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Acıklı bir hikaye 

ud :,, a Ja ad!k ! B 
M kapatdacak mah· · 

e ye ceza veriyor : De5.rıııen .. ' 
keme kararı tasdik ediyor, fakat buna ragmen -

Cibalide Forpi isminde bir 
uma ait bir değirmen vardır. 

3u •değirqıeo öteden beri tağşiş, 
ihtikar gibi hileli yollardan ka· 
tıtnç temin etmek cürmile zan
~alhndadw, Son defa olarak da 
lıev'inden aşağı un çıkardığı için 
bu değirmen hakkında belediye· 
ce kırk lira nakit ceıası ve on 
beş gün set kararı verilmiştir. 
l.'u karar kanun mucibir1ce bir 

&ulb hikimhği tarafındanda tasdik 
edilmi9tir. Bu suretle verilen ka
tar kabili temyiz olmadığı için 
ternamen kat'i ınahiyettedir. O
nun için değirmen hakkında ve
rilen ve kat'i bir şekil alan set 
kararı Mart iptidasındaFat ih kay
rn:tkamlığı tarafından icra edilmek 
İstenilmittir. fak at Forpi değir· 
1heni bu icra muamelesi karşısın
da muti görilnmekJe beraber 
değirmende ıslanmış buğdayları 
bulunduğundan :zarar e~mesine 
meydan verilmemek için set ka
rarmm i\d gün tehir edilmesini 
belediyeden rica etmiştir. 

"Belediye bu müracaatı safvetle 
telakki etmiş, değirmencinin ta
lebini kabul ederek değirmenin 
iki gün sonra kapatılması için 
alakadar memurlara emir ver
~~:;·H#a1d ~.meaci bel,.S.L _ ... _ıo•t' .. ... 
.. \Jlll ........ 'ıt J' 
1Ullı h&ktmtne mbracaat ederek 
b~Jediyece değirmeni hakkında 
Yerilınit olan set karanoın bir 

buçuk ay kadar tehirini istemiı, 
sulh hakimi de bu talep üzerine 
icranın tehiri kararını vererek 
belediyeye tebliğ etnıiştirl Değir
mencinin müracaab ile sulh ha· 
kiminin icray.t tehir karan ver
mesi ve bu kararan belediyeye 
tebliğ edilmesi hep bir iki gUo 
içinde olup bitmiş olduğundan 
evvelce belediyenin kendiliğinden 
verdiği iki günlük icrayı tehir 
mühleti bitmeden sulh hakiminin 
tebliği belediye<:e alınmıştır! 

Zana"ederiz ki vaı.iyetteki ga
rabet anlaşılıyor: Bir tarafta 
Forpi değirmeninin on beş güa 
kapatılması hakkında bir sulh 
hakimi tarafından tasdii< edilmi~ 
ve itiraz ve temyiz edilemiyecek 
surette lcat'i bir mahiyet almış 
olan belediye kararı var, diğer 

taraftadiğer bir hukuk sulh hakimi 
tarafından verilmiş bir tehiri 
icra kararı var. 

