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Güzelliğin Sun! 
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Ti CARET 
VE.İKTİIAT HAYATI 
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Buğday fiyatları 
yükseliyor 

DUn Sterlin 797 de açıldı 800 de kapandı 
Birkaç gllndenberi muntaza

nwı düıen İngiliz lirası dün 
kambiyo borıasında 797 ,50 ku· 
111fl• açılmıt ve 800 kuruşa 
yükseldikten sonra bu fiyatta 
kapanmııtır. Diln 6130 Sterlin 
utılmıttır. 

Dolar 47,42,94 kuruıta açılmış 
Ye aynen kapanmııtır. 5 bin 
Dolar ••hlmııtır. Liret 9,18,SOda 
a~ılmıı ve aynen kappnmııtır. 
300,000 Liret ıablmııbr. Fran11z 
franrı 12,06 üzerinden 7,295,000 
muamele görmüştür. 
Buldar rUkselmekte devam 

ediyor 
Buiclay fiyaUan yükselmekte 

devam ediyor. Evvelki gün pa· 
sar olmak mllnasebetlle Ameri
bdan telgraf gelmemlt olduğun
dan dnn borsada muamele dur
ggn ıitmittir, 

meye başlamıştır. 
Barslon konıolusumuzdin tica 

ret odasına gelen bir rapora na
~ran İspanya yumurta ihtiyaca· 
hnın en fazlasını Türkiyeden son· 
ra sır asile Fas, F ranaa ve M11ır· 
dan tedarik etmektedir. 

Bu &ene geçen seneden fazla 
yumurta sevkiyatı yapılmaktadır. 

Berlln bankalaunda 
Berlin bankalarından Handcls

geıellıchaft bankasımn bir kaç 
milyonluk eshamı Amerikan ban· 
gerlerinden mürekkep bir kon· 
sorsiyoma ferag edilmiştir. Bu 
suretle bu bankanın beynelmilel 
kredilere iştirak edebileceği ümit 
edilmektedir. 
Mı•1r benk••• '"U"'Ullt içinde 

iogiltcrede altın mikyasının 
terkedilmesi Mısır Milli banka-
11nı mlifkUIAta uğratmıştır. Bu 
vaziyet üzerine, banka ile hükQ· 
met arasındaki kağıt para ihra
cma dair olan iti)ifname kinu· 
nusaniden itibaren daha albay 
uıablmıştar. 

lzmlrde UzUm 
izmirde üzüın 32 kuruştan 55 

kuruıa, incir 10 kuruıtan 30 ku
ruşa kadar aablmaktad11. 

iyi cİJll buğdaylar alta kuruş 
beı P•raya kadar sahlmııtır. 
Buğday fiyatlarınm yükselmesi 
muhtelif sebeplere atfediliyor. 
Rusyada Volga cibctlerindc mah· 
ıul iyi ise de diğer kısımlarda 
mahsulün fena olması, ikinci se
bep de Amerika mabsulUnün az 
olması, üçüncü sebep olarak da 
ilalya ve Almanyada talebin art· 
masıdır. Arpa fiyatları iyidir. YUn piyasası endl•ell 
Bugün altı kuruştan muamele Son hafta zarfında Avrupada 
g'5rmQ9ttlr. MeYcut kaoaate g6re yün piyasaları Njlam geçtiği 
yeni mahsule kadar buğday fi. gibi fiatJar da yükselmek istida-
yatları düımiyecektir. dını göstermiştir. Fakat bu va· 

Yumurta ihracatı artıyor ziyetln devamı fÜpheli telakki 
Son günlerde yumurta ihraca- edili)or. Satılacak yün istokunun 

tında mühim bir faaliyet vardır. mevcudiyeti karşısında 1928 ve 
Bu ihracat en fazla İtalya, Fran· 1929 da olduğµ gibi yün fiatla-
ıa ve ispanyaya yapılmaktadır. rımn düımesinden endişe edile-

lapanyada milstakar bir vaziyet bilir. ingiliılerlc Japonlar ve 
teuüsü bu memleketin normal ik- Fransızlar ahcı mevkiindedirler. 
lisadi faaliyetinin baılamaıuna Son hafta zarfmda piyasaya 
lmkln verıait, bu itibarlı ithalatı anedilen yünlere yüzde 80 mOı-
daha 111Dbim bir mecra takip et· teri bulunmuştur. 
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Çin - Japon boğuşması 
Bir Çin vallsl Japonyaya ilanı harp etti 
~ndra, 9 (A.A.) - Te>kyodan 

lteuter a,MnJJna bildirlldifine göre 
it YMktza1'a umumi kitipJiğj ade· 
~ bir Çin propaganda idaresi haline 
ıelmfş o1an Cemiyeti Akvam tarafın
~all yapılan eksik ve kusurlu itll4f. 
lan M. Briand ve yahut Sir Eric 
Btumond ne-zdinde protesto etmek 
J~ln yeni talimat almtŞtır. 

Japonya ce111lr•U •kvamden 
emir almazı 

Londra, 9 (A.A.) - Japonya.nın 
JWmt, ranı re mt mahaflllnde umu
mi flldr, Jnponyanın Cemiyeti Ak. 
:nmdan nasihat dlnlemiye amade 01. 
t!ah ,.. fakat emir tellkki edemi ye. 
etil metllezlndedfr. Aynı mnhafil, 
c.aı1et1 Akvamın Cinin bUtUn beya. 
aaıuu kabule amade gprUJmeslnden 
,.. UlUllfıı Nbabından ziyade ne • 

• jaJicJaı ehenuaiytt vermesinden do • 
Ja.11 llt&Cdı artan bir memnuniyet.iz. 
lJtJ fğap tUtltkt.edlr. 

Slra•t MD111eeelll•r l•rl mi 
••lnlacakt 

Parı., 1 (A.A.) - Renıt Fnn11z 
mahafllf. M. Brianld'ıa Tokyo hQ. 
ktmett MSClfndtld siyaat mOmeaıı. 
terin sert Nınhnuı meeelul hak • 
kında Ceml1.U Abam mecllıt aıası. 
le noktaı nuar t.atfalnde bulunmuı 
olduğuna dair olan habere ait hiç bir 
şey bilmemekte o1duldannr bey!ln et
mektedirler. 

Çlnlllertle bombardUmana 
ba,ladller ,,_,.o, 1 (.A.A.) - Asabi pzete.ı-

nin verdiği bir habere göre ceneral 
l\fachang Shan Jap<>n mevzilerini 
bombardıman etmlye başlamı§tır. 

Vaziyet gittikçe vahlmletiyor 
Tokyo, 9 (A.A.) - Harbiye neza

retine gelen haberler Mançurinln şi· 
malinde vaziyetin daha tehclitkar bir 
hal aldıtını göstermektedir. Çünkü 

Çinliler Anganchi mevkiiııin cenu· 
bunda 5800 piyade, 2400 ..;ü,·ari ve 
300 topçudan mürekkep büyük bir 

kuvvet toplamaktadırlar. Halbuki 
Japonların bu havalide ancak bin ka· 
dar askerleri bulunmaktadır. 'l'ao • 
nandan gönderilen Japon takviye kıt
atının bUyUk bir kısmı Chang Chun 
~hrlne doiru 1"erf çağmlnu~ oldu • 
ğundan eldfl istifade edilebllecek pek 
az kuvvet kalmıttır. 

Bir çln eyaleti Japonyaya 
harp llln etti 

Londra, 9 (A.A.) - Tokyodan He
uter ajansına blldirildlfine göre 
Mukdenden Nlchlnlchl - Shimboum 
raıetetılne gelen bf r telgrafta Hei -

Lounr - Klanı; vfyliletl valisi Ma -
Tchan - Chan'ın Japonyaya harp 
UA.n etmlt oldutu söylenmektedir. 

Bu tel1"rafname, Mı - Tc:han -
Chan'tn mareşal Tchang - Sue -
Liapı;a bir telsraf çe*er• Japonlara 
karşı yapılacak taarruz dolayısile 
Hei - Loung - Kiang ordusunu tak
viye için Kirimde severberlik yapma
sını istem.iş olduiwı11 ilave eylemek· 
tedir. 

Dahili 1 Ve 
1--1 arici Son Telgrallar 
Yunanlılar kıbnsı 

istiyorlar 
SeIAnlkte, Musevlle
rlnde Jştlrakile nll
maylşler yapıldı 
Kıbrısta çıkan (Söz) gazetesine 

göre son hadiseleıde tahribe uğrryan 
hükOmet emla.klnin tamir masrafı 
halktan alrnttcaktır. Te?lclf edilen • 
lerin miktarı (500) U geçmlıttir. Kıb
rıs teşkilatı esaıiye kanunu da tadil 
edilecektir. 

Selanlkte merasim 
Selani1', 9 (A.A.) - Kılmsta vu • 

kua gelen son hadiseler esnasında te
lef olmu§ olan Kıbnshlann istirahati 
ruhu için dün, dint bir iyin icra e
dilml!jtir. Bütün ~·ahudi te§klJAtlan 
mümeullleri ayinde hazır bulunmuş. 
1ar ve kilisele-rdeki lahitlere selenk
Jer koymuşlardır. 

Yahudi bir hatip, Yunani'4tan ya
hudllerinin Kıbrıslılar elindeki milll 
harekete iştirak etrırekte oldukları
nı söylemiştir. 

Diln biitün Selanik halkı, fübn· 
sın Yunanistanla birle~esi ldlinde 
şehrin birçok kiliselerinde nümay1§ • 
Jer yapmışlardır. Binlerce halk, a • 
danın istilfısl için mücadele derken 
ölenlerin hatrraaını tebcil için ya • 
pılan muazıam dini nümayiflerde 
hazır bulunınutlardır. 

Memurlar faellyette 
Kahire, , (A.A.) - Btruttan bll -

dirildiğine göre, memurlar Kıbrısa 
sil!h gönderilmesine m4nf olmak için 
Akdenb:in şark sahillerfnl sıkı bfr flU· 

rette tarassut etmektedf rler. Memur. 
lar. aynı ıamanda silAh mağanları
m da tarassut altında bulundurmak
tadırlar. 

Giresun da 
Yeni bir ,ırket çlMento 

lstih•al edecek 
Ankara, 9 (Telefon) - Fr•n-

sız ve Yugoslav scrmıyedarla
rile tanınmış bir utan teşkil 
ettiği bir mali grup Gire.unda 
tabii Portlant çimentosu i.tihsal 
edecek, 130 bin lira sarfile bir 
demir iskele yaphracaktır. 

Tayyareci Vecihi B. aeya-
hatine baıladı 

Ankara, 9 (A.A) - Tayyareci 
Vecihi Bey, garp vilAyetlerinde 
yapacağı ziyaret ve propaganda 
seyahati için bugün saat 12 de 
şehrimizden hareket etmiştir. 
Seyahatin ilk merhalesi, Bali, 
Koçhisar, Aksaray, Konyadır. 
inhisarlar muhafaza te,kllltı 

Ankara, 9 (Telefon ) - Yeni 
tetkil edilen huıusJ bir komisyon 
inhisarJan muhafaza tetkillbmn 
tevhidi meselesini göriişmek· 
tedir. 
Siirt meb'uau Mahmut beyin 

tetrll masuniyeti 
Ankara, 9 (Telefon)- Yunus 

Nadi • Arif Oruç beyler arasm· 
daki dava tafsillbnı neşrettiğı 
için Milliyet gazetesi aleyhine 
açılan dava milnasebetile Siirt 
meb'uıu Mahmut beyin teırii 
maıuniyetinin ref'i istenmişiir. 
Meccani talebe ahnacak mı ? 

Ankara, 9 (Telefon) - Maa· 
rif vekAleti bütçe kanununda 
meccani talebe alınmaması hak• 
kındaki maddenin tefıiri ile ilk 
mekteplerden çıkan kimaeıiz 
fakat zeki çoculdann imtihanla 
meccani alınmasını ve kanunda 
ineıküt geçilen pansiyonlardaki 
meccani talebenin tasfiyeye tabi 
tutulup tutulmiyacağmı meclisten 
sormuıtur. 

50 talebe mevkuf 
Sofya. 9 (A.A.) - Dün akşam, 

Ru ihtilalinin 15 inci yıl ılönümü 
münasebetilc komünistler nümayiş 
icrasına teşebbüs etmi§lerdir. Polis, 
birçok içtimal:ın dağıtmış ve elli ta
ltbcyi teYkif etmişt r. Bu talebe, dün 
aece eerbe&t 1'ırakılmı~r. 

"VAK! T,, ın hususi haberler! 

Tüyler ürpertici cinayet 
Sofyada bir başçavuş beş kişiyi 

birden öldürdü 
Sofya 9 ( Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor ) - Bu,00 

burada çok feci bir cinayet silsilesi kaydedildi. . 
Maiyet efradından Ribarof isminde bir başçavuş bu ~ 

vardaki Kumariça köyüne giderek fazla mıktarda içki içmiş, b 
arahk köy muhtarile kavga etmiştir. Neticede baıçavuş ınubtaıt 
öldürmüş, sonra araya girmek istiyen beş köylüyü de bıçak .. ~ 
balta ile canıız yere sermiı ve kaçmııhr. Başta polis mOd&P"' 
olmak üzere 50 jandarma firari katili takip etmektedir. H•llı 
dehıet içindedir. 

Bulgaristanda yeni bir şimen· 
difer hattı küşat edildi 

Sofya, 9 (Telefon) - Hasköy· Kırcah şimendiferinin inşa•ts 
bitmif, buıün biuat Baıvekil M. Muşanof tarafından merasiıol' 
kllıat cdilmiıtir. Baıvekil oradaki Türk ahali ile yakmdan teın-' 
etmit ve kendilerine iyi muamele edilmesini, kanunsuz muaınele 
yapan memurlarm derhal azlolunacaklarını bildirmiıtir. 

Bulgaristan Tilrklerlne zahire verllece1' 
Sofya, 9 ( Telefon ) - Nazarlar meclisinin dünkü içtimaand• 

Kırcah bay.aliıindeki Türk ahalinin zahire ihtiyacını temin içjO 
tevıiıt yapılmaıuıa karar verilmiştir. 

Yugoslavyada intihabat neticeleri 
Belgrat, 9 (Telefon) -- Başvekil Zifkoviç gazetecilere be)',

. natta bulunarak son intihap neHcesinde rey verenler adedia11' 
dlSrt ıene evveline nazaran ilçte bir fazla olduğunu söylemiştir• 

Maarif vekili izmirde mektepleri 
ziyarete ve teftişe başladı 

iımir, 9 (Hususi muhabirimizden)- Şehrimizde bulunan rn••" 
rif vekili Esat B. dnn öğleden evel bazı ziyaretlerde bulunrnıı~ 
ıonra vali Kazım Pş. , umumi maarif müfettişi Hikmet ve te~•f 
heyeti reisi Rıdvan heylerle beraber Karataş orta mektebile f:t" 
lcek mualllm mektebini gezmiı, sıördüğü intizam ve temizliği ~" 

tir etmiştir. 
Vekil B. heyelana mani olmak maksadile erkek muallim mektıbİ" 

nin cephe"'inde inşa edilmekte olan takviye davarları inşnabnı tki.li" 
ten ıonra öğle yemeğini Erkek muallim mektebinde talebe ~~~ 
birlikle yemiı ve yemek esnasında talebeye cümhuriyetin verdığl 
feyizli ·bir devirde tahsil ve terbiye almakta ve bilhassa meınl~ 
ket evlltlarını y~tiştirecek terbiye sistemlerini öğrenmekte olD111" 

!arından pek bahtiyar olduklarını söylemiştir. 

Yemekten rnnra vekil B. San'atlar meklebile talebe yurduııO 
ve sepet ve çiçek mektebini, henüz bazı nevakısı ikmal edil" 
mekte bulunan milli küti1pbaneyi ziyaret etmiştir. Muallimler bi~" 
liğinin verdikleri 1 çay ziyafetinde vekil B. muaiJim ve mürcb~I" 
lerin hedef ve gayeleri etreıfmda bir hitabe söylemiş, sonra 11111" 
let mektepleri de gezilmiştir. Fazla talebe dolayısile bu mekteP' 
lerde yeniden şubeler ve kurslar açılacaktır. 

lzmir be1edlye reisi istifa etti 
İzmir, 9 (Vakıt) - Duyduğuma göre belediye reisi Sezai S. 

istifasını vermiş ve reis vekilliğine dol<tor Memduh B. seçilmiştir• 
Şehir meclisi azasından Şerif Remzi, topçu oğlu Nazmi beylet 
istifa etınitler, Remzi beyin istifası kabul edilmemiştir. 

