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Sayuı S Kuruı 

yere ladlriUer 1 
Çin • Japon m-ı..ane alt haberler -~ inci Hffamızdad1r 

Yürk-Yunan dostluğunu Askerlik müddeti 

k 1 
lndlrllmlror, lteclel azalblacak 

Türk milli arması 
sa ına ım Din bir aktam refikimiz. aı· 

kerlik mDddetüain ve bedeli nak· 
Hazırlanan projenin aslı başvekili-

mize takdim edildi nqriyat oldu. Bu netriyat daha 
ziyade intibabatta Kıra) tarftar· 
lannı kazandırmak için Venize· 
los aleyhtarı olan bazi razete
lerin müracaat ettikleri bir va
sıta şeklinde g6rünmekle bera
ber ihmal ve likaydiyle tellkkı 
edilmemek lizımdır. 

ti miktannın tenzili lehinde bir 
cereyan mevcut olduğunu yaz· 
mlfb. Haberi Ankaradan tahkik 
ettik bu huıuata Ankara muba· 
birimizden relen telrraf ıudur: 

Ankara, 15 (Vakıt) - Aaker
lik mDkellefi1etinin azalblacatı 
haberi hakkında Mmillt m&dafaa 
vekili Zekli & diyor ki : 

- Bu haber dotnı detiJclir. 
Y almz m&kellefiyet bedelinin 
250 liraya hatlirilmai .. bir 
11,iba ba11rlad.k. 

TDrkiye ile Yunanıstan arasın· 
da teeasüı eden siyasi ve sami· 
mi doıtluj'un hazırlanmasında 
her iki memleket ricalinin bii
yUk hizmetleri olduğu gibi Türk 
ve Y onan matbuatının tesirleri· 
de bDyllktür. Gerek M. Venize· 
losun Ankarayı ziyareti, gerek 
lamet Paıanın Atina seyah1&ti 
eınasında bu teıirin çok bayır: ı 
ıemerelerini gördük. Ve iki mem· 
leket matbuatınm şuurlu hare· 
ketleri iJe eJde edilmit bu iyi 
neticeler karşısında ıırf bir Türk 
pzetecisi sıfatile o zamanlar da 
mDftehir olmaıtuk. Şimdiye ka
dar Türk ve Yunan matbuatı 
m6şterek dostluk yolunda el ele 
ylrOdiUer bunu da memnuniyetle 
kaydedebiJiriz. Y aloız son za
manlarda (Pire) Belediye intiha· 
batı 11rasında Atina gazeteleri· 
nia sütunlarında Türk-Yunan 
doıtluğuna çok Aamimi bir ruh· 
Ja batlanmıı otan Türk efkln
umumiyesini mütee11ir edecek 

Zira bu neşriyabn (Patriı) gibi 
nim resmi sayılan bir Yunan ga· 
zehsinde bile izleri göze çarp
mıthr. Vakıa Patriı'in yazdan 
çok ibtiyatJı bir kalemle yazıl
mıtbr. Türk· Yunan dostluğunu 
rencide etmemek için bilhassa 
dikkat edilmittir. lbtimalki inti· 
habat mlicedelesinde yazıyetlerİ· 
ni müdafaa maksadile Venlzeloı 
taraftarlilrının milli meselelerde 
muhaliflerinden reri kalmryacağı 
gösterilmek istenilmiıtir. Fakat 
mevzyuu babıolan meaelenin ma· 
biyeti iyice takdir edilmezse niba· 
yet Türk· Yunan dostloju için hiç 

'"••=• Wua " w F WJ"'-, 

· Mehmet Asım 
1 Alttarafı 2 inci sayıfada ] 

16 Mart f acıası 
~~h rem felıitlerimizin habralan 

bugün Eyüpte taziz edilecek 

- ---- ----- ..... .. -
ı:aeçen ••,.•lmd- glSrUnUf Ye 18 m•rbn aziz .. hltlerlnden b. ı 1 

16 Mart faciuınm buıfla yıl ıehit edilen askerlerimizin aziz 
d6nOm&dDr. Ba mlhıaıebetle E- habralan taziz edilecektir. lbti-
,Upte bir ihtifal yapılacak Ye 
Şehzade karakolunda kahpece 

fale iftirak edecek davetliler, kı
l Alt tarafı 3ilnc1l sayfada] 

Hariciye vekili Ankarad~ 
-

Harlctre weklllmlz Bulgar blfveklll M. Mu~a berabe~ 
.I Bu resim evvelki SU. SofJada alınmııar. Yazısı 3 Uncu aa7fımızda J • 

Yarınki sayımız 

12 Sayfa 
Sinema , Çocuk , 
Akbaba sayfaları 

Meşhedinin Şang 
haydan S tıncll 

mektubu 
Y.,.n takdim ede· 
...... ._ Akbabada 
o o o· atı 

ÇoCuk velileri 
Yavrularınıza para· 
sız kitap veriyoruz 
Vereceıımlz kitaplar butUn 
ilk tahsil kitaplarıdır. Bu 
hediyemizi dera ••neal ba· 
••nda •l111ak için raınız 
VAKiT k•rll olmak ve ku• 
ponl•r1111ızı biriktirmek ki· 
lldlr. Kuponlarımız •ıra nu· 
maraeına tmbl olm•d•I• için 
latedlllnlz gUnden IUbaren 

blrlktlreblllrslnlz 
uıır= w •us ......... ..._. • .-.__, 

Aldalen 

En btıyllk dDşman 
Btq/tllunuln en blll/Ük-dllfmam 

klmdlr1. Bir l/lldum ıuda gizl~nen 
Ula mlkroplan nu? Bir nelnlik lıa.1 
rJada ıaklanan verem basUleri mJ? 
Bir ıllltlh 111S6lln 11ecninde dalan, blr 
11e1U gliziln bahannda bü11Byen Ofk 
mı?" Ban11lll?. 
B~ blri delil- Bagatınunn m ba 

ilik d#Jfmanı ,,.ta alı~ılar w en aman 
IU zeldrl Mlfl 11emeklerdir. 

7'elM81nth11, Trabaon yağı, ~le 1'C 

taze at looblarlgle dolu yayla lıam· 
•ı ,,U,l tllten blr PIUo lflilni.. B4lla 
zellffn 1/fllınln altın değerbule ılfman 
arap ,,_,,.,,,an l!lbı pzen patlıean. 
ltula imam ball'ldı.. Yuvarlak blr tep 
ılde aralanan, her biri ıildrbaz bir 
lflll'afkdr eliyle luızırlanmlf, her kat
IMrl gizli bir bllle kadar lıafll w tat
lı 6alcldDalar. Begzt bir tabala ıUan
""f 6e11G 11icad#J ma110nezin •an fa. 
l111a bllrlbunlıf ve kırmızı turplan a· 

Ankara ismet Pı. Kız enıti· 
t111 mitllrll Mlair HaJri B. 
•wf•cllll T.ar ıdll .,.... 
olarak bir model baZ1rlaaclıt• ve 
bu ıekli batYekilimizin çok be-
ğendikleri yazdmlfb. 

Mtınir Hayri B. dün armanın 
hazırladığı resmini bqvekil Pı. 
Hz. ne tekdim etmittir. 

Reımimiz İnillt arma projeaJnl 
pteriyor. Şeklin ay yılclazı Ttlrk 
miffetiai, alttaki istiklll madal
yaa T&rk tarihini, sağdaki çe-
lengin alt kısmı kuvveti, Gıt k ... 
mı zaferi, çelengin sol tarafımn 

alt tarafı bereketi, üst tarafı 
ıulhn temsil etmektedir. 

==ı======-==-=-===================-====-=a 

Şeker 
bir 

davası meraklı 
safhaya gir~ 

Bir tüccar alhnı adeta bakır 
fiahna sathın, diyor! 

Şirketin bir bayii de fesih işinden 
habe~dar olmadığını sUyltlyor 

uı glillerf gibi takmıf, zeytinleri ıi- Alpulta ••ker tabrlkeeı dawa•ında dUn dlnlenen 
ilah lndler oibl dlzmif bir leurek ba.. maznunlar ve '8hltler 
lılı.. lıte 1ıaf/flhmınn en blJlliJk dilf· G~n lalı gllnü Alpullu ,eur lab- lıakmınine baflamlllllf, avarya ,e1cn. 
manian/ rikauun ,eker pi/lfJl(JIUUla ilatikdra alan BUôl ,ekerleme fabrilcaaı ıalılbl 

DlüellG ıiainde U1ta alıp kalma- ıebebiget vermekten maznun olarak Kdzun, Muzaffer fabrikaı lflhibl Fa
il.ılı.,. ,,.,.Wer, e11 kor~ zelalrler Sulh. birinci ceza malılmnainde mu· ile, Şark labrikaa ıalıibl Hafız Ba/oı. 
lllbl eaaıwlnü lıaaaa terazilerle Itır ------------• kı w Muhiddin Beylerin ,altit 11fa~ 
tılfll'd refet. Ue 1ahlmıga btqlantlı- icra V8 iflas tlgle, vildget komilgonunu.n Uıtilcıbt 
iı 111Ut, mulıakkak 1d hayatımız blr gaptıklarını teıbitederek bir nuubaüı 
mllll arCtu:ak ve her tarafta geni İf• yeni IAyıhanın son Ue Atlli11e11e verdiği, miUebakl on do-
ılz lca!Ueleri zulıur edecektir: D• aJd~~ IUlıkf) kuz ,ebr tilccannı.n da mazıuua ol-. 
tom.r I .lif§& ~- rak celplerine, Alpullu I~ 

Yazısı 4 üncü sayıfaınızda _ ( Ldtlm ıa,,.f a~ pPlrillla~ YwudZlıra 
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Kitap kuponları

mızı biriktiriniz!~ 
-

bunlann muhakemelerinin birlcştirll· 
meslne karar vermiş. dava 15 şubata 
bıral;ılrm~tı. 

Dün 1nlıhakemeye devam olunmuş
tur, dünkü celsede ervcıa maznun şc
k~r tacirleri BOrguya çekilmişlerdir. 
Çağmlan maznunlardan dün 13 ü 
gelmişti. 

Şeker tüccarı Nimet Tevfik 
Bey, Ha~ır iskelesinde Tuzcu'ar 
caddesinde 3 numarada lstani
çeye a:t bulunduğunu, kendisi· 
nin lstaniçe Efendinin komiı· 
yonculuğunu yaptığını, sadece 
gelen malı gümrOkten ihraç ve 
mumaileyhin ma~azasına kadar 
naklini temin etti~ini söylemiş
tir. Vehap Bey, zahireci oldu
ğunu, şeker ticaretiyle iştigal 
etmediğini anlatmıştır. 

. Şevlı~t Dey, kahYe, şeker Ye 
aaıre tıcareti yaptığmı, piyasa 
üzerin~ şeker sattığını, Şubat 
konteaıanında şt-~eri o!makla 
beraber çıkarmadığını l:alen de 
gümrükte bulunduğunu, cl!erin-
dcki oekerlerin de evvelce S(C• 

tirilmip ve burada a!ınmı~ olan 
ecoebı 'ekerler olduğunu· Faik 
efendi de mamul şeker :5;ttıC!ım 
söylemişlerdir. ... 

13 bayiin biri 
~e~er tüccarı ve Alpullu şir

ketının de bayii bulunan lsmail 
Hakkı B. iıticvabında şl5yle de· 
miştir: 

ŞJbat içinde şirketle aramız· 
da · i mu!.:avele feshoh:ndu. 

Şirket müdürü H:ıyri B. • 
mu.ıtelif anbar!arda buluna~ 
şeker mevcudunun h enUz 
liyıkile tesbit edilemediği gibi 
resmi devaire karşı mevcut olan 
teabbüdatı ifa edebilecek kad;ar 
malları o'up olcıaC:lğmm da bi· 
lin~ediğini binacnolcyh mukave
l~n!n ~eshioi münaci? gördükle
rını bu:e tebliğ etti. ,, 

Dimitrikohı Ef. de İ!lticvabındn 
fUllları söylemittir: 

"Şeker tüccarı ve şirketin 
on üç bayiinden birisiyim. Hala 
toz şekerden gayrı şeker alıp 
satmakta ııerbeat o1mak üzere 
şirketin bayii bu unuyorum. Al
p~'lun~n mevcut toz şekerinin 
bıtmeısıne yakın elimizdeki mu
kavele tadil edildi. 

Hakim - buhran :ıırasında 
şirketten bir vagon toz şeker 
ldmızmı? .. 

- On beş şubatta Alpollu 
şirk~tı müdürü Hayrı beyin de
Jaletıle Uıak şeker fabrikası mü-
d.ürii Remzi beyden ve 40 lira 
fw üzerinden bir vagon toz 
şe ~r aldıaı fakat bu malı celb 
etmek zamane mütevekkıfdı: Al
pulJu şirketi, biJabere Uşak fab-
rikasmdan gelecek şeker yerine 
konmak şarti!e, 200kuruşda nak-
Jiye masrafı alarak )8 Şubatta 
bana bir vagon şeker verdi. Bu 
tekerden ancak elli çuvaımı 40 
Ura yetmit kuruştan satabildim 
Mütebakiıini, AJpolJu fabrikaı; 
34 lira 40 kuruşa mal aatmağa 
b!l ladığından, piyas::aya tevfikan 
zıyamna 34 lira 50 kuruşa sat
mağa mecbur oldum. 

• Komısyonun defterime müste· 
nıden tesbit ettiği raporda gös-
terdiii veçhile muğteJim tficcara 
muhtelif fiyatlarla üzerinden m 1 
verdim. Y almz, 21 Şubat tarihin" 
de sattığım tesbit olnnan l o çu· 
val N marka şekeri melba mü
easc~eıine 41 den sattım. ,, 

Bdahere SamoiJidis efendisor· 
guya çekilmiştir. Samoilidis ef. 
13 Yagon arasmda faal komite
yi teşkil eden müteveJli, Ismail 
Hakkı, lrfon, Maksimyadis, Ar· 
nopoJos efendi ve beylerin şir
ketle temasa gelerek mukavele
nin fesh veya tadilini kararla . 
tırdıld ruu. ve bunu ork.adasla-

Dahili 
Ve 

Harici 

1250 muhacır 
Hey'etl vekile kararlle tabilye· 

timlze kabul edlldi 
Ankara, 15 (Vakit) - Bulgaristan, 

Romanya, Yogoslılvyn, Yunanistan 
ve Rusya muhacirlerinden 1250 kişi 
heyeti vekilece tabiiyetimize kabul e
dilmiştir. 

C. H. Fırkası guru
bunun içtimaı · 

Ankara, 15, (A. A.) - C. H. Fırıka· 
sı grubu umumi heyeti bugün Tekir
dağ mebusu Cemil Beyin riyasetinde 
toplanmı ve bekarlardan ''ergi alın• 
ması hakkında Yozgat mabu::.u Sü
leyman Sırrı &y tarafından verilen 
tnlcririn gelecek hafta müzakere~ i ka 
rarlaştın 1 mıştrr. 

Madam Gandl 
Bardoli, 15 (A. A.) - Yeniden tev

kif edilen Madam Gnndhi altr ay hap 
se mahkum edilmi tir • 
Hindlstanda y nl tevkifler 

rallar 
Mali e cümenin hazırladığı rapor 

re tevzi edildi 
Memur maaş arında ve memur 

vaziyetlerinde degişiklik yapımmıyor 
Ankara, 15 (Yakıt) - Mali encümence hazırlanan rapor bat 

vekil ismet paşaya ve diger vekillere verilmiştir. Pazar glSnü top
lanacak oıan vekilf er heyetinde tetkik edilecek ve Salı günüde 
Fırka grubunda müzakere olunacaktır. Bu münasebetle fırka 
grubu içtimaıoda baş vekilimizin izahat vermesi muhtemeldir. 

Rapora göre maaşlardada memurlarm vaziyetlerinde bir de-
gişikli" olmayacak, yalmz memurlardan yüzde beş tekaüdiye ke· 
silecektir. Arazi ve kazanç vergilerinin birer miktar arbnlmasıda 
düş.ünülmektedir. 

Posa olileri hakkında 
yeni bir kararname 

Dombay, 15 (A. A.) - Bombay'da } k • • • 
silahsız itaatsizlik harekeuyıe alaka· Buna nazaran mem e etimıze gırecek 
dar olarak 120 kişi tevkif edilmiştir. • • • d• . 

