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Heyecan ve lokılftp 1 s p o R Muhtelit mübadelede 1 Poliste 1 devam ediyor 
Türk inkıltilimın kudretini, teker halledilen JhtiUiflar · Evvelki gece Süleymaniyede 

teker adamların .ruh~armda any~n· Yunan muhtelitl dün SUlvri kapıda bir bı"r ilk mektepte yangın çıkmıı, 
l:ır ~defa bü.riik bır tenakuwa du · Yunani tanla yaptığımız son t 
müş gibi oluyorlar. Bir tarafta kitr Sabah gitti mukavel de, 1927 senesinde ha- Cinaye ve bina yandıktan sonra gtlçlllkl• 

le halinde ynşryan, yürüyen bir ham· Yunan muhtelit futbol takımı zırlanmış olan bir çiftlik mese Evvelsi gece Silivri kapıda bir söndürUlebilmiştir. Yanan bir 
le var. Bu hamle en deruni ~c:phe· dün sabah Atinaya hareket et- lesi üzerinde baıı noktni nazar cinayet olmuştur. Behçet isminde sekiz"nci mektep binasıdır. 
den. ~n dtt

1
• ~abukllalrak kk~~ar ~u.'fuıu· miştir. Yunanlı futbolcular bu ihtilafları mevcuttu. Ög-rendig-i- bir şahıs Paskalın fırrnı önünde k 

ınu hLo;.se ırıyor. u ·u •wı.n, ın:tısa~ Ateş saat biri çeyre geçe 
tan, ihtilaftan, siya etten, partiye, temastan çok memnun oldukla· mize göre muhtelit mnbadele ilci el silah atmış 'bunu müte· görülmüş fakat itfaiyeye haber 
)lalif'e kıyafetine kadar değisen bir rım .-e Istanbulda alınan netice· komisyonunda bu ihtilaflar ta- akip de fırına girerek 50 lira vermek için bir hayli geçikilmit· 
cemiyetin fertlerj çok defa e;ra.ftaki lerin gelecek maçlar için daha mamen halledilmiştir. Hazırlanan istemiştir. bu s1rada Behçtl mec- tir. Buna sebep de derhal tele-
eleı-trik cer yanlarından bir ipek hararetli bir zemin hazırlıyaca- listeye dahil çiftlikler dört sımf hul bir kurşunla vurularak öl- fon bu!unamaması ve bulunduk-
parçn!:ile tecrit edilmis gibi ... Neden ğını işaret etmektedirler. halka ait bulunmaktadır. Miislü- müştür. Polisce tahkikata devam 
Mosko~ada, Romada inkılap havasr, GUret mUsabakalarana davet man etabJilere ait çiftli~le.r, Y~- olunmaktadır. tan sonra da itfaiye ile konuş· 
fertlerın ruhlarında bir \'Olkan 1· 1 C 1 J b 1 lı :ı nanlıların vaktı"le bedehnı verıp ınanın bir türlü kabil olamayışı· 'b' d c • • • stan u mınta ısı ~ureş BI h 1 k k kalandı 
'P~rçnst . gı 1 ~. ~lgalanıyor 'rari. heyeti riyasetinden: aldıklara çiftlikler. Avdet hakkin- r ero n aça cısı ye dJr. Bu suretle yirmi dakika 
hın de,,r degı til'i!n in an · G .. .. l Üsküdar iskelesinde hamal ibra- · 'Jd'kt t 

• • • ' w cemı. eçen cuma gunu yapı mıyan dan mahrum olan firari Müslü- kadar geçırı ı en sonra • ef yctlerı?e yeııı ~ekıl veren ihtilfılleri. tecrübesiz gürec: müsabakaları him heroin karırırken görüldgü-
f rtlerın ruhu d • "' manlarm çiftlikleri, Türk tebaa- ~ ilerlemi'll ve Beyazıt kulesi göre-
e n a co"kun bir ate!; 6. 11- 931 ·· ·· C B F nü fark edince 3 paketi denize ., 
ynkmıştır.. İlk hiri tiyanlılt snli; B 

1 
k cuma gkun~ d ·k. • · sına ait çiftlikler bu aradadır. t d k I l hk"kata rek itfaiyeye haber vermiştir. 

harpleri.. 17 9 ihtı"la" J· •1• h .b'. ' cyoğ u aza mer ezın e ı mın- Mecmuu lOO bı"n do"nüme ba- a mışsa a ya a anmıf, a ı . ld - • 
H ı ı a gı ı .. Bunn . d J hfaiye yangın yerıne ge lgı 

gu1.el birer mtald:r. taka ıdman salonun a yapı a- lig- olan bu çı"ftlı"klerin içinde 70 başlanmıştır. 
zaman alev ikinci kah sarmıştı. 

TUrk ihtilali, bütün saydıg~ ımız he- caktır. bini etabli Müslümanlara ait bu- • 
<."rf ha k ti ı M b k t t 13 te Adalarda SU 1"tfaı"ye derhal faaliyete geçerek re ·e erin ara ında hir değeri - usa a a am aa lunmaktadır. Yunan hükumeti h l 

olmı):an ve orijinnlitesinl lm)•ntın baılıyacakhr. k 150 b' Sülevmaniye ve Beyazıt avuz a• 
kend d T k bunlara tazminat olara ın Şirket mukavelenin feshini · .. ~ n en alan munffak olmuş ö. 2- artı yo tur. Dö rından su almıştır. 
lulerın d' ·ı 3 ... k'tt ı · ingiliz lirası verecektir. nme ve zararın tazminini lstiyor . . ın er üzerindeki hal<inıiycti - ıv:uayyen va ı c ge mıyen Ruzginn fazla o. luşu yangının 11
•
1 rı.Ien Hkrnış hir ihtilaldir. Bu ih· müsabıklar haklarını kavbetmi• hakkından mahrum ınuhacir müa- Beş sene evvel K2dık5y su . d - .. 

t 11.ı " 'I l b 't Bozdaaan kemerıne oıru sıra• 1 
u ın mu\'affakıyetinde, hu ihtilalin olacaklardır. ümanlara ve Türk te aasına aı şirketi ile belediye arasında bir • 

su uz!tık gibi tarihin bir ihti) ncına 4- Kulüplere ayrıca tebligat çiftliklerin mecmu mesahası ise mukavele yapılmıt ve bu mulıa- yetine sebep olabilirdi. Fakat 
Uydugunda şüphe edebilecek hiç bir .1 t 30 bin do"·nu"m olarak tahmin d itfaiyenin gayreti buna aıani 

yapı mış ır veleye göre firket adalar a te-
ey yoktur. Fakat hütün hunlarla ---.. ·-------- edilmekt•dı"r. olabilmiştir. 

be b T '" sisat yaparak kuyular kazarak 
ra er ürk ihtlltılinin mline"er Hikmet bey iyileşti Son verilen karar üzerine Yu- Polı"s bu husustaki tahkikabnı ~ı>hede hassru iyet ,.e heyecnndnn halka su vermeği taahhüt etmiş-

ziyade konu ma me,,zuudur. Nkin'! nan hü~fimeti 100 bin dönümlük ti. Fakat şirket 2500 lira masraf henüz bitirmemiıtir. Yangının 
Bunda acnfp bir ~Y '-'ok. · Dava ını Gönanda takip mesahada 70 binden fazla etabli k d•vrilen mangaldan veyahut ah• 

r .J edecektir l yaptığı bir sırada do torlar, çı- ~ 
Her ihtilalin ku\'\'etini, toplanma· Gerende, sabık müstantik- mala işgal edcmiyecektir. işga kanlan sularm pis ve içllemiye- lan bir cıgaradan çıkmıı olması 

lat, insan ruhlarıntn birihirleıile :. ettigw i tebeyyün ettig" i takdirde k d kuvvetle muhtemeldir. 
!erden avukat Hikn·et bey Gö- cek bir halda olduğu hak ın a çarpışması, ferdi teıatların döc'i-fö:;. bunlara ya aynen sahiplerine ge- F ı b iki 

