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Kooperatif 
lslerinde 

Miistakiller otuzu ge~ti 
' 
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Plan! .. Kazim Karabekir, Refet, Ali ihsan 
Bir taraftan cihan iktisadiyalln • 

daki buhranm tesirleri, diger ta • 
raftan dogrudan dogruya keza ik
tisadi te~kilats1zhg1m1z yiiziinden 
labf s1kmblan baf gosterince ga • 
Yet canh bir cderde deva bulmak 
cereyann meydan aldt; fimdi her 
kafadan renk, renk cc;are» ler f1f • 
k1r1yor! 

P§. lar namzetliklerini koydular! 
Ali ihsan P~. n1n namzetligi izmit'ten ir, eski Terakki

perver ve Serbest~ilerden ba~ka talipler de var! 
One siiriilen c;areler arasmda is • 

tih~al, sabf ve istihlak i,lerimizi koo• 
Peratifle\ltirmek fikri, hie; •iiphesiz 
ki, en akla yatamd1r. 

Fakat unutm1yahm ki, iktisadi 
c;areler de tibbi ilac;lar gibidir. An
cak muayyen fartlar altmda iyi ne
tice verir !. 

:/o :/o #E-

Bundan iic; sene evvel cCumhu • 
riyeb gazetesinin ve cHavah mec
hluas1mn siitunlartnda istihsal. 11abf 
.,.e istihlak i,lerimizi kooperatifle•· 
tirmek liizumu ve zarureti hakktnda 
Yazd1g1m1z makalelerde one siirdii
iiimiiz fikirlerin bugiin filizlendi • 
iini goriiyoruz. 

Mesela; Dariilfiinunun kooperatif 
fikriyatmt yapmak huausunda ona· 
Yak olmas1 liizumunda.i bahsetmif· 
tik. Hatta bu miinasebetle arhk biz. 
de de miistakil bir iktisat Fakiilte· 
ainin kurulm~s1m ve onun ic;in de 
bir kooperatif enstitilsiiniin a~tlma• 
a1n1 teklif etmiftik. 

Muallim mekteplerinde de koo • 
peratif kurslan ac;1lmaa1 liizumuna 
isaret etmis ve hatta bu maksatla 
Istanbul M.ualllim mektebinde bir 
konferans ta vermistik. 

Buiriin bu fikirler can bulmaga 
La,Iad1: 

Dariilfiinun harekete geldi. Ti • 
caret mektebi de kooperatif kura· 
la.r1 a.~dd1. 

V-1--·- 1.: ... :-. --•-......-...z..e 1.:r 
nokta var: 

Ni~in ii~ dort sene evvel, hatta 
daha da evvel bu fikirlerin tatbikma 
baslanmad1? 0 zaman cihtiyac;~ 
Yok muvdu? 0 zama.n bu «fikin ler 
lllevsimsiz miydi? 0 zaman bu fi. 
kirleri tatbik edecek cunaun lar mt 
Yoktu? 

Bizce, ihtiva~, ayni ihtiya~llr. Fi
kirler, ayni fikirlerdir. Unsurlar, ay
'lli unsurlard1r. 

Demek biz, «zaman• m rolunii 
hesaba katmam1,1z .. 

:f.¥¥ 

Bugiin de bundan iic; dort sene 
evvelki endifelerimizi tekrarhyaca• 
g1z! 

Kooperatiflefmek liizumuna inan· 
:tnak ba,ka, bir kooperatif kurmak 
&'ene ba!}kadtr. 

Kooperatif nazariyelerini ve ta· 
tihini bilmek batka, bir kooperatifi 
i\lletmek gene ba,kadtr. 

Bir memlekette istihsal ve siiriim 
~flerini kooperatiflettirm~ - .,. l,1rh, 
devamh, bilgili ve tecriibeli bir faa
liyet i,idir. i!}te bu i,in bizde daha he· 
biiz unsurlar1 yok: Biz de nu:ariye
ciler var. Fakat kooperatifc;iler yok. 
n .• itibarla milli iktisa~:--.,.tim1zm 
cihan pivasalarmdaki talihi!,. ala -
ltadar bir mes'elede i\lin tecriibeye 
hie rnilsaadesi yoktur. 

Onun ic;in bizce, ilk yap1lacak it· 
lerden biri tudur: 

Tiirk iktisadiyabmn kooperatif
le111ne i~ini miinferit tecriibelere bt· 
rakmadan bilgili ve tecriH•Pli bir 
«tn .. rken vaa1tuile idare etmektir. 

Bunun icin de mutlaka koopera • 
~f an'anesi olan bize yak1n ve bize 

enzer memlcketlerden bir ka~ 
tekttisiyen S!'etirtmeliyiz. ve o memle
~etlere derhal, kooperatifl~rde c;a-

l ~\1?1ak ilzere stajyerler gonderme· 

latanbul'dan miiatakillen namzetliklerini vazedenler 
Refik ismail B. Fertduii Fikrf. B. Re/et P§. Kazim Karabekir P!f. 

latanbul'dan nam.z etliklerini koyanlardan 
Arif Orug Kunduraci Mehmet Ressam Nazmi izmit'ten namzetligini 

B. Salih B. Ziya B. vazeden Ali ihsan Pg. 

tntihab1 meb'usan heyeti tefti • miidafaa edecegini soylemektedir. 
iyesine diin de miistakil meb'usluk Mehmet Salih Bey 

i~in 15 miiracaat vaki olmu,tur. 
Miiracaat edenlerin bir k1sm1 bizzat 
istidalarm1 Heyeti Tef~itiyeye getir
mitlerdir. Bir k1sm1 da telgrafla mii
racaat etmi~lerdir. 

Diin milracaat eden 15 zat fUn • 
lard1r: 

Evvelce hamal iken fimdi y1k1c1 • 
hk yapllgtm soyliyen Bahri reis,, A
yakkab1c1lar San'atkaram Cemiyeti 
reisi Mehmet Sali, pastac1 Hii • 
seyin Cahit, avukat Besim ~erif, va
pur makinisti Adil Siileyman, avukat 
Ali Galip,sab1k Dersim meb'usu Fe
ridun Fikri, sab1k Sinop meb'usu 
Refik 1smail Beyler,Kil.z1m Karabe-
kir ve Refet Pa~alar, esbak vali • 
lerden Ali Seydi, (:atalca'dan Ah • 
met Azmi, Arif Oruc;, ziirradan Is • 
mail Sefik sabtk Ayakkab1c1lar ce· . . 
miyeti reisi Siileyman Beyler. 

Bahri Rel.s 
Bahri Reis verdigi istidada meb'us 

olursa Mediate amele hukukunu iyi 

Ayakkab1c1Iar Cemiyetinin reisi 
olan Mehmet Salih Bey de istidas1n
da memleketteki muhtelif esnaf te
'ekkiillerinin kooperatifle~tirilmesi 
i~in baz1 tezleri oldugunu ve bunu 
Mediste miidafaa edecegini beyan 
etmiftir. 

Pastaci Cahit Bey 
Pastac1 Cahit Bey Beyaz1t'ta Zevk 

pastanesinin sahibidir. 1stidas1nda 
koyu Cumhuriyetcri oldugunu aoyle
mekte ve ~ah;imag1 vadetmektedir. 

Besim $eril Bey 
Avukat Besim ~erif Bey namzet

ligini koyarken Cumhuriyet~i, mil· 
liyetc;i ve laik oldugunu beyan etmit· 
tir. 

Adil Siileyman Bey 
Seyrisefain idaresinin Moda va • 

purunda makinist olan Adil Siiley • 
man Bey de Cumhuriyet"cri oldugunu 
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• 
lntihap nas1l olacak? 

Reyler sekizden itibaren at1lm1ya baf

lanacak ve saat do:rtte ikmal edilecek 
Istanbul meb'us intihabat1 yann 

sabahtan ak~ama kadar Dariilfiinun 
konferans salonunda icra edilecek
tir. Bunun i~in bir program haztr • 
Ianm1,t1r. Belediye dairesinde bulu· 
nan intihap sand1g1 sabahleyin er • 
kenden salona nakledilecektir. Bu 
esnada bir alay tertip edilecek ve 
miizika c<almacakhr. Heyeli Tefti • 
fiye Katibi Ziihtii Bey. tertibala ne
zaret edecektir. ,,,., ~. 

Sand1k Heyeti Teftitiyenin huzu-
1 'riirkiye'nin iktisadi, jrH..,ai ,art· runda ac;darak ic;inin bot oldugu hal· 
ar1na ve ihtivacrlarma g()re koope • 

.I 

l" t' ka gosterilecek ve ondan l!Oora ka· ~ 1f ne,.riyat1111, kooperatifc;i ye • 
tu~t· pahlarak miihiirlenecektir. Bu if 1rtnek kurslar1n1, knn~~-~•;f 'ku • 
~11\cak mmtakalari. koooeratif t1o- aaat sekize kadar bitirilecektir. Sa· 
derini, sist .. m1,.rh1 i haztrlamak ve j. at sekizden ona kadar Fatih, Emino-

""e "tmek i\lini bu merke:z:e havale nil kazalar1 miintehibi sanileri rey-
et 1 He.,eti Tefti~iye Kiitibi Umiimis· i Zu"ht•i· B. me iyiz. lerini vereceklerdir. Saal 10 dan on " • ' 
'r Y'lllJl>tcllk etiltler netiresinde ikiye kadar da Beyoglu, Besiktas ve mal edeceklerdir. Sand1k 16 da ka-

t iirkiye'nin kooperatifle;itirilme pla- Kad1koy miintehibi aanileri reyle • panacak ve reylerin derhal tasnifine 
" 1• tesbit edil,..cektir. Ancak boyle rini istimal edeceklerdir. ba,lanacakhr. 
;Sflsh ve etraf11 bir planla ;~,,, bas· Bir saat yemek faadasmdan sonra 1ntihap esnasmda bir miizika era· 
d'\tnliraa, mi.is'1et ve dogurucu bir 13 te tekrar intihabata ba,lanacak • lacak ve miintehibi sanilere limona• 

Gazi Hz. 
Y eni Meclisi 5 
may1sta i~tmaa 

davet edecekler 

Reisicumhur intihab1 
ilk giin yapilacak 
Ankara 22 (Telefonla) -

Reisicumhur Gazi Mustafa Ke
mal Hz. dordiincii Biiyiik Mil
let Meclisini 5 may1sta i~timaa 
davet edecektir. Meclisin ilk 
celsesinde en yafh zat muvak • 
kat riyasete ae~ilerek azamn 
tahlifi ve divani riyaset intiha
h1 yapdacak, ogleden sonra 
Riyaseticumhur intihab1 tecdit 
olunarak Reisicumhur kiirsiide 
yemin edecektir. lkinci giinkii 
celselerde de kahinenin istifas1 
ve yeni kabinenin tefkili hak • 
kmdaki Riyaseticumhur tezke
releri okunduktan sonra encii
menler intihab1 yap1lacaktir. 
Y eni enciimenlerde ~ok tehed
diil olacakbr, ezciimle ~ift~i ve 
amele meb'uslarmdan bir ~ogu 
1ktisat enciimenine girecektir. 

* 
Ankara 22 (Telefonla) -

Gazi Hz. bugiin ~iftliklerine 
giderek ge~ vakte kadar orada 
mefgul oldular. 

* 
Ankara 22 (Telefonla) 

Gazi Hz. nin beyannameleri 
memleketin her farafmda bii • 
yiik bir memnuniyet uyand1r • 
m1i;;tir. Firka umumi riyasetine 
her giin bir ~ok tefekkiir tel • 
graflar1 gelmektedir. 

,_ __ LU,_ZU1,_U_ -~..-ii 

Miintehibi sani1er 

Rey erinde tamamen 
serbest olacaklard1r 

Ankara 21 - Halk F1rkasmm 
miistakil neb'uslarm intihabma 
dair miiutehibi sanilere yeni tali. 
mat verecegi haberi yaland1r. 
Miintehibi saniler Halk F1rkas1 
.no~ammdan bafka programla 
meydana ~1kan cumhuriyet~i, mil
liyet~i namzetlerden begendikle
rine rey vermekte serbesttirler. 

* 
Ankara' da hakim olan bir ka • 

naate gore, eger mef sub Serbest 
F 1rka erkamndan miistakil nam· 
zetligini koyan olursa, miintehibi 

ATiiLA 
Biiyiik Turk kahra

mamn1n hayab 
En saglam ve sahib menba • 
lardan ahnm1f, tarihi hakikat

lerden ~1kar1lm1f bir eser 
e,,._eye girebiliriz. br. Saat 13 ten on bete kadar Sari· ta ikram edilecektir . 

.y. .y. ..,. yer, Beykoz, Oskiidar, Adalar ve Miintehibi sanilerin mzbatalari Pek yak1nda ne,re 
8<> ln~allah bu fikir!eri iic; dort sene Bak1rkoy kazalart miintehibi sani • Miintebibi sanilerin mazbatalart 

PER~EMBE 23 NiSAN 1931 

23 nisan bayram1 

Bir haftal1k ~ocuk 
saltanat1n1n ilk giinii! 
ilk Biiyiik Millet Meclisi 12 sene 

evvel b·ugiin Ankara'da a~1lm1fb 

23 nisan milli tarihin, kudsiyeti 
kadar parlak, aziz bir sahifenin a~ 
hg1m1z giindiir. Bundan 12 aene ev• 
vel gene boyle bir bahar giinii An • 
kara'da Tiirk'iin ilk Millet Mecliai 
toplanm1,b, bugiin o mea'ut tarihin 
hahrasmt tebcil ediyoruz. Yar1n ge· 
ne o Meclisin dordiincii devreaine 
aza sec;ecegiz. iki 11aytl1 bayram1 bir
leflirmif oluyoruz. 

12 aene e~el •• K1sa bir zaman, 
yakm bir tarih .. Fakat bu 12 ytl i • 
c;inde neler oldugunu dii,iinen di
maglarm bir f&~ktnhk alemine dal
mamast imkam ypktur. 

tlk B. M. Meclisi, ki Biiyiik Ga • 
zi'nin en biiyiik eseridir, zaferler ve 
ink1lil.plar hep bu tiikenmez kudret 
menbamdan almm1' vti millete ve
rilmif miltevali eserlerdir. Media ilk 
topland1g1 vakit en iimitsiz ve c;are
siz gonlerimizdi. Vatan dii,man elin· 
de, ordu peri,an, Padifah hain, hii· 
kumet ufak, zavalh millet iae bii • 
tiin bu felaketler araamda bitkin 
ve harapb. Ba,tanba'a uzun bir tZ• 
brap mahferi haline gelen Anado • 
lu'da bir iman giine,i dugdu, top • 
rag1na dii,en milletin damarlarma 
hayat fulesi verdi. Canland1k, a • 
yakland1k, ve Ankara'da onun et • 
rafma topland1k. 23 nisan 336 da 
ilk B. M. Medisini ac;ttk. Yeni va· 
tan bu kaidenin iizerine kuruldu. 

Bundan sonra 12 asra zor s1ga
cak inktlaplar yapbk, Tiirk milleti 
mazinin 1nkletinden, saltanabn, hi
lafetin, kohne akidelerin tahakkii • 
miinden kurtuldu, ink1laplarla mua
s1r medeniyet dereceaine dogru yiik
aeldi ve bu yolda bir c;ok ulu bay • 
biitiln bunlara imkan kudreti ve ta· 
ramlar yapb. Fakat tiiphe yok ki 
hakkuk sahas1 veren kudret ilk B. 
M. Meclisinin ac;1lma11 olmuftur. 
Bugiin bu aziz habrantn ytldonii • 
miinii daha hiir, daha kavi ve daha 
azimli bir varhk ic;inde selamhyoruz. 

23 nisantn munzam bir ulviyeti 
daha var, bugiin (:ocuk haftas1 da 
ba~hyor. Milli hiikiimet tarihinin 
batlad1g1 giinde Cumhuriyet neali • 
nin kiic;iik halefleri bir haftahk 
bayramlarmm ilkini tes'it ediyorlar. 
(:ocuk haftas1 yavrularm milli biin· 
yede bir k1:Ymet, bir kuvvet oldugu
nu ifade eder. Bu yedi gilnliik miid
det onlarm eglence, zevk ve haki
miyet devresidir. 

(:ocuk haftasma girerken biltiln 
millet habrlamahd1r ki kil~iik yav· 
rularm c;ogu fakir, yoksul, yetim ~o· 

cuklard1r. Kiic;iiklere tabais edilen 
bu aiirur giinlerinde astl onlann hi· 
mayeye, aahabete muhta~ oldukla • 
rm1 unutmamahyiz. Bayram, bof 
mide, bitkin viicut, aefil k1yafetle 
tea'it edilmez. 

Bir haftahk idare! 
~ocuk haftaa1 bugiinden itibaren 

bathyor. Himayeietfal bu aeneki ~ 
cuk haftas1 ic;in miimkiin olan her 
fedakarhg1 yaparak bayram1 zen • 
gin programla tea'it edecektir. Diln 
de F1rka merkeztmfe program son 
defa tetkik edilmif ve bir hafta ida· 
ri makamlara ir~ecek ~ocuklar N

~ilmittir. Tefrik edilen bu c;ocuklar 
fUnlard1r: 

Onuncu ilk mektep talebeainden 
Remzi Efendi Vali, ayni mektept-

Gazetemizin i.daresine memur edtlen 

gocuklar: Qettn ve Halft Efendiler 

Hamdun Efendi Polis miidilrii, 20 in· 
ci ilk mektepten Orban Efendi Be
Iediye reisi, Be,inci mektepten Sala· 
hattin Ef. F1rka heyeti idare reiai, 
10 uncu mektepten Zerin Hanm Hi
Iiliahmer reiai, Befinci mektepten 
ilhan Efendi Tayyare Cemiyeti reiai, 
20 inci ilk mektepten Miiyeaaer Ha· 
n1m Kad1nlar Birligi reisi, 20 inci 
mektepten Bedia Hamm Dikit Yur
du miidiirii, 20 inci mektepten Mil· 
beccel Hamm hastabak1c1, birinci 
mektepten Litife Han1m Himayeiet· 
fal reiai, befinci mektepten Hillie • 
yin ve onuncu meklepten Halit E • 
fendiler Cumhuriyet tilhrir miidiirU, 
birinci mektepten Ekrem Efendi Ye
ni Giin miidilril, birinci mektepten 

< Mabadf 2 fnci sahffelU ) 

lre~:a vene tekrarlamak mecburi • Jeri ve saat 15 ten 16 ya kadar da k1smen diin kendilerine tevzi edil • ~-=-=-ba_!_Jiv_o_ru_z __ _ 
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saltanat1 
(Birinci Saht/eden Mabatt) 

Nihal Hamm Politika miidiirii, o • 
nuncu mektepten Tacettin Efendi 
Akfam miidiirii, onuncu mektepten 
Giizin Hamm Vakit miidiirii, onuncu 
mektepten Selim ve Orban Efendi • 
ler Milliyet miidurii. 

