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Amerika Sov7et Basyaaıa kanetıemaeslal istiyor ı 
TBrkiye • Iran münaaebatı ı 2 

Kızıldize-Trabzon Transit Yolunu 
Bir Gün Evvel Bitirmek Lazımdır 

tonu bulacaktır. Bu da transit mua-

Asılsız 
Şayialar 
Kabin~de Türkiye tile Iran arasında siyast 

aahfyette hiçbir ihtilaf mevzuu bu· 
lumnadrğına göre iki memleketin iktı 
aadl miinasebatını tanzim etmek için 
en mühim vasıta Trabzon • Kızıldize 
traneit yolu meselesi vardır. Çünkü 
bu yol han harici ticaretinin en tabii 
aeçit yeridir. vakıa lran ha1ı1annm 
transit merkezi bugün lstanbuldan 
Londraya geçmişse de bunun için ile
riye sürebilecek sebeplerin hemen 
hepsi arızi ve geçici şeylerdir. Bu yo
lun ehemmiyeti hükumetçe de takdir 
eclildlfl iç.in esasen bugün inşasına 
da başlanmı§ bulunmaktadır. Niha
yet Bd sene içersinde ikmal edilmiş 

olacaktır. Binaenaleyh Trabzon -
Kızıldize transit yolunun inşası bit • 
tikten ve bu yolda şimdiye kadar 
nakliye vasıtası olarak kullanılmış o 
lan develerin yerine kamyonlar kaim 
olduktan sonra lran tüccarlarının bu 
yolda görecekleri kolaylık n emni
yet uımumt dhan buhranının müsait 
oMufu derecede transit işlerinin eski 
inkişafını iade edeeek'iir. 

melatı tarikile Türk topraklarına ha· Tebeddülat 
riçten (1) milyon liradan (3) milyon 

liraya kadar para girmesi demektir. Yapılmıyacak 
Bundan başka Trabzon - Kızıl-

dize transit yolu yapıldıktan sonra Qün bir sabah refikımiz ka
yeniden eski mecrasını bulacak olan biaede bazı tadilat olacaiına 
ticaret eşyasy Karadenizden hiç ol • dair ıayialar deveran ettigı· "ni 
mazsa lstanbula kadar da Türk ban• 
dırah vapurlarla nakledilecektir. Bu fakat bu ıayiaları teyit ede-
suretle Iran transit muamelatının cek bir haber alınamadığını 
artmasından Karadenize işJiyen yazmııtı. 

Türl< gemileri de istifade edecektir. Ankara muhabirimizden ıor
Nihayet yapılacak nakliyat eşyaya duk ve bu ıayiaların asılsız 
da münhasır kalmıyacaktır. Bir çok olduj'unu allladık. Muhabiri
lranh yolcular da A vrupaya giderken 
ve gelirken bu yolu ve bu yoldaki va mizin cevabı ıudur: 
sıtalarr tercih edeceklerdir. Ankara, 18 (Vakıt) - Ka· 

Maamafih ilave edelim ki, Türl<lye binede tebeddUIAt yapılacağı
ile Jran arasındaki iktısadi münase- na dair olan fayialar aaılaızdır. 
bat transit muamelfttından başka .._ ___ ,,.... __________ .....,.. 

::ğ~:d;:kd::~r:k;:::a~:i~a~!~:: Yunan·ıstanda ne-
izdir. Binaenaleyh aradaki nakhye 

Bu inldşaftan beklenen ilk netice
nin rakamla ifadesi şudur: Bugün 
İran traıWt malları Trabzona kadar 
develerle geliyor. Bunun için bir ay -
Clan fazla bir zaman istiyor. Halbuki 
bu yol yapılıp da kamyonlar işlemiyc 
bqlayınca nihayet dört günde mal • 
Ju r.ın hududundan Trabzona gele· 

Şimdi senede ancak (1500 -
ltoo) tondan ibaret olan transit nak
Jlntı yavaş ya\•aş (40,000 - 4:>,000) 

vesarti arttıkça ve Jmlaylrklar temin 
olundukça Türkler İranlılara milli 
mahsullerinden bir çok şeyler sata
bilecekleri gi.bi İranlılardan da gene 
bir çok mal alabilirler. 

l\leseıa Türkiyeden lrana tıhbi 
miistahzarat, kolonya, sabun, zeytin
yağr. zeytin, ipekli kumaşlar, kondu • 
ra, mamul çorap, deri işleri sevkolu· 

· i ; sura Xilıki7eU yeU .... ek 
11Tta-ma ra ..... traada 

rağbet bulabilfr. TOrldye de tran • 
Mehmet Asım 

.\it tarafı 2 inci sAyıfamızda. J 

''Rüstemiye,, izmire gitti 

' 

Mühürlü ambarlar orada boşalhla
rak muayene edilecek 

Bulunan şifreli mektupta ne var ? 

RDstem lre vapuru ..ri sahlplerlnden All B. 
Batumdan limanımıza gelen sıkı bir aroma yapılması ıçın 

Rn.temiye vapurunda kaçak eı- keyfiyet telgrafla lzmir ibtisaa 
Ja bulunduğu hakkınds yapılan mahkemesine bildirilmİftİr. iddia 
ilıbar Ozerine baılayan tahkikat edildiiine ı6re vapurda bulunan-
devam etmektedir. . . 

Vapurun bamuleainden mühim dan maada daha • bır mıkdar 
bir lmmı lzmire aittir. Vapurda havyar, ıeker, llstık ve votka 
lakı bir aranma yapılması için vardır. 
••urun burada tevkif edilmesi şıtrell bir mektup mu? 
"-purda eay~s~ ola~ tüccar~n Kaydedildiğine göre Rilıteıni· 
larar ı.a~meıını mucıp olacagı ye vapurunun kaptanı Sabri Ef. 
llazarı ıtıbara alınarak andarlar nin bavulunda şifreli bir mek-
lllllh&rlendikten sonra memur- t · d b 1 t M ktub 
ı._ . d up a u unmuş ur. e un 
~ n~zaret~ altın .. a ~apu;~ muhteviyatı heanz anla1ılamamıı-

ler oluyor? 
Yunan kabinesi 
değiımek üzre 

Yunan ba.,reklll M. Venlze~o• 

Atına, 18 (AA)- Ajans Ha
vuın Yunanistan muhabiri bil
diriyor: 

Atheneika Nea gazeteıi, M. 
Venizeloıun Cemiyeti Akvam 
mali komitesi, Yunanistan mali
yeai hakkında karar vermiş ol
sa bile komitedeki Vunau mO-
meuillerinin Parisi terkederek 
avdet etmelerini talep ettiğini 
yazıyor. 

Siyaıi mubafil, M. V enizeloıun 
bu hareketle silratli kararlarla 
vaziyetin tenevvürflnil muıirran 
istemeyi muvafık bulduğunu zan
netmektedir. 

Baıvekil milJi bir kabine teş· 
kiline teşebbllı edecek ve mu· 
vaffak olamazsa geniş bir te
merküz kabinesi tesis etmiye 
çaışacaktır. 

1 11ııı:. • ııtmeıdınne hmuskaat ete ! - tır. Fakat bunda Şeyh Esat ve 
:-:--, Ye vapur n are e e mış- . "b d . ) 

1 1 
• 

tir. ıttı a ı ıı im meıe e erı muvzuu 
lskenderlye 1 

Ticaret Mftmesslllmlz Vapurun burada kaldıiı müd- bahsedildiği zannedilmektedir. 
det zarfında yapılan aranmada Bu mektubun miihim bir memu-
lla&lıim mikdarda manifesto ha- riyct iıgal eden biriline ait ol-
rid kaçak havyttr bulunmuıtur. dutu söylenmektedir. Polis tah-
\'ıpanm lzmire muvasalatında kikata devam etmektedir. 

Ankara, 18 (V akıt) - lsken
deriyede ihdas olunan ticaret 
mDmessilliğimize Suphi Ziya B. 
tayin edilmiıtir. 

(Yazısı 2 inci -yfamızda) 

Uzak Şarkta harp 
yeniden mi başlıyor? 
100 bin Çin gönüllüsü Mukden 

üzerine yürümiye başladı ... 
Japonyada dabllt vaziyet çok karışmıştır 
-'\&kert bir darbel hftktl.metten bahsediliyor 

BUyUk Japon kumandanlerı, harblfe nazırlyle birlikte 
vazıyetl tetkik edlrorler · 

Şanghay, 18 (A. A.) - Çitı mena•j Ji gönüllüler Makdeııi Japonların el 
biinden gelen telgraflara nazaran Çin (LIJ.tlen aaıJfagı ~) 

Habeşistan Başvekili 
Dün şehrimize· geldi , akşam 

Ankaraya hareket etti 
Gazimize , Habeş lmperatorunun bir 
teşekkllr mektubunu takdim ~d_g,_c8k 

Habeşistan imparatorluğunun ba§ .. 
vekili M. Beciranda Zallaka refaka ro-- ... ~~~~~~~~~~: 
tinde Habeşistanm Paris sef ard 
mulahatgtizan M. Tagen olduğu hal 
de dünkü semplon ekspresHe şehrimi ' 
ze gelmiş ve akşamki trenle Ankara 
ya hareket etmiştir. 

Fevkallde murahhas sıfatiyle ~· 

yatıat eden Habeşistan başvekili tren 
den çıktıktan sonra Perapalas oteli . 
ne giderek bir müddet istirahat et . 
ınif, müteakiben Topkapı saraym1 "' 
müzeleri ziyaret etmiştir. 

BQfvekil Ankaraga hareketinden 
evvel bir muharririmize şunları BÖi/' 

lemiıtir: 

- Habeşistan imparatoru Rasta • 
fari hazretlerinin cültlsundan sonra. 
imparatorluğun muhte1if milletler t a 
rafından kabul ,.e tasdiki dolayısıyla 
teşekkür maksadıyla seyahat ediyor 
ve devlet reislerine imparator hazret
lerinin mektubunu takdim ediyoruz. 
Şimdiye kadar Felemenk. İngiltere 

tfebe' b•tveKl11 M. Beclranaa 
Zallaka dOn ,ehrlmlzde 

n Fransaya gittik. Buraya Pari8tea 
(Lütfen ıaglagı reviriniz) 

Bef - Kızım , •u elli llrahlı 9Gtar , kar,ı kllfedeld 
kllr dllençlıe bozduruver ı.. 
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Kitap kuponları
mızı biriktiriniz ! 

Dahili 1 
Ve 

Ha.raci So Telgrallar 

1 
..., ______________________ .... 

lerinden almrya hazırlanmakta n bu· 
ınun için mezkur şehir karşısında mu 
him kuvvetler toplamaktadırlar. Soy 
Jendiğine göre, 100 bin kL5ilik diğer 

bir kuvvet daha 3 kola münkasim ola 
ralt Mukdene doğru yürümekte ve 
yoIIan üzerinde yen~ Mançuri devle• 
tine ait olarak tesadüf ettikleri bü • 
tün al!metleri tahrip etmektedirler. 

