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Meb'us intihabı 
ayni günde 

1931 

Şehitlerin 
mezarında 

yapılacak ( Üsıt ardı l i n cı ~•}ifada) 
değişeceği hakkında ortaya maksatlarının tahakkukuna kanaati· 

mizJe düşmanlar Mondros mütareke 
çıkartılan şayialara kıymet ver- nizamnamesini mahut Yilıron prensip.'. 
memek linmdu. Yeni meclisin lerini uzatarak bizden mutın·aatı mut
toplandıiı vakıt bUkümetin isti- laka. istemişler ve \'atanr işgale ba~
fa etmeıi tabiidir. Çünkü bilin- lamışlat'dı. DU~manlaı· maalesef bu 
diğine göre yeni hükumeti de \•atanda mutavaatr mutlaka gördüJer. 
ismet paşa teş"il edecektir. is· Fakat şayanı şükrandır ki asırlarca 

bu vatanı bir çiftlik, halkı kul t~lak· 
met paşanın büsbütün yeni bir ki eden yalnız sarap sükkin "·e mensup 
ıima ile mecliı i n kartısana çık- Iarı tarafından bu vaziyet kaJlısında 
mak ihtimali yoktur. Bununla kendi kendine kaldığını anhyan ~ille. 
beraber yeni tertibinde bir iki timiıin Anadolu i~inde kurmağa baş
vekilin deği;mesi ihtimali dai- ladıfr yenl hayatından ürken düşman· 
ma mevcuttur. lar yeni bil' tethiş hareketi yaparak 16 

ŞEHRiMİZDE I mart 336 sabahı lstanbulu filen işgal 
ettiler. 

intihap defterleri dün sabah \ 'e 0 sabah gün doğ·arken Istanbuldaki 
yediden itibaren halkın görebi- yegane Uirk kıt'a!tnın Letafet aparh· 
lece,ii yerlere asılmıştır. Y alwz ınanındaki karargahını basarak ot min 
Yalovada defterler iatanbuldan derleri üzerinde masumane uyuyan 
bir gün evvel, yani evvelki gün bu aıiı naıaıfan hunharca ~ehit etti-

ler. 
asılmıştır. Defterler 31 mart çar- 1 ~te biz bugün istiklal harbinin bu 
ıamba gUnü akş•maoa kadar aziz ve ilk ·ehitlerini takdise geldik. 
aııh duracakbr. Hanımlar, Efendiler düşmanlar bu ha-

NJSANIN BİRiNDE reketlerile bize, bu imha. hareketimiz 

N. b" • d "t'b ün karşısında kıpırdandınız mı, biraz e~e· 
ııanın ıran en ı ı aren m • . h k t .. t d' · · h · · b" • • • . . . rı are e go.s er ınız mı, epınıı oy· 

tebıbıaanilerın ıntıbabına başlana· lece mahyedeceğiz demek istediler. O 
cak ve bu intihap S gün süre- ıaşkın ve gafil insanlar düşünmüyor 

cektir. Müntebibisaniler ıeçildık- tardı ki türk, yaşamak membaınııı Ö· 

tea sonra meb'us intihabına baı- nünde olduiunu bilen bir millettir. 
lanacak ondan sonra iki üç ğÜn Ve yine düşünmüyorlardı ki harbi u· 
rerlerin' tasnifi devam edecek, h\Umi~e bir karınca gibi. za~an U• 

nilıı 'k" ü U d d man Kafkaslara, han ıçlerıne, Bas· 
ayet ırene ' 1 ç g D e e .ra ve Nil sahiIJerine salan bu milletin 

mad>atalan tanzim edilerek yeni çocukları henüz vatan bağrına çekilmiş 
meb'uılara verilecektir. Nihayet bulunuyorlardı. Aziz şehitleı-; O gün 
1 l-12 nisanda Istanbul meb 'uslr.ı sizin pak cisminizden akıtılan temiz 
intihap edilmiş olacaktır. Dün kan katreleri bizim sinemizde kızıl ve 
yazdığımız gibi lsi:anbuldaki er· coşglln intikam dereleri gibi büyüdü 

. . t"e az zamanda her mille~in bir günü· 
kek nfifusu 300,000 dır. Koıor: ne bile gıpta ettiği ve her günü büyük 
dudan gelecek defterlere vak1 bir mana ifade eden türk istiklal mü
olacak itirazlar!a bu adedin uhedesi tarihini kurtu. O ateş; o aşk 
312· bine çıkacağı tahmin edil- nihayet iki buçuk sene sonra \·e iki bu· 
mektedir. G eçen seneki erkek çuk sene \'atanın birçok parçasınr da-
ttfu 316 000 ld v •• ha binlerce _ş~hitle ;ıüsledikten sonra 

nu su ' o uıuna gore 6 t . ' 1 )8 .. il t ': d 1 •. . eşrınteve ·, gun ~ar eş erının 

bu sene nüfusu daha azalmıştır. takip etti. Bü) ilk orduyu ıafer tera-
Bu hesaba göre istanbulda 16 . nelerile Istanbula yürüttü. O gün a· 
değil, 15 meb'us çıkacaktır. Tef- teşli tüfekleri süngüleri "·atan in· 
tiı heyeti intihabı meb'usan ka- tikamını almakla lozıllatmı~ senin kah
nununun ahkamı ceuiyeye dair rinde çatan yorgunluklarını senin ba· 
olan maddelerini bastırmış ve bu şında ve dinlendiren arkadaşların se· 

dd 1 d"' k k' nin fani ,·ücı;dunu bulup kucaklryama-
ma c er un so a tara yapış· dılar. Fakat hiç da.ima yaşıy!ln hayat 
tmlmıştır. ve hatırana sartldtlar işte o günden· 
MÜSTAKiL BiR NAMZET DAHA beri tam 8 sene var ki her ayni ründe 

Tütün inhisarı Erzurum sabık seni kelip takdis ediyoruz. Bu yazif e
baımüdürü Mustafa B. de meb'- Yi haşre kadar yapacafız. 
usluk iç in namzetliğini koymuş· Ey bü:r'ük mllJetin büyük oı:dusu, 

• tur. 23 senelik Demokrat oldu- ey kahramanlıklar kahramam türk or-
dusu bastığın topraklarda değil kıırl 

ğunu s6yliyen Mustafa ·e. "Ana- koynunda yatrrdı~ın hunlar gibi nke 
doluda çok tanındım. Memleket- şehiterle iftihar eden sen inan ki bu 
te en eski ve samimi demokr:ı- nesil verdiğin zafer demetini soldur
tım. ismimin yanında demokrat mıyacaktır. 
kelimes'ni ku!lanmm. Hakimiyeti Ey şehitler, kahramandan, vatan· 

perverden başka bir $ey doğurmıyan, 
milliye ve hükumeti amme 

teıniı sinesine başka nevzat ya~Jatmı· 
esaslarına bilakayt ve şart sadı- yan türk kadmı şu manzaraya bak! 
kane hizmet ettim.,, Dünya kadınlığı içinde senin kadar 

Mustafa Beyin istidası henüz mağrur olmağa hakkı olan baı;ka haklı 
heyeti teftiıiyeye gelmiştir. kadın var mıdır? Ey aziz şehitler Ah· 
~------------- dullah. Abdülkadir, Osman meşhedin· 
Berberler piQman de .rahat oı seni uykunda ve yatarken 

Y şehit edenler bilsinler \'e işitsinler ki 
oldular ciimhuriyet taçını başında tutan mil-

----ı:~------'!"---- lctini artık daima uyanık ve her \rakit 
LU.:ıt tar;ıfı linci sayfamızdaj ayakta göreceklerdir; rahat ol!,, 

ıek nispette ruhsatiye resmi Cevdet Kerim Beyin hitabesinden 
iıtediği için belediyeye kızdılar. sonra Ş("hitlerin mezarlarına çelenkler 
Bu kııgınhkla dükklnlarını cuma bırakılmış hürmet ve huşu ite şehit
ıünleri kapatmıya karar verdiler. tikten çıkılmıştır. 

Şimdi anlaııhyor ki bu karar 
belediyeden ziyade berberlerin 
kendi zararlarınadır. Zararlı bir 
yolun neresinden olursa olsun 
d6nnaek yine kir olduğu için 
berberler de ihtimal ki yjne 
dükkinlarını cuma günleri açma· 
i• baılıyacaklardır. 

Fakat berberler tekrar cuma 
gilnleri dUkkinlarını açmağa 
bqlarlarsa acaba belediye ne 
yapacak? " Madem ki berberler 
kararlanndan gerı döndüler. 

iTiZAR 
-Deli tfle!Of,, tefrikamız münderi

uhmrzın çokluğuna mebni dercedile· 
!Hdi. Okuyucularımızdan öıür dileriz. 

Madem ki cuma iünleri dükkan
larını kapabr lersa belediyeye 
verecekleri ruhsatiyeden çok 
fazla itlerinden zarar f decekle
rini aoladılart o halde ben de 
rubsatiyeyi tamamı tamamına 
ahnm. Bir daha bunun berberler 
için ağır olup olmadığına bak
mam. ,. mı diyecek? 

Şüpbeıi:ı kanunun icabı olan 
bir resmi kanunun tayin ettiği 
nispetler dairesinde halktan is
temek ve almak belediyenin 
hakkıdtr. Ancak iıtenilen ve alı
nan resmin miktarı hakikaten 
•iır ve nispctsiı ise ağırlık ve 
niıpetaiılik anl8f11ınca bunu na
zan dikkate almak ta cümhu· 
riyetin icaplar1ndand1r. • 

------------------ ----------- ---- --- -----

Adliye encümeninin 
tefsiri kabul ediJdi 
Ankara, 16 (Vakıt: Telefon) -

bevlet itlerinde kuUmlamıya
cak avukatların barolardan kayıt
larının silinmesinin lazım gele
ceğine dair meclis tefsiri bugün 
çıktı. Bu maıbatya göre batoları 
kaydolunacak avukatların iyi 
şöhret sahibi olmatarına ve avu
katlık ettikleri müddetçe de bu 
şöhreti mu haf aza dmelerine dik· 
katle mükellef bulunmaktadır. 

· · MirJeva I\euan Paşa 
Diyarıbekir, 16 (Vakıt) -Ye

dinci kolordu kumandanlığına 
tayin olunan Mirliva Kenan Pı. 
bugtin saat 3 te buraya geldi, 
arl alc surette kar~ılandı. 

İbrahım Taıi Bey 
Diyarbekirde 

Diyar be kir, 16 (V •"ıt) - Ayın 
ikiaindo Mardin tarikile Urfaya 
giden umumi müfeltiti ibrabim 
Tali B. dün ak,am geç vakit 
Siverek )'olu ile avdet etmiştir. 
Kendisile görüştüm. Urfat Bire· 
cilc, Haran, Süruç, Silvan ve di-
ğer yerlerde halkla temas etti
iini ve intihabat hakkında icap 
edenlerle görUttUğünü ve seyya· 
halinden çok memnun kaldığını 
söyledi. 

lBJR KATİL YAKALANDI 

izmır 16 - 6 sene evvel bir 
jandarma arkadaşını öldürerek 
kaçmııtı. Rama:ıan isminde olan 
bu adam Maniıada yakalanmış
tır. 

ADAPAZARI SULH HAKJM1 
Adapazarı, 16 (Vakıt) - Sulh 

hikimimiz Necdet B. divar:ııharp· 
taki vazifesinden şehrimize avdet 
etti. 
Küçük aan'atlar liyiha•ı 

Ankara, 16 (Yakıt: Telefon)
Küçük san'atların Türklere hasn 
hakkındaki liyiha yakında mec
liıe verilecektir. 
Aakaıaya su ıetirilecek 
Ankara, J6 (Yakıt: Telefon)-

Dabiliye encümeninde ~ abul edi· 
edilen bir kanun Ankaraya ıu 
ietirilmeai için istikraz 1alihiyeti 
verilmektedir. 

ABDÜLKADiR ÇOK PERiŞAN 
BiR HALDE 

Adana, 16 - Son haberlere 
göre Antakyada bulunan Apdül- . 
kadir Kemali ıon ay içinde pek 
perifan bir hale dütmüıtür. Et
rafını çev.ren umumi nefret hal
kası onu ı>ek feci bir hale ge
tirmiştir. Suçlarının cezasını çek· 
mek tartile avdet etmesine mü
saade edilmesi için Halep kon· 
solosumuza bir mektup g<Snder• 
mek istediiini söylemiştir. 
DEM1RCf MEHMET EFB TEVKİF 

MI ED1LDH 

Nazilli, 16 - NaıiJlide oturan 
Demirci Mehmet Efe görülen 
bir lüzum üzerine tevkif edile
ceğini anlayınca Ankaraya git· 
mek istemiş, Fakat Dinar istas
yoı;ıunda yakalanmıştır. Demirci 
Efenin tevkifi ıebebi henüz ma· 
lum değildir. 

Bir rivayete göre Demirci efe 
hakkında, hükQmet aleyhinde 
bulunduğu şeklinde bir ihtar 
yapılmıştır. 
YENGESiNi SOPA lLE ÖLDÜRDÜ 

Bursa 16 - Orhangazi-Gem
lik yolunda bir cinAyet yapılmış, 
Ramazan iımindc bir şahsın ka
rısı görümcesinin sopası altında 
can vermiştir. 

DOKTORLARl:S İHTiSAS 
VESiKALARI 

Ankara. 16 - Do~torlann ih
tisas vesikaları sıhhiye vekileti 
jGri heyeti tarafından tetkik ve 
mOtehaasıslar tespit edilecektir. 

Memurlar 
Kanunda yeni tadilat 

yapıliyor 
Paris büyuk etçimizin Ankara, 16 (Vakıt: Telefon)-

riyasetinde toplandı Memurin kanununun 9 uncu 

CEJJIYET .IJ!l!J~;:,VPLı1RI GAZHt/. maddesinin tadili projesi Per
Z/.V KE:VDnERl.VE ŞEREF BAH- şembe günü mecliste görüşüle· 
ŞETTIKLERINI SÖYLEDiLER cektir. Buna nazaran valiler de 
Paris, 16 (A.A.) - Avrupa Ye Ame- tevbih ve ihtar cezası verebile

ırikada muhtelif milletlere mensup mü· cektir. 
'ferrihlerden mürekkep olarak Pariste Evvelce valiler, kaymakamlar, 
teşekkül eden Hitit ve On Asya tetkik· sefirler gibi mahdut sınıf vekl
ler cemiyeti tarafından Luvr arkeolo- let emrine alınıyordu. Şimdi bu 
ji mektebi konferans salonunda büyük 
bir içtima aktedilmiştir. llim ·alemine vaziyet bütün memurlara teş
mensup altı yüzden fazla zatın ve mil edilmiştir. Bunlardan 15 se
Fransız hariciye ve maarif nezaretleri neden aıağı hizmeti olanlar 
mümessllJeriJe Fransız mi1Ji müzeler üçte bir, yirmiden fazla olanlar 
Müdürünün de iştirak ettiği içtimaın yanm maaş alacaklardır. Bunlar 
riyaseti Paris büyük elçimiz Münüm bir mUddet için hizmete tayin 
Bere tevdi · edilmiştir. olunınazlarsa tekaüt edilecekler· 

Profesör Kavenyak Türk Reisicüm· dir. Bu müddet 15 seneden 
horu Gazi M. Kemal Hz. nin, cemiyeti aşağı hizmeti olanlar için 3 yu
yijksek himayelerine almak ve fahri karı olanlar için 5 senedir. 
reisliil n 1 kabul buyurmak şeref ini J.iiiiiiiiiiiİiiiiıiiiıiii_.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiililiiiiiiiii 
bahşeylemiş oldllklarrnı tebliğ etmiş 
ve cemiyetin rayesini izah ederek Hi
Ut tarihi ile On Asya tarihine müteal· 
lik ilmi mesai için beynelmilel bir mer
kez olmak maksadının takip edildiğini 
anlatmıştır. . 