İstanbul belediyesi bu tehiri 
icra tebliğini alınca hayret için
de kalıyor. Salahiyettar bir- ma
kam tarafından verilen ve yine 
salahiyettar bir ınalikeme kara· 
rile gayrikabili itiraz ve gavri 
kabil temyiz olmak üzere tasuik 
edilen bir karar üzerine nasıl 

~~~ f .. '1i&es bir .,.hkamuc; ... " ......... ..... 
... So .. • lllc Hlll .-.:af 

nra nasıl ·oluyor da bu mah-
kemece tefkili tarafeyn edilmelc

(Alt tarafı 2 ind sayıfamızda) 

Şerefli bir gün_ün yıl dönümü 
: Bu·gün 5 · 18 Marttır 

6 •eD• evel bugflıı Çanakkale boiazmda tarihin kay 
etlebildlii en büyük zaferlerden blrlllbd kazan•ıfb 

~ · ıerden: Madttik sırblıu lhtbar halbade 
~ •Je harbinde batJrdıiJınız semi bat bilcumlanndan sonra son 

t.rı .ı~ 5 - 18 marttır. Tllrk fU unu oynamayı bugtlne aakJa. 
~ lıin~n ateflen mısralarla Y~.. koz 

1 
O sabah bir kefil tayya· 

dl; . ;n: ıeref ve ahmaset celdı· ınıtl. ' B zcaada ZSnllnde 15 ingi· 
lt~ Grk kemik ve adalesinin r.eınız F :Usıı zırhlısı 3 kravözö.. 
._ .... •e çelik parçalarile çarpı· b~ 4 \·r yığın torpito, mayın 
"" lcazandığı bir gündUr. 16 rüıı ~~ / btelbabirden milrekkep 
~ . enet bugün, gözlerimizi geaıısı, a .., 01010 hareket ham. 
a..:-ıı saatten kapadığımız bir dev Y!gı haberini getirmifti. 
4'ıa· kadar "Çanakkale,,yi çizen lığı yaptfo da 10 ı11bbdan ve ,•t ve kara parçasında ce· Saat 10, "t dan nıürekkep bir 
..._ t11ı1 bir haile oynamyor, dnş- birkaç. torpı 0 

halinde Boğazda 
-.-k ~on ve kat'i darbesini vur· filo ikı fır~•. · batta 6 zırbl. 
~ ~tiyorc:f u. Bütün Boğaz ge- göründü. Bırıncı eklinde açdarak 

lq'lbaı. ate, yelpazesi albnda kıp yar~ı. X elpjzeclı~ .. . 
2' Yanıyordu. ıçerı gırıyor 81: k 111erı:ııi gorlecli 
~ 'f enunuz 330-915 gününde 11,10 da ıl b"r cehennem 
d''&ıb 6nilnde ill:: ~fa görilnen 11,45 de ateş. i ;ayıf(IJ11llda) 

la clonanması 6 şubat, 12 (Alt taralı Z mc 

Yeni muahede Gazimizin beyannameleri 
Ru.ıula olan tarihi doatlu .. 

· ~ ~21a ~~~. ıF•rka n,.. .nns~ın " ·e'·t~ ~,, ~~"" ~.~· ~(l t•·'-'~ ~ ıri:ı!3ilı7• ~11-Türit-Sov:ru tı- ~ ~ ~ roı · \ii;liıcı .. ~.J ı:ı ı.ı r..oun. .. ... ~ ~ .. ç,,c~ 3..:7~ &. !. 
nn!t 1118altff~httn fmd@I do)ayı~He 1 • ta 1 

• h t • d k t • neşrolunan bir tebliğde ezcümle şöyle ışare ıerı 1 ıva e ece ır 
denfı."ll<;~tedir: 

Bu muahede iki akit taraf ,·atandaş· 
tarının yekdiğeri arazisinde ikameti 
meselesini hukuki şahsi)·etler ve Tür· 
kiyedeki SOvyet ticaret mümessilliği 
ve şubeleri rejimlerini bir memleket 
arazisinden diğerine emtia ihra~ H 

ithali, transit , .e ı;eyriscfain mesele· 
leirini hal Ye tesviye eylemektedir. l\lu 
ahede esnasmda L'3tinat etmektedir. İki 
millet esasına istinat etmektedir. lki 
akit taraf yekdiğeri ticaretine karşı 
bütün devletlere teşmil edilmediği 
takdirde Dlemnuiyct ,-e tahdidata mü
racaat etmemeği taahhüt etmektedir. 

Soıvyet Rusya meıışcleri Türkiye o
lan emtianın Batumdan transiti hu· 
susunda Türkiyenin malik olduğu hak
kı teyit etmekte, bundan başka şark 
vil:iyetlerindcn gelecek \'e menşeleri, 
So,·yet Rusya ile ticaret itih'ifnameleri 
ne malik memleJ.:e-tler olan emtianın 

( :\ it tarafı 2 irıci sa\lf:ı mır.d:ı) 

Tütün işleri 
Umumi müdür Behçet 

B. izahat veriyor 
l"Utüa inhisarı tarafından Su

riyedc tc'sis edilecek fabrika 
içio Suriyeli bir 
gurupla mukave
le imzalandığı 
yazılmıştı. Tütün 
inhisarı umumi 
mOdürii Behçet 
s &blikı .. .. •:•• .... .. '* n•111t _. 
itle mtlracaatlar 
olduğu halde bu 

Behçet B. gurupla mukave-
le imzalamanın batalı olduğa 
teklindeki nefl'İyat hakkmda dtın 
bir muharririmize tunlan ı6yle
miftir: 

- Filvaki Suriyede fabrika 
te '•İai için birçok mdracaatlar 

(Üst tarafı 'inci sayıfada) 

T ablomüsaba .. 
kamız dün 
neticelendi 

Umumi katiplik meb'us namzetliği içın vaki 
talepleri tasnif ile meşgul oluyor 

Ankara·, 17 (Vakıt: Telefonla)- üzerinde tetkikat yapmıştır. Def
Namzetlerin seçilmesıne dair he· terler asılalı iki gün olduğu hal
nüz kat'i bir şey yoktur. Umumi de dün akşama kadar ancak bir 
katiplik namzet- kişi itiraz etmiş· 
Hk için vuku bu- ....,.... tir. Bu da Alem-
lan talepleri tas- dar caddesinde 
nif ile meşgul oturan Abdullah 
olmaktadır. Bazı B. dir. Bu zat 
istihraçlara gö- kendi mahalleai-
re eski meclis ne asılan defter· 
azasından çoğu· leri etkik ve is-
nun yeni namzet minin buludma-
listesine dahil dığmı görünce 
bulunacak l a r ı heyeti tefişjyeye 
tahmin ediliyor. müracaat etmiş-

Gazi Hz. nin tir. H~k hrkaıı 
neşredeceklerin- ~--" "V:.#;~ mUntehibi sani-
den bahsolunan ~ leri tamamen 
beyann a m eni n - " tesbit etmiştir. 
liste ile beraber Halk fırkası umumi katibi Recep B. HenUz cetvelle
intişarı bekleni- rin tetkiki kat'ı 
yor. Bu beyannamenin fırka surette bitirilmediği için adetleri 
prensipleri hakkında bau İfaret- belli değildir. 
leri ihtiva etmesi ve geçen dev-. Halk mahallelere asılan defter-
rede olduğu gibi yeni Halk leri tetkike devam etmektedir. 
fırkası meb'uslarının tabi olma
ları lazım gelen bazı evsaf ve 
kuyut tayin atmesi pek muhte
meldir. 
Meclisin içtimalarmı taliki 

Aakar .. 12 (Vakıt: T eleiolUa)
.......... d lal I 

MI • *9 p uıısfıe ... yeftt meclitin iÇtfmaına kac1ar 
toplanmalarını talik edecektir. 

Şehrimizde faaliyet 
lıtanbul teftit heyeti dün de 

topJanD'lJf, inıihabata ait mesai) 

intihabat masrafı 
Meşrutiyettenberi her intihapta 

yapılan masraflar için devlet büt
çesinden tahsisat verildiği halde 
aynca belediye bütçesinden de 
..,..., .. _. ..... dl. 
....... 1 ... t'ıll 
.etmektecffr. Be1edi,e •ermt,e
cektir , Hilldimetin verdiği 
intihap masrafİ (100) bin liradır. 
Bundan istanbula aynlacak kı
sım yalnız 5-6 bin lira olacakbr. 

Muhtelit mahkemelerde ve mü
badele komisyonunda işler 

çabuk bitirilecek 
Aldı,ımı:ı malOmata göre dün 

muhtelit hakem mahkemesinde 

Muhtelit mahke
mede ~anımız 
Emin Ali B. 

mühim bir iç
tima yapılmış 
ve Ankara iti
llfnamesi ah
kamına tabi 
davaların daha 
teri bir surette 
görülmesi için 
llzım gelen ba
zı esas]ar teı· 

bit edilmiştir. 
Bunun için 

umumi ajanı

mız Emin Ali 
B. ile Türk-Yu-
nan muhtelit 

hakem mahkemesinde Yunan 
delegesi (M. Ista vropolos) bu 

daYalann en az dört, bq bini· 
nin kat'i surette yakında halle
dileceği ilmit e· 
dilmektedir. t. 

Türk ve Yunan 
hükumetlerinden 
gelen tebliğat 
Uzerine muhtelit 
mibadele ko
misyonunda da 
işlerin süratle 
bitirilmesi için 
alınacak tedbir· 
ler hakkında mü

• 1 ' ,.. 

zakerat devam .1. M. komiıyonu 
etmektedir. relli M. Riva1 

Komisyon itlerinin bir an e
vel bitirilmesi hususunda her 
iki hükümet mutabık bulundu-
ğundan mü:zakeratın yakında 
neticeleneceği muhakkak ad· 

Türk maarit 
cemiyeti eşya 

piyankosu 
için mahkeme nin reisi Danimarkalı 

M. BegOnOn yanında toplanarak 
llç saat gfSrOımü,terdir. 

dolunmaktadır. işlerin alb ay
da ikmali için alınması lazım
gelen esaslar komisyon umu-

~~ . h~yetinin cumartesi gihı· 

Mubad 1 ere 
ait tas{·iye 
iayihas~ 

4 üncü sayıfamızd 

Müzakere neticesinde Türk 
Yunan muhtelit hakem mahke .. 
mesinde mevcut on bini mtiteca
viz davanın kısa bir müddet zar-

fmda Lalli için vakit geçirme· 
den fiili te~ebbüsata geçilmesi 
mahkeme usulü nizamnamec-·nde 
bazı tadilat yapılması kar~ş
bnlmı,tır. 

Bu tedbirlerden ıowa mevcut 

. . ıç.tımamda tesbit edilecek· 
tır. ı çtımada her iki heyeti mu• 
rabhasa bu husustaki noktai na
zarlarını izah edecektir. 
. _Diğer taraftan bitaraf aza her 
ık ı murahhas heyetile temaslar
da bulunmaktadır. 

Bitaraf reis M. Rivas dün Yu
nan murahhas heyeti reisi M. 

d
F ukası ziyaret ~derek uzun tıza• 
ıya görüşmüştür. 
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Tütün 
işleri 

tUat t:ırafı ı inci · ~ ~,fıaııj 

yaprimı~b. Fakat bunlar arasınd:t 
fft klJvbetli Rdransı l·u gurup 

ileter .. i. Binaenaleyh bi~c en 

faıla l"mniyel telk in eden bu 
gurupta mukavefe imzalaaıl<. 

l!ebçt:t B. cliger inh isar işleri . 
ltakkındad fU maliimah vermiş· 

tir: 
- Tütün tüccarlarına bütçe

mizin müsaadesi nispetinde ~ar
dım cdecegiz. Varidat ve mesa

rifah uMümiyemiı HU s~ne mec

Jiste ~t:çecel<tii. 

Harice bu sene t iitün salmış 
defiHı. İsviçrcdeki fabrikada ha· 
ı.ırtfu. Mukavele fabrikatörle 

fapılhııf tıf. . 
lcnıa tarihinden itibaren 6 ay 

ıarfında lnliyete ge~mesi mu· 

haklrakt•r. · 
0.TJiflıarka ile de bitkaç gDne 

kıdat mlbakerata baılınılacak· 
hr. ~undan sonra da Belçika, 
Felemenk ve Irakta yapılaca~ 
lınrikalar hakkında mUracaal 
e.e:ltn gyruplarla 
edece tiz. 

sırasil etemas 

f Saa'at aleminde 1 ' 

iki kardeşin konseri 

Şerefli bir günün 
vıldönümü 
' t ıaratı l lrid ,. ~ ftm'tAll11.1 

manııJrasl gösteriyordu. Man· 
ura harlktll~de ~orl<onçtu. Ça· 
nakkalenin bit &.ıımı yanmaya 

liaşlamışh. ihklHt ba~aıtıtfali 
h'Unirlc atqtnin, .kib.yetini tah-
min ederek ıiat bftde lidcum 
cmriiıi verdi ve bu em~rden 
sonra da' c~htnnetnlft ikinci 

peroe ı 6aş amış ölau. Cihan 
harbinin etr kotkuhç ~ünlerin· 

· dert )J;riai ate~, t§tırap içihde 
enb~an lermin malr ma,ordu. 
Şiddet v~ <leh~H lıarı\<ütade 
hızını al~!ftı. Ôn p)anila bulu· 

1 
nan Fransız ıırbhlart korkunç bir f 
ces~retle boj'aıın en dar yerine t 
sokuluy<»rlardı. Bv esnada Eren· 
kliyli tıbiyemiz zaferin ilk müj

duini verdi. Bft torpide ve 
onu ınüttakibeD bir taharti ge· 
misi ateş tarlı•uıda k.,.nayup 
giUilts. · Birat: tonra Anadolu 
tıbyamıı de Bhcyi babrdı 
Bir yar•m •aat SO'IJra arulUY• Ue 
Sbfren ıırhhlan da ısafınditi na
rlç kılmıılar vt dGffben hatla
rında bir tııkıntık alimetl baı· 
lamıth. Bitind bıt bütUlmuş, 
tUc at emri vıetllmtfti. llıtbtl hf
laki lngıliı gemiltti btrlfiti iiffı 
doldürdulıı. F•kıt al•s1 (ok 
i(eçmedi bu aefetd~ iıtf lttJiliı 

ıırbTisı (lrreıiıttybll Off n) deni
ıiii dtbini bu1laildar. IJu lkl 
Maynayıı ltınh hıiltnin üçfincil 
perdesrnın ıonunu lefkil etti. 
Pariı \"e Londur1 ıldanıyer. 
' 'ÇAnakkale., ıeçiltmİfordu. 

Vurulmak. İstenilen kat'f darbe 
parça parça edikllitli. Korkunç 
donanma iabiıam • h•liade J'•raı 
yanı terı yiıU.•e ö •• Do· 

"'8Z ancdaı fi wiii 
llllilim P ıc S: 
let Jcaauı111 7 ,.., ıDrmfit 

ve Tlrk multıvetıaeti galip 
ielmişti. . 

5-18Mart. lceadiıinden uıal<
...,, ~= ...... ====;;:.:...=~.::...:..:>::ııa lıtWeıa . biiylildltU artan bir 

1 C' 1 

iteamlmfz lstaalnılun man• 
Lir ıemtf olan Kadırga Cinr.ında 
bir ıokajın halini pleriyor. 
Bu •olEutan geçMek lçln baylı 
mabue 11bibi olmak liıım<lır. 

hamaHl harikuaClır. 

Muhtelit miMdel, de _ .. .... ..,.. ...._... 

Bir neyet daha Yunanis · 
tana hareket etti 

Cayr1 mUbaillerin emlikino kıy
met taktir etmek ilzeere 111nlan 
heyetiniıden Adalarda faaliyette 
bulunacak olanı dün Yuneniıta· 
na hareket etmiftir. 

Hoyel m&bacl.le lcoaiıyonun· 
dan iımet, Maliye ••kllethlclen 
Sezai ve Gayri mGltacllller c-i· 
yetinden Ali Alftli B. lenlen 
milteıe1dwdlr. 

Diler taraftan Gayri •tlltaclil· 
ler cemiy•ti ikinci relti Celil B. 
ılUn •it.fam Aakıra7a slt•lftir. 
Celll Bey kıymıti nalst1yeei 
itinin ikmalini mütakip bono 
t~vr.iatııı IUr'atle t»aılınılmaıı için 
hO.kGmet nezdinde teıebbUıatta 
bulunıcakbr. 

Acıklı bir 
hadise 

( U cı ta rıitf 1 inCi ~ıyıfa'&i ) 

ıiıin sırf müştekinin taletiı ün• 
tine lelüii icra K'aran verilly'Or? 
Bu c1ficHer anlatıla adıgi için 
tehiri icra fıtll'trı veren sulh 
h.iİm~ hiatii em6ine gic11ti öt \'e 

itin tililiiliali ıoruluyor. 
8tı bhkilı ~ netfayl veri-

o ki Furpi ae m h ulll 
bultuk kakimirii iglal etmfıt;r. 
B~lediyece verilmiş olan sel lta-
rarının diger bir swh hakımi 
tarafından iasdik edilmiı oldu-
fuou gi:r:lemiftir. Hakim de bu 
müracaat üttriıf ~ tehiri icta ka· 

SON HABER~ER 
l\aynıakamlar ~H<lsındn 

ratı vermiştir: Bunun üierine /rnkara. 17 (Telefon) - Sigorta 
bt'ledlyec~ 8Ulh hakfiıltne {tifaı kumpanyalarının itraiye resmi olmak 
ediliyor. Sulh haklnı meı"EleYi üıere belediyeye verecekleri paraları 
tetlfü( ediyor ve bu iJeJa l>irbu- stgorta ettikted kimselerden tahıdt et-

- tfıt\el't maltım ut. 
çul< ay clejil, yalaız bir hafta t~Unl ekli i bunu J(anunliri mu-
tebirı icra karart veri,ror. Bele-o "1fflt bulıftatnrş -re bu pnaları şirket
diyede resmi bir mahkeme ta· Jt.rin vermesi ve sigorta edilenlerden 
rafınflan veiilmif elan lterara almmaması J:hım ;geldiğini tebliğ et
hUrmttini giıtermek içİft bu mi~tir 
ikinci karan htiSırl1 kabul ediyör. 
" Fıkıtt bir tlaftiJik tehiri icra 
müddeti bitince b~ledife ıet 
kararını tat6ıli etmclt istiyor. 
Bu defa yeni bfr mAQİ karııaında 
kalıyor. Sulh bik~mi tarafından 
tehiri icra müddelinln beş gün 
daha temdit edilmif olduğu 
anlatdıyor. Belediye bunu da büs· 
nil telakki ediyor. Yine bekliyot. 
V nlll~yet ıon fıitıtıltf ~e 61\iyor. 
V tJ beledi9e teist ttfatilt Fatih 
kaymakamı bv defa Ginıt de· 
ğirbltnini kepabyor. Bu ısuretle 
katar tatbik edilmif oluyor. Ayni 
zamanda fol'pinln Havyar hanın• 
daki yaııbaneıi kapatılıyor. 

Fakat mes' ele burada bitme· 
mitt r. Çinkü Forpi is~anbuldll 
belediyenin ıd karannı tehir 
ttit clı ~i acaat .decek 

tlıPr, bfr ~ daı. l*l 
mut •r. u ~ 
huln• •ahkem ID t 
etmıı, oradan tehiri icra l.ann 

Otomatik makineler 
15 SiNE MtDDEThE iŞLETiLMESİ 

RlM~ YEl ETF Al.E YERlLDl 
~nkara, 17 (Ttldon) - lktı at en

tiimeni buıün toplandı. 
Para ahlar.ak iş goren veya bJr şey 

Teren otomatik makinelerin 15 sene 
tnllddeilt hİm~~-ei ettale verilmesini 
kabul elti. 

almıflır. Fakat bu karar btledi· 
ye7e t~blii edilmezden bir iki Kadın hukuku 
sıai evvel evvelce gayri kabili Oeaiıli meb'~su Necip Ali B. 
ittrat Ve temyiz bir şekıl almıı (Kadın hukuku) namile ilmi bir 
t>1an stt kararı icra edilmiş, tetkik yazmış ve tedvin ettiii 
F orpi fabrikası kapablmıı olduğu ueri ahil-cn bir kitap halinde 
içinuvelk hukuk mahkemesinden netretmiıtir. Neclp AH beyin 
tehllt edilen tehir icra kararı (KadaA hukuku) diyelilliriı ili bit· 
üzerine beleaiyece artık hiç ae ilk c!efa olarak kadın mev-
birtey yapılamamıtl zuunu ilmt noktai nazardan il• 

Görülüyor ki Forpi değirmeni yik olduiu ehemmiyetle teırib 
mes'elesi timdi bir hukuk ve cyleinlttlr. (Kadın hukuku) ka
idare meı'elesi şeklini almış bu· dınların hukulcın erkeklerle ta· 
lunuyor. Evvelemirde belediye· mamen mDeaYl olmaaı lDnmOnU 
lerce kanunen verilmiş olan ceıa iapıl için yapılmtt b r tetkllclir. 
hllkumleri bir sulb hikimi tara· Bu itibarla eeaaen bDyU\t TDrk 

fından gayrıkabili itiraz ve temyiz inkıllhının ideal ittihaı ettiği 
surette tasdik edildikten sanra yOksek makııdı do;ru ahlmıı 
diğer bir mahkeme tarafından blt adımdır. Neclp Ali B. ue· 
sadece müıtekinin talebi üzerine rine mevzu yıpbtı bu ideal bel· 
teıkili tarafeyn edilmeksizin tehiri ki biraı gecikebilir. Fakat bir 
icra kararı verebilir mi? gDn ıelip umumui ha1abm11da 

Yeni 
mual1ede 

vet 

hedesinin yıl d~nüınü münase
betile Sovyct seflri Reisicilmbu· 
rumuıf Moıkova sefirimiı, Sovyet 
ittihadı Reisicümhuru tarafından 
kabul edilmiştir . 

B"otHlarda 

UN ffiı~z BOR ADA LINIP 
t$ATJLAOAK 

Ticaret ve nhite boruıı ida
re meclisi dün toplanmıı ve un 
kaçakçılığının men'i için baıı 

bıukarrerat ittihaz etmi•tlr. 
Bundan ıonra ün alım ve aa· 

fımı liorsada cereyan edecek, 
"açakçılık yapanlar tecziye edi
lecektir. Bunun için belediyeye de 
mUracaat edilnıif ve l>elediye4en 
bu hususta azami faali1et 16$· 
terileceği hakkında vadalinmıt" 
br. 

Bör .. da: 
l 

S ltAÇOGLU §OKRU B! KONSER· 

Türk fakirinin hllaeıliti 
Amıpada Aziz B. isminde 

bir TOrkUn muhtelif ıehirlerde 
fakirizm tecrübeleri yapbjin• 
YakUle ecnebi gaıe~lertadeıı 
naklen yaımııtık. So • aa•o" 
larda ıelirimlie gelmiş o)all 

Aıiz B. önümüzdeki cuma pnU 
alcpmı ıece Panpltt ılnem111ıı' 

· ela filim raetinden ıonra baıı 
h1driım tecrbbeltti yapacaktır· 
latınbulda döl*n ve ianmıuıf 
blr rbfat •eyhtnln ~lu olall 
Aıiı 8. uıun mUddet faklriıll' 
tecrtıbelerlle m1f1Ul olmuı ~ir 
ıallır. 

Senah 1eU7or 
Syera Kordo•s'•apurile culll' 

ınnU ıebrimiıe Alman ıeyyab1 

gelecektir. 
Verildiği takdirde belediyelere bir hakikat olacalı ıOpheaizdir. 

verilmiş olan muhtekirleri ve Beı altı ıenedenberl kadın mea- illi _________ _._ .... , 
hilekarları tecziye ~alahiyetini isti· eleainin Miltt Torkiyede göster· "V AKIT,, e abo-
mal etmek mümkün olabilir mi? iilfi telrblUI iakifıflan . nazarı ne olunuz 
istimal cdilemiyince belediye iş· dikkate ahnıraı bu cihet derhal 
]eri idare ve tanzim edilebilir mi? kabul ve tesllm edilir. 

- - ~ 
Umra~-Bey manidar bir tebes· iüm klfidir. Haydi kalkınız timdi ka dıfı başka gence mahi1etiııi te 

ıümle: . evimize ıidelim... . rarlamıya lüzum görmedi. 
- Efendimiz o halde hükmü i· Umrant Bey - - Emrinize ita - 41 - o.'f 

..ı· pi 
linize göre dünyada hiçbir mes'ut atıizlilden ıonra hanenize kabul o· Fileaofun evi attık ,enleıı•1• şt 

izdivaç tasavvuru ka~i~ ol~ıyacak .. l~nmamız biz~~ için büy~k .bir. bah dam altında bir gelin bir ~e . . ~f· 
- Hemen onun gıbı .. Eger mea· ttyarlıktır. Göru)'orum kı zıhnıyet· vardı. Bu genç çiftler aeT•f'~·0,. 

ut izdivaç vana tesadüfen olmut· çe alellde inaanlwdan çok ayrılı· Biribirin çok düıkün görUntıf 
Yaan ı HUaeyln Rahmi 1 .=- _ tur. Zira evlenmeyi bilen binde bir yoraunw. Bazı fikirleriniz bize ga· lardı. .. •"' 
. . . . . .. .. .. . • . kiti yoktur .. Hep yanlıt emeller at· n.~ !ÖtU?me~le bera~t h~ aözü· Bu. tenlikten yalnız büy~~i. ,A' 

Bır ıüael endam cazıp ııma, fiııun- de hazan ~a buıbutun tıcarı hır &· kumdan kotulur. Sonra hüsranlar nuzun .. b~~ hıkmete. m~ptenı olaca- Hafıza Hanım memnun deiıl lJi"' 
kır kat göz tetkikine ehemmiyet mel hüküm ıürer.. la kartılaıılır. lıte ıizin izdivacı· lını duıunerek telakkıyatmıza uy· ra sıra kızı Fehime Hanıirll• 

·ı k d ' x. lü l ·ı.: 1 · Filo.of bu ıon ıö:aü aöylerken nız da böyle oldu. Umrani Bey ıiz mağa çalı9acağıa. Bu ıuretle tevec- Ayşeyi bir kö,eye çekerek: ,,, 
verı ece ı 11er zum u cınet etı '"h" .. · ı· k d b·ı k e ' 

d-.madına bak19larını dik1qtirdi. de aldandınız kızım da aldandı. Cu unuza ıtpatı ıya at " e ı mc - Yenice eleğim ntreY 1'' 
petcl-ltr, göstermet. Bu zahiri gil- .... · • · bU ··k ı..:..h · ı ktı B ' lk f' k' t'l• e inaıdtt• · ı 

• • t • • • Çünkü kendirti ona cimri bir sen· Maamafih bu iddialarımda beni ya uıaım ıç1n yu u. tıyar ı r. yım ... .. u ı ın ır 1 ~r F11e•"' 
:ııllıkler ılerde de ::rt~ udıyet ıçın ıin olarak anlatmıt olduklarını i· lancı çıkarmanızı çok temenni ede File.of ·bu beylik tözleri dalgın nız. Işın sonuna bakinıı. . 
kifi ~örülür. izdivaç alı§veritlerin şitmitti. ırim .. Size fikrimi bu kadar döktü· tiir tebeaaü.mle dinledi. Bu içi b~- (Bitnıedı) 



'5t ms 

Un -
değil! 

Hintli t1okttJr kentlisine 
h'ÜkünuJarhk izaf csint 

hayret ediyor 
Şchrimlu gelditirii d&n yax· 

dığımıı Hint iBUliye\J'etvµle!3n· 
~en doktor S~lltletullah hii 
tillnkü elriipr sle Parise hareket 
~t"!ittir. 

Sel&mel..tlab Han bir muhat
ririmi~& demlitir ki: 

- Şttl ndtn çok güzel in
tih.lam t111hyeraM: Btra1 ....,. 
~•İeketime aviet ederken Tjir· 
~"eden geçeceiim ve l~timal ki 

Aw.4caray1 da ziyaret edeccğhn. 
B•na ltir gaıe~ede mihr~ce .v~ 
h~liüm~arhk izale ecMdlJını 
hı1retle öirendirn. fl•\bu'kl ~s
mimd~n de anlatılacalı Yeçbıle 

( 
~~ıllilflllll 

~erli ı fit 1 
f bah•ediyor · 

dd t (~vel Ankartya Bir mü e 1 
gllmfl i>lan ı:er• 

•t~tkbi ı:rket1 tfıfi. 
iitr6 ~· tel110 

~ fftketi &~ 
dflrlj M. Kastei• 

; DO fehrimize 6fl• 
lmolflir. 

M. Kaste!lno 

bir mubarrirlmi• 
ze demiştir 1(1: 

- Nma veka
letinin biıe tek: 
lif eUifj ~y~eri 
esaıit ibarile ka• 

bole amadt ol .. 
' daipftlUI tçitl 
yakn\dı itUtiola'
caiı muhaklitktır. 

hükümdar değilim Hiodistaada Actwt~eu-= 
hit eaalet rütbesi olan han in· Bı r tacir 
Yanını haiıim. liıuen mih· lCRANİN tEBtıCINt RlA YET 
rac~ iinvaaı islim olaııyan ET~tfbl~f K*YDILE MtJflAKmfE 
blıknmdartara verilen bir fin- Ebll;1TOR 
vand11. Hfndfıtanın is11mlarla Soltanabmtt birinci sulh ceıa 
nıea'kün olan mıntakalarında nrahkemalndt! dUn tlittin tstir· 
hükunıdarlar• ıaihrace degil reis lttindee Hilaeyin Sabri B. icra· 
tinr!'!• ~g}!if.v nranm· m nm tebliidbna tiayet etrnediğl 

k•rdilc mlthakeme ediltni9tir. 
Beldlr:edt: Danya ıöte, kendlıine hiıa 
En aı f e en çok lfittin•h~ çahtan Mehmet isrdiiı· 
maaş mıktarı de biriıinin maaıma bir alacak 

il!ı mektep muallimlerinin ma- meselesinden dörtte bir nisbe-
lJt'irındafı kesilen yUıde beşlerin tinde haciı konulduğu, bunud 
~ 1\ • h müstahdem~m maaııhdan kesip 
ıaaeau,'1 dair olan emıt' enür: , t ı '# 

ıcraya vermesi bilairılmiş, ~abrl 
Aıtkar•dan aelmemiftir. Bele-• B. bu t~bliğat mucibince hare6 
.ıiyenin Ankarada lastik edilip l<tt etmemiş. 
ı~tn bet •yhk bütteırnde e~gari Mahkemede haıır llu!uftan Hu· 
mHt 1200, aıami maaf 9000 seyin Sabri B., ,Syle demişti~: 
otUa" tnb't, edlt•ittir. Aıami Biiim yanhanettıiz ba.ka yerde~ 
tt1• -i\ ... it~ m\IM!ii,i·ıı~-.JidelİP.İllo.dılil'l:!ilıt~•biliatıli!Wılla •yıl·tjtdijeijdiiirli·. 0DMeİipr 

-

·ıftli!IR~;IJHMl;..ı t · ll!ihM 
ti ti terıdı9' t ttıtr.aft1Vlr, tet· 
kik edtıs·n. Bana tebJlrıt vaki 
b.•DCI btn fİtket D•JD1D8 mlihUt 
basar ve tlftsa li veçhlle nıaaştaa 
ıcra7a f~rllecek parayı kutrim. 
icradan ilmühal:.erin ctlbine 
karar ntilmi,, muhakemeyi t•lilc 
~tmittirı 

~U<HJNKU MUllAKEMt~ 
Şiılide tahıbil ve tabliye ame• 

lesindın Kart Abdullıhı 61dür~ 
nıekle tnnnun t6f&r Gönanll 
Ahnıediı\ mulbılfemeılne buftin 
lılanbul alır ctıa mal'lketnesittdı 
bı$1anacalttır. 

p,.,.,.a. 
BAŞ MUDORLUl<TE BUGON 
BiR IMTlRAN YAPILAC!\K 

istanbul Posta baş mtidütfü .. 
ğünde münhal memurluklar içia 
bugün bir imtihan yapılacaktır. 

DUn akşama kadar imtihana 
girmek üzere l 80 kiti ltlUr•caat 
etmiıtir. Ahnacak memur 30 
kadardır. 

3 - VAKiT 18 MART 1931 -

tecziy tlec ler 
Bu işe ıiz de şatın! 

AÖA.CA iiA~LANANDEF
t~nU~ft fE tttlftfA1' 

ZABtTt!ltl 
EYii~fe ~oturBJt bli dostu· 

muz şuntt Wattt. w· 
neıteraafitiı ceırt n.a

IUlfllqır. tıllfıidı~ae omrtt"! 
rum. intihap mü~tiltfdef 
terde ismimi aramak için de!
terin ~ıh. buiundofU YVe ,.gı~ 
tim. Saat ta ltetıtlt bM ou~uK 
idi. Öiha hel ~ltmefuih iin· 
Uhı ) o1t~u. Qüftk~ . ~ır pıt
ıarrnda ıs güc sahıbı)·ım. En 
erken bu zamanda ıJe)ebilirim. 
Fakat ne care ki bizim defle· 
ri okuma~ nay.;i,p olttıadt. Çün
ltli defter bit iple ıt*iicn ~ılü, 
sıkı ~anlmış. 

ıl< •• 

Bir başka dost anlattı: 
"- Benim adımı defterden 

silmişler çUnkli bı!ttim ihtl.YB.t 
i:tbiti ol8u~uıttti da • üefter~ 
isaret etml9lef· 'f~ftıf beyetı 
silah altında bulunan. ihtiy~.t 
zabitletjnin rey nremı&"ecegı
ni hesaba katarak beni de bu 
~ekilde tasanur etmişler ... _ 

lntihabatta rey vermek için 
~ah~an vatanda~J~rın ~lr11· 
<hlr bu müşkülat şüphesı~ ki 
alakadar memurların alakaA
sıılığmdan geliyor. Meı;ela 
defterler biraz daha geç ~at
HittabUir. ,~e ihtfrat ıa~ıtte: 
rinin ~ilah altında bulun: 
<ltkça. ıııi n talandaşlar gi~ı 
te}' ~ahibl oldukJırrım dah-a fi'
velden bilmek iktıza . ed~r. 
Böyle olduğu halde halkın 
~etkini kaçuaeak şekilde ha
reket eden mmeuı-ların nzt· 
feşinaslığıniı siı de ~fln .... 

Biz de ,atalım! 

1 Deniz vehavababerleril 

Karaya oturan vapur
lardan birisi kendisini 

kurtardı 

Evv~lci aktam KareCleniıd 
hathyaa fırttn• dün sakinl~mif.ii 
tir. Bu itibarla KaraCltnizde Bo• 
ğaz haticindt Alacalar mevkii!!• 
de kaiaya otnfaft tspanyol pıeıii 
kendi k~ndfni kurtaratak yoluna 
devam etmeye muvaffalt olmUf· 
tur. MoJoı burnu cıvarında ka
faya düşen i~ind vipunın dı 
Yunan bandırah " istiraditis ,, 
gemisi olduğu anla~ıhmşhr~ .Bu 
geminin buğday Y.ü~lü olduj~n· 
dan tahlisi güçletmııtır. Tahhsıye 
vesaiti gönderildiği halde gemi 
hala lmrtatnlanıamııtır-

Uzun müddettenberi eyi giden 
hava dün yine ıoğumuılur: Bu 
yüzden hararet S dereceye kadar 
düşmüttur. Kandilli rasat mer· 
kezinin verdiği malumata göre 
bugün de soğuk olacak, rüzgar 
poyrazdan eseceklir. 

Avruparıın muhte if merkez· 
lerinden alınan haberlere g8re 
ingiltere ve Almanyada da şid· 
detli soğuklar ve kar f ırlınaları 
devam etmektedir. Pariste karm 

l""""n<<~m~·~9~t:ı:....)Af~,~1w1~-'~}~~..__.._I 
Telefona rağbet azal

mıya fja~laınış ! 
Ticatet nıUdntlUfürıcE yapılan 

bir tetkikten an· 
l•Pldıtma rare 
son aylar zar-
fmcla ıehritnizde 
tt!lefona g61td
rilen ragbet e~
si!mlı. birçok a
boneler muka
velelerini feshet· 
mi,Iermr . Bu --
cümleden olarak 
yalnır: iki ay 

içiht1e J 20 aho· 
ne telefonunu b1rakmıştıt. 

Telefon şirketi bu vaziyet kar
,ısmda memurlardan tasarrufa 
baılamıf ve Beyoğlu santralinde 
üç TUrk hanımını itten çıkarmış· 
Ur. Şirkelih kadın memurlarının 
çoğu Musevi, Rum; Ermeni ol-
duğu fialde çıkanlanlarm Türk 
kızlanndan seçilmesi tfiketler 
komiserliğinin ehemmiyetle na· 
zarı aikkatini celbet~if, ~şirket 
müdürlUğU hakkında tahkikata 
başlanmıfbr. 

Tlcatet llemi~dtı 
TÜRK DERltEıii lNGlLTEREDE 

BEÔENİLDİ 
kasaplar cemiyeti lıtanbulda 

yaptıkları muh~elif deri cinslerin
dtt bondra fahrikaJanna nümu· 
neler gllndermif, ma•afılı cevap
lar almııbr. Buı\litı Oıerine ce
miyet reisi Ahmet B. Londraya 
gitmiştir. 

Ahmet B. LonClradan Ameri
kaya ıeçecek, labrikalaria mu
kavele yapacaktır. Bu suretle 

Guma te.tiunden mem
nun o1ınıyanlar aı, iyor 

B~rberler~~n bazılarile tcma1-
luı m11. neticcs:, berberlertlen 
bir 1-ısmının l•elcdiye ruhsatiye 
resmi vermemek için ctlmn gü
uü dilkkanlatını l 1iplltt1klarana 
pi~man oldukbrını yazmıştık. 

Dün matbaamıza Cemiyet 
reisı Mu:;\afa Efendi i e aza• 
dan ısmail Hakkı ve Hüseyiıi 
Hilmi efendiler gderek cemiyete 
kayiHi b~rbetlerden büyük bir 
ekseriyetin cuma tatilinden mem· 
nun kal<lıRlarını , bu tatil~ 
ilitaila karşılayan bazı esnafın da 
temas neticesi tatilin faid~lerir.i 
anhyarak itirazlarından vaz geç
tiklerini saylediler. Ve kendileri 
ruhsat~ye meselesinde~ degil haİ· 
tada birgün istirahate muhtaç 
olduklarından dolayı bu karan 
vermişlerdir. 

Ticaret odaıında : 

Oda mecliıi buıün 
toplaniyor 

Ticaret odası meclisi buglln 
-saat 15 te toplattacakbr. 

Bu toplantlda D'lll!aktre ali· 
lecek 19 madôe vardır. Bunlit· 
dan bazıları, üzerinde aylardan· 
beri tetkikat yapılan mnbim 
m~ı'elelerdendir. Bu mes'elıeler 
arasında ıunlarda Tardır : 

~ - Türk ~ularmda Ça)ıfaD 
gemilerih her limllhdi kmiitiia 
muamelesine tlbi tutülmaniuı. 

2 - Ticareti banriyemiie!eki 
gayri kanuni rekabetin kaldinl· 

Q !iPm;. 
~Mtl:.-titlf 

'* M' İST H L ŞUBRl-
Nlll 9ÔK idffBMM1\°llT VBR{Y91t 

AÜ11i flellet MtiMiüUmiiin 
j&dttdifl 1'1t ~lipör• 191:& vu .. 
nanfstan son ıamUwlttda lilltili-
sa istih 1 itl•rine ehttlbiiiiyet 
vermete baflamıf, ibglllet~den 
isUhııT aihasn'li ıanediltnek n
zere yeni bir iıtıkraİ akiettttek 
telbbUslhte girıiıliştir. 

Raporda ilive ecfildiğbıe göre 
buıUne kadar: Yunaniıtanda 7111· 
aıs iıtibel •ahalanna 120 milyon 
Titrli lir•am• yakin lrir par~ 
sarfedilnıiştir. Bınntnbı tnah~f 
piler kurutularak 10 bib liektat 
kabili ıer erizı kıuwilınıt .ardır 
sabası iıllh edllml9, b1rçok yollar 
ve tarlalir açılmıftır. 

Yeni istikraz ile tsllh edilecek 
araziden senevi 2 mif.yon 790 
!bn drahmi lira ıtazanılacakbr. 

irtifaı 2~ santimetreyi bulmuıtur. 
Almanyanın bazı köylerinde de 
kar vardır. Bertin şehri tamamen 
kalın bir kar tabak&11 altındadır. 

poru. 
8 - Bursa idare heyetiiıce 

tesbit edilen buj-day beyanna• 
mesinia odaca tasdikh 

9 - Tilrk gtnıileriJIİD ecM• 
IJJl~re sablmamiıı hakknftfikl 
liararın tef'ine Hair aeniz ticaret 
raporu. 

Talebe araıında 

M tLI TALEBE DIRL1Gt ~Esnı 
KARARI YERMlYÔR 'RADI~LAR B1I!LIGlNDi 

k 'l'EtAd(JRAT 
....................................................................... , ............................................................ . 

Dünkü rUfekamızdan biri (Millt 
talebe birliği)nin perıcmbe günü 

içtima ederek f ~sih karan vere
teğ'ini yazmıfh. 

•clı11lara l>elediye azası oJ· 
anlak hakkının verildiği tarih 
o an 11 . d . l• 
~ nısan a kadınlar birıı· 
ı••Dde teı b'· a urat yapılacaktır. 

C. Merkez 
Bankası 

--L-==__:~...-.- d "bu hata 
B' hata kartısın a 

ır y. d' demekten .ve 
benim ?.eg~ d~~ attoalıla iktıfa 
batafı uıe n clcibal 0 haliyı 
etmektınn d h do~ru olu:-. 
tashih etmek 8 8 

Herkes bir hatanın mu'uliye· 
tini ve mes'ulü tayin il~ meş
eul olmaktan fazla o hatımn 
kalkmasile ve telifi edilmeaile 
alakadar olur. 

Hatanın kime ait olduğu en 

ıon dUşünUlec~k iştir. Her şty
Clen evvel, hatayı tashih ile işi 
yürütmek ve ilerletmeli liıımdır. 

Dün bu hususta yapbjamız 
tahkikata göre mesele hunun 
aksinedir. Filhakika ptl'leinbe 
gUnü toplanacak olatı (Milli talebe 

birliği) bilfımum fakülteluden 
da~et edilen salihiyeti \'Hıayı 
hım: murahaslarrn iftirakile umu-

mi 6ir içtima yapacak ve ninm· 
namenin heyeti idare intihabına 
ait maddelcrile idare h~yetinin 
§ahlaiyetinl tesbit eden mevadın 
taam mGzakere edecelitir. 

Alakadarlar, fesih kararının 
kat'iyyen mnzuubahis olmadıtma 
sövJemişierdir. 



- 4 - VAKiT 18 MART 1931 
kuponlara geçilemez 

Her tertip kuponun bakiyesini kar· 
şılıyacak nakit Ziraat bankaaında te
raküm etmedikçe o tertip nakit teu.ia-

Ü:X~f~ı,~m~z .;.J • ... . " • • • • • :: • •; 

Nasıl . adamsınız ? 
• • ) ~k · 

Mübadele işlerinin kat'i 
tasfiyesi . nasıl yapılacak. Kar§ıJı~ gayri mepkul "'31 kalma-

d~ ~~~~~~~~~~~iml••i(•·~~-·-······~············~ Büyük l\lillet Mtclisi bütçe encümenınde ·tadi- mebtat bo kanuna gön .tediyesı me.ş· • ··- -·r. r.: 
rut'ku~nlann tamamen itfasına Uft 

len hazırlanan kanun layıhasını a y,nen relmediği takdirde "sıra dahilinde ka-

tak.<lim ediyoruz la~ &on" terti~ ait ku.ponlara garanie-

z......~~-=-----------~-·-----------..... t~I! ~alut tnz.iatı .ra,dır . 1 
.!:fühı "1t. ,..!ı teriz işl, rl!l!n ' t'i ıir!ı fleSllu.!u: ttr~m ,..., ~!a?i: e '" i- .ala Uli.ad.tiio razılı. ıtfa nı~-., :~;.. 

Ut.::ıfird ve int.cı h~kkm ~ h-.zır.ı .. ıu1.n r t.a.."'6.i'ı:nda iru~ oluııur. • • ri G&.ID ::;~fAj Bicltye ~ietlm! t;..,'Q.,: 

k•111all lAytluu:n ile Ut lakin ae~inl "ı"~flye v~lk~lan ba Hft~ • ~ııına- ~" H~n o!anar , . 1 f 
gösteren mnddeye merbut cetvel ~u- men ık mal edıldıkten sonra aıt olduğu · Madde· ıs _ Her üç terttbeJ alt ku· 
dur: Vilc°lyetJere İrsal \ ' C \· ilfıyetlerce mak· ponlar• ta:~amen ft(a' edildiği h~,lde bu 

.. 

l\ladde ı-:-. 16 nisan ı :; ı~ tarih_ ~e Js..: huz mukabilinde ~ah~pler.in.~ ~ta o_~unur. istihkaklara karşılık tutulan : ga~ri 
numaralı mulmdele) e t.:ıbı nhalı) e HTI l\fadde 11 - 1.tsfı) e Hsıkası uç ter· menkullerden veya Ziraat bankasına 
ll>cek g'.t>_rl 0mt>nkull~r .hakkındaki ka· tip kuponu ihti\il eder, her kupon, iı.- Yaki mt\·duattan veya diğer kar~ıhk· 
nunun akıncı maddesının son fıkrasın· tinat ettiği istihkak mazhatasınua ha· lardan bakiye kalırsa bunların kaffe.; 
da ) azılı hııt dahilinde J9:a numaralı ,.i olduğu mebl:'t!Cı na tık olur. ıi kafi surette hazineye intikal eyler 
H . 2. ma)ıs rnz..., tarihli mübadil, gayri Kafi tasfiyeye esa~ tutulcın nisbet· ve alakadarlar artık bir güna hak iddi- 1 - Hassas karakterinir var. var. Çalaıma1'tan şöyle b6ylc 
menkullerin taııu) a raJJlınıt dair J.anu- ler dahilinde istihkakının üc;te hirin· a edemezler Sinirlisiniz. Hemen her,eyi ha· hoılanmak kafi gelmez. Muvaf-
nun birinci ;undclt·sinde gösterilen nis· den az mal almı~ \eya hiç almamış o· Madde 19 _ Müzayedeye çıkarıla· yaliniıde besler büyütür ve ma· fak olabilmek için çok dikkatfi 
betler kat'l ta~fi) t'H eı-ıastrr. lan mübadillere üç J.uponlu. cak olan malların ihalesi icra J.ılınan hmı yaparsmız. Az okumaktan ve takip kuvvetine sahip olmak 

Du nisbt'tlrr dahilinde mevcut hü· Uçte ikisine J.adar mal alm1:1 olan talipler namına ferağ muamelelerinin hoşlanmanıza rağmen gönOI ma· lizım.Az hassassanız. HadiıeJerİ 
kttmlere tevfikan ittihaz cdilmi~ olan mühadilJere ikinci "' üc;üncü tt-rtipl~ f<orası için hazineyi temsil eden vekil ceralanndan bahseden roman ve hassasiyetinizden vaz geçirmek 
teffiz kararları kafi , .e muteberdir. re ait iki J.uponlu, \'e memurların fariğ sıfatile tahriri k 
Du kanunun neşrinden ı-onra teffiz kıl· üçte ikisi miktarında ,e3a daha faz. be)anları tapu dairelerince kabul , .e hikayelerden çok hoşlamrsamz. hususiyetiniz fena değil anca 
rarı ittihaz olunamaz. la mal almış bulunan mübadillere ) al· tapu senetleri mefru~ulehlcr üzerine Sinema ve süs gibi şeylere düş- "benim lügatimde gayri mOm-

Madde 2 _ Kat'i tasfiyeye e ... as tu· nız üçüncü tertibe ait bir kuponlu tanzim \C ita olunur. küosünüz:. kilo yok!" Clüsturunu habrda• 
talan nlsbetler fe\'kinde mal ıılnuş O· tasfiye ''esikası ,·erilir. Madde 20 - Du kanuna muhalif hü- Ne bedbin ne nikbinsiniz.. ide- çıkarmamak icabeder. 
lop fazlasını horçlanmı~ hulunan mü· Madde 12 - Tasfiye \esikus.ı ku· kümler mülgadır. alleriniz ve doyulmamış arzuları- Bazen kendinizi bedbin g&r 
had illerin, fazlıtsı hakkındııki taahhüt- ponlarının ba!)kalarına de' lr \ ' C cırosu Madde 21 - Hu kanun neşri tarihin- • 

· · ı · · h"k" nız roktur Hayatınız hemen rok menı'z ve bo'' yle görOnmenıı Jerf balddir. Mezkur nisbetler f'e,kin- c:ııız ,.e rnrislere ıntika ı umumı u um den muteberdir. • • • 
de mal teren-üz edip raıhısını henü7. lere tflbidir. Madde 21 _ no ı.anunun hükümle- hüsran ve sakıntı ile geçmiştir. nervöz bir btlııyeniz olmasaD" 
hor~lanmamış olan miihadiller i:-bıı Madde 13 - Bu J.anuna tc' fit.an rini lcra.)a ]cra \'ekilleri he) eti memur Her ,eyden çabuk alınır ve fakat dandır. 
f'azlatan bu kanunun nıer·iyetindcn iti müstahikleri namına tapuya raptı lfı· dur. etrafınıza uysal gi>rünlrslinüı. 4 _ Az.imkir karckterini• 
haren ü~ a) zarfında borçlanma kuntı· zım gelenler müstesna olmak üzere )~KANI ADI DERECES1Nl 2 - Ciddi karakterini:ı var. ·var. M~nfaat tarafıaız galiptir. 
nuna te,fikan tıorçlanmıya \'eya uhde· ~uyri menJ.ul emmi hazine emrine de' GUSTt:RlR DORDON<.:0 l\fADDEYJo; iradeliıini:r:. intizam, temizlik, H b • • 
)etindeki malı terkedip mukabilinde is· reditir. .MERBUT cı-;TVEL assassınız ' mer ameÜD\Z var• 

çalışmak sizin botunoza gider. ç 1 k ı A 
tihkak ~is\>etinde tas fi) e ,·esikası al- Bu cm va iden c,·elemirde, gayri mii· llane: ,Eyin " ·saf ,.e mü~temilc'ltı Ar. hassassınıı. Nikbinsiniz. Dik- a ııma tan yoro mauını~ D" 

mal. üzere miiracaate ml'churdur. hadil türklere ait olup 10 ha7.İran rn:w itibarile heyeti umumi)esi, ailenin iç.- cak biraz mağrur olma01n kaba" 
Madde~_ 19:a numaralı kanunun tarihine kadar tefliz kararı almı:) Ye)a timai Yaziyetinc göre, i(atli olduğunuzu görllyorum batini çekiyorsunuz. Hasis gibi 

· ü~ilncü maddesinde göstcrilt'n müddet bu kanunu mer'iyeti tarihinde muha· Otl:ı, mil.tun, nüfusı göre (azami Her şeyi olduğu gibi görmeniz göründüğünüzü tahmin ederİrP• 
7.arrırida müracaat etml~ olup me7.ktir cfrlere tahsi.s edilmi~ Hya harik7.edel~ altı oda) ve her ıeyin hakiki tarafını daha Tüttuğunuı bir ışı ikmaldeo 
~an unun birinci maddesinin l<t" in t'tti- rin i:jgalinde bulun mu~ olan \'e :!. l ,.e l>ü1'kkfın: Ne\ i İ":"ligalc j?ÖS:l' rok sevmeniz en kuvvetli tara- ı. 

"' • zevk alırsanız. Görüşleriniz auv• 
ği nlsbet!er dahilinde tahakkul, tden bei:'inci maddelere le\'fikan uhdtılt>rin· .Arazi: \':ısııti ht.'~ nüfus itihnrilt fmııdır. 
istihkaklarına muknhil hi .. m<ıl al mı· de ipkası lazım scclen ga) ri menkul t'm· c.. ·~ c.. . _ vetlidir. Etrafınıza kendinizi ıev• 

" c _. - ~ HeoUz hayatın manasını kav· d" b'I k fi hn..; tı )·an veya kıhmen mıtl alan mühadillc· rnlc mukabil an) i 1'1) melle em, al tef. ::l
0 

~ :; ·~ ıre ı ece tara armızı 1mn11 

.re ıı inci madde mucilıincc t.ı s fi) t• ,.e- rik l'dilip gayri mü had il hak sahipleri a §. 3: _;, rayamamıo olmak itibarile fazla- istimal edemiyonunuı.. Dik~at" 
,j!ia~. ,·erilir. hı·~:ıhıim denolunur. Mü had il rumlar ı\IA lıiı inci derece 1,ll\ , ei in- ca çekingenıi:r.. Çok okumanız lisiniz. 

Madde i - J!ı::ı numaralı ı..anıınun ı..ullt·r ile e\clcc taksiti(' satılmış ola~ ııııti~~~c rıı:ılil. 7ir:ıar :ı rı zi i 75 ~O ve ameli taraflarımza kuvvet 5 - Çalqkan karakterini• 
, ı üncü nıaddı• inde :!it~tl·l·ilt-n müıltlt•t nılıır m~rihinre. )apılft('ak t~fPI~ neh· ·:ı ~:ıı il.inci J,r~ı\\ci in· ~ermeDiı l4zımdır. Muvaffak ,o(. uıu " a . d ~· • 

..... ....._ .......... ......... t ··-·-'· -- - cwl laaMM ••nade ...... PJn llea· ....... rs.::k .... : Ilı> n . .&...;;;;;; ~ ... -..e ··= ... e-. •• ~-- ....... .._., ·-- .._ ........... ~ ............ •lil , .... .....,.. ırı~: •• 11 Iiii 'i' 'sı- El _.. •· •ı •ılı I' •••iz 

...... ..., te uı Pn._n ........ r .......... ...-. ·wwı" ~ "'••ıltlıılirill lliıill Ilı ı._ ..J; •• • • -· •• - • • 

,.,-. e1ıım mablldnle1' ne tMt namaralt ..,. ..,.__ '2 1 il '9 ......,,.,. -.. *91 lifillııl 14' taO ! - -er:Mt hraltirillil •.S O' 11 "' 
ka•anu tilmulti dahilinde Bulgaril'- tevfikan broçlanmrya Ubl btılunan mU· Türün yerleri: Birinci derecede lanmaw Etleucealn ..W 
tandan gelenlere ve muhacirlere i9ki· badil pyri ntenkullerfnin 1 hadran rutün yetiştıren ıiraat arazisi takasında 20J ıso dafla beraber olanım ICYenİDilo 
nı ldl derecesinde tahsiı ediJmiı.. olan 1931 tarihinden itibaren tahsil edilecek (Samsun, Bafra ıibil 13 12 Yabani ,.e aşısız, cenç zeytin ataç· Dikkatliliniz. M&te.-ekldl tabir 
.---1 aldiyetı' cı0h"'ti olu-• ols~n ah· taksitler), tasfiye nsikası kuponlanna ikinci derecede tütün "etictircn ı....... ..a-dJ L•- b ı H L.-""-"aa .. .... ; ., lannın ~ au.: uu •taç esap o unur. tiniz var. er pyi ya o.._~ 
•• ]erinde ipka , e ınecca nen temlik olu- karŞ1hk tutulur. ziraat arazisi (İT.mir, lımlt gı"biJ /O ı 5 p ı li ,. ,__ Kı ...1 .. ortata n mon •o•ÇJ&ı• : yasen dan az Ye ya olurundaa fa.-. 

• •ar. Madde 14 - Bakiye mübadil lstih· Sebze bahçeleri: Büyük şehir 0 ıı.. d ti kl C'- k 
J h i d ut •a-C1 n u u ar : .:><ı:yre ,.e kiymette ....A.nnDnllz. V erild 

• . t.kinı ldl dereceı'jinden fazla borç· kak_larına k~rşıhk 0 up . az n~ye e~·· ,.e cıvarında 10 5 11klığtnı göre mahallince tayin edilecek 6 ..... -

)anma kanununa tevfikan borçlandın· ~dılen gayn menkullerın hazanece hır l frak ) erlerde olan bahçelerle ve tuyyütü sui dutçuluga münhasır her işi yapmaktan çekinmeJell 
Jlr. · 1 defteri tanıim edilerek ı•sulen "atıhp bahr• olab'ılec•,_ • · abı'Iİ ı's1• .. n k • ti • e LaJA1. 01--~"' ... .. " u kalaca bet nufuslu bir aile için uaml umumıye e eyı Y a ua ....., 

• ' iskanı dl derecesini gösterir bir çıkarılır • _ .. .. .. arazi 15 15 on döntim olarak" hesap olunur. mz en kunetli taraflanmzcLr. 
c:et~el bu kanuna merbuttur. l\tadd 1·' - Uçuncu madde hukkmu- Bı~ : Birinci derece üzüm ) e· Not J 

h :ı. ne te\·flkan istihkak sahiplerine ve- ti<tiren mahaller (izmir gibi 10 b - :J 
Madde 3 - Meskene ~uhtaç arıA· rilecek tasfh·e vesikalan tertip sıraf!i· ., A - .Muhacirin t •a11nda ıiraac. tabı· 1 Gelenler pdenler 

zedelerin ifC&linde bulunan meskenler 
1 1,. U :ı • dd ib' "·t ak ikinci derece fü;üm yetiştiren bet. ba}tırlak gibi mekteplerden mezun • -

. 1 rt e .. neu rna e muc ınce sa .. ac mahıll .. r(merakı'zd·n ve vesaitı' s· Odd ttenb·n· , .. hn'ml-.ı... · ~tdletl cılaeti ne olursa. olsun uhde e • 1 k 1 .. _d 11 . k b'I " " veya mekAtlbi salrede yüksek tahsil gör· ır m e ~ ~ ...,.. 
.. • • 1 pyr men a ~ e enne mu a ı na- k · d k ,·erlerde ara b 1 A "k ı k d ...-. ne ipka ve ıskinı adı derece.slndek kit rine kab 1 1 na ıye en uza • müş olan r.eut varsı bunları yukandaki u unan men a ı a ın p .... 

mıktan m-can•n •-mlı'k edı'lı'r. F'azla· ye a o onur lınndaki mesafe e mıh~uldar- d K -• . .,_ "'" "" """ ni!lbct1erdcn b'r miı;li fu:la te\'7.iat ya· teciler en 01119' ırea I'• 
· ı bor,.lanma kanununa tevfı"kan borr- Madde 16 - Tufiye nsikalarına lık derecelerine gı1reı J~ JO • 1 ll ' ~ • pıhr. bilon dün Aakaraya ..Mtm:..tW. 
]aDdlnılr• karşılık teşlul eden m. etrük malların Balıda zikredilmıyen Jiğer ne\'l arazi ••• .. -

H - f\i~ miktan beş nufusran fula italya sefiri Bron AJoizi ~dll' 
Madde 1 - işbu kanun ile temlik sat~~l~rında naktell n ıst!fa edl1ecek me· de bunlara ı.ı ~ ı5en 'eüril~ oturşa beht:r nüfus için aşıAıdald niabet 

dl' 
. k 

11 
d . .... • dl halıg ıle hu ma ann ıc:ar bedelleri, EŞÇARI M S~liHf. . . d d aqam Ankarava v.ismistir. 

t en gayrı men u er en ıs-nı a h ·ı·t t ·f '. . ~·k . k 1 dahtlind., arazi ve eıçın musmıre 11 ' i 
h ddi d Lzıı d L-d 1 . .1 k 1 ta sı a as 1) e lesı a .arı apon arı· Adet 1 • u ' '!HAL a aru n • ~ e sız \•erı ece o an . . aıttı• ı ır. Jn• 

b k 
,. . k d nın nakten tcdıYesıne karı;ıhk olual< A1aml ~cı;ari 1 LJllll 

lana u ananun me.r ıyetme a ar . · . . • - ~ Birı o ~ı dl'rcccılc mUnl•it ara ı.lde·ı ıo- A doıWıı Dariilbedayi katip n mut.Nedi r'"; 
1 ""'f dil i bo tak iti . tah · ı Zıraat bankasına te\ dl t'dıllr. Zt '· tiııhl. . hirinci 1.kreccde ikinci .. ' • - 15· JO " su a e • Ş rç 8 erı sı o- ..., · · · t rtf k ı ~ ri Be ... ;n ret ikası Jtanım dtia ntal-
J t h ·ı d "I . ı 1 . d Maden 17 - nırıncı (' p tıpon ar mahsu 'dıı \e maıtlrnl ZC.\• u·rçu'ncu· - .. - 20· 15 ~ ,,.,,, anmaz, a ~ı e ı mı~ o an ar ıa e e- . "' ~ ı t' c azes1 bu ti u.ı aktl ~. 
d'l satış bedelıne mahı.up ,·eya nakten te· ıiıı mınrıkuındı 120 100 Tütün aru:ısi " • 3·2 " m ş ır. en g n ... e Y 1 -_, 

1 
=de 7 _ Gerek hıkanı adi gerek diye suretile tamamen itfa olunmadık- ılinci dem:cJe ınıh~u'. dıı r H .. n bahçe ., • 3•1•5 .. rah.,. hutanesladen kaldın:,.. 

tefffz ıuretile mübadillere, muhacirle- ça iki~d t~rtip. k~ponların mah~up ' 'e. 'c mıkhul zeyı 'm mınıa Ze~ dn eşçarı ,. 3tl-20 adettir. 'Osktidarda Karacaahmette ailesi ıl 
:re ve harikzedelere temlik edilecek gay ya tedıyesıne gıdılemez kısında 150 120 c - Aile nüfusu beşten az olursa 1 berine defnedilecektir. Kendleiaf 
ri meakuller tapu harcı alınmadan ta- Kezalik ikinci tertip kuponlar ayni Üçüncü Jeıccede mahsul· noksan olan beher nüfus için bu nisbetin jvenler gelsin. 

pu)a raptolunur. fekilde ortadan kalkmadık~.a iiçüncü 111!._:~-~ıkbul zeytfn mın nısfı derecesinde te.~~aptlır. ···- ·-· 
1 

ıı••••n Mev~~ rahmet eyi,!! 
Madde 8 - Kafi tasfiyeye memur 

olmak üzere Dahiliye ,.e Maliye vekl· 
Jetlerince tayin edilecek beş zattan mü 
rekkep bir tasfiye heyeti teşkil olunur. 

Madde 9 - üçüncü madde de yaz~h 
istihkak sahiplerinden ellerinde teffiz 
komi.syonlannca verilmiş istihkak maz
bataları bulunan mübadillerin bu kn· 
a'IUlaa mtr'iyetinden itibaren 3 ay zar· 
fmda mazbatalarını teffiı komis3 onu 
relaJJtine tt\·di edip mukabilinde mak· 
bas almaları n istihkakları mazbata
ya merbut bulunmıyanlann mazbata 
almak tiıere ha müddet zarfında mli· 
racaaUan mec:buridir. 

Madde 10 - Bu kanunun mer·iye. 
tinden itibaren 6 ay zarfında Jltr nla· 
yelten, teffiz komisyonlarınca musad· 
dak bordro ile gönderilecek istihkak 
mazbataları tasfiye heyeti marifetile 
titkik edilerek bu n::.zb:talırın sahip· 
itti aamın.a mnitarrer oltttalr tiz,."e ta. 

Bican Efendi ve rüfekası • 
• Mezarlıklara kira ••• 

Maruf 8. - O o .•• Bican E· 
fendi merbumldrı ziyaret etme· 

ğe mi geldin? 

Bican Efendi - Hayır, tura· 

da yatanları tebrik etmeie i'el· 
dim ••• 

Maruf Bey - AL. hic ö
IOJer tebrik olunur mu? 

- ., 
Bican Ef. - Nasıl edilmez? bdıt!af 

canım yerlerde bedava yauyo~J11. ;;fııı" 
düğümüz .zaman belediye)·• kıra~ 
ş~k ahrette bile yerimiz olmıy&C 



• 
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Dünyada Olan Biten lVlerakh Sev •er 

1120 kişi Japonyada nüfus tahriri 
Gece yarısından sabalia kadar.ya~~·~· Bu kız~a _evienmek 

... 
Japonyada ıon zamanlarda bir 

nOfuı tahriri yapılmııtır. Bu 
nllfus talııirinin gece yarısı baş
laması ve ortalık ağarıncıya ka-- Büyük bir düğiln 
Dtlvetlfler 1200 otomobille 

nakledildiler 
Zeegin dul kadınların evlen

meleri daima dedikoduyu mucip 
olur. Bi hasaa bu gibi kadınlarm 
fakir ve 1reoç erkekleri tercih 

ediı'~ri de bu dedikoduların baş
I.ca mevıuunu teşkil eder. 

Bir mOddet -:vvel sabık Al· 

•an imparatoru ikinci Vilhelmin 
hemfireai 62 yatında fakat mil
yooluca servete aoalik prenses 

Viktorya 2<; yaşında . genç bir 

Rua mnltecisi iJe evlenmitti. 

8u&ODlerde Nevyorkta da buna 

dar bitirilmesi tercıh edilmışhr. ıslıyor 
Bu ıekil,mesken sahibi olmıyan ve 

botu On ıurada burada ser· 
n g b"ti · · seri dolaıanlann da tes ı ıçın 
fık aaıiilmUttUr. Gece nll

muva _....J b. k k" •. 
fuı tahriri emaaıuua ırço lfl 
Sunida nehri ıazhkları aruıada 
bulunmUf, uykudan uyandınlarak 
isimleri ve bllviyetleri yuılllllfbr. 
200 kitiye Tokyonun ncra kı· 
ıımlannda, yatarken tesadnf edil
miıtir .Birçok kifinin de eski san
dıklarda, mabet köşe, bucaklann
da,ağaç kovuklannda geceledik· 
leri görillmtlştfr. 

Resmimiz, ağaç kovuğuna ıı· 
ğınmıf bir fakir adamın ntıfut 
tahriri esnasındaki halini ı&ate
riyor. Nüfus tahriri memurlan, 
kendisini gecenin karanbğında 
ellerindeki fenerlerle arayarak 
bulmuşlardır. 

Ziyanın sür'ati ölçüle
bilecek mi? 

Şikago ıebrinin en meşhur 
fen ricalinden doktor Al bert 

Geçenlerde , Alman gazetele

rinden biri bir mttnasebetle Fri
del Herlen namında güzel bir 
Alman kızının portresini neıret· 

qti.Poitreııiıı ııetrioden bir haf· 
ta zarfından Alman kıunın aldığı 
izdi•aç teklifleri 1120 ye •armıt· 
tır. Şimdiye kadar hiçbir genç 
ka, bu kadar mebılll talilerle 

kartılafmallllfb. 

Darillbeclaj'i Temsilleri 
Bu akı&ın Mat 21,30 da 

Bir, iki, ISTlllBUl IWIUSI 

Kom!Jf P<rde ~~ ~~ 
Yazan; F ranç 

T er::~•reden . 1 1 1 1 
A. Guanfeı t.ı~y \111 

Melek Sinemasında 
Marcelle Chantal 

ittiham ediyorum 
Tamamen · fransızca sözlü fılminde 

ilaveten : FOKS JURNAL. MOVIETONE 
~--------Paramunt filmidir. _____ , ___ _ 

Bu akşam 

Elhamra 
Sinemasında 

ıJ A L A müsameresi olarak 
JEANETTE mac DOHALD 
tarafıJdan temsil edılen 

Monte-Huri~ 
mükemmel operet 

Rejısörü: ERNtST LUBITGH 
Jliyeten : F okı Movietone 

Jurnal 

Paramuıt f ilftt!dir 

Bu akşam 

~PfHH ~inemnsın~a 
ASTERO 

Sesli ve ıarkıh filim 

1\lild - ~tousouris 

Tsakıris ve Veakis 
tarafından 

Polia haberleri 

Bir çocuğun yüzünü 
fareler yedi! 

Evvelki gün Kumkapıda garip 
bir hadise olmuı; yalnız: bırakı
lan 20 günlük bir çocuğun yüzil
fareler tarafından parçalanmııtır. 
vak'a ıudur: 
Kumkapıda Kürkcübaşı ma-

hallesinde mektep sokağında 
taşhanda 4 numaradk oturan 
Mihran aianın zevcesi evvelki 
gün, 20 günlük çocuğunu odada 
yalnız: bırakarak su almağa git
mittir. 

Madam Eftika sudan gelirken 
çocuğunun acı acı fervadını iıit
miı ve odaya girncede iki bOyük 
farenin çocuğun yüzlinU yemek
te olduğunu g~rmüştllr. 

BlR ADAM AGffi SURETT 
YARALANDI 

Dün Akşam üzeri Bayazitte 
feci bir otomobil kazası oJmaı· 
tur: 

Şöför Bekir oğlu Ahmet Efen• 
dinin idare elliği taksi otomobili 
Mehmet Halit isminde birisine 
çarpmış ve ağır surette baıından 
yaralanmıtbr. 

Yaka mahalline gelen zabıta 
memurları şöförü yakalamıılar 

ve Mehmet Halit Efendiyi de 
Cerrabpaşa hastanesine kaldı· 
nlmışlardır. 

BiR KAZAYA MI I\QRBAN G1TT11 
~~~· bir zdivaç olınut. ,.ıü
llf'~ıb&WiN.Ü.. ,... 

