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7 inci seyıfadaki 

b·r 

serginin en g ü zel t a blos unu 
parasız alacaksınız! 

2 • .J.3i l Sayım .) Kuruş 

~ 

intihap cetvelleıri v aırJn mahallelerde asılacak 
Sis yüzünden bir kaza 

Kefeken açıklarında 
Karadenizden 110 yolcu ile gelen Hilal 

vapuru karaya oturdu 
Kaza aabaha karşı oldu, Tahliaiye idaresi derhal 
imdat gönderdi. Yolculann tamamen kurlanldığl 

tahmin ediliyor 

Evelki gece yarJsmdan sonra Jimam ve Karadeniz sahillerini 
kesif .. ~ir sis kap~a~ış b~ yüzden birçok vapur)aT seferlerini 
m~şlc~latl~ yapabılmışlcrdır. Haber aldığımıza iÖre bu yüzden 
muessıf bır kaza da olmuı, Hilil vapuru Kcfken açıklrında ka
raya oturmuştur. 

Yaptığımız tahkikata ıröre .apurda 110 yolcu ile tüccari ha
mule ve koyun bulunmaktadır. Hadise sabaha karşı olduğu için 
herşeydcn habersiz kamaralarında tatlı bir uykuda bulunan yol
cular karaya düşmenin şiddeti ile uyanmışlar ve fazla telaş, he
yecan göstermişlerdir. 

Vapur~a ~el~iz bulunmadığı için tahlisiye idaresi de geç ha
ber~~r edı1mıştı r. Bunun üzerine derhal kaza yerine gönderilen 
tabhsıye efradı parakte ile yolcular& çıkarmağa çalışmışlardır. 
Cuma münasebetile dün Kandıra teJgrafanesi k ı oldug"undan 
t hl' . "d . d apa ı 
a ısıye ı aresıne tin akıam geç vakte kad f la malumat 

ı · · M ar az 
ge m~mıttı: aam~fih yolc\darm tamamen kur!arıldıkları kuvvetle 
tahmın cdılmektedır. 

Lik maçlarında mühim bir hadise 

fa F enerbahçeyi y ndi! 
VefalıJarın bu çok kıymetli muvaff:.\kıyeti, 
takdire layık temiz bir sayin mahsulüdür 
G lat •n.ray takımı Uda ı 1-;) yenmiştir 
,Bu n ti<; l r anıpiyonluğun bu G l ta 

teveccüh ettiğini g~ 

·~. r 

Bir ıurpr'zle neticelenen fener - Vefa maçından heyecanlı bir an 
- Yazısı 3 üncü sıyıf ada -

Yalovada domuz avı : 3 

Sarp ormanlar içinde !. .. 
· Macera macera üatilne - Yaralandıktan sonra 

Müsabakamız 
Neticeleniyor 

Karilerim izin en fazla 
reyini 48 numaralı 

resim kazandı 

Fotn. S. Silreyya 

Karilerimizin en çek reyini k:ızanan 
48 numaralı resim: 8 hanım 

G_üzel bacak müsabakamıza ait ilk 
ne~ıceyi bugün karilcrimize takdim 
edıoruz. lntilraba binlerce karii 
miz iştirak etmiştir. En çok Teyl. 
48 numaa ile ne ·redilen B. JI. kazan. 
mış~rr. Kat'i neticenin ne şekilde 
tayın ı•c lcsbit cdilcceginf 7 inci sayı
l ammJa iafsilô.tilc bulacaksınrz. 



VAKiT 14 MART 1931 

Valovada domuz avı 1 l~ ____ s_o_n __ H_A_b_e_rı_e_r __ __, 

L\luhtclit n1übadele ko
misyonunun bir tebliği 

( __ __:f-i:....:..~a=..:..r~i~c=-:.i __ ~ti~a---b-e ___ r __ l_e_r-::-___ J~ 
Avam Kamarasında 
Hindistan mes' eleS.i 

· · ·· ··1 · t hl "k ı· 1-aı·"ıben btr tt 

lstanbul, 13 (A.A) - Muhte
lit Mübadele k•misyonu 15 şu· 
bat tarihli Istanbul gazetelerinde 
sureti atide müıtahreç ilinına 
alakadarların yeniden uazan dik_. 
katini celp eder. Bu ilinda mün· 
deriç usul ve merasime te'Yfikı 
hareket etmiyenlerin · taıminat 

taleplerinin biızarure reddedile· 
ceğinl beyan eder: 

Londra, 1:? (.\.A.) - M. Baldwının ~unu .. memış e ı e.• '' ~ Ull 
muhafaıakflrhmn llindistanda icra e· şenuşe_ '~ hatta bı~ fel~kete ~ t1f 
dilecek olan mü:t.akeratta te~riki me· olmak ıstıdadını haıt hır mahı)~ 
!'4aiden imtina etmek niyetinde bulun· telilkki edtn · kim;;eler arasında 11-

duklanna dair olan beyanatını :siyasi , .. ~ men~n~n iyeti~ pe~ ıaif oldut'~ 
mahafilde tevlit etmi~ olduğu yeis dün soylemıştır: ;\l: Church!ll muhafa~ 
mumileyhin Avam knmarasında Hin· rırkanın llındıstandal\ı y:uvarlak _. 

.. d t · ı d"l esi•"'" di ·tan hakkındaki münakaşalar ba: lar konfeı an ın a . emsı e ' me~ ,ti 
ken muhafa:ıakarlaıın hattı hareketle· tinde ~I. baldwrn tarafından ıttih•~ 
finin ge~en senedenberi tebeddül etme· nan "-~ü~umetin prog~amını ba~ 
mi: olduğu suretinde vermi~ olduğu b~şa deıı~tıren ~arara muzahereterl, 
izahat üzerine ~iddetini ka}"betmi._tir. tır. _Muhafazakar. fırkanın Lo~cl·rl 
Mumaileyh muhafazakarların yalnız a~~ı muhtemel hır konferan~~ ıttl I 
Bindistandaki yuYarlak masa konf e- bıhıhara karar altına ahnabıhr. ~ti 
ransı müzakeratrna pek vasi bir mik· faL.akar fırka, hu hususat hakk1 

yasta iştirak etmenin aleyhinde bulun· hüküm ,·ermek ~erbestisini muh~ 
duklarrnı söylemiştir. etmiş~~r .• Fak~t b~- hal muhaf~z~k ; 

"lstanbulda bulunan etabliler· 
den İstanbul belediye hududu 
haricinde mutas1rrif bulundulda-

Avcılar avlarile hraher n emllke mukabil taımiuat al-
[l7ıt taralı birinci ıayılada] sen vaktimiz pek azdr. Yalnız bir po~ta ma.k üzere istida vermif veya 

~yak altıpda gibi görünüyordu, Orma. kurabilecektik ne yapabiliı-sek bu ?ir verecek olanların, bu talep ve iı· 
na sarp~ı olarak Polonez .Nikola ve te~ postada yap~caktık. Postayı tia~la tidalarına ait muameleleri biran 
~Ukrü çavuş gideceklerdi. P01ta bağ- dıgımız zaman Karpu:ıdere arkamızda, evci, nihayet bir mayis 1931 ta· 
landıktan yanm saa~ onra, pek uzak sağ tarafımızda Kocadere bataklıkları • k l 1 . 

d x K d · rihine kadar i ma etme en ve 
tan Nikolanm seslni duydum. Biraz kalıyor u. vnlimüzde arpuz ennın 
1<>nra köpekler salnuya basladılar, büyük kocayemiş çatak tarı, bu ~ ük· bunun için de ellerinde bulunan 
köpekler dağın mukabil tarafı~da bek sek çataklarda domuz sürüleri ~uha~ verasat ilmühaberi, tasarruf se
liyen avcdara doğru yol aldı, 4, ;;, el kak surette bulunuyordu. Dere ıle dag nedi, veriİ kağıdı veya makbuzu 
ıillh sesi duydum, uzakta ne oluyor, arasındaki çayırı bir gece evvel domuz gibi veaikalan ayni tarihe kadar 
ne bitiyor bilmiyorum-. lar alt üst etmitlerdi. Domuz ıürüleri· Muhtelit Mübadele komisyonuna 

Köpeklerin çıkardığı domuzlar mu- nin taze izlerini kestirdik, sarpçıl~r "Mis sokağı UçUncü kat,. tevdi 
azam brmanın içinde dolaşıyorlardı. kopoylan bırakır bırakmaz lıı;ıyametın etmeleri ve bu komisyonun ka
Vakit geç, ortalık oldukça karardı, kopacaiı yüzde yüzdü. iki büyük çata 
poetayı boımak Jazımgeliyordu, hooop .. fı iyice kapattık, sarpçı Polonez 1'iko daıtro kayıtlarını buldurup çıkart· 
hop, hop ... diye bağırma) a başla mı Jar ta beş köpekle ormana daldı. on da ki· ma11nı mUmkUn kılacak mütem• 
dı. Ben ve Turhan Bey, avcıların top- ka sonra l\opoytar domuzların ba')ına mim malumatı mezkur komiıyona 
]andığı yere geldik, ne nr ne yok ... dikildi. köpel\ler salıyor fakat domuz icabında bildirmeleri rica olunur. 
Yukarda iki tane domuz vuruldu. Pos lar yerinden kımıldamıyor111ırdı. füko· uMuhtelit m!ibadele komisyo
tanın içinde daha çok domuz l'ar, ne la köpeklere cesaret nrmek ve domuz 
çare ki akşam oldu, köpekler dnha do- ları yataklarından oynatma1' üıere nu yukarda izah edilen tarz ve 
muzları ko,·alıyorlardı eğer dağda gör· hu·aya iki el ~iliıh attı ... ha geliyor... tekilde tamamlanmamış olan taı· 
düğümüz oduncunun -.ö1.iinü dinl~miş ha geliyor. Nikolanın sesini duyan av· minat talep ve istidalarının hiç 
olsaydık, pek çok domuza tüfek atıla- cıların kalpleri çarpm1ya ba~ladı, ~ürü • 2iE 
caktı. İkinci günün avı tatsız oldu. Ne yerinden oy~dı. Beş kopoyun çıkardı· pek, ne de ucı &irebilir. Sarpçı Nikola 
ticede d\rt domuz vuruldu. FaJ..at eğ. ğı katın ine: •esler. benden uzaklaşı- orma~.ın içi~~e bar bar b~.myordu kö 
Ienmedik ... lki gün zarfında 7 adet do· yor domuzlar dağın tepesine doğTu yol pek gonderınız, postanın ı~ınde domuz 
muz vurmuştuk. Bir gün daha n,·Jnn· almı~tı. Yukarda iki tüfek patladı, bu dolu ... hakikaten domuzlar Nikolanm 
dıktan sonra Jstanbulda kolayca, zah· esnada diğer çataktan köpeksiJ olarak etrafında sarpın içinde dolaşıyorlardı. 
metsizce a\•det etmek cidde, bir mes·e· bir diğer sürü dom\IZ kalkıyor, bir tant Buna. rağmen postaya denm etmemize 
le idi. si arkada~lardan Satibanın önüne çı· imkan yoktu. Rüzgar ziyadeteıti, Çı· 

