


diasile muhakeme edilmektedir. 

Hapisancler niza nınamesi 
Ankarn, 19 (Yakıt: Telefon) - lla· 

pUıaneler umum mürlüılüğü bir nizanı

name hazırlamrştrr. Ilurada hapfsa
nelerln nasıl yapdacair, mahk6mlann 
naSTI getirlleceği hakkında birçok mad

deler vardır. Eskişehirde 500 kişilik 
büyü bfr hapisane de yapılacaktır. 

mUaaraat olundu: 

Bir buçuk sene mukaddem Demos. 
ten Korpl Ef. hakkmda taruim edilntiş 
ôlu n o suretle mahkemece tasdike 
iktiran eden bir zabıt varakasmm tah
mil eylediği cezanın ancak Demosten 
Korpl Ef. hakkında tatbiki lazım ge
lirken Fatih kaymakamlığı bu cezayı 
Deınoaten Korpi ve §'ilrekclsı şirketine 
C&tblka kalkışmıştır. Başkasına ait olan 
bir cezanın müekkilimiz şirkete bu su
retle tatbike kalkışılması üzerine mah· 
kemeye müracaat ile belediyece nki 
fff>U fuıull müdahalenin men'i ve icra
ıun tedbiri ihtiyati eu.retile tehiri ta
leblnde bulunulmu~ ve sulh hukuk 
mahkemeei ibraz eylediğimiz vesaike 
uıaran talebimizi varit görerek esa
llB tehirinde belediye için hiç bir za. 
nr mütasavver olmryan icranın tehi
rine karat vermiştir. J.-t:ınbul beledJ. 

,..ı brann yalnız 40 lira ce1:8dan iba 
m olmayıp değirmenin set keyfiyeti
ne ı:nUteallik bulunmasına ve bu itibar
la mahiyeti dava 300 Uradan fazla ola
eatma 111ebni umltln 8 ind maddesine 
tanfilmıa davanın Stıfh mahkemesinin 
vulfeai haricinde bulunduğundan ha
ltiale itiraz eylemesi ib.:erine mahkeme 
bJıffyetf tetkik ve bu noktadan dava
wm 't'Uifesi haricinde bulunduğu ka-
1'arf1e dan.nrn reddine k11rar Termiş
Ur. 

Mezk"ftr karar üzerine mahkemei 
llllllyeye m&racaat ile ayni esbabı ka· 
nulye tahtında icranın tehiri tal~ 

blnae bulunularak istihsal edilen tehi

ri ltra karan 10 mart 931 tarihinde 
lttanbal belediyesi makamı alisine 
tndi ecUlmlJtir. Mahkeme tarafmdan 
nazarlarında ısrar ederek set mua-

melesinin tehir edilmesi lhım gelirken 
ertesi gUnB yani 2f saat sonra noktai 
auarlarmda ısrar ederek sevk lnUa• 
•eleeini dtiirmene tatbik ettikleri l'i· 
bl GaJatadaki yazıhane tehiri icra k~ 
rannm tebliğinden 48 saat sonra sed

dedflmlttlr. Cereyan1 muamele gayri 
kaMJt ret bit surette bu şekilde cere
JU qlemiftir. Belediye tarafından 
tellfis edilen karar fflhaı· değirmeni 
t§leten Demosten Korpi ,.e ttirekbı 
lflrbtiae ait değildir. Meselenin esası 
_...mecle derdesti tetkiktir. Sırf bir 
-.tel hakukiyenin halline müteda· 
ir ota.a 'H dosyalarda mevcut evrak 't'e 
..... ne sabit bulunan hadisenin ta\•si 
'1 llllllllllda muhterem gazetenizde bu 
..... bamuzun neşrini rica eyleriz 
efendir.,. 

Bir nıenıtır enıştesin1 
öldürdü 

Ankara, 19 (Telefon: Vakıt}
DOn burada bir katil vak'ası ol
muştur. Telgraf memuru Hamdi 
ef. hemşiresi ile iniştesi Sabık 
lıtanbul sanayi mektebi mlldOrü 
Selim beyi banştırmak istemiş 
ve bu esnadae nittesi ile arala
rında çıkan ml1nazaa neticesin
de Hamdi ef. bıçağını çekerek 
eniştesinin üzerine hUcum etmiş. 
bu ani tecavüz karıısında pşı· 
ran Selim beyi biri omuzundan 
diğeri kalbi üzerinden olmak 
üzere ağır surette yaralamışbr. 

Selim 8. derhal hastaneye 
kaldmlmışsada birkaç saat son· 
ra ölmüştür. 

Hamdi Ef. tevkıf edilmittir. 

I~UfAIJYA HATTI 

Ankara, 18 - Balıkesir - Kü
tahya hattının açılması resmi 
23 nisandan evvel yapılacak ve 
açılma resminde hazır bulunacak 
olan meclis reisi Kazım paşa 
o müoaıebetle bir nutuk söyll
yecektir. 

YENl lU)'f AUA~SISLAR 

Ankara. 19 (Vakı~: Telefon)
Bu sene Amerikadan bir tavuk, 
bir de üzüm miltahassm getiri
lecektir. 

Askere davet 
Istanbul vilayetinden: 
1 - Nisan 931 celbinde bir 

buçuk senelik hizmete tabi Uç 
yijı yirml dört doğumlu efrat 
ile yalnız jandarmaya tefrik 
edil mi~ olan 325 doğumlu ef -
rat. 

2 - 316 na. 321 (dahil) do
ğumıuıardan yoklama kaçağ'r 
ve bakayada kalanlar ile 1741 
nnmarah askeri af ve tecil ka 
nunundan istifade edip üç ay 
zarfında dehalet edenler n 
316 ila 323 (dahli) doğumlu o· 
Jup ta her ne suretle olursa 
olsun henüz silah altına çağı
rll mamış olanlar sınıflarına 
bakılmaksmız kamilen se,,ke· 
dileceklerdlr. 

3 - Celbe 1:> nisan 931 ta
rihinde başlanacaktır. 

4 - 1; 2. maddede yazılı 
olan doğumlu efradın 15 ni
san 931 tarihinde ve bedel ve. 
nceklerf n bu tarihten c\·el 
meruıup oldukları: askerlik şu· 
beJerine müracaatı behemehal 
lazımdır. 

5 - Dördüncü maddede ya
zılı tarihte müracaat etmiyen· 
]erin hakkında askerlik mü
kellefiyeti kanununun mevad
dı mahsusasındaki ceza tatbik 
edileceği gibi mezkur tarihten 
evel bedel vermiyenlerin de 
bedelleri kabul ediJmiyecek
tir • 

mübadele itlerinin 
tasviyesi dolayr

sile diyor ki: 

Layihayı maarif encümeni 
kabul etti 

Ankara, 19 {Yakıt: Telefon) - ~fa· 

arif encümeni toplandı. Bundan böy. 
le ilk tahsilin ecnebi mekteplerde yapı 
lanuyacağı hakkındaki HlYihayı müza-

''Brı kanun o.zan 1'• h.ıin kere ve kabul etti. 
bir de~tanın teşrii hafimeıidir Bu madde mucibince rumlar. erme· 

Ankara, 19 - B. M. Meclisinin dün- niler, yahudiler ilk tahsillerini kendi 
il.Ü l~tlmamda mübadele lşJınnın fas- mekteplerinde yapabileceklerdir . 
fiy~i 1-akkmda bir nutuk ırat ettiğini 
kısım mahsusumuzda bahsettifimiz ş. Ankara belediye 
Kaya Beyin nuktunun ehemmiyetıi bütçesi 
noktalarını berveçh.i zir yazıyoruz: Ankara, 19 (Valut: Telefon) - An· 

"Tetki.kinize anolunan bu kanun kara belediyesinin bütçesi bir milyon 
uzun :e h:.ızin bir destanın te?ril bati- Uç yüz altmış üç bin liradır. Bu sene 
mesidır. Bunun safahatmı mıllet mu- .Ankarada bir mezbaha yapılmasına 
vacehesinde ve cihan efkan umumiye- başlanacaktır. ftfajyeye hoı-tum alı
sinde olduğu gibi anlatmak, mes'uliye nacaktır. 
ti mildrik bir hüktimetfn borcudur. 

ı.ozan muahedesi müzakere edmr- Maarif ve dahiliye 
ken Yunanistanla bir de rnUbadelei a. tayinleri 
hali mukavelesi aktetmiştik. Bunun Ankara, 19 (Vakıt: Telefon) _ Cc· 
Türk noktai nazanndan esası, yurdu- beliberek maarif müdürlüğüne Içel mU 
muzu yabancı nüfuz ve nüfustan kur- dü ·· N if ı ı I · ·ık t d · t ·· ru az , çe e zmır ı e rısa mu· 
tarınaktı. Ana yurdumuzun her tara- fett• · M'· l"'h tti Aı· R" ·r . 1. ilik . ışı us cı. a n ı, ıze rnaan 
fı bir zamanlar hi!!ei şayıa ım .gı- ··d·· ı··ğ·· B d 'f üd .. ·· . mu ur u une or ur maarı m uru 
bi bir takım istıhkak davalarına manız Necati Bordura Urfa müdürü Neş'et 
kalıyordu. Bir mlltet ve hükGmetin en Balıke~ire Sinop lisesinde müdür mu: 
yüksek vazifesi memleketi dahilin.de a..: · V"'- f EI.11. • 1• • ı·~· ·-· . • . ...nı -ı , azız va ı muavın ıgme 
miJUyet birlıgını teman etmektır. Lo- Ankara mektupçusu Zesai Ankara va-
zanda aktedllen möbadelei ahali mu- li muavinliğine Keskin kaymakamı Ka
kavelesinin esası ba gayeye matuftur llltl Beyler tayin edilmişlerdir 
ve bu gaye de istihsal edilmi~tir.,, 1\1 .. ' 

Badehu vekil B. mübadele işinde A Jı sene başı 
ilk safhada tesadüf edilen müfkü1atr değişecek mi? 
.izah etmiş, her mübadilin kendi ihti· Ankara 19 - Yeni meclisin 
yacına göre iskln sahası tefrlkinin k'li ' . d d" 

·· k" ·ı d h"J" d · k"' 1 a teş ı h eaasıye kanunun a ta ı-o gun u şeraı a ı ın e ım a.nı o m • • 
dığım beyan etmiştil'. lit yaparken, mali seneoın meb. 

Bundan sonra vekil B. iskan işinde deini değiştirmesi ihtimali de 
tasarruf vesaikinin sayılamıyacak ka· vardır. Mali sene hazirandan baş
dar çok olduğunu söyliyerek demiştir lıyarak biltçenin meclise teşrini· 
ki: sanide Yerilmesi mecburiyeti ye· 

Elde mevcut talepname doeyasının rine, şubat . veya mart kaydı ko
adedi 40 bine yakındır. 339 dan 928 e nacaktır. Yahut b6tçenin mec
kadar olan altı sene zarfmda ancak liae tepiniaanide verilme•İ mec-
(1200) dosyaya bd.kıl~bilmlştlr .. Bu nis b kd d 
bet dahilinde bütün dosyalara bakıla· buriyeti ırakılacak, bu ta İr e 

tubat Yeya mart aylan mali se· bilmesi için ancak 120 sene lA.zımdır. 
Bu 120 sene zarfında belki adalet ve ne hqı ittihaz edilecektir. 
hak §imdikine nisbeten daha iyi tatmin Bu iki tuanurdan hangisinin 
edilmiş olacaktır. Biz mevcut ahklmı tercih edileceği heaOz malflm 
kanuniyeden istifade ederek daha kı~ deiildir. 
yollardan gitmeğt tercih ve tertızi tes· Memurin inzibat 
rl ettik. Allkara. 19 (Vakıt: Telefon) - Şu-

0 sayededir ki be~ senede çıkanla- rayi devlet memurin kanununda bahsi 
mıyan dosyaların beş misli beş altı ay seçen tqldllt kanunlannın tanzimi 
gibi kısa bir müddet zarfında çıkarıl· müddeti re~tiil tein mevcut inzıbat ko 
dı. nia;ronlarmı kanuni bulmuyordu. Bu-
Şükrü Kaya B. kanunun hututu U· ı&n memurin kanunu t.oplanarak teş

mumiyesi etrafındaki izahatına şu su· Jdllt kanunlan yapılmcıya kadar mev· 
retle nihayet vermiştir: "Memleketimi eutlnzıbat komiıyonlarmr kanunfleştiri 
ze gelen vatandaşlarımız memleketi- lecek bir IAyihanın mllr.a.keresine baş
miz ve milletimiz için bizatihi büyük lamrştır. 
bir kunettir. Gerek istihsal sahasın- Ocak kurultayi 
da ve gerek terakki yollannda. bizimle Ankara, 19 (Vakıt: Telefon) - O· 
beraber bu memleketin ve bu milletin cak kurultayı nisan 23 te değil daha e
yük8e1mesinde kıynıetli birer amil O- nl yani niaanm ilk haftasında ve YlV 
lacaklardır. tc:;tihdaf ettiğimiz asıl ga- sa mucibince kurultayin geçen defaki 
ye de bu idi. Bu da istihsal edilmiş- murahhasla.rmdan mürekkep olarak 
tir.,, toplanaca.kbr. 