rne i doğurur. nanda bir tecavüze oğramış, belediyeye rapor vermeleri Dze- Vali muavini azı ey ene 
ri, yahut bunların bedelini vere· k "f üd:ı..ıı Ha•dar Mn'şeri heyecanlar, mn';;cri ih~i· sopa ile ba{ma vurulmak sure· cektir. rine hiç kimse şirketten su al- a şam, maarı m uru ~ 

ra lar, ateşli mefkQre hareketleri, tile yaıalanmış, tedavi iç.in Islan- mamış, ve rağbetsizlik karşısında beyle diln yangın yerine gitmit• 
ancak toplantılardan onr:t aoğn- bula gelmişti. Hikmet bey iyi- Eski mezarlıklar da şirket daha fazla masraf yap• )erdir. 
bilir. Halbulı.i biz, senelerdir l · k w k t D k 
' e mış, so aga çı mış ır. avası· teshil d•liyor k .. k d' h l' bırak Maarif müdürlil~ yanan me • 
1: tiklal harbinin cemiyette yaptığı nı vak'a yeri olan Gönanda e 1 mıyara ışı en l a ıne - iP" 

toplantı1nrdan sonra :reniden toplan. Kanun ve nızamnamelerin cm· mıth, Şirket timdi belediyeden tebin talebesini bugDnden itiba• ta~ip edecektir. 'I 5 · kt t 
nt·rya, yenide nruhlnrı bir araya ge· rine rag-men hala evkafın elinde mukavelenı"n feshini ve 2500 lira ren muvakkaten incı me ep e Keşif ne zaman yapılacak 
tirmiye ehemmiyet v~nnedfk. Asıl se· bulunan mezarlıklar belediyeye d . ·ı . . . okutacaktır. Buda ancak yan be Geçen Kanunusanide Bağlar zararın ken isme verı mesını ıs-

P budur. b d b 1 A 1 devredilmiştir. Belediye evkaf temektedı'r. Bu mesele belediye gün tedrisab ıuretile kabil ola.· Jhı Hıuki modem fırkalar dişip. aşın a İr cinayet o muş s on 
lin kuvvetleri ynnındn azasını topla· isminde biri ~eofan isminde bir um~ır~ müdürlüğüne bir tezke- hukuk i§leri müdürlüğünce tet- cakbr. Maarif ınükiArlüjii o cı• 
mak, onlara prcn iplerin, mefkürc bakkalı öldürmclde maz~un ola- re yazmış, devir muamelesinin kik olunmaktadır. varda diier bir bina aramaktadır. 
nin ateşini tutuşturmayı 1 ihmal rak yakalanmış, Istanbul ağır biran evvel bitirilmesini istemiştir. Bulunur bulunmaz, mektep der-
etmezler. f'rnnsız ihtilıilini irticaa cern mahkemesinde muhakemesi Meı.arlıt<l~r robesi mfidürlng" li M "ft • l k 
ürükliyen, Robe piyerln hir j:ın· - • asrı e: hal açı aca br. 

darma tabanc:ısile ölüşü değildir. neticesinde on sene hapse m~h· eski mezarlıkların yerlerini tes· Yunenlst.na aeyehat Ôğrendiğimiıe göre yangında 
Komünlerdeki heyecanın donmuş ol· l.üm o' muştu. Temyizden nakzen bit etmekte ve lıaritalaunı yap- ilk mektep muallimlerinden yanan demirbaş eıyanm kıymeti 

.ı muhakeme üıerine verilen kara· makt d B e 1 d k' me d mru:.·'Uır. a ır. azı Y r er e es 1 • bazı zevatın teşebbüsile önümüz- 3500 lirayı geçkin ir. 
SADRI El EJI ra göre vak,a yerinde yeniden ıarlıkların halk tarafından az.çok d b' • • 

k f 1 k A k k f deı. 1• sömestr tatilin e ır ızmır eşi yapı aca lır. nca eş in ~.rsnya kalbedildiği görülmüştür. ... 
Kı a Haberler 

MUhim bir teberru - Ankara 
~enginlenndrn :olıh A~arıın J.ır.ı \C mer· 
hum Hucı link kı Ef nln 7.c\ ccsi ı\ıimc 
H. Hima)eı ctfal Cl'rr:hcııne ıılırr.ış bin 
lira'ık emlAk teh:rru eımi~ıir 

lstenbul belediye; si - ... I an,, 
~zctcslnin 'erdiği bir habrre ıı.ore, )<tan· 
bul belediyesi l 'nrıs .. en rrııhkcm .. sinin 
bir kararile )Ur.de beş faizli 1913 istik· 
razını altın para ıle tcsv \"C\ c mahkum 
olmuşıur. · 

lngiliz kızı glttl-"endi kullandığı 
tı.nnrcsllc şehrimize gelen l\lis Barton 
dun. ö leden sonra y cşilkoydcn hareket 
~~mıştlr. Mis Konya\•a orarun H ı b 
Rıdccektir. · ' 1 e e 

cınayetin ika edildiği gıce aynı Uzerlerine ev yapılan arsaya i:a· ve Yunanistan seyahati tertip 
saatta yapı: ması İcab ettiğinden ve edilen kısımlar kıynıetleri ~a· ohınmuftur. 29 kanunuevvel günü 

keşif jçin Kinunusaniye kadar gillerinden para olarak alınacak· Seyrisefain vapurile istanbuldan 
beklenilccektir. Keşifle o yerde tır. Vermiyenler olursa hakların· hareket olunacak, kanunusaninin 
öyle bir gecede vurulanın ken- da dava a~ılacnktır. yedinci günü avdet olunacaktır. 

disini vuranı tanıyıp taıuyamıya- A th 111 İl sa bak 8 Seyyahlar i:ı:mirde bir glln kala-
cağı iyice tesbit o'.unacakhr. Bu cak, Yunanistanda Pire ve Ati· 

Sipahi ocag· ı hanımlar ··e er· l vak'ada maktul vurulduktan son· y nada muhtelif müessese er ziyaret 
kekler için yeni bir atlı milsa-ra, po:is memurlarına 

Aslan vurdu ,, dem!ştir. 
"Beni 

Şehir haberlerimizin bir 
k• mı 4 Uncu saylfadoder. 

olunacaktır. baka tertip etmiştir. Müsabaka-
ların muntaıam bir suretle ter- Seyahate iştirak etmek istiyen 

ilk mektep muallimlerinin istan· tibi için Sipahi ocağı idare he .. 
yeti bir porgram hazırlamak· bul iş bankası Hk muallimler 
tadır ve müsabakalar bu ay ekskürsiyonuna miiracaal etme· 

içinde b~şlıyacaktır. )eri lüzumu bildirilmektedir. 

Sesil Kolomp ! 
Yozan: .!acque La Guerche Nakleden: fa. 

1'rcne binince nnlatırım, 

zırlan. 

.. - Pol, kabil dekil .. l{üya mı gÖ· 
ruyorsun '! Daha hu abah işe ha la
dım, bu akşam t,.i bırakmamı isti.}.Ol· 
sun ... 

olu-
rum. 

Suzan dolaba yürüdü, actı: 
- Pel~ uzun .mu olacak hu seya

hat ? . ... ~ ··~ .·. · ... ·.;., .. ı .. ,,. ··- ·- ...... . 
-38-

dedi, sonra fikrini değiltir<f ı: 
_ EVl·elce borsadaki po tahaneye, 
dedi. Oraya gelin~ bir telgraf 

çekti. Sonra otele gitti. 
Otel temiz, sade bir oteldi. Bu 

saatte antrede kim yoktu. Kapıcı 
yemek yiyordu. 

Larsonrc bu yerlere ahş1k bir ha. 
~etle merdivenden üçüncü kata çık
tı. Son taraftaki koridora saptı. ce· 
binden çıkardı'rı bir anahtarla bir 
kapıyı açtı. 

Oda karanlıktı. Larsonyc kendi 
'kendine: 

- Daha gelmemiş, dedi, acaba ne 
yapıyor? 