Bundan sonra profesör Delllport ta· 
rafından (Hitit ülkesi) unvanlı bir kon 
terans verilmiştir. Profesör Dellport 
sözlerini Hitit cemiyeti eserleri hak
kındaki yeni teşkilata naklettiği sıra
da Ankara cenubunda Fon der Hosten 
tarafından geçen mayıs zarfında ya
pılan taharriyat ve ilmi tetkikata Ga· 
zi Hz. nin bizzat iştirak buyurmuş ol
duklarını hatırla.tmıştır. · 

Türk ocakları, türk tarih heyeti aza· 
ları kamilen bu cemiyet azalrğma ka
bul edilmiştir. 

itlis 
Ten1yiz ınahkcmesi ta .. 

rafından nakzedildi 
Ankara, 16 (Vakıt: Telefon)

istanbul ticaret mahkemesi İs

tanbul meb'usu Hüseyin B. ti
carethanesi hakkında bir jflls 

kararı vermif, Hüseyin B. kara• 
tı temyiz etmiıti. Temyiz mah
kemesi, şeriklerden birinin Al~ 
manyada, diğerinin de Anka:rada 
bulunduğu bir sırada tebliğatın 
kanun dairesinde yavılmadığı 
noktasından ticaret mahkeme
sinin kararını nakzetmiştir. 

M. Litvinot 'un telgrafı 
Ankara, 16 (Vakıt: Telefon) - Sov

yet hariciye komiseri M. Lltvlnof Türk 
-Sovyet dostluk muahedesinin onun· 
cu },1 dönümü mUnasebetile Hariciye 
vekili T. Rüştü Beye gönderdiği bir 
telgrafta. komşu milJet arasındaki ta
karrübün sağla~ temeHerini kuran 
Türk - Sovyet muahedesinin onuncu 
yıl dönümü mtinasebetiJe iyi temenni
leı- izhar etmiştir. 

Türk • Sovyet ticaret 
muabede•i. imzalandı 

Ankara, 16 (A.A.) - Türk - Sov
yet dostluğunun onuncu yıl dönümüne 
müsadif olan bugün de :Moskovada 
Türk - So\o-yet ticaret muahedesinin 
imzalandığı haberi alınmıştır. 

Türk - Rua doatluğu 
Ankara, ( Va kıh Telefon ) 

Türk - Ruı dostluğu muahedesi· 
nin yıl d6nlimU mUnasebetile bu 
akşam Rus sefaretinde bir kabul 
resmi yapıldı. 

BORÇLAR iŞiNDEN CEVAP 

Ankara, 16 - Düyunumumiye 
hamilleri 26 martta toplanarak 
cevaplarım baıırhyacaklardır· 

\1 ili.yelle 
. BEYKÔZDA iLK MEKTEP 

Vilayet Beykozda da yeni 
usulde bir ilk mektep binası 
yapmıya karar vermitti. Bu mek
tebin arsası satın alınmııtır. 
Üzerinde bulunan eski bina 
yıkılmaktadır. Yakında yeni bi
nanın yapılmasına baılanacaktır. 

1 Polia haberleri 1 
Çapada bir hadise 
Dun gece, Çapadat Ördek

kaaap mahallesinde oturan 11a· 
bıkahlardan arabacı Fahrettin 
iıminde biri 3 Uncü TUrbe soka
ğında 9 numarada oturan ve 
seyyar kasaplık eden llyasın 
cebren evine girerek belediye• 
den habersiz olarak yaptığı ka
saplık itinden kendisine pay 
vermediği için hakaret ve teca· 
vüze başlamıştır. 

Bundan münfail olan ilyas 
efendinin zevcesi Emitıade H. 
.zevcini müdafaa maksadile orta
ya ahlmıı ve kavga Eminade 
Hanımla, ilyas Efendinin bıçak 

· la yaralanmalarile nelicelenmişti~. 
Arabacı Fabrettin yakalanmış 
yarası tehlikeli olan Emirıade 

Hanım da hastaneye kaldırıl· 

mıttır. 
BÖYLE ŞEY OLUR MU? 

Eczacı Hayri B. isminde biri 
evvelki gece iki arkadaşile be
raber Sarıgilıelde Ortaçeımede 
oturan teyzezadesi Mehmet Ali 
Ef. nin evine giderek e•dekiler 
le mllnazaaya tutuımuş, uzun 
bir boğuşma neticesinde teyze 
zadesi Mehmet A!i Ef. nin elle· 
rini yarahyarak evin camlarını 
kırmııtır. 

. Bu sırada hadise mahalline 
yetişen zabıta memurlarına tokat 
ve taıla mukabelede bulunduk· 
tan sonra firar etmittir. Hayri 
B. takip edilmektedir. · 
BlR BALIKÇI SANDALI BiR KÖ· 
PEK BALIGININ HÜCUMUNA 

UGRADI 
Diln sabah balık tutmak üı::er• 

Bakırköy civarında denize açıl•" 
Liz Hllseyin, Ali Osman ve Dur' 
sun isimlerinde üç arkadaı Ze'/" 
tinburnu önlerine geldikleri sıradl 
ani olarak bir köpek balığıııJJ' 
hücumuna uğramıılardır. Köpe~ 
balığı sandalı devirince içindek1" 

ler denize atılmışlar ve iki ıa•t 
denizde kaldıktan sonra ZeytilJ' 
burnu sahiline çıkabilmiıle~ 

1 KÜÇÜK HABERLER ::J.. 
* SÜT MESELESi VE BiR !V~ 

A - Sütçüler cemiyeti sabık refsı fi d' 
kı Ef. Istanbul süt meselesini üç •1,e1 
tanzim etmeği yapamazsa bu hı15jıııi 
sarfediJecek parayı tazmin ed~~ jf 
iddia etmektedir. Hakkı Ef. ışı~fl~ 
yüzünü bildiği için bu işte mu~ı 9tiı 
olacağını ve İstanbul halkına tem 
içireceğine kuvvetle kanidir. ıilİ' 

*LA VRENS ÖLMEMİŞ - . lP bl-' 
casusu Lavrensm öldüğüne dıur·ııır4" 
Alman gazeteleri yazılar yazını' 
Bu habe1· teeyyiit etmemiştir. 



Türkiye ve 
Hindistan 

Hüyük bir Hintli nıenıur 
memleketimiz hakkında
ki intiba la rın1 anlatı\'or 
. Şiaıali Hindiıtanda mühim .. bir 
ıdari vazifesi olan Hacı Selime• 
tullalı Han Toros ekspreail• 
A.llahabattan tehrimize gelmiflir. 

Bugün Parise hareket edecek 
olan Selimetullah Han meoıle
ketimiı hakkındaki iotibaiını 
bir nıuharririmize ıöylc anlat· 
tnııtar: 

- Seyahatım hususi mahiyet
tedir. Türkiyeyi ziyaretimden 
çok memnunum. Memleketinizde 
son zamanlarda vücuda getirilen 

her ıahadaki terakki ve tek&mül 
tscrleri bariz bir surette görü
lüyor. 

Biz hintliler Türkleri ve bü
yük reisiniz Gaziyi çok seYeriı. 
Türkiye ahvaline iki memleket 
araaındaki büyük oıesahaya rağ· 
baen çok yakandan allkadar 
oluyoruz. 

Türkiyenin ecnebi boyunduru· 
iundan kurtulmak için yaptığı 
bUyUk mücadelenin fevkelbeıer 
denecek derecede ehemmiyetli 
0lduğu kanaatindeyim. Bunu 
t•kdir etmemek imkansızdır. 
1Grk parasının yükselmeıi için 
el birliğile çahtıldığını ve oıüs
Ptt neticeler ahndığını memnu· 
niyetle 6ğrendik. 

Türkiyede yerli qya kullan· 
lllak için bir hareket mevcut 
olduiunu öğrendim. Tilrkiyenin 
de Hindistan gibi yerli eıyaya 
ehemmiyet vermesi ve hatta 
tercihen değil muhakkak yerli 
e9ya kullanmuı bir çok cihet
lerden faideli olacaktır kana-
• y • 

Hincliıtanın nziyefi tamamen 
dözelmiıtir denemez. Fakat bu
ton Hintlilenn son derecede 
sevdikleri ve etrafında yekpare 
bir kalp halinde toplandıklar1 
bnynk Gandinin ıon yaptığı 

itillf ıUkünu temin etmiıtir. 
Bunun ne kadar devam edece
iini ve Hindistanın ne zaman 
lam istiklllini elde edeceğini 
keatirmek imkinsızdır. Biz de 
difcr milletler gibi tamamen 
~uatakiJ bir vaziyette olmağı 
~tiyoruz. Son yapılan itiliflarla 

••men bunun esasları kurulmuı 
~ulunuyor. Hintliler sulbün çok 
~~raretli bir taraftara oldukları 
1Çt" • • 
ç 

1 
•ıtikllllerini ıulhen temıne 

·~•Yorlar. . . 
d· 6tkiye de eıya fi atları Hm-
•ıt,.. • . ı · b h • f tcf .. a nazaran bır nııs ı a a 
•r. Ttırkiye ve Hindistan ara· 

~nd• ·ı_ı • • le lllltiıadi mUnasebat tesası 
~o l •rzu ediliyor. Fakat Hindiı· •n • Tu k· . e-t· r ıye hemen hemen aynı 

au ıayı 'h 1 
şek~ d 1 raç ettijfoden mamu 
alac 'ten ba9ka TOrkiyeden 

a unız b' - e· ır şey yoktur. 
ar "k• TOrki d 1 1 ay sonra tekrar 

nı ze ~'.. en geçerek memleketi· 
- oncceR-iz. 
BULGA Rı ~ fANLI GENÇLER 
iıtaııb 1 CEMJYETl 

taıala Tü ~da bulunan Bulgaris· 
cellaiyet ' i~nçlcri tarafından bir 
llılftı. H lqkıl edileceği yazıl
•yrılan b'aher aldığımıza göre 
haıırlan ır komiıyon tarafından 

an cem· t ' . • 
1110teıebb· 

1 
ıye ın nızamnameıı 

edilerek ~:er tar.afı?dan tetkik 
Ytte ~e •

1 
bul edılmış ve vilA· 

I< rı ıniftir. 
•nunt . . 

ra f aaı· ınera11nı bıttikten ıon-
. ıycte k c~lllıyet da ~eçece olan bu 

•ılde b··' ha zıyade burada tab-
ı__ "'Unan • o._. Bul . •e .yenı gelecek 

lll•dd· lfaraatanlı talebelerin 
lt'a.i~, ;~ manevt ihtiyaçlarını 

ııacaklardır. 

1 Seyyahin itleri J . 
Turizm kongresı 

için hazırlık~~r 
TOrk Turing kuOlbD reısı Re· 

it Saffet B. dUn Ankaradan 
~ şehrimize gel-

' ıniftir. Retit Saffet B. 
' bir muhaniri .. ~ 

mize kulDbün 
faaliyeti hakkın· 
da şu izahatı 
vermiıtir: 

- Nisanıo son 
haftasında is
tanbulda topla~ 
nacak olan Bal
kan memleket-

ri turizm kongresi i~in Balkan 
birliği cemiyeti ve Turing kulüp 
tarafından hazırlıklara devam 
edilmektedir. Hazırlık işlerini 
glSrUımek ve program tanzimi 
için çarıamba günU Turing kulüp 
idare hey'eti bir içtima yapa-
caktır. 

Kongrede Balkanlar arasında 
münakalitın kolaylaıtmlması , 
müşterek propagandalar yapıl
ması ve Balkan milletleri ara
sında yekdiğeri aleyhinde neşri
yattan tevakki edilmesi görüşü· 
lecektir. Beş gUn ıonra te~ir a 

Ankaraya döneceğim. 

Tek taksi 
TALİMATNAME YAKINDA iLAN 

EDiLECEKTiR 

Tek taksi talimatnamesi ya
kında ilin edilecektir. Dün daimi 
encümen azasından Avni Bey 
şunları ıöylemi~tir: 

11 Talimatname encümence tet· 
kik edildi ve makama verildi. 
Bir kaç sıGwtt kadar .mevkU tat• 
bilca konacaktır. Talimatname· 
delci halkı ve şoförleri tazyik 
edecek bütlln maddeler tadil 
edilnıittir. Üç ıene sonra b6tün 
takside İfliyecek otomobillerin 
renk ve şekli bir olacaktır . ., 
l ' .MUMt MECRA KOVALARINA 

MOZARAFAT DöKOLMJ. 
YECEKTIR 

Yeni yapılan umumi m~era
lara rabtedilen yağmur sularını 
almakta olan ııkaralardaki ko
vaların sık ıık temizlendirilmekte 
olmasına rağmen bazı mahalle
lerde peynirci, aıcı, balakcı kah
veci gibi esnaf tarafından' içine 
kül ve sair muzahrefat dökül
dilj'ü ve bu kovalarm bir haft 
içinde dolarak koktuğu yapıla a 
teftiılerden anlaıılm1tbr. n 

Hem civar halkının sıhhatini 
bozan, hem de temizleomeıi 
fazla maarafa yol açan ve bun· 
dan baıka kanalizuyondan hak~ 
kile istifade ~d.ilmemeıini mucip 
olan bu pıslık dökOlmeainin 
menine karar verilmittir. Bu 
huıuıta belediye zabıtası tali
matnamesine bir madde ilAve 
edilmiştir. Umumt mecra kova
larına fena koku ve gaz neşre
den ve sıcak ıu d6kenl~rden 
ceıa alınacaktır. 
KOLACI YE ÇAMAŞIRCILAR DA 
::;JHHAT COZDA~l ALACAKLAR 

- Hıfzıssıhha kanununun 126ıncı 

ddesi taharet ve nez af ete 
ma ' "f d l · müteallik san'atları ı _a e en erın 
diğ'er esnaf gibi sıhhı muayene-

b. t tulmasını emretmekte-
ye ta ı u dd •. 
d

. B l d'ye bu nıı eye ıstına· 
ır. e e ı k ) 

r Yıkayıcılarla o a· 
den, çam•t1 • 

1 h 
üç ayda bır muayene 

cı arın er .. d 
. k il rine sıhhat cuz anı 

edılere e e · · M ·1 ine karar vernnthr. art 
verı mes bilt.. kolacı 

·b · kadar un 
na ayetıne hbat cüzdanı 
ve çamaşırcılar sı 
almıı bulunacaklardır. 

Bu ite ıiz de şaşın ! 
Y Al'l'LER, KARARLAR. 

RAPORLAR 

Bugünkü gazetelerden bir
kaç haber: 

.Hıfzıssıhha meclisi aylık 
içtımaını ' 'ali mua\ininin ri· 
)-aseti altında aktedecektir. 

Bu f çtimada veremle müca· 
dele komisyonunun veremden 
korunmak ~arelerlne dair ha
EJrladrğı rapor okunacak, bu 
rapor~a . mağşu§ sütlerin 
nremın sırayetinde nasıl rol 
oynadığı izah edilecektir. 

"' ' 
Şehrimizdeki acık lağımlar 

kanalizasyon inşa~Ltını yapın· 
cıya kadar belediyece kapatıl· 
ması kararl a~tırılmıştır. 

~ ı;ı 

Seyri ·efain idare i ucuz 
ve sağlam vapur huluı a ala
cak ... . ~ . 