·ahiye miidiirü Nuri Beyin drla· kıyor. bir kurfunda domuıu yuvarlı· ftaraia avdet edip hareket etmemi.ı lıl 
letile Sadık Efendi kaptanın motöriinü yor, ikinci bir büyül• domuza da atı· ıımdı. Postayı bozduk avcılar toplan· 
temin ettik. Sadık kaptan her tlirlü yor, fakat mesafenin uzak olduğu için dr, dört domuz Yurulmu,tu. Dördüncü 
maddf menfaatlerden feragnt ederrk ne olduğunu antıyamıyor. Bir diğer do domuzu Polonez: Emil ,·urmu~tu, iki do 
bizlere büyük bir mi afirpeı"\·erJik gös muz da Hasan pt.hlivana çıkıyor, peh· muz da avcılar tarafından yaralanmış· 
terdi, bu adamcağıza da müteşekkiriz .. livan da o domuzu tepeliyor. Bir iiçUn· tı, üç günde on bir domuz ,·uruldu, 
Son gün maatee s~r yalnız öğleye lm· ~~ domuz da .>-hmet Efendiye çıkıyor, eğer ü~ gün Karpuz:derede avlanmış 0 • 

dar avlanabflecektık, hava patlamadttnJ ••• 11 .. et Efend1 de domuzun h.akk~nda.~ lsaydik bu yek<ın yirmi domuza çıkardı 
Çınarcıktan hareket etmek icap cdi· tf!liyor, hu esnada beş tanehk hır su· Jlelk. de daha fazla. 
)ordu. Gece köyde Karpuzderede va- rt\ domcı da fn11attan istifade ederek Çı ıkl k' k d 1 1 d • . • . ntarc a ı ar a aş ar a ve .ı e· 
ıutcagımrı a,·ın tertibatını a ldık, ku· postanm if•nclen çıkıyor fakat daha dl tö tİ d :ı:. d i 

d · · ~··ı "' 1 . d d k.. kl . p mo re a a ıaımıı zaman tn z man ayı yıne • u eyman r~fendivc br· postanın ç•n e omuz ,-ar, ope nın ld ı, k ha t .A k d 1 h 
.. kt k. t t .. ;. d d · d · tak· tt" - . .. .. t . . d d - o uaça ft. rmış ı, r a aş arın ep .a ı ş e n.arpuz ere e)' ız... omuz. ·ıp e ıgı ~uru pos anın ıçın e aıı· . d t··r k tt 1 b'lh s 1. 
la U ··ı h l" d b 1 d ğ 1 K 1 b .. ük d . . 11 omuza u e a ı ar. ı asaa • a ı· 

rın s ru er a ın e u un o •u mera lyor. opoy ar en uy · omuzun ızı· .. .. , 
Jar ... E\•et mUbaliğn değil 20 Tik :ro ni bırakmıyorlar. o tek uıtıyı be~ ko- ba uç gunde ~. ~~mu_z vurmuştu. fur
hlk domuz sürüleri bu dağların her poy postanın içinde bir kaç defa dön· han Be~ de .. buyuk hır azılı .'·urmuştu. 
çatlaflnda yatıyorlar, 'Cç gündenheri dürüyorlar. Nihayet aııh kurnaz çıkı· Bana hıç tufek atmak nasıp olmadı. 
buralard:ı n,·Janmasrnı ne kadar arza )or postanın a~ık katan bir tarafından Fakat domuz vuran arkadaşların nrş'e· 
ediyordum. Hoş buraların da acemi~i tekrar atlıyor, kenditıini Kocadere ha· leri, ze\•kleri, bende guya domuzların 
idik, yollan, domuz geçitlerini, patika- takhğına atıyor ,.e kurtuluyor. on birini de vurmuş gibi bir şnk ya a-
lan iyi bilmiyorduk. Süleyman Efendi Kocadere bataklığı Mazurya batak· tıyordu. 

)f. Churchill, Hindh~tan için tam rın hukumetın mustakbel butun ; 
bir dominyon vaziyetinin mübeş..5iri bir liflerini ihliskarane bir surette te 
rejim olmak üzere mes'ul bir hük\ıme· etmiyecekleri manasını tazammun 
te ıı;ahip bir Hint federasyonu vücude ~ez. )İ. ~-hur~hi!~· nut~u~a ,~i~a"1J 
l(etirmek hususunda mutabık kalmı rırken ~u soılerı soylenuştır. Bız 
olan zemtm tebrike şayan olma.lan yonlarca Hintlinin efkarına hiçbir 
için bircok esbap me,·cut olduğunu fa. man tahakkuk etmiye~k olan bet 
kat bil.,";ukabele Hindistanda vukua ge \"i müphem fikirlere doğru münc4 
len son hadiseleri mabehengam iyi dü· ol-nak müsaadesini bahşediyoruz.,, 
::ı:z::ıc:: j ; [ ; : 

bir veçbile is'af ve intaç edilmi
ycceğine şimdiden alakadarların 
dikkatini celbeder . ., 

f\lecliste ınüzakere edile
cek kanun layihaları 
Ankara, 13 (Telefon) - Mec

lisin pazartesi günkti içtimaında 
ruznameye ahnmıt mühim kanun 
Jiyihaları vardır. Bu meyanda 
bilhassa Askeri, mülki tekaüt 
kanununun 6 ıncı maddesinin tef
siri, hayvanların sağlık zabıtası 
hakkındaki kanun tadilatı, r.ty
eti mahsusaca haklarında dev
let hizmetinde kullanılmamaları
na karar verilmiı olan avukat
ların barolardan tasfiyesi, Kon· 
'!• ova•• .ul~M• idaresinin 927 
senesi hesabı kat'iıi, Kütahyanın 
Ortakireii köyünden Ahmet oğ
lu Hllaeyinin &lüm cezasının tas-
diki, tahlisiye idaresinin 927 se
nesi hesabı kat'il, iıkln tasfiye 
kanun llyibaaı, Emliki Milliye 
taksitlerinin tecili hakkındaki 
kanun llyiha11 vardır. 

Teftit ectileo•k daireler 

Deniz itilafı karşısınd~ 
Vashington, 12 (A.A.) -Japo~ 

nın Vashfngton sefiri ile hariciye 1' 
reti erkanı arasında \'ukua gelen ~ 
addit hususi mülakatlardan &0nra I 
iki hükumetin Fransız - ltalyaJI tJ 
niz itilafına kaq1 hath hareketler,. 
yekdiğerine müşabih olduiunun P' 

şıJdığı zannedilmektedir. 

İngiltcrede intihabat 
Londra, 12 (A.A.) - Muhaf~ 

meb'uslardan birinin istifası üze il 
Salisburide yapılmış olan kısrrıt 
habatın neticesi §.udur: # 

Muhalaıakarların namzedi ol•'J 
Robertson 15,800 rey ile intihap 
mi§tir. d.ıı1 

Liberallerin namzedi r.fistvers ; 
terman, 9, • \e amele fırkasındr 
zedi M. Coclı: ta 3,939 rey almı~tır• 

İtalyan torpitoları 
Cezayirde .J 

Paris, 12 (A.A.) - Tan gaıe~ 
Cezayirden istihbarına göre 8 to:f 
muhribinden mürekkep bir ltaly•!.J 
losu Cezayir limanına gelmi§tir. ~ 
itilafının akdedilmiş olduğu şu sı" 
da bu ziyaret Akdeniz: aleminde f I 
$iZ - ltalyan birliğinin bir delili 

Verilen haberlete g6re Maliye 
veklleti tehrimizde bulunan ma
liye mOfettitlerine emllki milli
ye, defterdarlık, muhakemat iş- telakki edilmektedir. 

lerinin teftiılerini bitirir bitirmez -Gandi tuz çıkaraca~ 
inhiaarlann da teftiş edilmesini Borsad, 12 {A.A.) - M. Gall·' 
bildirmiıtir. tuz cıkarmak üzere bu ayın on din 

Bu meyanda tütün ve müıki- de Hint okyanusu sahilinde kain ~ 
rat inhiaarlan ciddi bir teftiş şehrine gitmek niyetinde bulun.-

Sait Saldlıattin göreceklerdir. olduğu haber verilmektedir. J 

iim.. -== . Bu imkinı benim zavallı ak· - Babamın kat'i reddi~ 
nfn gayretile iJk postayı kurduk, esa- lığı gibi lanet bir ytrdir. Oraya ne kö 

• 
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- Senin bu tiddetli reddin ha lım kavrıyamıyor, ıöyle. Dediğin gi dıktan sonra dediğin ıibi h....,. 
banın otoritesini yenebilir mi? bi olıun.. ederiz.. .1' 

- Omrani tüphe etme benim - Bana kaç... · - Son çarenin dediğim ~ 
aana olan qkım babamın benim • Caize bu teklif kartıımda ani olduğunu bil.. Bunu iyice zi °ti 
üzerimdeki otoritesinden daha kuv bır tatkınhkla durduktan sonra: yerletlir. Ondan evvel babaısf JJı' 
vetlidir... - Olur mu? a muvaffak olursak bu dah• j 

Yazan : Hüseyin Rahmi - Kabul ediyorum. Fakat bir· - Niçiri olmasın? "' • ı;. • el. 
letmemizi baban kat'iyyen redde· - Sonra babam beni reddet· O ay içinde fileıof Caiıe>" #. 

Toy Caizeyi bardak içinde bir mıyan Ümrani Bey 'imdi artık her dene onun bu nüfuzunu naııl kı· mez mi? carın oğlu Şeref Beye veroı-1' WJ 
ltalık ıibi avladı. Artık onu oltaaı· fey idi. Centilmen kavalye, dansör, racakıın? - İntiharı baltanın reddinden ııkıtlırdı •• Fakat kız umul~ 
run ucunda biliyordu .. Fakat file· edip, ıair, konferanaçı, salon ada- - Senden hatkaaına varauya• daha ehven mi ıanıyoraun? metanetle babuının bu te 
ıofu kandırmanın mütkül olacağı· mı... cajıma emin ol.. - Ölüm her 9eyi kapatır. Li.- kartı durdu. 
nı .eziyordu. Kendini ona ne nam~ Caizenin ıönlünü kendi ıineıi· - Bunu da kabul ediyorum. kin ıaihlında redde ujrıyan bir Filoıof artık parladı: • ,f. 
la takdim edecekti? Şimdiye kadar ne perçinledikten ıonra ortaya bir Bend•n bqka11na varma likip ba· lcııa kimıe iyi nazarla bakmaı. - Umraniye varmak i~•:,11" 
biribirine benzemiyen bir çok meı lakırdı çıktı. Kıza baıka bir talip na da varamadıktan ıonre. hal na· - Beni dinle süzelim. Şimdi ğına gelen bu güzel kısınetı t 
leklere ıirip çıkmııu. Bar garson· ı;uhur etti ... Çok zengin muteber ııl olacak? her ıeye takdim ile icabına göre sun değil mi? 

