
Bugün 5 inci 
Sayıf ~mızda : 
Gençlik 

15 fnclYıl • Sayı : 5122 

Mühim bir 
istatistik 

Fransa devlet bankası son za
manlarda altı senedenberi yeni
den ihraç ettiği banknot mikdan 
hakkında bir istatistik neşretmi§• 
tir. Bu istatistik cihan iktısadi 
buhranından mütevellit beyncl 
milel mali emniyetsizliğin dere
cesini göstermek itibariyle çok 
mühim bir vesikadır. 

31 kinuouev;eı 1926 tarihin· 
de Fransız devlet bafikasımn 
mevkii tedavüle ihraç ettiği ban
knot mikdarı (25) milyar (500) 
milyondu. 1927 kanunuevvelinde 
bu ınikdar (56) milyara çık
mıştır. 1928 de (62), 1929 <la 
(68), 1930 da (76), 1931 kanunu
evvelinde (83) milyar, (5..,0) mil
Yonu bulmuştur. Bu rakamlara 
göre, beş sene zarfaoda mevkii 
tedavüle fazla olarak yeniden 
(31) milyar frank lak banknot ih
raç edilmiştir. Bu mikdar, Fran
gın bugünkü kıymetine nisbetle 
T~rkiye devlet bütçes:nin on beş 
Dııs\i bir para demektir. 

Acaba ihraç edilen bu ban
knotlar en ziyade kaç Franklık 
ol anlardan.ıır? Mevzuu bahs is
tatistik bu noktayı da tenvir 
etmiştir: H ~r gün e!den ele ge
Çen, günlük ihtiyaçlar için kul
lanı ' an banknotlar, yani (1) (5) 
00) (50', hatta (100 franklık 
~an <notlar hemen hiç artmamış 
ıdıbidir; çünkü bu cins banknotlar· 

an · . pıyasa da artan miktar 4 
~ılyardan ibarettir. 500 ve 1000 .::nkhk. büyük banknotlardan 
butn nııktar 26 milyar Franğı 

aıu tur O 
zarfında F emek ki beş sene 
sını f 
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kar hep p :vasada tedavül 
me · • -

larda ~ın değil, sadece kasa-
olayca saklanmak için 

aranan cinslerd d. H' en ır. 
ıç süphe yoktur ki beş sene 

e~~el bu 30 milyar Franklık 
:~tedavil servet muhtelif ban
~ aran kasalannda bulunuyordu. 
~adan kredi olarak muhtelif 

nıUeasesel •1. ere ve şahıslara ve· 
rı ıyordu y h 

· a ut doğrudan doğ· 
rulya dıabipleri tarafından kulla
na ıyor u B 
t d "I · u paraların piyasada 
e avu etaı . d b . esın en iş ilemi 
mudtelıf şekillerde istifade edi
yor u. 
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Dünkü 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebe inden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 
60 ,. n 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4. 5 " 
L:iraoları idare rıırarındıın hedive edilir. 

Sayısı S Kuruf 

Hidise 
- - ----

Kalamış vapuru Köprüde bir haylı 
macera gecirdi s ıyen erın ~ bükllmleri tastik edildi § 

Tasavvuru i Anka~ 11 (Vakıt) - Büyük \ Bir 
~ MiHet Meclisi bugün Reis Kazim ff 

Kanunlar birle,tirilecek, g Paaş Hazretlerinin riyasetinde ~ 

kaç ateşçi 
söyllyerek 

maaşlarını alamadıklarını 
çalışmak istemediler 

harbiye nezaretleri yeri• ~ toplanmı§tır. Meclisin 1931 senesi g 
g bütçesinde 189 bin ve muhtelif de· ~ 

ne sulh nezaretleri -~ vairin 1931 bütçesinde 84 bin kl!· ~ 
yapılacakbr € sür liralık münakale yapılması ~ 

H al h . d alı an be·-.. •-ı- ~ hakkındaki kanun layihasını mü· ~ 
arp ey ın e ç f ' •·-· = zakere ve k b l t ·eri· '= 

lel bir teşekkülün Türkiye ve 1J4rk mü ~ . . a u e mı~~ır. § 
mesaili olduğunu söyliyen Mm. Des ~ Hımayeıetfale yardım olarak g 
F ere'in hariciye ookUi Tevfik § nisanın 20 nci gününıden 30 üncü '§ 
R~gtü Beyi Cencvreye hareketinden ~ gününe kadar bihlmum adi mek - ~ 
eı•!ı ziyaret ederek makıatlarını izah ~ tupl~ra birer, taah.h~tlü ve kıy - ~ 
ettiği,-ıi ve bu hususta harfriye vekili. :§ metlı .mektuplara ıkaşer, telgraf • ~ 
muin kendisine ''Türkiyenin sulhper- ~ lara üçer kuru~Juk ve kartlara E 

oldug~unu ve Türkiyede sulh ~ 20 ~r parala~ pul yapıştırılması ~ 
ver - ha1·ı.. d k' . r l -propanğand<J3ı yapmıya hacet olma - ~ ~ n a 1 kanun m~sta.ce. ıyet e i 
dığını söylcdi~irıi yazmJftık. ~ müzakere ve kabul edılmıştır. ~ 

Madam Salacha Des Fougere dün i Katil (Ürmüy1e maznun olan ~ 
kendisiyle görüşen bir nu.ıharririmize ! Tarsuslu Veli, Day!oğlu Mehmet ~ 

1 Alttarah 2 inci sayfada l ~ Çavuş ve Mihaliççığın Doğan kö- § 
5 yünden Strumcalı Malik namı di- E 

eni mücadelelere 
hazır.lanınız ! 

Bitler bir beyanna
me neşretti 

Tekrar kabtne te,klllne m • 
mur edllen Her BrUnlng 

~ ğer Ahmet hakkındaki idam hü • ~ 
! kümleri tasdik edilmiştir. ~ 
~ Ağıllar ka.nununun birinci mad. i 
§ desinde tayin edilen müddetin üç i 
~ sene müddetle temdidine ait ka • § 
~ nun mUzakere edilerek kabul olun'.! i 
i mu~u~ 1 
~ Müteakiben Meclis müzakeratı- ~ 
i nın nisanın 21 inci gününe kadar i 
i tehiri ha'kikında Riyaset makamı i 
i tarafmdan vaki teklif kabul edile- § 
5 rek içtimaa nihayet verilmiştir. ~ 
\ı.ıııuııııııı11111ııııııı111ıııııııı1111111ııııııııııı•••ııııııııııııııııııııı~ 

100 bin lira 
----

DUnktl piyangoda 
klmler kazandı ? 

Tayyare plyaagoııunun oa lklael ~rtip 
Oç11acil keflde!Jlne dl1a DarllllUnun konferans 
lalonunda baflandllllftır, Bllyi)k lkramlye
lerln çap \"e bu arada k"'fldenln en btıyük 
lkl'amlyea.I olan 100 bin Ura S'J,818 numaralı 
bilete çıkımttır. 

Öfrm4lflmlze göre l 00 bln lira flkall nu 
maranın onda bir parçası Dannoa lıımlncle 
bir mmevl kıuııdadır. 25 bin liralık ikra
miyeyi kazanan biletin bir parçaaı da lıtan· 
bul Hava gazı tlrkeU IDNnurlanndan .Jözef 
efendi ve dört arkaeiqmda bulunmakt:ıcbr. 

Bu numaralar muntazam bir Uııte tıalln· 
dfı yedln~I aayfanmdadır. 

Bir müddet eı•t'el Azapkapıdaki 

fabrikada çalışan Seyrisefain amelc
sinden bir kısml maaşlarının vaktin· 
de verilmemesi dolayısigle ralışmak 
istememişler, fakat 
aralarındaki ihU -
laf halledUmifti. 

Dün de Köprüde 
bu hadisenin devamı 
malıiyetinde addedi • 
lebUecek bir vak'a 
olmuıtur. 

le altıya çeyrek kala Pendik vapuru
nun kaptanı ve yedek bir ateşçiyle 
hareket edebilmiştir. Gemide çfma
cı kalmadığından vapurun halatlannr 

Dün akşam Köp • 
rüden Kadıköyüne 

beşi beş postasını ya· 
pacak olan Kalamış 
vapuru Köprüye gel· 
diği zaman söylen • 

rakın unmere 1,11,en Seyrlaefaln vapurlen 

diğine göre '\'apurun bazı ateşçileriy
le makinisti ve bir kısım müretteba · 
tı: 

- Biz artık çalışamayız.. 
Diyerek gemiden çıkmışlardır. Bu 

sırada bir kısım halk vapura binımiş 
ve Köprü üzerinde kalabalık gittikçe 
attmıya b.aşlamıftlr, Bu arada bir kaç 
ateşçı derhal getirilen yedek amelele
rin vapura girmelerine mani olmak 
istemişlerdir. Bunun üzerine polise 
müracaat edilmit ve gelaımemurlar 
sekiz kişiyi :tevkif etmişlerdir. 

Nihayet ,·apur haddinden faıla 
yoku almış ıve ü~ ~eyrek saat teehhür 

yolcular ,.e hammallar almak mee • 
buriyetinde kalmışlardır. 

Bu seferde k8mU bltl~or 
Fakat vapur Sarayburnu hlzalan-

na geldiği zaman ateşçisi olmadıfm • 
dan kömü bitmiş ,.e yolda kalmış • 
tır. 

Vapuruıı çaldığı düdükler iizerlne 
derhal bir .motör ~ önderilmiş ve o sı .. 
rada ve oradan ge~en bir gaz motÖo 
ründen de iki kişi amele olarak 't'apu• 
ra alınmış \'e npur yoluna devam • 
miştir. 

Bundan başka Heybeli ve Moda va 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Normal kazanç nedir? 
Tüccar soruyor, Oda 

tetkikat yapıyor 
-------------------~----Ticaret müdürlüğü tarafından 

muhtelif eşyalann maliyd fiatları 
ile satış fiatlan üzerinde tetkikat ya 
pıldığını yazmıştık. Bu tetkikat bir 
çok eşyalar üzerine teşmil edilmekle 
beraber üç safhadan yapılmaktadır. 
Müdüriyet evelfı toptancıların bun • 
dan sonra da ikinci ,.c diğer ellerin 
bir eşya üzerine koydukları kazanç
Jan tetkik etmektedir. Bu münase • 
betle toptancılarda müdiriyete müra 

lunmaktadır. Bu hakkı muhtelif ıne 
selelerde kullanan tlcard müdüriye
ti son zamanlarda bunu mutavassıt 

tüccarların muamel:ttına da teşmil et 
tiği cihetle normal zamanlardaki Ur 
dan fazlasına ınal sattd<lan tebeyyiill 
eden her tacil' hakkında da takkikat 
icrasına karar vermipir. 

Almanyada Reisicllmbur inli· 
babının neticesini, rey miktarla
riyle birlikte, dünkii niiıhamız
da blitlln refiklerimizden evvel, 
bildirdik. Yeniden Reisi Cüm
bur intihap olunan Hindenburg, 
usulen istifasını veren Baş Vekil 
Brüningi tekrar yeni kabineyi 
teşkile memur etmiştir. 

•••••••••••••-ıl caat ederek kendilerine azami n aş
gari bir kazanç tayin edilmek sure . 

Bu kararı haber alan matavwıt
lar müdiriyete de mürHa.at ederek 
]>iyasaya göre kendilerine muayyen 
\'e meşru bir i<!ır teshitini istemişler
dir. 

Diğer taraftan gerek Hinden· 
burg. herek Hitler, meali dik· 
kate şayan iki beyenname neş
retmişlerdir. Bunlar ve Alman
yada ki yeni vazıyet etrafındaki 
tadilat, altıncı sayfamız~adır. 

Akisler: 

Tuzak 
Geu, Balık pazanndan ton vapu

ra, yahut Beyoğlundan lıtanbula dö 
nen iş veya keyif erbabı pek iyi bi • 
lir: Köprünün IJOYa kaldırımları ü -
zerinde, ger yer, ~ç yaşından on ya
ıına kadar saJıipsız çocuklar yatmak 

tiyle ticaret müdiriyetinin araştır -
dığı ihtikardan ııe suretle kaçınabi
Je(eklerini sormuşlardır. Ticaret 
müdüriyetinin noktai nazarı şudur: 

Müdiriyet tetkikatta ltulnnatak 
kah\·e, gaz, şeker, pirinç ve •aire gi
bi hari5ten ithal edilen mallann met 
ru bir kar iHh·esiyle kaç kuruşa ka
dar gatıldığı takditde buıi1111 ihtikir 
olmadığını bildiretek ve bu fiattan 
fazla . atanlar hakkında ~kiyette 
bulunacaktır. 

l\tileade Jesl tadır. 

Bir toptancı mağazasına kadar ge
tirdiği eşyanın bilumum masrafını 
çıkardıktan sonra b:rakacağı muay .1 
yen miktardaki kazançtan fazla bir 
kazanç temini maksadiyle hareket et 
tiği takdirde bunu 1913 numaralı ka 
nunun birinci maddt.Sine muhalif ha 

Islak bir karanlık içinde, denizin reket edilmiş olmak suretinde telak
vahıi teıi.ni ve yıldızlann uzak pırıl ki etmek mecburiyetinde olduğundan 

Dün kahve tüccarlarından bazıl 
rı da müracaat ederek keiııdilerine 
normal bir kar tayin edilmesini fst 
mişlerdir. 

Torı11 llecmı N 1 M ""' d. Me h - ası 8 fae '• çok karga vurdun mu? 
aorh:ı.:~.:-~•r - Yoh, heç vurmamltem •• ille hemmlalnl 

Ticaret müdüriyeti bundan başk 
kuru kahveciler hakkında da tetkika 
yapmaktadır. 

tıaını teyreden bu paçavralara bü • da bu n~\'i t<lptancı hakkında müdde 
rünmüş canlı et parçaları, sarhoşlln iumumiline şikayet hak)una malik bu 
me.rhametini, yorgunun gafletini avı -K-l_m_y_a _ _ _ -·------.....:.------------~----
lıyan birer tuzaktır. 