Posta müdi.irheti umumi· 
ye::.i postaların ·intizamı , .e 
mektupların hic bir suretle 
kaybolmama~ı ic.in aldığı ted· 
birleri tatbike baslamıştır. 

* r.· • 
llA-.. lla.... llfı 
Istanbulda 30 bin \'eremli 

rnr. Günde bir düzineye ra· 
kın adam veremden ölüyor. 
H.iltün. bunl~r karşısında tet
lok edıJe edıle nihan•t maşus 
ütlerin nremin ı'ra\'etinde: 

ki hizmeti bir 1 ...... 0rıa· bildiri· 
Jiyor. ' 

Şehirde tifo \'ar deniyor, 
şehir meclisinde barbar bağı· 
ı~lryor. Buna mukabil kann· 
lı1..as~·on yapılıncaya kadar a
çr.k lağımları kapanıağı bele· 
dıye deruhte ediyor. 

Posta idare i sanki bugün 
teessüı; ediyormuş gibi mek· 
tuplann artık kn,·bolmryaca· 
ğını söylüyor. · 

il< • • 
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( Bir ~ariimiz diyor ki : 1 

Uşak şeker fab
rikası ne haldedir? 

Bir kaç gün evvel Uıak şe
ker fabaikası hakkında gazete· 
miz bir bq nıa· , 
kale ya.zmqtı. Ba -·----" 
makalede çok · 
mDıknl •aziJette 
olduğu malöm 
olan fabrikanın ~ 

alınan yeni tet- . "··'J,..~~ 
birler ile artık 

kurtulmuş oldu
ğu S. Nihat Be· ı ... •~")f/J ,.·· ... 
yin tetkikatına • 
atfen yazılmıştı. 

iki deniz 
kazası daha 
Lin1an1nıızdan giden Ya· 
purlan.lan iki i karaya 

oturdu 
Liman idaresine gelen habere 

göre dün sabah Karadenizi yi
ne kesif bir sis kaplamış ve bu 
yüzden dün limanımızdan hara
ket eden vapurlardan ikisi ka
raya oturmuştur. Dün geç vak~ 
te kadar isimleri ve firmalara 
anlafılamıyan bu vapurlardan bi
ri Ağaçlı civarında Moloz bur

'{ nunda diğeri de Şile ile Ada
l' cıklar aratmda karaya oturmut· 

·.!ardır. 
Dün Uıak şeker fabrikası IJ' I" I I 

hisı~darlarından Uıakh Hakkı B. 1 a vapuru <Urtarı-
isminde bir kariimiıden mektup lanıadı 
aldlk. Bu mektupta hakikatın Karadenizde Kefken adası cı-
neşriyatımızın hilifına olduğu varındaki kayahkla.ra oturan Hi-
iddia ediliyor. (Vakıt)la Uşak lal vapuru henüz kurtarılamamiı
şektı:r fabrikası hakkındaki neş- tar. Vapurun kurtanhp kurtan-
riyat dediğimiz gibi bu işte lamıyacağı, gemi kurtarma tir• 
malumat ve ihtisasına itimat etti- ketinin kaza mahallinde ke,if 
ğimiz S. Nihat Beyin tetlrikahna yapmağa memur ettiği Llmlna 
ve teminatına ınllstenitti. Aldı- vapurunun vereceği raporla an• 
ğımız mektubu aynen yazıyoruz !atılacaktır. 
ve ( S. Nihat ) Beyden bu mek- T_i_ca_r_e ...... t _o_d_u-ın_d .. a_: ____ _ 

tup hakkındaki mütalaasını bil ... 
dirmeıini rica ediyoruz. 

Hakkı Beyin mektubu tudur: 
"Gazetenizin12 Mart pel'fembe 

günkü nüshasında; Uıak ıeker 
fabrikası kurtuldu - ıerlavhaıile 
intişar eden ha, makalenin ifa
de ettiği vaziyet f abrikanm ha
kiki vaziyetile taban tabana zıt 
bulunduğµnu arıederim. Aıağı· 
daki rakamlar maruıahmı teyit 

edecektir. 
Uşak şeker şirketinin 928 se· 

PEYNiRDEN RESlM :ALINMAMA:•, 
Si lS1'EN1YOR 

Yunanistan hllkumeti memleket 
dahilinde yapılan peynirlerden al
dığı resimleri ilga etmiflir.Peynlrler 
bundan sonra hertUrlüreaimde1UD11af 
tutulacaktır. İstanbul ticaret O• 

dası bu karar Uzerine h0k6me• 
timize mUracaat ederek hanca 
peynir ihraç eden tacirlerimizin 

Bir süt raporile \'eremden 
kurtulacağımızı bundan son· 
rn 1ağım1an ka~ama kararile 
şehrin sıhhatinin )\orunacağı
nr, postanın mektupları sür· 
atle yerine göndereceğini zan· 
nedenlerin düşüncelerine \'e 
bir günlük bir gazetede bu ka 
dar derdi sayılıp dökülen hir 
r.ıemleketin bir kararla ıslah 
olonacatrna intlnan'ların aklı· 
nn siz de şaşın·•· 

Biz de ıatalım! 
. 

nesi bilinçosunda~irketin 935 ,, 
. bin lira ziyan kar ında bulun- 1 

''- dutu ıarlıtor. Me ia: idarenin 
929 ıeneıine ait olarak tanUaı 
ve heyeti umumiyeye anettiği 
billnçoda bu zarar miktarmın 
1,015 bin (bir milyon on bet bin) 
liraya balii olduju kayıtlıdır. 
930 senesinde ise, fabrikanın 
5000 ton ıeker iatihaal etmesine 
rajmea, bu zarar fazlalafDlıf ve 
bir milyon elli bin liraya dayan· 
mıttır. 

· bu muafiyet karşısında Yunan 
peynir tacirlerile rekabet etme
lerlne imkan kalmadığını bildir
miı, memleketimizde de peynir .. 
)erden resim alınmamasını iste-
miıtir. 

\ 
TUZ lNHlSARI USULÜ 
DEGJŞTlRlLECEK ' , 

Brüksel, ticaret mUmessili Bel-Ticaret ofiıinde 

Tütü~buhranının se
bepleri tetkik ediliyor 

Harici ticaret Ofisi idare ko
mitesi dün saat on beşte top-
lanmııtar. · 

Tütnn tacirlerimizin de davet 
edildiği bu içtimada son zaman• 
larda tütün piyasamızda garn-
len buhranın sebepleri araştırıl· 
mıı, bunları izale için alınacak 
~edbirler, bu meyanda tütiln 
ıbracahmızm te •. siki işi görüşUl
mUıtür. 

Neticede tehrimizdeki bUtlin 
tütün tacirlerinin eJlerinde bulu
nan tütün stoku miktarını ıilr· 
atle bildirmeleri için kendilerine 
t~bl~gat yapllmasına karar ve
nlmıştir. 
Perşembe günü bir içtima 

daha yapılarak gelecek cevaplar 
tetkik edilecektir. 

-- -
ÜORETU MEMURLARA VERlLE· 

CEK 1 TIRAHA1' VE MEZU. ·ı. 
YET MüDl>E'l' l.'ERl 

Belediye, ücretle müstahdem 
memurlara ne suretle izin vere
ceğini vekiletten sormuştu. Ce
vap ielmiştir. istirahat içio se
nede 15 gün, hasta olan memur· 
lara da raporla azami iki ay 
mezuniyet verilecek ve memur
lar bu müddet zarfında ücretle· 
rini tam olarak alacaklardır. 
DAiMi ENCCMEN KARARINA 
iTiRAZ NEREYE YAPILACAK? 

Daimi encümen kararlarına 
itiraz edecekler · için belediye 
kanununda merci gösterilmemit' 
tir. Belediye keyfiyeti Dahiliye 
vekilt;tinden sormuş, gelen ce· 
vap, ~ncUmen kararları üzerin· 
deki itirazlarını Şurayı devlete 
yapmalarını bildirmiştir. 

Arzettiğim rakamlar bllaçola· 
ra Ye ıirket kuyudabna miilte· 
nittir. Binaenaleyh makalenin 
ifade ettiği 929 senesinde 357 
bin ve 930 senesinde iıe 400 
bin lira karlar hayalden ibaret-

tir. 
Şirket 929 ıeneıinde 2300 ton 

şeker iıtihıal etmif ve beher 
kilo tekerin maliyet fiyabnı 29 
kuruf olarak te1bit etmiıtir. 

930 senesinde istihsal edilen 
şeker 5000 ton olduğu halde 
maliyet fiyata yerinden oynama
mJttır. 

Sınai bir müe11e1enin iıtib-
salita faılal•tlıkça iıtihaal edi
len maddenin maliyet fiatı te· 
nakus eder. Bu iktısadi bir ıa· 
rureti vakfiyedir.Fakat maalesef 
Uıak ıeker fabrikası bu pren· 
sipten bu esastan aıade ola· 
rak yqamaktadır. Faraza ıele
cek ıene ıirket 7000 ton ıeker 
istihsal etse bile bu fulahk 929 
ve 930 seneleri kampanya1annda 
görüldüğU gibi, maliyet fiyatı 
üzerinde müessir olamayacak de
mektir. Binaenaleyh zarar dur
madan kabaracaktır. 
Şu kısa maruzabmdan anla-

şıldığına göre Uıak şeker fahri· 
kası kurtulmamııtar. Bilakis ifla
sa doğru kotarak i{itmektedir. 
iktaıadi hayatta hakikati oldu
ğu gibi görmek ve göıtermek 
muvaffakıyetin temininde bü
yük ve belki baıhca amildir. Bil-

çika tuz inhisarı hakkında aJl .. 
kadarlara bir rapor g6ndermittir. 
Bunda Belçikada tatbik edilea 
uaulUn memleketimizde de tatbik 
edildiği takdirde çok lıtifadell 
neticeler alınacağı bildirilmekte
dir. 

Ticaret odası bu raporu tuz 
inhiıanna gandermittir. 

inhisar idaresinin teklif edilen 
Usulu kabule mütemayil ı6r8n
düğü söyleniyor. 

hassa bizim gibi hayal ve Umit 
peşinde dolaıoııya fazla mltte• 
mayii olanlann g&deri lnllllcl• 
vaziyetin liakiki çehretini sak
lamamak lazımdır. Uıak ıeker 
fabrikasının mali ve idari \'UI'" 

yeti gayrı tabii ve gayn iktııa-
didir. 

Milyonları kurtarmak için bu 
periıanlığı yakinen görmek cezri 
hareket etmek zarureti vardır.Şe
kerciliğin memleketimizde nail 
olduğu bin bir himaye ve avan· 
tajlara rağmen Uşak şeker fab
rikasının bu acı ve feci vaziye
te düımüş olmasının sebepleri 
barizdir.,, 

Tablo 
müsabakamız 

nlTTl. NE1'lCEStNt YARIN 
BILDlRECEGtz 

Tablo müsabakamız bitti. 
Kuponları tasnif ediyoruz. 
En çok rey alan tablo ile, bu 
tabloya rey 'erenler arasın· 
da sekeceğimiz kur'a neticesin 
de tab16yu kazanan okuyucu· 
~uzun ismini yarın bildirece
ğız. 
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GÜNÜN . 
-İŞARETLERİ: Nasıl adamsınız ? Bize 

Dördüncü Büyük miJlet 
Meclis?ne dair 

Grafoloji mütehassısnnız cevap veriyor 

--~"' ow,-, ... ' 

Dördüncü B. M. Meclisinin karak· Anadolu eczahanesi ve 
terleri hakkında günden güne sızan · ~ • t · l.: • 

h '-- 1 Y . . . . ıspır o ınnısarı 
a~r er, enı mechsın hatlarını bı· . 

raz daha kuvvetlendiriyor. Deniyor b' :;:ıdırmada Mcr~ez eczanesi salıi· 
ki, dördüncü meclis iktisadi ~-e mali ' •met Bey yazı11-0r: 
meselelerle uğraşacak. .. Okuyucularınıza , açtığını~ , şikayet 

Büyük Okyanoslardan daha engin sutu~u.na Anado~~ eczacıla~rnrn birt 
'e büyük rüzgarlardan daha geni~ bir derdın.ı ar~ed~cegın~. . .. . 
buhran dalgası Yeni dünyayı, eski dün· lspırto ınhısar ıdaresı ot~denhert 
rayı sarsıyor. ·~anayi memleketlerin- e~z~cı.la~a da is~!rtoyu müskir~t amme 
den başlıyan bu buhran 928 senesinde rı gıbı k~losu~u .,OO kuruş~ verıyordu. 
ancak sade ... ana) i memleketi 1 k Taknben uç a.rdanberı İstanbul ec· 
karakterini tası•·an memleketi .

0 
ma. zacılarına fiyatr tenzil edeı·ek saf is· J,, erı sar . 

1
_ .. d" 

1 
. 

mıştı. pırto .)() tenttır ıyot yapı acak ıyot ka 
!)2!) senesinde :m dan fazla hükumet rışmış ispirto 80 pansıman gibj harici 

bu buhrandan kurtulamadı, 20 ye ya. işlerde kullanılac~k kolonya is~irtosu: 
kın devlet buhranla normal . d nu 160 kuruşa Yenyor. Fakat bızler ha 

aı asın a 1• 300 k . . 1 . 
kaldı. (930) senesinde dü d 3 . a uruşa ıspırto a 1yonız bııe ne nya a mem k 1 . . t . t1 . . 
leket normal iktısadi hayat yaşıyordu: ~ ony~~ .ıs~ı~ osu ."e. ıyo u .ıspırto ve· 

Danimarka Isvc" 1 .1:- d 1 G . rllmedıg1 gıbı saf ıspırto da ;300 kuruşa 
' ':• J ,ın a.. rerı ·r 

kalan memleketlerin hepsi buhran ba- ''en ıyor. . .. . 
tafına daldı. 92~ ve 9~9 da normal ha· Bu farl~ı .f~yat .rnkıa muşterıden çı· 
yat geçiren Fransa hile 9:fü da buhl'an· kar fakat nıçın bır B~ndırmalı Istan· 
Ja normal arasında bil' yer tuttu. Bu bullud~n fazla inhisar resmi ödesin. 
dalgaya ne derseniz deyiniz, bazı yer· . ~anıycn biz .. ec~~cıl~r da. müı?te~:il~
lerde fabrikaların bacalan kasırgaya rımıze karşı muşJrnl bır vazıyete duşu. 
tutulmuş ağaçlar gibi denildi. nazı Y?ruz. 1s~a~~u1da SO kuru~a alman is
yerlerde bunların kaprları kilitlendi, pırt~lu bı.r ılaç burada. 70 · SO, kuruştan 
Sanayi müesseselerinin ratıları çöktü, aşagı verılmez aradakı fark halk naza 
esham ve tahvilat boı·sı;fannda hisse rında bizim ihtikarımıza atfolunur 
senetleri son bahar rüzgan önünde ben de o)sam ayni kanaatte bulunu· 
arsa, arsa dolaşan çınar yaprakları gi- rum. . . . . .. . . 
bi 'savrula, savrula kaldmmlara ya. l~p!rt? _fıyatı ~çı~ muteaddıt şıfahi 
pıştı. Birçok yerlerde hisse senetleri tahnrı şıkay~tlerımız oldu hiçbir se· 
ancak kışa karşı pencere camlarrnı ya.m __ e_re_v_er_m_e_d_ı_. --------
prştırmak için kullanıldı. 