Amerika 
Rusyanın kuvvet· 
lenmesini istiyor 

Moskova, 18 (AA) - Lon· 
dradan bildirildiğ:ne göre Va

ıington mahafili Sovyet Rus· 
nın tanınması meselesini tetkik 
etmektedir. 

Cemahiri müttehide uzak 
.Japonlann Mukdende örfi idare şarkta bir lrnYVet mÜTazenes 

ilan ettikleri n şehrin ehemmiyetli tesis için Sovyet Rusyanın 
askerl noktalarile kapılarına toplar lrnvvellenmesini arzu etmekte· 
tabi·ye eyledikleri bildiriliyor. 

Şanghay, 18 (A A.) _ Sulh mü • dir. Cemahiri miittehide Sov· 
zakerntında bir tevakkuf devresi hu • yet Rusya ile mukarencte ka· 
suJe gelmiştir. Şimdi herkesin nazan rar verdiği takdirde atacaiı 
dikkati Japonyanın dahili vaziyetine ilk adım Sovyet Rusyaya bir 
müteveccihtir. heyeti murahhasa göndererek 

Çünkü Japonyada pek yakında bir ticaret muahedesi aktetmek 
askeri darbei hükQmet yapılacağına olacaktır. 
dafr musfrrane bir talnm ş:ıyialıır det"-------------...:ı 
veran etmektedir. f 

fyf maJOmat aJmak1a olan ve Çin raDS8nJil mali 
davasına tarnftar bulunan bir ta. vaziyeti nedir? 
lam kimseler 5anghaydaki Japon 
murahhaslan tarafından kabul e • Pariı, 18 (A.A.) - ( Havas 1 
dilmiş olan prtlar, Tokyo hükOme Ayan meclisini maliye encümeni, 
tince reddedildikçe bir sulh muka • maliye nazırını dinledikten sonra 
ve1enamesi vücuda getirilmesinin pek encümenin umumi mazbata mu
ümitsiz olduğunu beyan etmek'Udir · harririni meclis kilrıüsüne Fran
Jer. 

Jeneral Suhnomoto'rıun muhtelit •anın hakiki mali •aziyetini ve 
livası Ujinaya müteveccihen vapura meb'usan meclisine tevdi edilmiş 
binmiştir. Bu esnada bJrcok mfihim • olan bütçenin mahiyetini tasrih 
mevat. yiyecek, içecek ve~ harp levazr· ve tavzihe davet etmete karar 
mı mütemadiyen gelmektedir. vermiıtir. 

Nankfnden gelen bir telgraf. Tchnn Encümen bundan baıka, büt-
Kai Chek'in askerl meclis Teisll~ ile ceyi 37 Mart tarihinden evYel 
erkanıharbiye :reisliğini deruhte et 
mfş olduı'Funu bildirmektedir. .. tasdik ve kabul ettirmek mak· 
Japonlar mevzilerlnl takvfye sadile bütün faa.liyetini sarfetme· 

ediyorlar ğe ve gelecek aenelere ait büt-
M~ova, 18 (A. A.) - Şanghay- celeri taahüt altına alarak umu· 

dnn hıldırildfğlne göre Japonlar bir mi mssrafları tehlikeye koyan 
taraftan yakında sulh müz:ıkerelerl- proje metnini reddetmeği'de ka
ne ba§\Macağı haberlerini fpaya de- rarlaşdırıl m hr. 
Yam ederlerken diğer taraftan dn 
Şanghay civnrmdaki mevzilerini tak M•• 
";yeden hali k~lmıyorlar. ·. unteblr milyonerin 

Şnnglıaya yeniden Japon harp cesedi yakıldı 
gcm:Jeriyle miihtmmat ve asker gel- Rocbester (New York eyaleti) 
mektedir. Geıiye alınmMı me\"zuu bah 
,;edilmiş ()lan 9 uncu fırka gelecektir. 18, (A.A) - Paskapoıluk kili-

6ovyetl 1 J sesinde yapılan dini merasimden er e aponlar arasında 
ınUsademe olduOu doAru de§ll sonra, müntehir milyoner East· 

l'ıfoskmıı, 18 (A. A.) - Tas ajan man'm cesedi yakılmııbr. 
ısınbı ı;alahiyettar mahnfilden aldığı Mumaileyhia külleri mahalli 
maJOmata göre Sovyet hudut muhn vilideti olan New York civarın· 
fızlariyle Japon kuvvetleri arasında daki Wattervile köyüne nakledi
Siberya hududunda müsadeıneler VU• lecek ve orada pederile valdesi· 
k_u bulduğuna ve bir Japon ta""""re 
eınin yere indirildiğine dair ı;~liz nin mezarlarının yanına defoedi-
membalanndan çıkan haberler haki- lec~ktir. 
kate mukarin değÜdir. Sovyet hu • -----------
dut muhatrzıanyıe Japon kuvvetleri Llndbergin çocuğu 
arasmda hiç bir müsademe vuku bul· hAIA. bulunamadı 
mamış ve hiç bir Japon tayyaresi de 
Sovyet arazisi üzerinde uçmamıştrr. New York, 18 (A.A) - Bugün 
Esasen Mançuride bulunan Japon 18 inci iÜn olduiu halde; polis, 
kuvvetleri Sovyet hududuna şimdiye Lindbergin yavrusunu bulmak 
kadar yaklaşmamrşlardır. için yaphğı bütün taharriyatta, 

Ecnebi aktörlere Amerlkiı 
sahneleri yasak 

Paris, l8 (A. A.) - Stockholm ban 
ettlerinden Hogmanın ~Iklyef;i üze • 
:rine borsa simsarlarından Barrault 
emniyeti süi ~timal ve piyasada ka .. 
!JUDa mugayir muamelelere giriMnek 
eünnOnden dolayı tevkif eailml;tir. 

Ankarada y•ngın 
Ankara, 18 (Vakıt) - Bugün 

Hacıbayramda yangın çıktı fakat 
geniflemesine mevdan verilme· 
den itfaiye tarafından söndüriHdü. 

··-························-·················· ... ····-·· celiyoroz. 
Bu akpm Ankaraya giderek Reisf· 

cümhur hazretlerine jmparatorumu 
%Un mektubunu takdim edeceğiz. 
Ha~da Türkiyeye ve Türk 

]ere kal"Şl büyük bir muhabbet ve te
?eecüh vardır. So• 8eneler içindeki 
lnkılAp hareketleriniz Haheşistanda 
büyük bir alfıka uyanchrmı~ ve mem 
11unfyetle karşılanmı~tır. lki memle . 
ket mllnasebatr son derece dostane • 
"4tfr. 

Ankarada a~ gün kaldıktan sonra 
Jf!ı sflınl tekrar bura:ra.se~ 

ilk gecedeki kadar muvaffakiyet 
iktisap edememiş olduğunu açık· 
ça kabul ve takdir etmektedir. 

Irak sefiri geliyor 
Ankara, 18 (Vakıt)- Irak se

firi Emir Zeyt Hz. lstanbula ha
reket etmiştir. 

Bir kazanç! 
Çocuk velileri 

Bu hediyemizi almak için 
sadece Yakıt karii olmanız 

klfldlr. 

Koıunlnrınıız 
Her gUn gazetemizin ba,h• 
ıının saı tarafındadır. iste• 

dtllnlz gUnden itibaren 
blrlktlreblllralnlz. 

Avrupa Amerika ya 
borcunu vermezse! .. 

Vaşington, 18 (A. A.) - Hariciye 
nezareti, Ccma.hiri müttehide hükume 
tinin harp borçlarının tesviyesi hak· 
kında yeniden müznkernt açmak ni -
yetinde olduğunu resmen tekzip et • 
me'·tedir. 

Reisidimhur l\I. Hooverin harp 
borslnnnın tenzilini arzu etmediği
ni ~öy1iyen Ayandan l\t. Reecl'e ce\'HP 
veren sabık hazine nazırı Ayandan 
:M. GJass şunlan söylemiştir: 

"Şimdiye kadar hasıl olmadıysada 
bile öyle vaziyetler tahassul edecek . 

tir ki, o zaman harp borçları mesele· 
sini yeniden tetkik etmek en hayati 
menfaatimiz icabından olacaktır. 

Farzediniz ki, A vrupahlar tediye 
edemiycceklerini açıkça söylediler. 
Ne yapacaksınız? Avrupalıların söy . 
lediklerini kabul edecek mısınız: 

yoksa harp etmek cihetlerini mi ilti
zam edeceksiniz?., 

1\1 Reed bu 5Özlere karşı yalnız şu 
bir kaç kelime ile cevap \'ermiştir: 

"Harbetmiyeceğimiz pek tabii ve 
a ik:\rdrr.,, 

Japonya neler istiyor? 
Tokyo, 18 (A.A.) - Bir mütareke akti hakkmd:ıki teklife 

dair Japon hükumeti tarafından tesbit edilen kat'ı tdlimat Ja
ponya'mn Çin orta elçiıine gönderi!m'ştir. 

Alınan malumata göre Japonya bir mütareke aletine mun
fakat için bir yuvarlak masa konferansı toplanmasını ileri sür· 
mektedir. Bu konferans Japon askerleri geri çekilmeden 
evvel emniyet ve selametin temini ve boykotaj meseleleri hak
kında tetkikatta bulunacaktır. 

Japon kabinesi sallanıyor 
Tokyo, 18 (A.A.) - Japonyada büküm süren vahim iktisadi 

buhranın lnukai kabines!nin düşmeaine ıebep olacağına kani 
bulunan siyasi mahafiJde milli bir hükumet teıkili ihtimali ye
niden mevzuu bahsolmıya başlamtır. 

Hakiki itilafın güçlüğünden 
bahsediliyor 

Cenevre, 18 (A.A.) - Dün Aksayı Şark daimi komisyonun
daki müzakere esnasında M. Boncour, reisin mütalcalarım tak
viye eylemiştir. 

Bunu müteakip, Çin mümessiline cevap veren M. Soto,hali 
hazırda muvakkat bir itilaf yapılması mevzuu babıo!duğunu 
fakat bilahare hakiki bir itil fa vu ut iç'n mUı:akercter icras; 

Jizım geldiğini söylemiştir. 
Bundan sonra reis M. Hymans, söz alarak, yapılan muhtelif 

beyanatı tebrike şayan görmüş ve evvelki komisyonun yazife 
!erini teşrih ve tesbit etmi tir. 

Bulgar başvekili moratoryom şayiası 
hakkında ne diyor? 

Sofya, lS <Hususi muhabirimizden) - Başnkil M. Muşanof 
borçlar meıelesi hakkında gazetecilere fU beyanatta bulunmuştur: 

- Bulgaristanın borçlarım ödemiyeceği ve martın on beşin
den aonra tediyahnı tatil edeceğine dair çıkarılan şayialar kat'i
yen doğru değildir. Evvelce de s~ylediğim gibi Bulgaristan bor-· 
cuna sadık kalmak istiyor. Fakat, yeterki ödiyecek iktidarda 
olalım. 