luju, toför ya.maklığı, gazete muh· tüccard~~ b~~ zatın ahl~k, terbiye - Bu türlü mütküle ujrıyanlar harek~t. e~~c~i~miz bir e~elimiz - Evet baba... . • t•Ji" 
hirliii, sonra bir fırın iltizamında ve tahıılı mukemmel oılu Şeref ne yapıyorlarta biz de onu yapa• Yar. Bmbmm1zın olmak •. 81r baba - Zamane kızı .ualilll1 

ortaklık, komisyonculuk ... Ve daha Bey... rız1 hiçbir vakit ıulbi kızını reddede· da sıkılmıyorsun... "' 
daha arkası gelmez meslekler .. Ni· Bir müıa.merede Ümrani Bey _Ne yapıyorlar? me~. ~u laftan. ibar~.t ~ir .teydir. _ Böyle ciddi bahiılerd_e ~ 
lıayet rönüllerini ıiddetle teıhire Caizeyi tenha bir köıeye çekerek: - El ele verip intihar... On\lmuzde ı~ıreceıımız bu fırtı· mak olmaz. Yalan mı ıöyh~~ 

-lff k ld - b" k al k s · b k b" k · O . . aa var. Bunu ınkir edemem. Evve· . b'ıe d, mu•• a o ugu ır aç par 1 a - ena a9 a ır ocaya verı· mranı Bey bu çocukça f1kre ı.a b" d 1 k l S h Sizi aldatayım mı? Sız 1 

d h 
• .. _ı.. 1 .. 1 "? • . .. .. . . • Jr arımı our. onra er!ey • iye 

mm sema atlerıle çulu duzou .• yor armıt oy e mı· ıçınden guldu. Fakat zahıren hır savar. Barııılır. Bu hakikat bhçok açık yürekli olmayı ta•• 
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lelere ıokuld_u. Her boy~ya ~iri~ çı b~bam ~enüz bana açıktan açıia • -. Bu mütküle b.ir. ç~~e ~r.amak - Caizenin gözleri bu teklifin aça _ l,te ben d~ aç.ık .Y:~rtd' ~ 
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tı yirmi yedi idi... - Bulunurıa ne yapacaktın? madan bu ıenç y-.ımızda niçin Ö· müddet hoşluklara dalıp çıktıktan bul etmivorsun. Ben de se.nıf'I 

Hiçbir mea1ekte diki! tuttura- - Tabii ıiddetle reddedece· liime atılalım?... ıonra: ( !Jitnıedı) 
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iktıaadi Hayat 

Ruslar 
Demokrasi ve bir Dampinga hangi sahalarda 

dereceli intihap tatbi~ ediyorlar ? .. 
Muhalif gazeteler diyor ki: Rusyanın pıya aya ucuz mallar sur 

•ffalk fırkası mademki dcmokra"i me~i siyasetine Dumping namı ,·eril 
fırkasıdır. Niçin iki dereceli intihabı mişti. Rusyanın bu maJJarı bu şekilde 
kRhul ediyoı· da hiı· dereceli intihaba ortaya atması, birçok memleketleri 
ynnaşmak istemiyor. Çünkü bir derece. mütezanır etmiş olduğundan bunlar 
li intihapta hiikümet kaybedecektir ..• Ru. yaya karşı bir takım tedbirler itti-

Ho ıı;öz düpedü1. demagojidir. De- hazma mecbur kalmışlardı. Şimdiye ka 
ıııcıkrasiyi yalnız ~arı me 'elesi ndde dar Fransa, Belsika, Kanada , .e Ame
dt·ııln için mts'ele yoktur. Fakat her rika bu tedbirlere müracaat eden de\'· 
.ı ~ fltn uzak yn lmz sa) ıdan bahseden letlerdi. 
·· r demokra..:i yerinde sayma)a değil Bunlara iltihak eden son de' Jet Al· 
ıtınıya ımıhk\ım hir ucubedir. manyadır. Berlinden ,·erilen malümata 

"Demokra:-i .. kelimesinin görünü<;ün göre Rusya, alman piyasalarına Ru!' 
'""· kelimenin lügat mana:'ından :ne. hububatını sürmek i~temiş. Almanya 

ll<'l umarak. demokrasiyi bir .. ayı me- hükümeti bunu anlıyarak gümrük tari-
elesi diye ortaya atanlar eğer cahil fesinde büyük bir zam yapmış ''e !>una 
değillerse demokrasiyi <'I ~abukluğu. m:\ni olmu~tur. 
marifet gösterert'k bir garip kuşa hen Alman piya~alarına .sürülecek bu hu 
zetmek istiyenltrdir. bubatın bir kısmı Amsterdamdn, bir 

Muasır dcmokrnsiler adede olduğu kısmı Roterdamda depo edilmiş idi. 
kadar kültüre ve bilgiye dayanır. Drre 16t,OOO tona 'aran bu hububat Alman 
beylik ve sultanlık deHinde insanlar yaya girmiş olsaydı Almanyanın hubu
dnletlerin, cemiyetlerin değil. kenrlile bat piya asını alt üst etmeğe kafi ge
rbıln, dünyadaki olup bitenlerin k~ndi l~cekti. Fakat bıı huhubata k:ır~ı güm
lerlnden gayri kunetlerle idare edil- nik resminin yükseltilmesi ve bu ted
dlğfnl zannederler, cemiyeti idare. de\' birin ani bir surette ittihaz edilme.si 
Jeti idare, kainatı izah için in andan 1 \'aziyeti kurtarmıştır. 
medet ummazlardı. insanın kıym~ti Diğer taraftan Yugoslavya ı-;anayi 
ancak meçhul. e rarengiz kuvvetler~ hirliii de SoYyetlerin Dumping siyasr 
vurta olmuş gibi, onlardan ilham al- tine kar;:;ı tedbir altnak için hükumetin 
mak suretile tecelli ederdi. Onun irin na1.arı dikkatini celbe karar vermiştir 
onların bilgiye ihtiyaçları yoktu. H~J. Yü~o ıa,·yada ,·azi)·etin on dcrl'cc ,·a
buki demokrasilerin esası insanın lı:en him bir mahiyet almasına mebni hiiku-

., di kendini idare etmesi cemiyete dev. metin Rusyadan geJen bütün ithalatı 
lf'te insan "zekasrnın H iradesinin hük- meneden talimat neşretmesi beklenil· 
medebtlmesi imkanıdır. mektedir. Yugoslavyada Rovyetlcrin 

Demokrasiler doğuşundan itiba ren Dumpingi neticesi olarak birçok ticare 
aaedin değil, zekanın bilginin inkişa- taneler faaliyetlerini tatil etmiş hulu 
fmdan kun·et almaktadır. nuyor. 

Radece kuru rakamlardan bahset- Dumping siyasetinden muztarip o-
me)( .demokrasiyi anlamak demek de· lan diğer sahalar Macaristan, Roman 
ğildir. ya, , .e Bulgaristandır. BiJhassa buradeı 
JfcJe güniim'üzde. muasır bir medeni · yaşıyan çiftçiler, son derece fena bir 
yet ve teknik bütün Yasıtalarile de' tet \'aziyete duçar olmu)ardır. 
,.e cemiyet hayatını tanzim cderl•en Son aylar zarfında Rusyadan Tuna 
de,· Jet idare ini sadece adedin sihrile t:ırikile gönderilen ve buğday ta~ıyan 
yürütmek imkanını ancak dünyadaki si gemiler gittik~e çoğalmış, Yugoslav-
yn"i Con ;\hm~tler kesfeclehilir. ya bu buğdaylardan alınan gümrük 

' resmiin iki misline ibl~ğ ettiği halde 

Bugünkü demokra iter de hövle<lir. bfi tedbir fnide \'ermemi \e nihayet 
Fransadn okuyup yazma bil,,,"i~·enle Yugoslavya hükümeti, Rus mallarına 

rin adedi, yüıde he:. , Amerikada yüzde k~r . ı hududunu seddetmeyi düşün mü~ 
(6) Almanyada lngilterede. Danimar- tur. 
kada yüzde değil binde ikidir. Türki· Eskiden, Arnsturyanın istihlak etti. 
yede okuyup yazma bilenlerin top ye ği buğdaylar ek eriyetle Macaristan
kılnu (1,100,000) dir. Yani Yiizde 90 0 • dan giderdi. Halbuki Ruslar, Macar 
kumak yazınak bilmezler. · buğdayına nispetle yüzde on derecede 

Bu vaziyet içinde Tiirkiyede demok ucuz buiday nrdiklerinden A'·ustur
rasiyi yalnız bir adet mes'elesi tel:ikki yalılar Rus buğdayını tercih etmiş bu 
etmek demokrasiyi bir ne\"i tavcılık lunuyorlar. 
mevzuu yapmak demektir. Biz. adedin Bundan başka A\:usturya, Yu~os
chemmiyetini biliriz. Fakat adedin can la\'ya, Romanya \e Çeko Jovakya için 
lı, kuvntli n kültürlii olması esaslı kereste ticareti en hayati mesaiJden 
şarttır. biridir. Rusyanm kereste Dumpingi 

Onun içindir ki. muasır demoknısi- bunların kereste ticaretini felce ui;'rat 
ler yalnız adetlerin değil adetlesmiş mış gibidir. 
fikrin, kültürün ifadesidirler. DÜnkü E kiden Romanya Mısıra her sene 
devlet kiliseye mabede dayanırdı. :\fu 2:>,000 hamule kereste gönderir4fi. 1930 
asır dC\·let fikre ilme ihtisasa dayanır. da bu miktar, nısfından fazla inmiş 
Türkiye demokrasisini fikirleşmiş adet bulunuyor. Tahkik~t- net.~cesin~e -~ısı· 
Jer haline koymak Türk demokrasisi- ra, Rus kerestelerının gonderıldıgı ve 
nin şiarıdır. Diz halka demagoji şarla hu~nların Romanya kerestesi yerini al
tanlığı, demokrasi tavcılığı ile gitmiyo dıgı anlaşılmıştır. 
ru7.. İtalya da hali hazırda kereste ihti-

Rakamların hu hakikatini gördükten yacını Rusyadan temin ettiği için Ro· 
sonra eğer böyle bir ses işitirseniz der many.a Çekosıo,·akya _ve Yugoslavya. 
hal göğsünüzü sıkr, sıkı kaYuşturunuz .. bu ,.,pıyasayı kaybetmış bulunuyorlar. 

Halkın cebini ,.e kesesini muhafaza Son zamanlarda Rusyanın konserve 
htpimizin borcudur. edilmiş mevaddı gıdaiye üzerind~ da 

Sadri ı:tem Dumping yapmakta olduğu nazarı dik 
,------------ kati celbetmiştir. Rusyada imal olu-

Rus hududunda veba nan balık, ~ebze hububat , .e meyva 
tehlike~· var konsen·eleri her piyasada görülmekte 

,.e •bunlar Amerika ,.e Avrupa mahsu
latının rekabetine meydan bırakmrya. 

cak derecede ucuz satılmaktadır. Rus
ların ihraç ettikleri kutu balıkları, 
f'ransız, İtalyan, Portekiz mallarından 
sok ucuzdur. Almanya ve Norveçin bu 
na mümasil malları da çok g~ri kalı
yor. Bilhassa Rusların ihra~ ettikleri 
kutu mey\aları, Kaliforniyanın meyva 
tarından çok ucuzdur. 

Hüktimet l\n t'ı tedbirl~r 
aldı 

Rusyanın Karabağ mıntaka
ıında zuhur ederek hududumu
zun yakınındaki Colf ve Nahcu
van havalisine kadar sirayet e
den veba hastalığının memleke
timize girmesine meydan verme· 
mek için hükumetçe müstacel 
bazı tedbirler alınmıştır. 