Birkac aene evvel, Galatada nıek. Talebesi 
tebi bile keşfedilen b;r dUenci şebe .... Darülfünun fen 
kesi, zaman zaman, kadın ve erkek f k-ı a u teıi kimya 
aktörlerini, kôlı kör, kôh topal, kcilı 

şubesi talebeleri çolak kıyafetine sokarak, irili u -
aralarında bir ce· 

faklı, memleketin dört tarafına yayı-
yor ve hallan ha.~sasiyetini dolandı • miyet kurmak 
rıgor. için dün Halkevin· 

Bunların. dızdızcılık, mantarcılık de toplaomıılar 
gibi türlü isimler ue türlü hünerler- ve koouımuılar· 
le her gün bir ıafdili aldatan serse • dır. Konuşma ha· 
rUerden M farla var? Ortada deoi - raretli ve mDsbe{ 
ıen cürüm değU, alettir. Yankesicinin olmuş,samimi bu· 
iki mehareUi parmakla yaptığı vur . 
11unu bunltır iki damla ttahtc göz ya- bıhaller yapılınıt· 
fıyla yapıyorlar! br. Resmimız bu toplantıda bulunan talebelerden bir k••••ı p 

Yusuf Ziya teriyor. 
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llhat konferansı açıldı. Konferan51n p· b 1 d. Berlindeki süikast 
umuml kmnfayonunun öğleden sonra ıre e e ıye 
)'8.paealt içtimada Amerikan murah- R . 1. v. Tahkikah 
hası M. Gipton'un müzakereye mUda- eJS tgı ----
hale edeceği teyid olunmaktadır. · Mesele ehemmiyetle takip 

:'.\L Gipson koııferansa bir karar Veolzellsllcr kazandı ediliyor 
su~ti pr~jesi teklif edecektir. ~u ka- Pire l l ( Husuıi ) Buradaki Berlin 11, ( B.A ) - Marşal 
:rar suretinde sulh zamanında agrr ve . ' . . · Hindeoborg ile diğer bir. çok 
ayyar topçu kunetıeriyJe gaz isti • ~eledıye ınta~bah, ço~ bar.are.t· ıevat Rayış bank mlldürü M. 
malinin ortadan kaldırılması, har h oldu. Netıcede kralıyetcılerın Lutgere telgraf çekerek suikast• · 
zamanındaysa. bu sil:ih1arın istlma~ namzedi9 Stratiyis kaybetti .. Veni ten kurtulmuş olmasından dola-
hususanun men'i ta,·sfye edilmektedir. zelistlerin namzedi amiral Miya· yı kendisini tebrik etmiılerdir. 

aa,veklller içtimaı ilis belediye reiıliğine seçildi. Doktur Maks Rossen ile crüm 
Berlin, 10 (Türkiıe) - Baıve- Yunan gazeteleri, intihabat ıerilli Verner Kerstherio hare-

kil doktor Brlining gelecek çar- neticesinden uzun uzadıya bah- ketinin mutaassıpların işi oldugu 
ıamba güan Cenevreye hareket aediyorlar. zannedilmektedir. 
ederek lngiltere, ltalya hariciye -----------
nazırlariyle Fransız başvekili B • h 1 istintak bu· sabah başlıyacak
arHında Yukubulacak müzake• ır aya tır. Şimdiki halde poliı meseleyi 
rata ittirak edecektir. Amerika tenvire uğraşmaktadır. Polis sui-
bariciye nazm Stimıon baftamn ( Üst ı.ıafı birinci nyfıdı J kastte methaldar olmaları muh-
ıonuna dojru Cenevrede bek· menaup olduğu birliğin gaye•i ve fa· temel bulunan diğer iki şahsın 
lenilmektedir. aliyeti hakkında fll izahatı vemıiftir: vak'a esnasında nerde bu!unduk-

lnfiltere baıvekili Makdonal- · Harp fellkeHlr. )arını tsbite oğraşmaktadır. 
dıa, birkaç. giln için Cenevreye _ Harbin, beteriyet için en büyük Bu iki ~abis doktor Roısenin 
ıelip ıelmiyeceğine dair benlh: ve belki de yeglne bir felaket, ıstırap oğlu ile merhunat dellalı olan 
bir karar •erilmemiftir. TahdidJ ve m4tem membaı olduğunu da zan . Valt~r Heindir. 
teslibat konferansı paskalya yor· nederim, aldı b&§lnda hi~ kimsenin 
tularındaa ıonra yarın ilk içti- §Üphesi yoktur. Harbin bir cürüm, \' ulyus Berger şirk eti 
timamı yapacaktır. Yann aynı bir cinayet, A.fet olduğunu da rene Kill b d hk .... 
zamanda konferansı da içtimala- herkes kabul etmiştir. Fakat bir çok 8 ya 8 ma Um •• 
rma bqbyacakbr. Almanyayı klmeenin bilmedlfi ve JuiUedemediği Kütahya, 10 lVakıt) - Yul-
bu konferansta doktor BraYo nokta, milletler arumdakf kıtale yuı Bergu şirketi bura mahke-
temsil edecektir. Baıvekiller iç· ınlnl olabilımek i~ln bir ~are olup ol· mesi tarafından 12 bin liraya 
timaının iyi neticeler vereceği madıfıdır. hk· d'I · t' B b 
tabmin ediliyor. M 1 h 11 dll 1 1 ma um e ı mış ır. unuo se e· 

ese e a e m '.. b' d ........................... --............... .-..... .... 
purlarmda bir kısmı işçilerin de ç.a· 
ll§maınak ve getirilen yedek amelenin 
\•apura girmesine mAni olmak istedik 
]eri oayi ol111u~ da bu şayia teyid e
dilmemi§tir. Haklarında kanuni ta· 

Birliğimiz bu müşkUI meseleyi hal· 1 f~ ur: . . 
Jetmi,tfr. Size bunu misallerle izah Kutahya tıcaret odası, her tı· 
edeyim: caret müuseaesi gibi Yulyus 

.. 
klbat yapılanlann yirmi kadar oldu . 
fa slyJeniyordu. 

Bir kısım işçilerin çalı~mak iste • 
meyfılerinin sebebi yukarda da işn -
:ret ettiğimiz gibi maaşlarının bir müd 
det gecikmesidir. Dün bunlardan bi· 
ri, niçin ç.alıfJllak istemediklerini so • 
ı an bir m11'harririmize şun1an söy -
lemittfr: 

Beşeriyetin ilk devrelerinde insan. Berger tirketioi de odaya aza 
1ar aralanndaki fhtillflan, birlerleri- kaydetmek istemiş fakat şirket 
:ni bofulamak suretiyle, kendileri hal buna muYafakat etmemiştir. Bu
Jederle~di. Mede~iyet!n terakkisi bu nun üzerine oda, tirket aJeybine 
na m!nı oldu. Şımdi ınsanlar, ara • bir dava açmıflır. Neticede ka· 
larmdaki ihtiJUlan mahkemeler hal- - · d b k d k · 
1 tt·~ · · b' bi 1 .. --L· . .b. yıt ucrelın en aş a ceza a a· e ıgi ı~ın, ır r ennı omlltSı gı ı . . 
buğazlamıyorlar. rarlaştırılmı:' ve şırketten 12 bın 

Biz, bu e8&sa. istinat ediyoruz. Na- lira alınmasına hnkmolunmuşlur. 

"' - -Ne ~palrm? iki bu~uk aydan 
beri esuh bir para alamadık ki,.. Şu
bat a)"lnda 10 lira aldık. Sonra her on 

sıl fert uasındalil bofu~maya, me • 
deni memleketlerde mlnl ohma.,.ldise, 
mutetler arasmdaki boğuşmanın, har 
bin de bu ~ekiJde önüne geçmek pek 
A.ta kabildir. 

be§ sinde bir de be§er lira verdiler. Harpler ceza g&rmell dlrf 
O kadar .. Bizim istediğimiz hakkımı· Fertler aruında yapılan katnter 
mı verilmesidir .. Yoksa ba§ka hiç bir nuıl bir cürüm addediliyor ve- katil • 
fikrimiz yoktur... Hepimizin alacağı Jer eezaJandrnbyorwa, kütle1er arasın 
nrilir verilmez, derhal çalrşmıya ba~ daki katmer, yani harpler de o şe -
Jryacafız.. Mademki hakkmıızdır. El- kilde ceza görmelWir. • 
bette "Verilecektir- Seyrieefafn .idare • Birliğimizin müdafaa ettlii ve ka· 
alnln buna geciktirmiyeeeğhtf zanne- bulUnü istediği proje 1908 de Henri 

. eliyoruz.,, Demont adlı bir Fransız ta.raf mdan 
Diler taraftan Seyrisef ain idaresi hazrrlamnıştır. 

ftliyetten haberdu edilmif, ispek· Birliğimiz bu projenin tatbiki ve 
ior BOrha.nettf n Bey, muavin Ali ve kabul edilmesini temin maksadlyle 
Htisnll kaptan Beyler derhal ametey- çalışmak üzere tqekktil etmi~tir. Is · 
Jı teınua batlamrşlar ve ~alr~alarr• mi "Union Universelle Poar Suppri • 
ar, yarm bndflerlne para verebile- mer eıe erime: La Guerre" "Bir dna • 
uk1erf nf 8iylemişler ve ihtilAf halle- yet ola.n harbi kaldırmak birliği,, dir. 
4ilmiştir. Projemizin esaslan şunlardrr: 

Bu hadi.seyüzünden dün a.Xpm 4 Kanun blrle4tlrllecek 
posta yanln§llr saat tei'hhOrle kalk • Evvell cihan mntet1erinin kanun· 

· IDlf Ye ihtiyat ameleyle seferler 'ıntf. lan birleşttri1ecek ve dört kanunluk 

V eoizelos hasta 
Atina, 11 nisan - (Hususi) 

Cenenede Cemiyeti akvam mali 
komisyonunda Yunanistana ya
pılacak mali yardım meselesinin 
müzakeresinde, M. Venize!os, 
hazır bulunmak niyetindndir. 

Fakat, şiddetlice soğuk aldı-

ğından, evinden çıkamamaktadır. 
Bu itibarla bizzat hazır bulunup 
bulunamıyacağı, benuz belli 
değildir. 

Atina, 11 (A.A) - Yunınis· 
tan bankasının altın karşılığının 
nisbeti,umuml taahhütler itibarile 
34, 45 yllzde ve tedavül mevki· 
inde bulunan bankrıotlar itibarile 
de 37,41 yüzdür. 

Hayvanları 
koruyunuz 

zama •atmuftar. bir "Milletler hukuku,, hazırlanacak· Mualllm Nilöter hanım mek· . 
Seyrlsefaln ile diyor? tır. Banlar, milletler kanuna, bey· teplerl gezdi çocuklara nesi· 

Hadise haJdmula Sey:risefain fda· 11elmilel ceza kanuna, cihan polbi hat verdi 
Mslnden f1I ma16matı aldık: teşktlltr kanunu ve beynelmilel iş lstanbul Himayeihayvaoat ce· 

- Meaele ehemmiyetli bir ter de• kanunlandır. miyeti azasıadan Cumhuriyet 
ğitdir. Kalam~ vapurunda tiç amele Sonra bir "Cihan ay;an meclisi,. bu 
~J~ istememişler ve diğerlerine lunacak ve nlzım yaztfesini görecek • orta mektebi lnğilizce mualJimi 
de mini ohrıutlardrr. Banlan zabı· tir. Milletler araımdaki iktisadi, ti· Nilöfer hanım, dün Beyoğlu 
ta tevkif etmlttir. Vapur yirmi beş cnrl ihtilatfarı halletmek üzere dört ilk mekteplerinden bir kısmını 
dakika teehhilr1e knlkmıştrr. bma aynlan beynelmilel bir mah· gezerek, çocuklarla hayvanları 

Vall muavlt1I diyor ki: bme ve istinaf mahkemesi buluna • korumak, onlara karıı ş,fkatla 
Vatı mualini Faılı Bey de hadiM caktır. hareket etmek mevzuu etrafın-

hak1nnda şunları söylemiftir: lcrat vasıta da konuşmuıtur. 
- Hadise izam edilecek bir şey de- · Icral vasıta, bütün milletlerden Nilöfer haoım, tu mevzudan 

ğUdlr.. Bir ateşçi, zannederim, Sey. i~tirak edecek ma~Jı gönüllülerden b 
rilefaJn idaresinden gOndeliğtnı ala . mürekkep "Cihan polisi teşkHitı,. o • çocukların anlaya ileceği sade 
madıfr isin, ~lrflll&k fst.ememı,. ar- cak, bil teşki1at dofrudan dofruya bir lisanla bahsetmiş, bu arada 
kadatlarmı da kUHli hareketine imtt. Cihan Ayan meclisinden emir telakki mevzula alakadar bazı hadıscler 
ale tallrik etmt,ıı. edecek, dUnya polis nazaretine tabi ve fıkralarda anlatmıştır. 

Kılavuzların •lklretl bulunacaktır. Nilöfer hanınımın sözleri, ço-
Uman dahfllnde krlbuzlak yap • Harlelre nezaretleri yerine.. cuklar üzerinde çok iyi bi teıir 

eak fmtlyuı Seyrieefalne ait olduğu Aynca, cihaa gençlerinin mAnevl d t 
uJde bazı husWd e§hasm ötedenberi teı1d teallhat fikrinin taammiimüne .. ~~~~ •• ~~!!~! .. ~~: ............. -.................. .. 
lallnızluk yaptıklan görUlmiiştllr. ça1ı~ak fçhı bUtün mem1eket1E:rde Junan 18 eski ,.e yeni Fransız nazırı, 
Serrieefain, polis beflnci pbe mlldflr harbiye nazırlannın yerine birer sulh yüzlerce mebus \'e Ayan azasiyle ta• 
Jflttl 'V&Sltulyle bunlan f,ten menet- 11ezareti ihdae edUeeektir. Harpte nımnış hukukşinaslar kabul etmişler· 
tlnnlt. imtfyuı dahilinde olan bu ~ kullanıla.bilir mMldelerin istihsal o - dir. Beşeriyeti Jtarp af etinden kur • 
ten dofradan dofroya kendisi istifa· lundafu mıntakalarda da daimi kont tarma.k fstiyen, milletlerin birbirle· 
de etmlye karar vermiftir. rol komlsyonlan istihaalltr kontrol e- rini mahva ~alışmalarına m~ni olmak 

H118119! it gören kılAnn:lar dUn vf, deceklerdir. istiyen her münever ada.mın vazifesi 
Jlyete müracaat ederek Seyrisefaini Projemiz; yukanda yaptığım kısa bu projenm evvela Ak-vam cemiyeti, 
tlHY8t etmftler ve bu mUeNeH aley. n nakıs hUlburndan da an]&fllaca· bi1ahare hük!lmetler tarafından ka • 
hine a~tık13n dava bitlnciye kadar ça ğı gibi pek lll tatbik mevkiine ko • bul edilerek, ~atbikine geçimesli . i~in 
~Jarma müsaade istemişlerdir. VJ- nubbilir. Buna birliğimize dahil bn ~alışmak olma1rdır. 
um •• taıtıW ıettik edecektir. J 

Tayyare 
Serğisi 

Atlnada beynelmilel bir sergi 
açaldi 

Arina, 11 (A.A )- Beynelmi
lel tayyare serpisinin kfitat reı· 
mi, bu sabah Zappeyen sarayın· 
da yapılmııtır. 

Sergi, gerek askeri ve gerek 
ticari tayyarecilik aleminde vu
kuka gelen terakkiyatı göıtcr· 
mektedi. 

Bilhassa sergiye Fransa, lngil· 
tere ve Çekoslovakya hava iş
leri nezaretlerinin ittirak etmiş 
oldukları görülmekte ve bu ne· 
ıaretlerden her birinin birer sa· 
salonu bulunmaktadır. 

Yunan bava işleri nezaretinin 
barita&ı, Atina'dan altı hava yo· 
lunun geçmekte olduğunu göste
rmckteir. 

Dokuz komfinlst 
ltalrada mahkOm oldu 

Roma, 11 (A.A.} - Hususi 
mahkeme, dün Milano komünist
lerinden dokuzunu iki ıeneden 
beşer seneye kadar hapis ceza· 
larına mabl<üm etmiş ve dördü 
hakkında beraat kararı vermiş· 
tir. 

Çin· Japon 
işi silrllncemede .. 
Şangbay, 11 (A.A) - Kon· 

feransın cumartesi günü aktolu-
nan heyeti umumiye içtimaanda 
logiliz elçisi tarafından teklif 
edilmit o}an uzlaşma sureti Ja
ponlarca kabul edilmiş, Çinliler 
Japon kıtaatının kat'i surette 
geri çekilmesinin aarib bir taah· 
bftt teklini almasını ve tahliye 
keyfiyetinin 4 ay içinde icra 
ediJmesintni mOtekabilen teklif 
etmişlerdir. 

Bu mukabil teklif, Japonlar 
t,rafından reddedilmiıtir. 

MUddet tayin c. lunmadan 
Şanghay, 11 (A.A) - Çin· 

Japon konfcran11, miiddet tayin 
ohınmadan tehir edilmiştir. 

Tehiri talep eden Çin murah-
haslarının, müzakeratı faydasız 
telakki • ettikleri ve meseleyi 
Cemiyeti Akvam huzuruna ıev
ketmek arzusunda bu\undukları 
zannediliyor. 

bir cenera' 81dUrUldU 
Tokyo, 11 (A.A) - Harbin· 

den verilen malümatata göre 
Kirin kuvvetlerine muarız olan 
kıtahn kumandanlığına S{etirilen 
ve yeni Mançori devletini devir
meğe memur o'an ceneral Tin· 
geheo, muavinleri tarafından 
llan'da katledilmiştir. 

Maktulnn Japon aleyhtarlığı 
hareketini ıiddetle takip etme· 
mek suretile taraftar1arının hoı· 
nutıuzluğunu celbetmit olduğu 
söyleniyor. 

Tahkik heyetini lslemlyorlarmı? 
Cbnaghia, 11 (A.A.) - Yeni 

Mançuri hükumeti, beynelmilel 
tahkik komisyonunda Çin mu· 
rahhası olan M. Vellingtonuo 
Mançuriye girmesine mümanrat 
etmiıtir. 

Komisyon reisi Io'rd Litton, 
M. V elliogtonun Maoçuriye gir
mek halCkı tanınmadığı takdırde 
komiayonun Mançuride tahkikat 
icra etmiyeceğ'ini beyan etmiştir. 

Llndbergln · çocuğu 
Hope~elJ, 1 l (A.A) - Lind

berg'İn çocuğunu kaçıranlarla 
tekrar müzakereye giriımek ar· 
zuaünda olduğunu ve necat fid
yesi olarak vermeyi kabul ettiği 
parayı kijıt para yerine altın 

olarak tesviye etmiye hazır bu
lunduiu söylenmektedir. 