Biz bu hüsnü niyetledir ki Cemiyeti akYam mali komisyonuna 
müracaat ettik Ye alacaklılarımızla da Pariıte müzakereye girit
tik. Bundan başka vadesi gelmit olan taksiti tediye ettik. Fakat 
bizim hüsnü niyetimizi ıui iıtimal ederler ve ayDI yazıyet de
vam ederse ilan etmemize lüzum kalmadan moratoryom bir emri 
vaki olacaktır. 

Bulgaristan istikraz yapabiecek mi? 
Sofya, (Hususi muhabirimizden)- Bulgaristan hazine1i alac

caklılarıyle Bulgar murahhasları arasmda Pariste cereyan eden 
müzakere hakkında hükümete izahat vermek üzere buraya gelen 
Bulgar milli banka müdürü M. Momçilof'la görllştüm. Bana 
dedi ki: 

- Pariıteki mfizakere ıon iünlerde bize ümit nrecek bir 
şekil almıştır. Hükümet vadesi gelmit olan taksitin tediyesini 
emretti. D ğer taksitin tediyeıi gününe kadar bir tecil kararı 
alınacağına ve hatta bir istikraz aktine munffakıyet hasıl ola
cağına eminim. 

Çoban piyesi 
Ankaara, 18 (A.A) - Çoban 

piyesi Halkevinde halka göste
rildi. Salonda boş yer kalmamış· 
tır. 

Teklrdal meb'usu Faik Beyin 
pederi vefat etti 

Ankara, 18 (A.A) -Tekirdağ 
meb'usu Faik beyin vefat eden 
pederi Alı Rıza beyin namazı 
bugün Hacıbayramda kılındıktan 
sonra defnedilıİıittir. Merasimde 
birçok meb'uslar ve aile dostları 
bulundu 

Bir borsa simsarı tevkif edildi 
Vaşington, 18 (A. A.) - Reisicüm

hur M. Hooverin imzasına iktiran e . 
den kanun mucibince fevkaJAde me -
ziyet ve ehliyet ıııa.hibi ak1örler müs· 
tesna olmak üzere ecnebi aktörler A· 
merikan tiyatrolannda icrayi san'at 
edemiyeceklerdir. Bu tethir ecnchi 
aktörleri muhaceret kanunu ahkamı
na Ubi tutmakta.dır. 

Yunan ve Belçıka seflrlerl 
Ankara, 18 (Yakıt)- Yunan 

ve Belçika sefirleri bu ıabah 

buraya reldiler. 

Türkiye - Iran 
Münasebatı 

[Baş makıılcınızdcn nıııbantl 

dan seccadeler, ipek kozası ye saire 
gibi şeyler alabilir. 

Yalnız Türk - tran ticari müna
sebatının bu yolda inkişaf bulabilme· 
si için Türklerle lranlılar arasında 
muhtelit şirketler tesis edilmesi, hu 
şiıketler vasıtasile gerek Türkiyede, 
gerek lranda satış ve mübadele mües 
seseleri açılması lazımdır. Fa· 
kat her iki mem1e1ı:etiıı sa • 
nayi Ye ticnret erbabı ara -
sında bu tarzda bir teşriki meıııal 
vukubulabilrnesi o kadar kolay de-
ğildir. Bunun için Türklerle lranlı -

" ıar arasmdn ynktndan tanışıkhklar, 
srkı münasebetler teessüs etmesi icap 
eder. Binaenr?.leyh bir taraftan Türk• 
lcr ve lranlılann biribirlerini tanı
mıya, diğer taraftan kendilerini kom 
şulanna tanıtmıya ihtiyaçları vnrdi?'. 
E~cr Türk ve lrıın gençleri ve müte
fekkirleri, münevverleri birlbirleriyle 
tamoıırlar, zaman zaman içtimalar ya. 
parlar, fikir ''e hislerile biribirlerine 
yaklaşırlarsa dif,er iş ndamlnnnın 

birihlrlcrini tanımalarına ye iktısadt 

sahalarda terıriki .mesai etmelerine 
yol açılmış olur. 

İş banl\ası muhterem müdürU Ce
lal Beyin İran seyahati hakkındaki 
tetkikatını ve intibalannı dinledik • 
ten sonra tabii olarak Tahranda b\r 
banka şubesi açıp açmamak hususun• 
dn'd karannı ö~renmek ihtiyacı his • 
sedili.ror. Onun için hen de kendisin· 
den bu ciheti sordum Ye "Iran tran • 
sit i"leri normal şekline girince Tah· 
randn bir banka şubesi at.ınayı fay -
dalı buluyoruz.,, cevabmı aldım. Bu 
cevaba bakarak iki, nihayet üç sene 
sonra Tahranda bir Türk bankasr 
açılmış olacağına hük'Inediyorum. 

Mehmet Asım 

Hu~~avlorı nıız 
Köylüye 

Ziraat vekilimizin sözleri 
Ziraat "vekili Muhlis bey ve• 

kaletin muhtelif işleri hakk1Dda 
,u beyanatta bulunmuıtur. 

- Buğday meselesı için he
nüz takarrür etmiş bir ıey yok· 
tur. M.:sele fırkadadır. Orada 
müzakereler devam ediyor. Ya
kında bir karar •erilecektir, Ve· 
kaletimiıle alakadar olan ilmi 
müessesatımızın teklmüliloe bü· 
yük bir ehemmiyet atfedilmekte· 
dir. Son zamanlarda bir tohum 
kongresi aktettik. Bu kongrede 
esaslı neticeler alınmıŞtır. Eski· 
şehirde yapılan tecrUbeler neti· 
cesinde hangi tohumların daha 
iyi ve daha verjmli olduAu an· 
laşılmı~tır. Verimli olduğu tespit 
edilen tohumlar muhtelif yerlere 
tevz.i edilmektedir. 

Ziraat mekteplerinde gayet 
ameli bir tedrisat programı tat• 
bik edılecektir. Bu proğramın 
esasatı az, fakat düz öğretmek, 
öğretilen şeyin tatbik1Da çalış
mak, tatbik edilmiyecck şeyleri 
öğretmemektedir. 

Enstitülere, ziraat mektebi ili· 
sine ayrıca ehemmiyet Yerilmek· 
tedir. Vebayı bakari ye diğer 
hayvan bastahklarıyle ehemmi• 
yetli bir mücadeleye giriımi§tir. 
ilk fırsatta bir orman kongresi 
aktedeceğiz. Memlekette hayvan 
cıhğa büyük bir ehemmiyet ve
rılmektedir. Karacabey hara11Dın 
hayvan ıslahı hususunda bUytık 
bir yardımı dokunmuştur. Yeni 
teessüs eden haralardan da n
m tvarız. 

Hayvancılığımızın istikbali fev-

kalidedir. 
Benzine ispirto katmak pro

jesi hazırlandı. Bu proje alikr 
dar vekaletler tarafından tetkik 
edilmektedir. 
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Meseleler 

Mali 

lngiliz_ parası itiba- Milli Türk Talebe Birlig" İ 
rını kazanıvor mu? 

Ecnebi kamblyolar1 tekrar 
lngiltereye dönmlye başlamış 

Londradan hususi olarak bildiri· 
ltyor: 

Dün talebe murahhasları Halk evinde toplandılar 

MaU senenin neticesine üç hafta 
kaldı. Bütçeyi tavzin için daha 24 mil 
7on lngiliz lirası varidat lazımdır. 
Geçen sene, ayni gün bütçedeki açık 
20 milyon İngiliz lirasıydı. 

Hukuk· ve mühendis mektebi murahhasları bir maddeye itiraz 
ettiler, fakat nizamname ekseriyetle kabul edildi 

Mali senenin son haf taları en az 
ınasraf yapılan ve alelek~r en çok 
varidat getiren haftalar olduğu için 
31 mart nihayetinde, bütçede Lord 
Snovdenin eylUide iktisat bütçesi için 
tahmin ettiği rakkamda.n daha fazla 
tahsiJat olacaktır. 

Mösyö Baldvin evvelki gün, İl· 
ford'da "·erdiği bir n"utukta demiştir• 
ki: 

- Bugün, bütçenin muvazene 
bulacağını biliyonız. He.-;abr cari ü • 
zerine yapılan istikrazların da bittiği 
ni biliyoruz. Bunların artık ebediyen 
bitmiş olmasını da temenni ederim. 
Bundan altı ay evvel, hepimizin, p:ı· 
rammn istikrarı husmmnda endi~e İ• 
çindeydik. Bugün ise dünyanın her 
tarafında, İngiliz Jirasmrn eıı emin 
para olarak telilcld edildiği görülü • 
yO'J'. Daha altı ay evvel ecnebi kapi -
ttil!:c;y()nlnn lngiıtereden oluk oluk 
drşan akıyordu. Bugün i~e gene oluk 
oluk akan lngiltereye dönmektedit- • 
ler. Bu da, fngilterenin piyas::adaki 
emniyetini ıtekrar tesis etmiş oldu • 
funt! gösterir. 

Kış mevsiminin şayani dikkat ha• 
diselerinden birisi de hububat fiyat , 
larmdaki istikrardır. Bundan evvel 
21 ay mütemadiyen sukut eden istih
salıi. t son üç ay içinde mahsus bir te· 
ref fü göstermiştir. 

Morvich'de verdiği bir nutukta 
SirYohu Simon, Jngnterenin hariçte• 
ki piyasasrnı yeniden tesis ettiğini 

söylemiştir. Hariciye vekaleti, ecnebi 
memleketlerdeki tesirleri görebilmek 
• ' P.ll ili~az;iyt!IJ:te olan.·atı:zaretli. Bu 
itı arla Sfr Yohu Simon a'emişbr 

ld: 
- \ "nevrede, Paris, Amerika ve 

bU~ün memleketlerdeki efkarı umu • 
rnivler, eski devletimizin artık inhi • 
lale doğru gittijpni .ıannederlerdi. 
Simdi Ingilterenin müşkül vazi · 
Yetlerden kultu1mak hassasına yeni . 
den bir iman hasıl olmuştur. tngilte-
7e ievletfnin tekrar eski vaziyetini 
·iktJsap edişinin dünya efkan umumi
Yesinde büyük bir tesir yaptığmr <ln 
söylemiye hacet görmiyorum. 

Yumurta sandıkları! 
Evvelki gün Haydupaşada 

fUphe üzerine iki yumurta san
dığı muayene edilmiş ve içinde 
eski Ye tarihi kıymetleri haiz iki 
kabartma taş eser bulunmuştur. 
Eaerler müzeye kaldırılmış, bu 
iti yapanlar hakkında tahkikata 
başlanmışbr. 

Milli Türk talebe birliğini ye
niden teşkil için Darülfünun Fa
külteleri ve yükıek mektepler 
murabbaıları dün ikinci toplan
malarını Halkevinde yapblar. 
Sabahleyin saat onda başlayan 
içtima akşam altıya kadar sürdü. 
lçtimaın bu kadar uzamasına 
yeni teşekkül etmekte olan bir
liğin nizamnamesinin okunarak 
kabulü ve idare heyetinin inti
habı ıebep oldu. 