Bu tedbirlerin en mühimmi o
larak Artvin ve Rize viliyetle
rinc ait kısımlar hariç olmak 
üzere bütün Rusya hududumuzun 
münakalita seddi muvafık gö
rülmllıtlir. 

Rusya ile bundan sonra yapı
·ncak münakalltın Beyazıt vilA

eti mıntakaaındc:ki lğd:r köprn
s ünden TOrkiyeye dahil olan yo) 

Dumping '-'iyasetine giren diğer bir 
madde. Rus maden sularıdır. Fakat 
bunlar henüz büyük bir mu,·affakıyet 
kazanmış değildir. 
•lfllfttfUl!lltlfllllHDllU"'111tmmfımıutdlHımttltttttlttmtlUtltlltttf1ıttt111tlllPlftHlllUtlMU 

ile ve Kars mmtakasında Kars 
tren hattnnn ilk ıstasyonu olan 
Kızılcadan yalnaz tren yolu ile 
yapılması ve Rusyadan girecek 
bUtnn yolcuların •eba aşısına 
ve 5 gün miltahedeye tabi tu
tulması takarrilr etmiıtir. 

intihap faaliyeti 
[Vst tarafı biıinci sayı/ada] 

toplanarak bütün mahalle ve 
kazalardan gelen defterlerin tet
kikine devam etmişler ve tetkik
jerini hemen hemen bitirmişlerdir. 
işe, teftiş heyetinin şehir meclisi 
azelarmdan bir kısmı da yardım 
etmiştir. Vali Muhittin B. de 
dUn belediye ve vilayete geJerek 
çalışmış, mesaiyi teftiş etmiştir: 
DEFTER.UER YARIN ASILACAK 

Cetvellerin teksiri · bu gün bi
tirildiği takdirde yarın sabah 
bütün kaza ve mahalelerde ayni 
saatte asılacak, 1 S gün asılı du
racaktır. Okuma, yazma bilmi· 
yen ahaliyi haberdar etmek için 
de geceleri mahallelerde davul· 
lar çıkarılacaktır. Teksir işi ik
mal edilemezse talik pazartesiye 
kalacaktır. 

DAHll.JYENl~ TAMlMl 
Dahiliye vekileti intihap maz

batalarının süratle irsali ıçın 

dün vilayete fU tamimi gönder
mift r : 

intihap neticesinde meb'!ısluk
ları tahakku'< eden zevat namı
na tanzim edilecek intihap nü
munesine gayrimuvafık olarak 
tanzim ve irsal edilddiği taktir
de noksanlarının ikmali için mu· 
ameleye ve .:aman sarfına kat
iyen vakit müsaıt o!madığından 
intihabı meb'usan kanunu 25 ve 
55 irıci maddesinde babsolunan 
bu mazbataların T. B. M. Meclisi 
nizamnamei c!ahilisine göre ka
bul edilen şekilde tabettirilen 
nüshalardan vilayetinize gönde
rilmiştir. Mazbatalar her meb 'us 
için heyeti teftişiyece ikişer nüs
ha olmak üzere doldurulacak ve 
zirleri mezkur heyetçe imzalan .. 
dıktan sonra idare heyetince 
acilen tastik ve vekalete gönde
rilecektir. Mesela beş meb'us 
çıkacak bir vilayette bu itibarla 
her meb'us için ikişerden on ve 
bir de umumunu havi olmak üze· 
re bir adet ki ceanm 11 mazba· 
ta tanzim ve cümlesi vckilete 
gönderilecektir. Haftanın muay· 
yen gününde postası bulunmıyan 
vilayetler bu mazbataları en ya
kın posta merkezine en seri 
vasıta ile göndereceklerdir. 

BÜTÜN T AHMINLER 
YANLIŞTIR 

Ankaradan gelen haberlere 
göre yeni meb'us namzetleri 
hakkında yapılan tahminler 
tam amile yanlıştır. Bilhas-
sa Istambul gazetecilerinden 
bazılarının müracaatı da tekzip 
edilmekte ve fırk m•hafili bu 
neşriyata muhalif matbuatın kastı 
telakki etmektedir. Fırka nam
zetlerinin heyeti umumiyesi an· 
cak umumi intihaptan bir gün 
evel, Gazi Hz. nin beyannamele-
rile ayni günde neıredilecektir. 
Fırka katibi umumiliği şimdilik 
yapılan müracaatları tasnif ve 
tetkik etmektedir. müracaatların 
tamaman arkası alındıktan son· 
ra bütün müracaatçıların foto
grafları, tercümei halleri ve hak
larındaki fırka notları umumi ri
yasete takdim edilecek, Gazi Hz, 
de namzetleri seçeceklerdir. 

Nafiada: 

Yeni fen mektepleri 
açılacak 

Haber aldığımıza göre Nafia 

vekaleti gemi inşaatı, kimya, 
tayyare inıaatı mühendisleri ye
tiştirecek müessesder açılmasını 
esas itibarile kararlaştırmıştır. 
Bu mekteplerin bir kısmı istan· 
bulda diğerleri Ankarada açıla
caktır. Bu tasavvur biltçenin 
kudreti nispetinde ve tedrici su
rette tatbik edilecektir. 

Vakıt 

İş arayan 111ürettip 
Ben 1326 doğumluyum. ilk 

tahsil gördüm: 9 sene bura vi
layet matbaasında . mürettiplik 
ettim. Şimdi altı aydanberi işsi
zim. istanoulda veyahut başka 
bir vilayette herhangi matbaanın 
karnını doyuracak kadar bir pa
ra i!c çalışacak bir mürettibe 
ihtiyacı varsa, adresimi bildiri
yorum. Beni çağırmak suretile 
elinde san'atı olan bir vatandaşı 
işsizlikten kurtarsınlar. 

Oenizlidc malili gazi tütün bavii 
hiradcri mürettip 1 I. A '""i 

l\aplumbaP-a sür'atıle 
telğraf 

Bir kariimiz yazıyor : 
20 Şubatta Antalya Kat ka

zası müddeiumumisi olan baca
nağım bana bir bayram tebriki 
telgrafı çekiyor. Ben Kadıköyün· 
de Gazi Osmanpafa sokağında 
oturmaktayım Telgrafı ancak 
dokuz gün sonra yani 29 Şubat
ta alıyorum. Telgrafın üzerinde 
Sinanpaıar sokağı yazılı. Kadı
köyünde böyle bir sokak ismi 
olmadığı için müvezzi dolaşmış, 
böyle bir adres bulamıyınca tel
grafı iade etmiş, Antalya tel
grafanesi ile muhabere cereyan 
etmiı, adres düzeltilmiı, nihayet 
ben telgrafı alabilmişim.Ne sür'
at değil mi ? Gazetelerin telg
rafla kaplumbağayı yarıştırma
larında hakları varmış. Bu sefer 
de kaplumbağa mektubu değil, 
telgrafı geçti 1 H. 

Gazi Hz. 
Hitit cemıyetıni hima

yeleri altına aldılar 
Merkezi Pariıte olmak üzere 

teşekkül eden Ön Asya ve Hitit 
tetkikatı cemiyetinin Gazimize 
müracaat ederek himayelerini 
istirham ettiğini yazmı~·tık. An
karadan gelen habere göre 
Reisicümbur Hz. bu talebi tet
kik etmişler ve cemiyetin faa
liyet sahasını eski Türk tarihile 
alakadar görerek cemiyeti yilk
ıe k himayeleri altına aldıklarmı 
ve fahri reisliğini kabul ellikle· 
rini cemiyetin Paris merkezine 
bildirmişlerdir. 

Türk tarihi mutahassıslarından 
b:r hey' et te reisleri, riyaseti 
cümhur umumi katibi Tevfik B. 
ile birlikte cemiyete ba kayde
dilmişlerdır. 

ör htdat 
ADA ÇAMLARI lÇIN EVKAF 
MAHKEMEYE MÜRACAAT 

ETII 
Şehrin mUzmin mes'elelerinden 

birisi olan Ada çamları Evkaf 
tarafından 1200 lira senevi icarla 
belediyeye kiralanmıştı. Muka
velede belediyenin çam fidanlığı 

. tesis etmesi çamlıklarda yol aç· 
ması, hastalıklarla mücadele et
mesi ıart koşulmuştu. Evkaf be
lediyenin bu şartlara riayet et· 
mediğini ileri sürerek belediye· 
ye müracaat etmiş fakat yazıl· 

dığına göre belediye de bu çam
lıklarm hükmen belediyeye ait 
olduğuna dair kadastro kararı 

olduğunu ve Evkafın icar bedeli 
istiyemiyeceğini söylemiştir. Söy· 
lendiğine göre bu cevap üzerine 
Evkaf da belediye aleyhinde bir 
ıcar bedeli ve hak tasarruf da
vası açmııtır. 

Meı şey volunda, f ~k•!; 
Jngiltere hariciye nazırı Mısttr ~ 

derson Roma ,.e Paris seyahatle )1 
den Londraya aYdet ettiği z~rnan 14, 
yük bir nikbinlik gösterdi. Mıster ~ 
der.;onun kanaatince Franı:;a \'e l -~ 
arasında bahri tahdidi teslihat ~ 
le!'inde uzlaşılabilmesi .Anupanıll ıJ 
hü müsalemeti icin ka\'İ zımandır· . . ~ 

ri teslihat me 'elesi şimdiye kad~ 
müsalemetin sendelediği bir eıtr'". 
Bu engelin ref'i ile Anupa ateıni J' 
ve salim bir siyaset mecrası elde,
bulunuyor. 

" , .. , 
İngiliz muhafazakarları nam111• 

söyliyen Mister ÇemberJayn ha~ 
nazırının Roma ve Paris seyahatli" 

den bahsederken ayni nikbinliği ~ 
di. Mister Çemberlayn Cemiyeti " 

ma taaJJük eden mesailin devletJet 1 
sında aktedilecek kongrelere de"ıt' 
mesi neti<'esinde cemiyetin nüfilİ 
halel gelmesi hakkında endişe g'll 
mekle beraber Roma ve Paris se~ 
lerinin 8Ulhü müsalemeti takviye J 
hakkında kat'i sözler söyledi. MuW 

zakar liderin sözlerine bakılacak 

sa A nupa semasrndaki kara bulf 
artık görülmez olmuştur. 

" ,, " 
İngiliz harbiye nazırı a\·am ka~ 

sına bir harbiye bütçesi veriyor. J. 

Avrupanın bütün memleketlerind• 

ki teslihat için gösterilen temayill~ 
niyet gösterilmesini n artık te9'1J 

masraflarının azaltılmasını taYs· 
mektedir. Muhafazakarların adeoJ., 

niyetle karşıladıkları bu sözleri ~ 
yen nazır tarafından teklif ol~ 
harp bütçesi miktarı nedir bilir 
niz? Geçen seneki harp bütçesinin 1 
Veyahut hemen hemen o kadar. 

ı;: ... * 
Türk~ede; "O perhiz ne? bu I~ 

turşusu ne?,, derler. lngiliı ame;( 

kası ricali sulhü müsalemeti ci ~ 
artık temin edildiğine tamamen 

olmakla beraber gesen seneki har• 
~esini tatbika lüzum görürleret• 

sulhü müsa1emeti cihanı tehliked• 
seydiler ne yapacaklardı? ... Var 
et .. 