Asabt. bir cigara yaktı. 
- Sakın Roşe okağma gitmiş ol· 

m.asın. tamam olur. Sıkı sıkı d:ı 
tembih ettim. Bütün bu sıkmtılara 
artık nihayet verelim. 

Oradan çıktı. Sokağa indi. Yile
do sokağından Sentan soknğına geç-

ti ve ü1..erinde Anbasadöl' yn7ılı hir 
otele girdi. lkincl katta, sakin hir 
odanın kapısını açtı. içeriden, dolap. 
tan bir ba\'ul çıkardı. 

Bavulun içinde her ıaman yolcu
luğa çıkabilecek hlr tarzda yerle~ti
rilmiş eşya rnrdı. Bir daha hal:tı Ye: 

- lyi, dedi, kafi. 
Merdivenden inerken kapıcı.} n: 
- Birkaç gün için gidiyorum. de· 

di, tekrar görüşürüz. 
Sokaktan geçen bir tak i) i dur

durdu, tekrar Bolivar otele g"ldf. 
Bu ısefer uzan gelmişti. 

- Bunjur, ynnum ... Sana iyi hir 
havadis rnr. 

Suzan yüzüne baktı: 
- Seni seyahate götiiriiyonım. 

Bn,·ulunu haY.ırln .• 
-Ne! 
- Evet gidiyoruz. 
- Nasıl, gidi) or muyuz:' Nere) e'! 
- Bir buçuk saat \'ak timiz 'ar. 

- E'et i ti.} orum. 
Larsonye sinirlcnnıişti. Kendine 

hns. ~ir hareketle iki ) unıruğunu ce· 
ketının ceplennc soktu: 

- Maı ilyn) a gidiyoru7h I\fcmnıın 
musun? 

- 1\tarsilyaya mı? Cehennemin bir 
bucağı ... 

- Biraz eğlenir in ... 
Fakat Suznn hiç de memnun gÖ· 

rünmüyordu. Cn111 eğlenmek te i te
miyordu ki. b~ını önüne ~ğdi. Bre
van. 

- Ne o, derli, seyahatiıı ı-cnıle 
bıraktığı tesiı· bu kadar mı? 

- Seyahat rnııımı sıknu •or. f;ıJ,at 
hiç de beklemiyordum. 

- Ben de öyle. haber alır nlmnı 
buraya koştum ama seni bulamadım. 

- Otcdc işim vardı .. Dahn m. giin. 
Anlıyorsun yn .. 

- Evet .. E,·ct.. Ama çabul. ol. .• 
- P ki ama d ha ilk a:ün burasını 

nasıl bırakınm. 

- Jlny:ır, birkaç gün... }<;ğer ora
da kalmnk isteme?.Ren haşka ... llul'n· 
da fena me,·sim başladı. :Eminim ld 
Prornn ın güzel güne i pek ho una 
giderek \'e ı;;imdi Pnrisi terkctmckten 
na ıl mUtee 'r a lıyorsnn, Qradan 
huraya dönmemek için de öyl<? aflı7a. 
eak 'Jl. 

J<'ilhakika Suzan gözlerini sili) or
du. 

- Kardeşimi dil~ünüyordıım da .. 
Demek nrtık onu göremiycceğim. 

- Pek de o kadar görmek i temi. 
yordun •. Burndn olduğunu haber alır 
almaz kaçtın. 

- Utanıyordum.. Ona ne .;öyliyc
ceğimi bilmiyordum, 

- Ya şimdi? 
- Evet, hakkın ,.ar. Faknt ne 

yapnyım? Onu burada biliyor, ve bel. 
ld bir tesadlifün ... 

Hadi canım.. Hem bana bak .. 
m1rdeşin kayboluşuna artık alı~mış
tır. unu-tmuştur bile-

fstanbula gelen ecnebiler be• 
tediyeye te,ekkUr ediyorlar 
lıtanbula gelen ıoyyahlardaa 

ve bilhassa Balkan konferansı 

münasebetiJe gelen muralıbas• 
lardan belediyeye teşekkllr mek• 

tupları gelmektedir. 

Bunlarda, seyyahin ıubesinil! 
gösterdiği kolaylıktaD, memur
ların kıymetli yardım ve rehber• 
liklerinden silayiıle bahHdil• 
mektcdir. Balkan konferans• 
azalarından preoıea Kantartza 
tarafından da bir teşekkllr mek• 

tubu gelmiştir. 

- Zannetmem ki, Bana öyle g .. 
liyor ki beni aramakla meşguldür. 

- Hülya kuruyorsun .. aHydi, ç• 
buk ol .. 

Brnan masanın üstüne sıJmııt. 
bir ha,·ul alıp endiriyordu. 

- Elbise1erin. çamatrrlıırın .. 
- iBrkaç gün için o kadanna ]fi. 

zum .}ok .. 

- . iz kadınlar daima jpeklinizdes 
bahsedersin. 

- Pol, beni kardeşimden uzaklafo 
tırmak için götürmüyorsun ya? ... 

- Aklıma bile getirmedim. Sen 
yaptığın iş eğlenc~li, hiç beklenil 

dik sürperiılerle doludur... Şimdiki 
halde biraz tatil yapman lazımdll". 

Sana, gilzeJ bir eyahat yapacağıfllla 
zı ,·adediyorum. Marsiln,da, bir s .. 

rü ahpaplar, var. iyi ~lenirlı. 

Suzan yavaş ~avaş kanıyordu. U. 
onun çin, Paritite geçirmiş olduia 
:kötü hayattan, muvakkat bile ol .. 

bir müddet uıaklaşnıak d•ek dellJ 
miydi? '' 

-Bitmedi-



~ 
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lnglllz sefiresinin verdiOI mU· 1 H 
D a a er er tah•ls edildi _ --1 . 1 1 B b 1 1 1 

••m•re h••ll•b Daruıacezeye Greta Garbonun Hususi ayalı 
iogiliz sefiresi Leydi Klerk, Garbo ·, aşıklarını proı· eksiyofl 

- - refakatinde belediye reis mua-

K 1 Ş mı geldi? vini Hamit bey olduğu halde altında seçerdi Belediyede 
dün Darülacezeye gitmiş, mües-Bir kaç tavsiye 

Şark hattı Uzerlndekl ten6ke 
evler kaldmlmahdar 

Rasatane, daha iyi 
havalar var, diyor 

seseyi gezmiştir. Sefirenin ver- Con Barrlmor diyor " Bu şimal yıldıztl6 
diği müsamerede elde edilen ha- ben de oynamak isterdim." diyor. 

Avrupada bir müddet dolat· 
mıt olan Esat paıa iımiode bir 
zat belediyeye tahriren müracaat 
etmiı, seyyahların gözlerine çar
pan ıark demiryolları battı üze
rindeki teneke evlerin kaldml
maıını, alay köşkünlln boyanma
sını, aurlarm tamir edilmesini, 
Beyazıtta Darülfünun kapısının 
yanındaki kötelerio kirletiJmeme
ıi için buralara tütüncü dlikkln
lan yapılmasını tavsiye etmiıtir. 

Hava evvelki akşamdan itiba
ren değiımit ve esen poyraz 
şehre adeta bir kıı manzarası 
Tttrmiştir. Hatta diln öğleden 
evnl kuru kar bile yağmıştır. 
Hararet } arım derceye kadar 
düfmüştü. 

sılat belediyeye tevzi ve Darüla- .,oıf 
cez:edeki fakir çocuklara tahsis Yazan : Rilla P. Palnt 

- 12 -edilmiştir. .; 
Studyoda boyuna şakalaşıyorlar· Garbo; Romance filmine ha~ 

Bundan başka Yunanistanda 
bulunmuı bir zat da belediyeye 
müracaat etmiş, kendisinin Av
rupada Yunanistanda seyrüsefer 
itleri Ozerinde tetkikatta bulun
duğunu, arzu edilirse bu tetki
katı hakkında bir rapor yazabi
leceğini ve bilfiil ıeyrüsefer işle
rini tanzim ed~blleceğini söyle
miıtir. 
Taksim ile Beyazıt arasında 

otobUs ı,ıetmek için bir 
mUracaat 

Rasataneden verilen malümata 
göre havanın birdenbire soğu· 
masına sebep şimalden geleı 
aoğuk hava dalgasıdır. Balkanla 
da da bava soğumuı ve bir çol 
yerlere kar yağmışhr. Fakat da 
ha iyi illnler olacaktır. 