Llndbergln çocufju posta kolılerJ tesbıt e ıldı 
Newyork, 15 (A. A.) - Zabıtanın 15 V k ) K I' l · h r · · · t b 

otel ve pansiyon sahiplerine ~öpleri ı· ... Adnkara, 1 ( al ıt -k bolı pd~lsta ıt at ı kmel.ml n~ıretrnıol ~ -
atıp yakmada 1 b 1 f...t-d ıgın en evve posta arce a u e ı en pos a o ı erının yer erıne 

n evve un ann ~u· e l' . . . b l k ı· . a d J • h b 
bir çocuk elbisesini hav· bir a'kct bu· tes ımını temın ve u suret c posta o ııı g n eren enn a er 
lunup bulunmadığmı aırn§tr:malarını alamadıkhırı bir karardan ictinap edemiyecekleri irsalAt yüzünden 
tamim suretiyle bildirmesi üzerine mutazarrır olmalarına mahal bı:akmama?.: ve kontenjana tabi ol-
Lindberg'in çocuğunun acıklı bir aki mıyan posta kolilerinin ithalini mümkün kılmak için vekiller he-
bete uğramış olmasından korkmryn yetince ikinci bir posta lcolileri kararnamesi kabul edilmittir. 
başlanmıştrr. Kararnameye göre 15 Şubat 932 tarihine kadar mahalli posta-

............................................................ hanelerine teYdi edilen poıta kolileri bili istisna memleketimize 
rından haber aldığını, kendisinin kabul, kontenjanda maaf tutulan eşyalar bili iıtisna girebilecek 
doğrudan doğruya şirketle temas 
ettiğini söyledi. ve kontenjan listesinde vekaletin müsaadesile girmesi kabul edi-

len eşyadan posta kolisi suretile gelenler Yekiletin müsaadesine 
Bakır flabna albn 

Şeker tüccarı olduaunu fakat tabi tutulacaklardır. 15 Şubat tarihine kadar gelmiı tohum, fide 
, . 0 ve fidanlar da kontenjan listesine tabi tutulmaksızın memlekete 

şirtletin bayii bulunmadıiını söy· ithal edilebilecel<tir. 
liyen Hayrettin B. , bir Şubat· 
tanberi 2!) vagon küp şekerden 
bir kı:n:lını 40 n, ve bir kıamını 
mavna ve ardiye masrafmdao 
dolayı 41-42 ve :;attığını, piyasa
da normal şeker 42 ye satılırken 
kendisinin küp şekerini bu fiat 
üzerinden vererek adeta "alhm 
bakır fiabna satmak!,, gibi bir 
i~ yaptığını anlattı. 

M3nocl Saporfa Efendi mev
cut mallarım Şubatın sekizine 
kadar münasebaltar bu!unmadı
ğı An3doluya sevkettiğini, buh
ran zamanında şeker alıp sat-
madıimı söy lerr ittir. Şirketin 
bayilerinden Hüseyin izzet Bey, 
mukavelenin tadil edildiği ar
kadaşlarından haber aldığını, 
şirketin J 7 Şubatta 40,20 üze
rinden birer vagon şeker ancak 
verebileceğini duyduğunu, piya
sayı boş bırakmamak için bu 
fiata itıraz etmiş etmiyerek malı 
aatın aldığını beyan etmiştir. 
Hakim, şekeri aldığının ertesi 
günü mah 40,80 fiat üzerinden 
Maksi'11yadıı Efendiye neden 
devrettiğin maznundan sormuş
tur. 

Yeni bir piyasa 
Bu suretle piyasayı yük

seltmiş olmadınız mı? 
- Şirket bize 40,20 den ver

mişti.. Pıyasaya uymak lazımdı .• 
- Amma siz 40,80 den sa

tarak yeni bir piyasa yaptınız .. 
Bayi ve faaJ komiteden Arto

pulos Efendi mukaveleyi 21 Şu. 

batta feshettiklerini ve bu fesh 
müzakeresine f al komiteyle 
Şakir Beyin iştirak ettiklerini 
söylemiş fakat hikim kend ı sine 
fcsıh kararını Şubatın ) 3 ünde 
verdiklerinin komisyon tarafın- · 
dan tesbit edildiğini bi ldirmiştir. 

Fesihten haberi yok! 

Bulgaristan hükumeti morator yom 
ilan edece)( mi? 

Sofya, 15 (Hususi) - Paristen alınan maldmata göre Hulgar 
murahhaslarile alacaklıları arasında devam eden müzakerede 
müşkü lat bat göstermiştir. Alacaklılar taksitlerin ödenmesi hu
susunda hiçbir kolayhk ve fedakarlık göıtermiye yanaşmamakta
dırlar. 

Nazırlar meclisi bugünkü içtimaında moıatoryom meselesini 
tetkik etmiştir. Paristeki müzakereden müıbet bir netice çıkma· 
dıği takdirde hükOmetin moratoryom ilin edecegi tahmin edil
mektedir. 

maktaıazken, '.l2 şubatta şırket 
kendisine bir muvafakatname 
imza ettırmiştir. Bunda çuval 
başına 50 kuruş bey'iye aalacak· 
ları, maamafih sermayesine de 
mal satacakları yazıh bu undu
ğundan Agop Ef. de bu şekil 
üzerınden salt:Jlar yapmıya baş
lamıştır. Maznun diyor ki: 
Anlaşmadan haberim yokl 
"- Ayın 18 inde Alpul'uda 

4J,20 fiat üzerinden bir vagon 
şeker aldım,fakat tuhafıma gi
den fey şu: Şirketin bana ver
diği faturada, malın Uşaktan 
gelecek şekere karşılık olmak 
üzre verildiği şeklinee ne bir 
kayıt var ne de birşey.. Böyle 
abir nlaşmedan hiç haberim yok. 
Ben aldığım şekerin bedelini 
doğrudan doğruya şirkete .er-
dim.,, 

Agop Ef. isticvabı sırasında 
gene demiştir ki: 

Son olarak ıorguya çekilen 
çekilen Y orgi Todoridiı efendi 
Şubat içinde oeker ahp satma· 
dığını s6ylemiıtir. 

Diger ~abitler gelmemişti. 
Neticede: Şa:ıit Mehmet Kl· 

zım ve Sami beylerin . ve Lion 
fabrikası müdürünün tahit sıfa
tiyle bulunduru1ma11, Trakya Ye
Istanbul şeker fabrikaları ıirke· 
tinin ve muamelelerinden meıul 
olan zahn tahakkuk Ye inbası 

A lpullu, Uşak, G. M. N. markalı 
toz çekeriyle yerli ve ecnebi bil· 
cümle toz ve küp olarak mamul 
muhtelif nevi ve marka tekerle
rin 11 11ubat 932, eğer o tarih
te muamele olmamışsa daha ev· 
velki en yakın günlere teıadüf 
eden tarihteki tabii fiyatlarının 
tahakkukla acilen biJdirHmesi 
iç n müddeiumumilik makamına 
müzekkere yazılmasına, Agop 
lzmitilyan efendinin 17·21 şubat 
tarihine kadar olan satıı defte-
rinin Hacı Süleyman zade F ab
rettin beyin 18-21 şubat mua· 
melatmı r6steren fatura defte• 
rinin mahkemeye ıetirilerek 22 
mart saat onda tetkik edilmeıi· 
ne ve duruımanın aynı srünün 
saat 14 llnde yapılmasına karar 
Yerilmiştir. 

Türk-Yunan 
Dostluğunu 
Sakınalım 

[Baş makalemizden mabut] 
yoktan zararh neticeler verebilir. 

lstanbulda bazı Rum gazete:. 
Jeri tarafından yeni Türkiyenin 
Cümburiyet Milliyet ve liyıkhk 
esasları hakkında neşriyat olmuş. 
Yahut bazı Rum gazeteleri yeni 
matbuat kaouou ahkamına tev· 
fikan kapatılmış, yahut Papa Ef
tim taraftarlarıyle Patrikhane 
taraftarları arasında bir ihtilaf 
çıkmış. Papa Eftim taraftarı olan 
bir papasın cenazesi Rum me• 
zarlığma gömdürülmek istenil· 
memiş de cenazenin meydanda 
kalmaması için tedbir alınmıt. 
Bu kabil hadiseler Türkiyedeki 
Rum akalliyetin cebren Türkleş
tirilmeıi için muayyen bir pro
gram takip edildiğine delAlct 
ediyormuş, Türk-Yunan dostluğu 
ise bu tarzda bir programın tat
bikine müsait değilmiş. 
Herşeyden evvel Yunanlı dost

larımızca bir hakikat vuzuhiyle 
anlaşılmalıdır: Türkiye cümburi
yeti "Lozan,, muahedesiJe kabul 
edilmiş olan akalliyet haklarma 
tamamile reayetklrdır. Fakat 
akalliyetler için mevcut olan bu 
hukuk hiçbir vakit lstanbul rum
larmm Türklerden fazla bir hak 
almalarını, yahut bir kısım rum
lann diğer bir kısım rumlar üze
rinde akalliyet hukuku vesilesiyle 
tahakküm yapmalarını icap eder 
mi? 
· Tabiidir ki her h.rngi bir Türk 
gazetesi gibi rum gazetesi de 
cümhuriyet, milliyet ve lAyıkhk 
eaaslanoı müdafaa ederse inkı· 
lap Türkiyesi bundan ancak 
memnuniyet hissedebilir. Bunun
la beraber hiçbir makam veya 
şahıs Türk gazetelerini olduğu 
gibi rum gazetelerini de neşriyat 
yoiunda mec.bur edemez. 

Hatta mecl:iur e uıcıt ~oyı 
dursun, arzulan hilafına onlara 
telkinat bile yapamaz:. 

Fakat Türkiyedeki Rum ekal
liyetlerinin cebren Türkleşdirilme
si için program takip ve tatbik 
eden resmı hükumet, yahut 
Halkfırkasının yüksek mildürleri 
degitmişte köşede buc kta olan 
bazı mufrit ve gayrı mesul ma-
kamlar ve şahslar imişi.. Bu nevi 
iddialarda artık saltanat deYirle· 
rinde modası geçmit olan şey· 
ierdendir. Çünkü cümburıyet 

TOrkiycsinde devletin icra işle· 
rine müdahale edebilecek gayrı 
meıul hiç bir makam ve tahıs 
mevcut degildir. 

Büyük millet meclisi bit mat
buat kanunu kabul etmiştir. Bu 
kanun mucibince milli mlicadele 
esnaımda düşmanla teşriki me• 
aai etm ş, yahut istiklal mahke-
melerınce mahkum edilmiş olan
lar Türluyede gazete çıkara• 

maılar Umumiyetle Türkler 
hakkında tatbik edilen bu ka· 
nunun hükmünden Rumlar istis· 
na edilebilir mi? Bu kanun 
hükmüne tevfikan şu veya bu 
Rum gazetesi kapanmış olursa 
bundan dolayı yapılacak şiki· 
yete hak verilebılir mi? 

ihtimal ki k nuni icabatla ya• 
pılan bazı icraattan mutazarrır 
olan bazı kimselerin şikayetleri 
Yunanh refiklerı miıın kulaklara· 
na tabii maksadı mahsusla yan· 
lış o arak akıettirilm ştir. ihti
mal ki bu refiklerimiz ortada 
hakikateo bir mesele var, zan· 
nelm şlerdir. Eğer böyleyse ha
talarını tashih için had seleri 
biraz ciddi olarak tetkik etme· Agop lzmitliyan Efendi istic· 

vabmda dikkate şayan sözler 
söylemiştir. Maznun, şirketin on 
üç bayiinden biri bulunmaktadır. 

"- Şubatın on birinde şirket· 
ten yarım vagon küp ve bir 
vagon P marka toz şeker aldım. 
Bedelini şirkete teslim ettim, 
m kbuzunu aldım, tesellüm için 
elimdeki ordinoyla adamlarım· 
dan birinı şirketin deposuna 
iÖnderdim. 

Iran sefarethanesinde . leri kafı gelir. Her halde Türk-

Agop lzmitliyan Ef. bövle bir 
fesihten maıiimatı olmadığını 

söylemiştir. ifadesine göre, ev
velce şirket tarafından çuval ba
şına on beş kuruş bey'ıye ve. 
rilmekte ve kendileri de buna 
birkac kuruş zammederek sat-

Fakat şirket müdürü memur· 
larmn emir vererek, parasız al
dığı şekerleri bana verdirmedi. 
Mali ancak Şubatin 21 inde ala
bildi m,ki bu tnrihtede buhran 
geçmiş, fiatlann düıeceği anla· 
şılmı§tı.,, 

DDn akşam bir zlrafet verildl Yunan dostluğunu ehemmiyetsiı 
Ankara, 15 ( Vakıt ı - Iran bazı şahsi ve zümre menfaat 

Şahı Hz.nın cülüsü aenei devriyesi ve gayretleriyle tehlikeye atmak 
münasebetile .dnn akıam Iran asla doğru değildir. 
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1 Oilniin Haberleri 1 
16 Mart biten Ye başlıyan bir 

tarihtir. 
On alb Mart biten bir tarih

tir. ÇünkD 16 Mart 920 den son
ra arbk Osmanlı imparatorluğu 

yoktur. 16 Marttan saltanatın il
gasına kadar gerçi Istanbul sur· 
lannın içinde bir kocaman lef, 
bir imparatorluğun pıhtılaşmı~, 
ufunetli bedeni vardı. Fakat o, 
bir devlet hakimiyetini temsil et• 
miyordu. 16 Mart Osmanlı im
paratorluğunun tarihini kapıyar1 
gündür. 

* * * 
l 6 Mart başlıyan bir tarihtir. 
16 Martta Türk karakolunda, 

Türk neferlerinin kalbine sapla
nan kasaturalar e·sirliğe bel bağ· 
lıyanları, galiplerin önünde diz 
çöken korku sarhoşlarını bile 
ayılttı. 

16 Mart galip devletlerle mağ
lu;> devlet arasında bir dövüş
menin son faslı değildi.insanlığın 
bir parçasını koparmak istiyen 
fabrika karınlı, dritnavt ayaklı, 
kasatura tırnaklı, batarya dudaklı 
zehir nefesli (Emperyalist) akını· 
nın Türkleri, teker, teker yutma
sı, yakalıklı yamyamın ,ehirleri 
çıtır, çıtır ycmiye başlaması de
mcldi. 

Şehzade karakolundaki facia 
bu kanlı ziyafete hazırlananların 
ağız şapırhsıydı. 

• • • 
16 Mart ruhların üstünden ka

yan bir aleY ve ölüm silindiriydi. 
Türk kafa tasları üstünden bir 
raydan geçen lokomotif gibi sar· 
sıla, sarsıla geçti. 

imanını kaybedenler senelerdir 
huret ektikleri medeni (!} dost· 
arına ••uıanJar da bu hcngi
nıe karşısında taı kcsıldiler. 

16 Mart 
"- lngiliz himayesi 
.. _ Hayır Amerikan mandası 

diye birbirlerinin gırtlaklarına 
yapışarak memleketi haraç me· 
zat ~önül verdikleri (tank me· 
deniyetine• bir cariye gibi sat
mak istiyenleri ve onların arka· 
sından: 

"- Avrupa, ah Avrupa. Gel 
bizi adam et!,, diyenlerın boğul· 
duğu bir gündür. Onlar 16 Mart· 
ta iflis ettiler. 16 Mart bir fa. 
cia, bir tarihin bitişi, bir tarihin 
doğuşudur. 

16 Martı görenler, ;•üz Darül
fünunun, yüz bin insaniyet hoca· 
sının anlatacc:ğını bir günde öğ
rendiler. 

Sadri Etem 

Kahve ve Limon 
ihtlkftrı etrafında 
ihtikar komisyonu, ikinci gu· 

rup lcahvecilere aii tahkikatını 

bir ara kararile birkaç gün için 
tehir etmiştir. Ticaret müdürlüğü 
tarafından verilen listede isim
leri olanların kahve taciri olma
yıp kabve komisyoncusu olduk
ları anlaşılmıştır. Komisyon ti
caret müdürlüğünün yeniden 
esaslı tetkikat yaparak kahve 
tacirleri isimlerinin tesbitile 
komisyona bildirilmesine karar 
vermiştir. 