KÜÇÜK 

* MUHTELİT MÜBADELE ~ 
misyon elindeki işleri süratle "iJ 
cektir. Bu işlerin mayis sonuna 
bitirilmesi muhtemeldir. 

* lDMAN CEMiYETLERi .,,.. 
fak merkezi umumisi 20 mart cu 

nü içtimaa çağırılmı~tır. Merkeıl:; 
mi Balkan oyunlarına iştirak, 

milel temaslar, bütçe vesair me 
müzakere edecektir. ~ 

* ECNEBi SEYYAHLAR _.. 
diyenin seyyahlar şubesi bu ~~ 
bik edeceği faaliyet programın• 
lam ıştır. -' 

* HiCRAN HANIM - 929 I~ 
müsabakasında en çok rey alall• ~ 
evli olduğu için kıraliçelik hak~ / 
beden Hicran Hanımın kocası• pr f 
rılacağı rivayet edilmektedir. ~ 
bere göre Hicran Hanımın k~;/ 
cü hukuk mahkemesinde bir 
davası asmıştır. ~ 

0 JKl DOKTOR ARASINI>ı\ ~1~ 
tep kitapları satan bazı kitaP~11 

;""
"mektep kitapsıları,, ismile b r JJ'_~ 
tesis edecekleri yazılmaktad•':, llY 
ket bir ~e~it kitap basacak telı 
rından kazanacakmış. t r,'tf 

"' MISIR ÇARŞISI - E•
118 dl,,_ 

nın tamiri ve ıslahı icin aral•~ t"~ 
laşmışJardır. Çarşı -elektirik ~ ,,.. 
edilecek, içindeki yolJar asfal 
lecektir. 'fi 

ı\ _., ~, 
* IKl DOKTOR ARASINI>,_, 

f ik Salim Paşa ile Doktor ~fi 1&1~ . ula ,.. 
nan B. arasında çıkan 1~ dl,...--' 
oda:o;ı haysiyet divanı tetkık e ~ . saJıl•-
rara raptetmiştir. J{arar fi1' 
beraber bir tahmine göre 'fe" 

Paşa lehindedir. 
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Güzel Bacak müsabakamızın ilk neticesi VAKrrm talmml 
Cum•rtnl ı4 H•rf- fJIİ 

En Güzel Bacaklı Hanım Kim ? Şavval 

1349 

Tasnif edilen reylere göre 48 B. Hanın1 Birinci 18 Nurten Hanun ikinci 

1 - Bülent Hanını üçüncüdür. Fakat •.••. 

Bu seceki ay 

Müsabrklardan mühim bir nokta soruyoruz ! Namaz vakitleri 
Sabah Olle lkt•ıll Akta• Ya:.. ,_.1ı 

5,54 12,23 15.43 18.14 19.44 4 3f 

... ltrillllli bel derecede reyini 
bunan (18) Nurten Hanım 

Gleel Nc:akL baaımlar ara• 
1mda, • *81•1 baeald111n1 inli· 
har ip. açbf11nız mBNbakanın 
~ birinci aafb.... nihayete 
.. .....,Hlffliwlıonu. Mtlaabıls~ar araıın· 
elan ~ecelr olu 2S hamm için 
'8 relilad• yalmz birine rey 
Yeren okayuculanmızın adedi 
lldWn sekiz yüzden fazladır. Bu· 
Hll 2776 ıı iı'mlerini ve 11ra 
numaralanm le aydettftimiz yirmi 
iç hanıma vermiılerdir. Geri 
kalan re1lw diier hanımlar ara• 
... hiç addedilecek bir ıekil· 
de takıime uğramıtbr. Reyler 
ea fada listemizde de 16rüle· 
ceti gibi alh hanım üzerinde 
tek&tlf etmif, 48 numarah bacak 
..Wbi B. hanım (608) rey almlf, 
bltOll reylerin beıte birine ya
lmtmı . kendisinde toplamıftır. 
Sama ••• ile 18 Damara ile 
llefl'edilen Nurten H., 1 numa· 
nll Bllent hanım, 34 numaralı 
Nenat H., 29 · numaralı iffet 
M•• " 30 aumanb Leyli ha· 
Dlm pliyorlar. Fakat bOtiln bu 
talDlf, >·•lnn a6ylediğimiz gibi 
olna,acalanmıun reylerina g6re
c:Ur. 

BIJtlNCI VE iKiNCi NASii. 
SEÇiLECEK 

Aaıl biriaci ve ikinciyi ayırt 
eblek içia bu yirmi Oç mlubı
laa ulıem hey'eti huzuruna çık
.alan icap edecektir. Buna ka
ti1etle karar •ermeıden enel 
Mıı yirmi iç mOıabıkın fikirleri
ni almak, hakem hey'eti huzu
nma plup pkmıyacaklanm ev· 
velden ağreomek mecburi yetin
de bulunuyoruz. Zaten bu kayit 
ewelce de vardı. Maahaıa timdi 
ltunu mllaLıklann arzulann• bı
rılcıyoruı. 

YIR.'11 (1Ç M0SABll\1'A:S 
SORUYORl"Z: 

Yirmi Oç mOıabıktan hakem 
keyeti huzuruna çıkmak iıteyip 
ilteaedilderini aoruyoruı 1 

Biıe. inlmlıdeld perıem be 
...... kadar mtıspet veya men
fi ldr cevap vermelidirler. Ce
np•n mDlpet veya menfi ne 
.ıuru olaua ba1clirmelidirler. 

Dl!IfATLE OKt:1·u. ·uzs 

O.. perıembe, ,OnUne ka· 
dar bile bacaklsnnın 61çtlılinü 
,ea.ı.r.;,eaJer 6lçtHeriai, 160-

..::.... 
~ 

Aldtiı rey ~ 48 - 8. • Hanım ~: t 6'.)8 
18 - ~urten .. 256 

J - Btilent .. $ 6 228 
3-t - Nnzat .. ; , 39 224 
29 - lffer • 83 160 
30 - Le)lt • 1« as - T\Jelda .. ~ ,Jf 112 
~ - Jılt • ':'it. 7 96 

2~ - Mihriban • S: 21 88 
4 - Suı•n • .. i 8' 

16 - Semiha .. s il 8l 
26 - ~qide .. '.. 76 
10 - fliıun .. s .... • 13 - Şükran • 5 19 64 
14 - ~1• N. • S:i9 64 
47 - K. D, .. S: 40 64 
41 - Relma .. S: t3 61 
~8 - :\1fne .. S. 27 56 
:!2 - Ilüly\ • S: 30 56 
43 - ~erlufer .. S: 3 i 52 
12 - t\fediha S: 20 4S 
J: - Sarı Cemal • S:~.ı 48 
44 - Can l~ık • S: 37 41 

Rey 11dedi 2716 
..:;;...;:;a ıı..l-===------=---=-1""'"r- - ·- • il 1\ariJerimtzln Oçünctı aereceae reyinı 

derenler de yalnıı • cHklcat eclil· mllabakalarma eA1 olank fln• bıanan (1) Bülent Hanım 
mesini rica ederiz· bacaklaranın dercliii llçtl e.aı telikki oluna- Olçtııllnü Foto Si1reyya da 
diz kapaldanndan, bacaiıa bel· rak rey miktaranın çoldujuna aldıran mOaabakalardan baıala· 
de nihayet bulan kemiiine yani ve azbiana bakılmayarak icra rının yukarıda zikredilen nokta 
kalça ktmijine kaclu uaualuju- edilecektir. Ayraca m011baka Bç6ı6nün yanlıı almdıfı anlaııl
nua kaç Natim oldujunu bildir· nihayetinde bu beynelmilel llçll mıı olduju cihetle bu noktanın 
melidirler. nefredı14*cektir. &lçDlerine tekrar IDzum hasıl ol· 

MOıabıldaran, nıafıadan faılau Bu itibarla mllsabakalann per• muttur. 
jllri heyeti kUfatıaa çalnaıta ıembeye kadar llçU)erini tin· ÖLÇOLER GÖNDERiLMEZSE 

ra11 obaadıkları taktllrde; cliier dermeleri jllri heyeti huıuruna Bu 61ç8Jeri pdermiyen mü· 
Anupa IDluHDIUuiila ôlttUfia çıkılmethtw takdirde bfrinelhı HbtldaY aw•~·" rey • olurıa 
gibi birinciJik tayini (Valcıt) tara· tayininde mObim jir roJ oy•- olsun, müsabakanuza rirememiı 
fnıd•n (Daı Mapzin) in Avrupa yaeail itibarile zaruridir. addolunacaklarclar. 
,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.,, .. ,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••••••••• h11~111111K11111111b1~·~··~ 

VAK iT 
lstanbul Ankara c• 

desi VJ\KIT Vurd 
Telefon: idare 7.43:"0. Yazı 

Allone prtlan : 
1 3 6 T2 

Dahilde 150 400 750 1400 
fluicte - 800 1450 2700 

llln eart1anmız : 

Resmf 
Sann 10 Kş . 
Santimi 20 .. 

Kiçilc llh ertl•mnı •: 
ı 2 3 4 1·10 Defah 

30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı• 
ğt fçla bir defa meccanendif. 

B - 4 satın aeçen iltnlı'"n faz 
satın için 5 kuruş z•molun 

o Bulmaca 

D .. k .. J - h. l • 1 • durd8ncll ba nye.. roı ırıncı ur. u maç ann mu ım ne ıce e~ı liğin dart senedir elinde tutan 
ıt.:~t tarafı 3 üncü urıfıdaı Rebii çok muvaffak oluyorlar. Beıiktaıı tebrik ederiz. l 

kea ıuraya kaydettikten IODra Devrenin 17 inci dakikaıanda Kettk6Jünc!e yıp1lan ma9lar 
2 shin aııl bekleMn maçma re· Rebii mütevaıin bUcumlar ara· Dün Kadık6yünde de ikinci 
5 çelim: Galataıarayla Bqildaı -4aa ııynhp bir bunla 3 Unci k6me araımda lik maçlarına de-
4 kartı karııya.. UJIJI tla kaydediyor.. vam edilmit ve dikkate diier S 

Hakem bundan ev•el Fener • Buadan ıoara oyun JİIM mü• neticeler abnmııt.r. 
6 Vefa ma .. ım da bOyGk bir dik· h 1 u ~L d Birinci maç Boiaziçi·Albnor· 

"T tekaltil lcu• ..... reç•-t• ir. du araıında idi iki ikiye bera· 7 kat ve d6r8ıt10kfe idare eden N · • b it ela'· 'le k l 
eticeaıne et • ı aı a a a bere neticelendı. Boğaziçi daha 8 

harbiyeli Niyazi beydar. Bqilctaı Epet ceaalllaa ;eleQ uı•m bir n&lcim oynadı. 9 
&fatı yukan malim kadroaınu pa11 lcafa ile GaJatılUa,. ka· ikinci Topkapı· Hilll arumda t~ 
muhafaza ediyor, fakat Galata· lffiae aokank Betlktqa Jetine idi. aafua kartı iki aayı ile HiJil ı J 
aarayın bermutat deiitmiftir. Bu .. ,.,, lsaıanchrıyor. Ve o,a bu ıalip ıeldi. Fakat Hililin takı· ._.._.__ .._. 
ründe ıon aenelerde bir m6dafaa a·tic· • ile bitti. mmda iki talebe oynadıiı ve IJ_,,.nlld ............. 