Bugün rüzgar poyrazdan ese 
cek ve hava açık o l acaktır. 

Ekmek 6,5 kuru' 
Belediye narh komisyonu ta

rafından ekmek 6,5 Ye francala 11 
kuruşa indirilmiştir. Bu fiatlar 
yarından itibaren muteber ola
caktır. 

Beynelmilel nakliyat Ucretlerl 
931 Senesinde beynelmilel 

nakliyat ücreti çok düşmüştür. 

Cihan nakliyat ve seyrisefain 
1irketleri bu sukutu endişe ile 
akip etmekte ve karşılama ted
irleri almak için müzakeratta 

, ulunma ktadırlar. Beynelmilel 
bahri konferans bu işle bilhassa 
meşgul olmaktadır. Bu yüzden 
birçok vapurlar bağlanmış, bir
çok teşekküller faaliyet sahasın
dan çekilmişlerse de gene buh
ranın izalesi kabil olamamıştır. 

Bu beynelmilel konferans bu 
hususta Türk vapurcular birligi
nin fikirlerini de sormuştur. 

Bir kira mukavelesi 
Nasıl 

nasıl 
yapılır ? ihtilaflann 

önü alınır? 

dı. Fakat bir gün Bilford bil' arka· yordu. Studyo, Garboyla o> 1, daşını getirdi. Garbo çalışırken vazi- lecek bir erkek aramakla ıncşl", 
fesi olmadan başka kimsenin Studyo- Birçok tecrübeler yapıldı. GarbO ~ 

ya girmemesi usuldendir. Fakat Bick· çok adamları projeksiyon . al~ 
ford arkadaşını Garboya tamştırmak gözden geçirdik~n sonra hıÇ ~-" 
istiyordu. Giyinme odasından çıkar- münasip görmedi. Garbo. oynı,...._ 
ken ona doğru yürüdüler. Fakat Gar- adamı seçmek salahiyeti olan ,-

bo, bir an içinde işi hallediverdi. lki· arti~tlerden biridir. -
sini de tanımamazlıktan geldi, geçti. Nihayet Norma Sherear'in b~ 

Garbo, Anna Christie filminden m.inde oynıyan bir genci ona g 
memnun değildi. "Bir lc;veçlinin bu diler. 1 
kadar fena oynadığını kim görmüş- Bütün tecrübeler müddetine' tf 
tür?,. diyordu. defa olarak heyecana geldi. " ' 

Sahneler, bitmeden önce paydos aradığım adam budur, diyordlı• 
etmek, dışarıya ka~mak istiyordu. nimle ancak bu oynıyabilir.,. -
l\larie Dressler'in daha çok muvaffak Garbo, seçtiği adamın kim ff 
olduğu znnnındaydı. hususiyette olduğunu bilmiyordıl-' 

Ertesi gün Gustavla bir çiçekçi Gavin Gordon (*) her şeyde~ 
dükkanma gittiler. Bir buket krizan- ce Garbonun meftunlarından ~ rl 
tem yapıldı. Ve "Misis Dressler" e gö- Bütün ümidi, günün birinde bır 
türdüler. bo filminde rol alabilmekti. rf 

Bir yandan da Fm D' orsey'in ar- Holivutta Garboyla karşı ka ,. 
kadaşt diye tanıttığına kmyoı·du. oynamak.tan heyecan duymıyacP; 

Bir tirket belediyeye mliracaat 
.ederek, Takıim ile Beyazıt ve 
Fatih arasında otobüs iıletmek 
için müsaade verilmesini iıtemiş

tir. Şirket otobüsleri Tarlabaşı, 
Tepebaşı, Şişanekarakolu, Unka
pam köprüsü ve Unkapanı yoliJe 
Beya:11ta çıkacaklar, oradan Fa· 
tihe gideceklerdir. Belediye bu 
mürncaab tetkik etmektedir. 
Mamafih Unkapanı pöprüsfioün 
harap ve boıuk olması, yollann 
bazı yerlerinin otobtis geçemiye
cek kadar dar bulunması yüziln
den bu mUaaadenin timdiki hal· 
de verilmesine imkan görüleme· 
mektedir. 

isminin, Holivutta hiç bir isimle bir artist yoktur. Hatta yıldızl 1 
beraber anılmasını is~miyordu. Gus· bile bu za'f görülüyor. Bir kere J 

Yazanı VAKiT' ın avukab tavm dediğine bakılırsa Fifi; Garbo- Barrymore: "İsveçli },ldrıla o~ 
Dün mukaveleden, müteselsil borç· 6 - Kiracının kira bedelinden nun ev.ine hiç gelmemiştir. Daima artistlerden biri de ben olmak 

ıu olmaktan bahsettik. Bugün de başka ödenmesi lazım gelen borçlan ~lefon eder ve Garbo geldiği zaman rim ,, Demişti. -, 
hususi şartlara konulması: faydalı olabilir. Bunların kira bedeline mu- gene telefonla kendisine haber veril- Gordon sevinç içindeydL Büttiıl 
başka kayıtlan söyliyeceğiz: zaf ve ona ı.aminıe olacağr Y37Jlmah- mesini isterdL yalindekiler hakikat olmuştu. 

l - Kiracı kiTalanan yeri gorüp dır. Garbo, D'orsey'i; filmlerinden bi· -Bitmedi'""' 
kiralamaktaki maksadına uygun ol- 7 - Mukavelelerle çok zaman me- rinde görmüş, sevmiş ve bu küçiik 1' 

curun başkasına devir ve kar edile- (*)Bu artl3tin, ta çocukluğa'.J duğunu ifade etmelidir. Zira bir gün kı 1 tan c:ımak ı·-4-~.ı~~.·-J so··ylenıi..ıti .ı. ~ti'. 
mfyeceği yazılır, halbuki; "ne krsmen z a 1:.- ~~16 u:ı. :.- • beri sinemaya merakı var'"" ,.. ~ 

burası benim tuttuğum işe elv~rmedi ne tamamen,, denilmelidir v' devi; Böylece bir akşam bir yemek tertip bir müddet bir tren iatasgonund• ,.1 

diye bir fesih talebinde bulunması halinde de kiracının ~diye mes'uJi. ettiler. Bundan sonra, iki defa daha tiplikle kaldl. Ve boş zamanl~ 
olmamış şeylerden değildir. yeti devam edip etmediği tasrih ethl- bir yemeğe çıkıldı. Ve ba sırada bir tiyatro mektebine gidiyord11. "I 

2 - Kiracılar görülmüştür ki ö- melidir. D'oreey, Garbo ile arkadaşlığına dair ra, Nevgorkta sahneye çıktı. S 
demediği kira bedeli ka.rşılıfı olarak 8 _ Mecur bafkaama sa.trhr da bhka.ç gazetedye mUIAIULl vermi ti. fUrnlerle •~Wlalla oec • , .1' 
mal sahiblnde alacak iddiasına kalk· yenf mal sahibi eski akdi tanımak is. Bu tedbirsizlik; Garboyla ayrılması- 1901 de Amerikada doğnı..,, 
mışlardır. Bunun için mal sahibinde teme7.se, kiracı eski mal sahibinden na sebp oldu. Garbo, Gordondan beş yaı kü~ 
hiç bir cihetten bir alacağı olmadığı bir tazminat fstiyebHir. Bu daha ev
yazılmalıdır. • vel konqulmalı, bu hak iskat ediH-

3 - Kiralanan yerdeki ~ya kira yor mu, edilmiyor mu, tesbit olun-
KarşıJıkSIZ çek bedelin~ karşılık sayıldığı için ler- malıdır. 

