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lstanb l belediye ın 

ot s 
lstanbul belediyesJ otbUs imtira·I 

zını nlmak için epeyce bir zaman -• 
dan beri te~bbüsntta bulunuyordu.! 
Hükumet tetkikat neticesinde beJedi· 
yenin bu müracaatını kabul etmiştir. 
Bu ltnr:ır usulen tekemmül ettikten 
sonra, lst:mbul belediyesi hudutları 
dnhilinde otomobil işletmek imtiya
:r.t şehre aft olnr.nktır. 

lstnnbul lıelcdiycsine niç.in biiylc 
bir imtiyaz veriliyor? imtiyazın ve • 
rilmesi h:mlarının z:ınncttiği gibi 
şehre yeni hlr \'aridat mc.nbaı tcm;n 
etmek il"İn değilclir. Af":l maksat hn· 
li hazırda otobüslerle vapurlnr, tram· 
vaylar. şimendiferler :ırasında mcm 
lekctin ikt~ndiyatmı tahrip edecek 
surette de' :ım eden rekabetlere n ih<t
yct vermek için otobüs nakliyatmı 

tanı.im etmrktir. 
Me~rn Csküdardan Bağlarb:ışı· 

na vaktiyle otobüs işliyordu. Hun· 
)ar bir yolcudan otuz kuruş im.dar 
bilet parası alıyordu. Burada trnm • 
vay yapıldı. Tr:ımrny yolcul:ıTı on, 
on iki kuru~n r,ötürmi} e başl:tdı. Bu 
defa otobüsler ücretlerini indirdi. Hıı 
nun ncticc~inde her iki taraf 1.ar:ır 
görüyor. Otobüs sahipleri sermaye -
nin ıtfa hissesini, faizini asla düsün· 
miyerck bu gün için eller ine ne. r;e.I 
çersc onu kar sanıyor. Csliüd:ır -
Bağlarb:ı~ h<lmvayı ise sırf bu•yür.·I 
den her sene elli l!in lira açık veri • 
yor. Bu .suretle belediye bütçesine 
her sene miihirn bir r:ık:ım zarar oln
rok lmy<lediliyor. 

Di-1ct t:ı.ra:~:ln lstanbuldan Bakır-

köyüne işliyen otobüsler gene şi • 
mendifcr idaresfoc rekabet ediyor. 
Bu rekabet neticesinde şimendifer i . 
d:ıresinin \'aridatı her sene bir az da· 
ha eksiliyor. Halbuki Şimendifer 

idaresinin varidatmda görülen bu 
eksiklik ecnebi sermayedarlarının za· 
rnrr değildir. Bu zarar doğrudnn 
doğruya dc,•lct hazinesinden öden . 
mcktedir. Çünkü hattın varidatı mu 
ayyen bir dereceden eksik olursa 
aradaki farlu ödemek \•azifcsi imti • 
yaz mulrn\'elcsi mucibince deYlete a
ittir. 

Aynı tarzdaı.; rekabet Yemişle 
Eyüp arasında işliycn otobüslerle Ha 
liç vapurları arasında cereyan et • 
melttedir. Bu rekabet neticesinde 
Haliç \'apurlarınııı seferlerini tatil et 
mc!\ mecburiyetinde f,:ıJması gene şe
hir halkının zar:ır etmesi değil mi • 
dir? Nih:ıyet füıdıköyle Bosfancı a -
rMında işJiyen otobüsler doğruc1an 

doğruya hükumete ait olan hattın vu.· 
ridatmı ehemmiyetli nispctt~ eksilt·! 
me'•tedir. 1 , te hükumetin lstan bu ı' be 
tediyesine otobüs imtiya7.ını vermesi 
bir taraftan helcdiyeyi. diğer tar:ıf -
tan deYlet hazinesini ızrar edip gi· 
den bu tehlikeli rekabeti nazarı dik· 
knte almış, muvakkat bir zaman için 
faydalı gibi görünse bile nihayet hn1k 
için zarnrh neticeler vermesi muhal.• 
lmk olan bu fenalığın önüne geçmek 
lüzumuna kanaat getirmiş olmasın • 
dandır. 

Mehmet Asım 
' Alttnrafı 2 inci sıı,· f:ıd3 l 
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Mısırda dört mezhebin rnüıness· 1l~rinden 
milrekhep heyet kararını verdi --

Bir kaç hnfta evvel Mısırdaki 
m,~hur Camiülezher riyaseti, 
kur'ı:ının b<:ışka lisanlara tercü
me edil'p cdilemiycceği mese
lesinin müıakeresi ıçın dört 
mezhebe mensup din 5Fmlerin
den bir l omiıyon teşkil etmiş 

ve komis)onun dini nasları tet· 
kik ettikten rnnra karar verme
sinı ıstem · şti. 

Camiülezher riyasetini bu hat
tı harekete sevkeden amil, mem

lekdimizde kur'anın Türkçe o
larak d<unmn.sı, hafızların cami
lerde ve bilhassa kadir geee· 
sinde kur'anı Türkçe olarak 
okumalarıydı. 

Son postıyla gelen Taymis 
iazetesinin Kahire muhabiri ta
rafından verilen malumata göre 

Aydında 
. 

yenı 

Hanefi, Şafıi, Hanbeli, Maliki 
mezheplerin mümess;Uerinden 
müteşel Jcil dini ğ'eyct bütün bu 

mezheplerin akaidine göre me
seleyi tetkik ve muhakeme için 
mükerrer içtimalar yapmış, irn
ranın tercümeıi meselesini mü
zn!cere ve münakaşa ederek 
raporur.u yazmış ve Camiüiezher 
riyasetine takdim etmiştir. 

Heyetin verdiği karara göre 
kur'amn başka her hangi lısana 

tercüme edılmesinde hiç bir di
ni mnhzur yoktur. 

Yalnı-z, herhangi lisan;ı vu!rn 
bulan tercümeye ''~t ur'an,, de· 
mek caiz olamıyacağı ve bu gi
bi tercümelere Kuran tercümesi,, 
demek muvafık olacağı rapora 
lı.5.ve o!unmuŞtur. 

hükumet konağı 

[ Yazısı l lııc:i 51yfıwızda l\lcwlekettc VAKff slıLWlundadu J 

Ki ta çılar 
Dertlerin· başvekili
mize bildirnıek için 

DUn Ankarsya gittiler 

Kitapçı dUkkftnlarından biri 
Geçenlerde Anknradan gelen b;r 

telgraf haberi Maarif vekaletince hu· 
susi bir komisyona bir seri kıraat ki· 
tabı yazdırılması, bu kitapların Dev
let matbaasmca tnbettirilmesi ve nıck 
tcplerde yalnız bunl:ırın okutulması 

karnrlaşt.mldığım bildiriyordu. Seh • 
rirnizdeki kitap tabileri bu haberin in 
tişarı üzerine baş \'Cldlimiz ismet Pa· 
şa Hezretlerine bir istida ile mürac:ı· 
at etmeyi kararlaştırmışlar, istidnyı 
\'ermek ve dertleıini şifahen de arz 
ricasındn bulunmak üzere lbr:ıhim 
Hilmi, Tefeyyüz, Kanaat, .Ahmet Ha· 
lit kiitüpaneleri • hlplcri ve Resimli 
Ay matbaaııll şirl\eti müdürü Ankara
ya gitmişlerdir. 

~i&ap • b •n mticıde:ılarını b:ı§lı· 

en iki ,.noktada telhis ediyorlar: 

Kitapçıların :!arar1 nekadar? 
1 - Bu karar milli sermayeyi e • 

hemmiyetli surette zarara sokmnl,ta
dır. 

Kitap . tfı.hileri bu husuta diyo1·lar 
ki: 

uMemleketin irfanı için nurlu ve 
hayrrlı bir inkılap olan harf inkıUlhı 

Alttarııfı 6 ıncı sarfada l 

Akis ter: 

• 
iş bankası 

Dünya buhram, arzın her kıt'ası· 
na altın köklerini salmış bir rok bii • 
11ük bankaların temelini sarsarken. 
Ankarada kücük bir binanın temeli 
kuruldu: iş bani.ası_ 

Sekiz sene <"Vvel. kırk iki metrelik 
bir toprak ~tüne kurulan bu ban • 
kanın, bu oiin kırk iki şubesi vardır! 

Diyebiliriz ki, yer yilzünde, ifUisrn 
kapadıjjı her brınkaya karşı, lş /Jan. 
kası. itimadın açtığı bir şubeyle m:ı· 
l:abclc ediyor. Kabiliyetimizden ŞÜJJ • 
lıclcncnlcri bundan giizcl tekzip olur 
mu? 

iş Bankasının kapısından giren • 
ler, gözlerinin alışmadığı bir say cile
nıi l:arşısında /:alırlar: Yazı makine
lerini yayalıyan genç parmaklar dıır 
madan tıkırdıyor .. Çekler, bcmolar, 
bilançolar iizcrlne iğümiş genç baş· 
lar durmadan t;alışıyor .. Temiz yü;;. 
lü, diizgiin kıyafetli, kibar tamrlı 

genç hademeler durmadan gidip ce • 
liyor .. 

Diyebilirim ki. memlekette, bir ela· 
riilfü11un nesli. bir Galatasara11 ı1ı:!sli 

gibi bir de iş Bankası nesli Y<'ii§mek
tedir. 

l' atanrn l:ırk ild köşesin~ dağılan 
im nesil, içler; bir iimit balıarımn ı•e 
bir ŞClJk balıçesinin usareıiyle dolu 
arılar gibi, kovanları icinde muvaf • 
f akıycfüı altın petcklerlni ö~üyorlar •. 

Fakat, itiraf edelim ki, bıı Tıayrc· 

tengiz netice karşısında biz asla mü
tclıay!Jir dcğüiz. Çiinkii, bu binanın 

temellerinde de, yeni vatan binasım 
kuran mucizeler kaynağı baştan sü • 
zülmi.iş b!r kaç damla ter vardır! 

1 Yusuf Ziya 

Vergi teklifi etrafında 
Bekar hanımlar ne diyorlar? 

Baksanızlı seçilen komisyona •• Galiba 
içlerinde hiç evli yok! .. ,, 

Yozgat mcb'usu Süleyman Sırrı 

Beyin bekarlık ııcrgisi hakkırıdaki son 
teklifi birçok kimseleri fazla alaka • 
dar etmiş, bckcirlan tcl<işa düşiirmüş 
tür. Bir iki gün enJCl Süleyman ,'\ır
rı Beyin teklifi etrafındaki izahatını 
yazmıştık. Siilcyman Sırrı Bey, dev
let hizmetinde, hususi müesseseler· 
de çalışan ve kimsenin iaşesiyle mü . 
/.:elle! olmıyan bekar lıanımlardarı be. 
karlık vergisi alınması hususunu da 
ayrıca liiyilıasıruz ilave ettiğini söy. 
/emişti. Çalışan kadınlarımızın be • 
karlık vergisi lıakkında ne düşündiik· 
lerini öğrenmek istedik. Hakim, a • 
rukat, daktilo, memur, muallim mulı
telif mesleklerde çalışan hanımları -
mızla görüştük, ı·c lıendilerinc sor • 
duk: 

1 - Bekarlık vergisi hakkında ne 
düşiinügorsunuz? 

2 - Bekarlık ıJcroisi nüfusun art. 
nıasını temin eder mi? · 

3 - Vergi ucrrncyi mi, er•lenmeyi 
mi tercih edersiniz? 

"' "' . 
J{ıymetli hukukçularımızdruı ve mat 

bunt tetkik bürosu şefi Melihn Ke • 
mnl Hanım şu mütalendadır: 

- Bence bekarlan ikiye ayırmalı· 
dır: 

Avukat lcUU hanım 

1 - Evlenmeyi istemiyen muannit 

beltarJar. 
2 - Evlenmeyi arzu edenler; fnk:ıt 

buna imkan bulamıyanlar. 
Evlenmeli istemiyen kimse, şöphe 

siz ki evlenmemek için en ağır vergi
~i bile se\·erek yerecektir. 11.inci lu 
srm bekfLrlar, iktısadi, mali müşkfll -

(IJütfcn sayfayı çeviriniz) 

Borçlar meseles· 
Bir Atina haberine göre· teklif 

ettiğimiz şekil 
Ankaradan gelen haberler 

borçlar meselesinde, Paris mu· 
kavelenameıi esaslarının tatili 
borç miktarının tenkısi ve sabit 
bir tediyat şekli bu'unması esas
ları dahilinde bir anlaşma yapıl
dığını haber v~rmektedir. Ar.cak 
bir habere göre tediyat 937 se
nesinden sonra başhyacaktır. Dün 
ayni menu üzerinde Atinadan da 
şu telgraf gelmiştir. 

Atina 27 (Hususi) - Yunan ma· 
liye nazırı M. Maris Parisde bu
lunduğu sırada osman!ı dliyu
nu hakkmda dainler vekil
inile müzakerede bulunmuş o· 

lan Saraç oğlu Şükrü Bey gö
rüşmüştür. M. Marisin gazeteci
lere beyanatına göre Türkiye 
hükümeti dainlere kırk sene 
müddetle her sene 700,000 al
tun lira vereceği fakat ilk beş 
senede beher sene tedricen arl
dırmak üzere 350,000 altın lira 
vermeği teklif etmiştir. Dainler 
vekilleri Türkiyenio kırk sene 
müddetle her sene 820,000 al
tun lira vermesini istemektedir-
ler. 1 ürkiyenin teklifi kabul edil
digi takdirde Yunanıstan ilk 
beş senede her sene 35,000 mü
teakip otuz beş senede her se
ne 70,000 altun lira verecektir. 

Yardım edilmezseo. 
Haliç şirketi seferlerini tatil edecek 
Geçen seneye göre yclcu eksilmiş, varidat 

80 bin lira azalmıştır 

DUn toplanan hissedarlardan bir kısmı 
. l~ali~ rnpurlnrı Türk anonim şirkel tat geçen senekinden 80183 lira 70 Jrn 

tı hısseclarlar umumi heyeti dün sa· ruş noks:ıniyle 2$9,633 lira 72 kuruş. 
at on beşte Gnlatada Uvagimyan ha- tan ibarettir. 
nında şirket idare meclisi reisi l\lcm- Şirl•et 'apurları) la tao;;ınan J oku 
duh Beyin riyasetinde toplanmıstır. lımn adedi 1913 senesinde 10,324,1~ ', 

İçtimada idare meclisi rn mur~l;ıp 1929 senesiucle 7 küsur milyon, 1939 
raporuyla 1931 senesi pilançosu oku enesinde :i,98 ,5i7 jken bu miktar 
nnrak tn elik edilmiş Ye yeni idnre 1931 senesinde 4,94-UOl re inmi"Hr. 
heyeti s~ilmiştir. ldnre meclisi ra- 931 senes inde yolcu adedi 1929 c:c
poruna göre şirketin 19~1 senesinde ne ine nazaran 2 milyon ı,adar 1913 
bilet ücretlerinden t<!min ettiği hası- (Liilfcn sayfayı çeviriniz). 
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Kitap kuponarı
mızı biriktiriniz ! 

]er kar sındadır. \"e gene muhnl -
kal tır ki bu mfüı',Uller de' am ettfüçe, 
e\ le me); arnılnm~smn ra w men, mu-
r..nnlt b l arlar gibi en nğrr ergi;>;' 
'erm: e k tlanr. caktır. 

Evlenmt' i ve nüfusun teza) UcHinü 
mü i ti) OTU?:" .. Bel arlılı; 'Ç'Crgi!'llnC' li'· 
~ m )Ok .. E\"lenme,·ı arzulı:> nnların 
l rsıln~M lan mnlt il' •adi engelle -
ıi frale etmr' 'k.fidir . ., 

~ ~ :,. 

lclal har.ım diyor ki: 
Avukat !clftl.hanım fil irleıini ~öy

le hulfı 'l c 4 İ: 
"- 'cr!!i · cibayc 'ndeld c~b"'ll' 

mudbe i bilmiyorum. Fal·nt, c""cr 
bekarları evlenmeye mcrbur etm<'·;:~c 
tatbik l>abiliveti yoktur bumın .. ma -
nasır;drr .. Nüfu~un nrtmas1 dt' )'il dC' 
do "ıtııl "tn rtf hı df c;ilnilhe, ~-0 -n 
de-il, ö e t'htmmiyet veril"e .. rn i)i· 

Dahlli 
ve 
arlct 

Cü burıyetçi erin 
büy · Uma.rı~ıerl 

Dublin, 28 {A. A.) - 1916 lrlanda. 
ihtiIAUnin hatırasını takdis maksn -
db le biltiin scrb~ lrlnnda araz si 
dahilinde nümn)i~ler yaprlmr,.tır. Bo 
nüm:ıy~lerin en bfly'fiğü Dnblln'de 
ynptlmrş ve meras'rn nMında lrlar.• 
da cümhurlyet ordosn ~li meclisir:d<'n 
gelen ve yalntz sadakat rcm·ninin il
gasında değeli, fakat cülnhuriycttn 
tecs.c;iisü!ldc de israr eyliyen ve mak
Mtlnn lstih~aı edilmedikçe ~ümhnri
Jet ordusunun M1::i kalaca"'ını bildi -
ren bcynnnamc olcunmuştor. 