Celse sabahleyin mülkiyeden 
Hüsnü Şükrü beyin riyaseti al· 
tında açıldı ve bir komisyon ta· 
rafından hazırlanmış olan yeni 
nizamnamenin okunmasına baş

landl. Nizamnamenin ikinci mad
desinde teşekkülün adı "Milli 
Türk talebe birliği,, olarak ifa· 
ret ediliyor ve birliği fakülte 
cemiyetleriyle yüksek mektepler 
cemiyetlerinin seçecekleri mu
rahhasların teşkil edecekleri zik
rolunuyordu. Bu maddenin okun
ması üzerine evvela hukuk fa
kültesi murahhasları, söz aldılar 
ve dediler ki: 

" Bu tetekküle milli Türk 
talebe birliği finvanı verilemez. 
Çünkü talebe birliği demek bü
tün me~tepler talebesinin birliği 
demektir. 

Halbuki birlik bugünkü nizam
nameye göre teşekkül ederse 
cemiyetler ittihadı veya birliğin
den başıka bir ıey olamı

yacaktır. Çünkn her mektepteki 
talebe cemiyetlerine kayıtlı de
ğildirler. Bu vazıyete göre nasıl 
olur da mektebinde 400 talebesi 
bulunan ve bu mevcuttan ancak: 
100 tanesinin teşkil ettiği bir 
cemiyet mektebin bütün talebe· 
sini temsil eder. Milli Türk ta
lebe birliğinin hakkiyle vücuda 
getirilmiı olması için bütün fa
külte ve yüksek mektep talebe
lerinin seçecekleri murahhasların 
Milli Türk talebe birliği idare 
heyetini teşkil etmeleri la:ıımdır. 
Böyle olursa bütün mektepler 
talebesi birlik altında topla?tmış 
olacaktır,,, 

Bu noktai nazar üzerinde her 
murabbaı kendi fikrini ıöyledi 
ve nizamnamenin bu maddesinin 
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Hakikaten bilhassa o sene sı
caklar değil güodiiz, hatta ge-
celeri bile tahammül edilmez bir 
raddeydi. Teıemmüı vakalan 
lıeıapsı:ıdı. 

Kiraz Ha~di beyse · derhal 
lıarekita reçilmesi fikrindeyidi. 
Fakat onun mayetindeki bir çok 
llnıera ve zabitan da Nureddin 
heyin fikrini ilti:ıam ederek son 
baharı beklemek tarafariydiler. 
Baktım olmayacak kumandan

ları, o mmtakanın en salahiyet-
tar Ye nafız reiıi olan Hadi 
~~yç Pı. yı Ye diğer bazı rüesayı 
Opladun. Böylece kurulan mec-

Tercüme ve iktibas hakkı malıfuz 

liste vaziyet bir kere daha esasla 
surette müzakere edildikten son
ra ekseriyetle harekatın havaların 
müsaadekir olacağı bir zamana 
tehiri kararlaştırıldı. 

Bu müddet zarfında karşımız
da cephe almış idris taraftarla
rının rüesasını elde etmek, böy
lece belki de hiç kan dökmedeaı 
bu iti hal ve fasletmek mümkün 
olabilecekti. 

Recep B. 

Beni Neşir kabilesi sarp bir 
dağa sığınmış çok harpçu ve ce
sur, o niıbette de meram anla· 

müzakeresi üç ıaat sürdü. 
Bu kadar müzakere ve müna

kaşaya ragmen Hukuk fakültesi 
ve Mühendıı mektebi murahhas
ları noktai nazarlarında israr et
tiler. munakaşanın uzadığını gö· 
ren reis her iki noktai nazan re
ye koydu. Neticede birliğin fa
külte ve yüksek mektebler ce
miyetleri murahhasları tarafından 
teşkil edilmesi fikri ekseriyetle 
kabul o~unmadığını gören Hu
kuk fakültesi ve Mühendis mek 
tebi talebeleri istıfa ettiklerini 
söyleyerek ictima salonunu terk· 

Tarih hocaları 
Ankarada toplan
maları hakkında 
tanıim geldi 

Tarih hocalarının Ankarada 
toplanmıya da. •et edildiklerini 
evt'elce yazmışhlc. Maarif veka· 
leti tarafmdan liseler, ve orta 
mektepler ve mualJiın mektepleri 
müdürlükler·ne yapılan bir tami-
me göre bu toplantı 2-11 tem
muz arası olacaktır. 

Tarih muallimlerine bu müd
det zarfında Türk tarih encüme
ni azası tarafından yeni tarih 
hakkında baza konferanslar ve
rilecektir. 
Çağmlan muallimler bu sene 

okuttukları bahislerden 3 : 5 kı
mmda takrir edilmek üzre kon
feranslar da •ereceklerdir. Mual-
limlt:r bu koferanslar için şim
diden notlarını hazırhyacaldar ve 

·davet edild ı kleri :ıaman notları 

maarif vekaletine tevdi edecek
lerdir. 

Muallimlerin bu içtimaında 

darülfünun tarih profesörleri de 
münekkit sıfatiyle hazu bulunacak
lardır. 

Bu sebeple bu sene lise ve 
orta mekteplerde tarib imtihan
ları ders senesinin ilk imtihanı 
olacaktır. 

Y1rbk evrakı nakdiye nerede 
değiştirilecek? 

Yırtık evrakı nakcliyenin teb
dili işinin Devlet bankasına ve
rildiği ya:ıılmıştır. Banka bu hu
susta merkezden henüz bir teb
ligat yapılmadığım söylemektedir. 

maz, gözlerini kan bürümüş bır 
kabileydi. Bunlar karşımızda bir 
türlü rabıt durmıyorlar, bizi 
ciddi bir surette tehdit ediyor
lardı. 

Nurettin B. fırkaıma mensup 
bir genç yüzbaşı, Recep B. 
• şimdi Halk fukası katibi umu
misi - yanma o civarı iyi tanıyan 
ve bilen Hadi Heyç Pş. yı ve bir 
miktar asker alarak bir sabah 
ileri hareket etti. itiraf ederim 
ki ben ateş gibi, cidal ve o ka
dar kibar genç ubilin geri dö
neceğinden çok tüpheli idim. 
Onun gittiği yerin neresi o!du
ğunu, çarpışacağı, uğraşacağı 

insanların kimler olduklarım çok 
eskiden \·e çok iyi bilirdim, ba
busüı tabii bir istihkAm gibi, bir 
kartal yuvası gibi tepemizde 
heybetli duran Beni Neşir dağı, 
şimdiye kadar nice kurbanlar 
yem " ştir .. Fakat genç zabitin o· 
raya gitmesi, orada çarpı~ması 

ettiler bu hadise reis tarafından 
teessürle karşılandıktan sonra 
nizamnamenin müzakeresine de
vam edildi ve 33 maddelik ni
zamname bazı degişikliklerle ka
bul olundu. 

Son olarak birlik idare heyeti 
intihabı yapıldı diger idare he
yetine Mülkiyeden Hasan Şükrü 
Baylardan Kemal, Edebtyattan 
Macit, Ticaretten Şevket, Han
dan Naci, Dişciden Mahir Far
makoloğdan Reşit, Mimardan 
Necmi, Tıbdan Muzaffer Canbu
lat beyler seçildi. 

Fi orya plajları 

Sahipleri 
Satmak 
istemiyorlar 
Belediyenin Ftorya plajlannı 

istimlake karar verdizi malüm
dur. Bu vazıyet kar,ısında plaj 
sahiplerinden sabık lstanbul 
meb'usu Şükrü bey düşüncelerini 
söylemiş ve demi ştir ki: 

- Bizim asıl anlıyamadığımız 
istimlak manasıdır. Belediye bir 
mahalli ancak menafii umumiye 
için istimlak edebilir. Plaj iılet
mei.de menafıi umumiye arasında 
münasebet mevcut olmadığını 
zannediyor.;Jm, Şehir meclisi ka
rarile bir hakkı tasarruf nasıl 
ihlal edilebilir. 

A•d me•eJe belediyenin bura
dan istifade etmesidir ki, buna 
ihtimal vermiyorum. Bugün is
timlak kararı veren tehir meclisi 
azalan gelecek s~neden itibaren 

şehir bütçesinde Florya plijları 
işletm~ açığı diye bir fuıl göre· 
ceklerinde şüp:ıe etmeıinler. Fil
hakika mısraflı ve geniş bir teı· 
kilat yapılacak, gelenlerin bir 
kısmından para ahnmıyacak, ne
ticede lstanbul halkının sırtına 

munzam bir yükten başka bir 
şey olmıyacaktır. 

Bu ışte senevi kA.rımız 12,000 
lirayı geçmemektedir. Belediye 
bu varidatı da temin cdemiye
cektir. 

Eğer belediye buranın imarını 
isti> orsa istimlakten evvel yapa
bileceği bir çok işler vardı. 

laıımdı, ve o biç, bir lahze bir 
aa tereddüt etmeden, gezmiye 
gider gibi sa'<İn, müsterih, hatta 
neş' eli yola çıktı. 

Oradan haber alıncaya kadar 
hep endişedeydik, merhum Nuret· 
tin pafa, biran o1duki habersiz 
kalmanın azabına dayanamadı: 

-Bizzat gidip vaziyeli görmek 
iıteyorum, diye yerinden kalktı, 
ben; 

- Bir az daha ıabır kuman
dan; bir parça daha bek!eyinizf 
derken, bir parça ıonra gelecek 
ıabrın ne biçim bir sabır olaca
ğını düşünüyor ve üzülüyordum. 

Kumandan bir daha yeriden 
kalktı; 

Eğer Recep beyin ne kıratta 
bir zabit olduğunu iyice bilme
sem, şu anda ümitsiz kalır ve 
yese düşerdim, fakat... 

Ve tam o sırada haber geldi: 
Recep bey asileri ezmişti! 
Asileri k1rmıf, lbımgelen mev-

kileri tutmu' orada idet olduğu 
veçbile rehineler almıf, yapılması 

Hakimiyeti milliye 
ve AkagündüzB. 
Recep B. dün bir fıkrayla 

vaziyeti tavzih etti 
_u•ıarrir A~{agündüz bey]e Kad

ro mecmı:ası nrMmtla çrkan müna .. 
kaşa münas~betıiyle Aka,,,aündüz Bey; 
Hakimiyeti l\filliyede bir tenkit ma •· 
kalesi neşretmiştir. 

Fakat ertesi gün Hakimiyeti l\fil
liyede szkan imzasız bir fıkrada A • 
kagündüz Be)in bu yazısının gazete
ye girişinin bir zohul ~ri olduğu 
yazılmıştı. 