Himayeietf alin hizmeti 
Biitiln Tiirkiye'deki Himayeiet • 

fal te;ikilah bu bir sene ic;:inde 
78,568 c;ocuga yard1m etmiljlerdir 
ki bu mikt•r, tefkilat olan yerler • 
deki bimayeye muhtac; c;ocuklarm 
yiizde 20 sidir. Tekmil memlekette 

ilk tabail c;:agmda bulunan bir mil-
yon 346,281 c;ocuktan ancak 478,88S 

yam 
lngiltere Kr • 

li!resinin bira · 
deri Lort At -
hlone ve refi · 
kas1 Pren1es 
Alice ve keri • 
meleri Lady 
May Cambrid
ge ile maiyet · 
Jerini hamil 
olan Toros 
ekspres 23 ni-

n 1931 d 
saat 15/45 te Prens Athlone 

Konya'ya mu • Cenaplan 

van.lat edecektir. Konya valisi 
mibmandarhgma tayin edilen Ha
riciye Vekaleti protokol umumi 
miidiir muavini Kadri R1za B. ta
rafmdan kendilerine beyam ho· 
famedi olunacakbr. Misafirler 
Konya fChri dahilinde ufak bir te
nezziihte bulunacaklar ve Lort 
Atholne, Vali Beyi vilayet kona· 
gmda ziyaret edecektir. Mi1afir· 
lerin emrine talisis edilen hususi 
vagon ve lokantah vagon saat 
18,32 de Konya'dan hareket eden 
trene baglanm1f olacakbr. Misa· 
firler Vali Bey tarafmdan tetyi 
edilecektir. 

24 nisan cuma giinii saat 16 da 
Ankara iataayonuna muvasalat e• 
decektir. lstikbalde Reisicumhur 
Hz. namma Katibi umumileri ve 
Batyaverleri Beyefendilerle hii • 
kmet namma Hariciye mii1te,ar1 
ve protokol miidiirii Beyefendi • 
ler bulunacaklard1r. Lort Athlone 
ve maiyeti Ankarapalas'ta ihzar 
edilen dairele gideceklerdir. 

Lord Athlone takriben 17,30 
Cla ei1icumhur Hz. taraf indan 1u
reti huausiyede kabul buyurula· 
caktir. Reisicumhur Hz. bu ziya· 
reti ayni gun zarfmda iade buyu· 
racaklard1r. Saat 20,30 da Hari • 
ciye Vekili Beyefendi ve refikasa 
Hammef en di tarafmdan Lo rt At
hlone ve refikaaa Prenses Alice 
terefino Ankarapalas'ta bir ak • 
,am ziyafeti ketide edilecektir. 
Ziyafeti saat 22,30 da bir auvare 
takip edecektir. 

25 ni1an cumartesi giinii saat 
13,15 te Batvekil Pa,a Hz. ve re· 
fikalara Hammefendi tarafmdan 
Lord Athlone ve refikas1 Prenses 
'.Alice terefine Ankarapalaa'ta oi
le yemegi ketide edilecektir. 

Saat 17 de Marmara ko,kiinde 
Riyaseticumhur katibi umumisi 
Beyefendi ile refikasa Hamme • 
fendi taraftndan ~ay ziyafeti ve
rilecektir. 

Saat 20,30 da lngiltere biiyiik 
el!risi Sir Georgo Clerk tarafm • 
dan Lort Athlone ve refikaa1 
Prenses Alice terefine bir akfam 
ziyafeti ketide edilecektir. Saat 
22,30 da 1ef arette suvare. 

26 nisan pazar giinii Lort At • 
hlone, refikasa Prenses, kerime • 
leri ve maiyeti aaat 12 de hareket 
eden trene baglanan hususi va • 
gona rakiben Ankara'dan miifa. 
rakat edeceklerdir. Mii,ariiniley· 
him istikbalde bulunan zevat ta
rafmdan te,yi edileceklerdir. 

Haydarpafa'ya muvasalatta mi
safirler Vali Beyefendi tarafmdan 
1elamlanacaklard1r. 

Lort Athlone ile refikas1 ve mai
yetinin Istanbul' daki ikametleri j 

s1 mektehe gidebiliyor. Digerlerinin 
devam edememesine sebep yoksulluk 
ve g1das1zhk ve saire gibi maddi im
kan:nzhklard1r. 

bugiin geliyorlar 

Turizm kongre i cumar
tesi giinii a~dacak 

Gazetemizin te~ebbiisile ya
p1lacak tehit Kubilay abide1i 
i~in gonderilen teberrulan lis
te halinde nesre devam ediyo -
ruz. Turk inkilap fehidinin a
bidesi i~in dost ecnebiler bile 

Himayeietfalin tam yard1m1 ic;in 
tefkili.h bir buc;uk milyon c;ocuga 
gore geni,Ietmek laz1md1r. Bu va • 
ziyet kar;mnnda Himayeietfalin ne 
kadar ag1r vazife altma girdigini 
takdir etmek ve ona yard1m eylemek 
li.z1md1r. 

Konlerana 
Bu ak15am saat 19 da doktor ih

san Bey istanbul radyosunda c;o -

cuk h1fz1aaihhas1 hakk1nda hir kon
fera;is verecektir. 

• teberriiatta bulunmaktad1r. Balkan haftaa1 miinasebetile bu
giin ~ehrimize alb Balkan devletinin I . 
talebelerinden milrekkep miitead • 1 

dit gruplar geleceklerdir. Bu hu • 
susta y pilan programa gore: 

Eski yekfin 
Frankenthal'de k1in 
Albert ve ~tirekas1 tab1· 
maklnelerl fabrikas1 

L. 
429 

25 

454 

K. 
40 

00 

40 

Paket muamela 1 giimrUkten 
Poat neya intikal ettikten sonra 
itlerd ir l>etaet J{Or{ildii ve bir 
c;ok tikayetler ba9lad1, Filhakika 
bu tikayetlerin hakJ1 ve yerinde 
olduiuna biz de ' hit lduk. ~iiv· 
le Jd, gec;enlerde Almanya'ya tel-
1rafla miirekkep slparif etmiljtik. 
Giinlerce bekledik. Nihayet ma-
hn geldigini Postaneden ald1g1 -
m1z bir ihbarnamelfen ogrenir, 
ogrenmez i,in milataceliyetine 
mebni derbal ostaneye gittik. 
Her ne kadar masraf1 varsa ve • 
rerek mah almak iatedik. Biz bu ' 
i1Jin k .. a bir zamanda ikmal edi • 1 

lecegini zannediyorduk. Halbuki 
elimizden faturalan ald1lar ve bi· 
ze: 

cMahn k1ymeti iizerinden mas· 
raf1n1, resmini hesap edecegiz, 
kuru1Jland1racag1z, bundan sonra 
size ikinci bir ihbarname ile kac; 
kuruf vereceginizi bildirecegiz. 

' Siz de a.ncak o zaman gelip mah
n1z1 alabilecekainiz.> Dediler. Her 
ne kadar: 

cBu miirekkepler bize acele 
liz1md1r. Eger oyle olmaaayd1 
telgrafla aiparif etmezdik. Mas -
raf1, barc1 ne iae hesap ediniz. 
Tediye edelim.> Dedikse de dinli· 
yen olmad1 ve bizim de mii11ta -
celen, telgrafla miirekkep sipari-
1Jimizin hikmet ve manas1 kalma· 
d1. ~imdi biz ne zaman gelecegi 
malfun olm1yan ikinci ihbarna • 
meyi bekliyoruz. 

Goriiliiyor ki balka, tiiccara bir 
kolayhk olaun diye Postaneye 
devredilen paket muamelitmda 
matlup aiir'at ve intizam hi.la te
sis edilememi,tir. Nitekim hugiin 
adedi binleri a,an paketler Pos
tanede y1g1lm11J kalm1!1tir. 

Bugiln lstanbul'a gelecek olan 
talehe gruplar1 Belediye, Balkan 
birliii ve Dariilfiinun talebe birligi 
mrmessilleri tarafmdan istikbal e· 
dileceklerdir. 

25 nisan cumartesi giinii saat 11 
de Galatasaray lisesinde Turizm 
kongresinin kiifat re1rni yap1lacak
hr. 26 ni~an pazar giinii saat 10 da 
Talebe Birligi murahhaslarile grup 
halinde Topknp1 1araym1 ziyaret e• 
decekler ve saat 10 da Dariilfiinun 
konferans :ialonunda bir konferans
tan sonra saat 17 de bir c;ay verile • 
cektir. 

27 nisan pazartesi giinii sabab 
miizeleri ziyaret edecekler ve saat 
14,15 te Topbane'de Seyrisefain Sa• 
lonunda toplanilarak bir vapur ile 
Bogazic;i ve Marmara'da bir tenez • 
ziih yapilacak ve vapurda bir c;ay 
verilecektir. 

28 nisan sah sehirde gezinti. Saat 
14 te Dolmabahc;e saraym1 ziyaret 
17,30 da Tepeba\IJ tiyatroaunda mii
samere. 

29 nisan carsamha sabah aerbest. 
Saat 17 de Makaim'de matine dan
sant. 

30 nisan perJ!emhe 11erbest. 

Bel 
~e:lhlnir D$Oeiro 

iye vk f ~eza kesli! 
Evkafa ait yeni yap1lan giimriik 

antreposu arka11nda y1krlm1;i olan 
cami toztoprak ic;indedir. Belediye 
enkazm kald1r1lmamas1 ic;in Evkafa 
miiteaddit defalar miiracaat etmif 
ise de bir aemeresi gor\ilmemittir, 
Belediye de Evkafa 10 lirahk bir ce. 
za kesmi~tir. Enkaz kald1r1lmazsa 
ceza tesdit edilecektir. 

Ekmek alti kuru§a 
diifSecek mi? 

Son giinlerde bugday fiatlar1nm 
tenezziilii hafif 1urette devam et • 
mektedir. Yakmda yeni mahsul c;1-
kmca fiatlarm daha ziyade diiiJe• 
cegi ve ekmegin 6 kurulJa kadar ine• 
cegi soylenmektedir. 

Bayram oyun yerleri 
Bayram milnasebetile salmcak ve 

athkarmca kurmak ic;in Belediye • 
ye miiracaatler vaki olmu;;tur. Be • 
Jediye havalarm 1smd1g1n1 nazari i
tibara alarak bunlara milsaade et· 
mege karar vermiljtir. 

T aksim ve T epeba~r bahr.eleri 
Taksim ve Tepeba~1 Belediy bah

c;elerinin Belediyece badema ahara 
kiralanmama111 takarriir etmi!ltir. Bu 
bahc;elerin miistecirinin kontratt 
932 senesinde bitecek ve bir daha 
kiraya verilmiyecektir. 

~nu avcerll:'lt~ 

Yeni olgiiler ka unu 
Olc;iiler kanunu diin Vilayete teb

lig edilmiljtir. Buna nazaran Tiir • 
kiye'de kullamlacak olc;iiler ic;:in a
;iari metre sistemi kabul edilmi,tir. 

Bu siir'at ve intizamm teessii· 
aiine mi.ni olanlar ve if leri sii • 
riincemede b1rakanlar unutmama
l1dirlar ki bu hareketlerile, hii • 
kUmetin emrine, arzuauna mu • 
halefet etmilJ ve halka gosteril- w 

mek istenen kolayhklara engel 
olmulJ bulunuyorlar demektir. Bi· 
naenaleyh hiikumet ve alakadar 1 

makamlar arhk milzminlelJmek 
istidadm1 gosteren bu mes'ele et· 
rafmda esash tetkikat ve tahki • 
katta bulunarak miisebbiplerini 
tecziye etmeli ~e muamelahn bu 
kadar teahhurla cereyanma saik 
olan sakathklar nerede ise bulu
narak tamir edilmelidir, diyoruz. 

' j Alelumum mu ·avele ve akitler,fatu-
1 ra, ticaret defterleri, ilan ve aair 

I ticari evrak ve vesikalarda bu olc;:ii· 
lerden maadas1mn kullamlmas1 
memnudur. Bu gibi mukavelat, ol • 

Miintehibi saniler 
[Birinci Sahffeen MabaitJ 

sanilerin, daha bir ka~ ay evvel 
muhalef et roliinii bataramam1:; o· 
lanlara rey verecegi i;iipheli ad· 
dedilmektedir. 

Maahaza her yerde miintehibi 
saniler ciddi kanaatli miistakiller 
se~ebilirlerse 30 kitilik miistakil 
meb'us grupunun mecliste bir kuv· 
vet olacag1 tahmin olunuyor. 

S. F1rka erkan1 
Ankara' dan verilen bir ha be re 

gore mefsuh Serbest Firka erka. 
nmdan Agaoglu Ahmet, Talat, 
Galip, Nuri, Tahsin B. ler de Fet· 
hi Bey gibi dii,iinerek miistakilli· 
gi Gazi'nin F1rkasma muhalefet 
addederek namzetliklerini koy • 
maktan sarft nazar etmi~lerdir. 

Kabinede tebeddiil 
......... . . 

c;iiler metre sistemine gore yazilmit 
olmad1kc;a muteber degildir. Kanu
nun hiikmii say1 ile ahmp sahlan • 
Iara ;;amil degildir. Bu kanunda kul
lamlan olc;ii kelimesi tarby1 ifade 
eder. 

Muhasibi me'ulliikler lagvedilecek 
tstanbul'da kolordu muhasibi 

mes'ulliiklerinden maada bilumum 
muhasihi mes'ulliiklerin lagvedile • 
cegi ve hiltiin devairin, bu meyanda 
miiftiiliigiin ve zat maa,Iar1 muha • 
aibi mes'ulliiklerinin de lagvedile • 
rek vazifelerinin malmiidiirlii de • 
rine verilecegi soylenmektedir. Di. 
ger taraftan vilayetlerde oldugu gi
bi Defterdarhk muhaaebe miidiir • 
liigii de lagvedilerek yerine merkez 
malmiidiirliigii ihdas edilecektir. 
Bundan boyle tediye emri de dog -
rudan dogruya kaza malsand1klar1-
na gonderilecektir. 

biri ~u Ankara haberini vermek -
tedir: Yeni fsme Pasa kabine • 
sinde Milli Miid faa, Maarif, Ad
liye ve iktisat Vekaletlerinde te· 

Yekun 

Arabacllar kahyas1 
Mehmed'i oldiiren 

Zafer mahkemede 

Maznun' kendimi mild • 
f aa etmek i tedim, diyor 

Za/er muhakeme edtlirken 

~ehremini'nde arabac1lar kahya:n 
Arap Mehmed'i oldilrmekle maznun 
arahac1 kahyalarmdan Zafer'in mu
hakemesine diin Ag1rcezada baf ~ 
lanm1,br. Arabacilar1 iki partiye a
y1ran ve uzun dedikodulara sebe • 

_biyet veren bu merakh davay1 din
Iemek ilzere adliyeye biiyiik bir ka
lahalik gelmi1Jti. 

Gec;enlerde bu davamn sorgu saf
has1nda Zafer'in dil1Jmanlar1 tara • 
fmdan adliye koridorunda bir kac; 
el silah ahlm1s ve fakat kursunu a • . , 
tanm teahiti miimkiin olamam1,h. 
Jandarma diin her hangi bir hare • 
kete mini olmak ic;in samiinin iizer
lerini taharri etmi;i ve mahkeme sa• 
lonunun gerek ic;inde ve gerek di • 
fmda inzibati tedabir ittihaz et • 
mifti. Heyeti hakime Hasan Lutfi 
Beyin riyasetinde Nusrat ve Tahir 
Beylerden miirekkepti. Miiddeiumu· 
milik mevkiinde muavin Cemil B. 
bul nuyordu. 

Maznun Zafer isticvab1nda 44 ya· 
fmda ve «Asitane~ Ii oldugunu soy • 
ledikten sonra vak'ayi fU tekilde an
lath: 

«- Arap Mehmet ile aram1zda 
arabalar1n i1J almas1 mes'elesinden 
bir dargmhk r;1km1;ih. Gene bir giin 
Belediye vergi memuruna Meb -
med'in nerede oldugunu gostermif
tim. Mehmet hundan da bana mug· 
ber oldu. Bir cuma giinii evimde if· 
lerimle mefgul iken Mehmet geldi. 
Beni d1~ar1 r;1kard1. Mevlaneka -
p1'smda meyhaneci Ha11an Basri'nin 
dilkkan1na gittik. Saraybostam so
kag1ndan avdet ederken Mehmet 
birdenhire ilzerime hiicum etti. Sus· 
tab ile baiJ1ma vurdu. Beni albna al· 
d1. Cammi kurtarmak ic;in havaya 
atelJ ettim. Kurfunlar onu oldiirmiif. 
Bunu sonradan ogrendim.> 

Halbuki vak'a gecesi zab1ta ta • 
rafmdan yap1lan kefifte maktul 
Mehmed'in sustah r;ak1s1 mendile 
sar1h oldugu halde cebinde bulun • 
duiu tesbit edilmifti. Zafer'in ken• 
disinin miidafaai nefis mecburiyetin
de l1ald1g1m go11termek ii;in bu ;ie • 
kilde hir miidafaa yolu tuttugu an
la,1hyordu. 