Fethi bey sefir mi oluyor? 
Ankara, 9 (Telefon) - Fethi B, in Vaşington sefirliğine tayi~ 

olunacağı, HaJk Fırka!ıına dönen sabık KUtahya meb'usu Nur• 
B. in de Antalya meb'usluğuna namzet gösterileceği söylenil
mektedir. 

Yeni bir yol 

Sekiz hUkOmet arasında mU· 
zekere cereyan ediyor. 

Paris , 8 (F. is. ) - Sekiz 
hükümet, lstanbulla Londra ara-

sında büyük bir otomobil yolu 
yapmak için müıakereye giriş
mişlerdir. Yol son sistem ve 
(2000) mil uzunluğunda olacaktır. 
Güzerkihm şu suretle tesbit 
edildiği söyleniyor: 

Londra · Kale - Brüksel - Ko· 
lonya ·Viyana • Peşte - Belgrat· 
Sofya - Istanbul. 

iki tayin 
Ankara, 9 (Telefon) - ikhsat 

veklleti hususi k•lem mUdürü 
Haluk bey ihracat ofisi rapor
törlüğüne, yerine de vekili Cavit 
bey taJin edildiler. 

iktısat veklliml~ .,. 
Yeni kanunlar hakkında ııl 

harririmize izahat verdi t 
Ankara, 9 (Telefon)- iktıs• 

vekili ile görüştüm. Bana şunl•" 
söyledi: 

- istihsalatın ve ihracatın tet' 
yidi için bir çok tedbirler aJdı~ 
Teşviki sanayi kanununu yeıı• 
esaslara göre haz1rlıyoruz. Zabit• 
meselesini tetkik etmekteyiz. f •" 
kat Ankaramn ekmek işi il• 
vilayet meşgul olmaktadır. f-!er 
vekalet gibi biz de bir çok k•" 
nuıılar h ınırl.yoruz. 

Ankarada yeni bir k6Y 
Ankara, 9 (Telefon) - 8ıJ" 

rada Samutlu köyü civarında ye" 
ni köy lsmile bir köy inşası dil" 
şünülmektedir. Buraya Bulgari,. 
tan muhacirleri yerleştirilecektit• 



....... 

Milli lime doğru Belediyede 
Tilrkiy müne\-verlerı arnsındn ile· 

rJ hamleleri şuurlnndıran iki züm. Mezbaha hesapları 
re 'ar: kerter, Hekimler. 

Türldyenin )enilik hayatında Jm 
iki zümrenin eserleri sayıla mı~ acnl< 
kadnr çoktur. 

• * * 
Son senelerin ana lyaset \"e fikir 

temp061Inıı nyak uyduracak bir ilim 
cereyanına ihtiyaç nrdır. Bu cere . 
yan glindelik politika demcı.k değildir. 
Bu müstaldl bir memlekctiıt, müsta
kil bir ilim görüşüne sahip olması 
demektir. Kısa tabirle bu, iyasette 
Yarı mü ternJekecilikten, iktı ·atta 
Yan m .. temi k cilikten kurtulma 
harcl<etile bir nfta yürüyecek olan 
manevi yan mü temlekecilikten kur
tu.lrna hamle idir. 

h İliın cercynnlarında bunun ilk 
a~Jesi, ı tılahların millile me idir. 

be:rn •;ıa~lnr nnsıl millileşir:' llim 
lan ~ nıılel bir müesse. edir. J trlah-

Os a beynelmfleldh·. 

reran~nn1.1 • imparatorluğu, fikir ce
liyetj ia!' ıtıbarile, ark beynelmilel· 
heJrn·ı Çi.ndeydi, J tıl:ıhları şark bey. 

da 
1 

ehyetinin 1isanr olan arapca • 
n al • rnııu. nıı~ tr. Şimdi gene bir lıc.rnel-

Je]j )ete tnen ubuz. Bu heynelmi· 
l t (mu" ""t ·ı· ) · h"k" .. dijğ" t""- ı ım ın u ·um ,;ur. 

tniJ ~- ~Ynelmileliyettir. Bu beyne). 
oJ e •sette ıstılahlar, ölü birer lisan 

an, Latin . y · 1 . 
ıılı 'e unan cez1 r erınden 
da:m

11
aktn ve lflhikalnr milli 1i anlar
ave dHmel\tedir. 

lahBI Ugiinkü Tiir)i lisanındn ilim ıstı· 
arını tesb'ıt . . d" a ıcın ayn: e a 1 u • 

J'(i~~ek mıııı bir ilim ve millf bir dn-
nunun ilk vaz.if fdlr. 

ltı ~eçen hnfta toplanan (1'ıp cncü-

rnen_ı) Tıp 1 tılahlarının millilcştiril
esı · · ·1 , ıçın 1 k h ırn,·ctlı toplantısını 

)aptı n· k . h · ır aç ~ne evvel bu flkrın 
ıt"arfsJ olarak ortrı) a :ıtılan üstat 
rı:;nı C~np ~y, şimdi tezi etra · 

a genış hır kitle bulu}or Ve 
ltıillileşen ilmin tomurcuğu mı>.}

0

dana 
rıkı}or. 

}\: 
fakı ~al C<!nahrn tczlncfol,i mll\af • 
rn Yetı, ntUncv\er zumrenin tnnzf • 

1 
attan b,:11 süren fikir nıiistemlcke· 

t Hfinc karşı sarih bir cephedir. 

Filhnkikn Berutta biz hi1· ( ln1>· 
~u) (enstitü) görebiJiciz. rakat mü . 

ten Tütı'kfyede, nncnk (en titut} 
rne,·cut olabilir. 

Bu Tiirk ınütteneri~in müstemle
keden kurtulu una n1ii.ınettir. 

SADRI fol-1'Eııl 

üç aylı maaşlar 
Dul, yetim ve mütekaitlerin üç 

aylıkları kanumıevvelin birinde 
verilecektir. Malmüdürlüklerinde 
rnaaş borduralarınm yapılmasına 
ba 1 nrnııtır. 

Daıvan-la_r_d_a .. n_b_in-a vergi i 

ehnmıvacak 
D~lyanlarla Voli yerlerinin bina 

vergısl k 
olmad - nnunu mevzuuna dahil 

. ıgı. defterdarlıktan mal mü
dOrlıklerıne tamimen t•bı·- d'l . . .... ıg e ı -
mıştır. 

Yazan: Jacques La Guerche 

Usulsuz sarfedllen paralara 
mes'uller ödeyecek 

Şehir meclisi tetkik hesap en
cümeni mezbahanın (930) hesap
larını srözden geçirirken bir Ame· 
le tahsisatının imzasız sarf edil
diğini senelik ikramiye bedelin
den artan paranın imhası lirım
gelirken gelecek seneye devro
lunduğunu, veznedar muavinine 
fazla ikramiye verildiğini görmüş· 
tür. Bu cihetler kanuna muhalif 
olduğu için alakadarlara ödet
tirilecektir. 

Asrf mezarlıklar 

Belediye 932 bütçesinde me· 
zarlıklar için fazla tahsisat koy· 
maya karar vermi9tir. 

Mecidiye köyünün Şişli cihe· 
tindeki vasi arazi üzerinde tama· 
mile asri bir mezarlık yaptmla· 
cakhr. 

Yeni açılan eftlence yerl~rl 
derhal baber verilecek 

Darül'aceze hissesi vermekle 
mükellef bazı eğlence yerlerinin 
kurulma ve açılmasında darOl'a
ceıe müdürünün zamanında ha
berdar edilmediği yapılan teftiş· 
lerden anlaşılmıştır. 

Belediye riyaseti darül'aceze 
ve belediye hisselerinin bu mil· 
essesclcrden bilahara alınma ın
da nıüşkilata maruz kalındığını 
ve kaymakamların mmtakı;sları 
dahilindeki yeni açılan bu gibi 
eğlence yerlerinin derhal darül'a
cezeye ihbar edilmesini tamim 
etmiştir. 

Kendilerinden kazanç vergisi 
ahnmıyacak memurlar 

Belediye riyaseti, 20 liraya ka
dar ücret almakta olan müstah
dimlerden kazanç vergisi kesilip 
kesilmemesini defterdarlıktan sor· 
muştu. Gelen cevapta bu mik
tar ücret alanlardan kazanç ver
gisi kesilmesi lazım geldiği bil
dirilmiştir. 
in aat mukavelelerlnl daireler 

aüratle tatbik edecekler 
Dnimi Encümen tarafından 

ihalesi yapılan bir çok inşaat 
mukavelelerinin tatbik edilmesini 
bazı belediye dairelerinin güç
leştirdiği anlaşılmış, kanuni se
bepler olmadıkça bu gibi işlerin 
süratle çıkarılması bildirilmiştir. 

Ekmek fiab 
İstanbul Belediyesinden: Teş

rinisaninin on birinci çarşamba 
gününden itibaren ekmek altı 
kuruş otuz para ve francala on 
bir kuruştur. 

olomp·! 
Nakle den: fa. 

-45-
Knpı ardına kndar n~ılmı:; ve de

mindenberi dışardan bu sahney; din

liyen Konı, kendine hakim olamıyn

nk içeriye bir knplan ~ibi atılmıştı. 

Brevan bu nni hücum karsı ında ta

bancasını cekmişti. Süzan, 
0

onun bu 
h rcketini .. görünce, bütlin ku~vetb le 

ve esasen kansını tanıyan nrernnın 

indirmek Uzerc olduğı.: koluna asıl. 
mca, Kom, lindeki şem iyeyi, Sü • 

zanın başına bütün şiddetile in<liri· 

Verdi. Süzan bir nn sendeledi, onra 

Brevnnrn kollannın arasına dü tü. 

Kora, bu f r de kollnrındn rakibesi
ni tutan kocn rnrn kafn rnn msiye. 

Y: ind~mıb ba larnıştı. Darbelerin 
ddetınden, Brernn Süznnı ) ere attı 

ve kendini rnüdafaa etmek üzere ı;ila 
lıuu kaldırar k: 

- l\ora, dedi, kıpırdarsan ate~ ede
rim. 

Fakat Kora bu tehdide aldırmak 
şöyle dursun Brevanın ü tüne atıı. 
mış, kolunu •~ırmıştı, Dre\•an can a

c~silc bağırdı, az kalsın Hdhını c
lınden bırakacaktı. Karı mı açıa. 
nndan tutarak ba~ını geriye kanırdı 
ve o zaman dehşetle büyilyen gözle. 
rile, Koranın ağzından köpükler sa
çıldığını gördü: 

- Kuduz karı. beni de mah,·«te. 
ceksln ha, diyerek tabanca ını K . • oıa. 
nın ngzına rktı. 

Silah S<? i ile birlikte i~rriye An. 
dre, peşinden poli ler giriyordu An. 
drc, yerde Suzanı bo)'lu hoyttnl'a gö. 

rünce, Ilrevanın karde ini öldiirdü

~nü zannederek alçağın üstiine atı}. 
dı ve polislerin müdahalesine vakıt 

istinaf mahkemeleri 
teşkil ediJecek mi? 

istinaf mahkemelerinin tekrar 
ihdası hakkındaki haberlerin he· 

nüz kat'ileşmemiş, tasavvurdan 
ibaret olduğu bildirilmektedir. 

Şimdilik yalnız lstanbulda üç 
münferit hakimlik ihdas edilecek 
ve bilahare bu hakimlikler Trab

zona ve izmire teşmil olunacak
tır. 

Bir sual takriri 
Ankarad n bildirildiğine göre 

Manisa meb'usu Refik Şevket B. 

Amerika da olan Eskinazi Ef .nin 
Manisada bir hastane inşası için 
bıraktığı para ıle ne yapıldığı 
hakkında meclise bir sual takriri 
vermiş ve takrir Sıhhiye veka· 
letine havale edilmiştir. 

Maarifte: 
ilk mekteplerde sınıf kUtUp· 

haneleri tesis edilecek 

Maarif müdürlliğü ilk mekt~p
Ierde talebelerin jstifadelenne 
mahsus sınıf ktitliphaneleri tesi· 
sine karar vermiştir. 

Mektep idareleri ve Maarif mü
dürlüğll bu kütüphanelere ayrıca 
yardım edecektir. 

Siz de şaşın 
Şark dernıryollar1nda 

yolcular soğuktan 
lur1lacaklar mı? 

Edirneden gelen bir yolcu an· 
l:ıtıyor: 

Edimedcn trene bindik, geceyi 

yolda geçirdik, soğuk ndam .akıllı 
fazla idi. Bir ~ant filan bekledik 
belki biraz sonra istim 'erirler 
diye. ı::ık:ıt snntler geçti, gcee)İ 
Çi\'İ kc erci geçirdik. Memurlara 
mürııcaııt ettik. memurlnr kum· 
panyıının tc hin için emir \er· 
mcdiğini so) iediler. Ertesi gün 
Sirkeci istas~ onuna çıktığımız 
zaman bizim kompartimanın \'C 

diğer komp:ırtiman )olcularının 
sesleri ~ısılmı~tı Ökstiren, :ıksı· 
ıan, kafile halinde lsııınhul:ı in· 
dik. Yolcunun nnlnttığı mesele 
hakikaten dikkate 14) ıktır. Daha 
iki gün C\' el Edirncden l stıın· 
hulu gelen yolcu kompartımıın· 
farının ı rtılm:ıma ı ıçin hangi sebep 
vardır? Scnclcrdenbeıi Türk 
halkının ~cn·ctile geçinen bir 
müessesenin halkın evveld ~ıh· 
hatini düşünmiye mecbur oldu· 
ğunu hatırlaması lazımdır amma, 
bu i siz de 8 ın •• 

Biz de şaşaJım. 

kalmadnn iki adam horruŞmaya başln· 
dılar. Ve eğer zabıta memurları ol
ma alnrdı Andre rnuhakkak ki Bre· 
Yanı boğacaktı. 

Onu elindf'!n zor nld 1 ı ar. 

Hak yerini buluyot 

Suzan ~özlerini açtıjb zaman knr· 
şısında abeğlni görd ii. Önce kcnd İ· . ' 
nı toparhyamadı. kendin 1 ı llJ a görii· 

yor zannetti. Gözlerinden ) a:;olar 
bo:;;anarak: 

- Abey, abeyclğim •. , 

Diye inledi. Andre, elini avucu • 
na alarak: 

- Na ılsın • uzanım. kar<le.,in1 .... 
&nim, ben Andre.M 

Suzan dirsel,Ierinln üzerinde doğ· 
ruldu \"e Andrenln dizlerine kapana· 
rak: 

- Ah, dedi. beni affedebilecek 
mi. in? ... 

İki knrde., kucaklaştılar. Andrc: 
- Bir ~artla. dedi, gidiJı ~esil 

Kolomptnn af talep edeceksin. 

ıı. * * 
Sesil, Suzanı görünce a.)ağa kalk-

.Poli te: 
....... Q 

Btı~ otomobil kaza-
sında yaralanan 

spor.eni r 
Evvelki glin Gümüşsuyu t'O· 

lu ile Beşikta a giden bir oto-

mobilin yokuşta frenleri bozul
muş ve araba d~rilmiş l'e sü
rüklenmi tir. Otanıobfün i
çinde futbol heyetinden 
Basri Beyle Beoiktit§ kulü
bünden Adnan, Sururi, doktor 

Fehmi, Aptullah beyler bn~unu
yordu. Neticede Basri beyin ce· 
keti parçalanmış, eJlcri ve btuı 

damarları kesilmi hastaneye 
kaldırılmıştır. Sıhhati iyidir. Di
ğer arkadaıları kazayı nispeten 

hafif geçirmiılerdir. 

17 Yolsuz kadın 
daha tutuldu 

Evvelki akşam Sirkeci mmta· 
kasında yapılan bir aramada 18 

bıçak ve tabanca bulwıarak mü· 
sadere edilmiştir. Bu mıntakada 
aynı zamanda 17 yolıuz kadın 

görülmUf, haklarında kanuni ta· 
kibata başlanmışbr. 

Denize dUşen çocuk kurtarlldı 

Betiktaıta Odun iskelesinde 
kayıkçı Halil ağanın 11 yaıında 
ki kızı Halide k zaen denize 

düşmüş fakat etraftan yetişile
rek kurtarılmıştır. 

21 torba esrar 

Beyoğlunda Valdeçeşme ma· 
hallesinde Y orginin evinde 21 
torba esrar bulunmuşhır. 

Gazetecilik mektebi 
ne vakit açılacak? 

Darülfünun divam yarın gene 
toplanacaktır. Konuşulacak me
seleler içinde gazetecilik işi de 

• varoır. 

