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Biz bir şey anlıyamıyoruz 1 Ecnebi alıcı ve sİlbcılariyle 
yerinde temasa başlıyoruz Hariçten gelen Ermenice ga

zetelerin nqriyabna göre timdi
ye kadar TOrkiye ve Tiirklilk 
aleyhinde el birliği yapan komi
teci Ermeniler arasında fikir 
ihtilAfı bqlamııtır. Bundan evvel 
bana iabat eden bir kaç yazı 
n&munui nefl'eltik. Bu glinde Pa
rlate çıkan Haraç gazeteıiyle 
Amertkada çıkan Hayastani Goç· 
aak gazetesi arasındaki mOna
kqayı iç aayfalanmızda nakil ve 
dercediyoruz. 

Hariçte cereyan eden bu mn. 
nakqaJardan çıkan mana ıudur 
iri Hayutani Goçnak gibi bazı 
Ermeai gazeteleri Tllrkiyeye karıı 
itidal ve manbkla hareket etmek 
fikrinde bulunuyorlar. Bunlar 

auikaıt ve ~briklt yolunu tut
• ._ olan di r Taınaklara "ıit-
tipu pl1J11 nu felikettir. Kırk 
elli aenelik ecrübe hlll klfi 
plmedi mi ? Bahusua bua-On 
tklder her vakitki 'den daha 
kllffetli bir haldedir. Çdgıaca 
" mezbuhane hareketlerden vaz 
pıplim. Tlrlderle anlaprak 
mabadımıu Yarmıya çahtalım.,, 
eliyorlar. 

Ôteldlere gelince, onlar da : 
'1ls Tllrlderle anlqarak bllyllk 
lbbada aaaıl Yanlabilecefini 
bUemiyC>nız. Bizim makudımız 
ancak kanet ve ılddetle alma
lülif llademki siz ba mabadm 

trlderle koDUf&l'ak, anlqarak . 

nuı, o halde niçin harekete ıe
.çip konuımuyor1unuz, anlaımı
yorsunuz, istediklerimizi TGrkler· 
den muslihane bir surette almı
yorsunuz?,, diye cevap veriyorlar. 

Ermeni komitecilerinin bu m· 
retle ikiye ayrılması, badiaeleri 
hisle değil, akıl ve manbk g6-
zllyle plrGp muhakeme etmek ih
tiyacının yavaı yavaı kendini 
g6sterdiğine delllet eder. Bu da 
timdiJik bir terakki eseridir. 

Yalnız Tarkiyeye karıı timdi· 
ye kadar takip ettikleri batb ha· 
reketi dejiıtirip deiittirmemek 
meselelinde birbirleriyle ibtillfa 
dli•ea Ermenilerin sizlerinde 
bizim anbyamadığımız mfthim bir 
nokta vardır. Bu nokta da hariç· 
teki Ermenilerin T&rkiyeden ne 
iıtedikleridir: 

Tllrkiye dahilinde olan Ermeni
lerin vazıyetini cilmhuriyet ka
nunları tayin etmittir. Bu kanun
lara kartı Rumlana, MBsevilerin 
vazıyeti neyse Ermenilerin de 
ondan ibarettir. Netekim ıon · 
seyrDsefer talimatnamesi tadil 
edilirken Ermeniler Rumlarla Mı
aevilerden hiç tefrik edilmemif
tir. Tllrk kananlan nuanada 

Ekme .. e zam yapılması doğru değildir 
Ziraat mDsteşan Atıf B., mabsolfln az olmasımn sebebi 

fiyatların dOşllklllğll değlldfr, diyor 
Ziraat vekdleıı ....,..... Afll bq, 

Ankarodan §Mrünlu ..,_,,,,.. Atıl 

Beg ihracaı olt.l llliülllrü Cmral be,,. 
le blrlU..ie AvruPGrwa 1ltUlateUI ,_... 
leketlerbuk bir ae.,,aluıl ,,.,,,.,ıdar • 
dır. 

Atd Beg, tUin kıtlllalyle tJir1Jfft1 
bir ınuharrirlmize ,,,.,,telli mneı. . 
ler etrafında fU 8'zleri aöglernlftir: 

- Ofla mUdtlrfl Cemal Beyle bir • 
ilkte seya]ıatf~ Triyesteden bq
lıyacağız. ltalya, Fransa, Belçl • 
ka, Lehistan, Allllall)'a ve ı.v~ 
No~i dolapcıqıs. Seyahatbnis 
•&JUi nihayetine kadar stlrecektir. 
Vazlf emis bazı psetelerin yazdı· 
lan aibi doinı(aa dotraya tetki -
kat yapmak deifldir. Seyallatta 
makat; ecaebi ~)'tik alıeı ve satıcı 
larla temas etmektir. ithal edilecek 
mallara makabil laneat mallanmı 
zm aliamur yoluada anlqma esasla 
nm tesbl tedeeetis. Dı~ evaıan . 
nmm hepefne mal~ ve mfibadele e 
... ıan berinde atıf hnlnlan an
Jaeatu. 

Abf lf. 

Beatls kumpauaayon Uurbıde ve 
rilmft bir karar yoktur. Yapaeafı· 

mm temu\udan sonra mukavele im 
zalan•uı malateaaeldir. Ve bunlar 

ailebi ihtimal 

Rumlarla Masmterden aptı ta- ı ......... -.....---....--.. ....... ..-.. ........ , 

iş Bankasının Umumi 
heyeti bugün toplanıyor 

tahmyan Ermeailer elbett• on
lardan fazla laiç bir hak iddia 
edemezler. 

Hariçteki Ermenilere gelince, 
Mehmet Asım 

1 kanunu 
Bitin lfçDeriallzi allkader e• 
den yeni lca- Jl,U.uınm 
metnini ayaee .......Uyoraı. 

• ,~eon 
Ankara caddesi faciasının Parasız kitaplar temettu dağıtılacak 

mu ha keme- Yamılarımza sene b8f1Dda Bankanın umumi mtldttrtl CelAI beyin Sizleri. 
_ ilk tabail kitaplarım param Tirld,,e lı Bankaaının umumi hc-

hediye edecetiz. Kuponlan.. geti bu ga,. toplanacaktır. Bu mü • b ı d · mm iatedijiniz gllndea itiba- naebetk barıkonın ,,,,.,,,,,, müdürli 
sıne aş an 1 ren birtktirebilinİDİL Jlalunut Celdl Be116ankanın nuwtd • 

_.,,,,,,,_.__.,._...._......, ____ _...........,,..1 laltıgeUI laalll/lltkrl etraluulll dlirı 
Bir mllddet evvel Ankara Aldslen 6lr ınuharrirlmlze fU bel/fllllllta ,. ı 

cacldeainde toccar Emin Vafi lannuıttıır: 

Bey tarafmdan kutlanılan oto· Gftzldeler dDny.ası 1 - Bankanm Umu.ı Heyeti :vann 
mobil kazama ait facianın mu- Btırflı ıunıunlnln ianla tuladığı (b• da) topluacaktır. Umum 

mu~•• ıu.e4arlamnızla lau 
hakemeaine bqlandmıı, Kuam topraklar llml bir nwıelegle meıgul lriihal etmek mutadıamdır. Bu ıeae 

olugor: lplzllkl 
papcla Huriye ilminde bir kach... Ne Udılat doktorlannua deldllG • de apı 19yi tekrar ediyuam. 

Dl biçakhyarak &ldlren bayram ne ntUarillelerl, M din11tı maliyeci 1931 senesi nihayetinde, anlfl • 
b ha hk ,.,,.,,. ..... ,,. bllfilUc •rınfllle - mb dalnsiııde her nm kaqllık ft! 

8f •ene p1e ma t\m edil- tlarlann tecrlibell kurmulılı, lı~blri ihtiyatlar aynldıktan sonra elde et -
miftir. Rumimı baJl'&IDI dlakll ,,. derdin derxaını bıdaınıgor. Her tlffmiz safi klr (SU) bia klor lira 
mubakemai eınuanda gllteri- ,,an, 11.m blr t«rlibeıdn, ~ bir #i. dır. 
yor. Ba mabakemelere ait JUi• midin, bu bBglUc l/fl1lt1UI ~ kil Nizami ilttiyatlarmız yek4nu 

1 d d oldrılunu glrligoruz.. 2,400,000 liraya balif olmu§tur. 19.U 
anmaz &r inci Ayfamu:dadır. Son oelen Fl'fllllız ..,CWllNllCIJ'UI • seneat billnçomuscla aktif 7ek6nu Celll 8. 

aillllil••••iıill•llli••••••••••••••• dan birinde IMfluır Dardn'iıl oğlu11- 75,278,239 liradır. Umum mevduat, tenaektedlr. Sme bqmdül ~ 

Doktor - a. ....... iyice terl••l•lz. 
Heate - O kol•• doktor .. Eve alderken, iter ek .. ftl bekket. 

._..._ ._..ek1.l.nf.-.Mt1 kealp beni .... • ıih ~-L 

la Mr ınlllaat iNii"· Leond Daruıln hesaplanmız (39,306,2'17) rakamı rds l Aluarafa 5 ind sayfada ] 

~;,:,,,,. .. bl,,,... tMl«U. Halk evinai dUnkU topla2nti ' 
• 901rlulııdur. Dan,,. Wfalnl 
gabanl otların •1'llaflk ı.ta,,.ndan 
kurtanp megıJe l1eNn ala~lann, 
~~k açtın fitlanltınn rahat Mfea 

almaaını temin etmek ldıundır. Bu • 
,.,,,. için bir çare var: Tewlliülatın 
adftlinl azaltıp kıgmetlnl 9fllaltnıak. 
gi.ılnız gllzltlelmn ~k yapma • 
ana mllaaade etmek!) 

Bu nazarlgenln vatlettlll tllinl/O 
111 difiinügorımt: Bir beferlll*t il, 
yalnız dllmlerln. fGlrlerin, IUnol • 
lann, mucitlerin ıogundan 11elmlf.. 
Bu, vlJcutlan bafları ttıralınd1111 
genmlf, dalgan, gorgun, slnlrll, velı 
lıam babalardan oe o babalara ld • 
gık annelerden tiJregeeek g#Ulde • 
lerin dllnyaaı acaba naııl bir dlinıa 
olut1 

Ou bUmlgeeek ,,. Dar: Tarla • 
lan eldlml~n. madenini ftlemlyo, 
ftıbrlkaları ralı§tnıl/flll Of, •t!fll 61; 
ldta11 dllıt11tı11! 

DIDkl toplaatlü b•la-•• 
Din aaat 16 da Halkeviacle 1 mit B. llÇIDlf w .. lteaha eb"• 

kiitlpbane ve nepiyat fllbffi miyaden bllaia hir nablk .-,. 
idare he1eti de aeçilmiftir. Cel- lemif, talimata& Jeki fllber;ı 
•ep latubal Halkeri reili Hl· J.IMI• -.!• '""'9'4 





--~~~-=-:----:--.:==========================::. 3 - VAKiT 71MART1932._ 
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BugDn YÖnan-Balga1' Belediye ne~rlratı na-
lakımları 
ka ... ııa tıyorıar V81.l "1Ydn Doktorlarla ticaret ft"ıı=ı·IJ81 18~Jepler·l0dl zarı dikkate aldı 

Atlaadan plen haberlere göre Yu f 1\ u~ odası arasında ftU ft u Diln Beledıyedea fil tak...,a 
Ma ll&JU takımı, ltuP. ltalya B. mil t ""-l a1dıkr. 
n takmlylı Wr reT&Dj maçı yapmak Yeniden nttlus Baµ- rl TOrk~e ok ululacak .. Guetealzt. it t-Gn mfWI .an. 
lpn Romaya cltmıkte olan ve At1na· yapılacak IhtllAf gallba mahke- dersler kararlaştı sanda bo kJf IOfuklana davam ..... 

dan seçen Bulgar mim takımiyle YeDiköy nabiye mlldtlrlDjil bi- mude haJledllecek Türkı d ki ltiJ6 1,- da bostıL&•k su aaatlerile benılam • 
tımutn bir maç yapacaktır. iki taraf• .. ye. e ~· eene 1 miri lşiıde trkttleri• halin ı.. ._. 
taba -~ fedallde ehemmiyet Ter- naaınıa yudaga yazılmlfb. Bu Hususi sıhhat yurtlannın, tical"ltl mekteplerıade, alcalliyet •ıktep- lenn• ••ydaı nrilme..iuı .. "* ftld 
llllrtldlrler. yaugıada polia 9e aafua kuyu- odum& yuılmalan leap ettiti yazıl- leriade oldup sibi, tarih, coi· e'u •9fri•ıt eheınmfyetl• 111sm clthta 

d h d •-a-u b Bu mı• ve bu meeele dokterlana fidd• fy Lil •• d al J Kros ... llt1tlyo11eaı • • .... ea J&Dmlf r. ra a ve yurt D ,_ er erini• alınarak Su fııketleriH ttblita11 lbimeda 
ıtibırla Y eaik.Syde yeniden talı- 11 Ulraılanm •Ucip olmu,ta. Hellh T•-k -uallı"mleri tarafında• Türk· ... alu•al--·-· Jılmtakanm tertip ettlfl .Kroı pm helledllemlye11 bu metele sitttk~ hat .,.. - 0 • _ .. ,_ .. 

Jbonuı J&prlınıı ve f1l ıporcular ıı· tiri nufus yapdacakbr. Diler ya- bir lhtlllf teklini almaktadır. Etibba ~· elarak tedrili tekerrftr etm · f- en bıptt •1"e& aöraoaıt tlealtda 
r&Tla baznllllflardır: nan evraka ait muamellt içia de odaaı rel8i Tı...tlk Salim Pqa, Afiyet ti. Bu karaılarıa tatbikine ıele- ı.1er1 ••ip " tııtaf Mllmeıı.teA-. •· 

Mehmet, Remzi, tbnhlm, Nad,I husuıt bir heyet tetkil edilmiftir. 1UrdD 1aldbl operatlr Kerim Nlyul eek cl.n .. Hİ &ida7eti11den iti· eli• .. 
l'erbt, Arif CBeşlctatı), Mahmut (Fe. B M Kızı n- b 1.. • • •-ı-.Jı· · ut.....1-- ..._ '-'• 
•rt.lt-), Beyler. ey, ua • ....,,.J a auuta fi. ltar .. IMtla•lacakbr. Ba ıübarla u. eoIJeYI ... "..,. • 

][ ... .,.-mesafesi S.5 ldlome ...... dl. Bl· Kont en1·an ldrlerlni e&yJeml§ler, Musa .Khr• ecaebi mekteplere yeeidn mual- hakkında sasdelerd• flkda ,.. 
•• ,..~ Be:r: -nea.ret Y•PllllTM'US ld, od:.ya 1 -L • t•- .&-.1.a.LL..! -L 

rfnelldnf• aldı~ dereee 37.43.6 dır. timlere ta.ta edilecek Ye bu m arı• eae•m11e "' ftla&IP ...,. kayct.dilellm. edanra bundan soarald r ril ili 

TercUmnnlar 
Veltiırhre girememek mese• 

leel11den •lklyet edlvorler 
!!lon glnlm!e polfs 'heşfnet tttb~ 

.. Mrlltl Galata yoleu salonuyla 
imana gelecek ecnebi n.purlanna ri
nc.ıı tvd•anlaT hakkında bazr ye • 
al brarlar nnnft; bu arada Ta.f'Ur
Jara aneak kollannda mensup o!duk· 
lan otel " seyahat acentelerinin t. • 
•I yazılı ltulunan bfr kaç tercUma • 
- dftbR~nt hndtrmı,trr. 

Ba brar terdlınanlar anısrncla iti 
r& bir teemflr 11YUd~tır • 

Tercfimanlar clt;rorlar ki: 
- Kaeakçrlı*a 111Anf Ghnat maba

«llYle ittihaz eclflcllft !113ylenen yenı h• 
ftT. biz teftftmelan mnt~mr edf· 
'9"· Gftmrllk ftft lte!ııfncf ı;mh' bMtk· 
~lıfa Ml11I ebnlt fr.tn fMedl~ tPtbf. 
ıf alalıllfrler. Faht bfmn '11.'IJUrlara 
llreıü leY)'ahlara tercfimanlrk etme
mhe "'lnl olman dofn bir haTeket 
~cflr. 