Ticaret müdürlüğü üç gün 
::arfınd:ı bunu yapacak, komis· 
yona bildirecek komi:ıyon tekrar 
faaliyete geçece.ktir. 

Henüz limon meselesi de ko-
misyona gelmemiştir. 

Poliste altıncı şube 
müdürlilğll 

Bundanevvele.a Polis müdürlüğü 
altıncı şubemüdürlüğünün bir hazi· 
randan itibaren liğvi kararlaştml· 

dığıcihetle münhQI olan müdilrlilğe 
kimse tayin edilmemişti. Beledi· 
ye işlerine bakan altıncı şubenin 
lağvedilmemesi fakat faaliyetine 
yeni bir şekil verilmesi karar· 
Jaıtmlmıştır. 6 ıncı fUbe müdür· 
lüğüne yakında birisi tayin edi
lecektir. 

16 Mart faciası 
, Üst taı alı 1 inci sayı af ad ] 

talar, me~depler •e halk öğle 

üzeri Eyüpte bulunacaklar Ye 

meraoim Hakkı Ef. tarafmda" 
Qehitlerin ruhuna fatiha itbafiyle 
başlıyacaktır. Cümhuriyet Halk 
fırkasından, halk namına ıebir 
meclisinden, ve gençliği temsilen 
de Darülfünundan bir zat tara
fından birer hitabe söylenecektir. 

Hitabclerden sonra mızika ma· 
tem havası çalacaktır. Bunu mü· 
teakip Hahcıoğlu askeri lisesi 
talebesinden bir nıanıza manevra 
fişeğile üç defa havaya ateş e· 
der .. ktir. Sunu müteakip durut 
sırasıyle sıeçit resmi yapılacak •• 
geçit resminden sonra ihtifal bi
tecektir. 

Şehitliğe Kolordu kumandan
lığı, Belediye, C. H. fırkası Ye 
Halkevi tarafından çelenk
ler konacak, öğle vakti de 
şehitler için Eyüp camiınde mev
lut okunacaktır. 

ihtifale iştirak edec~k davet· 
lelir, köprünün Haliç iskelesin· 
dt:n saat 13140 ta hususi bir va· 
purla Eyübe gideceklerdir. 
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30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 
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Kibıi, Mısır eıraf ından Muhar· 
rem Pş. Şahin ve Abdülhamit 
P•tayla pek sıkı münasebette 
bulunuyor. ve muntazaman on
larla mektuplaşıyordu. 

Son zamanlarda· hayli korku 
•e tehlike geçirmiş olmasına 
rığmen bu meb'uı efendi bir 
tOrlU hırsın pençesinden kendini 
kurtaramamıştı. Meclisin en ya· 
lcın arkadaıları bittabi gene Ye

llıen meb'usları olmak lazımdı. 
Bu meb'uslardan Seyit Hüseyin 
Apttılkadır, Seyit Aptüllah bin 
Ibrabım, Seyit Ahmet ve Şeyh 

Tercüme ve iktibcu hakkı malıfuz 

Mehmet Makhafi beylerse onu 
tel'ın etmekte ilk safta bulunu· 
yorlardı. Bir gün bu meb'ular
dan Şeyh Mehmet efendi Kib
siyi meclisin ortasında yakalamıı 

bir hayli sövüp ı;aydıktan hainli
gmı , ruus~uğunu, hafiyeliğini 

herb.cs < rtaıunda yüzüne vur· 
duktan so~ua gene hırsını 
yenememış Kibsinin üzerine 
saldırarak onu lok atlamaya baf
Jamıştı. Onu Şeyh Mehmet Ef. -

nin elinden kurtardıj'ımız zaman 
yüzil gözü kan içindeydi. O ha
lile elimizden kurtuldu Ye bir 

Hol~euin~e 
Güzel San'atlarşubesi 

idare Heyeti 
Toplanıyor 

Yarın saat 4 te Halkevinde, 
Güzel San'atlar şubesi idare he
yeti toplanarak reislerini ve u· 
mumi idare heyetine iştirak ede· 
rek mümessili seçeceklerdir. 

Diğer taraftan içtimai yardım 
şubeıile kütüphane ve neşriyat 
şubesinin teşkili için lazımgelen 
hazırlıklar bitirilme!c üzredir. 

Hamamlarda temizlik 
Şerimizde evvelce 190 h:ırnam 

varken ahiren vuku bulan yan
ğmlar neticesi bu miktar 75 c 
inmiıtir. Bu yüzden hamamlarda 
fazla kalabalık olduğu cihetle te
mizliie layıkı veçhile itina edil
medigi hakkında belediye ye şi
kayetler yapılmıştır. Belediye bu 
mesele hakkında kaymakamların 
nazarı dikkatlerini celp etmişler· 
dir. 

AdUvede: 

Bir kaçakçı rnahkOm edildi 

Siğ:ıra kaçakçı'ı§'ıodan dolayı 
ihtisas muhakemesinde muhake
me edilmekte olan sandıkçı Ali 
diln 6 ay hapse mahk(im edil
miştir. 

Muammer Reşit B. Vlyanaya 
gitti 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit bey tedavi edilmek üzere 
viyanaya gitmiştir. 

Muammer beye bir müddet 
e••el burada ameliyat yapılmıt· 
tı. 

Muhtelit mubedelede dört 
memur kadro harici edlldl 
Muhtelit mubadele komis70· 

nunda yrniden işleri azalan dört 
memur lıadro haricine çıkarıl· 
mıştır. Çıkarılanlar şehrimizdeki 
birinci tali mubadelc komisyonu 
memurl:mndandır. Bu komisyon· 
da şimdi yalnız sekiz memur 
kalmı~hr. Komisyonun muhtelif 
kısımlarında son altı ay içinde 
açığa çıkarılanların adedi elliyi 
bulmuqtur. 

Dairelerde yeni iş saatleri 

Nisan birden itibaren Istanbul 
vilayeti dahilindeki resmi daire
lerde çalışma saati akşam 18 de 
bitecektir. Kış do!ayısile daire· 
Jer saat 17 de tatil ediliyordu. 

mektep çocuğu gibi bir nefeste 
reı11n odasına koştu. Ben de 
gayri ihtiyari arkasından gittim. 

Ahmet Riz:ı beyin odasında 
Sadri azam Hakkı Pş. vardı. 
l<ibsi Adeta ağhyarak kanlı yü· 
ıünü ve ellerini 2östererek şika· 
yet ediyordu. Ahmet Riza B. de 
Hakkı Pş. kendilerini tutamadı· 
lar gülmiye başladılar. O ise 
muttasil söyleniyordu: 

- SülAlei tabire: Nebeviyeye 
mensup olan abdi aciziye bakı· 
nız ne hale koydular ... Dahiliye 
nazırına mı şikayet edeyim, ka· 
rakola mı gideyim.. Ne yapayım 
ben şimdi .. Hem de meclis orta
sında, güpe gündüz bu ne jştır .. 
emrediniz Ef. siz reısimiı değilmi· 
ılniz emrediniz ben şimdi ne 
yapayım kime ıekva edeyim? 

Ahmet Rıza bey hAla müte· 
bessım onu oturttu, bir kahve 
11marladı, meğf'r zaten onu gör
mek ıılcimıı.: B.raz. ötedenberi· 

Otobüs imtiyazı Be
letllyeye verildi mi? 

Belediye ye Istanbul şehir hu· 
dutları dahilinde otobüs iı:letmek 
imtiyazının verildigi ve yakın sa· 
hillere vapur işletme imtiyazının 
verilmesi hakkındaki cereyanın
da kuvvetlendigine dair dün be· 
tediye ye bazı malumat gelmit· 
tir. Maamafib bütün bu haber· 
lerin henüz jhtiyat telikkı edil· 
mesi lazımdır. 

Abbas Hilmi 
Paşanın davası 

Sabık Hidiv Abbas Hilmi pa
şa Londrada Makmilan şirk~ti 
tarafından "Mısır mesele:ıi,, un
vanile neşrolunan bir eserden 
dolayı bu ~irket aleyhinde zem 
mü kadih davası açmıştı. Eser 
Sir Valentin Çirol tarafından 
yazılmıftı. 

Abbas Hilmi paşa namına da
vayı deruhte eden Avukat Mop
kin !labık Hidivirı 1892 den 
1914 cenesine l<adar Hidivlik 
ettiğini, müellifin Hidiv aleyhin
de haksız yere çok !liddetli ten
kidatta bulundu:,-unu in~ ve 
mOellifin Hidiv 1914 tc memle· 
ketinden firarla itham ettiğini 
iliive ederek bunun asıl ve esası 
olmadığinı, çünkü Hidivin her 
sene yaz mcv::imini lstanbulda 
geçirdijini, anca:: harp fcoptuğu 
zaman fev!c;ıllde bir takım şe
rait y~zünden memleketine dön
mediğbi söylemiştir. 

Ingiliz müellifi sıabık Hidivi 
din hususunda mübalatıııhkla 
da :tham etmit olduğu ıçın 
avuk:ıt HidiYin dindarlıiını izah 
etmiştir, 

Mak:nilan neşriyal şirketinin 
Avukat, Hidiv tarafından itiraz· 
la karşılanan bütün noktaları 

kaldırmaya hazır olduklarını, diiı
tü!deri hatalardan dolayı son 
derece mUteessir bulunduklarını 
izah etmiftir. 

Bunun üzerine Hidivin avukatı 
bu tarziye mukabiii11de dandan 
feragat -ettiklerini saylemiş, ha
kim Lort Hevart da buna mu
vafakat etm.ştir. 

C:te konulacak narh 

Şehir meclisi ete azami fiat 
konulmasına karar vermiş ve 
dai:ni encümende bu busuıta 
tetkikata başlamıştı. Bu mesele 
Muhittin beyin dönüşünde hal· 
ledilecektir. 

den konuşup teskin ettikten ve 
sonra: 

- Kibsi efendi, dedi, timdi o 
mesele hallolundu demektir, fa. 
kat bir b:ışka i~ var, siz geçen
lerde Talat beyin kefaletiyle bir 

11rraftan yüz: altun istikr3z et
mişsini1, bu parayı vakit \'e za· 
manında götilrüp vermİş5iniz, sa· 
raf kefıli yani Talat beyi taciz 

adiyormuş, Talut beyde bana 
söyledi, maaşınızın haczini ısti
yor .. Ne dersiniz? 

Kibsi, dayağı, yarasını biran 
c:!a unutur gibi oldu. 

- Efendif!liz bu nasıl olur, 
dedi, o parayı Talat beğimizin 

bendenize ihsan etmi1 oldukları
nı zannetmiştim, hala o zan 
dayım. lutuf Ye ihsan buyurmuş
lardı .. 

- Hanım sarraf nsıtasile ve 
borç senedile lütuf ve ıhsan o· 
lur mu, hem sizde onun gibi bir 
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Anadolu hattının 
tasfiyesi etrafında 
HissedarJar ay sonun 
da içtlmaa çağrılıyor 
Anadoluhath hükümet tarafından 
satın alındığı cihetle hatta ait 
hisselerinin 24 milyon Jiraya ba-
liğ olan mühim bir kısmı hilkO
mete geçmiştir. Hiikiımet şirke-
tin bu ıuretle en büyük hisse
darı olması basebile şirketin 
umumi vaziyeti hakkında yaptığı 
tetkikat neticesinde tasfiyeye 
karar vermiş ve bunun içinde 
bu ayın 29 unda umum hisse
darlar içtimaa davet edilmiıtir. 
Bu çtimaa Hardarpaşada.tirketin 
çalıştığı binada olacaktır. Hilku
mete ait hisse senetleri devlet 
bankasında l:ulunduğundan bu 
içtima devlet bankası da iştirAk 
edecektir. içtimada tasfiye talebi 
kabul edildiği takdirde tasfiye 
memurları tayin olunarak kanuat 
müddet zarfında muamelesi bi· 
tirilecektir. 

Alman bankası mUdUrO 
Ankaraye gidiyor 

Doyçe Bank'm umumi mer
kezi direktörlerinden Dr. Vei
gelt dünkü ekspresle ıebrimize 
gelmiştir. 

Ur. Veigelt buıüu, Doyçe 
Bankın lstanbul şubesi direkt6· 
rü M. Goldenberg'le birlikte 
Ankaraya giderek tasfiye me
selesi etrafında Maliye vekile
tiylc temaslarda bulunacaklar
dır, Doçye Bank direktörQ M. 
Goldcoberg, hükumetin tasfiye 
talebinde bulunmakta tamamen 
haklı olduğunu fakat bazı se
beplerden dolayı feshin bir 
milddet için tehirini bankanın 
rica ettiğini söylemiştir. 

Hariciye vekili 
Ankara da 

Evvelki gün Sofyadan şehri· 
mizc gelen Hariciye Yekili TeY
fik Rüştü B. dün akşamki tren
le Ankaraya gitmiştir. 

Vekil bey dün Tokatlıyan 
otelinde Bükr~ş sefirimiz Ham
dullah Supbi, Muhtelit mübadele 
komisyonu Türk murahhası he-
yeti reisi ŞeYki Beylerle müba
dele komisyonunda Yunan feY· 
kalade murahhası M. Sakelaro
pulos'un ve Türk· Yunan muhte
lit hakem mahkemesi resi M. 
Boeg'in ziyaretlerini kabul et
miştir. 

Tevfik RüştU B. akşam 6ıtü 
5,5 postasiyle Haydarpaşaya 
geçmiş, istasyonda Vali mua
vini Fazlı, Polis müdürü Ali 
Riza, Şevki Beyler Ye diğer 
bir çok zevat tarafındaD tetyi 
edilmiştir. 

meb'ussunuz, Telit B. de milyo • 
ner değil yal.. 

- Süli!ei tahireye mensubi
yetim hasebile .. 

Ahmet Riza B. birdenbire 
kızdı: 

- Rica ederim, diye bağırdı, 
sül.:lei tahireye mensup bir zat 
dilenmez, dilenmeyi bir zül ad
deder, sizse ... 

Sonra bana d6oerek: 

- Bu, dayağı çoktan hakke
mış... Aferin Şeyh Mebmede, 
dedi. 

• • • 
Sonradım haber aldım ki o Ya

kit meb'us olan Şerif Aptullab 
B. ( l] Kibsinin bu sözlerini iti
tince fena halde kızmıı ve ken
d=sini bu meseleden dolayı o da 
bir haylı haşlamış ... 

(Biiınedi) 

(1] Şimdiki ~arkt Erden cmıri, kınl 

1 Faysal l lz nin biroderL 
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icra 

Kanun 
aldığı 

ve iflas 
liyıhasının 
son şekil 

r-- Takvim --,.ı 
... Çarşamba Perş&mbe 

• • ~ 16 mart 17 mart 
.A 8 Zilkade 9 Zilkade 

Gün doğuşu 6,1 l 6.9 
batışı 18,17 18,18 

Sabah namazı 5.15 5,15 
Ôğ'le ., 12,23 12,2~ 

lı.indi 11 15 45 15,45 
6deme emrine itiraz - Karar ve müddet Akş:ım ,. 18.1:- ıa.20 

Haciz yoluyla takip nasıl yapılır? 1 Yaısı .. 19•47 19
•
48 

imsak 4,32 430 
Yeni icra ve ifl08 J:anunu layiha&r~ fakihi imzası ikrar nya notulik~e Yılın ç;eçen günleri i7 ':'8 

atın son m'iıaddel metinleri hakkında t.'l.c;tik edilen hir senede yahut re.c;mi ., kalan .. 286 287 j 
ınalfımat vermiştik. Hu gün deı1am dnirelerin veya selihiyetli makamla- it. ~ 
diyoruz: rın ~elahiyetleri dahilinde ve usulü- Hava _ Ot.n sıca~lık azami 5 

Müşterek borçlular aynı zamanda' ne göre verdikleri makbuz Yeya ves:• a~~a· t 2 dereceydi. tıugün hna 
takip ediliyorlarsa hep<;foin veya bir kaya müstenit ise al:tcaklı itiarzın re( bulutlu olacak. rüzg~r mutava~sıt şiddet-
kısmının bir müm~c;il tarafından ini istiyebilir. tc şimalden esecektir. 
temsil edilmeleri hali mü-;te"na oln· 
rak her birine ayn ayrı ödeme emri 
tebliğ edilmek lftzrmdır, 

Kanunen .ıammı Iazım gelen miid
detler mahfuzdur. 