Öğrendiğimize göre darülfü
nun muhitinde mektebin bu sene 
açılması hususunda sıkı bir cer
yan vardır. Bunlardan başka da-

rülfpnun emanetine mektebin biran 
evvel açılmasını temenni mahiye 
memleketin birçok yerlerinden 

tinôe mektuplar gelmektedir. 

Yapılan tahminlere göre ga
zetecilik mektebi ikinci sömes
tirden itibaren faaliyete geçebi

lecektir. 
Mektebin muallimliğini beş 

darülfünun müderrisi ilaveten 
kabul eyledikleri için husule ge
lecek diğer masraflarda bütçenin 
yapılmış olması dolayısile mek
tebe gireceklerden alınacak az 
bir ücretle kapatılabilece'ktir. 

tı. lki kız birbirlerinin kucakhmna' 

atıl<lılnr. Bu candan gelen harekct

lerile. ikisi de, tnliin, daha doğru· 
su aynı hain ah ın mağduru olduk· 
Jnrını söylemiş oluyorlardı. Hu uzun 
muanekadan ilk kendine gelen Sc il 
oldu. Suzanın omuzundan, J>iyeı in 
lııt:.ı önünde ,.e ap arı bir halele dur
duğunu görüyordu: 

- Mösyö I>iitri,>ö. dedi, demin 
yapmış olduğunuz tekHrı kabul ede· 
ceğim. fnkat bir artım varM. 

Piyer, uykudan uyanır gibi sil • 

kindi, bir an düşüncelerini topladı. 

\'e: 
- Şartınız ne olunsa ol~un, dedi, 

kabul edi)orum. 
O znmnn Se il, Suzanı kolundan 

ürükJiyerek Piyerin yanına götürdü 

re adeta, birbirlerini kucaklamıya 
cebreden bir hareketle: 

- 1\fazinizi unutmanızı i tiyorum. 

p;yer, Suzanı göğsüne çekmek is
ter gibi bir hareket ) apmıştı. ı.~akat 

odada Andrenin \'C Sesilin bulundu • 
ğunu farkederek durdu. Garip bir 
vaziyet olmustu. Sesil, Andrc)e: 

Bir zamanlar aru:z ve hece 
vezinleri, İstanbul ilancılığında 
:vazife almışlardı. Mesela hece 
veznile yazılmış aspirin ilanları 

okuyordul<. 
Beyoğf undaki m ğaza sahip

lerinden birisi sattığı eşyayı öğü· 
yor, bir terzi için gazetelere ve
rilen bir ilan: 

Terzi zade şanlı bir osmanlıdır! 

Diye başlıyordu. 
Gel zaman, git zaman bu a· 

netten vazgeçilmiş ve o gün bu
gündür ilan sayfaları ...... Filori
nah Nazım beyin kendi cebin
dl!n parasını vererek bastırdığı 

Fikret ihtifali haberleri müstes
na - edebi kıymetini kaybet
mişti. 

Darülbedayiin yeni basbnp 
dltVarlara yapıştırdığı afişlere 
dikkat edenler, bu sefer de za
mane vezninin ilancılıkta kullanıl
maya başlandığını görürler. Is· 
tanbul belediye tiyatrosu, Faruk 
Nafizin manzum bir piyesini, 
Ercüment Bebzadın Uslübu ile, 
şöyle ilan ediyor: 

DarUlb deyi 
o .. 

YAKIN 
Da. 

AKIN. 

• • • 
Yer münakaşası 

Spor işlerimiz yolunda gidiyor 
diyecek !<imse Jmlmadı. Sporcu
ların ,;muvaffakıyetsizliği mevzuu 
bahis oldukça, bu işin içinde o• 
lanlar, meşhur ayyaş Bektaşinin: 

- Yer.sizlik! demesi misillü, 
muvaffakıyetsizliklerine şu seb~· 
bi gösteriyorlardı: 

- Stadyumsuzluk ! 
Eh, işte o da artık yapılacak. 

Fakat onun da yeri bir türlü lta
rarlaşhrılamadı. Hesap ve kita• 
bı göz önünde bulunduranlar, 
Spor sahamız [stanbul tara• 
fında olsun diyorlar. 

Beyoğlunu her nedense gUzel 
şehrimizin en şerefli bir kısmı 
tanıyanlar da: 

Beyoğlu da Beyoğlu! diye ter 
ter tepiniyorlar. 

Ayol, bu birahane, meyhane, 
sinema ve bar değil ki mutlaka 
o tarafta olsun diyelim. 

Sonra, nedir şehrin esas mer
kezine karşı dü manlık! 

Gazi köprüsü yapıldıktan on• 
ra Yenibnhçe için ~ene merkez· 
den uzaktır diyebilecek misiniz 1 

1~ j,qsıe 

Şehir haberler!mizln bir 
kısmı 4 Uncu ayfamızdadır. 

- l\lö yö narhı:;, dedi, izinle Y~ 
mek oda ına. r.id lıiliı· mi}iz, söyli • 
yecE>klcrim \nr. 

Andre gülüm i erek: 

- Hay hay, c di, matmazel n:o
lomp. benim de ize söyliyeoekleriın 
\ar ... 

Ve on dakika sonra, Suzan ile Pi· 
yer, ~emek odnsmdan on1ari çağır. 

mrya gittikleri vakit, ~ille Aııdrt

.> i ağız ağıza buldular. 

* * * 
Madam Larsonniyenin cenaze me· 

rasiminde, madam Dütriyö, kocası • 
na, Koranın on ya:.ındaki çocuğunu 
göstererek: 

- J>iyer, diyordu, bu yavrunun 
hiç kabahati yok, oııa fabrikada bir 
İ :. \'ersek ... 

- Mernk etme canını, madam 
Darföy çocuğu hima) ine nldı bile .. 
Kardeşin ile beraber (Nis) te yerleş

tikten sonra beraberlerinde olaca1'. 
Se il, onu bizden daha bi J:Ctfştirlr, 

(BiTTi) 
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Kudüste yakında bir islAm fGünün haberleri) 
Kemal Aziz ve 
Kudret beyler kongresi toplanıyor 

Gelen haberler, kongre mahiyetinin dint 
değil siyasiolduğunu göstermektedir. 

Sonposta ile gelen Mısır gaze
teleri Kudüste toplanacak bir 
islim kongresinden bahsetmek
tedirler. 

Y azildığına göre kongreyi iç
timaa davet eden zat, Fılistin 
de "islam meclisi alisi,, reisi ve 
Fılistin müftisi Mehmet Emin 
Elhüsey':Jİ efendidir. Kongre Re
cebin 17 inci günü, yani kanunu· 
evve1in birinci günü toplana
caktır. 

Davetnamede şu sözler söyle
niyor: 

"Erbabı mütaleadan bir kısmı 
Kudüste büyük bir islam kon
gresinin aktile müslümanların 
ha1ibazırdaki vazıyetini, emakirıi 
mukaddesenin sıyaneti meselesini 
ve müslümanları alakadar; eden 

diğer meseleleri tetkik etmeyi tek
lif etmiştir. Bu teklife binaen 
Recebin 17 inci günü toplana
cak kongreyi şereflendirme1erini 
rica ederiz.,, 

Bu davetnamede sarih olan 
regane nokta emakini mukaddese· 
nin siyaneti meselesidir Müslü
manların halihazırda ki vaziyeti, 
"yahut,, müslünıanları alakadar 
eden diğer meseleler,, tabirleri 
aon derece müphemdir. Bunlar· 
dan ne kastolunduğunu anlamak 
için, son zamanlarda bilhassa 
Londra gazetelerinde uzun uza
dıya mevzuu babsolan hilafet 
meselesini hatırlamak lazımdır. 

Davetnamenin zahirine göre 
kongrenin müslümanlan alakadar 
eden yalnız dini meselelerle meş
gul olacağı zannolunursa da ha
kikat bunun aksinedir. 

Davetnamede sarahaten zik
rolunan "Emakini mukaddeseyi 
siyanet,, meselesi bunu isbata 
kafidir. 

Müsltimanlan alakadar eden 
emakini mukaddese, hali hazır
da tamamile masun bir halde 
bulunuyor. Çünkü Hicazdaki 
Kabe ve Medinedeki Ravza, Hi
caz ve Necit devletinin elinde 
bulunmaktadır. Hicaz ve Necit 
devleti, tamamile miistakil bir 
İslam devletidir. Bu devlet, Hi
cazın her tarafında asayişi te
min etmiş, müslümanların hac 
farizesini rahat ve huzur içinde 

ifa etmeleri izin her tedbiri al· 
mış bulunuyor. Senelerdenberi 
her istiyen zat, bu makamatı zi· 
yaret ediyor ve geri dönüyor. 

Sonra, Kudüsteki Mescidi Aksa da , 
Müslümanları alikadar eden ema-
kini mukaddeseden sayılır. Bu
raya da hiç bir kimse tarafın
dan taarruz vuku bulmamıştır. 

gul olacak islim kongresi ne 
yapacak? 

Bu suale cevap vermek güç 
değiJdir. 

Çünkü vaziyetten anlaşıldığına 
göre bu İslam kongresinin hedefi, 

emakini mukaddeseyi muhafaza 
etmekte olan Hicaz ve Necit 

devleti aleyhinde bir takun tah· 
rikatta bulunmak, Hicaz ve ne
cit hükumetinin türbeleri kapa-

ması, mOslümanların bir takım · 
putperestane ve burafatperverane 

an'analere tabi olarak ölülerin 
türbe ve makamlarındao istim-

dat etmelerine ~ani almaaı aley
hinde propagandalar yapmaktır. 

Bunlar, din ile zerre kadar 
alakası oJmiyan siyasi hareket
lerdir. 

Kongrede mevzuu bahsedi

leceği tevatür derecesine varan, 
fakat davçtnamede tasrih olunan 

diğer meselelerin birincisi " Hi
lafet ,, tir. 

Fakat hilafet de dini bir mese
le değildir. Hilafet tamamile bir 
saltanat, meselesi ve tamamile 
siyasi bir meseledjr. Mısırın meş· 
bur kadısı Aliyürrezzak B., (Elsi-

y~se) gazetesinde Kudüsten ge· 
len davetnameyi mevzuu bahse
derken hilAfet meselesi hakkında 

bükümetin din ile aJikası yok
tur. Hilafet tama mile saltanat 
ve tamamile aiyaset meselesidir!,, 
diyor ki mahz1 isabettir. 

O halde mülümanlan sırf dini 
nok tai nazardan alakadar eden 
meseleleri tetkik edeceğini söy
leyen kongre, münhas11an siyaset 
ile meşgu] olacaktır. 

Onun için bu kongrenin mu
vaffak olamıyacağı ve müslü

manlara din noktai naıarından 

işlerine yarayacak bir şey yapa· 

mıyacağı tamamile muhakkaktır. 
Siyasi bir kongrenin toplamp 

mukarrerat vermesi için; onu te
yit edecek styasi kuvvetlerin, si
yasi müeyyidelerin icrai heyet-

lerin bulunması lazımdır. Halbu
ki bu kongreye böyle bir selci· 
hiyeti haiz bir kimse iştirak et-

miyor. Oraya iştirak edenlerin 
hepsi, siyasi kuvveti haiz olmı
yan kimselerdir. Müstakbel İs

lam devletlerinden biri de bu 
kongreye resmen iştirak etme· 
miştir. 

O halde bu teşebblls aka
mete mabkiim olan . sun'i ve 
manasız bir teşebbüstür. 

ö. R. 

Bir aralık yahudiler ağ1ama du- Yarın akşam - -• .. lıııı 

Sovyet Hariciye komiseri M. 
Litvinofu Venediğe götüren Ege 
vapuru dün üçte limanımıza dön
müştür. 

M. Litvinofa Venediğe kadar 
hükumetimiz namına refakat eden 
protokol umum müdür muavini 
Kudret, hariciye hususi kalem 
müdürü Kemal Aziz beylerle 
Sovyet sefiri M. Suriç şehrimize 
dönmüşlerdir. Kemal Aziz ve 
Kudret beyler yarın Ankaraya 
gideceklerdir. 

Havana belediye reisi 
Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Havana belediye meclisi 
umumi katibi ve şehir mütehas
sısı M. Jose Franko dün akşam
ki ekspresle Viyanaya hareket 
etmiştir. 

Kadınlar birliği idare heyetinde 
faaliyet 

Kadınlar birliği idare heyeti 
dün bir içtima yapmış, 12 Kanu
nusanide başlayacak o]an tasar- 1 

ruf haftasında kadınlar birliği
nin göstereceği faaliyet progra
mmın hazırhklarile meşgul ol
muştur. 

Diğer taraftan tasarruf ve 
iktisat haftasının programını ha
zırlamakla meşgul olan 30 kişi-

Jik komite perşembe olmazsa 
cumartesi günü fırka merkezinde 
umumi bir toplantı yapacak pro-

gram hazırlıklarını gözden geçi· 
recektir. 

Nuri bey Halk fırkasına kabul 
edildi 

Ankaradan gelen haberlere 
göre, sabık Kntahya meb'usu 

ve mefsuh Serbest fırka umumi 
katibi Nuri beyin, Halk fırkasına, 
yeniden girmek hakkında yaphğı 
talep kabul edilmiştir. Bundan 

başka, aynı fırka azasından sabık 
Bursa meb'usu Senih Beyin de 
Halk fırkasına girmek istediği 

bildirilmektedir. 

Bir asistan tahsil için Alman· 
yaya gönderiliyor 

Tıp fakültesi · Eczacı ve dişçi 
mektebi müderrisler meclisinin 
son toplantısında asistanlardan 
Harun Hüsoü beyin Almanyaya 
Farmokoknoji tahsiline gönderil
mesine karar verilmiştir. Hüsnü 
bey birkaç gün sonra haraket 
edecektir. 

Polis teavün sandığında 

Polis taavün sandığı idare he
yeti bir toplantı yapmış ve me· 
murlara birer ınaaş miktarında 
yapılan ikrazatın ikişer maaş 
üzerinden yapılması görüşülmüş
tür. Toplantıda azanın bir kısmı 
bulunamadığından bu hususta bir 
karar verilememiştir. 

Stadyum nerede 
yapılmalıdır 

Sporcular 
Fikirlerini söy

lüyorlar 
Stadyum nerede yapılmalıdır? 

Sualine Eyup idman yuvası reisi 
Kemalettin Riza B. şu cevabı 
verıyor: 

"Belediyenin, memlekette spo
run tekasüf noktası olan istan
bulda bir stad yapmıya karar 
vermesi mucibi memnuniyet ol
makla beraber, bu mühim mes
eleyi daha evelden halletmenıe· 
si de düşündürecek bir iştir. 

Taksim stadyumunun mukave
lesi bitmek üzeredir. Söylendi
ğine balulırsa arsa sahipleri bu
rasını bina yapılmak üzere sat
mak niyetindedirler. 

Diğer taraftan F enerbahçe sa
hasının son zamanlarda oldukça 

iyi bir şekle girmesine rağmen 

Fenerbahçe kulübünun emri al-

tında bulunması itibarile hususi 
bir mahiyeti vardır. 

Spor sahasında muvaffakıyet
sizliklerimizi sporcularımıza yük
Jetmek hiç bir zaman doğru de-

ğildir. Üç sene evvel müsabaka 
yapmak için sabası bulunmıyan 
komşu milletlerden birisi yalnız 

bir şehrinde bugün gayet mun
tazam üç sahaya maliktir. 

Bizim için stadyumun bir an 

evvel yapılması zaruridir. Ve 
uzun yollu dedikodulara taham
mülli yoktur. Yerirıe gelince; 

İstanbul cihetinde olmasına ta
raftarım. Çünkü tehirde bir değil, 
birkaç stada ihtiyaç olduğuna 

göre bunlardan ikisinin İstanbul 
cihetinde yapılmaması muvafık

tır. 

Şimdiki halde F enarbahçe sa
bası kısmen Anadolu tarafının 1 

ihtiyacını temin edebiliyor. Be
yoğlu cihetine gelince, buradaki 
zengin kulüplerin bir stad yap
maları da kabildir. Halbuki böy-

le bir şey lstanbul cihetindeki 

kulüpler için hiç bir zaman kabil 
olamaz. 

Netice itibarile her nerede o
lursa olsun, bir stad yapılmasına 
karar veren belediye ve şehir 
meclisimize teşekkür etmeyi bir 
b oç biliriz. 

Maarif mUdür muavini diyorki: 

Maarif müdür muavini Hıfzır
rahman Raşit B. diyor ki: 

Elhamra 
sinemasında yarın akşalll 

" Prenses emriniz " in yıldıll 

Lilian HarveY 
"Küçük Daktilo,, nun kusursııı 

"Jules ü 

Armar Bernard 
ve 

Andre Roanne 

AşkaTövb 
F ·· 1.. ht .... fe ransızca soz u mu eşelP 

Jüks komedide. 