'Bu. nettce ftfb'l.rlvle bir be ~
Ht aen~nfn r•n• YRrt"1left~. hn • 
• ..... n 8el'beet caı.-11 '"hf~ Mr 
aı•tıue 11M1tıma e1111"8'" Mztna a~ 

"nnn ~he,, olftr 1 ttr. 

an ~'""' eı"lfTm'!a mb b ,. o'" ~ 
)'ll'ltıt~. Jınttt. fr.ft1' ~-'f"'T n a,...m'Y.-
•a 9hhelfler ~ri.110.,,rn t~rd'"'"'"" 
la• """ııımda 1'fr tMnff vıtntl~n. Fi\ • 
bt '-'~"' ,..'test~ ra~mtl'!a mi • 
11101........_ . . 

Dinkti ihtifal 
Di~i mektebinin mOess"s'erin

den Halit $azi B. merhumun a
lim yıl dlnllmG mllnısebetile 
tlln bir ihtifal vapılmlft birçok 
clltçiler Ye merhumun talebeleri 
~teki kabrini ziyaret etmiı-
1 r. 
P•tlll ..... lalnd• bugan mevtlt 

okunacak 
iki tene enel vefat eden lb

lifalci Ziya B. merhumun Yefatı 
,.ı dlDUmll mOnaaebetile bugü11 
ljle ummadan ıoora ·fatih ca
aiaiade laalm Sadettin •e Eurban 
beri• tarafmdan mevUU oku· 
•cakbr. 

Tadil haberleri fabri
kaları telAta dDoDrdtl 

Kontajaıua ta•n ec!Deaii ıtra • 
fmda yapılan neırf.rat fabrlblanmı· 
zı tel!p. dtlftlrmtlo, ticaret edatına 
bir ~.,k mektuplar "1t4erflmtıttr • 

KantenJa• dolaymfyle lmnet b11 • 
lan bl~ yerU •IHHeelerhl, ba U• 

9fil tadil edfldiif takdirde •lfkll ft· 

dyette kalacaklan Dert .arll•lkte • 
dlr. Bu arada Babaellada lr.entıen 
jandu fstffade ederek faall,Jete bqlı 
.,... blrıok )"erli fabrikalar d8ktilkl• 
rJ htlytlk serm&J"ftln tehlikede oldu • 
tunu iddia etm~ktetffl'1er. 

KAbll sefirimiz 
Dbft eeftrl.tz Hikmet Bey enet· 

kf ıeee ,.anın Aöara ftpun:rla ~ 
rlmize selmlşti!'. 

Hikmet ne,., 21 s41a enet DbD • 
clea hareket ettflbal, Efpıdatu ah· 
ft.lfala tamam!Jlı ta'WI bir vazfTette 
oldaiunu söylemlt. 1ılr ka~ lila• b • 
dar AnkarQa cideceflnf ve 15 c1hl b 
dar I01lr& tekrar Efpnlatau aane • 
ceflnl OATe etmfşt!P. 

Yanarak ö1dii ! 
Bak1r\lSyönde ti~ yqtftdı bir ~eu1t 

yanarak lSlmiiştttr Müddefomamllft bı

diseya vuıyet etmlşdr. Çocuttm ne 
yüzden Jandıtı 'hnb aı.ttla•••tur. 
ıabki ıt" yaoJlmakıadır. 

Bir h1raız ••bekeal tutuldu · 
Panıalh polis merkest. bir mllddet 

tenberi o elnrda n ID)'mdta olu Wr 
hmız ,ebetesl1tl m.,daaa ~-.. we 
kampanyanın ada•lınadaa Htlleyta • 
minde birini C.Ykif etmifdt. Poli-. Hl
aeyinln lıtienbiyle, febekMlhl lzlnt c1de 
etmiştir. 

Bir ev pndı 
Fatihte Alpdarmda,eczaca R11.a he

yin evtndea. IOba karuınlaruua tutufmt· 
sı Ozerine yan~n ~taut. n lıısmra 
yandıktan sonra. yedten ltfal19 tarafın. 
dan söndilrü1'1'1ti"6r 

Dehne U. '"'" lltrllk•I• 1 
Y a10V1da bir arsıda 4cfine balanda· 

tunu yumıeat. Y ı,a1a ıabtllıata sön 
bu define üç c.nı beti birlikten lberettir. 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen Vallsl) 

30 Senelik 
ifşa 

Siyasi Esrarı 
Ediyor 1 

----------·---• T ........ 74 , l er~ w ikUhı Mu. ..Wu 

- 8a blrl"f1De ne için olaca\ n delildi, rahat clurana kimci• 
paidea kaa dikmek içia mi, para çekecekti. 
....., -, biz, auçauz inıanlar Harbi• ilı,.a ft IDJa-. bn 
arMJncla ltillsebep kan d8klll- dikmeyi bir nevi AD'a~ ftlltu 
memesi l~n çahflYonız. bıraka· maitet, Ye nihayet iti,.t ecliamif 
hm baJk İfİ ye gilcuyle meıgul çll baflan aramada (lclria) te 
oı.ı., rahat etsin, birlbirinizi ftrd1. ,._.t• ne fa1da var? Hadat ft mmlaka ........ 

- S.. de ayni fikirdeyim, plince onanla itillfıa pyri ka-
fabt o nbat durmu. bil olduğa•• bir kere daha w 

ldrİll timdi de akh aıra bizi kuvvetle anladım, bis ona Sab•••la prplfbrmak iatiyordu, ya Ye Ebu Arif kmlannı bira· 
• ,.ıa. ll711Joı'da, Ben de ayni layorda:C. O, ba teklife flllclll. 
flWrcle,I. 11111 k• keca ltir - Yalam 111 ..... IMpıi iMi ,....., .... .,.... __ .... ····-_,..., . 

israrlannr bls •uhakemı lluarunda mektepleri• lradrolanada tadi'At nup hu11lara eevıp ft • ... 

brJılaya~ demiftlr. yap1laealmr. llir meelial içti•alanadaa biri9-
Dffer taraftan dfln tieant oa.. de kararlqtıral•lfh. Bel..,_. 

11Dlaml·kitibl Vehbi ney dı bir mu· 15 -"nlllk ihracatımız ba karara tcvfikuaepiyabma:a 
harrlrlmtu fBy1e demlttir: .... cenp Yerditiıri ve iıfaretimis 1-

- Odaya 7Utlmalan leap ein ve kıymetleri serine ... firketlwiH t•Mll-t 
aektorlarda• han, muayenehawesi .. !lnuat .n.r mart aJ"l'l'• ait en bit yıphtıın yu1'anln teDered• 
)anlar cllfll, yurt a~lardrr ve 1ilphı1 l'hlflk. millli• illl'aeat maddelerin~ 
yok ki, ha Jlaınıeta ttfru nim buldu· da •ikclar T• krymetlerlnl smt•• memnu11iyetle &jre•iyorm; .... 
fu takdfrdı llailedeeek bir meret el· bir istatistik a.,m.lftlr • riyabmızı nallUI dikkate aldlja 
bette bulanar.. ita lstattsU)9 slre; mınitll ltlrin • içüa belediyeye faaladaa t.,.k-

Tlcant odunnn daya yazıl1111 • ti• .. IMel• kaclar; 11,970 Ura ıay. kir ederis. Awk ba hıı•k•e 
,.•lann leran karpmu13 son ~are 811 methute n J.815 Jdiçtlk k~; 9,81~ lf. ltir de rica t•dif etmek llllm: 
la.rak icra " h&dz tarafına arltm•,.t ra kıyaıtlatle '" ıe,Ttr kDe ham tte- 12 tubatta • çıka• hfr JU11A 24 
d&ftlndtlfU e8y1ftlmektecUr. rl; '111111 lira "7m•tt.•• "N,'1M k> •ırt taribile eovap veriliyor: Bir 

lo yb; ll.175 lira kf7meliad• ,.. ı,. 

Prole&lr 1Walt 
Bogtln dUnDyor 
Darllftlnmnıa aslam hakbltla 

tetkikat yaparak bir rapor ha
mlamJJa mem11r profM&r Malt 
hap telrr~r ıehriraize pleeek
tir. 

Profas&r mayıa l>aıında An· 
karaya fidtrek raporunu maarif 
Yekl'etlne verecekf r. 

78 ••ron hufclay plmes:ne rat
mea fiatlana 5 kurottan 7 ku· 
rut• vlkaelmesi 15 gOndenberi 
az buğday ıelm•li ve ıebrimiı 
batday atoldanaın azalmıf ba· 
lunme11nclan ·u.n plmektedir. 
Defirmenler hafday • ımına de· 
nm etmektedirler. Fiatları• da· 
ha 1UkHl11tni muhtemeldir. 

Llnlo11 ko11tenJa111nda 
aullall•al ver 1111 '1 

Şe~rimize ait limon kontenJa· 
aıada aaiiıtı .. ı eldup ya11lm1f 
ve bu laab• tekzip edil•iftl. 
Hılhald atlkadarların verdildert 
mallmıt ba haberi teyit eder 
mahiyettedir. v. ağrendifimiıa 
gire tle Haydarpaıa g8mlli8n· 
delU ita •e1elefi mllfettitlv tet
kike batlamlflardır. Ba mesele
m. bir kat .... kadar t.naulı 
etmesi ••htemeldir. 

Sualim tızerıne, mediji ye,. 
leri AJIDIJll bııtadı, •Plı ytl· 
kan on kaıadaa fada istiyordu, 
IOllN buralann ldara;nde biz. 
c. ala lrabal eclilemiyecek 
ban teklifleri •arda. 

Arbk o bizim verebilecekleri
mizi, biz de oauıa iateclilderiai 
Qrenmiftik. 

Zaten bundan enelki ama•t 
toplan1f1m11da da bu neticeye 
Yal'ID1fbk. Batla laeyetle toplan
dıtım11 ıa•an da o ba1l• Yaai 
teklifferde l»alanm .. ta. O l'iia 
kendi•-. 

- Burada ba Bedevller i~nde 
lfia ne, lıtanbala buyur, 11na 
orada iyi bir if_ Yerelim, nhat 
rabat otur k.,tiee bak. demif
tik. 

- C...ma mİllllet, yalmz 
bir tutl• dedi, o dı - ittilaatçı
lara ala itimadım olmad.p.daa 
padifab ft halife olarak au1ta11 
Abdnlbamit it batında ve yanıacla 
da Sadrazam KlmiJ P1e balanar-
1L. Ş .. keta bJ11 Lit••Mda P. ...... 

~ Un. kıymetinde Tt 4.111~";& aydaıp fada ır .... ....._ 
Hra k17menie n 13U89 kile Jndr: Biraz dalla alirat 1 
210,IM nn. ~tlltd• n '41,8%1 kfl• Hele n ıirketl..me teb&pt-
~ w bllıaki11 fraiıll; ~ lira ~ ta bize cenp Yerllirkea bu ... 
metfadı n JT4,478 kilo •Jifn yaf!: nenin ktf1 geçtiğine ı&re yapal
~7.171 Ura klTJBetlade" 919,'150 kf· dıyaa faydası plecek klf .... 
lo tittln; 271,DI lira ln,yJMtlHe ,.. lecek elemektir. 
w,m ldle ,..ak; J18,38t lira kJ7 • 
.. tlndı w ll,ltl tıım maclen klmftrit 
~ edtlmlftfr • 

inhisarlar umum 
Mfldftrlftğll 

Müskürat ichiun mtidlh1i A
.. hJht yeal tetldl oluaaeak 
inhisarlar amual mGdGrJGilt•• 
tayin edileeeji kuvvetle mevzun 
babso\maktad1r. 

Necweıtin Sadık ve 1\"a§ıt 
Hakltı Beyler 

Cenenec:le tealibatm tahdidi 
keafer•-• fiti• paeteei!eri
miscl• Necmettia Sadık n Na
ıit Hakkı beyler clh plmf1ler· 
dir NatJ1 Hakkı &., bufb Aa
karaya dlaccoktir. 

Nee•ettla Sadak &ey konfe
ranata alralıhubtamıza tayia 
edilmif oldujaadan tekrar C.
neneye sidecektir. 

Tlll'llll nrak llall 9G111rlllde 
Kontenjaa maamelellllia he11Qz ılcmal 

edlleme .. lhle mebni 8alpn1t111daa ıe
l• llrihf et1 allıa ...uta .....ı• • 
afis hfdril-..t• 

- lttihatcılann ae fenabğıDI 
ı&dtm. demiye IDzum 7oktu, onua 

ne demek iıtedijini hep biliyor
duk. 

ldri• bir ... •utlaka Hami-
diye •Dvarili Rauf beyi tlrmelc 

"lteditiai alylecli. Şlbretilli işittiti 
bu kumandanla .. kar11 lral'flfa 
bir kah•eak olliaw içe1f m., di
yor da. Biz hu mlllkatı munfık 
t8rmeclik. Bir batka pn Hami
diyenin çarkcı.,.._ • İBmini tim
di maalesef ltabrhyamı7orum • 
bize fQ teklifte baludu: 

- Ba lclrille aalatımıyacapı• 
,arayeram, bu kadar fena, ba de-
rece ut n banca ıamanchr Tlrk 
kanı diken bu adamı mllaeade 
ediai& ftlraya& Da •ert ft te
mi& kalpli. atefİD balıri7eliJI tu
kin ettik. 

• • • 
ldr"miye bir gtln aormuştum: 
- Bu toprat" ayak baahğm 

pdenberi b8k6mete lr•l'fl hep 
app yakarı ayal ndyeıtuia. 
aetha nltat ..,._,...., .a_.. 
- aeclir? 

Yuıl bılgisı kilaplan 
Maarif ftklletilln yeld d .. -. 

Binde melmplerde okutulaeak lara\ 
ldtaplan ~.ibi yurt bDtltl kltaplarlm 
da yeniden tanzim ettiral,e b.DT • 
diii bildirilmekte Te llid• ~- a.. 
,U ha lft IHBIV ............... 

&9rllmektfftr. 

1 Gelenler, ........ 1 
A Avrupayı bir tstl..-lt llJahatİH 

Çlbn Ticaret Odı91 uport&tl Bü1ıa 
Nuı1ıf bey dlin döınlrlift(lr ı.,..,. 
hfr t. ı~ l(iıne kadar lıambyaakK 

& lznttr ve !ah"'"' n ... ...._ 
dett erta ••kttpl«l• liletert ı.ftlt -
Maarif wı.lletl Ol't9 ıedrtlat .... ..._ 
4tırO Faaı bey 4th• felnlw• pta1f ft 
ık'pm 1m10e Aıhraya ıtt•lftk 

A 91r mtiddet enel Ant.raya ..... 
Mliskirat hıhinn •tidt!Ti A- MJ a'a 
sabıla teltrl•i• 191ı11l.-r. 

A Maliye nklleti ,.,. iti ..... 
mtidüril -!im Hy tlti• f'1lrt.._ pl
miftir. 

A Osmınh Bankm Pattı fll1-i 181-
~ürii M. ll&mlerc bıalire Urtkat ec
mifdr. 

A Itri 16• ef'ftl Anhnrı plea 
Fmtll• ntht IG•t ~. Chamhrihl .. 
11'hah .lalmıdd pf_. 

Evveli auıtu, il ç ıelini pkn• 
madı, senrı Jant J•Yllf alat
mıya hıtladr. 