Bu fıkrad:ın mütees~ir olan Aka • 
gündüz Bey gazeteden çekilmiye ka.-
rar ''ermiş ,.e ü-tifasmr vermiştir. Fa· 
lıat Akagündüz Beyin istifası kabul 
edilmemi' \'e dünkü Hakimiyeti M:il• 
llyede Halk Fırkası katibi umumi~I 
Recep Beyin şu frkrD.81 intişar etmiş.o 
tir: 

"Akagündilz Bey 7 mart tarihli 
Hakimiyet; Milliye gazetesinde kad
ro mecmuasının bir makalesini ten • 
kit etmişti. Bunu takip eden Baf..imtı. 
yeti blilliyedc çıkan imzasız bir fık· 
rada Akagü.ndüz Reyin yaZl3ının ga.
zateye girişi bir zuhul esen olarak 
gösterUmiştir.. Bundan dolayı Aka .. 
giindüz Bey gazei eden üUla.sım ı•e1'1< 

di. 
Akagündüz Beyin Hakimiyeti Mil· 

liııedc çalışması kı11mctli olduğundan 
istifası kabulolunmadı. Esll.tJen Kad
ro mccmuası11lc elan milnaktı§a mii
n<ZBebetiyle Akagündüz Beye kar§ı çı· 
kan yazı hususı addnlu."lmU~ ve Ha.· 
kimiycti Milliye tarafından cevap te
lakki cd;lmcmiştir.,, 

Amerlkahlar 'l'rakya
dan tütün alacaklar 

Her sene Bulgaristandan mü· 
him miktarda tütün alan Eksport 
Tabako Kumpam Amerikan şir
keti bu sene Bulgar tütünlerile 
aynı evsafta olan Trakya tütün
lerini satın almıya karar vermiş· 
tir. 

Şirket bu sene Trakya mmta• 
kasından 75 bin kilo tütün ala
caktır. Şirketin bir mufahassısı 
dün akşam alım işite meşgul ol
mak üzre Edirneye gitmiştir. 

Geçen sene plaja bir tek oto
mobil gelemedi. Topkapı yolu 
güya tamir ediliyordu. Tamir 
değil bilakis bozdular. 

Tren ücretinin tenzilini istedik. 
Hiç cevap Yerilmedi. Belediye 
buraya muntazam yol yapsaydı 
ve bize teshil!! gösterseydi biz: 
her halde bu işi belediyenin ümit 
ettiğinden daha fazla yapardık. 
Maamafıh burasını kolay kolay 

salacaklardaa değiliz; elbet biz 
de hükiımete müracaat edeceğiz.,, 

?9 

mat.up olan her işi büyük bir 
muvaff akiyetle yapmıt bitirmiıti. 

O anda ben de, ilk defa ola· 
rak Recep beyin ne kıratta bir 
zabit olduğunu öğrenmit oldum. 

Dönüşte Hadi Heyç Pş. anla
tıyordu: 

- Sanki ben ne diye gittio:ı .• 
Benim ne lüıumum vardı? Recep 
bey tek başına bir kuvvet.. Ah, 
ne olur, buralara hep bu ayarda 
ıabitler gönderseniz!.. 

* • * 
Bir taraftan böyle ele avuca 

~ığma:ı kabileleri kuvYet ve şid
detle yola getirirkea, diğer ta• 
raftan da yavaş yavaş, sessizce 
belli başlı, nafiz kabile şeyhle
rini, reislerini ele geçirmek icap 
edi}•ordu. Bazı noktalarda ise 
halka hitap etmek lizım geli· 
yordu. 

Hacur mmtakasına dağılmak 
üzere bazırladığmı:ı beyanname· 
ler bu kabildendi. Ve tevzi edil
diıcten pek az ıonra tesirini 
ifÖSter.di. 

(Bitmedi). 
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herhalde ona darılacakb. Osene• 
lik, onları haberdar etmekte 
dogru olamazdı. Menkul ve gayri menkul malların 

haczi ve haczin neticeleri 

Akşam ,, 18,20 18,21 anlatmıyorsun. 

Yatsı ,, 19,49 19,51 - Düıilnilyorum.. Düıüncele-
tmnk 4,27 4,24 rim de pek neıeli değil .. 

- Hayır, diyordu, aöylemiye• 
ceiim •• Franoyun nasihatlerini tu• 
tacağım. Fakat söylememekle de 
zafımı ortaya koymuş oluyo~m, 
ve buraya tekrar ııelebilmek için 
suıuyorum.. Zira artık şunu açık· 
ca itiraf edebilirim ki Sonyayı 

Yenl icra ve iflas kanunu ldyiha· 
suun 1<1n muaddel metinleri hakkın.. 
da malfimat lJermiştik. Bugün devam 
'edigonuı 

Meçhul ve gayri menkul 
mallar1n haczi 

Borçlunun kendi yedinde veya Ü· 

çüncü §ahtsta olan menkul mallarla 
gayn menkullerinden Te alacak ve 
haklarmdan ve alacaklmın ona, faiz 
v~ masrafları dahil olmak üzere bü 
tün alacaldanna yetecek miktarı hac 
zolunur. 

Borçlu tarafından başkasının ol • 
duğunu beyan veya üçüncü şahıs fa. 
rafmdan ihtiyaten haciz yahut istih 
kak iddia edilmiş bulunan malların 
haczi en 80nraya bırakılır. 
~ Ancak haczolunan gayri menkul 
arttırmaya çıkarılmadan borçlu bor 
cun ifasına yetecek menkul mal ve
ya vadesi gelmiş sağlam alacak gös
terirse gayri menkul üzerinde haciz 
baki kalmak üzere gösterilen menkul 
~ alacak da hacEolunur. 

Şu kadal' ki bu suretle mahçuz 
ka1a,n gayri menkulün idare ve işlet 
ımesine ve hasılat ve menfaatlerine 
icra dairesi müdahale etmez. 

Haczi koyan memur borçlu ile a· 
lacaklmm menf aatleri.ni mümkün 
olduğu kadar telif etmekle mükel · 
leftir. 

Haczin netlcelerl 
Borçlu, alacaklının muvafakati ve 

kra memurunun müsmıdesi aJmmak• 
BIZTn mahçuz mallarda tasarruf ede 
mez. Haczj koyan memur hilafına ha· 
reketin cezai mes'oliyeti müstelzim ol 
duğunu borçluya ihtar eder. 

Haczedilmiş olan mal üz~rinde ü • 
~üncü şahsın zilyetlik hükümlerine 
™Jnaden hilsnU niyetle iktisap ettiği 
haklar ıdahfn~aur. 

Hüsnüniyet kaidelerine muhalif 
olarak mahçuz mal üzerlnde üçüncü 
şahsm ilktlsa.p ettiği haklar alacaklı• 
nrn haclzle o mala ta.antik eden hak· 
J:ınnr fhl~l ettiği nispette batıldır. 

Haciz memuru, haczettiği malın 
k,ıymetinf takdir eder. Icabrnda ehli 
vukufa mürncaat edebilir. 

Menkuller hakkında 
Raczolunan paralan, banknotla • 

n. hA.ml1fne ait senetleri, poliçeler n 
sair cirosu kabil senetlerle altın ve 
gümüş ., ediğer kıymetli şeyleri icrn 
tiafres:f mu haf aza eder. 

Diğer menkul mallar masrafı pe . 
şlnen alacaklıdan almarak münasip 

· bir yerde muhafaza. altma almrr. Ala 
· cakh muvafakat ederse istenildiği za• 
• ıman verilmek şartile muvakkaten 
borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nez 
cinde bıra.kılabllir. 

icra dalttst iiçüncü bir şahsa reh 
nedilmfş olan mallan da. muhafaza 
altına alablUr. 

Bu mallar paraya çevrilmediği tak 
atrde geri verilir. 

Alacaklar hakkında 
BAmtlfne ait olmıyan veyahut ci

rosu kabil senede müstenit bulunmr • 
yan alacak veya sair bir hak haczedi· 
Urse fcra memuru bor~la olan hakiki 
veya h6kınf üçüncü şahsa bundan 
hayle borcunu ancak icra dairesine 
6diyebUeceğinl Te aşağıdaki fıkralar 

hiilrmtbıft bildirir. 
lJorçlunun alacağı veya üçüncü 

şahısta.ki bfr malı haczedilip de üçün 
en şalus borcu almadığı veya malm 
yedinde bulunmadığı veya haczin teb
Uğfnden evvel borç ödenmiş Teya mal 
lstihllk edilmiş, yahut. kusuru ol · 
maksızm telef olmuş veya alacak 
borçluya veya el'!.lrettiği yere veril • 
~ olduğu gibi bir iddiada dse key
fiyeti, haczin kendisine tebliğinden 
on gUn fçlnde icra dairesine yazılı ,.e
ya şlfaht beyanla bildirmiye mecbur
dur. Bildfnnediği halde mal yedinde 
ve borç zimmetinde mevcut sayılarak 
teslimi veya ödenmesi istenir. 

Uçthı~ü şahsin ffiısuru olmaksı· 
zm bir mbi sebebiyle müddeti içinde 
bll<llrmecliği takdirde 65 inci m:ıdde 

Yılın geçen günleri 79 80 _ Dada az düşilk ... hem da-
hükmü cari olur. ., kalın ,. 287 286 

Teslimi mümkün olmazsa alacak· Berdelacuz.un sonu ha çok sevimli olursun •• 
h mahkemeye müracaatla kıymetini ._, ____________ ... Peki, sen gene eskisi gibi 

ona ödetir. jimnaatik yapıyor muıun? 
Haciz istiyen kimse üçüncü şahıs Hava - Dün sıcaklık azamı 16 - EYet, istermisin, gel de baki 

tarafrndan verilen cevabın hilafr.:ı ısgar.t 4 dereceydi. Bugün bava yarı bu· _ Biraz ıonra. 
tetkik merciinde isabetle ceza ve taz !utlu, yan açık olacak, rüzgAr mutavassıt _ yeni yeni şeyler ögrend\m. 
minat istemek hakkını haizdir.. şiddette lodostan esecektir. 

Bu madde hükmü hakikate muha . 1 Daracık pencerelerden geç-
lif beyanda bulunan memurlar hak • Radyo mek içinmi? 
kında da tatbik olunur. - Ne demek iste<!iğinizi an-

lcra dairesi haczedilen haklarm lstanbul - 6 dan 7 e kadar layamıyorum. 
muhafazasına ve alacaklardan günü gramofon, 7,30 dan 8,30 a kadar Darüt· Fakat Sonyayı tetkik eden mü
gelenJerin tahsiline ~alışır.. talim musiki heyeti, 8,30 dan 9 a kadar hcndiı, onun sarardı&"mı görmüş-

Gayri menkulün ıhaczile tasarruf Galip Bahtiyar bey tarafından "umumt 
hakkı tahdit edilmiş olur. Sicile kay. iktısadiyıt,, mevzulu konferans, 9 dan tü, gülerek: 
dedilmek üzere haciz keyfiyeti ve ne ıcı a kadar Darüttalim musiki heyeti, - Nede çabuk unuttun, dedi. 
miktar meblağ için yapıldığı icra dai· 10 dan 10,30 ı kadar orkestra. Larti~ seviniyordu. Sonyayı a-
Tesi tarafından tapuya ve mahçuz ge Viyana - 12,30 Konser - 14,30 wcunda tutuyordu. Onun sarar-
mi ise kayıtlı bulunduğu daireye bil· plak - 16,20 çocuklara - !S,40 as· dığını sıörmüşttı. Miıel homurda-

kert mızıka - 20 orkestra ko:ıserl - d dirilir. narak, söylen i: 
Hacze yeni alacaklılar iştirak eder 23•30 dans. _ Ben pencereden falan geç-

nya haciz kalkarsa bu cihetler de ta· Hellsberg - 7,30 Jimnastik ve medim. 
pu idnresine haber verilir. musiki - 9,80 jimnastik - 12,40 Ber· 