~1\Mi'fMIS • l~~:!V:.9* 
~eiıtir. t@ly'an '.Gnflarından 

= 1.;l~'atllil lllç 

maktadır~ (1 eyı v.,m 
-..v 'ii ;ı;:-, "" ' ...... • 

ve ~ 

~....-.~ 
y ........... p.c ... ~ 

Ül!"'i.idaı;dı1 Ali Ji'ıkı. jfileifıL~ilJal
ı!.re~ ~ nı.una~ e\'de o~ran lf.laş 
Jannda Ali ağa oğlu Mustafa iie kom· 
şularr Hacı Rifat birkaç gün evel ba
lık tutmak üzere bir sandalla denize 

fakir faka genç bir z.at olan 
Antoni Sa a ile nlenen bu ka· 

dın Miı Laura Kayzer Amerika
ntn en zengin dul kadınlarından 
lılridir. 49 :f!aıında olan Mis 
Lauraya ilk ıevd Yulius Kay~er
den y6z milyon ol r mıras 

lcaılDlfbr. 
Mia Laura nın Gt af ile tanıı

....ı.n da haylı garip olmuştur. 
Mia Lauranın müşterisi bulun
dqp resim .,eıgilerinden birinde 

laademeıik etmekte olan Graf 
~ Sala bazı tablolar bak
~ '3ylediği ... fikirle Misin . .... . . . 
~ . dikkatinj celbetmış . ve 
illC aİlhiuebetlUi bu ıuretle 
'-tıaauıbr. Amerika gazetele· 
riDde okunduğuna göre niklh 

~~IDine iştirak edenleri 1200 
~ı,u t~mııtır. !.,... numarası ı 84 
\' •z.ı. ·c.rp - ırfl İ!r · cephesinde •.• mue 1 

Uc ltfaria Rem•ıgue 

ıçın resım e gC>rOl üto gibi tam 
bir mil uzunluğunda içi boı bir 
boru temdit edilecektir. Borunun 
temdidi ikmal olunduktan sonra 
onun bir tarafından ı.iya ıuilan 
tutulacak, ziya borunun içindeki 
aynalara akıederek hareket ede

ceğinden bu aynalaronun ıilr' a· 
tini tespit edecektir. Bu tecrü-

belerle ziyanın ıllr'ati, maz· 
but surette alçülebild•ii taktirde 
doktor Albert Mikelson bu mu
vaffainyetle iktifa ederek faali· 
yet hayatından çekilecektir. 

Tayyareler, hayva;;t' 
bahçelerinin üzerinden 

geçmiyeceklcr! 
Tayyarelerin mot6r perTaneleri 

ıeıli film müeueselerinde çahf
mağa mani olduğu ve balkı taciz 

ettiğini nazarı itibara~ ~lin 

M. Fuat bey 

Bu •k,Jam uniformah zabıtanı 
biletlerde ttnzilAt Yardır 

Kite btrgun saat J3 ten itib•ren açıktır 
Alo Ylfından aıatı olan ('ocuklar 

ti~ atroya :kabul cmdei[e.z 

zabıtası muayyen semtlerde, bil
baua. aesli film atelyesi olan 
yerlerde,uçmalannı menetmiştir. 

Tayyarelerin gürOltUsünden 
Berlin 'hayvanat bahçesindeki 

vahtı bayvanlann da fazla asa· 
bileıtikJeri, bunlardan arılan ve 
kaplan gibi yırtıcı olanlarının 

kapalı bulundukları yerleri par
çalamak ister fibi harekette bu
lunduklan; yı1ain ve emaali yerde 
•ilrOnenlerin ele aaatlerce baygın 
kaldıldan tespit edilmit olduğun-

dan tayyarelerin bayvanat bah
çesi Uzerind•n geçme!eride men 

edilmiftir. 

açılmışlar 'e bir daha dönmemişlerdi. 