Bir borçlu hakkında aynı günde 
birden ziyade takip ta lehi ''ars.ı icra ı 
dairesi bunların ödeme emirlerini ay-
ni zamanda tebliğ eder. j 

Borçlu hakkında muhtelif günler• 
de birden ziyade fa.kip talebi varsa 
bunlardan hiç biri evvelki talepten 
önce icra edilemez. 

ödeme emrine itiraz 
İtiraz etmek istiyen borçlu, itira

zını, ödeme emrinin tebliği tarihin-
den on gün içinde istidayla veya şf· 

fahen kra dairesine bildirmiye mec
burdur. 

Borcun bir kısmrna. itiraz edPn 
borçlunun o lnsmın c'hct n mıktan
nı açıkça göstermeı=;i ltizımdır. Ak~i 

taktirde itiraz edilmemiş ~ayılır. 
Borçlu isterse itirazda bulunduğu 

na dair kendisine bedava ve pul!'IUZ 
lı:r vesika nrilir. 

l\luterıiz, itirazında bildirdiği cI~
lil ve sebeplerle bağlı değildir. 

Alacaklı isterse ödeme emrine müd 
deti içinde borçlu tarafından itiraz 
edilip edilmediğine dair icra dairesin 
de bi'r vesika verilir. 

Borçlu kusunı olmaksızın bir ma 
nj sebebiyle l•anunt müddeti içinde ~

tiraz edememiş iı:;e paraya çevirme 
muamelesi bitinciye ''eya iflas kararı 
verilinciye kadar itiraz edebilir. 

Ancak borçlu maniin kalktığı günl 
den itibaren üç gün içinde mazeret:. 
ni gösterir delillerle birlikte itirazını 
bildirmfye mecburdur. 

İtiraz üzerine tetkik mercii taki
bin tatilini tensip edebilir 

Müddeti içinde yapılan itiraz ta· 
k;bi durdurur. Borçlu yalnız borcun 
bir kı~mr hakkında itirazd:ı bulun
muş ise kabul ettiği mıktar için ala
caklı takibe devam olunma!'tını istiye 
bilir. 

Takip talebine itiraz edilen alacak 
Jr hakkını almak için umumi hüküm· 
Jer dairesinde mahkemiye müracaat 
eder. 

Borçlunun haksıılığma karar ve
lilirse iki tarafın vaziyetine \'e dava
nm ve hükmolunan şeyin lehine mü• 
nasip bir tazminat takdir olunur. 

İtiraz eden ,·eli, va~i veya \'eya mi 
rasçı ise borçlu hakkında tazminat 
hükmolunma~r ~ui niyetin subutuna 
bağlıdır. 

Talebine itiraz edilen alacaklının 

Borçlu itirazını \'arit gösterecek 
hiç bir \'esikn gösteremezse tetkik 
mercii itirazın ref'ine karar verir. 

Borçlunun gösterdiği vesikanın 

imza~r ihtil:ifh ise itirazın muvakka
ten ref'ine karar ,·erilir. 

ltiraz birinci fıkrada göc;terilen se 
net ,·eya makbuz yahut vesikaya müs 
tcnit ise itirazın ref'i talebi reddolu
nur. 

İtirazın muvakkaten ref'ine karar 
\'erilir ve ödeme emriyle muayyen 
müddet geçmiş bulunursa alacaklının 
talebiyle borçlunun sıfatına göre mu 
rnl~kat haciz ''eya huna ait maddeye 
tevfilt:ın defter tanr.imi muamelesi ya 
ıııhr. 

Mm·akkat.en ref'i karannın tefhim 
veya tebliğinden itibaren yedi gün İ• 

çinde borçlu takibin yapıldığı mahal 
nya alacaklının ikametgahı mahke-
me..~inde (borçtan kurtulma) davası 
açabilir. 

Borçlu bu müddet i~inde dava et• 
mez ,·eya davası reddolunursa itira
zın reri karan " muvakkat haciz 
katileşir. 

Bu kanunun 36 mcr maddesi- hük
mü burada dıt tatbik olunur. 

B<>rçtan kurtulma da,·asında hak• 
!!IZ çıkan taraf, dava veya hükmolu
nan şeyin yüzde onundan aşağı olma
mak üzere münasip bir fazminat ile 
mnhkQm edilir. 

- Karar v~ mUddet 

Tetkik mercii itirazın ref'i hakkın 
da.ki talep üzerine ıs inci madde hük 
münc tevfikan iki tarafı davet eder 
ve be~ gün içinde kararını verir • 

Borçlu borcun ana ve faizlerinin 
YC masrafların itfa edildiğini yahut 
alacaklının kendi~ine bir mühlet ver• 
diğini vesikayla isbat ederse takibin 
iptal yahut talikini her 7.aman tetkik 
merciinden i~tieybilir. 

Takibe itiraz etmemiş ,·eya etti~i 
itiraz hakkında ref'i kararr vermiş 

olma!lör yüzünden borçlu olmadığı bir 
parayı ödemek mecburiyetinde kalan 
kimse ödediği tarihten itibaren bir se· 
ne içinde umumi hükümler dairesin
de mahkemiye müracaat ederek para• 
nın geriye alrnma..c;ını i!'ltiyebilir. 

Bu davn takibi yapan icra dairesi
nin bulunduğu yer mahkemesinde R

çılabilcceği gibi müddaa aleyhin ika• 

metgahı mahkemesinde de açılabilir. 
Davacı yalnız paranın verilmesi la
zım geldiğini isbata mecburdur. 

(De\·am edecek) 

A 
A 

lE !UGUll 
VE 
ASALET 

Bu ak~am 
' 

EL HA M R A slnemas~nda 
ANDRE DAHL'ın meşhur komik romanu 

Daba Olmedlam~? 
Filmini görerek hoş, neşeli ve kahkahalı iki 

saat geçireceksiniz 
Mnmessili: "GEL EVLENELiM,, ~ilminin 

mübdei ROBERT BURNiER 1 

j _ _ R_a_d_yo __ I 
lstanbul - 6 dan 7 e kadar 

gra.mofon 7.SO dan 8,30 a kadar Cennet 
hanım ve \'asari A~ım beyin i~tirfkle
rivle sar. 8,30 dan 9 a kadar p;ramofonla 
Alda operası 9 da:ı 1 O a kadar Bedayi 
musikiye he.reti l O dan ! 0,30 :ı kadar 
cazbant. 
BUkreş - 13 Plak - 18 musiki -

20,40 musiki ve uganni - 21 viyolon
sel - 21,45 piyano ve taganni - 22,l 5 
keman kon5eri. 

Roma - 13 plak - 134.5 ses 
ve musiki konseri - 18 30 konser -
20 plak 21,45 operadan nakil. 

Praga - 14 saat ba~ı - 18 jaı 

orkestrası tarafından konser - 20,20 
ı:aksafon ve armoni\.:lc komer - 21 
Srneiana sklonundıın nakil. 

Budapeşle - 10,15 ~alon or
kcstı asile nakil - I J,05 konser - 19 

Tsig:ın musikisi - 21.30 operet parça
ları - 23,15 J,onser - 24,15 Ritz o
telinin orkestrasıyla dans. 

Moskova - 1 I den 23 e kadar 
nşriyat 

Varşova - 18,35 balet musikisi 
20,40 radyo gar.ete5i - 21,15 l.:on~er -
22,25 piyano ,.e taganni - 22.55 ke
man kon~eri - 23 45 Lembergden na
kil 2 -4 dans. 

Yarın 17 mart 
Viyana - 12,30 Konser - 13,40 

Otto f\femperin konseri - 15 PIAk -
16,30 Çocuk saatı - 17,35 PUk -
l 9,05 opera p:ırçaları. 

Hellsberg - 7,30 jimnasti < ve 
musiki ~ 9.30 - jimnastik - ı0,10 
Rresl:ıvdan nakil - 13 lionscr - 14,30 
Dan.7.ig'den nakil - l:',40 kon(or -
20 30 Org konseri - 21.30 Stokholm'
dan nakil - 22.45 Şuman'dan parçalar. 

BUkreq - 13 ,.e 14 pl!k - 18 
musiki - 19,1 O hıfif musiki - 20 şar
kı \'e musiki - 21 tagannt - 21.20 
senfonik konser - 22,15 konser. 

Roma - 13 plAlc - 18,30 ses ve 
orkestra konseri - 20 dini parçalar -
21,45 senfonik konser. 

Pr~ge - 12 Bründen nakil -
17,10 r3ratislav:ı'dan nakil - ıs.~-ıS ço
cuk musikişinaslar konseri - 20,20 Oı
ken mu~ikisi - 21.~0 Sto~holmden na
kil - 22,45 piyano komeri - 23,35 
plAk. 

Budapeşte - 10.1.'5 ~on~er -
13,05 Tsi~an musikisi. 

Moskova - 20 den 23 e kadar 
neşriyat 

Varşova - 13.35 mektep kon· 
seri - 15.4 5 pUr - 17,40 musikisi -
18,10 Lemberı(dı:n naı.il - 18:15 solo 
konser - 20,45 radyo gazetesi - 21,15 
SlOkholmden nakil - 24 dans. 

Stokholm - 21.30 Anup:ıda ls
veç musikisi; konscı ,·aıu:ır orkestrasiyle 
1797 rarihindcn bu güne kadar muhtelif 
lweç parçaları. 

Darülbedayide 
akşam saat 

21,30 da 

Kofa tası 
15 tablo 

Yazao: Nazım 
Hikmet 

Zabitan gecesi 

lst~nbul Bdediyesi 
~chirçli'yz:Jr:~su 

111111111 !111111 

il 1 

111 il 1 
11!111111 

Yakında: Saatçi ikinci musiki 
li komedi yazan ve besteliyen 
Celal Esat 

22 mart salı günü akşamı bü

yük ihtifal Göte gecesi.. 100 
üncü senesi tesidi temsile tam 
saat 21 de başlanacaktır. 

Kalpte 

- Hayır. Sizi pek severim, 
fena bir vazıyetc koymak iste
mem. 

- Ne demek istiyorsunuz 7 

Muamma halinde konuşuyorsu

nuz. Yoksa bana aıap çektirmek 

ten zevk mi alıyorsunuz? 
Elena ciddileşti. Yüzünde sert 

çizgiler peyda oldu, acı bir sesle: 
- Bir erkeğin, dedi, iki defa 

evlenmesine ıebebiyct verırmı
yim zannediyorsunuz? 

Eu sözler kontun üzerinde 
büvük bir tesir yapmıştı. Elena 
devam etti. 

- Bir erkek, nasıl o~ur da 
evli olduğu halde bir kadına 
tekrar izdivaç teklif edebilir? 
Hem de o kadıodan ayrılmadan? 

- Madam, uyanıK mıyım, yok
sa uyuyor ve rüya mı görüyo
rum, bilmem, fakat her halde 
benimle eğleniyorsunuz. ltiraf 
edeyim ki bu çok acı bir oyun. 

Genç kadıaın küçük ağıı ge
rildi: 

- Evet, Kont Hazretleri, siz, 

hiç tereddüt etmeden iki defa 

evlenmiye karar veriyorsunuz 
- Anlamıyorum... Anlamıyo

rum.. Ben asla eYleomiş değilim. 
Yoksa aleyhimde size dedi ko
dular mı yaptı'ar? Bereket ver
sin ki sözlerimin ispatı kolay .•• 

- Hayır. 
- Belediye dairesinden tah-

kik edebiliriz. 
- Fakat Kafkasya ve Gürcis· 

tana kolay kolay gidip tahkik 
edemeyiı. Maamafih bir defa tec· 

rübe cdiniı. 
Kont cevap vermedi. ithamın 

altında ezilmişti. Elena: 

- Evet, diye devam etti, 
uzaklarda ve gizli bir izdivaç ... 

Gençlil·in saikasıyle yapılmış, bir 

arzu ve iştiba izdivacı, biıiyo· 
rum. Karınıı, izdivacın ıizli ol
masını, on iki sene evvel orala

rın pek karışık old.uğu~ds~ ka: 
bul etmişti. Bo!şeYıklcrın ışgalı 

altında da başka türlü yapı

lamaıdı. Aziz kont, karınızı tanı
yorum. Dogrusu bek güzel bir 

kadındı, fakat ıimdilci halde, 
Rusya her tarafa kapalıdır. 

Kadıköy 

Sttreyya Sinemasında 
Bu akşam ~aat 2 I ,30 da Ra~it Rir.a 

Tiy:ı.tro.m san'atHrl:ııı ( Yekta dendi 
ailesi ) vodvil 3 perde. t\a~leden : Mıh· 

mut Y e5ari Rev. 
Bu ak~am Şehı:adeba~ında temsil yok· 

tur. 

15 Mart 932 
Kambiyo 

F rn<ıı; FrJ.ngı 

1 Jngiliz lirası l\r. 
"T.l. mukeblll Oola 

.... 