Lindbergin çocuğunu kaçıran
lar, aldıkları klğıt paralardan 

ı...•ınlann numaralarının evvelce 

Mühim bir 
istatistik 

[Baş makaclmlzden mıbaat] 

çıkınca, Avrupada •e Amerik•" 
da bir takım bankalar tediyele
rini tatil etmiye baılayınca, ' 
zamana kadar iş sahasında kul" 
}anılan bu paralar yavaş yaYlf 
çekilmiye, bankalarda tevdiatı 
olanlar paraluanı çekerek doğ
rudan doiruya kendi kasalarıod• 
muhafaza etmiye baıladı. 80 
suretle bir çok kimselerin par•" 
larını bankalardan ve İf sahasır 

dan çekerek kendi kasalarında ıntr 
haf aza etmiye meyletmeleri, Def" 
let bankasının büyük banknot"' 
larından fazla talepler vuku bul
masına sebep olmuşh1r. Bu ta"' 
lepler neticesindedirki F ransı 
Devlet bankası, beş sene zar" 
fında 31 milyar franklık fazlı 
banknot çıkarmıştır. Tabii olarak 
bu banknotları çıkaran bankanıo 
kasalarında da altın mikdarı 
o nisbette artmı§tır. 

Görülüyor ki Fransa devlet 
bankasının kasalarında toplanan 
ve bugün bütün cihanın gıpte 

hislerini uyandıran altınlar bu 
memleket için bir servet ve re• 
fah alameti değildir. Bilakis ik"' 
tısadi ve mali buhran denileo 
içtimai hastalığın göze çarpan 
en mühim alimet!erinden biridir. 
Bu alamet, beynelmilel iktısadt 
ve mali sabadaki emniyetsizliğin 
tezahüratından başka birşey de• 
ğildir. Ve bu, yalnız F ranaaya 
mahsus bir hal olmayıp parası 
sajılam olan ve o\mıyan diğer 
her memlekette az çok vaki bir 
ş~ydir. Şu kadar var ki banka
lar&ıki tevdiatlarmı çekenlerin 
hepsi, paralarını banknot ıeklin· 
de saklayacak yerde; bazı rueı»"' 
Iekctlerde emlak ve araziye .Y~ .. 
hrmakta, yahut altın olarak mu
hafaza altına almaktadır. 

Fakat bu hal ebedi olarak 
devam edemez. Her halde piya
sadan çekilerek husuıi kasalar
da saklanan paralar, bir güo 
ortaya çıliacakbr. Yeniden İf 
sahasına dökülecektir. Ve ancak 
o zamandır ki şimdi herkesin 
şikayet ettiii ikhsadi ve mali 
buhran nihayet bulacaktır. Eu· 
nunla beraber, o vakit ikinci 
bır mesele meydana çıkacak, 
şimdi paralannı banknot halinde 
saklayanlar, bu paraların altın 
karşılıklarını ihraç bankaların
dan çekecektir. Şayet banknot 
ihraç eden bankalar bu ihtimali 
evvelden hesap ederek hazırlan
mamış olurlarsa bu defa onlar 
çok müşkil vaziyete düşccekler
d r. Bu bankaların mensup ol
dukJan memleketler de paraları
nın kıymetlerini muhafaza ede
ceklerdir. 

Mehmet Asım 

BABIB 
Hayranı Ertesi 

N lZ AM ET11N 
N A Z. 1 F' in 

Deli Deryall' 
nın 

s o 
eserini 
b a ş 1 

N u 
tefrikaya 
ı y o r! 

ilin edilmesi itibariyle • iıhfadf 
edilmiyeceklerini bifdirmişlerdit• 
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Ruhlardaki ........ •a•"•'•"• Talebe arasında B!l!clz ... t 
Panik Tazminat Deniz hamamlan 

D1111141a bahran ..._ u.ı1ae. Tıp talebe 
Her da bir eemıtea .... fırtıaa:yla Şevki Bev din Yurdund•kl 
~ k•lJl18.yız. Tflıtd:yenln din~ # a 
--raıu önnfklekl naauaruı ı.,.. Ankaraya gitti Hadisenin neticesi 
ıatorı-ı- lktısat ..._ .. .., at · latanilalclaki etabll Rmalara, MUli TOrk talebe birUfbıia 
raı,a., IU'Uanaın clelilm• dnnslle Aaadoluda bl--LLL•-n elllftle • r aada parplflı • l"a&'ll&la mıamname kom:ıyonu IOD top-

lmpıanterıata ,.mı_, •l•uı mukabil Aakera itilir.emesi laaıpacl., her cwııJa bir ictima 
llftıf d.,....er, l&llllBtılar,... mucibince Yaua lıllatmetlnin J•palmaıına, iki mlHeaklp ieti 
lliaeütı. Eül bir teki .. ,mı .... u. verdiii 155 bin lapiı lirdınm maa ıeJmiyen asanın mtitafi 
il c1.,.. ti:vor: dajıblmaaına Ma,11 lclad• bat- addeclilmeaine, bir milli falebe 

A - l•paratorlatn .. ı.att Jaaa...:...::ı..a....... ~-~· Tram.;-.J-•-ı· • • a.-b-'· .... _._ gaaur, uvva -v-aas marıı tanzıma için m.... ••a 
~· ..Sea at.at .._...._ :veni etaL11 mllll•-•--a tasmfaat 1 bf 
llQ' •te•• doin ,.P,.ru. vaa ......- ap maw •• ba,ra•iırteli r 