1 Gelenler, :denlerJ 

Şehrimize beynelmilel radf: 
ile terbiye komitesi erkanıod• 
M. Tracy F. Tyler adh bir AtJJe' 
rikah gelmiştir. Bu zat mektef 

)erimizde radyo tedrisatı ha1'k.ı~ 
da izahat almak için dün Mas 

müdürlüğüne gelerek maarif er 
kanile uzun müddet konuşmuştof' 

§Bir müddet evvel AvrupaY' 

tetkik seyahati için giden c~ 
rahpaşa hastanesi asabiye oı 

tehassıst Ahmet Şükrü bey d611' 
müş ve vazifesine başlamıştıt·, 

§ Belediye istatistik miidOrı' 
yeti mümeyyizi Ha1it bey oD' 
akşamki trenle Ankaraya gitı:ıılf 
tir. Halit bey tarafından neşr~ 
dilecek 930 yıllığının mükeoıOI 

tekilde olması :çin istatistik ıS' 
"d" l"W•O d o bat ,ıt mum mu ur ugun en ıza 

caktır. 
~~~~~~~--:~ 
Galatasaray Lisesinde 

~-Matbuat Sergi"' 
sini zi}"aret 

ediniz. -Saat 16·19 arasında açılC" 
tir. dUhullye yoktur. -Türk gazeteciliği kitabında0 

alınız, Sayısı mahdut; 

,_, _____ Nüshasıl l~ 

Kısa Haberler J 
inhisarlar birleşecek - Aft' 

h f ~8cıf 
karada inbisarların mu a aza ve • 

· ı · · ı · 1 te t~1~ teşkilllcının bır eştı rı mesı esas annı . 
0 

için yaridat umum müdürü Faik be~' 
riyasetinde bir komisyon teşkil cdi)roişd' 

Tapu umum mUdUrlüğU / 

l\l ünhal bulunan Tapu umum müdür~~ 
ğüne Devlet şurası azasından ve . e'ı; 
kadasuo umum müdürlerinden Cemıl 

tayin edilmişiir. 

İki heykel - Biri Çarşıkapıda dl' 
ğeri Düzcede llsarı atikadan iki taş hef 

kel bulunmuştur. Başları JOktur. Buıııst 
müzeye k onulacaktır. 

~~~·~~~~~~~--..-/ 
Darülbedayi Temsilleri 

Bugün akşam ISTAHBUL BELEDIYE~I 
'farı üzerinde hak iddia edecek rM '""""'illi 

olmu~lar, fakat onların bu iddi- : EL EK 
ası uzun uzadıya tetkik olunduk- 1 

tan sonra haksız oldukları anla-

1 

Si NEMASI 

Panama Kanah tehlikede 

Alınan haberlere göre müt
hiş yağmurlardan Panama kana
lının setleri tehlikeye maruz bu
lunmaktadır. 

_ Stadyumun mümkün mer
tebe şehrin kalı:ı balık semtlerin

den uzakta yapılması mesela ls
tanb ul cihetinde olması şayanı 
tercihtir. Fal<at biç şüphesiz Ve

li efendi çayırında deği1... Stad
yum için sonra Ayasofya mey
danı münasiptir... Fak at l{afi ge· 
lirse ... ,, 

Raif Fevzi Be>'in fikirleri 

saat 21,30 da 

ıDDkl~~~~im ~ij~t~ ~~ 
şılmış Ye neticede yabudilerin Colette Darfeull •• 
a~lama duvarını ziyaretleri de 1 Jean Perler .. 
bır takım tahdidata tabi tutul- 1 Plerre Rlchard Wlllm .. 
muıtu. Halihazırda Mescidi Ak- / Muazzam adli bir dram, mü-
si, Fılistinde islam meclisi i1isi- ı essir bir eser olan 

nin nezareti altındadır ve hiç , M 
0 
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0 
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0 
.. 
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1
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bir taraftan tehdide maruz bu-
lunamamaktadır. 

Emakini mukaddesenin vazi- filmi, kendi oğlunu mahkum 
yeti bu merkezde olduğuna gö- etmek mecburiyetinde bulun-
re bunları sıyanet etmeyi mev- masından korkan bir hakimin 
zuu bahsetmek için bir sebep , iztırabını musavverdir. 
yoktur. ı' (UFA) nın Fransızca sözlü bir 

ıd b şaheseridir. 
O ha e, . u mesele ile meş- ı--~----~----• 

Milli emlakin tasfiyesi 

Emiaki miJliyenin siir'atla tas
fiyesi kararlaştırılmıştır, bu gibi 
emlakten bir kısmı satılmakta, bir 
k~smıda emlak bankasına dev
redilmektedir. 

Tayyareciler toplanamadı 

Sivil tayyareciler kulübünün 
dün akşam yapacağı umumi he
yet içtimaı, ekseriyet temin edi
lemediğinden başka bir güne 
tehir edilmiştir, 

Gürbüzler Yurdu Spor Klü
bü Reisi Raif Feyzi Bey : " Ben-

ce ihtiyaç yeni bahçe, eski bah
çe mevzubahis olnııyacak kadar 

sivri~miştir. Spor her hangi bir 
şehrın herhangi bir semt ve ma-

hallesine şöhret ve şeref verme
ye değil gençliğin terbiyevi ve 
adali tekamülüne bir vasıtadır. 
Hem de kudsi bir vasıta. Filan 
semte stadyum yapıhrsa iyi olur, 

veva filan tarafa yapılmazsa ya
zık olur gibi mutalealar serde
debilmek için elimizde yüz bin; 

1 

3 perde 

Yazan: il 1 ı 
F odor Laszlo 
Tercüme eden: 

11111111 H. N. 

Talebe Gecesi 
~ 

terce sayılacak paramız bulun· 

malıdır. Bugünkü vaziyetiuıiıe 
göre Stadyumun hangi tarafta 

daha çabuk YÜcut bulması müııı: 
künse orada yapılmasını temenJll 

ediyoruz.. Semt değil Stadyulll 

istiyoruz. 
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Tayyare YILBASI Piyankosu B. in muhakemesi başladı 
Adet Kastamonuda nazarı dikkati 

Celbedecek derecede beton 
ve klglr inşaat devam 

ediyor; fakat. .. 
Kastamonu: (Hususi) - Yeni 

belediye kanununun, memlekette 

1 
1 
1 

iKRAMiYE 

" 
n 

Lira 
1,000,000 

400,000 
200,000 
150,000 
100,000 

Bir şahit diyork{: Cinayet haberini 
lşidlnce ah iclal gitti dedim! 

ahşap inşaah menetmesi hakkın
daki maddesi, memleketin imarı 
noktasından büyük bir kıymeti 
haiz b~lunmaktadır. Şimdiye ka
dar, bılhassa kerestesi bol olan 

Kasta~oni ve buna benzer şehir
lerde, ınşaat hep ahşap olur ve 

kagir. binalara ehemmiyet veril
rn .. ezdı. Ahşap inşaatın şehirlerin 
~oze11eliği cihetinden bir fenalı
f~r varvsa, oda binaların hemen 
Elı' çogbunun yarım bırakılması idı. 

ne eş k . Ott b . on . uruş para geçıren 
b· a allı, fakir bir ailede boş 
ır atsa t d 'k d. olan b e arı e ınce, ucuz 

ta al eş alh ağaç, sekiz, on tah-

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
100 
100 

5 
5 
6 

15 
60 

200 
5,000 

5,700 

,, 
" 
" 
" 
" MUKAFAT 

" 
" 
" iKRAMiYE 

" 
" ,, 
,, 
" AMORTi 

ADET 

(1,000) 
,, 
" 
" (10,000) 

(8,000) 
(5,000) 

(3,000) 
(2,000) 
(1,000) 

(100) 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
40,000 
• 30,000 
45,000 

120,000 
200,000 
500,000 -----3,340,000 LiRA 

ıt Ve b' d M ürnk ır ev e başlatırdı. Ak [ . . J 
kerest ~nse, elindeki paranın, vam mec ısı stanbulun 
nıiyet enın azlığına dahi ebem- revkala""de Bı·r Pl 
Yapıya bVermeden kocaman bir r 1 anı 
ctncak ~şlanır, kerestesi, parası, T J f V k G •• 
kifa bır, belkide iki odaya l op an l ı apaca orüşüldü 
tanı~etl eder. Orayı tamamlarsa, [ Ost tıır:ıfı 1 inci sayıfamızda ] [ Üst tarafı 1 inci sayıfada] 
def dm ar; tamemlamazsa, bir dir. (Fran. ızca İstanbul) un yuka - - Pahalılık veya ucuzluk bir 
olnı:z: ıe.?1in ve zaman müsait nya naklettiğimiz telgrafına göre muamma değildir. Piyasada et 
kast :ı oylece kalırdı. Halen Cemiyeti Akvam meclisi diin içtima sablmakta ve fiyatı malum bu-

İstanbul ağır ceza mııhkemesi, 
zevcesi İclal hanımı revohcrle öldü
ren Güzel San'atlar akademisi müdür 
muavini Ali Şevket beyin mulıake -
mesine dün başlamıştır. 

Davacı mevkiinde, lclal hanımın 
karde:;;i on beşinci ilk mektep müdü
TU Et('m beyle hemşireleri Adalet ' 'e 
.ı. 'ebahat hanımlar, vekillerile birlik· 
te bulunuyorlardı. l\lüddeiumumili· 
ği Burhanettin bey temsil etli) or. A
:.,ım ,.e Tahir beylerden müteşekkil 
mahkeme heyetine Nusret bey riya
set ediyordu. Maznunun da iki yekili 
vardı. 

Mahkeme salonu tamanıile dol • 
muştu. Mevkuf, iki jandarmanın ınu· 
hafazasrnda ve hüviyeti tesbit edil· 
dikt('n sonra, evrak okundu. 

Maznun, isticvabında kendisine 
malik olmadığından, ne yaptığını bil· 
mediğinden bahsetti. Mazbut ifade
leri okundu. Bunlarda zeH!!sini na
sıl öldürdüğünü taf . .ilatiJe anlatı· 
yordu. Riyasetin istizahı üzerine, şöy
le söyledi: 

- Yanımda tabanca ve ustura 
''ardı. Bunu itiraf ediyorum. Karım
la karşılaştığımı da biJiyorum. Ama 
ondan sonraki vaziyeti, teferruati· 
le tesbit edemem. \'e . onıonide bu şekilde yapılmış etmiş olacaktır. Eğer mecli:-; toplan- lunmaktadır. Stadyum meselesi 

}arım k 1 b" I mış ve Çin - Japon ihtilafı hakkında h il d I hınnıaktad!:. mış ın erce ev bu- yeni bazı kararlar Y<'rmi~e tabii ne· ~ e i ~iştir. Fakat yerini şim- Maznuna göre ... 
\'eni l d tice i bugün, nihayet yarın belli ola- dıden soylemeyi faydalı bulma- Mazbut ifadelerine göre, aralnr:n· 

rn , yapı ar a ahşap inşaatın caktır. Diğer taraftan (7) teşrinba- ro~uı1!. Bun.u şimdiden söylemek da şiddetli münakaşalar olmu~. le -
Yaen /' ş:mdi milleti, bu şekilde ni tarihli Anadolu Ajansı bir haber ıstı.m.la.k edılecek arazinin sahip- lıll hanmt, hazı eşyalarını toplayıp, 
eviı ~~ş, e\•lerle harap olmuş Yermişt i. Hu haberde Cemiyeti Ak· lerını ıştahlandırmak demektir. ,, e\·den gitmiş. Ali ŞeYh'et bey, onun 

erı ıkmal . k vam tarafından gönderilmiş o!an Ankarada faaliyet e,·e dönmesini istemiş. lctal hanım. 
~~kt?dır. B~ ;~nl~r~~reme~~1~{~ mü ahitlerin (l\lukden) e Yardığı bil- Ankaradan bildirildiğine göre bu teklifi kat'ıyetle reddetmi5 . .ı. 'c-
·••Usaıt •t · ' diriliyordu. Cemiyeti Akvamın Man- A_ nkaranm yAnı· klaAn mucı'bı'nce hayet Şevket bey, vak'a günü onu 

111 
gı memış olmasına rağ- " en hem b çuı·iye bu suretle tetkik rnenıurlan ımarına yakında başlanacak, bın- görmek istemiş. yanında tabanca , .e 

"e'c d en e. r sokakta dene- d ~ d gönderme i de Çin - .Japon mesele- )erce ahaç dikilecek buzuk ha- ustura bulunduğu hal e solı:ağa cık-
$tÖze e;ece e ınşaat ve tamirat sine atfettiği ehemmiyetin derecesini vuzları, bir su deposu yapıla- mış. Be:;;iktaşta bir sokakta kar~ı -
hı:ıtap arpıyor, ve yer yer eski, ırösterir. Hulft a Mançuri üzrindeki caktır. laşmışJar. Şevket bey, (İclfll, kara· 
Yiiı t~t çamur hsıvah, yıkılmağa Çin - Jaı>on ihtilafında Cemiyeti ... h.......................................................... rında musır mısın?) demiş. (Karn-
ını muş ma ailelerde boyan- AkYamın ifa e,de,eeği rol bu .rnüesse· er zaman memleketin güzelliği rım, kafidir) cevabını almış. Israrı 
1 ş, sıvanmış, güzelleştirilmiş eT- senin 'arhğını teyit ed<!cck, ynhut namına büyük teessür duyduğu- üzerine lchil hanım ağırca iki ~öz 
:~ed tesadüf edilmektedir. Bu Jokiuğunu hütiın cihana iliın edecek- muz birşey varsa 0 da bu bina- söylemiş. Sevket bey, tabanacsının 
~uı en Kastamonu şehrı· yenı· bı·r tir. Bu cihetle Cemiyeti Akvamın a- larm İn d ' tetiğine ba mış. En•elfı tabanca ates ... . şası esnasın a, belediye-ıı.'.'nzara arzelm>ğe başlamıştır. lacağ• t•''" hareketin ne olacağ• her nın .muayyen bir program takip almam"· sonra ateş alm•ş. lcli\I ha· 

b
.oyle g iderse bir az soııra, hatta taraft.:ı büyük bir merakla beklen- etmı l d nım ölmüş, bu arada bir kur-.un mektedir. ş 0 maması ır. Belediye in- Şevket be);n şapkasını deJip geçıni:. 
ır seneye varmadan Kastamo- ç· ı şaatta yaln vv l d ~ · nu ın - apon ihtllafma dair nelen • ız, e e ce yaphr ıgı ,.e sonra da kendı i yaralanmış. 

nun ıiyah çehresi yep yeni bı"r h k diğer lıaberlcr ikinci sayfada telg. şe rın gelecekteki haritasının TaammUt iddiası 
Şe il alacaktır. Bu manzara doğ- raflar kısmumzdadır. bozulmamasını temin için çalış· Şe,·ket bey, tehenüren öldürmek 

~s1u hoşa . da gi_tmi> or değıl.. •••••·
1
·b·····d············00

··············-·····
00

•• .. ••••••• makta ve başka bı·rşey yapma· maddesinden mahkemeye se\ kolun 
ınşaa ış erın e as- K maktadır mustur. Davacıların vekili Nuri bey, ı a ınız bu t ı · d K ce e ecek kadar, beton ve La~_ 

tamonude can sıkan bir kaç nok- gir inşaat devam etmektedir. Bil- B d · d 1 d mahkemede \'ak"anın taammütle iş-
ta var: Kastamonu iktısadi va- hassa şehrin en mühim bir noktası b. ~n an o ayı ır ki bir kısım lendiğini Heri sürmüş, Şevket beyin 
2.İyet itibarile her halde orta olan Nasrullah köprüsü civarın- ına ar ilerde, öübrü geride bir vak'adan evYel birçok kimseye ( Ba-
Anadolu vilayetlerinin bir çok- rında, çay boyundaki heman bü- tek hat istikametinde olması 'icap na düşman bir kadın rnr. Onu Öl· 
1 d tün dükkanlar ve mag-azalar yı- edo··reen 

4
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0
lar arasın. da, yerine dürmek isti ... ·orum.) dediğini, o glin 

arın an iyidir. Oralara nazran g d " para darlığı pek fazla mahsus k~larak yerlerine yeniden kagir . ' erecelık zaviyeler cebinde tabanca ve ustura olarak Jm. 
değildir. bınalar i{urulmaktadır. Bu bina- teşkıl eden girinti ve çıkıntılar rısının yolunu beklediğini, :;onra da 