1 M ~ •t• -ı:. 1 · Soldan tal• yukardaa oyuncuau o aralc çallf&D ithatı Dlak• aeticeler, ,...,in ve Topkapanın itiraz etti ı .uy enı· 
1 

_Daire (B), eakıntı ftltdı ( 
aol iç mevlriinde tlrlJOl'UI. Maç- ....... -..... le hi 0 1...1....... L-d yordu. Oçtıneü maç Ka11mpqa ,. _ A,_..._ (~) • • ~~. <~>. 

,..,...... • 1 new.u - ar Pera ara11nda idi. Bire karp ~ _..... • ııın .. teba Hntrıfor oynıyor. Takım ,. 1a•-... - d 1-Lı-.... ..11• •- 3 - B·-r (Z). ~~ emıc.. ua ~raym • _..,... ... .,.m· dlrt sayı ile Kuampqa plip .... )-•· 
fÖyle: piy•luta dofru puvaa puvana ıeldi. Bu ılzel neticeden aonra 4 - C...u <2> 

Rurh.nAvni ,~dı.. ·, keMI nkilti Fener .... Wrin· Ka11mpquaıa bu ıeoe ikinci S - Raa.....,. iuai <.•> 
•" 6 - Geri çevirme (3), bır 

uphi Nihat ~ıtdr ellik yoluncla iki IAJI plp eder· kDme ıampiyona olmaıı çok 
7 

_ Agni memlekeut (S) 
Mehmet K.f'arukf ~lüçteba .\liııt Rebii lctn ~endiai iç puYU bsandı. kuvvetlidir. 8 _ A B (3). bir ..Wr (4). 

8efiktatı da yuabm: Şiü aralanada iki,....... bir Yu"'" gür119ılırt Kumkıpı ı _ Apklar (6) 
·e,·ım fark var. Bu neticeler Fenerin kulQbO~O aıyıret ettiler ıo- c ... (3), ı.ı (4)..,.. 

Adnan 1 luıuü vali,etiai llaJli ......... Dla aaHll uat 9 ·da fGrette 11 - Bir çl~lr (1), dl 
Ruşcü Tahir Fahir Sari llcivertliler lalmOıdeki blyDlr hir warhk allteren Kum· (1) 

Şeref L'\bım ükri. ltşreı ~L Kemal lcap1 lcallbBnl ziyaret eden Yu· 
Hlcumlarda tevadn olmalda cuma Galataurayla yapacakları nan ,OreıçUeri b&,tllc tezah&rat· 

beraber GalataNraJın daha mOıabakada ıalip ıelebilirlerse la lcarıdanlDlflar bir aaatlik aa• 
mOamer bir oyun oynamıya ~·· bile ancak GaJataearayla puaa mimi hHbGballerdea ·sonra Ku· 
htbia ve muvaffak oJdaju si· puına olabilecelcler. Halt,ulci IOpten aynlmıtlardar. Miufirler 
rill6yor. Altıncı, yedinci dakika d&nki o1unlara naıaraa Fenerin ıilretÇilerimilİa idmanlarını bli· 
da K. f aruki ilk ıolG yapıyor. bu neticeyi alma11 helrlenemez. ylk bir allka ile •yretmiıler
Bundaa aoara Betilll•fln canla Galataıaray .. mpiyonluk tala· dir. Kendilerine çay " puta 
batla çabtmaaı •••ere vetme- tına adımına atb. ikram eclilmit ve bir de ktymetli 
mektedir. Bau mulualtD Calat•· • Dünkü Kroı kontri hatıra hediyesi •erilmiftir. 

Ankara saray tehlikeli hlcamlamaa dtftm Dü• iıt•nbuJ atletizm heyeti Ankara: 13_ Ankara lik maç· 
d·yor ve 16 ın' cı da'-ı•acla Şa· tarafandan tertip eclllea iıtanbul 

e 
1 

• " lanna bu,en baılandı. G&nlln 
kirin uzaktan ıelen bir ıınd,li kroa koatri t••piyonua yapa)· en mOhim maçı muhafaz GUcB 
ikinci defa olarak Bqilctqua ka- ... br. MOultakalara muhtelif Ue Gençler blrliii ara11nda idi. 
leıine giriyor.. ldtiplere meaaup 40 kadar ıenç Maç 2-2 berabere neticelenmit· 

DeYre bu netice ile kapandı. iftiralc etmlftir. . 
ikinci devrede Galıt11arayın bit. Meeafe Bqllctq lrulabDnden lır . 

izınirde ha1N ıol cenahın ma•affalcıyetli S.lmtamncuya lcidip pime •• 
oyunile Betiktaı kalesine daya• Neticede Betilctaf blyOk bir 
nan bDcumları 11rt1yonaz. Hl· farkla birinci ıelm ıtir. lkiaci 
cum hattında Kemal Faruki. Kumkapa, Uçlacü F eaerbabçe 

iımir: 13 - Buıon Tlirkıpor
la Ghtepe ara11ada bir maç 
J• pdauf Tlrlıapor uhra kartı 
(S) aayı ile ıalip aclmiıtir. 

Nlpa 
Baıeıki zade merhum 

fa beyin lrerhaui ve 
arkad .... rmazclan Bebte 
baldızı Hiıc..t H. ile 
bestan•Iİ bafecıaa. 
beyin .. Wumu Ewb( 
clmem kltibi Ekrem 
meruimi din Belaçef 
leli ıpartmaalarmclald 
ele icra eclilmiftir. T•• 
.tet tea.eDDi ecter:ı. 



'
~,========~~~~-:7'.:~ı~---~, ı oevlet Dem lryolları ilan ara 

1 
Muhtelif eb'atta duble, adi bina ve vagon camları k~pa_l, ı ~arf-

la münakasaya konrnuftur. Münakasa 6 nisan 931 ~azartesı gunu sa· 
.a: 15.30 da Ankarada Devlet DemiryoJJarı idaresınde yapılacal:trr 

Münakaıaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu.vak 
kat teminatlaTTnı ayni günde saat (15) e kadar münakasa kom1syo 

nu katipliğine vermeleri lazımdır. . . 
Talipler münakasa tartnanıeaini 3 lir~ muka~ı~mde Ankarada 

•e Haydarpa1ada idare veznelerinden tedarık edebıhrler. . . ,. 
h. p. J\1 ağaza müdürliiğiinden: 
"d · · · Jıkla ,,.ubıyaa edilecek olan (hırdavat, cle-
ı aremıı ıçın pazar .... . . . 

mir, taranmış kentvir, tuz ruhu, elektrik ?1alzemesı) gıbı muhte-
JiLt•J • 40 kalem malzemenin itasına talıp olacakların 16-3-931 

ru cıns d h . kl"f pııarteıi günU saat on bir buçuj'a ka ar ta rıren te ı atta bu 
Jun•bilecekleri ve izahat almak malze~e mUfredawt cetvelini gör· 
mek üzere de cümartesi, paıar günlerı H. P .. magazası rnübayaa 
kısmına müracaatları yerli malı olarak teklıfatta bulunacakların 
nümunel~rini birlikte -vermeleri ilin olunur. .. .. .. 

3000 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konu)muttur. 
Münakıta 30·3-931 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde y~pılaca~tır. 
Münakasaya ittirak edeceklerm teklıf mektuplarını ve muvak-

kat temioatlarını ayni ıünde. saat 14,30 a kadar münakasa ko-
misyonu kitipliğine verrnelerı lizı.~dır. . 

Talipler münakasa prtnamelerını 5 (beş hra) mukabilinde An· 
karada ve Haydarpa,ada idare veznelerinden tedarik edebilirler. ..... 
Muhtelif .. boya ve boya yağlaf ı: 
Kapalı zarfla munakasaya konmuıtur. Münakaıa 13 4 931 pa· 

2&rtesi a-ünü ~aat 15 te ~n~arada Devle~ Demiryolları idareainde ya· 
pdacaktır. Munakasaya ıttırak edeceklerm tekl"ıf mektuplarım ve mu· 
v~kat te~i~at.la.rmı ayni gü1_1d~ ı aat 14,30 a kadar münakaıa ko· 
nıtayonu katıplığ1ne vermelerı lazımdır. Talipler münakasa şartna- 1 
mele~ini be, lira mukabilinde Ank arada ve Haydarpa9ada idare vez· 
nelennden tedarik edebilirler. 

'lir .. • 

Devlet demir yolları umum müdür-
lüğünden. 

IJ~rl~t dtıJIW' ~ uJlan umun i itlnrf'~i ,.e lı111Hl n.ot'· 
lmt ı~letme '\" iu~at ,.k ... aınıııırı k:i<1rdlatı k:\ıııih•rı 

dolmJur. Y flUİtfeu lllt'rlllll" afı11tııa.Sırıa ı hl İ\ aı· \'C itıı-

Jı.;~U )Oktur. Lüzüm ~öı·ülüıll'(' ve 11ıüııh;1ı ~:unea 11 
vazife içiu ctraııılau t-\Saf yazılar·ak ~azeıtılt>rlH il:iıı 
edilcc~k ve mih·:ılıakH imtilıarıı açıhw.tkllr. (~t'trk idcıı·p ı 
nmumı)·eye H~ ::-uabaı111a, f:erf•f.. cfi;itıı· nıaf..anıaıa ıııii

racaat -~urNil7 i~ aı·amlmanı~sı \' t~ hu yolda \:lki ola
cak murac,ıatıar·m uazarı ,Jikkaıe :ıhuaııııHıca•;ı su-
reti kaL'iyede 1rn11 oluHur. · r-

Pazarlıkla öküz, dana 
koyun derisi satışı ' 
.. .. Pendik Bakteriyolojih~~esi.~e serum darü~iatih:ıarından mevcut 6 
okuz, 7 dana 33 koyun derısı muzayede auretıle ıatılacagwından er·· 
ftl ]c • 1 d"kt ·· . eıOr• nı~ 1.~iyenlerin her gün Pen ı e mue.~s~~eye ve talıp olanların yev-
lü !!'llZayede olan 15 mart 931 pa:z ar ıunu saat 14 te müesaeıe müdür-

iune ıtıüracaat eylemeleri. 

Hayvan Borsası intihap he
yetinden: 

f ki ..,enelik nı iiddetini dolduran Bor~a idare lıeJetin
nin }'erine ı9-~fort-931 perşomhe Hiİlliİ yt•ııi.~i intilıap 
edileceğınden Borsaya mukayyet abone ve ı~H~bayaacı
larm o gün saat 10 dan 13 e katlal' rcyleı·ııır vermek 
üzere Borsa merkezinde hazır 1.)tllunuınl:ırı rica o-
lunur. 

Türkiye Sanayi ve ~1aadtn Btlnk:tsından: 
Bınkarnıı Cümlıdriyfll "erkez Hnnkil!"llHI hi5

se kaydı 
~uıınelesine başlamııtı~. Kayıt muamelesi 15-4-931 tarihine ka

ır ıürcceğinden bu kıymetli müesseseye hissedar olmak fırsa-
tını k ı J • ı·· ıum •çırmamak için hemen giıelerinıize müracaat ey eme erı u-

u muhterem mü,terilcrimizin nazarı ittılalırına arzolunur. 