Yenı fıntiJUlara pa:ydoe dl)'oru. teftlab lmmen yapdmafbr. gezinti tertibine ksar vermiftir. 
~~~· maatıııu dapnaa kendini Fakat otabli acldedildlkleri Le,11 tal .... ,.....Ulldakl 
-.np edın • dmrlk si)'Ultlne memleketlerla haricinde balllllan ... dl .. nln ..uceel 
:.lbblı tedbir alıyorm. (Konten • etabU Rum •eya etabll m1.ıa- B1r mlddet enci Tıp talebe 

> 11111111 tau1 .. tıa ~ık ılmriik manl1ra paralarının g&aderlle· yurclmacla mildir Tevfik beıle 
::-•• ta• aldtdır. lfbteha. bUmesi için Terk •• Yunan baa talebeler an•da bir ba· 

• bir hqbenta ~ek bir tef1k · d" ı • -~ ttl ~.d•, Mr ........ •-.w.ııe •----. b8k6metlerJnin kambi10 mlllaa· 11e o mat •e aabhıye muıe .-
~ _,.... ~ -~-- desi vermesi llzımıeJmektedir. leri tahkikatlanaua aeticeliai 

Y•t 11aelenir kanabnt teessh Banan i~ bitaraf mmahhaı· ftlrllete bildirmlflerdL 
=::.:ır maldlle)'I bonp yenisini Jar TDrk •e Yunan baı anarab· S.lılüye veklleti, Vill1et va· 
l'ltlt •eaektlr. Ba sararl it c.... ballara, lnıilten bankasmclan lduiyle Tıp talebe ymdu •G· 

" lna4.nıtle J&pıldL ıetirilecek taimiaatüll bir k... dirliğine ılnderdili hlr teblfı-
2 - t.paratorlalun laudutlamta mıam, vukanda babaettiSC-iz de 16 efendinin .. bbeden •e 
.... ._.. ........ , ..... le- 1 ·-

,, 7lal •fla7•T• JalJi llJIBllf delil • allkadarlara çekle pderilebll- diter 15 tale.,_. .ele 15 ıGa 
~::n- ba hifatlar ı..a..dekt .... meai içia ka1Dbi,ro lbraa mlla· m:lddetJe talebe JG.l'daaa kabal 
;.... drlltld lalli h'Jakla..; •• adeai Yerilmek kere lalk6met· edilmemelerini biWklDİftir· 
,_ lıir atalta Jaallade dlftm edl· leri aızdiacl• tt ,.bbllllerde bu· S. llldiaedo babw:la 
•t, ll..ı& l•,....terlü -IH7• lunmaa..- temenni etmitlerdir, bir akpm pzeteai kencllleriao 
----· ı..•.ı bitim Baaa.Ja .. wld .. Anka,.,. gltu 1apdu tölipla ralm• baa 
=-=-~B~== =•:: Muhtelit mlbadele komi110· talebeleria yurda pmek iate
.. d ... ~ ı.tauaı S&JJlllll- mmdaki bat marahbasaauz Ş..ki diklerini n batan çıkarmak 
daa •hNı. B1knftek1 .._. pazar Bey don aktam Ankaraya laa· igia ele bir ,.U. alfr•elİ 1ewk
hrl olarak ı.t.bal11 tandı. Da de- reket ebniftir. KomilJoaua dlit edlldlil n aracla baa hadile· :-r feta ... la _... dft'lrlerty • ayhlr faaliyeti llak~ haki- ler oWalmnı 1m7orda. 

•----- •le iulaat nreceld&. H8'baki~ tabldkabnuu tire 
~ laaıfll latalllnll11n ldater • 
~ -4etf•f .. ltaladı. 81,_ Soma 11atllafh me1eleler hak· bunl,na hic Wrinla ..ı ve ea-
-..en 10nra lat&Malaa Ruya ile kmda hakem kararlannm hUdl· 11 yoktur. FılYaki bir iki talebe 

MDraeaatıar. 
Çotalmıya bqladı 

Yazaeyaldqm• dolayaliyle bir 
eok kimnler beledl,.J• mira· 
caat ederek cleais hamamları 
•ide tm.....cta mlAade llte
i6ektedtrler. BeleclpaiD .... i 
bitte ham.....,.. lapla• mi· 
Dait olmadJlmdaa ba sflM mira· 
caaflar i,t t'ellkkl edllmeldecllr. 

Ancak laamamlana açılmamn
data enel lteledi1e banlan fenni 
•• labllt aOldalarclan maayue 
edecek .onra ramtiye verecek· 
tir. 
Plakalar det1tecek 

Beledi)'• pbrimiıdcki reaml, bu_. ye tabi o'°mobillerinia 
pllkalanm deiiftir•i1e karar 
yermiftir. Bu kannn •erilmesin· 
de iki 11ebep amil obauttar. 
Biri pclazleri yqil &zerine 
beyoz yasılı olan pllkalann 
numaralarma uıaktaa ılnDeaia 
,oç ol••· dijeri ele ıeceleri 
bir kasa •ukaunda toflılerin 
fenerlerini llnd8rerek kaÇ19er
meJcridir. 

Yeni ptlldar, ıtmdlzleri uzak· 
tan dalıi okuna bUecek derecede 
yufta olacak " ıeceleri de nu· 
maralara ıpi nrecektir banan 
için f.torlu pllkalar yapbnla· 
caktar. 8a ay IOIUIDcla plüalann 
tebcliU için ıoflrlere aaaanea 
bir mllılet verlleeektir. 

Esnafa ceza kesmek 
SalAhlyetl verilmedi '- ~eaJzlı aahilJeri olan menıle- rilmesi, iki blklm tarafından yurda girmitler, ltlr poliı me· 

..... ..,_"'J&P.. tıtı tl'Ullt tfeareti rejim verilecek kararların taaıJacajı muru kendilerin, veklletin em· 
IUtlaıa,m d.,...eainde1' hakkında hazırlanan .. ota•m riae iltiba etmeleri llzam1.eldi- Belediye reisiyle muaviolerine, 

~-~ mdt lhuaa benzer Tltk tt Yaıt ama iııMelllh9ri IW ldldirlll. • ~1e11 ~ uoafa ce&a ~ ed~ftk 
~ •laller ıWermek •im • tarafmdan tudik ecm..-e naı almak .... .,ı jlri~ Mr icin ~ 'fiıiri IUakkili-

bafh o!dafU l~ln, bu maele Is~ l*lel.e dtN~al claprt tak- da belediye tar ......... - .... . 
...... Jdottı. --~~ Mr •raretl llİll bir •• eYnl ba'ledilmciliü --·-· ... -. Yeba, ne llir laacliae mlraeaat oawu,. ! ..... .. 
bir reJt.ia --. tarllae ~... ...,. ....-~ aW ~ f)fr llltflı•t· ..... farilat si .. temiae çabpcakbr. ŞeyJd 8eJ nnbal-.. ... hirpolls mGf· r . , ..... ~~rfM 
dlllnı OJ1atl ltlı bdar kolayca ke.. aynca komia1cma verilecek tala- ..-- ed~tir. eliti ka~ 
'-hfa •ti 811 tebiılls. Dolan bir liut if0

7le ~· .,aefllll o14Alstll'. tir. 
... .. trı-ı.r1719 ..... nJI· 
"'-. --......... ? ................. .... 
lDIQa ...,....__ tatlıtr. K6'1a ........... . 
... ...:.- •ıa., •tlafa llBraaı Roma htttlli ijla.-. fitl-
hraıa ... c1':::.!rpda )'lkrlallla fa eden Süat hey ,ehrimn 
IUa ... 411r. Raklkt man ıelmiıtir. Keadiıi iki ,nae hedar 

Ta .... s .. ~ ı.a dene.late J&111Qlar Ankaraya sidecektir. uat bey 
ı-..ır. lhGat 1"9•• plbaaaJc ltalJa ile mlauebetimlzia doat· .... Ye··- ...... 

tedaYiye mubtac " t•I• bir 
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l..Jcle ....... .. .... 
mlcldet iltlralıat ede bilmek 
armal,fe istif.,. t•rcila ettifiai 
alJlemiltir. 
ralalana putlia• abl olmüto'· 
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1 Ticaret, iktisat haberleri 1 

Tütün piyasası ne halcJe? 
Ereğli şirketi henüz cevap vermedi 

iş kanunu layihası etr.ıfında 
Ticaret ve sanayi odasında 

bir heyet dünde toj>lanarak itı 

kanır.ıu layihası etrafındaki tet

..--Takvim--
Sah Çarşamba 

t2 nisan 13 nisan 
6 Zilhicce 7 Zilhicce 

Gün doğuşu 5.!9 5.28 
~ batışı 18.45 1847 

Sabah namazı 4.32 4.34 
Ôğle .. 12.15 12.15 
ikindi .. 15 57 15 ŞB 
Akşnm .. 1845 18,47 
Yatsı 

" 
20.21 20.'22 

imsak .. 3,40 3.38 
Yılın geçen günleri 101 102 

kalan .. 266 265 

Italyan rejisinin Samsundaki 
tütün alımı devam etmektedir. 
Şimdiye kadar alınan miktar 120 
bin kilO}'a baliğ olmuştur. ltal
yıınlar ilk partileri 160-190 ku· 
ruı üzerinden aldıkları hald~ son 
günlerde fiyatları 200 buruşa 
çıkarmışludı. 

kilcatına devam etmiştir. 
Diger taraftan iş kanununun ... _. .. ı::ı,:::ıı ---------~-,.

Biritiş Tabakonunda Edirnede 
ki tütün alımı ıoo uin kiloyu 
bulrnu!Jtur. Fa!-<at bu kurnp2nya 
pek düşkün fiyatla rrubayaa yap
maktadır. 

EreOll •lrketi cevap vermedi 
Milli vapurcuları n ticaret ve 

aanayi odasına müracaat ederek 
kömüre5n kendilerine pahalı sa
tıldığından şikayet etlikleri ve 
odanın tatkikda başladığı yazıl· 
mışh. Oda bu husustaki tetkika
tını henüz bitirınemıştir. Bilhassa 
bu i:ıin baqında olduğu idd ı a 

edilen Ereyli şirk et nin odaya 
ceYabı da gelmiştir. 

Lehistan harbiye 
Nazırı şehrimizde 

Lehfotan harhiye nazırı Mare
şal Pılsuds!cy dün saat 19 da 
Romanya vapuri!e lskenderıye
dcn ·tehrimiıe gelmiştir. 

Mareşal vapurda vali muavini 
Fazlı ve polis beşinci şube mli
dürü Kenan Beyler]c dün :;abah 
Ankaradan şehrimize Lehistan 
sefiri M. Kazimir Ol~ovnki, Leh 
koaıo'osu, şehrimizdeki Leh ku
lübQ reisi Leh konso!osluğ'u ve 
sefareti erkanı tarafından karşı
lanmıJ. konsolos namına Mareıa
lın~vcesine bir bukçt vcrilmiş
İlr. 

Mareşal Pilsudsky'ye yaveri 
yDzbaıı Laçinski Ye hueur.ıi dok
toriyle zevcesi refakat ctmekt~ 
dir. Mareıal bu sabah vapurdan 
çıkarak otomobille {ecbde bir 
gezinti yapacak ve öğle fizeri 
ayna vapurla Kastenceye hareket: 
edecektir. 

Ekmek sekiz kuru' on para 
lstanbul belediyesinden 

Ni11nın on üçüncü çarşamba 
gününden itibaren ekmek sekiz 
kuruı onpnra francala on iki 
buçuk kuruştur. ........................................................... 
YJSiyle rey vermişlerdir. 

Mareşal Hindcnburgun muvaffa. 
layetine amil olan diğer bir sebep, 
komihıistlerin faşistlerle mücadeleye 
girişecek, on1an yenmiye muktedir o 
lacak vaziyette bulunmamalnrıdır. 
KomUnistler, faşistler kazandrkları 
takdirde herkesten e\"\'el kendilerini 
istihdaf ederek onlnrı yok edecek -
)erini bildiklerinden, sonra hali ha
zırda faşf~tlere meydan okuyacak 
vaziyette bulunmadrklanndan el al 
tından, fon Hindenburgun kazanma
fll lehinde bulunmuşlar ve reylerini 
ona vermi:. lerdir. 

Bütün bu esbap n avamilin neti
cesi olarak dün Alman otokrasi inin 
mümessili, bu gün Alman demokrasi 
sinin mümessili olan mart»Şal ilin • 
denburg Alman efkarı umumiyesi
nin re)ini kazanmış ve cümhur ril a
setinde kalmıştır. 

Onun cümhur riyasetinde kalma
sının Almanya i~in başlıca iki mana
sı vardır. Birincisi faşistliğin bir 
müddet daha Almanynda iktidar 
mevkiine gelemiyeceği, ikincisi Al -
manyanm kızıllaşmak lehinde bulun 
madığıdrr. 

Hindenburgun cümhur riya eti es 
nasında itidal ve i tikrar kun·etleri 
hiç şüphesiz mühim adınıiar atacak 
ve Almanyanm milli davası lehinde 
aıuvaffakryetler kazanacaklardır. 

• ...._rla mareşahn zaferi Avru 
,anrn 8fllftnet ve fstikran namına da 
mühim bir muvaffakıyet teşkil eder. 

ö. R. 

tatbikiyle alakadar olacak fab
rikacılarla sanayi erbab1 bu bu
:m:Jta ayrıca bir rapor tanzım 

ed~rek iktısat encümenine vere
celderdir .• Sanayi birliği umumi 
~atibi Nazmi Nuri beyle rüfaka
sı ihari mahiyette bir rapor 
hazırlumaktadırlar. Bu rapor u· 
mumun tasvibinden sonra encü
mene p,önderilecektir. 

Fransız kontenjanı 

Frausaya 1 Nioandan haz'ran 
nihayc~ine kadar ithal edilecek 
emteanın l<ontenjan lıstesi şehri· 
miz ticaret ve senayi odasına 
gelmiştir. Oda bu listeyi a laka
darlara tamim ve tebliğ ede
cekt ir 

Mektep sokaldarı 
Ve otomobiller 

Maarif müdürlüğiyle belediye 
riyaseti arasında cereyan eden 
müzal.erat neticcsin~e, şehrimiı 
dah !inde mektep bulunan ıo· 
kakların başlarına beyaz üzerine 
s"yah yaziyie "Mektep,, yazılmış 
p'fıkalar asılmıştır. Şuabata va
pılan bir tamime nazaran ıoför
Jer .. Mektep,. yazılı soka1<1ara 
çok ağır gircceklP.r ve gayet 
ağır ve dikkatli yürüyeceklerdir. 
Bu gibi sokaklarda kaza yapan 
şoförler dığerlerindea daha faz. 
la ce.ıa!andmlacakl.,rdır. 

Adliyede: 

ihtisas 
Mahkemelerinde 
Babıali caddesinde Lokantaci 

lspiro 19 şişe kaçak Yunan 
konyağı dük\iAnında bulundur
mak cürmiyle mahkemeye ve
rilmişti. 

Di.ln 9 uncu ihtisaıı mahke· 
mesinde Ispironun mevkufen 
muhakernesine başlanıldı. 

lspiro bu ~işelerin bir başka
sına ait olduğunu iddiayle bu 
hususta bir takım vesaik gös
terdı ve şişeler dükklmnn ema
neten gelir gelmez memurların 

dükkanımı geldiğini ve kendisini 
yakoladıldarım söyledi. Mahke
me, maznunun gayrı mevkuf 
muhakemeoine ve bu iddiaları
nm ne dereceye kadar doğru 

olduğunun lcsbitine karar vere
rek başka rrünc talık edildi. 

Beraet ettiler 
Tomrukağadan yük alarak 

Bağlarbaşma yük götüren Lefler 
ve Mehmet ismindeki iki hama· 
lın taşıdığı eşyalar arasında ka
çak rakı bulunmuş ve bunlar 
mahkemeye verilmişlerdi. Dün 
ihtisas mahkemesi maznunlar 
hokkmda beraet karan vermiı
tir. 

Çolak Hayri Efendinin 
muhakemesi 

Zabıtaya hakaret etmekten 
maznun Çolak Hayri Efendinin 
ikinci cezada muhakemesine dün 
de devam edildi. 

Muhakeme, maznunun müda· 
faa da bulunClaıı ve karar ve
rilmesi iç"n talik edildi. 
DUnya gazetesinin muhake• 
mesl beraetle netlcelendl 
Matbuat kanununa n;uhalif 

beyanname •ermekten mubake. 
me edilen " Dünya ,, gaıeteıi 

Hava - Dün sıcaldık uamt 12. 
asgırf 2 dereceydi Bu~ün rfü:gAr muta· 
vnssıt poyrazdan esecek, hava yan açık 
yan bulutlu ol:ıcııı.rır. 

Radyo 
tST,\NBUL - 18 dm 19 a kadnr gramo

fon, - 19,SO dan 20,80 a kadar llafq; Bur-
han b<>y heyeti, 20.30 cbn 21 e kadar Re -
flk Ahmet Bey tarafından konfl'nınıı, 2ı 

den 2% yt• kadar llafu: Burhan bey heyeti, 
2.! den 22,SO a kndar orl<estra. 

\'tYANA Y 12.SO konser - 18,to kon-
ıw.r - ı:; plltk - 16,20 b.ıllad - 16,r.O kon 
ser - JS,Oj konııcr - 2Jorkcs1ra kon!K'rl 
- %2,llö llnydu!dcıı pnrç:ı.l:\r - 28,25 dnns. 

HEILSB&RO - 7,30 Jlmnıı tik ,.e mu -
siki - 9,30 jlmn:uıtllt, - J.Z,SO musiki -
17,30 konser. 

BtlKnr::ş lS plAk-18 hafif muMkl-19,10 
musiki - U radyo orkestrruıı - 214,5 prkı 
\'e mu!lkl konseri - ZZ,OS orke'ltr:ı kon!t'· 
rl. 

ROMA - 1S pllik - 18,45 ııea n mu • 
siki - 18,::0 kon~r -zl,'5 konser. 

BUDAPEŞTE - 10,15 salon orkestrn!I 
- 18,05 konııer - 18,SO orkestra kon15er -
20,30 o~ra sonra tlga.u muslldsl. 

OSLO - 18 konııer - 21 M!nfonlk kon-
ser. 

MOSfiO\'A - 0,80 dıın zı e kadar n~rl 
yat. 

\",\RŞO\'A - 18,10 pl!k - JS.35 sen -
fo:ıllc konser - 21,15 konrer - z.ı d:uu. 

PARtS - 0,43 mu'llkJ - 10 haber -
H.30 mmfül - 21,45 bıi.oor - 22,45 radyo 
orkestnuıı. 

Yarın 13 nisan 
VtYA~A - 12,SO konser - ıs.•o konser 

115 plAk - 18 kon!le r - 21 komedJ - 21,15 sen
foni - 28,20 konser \'O dans. 

HEtLSBP.:RO - ı.so Jlmnıı.stlk \'C muııl· 
ki - 9,80 Jlnınnııtlk ._ 1%,40 konııcr - U,Oli 