- Bu uzu• ltir lallrlyedir wl 
1. , bea size hun Wlmem ti 
nasıl nlatıym, fakat eneli • 
fatlanmızda• tecenlt edellmt 
lteu ıaclece ( ) , • ela 
bir Nedim & ...... iki ...... 
clat 11bi kUfl kareava kala..._ 
rimısi iplim, hala, timi ...... 
yin"a Kahir.de ••FJ'...._" ele 
talebe1dim, der1lerimd•, lr.ftw,.. 
larımd•• baıka blrıeyde ıldm 
1ektu, hatta era11 ikmal ediatit 
niyetim Faıa aıtmektl, .... 
akıabe•n yamada aakia ft 

de bir bayat •Dr•ekti. T 
arkadaılanm aıaana bir ~ 
wt boca Tedik ardı, 
bilmem naaıl, pk iyi tıbtl .. 
oldak, deralerfmize beraber ~ 
h•r, beraber ıezer dolq .... 
bana ıık aık ıiyaaetten, a....f 
bOk6ınetinİJI için için ~Drldl._. 
den. llemı Wlmclaa. 
babfediJorda. 
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Gün doğuşu 5.52 5.50 Ankara caddesi fac asının 
muhakemesine başland! 

batı~ı 18,29 18,28 Kont ayağa kalktı: 
Sabah namazı 4.56 4,54 d d · K 
Öğle .. 12,19 12,l7 - Ken imi öl üreceğım... en-
lkindi .. 15 51 15,50 dimi öldüreceğim. Diye tekrar· 

, • Akşam ,. 18 30 18,30 lıyordu. Elena müstehzi bir aesle: 
ı Epey bir müddet evvel .Ank~ra ı k~reden sonra karar tefhim olunmuş y 

1151 20,02 20.00 _ y 
0

, :ı:ıizim kont pratik bir 
eaddesinde feci bir ölliml• neticele tur. Verilen karara göre, bayr:ı · imsak .. 4.ro 4.07 ndice değildir, dedi, benim tek· 
nen bir kaza elJ11U§, tüectı.r 1.:min V:ı. mın Huriye han.ımr kasten öldürdü • v 

1 
.. 1 . 

8 84 11
.,._

1
.m her halde daha muv•fıktır. 

fi heye ait ve biaat kendi~inin kul - ğü sabit olmuştur. 11 ın ,;eçen gun erı ;:ı ı .. 
1
- d - bi ._ L'J Ciı..-ı· t•·ı·· c·· ... 1 d·-· d k.. " kalın " 284 !&'3 Ve yahut seyahate çı!.cır.ız, ital-.uı.n ıgy r flvu?'lteoı , lJ4 ı u un urnıu ı~ e ıgı gıra a yaşının U· L ..d 

fnhisan §Ube müıliirlerindeft Hüse - çük bulunuşu, kendisine tayin olu - ==- .. ya, ispanyaya gidiniz, unutursu· 
yin H!ki ~yia ~9Cuiunu yaralamış nan on beş ~ene hapis c:eznsının in _ Hevo - 11un sıc:ı.klık azami sıfır 
n akraba.~mulan f>n yaşında bir kı"tı dirilmesine sebep olmuş ve m:ıznun •E~a 1 nakı:; bir dereceydi. Bngürı ha\•a 
feci bir ~urette öldürmiiştü. Bayram be~ sene ağır hapse. Huriye mütehavvil olııcıı\'. rüzgAr mutavassıt 

Emht Yali heyin muhakcm~ine hanımın nresel!!İ"fte bin lirn tar.mi ı.uv\'eıtc poyr.ı:;dıın esecektir. 

Radyo 
ağrr cnatfa llqlanılnn~ ve daru~m:ı- nat ,·ermtye rnıthkftm olmu~tur. 
sı yapılmı~br. Emin Vafi bey imza- $1tFll y ngnu tnhkikab 
Yt ~yle n.nlatmrştTr: Mü<ltfeiumumflik Şi!ılide Lıltfi be 

"- Otomobilim fstanbulda gö - ~in evinde vulı:ua gelen yangın tah _ Viyana - 12.30 mandolin ve kı · 
rUJmemi~ bir tiJ'ti. O gün caddede l<ikntrnı bitirn1 iş ve ennln müstnn _ mania 1<onser - l 5,25 Franzlchır l~on-
bozulan motörü muayene cd~ken eti tikliğe vermi~tir. Öğrendiğimize göre seri - 18 orl-cma konseri - 19 Ba
ralıma bir <;ok meraklı ve çncuk bi- hina krrk bin küsur liraya sigorta • yadcr opereti - 22 30 sesli film 
rikmi~ti. İş.imi güçleştiriyorlardı .. )•dır. p:ırçalnn. 
Ayın zamanda oto1nnbiloe bulanan ı BUkreş - 11 sabah konseri -
ecnebi dostum bu h:ı.lden "'inirleni• E bA ) l 3 plak ~onseı i l 8 muhtelit konser 
yordu. Polise müracat ederek kafa- Cfle J a ICI Ve Roma - 10 f:ilisc musikisi -
balığın d:ığrtılmnsını rica t.decektim. 12,30 cogıınnl \'C orkestra - 20,45 Na 

Aynldrm. Ntwl ôlda, bilmiyorum, Satıcılarla poliden n:ıkil tiy;:tro ve musikl 
otomobn birdenbire hareket etti, \'e eudope,to - 18 Ştrau• konseri 

felAk~t vu~ua gel~i.,, . Temasa başlıyoruz Fledr.rmaus, Zigeuncr Barondan parça· 
Muteakıbe1t çınkograf AJAethn, lar - 2~ Taıg•n orkemısı. 

doktor Atrf, makir:e mühendisi Mu<ı- Usıtanfı I inci ırayfada Ver,ova - 17 plak konseri 
tafa beyler ve hamıtl Ila.~an ~ahit o- sı ve uzamnsı zer'iyata oldukça e- 20 W konser. 
Jarak dinlenilmi~ler, muhakeme, gel- hemmiyetıi bir sekte vurmu~tuT. Bu 
miyen müddf'ilerin miiıcklı.ereyle celp Hibarla m:ı.h~ulün geçen senekin -
leri ve difer bir tSıthidin getirtilme - den az olması mevzuu bah~labiJir. 
~i İf'İn J.4 nf'J11P." l-rralnh r~tır. .Kı~ ıer-'iy:ı.tt geçen seneye nazaran 

Moskova - 1230 tiyatro ve ~I· 
neme musikisi - 20 Almanca lngilizce 
huict slyautc dair konfcrını. 

Hellsberg ·- 12,10 öğle konseri 
!0,10 dıns musikisi. Huri.ye H.ı 

0 
.• Idu··ren yüzde 30 nispetinde azdır. l\fa:ıma • 

fih yalnrz ın, r.er'iyatma b:ı.karnk --------------

5 hüküm vermek doğru olma:r.. Da- B Ü R S A seneye h:ı. önümüzde ilkbah:ı.r da vardır. 

mahkuA m edı.ldı· İlkbahar :ıer'iyatmdan hayli ünıit- 26 Mart 932 
varız. Ve m~el! arp:ı. mahsulü e • 

K11pandl 

1~3 Ka!ımpa§!.da Huriye hanım is _ mindir. Nitekhn, ge~en !ene de mah 
minde bir ltadmı öldürmekten mnz • ~ul pek çok fada olacak denildiği 
nun B:ıyramrn muhakemesi dün ağır 
cer.ada bitirilmiş ve mamun mahk6m 
edilmiştir. 

Dünkü c:elsede evvel! maınunun 
nkill müdafa.asım yapmı~tır. Bu mü 
-dnfaaya göre Mdise ~yle cereyan et 

halde bunun aslı çıkmamı;;;tır. 
Şura~mt i~ret etmek isterim 

ki; ıo, mahsulünün u; olması, kışın 
fazla vP lnt olu undandır. Yoks.""\ l·öy 
Jünün fiatların clü~ük olmam doları 
eıyle zer'iyattan kaçrndrğı iddia~H kat 
iyyen varit değildir. Ben bizzat tet-

Kambiyo 
Frnsız Franı;ı 
1 lngiliz lirası Kr. 
"ı.r. mokablll Oo1a 

Liret 
13elı:a 

O rahmi 

Is. Frank 
Leva 
Florin 

793 

miştfr: 

Bir gün Bayram. ~rkada":;ı Hayrul 
]ahla birlikte bahsede çalrşryorlar; 
bir aralık bahçe önünden Huriye h:ı 
nrm geçiy~T. lKi g~nç, kadrmt JH att• 

.. 
kikat y11phm: köyliinün ekmemesi i- .. •. Kuron 

Slllng 
Pezeta 
l\lark 
7.lotl 

çin hiçhir ~ebep yoktur . ., 
Atıf ve Cemal beyler bugün Tıi- .. • 

yesteye hare~et ed~ceklerdir. 

yorlar, k:ıdn' aldırmıyor. 
Birkaç gUn !!01\ra Huriye hanım Tütün alım! 

birlikte ya~dtğy HMan isminde bi Gaı bf Anadolu mıntakasında mevcut 
riyle bahçenin önünden tekrar geçi - 8 milyon okka tütünden bir lcıı;mının 
yor. O esnada Bayram, bahçede yal - ?!].Übıyaası için hü Ometçe 500 bin Jir3 
nız çalrşmakfıııdır. H:ı~:ın, bah~e çi lyrıldıf'ı bildirilmektedir. 
tinin önünde dun.rak; 

- Kadına kötü ıııöz ıııöyliyen ~en Memurlar mUhUr kullanmıyacak 
misin! Memurların mühilr veya hlke· 

Diye Bayrama ~oruyor. Bayram, dilmiş imza kullanmaları mene· 
kazmasını hir kenara bmı.kar:ık re - dilmiştir. Esbabı meıalih ve mil· 
vap nriyor: tekaitlerle dullar bu kayıtlardan 

- Ben dtğil .. ark.ıdaşım Hayrul • muaftırlar. 
lahtJr göyliycn .. 

Fakat bo revahıyle. Hnsanm küf-
retmesine m!ni olamıyor. 

Hasa~ Huriyeyle beraber bir ar. 
sonra bah~enin arka tarafm& geçirnr. 
İşiyle meşgul bulunan B:ıyrama ye
niden ~övüyor. Ve, bununla da klllmt• 
yor: 

- Kendine güveniyorsan gel y:ını 
ma !.. diye iUve ediyor. Bayram yak
laşıyor. Aralarında eV"Vel~ bir ll~ı:r. 

dalaşı ba§lıyor. Sonra iş bıç:ığa ıfa 
ynnıyor. ikici de ıııaldırmafarmı çeki-. 
yorlar. Kadm tel~~ içindedir. U -
fak bir kavganm çok feri bir netit'e
ye sürtiklenmesinden ürküyor. Ken 
disini iki ge,ndn ara~na atıyor. Fa -
kat hu müdahale hayatına mal olu
yor. Bayramın. nn sekiz yerine sap. 
Janan brçağıyla delik de~ik hir halde 

lzmlrde hileli göztaşları 
~etıhrormuş 

lzmircie çıhft Anadolu refıkımız, 
piyn5.1da hileli ıöztı~ı Mtıldığını, bı~
Jardoki ha•talı klara kar~ı kullanılın bu 
maddeni!\ hil .. Ji bir ~ekilde !ıtılmasının 
önüne (C~ilmed!ği takdirde bağların ha· 
rap olmı.sı trhlikeı;i olduğunu yazmak 

tadır. 

Talebe ve hocaları 
Maarif vekAleti dün maarif müdür· 

lükleri vnsıtıısile bilômum ille mekteplere 
yaptığı bir tamımde, teneffüs ve leme!< 
zamanlwnda melı:ıcp müdür ve muallim
lerinin, talebenin ıerbiyevt ve sıhht ha
reketlerile daha 7.iyade alAkodar olmaları 
lüzumunu bildirmiştir 

cansız yere },ktlryor. ödemiş cinayeti maznunları 
Vak'a bu. Mn.:r,nun vekili rina.yet Ödemişte Sirek köylü Mehmet ağı 

hadi!!:e~tne ~ebebiyet verenin biır.:ıt ile 7.evccsi vtı hizmetçisini öldürenler 
Huriye ve Hasan ölduğunu iddiıı rt- hnkkında tahkikata devam edilmektedir. 
miş ve bunun e~bdn ml'hdfefe oldn Mahalli zabıta şimdiye kadar J3 kişiyi 
~nu kaydetmi,tir. Müddeiumumi tevkif etmişfir. 
Cemil My. te?llyr tahfif ederek kıı - --;:=============;;--
nunt bir Mhel' olmadrğmr.. bilftki!I Kısa haberler 
maktulede gijrülen 4'13 !'ekiT. bı1:.ak 

du~lnin eeuvt ~ddet~endirerek hir 
mahJyette olduğu eev:ı.bryle ma:ınun 
-veki1intn fddlasma mul<;abele etmiş -... 

M'll'fuift>en mu'fıa'keıneye nihayet 
verilmf~ ve ma'hke!!1e heyeti müza
kereye ~ekilmfştfr. Uzun bir müz.,. 

DUnkU konferans - 8eynel· 
milel talebe birlikleri ittihadı umumi kA 
tibi madmızcl fron ~ebrimize gelmi~ti. 

Mıdmızel ~ebrimfzdc bir kaç konferan· 
vermek üzere maarif müdürlüğünden 

müsaııde almış v~ ilk konferansını Ga· 
lata.saray lısesinde vermlstir. 

• • 
reogô 

.. • Lev 
ı Türk lirası Dinar 
Çervoncç K uroş 

Nukut 

Frın11z Frangı 
Dolar 
Ingiliz lirası 
Liret 

Borsa harici 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Bir Alma11 profesörU geldi 
konferans verecek 

Bcrlin darülfünunu felsefe mü
derrisi Her l\Taks Dessoir şehri· 
mize gelmiftir. 

Profesör yarın saat 17,30 da 
darülfünunda " Pisikoloi Göte,, 
mevzulu bir konferans verecek· 
tir. Profesör şehrimize gelmeden 
evvel Budapeştede ve Yugoslav· 
yada Novisat şehrinde Gote 
haklundn konferanslar vermittir. 
Buradan Sofvaya gi-:!ecektir. 

Kel hastaıtgına bir ilAç 
keşredildl 

Edremit askeri hastahanesi 
doktorlarından üroloğ Orhan 
beyin kel hastalığını 12 saatte 
tedavi eden bir ilaç keşfettiği 
haber verilmektedir. 

Fuzuli garson Ucretlerl 
Şehrimizdeki lo'.tantalarda halk 

tan garson ücreti olarak alınan 
% onların mecburi tahsil edilme
sinin mevcut nizamata mugayir 
olduğu anlaşılmıttır. Belediye ik· 
tııat müdürlüğü bu sahada tet· 
kikata baslamıstır. 

nuı .. 
- Susunuz .. 
- Seyahate mukavemet ede· 

cck b:r ihtiras ro\ctur ve buraya, 
iyHe:miş bir vazıyette dönerse· 
niz eminotunuz çok memnun olu
rum. 

Fakat Kont, onun cümlesinin 
pncticesini beklemeden kaçmı~tı. 

Soriyal od~sının penceresinden 
onun bir deli gibi otomobiline 
atladığını ve çekip gittığini· gör
dü, kızkardeşinin yanma indi. 
Elena onu görünce: 

- Sonya, dedi, Kontun ycgl

ne söy~edii'ini bil bakalım. 
- Nebileyim? 
- Şatoya geceyleyio giren ka 

dm karısıymııı. 
- Sonya kahkaha ile gülmi-

ye başlamıitı. 

- Bunu da ona Ldm söylemiş. 
- Lartiğ .• 
O!... 
- Evvet. Patrisin, df' Rus ol· 

duğunu öğrenmiş. Bu çok mü
tıim, Lartig'e dikkat etmek la
zım. Eğer biraz daha çalışırsa 

kasaların niçin çalındıklarını ve 
cinayetlerin sebeplerini öğrete

bilir: 
Sonya susuyordu. Gözlerini 

öuUno • m· li. E:.l n• c:iclclt l,;r. 

sesle ve kararanı vermit · bir 
ta vur la: 

- Lartig, dedi, ço'< tehlikeli 
olmıya baıladı. Bütün planlarımı 
alt üst edebilir. Acaba kendi-
siyle görü~eyim mi? • 

Sonya kardeşinin ellerine atıl· 

dı: 
Hayır, Elena, ben de Lar

tigin aşkaoın ne derecede oldu· 
ğunu öğrenmek istiyorum, ken· 
disine bir şey söylemeyiniz. 