Dava fahitlerin celhi iiyin 20 ma
y1s c;arlJamba gilnil sabahma talik 
edildi. 

M lQi '{!;~'ff~ ir tr n 1k. 
Anadolu hatbnda tenzilath 

tarife 
Bugiinden itiharen hayram do • 

lay1sile Devlet Demiryollar1 idaresi 
tenzilath tarifenin tatbikma ba~h -
yacakhr. 

~atalca' da elektrik tenvirati 
<;atalca Belediyesi elektrik ten • 

virabna karar ver j• • 

kutular1ndan da 
resim abn1yormu~ ! 

Ecnebi memleketlerden po1ta ile 
gelen giimriik resmine tabi paket -
lerin sahiplerine r;ok gee; verildigin
den tiiccal'lar1n tikayet ettiklerini 
yazm1ft1k. 

Ticaret ic;in gelen e'yalar giim • 
riik tarife kanununun yaln1z giimriik 
memurlar1 taraf1ndan tatbik edil • 
mesi dolay1sile tiiccar aleyhine zi • 
yanlar kaydetmege ba,Iam1ft1r. Diin 
Galata'da Manhaym hamnda ku • 
musyonculuk yapan Nurettin B. bu 
huaiiata bir muharririmize demiftir 
ki: 

c- Evvelce giimriikten gecirmek· 
te oldugumuz efyalaran kutularm1 
gilmriige terkederdik ve bunlar ic;in 
giimriik resmi vermezdik. ~imdi ise 
po1ta ile gelen efyalarm 1riimrilkc;e 
takdir edilen paras1n1 vermek mec -
buriyetinde oldugumuz cihetle ku
tular1 gilmriige terketmemize im • 
kln yoktur. 

Halbuki bir kilo kutu muamele 
vergiaile beraber doksan bef ku • 
ruftur. Binaenaleyh bu noktadan 
c;ok zarar etmekteyiz. Bundan balJ • 
ka pAmuk mensucat fashnda yaz1h 
bulunan baz1 CfY& vard1r ki bunlar 
terzi mamulatma verildigi takdirde 
fazla 1riimrlijie tabidir. Halhuki bun
laranm terzi mamulat1 olup olmad1k
lar1nin tayini yaln1z giimriik memur
lar1na lurakdd1i1 ic;:in onlar ne der
lerse kabul zarureti basil oluyor. t. 
tiraz etmege de korkuyoruz. ~iinkii 
yirmi bet lira cezayi nakti ahyor • 
lar.> 

Diin bu fikayetler bakk1nda Pos
ta Miidiriyetinden yapbg1m1z tab • 
kikatla da ofrendik ki paketler ic;in 
giimriik idaresinde on heyet bulun
dugu halde hepsi hergiin muntaza
man c;ah1Jamamaktad1rlar. Bu ci • 
hetle anca a y i eye a ma 
he.Ii faaliyette bulunabilmektedir. 

Giimriik Bafmiidiriyeti tiiccarla • 
rm fikayetini nazari dikkate alarak 
heyetlerin tezyidi ir;in Ankara'ya 
miiracaat etmi,tir. 

lLu m ©1 tri'©I ~ 
Sirketihayriye iicretlerinde 

tenzilat 
~irketihayriyece vapur iicretleri • 

nin tenzili kin hir m;;..J~<>Hen • 
beri yaprlmakta olan tetkikat biti -
rilmit ve yeni tarife tanzim edil • 
mi;itir. 

Y eni tarifeye gore alb iskele ara· 
a1ndaki azimet ve avdet ikinci mevki 
biletler 16,50 kurusa, hirinci mev • 
kide 25 kuru9a indirilmi9tir. 

MlY!!t»a~eoe 
'¥1 ~ n ~ II«~ li'il 

Miibadillerin istihkak1 ne 
kadar? 

fstanbul'dan milhadillerin talep 
ettikleri istihkak miktanmn 150,'oOO 
f ngiliz liras1m gei;miyecegi anla91l.
maktad1r. Halbuki bu miktar evvel
ce 700,000 lira tahmin edilmitti. 

r~ ~ lf'i'I 't"' fls.l r fr<f"i (• . IMl ;'°"" j r. II <51 F-

Paris kiitiipanesi miidiirii 
Paris milll kiitiiphanesi mildiirii 

M. Cain evvelki giil\ fehrimize gel· 
mi;i ve diin tayyare ile tekrar mem
leketine donmiiftiir. 

A©JOD"<e<QJ~ ve 
M ©.l lnl ~ ~ m ~II~ ir©I ~ 

12 kom iinist 
~ebrimizde beyanname yap1fta • 

ranlar ve komilnist propagandas1 
yapanlar hakk1ndaki zab1ta tahkika
b neticelenmi,tir. Tahkikat netice
sinde ikisi kadm olmak iizere 12 
maznun milddeiumumilige verilmit
tir. 

Malairnf'lte ve 
me~'le®~Oerr©J~ 

T atbikat gezintisi 
Dariinafaka yedinci sm1f talehe· 

si nebatat muallimlerinin refaka • 
tinde evvelki giin Beykoz k1rlarmda 
tatbikata giderek ele gec;irdikleri 
diri bir sencap ile bir y1lan ve biiyij. 
eek bir kertenkeleyi mektehe getir -
mi11lerdir. 

Kurban derive barsak 
' Iar1n1 Tayyare Cemiye • 

Fransa'nm yeni teklif 

Almanya • Avusturya irUmriik it 
Iafm1n Avrupa'da ihdas eyleditH s 
yasi ve iktisadi yeni vaziyet inki9a 
ederek yeni bir 11ekle giriyor. lngil 
tere hiikumeti mezkur itilaf1n Fru 

sa'da uyand1rd1g1 asabiyetin vahi 
neticeler vermemesi ic;in Cemiyet 
Akvam meclisinde hukuki cihette 
tetkikini teklif etmi11 ve bu teklifin' 
18 may1sta toplanacak meclisin ru:r; 
namesine dercettirmif idi. 

Diger taraftan Almanya, esas iti 
barile lngiltere'nin teklifine itiraz 
etmemekle beraber mes'elenin iktl
sadi mahiyette ve Avrupa birligi 
projesinin eseri ilham1 oldu&"unu be 
yan ederek giimriik itilafin1 15 ma• 
y1sta toplanacali: Avrupa birli&"i tet• 
kik komisyonunun ruzname11ine 
kaydettirdi. Komisyonda verilecek 
kararm Cemiyeti Akvam meclisin • 
de cereyan edecek milzakerata mii· 
him tesir yapacag1 fiiphesizdir. 

Fakat mezkur ir;timalarm ne gibi 
kararlar verilirse verilsin ne Alman• 
ya, ne de Avusturya bu kararlarl 
kabul edeceklerine dair bir taahhiit• 
te bulunmad1klar1 gibi gilmriik itti• 
had1 ic;:in ba;lam19 olduklllrl istih • 

zari miizakerab dabi tatil etme • 
mi ,lerdir. Yalmz Cemiyeti Akvant 
mecliai toplan1nc1ya kadar bir emri 
vaki yapmama~1 vadetmi,Ierdir. 

~imdi M. Briand A1Qlanya • Avu~· 

turya giimrilk ittihad1 tasavvuruna 

kart• daha 9iimullii olarak ba,ka 
bir proje haz1rlam1tt1r. Bu projenin 
Romanya, Yugoslavya, Lehiatan ve 

c;ekoslovakya arasmda bir giimriik 
ittihad1 tesis edecegi ve Merkezi Av· 
rupa ve Balkan memleketlerinin 
mahsulii hububatan sarf1n1 temin e• 

decegi gibi bu projelerdeki ~ift~ile· 
re muntazam aurette verilecek kre· 
dileri tanzim edecegi tahmin olu -
nuyor. 

Yeni Frans1z projesinin Sovyet'le• 
rin dampingine kar91 dahi muessir 
tedabiri muhtevi oldugu soyleniyor. 

Hali baz1rda bu proJeye dair lngil• 
tere ve 1talya dahil oldugu balde 
alakadar devletler arasmda miiza• 

kerat cereyan ediyor. Bu miizakera• 
ta dair Almanya ve Avusturya'ya 
dahi malUmat verilmektedir. 

Fransa hilkumeti bu milzakera • 
tin may1&1n ortalar1na kadar neti • 

celenerek Cemiyeti Akvam mecli • 
sine Almanya - Avusturya itilafma 

karlJI haz1rlanm1f bafka bir proje 
ile c;1kmak istiyor. M. Briand'm pro• 
jesi hem Alman'larm, hem de Sov • 

yet'lerin aleyhine oldgundan mez· 
kur komisyonda ve mecliate cere • 

yan edecek miizakereler cihan siya· 
seti noktai nazar1ndan gayet miihim 
olacakhr. 

MUHARREM FEYZI 

Gazeteciler 
Bayram1n ikinci giinii 
Y alova'ya gidiyorlar 

istanbul Matbuat Cemiyeti, aza• 
sma mahsus olmak iizere her se· 
ne oldugu gibi bu sene de Kurban 
bayrammda bir tenezziih tertip 
etmi~tir. 

Seyrisefainin tahsis · edecegi gii• 
zel bir vapurla bayramm ikinci 
giinii Y alova'ya gidilecek arzu 
edenler orada bir gece kalabile· 
cektir. Kalmak istemiyenler de 
ak~ama Y alova' dan hareketle ge
ce Marmara ve Bogazi!ri'nde 
mehtapta bir gezinti yapacaklar
d1r. 

Seyrisefain Umumi mildiirii Sa• 
dullah Bey Yalova'da kalacak 
gazetedlerden, bir cemile ol " 
mak iizere ms1f otel iicreti ahn• 
mas1m temin etmi~tir. Vapurda, 
Seyrisefain idaresi taraf1ndan he.• 
zirlanacak zengin bir biife bulu• 
nacaktar. Bu tenezziih ayni za " 
manda Y alova kaphc;:alarmm kii• 
~adt giiniine tesadiif edecektir. -------··------

Bayram sab giinii ! 
Istanbul .niiftiiliigiinden: 
19 nis~n pazar gunii zilhiccenir1 

iptidas1 olmasma nazaran 27 ni• 
san pazartesi giinii arife ve 28 
nisan sali giinii de Kurba.n Bayr•• 
m1 oldu~u ilan olunur. 



.. 

Raism Ali B. mes' elesi 

Divan i~tima1nda, ihra~ 
karar1 tasdik edildi 

ispanya krah Londra' da ~el~ika' da heyecan 'Rasim Ali B. Vekal;te miiracaat edecek 
ltalya ve Musolini aley
hine niimayi~ yap1hyor Kral taht1na donmek istemiyor. 

Cumhuriyet~ilere muzaharet fikrinde .. 
Nevyork 21 (A.A.) - Nevyork 

Herald Tribune gazetesinin Paris 
muhabiri liberaller reisi ve eaki na· 
zdardan Due d' Albe'in yalmz ken • 
disini kahul ettigi s1rada vaki heya· 
natlm nefretmiftir. 

Due d' Albe, muhahirle miilakab 
esna11nda demiftir ki: 

cParis'te bir gurbet hayah gec;:ir
mekte olan Kral, bir !<Ok ispanyol ri
calinin yanmda bana ve Due de Mi
randa'ya '!Ill sozleri soylemil}tir: 

cVukuu muhtemel kar1ra1ahklar· 
dan istifade ederek lspanya'ya don
mek mecburiyetinde kalm1yacag1m1 
iimit ediyorum.> Krahn program1 fU 
kelimelerde hulaaa edilebilir: 

cHer l}eyden evve ispanya> yeni 
idarede halk1n Krah tekrar isteme • 
sine mahal kalm1yacak derecede te
rakki ve refah temini imkan dahili
ne girecek olursa Kral kat'i surette 
ortadan .. e ilecek ve gurbette kaJ. 

famdan itibaren bir milddet kal • 

mak iizere Madrit'e gidiyorum. Kral, 
f&yet tebaas1 tarafmdan ~ag1rdacak 
olursa lspanya'ya donecektir. 

Due d' Able miilakatin sonlarma 
doiru fU sozleri ilave etti: cKral 
taraftarlarmm ba,lica vazifeti sen-

dikalizm vas1taaile anarfiye dU,Ure
cek ve belki de komiini:une doij'ru 

siiriikliyecek miifritlere kar,1 Cum
huriyeti korumaga crahtmak ilzere 
lspanya'da kalmakhr.» 

Krahn serveti hakk1nda c;1kan ••· 
yialar bir iftiradan ibarettir. Kral 
paraca s1kmt1 c;ekmiyorsa bile her 
halde mi.ikellef bir hayat siirilyor da 
degildir. 

Kral Londra' da 
Londra 21 (A.A.) - lspanya 

Krah on iic;iincii Alfons saat 18,37 de 

Londra'ya muvasalat etmittir. lstas
yonda miithif bir kalabahk vard1. 

mai1 tercih edecektir. Kral, kendi - 100 kadar polis memuru inzibah 
sinin yeniden lspanya tahhna otur • temin ediyordu. 
ma1m1 temine gizliden gizliye .. a • l•panyol hanedam 
htmam1za miiaaade etmemekte ve Paris 22 (A.A.) - Petit Parisien 
f1panya'da Kralbi'm yeniden ca~ • gazetesinin Cannes'den ald1g1 bir 
land1nlmaai lehinde bir hareket ve haberde, ispanyol hanedan1mn Cote 
galeyan viicude getirilmesini de is - d' Azurde yerle~ece~i fayiasmm te-
tememektedir. Bilikis, meydana !<I· eyyiit eder gibi goriinmekte oldugu 
kan !<Ok miihim milti mes'elelerin bildirilmektedir. Mezkur hanedan 
halli hu1u1unda Cumburiyetirilere Cannes ;1ehrinde ikamet edecektir. 
yard1m etmemizi arzu eylemekte - Burada, mi.ikellef bir bina ahnmas1 
dir. ltte bundan dolay1dir ki, bu ak- iirin mi.ikllemelere giril}ilmittir. 

--~·~-""""'"'"llJllllUllllllJllfllllll/lllllllflllllflllllJllJlllJlllll/llllllllllllllllllllllllUU•""'"""""'""'"""" 

Bor~lar miizakeresi 
Hamiller. 25 nisandan . 

nra cevap verecekler 
Ankara 22 (Telefonla) -Yapb· 

g1m tahkikata gore dayinlerle mi.i· 
zakerata baflamak esaa itibarile ta· 
karrUr etmiftir. Miizakerenin An • 
kara'da cereyamna dair olan tekli
fimize heniiz Paria'ten bir cevap 
gelmem~tir. 

Himillerin 25 niaanda Paris'te 

yapacaklan umumi ic;timadan aonra 

buna cevap vermeleri bekleniyor. 

Yeni sefirlerimiz 
Ankara 22 (Telefonla) - Siiley

nian ~evket Beyin Prag sefaretine, 

Tevfik Ki.mil Beyin Sofya'ya, ~evki 

Beyin Miibadele Komisyonu heyeti 

murahhasa riyasetine tayinleri mu

karrerdir. Hamdullah Suphi Beyin 

Viyana yerine Biikret'e tayin edile

cegi de .Oyleniyor. 

Sefirimizin Yunanistan'dan 
bir talebi 

Atina 22 (Husuai) -Tiirkiye or· 
te el!<isi giizel san'atlar1n ve Yunan 
asarmm inkitaf1 i!<in Yunaniatan ta

raf1ndan ittihaz edilen tedabir hak

k1nda malfimat b.lep etmi:;tir. Ala· 
kadar daire, bu hususta mufassal 
bir rapor haz1rlamaga memur edil
mi,tir. 
~----

Cumhuriyet'in tefrika:n: 47 

I • I 
}' azan ! Andre M oruva 
-----------~~~~~-

Bir kac; giin aonra operaya c;ok 
s~vdigim Siegfried'i tema,aya git • 
hk. Bunu kendime kahraman itti • 
haz etti~im miihare1< vilr\1d"n va
b1nda dinlemek benim i!<in cavidani 
hir zevk te,kil etti. cOrmamn teren
b\hnatu parcrasmda elimi ~ayriih • 
tiyari onun elinin iistiine koydum. 
na,1m c;:evirdi, ve istifhamkar ve 
bies'ut bir hal ile bakh. Donfo~te o
toda bu defa o benim elimi a1.d1 ve 
dudaklarma gotiirdii ve gene tuttu. 
A.r-aba kap1m1n oniinde durdugu za
lllan: 

- Bunsuvar giizelim, dedi. Biraz 
:tlli.iteessir biiyi.ik bir net' e ile cevap 
l>erdim: 

t - Bonsuvar, benim biiyiik dos -
urn. 

Ertesi sab h kendi inden hir da
!tti \ras1ta1ile bir mektup geldi ki bu
tl.u o gece yazm•fb: 

Bankaya hiicum! 
Bir Amerikan ,ehrinde 

balk parasllll zorla ald1 
Kinston 21 (A.A.) - Bura ban

kalarmdan iki kiic;:iik banka gifele
rini kapam11'hr. Bunun iizerine ban

kalarda mevduah bulunanlar tediye 

imkanma malik yegane hanka olan 

¢farmers and Marchamts Bank> m 

gifelerine hiicum etmitlerdir. Miit • 
terilerin gitmeleri ve mevduatla
r1m almak niyetinden vaz geirmege 

ikna edilemleri i!<in bofuna gayret 

sarfedilmiftir. Bunun iizerine ci • 
varda bir bando miizika !<aldmlmif 

ve miithi' bir yang1n !<lkm1' oldugu 

haberi ifae edilmi9tir. Civar sokak 

batlarmda nutuk soyliyen hatiplere 

paralar verildi. Bu da neticesiz kal

d1. Maamafih, banka mevduatlarm1 

istirdat etmek istiyen miitterilere 

tediyatta bulunmak i!<in laz1m ge • 

len kar,1hg1 bulup verdi. 