kon!ler • l '7,30 l<onsor - 19,SO prk mnslklııl 
20 koniler - 21 onr ra - 21,SO dıınıı. 

ntJKREŞ - ıs h:ıfll musiki - 21 ,1yo -
lonw solo • 21,'5 piyano aolo - 22,15 ke -
man solo. 

ROMA - IS p~k - 13,45 ae.'I \'e muıılkl 
konseri - 18,30 konser. 

BUDAPEŞTE - J0,15 kon!l('r - l'7 pllk 
18,%0 hafif muttlkl - 22,20 oda musikisi -
28,2:> konM'r. 

OSJ.O - 18,SO plAk - 21 kon!l<'r - 28,16 
taııınnı. 

JUO~KO\'A - 9 dan 21 e kadar n~rly:ıt 

VhRŞO\'A - 18,2.S plAk - J8,H konııeor 
21,1.S konSt"r - 21,ıtS plynno konseri - 22,·U 
kem:ın konseri - 24 damı. 

P.~Rts - 9,30 Jlınnnstık - 9,45 musiki 
10 haber • 14,30 musiki - %1,4:5 haber - %!,30 
haber - 22,•5 rtıcl.)O tiyatro - 23,15 bıi.ber 
%.& konııe.r • 

BORSA 
11 Nisan 932 "'"Pandl Açıda 

-""'T"-"!""'-...--1 

Kamblro 
Fmsız Frangı 
t Jngiliz lirası Kr. 
• T.L. nıukablll r>ola 
• • 1.lreı 

.. . .. 

,., .. . .. 

fltlı:~ 

llr:ıhnıl 
Is. F'rank 

Lcu 
F'lorln 
Kuron 

~ilin? 
Jlczcı11 

l'ılark 

Zloti 
Pcnı:ö 
l.h 

ı TOrk llruı Dinar 
Çcrvoncc Kurııs 

Nukut 

Fransız Frangı 
1 >olar 
Ingilız lirası 
Liret 

12 3 

Altın 92. 
1ecidİ)C 4 

lhnknot 23 

6 

sahipleri Kemal Tevfık Ye Sırrı 

Bevlar, lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde görülen muhake
leri neticeainde, beraet etmiı
lerdir. 

• Kalpte iğne Tefrka: 

59 

Bu dirseği diSner dönmez, iki 
arkadaş bir katlı. bir kapılı ve 
iki pencereli küçük bir bina 
gördüler. Pencereler, gayet muh
kem kepenklerle kapalıydı. 
Franoy: 

- Tamam, diye haykırdı, bul
duk. 

Mühendis, buram buram ter
liyordu. Rengi sararmıştı. Franoy: 

- Lartig. dedi, neredeyse ha
kikati öğrencceği:ı, korkuyor· 
sunuz, değil mi? 

- Ev ... t.. korkuyorum .. 
Mühendis hay3linde, kapının 

önünde Sonyayı görüyordu. Son
ya, ona, "gelme,, der gibi işa
retler yapıyordu. 

Polis hafiyesi sordt\: 
- istersen vaz geçelim .• he

nüz vakit varken ... 
Mühendis başını kaldırdı; 

Hayır,. dedi, hayır ... 
- O halde aletlerimi alıyo

rum. 
Poiis hafiyesi, bir maymuncuk 

alıp kapının kilidini zorlamıya 

başladı. Biraz sonra : 
- Vay canma, dedi, kilit am-

mada sağlam .. 
- AçJbilecekmisiniz? 
- Eh .. Biraz bu işin" ehliyim. 
Filhakilta kapının bir kanadı 

açılmı,tı. lçcrde, ilk bakışta, &v 
takımları, kürekler, bir yeke gö
rünüyordu. Franoy, pencereleri 
açta ve bir köşeyi göstererek 
hayl:ırdı: 

- Buna ne buyuru!ur? 
Kösede bir dalgıç elbisesi var

dı. Mühcndi• ., titriy.ordu . .. Polis 
hafiy,~si, gid~ #§pzyı ,k.ap,çlı ve: 

- Azizim, dedi, elinize rovel 

verin izi alınız ve etrafı gözetle
yiniz. Kimbilir, birisi gelir, bizi 
gafil avlar. Şunu da unutmayı
nız lıi, katil, bizi meskenine ta-
arrm•; etmiş telAkki edebilir. 

Lartig eline silAhım alıp pen-
cerenin başına geçti. Pencereden 
bir patikanın ormana gidip kay
bolduğunu gördü. Demek bura
sını kullanan kimselerin bir san
dal:ı ihtiyaçları yoktu. Doğrudan 
doğruya ve karadan gelebiliyor
lardı. 

Polis hafiyesi. bir köşeye yı-

ğılı eşyayı karu1tmyor ve mırıl
danıyordu: 

- Acaba urnduk'~rımı bula
bilecelc miyim? 

KADIN PENÇESi 
Kastelmeyran, Elena yı evinde 

bula bilmek için tam vaktin.ic 
gelmişti. Genç kadın daha çık

mamıştı. Kontu, küçük tuva
let ::J'llonunda kabu' etti. Şahane 
bir ed~yla elini uıatıp öptürdü 
bir koltuk işaret ~derek sordu: 

- Bana iyi bir habermi ge
tirdinız? 

- iyi bir haber mi, madam? 
Ne demek istediğinizi anlamı-

yorum. Katilden mi bahs~ diyor
sunuz? Yeni bir şey söylemedi. 
ilk itiraflarclan sonra bir şey 
söylemek istemivor. Bu adamlar 
ne kuvvetlidirler, bir sebebini 
söylese. Kendi ellerimle boğa
bilirim .. 

- Şeriki cürümlerini söylemi
yor mu? 

- Hayır, Hiç .. 
Lartigle Franoy dan ne ha· 

Na.Heden : ı~ 

ber nr? Arhk görünmez oldular. 
Kont omuzlarfm silkti: 
- Lartig şatonun esrarın• 

keşfetmeyi kafasma koymuf·· 
Sanki Larşe'nin bulamadığıl11 

nereden bulacak? Patrisin katil 
o:duğu meydanda. Bundan baş• 
ka da bir şey malfmı değil. 
Hırsızlıkların sebebi meçhuL 
Kasaların nereden olduğu d• 
meçhul! 

Bu kasalarm içinde hırsızlafl 
alakadar eden acaba neler vardı? 
Amcamın yatağındaki mankene 
hançeri kim sapladı? Bütüll 
bunları düşünüyorum da ... 

- Fakat Marki hiç te cesa• 
retini kaybetmiyor. 

- Evet. Hem de şaşıyorum• 

Kör o lduğu halde böylece, mü• 
dafaasız bir halde ... 

Elena sözünü kestı: 
- S zi Marki mi gönderdi~ 

Bugün şatoya gelemiyeceiiıtı• 

haber vermiştim. Bir çok işlerİ[tl 
var •• 

- Amcam, yarın, adliyeden 
gelip şatoda bir tahkikat •e ta· 
harriyat daha yapacaklarını size 
söylemekliğimi rica etti. istintak 
hakimi, müddeiumumi, Larşe 
hep orada bulunacak. Amca[tl 
sizin de kardeşinizle beraber bo· 
zır bulunmanızı isti ) or. Eğer ye· 
ni birşcy bulunursa, dostlarını 
ynnımda o '!:un, diyor. Franoyla 
Lartiğe de haber götüreceğim. 

- O halde s zi fazla ahkoy
mıyayım. 

Kontun yüzünden bir teessür 
bulutu geçti: 

- Madam, rica ederim beni 
bu ltodar çabuk göndermeyiniz. 
Size daha söyliyeceklerim var. 

- Eski karınıza ait mi? 
Kont başını salladı 

(Bitmedi) 

Balıklarımız 
Zehirleniyor mu? 
lktıs tt vekaleti, balıkçılık mil· 

tehassısı M. Vebermama mu· 
kavelesint feshe karar •erdiği 
yazılmıştı. Bu münasebetle ba
lıkçılar cemiyeti reisi Ahmet B. 
ıuııları söylemiştir : 

- Bizim memleket balılıçı· 
hğmın başka memleketlerle kı
yas edılemiyecek bir hususiyeti 
vardır. Türkiy~ balkçılığı kıyı 

den:z balıkçılığıdır. Vaktiyle 
M. Veberma'nın getirilmesine 
ilk olarak biz itiraz ettik. Çün· 
kü bizim ihtiyacımız m=uebassı· 

sa değil, paraya idi. Balıkçılığı· 
mızın in luşafı için evvela mah· 
rcç, sonra bir kredi müessesesi 
bulmak lazımdır. Birinci mabre· 
cimiz olan Yunanistan tahdit 
kararı vermiştir. ikinci gelen 
Romanya bir kilo balıktan şimdi 
60 :rnruş resim alıyor. Üçüncil 
sırada gelen Bulgaristansa ihti• 
yacımıza kafi mukabelede bulu· 
nanı az. 

Uskumruculuk ve binnetice 
çirozculuksa ölüyor. Meseli bu 
sene uskumru çıkmadı. Anla,ıh
yor ki Boğazdaki gaz depo!ara 
ve Isı iııyede temizlenen gaz va· 
porlarımn ifrazatı uskumruları 

boğazdan uzaklaştırmıştır. Bun· 
)ardan başka bombacıhk da ba· 
lıkçılığı ö!dürcn amillerdendir. 
Halbu ki marmara sahillerinde 
yüzlerce balıkçı vardır. 

"rledavacılar Şahı,, ve ••Lustrncılar Kıra!ı,, 
filmler ınden daha kuvvetlı bir eser olan 

M 1 1. T O ~'1 un temsili 

B U 

CUMA 

B U L' un Ç E T E S 1 
(Le Bande a Bouboule) 
AKŞAMlr\DAN iTiBAREN 

G L O R Y A' D A 
~-Ealrmm;;;~~r:::;lliillm gösterllecektlr iılmii31iiiEil ____ _,.,. 



Çarşılarda bayram faaliyeti 
lktısadi buhran 

dolayısile mahsus -
derecede duriUı 
bulunan etya pi· 
yasası,bayram do· 
layıı&iyle son gün· 
lerde hararetlen• 
rniye baş1amıc: 
tır. 

Bayrama daha 
bcı glin olmasına 
rağmen dün Iı· 
tanbul Ye Beyoilu 
taraflanndaki ma
ğazalarda mühim 
bir kalabalık ye 
faaliyet göze çar· 
pıyordu Bilhassa 
Mahmutpaşa çar
şısı bayram alıt 

Verişinin sıklet 
merkezini teşkil' 
ediyordu. Yüzler
ce ıeyyar satıcı 

belediye memur· 
farının takibine 
rağmen, bu caddeyi doldurmuşlar, bagınyor, çağmyorıar. Adeta 
etraftaki esnafa rekabet ediyormuıçasına aatıı yapıyorlardı. Ellerin
de paketler telaşlı, telitlı koıuıanlar, aıağ-ı doğru inenler, yukarı 
doğru çıkanlar bu caddeyi dolduruyorlardı. 

Geçen seneye nazaran bu sene yerli malına daha ziyade rağbet 
edildiği ve alıcıların yerli mallarımızı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. 
l<urbanİık koçlar da sahlmıya başlamıştır. Fiyatlar geçen seneden 
Pek farklı değildir. 

!•arifte : 

Mekteplerde 
Kooperatifi er 
Nasıl kurulacak? 
. Bundan bir müddet ev•el bir 
çok mekteplerimizde yanhş tat· 
bik edilmeıi yüzünden fayda ye· 
rine zarar tevlit eden koopera
tifçilik teşckkü' leri etrafında 
rn~allimler birliği ve ilk tedrisat 
ınufettiılerinden müteşekkil he-
Yetin ha ) d y • zır a ıgı oızamnnme ma-

lar ıf nüdürlüğü vasıtasiyle ve~,a· 
ete .. d . . 

B gon erılı:::ıııti. 

tıra~ın~zarnname maarif Tekaleti 
tasdik a~ ınuvafık görülerek 

edılrni1 b""t" '-t lere t bl'Y •e u un me" ep-
so e 12 edilmiştir. eundan 
te nr~k~ek~cplerdeki kooperatif 

f 
şc. ullerı bu esaslar dahilinde 

aalı"ct I -. e geçeceklerdir • . 
çtımai muavenet esasına isti· 

nat eden b . -
11 nızamnameye gore 

as.sari 5 k " uruş veren her talebe 
vooperatife aza olabilecektir • k: sene sonunda elde edilecek 

ardan bir kısmı her talebenin 
alııveriı' · b · d l nıs etm e dağıblacak-
tır. Gene '- • d . .k Kar an ayrılaca?ıc bır 
mı tar fakir t 1 b . "h . l . a e enın ı tayaç a-
rıyle mektebe t . . . h emını zarurı olan 

ususata sarf edilecektir. 

I bMelde~ kooperatiflerinde ta-
e eye luzumlu olan m dd 
b k h' b" eva an 
~f a ıç ır şeyin sahlmaması 

nızamnamede tasrih •d 1 • t" 
"" ı mış ır. 

Tayyare cemiyetinde 
Kurban derilerile bağırsakla

~nı bu senede tayyare cemiye
t. namma taplamak için tayyar 
cemiyetinde taplanmıılardır. e 

Bu hususta verilen kararlar 
•ahalle ihtiyar heyetlerine bil
dirilecektir. 

Bazı hamallar zerlyat için 

tnemleketlerlne gldlyorlar 

Şehrimizdeki hamalların bir 
çoğu kııın burada bamalhk 
Yapmakta yazın memleketlerine 
giderek ziraatle uğraşmaktadı~
lar. Bu sene memleketlerine 
~it.oıek üzere belediyeden izin 
ııtıy~nler çoğalmıştır. Belediye 
~•keleden beşte bir nisbe· 
k h•mallara izin verilmesini 
ararlaıhrmııhr. 

Hlr ceset bulundu 
Dün sabah saat 9,30 da Ha

liçte Unkapanı köprnsü kenarın
da bir ceıet bulu:ımuıtur. Cese
din üzer inde kahve rengi bir fa
nila belinde yün kuşak ve laci
vert bir pantalon vardır. Panta-
lonun birçok yerleri parçalan
mıştır. 

Henüz hüviyeti tcsbit edilemi

ycn cesedin, iki haf ta kadar ev
vel Haliçte vukua 'gelen bir san
dal kazası netices nde boğulan 
ve cesedi buluoamıyan lsaya ait 
olduğu ve köprü dubalarına ta
kılarak deniz üzerine çıkamadığı 
tahmin cdılmiş fakat cesedin te
f easüh etmemit olması uzun :ı.a· 

man denizde kalmadıj'ını gös· 
termittir. 

Zabitaca tahkikata devam edil
mek tcdir. 

Altmı' ya,ında bir ad•m 
kamyon altında ezlldl 

Düo, saat 12 de Karaköyde, 
t<uruçeşme nakliyat ambarına 
ait ve toför Halilin kullandığı 
3131 numaralı kamyon Hendek
te oturan 60 yaşlarında Siı:ı:on 
Aron Efendiye çarpmıı ve ağır 
surette yaralamıfhr. Ayakların
dan tehlikeli ıurette yaralanan 
Simon Efendi hastahaneye kal· 
dmlmış şoför yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

Bu da otomobil kazası 
Şoför Sadinin kullandığı 1891 

numaralı otomobil, Fındıklı cad
desinde on yaşında Enver ismin
de bir çocuğa çarparak yarala
mıştır. Tahkikata başlanmıştır. 

Sahte S1rp paralar1 
Zabıta bir cürümden dolayı 

Rafail adh bir Yahudiyi tevkif 
ettiği zaman üstünde sahte Sırp 
paralan bulunmuştur. Bu adamın 
piyasaya sahte Sırp paraları 
sürmekle maınunen yakalanan 
eşhas'a ali'.tadar olduju tah
min edilmektedir. 

Bir k6ylUnUn parasını a,ırdı lar 
Evvelki gün Haydarpaşa da 

lsmail ağa isminde bir köylü
nün 210 lirası iki yankesici ta
rafından aımlmışhr. Zabita tah
kikat yapmaktadır. 

[ Gelenler, gidenler 

Evkaf umum müdürü Rüştü 
B. şehrimize gelmiıtir. 

E 
Bakaloryada 
Dönmemek için 

Menbaı. zekllarma güvenen 
mektepli gençler vardır. 

- imtihan geliyor, çahşa11m, 
amma bu tşe ne zaman başla

aam! Diye düşünürler. 
Bu düşünme ta imtihan günü

ne, hatta imtihan odamnın ka
pısına kadar devam eder. 

imtihanları bu ıekilde karşıla
mak daha evvelden hazırlanma· 

' mış olan talebe için çalışmamak 
demektir. Tabii netice malum· 
dur. Ancak ıene içinde tama
miyle derslere hazırlanmamış, 
bazan bir dersten zayif olan ta
lebe de vardır. Hunlar ne yap
malıdırlar? 
Dünyanın her tarafında artık 

ça:ışma muayyen usullere tabi
dir. 

imtihana hazırlaoan talebe se
ne başında eğ-er derslerini kifi 
derecede tamamlıyamamıfsa im
tihana liakal iki, üç ay kala 
bazırlanmıra baılamalıdır. Daha 
geç kalırsa fayda temin etmek 
pek mütkül o'.ur. 

Zamanını tayin ettikten sonra 
bunun usulünü de temin etmeli
dir. Bu usul, kolayca öğrenmek 
kolayca der1leri hazmetmenin 
çaresi şudur. Çalışmak iıtediği
niz ders kitabını açın yanınızda 
bir defter bu'undurun. Bu def
tere bir defa kitaptaki bahisleri 
hülasa edin. Mühim ıördüğünüz 
kııımları kitabın üstünde de işa
ret edin. Çünkll sizin elinizdeki 
kocaman cilt hangi ilme ait 
oluna olıun mutlaka bir bel 
kemiğine maliktir. Esas noktayı 
yakalamıya çalışın. Bu suretle 
hareket ettiniz mi hafızanızı na
file yere yormamıı olursunuz. 

Bunun başka bir faydası da 
mubakemenizi kuvvetlendirmek 
olacaktır. Elinizdeki kitabm, en 
mühim esaslarını defterinize hO
liaa etlikten sonra teferrüab 
üzerinde zihninizi i~letirsinir. Bu 
auretle kafanızı yormadan mu
vaffakiyet imklnıoı bulursunuz. 

imtihan gününden birkaç gün 
eYvel başlayan hafızlık usulünü 
terkediniz, gençler vakit varlıten 
dediğimiz uıul daireıinde şimdi
den çahıınız. lmtihanlarınızda 
yorulmadan ın.uvaffak . o.lac~~sı
uız. Günleriniıın kadrını bılın. 