O ların Kastamonuya, bu mıntakaya meyda:ıa gelmiştir. Kastamonu iddiası yeçhile arada bir konu,.ma ol-
k' nun için Kastamonude bir bir zarafet bahşedeceğinde şüp- bele.diyesinin bu hususa itina et- mndan. doğrudan doğruya tabanca 

~~~ı~s~e~n~e~d~e=nib~e~r~i~n~a~zia~r~ı~d~i~k~k~a~t~i~--~h~e~-f!~o-~k~tu~~~- Ş~~ık~i~y~e~t~e;t~;ig~v~im;~~v~e me~pyamtem~~ili~ ~kiplclilhM~ıındürdü~nüb~ 1 ~;,;;;;.;;~;==:~-~- ~~.;;.;·~~-~ -~~~~=~-~-- TalAt Mümtaz detmişfir. 

Tefrika 1 r; ı· z ı ı· K u ti • • ~ TercUm da dolaşan fareleri bile civarımdan ~unuz? Bırakın beni divanı harp mu
hakeme etsin, fakat aç bırakmayın. 
Beni kur~una dizer, }~hut nsahilir
Eİ'tiı, lı\kill öldürmek i~in bu tarz· 
da işkence etmeye hakkınız yoktur! 

No. : 5S u u u e er 1 r 1 n e eden: uzaklaştırmıya muktedir değildim. 
~ Doğan . Gec~ııin _ biri~de _kapıda!\i nöbetçi 

Yıldız elındekı kagıtla ıçerı girdi ve elindeki 
Çok mükeın 1 
'], .. k . b" • ıne almanca konu~an bir 

ur z.t ıtı d"ğ 1 • ' ı er erıne tercümanlık 

Y~~ıyor.du. Uus askerlerine seyahat 
muddetınce koçmıyacağımızı vadetti
ğimiz için o~lnr da biitün gün yatrp 
uzanmak Ye ı ·ambil oynanu:kla v~ _ 
kit geçiriyorlardı. 

' irehtn ka aba ına gelmiştik. Türk 
zabitlerinin oradaki 'I'ürk arkadasla-.,. 
:rı samimane karşıladıkları zaman, 
ben de ga) rı iradi bunlara k:ırışarak 
ü era garnizonuna doğru ilerlemiye 
başladım. 

Rus hapishanesi 
"Sen claha ileri gitmiye mecbur

sun kardeşçiğim, nafile yere onlara 
:anşına.,, diyen asker, beni kolum • 

an Yakalamış çekiyordu. ümitlerim 
~e~~ mah\•olmuştu. Korkarak ileri· 
?\: 1h n~~ar binaya balnyordum. 

eş ur ırehta hapisanesi yüksek 
du\·arları .. · ' ' uzerınde, kalın demir 
P~b~makhklr ı>encerelerile bir he'-·ulfı 
gı ı .. .. " 
la gozume takılıyordu. Burası Rus-

nn en şerir haydutlan için yapıl· 
tnıştı. Büyük d . k 
kl.l'tl . emır apılar üzerime 

ı endı z·r·rt i . · . ı 1 karanlık bir yol be-
n gıreceğım höcre ... e go"'tU •• B. 
nı . ,, ruyor. ır 

)i umJa tenvır olunan bu höcrede tam 
rıni bir giln kaldım. Buraya hariç-

!.en .tek ~ir ışık girmiyordu. Bu inzl. 
agah dort metre uzunluğunda iki 

metre kahnlığında bir yerdi. Esya 
namı~a bir tahta sedir ile bir de .. su 
çana.~~ vardı. Diğer hapi ·anelerde 
ç~ktıgım ı tıraplar işkenceler, bu ha-
pısanede, mevcut ağrıları l h r ' sızı arı 

a ınde kendi ini gö termiye basla-
dı. ~00 gram ekmek ile bir çanak" su 
benım günlük gıdamı te kil ediyodru. 
!lunları kapı deliğinden verd"kl . · .. ı erı 
ıçın, gunlerce odanın içine ba!'k 
ayak girmemisti Jrerde n ··th=-. a a. 
v k :ı · >- ıu ıs so-
~u - vardı. J\aranlık ve haşarat ;ata. 
gr olan bu yerde tecenn .. t 
için kendi . un e memek 

"k k kendıme konuşuyor 
yu sc sele hağırmıva ' 
1>~r oluyordum. Rulund;ğum ::~~ 
kıın vahşetini hisse k d . . meme ıçın 

e kendı kendime hulyalar ku-
ruyordum. . ~l~sehi . Podolsk şeh-
rindeki ) erımı, l\lmskteki .. 1 .• 

b
. o um 

y~vasını ır~r hirer hatırımdan ge -
çırerek kendımi tesellı"ye ral 
d 

:ı;• ısn·or _ 
um. • • 

Azap sızılarile haşlıyan romatiz
ma, uğradığım felfıketi son hadd' · 
· , t . . ıne 
ısaı ~ mış1ı. Romatizma vu· z" d . ,, un en 
hıç bir azamı kıpırdatamıycırdum. 
Hatta sedir: üzerine çıkarak etrafım· 

kağıdı tercüme etmeıni rica etti. Al· 
manlann ekserisinin Rusra k ·t k· 
la b'Jd•w . ı. onuş ll 

rını ı ıgi ıçin beniın d R 
''akıf ld w e usçaya 
• o . ugu~~ zannetmiş: "Herkese 

Rusça bılmedıgıni söy)'" 
yanıma oturd "B uyorsun ama;,, 
ğum için be du, en_ bol~evik oldu -

n en çekının b k. - d 
tercüme etti'tin takd" e, u ·agı ı 
t g ırde benim haya· 
ımı kurtarmış olacak-;ı 

kfo ett" A • n .. , Askeri tes· 
ım. ynı zaınanda yüksek 

se-sle okumamı rica etti<Ti b k". t 
Tr t k" Le . "' u ·agı 

. o z ı Ye nın tarafından yazılmış 
hır beyannameydi. 

Benim ne olacağımı öğrenmeyi 
vadederek gitti. On alt: gün sonra 
te~rar yanıma geldiği zaman bic bir 
şeye vakıf olamadığını bildirdi.~ On 
dokuzuncu gün nölıetçi hen· nafile 
yere dı~arı çıkarmıya u<7ra:ı""ordu. y . ., • :> " 
_ erımden kıpırdanamadığımı anladı· 
gı \'akit nöbetçi onbaşı ·ına mali'ımat 
verdi. Onbaşı elindeki feneri yüzü -
me tutnrak: 

''Niçin ayağa kalkmıyorsun? Yok
sa hasta mısın?,, Onbaşı bu sözleri 
aıı!aşılan bir Almanca ile söylemi~ti. 
Bütün irad~mi toplıyarak yüksek ses· 
le dediın ki: 

"Beni burada köpek gibi gebert
mek mi istiyorsunuz? ~için böyle 
gayn insant muamelede bulunuyor-

"Pek iı!!'ı, ben şimrl! lazım gelen
lere maliımat veririm!,, Onbaşı gitti. 
u;raz sonra iseri başka bir asker gir
mi~ti. F.lbise i digerlerine nazaran 
daha muntazam olmakla beraber cok 
da zeki gözüküyordu. Rütpe işa;eti 
taşrmıyordu. Bu adama da fikrimi 
açtım. Beni adaletini ümit etti!:rim 
divanı harbe sel'ketmelcrini söyledim. 
Yanındaki tercüman Yasıtasile benim 
mesele ile alfıkadar olacağını söyledi. 

Ertesi giin de höcreme kimsenin 
~irmediğini bildikten sonra, hayattan 
l>iitün bütiin ümidimi kestim. Bu 
höcreden sağ çıkacağımı hiç zannet· 
roiyordum. Ancak ikinci gün iki n . 
kcr içeri girmişti. Ayağ~ kdlkarak 
elbiselerimi giymemi Ye kcncliJerini 
takip etmemi söylediler. F.:lbise giy -

memin uzun devam ettiğini anladık
ları ,·akit çizmelerimi aldılar, ylirii
miye başladılar. Romatizma o dere • 
ce şiddet peyda etmişti ki kapıya ka· 
dar gitmek için duYara tutunarak 
yüriiyordum. Bana yardım etmek 
hiç biri"inin hatırına geln-:emi~ti. J{a. 
pıya çıktığı:n zaman el ıerimle gözle
rimi kapamıya :ne<'bur o1clurn. Giine· 
şin ziyasına tahammül edemiyordum. 
Bahçede bir sürü asker semaverin et-

Ayrıca varisler i~in yirmi bin lf r:ı 
tazminatın karnr altına alınmasını is· 
tem iştir. 

Bazı evrak daha tetldk olunduk· 
tan sonra, şahitler çağınlmışbr. 

Ticaretle me gul olan Hidayet bey, 
evinde otururken tabanca sesi işitti· 
ğini, sokağa çıkarak bir cinayet iş
lendiğini gördüğünü anlattı. 

Dundan sonra gelen şahit Fatma 
hanım, Yak'anın en yakın şahidi idi. 
İfadesinin alınması, bir saat kndar 
sürdü. Bu arada iddia makamı, da
vacı 'e maznun vekilleri arasında hn· 
raretli münakaşalar oldu. 

Fatma hanımın şahitliği 
1''atma hanım, şöyle diyordu: 
- Ht>n, çeşmeden geliyordum. llu 

beyi duvara dayanmış, şapkasını sol 
elinde tutarak, duruyor gördüm. Bu 
sırada ölen hanım, sol taraftan ge
liyordu. Hanım, önümden geçti. Bir· 
az sonra tabanca patladı. Ben. kork· 
tum, en yakın komşumun evine sı· 
ğındım. 

- Aralarında hiç bir söz geçmedl 

mi? 
- Yalnız hanım bu aralık (ne ya· 

pıyorsun ?) dedi. 
- Bu sözden evvel ve bu sözden 

başka bazı sözler söylenilscydi, İ§i• 
tir miydiniz? 

- İşitirdim tabii. 
Maznun vekillerinden eski mUd • 

deiumumi E at bey, bu ~ahidin ifa· 
de i üzerinde durarak, istintak da· 
ire. inde, beyle hanımın bütün hare
ketlerini takip etmediğini söylediği
ni mevzuu bahsetti. 

Fatma hanım, yavaş sesle söyle· 
nilen (ne yapıyorsun?) sözünden 
ha ka hiç bir söz i~itmediğinde ısrn 
etti. 

MUddeiumumt söylUyor 
Bu sırnda müddeiumumi Hurha• 

nettin hey ayağa kaltı: 
- Şahit Fatma hanım, dedi. işit

tiği sözün ga)ct ya"aş söylenildiğini 
ve hundan lıaşka bir söz i~itnıediğini 
bildirdi. Maznun i e ze\cesile uzun 
uzadıya konuştuklannı, hatta onun 
kendi ine karşı hakaret mahiyetinde 
iki kelime sa\ urduğunu iddia ediyor. 
Mazbut ifadelerinde, bu, gayet sarih 
olarak yazılnu:ı tır. Ye iddiasına na
zaran da, zevcesinin en dönmemek 
kararını knt'ı)1le öy1emesini takip 
eden hu hakaret mahiyetindeki }i('li· 

meJeıin ~arfı, iradesinin, ihtiyarının 
(')inden gitme ine sebep olmuştur. 

Bizve tahassül eden kanaat şu rner .. 
kezdedir ki orada lcliH hanımla Şev• 
ket bey arasında, !<~atma hamının 

işittiği tek cümleden ba~ka lıiç bir 
söz geçmemiştir. Hele, bir hakaret 
sözünün her halde asabiyetle ve yük· 

(l~utfcn sayfayı çet'irlni:) 
3 

rafına toplanmış çay içiyorlardı. 1ç· 
]erinden birisi diyordu ki: "Gel şöy
le otur hakahm, Alman oğlu, herhal· 
de çoktanberi açsın." Aynı zamancla 
çocuk gihi gülüyorlardı. Çay ve be
yaz ekmek ikram ettiler. Ayrılırlar· 
ken de cigara verdiler Ye ~izmelerinıi 
giymiye yardım ettiler. 

Kumandanlık dairesinde kuman 
dan beni hiddetJi nazarlarla süzdü. 
Dilfthara benim höcreme gelen nıun. 
tazam kıyafetli askere işarei; etti. Ilu 
asker muvakakt halde burada sahibi 
kudret yegane s.1hı tı, çünkü asker
lerin, içlerinden intihap ettikleıi 
murnhha tı. Yandald odada apolet-
siz nus zabitleri rnrdı ama, a~kerlcr 
lrnnlara hiç hürmet etmiyorlar ve 
sen diye l1itap ediyorlardı. Dudakla.
rımın arasına sıkıştırdıkları cigara· 

yı yaktıktan sonra benimle Jrnnusmr
ya çalı ıyorlardı. Bu bina dahili~de 
fazla kalamıyacnt;rımı anlamı hm; fa· 
kat nereye sevkolunacağımı bilmivor· 
dum. · 

Üç askerin muhafazası altında 
istasyona doğru hareket ettik. Bir
kaç dakika sonra yolda Türk zabitle
ı·ine rasgeldim. Beni gördii'•lerinden 
dolayı memnun oldular, elimi sıUı· 
lar. Ayrılırlarken de saadetli seya. 
hatler temenni ettiler "Belki de ce1· 
lftdm huzuruna gidiyorum,, dedim. 

[IJitmedl) 
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kildi. Saim, bir rüyada gibi yU· 

Ses rüyerek bahçeden geçiyordu. 
Nakleden· Kendisini bir odaya aldılar. Bek-

fa. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ledi, Fakat birdenbire birr~at· 

Ağaçlann ötesinden bir ses 
yllkseldi. 

Saim, birdenbire dordu. insan 
bayatta bir yüzU, bir çehreyi 
unutabilirdi. F kat bir sesi, asla. 

Bu ağaçların 6tesinden g len 
&es, sanki maziden gelen bir 
ıesdi: 

- Muhakkak odur. 
Diye dütündü. Parmaklıia 

doğru ilerledi. Ağaçlaran arasın· 
dan bir k6fklln aydmhk pence· 
releri g5rOIQyordu. 

Saim, alnını demir parmaklık
lara dayamış, sesi dinliyor, yUzü, 
uzaklardaki bir aaadeti koklar 
gibi, ozanıyordu. Bir isim du
daklarından d6kllldll : 

- Zehra 1 
Senelere rağmen ~u isim, onun 

aizından, daha beş dakika ev· 
veline kadar söylenen bir aıina· 
hkla çıkıyordu. Halbuki mace
ralannda bir feYkalAdelik yoktu. 

hısan tuhaftır. Sadece bir 
mevcudiyetin huzurunu anlamak
ta, tanımakta gDçlük çeker. Ona 
bir dekor Ye bir çok da tefer
rüat Jhımdır. O zamanlar, Saim, 
Zebranın kendiıini yalnız batına 
meşrut edebileceğini hiç anla
mamıfb. Onu bırakmııtı. Bunun
la beraber ve aradan bukadar 

da vak~t geçmiı olmasına rağ· 
men, bırşey, onu, Salmi, Zehra
run bulunabilecea; yerlere sev
kediyordu. Fakat bu seferde 
Zehrayı bulmak kabil olama
mıştı. 

Sonr günler, aylar geçmişti. 
lıte b .. u a~ıam birdenbire, ağaç
ların oteıınden bir sem yUksel
mişti. 

• Sai~, •0n~ iÖrmck için içinde 
tıddetlı bır titreyiş duydu. içeri 

girecek, görünmeden, bir köşe
ye saklanarak, pencerelerden bi
risine başım dayamış olan Zeh
rayı seyredecekti. Fakat bu, ya 
Zebra· değilse?!.. Evvelki bu dü-
Uncesini tekzip etmek ister gibi 

sesi tekrar yiikselmişti. 
Bu oydu. Muhakkak! 

Saim demir parmaklıklı kapı
yı santı, kapı mukavemet etti. 
bir daha sarata gene. Bu mu
kavemet onu asabileıtiriverdi. 
Saçlarına düsen kırlara rağmen, 
yirmi sene evvel yaptığı gibi 
sıçrayıp parmaklıktan atlayamaz 
mı idil. kim bilir. 

Birdenbire aklına kapıyı çal
mak geldi. Ve şiddetle çmgırağı 
çaldı. Bir kaç dakika sonra 
kapıya bir hizmetçi gelmişti: 
Saim tereddlit etmeden ıordu: 

- Zehra H. burada mı? 
- Evet Ef. 
Hizmetçiye karboı uzattı: 
- Sorarmısımt, dedi, kendi

ıini görebilir miyim? 

Hizmetçi uzaklaıtı. Demek o
rada idi, onu görebilecek, onun
la konuşabilecek, yirmi senelik 
ayrılık bir anda bitecekti. Yirmi 
senedenberi hergün onu düşün
müıtü. 

Uzun bir dakika geçti .. 
Şimdi bUUln bu ıstıraplara ni· 

hayet vermek Zehranın elinde 
onun bir gelmesindeyidi. Fakat, 
ya bir başKaıı varsa?! •• Bu dü
fÜnce yalnız o anda aklına gel-
mişti. Eğer bir başkası onun 
yerini almışsa, kabahat Zebranın 
değildi. Ne yapacaktı? N~ !a
pacaktı, bu yeni ıstırabın onun-
de de eğilmekten başka ne ya
pabilirdi? 

_ Hf. buyursunlar, dedi. 

Hizmetçi kapıyı atb, içeri çe-

se~ le öylenileceği pek tabi( ol • zaman gayrı ihtiyari - Ah, lclfll git