Hacizden itibaren iki sene içinde linden nakil - 14,05 konser - 20 Mo· - Nasıl olur ... Bir akşam 
zart'dan ·parçalar - 21 Berlir.den nakil. b. k tt nnenle beraber ye· gayrı menkulün paraya çevrilmesi is• ız on a, a 

tenilmi~c;e haczin hükmü kalmaz. BUkre' - 13 pl~k - 21 konser mek yerken, sen, kontun odaaı-
piyanoyla - 23,10 Rus korosu. k • Bir gayn menkulün haczi hasılat na pencereden girip apıyı ıçer-

Roma - 13,45 konser - 18,30 ve menfaatlerine de şamildir. Haciz den kapamadın mı? ses ve muailci konseri - 21,45 opera. 
gayrı menkul kendilerine rehnedil • p 1 1 55 8 1 Küçük •umruklannı sıkarak 
miş olan alacaklılann haklanna ha . raga - 1 P Ak - 13, rat S· ~ 

tavadan nakil - I 7,1 O konser - 21,20 bagıv nyordu· lel getirmez. • 
konser - 22,05 halk konseri Y 1 " 1° n İcra dairesi, gayn menkul kendil"2- - a an suy ıyorsu • 

rlne rehnedilmiş olan alacaklılarla Budape,te - lO,l 5 konser - - Aaıl sen yalan söylüyorsun .• 
21,25 orkemayla opera parçalan -

kiracılara hacizden haber verir. yoksa yaptıgv ın oyunlardan uta-21,45 Tslgan musikisi. 
Daire, gayrı menkulün idare ve iş Moskova _ II den 23 e kadar nıyor muıun? 

letilmesi için lüzum gördüğü tedbirle· d 
ri alır. neşriyat - Ben oyun falan yapma ım. 

Ticaret kanununun 1023 üncü mad Varşova - ~1 •15 konser - 23 O akıam eYde, odamda uyuyor· 
de.si hükmü mahfuzdur. Chopine konsri - 24 dan~. . dum. 

icra dairesi mahsullerin toplan • l l - Amma ben, pencerenin ke-
ması içtn ır.zrmzele.n tedbtrıert aıır. Tayyarecilik ders er narında bırakt+a pa*'-•k ikini 

Borçlunun geçineceği yoksa kendi Tayyareci Vecihi B. dOn Mo· buldum. 

~inin ve ailesinin geçinmeleri !için ka• dada yaptırmakta olduğu hanıa· _ Benim olduğu nereden bel-
fi miktar mahsulden nya satıldıkça rında Aero Kulüpte siYil tayya- li ki.. Belki baıkasıoındır. 
bedelinden münasip miktar kendisine recilik dersleri alan talebeye - Ya, önuda mı unuttun •• 
bırnlalır. Tk h kk d b. k f 

Bir !intifa hakkı veya taksim edil • tayyarecı ı a ıo a ır on e- Ertesi srünn sen bana kendi par-
rans vermiştir. k · • · d. · ö t m~miş bir miras ya bir şirket yahut ma ızn~ı verme ın mı, g s ere· 

iştirak halinde tasarruf edilen bir Vecihi beyin yaptırdığı hanga· yim mi? 
mal hissesi haczedilirse icra dairesi rın inşaatı yakında bitecek ve Sonya gittikçe sararıyordu. 
alakadar üçüncü şahıslara haber ve· Nisan ortalarmda açılma mera- Herhalde Elena kadar soğuk 
rir. simi yapılacaktır. k 1 d v "ld" La r 

Alacaklı hat:redilen mal~ann mu• an ı egı 1• r 1i yavaf yaYaf 
1 ·ı f cebinden cüzdanını çıkardı Ye hataza. ve idare ve iş eti mesi masra · Dünkü müsamere 

Jannı istenildiği takdirde peşin ver- parmak izlerini yan yana geti-
miye mecburdur. DUn öğleden evvel Halkevi rerek: 

:Borçlu, elinde bulunan bir malı salonunda dişçi mektebi talebesi _ Bak, dedi, ikisi de aynı .. 
başkasının mülkü veya rehni olarak bir milsamere vermiştir. Fakat Miıel, vahti bir hare-
gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs ta Müsamere çok iyi olmuş ve k 
rafından 0 mal üzerinde mülikyet ve ketle, ve mühendise bir hare et 

saat 14 de kadar devam etmiş- k k d k" ya rehin hakkı iddia edildiği takdirde yapma im inını verme en a-
icra dairesi bunu haciz ve icra zabıt• tir. ğıtların üstüne atlamıf, kaptığı 
lanna geçirir ve keyfiyeti iki tarafa Darülbedayi son temsilleri aibi, doiru mutbaga doj'ru kaç-

bildİirir.d . • d • ııı.k k Bugün akıam saat fst.Jnbul Bılediyni mııtı. Sonya arkasından: 
cra aıresı aynı zaman a ış uı a ~ h• m· fı - Miıell •• 

iddiasına karşı itirazları olup olmadı· 21,30 da .,,e il' uya l'DSU 

lllll 
Diye ıeslenmeıine ragmen ba-

~;~ b~~d~:~~küzı:~~l:~a~:~:. ve borç ftfnoroz KH~tSl 1111111111 şını bile çevirmemişti. Lartig: 

sın~~~!~;~t:~;i::~;~~;ak iddia ·• 1 Galip beyin rahatsıı· ı ııı ııııı b6yle z~::;~~~k;t!ee:~· d:~:k~~;: 
istihkak iddia.sına karşı alacaklı lığı dolayısile bu ak· 

111 · · şam temsil değiştiril · ru. 
;eya bo.rçl~ !~~~f~dan ıbraz e~ili~~e miştir.l l/fJJJIJ Suıtular. Uzun bir müddet geçti 
ıcra daıresı uçuncu şahsı yedı gun Y k d S • J Sonya yaYa• yavaı kendine geli· 
içinde mahkemeye müracaat etmesini a ın a: aatçı Y 

t.enbih eder. ikinci musikili komedi. yordu. Lartig, içinden, bütnn 
l\lahkemeye müracaat olundukta 22 mart salı günü akşamı Göte ge· bildiklerini onun yüzüne söyleme-

ilerde haksız çıktığı takdirde alacak· cesi büyük ihtifat Temsile •aat 21 de iİ dUıünfiyordu. Sonrada, artık 
Jının muhtemel zararına karşı dava • başlanacaktır. bir daha bu eve sıelmiyecek, 
cıdan kafi teminat almak şaTtile mah --- -------.,--R--- •ncak, poliılerle beraber gele-
keme takibin talikini emreder. Dava Bugün matine saat Raşı ı.uı 
esnasında 106 ıncr maddedeki müddet 15 de akşam TiYATROSU cekti. Yahutta Franoyun dedigi 
ler cereyan etmez. saat 21,30 da Şehzadeba,ı gibi susmalımıydı? Herhalde onun-

Birinci fıkradaki hükümler daire· Ladam O da bir düşüncesi Yardı. Franoy, 
sinde kendisine istihkak talebinde bu· Kamelya elindeki izleri kaptırdığı için 

seviyorum.. Ve aıkım azalacağına 
iittikçe artıyor.. Bu aşkı öldü· 
remiyeceğim... Bir bir ıefilim •• 

Birdenbire sordu: 
- Matmazel, kızkardeıinizin 

Kastelmeyranla evleneceğini zan
nediyocmuıunuz? 

Sonya mübendiıin sıözlerinin 
ta içine bakarak ceyap verdi. 

- Aıla! 
Sonya o kader sarahatla Ye 

katiyetle bunu söylemişti ki, 
mühendisin genç kızın hissiyab 
hakkında artık hiç bir fÜ.J>heai 
kalmamıştı. Evet, aşiklrdı ki 
Sonya kontu ıeviyor ve her ıeye 
rağmen onun kız kardqiyle ev· 
lenmesine mani olmak için kati 
kararını Termit bulunuyordu. 

- Bununla beraber kont hem• 
ıirenizi çıldırasiye seviyor. ~u 
kadar ateıli bir aşk mukabeleıız 
kalabilir mi? 

- Bazı şerait lizım. 
_ Eğer Kont da bu şartları 

dolduramıyorsa, dünyada doldu
racak pek az adam var demek· 

tir. 
- Peki, öyle olsun. 
Sonya bir gül koparmıı, kok• 

luyordu. Uzun sükünden sonra 

•ordu: 
_ M. I;ırtig, sizce aşk'becnrT 
_ Bence aşk, her şeyden 

yüksek hariküllde bir histir ••• 
Şayet ıevilen mahlük buna li· 
yıksa .• 

- Ya llyık değilse? 
Mühendis Boğuk bir sesle ce

vap verdi: 
- Layik değilse mi?.. O t~: 

dirde insan bütün vasıtalara mu 
raca:t eder~k bu aşkı kalbinden 
silmiye, koparıp atmıya çalıtma • 
bdır. 

- Bütün vasıtalara müracaat 
ederek mi? 

- Evet .• Hatta icap ederse, se• 
vilen kadının alçaklığı ilan bile 
edilerek •• 

Lartig acımadan söylüyordu. O 
dakikada katil hemıiresinin cür• 
mü şeriki olan bu kızı sevdiği ~ 
çin kendi kendisinden nefret edı· 
yordu. Sonya, alçak bir sesle ce
vap verdi: 

- Siz, ıevmiye muktedir de • 
ğilsiniz. 

- Ya •• Aşkımın temiz ve iıil 
olduğunu istediğim için mi? Hay• 
di canım ••• 

Sonya gözlerini kaldırarali a-
na baktı: 

- ~imdiye kadar hiç sevdiniz 
mi? .• Hayır •• hayır, cevap veriniz. 
Hem bun uöğrenmek istiyorum, 
hem de korkuyorum. 

Mühendis son cümlenin mi • 
nasına ehemmiyet vermeden ce • 
vap verdi: 

- Hayır . . Simdiye liadar hi~ 
sevmedim ••• Yani aık kelimesi • 
ne verdiği.m mi.nada sevmedidl 
demek İstiyorum. ,· 

(Bitmedi) 
lunmak imkbı verilmiş olan üçüncii 
şahıs haczedilen şey hakkında ve satı• 
Jıp da bedeli henüz alacaklıya veril • 
memişse bede1i hakkında istihkak da 
vasr açabilir. Bu halde mahkemece 
ikinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

piyes 5 perde 
Aleksandr Düma· GLORYA'da Bu akşam GLORYA'da 
fisin ltıyemut eseri 
Zabitan, muallim, 
\'e talebeye tenzi
IAt kardın muteberdir. İstihkak da,·asr üzerine mahkeme· 

ce takibin talikine karar verilip de ne- 1=aşa=ğ=ı=oı=m=a=m=a=k=ü=ze=r=e=d=a=v=a=c=ıd=a=n=t=a=z•.ı 
ticede dava reddolunursa alacakhnm minat alınmasına asıl dava iJe birlik· 
alacağmdan bu dava dolayısile istüa· te hükmolunur. 
sı geciken miktannuı ):Uzde onundan (Devam edecek). 