Gençliğin kurduğu 
Bir birlik daha 

Epiy zamandır se11iz, ıe
daaıu çahımıya başlıyan "inkılap 
gençler birliği,, bu hafta ilk ba
losunu Beyoğlunda Eden salon· 
larında verdi. Balo saat tam 
dokuzda büyük bir kalabalıkla 
daşladı. 

Mahfelin idare heyetinden 
Muhlis B. gelen davetlilere te
ıckkür ederek mahfeli hakkında 
malumat verdi. 

Bundan sonra muhtelif eğlen
celer tertip edildi. Bu arada 
tertip edilmiş olan piyango bü
yük bir eğlence te~kil etti. 

Bir hamiyet ve teşekkür 
Us .. üdardıı ~elimiyede Kışl:ı cadde· 

sinde 36 No da Mehmet ~1urat B,, her 
stne olduğu gibi bu sene de ku ban be
deli olarak Ta) yare Cemiyeti Ist:ınbul 
şubesine on ilı:ı 1 r.ı teberru etmiş \ e bu 
teberru Cemiyet lll afından şükran la kar· 

şılınmııtır. 
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N L İ K 
Kadıköy lisesinde 

·~------
Spor ve kooperatif faaliyetinde gençler 

şayanı dikkat bir vaziyet' lirler 
... Geçen sene 
Maarif vekaleti 
tarafmdao ha-
yırlı bir teşeb
büs yapıldı. An8f 
dolu yakasında 
oturan gençleri 
okubcak bir li
semiz mevcut 
değildi. Bu ihti-
yaca tekabül e
den Kadıköy li
ıesi az zamanda 
en k a l a b a l ık 
mekteplerden bi 
ri halini almııtır. 
Kadıköy liaesin-
d e talebenin en 

ziyade ehemmiyetle karşıladığı iki teıekkül vardır: Biri apor, 6teki 
kooperatif. Talebe kooperatifi bir çok mekteplerimiıe Ye koope
ratif teşekküllerine örnek olacak bir haldedir. Resmimiz Kadıköy 
liıesi talebesinden bir jlrubu sröstermektedir. 

Geliboludaki genç~ik nasıl çalışıyor (! 
Gelibolu gençliği yokluk içinde kendini 

hazırlamıva ç_alı_şı;nakt.adır 

Gellboluda llrnan rnetl'lah 

Gelibolu.. Havası suyu gllzel Gençliğin bir kısmı bu fabrika-
bir memleket.. insanları kendi larda çallJır bir kısmı da mek• 
halinde, sabahtan akşama kadar teplerde okur. Gençler araların• 
çalışıyorlar. Fakat gece bayatı da sık ıık toplanb yaparlar; ko· 
yok. lstanbulun gürültillü gece- şular ve futbol maçları tertip 
)erine alışanlar burasını derhal ederler. Memleketin ileri gelen
yadırgarlar. 

Gelibolunun bir hususiyeti de leri bu gençleri himaye etmeli-
lrnrbalarmın bol olmasıdır. Bun- dirler. Gençler spor ve sahne 
lar adeta insanlara alıımıı bir itleriyle meıgul olmak Ozre bir 
haldedir, Gündüzleri milletle bir- teşekkül vücuda gelirmiye çalı-
likte sokaklarda bağrışarak do- şıyorlar. ünümüzdeki mektepli· 
laşıyorlar. Memleketin yedi ıe· Ier bayramına da hararetle ha-
kiz fabrikası, iptidai bir de jan- lanmaktadırlar. 
darma efrat mektebi vardır. N. Sabri 

il Mekteplerimizde 
Hayrıre llseslnde: 

, Perşembe günü akşamı şebza
debaşmdaki Hayriye liıcsinde 
bir müsamere verilmiştir. Müsa
merede i'ençler tarafından "göm-
düğüm o cibao,, isimli piyesle bir 
komedi temsil edilmişt:r. Bunu 
takiben ıırf yeni sazlar kullanan 
heyet tarafından bir konser Ye
rilmiştir. 

lnkalap liseslnde: 
lnkıllp lisesi talebe!eri 

Faruk Nafiz Beyin 11Akın,, iıimli 
eserini temsil etmiye karar ver· 
miş!erdir. Hummah bir faaliyetle 
ç:alışmaktadırlar.Allkadarlar ese
rin muvaffakıyetle oynan!l1HI 
için li21mgelen hazırlıklar ikmal 
edildiğini ıöylüyorlar, muvaffakı
yet tf'meni1i ederiz. 

Galatasararda ı 
Galatasaray Jısesi talebeıi per

şeı.ıbe akıamı çok gtlzel bir ma
aamere vermiıtir. Bu müsamere
de mUmtaz zevat bulunmuıtur. 

Hayrlye-lstanbul llaeal maç 
Perşembe günD saaa 2 de 

Hayriye· lstanbul liıeseleri futbo 
takımları Harbiye nezaretind 
karşılaımıılar 2 - 2 beraber 
kalmıılardır. 

lstlklAl·Çemberlltaş maçı: 
lıtiklAI lisesi birinci devre B 

futbol takımı Çemberllta, ort 
mektebini 3-1 yenmiıtir. 

Gençler tem••• grupunn 
mDaameresl: 

Gençler temaşa grubu hayra 
ilçDncti günii akşamı Beıikta 
ıubuinde bir müsamere vere 
cektir. 

Gençler bu müsamerede ş 
eserleri oynayacaklardır: 

Evdeki pazar ve yabancı 
Evdeki paıar isoıindeki yen 

ko"Dediye bütün amatörler iştira 
edecektır. G~oçlerc muvaffak 
yet dileriz. 
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Blndenburg ve Bitler, birer beyanname neırettUer. 8111, "Mtl
eadelelerlnlzl unututıoz. Birleşmek lazımdır,, diyor. Dlterlnln· 

· tavsiyesi şudur: "Yeni mft•-'adelel~re hazırlanınız!,, 
Bertin, 11 (A. A.) - Usal ve taa, -ı. Joamal,, diyor ki: S.yallıt amele ktltlelerbdn hitam 

mili madbince bafnıldl M. Brbinr, *811 netice, kin ve intikam fırü. · bulan kat1 mtleadeleden entl MI .. 
latlfan......mnl ıteı.ıelmhur .arepl smın yeni bir zaferidir. Eter dünkü rinin bile ümitlerinin fnldade hu1u· 
Hlndenbal'l'a tatıdlm etmlf.tir. Mare- lntlhaP Reichtag'm tecdidi için tek - nan bir inzibatla yih1ialit olthddan 
talı kendllta4• ftllflll bqmda bl· rar edilecek olursa, parllmentoya 215 tl.,W• azadedir, 
• ... , rlea etmtplr. Hltlettl ge1ecektlr. Bitlere relince; o da manl ili • Hl•tleftlt ... •• ...,.••••1 "Petit Joumal,, yazıyor: Jlfına olarak 13 martta ım ..... ol • 

BerU.. U (A. A.) - Relatctbahar *Bitlerin yeni mu-vaffaklyetl vazı· daju reylerin mlktannı mtlhbn su -
11anp1 JOndeabars, Almaa •milleti·{ yeti nikbinlfkle derpif ebliye mUuit rette artırınl§tır. ~demi muvaffaki • 
ne hltabea a1tr9talf oldala...,.. • değildir. Almanya cümhariyeti Al· yeti daha peşinden muhakkak ıörUI • 
ll&IDedt fl1ı. db'or: • ' man militarhmine kaili mücadele et- melde beraber, müntahlpleri kendi -

-Y..ıaı .. •d* olaralr, ftaffe • mek için bUtUn kuvvetlerine muhtaç- sinclea )1iz çerirmemftle.rdir • 
.ı, kadbal fnblanll fe'9dM• tat. tır.,, . Onm bagttnkfi kazancı, 13 mart 
mü " JUdetle .atu..,. tüU. et • "Eeho de Paris,, diyor iri: : mai16bJyetinin kendiainin nüfuzunu 
mek w ou barld ..,...t ahamda "Alman siyaseti dahi. eüretkAr -ve · tenkla etmemiı oldufana ıöıatermek· 
Jaabk m~fttı -..., üMJde itti • daha faal olacaktır. Vuatl bir fera • tedlr. 
.. & " ltll& etm-.. JU4• umfyle sete sahip olan hiç bir kimse Alman - -;;

1 
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ifa edecei.._ yanın .sükunet balacağmı tahmin e • 3. K. o. Sa. Al. Ko. den. I 
MUcadelelerlnfzl unutunuz. Mu • demez.,, , 

kadderatrmııa hAkbn olabileeek de • "'Matln,, diyor iri: Aydındaki aalrerftt ihtiyacı f~i11 
recede Jnlnetıt olmak itin blrleflilek· "Yeni meclis, bize pek yakında ha- 4 aylık ekmefi kapalı zarf uulllı 
tea bqb ~re Jektur.,. ldJd Almanyayı, millf 111efkGreslnin münakasaya konmuttar. lJuılei kat 

bttttl k d tiyl ıeeen· tti eek ı iyesi 21 Nisan saz puar etini eaat 
Mltlerl11 lle,•11•••-• n 

8 
re e 

1 
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15 te Aydındaki alay kararslhındn 

Berlill, 11 (A. A.) - Bitler, Naıds ve ıiyul, uke~ " ikti~dl ~had~ icra edilecektir. Şartnamenin birer 
fn4ıur aaama hitaben bir beyanna • t3 milyonluk buyük bir mıJJetın ihtı· sureti lstanbulda 111. K. O. utın al 

ı-ı...- yaeatına tekabül edebilecek nisbette 
meBinqreJ'---~ .. h~m m--ıerf•1e arazi işgal etmek hakkun yeniden ik - ma komisyonunda ve Izmirde M. 

.._. vıı;u vıa ... ~ -1 b 1 M. Denizlide A. 5.. SA. AL komis -.a..-d te..lrflltla 1 tlh tisap et111f ye azmetmiş a unan Al -
propa•- a ~ nna n ap .. ek yonlannda vardır. Taliplerin yev • 

8- .sa:ına1 d .._ .. _.., ld • manyayı gosterec tir.,. 
• ~ - •aamn a ı--.-...OUJ o u~ "Po lal d' k' mi meı.k1lrda ihale saatinden enel 
lan •dalsattea dol&JJ tqekkür et • pu re,. ıyor ı: . . 

"Sosyal • Demokratlar" gayelerını (1036) lira 2.0 kuruş teminatı muvalc· 
mekte ve bu udakatin Nazi& fırkası • ld t i 1 d' Ç" k" H'tl . katelerlyle birllkte tekliflerini h:ıvi 
• ... maruz balanda~ itisaflara -& • e. e e m şer ır. un u ı er. reı-
- • 04 a.. o h 1 zarflar;ını komisyona te~dl etmele-_......., f L. _, bl •--f sıc m ur o mamıştrr.,, mm •-ur ır .. yı y_, r •...- • . rt ilAn olunur. (UO) (10'72) 
feriyete lul etmif oldatllna beyan Proletarya, Nazfslere iktıdar mev· 
etmektedir. kttnfn yolunu kapamıtbr.,, 

Bitler, •••rlaJ. taraftarlanna 11191112 gezetolerlnln mutalaelarc 
Jlllmacla Y81I !>alacak Jeat mtlcade • Londra, 11 (A. A.) - Hindenbur • 
Jelen llurrlaa... mabadlyle bu • ıun intihap ectilmui mat!Juatta mım· 
llH• ltllana ,.ı ~ ftllf• de _ aaniyet husule ıetirmekıtn hali kal • 
nı.te ...... Ne ..... 1 ... , 1latn1at _ -~1'. Maıbuaı. _Hltlerla mail6 • 
mü nretf7Je bftfnnektecUr blyetınf kat1 tellldu etmekteyse de 

Mu • 1 1 
· 

1 
Prusya Diyeti i~in yapılacak intiha • 

C9 • ., 11••1 ••çl battan endi11 izhar olunmaktadır. 
BerU., ll (A. A.) - NU70nalfat • "Ttmes,, cuet•I diyor ki : 

Soq&Jlltlerle a.tllllltler arum~a *Ht.dmburg, •-l•ketin batında 
'"*- pha ·~•elerle talileri kalıyor. Müşarfl•lleyh, banq haiz 
aUr'atle tftldl r D '!il llul Pl"ONaada oldutu J.Uyiik nüfuıa, Alman aıtlle • 
•lbuJltlerl mllltı•ı ol•ak bere, tinin akli selimine ve reisicUmhurla 
Berlln phrl, cllfer pazar ılln1erfn;n batveklllerfn göstermekte oldukları i
lll&UU'Ullldaa bafka bir manzara tldal, eebat ve istikrann siyasi mena
sii9termi7orda, ile daha ziyade hadim olaeatı eure • 

Eyaletlerde dı intibap daii, •tik \n tlade calllette 11JeYC11t olan kanaate 
lclade ~miftir. Ancak Kilde bir ta • barçlqdar 
lum camlar kınlauf ve Hanover'da Yenİ vazlretln tetkiki 
Nuta1erle polis araaında mU.Uemı· Bfil.Hn, ıı (A. A.) - İntihabata iş-
ler o1m11fhar, tlrak eden1erfn mlktamun gene ylk • 

Hambarıta •ifrit •fl11yetpe"er • lek ol.ur .tlkkate p,aatlır. 13 mart
lerbı merkezinde yaralı Mr delikanlı ta intihabata itünk edenlerin nfabeti 
balanmqtv. B11 •elllcaalı tfmdl19 ka 7Uıdı 86,2 iken diia yiizde 83,2 ydi. 
dar Tuıla lale Mr ifade ........ ur. Neticesi bir waftan Alnıanyanın 

Ba ... 1e. •nl'al'iı bhnıftcr. hakiki bir siyaset hUmmaaına .tutul • 
Polis, ba kant* wle hıkbula talt •Uf oldafanu, dfter taraftan gerek 
ldkat Japmaldadır. B11 laacliMnln T11n~ eephenfn, gerek Htndenburg ko· 
fırka ~de faali1ette balun11117& me mltminJa w 19rek Nazla fırkumm 
•ar olaa (G) •knsbtta bareUtlyJe vmnif olduta ımlrl•re balk kiitltle· 
allbdar ol~ pek •111lteme141r. rinin riayet etaıiı oldaldan bu inti • 

u •• ...,...., rerek Mlln\:aet .. .. habata •ilntahiplerin biyiik hir all -
rek fırblar &arafıedaa, pnk rad • ka rletenniı bulunduktan 9Uphniı • 
yo ve pnlc ....Wu ....ıutyle mfl. dlr. 
kerreren nb b1l1u daYeUen rat • Teşrii fntlhakt, ... aaında da n • 
men intiha.bata lllrü .._lerii mik • sb'etln böyle olwiı •allakaktır. 
tan ilk d~•vıedett u o•qqr. , Flbt, A)Jaaa ınUntahiJlıri bir 

Diba 1il91e dotna bllJtlk •erka • eiyul fikri tesuil etmemektedirler, 
Iınle mbtebipluhl )'We 35 Ul riz. ve yarın Diyeteri lçha yapılacak intf • 
ele 30 11 re;rlerbli .aMrklara atlmf hap müeadelelerincle ba defa Hinden· 
balaau7orlardı. hugu intihap etmek için elele vermiş 

Şlphaiı, buJularla •eaklJI m&• olan fn'IEalar boj'aZ bofaza releeek • 
hallelerclen zifacle amele merkezlerin· lerdir. 

* • • 
Altnlcı K. O. icin 50 ton kok kömü· 

rü alınac:.ktır. ihalesi l3-ni1ıtn-932çar 
şamba gUnU sat 16 dır. Şartnamesini 

almak i8tiyenlerin her &"iln pazarlığa 
lftirak edece]d,rin de vakti musyye
nlnde komisyonumuza mllracaatıan. 
(189) (1388) 

• ••• 
Çenıılköyündeki kaleli ukerl lfte· 

ainde bulanan bir adet teavirat moti
rü ile iki dinamo ve tef erriiatı Çatal
caya aald ve mahalline koaalacaktrr. 
Nak1fne ve tesla.tlna alt pazarlık 13-
4-982 T n çarpmba gUntl saat 14,5 
ta lhaleld yapılacaktır. Taliplerin prt 
namesini görmek üzere her gün pa• 
zarlığa İ§Ürak edeeelılerfn de nkti 
muayyeninde komisyonumuza müra
catlan. (183) (1374) 

• • • 
NIMeahhlt nam., ... .,... ahucak 

10.000 metre k'tea kanat ttridl. 2,000 
me&re murabbaı kanat bezi 25 metre 
makap kaplama tahtası 300 adet ke
ten makara pazarlıkla alınacaktır. i
halesi 13•t-932 çarşamba gftnU saat 15 
te yapılacaktır, Sartnamufnl ıirmek 
iıtiyenlerin her itin •e ihaleye itti rlık 
edecekleri11 de vakti ımıa17enlpdt ko
misyonumuza mtiraeaatlan. (184) 
(1375) 

• • • 
lstaDbul Levazım qya ambarı için 

bir adet elektrik tulumbası ahnaeak
tır. Pasarhfl 12-4-932 alı gflnU saat 
ıs da· yapılacaktır. Şartnamesini ılr· 
mek iıti1enlerin Jaer giin pazarhla 
iftirak e<Meeklırin de vakti maa17e
nlndı komt.yonumuu mllracaatlan. 
(18.8) (1387) 

• • • 
Ordu ihtiyacı pazarlrkla 5,000 çift 

mahmuz alınacaktır. lhaleıl 12+9~2 

blrdeki oqmelere gelen yollar .ur&tlt 
mil' etUrOec:ekUr • 

8eJ'7ÜIU' - Karlaruhe vapuruyla 
IOO Alman M)')'ahı gelecektir. 

Vail be7 - Ankarad& bulunan Yall 
blttbl be)' yana tehrimla ,.ıecekUr. 

sair ıflnil B&t 15 te yapılacaktır. 
namesini ft ntimaneefnJ girmek 
yalerin her sün ve pazarlıta 
•eekleria de muayyen Mtte k 
yon1H11a1& mtiracaatlan. (187) ( 

• • • 
Glllbane butahane&i 6459 llra 

bedeli ketlfll kalorifer inşaatı p 
ıra konuhaqtur. ihalesi 12-4-932 
Jı dnU saat 15,5 ta yapılacaktır. 
nuneelni almak fstlyenlerin her 
puulıfa iftirak edeceklerin de 
munenlnde komlB"yonumuza 111 

eaatlan. (186) (1385) 

• • • 
26 kilo kcnk bir pirinç ı•1r 

satılacaktır. ihalesi 13·4-932 