- Aman bu çok tehlikeli, 
kardeşim ..• 

- Het" halde Lartig Parise 
dönse benim için büyük bir iyi· 
Jik etmiı olur. 

- Elena! 
- Fakat ne yapayım karde-

ıim, işime mani oluyor. Nerden 
aklına geldi de Patrisin aslını 
aradı. Her halde tedbir almalı· 
yım? Gidip giyineyim. 

- Oraya mı gidiyorsun? 
- Evet. 
Birkaç dakika sonra Elena 

otomobiline binmiş, gidiyordu. 
YENi CINAYElLER 

Hiç birşey olmadan bir hafta 
geçti. Şatonun içinde ve dışın· 
daki nöbetçiler vazifelerini dik· 
katle yapıyorlardı. Marki yavaş 

yavaş emniyet peyda ediyordu. 
Artılc bir daha gelip kendisini 
rahatsız etmiyeceklerdi. 

Bekçiler gece sabaha kadar 
uyumuyorlardı. Hepsinde birer 
tabanca birer biçak ve birer dü· 
dülc vardı. Köpekler gece aalı

veriliyordu Bütün bu tedbirler 
neticeainde şatoda sükunet pey
da olmuıtu. Yahut, düşmanlar, 

alınan tedbirleri haber almış· 

lar, ıuıuyorlardı. 
Ani bir hadise bekliyen mü· 

hendisle Franoy her gün şatoya 
geliyordu. · Eğer Lartige kalsa, 
çoktan Elenayı ihbar edecekti. 

Na~leden : fa. 
-------.~~ 

Fakat F ranoy ona mani oluyor-
du. Diğer taraftan da, iki kız 
kardeşin köşküne artık hiç uğ
ramıyor bu suretle kendi kendi· 
ıine karşı kuvvetli olduğunu iı· 
pata çalışıyordu. Fakat Elena 
Gregorovna düşmanlariyle teması 
kesmek istemiyordu. 

Onların kunetini, aleyhinde 
bir çok deıillere de sahip ol· 
duklarım:ıı biliyordu. Kontun mü· 
dahalesi üzerine de, Lartig, he
nüz Patris'in aleyhinde hiç bir 
teşebbüsle bulunmamıştı. 

Elena her sabah geliyor, ih
tiyar Markiyi alarak gezmiye gö
türüyordu. ihtiyar Marki bu ge
zintilere alışmıştı. Fakat buna 
mukabil, artık, cıl.;iden olduğu 

gibi şatonun içinde emin adım· 
larla dolafamıyordu. Şimdi, et
rafına tuluamadan ve elindeki 
baıtonniyle dayanmadan yürüye
miyordu. Patris, onun bu haline 
hayret ediyordu. Ve Marki, gi· 
dip bir koltuğa çarptıiı zaman· 
lar: 

- Artık ihtiyarlıyorum.. di
yordu. 

Lartigle Franoy Madam Gro
gorovnaya tesadüf etmemek için 
öğleden sonra geliyorlardı. Bunu 
esasen F ranoy iıtemiş Ye : 

- Kendisini tarassut eder Ya· 
ziyettc sıörünmemeliyiz, demişti, 

bo~, kal'i delilleri de ondan bek· 
mi yorum. 

- Daha ne kadar serbest ka
labileceklerini zannediyorsunuz.? 

- Ne bileyim aziz doıtum. 
Herşey onların bir tedbirsizliiine 
bağlı. 

iki dost, ekseriya, Markiyi 
görmüyorlardı. Marki, odasına 
kapanıyor, kapısını kilitliyor. ih
tiyar vekiliharcına bile içeriye 
girmiye müsaade etmiyor, yeğe· 
ni Kastelmeyranı'ysa, ancak on 
beş dakika kadar kabul ediyor· 
du 

Kont: 
- Amcam gittikçe merdümgi· 

riz oluyor, diyordu. 
Fakat Franoy: 
- Hayır, azizim Kont, diyor· 

du, Madam Gregorrovna'dan ne 

kadar hoşlandığım görmüyormu· 
sunuz? 

Kont ba,aoı çeviriyordu, ıı:i• 
ra, Elena kendisinden kaçını· 
yordu. Hatta kendisini son zi
yaretlerinden birisinde, ona, 
karısını bulmadan evvel bir da
ha gelmemesini rica etmiş ve 
pek yakında, kendiıindcn ''Ye
ni haberler,, beklediiini ilive 
etmiıti. Bu "yeni haberler,, sö
züne Elena o kadar ısrar etmiş
ti ki kont titremiıti. 

Buna mukabil, Elena, Kontnn 
bir davetini kabul ederek, kız 
kardeıi ve çocuğu ile öilc ye
meğine onun şatosuna gitmiıti. 
Koot, Elena ile bir saat kadar 
b~lunmak için, yngine çare o
larak, bu daveti düşünmüstn. 

(Bitmedi)" 

Darülbedayi temsilleri 
son haftası 

Bugün akşam saat fs~nbul Bel~diynl 

21,ao da ~thir'll°ycıİl'oSU 

Musikili komedi 3 

perde 

Yazan: ve bestcliyen 

CelAI Etsat 
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iş Bankasının Umumi Heyeti 

Bugün Toplanıyor 
Türkiye haricindeki 

ermeniler 
(Üst tarafı 1 inci sayfada) normal banka mua.melatı.ndan eld~ ~aretini kendimizde bulamıyoruz. Birbirlerile neler konuşuyorlar? 

mevcudumuz 9 milyon altı yüz 93 ettiğimiz karlara il!veten ayrıca Tütün ihracat mahııuJatımızın en 

Taşnaklar mutedillere bin dokuz yüz iki liradır. (600) küsur bin lira ~afi bir temet . mühimlerinden biridir. Her sene 

YUzde on temettu tU elde ettik. Şuraımu da il!ve etmek memleketim.iıe takriben 40 milyon 
isterim ki, banka.nuz 1931 ısenesinde lira servet getirmekteydi. hücum ediyorlar 1931 senesi için hissedarlarımıza 

yüzde on temettu tcvzüni teklü edi 
yoruz. Buna nazaran tamamı te
diye edilmiş on liralık beher hisseye 
yüz kuruş, beher müe~sis hissesine 
de on beş lira verilecektir. Tevzia
ta 10 hazirandan itibaren bütün şu
belerimizde başlanacaktır. 

Geçen sene gene bankamızrn pilan
çosu münasebetiyle görüşürken 

dünyada hüh'iim süren iktısadi buh • 
ran üzerinde tevakkuf etmi~tim. Bu 
sene buhran tahrip edici seyrine 
devam ederek malt sahada ve nakit 
piyasalarında şiddetli sarsrntılar 
Yücude getirmiştir. İngiliz lirası 
altın esasından anf bir surette ay • 
nlarak kıymetinden yüzde otuzu • 
nu kaybetmiştir. Beynelmilel mü • 
n:ı~ebctlerde kun·etli mevkii olan 
ve mikyas addedilen diğ"er bazı 

memleketlerin dövizlerini de ay • 
nı akibete sürüklemişti_r. lktısadt in
hitata inzrm:ım ede;ı bu sademeye 
dayanamıyan h~riçteki bazı banka
lar piJançolarıru zararla kapamrşlar. 

Ve bir kısmı da maalesef yıkıJmrş • 
lardır. Bu buhran tııene111inde ve 
saydığım hadisatın çerçevetııi için
de b:ınkamrzın elde ettiği müspet ne 
ticeyi mukayeseli bir tahUle tabi 
tutarak izah etmek faydalı olur ka-

yukarda bahsettiğim Avrupa ve Ante Ticaret ve ziraati t"Myonel esas
rika bankalan gibi kambiyo zara • lar dahilinde orga.nize etmek zaru
rma uğramamıştır. Memleketimiz reti vardır. Tütün müstahsili olan 
ticaretinin doğurduğu döviz muame • Balkanlı komşulanmızla anlaşmak 
latma azami bir nispette i~tirAk et mii§terek menfaatimiz icabatından 
miye çalıştık. Hariçte muha.birleri- dır. Şayanı memnuniyettir ki, bu va 
mitle aramızda mevcut samimt ve dide çalı~ılmaktadır. 1930 senesi • 
ka~rlıklı teşriki mesainin temin etti- nin 280 bin liralık ıiltracatına muka • 
ği sühuletlere istinat ederek itha - bil bu ısene üç bu~uk milyon liralık 
l!tçı, ihracatçı müşteriJerimize en arpa ihncatı yapılmıştır. 

Pariste çıka1t ernumice Haraç ga
zeteainden: 

Geçen senedenberi ve bilhassa bu 
ıson aylar zarfında ~ap.p bir vazıyc· 
tin şahidi oluyoruz. 

(Rampv&r) ıazeteleriyle (H. Goç 
nak) hep bir ağızdan Türkiyeye kar-
01 itidalklrane hareket tavsiy~inde 
bulunmakta ve cenkcuyane beyana • 
tı ve ifadeleri, intika.mcnyane tehdit· 

ve tahrire11. izak etmişizdir.• . _ 
Halbuki d~manımız bu güne ka· 

dar 1915 Terörünün ne sureti icrası
fta ve ne de eemensine dair tek bir 
kelime sar!etmedi ve yahut bu hu
sustaki sözleri, çok derin manalarına 
rağmen ne düne ait icra.atı ne de ya
r11U1. ait t.Mavvuratı hakkında hiç bir 
imayı ihtiva etmiyor. 

muvafık şeraitte bu çırn:rda hizmet Bll.!Od•?f meselesi 
etmiye gayret ettik. Diyebiliriz ki 
döviz tehlikesini ve bilhassa 1ngi1iz 
lirasının sukutunu vukuundan ev -

Doğrusu bu vadide (Leblebici) ler 
den ders almıya çok ihtiyacımız var
drr. 

naatindeyim. 
Bcr hah:ilta ~ 

Buhrallın doğurduğu müşkülata 
tahammül edemiyen bazı Avrupa ,.e 
Amerfüa. bankalan gibi milli bun • 
ka1nnmızın mutazarrır 0Jmay1şla

rr baz1larmca gayn tabii gör{ilebi
lir. Halbuki hakikat hiç de böyle de 
ğildir. Memleketimizin hususiyetle· 
ri, bankamızın faaJiyet mevzuları: • 
ru Avrupa ve Amerika bankalarının 

bulundukları muhitlerin ~artları 
""-~v·e~ faaliyet m<:vzulnrıyle Jfar15ıl~ -

tınlınca meı-eJe tamamen ta,1azzuh 
etmiş olur. Dünya buhranının, ilk 
başladığı ve bu gün de birinci dere -
cede merkezi sıkletini teşkil etti • 
ği saha hali işbaa gelmiş olan sanayi 
sahasıdrr. l\lüşkülata 'inaruz knldrk· 
Iannı gördüğümüz malt müessese -
lerin f eiaketinde başlıca amiller 
den biri de buhranın tazyikı altın-

da ezilen sana} i gruplarının aksi-
yonları üzerinde yapmış oldukta -
rı geniş muamelelerdir. Aksiyon 
fiatlannın ani ve büyük sukufi"lrt bu 
kabil bankaların cüzdanla-· ii7.e ·in 
de de aynı nispette ziyaa ~ ~h ... ' yet 
vermi~tir. Vaziyetleri müşkülle • 
şen sanayi mü~sseselerini korumak 
ıztırarmda lmJch!dan için ayn<"a 
muhtelif şekillerde banka kredi • 
Jeri de yapmışlardır. Bu sıkıntıh 
vazıyet böylece devam ederken iti-
mat faktüı·üniin de zevali tamiri 
mümkün olmıyan neticeler vermi~· 
tir. 

Milli bankalarımız 

vel gördük. 

fAllll paramız 
Bidayetten beri milli paraya o • 

lan sarsumaz itimadımız, faaliyeti -
mizin her sahasında düsturu hare• 
ketimiz olmuştur. Milli para hükume 
timizin tediye muvazenemizi göz ö 
nünde bulundurarak almış olduğu 

t.edbirlerle kımyetini 1931 tııenesinde 
de aynı sebep aynr salabetle muha-
faza etmiştir. Bu tedbirler m~ya • 
nmda bi1hassa kontenjantman u-
sulü her ne kadar iktısadl buhra • 
nın tabit bir neticesi olarak da • 
ralmrş olan iş hacmini biraz daha 
küçültmü~e de paramızın kıyme -
tinin muhafazasında büyük yardı • 
mı olmuştur. 

lş hacminin küçülmesine muka • 
bil bu usulün piyasalarımızda ha • 
len miihim faydalan görülmekted.ir. 
Mevzuu bankamız y&ni kredi cep -
h~sinden tetkik ettiğimiz zaman ma 
lıil olmuş bir kısım ticaret branşla-

rının bu sayede canlandığını gö-
rürüz. Spekülasyon rnak..~dıyJe ya 
pılan ve bilah:ıre satıJamıyarak el-
de kalan stokların sebebiyet verdi
ği teşevvüş ve sarsıntılar zail ol 
mı:ra yiiz tutmuştur ve dola:rrsıyl~ 
ithalat tkaretine yapılan kredi 
muamelatı daha emin bir şekil ikti· 
sap etmiştir. 

Kontenjantman usulU 
Milli sanayi harek!tı üzerindeki 

kuvvetli tesiriyse çok barizdir. Kon• 
tenjantman usulünün ihracat mah
sullerimizin satışına menfi teııhlG
ri olabileceğini düşünenler vardır. 
Bunun hakkmda riyazi bir hüküm 
verebilmek için önümüı:deki ibra -
cat mevsimini beklemek lazımdır. 

Görüşüme nazaran bütün dünyada 
herkes btıdi~inden b~kasırun koy 
duğu kontenjantman usuHinden şı 
kayet etmekte fakat gene her dev· 
Jet kendi mim muvaz~nesini ve var
Jığmı korum:ık isin aynı usule teha
lükle müracaat etmektedir. 

Bankacı görüşüyle piyasa ve 
mahsul~t vazıyetimizden kısa.en 
bahsedelim. 

FiyQtlarda temevvUc 
Fiatların umumiyetle sukutuna 

rağmen üzüm, incir, fındık, zey 
Bu saydığım avamile, İngiliz Ji. tinyağı, kuru bakla gibi bazı mnh 

rası başta olmak üzere diğer bazı suUerimizin fiatlarındaki temev • 
dövizlerin sukutundan mütevellit vüç binnispe az olmuş ve ihracatc cl:t 
kambiyo zararl :mnr da i!ave eder • tahif bir şekilde cereyan etmiştir. 
sek felaketleri intaç eden sebepleri Satış fi:ıtlan maliyetini koruyup 
tamamen tesbit etmiş oluruz. Der • korumadrğı noktaısmda tevakkuf 
hal söyliyeyim ki; memleketimizde - edilmeksizin pamuk, yapağı, gibi 
ki mim bankalar ve hu meyanda mahsullerimiz.in suhuletle satış ve 
müessesemiz bu kabil tesirattan u- ihraçJ:ın mümkün olmuştur. Mem • 
zak kalmışlardır. lekette l!ltok denilecek ehemmiyetli 

Avrupa ve Amerikadaki hali iş • miktar kalmamı~tır. Umumiyetle 
baa gelmiş sanayie mukabiJ memle- rnıı.rumJatımrzın miUarJannı k:ıt't 
ketimizde sanayi hareketleri mem • olarak bilmek mi.imkün olamıyor. Ma 
Ieketin tabii ihtiyacına. göre yeni te • :\ntıt.fih umumi bir ~örii~le. denile . 
ressüm etmektedir. \ 'e bu s:ınny:in bilir ki. geçen ~eneye nn.7aran bu ~e
muvaffakıyetini temin edecek kuv • ne!d m'i'll1sulatrm1zrn miktarında. mü
vetli ve müteaddit himaye unsurla- hnlMalı ne bir fazfalrk ve ne de bir 
n mevcuttur. elcc;iklik vardır. Fintlan ~ukut eden 

Bu müsait şerait sayesinde bir satrşlarınrla mü~hi\lat görmen mah 
İş bankası olmak sıfatıyJe tee~füıı sullel'imiz meyanında bilh:ı5ııa tii . 
tarihinden l1eri yaphğı sınat fna - tün, buğday, ve afyonu :ıikrc-tn:ek 
liyet müesse.!emiz için zaaf değil, mümkiindür. 
bil~kis kuYvet membaı olmu~tur. TUtUn ticaretimiz 

Udve bir kAr Tütün ticatttimiz, tah-ıisen iki 
Fenni esaslar dahilinde hüsnü sened~nberi :r;edelenmi' bulunmnk-

idare edilen sanayi teşekküJlerinin tadır. 1931 !-t!ne~inde tehlike zitat 
bugün memleketimizde muv:ıHıı.- saha.dıt da k~nrlini .ctÖ!tcrmiştir. Bu 
layetle netice nrme.meııi imkanııızdır. vazıyet karı,isında tiitün üzerine tın 
Net.kim bu ~ene, i•tirA1clerlmb;den 1 niyetle kredi muamele.si yapmak ee . 