1=========~~==~1 Mu tafa H Hacı Rifatın bindiği san· 
Hazin bir irtihal dal dün Ada açıklarında alabura ol· 

muş bir rnzi) ette buJunnrak Csküdara 
1.tanbul bcledi)e~ı miıfettişlrnndcn getirilmiştir. andalın bu uziyetin-

' e Bordurun Hacı Hamza ogullarından 
den Mu tara \e Hacı Rifatrn bir k za

ırıuhendis \li Vefık Be' nni bir ekte 
ile dun \ cfat etmiştir. Ccnazesı Goz ya kurban gittikleri anlaşılmaktadır. 

~'----K_o_c_O_K ___ H_A_B_E_R_L_ER _____ , 
tepede Duthıkt• Bahariye okağmdakı 
Haslp Paşa koşkunden saat 11.5 ta 
kaldırılacak \C i\amaıı Gozıcpe ea· 
miındc kılındı~tan sonra Sahrm Cedit "' lOOO ŞlRKBT MAHKEMEDE 
Aile makbcres•nc dcfncdıleccktir. Şehrimizdeki irkct 'e müesseselerden 

d bazıları te çı ıçin ger müracaat ettik· 
Duçar oldu;.u ha~talığın te :n ı ı ~ 

c !erinden birinci ticaret mahkemesine 
ve 1fakati için A \ rupayıı gondcnlmc· 

r ''erilmt,lerdir. 
ine çalışılırken bö' lece 'efatı me tunu 

kemalat H meza)a~ı olan mecıı arka· Miktarı 1000 kadar olan bu müesse. 
daşlarını " elimle ıhvanını dılhun selerin heherinden 250 lira kadar naktl 
etmhtlr. Arkada bır:ıktığı 3 a\TU ile ceza alınacaktır . 
muhterem allcsınc " hutun kendim * EN UZUN BO) LU ASKER AN· 
tanıyanlara arzı tazh et ctlcrlz KARADA - H. l\1. l\lecli i muhafaza 

Dogruluğunun. 1 emız ahMkının ala) ına 2 metre Jj santim bo) unda bir 
ha) ranı otan" enııc inde bulunmnk nefer getiril mi tir. Nefeıin a)aklan 
i~tl)cn ıeuı lçirı Köprudcn 10 da 47 santime )akındır. Du neferin kar-

:..*'m;a;mre11ı.:liııctiııliıiediiiı<"iiin•'ıııiıı-.•uıiııır•""-..triiıır.•nı-'oı.rd.,ı .. r _ .. 
1 

)ola ı, a)akkapı kendine mahsus ölçü
lerle )apılmı~tır. 

Bizi terk~t~iler, blı. de terkettik_ Götıer manzarayı dikkatle muayene mış. Kollan ile otların ar;sında sii· hara daha atQ orum. O da bo:;;a gidi· 
re. anüt hlssının de kaybolduğu §U il· ediyor. Sonra bir M)8Z kağıtla birkaç dünüyor. Ağzı a~ık, durmadan ulu~or. )or..... Ohi i e kırık bacakları üzerin· 
rada. bizi çırılçrpla~ hayattan başka boyalı kaleme dotru dönüyor. Adam Etrafına bakı~ or \'e beni görü) or. de l ürüyor, adeta kosUl or. Kollannı 
bir şey kalmıyor. ?\e fazla ne eksik- yak1aştığıının farkında olmadan resim o n_kit. ~ere da)ad.ıgı ell~r.i. bir fok bana doğru uzatmıs... <~.n .~u~bara. 

Şu halde7... yapıyor. Karşıdaki çiltliiin \e atetlitellerı gıbı ka' is halın de dıkılı) or bana mı atıJ orum ... Bu, tam gogsune Jsabet 
- V - hnadaki kızıl kayın ağaçlarımn bir doğru sürükleniyor. Kam durmadan a· edi) or. Fakat o. eli le ith·eri) or. nu 

ihtiyatla sürün~rek ilerliyorum. Ya. pastel resmini ka.tıda çizi.) or. Kemerim kıJ or .. AkıJ or •.• onrn kırmızı yüzü solu • efer kaçmak için nJ aga kalkı) orum. 
ra,1lŞ.• Santimetr~ santimetre .• den ya, aşça bir bumbara çıkarlJ oruın..I J or ye kendi i gözleri bitkin halde eğili Dizlerim ke. ilmiş onları kımıldatmak 

~~neş kumral sathımaılleri yakıyor, Bu uzun n•üddet ürü)or. ~ ıhaJet ) or. !la kışı sön il) or. Gözleri 'e ağzı için boş ) ere çalıalnnı) orum. Yere a· 
.~ğ'"rtlenler çiçek açmış; hu·a sıcak bumbara) 1 elime aldım. tiol elimle fi- artık harap olan bir > üzde koca sh ah detn mıhlanmısrm. Surünüyorum. Son· 
~ ua.kin .. Ufukta birkaç küçük bulut.. tili çakarak içimden sayıyorum. Son- k°'uklardır. '\ tiıil yınaş )n,aş zemine ra ileri nhlı)orum ..... Ölüni.ın ~oluma· 
'e ~n·an tanelerin dumanı- Bir g~lin ra onu fundalığa doğru düı. bir mah· doğru diliyor. Niha)et p~patJa de- sını arkamda du)U)orum .. Becakları
~a : ğinin kırmızı yapraklan mığfe rekle fırlatıyorum, \'e serian deliğime metleri ara~ına düşüyor ... Gıttl. mı kımıldatmak için ellerimle tutuyo
c~ ~~!~nde titriyor. . . giriyorum. Yere )aslanr)or, )üzümü ot Hattımıza avdet i~in ~ürünerek rum. Falrnt birden iki el arkamdan 
nm 0 

1 
• n arkasında hafıf hır tıkırtı lnrın lçine dklı) or " ağzımı açı) 00 çekili) orum. Fakat başımı hır defn da boynumu tutu) or. Heni 3 ere , atırı· 

Ç;ah ıgr k ··k·' BI f ··ı·· b" d J .J Sonra te rar su .,n... r ı um. ha çe' iriyorum. Bu se er o u ır en· ) or. < lü göğ üme diz çöküyor l\rka· 

0 
duyuy~;,~;~m. Altın yeşili kanatlı bir lnfilflk hauyr sarsıyor. Bir hırs n hire dirili~or •. A~knmdan. ko:c;;mnk İs· "rıtdan ürünen dolaklarını alı;~r ve 

• az bek ·" de bir papatya sapına ko- dehşet sa)hası 3Uksell:ı.or. Etimde ikin· termiş ~fbı dırenı:ı.or. fkıncı humba- hunl:uln bornumu ıJ ı,or IJ'ıı· t aft 11 L.::.. k önurn _..,_rl . . • · \ . .ır a 
...... "'""" 

0 
ile tirfilll 9"-~ • ef l>Jr bomba olclutu halde delltl• te- r .. mı alıp uze::-ıne fırla.ryorum. Hum· da homurdnnl} or: 

S••ctı 
1 

••tta IHtmUmtiz beraberdi. 11~1or. Hoı::ın şedit sıcakhfl ·~·~ Hmulu 1Mtkıyor11•. Jagtli:r. "'"ydanda hara owdH bir 111f'tn me~aff'dt dü Ü· - ı:. imdi ıra el'lin ... 
t~.... fit '-Ünıt\·iter halin dn _. mıyor- Ö~ b" hışırtı duyuluyor. Şım yatıyor. Dacaklannıu alt kısmı kop- yor ) urnrlanıyor 'e dunı) or. Sn) ı- Baı-ınu re, iri' oru n \ h .. 
qq•baı d e ... şecegız. t k r hafıf ır ··ı . k • .. "k k .... k i fi ...: N d b :. ) .J ı . "a ımı mum· afları 

0 
.... d . e · ra k da mıg enn enanjmuştur. Kan kopu opu akıyor. n • )orum-.•. ~n)ı)orum... e en u hum· kün oldug .. ,1 k· d k 1 111 nun e dı · · · . _ . • asın . • .. . . .. .. a ar geren~ ıo "llumu 

Yollar açac:ağ kılmıŞtı )e dı çaJıJıgın ar k rın altında btr a- lak ile çözülmuş olan dolaklar nrkasın bara patJamı)or~ "ııoımdı olu :nnğa ı\urtaımak ir. . • d • . l 
bt•ı . ıı. (Herkes '·enet· h .... k .. ·or Bu ena b. • d K . .. t k 1kt n· 1 • • .. . !' 1 ın s,ıı;~a ogı n atılı) onun. torecek.) "' ı PSB·ıgozu ·u} · .. kı"nıış ır agız. .. 1 a yerde uıanmı~.. arnı astune ya 1 a ı. ııa erıııı gostcrıyor. Rir hum- ,,.. . 

Jın, parlak gozler, Si :ı ( uıtmcdı) 
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' 1 iktısadi konferans 
çıkmaza mı gitdi? 

V AKIT'ın taltvltni 
Çar~amba ıa Marl 931 

~avval 

1349 
Bu geceki ay 

GüneımaoJup ; ıi 09-ba·ışı 18.19 

C~evie, 16( A. A) Devl~tlera rasında 
Bllmbiakıre' kararlaştırılacak ik- · 
ttiadi bir hareket icrası haK:kın
ili tltliillat icrasına memur ü
~ltiıcb köiifetın"'"J açılm1ltff. K11n
fefans nazari olarak mart 1930 
tarihli ticari mukavelenamenin 
ı\tef'lyet nıevkıihc vai'ı tafiliini 
tesbit ~ ihtimal bu hususun te- , .. _ 
mini için iştirak ve muvafakat- 111-:"":l ııı-:~--,~-----.. -.-0.-0~tJ 
leri lblm o lhn menıltketlcl'in 
hir list,sfni tahzirtı edecektir. 

Almaiıya ve Fransız mllmeJsilıeri, 
hükGmetlerinin mukavelenafiıeyi 

yikniila tastik etmel~ri mubte
m 1 lfülundüiunu beyan etmiş
ıuiiır. A uslurya muralihası ev-
v~lce dermeyan etmiş olduğu 
inUrati kayitleri tekrar etmiştir. 

AnısttJrya bu mukavelename
nin alicak bcynelfuil~l taahhüt-

Jtri makul llir şekle ir a etlil
cİi~ Ed ıbfiU tastik Clecel<Elr. 
FrJDltt murabbası, F ran,anm 
1930 tarihinden l>eri mukavele
neıiie abkinıına riayet etmiş ol
thipriu ve faliat ilUıiadi l;uhra
nıfa tiddeti artmış olauğu cihct
J~ hiçbir kayit ve şart dermc
jlfi ltmelisiiln bti mukatelcna· 

m ,ı taslHi etmenih mutafık 
aiıp olffüjacağı 11uslisunda en· 

i!iplit h sıf olmuş buluhduğunu 
beyan etmiştir. Binaenaleyh , 

Ffansa ilfüs diyatınm ıslahı bu· 
ıuaunda bir takım teshilata maz

har olmal< ister, Estonya, lebi5-
tın ve Romanya murahhasları da 

h81Hii dii:arlarıni teşrlh etmiş
l@Hlir. Bünu mlllea!.ip reis, mu
l<aYelenameyi tastik etmiş olan 

16 cfe•I t mlıtahhaslarınöan bu 
fiiültav~leniimeyi m r~iyet mn·: 
liliaE k6ymat< rılycHneie ölup ol

maaıklarını islifsar etmi,tir. Mu
rıliliaslaraan baıilatı menfi su
reli~ cevap vermişlerdir. Bunun 

8* rfne reH ıııukaveldırmenfli · 
~lr fılftm ICa,ıf ;e tartlara tici 
olirak İiier'iye( mevkiine vaz'ı 

telılifiıtli~ ~Ulunmuştur. 
Att tr ta ti 1i hlttnda liaza . 

hana numaralar 
Kahire, 16 (A.AJ - · Yü!dt 

3 failli ve ikramiyeli Mı!ir l<reai 
f9illj~ tahvillerinin liuıünkii 
HtHtifi8e: 

1886 Senesinde çıkarılmıı tah
Yilltn:len 2S3-19o numara S0100Ö 
)9i)j senesinde çıkar:lmış tahvil-

" ... . ,,,,. 
1 lnif liz lıruı Kr. 
.. T.I~ mulahlll l)nlıı r 

Prink 

.. ·. 

ı .ırc ı 

R flt~ 
Dtah m 

Is. Vra11 ~ 
1 c ı·ı 

llurt n 
1\ urt'ln 
'illnJ 
1 tzcıı 

\tart 
Zloti 
f'r nwo 

• il 'l .o l.e t Kllru, 
ı Ttirt lirı• ı ııtııu 

i. en oncç kurus 

'"''"' 
1 lu~rlı6 ( lnglllzı 
ı Oolar C~hihlti ) 

lO Ft:ınk [ Vrin;ı.f. 
!O r.ım ' lıalrı 
o Funt fldrlh 

~o Ortffml ( \'dnan 
~o ı-·rı.nt (Is' ırre . 
!O Lc,·i Bulıar J 

ı rıorlô [ F.ıltmeoq 
ıo Kurnfı {C;cto!ldvif ) 
~ ı tınr A \0d! l:ttryıı J 
1 Ptı(tl Jıq,io) 1 J 
ı Rarsm•rHAimfor a] 
ı ZloU T.cb lstın 

ı Ptoiii fı'ad:illıib 
r.e - JRomıdt J 

lO Oln•r Vurd!ıo,·~ if 
ı ( C\·once ~t,-.;er 

!erden 7 • 87 numara Stt,000 
1911 5 ~nHlhCI~ Çık•rılifiıt tihvil
lerden 356-268 numara 50;000 
altın fri.nk itiramfy€ lfihanmıı
lardır. 

hı~ilterenin bir ta\'aSsut 
tek lifi . 

Paris, 17 tA.A) - Pariite. 
çikan itzeteierin l>irçôğu Fransa 

He İtalya arasında mualllk bu
lunan mei' eİelt:riii halİi ;~in in· 
giltei ttlft t:a~•Hut l~kUff&at! liu
lunmasi mUnascbetilc n~frettiliİe-

• ri ya21larda deniı i,l~rinin bal· 
tinde kıymetli neticeler vermit 
olan bo tuıüut\ın tarbıriiile 
Fransız-italyan meftifilne taalluk 
eden mllıaktrel~r miinil!B~tile 
vukuunun cloğru ve İialeh olmı· , 
yacağ• kanaatini iıhar etmekte· 
8irler. 

~-~-~~~~~~~_.!.;;;:__ __ ...;,_.;.....;. ____ .....,. ______ .;;.....;~ 

Müfettiş ~amzetliği müsabakası 
rf1iirkive Ziraat bankasından : 

.1 

S nl1an 931 pazar günü aab~aht Aiiki.ri. f!' btanliul Zira.it l;ın
ıı.ı.rrnt:la ıaat 9 da a~ılacak müsabaka ile ıs fnUfetlit rilnitedi alına· 
ealdir: Mnaffak olanlara ba4lattgrıti 120 lirl aylılt ili ıeyafii.t Ye lef
ti~lercle yol masraflarından bJı,k.a 8 Ura j~vıni;e •@rilir. 

ittin.it için ~vv~lemirCle lktıiat •eya hultul: f akUlt~l~rindeh ve 
'9.fftıt ulilmu aliy@i ticariye veyatnülli:iye nıela~plerınaen !>irinin 
ll~zunü ve yaliut lem sınıf müdavimi olmak lazımdır. Diier fakülte 
feya yükıek mektep mezunlarının mali müe11eaelerde en az iki •ene 
lıiamet römıü, bulunanları da müsabakaya dahil olabilirlu; 

Talipler :Ankara, İstanbul ve lzmfr zitlat \ianltllarıntlan alit&k· 
lan !Utnamed~ yazıh vesiltalarll birlikte niha:fH 31 matt 931 alltl· 
8bfta ki dar AnlelriSa. tef tit Heyeti hıüdürlüğUne bİ!zat •eyi. meltlup· 
I• müracaat etmit lnıfünma.Jidırl&f. 

1931 ~ 

T kse otomobilleri talimatnamesi 
1 - Karoseri ( Doco ) mar~ah ( )\ 1492 ) No. nefti renkte körük, siyah renkte çamur· 

luklatla altına ilaliel eden aksamı madeniye keza siyah renkte olacaktır. Canıların alt kısmında 
molöf nihayeHnClen itibaren iki J•n tarafla arkayı ihata elmek üzere ve dılıları ( ci8rt buçuk ) 
( ~.S , santimetre e.b'adında biri ıiyan ve iliri yine ayna markanın ( B. 1301 ) No. tahini rehkt.e 
olmak üzere dama vari tertip e8ihniş mUrabl:;alaHlan mütetekkil cem'an (9) santimetre genişlı-
ğinde bir bordür olacaktır. 

2 - Otomobiller ( Jandol~ ) olacak ve Jôförle müşteri arası camla .kapanmıı bulunacaktır. 
Şötörle pıüflerinin muhabere!ini temin içip bu cimın ıöför tarafındaki kısmı sürmeli olacaktır. 
Pencerelerde açılıp kapanma tertibatı temin edilnıiş bulunacaktır. Arkasına (24 X 12) santimetre 
eö'a8ıoaa cam konacaktır.Bu cam eb'adına yilıde yirmi beş derecesinde bir fark şayanı kabuldür. 
~8för mafiallin8c yalnız Ş&för için oturacak matial bulunacak ve öura8an artan ytr milft ri 
6agajına mahsuk olarak tjıfikılatak ve buradl. her ne sebeple olursa olsun liiÇ 'Kimse oturamı
yacaktrr. 

3 - G:amlit- kamilep ( Triplleks ) ntvinden olacak ve kapıların mandalları emniyet 
tertibatile mücehhez olacaktır. 

4 - Şehir dahilinde yürliyGt nizamı aat taraf olduğu cihetle direksiyon behemahal sol 
larafta bülunacal<lir. 

5 - OtomStHllttin iUStebı~leti maroken v~ya mnmasili mevattan imal edilmiş olacak Ye 
mutlai surtfte Bıerleriiide açıli ~~ntUe keten kılıf bulunacaktır. Bu keten örtüler sık sık 
1akımık çok leınıi "blcaktır. · 

6 - Takse otomobilleriod~ tarife.s ' !sas olarak (12,5) kilo benzin ile asğari yüz kilometre 
mesafe kat'ı kabul edilmiı olihltunt1an a. abaların evsafi buna tevfik edilecektir. Fazla benzin 
istihlak e<len takii sahiplerinin fsu noltta8ıh tarife alını itirazları kat'iyen mesmu olmıyacaktır. 

7 - Radyatörletin ön cebli Jeri nü1Q1ra pl,ltasan8an maada biç bir şeyle işgal eailemiye
~k ve ra~fatör kapaklannda mllzeyylnata dair bir ıey bulunmayıp sade ve düı kapak olacaktır. 

8 - f:iyevm \aksiae çalışmakta olan otomobiller · 1932 sentii kinunusanisiniri ilk g11ni1 
işbu talimetnamenin f>frinci mii~8esi mucibince tamamen boyanmış olacaktır. Aksı takdir3~ 
takside çalıımaları menedilecektir. 

9 - Yeniden v~ya muadet@n takıiye Çıltahlatal< olan yekaasak taksi modellerindeki 
otomobillerin taksimetresi hariçten ı&f&r ·ma&allinhi sağ tarafında ön siper camı hlzasın8a ve 
marıpiye yukarısında ve iş'ita.tı· mli•terirıtn oturduğu mahalden tamamen rihatça görlUebilecEk 
yUlt elCHlCte olacllHıt. T kıimetreler ü•t 1:arafıddın telvin etlilecekt1r. 

i Ô - Evvelce takside f;81IJIP la elyevm garajda metruk bırakılmı§ veya ist~nbuldan ıaıri 
beldelerden numa~a ahp da mahalli tiksisinde bu talimatnamenin neşri tarihine kadar çalıfaQ 
otomobilİerden İstanbul taksitinde çalatmak için numara almak istiyenler veyahut 19 Eylül 1930 
tarihinden evvel . mtil:;ayaa edildigi seyrfiiefer merliezin<le müseccel olan hususi otumobiller fen
nen iıtfmıtt salih liulunmak ve yalnız boya ab~iiiıına riayet edilmek şartile 1931 senesi nilia
yetine lt•tiar taksiye çı~arılabillH!r. An~k HöYaiini mukemmeliyeti sabit olanlar aa 1931 sene
sine l<aaar MaJ~ız bordürler iktitf ~81le61lir. 

11 - ceClCleC3en sipariş ~ihiıit ölın t! mülkiyeti beyannarfıe ile seyrOsef et m@rkeıince 
kaydeailmiş olan otomoliiller memleketimize gelmit veya herhangi bir mania sebebile henüz 
gelbi~mii oli&larıH §lpaHtltH 19 Eylülden etvel olduğu \'esaiki resmiye ile müspet olan otomo
Stner t1ıhi 01ıu6 u biaC:IC1e ahklmına tabi olacilklardır. 

· 12 - Her otoınobilele b~m kfaksiyon ve he!'l de korne bulunacaktır. 
13 ithu talimatnamenin te8rlc~n •_e tamaniii~ tatbiki için 1~33 senesi nihay~tine kadar 

mühlet veriln,Vıtir. Bu müddet ~ırlın~li iŞbu tallritatnamenin l>iluitıum mevadı lier n~vi otodio· 
biller için tatbik edilmiş bulunıtaktır . 

t 4 - Ofômo&iUerln 8rl taraf tamponu üzeHııe Hamule koymak memnudur. 
15 - 1~ E.,ı,nı 9_30 tari~li aazetelerle. itin edilen 19 maddelik yeknasak taksi otomobilleri 

talimatnamesı yerıne ışbu talımatname kaım o)muıtur. 
16 - işbu talimat~~me. hillfında hareketi f6rüfenlcr ceraimi beleaiyenin sureti tecziyesi 

=11;k~=% kan~n w:ı~.w~~t tecrir.e r o\u_nu:!~r; •.. .. - . 1 ,. 

İstanbul fielediyesind~n: Cihangit yadgın yerinde· 26 ncı a<lada 11,45 metre yüzünde ve 
11,8S ffietfe itnitabtiaı Uh~sınüaki arsanın metre mürabbama 22 lira kıymet laktir olunarak 
§atıfrnak Jçih lçtlf itilltayedeye ltöiiftiutlbr. Taliplerin şartnameyi ı6rm~l< için lier~n levazım 
1nodnrtttttı6e dltiıtfEdty~ iiı:ntn içlii !O liri ifilivlklfat teminat akçelerile beraber lbile gUHO 
olan 19-3·931 Ptflemlie günü lıat 15 e lcadır Enclimeni Daimiye mUracaatları. 