duguna nazaran, lclul hanım, eğer ti ı _ dedim. Sanki içime doğmu,.. 
Şevket beye böyle bir söz söylemis Kendim görmüşüm gibi kat'iyetle iti· 
ol aydı, bunu Fatmıı hanım he~ me doğdu. 
halde işitirdi. Böyle bir sözUn, öyle _ Ne gibi bir sebep tesirinde he-
kula 8 fı ıldanır gibi söylenmesi men böyle düşündünüz7 
muht~.mel olmadığı kadar gayet ya. _ Bilmem. Birdenbire aklıma 
vaş oylenen bir sözü duyan Fatma onlar geldi. 

sızlık hissetti. Sanki gözetleni
yormuş gibi bir hisse düıtü. 

Yoksa, kendisile alay edip 
kapı dııarı nu atacaklardı ? 
Oturduğu koltuktan kalktı, çıka
cağı sırada kapıdan içeri giren 
genç bir kadınla karşılaştı: 

- Zehra!.. 
Genç kadın: 
- Hayır, dedi, ben Zehra 

değilim. 

Fakat bu ıes onundu, bu çeh· 

re bu tavur onun tavırları idi ••• 
Bu kadar senelere rağmen değiı· 

• 
memit olan onun... Saim, sene-
lerin kanla bir vücuda bu kadar 

lakayt kalma ının imkanı olma
dığmı, saadeti içinde hatırlıya· 

mamııtı. Bir tek kelime söyle
meden karşısındakini seyre dl yor
du. Genç kadın nihayet: 

- Ben Zehra hanımm kızıyım, 
Dedi. Derin bit slikiıt oldu. 

Bir sükut kadar derin. 

Niçin aklına gelen şeye inan
mak istemiyordu, gayrı kabilin 
karşısında ne yapabilirdi? 

- Zebra hanım öldu .• 

Saim, başı önünde, gençliğinin 
canlı tasviri karşısından ayrılmak 
ıstemez gibi, ağır adımlarla sa
lonu terk etti. 

Karanlık bahçeden demir par
maklıklı kapıya doğı u ilerlerken, 

yan odalardan biriıinin pencere

sinin perdesi hafifçe aralandı. 
Gaz yaşlan buruıuk yanakla

rından kendilerine yollar bularak 
Zehra ağlıyordu. 

Doktof' 

Hafız Cemal 
D hllt hastahkları nıutahasaısı 

Sıra numarası beklememek Jsti

yorlar, kabineye müracaatla veya 
telefonla randevu saati ahnalıdırJar. 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,.ıo dan 5 e) kadar Istan· 
bulda DivanyoJunda 118 numaralı hu
su t knbine inde dahiU hastalıktan 
muayene ve tedavi eder. Telef on~ ls
tabul 2398. h~nımın ~iç değil e o sözden ttaha Nezihe H., Mazhar B., Nimet H. 

yu~ .. so;~enm i Iazını gelen böyle Muallim Nezihe hanım, l\lemduhc -:::===-------------......... ---.. 
bir sozu, ış.ıtmemesl de imklınsızdır. hanımla birlikw hazır bulunduğu ak· 1 z A y l L E R ı 

~inaenaleyh, aklen ve mantıkan, şam yemeğinde tclal hanımın taban· _ _ 
netıce §Udur: İclal hanımla ~Vket ca ile korkutuldug-undan bahsettiği· ~K;;-c-y-g:-. - .... k_l_.k __ b ___ _ı 
be d F 1 as er i şu esinden al-• Y arasın a atma hanımın işitti • ni ~yit etti. Aynı zamanda lclal ha· d v t b 
ğınden başka hiç bir söz geçmemiş - nımın (Şeyket, hiç de gördiiğiinüz gi- ıgım er ia tezkeremi zayi et· 
tir! bi değildir. Bana karşı müstehcen tim. Yenisini alacağımdan evvel-

Muelllrn Menıduhe H. kellmder arfederek hakaret ediyor.) kinin hükmu yoktur. 

Gllniin Muhtıras• 
Süvari mektebi hayvanatı ihtiyacı ~ 

için 180600 kilo yulaf kapalı zarf su-IL---------·.·f~rin"':ı<ır. 
retlle satm alınacaktır. İhalesi 5 - Takvim - SAL 1 1 O e;ş 5so 
kanunuevvel - 931 cumartesi gUnü l l inci ay 1931. 27 Ccrnnziyülı\hır ~ ı~r 
saat 14 te Harbiye mektebindclti ma- Senenin geçen günleri: 313 kalan garı. 
halli mezkürda icra edilecektir. Ta · 52. 

7 
t7 

liplerin şartnamesini görmek için ko- GUneş-Doğı.ışu: 6.21: Bau.şı. J~·~ı> 
misyona mtiracaatleri ve i~tirak fçin Namaz vakitleri - Sabah. ~7 
de şartnamesi veçhile hazırhyacakla- Üğle: 11,58: ikindi 14.55: Akşam. 17• ' 
rı teklif mektuplarını yevmi ihalede Yatsı. 18,49 imsak: 4.41 s.5 
vakti muayyenninde rntiselsel numa- Hava - derece! h:ırnret ıazaı:nfl 1 • 

B U .. .. rk tar' r:ılı ilmühaher mukabilinde komisyon (asgari) 7 derece. ug n ruzr; .. r şa aJ 
riyasetine \ermeleri. (13·0 (3782) fından miltehavvil esecek ve hı' 11 

Ton 
1000 

650 
800 
730 
400 

3580 

* .. * 

Kuleli askeri lisesi 
Herbiye mektebi 
Tıbbiye tatbikat hastanesi 
Tıbbiye mektebi 
Gillhane hastanesi 

Yukarıda isimleri hizasında mik· 
tarları yazılı mahallere beş şartname 
de kapah zarf suretile 3580 ton ?ava
marin kömürü satın alınacaktır. lha· 
lesi 22 - Teşrinisani - 931 pazar gü
nü saat 14,30 da Harbiye mektebinde
ki mahalli mahsusunda icra edilecek· 
tir Taliplerin şartnamelerini görmelt 
içi~ komisyona müracnatleri ve işti· 
rak için de artname i veçhil~ hazır: 
Jıyacakları teklif mektupl'\rmı va~tı 
muayyeninde müselsel numaralı ıl
mühaber mukabilinde komlr;) on riya. 

tine vermeleri (112) (339:9 

* • "' 
Mfktan Cin f 
Z1 çift Harid fotin 
ıı takım lş elbisesi 
12 takım Pijama 
26 takım Maa don iç fanila 
95 çift Çorap 
Z'f takım Maa serpuş elbise 
25 adet Harici talebe kaputu 

Hava makinist mektebi ihtiyacı 
lçln yukarda yazılı elbise ve lmput 
pazarlıkla satm almacaktır. Paza~
lrğı 14 ikinci teşrin 931 cumartesi gu
nü saat 16 ya kadar Harbiye melde· 
bindeki mahalli masusunda icra edi· 
Iecektir. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komJ yona müracaatler:i 
ve l Irak için da valttf muayycninde 
hazır bu1unmalan. (130) (37:?9) 

1 L A N 

bulutlu olacaktır. ~ 
·~~~~~~~---~-_____. 

Radyo J 
lstanbul radyosu ~ 

Saat J 8 den ı 9 n kadar gramofon P~, 
lıın neşriyatı 19,30 dan 20.30 a k•k ~; 
Nermin ve Vedia Rıza H. !arın iştlıi t 

s:ız 20,30 dan 21 e kadar S:ılıh Mılr•0 
B. tarafından konferans 21 den 22 f 
kadar Tahsin Ef. ve Belkis H. ın iştir•' 
kile saz 22 den 22,30 a kadar orkestt'-

Ankara radyosu 

Saat 18 den J 8,30 a kadar orkeStrı 
f [I' Balf, Uverti.lr • Çingene kızı. Verdi, • 

tezi • Aida l 6,30 öan ı 9 n kadar ııJı• 
turka müzik - SegAh faslı J 9 dan 19,SO • 
kadar Orkestra, Luigan, Marş, Lor~: 
Rahmıminof, Eleji, Knlman, Potpuri, ı-1 
landa kadınları 19 30 dan 20 ye vi>'O" 
lotısel konseri Edip B. tarafından 20 dt~ 
20,30 ıı kadar alııturka müzik -Suzinak f•· 

'Yakıt: Abone şartları: 
ı 3 o ı 2 Aylık 

Dahilde 150 400 750 l 400 Kurtl~ 
Hariçte - 800 l 450 2700 .. 

llfin şartlarımız: 

Bususl 
Satın 12,50 J{ş. 
Santimı 25 .. 

KUçUk ilan r1mız: 

1 2 3 4 l· 10 Dcfnlı~ 
30 50 65 75 ıoo Kuruş 

A - Abonelerimizin her Uç aylı· 
ğı için bir defa meccnnendlr. 

fi - 4 satırı geçen ilAnlıtrın f11tf 
satın içın SKuru zıımmoJunur 

BORSA lstanbutda Mahmut ı>a~ada eski 
ilacı Köcek, yeni Daya Hatun soka· 
ğında kain eskj 14:? yeni 119 numaratıll•""'"'"'l":·ı~·e-.-sa_n_i~9~3~1-:_-_-.;.;A~"'!",ı•d:ı-:,.,.._:"!"~-t"'~:,._-.;-. 
bir bap dükkanın yetmi hisse itiba -

1 Kambiyo rlle altmış hisseyi 30 - 667 muamc e 
numaralı bir kıt'a ve :u - 106'J mua· 1 lngifiz lirası Kr. 8 8 
mele numaralı diğer bir kıt'a tapu "., T:!-- mukab~~~~olar 
senedi mucibince hissedarandan te • Un:t 
ferruğ eylemiş olup diğPr on hisse 
mutasarrıfları olan Riiat \·e Avram 
Muşe kimselerin hi sei mezkürelcrini 
dahi iştira ve teferruğa hımr hulun 
doğundan ve ikametgahtan meçhu • 
lüm olduğu cihetle üç gün zal'iınd:ı 

ikamet eylemekte bulunduğum 'l'op
kapıda tıerhethane sokağında 2 numa
ralı hanede Aşlı.en Arakelyana müra

• 
• 
• 
• 

Oelga 
Drabm 

Is. Frank 
Leva 
Florin 
l{uron 
Slllng 

" • Pezeta 
" • Mark 

• Zloti 
" " Pengö Sahit mualUm Memduhe hanım, dediğini, ayrıldıktan sonra davet il· _ 314 doğumlu Esman oğlu Mehmet 

şunlan anlattı: zerine de ( iz bilme:ı.siniz, ~imtJi gi· --------------------·-----

- lclftl hannn, ayn evde oturmr- derim, gene kovar. Bu vaziyeti kar • Adalar ka almu'' 
caat eylemeleri. 20 Lc11 Kuruş 

ı 1 ürt lirası Uloar 
Çervoncç Kuruş 

ya başladıktan sonra Şnket beyden deşim Eteme ~öylemiye çekiniyorum. zası m • 
birçok defa şikayet ettL (Bir daha lstnnbul erkek lisesi ve ticaret 
onun yanma deinmem, beni evinden mektebi fran ızca muallimi .Mdzhar d ıı l '' v '' d 
kovuyor!) derdi. Ayrılmadan evvel Nedim bey, şehadetinde yirmi sene· ur tıgun en : 
bir akşam yemeğe davetlfydik. Ye : dir tanıdığı Şeyket beyin 12 - 13 
mekten sonra, muallim Nezihe ha • sene e\'Vel, kendisine ilk haremini Müzayedesi ilin edilmiı olan BUyOkadada Muradiye sokağında 
nımla birlikte eve dönereğimiz sıra • öldürmek için tabanca ile bı~aktnn 15 numaralı evin müzayedesi kapalı zarfla yapılacağından talip 
da, fcl~J hanım kocnsına (haydi, her hangisi IDU\•a(ık olduğunu sorduğu olanların kapalı zarflarını yevmi müzayede ofan 15·11·931 pazar 
giin beru korkuttuğun, asabımr boz • ve kendi inin de bu gayrı tabii sual 
duğun sildhını yanına nl da arkndas- karşısında onu teskin edeet.-k birlrnç günü saat 12,30 dan evvel MalmüdürlUğUnde eabt komisyonuna 
Ianmı evine götür!) dedi. Tabanc;, öz söylediği şeklindeki ma~but ifa· vermeleri ilin olunur. (3768) 
masanın çekmesinde duruyordu. desini ta dikle beraber Şe\>ket beyin __________ ....:..,_...:.., ___________ _ 

Re.Is Nusret bey, maznundan jg. haddi zatında doğru bir adnm oldu· Iktı• sat vekaA letı• nden .. tlzah etti: ğunu, bir vak'a karşı ında bariz ola· 
rak tcheyyüce kapıldığını öyledi. 

Nukut 

ı fscerlln (loglUzı 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frıınk (Fransız 
20 Liret [ltal)a 
o rrant Belçika] 

20 Drahmi {Yunanl 
20 Frank L Is~ içre! 
20 Leva Uulı:arJ 

1 Florin [Felemenk) 
10 Kuron [Çekoslova\:} 

~llıng J\.\ usturyaj 
1 Pezeca 1 ispanya] 
ı Ra)·şmark!Alınanya] 
1 Zloti Lehistan 

ı Pengö Macaristan 
20 Ley [Romanya] - Sokağa çıkarken, dalma yanı. Güzel San'atlnr ııkndemisj memur· 

nızda silah taşımak mutadınız değil. larmdan Nimet hanım, Sevket beyin 
dJ de zevceniz hatıraıttı, öyle mi? 

Kütahya vilayetinin Emet kazuı dahilinde Kızıl Bük kariyesin-
~o Dinar YugoslovyaJ 
1 Ç'evoncç ~eı·yet 

- Hayır. Soknia çıkarken daı·ma Mn zamanlarda çok cigara içtigini, de §imalen Gedik Harmanmdan bed He Çatıcık dereainin Emet ça-
odasında hızlı hızlı dolaştığını anlat· • 

yanıma al1Tdım. Vak'a günii bir tı. yma d<,küldüğü noktadan bilmürur Matık tepeııne hattı miinkesir, 
Altın , 

8 l\1 orsa 
ectdlye harici 

maksat tahtında yanıma silah nlmıs 
değilim! :o Ba ka ahltier için.. Şarkan mezkiir tepeden Körtepesine hattı müstakim, cenuben Kör- __ ,cm::s:ıı--ms:•~--.. ._,... 

Neticede şahitlerden sabık maarif lstanbul iiçüncü icra daire in • 

Rankonot \ 

Memduhe hanrm, arkndnşı lcHil 
hanımın gayet nezih, samimi, akin 
olduğunu, kendisini mes'ut edecek 
bir a,.damla evlenmeyi özlediğini ve 
Şevket beyle evlenirken de kendisi
ne (sÜkQnte ihtiyacım var. Zannede
rim, Şevket bey, beni raha~ erdire • 
cektir!) dediğini ilfl\·e etti. Sonra 
şunları söyledi: ' 

- Met-tepte sabahleyin derse gir. 
mek Cizere iken, (Beşiktaşta bir mu. 
allfm, karısını öldürmüş!) declikleri 

müdür muavini Sait Asaf beyle Feh· tepesinden Bakıcık Gediğine hattı mtiıtakim, aarben mezkür gedik den: 

mi, Gülsüm, Halide, Hasan hanım ile Sarıcalar aediği ve gedik harmanı arasında h?.ltı münke- Bir borcun ödenme i icin para~·• 
ve beylerin vak'ndan evvel Şevket be· • ·ı 

0 

I • h' • · ·d çeYrllmeslne karar verilmİc: olan yedi · t bil t ek .. k d' sır ı e mahdut ve nıeıa uu sat 1yec;1 J 76 c~r:p t\razı e Acem ·1 
yın us urasmı e m uzcre en ı· takım ce\izden ve ltalya rnamuli'ıtın· 
sile bileyiciye gönderdiği ser ltnderne zade Ahmet efemli tarafından bittaharri meyrlana çıkarılan dan oda ı-e salon dö"»cme ve büyü!; 

lsmail çavuşun mahkemeye celpleri liğnit kömür madeni 99 sene müddetle mumaileyh uhdesine ihale ayna ve büfe ve perdeler 17 te dni .. 
ve cürme ait eşyanın mahkemeye ge· sani 931 salı güııii sant ondan itiba " 
tirtilmesi için, muhakeme 12 kfmunu olunacağından maden nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddt::leri ren açık arttırma surctile Beyazıtta. 
evvel pazar günü saat ı:; buçuğa hıra· mucibince bu bapta itirazı olanlann 1 - 11 - 931 tarihin· bakırcılarda Sarnıçlı hnnında ikinci 
kıldı. ,.e son olarak satılaca{;'1ndnn talip o-

Dünkü muhakeme, saat 14 ten den iki ay miıdclct zarfında Ankarada lktıaat Vekaletine ve nınhal· Jnnlann mahallinde memuruna mü .. 
17 ye kadar, Uç saat devam etmiştir. linde makamı vilayete müracaat e1lemeleri ilin olunur. (3550) rncnntleri ilan olunur 
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V AKJ T ın-~ı ı 3. K. o. SA. AL. Ko. dan . f. Isfanbul Evkaf müdüriye
tinden: 
Kıymeti mubamminesl 