de bu hak kullanılmak istenirse bu 9 - Kira müddeti bitince P.nahta· 
kesen prens eşyanın başkasmn. ait olduğunu ileri- n komşuya bırakıp çrkan kiracılar 

CSikago Tribün) gazetesinin verdi· ye sürenler olmuştur. Bunun da pe. görülmüştür. Bu hal evdeki :z.ararı, 
i! maltmata göre 1\11811' prenslerin- şin bir kayıtla bertaraf edil~si IA· ziyanlann kime ait olduğunu tayinde 
den prens Cemil Tosun (Nis) mahke- mndrr. ihtilat çıkarır. Bu noktada, ödene
mesi ta.rafından bir sene hapse ve ' - Kiralanan bir yeri, yazılı o- cek bir borcu, mecW'da bir eksiklik 
2000 frank naktt cezaya mahkum edil· lan işten bqka bir suretle kullan- olmadığ.ı . gösurilip ispat olunmadık
miştir. Mahkliıniyetin sebel>i, pren~ mak, ancak fena kullanıldığı t.akdir· ça teslimin tamam olmıyacağr yaırl-

f l b malıdır. sin geçen krş Nis~ ikameti esnasında de mukavele hilA. ı sayı a ilir. Bu 
bymeti!dz çekler vermesidir. Onun sebeple kiracı "mecuru yazılı olan lO - Kiracıya, tahliye için bir ta-

t kun mühletler verilir. Halbuki ora-bu ~1de imzaladıgı- ,.-•-ıen·n yek'"- şarttan, meselA kendi aileej içm mes.-
~ :ı.el' u b k b' st daha evvel bir başkasına kiralan-nu (1,500,000) franga varmıQtır. ken olarak, kullanmaktan aş a ır 

-s suretle kullaıursa, mal sahibi naza. mış olunur. Bunun için, mehil ha.k-
Mrsn:ın Paris sefiri Fahri p~şa nnda bu fena kullanılarak kendisine la evvelden iskat ettirilebilir. 

"e avukat Loni Mişel davanın ma.hk~ 
daimt bir zarar iras etmek olur • ., bu 

mede rüyet edilmemesi iç:n mü~ad- yuılmalıdrr. 
dıit teşebbüslerde bulunmuşlarsa da, 5 - Kiralanan yerdeki teeisd mal 
bu mesai akame~ uğrnmı~ dava mah sahibinin ise kaydolunmalıdır. 
kemeye intikal etmis ve hlikiim veril-

6 - Yeni borçlar kanunu, mukave-
miştir. le müddeti biur de kiracı çıkmaz, 

11 - Mukaveleye riayetsizliklerle 
fesih iddiasında bulunabilmek için 
resmi ~bliğler aranır. Bu da husu
sf şartlarda bir müddet ile ~rtaraf 
olunabilir; beyhude masraflara ma
hal kalmaz. 

Istanbul Evkaf Müdiri 
yetinden: 

Kıymeti muhamminesi 
Lira kurut 

31 34 
Üıküdarda Selimiye mahallesinde atik kııla cedit DayelıatuJI 

sokağında eski 24 yeni 61 numaralı tamamı 235 küsur arşm tet" 
biinde bir kıt'a arsanın 12 biase itibarile dört hissesi balldaki 
kıymet üzerinden dört hafta müddetle müzayedeye konmuştut• 
Müzayedesi Teırinisaninin 24 üncü sah günü saat on beştir. Ta
lip olmak istiyenlerin balida muharrer kıymeti mubammineoiO 
yllzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte Istanbul 
Evkaf münUriyeti binaınnda Varidat müdüriyeti mahliilit kısaıl" 
na müracaatleri ilin olunur. (8467) 

Kiralık k8.rgir hane ve dükkan 
Prens Cemil Tosun aranmış ise de mal sahibi de mukavelenin bittiği gün 

bulunamamıştır. 
protesto ile ses çıkarmamış bulu

l!ıımııı•••ııı11111ıııııı111111ıınıı1111nıııııı11111ıııııı1111111ııın1111111111!:f nuTSa akdin zımnen yenile-ndiğini 

Bu yazılanlar kiracı için de, mal 
sahibi için de iki taraflı dikkat oluna· ae,ıkta' akarab vakfiye idaresinden ı 1' 
rak ve bir mukavele tanziminde han- Beşiktaşta Akaretlerde 26 numaralı hane iki sene, 30, 45 numaralı h:;, 

J Acuzenln Definesi \ farzeder. Bu suretle yeniden bir da-
~ h J ve meraklı l va mevzuu meydana çıkabilir. Bu se-
= Bu eyecan 

1 ~ heple moka.velede 'kira müddeti dol-
i eıere 11 teırinisani çarşam- İ duktan sonra işgale devam ederek 
i ba gOnü başlıyoruz. i ikametini temdit etmesi mukavelenin 
\ Hazırlanınız ve bekleyiniz. İ zımnen tecdidini tazammun etmez,, 
1 s denilebilir. 

il mu--~ .. wj;f~~b~j''""'"'Evkaf 
düriyetinden: 

Kıymeti muhammineıi 
Lira KufUf 
1543 2 

Beyoğlunda Tophanede Hacı Mimi mahallesinde çıkmaı 
Cnlban sokağında atik 37 cedit 39 No. ile murakkam 9 oda 1 
mutbak 1 sarnıç ve sair müıtemilltı havi bir bap kAgir hanenin 
uıaıf hissesi aablmak llzere dört hafta müdddetle ilin ve müza
yedeye Yazedilmittir. Milzayedesi Teıriniuninin 28 inci cumartesi 
gOnll saat 15 tedir. Talip olmak Jstiyenler balldaki kıymetin 
yDıde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte lstanbuJ 
Evkaf mlidüriyeti binasında varidat müdüriyeti mahlCalit kıamına 
mDracaatleri illn olunur. (3465) 

gisi konulmalı, hangisi yazılmama. birer sene ve 22, 47 numaralı haneler üçer sene 1-3, 7, 11 numaralı d .. 
lr, evvelden kararlaştırılacak şeyler- lar birer sene ve 12, 31 numaralı dükkanlar ikişer sene müddetle ic:ır ed~ 
dir. Bu suretle açık konuşularak ya- ceğinden şehri halin üçüncü salı gün ünden itibaren yirmi gün müddetle; 
zılacak bir akitten iki tarafa zarar leni müzayedeye çıkanlmı~tır. Talip olanların ve daha ziyade malUmat ,J 
gelmez. Bazı mukavelelerde kira be- mak istiyenlerin Teşrinisaninin yirmi dördüncü salı günü saat on üçe kad t 
delinin altın esası üzerine tashihi mahalli mezkurda 54 numarada Miitevclli kaymkamlığına ve yevmi meıl',P 
şart koşulduğu gibi, vergilerin a~trp run saat on üçün.tfen on beşine kadar İstanbul Evkaf müdüriyetinde id 
eksıldiği halde de kıra bedellerınin encümenine müracaat etmeleri. (:~608) _.../ 
tashihine dair şartlar konulur. JJu • 

takdirde bedel noktasından da in~ar- ı t b ı E k f Mu'' dı• lı akitler için söylenecek bir şey kal- s an u v a ı ; 
maz. 

~---------------~-Darlilbedayi Temailleri 

Bugün akşam ISTAMBUL BELEOlYESI 
saat 21,30 da 11 

~!~!i~ ~.!~! ~~ ~ ~~ 
1 Tablo 

il 11 
Yazan: 

A. Bisson 

Tercüme eden: 
M. Aliettin 11111 rı ı 

Talebe Gecesi 
Yakında: DOKTOR IHSAN 

riyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira Kurut 
53 26 

Tamamı 53 zira 26 santim terbiinde bulunan Eyilpte ceıerl 
Kasımpaşa mahallesinde Çömlekçiler sokağında atik 30 - 32 No. 
ile murakkam tamamı mahlül bir bap dükkan araası satılmalı 
üzere dört hafta müddetle ilin ve müzayedeye konmuştur. Mllı•"' 
yedesi Teırinisaninin onuncu Sah günü saat on beıtedir. Talip 
olmak istiyenler kıymeti mubammenenin yüzde yedi buçuğu niıbe
tinde pey akçelerile beraber Çenberlitaşta lstanbul Evkaf mndtt
riyeti binumda mablülit idaresine müracaatları ilin olunur. (3160) 





~6 - VAKiT 3 Teşrinsani 1931 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• T 
Tilrkiyenln en bUyUk, en nefis, en mUkemmel 

AiLE ve MEKTEP mecmuası 

y··z e 5 tenzilatlı, 

3 Taksitli 
Ta ifesinden 

·ıa edi~·z .. 
6 lira Yerine 

3 LiRAYA 

Abone olabilirsiniz. 