Fatih Belediye şdbesl ftiUd8tldfbnHen: Yenil<apıda Bostanyolu sokağı kaldıhifılarının talhlri 
becieIT keıTI oİan 1261 lira {8 kuruı bzerinaen kapalı zarf usulile mUnakasaya konmuştur • 
Martın 19 uncu perıembe günU saat lS te açılacağından talip olanların mezkur rUnde pey 
akçelerile birlikte Daire En~ümenint ve ihale şartl~rı içi~ de Baş f@n öiemurluj~na milracaatlan._,_ 

Fatih B~lediye ul:>!si mlidBrlUfUnc1e6: SofWari:la SJlili Efentli sokağı kaldırımlarının tamiri 
be0eli kelfi olin 10!2lira '6kutuı üzerinden kapalı zarf usulile münakasaya kanmuŞhır. Zarflar 
Mut!n19uncu perfembe gUnü s~at undÖrUe açılacaktır.Talip olanların peyakçelerile birlikte mezkOr 
günde Ôaire Encümenin~ ve i~!l~ ıarlları iç_in d~ D~ire Baş memurluğuna müracaatları. ~ 

Temizlik it!eri kamyonları l"ft tozumu ölifi 18S+895 ~badmda 30 adet iç ve Clıı g2+6 
Ebadınc1a ıekiı aelct iç •t 8ıt ~4+5 badında 4 adet iç ve <lış, 33+6;75 ebachnda iki adet 
iç ve dıt Jistik kapalı zarfla mtlnakasaya k<'nmuıtur, Taliplerin şlrtname almak için ber;un 
levazım mUdUrlüğüne müracaatları, teklif mektuplarımda ihale giinü olan 19 mart 931 perşembe 
gün~ saat 15 e l<adar encümeni daimiye vermeleri ilin olunur. . ~ 

istanliul bi!lediyl!liatden: lcrl tüilmekt! olan kanalizasyon ameliyatı dolayısile 21 mut 331 
tarihinden itibaren Süleymaniye cacfde5i ile Kaplanpaşa caddesi arasına bıüsadif Takvimhane 
caddesi kısmının bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. Ttıiiiı; i ıı lı isa ı'ı 11 nı u ın i m iid iri iği nelen: 

12 ,000 kı· ı 0 def ter ViıS ~vrfi·k l .. __ llllİl ______ dij.in·d~·n"'ııs•m•a•rt • .93ilı •ça•rşa•m•ba-gil.nillilllll•z•ay ... i 11!9•2~5-9!1112•6 .de•rs•i •.e.ne~siode 
c, \:;. a Piyanko müdMrlüğlinden: ~rtt 1~ tE münaka~ya aham olunaca- lstanbul 15 incı ilkrnekteptell 

,..,·ıı::.-~ amt>""rımızda bulunan Ar ... p harfl•n'IJ yazılan m"Jt:ı'·u~r u~dan taıı·p Alacaklaı·ın ,.e,· mı· mez aldıg·ım şehadetnameyi zayettiıtl'a ~ 1H1n oa • ıı; ıı; ıı::ı K Tahettirilecek olan 6.000 adet 2:l gın u • •• 

tl~fter cilt \'t evtaU ~-3-931 cumartesi günü pazarlıkla sahlacaktar. varaklı defterlerin pazarlıkla icra t>di· kurde plyankô müdürlüğiinde miite· Yenisini alAcağımdan hükrO 
t. ni'lerin 80 lira teminattarile btraber o gün Galata'da mübayaıt ıen münakasasrnda heher adedi ~çin şekkil tayyare miibayaat komi~ronumı. yoktur. 11 5,hdl 

l'ctht} ede ) luııl:ıhaddin maha t 
kôlriıyonuna müracaatlan. l irilea fiat haddı Jayıkında görülme· gelmeleri ilan olunur. t\o. JI i\lu:ızzez. 
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Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim $irk: eti Hıssedarf arına: 
l - mar t 931 ca tiHin m!l adif pcr, e~be gün~ :i:ıat on dı ~r b1Jçu1-t l . J.ıpH d~ nk mer,ezinde :oplanan Adapazan 

Türk Ticaret Rankası Ar.on im ~irk e ti hı ~~edar ları umumt heye ti aşa.Q;ıd:ı yaıılı l),W ~en esi lııLwço-ıle I; lrµz.ırar fıec;abını 
tasdik e dere'~ .\ lc clı~i ıdarc ve muı akı plapn ilırrnna 'e kazahÇ ' ergı •ı kat \ e rtı ıılı ;ur t<dı!me:- ,ıırtılc ) ıizdc on r; buçuk 
hc5abı le be ~ lirılılc bir hb~eniıı cırı i~i numaralı ç ılt kupo11u rntık ablliıı.le alımı ) eCli hüçu~ ~lıru f temettü te' l.ıınc , e intihap 
ıntidderlcri biten ~leclisi idare lırnnd n lfayri. l\Aın il ' e .\lehmtı A~ım Aeylerin ~ıı:alığa H murakıp \hnıet Behçet " 
,Yiostafa O~man BevJerin murakıpl ığa ı.içer ~ene müddetle intilıabın:ı "aı.ır rcrmi~tir. Temettü tcn:iine b:ışl ı ndıi!;ından hi~~e
darların Ban k ının Adapa1.a rındıı merket şubc 5ile, lstanbul, l.mıit. l.~ki~dıır, 11ohı, Düzeç, <J~n e. llilec ı k. 11ozü ili;, l(Utahy• 
Yenişehır, C mllk, ;\ Ju ta fa Kemal paşa. Bandırma . !\aram ur-al, Bi~a. lhrt ın, Hcnılck, Gerede, 'l' !.\ludur ü ~ubelcrine 
mti rııc:ı ~ tlı tı i(c;;elerini il-ır:ıt. ederek tcmehü ierini alınal:ırı ılılh olunur. 

Adapaıarı 11ürk Tıcaret Bankası J\nonim 
idare meclisi 

Ş:rketi 

Senet, çek \'c poliçal:ır 
Dem irbaş eşya \c rr<ı~at 
Muhtelif borçlular 
l\Tuvakkat hesaplar 
l\Juhtclif Jic. ıplar 
Xa1.1m hesapla• 

Tem•ir, teshin, mütderriki \e tamirit 
: :elciler, mehakitn, , o'. h:ı kkı huıur \ e 
ılanat ma.rafları 
f ley Hl umumiye ve şubelerin fevk • 
lıld e mtsr ft•rı 
Demirbaş eşya, tesişat \'e g•yri menkill 
~mnl i~ha akçesi 
Tel·dtııt f a!}:l erı 
Merkez ve şuabatın l!afİ k~rları 