Liret 
P.elı:~ 

Drahmi 
11. frank 

Le\·a 
Florin 
Kuron 
~ilin! 
Pueıa 

Mark 
Zloti 
reni!'" 
ı.e, 

ı TUrk ltrıuı ülnıır 
("ervoneç Kurus 

Nukut 

Açıdı 

115 
765~50 

~o fran~ [Fransıı 16· 
ı lHcrlin ( loglllıı 

1 

764 
ı Dolar {Amerib) 20 

20 Liret [ ltaly ı 211 

BORSA HARiCi 

Jr.Ap&ndl 

1~6 
7tı5 

~~~:;, 1 :~ 1 :~~50 

• 
iğ De Tefrika 

33 

Nakleden: fa. ------ . 
KaşteJmeyrau sapsarı kesilmiş. 

hiç bir aksülamel yapamıyor, sev~ 
gilisinin elinden kaçığıni gö• 
rüyordu. Halbuki, Elena'yı Yahşi 
bir ihtirasla seviyordu. Şimdi on 

iki ıene evvelki h?tasma ne ka· 
dar pişman olmuJlu. 

- Sizi tanıdığım gündenberi, 
diye kekeledi, iÖzümde birşey 

yo'<.. Herşeyimi, hatıramı bile 
kaybettim.. maziyide unutmuş· 
tum. 

- O ... bu kadarı tehlikeli. 
Herhalde hatıranızı tazelemem 
Jazımgdecek, zannedersem isim 
söylemiye lüzum yok .. onu, siz
de benim kadar tanıyorsınız. Tif· 
lisde bulunuyordunuz .. harp edıyor 
dunuz, o, siıi gördü ve sevdi .• 
hemde nasıl ı~vdi .. güzeldi.. şim· 
dide elo:ı güzeldir .. 

- Onu tanıyorsunuz demek f 
- Evet. Hem kim bilir, onu 

terkettiğinizden beri ne kadar 
ıstırap çekmiştir. Evet. Biliyo• 
rum. Rücat etmek mecburiye• 
tinde kaldınız, sizi ııkıştırdılar, 
güçlükle kaçmıya muvaffak ol
dunuz. Her şey sizi ayırdı. Fa

kat ne de olsa karınızdır, res· 
men evlendiniz. 

Kont sıçradı: 
- Fakat ortodoks kilisesinde 

evlendik. Katoliklerce bu izdi· 

vaç makbul değildir. 
- Ya, demek ki bu derece· 

ye tenezzül ediyorsunuz! Fakat 
ben, böyle düşünmüyorum. 

- Elena, sizi seviyorum. Bir 
deli gibi seviyorum .. Yemin ede

rim ki, hayatı~ın ilk aşkı olan 
bu ıevgi karıısında ne harp 
ettiğimi, ne de evlendiğimi.. Hiç, 
hiç bir şeyi hatırı ınıyo"u . 

- işte ben de size bunları 
hatırlatmayı bir vazife edindim. 

Size cevap vermeden evvel bun
ları da söylemek lizımdı. 

Kont ayağa kalktı. Rengi du· 
var gibi olmuştu. 

- O halde... demek aramız· 
da bu kadın olmasaydı bile ce· 

vabınız menfi olacaktı? 
Elena ümit veren hafif bir 

seıle cevap verdi. 
- Ne bileyim? Fakat olan 

olmu9, bir daha geri dönülmez. 
- Elena, bu izdivacı feshet• 

tiririm, bu kabildir. 
- Elinizde izdivacınıza dair 

vesaik var mı? 
- Hayır. 
- Orada kaldı değilmi? Bu 

takdirde size karıı, ve evlendi· 
ğimiz takdirde bize karşı bir si• 

lah demektir. 
- Pek ala biliyorsukuzki Gür

cistana gidip teşebbüsatta bu
lunmak gayri kabildir. 

Elena uzun uzun kontu süzdü, 
içinden. planının tatbik zamanı 
gelip gelmediğini düşünüyordu. 
herhalde tam zamanı olduğuna 
karar verdi ki : 

- Oraya kadar gitmiye, dedi 

!üzüm yok. Frnnsada kalarak da 

hareket edebilirsiniz. 
Kont yıkıldı, boguk bir sesle 

sordu: 
_ Karım ... Fransadamı ... Bu· 

raya gelmiye muvaffak oldumu.? 
- Evet, henüz sizi mevcuda• 

yetinden baberdar etmedi amma, 

müster:h olunuz .. Bir gün kendi .. 

ni gösterecek.. gururu veya 
kini şimdilik buna mani otuyor· 
Zira öyle tahmin ediyorum ki, 

t • 

aşki, her halde şimdi müthiş hır 
kine tahavvül etmi4tir. Ve ev:e
nirıek, kiliseden çıkarken, kartı'" 

• mızda dikilmekle büyük bir io ı 
tikam almış olacaktır. 

.(Bitmedi) 
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Haberleri 1 1 Ticaret ve lktıaat 1 --- Telgraf 

ithalat ve ihracatımız 
Yeni kontenjan usulü 
Mali ve ikhsadi mahafilde çok 

büyük bir alaka uyandırdı 
Ofis .. ,anı dikkat bir 

istatistik ne...-ttl 
Rus tayyareleri 

Bir Japon tayyaresini yere inmiye 
mecbuı- ettiler 

ihracat ofisi 1932 senesi ki· 

Kontenjan tatbikatına yeni bir 
tekil Yerileceği ve bunun Dev
let bankası tarafından Döviz. 
kontenjanı suretinde tatbik edi-
leceği hakkında verdiğimiz ma· 
16mat mali 'le iktısadi mahafilde 
İyi bir tesir bırakmış ve alikLı 
uyandırmıştır. Bu usul başka 

nunusani •e tubat aylan zarfın
lacaklardır. Memleketin ihtiyaci da ithal ve ihraç edilen eıyanın 
nisbetinde mal idbal edileceğin· kıymetlerini g~steren bir istatiı
clen gUmrüklerdede beyhude ye· tik neıretmitlir. Bu istatistikte 
re mal doldurulmuş olmayacak- :aynı zamanda 1930 senesinin it· 
tır. halit Ye ihracatı da mukayeseli 

Japon kabinesinde isi.ifalar 
Tokyo, 15 (A. A.) - Dahiliye n:ı· Tokio, 15 (A. A.) - Hariciye neza-

zm M. Nakahashi'nin pek y:ıkında ~ih reti, Japonyanın sabık Moskova sefi
ht sebepler hasebiyle istifa edeceti ri M. Tanaka'yi müşahit sıfatiyle 
zannolunuyors:ı da, bazıları bu istifa Mançuriye ıöndtrmiye bl'ar vermiş-Bundan baıka bu usül, mem- bir surette a-6sterilmittir. 

lekette gayrı müseccel olan ve 1931 ıeneainin 12 ayında 

memleketlerde ce tatbi1~ olun
maktadır 

126,659,893 liralık 1930 senesin
gizli ticaret yapıp vergi ve sair de ise 147,553,703 lirabk ithalAt 
teklif vermiyerek devleti zarara 

nın ge~n 8 kAnunusanide imparatora tir. 
kar~n yapılan suikastı n M. lnouye Yeni Mançuri hökOmeti erklniyle 

temuta bulunmıyacak olan mumaiıe ile Takuma - Dan'm katledilmelerini 

Buna göre banka bütün bir 
senelik ithalat ve ihracatı ve 

:ıokanlarm ticaretlerine set çek· yapılmııtır. 1931 senesi klnunu 
miş olacaktır. sani ve ıubat ayında yapdan 

Memlekette ve mali itibarı 22,496, 118 liralık ithalita muka· 
bil 1932 ~eneıi aynı aylarında, 

olanlar ancak sipariı verebiJe. kontenjan tatbiki dolayııile , 

menedememesın en o ayı, ıye mec Mançuri demiryollan memurları ara 
. d d 1 0 . t 

1 

leyhin vazifHi, konsoloslarla cenubi 

lisinin IS mart t:lrihinde toplanacak ınnda hali hazırda mueat olan mil• 
hususi içtimada kendisine tevcih ed~ naBebetleri isllh etmektedir. 
ceii itap ,.e serzenişlerden kurtulmak BlrJapon ~yyareslyle aeklzRue memleketin mali ve ikhsadi va

zıyetini ve tediye ~uvaze.11es·?:İ 
nazare ıtibara alarak rlöviz ve-

ceklerinden memleketin mali iti· 
bari de takviye edilecektir . . 

6,aM,436 liralık ithallt olmuıtur. için yapılm~kb olduiunu iddia edi· tanaresl •ra•11tda 
yorl:ar. Harbin, 15 (A. A.) - Bir Japon 

recektir. Döv'z almA!• istiycnler k ihracata !Jelince, 1930 1eneıi 
Diğer taraftan memle etimiz· f d 1 14C'.ı11371 ı· ık 'h 

ihtivaçlarmı bankava tastik et· zar ın a , ,,.., ıra ı ı ra· 
Diğer tarartan, bu istifanın mil it tayyaresi Poıranitchnaya'nın prkm

kabine teşkiline sebep olabilecek bir j da Rus toprağı üzerinde uçtuğu sıra. 
buhrana yol açatair da düşünülmek• da Hkiz Ru• tayyaresi Carafmdan 71 

7 den mal satın alan memleketler- t k b0 J }?7 274 807 ı· J k tirmedikçe s;pariş vercmiy<'ce!.;- cı a mu a 1 - ' • ıra ı le yapılacak ticaret mukaveleleri "tb ı.a.t yapıl t 1931 · Jrr, ve iıtedıkleri kadar döviz 1 a • mıı ır. senesı 
mucibince aki taraf eşya mllba- lk ·k· d k 20 345 938 l" tedir. 1 re İIHDiye mecbur edillllllfUr. 

de tedarik edemiyeceklerc!ir. d ı d d h l ı k i 1 1 ayın a i ' • ıra-e esin e a a ho ay ça.ııaca • lak ihracata mukabil 1932 aeneıi 
Söylendiğine göre Harice mal Çnnkü kontenjan cinsi, nevi ilk iki ayında 17,626,634 liralık Almanyadaki Tona projesi 

sipariş vermek ıstiyen ti:ccarla- ve miktar iibi muhtelif keyfiyet- ihracat yapılmııtır. ı•nt .. ı•ha!-,at Paril, 15 (A. A.) - (ilana •.tam 
rın i~bsadi ve mali vlziyetleri ler mukabilinde verilmeyip an- Almanrap rllan bahlı _ bildiriyor) Ptti ParWla sueteai ya. 
nazarı ıtabara alınacak ve piya- cak bol yani para olarak veri- ihracına bafladık Bul:n, 15 (A.A) - Senice zıyor: 
aadaki mali itiba'h le geçen se· leceg~ i cihetle milbadele itleri ihracat oftıinin teıebbüsüyle de la Pre11e Sociallste'e 16re "Tuna dnletlerinm aılladt mub 

d l H ı l k reneti ftin derpif eclildflİ aanohman neler e yaptığı iş erin derecesi· daha kolay olacaktır. Almanyaya yılan balım ihracına itler in son muyaffakiyetıiz i 
•· d l · ı k b birinci merhale, dört be,tlk deTlet ta ne göre lcendilerine Döviz kon- baılanmıthr. ilk mallar buzlu o ay111y e maneYiyab ço o· 

1 0 1 l raf111dan bet Tu.na deyfllBM Pndeıt te111"anı veri'ecektir. <:! p 0 sandıklar içinde ve •imendifer zu muıtur. 
- n " lecek n kmdtlerl barit •lmllk üzere 

Avusturya ve Çekoslovakya- vaııtaıile ı&nderilmittir. Balıklar Milnib, 15 (A.A) - Hitler, dofnıdaa dofnya ,.. a 'R Itri slbl 
da bu usul tatbık edilmekte Stadyum işinde taze olarak r6nderilmekte Ye Alman riyaseticDmbur intihaba- aralarında mlsaker• etıııak teklilini 
bulunduğundan meo:leketimiz· B h I f d h I en iyileri ıeçilmektedir. batının ikinci devresinde de ihtin edeeek olan bir~ olacak; 
den bt1ralara gönderilen malla- ir i ti a a a. Almanyada yılan balığına çok DJmzetliğini koyacaktır. lkind merhale, .BeJcnt, Btlkftf, 
rımız Döviz muameleai yüzünden Yeni hıhçede bir stadyum inşasına raibet olduiundaD ihracatımızın Mumaileyh, bunu m6frit ko- Prai, Badapqte ile vı,- nur ... 
gümrüklerde uzun müddet kal- kırar verilmişti. Stadyumun yapılacağı yakında artacatı tahmin edilmek- mite içtimaının bu sabahki cel- da yapılaeak dofrudan Wrura mi· 
maktadır. Hatta geçenlerde verlerin istimlAki için teıebbUs:ıtt girişi!· tedir. sesinde arkadqlanna ibllğ ey· saf;:erelerden ibaret bul...aeaktır; 

~iştir Bu yerde Evkafa ait bir de cami Jemiftir. tl'•tladl n 80llunea ..-..ıe dokuz 
lzmirden göoderıleo üzümlermiz· '- ı k-d mırlan funlardı 11 

.,u unmı .. ır. • r: 15 glnlUk •lr••t 111Utareke deTlet al'Ulllda bir konferans akti o-
de bir müddet Çek gümrükle- F:ık.:ıt Evkaf mifdUrlüfü cami için Teksim st.dında - Süleyma· Berlin, lS (A.A) _ AJmanya Jaalrtrr. Ba konferansta Tana devlet 
rinde beklemit ve ancak döYiz çok fazlı pıra istemiştir. niy;ı · Beşikta~ 3 üncü sut 10 dı ha· 
kontenjanı alındıktan sonra ithal lkı yüzden Belediyeyle Evkaf ırasın· kem Nuri bey, Beylerbeyi . Topkapı sut hilk6metinin Noelde ve yılbqın- 1eri bUytik deTletleri mlzakereleria 
edılebilmiştir. d:ı yeni bir ihtil4f çıkmıştır. 11,IS h:akem Emin bey, Jsrınbulspor · da yapıldığı veçbile paıkaJya netieelerinden haberdar edecekler ve 

eu usul bizdede tatbik edile- Bu cumekl futbol maçlara Anadolu sut 13 h:ı.kem Nuri bey, Sü· tatilleri mftnaıebetiyle iki hafta- bu projem tahakkuka çarelerini OD• 

T. 1. C 1. lstanbul Mıntıkası Futbol leymaniye · Beşiktaş 1&1t 14,45 hakem Ik . • b" ftt k k larla birlikte dtişineeeklerdir. 
cek olurs!! tuccarlar serbestçe Heyetinden: Adil Giray bey. ı sıyaaı ır m are e ararna- Ancak bu projenin tahakkuku heıı 
s:pariş \'CremcyecckJerinde~ 18-3 .{~ ~uınl'raWınü Tıbim ve Kedıklfr stadında - Altınor· meai çıkarmağı tasavvur etmek- nüz ~ok uzak bir ihti~ maJµyet; ar· 

· .. 'k zatar aYdwn kdttu J.;,dıkAJ Ş~yu'M'J.Y lcq.eflilurk il~ du • Hlrtr'ldt J-'taaDtn,,.....,'bey. te oldun ml1lep~r. ntmektedir. 

·----~----·---------------·------~--·- --------- ~- ------------------------

-s2----- r ARtH EL KİT ABT 
dutları aı·aıına Karpat'lardan getirdiyi Sırp ve Hirvat'lan yerleıtirdi. 
(306) Bu günkü Sırbiıtamn ve Hirvatiıtamn eıası budur. 

Avar devleti IX inci asıra kadar yqamıfbr. Fakal Vlll inci uırda 
Frank kralı (Şarlman) Avar'lara kartı açbğı muharebede galip ıelmittir. 
Mağlubiyet Avar devletinin Avrupa'daki hakimiyetine nihayet verdi. 

Mağlubiyetten sonra bir kııım Avarlar hiriatiaynlıiı kabul ettiler 
Bir kısmı Macariıtana giderekMacar'lara kantblar. Bir kıamı Tran• 

ailvanya'ya çekildiler. (Sekel) ismİ•Jİ aldılar. 

Aver medeııdretl : 

Avar medeniyeti yüksek bir kıymete maliktir. Bir u••nlar Awupa
lılar bilhaua Bizu'ta Avar tarzında elbiae giymek, aaç uzatmak moda 
o im uftu. 

Avar'lara ait eserlere bilhauaPanonya'da ya:>ılan hifriyatta tesa
düf edilmiıtir. Bu eserler, tunç, gümüf, altın ziynet etyuıdır. Macariatan 
•e Avrupa müzelerinde birçok Avar eıc leri V"1rdır. 

-VI inci asırda şarki Roma lmperatorluğu-

Garbi Roma yıkıldıktan aonraŞarktRoma imparatorluju bütün orta 
zaman müddetçe devam etti. VI inciuffda nüfuzu kuvvetlendi. 

Bu urm en meıhur hükümdarı Jüatinyen'dir. Jüıtinyen Garbi Ro
ma'yi Şarki Romaya ilhak ettik. Fakat Vll inci asırda imparatorluk yal· 
nız Şarka münhuır kaldı. 

Bizana imparatorluğu, Türklerle, Araplarla, Acemlerle pek çok defa 
döğüımiye mecbur oldu. Nihayet XV inci aıırda Türkler lıtabul'u zapte
derek tark imparatorluğunu yıktılar. 

Şarki Roma imparatorluğu Balkanlara, Anadolu'ya Sürüye'ye Mezo
Potanya'nın bir kısmına Afrikada Mısır ve Kirinayik'a hakimdi. 

Hükamet DJerkezi lıtanbul'du. l.mparatora {Bazileüı .. Vuileüa) de