Buğday mesel~ine gelince; .!OD leri, tenkit ve t&kbih etmektedirler. 
iki sene mrfında hariçten buğday YelhMıl Türklerle mücadeleye ft'IU· 

celbine mahal kalmadıtn ihtiyacıml7J arız bulunuyorl&r. 
temin ettikten ınaada bir miktar (Hay&St3.ni Goçnak) pzeteııinin 
da ihracd y&pılabilmiştir. Duğday §U makalesi, bütün bu fikir ve üa· 
üzerine kredi muamelesi olmamış delerin bir hulA.saııı meıııabeııinde oldu 
denecek kadar azdrr. Tahminler hi ğu için buraya. naklen dercediyoruz. 
lafına 1930 seneııinden 1931 ııenesine "Mule.!ef bizden buılan, ıwt 
fazla stok devrolunmamı~tır. Elde- işlerinde olduğu nispette. milli me
ki umum mevcut nedir? Yeni zer'iya- saiJde itidal görtermiyorlar. Bu h3.l, 
tın hakikate yakın tahminleri ne millt ve hayatı menfaatlerimin, tel!• 
haldedir? Kredi noktasından ve ya fi~i gayrı kahil bir ~kilde ihlAl edi
ondan daha mühlın olan millf ve u- yor. 
mumı noktai nazardan esaslı bir Kırk, elli ııenelik acı ve felaketli 
karara varabilmek ıçın evvelemir tecrübelere rağmen bu hatalı hare • 
de aradığımız donelerin elde bu • ketleri tekrarda .ne mana var a.nJa • 
lunması lbımdır. mıyoruz? 

Tiftik ihracatımız durgundur. En mağrur ve cür'etkar mr cengı\ 
Fiatlar çok düşmüştür. Mevcut ver bile kendieinden daha kavi vt 
stok yekt\nu da kabarmıştır. Bu daha faik bir rakiple ka.~ıla~tıiı ZB.· 

mahsulümüz için, dahilde kısmen :ınan, onun önünde b&§ efraeyi bildiği 
olsun istihlı\k imkanlar1 tahassül halde, bazı muharrirlerimizin 'l'ürk • 
etmedikçe bu gün için salah ümit ler aleyhinde nahoş ve tahriktıniz 
etmek mü~küldür. neşriyatta bulunmalarının sebebi l'le 

L!mtla Uzerlne avans dir?° Ya .. Ta§nak cemiyetinin suikal5t 
1931 senesi zarfında bankamız husu~undaki kudretinden iftiharla 

emtia üzerine avans hesaplan an • bahseden erbabı kaleme; 5uriyede 
cak bir iş mevsimi için açılır ve he· bir Ermeni yurdu tesisi gibi vazıy,.t
sap aynı mevsim içinde kapanır. Hal Jer takınan komita a.janlanna ve bu 
buki bu esasa riayet edilemeyin- vazıyetJeri de tahrif ve rnübaJAğayla, 
ce faiz, komisyon, sigorta, mağaza ecnt'bilerin de şüphelerini arttıran 
ücreti gibi masraflar mütemacliyen müfritlere, hele .. kürt isyanını al· 
maliyet fiatı il.zerine binmekte ve her kış.lıyan müdiranı umura ne deme • 
iki taraf için de aıtrnda.n kalkılamı- li .. ?., 
yacak bir vazıyet ihdas etmektedir. Evet, filhakika hatiplerimiz.in, mu 

:Jf. "' • 

Şimdi tekrar sadede rücu edelim: 
Ramıa.var organlarryle, (Hayast.-ı 

ni Goçnalı) gazetesinin nasihatlerine 
bakınc& bnnlarm büsbütün menfi ve 
ınütezat bir İ!ıti.kamette hareket et • 
tiklerini a(;rüyoruz. 

Bu ~auteler bir taraftan itidal 
ve durendi~lik. Te ağır başlılık tav• 
siye ederlerken diğer ta.raftan da, bü 
yük hayalden, Erme~i davasından ve 
mukaddes emellerden bahıııediyor • 
lar. • 

Faktlt bu da.nnm, bu emellerin ta 
hakkuku deiiJ, hatt3. ortaya konul • 
111:ısı ve takip edilmesi yolunda bile 
her hanri bir ltarekette bulunmıya 
taraftar defil1er. Şu halde bunlar 
hiç bir ~Y yapma.mftk, •iya.setini ta
kip ediyorlar. 

Eğer bu hizipler taleplerimizi ile
ri ıııürerek Türkü tahrik etmekten
se ona muslihane hultllle ikna ey • 
lemektense, bu gayenin muayyen ne 
ticesine doiru niçin harekete geçmi -
yorl&r? •. 

Bizim mücadeleyle elde etmek 
istediğimiz muvaffakıyeti, kendi 
leri niçin muslihane ve tatlılıkla tem 
min için Türkle anlaşmak teşebbü • 
sünde bulunmuyorltlTt.. ' ' 

Hakkı ihkak iç:in mücadele veya 
muslihane eiyuetten b~~ yol var 
mı? .. Buhranın tevlit etiği maddt ıstı· harrirlerimizin ekseriya haddi a~ttlc

rapl:mn maneviyat üzerinde de tc• la.nnı biz de görüyor ve itiraf ediyo- Biz birinci yolu tercih ettik. Ve 
sirleri görülmektedir. Hüsnü niyet ruz. Bnh:is Türklere ve Türkiyeye milll dava.mızı kazanmak için yalnız 
sahibi borçluya karşı kanunların intikal edince hayallerine gayrı ka bu yolun ~tkar olduğuna iman ede
bah~ttiği himaye ve sahabete gü _ bili zapt ve tahdit bir vüs'at ve .rcr- rek ı:ünün icabatına ve kendi ikti • 
venerek yapılan gayrı tabii konkorda mi veriyorlar. danmmt ıöre ça.hşrp çaba1ıyorU7~. 
to talepleri, iflaslar, ta.bit zaman- Buna sebep; rstırabm derinliği, fe Biz mucize yaratmak iddiasında da· 
lara. nazaran fazlalaşmaktadır. Bu- Hiketaver kararsızlığın temadisi, değiliz. Ancak idealine sadık ve 
na mukabil, tek bir banka ile çalrşmış düşman satlannın günden rüne kuv talünden emin olan bir millet, v-:ı~ 
olan, iş hacminin icap ettirdiği nta • vetlenmesi gibi avamilin yu:a.n Ye ıun istihl!sı fikriyle tenmiye edildi • 
kul krediyle iktifa eden tedbirJi t:ı- söyliyenleri mezbuhane bir savtct ği takdirde ,kuvvetlerini teksif edip 
cirler arMında ifl!f edenler sarsı- ve mücadeleye ııevketmi~ olmMtdır. vurana vurmayı öiretir ve ergeç mak 
]anlar yoktur diyebilirim. Bu da Diğer taraftan, bazı arkadaşları - sadma erl§ir. 
bize gösterir ki, buhran zamanın . mız da, kalbimizden ve zihnimizdtn (Ha.vastani Çoçn.ak) gazete!i kavi 
da olsun, tabii tic&ret zamanında ol· geçen her şeyi kağıda nakletnıez~ek, Ye fıı.ik rakipler karşısında serfüru et 
ııun teknik esa!lardan aynJmamak ihtilalcilik ruhunun scneceiin; veh - mekle mabadın istihsal olunacağı
mecburiyeti vardır. Teknik eııMI bil mediyorlar. n& kanise, bize akıl ve nMilıAt vere • 
gi, ticart ahU.k kaideleriyle tarif e- Ve artık (Hür bir diyarda ya~ıyo- ceğine Türklerle anlaşmıya. niçin 
debiliriz. Türkiyede ticaret minel ruz. Rnla mı ~usalım? .. ) diyorlar. tevessül etmiyor? .. 
kadim ahl!ka istinat etmiştir. Bu te· Esaııen ihtiJ~I amal ve m~aisini Bahusus (H. Çoçnak) Istanbul 
miz an'aneyi biJgiyle kuvvetıendire • sektedar etmekten başka i~e yaramı- Türk matbuatınca durendiş ve iti
rek idame etmeliyiz. yan bu vazıyete, başkaları ~ibi biz d:ılkar neşriyatıy]e ~hret de kazan-

de nazarı dikkati celbetmiştik. Ta • dı 1
• limltet •lrketl rih efkarı umumiyenin ihTarı sure "siyaset !leminde sözle vakit ge • 

19:.:ll senesi z:ırfında. lş Limited tiyle muvaffakıyete erişmiş hiç bir çirmenin kıymeti yoktur. Bizi va .. 
namı altında bir kirket teşkil et1i- ihtilal ,.e !uikast teşel>biIBü kaydet~e kitli vakif.!liz tenkit edeceğinize, bi • 
ğimiz hatırlardadır. Şirketin hnrici mi~tir. zim ~enk ve cidalle başaramadığımız 
ticaretinıiz üzerinde emniyetbrıhş Hele son on sene urfmda y:ıl •

1 

ve ba~aramıyaeağımızı söylediğiniz 
"llmatııı alıcılara kar§ı itimat da tel nız bt>' boğazJıkla kalmamış, hi'ltt:\ i,i, siz meydana çıkıp 8 u]h ve itidal 
kin etrneııi e.o;aıı gayemiz olduğunu o dü~ünce ve projele-rfo1izi bile ~ifahen 1 çanını ~al:ırak ba~rınız. 
uman anlatrruşttk. Gene hatırlar - =============== :::m-==-,,,_-=====-============ 
dadır ki, şirket bazı kimtııeler tara-
f mdan muayyen m:ıksatıarla tah 
rik edilen itiraz ve hücumlara uğra 
m~tı. Bu gün "1~ Limitet,, temiz 
gayesinin birinci merhalesine va~ıl 
olmuştur. Beynelmilel piyasalarda 
markası aranmaktadır. 

Harici şubeler 

Harict şubeler: milli mahsuııe -
1·imizin satTş merkezlerinde, Türk ban 
kMılrğını hariçte ilk defa tenı~il 
etmek §erefi bankamızıı ait ohcaktır. 
tik defa olıtrft.k: lskenderiye ve Ham 
burgda yerle~iyoruz. Hedef ve ga • 
yemi1:in münhasıran t.fcarl ve iktı -
eadl o1dt!ğuna şüphe yoktur. Bu • 
ralarda buhran devam ettiği müd -
detçe istikbale hazırlanacağız. Ga. 
yet müteva.ıı te1ki1:\t ve aı;gart mıt.-. 
rafJıı ç:ılı~acağr?.:. 

Memle! etimizde ta...<1.ırruf Wı:ri 
ve hareketini ilk defa kuvvetle ortn· 

ya atan bankamız olduğu malum • gösterir. 
dur. 

Bu çığrrdaki me~mimizin daiına 

iyi neticeler verdiğini memnuniyet -
le ifade ederim. 

Hususl mevduatımrz ve bilhaeııa. 
küçük cari hesaplarımız daim:ı ka • 
baran bir rakam halindedir. Yuku-1 
da. da r.ikrettik. Mevdut hesa.pları- ı 
mızın umumi yekdnu "39,.'lOô,~7,, 

Jir:ıdır. Küçük t:ısarruf !!&ndığı lte- · 
sapJuımız gt~en ııene nih:ıyetinde 

3,000,000 liralık bir bakiye ar:.edrr • 
ken sene nihayetinde 5,422,000 Jirn.ya 
eri~mi~tir. 

Huııuııt müessesat ve halk he · 
saplarımızın, buhranın teııiratına il 
rağmen, mütemadiven artması hal
kımııın t.asarruf . fikrine a.tfeyledi-1 
fj ehemmiyeti ve bankllunr:a kar .. 

~ olan samimt itimat ve rabıtasrnıJ 

Bir ten11kusun sebebi 
Umumi mevduat yekOnumuz da 

geçen ıııeneye nuaran ı-örtınen 3 mil
yon 600,000 lirahk tenaku!lt!la; mün 
ha.sıran resmi mevduat hesaplı:ınn
d&ki teneu:ülle bu sene nihayetin
den e-~eı fnaJiyete reçmi~ •l&n tÜl\1 

huriyet Mtrker: hllnk1' ... rnıı. devreyle .. 
diğimiz 1'1ebalii'd~ mütevellittir. 

Büyük piyuıa 111erkMlerinde mev 
cut kredi i'tiıaliıuleıt ıeçe.n sene bah 
~tmi~ıi.nıı. Banka.ıtn~ıt riskini da • 
jltmak Te Tlltu~nml bir ha.le re .. 
tirmek karamada. eldujııı.u da ilhe 
etıni~ti-.. M1111 ]ek.etimizin 15 yerin
r~ yeniden açtıirnur; 15 şubeyle u • 
mum şubelerimıizin adedi kırk ü~ü 
bulmuş eluyer. 

Bu ~uretle 1931 seneainde mu&m~ 
lltnnm ve dolayıeryJe risk]erim.izi 

(Lütfen sayfayı ~evirwz) 



• 
iş Kanunu 

----- ftre 
Kadınlar ve Çocuk ar hakkında susi t1üküm er

1 
Gı'atada h'.:aralıöyde l\araL.:öy Palu Hanının 6çüncil kıanda Hin 12 odalı 
şirketlere ve ticsr1 mUessesata sonderece elverişli elektrik. 5U, asansör, kalorifer 
vesaire gibi tcs1~atı cami ve hiç bir tamire ihtiyacı olmıvan büvük bir daire 
kiralıktır. Daha hzla malôrnat için meT.ktır hsnda "Soyuz Neft Eksport • r\'dt 

işten mütevellit kaza s" gorlaları 
:Madde 49 - Maarif teşkilA.tı ka -

nununun altıncı maddesi mucibin1:e 
mecburi tahsil çağını geçirmiş ve 
ya hiç tahsil görmemiş en az 
yirmi işçisi bulunan mUesse~cler iş 
çilerlnin tah!ll masraflarını vererek 
ilk Halk dershanelerinde veya mU
es.scseleri dahfllnde açacakları ders 
hanelerde mnhalll maarif ldare.~ı -
nin vereceti veçhe ve program da 
lresfnde okutturmıya ve halk ders
haneleri olmıyan yerlerde mUes . 
sescler kendi ma.sraClanyle aynı veç 
he ,.e program dahilinde dershn• 
neler . açmıya mecburdurlar. 

Bu dershanelerde işçilerden baş 
ka işçi çocuktan da okutturulur. 

Ders zamanlan f~ ısaatlcrine dahil 
değildir. 

Biribirine )'akın 
için bu teşckküler 
rasında ortaklama 
bUfr. 

olan tş • yerleri 
n1il~e8eJer a 

suNtiyle yapıla 

Mnddı 50 - Sanayi mti~esele -
rlnd on iki yaşını bitirmemiş çocuk
lar çalr~tınlnmaz. 

l\f:ıdde 51 - On a.lh yn~ını bitir -
memiş çocuklar sanayi müesseseJe -
:rinde çalr~mıya vücutlarının day:ı .. 
nıl::lt olduğuna dair 45 inci madde -
de bahC'nlunan hekimlerden rapor al
m:ıdıkç.'t işe nlınmnzhır. 