• Amerikada bir hamlede 72 banka 
arka, arkaya dizilmiş deste, deste is· 
kambil kağıdı gibi devrildi. 

l __ s_P _o_a __ 

Beynelmilel 
Maçlar 

1 - Asabi karakteriniz var. 
intizam den boşlanmamanaza rağ
men har:ce karşı iyi görünmek 
·stersiniz. Ne nikbin ne bedbin
sınız. Hassasiyetiniz s"ze kafi 
olacak kadar vardır. Çalışmak
tan 1 oşlanmazsınız fakat zevki
nizi ~e ihmal etmeıs= niz. Acul ve 
mütereddits=n·z. Tutluğunuz bir 
işi sonuna götürmekte ünsiyetiniz 
var. iradeniz: kafi kuvvettedir. 
Okumaktan hoşJanırsınız. Maha
za ameli tarafınız daha kuvvet
Jidir. 

2 - lradcniı kuvvetlidir. Has
sas karakterin'z var. Kendinizi 
baıan bedbin telekki etmeniz 
idealinize vasıl olamamış biri 
olmamzdandır. Fakat vaziyetinize 
göre idealleriniz hemen hemen 
çok mübaJigahdır. EğJenceden 
ziyade okumaktan ve bilhassa 

Dünyanın cenneti, günümüzün Ba· 
bili, New York sefalet içinde. New 
Yorkta fakirlere, sefillere yemek da
ğıtan (Selamet ordusu) komitesi kad· 
ro'sunu her gün biraz daha genişleti
yor. Bir muharrir anlatıyor: 

Fransa Alnıanyayı (t-n) meraklı şeyleri tetkikten zevk 
Yugoslavya Yunanistanı alırsınız. Mütehammil ve bati 

(4-1) yendi etvarınız!a etrafınıza ciddi gö-"Selamet ordusunun,, yardımına ko
şanlar o kadar çok ki, Amerikalıların 
o meşhur te~kilatçıhğrna, meşhur idare 
ciliğine rağmen bil" buçuk saat bekleyip 
de birkaç lokma yemek yemeğe muvaf. 
fak ol:ınlar kendilerini zafer kazanmıs 
farzediyorlar. Sabahtan · akşamlar; 
kadr kapı bekliyenlerin haddi hesabı 

yok! 
New Yorkta 23 senetle kann doyu. 

nn lOkantalar artık müşteri bulamı

yor. Üst üste lokantalar kapanıyor. 
iki sene evel pek ala iş yapan nice 
lokantalar nr ki, kapılarında şu lev
h~ asıJıdır: 

r "Pat'a lazım. Dükkanımı bütün ma· 
lı ile satacağım.,, 

Yine biliyorsunuz ki bu diinya cen· 
neti Amerikadan işsizlerin hudut harici 
edilme,,! için kanun teklif ediliyor. 
Almanyada işsizler 3 milyon kadar, 
Londradaki artık günün meselesi oldu. 

Viyanada dilenciler arasında bile 
rekabet başladı. Habsburgların eski 
payıtahtmda simokinli dilenciler beşon 
patra bulabiliyorlar. BaJkanlarrn hali 
mailim. Romanya zaferine rağmen a1a
cakhlann elinde bir deri, bir kemik 
kaldı. 

• • • 
. Tiirkiyedeki buhranı hükumetin Ye 

tuttukça, kıştan, kardan, yağmurdan, 

rüzgardan nasıl kaçamazsa bu buhran 
akıntrsından da kaçamaz. 

Türk:iyedeki buhranı hükumeti ve 
inkılap fırkasının beceriksizliğinde an
yan adam cehlin ve kinin trrpanıdır. 

• • • 

Pazar günü Avrupan1n iki rünürsünüz. Takip kuvvetiniz 
mubtelif şeb inde ıayanı dikkat fazladır ve en kuvveHi tarafmızdır. 
iki futbol maçı oynanmıştır. Bu 3 - Sinirli karakteriniz var. 
müsabakalardan biri Pariste Al· Mabaza olur olmaz: şeylere pa-
man ve Fransız milli takımları puç bırakmıyan pişkin bir seciye 
arasında cereyan etmiştir. Bu 
maç beynelmilel futbol aleminin sahibi oJmanız kuvvetli_ tarafımz-
son sene içinde meydana koy- dır. Az hassassınız. Hadiseleri 
duğu en mühim maçtı. Çünkü daha fazla hakiki mahiyetli gö-
914 senesindenberi ıı.ubtelif milli ren işten yoru!maz biraz menfa· 
takımlarla maç yapan her iki atana seven ve artık tabiat haline 
takım harbıumumideo sonra b b' gelen hisset sahi i ırisiniz. Eğ-
ilk defa olarak karşı karşıya ge-
liyorlardı. Dün aldığımız bir lenceden müstağni kalmazsın1z. 
telgraf haberine nazaran bu pek Okumaktan ancak günün bidi· 
mühim maç Pariste ( Kolomb ) selerini takip için zevk alırsınız. 
ıtadında oynanmış ve Fransız Ameli tarafınız çok kuvvetlidir. 
takımı birinci devrenin sonl~rına 4 - intizamdan hoşlanan, ça· 
doğru yaptığı bir tek sayı ile lışkan, dürüst düşünen, az hassas 
maçı 1-0 kazanmııtar. Maçta elli inatçı, her şeyi olduğu gibi kabul 
bin seyirci bulunmuştur. Müsa-
l>akayı seyretmek üzere Alman· eden, birçok şeylere doymamıı 
yanın mühim ıehirlerinden p8 .. ıyı, yaşamağı her şeye tercih 
rise gelen 15 bin Alman seyir· eden ne maddi ve ne hassas 
ciden ancak 10 bini stadda yer düşünen birisiniz. Nikbinsiniz. 
bulabilmiı, 5 bin Alman da kar- Başka türlü görünmek, olduğu-
ıılaıoıanın neticesini stadın etra- nuz gibi görünmekten daha çok 
fında beklemiştir. . size lezzet verir. 

Diğer beynelmilel kartılaşmada Hemen hemen sinirsiz ve 
f e 'grat ta Yuğoslav ve Yunan uy saf, mütehammil fakat aynı 
milli takımları arasında yapılan zamanda kat'i karar ve kanaah 
Balkan kupası maçıdır. Yugos-
Javlar faik bir oyun neticesinde olmıyan mütereddit olmanız sizi 
Yunanlılan 4 - 1 gibi kat'i bir neşeli biri yapmıştır. Meraklı ve 
mağlubiyete uğratmışlardır. Bun- artistik şeylerden hoşlanırsız. 
dan evvelki karşıJaımalarda Yu- 5- Mütevazı mesaiden yorul-
nanistan 8 - 1 Romanya ya yenil- h b · b · · k 

Sanayi memleketlerinde başlıyan miş. Aynı takım üç ay sonra mıyan ve er angı ır ışte ço 
deş mütehassrsların fikrine göre zira- Bulgariıtanı Atinada 6-1 mağlup şamil manasile tahammülü olan 
at memleketlerini sardı, ,.e nihayet, t · t' B gelişi güzel okumuş, biraz asa-

e mış ı. u arada Bulgariatanda b" d.kk ı· h • ı ziraat memleketlerı'nde duracak ve zı·ra y l ı, ı at ı, er şeyı ya o urun· ogos avyayı yenmitli.. Bu vazi-
at ülkelerinden refah daJgası yeniden yete göre Balkan milli takımları dan fazla veya noksan kıymetli 
dünyayı saracak. muhakeme eden birisiniz. 

arasında en iyi vaziyette bulu-
şu halde bizim için dünyanın bu ik· nan Romanya ekipidir. 6 - Hassas ve nikbin birisiniz. 

trsadt ve mali hercümerci içinde iki kö !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ lntizamdan ve temizlikten hoşlanan 
şe başı tutmaktan başka çare yok: sı için tedbirler almak!.... ve meraklı şeylere düşkün, dik· 

A - DUnyadaki buhranın seyrini cid d 
diyetle, alikn. ile takip etmek ve Tür· katli nikbin yenilikler en zevka

lır, biraz her •eye burnunu so· 
kiyenin ikbsadi ve ma1i meselelerini Dünya için çıkar yol da budur. Y kan, iradeli fakat mütereddit 
dilnya haneketıerine göre tanzim et· Biz hayale tapan insanlar değiliz. 
mek. Müsbet yoldan, müsbet hakikate gide· çahımaktan orta derecede zevk 

B - Türkiyenin bu dünya buhra- ceğiz. alan birisiniz. Her şeyi sinirle-
nmda gösterdiği hu~usiyetler var. Bu Hakikatlerden bahsederken büyük rinize değil hayalinize göre mu
hmmsiyetle t Urk memleketinin bugün- kürre üzerinde esen bilyük rüzgarlar hakeme ederıiniz. Açık elli Ye 
kü iktısadi manzarasmın neticesidir. önünde büyük ülkelerin de sarsıldığı- etrafına hoş görünmek sımna 
Elimizdeki istihsal vasıtalarının daha nı hatırhyarak l muktedir olman1z en iyi tıirafı-
iyi, daha ucuz, daha karlı kullanılma· Sadri Etenı nızdır. Ameli ıeylerde muvaffak 

o'ursunuz. Takip kudretiniz de e• 
pice kuvvetli ~ ir. 

7- Çahşkan karakteriniz var. 
Bıkmıyan ve istediğini yap· 

mak için icabeden her şeyi ya-
pabilen feragat sahibi, az has
sas, lem· zlil. ten ve intizamdan 
hoşlanan fakat az tatbik ede
l: ilen, az nik hin, s'.nirsiz, bas t 
gören ve menafiini müdrik, hal iki 
düşünmeğe az muvaffak o~an, 
hasret ve iştiyakları çok, az 
okurr uş . eğlencesine düşkün bi
risiniz. 

8 - Sa hırlı karakteriniz var. 
Az hassa; olmanıza rağmen 
ekseriya hAdise!eri evvela sinir-
lerinize yaptı~ı tesire göre mu· 
hakeme edersiniz, umumiyetle 
iyi birisiniz. Çalışmaktan, inti
zamdan hoşlanırsınız. Biraz dik
katsiz olmanız en zaif tarafmız
dır. Ameli tarafınız kuvvetli 
olduğu için daha fazla el ve 
ayak işlerinde muvaffak olursu· 
nuz. 

9 - Hassas karakteriniz var. 
Ameli tarafınız daha kuvvetlidir. 
Bazen maddi meofaatJannızı 
doğrudan doğruya alakadar et
mesine rağmen hassasiyetiniz 
menfaabnızı reddettirebilir. Ha-
yatında çok uğraşmış oldu~unuz. 
anlaşılıyor. Fakat dikkatsız ve 
az azimlisiniz. Bu'unduğunuı 

muhite intibak edebilmeniz, her 
işe elverişli olmanız, iyi düşüne
bilmeniz en kuvvetli taraflarınız
dır. Çalışmaktan menfaat bu
lundukça yorulmıyan ve öyle her 
ıeye kulak asmıyan birisiniz. 

10 - Hassas karakteriniz var. 
Maahaza biraz fazla sinirli ol· 
mann: bu hususiyetinizle birle
şince bayağı geçimsiz biri görü
nüyorsUJJUZ. Hakikatta sahur, 
mütehammil ve pek ali geçim
lisiniz. Ancak kendini satmak 
yukarı bir istidat işidir. Nikbin
sınız. Henüz hiç birşeye doy
mamış dolgun emelleri olan bi· 
risinir. Çalışmaktan şöyle böyle 
hoşlanırsmı:ı. Fakat zevklerinize, 
slise •e mesela sinema ve spor 
gibi şeylere meclup görünürsü-
nüz. iradeniz hemen çok az fakat 
etrafınıza bir müddet görüştük
ten sonra hüsnü tesir bırakır
sınız. 

Jmzalarını gönder en karilerimize 

1 - Bir kart üzerinde birkaç 
imza gönderenler yine sıraya 
tabidirler. Bu itibarla meseJi 
bu imzalardan biri çıkıpta di· 
ğerleri ayni giln intişar etmese 
cevap verilmiyeceğini zan etme
melidir. Sırası geldiği zaman 
cevap verilecektir. 

2 - İmza ile adres arasını, 
imzayı kliıeye almak üzere çı
karabilmek için açık bırakınız. 

Ankaradıı Kemal Bozkurt Beye 

imzanız hem çok büyük hem kağı
da dağılmış bir halde olduğu için kli· 
şeye alınam<:"'- Böyle de cevap vere· 
bilirdik, fakat imzaları neşir vaadini 
yapabilmek için yeni imzayı bekliyece· 
iiz. 

Doğru olmamış 

Eskişehir etfaiye kumandanı 
kayin biraderini öldürmOt 

Bir etfaiye kumandanının yan· 
gın söndürmesi doğrudur ama 
can ateşini ve bunun neticesinde 
bir adamın evini, barkını sön· 
dürmesi doğru olmamış. 

• 
Çama ~1r hırs1zı 

·ıstanbulun bir semtinde türe-
yen bir takını hırsızlar yıkan· 

mış çamaşır çalıyorlarmış. Şu 
halde hırsızların da saygılıları 
bulunduğuna inanmak lazım ge• 
Jecek. Öyleya kirli çamaşır
ları çalıp paıara çıkarsalardı ••• 

:.~~ * * 
Edebiyat tarihi ve 

diş macunu 

Bir diş macunu şirketi rueş• 
bur ediplerin evini birer 

birer ~o aşarak macununa ''tak• 
ris,, ler toplamiva başladı. Bu 
harikülade, reklam ı.:sulünün bir 
"mırsadı ibret,, rasıdı tarafından 
bulunmuş olduğu rivayet ediliyor. 

Dişe dokunur bir edebi mah· 
sul alınamıyan şu sıraJarda. diş 
macunu methiyelerini edebiyat 
tarihimize maletmek fena buluş 
olmasa gerek! 

ı nhisarfarria 
TCTlJN ll'HISARI MEMURLARJ 

BELEDiYE AZASI OLAMI· 
YACAKLAR 

Tütün inhisarı memurlarının 
belediye azası olup oJamıya· 
cakları Dahiliye vekaletinden 
sorulmuıtu. Dün gelen cevapta 
tülün inhisar memurlcınnın gör· 
dükleri vaz.ife mahiyet itibarile 
devlet iti olduğundan bu me· 
murların belediye azası olama· 
vacaklan bführılmıştir. _ 

BiRA FlATLAR IMESELESI 

Dünkü akşam refiklerimizden 
birinde Bomonti şirketi idare 
heyetinin dün toplanarak bira 
fiatlannın tenzili hakkında inbi· 
sar idaresinin tetkikatı netice
sinde tesbit ettiği rakkamlar 
üzerine müzakerede bulunacağını 
yaııyordu. Bomonti şirketi idare 
heyetinden bir zat idare he~e: 
tinin dün toplanmadığı gıbı 
inhisar idaresinin şirkete bira 
fiatlan hakkında bir it'arda da 
bulunmadığını, fabrikada tadilAt 
yapılacağıom da doğru olmadı· 
ğım söylemiştir. 

Melmeket haberleri J 
Bu nasıl şey·! 

izmirde çıkan Hüriyet gaze
tesi Kızıl çöllüdeki mezarlık ci
varında bir Fransıza ait olall 
çiftlikte yüz Ermeni ve Rum çer 
cuğunun bulunduğunu ve kimse 
ile ihtilat ettirilmeden papaslar 
tarafından büyültüldüğünü habet 
vermektedir. Eu gazeteye göre 
maarif idaresile vilayet bu ço-
cukların vaziyetini temamen bil'" 
memekte ve gizli bir mekteP 
mahiyetinde olan bu müesseseoiO 
hukuki vaziyeti de herkese ıneÇ" 
hul bu!unmaktadır. 

lzn1irde asan atika 
izmirde Eşref paşada mal de"' 

resi civarında yapılan haferiyatt• 
Rome devrine ait asarı atik• 
bulunmuştur. 