nirdi. lmparatorlann oturdukları saraylar mukaddes sayılırdı. Bizans İm• 
paratorluğunda askeri hakimiyet mühim bir mevki iııal ederdi. Çünkü 
İltililara kartı halk aıkeri kuvvetleri tercih ederdi. 

Din lhtlllfları : 

Bizam'ta, Mııırlı Ariyüı iamindeki lıkenderiye patriii laaam ülvi· 
Jetini inkar etti. 

Bu adam iV inci asırda Aryanizm iaminde bir mezhep icadetti. 
lznik'teki ruhani mecliıi (Ariyüı) ü aforoz etti. 

Vinci ... rda lıtanbul patriği (Neatoriyüa) İ•'da biri il.._1 diieri 
-.eldi olmak üzere iki mevcudiyet oldujunu Ye MUJemin l•'nm macld.I 
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min annesi olduiunu, .Allah'ın annesi olmadıimı iddia etti. Efea ruhani 
meclisi aında afaroz ve patriii mabkiim etti, taraftarları lran'a 
kaçtılar. 

JGd••n ı 
Jüatinyen amcuma halef oldu. Makedonyalı köylü bir ailedendir devleti 

mutlik bir aarette idare etti. Makaadı eıki Romayı ihya etmekti. Şark· 
ta Acem'lerle, eonra Avar Türkleriyle, Bulıar Türkleriyle diiiifmiye 
mecbur olda. 

Garpta, ltalya'da, lıpanya'da, hattl Afrib'cla pek çabal mmaf• 
fer olcluiu halde tarkta mqlubiyett _ mql6biyete ujruyorda. İatanbul 
Bulıar Türklerinin taaruzundan ancal, wmandan Belia-;er'in maharetiyle 
1'urtarabildi. 

Jüatinyen' den eonra imparatorluk büyük bir &IUU'fi içinde bldı. 
Çünkü Jüatinyen Bizans hazinesini harplerde ve nafia itlerinde tüketmit 
ti. Ölümünden aonra ıiyui fırka mücadeleri baıladı. Garpta Lombart'lar 
ltaly&'JI iatill ettiler. Avarlar Tunayı seçtiler. latanbulu tehdit ettiler. 
Pen icralı Nuıirevon Sürüye'yi .Anadoluyu zaptetti. 

Kadıköy'üne kadar ıeldi. (608) lnaparatorluiu Herakliyüa kurtardı. 
Persleri Mezapatomyaya kadar çekilmiye mecbur etti. 

Paleıtin Sürüye Herakliyüa'ün zamanında Arapların eline ıeçti. BuJ. 
ıarlar kat'i ıurette Balkanlarda yerlrıti. 

VI lncı asırda Bizans 111ede11lret1 ı 

Jüatinyen devri Bizam medeniyetinin en parlak devridir. Büyük iti· 
naalr bu zaamnda yapıldı. Snayi ve ticaret inkitaf etti. Jüatinyen 28 ki· 
liae yapbrdı. Bunlann en ıüzeli Ayuofyadır. Bu devirde edebiyat ta in· 
kitaf etti. 

Vllinci ura kadar liıan litinceydi. Bundan aonra (Grek) lisanı hi· 
irim oldu. Jüatinyen Ayuofya kütüphaneıini de yaptırdı. Bu kütüphane
de 30,000 cilt kitap vardı. 

Bizana medeniyetinin men,ei Anadoludur. Bizanı husuai bir medeni
yet vücude ıetinnem•ı,ı. '-••'-• ...... le v• latinr-"' haralerinin birleuneaine 
yardmı etmittir. 

Hipodrom : 

Bizana ahaliainin en çok hotunaıiden Hipodromdaki kotularclı • 
Halk, fmtuyu yapan arabacılann ,iydilderi elbiıelerin reqine ıö
re iki ımıfa aynlmııtı: Yetiller, maviler. Yeıiller, maYiler Bizamta ba
kild, dini, ıiyaal, ukerl bir fırka ha-lini aldı. 

Bu maviler ve y91illerin reialeri vardı. teıkilltlan mevcuttu. Bu fırka· 
lann ehemmiyeti (530) daki hadiseyle meydana çıktı. Jüıtinyen urkta 
halk tarafından tahkir edildi. Şehir kıımen yakıldı. 30,000 kiti öldüıiiJe. 
rek ia7an butmldı. 
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Şarl Ji 
Meşhur Fransız ikti
satçısı ParJste öldü 

Dün Pariıten gelen bir telgr~ 
profesör ŞarJ Jid'in oradaki ikn 
melgibında vefat ettiğini bildi· 
mcktedir. 

Franıız iktısatçııı Şarl Jıd 
1674 le Uzes de do~muş, aynı 
tehirdeki kollejde tahsil gördük· 
ten ıoora Paris darülfünunu bu 
Irak: fakülteıine devam edere.ı 
iktıaadiyatla meşgul o!muJ ve 
eYnfa Bordo'da, sonra Mant 
pellier de siyasi ıkhsat tedrn 
İ§İne: daha sonra 1898 den 1920 
senesine kadar Paris darlilfünu· 
nunda aynı dersi okutmuşt:::r. 

Askerliğe davet 
Eminönü askerlik §Ubesinden: 
1 - Mülga Süleymaniye, Aksaray. 

ve Sultanahmet şubelerinde mukay
yet olup henüz hizmeti filiyelerini j 

faye davet edilmemiş yerli 'c yabaı 
efrattan halen lstanbulda huluna 
Jann mart nihayetine kadı> ı;ulx 
müracaatl:ı yeni adreslerini 'ünyel 
rlne işaret ettirmeleri aksi taktir<' 
932 nisan celbinde ,·aki olacak davet
te adreslerinde bulunamadrklannd:ııt 
iola}, kendilerine terettüp edecek ce 
ıayı kabul efmiş addolunacaktır. 

2 - Gerek son yoklamalarda ve 
•crekse heyeti sihhiyelerce muayene 
"rde ~akata ayrılanlarla ah'~-ali sih
•iy.eleri dola)isile celbinden eV\·el mu 
~yeneye veya berayi ameliyat hasta• 
'lelere se\•klerfoe karar ,,.erilmi ef- ı 
rattan 326 doğumlulara kadar (da• 
hiJ) olanların keza mart nihayetine 
kadar şubeye müracaatıan ilan olu-
nur. 

Şarl Jid, ilk defa 1884 de ba- ı ')' I ·· t ,, UM 
sılan (Siyasi iktısat pr~nsiplcri) -----------
Unvanlı e:;erin müellifidir. Bu Derin bir esefle ö~rendl~imize göre 

· d Rec:ıi zade üstat Ekrem bev merhumun 
menu üzerın e yazılan eserlerin rcfi'~:ısı ve Ercüment F.krem beyin ın-
en mühimlerinden olan bu eser, nesi, Muvak uEkrr.mbeyin hüyüıc annesi 
bir çok li anlara tercüme o!un· güzide hanım efendi, dün Büyükadadaki 
muştur. Diğer bir eseri, profe· köşkünde vefat erml:tir. 
ör Riıtle m~şterekcn telif ettiji Cenazesi bugün ikindi vakti kaldırt· 

Dr. Ihsan Sami 
JstaflJokok aşısı 

Stafılokoklarcian müteYellıt (er· 
genlik, kan çıbaoı, koltuk altı 
çıbanı, arapçık) ve bütün cilt has 
tahklarına karşı pek tesirli bir 

aşıdır. Divanvo'u No. 189 

-SEYRiSEFAiN 
crkcz accnuısı. <:aıata ~öpru başı it 2362 
ıbe A. Slrkccı \1uhllrdarıadc a.2 Ha2740 

TRABZON POSTASI 
( KARADENiZ) 16 Mart 

Çaşamba 18 de Galata rıhtı· 

mından kalkar. 
Mersin postası 

(ANAF ARTA) 19 Mart cu· 
ma 10 da idare rıhtımından 

kalkar. 

18 Mart Cuma gününden i· 

tibareo Mudanya hattının Cu· 

ma postalarına devam edile-
ccktir. 

llftn 
104 numaralı muhtelit katarın 

13 Mart Cuma günü seyrü se
fere vazedılmiyeceğini ve mu· 
vak~:3tcn ve ılaoı ahire kadar 
104 ve 105 numaralı muhtelit 
katarların 19 Mart 19.12 Cumar-l:tc:ı!:, cenaze namazı Bü>iiLadıı camiinde 

"iktıs di mezhepler tarihi,, dir. !:ılındıktan mnra Ada mcurlığırıa defne 
Bu eıer Şülnü Kıya bey tara· dileccktir. tesi gününden ıtıbaren atide 
fmdım Türhçeyc çevr:tmiştir. Köprüden saat onu yirmi geçe ba- irae edilen günlerde haftada 

rekct eden vapur cenaze meras1m nde yalnız 3 defa seyrüsefer ede· 
Şarl Jid Frcın:oa kooperatif ha- bulunmak istiyenlerı Adaya götüreccl.:tir cekleri aha!i)'i muhteremeye 

reketini ilerletmek için çalışmış Edebirat Alemimizde çok yüksek bir ilan olunur: 
Ye bu mevzu üzerinde bir çok mevki sahibi olan merhum üstat ~:krc· 104 No. katar lstanbul·Pityon· 
yaıılar yazmıştır. min dün tanrının rahmetine intikal eden Cumutesi, Pazartesi ve Çar 

refikası da zarafeti ve edebiyatı meraı;ı, şamba . günleri, 
Kendisi, yalnız yüksek bir ik· iyiliğe ibt!IA derecesinde meyliyle ma· 105 No. katar Pityon·lstaobul· 

tıısntçı olarak değil, beynelmilel ruftu. p ı b ı · 
lerhumeye mağfiret temenni ve aile· azar, sa ı ve perşem e gün erı. 

münasebntı sağlamlaştırmıya ve ~ini taziye ederiz. Jstıınbul. ı 4 Mart ı 932 

Emniyet 
ğünden: 

Sandığı müdürlü-

\lüzayede Müh:ımmen Hesıp 
hede!ı kıymeti :'\o. 
546 3400 1946 

5735 13150 7403 

391 1625 7970 

Merhunatın cins ve neviie 
mevki ve müştemilatı 

Çemberlitaşta Uzun Şecaattin 

mahallesinde Gedikpafa camıı 

terif caddes'ndc eski 33 ve 
yeni 55 numaralı aJtmış dört 
arşın arsa ilzeriode kArgır üç 
katta dört oda ( biri taş yemek 
odasıdır) biri sofa, biri Ş• hniş bir 

çatı alb bir kuyu bir taşlık yırmi 
artın arsa üzerinde ka gir l>ir 
mutfak ve yüz on altı arşın bahçeyi 

Borçlunun 
ismi 

ha'li bir hanenin tamamı. Ismail Ef. 
BüyükadadA meşrutiyet mahalle-
sinde eski Muradiye ve yeni Mu-
ratla sokağında eskı 13, 13 mu· 
kerrer ve yeni 13 numaralı üçyüz 
seksen arşın arsa üzerinde bir 
katı ahşap bir katı kargir iki 
katta oniki oda, bir sofa bir mut· 

fak, bir kuyu, bir taşlık bir sar-
nıç bir balkon ve elli arşın arsa 
üzerinde iki oda ve üç bin yetmit 
arşın babçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Kemal B. 
Beylerbeyinde bllrhaniye mahalle-
sinde Rasim ağa aokağmda eski 
12 mükerrer ve yeni 12 - 5 numa· 
rah doksan beş arşın arsa üze-
rinde kirgir dahili ahşap iki kat· 

ta Gç oda bir sofa bir toprak ev 
altı bir mutfak bir kuyu Ye yedi 
yüz beş arşın bahçeyi ve antre 
bir dükkinı havi seneden natamam 
elyevm ma dükkin bir hanenin 
tamamı. lbrahim ağa. 

ahenkle~tirmiyc çalıtan, bu uğur· § Mülga Kazaskerlilc müşavirliğin l\lUOIRIYET 
da elinden geleni esirgemiyeı den mücekait sabık l{adastro hakimlerin ~ M v•ıA . D . A E .. . d 
f 3 J bir insan t:ıfatiyle de beynel den Halil Sırrı bey duçar olduğu hasta Doğum ve kadın hastalıkları araş ) ayeti alffil IlCUffieDIIl en: 

lıktan rchıy:ıp olıımıyarak dün irtlhalı ' mütehassısı 
milel bir şöhreti haizdi. Şarl Jid Jarıbeka eylemiştir. Naşi mağferet nakşı Doktor 2657 şer lira keşifli beı adet Polis ve Jandarma karakolu 
muhtelif mer.ıleketlerdeki fikir bur;ün öğleyin Ayasofya camii şerif SO· H •• sey· n Nac.ı't 1 ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilmiştir. 2 Nisanda ihaleleri 
adamları arasında tesanüt rabı- knğındaki 4 numrolu henelcrinden kal- 'l j icra kılınacaktır. 20816 lira keşifli bir mektebin İnşası kapalı 
t k . I d dırılarak cenaze namazı Ayasofya camii Türbe. eski Hilaliahmer binasıJl l f 6 b 
asını ta vıyeye ça ışır 1• ~erıfindc bndeleda makbcrci mahsusuna N T 1 226 21 20 zar la münakasaya •azedilmiştir. Nisanın 2 mcı çarşam a günü 

Üstat, 58 yaşındaydı. defnolunac:ıktır. Rahmetullahınleyh. ~=-- · - ~ saat 14 le ihalesi icra kJlınac -ı il n olunur. 4 ~~~-
~o••••••••••••••••••••••••••••••••• o ··········-····-····-··----··-· 

-84 ------- 1'AR1H EL KlTABT 

-Orta Asyada Türk (fukyu) imparatorluğu-

Orta Aıya'daki büyük Hun (Hiyong • nu) imparatorluğunun inkira
zmdan ıonra bir kısım Türkler Altay'lılarm kolay geçilmez vadilerine sığın 
dılu. Türk ananasımı. göre Ergenekon denen bu sahalarda Vl inci asra 
kadar oturdular V inci asırda orta Asyada kuvvetli bir devlet kuran Cu
cenler bunlan da idareleri altına nl..Jılar. 

Fakat (Tumen = Bumin) adlı bir kahraman Cucenlere karşı isyan 
etti. (552) Ütügen merkez olmak üzere yeni bir devlet kurdular. Çinli
ler bu devlete (Tukyu) devleti derlel'di. (Tukyu) Türk kelimesinin Çinli 
IC§mit bir §eklinden başka bir şey değildir. Şu halde muhtelif namlarla 
tarih sahasına çıkan Türkler Vl inci asırda kendi adlariyle bir devlet 
J,urmuşlardır. 

Bu clevlet az zamanda genişledi. ilham Bunin bütün Türk bozlannı 
kurt ha§ı sancağı altına topladı. Kardeşi (Şe • ti • mi = istemi) hanı garp 
mıntakasında Onboy Türklerinjn başını han tayin etti. . 

Bu devlet VI asrın .>nlarına dogru Asya'nın en kuvvetli devleti halini 
aldı. han hükümdan Nuşirevan, istem' ha :n ktziyle evlenmeyi kendiısi· 
ne büyük bir §eref teliikki etmi§tİ. 

Devlet teşkllAb : 

Tc!.,, . iı.. ~:.:atorlu ayrı, ayrı rei~lere bi ... 1uhtelif Türk boylarının 
birlC!mesi den vücude gelmiş bir İmpc..ratorluk Feodal bir imparatorlulr 
tu. Yani m· · ıtdif k. · ... :•el erden mürP.kkep illerin kendilerine mahsus re ıs· 
Jeride vardı. Bu mevkiler iniydi kabile reisleri hareketlerinden çok defa 
müstakildi. Bunlar kotmu devletlerleharp, sulh yaparlar. Bunun için azbir 
z .u.an scnra d~vlct şark ve garp Tu~ u'J-.1. h-.a:: üzere ikiye bölündü. 
(582) Şark Tukyu devleti bundan SOıocrıe sonra Çin hü :miyle yıkıldı. 
(630) Garp Tukyularının hakimiyetidahili mücadelelerle (659) da niha .. 
yc.t l-:..:du. 

- Türk Kutluk devleti -

Çin hakimi altına geçen §arki Tukyu kısında Aristokratlar Çini• 
l!veaindln "emnundular, çünkü Çini: er on:c:1.ra "fbe, ve hediyeler veri
yorlP.rdı. F .l;~:ıt halk tabakası bu hak•miyete kar~ büyük bir infial duyu· 
y.:>ı. du. r•:'."\y~t halk kütlesinin başına geçen Kutluk han Çinlileri .mağlup 
etti • (7 4 5 ) te U y g u r'l ar, Basmil ve Karluk'larla birlikte bu 
h&kemete nibr :--et verdiler. 

Tukyu devletinin Asya medeniyetinde bir rolü vardır. Şark Tukyu• 
ları Orhan abidelerini vücude getirmi~lerdir. 

TARİH EL KiTABI ----- 81-

Hilderik (Merave) isminde birininoğlu idi. Onun için bu sulaleye Me· 
ravenj sülalesi . dendi • Hilderikden sonra Klo • Vik kral oldu. 

Diğer kabilelerin krallarını öldürttü. Takriben (480) de Paris havzası· 
na ilerledi .. Sason civannda Roma'ldarı yukarı (Mozel) de Almanları 
mağlup etti. 