C'il:ıUnıru) etçi halk kendilerinin 
!detçe olan fd1 fyetler·nj göqterm~k 
için b'nlcrcc kişilik kafileler halin
de Dublin ~m'tnklanm dolaşmışlar -
dır. 

ihtira be a 
ilavesi ş 

Ankara, 28 (Vakit) B. M. Mecl"si bu ün R 

e 
r 

setinde toplandı. ffiecl" in 1931 haziran, a usto , c ü l r 
hesat>ah hakkıud ki raporlar okunara t ka'>u cd Jmi t r. 1 a s e 
idarel'l;ft n te kı it ve v za f ne dair kanunun iiç cü ad 
ııyn bir kanonla tad'J edı'm ş olduğundan mu t cı 

gôrülmechğ"ne da·r encümen m zbatası kabu ed•lm ~t r. l\ ıtea 

l.ıben i f ra b rnati kanununa bır madde i av s :ı ın cıki ka
non m ukere \1 ka u olun uştur. u a n z ran sene ı re m 
hıksıtleri dö ncü madde ıle tayin olu;un tarih er e ted ye 
medi~nden do avı hükiimden düşen ihtira ber et r ın v..ıd s 
gcçm ş s ne er t ks tlerı iki m s i ceza ile bıt tc t 

dırdc hfikfimleri i de olanur. A cak bu suretle h d 
lunan beratl r n mu nen o an mlidd tler h"çb r 
tirilemeı:. Bu a u un hü münden ist fade iç n b r t mi 
nin bitmemİ§ o m sı ve kanunun ne rı tarıhtnd n t baren 
re ı:ar mda müracaat edilmi 

i bu <leğil mi? 
Baksanıza· t l lifi tctJ ik 0 çin ~cet -

len 1 om·syorıa. En h:.ı ta tbc,dl l -
]!ıh efendi •• \e.. Oikl nt ettim hen · he 
kAr içlerinde galiba h0ç evli )o';:M 

Bence bu mecr ·n, bu tel lifi pe t 1,c. 
Jayhkln kabul etmfyeceğine bir delil 
~yılabJlir. 

Cümhuriye~i kafilelerin sohıhlnr- G •• 
da gezdfl,lerl sırada mfi~if hadi. umı ük kanunun 

----------~~-----'-~ selere me:y dan vermemek üzere res • s· ı k . 
mf ve mim cümhuriyd ordusu ve in- ır ma a no san • 

resı 

Yergi vermeyi mi, cvlerne'}i mi 
tercih ecler~infz? •. sunlfne r.elince. bil 
m 'Ti i, bu tef e'rI gibi ·stil b:ıll fa) hı 
rribi bir şey .. H:ı.disat neyi istilzam et 
tiril"1\e o olur .. , 

Bartın beled\ye reisi 
lln.rtın, 2 <' kxt) - Se\iz ay E'\"· 

\eli ten el çe1 t1rilen bC'ledı)e reisi 
Ilem~l Deyin mes·uliydini mucip b"r 
h'"li görülmediw ndcn Dnhiliye vcl !ı -
Jetin "n emriyle memuriyeti bde edil· 
miş \"e vaT.iksine b:ırlamıc:tır. ........................................................... 
enesinc nazarnn ynndnn fa 1a :ı:ıml

mı~tır. 1931 senesi pfüınçosu 33>06 lf. 
ra 7.ararln kapanma! tadır. 

Yapurlarla i kelelcrin t.ı.mirinC' 

mnhsus nlan ihti)at para ge en ene· 
lerde o c u gibi bu ene de nyrıla • 
madı !1 ciht'tle mC'cmu ıı:nrarın J c tlı u 
6.'3,!'iOO liradır. Geçen eneden de l"O:~ 
Jira >9 kuru~ zarar dcrrcdilrni tir. 

Uaporda \erilen iz hnta göre 931 
se!tesinde sirl et vapurlarının scyrii .. c 
feri nncn\ tamirıer·n ileı;ye b•ra1nl-, 
mnsı ..e ambarlarda mc\"cut levazı • 
mm arfı surt'f.i~ 1e k bil olnb'lmi' • 
tir. Panı zlık yüzünden 3 \e 4 nu.I 
m r 1ı apurlar tamir edilemivercl 
harap bir hnld terl,edilm'!!tir. Yem'§ 
teki kele de uzun zamandanbcri ta
mir edilemedi-· k'n yakında kapan -
mn~· telıliJ-e~i mevcuttur. 

3 ve 4 nurna alı vapurl r kadr<l -
dan crknnldığı için di ~er 8 vapur çok 
fnıln çnlı~tırılmald!'ldır. Bu 'a7.iJ c 
te göl'e sirket'n hu sene de hf~edar -
]arma k~r dağıta.mryacağı tabii -
diT. 

Şirket zarar içinde uzun zaman 
r a]iyct gÖC!teremiyece-i icin iktrent 
\Ck-.ilet"ryle İstanbul viH'tyeti ve bele
diyesi nezdinde mütevali mürncnnt -
larda balumı.rnk yardım edilmesini i~ 
temis, nitlcede ~frket \nziyetfn'n tet-

ili:i kin bu dairelerin müm~5"1lerin
den bir ı~omi"yon te~il cdıım· tir. 

zibat kuvvetleri kt§la.lnnnda kalmış -
lar halkın te%nhüratına müdahale et
memi,tet"dir. 

Kabine aul~rmdan ve yahut mim 
ordu kumandanlarından hiç biri~inin 
nüm:ıyişlere İ!\titi\k etmemesi ve ta • 
f'!avvur edildiğinin a~ine ofarak hiç 
bir hadisenin çtkmam 5t kayda şaynn 
ve mı.ıan dikkati c:ılipUr. 

Dublindeh; J,nfilclerden birisi Dlns 
ven ·n .rnezanna gitmf~ ve oradıı yn • 
pılan dint flyin ve meTMfmi müteakip 
cfönhuriyetçi liderlerden 1\1. Twoncy, 
hararetli bir nutuk söylemiştir. 

lAndra, 28 {A. A.) - Dublin'dcn 
Times gazdt'sine bildlrill)or: 

Diln Dubl'ncle ıııern ve ~etaret Az:ı
ml dereccrlcydi. Nüın:ıyi~dlt'rin pek 
mii emme] tertibat nlmr~ oldul\fan :ın 
]acılı) or<lu. . 

Iıırr"ltereyle İrlanda arnsrndald 
m'"• ı erata gelince h"ç hirnse bunun 

rner.. r ~ndTnnrıı no' i naz:ınna gö • 
re bu mrzrkere!erin mü~km olara[!r 
ve alr1ftt1e mrh·yette olm1yncağı mu· 

l\1. de Vatera hiç üphe•iı idealist 
n nfo {rat olnn seciyesine t.ıbi olaTak 
h:ırel~t edilccE>'ctir. Anca.le mum'lifoy 
hin hu me:r.fyetleri J •rıf;ı m<'rulivetli 
iktMnr m•vkiiınde. tc,.rli'he edilmi de· 
ğild"r. Daha mmd"len M. de Vnlna
nr.t ~Mett tnwll'z p·yıuıamnın elle • 
rinde olm~sı kendileri için htty:\ti bir 
m~clc olan taeir ve çiftçi 15'lnrffon n
rru ı:rı da. en d ·«eler tevlit etmiye 'hnşlıı -
mı~br 

Afyon ·nhisarı 
Ve Izmir tüccarları 

lzmir, 28 (Vakıt) - Afvonun 
inhisara ahnncağı şayirsı üı:erine 
afyo'!'l tüccarları ticaret odasın
da bir içtimn vapnrak miiıııke
rede bu'unmotlar ve Ankaraya 
bir heyet gönderm

0

ye karar ver 
mişlerdir. 

lzm·rde devamlı 
zelzele 

l~ led"ye;>e senede yüzde sekiz -
den 'erilen "23 bin lirr.. kndar tutnn lzmir. 28 (Yakıt) - Son glln· 

'erde şehrim zde sık sık zelzele 
'\"erginin ahnmnmrusı hnkkında şehir olmaktadır. 
mecr inden bir karnr nlrncnyn t adnr · 
bu paranm tah il cd'lm~i tecH edil Şimdilik hafif, badrata ve 

zayiata sebebi)•et verm yen zel
miştir. Şlrl etin no'.tni nnınrınn gö-
re vapurlarla i~elelerin esn 1r tıı. • ıelelerin birdenbire ziyadelene· 

rek hasnrnta sebep olacağından 
.miTine b"'clrynbilmek için ~a \ergile• korku maktadır. 
rin ilgası veya tah•i•at verilmek su-
retiyle nnktt hir yardım l:izımdır. Bu Bedeli nakdi 
yap lmadığı tal dirde ;)nl,m bir zaman A.,l•ara, 28 (Vakıt) - Bedeli 
da scyrfü;eferin tatili liizumn M"ıl naklinin 250 1irava ind"rilmesi 
olacaktır. Yer:ane fmit, c;irkctin \"'7.I hakkmdaki Javıha baıırlanmı$hr. 
l etini tetk::ı.e mt'mur olan hC'y"t'n Ya ınd heyeti vekifeye ıevke· 
:raporunu okudu! tan sonra chir mec di ece tir. 
lisiyle iktrsnt \<'l ftlcti tarnfındnn alt Köyceftlzde musekkafat tahriri 
nacak knrnrdadı~. . An ara, 28 (V ıt) - K6 •ce· 

.. Rnponın vrı pıh\~çonun ta dıkı'lr ğ.zde mus:ı affat ta hı iri ıçı bi
mufoakıp M. Ren hıtlt. Avni at C'cHl tirilm"ışfr. 
Haci ofu, M. bak. ! t'rnnndez Dr. ı rı 'Ilı• 1 11 ımnııı 111 ııırıııı. ımıtnnı!U!ın 111 n 
Mart"ennro, l\f. de Nnn, Memduh Bey, a d 
\e ban1 a ı.omerc'yalC' İtalyana direk- unanıs an 8 
töril 1\f. Poni ni id TC hC'yeti nznhk- s si vaz yet 
larma ıı:eç.ilml ter. bu zevatın senede Bu husustaki huıust telgraf 
ınü~tcrt:ken 2000 lira hakkı hu.z,n nl bahcrı 6 1-=~~dtr. 
ma.l:,ı:s ~r~~I~ır. - ırJIIffllill ~ 

tiren memur ar 
• 

un 

muame esı ya ı aca c 
Ankara, 28 lV.f!lcıt) - Biitçe enciımenı g mrük l nu 

107 inci maddes nin tadili ayihasını bit rmişt r. Enc"m ı, g m 

rtik muamelatında vu rnu melhuz sui istima ere k:ı ı k 
yeni bazı kayıt1~r koymu tar. Su kayıt! ra 
yenesinden sonra ıhbar, teft ş ve i·o ho net c sn c 
muayene He ikinci muayene cırasında net cesi fazla r 
masını mur'p hal zahurunda bu g

0

bı me ur ar 

nu muc"bin ~ tecziye edi eceldir. Bundan b rn cnc··m n, 
tatbikatı vevı. bata dohıyısiyle noas3n alınmış re m _rin 
gümrük hududundan çıktığı tarihten itibaren n h y z 
alınmasını ve muafiyet tatb katından müt v ht h t ara 

simlerin de bir sene z rfında "stenile:>İ ece ini, lrnntr v 
neticesi faıla a ın ' :r• tahokt..uk eden resi 1 r n de iad · 
kabu etmi~t·r 

•• 
as er· e as 

bir tH'el' suren ... 
To!tio, 2S (A. A.) - MUtevcffn ba

ron Takumn Dan'rn l;:atli Uzerine po
lisin sarf ettiği faaliyet 'e sul k:ı.-.tm 
büyük mikyasta itiraf edilmesi neti -
cesinde, Jnpon rlcali eiyasiye ve rna -
Jiyesinden bnıılnrını lrntletrnel. i ·n 
tc~ldl edilen f~at heydinden 1"' klei 

" kat'I surette itham altmn ahm~ı to11:ır· 
dır. 

Fesat heyetinin öliime mnhl<Cım ct
mi~ olduğu .Tapon ric.'lline nit H tl' 
meyanmda clevlet nclamlannın en 1 ı
demlisi olan Prcrs Sailon Ji ile hirHk 
te Ba~ekil, nnıırlar 'e sabr'{ na"ıtrlaı 
da bnlunmaktadrr. 

saa 

intizar t ' -

lstanbul 
Be ediyesinin 

t b ·· s işleri 
B makalem zden mabut l 

Binaenaleyh İstanbul belediyem 
ot ' ·· :s im ti) azını alınca derhal şeh
rin muhtelif semtlerinde bu gün işle
m ı.te olnn otobüsleri durdurarak on 
l r n ) cı · hendi i otobüs seni le-
n ıldir. Bugün işlemekte 

ol ·ı otolı.. hiplerinin de mümkün 
o1 ~u 1 adar zararlarını mucip ol • 
m. aca l\ 1 ir tesviye tarzı arıyacaktır. 
t '> c 't>rse mc,·cut otobiis sahipleri
ni IJ'r ~·rı et haline getirecek, fakat 
bu i ef n ic.lcteceği otobüsleri di • 

u u i 'c aiti nakliye için zarar 
·. ' ~ bir surette tanzim etmiye 
c tır. 

l " i" olarak otobüs işleri bu SU• 

ıet ·m edilir e bundan her ta.-
Memleketin 

n cok mahdut olan sermayesi 
re abetlerle imha edil • 

<'. t n ı~urtanlmış olacaktır. 
ehmet Asım 

a i ~seleler 

il fırka içtlma
ko uşulacak 

An ara, 28 (Vak•t) - Yarın• 

•• u un 
nda 

f r rn çhmaında mali mese
e r n müzal<eresine başlanması 

ve bu içt•mada başvekil ismet 
> • n n z hat vermesini ve 211· 

ç rşamba günü toplanma• 
u t. m d'r. 

ava bey -----ehir etti 
An ara, 28 (Vakıt) - Bu ak· 
m L an ula hareket ede-cck 

o an d:ıh iye vekili Şükrü Kaya 
B gurup müzakeratında buluna· 
bı ek çin hareketini tehir el· 

Per embe veyahut cu· 
retrer-eı~st 

mar Sınanın 
ld .. n .. mü 

Edırnc, 28 (A.A) - Mimar 
Koc"I Si anın 344 üncü yıl dö
nümüne tesadüf eden perşembe 
g:.inü için münevverler tarafın· 
d n u u'ıteşem bir ihtifal hazır• 
Janmaktadır. Yüksek Türk tan
at' fırının yıldönümü çoşkün te• 
z ' urata vcs le olacaktır. 

· caret ve Sanayi 
banl{asının 

tasfiyesi 
Geçen yaz tediyahm tatil 

etn iş olan Tıcaret ve Sanayi 
bank sının tasfıyt>aİ için bir 
heyet seçilmişti. Bu bankada 
mev untı olanlardan bazı zat
lar alacaklarının tesviyesi hu
susunda hükumetin müdaba· 
es ni rica etmişlerdir. Alika
darJarın bu müracaatlarım 

haklı bu1uyoruz. Milli banka· 
arımız arnsında tanındığı için 
'şinden tırnağından artırdığı

nı milli hsarrufa temel olsun 
d"ye gel rip bırakanların hiç 
lıirinı nkisara düşürmemelidir. 
Ümit ederi:&: ki tasfiyeyi üzer· 
.erine alanlar hassaten bu 
l üçük mevc!uat sahiplerini 
tatmin edecek bir hareket 

Litchoutsian'd:ı 

1 · i · t b:ıhrye sfüıh endazlan ve mii
t f ·' fır1 alam ait 9 bin ki§i bu • 
lunmnkt drr. 
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1 Glala Baberlerl 1 

il &Si= 

Mahmut Nedim Bey 
(Son Yemen V•ll•I) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor ! 

~------··--•:•---- Tefrlkeı 78 ı I 
Bea, dedi, Asire ilk reldiiim 

zaman, bilmem naııl oldu, bir 
aada Temk bocanın niifuzundan 
brtalmuı ıibiydim, gelir gelmez 
llatka hitaben neırettiğim beyan
_.ede herkea biikfımete sada· 
kate daYet etmiıtim, batta o za
mana kadar mlimaaaat edilmiı 
hir takım itleri ben bok (km etin 
anma dahillnde yaptım, posta 
telıraf bat mOdOrO R. miz bey 
111 pbittir. 