Polis tayinleri 
Ankara 22 (Telefonla) - Sabik 

kaymakamlardan Cevdet B. Emni • 

yeti umumiye miifetti,ligine tayin e

dilmittir. lmtihanda kazanan 60 ka

dar polis komiser muavinile 18 ikin

ci komiserin tayinleri hlit!<e dolay1 • 

sile haziranda yap1lacakhr. 

LE 
TercPme ede : Hawl.ar Rilat 

«Izabel, o bir tane ve yak1c1 his, 
ya!mz dostluk degildir ... » Diyor, 
kendi~inin R"ikanP l!',.<:en c::ocn l11k 
avanmdan baz1 sahneleri tasvir edi
yor ¢Kralic;e> ckahraman» gibi isim
ler altmda tahayyiil etti(fi ve kPndi· 
~in; daima e'.'lir tutan kad1n tipini 
tarif ediyordu. 

«Beni heyecanlara garkeden o 
kad1n tipi hep oyle aynen kahyor -
du. Laz1md1 ki nazik, havai ve i!<li 
VP avni zamancfa aktlh o1rn2!1t va -
11flar1 kendiainde miictemi bulunmak 
mukadder olsun;i~te Renee' de bir c;:ok 
vas1flar ve hakimiyet varken hun-

larm to~vnu cemedemiyor. Ha buki 
Odil'i gordiigiim dakikada onun o 
yi.ikseklige namzet oldu: - 1 ve n
disinin daima aramakta oldugum 
tip bulunduiunu deraka 

BrUktel 21 (A.A.) -DarUlfiinun 
talebeleri Belc;ika profeaorlerinden 
M. Moulin'in Milano'da tevkifi hi.di
•e•i kar,111nda ne gibi bir hath ha
reket ittihaz etmek icap edecegini 
tetkik etmek Uzere fevkalide bir i!<
tima aktetmi~lerdir. Talebe, hilku -
met nezdindc tetebbiiate bulunmak 
U:r;ere bir heyet tayin etmi,tir. Bun • 
dan aonra talebe tokaklarda bir nii
mayif tertip etmi,tir. 

halya aefaretanesine gitmek iati
yen bu talebenin tetebbU1line polis 
mani olmuttur. Ufak bir arbede ol
mu, ve bunu milteak1p onlerinde po
lis k1t'alar1 bulunan talebe tehrin 
merkezine dogru ilerlemege batla
m1fhr. Mlitemadiyen ckahrolaun 
Mussolini• diye bai1ran talebe ni -
hayet ltalyan konaoloaaneai online 
gelmif ve konaolosanenin camlar101 
ta,lam1,hr. ltfaiye efrad1 taraf1ndan 
iizerlerine su s1kdan niimayii;c;iler en 
sonunda ka!<mak mecburiyetinde 
ka m1tlard1r. 

Bundan sonra talebe ltalyan ti -
caret odaai ile profesor Moulin'in e
vi oniinde tekrar toplanm11;lard1r. 

Adana' da iki gen~ a~1k 
ka~arken yakalandtlar 

Adana 22 - ~evket Ef. isminde 
bir gene;, ilk mektep talebeainden 
Hatice Han1m1 kac;1rm1,br. Bu iki 
gene; bir senedenberi birbirlerini sev
mekte idiler. ~evket Ef. k1z1 ebe -
veyninden istemif, fakat ret cevab1 
ahnca kac;1rmaga karar vermi,tir. 
Hatice H. da buna muvafakat et • 
mi,tir. Hatice H., mektepten c;1kar
ken Sevket Ef. nin haz1rlad1g1 oto
mobile atdarak kac;m1, ve biraz aon
ra yakalanm1,t1r. K1zm ya~1n1n kii
c;iikHigii haaebile mea'eleye miiddeiu
mumilik miidahale etmi~tir. 

Tayyare ile A vrupa'ya mek
tup nakline ba§land1 

Ankara 21 - Diinden itibaren 
Tiirkiye postalar1 tayyare ile mek • 
tup nakletmege ve bu mektuplar1 
posta merkezlerindeki hususi gi,e -
Jere kabul etmege ba~lam1,hr. Tay· 
yare ile gonderilecek mektuplardan 

yirmi gram ag1rhg1nda adi mektup 
i!<in Romanya, Bulgaristan'a tayya-

re zamm1 olarak yedi bu!<uk kuru;1, 
Macaristan ve Avusturya ve c;ekos
lovakya'ya on iki buc;uk, Franaa, 
Lehistan, Almanya'ya yirmi, Belrri
ka, fngiltere, F elemenk, Danimar -
ka ve lspanya'ya 25 kuru;1 ahnmak
tad1r. 

Hudut haricine ftkarilan bir 
(; ekoslovakya' Ir 

Izmir 21 - Ahvali filpheli gorii
len bir c;ekoslovakya'h polis mari
fetile hudut haricine c;1kardd1. 

Reji umumi m""diirliigii 
Ankara 22 - Tiitiin lnhisar1 Mii

diirii Behrret Beyin diger miihim bir 
vazifeye nakli ile yerine Maliye Ve
kaleti Mi.iste,ar1 Ali R1za Beyin ve 
Maliye Miistetarhgma da Burdur 
meb'usluguna namzet gosterilmiyen 
Salih Vahit Beyin tayinleri ihtima • 
linden bahsedilmektedir. 

Size nasil tarif edeyim? Sizde be -
nim i!<in hayahn yegane mana ve 
k1ymeti olan onu bulam1yacag1ma 
kanaat ettigim dakikada Olmem li.
z1m gelen esrarengiz hls1mlarm 
cevheri sizde var. Atk? Dost -
luk? Fakat tabirin ne ehemmiyeti 
var? Ortada olan rakik ve derin bir 
his, biiyiik bir iimit, genit bir hala -
vettir. Giizelim, cantm, dudaklar1 -
ruz1 ve ensenizi c;ekiyor ••. > 

Akfam iistii kendisile rr1ktim. Rus 
musiki1i dinliyecek ve Gaveu sa • 
hnda bulu11acakhk. Muvasalahmda 
kendisine tebessiim ederek: 

- Bonsuvar, dedim ve mektubu· 
nuzu ald1m! ciimlesini ilave ettim. 
0 aogukrra bir eda ile cya, evet !.. » 
dedi ve batka bahse atlad1. Fakat 
doniifte otoda kendisine dudaklar1 
da, o kadar zamand1r hasret rrektigi 
enseyi de emanet ettim. 

Ertesi pazar Fontocinebleau or • 
manma gittik. «Siz ki Wagner miip
teli.11s1mz, dedi, size Barnizon civa
r1nda bir yer gostermek isterim ki 
bana cidden Walhalla yokw1unu ha· 
tirlatir. Semapaye rramlar, alt taraf-
1 

Dariilfiinun divani diin ogle -
den 1onra Dariilf iinun Emini Mu
ammer Rafit Beyin riya1elinde 
fevkalade bir i~tima aktetmittir. 
Ruznamei miizakerahn en miihim 
maddesini aylardanberi Dariil -
fiinunu ve efkari umumiyeyi e
hemmiyetle isgal eden Rasim Ali 

' 
Bey hakkmdaki ihra~ kararmm 
tetkiki tetkil ediyordu. 

Evvela Tip fakiilteai mecliai -
nin karari okunmui;lur. 

Bu kararda Rasim Ali Beyin 
ademi ehliyeli ve diger nakise • 
leri sebebile Fakiilteden ihra • 
cma miittefikan ve siiliisani ek • 
seriyetle kara verildigi tasrih e
dilmi\lti. 

Ayni zamanda tekle ait nok • 
sanlar da ikmal edilmii;; bulunu • 
yordu. Bundan sonra Dariilfiinun 
ba~lam1i;; ve i~tima be~ saal ka • 
divanmda han.relli miinakaaalar 
dar devam etmi~tir. ' 

Bir arhk kararm lekrar letkiki 
i~in gene Tip fakiiltesi meclisine 
iadesi mevzuu bahsolmussa da . 
son kararm Divam lenvir edebi
lecek mahiyette oldugu goriilerek 

Ucuzluk! 
Martta yiizde bir nisbe

tinde tenezziil var ! 
Ticaret Oda11 istatistik fubesi ta

rafmdan mart ayma ait geirinme en
deksi ne,redilmi9tir. Ana baba ile 
biri bir hu!<uk, digeri yedi ve iic;iin
ciisii de on be;1 ya~larmda iirr .. ocuk
tan miirekkep bir ailenin bu aya ait 
ge!<inme masraf1 141 lira 35 kuru' 
olarak teabit edilmektedir. 

Bu yekunun 50 lira 3 kuru~u, yi
yecek masraf1, 11 lira 80 kuru1u 
yakma ve aydmlatroa masraf1, 33 
lira 82 kurufu giyecek masraf1, 25 
lira ev kiras1, 13 lira 75 kurul}u 
muhtelif masraflar, 75 kuru115u da 
tasarruf ve sigorta masraflar1m te,
kil etmektedir. 

Halbuki ayni ailenin 1914 sene -
sinin ayni aymda gec;inme masraf1 
11 lira 61 kuruf olarak tesbit edil
mi,tir. 

Bu vaziyete gore mart aympa ha· 
yat fUbat ayma nisbetle yiizde bir 
ve ge!<en senenin bu ayma nisbetle 
yii:zde bir bu!<uk nisbetinde ucuzlad•· 

g1 anlatilmaktad1r. Mart aymda fU• 
bat ayma nisbetle yiyecek ve i!<e· 
eek mevadmda yiizde bir, yakma 
ve aydmlatma masraflarinda yiizde 
bet tenezziil goriilmii~tiir. 
-------

Himayei Etfal cemiyethli 
lebrik"ll 

Ankara 22 (A.A.) - Himayei • 

etfal cemiyeti umumi merkezinden 
teblig olunmu;;tur: 

Himayeietfal cemiyeti umumi 
merkezi 23 nisan !<ocuk haftaai mii

nasebetile Turk !<ocuklarma samimi 

tebrikat1n1 arz ve bu haftamn mem
leketimizde !<Ocuk himayesi lehin-

deki mesainin miitezayit bir hatve· 
sine vesile olmasm1 temenni eder. 

manda hem kabuslardan ni,an ve • 
rir, devlere benzer bir mehabet .• 
Hem de dikkat edilse biiyiik bir iha
ta ve tertip eseri oldugu hiikmiinii 
verdirir. Velhasd tamamen cAllah· 
lar1n fecri ... > Sizin menaz1r1 sev • 
mediginizi bilirim, fakat bunu se • 
veceksini,.. !<iinkii biraz da olsa. Ta
bii bir sahnedir. 

Ben de bir Malkyrie olmak i!<in 
ba~tan bai;a beyazlar giyinmiftim. 
Filip bu esvab1mdan do ay1 teb -
rik etmi;1ti; pek !<Ok iizendigim hal· 
de kendisi esvaplar1m1 nadiren be
genirdi. Hemen daima ilstiime miinek 
kit bir nazarla bakar, fakat bir ;;ey 
soylemezdi. 0 giin beni siizerken bir 
haz duydugunu hissettim. Ormam 
onun tarifi kadar giizel buldum. Yo
sunla ortiili.i mi.ihip kayalar ara • 
smda muavverr bir yol yiikseliyor -
du. Tatlardan hir merdivene cr1kar 
gibi yiiriiyebilmem ic;:in Filip miite
addit defa kolumdan yakalam1,, ve 
miiteak1ben kuvvetli elleri beni ku

·cakhyarak 11ceratm1~br. Yukar1larda 
otlar iizerine uzand1k, ba 1m onun 
omuzlarmda idi. Etraf1m1zda tam 

J 

kifayeti miizakere i!;in takrir ve
rilmit ve mes'ele reye vazolun • 
muftur. 

Neticede Divan, Tip fakiiltesi 
meclisinin vermit oldugu ihra~ 
kararmi miittefikan tasdik etmi~
tir. 
Rasim Ali Bey ne diyor? 
Bu karardan sonra Rasim Ali 

Bey kendiaile goriifen bir muhar· 
ririmize karar hakkmda demittir 
ki: 

«-Divan, Tip fakiiltesi rnecli
sinin verdigi karar1 tasdik etti. 
F akat hen Maarif V ekaletine 
miiracaat ederek kanuni ve hu -
kuki haklarimm teminini istiye -
cegim. 

Efkari umumiyeye de mes'ele· 
nin i~yiiziinii ve Tip fakiiltesin -
deki bir ~ok gizli hakikatleri hii· 
tiin ai;ikhgile izah edecegim. 

Bu karar senelerden beri top • 
lanmif olan husumetlerin netice
sinden bai;ka bir i;;ey degildir. 

Eger Cumhuriyet Tiirkiyesin • 
de ilim karakteri tee11iis elmit 
bulunuyorsa ilim nam1na yapilan 
bu iskandah asla mazur gormiye· 
cektir.» 

istanbul - Sofya 

T elefon muhaberesi 1 
haziranda ba~byor 
fstanbul - Sofya telefonu 1 ha

zirandan itibaren ii;lemege bathya 
cakhr. Hattm Bulgar arazisinde· 
ki k1Sm1m Bulgar'lar yapmakta • 
d1r. Hududun bu taraf1m biz yap
maktay1z. Bulgar'lar kendilcrine 
isabet eden k1smi bitirmitlerdir. 
Bizim faaliyetimiz may1S niha· 
yelinde biteceginden 1 haziran -
dan itibaren hattan istif ade el • 
mek miimkiin olabilecektir. 

Sofya • Istanbul hath tek hat 
iizerine ~ift devreli olacakhr. 

izmir iiziim sahf I 
Izmir 22 (A.A.) - ~ehrimiz Ti

caret Odas1 tarafmdan netredilen 

bir rapora nazaran mevsim iptida

smdan 21-4-931 tarihine kadar lz

mir borsasmda 34,263,431 kilo ii· 

ziim sahlm1fbr. Bu iiziimlerden ha· 

rice ihrac;: edilenler 34,148,827 kilo

dur. Ayni rapora nazaran 31-3931 

tarihine kadar 22,219,406 kilo incir 

aablm1;;br. Bunlardan ecnebi piya

salarma vaki ihracat 20,340,189 ki

lodur. 

Edirne'de Reisicumhur Hz.nin 
heykeli 

Edirne 22 (A.A.)- Reiaicumhur 

Gazi Mustafa Kemal Hz. nin hey -

keli hugiin rekzolundu. 23 niaanda 

fevkalade merasimle kiifat edile • 
cektir. 

lardan bir duvar vard1. Yahut bu 
c;amlarm ortas1ndaki vaziyetimiz se
maya dogru a!<ilm•f donuk, esmer 
bir kuyu i!<inde imi~iz ve kuyunun 
!<emberi mavi semaya a!<1hyormul} 
zehab1m veriyordu. 

v 
Kendi kendime sorard1m: Filip 

beni acaba alacak m1? Y oksa metres 
mi yapacak? Bu suali kendime sa
mimiyetle, en halis bir samimiyet 
ile soracak kadar onu seviyordum. 
Mukadderahmm hakimi o olacakh. 
Karar1n yaln1z ondan gelmesini is
tiyor, kendim itimat ile bekliyordum. 

Bazan sozlertnin a hnda vazih bir 
iJ?aret goriiniir gibi olurdu: ¢Sana 
Bruj'i gostermeliyim. Enfes bir 
yer. Zaten beraber en kiic;i.ik bir se
yahat bile yapmad1k.» Onunla be· 
raber yola c;1kmak fikri beni ga;iye
diyordu. Minnet e giiliiyordum; fa. 
kat miiteakip gilnlerde bir daha bun-
dan bahsolunm1yordu. ' 

Temmuz ay1 cok :ncak oldu. Dost
lar1m1zm her biri bir tarafa dag1h
yorlar, tatile c;1k1yorlard1. Ben Pa
ris'i b1rakam zd1m, bu ondan ayr1 • 

... --= ..... 

HE 
23 nisan bayram1 

23 ni11an bayram1 bana, Iatan • 
bul'da Meclisi meb'usamn kapa • 
tdd1g1 ve Ankara'da ilk B. M. Mecli-
sinin ac;1ld1g1 glinleri hahrlath. 

16 mart gilnii, iatanhul ifgal e -
dildigi zaman, lngiliz polialeri F1n
d1kh'daki Meclisi meb'usana gele • 
rek bir kac; meb'uau ahp rotiirmiif
ler ve bunlar1 Malta'ya aiirmii9ler • 
di. 

Bu tecaviiz karf1smda, mecli11i 
meb'usan vazifesinde devam imkam 
gormiyerek mesaisini tatil etmif ve 
ideta kendi kendini feshetmi~ti. 12 
nisan 1920 de lngiliz'lerle Vahidet
tin haini ve damat Ferit mel'unu e
saaen, ic;:tima etmiytm ve azas1 bi -
rer ikiaer Anac!olu'ya ge(:en bu mec• 
lisi biisbiitiin feahettile , hatta ceb
ren kapdar1m kapatarak memurlar1 
bile ic;:eri girmekten menettiler. 

0 zamanm Polis miidlirii mii, yok
aa merkez kumandan1 m1 oldugunu 
fimdi pek ivi hatirhyamad1g1m de • 
liamen bir Mustafa Nahk Pa a var
d~. 0 geldi; aralarmda zab1t kalemi 
mildiirii olarak henim de hulundu -
gum meclisin biitiin memurlarm1 
kap1d1,ar1 etti ve binay1 kilitleyip 
anahtar1n1 ald1 gitti. Bir mliddet ion• 
ra anahtar1 iade edilen ve memurla
rmm i!<eri girmelerine miisaade e • 
dilen media b·na11, 11onralar1, fngi -
liz donanmas1n1n hurnunun dibinde, 
Anadolu'va kac;:1rdan ailah ve cep
haneden bir k11mmm muvakkat bir 
de.,osu ve irkap iakeleai vazifeaini 
gormiifiir. 