Lira Kurut 
3162 50 Tamamı 5400 arıın terbiinde bulunan Beşiktaşta 

Türk Ali mahallesinde Sel sokaiında atik 11 No. 
ile mürakkam Münir paıa konağı namile maruf el
yevm mektep ittihaz edilmiş olan 21 odadan ibaret 
aynca mutbah ahır ve arabalık ve sair aksamı müş
temil ahşap konağın dörtte bir hissesi. 

471 21 Tamamı 150 arım 82 santim terbiinde bulunan E
yipte Kasımçavuı mahallesinde Eski yeni caddesinde 
80 tahririnde atik 24,90 tahririnde atik 26 cedit 
30 No. ile mürakkam bir bap dükkimn tamamı 120 
hisse itibarile 105 hissesi. 

119 16 Tamamı 89 arşın 37 santim terbiinde bulunan Be
yoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Yenişehir cadde .. 
sinde atik 68 cedit 54 No. ile murakkam bir bap 
dükkanın Uçte bir hissesi. 

180() 00 Tamamı 12 arşın 71 santim terbiiode bulunan Ba
bıcaferide AJi Çelebi mahallesinde soğancılar cad
desinde atik 284 cedit 50 No. fevkinde odayı müş-
temil bir bap dükkanın tamamı. 

4875 00 Tamamı 18 arşın 63 santim terbiinde bulunan ve 
1 Haziran 931 tarihinden Mayıa 931 gayesine kadar 
hali icarda olan Galata Kemankeş Kara Mustafapaşa 
mahallesinde Topçular caddesinde ve Karaköy bö
rekçi fınnı ittisalinde kain 20 No. ile murakkam 
fevkinde oda]arı müştemil dükkanın sekizde üç hissesi. 

Balida aemtt mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlaki 
lllabluJe satılmak üzere dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye 
konmuştur. Müzayedesi T eşrini!ıaninin yirmi dürdüncü sah gUnü 
•aat 15 tedir. Talip olmak istiyenlerin kıymeti muhammenenin 
YUzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli
taıta Istanbul Evkuf müdüriyeti binasında varidat müdüriyeti 
lbahlulit idaresine müracaatları ilan olunur. (3382) 

------~~~~~--~~~~~~--~~~~·~~~~~~~~~~-

Istanbul Evkaf müdür
lüğünden: 
Kıymeti 

Lira 

448 

1114 

mubamminesi 
l<urzş 

25 

Tamamı 128 artın terbiinde bulunan Aksaray
da Kovacıdede mahallesinde Asiye hoca so
kağında 12 No. ile murakkam bir kıta arsanın 
tamamı. 

Tamamı 75 arşın terbiinde bulunan Gedıkpaşa 
da Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinde Ge-
dikpaşa caddesinde atik 96 cedit 112 No. 
ile murakkam bir bap kigir hanenin 70 
hisse it;barile 39 hissesi 

Baldda semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlaki 
mahlüle satılmak üzere dört hafta müddetle ilana vazolunmuş
tur. Müzayedesi teşrinisaninin 24 iincU salı günü ~aat 15 tedir. 

Talip olmak istiyenler kıymeti muhamhıeoenin yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çenberlitaşta lstaubul 
Evkaf müdüriyeti binasında ~aridat müdüriyeti mahlulat kale
nıine müracaatları ilan olunur. (3322) 
-----~~~~~ ......... ~~~~~~~~~~~~---~~~~-=~~-
Nafıa vekaleti yollar 

ınüdirliğinden: 
umum 

Mübayaa edileceği ilin edilmiş ve edilmekte olan 50 adet 
yol siliodirinin münakasa günü 2 KA. sani 932 tarihi yerine, 
münakasa evrakında yapı'lan tadilat dolayısile, 10 Ki. sani 932 
pazar gilnü olarak tesbit edilmiştir. 

Mukavele müsveddesile münakasa şartnamesi tadil edilmiş 
olduğundan şimdiye kadar almış olanlar da tekrar Ankarada 

yollar kalemine, lstanbulda Nafıa ~aşmühendisliğine müracaatla 

münakasa şartnamesi ve mukavele müsveddesinin tadil edilmiş 
nilshalarından almaları ve evvelce alınan münakasa evrakından 
bu ikisinin hükmü kalmadığı ilan olunur. (3767) 

Kütahya vilayetinden: 
Vilayet Nafia dairesi için 2342 lira 40 kuru, muhammen 

bedelli 600 adet üçer kiloluk çelik kazma, 50 adet tekerlekleri 
demirden ve 4 numaralı saçtan mamul el arabaıı, 100 adet ah· 
tap el arabası, 20 adet altışar kiloluk çelik varyoz, 200 adet dokuz 
parmaklı çelik yaba, 800 adet ltlOO kiloluk uıun oluklu kürek 
Ye 60 adet 12 kiloluk çelik küskü 29 teşrinisani 931 pazar günü 
saat 15 te ihale edilmek üz~re alenen münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların mezkur günde % 7,5 nisp~t~n~e depozito akçelerile 
Vilayet daimi encümenine müracaatlerı ılan olunur. 3695 

. . . k • ı /\ 1 \ K. O. ve ı. inci fırka kıta.atı için fasulya, p~tate~, ,.c n.ohutun .~halesı uçu 1 an arı kapah zarfla ayn ayrı şartnamelerile aşağıda go:-;tenlcı~ tnrıh ve ı:un ve 
.. k· a ı'ştirak etmek üzere yevmi mezltOrda t mınat ve tekhfname· 

lOd f .. k --- muna clsay ) .. 
350

) 
c ası yuz ·uruştur ~~ lerile Fındıklıda K. O. Sa. Al. J{om. müracaatları. (477 .. (.> 

Mis fabrikası mUstahzerab Cinsi erzak tarihi Gunu Saati 
Kolonya. !Avanta, esans, diş macunu Nohut K. O. ve ı. inci F. için ıı - ıı - 931 ('arşamba 15 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve Fasulya ,, ,, ,, ,, ,. 11 - 11 - 931 ~ H,~ 
briyantin. l\Iis müsıahzeratını bir defa Patates ,, ,, ,. ,, 11 - 11 - 9;31 ,, 16 
tecrübe edenler daima ve daima ondıın " "' * "' 
(aynlmazlar. Her yerde bulunur. (1656 K. O. '\'e birinci fırka hayvanatı ihtiyacı icin arpa n• yulaf ay~ ayn ~art-

] 1 ğ d ·· terilen tarih ve saatlerde kapalı zarfla munakasaları Mühendis Şevki Beyin 
Fizik Kanun ve dUsturları 

name er e aşa ı a gos . .. .. . . . 
1 icra kılınacaktır. Taliplerin şartnar.ıelerı almak uzere her gun. \C ~ha eye 

Fiatı 40 kuruştur. Ankara caddesi 
Remzi, Beyazıt inkılAp kltaphaneleri. (1l31 

iştirak etmek üzere ,•:ıkti muayyeninde teminat ve teklifnamelerıle h. O. 3. 
Sa. Al. Kom. nuna müracaatlerı (.t91) (3477) 

MUrebblye 
Genç bir Alman muallime burada ve 

taşrada evlerde alafranga yemek ve dikiş 
yapmak, Fransızcı ve Almanca dersi ver
mek ve mürebbiyelik yapmak. arzusun-

Cinsi ihale tarihi Saat 
K. O. nun arpası 21--11-9:31 14 
K. O. nun yulafı 21-l1-9;n U,5 
1. inci F. arpası 21-11-931 l:i 
ı. inci F. yulafı 21-ll-9:n 1.>,5 

* "' * 
dadır. lstiyenlerln idare memurumuz Ah-

1 
t 

Hava ihtiyacı için 979 kilo a r 
_m_ct_b_e)_·e_m_ü_ra_c_aa_t_la_rı_. _0_9_6_7>____ köşeli dural çubuk 378 kilo yu vıı r-

üzere her gün ve ihaleye iştirak ef• 
mck üzere de ,·akti muayyende ko. 
miı-;> on ıım u;.r.a müracaatı eri. (!5:16) Hlzmetri istiyoruz - iki kadın lak çubuk, 26:l kilo dural borular 

T kapalı zarfla münakasaya kon· (:1773) 
hizmetçi istlyoruz. Saat 9 • 12 arasında muştur. ihalesi 12. 11. 931 ~r~~be 
lstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıfhan günü saat 14 te Ankarada vekalet 
asmakat 29 numaraya ınilracaat (1983) binasında hava SA. AI... KOM. da 

· yapılacaktır. Taliplel'in şartname al-
Emllk satın altrlZ - iskeleye, mak n miinakasaya girmek üzere te-

Ordu sıhhiye ihtiyacı için ~27 ka· 
lem eczayi tıbbiye ,.e kimyeviye pa. ~ 
zadıkla alınacaktır. İhalesi lfl - 11 
_ 9;31 tarih pazartesi günü saat 15 
bucukta komisyonumuzda yapılacak: 
tır~ Taliı>lerin şartnamesini alma.K 
iizere her gün ye ihaleye iştirak et
mek iizere de yevmi muayyende ko. 
mh;yonumuza miiracaatleri. (:337). 

şümendüf ere, tramvaya, otöbüse yakın minat ve teklif nameleri ile mezkur K 
olanlar tercih edilir. Saat 9 - 12 arasında OM. a müracaatları. (292) ("~04) 
müracaat. (1913) * * * 

lstanbul Bahçckapı dördüncü Kolordu ve birinci fırka kıtaatı i~in 
Valrıfhan asmakat 29 çay aleni münakasa i1e sabn alma-

caktır. İhalesi 25 - 11 - 9.!1 tarih 
Gayri mUbadll bonolar1 - çarşamba günü saat l:l te komisyo

Almak yahut satmak için saat 9 • 12 (:l774) 
numuzda yapıll}caktır. Talipler şart· * * * 

arasında müracaat. (1983) nameyi almak üzere her gün Ye mü- r.ı .. <>Ol rri ... ·im beygir ve ester nalı 
Istanbul dördüncü Vakıfhan k U" ,., J 

nakasaya i~tirak etmek üzere de va • J\ap ~tlı zarfla münakasaya kon.m.uş-o asınakat 29 · · h 
---------------:::----:--:- ti muayyende teminat1arile konıı."iyo- tur. ihalesi 21 _ 12 - 931 tarı ıne 

Parakazandır1yoruz- Jstanbul numuza müracaatleri. (510) (:1616) miisadif pazart<'!'İ güni.i saat 15 te ya .. 
aşra \'il:\yetlerinde, kazalarda memur yahu~ ıt • * pılacaktır. 'J'alipleıin ~artname ~e 
terkek i~çi istiyoru7.. i~lnize, vazifenize Bitlis'teki kıta.atın bir senelik 324000 nümunestni görmek üzere her gull 

halel gelmiyeeektir. içine 6 kuruşluk pul kilo fabrika unu kapalı zarf usulile Ankara merkez satın alma komisyo-
koyup mektupla ~orunuz. (1983) münakasaya konmuştur. !halesi rn. 2. nuna müracaatleri ,e münakasaya 

• Jqanbul postanesinde 400 Teş. 931 tarih perşembe günü saat iştirak edeceklerin o gün saatinden. 

Para - Dlikk~ncı esnaf haftalık tak- ı:> te yapılacaktır. Şarbame '~ e\'- evvel teklif ve teminat mektupları-
. 1 k r ı 1 ı safı görmek için talipler~n her gHn nın makbuz mukabilinde mezkfir k<>4 sıt e ·e a ete 50 lira\·a kadar para a a- . 

ı d ,.e münakasaya iştirak edeceklerın mis ... ·on ri ... ·a::~etine tevdi eylemeleri. 
bilirler, fazlı almak için 15 liradan ziyal'ke teminat ve teklif mektuplarile birlik- _, ı J (539) (3776) 
\'aridatı olan emlak terhin edilirse sene ı · 
faiz komisyon yüzde 12 dir. Saat 9. 1 ~ te yeYmi mezkurda. Bitlis satm alma ' * ıı: w 

komisyonuna müracaatlart.(521) 3698 n·trinci fll'ka kıtaatı ihtiyacı için. arasında miir:ıcaat (19831 t 
' lstasbul dördüncü Vakıfhın * * * bulgur pazarlıkla alınacaktır. ha1:" 

Boluda bulunan lutaatm sı~•r eti ,,., ıt _ 11 _ 931 tarih "ar~amba gu-asınakaı ~9 ., ~ ::. 
kapalı zarfla rrıtittakasaya konmu.~- nii saat ı.ı buçukta 1rnmisyonumuzd~ 

iş arıyorum tur. ihalesi 22 -11 - 931 pazar gu- yapılacaktır. 'l'aliplerin şartn~me.yı 
Üsküdıırlı merhum bahriye kaymakam- nü saat 15 te lzmitte 23 i.incü fırka almak iil.ere lter gün ve pazarlıga ış· 

!arından Ali Rıza beyin mahtumuyum, satın alma komisyonu tarafından .ra· tirak <!imek istiyc·tlerin de vakti mu• 
okumak yazmak bilirim işsiz parasız aç pılacaktır. Talipler şartnameyi al- a) yeninde komisyonumuza müraca· 
kaldım düşelim. Evlerde, yazıhanelerde mak üzere her gün komisyonumuza atleri. (5IO) (3777) 
uşaklık, hizmetçilik, ayak işi yaparım mu· Ye ihaleye iştirak edeceklerin de yev- * $ * 
avenet edect·k kimsem de yoktur. mi muayyende teminat ve teklifna· 

11 
_ 11 _ 931 tarihinde lzmtr 

Reyoğlunda .t\yaspaşadıı l\Jezarlık 5okıı- melerile mezkOr komisyona miirnca- müstahkem me\'kii ~atın alma komis-
j!;ında Ahmetağa apartımanında 4 nu- atleri. (521) (3676) vonuncln kapalı zarfla iha}P$İ icra kr· 

maralı hanede Arif • * .*. . . · İınacağm ilftn edilen tayyare tabu.r~-
Acele sebhk otel - Sirkecide 

Muradiye caddesinde ' l 7 .. :\o. Jı Halep 
oteline mür:ıcat. 

ıııımı~~~ııımııııı 111~1111 
lzmir asliye mahkemesinden: 

lzmitte avukat Ali Vasfi bey tara
fından lzmitin Kullar kariyesinde 
mukim Saime hanını kerimesi l\füker· 
rem hanım aleyhin*! ikame 4y]ed4ği 
ücreti Yekalet da\·asına ait arzuhal 
sureti mumaileyhaya tE-llliğ eclileme
diğj ''e ikametgahrnı terkile bir sem
ti mechule gittiği tehW• varaka-=-rn · 

~ ~ 

daki musaddak me~ruhattan anlaşıl-
mış olmasına binat>rı nıumaileyhanm 
bir bu~uk ay zarfında dava arzuhali
ne cevap vermek üzere ilanen tebli -
gat icrasına ve tahkikatın 1.5 _ 12 ·-
931 tarihine miisadif salı giiniine ta
likine karar verilnek arz~hal sureti 
mahkeme divanhanesine talik edilmiş 
olduğundan müddet nıezkura zarfın
da arzuhalle cevap ita ve vevmi ınez· 
k1lrda mahkemede hazır ·bulunması 
ilanen tebliğ olunur. cn:Jı - 6'.).l) 

lstanbul birinci iflas memuı·lu • 
ğundan: 

26 _ 10 _ 931 tarihmde ıhalesı ya- 177840 kilo el mekler gazete ıla· 

Pılamıyan unun ihalesi tekrar ~1 - nutn ' noksan yazıldığından yeniden 
· d tesi ·· ·· na 11 

• 30 11 - 931 taribın e cuma~ .. gunu münakasaya konmuştur. lhales~. 
saa u te kapah zarfla 23 uncu fırka _ 11 _ 9:n farih pazartesi günu sa• 
satm alma komisyonu tarafından ya- t 1• t .;pılacaktrr. Taliplerin mez· 

· · · 1 a ·> e ) • k'l pılacaktır. Talıp~.erm şar~nanıeyı a . kür günde lzmir müstahkem me'f ı 
mak üzere her gun komlS~·onumu:r.a satm alma ikomisyonuna miiı-acaat • 
'\'e ihall"ye j ·tirak edecek}erın d~ Yak- l . (•..tl) (3778) 

· t ı ı·r en. · ti muayyenin~e temı~at ve e • ı na- Ilı 

melerile mezkur komısyona miıraca
atleri. (518) (3673) 

• • • 
Kolordu hap·anatmın yulafına ka• 

palı zarfla talip çıkmadığından pa• 
?:artıkla alınacaktır. lhalesi 15 - 11 