Bu raporla?' hertürlU rüsumdan 
ır.uafhr. 

Madde 52 - Sanayi müessesele -
Hnde on ikiyle on altı yn~ arasındnki 
~ocukla.r hiç bir zaman günde sekfa 
santten f azlıı bilf ill çalıştmlam:ız -
lar. 

Madde 53 - Kadınlar ve on sekiz 
yaşını ikmal etmemil' çocu1<Jarın kul • 
]anılması memnu olan tehlfkell n 
flıhhn.te ınrarh olan hizmetlerle sa
ir kim<elerin emniyetini a lAkadıır c-

... den ve ltususl bir dikkate ihtiyaç öı~· 
te:ren işler bir nizamnameyle tesbit 
olunacaktır. ............................................................. 
daha gcnif; ıscıha üzerinde bulundur • 
mak aynı -manda da muameldtı -
:mnm hacmini geçen seneninkine Y" 
km bir se,iycde tutmak imkAnrnr el
de ettik, Du şubeleri açarken fa:r:
la. masraf ihtiyar etmek zarureti 
vardır. Buna rağmen 1931 !l!Cne!Jhıcle 

umumt mMratlnrımızdan 231.000 
lira gibi mühim bir miktar tasarruf 
yaptık. 

Makine usulU 
Yeni ~uhelerimizi hnrtçten ye:ll 

tnemur almndıın a~tık. Memleketi -
mitde ilk defa muvaf f:lkıyetl ban • 
kamızda tatbfk edilen makfne usul ve 
listemi ta!larnıf temfninde fnydalı 
())muştur. Bu sf~tem mti11terilerimi
zi bekletmeden seri ve 'muntaznm 
iş çıkarmak imkhını da bah~etmlş -
tir. 

Bilhassa kUçük carl hesaplanmtz 
için Ankara ve lstanhulcla kull:ındı
ğnrııı makinelerden ~yanı memnuni
yet neticeler aldık. 

Sözlerime nihayet vermeden bir 
noktaya tekrar evdet etmek isterim. 
1931 senesinde elde ettiğimiz müspet 

neticeli nazan itibara ıtlarak hiıı;se
darlnrımıza yüzde 10 hlı1!!!ef teınet • 
tü tevziinl teklif eylediğimizi söyle • 
~iştfm. Bu nispette ter.-:cttu te\·zif. 
ni lada bnlantar olabilir. Büylik ve 
muteber lngilir. vo Amerikan ban • 

kalannın elyevm tliınfıde bulu -
nan 1931 senesi bilfi.nçolan blzd~n 
yüksek olan temettu nispetlerini hu 
sene - yukarda tahlil ve fz:th etWn
mlz vaziyete rağmen - yUzdc ı& ve 
13, 1 - 3 :radctuindedir. 

Aynı p!lAnçolardan ,.e e1fmfzdt'k1 
diğer du!<Umanlardan anlıyoruz ki 
temettti nfspetlerfnf tutabilmek fçi:ı 
ihtiyat akçelerine de el uzatmışlar • 
dır. Blrlm ötedenbeııi bu mevzud:t 
takf p eylediğimiz prensip ve hattı 
hareket açıktır. 

Umumt ve husus! ihtiyıtçlımmızı 
ayırdıktan sonra her sene elde etti 
flmiı safi k!r hissedarlanmıza ne 

nispette bir temettü tevzüne müsait
•e ancak GnU hlll tereddüt vermek 
i~ aıauml .heyete teklif yapmaktır. 

------------~~-------=-
Madde 54 - Kadınlar ve on !!ekiz 

yaşından aşağı olan çocuklar kırk 

beşinci maddede yazln sıhhate mu
ıır ve tehl.ikeli işlerde ancak bu işic-

rin her biri için ayn bir nJzamname 
ile gösterilecek şartlar üzerinde ça
hştmtabilirlet. I 

Madde 55 - Kadmlar ve on altı 

yaşını bitirmemi' çocukl:ır 56 ve 57
1 

inci maddelerde tayin edilen istisna
lar haricinde gece işlerinde çalıştırıl
mazlar. 

Madde 56 - Aşağıda yazılı sebep
ler dolayısıyte kadınlann rece çalı~ -
mMına mfüıaade olunur: 

A - Pek çabuk bozulmıya müsnit 
maddeler üzerinde çalışılan sanayi • 
do iptidaf maddeleri ziyadan kur -
tannak için; 

B - Ah~ali fevkalAde ve ya ınüc -
bire doJayısryle husule ~elen fş lnkı· ı 
talarında, mtie.~!'lesenin gayrı f anl 
bulunduğa günleri geçmemek §artıy
le, kaybolan ~linlcr.i telMi etmek 
için; 

'·A,, Bendinde b:ıhsolunan sanart 
in hangileri olduğu ve her iki he.ıt
te bahsedilen haller dola:>1sıyle mü
sıındenin' ne suretle tanınacağı nJ -
zamnameyle tayin olunur. 

Madde !57 - İcra Veldllerf Hey~ti, 
iktısadl zanıretlcr dolnyı:1nyle ve ya 
h3rp halinde kadınlann gece ~.a • 
lrşmasma müsaade etmiye sal!hl -
yetlidir. 

Madde 5.q - Kadınln.nn ve on al
tı ya~ına kadar çocukların birlikte 
çah~tığı mlic~sesclcrde istirahat 
müddetlerinin aynı zamanda verfl
mesi mecburidir. Sürekli ateşle iş
liyen müesıseseler için bu mecburiyet 
yoktur. 

?fadde 59 - Kadınlc.rı ve 16 Yl!.~
na lmdar çocuklnnn gece istirahati 
24 saatto devıı.mlı •urettc 11 snat -

ten aşağı olamaı. 
Madde 60 - Saat yirnıiyJe dört 

arasındaki zaman" bu kanuna göre 
gece s&yıltr. 

Gebe ve Emzil•li katlmların btirahati 

Madde 61 - Gebe ve emzikli ka -
dınlar hakkında umumt hıfzıssıhha 

kanununun 15:> ve 177 inci maddele · 
rindeki hUkl!mler mahfuzdur. 

Madde 82 - 18 yaşına. glrmi~ el
liden fazla kadın l~çl çnh~tır:ı.n i~ 

sahipleri f~ yerinde veya yakının -
da emzirme odaları haztrlamıya 
mecburdurlar. 

Bu odalann temizlik ve ır.ı~lığı 
koruma kaidelerine uygun olması 

llzımdIT. 

M:ıdde 63 - Kadınlar ve on sekiz 
~ınd:ın aşağı İ§ç.i ve çıraklar kul -
lanan müesseseler ahlakı basene • 

nin idamesine ve ldabı umumiyenin 
teminine mııtuf tedabiri almakla 
mükelleftir. 

Madde 64 - t~ buhıırh kıı.zıınlnr ve 
ya mihanlkf motü:-ler vasıtasıytel 
yapılır ve ya san'at tehlikeli ve ya 1 
sıhhate zararlı san'allnr sınıfınd:ınl 
bulunursa !i3 ve fi.1 Uncü madde hü.I 
kümlerl ail'e \'e akrabalar arasında! 
bir çatı altmd:ı ana bııba ve ya \•a·ı 
1 gözetmesi altında yapıl:ın işlf're 

de şamil olur. 1 

Madde 65 - San:ıyi miiessesele -J 
rinin bina :e teşkilatlan kanundaki! 
hükümlere göre en çok be~ senede 
tamamlanacaktır. 1 

Yukarki fıkra hiikmünlin beş ~r· : 

ne zarfında tedricen icr:ı.sı şekli ik- Seııdikııt.. mües~eSl"!ine her giln sa:ıtlO dan 17 ye kadar müracaat oloııabillr 

tısat ve sıhhat ve içtimai mua,·enet1 Telefon: e. O. 4838 ll!"l;l!illilllil••••" 
vekaletlerince müştereken yapılac:ı.k 

bir 1a~;~~.:;:~1·s:::~.::··•r. Gedikpaşada Ja darına 
ı - Sigortanın ıümulü ı:e mevzuıı S k • • • d 

Mndde 66 - ı~ sahipleri ve ya ve- atınalma omısyonu rıyasebn en: 
killeri işç.llerini i~ yerinde ve ya iş 6,1 ı,16 Ye 21-3-932 tarihlerinde mtinakasıısı 28 3-932 cumar-
dolayısıyle uğnyacııklan kaznJn. - tcsi günü saat on beşte yapılacağı ıehven ilAn edilmit olan 114 
ra karşı bu kanunun hükümleri da- ila 780 eğer takımı milnakasaıının 28-3-932 p zartesi günil saat 
Jresinde sfgor~Jamıya. mecburdur. on beşte yapıl cağı tashihen i!An olunur. (1190) 

Bu me:bunyet, müeese!eye ya. - -------
hancı olan t~:ıdüfi iolcri icra eden 
kimselerle müessesenin tehlikeli t..-ı
sımlarında çah§ntıya büro işçileri • 
ni sigortalama hususuna teşmil e • 

Polatlı Malmüdürlüğünden: 
dilmez. 

Madde 67 - Bu sigortaya ait 
prim ve diğer m~raflar iş sahibine 
nittir. l~ sahiplerinin işçi ka1.ançlan 
üzerinden sigorta. primi ve masra -
fı olarak tevkifnt icra etmeleri yn. 
saktır. 

Madde 6! - Bu kanun mucibince 
tanınan tazminat ha!dannı yok sa
yacak ve ya kısacak ' 'e yahut tazmi· 
nat mikt:ırını indirecek şekilde mu
kanleye konan §artlar hilkürnsil7.dür. 

Mııdde 6!> - lta~ya uf rıyan iş -
çiye sigort:ı n~ğ"ıd:ıki şel::illcrde 

Kıymet 
240 
150 

20 
8 

140 
400 
10 
2 

16 
10 
12 

Cinsi 
Saıhk 

" ,, 

" 
" T rla 
,, 

,, 
Çayır 
Tarla 

Mevkii 

Büyüksaz 

" Geçit 
Batakh yaıda 
Bilyüksazda 
Saıhk bc:şı 
Köy önü 

" 
" 
H 

Sazlıkta 

DöaOmll 
1200 
750 
100 
40 

700 
200 

5 
2 
8 
5 
6 -:iU ı 6 

tazminat temin eder: 
.A) Daimi surette hiç işliyememez -

Uği mucip malQliyet halinde k:ızaze
denin gündeliğinin senelik tutarının 
üçte ikisine müsavi yıllık bir irat; 

Karamı? m1nta~aa1 dahilinde vaki Ada toprak Pınarı Ye Ada 
toprak sinanlı köyleri civarında teısbit edilen haıineyi maliyeye 
ait (3016) d~nftm sazlık ve tarla 21 Mert 932 tarihinden itibaren 
21 gün müddetle mlizayedeye ç1kanlmıştır. Taliplerin Polatlı sa• 

B) Dniml ısurette kısmen i~llyeme • 
mezliği mucip maltlliyet halinde ha
zanın ücrette vukua getireceği te • 
nezzülün üçte iki ine müsavi yıllık 

tış komisyonuna mtbacaatlaıı. (1194) _____ _:...~_..:..--~~--~~~~~----
u l vkaf Ml-

bir irat; 

efnden: • • 
rı 

C) Muval\kn.t eurctte ftıliyeme -
mezliği mucip maluliyet halinde k:t 
zazedenln alnır.kta olduğu yevmiye • 
nin yarısına. mÜ!avi gUnde!ik tazmi- Mahalle ve mevkii Sokağı No. 11 

nat. Bu gündelik ta:r:minnt J.nzayı 
takip eden be~h'ı'tit Unden tibarc P i iye 155-185 

ba~lar. Beyoğlu Feriköy Akaıya 41-14 
Madde 70 - Eğer kaı.a, Ani ol • ., Ramkiliıesi 22-12 

sun sonradan olsun, ölümü mucip o· arkası 
lursa. ıı;igorta işçinin !tak nahibi lın• 11-13 
IeflerJne a~ğıdaki oekillerde tazmi ., Kamerbatun EJeni 
nat temin eder: ,, Hüseyinağa Zambak 3.5 

A - Evlenme ktızndan en·el ol • Kadıköy Osmanağa Fcridiye 19 
mak ve kaza zamanında aralarında Ortaköy Taıç.Iar 19 
bo§llnıkhk olmamak şartıyle ölenin Beyoğlu Feriköy Akesya 14 
kansına hnyatının nihayetine ve ya Taksim Kazancı Çeşme arkası 87 
tekrar el'lenm~ine kadar kocMının 
gündeliğinin senelik tutarının yüz- Haydupaşa Cami 19 
de yirmisi irat olarak bağlanır. Du • lbrahimağa 
lun tekrar evlenmesi talıdirinde üç Şiıh Mecidiyeköy O 13-15 9-11 
eenelik irndm üç misli bir dof ndıt 
verilerek irat ke~ilir. O 9. 11 

" Olen işçi kadının çalı~mıys gayrı p ngalh ç yır 53. 63-1 
muktedir kocası varsa hona da yu -
karki fıkrııda olduğu gibi tazminat Galata Arıııpcamii Mabmudiye 6 
b3ğlanır. Orteköy V apnriskclesi 4-6 

B - ölen işçinin yetim kıllan ço ,, T a~çı 20 
cuklarının harbirine on nltı ya~ın~ Toponc Karabaş Mektep 38 40 
kadar gündeliğinin ecnelik tutan - Kadıköy Oımanağ Ha1darpap C. 1 
nm yilzde on beşi irat olarnk bağla • Galata Yenicami Per,embe 16 

Cinıl Müddeti Ecrimiıli 
icar Vra 

Han -~1 aene ~_____...,,8 
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" 

" 
" 

Baraka 

" Muvakkithane 

DükkAn maa 
ardiye 
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Dükkflo 
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Düklti:ı 

Aran 
Hane 2 
Dükkan 3 

" 
" 

" 
" 
" 
" ,, 

,, 

" 
" ,, 
" ,, 

" 
ıene 
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3 
10 

26 
40 
21 
23 
1 
4 
2 

8 

8 
5 
9 
3 
8 
4 

20 
70 

nrr. Ana ve babMtndan yetim kn• 
lan çocuklarm irnclı yfu:de yirmiye 
iblAğ olunur. ~u iratların mecmuu 
gündeliğin ~nelik tutarınrn yü:ıde 

altm"ını geçmez. Eğer geçiyorsa 
bu miktara indirmek için iratlar -
dan mütenasiben tenzilat yapılır. 

paıan 

,, Arapcamii Kılaf at~wlar 179 161 ~araka ,, 6 
,, HacıAma Cami t:ıhtınd 6 Bodrum ,. 3 

C - Ölen işçinin A ve B bent1"4 
rinde ı.ikrolunan htık enhibi halef -
lerJ yo!rsa cetlcre vefatına lmdar 
ve hnfitlere ,.e kltrde~lerc on altı 
ya~ına kAdar gilndcliğin fienclik tu
tarının yüzde onu irat oJ:ırak bağ • 
tanır. 