Meh'uslar1n fngiliz polisleri tara
fmdan l'olUrUlmesi meb'usan mecli
ainin fngili:r aiingii ve toplar1nm teh-
didi altma girmesi ve nihayet biis • 
biitiln seddedilmesi, Millet Medi -
sinin esasen esaret altmda bulunan 
fstanbul'da toplanma11mdaki yanhf • 
hg1 ve manas1zhg1 ishat etmifti. 

fstanbul'da, Meclisi meb'usamn 
kapahlmasma, Gazi Hz., Ankara'da 
B. M. Meclisini ac;:mek suretile ce -
vap verdiler ve bu cevap, sarayi da, 
lngiliz'leri de fafirtan yaman bir 
mukabe e oldu. 

93 Meclisi meb'usam da, 324 
Meclisi meb'usam da, hatta onu ta• 
kip eden diger meclisler de hep Pa
difahlar1n iradels:rile bir lutfil hii -
mayun ve ihsan1 f&hane kabilind~n 
ac;:1lm1~lard1. Onun ic;in de gene hep
si giiniin birinde, hirer iradei ~ehri
yari ile kapahhvermi;;ti. 

23 nisan 1920 tarihinde Anka • 
ra'da ac;:1lan B. M. Meclisini ise, mil
let kendi kendine ve kendi iradesile 
acmnitir. lste, 23 nisan bayram1mn 
biitiin biiyiikliigii bur ,,,f! , .... 

Herkesin ifine yarar 
Y eni Giin gazetesi bedava kii

~iik ilan ne,rediyor. l~siz kalan -
lar, i~~i ariyanlar, diikkan, ev bul
mak istiyenler, evlerini, e'yalan
m satmak arzu edenler bu ilanla
r1 okumaktan ~ok istif ade ederler. 
Oturdugunuz yerde i,leriniz go • 
riiliir. Her cumartesi, pazartesi ve 
peri;embe giinleri ne,redilecek • 
tir. Bugiin ba~lamlfhr. Bugiinkii 
(Y eni Giin) gazeteaine bakimz 
ve ihtiyacm1z varsa ilan gonde -
riniz. Paras1z itiniz goriiliir. 

St • Jermen'e gotiirdii. Tarac;ada u
zun miiddet kald1k. lrrinde gokyii • 
ziiniin y1ld1zlar1 iltima eden Paris, 
kara bir umman halinde ayaklar1 -
m1z1n altmda idi. Golgede c;:iftlerin 
giilii~leri duyuluyordu. Giirgen a • 
ga~lar1 arasmdan ,ark1lar soyleni -
yor, fas1lalarda, adeta bunu bekli
yormu9 gibi ku11lar ah.Jngi tamam
hyorlard1. Doniifte arabada, aile -
sin den bahsetti ve bir kac; kere: 

- Gandiima'ya geldigimiz za -
man. 

- Annemi iyice tamyinca ... 
Gibi sozler soyledi. Evlenme sozii 

hif agza almmryordu. 
Ertesi sabah Gandiima'ya gitti, 

on be;; giin kald1 ve bu mi.iddet zar· 
fmda bana bir c;ok mektuplar gon • 
derdi. Avdetinden evvel, bahsetti -
gim uzun hikayeyi, kendisile Odil'in 
sergil= -~tlerini havi olan notlari 

onderdi. .... sergilzedi bi.iyiik bir 
;laka ve hayretle ok~dum. Orada, 
hi!< taL_yyiil bile edn:nedigim heye
canh ve k1s~ nc ve baz1 hummah 
anlarmda air1k bir adam tema!la e
diyordum. Kendisini bana oldugu gi
bi gostererek ileride beklenmedik 
elim bir hal ile i kisara mahal ver· 



lVIiistakiller otuzu g~ti 
• 

Kiz1m, Ref et, Ali Ihsan 
P a§alar1n namzetlikleri 

( Birinci sah.tfeden mabatt ) 

aoyliyerek (miistakil meb'ualuga ta
libim) demekle iktifa etmektedir. 

Ali Galip Bey 
Avukathkla istigal eden Ali Ga

lip Bey de Cumhuriyetc;i ve milli -
yetc;i oldugunu yazarak mi.istakil Is
tanbul meb'usluguna talip olmu,tur. 

Feridun Fikri Bey 
Eski Dersim meb'usu olan Feri • 

dun Fikri Bey verdigi istidada bil
haasa vergilerin halk1n istitaati de· 
recesinde olmak noktasmdaki ka -
naatlerini Mecliste lruvvetle miida • 
faa edecegini soylem .. ktedir. 

Relik Ismail Bey 
Sabik Sinop meb'usu olan Refik 

fsmail Bey bu defaki C. H. F1rkas1 
namzetleri listesinde ismi c;1karil • 
m1'br. Refik Ismail Bey miistakil o· 
larak namzetligini koymaktad1r. 
Mumaileyh vaktile S. F1rkaya in • 
tisap etmifti. 

Relet Pa~a 
Evvelce Istanbul meb'usluihmda 

bulunan Refet Pafa da miistakillen 
namzetligini vazettigini Heyeti Tef
tifiyeye bildirmiftir. 

Ali Seydi Bey 
Esbak valilerden olan Ali Seydi 

Bey muallim ve tarih enciimeni a • 
zasmdand1r. Bir c;ok asart vard1r. 
Uzun mi.iddet Vilayet Meclisi azah • 
gmda bulunmu~tur. Cumhuriyetc;i 
oldugunu zikrederek namzetligini 
koymu,tur. 

Ahmet Azmi Bey 
~talca'dan bu isimle miiracaat 

eden Ahmet Azmi Beyin kim oldugu 
anlaf1lamam1,ttr. Maamafih kendi. 
ai Cumhuriyetc;i ve milliyetc;i oldu
iunu bildirmi,tir. 

Aril Oru~ Bey 
Yar1n gazetesinin sahip ve baf • 

muharriri olan Arif Orm; Bey de miis 
takillen namzetligini koymu,tur. Fa
kat mumaileyhin mahkumiyeti se • 
bebile namzetliginin kabul edilip e· 
dilmiyeceginde ,iiohe edilmektedir. 

Ismail Selik 
Ziirradan Bedrettin Beyzade Is -

mail ~efik Bey istidasmda 500 sene
Iik ecdad1mn c;iftcri oldugunu ve 
prensipleriniq ~j,;na vatan ic;in mii
cadele, siyaset ve ziraat oldugunu, 
ziirra ile gayrimiibadillerin hukunu 
9iddetle miidafaa edecefini zikret· 
mekte ve Cumhuriyetc;i oldugunu 
beyan eylemektedir. 

Siileyman Bey 
Ayakkab1c1lar Cemiyetinin sab1k 

reisi Siileyman Bey de diin bizzat is· 
tidaam1 Heyeti teftifiyeye vermiftir. 
Siileyman Bey amele hukukunu mii
milliyetc;i oldugunu beyan etmekte
dafaa edecegini, Cumhuriyetc;i ve 
dir. 

Kazrm Karabekir Pa1a 
Sabik kumandanlardan ve esbak 

Istanbul meb'usu Kaz1m Karabekir 
Pafa da miistakillen namzetligini 
vazettigini Heyeti Tefti,iyeye diin ak 
fam telgrafla bildirmistir. Kaz1m 
Karabekir Pasanm telgrafmda faz • 
la izahat yoktur. 
lstanbul'da miistakil namzetlerin 

adedi 
~imdiye kadar miistakil olarak 

namzetliklerini koyanlarm adedi 
diin ak,ama kadar onlarla bera • 
her 31 olmm1tur. Namzetlik miira • 
caatlerinin b~giin de devam edecegi 
anla~nlmaktad1r. Heyeti Tefti,iye bu 
ak,ama kadar vaki olacak miira • 
caatleri kabul edecek ir. 

lzmir'de miistakiller 
Izmir 22 - Izmir tarihi miielli

fi Raif Nezih, filozof Hidayet Ke~fi, 
di, tabibi Ismail Hakk1 Beyler miis· 
takil olarak namzetliklerini koydu· 
lar. Raif Nezih Bey heyanname -
sinde devletc;ilik yerine milliyetc;i
lik esas1n1 miidafaa ediyor. 

Bundan ba~ka Aydm Ticaret 0 · 
das1 bafkatibi ,Serif Bey H. F1rka • 
a1ndan namzetligini koydu. Bu ci
het Ankara'dan sorulmu,tur. Ga • 
zeteler, esbak Dahiliye Nazm Ha • 
Iii Beyin de milstakil olarak nam • 
zetligini koyacag1m yaz1yorlar. 

Halit Bey mektebinde muallim 
Niyazi Bey Bahkesir'den, mefsuh 
S. F1rka Tire ocag1 reisi doktor Mus
tafa Ali Bey lzmir'den miistakil 0 • 

Iarak namzetli!derini koyacaklar • 
d1r. Doktor Mustafa Bey pro~ra • 
m1nda, cben liberalim, ferdiyetc;i • 
yim:t demektedir. 

Diin aksam Vali Kaz1m Pa, e-
Jediye rei~i Sezai ve F1rka idare he
yeti reisi Cevdet Fu t Bev er ve di
ger zevat Tiirk Ocag1 binasmda ton
lanarak miintehibi aniJ,.re Gazi Hz. 
nin bev1mnamesit,j teblii ettiler. 

Izmir 21 - Makine mt:hendisi 
Sadettin B-:yin F1rkaca namzet gos
terilmesi burada memnuniyet evlit 
etti. Sadettin Bey Macaristan'da 3 
sene gazetecilik yapm1 , toplarda 
yapbi.r1 1slahat Harhive Nezaretince 
kabul ve tatb•k d . ...,;ctir. 

Ali lhsan Pasa da namzet 
Sabik oi"d\1 ku~andanlar d n Ali 

1hsan Pa,amn da lzmit'ten miista • 
killen namzetligini koydugu son da
kikada haber almm1shr. 

M anisa na~zedi 
Manisa 22 - Manisa'dan miis • 

takillen namzetligini koyan Alafe • 
hir'li baytar S1tk1 ~iikrii Bey buraya 
gelerek propagandalara ba11lad1. 

Manisa'da miitehibi sanilerin 
miizakeresi 

Manisa 22 - Diin ak,am, F1rkada 
Vali ve Belediye reisi ve 80 miin • 
tehibi sani toplanarak miistakil 
namzetler etraf1nda iki bui.:uk saat 
miizakerede bulunrnuflard1r. Bu 
meyanda fiddetli miinaka,alar ol • 
muftur. 

Belediye persembe giinii ak11a • 
m1 183 miintehibi sani ferefine 
~amhk'ta bir ziyafet verecektir. 

Bazt yanlrslar 
H. F1rkas1mn namz,et listesi An • 

kara'dan telefonla almd1g1 icrin ga
zetelerde haz1 yanlu~hklar olmuftur. 
~oylece tashih ediyoruz: 

Ankara'da lh11an Bey isminde 
namzet yoktur. 

lc;el meb'uslarmdan birisinln ad1 
Hakk1 degil Vasfi Beydir. 

Kara meb'usu Fuat Bey yoktur. 
Kastamonu meb'uslarmdan Ha • 

san F ehmi Beyin ismi sehven unu • 
tulmustur. 

Kiitahva meb'uslar1ndan birisi 
Muhsin degil, Bursa meb'usu Muh • 
lis Beydir. 

Samsun meb'uslarmdan Hasan 
Cavit Beyin ad1 yanh,hkla Hasan 
ve Cavit Beyler yaz1lm11~br. 

Urfa meb'usu Mahmut Beyin is· 
mi sehven Mehmet yaz1lm1fbr. 

* 
lki miistakil daha! 

Istanbul meb'us namzetligine res
sam Nazmi Ziya Beyle Halit Cemal 
Bey miistakillen namzetliklerini 
koymuflard1r. Her iki zat ta bugiin 
Heyeti Tefti,iyeye miiracaat ede • 
ceklerdir. · 

Halit Cemal Bey beyannamesin
de laik cumhuriyetc;i oldugunu kay· 
dederek if ariyanlarla verenler a• 
rasmda mutavass1t bir resmi daire 
ihdasma, hir if kanunu yap1lmasma, 
koyliiniin refah1 ic;in kooperatifle
rin ikmaline, kiic;iik memur maaf -
larmm tezyidine c;ah,acag1n1 beyan 
etmt"lrt .. dir. 

Balikesir'de bir miistakil 
Bahke11ir 22 (U. Mu.) - Bahke· 

sir umuru hukukiye sab1k miidiirii 
avukat Mehmet Tevfik Bey Bah • 
kesir meb'usluguna namzetligini 
koymu tur. - Fuat 
Kocaeli'den miistakil bir namzet 

Ticareti Mektebi Alisi mezunlar1 
cemiyeti reisi ve lktisat Vekaleti ti· 
namma miistakil namzetligini vazet· 
caret komiseri Bahri Bey Kocaeli 
mi,tir. _________ ,.._...,_.. ________ __ 

Ayakkab1cilar 

Dev let f abrikalar1ndan 
~ikayet ediyorlar 

Ticaret Odas1 meclisi diin mutat 
ic;timatm aktetmiftir. Devlet Ban • 
kas1 idare meclisine odalar nam1na 
iftirak edecek murahhas ile ak11i • 
yonerler namma gidecek ikinci bir 
murahhas1 intihap etmek iizere Ak
osmanzade lzzet B. intihap edilmit
tir. 

Azadan tlmer Liitfi Beyin istifas1 
ile odalar kongreainde kabul edilen 
raporlarm vekalette takip edilmesi 
karan kabul edilmi,tir. 

Ayakkab1c1larm oda kongresine 
verdikleri raporlar tetkik edildi. A
yakkab1c1lar Ticaret Odasmda la • 
y1kile temsil edilemediklerinden ,j. 
kayet etmekte, koselelere damga 
vaz'm1 ve Beykoz fabrikas1 gihi res· 
mi devlet miiesseselerinin hie;: ol • 
mazBB. kii~iik miinakasalara i'tirak 
etmemelerinin teminini istemekte i· 
diler. 

Azadan Hamdi B. temsil hususu• 
na temas ederek: 

-- Oda meclisinin yar1yanya kun· 
durac1lardan tefkilini talep etti. 

Devlet miiesseselerinin rekabete 
imkan b1rakmamalar1 itibarile mii • 
nakasaya girmemelerinin teminini lk
tisat Vekaletinden ricaya karar ver
di. 

Oda iicreti kaydiyesini vermiyen 
Sokombl gaz firketinin kayit iicre • 
tinin iki misli olarak ve icra marife
tile ahnmasma karar verilerek i9 • 
timaa nihayet verildi. 

Tefviz komisyonlar1 
Y eni tasfiye kanunu mucibince 

la~ved'lecek olan iskan ve teffiz ko
misyonlar1 tasfiyenin nihayetine ka· 
dar istihkak mazbatalarmm tanzi • 

Cumhuriyel 
j 111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111n •• .. 

;_ ~jp)©lr j 
,~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. M. Serer 
F ener'in maglubiyetine D . 
Nedim B. mi sebep oldu? evri 

bir 

' --
aleme ~1kan 

. ' gazetec1 ..• F enerbah~e'nin ge~en hafta ls
tanbulspor'a kar{ll magliip ol • 
mas1 esbab1 hakkamda mezkur 
kuliip erkam tarafmdan gazete -
Jere vuku bulan beyanatta, bu 
magliibiyette, o giin kalecilik e· 
den miitekait kaleci Nedim Beyin 
amil oldugu ileri siiriiliiyordu. I 
Nedim Bey bir muharririmize ~u 
izahab vermistir: . 
«- Cuma giinii, hen elimden 

geldigi kadar ~alu;bm. tki de tek
me yedim. ~imdi rontken yap • 
llriyorum. 

Ben o giin oynamak istemedim. 
Oynamaga icbar ettiler, oynad1m. 
~imdi mes'uliyeti benim iizerime 
allyorlar. Miidafaa ve miihacim 
hattmm o giinkii oyunu kar,1sm • 
da boyle bir neticeden batka bir 
fey beklenilemezdi. 

Haydi Fener'in lstanbulspor'a 
yenilmesinde benim amil oldu -
gum farzedilsin. Fakat Fener'iit 
Vefa'hlara ve Bulgar'lara yenil· 
meainde de ben amil olmad1m 
ya!» 

Lile maf;lari 
istanbul Futbol heyetlnden: 

24/4/931 cum.a gllnti !era edilecek 
llk maclar1. 
Kad1koy'ilnde 1klncl kllme, 
Bogazl~l - Hi!Al saat 11 hakem Basrl 

Bey 
Ey1lp - Topkap1 12,45 hakem Basrl B. 
Takslm stadyomunda blrincl kilme, 

Galatasaray - Anadolu saat 12,35 
hakem Simo Efendi. 
Veta - !stanbul spor saat 14,15 ha -

kem Sedat Bey 
Fenerbahce - Beykoz saat 16 hakem 

SalAhattin Bey 
Galatasaray • Kumkap1 §lid mac;1 te

hir edllmi§tir. 
Atletizm miisabakalar1 
Atletizm milsabakalan heyeti ter -

tiblyesinden: 
29 mayis cuma gilnil saat on dort

te Bebek'te Kolej ldman sabasmda 
bUy1lk beynelmUel bir mllsabaka ter
tlp edUml§tlr. 

Bu mtisabakalara Bulgaristan, ve 
Yunanistan §ampiyonlanmn i§tiraki 
de muhtemeldir. 

Umuma ac;1k bu mfombakalarda yal
mz birinclllk nazan itibara almacak
t1r. 

7 mayis 931 de kayit muamelesi hl
tam bulacakt1r. On be§ mayista gene 
aynl sahada !era edllecek secme mil
sabakalanna i§tlrak etmiyen ldman
c1lar flnalda mlisab1k s1fatm1 haiz o
lamazlar. 