9aQ senesi Hançoıu 

= 
Lira 

902.01 4 52 
T;'4,;'6J 0.1 
i 1.4.'3 I .36 
:"i8.9J5 65 

a rJ ,447 ,56 
1.708.920 JI 

;'~,498 .'36 
780.2.58 41 
17'0.686 12 
186.32 ! 13 

r .1 25,2J2 85 

I.000 

12,329 
6,990 

24 
76 

J J ,87.3 95 

ve Düyunat 
~~~~~1-Z_A_H_A_T~~- -.---L-ir-a~~t1 

Sermaye 
Şirketl e r müc!eneratı ' 'e hi-sedara ı 
F Iesııbı carikr .·e tıt!amı f ,andığı. 
\" adeJi ll1C\' tlU<tt 

Bankaltr Ye muhahırler 

Ödenecek çek \'C haY:ılelcr 
t\fohtclif alacnklılar 
J\lU\·akktır he.aplar 
Muhtelif he.saplar ve ~CÇt'n 
i\azım he~ııplar 

lhtl \'il t akçesi 
t '130 sene~i 'lfİ t cnıettüıı tı 

~:mtia ve A rdıyc tcmettül~:i 

Taahhüdat \·e siı;qrt:ı komiwonlan 

Lcniiııtı 

1.000.000 -
43,I6t 05 

1.572,344 70 
931,0to 34 

42,041 os 
39.702 3g 

780,158 41 
197,-128 78 
ıss.tss st 

1,125,252 85 
55,737 43 

149.438 4~ 

64 
3,382 

2:\,!-"J 53 

, 

12 mart 93 ı tarihine müsadif Peijcmbe günü ~ut on altıda A dapazarı n Ct• lllı.nka metli:cıdn k fedi:ll~öe olarak' iç&füa 
eden Adılpatarı Türk Ticaret ria n k :ı.;; ı An önim 'i~leti hi~caf'rlirı tiiiilıyenin te<iricen bir milybn liı a tczyl~ile iki milyon 
li ayi iölllğı na ,.~ beş ,·tiz bin IJr 1 ~cçm mek şartile münasip miktar lıımlllric hisse S!hedr çıklırılmuın ı ' c e.~as mukavcle
ı ılffienin J.!) 28, 24, 33, 35, :w. 4 ."ıncl mııt1delcrinin ı$ajıaak i şekilde tadiline karar Hrmişcir. Meclisi idare aldığlı salAhJyet 
Uilfrnn c ş:mcılli~ ruz oın lıralık n m!ı , • , üzbin liralık ta hamiline hisse i hracını müna•ip gördüğundcn ticaret kanununun 
.lgi üncü tnadde5i mııt:ibince r.sli hiss~.t .. rların h•kkı hıyar Ye tercihi bulunduiundan her· iki ne' i hiıı:ıedcn talip olduktan 
miktarda ta ahhüt etmek üzere ilAn mlhinöen itibaren öir ay zlt~ında bankanın Adapa zarında ıııerkczile lstanbul, fzmİt, 
Eskişeh i r. Bolu, f)üıcc, G cyu, Bilcci kı Uoıuruk, I~ Litahya, llen'ttck. Gcre'cie, ~hıdurnu, B:ındırrna. Biga, Y cni~chir, .Mustafa 
Kettıal paşa, Bartın, Gemlik ve I\ar2mursal ~ ıibtletin'C murıciıtlirı rica olünur. 

Erza ve levazımı saire münakasası 
ESKi MADDELEİ 

Seı-r.,, eye ait beşinci maddenin tadili tenii:H serma 
~ etıen io~r; karal'laştrrılacaldıı·. 

idare Meclisi 

YENi l\IABDELER 

Talep "' ihtiyaca göre meclisi idare kararlle blrka~ 
defada ikmal edilıf'ıel artil ' \'(! tnecll ·f idarece ttn.Afıt ~
dtıecek kısmı hamiline ım olht ıtk U f.e r~ ~erıttayd f>ll' h\n. 
~·on lira daha tezyit ile iki milyon liraya iblağ edllı'ı\i~ 

tfr. a ldllhll' :in hftmtttne att hisse mtktan ~-,uz b1r 

Yllkıek Orman mekf~bl rekf6f-, . 
üfünden: 
· BüyUICtferE8e YükUk 0rınan mektebi ile Orman ameliyat 

lielıitetiinin Mayıs 931 gayesine rcaaar bakiye erzilC ve levazımı 
' tire Jbtijacatı kapalı z1rf uiulile münalia aya konulmuitur. Ta
lpJe; ırtnamelerini görmek üzre hergUn vt münalCasaya İftirak 

iı;in d~ thmi Uta\~ olan 1 Nisa~ 931 tar~~f ne milsidif ÇarŞahilh 
klıno •aat 14 t Defterdarlık bınası dahıhnde mUesıesatı iktıaa
-~!~-~~U~a,,it ekomisyonulla gelmeleri ilin olunur. 

Hayvan Borsası intihap he
yetinden: 

. ki seıaeHk u.iiıl<leliui dolduran Ror!"~ lJor~ ~·~yetiıı
nıı.ı ~·~rhıe ı 9 .. lf art-931 perşonıbt' giiun ~·c111 .. ı ırıtılıap 
1.!tlılei! gı11 1 ı rı Bot·SI•ya riluka~-yeı :thOIH! n~ uu~lfoyuacı· 
hı"n o triiıı ·&ı. t 10· ,: 1. 3 c kntlur reylerırn verh1ck .. o ~ua uan 

l
uzere Horsa nıerkezi11dtı hazır bulunnHıl i ırı rıc~a o
unur 

~ . Urkı~re iş bankas1ndan · 
16 ~a .... t fl~ • •• H I.! 11 üzeri Ban-i· • vv I pazattesı gunu a"şa 1 • 

'~rnf~in ~italik kasa laf dair~ -i ınethaHn~e. b_ır 
Oıktar para buluhhıus öJihı~ nôan s~tlıbıhın 
İlAtikam1z HuUuk n{üşa viHiğine nıurıtcalltı 

n olun:ır. 

19 uncu maddenin ikfnci fıkra~: 
Şirketin menafiine mu-rafık her n~tı muatfleJ!tf ifa 'e 

merkez ve şuabatr i~in idarehane. ardiye Ye im~UU-anc 
olarak kullanrlai:ak emJ:\I< ,.t arıı.ıi isticar. i:-tira t~ is· 
tibdal n müdüranı H~ hilılmum memurin 'e müstahdjlo
rninı nasp. 

23 üncü maddenin birinci fıkrası: 
Heyeti umumiye her sene mart mahı zarfında ~irketin 

merkezinde sureti a diyede içtima eder. 

2-i üncü ma ddenin son fıkrasında: Şu kadar ki her 
bir hissedarrn ondan ziya de rey i olamıyaraktır . 

33 üncil ıtıaddenfn birinci fıkrası : 
Heyeti umumi~·e taı·a fından i~bu niz:imnam<' 

mına tı!\· fikan. 

33 inci madde ~irketin temettüatr ~afiyeshıiien cvvelö"t 
ihtiyat akc;esini te:;;kil e tmek üzere tefttettiiatt ıttezburenin 
YiL~de onu ifraz ,·e saniyen hilıl ist isna hisselerin cümle· 
s ine birinci temettii olanık herleli tesviye edilmis serma· 
~·eye yüıde alh ita~ına ldfa~· et cde'cek ı\;ebl;lğ tef;.11.; olun
tltıktah s()ntn tmki Ulan kısmı s ureti \ti~ ttd~ tAkSihı olu
nur. ~ih·l e ki : 

• YUzde on mc~liı:ıt idate azalarına 
Yftzdc iki murakıplara 
YUtde be~ miidiitan H mt>ntlırlnl illA.reve 
Ytiz<fe iiç~ mC"cfü•İ idarenin talep edect>tİ umuru milli)(· 

,.e hAnlj·e)~ 

· lirayı ge!;miyecektf r. 

19 uncu maddenin ikinci fıkra~r ı 

Şirketin mena fiine mu' af ık her ~"' f muame1Atr ifa 'tt 
müdtiranı ' 'e bil6nıum ınennı ı'in 'e müstahdemini nasıt 

:?3 üncü maddenin birinci fıkrası : 
Heyeti umnmi~·e her ~enci hesabi~ enin hitantıhı milte

akip üç ıı.r zarfrnda şiı·ket i n merk<'zinde su r eti ldiyMt"! 
i~thna eder 

24 üncü ma<lde: Şu kadaı· ki her biı· hissedahtnm on
dan :ziyade reyi olamryaca ktır. Yel.ill l' rin hissedaranifan 
olması meşruttur. 

33 Uneü maddenin birinci fıkrası: 

Heyeti umumiye ta ra fında n i~hu Psn::: mukavelename 
ahMmına tevfikan 

3~ inci madde: Şirketin temettüa tr . afiyei seneyi\'~ 
sinden ent!Ja ihtiya t a kcesini te~k i l e l111eıt Uzere te~ei
tliatı mezbutenin yüzde onu ifraz Ye saniyen bil~ istisna 
hisselerin cümles ine bil'in d t emettü olarak bedeli t esvlri 
edilnıi~ sermaye~· e yü zde altı itasına ldfayet ellecek m~b-
1:\f tefrik oJunhaktan son ı1t bnki k~ lnn kısmr ~uretı aU
yede tn h.si m olunur. ~Öyle ki : 

Yüzde on mecli si idare azalarına 
Yiizd e iki mu l'aktplara 

~:.üıde .. be5 mü~~~an ve memurini idarl'ye 
) uzde. uç meclıM ıdarenin tensi p edeceği umuru mım,. 

\ e hayn:re) e : 

( Dcıwm arka sayıfada) 



........,. 8 - V' AKIT 18 MART 1931 

Büyük kuın l 
( >rta .. 
Bakraç 

Karavana j 
Kefkır . 
Saplı tas 
l\'epçe 

Dünyarun en hassaı ve en dakik aaati olup 
15 sene için taahhUtlüdUr. 1929 ıeoesi ·Bar
selon meşherinde birinciliği kazanmıtbr. 
Fiatlarırı ehveniyeti •e saatlerin zarafeti 
bilba1Sa diğer mırkalarm fevkindedir 

Türkiye· için umumi vekili: 

V AHE ÜTÜCiY AN 
istanbul Sultan Hamam. No: 32 

M M. V. Satın elma illnl•n 

'\umuneleri Tophanede Lnazım eşya ·fe teçhizat ambarJOdadır 

Et biçağt . 1 
IJ:t 'satın , \"ıi munel~ri Fındıklıda rTey~timl7.dedlr. 

l'.:ı 'makine~· · 

Hava knaatı için balada cinsi yazılı on kalem matbah edevatı aleni 

münaltua:ya konmuştur. ihalesi 1/ol,'9.11 çarşamba günti saat H te Fındıklıda 
yapıİacaktır. Taliplerin bakıra taallak eden nümunelerin levazım eşya am

bannda ve şartname ve diğerlerine ait nümunelerin de Fındıklıda heyeti· 
miz.de girmeleri ve ihale saatinden evvel teminatlarile birlikte heyetimizde 
hazır bulunmaları. . .. .. 

t • 

Van askeri hastanesinin sekiz aylık 3 K. O. SA. AL. KOMISYONUN-
ekmeii kapalı zarfla münakasaya kon- DAN: 
mu~tur. ihalesi 28-3-931 cumartesi gü- Mütaahhit namına kapalı zarf usulile 
nü saat on dörtte Yanda askeri satın 24.000 kiJo kuru üzünı satın alınacak

alma komisyonunda yapılacaktır. tır. İhalesi 8 nisan 9~1 çarşamba gü· 

Seyrisef ain. 
Merkez: ıcentası: Galat.t K"öprü başı 

R. 2S62 ~ube acent~sı Sirkecide 

Mühürdar zade hanı lst 2740 

Jra~zon itinci P. 
(KARADENiZ) vapuru 19 

Mart Perıembe akşamı .Gala
tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon. Rize, Hopaya 

kalkacak ve dönüŞte Pazar, 

Rize, Of. Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Tirebo'u, Gireaun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Z~guldağa 

uğrıyacakbr. 

Mersin "POBbSI ," 
(ANT AL YA) :. vap\lrµ . 20 

Mart cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale,lzmir. Küllük, Hod· 

rum. Rados, Fethiye, Ant al ya, 

Aliiye ve Mersine kalkacak dö-

nilfte Taşucu, Anam ur, Finike, 

Andifli, Kalkan, Kuşadası Ça
nakkale Geliboluya da uğ'n-

yacaktır. A.:imette Çanakkale 

için yük ahnmaz 

Taliplerin evsaf ve şeraitini mez- nü saat 15 te icra kılına.çağından ta1ip-IH•-----••ı•zc--••••••••-ımıı•11111•11••• 
ktlr ·V&n komisyonunda görmeleri ve terin şartnameyi görmek için her gün Yelkenci \lPU.R· .. Am 1 
ihale ,saatinden en;eı teminatlarile tek öğleden evel ve ihaleye iştirak için de 
lifnamelerini vermek üzere Vaıi komis vakti muayyeninde komisyonumuzda Karadeniz postası 

yonuna muraca~u:rı. • hazır buıunmaıan. Sa m SU n vapM:'rt ls 

Taahhüdünü ifa edemiyen müteah- Kiralık kagir hane 
hft nam ve hesabına iki yiiz ' mahruti Bqiktaıta A'.karetlerde· 41 SS 

ÇARŞAMBA 

çadrr kapalı zarfla münakasaya kon· ' No. 1u han~ler"bilmilzayede i~r 
muştur. !halesi 2 nisan 931 tarihine mü · ı 

rünü akıamı 18 de Sirkeci .. 
.rdıbtnından llareketle (Zonıul-

sadif pe~mbe günü saat 15 te yapıla- edileceğinden ıebrıbaJin üçOncn 
<"aktrr. Taliplerin şartnameıdnl • gSr- Salı gUnllnden itibaren · yirmi 

'dak, ' Inebolu, Samaun, 
Ordu, Gire1Uo , Trabzon·;. 
-S6rmene Ye Rize ) iıkeJelerine 
azimet •e a..-det edecektir. 

ı t-k Uzre her gUn Merkez Satın Alma glln mOddetle aleni mli.Zayedeye 
Komisyonuna müracaatları. Ve miina· Yaze~ilmiştir. Talip · olanlann e• 
kaoY& iştirak edeceklerin o gUn ve sa daha ziyade malumat almak is-

1 atiriden' enel teklif ve teminat mek- tiyeülerin Martın 24 üncft Sah 
tuplarıru makbuz mukabilinde mez- gilnll ıaat on ilçe kadar mahalli 
kdr komlıJyon riyasetine tevdi eylemele mezkdrda 54 No. da mütevelli 

· Tafıilit İçin Sirkecide· Yel
lc~nci hanında kiin acentasına 
müracaat. Tel. lıtanbul: l SlS 
-ı• .... su AUI 

. ı n. kaymakamlığına ve yevmi mez-
• • * 

Piyanko müdürlüğünden: 

' Farkı İiyatı taahhüdünü ifa edemi

yen müteahhide ait olmak şartile İs
tanbul yollama müdür1üğü için on tiin 
kilo motörfn yağı 19/3/931 perşembe gü

. kurun ıaat onüçünden on beşi
ne kadar lıtanbul Evkaf mnd~
riyetinde idare encilmenine mü· 
racaat etmeleri. 

Nümuneleri \'eçhile 3.000.000 kağıt 

rozet ile 3.040.000 adet iine tap ve mü· 

bayaıı edi1eceğindfn tab•a ve itaya ta

lip olacakların 18 mart 931 ~arşamba 

günü aleni pazarlık suretlle münaka· 

saJarı icra edileceğinden )'evmi mezkur 

d~ pey akçelerile birlikte piyanko mü

dürlüğünde müteşek.ki1 tayyare müba

nü saat on dörtte Fındıkhda heyetimiz ---------------,-;--

de· pazar.Jıkla alınacaktır. TaJipferin D. Hor huruni 
~rtname ve nümunesini he)'..,etimizde 
gôt'meleı:i n ihale saatinden evve1 te
minatllrile hazır bulunmalan . . 

Helsoğuklu~u • frengi ademi iktidaı 

tcda\ ihıne~i. Beyoğlu Tokatlı~ an yınmd.ı 

Mıiktep sokak ~:; Tel. ~t 5~ yaa komisyonuna müracaatlan. 

Yüzde on beş sene zarfında satılamamak ,.e bu müddet 
esnasında nama muharrer bulunmak şartile mües:;is hak
kı olarak ihraç edilen bila kıymeti itibariyenin yüz adet 
hisse senedi eqhabına müte..cıaviyen taksim olunmak üzere 
ita ve. baki yüzde yetmiş ikinci hissei temettü olarak bil< 
umum hfssedarana teni olunur. . 
' .\ncak' meclisi idare hisselerini satacak mües~isJerin 

tltlep ve murafakati ile her müessis hisse senedine aJt f;On 

redi senelik temdtüatrn yekunundan aşağı Ye geçen 011 

.-enelik temettüat rckunıı"n'rlan 'yiıkarr o1mıyan bir bedel 
1edi)-·e etmek ~artilu m iie<-:sis· hi~elerini banka namına 
iştira .eder. Müba:yna edilen miie~sis his.1;e tıenetlerinin 
iştiradan sonr;tki ~cnetler . temettüatı bunların itfasına. 

haı;r ,.~ t:ıhsiı. olunur. ltfa edifon müessis hi~se senet
lerimn ternettüatı ihtiyat akçesine ıam edilir. 

ll9 uncu maddenin ikind fıkr~sı: 
~•ıkadar ki temdidi müddet n~Ja bir mislinden Cazla 

seım·ıyenin tezyit edilmesi , ·eya icap ederse ı;irl~etln ~afr 
şirl,etle birle~meai \e tah\'ilat ihracı n müessiı!ı hisseleri 
ınet•muuna tahsis olunan mekadir tenkis ve tadil edilme
rnek ~artiJe ~irkctin menafiini temin edecek surette işbu 
esns muka\:eJenamenin tadili maddelerin her halde hü
kumeti cümhuriyenin ruhsatrna mütenkkıfhr. 

t . 

47. inci madde: 3.i inci maddede ihraç edilf'cf'ği heynn 
o1nu.n mtit!!•f" hf~.,e Eıeneda.h eshabr şİl'krtia ~!"may~ 
ilerde tnyit edildiği takdirde hilakayt nwıl,ür ntaddedı• 

muayy,n nisbet dairesinde yüLde on beş temeUilden mÜS· 
tefit olacaklarc.1rr. 

.. ..,, 

Yüzde on bankanın 9:!9 ~enesinde heyeti umumiye ka· 
rarile müeı-;sislerden iştira eylediği 1100 adet bila kıyme· 
ti itibariye müessis hiıtselerinin 'imhasına 'Ve mütebaııki 
J:ü~de l~tmiş i~j~ci iıis'ııe'i; ~eD,?ettU ()!8r~k· bthimÜıİt hiss;_, 
darana tevzi olunur.- Mües..~is' hi8seleriı:ıin' , İ,nıhasından 
sonra teSis hakkı tefrik ~dilmiyerek'" ·. hi~~dara'na ikinci 
hissei temettü yüzde seksen nisbetinde dttğıtılır. 

.~9 uncu maddenin ildnci frkra..;ı: 
!juk:ıda ı ki temdidi mtiddet \e,> a bir mı~tı•Hıen razla 

"'trmayenin tt>zyit edilmesi , ·e.>a icap edel'S4! ~irketin saiı: 
~irketle birle~mesi ,.e tah\·ilat ihracı için şirketin . mena
fiini temin edecek surette işbu esas mukavelenamenfn 
madelerinin tadili iter halele hükiımeti cUmhttriyenin ruh
satına muta\•akkıftn-. 

17 ind madde: Banka; 01~rkez ve şuabatr \e teı:.iı; et
tiÇ'i ,., edec.'t8i ~irketJer için muktau idarehane', ardiye ve 
imaf:ith:ıne olarak kulfanılacak emlflk ve ara7:fyi İMtkar, 
i~tirn , ,e istibdal eı:lehil<.'c<.'ği gihi banı,a matluhatının is· 
tih.sını temin zıınmnda mecliı-i irl:uel\İn ~a?cclir \"C ka(a~i· 
1" t"mlnat Tt'fBen ferağ Yeya ipotek surdlle her net'f 
gayri menkul emrnJi irtihan ,.e indelhace tderruğ t''.\"• 

liyebilir '°' hac1.i ihtiyatı icrai mu,·akkat n sair hilcü""r 
le mesaili adliyede kanunen itaıoıı l:izım gelen kefaletname 
"' teminat mektuplarmı eşhası salist>nin taYassutuna ha
ee~ _kalmaks_ızın bizzat ban.ka usul ünde tanzim n ita eder. 

\ . 

13anl<ası En1lak ve Evtanı 
İstanbul Subesinden 

~ . 

Satılık Emlak 
• 1 • 

Esas No. 
267 

Mevkii ve nevi 

Küçükpazar Hacıkadın caddesi 66 · 36 · 69 
No. lı 133 m. m. arsa 

Teminat 

269 KınaJıada Ağası caddesi 72 No. lı 84 m. m. arsa 
270 • 279 Heybeliada Değirmen sokağında 2 mükerrer 

No. 1ı muhtelif saba ve eb•atta on kıf a arsa 

35 lira 
5 .. 

(Her biri 115 - 546 metre terbiinde) Muhtelif 
280 l;leybeliada ismetpaıa caddesi 62 No. arsa 1 O ., 
281 ,, " ti 64 it " 10 ,, 
Ballda yazılı arsalar bedelleri peıinen tesviye edilmek prtile 

bılmOzayede satılacağından taliplerin 2 - 4 • 1931 Perşembe g{infi 
saat on altıda şubemize müracaatları. [249) 

Emn.yet sandığı müdürlüğünde.n: 
ikraz Merhunabn cins ve nev'i Borçlunun 

N ~ o. -. . . " . ' t • ". • 

1 ~Q77. ~ir pırl~ntalı P:1ntaotif, bir roıa kut ibe E. Ülfet H: 
1217§ ,, çift foza küpe Mehmet Burhanettin ~ 
13016 ,, pırlantalı yüzük, bir p1rlantah agraf, bir 

elmaslı kol saati,bir roza iğnelik,bir roza yüzük,bir 
altın köstek, bir altın kolye, iki altın bilezik Mm. Trebuıler 

14376 Bir roza ylizük Fatma Zehra H. ı 
14612 ;: çift roza küpe Yusuf Kenan ~ 
17098 ,, p1rlantah gerdanlık ~ Fuat ·'' 
17694 ,, roza tek taş yüzük, bir altın uat Naiif " 
18798 ,, ;oza bilezik Aliye H. 
20641 ,, çift pırlantalı kOpe Saniha " 
21776 ,, pırlanta tek taş yllzük Meryem · ,, 
22190 ,, pırlantaL hurda gerdanlık Ahmet B. 
23155 ,, roza yftzük, bir ~mOt ıaat, bir gümüı tabaka Şerile H. 
24265 ,, albn hurda saat maaıaden. bir altın yüzllk Esma Bebiı:e,, 
24311 ,, gilmOş tuvalet takımı Vicdan ,, 
27333 " roza yüzük (Bir taı noksan). bir altın saat Ayte Nahide ,, 
32474 Üç altın .bilezik Kadri 8. 
32758 Bir roza iğne (Bir taş noksan) Omer V ufi ,, 
32812 ,, çift roıa küpe, bir çift pırlantalı kol düimesi Ali Mtimtaı ,, 
3,3QQ9 " altın ıaat ·:. ,,., . . . " . " . .. . 

0

33060 ·,,, çift pı~lanta liüpe," bir roı:a tek taş ytimk . Kadri . n I 

33188 iki çift roza küpe, bir çift roza küpe altı _ Nazmiye H. 
33S1ı'l Bir ~ift , fO~ ,iQl kO~ Hatice •v 

33858 Bir p\rla~taJı r.ü:ıQk " • Hav~a U· 
34115 ,, çift roza küp~ Azize " 
34137 Yedi gümüş zarf Hatice ,, 
34191 Bir roza tek taş yüzük Hayriye .. 
34207 iki roıa yüzük · Tevfik 8. 
34324 Bir pırlantalı iğoe, bir pırlantalı saat bet yüz 

yirmi dirhem gümüş Ahmet Hamit ,, 
34335 Bir çift ro:a küpe, bir roı:a yüzük• dört dirhem 

inci, bir incili nazarlık altını, bir elmaslı saat Zebra H. 
34362 Bir çift roza küpe Saffet ., 
34411 iki roza jğne, iki çift roza küpe, bir roıa yıldız 

(Bet taş noksan) bir roza yüzük, bir inci kolye, bir 
' incili nazarlık, iki nazarlık albm Hasene ,, 

34434 Bir roza yüzük (bir taf nok1an) Mehmet B. 
34518 ,, pırlanta yüzük . Zafer H. 
34599 Bir çift roza k,üpe, bir ' roza yüdlk Kıymet ,,~ 
34658 . Yirmi beş miskal inci. iki · çift roz:ı 'küpe, iki . · :. 

· roza iğne. bir ·ro1 "l yfü:ük, . bir altın ıaat, Uç albn . 
kordon, bir altın .östek ~ . L • , Suat B. 

· 34&72'-:Bi,r -fncllf:-<>rtası• -p1t·la~*' bilez'ik . . . ... . /: • M~id~ tt 
34116 · · ~···· roza · gerdan 'ık . , , . ; '" ··:r. ;,_ i'... irfap : .Plı 
34729 ,, ~· pnlanta 

1
·ve :bir inci· yUıük, bir p1rla~alı kı- r .• r_.1 

ravat iğnesi Makbule rıo 

34783 Bir pırlantalı tek taş yüzük. bir pırlanta agraf 
(Bir_ t~ş noksanı , bir pırlantalı bilezik, bir el· 

. rqa~lt bilezik saati . . _ .... _ · • Feyzi 8- ~ 
34796 Bir ·Çitt pırlanta küpe (Bir taı iıok~~n~. bir roza 

l!JSŞ&llah, iki · plrlantalı. bir roza yilzük, bi'i" çi~ ~ . _ _ '.1• 

pırlantalı kol düğmesi, bir roza kravat İğnesi, iki 
altın saat, bir aJtm bilezik saati, bir altın köatek 
bir altın kalem, beş yüz dirhem gUmüş Emine f'(. 

34899 Bir pırlanta yüzük. bir pırlantalı bilezik, bir el-
• maslt şadleıi. bir altm köstek. . Sabiha ,, 
Yukarda isimleri yaz.ılı ıevat altan, gümüş ve mücevherat 111"

1 

kabilinde Sandığımızdan ist!kraz etmiı oldukları mebaliği v•de"' 
sinde teeliye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ilı•; 
metgAhlannda lebJiğat ifası için icra kılınan ve yapılan tabkilı• 
neticesinde bulunmadıklarmdan tarihi iJandan itibaren (91) ıe; 
zarfmda tediyei deyn veya tecdidi muameJe eylemedikleri t• 
tirde mcrhunatı mcz~ürenin bilmüıayede saltlacağı ilin ol~ 

Sirkeci 6mrüğü Müdürlüğünden: 
2 Bavul lpek Kumaf, Dıntela ve Kürk jtl' 
Cins ve nev'i yuk~rda yazılı bir kalem eıyanm 29-3-931 ted' 

hine mUsacif Pazartesi günü Sirkeci GümrOğOnde biJmiltaf 
satılacağı ilin olunur. ~ 

:e::::z l\leti'Ul Müdür Refik Ahide& . ' 
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Profesyonelliğe doğru Heyecanla beklenen mac: 
c... ........ .;..------------------> ı-- , Avrupanın yaptığı ücret- F enerbahçe ve Galatasaray yarin e~ 

li amatörlük nasil olur? mühim maçlarını yapıyorlar 
Hemen bütün Avrupada futbolün te-Fenerbahçenin bir hafta evci Vefaya yenilmiş olma
rcakkisini temin ed~n b~ ~ekil bizde sı hu · maçın ehemmiyetini azcaltır mı? Fenerhcaahçe ve 

kabili tatbıJc ~ıdır? . . Li~!!~~~~.~!i~~.r.~~ mcaç hakkında ne dütünüyorlar? 
Avrupada. •on llJlat" zal"fında .iiporı mm ettıg-ı ılvııntaJJardan ıstıfade et- rak Feneı·bah ·ı G· l t . k . "' k · · k l" ı d .. · çe ı e a a asaıayı arşı -

noktai nazarından en mühim hareket- me ıçın u up er e ucretlı oyuncu oy kar§ıya getiriyor Yarın lstanbul haf. 
ter muhtelif memleketlerin futbolde natmak. Jste Pntnsız futbol federasyo talard·ınbe . b kJ. ' b ' .. h. ' 

il
. b" "k ı · •t· ·ı b' · ' rı e enen u mu ım maça 

amatörlüg·ü terkederek profesyone t· nu uyu ur ı ına ı e ır nızamname "ahit oh .. k . h 1 d C ti' J "" ' Ccl ... 
ğe doğru gitmek hususunda gösterdık. azır a ı. ere ı oyuncu arın amatör B k . 1 · k l" ı d ı b'I - . . u aı şı a~rna o;;por hayatımızın en 
leri temavüllerdir. -u up er e nası oynı.ra 1 ecc~ını ala- calibi dikkat h · - . 'd' · AJ

0

k h 
• mi k tl . cakl·ırı tahsı· ·:ıt h· dd' . . . . adıse~ı ıı. a a ve e 

Futholde en kuvvetli me e e erı ' :s ın ,t 1 azamısını, ye . . 1 .• • .... .. ·· .. k' k ı.. d •· t' k · · ·b· c,mı JR nız ıkı klubun taraftarlan-
sövle bir gözden geçirirsek gorııruz ·ı u up egı:;; ırme ıçın ta ı olacakları . 1 . . •. ~ • . · b' hk·· .. ·t· t ·b· · nı, ya nız ~porculan degıl spordan çoli 
tam manasile amator olarak hıç ır a am Te şeı,u ı es ıt ettı. . k 1 . .. . . F' 1 1 . . uz,1 o anlan bile me"gul eder. 
memleket yoktur. Mette1:1 amator gıbı ransız arın m hareketı bırçok nok B . 'b ~ ·· · . F · t d · l'b' d'kk· t ·. u ıtı arla }'enerle Galatasaraym 
gorünen İtalya Almanya, h,ttta ı an a an ca ı ı ı .t tıı. Fransada mez- f tb 1 . anın kuliiplerinin kısmı azamında kur nizamname yazılarının derpiş et- u h: i":h~sın_da karşılaşması sporu 
(gizli) profesvoneller yardır. tikleri (ücretli oyuncu) fı•nsız futho- :.~ .. d u b' aıresınden barice taşıran fe-. 

Profesyon;lliğe doğru ilk samimi !ünün inkiı;;afı i~in pek rniifit olacağını '
1 ~~. e. 

1 ~ sp~r bayra~ı oluyor.. . 
adım birkac a• evvel AJmanyada atıl- a~ağıdaki esbahıı. istinat ettiriYorlar k' :tı ınkı musabaka hk maçlarının t· , .; • • · · ıncı devre · · · · · · k 1 dı. Fakat Almanyada liiiya~i. tcş~ila~a ı. - Pr?.f~syonel bir oyuncu takım- drr. ll.i rn -~ını~ .· ık~ncı arşı ~Jması· 
tabi olan mıntaka heyetlerınm bır tur dakı meYkıını kaybetmemek iyi bir va- t t kıp bıtıncı devrede dıger al· 
lü anlasamamaliiı gayri ıit\mimi :mıa- ziyette bulunmak icin amatör ovuncu-

1.b.akı~ı mağlup etmişler ve yalnız bi-
:. • • rı ırlerıl 1 1 k 90 

törlükten kurtulmak icin yapılan bu dan daha ziyade ~alısır. Amatör 0 .. ·tın e Jerabere ka ara ar PU· ~ • ·' rnnla b 'lk b !'ki b' · teşebbüsün bir müddet akim kalması· cu da taıktmdan atılmak istemez. Fa- . . ~ ı . safhayı bera er ı · e ıtır 
na sebebi) et verdi. kat atılırı-:a onun i~in zivan valnız ma- m~~leı dı. lkmci devrede yapacaklan 

ltalya profe.ı;yonelliğfni resmen İ· nevidir. Halbuki J>l'ofes;·oneİ bir ~yun ~·~sabak_a hangisinin diğe~i~den y~k 
lan etmiyor. Hangi ilttikler altında cunun takımdan atılması demek, ku- s~k .oldu~~unu gösterirken bmnden bırl 
gizli profesyonelliği idame ettirmek lüple olan mukavelesinin bozulması nı !iampıyon ~ıkaracaktı. Fakat bu ge-istediği pek anlaşılmıyor. bin netice kazancının kesilmesi deU:ek~ çen cum.~ ~-ününe kadar olan vaziyettir. .. , »"•r: • ·~·"' "'" • • 

Bugün amatörlükle profesyonelliği tir. l~te profesyonel oyuncu mevkiini r:u~agu?~Fenerhiçbeklenmezkenveı Hangisi kaza.nacak ac b ? 
telif etmek hususunda Fransızlarrn kaybetmekle hem manevi hem rnadd' fa:;_a Y~nıhnce aı-a)arında Galatasaray . . ~ . 

8 

bulduğu ve ilmi ..-e ameli noktai nazar- bir zarara girmiş olur J Jehıne ıki puvnnhk bir fark hasıl oldu. c.eçen seferki karşılaşmadan heye:anlı ~ır enıstıtane 
dan faideli olacağ·ı tahmin edilen yeni 2 cu·· . tl: . ) .. . Çünkü ayni gün Galatasaray da kuvvet ym karşısına ekstk puvanla çıkarıyor. nasıl hır tesır yapacağını herkes düşü 