Halk bir türlil telgraf istemi· 
yordu, Ben halkın arıalUDa rat· 
men b0k6metin iıtediii hataları 
laem de bir çok fedaklrhkJar 
ederek inp ettirdim. 

ldrla •Y•i• kalkuken: 
- Nedim bey, dedi, bunlar 

.- 1wın ve o Dispette hazin bi· 

1'ercume ve iktibaa hakkı nuı/ılua 

klyelerdir, ne edelim ki bir kere 
ok yaydan cıkmıthr. Ben m11u· 
mum derim, h0k4metıe ıUnah• 
kirıın diyor.. Eu itin içiDden 
kim çıkabilir? 

Ben ıazn gene eski bahse ıe· 
tirmek, daha dojTuıu kesmek 
azmiyle: 

- iyi ama, dedim, ıenin bu 
defaki tekliflerini h6k6met na11J 
kabul edebilir, okadar ajır ve 
gayrı kabıli kabul ıeyler ki •• 

- Ne yapayım, ıiz bir kere 
yazınız, bakalım ne derler? 

ldriı nezdinde daha fazla kal· 
mak beyhude vakit geçirmekten 
batka bir ite yaramıyaeakh, bu· 
nu anlamıthk. Sanadaki Tekilim 
beoi aratanyacak ln,metli Wr 

arkadaıtı. filvaki muavinim Ah
met B. [2] blltiln itleri yüklen· 
mit durup di•len-aeden çalıp· 
yordu, bu rayyur insanı, o müş
knl rflnlerin aziz hemderdini bu· 
rada h6rmetJe yadederim. 

ldriıle • Babıaliyle mubabere
den sonra af111acak cevaba 2öre 
hueket edilmek fitre • vedalaı· 
bk ve ayrıldık. O Cizanda cevap 
bekliyecekti. Biz tekrar (Hami
diye) ye bindik, Lubayyaya ha
reket ettik. 

Hamidiye suvariıi Rauf 8. he
yetimiz ara11ndaki imam Yahya 
ricalinı bir anda teshir etmişti. 

imam Y abyanın adamları çok 
mntea111p, mlltedeyyin insanlardı. 
Ve bizi bittabi ·hele Zeydi ol
duklan için- pek dindar addet
mezlerdi. Rauf B. Hamidiyenin 
gOrbOz, iri Ye yüzlerinden göz
lerinden ııhbat ve kuvvet akan 
efradına hep sakal bırakbrmııh. 
Geminin 6tesine berisine, topla· 
rın altına, DıtOne, her tarafa 
yaldızla ayetler, hadia'er yazdır
atııtı. H~le (Hamid ye) imamı 

lmGr bir hocaydı, herhalde Ra-

uf B. onu seçip almıştı, dini ' 
malumata vası münakaşa kudreti 
büyük, nadir tesadüf edilen ha
tiplerden biriydi. Namaz vakit
leri Gemi eıan sesleriyle çınlardı. 
imam efendi öncle 1: ütün zabitan 
ve efrat arkada namnz kılarlar
dı, buru gören imam Yahya he
yeti şafmp ka'mıştı. 

Hamidiye bizi Luhayyaya çı

karınca ilk işim ldrisle mülakat 
net' cesini mufassalan Eabıaliye 

yazmak oldu. Aym zamanda 
şimdili.< Idrisinin ni'fu7u altındaki 
kabail1c Hüdeyc!e sancağı ara
sında bir perde -adeta bir cta· 
tampon· vücude getirmek lazım 
ieldiğini ve buna te,ebbiis etti

jimi, muvaffak da o'acağımı yaz
dım, Silveyştc tamir e ilmekle 
olan iambotlarımmn da, sahılin 

iyice muhafazası için biran evvel 
işe yarar bir hale getirilerek 
göndeıi'melerini istedim ve niha
yet ldrisiyi bir müddet oyalı) a
cak, mesela metalibatmm yakın

da açılacak meclisi meb'ı..sanda 
müza~ ere edıl crği tarzmda i3yrı 
kat 'i bir cevap yazılmasını kay· 1 

in hisarlarda: 

Tasfiye işi 
Sicillerin tetkikine 
yakında başlanıyor 

lnh·su memurlarına ait bız

minnt kanununun bugünlerde 
alakadar dairelere bildiril•esİ 
beklen' im ektedir. 

Tasfiyenin önUmüzdeki hafta 
içinde başlıyacağı haberleri doğ
ru değildir. in hisarların nakli Ye 
birleştirilmesi ~akkındaki kanun 
Büyük Millet Meclisinde kabul 
edılincc kadrolar yeni tetkilit 
projesine , göre tatbik edilecek 
ve yapılacak tetkikat neticesin· 
de açıga çıkarılmalarına karar 
verilen memurların tedricen va• 
zife'erine nihayet verilecektir. 

Cugi.inlerde gelmesi bekleni· 
len inhisarlar vekili Rana Beyin 
şehrimize muvasalahnı müteakıp 
memur sicillerinin tetkikine b•t
lanacakbr. lnhisarların birleftİ• 
rılmiycrek ıehrimizde kalması 
takarrür eden ıubelerinin kad
roları şimdiki vaziyetini muha
faza edecektir. lnhi,ar memur
lan için yeni bir nizamname 
hazırlanmaktadır. 

inhisarlar vekileti müateıarı 
Adil Bey tasfiye itleri hakkında 
şu izabatr Yermiştir: 

- Yeni k:ınunun tıtbikı münuebe
tilc ınhisar memurları arasında umuml 
bir tas'i' e mc\ zuııbahs değildir. Vücut· 
lanndın. jı;tifade cdilcmiycn memurlar 
f,arşı,ında knldıı:çı bunlu tasfiyeye tlbl 
tuıulac:ı l:ırdır 

Bu mcmurlann mıkt:ın henüz belll 
değildir. Verilecek tazminat maaş \ e 
iıcrct tasarruflınndıın temin edilecektir. 

8:ıkil ,.c tc\ hit i~lerinin son n kıt"t 

şekli bu hu uc:taki kanun 14) ihasıntn tıs· 
dikind·n ı:onr:ı ta'km ur rdcccktir 

Y ent fabrikalaıımız 
Yerli bir gurup, Eyüpte bir 

kuvvetli plak fabrikasa teais et· 
miştir. Bu fabrikada kızıl ağaç 

tahtaları sıkma haline getirilerek 
marangozlukta kullanılabilecek 

bir hale getirilecektir. Ba ıekil· 
deki tahta plakların memleketi· 
mizde kullanılmalarından ba,ka 
Bulgaristan ve Yunanistan gibi 
civar memleketleredc ihracı ka· 
bil olabilecektir. 

Umumi maaş 
iki Nisan cumartesi gllnU umu

mi maaş dağıhlRcakhr. 

Ekmek fıetlan 
Ut:ınbul Belcdiycsındcn ; Martın 30 

ncu çaı ~amb:ı güniınden inbaı en ekmek 
7 kuruş ,iO para fmınc:ala 11.5 kuruştur. 

&!iZE z::a 
dettım. 

Bu iş bittikten sonra kabaille 
temas ettim, onları Idrisiye kartı 
hazırladım, oradan Hüdeydeyc 
gittik, Hüdeydcde kuvvei umu
miye l~urnaodan vekili Sait Pı. 
·munzam kuvvetlerin ark111 alın
mak üzre olduğundan· harekete 
müheyyaydı. Birkaç gDn sonra o 
da yola çıkh. Eöylece Y •mende 
askeri vazıyet eski halini bul
muştu ve bittabi bu kuvvet gay
rı l<afıydi, Ba~ıaliye meseleyi 
uzun uzadıya yazdım, asker is
tedim, Başkumandan vekili Ah· 
met izzet paşadan 24 namara!a 
şu şifreyi aldım: 

(Yemen efradı cedidesinin ik
malı için harbiye neıaretioe te
kıtten geri kalınmıyor. Henüz 
müsaloha olmadığı gibi [3] bilfiil 
harp hitam buluncıya lcadar ah
valin mcıkük kalması melhuzdur. 

(Bitmedi) 

1 l\luh:ırrir f,kender 1''ıhrenin he· 
yin pederi. 

2 Elyev- muteka t ~e Üskudarda 
mu im . 

«l Balkın hıırhı 
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r cftnlD · &l!berle~I ] 
Morfin ve Afyon! 

iki mühim kaçakçılık hadisesi 
meydana çıkarıldı 

Sah Çer.,amba 
29 ""'~ 30 mert 
21 Zllltadtıj .22 Zilkade 

Gu!\ doğuşu 5.4' 5 47 
.. batışı 18.$1 18.3! 

Sabah namazı 4,46 4.37 
Ôğle ,. 12,19 12,19 
ikindi ,. I~ 51 1 SS! 
Akşam " 1830 18.33 
Y aı sı 20.iJZ 20.04 

)liiıtdrat inhisan muhafaza m-·· c!e de eroin bulunduğu anlaşılm:ş ve lmsalt.,. 4oa 404 
•1utan dün Bcyoğlun.da bir 1;1orf:JJj1 Mehmet Ali b~y tarnfından verilen e- Yılın geçen günleti S9 90 
fabrikası meydana ~1k:ırnu~lardır. mir üzerkı~ zab!t~ teırt"bat aln,u~tır. ,. kalan .. 2"!7 2:6 

•• ı. • 1 - 1 F ı· • brt h d" • d Çavlı< fırnn:ın Yerilen m:ılftm:ıta gore a;U ı~ e nrr-, • n \~. zn n a ıseye yerı~ e vaz~ - a. · 
~ pbeke, Cihangirde Susam ıso-1 yet cd"nceye kadar futbolcu Ne:lım a.••••mmdi.-ıillllııi ... ___ ,d 

i . . . . . Hava - Dün sıeakfık azımf ı 
btmda Tok•tlıyan eteni! ye aıt evı bey namında bır ş~snı Y,anınd:ı ı' ı · 
&e.diJerlne gizli ateJye haline kor• n.rkad~ olduğu halde ·Tahtakalerle asıtaıt sıhr d~.receydr. S\'ı~ hava l5ulutlu 

,_ N . • obcak ve ru~~lf' "Oil"'&Jgftl ~ffa!lıtit 
•1i§larclır. Bu evde Anvıet urul - Şerefm ım1lathane"nden 45 o?d<:t a-

1 
• -. .. ı· 

lal efudl ianünde b'r ph3 kiracı bu larak Direkli handa S=ılamon E"'1 inn 
l"'-1tn.dır. Memurlar t:ırafından zi eCend"nin ya~ıh:ınr"-:e götürdür;ü 
•Yle ~pılan arqtırnıada morf n ynp ar:t"'"''İT.i ş ve hu imalathaney.e nzı · rstanbut -

1
6 dan 7 e ndar 

~ mahsus bazı Cıletler bt!lu mu y:?t c·kn zabıta ge.rek ı;: kinazi \"e r.e grarnoton. 1.3,0 dan '800 a ndat Hafız 
Ne bazi teşkilat ve tertibat gör··ı ·· r'• Tnranto cfcndit~rin yaz•l1"'n::?leri Burhan. bev ve ark~lan11m JŞrirllcHe 
tir. rıi t.e r.czarct nltrna nlnr:-k ntevtu! su s .. O dan 9 a kadar konferans, 9 

r . 
1 

• •• 1 t : •. uan 10 a kadar Hıftz Buthan bev ve 
n yon ve erom crı ın. •:ıcere em 0

• r. arkadaşlannın ı~trlki!e;az. 10 ti.ne !OBO 
Afyon hul~·n.ları tnhlll :için eıhh" a k:ı.dar oıkestra. 

ye m.üdiirlü·il!le ve<i!rn"ş ve kar!l't· Viyana - 1230 kcinser-15 p1ak 
ç•lık lıadises"nde aliknclar olan r~s- 16 20 konı:er - 1 • .S6 konser - W.40 
lt"n3z.\ T-arn to, ?''edil}\ ve ~· ef bey honser - 21 konM-r ..- 2345 konser. 
l"'r v~ i' i ar'.'1.dtı .. lan h .. '·landa z::üut . Hellsbere - 3 kon~er - 9.SO 

t_ .. • t L \ jımn:ı.suk 1,l konser - 164:; as~erl 
tutular.?.K kanuru tal.ıba :ı ı;a .anmış· musıı-i - 17 ı 5 konser - 20 30 '"Dü· 
tır. 

ıt.oak slpra kl!dları 
ne i trfa. Uruncaova .c~ddesincle 

5G nınnar:ı"a kömürcü ŞevJ in.in dük 
kanınü 'd75 J"&ıtnık cigara hAl\df. lls
ker sigttr:ısı bulunmuş ve şevki efen
di del'd.est edilerek tah'dkata baılan
mıştır. 

Tünel şirketi de zarar etmiş •• ~ 
Dftn reji ve ·ronel şirketi hissedarları 

umumi surette toplandılar 

nün saçmtıltn bugünun tt'kniği.. ~rlav
hah bir konteraos - 21 Berlınden na..
len dans 

BU kreş - 20 40 plak - 21 rad
yo J,onse-ti - 21,45 cagannt - 22,05 
orı<estra konseri: 

Roma - 2145 konser - 22.,15 
konser - 23,55 musiki 

Praaa -ba~ı - fô.30 ~onser -
22.80 piyano kon~~rl - 23 20 plak. 

Sudepit,te - 10 ı 5 konser -
13 on konser - l S 3{') 'kon.str - 19,4S 
Ts·ıcan rnus.ikJsi - '21.f.5 opera orl<estra-
51)'.~ ı.o~r .- ~&4'5 taı:anni ve konser 

fa1oskova - 9 3Q dan ı 9 ı ka
dar nak 1. 

şirket lehine oldu;;.u ta! dlrde lngiJ- Var,ova - 1835 senıonik halk 
tere hükft.metinin vereceği ta:uniaa- konserf- - Jii:'i 5 otkema ı onscri - .. 3 
tın miktarını tMbit ed~cektir. pİ-)ano k~·~n - ~;60-s. 

O!nttıan rapor. ve pilAnçonun- tas'- Yaallı: 50 mart 
dr. ini müte:ıldp ged kal.an,gayn JQ~n Viyana - ı 2,30t iQl\Ser. - tı3,40 
kul emvarn ~·mdiki ahval içel'.$inde Backans lôo!lffri- - ı.s p'ık - 20.4'5 

J t m o er ~~e~a _. ~,:(5 aln 

hökume!iıre f'flhi «>lan- taıe,. h:ıidflt't .. 9 30 ~~r.a~tı "A 13 1.:on~r ~ •- 17.~ 
da ta ftye 1].eyeti taı-a,fındap v~ri. • 1 n~er" ~O~O'ıtl le - !ı ~'i ~i-

kisi - 22 koNer. 
l~.n ~at nµıv.:ıfık gö~m,liş, ~k~ b\!! BOkıef :L 20 40 s~s ve rnuslki 
f.ryedarl:ırla murakıp ~ 11ri ve ıhtıy:ıt konıeı'i _ "li '11yoltm~eı kon~-i -
murakı9 Tevfik Amir Beylerin eski 21,~ pi,J~G! koOMt'f - •ı~s ~i~tN 
vazifelerinde bırakrlmnlanruı t.ar:ır · sel so'o 
veri!m"ftir. ftoma - ! ~1"' ~ 21.45 ope-

ı radan nat 1. 
TUnel •it-keti do pllriÇointnu .er1tll• _ ıa plak _ ıaıo J.ukta 

Z9rarla kaparn tiyatrosu - 20.~~ j11.bant v~ salön or-
Tlinel fi,rketi h

0

3trd~rlan umumi kestr~sı _ ~1 05 konser. 
heyetı evelki ıün Uşpldzacle Jtalit ihıdape,te - ıo.1s ~dhrer -
Ziya heyin riyıuıeti altmda toplaı, • 13,05 plıK - )8 Hlon :orkeSll'ast -
m11. itltre heyeti l'.ılPQrunun tasdiftin ı 9 30 konst'r - 2ı,1 o kon sel' - 23 20 
den sonra okunarak firket pi1Anç6 - pi~ıno konseri - 24,1~ 'fsipn musi
au zararla kap:ın4ıfmdıın bu sene 1'isi 
ht.~ara ka2nç dağıtılmaması • Moslcova - 9 den !1 e kidar 

k riı . ti neşriyat 
na ~r •c mi§ re Yer'°va - J3.JO plak - 18 35 

D
;.;....:_.k.....;. ___ ._ _ _.. _____ sk __ .... .,,..._____ konser - 21.tS konser - 2'* dans. 

o torlar ateş pü ürüyorarlar! 

karnblro 
Frn~z Frangı 
ı Jngiliz lirası Kr. 
M T .L. :m\ıbtllll Oola 
• • Ut~t 
•• Relıtı 
•· flrahml 
"' fi. frank. 

.. 

... ... .... 
• • .... .. . 