--
8 yaşında çocuk 
Babasını yarauyan adanu 

i ilfekle i>ldürdü 
Tire kazasının Palamutlu kö· 

yünde dikkate şayan bir cinAyel 
vukubulmuştur. Poparlar köyün~ 
den Ali ağa sekiz yaşındaki üve: 
yoğlu Mehmetle beraber ovadakı 
zeytinlikte ağaçları budamıya 
gitmiş, beraberinde taşıdığı çif· 
teyi çocuğa bırakarak ağac~ 
çıkmış, Ali ağaya ötedenberı 
düşman olan Palamut köyündeo 
Mestan bu sırada omuıuuda tU .. 
feği, belinde bıçağı olduğu halde 
çıkagelmiş, eski hasmmı ağacın 
üstünde görünce fırsat bilip kav~ 
ga çıkarmak için önce küfret· 
miye başlamış. sonra da silahını 
ateş edip Ali ağayı vurmuş, ye: 
re düşürmüştür. Mestan, Alı 
ağanın öldüğünü zannetmiı, 8 
yaıındaki Mehmett cinlyeti g6r
diiğti için hadisenin şüyuuna 
mani olmak için onuda ortadan 
kaldırmak istemiş, bıçağını çe
kerek çocuğun üzerine hOcu111 
etmiıtir. Çocuk, atik davranarak 
Mestanın elinden kurtulup kaç
mış, fakat onun arkasmdan gel-
mekte olduğunu g6rünce dönmOf, 
babasının ağaca çıkarken ken
disine verdiği çifteyi kullanarak 
Meıtanı vurup öldilrmllttilr. Bill
hare hidise duyulmuı. yarah 
Ali ağa Tire memleket hastane
sine kaldmJmış, aelı:iz yaıındaki 
katil hakkında adli takibata baı
lanmıştır. 

Tevt ik Sahm Pş. 
Ankara, 19 (Vakıt: Telefon) -Tef• 

fik Salim Paşanın tekrar tıp fakültesi 
kürsüsüne avdeti haberi merıı 

nuniyetle telakki edilml§tir. . 

Vatandaşlar 

Oevlet bankasınm 
hl•aelerindcan alın,.t 

Cümhuriyet merkez banka
sı milli paranın kıymetini tes
bit etmek, iskonto fiatını tan 
zim etmek gjbi iktısadl ,.e ma
li inkişaf ımmn temel işlerini 
halledecektir. Binaenaleyh 
böyle bir müessesenin hisse 
senetlerinden almakla her 
fert hem şahsan fayda göre· 
cek, hem de bütün vatandaş
Jann müşterek menfaatine 
hizmet eden bir teşebbü
se yardım etmiş olacaktır. 
Fazla olarak bankanın hisse 
senetleri en aşaO-ı yüzde altı 
kar da getirece~til'. Şu hal
de kayjt muamelesi kapanma· 
dan elinde az ~ok parası olan· 
lann en yakın bir bankaya 
müracaat etmeleri kendi men
faatleri iktizasıdır. Kayde· 
dilecek hlsselerin bedelleri bir 
senede taksit ile ödeneceği 
için büyük bir teshilat da gö
receklerdir. Kayft muamelesi 
nisanın 15 inde biteceğini u· 
nutmamak lazımdır. 

"VAKITm tefrikas: 113 Af!e - A Caize Ha.nmmu,.. tin. Şimdi ikiıi de dirhem dirhem ilikletecekler... . 
Büyük ana - Kim oluna ol· kendilerini bize ıatıyodar... Caize - Burası guya baba e~ 

sun ... Ondan kork, b~ndan çekin.. Caize - Ayıpbr. K1m çıkardı olacak. Her gün münasebetsiz dıtf 
Daha dün kundağmı açtrimı çocuk 1:tu ıanon Jikırdıımı? blardan kafalanmız ,itiyor. Ma•tf 
tan da mı yılacağım... Hafıza Hanmı - Biz çıkarma fr eden ses çıkarmıyor. Annem b: 

Caize - Hanimne bizi mi çe· dık yavrum. Bu ti.kap ıenin koca· teye katlanıyor. Büyük anamız ~ .. i 
kittiriyorsunuz?. nın tercümeihal ıicillinde kayıtlı .. cak yerde babamıza yaptığın 11 

Yazan: Hilaeyin Rahmi Hafıza Hanım - Evet sizi aöy Caize - Dü,man lakrrdıaı.. bize de kaynanalığa kalkryort01"' 
lüyoruz.. - Aılı olmadık lakırdıyı aöy· Hafıza Hanım - Bak kımıı f ~ 

Fehiıne H. - Anne bitir artık.. içmek alafranga yatmak, kalkmak, Caize - Şimdi kulainna çalı- lemezler kızım... hiıne ekmekçi küreği kadar diL S 
Yeniliklerine hürmeten bir zaman kan kocalık hep alafranga .. Bu nan çirkin lakırdılara tee11üf ede- - Kocamın yüzüne kartı yapı· lakırdı ıöyle bin pay işit .. Ah~~ 
Claha ditimizi aıkanz. Sonra elbet· frenk mukallidi çocuklar bili da rim büyük anne... lan hakaretler yeti9miyormuş gibi kü çocuk. Yıkadığım bezlerııı~,. 
le enlan da kendi türemize getiri· taharetlenmeyi bile kaldırdılar.. H•fıza Hanım _..Çirkin evet.,. bir de arkumdan aöylemediğini- kirleri daha tırnaklarımın ara••" 
rb. Temiz oturup pis kalkıyorlar •. Si· Bu evde güzel bil' şey varaa anlat ıi bırakmryoraunuz... duruyor... it' 

Büytık anne - Maazallah onlar linmek için •u yerine kliıt kulla· ta onu söyliyeyim. iyilik edenin İ· - Onlara gözünüzün üstünde Caize - Hay yıkamaz olaY'd~ 
!Üreye,, imlaya gelmez kızım. Git· nıyorlar. Günah deiil mi kiiıda ya yiliğini kötülük edenin kötülüğünü kaıınız var diyen yok. Kocanın yü Münasebetli münasebetsiz her • 
tikçe daha iyi deiil ıörüraün daha zı yazılıyor. söylerler.. züne ne hakaret yapılmı,? arasında bunu başıma kakartıll·· f/J· 
berbat olacaiız. Naaıl yeni gelinlik Dıtarda bir pıtırtı olur. Caize - Biz size ne kötülük et· - Geçen günü yemiş soymak Fehime Hanım - Sus &o•• 

11
• 

sheylik kuZUin... Hiç birinin bir ; Fehime Hanım - Anne ıus bi- tik? için Uiur Ayteden tabak bıçak is Sen bir eksik ıöyle. Büyük aıı• 
gün cuaül ettiğini görmedim. Bu ri geliyor. .. Hafıza Hanım - Daha ne kötü temit te: - Elin yok değil ya git dır. 1J· 
cenabetler evin içinde iken burada Büyük ana - Kim gelirıe gel· lük edeceksiniz? Oğlan gitti gelin büfeden al - cevabı verilmif... Caize - Sağlık selametle b 
bet bereket olur mu? sin. AJlahtan gayri kimseden kor· diye bin beladan arta kal.mış ya.- - Pek ili. olmuf .. Büfeye ka- yük anam olmayaydı.. J1'd' 

Bundan aon1'8 artık iyilik bekle- kum yok.. banın ıürtü~ünü eve getirdi. Sen dar yürümeğe üteniyor mu? Bu ne Hafıza Hanım - Şimdi k• ,li-
me .. Her rün eYV~lki günden bet· Caize kaçık beniz asahi bir ta· gittin ne idiği belliıiz garson bo· sultani tembellik kuzum. Nerede İ• ta iki parmağımı ağzına sokar• 
ter olacağız diyorum ıana; yemek, vır ile gözüküyor. zuntusunu koca diye başımıza rl•k· ıe donlarının düğmelerini de bize (Bitmedi) 

~ 
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====-o UZ E ·L 

Kocakarı soğuğu 
yaz eeliyor, bahara kavuşu

E~ki hariciye memurlarından bir yoruz; Istanbul kırlannı ılık bir 
1.at tanırım. yeşillik, zümrütten bir renk kap-

Bu zat bir zamnlar hariciyede me· lıyacak diye beklerken bir Ka
murin müdürlüğü filan da etti. Dir rayel, bir ayaz, hatta bir kar 
gün hariciyede memurlnrı tayin ede· bastırmasın mı? 
cek komiı;yon toplandı. Dışarıya gön- B 
cferilecek memurlar komisyon tarafın. " u da neden icapetti? diye 

söyleniyordum. Birisi: dan ·eçildi. lçtima dağılırken memurin 
müdürü ayağa kalktı: - Ayol, brJmiyor musun, Ko-

" - Bir şey unuttuk. Efendim. Karsa cakarı soğuklarının son günleri! 

Nasıl adamsınız ? 
Grafoloji mütehassı•ımız cevap veriyor 

~ ·-·'• . . 
Bir senei devriye 

Rekor kırmak merakının her ınd' 
lek erbabını sardığı şu sırada Fransa 
hariciye nazırı Mösyö Briyan da şilll" 
diye kadar görülmemiş bir rekor kırdı. 
Büyük recülü hükQmet yirmi beş seıat' 
denberi, Jt'ransız hükümetinin mukad· 
deratına hakim olan kabinelerde bd' 

lunmakla şimdiye kadaı- hiçbir siyasf 
rccülün elde edemediği bir muvaffa1'1' 
yet kazandı. Bu müddet zarfında Brt 
yanı birçok nezaretlerde ve on bir def• 
başvekalette görüyoruz. ~imi konsolo tayin edeceKiz? dedi. 

Müdür bey bu sözü söylediği zaman Hay kocakara hay! Genç kız- • ı:ı " 
1\arsta bizim valimiz İ :. başında idi. ların hararetini, s"nin soğukların Briyan siya!'i hayata sosyalist ol• 

• * ıe bastıracak mı? rak atılmı:tı. O da, Vivyani \e l\filra~ 
İ!5tanbulun imarından bahsedilen bir s· 1 - Hasşas karakteriniz ,·ar. olduğu gibi değil, sinirlerinize aks~t- gibi amele tabaka · ınm omuzlarını ke' 

hey'ette bir zat, şöyle teklifte bulun- ır spor Nikbin!'iiniz. Hadi eleri sinirleri- tiği gibi muhakeme eden, nikbin birisi·ı dine kademe yaparak mevkii iktidar' 
du: 1 Avustralyada ağaç ke mek milli nizle değil olduğu gibi muhakemeye niz. Bir şeyi takip ve intaç tarafınız yük elmiş o mevkii bir defa elde ~t 

"- lstanbulun surları önünde hir ı bir spor halinde imi ; kiiçiik, büyük mütemayilsiniz. Çalı~maktan olduğu çok kuvvetlidir. Ameli şeyletP o ka· . tikten sonra mesleğini değiştirereı 
hendek vardır. Bu hendek Yedikuleden her AH.;ı-.tralyalı bu spotla u*ra..,ır- kadar müte,·:m fakat mutlaka sli ten dar müsteit değilsiniz. Fikir tarafları-' sağ cenaha doğru meyletmekte Puaıt 
halice kadar uzanır bu hende~i kaza- mı:.. hoşlanırsınız. Bütün ciddiyetinize rağ· nız daha kuvvetlidir. kare Ye Riho ile teşriki mesaide ma~ 
hm, seyyahlar Yedikuleden Halice Ha ..• ~n~~oluda köküne ldbril ~U) u dök men bulunduğunuz arknd~ meclisle- 7 _Asabi karakteriniz var. Has.;as- zor görmemişti. Bu ~iya et birç~ 
liçten Yedikuleye andalla gidip gel- tugum~z ~-~n~a ormanlara, İstanbul- rine intibak edebilmek hususiyetiniz ' sınız. İntizamdan hoşlanırsınız aculsu- kimselerce tatbik edile gelmiştir. Jet 
sinler, lstanbul da bir ada halini alır, da d.e~ırdıgımız bunca çamlara bakılır rnr. Biraz dikkatiniz az. İntizamdan nüz. Ameli taraflarınız kuvvetsiz ol- \itler esas pr('nsipleri ara!lında buıı' 
güzelleştikçe ı:üzelle ir. sa bı~ım de bu sporda az buz usta ol- zi) nde temizlikten hoşlanırsınız. Mer- masına rağmen hareket ,.e el ayak fa. mü hah I,ılan bir na kaydemişltf 

• • * madıgımız anlaşılır. Hemen hu kuruya hametiniz kuvwtlidir r ... 
1
t. d . 

1 
d d k dir: "Nctice\e 'armak için ne gibi ft 

sı huydan vazgeç ·ek... ., ·- Ç,"lı~kan kaı·a.kteriniz ''ar. Az a.ıyetım ı. ı~~m .e .en ış er e_ eb·ı· e~- saite mürnc~nt edilse mübahtır.,, def !tanıta valimiz otururken Karsa '-.., , • c.. ., dı frenlerınızı ıyı kullanrnagı 1 ırsı-
kon olos tayin edelim, diyen insan. ls ~ev yahın oet!~ra hassas olm.mıza rağmen hiç bir şeyi niz. ter. 
tanbulu ada yapalım diyen adamdan Otuz senedenberi seyyahlık eden ol-'t1ğu gibi görmez }a kıymetinden faz K . tl" .... 