. . - cı e ı oyuncu usulu 1hdas . . < • v b' h f 1 d h · · .. A b F b' h bır sıstenıi mevzzu bahilll edeceg·iz ed'l kl 
1 

• it ral\ıbi Besiktası yenmiş bulunuyor- e ır a ta evve a a zaıf addedılen nuyor. ca a ener ır afta evvel 
-,.. • • • 1 me e oyuncu arın sıhhatine de " :.. ·ı · ı d·~· bo .-... b' 

. ranaız futbol müteha•ısları - hizmet edil mi ı Ç" .. . . du. bir kuvvete mağlUp olmus bir" vaziyet- yem mış o manın ver ıgı Zuıı ır ma bılh.assa spor t ı . . !il o uyor. unku fakır hır s . ti k b" bilt·· v b' , .•. gaze e erı vasıtasıle - amatör oyuncu sarfettiği ayr . Bu maç şimcli Feneri Galatasara· te. nevıya a çı ıp us un agır ır sayı 
profes)onellıgın yurdu olan tngilter~- !afi edecek gıdayı al k .k;.d etı te- farkile mi yenilecek yoksa bu ademi 
de birçok tetkikat yaptıktan sonra mahrumdur H~tlbuk.m(~. 1 ti~ arından ı· 1 muvaffakıyet bir ikaz mahiyetine geç-
.. ı bir ·i tem k d l u·- • • 1 ucre 1 oyuncu> B · ·.r t· d d h ı b ŞOY e ıs l5 çı ar ı ar: cretli O· sınıfına gecince gıda teda 'k t k. . zr szrrzn lıJŞBSl l e a a cana aşla mı oynıyacak? •• ~ rı e me ıcın H k b' t" l" .. l" · · 

yunlcu.h d 1· • F' l f elindeki Yesait artmış olacak binn;ti- . b .~rı·es lır. ur.~ sdoy uyor. Bıttabı 
_ za .. e e ~~ • ran.-.ız ar, utbol ku ce sıhhati ,·ikaye edil mi~ olacak. N• • • ? u soy ıyen _en? ıçın e. ~~nerbahçe luplerını dogıudan doğruya profesyo- J:<'ransız mütehassıslan (" . . ıçın esrarengızmı• ş ' kaptanı Zekı Rıza da bır fikir derme· 

nel ilan etmiyorlar. Bunun sebebi de: yuncu) usulünün te"lı't d ~~ıeth 0 • • •• yan ederse bu çok kıymetlidir. Zeki Ri-
.. 1 f . 1 1 k . ' e ecegı daha b h t T" ks - . Şayet kulup er pro eı;r.one o ursa a- bırçok faidelerden bahsedi 'orla za u usus a ur pora yazdıgı hır 

, 

.. 

--

... 

• 

• /f 

) r. · V z • B G J makalede diyor ki: ~ USUi lya • Q QfQSQTQYl SOn da- "Evvela Vefaya karşı mağlrıbiyet 

hl
.kaya ka .Jar ne .Jen saklıyor.. amillerini teşrih edelim: Bence Vefaya Ut u~ şu şeylerin tesirile yenildik: 

Galatasaray futbol başkaptanı ol· 1 - Takıma biJmecburiye idmansız 
mak hasebile Galatasaray takımını ter oyuncu konması. 
tip eden Yusuf Ziya Beyin hayatta en 

2 
- Rakibin istisgar edilmesi. Ma· 

büyük zevki futbole ait işleri saklamak ça bidayette h1zımge1en ehemmiyetin 
\'e nihayet herkese en son dakikada verilmemesi. Oyun mütevazin vaziyet-
söyleyivermektir. Bunu bilhassa Galata te gidip gol da olmayınca ve ofsaytlar 
saray takımı Fenerle karşılaşacağı za- çıkınca takıma muzir bir asabiyet ha-

man görürüz. Sarı kırmızı takım o ma vası hakim olması. 
ça çıkıncıya kadar bir srr halinde sak 3 - Penaltının kaçırılması .. 
lanır. Nitekim bu sefer de öyle oluyor.. Vefaya yenildik. Yarın Galatasaray. 
Galatasaray takımı halledilmesi gü9 la oynuyoruz. Bu mağlfıbiyetimizin 
bir bilmece gibi. bu hafta yapacağımız Galatasaray 

Yusuf Ziya neyin bu hareketinin sa maçı iizerinde miicssir olacağını zannet 
dece bir zevk ve arzudan ibaret olma· mıyorum. Filhakika Galatasaray bu 
dığım Havacılık mecmuasının son çı· sene, geçen sene bizim çalışmaya mu. 
kan sayısındaki mektubundan öğreniyo \•affnk olduğumuz gibi hareket etmiş, 
ruz. esaslı ve çok muntazam l.ıir programla 

Yusuf Ziya Bey mezkQr mecmuanın hazırlanmış biz i c lıazı oyuncuların 
Galatasaray - Fener maçının muhtemel hususi vaziyetleri \ c hazı imkansızlıl\• 
neticesi hakkında sorduğu suale ce· (Lütfen Sn} ıfıyı çeviriniz) 
vap vcremiyeceğini söylerken takımı ···-··---···························· .. ·-············-
sondakikaya kadar niçin bir. sır gibi , ları \'e bilhao;:sa Fenerhah('.eli arkadaşla 
sakladığını şu satırlarla anlatıyor: rımızı gerek maçtan e" el Ye gerek rna 

•. l<'~k~t bu da. bir sır ifŞa etmek de- . Yusuf Ziya B. ça çıknrk~~ si~!rlc~diri) or. Çünlı:ii, 
gıl mıdır? bılh~a Fenerbahçe maçlarında daha maçt~n e~~cl gunlcıce takımın şeklini 

Yusuf Ziya Bey diyor ki: dikkatle tatbik ederiz. Bu usulümüzün t~~mıne ugr~şıyoılar lıu bir; maç gü-
"- ötedenberi azami derecede ria- birçok sebepleri var. Mecmuanrzı cc· ".~ de !nhmın ettikleri şeklin bü~bü

yet ettiğimiz bir an'anemiz vardır. vapsrz brrakmamak için, hiç olmazsa tun nk~ı çıkı~or. Ru dıt ilci 5inlrlenmi~ 
Herhangi bir maçta takımımızın şekli bu sebeplerden başlıca ikisini bildire- ~~srm ~u\Veı _mant.viyel!!inden hiç de-
ni saklarız. Takımın tarzı teşekküliinü yim: gıl~e dortte bırini kaybeder. 
kendi futbolcularımız hile ancak saha- 1 - Takımımızın gizlenmesi ha~ım· 2 - Takımı ha!mın :r:avrf n kt 1 

k 
.. - · 

1 
.. .; o n il rı-

y:.ı çı arken ogrenır er. Bu nn'aneyi Bu mağhlbiyetin yarınki maç için na gore teşkil etmel\ lbrmdı n· F r. ız e-

, " .,,.. . ıııoıııııııı•~ ..... ~-···--·-....... _,.,.,.,..u, ... .,~""""''mDt-n•""•n•-111111111111 nerb::ıhcelilerin gizli tutııb'I ki · 
... .~ ~....s ... ~ Memleketımızde mutedil bir şekilde 'ekilde mt'mlelı:ete ithıtl edilmiş profel!! takımı bile t h . d 

1 

ece erı 
..... ? pr f · ırk kab'I ·d· ? .. " a rnın e ebildiğimiz iç' 
r-roTesyoneili.?...e dOğr"U mu .? ~ '?"• 1 : • '. mı ır. Futbolu- yonellik ~imdiye kadar menfi bir neti- daha dokru•u onların futb 1 1 ın. l!!iı ken muzun ılerlemc..;ı ıçın müessir olabilir . . .• o cu arı mu-

... Arsenal oyunculan bir .kupa maçında harikalar yaratır mi? Rm vetli ve esaslı bir t k'l ... t . - ce vermemı~tır. Profe!'!yonellıgin umu- ayyen olduğu i~in bı.knnımıu onların 
-.nç" · · I" ·· b' eş 1 

<! )a i b h ı t:\b' ld • · ııı.yıf nol·t 1 -

kal 

ergısı ,·ermek b . . (-n tr oyuncu) usu unun ır ta. pılmak kahil mi? m u rlln ara . ı o ugu ınkh edile \ ıı. l\rınıı. ıore te~il edehili,,·o 
acaJd mec urıyetınde vere 1 • d ' F k t f ti 1" t kk' · ru7. F21.k t 1 " 

tolc •l ar. Bu da zaten varidah ek kım mahzuru olduOunu a unutma- Bütün hu me<"eleled gele<ek hir m•« • • u ıo un ,,. "' nokt•i . .. • • on ar. umumun ""maren· 
tlır t nuyan kulüpleri mu""'k''l b" P_ .. k ı·zımdtr. Fakat hu mahrnrlar te- makalede tetkik ,.e izah edeceğiz: nuarındıtn prnfe,:rnnelliğin :tm:ttör- ~.ı:ı:, namını Hrdlkleri takımımır.ın sek 

.,e e dU U • • ~ u ır '\'a· ma a · d· ·· ... 1 .. , . .. - . ~ lını a k h .. " lera .. ş rebılır. Binaenaleyh kulü . min ettiği menafi )anın a. goıu mu- 'ı_aını_z şu kadar ~öylcmekle iktifllılugc fıtık nldu~unu kabul etmemek , , nc:t M ad~ rordUkleri için la· 
nıator kalarak profesyoneli'.. t . etlrlım kı muntazam ve iyi düşünülmüş mümkün değildir. J ıf ~ eyıt kunetlı tllraCluımın karsa ıgm e- ) or. tedbır ala.mıyorlar. 



ie!!!!8 - VAKIT19MART193te!!l!ll ... ______________ .,... __ m!B __ • __ _..._.._......_ __________ .__ ____ .!l!l!!!!!!l!!!!l_.~9!!!!!!!!!!B!!!~.-,........------=-...--

----- ---------·------

fl<ibrillar ·. Arasında . . . 
--- ·------ ·~ .. " '• · • ... --·- ,_~ -------· _.:.____ ----- _:_._.:._ _____ --

Altından ateşi eksilmiyen kazan 

Şatrancın Tarihi 

Adolpb Bayersdorfer'in (şam
piyon hareklbmızı tahdit ede
bilir fakat bizi ancak kaide 
kurtanr) isimli çok munfftk 
olan meselelerinden iki ham
lelik: 

u 
Beyazlar 

Siyahlar 

Beyazlar iki hamlede 
mat eder 

Beyazların aletleri: Şah, 
ıir, bir kale, iki at, iki fil, 
dört piyade. 

Siyahların aletleri: Şah, bir 
kale, iki at, bir fil, iki piyade. 
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------------------------------------:---~-~ --Muhtelit J-!akem m~~k~rnelerin?~ . \1alnt okuyuculannm -. 
~""'- - •• .,.__ dert ortağıdır 
Bi;::e l·ctıerin sür atle bıtırılmesı ıçın 

o Bulmaca o 1

- Kiralık yer ---
Ankara caddesinde Orhan 

yazınız y . ı 2 3 4 s 6 7 8 9 ıo 11 

-------=-----...,. ah nan tedbırler ve kararlar ı z Q N ~HA -r A 
"\. " d 2 L ıili [il O ~ A ~ O L U ıf< @: J Ajanınıız Emin Ali Beyin. ver ıği n1ühin1 nıalum~t 3 E [j][il K A M. ER il 8 A 

il' ı · ı .. y an muhtelit hakem iki ajanlığın mahkemenin yüksek mu· 4 Z O K A rr;ı u-:raı A S 1 i L ' va . ı A h. t. Turk - un . - . ~ l!!J Je- I erin ~ a a tye 1 k . b gu .. n ıı davaya bakacak- rakabe.sı attmda yapacağı tevhıdı me- 5 ==-_~-"ıijı W• A 1jj1 E S p r.ı_ • . A. ıliiilJljj 
mah emesı u M'll~ b . ·ı .. 1 .. . . b ü :ı~ l!!!!J ~\!!! -a· y • _ . B 1 arasında Yunan ı ı an saı ı e oy e umıt ediyorum kı ug n 6 N A M U S S t.J z L U K 

ı • enı kanun Jayıhası müna- t1r. t un far dan hükumetimiz aleyhine mevcut ve çok fazla bir halde olan da-
7
) I'iil lj. E ~1-p U T 1 ı 

1 b ti) b• .. kası ara ın .. . 'dd llfı • 1 
• 1iı A 'W !ii el1• e e e ır mutalea 1 lan da,·a da vardır. vaların pek muhım bir ktsmı cı en ·' !l ı--ı ~ ~ ~ s b k açı mış 0 

· · • .. •• b' 8 H O R A 'iit Z rm1 ·· K ·· Z 
1r. • ı valilerden ;\lümtaz B. yazıyor: Dün umumi aja~ımız Emın. ~lı. H. çok k_ısa. bır muddet zarfında katı ır !!!!. l!!!J o u 
idİ Yakıtın 28 tubat t ·hli n. • k d"sile görüşen hır muharrırımıze hale ıktıran edeeektir. Ru tarzı hare- 9 A L liJ S ~ il A K fil Z A 

L arı nuı en 1 
• h kk d k · f ı· ı · 1 T U B • - · U --Jdt -...urd ı·ı . _, .. h. I • hkemeferin faaliyetlerı a ın a şu et aynı zamanda mahkeme aa ı)·e ı- ı I~. liJ U Z j ü JM 

-'-• a va ı enn saıa ıyet enne ma . · 1 "tt h' h · t , 
~r tan · d'l k 1 ... _ altlmatı vermiştır: nı ası mu e ıt mesaiye ta sts e me· 11 A K A L liiil• K 'ii1 z A M K 
"'- ıım e ı en anun ayı m hk .. M .. t . d • f h"k" t .. J i•l 
-...nın . . . w. • "Evelki gün ına eme reısı . sını emın e eceginden iki tara u u- . 
bi mechse ve~ıl~ıgıne daır Pök ve Yunan hükQmetinin delekesi rnetJeri kadar beynelmilel yüksek mah Evvelkı bıılma.camızm ht!ll · 

r telgraf mUnderıçtir. Bu hk· 1\1. lstavropulos ile üç saat süren bir keme için de memnuniyetle telakki e· ledilmı~ ıeklı 
~•ya g8re adli Ye a•keri me~ur- içtima yaptık:. B~ içtimada h~ı: iki dilmiş olacağın~ kaniim. . 'L J q .) tı 7 K 9 ıu 11 
dır • mtııteına olarak dıgen hük6metin mutt~h!t. arzus~ . da~ı~ınde Öyle zannedıyorum ki mahkemenın •• ı•l 
eva1re mensup memurları işlerin süratle_ bıtmımesi ıçın . .1t.~ıh~zı ah den mu an en zamanı g~I me~d~n e- = ,~!!J • 
rı:ıOrakabe etmek ve )Ozum icap eden tedbırler etrafında goruşti.ik. vel mevcut davalann üç dort bını tas- liJI I~ !il 
ıarecekleri memurlara işten el· İşlerin mahiyeti itibarile ayrı ayrı züm fiye edilmiş olacaktır. Şimdiye kadar -. ·- -=- -- fi] ' 
Çektirmek 'ht te.-bih reye kabili tefrik olduğu görüldü. Bun avamili muhtelife tesirile mesaisini 1 ı 

ve 1 ar ve · · d b'lh A k ·ı·ı-r t · d b 
1 

C••·• k ı·h' t• • • ıarm ıçın e ı assa n ara ı ı a na- anzım e ememiş olan bu mahkeme U· IW rE!i. 

1.-..an verme ıa a ıye ı verı . ahka .. .,b. ı d ı .. 'dd · · ı k b' :!!! l!i!I •Yor z t l d V l'1 re mesı n.mına 1.4 ı o an ava arın gun cı en mucıbı teşekkür o aca ır 
bu • •.en ev~e ~e . e a 1 e • kolay bir usul ile ve hemen hemen surette gayret ve faaliyetini teksif et-

aal&bıyet verılmıJtı. Fakat ba toptan intacrnın mümkün olduğunu miş bulunmaktadır. 2500 ü Türklere 
Zı_ baıır ve vekiller valilerin ken· Yunan hükfimeti mümessili ile müşa. ait olmak üzere 11000 dava: ,·ardır. 
d~ IDümesailleri olduğunu nazarı hede ettik. İtalyan mahkemesi mesaisini ahden 

filı~ 
il .[j 

[i] l]i 

l ~ 

B. hanının zemin katında, iki 
üç tabı makinesi kurmağa, 
depo ve mücellitaııe yaµıuağa 
müsait geniş bir yer kiraya 
verilecektir. 

Görmek isteyenlerle. talip 
olanların Vakıt idare müdür
lllğüne müracaat etmeleri. 

Seyr1sef ain 
------------------------

1 

\1 crkcı ıccnca.;ı. Calat ı ı,orni lıa~ı 

J~ ~362 ~ube RCcnıa ;;ı :-;ırke('İcfr 

Mühürdar 7.ıide hanı l• ı . .!:'40 

Jn~zon ttincı ~. 
(KARADENiZ) \·apuru 19 

Mart Perşembe akşamı Gala-

dılckate almayarak ve kendi da~ Bugünden itibaren her iki hükumet muayyen olan zamandan evel bitirdL 1 
frelerine mensup memurları mlim- ajanlığı ~ah~~me ka_leminde bu itt. ~iyebilirim ki muhtelif muahedel.erle 1 ı 
lcg11 old - k d lilerin nü· JA.fname hükmune tabı davaları tefrik bırçok memleketlerde harbi umumıden 

ı -lil l 

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

rrabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Ri:ı:e, Of, Sürmene, Trabzon, 

PoJatane, Tirebolu, Gireaun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğnyacaktır. 

"1zı ~gu d a a~ va k me· etmeğe başladı. Tefrik edilen davalar sonra tesis etmiş bulunan hakem mah· Bugünkü bıılmacamız 
lil an 8 tın an çı ~~m.a . le d' peyderpey birer listeye dercedilecek kemeleri içinde ınanayi tamile va- Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 

e o esuatı degıttırmıt er ı. ve her iki hükQmet ajanhğı müşterek zifesini bitirmiş ilk mahkeme budur. 1 - Rt111ım kız (8) 
hiıkaınet itlerinin cereyanı bun• imza edilmiş bir nota ile o Ji~tedeki Romen muhakemesi, iki seneye. yakın 2 - Modern (4) 
d•n mOteeısir olrnutlu. davaların kaydının terkinini mahke- bir zamandanberi tadili faaliyet etmit 3 - Bir nakil v~ıta&ı (4), topluluk 

Bu itibark abkAmı mezküre· meden istiyecektir. lki taraf ajanlığı tir. Binaenaleyh bugün mevcut adde- (6) Mersin Postası 
lliıı tecdit ve ihyasına karar ve· gibi bu işlerin teshiline büyük ehemmi- dilmiyebillr. 4 - Yüksek bir yer (6), ucu. kanca-
tilın • k sip ve muvafıktır. yet atfeden reis M. Pök de böyle lis- İngiliz mahkemesinden sadır olan lı ip ( 4) 

(ANTALYA) vapuru 20 

Mart cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, KüllUk, Bod-Aeaı pke b~u·k· kt 'd' te gelince en seri usulü muhakeme ile kat'i kararlar bugüne kadar dört yiizU 5 - Fransızca nadir (3), aml>ar (4) 
nca ıı ı ı no a van ı f ta t . d ~. . d . t . . 6 li b. (8) ha k 

1
•
1 

n cmr emın e ecegını va ettı. Ik geçmıştır. Geriye kalan davaların da - Kıymet ır taç 
tır oluyor. Va ıa va 1 er umu- mühim zümre böy1e bir tarZJ halle ik· yeni sene başma kadar bitirileceği kuv 1 - Aşk ildhl (4) 

rq aıkeriye ile allkadar olamaz tiran etti. vetle melhuzdur. 8 - Bir yemek (6) 
rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Aliiye Ye Mersine kalkacak dö· 
•• umuru adliyenin istiklAline . Yine tasfiye tedbirlerinden olarak Fransız ve Belçika mahkemelerine 9 - 49 ••• (4), aual (5) 
tealluk eden hususata mlldahale şımdfy~ kadar harçlarını yatırmamış gelince reis Holandalı M. Aserin son 10 - Kitle (5), bir ~içek (3) nilıte Taşucu, Anamur, Finike, 
edenıeı iıelerde memurini adli· milddeı1e~e s~n bir ihtar. daha .yapı- zamanlardaki rahat.sız1ığı munta~m 11 - Kalıve gibi bir ıey (5), sabmu Andifli, Kalkan, Kuşada!ı, Ça-
Yenin Tazifelerine muntazamen larak tayın edılecek kısa hır müddet ve mutat mesaisini yapmasına mlnı ol· (4) nakkale, Geliboluya da uğrı-
devanılarını mürakabe etmelc- zarfında tevdiatı yapmazlarsa tara.. du. Bu mAni olmamış 0183!dL •0 iki -~----d·.------- yacaktar. Atimette Çanakkale 
ıiad b" h l feyn ajanhklan haberdar edilerek bu mahkemenin de sene içinde ışlerani bi- Gumrükler e. 
tir e ır ma zur ~ masa ~erek: davalarm da iptali mümkün olacağı tirmeleri mümkün olabilirdi kanaatin 1Kt SANDIGINDAN iPEKLER için yük alınmaz 
b • BOtfln memurlann Tazıfelerı derpiş edildi. Ve mahkemede bu esa- deyim. Bununla beraber M. Aser iyi· YERiNE TAŞ VE KAGIT ÇIKTI " ••••••••••••• ... 
•tmda çalıştıktan sırada adli- aat dairesinde usulü muhakeme nizant leşmiştir • Nisan ortalarına doğru Dört numaralı gümrük amba-

1
·, 8 .t H l'" k p t 

yeye menaup herhangi bir me- namesfnin mnaddı mutlakaaını tadU Fransız ve Bel~ika)ı hakem ve ajanlar- nda beyannamesinde ipekli ku- Bı d n ~:~pre: 
5 03 BSJ 

munm deYamsızlığı tabii sui te- edec:e.ğjnf vadettL Bu ve bunun emsa- la birlikte gelerek ınesaisfne başlıya- rı d l ld w ö t ·ı 'k• · CfDE vapuru p b 
ıirden hali olamaz. il gıbt nazara alınan tedbirler Te her caktır. maş o u ~ • ugu 2: s erı ~n 1 1 19 Mart erıem e 

• • _,, __ ,, __ "'""'"""""""""'--- sandık sahıbıne teslım edılmek s· kec'den b k ti E -ı· Bir de valilenn verdi"' ihtar 8 Jk h ft "'--··""-'" ............................................ N ....................... ~ ... - ..... u. - . . . . ır ı are e e reg l, 
'le tevbih cezalarının k!:,ili iti- a an a ası 1 Memleket Haberleri 1 kuüzere ?.çıld~gı .ıatmaneıçıknl~ıtıppeakrlı Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku-

. MUHTELİF ıç t D k ••) - maf yerme aş Y e - rucqile, ve Cideye azimet 'Ye 
~~z okld~adıi'!_ beyal~I .olunh utyor. T MALARDA lŞ1'l- a Ya taD 0 ffi UŞ çaları bulunduğu hayretle gö- aydet edecektir . 
.uu ta ıre gvre va ı erın a asız RAK EDECEK MURAHHAS· O h 'k .. n Ul ü tll 

ld - k b ı t LARIMI ı r ani'azi-Gemh fOta&ı uıtun- r m f r. TafsilAt için: . Sirkeci aalonu 
•e garazsız o .ug~nu : u e • Z SEÇ LDl deki k6ylerden birinde Ramazan Gümrük idaresi kumaıların ne kartısmda Mizan oğlu han No. 2 
rtıek !Azım gehr kı mu tacı te- Balkan ittihadı fikri etrafında ismindeki köylUnOn kızkardeşile suretle çalındığını araıtırmakta- Telefon bt: 354 . 
•~tnüldür. . . , 

1 
• bir propağanda yapmak mak- Ramaıanın karısı ağız kavgası dır. Hırsızlığın vapurda yapıla- ---=--m:.:n::m:mruu:muıuumm: 

h 1ften el çektirılme mes e esı sadiJe nisan haftasında bir bal- yapmışlar görümce kızınca ocak ra!;: gilmrüğe boş sandıkların Sadık Zade biraderler 
•lckındaki malftmat noksa~ ol_: kan haftası tertip edileceği başında duran bir odun kapmıf, getirildiği söylenmektedir. 

dutu iıtidlll olunıyor. Cünku l ı ı· · dıı. d -ıd" .. til ı,· d'I • evve ce yazı mııb. Bu hafta ge anı uve 6ve o urmuı r. Sıhhiyede: 
ır lllemurun işten mene 

1 me~ içinde bilumum Balkan hilkü- Ramazanın kilçük kızı bu fa- ALTI ÇOCUKLU AİLELER 
Ya 1\1. • t" aı· yahut ademı • d lkr d ı ıı ım ıne ve 1 k IA metleri merkezinde yapılacak cıayı görmüı, &nce korkusun an LiSTESİ 

~ arına müstenit oma zım 1 susmuş, fakat anneıi gömüldük- Vilayete müracaat eden altı 
ıeıır. Birinci surette tah.klkat içtima arda Türkiyeyi temsil ten sonra vak'ayı herkese agw hya ~e 

111 
h k .

1 
1 k edecek murahhaslar t ve altıdan fazla çocuklu ailelerin 

htılc. u a emat icrası e verı ece aayyün ağlıya anlatmış, köylülerden Hü- adedi bini geçmittir. Viliyet 
\1 ~e göre muamele olunur. etmiıtir. ıeyin isminde biri de keyfiyeti bunların bir listesini tenzim 
:ti 'l'i!ecek htiküm cezayı müstel· Atinada banka ve ticaret mu- Orhangazi müddeiumumiliğine ederek Sıhhiye veklletine 
,t'!1 •ıe icra ve tatbik ve bera· amelatı görUıUleceği için oraya haber vermiştir. Bunuo üzerine gönderecektir. 
ti 1 t~•nunün ediyor ise memu· Nemli zade Mitbat Beyle it ban- fethimeyi.t yapılmış, muayene ne- Vekalet listedekilerin vazi-
d!ttıne iade olunur ve bu tak- kasından Süreyya Beyin gitmesi ticesinde kadının dayaktan öldü- yetlerini tetkik ederek bir kıs· 
i ı~e gare arada geçen mOddet takarrür etmittir. ğü anlaıılmıf, katil görümce ad- mına para, bir kısmına takdir· 
Çın ınezkur hk d ··sterilen liyey t ı· d'lıni•tir name veya madalya verecektir. 

ltiapetle d • .ra 8 go . Belgratta feminizm ve amele e es ım *e ! / · · 
llle"ıuu r b h~ıresınde maaş ıtası meseleleri görUtüJecektir. Bel~ 

A b a ıs ı:>labilir. Burıada bir facia 
V• • ~t a 11alilerin ihtar ve tevbih grata Necmeddin Sadık Beyle 
"' lf enel k . I d ti'caret odası l<ltibi umumisi Veh- KIZ KARDEŞ1Nl OLDÜRDG, SON-

Yolıuz) k Çe brmek ceza arın a RA lNTlHAR ETTl lstanbul verem mt.ıcadelesi cemiyetindeı• 
biltb u Ve haksızlık ettikleri bi Beyler ve Semiha H. gide- Buuada Kızyakup mahallesin- lstanbul verem mücadı-lesi ce-
l~r b~:k t~beyyUn eder ise. bun· ceklerdir. de Arnavut Tevfik hemşiresi mıyeti dördüncü sene kongresini 
bır ka ~nda mezkur Jayıhada Sofyada ziraat odaları teşki- Fatmayı yolda tabanca ile vur- martın yirminci cuma günü saat 
!\edir? yı \rar mıdır, var ise litı hakkında bir içtima olacak· muş, kendisi de bilabara bir 10 da Cağaloğlunda Türk ocağı 
Şu veıil .

1 
h tır. Mardin meb'usu Ali Rıza, bahçede ölü olarak bulunmuştur. salonunda aktcdeccğinden izayı 

hr b' . e ı e atıra gelen di· iktisat Vekaleti fen müşavirle- intihar mı ettiği, yoksa yaptığı kframın teşrifleri rica olunur. 
ır cıhet te d k' d~ t . d Jd ~ ı '!!'!_~"!!'. '!'!!-~~!!!!!!.'!"".~~~~~~~,.. 

ttlily0 n kad .. şu ur ı on or rinden Aziz Beyler bu içtimada ışe na immi o ugu maulm de- metine geçirmek ten maznun ola-
l!lenı)eketi~~ ;ufusu ihtiva eden Türkiyeyi temsil edeceklerdir. ğildir. Kardeşini orospu oldu dı- rak adliyeye vcrilm ışt i r. 
"İllyet p k ız e yetmiş kadar Bükreşte Darülfünun tezabü~ ye vurmuştur. Zavallı kmn hiç KURŞUN \ ' E KAHRAMANLIK 
l&yete e çoktur. Bu kadar vi- d böyle bir hali olmadığma göre Balyalı Mehmet namile maruf 
1 e\rsafı ı· . h . . t ılacag· ından Ham ullah T f 1 d er bu) aıırneyı aız vali- ra ı yap ev iğin çıldırmış o ması muh- olup uzun zamaodanberi jan ar-
bi!.. uknabilrnesi kabul olunsa S h" Sadri Maksudi Beyler temeldir. ma tarafından aranıletn azılı şaki 
1 

.. ıe sen .. b' up ı \le h k 
lyet(-. d yuz ın nüfuslu vi· B k idecekler, şe ircili TAYYARE B1LETLERJ SATIŞINDA evvelki gün Karaağaçtaki evin-
b' .. r e Urn il reşe g k BiR SU1 lS'I'lMAL k 
•r •eçhile t ~"! . nıahalliyenin ve mahalli idareler hal< ında de ya aJanmıştır. 

ktn olrn d w emını ıdaresint- im- edecek olan Anadolu refikımızda okudu- Mehmet evinde muhasara edil· 
dinin y· a !i•ndan vilayetler ade- mü:ıakerat cereyan ğurnuıa göre İzmir Tayyare ce- diğini anlayınca pencereden ka· 

•rnıı ve 'h · d F I'h Rıfkı ve Celal m' t' b k -du ü D B · d k · d >~ tena:ilı' ı· nı ayet yirmi be~ Tıran a a ı ıye ı sa ı mu r urmuş . rısmr sıper e ere Jan armaya 
Yı11a. azımdu 1'6Utalaasınrla- Esat Beyler Türkiyeyi temsil Tayyare biletleri satış aidatından ateş açmış kurşunu bit.ince tes-

edeceklerdir. yirmi iki bin küsur lirayı zim- lim olmuştur. 

Cemiyetlerde 
-~ -
V cremle nıücadeJe 

vapurları 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postHSt 

ı S~kftrya 
5i Vapuru 22 günü ak- 1 r Mart OHZftr şamı 
1 Sirkeci rıhtımından hareket-i le ( Zonguldak, lnebolu, A· 1 

i yancık,Samsun, Ordu, Giresun 1 
1 Trabzon, Siirmene •e Rize) ye : 

l
f azimet ve avdet edecektir. 

1
11 

Tafsilat için Sirkecide J 
I! •• Meymenet ham altında acen· :i 

E " :r telig~ e müracaat. T elefoıı i! 
:: !! fi lstanbuJ 2145. ii 
S!:nuıK: :: :::: :::: :::::::: :::::::: :::: ::::::::::::=::::: !i 

~eh ;r.a Jeha~ı 

Ferah Sinenıada 
Bu gece l\omık N:ışit lk) w: O. (,'in· 

gel er f.\ -~o-.J ano) 1 lerminc l l arıım kon· 
~eri ~iııcma \ c l iYatru. 

Üsküdar Hale si-;.~a~ınd; 
.\ ~falt nı t me ~ılı lku .\ mıın pro

gra nılarıın ı t. ( \ıııı ıını:~ \'e ı;a r~.ımlıa 
gunl~ri Je~;i~ir. l lcrglin ~ün<lü 1. J (l' gc 
cel e rı 9 da cu ıı ı a günlerı l de 4 te ge · 

cc 9 tla. gelc~ek pro.Qrım: Dunaban 
Bastı Bac~ı.: !-alcı ı. 

PANGAL'rI SfNEl'\·IA 1'1YATROSU 
Bu ak~am .,;:. ·k· B . . ·• ~e\: ı · temsıllerı \'al'-

yete ... hokı:; müsabakası Yunanlı meşhur 
~~ks~r ~ngelidiz ve boksör Adnan Be
)'". ıd ~h:~lı maçla ı·ı ve am:ı tör boksör
lerın ıştıraklarile a.) rıca. se,·da Kur
hanları komedi üç perde. 
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Türkiye iş bankasından : 
l 6~1art 9ii l tarihinde Donannıa cenıiyeti Tah