1.,eva 
tlorln 
Kuron 
~fitne 
fc7.etıt 

l\ ark 
llotı 

J tn1tO 
1 e~ 

ı 1 litlc 1ır4sı Dinar 
«..ervo~ \\.urıı$ 

P'rıınsıt Frangı 
Dol t 
in~ t Z> l rasa 
Lir~ 

_ ... 

F ranoy Konta bir ıaniye bak· 
tı, sonra: 

- Çok güzel bir fikir, dedi, 
ıiz bir tarafa fidersiniz, Lartıı 
de Patrisle beraber çabıır, ben 
de yalnız baııma ararım ••• 

- Evet •• Zira, arbk ppe gGn
düz de ..• 

Marki miitemadi-yen slyleniyor
du. Buton biımet~lerini g&nde
recejinden, ı•teda yal111z oaıına 
kalacafındfn bahsediyor, homur
danıp duruyordu. 

-=Peki amma amcacıfım, pe· 
kAll biliyorsunuz kj, tatoda, bi· 
zim bile biJmedıjimiz Öyle gizli 
metbatler var ki hırsızlar bunları 
biliyorlar. 

ihtiyar, değnetini kalta kaka 
çekilip gitti. Kont da arkadaı· 
larına: 

- Haydi, dedi, kararamııı tat
bik edetiııı. 

Aynldılu, Kont taloda tahar
riy~ta baı!adı. Larttr, av.uya çık. 
h. Franoy da kayıkhaneyi tercih 
etmifti. 

Polis ltafi;es;, aramaktan zi
yade d6tlinb) ordu. Kas•larm ~a
lanıııaı bir t&r!Q izah edımıyordu. 
Bumaruı i~de acatia ne vardı? 

Her halde bir servet olsa, 
Marki ~oktan ontarı lraldmp bir 
baatka yere 1coyouş bulunurdu. 
Bizzat lcasahmn kıymetleri mev
zuu babı idiys~, ıftphesiz, bun
liar, iki cinayete ve bu kadar 
tehlikeii teıebbi\ı' ere defmezdi. 

Fran"y rtsgeldiii bir hizmet· 
çiye sordu-: 

- GundOzUa fdSp~kler saldı· 
rı 

- ayır e ena ı:n, u ç .{ 
teıfilikeli '.bir ıey 'o~.&. ~.aece 
aalıtahlan onları mulitelıf nokta
lar• btightoruz. 

- ffaYlac:hkJarnn •duydunuz 
mu? 

...._ E•tt, Kolit geldiği raman 
ha~ladılar. 

- Bııka. 
;.w. MaJ.lr •• Eosen konthrö 

ıoJJr a lrimn ptmedi. 
_. Tepkklr ederi•. 
Fralley tetktilnta cevam etti. 

KayıkJtaMllill ptoyla nasıl i.-ti· 
1'at peycla e~ tettrik etli,er• 
do. Şüphe• z. orada~ gelen IJiri· 
ıini,n avtudaa .. rOlmemek ilıti
mali vardı. l(G-k Ytr htl ka-
pa~ bir ge~it bqka bir kap ya 
gltOrliJoJda. 81\1 ıe~it, .ratmaılu 
zam2nlar da 11'anmadan kayık· 
ıı.net.e ficliJmek itfa yıpdmtttL 
Geçidin bir tarafı, eski bi, 11ll' 

dınrma yastemyorchı. Tam er· 
tada, a~nra •tıl•n ye.-tle 
kapı vardı. Fıanoy ~· i .. ıya 
ilerl~d!, •~b v• ~ sirdi. 
G~ıit •aret. ı..-.ııtıtı. Sol ta· 
rafta ..-... .. k&J'IS1 "ardı. Kapa· 
JttaL &I tarafta. kayıkhaneSJin 
karanlık suJarında, sandallar Ye 

ve motöderin akiı1eıi. tif.rl'f 0J0r· 
lardı. Franoy kayıklimeye gitti, 
sandal arı •e motör'eri saydL 
flep tamamdı. 

karar vermiıti. Tektar r~de 
gir'di Ye o zama~, ıeçidin •ur 
tarafında, 11ra ile b&yllc beı 
delik oltlııpnu gatdl. Delikle
rin ağızları iki aı,etre murab~ 
kadar vardı "e bir ne.vi peaçe
remsi ıe.ylerdi. Fakat ıpe 4d•r 
derin olduktan g&h~BJotdıa. 
Eıasen hem pçit karanlık, hem 
de deliklerin dipleri kar.ıakb. 

F ranoyan yaBlllsll elekbik 
llmbası yoktu. Bu delikferi mu• 
ay ene 'tmek istiyordu. $,tplıais 
o.rada bir ıey bqlacak deiflCJI, 

Bu delikleri ıatoda billbiyen 
yok aibiydi. Ve itte &u ıebep
tendir ki kimse onlara eheilaibi· 
yet vermiyordu. Frano, bir ıem• 
alı kiprit yaktı. Deliklerden ilk 
üçünde birtey yoktu. F~a' daf. 
dhcft delij'e ı~lip kibriti cakıa
ca Franoy, içerde bir-wdamm 
gizlendijini g8rerek bird•bite 
pri ~ekildi Ye a llımı ~ti. 
Ad• lôpırd•ta-.ıctf4 Fr&Mıı 

- l'>iı,bal dlfl"& ~ 
Diye ••.etti. Aclam ı- .... 

mıldaamatlı. lsawea de8fin ~ 
de iki bftkltlm o!itrak fui"Y'orff. 
Franoy, ftç dlrt kil:trid bir ara• 
ya ~et rerek baktı Ye da• dilr.· 
katle b~lct... Ada•• ~ketiaill 
Ozerinden ince bir kan •••P. 
Po!is bafiyesı eliyle adamın: eli
ni tuttu. Bal' gi&i1di. ÔlmUıtB. 

F ranoy a~rhal aYluya fırlaClı. 
Tam o erabk, La~sle eatıiş~ 
avluya ~dc•ılir•: 

- Ça&uk geHnit. 

Diye 9Dlan '~'· L.111if, 
atkac:latınm benzinin ıapaarı ~ 
d,.PoQ ~6ıDacr. 

l'.!ugün a tlı:m uıt 

!l,3ft .. 

ı ı ı ıc ı 

Kayıkb._n~nin nelire ,.tılan 
kap111nı teıkıl eôen dein .. r pır
JDakl~k yerli yer ~de duruyordu. 
Bir kft.-etrJe, tranor. ,par.-ı~klt
tın ıayun ne kadar ~erinTJj'ine 
iMlıjini Blçto. Bir metre kadaı:, 
dı. Vakıa. buradan bit~ da'sa 
ı~bilirc:li ama sa&bet~ltt ne
hiırcl~ ıelea tlpbeli Me •ft fey 
g'ŞllD'e'lmılerdi. 8uuuulea berA'hir 
Fran(tf k,yılchaaef1 lremalt ailt
kaJe tet"iir e)ti ve W. ıWtı l't. ,~ ..... , 
bala .... Aıbk 9!-~ '.:..ı~,~-~~---:~h...1·7i"~· 



"l ariliı evraR 
M8ze idaresi tarafın
dan teslim ediliyor 
Bulgariıtaadan gelen tarihi 

ewak meaeleıi hakkında dün • 
maliye veklletinden yeni bir 
emir gelmiıtir. Bu emre göre, 
elyevm giimrüklerde bulunan ta
rihi evrakın m6zeler idaresi la
fından teaellüm edilmesi bildiril
miıtir. Keyfiyet don akıam mü
zeler mOdürlüR-ilne bildirilmiştir. 

Aero kulilpte yeni 
idare heyeti 

Aero kulübü umumi heyeti dün 
saat 18cle kulüp merkezinde toplanmış 
]ardır. Celsey,j umumi kAtip tayyare- 1 

q Harünnas Bey açmış, muvakkat n•' 
iıslife seçilen doktor Necmettin Be -
yin riyasetinde içtimaa devam edilmiş 
tir. 

Tekrar söz alan Hayrünnas Bey 
kulübün dört ayhk faaliyeti hakkında 
i%ahat vererek 19:?'1 senesinde teşek -
kili ettlfl' halde bazı sebepler dolayi
eiyle faaliyetint muvakkaten tadil e
den kulübün tekrar canlandmlmasın 
da takip edilen gayeleri anlatmış, 

kulübUn dört ay içinde hasının ço • 
pldığı, heveskAr gençlere tayyareci
lik dersleri verilmekte olduğunu, her 
medeni memlekette olduğu gibi Tür
ldyede de bir Aero kulilp bulunmrun
lllll memleketimize relen ecnebi tay
yareciler üzerinde çok iyi tesirler ht· 
nıktığını, bu tayyardlerin iyi intiba
larla memleketlerine döndükl~ri va • 
kit memleketimiz lehinde propağan -
da yaptrklannı söytemiitir. 

Hayrilnnas Beyin i7.nhatı umumi 
heyet tarafından tasvip edilmiş, nıil· 
teakiben istifa eden idnre heyetine ye 
ni Azalar seçilmiştir. Ku1ühiin yeni i
dare heyeti Azalan Pertev Pnşanın 
riyasetinde olmak ii7..en ~u tt\·att:'ln 
mü te~kkildir: 

Eek.i İstanbul valisi Esat Pn._cınyla 
Nemli zade l\fi.that, Mühürdar oğlu 
Nuri, Kara Osman zade Ahmet, 'Jay
~re ~emi ' 1i rcl~iJJas:ın · cll ıi ~··. 
fft. Fenıdun, Fevzi, Yecfhf, S:n·mf, 
Ekrem ve Hakkı Beyler. 

Mürakipliklere de KA.mH, Nidim. 
ve Şükrü Beyler ıseçitnıişlerdir. 

leıtanbal zenginleri Aero kulübe 
sml tayyarecilik derslerine mahsus 
bir tayyare satın alınması için arala
nnda teşebbU81ere girişmişlerdir. 

Ismall Derviş bey 
vefat etti 

Tıp fakiUteıi müderrislerinden 
lımail Dervit beyin martın be
fiaci gOnn Berlinde tedavi edil
mek~ olduğu hastanede vefat 
ettiğini bGyük bir teessürle ha
ber aldık, 

lsmail DerYİf B. dil kanıerine 
tutu?muı fakat ne yazık ki bura
da hastalaiJ t~şhis edilememiıti. 

lımail Dervit B. nihayet teda
Yİ edtlmek Dne Berlinde bu!u
nan aifeainin yan1na gitmif, ora
da, bastabğının karaer olduğu 
anlatdarak tedavi edilmiıt!r. Bu
nunla beraber kanıer gibi mül
hit bir baıtahğın vücut üzerin
deki tahribatına dayanamıyarak 
lımall Derviı B. vefat etmiştir. 
Bayle hazin şerait içinde ve 
dOltlanaclan uzak ölen merhu
ma• aileaiae ve kızı Suat Derviş 
hamma taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

Bir dava sukut etti 
Yarın l'&zeteei sahibi Arif Oruç 

Bqtın, Yunus N!df Bey ve Eskişehir-
liler aleyhine a~tığı hakaret davastna 
dfln ildnd ceza mahkemesinde denm 

olanmu,tur. Dünkü celsede Yunus 
NMJ Beyia vekili Vasfi Rqit Bey, 

laaka(etin siyasi hadiselerden ileri gel 
dtilnl anlaflml, Arif Oruç Beyin d:ı-
n.dea feratatini rica etıniftir. Möd • 

def ftlkfH ba riea11 kabul etıni~ ntüd

••-aminln da talebiyle mahkeme 
daYUJa .-U&ua karar ftl'llıitür. 

u ne 
Fransız gemisi bAli\ 

kurtulamadı 
Bir kaç gün evvel lmroz adası sa· 

hillerin4e karaya oturan Fransız han
drralı Providence vapuru dün de kur
tarılamamıştır. Uç tahlisiye gemisi 
vapurun kurtarılmasına çahşmakta • 
dır. 

Diğer taraftan Karadenizde Yıl • 
dız Karayel fırtınası küküm sürmek
tedir. Beklenilen npurlar dün lima
nımıza gelmemiştir. 

Rasatanenin ve.rdiği malumata gö
re bugün rüzg!r gene poyrazdan ese
cek, hava bulutlu olacak ve hafif yağ
mur serpintisi olacaktır. 

Tütüncüler 
Bankası 
Merkezi Akhisar olan tütDn· 

cüler bankası bugün heyeti umu
miye içtimamı yapmaktadır. Ban
kanın l:u yıl 88098 lira safi ka
rı Vlrdır. Müessiı hiıse!erine 

14,5 lira, tediye edilmiş 20 lira· 
lık hisselere 189 kuruş isabet 
etmiştir. 10 Nisandan itibaren 
tevıiata başlanacaktır • idare 
mtclisinin rapo unda şu hkralar 
vardır: · 

"Cıhanşümul şöhreti haiz tü
tünlerimizin milli irat meyanm
daki ehemmiyetini. muhafaza ve 
tezyide müteallık tedabiri ıürat
le tatbik edeceğini kaviyyen 
ümit, bu meyanda müstahsil ve 
tüccar yedinde mevcut tütünle
rin mübayaaaınm teminini bükü· 
meti celileden istirham eder!z. 

1931 de tütün müstahsillerimi
ze yaptığımız avanslar geçen iki 
sene evvelkine nazaran daha faı.
la bir rakam irae eylemektedir. 

Piyasanın gayrı müsait gitme
ıine rağmen bankamız müstab
si•I :i · ·n 

·~"Wııı ... ~' 

!'l•'"unda ötedenberi gösterdiği 

.ıii niyet ve yüksek seciye 
suycıinde bu nevi borçlarmm 
bcmeb dörtte üçünü tabıil et
miştir. 

Dünya pazar ıartlarına uygun 
ve maliyet fiatlan azalmıt nefis. 
mallar arzetmekle ve hariç pi
yasalarda çahıac'lk teşekküller 

vücu ~e getirmekle muvaffakiyet 
imkin1 ha11I o1aca~nı arıederiz. 

M. Weylln sözleri 
Reji, tranvay, elektrik tünel ıir

ketlerinin umumi heyet içtima
larma iştirak etmek üzere ıeh
rimize gelen Reji Jeneral şirke· 
ti sabık direktörü M. W eyi dün 
bir muharrlmlze ıunlar1 sşylemiş
tir: 

Türkiye)'e ılA' adar bulunduğum bazı 
şirkctleıin içtlmnlarında bulunmak üzere 
grldim. Bu :r.iy:ırrr:min her hangi bir 
n:üzıkereyle katiyen b r ılAkısı yoktur. 
Ankaraya ı:itmekliğim de mevzuubahs 
df'ğildir. 

Bir hç ıy rv,·el yapıığım Ankara 
seyahatinde tütün inhisannın s:ıtın ılın· 

ması hakkında teklif \'e müzakerelerde 
bulund11ğum şııyiılıın da doğru değildir, 
tekzip edebilirs'ni7. 

Rum ortodok•ları davet 
edillrorlar 

Muhtelif mubadele altıncı tAli ko· 
misyonu, Türk tabiiyetindeki Rum or
todnksları bir an evvel komisyona mü· 
racaata davet etmektedir. 

Parla DarUlfUnunu coırafya 
mUderrlsl ••hrlmJzde 

Paris darülfünunu coğrafiya mü
derrisa l\f. De Martoıme dün Roman
ya vapuruyla ,ehrimize gelmi~ rıh· 
tunda edebiyat fakülteei umumi ı,ı . 
tibi )lacit Bey tarafından karşrlnn -
mıt- Atinadan Romanyaya gitmekte 
olan Profesör vapurun oehrimizde !?t 
saat durmasından llıtifade ederek 
dün darülfünunu ve cojrafiya darül· 
mesaisini sezmitti.r. 

• 
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Gemlikte de bir 
muvaffakıyet 

Gençler bilhassa mektepliler 
tasarruf sandılını kendileri 

idare ediyorlar 
Gemlik muhıbirim:z ~azıyor: 

Gemlikte gençlerle alakadar 
olan teşekküller meydana çık· 
mıya batladı. Bunların başında 
Halk Evi ;elmektedir. Halk Evi 
gençliği tamamiyle benimsemiş
tir. ''Gemlik Spor,, kulübü Halk 
Evinde tahsis edilen bir odada 
yerleımiştir. Burada bir de Mu· 
allimler birl'ği vardır. Güzel bir 
binada her akşam toplanmakla 
ve mesleki, terbiyevi sohbetler· 
le vakıt geçirmektedirler. 

Gemliğin iki mektebi vardar. 
Birisi yah, diğeri gündüzdilr. 
Her iki mektep te beıer ımıflı 
tam teşkilithdır,. Yatl' mekte· 
binde nehari kız talebe de 
vardır. Yah mektebinin bariz 
bir hususiyeti vardır. O da, ta
lebe ve muallimler arasında 
teşkil edilen tasarruf sandığı 
teıkilihdır. Bu tetkilib, ta!ebe 
tarafından seçilen talebelerden 
bir heyet idare etmektedir. 
idare heyeti muallimlerinin ne
zareti altında Adapazan TOrk 
Tic,uet Banka11 bura şubesin
den aldıkları bir kumbara he-
sabiyle muamele yapmakta ve 
paralar1nı bu milli bankada 
itletmck tedirler. 