1 
. . 1 * (t * 

f kl d ··ıd· ıı · · d b" h"I · 1 h . tl hak uTie ı goruş erınız o mamasına __ 1 ar ı egı ır. >ısı e ır şey 1 mı· ı bir adam geçen gün Akşam idarehane a n•ya az e emmıye e mu eme e- - h t 1 d ·· · · 1\Tösvö Briyan ı;;iyaset icabı olafl" 
l H d h ı d . . 8 . b" . .. dikkati" ragmen a a ı a gormezsınız. . 

yor ar. u ut ve e~ap · sine uğramış ,·e 2:) kilo ağırlığındaki ersınız. ıraz asa ısınız az 1 • • • • • • sağ cenaha meyletmekle beraber 6'1 
ld ğ ·· ·· •· , ç l . ag· a rok Bnzan kendınızı bedbın hıssetmenız • . , • * defterini Selami lzı.et Beye uzatarak 0 u unuz gorunu.> or. a ıs;m • , . . . cenahtan almış oldugu ılhamları b' 

· · · · h ·· •t · t"d t ta d - halde hiç bir çok muvakkat bır hnldedır ve kendı .. . _. Bır elbıse ynptırmak ı tesentz er bir hatıra yazma.c;;ını rica etmiş. Muhte mu aı ısı a şı ıgmız .•. . . . . . _ . tün bütün unutmadı. Muttehıt soSY' 
ş")·den en· ~ı terzi vücudünüzün ölçüsü rem edibin yazdığı . atırla r şunlardır: şeye olduğu kıymeti vermedtgınız_ ıç.ın . k~ndınıze yaptıgınız yanlış hır telkin- listlikten kademe kademe rücu ederJ 
nü alır. "Dayan bakalım Karabet ağa ••• • 4- ihmal edersiniz. Mütevazı olmagı ıs· dır. cümhuriyetçi sosyalist fırkasına gi.rtf 

.tJir bina yaptırmak iste eniz enela kılBtz başın derdini ayaklar çeker· tediğiniz h:ılde etrafınıza müteazzım Umumiyetle iyi birisiniz. ,.e en sağ cenahtaki rical ile blrJeşınef 
arsayı ölçtiiriirsünüz. mi !,, gibi görünürsünüz. Pakat hayatı daha 8 - Sakin karakteriniz var. te mahzur görmiyen bu adam, sos1' 

Yeni bir memleket kurmak i. tiyo Bu Zl kiJoluk defter, seyyahın ölü· ~uur~a t~n~dıl,ça müke~mel v~ müt~- Yavaş iş gören, ağır muhakeme eden, lizmin kendinde bıraktığı bir tesir "' 
ruz. Bunu yapmak için memleketi ta- münden sonra Nevyork müze ine ko- f~kkır hır ınsan kıymetı alabıleceksı- asabi, ciddi, çalışmaktan ürkmez. ta- ticesi olarak beynelmilelciliğe ve suJb 
nıntak. Zaman ,·e mekan ölç?lerile, a - nul?cağına göre oraya bundan d:ıha nız: . . . . . .. kip kudretine ı-;ahip, hadiseleri ekı::eri- mü~alemete karşı .büyük bir rabıta bİ 
tıhları, ve ruhları tanımak lazım. antıka hatıra yazmak ta mümkün ol· .l .- ~ıkkatlı karakte~ınız \ar. . ya iyi tarafından görüp muhakeme C· ledı. Fransanın hır hak addederek t 

• • "' mazdı... Cıddıyetten hoşlandıgınızı , ·e dık- . . . . . . .. .
1 

riştiği büyük harp nihayet bula~ 
· · • d" k ti· ld • . h'lh f ı ha den nıkbın bırısınız. Mutevazı ,.e çı e F 1. . . . Ankarada son zamanlarda ıkı ha ı· Bu satırlan okuyan bir muharrir a ı o ugunuıu 'e ı assa az a s- . . .. ~k· ransız ama ı tatmın edilır edıh:nf 

·· · · · · • h ı e . ·· ·· d ·· - ·· ·· ·· . çekmış ınsanların tevekkul ve su unu- . . . . . se 1'urkıyeyı satıh ,.e. ruh ıtıbanle tanı diyordu ki: sas ''e ayn P n er ~orun ugunuzu, \ej Drıyan eskı beynelmılelcı nazanyele 
mak iştihasmı anlattı: "25 kiloluk bir deftere her halde bunlara rağnıen çok neş"eli ''e nikbin nu taşrrsınız. Okumaktan az hoşlanrr- ni ileri sürdü. Bugün Avrupada esi 

1 - Ankarada (Türk tarihinin ana böyle sakil . atırlar hizımdı . ., olduğunuzu iddia ederim. sınız. beynelmilelcilik havası biraz da B~ 
lıatları) üzerinde yapılan tetkikler. Bir baskası ilıh·e etti: 1yi görünebilmek 'e iyi düşünebil- Her şeyde olduğu gibi zevkte de aza yanın ~ayret ve himmetile esiyor. 
'!'ürk cemiyetinin şuurunu, karakterini "SetaO:inin adapte olmıyan bir ese- mek taraflarınız kunetlenmeğe en mü kanaatiniz var. * * * 
anyan tahnrrilerdir. ri. Az amma ziyanı yok. (eğer mnk ut sait huswıjyetlerinizdir 9 - Asaht ve hassas karakteriniz F ili" ,_ 

1 
.
1 1 

"'l a..., 
h 1 . tk"kl • • ,,. k t ki ransız rec u ut:yne mı e .. r ..... 

2 - Gazinin eya at erı, te ı en eserse mısraı berce te kafidir.) 4 - Çalı~l,ansınız. c a ·a mera ı var. b led . - · 11 • t h kk k t.l.ı' . . . . . , es ıgı eme erın a a u e ık 
n nıhayet yenı mechstekı fırka azası· UkuA bette 0 ;havet şeylere meselfl spora, sınemaya, sana- Ç.altşmaktan daha fazla çalıştırmak· . .. b'I k i~ Burası gayet şii 

. "h d . l . . k k d ı . r . s· d k nı gore 1 ece m . nın ıntı ap aıre erını sı ·, sı o a~ma _ .. . . . . ta kar;;ı fazla mey ınız var. ız e ço tan hoşlanan birisiniz. l\lerakh şey- h J"d' 11 halde yirminci asrın f# 
sı için gösterilecek tehalük. Mahmut oglu Suleyman ısmınde hırı- nikbin ve iyilil,tcn hoşlanan birisiniz. . . . . . .e ~ ır. er. . .ı 

y i T"" k' k 1 k th si karısını döğürnr ve karısının açtığı d b k 1 d _ lere bılhas.c;a yenıhklere fazla meylınız rıhı haleflerımız tarafından yazıldır 

h 
en.t turtk·~}k.el · ub~u.ur .enk 1~~b a, ve dava neticesind; üc gün hap·e malı- Maahahza her şled) _en ça ud· a.ınk_ıgıntı· var. Hadiseleri olduğundan ya eksik zaman cihan müsalemeti mücahedel 

ru a aı e ı er ızım ın ı a ımızın • • zı ,.e assas o ugunuzu a ın ar e - .. . d 1\f" .. B · a a d bi ay aynJal 
en karakteristik tarafını teşkil etmekte kum oluyor. mem. Biraz dikkatsiz ve mütereddit ve yahut fazla kıymetle olçersıniz. Et· ~ e • osyo rıy n a r P 
dir. Fakat mahkum ortada ~·oktur. Z~- olmanız yaşınız ilerledikçe düzelecek· rafınızda bıraktığınız tesire nazaran gı muhakkaktır. 

Osmanlı imparatorluğu bö) le bir bıta arıyor~ tarı~:or ve nıhayet hır , tir. Ameli taraflarınız daha kuvntli· acul mütereddit ve biraz dik başh~ınız. !tl. Gayur 

şey bilmezdi. O sadece akllına geleni, Mahmut .. ogl~ S~leyman bulup hapse dir. Maahaza bir işi bütün tereddütlere 
kendi aklına değil, ba~kalarının aklına tıkıyor uç gunHık cezasını ta~ıamla- :> _ Ha.<:ıMssınız. Muntazam ve dii- rağmen intaç etmekten zevk alırsınrz. Şatranç yazısında tashih 

1 • k · t d" 1· · t ha ~,P serbest kalan bu adam, me,..er J,a. . . 1 . . . . . . . 
ge enı yapma ıs er ı. anzıma re- .. • .. •. . ft rüst secıyenız \ar. ntızamdan ve te- Tatmın edılmemıs ısteklerınız çoktur. Dünkü şatranç meselesinde 
ketlerini Tovenelle, Lord l tratfor- rısrn.~. do~en Su~~yman degıl~_ış. mizlikte; ho tanırsınız. Dikkatli ve ne 
tun ayn a'-"rı kulaklara fısıldadıkları Çunku hu Suleymanın dogecek ka- . , tl .. teı"t ld • _ · A sehven teklin üst taraima siyab' 

, J rı ., hile . k b k. rıs sana ara mus o ugunuzu go- Istanbul ve nkara • 
sözlerdi. Biri Reşit paşanın, biri Ali ve B . )o muş; e armış.. rüyorum Hadiseleri ha.<>sas muhake- lar, alt tarafına siyahlar yazılmıf 
L' t . k 1 - •• ·) d" u )anlışlığa ne buyrulur? - .. .. . . valilikleri tır. Daima alt tarafı beyazl•' r ua paşanın u agına o) er ı. ,. h .. . me etmenize ragmen goruşlerınız kuv· " 

F ı ·1· . F f " a, udancl\erde ho•:le hır ,·anhs· ı . . A k d l b b l . l tt•w. . vele yazm ştJP uat paşa ngı ız ~e ransız se ır· - E . A . • , . " . . . ,.. vetlidir. Biraz miıtereddıt ve aculsu- n ara an ge en a er ere ışga e ıgım ev e ı 
terinin rollerini gayet iyi anlamıştı. O· h~ . mı~ lı, '\ usuf Zıya gıbı mebzul nüz t'·ılısmaktkan hoşlandığınız da göre istanlml valisi Muhittin be· bu meselede de beyazlar altt' 

. hır ı,,?ml!C olu.r<;'\ yandık, ·· ~· "' 
nu~ için.bu ".ezır: muhakkak. Vekarınız çok ho•m gider. yin meb'us namzeti gösterilmesi siyahlar üsttedir. Tashih olunut• 

- S d d süflör k l S k l r-- ız, ıyor u, a ınız. a a Zarif görünmekten hoşlanırsınız. He- h k k t1 
B. kt·· l l ı i timali te rar ve uvve e mev- TEŞEKKUR ız a or o a ım ... Fransanın bilmem ne şehrinde otu nüz dnha hayatın girdi çıktısı sizi pi· 

* * * · huvlu tı'tı"z ı · h" · · · ,. · · k ·1 zuu bahsedilmiye başlanmııtır. Beledı· .... e mu'"fettı"Qlerı·nden mu'"h'*"'ljf . . . . . . ran garıp J , ve asan ır a- ısırmemı;-:tır. 1.arın ıçın ço sag am ve ., ~ ""' 
Yenı meb uslnrın ıntı.hap d~ırelerın dam varmış ki pek az adamla konu. ur, ümitli bir yolunuz ,.ar. Yarınınızı bu- Bu habere göre İstanbul valili- Ali Vefik Beyin cenaze merasflll 

de ha~~rhyacakları tetkıkle~ hır taraf hele bir sakallı gördü mü ifrit ke ilir gün sahip olduğunuı hasailinizden ğine Ankara valisi Nevzat beyin iştirak suretile kadirşinaslık göstt~ 
tan munev~·erlerc memlel\etı daha de-1 miş. tahmin ediyorum. Jstikbaliniz hakkın· Ankara valiliğine esbak Ankara zevata, ailemize gösterilen şevkatif 
'rinden, yakrndnn tanıtmak fıratın \ Bu adama bizim memlekete gelme daki hiikmün bir falcı hükmü değil a· valisi ve şimdiki tapu, kadastro muavenetten dolayı İstanbul beted' 
,.e.~ecek, ~iğcr tarf~~n .. mü ·pet asrında si ta,· iye olunabilir. Zira, her gün şağı yukarı az istisnası olan ölçülere umum müdürü Atıf Beyin, tapu ı;ıi erkanı muhteremesine, alelhusus ~ 
mu~pet sıya et en kuçuk Cl\atasına ka· he~ on . akallı daha ek iliyor. Bu gidiş ilmi teraziw müstenittir. Sakın beni lediye reisi Muhittin B. efendiye 
dar realiteden km·,·et alarak betonlaşa· le birkaç sene sonra sakallı Celal dos- mahçup etmeyin. kadastro umuın müdürlüğüne de şekkür ederiz. .1' 

caktır. . . . . tumuzdan ha.:ka sakallı kalmıy:H·ak gill fi _ Asabi karakteriniz var. kadastro fen bey'etleri müdürü Jlühendia Ali Vefik Bir 
. Meb'~sları~ .IHr ~. ul dahılı~de ın- bi görünüyor. Çalışkan, az mütevazı fakat çok dil· Halit Ziya beyin tayin edilecek- lıarenıi Münevver, ~~ 
tıhap daırelerını tetkık etmelerı ve ne- 7.-.-ı J. • ·· ·t "dd" tt hoşlanan hadiseleri leri söylenmektedir. rı Zeyyat, lJmran~GfP". 
tı·,,.enı·n fırkada prensiplc..c.:mesi yüz hin ~u !.llfft ru cı ıye en 

""' ~' J111m•ımmnınmn111111ıumnn111nmummnm111•tt1tıtt111ıtunnııNt1tltmttt1""'"'1111nNt1mnu111nmmı1111mmnnm1m ,..._ ._, _____ ..,, ____ ... __...._.... - 9IUllHtftJUf11muınaııııuımmııırmnmnu1111uııımıu "''•ı11mırıınaıımntııınmıımvıRllJtllllltl 

tanzimat fermanına deği:ı; ilmiyecek ka 
dar canlı, köklü bir millet siyasetinin 
temeli olacaktır. 