Miisabaka programr: 
100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 
110 metro maniah 
Uzun, yiiksek, smk, iii; adiln. 
Disk, clrit, gillle, miintehap tak1m1ar 

arasmda bayrak yan111 .. 
Kaydeclilmek arzusunda bulunan 

atletlerin Galatasaray atletizm kap
tanhgma mllracaat etmeleri mercu -
dur. 

Menil bayrag1 

Adana asliye mahkemesi 
tahkikat yap1yor 

Esir Menil taburu bayrag1n1n A • 
dana'da Yeni Adana ga:z:etesi sahi
bi Ahmet Remzi Beyde bulundugu 
iddias1 iizerine Tilrk Sozii gazetesi
le Y eni Adana arasmda hararetli 
miinaka~alar devam etmi~ti. Niha
yet bu mes'ele adliyeye intikal etti· 
ginden mahkemece bir tak1m fahit
lerin ifadelerine miiracaat edilmif 
bir k1sm1mn da istinabe suretile ifa
delerinin ahnmas1 ic;in muhakeme 
talik olunmu,tu. lstinabe evrak1 gel
diginden Adana asliye ceza mahke
mesi davayi riiyete ba,lam1fbr. Bu 
mes'elenin adliyeye intikali evvelce 
de yazd1g1m1z vec;hile Ahmet Remzi 
Beyin Tiirk Sozii gazetesi bafmu • 
harriri aleyhine bir dava ac;masmdan 
ileri gelmi,tir. Remzi Beyin fahit • 
lerinden Ramazanzade Ekrem, mil· 
tekait yiizhal}t ~iikrii ve Misisi sab1k 
mUdiirii Huliisi Beyler taburun esa
retinde iddia edildigi gibi bir hay • 
rak gormediklerini soylemi,Ierdir. 

lstinabe evrakmdan birinde ise 
bayragm Ahmet Remzi Beye veril
diginden bahsedilmektedir. Muha • 
keme diger evrakm tetkiki ic;in bat
ka giine b1rak1lm1Jbr. 

lrak ta yyarecileri 
Pazar giinii; Bagdad'a miitevec. 

cihen Y efilkoy' den hareket etmi, o
lan Irak tayyarecileri Halep'ten 
Tayyare Cemiyeti fstanhul fUbesine 
atideki telgrafnameyi gondermi' • 
lerdir: 

cKomfu ve kardef Tiirkiye'nin top
ragmdan ayr1hrken, izhar buyuru • 
Ian hakiki muhabbet ve samimi mi
aafirperverlige tefekkiirahm1z1 tak
dim eder ve ·· 

Tiirkiye'yi emniyet 
noktas1ndan ~ikago'ya 

tercih ederim, diyor 

M. 3erer'in Japonya'da btr Japon artfsti 

ile beraber i;ektlm~ btr reamt 

Amerika gazetecilerinden M. Jo
zef R. ~erer bir kac; gilndenberi 
fehrimizde bulunmaktad1r. M. Jo • 
zef Serer muhtelif memleketlerin 
ahva'li iktisadiyesini ve tarz1 haya· 
tin1 tetkik etmek iizere sekiz ay ev
vel memleketi olan Kalifomiya'y1 
tetkik ederek bir devri alem seya
hatine c;1km1,t1r. Tetkikahnm neti • 
cesm1 Kaliforniya gazetelerinde 
ne;iretmektedir. M. ~erer fimdiye 
kadar Japonya, Hindistan, M1s1r, 
Suriye ve Filistin'i ziyaret etmi;:tir. 

Diin ak~am Istanbul radyosun • 
da Esperanto lisanile bir konferans 
vermi,tir. M. ~erer demi,tir ki: 

<- Uzak ve yakm ~ark memle -
ketlerinin bir c;ogunu dola,bktan 
sonra Avrupa ile ilk temas1m1 yeni 
Tilrkiye'nin te~kil etmesini mes'ut 
bir tesadiif telakki ederim. $airier 
lstanbul'a yakla~hklar1 anlarda 
gordii leri giizellikleri yazd1klar1 
~iirlerle terenniim etmi~lerdir. An • 
cak hen Halep'ten tren e geldigim 
iirin ba,ka bir cihetten memleketi • 
nize girdigime memnunum. Tiirki
ye'de devlet demiryollar1 kusursuz 
bir fekilde i,Iemekte ve biitiin me
murlar vazifelerini bihakkm ifa et
mekted ir ler. 

~isafirperverlik ve nezaket, ~ar
kin bu en eski an'anelerinin hala 
hiikiimran olduguna bu seyahatim
de tamamile fahit oldum. Makale • 
Ierimde biitiin bu gordiiklerimi ta • 
mamile ifade etmege c;ahfacagtm. 

Kadmlarm eski tarz1 telebbiisii· 
niln ve fesin ilgas1 ve onun yerine 
kaim olan yeknasak Avrupa k1ya • 
feti ilk evvel goze c;arpmaktad1r. 
Bu kadar k1sa bir zamanda bu muaz
zam terakki ancak bir dahinin eseri 
olabilir. Htrafat, arhk tamamile ma• 
sallarda kalm1~br. Kadmhg1n ser • 
bestisi, kanunu medeninin tatbik1 
bilhassa Tiirk milletinin muslihan; 
bir ,ekilde idaresi bu muazzam te
rakkinin en bahir eserleridir. 

Memleketi bu hale getiren bu in
ki~af a isal eden biiyiik hiikumet 
adamlar1n1 tehrik ve tebcil etmek 
laz1md1r. Ecnebileri memleketinizi 
gormege davet ediniz. Tecriibem ne
ticesinde soyliiyorum ki ecnebiler 
bu giizel memleketi gordiikten ve 
sizinle temas ettikten sonra sizi se • 
vecekler ve sizinle dost olacaldar • 
d1r. Bittecriibe soyliiyorum ki Tiir
kiye dahilini ~ikag'nun dahiline ~ah
si emniyet naktai nazarmdan ter
cih ederim.i> 

M. ~erer diin J. M. C. A. Cerni • 
yetinin Beyoglu merkezinde: «Diin
yada mevcut sinema filimlerinin yiiz
de 95 i Holivut'ta nic;in yap1hyon 
mevzulu bir konferans vermistir. M. 
!;ierer bugiin de cemiyetin istanhul 
merkezinde de ayni mevzu iizerinde 
bir konferans verecektir. 

Bir piyano konseri 
25 nisan ontimiizdeki cumartest gti

ni.l ak11am1 saat 18,30 ta Frans1z tl -
yatrosunda piyano mualllml Mosyo 
Odlnolfi'nin talcbesi Melle Odile Dan
doria tarafmdan bir konser verile -
cektlr. _. __ 

Te~ekkiir 
Qok sevgili babam1zm irtihalinden 

dolayi gerek cenazesinde bulunarak ve 
gerek §ifahen veya tahriren beyani ta
zlyet etmek surtile kederlerimize i§ti
rak eden zevat1 kirama muhterem ga
zeteniz vas1tas1le biitiin efrad1 ailemiz 
namma derin te~ckkiirlerimizi arzey -
Ieriz. 
Trabzon meb'usu TiitUn Inhtsan 

!}efik nezdinde Malive VekA-
leti murak1b1 Abdiilkadir 

Mllll RPa<::i.in•l"'~ sirketl 
memurlanndan 

;t;;B'r.;\\W* 
Batt! ifikaf sahipleri giinden giine 

kayhofuyor f akaf eglenmek ihfiyact 

daima hakidir ..... . 

NESTLE kehaneti 
Size emsafsiz hir eglence femin 

efmekf edir. Umumi nes.J e ! ! ! 

Me,hur siitlii NESTLE ~ikolatalar1n1n her ~e,idi 
i~inde soracag1mz her hangi sualin cevab1 yazib, 
kartlar mevcuttur. 

NESTLE ,irketi yaz1hanelerinden bizzat veya 
posta ile me~hur kehanet eglencesi tafsilabn1 ha vi 
risaleyi isteyiniz. 

Bundan baska, NESTLE ~ikolatasi alan .. , 
lar giizel ikramiyeli iki miisabakaya birde11 i,tirak 
edebilirler. 

ASKERi TEKAUT 

~UBESiNDE isi 
OLANLAR SUTUNU 

Milli Miidaf aa Vekaleti askeri 
T ekaiit ~ubesinde i~i olup ta ga
zetemize bildiren karilerimizin 
evrakm1 Ankara'da muntazaman 
takip ederek ald1g1m1z cevaplar1 
gene bu siitunda ne~reyliyoruz. 
Diger taraftan askeri miitekaidin, 
eytam ve eramil ve malulinden o-
lup Te , am 
leri ikmal edilerek tanzim olunan 
resmi senetleri Muntazam Bor~lar 
miidiriyetine gonderilenlerin lis
telerini de ayr1ca ne~re devam 
ediyoruz: 

Muameleleri ikmal edi enler 
34-Tekirdagi'nda Yavuz ma

hallesinde Bosna'lt lJmer oglu 
eskici Zaim Elendiye: 
cHer 11eyden evvel malfiliyetinizin 

harple alAlmdar oldugunu Zayiat §lube
slnde isbat etmenlz ve ondan sonra 

Tekaiit !}ubesine milracaatinlz icap e
der.> 

* 
35 - lnebolu'da Kara Mehmet 

ogullarrndan Mehmet oglu fehit 
Salih zevcesi Cemile Hanrma: 
cMektubunuzda bahsettiglniz numa-

ra ve tarihll evrakm Zayiat §ubesine 
viirut ettigine dair bir kayde tesadiif 
edilemedigi tahkikat r.eilcesinden an
Ia111Im111t1r. I§inizi Inebolu Askerlik §U
besinden takip ediniz:• 

T ekai.it zabitan krsmi 
Piyade kaymakam Aziz irfan Bey 

istanbul emvalinden verilmek iizere 
31-1867 No. ve 3 nisan 931 T. 

ErkAmharp miralay Etem Servet B. 
Istanbul emvalinden verilmek tizere 
31-1601 No. ve 4 nisan 931 T. 

Piyade binba§l ibrahim Ef. Istanbul 
Usktidar emvalinden verilmek iizere 
31-357 No. ve 5 nisan 931 T. 

suvari kaymakam Emln Bey Istan
bul emvalinden verilmek iizere 31--
1950 No. ve 6 nisan 931 T. 

Stivari binba§I M. Sadik Ef. Istan
bul emvalinden verilmek iizere 30-4747 
No. ve 6 nisan 931 T. 

Harita binba§l R1za Ef. 31-1926 No. 
ve 6 nisan 931 T. 

Plyade !. mtiH\z1m Abdullah Ef. Es
ki§ehir emvallnden verllmek tizere 
29-9585 No. ve 6 nisan 931 T. 

Sm1f (6) hesap memuru Ztilfikar Ef. 
Bursa emvallnden verilmek lizere 
31-1661 No. ve 6 nisan 931 T. 

Tiifekc;i s1mf (7) Osman Ef. Yoz -
gat emvalinden verilmek tizere 31-1938 
No. ve 6 nisan 931 T. 

Levaz1m binba§l Behl~ Ef. Ankara 
emvalinden verilmek iizere 31-1729 
No. ve 6 nisan 931 T. 

Plyade binba§l M. ihsan Ef. istanbul, 
Uskiidar emvalinden verllmek Uzere 
30-5733 No. ve 6 nisan 931 T. 

Topc;u ylizba§1 K{lni Ef. inebolu em
valinden verilmek iizere 31-1728 No. 
ve 6 nisan 931 T. 

Piyade K. ytiba§1 Vasfi Ef. Akhisar 
emvalinden verilmek iiere 31-1827 
No. ve 6 nisan 931 T. 

Bo~ vakitleriniz i~in • 
Dunk ii halledilmi~ 

Soldan sa~a ve yukaridan a§a~1ya: 
1 - Daglar1 delen A§lk (6), Taze de-

gil (4). 
2 - Yalanc1 (2), Tuluat komi~i ( 4). 

3 - Bir y1ld1z (5). 

4 - Gal (3). 
5 - Bir erkek ismi (3), Trenln yu .. 

vas1 (3). 
6 - Ak (2), Mecnunun sevgillsl (5). 
7 - FelAket (6). 
8 - Edat (2), M1h (4). 
9 - Destam me§hur bir A111k (9). 
10 - Nota (2). 
11 - Ziihrenin ma§UkaSI (5), da~ -

lan delen A§1km sevgilisi (5). 

(iVuK.,UATj11 
Gene bir • c1nay t 
Bir iran'b oldiiriildii, iki 

ki,i de ag1r yara 1 ... 
~i,Ii'de ~ift~;izler'de oturan 

pac;avrac1 iran'h Ali Asgar'la ayni 

sokakta oturan Rifat, Muharrem, 
tugla harmanlarmda amele Ali $a· 
hin, Rifat'm iiveygolu Ismail Ethem 

arasmda kavga c;1km1' bir kac; kifi 
bunlar1 ay1rm14hr. 

Kavgadan sonra Ali Asgar evine 

giderken Rifat'in kendisini takip et• 
mekte oldugunu gorerek kamasin• 
c;ekmi4 ve Rifat'in gogsiine saola • 
mi' ve Rifat'1 Oldiirmii11tiir. Rifat'1n 

iiveyoglu lsmail de Ali Asgar'la Ali· l 
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~ocuk haftas1 ---
Cocuk bayram1 veya !rocuk haf

tas1, buna ne dersiniz deyiniz, if
te bugiinden itibaren o haftanm 
i!rindeyiz. 

Hem de ne garip tesadiiftiir ki 
bu sene onun ilk giinii sahif enizin 
!rlkhg1 pertemheye tesadiif etti • 
~imdi tam bir hafta giiliip eg • 

lenecek ve biitiin memlekete ha
kim olacaks1mz. 

Ciinkii biiyiidiigiiniiz zaman ii
zerinize alacagm1z itlere bugiin -
den ahtmamz i!rin size bir hafta 
bazt dairelerin ve biiyiik miiesse
selerin idaresi tevdi olunuyor. 

Haydi bakahm onlart biz bii -
yiiklerden daha iyi idare etmege 
~ahtmtz. Ciinkii biiyiikler !rOk de
fa ikhal, para, rekabet hirs1 ile ve 
yahut eski kafalar1m asr1n yeni 
zibniyetine uyduramad1klan i!rin 
bir tak1m iflerde bocahyorlar. 
Bari siz onlara saff etiniz, hiisnii 
niyetinizle hirer ihret ve hirer 
misal olunuz ! 

Bir bardakta 4 ~e§it rnayi 

Bir hardaga dort tiirlii mayi 
koyup bunlar1 ayn ayrt durdut
mak i!rin evvela kii!riik kii!riik hi
rinci resimde goriildiigii ve!rhile 

P gibi ii!r kii!riik kag1t viicude ge
tirmek laz1md1r. Bu suretle bir : 
birine Ji Tifhrmadan yavatc;ra 4 

tiirlii mayi ayr1 ayr1 bardagm ic;ri
ne ak1tilabilir. 

A : Cok fekerli kahve. B: Ale
lade su. C: Sirke, D: Zeytinyagi. 

Eger bardag1 k1p1rdatmazsamz, 
bu dort mayi kah hirer maddey
ntif gihi ayr1 ayr1 dururlar. 

Bu merakh tecriibe seyircileri 
hem sasirtir, hem de onlarm c;rok 
hotu~a 'gider. 

MEK 
~u yukar1da gOrdilgiinilz 1e- , I 

I 

kil hangi mastardir? ' 
Dogru halledenler arasmda 

~ekilecek kur' ada hirinciligi 
kazanana 5 lira takdim edile
c:ek ve resmi gazetemize bas1-
lacakt1r. lkinciden yiiziinciiye , 1 

I 

kadar k1ymetli ve faydah hedi- ! 
Yeler. · ' 

Cevaplarm nisan sonuna 
kadar «Cumhuryiet c;rocuk sa· 
hifesi muharriri » adresine 
gonderilmesini rica ederiz. 

Bu adrese gonderilmiyenler 
\re gec;r kalanlar kur'aya sokul- ' 
rnazlar. 

Yeni Giin 
~ocuk Haftas1 

ll1n devam1 miiddetince bir 
illiisabaka a~t1. Bunn takip 

I( •• ~~ -
---Hi KAYE .. 

Bir bardakta 4 ~e§it mayi 
Belediye Reisi Ali Beyin oglu 

Netat kendisini kasahamn en 
biiyiik adam1 addediyordu. Oyle 
bir yiiriiyiitii vard1 ki gormeyin .. 
Ad eta etraf a: 

- Kii~iik daglari hen yarat -
hm! 

Gibi bir gurur ve azametle ba
kard1. Hele iistii ba,1 biraz eski 
piiskii koylii cocuklarm1 gordii 
mil alay eder >i giller ge~er • · 
di. 

Hele ren~per Ahmet Aganm 
oglu Saffet'ten hi~ hotlanmaz -
di. Nerede gorse tahkir ederdi. 
Bir giin Saffet dayanamad1: 

- Netat Bey, dedi, iistiim ha-

Dedi. Saff et gene sab1r ve sii
kiinetle cevap verdi: 

- Netal Bey hen kimseyi k1s· 
kanmam. Halimden memnunum. 

F akat Ne tat bu soziin de al • 
bnda kalmak istemedi. 

- Eh, dedi, oyleyse miskin 
miskin ya'a ! 

Atma bir kam~1 vurup h1zlan
d1. Tam biiyiik yo la sapacag1 
yerde arkadan bir otomobil ~1 • 
ka geldi. Amma nas1l otomobil. 
Ta Nuhu nebi zamanmdan kalma 
bir Ford .. Yiiriirken dehtetli gii· 
riiltii yap1yordu. At bu giiriiltti
den iirktii. Gemi az1ya ald1. Tar
la yolundan delicesine ilerle • 
mege batlad1. 