1 ayat izcileri 
Izmirde 

(Ameli bayat) mektebi izcileri 
Kurban bayramında lımire bir 
seyahat yapacaklardır. lzcılerin 
baıında mektep mlldürll Nevzat 
8. bulunacak ve mektep namı
na lzmirde muhtelif maçlar ya
pılacakbr. izciler bu seyahat 
için şimdiden çabşmıya baıla
mıılardır. 

lstançul llaeslnde 
lstanbul lisesi talebesi bu ak

şam lise binasında ilk defa ola
rak bir muzikli komedi oynaya
caklardır. 

lalar. bul mahfe il 
Beyazıtta eski F eyziye lisesi

nin bulunduğu binada, çabıkan 
gençler tarafından açılan (lıtan
bul Mahfili ) yazhk müsamere 
programını hazırlamıştır. Pek 
yakmda faaliyet batbyacakhr. 

DAVETLER 1 -----Gençler Temaşa grupundan : Ônü· 
milzdeki cuma günü saat 10 da bütün 
arkadaşl:ırın Kumkıptdaki merkezimizde 
bulunmaları rica olunur Bu içtimada 
bu!un:ımıyacalc olan aıkad:ışlann iki gün 
e\·vel 1-Atıbi umumil ğe haber vermeleri 
rica olunur 

-----------· Zeh"rll gazlardan korunma 
Fen faküJted kimya müder:-i::i 

Nazmi Asaf Bey yarın saat 16 buçuk
ta darülfünun kon(erans salonunda 
(zehirli gazlardan korunma) menu -
Ju bir konferans ,·ererekUr. Cç çar • 
pmb:ı ' de\·am edt'r"k olan bu konfe -
rnnsl:ırda bütün fakülte talebeleri 
ve müderrbler hazır bulunacaktır. 
Her konferansın sonunda bazı tecrü
beler de yapılacaktır. 

Garsonlar bugUn toplanıror 
Şehrimizdeki lokanta n gazino 

garsonları buglln saat 14 buçukta 
Halk fırkası Beyoğlu oubesinde top
lanarak yeni bir cemJyet ıe,kfli mev• 
zuu etrafında konupcaklard1r. 

Mektepli spurcular 
Süleymaniyeli Fethi bey anlatıyor .. 

Bugün yalnız lstanbul mekteplerinde Mlllt 
bir takım teşkil edecek kadar 

kıymetli unsurlar vardır 
ede:im. T erciben: Zeki, Fikret, 
Rebii 1 

- Sana bir sual Fethi!.. Ya· 
kında Belgrada gideceiiz ne 
dersin! .• 

Fethi biraz düşlindükten sonra: 
- Belgrattaki müsabakalara 

ittiraki doğru bulmuyorum dedi. 
- Neden? 
- Çünkll maçlarımızın üstüste 

bulunması bizim için ayrı bir leh· 
· like teıkil ediyor. Saniyen hazıi

lanmıt değiliz, Buna eminim ki 
Belgratta biıi Atinadaki ıibi 
mağlubiyet bekliyor. 

IstlklAl-Istanbul 11-
sesl maçı 

SDlermanlre forveti Fethi B. 

Mektebin bahçesinde kurumıya 
baılamıf çamurlar arasmda gü
neılemiye uğraııyoruz. F etbi bir 
taraftan kar muharebesi yapan 
iptıdat talebelerini ıeyrederken 
diter taraftan anlatıyor: 

- Futbole alb ıene evvel An· 
karada batladım. ilk girdiğim 
kulüp Çankaya oldu. iki sene 
kadar bu kulüpte oynadım. Ve 
sonra Snleymaniyeye geçtim. 
Şimdi Süle) mat iye birinci takı
mında forvetim. Beni futbole 
t~ eden 9e 7eti1tiren kmlr 
muhtelitinden Necati beydir. O
nun ihtimamile yetiştim. Yani o, 
benim hocamdır. 

- Milli takımda, veya temsili 
maçlarda oynadınız mı? 

F etbi yilzDnn bunqturdu, ner
de... der gibi elini salladı: 

- Millt maçta oynamadım de
di, yalnız Çankaya takımında 

birçok ekiplere karşı oynadım. 
Ve bu takımla lzmire ilk seya
hatimiya phm. Altay ve TOrkspor
da oynadım. Sonra bu bayram 
Snleymaniye takviye edilmiş o
larak genç takım namile bir iz
mir ıeyabab yapb. Buna da işti
rak ettim. Ve lzmirde üç maç 
yaptık. 

Mlllt takım meselesl 
- Milli takımm gençleşmesi 

meselesine gelince: Mekteplerde 
Milil takıma geçecek ne kadar 
kıymetli uzw vardır· Bunlar top
lanıp bir takım vücude getirme· 
Ji ve antrenörlln nezareti altm
da çalıştırı!mahdır. iki senelik 
muntazam bir çahımadan sonra 
ümit ederim ki bir milli takım 

teıkil edecek kadar genç ve kıy· 
metli uzuvlara sahip olacağız, 
o zaman ihtıyar!ar tereddütsüz 
yerlerini bu..ıençlere terkederler. 
Eu mesele nihayet bir iht:sas 
ve teknik iı:dir. 

- Önümüzde Fener-Galatasa
ray maçı var... Klm kazanacak? 

- Fer.er santrahafının ıakat 
bulunması Galatasaray iç:n bir 
lca:rançtır. Fakat Bekirin de av· 
deti Fener için şiipheaiz bir ka
'Zanç. olacak. Çünkil Bekirin ta
kımda yer alması hem oyun iti
barile ve bem de kuvvei mane
viye itibarile Fentrin galibiyete 
daha yalunlaımasmı temin eder. 

- Takdir ettiğiniz sporcular. 
- Bflttın ·arkadaılanmı takdjr 

Perşembe gUnü lstanbullulra 
lıtildil liseleri birinci deYre futbol 
ta kımlan karıılaftdar. Havanın 
ayaz olmuına rağmen her iki 
mektebin de taraftarlan sabada 
toplanmifb. 

Yol hemen hemen yarısı ça· 
mur birikintileriyle dolu olduğu 
halde oyun çok zevklı cereyan 
etti. latiklil liıesi: l\luhittin, Fa• 
ıuk, Enver, Sabahattin, Bülent, 
Hasan, Cevat, Niyazı, Fethi, Or
han, Reşit şeklinde çıkmııh. Hi
kem Süleymaniyeli Cafer beydi. 

Parayı Istiklllliler kazanıp rnz
girı lehlerine aldılar. ilk akını 
yapan lıtanbullular soldan Ha· 
lük vaıılasiyle kaleye kadar in• 
diler, fakat Blllenl sıkı bir vu• 
rutla bu tehlikeyi uzaklatlırdı. 

Rllıglr sert esiyordu. Istanbul 
liselileri tarafından çekilen ıiUler 
boşa gidiyor, rilzglr topu uçu• 
ruyordu. 

Arbk lstiklilliler hncuma geç
miılerdi, Hasan Yasıtaaiyle mu• 
hacim hattı korkulu akınlar ya• 
pıyordu, fak at tam bu akınlar 
da golla neticelenemedi, ve bi· 
rinci devre sıfır sıfıra bitti. 

ikinci devre hatladığı zaman, 
istiklal ve latanbul takınılan 
kliçük tebeddiilit yapmıılardı. 
Bu devrede lstanbul liseıinin 
çok ahenktar bir oyun oynadığını 
g6rüyoruz. Buna mukabil istiklal 
müdafaası bucahyor, mqbac·m 
hattını besliyemiyordu. Bilha11a 
burada bir nokta nazarı dikkati 
celbediyor, lstiklll muhacim hat• 
tmda ufak bir çccuğun J>litün 
hOcumla11 bozduğu görülüyordu. 
Fethi, Hasan, Bülent çok çahşı
yor lar, neticesiz ... 

On dördüncü dakikada lstan
bul lııelileri demir gibi bir şütle 
Hk golların1 yapblar. Bu golden 
sonra istiklal liseloin canlanaca• 
ğı zannediliyordu, fakat büıbii· 
tün karıştılar. Nihayet kırkıncı 
cfakikada ikinci go'u da yapan 
lstanbul listtsi oyunu iki sıfır ga· 
lip bitirdi. 

Oyun çok zevk lı ve samimi 
bir tekilde oynandı, lsti~lal liae• 
ıinden Bülent, F etbf, Hasan, 
Enver iyiydiler. lstanbUI l!ıeıin
den Haıokun ko1uşu ve topa 
durc!uruı tarzı iyi bir istikbale 
namzet olduğunu gösteri)·or. 

N. S. 
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• 
icra ve iflas 1 Me~leket haberler• 

Zonguldalita kanlı 
bir hAdise 

Yuna? s a 1G '"t 

,... 

sıyası vazıyet 
.. --------

Kanu·n liyihasının tadil- Zongulda'.ta Süleyman Sırrı 
Beye ait 30,228 r:umaralı oca· 
ğın bant deposunda büyük bir 
jnfi ik olmuş, iki amele ölmuş, 
on bir k1şi yaralanmış ır. Bun· 

dan başka dört ev yıkılmış, a.tı 1 

eY kısmen ha rap olmuştur. 1! 

3ır 
. . 
ım ıyaL.ı 

rmaııı üzerinde 
1I11n ·s .. · yorlar? 

den sonra aldığı son şekil Atna, 28 (H ı:;·1sı) - S yani l:.ubr .. n bugJn daha mÜ$aİt bir 
sıf ıa r:-ö .. ter ~ or H 1 Ü Pet dahi. i borçların tevhıdi, ve bütçede 
tasaıruf icrası sur .... y.e bugünkü i dıs:ıC:i müşkil5tn kartı koya
bileceği iimic.indcdır. Her halde ı abinenin mevkii iktidarda ka

lıp ka mıyacağı hı i'n re s cuml tırun reıdindc siyasi fırkalar 
rües:ısının yap cağı !kıncı top:anm:ı neticesinde belli olacaktır. 
Maamafih M. Vcu':t:t o~un i lıCo'ar n.evi iinde kalması ihtimalleri 
g:ttikçe lrnvvdlenh or. 1 u c mit t htıoda, meb'usan intihabatı• 

nın tac l"ne lüzum ı... ı <1c ı.: m.!b'usan intihabatı eylülde, ayan 

intiba batı da da a so ua yoıpıl c 11 tır. 

Paralar ne zaınan paylaştırılır?- Borç 
ödemeden Aciz olanlar -- Rehinin 

paraya ~evrilmesi Urfada bir cinayet 
Urfada Kiremitli l.öyünden 

Remo kın Naciye Mehrret ıs· 
minde birisine kaçmış, bundan 

kı:ıan kmn erkek kardeşi Ha'ef 
kardeıini vahşiy~ne şekilde öl· 

dilrmlif, kaçmış Ye sonra tekrar 
gelerek bu sefer ~niştesini de 

öldürmilştlir. 

Yeni icra ve Jllds /;anunu Myilıa ·' 
aının son muaddel metinleri lıak' ın· 
da 1rA!iimcrt ıoermi§tilı:. Bugün devam 
Mlyoruz: 

ihalenin feshi yalnız tetkik I\ler -
ctin<len c;i:.ayet yolu) la ~tenebilir. 1-
hale tarihi şikrıyct için muayyen mild 
dete başlangıç sa) ılır. 

Tetldk merdinin ''erecC'f,i karar hcş 
gün içinde temyiz olunahil"r. 

Te-scil için tapu idare .. in~ ) apıla • 
cak tebligat ~il.ayet için mı ny_ ~n 
.müddetin geçmr'Ojinden H e:er ., :ı " 
yet edilmi~e ~il,:)etin in~:ıcr d n 
ıM>nra ) n.pılır. 

Tescil için tcpuı;e tebliğ ve 1 
zorla çık ırma 

Gayri menkul ıtlıcıya ihale bedeli 
1 

alındıktan sonra alıcı namına tec:;cil I 
edilmesi iç'n (13ı) üncü rn~ddccle yz. 
zıh müddete riayet edik re!\ tapu}a, 

müzekkrre ) a:z:ıhr. ı· 
Gn.yrı mcn1.ul borçlu tanıfındnn ve 

ya haci~dcn cv,·tlki t 'r tnrihtc yapıl-, 
dığı te' .,ik edilmi' bir nkte miistenit 
elmıyarak b:ı,1mlan tarnfından işrr:ıli1 

edilmektey~e on beş gün içinde tnh· 
Uyesi için borcluya e;ı;.er i ~!\ 1 eder." 
bfr icra emri tcbJi.Y edilir. Ba müddet 
içinde tahliye dilmezse zorla çıkarı • 
hp gıt) rı menl\ul alıcıya teslim olu -
11ur. 

Bu faslın hil~.ümleri gemilere del 
şamildir. Aile yurtlarına dair ka ·ı 
nunu medeni htikünılcıi mnhCt!zdur. 

Mahçuz mallar tam~miyle r.ntılık 
ta bedelleri aUıJ.adnrJ:ırn hissclcr'nl' 

1 

göre payJaştınhr. Ye bir kısmı sa • 
tıldıhta icıı.bma göre bedeli hic:.~cleri 

nispetinde nfft1,nc1arlnra avans oln • 
rak d:ığıtılır. 

Jl:ıcl:ı, p!traya Çe\ irme ve pnyln5 · 
tırma gibi bütün alacaklıları nla .. a • 
dar eden m:ı~raflar önce satış tutarın 
tiftn alınır ve nrtı-:.n para takip ma~ • 
1'ftf:an n i-;lcmiş faizler dahil oldn· 
ğu halde alncnklan ni!petinde pny • 
ıa.,tmlrr. 

Takip, avukat ve ya dava ,·el-ili 
marifettyle yapılmış ve ücret tnlfp 
edilm"şse alacn~·rnı yüzde üçünden 
aşa ~ı olmnk üzere icra memuru tnra
fından takd~r olun2\cak ücrette takip 
ma!'lrafma dahildir. 

Muvakkat h:ı.c1 ·l~r i~in ayrıl m•'" 
.hiMeleT vt!dyet nnln!i!ılıncav:ı kndnr 
uğlıım bir b:ınkaya, hankn bulunmı· 
yan yerlerde mr.hl·eme ve ya icnı. 

endrklnrma yntınhr. 
icra dafresı'nln tnm:ımıamn 

haclzlerl 
Satış tutarı bütün alaca!.Jnrı öde· 

mlye yetmezse icra mrmuru 1,er.dili · 
tinden yt"ni hacizler yaprırak hncıi 

1 
tamamlaT ancak bu suretle hnczo!ıı · 
aan mallar üzerinde sonrn g len de·I 
recelcrin evelce 1\0) durdu'd:ırı Juıci:-· 
ler varsa ba hnci7.lerin do~urduğu 
Jtaklara hnlel gelmez. Y rnM~n hncz" 
dilen m:ıllar ıtyrıc:ı ımtı!'I t-ı 'eb!nc hıı. 
eet kalmak~r7.m ve mümkün' oldugn 
kadar ~abuk satılrr. 

Defter yapılmass 
Satil\ tutarı biltün aJ:ıca!.Jnnn all\ 

ea,fını tamnmrn <.idemiye yetmez!;<' 
Jcra dairesi afncaMrl:ırın bir smı 
defterini y:tpu. 

Btmonlıı. beraber ilk iiç sıraya J,·ı ı 

)'it için muteber olnn t:ırih hnciz ta ·ı 
lebi tarihidir. 

Sıra defterinin birer !l:Ureti icrn, 
daire•i t.ıırafındnn atr k:ıd:ırlarn tı:-lı· 
Ji~ edilir. 

Deftl"r suretinin tebliğinden yedi 
sin kinde her al:ıczıkh tnl ihin icrn 
edildiği mahal mah'teme<ıine a1iıltndnr 
]ar aleyhine dnn etmek suretivle der 
ter mUnderecatma itiraz edebilir. 

Dnl-a seri mahkeme suslUyle görü
ltir. 

ltfraz al:ıcağtn esM ve mikfarınıt 
taıtlHlk etmeyip yalnız srrnya dnir
• şfklyet yoluyla tetkik merciine ar....... 
,_.. Memeden ıac'z vesikası 

Alaeakb ala.cağ'mlJl tanıanunı a. 
luna11UfU ~ Jniktar ~ keadili 

ne borc ödemeden aciz vesikası veri· 
lir. 

Bu n~sikayla · ıo:; inci maddedeki 
vecika borcun ikrarını mutazammın 

~enet mahiyetinde olup aln.caklıya 
inci mııddede yazılı haklan verir. 