Sadri Elem 

Boraada: 
HAYVAN BORSASININ YENi 

lDARF.: HF.:YETl DO!\ 

SEÇiLDi 
Oiln hayvan borsasında yeni 

idare intihabı yapılm ştır. intiha

ba mübayaacılar, celepler ve 

kasaplar iştirak etmiş neticede 

kasaplar namına eski idare he

yeti reisi Rıdvan bey, celepler 

namına da Şerafeltin beyler se

çilmişlerdir. idare heye'linin di
ğer dört Azasını da iktısat veka

leti, belediye Vi: 1&1ezb3ha inti

hap edecektir. 

Bican Efendi ve rüfekası : Eski istatistiklerden 

Maruf B. - Ne hazret, ne ya

pıyorsun? 

Bican Ef - Salnameleri, rski 

:statiıtiklı:rı ~OP)<t edİ)'OlUIU. 

Matuf B. - Bir dafa b;ısılmış 

o an ir şcyı tekr r opya etmek· 
le ne fayda vaı dır yahu'? 

istifade ... l 



Dünyada 
• Şey•er 1 

Olan 

Gecem_. ...,..... Wr Kan ~ ttdlp edllmlfti. Ba 
baJl'ama bclm eiılrelr 50,000 ıporca lttlrak ....... Janf1ar tertip 
eclilmiftir. ReamllDiz bir ,.., inala.._ arbcl8flanmn 
lntbaclea ıeçtildeıiai dateri1or. lteamha IOD p11mada ,arllen 
bir orman tletiWir. SU haWe, lmaldar... ........... tataa 
aporcularchr. 

Her mporcqnua utr.u.da birde ,_ ... ,.,...... la ,.m.r 
"Spor. •hlaat .. • ... ftlir. .11-_ .. -~· 

ISTANBUL llU8IKl 111mABL1u. un. •11811d ...-ı- d..ıan.ma t.p 
RiNA MO'lltM BiR TBP&la ..... 

• 
1 LiK 

BEZ 
Avrupa Mahndan Daha 

SAGLAM dahaUCUZ 
Bllklalz 
Kıwak 
Kath 

iplikleri 

(Vater) 
(Bkatra) 
(Retor) 

Jer imal olunur. 

her türlü çabukluk ve kolaylık gösterilir 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT F ABRiKASI 

Posta Kutusu (87') ADA A 

Evlenmeler azahyor mu? 
latatlltik amqm mldlrl8jl 

930 Jdhjim nqretmiftir. Yeni 
rdhta auaran 927 de 52005 
(9'J8) de 53060 (929) da 44337 
...... llta"'-kla 924 de 260, 
925 de 225, 926 ela 444, 9'D de 
452, 928 de 585, 929 da 528 , .............. . 

T•, ..... : 
A.C.••fwMy .. 
Aptal 

Yuu: ......... Tere... eden; 
... ,_bar PalU opu'WID ..... V ..... l'BhHb .... (Ki .. ). nı.t.de 

(Frans) ı .. Wta htanb9J .. ·~ 0rs nt•tlli (Jlillalt au.u.) ı la
._ ...,..._ Mr letafetle ... ı te- Klft berıflnuat 18 ten ldbarcn açıkar 

bilmek •Yk ft fmtma ball olahO ...... ettlllal .. ftlml ..,....nler ltfô. AJD JlflDcla lfatı olan çocoklır 
eeeklerlal -'* brllulmlsle 111 " rafta ............ dJ&CrOJI kabaJ emdeJıe.z 

Tekrar yatmye.,.. Bir ,_.... ıtnU. Garip '* ftlftlQ arama ski• ....._... ple8 biri ,-er altmd .. eı.e..,.._ Sel'* lwlbhktaa ~ 
blrinerek peneennla lala•e ~ m.ta labe 1ı1r ...., Mr -··n p bMIH 191 aprak b1s1 bpmata pll ala ıa.111 •ruı 4llllL 
ram. Ortahlı .,...... •••• lt•km tlJITor, .. ,.,..... ı.. .werı p. ,.rM. O ftldt 70rpmaa eanbr, ps.. Kitaplarım apıU ...,.,..., ieı .. 
söadtlnatiTOl'DI .. ..,.. ................. Ilı•* n ... lerfld bpar, h haJ&llerl defede belderlma w lıalıklan-* lalade Al 

,.•,. lerl lfltaeldl _.... lla7n& ettim, _. ...._ l'üat paeenmfn altrnda darap tena. Fal• ~r- Gaseteıer 
Glala ~ ıeeenm .......... ıa DıltaJ.. çllH il••• stliııe fUla .............. •asıl •Ani olaWUnll& lnflrlerl ~mM Dl• 

defediyor. Btrallmdakl tf1a tallU .......... pq•a ...,.lar& Den1s1a dl1D ........ itlkren beni takip ed• ..,..r. BIMM .. IJMl)WU• lu f 
killerini tekrar ahJ'or. Yal ... bea •· deki ~r ılW •taut aadıtm ba· f8Tlerla yalaıs baJ&ller ol•dıjn11 bl- ld ... 1oL. 
tik eskisi ıtJd delDfa fiaıar laanbte plerek 1&tha pkaa- lfyen& Ba reee UJ&tı.ula Dk defa P.taer pHp bir mektup fetlriyor. 

Harpten avdet ettllla maD ... la hiJadılar. Pabt halana mi 9 olarak JDtYeadl,-etlm bfnt..blre IDJd. Rlk6mettn bir mektubudur. Ban ki
tin •uinfn, evi•• a•det eaer etlila -....... o.ret eldah .,. DDta,.t • pi ederek IJua U..,. •ltfalt bir ceJt- flk bir klyde bir mu 11 m vekitıiıf ve-
ydlbP sfdeeelfnl ... edfJOnla& lftll lflbvek ıtala ....... llalp sldt4M n ,....L MazAm ... 1aıan flktı. rlliyor mektuba baka en düştinUyo-

bfr ı•renla ortumda fW .. ı ..W ............ O mte kadar ltaikt ~ &elallk• fi• ram: 
ııastl~ •arMI.,...._ ...,.._,_ 9a lılblır~ Ba --11111 ıll ~· •=ti. ~ -edenbe- "Bir kly. Bfrtıaç ••, liir lo 
tiki~ bir rqettla .tndlml bpladr-~ ~iPdlanel. .. rl taptilr ı •1U'1- O, olmdi ol· bir çiçekli yazmadan yorganı 
Uti 1 diyora•· BalUl llaet lat8r ~ Mr •••tlret ,...., llMt ile- lliak ... ~ ............ elleri tle bUtUn sene tlifba vt ktrrat -~9'lllllt 

• tını h •da .-cerenin .. llide Mr nlmklnf• ,.-Pi• eJayonla. Uaat te•dlt ..,,.r. Sialılı iaıp )'lkselip be tekrardan baş!.a nedir? Orada 
ken, ıara oturarak ıbefln atıefll il- baha ..... tlade hlaad.,.. harf al ........_. t.tl19r. phslyetl Ut lngttiz ytizba ISIMll 

1&Dd•IY•Y:ner beride hlnıler tekrar .... ,...,. tarar plf7orda. ç.k Faiat ....... l&deee müdafaa ve lbr arasında lllah,•ı kalmak"y:lŞaı•llll~ 
el& reddediyor, IOR· ,...... p1atte1anmum111 M lradar Yakltlell ,...._......._ etlln Jallll .... ffl'ÜH his mı?_ 

·~~a'81'an tlıerine kabul edi· yapmuı~: tunu bilirim- blalmt ıerface. IGbllta blE .,.... Jiae •• slreeek oı ... , tina- Mektubu masa1tın zeri ... atr7'n-. 
ı....- rken başını bir da- zevkli 0 8 

v dl aY4etl takip e. na altıMa ..... ...._ler Jet ft Wtel lahı'lll nafmı alır. Bir J • h ~ n 
9 

sonra 
nun mtiddet için Fakat ya i ~dadıne& lem•• bir aa ••rar slM olll70l'fta. Said Ben ba ıa-. karş. ••nialar bulma gidiu Adolf Betke ile g m karar 

albl kederh bar nazar fır· den haftalarari•d bir llt•le arama aJllau Jllte1ar .....,..... ... ı.. U.dlme bir meaet aoktuı iaWaaD Bitmeil ,, 
his ayaadı h 1 
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B 1 K A Y 1 . 
Uşşak şeker f abri· ,,,__V_A_K_l_T ___ ---:: ~~,!~11;~0 

kası hakkında Zithade 

' ' 

ın 
Aldığımız mektuptur: 

Dam üstünde saksağan ... 
Alakadar ,·e müdekkik bir ağızdan A k 

işitilen müjdeler üzerine sevinçle ya- vu atı 
zrlan bir başmakale her Uşşaklı gibi 
beni de dikkate sevketti. 

- &bil değil senini~ doğru dürüst bunun yerine, yemeğin insana vereceği Bir gün gezip, görenden ziyade her 
Kız kac, ırmak 

Salih ımz11lı 
m ~ k tuba; lconu§&lftıyacağız. kuvveti küçük komprimeler "erecek- gün görüp bilen daha fazla ihtisasa 

- Ni~ln'! miş. Bu takdirde yavaş yavaş bar· sahiptir. Ben bu ihtisas iddiasında ol Kaçardığtnız l<ız on altı ya-
- Sende ölçU denilen şey yok. Her- saklar \'e midemiz kaybolacak ve insan mamakla beraber gördüğüm ve en zi- fanda olmasına göre evlenrr.ek 

Jcesin kendi•ine röre yapıJmı§ fikirleri, ların ~ekilleri değişecek. yade ihtisas n alaka sahiplerini din- makaadı da olu kaçırmanız 
atlzel, ıoirkin hakkında telakkileri var- Selim kahkahalarla gülüyordu. Hid )ediğim için bu makaleye cevap ver· 

~ cllrDmdlir.Bikrini izale etmeniz dır. Sen hepsinin aksine, adeta ccreya dcti geçmişti. mek gibi vicdani bir zaruret içinde bu 
nrn tersine gidiyorsun. - Birader, dedi, olur şey değilsin. naldım 0 da şudur: ıizin daha ağır ceza görmeni-

GtlJdU. İstihfafla bana baktı. Sözle- Hiç böyle şey olur mu? Rakamlar pek doğru bir hakikat ifa zi icap ettirir, batta birgtına 
rini tarta, tarta: - Neden olmasın. Düşün. Adem ba- de etmektedir. Lakin ziyan iddia edl· tecavuzatta bulunmamış ve e-

- Nasıl istersen, dedi, fakat şunu bamız. bizim gibi kost~~ giyer.m~ i~i: len Uç sene içinde istihsal hll!edarla- vine iade etmif olıanız bile 
unutma ki senin ve senin gibilerin ı:ör- Haydı onu brrak. Darvını1!, dedıfı gıbı nn yüzünü güldürür bir rakam teşkil mGddei umumi yene takibatı 
memek için gözleriniz. dilşünmemek i- ecdadımmn maymun oldug~nu kabu.ı etmiş fakat bilmem neden ban masraf 
~tn aldınız var. Senden ev,·eı gelen bi- edelim. Onlar da elbise gıymezlerdı. far bu u.n fabrikanın zjyan sahifesi· yapar 't'e ıir yene ceza gfüilr-
risinin eözleri, kitap üstüne basrlmrş di Hel)8inin vücutleri kıllı idi. Elbi~e ne naklettirmlştir. dOntlz. Kaçtrdığınız kız on ye-
ye inanıyorsun da, ben ki karşında du- çıktı ~ıkah, el'an hayvanlarda oldugtt Şu sözlerimde bir suiniyet tasavvur di yaıını bitirme"mit olmasına 

Güneşm aoguıu: 6 O:i - batış' I 8 2 l 

Namal vakitler• 
·abalı Ofle llılnıtı ..... ,. n Va " nıtec 

L.44.) 12,211546 1820 194!J 42:"..J 

-VAKiT 
ıstanbul Ankara·cad
desı VAKiT Vurdu 

Telefon: ld.ate ll.43<0; Yaıı i~lerl f 43:'1 

---------------~ abone tartlan: 
I 3 6 12 Aylık 

Ollhildc t!'iO 400 :'50 1400 l\uruş 

\·uvor ve seninle i~tediğin tarzda mü- gibi bizi soğuktan muhafaza eden kıl- etmek dofru olamaz. g&re kanunen niklha ehil de-
naka;aya hazır bulunuyorum, bana ni- lara ihtiyaç kalmadı, işte bunu dü~ü- Sanayi ve Maadin Bankası Muhase iildir. Eğer ıöylediğiniz gibi Jıi.n tartlanmız . 
tin inanmıyor&un? Çünkü biliyorsun nürsek. yarın öbür gün, yemek yerıne be Müdürü Serkiz Nihat Beyin çok nik evlenmenize bikim müsaade 

Harlctc - 800 1450 2700 .. 

ki ben tenfnte doğdum, seninle büyü- doğrudan doğı-uya gıdayı kana verecek bin ve her şeyi - manayı tekrar edl· Resmi 
düme Çünkü benim bütün hususiyetle· bir vasıta bulunursa mide ve barsakla yorum - iyi ve temiz gören gözleri etmiı ise nikllı aktcltirirsiniz Satın ıo K$. 