Tıbbı adliye gönderil~i. 
Eskiıehir de kain birader•ll

1 

öldürdüğünü yazdığımız Eskite"' 
hir itfaiye kumandanı Hıfı• Sj 
görüien lüzum üzerine islanbf, 
Tıbbı adl!sine sevkedilmiştir. ~1 

,, 

zı B. in 1'-arpten kalma, dirnagııı 
daki kurşunun cinayeti icrad~ 
ne gibi tesirler yaptığı burad:
ki müşabade ve muayene ne 
ceainde anlaşılacaktır. 
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OJan Biten lVlerakh Şev ler Dünyada 

bulan kim? Gıizellık Ktralicesi ·-zeoee 
.) Bulnıac(ıyı 

~~-=-~------~~~----

Meşhur Fransız edibi 
Bernar ! Tristan 

Her glln gazetemizde bir bulmaca buluyor ve bu~u . halletme
ie çalıııyorn.nuz. Bu bulmacaları gazete •litunlarına knnın naklet· 

milyoner 
kocasını 
öldürdü 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

tiğini biliyor musunuz? 

Bu zat, meıhur Fransız 
muharrirlerinden «Tris· 
tan Bernar» dır. · 

Tristan Bernar, Pa
risin, en niiihim sima· 
tarından biridir. Uzun 
sakalı, pehlivan yapısı 

ile onu tammıyan yok 
gibidir. En büyüğünden 
en kUçüğüne kadar, 

Bu kadının her yanağı ikiıer yüz bin liraya 
sigorta edilmittir 

. Amerika milyonerlerinden ve 1 her gün beni sadakatsizlikle itti
tıyıp.tro krallarından sayılan M. ham ediyordu. Bundan kısa bir 
Fred Nirdlinger bir kaç gün zaman mukaddem, gene bu yüz· 
evvel Niste Nisin en güzel ve den aramızda kavğa olmuş ve 
en genç kadınlarından biri sayı· kocam beni ölilmle tehdit etmif
lan karısı Şarlot tarafından öl- ti. Ben onun bu tehtitinden kor· 
dOrtilmüştür. karak bir revolver edindim. Ve 

Bu pek tayanı hayret haber onu yastığımın altmda muhafaza-
orta>:_a yayılır, yayılmaz, zabıta ya başladım. 
derh~l madamı yakalamış ve ilk 
tahkıkab yapmıştır. ilk tahkika· 
t!n verd!ği neticeye göre Ame
nkalı mdyoner karısını boğmak 

«Dün gece gene oturuyorduk. 

bir Parisli için Tris- ~s!emiş, karısı Lendisini müdafaa 
tan Bernar Eyfel ku- ıçm revolverini çekerek kocasına 
lesi kadar meşhur ve ~ir kaç kurıun atmış ve Ame-

Ben bir gazete okuyordum. Ko
cam birdenbire f :rlayarak elim
den gazeteyi kaptı, okuduğum 
gazetenin İtalyanca olduğunu 

görünce bütün bütün hiddetle-

kıymetlidir. nkalı milyoner cansız bir halde 

Noel babaya ben- yere serilmiştir. 

O 
Umumiyetle hissolundug~ una 

ziyen Tristan Bernar 
d 

. gör~ Ma.dam Şar:ot yakında 

VAKiT 17 MART 1931 _ 
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hastalıklarından vikaye eder. 
Taklitlerinden sakmınız. 

Fabrikatörleri: Scl1ülke va Ma
yer A. 6. F amburg. 

Yegaıe Türkiya ac ; ntası: 
S. J rnoel m1 hiumıarı 

lstanbul ~ ... ! ............... . 

, Yarın ak~:ım ~ 

Mele~ ~inenıosın~o 
Marseııe 
Chanta,'m 
en güzei 
Fransızça 

sözlj 
ti imi 

itti~onı e~iYorum 
"1111111-•Paramunt filmidir , 

• JEANETTE mac DONALD 
Yarm akşam 

·•m r>ı ~I~ .~cedşe~li1' ve şema- tahhye edılecektir. Çünkü onun 
••nda ,,. d b k kA • ı ı ı e egı, ayni za- ınecru "d f h l' d ·ı~h 
''Tr'atan -Be~ a ço ze ... edebıyutt_ maımunları ile meıhurdur ,.. mu a aa a ın e ı sı a 

nar mazmunu,. Adeta darblmeset hUk 6 le ? . f · ~~ll~~d~ı şimc1iden anlaşılmışbr. 

nerek benim bir İtalyanı sevdi-' 
ğim için İtalyanca öğrendiğimi 
ıöylemiş, ve bu yüzden kavğa 
etmiştik. Benim bir italyam sev

diğim temamile yanlıştır. Fakat 
o 

zevcim, benim ıöilefim~ inanma- fllmlnde G A L A ' oı\r .. ı. ·~ 1ı 
' )tarik 'Yft'~iha •fl~ul8 ~1de~k arcnvı 

Bu Tza~ın muBhtelif pi~~eri Darülbedayide de temsil me~ımf.t:;ı•t tr. . Cu~~yet vuku bulurken bu çif-
rıstan ernar, ılt< defa olarak Fransad t - · tan bırı üç yacında öteki 18 ay-uç t k r d ·ı bul • gaze e sutunlarmda J k y apras e ıme,, enı en macalan yaparak büyük bir m k ı olan çocukları, mışıl mışıl 

alal(a uyandırmıştı. era ve uyuyorlardı. 
Bu merıık menii olarak kalmadı bütün dün ld . Madam Şarot cı'nayetı· şu şe· . . . d ' yaya yayı ı ve bi. k 

zım gazetelerım ı z e bunlardan yap mağa başladı. dde izah etmiştir: 
t3ul - acd~rı .yapmak kolay bir it dE"ğildir. Bir defa kullanıl - Kocam, son derece kıs-

olan kelımeyı bır daha kullanmamak lazımdır Bir çok k lcnış kançtı. Kendisi, elli dört yaşın· · o uyucu arı· d 
m;ıdan }-.:ıpılmış bulmacalar alıyorsak ta bunların enelc 1 a olmasına mukabil, ben henüz 
ke .imeleri tekrardan ibaret olduğunu da görüyoruz. e yazı mış yirmi beş yaşındayım. Kendisi 

Istanl6 • gazete ler ı nde bulmaca tertibi iJe ug· raaan m h . 1 F ~ 
P 

· S f M b t y · s ı ~ " u arrır er ransa ile italya arasında akdo-
arasınc!a eyll mı n a, a mu esa~ı, e ami izzet, Elif Naci B.- lunan ve iki milletin -:-ılitekabil :;.r vardır. 11Valot,, ıu bulmaca!armı t-ıkret Adil Bey tertip ediyor hissiyatma tamamile tevafuk 

Harici 

isvicrede 
M~B'US AU ,ı.; 1 AıALTILDI 
Cenevre, 16 ( A.A) -:- Arayı 

tlıtıurniyeye müracaat netıceıınde 
IS\'içre meb'us aranın adedi 204 
t~n l 87 ye indirılmiş ise de teşd vekAtetlerin müddeti 3 sene-

en 4 se11eve çıkarılmıştır. 
BlR SOVYET 1\tEMURUI'iA 
r sut KAST 

1u
1
°'J0 • (A.A. l - Dün bir si

mü ~t?es le Sovyetlerin t icaret 
iır tavırı M. Raul Aniekieffi a
bug~Utette yaralamış olan Japon 
olrn n polis memurJarına teslim 

uştur M··t . . . . No bu'< t • u ecavızın ısmı -
aula~ı:d S~to'dur. Evvelce şi ~al 
alakada akı ba~ıkçıhk işlerıl~ 
şirket' r .~akusıyoko namındakı 
tur. r:t rnşudürlüğünde bulunmuş
o!arak' ato, hareketine sebep 
balıkç 1 ~mur .. nehri üzerindeki 
•elesi~dga S muteallik ihtilaf me
tnelcte ~d ovyetlerin takip et
teb ınü~ uk~a~ı hattı hareket· 
ve 192S e;el.ht .mfialini göstermiş 
kavel . arıhh Rus - Japon mu-
d 

esınde .. d . 

- • etmekte bulunan deniz itilafınm 

Haberler 

Gandi 
ALTINLARI- REDDETTi 

. Baroda (J:iindistan) J 5 ..:_ Gü-
1eral eyaletınde bir propaganda 
seyahatını yapmakta olan Gandi 
bu sabah buraya gelmi t' 
G d

. k ş ır. 
an ı umaş tacirleri tarafınd 

kendisine takdim edilen musanan 
b. . ·1 l na 
ır arıza ı e a hn dolu bir k • 

. k ü e seyı anca t ccarlar ecnebi 
kumaşı üıerinde alam satım mu
ameleleri yapmaktan vaz geçtiv · 
zaman kabul edebileceğini sö~ 
!emişt ir. 

Htl'T l\IILLIYETÇILERlNlN 
MÜZAKERELER! 

Bombay 16 ( A.A ) - Java
barlal Nehru, dün Bombaya 
gelmiştir. M. Gandi ile Vallabbai 
Ete:, ecnebi memleketlerden ge· 
len kumaşlara boykot yapıl· 
ması mevcut ecnebi mal
i r 

0
;0 sürümü meseleleri bak· 

: ~da iplik fabrikaları sahipleri 
il~ görüşmek, mahalli kon~~nin 
'k' besi arasında çıkan ıhbtifı 
J 1 şu . . b b b 
t tk

'k etmek ıçın u sa a 
e ı . t' 

tahakkukundan dolayı izharı 
memnunizet etmiştir. 

Meclis, Fransa ile olan müna
sebata dair yapı'an bu dostane 
telmihleri hararetle alkışlamıştır. 

Paris, 1 S (A.A) - Tan ga· 
zetesi M. Grandinin dün söyle· 
miı olduğu nutkundan bahis ile 
yazdığı bir makalede diyor ki: 
u M. Brian'ın geçen hafta İtal-
ya hakkında ·sarfettiği sözler 
Romayı ne kadar mütehassis 
etrniş ise Fransa da M.Grandinin 
Fransaya müteveccih sözlerinden 
c> kadar mütehassis olmuştur. 
Sul.b imkan ve ihtimallerinin 
biltün milletler lehine olarak 
art'?ası için Londra, Roma ve 
Patı~ hükümetlerinin Avrupa 
camıasmın hayır ve nef'i uğrun-
da elbirliği ile v~ ka:-şıhkh iti
mat d:ıires:nde çalı~maları kifa-
,ret eder. 
Usküp ha valisinde zelzde 

Belgrat, 16 - Sırp Makedon· 
yasında zelıeleler devam etmek-
tedir. Üsküp havalisinde bir çok 
köylerde binalar vıkılmıştır. Bos 
n~da de mUhim hasarat vard11. 
Bınlerce halk açıkta kalmıflır. 

boğazıma sarılmış ve beni bot- ~ L ff A M R A Sinemasında 
mak istemiştir. Ben de hemen takdim edilecektir. 
revolverimi çekerek kendimi ,.__111!11 __________ 1 
mUdafaa ettim. Kocam, kurıuıı· ,, 
ları yedikten sonra bir kaç adım 
geriledi, ve yıkıldı, bende 'kapu· 
ya kotarak kapıcıya bir polis 
çağırmasını söyledim.» 

Maktul muayene olunduğu za-
ı ı:.ıa.n, Madam Şarlotun kurşun

lar1 yatağından attığı tahakkuk 
etmiştir. Onun boğazındaki be
rele rde zevcinin onu boğmak 
istediğini teyit etmiş bulunuyor.' 

Madam Şarlotun öldürdüğü, 
milyoner Nirdli~ger Amerikada 
birçok tiyatroların sahibi idi. 
Kendisi milyonerdir. 

Şarlot ile 1923 te karşılaşan 
milyoner, onu ilk görüşte sev
mişti. Bu 11ralarda Mis Şarlot, 
Brodvayda yapılan bir güzelJik 
müsabakasını kdzanmış bulunu
yordu. M. Nirdlinger bunun 
üzerine Şarlota yaklaş~_rak ona 
aşkmdan bahsejmiş ve kendisine 
vardığı takdirde dünyanın en 
a~zip ~adını olarak yaşıyacağmı 
soylemış, sonra onu hediyelere 
gark ederek onu bir mektebe 
göndermişti. 1924 te bunlar ev
lenmişler, ve izdivacı müte.akip 
Şarlotun yanaklarından herbiri 
ikiter yüz bin liraya sigorta 
edilmişti. 

İki sene sonra bunlar geçim
sizlik yüzünden boşanmişlardı. 
Boşanmaia rağmen barışan bu 
çift 1928 senes'.nde yeniden ev
lenmişler, nihayet kıskançlık yül" 
zünden ıon cinayet vuku bulmuş· 
tur. 

Paris Panayırı 
9 DAN 2.> MAYISA KADAR 1931 
Gümrük ve oktruva. - Paris serğt

si hakiki gümrük deposu olarak tesis 
edilmiş olduğundan hariçten gelen eş
ya hakkında beynelmilel transit veya 
alacada transit kaideleri tatbik edil
mektedir. Oktruva resmine tAblolan 
eşya oktru,·a kalemleri tarafmdan 
ml!ta hususi ruhsat vesikalan marife. 
tile ithal edilerek ı-esimler muhafaza 
olunmaktadır. l\lezkiir eşyanın mahal
li mevritlerine iadesi takdirinde, Pa
risten çıkarıldığı vakit. oktruva servisi 
mahfuz bulunan resimleri sahiplerine 
iade eder. 

Emtia nakliyat. - Paris sergisine 
gönderilecek olan emtia için demiryol· 
lar kumpanyaları GV. 19 ve PY. 29-129 

(fasıl 3) tarifelerini tatbik ederler. 
Bu tarife mucibince emtianın azimet
te tam ücret alınırsa da avdette mee· 
canen nakli mütezammındrr. 

He,r türlü tafsilat için, Beroğlunda, 
Kabristan sokak numara 41 lstanbu1 
(Şambr dö Kom('rs Fransez) cemiyeti· 
ne müracaat olunur. 

Dal\ülbedayi Temsilleri 
Salı ainü ak~amı ınaı ~ 1.3J da 
yalnız muallim talebeye mahıuı 

Bir, iki, ISTAHBUL BELEDiYESi 

Oç u~~'j·~ ~u 
Komedi 3 perde ırrrrr TI1 r 
Yaza~; Franç 

Monl:r 1 
Tere ime cded 

A. Cazanf er bey 1111 
ve 

ahi bu ·rı·'fu.n erıç hukukun 
-!!uğunu bı 1 a ıle . alakadar ol· 

Bombaya gelmış ır. 
1\1 GRANDlNlN NUTKU ---------------------.....,,-- Aptal 11111111 

---.!Y_!ln etmıştir. 
.. S İTiZAR ---

onra,, roma t f . 
ratıınızın n e nkamız mündere-
Cedilented ~okluğuna mebni bugün der
diltzi&. a. Okuyucularımızdan özür 

Roma, ıs (A.A) - M. Grandi 

b
' meclisinde gayet mü· 

me usan 1. k b · . 
him bir nutuk söy ıyere arıc . 
. t hakkında uıun uıadıya 
sıyase . t' Mumaileyh 
izahat vermıt ır. ' 

KAN S l Z Ll K ·~:~:: ' 
beniuiı.lik icın yegAnc deva kanJ ihya eden S , 

1 
ED auuıt.a.lıip cübba &arafUMiaa t.rtip edilmiftır. IROP DESCHIENS. PARIS 

y az;ın; Pirandel1o T er, Üme eden; 
.1. Fuat bey 
!\işe h ·· crgun şaııt 13 ı~n itibaren açıkar 
Altı y~şından aşa~ olan ncuıdu 

U) atrO) a kabul cuilcme.it 



& - VAKIT 17 rtAR'l 19:51 es~ 

Yahudi Edeblvalı ---------
Adam ve Çocuk 

· Şalorn Aş' dın 

1.lker Adil 
Kolak erkenden uyandı. Çocuğu ağ· ı - l\olak kucağında bir ~ocukla ~e· 

lıyordu. Uyku ~rsemliği ile, Jı:özlerini li)or. 