Alacaklı aciz vesikasını aldığı ta· 
rihten bir sene içinde takibe te~ebbfuı 
ederse ) cni~cn ödt'I:le emri tebliği • 
ne lüz. rn yoktur. 

AC'!7. ve!=il a.."imd:t y nı;ıh alac"\k 
·ı •arı ·ç·n faiı istC'I tm•ı. Ktfiller, 

rr.·· tt-rt'I\ borçklar YC! boren tekeffül 

lta.yancada · 
Temizl·k! 

"'d nl r hu m khır için Hrnıiye iT! C· Italyada, ltalyar.canın t~sfiycs · 
bur <ılcl klan r i~leTocn dcla~1 borç ve· yabancı lcel n:e!erin atılm--sı 
luya rt'cu cdrmc ler. için ycnf ve kuvvetli bir cereyan 

llu borç bon;luya kınlı müruru C b 1 ı ı 
zam3n:ı t!ibi de ildir, fakat borçlu • başlamıştır. t"reyan, cyne mı e 
nun mirnı; .. ıları, mirM' kabnlllt>rln • mahiyeti ihra7: etmiş ~ e'ime eri 
den bir r-;ene içinde alac:ıkh h:ıkkını de ıstihdaf etmektedir. Mesela 
aramamış"n, mUruru znman iddia ede Frarsı:ıca "şofı5r,, l·ehmesinin 
':li !er. yerine "f{utista,, kelimesi"bu~un· 

Alacağı t:ımamcn ödenmiş olan n· maş ·n bu kel menin kullanılma· 
Ia~n.lilı senedini, borçluya verllmel< sına baş18nı mışh?'. Italvan ~aıe· 
Uzcre, krn dairesine bırakmıya mcc· teleri bu t.ereyam teşvık ec.erek 
burdur. ı l l 

Alncağmın yalnız bir Jmımı ödPn· bütün yabancı kelime erin ta -
mi~ olan al:ıcnklı, senedini ıılıkor. Şu yanceyi l:oıdu unu ve ltalyan li· 
kıtdnr ki, icra dairesi eenede bundan sanının· s21fiyetini ihlal ettığini 
sonra ne mil.tar para için muteber s0yJiyerek ltalyancade mukabilı 
olacağını yazı\T yııhut senedin mııhi· bolunmıya~k kel melerin Italya· 
yetine göre l\Hikadar dairelere yn::!:dı· laşhnlmas1nı tavs ye etmektedir. 

nr. Değiştirılme~ne ç.:ı.'ışıJan kelime· 
lHimlann icraeında bor~lu istl'ı-se ler arasında, bar, çek, dans ng, 

kendisine iH\mın tamamen ve ya liis· 'f · k kobiravt, fılm, go. , 1az, tt or, 
men icra edilmi~ nldufruna d:ı.ir be • sandoviç, gibi lngılızce ve Ame 
d:wa n pul~uz bir ve~i1t2l verilir. . k 

1 
l d d 

Bir ~nyn menkulü paraya çeviren •• ~.~.<.~.~.~.~ ..... ~ ... ~.~--~-~ .. ~ .. ~~~ ... 1.~: .......... . 
icra dainsi o gayrı menkul üzerinde· vermek suretiyle isti~ ebilir. 

'I emt"rl .. üı kab'n s ce \'r .. l'-ıçn i .lina eden kıraliyet fırkaaa 
rei .. i ~t Ç:ıld:n;s, r •. \'c l 

0

('4'! t ,fınJ n meclisi meb'm:a ıda 
davet edi.diği ta, 'iıde fır~ s mn ıklısadi müşkilata karşı koy• 

rna t iç'n hnzırl .. c!ığı rn .i v i proc;r:ımı izah edecektir. 
At na, 27 (Hu usi) Pd n l urnva dönen Yunan maliye 

nazırı r.7. l\ ar s, f re. n ız1 rın Y nan t na mali muavenetde bu· 
lu ımak ç n bir t:l' ım s }'a i ş"r • r, cıcümle Selanik limanı 
f zer:nde Sırp'rıra ) cm bLıı ın.tı az.ıt verilmes'ni ileri sGrdükle

rini teh'p etm şfr. 
Yunanislanın Tunn dt. v'ct 1( r itti' ııcf ına g'rmesi meseles'ne 

gelince, L u te{e l iiİ bir g' mni < ıtt hac!mdan ibaı·et olacağı 
cihetle, Yunan'sta ın turdn biç bir ır.enfaat ve alakası yoktur. 

Ya!rıız Yunan mai c ı z rı '· r "'le bu:unur. en Osmanh düyunu 
umum 'yesin n \ u ar. t na Cit Ş..'!n hisse hakkında kendilerine 

bazı ima';.rcsı lu' 

u n ' 'ı::ı"ş bulunm:ıktadır. Bine& • 
.ı. ı ~ h, bu ı~ndar az bir müddet ıar • 

f ı bu he~ etin mevcut kitaplardan 
aha m · 1 ernmcllcrini yazmalarına 

m::ıddekn im' im yoktur. 
Rizim c:;:mdiyc kadar tabettiğimiz 

mC'' tep 1 itapları tamamen talim ve 
tc1 '1iyc h~rctinin naz.an dikkat n tas 
y"! 'ne ITid'p, 1 :ıbul olunmuş eserler· 
d"ı. G re'< talim ve terbiye heyetind~ 
rrr r ı .. M aıif proğramlarında esaslı 

hic hir tadil;it olmadığı halde, elde 
rı•c\ cut hitapların nıatlüba muvafık 

olmadıkları na ıl icld'n olun:ıbilir. Sc-ki irtirak hnldan1uı, pyn menlnı1 ~atı§ )'\!kardaki fıkrada gö.,teri •

1 
himlc-ri tın o 

mUkellef T.e ~ayrf menı:'nıl reJı.la h$k· len mfid.tetler J~11d• ialeıt olunr:ınz ·4!!fta~~~ım; 
:ı n 'Jr • ı , nn t · u sk veya talep geri alınıp dn u mu ~ - ~n ·~!1'!!!!~~~~~~~~+.._""?1--=.,....~---=~=-~--:-:: 

terkin ve yn. nakillerini de ynptmT. ler içinde yenilenm~e tn.l;"p dii.er. 
Rehinin paraya çevrllmesl itiraz vakuunda dnvanın r.çılrna · 

yoluyla taklD snu1an hUkiim knfileşinceye ı.adarl n, p'lrn) a t"~' ·ı erlc,.. 
Menkul rehin ve ya ipotekle temin ~en mftddtt heımba kntıJ.maz. miT.i, b'Jrc'a -ım zı, {"" • ı ·ı ~ 

edilmiş olan bir alacaktan dolayı ta 5ahlmMı talep edilen reltfn hrrk·, cd mi; er k flaliac ~ c1 • 
kip tnlebinde bulunan ldmee 58 inci • mda 87 inci maddenin 1 inci fıkra • ~·bi fı.,iJ i t'ır. 
m:ıddcde ynıılanl:trdan başka merhr ııiyJe ve 92 fnci maddenin 2 inci fıl.• nu ,..., i• et 1 
nun ne olcluf,nnu, ve muhun UçUnci ·run ve 93, 96 ve 97 inci mnddelerin 
şahıs tamfmd:ı.n nrilmi~ n ya reh ıiikümieri tatbik olunur. 
nin miilkfyeti liçUncfi bir ~hM geç • Rehin 11% ind maddeden 137 inci 
miş•e onun da i!mini zikre mecbur maddeye kadar olan hükümlere ~ö · 
dur. re sahlrl". 

Menkul bir rehn;n paraya çenit- Rehin bedelinden masrafl:ırm çılm 
m~i için tnkip talebinde bulu.,an P.• nlmasında ve utanm alacaMılar :t· 

lncr.lrJı merhun ij:ıerlnde sonra gelen ramnda ~ayla~tınlmaınncla J"38 inci 
bir rehin hn1c' ı bulanan llçi\ncfi ·~hıs madde hb"kmfi tatbik olunur. 

Rehin ycım•zse 

tapar: l •r tntili 

ıı e t; ittilı:ız edilerek tertip ve ıa.-. 
7İf!l o'u" mc-; en güzel eserlerdir. 

Y C"i ders enesin!n başlangıcına 
.. 1 • a \:ırdır. Bu miiddct zıırfınd:ı 
'ıu 1 1 r 1 'tap hem telif, hem de tA· 
b· 'e tE'\ ""İ olunmaz. Olunsa bile mev· 
cı t' ı·a f:1ilı: olm:ısı imi iLnsızdır. 

hU ü! rn·; 'üliLta kitanların 

fc\ · tıd" tesa lüf edilecektir. Biı en 
t ' t ô \e 1 n "'b:ılnra im.dar d-ıha 
m 'tc. 1 r arılmadan evvel nUmune • 

· · ö~tltn·iriz. Muallimler bunla· 

n t • ·ı. edere\ matluba en mu'\"1fık 
varsa onnn dn i!!mlni fıtlepte beyan 
eder ,., icra daire•i keı Clyeti Ü!;'Ünc:ii 
ıo;nh~a bir ihlmrnameJlc hi!cHrir. 

n hin, s:ıtış istiyenin :ılncn"rtnn d" 
rece itib:ıriylc rU('ltanı olan dii:c · rt'; 
binli alncaldılann mccmunundan (nz-1 

la bir bedelle alıcı cıkmamasın~1nn do 
)ayı satılam1'1 .. •a Tc;n s'.ltıhrı b tu ·ı 
tnn t:ı.kip nl~1nnn :ı l~cn ~a . yet nt<'rrc 

1 
:ılnctıldıya bUUin 'c ) n ~erı l.nlan r>• 

ı. . ol 11 i ıt'hnp H sipariş ederle1'. Ço-

Td,ip t:llebf üzcıbc icrn dniırsi 
nşa'1ıclald J aytthra uyr,un olmıo'< U .ı 
ıl're 60 ı'lcı rnnddeye gön~ ödeme e.m- 1 

ri ) :ıznr. 
1 - ödeme miiddeti. mt'nlq1l rt'ltin

de on lı"<ı r:iin. gayn menkul rehinde 
otuz gü!lclfr. 

2 - On giin idnde itiı-:u olnnnı~.,, 
vcyn 1 mımrrnlı fı' mnn ynıılı mild· 
dctlcr içinde bor~ ödcnm~z \ ~y:ı iti· 
rnz olunm:ır.sn rc!ınin &ıtılıı(n~ iht:ır 
edilir. 

Rehin kirn):ı '\"eıilJ!ti~ l>ir ıı;n~rı 

meni nl~<' fcrn dnirr.si klıaeılara dl:\ 
fa'.ip•en haber verir. 

Rch1n Ü\iincü b'r ş:ıhL~ tnrnfıncl:ır 
veril mi~ veya Tch nin m fil!d~ eti ürür.. 
eli hir cı:ıh•a ~eçml•~ ilcamt'tg<llu hr'· 
li o':ı:ın'< ~nrtiylc ödem~ emri onlarn 
d:ı f<'lıli: olunur. 

J\::ıııunu medeninin 800 ,.e ~Ol in· 
ci maddcler'ne göre inotekten kar • 
farm:ı l1:ı~lnmı!'I hulunarl!n hu mun • 
mt'l<'nin sonundn ftl~""' h kurtırılnn 
gnyrı ~ntrnl ii:ı:erinde taJdp ettiği a· 
lac:ığ- için hal~ bir rehin hıtkkı oldu 
f,una İcl1\ daire-;ine kar!P ispat etm!· 
dikec n g11yrı menkul Mtılamaı. 

Ödl'me emrine itiraz hakkında tl.ı 
ten 71 inci maddeye k:ıdar olan .hü • 
kümler t:ıtbik oulnur. 

Alacaklı menkul rehin sah~ı iSdel 
me emrinin tebliğinden l!IOnra nihayet 

albay l~tnde ve gayn menkul~ 
nin satı~'ı da al"DJ tarlhtıen 
n~ jJd Mne :içhhte muratla1'rDı 

lRciı için bir ve·i\n 'erl'ir. 
Dtı suretle m:-hrum ll:nlnn nlac~ı ... 

h, alncağı irat sencd"nden ve yn di · 
ğer bir ~yn menkul mü!\eJlef.i~l'tin· 
den doı;.mndrk~ borçlunun sıfat na 
göre Hl~ ny~ hndz yoluna r,-ic.'clıi· 

lir. Veo:-ik~nm nrlldi~i tn r;Men bir ny I 
f~inde tal.ip i~in mür:ıc:tnt tdiliısc. 

yenidtn öd,.mc emrine lürom ) 0 1,tur. 

İpotekle tem'.n edilmi~ " \ndcc:i 
gelmiş bir abcağm ·rorçlu"u icrn 
d:liresine milr:ıc:tn tl:t nln~"..klı. ı 11n 

grtlp Te ikamctsahının mechul bulun·! 
duğunu ve ya borcu alm::ktan ve i;;o· 
te~i ~özme!•ten imtina ettif ini be3 nn 
ederse kra dııiresi on beş gün içi ulc 
daireye gelerek parayı nlmn mt 'c 
ipoteği çözıne..5ini alncntlı) a uı<alünc 

göre tebliğ eder. Alacaklı bu miıd • 
det içinde gelm"diği ve yıt gelip del 
k&nnnen makbul sebep bcynn etmek · 
siz!ın parayı almaktan ve ipoteği çöz- 1 

mekten imtina eylediği takdirde boı ç 
la borcuna icra dnlTesine tnrnnmiylc 
yatınrsa tetkik rnercii verilen par:ı • 
nm alacaklı namına hıfzma ,:e ipotek 

hr. Çüı' 'i: 
.A - ,., l ·1 ·11 fi' i• 

.,ati rını tet"1İ1 H' n H' 

n - Oı• 

h 00 1\ 1 ·,..• 

fah'1"a1 •i, 
n - P ' ,. ~· , 1 ' t 

il.j ~ iiz m" .nl• 1 .,,·ni. 

f,-\iı•'rn'n'f\ 

cclrt a•nc1 i, 

F - 1 fa J:tı 1 ' ı ... t 

ela ela ı::aı n la rı 

t . 

ı !'t l . .. 

.. Maarifin. ı,ırnat l i a 'ırını ter · 
tip H' t"lif İ< ·n int'I ap e · i 1 r · -
yon fızalarrndaıı lıir ~o u, zate ı ı.rın· 
at kitabı )r tn• !ardı. ~"n<'lt>rch: 1 ri 
bun laıın e erit> i tar~.fm•ızdnn t:tLı 

kaydının terkinine karar l'eljİr. Ba kn ================= 
rar tapu dairesine tcblfğ edilerek ipo-
tekli gayn menkulün siciline ~ri
UP, 

Yadeei ~ aJacatmrn ipotek 

senedi murib"ncc borcun \C i,I ni, 
Ye işliyece\ bilt'"n f<> 'zl r' il te ·ı. e -
slııe dervhte ecl n bnrclu h:ı ınd 

da )"Ukardaki hlil\üm cereynn edeı. 

c• ' '" r m ·' tcplcr nt_:ıhr açılmaz ki -
t· :ırmı hazır lrnlurlar. Mahsulünü 

.,t,.....·1 ~·ın 1 it:ıp lı<'delini fü!cyemiyete
.. i I>"' ı·, ·11ız <'Oruk velilerine, ta•ra 
'·1 i1 •ı · •r en"-ı ':ırlt'li krediler açmak 
ı• · ·, ' 1 'zml t <'deriz. 

1
1

• ı ı ı ınu:ıyren fiatlerind"n 
1 f· ı la i"''•ontnların temin 

• 1 1 i i rr '(1 ('~ )(' ele fakir çocukla • 
: l.it ııl·n ı \ c mc' kplcrin ders le • 

' • ı '111 t <' ı. ı h <'d i lir, mekteplerde 

r. ll'm' · '<' talC'b"lcr için kütüpa • 
" ' ·ı il• ı ·-,. inıl,iın hasıl olurdu. Hal 
' 

1 i r · ·i h:r mücs<::efe olan Devlet 

• 11'! ın.. t i ·;n, lıtı tolaylıkl:ırı göster-
1' ' n• Hrıf muha .. ebe kanunlan mA 

n • 1 'fa •l:ı"ı ı, Dc' Jet m~tbaasının 
fa'( l{' H li'eri lrhhe daha ucuza mal 
«'fM ·.,e de im\;ın olamaz. Netekim, 
, c 'l rı•t> D<'' Jet m·ıtbaasının t.o\hey 
ı~ i• • lı"r hrlh kitabının ffati l7:t ka
n •t•r. lla1hu!.i n~,11 hacimde ve ay
m ev art·ı lıir kitnhı 100 kuruşa ç·'ca-

r•. or 'c mC'ldeplerc bu 100 kuruş U • 
z ,.·n 111 n de a) ı·ıca ) üzde yirmi • yir· 
mi l c i<;I onto yapıyoruz. 