Hu$Uli 
12,50 !\~. 
~.'S rlmi bfliyor ve kendi kendine ''adam, bu rın ,·azife ve lüzumu da kalmryaca.k belki hirkac giln içinde üç, beş senelik bu takdirde de mOddei umumi Santimi 20 .. 

mu bana akıl öğrete"cek., diyorsun. demektir. Bu takdirde nesild~.n ne_sl~ dolamba~h,J uzun tetkiklere muhtaç va yene takibat yapar. Yalnız ak- Küçük ilin tartlanmı : 
- Elbet. Sen ne okudun lee, ben de insanların mideleri de, tıpkı vucudtinu ridat, sarfiyat tnUfredatrnı göreme- ti müteakip zevceniz on seki-

1 
2 3 4 T • JO Defalık 

anu okudum. H yııtta bir a.n ayrılma- kaphyan kıllar gibi kaybolacak. Ha! ... miştlr. AleJAde bir mes'ele addetmedi zioi bitirmemit olmasına göre 30 50 63 75 100 Kuruş 
fık. Biribirimiıin ne mal oldnğum'.lzu Değil mi? ğim bir şeker fabrikası üzerinde kısa pederinin iznile davadan fera- .'\._Abonelerimizin her üç lylı· 
biliriz, ~imdi bana al.ıl öğretmeğe mi Selim, akşamdanberi ilk defa olarak sözler kendimizi aldatmaktan ibaret- d' 

:; ·· ı f d ğat eder ve hukuku amme ~ için bir defa meccanen ır. kalkışıyorsun. Bak .... demin ne demit- Necmiyi tasdik etti. Fakat gez er n e tir, n - 4 satırı geçen i\An\:ı.nn fazla, 
ttn, ben bir kuvvet sahibi olsam, 1Jizim garip bir mana Yardr. Asım Beyfendinin dediklerinin ztddt- .._d_a_'f'•-•.1_1_•k_ı_t_o_ıu_r_._______ satırı içln :s kuruş zamolunur 
memlekete otomobil sokmam dedin, de- - Necmi, dedi, hakkın var amma, na bu fabrika hiçbir zaman ölüme mah- l!L.=:::=iiiiii;:;::iii:::iU:=:~iiiii~iiiii=:ll 
fil mi? krl dedin de, aklıma gel~i. aca~ba A- kum bir hasta değildi. Ancak bu fahri ı Cemiyet hayab 

_ Evet. Ve bunda çok hıt.klıyım. dem babamız zamanındakı ak agaları- kada bir anlaşamamazlık vardı. Bunu ---~~---------! - B Q R S A 
....., lladt canım, bırak şfmdi bunu nın vücu~leri _kı.llı .~~.idi? . . ben yine bir suiniyete makrun ~detmi El Öpme 

da.. Selimı~ ~vı~.'~. onu?e g.~ı~ışle~dı. . yorum. Zira herhangi bir suinıyet sa- El öpme adeti zaman zaman moda 
..._Hayır, dinle. Ve yalnız sa~ma sa- Necmıyı du~unceh, duşuncelı •. ·a~ lahiyet sahiplerinin fikrinden ıeçmiş olup brrakıJdr. El öpmek an'ane,·i bir 

paa aözlerlt hımi sinirlendirme. Sana kın bir hal~e ~ok.ak. ortasında bıral<a- olsaydı bu fabıika 931 senesini idrake· nezaket olarak görülüyor. Ilu itibar· 
sora.cağım suallere cevap ver, kafi.. tak, Selim ıçeı·ı gırdl. demezdi. la. ancak kibar bir muhitte el öpülehi 

- Peki, amma başka bir rnes'ele Mehmet Asım Bey gibi tasfiyeye ben lir. 

Çtkanp ta kafamı ütüleme.. 1 Memlektte Vakıt 1 de taraftar olmamakla beraber Türki- Kalabalık bir toplantıda sokakta 
- Olur. nizim m.emlekette (vakit) yenin en ehemmiy~tli ana memesi bulu bir kabul resminde el öpmek yerind; 

dehllen feYJn kıymetı var mı? Ada pazarında nan fabrikayı idare eden zevattan ba- olmıyan bir harekettir. Sinema tiyatro 
- Tablf var. k d" h dema teyakkuz rica edeceftm. Zira: gibi umumi yerlerin sa1onla;rnda da 
- Yok. Eter vaktin kıymeti olıııay- j tJS8 1 ayat belki bin çeşit eşyaların içerelne gire- el öpmek dofru olmaz. Fakat bir Joca-

111, koca ~hrin umumi ve bir tek mu· meditf bir malzeme deposunda, belki da oluna cevaz vardır. 
ay-yen saati olurdu, eğer vaktin kıyme HiJiliahmer kongresi- kuvvel imalfyesi tecr11be edllmek l~ 
ti olsaydı, halkı süratte istediği yere intihabat faaliyeti makineye atlımıyan ve fakat anatulap EL NASIL OPOLOR 
ıltflrecek nakil vasıtalan olurdu. E· i . !tlrtlttllen tonlarca panc&n18? belki ... Blrpk ... mıar el lpmeehıi bilmez. 
jer vaktin kıymeti olsaydı... Huauıi. Adapazarı muhabir mız ua- bık müdür Aziz Beyin tuttuğu rapora ler. O halde bu ip karıgmasrnlar ~ade 
- Yeter, yeter. Pathyacağım. Karşrm- ııyor: göre: Pancardan şeker imal için bfzim a eellm vermekle iktifa etsfnler. El 
da şehfr havadisi okur gibi basit, har- Kazanın iktısadi hayatının doğurdu sarf ettiğimiz para ile, başka ecnebi fab 3pmek tık kimselerin hakkıdır. 
er llem mantık )Ürütme. Ifac; senedir ğu ve cok mütevazi bir inkişaf göstere- rlkalann bu uturda masratlannda ve Bur adamlar öpecekleri ele şişe çe-
bunlan okuya, dinliye hıktrk. rek şubelerini 20 ye nrdıran (Türk tf belki batka ecnebi fabrikalann masa- ar •ibi bir iipücilk kondururlar; ha-

- -Yol olurdu. caret bankası) hiSBedaran heyeti per· rifl mtlteferrikasile bizim masarifi flf bir dudak kafidir. 
- Bana bak, eğer bu bah!!i ~imdi kes b .. .. b adaki banka merkezin müteferrkamızda ihmal diyemem; dal Bazdan kadınrn elini ağızlarının hi 

...-ın, hemen kalkıp gidiyorum. şern e gunu ur. 
30 

. h b t grnlrk yapmıt olabilirler. Fakat bu in zaJanna kadar kaldınrlar; halbuki 
. ,. . idd• . de toplanarak 19. senesı esa a ını . i h d ed 

Seltm bu M>ılerı gayet c A eö~ le- . . . . . tibah ve bu ınt ba ı avet en ı•s· böyle bir nezaket eseri tulumba l'olu 
mltıl Necmi nıstu. Sonra, uys"l bir te:kık etmışlerdır: B~~kanın . ınk~;a~~ miş senelerin acı hatırala~ 931 sene- çeker gibi tatbik edilmemelidir. ı 
111Sle· ugrunda hararetlı munakaşalar ~· P ~inde pek müsmir pek feyızll olaca- x 

1 
. 

1 
d k' ı .... ı · 

• • , . • vY e ınsan ar var ır ı e opuş erı 
- Buradan kalksan nereye gıder- larak neticede sermayenın l m.~lyon~an ğ-ında kat'iyyen şüphem yok.~ .. ıat nine 8ptleUğ11 gibi r•latır. Karga 

ıln, söyle bakalım. 2 milyona çıkarılmasına ve yozde 3 te Uşşakt: Rutşu gacalarmıı gibi öpenler de yok değil-
Selim şaşırdı: mettü dağıtılmasına karar ,·erilmiştir. V AKIT-8 Nihat Bey bir iki gün ev- dir. 
- Batka yerel.. Banka merkezinin burada bulunması vel Uffakh Hakkı Bey f.arafından gön· K t" b' k 

1 
..... 

1 . a. ıyyen ır genç ızın e ı opu • 
- itte ben de o yeri soruyorum. çok mühim bir ehemmiyeti haizdir. Bu derilen ue gaıetemude neırolunan m_ek met. Zira el öpme bir parca da ..• tuhaf-
- Şey! .. Evet... Eve gİderdim. vesile ile buraya ictima için gelen hhı· tuba ceı·ap verecektir. Öyle zannedıyo tı D' .... ilk 

1 
üst" ~b'l 

1 
· 

• • nd Rr.•fil r. ır opuc e une ı e o sa. ın· 
- Ne yapannn evde? sedaran adedini anlamak istedim. :JOO ruı ki bıı cevap a11nı zama a ~. sanı grcıkhyabilir. Bir gene krz içfn 
- Kitap okurum. den fazla idi. Bu miktarın 200 den faz- Beyin şüplıelerini de tenvir edece/dır. b h h t , 

N h tak. ··ı 1 u, emen emen ayıp ır. 
- e okursun? K ..ı. lası hariçten gelenler. ~ç yüzü. bur~- S. Nilıat il~ey.in. bub' ~~8U '. ~wd a eaa Bazı gen .. ler bu takdirde gene kız-

9 3 
Kanıt>yo 

l lnıfllz lira11 Kr. 
.. TJ. mulcablll Dolar 
" " l'rınlc 

... .... . " ... .. 

.. • . • .. " 

Liret 
Tielıta 

Orahm 
ls. Franlc 

r.rva 
Florin 
Kuron 
~lllnıt 
Peıeta 

Mulı: 
7.lotı 
Pengö 

2o Ley Kunış 

1 TUrlc lirası DJnar 
Çen·oneç Koru' 

Nukut 

ı luerlhı ( loıılllıJ 
ı Dolar (Amerika) 

~o Fr11nlı: (Fransız 

ıo Liret t ftalya 
o Frank P.elrlka) 

20 Drahmi [Yunan 1 
o Frank llsvlçrcl 
O Len Bulgar j 
ı ~ lorln [Felemenk] 

·o Kuron [Çekoslovak] 
ş ılıng A\lusturya] 
ı Peıeta !ispanya] 
ı RayşmarklAlmanyaJ 
ı Zloti Lehistan 
1 Pengö Macaristan 
ı') Ley [Romanya) 

·o Olnar Yugoşloryaf 
t Çevoneç Sel'"\'et 

Adıed 

8eıtm 1erinden fırladı. ı.-rrmızı dan i~tirak edenlerdendu. Tahmınt bır [arını kar enmız ır ıu g n ı~ın e g - :s '. -: , 
-•- t ,.. . ,_,_ d lanrt kollarını öpebfleceklerinl ıddıa .... aı u: hesap yapllırsa bankanın seneden se- zetemızde 6ku11aea,.,._r ır. . • Altın 

- !.'leemi, dedi, .ana namusum ilze neye Ya.ki olan bu içtimaı kazaya en az . edıyorl~. Bu, tehlikeli b~r .yold~r. Mecidiye ~~~c~ 51 ~o 
:rfil• eoylliyorum, eğer daha ısrar ede- 2000 Ura bir para bırakıyor. Jçtimaı ~nhi.aar~da _ El.dıvenll bir elin de ~~ü1emıyec:eğl 

1
._a.an•k•on•o•t .. __ ..,. .. 260 _____ ..... 

ea1c olunan • .' müteakıp gelenlere belediye oteli salo Çekosfovaklar tütün e~eeny~tle un.utuluyor. Dıger taraftan 
· - Necmı, sakin dul'uyordu. Hatta nunda mükellef bir ziyafet verilmiı;;tir. I ki ? böyle bu· vazıyet olursa, kadının eldi· 

ıaUt.betlhndi. Dostunun cümlesini bi· * * * a 8C8 ar mı. ~nini ınyrrarak, dudaklannm temas 
Ticaret aleminde 

KUTuLUK KERESTELERiN t'f,,,. 
ttrdl: H'J.l'ah cemiyeti kongresi de -va Her sene memleketimizden ettirecek bir ten aramayınız. K f d 1 . i . . d ı a ı mer , K 

- a ama san a yeyı geç rırsın e ılmıştır. Kongrede fakir cocuklara mühim miktarda tUtün satın alan uYI• insanlar vardır ki, bütün elle-
Ll TAHDİT ED1Ll\"OR 