(l)euanı edecek) 

BalAda muharrer emlAlt 23 Mart 932 bırihinden 22 Nisan 932 
tarih ne kadar mnddet!e bir ay zarfında pazar ılil kirnya veri• 
Jeceğ nden talip olanlan:ı Cemberlitaşta Evlcaf Mtidiriyelinde 
Aluırat kalemine m6racaııtları. (1181 l 

stanbul 
en: 

Maho'Jc ve 
Mevkii 

So'·ağı 

~~-------~~----~-

Evkaf Müdür üğün-

No.sı Cinai Müddeti icar Ecrim~sil 

'- Devfet Demlryolları lla_n_ı_A_r_ı ----
Top anc Topcular 324 M. DDkkAn 1 ıene 2 ay 25 lira 

Ca•ada m11balle ve mevld• yarılı ole Etluıfı mulhakedan Ser 
topl AbdulmtiminRğn va fına ait emllk lıiıasındaki müddetle 

ki ııya. veı ilmek fiıcre müıayedefe l.onmuştur. 
idaremizin mfüga cs~<i ma.ı.eme deposunda bu kerre topla· 

nan kısmen hurda ve kısmen tip harici muhtdifülcins 1ü s ve 
radyum lambaları; 110 mu:nlulc mum kuYvelinde binlt:rce ampul
ler, müstamel ele1 trik dio:ırno!arı, telgraf ve elektrik tellerine 
n.ahıus izo'atö: ler ve suporları, lamba ~iscleri, karyo1a ve kar

yola ıonıyoları yazı makinesi, lrnpilya ve civatali'lr ve bun!nra mü
masil bin kalemi bulan bir çok hndavat aleni mfznyede smetin
<le satılacaktır. M:Jr. 3yede 2· lV 932 de s:ıat 10 da baş:ıyacaHır. 
Talip o!anlarm yevmi metltürde mağaza müdürlüğüne müracaat· 

ları ilan olunur. Malzemeyi görmek ve mal6mat a mak istiyenler 

müzayede tarihine kadar her giln sabahleyin sazl sekiz buçuk
tan akfam beşe kadar mapıaya mUracaat ed•bil"rier. (1011> 

lhalui Nisanın (16 ci) cumartesi gthtli saat (14·de) yapılacak• 
hr. Talip olanlar Çenberlitaota Evlcof Mlidiriyetindc mülhak Ya• 

kıflar kalemine müraca"t eylemeleri. (2690) 

tstenbul Beledlyesl ııiınları 

Vesnitı nal lıye resmmden olan borcuntJan dolayı hacız altma 
alman Zebra hanıma ait Bui markalı B89 numarah otomobil 
martın 31 inci perşembe sıUntı saat (11) de Takı:mde Ayazpaşa 
cadde!ind'°' .57 uttıırnh Jeıef dencUnin ıarajı önOnde bilmfiza
yede satılacaj'ı i aa olunur. (1196) 
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Gonokok aşısı 
Belsoğukluğo ve ihtilAtlanna kıtrşı 
pek tesirli ve tazı: aşıdır. Divanyolu 

.-sultan Mahmut türbesi No. 189 

SEYRISEFAIN 
Merkez aeenta.sı Galata köpril ı ıı,ı B 2623 
Sobe .A, Sirkeci Mühürdar nde Han 2740 

Mu~Dnya Postos 
Her hafta C U nı H, 

Pazar, torum~ 
günleri ıaat 9,30 da ldaro 
nhtımmdan kalka~. 

lzmlr - Piro - lskenderlyo 
Poshlaı 

(Aakara) 29 Mart Sah 11 
de Galata Rıhtımından ı·alkar. 

Beyoğlu Kazası 
Defterdarlığından 
J\lğ1thınede Kısn ali arkasındıı em 

JUi nıillfyeden 8 parç.1cb 5 dönüm t.tır 

la, oda. ııhır " 1r1andır:ı scnevr 150 llra 

muhammen le2r ne ve tıç sene için ale· 
rır olarak 20 r,fin müddetle müz:ı} edeye 

fmniyet son~ıüı enılô~ nıozun~esi 
Kai'i kar ar ilanı 

Arttırma l\luhıım · hesap Merhunatıw cins ve ncv'il• mevki 
hf'deli men L.,vmeti ~o. ve milştemil&tı 

150 5ı16 2341 ' Gedikpaşada, Ernin5İnan mahalle
sinde, Akarçeşme mektebi sokaiJn
da eıki ve yeni 6 numaralı yüz yir
mi arıın arsa fizerinde, üç buçuk 
icatta, kargir, zemin katında bir mut-
fak, btr oda, bir taılık, bir hail 
bir odunluk ve kömiirlük, bir sar-
ı:uç ( Hariçte• methali vardır ) ikin· 
ci katta, harici antre, bir taşlık iki 
oda, bir ıofa, bir hail ve fiçüncü 
katta ftç oda, bir sofa, bir hali en 
ilst katta, bir oda, bir sofa, bir gu-
. ıulhane, elektrik terkos tertibatını 
ve (iki ynz yetmif dört) arşın bah-
çeyi baYi bir hanenin tamamı. 

400 4176 3431 Rumeli hisarında, Hacıkemalettin 
mahallesinde, türbe ıokaiında, eski 
17, 17, 17, 17 mükerrer ve yeni 17, 
19, 21~ 23 numarala yüz elli sekiz: 
arıın arsa tb:erinde, ikisinin zemini 
çimento ve birinin ( Gazino olarak 
ku'lanılmaktadır ) karsöm~n döşeli, 
( dükklmn birind~n gaıinoya geçi-
lir ) a.tmda bir kayıkhane, ( hariç-
ten methali vardır. ) Ve arsanın 
bodrum katında üıeri çimento mub.· 
tacı tamir diier bir kayıkhaneyi 
havi üç dnkklnın tamamı. 

Horçlanun 
ismi 

Mehmet 
Celil B. 

EmineŞa. 
hinde H. 
Te Ce
vat B. 

vuedllmi~tir. Talip olan lıırın 18 Nbıın 
032 çarş:ımba ıfinil sa:ıt 10 da Beyoğlu 

kansı defterdarlığına mürıeaııtlın llAn 
eluntır. (109Sl - 120 2210 4335 Beylerbeyinde, BDrhaniye mahalle- Fatma Zt 

1 .. :ıt kemtt ve icra IUlnler1 ı ı:inde atik Halit ağa, cedit kAatcı· refşan H 
- . . başı sokağında Atik 2 mn. ve cedit 

• elıköy icra daıresinden : 12,12 numarah ve- yOz yetmiş beş 
·, bi1u ve Nermlrı hanımlar n:kilı artın arsa Qzerinde, zemin katında 

~frkectdı liman }uırıında 2B No Jo ya bir sofa, diSrt oda, bir haJA. birinci 
l'lhanede avukat Bidayet Hadi il ile 
l\s.:iı~öyünde Osman n~'l mahallesinde katta bir sofa, dört oda ve çatı al-
ıtıt tötüılU çeşme cedit çi ek aclk mü· tı ittisalinde ıeksen arşın arsa fize-
kcrrcr 118 e'dit 14 No. Ju hanede Fa- rinde bir mutfak, bir oda, ve dok-
tln 111 f\erlmıal P'ıh ri1e hanımlıtrın mu· san arşın arsa tızerinde yıkılmış bir 
tuırnf olduldın JCıdıköründc Osm:ın ahır ve biniki yfiz elli beş arşın 
•lt ••hıllulndı atik ~öğütlü çc~mc ce· ( b d 
dir ~!ek !lo~ığınd.ı h in mnlumel hudut bahçe ba çe e kuyu, çam ve yemiş 

~-'20 UŞ!ft murao6ııınCf11 muhaddesın ı ~~.-.~---··~~-~~~ . ............; ğ rı Yatd r) 'fi ayrıca Dçbuçuk 
mülk ve ıcmln k:ınnd:t bir h~IA bir dönüm fazla bahçeyi han bir ha· 
n:nıtbıt: Ye ufa'< bir batıçcye ve ikinci .nenin tamamı. (bir antre ve bir bal-
kma fki ods bir h:ıl~ Tc bir sofaya ve kon vardır. Zemin kata kısmen kar-
üçüncü kıma iki oda bir hail ve bir girdir.) 
ıof:rı müştımil olup tarzı inşıısıns na- 700 5988 7566 Çarşuyıkebirde Çarıuyıkebir mı- Abdülveh· 
zaru kabili r:ıksim olm:ıdığındnn ~tıl-

k 1 halleıinde Bat puara c~ddesinde hap B. Bo-
mı ıurcti e c:nyulmnın l~lcsi ka ı argir 
olmakla btr ny müddetle müzayedeye alt kat 2 i!i 20,22 ila 28 Üst kat kir Ef. 
1:onulmoş i:ııdc mü~ıerı zuhur etmedi· 1 ill 28 .;e bat pazan caddesinde Lutfıye ve 
finden beıe?.rar !O gün Jçin açık artır 29 numaralı mukaddema yanmıv Sıdıka 
m:ıyı \'1Z edilmiştir. Ketlekeş hanı naınile maruf banın H. lar 

Mez\:Cr ~yrı menkul üzerinde ipo (1214) af11n arsası dalailinde (366) 
ttk berf ir:ıt ecnederlyle dellıliye ve B""ıD berinde bir kah ahotap Ye 
ibıle pul resimleri müşterisine alt ol mık ·" :t 

Chmf' 1ıııli" olınlı•m umumnıı:ı taktir 0 . salaş marangoı ve aynac. alelyesile 
fu• ' '00 lira kıymetin yüzde ıo nls ayrıca iki katta ah9ap adt Dç oda, 
J"ttı v ı:kçelcriyle beraber !O 4-932 bir haları ve elektrik tertıbatnn 

tart. ~ıdif Çar~ımba gilnü s:at IS havi üzeri ralnniz saçla mestur 
den ı ıdar Kadıköy icra dairesine maa arsıı bir hanenin tamamı. 
milraC# rlemeleri ve gayrı menkul 
Cizerindd: iM lan ve hususiyle faiz ve 180 2297 8677 Kasımpaşada, Yeldei'irmeni mahal· lbrahim 
mas r afı dıir olın iddinlarını .mış giinU- lesinde, Şeb ıokıjnda eski 21 Ye Şükrü B. 
ne kıdar bildırmcleri aksı takrirde sııış , yeni 8 numaralı yüz arşın area üze· 
bedelinin paylı~mnından banç kal:ıcı k· rinde birinci katta. Çimento bir taş-
Jnt llAn olıınnr. l!ö!>!) lık, !!ir mfttfak, (Otuı arşın arsa . 

Fatih aulb barine! hukuk ha· 
loiQSligin den: 

Hılit beyin Htı!an Ali efendi vere 
ıeslnden oğlu Sıit ve kızı Emine \'e 
torunlan Sıdrettın Nurullıh Muazzez 
Nilüfer hanım ve beyler :ılcyh!erfııe sa
dır olan ilAmın tavzihi zımmında ceryıın 
eden muhak-cıncsi ncticecinde mukatıılı 
mahılln dahi bil mfiıııycdc furnhtule es· 
mananın hlssP.darlar beyninde tı simi so
rttlle euyuun lzılesıne ve ba hususun 
dıhi ev\·elcc sıdır olan ilAmın ziyirine 
dcrcine 26·8 982tarıhlndc Mlküm \'eril
miş oldufundan 8 gün zarfında temyiz 
tdllmedigi ta l<tlrde nl babt:ıı:.I hü:. mon 
lıesbl im ıyet edeceı?f bir av müddetle 
fltnen ttbliğ olunur • 

lltanbul ikinci icra Memurlu· 
fundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve para
yı çevrilmesi multarrer gaıdrop, Korno 
din, Konsol. Karyola \'csıire ev eşvası 
2 4 932 rırihine müsadlf Cumnrtesi gü 
nti saat I 1, 13 de P:yiptc Topçular lı-
11ıd!I cıddeı;ınde 25 nn lu hane önünde 
açak arttırma ile sııtılıl"tlğındın taliplerin 
mahallinde Mt'Suruna müracaatları Hln 
okınuı. (2691) 

üzerindedir) Bir oda, Bir kuyu ikinci 
!<atta clört oda iki sofa iki helA 'bir 
mutfak Üçöncü katta iki oda, Bır 
ıofa, Bir he:ı, Daraça, Elektrik ter• 
thatını ve kırk yedi artın bahçeyi 
havi iki kısım olarak kollanı ' makta 
olan ve yeni tamir edilmıı bir hıı· 
•enin taınamı. 

320 2655 376' eylerbeyinde, Btırhnniye mahalle- Ali Raıit 
sinde, Bayır ıokaA-ınd• eski 2 mü- B. 

"kerrer ve yeni 25, 2S.1 numaralı 
yüz ıekeen bet arşıa usa üzer"nde 
biri-nci kıt iki ıofa, d5rt oda, Bir 
he!A · ikinci kat bir ıofa, beş o~a, 
bir hell, ltırieeu ytb: elli arp-. ~rsa 
üı:erinde iki mütfalı, Bır ahır, Bir 
kümürlOk, Bir oda (haaenin baaıı 
a 1' samı saçla mt>Sturdar lccrneh gu-
ıulbaoe ve iki çıkması vardır) Bin 
iki yüı altmış beş Brfııı babçe (Çam 
ve yemi§ ağaçları vardar) iki kuyu 
(Biri dolaplı) Fiskiyeli havuz \'e ay· 
rıca üç dönüm aekiı yüz altmış ye-
di artın fazla bahçeyi ha•i bir ha-
nenin ttımamı. 

350 33~9 8777 Osktıdarda, Attu111 Zade mahtılleıin· Nazlı H. 

120 

120 

130 

700 

1500 

300 ... 

1140 

845 

de Nişantaşı Caddesinde eski 2 ve 
yeni 4 numaralı iki yüz sekiz arşın 
arsa üzerinde, Birinci ı,at, Bir taı• 
lık, üç oda, bir ha!A, bir kömilrlük, 
ikinci kat, bir sofa, üç oda, bir ha· 
Ja, bir kiler, Yüz yirmi arşın arsa 
üzerinde KAgir bir ahır ve kırk nr• 
şın arsa üzerinde ahşap bir saman
hk, bir mutfak ve b in iki yüz otuz 
iki arşın bahçe (bahçede meyva ve 
zinet ağaç.tarı vardar binanın alt ka
ta kAgirdir) ve ayrıca on bir buçuk 
dönüm fazl bahçeyi havi bir köş· 
kilo tamamı. 

5484 Bakırköylinde, Zeytünlük mahalle-
sinde, Bı:ruthaae Caddesinde eski 
ve yeni 7 numaralı kırk dört :trşm 
arsa üzerinde önü camekAnlı ıemini 
çini döşeli ve Ozerinde bir oda, bir 
bala ve alta arşın bahçeyi havi bir 
dükkanın tamamı. 

48 Çarşuyıkebirde, Çarşoyıkebir m:ıb~l-
lesinde, Karamanlı oğ u Sokağında 
es!{i ve yeni 5 numarala on üç ar
şın usa Or:erinde bir satih tonos 
kagir, zemini taş kısmen' tahta dö· 
feli, yarım kemer liatünde aydınlık, 
ittisalindeki dükknndan tahta per-
de ile aynlmış bir dükkanın tama-
mı. 

Hasan Ef. 

Ayni fer 
ve Ha
tice H.lar 

910 6958 H sköyde Turşucu mahallesinde Aıir Ef. 
eski boduroğlu yeni Süleyman so-
kağında eski 80, 82 ve yeni 20, 
22 numaralı 130 arşın arsa üze-
rinde 20 numaralı hane, birinci kat 
bir kırık malta taşlık, bir bodrum, 
bir kuyu, bir harap mutf k 1'.sma 
bir eda bir kalA, kömlirJük n snh-
rnıç ikinci Lrnt bir ıofk iki oda ve 
22 numaralı hane birinci kat toprak 
bir av·u, bir ocak m11halli, bir ~uyu, 
bar sofa, bir eda, bir hail ikinci 
kat bir sofa, bir odayı havi, haricea 
ve dahilen muhtacı tamir ahşap bir 
çatı altında iki hanenin tamamı. 

5000 6899 Kadıköyünde, Oı a ığıı ahallc· H\iıeyio 
sinde, işkembeci ıokıağında cıki 7 Neı'et B. 
mükerrer Ye yeni 18 • 20 numarala tarafoıdas 
yüı kırk arşın arsa tiz rinde, 18 bilveliye
numaralı dükkAn Ye ittİ!zliode 20 Ceıı .... 
numaralı hene, biri~ci katta bir yar H. 
tuimbah kuyu bir mutfak ikinci k12U:ı 
iki oda, bir sofa, bir hail üçOncü 
katta iki oda bir sofa terJ.ros ve 
elektrik tertibatını havi eski bir 
bene ve bir dük~ Anın tamarm. 