Kitapçrlar ne lstl,orlar? 
l\"t ı p tab ·ıeıi biit ün bu mlllftha7.a· 

l::ıı ı erdettil ten onra diyorlar lef: 
- ~I'.ı:u if 'c\fıleti emretsin, kitıtp

brım 7 da }apılması istenilen her ne-

"'İ tnclW tı yaphrahm. Tertip ve tabr
J:ırıncla bir noksan vaTSa ~llh ede -
!' . kifapların mücellet olmasmr f.U. 
.rorlarsn bunları tecvit ettirelim. 



kanunu liyihası 
ı Mahkeme ve icra lllnlan 1 

lstanbal 4 nc!i icra memürla
ğundan: 

d d Firden hanımın Hatice Fabriinal• Ay ı n a hanımdaki .1ac•1tndan dolayı •ahcua iş haklan sigorta birliği nasıl tesis olunacak? 
bulunan Üsküdardı tevışi Hasan •la 

"(.., """'' dllnldJ sa,,unuda) 91 - it kualan ... orta blrllil laik 11) Eau muJcayeJenameıtin tadili n.at ) bi hilk"" l mahallesinde Kıraca Ahmet caddesinde 
• G6DcJeUğln yılbk tutarmm bift mi p.balyeti haizdir, prtJan. uuze r ume tahtanda diikkAnı möştemit 2·4-6- ftU• 

Uraat4u ıuı.. irat hesabma gir. Birlik menafii umUmıyeye kadiın Kanuna mllhalif olmıyan diğer hu konağı yapıldı maralı bir sakıf altında iki bap hanenin. 
...._ mtı..,.Jerdendlr. euat Jla _. mu"aTelenameye gire • Aydın, (Vakıt) _ Yeni inıa rubu hissesi 30 ır;ün müddetle lhalci ev· 

81 - Kuten kuaya utradıiı 88• BirUk poata ttereti \'ermez. bilir. edilen bül<ümet konağına pek veliye müzayedesine vız ohınmuftar. 
llt olan lftbün, defin tazminatı hariç 92 - Blrlllln idaral müdtirler he 91 - Mtldilrler heyeti, birlik mas• 2 numaralı haneye &irildikte Taht.o perde 
.ımak ben dfier tazminat haklan yetine mevdu~ur. MildUrler heyeti ralnu sene eonll'D41a Azalardan mü~· yakında resmi daireler taıınmıya ile tefrik edılmiş bir koridor flzeriade 
llllat ohır. kanun ve esas mukave'lenameyle bat- M8eleriJI de tamıiıaa4ıa. esas olu işçi bathyacakbr. Bu binanın pliaı iki oda d ğer bir kortdor üzerinde bit 

qer kHa .fİl' mu:ar &tiril. ka bir uzva verilmiyeın iş kazalan il- bzaaçlan ft .miiemeseleriniıı rizike yapı.ırken, ayrıca bir adliye sa· hala zemini beton köşeli bir muıba'h O· ....,._bir hatasından ileri gelmipe ıortaama alt her tflrltl itlerin tedviri 81111fmdaki Jllfttdiyle mtitenaSıip bir rayı yaptırılması tekaırür etmiı larık kullanılan taşlık derununda Ad e 
Midin Mta deneeslne göre, defin tas ne saWdyetlldlr. arette alaeatı primle kapatır. oldµğuodan adliye için hükumet bamm mahiye bet lira kira ile aakfndfi 
..._ .. harf~ olmak tlzere. tumlnat- Müdürler heyeti lktısat Teliltti • Mfldllrler heyeti aene sonunda yu- konaöında daire tefrikine lüzum Oip;er 4 numaralı hane zemini btıa.a b r 
taa .....,.t Japa'biltr. nin, mtiewaelerln ne1ilerini nuan Qnld Naaya. tevfikan alacağı Pti • • methal üzerinde bir matbab mıtbalun 

.,... bza it eahibinln mazur ıö- itibara almak l!Rlreı;yl•, tM'...t edreeti me maluRap yspmak üzere eene başm· ı6rülmemiıti. Fakat iktisadi bub- arka cihetinden bahçeye btr memal tlt
rllad,.eek bir hatumdaa ileri gel adette olarak. heyeti umumiye tara • da ftJ& IJlprtaya yeni girenler için ran dolayısile adliye sarayının dır. Üst katta bir Sof• üzerinde bfrfil 
m1f1e JıAldm tazminatı, ifflınln kazaıt fmdan tayin olunan mtldilrlerden mum•le iptidasında bir avans alır, inıa1ından •imdilik vaııeçilmiı şahnişli o1mak üzere 3 oda hir da 1'lr 
a haddine bdar ~ltabilir. mUtep~ildir. 'Ve p.yet heyet sene i~inde bu avansın olduğundan bugün pek köhne bala bina ah,ap \•e kadimdir. Btdeff tem 

Tüarkl fıkra hUkömleri hak 8ahi· Dualardan her biri bfrllğe dahil lift gelemiyeeeiinf tahmin ederse se- bir binada bari nan adJiyenin de şebı isi IS liradır. 
M halefler hakkında da aynı suretle mMlek ıubelerinin bir nya bir ~- n i~d 11dnet bir .ana daha alab~ • yeni binaya nakledilmesi karar· Hududu : Bir tarafı Mahir Bey ı~Y· 
tatlllk olunur. nın i~İnıi ihLı58Sh1'11'a g6re tedlir eder lir. ct'Si Saadet hanım b•ne ve bahçeli dll"' 

81- Sigorta blr)lğ:i meslekleri • ler. (Devam ede~k) laştırılmıştır. Hüı ômet konağının tarafı ilacı Asım Bey varisleri haneleri 
nlll icap ettlrdlii dikkat ve ihtimamı Bunlarm arasmdan veya ~teli --;;:::=====:;;;;;:::::;;;=::;;;;;;ı- alt katını tamamen adliye iıgal cephesi Kıraca Abmet caddesi ve melrr 
arl•lnıfreeek kuaya sebe· .yet ve • bir zat, lktıat vekA.letinfn inha. ft J S P O R edecektir. Üst kah da nafiaya tep !:Okaiı de mahduttur. 
n. lf ahiMne, kazazedeye ve ya lera vekilleri Heyetinin tasvibi ve ile Jd } kJ tahsis edilmıttir. iki orta katta Mesahısı. Erazi. ıos bina, 74 met• 
IJmnnl hal all6bl laalefierine işbu ka isieUmhurun tasdikıyle, umum mi· ID8D şen j eri da büUio daireler yerleşecektir. ro mü ıbbat olup her iki hanenin •*f· 
ltİlıi m11d1Dee. nrdlti tazminat had dür olarak tayin olunur. Umum mi· Adliyeııin p'in harici hükümet meti muhımmencsi tamamı 1400 Uradw. 
üae kaclar, ricu eder. dUr müdürler heyetine riyaset eder. Yunan ·takımı talip olanlar kı:JlDeti mubammenialıı 

t... .ud .___ konağına ahnması diğer dairele- 1 88 - ~ ahfblnden veya memur • Umum mu Ur ....... ..,. •lclilr • MağlAp oklu hisst"ye musip mikdarlanma ı. 10 nua 
lamadan l>qka kimselerin mes'ul ol • ler aruımdu tayin pl••utu takdir- U ri pek sıkışık bir hale koymuı- nispetinde pey akçelerinin atarak 9!9 ' 
•wta Jrasalarda kazazede ve ya hak de intihap edll4Uil mtlddetln hlta • S Mayısta her sette olduğu gibi bu tur. 4313 dosva numaıasile 30 4 • tat mi• 
-'lhl ll&Jetleri kaza miisebbqaleri a. mmcla lfbu tayift de hitam •uıınaı senede mem1eketlmlzde idman şenlikleri Şimdiye kadar vi'ayet makamı hinde 511~ J4 ten 16 kadar lstaDbQİ 4 
Je;tafile, birlife kal'§! haiz olduktan ol•r. yapılacaktır Jdman bayramına iştlrlk idarei buaua yenin bir binasında, ncü icra memuı1uğun:t müracaat eyı.e. 
~ dan.ya halel pbneJHk fiffre, 93 - Heyeti umuıni:ye birlik heea- edecek mektepler tlmdiden hııtrlan.a11ya terini ilAD olunur. (2694) 
Wrlltin Terdiil tuminattan fazlası batını tetkik ve neUcei tetkikatını ken başlamıflardlr nafıa ve marrif birer evde, ma-
liJla, adi h1*uk alıktmma tevfikan ha dtsine bildirmek üzere birliğin aza- Stadyumda yapılacak olan idman bay liye bir otelde, tapu iki kira Beşiktaı icra daireeindea : 

ı d ramını bu st'nc 4 bin kadar tafebc- ;ştıi· oda11ndı, ziraat bir kahvenin üs-
._ oldakla;n llakab muhafaza eder • an meya11m an veya hari~te11 •ı mu rtk edeeekdr. Bu seneki idman bayramı· Komik efendinin Modada Moda oacl· 

• Jer. rakip intihap eder. tllnde bulunuyordu. Yeni binanın desinde makim Morah zade Aliye H. 
aı- u.11.x.: riki d Mu-1·-plar bir .... e ı·•İll ı-.....t ... a• mz PQ8D sene«llere nısbetla daha mü· ı. il J b 1 d ............. , 8' - ..,._..rta uu .. ., yaka ma ·~ ,_., s unıa ., temmd elması için çahfrlJcakttr. 11 u anı mı ya at anmasın an so:ı- zımmetinde al•oııa nlaıı üç yüz ursua• 

•ede bülol- mes'ullere, bu kanu- olunur; tekrar lntflaaplan eafıclir. Yunanlılar mallOp ra bu garip vazayet ve dağınık· dolivı gönderilen ödeme emrine ~o-
m JııawPMlelere veya hak sahibi M - Heyeti umumiye azaları it Atina, cıs (AA) - ranaıinaikos sa· lı'< ortadan kalkmıı olaca\ tır. nun ls\içrede olup ikametgAhı meÇbul 
JtaletJere ianffkiı tazmhıat miktarla- sahiplerinin mesMk meslek antlarak huanda Salpr milli ratımiyle Yunan ta· bulunduğu mübaşir tarafından verileo 
i'I ~, mlraeaat hakkını haizdir. arAlamula intihap ~Jeri kim • tnm ırasında yapılan foıbol maçında Bul- Aıdına teıınlz su teıınin meşruhıttan :mlaşılm•gta tarihi ntndm 

8.~ - Eler kua IHilerhıi sigorta- eelerden mtlrekkeptir. Gerek l8N • pr takımı bire "''fi ikiyle galip ~elmt,tir. olunuyor ittbıren bir mıh zatlında icraya miri· 
.U meeburfyetfllde olduğu haldl' leklerfn ayrılması ve prek her mea. a..ıktef Yugoala~aya gldifor Şehirde içecek temiz bir su bu caadı bir gill'la Jtirazı varsa dermeyaa 
lllgortalanuyan bir iş aahlblnin işçi• lek arasında intihap ,eMl ve iris.,etl Haber '#erilditf ne- ~ce Beşıktaş ~lu,mı lanamamaaı ötedenberi sıkıntıyı etröek üıere llln etunur. (2ti99) 
tiae am olu'l'Y ~ saldbi ba kan11tıun lktısat vekAlettnee ta.yfd ve tesblt e- nl11a. sonunda Yogosla\·yaya.~dc;ek Sırp ••cip 0 JJyo:-,d'J. lhınu nazarı drk-
Jtt.flere tamdıö tuıninatlan tediye ıunur. tamptyona ve dtter ~ w.- Gl6tt nıti· kate al•a vali F eni beyin teşvı- lstanbuJ Beıiaci icra Daireıin-
ıa •lk•lleftlt. Tanıtnat Irat olarak MUatlrter heyeti her eeııei hesabi· sabaü yapacaktır. den : 
fa1fa oludafa takdirde bunun tem - yeyi takfp eden ü~ ay zarfında esas Mlllt •••• taknnı ki füerine belediye şehre iyi bir GJlaıada · Fcrmenfcilerde (104) il~· 

··~~ .... _._.,.ilfi_,,. ____ ._..,. ................ lf'l:,~ed~~~i'!da"~-'-~I!. " .... ~ ... 1~~ .• ,. ..... m-... lfM"•"".,.,,.""tNf·ıdl;-i:f.'t.'• o fe ltfıaö' odada mul&ift 
bit olanan "ktl\te haap olunarak prtlara tevfikan heyeti umumfyeyt ıruyonun " t~ ıg ~i mlet~r: dıl<i halde Almanycdao bır su !\en elyevm aa~aatıyının nctellnde bti-
frat ldnletılnl girmeaf için iş sahihi adi fçtimaa davet eder. " 1 Nisan 932 cuma g\inü Beş"ktaş ku- mütehaES•sının ce'biy)e milli ara· lunduğu tntçhul baJonın madam Kflln1i 
...._~el ..ı..._rta ... 1_.tır.1- rill G k lk~-ı ,.1.a1 ti _._ lübündı başlınıc:ık olan ıeçJDe müsaba· binli Andonı 
&U"llllll 18 ... v D auaaue ve r, ere • ._ Vc:aaıe 1'8 lln:ıra k J bı-ı--· 1 1...a..ı. d 11..· li zİCe arleziycn U~Ul;yle SU bufun• 

it lllllalMnlD tediyeye kadreti olma mfldttrler heyeti lünın takdirinde h• 1 annm 1110
"

11 -·01 1 ~~vca...t ta · Halım beye otan 100 Ura itı....., 
*il takclfnle afgorta bfrlltf kanunun yeti uınumiye)"f fevbltde l~timaa •• mat alakamı be.ili kalmak O.ere bei'leçhi ma!ı dOşüoOlmektedir. Halta Al· icrıiye ve faiz bommdan dolayı af1*1 
tamdlfı tamtnaııan tazazedqe veya davet edebilirler. ad huauıt ~h.-.ifch ıebJit olunur: man aa mlibendisi Şon Voterle tasarrufunuzda bvlunaıı KumPlf&da C.-
.W •hlbl haleOere temin eder. BtKUn me.JekJert.,. ya 11118~1a amn ._..,.. ........... muhabere ed lmit ve mfttebassı· mi kebır mahatleslnin odılar içi •illa· 

..._ n a1Ak da t _, -'-- •ı 1 - Hıfr., c~); AJi .Rı-. 110 Avdına gel p tetkikat yap- da atik c9) cedit 113> No. lu _..,.,. 
il - •atlat ftk!letf daimi suret- 8 r e m-...,a\t ,....., r yeya <Vefa· Kam ape), Muzaffer (MaltcPf), ' hııcz vız'cdihnif vt bu kere atacatla ta '* ...... ltll,ememeziftl mwdp ma • bir ka~ nuntakayı &llkad~ eden hat A~lah (Vefa Kamkapı, ~ret (Haliç). m••• ta•• iJibarıle kararlaıtml· rafından dahi ptırıya çevrilmal talep 

ltlf)"etlerde Irat tesblU için m&Jtlliyet letde lktısat veklletl tarafbadaa " Abbaı CBeşlttq, Neeio (Harblyeı, Esat mıthr. edltmlş oldutandan Jcsa ve lflu lailu· 
1ta1:n Jıer brlnin çallflllacla vUeode ge ya İktısat vekAlttf.nln 11111\'aftbtl • (Befiktaf\ J'ılfp (Anadolu), Münir CHit· Belediye mütehassısın gelip nunon 70 inci maddesi mueibincc b.it· 
tlreeell· teneU1J clereeelerbıf gUstere- lmmak şattıyle mtldtlrler heyeti tara biye). Vefik (Kumkapıı, Bedri (VefaKum· cunuza ktti menkul cmvat ve 11.-a he 

fmd J ki "-'--_. .. y mahallinde tetkikat yapması için .... ,, * 1Jlr bareia 7ap~ aWdyetlldir. an mes e Yeya mm-11n 11"8t klJ'I). qar (Vefa Kam .apı), Yosuf {Hı· etmediğiniz taktirde mlb~z gıayrl an· 
;,f -Tumfnaım tesbftlnde nazan Jer de fçtfmaa davet ol11t1abillr. lif>. Saim (Vefa Komtapı}o Ra-gıp (Ani· yeni it-De bütçesine 3 bin lira kulunu1.1 muracaat ile ııhktan kaıttıdt~ 

...... '&lman ma161tyette sonradan Gerek umumi 'fe gerek kıana he • dolu), $tnl (Hı1~ Nuri '(Anadolu), tabs'sat koyacaktır. Suyun bu· dairesinde intac edllecegi 1111tııtDU1P 
W. ..a.tdll rieude gelirse kazazede- yetlere lktısat yeUJetinln bir tntimes Adnan (Bclbrlye). Oitaın (Vefa Kuıntap-) luomaıında en yeni usuller tat- olmak ve beyanı ikddır haltında dated 
I*, ..._ llalefier ve aigorta birli- ıdli riyQet eder. Ahmet (Vefa KumHak&pUl), Mustafa (Vefa bik edilecek, ıu ıcap ederse 150 mubeyyin vırak ıun tebllli yerine ,.,. 
at el *- "L...a in tı tadili l 95 - BlrJIM• esas mukaTeJ-·........ Kumkap). Faik t ç) beylerle mıntıka mek üzre tl&n Olanıır. U223) 
••• • aer uan tazın a n n ta si .._... _...,......,.. Gu-• heyednce ac..tlecek muHbıkların metre derialilTiaden fıltre edil· 

J- Jm-'" 1.-1-ır......ı. --'ik'' Jlk mlldiirler he•etf tarafmdan ta- •-y r .,,, ''"' ~ .......... auw .ır. ,,, behemehal tam saat on ikide Beşi taş mit olarak çalcarılacaklH'. 
tacUt talebi tanninaan tesbltin - ylnleriıd takip eden Hd ay rarfmcla kaliibtinde bulunmilın lüımdır . 