Bazı kereste tliccarları iktı5' 
veklleline müracaat ederek Jl': 
manyadan lzmire gönderile~ ~ 
tuluk kerestelerin memlekeb°d~ 
de daha ucuz temini kabil ol. ~ .. 
ğunu iddia elm;,ıer ve ithalı~., 
meo'ini istemiılerdir. Vekalet b t 
müracaatı tetkik etmiş ve ~ 
sene memleketimize getirilllle 

iil ıni1 Evet. zaten bundan ba~a ya- :imdlkl yardımdan başka yardımlaa-da Çekoslovak rejiıinden bir bey'· rin öpUlebileceğfne kanidirler, Bu za. 
pılacak bir şey yok, Ak~~a kadar t;a- b )unabilmek için müessesat müdürle f h . . eJdiğİnİ yazmtfbk nllılar, her hangi bir toplantıda VR· 

Jı9, yorul- Gel burada ıkı kadeh çek .• r~ ,·e tüccarlarla temas edilmesini gö- e ı~ te' nm~~l~ g • , S . kitlerini (masana) oynar gibi iğilip 
Yahut bir sinemaya git. .. Moris Şö,al· rü ·mü. lerdir. Geçen hafta derhal faa· ey et ı assa ıımır, amıun kalkmakla R'f~irirler. 
yenin zmltıları"ı, Emıl Yanlngıııin 1. ~t ş .1 . , b hu""u" icin c. ıı. veTrabıoomıntakalarında meıgul 

11 . . ıu • B 11" ı}'e e geçı mış 'e u o ... J k b' b k 'I k'I Manakyanvari ro ennı. marı e ın F k d ü "'"'sat mu'"du'"rleri tüc- olaca ve ır uçu mı yon ı o .. .. .. _ .. .. d k . k' ır asın a m es..... • . 
nasıl opuştugunu sc)Te ere rn ıt gc- carlar (Hiliıliahmer) idare heyeti ayn· kadar tlilün alacaktır. 
çir. Böyle yasamaktansa kırhk ~lılhk c:a bir içtima )apmıı:ılardır. YardıDlın Bu günlerde buhran ge,.iren 
bi hba ı d •· • ·· k daha ayır ı O· "' T 

r • P a oKuşme daha geniş bir şekilde yapıfmasına ka- tütün piyasamızda bu ahmın 
lor. Hiç olmazsa çoktandır U~'llşmuş l"'lr ,·ermişlerdir h' . ı . ö "I ği n 't 
kanlarımız biraz harekete ıceçer. "' • Meb'us intihabı ic;in burada geceli mü ım tesı~ en g ru ece . .mı 

B• kadar ll•tbinli.k kal'şısında :Se· .. dil tü h 1 1. f 1. t a dı olunmakta ıse de Çeklerın ıleri . gun z umma ı nr aıı ıye Y r r. • 
Hın hakikaten ilci~ kal~ıştı. GözI~rı Esas defterlerin hazırhitna bütün mü sürdükleri mubayaa şeraıti ağır 
delu dolu flldu. Hıddetanden kadehınl nevverler iştirak etmiş bir kısmı dak· bulunmaktadır. 
ı111rdı: _ .. . . ti1o başında bir kısmı da nüfusun tes Çekoslovak reJı•ı mubayaa 

- . Ayagını op.eyım, .. d~dı. ya~~~t bitine büyük gayretler sarf etmektedir. için bir münakasa açmıftır. Mü-
Necmı- Bak, hahmi gorüyorsdn sınır t ·ıtig-ime nazaran görülen lüzum · · ıı. b' 
1...-ı • u ··ı·· F şı nakasa şeraıtıne gure ır mayısa •nm oyno} or. zu uyorum.. ena o- ilzerine meb'us intihabrnı müteakıp be • • . 
J117orum. Haydi çıkalım da biraz ha· lediye intihabı da venlden yapılacak- kadar nOmunelerın g6nderılmesı 
n alalım. t llumdır. On altı mayısta karar rr. 

Neeml, arkadaşma merhametle bak- Ziya J'clıbi verilecektir. 
tr. Heeabı verdiler, çıktılar. Harbiyeye DON MUHTELiF TOCCARLARIN 
doğnı yürlidüler. Necmi: MOTALEALARI DINLEN1LD1 

- Biliyor musun, dedi, ben bir ~ey ''V AKIT'' e a bo- Harici ticaret ofisinde tiltlln 
farketaı ... Geçen ıün gazetede okumuş- 1 
tuın. Bir Amerik.ab d\"'ktor, dünyadan! ne OIUDUZ buhranını tetkik eden idare ko--
.ı emek yemek mmHinü kAldıracakmış, miteıi dün tekrar loplınmıı Ye 

Berlin ~f ürk ticaret 
odasında 

Ticaret odasına gelen malômata gö 
re Alman Türk ticaret odasının se
nelik kongresi ıeçen perşembe günü 
Berlin şehrindeki dairesinde, Berlfn 
büyük elçimiz K~malettin ı:;ami Paşa 

ile BerJinde bulunan meb'uslanm1z ve 
aair zevat huzurunda aktedilmiştir. 