vilAtının icra edilen 4f>inci keşidesinde ikranıive 
ve anıort ı isabet eden tahvilat nunıaraları nı;r
vcç hi z1 rd i r : 
lknırnİye 

\~O() 
~H H) 
1 ou 

10 
1 () 
l () 
ı o 
l () 

-1) -,, 
5 

S1nt No. Tertip No. 
BH4H :!4 
478Vi SB 
47~H ao 
4~r ;H 4n 
H:~ ı l:! n8 
; ~;- -!:2 nil 
. -) ı ! 1~1 n1 
0- o Q9 
•)l r / I~ Od 

f)IHf) 2 
;~R.j:! 5H 
47ö; 2ö 
~R4~ 94 

,) WH ll 8:! 
f) 47Rl1 14 
G 4H;H) 71 
fi 4RH lH 
,) 18:2 12 
fi 4RH ~ 1 

Ru tertiplerin n1ütebaki nun1:lr<llarına k:'tnıilen 
. tnıorti isabet et111ı~ olduğundan bedelleri olan t 

rürk lirası 1 Okuru~ tediye olunHcal<tır. lkranıİ\'t' 
J 

ve a n1orti tediYat1 22-nıart 931 tarihinden iti-
baren tediye olunncaktır. 

F~ nı I a k ve ~ v tanı 13a n kası ısta n -. 
bul Siıhesinden: 

·' 
Satılık odunluk af)aç dalları 
Beykozda Tokat çiftliği dahilinde köşk altından Tokat köşküne 

kadar imtidat eden hususi <:iftlik yo!unun iki tarafındaki çınar 
ağaçları Orman Mühendisinin nezareti altında masarifi kat'iye 
ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere, budanarak hasıl olacak 
odunluk dallar satılacağından taliplerin 21 • 3 . 931 Cumartesi 
günü salJahleyin saat on buçukta mahallinde hazır bulunmaları.(250] 

Devlet Dem lryolları ilanlara ı 

Devlet demir yolları umum müdür
lüğünden. 

1 >e\'let <lenıir yolları unınnıi idare~i ve buna mer
but i ~ letnıe ve irışatH uksarn111111 kadı·oları k:\uıi,eu 

doludur·. Yt>ui<le11 memur ahnuıasına ıhtiya-; ve im
kan yoktur. Lüıtim göriilii ııcP. ve uıiinhal olunca o 
\ctzıfe İ\'İn e:ıı·tıuıları evsaf yazılarak gazetelerle ilan 
ı·<hle<"'ek ' 'e mii!'ahaka imtih:tnı acılacaktır. (ierek idareı 

• 
ı11ııumi~·eye ve şu ,\lıaıma, gerek di~er nıakarHata mii-
l':waat st11 Nile iş arauılmanıası ve bu yolda vaki ola-. 
·ak nıüı·cıc.ıatların uazarı dikkate alınanuyacağı su
eıi kat'ıyede i1~1rı olurıur. . . .. 
Muhtelif boya ve boya yağları: 
Kapalr zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 13/ 4/ 931 pa· 

zarteıi günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde ya· 
pılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu• 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakua ko
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler münakaaa tartna
melerini beş lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpafada idare vez· 
nelerinden tedarik edebilirler. 

* * * 
3000 ton yerli çimento kapalı zarfla mOnakasaya konulmuftur. 
Münakaaa 30-3-931 pazartesi gilnU saat 15 te Ankarada 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı Ye muvak· 

kat teminatlarım ayni günde saat 14,30 a kadar mnnakaaa ko~ 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

TaJipler münakasa şartnamelerini 5 (beş lira) mukabilinde An
karada ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirler. .. . . 

Bilecik - Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri do-
ayısile 19-3. 931 tarihine müsadif perıembe günü 4 ve 3 No. lu 
katarlarımız yalnız Haydarpaıa - Arifiye • Haydarpaıa arasında 
seyrüsefer edecekleri Ye Arifiye - Eskiıehir • Arifiye araıında 
seyrüsefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilin olunur. 

ın;l!!!!!fi .... ::::ıi·:======:::::ı::::-·ilml 
E• ••• .n:...... •u•ı•· .. ··ı·•••• • ..... 1 ........... "·-· • _..... ..... • 

l
"ij stvuı111; ~lüzmin göğiis, nezle, rievi anfizema, 

M M V. Satın alma ko- i 
ı syon u llAn ıarı .J lJoğaz kalp hastahkları, 3Zİlllialar İÇİll doklOfUllUZUll 

1 Ordu ihtiyac~. için yün çorap ipliği :Hl re yile 
kapah zarfla munakasaya konmuştur. mı A5TMIN 

~ 1 İhalesi 28-3-931 cumartesi günü saat 1 $!,. 
a t - '" Ankarada Merkez Satın Alma il 
! yonunda yapılacaktır. Taliplerin ı= ! 
j ::"· .. ameyi görmek ve tekliflerini ver- i Her eczanede bulunur. 

mek üzere teminatlarile meıkur komis lff 
~ yona müracaatları. .. 

:ı:::u::mmnaam:m .ı.zazııin:::Uil 
s:==::u:a:umm=::::s:ma::m::"-··=·==::HI. 

... 
CJ ;.... 

* • • 
Merkezdeki kıtaat ve müessesatın ih 

tiyacr olan 400,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmı•ştur. ihalesi 23,13 
931 pazartesi günü saat 14,30 da Anka
rada Merkez Satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Taliplerin şartname
yi görmek ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezkQr komisyona mü· 
racaatlarr. 

... • * 
3. K. O. SA. AL. KO. D~n. 
37 inci alay ihtiyacı olan 193.6!i7 ki· 

lo ekmek kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. İhalesi 27131-g~l. per 

.-----·-------- şembe günü saat 15 te icra kılınacağın 
Jandarma lmelAthanesl dan şartname ve evsafrnr görmek isti 

lla nıarı yenlerin her gün öileden evvel ko· 
1 - 842 adet altı kütüklü palaska misyonumuza ve ta!lpJerin de 16~)7 ~i-

alent münakasa ile satın alına kt ra 42 kuruş ile birhkte Aydında :l7 m ca ır. . 1 1 k . . 
2 - Münakasa 24 mart 931 e miisa· cı a ay .satın ama omısyonuna müra-

dif sah günü saat 15 te yapılacaktır. caatlerı. 
3 - Palaska nümunesi imalAthane- • • " 

de memhur ve mevcuttur. 3. K. O. SA. AL. KOMISYONU.'f\'-
4 - Şartnamesi de imalathaneden DAN: 

verilir. 131 inci alay ihtiyacı olan 117.600 

Scitılık Ev 
Istanbul Emvali Eytam 
idaresinden : 

Feride ~levhilıe hamnım istikraz eylediği ıuebaliğ 
nıukahilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bu
lunan Beyoğhında Tımtım mahallesinde ~limar soka
ğ111da 22 rıumarah kargir ev satılıktır. 

Mezktlr evin 9 oda, 1 sofa, 1 koridor, 1 mutfak, 
1 muattal kuyu, 1 sar111c, ı daraca ve 2 lıalasile ar-

• 
kasında u(~k bir aralığı vardır. Bınt=t 120 zira arsa 
üzeruıde kargir olarak ve pek melin bir tarzda inşa 
edilmiştir Galatasaray Lramvay hattana da pek yakındır 

Bu eve talip olanlar, daha füzla malumat almak , 
~atış şartlarrnı öğrenmek isLiyenJer ve ayrıca satılık 
ev, apartımaıı, ar~a vesaire arayanlar hergün saat 
16 ya k:-tdar Adliye lJinası dahilinde lsıanhul Enıvali 
t~vtaııı idaresi11e miiracaat etsinler. . 

5 - Nümunesini görmek, şartname- kilo un kapalı zarf usulile satın alına. 
sini almak üzere itasına talip olanlar caktır. İhalesi 11 nisan 931 cumarteRi 
teminatı mu\·akkatelerile beraber Ge- icra kılrnacağından taliplerin şartna
dikpaşada. jandarma imalathanesine mesini görmek için her gün öğleden e-
mUracaaUan ilin olunu~ v~komisyonumuzaveili~eye iştirak~-~--~~-~~-~--~----~~--~~~-

------------- etmek için de yevmi mezktlrda alay sa- Pendik Bakteriyolojihanesi 

Müdüriyetinden: 

Beyoğlu Ağa hamam Mümtaz tın alma ko!"'iıtyonuna müracaatlnrr. 
Bey apartımanında Abdi Bey 
km Fatma Hanım. 

Enıniyet saııdığı 
n1 üd ii rl iiğii nrlen: 
Fatma Hanım tarafın ban 22 • 

7 - 931 tarihinde Sandığımıza 
bırakılan para için verilen 11280 
numaralı bonoyu kaybettiğini 
söylemiıtir. Y ehil'i verileceğinden 
eski bononun hükmü olmıyacağı 
ilan olunur. 

DOktor•OperatOr 

Halil ~ezni 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur menıeleri 
(elt"ktrıkle) 

mütehassısı - Divanyolu Dr E
nı ın paşa sokak No: 20 

Telefon Is. 3390 

114 Kilo Öküz ve dana derisi 
35 Adet Koyun derisi 

Pendik Bakteriyolojibanei baytarisi ve serom darülistihıuıua 
ait olup 15 - 3 - 931 tarihinde pazarlık suretile satılacağı ilan 
olunan ve miktarı yukarda gösterilen derilere yevmi meıkiirda 
talip zuhur etmediğinden 19 - 3 • 931 tarihine müsadif Perşembe 
günü saat on dörtte satılacağından talip olanların mezkür vevm 
ve saatta müessese müdürlüiüne müracaat eylemeleri. 

V AKIT'ın takvimi 
P~r1embe 19 Hart Y31 

Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Berdelncu:ı:un sonu 
Gone~ın aoğuıu: 6.07 - bot ışı 18. 20 

Namaz va.kitleri 
Otte lkln<lı ı:\lctacn Ya~. , maak abal'ı 

4 45 ı:ı,21 15.46 18.'lO 19,40 4,27 

-VAKiT 
lstanbul Ankara cad· 

desl VAKiT Yurdu 
Telefon: idare Y.4370 ; Yaıı 

fabone tartları: 
1 3 o 12 

Dahilde 150 400 7 50 1400 
Haricte - 800 1450 2700 

il An ıartlanmız . 

Rcsınr 
Satın JO Kş. 

Hususi 
12,50 Kş. 

Santimi 20 ,, 25 .. 

Küçük illn ıartlanmı • : 

I 2 3 4 1 • I O Defalık 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her ilç aylı
ğı içln bir defa meccanendir. 

R - 4 satırı geçen il!nlıtnn fazlıı, 
satın için 5 kuruş ıamolunur 

BORSA~ 
it Adu::ıl 

l lnglllz lirası Kr. 103 
.. T.L mukabili Dolar 0,41 '13 
" " Fruk 1 lS 
" •· Liret Ot ... Belıı;a 

• • Drahm 
• • tı. Frank 
• • 
• . .. 

Leva 
Florin 
lturon 
Stlln.r 
Peıetı 

Mark 
Zloti 
PeogO 

!o Ley Kuruş 

ı Türk lirası Dinar 
Çervon.eç Kunış 

Nukut 

ı lsmlln (loglllı) 
ı Dolar ( Amerika) 

20 Frank [~·rınsız 
20 Liret [İtalya 
O Frank Belçika] 

20 Drahmi [Yunan 1 
O Frank Llsvlçrel 

20 Leva ! Bulgar J 
ı Florin [Felemeolt] 

ıo Kuron [Çekoslovak] 
Şıltng 1 Avusturya] 
ı Peıeta (lapuya] 
1 RayşmarlılAlmanya] 
ı Zloti ·Lehistan. 
ı PenıO ' Macaristan 
O Ley [Romanya] 

'tO Dinar Yugoslovyıl 
1 Çevoneç SC\'Ylt 

Altın 

Mecidiye 
Bın.koııot 

Boru 
harici 

sı ~o 

260 

1 ZAYiLER :} 
Veznecilerde sarraf Ş t 

Beye borcuma mukabil bı'j 
mıt olduğum tekaüt dl 1 
cUzdammı bu defa almış iseıı1~ 
imza şeklindeki mnbrümU .~/ 
ettiğini söylediğinden ye";, 
mühilr hak ettirdiğimd~rı ~ 
sinin hükmü olmadıgı 

olunur. . ~~ 
Eyüp Cümüşsuyu caddeı:ı 5 

hanede mütekait Mebrııet bfP_t 
§ Zat maaşları Sulta0'u:ı1 

şubesinin 8557 No. maaf c i I 
nımı ve senedi .resmimi ıaf 'J' 
tim yenisini alacatımı ili" 
rim. ~e~I 

ldıre emini Mehmtt ef. 

A\'~e Remziye 1111111nP' 
• 1111111111llllll11ıı111lllll11ı11lllllll11ııı11lllllljllll1111lll 

' ıııı 1111111111 11111111 •111111111 ııııııll 

~ Belsoguklul~ 
~E ve Frengiye yıkalannıarııak 

() PROTEJİ~oeele 
;; kullanınız. Her eczah 1111111 

11111111 ıı• 
ı • :::um::::::nıın::: bulunur. 11

11 11111 



1 Mahkeme· ve lora ilAnl•r• I 
l"t•noul be~inci icra memurluğundan : 

Bir alacaktan dolayı mah
cuz ve satılmasına karar veri
len büfe, kanape, yemek takımı 
ve sair eşya 23-3-931 pazartesi 
günü saat 13,30 dan itibaren 
açık artbrma ile Sandalbedeste
nında satılacağından iıtiyenle
rin artırmaya iştirak etmeleri 
illn olunur. 

Bandırma tahkikat hakimliğinden: 

BandJrmada Hüseyin Avni Ef. 
vekili kerimesi Sabriye Fatma H. 
e Çenğel Köyünde 13 numaralı 

1anede Hüseyin Fehmi B. ara· 
!Hndaki boşanma da•asının icra 
kılınmakta olan muhakemede 
ılanen tebligat ifa edildiği halde 
gelmediğinden ııuhut iatima edi
leceğinden bahisle gıyap kararı 
tebliğinin ilAnen icrasına karar 
verilmiş ve tahkikat da 2·~-3-931 
tarihine talik edilmiş olmakla 
tebliğ mekamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

fstanbul 7. inci icra daire~i yedinci 

lcra memurluğundan : 
Vefat eden madam Sofiya 

veresesinden Kadıköyüade Ca
ferağa mahallesinde orta s~ka· 
iında . mukim iken elyevm ıka
metglbları meçhul bulunan ke
rimeleri Anastasiya ve Eleonora 
hanımlarla kocası Hristo Ef. ye: 

Cevdet beyden temelJüken 
alacakları bulunan ibrabim beyin 
murisiniz madam Sofiya zimme
tinde alacağı olan 2116 liramn 
temini zımnında Kadıköyünde 
Caferağa mahallesinde Duvaedibi 
sokağında atik 17 cedit 5 Nu. lı 
hane haczediJmiş ve alacaklı 
satılmasını istemiş ve tanzim 
lcıbnan ihbarname Yunanistandakı 
mahalJi ikametinizin meçhul bu
lunma11 basebilc ılinen teb!iga· 
hna ka~ar verilmiş olduğundan 
tarihi iJladan itibaren 60 gün 
:tarfında 927· 5388 dosya nurna· 
rasma mOracaat ederek kanunf 
bir itiraz ve teıviyei devn on~un
madığı takdirde mahcu~un para
ya çeviıileceği iJAoen tebliğ ola
uur. 

Giresun icrasından: 
lstanbulda Kangal 7ade Hacı 

Mustafa ve Mabtumları firketine 
borçlu olup merkezi Divriki ve 
lstanbul - Divrikiyan Han No. 6 
ve Giresunda şubeleri bulunan 
Abdussamet oğlu Mahmut ve kar· 
deıleri nam kollektif şirketinin Gire· 
sun ticaret mahkemesinin 7-3·931 
tarihli kararile iflislanna karar 
verilerek kesbi katiyet etmiş bu-
unduğundan müflis Abdüssamet 
oğlu Mahmut ve kardeşleri tir
e etinde alacak ve istihkak iddi· 
asında bulunanlaran alacak ve 
~stihkaklarını ilindan bir ay 
ıçinde Giresun icra dairesine 
kayt ettirmeleri ve delillerinin 
senet ve defter bulanları atıl 
~e~a n:ıusaddak suretlerini icra 
o•ırea· d l 1 . H· ınc tev i ey eme erı. 

l
. ılAfına hareket cezai meş'u-
1Yett ~ • ·1 rnliflia rnustelzım olmak şartı e 
nıOdd e b~r~lu olanların d~~i ay.ni 
diraıeİt·. ıçınde kendH~nnı bıl-

M 
en. 

Ofli · ı •ın nıallarını her ne sıfat· 
a olursa l . u1 dura 

1 
o sun ellerınde b un: 

hakin ar o mallar üzerindeki 
ay . arı mahfuz kalmak şartiJe 
d:;; n;1Uddet içinde Giresun icra 
nıezıesıne tevdi eylemeleri ve et-

erae ceza. ' ı· ~ Yacakl ı mes u ıyete ugrı-
bulunı:rd kve makpul mazarat 
dan n:ı b,' ça rücban haklann-

lla da um kalacakları. 
içind: :n nihayet yirmi gün 
ldarın <i·planmak üzere alacak
davet 01 ''dsu~ icrasınca içtimaa 
terek bun ugu ve müflisin mfiş-
borcu t:kç~larilc kefillerinin ve 
da haı : 61 edenlerin içtima
duiu iir, u,ıunmağa hakları ol-

n o unur. 

11 - VAKiT 19 MART 1931 -

Şafak çaylaı ının yeni 
çıkan 20 diı·heın 25 
kuruşluk paketlerini 

tecrübe ediniz. 

En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

1 Mart Tarihine Kadar S 
Liraık Mevduah Buun an 
Bütün Kumbara Sahipleri 
Kur' aya ift:irak ettirilecektir 

ıooo Lira Mükafatlı 
951 ilk Kur' ası 
1 Nisanda Ankarada Çekiliyor 

1 Tcşrini~vvel 931 ikinci Kur1asına iştirak içın 
Siz De Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

[Türkiye iş Ban hası 

r-~ Fabrika inşa~ı münakasası ~, 
1 ~.pı~to .. ve ıspırtolu Hl~kiJer inhisarı un1un1 

rn udtırluğlinden~ 
1 - ()ıvarihek ir Da .. k k · · ·ı · ·ı 

1
. k • ~ npısındn p:u · <'ıvarınd:J tad1len ve ı a\'e suretı c yapı-

urı aca sonıa "'e rakı fül k 1 • · ı , ı r ı·ı ·· k ( { >rı · a~ı >t11:l~ırıı11 ın~a~ı "apa ı zar mm ı e muna ·asa-
va konul muştur. · 
• 

'.! -Z:ırflar 1931 sen'!si M: ı rtırıı11 otuzurn•11 pazartPsi ~unu saat tam orı 
ıkiye kadar knl>Ul ed Iecektir. 

3 - ~liinakasa)a ait e\'rnk ıa~ıru lıa)in<le ıtlarei merkezh·e nıuhasehcsinde 
25 liraya mukabil taliplere vcrile<'ektir. • 

J- izalıal al:ı.ak istiyP11l~ı· 11nı11nıi 111iidiirlnk f eu lıeyt'li rei~liğine nıüra
c·n~ll fdecek lerdı r. 

, ~ ·.. . . r ~ 'l;,. 1 
,. 

•i' . ' 1 • .. • 

G b 
, ,u!h hukuk lıat- ıınlıj!;ı nden: ,e ıc • 

Gebıenin kalburcu . karye§İn-
den iken 2 kinunsanı 931 tari 

b
• d Yarımcada vefat eden 
10 e Al. Ef d. · 
Ş h. ogw lu Mehmet ı en ınm 
aın .. tl 

terekesinin veresesmm a ep ve 
.. caatı üzerine resmen tasfi-mura . . t f' . karar verılmış ve as ıve 

yesıne ld w • 

tayl·n kılınmış o ugun-
memuru · w 

dan müteveffadan alaeagı ve 

müteveffay" borcu olanlarm 
bir ay zarfında cumartesi gün
leri saat 9 dan 1 re kadar 
mahkemede hazır bulunacak 
olan tasfiye memuruna muraca· 
at etmeleri iüzumu Han ve ala
kadarlara kanunu medeninin 
569 nci maddesi hükümleri 
ihtar olunur. 

Beyoğlu !ıetinci icra ııwm ıı rlutundarı : 
Bir con;tan dolayı satılmasına 

karar Yerilen oda takımı yatak 
ve saire hane eşyası 22·3·931 
tarihine müsadif paıar günü saat 
5 ten itibaren Beşiktaş Abbasağa 
mahallesi kapancı $okak 32 No.lı 
hane önünde bilmüzayede satı
lacağı ilan olunur. 

1 VAKIT.ın 
Gençik ve Çocuk 
iktısat kuponu 

Il9 M ©-:.rt 11931 

Üsküdar tapu idaresinden: 
Ileykozdn Çmarnltı caddesinde 16 

-18 numaralı nıaa dükkan hanenin in
tikal ,.c ferağ ı için idareye müracaat 
edilmemiştir. Tapu 'e vergi kayıtları 
yanlış olması lrnsabile keyfiyeti tasar
rufun tnhl\ild için mahallinde tapu me
muru gönde rileceğinden bu rerin ta
c;arrufu ile nlükndar olanlar varsa el
lerindeki tasarruf vesikaları ile birlik
te bir haftayn kndnr f'sküdar tapu ida 
resine müracaatları lüzumu ilfln olu· 
nur. 

l,tanb u1 4 cU icra ınemurlu(';undın: 
Tamamına 2000 lira kıymet 

takdir edilen Kadıköy Caferafa 
mahaUesi mühürdar caddesinde 
atik 71 cedit 88 numarah maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı. 
20-4-931 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 13 buçuktan iti
baren 16 ya kadar lstanbul 4flncll 
icra memurluğunda satılacakbr. 

Şartnamesi 6 - 4 - 931 tarihinde 
divanhaneye talik olnnacakbr. 
Takdiri kıymetini bulduğu tak
dirde en ziyade arthranın üstün
de bırakılacakbr. Arttırmıya if .. 
tirak için yüzde yedi teminat 
lazımdır. Hakları tapu sicillile 
sabit olmıyan ipotek alacakhla
rfle diğer alakadaranın ve irli· 
fak hakkı sahiplerinin bu hak .. 
Janm ve hususile, faiz ve ma
sarife dair olan bu iddialarını 
ilin tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile bil
dirmeleri, laı.ımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit olmı
yanlar sabş bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. Alakadar-
ların yeni icra ve iflis kanunu· 
nun 119 uncu maddesine göre 
tevfiki hareket etmeleri lüzumu 
ve müterakim vergi, belediye 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak isti· 
yenlerin 930-509 dosya numara
site memuriyetimize müracaatlan 
ilan olunur. 

Sultanııhmet 2 inci sulh hukuk mıh· 

kem esinden: 
Üç kıt'a bono He alacağı olan 

111 lira 50 kuruşun tahsili hak· 
kmdn A,rtin Y armayan ef. tara
fından Üsküdarda Kaptan paşa 
mahallesinde Davut oğla soka
ğında 5 numarada makinist Muh-
sin ef. aleyhine ikame edilen 
davanın müddeialeyhin ikamet-
gahı meçhul olması dolayısile 
ilanen vaki tebliğat üzerine mu
hakeme günü olan 2-3-931 de 
müddeialeyh gelmediğinden hak· 
kında gıyap kararı verllmiı ve 
müddei üç kıt'a bono ibrazile 
imzanın inkarı halinde istiktaben 
sabit olamazsa yemin teklif eyle· 
miş ve gıyap kararının bu veçbile 
bir ay müddetle iianen tebliğine 
karar verilmiş olmağla ve yevmi 
muhakeme 20-4-9.31 pazartesi 
saat 13,30 (on üç buçuk) a talik 
edilmiş olduğundan muayyen 
günde gelmediği ve itiraz etme
diği taktirde vak'aları kabul ve 
yeminden imtina addolunacağı 
bermucibi karar tebliğ makamı
na kayim olmak Gzere ilan olu
nur. 

Ezine A ~ıı , c mııhkemesinden: 
Ezinenin Ak kariyesinden Ha

lil kızı Zelihanın kocası Bursab 
olup mezkur karyede iken ma
halli. ikameti meçhul bulunan 
Nurı hakkında icra kılman mu
hakemede hukuk usulü muha-
mel~ri kanununun 132 inci mad
desıne tevfiken merkum N .. . urıom 

bır ny zarfında hanesine avdet 
ve ~u.kuku zevciyete riayet 
etm~sıı1ın ibtarma ve ınubake· 
menın 29 3-931 pazar .... . gunune 
talık kılıudı~mdan ilıinı keyfi et 
olunur. Y 
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Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI 

il 

ır 

Bay.at· Kumbarası 

ıamc. ıle tekemmül etmi1 
YA Zl HAK/NASI 

Fransız hükumetinin dahi takdir ve 
tercih ettiği makina KAPPELdir. Hafif, · 

, metin ve zarif.Her ciheti teahhüt olunur, ~ 
·Ye taksitle satılır. 

Türkiye yegane umumi acentui rıN 
Y. Şinorkyan lstanbul. Sadıkiye • ban 31 - 33 Tel. Is. 2256 ~ 

~röı ~s~~ı~~~-iYa~,~~~ 

Bursa vilayeti 
misinden: 

encumenı dai-

Bursada inşa edilecek 47627 lira 95 kuruş tahmini keşifli ilk 
mektep binasının inşası 16 nisan 1931 perşembe günü saat 16da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Kanuni şeraiti haiz taliplerin teklif mektuplarım aym günde saat 
15 ıe kadar getirmek plan ve şartnameyi görmek ve münakasaya 
iştirak eylemek üzere Bursa encümeni vilayet kalemine müraca
atfan ilin olunur. 

11ütün inhisarı unıurnl ıniidirliğinrlen 

12,000 kilo defter ve evrak 
CibaJi ambarımızda bulunan Arıı.p harflerile yazalan mezkur 

defter cilt ve evrak 28-3·931 cumartesi günü pazarlıkla satılacaktır. 
Taliplerin 80 lira leminatlarile beraber o gün Galata'da mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

iktısat vekaletinden: 
Aokarada inşa edilmek~e olan zirai ve baytari enstitüle

rin kalorifer tesisatı hakkında 5-9-13-17 şubat 1931 tarihli 
COmhuriyet, Milliyet, Akşam, Hakimiyetimilliye gazetelerile 
neşrettirilen ilanda ihalenin 12 mart t931taribinde icra o'una
cağı ilin olunmuş ise de bu kerre vekaletçe görülen lüzum 
üzerine müddeti münakasanın 13 gün daha temdidi suretiJe 
25-mart-93 ı tarihine müsadif carşamba günü saat 16 da icra 
olunacağı alakadaranın malftmu olmak üzere ilan olunur. -' 

. 

•VA. K 1 Tın·~~ 
K ücük ilanları i 

~ -. l 
---·Her ırlln nefrohınur ~- İ. 

Acele sabbk hane- l\adirga ta· .. 
!ebe yurdu karşısınd:ı 27 ~o. lu hane 
3 kat onbeş oda iki kuyu bir muıbal. 
üç bel~ iki sofa bir büyük bahçe gör 
mek istiyenler içindeki [facı Ef. ye ta 
!iplerin limon iskelesinde 36 No. ya miJ 
racaııtlan. 

ım111nıınımn11111ıımnınu111unmıııınnı~ııoı"Mımmnw~:llıııınnııı1ıı•ıın.wı1111111mı~ııımıı11!l!l!!ınımııılJ!l!!l'11nııı!l!,nııınmın1!1111ıt111. 
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:)imdiye kadar emaali piyasada görülmemiı n 
İki Defa Anasonla İnbikten Çekilmiş H 

FEVKALADE O 
Rakı Bomonti ~ 

Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi fevkalide sa 

... Rekabet inıkarn yoktur. " .. . . H 
Para kazanmak ister misiniz -

işiniz olmadığı zamanlarda ya~acağınız 
muameleye göre ayda 90 liradan fazla 
kazanabilirsiniz, hükQmet memuriyetinde 
buJu muş olarılar tercih eriilir. 

Bir tecrübe kifidir. Her yerde arayınız. İl 

9 :=:c.~======or=bızemıı:::mıı~::~::mmıı:~~:mmmrı::ıııın: i; 

lstanbul dördüncü Vakıfhan içinde 
Ünyon Kol 

Satılık hane- Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Taşhan aı kasında 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı b~ş oda 
ve müşt~milath müccddt>t k;lrgir hane 
satılıknr. içindekilere müracaaf. 

Emlakinizi satınak yahut kira
lamak için - iskeleye tram\'aya şi
mendifere ynakı 0lanlar tl"rcih edi'mek
tedir, ıu adrese müracaatla kaJdettiriniı. 

lstanbul dördüncü \'akıfhan içinde 
L"NİO'.'\KOL 

Jstanbulun merkezinde- iki o
da bir sofa ve bir helıldad mürekkep 
gayet güneşli ve hl vadıır Lir daire l,ira· 
lı ktır Odalardan biri ga~ ct büyüktür. 
idarehane veya muayenehane ittihazına 
da ch·crişlidir. Şerait müsaittir. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mü
racaat 

l~~lllijl 
Y enikapı ve Ahır kapı iskele

lerinde mazbut ve mahfuz 830 
kilo meşe kömürü ile 6 çeki 
meşe odunu 2·4-931 perşembe 
günü ihale edilmek üzere müza
yedeye çıkaralmıştır. izahat al
mak istiyen taliplerin Y enikapı 
Orman memurluğuna ve yevmi 
ihalede de saat üç buçukta Def
terdarlık binasındaki ihale ko
miıyonuna müracaat eylemeleri. 

Alı ticaret mekteb1 
Himayeainde 

Orta ve Yüksek 

Gece 
Meslek Kursları 

Tedrisat Nisanln ilk haftasında baılar. 31-3·931 tarihinden 
sonra kayıt kabul edilmez. 

Tafsilat için: Sultanahmette Ali ticaret mektebi 
binasında gece kursları idaresine 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba ak
ıamlari 6,30 da müracaat edilmeli. 
Tahriren müracaatlara cevap verilir. 

...... Büyük İslam tarihi~• 
Asrı Saadet - Sadrı İshlm 

0 - 4 bin sayfa 9 cilttir. eski harflarladır. 
Yazan: islim akademisi. - Terceme e .;en: Om er Rıza Bf. 

Fiyatı: Bez ciltlisi 1400, meıin ciltlisi 1600 kuruştur. 
Posta ücreti: Türkiye için 125 hariç için 300 kuruştur. 

Bedelini bir defada veremiyenler taksitle de verebilirler. ii' 
•ı .... Neşreden : Asarı ilmiye kütüphanesi ~~ 

Mes'ul Müdür Refik Ahıod 