Luara kadar olan saha Frankl~ttı. Klodvik Parise büyük bir tan ve 
debdebeyle girdi. 

Franklar, Mayu ırmağı boyunca Şimali ve Cenubi Almanya arasına 
yayıldılar. Ve memleketi ikiye böldüler. 

Poatu geçitlerinde (Vizigot) ları mağlup ettiler. Frank hakimiyeti 
(Garon)a kadar teıüs etti. Merovenj sülalesi hükümdarlan işleri saray na· 
zırlarına bıraktılar. Saray nazırlanndan Şarlmartel Poatycde Arap istila• 
aını durdurdu. Ve Merovenj sülalesi yerine yeni bir ısülale kurdu. Bu aü• 
Hl.lenin adı (Karolenj) sülalesi oldu 

Fran~d:ıran ahllkı : 

Franklar Gol'ün timalinde yerle~tikleri zaman hala eski orta Asya 
adetlerini unutmamı§lardı. Hükümdar intihabı orta Asya' da)<i usullere 
göre yapılırdı. 

Merasim de aynı tekildeydi. Kabilelerin en asillerinden intihap edi· 
len kralı kalkan üstünde havaya kaldırırlardı. 

Mabutlan güneı ve gök gürültüsüydü. 

ispanyada ve Atrlkeda Ver:daller ı 

Oder vadisinde oturan Vandallar iV inci asırda Macaristan'a geç• 
tiler. V inci asırda Gol'ü geçtiler. lıpanya'ya yerleştiler. Süevler lapan· 
ya'nm §İmali garbisinde Gotlar ve Alanlar Katolanya'da yerleştiler. Ge· 
riden sıkıştıran Vizigotlar Vandalları Andalosya'ya doğru ısürdüler. 

Vandal devleti reisi Geneıerik Vandallar'ı Afrika'ya geçirdi, mak• 
sadı Roma'ya Afrika'dan hücümdü. Vandallar bir zaman Akdenize ha .. 
kim oldular. 

Romayı yağma ettiler. (455) Fakat bu devlet Afrika'da tutunamadı. 
Pek çabuk söndü. 

- Avar lmperatorluğu -

Araplar Vlinci uırda Avrupa' da göründüler. Bu orta Asya' dan gel· 
mi~ Türk kavimlerinden biriydi. 

Avar'lar garbi Gök Tüök camiasına mensup iken garbe yürüdü ... 
ler. Bir müddet Azak denizi kenarında kaldılar sonra bu günkü Macaris· 
ta.n ve Panonya'da yerle§tiler. 

Avar'lar lslavlarla münasebette bulundular, Bizans ile müahedeler 
aktettiler. 

Hatt! Bizans imparatoru Herakliyüs Avar'lnrın Tuna'yı tecavüz etmi
J.eceklerine dair olan vaitlerine inanmıyarak Bizan& hududuyla Avar bu-

• 
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[ Devl et Dem iryolları ilanları 1 

idaremizin mülga eskimalzeme deposunda bu kerre toplanan 
kısmen hurda ve kısmen tip harici mubtelifülcins lüks ve radyum 
lambaları: 110 mumluk mum kuvTelinde binlerce ampüller, müs
tamel elektrik dinamoları, telgraf ve elektrik teJlerine mahsus 
izolatörler ve suporları, lamba şişeleri, karyola ve karyola ıom
Yaları yazı makinesi, lrnpilya ve civatalar ve bunlara mümasil bin 
kalemi bulan bir çok hırdavat aleni müzayede suretinde satıla
caktır. Müzayede 2 - iV - 32 de saat 10 da başlıyacaktır. Talip 
olanların yevmi mezk<irde mağaza müdürlUğüne müracaatları 
ilan olunur. (1011) -
):· K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 1 J s. Mk. Sıfin':'!·r~omisyonu 1 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı ol:ı.n ve Süvari mektebinde mevcut 62 eğer 
t\"\·eice münakasaya konulan ve bil~ ve teferruatı pazarlıkla tamir ve ilc
lhara ihalesinden zarfı nazar edilen mal edilecektir. Pa:ıarhğı 17 mart 932 
341,500 kilo un, bu kere yeniden ka~ perşembe günü saat 16 ya kadar Har
J>alı zarf usulü ile münakasaya vaze. biye mektebindeki sntınalma komis· 
dilıni§tir. 30 - 1\lart - 932 çarşamb:ı yon unda icra kılınacaktır. 
tiinü saat 15 te ihale edilecektir. Şart Talipler:in izahat almak i~in her 
.rıaınesini görmek istiyenlcrin Jıer gün gün komisyona müracaatları ve pa
\'e taliplerin (lSOO) lira teminatı mu- zarlığa i~tirak için de muayyen vak· 
"8.kkate ,.e teklif mektuplarilc vakti tinde komisyonda hazır bulunmaları. 
ınuayyen ve saatte Konyada.ki satın (245) (999) 
alına komisyonuna müracaatlcri. "' * "' 

• 
(119) (904) Eyüpte Dikim evinde mevcut 

• • 
Harp Akademisi elektrik tesisatı 

f.aınirl 381 lirn 8 kuruş bede1i keşfiyle 
lniinakasaya konmuştur • İhalesi 
17 - 3 - 932 perşembe günü saat 15 te 
~Pılacaktır. Keşif namesinj görmek 
1~tiyenlerin her gün Ye pazarhl:rınn iş 
tirak edeceklerin yevmi muayyeninde l 
komisyonumuza müracaatları. 

(127) (992) 
• * * 

Aleni münakauya konulan 
'tıbbiye mektebinde mevcut 41 
kalem köhne eşyaya taliplerin 
•erdikleri fiat haddi layık görül
lbediğinden 22· Mart-932 Çar
!amba günü saat 16 da pazarlı
gı yapılacaktır. Taliplerin o gün 
l'e satte komisyonda bulunmala-
tl'ı eşyayı görmek istiyenlerin 
ıbbiye mektebi Md.ne müra-

caatları. (129) (1006) 
• • * 

Tire'deki kıt'alarm 7 · Nisan. 
932 den Temmuz 932 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan 135, 4~6 ki
lo ekmek 10- Mart- 932 tarihin
den İtibaren kapalı zarf usulile 
ınlillakasaya konmuştur. 6-Nisan 
932 çarıamba günü saat 14 te 
1'irc'de Aslc:eri söıtın alma ko
~isyonunda ihalesi yapılacaktır. 
.. alıplerin şartnameyi görmek 
liıcre her gün Tire Ödemiş as
keri lzmir Mst. MY. ve lstanbul 
Ilı. K. O. AL. SA. komisyonla· 
rına ihaleye · iştirak edeceklerin 
Yevmi mezkürda Tire saba 
alma komisyonuna müracaat
ları. (131) (1008) 

• * • 

muhtelif köhne e~ya aleni müza
yede surctile satılacaktır. Müzaye 
desi 20 mart 932 pazar günü sallt 
16 ya kadar Harbiye mektebin· 
deki satın alma komisyonunda ic 
nı kılınacaktır. Taliplerin fart • 
namesini görmek için komisyona 
köhne eıyaları görmek için Dikim 
evine ve münakasaya ittirak için 
de muayyen vakitte komisyonda 
hazır bulunmaları. (229) (718) 

* * • 
Kuleli Askeri liseıi için 1150 

takım elbise paıarlıkla imal et
tirilecektir. Pazarlığı 20-Mart-932 
pazar günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki satın al
ma komisyonunda icra edilecek
tir, Taliplerin ıartnamesini gör
mek için komisyona müracaat· 
]arı ve iştirak için de vakti mu-
ayyeninde hazır bulunma
ları. (244) (998) 

"' * • 
27 Takım elbise 
58 Adet yun 'fanift 
27 Çıft fotin 
Yukarda yazılı malzemeler Ha

va Makinist mektebi için ayrı 

ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 19-Mart-932 cumartesi 
günü saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebindeki satın alma komis
yonunda icra kılınacaktır. Talip
lerin nümunelcrini görmek için 
komisyona müracaatları ve pa
zarhğa iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (246) (1000) 

• • • 
Askeri Baytar mektebi ıçıo 

muhtelif eczayı baytariye aleni 
Ordu ihtiyacı için aleni miiza- münakasa suretile satın alioa-

)'ede iJe 5,000 çift mahmuz sa- caktır. Münakasası 20 Mart 932 
~il ahnacaktır. ihalesi 6 Nisan pazar günü saat 16 ya kadar 
. 32 Çarşamba günü saat l O da Harbiye mektebindekı satın alma 
•tta edilecektir. Taliplerin o gün komisyonunda icra kılınacaktır. 
~e saatte komisyonda bulunma- Taliplerin şartnamesini görmek 
lrı, nümuoesini görmek evsaf için komisyona müracaatları ve 
~e teraitini anlamak iıtcyenlerin iştirak için de muayyen vaktinde 
I er gün komisyona müracaat- komisyonda hazır bulunmaları. 
~ (130) (1007) (224) (693) 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kütahya Ziraat aletleri fabrikası için Türkiye dahilinde 

lbcvcut ve az müstamel olmak üzere 110Ci lira muhammen be· 
delli bir adet Üniversal Fireze tezgahı ve 2000 lira bedelli bir 
tdet kayışla müleharrık pires ve 70 Jira bedelli bir adet elle 
lbUteharrik küçük pires ve 200 Jira bedelli bir adet vida tezgahı 
te 350 lira kıymetinde oksijen kaynak cihazı ve 200 lira bedelli 
lbiidevvPr kulak makası ve 272 Jira muhammen bedeUi Dinaıno
lbetre, sağ ve sol pafta ve eğe ve hava çeliği ve 1000 lira mu· 
bu•llınıen bedelli bir adet şahmerdan 200 lira muhammen bedelli 
e e nıiiteharrik keski tezgahı, 400 tira muhammen bedelli 8 
:~~t çift mengeneli gürgen mara11goz tezgahı şartnameleri mu· 

1Qlbce ve ayrı ayn münakasa kaimeleriJe 24 Nisan 932 pazar 
~bij saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konul

'1flur. 

it . 2 - Şartnameleri Istanbul, Ankara, Izmir ve Bursa Villyet
'to. 'ti ~·raat ~ü~.ürlülderinew gönd~~iJmişt ir. Talip olanlar şeraiti 
tıkur Müdurlulderden ögrenebılır!er. 

~ S - Her makine için ayrı ayrı % 7,5 nishetiode depozito 
tQrilecektir. Taliplerin meıkfır gün ve saatte Vılayet daim1 En

lbenine müracaatları ilan olunur. (894) 

111 V~KITınH 
' Kü~~s~üz~~~~~ 

Acele sptlhk ve kirahk mU· 
kemmel köşk - Göztepede istas
yona dört beş dakil<:ı mes:ıfede. fevka· 
Ude nezaretli bir mevkide, harem daire· 
si (30) oday ı, külhanlı ve dört kurnalı 
hamamı, \ ' C ittis:ılinde mutb:ıhı, çamaşır

haneyi, musluklu kileri, iki yemek odası, 

terkos \'C telefonu, se!Amlık dairesi. Kd
gir jkf kıttan ibaru ve üç kısma kabili 
taksim on iki odayı , ahırı. garajı , büyük 
mutbak uşak odaları ile üç büyük bos· 
tan kurusunu, vasi çamlıklı <27) dönüm 
bahçeyi \ ' C müştemildtı saireyi havi ha
rem ve selamlık köşkler i, olduğu gibi b'r 
k:ıç kısma taksim edilerek kira ile de 
verilecektir. Talip olınlann Galauda 
Mehmet Ali pa~a hanında (41) nomraya 
saat on buçuktan hcşc kadar müracn:ıt 
eylemeleri. 

Acele saUhk apartman ve 
dUkkAnlar - . Kadıköyünde, Yelde· 
ğirmeni Çarşısında, dört yol ağzında, 
tahtında: Be~ dükklin, bir oda, ha!A ve 
bodrumu. fevkinde Dört daireli ve be · 
heri bir sofa, (4) oda. mutbah ve halayı 
havi emlak satılı k tır. Tı •ip olıınlann on 
buçuktan beşe kadar Galatada. Mehmet 
Ali pa~:ı hanında, (41) numron mürıı· 
cant eylemeleri. 

Cı§alofilunda satıUk mU· 
kemmel hane - Cığ:ıloğlunda U
gir dört kattan ibaret on oda, bir !'alon, 
bir cıhannüma, hir nıuıfok, bir kiler, hah· 
çe ve müştemilAtı sııireyi havi mükemmel 
hane satılıktır. Talip olanların Galatada 
Mehmet Ali p:ışıı hanında (41) numaraya 
müracaat e~ !emel eri 

Satıhk kfiglr hane - Divan· 
yolunda tramvay caddesinde kagi r dört 
J<attan ib:ırct don oda, bir mutfak, bir 
sarnıç, bir ı..uyu, dııraça)ı ha\j muntı· 
zam ve nczeıctl fevkııltdcli lidgir hane 
satılıktır. Talip olanların Gal:ıtada Meh· 
met Ali paşa hanında f4 1) numaraya 
müracaat cylemclerı. 

Ucuz ve acele satıhk otel 
ve kahvehane ve garaj - Sir
kecide Sıılkım~ rıunvı~ cadCfl'!Jnde 
(12) oda, ıki salon, \ e muşıcmllAu sai
rcyi havi otelle al tındaki kahvehanı: ve 
htisallndeki garaj ucuz aıılık tı r. Talip 
olanlann Galarada Mehmet Ali paşa hıı.· 
nında (41) n umarııva müracaat evlemcleri. . . 

Sa§lam ve kelepir irat sa• 
tın almak lstlyenlere - lstanbu
lun şererli \ ' C eğlencel i bir mevkiindc 
senevr (7.000) lirıı kira getiren emlak 
şatılıktır. (Bedeli için bir kısmı peşin 3(ı . 
nar.ık rnütf'b:ıki mukacsctcn ve yahut iki 
sene sonra verilmek üzere kolaylık gös· 
t~rilir) fazla mıılômat \'e t:ıfsilAt :ılmak Is· 

. tiyenler Gılatada Mehmet Ali paşa h:ı
nında (41 ) numaraya müracant eylemeleri. 

Acele satılık hane ve farın -
Rumelihisarında Alitorlak maha.llesinr.ie 
çeşme sokağında bir katı kAgir bir katı 

:ıhşnp iki knttan ib:ıret dôrt oda, bir 
mutfak, bir hamam, bir kuyu. bahçe, 
elektrik ve müştemilAtt saireyi ha\İ hane 
\'C ittisalinde fınn satılıktır. Talip olan· 
lann Ga'ntadı Mehmet Ali pn~a hanında 
(41) numarayı mür:ıcant eylemeleri 

Satılık dUkkAn - l\lahmmpa
şada l\ü kçıi hanı alt katında ayda ( 14) 
on dört lira kirası olan bir dülı: kAn sa 
tılıktır. Talip oianların Gıılarad:ı l\lehmct 
Ali pıtı hanında (41) numaraya müra· 
en.at eylemeleri. 

Acttle ve ucuz sat.lak ha· 
ne - Beyoğlunda Kamer hatun mahal· 
lesinde k~gir dört kattan ibaret (6) oda, 
bir mutfak, iki sofa, bir s:ırnıç, bahçe, 
elektrik ve müştemi!~tı saircyi hl\·i hane 
acele \ ' c ucuz sarılık olduğu gibi b 'r 
katı kiralıktır. Talıp olanlıırın saat on 
buçuktan hc~e kadar Galatada l\lcbmet 
Atı pışa hanında 141) numroya müracaat 
eylemeleri. 
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Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hatalıklar mutahassu11 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Jstan· 
bulda divanyolunda US numara!t hu· 
ıs111f kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ,.e t4!davi eder. Telefon: Js. 
tanbul (2. 22398) 

ı ______________ M_a_h_k __ e_ın_e __ v_• ___ ıc_r_a __ i_ıaıı ___ ıa_n _____________ , 

Jstanbul Birlnni iflA< mcmurluğundı:n: 

Müflis Elbiseci Ahmet Nuri 
efendinin akt eylediği kongurd3· 
to ve kongurdato şeraiti ifa edif
diğinden iflasın kaldmlmasına 

mahkemece karar veriJmiş oldu
ğu ilan olunur. 

T tanhul Aslire mahkemesi 3 iincü 
hukuk dairesinden: 

Bedia hanımın kocası Kasım