1ürk 

Zerinin en 

biiyiik vazifesi 

nedir 

Çoculclarını Tutumlu VE 
Muktesit 

Yetiştirmek. 
O haldel derhal 

Bankasından· 

nunıı 

7 - VAKJT 14 MART 1931 -
1 VAKI'İ'ın 

Vakıbn tablo müsabakası 

Kuponu 
ı :\Ju~takil R ~::.amlaı ' erg si 

Adres: ........ ... ························-···· 

·················· ··············--
Beaenilen teb!onun umeresı 

ttathacmııza nelen cı;crler: 

h f"çf"ı\ 11 t h.\\: ı :u:n 
h. \ LEh."1' ONl' 

... 

Bu h ik:i) l' mecmua mın dörcliincü 
·a) ısı <"ıl,mıstır. 

Pel, ca;1.i1> hika)cleri H 1hnirrefik 
Ahmet ' u l'i Hl•) in (Nakıs), Kemalet
tin Şük rli Be) in (\"rıwdi l, l i J,ül e) t<ıfl'i· 
kalarırıı muh le' icli r. 

'l'A' l l\ ~' l L lJI\ - AHI YB KÜMES 
Hu:1 , ı111la rı ) l'tist irme cemiyeti bu 

isimde bir nl('(' llt tıa çıka rnıl)a başlamıı;; 
tır. l·'a~ dal ı h iı· t cşeblıli tür. 'fn\ s iy; 
ede riz. 

Seyrisefain 
~lcrkez accntn~ı Galnta Köpril başı 

R 2362 ~ubc nccntn ı Sırkecide 

l\1ııhürdıır zade h:ını l t. 2740 

izınir sürat ~ustası 
(CÜMHURIYET) Vapuru 15 

Mart paz:ar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire gidecek ve Çarşamba 

sabahı gelecektir. 

~ir~ -İS~~n~~riye ~~StHSI 
Hznıirl va~;~ 11 SHl11ôd~ 
Gala1a rJhtımından kalkarak 
çarşamba sa babı lzmire 

perşembe Pireye cumar-
tesi sabahı Iskenderiyc-

ye varacaktır. lskenderiye-

den pazartesi 15 le kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 

perşembe lstanbuJa gelecektir. 

E m nı yet sandığı m üd ürl üğü n den !iS~;';iı'J~'"Z;~~=====ı~i;~d:rl:;"jj 
Merhunah Bo~çl~nun 1 vapıırlaı ·ı li 

\.ı ________________ _ 

ikraz 
No. 
1156 
1175 
1435 
1690 
1850 
2273 

15801 
17708 
19505 
2344 
1317 

1551 
2366 

ısnıı i K d . ıl 
Bir adet Rumeli Demiryolu tahvili Sabiha H. i 8 r a 0n1 Z 1: 
Bir adet Rumeli tahvilatı f atma H. : M t 1 ·· k ii İki adet Rumeli simendifer tahvili M. Şevki B. i un azam ve ...ıtl S postası li 
Dört adet Rum;li tahvilatı Ayte Sıdıka H. ii Dumlupınar u 
Be' adet Rumeli tahvilatı Hayriye Samiye H. :! l! ~ef adet birinci bir adet ikinci tertip Anadolu ob- H Vapuru 15 n~z~r günü ak-1! 
lıs:aayonu . . . . Nac~ B. !I . Mart VU U şamı il 
ı~ı adet Rumelı demıryolu tahvılı Esma Fahrıye H. if Sırkeci rıhtımından hareket- lr 
Bı~ adet Rumeli tahvili . . Ma?mut B. !I' le ( Zonguldak, lnebolu A- ı·i 
lkı adet Rumeli demiryolu tahvılı Dılber H. : k S ? : l~i tane Rumeli şimendifer tahvilatı Osman B. ~ı yancı 1 a.msun, Ordu, Gıresun ıi 
İtıbarı milli bankasının on adet hiase seneda.tı 4 10 : Vakfıkebır, Polathane, Trab- ~: 
noksan Saffet B. il zon, Siirmene ve Rize)ye azimetiS 
iki adet Rumeli demiryolu tahvili Ayşe H. g ve avdet edecektir. il 
Kırk sekiz adet Rumeli şimendifer tahvili if Tafsila t için Sirkecide ~! 

Karabet Ef. S: Meymenet hanı alhnd !: 
2407 Bir adet yüzlük düyunu müvahhide tahvili Adalet H. ~i t 1. _ .. • t aT al efen• ~~ 
Y 

• . 
1 

. . . :. e ıge muracaa . e e on :: 
. . ukarda ısım erı yazıh zevat tahvil mukabılande Sandığımızclan i= Istanbul 2145 H 
ıatıkraz etmiş oldukları mebali~i vadesinde tediye etmemelerine =~-= .................. :................... ~~ ·~.ebni hini istikrazda tayin olunan ikametcahlarmda tebligat ifası .. .. ..................................... ::::::::::::: 

ıçın icra kılınan ve yapılan tahkikat neticesinde bulunamadıkların- lJoğum ve ·"adın hastahkları 
d~n tarihi ilandan itibaren (91) gün zarfında tediyei deyn veya tecdi- ' mütehassısı 
dt muamele eylemedikleri takdiı·de mcrhunah mezkurenin bilmüzaye- Doktor 
de aatııacağı ilin olunur. Hüseyin N aşit 

iktısat Vekaletinden: 
. Kapalı zarf usulile mübayaası 15 - 19 - 23 · 27 şubat 931 tarih~ 

ler!nd~ ilan olunan 3 kalem ecvayı kimyeviyeden 100 kilo sülfat döl 
•tr1k~~n .. on to? hamızı arseniki iç in teklif olunan bedeller haddi la
jkk gon~lmell_lış ve tarihi ilandan itibaren 5 gün müddetle ve pazar· 
r ıuretıle mubayaası takarrür ctm İ§tİr. 

dö '!a.li~le~·i? 19 3 931 per,embe günü saat 15 le \'esaik ve sülfat 
.. s~rıkımn u;!n (40~0) lira ve hamrzr arseniki için de (2715) r 
~~erınden tcmınatlarde birlikte mübayaat komisvonuna ·· . ! ra ılan olunur. • muı acaat an 

Türbe, eski Hilaliahmer binası 
No. 10 Tel. lstanbul: 2622 1 

. 



~s- VAKiT 14 MART 1931 

1 Mahkeme ve lora ııtnları 1 
lstanb11l birinci ticaret mahkeme

sinden: 

l!'tanbuldn Bahçekapıda Ha midi) e 
. okağında Agopyan hanının 3 üncü ka 
tında ticaret , .e banka işlerile iştigal 

eden S. Sipirityon ve şürekası koman 
dit ~irketinin alacaklıları ile aktettlği 
konkordatonun 2 ni an 931 perşembe 
günü saat on birde mahkememizce tet· 
Jdkatı icra edileceğinden alakadarla· 
rm ye\·m ve aati mezkurdn mahkeme
de hazır bulunmaları luzumu ilan olu
nur. 

Fatih ikinci sullt lıukuk mahkt:mc· 
"rıdcn: 

Çocuğunu 

istikbalini 

~Ilı 

........--....- - - -

Seven Anne, Onun 
Düşünen Annedir! 

Müddei Lütfi Efendinin Kantarcı
u·da 47 numaralı dükkanda akin 
lustafa Efendinin alacağı olan 270 
ı ranrn tahsili davası üzerine tatir kı· 
ınmış davetiyede mumaileyhin ikamet 
:ahının meçhuliyeti mübaşir ve mahal 
le i tarafından erh verilmekle ilanen 
tebliğ iade edildiği görülmüş ve bermu 
cibi talep bir ay müddetle ilanen teb· 
gat icrasına karar verilerek yeYmi 
muhakeme . olan 7 3 931 günü müd· 
def aleyh Mustafa Efendi gelmediğin· 
den gıyap kararının mUdafaatını der· 
meyan daveti mutazammın olarak bir 
mah müddetle her abık ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş n mahkemesi 
22 4'931 saat 14 e talik kılınmış olmak 
Ja müddei aleyh Mustafa Efen dinin 

~evm Ye saati mezkurda usulün 401 in Bı·r Tiumbı~ ... ~ Ala ... ~k 
ci maddesi mucibince defini dermeyan L1. ~ U ı U ı U 
eylemek üzere ya bizzat gelmek ve ya. 

hut gelmediği takdirde her halde gı- Çocug""unuzu Sevı·ndı~ .... ı·nı·z 
yap kararının keenlemyekfın addedile· ı ı 
ceti ve aksi halde gıyabınızda muhake 

meye devam olunacağı tebliğ olunur. 1 T k• ı B k 1 
dana:'"'"' Çekmece icra m--c;;;;;,luğun- ür ıye ş an ası 

64163 lira kiymeti muhammineli BU " :iiiiiliil•••l1111Mii•lliliii•liil~··· 
yükÇ~mec~e mrlmül,eBeyaut ~~~~~=~~i~~=~~u~:~=~~~=~ 
\"Rkfından kırk bir krt'ada dört bin kırk f r ı '' 

dört dönüm maa müştemeHit fitlik me 
1 

• p t M .,. t h t 
banisi bahçe ve tarlaları ,.e sekiz yüz1 Krem er ev US d zara f Kolonya 
koyun ve seksen kadar kara sığır .. a·-
yine müsait çayırları ha'i Akçe Bur- Diş macunu F A B R 1 K A S J 

Ruj 

Südo·ro·no 

Podra 

Briyantin 

PERTEV veŞeriki 
Memleketin 
Müstahzaratı 

en eski 
ıtriye 

ve namdar 
ve tıbbiyesi 

Tırnak ciliJarı 

Loıyon 

Di~ tozu 

Esans 

Kozmatik 

gaz namile maruf çiftliğin tamamı ı:; 

ni an 931 tarihine müsadif çarşamba 1 

günü saat on üç buçuktan itibaren on 
altıya kadar JJüyükçckmecede icra mel 
murluğunda' satılacaktır. Satı şartna

me~i 6 altı nl an 931 tarihinde dh·an. 1 
haneye talik edilecektir. Kıymeti mu-

1 hammineyi bulduğu takdirde en ziyade 
arttrranın ü~tünde hırnkılacaktrr. Art
tırmaya i tlrak için yüzde üç pey akçe· 

:,~ı 1!~~~:~~· j~:t:~~ 1::::ı 11:~:!~1~i~~~ Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
nULkadaranın n irtifak hakkı sahiple- Herzevkı· temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat 
rinih hu haklarını ve hu usile faiz ve • 
ma arife dair olan iddialarını ilan ta- ~ '-. .J...J 
ıihinden itibaren yirmi gün içinde ev- ~:>5*2M§MQ*Q#Q&§W§BQ:a::=<>CliiQIW!:kO>Oiit:> JMC<=-"' 

abıt olmıyanlar ~atış hedehnın pay. K • • .. k ·ı" 1 

M. M. V.Satın aıma uo• 
misyonu ııAnıarı 

Yan askeri hastanesinin sekiz ~ 
ekmeği kapalı zarfla münakasa>;. ~ 
muştur. ihalesi 28-3-931 cumart 
nü saat on dörtte Yanda askerl "' 
alma komisyonunda yapılac~~t~r.,,; 

'l'aliplerin ev af ve şeraıtırıı . 
kur Van komisyonunda görmeltt'I, 
ihale aatinden en·el teminatıaril~ 
lifnamelerini vermek üzere Van k 
yonuna müracaattan. 