çarıamb• ~Dil saat 16 d 

yapılacaktır. Sak11yı g&,l'fDiea 
iıteyenlerin her glla alac 
olanlann da muayyen vaki 
komiayona mOracaatlan, ( 191 

(1419) 
• * • 

:re. O. için 400 odan baltası 
lıkla almacaktır. lalem 2' 4 • 
pazar günü saat 15 te komisyon .. 
da yapılacaktır. Taliplerin prtna 
meslnl almak tizeft her gb Tt 

Jıta iştfrlk eclecekleriıa de vakti 
ayyeni11de komf&yonumuza mu 
ları. (195) (1443) 

$ • • 

K. O. kıtaatı hayvanatı uJ ima 
de kullanılmak üzere 65 ton kok 
mftrtl pazarlıkla alınacaktır. İha1 
21 - ' - 932 perşembe gilnll &aat 
te komlsyonamuda 7apılacaldlla 
Tallplerfn şartnameeini almak 
n her gün ve pazarlıia İftirt.k 
ceklerin de vakti muanelliade 
mJ~yonumuza milracaatlan. (1 
(lUO 

• • • 
Çatalca müstahkem mevki kıta 

i~ (50,000) kilo utır eti kapab 
la mbakuaya kon111att•r. llla 
7 - 5 - 932 cumartesi sinll 
H - 30 da komisyonumuzda yapıla 
taktır. Taliplerin prtnameelnl af. 
mu üzere her eh n mUnaba 
iştirak edecekıerta temiaat " ıeıcaw 
namelerile vakti maayyen4e kom 
numuza müracaatları. (192) (1440) 

• • • 
X. O. merkn kıtaatı ve mtlellMllllll 

tı lcin 223,000 kilo aığır eti b 
zarfla mtinakuaya konmaft1ır • 
lesi 7 - 5 - 932 cumartuı saat 1 
da komisyonuqıa.da yaptlaclktır. 
liplerfn prtnamesini almak tin 
her gftn ve mtinakuaya ifttrlk .t• 
ceklerln teminat Te teklif mtıldap 
ril• vakti mua17eade ~oaa 
za müracaatlan. (19') (1"3) 

* • • 
Bhinci fırka ile Anaclola elhe 

de ve K. O. kuruluşu dahilinde bal 
nan kıtaat ve mlleMeaat lpn llO 
kilo aıtır eti kapalı zarfla m._.. 
saya konmuttar. lttalest 'I - 5-
c11t11artesi giinii uat 16 te ko• 
numuzda yapılacaktır. Taliple 
şal'tname.tnı almak 8Hre her eh 
mthlüuaya lfth-&k edeeeklerln 
nat ve teldilnameleril• vUrt.i ._,. 
yeninde komiayonumuza mllracu 
n. (193) (1441) 

de daha 11,.ade ma.tuıdf balaama - Hindenlnlrr komitesine dahfl bu • 
111, intihabın ne ıaretle netlceleaeee • Jaaaa H bu Mfer 9'l&rq&Un lehine 
tinde tereddti mevc•t oleadrtm • mücadele etıaüt olan bir takım zevat 
daa dolayı bir takım mb&ehlplerfn BrUning hUkOmetistln temsil ettiii ıi· 
lahmet lhtiyanu 18za111 rlrmemlt ol yut rejimin sayet kuvvetli rakipleri-

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

Is t anb ul Evkaf -Müdi-
lllalariyle izah edilmektedir. dlrler. Ve bittabi, hali haıırda Prus 

P,.n•ıa ..... lerlala )"&da iktidar mev'ldlnde ba1unan sol 
n11H8llelar1 emaha mennp hllkt.-ettn lfyasl for-

Parlıl, U (A. A.) - Paril pnte . mUllerlM diiplanclrrlar. 
leTI, "Hla•ea..,,. •umfak oldu, fa· . Hittflenbaran elmeriyett gayri mU 
kat aynı nmıada Bitler de •avaf • tecaTls tılr eberlfettlr, Bu eoa de • 
fat oldu.,. dfJe Jamlaktadır. nee eh ... tyetH bir keJffJettfr. Maa 

1930 HDeM e7Jlltba4e Befchatq'a maflla, ba kaa)faJOftUD faal m&)'Ul1llD 
rinnit olan 10'7 N..,.lllt, 8 .Uyon S.,allst fnıkut oldulunu w SasJa· 
rey top!amftr. G.-. mart aynam l3a Jtllt frrkumlll Tan~ eepheyf temik et
hcle JlitJer, ll mflyon fW1 &Jalftı. ...,. •...ıfak 9Jdafu1111 Te fıatfbıp 

Dlll, ...r fnbam MIJ1llr ıaeat- •tkadel .... cln bili9tlfacle aetıktr 
.IÜM ,.,.._ U ....,_ ... fula "1 cephe kıtaatııu elfmte ı~lrdificrl ıra,. • 
almıp. detmek ieap eder. 

riyetinden: 
Mılıı11e \'e MnKll Sokak ve cadde.ii r\C', Cinsi Mudded kın !ertmisl 

Erenkcty lataıyon 1 DllkklD 9ir ıene 15 
" " 3 " .. 17 
" " s " .. 15 
11 11 2 ,, iki llDe 6 
,, HatboJQDda 1 iki oda 8ç mene 10 
., ı.tu,Oacl& ı dokk1n ,, 38 
" " 3 " ,, 16 
.• " 7 " " 11 

Balldald emllk pazarhlda mDn1ededeclir. Tallplerla ~ 
yirmi birinci pertembe glal uat OD darde kadar Çenberlltaı't• 
Evkaf MDdiriyetinde Akarat kalemine mliracaatlan. (1435) 
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Dünkü Ke~idede kazanan Numaralar 
Beyazıtta Okcular başında Yeni ikbal kişesi Bahır~ Bey 

•. ' ., . ~ • t • • . ' ' 

No. Tür No. ttirk'I N No. 
·-~~ N J:ürk 

lirası lirası 
. ur No. . o. . r o. lırası 1 hrası 1 lırası ırası 

60 162 ôO 40 591 434 40 

J Türk N:'.]"Urk~ No. . 
lırası 0

• lirası 
240 200 810 200 187 200 31 40 lôl 

491 40 205 40 103 40 u 629 437 40 
128 40 224 200 165 40 60 698 483 60 

2481 40 342 40 331 40 40 824 486 40 
373 40 463 40 362 40 979 60 841 491 40 
429 60 525 200 501 40 12050 40 859 534 40 
492 5531 40 627 40 130 40 9351 563 200 

545 5561 40 709 40 180 60 16013 584 200 g54 

008 591 40 7501 40 20 3 200 51 577 l 000 2 3030 
6121 7021 60 786 40 251 6 102 5Q4 60 57 

7541 <n si 40 9 l 2ı 200 soq 1 1 l 622 40 89 
791 923 60 9301 40 513 00 242 7071 40 91 
901 501<) 40 9090 60j 87 ıl 40 263 781 40 254 
1ı90! 40~ 145 40 9ô1 200 8731 4ıo 311) o O 818 60 'i20 

22~· \f} 213 40 106 60 oo 3' 40 '357 60 826 49 381 
4QO 60 40 

32 /ı 40 871, 60 241 60 
337 40 893 40 286 00 

40 370 60 907 40 299 60 
200 480 40 40 313 40 

40 488 40 40 396 40 
60 559 40 916 40 462 40 
40 598 40 J5036 40 966 437 40 
40 614 40 39 40 44072 666 40 
60 ô46 40 174 40 85 679 40 

1500 607 40 473 40 90 722 40 
40, ll86 727 40 575 60 95 756, 40 
40.!1021 818 40 705 40 126 758 ~o 

40 152 40 $fJ2 60 770 16 40 178 7661 6~ 60 282 1000 H072 200 385 144 40 201 764 60 
40 285 40 h!> 60 Q74 16 cı 40 240 828 200 41s

1
2souo ısı 40 1491 40 923 40 89 ı, 470 

5281 352 40 21sl 40 130 30 200 536 60 975 40 56'3 
243

1 200 20046 40 
60 '322 60 195 4036012 40 201 200 281 842 4~ 
40 '301 60 243 40 661 40 27.! 40 131 843

1 

60 
536 430 40 40 52 60 5571 775 
076 5485: 40 307 1000 117 60 004 40 96

1 40 871 
1 200 9071 1500

1 
00 493 40 330 40 75 40 2SO 335 40 

738 626 ~o 348 40 129 40 675 40 97 40 003 
905 6401 40 385 6~ 164 200 779 40 142 60 91 7 

2l41 700 40 4 74 40 207 40 82t 40 ısıl 40 l4046 
195 7731 40 6101 40 224 60 831 40 501 200 52 
284 886 60 805 40 239 200 807 60 510 40 390 
317 6014 40 837 401 284

1 

40 953 60 5671 40 412 

331 129 40 839 40 299 40 ' /036 200 5S3 200 ö;s 
354 144 40 863 40 365 60, 78 4 591 40 691 
382 168 40 927 60 ı;osl ôO ; ')I) 40 () 6., 40 855 

393 206 40 1o159 200 ô5l 40 508 40 733 40 863 
700 278 601 l84 40 70 3 ıoo 6'37 40 039 40 879 
sıı 1 122 40 192 60 755 40 681 40 9621 40 960 
862 3361 40 218 40 814 40 71Q 60 9641 1500 25024 
926 347 60 417 40 845 200 844 60 21097 1000 84 

300'>1 5071 40 435 40 855 6 196 40 178 40 88 
14 6991 60 558 40 14049 1500 802 40 H61 40 1171 
24 717 60 587 40 65 40 863 60 332 60 127 
32 792 40 10795 40 188 40 950 40 304 60 132 

113 8171 40 897 60 102 40 959 60 40S 40 202 
120 914 00 Q48 40 240 40 18175 40 440 60 203 
ıos 0441 40 1 009 40 30~ 401 181 40 461 40 244 
214 10011 40 100 40 313 40 277 40 7 451 40 351 
282 161 40, 1741 401 317 40 312 40 76 7 60 402 
307 31 60 2211 200 405 40 3951 40 795 60 405 
329 41 40 271 200 576 60 4 76. 40 848 40 436 
436 2571 40 274 40 6751 3000 4S4\ 40 356 200 679 
493 412 40 57g 40 704 60 802 40 S64ı 40 726 
5Sl 513 40 53 7( 40 ıQg 40 821 40 881 40 791 
f>32 502 40 545 40 753 40 904 40 907 60 810 
640 643 40 552 40 15067 40 994 20022031 40 SOô 
() 4 '3 659 40 809 40 146 40 19052 200 76: 40 900 
7731 666 40 71 o, 40 24l 40( 107 40 34~ 40 .!60(\5 
Qô ll 716 60 782 60 B~ 40 135 40 340 40 340 

4l6Q 8050 ôO 784 40 422 60 '3071 40 351 60 378 
la~ 103, 40 7Qt 40 540 40, 511 60 378 40 414 

40 572 60 430 200 142 40 314 40 375 40 47010 20 
ôO 689 40 469 60 183 40 371 40 386 40 44 1000 
60 784 60 (j04 60 265 40 764 40 510 40 56 40 
40 28034 40 697 40 566 200 781 40 561 40 1131 40 
f>O 143 40 704 60 588 200 851 40 561 40 144 1000~ 
40 221 1000 758 60 675 40 861 40 617 40 161 60 

200 259 60 865 40, 778 40 <Y04 1000 637 200 240 60 

40 295 40 Qlô 40 930 40 996 40 7S 5 40 2601 40 

60 3j1 rıo32oıo 40 17005 40tll66 ·10 996 40 231 40 .. 
4G 4021 200 105 60 192 60 390 40 4501 ı 40 484 ·lO 

60 408 40 278 40 2'33 60 4121 40 ıoı 40 626 40 

40 493 40 291 40l 283 60 560 40 116 40 71 ı 40 

40 ')31 60 H2 40 291 200 59f>I 150 160 40 721 40 

200 565 40 462 60 295 60 609 200 173 40 758 200 

40 (>4 5 40 526 60! 422 40 639 4(: 225 40 832 40 

40 ()86 60 554 40 44 71 40 7 4 1 40 303 40 840 40 

40 710 60 704 40 512 40 816 40 372 40 855 60 

40 711 40 SSlJ 40 584 200 cıo8 40 508 40 899 

200 790 40 i 30~6 1000 59 J 60 l l0)2 40 44 l 90 916 

40 QJS 4Q 211 40 7831 oo·. 4ı5 60 4QQ 40 970 
4029072 60 nı 40 821 40 519 40 500 4048001 

l.J 385 ()() 392 40 s18 ıoooo::ı 572 4ô 623 40 19 

(JQ 445 60 391 40, 90 2 40 619 60 650 40 46 

40 491 40 42' 4°!'so3 ıı 40 655 40 780 60 (>8 

40 651 40 536 ()0 1211 40 6651 40 703 200 15.1/ 

40 73 7 40 ~55 . 40 ı 2 'ı 40 670 40 916 40 268 

40 1sor 60 669 40 1 36 40 908 40 S46 60 287 

1000 886 40 828 40 161 40 933 40 862 60 443 

40, 991 40 9H 40 458 60 43022 40 368 60 402 

40 996 40 3402' 60 559 40 61 40 880 60 506 

40 3000S 60 179 

~~, 
610 60 98 60 SS3 40 804 

40 104 3000 207 611 40 134 60 976 40 833 

40 114 40 251 40 6ı2 60 232 40 980 40 944 

40 187 40 38~ 40 712 40 284 tı040131 200 060 

60 202 40 4'15 40 803 60 , 338 401 149 200 ·HlOJS 

-t!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-.,!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!~~-------·~H~a~li tasfiyede bulunan 

Devlet Demlryolları ilanları Kurban Deri Ve Ş 
••. 1 Mayıs 932 tarihinde Aukora'da açılacak çüncü Sanayi Ser· Barsaklannı Tayyare U AK Terakkii Ziraat 
gtsıod Cemiyetine Veriniz 1 

d'J . e teşhir edilmek üzre Ankara•ya gönderilecek ve te~bir T.A. Ş:rketi tasfıye heyetinden : 
: 

1 tktcn sonra ıeri gönderilecek eıya ile Ankara'ya gelip dö· s 3 llhk otomobll Şirketin tasfiyesi münasebetile aşağıda yaııh mallar a~ık arttırmll IJe 
~kce mal sahiplerinin nakil ücretlerinden °/

0 
50 tenzilat yapıla· T f d b l 1 519 satılıg~a r•k0 rılnr k fa· la 1·-del ·· · "hale · · l ca tır. asarru um a u un an · :r• " a · en z ' vç 'eren uıenne ı ı ıcra o unaca -

No. lu ve . krayis!er markalı 50 ğından i tiyenler :!1 nisan 1932 tarihinden itibaren her gi.iıı saat 14 ten 17 
t . ~ enzilit müddeti azimet için 15 Nisan 932 den 10 Mayıs 932 model hem kapalı hem açık ye im dar ~eker fabrika ında yapılacak :tçık nrttırmnlara i_.tiritk edebilir • 

,aıdıhıne. avdet için de 1 O Mayıı 932 den 25 Mayıs 932 tarihine ı ğ d ter. Ka ardır. Otomobilimi aec e sataca ım an Birer birer arttırmağa çıkarılacak mallar unlardır: 
Fazla t f ·1 • l talip olanlar zirdeki adrese mii· Her ne\"İ traktörler \"e puJ.lukla rı, mibıerler. merdaneler, kültiva • 

a •ı it ıçin istasiyonlara müracaat edilmesi rİc't o u- ı · (2774) nur. (1357) racaat eyleme erı. törler, hay,·an pullukları, harman makinaları, tütiin b.ı kısı ve süt maki-
Be!!lktaş Orta bnhçc I\Jısırlı o~lu So· neleri. motörJer. pancar çnpnlnrı, söl me belleri ve satulnrı, alı• muhte-

d ~buran bayramı münasebetile bilümum Devlet Demiryollarm- kak ı9 Numaralı hanede 1 mail HakJ..ı lif mııkinn \'e ziraat ve rasat i'lletled, miistamel l<,ord ,·e Şevrole kamya • 
b~ ( ~zurum Ye Mudanya hatları haric) seyahat edecek yo!culara bini Yusuf netleri, Ford Skoda binek otomohll len (ucık \"C kapalı), motosl.klet, i · 
. ıtet. ücr

1
etlerinden % 30 ve munhasıran Ankara ve Haydarpaşa /atanhul 8 inci icrasından: küz \'e beygir arabaları, tük lflmba lan. bckc;i kontrol saatleri, fene.-ler, 

Hıs asdıyon arı!ldan 9 ve 10 numarah muhtelit katarlara binerek Bir deyinin temini zımnında mnh muşar_nba elbiseler, yangın söndürme aletleri. el arabaları. yııngı:n tu-
ay arpa,a Ank çuz ve füruhtu m~kaner eseks mar· ı.umbalnrı, varyözler, yol silindiri, ta kırma ve sinema mıılcinalan u sa-

% 
40 

. • ara arasındaki istasiyonlara gidecek yo!culara kalı kapalr otomobıl 4 _ 4 _ 932 ta- ırc. 
A tenzıl~~ yapıhr. Bu tenzilAtan, Galatadaki Yataklı Vagon rihinde \'e birinci arttırmada 50 lira Listelerine göre toptan satılığa çıkarılacak mallar ~unlardır: 
l< ccntası mustesna olmak üzre. diğer seyahat acentalarile, lım:r- bedelle alacaklı uht~!'indc kalmıştır. 1 Matbah atat te edevatı, dekovil traver:;leri, rayları '"e arab3Jan, a -
h asaba ve Adana-Nusaybin hatları istasiyonlarından şebekemiz Kıymeti mukaddere~·ı bulamamasm • l>Rrt·manlarda '"e mesai dairelerinde kullanılmakta olan eşyalar bulun • 
<'sabm~ satıl:cak ~iletlere şumulü yoktur. dan mezkur otomobıl 24 - 4 - 932 dukları yerlere göre \'e listeleri mucibince kısım lusım toptan snhlaeak· 

Tenzıllt muddetı. 12·13 Nisan 932 tarihinden 22·23 Nisan tarihinde saat 9 ''e ~1 raddelerinde tar i e de bu eşyalardan bazılarının listelerinden aynlarak ayn ayn 
932 tarihine kadar on gündür. ikincı arttırma suretıle satılacağın • açık nrtfırmıya çıkarılma ı talep ol unduf,u tnl•dirde talep edenler tar:ı• 

Ba t 'f · · t b k dan istiyenlerin \'Rkti mezkurdn Ni • rından ilk pc•-' olarak 'muhammen kı .. metleri \'erllmck sarliyle bu 
yram arı eıının at i edildig· i günlerde katarlara ihbarlı k " " • 'Ye ·• b I b'l şanta.;ı otomobil ta ·si muhalindeki le bu tnlt>pler kabul ve ifa olunacaktır. Bu eşyalar arasında ka11ola1nr, 