ANDER LUGUET ve TANIA FEDOR 

AŞK ve ASALET 
(Si l' Empereur nvait ça) Avuıturya sarayında bir skandal 

1
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. 
.... .._&(Arnlanın ....... ,Ml•H. (Margarlt 

aot.• ) rollerlnde 

.duz tlzerlnde patinaj 
numaraları yaptı 
Londradan hususr olarak bildiriliyor; 
Dk onbetinci ıah gtlntl, Lon· 

drada Palaia de Glace bur aa
raıynda timdiye kadar ılrlllme
mit bir hacliae olmuftar. 

lnptere devleti kabine ara· 
11adan Sir Samuel Hoare, bir 
hayır cemiyeti menfaatine verilen 
ıpor m&lamereainde, baz &ze
rinde patinaj numarJan yapmıt 
ve ıiddetle alklflanlDlfbr. 

Sir Samuel Hoare ıpora çok 
meraklı bir diplomatbr. Ve pyet 
myuete merak etmemit olaayc:b, 
ba tam atlet, bir teniı ı;ampiyona 
olacaktı. 

lnelld hafta "Otello,,yu elik- tapyorlanL. Mina H. Marıırit Got· 
bt ve alakaya defer bir mu· ye, AYDi B. Arman, Rqit Rıza 
nffaldyetle temıil eden Rafit B. Annanm babuı roUerini al
Rma Ye arkadaflan ba hafta da mıılardı. 

Maear B. milli takımı 
geliyor 

Macar 8. milli takımmm ıeh· 
rimise ptirtilmeai huauaunda ya• 
palan konutmalar mUıbet netice 
vermiıtir. Macar takımı Kurban 
bayramında gelecek •e ilk ma
çım bayramua ikinci p& yapa• 
cakbr. Balkan kupaa için hazır
lanacak milli takımımız için bu 
maç ciddi bir imtihan olacaktır. 
Milli takım için aynlan oyuncalar 
bagtlnlerde Kaclıkly kampmcla 
antrenlrna nezareti albada ça- . 
Ltmıya bqlıyacaklardır. 

"Lac:lam Okamelya,, yı çıkardılar. Temıilin en muvaffak oldufu 
Etrafım uran mDfldll prtlara k111m Marıarit Gotyeyle Arma· 

rajmea, mlttevazı ldSteainde yl- nın babumı kal'fllqtıran Abne 
rllyea Ye ciddi aan'at hamleleri oldu. 
7apan Rafit Rıza ırabunu "La- Avni B. yann için iyi bir ft· 

elam Okamelya,, da da muvaffak ittir. Ba tem.Ude ilam gelditi 
...... aclc:letmek lbımcbr. kadar tabil olamamaktan Ye ae-

lleria batlica yllldsini Mina Iİlli lllmmuna rlre idare ede
...... Ani Ye Rafit Rlla beyler memekten bqka kUIUl'll yokbL 

Amerikalı bir şairin kızı 

Gudi, Amerikalı bir miri" 
daha kuandL Yeni milrit Ame
rika pirlerinden George Cran 
Cookaa km Mis Nila Cooktar. 
1118 Nila hiriatiyanhfı terkederek 

Urlada bir demir 
adamı · 

a m,. ftlfım almıfbr. 
Bu genç alda •iauJacak hlner
ler 161termekte, demir potrelleri 
elile elip b&kerek firkete ıekli
ae koymakta, kaim tepsileri ca

. Jll' cayır yu1maldacbr. Peblma 
yllkle dolu bir kam1onu &zerin
den pçirebileceiini llylemekte
dlr. Vlcutce eok iri olan bu pnç 
ota. yqınJachr. 

Karnera bu se
fer de sayı hesa

biyle galiptir 

Nihayet Amıpacla bir adam çok lmnetli bob&.., teblk 
Karneranua karp11ada on nYDDt cllsltmeie baflachklanam ilk 
darai>Udi. Hatta pyet iyi bir samanlanncla - baan IOlllarma 
netice aldı. Bu adam aki Av· kadar - yamraklanam Pldetleriai 
rupa ıampiyoaa Belçikalı Lierre ıaip ederler, ve kunetleriDi tek-
Charleatir. Mamafi o ıihı Kar· Dik kanala IOkdaktan IODI'& iate. 
nera, tam "form,, inde deiildi. dı1deri tibi kallanamaslar. 
Gribe tutalmut ve hutabktan lfte Kamerada da ha hal ıl
yeni kalkmafb. Bu noktayı kaJ- rln&yorda. Yoku, Belçika pm
dettiktea aonra da, ~ pm- piyonada muhakkak mrette aak 
piyonanun, bu dem kaq111Dda avt etmesi J&zımch. 
kmclini mlclafaa etmekten daha • • • 
faıl-· yapbjml, birçok kere- Ameribda yapdaak .. OP 

ler oaa lallcam ettiiild ele .&,le- &.pi,.tlara gltlrllecek ......, 
mek ilamdır. Hatta ba lalcam- bolmlrlelini yetlıtirmek içia F: 
lar, Kameraya dllfllndllrmlf " mlar, ilamı bir lmllp Japt!'ll
onu tedbirli daYrADIDIJa mecbur lardır. lamiae 11Amiale de Q8. 
etmiıti. Ondan aoma Karnera bs de Box Amatean,, d.ınderl 
aol yumruklarif.le çahımıya ve bu t•kk&J, amat&r boblrler 

·MM~~~ ~· ... . arUlllcla en iyi olaıalan •JIU'ali 
....... .. .... ,... pleceldet lelbit • 

iWe il lraWliy3tl ct.:eldW. Falrat lmllp mltepb-
flıterdi aıar ület bir bokllr bilim Fraams boka fecleru,o-

lladuluja bbal etmif Ye Gaa
diaia Apam d6Dilea zaviye.ine 
ıirmiftir. Bu aviyedeld hayat 
IOD derece ahidanedir. M8rit
lma bunda, ancak llmiyecek 
derecede yemek yemekte ve bu 
rlpaet ve ibadetle ıeçirmekte
clrler. 

gibi deiil hafif ıiklet bir boka&r Dile bealz t:a-mea anla .... -
ıibi mtıkemmel da,Gtt&. Variyet mıtlardır. F ecleruyoa, ba tefrik 
umumiyeai itibarile maç halki itini peklll kenclWain yapabile
çok memnun etmifti. AJelekaer cejüıi a&yliyor. Mltepbbiller ele 
ap addet maçlardi flrlllen bir federuyonaa hem amatarler he• 
birlerine talalmalar. ilipaeler de profeayo~ 8leflUI olcla
olmadL Yalnız, Komen, tama- ta içia, bltlla dikkat Ye itiaa· 
men teknik da,&tmeie . r.1ret 11D1 bu İf lseriade temerkk et
ettiti için yamraklann fİddetİDİ tiremiyecelderiai ileri ......._ 
pip etmite bemlyordu. Filhakika clirler. 

)apabReakıtm.Balleeaha, 'ftmledar-.-.•·----------======--===----------------------

Bir iki aeH enel Ameribh 
Wr las daha Hiclalaia ıirmiftir. 
Ghelftii Ye inceliiiyle metbm 
ela • ima lnd• mllneesiae 
--. Ye bir çok merasimden 
ıec-ek Hindu olmapar. 

• 
' - .... 

lngiltere bankasını iflis 
ettirecek adam 1 

Eilenceli bir hesap meselesi 
... .... Men ...... 111'8 eUlr--.n-... ........ .. 
.... M7lk '* ..-,.ı delfll• 

... lılr ..... cleYle& ha ... ,.,...,.,. 

......... ~ ..... clelildtr. 

._....., Londı&Ja iılmek ipler 
.,... ... 9,17 tı.IDe hlaa Wr acl-. 

Y• .. abah, lleatmle aJDI trende ha 
,.1ea1ara babnk dtcll& 

z..aııı Wbalitlar, cleclhn, Mr 
...,.__....._nemlMm lılraU.. 
w.nı-- falmıda deiDsln& Belki 

...,. Nam .olunm, ft We~ 
~ antırabllirim. 

......... projem pyet llulttf. 
allla Ura ZI fi1las, 8 pea ..U,Or. 

-~-lllıll - llra1* banknot tw.erhule 

Tarih El 

... ~ ....... bubotaa .. 
ldbBie taltbl .. ,., .. aMila ftl'I 

meJ( talalalt ecler,, ,._,.,.. .. 

'" 15 tlHnc almak. 
İlllflta'e ....... sidlP Uid ,.. 

ra71 affın 1ln4rla mtlı.tele etmek, 

Sonra clerhal "•P lnı altau hlr ar 
rafa satıp makablkade 13 kAitt llra 
Y eli lflfntt abdak, 

!lub;ra tebar dinip bu kliıtl&n 
altmla •tlll&frmels:, 

Gene arrafa aeiirtiP mukabilinde 
17 kAlıt Ura .,. 8 ~ alınak, Ye R 
mwaaeıe,t tekrar edip durmak 

Yaptlfl• h-ha sire, ..- 8U191Ja 
....... ar&lllldakl ...., ..... 
raa ha •umeleJi sbde -.m Uf defa 

Kitabı 

=.=:ESE Dünkü maçların neticeleri 
:--=.=.-=: d!:. :ıı:; Beşiktaş da Lik maçlanndan çekidi 1 
ner olllJ'riam w pek Cıüll bub il ......... 

Ne bla:r .. .ıt a ... tracleB 
iafue ..... ,.. 4oina ylrlcllm. o de 
YaN& Wr altm aarratına 1DU11B1 bir 
eti& ile Wr alt:ID ihama hakikaten 2'1 
tDtnc ft 8 ..,.. edip etmecHilDi eor· 
dam. Tud8' eüi Ye hiç ılphe et
meden ata allDIY& hazır oldufau 
1117WL 

Banka,.a .... 'ftaeye ilerledim. 
Mımlamm a,.rak )'ilrlyonlam, iT· 
le ya, Jaer adna llenim ip. altlll cle
•eldi. Vmaedar pek nazikti. Dukan 
aahip olanca oH itiucle ipka etmeyi 
taarlUm. Baplrnotg uatank: 

- B1ma aubbll on altm tstiJenm • 
.... v....ıann teluıMliml acı

Jqtı. Kmc1ım, clerluLl • fikrimclen ft7 

~-·---11·~. v ....... .WI, bir -tb• klllt ... 
lani ma.Uı: 

- Baeb alt* kAilt paralara ••· 
bMI altın nrmb"or, helana 

DML Baldlm, ••, -Gold StaaclaN 
Ad-Alta..._ Kana,, dec1i. Mala 
voı_,... • 

Ba euretle, mali tarihin • h8)'ilk 
aaikutı 81119 dlpalf eh7onlu, hw 

ela ~ pmllı --- bir karanlle 
ela ...._. Wr fl1' delfWf. 

-- -

Dinkti ............ • • .,. ............ 9' .............. 