Bu Tenzilat Yalnız 

BiR mahsustur. 

stan u Evkaf müdür
lüğünden: 

Cevamii şerife için muktazi muhtelif kuvvette ampul müna
kasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini görmek üz.re her 
gün heyeti fenniyeye ve yevmi ihale olan 10 Teşrinisani 931 ta· 
rihine müsadif salı günü saat on dörtte encümeni idareye mü-
racaat eylem~leri. (3320) 

[ lstanbul Belediyesi ilanları . l 
Bedeli keşfi 879 lira 61 kuruş olan Fatıh itfaiye garajındaki 

oluklu saçların tamiri kapah zarfla münakasaya konmuıtur. Ta
lipler şartname almak ve keşfini görmek için her gün levazım 
müdürlüğüne müracaat etmelidirler. Münakasa) a girmek için 66 

· lira teminat lazımdır. Teminat akçesi nakten kabul edilmez. Ya 
belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp almacak makbuz 
veyahut hükümelçe muteber tanınmış bankalarm birinden getiri· 
lecek mektupla olur. Bu şekilde teminat makbuıu veya mektubu 
ile şartname ve teklif mektubunu bir zarfa koyarai< ihnle günil 
olan 5 Teşrinisani 931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi 
encümene vermelidir. (3242) ----Bedeli keşfi 1442 lira 66 kuruş olan Nakkaşköy mektebinin 
tıllfıiri kapah zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname 
almak, keşif evrakını görmek için her gün levazım müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. Münakasaya girmek içın 109 lira teminat 
lazımdır. Teminat naklen kabul edilmeı. Ya belediyeden irsaliye 
alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz yahut hükumetçe · 
muteber tanınmış bankalardan birinin teminat mektubu ile olur. 
Bu şekilde teminat mektup veya makbuzla şartname, teklif 
mektubunu Ye ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikayı 
mühürlü zarfa koyarak ihale günU olan 26-11-931 perşembe giini' 
saat on beşe kadar daimi encümene vermelidir. (3633) 

Bedel keşfi 4847 lira 70 kuruş olan Karaburun mektebinin 
tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname 
almak, keşif evrakını görmek için her gün levazım müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 364 Jirahk temi
nat Jaıımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediye
den irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuı yahut 
hükümetçe muteber tanınmış bankaların birinin teminat mektubu 
ile olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuzla şartname, 
teklif mektubunu ve ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesi 
kayı mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 26-11-931 perşemb(' 
günü saat on beşe kadar daimi encümene vermelidir. (3635 

Hoca paşada tramvay caddesinde Mariça oteli altında 11 No lı 
dükkan bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere açık 
müzayedeye konmuıtur. Talipler şartnameyi görmek için her gün 
Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Müzayedeye girmek 
için 33 lira teminat lazımdır. Bu teminat nakden kabul edilmez. 
Ya belediyeden .. ir~aliye alınarak buoknya yatırılıp almacak mek
tup veyahut hukumetçe muteber tanınmış bankaların birinin 
teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ile beraber ihale 
gDnü olan 26 • 11 - 931 perşembe günU saat on beşe kadar Daimi 
encümene müracaat etmelidir. (3630) 

Emniyet sandığı emlak müzayedesi1

.~:l ~B~o~R~:~., .. Ar-"irı· 

~1üzayede Hesap 
bedeli ~o. 

1390 858 

230 2188 

90. 2192 

6102 2237 

314 2815 

174· 2919 

1722 6173 

100 17150 

Kat'i karar ilanı 
!\lerhunatın cins ve ney'ite 

mevki ve müştemilltı 

Şehzadebaşında Fevziye mahallesinde 
F evıiye caddesinda eski 10 mükerrer 
ve yeni 28 numaralı yüz yirmi beş arıın 
arsa üzerinde bir kab klgir iki buçuk 
katı ahıap olmak üzere üç buçuk katta 
zeminleri toprak üç oda dokuz oda 
bir sofa biri toprak olmak üzere iki 
koridor bir mutfak kömürllik, odunluk 
bir kuyu bir aydınlık mahalli bir ca-
mekinla keza aydınlık mahalli elektirik 
mahalli iki kurnalı hamam ve yil:ı otuı 
dört arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. 

Eğrikapıda Hacıilyas mahallesinde 
T •§çı sokakta eski 12 ve yeni 32 nu-
maralı altmıt beş ar~ın arsa üzerinde 
ahşap iki buçuk katta üç oda iki sofa 
bir antre bir mutfak bir cihannüma 
bir daraça bir tulumbah kuyu üç çıkma 
harici methali olan altında kagir bod-
rumu havi bir hanenin tamamı. 
Üsküdarda ihsaniye mahalle ve soka
ğında eski 2 ve yeni 36 numaralı iki 
yüz. seksen artın arsa üz.erinde ahşap 
iki katta on oda bir toprak havlu bir 
sofa münbedim bir mutfat iki kuyu 
iki yüz yetmiş arşın bahçeyi havi ha-
rap bir hanenin tamamı. 
Galatada Kılınçalipaşa mahallesinde 
Medrese sokağında eski 12 ili 23 ve 
yeni 18 numaralı alta yüz yetmiı ikt 
arşın arsa üzerinde bir asma oda beş 
oda bir hahve bir büfe bir antre bir 
merdiven altı bir kömürlük evvelce 
sahilhane elyevm dükkinın üstünde 
bir oda mukaddema ahır elyevm de-
mirhane ittisalinde paçacı dilkkanı 
diğer demirhane üstünde asma sofa 
kAgir iki oda demir deposu turna 
fabrikası ( iki b6lüklüdür) bunun yaw 
nında üstü kapah bir koridordan kö· 
ıniircü sokağında methali vardır diğer 
fabrika ( evvelce aahilbane) etrafı çi· 
nidir ve üç kuyuyu ve üç yüz iki arşm 
bahçeyi havi sahilhanenin tamamı. 
Üskndarda Dürbali mahallesinde eski 
çıkmaz Tekke ve yeni Tekke sokağın-
da eski 5 ve yeni 7 No lı yüz arşın 
arsa üzerinde ahıap iki katta dört 
oda, bir sofa, bir kuyu, bir sarnıç ve 
doksan arşın bahçeyi havi eski bir 
hanenin tamamı. 
Üsküdarda icadiye mahallesinde Ka
yıkcışöbret sokağında eski 38 ve yeni 
34 No. lı elli arşın arsa üzerinde ab
f&P iki katta iki oda, bir ufak sofa, 
ev altı bir bodrum, bir mutfak ve 
yirmi üç arşın bahçeyi ve bahçede 
bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 
Vaniköyilnde Vani caddesinde eski 
50, 77 ve yeni 92,95No.lı üç yüz yetmit 
arşın arsa llzerinde ahşap iki buçuk 
katta on iki oda, beş ıofa, bir gusül-
hane, mUnhedim mutfak, kayıkhane, 
iki kömürlük, iki kuşhane ( evvelce 
oda ) bir kuyu ve beş yUz on arşın 
bahçeyi havi mukaddem maa ahır 
arabalık mahallerini müştemil maa 
müştemilat sabilhane elyevm lusnıen 
kafesli ve kısmen panjorlu iki kısım-
dan ibaret bir sahilhanenin tamamı. 
Uıunçarşıda Yavaşcaıahin mahallesin
de gaznevi Mahmut Ef. mektebi soka-
ğında eski 11 ve yeni 19 No. h dok· 
san üç arııo arsa Üz4=rinde kagir bir 
katta iki oda bir toprak koridor, bir 
bodrum mutfak gibi kullanılan ma
hallin (ocaksızdır) on Uç arşın bahçeyi 
havi bazı aksamı harapca bir hanenin 
nısıf hissesi. 