... ~ azami Uç sene zarfmda ihzaT " heyeti umumiyenin bbôll· 2 - Bfrieel müsabaka için hafif sık- lıtanbul malıkemei asliye ikin. 

............. ne ve İktl8at nkiletf delAletivte hl • J .... _ c..a .... , n.ı .. 1 dah ... " ite a.lun uuu 1 ,. al o. a •ıı.. Si• el huku !( dairesinden : 
Tadil 4okJımyle tazminata zam k6metia faıdikuta arzo11İnar. n1flır lfln iki buçuk kilo relerana kabul 

'*'11 bald* takdirde bu zam talep Esas mukavelename Def a., sarfa- ecftJmiıdr. Dervişe H. ttekili avukat ~ellhattin 
.-.ı tlldp e4eil a71il başında, ten da tktılat vekt\leti delAletiyle h~ • 8 - Tam tam on ikide ve müsaba· Sadı < bc~ın KüçiıK :ıyasof~ada hakim 
W. nka buldun takCirdeyse bu ten metin ta.sdfkma arzedilmezse Tekllet hlar da birde başhyıcaktıt. Salih Zekı B. zımmetinde 1150 hra kıy-
~ Irat 18hibfnıe WIJI tarilafnJ takip mukavelenaıde)i resen. ta~m edet. 4 - Namzetlerden pyn her sıklet metinde 143 adet beşibiryerde altın ıle 
edU ayın bq~u ltbareıt •yılır; Esas mukavelenameye bilhassa ap aınıh fein koJUplerln ~tirAk euıreceklerl nikAhdıın nlac:ağı 100 ahın mukabılı bin 
~ ki bu tarihler ay ....... 'tesa· lıd~ld maddelere dair lUklmler ko. musabı.lann isimleri ü~ gün urfında lira ki ce1J1°1f\ 8150 liranın ma:ı fıa z 'e 
ill etlln. ueakttr: mıntüa Gürq heyedne gönderilinelidir. mas:ınfi muhakeme tahsili talebiyl' Sal h 

•-Ka11sede, ~ ma.taUY:et t- l) Blr1ffftt merkezi; 1 - Bn mfi11ııılır için tndbap edi- Zeki B. ıleytılne ikame eyledıği da~ad:ı.n 
lliıınftkl stmdellk tazminatı ve tfda:Vi 2) Mtid8r1er heyetinin salAlıb'etl; la hakemlerin lsf•leri afaltda vızıhdır. dolayı t.a)in kılınan t:ıbki ıt gliııünde 
...,......., kaza dola1ISl)'le vakua 3) Be)'etl 11t1111mfyenln toplUlmuı Bellemebıl tefrifleri rica olunur ilA.nen tebligatı rağmen isbm vucut et 
jiıltlil ilime kadar, ve- varaJan ta· ve 11• saretle karar ve ....... Jıt,. Seyfi. Kemal. Sam,, l9111ail H~kkı. medlğ nden alcybıne g,.yap !taran veri e· ,, • .,, • ...,..a Mazhar. Buıbanenin beyler 
.. m*i bpuup pta hulaneıya, veya 4) Blrllk~ m•Jfln riziko illlalflsn Sicil fltlerini JÖndermemiş olanlar rek tahlt katın 26 4-932 .saat 13.JO. za 
~ -.ıette plıpmıyacak hali • na ithali l~n takip o11111aeak unl; mUsıbakalara tabiıl edılmiveceklerdtr. talik edıJ.m·ş ve ~elmed ği tııkd rde mıh· 
dr talıilbls efaaesiae .kadar alır. 5) Mi•HHalın ittflal ettilt -*· -;;:::=:=::::;:;:::==-::;;:;;;;;;;=.- kemeye kabul cdılmeyeceği mezkQ· ı :ı 

• - ~umlut talepleri kazazede- at v~ya .. •etenin 11.ldbJ deiiltfll ı ~ rınn tanhi ilAmndan itibaren hır ay 
İtr ip. ia .... V1(bund&n itibaren takdiTde talCfıt o11'Jl&elt aJ; ... _._ .. __ ... _._._, _._•d_e_n ..... ler...__. müddetle il•nen tebliğine karar \:cnlmış 
;::.: IBhfM llalefler için l§çlnin ölU 6) Prfmlerba. prim al'i.nlannn 91 olduğundan llAnı keyflvet olunur. 

a Br'ltarea ldr aeae sonra sukut idi ve sureti dbayeti; 
~ '7) MUeı_.. te~clilmeıriftcle " Kocaeli asliye hukuk mahke· 

Mit isak lllldidUeti muelbiace Ja mtlessese sahll;ııhdll lfl iertetınNI mesnden : 
..... awı had ve durduran se takdirinde primlerin M nretle temin 
... ft ~r ltaJddlr.. edileeelf; 

1) ~ ıtene muarllillin teWlı Ye 
U. it .,,,,,.,,. Slt/Orl4 Blr:lili tambl ve pleeek senenin muhammen 
9' - Ba ....... 8Hlelnlr kıldıiı masarlfWa tesbiti usulleri; 

fi ••• ........, J'8.JUl8k üzere 9) Kuıf.lana inine ~mek .. a -
......,. ~ tA;N il süWlri a· •arfl .,,.... etmek h ...... ada Wr-
~--- Wr ~ (lf kazalan ıt- IW• ~ ffecell .aı; 
...... ldrNI) tePll olwnıır :f• lt b • ll) 91 m~ mad•ete t.IJl,..iltll 
~ ..... ,,.. .... iltllk tara:f111dft nıı•~•••• ... ._ ' .... .-..u ....... 
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.--- Gayet Mftsalt Şeraitte __ ._ 

IUrabklllJlll daire 
Galatada Karaköyde Karakoy Palas Hanının üçüncü bunda kAın 12 oda ı 
tlrtedere '" aeait m ssesua on derece elverişli elektr le. su, asans r, kalonf er 
vesaire 1ibl tcs satı camı ve hiç b r tamire ihtiyıa olmn an bu u b r daire 
..klrahktlr. Daha fazla mılılmat lçın mezkar banda "S z eh E n · Nrit 
Seııdilm .. mütsscsr ine her ~n saati O dan 17 ye kadar m rıcııar olu a >lir 

-----·· Telefonı B. O. 4838 ------· 
Yerli ve Avrupa kuma,larıadan kusursuz ••••• 

AMAN NE SANC:I ! CABUK' SANCI GEÇTi 
ADETA llÇAlt DHltLul 11111 OH, MI IAHATWC 1 

ııırlımı fl~iseler ıo lira~H Bnglar •m•• EminönD, Kazmirci Ah Rıza mües~esah ••••• 

8iıı> AU. .. ,.aı .. ...,.,,, ..... - ....... _ _. w Allı ... 
talo• Mlil.. D~ları" hilAf - eltın• lıillı fa..ı• ._...,.., lua H 
,......, •• ..... .,, ..._ Sia ipadle ...,....ı eı-eı.. • .. •••• 
.mı ••- Cocua. erka. em11aler &leo elhuJ ı..• it• ..... 

........ _._. - .... ,_ ... 1111 "9&ell,..... 
•• ıaıı.a ....... .,_.., .,,,,.. ı..ıüa ..ı. ........................................ ....., ... ..._. .. __ ............ ... 

1~-----------3_. __ K_. __ o __ ._s_A. ___ a_L ___ K_o_. __ d_•_n ___________ ı 
TAlllY• U••ml Accn1aıan ı 

G. a A. IAKER Ltd 
dTAQ8L .............. ......... SANCIY'I IZA LE EDER 

Ç&talca Msl. Mv. için 2300 kil:> hen Safrnnboludald kıtaatın ihtıyacı 

sfaa alınacaktır. lllalesi 29 • 3 - 93Z a ifn k palı .z:ırf usuliyle 28 • 3 • 9 !? Dr. fosan Sami j T C 1 ti MOb t K f 
' atbaii nat 15,30 da komisyonumuz- de ihale edilmek üzere münakasa,.a --- --- ayyare em ye ayaa om 'IJ'O* 
da ,apılaeaktır. Tarplerin prtname- konulan 2700 kilo sadeyağı munakasa- lslafllokok 81181 DODdBDI 
ainl sinnek Uzere her giln pazarıı.ııa sından şimdillk sarfı nazar edildiği Stafılokoklardan;mGtweO•t (er· 

rAk l~ln de vakti muayyeninc!e ko· ıl n olunur. (165) (1230) genlik, kan çıbm11, koftuk alh Nilmaae ve prtnameleri veçhile 500 adet evlenme aidl def-
mbyonamua müracaatları. (1:-2) • • • çıbam, arapçık) Ye b&tOn cilt has teri, 500 adet piyanıo cJefteri, lS0,000 adet evle11me ilb ..kAia-
(Ut2) K. o. ihtiyacı lç'n 3000 yular tahldanna karşı pek tesirli bir dı ile 29 atlet .-ritle ve uclıra defteri tap edileeetlnden taba 

• • • zinciri alınacaktır. ihalesi 4 • 4 • atıdır. Di•a11re u No. 189 talip olacakların 30-3-932 Çartamba l&nll saat 15 te pey alrçe-
ye m9teb'nde bulunan fi ka • 932 pazartesi günü sa:ıt 15 te komfs VAK il leri ile bil'likte Piyango Mtklllrlftğ&nde mllteıekkil Tanare C.: 

lem köhne eşya satılacaktır. Taliple yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin~ 10 miyeti Mftbayaat Komisyonuna mDracatlarL (1177) 
ria prbaamesini almak ifn komis,,o şartnzı.me ini almak nümancsini K •• •• k .

1
"' } 

-na Ye et1•1'1 görmek için mektep mü- gu·mck üzere her gün ve ihaleye ı,. uçu 1 an arı 
d üifiae her ıttn Ye ihaleye iştln\k tirlk edeceklerin de vakti m.ıayye • B • t libl' 
edeeeklerin de 29" .. 3. :J2 salı gif. ninde komisyonumuza müracaatlara 10 defası yüz kuruştur • u senenın en a 1 
• uat 15 te komiayonumuza miıra (157) (1192) Klrahk kat - idarehane, mua'°e· 
aatlan. (156) (1166) • • • r.eha:ıe veya ikamet için, iki oda. An- h 

• • • Kol .. nfu ihtiyacı irin aleni müza • kara. caddrsinde 52 numaralı eve miıra Kumbara sa ıplerı· ...... acht efrat karyolası alınacak • " cıat ~ 
tır. ihalesi 30 • 3 • 932 ~:ırşnmba gü • yedeyle satın alınacak: 150,000 kllo fu 
4i t 15 t k il d nn odununun ihalesi 1l nisan 932 Acele aatllık - Fındıklı dere içi ~ 
~. Ta~,ı:D y::~::ı:ı):::: pazartest gUnU saat 15' te icra edile· Osman çavuş yokuşunda 15 17 numa -~-~,1,..-
mek Te prtaamesinı almak f. re h r cektlr. Tııliplerin Yaktinde komisyon- ralı evler ucuzc. sau'ıkhr. Denize neza· 
liln ve puarl«ia iftirôk edeceklerin da bulunmalacı ve evsafla prtname- retleri vardır. lçfndekflere müracaat (2666) 

YIPtl •U•)')'eninde kom·syonumuza s·nı almak istiyenleria her sün ko • 
i,rr.aatlan. (1:>1) (1164) ısyona müraeaatlan. (147) (1120) Tebdllhava etmek lstlren• 

• • • • • • lere - Bah~li ve d rt oda1ı müstakil 
iL O. fhtlyucı ifn SO ç"ft 13 t ~ GUlhane hastanesi kaloriferi 6459 ku tanışla bir yah - ralıknr. Arzu f'den· 

•ltı ·-'- k-mu pa ı la el na • ler Bey eıbeyinde iskele civanndı be 
--~ -~- llrıl 72 kuruş bedeli ke§ifle kapalı 

calıtır. lbalui 30 • 3 • 932 ,.8 m'-'" 1 destanlt t üsnu beyin 2 numaralı hane-
~ u;~ zarfla mllnıüasaya konmuştur. · ha · 

-n-ı -·• 16 .aa komi onamuzda - sine milracaatlın. •- _,... ~ "~ lesi 6 nisan 932 ~arşamba gilııü saat 
:pılaeaktır. Taliplerin rtnameslni al· 15 te yapılacaktır. Tallplerln ıartaa
~ bere her a.ma ve ihaleye 1 ti • 
)Ak J~n de maa,Jyea atte komisyo- mesini almak iizere her ciin ve mfi • 
.1t•ıııa • racaatlan. u··) (116 ) nakasaya i tfTak ede(eklerfn vakti 

(80.000) llrara kadar satı· 
ilk ......... , olanlara - Bey 
oğlunda lstiklll caddesi Galat.ada, Ka
rakoy, lstanbuJ clhednde Bahçtkapusu maayyenlnde mektuplannrn koml11yo 

n mı Y, Oalıkpızan 
'--'--f ·-".,,P'nT·-1ft 

K. O. Jhtiyaeı için 14.250 kilo yaa -
tık ve yatak yfinll alrnaeaktır. ihale-
si :ro • 3 - 932 çarşamba ıUnfi saat 
16,30 da komisyonumuzda nprlae11k
tır. Taliplerin prtnameeini almak, nli 
manedni _görmek here her gtin ve 
ihaleye i tlrAk için de mu•yyen saat 
ıe kcmisyonumôza miiracatlan. (151) 
(1161) 

tıbk mı1&zut olanl•nn lill °" ~çukllft 
bete kadar G&ıatada Mehmet Al P'fa 
haımıda (41) numrqya muracut ~ylemc
lcrl. <Mnt6r 11J1balatrca olmak tuule 
beheri 1ir1Pi -beşer tlin Vctr• daha fula 
l.ıymette iıç- dört matmda olabilir}. 

Serrar 111emur ı.U,Oruz -
Zabitana memurlar ve a e erine ve Mir 
kimselere '°f'rli mallar satmak üzere Is 
tlhdam ed lecektlr On 1 rı dtpoıltl• 9 14 
arasınc:ll, Sıdtan hamamında Dikranyan 
hanında bir l'umırava ın6raeaat C!695ı l la. Mk. dAa iı. komaıronu j 

__ uınıen ~ SEYRISEFAIN 
Maltepe Askeri lisesi içki 215 adetlt-~-------------1: 

yatak lrtüfi aleilt mtiaakasa sureti .. Merte.z aceatası GıJata ki5pr0fıısr B 2623 

le sama aUnacaktır. Mihlakasası 2 n.!• Sobe A, Sirkeci M h rdar racle Haa .2140 

san 93Z eamartesl gönü saat 16 ya Trabzon Po•taaı 
kadar Harbiye mektebindeki satm al-
ma komi yonuncla icra krlrnacaktır. ( KARADENiZ ) 30 Mart 
Taliplerin prtname Ye nümuneskti çarıamba 18 de. 
g .. rmek için komJsyona müracaatları ı:;;~~~~~~~;;~iii;;;;i! 
ve ftt"rak icin de- J11U81'7en vaktinde 111 
komisyonda hazır buluamalan. (240) Kadın ve <foium bastabl(ları 
(912) Mlitebassııı 

• • • l:>oj.Uor 
Konya askeri arta mektebi için Hnıeyln Na it 

250 adet yün f :inilA aleni mlnakasa U 
suretlle satın almacaktır. Miaakua- Türb~. eıki ffa A'iahmer bm•11 
11 2 nisan 932 eumaJ1esi günU saat lE No. Tel 226 2120 
1a kadar Harbiye mektebindeki sabn ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!.!!!!!!!!!I 
alma komisyonunda icra kılmaeaktir:J•.-- V 
Taliplerin prtname ve nDmunesl • 
nf aörm k iç a komisyona mUracaat
lan Ye lftirak için de muayyen v k • 
tlnde komtsronda hazır Jnılunmalan, 

2500 lira mükifatlı 
932 birinci kurası 
1 Nisanda çekiliyor 

• 