DUll ......... tok JaaraıteM bir din aahaJ& Pllnendttire Ba nretle 
1POr &lal ..clNL Talılcllade Llk maç Lik ~lanw -- pek parlak oı. 
1anM dnw ...... KM*IJlllcle m11U adı hl MaMtiin bJWe • 
FeneıWate ataclyma... •• .... eell .. elrbMlr. 
telli ma~Jar ppılnupır. T-........ 

Gbfha .... laadilelerilMleıl bi- SallülQla Gaıatuarar - Be • 
ri ....... bllblab Gal&taara7 flktaf ldltllleri .......... ,........ lıılr 
Vefa slbi IA ~larmclan ~ ..V.... .. pw1a • .ua llirlatl. 
11 ve Oliapfpt Uklae d.ıül .ıacalı l'8me mllıhbJırma ...-... 
llatrJrnıdald ~ taltıklPlk Blrlad ...... ı.t.Hı ..... 
etaı.Wlr. l'IJlalHra ~ talEml (iMi• ..,,,.., ~) 

Y.arınki Sayımızda 





-: : ·. 1 ~ ' 

a anide b 
dU,Unen mUtal 

ilidlli •iMia - Vmderd 
hmny Clddiirnd'e 113 o. hl üstbd• 
oda " balı11 baTi I* &Un acele sa 
alıbt. ... ,, --~byu sotıt 16 
Hott•ııiıı:ıtil··)~ 

Ucuwe•c91e_..lk 
k•llwellane we ..,.. - • 

belde SaJlamsögüue tramvay ca&hllnü 
<İl> oda, iki salon. ve milştnlilt&ı 111• 
r.,S havi otelle aJandüf talı~ • 
Jttlllllndekl praj ucus 11111atar. ,...., 
olanlarin Galırada Mehmet Ali 1>lfl ba• 
nanda (41) numarayı mfirıcuc e7ı...ı.L 

.. blllr 11 .. 1r ...... - a-1 
yelancla aım~u caddainde Ualr 6t 
kıttan ibaret dön · oda, bir modü. W 
am.ç. bit koya. clarafayı bari ..... 

sam ve MUıed fevııaltdell klglr ~ 
aaa--.r TaJip olanlann Galatacla MıılM 
met ,... llllunda C.tl) n~ _.,.._ e,ttmelert. 
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Telrlkaya Başlanıyor 

3. K. O. SA. AL. Ko. dan ı 
· Tophane fırınında mevcut 1000 idi 
]o ekmek kmntısı satılacaktır. Ta • 
)ipler.in kırıntıyı görmek üzere fırı-

•erdikleri fiat haddi layık iÖrül
mediğinden 22-Mart-932 Çar
şamba günü saat 16 da pazarlı
ğı yapılacaktır. T alip!erin o gün 
ve sattc komisyonda bulunmala
rı eşyayı görmek istiyenlerin 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

na ve şartnamesini almak ve ihalesi 
19 - 3 - 932 cumartesi günü saat 
16 da yapılacağından komisyona mü· 
racaatlan. (136) (1045) 

• • • 
Tıbbiye mektebi Md.ne müra-
caatları. (129) (1006) 

• • • 

Cumartesi günü saat 15 de komis
yonumuzda yapılacaktır. Talip· 
lerin şartnamesini almak ve nü· 
munesını görmek üzere her gün 
ve aleni münakaıasına İ§tirak ede· 
ceklerin de yevmi muayyeninde 
komisyonumuza nıüracaatlar. 

için 2500 çift fotin kapalı zarf usuli
le münakasaya konmuştur. lhale ta -

rihi 21 mart 932 pazartesi günü saat 
14 tür. Taliplerin şartnameyi görmek 

Doktor 

Hafız Cemal 
DahlU hstahklar mutahaasısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
üzere İstanbul ve Ankara Sa. AI. Ko- sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Jstan-

misyonlarma her gün münakasaya iş bulda divanyolunda 118 numaralı hu

tira.k edeceklerin de ihale tarihinde sus! kabinesinde dahill hastalıklan Aleni münakasaya konulan 
Tıbbiye mektebinde mevcut 41 
kalem köhne eşyaya taliplerin 

Aıkeri ihtiyaç için 80 karavana 
alınacaktır. ihalesi 26 - 3 - 932 

(108) (828) 
• • • Ankara SA. AL. Kom. nuna müraca- muayene ve tedavi eder. Telefon: ls-

Ankara hava kıta.atının ihtiyacı atlan. (90) (654) tanbul (2. 22398) 

Süt F f ti ş kM it H ı A Kullaninız. Sütünüzü art-~eıen os a 1 ar a u asası t1t•f· Çocukların ke~ik-
Annelere - erıni kuvvetlendir •• 

AMAN NE SANCI! (ABUK! SANCI GEÇTİ 
ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBi l BiR ALKOK YAKISI 

Bir ADıolı ~akn• ...,,., •tal• edtt ıs ....... ,. -•d• bir Alkoh 
...... • ı.DHlı• U.çlartn hUUma olaraı.4i16 faeala ••lri .. ı ecre•• 
tN.in ••tedavi edor. Sia iıinht. meıc•al olwl&en o ele ••~ile-o 
oi..J rapar Co:r... arke.. onunlar. ıhıla! •l.haoıl ha4 bir ••ne• 

h-dıle" yere he-.. - ..... ., ~ok :reni " a14 Alkol& rak> 
"'"' tatbik ecliniı. Dttlııal •tnJ'I lnkln ..ı,.. . 
Fakat Alkol< ümlnl habnn .. .ıa tuıunua •• takliıı...ı ... •••~ 
Hf"f" ecıan•d• bulunu• 

TGklye Umumi Accnıaıarı ı 

G. Is A. B KER Ltcl 
• İSTAHIUl 

Ye~i~ .;~likli;ALLCOCK~'YAKISI 
................. 

İttaıılll•I SANCIYI iZALE EDER 

1 Mahkeme ve icra ilinlan Y A I{ 1 T 
~h-t_M_b-~~d-b-~-d-ü-n-cü~h-r-a~d-a-~-e-m-~--~d-~-e-n~ba_ş_ı_u_f_~~-hl-r-~~-~~lı-~-a-n-hlr Adre~ lsmnbcl Anbn ~d&~ 

Vakıt yurdu. 
den: kapı ile sağ taraftaki odaya girilir. Telefon : Yazı işleri 2.4S79 ve 

Nikola halihayahnda zevcesi Ati Mezkur odada bir kaç raflı dolap o- 2.3872 idare 2.4370. 
na ile müştereken Rahel bin ti Davit - Jup mezkur odanın yanında diğer bir Posta kutusu 1 46. 
ten borç aldıklan (500) liraya muka- ufak sandık odası vardır. Sahanlık • Telgraf: lstıınbul Vakıt. 
bil vefaen ferağ eyledikleri Fenerde tan diğer kapı ile daraçaya çıkılır. 
Tevkil cafer mahallesinde at geçmez Daraça zemini çinko bir metTe irtiha· Abone !Brllar1: 
8okagı- nda eski ve "·eni 17 No: 1ı ha.ne- d k. · •· rk 1 kl ı 1 3 6 12 Aylık 

J ın a argır T>O u u u o up poyraz Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
nin altı hisse itibarile beş hissesi otuz ciheti yağmurdan muhafaza için ay • Hariçte _ 800 l450 2700 
gün müddetle ihalci evveliye müzayc nca çinko ile kaplıdır. Birinci katta-

====----==·======--=====-====--·=====-----='\ -······ .. ····-····-············=::=----···..... --... --..... --. g::;:m>• ·--··········· ............. --··· -···---··---·-----------.. . 
Bu senenin en talihli 11. 

I~ ıırr\ı. . . 11ıllllll1ı •ıf~ \ 
~ TUAKIYEIŞ BANKASI ı\ 

ı r \\ 
1 

1 2500 lira mük&f atlı 
1 desine vazolunmuştur. Müştemilatı ki Mfadan helezon merdivenden ze • !!!,n !artlar1mız: 

• · Resmi Hususi mezkilr hanenin beş basamak kefamı mın katına inilir. Zemini kırmızı çini 
taş d. l' k ld kta f k · dö-li taşlık u··., .. n'nde bir ko"·mu··rıu··k Sann lO Kş. 12•5° Kt-mer 11Ven ı çı ı r ev a.nesı r ~ Santim• 20 " 25 
kafesliçifte kanatlı kapudan giri1dik • ve müşterek aydınlık mahalline pen- KUçUk llln !•rtlarımız: 

~li 932 birinci kurası 
111 t Nisanda çekiliyor te zemini mermer antreden keza favk ceresi olup taşlıktan fevkanesi camlı 1 ~ ;j 4 ı-ıo üefalıı• 

hanesi camlı çifte ca.mh doğrama ka- çifte kanatlı kapıdan zemini kırmızı 30 50 65 75 100 Kuruş 
pıdan geçilerek zemini tahta bir sofa çini döşeli mutfağa girilir. Derunun- A - Abonelerimizin her üç aylı· 
üzerinde sokağa nazır demir parmak • da mermer büyük bir yalak tekn'e di- ğı için bir defa mcccanendir. 
ı kı b. od 1 d" .. Ulü g" er mermer k;; ... m .. yal-'· ve maltez 8 - 4 satın geçen i!Anl:ınn fazla 
ı ı ır a o up ıvara gom cam- .. ~..... <ıa satırı için 5 kuruş zammolunur, 

lr dolap sofada mermer dolaph mus • ocaklı ve sabe.st kazan 1ı ufak mahalli .. ____________ .. ! 
V AKIT Matbaası 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

1 
! 

luk mahalli ve bir hala mevcuttur. ve bir kömürlük vardır. Buradan üç 
Birinci kat ve zemin katına ahşap he ayak merdivenle kafesli camlı tek ka· 
1ezon merdiven olup birinci kata çı natlı demir gaprdan sokağa çıkılrr. 

kıldıkta bir sofa üzerine sokağa nazır 1\lezkör hanede terkos ve elektrik 
şahniş cumbalı~ir oda ve mu.kabi! tesisatı mevcut olup derununda ma -
cihetinde bir ,sandık odası rardcr. t - hiye 11 lira icar ile madam Evginiye 
1dnd kat bir sofa fizerinde sokağa na- sakindir. Haricen klrgir dahilen ah· 
zır şahniş c,umbalı bir oda mermer şap olup mezkftr hanenin kıymeti mu 
yalak musluklu bir halft. vardır. Uçun. hammenesl tamamı (1800) Ura olup 
cU kat merdiven üstünde aydınlık al - talip olanlar kıymeti muhammenenln 
...U kin teı>ecamı mevcut oluu mer • hlı!ıeeye muaio miktannm yüzde on 

mislisinde pey akçelerini hamil olarak .ı: 

928 - 8487 No: lı dosya ile yirmi beş 
Nisan 932 tarihinde saat on dörtten 
on altıya kadar İstanbul dördüncü tc 
ra memurluğuna müracaat eY.lemeleri 
ilan olunur • 

Birinci mUkAfat 750 lira 
ikinci mUkAfat 250 ,, 
10klşlye 100erden 1000 ,, 
10 kişiye 50 erden 500 ,, 

1 Türkiye İş Bankası 1 