Borçlunun 
ismi 

Ahmet Nahit 
B. 

Sait Celalet
tin ve Meh
met Nevzat 
Ef. }erle ve
lisi ihsan B. 

Emine Bedri
ye ve Fatma 
Nimet hanım
larla Şefik B. 

Ayşe Hacer 
H Lronida 
Ef. 

FatmaPenbe 
H. 

Onnik Ef. 
ve Nonik H. 

İsmail 

Hakk, B. 

Fatma H. 

Yukarıda cins ve nevile mevkii ve müştemilatı yazılı cmYali 
gayrı menkulenin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza
Jarınd.a gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş 
isede mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğinden tekrar 
otuz. bir gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 5 K. 
Evvel 931 tarihine müsadif Cnmarteıi günü kat'i kararlarının 
çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkiirda saat 
on dörtten on beı buçuğa kadar Sa.ndık idaresine müracaat 
eylemeleri lüıumu ilin olunur. 

Kambiyo 

1 Jngiliz. lirası Kr. 
" T.r. mukabili Dolar ... 

.. .. 

.. 

" . . 
.. . 

• 

l"raok 
l.lret 
Bclga 
Orahmı 

ls. Frank 
Leva 
rıorın 

Koron 
Slllng 
Pczcta 
J\lark 
Zloti 
Pengö 

20 Lo Kuru, 
ı Türk lirası Dinar 

Çcrvooeç Kuruş 

Nukut 

ı lsrerlln ( lnglllz) 
ı Dolar (Amerika) 

ıo Frnnk [ 1''rnnsız 
20 tim [ ltalra 
o f<'rank Belçika] 

iO Drahmi [Yunan 1 
ıo rraok Lfsvlçrel 
20 Leva Hul~ar J 

ı Florin [Felemenk] 
10 Koron [Çekoslovak] 

~llıng A\ usıurya] 
ı Pezeta !ispanya] 
ı Rayşmarl;( Almanya] 
ı Zloti l.ehlstın 

ı l'cngö Macaristan 
20 Ley [Romanya] 
20 Dinar 'Yogoslovyal 

l (C\'ODCÇ ~C\1'et 

Altın ı B orsa 
Mecidiye harici 
Bankonot \ 

Günün 

Takvim - S AL l 3 Te:şrinicS 
ı l inci ny 193 ı. 20 Ccmaziyüldhır ıs tf 
Senenin geçen günleri: 307 knlnn giiııl 
58 ( 
GUneş- Doğuşu. 6,21: Batışı. 17~ 
Namaz vakitleri - Sabah. 4 

Oğle; J 1.58: ikindi 14,55, Ak~am 11.l 
Yatsı: 18.49 imsnk. 4.41 

Hava - derecei hıııaret tazaınil 
(asgari) yarım derece. Bu~ı.in rüzgar P 
razd:ın e5ccck ve ha a olacaktır. 

Radyo 
lstanbul radyosu ı 

Saat 18 den 19 a kadar gramoton pi 
lnn neşriyatı, 19 dan 20 ) e kadar bir~ 
lı ısım saz, 20 den 21 e kadar orke 
21 den 22 ye kndar ikinci kısım s~ 

'Yakıt: Abone artlaru 

l 3 tı 12 A}'lı~ 
Dııhilde 150 400 750 1400 Kurıı• 
lloriçte - 800 1450 2700 

llAn şartlaramızı 
Hcsmr Hususi 

Satın ıo Kş 12,50 l{ş. 
Santim• 20 ,, 25 ,, 

KUçUk illin şartlanmız: 

1 2 3 4 1·10 Dcfnh~ 
30 50 65 75 100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her Uç aylı· 
ğı için bir defa meccanendir 

B - 4 satın geçen ilAnl:tnn faıl• 
saurı için 5 kuruş zammolunur 

Memleket haberleri J 
Çolak Must fa öldUrUldll 
Ceyhan köylerinde Kayseri ye .. ~ 

zan civarında köyleri soyan, adil•' 
öldüren §iki Çolak Mustafa Ad11tıf 
civarında ölii olaı11k elde edilnıi" 

Köprüleri tetkik fi' 
Malatya - lfülziz yolunda. ,.c 

1
,

rat nehri üzerinde ynpılmakt.'ı 0 di' 
büyük betonarme köprü ile şinıeı111ır Cer köprü ünde fenni tetkikl\tta ,_ 
lunmak üzere yirmi mühendl ten ~d' 
rekkep bir fen he}eti 5 te:.rini58" r'' 
Malatyada bulunmak üzere Anki 
dan hareket etrnb•tir. 

Ath mUsabakalar . ı."' 
Sipahi ocağı tarafından te~J1t1 6Ç 

ninin ilk hafta.;;;ında haşlanılar:ı~ "'1 
hafta devam etmek üzere hanı1111 11 ~ 
sivil erkeklere \'e zabitana maMtı'" ,ı 
lal'ak atlı rnüı-ab:ıkalar yapıincnğıı.ııt 
progrrnının neşredilmek üzere bUlht" 
duğu Ye kayıt muamelesinin or:ı tf 
icra edilmekw olduğu haher aJ.rrıfll 
tır. ..-···· ······sahthı;··~;-~h~~·ı··x;;~~:·~~~iimı 
ne~ rlyat m üd ürU: Hefik Ahnıe& 

V AKIT Matbaası 





Brtağral Mağ.azasının 
Mecburi ve kat'i tasfiyesi 

Fırsattan istifade ediniz. 

Satılık Dizel motörleri ve teferruatı VAKITınıt 
iiskiidar - Kadıköy ve havalisi UÇÜk il§.nl~l"!Jlı 

Halk tramvayları Türk Anonim şirketinden: lOdefası yüz kuruştur~~ 

Tesisatrmızırı tevsii hasebilt kullanıJrnasma hizum İlalmtyau beheri üç 
yil'Z beygirlik iki ve elli beygirlik bir ndet 1\1. A. N. m:ırkalı deniz motörle

riyle dinamo lan ve bütün tef erruab ve takımlarile yedek parçaları ve on 
tonluk cerri eskal ve 410 unsurlu bir akümUlatör bataryesile veya }>t'rnkeıa· 
de suretile müsait şeraitte satılacaktır. 

Toptan veya perakende suretile satrın almak istiyenlerin fenni vasıf ve 
maU ~rtlar hakkında m:ıJiım:ıt \'e izahat için şirketin Üsküdarda iskele 
meydanındaki umumi idaresine tahriren ve şifahen müraca.a.tleri lazımdır. 

fllPUUU Şeker f B~ri~BSI 
BU SENE 

Kesme Şekeri 
imaline muvaffak olmuştur. 

Bu şeker Avrupa'oın piyasamızdaki kesme şekerlerine tama· 
mile muadil olduğu halde fiatı Avrupanınkindcn okkası yilz 
para ehvendir. Muhterem halkımız AJpulJu kesme şekerlerini 

her yerde arayabilir. 

Istanbul Evkaf müdüriye· 
tinden: 
Kıymeti muhammineın 
Lira Kuruş 

3162 50 Tamamı 54o0 arşın tcrbiinde bulunan Bcşiktaşta 
Türk Ali mahallesinde Sel sokaiında atik 11 No. 
ile mürakkam Münir paıa konağı namile maruf el
yevm mektep ittihaz cdilmit olan 21 odadan ibaret 
ayrıca mutbah ahır ve arabalık ve aair aksamı mOı-
temil abfap konağm dörtte bir hissesi. .. 