... 

flm yamah amma temiz .. Ne ya· 
pay1m babam sizinki gibi zen 
gin degil ki .. 

Ne,at omuzlarm1 silkti: 
- Ahmak niye para kazan -

mas1m bilmiyor. 
Bu boyle ge~ti. 
Netat bir giin babasmm en gii

zel atlarmdan birine binmit sa
lma sahna gidiyordu. 

Tarlada ~oban Saffet'in oniin
den gec;rerken a lay etmek i~in: 

- Babana soyle, dedi, sana 
elbise alsm. 

Saffet fena bir cevap verme
mek i!rin ic;rini ~ekti. 0 zaman Ne
fat: 

- Galiba k1skamyorsun ! 

Netat ne yapacagm1 faftrmlf: 
- Can kurtaran yok mu? 
Diye hayk1r1yordu. 
Saffet hemen elindeki ~apay1 

b1rakh ve ileriye segirtti. 0 kes· 
tirme bir yol biliyordu. 0 yoldan 
atm oniine ~1kacag1 muhakkak· 
h. Hakikaten it te tahmin ettigi 
gibi oldu. Saniyesi saniyesine ye
tifti. Bir hamlede atm dizginle • 
rine yaplfh ve durduttu. 

Nefat Saffet'in kucagma yar1 
baygm diittii: 

- Aff edersiniz kardesim de
di, hen c;rok fena huylu bir ~o • 
cukmutum.. Ben sana o kadar 
fena sozler soyledigim halde sen 
benim camm1 kurtardm. 

C-~---E~g_le_n_c_el_er~~~J. 
IE:~rrarOo burr Oi1~ylk~O 
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Bu esrarh heykeli yapmak i!rin 
fU gordiigiiniiz resimdeki her mu
rabba i~in biiyiik hirer murabba 
~izerek evvela resmi biiyiitiiniiz. 
Sonra bunu kahn bir mukavva ii
zerine yap1fbr1p oyunuz. Gozleri· 
ne hirer cam par~as1, boynuna 
renkli boncuklardan yerlettiri • 
niz. Amma yukar1da da soyledi • 

rak. 

Bunu pencerenin oniine m1hla
y1p ta bu camlarm, boncuklar1 
arkasmdan kartidaki manzarala
ra bakbmz mt sanki hiitiin bun • 
lar1 onun gozlerinde, yahut ta 
boynundaki gerdanhkta gorii .. 
yormuf gibi olursunuz. Bunu ilk 

s 

Hokkabazhk j 1 

Bir iskambiJ kag1d1 mahfaza -
smm i~ine bir kupa papaz1 koyu
nuz. Kag1t mahfazasm1 masamn 
iizerine b1rakm1z. Sonra ikinci bir 
kB.git mahfazas1 ahmz. 

Bu bof olsun. Bunun ic;rine 'de 
bir sinek bacagt yerlettiriniz. 

Bir. iki, ii~!.. Ki.git ma hf aza
lar1 hi~ k1ptrdamadan sinek ha • 
cagt beriki ve kupa papazi beriki 
mahfazaya ge!rmif. Tab ii sey • 

redenler tatacak ve sizi alk111h -
yacakbr. 

Peki bu nas1I oluyor? Gay et 
basit.. Her kag1t mahf azasmm 
hirer gizli gozii vard1r. Oraya se· 
~ip koyacag1mz kag1tlarm hirer 
aksini evvelden yerleftirirsiniz. 
Seyirciler muayene de etseler o 
gizli gozii bilmedikleri i~in kB. -
gJtlar1 ketfedemezler. Siz de her
kesin hayret edecegi bir hokka • . 
bazhk yapmtt olursunuz. 

I FAYDALI BiLGiLER I 
Mektup kantar1 

Mektuplan postaya verirken 
ag1rhklanm anhy1p ka~ kuru' • 
luk pul yap1facagm1 bilmek i~in 
boyle bir kantar her eve laz1m • 
d1r. 

Bunun i~in evvela bir telden 
kanca feklinde iki k1vr1k yap1 • 
niz. Bunu ince bir lastikle yiik • 
sek bir yere as1mz. A teklinde 
bir toplu igne N diigiimiine s1 • 
kitttnhrsa kantarm itaret yel • 
kovamm tetkil eder. 
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Biitiin bunlar1 bir mukavvantn 
iizerine koyup !rengele 5, 10, 15, 
20, 25 gramhk ag1rhklar tak1p 
mukavvanm ilzerinde o yerleri 
!rizip itaret etmek kolay olur. 

Bundan sonra ne zaman bu !rCn• 
gellerin iizerine mektup koydu • 
nuz mu orada tabii ya 5, ya 10, 
15, 20 ve yahut bunlarm arasm
da durur. 0 zaman mektuplarm 

ka~ gram geldigini anlar ona gore 

~u minimini k1zin sevimlillgine l:iakin. Bu kii~GJi A:merika'li sinema 
) ild1z1 Ann Cakson'dur. «Bizim kumpanyait iaminde 11rf ~uklardan 
miirekkep artistlerin oynad1klan filimde biiyiik muvaff akiyetler ka
zanmttttr. 

Bef kibritle yaz1 yazmak 
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Cocuk Haftas1nda 
(:ocugunuzu 

Para Biriktirmege Ba,Iabniz. 

is B n _as1ndan 
' 

Bir KUMBARA Ahn1z. 

Gelecek Sene Cocuk Hafta
s1nda (;ocugun uzun da Bi • 
rikmi§ Bir (;ok Paras1 Olur. 

'l.. --

Devlet Demirvollar1 ilanlar1 

IEmn yet Sa d1 .. 1 

~ 

•• EmlAk uz~ e 
Kat'i karar ilan1 

• s 

Q, .. 
"' .. Mer. un1tm cins ve nev'i lie 

mevki ve mustemilatt Bor~lunura · smi 
::c 

392 3843 Cibali' de Kara bas mahallesinde K1vr1h soka-
' 

gmda eski 9 ve yeni 9, 9-1 numarah yiiz kirk bet 
arfm arsa iizerinde dahili ahtap kargir iki bu
cruk katta bef oda, bir sofa, ~ini antre, ~imento 
tathk, biri toprak olmak iizere iki mutf ak 
bir bodrum, ~ab ve ~inko dara~a ve on 
iki artm bah~eyi ve altmda bir diikkam havi bir 
hanenin tamam1. Madam Kleopatra 

1018 4212 Eski Kanhca ve yeni Cubuklu mahallesinde 
eski Cubuklu ~ay1n ve yeni {:ay1r caddesinde 
eski 35 alb defa miikerrer ve yeni 8, 10, 12, 14, 
16, 20 numarah iki yiiz otuz sekiz arfm arsa ii. 
zerinde iistii bekar odalar1 ve altmda dort 
diikkan1 ve doksan sekiz artm arsa iizerinde bir 
kargir oda, kahve elyevm bakkal ( depo olarak 
kullamlmaktadir) kirk iki ar•m arsa iizerinde 
ah,ap depo ve bin dokuz yiiz doksan bef artm 
bah~eyi havi emlakin tamam1. Refet Bey 

119 4829 Kanhca'da Yenimahalle sokagmda eski 7 ve 
yeni 21 numarah doksan alh ar~m arsa iizerin
de tamire muhta~ olm1yan k11m1 ve elli artm 
arsa iizerinde tamire muhta~ olan k1sm1 havi 
olup ahtaP iki katta dort oda, iki, sofa, bir 
mutfak bir tathk ve yetmit iki arfm bahcreyi 
havi bir hanenin tamam1. Ahmet Ef. 

12096 Egrikap1'da Hac1ilyas mahallesinde atik ve 
cedit Ebe sokagmda harita 1, 2 mevkiinde atik 
ve cedit 9, 11 numarab yiiz otuz sekiz artm 
arsa iizerinde mebni kargir bir kattan ibaret 

......................... 

~OVCK iiAVYA~tE 
~BYAN G<O>~U 

l cii Kl1~SiDE 11 ~IA\ IS 1931 DEDiR. _, 

UYOK iKRAMiYE 
45,0 0 Li IR 

Ayrica : 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Lirahk ikra1niyeler 

ve 35.000 Llrabk Bir ~liik1liat Va1 dire 
a••••••••••••••••••••••••••••••·••••• 

istanbul Miiesseseler mubayaa 

komisyo11u riyasetinden: 
438360 
151372 
49717 
24350 
22423 
18168 
35900 
18400 
31200 
12265 
26700 
22300 

7600 
149300 

Kilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kase 
Kilo 

J) 

» 
» 
» 

Adet 

Ekmek 
Et 
Pirin~ 
Makarna 
Sadeyag1 
Kuru &ogan 
Siit 
Yogurt 
l?eker 
Sa bun 
Palates 
Kuru f asulye 
Nohut 
Yumurta 

. 
37000 Kilo 

818 Ton 
935 » 

2850 
79500 
91000 
82600 
15000 

{:eki 
Kilo 
» 
» 
> 
» 

Mangal komiirii 
Kokkomiirii 
Kriple maden· 
komiirii 
Odun. 
Arpa 
Sam an 
Kuru ot 
Kepek 
Yulaf 4500 

2000 » M1sir k1rmasi 
Muhtelif cins laze s~bze 

5315 Kilo Beyazpeynir 
11100 » Zeytinyag1 

Mudanya ·Bursa hatt1nda 24/25 niaan 931 gece yar1smdan batlamak [ 355 
ve 4/5 may1s 931 gece yaris.na kadar devam etmek iizere yolcu iicura· 1 
tmda % 30 tenzilat yap1lacag1 ilan olunur. j 

s1valar1 noksan bir ahirm tamam1. Osman Ef. 
17150 Uzun~ar,1' da Y avat!ratahin mahallesinde Gaz. 

nevi Mahmutefendi mektebi sokagmda e5ki 11 
ve yeni 19 numarah doksan ii~ arl}m arsa iize
rinde kargir bir katta iki oda, bir mutf ak gibi 
kullamlan ocaks1z mahalli havi baz1 aksam 

1000 » Barbunya fasulye 
S1hhi miiesaeselere 1 haziran 1931 tarihinden 31 may1s 1932 tari

hine kadar bir sene i~in liizumu olan ve yukar1da isim ve miktarlar1 
yaz1lan ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki fartnameleri ve~hile ve ka
pah zarf usulile ihale edilmek iizere miinakasaya konulmu~tur. 

Ticaret ve ihra~ mallar1 ve g1da I 
ma de eri m yene ve tahlili 
Hususi firma ve ticarethanelere ait olan her nevi mallarm ve g1da 

mallarmm iicreti mukabilinde tetkik ve tahlili Sultanahmet'te Ticaret 
mektebi alisi binasmda tahlilab ticariye laboratuvar1 tarafmdan ya -
p1Jmaktad1r. 

Tarafeynin muvafakati suretile hakemlik dahi kabul olunur. 
Telefon: Istanbul 1731 

ro 
Fi 

oy Amerika Asma 
anl1g1 M ·· diirliigiin en: 

Manisa Vila yeti Horozkoy asma f idanhgmda tesisi mukarrer 6361 
lira bedeli ke~ifli iki k1t'a sulama kuyusunun in~as1 bugiinden itibaren 
kapah zarf usulile miinakasaya vazedilmi~ oldugundan talip olanlarm 
ihale giinii olan 1 mayu 931 tarihine kadar daha fazla izahat almak 
iizere Manisa Asma {:ubuk Fidanhi1 Miidiriyetine miiracaatleri ilan 
olunur. 

T uz inhisar1 izmir 
Ba miidiirlii ¥ iin en: 

{:amalh tm:las1 i~in almacak dort bin metro mik'ab1 kadar tai; mevcut 
•artname ve kei;fi mucibince kapah zarf uaulile miinakasaya konul -
hlu~tur. 25 nisan 931 de cumartesi giinii saat 15 te verilen fiatlar mu -
'Vaf1k goriildiigiinde ahnacak emir iizerine ihale edilecektir. Taliplerin 
dort bin metro mik'ab1 taf bedeli iizeripden teminatla imir Tuz Ba,mii
diirliigiine miiracaatleri. 

Corum elediye Riyasetinden: 
Corum Belediye Riyasetince Miirsel suyunun tehre isale ve k1smen 

tevzi i~in icap eden ameliyat ve mubayaat ve buna miiteferri yetmi, he, 
bin lira bedeli ke~ifli bilumum i~ler 2/4/931 tarihinden itibaren bir ay 
hliiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya konulmm1tur. 

Teklifler haddi lay1k goriildiigii takdirde 2/5/931 cumartesi giinii 
•aat 16 da Corum Belediyesinde ihalei kat'iyesi icra edilecektir. 

1 - ~artname ve sair evrak1 miisbiteler Ankara, Istanbul ~ehrema
betlerinde ve Samgun, Izmir Belediyelerine gonderilmi~tir. Her talip 
hlezkur ~ehremanet ve Belediyelere bilmiiracaa ,artname, mukavele
bame, proje ve ke~if cetvellerini gorebilirler. Evrak1 ketfiye ve projeler 
10 lira mukabilinde arzu edenlere Corum Belediyesinden posta ile gon
derilecektir. 

2 - Taliplerin ka.nun ve talimatnamesine tevfikan tanzim edilen 
leklifnameleri {:orum Belediye Riyasetine tevdi etmesi laz1md1r. 

1stanbul intihab1 cuma giiniidiir 
Istanbul lntihab1 Meb'usan He yeti T ef tii;iye$inden: 
Biiyiik Millet Meclisi dordiindi intihap devresi i~in Istanbul meb' • 

'llslarmm intihab1 24 nisan 931 cuma giinii icra edileceginden miinte
hibi sanilerin mazbatalarile bil'likte zirde gosterilen siray1 takiben 
Beyaz1t'ta Dariilfiinun konferans salonunu te~rifleri rica olunur. 

aaat 
s ila 10 

10 ila 12 
13 ila 15 

15 ila 16 

Fatih, Eminonii kazalari miintehibi sanileri. 
Beyoglu, Befikta,, Kad1koy miintehibi sanileri 
Sariyer, Beykoz, Oskiidar, Adalar, Bak1rkoy ka· 
zalan ve miilhakab miintehibi sanileri. 
Sirasmda limazeretin geciken miintehibi saniler. 

harap~a bir hanenin nis1f hissesi. Fatma H. 
2065 17854 Kandilli'de Mezarhk sokagmda eski 15 ve yeni 

6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 numarah iki yiiz seksen artm 
arsa iizerinde ahfap iicr katta on yedi oda bir 
sofa, bir kuyu ve yiiz altm•t bei;i artm iizerinde 
bir mutf ak ve bir ah1r ve iki doniim bin yiiz elli 
arfin zira bahcreyi havi bir ko~kiin tamam1. Zahide H. 

205 17913 Topane'de Karabat Mustafaaga ve Beyaz1t 
mahallesinde eski ve yeni Liileciarastasi ve 
Kale sokagmda eski 40, 40 miikerrer ve yeni 
15, 36 numarah otuz ar~1n arsa iizerinde kar
gir iicr katta ve iistiinde iki oday1 ve arka cihe
tindeki sokaga miisadif bir ah1r1 havi diik
kamn iicr hisse itibarile iki hisse ( elyem ika-
metgah olarak kullamlmaktad1r). Mehmet Ef. 

105 18242 Topane'de Karabaf Mustafaaga mahallesinde 
eski Liileciarastasi ve yeni Liileciarastasi ve 
Kale sokagmda eski 26, 26 miikerrer ve yeni 
26, 3 numarah on alb ari;im arsa iizerinde 
mukaddema iki diikkan bir ahar elyevm bir 
ahirm tamam1. Sevki B . . 

Yukar1da cins ve nev'ile semti ve numaralari muharrer emvali gay· 
rimenkulenin icra k1hnan aleni miizayedeleri neticesinde hizalarmda 
gosterilen bedellerle miitterileri iizerinde takarriir etmit ise de mezkur 
bedeller haddi lay1k1nda goriilmediginden tekrar (on bef) giin miid
detle ilan edilmelerine karar verilmii;i ve 9 may1s 931 tarihine miisadif 
cumartesi giinii kat'i kararlarmm ~ekilmesi takarriir etmif oldugun
dan yevmi mezkurda saat on dortten on be~ bucruga kadar Sand1k ida
resine miiracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

Bunlardan et, ekmek, siit, yogurt 19 mayas 1931 sah giinii saat 15 te 
ve sadeyag1 ile alelumum erzak ve mekulah hayvaniye 26 may1s 1931 
sah giinii saat 15 le ve alelumum mahrukat ile muhtelif cins sebzeler 
2 haziran 1931 sah giinii saat 15 te fiatlar haddi liiy1k goriildiigii tak • 
dirde ihale edilecektir. Bu baptaki ~artnameleri gormek ve fazla iza· 
hat almak istiyenlerin mezkur komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

Et, ekmek, ya' sebze m ·· 
af1a Fen mektebi mubayaat 

kasas1 

komisyonundan: 
Mektebin sene nihayetine kadar et, ekmek, yaf sebzeye ait ihtiyacatm 

kapah zarf usulile bilmiinakasa ihalesi 17 may11 931 pazar giinii 
1aat 15 te icra k1lmacagmdan taliplerin teminab muvakkatelerini 
Defterdarhk bina11 dahilinde Miiessesab lktisadiye muhasipligi vezne
&ine vererek ticaret vesikalarile beraber Giimii11suyu'nd mektep ko
misyonuna miiracaatleri. 

V ak1f Akarlar Miidiirlii -- ·· nden: 
0<; SENE MUDDETLE 

PAZARLIKLA KiRA YA 

Senevi 
Lira 

VERILECEK E LA 

• M•11 1·k • 6600 Talibi tarafmdan teklif olunan icar ayser1 I i t1sat Celebioglu Alaettin mahallesinde Sultanhamam1'nda Sakac;e~mesi 
sokaianda 10, 12, 30, 32, 34 No. ikinci Vak1f ban ve tahtinda dahilen 4, 

Ban as1 Miidiriyetinden: 5, 6, 7 No. ii~ magaza ve bir diikkan ve iki ardiye (damlahk mahallin
deki barakalar hari~tir). 