1 Memlekette Vakıt 1 } -------
Diyarıbekirde kanlı 

bir hadise 
Bir arzu;talci karısının aşıkını 
kurşunla vurdu, ustura i!0 ke~ti 

uğuştuG~alrdak s~~!endi :
1 

-:- Ulan bunu n~.rede~ buldun_'? Hususi Diyarbel.:ir muharririmiz ya. nasebetten şüphelenmektedir. Cinayet 

V AKITın takvimi 
Salı 12 Mart 931 
Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

Ganqtn ao~u: 6. l O -batışı J 8. 18 

: abah 
4 48 

Namaz vı,Jdtleri 
Otl• lkiaclı Aktam Y a:•ı 

12,22 ISA!'i 18,18 19,47 
lmıa'c 

4.30 

BORSA -- o e, pı("ın zır ı~or. Gradnik anne. guJe gule, çocugu al· ·· "l'h · H t d h·ı·r . . · . • ıı11or: gecesı ., ı .,ye anım mu a r ı a t· 
J\ımae cevap verml"dı. \ avaş :rava~ mak kin kollarını uıatarak. geldi. .. · . ı .. -• 
. . . . , . . .. • • • lki gun ev•;el gece yansı arzuhalcı na süslenerek, kocasından kız kardeşi· 

vaıı)et anlaşıldı . Çocukla kendısın- Çocugun kı~ına vurarak, soruyordu: '2"k .. B .· .· d k f · 1·· ı .. . . . . . . . . .. 1---.-------------. 
Jen ba .. ı,.a od·lda kimse ,·oktu S . • K 1 k,. ,~ . t M·nı' 'llu ru e}ın e'\'ın e ço ecı, uy er ur- nin enne gıtmek ıçm ızın ıstemış. Şuk· 1 3 Achal 

~ • . • . - enın mı o a . ıemın e. ı f . b. · t ı t H d' -· 
Önce ~şırdı. Golde bu kadar er- mini burnuna bak. Ama ne cocuk! Ne per ıcı ır cınaye 0 muş ur. a ıse)l rij Efendi izin ,·ermek istememiş fakat 

um nereye gitmiş olabilirdi. Sonra de güzel •• Göstir bakayım. 
1 

laber ahnc~ de.r- bq bz.,-.bk asabiyet gösteren Mihriye 
dere kenarına ~:ımaşrrları > ıkamağa Hırsızların niıi, ihtiyar, çolak Grad· h.aı ma~alhne gıt- Bnnım gitmekte ı:,,raı· etmiş ''e gitmiş· 
't · 1 k ·ht' ı· i d " .. ' · .. • d •· 1 tım. Evın kapısı tir B h.d. C'.' '"k ·· B · ·· h · · g1 mıt o ma · ı ıma ın uşunere" SU· nik yava~ ya"aş yerın en "a ktı, ço· .k 1 'd' K . u a ıse ~u ·ru eyın şup esını 

künet buldu. cuğa yaklaştı, dikkatle muayene etti ~kpa, 1 1
d·

1
' alpıknlı~ harekete getirmiş 'e bu arada sokak 

• 1 k aı asın a >e •· ka b. "k" d f 1 1 Canı sıkılarak, akhndan, 0 gece a- sonra Ko a ın em uzuna \'1lrarak: . b k . . · .. p1smm ır ı ı e a açı rp \apanması 
k d ·ıı D d )en e çı)ı muş· d Silk .. B · f k ı · d · · 1 d" şırmağa tuuvaffak olduğu gümüş şam· - Fena çocu eı . uvar aıt a- .idili J 'k ttik· , a ~ ru eyı ev ·a a e smır en rr-

danlann }..aç para edeceiini hesaplı- şıp, daracık bir delikten geçebilmesini t a 
1 

na e miştir. Bir müddet sonra yatak odası· 
ten sonra içeri:.'• 

yordu. Şamdnnla rı sakladı~ı tavan a· temenni ederim. Peki ama annesi kim? na geçmek istiyen Şükrü 'Efendi oda· 
Iİl'dim. Cinayeti 

rasına, merdhenJeTi dörder, dörder - Nerede ise gözleri kör olı1un. Şam· habeı· Din kilitli olduğunu hayretle anlamış Rlarak ge· 
c;ıkarak koştu . Fakat bir ~ey bulama· danla beraher Si ..... gitti. ltn ikinci komiser ft bütün şüphelerini halletmeye karar 
dı. Aradr, t:ırRdı. etrafı boşuna alt üst - Çocuk ta sırtrnda kaldr ha'f Hamdi, Çarşı mer· • •ererek pencere demirini kırmış dam· 
etti. Süratle a.,a;ı indi, Goldenin el· - Görüyorsun. kez kat'akolu ko- ların üzerinden geçerek Celal Efendi· 
biselerinin bulunduğu dolaba atıldı. lhtiyor Gradnik ba~ınt kaşıyarak: nln yattığı odanın üstüne gelmiştir. 

aniser muavini Şe\ Öldürülen ıenç 
Artık orada da bir er yoktu. - işte bu olmadı, ~edi. ki Be ·lede olis C il Ef Ştikrü Efendi tavan aralığından aşağı 

ı~te o zaman bütün esrar cözüldü. O aralık genç Gı·adnık de ya.klaşmış- C 1•1 > Şük ~. fmıdr~1nı?z e"dd : ya bakınca kansı ile Celal Efendinin 
~ , ~ tı. e a ve , ru e en ı erı, mu eı· . .• .. 

\'e her ~eyi anladı. Golde kaçmıştı. · t ·i • Z k' D kt ~ "k .·· aynı yatakta yattıklarını gormuş ve 
Q·· h . kk b. • . ( l' değ 'l dedı' aı·trk ralışma,.a umum mua" nı A• ı, o or .,.. u ı \1 ti h . . .. 1 • . .. .. d .•. ısıUP ıeıı:r. muva at ır zaman ıcın, a· - • ena ı , , :ı " B 

1 
. d b ld H b b . f P esının goz erının onune ser ıgı 

kat ldminle kaçmı,tı? Çilingir Şeylum llüzum yok, sütnenelik edersin. ey e~·ı ora a u um. ep. ~ra :
1
1
• cı bu meş'um hakikat karşısında asabına 

• • • ·? K ı k k k dl. nayetın yapıldığr odava gıttık. n an-ile mi yok8a Hayını (-.up ıle nu. o a ı n:arara cevap ver • . • . 'f k hAkim olamıyarak tabancasını rekmiş 
• · · · B · • · k t All ı zara çok fecıdi. Odada bıı· pol'tatl ar ~ • 

. Tırkıdllen Kol ak, kendını tesellı -k /1~nımd' ıçmK. m
1 

ekrad eK!"e
1
, '·t ~ 1 )'ola vardı. Oda rok küçüktü. J{aryola· yukarda~ aşağıy~. ateş etmeye başla-

ıçln: rızza ıa em ır, o a a 0 a. ır.. . . • mıştır. Kurşun bıtınce ayni delikten a-. .. ·· s · k k • d k kl d da hırçok yennden kurşunht ,~urulmuş ~ . . .. . - Gıt, elin Ryağın kırılsın, butun • onıa. çocu ucagın a so a ar a . . . . k k şagıya anmış ve uzerınde bulundurdu-
. . d ı . - b t d o ·· ·ı ı· . ve ustura ıle kesılmış hır gene er e .. geçen zamanlar zehır zokkutn olsun. o aşmaga aşa r. na OJ e ge ı~ or- . ~ . iu usturayı kurşunlann testrıle der-

Diye küfür ediyor duvarlara tükürü: du ki herkes kendisini birbirine par- cestdı uzanıyordu. Yatak, yorgan, im· b 1 .. • . .. 
. · · · ı · 1 • makla österiYor pı, bütün eşya kanla müleınma idi. a olen Celalın bo~·nuna surmeye baş 

)'oıdu. Al sana bır 1~ hı. hı. hl! g · · • ı 'd t t hk'k t "ld'' ili · Jamıstır. Burada ustura kırılmıs ve 
DöndU rocuğa baktı· Alay edenlere bagırdı: ptı aı a ı a o ur en gencın . ~.. . .• 

• .' :ı • • • .. .. • Celal isminde biı' marangoz olduğunu Şbkru Bey kırık ustura ıle refıkası 
- Pıçı ne yapayım. - ~e guluyorsunuz? Çocugum var . b d· . d . . . f ı·. Mihri .... ·e Hanımı da birrok verinden va 
Dl dil .. dü E. ,, d" f? , . · d kl . ve evın u o asın a pansıyoner sı a ı .J ~ • • 

yı şun . ger l\armın ner· ıye m . Sızın e çocu . arınız ,·aı. 1 t ·d ğ ·d . . k· d E .· ralamış sonra kap11:1 kilitli .. ·erek hadi 
d ld • b' J id' - H · · k 1 t t 1 · 11 1 D e o uı u unu mey ana çı .ır ı. \in · .J .J 

e o ugunu ı e, it ıp socugu sura· epınız o eraya u u un ınşa a '· os b' kı d ~ "k il B . . .. 1 . t . seyi gidip karakola haber vermistir. 
t a f rlat v . d • ·t· . k d· ....... ·"d" 0 ·ada ır smın a •.ıu r ey H aı esı o u ~ 
ın ı ır e · ogru, oı aya a ar .J uı u u. 1 • d E" d ~ "k ... B .· . f'k Mihriye Hanım sağdrr yarası hafiftir. 
-Aı. derdi, işte- kimse yoktu. Yalnız ağaçların muttarit nı.yo~ u. ,v e ..,;~ ~u . eyın ıe. 1 ası . . • . . . 

Sonra akhnıt fena blr şey geldi. Yü· mırıltısı duyuluyordu. İlerde suları Mıhı·ıye !ltanıim~. ~~ttdı. cın,ayet hır nllak· Kd.:ıtdıhn bYıldız n Adhm~kt. Saım _ısmınde 

Kan.byo 

1 Jnıiliz liruı Kr. IOO 
" TJ. mukabili {)olar 
" " hınk 

... ... ... ... .. .. ... ... 
" . 
.. .. 

J.I ret 
Aelıtıt 

Drıhm 

Is. Fraıtk 
Leva 
Florin 
Kurorı 

sııırıı . 
Pezetı 

l\Tark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kurus 
1 ·ı ürk lirası Dlou 

Çen·onc.; Kuru~ 

Nukut 

ı !sterlin ( lnxlllz) 
t Dolar ( Amerika) 

20 J:'rıınk [Fransız 
W Ltm [ lcalya 

O Frank 1 Belçika) 
i() Drahmi [Yunan) 
'iO Frank [lsvrçrel 
20 Leva !BulgarJ 

ı Florin [FeJemeoltJ 
ıo Kuron [Çekoslovak] 
Sıltog I AnısturyaJ 
J Pezeta !ispanya] 
1 RayşmarklAlnıanya) 
ı Zloti , Lehistan . 
1 Pengö ' l\lacarfstan 
O Ley [RomınyaJ 

l<l Diner !Yugoslovyaf 
ı c;cvoneç Se\·) et 

fo8t< 

@3( 
:il 

8!> 
1 ~4 

31 
2~i 

~ı 

24 
a: 
2~ 

76 

; 
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,.u morardı u··.,t d d • d 11 ı · ı h ı · d k b'ı· mamhaa ka nıuı mes e e.' ) uzun en o muştur. • oı· er eşer yaşın a ı ı çocugu var-... u • "' u agınr ıerr 1 , e e· ıııe a e a ın e a ·an ı • · . . . . . . 
ri titriyordu. Kticilcük parmaklarını dar Yürüdü. tah~ıkat. cınayelın şeldını şu suretle dır. Tahkikatın şımdiye kadar meyda· .ı\ltın Borsa 915 rm 
emerek haflft;e tebessüm eden t:ocuğa Ç~cuğu yanına · uzatt, ve c:anrnı tesbıt edıyol': .. .. . .. na çıkardrk1~rr b?nlard.rr. Maaha~..a ha l\lecldfre harici s ı ·~o .•150 

k t O .. .. k k t' · k f __rı ı btt t»'! ~t Kıtç•k pur-'ak Arzuhalci Şukru Bey ,bır l!l'l11detten klkat bittabı adlı tahkıkatın netıceıtn B:ınkonıır 2ff ~c.u 
oş u. nu gorunce as e ını a ası- 111Kan yu11. ı. ı.ı u • - ... • • • ı•.-------------

na g~çlrip sokağa çıktı. larını emiyor, elki de annesini düşü· berı refikası Mihıiye HanımJa .ceı~~ de anlaşrJacaktır. . 
Daha OJl metre gitmemişti ki kalbi nüyordu. Efendi arasında meşru olmıyan bır mu Sabrı ·o Bulmaca o 

burkuldu. KulakJannda çocuğun ba- Kolak çocuğu ne yapacağını bilmi- --

mi , diş do~toru mu? 
ftrı,ları çınlıyor. onu. mini mini a~·ak- yordu. Onu yanından sa\·mak l8tiyor- Ad llyede : 

larile tepinerek babasını arıyor diye du. o· t . b. b. 
tahlil ediyordu. Uzaklaşamadığı i~in Fakat kalbini boğucu, derin bir mer- iŞ 8 1 1 
tükürdü, geri döndü. hamet doldurmu~tu. Çocuğu kucakla- Etibba odaa;n_d_a_n _ _ v_e_D_a_riUfiinun emanetinden . gelen 

- Ah, orospu burada olsaydı, bo- dı. göğsüne bastırdı n ona 0 kadr cevaplar okundu. Dava edilenlerin vekili, bunların 
iardım. gırtlağına ba:";ınca dilini sar- müteessir, o kadr muhabbetJi. o kadar kafi olmadığını •Öyliyerek, bir ehli vukuf 
kıtırdım. şefkatli bir bakışla baktı ki çocuk far· heyetinden de sorulma•ını istedi 

Küçük francalalar aldı. Evde, kına vardı ve minnettar bil' surette gül. 
çocuk uslu uslu oturuyordu. sakin bir dü. 
tebtssUD\ yüzünü aydınlatıyordu, hu· - Kimsi11 Seha ... Sen kiminsin? An
nu ıörUnce Kolak küfrederek tekrar nen nerede? Anneni görmek ister mi· 
çıktı. sin? Söyle,.. ister misin? 

Fakat, bu sefer de bir türHi uzakla· Küçük, mirıi mini ayaklarını oyna-
pmıyordu. Daha sokağ'ı dönmeden tıyor. gülüyordu. Kolak, küçüğün yil-
~ocuğun ağlamağa başladığını işitiyor- tünde kendi yüzünü tanıdı. 
du. - Küçük Kolak, adam olmağa ~a-

- Pöh ... Ölecek değil ya. lış! Gizli yerleri bulmağı, kasaları kır· 
Diye bo' yere kendine cesaret ver- mağı, kilitleri açmaiı öğren. Senin de 

ıneğe, eükltnet bulmağa çalışıyor. fa. çocukların olacak, anneleri brrakıp 
kat bir türlü muvaffak olamıyordu. kaçacak. Söyle kimsin, küçük bir Ko· 
Esrarengiz bir kuvvet onu mütemadi- lak mı? Benim yavrum mu? Benim. 
yen eve doğru döndürüyordu. lwnim .. 