$ * • 
Farkı fiyatı taahhüdünü ifa td~ 

yen müteahhide ait olmak şartilt ~ 
tanbul yollama müdürlüğü içirı o• İ 
kilo motörin yağı 19'3 931 perşeJlllı'.ıJ 
nü saat on dörtte Fındıklıda he~ 
de pazarlıkla alınacaktır. Tal'r-,.1 
şartname ve numunesini hey'etl~ 
görmeleri ve ihale saatinden e""" 
minatlarile hazır bulunmaları. 

# * • 
Hava kıtaatı için dokuz yüz çil', 

tin aleni münakasaya konmuştur•, 
lesi 29~1931 pazar günü saat 15 t•..,
dıklıda heyetimizde yapılacaktır. 
lerin şartname ini n nümunesinl 'J 
mek üzere her gün ve ihale saa~ 
eV\'el teminatlarile heyetimizde " 
bulunmaları. 

• * • 
Hava kıtaatı için dokuz Yfiz 

yazlık elbise kapalı zarfla mün 
ya konmuştur. ihalesi 29j3j931 
günü saat 14 te Fındıklıda heyeti 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
nümunelerini ıörmek Utere her 
ve ihale saatinden evvel teminatı'. 
birlikte tek1ifnamelerini vermele 

• • * 
3. K. O. SA. AL. KO. Dan. 
37 inci alay ihtiyacı olan 193, 

Jo ekmek kapalı zarf usulile m 
saya konulmuştur. İhalesi 27(Jf9.'!1 
şembe g:ünü saat 15 te icra kılına 
dan şartname n evsafını görmd 
yenlerin her gün öğleden evvt!J 
misyonumuza ve taliplerin de 1~ sif 
ra 42 kuruş ile birlikte Aydında ilı 
ci alay satın alma komisyonuna 
caatleri. • 

Jandarma lma1Athan 
il Anları 

ı - 842 adet attı kütüklü 
aleni münakasa ile satın almaca~ 

2 - Münakasa 24 mart 931 e k'4 
dif salı giinii saat 15 te yapıla~ tJı4 

3 - Palaska numunesi imali 
de memhur ve mevcuttur. J. 

.f - Şartnamesi de imallth• 
,·erilir. _J 

5 - Nümunesini görmek, p~ 
sini almak üzere itasına talip o 
teminatı muvakkatelerile berabet J 
dikpaşada jandarma imaUth~ 
müracaatları ilan olunur. _,) 

D. Horhuruni 

~~;.: A~:is~~~~e;i~ea~~~~irt~;~r~ic~ı:~~:~ @v )\ K 1 T 1!!14 Mu·· fettı' ş namzetlı·ğı· mu·· sabakası 
]aşmasından ~a~iç Ralırlar. Alakadar- uçu 1 an arı 1 1,t.ı" ı·kı')'C Ziraat bankasıııdan . 
ların icra ve ıflas kanununun 11!> un· • 
cu madde ine göre te\·fikı hareket et· • Hn .OD ·" .. "°"•D•n ~ 5 nisan 931 pazar günü sabahı Ankara ve lstanbul Ziraat ban• Belsotukluğu • Frengi ademi 
meleri lüzumu ,.e müterakim ' 'ergi. va- Acele satılık hane- Kadirga tı· kalarında ıaat 9 da açılacak müsabaka ile 15 müfettit namzedi alına- teda,ihınesL Beyoğlu Tokıtlıyan '1' 
krf karesi mü : .. riye aittir. Daha faz· lebe yurdu karşısında 27 No. lu hane. caktrr. Muvaffak olanlara başlangıçta 120 lira aylık ile seyahat ve tef· l\Jektep sokak 35 Tel. 3152. 
la malQmat almak i tiyenlerin amiri 3 kat onbeş od! iki kuyu bir muıbak titlerde yol masraflarından batka 6 lira yevmiye verilir. r-~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!l!!"'l 
müzayede olan İstanbul dördüncü icra üç helA iki sofa bir biı}ük bahçe gör· lttirak için evvelemirde lktuat veya hukuk fakültelerinden ve 
memurluğuna 930'7:i dosya numara iy· mek istiyenler içindeki ilacı Ef. ye ta· yahut ulumu iliyei ticariye veyamülkiye mekteplerinden birinin ' DOKTOR 
Je müracaatları ilan olunur. !iplerin limon iskele~inde.36 No ~ · miı· mezunu ve yahut ıon ıınıf müdavimi olmak lizı.mdır. Diğer fakülte 1 FUAT SABi 
flurdur Jcra memurluğundan: raCaRtlan. Veya yüksek mektep mezunlarının maJi müesseselerde en az iki Sene ~ 

Burdurun Camikebir mahalle inden --- hizmet römıüt bulunanları da müsabakaya dahil olabilirler. I Ankara caddesi t\o 66 Tclefol1 
Hacı Hamit Ucy znde Hacı Mustafa Para kazanmak ister misiniz - Talipler Ankara, latanbul ve lzmir ziraat bankalarından alacak- ı ; 

ı · · 1 dılh 1 d ıt lan tartnamcde yazılı vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 931 akta· . , .cıı'_J 
Her mahdumu Nuri Beyin tüccardan ~ınız oma "" zaman ar a yraca"ınız mına kadar Ankarada teftit heyeti müdürlüğüne bizzat veya mektup· OSKODAR HALE SU'\-eM~ (Jll"' .. 
Hacı Habip zade H ü C) in Efendiye O· muameleye göre ayda 90 liradan fazla la müracaat etmif bulunmahdırla r. "AŞK AZAMETi,, mümessıll· '~:~ 
lan maama arif altı yüz eksen üç li· kazanabllirsini7,. hiıkOmct memuriyetinde cofll'~ 

bu(u muş olanlar tercih edilir. T J k T • yon Dav ) programlarımız: . ,t f 
ra borcunu Yermediı,1indcn mumaileyh rabzon e e trik ürk anonım 8İ, çarşamba değişir. Her güıt .J"' 
Nuri Dey hali hazırda gaip bulur.doğu lstanbul dörd0ncü \'a~ıfhan içinde • k fi h• 3 te gece 9 da cuma günleri~ P 

cihetle tebJigat makamına kaim olmak n}On l\ol tir e JSSedarlarJDft gece 9 da. 
üzre gazete ile ilfını l:"mmgelmiı; i bu ----ımnnııı . . h . ıı ./ 

. . . . . b HULU 1930 senesı hıssedaran eyetı umu· Jannr almaları ve taşrada bulunup ta • ·ıı111 11rııııııınmıı"11''lll'"'''tııı 11,ınııııııı11::11::::ıı--tnnhı ılandan bır rnah zarfında orcu . . . 31 t 931 tan"hı" e .. d.f . t• b" t . ı· k t . ki . 1111 1111111111 ıııııuıı 1111111111 ııııııı•1 . . • • mıyesının mar n musa ı ıç ımaa ızza ış ıra e mıyece erın _ _ Jlıd 

nu '~nıc.zse e~,·aıı ııwrıı,uı~ Ye g.,~ıı K1ralık kagır hane salı günü şirketin merkezi bulunan hisse senetlerini bulundukları mahP-1· ~~ BeJsoğuk)U• 
menkulesrne nrnracantla hacız surctıle B 'kt t Ak ti d 41 55 Trabzonda Meraa caddesinde kain ida· lin Ticaret odalarına ve Oda bulunmi· E E • '"" · ı·c .· ti d"I -· · ı · 1 eıı •ta are er e , Y '=E \e ~rcngl\· e ,akalanmam• 
ıs 1 :t) ı ma up f' 1 eccgı 1 an ° un ur. N l b . . . rehanede inikadı tekarrür eylediğin· yan mahallerde Belediyelere tevdi ede· :: · ~ 
- - - - - -- o. u aneler bılmUzayede ıcar . . . . . .. =~ p R Q T E J J l' 

llurdur icra memurluğundan : d·ı w. d h b r .. n .. den nızamname mucıbınce Jaakal on rek mukabıhnde alacakları ilmuhaber· a = Je ~ 
Burdurun Camikebir mahallesinden e 1 ecegın en ıe. r_ı a ın uç .ne~ hisseyi hamil hissedaranın içtimaa iş- leri reylerinin istimaline tevkil edecek fi kullananıı. Her ecıalıtı~;.tJ. 

Hacı Hamit Bey oğullnrından Hacı Salı günilnden ıtıbaren yırmı tirak için hisse senetlerini içtima gü- teri zeyata birer mektupla gönderme· • •ııı 11111ıııııı 1111 ,,ıı bulunur. ':::ıııı:, .. ~ 
•· Uddetle al • il d ·· b' h f 1. k d • k ı · ·ı· ı ·111 11111111 1111 ' Mustafa Uey oğlu Nuri Beyin tüccar· gun m enı m zaye eye nunden ır a ta evve ıne a ar şır e- en ı an o unur. - )il' 

dan Hacı Habip zade Hüseyin Efendi· vazedilmiştir. Talip olanların ve tin merkezine bilita duhuliye nraka· lfleclisi idare D • k d haıt•bk 
) e ipotek uretile a gari faiz iki bin iki 
yüz altmış üç lira elli bir kuruş lıor· 
cunu vermediğinden mumaileyh Nuri 
Hey halihazırda gaip bulunduğu <'ıhet 
le tebligat makamına kaim olmak üzre 

• • • ogum ve a m 
daha zıyade malumat almak ıs- RUZNAME! MÜZAKERAT: mütehassısı 
tiyenlerin Marhn 24 Uncü Salı 1 - :Meclisi idare n murakıp rapor· tayin edilmiş olan il(i azanın tasdıki D Q K T O }t 
gUnü saat on ilçe kadar mahalli larının okunması, memuriyetleri . ıltC:J' 
mezkiirda 54 No. da mütevelli 2 - 1930 senesine ait bilan~o ve kit· 5 - Senei sabık h~yeti. u~umiye mu· RJZA EN T J:I •1 
kaymakamlığına ve yevmi mez- rü zara hesabının tetkik ' 'e tasdiki karreratına atfen şırketımız namına ,.11dli 

gazete ile ilfını lazım gelmi işbu tarihi k d b • 
3 1931 

•. 1 k ta, .. hükumeti cümhuriyemizden akdedilen Cağaloğlu Emniyet n6o' 
illndan iki mah 7.arfında borcunu 'er ürun saat onüçün en on eıı- - senesı ıç n mura ıp yını, istikraz hakkında meclisi idarenin he· karşısı No. 37 Tel. 2. L-

mezse emvali menkul,. ve gayri menku ne kadar lstanbul Evkaf müdü- 4 - Meclisi idaremizde müddetini yanatı. 
lesine müracatla haciz suretıle istifayı riyetinde idare encümenine mü· hitam bulan iki azalığa nizamnamenin 6 - Şirketin vaziyeti umumiyt"!~İ A!!i3 , 

matlup edileceği ilan olunur. racaat etmeleri. 16 ıncı maddesi mucibince muvakkaten hakkında mukarrerat ittihau. 1 &les'ul Mudür J<efÜ' ;. 