b ya ın arsız o sun ı etsiz binecek olan yolcularla gayra mute- me:murunn mürıtcnatları ilan olunur. her türü yntalc levazımatı. her türHi ı,anape ve koltuklar, perdeler. do • 
i e.r biletle seyahat eden yolcular tenzilatlı bayram tarifesinden (2781) laplar ve masalar, aynalar, ~andalycler. etajel' \'C portrnanfolu, her t\Jrlü 
stafade edemezler. d ıı h l 

l
,, ~1 l'J".rdu'" .. 

11 1 1. '· o n. salon \'e yemek sobaları. mnng.ı ar. :>azı nne er ,.e )&zı takımlıt· 
F azl t f ')At • • • t · 1 29 H'yog ıı o ncu ıw ı '"''"''" . . - a a sı " ıçın ıs ası yon arımıza müracaat edilmelidir. (13 ) h 1• • den. n, kasalar, yazı ve hesap ma!on:ılar telefon makınalarr. tıbbi ve cer-

- ma ırnmcsın · · • F ati·h k M 1 .. d 1 .. d Akıl hnstaJığındnn dofayı ŞişJI Pmn r?hi aletler \"C bazı müsta~zer .. ılaçlar \ "C ~cza)_ı tıbbiye de vardır. Ta ·ı azaSJ a mu Ür iiğun en: sız cmrazınkJiye hastane inde teda,·i e lıpler muhammen kıynıetlenn yuzde onu nı ı>etınde pey akç<.'Sini nr.ne • 

Fatib•t Kit" M l h tt' b k dilm~1·te bulunan Nikoli kızı l\latma ye te,·di edeceklerdir. . 
.. c ıp us a a ın ma aılesinm dıraman çeşmesi ao a- c.n ı. ı ınıda t'k 

20
) zel Maryanrn haçrile Beyoğlunda . . Birer birer satılacaıi ~şya arın cıns \e va ıflarım ve li. teleri mu • 

k a 1 ve cedit ( No. lı hane açık arttırma usulil satıla- Cihangirde Cedidiye sokağında (20) c~bıncc. t~mam~n veya kı~ım kısı~ toptan s~tılncak e yaJarrn müfredat 
~adlar. Müddet 6-Nisan· 932 tarihinden 30 ·Nisan· 932 tarihine No: lu hanede sakin anası madam E h teJ~rını tetkık etı;-ek H. s.ıtıhk ma ll_n~ı gormek \'C muhammen kıymctd; 11 yirmi beş gündUr. Taliplerin 3{)-Nisan-932 tarihine mliH· liz.avetin ,•eIArcti altına konulmasına Jerlnı anlamak fstiye~lerın _nan tnnhınden itib·ıren her gün şirket mer-
-1 cumartesi iÜnÜ satış komisyonuna müracaatları. (1391) 6 - 4 - 932 tarihinde karar verilmiş ~er.ine mtiracaat edebıleceklerı ve dclh\1iye rc~minin mU._terlyc aft olacağı 

letanb ı - ----------·------ tı"r. Ke .... fl·.,et ilan olun11 r. ılan olunur. 
u B~dkMdM: ~d8-lOradd~erindcP~g~b- ___ ,,_J~- ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Rlr borcun temini frfn mnhcuz "fe da Çinili hamamında açık arttırma Matbaamıza gelen CJJcrler bl3at fııkliıt~~ı mr.emua mm ıı,rld:ı:Jncl <-ildi- ı.ABOR •Tl'\'~R TATBIKAn • 
P!\r ~ • il t J , l f nln blrfncl ıı:ı~'l!lr cıkmı~tır. l!u Sl\yrda Ah· aluıılllm Ahldln Hıı,lm bl-Yln hu .._1 _ 1111 

auı. ll) •1 c;tvrl1m•r"ı mlık"ı·reı· h... • e Stı 1 acağmda" istıyen er n mu • J>l\Rtll.Ft. TN EDEBll'A'I' PAKt LTF:'11 ııır.t H<"flk, M. Şt>ktp, tbnıhlm H.ıkkı, .rı.. - _...,.. '"" .. •• .. d h il' d k" neşrt"tllğl l'~r, f<·n lı:Utllpıı.nemt~ lı;ln btı.ı-Uk 
_ ayyen gun e ma a ın c ı memuru • MEOMUA ı i\fııdl, Or. Orhan adııltln Be~Iı>rln muhto- hl k , •u -"•-ı 

9
,. "' r nzıırı1:ıır. Mu:.ılllm \'C ta•-1...:1 ..... •--·ı-

.,,,,, "43 _., - 4 - 932 tarihinde na miir:ıcaatlarr ilan olunur. (27~0) tkl a~<l<l bir ıı!'ıırohın:ııı tlarulfıinıııı <'ek· li( nu•Hularila fo)ılRh wakalc~rı \ardır. ı :)e cdrrlı.. "'- """ -· .. 



arkMalt Hulisası ~:.'.!~c:~:~~~?:~~~~k-
Jerınj kuvvetlendır:r. 

Emniyet Sandığı Mü
dürlüğünden: 

Mu ham· 
men 

kıymeti 
ikraz 
No. 

i\lerhunıcın c;ns 'e ne' ile me\ ki ,.e 
rnüşıemilAu 

2460 l 9 l 6 Lütfupafada defterdar Ahmet çe
lebi maahllesinde hatip sokağın
da ntik 30, 30 mükerrer 32, 34, 32 
cedit 28, 30, 32, 34 numaralı maa~ 
b:ıh;e bir hanenin tarnr.::nı. 

944 3226 Boğaziçinde bebekte küçük be -
bek cadde~inde atik 22 ced~t 29 
numaralı bir hnnenin tamamı. 

2293 5203 Üsküdarda Sclimiye mahallesin
de kı~la caddesinde eski 12, 12 
mükerrer ve yeni 32 numaralı bir 
hanenin tamamı. 

73l0 5685 Beyoğlunda Kamerhatun mahal -
lesinde Arslan \'e nynalıçeşmc so
kağında atik 1, 2, numaralı tahtın 
da bir dükkanı müştemil bir hane
nin tar.ıc:ınu. 

2792 8210 Vefada Molla hüs•·cv mahallcsn
de çıkmaz sokağında eski müker
rer 7, 9 ve yeni 9 - 1 numaralı 
bir hanenin tamamı. 

6720 9"'46 Şehzadehilsında • kalcnderhane 
mahallesinde tekJ,e sokağında es
ki 5 ve yeni 11 numaralı bir hane
nin tamamı. 

4931 9353 Erenköyündc at!k bostancı cedit 
kozyatnğı mnhallesincle atik köp -
rübafı cedit Arif pa§a sokağında 
atik 10, 13, 29, 33 ve cedit 27, 27 
numara1ı maabahçe bir köşkün ta 
mt'.mı. 

2790 9390 Sultanselimde çırağıhamza ma • 
hallesinde sakızağacı ve bodrum 
ıokağıncl a eski 34, 34 mükerrer 
ve yeni 25, 27 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. 

1330 ~97 Balatta Hocaali mahallesinde ha 
mam sokağında eski 33 ve yeni 
35 numaralı bir hannin tamamı. 

7190 9417 Hocapaşada hocapaşa mahalle -
ıinde ebüaauut sokağında atik 20 
ve cedit 51 numaralı bir hanenin 
tamamı. 

Rorc'ıınnn ls:n! 

:Rız.ı c.endi 

Hafiza H M'!h!'Det 
Nurı ve Mustafa 
Efendiler 
Servinaz Hanım 

Annik H. vekili 
Antuvao Ef. 

Neşet. Nuruefıa 
ve Fatm.ı Salime 
H. lar bilesale ve 
Mehmet Salih Ef. 
tarafıodan Neşet 
H. bı!velaye 

Muslcıfa Hal.t B. 

Mehmet ağa 

Is mail Efendi ve 
Gülsüm H. 

Ahmet Hamdi Ef. 

Ahmet Remzi Ef. 

Ş210 9423 Kocamustafa paşada ıancaktar Fatma H. 
Hayrettin mahallesinde kocamuı • 
tafa paşa sokağında eski 142 ili 
162 ve yeni 186 ili 196 - 1 nu ~ 
maralı müfrez maabahçe bir ha • 
nenin tamamı. 

600 19856 Merdiven köyünde tekke ıokağın· lbrahim B. 
da eski 5, 6 ve yeni 8 numaralı bir 
hanenin tamamı. 

Yukarda ikraz numaralan yazılı emlakin vadeıi hitamında 
borcun ödenmemeıi haaebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı
ğından talip olanların veya fazla tafsilat istiyenlerin satı, amirliği -
ne müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Hali tasfiyede bulunan 

UŞAK Terakl{ii Ziraat 
T. A. Şirketi Tasfiy~ heyetinden : . 

Şirketin tasfiyesi münasehetile Cşak şeker fabrikasında bulunan aşa • 
fıda yazılı mallar 21 - ı - 9!32 tarih inde saat 14 te şeker fabrikasında pa
zarlıkla satılacaktır. Istiyenlerin mezkur güne kadar tekliflerini tahri
ren bildirebilecekleri ve mezkur gün \'e saatte tasfiye memurlanna müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

Satılık mallar şunlardır: 

--- Dr. Ihsan Sami --mı 
Öksfiriik Şurubu 
Oksürük ve nefes darlığı için 
pek tes rli ilaçtır. Dilvanyolu 
Sultan Mahmut türbesı No. 189 

.__ Her eczanede bulunur·-•• 

BONO~ 
Ahr, satar, ipotek yapar 

Bahkpazar, Maksudiyc ban 
No. 35 

• ... -M. DERViŞ-• 

As. Mk. Sa. Al. komisyo· 
nu lllnları 

Levazım Dikim evi ihtiyacı için 
3.3i03 çift büyük kopça ve 320:36 adet 
pantolon tokası iki şartnamede pazar 
!ıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 13 
Nisan 932 çarşamba günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki satın al· 
ma komisyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümunesini 
görmek için komiı;;yona müracaatları 
\'e iştirak için de muayyen rnktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. (262) 
(1420) 

• • • 
Askeri mektep~erle hastaneler ih -

tiyacı için 18000 kilo toz şeker pazar· 
!ıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 20 
ni an 932 çarşamba günü saat 16 ya 
kadar Harbiye mektebindeki satın al
ma komisyonunda icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartnamesini görmek f. 
çin komisyona mürcaatlan ve iştirak 
için de muayyen vaktinde komisyon · 
da hazır bulunmalan. (263) (144:J) 

Osmanlı Bankasından: 

Osmanlı bankasının Galata, Yeni. 
cami ve Beyoğlu devairi, Kurban bay 
ramı münasebetiyle nisanm 16 ıncı 

cumartesi gününden 19 uncu sah gü 
nüne kadar (dahil) kapalı buluna • 
caktır, 

SEVRISEFAIN 
Merkez ıc:enc:m Caıac:ı köprü! :ı~ı R 2623 
Şube A, Slrkec:I MübOrdnr zade Han 22640 

BllyOkada iskelesinde 1 No. 
dükkkln müzayede He kirala
nacaktır. Teminat % 10 dur. 

ibate 14-4-1932 S:ıat 16. 

ZAYILER 

Mülğa itib:m milli banlcas1Dm 
namıma muharrer 4618 numaralı 
muvakkat hisse senedini zayi 
ettim ikinci nüıbas1nı alacağım· 
dan ashmn hükmü olmadığım 

ilin ederim. (2777) 
Sel!nlkli Aptürrahman 

7 adet bono 
9 - 4-932 Cumartesi günü lstan

bul Beyoğlu arasında emrime muhar 
rer 7 kıt'a senet zayi edilmiştir. Bu· 
tanların İstanbul Çiçek pazarında 12· 
numaralı kırtasiye mağazasında Ma -
talon efendiye müracaatlarında kendi 
)erinin memnun edileceği ve bulunma 
dığı surette senetlerin hiç bir hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Fabrikada mevcut maden ve kok komürfori. kireç taşları, demir· v A lr 1 T 
hane Ve marangozhanede kullan ı lan her türlü kÜ~Ük aJat Ye edevat, şeker ve r- - ft 
ispirto fabrikaları ağır mnkinalan na ait muhtelif parçalar, her türlii Adres: lstanbul Ankara caddesı 
elektrik lcvazımr, her türlii ziraat ahit ve edevatı, parçaları, muhte.. VaTkıt l urdu 

1 · - · . . elefon • Yazı ış e~ı 2.4.~79 ve lif dnste ~akına yag.hrı: muhtelıf cıns .ve mıkta~~a pancar tohuml~n, 2.3872 ıdare "2 4370 
rasat aletler:ı, muhtelıf cıns ,.e mikt:ırda kımye\·[ 1tuhreler, muhtelif cıns Post k t u: 4ô. 

ve eb'atta ka),şlar. fotoğraf mnkinası. Ye müteferrik sair malzeme. Tel 8
81 

.u
1 
us bul Va kıt 

P ıd _ . .. d d 
1
. gr • stan azarhkta uyuşu ugu takdırde muşteri tarafın an be e ın yarıst· =r=r======;;::::::;;;:;::=:;;;==== 

r.:ır derhal ve diğer yan bedelin dahi bir hafta zarfında tesviyesi meşrut . Abone ,artlaru 
tur, ve mallar ancnk bedelin tamamen tediyesinden sonra kaldırılacak . 1 .i 11 12 Aylık 

tır. Müşteri bir hafta zarfında ikinci nısıf bedeli tesviye etmezse mal ye. ~~ah.ilde I~ ~ i!~o ~~ Kuru' 
niden pazarlığa ~ıknrıla<'ak \e yeni satıs bedelinde fark hasıl olursa bu :mçte OO • 
fark birinci m~şteriye tazmin ettirilecektir. 1 IAn sertlarımrz: 

Kiralık gazino ma.ha ili 
Usküda/ mai müdürlüğünden: 

R~sml Hususı 
Sann 10 l\ş 12 50 l\ş. 
SıınLim• 20 2!'i 

KUçUk llAn prtlarımız · 
ı ~ 4 1 10 Deta'ı 

.~0 .';Q 65 7 :\ 100 1\ llfUŞ 
A- Ahrınelerimızln ner tiç aylı 

~ içın hlr defa meccanendfr 
H - 4 satın ge~en ilAnl:ırın laıla 
satın için 5 kuruş 7.nmmolunur. 

V AKIT Mathaası 

, Bayram geliyor : 
Çocuğunuzu Siz de· 
Sevindiriniz ! 

Kumbara bütün bir 

l"'fiiriiiye ... iş···eaiik:üSıl 
1 • ·························································· 

Af yon Nafıa Baş Mühendis
li~i nden: 

Afyon • Sandıklı yolunun 38+600 kilometresinde "12685,, Ji. 
ra' bedeli keşifli Karadirek k6prüıü inşaatı 24·4·932 tarihinde 
saat 15 de i~ale edilmek llzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulda. 

1 - Eblıyet •esikHı almak veya kayıt ettirmek için müna· 
ka,a ıeraiti umumiyeıinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazıla 
nsaikin münakasa günfioden llakal sekiz gün evvel Viliyet Baı 
Mühendisliğine tevdii. 

2 - MOnakasa tafıilitile fartnameler sureti musaddakaları· 
nm Viiiyet Nafıa Bat Mühendisliğinden ahnabileceğ"i. 

3 - Münakasaya iıtirik edebileceklerin münakasa ve ihale 
kanunile ıartnameler ve teferruata dairesinde hazırlayacal<lan 
teklif mektuplarmı 24-4-932 tarıhindc saat 15 den evvel Viliyet 
Encümeni Rıyasetine vermeleri ve ihalenin Vılayet Encümeninde 
icra kılmacağı ilin o'.unur. (1302) 

Afyon Nafia 
hendisliğinden: 

Başmü-

Afyon· Gazhgöl yo unun 14886 lira bedeli keşifli 10+105-
12 + 898 kilometreleri arasile bu kısımdaki 3 aaet menf~z in· 
ıaata ı4 4·93l tarihinde saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konuldu. 

1- Ehliyet "es i kası almak veya kaydettirmek için münakaşa 
şıraiti umumiyeıinin -1 inci ve 2 inci- maddelerinde yazılı 
vesaikin mOnakasa gününden laakal d giin evet vilayet 
başmübendisliğ ne tevdii. 

2- Münakasa tafsilAtile şartnameler sureti musaddakalarmın 
.vilAyet Nafia Batmlibendisliğinden ahnabi.eceği. 

3- Milnakasaya ittirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu· 
nile ~artnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacaklar• 
teki f mektuplarını 24 4· 932 tarihinde sant 15 ten evvel 
vi!Ayet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin vilayet 
daımi encümeninde icra kılınacağı ilan olvnur. (1303) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

2500 portatif kürek kıhfı ] 000 bel kayışı 500 omuz kay19ı 
500 kütük 1000 süngülük 300 tüfek kayışı 1800 portatif ka7ma 
kıhfı 50 portatif balta kılıfı 600 tel makası kıhf mın kapah zarfla 
milnakasası 17 Nisan 932 pazar günü s:ıat 15 te yapılacağı 
ilin edilmi,se de mezklir gün bayrama müsadif bulunduğundan 
münakasa91 21 Nısan 932 perşembe günü saat on yediye talık 
olunmuştur. Taliplerin ona göre mezı,ur günde muayyen saate 

ÜskOdarda Bilyükçamlıcada tepe gazinosu ile alttarafındaki ya· 
nm d6nüm çamlı~ arazi üç sene müddetle ve senevi muhammin 
180 lira bedelle icarı müzayedeye konulmu,tur. Taliplerin yüzde 
7,5 nisbet Ye pey akçelerile 30· 4· 932 cumartesi gDoü saat 15 te 
Oaküdar malmüdürJüiüne müracaatları ( 1432) 

Sahibi: Mebmtt Asım. umumt 
aeşrl7at müdürü: Refik Ahmet kadar teminat ve teklifnamelerile komisyonumqza müracaatlan.(1222) 