Bu sefer .. Ç.ocuk, hakikaten ağlıyor, ~onra onun taze vilcudile kıllı göğ. 
" m&m .• mam. .• Diye epeliyordu • sünü ısıtmak için çocuğu c~kethıin 

Bunu duyunca, Kolaktn kan yüzü· içine aldı. Sonra da onu yumuşak ça-
ne hücum etti: yıra uzatal'ak, birkaç metre ötede. kü-
- Ne, bu orospuyu çaiırıyor? Ara da çük bir ağaçın arkasına saklandı. 

bal peç. Nereye tıkıldıysa koleraya Çocuk hala güt parmaklarını e-
ttttulsun. miyor ve mütemadiyen tekrar ediyor· 

Xolak çocuğu kucağına aldı. Yav- du: "Marn •• ma, ma,, 
rucak baba.tJına yapışıyor. yumru yum· Baba, hiraı daha uzaklaştı, o kadar 
ru ellerile göğsünü kanştrrıyordu. ki. kulakları çocuğun ağlamalannı an

Kaçan karısına küfretmekle bera· cak işitebiliyordu. Ko1ak daha uıak-
ber, Kolak çocuğun ' gür ve tombul ya- lara, şehre Yarıncıya kadar uıaklara 
naklarını okşıyor: gitti. 

- Seha, yavrum, ağlama, yaJrnn· Fakat ormandan çıkar çıkmaz, so-
nm una .. Diyordu. cuğun ağlamalarrnt daha Tuzuhla işi· 

Çöc:uk, mütemadiyen eHeri ,.e du- tiyordu. Onun küçük, tiz, titrek sesi
daklartle araştırıyor, bir şey söylemek ni duyuyordu. Kalhi çırpmıyordu. Şa· 
iater gibi başını salhyordu. Baba, ço- kaklarr terlemi~ti. Elleri titriyordu , 
e:aiunu göğsüne bastırarak. bir kap f~kat daima kaçryordu. 
lllt buldu, içine ekmeği banarak aç Birdenbire durdu, etrafma şüpheli 
yanu~·a uzattı. bir bakı ,. la baktı. geri döndü,'" yumu-

- Afi)'et ol!uıı y:ıvru~ Annen de· şak ça) mn üzerinde ~ocuğu buldu. 
t.lup ka~tı. Domuz hile ya' rusunu ter :Filhakika hüçük. morararak ağJr. 
ketmez. Domuzdan da hetermiş. Ke· yordu: 
dl yauularını bırakmaz, demek o ke- - Manuf! ma. ına. ma ..... 
diden fena imiş. Merak etme yavrum. Kat•t bir hanketle çocuğu alıp gö-
beft seni terketmem.. türdü. Çatlak bir sesi~ hi.itün kapılar-

Çocuk kafi derecede yiyip içip kar- da duruyordu: 
ni doyunca. Kolak nnu eıtnp sarmaladı - Yetim bir çocuj'a biraz süt rerin. 
ve 10kala srktr. Gradnik1erin dükka annesini kaybetmit 'etim bir çocuğa 
nınm önünde hir hadise olmuş l'ibi biraz süt \erin. 
.her taratıan bağırışıyorlardı~ 

Diftabiplerinin doktor unvanı
nı kuUanam1yacakları Sıhhat ve
lciletince takarrür ve kendilerine 
tebağ edildiği halde, tabelala
rından bu unvanı silmedikleri 
kaydile dava edilen Nurubayat 
H. la Fazil Nedim B. in muha
kemelerine dün sabah Beyoğlu 
birinci sulh cua mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Dava edilenlerin vekili irfan 
Emin B. in talebi üzeı ine mah
kemece vaki istilama Etıbba 
odası riyasetinden gelen cevapta 
Tıp fakülteeinin son sımf kazet 
imtihanlarmm doktora imtihanı 
sayıldığından ·bahsedilerek diş 
tabiplerinden maadasının doktor 
unvanma istinat edebileceği bil
diriliyordu. 

Bu cevaba karşı irfan Emin 
B. • ıöyle demittir: 

- Cevap. mahkeme kararına 
uyğun değildir. Biz, doktor ke
limesinin örfi istimalinden bah
settik. Hekim, tabip manasına 
geldiğini söyledik. Bugün ilmi 
ve kanuni ıstilAhların bile Türk
çe kelimelerle mübadelesine ve 
beynelmilel tabirlerin kabulüne 
mıtuf bir temayül vardır. Nete· 
kim, "!tibiadil yerine noter, me
ha mi yerjne avukat kelimeleri 
ikame olunmuştur. Asıl mesele, 
dit doktoru tabirinin faik bir 
salahiyet iddiasına müncer olup 
olmadığı ve dit tabibi maoastnll 
Kelip ğelmediğidir. Yoksa yal· 
nız son sınıf İmtihanlarına icazet 
imtihanı demekle, ne imtihanın 
mahiyeti, ne talebenin sıfatı de· 
ğiştirilmit değildir. 

Sonra Darülfünun emanetinin 
cevabı okunmuttur. Bunda da, Tıp 
F akülteıi müderrisler meclisinin 

iş'arına atfen diş tabiplerinin 
mahdut miktarda ilaç istimaline 
1alihiyettar oldukları, kendilerin-
de diğer doktorların · salahiyeti 
bulunmadığı, fakültenin son sı
nıfında olduğu gibi yüksek dişci 
mektebinin son sınıf imtihanları-
na doktora imtihanı unvanı ve
rilmediği gibi her fakültede dok· 
tora için ayrı ayrı mevzuat bu
lunduğu yazılıyordu. 

irfan Emin B., buna karşı da 
ıunları söylemiştir: 

- Biz, doktor tabirinin umu
mi, beynelmilel manasını ve 
memleketimizdeki örfi istimalini 
ıorduk. Gelen bu cevapta, bu· 
nu hatletmemit~ir. Bir taraftan 
mahkemenin karan ve maksadı 
dairesinde tekrar istilimla bera
ber diı doktoru unvanının faik 
bir salahiyet iddiasını tazammun 

edip etmediğinin salahiyettar ehli 
vukuftan da sorulmasını istiyoruz. 

Bunun üzerine, hakim Reşit 
B., istizah etmiştir: 

- Mesela, kimlerdir? 
- Dişçi mektebi müderrisle-

rinden biri. diş tabipleri cemi· 
yeti reiıi ile Besim Omer Pş., 
Mazhar Osman, Akil Muhtar B. 
ler gibi beynelmilel kıymeti haiz 

zevattan mürekkep bir ehli vukuf 
heyetinden. 

Hakim Reşit B., gelen cevap 
1arı tetkik ve talepleri teemmül 
etmek üzere, mubakemeyı 21 
Mart cumartesi sabahına bırak
mıştır. 

YAPt;RDA OLENLERl~ AHŞASI 
HE~CZ 'f AHLlL EDİLİYOR 

•Rüıtemiye» vapurunda ölen
lerin neden öl<iükleri anla.şılmak 

1 
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3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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9 fi = 
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11 - -- ı !il 

fiil 
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fiil 

Bug'flnka bulmacamız 
Soldan sağa yukandan aşağı: 
1 - Çok lezzetli (,),yanlış ~4) 
2 - Su akan yer (4) 
:~ - Ay (5), ile (2) 
4 - Balık iğnesi (4), kibar (4) 
5 - At (3) 
6 - Fena bir §ey (11) 
7-Haç (3) 
8 - Bir nevi dans (4), bir fra11c"~ 

(4) 
9 - Renk (2), aptal (5), za (2) , 
10 - lngilizce "olmak,, ,(4), bir 11 

mi~ (4) 
11 - En az (4). yapışkaç (4) 

2Z22 • 

Uzere ölenlerin ahşalarmın iııP1' 
adliyesinden Tıbbıadliye gönde' 
rildiği yazılmıştı. Tıbbıadli killl; 
yahanesi, tahlile başlamı,, fak• 
henüz netice alınmamıştır. ret" 
kikatın daha bir mürldet ıUte" 
ceği anla,ılmıttır. 

T\AZERETO KARDEŞLERtNT 
MUHAKEMESi d 

Bir İtalyan sigorta şirketini ~ 
ihtilasta bulunmakla maznun .0 ;, 

rak muhakemeleri neticesıl1 
lstanbul ikinci ceza mahkeflle: 
sinde Kazereto kardeşlerden Jo., 
zef beş, küçük kardeşi A1tu~ .. 
bir sene hapse mahkum edı JIJ 

1
• 

•'5\J"' 
lerdir. Temyiz, bu kararı u ddl' 
ait bazı cihetlerden bozmufı 1,.. mahkem...: nakza uyarak ınese 
yi tetkike karar vermiştir. 
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1 Mahkeme ve lora ıllnları 1 
htınbal 3 üncu icra memurlu&undan· 
Tamamma 16'4 lira lriymet 

takdir eclilea Ka11mpaıada camii 
kebir mahallesinde yeni cadde 
de uld 3 yeni 9 No. h maa bah
çe bue 19-4-931 tarihine mü· 
•adil puar günü saat 14 ten 16 
Y• ~ açık arbrma suretile 
en llJacle talip ubdeıinde bara• 
lctlaealdar. Şartname 2-4-931 de 
divan ha.eye talik olunacaktır. 

Taliplerden yüzde yedi temi
nat a1aur. Hakları tapu sicillile 
~abit ol .. yan ipotek alacaklılar 
ıle diier allkadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakla

rının ve hu.-ıe faiz: Ye mau• 
rif e dair olan icldiaJarını ilin ta
rihinden itibaren 20 gün içiad• 
eYralcı milapitelerile bildirmeleri 
lAzımdır. Aksi halde tapu sicil
lerile ıabit olmaJUlar ıahf be
delinin paylqmamadan hariç ka
lırlar bilcllmle materakim verıi 
belediye rüsUmlan Ye evkaf ica· 
resi miifteriye aittir. 

Al6kadarlann icra ve iflAı ka· 
nununun 119 uncu maddesi bük· 
rnüne g6re teYliki hareket etme
leri ve daha a1ade mah1mat al
tnıtk iateyealerİll 930-2770 Doı· 
Y• numarulle latanbul üçilncü 
icra memurtapaa müracaat et
llleleri iJln o:unur. 

Bındnmı asin e hukuk kısmından: 
Banchrmanın lra)acılc kariye

!\İnden kırca Alili Ali oğlu iııet 
dendiye: Zevceniz kayacık kar· 
vesinden Haun Ef. kırı Fatma 
ınızasile yerilen 2-3-931 tarihli 
trıuh,.lde evlenmenin kendinize 
ı ahmil eylediği vazifeleri ifa 
t:bMtnek makaadile bir buçuk 
se• evwel kendisini terkle te-
~ayyilp ederek hanen'ze avdet 

tı n 0 ft _. 

aleyh hir ay ıarfınd• hanen:ze 
avdet etmenizin alelüaul tebliği 
~alep edilmit ve makamı riya• 
.etçe de talebi Yaki mu•afık p 
ülmlif olmakla bir ay ıarfıacla 

1anen · ıe avdet etmeniz IGrumu 
ilAnen ihtar olunur. 

·ı ahkıl\at hakımlığinden· 
S.adırl88d• UIYiye H. ile 

\kıarayda Sabık polis memuru 
lehmet Ali Efendi hakkındaki 

oOfanma daHıının icra kıh!lmak
t, olan tabkikabnda ıObut isti· 

•• edilecejinden babiıleııY•P ka· 
"•nnın ilAnen icrasına karar 
YtriJmit olmakla yeYmi tahkikat 
o•._ 25-2-931 tarihinde pime

~- ,.,. bir yekil ,eadermedi~ 
•lrdlrcte gıyaben devamı tabkı· 
~nacatı ilin olunur. 

ı....boı birinci lflts memurluğundar : 
No ::•11 leyotıu11da Yeni ça~ı soka!. IO 
'elJt • J. l\1. Y. Tlcırethınul sahipleri A. Sel· 
hhf~ $. Stamboll Slrketl. lallda Jsml 'e 
._ Jaııtı olan zatın ıntsı açılıp ta(flyenln 
ı..c.:~lcle Ylpılmısını tarar 'erilmiş olrh· · -..... ._ ı tthtaı; -d•• alacalı olan 'eyı mıııanadı 
alana ı ~ddlaıı.ııdı bulunanların alıcü ve 14dl· 
,.....,,. ' u fllndaıı bir ıy içinde eyyamı 
ıa el" 1 ... teaıa olmıt üzere hertfiı saat 
blaasında' ı" bdar S111tanahmet de 'ati ıdllye 
111tırtııtıa111 crı~1 vuıre eden birinci 1 fi!! ıne· 
cletıııert lı lllirıcaaııalL Seaet , ı ddter (ibl 
tıscııtıı ,.::;.e ise bunların asıllarını 'c) a 

2 - )! rıııı ~eraeltri. 
IÖJterneıı .,.:ıe borçlu olanları yvtarıda 
)~aları b~et içinde borçl.ırın m!kdannı 
flıtıdbtıce t~klbltrıaa hareletla ecza taauau 
lııı btt111eterı •t 'c mes'ııllyctl mucip olıcı· .... ~-,, b ....... aslı -•ı 

l1lla •llllaJ • ... arını natır \'e tıbvll!tı 

1
11'ltle otıraı U klrıaetll evrakıw ber ae 
Ster ı b olsan ıı bllııı .. _• ıı ister ba e ertnde b11lund11ranlır 

aa ~ .. laerttcı •ta ve sair mk!sese olsun 
, rtlle o •attan etı lıatlırı nıalıfııa Lılmak 
'l'lıelen, Verıa •nı ıtı8ddet içinde daireye 
~ ~~rtt ceıaı takibat ,., meı'u· 
.,. b ....-ııu • ..... b 

t> ltıı1t •tlarııdaa - .. m •lıın•ıdıtçı 
•ıl nıı>ırum hlıcatlıtınır . -' 'lllıar clt l·Mırı.taı c 

1 
, ... oı.. 0 ••rtest &btı saaı 13 dt 

1 1 1~ '"'"llsdaınaı dılrealndı ıtaclllı· 
lıo 11 nıt11ırıt b .._,. b•laamılın Ye 

.... ~kcrrtı tdeo ~:r:uıarııe kdlllerlaiıa \ e 
tııı • .,. lııtı klmscterln içtimada 

Ilı oldutu illi oltaur. 

r 
• t 

Devletimizin .Milli vi .Mali 
Eıı Büyük .Müessesesi 

--------.. --- ... ---··--------
Yerli ve Ecnebi Büyük Bankaların Gişele
rinde Kayıt Muanıelesine Devam dlllyor . . ........ -.. . 
Beheri Yüz Liradan ibaret Olan Hisselerin Bedeli 

Defaten Verilmiyecek, Mukassatan Alınacaktır 
Bu Hususta Gişelerden 

Malumat Alablllrslnf.z 

,-ı•-ı'•ı•ııım-

Acele satılık hane- Kıdirr;a ta· 
lcbe yurdu kır~ısında 27 t\o. lu hane 
3 kat onbeş oda ıki kuyu bir mufbık 
uç heli ıki sofa bir bu~ uk bahçe gör· 
mck istiyenlc:r ıçindckı f lacı Ef. ye ta
liplerin lımon 1 kclc(indc 36 No. ya mu• 
racaıulan. 