ne müsaade etti~i 26 ~in r:n~r; 
mikabı kerestcyı 1 O bıne ıo 

~~~ -
VekAletin önümüzdeki ~~e' 

izmire kutuluk kereste itbalı di~ 
mamen menedeceği ümit e 
mektedir. . 

Rüsten1İ\'t hadisesı 
ınahkemede ııl'-

Rüsterniye vapurunda esrart d'
zir zehirlenme neticesinde ,·efat e ,ır 

"ru!!!!!u!!!b!!!tl!!!!e!!!li!!f !!t!l!U!!!c!!!c!!a!!!rl!!!a!!!n!!!n!!!!'!'!!m!!!ü!!!t~a!!!I c!!!!R!!s!!!ı!!"'nt'!'!" ı-Ü va r i Tevfik çarkçı başı M eh rn e :ıııı•" 
kamarot Ali Bevlerin refikaları flİ"' 

Koncrede oda nizamnamesinde ba· 
z.ı tadilat, tte idare heyeti intihabı ya
pılmış, heyete Ali Rıza, Ömer Nıı.z
mi, Habip Edip, Mehmet Remzi ve 
Mümtaz Fazlr Beyler seçilmişleı-dir. 

dl'nlemı· •tı'r I h"l·. a·· t B ·ıle)' .,. · ar vapur sa ı n us em · • 
Komite pazar günü tekrar dava açmışlardır. hiP1" 

içtima edecek ve mahreç mese· Davacılar faciadan ,·apur s~ ıaJ' 
leıile meııul olacaktır. rini mes'ul göstermekte ve miih•ll1 

bete tazminat istemektedirler. 



:-:[ ~•-rı_d_ea~be_,_••-r-...ıl c s p o R ~ 1 o Bulmaca o 
Hapiıanede U " erkez 

yangın 
JoUet, (Jl11noiaı) 18 (A.A.) - Yeni ya
Pllnııt olan bfr hapishanede bu akşam 
)"laırın çıkınııtır. Hapishanenin içinden 
ftlen sillh se.slerinden ve bağmp ~ağır 
lllalardan ,>ansın unaaında bazı kar
"talrk1ar oldujllna ihtilnal verilmek· 
~dir. )fabpualardan üç kitinin kurıun
' 1aralandıjı öirenilmiftir. Gayrirff. 
~l baa haberlere söre alta mahpua a
lır •urette yaralanmııtır. Hapishane 
ftlldtlrti çarçabuk asker gönderilmesini 
......... r. Yemekhane ile mutbak yan 
ıtn neıtaet olarak harap olmuştur. 
- .. P .. lann pflıklan arU1Dda .olh 
~leri de lffdllmektedir. Poll9 nnet 
ltrt hapiaaae1i kordon altına ala11t1ar 
ılır. Binadan )11bek altTler .,.. daman 
'ita.lan ~ıkınaktadır. BlrçOll .... U
~lır Mplelaa1te1e rfnnelc iıNadtlerte 
1e tardlyanlar tarafından dıpn ffk•· 
t'rlllUJlardır. Bu •ueteeilertlen biri 
her naaııu icerlye rlnaeie muvaffak 
•1•111 Ye 40 kadar prdiyanm yflıfl mi· 
teea.ıı mahpuaa &zerine hlctm etti· 
ffnf ve bunlan •h ,... dattlren bom
l!alar atarak Jaficnleria• doinı pri P 
~l'lllefe ~lıftıklannr gôrmflttUr. 

Amerikada zelzele 

mumı m . ı 2 3 4 s 6 1 s 9 1011 

içtimaı ı •ı& 
Tnrkiye icl18u cemiJ.tlerf it· 2 S R i [il E • E K A 

tifakı u111umf merkeô ilk fetlmı· 3 1' R _ E N li] B i R L i K 
ını cuma gODO Ankarada akte: 4 M i N A R E lil O L T A 
decektir. Bu içtimada umu~ı 5 A la il R A R S i L O 
merkez azasile federasyon reıs 6 Z E- 8 E R C E T :iJ E • 
veya murahbHları hazır b~luna· 7 E [i1 i il il E R O S il A 
caldardır. MOUkere umumı kon· 8 L !il R O S T O il o il C 
rrenin merkezi umumiye verdi- 9 E L L i ~ S O R G U 
ti yezaifin tetkikile federuyon· t . K i T C E IJ fi) G ü L 
lana faaliyet prosnmlannm ve 11 K A K A O .ı A C U L rii 
ha11rladıklan biltçelerfD f3r6f01· 
mesi etrafında cereyan edecek-

tir. 
SOFY AYA G1DEM1YECE~IMIZI 

BiLDiRDiK 

Evvelki bulmaumızın luJl. 
ledllrnı1 ,elcll 

ı 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 

il 
Sofya mıntakası 12 ve 13 

nisanda iki maç yapmak ilzee 
lstanbul mubtelitlDi Sofya1a ela• 
vet etmitt;. Mıntaka bu apl ti! _ __ _ _ il 
ayın iJk haftaSI içidde ilmlnle liJ _ •- • 
Japdacak ma~lar mnn..netlle rDI 

daveti kabul edemiyeceğiDI Sof- il _ _ _ 
11111 

-,. 

Jaya bildirmiftir. -1- _ 
YUNANLILARLA TEMAS IÇ1N _ il 
Betiktq klilbü futbol kapta- ~~11!·~-..ı..-.... -.... 

nı Şeref 8. hafta içinde Atina IJugdnktJ bulnuıcamız 
ve Pire ldOplerile temas etmek• Soldan •fa Yukarrdan•qafr: 

.. --------.7 - VAKIT20 MART 1931 -
M. M. V. Satın alma ko• 

m lsyon u llAn ıarı VAKITın 

hal& lutaa&ı f~n 5üO adet arka ~an 
tası aleni münaka aya konmuştur. J. 
halesi 4 nisan 9•1 cumatesi günU sa 
at H te Fındıklıda he)ttimizde yapı· 
lacaktır. 'l'aliplerin şartname 'e ııü-

Genç i k ve Çocuk 
iktı•at kuponu 

20Mart 1931 

munesini heyetimizde görmeleri ve lha· 
ıe saatinden e\'eı teminatıariıe hazır r- Kiralık yer ... ._ 
bulunmalan ilan olunur. A k dd . d 

l 
n ara ca esın e Orbaa 

• 3. K. O. SA. AL. Komls)onundan. B. bananın zemin kabDd&; iki 
Ko.ı~rdu hayvanatrnın çayırlattml·ı üç tabı mak~nesi kurmafa, 

muı ı~ın h~m lstanbul ve hem üıkü- depo ve mücelhtane yapmağa 
dar dhetlennde çayır isticar edilecek- müsait geniş bir yer kiraya 
tir. Ba maksada eh·erişli ça,>,rı olan· verilecektir . 
lann Ç8)"ırlarının temlik 'esikaJarile G ·· k · t ) ı tali 
dlnflm miktarını n mahallini irae e- orme ıs e~en ere, P 
der kroldlerile birlikte bir nisan 931 olanlarm Yakıt ıdare m&dllr
tarfhine kadar komisyonumuza mUnı- lüğüne müracaat etmeleri. 
caatlan. 

ZAYiLER 1 
Adana Orman nıudürlflllilldaı 

Adana vllAyetinln Karaisalı kUllll 
dahilinde Karakuı, Murca tq ~ 
nında senede (1000) on senede (10.000) 
metre mikap çam eşçan kajıab arfla 
2 nisan 931 tarihine kadar ilin ko .. 

928 seaesinde btanbul erkek 
Muallim aıektebinden aldıflm 
ıebadetnameyi kaybettim. Yeni· 
aJni çıkaracağımdan eskisinin 
hDkmG yoldur. 

Muallim· Halı! Bedi muıtur. Tafsilat almak •• tualtlal 
------------ öjrenmek istlyenler Ankuaü ....._ 

Şehzade başı 
Ferah Sinemada amam mtidürlUfüne IataaftW& ..._ 

mldtirlyetiıae ve mahaUI ormaa lhre-
Bugün Bu gece Komik Naşlt Bey • 

Hermine H111tm(Asso-J1111) meşhur Çin
geneler sinemada 2 fllfm J 8 kıSJm aynca 
\'ll'}'ete ve ıaJre. 

&iae l'e taliplerin YITBli ilaal ........ 

orman mtidUriyetinde mUt•kMI ba 
misyona milraeaatlan ilin olmmr. 

Ottcwa ıs CA.A.) - Raarata•• ... , 
8- 14 te az ~ tfclcletll bir ıellıle 
-,..•t•lttfr. M111ltellf fudalarla 3 •· 
•t ........... .,. ........ & 430 .ıı 
'lakta lir ,.,.ıe olhta tahmin e•n
ll•k....,_ 

llzere Yunuiataıaa gidecektir. 1 - Müştzen (6), bir peygamber 

Şeref ee, orada blriacl .., <4) -;[;;:::===================11=-
klilplerln erklnlle, iatanbala z - Dana ~I (1) Devlet Demlryolları ilanları 

lı . 3 - Nobel mlilcdlatuaı kazanntıf ,.. ----------------------~ 
La Plata 18 (A.A.) - Bu sabah •· 

" "" ... u• anm1da .. ••rece .... 
de&lı bir fll•le ka7declilmi1Ur. Zelıe-

pime ilteyen takımlarla bara· mal mmtltket 1t1uharrirlerinden biri h. P.. mBXBZBSl müdür[üXünden: 
daa Atmaya ridecek takamlan.- (IOJ )1 )!J 

lenın merkezi muhltfnin 900 mil uıalıta 
olfata tahmin edflmektedlr. 

''Vikina,, f elaketl 
w.t ,_.. 18 ( A.A ) - Bir 

leh..,. ıe.U.i, VikiDg vapuru
- lac tarafında, infilikın teli· 
riJe _.,. ıbl.., Ye orada bll-

eeyabat ve m&sabaka tartlan 4 - Mah (Z), mamur (4) ......... 11... Şeni B. 1 - .,,,,..,,, (1) 

Y111Wd1tadaa mDlbet bir neti· 6-Birnwt (6), can ocıtı (Z) 
ee ile danene yeni bir iki fut- 1 - lıttkbal (!) 
bol temasına tahit olacaiız de· 8 - MevzuubaJı.olan ~g (5) 
mektir. 9 - Garip ~il (5), lltal (5) 

11 - Bir l/OVru 1ıo,,xm (1), alel-
ITALYA B. TAKIMI GELEMiYOR (1) 

Mayaıın ikinci haftası içinde 11 - Az (2), uçlrcıf (1) 

Sofyada Bulpr milli talumile lRTIHAL 

karıılatacak olan italyı B. ta• Eıbak Halkalı lira•t mektebi 

idaremiz içm pazarlıkla mtlbayaa kılınacak olan (lmtallre, 
harclavat, •Ufll•ba cilAm, ,.ı.aniı saç, hamızı kibrit, elektrik mll
zemui, hoya, kllçe klll'fUD vesaire gibi) 57 kalem milzeaaealn 
ituına talip olanlann mDfredatını g&-mek •e izahat almak 11zwe 
cumartesi ve pazar gilnleri H. P. mağazası mObayaa kumma 
mOrac:aatları ve teklif fiatlanmn kapalı olarak 23-3-931 pazartesi 
gGnG saat on bir buçuğa kadar pazarlık dairesine tevdi e,leme
leri mtıddetmde mlmiyen teklifler ile yerli malı için Yerilen 
fiat nllmuneleri beraber olmadıkça fiatlann nazan dikkate alın· 
miyıcaiı ilin olunur. llllp kalmıı olan 3 tayfa bul· -.aur. Bunlardan birisi, gemi-

kımının dant;te lataabula da iliıl mUdürü ve onnan ve ma· M 1 b k 
8li , ., etft .... itı•;N f Japm i W.· a6a UlbGmi mGdOrti merhum üfettiş namzet iği müsa a ası 
ere !tir ..W. bahnnn•lrt•chrl•. fumzclan bir tepb ,.,,.._.. H'111m B· in hırenıi, latanbul 
Telai2cinin 2 bacata mı-. ,. b. İtalya feduasyo• .,.. ta. •tar ceza mabkemeai az111adan Türkiye Ziraat bankasından ·• 
ılmJa ıı ,.,. dıı•as••· ribler 1~ Macarlara a6ı veril• Nuıret B. in laemtlreıi Behice H., 

HaHhaarcla bu felakette llm&f difinden bu arzumuzu kabul e- irtihal etmif, cenazesi ihtifal 5 nİMD 931 pazar ıünü •bahı Ankara ve Jataabul zır.t ..... 
olaalanaın miktannın yirmiyi te· demi'90lliW bildirmlftir. ile uldınlmifbr. Merhum-re mal kalannda aaat 9 tla 9Ç11acak müaabaka ile 15 müfettif nam...U alma· 
ca.Uz etmiyeceji ümit ediamelc· IZMIR • IST AN BUL MAÇI firet temenni, N?Jsret B. e tazi· caktır. MuTaflak olanlara baılangıçta 120 lira aylık ile ..,.ı.i.,.. tef-
ledır. Bir , ... ,.fa nauran, ban- lzmlre ..... Wanbul mub· Jet be,_ ecleıtL tiflerde yol lllUl'aflarmdan bqka 6 lira yevmiye Yerilir. 
lsia adeta mitli çık1th bir daj teliti 6n0m8ıdeki pazarla gele- lttirak için evvP.lemirde lktıaat veya hukuk faldlltelerl•tlleı ft 
111ınzarua arzetmektedir. cek puar iki 11çme .......... Kiralfk Plaj yahat ..._ lliyei ticariye Yeyamülkiye mektepleriaclen birinin 

.__ .L.- remllf, Jcaudaa uadaa soara t .. kil obmacakhr. mezunu Te yahut eon ıımf müdavimi olmak lazımdır. Dia- falddte .... .... Yal b -1!• Oarmek Jltf1enler Salacak'ta •--
lrurtuhaoı olaalarm Hkeııem.. mz mu tcıtH talum için vtletıt· YUk .. ~L-- veya yübek mektep mesunlannın mali müeseeaelerde en as.Od eene 

L-- ll-'mlır tanfmdu ı.. lan Hlzumlu baza oyunculuın •a· a at AbdllfPUllUln Beyefendi- hizmet ıörmUt hulunanlan da mü .. bakaya dahil olabilirler • 
.,... ... -- ti • b" nin k&tkJeriD• mllracaatlan. davi eddmelde bulundukları Hor- ıere enne IDaen HJahate itti• • Talipler Ankara, latanbul ve lamir ziraat bankalarmdua •hak· 

ae ialand ac'uını fitmeie utraı· rak edemlyecelderi anlapbyor lannın "zarar ve dyan lltok sahipleri- lan tartnamede yadı vHiblvla birlikte nihayet 31 mart 131 üt&· 
... tadar. Bu adada yiyecek ve iataabul futbol hey' eti maçları~ ne al& olmak urere.. ecnebi piyaaalan- auna kadar Ani.tada teftit heyeti müdürlüğüne bizaat ftJ& ......,_ 
~ lilıdanı tiddetle hiucdilmek· futbol federasyonu reisi Hamdi na tekrar ihracı için 177 bin lnrillı il- la müracaat etmit bulunmalıdırlar. 

Em~~t~~uWueediı- ~~-~n~~r~nte~~~-------------------------tedir. Gemiler bu maniaları a- .- dliflaUlmtlfttlr. 
,._dan kendılerine yol açmaia meaial imir mmtalruana bDdir- N E(.Jkaif umum mıidiirlüuünden.· 
laa\'affak oı.mamakta oldukla- miftir. Feclerasrcna re1aiıün mO• Pofa egri O. 

claa bim bir •asta baluaarak iki Holliwod, 18 (A.A.) - Pan.mont Guraba haatueaine muktazi labaratuar allUyle bia lllfk 
rua Horse adası abalitl Jİ- tehrin en m8mtaz ntn•naılanna filim ılrketindea kendisine tahm edl- kilo ıaz ayrı •Jl'I aleal milnakaaaya vaz olunmuttur. TalplırlD 
J-.Jc Ye ·l~ecekleri almak için -,- len relim ~erek aynlan sin• 
JllıGyereJc vapurlara ıitmoie yakından f8rmeıi de milli fut• •a 7dclızı Pola Nelri bu.. yakınlarda teraitini anlamak Dnre her atın levUJm idaraiae " iUle 
?'tfıc.aldardır. Buzlar Gzeriade bol dtaaflrımım111111 tetldJI etrafında Pate tirketil• ı~ Mnelik bir mukav• tarihi oı.n 21·5-9Sl cumartesi aünü saat on dartte idare eacl· 
\fa.i..:- d "' kea i ne uu ı bir fikir vermiı le n•qtır. menine mGrıcaatlan . 
.;_~ Yaparu yolcalann ın ... cak 
~ ....... birkaç ldmH clahı bulma- ola br. , •• Cenubi kutup seyahati • Maarif Vekaletinden: . ;-:-. BUll!ar açlaktan ve IO- kGmetfn ba meeele llattmdald s1,._ Hobart • Ton, 1 8(A.A.) - ant 8 
..... _ __!- ton derece mustarip bu· tini mtldafaa etmlftir. Hobart • TOWll (Tasmanya da), 18 iemet pata ku enetitüaü anasında yapılacak bahçe tamim 
--1&t.c1.1ar Nazır, &ulalı ya;d•ta olu Hblt CA.A.) - Cenabl kutba sftmekte olan esi h d 

Ne
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-.._ • • kananunu esafll projesine Barteın ILaW'lt'n heretlae aft Diseoıery acemlll Ye tePiy •e u ut duvarlarının inıaıı kapalı zarf uslllile 18-3-
Jal.t.ı.:~~· 19 (~.A) - Vildllı Orcla, MllJe, BkallfJe&lll' ve aanaf~ ~~hana clofru rol alırken yakacak 19!1 tarihinden 8-4-1931 tarihine kadar milnakasaya koDWmUf· 
~......-.. 1ag kalmat olan- le Jngilterenln mesuH:retlerl •aklanda kimllrlt kalmamasından n bir aıotörfl. tar. Talipler ebliyeti feqniye nsikalarını hamilen resim v, pıt• 