çatalca MUT. 1\lv. krtaatı için pa- _ 931 Ta. pazar giinü saat 14 tc
1
.ko. 

zarlıkla sade yağı U. 11. 931 rumaıte- misyonumuzda yapılacaktır. Ta ıp • 
si günü saat 16 da fiatlar haddi iti- . 1 k ··zere her 

lerin şa rtnamt-Sllli a nıa u .. 
dalde görüldüğü takdirde ihaleı::i icra gün ve ihaleye iştirak etmek uzere d~ 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesini vakti muayyende komisyonunnıza mu 
almak ve pazarlığa iştrak etmek lize- (37"'?) 

racaatleri. (:l3:3) • 1-re yevmi ' nıezkiirda Kom, a miir.ıcaat- ıe: * * 
)eri. (:>22) (3697) k"'nin ben • * * Çatalca müstahkem meY ·u. • 

. . t· l'p cıkmadığından hır hafta 
K O t b. . . C ka zınıne ,ı ı . . • 11 

III. . . '\"e opçu ve ınncı ır talik olunmuştur. lhalesı 1.J. -
hnyYanatı için kapalı zarfla nılinaka- _ 

931 
tarih pazar günü saat .la bu • 

saya konulan kuru ota talip zuhuı· kta yapılacaktır. Taliplerın şart. 
etmediğinden 11. 2.Teş. 931 çarşamba ~u ' : alm·ık u .. zere her ~ün ve mU-

name) ı • • · .. · 
günü saat 16 da ihaleleri icra kılına- ka ava i tirak etmek uzere denk· 
cağından taliplerin şartnameyi gör- ~tm~a;·;·ende :t K. o. Satın alma. 
mek üzre her gün ,.e ihale) e iştirak komi~yonuna miiracaatleri. (53.ı) 
etmek için de yevmi muayycninde sa- (3771) 
tın alma komisyonuna müraca,ıflan. -----------------

(52:')) (.3700) TUrk anonim elektrik şirke• 

* * * tinden: 
Istanbul Elektrik, Tramvay ve 

• 

Müflis Tent'keq zade Hacı Emin 
efendiye ait olup paraya <'evrilmesine 
karar verilen n~ı{i.idarda~ Ilülbülderc 
cadde~inde 16 numarnt~ talıaıt fahri· 
kası içindel\i fabrika al:lt ve ede,·afı 
ile teferruatı açık artt?ı·ma He 12 -
11 - 931 tarihine müsarlif perşembe 
günü ~abahleyin saat 9 dan itibaren 
mahallinde açık arttırma ile satıla
cağından talip olanların mahallinde 
bulunacak memuruna müracaatleri. 
931 - 12 dosy numarasile Hi\n olu • 
nur. (1992) 

Kolordu kıtaat? ihtiyacı ic;in pa· 
zarlıkla alınacak olan çaya yerilen 
fiat muvafık görüld tiğü surette ta 1 i
bine yerilmek iizere 16 - 2. Teşrin 
- 9.'U perşembe günü saat 16 da pa. 
zarlığı yaprlacağının ilanı. (:l::!:i) 

(:l7al) 

* * * 

'l'iinel Şirketleq ile lstanbnl ve J{a. 
clıköy h:l'rnga7.ı Rirketl~ri ve tesisatı 
clcl\trikiye ~irkeh. elyernı ve olduk· 
~a uz.un bir müddet için münhal hiç 
bir memuriyctleıi hulunmad!ğı ilan 
H hi~ bir nctict> ' rilmiyecek olaıt 
hizmet ta1ehit1 i<'n • ıfı nazar olun • 
masını biJhas l i a ederler. 

Btlyttk kıymetli bir Dereke halısı 
teşhir olunuyor 

Sandal bedesteninde 

Çatalca mü~tahkem mevkiin unu 
;pazarlıkla alınacaktır İhalesi 16 -
11 - 931 tarih pazartcs~ günii şaat 

14 buçukta komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Taliplerin şartnameYi alma!, 

Binaenn:f'\ h m: cdilere nJfılmdar 
olan ha vırh;h \',ıtta n gelen ta\ ~İ· 
yename ·ve te .. ebbiisler hakkında dilhi 
ke.} fiyet aynıdır. 
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6ALATA· 8AHTiV4R·H•N• 

Afyon Nafia başmühendis .. 
liğinden: 

Afyon-Kütahya yolunun 14880 lira bedeli keşifli 22 + 315-
30+290 kilometreleri arası tamiratı 17-11-931 tarihinde saat 15 
te ihale edil~ek üze.re kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehhyet vesıkası almak ve kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı vesal
kin münakasa gününden liakal 8 gün evvel vilayet başmühen
disliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakaları
nın Nafia başmühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya İftirak edeceklerinin münakasa ve ihale ka
nunile ıartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarını 17-11-931 tarihinde saat 15 den evvel vilayet encü
meni riyasetine vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit de
~ecesinde mes'ul oJacağından mukaveleye müteahhitle beraber 
ımza etmesi lazım geldiği ilan olunur. (3721) 

PETROL 
Saç dökülmesinin ve kepeklerin en 

müessir llAcıdır. 
Saçları uzatır, kuvvetlendirir, parlatır ve mikropları imha eder. 

Eczane ve Parfümeri mağazalarında arayınız. 

Istanbul Evkaf 
düriyetinden: 

Kıymeti mubammineıi 
Lira Kuruş 
1543 2 

il 

mu~ 

Beyoğlunda Tophanede Hacı Mimi mahallesinde çıkmaz 
G~han sokağında atik 37 cedit 39 No. ile murakkam 9 oda 1 
mutba~ 1 ~rnıç ve sair müştemilatı havi bir bap kagir hanenin 
nısıf hıssesı satılmak üzere dört hafta müdddetle ilin ve müza
yedeye Yazedilmiştir. Müzayedesi T eşrinisaninin 28 inci cumartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olmak lstiyenler baladaki kıymetin 
yilzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul 
Evkaf mildüriyeti binasında varidat müdüriyeti mahlulit kısmına 
wUracaatleri ilin olunur. (3465) 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinden: 

112 çeki kışlık odun pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün ve pazarlığa iıtirak için de 14-11-931 
cumartesi günü ~aat 14 ten 16 ya kadar Gedikpaşada Jandarma 
satın alm,a komısyonuna müracaatları. (3781) 

1 Devlet Demir yolları Uanlan 1 
Afyon deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapah zarfla mil

nakasası 28 ikinci teşrin 931 cumartesi günü saat 15 te idare 
merkezinde yapılacakbr. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerile Afyon istasyonunda birer liraya aahlmakta olan şartname-
lerde yazılıdır. (3718) 

---• Dr. Ihsan Sami ••-il 
Ôksüırük Şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı için 
pek tesirli ilaçtır. Dilvanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

--Her eczanede bulunur. --
ı:m::c:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::r: 

i5 Alemdar Zade Mehmet i! .. .. 
!i Vapurları ii .. ~~ 

ii Lüks ve seri Karadeniz poıtası ~i 
.. lf 
ii B .. 1 t VAPURU i: 
ii U en 1 O T. sani Si .. .. .. .. 

il SALI il 
·= s· .. i: günü akşamı saat 18 de ır- :i 
U keci rıhtımından hareketle ii 
!i (Zonguld'!~' İnebolu, A~ancık, is 
ii Samsun, Unye, Ordu, Gıresun, if 
H Görele, Vakfıkebir, Trabzon, ii 
ii Sürmene ve Rize ) ye azimet g 
•• d •• 
!S ve avdet e ecektir. :: .. .. 
f: Yük ve yolcu için Sirkecide ~~ 
~i Vezir iskelesi sokak No. 61 acen- g 
i~ tesine müracaat. T elefon21037 H 
:: ·······················-··········· ... == ::::::::::::::::::: ....................................... .. 

Yüksek mektepler mubavaat ko· 
misyonundan: 

Cinsi Yüksek Baytar mektebine ait Küçük S.H. mektebine ait 
Kat Kat 

Elbise 27 31 
Palto 24 adet 31 adet 
Şapka 27 ,. 31 ,, 
Ayakkabı 54 çift 31 çift 

Yüksek Baytar ve Küçük S. H. mel<tebine ait balada müfre-> 
datı yazılı elbise vesairenin 25-11-931 çarşamba günü saat 14 te 
ihaleleri icra edilmek üzre aleni usulile münakasaya konulmuştur• 
Şartnamelerini görmek için her gün ve münakasaya iştirak içiO 
de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek mektepler muhasebecilik 
dairesindeki komisyonumuza müracaatları. 3609) ___..,. 

Hali tasfiyede bulunan 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk Anonim şirketi tasfiye heyetinden : 

Hali tasfiyede bulunan Uşak terakkü ziraat Türk anonim şirketı hl#' 
daram heyeti umumiyesi ticaret kanununun 45.) inci maddesi mucibince ~ 
fiye mebdei itibarile tanzim olunan şirket bilançosunu tetkik ve tasdike ıl 
mek üzere teşrinisaninin 24 üncü salı günü saat birde şirket merkezinde !i 

reti adiyede içtimaa davet olunur. e 
Müzakerat ruznamesi tanzim olunan bilanço ile münfesih şirket idllr 

S EY Ri S E F A İN meclisi ve tasfiye memurlarr ve murakıplar tarafından yazılan raporları; 
11--------------11 kıraat ve tetkik ve tasdiki ve tasfiye muamelatının sureti mu!'akabesi b9 

Merkez acentası: Galata köprü başı B. 2362 kında karar ittiahzı keyfiyetlcrinclen ibarettir. .. . . it 
Şube A. Sirkeci ~1ühürdar zade han 2. 2740 Bu heyeti umumiyede b<.rmucibi kanun en az altr yuz hisseye malik !ı 

TRABZON POSTASI 
(ANTALYA) vapuru 10 

Teşrinisani Salı 17 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zon

guldak, lneholu, Ayancık,Sam

sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire

son, Trabzon, Rize, Mapavriye 

gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

yoktur. Of, Sürmene, Görele-

ye de uğrıyacaktar. 3715 
AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 1 O Teşrinisani Sah 

17 de Sirkeci Rıhtımından. -10 Teşrinisani Salı Ayvahk 

postamızın yapılmıyacağı tami

men ilan olunur. 

Kiralık kagir hane 
Fatihte, Hafızpaşa caddesinde 

Mehmet Fuat eczanesi fevkında 
69 numaralı altı oda, iki sofalı 
iki halalı, muşaınba döşeli, mut
faklı, bahçeli terkos ve elektrik 
tesisatlı hane kısınen veya tama• 
men kiralıktır. Taliplerin deru
nundakilere müracaatları. 

Üsküdar hukuk lıôldmliğindcn: 

sedarların hazrr bulunacağı ve bk hissedarın ne kadar fazla hissesi olu~ 
olsun on reyden fazla re:r kullanamıyacağı ve içtimada hazır bulunmak~~ 
yen hissedarların içtimad~n on gün evveline kadar Uşakta şirkt merkeıı~ 
ve lstanbulda Sanayi ,.e 1\faadin bankasma ve lzmirde Birinci Kordonda. 
rnin zade Neşet beye müracaatla sahip oldukları hi!'se senetlel'ini tevdi ed' 
rek duhuliye varakası almaları Jazırn geleceği ilan oulnur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--..-/ 

lstanbul Evkaf Müdüri
yetinden: 

Kıymeti muhamminesi 
Lira kuruş 

31 34 
Üsküdarda SeHmiye mahallesinde atik kışla cedit Dayebatud 

sokağında eski 24 yeni 61 numaralı tamamı 235 küsur arşın ter: 
biinde bir kıt'a arsanın 12 hisse itibarile dört hissesi balidak• 
kıymet üzerinden dört hafta müddetle müzayedeye konm~tut• 
Müzayedesi Teşrinisaninin 24 üncü sah günü saat on lieştir. 'fa· 
Jip olmak istiyenlerin balada muharrer kıymeti muhammineniJJ 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul 
Evkaf münüı-iyeti binasında Varidat müdüriyeti mahlülit kısan--
na müracaatleri ilan olunur. (8467) / _...,.; ---, Muhterem Istanbul Halkına 

Yalova Millet ve Baltacı Çiftliklerinin 
satış mağazaları pek yakında açılıyor. 

Pangaltı Halaskar caddesi . No. 171 de açılacak olan birinci 
satış ıca'fazasında: (Bır ve yarım litrelik şişelerde) 

Pastörize edilniş halis inek sütü 
inek sütünden mamul nefis tere yağı 
Ankara Orman çiftliğinin leziz kaşar 
peyniri, günlük ve taze yumurta 

,·e çiftliğin diğer mahsulatını bulacaksınız. Fiaclar rekabet kabul etmiyecek 
derecede ch\'en olacaktır. l\lahsulatımızın mazhar olacağı rağbet nazarı dikkate 

---• alınarak Süt için şimdiden abone kaydına başlanmıştır. --~ 

Istanbul Evkaf müdü
riyetinden: 

Mubammini 
Lira Kuruş 
234 6 

662 27 

Kocamusbpaşa mahaJlesinde Leblebiciler 
atık 22cedit 26 No. 156 arşm 4 parmak 
bulunan arsanın tamamı. 

sokağında 
terbiinde 

Beykozun Muratlı t<öyünd.! Fatma 
hanımın koca!'ı mezkur köyden Ah
met ağa aleyhine ikame eylediği bo
şanma davasından dolayı cer~~an. e-
den muhakeme neticesinde muddeıa· Kadıköyt;nde mukaddema Osmanağa elyevm Rasim-
Jeyhin evliJik vazifesini ifa etmemelc paşa mahallesinde Karakol hane sokağında atik 31 
maksadile karısı müdeiyyeyi terket- cedit 107 No. 264 arşın 91 santim terbiinde bulunan 
tiği ve mahkemece yapılan ihtarı 
kanuniye rağmen de hayatı miiştere- arsanın tamamı. 
keye avdet eylemediği sabit olduğun- Balada semt mabalJe sokak ve numaraları muharrer emlak 
dan kanunu medeninin (138) inci mad satılmak üzere dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye kon-
desine tevfikan tarafeynin boşanma- muştur. Müzayedesi Kanunuevvelin sekizinci salı günü saat 15 
Jarına karar verilmiş ve miicldeialey. tedir. Talip olmak istiyenler baladaki kıymetin yüzde yedi buçuğu 
hin ikametgahının meçhuliyetinden nisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul Evkaf müdüriyeti bi• 
naşi tebliğ makamına kaim olmak ü-
zere bu baptaki kararın bir sureti nasında Varidat müdiriyeti mahliılat kalemine müracaatları ilan 
mahkeme divanhanesine talik kılın - olunur. (3746) 
m~old~~dankeyfi~t ~~~~e·,~K•R_A_M~l~Y~E~L•i------------------~ 
de ilan olunur. (1989) 

::::;:========= Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Fikret Adil 
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