17194 690!) KadıköyOnde, Ca'ferağa mıhallee Neş'e Bey 
sinde yeni sokakta, cs1ri 1, 88 ve tarafında• 
yeni 29, 106, 153 numaralı, 159 ar- bilveıyc 

3000 6901 

ı•n arsa Oı riade Giıino, 217 111~1• Cenanyar 
arsa C:ıerinde tyatre ve tııma~n ma· u 
halli, 120 artı• arsa üzerinde sahne 
42 a11uı arsa lh:erind 2 oda, yet-
mif arşın UH Oıerinde elehtirik 
dairesi olmıık llzere l 06 numaralı 
ahşap Gazino bir büfe mahalli ya-
nıuda eşya koymak için mahal Hn· 
va gnzı ve elcktirik tertibatını 
önünde ctrafıkorku:uksuz ahşap da-
nçesı altında bir korido! üstünde 
iki oda bir mülfak {hnraphr) 153 
numaralı bahçede laklı bir havuz 
bir çalgı mahalli bir halA gaz koy-
mağa mahsus iki küçüf.1 msgaza 
motor mahalli (üstürıün çinkol~n 

yo tur) tyatro ve sahne dahilinde 
iki oda arkasında mUnhcdim iki 
o .fa (ankaz:.ı 'tısmen mevcuttur) ta· 
ma~a mahalli ıcmiai çini döşemeli, 
üstn demir slltunlar liurine galva· 
niz:.li saçhr. etrafı bir metre divar 
tizerine dernir parmnlclık, ( kısmen 
tet çekilmiştir) Afiaçlar ha\•a gazı 
ve elektirik tertib tını ve dört bin 
dört yüz otuz altı ar ın bahçeyi 
havi m~hürdar g zınoıu nemile 
inaruf ra 'n• ve tiymtronun hı nmı. 
Kadıks-aade Caferaja maballcsiu· Neş'e B. 
de, lu:et 8. ııoLağnıda eaki 27 ve tarafın-
yeai 6 P.UMtırah ve yüz tekiz Ufı• dan bil· 
arsrı. t zerıı.de, ahşap ikı katta, bi- veliye 
rinci kat, iki orla, bir sofa, bir ha· Cenan• 
la, iki dolap, ilcinci ket camel:Anlı yar H. 
sofa, iki oda, bir hal&, bir çah altı 
bir &andık odası, ve lmk altı arşın 
arsa Ozerinde kagir bir mutfok, ya-
nında bir oda, llava ga.ı:u ye lcrl<os 
tertibatını ve alh yüz on nlb Ufilll 

bahçeyi l!avi (lııaıme'l pancurlu ve 
-· (Lütfen ınvf•vı f#/rlnl~} 
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Hurupo ipekli Kunıns lorın~ an 
K. O. ihtiyacı için 14,2:>o kilo yas • 

10,000 Metro Kadar 

- hk ,·e yatak yünü alınacaktır. ihale
si 30 - 3 - 932 çarpmba günü f;aat 
16,30 d:ı komi!'!yonumuzda y:ıpılacak· 
tır. Taliplerin şartname.c;ini almak, nü 
munesini görmek üzere her gün ve 
ihaleye iştird.k için de muayyen saat 
te komisyonumuza müracatlarr. (151) 
(1161) 

.:11 

Büyük lenzilôtlo ~otılataktır. ~ • 
l{olordu ihtiyacı için 15 ton ben

r.in pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
28 - 3 - 932 pazartesi günü saat 15,5 

Yeni gUmrUk tarifesi Avrupa 
ipekli kuma larının TUrklyeye 
ithalini menettıaınden maaa
zamızın yerJI lpeklJ kuma, 
kısmına bUrUtmege karar ver· 
dik. Ticaret odasından istihsal 
elt!ftlmiz mcEunlyetc ı tinaden 
mag zamızda mevcut Avrupa 
ipekli kuma,ıarını kısa bir 
mUddet içinde klmllen tasfiye 

- ta yapılacaktır. Taliplerin şartname
yi almak üzue her gün ve pazarlığa 
iştirak için de vakti muayyeninde ko 
misyonumuza müracaatları. (148) 
(1121) 

BEYO~LU 

edcce§lz. 
Binlerce metro 

k rep Jorjet, krep 
maroken, ipekli 
gayet 

krep döşln, 

saten, krep 
lual vesaire 

BÜYÜKTE :tzILATLA 
satdacnkhr. 

Bu fevkalAdc sab!lln 
başlanmıştır. Ve yalnız on 
gUn devam edecekti .. 

dUn 
boş 

r: AGAZALARI 

Nünıune ve şartnameleri veçhile 500 adet evlenme sicil def
teri, 500 adet piyango defteri, 150,000 adet evlenme ilan kağı · 
dı ile 20 adet varide ve sadıra defteri tap edileceğinden taba 
talip olacakları1' 30-3-932 Çarşamba günü saat 15 te pey al~çe
Jeri ile birlikte Piyan~o MödürlüfOnde müteşekkil Tayyare Ce
miyeti Mtıbayaat Komisyonuna rnnracatları. (1177} 

kinci kattan itibaren çıkması vardır) 
r aanenin tamamı. 

210 1800 8442 M~ıt,pede, Maltepe mahallesinde, Faik B. 
\ i · ik ve Çilingirler soksğında eski 
~~3 ve yeni 3-2-5 numaralı ve yüz 
arşın arsa üzerinde olup (2) numa-
ralısı zemını çimento pencereleri 
camekanlı kepenkler ve kapıları de-
mir, bir ocak mahallini havi ve , (5) 
numaralısı zemini çimento pencere-
leri camekanlı, tahtn kepenkli, be-
den dıvarları, sal&:aflan ahşap ve böl-
meleri müşterek iki dilkklnın tamamı. 

4505 6120 10642 Cajaloilunda, Cenirasimpaıa ma- Suphi B. 
hallesinde, Molla feneri sokağında ve Emine 
eski 10 ve yeni 34 numaralı iki yüz Behice H. 
doksan arşın arsa üzerinde kargir 
üç katta, on oda iki sofa bir mut-
fak bir kuyu ve yüz seksen iki 
arşın bahçeyi havi bir •a nen n 
tamamı. 

1314 5796 4905 Üsküdarda hacebesnahatun mahal- Behice, 
Jesinde, Yafbane pa$a limanı soka- Münire 
ğında, eski 7, 9, 13, 13 mükerrer H. larla 
ve yeni 14, 16 numaralı üç yüz BehçetB. 
kırk arşın arsa üzerinde kargir iki 

.. • • 
Çatalca Mst. 1\lv. için 2300 kilo l><'n 

zin alınacaktır. lh:ıle~i 29 - 3 - 932 sa 
1ı günü saat 15,30 d:ı. komi::;yonumuz· 
da yapılacaktır. Taliplerin ~rtname

' !'iİni görmek üzere her gün pazarlığa 
iştir!k için de vakti muayyeninde ko· 
misyonumuza müracaatıarı. (1:>2) 
(1162) 

• • • 
SO adet efrat karyolası alınacak -

tır. ihalesi 30 - 3 - 932 çarşamba gü -
nü saat 1:> te komisyonumuzda yapı • 
lacaktır. Taliplerin nümunesini gör • 
mek ve şartnamesini alm:ık \';ere her 
gün ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
\"akti muayyeninde komisyonumuza 
müracaattan. (154) (116-1) 

.\1- .;. :,. 

Tıbbiye mektebinde bulunan 41 ka • 
lem l\öhne eşya satılacaktır. Taliple 
rin şartnamesini almak için komis.;o 
na ve eşyayı görme:k için mektep mü· 
dürlüğiine her gün ve ihaleye iştirı\k 
edeceklerin de 29 • 3 - 932 salı gü • 
nü ::;:ıat 1:> te komisyonumuza müra· 
caatları. (156) (1166) 

~ "' :.ç. 

K. O. ihtiyacı için SO çift 13 teli 
altı arab:ı koşumu pazarlıkla alına · 
caktır. İhalesi 30 • 3 - 932 çarşaml>:ı 
günü saat 16 da komisyonumuzda ya 
pılacaktrr. Taliplerin ~rtnamesini al
mak üzere her gün ve ihaleye işti • 
rak için de muayyen saatte komisyo
numuz:ı müracaattan. (l!):l) (1165) 

• :r. 

M. l\f. V. ti ihtiyacı i~in lüzum 
gösterilen beş bin çift mahmuz aleni 
münakasayla alınacaktır. lhalesi 
2 - 4 • 932 tarih cumartesi günü saat 
15 te komisyonumuzda yapılac:ıktrr. 

Taliplerin ~artnamesini almak ve nü
munesini görmek üzere her gün mü
nal<asMına i~tirak <'c!cceklerin de vak 
ti muayyende komisyonumuz:ı mürn
caatıan. (125) (960) 

* "' • 
Dikim E\; ihtiyacı i~in 30 adet 

harlisos çorap makinesi aleni müna" 
kasayla alınacaktır. !halesi 2 • 3 • 932 
cumartesi günü saat 16 da l,omisyc
numur.da yapılacaktır. Şartname.si .. 
ni almak ve b~tanpa nümunesini gör• 
mek üzere her gün münakasa.ya işti
rak etmek istiyenlerin de vakti muay
yende komisyonumuza müracaatları. 

(124) (959) 
• * • 

Zafranboluda krtaatın ihtiyacı iç.in 
5700 kilo sade yağ kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. lhale tarihi 2S 
- 3 - 932 saat 14 tür. Taliplerin 
ş..-ırtnameyi görmek üzere her gün mü
nak:ı~ya i~tir:ık edeceklerin de iha. 
le tarihinde Zafranboluda Sa.. Al. 
Kom. riyasetine müracaatları. (114) 

(S99) 

,,,,ı 

~a 

~ 

1 

st. Ziraat Bankasından: 
Kar iyesi So'<ağı G insi 

Maltr:pe Mı!ktep Dükkan 

" Dörtyol Hane 

" " " 
., Bağdat " 

Pendik Arabacı " 
" Hatboyu Tarla 
., Tavşantepe ., 

No. 
13- 1 

8 
8- 1 

13 
93 

,, Çınar Hane 14· 11 
,. Der~ " 29 
,, Hat boyu " 42 
" Refet Pş. ,, 75-80 
,, Bağdat ,, &91 
" Ras:h Ef. ,, 16 
,, Bağdat ,, 23-79 

Kemer Bur~az Ayazma Dak!<an 36 
Balada yazıla emlak ~iraya verilmek üzere müzayedeye çıkarıl· 

mıştır. Taliplerin yüzde on pey akçelerile 11· 4·932 pazarteıi günü 
saat ikiye kadar Bankamıza müracaatları. (1080) 

M. M. l. Hava Maste~arlığındlln: 
iyi Almancayı bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Ankara'da Tercüman
lıkta ve Almanca Türkçe muhaberah yekdiğerine çevirmek vaı:i
felerinde istihdam edileceklir. Taliplerin devlet hiımetinde iıtih· 
damına mani bir hali olmadığını gösterir Polis vesikalarım ve 
s1hhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüsnühal 
şahadetnarneı inin ve iki sene zarfında askerlikle alakası olmadı
ğına dair vesikal<ırını ve muvazzah adresile bir kıt'a fotoğrafını . 
istidasına ili~ik olarak millt Müdafaa Vekaleti Hava Müsteşarlı
ğına müracaat edilmesi. ( 1123) 

Gedikpaşa' da Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Elli ilci seksen bin metre yazlık haki kumaş kapalı zarf mü
nakasasile alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek 
üzere her gün ve müna' asaya iştirak için teklifname ve teminat· 
larile beraber Nisanın latmcı Çuıamba günü saat on bire kadar 
Kom:syor.umuza muracaatlan. (1013) 

Gedikpaşada Jandarma Sa
katta, ıekiz oda bir sofa, iki mut-
fak bir sarnıç ve altı yüz kırk dört 
arşın arsa üzesinde bir depoyu ve 

Ciheti ~ker~ye·i~: münaka5:ıya tınalma Komisyonundan: 
konulup bilahare ihalec;inden sarfına On ila On bir bin jandarma kaputu imaliyesi !tapalı zarfla 

iki yüz elli artın bahçeyi havi sene-
den ma ahır ve arabalık bir hane, 
mahallen ma depo bir hanenin ta
mamı.(Altındaki bir odası dükkana 
tahvil edilmiştir). 

Yukanda cins ve nev'ıle mevki ve müştcmil tı yazılı Emlak 
altmış bir gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde 
bizalannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde tak:ırrür .. ede
rek birinci ihalesi ic.ra ve 31 fijn mütl.letle müzayedeye vazedil
miı ve 4 mayıı 932 tarihj.11e mfbadif Ça11arnlta rünn saat on 
dörten itibaren müzayedeye mubaşeret olunarak saat on beş bu
çulda artbrma bedelleri mu ammin kıymetlerini reçtiği taktirde 
kat'! ihalelermİ'I! yapılm1aı mukarrer bulunmuş eldujundan talip 
olanlann meıkftr günde saat on beş buçuğa kadar Sandık idare
sine müracaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku 
bulacak miiracaatların kabul edilmiyeceji ve mezkür eml!ke 
evvelce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları 
ye baıkaca talip zuhur eyledigi taktirde evelki taliplerin müza
yededen çekilmif addolunacakları Jüzümil ilAn olunur. (1198) 

z:ır edilen 611 metre mik'abı kereste münakasaya çıkarılmı~tır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gör• 
bu kert' yeniden kap.ılı 'Zarf usulilc mek üzere her gün ve münakn5aya i~ti rnk için teklifname ve 
münakasay& konmuştur. ihalesi .J eminatlarile beraber Nisanın altıncı Çarıamba günü saat On 
Ni~an 932 perşembe günüdür. Taliple befe kadRr Komisyonumuza müracaatlars (1012) 
rin şartn:ı.meyi görmek üzere her gün =================== 
mün8.l•asaya i~tirak edeceklerin ice zarlıkla ~.,tın alınacaktır. PazarJığı ı ~artnamesini almak üzere her gün 
ihale tarihinde bmir Müstahkem 23 - 3 - 932 pazartesi günü saat Hi tl' ihaleye i~tirak edeceklerin de nk· 
mevki satın alma komisyonuna mlir:ı- yapılacaktır. l~tirak edeceklerin ti muayyeninde komisyonumuza mü· 
caatlan. (132) (1018) vaktinde komisyonda bulunmnln.n rncantlan. (1:18) (1193) 

Han kıtaatı ihtiyacı ıçın kapalı 

zarf u~ul!iyle münakasaya konulan 
29 k:ılem muhtelif cin~ çelik ihalesi 
12 mnrt 932 tarihinde icra edilecek · 
kf!n icra vekilleri heyetinin kar:my 
le 7 nisan ,:l2 pcr~mbe günü saat 15 
tarihine tehir edilmiştir. Taliplerin 
Ankara merkez satın alma komisyo
nun:ı müracaatlan. (150) (1160) 

Çat:ılc:ı müstahkem mevkiinin 
ihtiyacr için 500 kilo kuru üzüm pa • 

"' ~ ~ ve evsafla şartnamesini alm:ık isliyen 
!erin komisyona müracaatl:ırı. (144) K., O. ihtiy3cı için 3000 yular 
(1117) zinciri 3Jınac:ıktır. lhalesj 4 - .ı • 

""' "' • 932 paz:ırtesi günü !aat 15 te komiı 
Müteahhidi nam ve hesabına ~lı· yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin 

nacak 10000 M. keten kanat ~c.rldi ~rtnamesini almak nümunesini 
2000 Ml\1 kanat bez.i 25 l\lm. kapla- görmek üzere her gün ve ihaleye iş • 
ma tahtası ve 300 adet keten maka• tirak edeceklerin de mkti muayye • 
raya verilen fiatlar pahalı gö . ninde komisyonumuza müracaatıan 
rüldüğünden yeniden pazarlığa ko - (157) (1192) 
nulmuştur. İhıllesi • - 4 - 93!! pa- ·················VAKİT··~·futh~;;··-·--
zartesi günü saat 15.30 da komisyo Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin neşriyat müdürü: Refik Ahmeı 