On bef nisan 931 tarihine muallak heyeti umumiye hiikumet namma Miiddet: 25 nisan 931 cumartesi giinii saat on dort bu<_:uga kadar. 
bulunacak komiserin rahats1zhg1 hasebile i~tima etmiyerek may1sm Yirmi giin miiddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazarhkla 
onuncu pazar giiniine talik edilmif oldugundan alakadaranm malumu ldraya verilmesine Enciimeni idarece karar verilmiftir. Talipler f&rtna
olmak iizere ilam keyfiyet olunur. meyi okumak ve teminat ita ederek icara ail taleplerini dermeyan eyle

Gazi T erbiye Enstitiisii 
ii iirliiP- ·· n n: 

Gazi Muallim Mektebinde in~a edilecek lag1m tesisatana ait ayntma 

ve ar11tma ~ukuru intaah 21/4/931 tarihinden 11/5/931 tarihine kadar 
20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile mi.inakasaya konmu.,tur. 

itin mahiyeti mahsusas1 itibarile miinakasaya ancak diplomah mii
hendis veya mimarlar ve yahut diplomah bir miihendis veya mimardan 
bidayetinden nihayetine kadar itin mes'uliyeti fenniyesini alacagma 

dair katibi adillik~e musaddak taahhiitname getiren miitaahhitler if • 

mek ic;in 1atanbul Evkaf miidiriyetinde Vak1f Akarlar miidiirliigiine 
miiracaatleri ilan olunur. 

Evsaf ve mii.temilah hakkmda malumat almak istiyenler miizayede 
odasmdaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

Y edi telden miirekkep ~1plak bak1r teli. M. M. 

r ek ~·plak bak1r tel 

<;anakkale Belediyesinden : 

(35) 
(25) 
(16) 
{10) 
( 6) 

Kilo 
700 
900 

1200 
1000 

300 
4100 

tirak edebileceklerdir. Proje ve f&rtnameler Maarif Vekaleti inl}aat Balada yaz1h be• nevi elektrik tesisatma ait bak1r tel <;anakkale 
dairesinden tedarik edilir. ihale 11 may1s pazartesi giinii saat 15 te Ma- Belediyesince kapah zarf ususile ve 18/4/931 ta ihinden itibaren yirmi 
arif Vekaletinde toplanacak in,aat komisyonu tarafmdan icra edile - giin miiddetle miinakasaya konulmuttur. Haddi lay1k goriildiiiii tak • 
ceginden taliplerin ayni giin ve saatte kanunu mahsusuna gore tanzim tirde 9 may1s 931 cumartesi giinii saat on alhda ihale edileceginden ta· 
edecekleri teklif mektuplarm1 komisyon riyasetine tevdi etmeleri la - liplerin •eraiti anlamak iizere Belediyeye miiarcaatleri ve yiizde yedi 
zimdir. biu;uk teminatlarile beraber peylerini bildirmeleri ilan olunur. 

Diptomalt bir mfihendis i~ ar1yor. 
Uzun senelerdenbert Tlirklye'de demlryol, yol ve kl5prU ini}aatlle me§gul olmui, 

diplomalI bir milhendis, giizerg:lh tayinl tarama usuli.i, harita ahz1, sittiasyon, 
nirengi te§kili, dar hatlar in§as1, memleket ve §ehir mesahalar1 ve bunlarm he -
sabatile ke§fi muhammeneleri, ln§aatm murakabesini mUsalt eraitle deruhde 

Evk fUm1 en: 
Babanakka~ kariyesi hududu dahilinde koyalb ve harkalh, harkiistii 

namile maruf iki par~ada tahminen 600 doniim ~ay1rm 931 senesi ot 

mahsulii 11/5/931 pazartesi gilnii ihale edilmek iizere miizayedeye vaz 
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Salatalar, Mayonezde ye tereyagi yerine plav ye tathlarda, btittin yemeklerde kum ta§ bobrek, karaciger, sar1l1k, safra ve zafiyeti umumiye, ink1baz hastahklar1nda 

• YAGu Diinya"!1n e~ nefis 
ve lez1z yag1d1r. 

()}~ii iizerine fenni 

Kasik 
baglar1 
Mide harsak 

bohrek 

~ igonderilir. 

Emrnonii: 1zmi1 
sokak 

Zaharya Oreopulos 

KABIZLIK, SUI HAZIM 
Karaciger ve btibrek hastal1klannda hamile 
kadrnlarm gaseyanmda her nevi kusmada IMAZO 
D Ho HORUNI• Beyoglu, Tokath · r. yan yamn<la mek

tep ~ok ·• k 35 I M Her gtin sabahtan ak~ama kadar . . ... . . .. ~ ' .... 
1 ' • ... ~ ~ ' ~ •" <' I 

Avusturya fabrikalar1 hezaren sandaliyeleri umumi sat1~ deposu 
lstanl>ul'da Kat1rc1ogfo hanmda birinci katta 30 numarada Joz. N. Adman 

Telefon Istanbul 2409. Hami~: Ayni depoda env,1i ~e~it perde ve do~emelik 
kadife hare ve fantazi kuma~lar, miltenevvi 1stok perde mister, tiil, keten perdeler, 
oniller pirin~ korne~ halis lngiliz kesme lAke karyolalar GE"~~ 

ve saire, fabrika fintma toptan ve 
perakende sattlmaktadu. Fiat mak
tudur. 

1¥1 ~•>Mr• 
)I • • · • 

• Yeni basllmakta olan 

TELEFON REHBERI 
En kuvvetli bir reklam vas1tas1d1r. 

Ge~en seneler bu rehbere reklft m verenler ~ok istlfade etmf!ilerdir. 

REKLAMLARINIZI HER YERE TERC1HAN 
ANI\:ARA TELEFON REHBER1NE VER1N1Z 

Bu reklftmlar1 yalniz Anadolu A jans1 ilftnat 1'Qbesl kabul edcr. 
istanbul, Ankara caddesl. Telefon 227 35 

TUccar terzi 

ARMAN FOK$ANER 
(Sabik Mir ve Kotro terzihanesi sahlplerinden) 

En son moda birinci nevi lngiliz kumai;larmdan kusursuz ve 
tik kostiimler. Beyoglu lstiklal caddesi Tayyare piyango 

miidiirliigii iistiinde. T elefon Beyoglu 4764. 
Zarafet • Metanet • Ehveniyet 

ft 

· MEVVA 
IUZU 

HASAN 
KOLONVASI 
Tiirk ve Ec
nehi sergi

lerinde daima 
birinciligi 

ve en hiiyiik 
miikafah 
kazanmt~hr. 

I 
almak pek nafidir. Kolay bir hazim, viicude latif bir ferahhk verir. 
Meyvalarm ekser ha vasm1 haiz, i;ekeniz, ahnmas1 gayet hoi; f everani 
bir tozdur. MAZON ismine dikkat. Deposu 1~ Bankasi arkasmda 

N. 12 MAZON ve BOTTON ecza deposu 

Limon ~i~eklerinden mils· 

tahzar 90 derece bir hari

kai san'atbr. Markas1na 

dikkat. Taklitlerinden 

sak1n1mz. 
Fransa'nm JAN MARi farinasi, 

lngiltere'nin ANKtTSON'u, Al • 
manya'nm 4711, i ne ise Hasan 
kolonyas1 da Tiirkiye'nin layemut 
hir harikai san'atidir. Hasan ko
lonyasmm bu nefis ve cazihi ruh 
kokusu i~inde mestiilal ve havran 
kalmamak miimkiin degildir. 
Hastalara 9ifa ve sinirlere siiku • 
net verir. Ba~agr1s1, baygmhk, 
~arpmll zamanlarmda bir hayat 
arkada,1dir. Masaj ve tuvalet 
i~in yeganedir. Hasan Ecza de • 
posu. Biiyiik ltriyat magazala .. 
rmda bulunur. Memeleketimizin 
ve ecnebilerin biiyiik ricali, asri 
kadmlar, ihtiyar valideler Has1u1 
kolonyas1 istimal etmekte olup 
miistahzirm1 tabrik etmektedir • 
ler. 

TUrkiye in~aat ve Ticaret mliessesesinden: 
Muessesemin Tophane ve Kabata,'tan bu kere merkez rihtim hamnda ucrUncU 

katta 22 numarah daireye nakleylemifi oldugu nazari 1tla1 umumiyeye arzederim. 
~1· rket1· Hayr1· yeden.· Badema devlet muteahhitligi ifa edilmekle beraber gayet milsait ~eraitile han, 
~ apart.man, hane ve villa gibi hususi in~aat dahi kabul olunacakt1r. 

Heyeti fenniye tarafmdan aynca b ltimum m~nat resim1eri, ve betonarme projeleri tanzim edilir. 
Ilkbahar mevsimine mahsus seyrlisefer tarifesi nisamn 25 1.------llllE!lilll __ .. Sahip ve mUessisi: Mehmet Ali .I 

M KEMMEL SURETTE 
IHZAR EDILEN 

BIOKS 
DIS PASTASINA 

MEDYUNUM. 

SlZDE KULLANINIZ. , 

inci cumartesi sabahmdan itibaren tatbik edilecektir. 
Tanfeler gi~elerde sat1lmaktadir. 

Kayseri ve civar1 Elektrik 

Turk Anonim sirketinden: 
' 

YUzde yetmi,be' randman veren ve F=====~ 
piyasada cr1kard1g1 krema 5 kurui;; 
fazla sattlan 1931 esnesi yeni model 

DIA OLO 
krema makineleri vurut etmi~tir. 

16 nisan 931 tarihinde al~lade surette toplanan i;irketimiz heyeti Yeg8ne acentasi: Kazanciyan ziraat 
umumiyesi ahvali s1hhiyesi dolay1sile murak1p tarafmdan hir k1s1m he- magacas1. Galata Tunel caddesi 74. 
sahatm tetkik edilmemit olmasmdan i~timam 9 may1s 931 tarihine mii· telefon: Beyoglu 1888. 
sadif cumartesi giiniine talik edilmesine karar vermii;tir. Yevmi mez • till••••••••••••••••••~~ 
kurda saat 14 te bilumum hissedararun asaleten ve vekaleten Kayse· 

DANTiN 
" asuhi 

Di~ macununu ve 
Sef a siirmesi ile 
kil podrasm1 her 

yerde anym1z. 

-- Bayram miinasehetile - .. 

2S TAKSITTE 
HER NEVi E~YA 

VERESIYE 
lstanhul'da Orozdi. Bak karft• 
smda Celal Bey Han 33 No. 
TESHtLAT, Mentef Kasevi 

lSTI RA BO 'OLARlLF: 

ri'de kain tirket merkezinde haz1r bulunmalar1 ricn ve ilan olunur. 

Ruznamei miizakerat funlardD": 
1 - Meclisi idare ve murak1p raporlanmn okunmasi. 
2-1930 devrei hesabiyesine ait bilan~o, kar ve zarar hesaplarinin 

tetkik ve tasdiki ve Meclisi idarenin ibrast. 
3 - 1931 senesi i~in murak1p intihabt ve iicretinin tayini. 
4 - Muvakkaten Meclisi idareye alman iki azanm azahklarinm 

tasdiki. 

istanbul ithalat Giimriigii 
Miidiirliigiinden: 

Kilosu Cinsi ei;ya 
540 ~amuk mensucat 
253 Adi kumat 
31 Pak. Muhtelif cins efya 

istediginiz MAGAZALARDAN 35 Kilo Yag 
pazarlik ettikten sonra PARA 16 Adet Kohne sandal ve bahk kayigi 
yerine verebilirsiniz. Tel:2,3946 8 Par~a Muhtelif mensucat 

Bu gazete ile miiracaat edenlere Balada miktarlar1 muharrer efya 25/4/931 tarihinde Istanbul ltha-
p•o/t•c•1S•t•e•nz•i•la•t•y•am{'•1l•a•ca•k•t•1r•.miq lat giimriigii miidiriyeti sahf komisyonu tarafmdan bilmiizayede sa· 

I Poker i blacaii1 ilan olunur. 

Bir Frans1z Allmi tarafmdan u -
l~u rtyaztye vas1taslle bu oyunda 
kat'iyyen kazanmak ~ares! bulun
mu~tur • 

T iitiin inhisar1 

Poker namUe tercUme edllen kl- h k d b 
tap fehrtn ba.!jl!ca kUtUpanelerln- . Haziran 31 iptidasindan may1s 32 ni ayetine a ar ir sene zarfmda 

Umumi 
miidiirliigiinden: 

de ve kOprtinUn Kad1kt\y lskele _ Cihali fahrikasmda birikecek tahminen 200,000 kiyye ktrpmh mukava 
slnde Kemal Etendl ktitUpanesln- ve kag-1t ile 2500 k1yye s1gara kag-1d1 piiskiilii ve 1200 k1yye amhala1' de 75 kuru§ tlatla sat1lmaktad1r. 

Marakl1lanna ehemmlyetle tav- )kag1d1 par~alar1 6/5/931 ~artamba giinii saat 11 de pazarhkla talibine 
l•llsllityllellollluiln•u•r•. -•••••••l lihale olunacaktir. Arzu edenler her giin i;artnameyi Calata'da muba

yaat komisyonunda gorehilirler. Taliplerden 400 lira teminat ak~esi 
alm1r. Merhum eczac1ba~1 Beklr Beyefendlnln 

gellnl Benlye Hammm tedtlnl meraslmlne 
~tlrak eden muht~rem zevat ve heyetlere. Ku·· tahya Vi.la,.. yeti.nden •. 
fl!ahen ve tahriren tazlyede bulunan aziz 
ehlbba ve akrabaya ayn ayn te~ekkiire te- M k 
essilr ve elemlerimlz mrinl oldugu clhetle er ez Vilayet Memleket hastanesi i~in mubayaa olunacak 5170 lira 
muhterem ga.zetenlzin tavassutunu rica bedeli muhammenli Rontgen cihaz1 21 haziran 931 pazar giinii saat 
eylerlz. 15 te ihale olunmak iizere kapah zarf usulile miinakasaya konulmuttur. 
Dr. Ballh beldr B. haremi ol!'lu .$artnamenin hirer sureti Istanbul, Izmir, Ankara S1hhat ve l~timai 

Natl.a Dr. Ekrem Naflz uavenet Miidiirliiklerine gonderildiginden teraiti ve tafsilahm anla-
kerlmesl kerimesl m k ' t' I · kA ··d·· 1··kt ·· I ' I' l l ~1 }fazhar Saclde Bi.lrhan a 11 tyen erm mez ur mu ur u ere muracaat er1 ve ta 1p o an arm 

Mua111m Dr Burhan Fehlm mezkur giinde ihalat kanununa tevfikan tanzim edecekleri teklif zarf -
'.Ahmet Mazhat. Klhr,;r,;1 zade Beklr larile Yili.yet Daimi Enciimenine miira 

•TAKSiTLE 
HER NEVi E~YA 

Der marka 

6RAMOFON 
Istanbul Yeni Postane 

kar~1smda 22 numarada 

~IEKiK~i 
MUessesesi 

I 

~ARK1m 
~ikolatas1 her yerde bulunur 
Fabrikas1: istanbul Tahta Kale 

Telgraf adresi: ~ark ~eker fabrikast 

Emniyet Sand1g1 Miidiirliigiin 
Azize lkbal Hammm 21 agustos 929 tarih ve 6270. ikraz numarab 

deyin senedi mucibince ve Balat'ta Hocakas1mgiinani mahallesinde 
Sultan~ i;mesi caddesinde eski 38 ve yeni 40 numarah bir haneyi 
terhin suretile Sand1g1m1zdan istikraz eyledigi meblagm vadesi hita
mmda odenmediginden dolayt sahhga ~tkarilarak 13 may1s 931 tari· 
hinde birinci ihalesinin ~ekilecegine dair olan ilan varakasile heraber 
ihbamamenin tehligi i~in icra kihnan tahkikat neticesinde mumailey
hamn ikametgah1 me~hul hulundugu anla~1lm1f oldugundan tehlig 
makamma kaim olmak iizere ilan olunur. 

Bursa Def terdarl1g1ndan: 
Bursa'ya tabi Apoayont golii ile miistemilatmm 1 haziran 1931 tari~ 

hinden 1934 senesi may1s gayesine kadar ii~ senelik riisumu saydiyesile 
sayd1 aemek hakk1 5 nisan 1931 tarihinden itibaren 20 giin miiddetle 
miizayedeye pkar1lm1shr. 

Talip olanlarm 'eraiti miizayedeyi anlamak iizere Bursa Defterdar· 

lngiliz mamulftt1 

"NASYONAl,, Motoru 
Mav1t ve rnang 1 komiirii ile 

miittharrik gayer sade, iktisaci ve 

fiat1 her tiirlil rtkabetten arid1r. 
Tediyatca te~hilat. Her zaman res -
lime amadedir. Tafsilat i9in Gala· 
ta'du per~emb pazan'nda Arsldn 

Hanmda J-5 numarahrda 

IZAKINO ARDITTI 
miies>escsi ne miiracaat ol unmas1 

ve frengiye yakalanmamak i~in 

PROTEJiN 
kullammz. Her eczanede 

••••- bulunur. mmmm• 

...-EKZEMA-
ve 

ESKl YAR.\LARA 
en iy1 ila9 Derrnos 

merhemidir. 

Dr.A. utiel 
Karakoy Borekcl fmm si.rasmda No. 34 

tLAN 
1616 modeli, 18 beyglr kuvvetlnde 

8 atmosferlik kablll istimal blr buhar 
lokomobili lie aynca mUstamel ln§a• 

at makinelerl ve malzemesi sat1l1k -
t1r. Ankara'da 48 numarall posta ku· 
tusuna miiracaat. 