lratıalt Grle W.nd adua abalili bllbl- •zı temlll&t lladdelerl k-. nUa bo:nımasıadan dolayı (Soutk PoJ1o nameleri tec:larik etmek ilzore 21-3-931 tarihinden itibaren her 

telalilceline maruz bulun· muı ebem oldaiml• ll7lemifUr. ta) aelnd§tlr. ... Maarif vekiletl İDpat dairesine mi1racaat edebilirler. ihale 
~•darlar. Bombay, 18 (A.A.) - Blndfltaam ÖJdürQJen misyonerler Maarif Yeklletinde topleacak olan İDfaat komisyonu tarafından 
IİJ• erre Neave h0lı6meti, tabii· muhtelif ınm:::n: =:: = Sanatıa7, ıs (A.A.) - Oldlrtll- icra eclilecefinden mnteahhltlet S-4-1931 salı günll saat ıs te 
dO.....~ •lrettebatıu ken- fıbrfblan !nebi meuaeatı • 4~el'f nelee lıahr Yerilen Amerfkab mllzayede mllnakua ve ihallt kanununa göre tanzim edecekleri 
ille..~ adadan ayırmakta olan re& etmitl~:_ veı.Jrbnda m•mal'811a ': lld kam .ı.toaer bir~ da tftl 101 teklif mektuplanm mezlc Cir komisyon riyasetine tevdi edecekler• 

.---çyi )'lr& k k 1 • ıara aH , .... , ~ YerdfkJerf JıbıDelfDeri taratmdan ay· dir M •-·ta le b 1 k idla taJ-.: yere atetme en mlzakerelercl• balaımqlarclır. M. bda btaJa balta De cal ak • ua71en V••• en aoara vu u u aca müracaatlar kabul 
~ t Yermiftir. Zira va• GıMi. iN ,ı&nnıcla ffMW -•catı •retlle btl:.Omlflerdlr. pa~u C::et edilmiJecektir, 
..... bir ..... tlerlnl imlslDlll "' Jıamqllrı sataalata ıll1rlnlle hula- bdıalardan blriabı çoeaklanaın gi• ---:::::--:-:----:---=--:------"':'---...,.-. 
.._ 1r-•---~ banld.ıer arama· .... eca•bl .. aııarm 'bil~~~· .... ,.,. ı.1ac1e ,..,.ıllllfbr. ıcawıer fOo Türkiye iş Bank asından.· 

.._........._. ıacat .,. kumat P1• • ~ •• tllkJara doha•amlflanlır. Bu eanl-
lfindıs" t cwt eaıt1>ı ..Uaro11 Hind19tan ~ef.: lerJaenaz tmdfedJlememl§lerdlr. 16 Mart 981 Pazartesi ~tmü aks·ım i'ızfır·· il" k 

-· 8Q meselesi !il ailrffp 1Atmak huUAllda fanıım • y . d • l • 1 uU am1z1n 
,._, a ra, ıa CA.A.) - Lortlar kamn· ~n .. e1bd clerpff tt•lftlr. s. pl1- unanııtan a grev kiralık kasalar daire~ i uıe:'tllınl mf P bir mikdar para 
~lltaa •-ıeet hakkmda •ü.!Lqtıca ..utan lllefhlde dalla neıee Atin, ıs <A.A.> - Pmn ameı.r.ı. bulunmuş olduğunda11 sahibinin hırı • · aıı•ız 1 k ı. .. 
.....-.;; .......... r. Adliye .......,,bir anJafMS ıa.ı e1•9f&1D'· Yhte h Japmakta oldüla" rrn bu ıeee aO.. • I .. ~ ı au Ua. ffiU• 

...ısı ... ._ •ra1taı .,.,.11 "111- ,ı11aa,.... _cattthmlf lltek ;yet hlmuttu • şavır ıgmt muracaatı ilau vhuıur. 



~ 8 - VAKIT 20 MART 1931 ----------------------------------'-'!!!!---l Mahkeme ve ıcra ııAnlırı 1 
Istanbul ikinci icra memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
furubtu mukarrer bulunan ya
ııhane ve koltuk 25-3-931 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 
12den 13 e kadar bilmüzayede 
Beyoğlunda Y eniçarşı cıvarında 
Akar sokak No. 10 da açık 
arttırma suretile satJ!acağından 
talip olanlar gün ve saatı mez
kiirda mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna 930- 4026 dosya 
numarasile müracaat etmeleri 
ılAn olunur. 

. . ' . 

ELE A LL31\ r~~-AKITu~~ı 
Seven Anne, Onun 1 ~~?! .~:~~!!!J 

Hl -- •! ----~ 

Çocuğunu 

istikbalini D •• •• A d• ' Satllık hane- Şehıade başınd• 

Balıkesir hukuk h:lkimliğinden: 

uşunen nne ır e Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
Marmaraya neıaretli 9 numarah beş oda 
ve müştemil:ltlı müceddet kArgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaaf. 

Emlikinizi satmak yahut kira· 
lamak için - iskeleye tramvaya şi· 
men difere ynakı olanlar tercih edJlmek· 
tedir, fu adrese müracaatla ka1dettiriniz. 

İstanbul dördüncü Vakıfhan içinde 
UNIONKOL 

Jstanbulun merkezinde- iki o
da bir sofa ve bir helAdad mürekkep 
gayet güneşli ve bavadıı.r bir daire kira· 
lıknr. Odalardan biri gayet büyüktür· 
idarehane veya muayenehane ittihazın• 
da elverişlidir. Şerait müsaittir. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mö· 
rıcaat. 

İstanbul ve cıvarında- 3.5 dö
nüm erızili 2-3 odalı yer aranıyor. Sat
mak, kiralamak istlyenlerin I 5 gün zar• 
fında Cağaloğlunda Sıkhat Müdüriyed 
kapıcısı Mthmet Ef.ye müracaat. 

Bahkesirde kırtasiyeci Mustafa 
F ebmi Bey tarafından Istrnbul 
Galata'da Bahtiyar hanında 1-2 
numarada icrayi ticaret eden 
tirgatner şirketine izafetle mü
dürü aleyhine ikame edilen mü
vekkiline vekalet verilip bazı 
işlerini taahhüt için hizmeti mes 
buk olup bu uğurda sarfedilen 
422-lira 12 kuru• ile ücreti mu-

v f ' 
kadderesinden hiHesine düşen ~//ı ~~ W W/l#t 
1287-liranın maa faiz ücreti veka- ~~~ 1 
let tahsili davasında: Bunlardan Seyrisefain 
proje tanzimi masrafmdan maa· Bı·r Tiumbın PO Ala~nk 
dasını ispat edemiyerek müdil- Ll. ~ uı " n Merkez acentası: Galata Köprü başı 

B. 2362 Şube acentası Sirkeclde 
Mühürdar zade ham lst. 2740 riyete yemin teklif elmiş Ye ç v s • d • • • 

müddeaaleyh şirketin ikametga· ocugunuzu evın ırınız 
hmm meçhul olduğundan bu ci· izmir sor'at ~ustası 
hetin ilinen tebligine karar ve- 1 k ı B 1 
nimi, olduğundan muhakeme Tür iye ş ankası 
f:0

:u:;
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(CUMHURiYET) Vapuru 22 
Mart pazar 14,30 da 
Galata nhbmından kalkarak 
lzmire gidecek ve Çarpmba 
sabahı gelecektir. 

mumaileybin berayi yemin mah- (';- :retfır::nliıuıırııffiCuiffifı=HnCülll1C.m:ı:nCıımı1:::mm=:::::nnım:ııı:~~mnm~~:mııın::ınım::::uınr,:-uı:ınrııı::.ıınuııı:=ııııı:=nr::" 
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1

n_zu_m_u_il_an- )(Krem Peırtev Mfistahzaıratll Kolonya ö 
fsta.nbul 4 üncü icra memurlug-undan: Diş macunu F A B R J K A S J T11nak ciliları ~J 
Ayşe Rabiye Hanımın Hasan 

Vapurda mnkemmel bir or

kestra Ye cazbant mevcuttur. 

BDZC88~8 'ustası ağadaki alacağanm temini istifası 
zımnında vefaen mefruğ Şehzade 
bq1nda Kaleoderhane mahalle
iİode Arahk soka~ında atik 2 
cedit 2 numaralı bir bap hane 
maa bahçe 45 gün müzayedeye 
vazolunarak 1000 lirada talibi 
uhdesinde olup bu kerre bedeli 
müzayede haddi layıkında görül
mediğinden bir ay müddetle tem
diden müzayedeye vazolunmuştur. 
Abıap kapulu ve zemini adi kal
dınmlı medhale girildikte 2 adet 
kebir gömülü küp mevcut bulu· 
nan · ,mahal üzerinde yukarıya 
çıkılan . bir merdiven mahalli ile 
küçük 1 oda mevcuttur. Zemini 
Çiçekli çini döşeli iç taşlığa ge
çildikte tahta perde ile bölün
müş ve zemini tahta döşeli oda
mn 1 mahal ile 1 hala ve bah
çeye çıkan methal vardır. Bah
çede ahşap merdivenie üst kata 
çıl(ıldıkta 1 sofa üzerinde 3 oda 
birinde yük ve 1 hala ve hane-

nin yamnda mevcut bulunan su 
hazinesi derunundaki odalara 
geçilmek için ahşap bir geçit 
•nevcuttur. En üst katta 1 sofa 
i.iı e~inde 3 oda 1 hala odanın 

l,irinde yük mevcuttur. Odanın 
tııbnda ayrı ayrı müstecirler 
bilakootrat sakin olup mecmu
unun icarı şehrisi 21 buçuk lira
dır. Hududu bermucibi senettir. 

Mesahası alettabmin 160 buçuk 
metre murabbaı olup bundan 73 
buçuk metre murabbaı 3 katlı 

etbşap bina 13 buçuk metre mu
·abbaı salaş mutbak mütebakisi 
ılılahçedir. Kıymeti muhammenesi 
.,..mamen 1500 lira olup talip 
oı'anlar kıyrpeli muhammenesinin 
ydzde onu nisbetinde pey akça
larını alarak 926 - 5315 dosya 
numaralı 20-4 931 tarihinde saat 

14ten15 e kadar lstanbul 4 üucü 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekale müracaat P.ylemeleri 
ilin olunur. 

Ruj 

Südo-ro-no PER1 EV ve Şeriki 
Podra Memleketin en eski ve namdar 

) Briyantin Müstahzarah ıtriye ve hbbiyesi 

Loıyon 

Dit tozu 

Esans 

Kozmatik 

(EREGLl) vapuru 22 
Mart pazar 17 de idare 
nhbmmdan Gelibolu, Lapseki, 
Çanakkale, lmroz. Bozcaadaya 
kalkacakbr. 
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_Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahzarat. _

1 
günterı değişir. Hergiin gündüz a ıe ,,e 

a celeri 9 da cuma günleri 2 de 4 te ~ 
\ \.. 111..._. ,/.J ce 9 dı gelecek program: [DtlztJtı* 
~ı:c1:1C<:>CWOCWO«OCW:.11111ıacııı..r;.c-=-ow:wı::aı::•cc:;lı' aasn Bacak FaıcıJ. 

hıw~l ~hh~meı A~vc Alona &m~nicramemuu~n~ bm~u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
1 Iukuk dairesinden: · tayinlerine ve işbu mühletin ilanile be , 

Şükriye Hansmın istanbulda raber icra ve tapu sicil ınemurlukları- r Defterdarlık ilanları 
i~abimpwşmabd~~e~- M~~~mesinehrarvttilm~~d• •---~~--~~---••••••••••••••-
çuk aaray meydamnda 3 Nır... lu ğu ilan olunur. Kı"ralık Evler ou·· kkaAn 
hanede mukim iken ga~wbet --------:------- ve 
d • H ı·ı f di 1 b. lstanbul 3 üncü lcra memurluğun· ., 

e en zevcı 8 ı e en 8 ~Y ıne dan.· Kapı Sokam Mahallesi Semti Nev'i aylık kira~ ikame eylediği boşanma ve na- .,. 
faka davasmdan dolayı muayyen Tamamına 1256 lira takdkir edilen No. Lira 
yevmi muhakemede mumaileyh Ramide cuma mahallesinde topçular so 
Halil Bey ispatı vücut etmediği kağında eski mükerrer (1) ve (1) yeni 151 Yenişehir Hüseyinağa Beyoğlu Dükkan 12 
gibi vekil dahi göndermedi- 11 numaralı iki dönüm 1197 zirah sağ 34 Kirilos Caferağa Kadıköy Ev 23 
ğinden hakkında tahkikatın tarafı Şaban tarlası, sol tarafı yüzba-
gıyaben icrasına ve gıyap şı Halit B., arkası yine Halit B. tarla- 4 Nöl>ethane Elvanzade Sirkeci " 60 
kararının ilanen tebliğine karar sı, cephesi Edlrnekapı caddesile mah- Mevki ve kapı . No. ları yukarıda yazılı dükkan ve 
verilmiş olduğundan yevmi tah- dut maa l>abçe bir bap hane ve bir kıt'· 
kikat olan 2-4-931 perşembe saat a tarlanın tamamı Haydar ağanın Ra· evlerin kiralamak muame)esi pazarlık suretile yapıla· 
OD dörtte albncı hukuk mahke- if Efendiye olan borcundan dolayı 25 cakıır. Taliplerin 9 - nisan- 931 perşembe günü saaı 
mesinde ispatı vücut etmediği nisan 931 tarihine müsadif c:umartesi ) 
takdirde muamelei lizimei kanu- günü saat 14 ten itibaren 16 ya kadar l 5te Defterdarlıktaki komisyona müracaatları. (M. 
niyenin ifa edileceği ilan olunur. İstanbul 3 üncü icra memurluğunda 

bilmüzayede en ziyade talibi üzerine 1 

Jstanbul icra riyasetinden: bırakılacaktır. ve satış şartnamesi 5 Evk f •• d •• I •• ""' •• det1' 
Kibar Ali kardeşler mahdumları ün nisan 931 tarihinde divananeye talik o· a umum m U Ur ugu n il 

vanile Istanbulda Meydancıkta Şamlı lunacaktır. Arttırmıya iştirak için u·· k .. d k 1f 
hanının birinci katındaki dairei mah· yüzde 7 teminat akçesi lazımdır. Hak· s u ar Ev af idaresinde münhal Tahsildarhe8 

susasmda icrai ticaret eden n Izmir lan tapu sicillile sabit olmıyan ipotek ·talip olanların evrak ve vesikalari)e (22 - ~fart -931) 
ve Samsunda şubeleri bulunan Sarım, alacaklarile diğer alakadarlaranın ve 
Fettan, Rıza, Muhsin ve Hikmet bey· irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları- ·pazar giinii saat. on ikiye kadar miir·acaatları. ____,/ 
terden müteşekkil koUektif şirketinin nı ve hususile faiz ve masarife dair o-
konkordato için mühlet itası taıebile ıan iddialarını ilan tarihinden itibaren Em lak ve Evtam Bankası 1·starı--ıstanbuı icra \'e iflas merciine vuku 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bil- • 
bulan müracaatları üzerine icra kılı· dirmeleri lazımdır. Aksi halde hakla- 1 l Ş b · d 
nan tetkikat neticesinde konkordato ta- rı tapu sicillile sabit oımı:ranıar satış JU . U es 1 Il en : 
lehinin nazarı itibara ahnmasına ve ic- bedelinin paylaşmasından hariç kalır- . sa· tılık odunluk ağaç dalları 
ra ve iflac kanununun 278 \'e 279 uncu lar. 
maddeleri mucibince borçluya iki ay Alakadarların icra ve iflas kanunu· Beykozda Tokat çiftliği dahilinde köşk altından Tokat köşk001 
mühlet ,·eritmesine ve lstanbulda Bah nun 119 uncu maddesine göre tevfiki ıt 

kadar imtidat eden .hususi riftllk yolunun iki tarafındaki çııı,. ı:ekapıda Anadolu hanında 13 numara- hareket etmeleri lüzumu ye mütera- l. e 
da avukat Salahattin Beyin komiser kim vergi, belediye, vakıf icaresımn ağaçları Orman Mühendisinin nezareti altında masarifi kat •11' 
tayinine ve Samsun ve tzmirdeki eşya- müşteriye ait olduğunu ve dalla fazla ve nakliyesi müşteriye ait olmak üzere, budanarak hasıl ofac',i 
nrn tesbiti ve kıymetlerinin takdiri hu malUmat almak istiyenlerin 930 - 3919 odunluli dallar satılacağmdan taliplerin 21 - 3 • 931 Cuaıart;oJ 
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