Para kazanmak ister mimılZ
l~iniı olmadığı zamanlarda yı;:aCa&tnız 
muamele) e gorc ıydı 90 liradan fazla 
kaıanabllirsmi?., huktlmer memuriyetinde 
butu mut ola'llar tercih edilir. 

l tanbul dordiınciı Vıkıfhın fçlndt 
Ün}on Kol 

Satılık hane- Şehzade bqmde 
Çukurçıe~me )anında Tı~ban arbllftda 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı bq oda S AT l L l K EV 

Emvali eytam idaresinden: .:aı:~~'.a;~:~~":~·:::ca!~rır •·•• 
O H 8 l S h H . 'k ki . b ı·; k b"lf d ·a . hd . d Emlikiniz:i •atmak yalnat ldra-

Istanbul 
aman ayrı ey e e er anımın ısb raz eyledi erı me a ı mu a ı n e ı aremız u eaın e 1 k . • 1 

vefaen mefruğ bulunan Rumelibisarında Ali Torlak mahallesinde Fırın sokaiında 11 numaralı ahpp am~ açın - skeleye U'UlftJI fi• 
bir ev satılıktır. mendıfere yılan ~lınlır tırdh tdllaek• 

k ~ · tedlr. ıu adrese murıcaatla katdcmirlni& 
~ez ur evın 7 .oda, 2 sofa, 2 balkon, 1 mutfak, 3 hail, 2 kuyu, 2 kiler, 1 kurnalı hamam, ve lqanbul dordilncü Vılufhu Jçlitdc 

526 :ııra da babçeaı vardır. Bina 240 zira üzerine inşa edilmiıtir. Vapur iskelesi istikametinde ve UNIONKOL 
mürtefi bir mevkidedir. Cephe Te arkası bahçedir. 

Bu eve taJip o'anlar, daha fazla malumat almak, sataş şartlannı öğrenmek iatiyenler ve ayrıca 
~ahlık ev, apartıman, arsa ve aaire arıyanlar her gün saat 16 ya kadar Adliye binası dahilinde 
ıstanbul Emvali eytam idarceine müracaat etsini er. 

En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

1 Mart Tarihine Kadar 5 
Liraık Mevduatı Buuna n 
BUtiin Kumbara Sahipleri 
Kur'aya ittirak ettirilecektir 

1000 Lira Mükafatlı 
9'1 ilk Kur' ası 
1 Nisanda Ankarada Çekiliyor 

1 Teırinf~vvel 931 ikinci Kur1asına i•tlrak için 
Siz De Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

,--·---------------------------------------' Türkiye iş Bankası 1 

11111 
1 ZA YiLER 

T ekailt cilzdanımı aJi ettim. 
Y eniıini alacaiımdan enelkinia 
hilkmil olmadığım illn ederim. 

Manisa: Yarh11ut1ar mahıltell 
No. 26 Aluneı 

§ 7-3-931 tarihinde ilt..W 
itbalit gtımrDfO 3 Ne. fa _..., 
randan çıbrdıjım 548Ye549 Ne. 

ve Y.K. markalı iki ıandlk ket• 
mensucata ait olup ...... lrt• 
aldığım 199137 No. la .. k'b
zayi ettim. Y enilini alacapada 
eskisinin hilkmn olmaclJimı illa 
ederim. 

T opıılyın han Tahtabm•Jd 

§ it bankama iltibak "'d• 
itibari Milli banka11Da ait lçla
cU ihraçtan 3-32 No. h namı• 
muharrer aJb adet b:ue .-edl
ni kaybettim blikmü olmHlj'am 
ilin ederim. 

Mulgı mıllye nezareti blemJ m• 
5U1' mümey' ızt Meh_ A_ 

Annemi ve babamı 
arıyorum 

On sene "nl Rh:eala ROiler llJ'lfın• 
dan ı~galt üzerine btıbım Ymntl, annem 
ze, nep ablam ~len em u bir çok ak
rıbamı kı) bemm. Kendilerinden henüz 
6 "atındı iken ı ~ nldıtım fçlft tle ma• 
lıallcmııl ne de fohrttımlZJ tlftl)'lllll)'U· 

rum. Annemın, babamın ve klnlltlmm 
heni l"!anhulda Habıalı CI\ arındı Dr. Os
man !ayın "' zdındc ıtramıtarını rica 

cdh·orum. 
l\ızlan Havı 

elızadcba~ı 

Ferah sinemada 
Hu gece 1 lermınc 11. '< llryetı, !() b· 

s m fılım )&~ında A o· Yanı O .• Çfnge· 
neler Koltuk 25 kurui. 

Üsküdar Hıle Sinemııındı 
ıBalf..an l la\dıııları) rnumecsiJi. Rot La
rok Prn~ı amlaı ım11. Cuırıırmıi, Çarşam· 
ha 1 )cğı~ır. l lcr gun gunduz 3 le ~ce· 
lt'ri 9 da < uma gunlerı 2 de 4 te gece 
9 da. 

p \~GAL1'1 Sl~EMASINDA 

Bu nk~ım l\omık Şe,ki 8. ve Asri 
'ahnc temsil he} etı Kafkas Azerbe1ca11 
mu::.ıki he\ eti tarafındın 1ahnepe !?5 ki
, ılık burnk kon er. (lrfet melikesi) "8· 

hut (Yf:~F.n:FA) lacıa 9 perde "'Je• 
dan,,lar, fıatlar chHndir. 
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BiLECiK RAKISI 
ve 

Himayesinde 

Orta ve yüksek 
Gece Meslek 

Tedrisat Nisanın 
Kursları 

ilk haftasında 
başlar. 31-3-931 tarihinden sonra 
kayıt kabul edilmez. 
Tafsilat ıçin: Sultanahmette Ali ticaret mektebi 

bioasmda gece kurslart idaresine 
Cumartesi, P dZartesi, Çarşamba ak· 
famlari 6,30 da müracaat edilmeli. 
Tahriren müracaatlara cevap verilir. 

Maarif Vekaletinden: 
Ankara Gazi Ter biye Enstitüsüne ilaveten yapbrılacak 

jimnastik sa'oou inşasaatı 10-2-931 tarihinden itibaren 25·3-
931 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle ve kapalı zarf usulile 
mOnakasaya konulmuştur. Talip:er inşaat, fartname ve muka
velename suretl~rile plan ve projeleri tedaı ik etmek üzere bera· 

• berlerinde şımdiye kadar yarm•! oldukları inşaata dair Bonser
•islerile fenni ehFyetnamelerini hamil oldukları bak' e her gün 
Maarif vekaleti inşaat dairesine müracaat edebilirler. 

Seyrisefain 
Merkez acentası~ Galata l\öpril başı 

B. 2362 ~ube acentası Sirkecide 

Mühürdar zade hanı lst. 2740 

HJuaıı~ s~r'at ıostosı 
( M E R S 1 N ) vapuru 17 

Mart Salı 17 de Sirkeci 
den Gelibolu, Çanakkale, Kü-
çükkuyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa kalkacak ve dönüş

te Altınoluğa da uğnya· 
caktır. 

l ra~zon İ~İDCİ P. 
ı KARADENiZ) vapuru 19 

Mart Perşembe akşamı Gala-

tadan Inebolu, Sinop, Samsun. 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polatane, Tirebolu, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 
Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrayacaktır. 

Mersin ~ustası 
(ANTALYA) vapuru 20 

Mart cuma 1 O da Galatadan 
ÇanakkaJe,fzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rados, F etbiye, Antalya, 
Aliiye ve Mersine kalkacak dö· 
nüşte Taşucu, Anamur, Finike, 
Andifli, Kalkan, Kuşadası Ça· 
nakkale Geliboluya A:dmette 
uğrıyacaktır. Çanakkale için 
yük alınmaz 

1ürk 

Zerinin en 

9üvü1' vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 
ihale 25·3-931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 le 

Maarif vekaletinden top'.anacak olan inşaat komisyonu tarafından 
icra edileceğinden miitaahhit:erin aynı gün ve saatta müzayede, 
münakasa ve ihalat kanununa göre tanzim edecekleri teklif mck-
1 uplarınr mezkur komisyona tevdi etmeleri lazımdır. 

• ı ................. __ .ı 

Muktesit 

Yetiştirmek . 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

El ve ayak ile hamur yu~urarak ekmek imalinin men'i 
hakl<mda zal:ıtai belediye taJimatnamu=nin 3l4 üncü mad
desine kaim olmak üzere Encümeni daimice ~abul ve tasdik 
olunan madde zıre derç oJunmuştur. Müeddasına tevfıkan 
haraket o!unması lüzumu alakadarana ilan o!unur. 

Maade 364 

lr M . M V Satın alma ko·,ı 
misyonu llAntarı • 

Levazım dikim evi için iki adet yansın 
tulumba. ı ile bir adet ı:; metrelik tu-
lumba hortumu pazarJağa konmuştur. 
İhalesi 18 mart 931 çarşamba günü sa
at 1 ı te Fındıklıda heyetimizde yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartname ve tu-
lumbalara ait resim ile hortum nümu. 
nesini görmek üzere her gün ve ihale 
saatinden evel teminatlarile birlikte 
heyetimizde hazır bulunmalan. 

HaJen elektr;k cereyanı geçmekte olan rrahallcrdc bulu· 
nan fırıncılarda elektrik ile müteharrik hamur } uğurma maki
nes~ kullanmak mecburidir. Elektrik cereyanı olupta henüı 
hamur makinf'si koym ıyan fırınlarda işl:u tenbihatı belediye· 

. Piyanko mildürlüğünden: 
nın neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında koyrr.ağa mec-
burdurlar. Nümuneleri veçhile 3.000.000 kağıt 

El kt · k t 1 b JI d k rozet ile 3.040.000 adet iğne tap ,.e mü· e rJ cereyanı mevcu o mıyan ma a er e i fırmlar 
dab~ cereyanı cfeHriİ<i tesis t>difdjkten sonra bu mecburiyeti bayaa edileceğinden tab'a ve itaya ta-
ifa ıle mükelleftirler. Fırınların iki sene zarfında e'eyid ke- lip olacakların 18 mart 931 çarşamba 
sici makineler istimal etmui temin olunacaktır, Bunl1tr ;apıl· günü aleni pazarlık suretile mUnaka-
madıkça yeniden fırın açılmasına münade olunmar.. salan icra edileceğinden ye,·mi mezktlr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ de~yakç~erilehlrlikh piyankom~ 

Çifteler Nümune ağılı 
dürlüğünden: 

mu-
dürlüğünde müteşekkil tayyare müba-
yaa komisyonuna müracaatlan. 

Piganko müdürlüğünden: 

Tabettirilecek olan 6.000 adet 
varaklı defterlerin pazarlıkla icra edi-

Bedeli keşfi 6999 lira s: kuruştan ibaret olan çiftler azi:ıiye mevkii len münakasasrnda beher adedi için 
ele (Camili Kı,la) bu sene bir kısmı inta ettirilecek nümune ağılı 2 / 3 verilen fiat haddı layıkında görülme-
1931 tarihinden itibaren 20 gün ''dd ti k 1 f 1.1 .. diğinden 18 mart 931 çarşamba günü mu e e ve apa ı zar uıu ı e mu· . _ .. 
nakaıaya vaz ve 22 3 1931 tarih. d ·h l · · d·ı kt' T 1. l saat ı.") te munakasaya devam olunara-

ın e ı a esı ıcra e ı ece ır. a ıp e· • . . 
rin teraiti anlamak üzere Eaki~ehı' b yt M h d' .. grndan talıp olacakların yevmı mez-

" T r a ar veya a mu ıye numune • . .. .. ..... 
ağılı müdürlüklerine müracaatları huauıu ilan olunur. kurde pryanko mudurlugunde müte

şekkil tayyare mübayaat komisyonuna 

En] ı ı i ,, t, ı rn ii rl ii rl iiği·ı ı l d P 11 
l 

Refail Efendinin 13552 ıkraz numaralı deyn senedi mucibinct 
istikraz eylediği meblağ mukabilinde sandığımız namma merhun 
bul~nan Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Halil Bev sokağında 
eskı 11 ve yeni 31 numaralı münhedim hane arsasının tamamı 
vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarı 
larak (20) lira bedel mukabilinde müşterisi namına kat'i kara rı 
çekilmiş ve istikraı esnasında borçlunun tayin eylediği ikamet 
gahına tebligat ifası için gönderilen üç günlük son ihbarname 
zabrına mahallesi heyeti ihtiyariyesince ya21lan meşrubattan mu· 
maileyh Refai! Efendinin \:efat eylediği ve mirasçılarının üç sene 
mukaddem Pariıe gittikleri ve is;mlerinin ve muvaızah adresle
rinin meçhul bu~unduğu anlaşı!mış olduğundan ilan tarihinden 
itibaren on gün zarfında borç tamamen ödenmediği takdirde 
mezklir münhedir.ı hane arsasının müşterisi namına kat'i ferağ 
muamele!İnin icra kılınacağı tel:.liğ makamına kaiıo üzere o!mak 
ilin olunur. 

gelmeleri ilan olunur. 
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Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
RIZA ENVER 
Cağaloğlu Emn:yet sandığı 

ı~ arşısı No. 37 Tel. 2. 2683 

f' 
1 

O haldel derhal 

ZiRAAT -
Baakaııadaa 

BiH Hllnll 

Devlet Demiryollara ilanları 1 
Bilecik - Karaköy arasındaki Beydemir köprüsünün tamiri do

layısile 19-3 931 tarihine müsadif perşembe günü 4 ve 3 No. lu 
katarlarımız yalnız Haydarpaşa - Arifiye - 'lydarpaşa arasında 
seyrüsefer edecekleri ve Arifi ye - Eskişd .. r • Arifi ye arasında 
seyrüsefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilan olunur. 

ıllôt ue ecznyı kinınviye ue se~ze nıonnkBSB~ 
Yüksek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
187 kalem eczayı kimycviye ve 54 kalem kimya alcitı ve mek" 

tebio 931 Mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan 18 kalem yaş sebze 
2-4-931 tarihine müsadif perşembe günü saat 13 te ihaleleri icr• 
edilmek fizere ayrı ayrı münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Ta" 
!iplerin şartnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde kAİP 
mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin istaol:ul 
iktisadi müesseseler mubas~beciliğine tevdi edecekleri teminatı 
muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkürda mektepte 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 

Tashih: 9 Mart 931 tarihli nüshamızda intişar eden yukardakİ 
ilanın ihale tarihi 2 - 4 - 931 olacak iken sehven 2. 5. 931 olarak 
tertip edilmiş olouğundan tashih o lunur. 

iktısat Vekaletinden: 
Ankara Merkez Tohum islah istasyonu civarında yapılacak 

olan 4583 !ira bedeli keşifli Miçerlin saksı serasile iki adet fide 
yetiştirme serasının inşası tarihi ilandan itibaren 21 gün ınüd: 
dctle kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. ihale•• 
29 Mart 931 tarihine müsadif Pazar günü yapılacaktır. 

Şartnameyi ve planları almak istiyenlerin Vekalet muhasebe' 
sine (5) lira vererek alacakları makpuzla Ankarada telsiz ci~a
rında ziraat enstitüleri irşaat heyeti fenniyesine müracaatlafJ 
ve taliplerin bedeli keşif 0 o 7,5 uğu nispetinde teminat akçe' 
lcrile birlikte ye vmi mezkur da saat (15) te iktısat vekaleti ziraat 
müsteşarlığmda müteşekkil kom'syona müracaatla müzayede 
ve münakasa kanunu ahkamına tevfikan teklif!erini derrneY811 

eylemeleri ilan olunur. 

------------------------------------------------".""'!""':,,,,,,.,,,,, Mes'ul Müdür Refik .Ahnıel 