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

119 16 Tamamı 89 arşın 37 santim terbiiode bulunan Be
yoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Y enişebir cadde-. 
sinde atik 68 cedit 54 No. ile murakkam bir bap 
dükkAnın üçte bir hissesi. 

1800 Oo Tamamı 12 arşın 71 santim terbiinde bulunan Ba
bıcaferide Ali Çelebi mahallesinde soğancılar cad
desinde atik 284 cedit 50 No. fevkinde odayı müı-
temil bir bap. dükkanın tamamı. 

4875 00 Tamamı 18 artın 63 santim terbiinde bulunan ve 
1 Haziran 931 tarihinden Mayıs 931 gayesine kadar 
hali icarda olan Galata Kemanke~ Kara Mustafapaıa 
mahallesinde Topçular caddesinde Ye Karaköy bö
rekçi fırını ittisalinde kAin 20 No. ile murakkam 
fevkinde odaları müıtemil dükkinın sekizde üç hisseıi. 

BalAda semt, mahaHe, sokak ve numaralan muharrer emliki 
mahlüle satılmak üzere dört hafta mllddetle ilin ve müzayedeye 
konmuştur. Müzayedesi Teşrinisanlnin yirmi dürdüncü salı gtinfi 
ıaat 15 tedir. Talip olmak istiyenlerin kıymeti mubammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli
taıta lstanbul Evkuf mUdüriyeti binasında varidat müdüriyeti 
mahlüllt idaresine müracaatları ilin olunur. (3382) 

Devlet Demir yolları ilan lan ) 

Eskifehir deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakaaası 23 ikinci Teşrin 93 t pazartesi günfi saat 16 da ida
re merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa Yez
nelerile Eskiıehir istasyonunda birer liraya satılmakta olan ıart-
namelerde yazılıdır. (3521) 

Galata ithalat gümrüğü mü
dirliğinden: 
Adet 

1 
2 

Nev'i Marka No. Kilo saf Cinsi eıya 
Sandık T C 1815-1-3 540 Anelin boya 
Fıçı AKS 1-2 315 Margarin yağı 

Bir Hanım ar1yoruz 
Gişemizde istihdam edilmek üzere bir 

Hanıma ihtiyaç var dır. Her gün öğleden 
sonra müracaat edilebilir. 

Saraçhanebaşı Halil lbrahim eczabanesi 
ittisalinde Gazi Taçyare bilen gişesi. 

Mis fabrikası mUstahzerab 
Kolonya. !Avanta, esans. diş macunu 

yağsız krem, podra, gliserin sabunu ve 

briyantin. Mis müstahuratını bir defa 
tecrübe edenler daima ve daima ondan 
(ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 

Eski bir banka memuru tara· 
fından amelt bir tarzda muhasebe, ban· 
lca muamelAtı ve Fransızca dersleri, Şitli 

Osmanbey Kırağı sokak No. 21 Kiymis 
Efendiye müracat. (J 896) 

Klrahk ye satılık- Beylerbeyin· 
de vapur iskelesine bir dakika mesafede 
Arabacılar sokağında ı ve 3 numaralı 

cedit haneler biri 4 diğeri 6 oda maa 
bahçe gayet kullanışlı müfrez haneler 

sahibi yedile satılık ve klralıkbr. Talip· 
!erin 1 numaraya müracaatları. (1922) 

PARA: DUkklncı esnafa ko· 
layhk - Haftalık tU:ıitle ödeyebilir· 
seniz kefaletle 50 liraya kadar para ala· 
bilirsiniz. 9 - 12 arasında müracaat Se· 
nellk faiz ve komisyon yüzde 12. 

Istanbul dördüncü Vak:ıfban 
asmakat 29 

Mühendis Şevki Beyin 
Fizik Kanun ve dUsturları 
Fiatı 40 kuruştur. Ankara caddesi 

Remzi, Beyazıt inkılAp kftaph:ınelcri. (11 S J) 

mınooııım~ıııınıımııı~~ı~ııı~ıııı~~ımı~ı ııı 

~~lfiifHll 
Karadeniz postası 1 

Vatan.1 
ı1 ·T~~:~i4 t n n_n nı ~ n 11 

I; günil akşamı Sirkecıden hare- !i 
lı ketle (•Zonguldak, İnebolu, İl 
• S G' T u amıun, Ordu, ıreson, rab· ıı 

zon, Sürmene ve Rize } ye il 
gidecektir. İİ 

Fazla tafsilit için Sirkeci, H 
Yelkenci hanındaki acenteli- ~ 

g ğine mUracaat. Tel. 21515 P. 
::::::=::::::::-.:==-~==--===--=::::::: 

SEYRISEF AiN 
Merkez. ıcentısı : Galata köprü başı B. 2362 
Şube A. Sirkeci !\füh llrdar zade han 2. 2740 

TRABZON POSTASI 
( İNEBOLU ) vapuru 3 

Teşrinisani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımmdan hareketle Zon
guldak, Inebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire· 
ıon, Trabzon, Rize, Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tirebo
Juya da uğrayacaktır. 
AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(Mersin) 3 Teşrinisani Salı 17 
de Sirkeci Rıhtımından. 

TRABZON POSTASI 
(CUMHURiYET) 5 Teşri

nisani perşembe 17 de. 
MERSiN POSTASI 

nisani Cuma 1 O da. Galata 

Maarif Vekaletinden: 
Ankara Gazi terbiye enstitüsü Fransızca dersi için bir er~~k 

muallim Ye Ankara ismet Pş. kız enstitüsünde aynı dersler ıçi' 
bir hanım muallime ihtiyaç vardır. Galatasaray lisesi veya li5' 

derecesinde bir Fransız mektebinden veya bu mektepleri bitir' 
dikten sonra Fransızca tahsili bir Darülfünun veya yüksek ınek
tepten şahadetnameli olmak şarttır. Taliplerin şahadetname 11 

ıimdiye kadar bir vazifede bulunmuşlarsa ellerindeki vesikalat 
suretlerile Maarif vekaleti yüksek tedrisat umum müdüriüğüP• 
tahriren müracarı.tları lizımdır. (3557) 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazit esi 

nedir 

Çocuklafinı Tutumlu 
Muktesit 

VE 

Yetiştirmek. 
O halde derhal 

Ziraat 
-~B a akasından 

Bi~ Hllftll 

Mütevellilerin ehemmi
yetle nazarı dikkatine 

Istanbul Evkaf müdüriyetinden: 
MütevelJileri marifetile idare edilmekte olan akaratı vakfiye

den vakıftan namına henüz tapuca kayıt ve tescil ile senetleri 
alınmamış olanların senetsiz tasarrufat hakkındaki muafiyet miid' 
deti zarfında tapuya raptlan muktezi bulunmakla müteYellilerio 
bu iibi akaratın cins ve miktarile evsafı sairelerini havi cetvel
lerini derhal tanzim ve tapu idaresine tevdi ederek behemabal 
bpnva raptettirmeleri ve vakıflarına ait icarei Yahideli ne kadat 
emlak varsa ayrıca bir cetvelini tanzim ile nihayet bir ay zar
hnua mülhak vakıflar idaresine vermeleri lüzumu tebliğ ve blJ 
muameleyi ifa etmiyen müteYellilerin esnayi muhasebede bu sıı· 
retle vaki sarfiyah kabul edilmiyerek kendilerine zimmet kaydo" 
lunacağı gibi vazifei tevliyetin ifasında ihmal ve terahi noktasın" 
da haklarında ayrıca takibat yapılacağı ehemmiyetle ili11 
olunur. 3513) 

1 KRAMIYELI 

Emniyet Çayını 
Balada evsafı yazıl etyanın 24 -10- 931 tarihinden itibaren 

hilmUzayede transit surctile ecnebi memlekete gönderilmek fizere 
1Bblacağından talip olanlarm ikin•i teşrinin 15 inci pazar günü 
saat 14 te ıatış komisyonuna müracaatları. (3404) 

(ANAFARTA) 6 Teşri- ı 

rıhtımından kalkarlar. -------------------
Arayın: 