paşada Hacı Hüsrev mahallesin
de Araplar sokağında 51 No. lu 
hanede mukim Ekrem bey aley
hine açtığı boşanma davası üze
rine gönd~rilen davetiye üzerine 
mumaileyhin mezkur ikametgahı 
terk ile bir semti meçhule gitti
ğini bildirmiş ve bittalep ilanen 
tebliğat ifnsı karargir olmuş ve 
muhakeme gilnü olarak 4 · 4· 932 
Pazartesi saat 14 tayin edilmiı 
olmakla yevmü mezkQrda gelme
diği taktirde gıyap karan itti
hazı olunacağı ılan olunur. (26l4) 

lstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

Galatada Demirciler ~ok:ığında 12 nu
maralı deponun müsteciri iken halen 
fkametgAhı meçhul olan Romanya teb'ı· 

sındı:n l\lnd:ım Mari lstoyanoviçc. 
Onnik Seropyıın ... e Mihran f: mayan 

efen ileıe (7(14,50) yedi yüz dort lira 
elli kuruş horcunıızdan dolayı lstanbul 
Asliye Jkinci Ticaret i\lıhkemcsin ln dai· 
remize muhanel 932 38 numara <1c 
8·3·932 tarihli kararında Galmda De
mirciler so•. ağında 12 numaralı depodaki 
eşya \'e edcvııtınızcLın deyne \:Afi mik
tannın ihtiyaten hnczına karar veril miş 

olmığla mezkOr depodaki cşyalarınııdan 
bir :ıdet ln~iliz li:ılimaks m:ırka Pılınya 
\'e bir adet lngiliz ~alifaks mı::ka mat· 
kap keza bir adet J Iılıfaks marka ı ez
g~hlı torno ile hir ndct Amerik:ı mamu· 
!Atından küçük lm'ıda matkabını.z hııczn 
al ınarak tımamlaıına t 750) yedi yüz el li 
lir:ı kıymet konul:ırnk yine ayni depo· 
mızda k:ılm:ık sureti ) le yedi emanetin 
Kemankeş mıhalle~i Muhtarı Abdülrah· 
man Ali Heye tevdi edilmek sarctiyJe 
emri hacr.ın 10-3 · 982 rırıhinde dılrcnıiz· 
ce ınfaz edilmiş olmağl:ı i~bc muame· 
Jc} e 'aki i tmı zlarınızı ili n tarihinden iti
bar en l ;, giln ıçinde bizzat 'eya tarafı
nızdan hir vcliili ı.anunl göndermek su
retiyle !ti razd:ı. muhayyer bulunduğunur.u 
natı k hacz zabı t vara t· a ~lylc işbu ihtiyatt 
hac.T. kar ar sureti 93 ... ~5 1 dosya nema · 
rasiylc t:mıfınıı:ı ilAnen tebliğ olunur. 

(2633) 

Beşinci icra Memurluğundan: 
Mahcu z \'e satı1m:ısına karar Hrilen 

Gardcrop, f.a\•amano, Ayna, H:ılı. Set· 
cade, Sandalya \C sair e~yai be}tiycnin 
30 4 932 musadı f cumnnesi günü saat 
10 dan itibaren B:ıkırköyünde lske' e cad· 
desindr 80 numaralı hııncd• açık artırma 

ile satılacağından talip olanların memu · 
runa mü• :ıcnat ctmel~ri i!An olunur. (2635) 

Urfa i\1üddeiumumilığinden: 

Muddei Urfanın Hekim dede 
mahallesinden Memet oğlu Pi
çakçi Ömer tarafından muddei 
aleyh lbrahim ~fendi oğlu Nacar 
Memet ve rufakaai aleyhine ika
me eyledıgi mahallei mezkürda 
kain Sağı Haci bakı c ğlu Ali 
solu Bayram haneleri önü tarık am 
arkasi tank has ve Haci Seyit 
efendi hanesile mahdut hanenin 
iıalei şuyuu hakkında mumaileyh 
namina yazilan davetiye mahalli 
mechul olduğundan iade edilmit 
tebhğ makamina kaım olmak 
ilzrc muhakemenin 20·3·932 ta
rihinde icra kılınacağı ilan olunur. 

IJlatbaamıza gelen eserler: 

içtihat 
341 inci sa}'ısı çıkmıştır. Tav

siye eder:z. 

Talebemurahhaslan çaArahyor 
Milli Tlırk talebe birliği kon

gre riyasetinden: 
Kongre ikinci içtimaını Mar

tın on sekizinci Cuma günü saat 
dokuzda Halkevinde aktedecek
tir. Biltün cemiyet murahhasları
n·n vakti muayyen::lc haur bu
lunmaları rica olunur. 

lstanbul İkinci icra Memurluğundan: 

Bir borçdan dolnyı mahcuz Ye 
satılması mukarrer muhtelif mar• 
kalı müceddet forograf makinası 
ve filim, kağıt ve fotograf leva• 
zimatı 20-3·932 tarihine müsadif 
Pazar ~ünü sa'at 10-11 den iti• 
baren Beyoğlunda Tünel Meyda• 
nında 511 numaralu dükan önün 
de bilmüzayede satılacağından 
taliplerin ycvm ve sa'atı mezkür 
de hazır bulunacak memuruna 
müraca'atları ilan olunur. (2626) 

- Istanbulda kumkapıda Muhsine 
hatun mahallesinde eski icadiye 
yeni Babayiğit sokağında 11 No. 
lu hanede mütevaffa Omer ağa 
varisi ve kızı Lutfiye hanım. 

J tanbul üçüncü icra memurluğundan: 
Cemil efendinin zimmetiniı:dc 

matlubu olduğunu iddia eyledi
ği 960 lira maa masraf tahsili 
hakkında haciz yoluyla vaki ta• 
kip talebi üı:erine tarafınıza gön· 
derilen ödeme emri ı::ahrına mil· 
ha~irinin verdiği meşrubatta mez· 
kur ikamctgahınızda olmadıiı· 
mı: ve elyevm ikametgibınızın 
meçhul bulunduğu göıterilmeti· 
ne binaen ılanen tebliğat ifaııaa 
karar verilmictir. Tarihi ilandan 
itibaren bir a~ zarfmda mur ... 
caatle bir itira:ı: dermeyan eyle
mez ve anı takip eden sekiz gün 
içinde borcu eda eylemediğiniz 
taktirde hakkınızda gıy·abco mu· 
amelatı icraiyeye devam oluna· 
cağı meıkiır ödeme emrinin teb· 
]iğ makamına kaim olmak üzere 
i an olunur. (2628) 

Jmnbul mahkemci c;Ji~ ye 6 ci hukak 
daıresindcn : 

Et ycmezde sultan çeşmesinde 
çeşme sokağında 1 N: lu hane
de sakin şevki efendi ile sari 
güzelde taksim ıokağında 2 N: 
lu hanede .dülger Mustafaağanın 
mahdunf.:I Mehmet efendi nez.· 
dinde sab.in temıi hanım beyni .. 
mizdc mütekevvin tescili telak 
davasından dolayi tahkikat iki 
tarafın buzurilc ikmal edilmiı 
ve evrak mahkemeye sevk edil· 
mif isede mumaileyh şevki efen
di müçtemi muhakeme i,çün ta· 
yin olunan günde gelmediginden 
ve vekil dahi göndermediginden 
kendisine muameleli giyap kara· 
rı tebliği kararkir olmuş ve mu· 
maileyhin İltimetğahi halen meç· 
hul olduğundan keyfiyetin ilanen 
tebliği kararkir olmuş •e ye•mi 
muhakeme olarak 26-3- 932 cu
ma ertesi saat ona tayin olun• 
muş oldugundan ol güne Yeva• 
kitte lstanbut aıliye altınci hu .. 
kuk mahkemesine gelmediği ve 
vekil dahi göndermediği taktirde 
hukul usul muhakeler kanunun 
seraba.ti dairesinde hakkında mu
amelati mukteziyei kanuniyesi 
ifa o!unacsgi malumu olmak U
ze rc ilan olunur. (2632) 

Beşiktaş ikinci hukukundan: 
Beşilaaşt:ı Muradiye mahallesinde bi· 

rinci \e ni sokakta J 5 nuro:ıralı hanede 
mukhı L' kudar hukuk rn ııhkcmesi kA· 
tlplığinden nıuteknit Ahmet .Zühtü beyin 
akıl ha .talı~ı ı le malOli yeti dolayısiyle 
ıahti h ere ahnm :ı sın a \'e t cndisin • bem
~ iresi 1akhule hanımın \ 2.'İ tayinine 
14 3 932 tarihinde ~ a rar \'erilmi~ olduğu 

a'ı\kadaran c1 mn!O m olmak üzere ilAn 
olunur. (l 634) 

ı ~tnnbul be inci icra rr.eruur!uğundın: 

Bir deyinde:ı dolayı mahcuz 
ve paraya çeı.·r i! mesi L.arargir o
lan 4 adet Portekiı vazosı le bir 
adet testi 17-Mart - 932 tarihine 
müsad ıf perşembe saat 17 itiba· 
ren 1 epe başında Perapalas kar .. 
şısında anti kacı dükkanı önünde 
satılacağından talip olanların yev .. 
nJi mezkurde ve mahallinde bu· 
Junacak memu"una müracaatlan 
ilin olunur. (2631} 
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Tüırkiye imar Bankası Türk Anonim Şirketinin 
l.latlôbat 1931 Senesi Bilançosu Dilyunat 

Hissedarlar: 

T. L. K. 

686 670 Sermay&: 
Alacakhlar: 

T.L. K. .,_ ___ ,_ 
lOOOOO I 

Kasa ve BankalP 
Kasa me\'cudu 
Ban kalırdı 

87.828.89 
77.573.7;i 

lfi:i.402.M 165 402 6 

Vadesiz H. C 
Vadeli tc\'diat 
Muhtelif alacaklılar 

939.522.68 
:-3,361.58 
~8057,42 

=-
Senetler: 

Cüzdanda 
;\luhıbirlerde 

144.195,69 
12.138.18 

146:1:H.8? 146 333 87 

.150941 ,68 

Demirbaş e•ya imha payı 
ihtiyat akçası 

350 941 68 

3 960 ı~l 
6 038 311 

26 014 7~ 
974 549 94 

San temettU 
Avanslar: Nazım f oc;Pr: lar 

1 
Borçlu H. C 
Emti:ı mukabilt 
E~hırn 

lnşıııt İçin 
ı'.\lüşterek inşaat için 
Tüccar senetlerine 

Muhtelif metlObat 

125,812.31 
22,CJSl.85 
37.088,9.? 

:'i2,905.19 
18,218.84 
26840 . ."6 

28.1,847.67 

59.585.1 2 

10/iOO 

283 847 6i 
59 585 12 
10 000 
22 750 85 

atın alınan esham 
Tesis masrafı 
Demirbaş eşya 
Nazım hesaplar 

12 364 7 
974 549 94 ---------

YekQn. • • ~ 361 5041~ 

Mablt 
TUrkiy6nln ve bUtUn Yakın Şarkın en mUkemmel, en 

nefis, en bUyUk (80 sa!'::ifelik) en ucnz mecmuası 

Yeni hedlyelerjyle Abonelerin nushası. 

Yalnız 15 K1lruşa gelir 
Seneli§l: 480 kuruş 

Alh ayhS}: 240 ., 

Uç aylıAı: 125 ,, 

Senelik abonelere (300), Altı ay:ık abonelere (150}, Üç 
aylık abonelere (75) kuruş!uk kitap hediye edilir. 

NUmune nUshesı ve ~l§or şerait her lstryene 

meccanen gönderilir 

Adres: Dilsiz hanı 1-2 

Kiralık l{agir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş karatı Vakftye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 6, l 4 numaralı haneler üçer 41, 55 
numarala haneler birer sene 1/3, 7, 11 numaralı dükkanlar birer 
sene müddetle kiraya verileceğinden 28 Şubat 932 tarihinden 
itibaren Yirmi gun müddetle aleni müzayedeye vaz edilmittir. 
Talip olanların ve daha ziyade malumat almak iıtiyenlerin Martın 
yirmi birinci pazartesi günü saat on üçe kadar mahalJi mezkiirda 
54 numarada Mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkurun saat 
on üçünden on beşme kadak lstanbul Evkaf müdiriyetinde idare 
encümenine müracaat etmeleri. (729) 

YekOn ••• 2 361 504 !:!., -
ZAYILER ' 

l 928 senesi Sarıyer ilk mekte
binden almış olduğum tebadet 
namemi zayi eyledim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Sarıyer ort:ı çeşme 

~ihaf 

§ Zevcim Osman Şevket efen
diden mubatses ı ooı numaralı 

maaş cüzdanımı ve senedi resmiy!e 
nüfus teskeremi ve tatbik müh
rümü zayi ettim. Yenilerini ala
cağımdan evvelkilerin hükm:i 
olmadıgmı ifan ederim. (2627) 

H~yazıt kAtiosinan mehalle~inde 
t ~- J 5 hanede Müuevver 

VAKiT 
Adres: htanbul Ankara cadde~ı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Y:m isleri 2.4.~79 ve 

2.3872 ıdare 2 4:370 
Posta kutusu: 46. 

Telgraf: lstanbul Vııkıt 

Abone !•rtlar1: 
1 ~ f> 12 Aylık 

Duhilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Hariçte 800 14~0 2i00 

!!!_n !&rtlarımız: 
Resmi Husu!ll 

Satırı ıo Kş 12.50 l\ş 
Santim• 20 - 2.i 

KUçUk ilin şartlarımız : 
ı :! .1 ,. 1-10 üefah 

Jandarma Sat nalına Komisyonundan: 
114: 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası t8·Mart-932 

cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 

30 50 65 75 100 Kurus 
A - Aboneler1mızin her üç avlı 

t!;ı içın bir defa meccanen~iir 
B - 4 satırı geçen ili\nlmn fazla 
satırı için !'i kuru~ zammolunur. 

Te nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için 
teminatlarile beraber meıkür günün muayyen saatine kadar ko-
misyonumuza müracaatları. 1851) • 

tr--
i 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umum1 

hE'!'lrh :ıt müdürü: Refik Ahmrt 

1\ Z 1\ M 1 S (J H""U l ETLE 
istasyon bulma jmkanl 

otomatik ısl<ala 

TfLEFUNKEN 340 

ile mücehhez 
RRDYO RHİZfsr 

lstimalinln besateti ile temayüz etmektedir. 
Bir cereyan Prizi .. .... Duğmeyi çe\Iİrmekle 

ziyadar otomatik ıskala üzerinde 
bilumum a\lrupa istasyonları nazar. 
1 n t 1 h a b ı n ı z a v a z e d ı 1 m i ~ o 1 u r 1 a r. 

;; 
g Evinizde tecrubeye hazırız 

TELEFUNKEN 
B O U R L A B İ R A O E R L E R v e Ş•• 

iş arıyanlar • • 
ıçın 

Türkçe okumak- yazmak bilen efendiler Şirket, mağa1.a ve banka kalemle~in· 
de ışe girmek iç:n. 4 ni~anı kadar fleyoğlunda, Ameıikan sefareıhnnesı 

yanında Ko. 42 lis&n ve Tjcaret dersanesine müracaat edip ticaret 

der~lerin proğramını meccanen almaları ilan olunur. 

İll••••-c::ıwıı-a•ı.......ıA Agop P akraduni 

Kütahya vilayetinden: 

-

1 Kütahya memleket hastanesi için 6000 lira muhammen be
delli bir rontken cihazı ve alAt ve edevatı ile 2o beygir lrnvve-

tinde tam Diıel ve Jeneratö~lü Akuple olmak üzeı e bir motör 
şartnamesi mucibince ve bunların gümrük resmi vilayete ve 
Kütahyaya kadar sigorta nakliye, montaj ve sair masrafları 

müteaahbide ait o lmak şartiyle komple olarak 10 Mart 932 ta
rihinden 11 mayıs 932 tarihine kadar kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konmuttur. 

2- ihale 11 Mayıs 932 çarşamba günü saat 15 le Kütahya
da daimi encümeni huzurunda icra edilecektir 

3 - Şartnamenin birer sureti lstanbul, Ankara, lzmir Sıhhat 
Müdürlüklerine gönderilmittir. T alipl~r mezkür müdürlüklerden 
ve villyetimiıden teraiti öğrenebilirler. 

4 Taliplerin mezkür ihale günü ve saatinden evvel 661 nu
maralı münakasa ve ibalat kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mu· 

cibince teklifnameleriyle yüzde yedi buçuk nispetinde teminat 
muvakkate makbuzlarını Teya dauka kefaletlerini havi teklif 
zarflarını Villyet makamına göndermeleri ilin olunur. (832) 

, J.. . > ..... 

-, 
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KUTUP Ki şifi 
Çeki rge 

Cumartesi Günü 
Mabarrlrl • • 

19 MART 
--

Başlanıror 


