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Namzetlik istiyenleırin isimleırini yazıyoruz 
Meb'usluk için fırkaya kimler müracaat etti? intihapta ilk saf ha bitmek üzere 

ehrimizden 155 Oınumi itip Re:cep .B., liste h ın 
muhabirimıze ıza a v 

. 
ibi sani ç 

.. 
mu 

...,, 

Ziraat ve Adliye müsteşarları, Orman ve Baytar 
Umum müdürleri, Temyizden Ali Fehmi ve Nazif 

beyler namzetlik istiyenler arasındadır 

acagı ana 

Ankara, 22 Valot: Telefon) - Meb· vukat AJi Rıza, Giresundan avukat 
Us namzetliği için H. Fırkasına müra· Hasan Fikret, ticaret odası reisi Te-
caat edenlerden mühim bir kısmının mel, Tireboludan Halil Rifat, Görele· 
isimlerini öirendim, şunlardır: den Azmi, Ordudan avukat tsa, Dr. Ze· 

Devlet ştlrası ba§kitibi Saffet, aza- ki Mes'ut, Dr. lbrahint Namık, Sam-
dan Murat, Fuat, temyiz azasından sunda mukim Dr. Hikmet, Fatsadan 
Ali Fehmi, Nazif, adliye müs~f.n • Topal zade Ali ve Satir zade Nazım, lş 
Ferit, ziraat müsU,o;arr thsan ~b . ı~, bankası müdürü Vehbi, Kalyoncu oğlu 
rrıaartf müsteşarı Emin, Eml!ki mılh- Ali, Ankaradan avukat Hüseyin Fevzi 
Ye umum müdürü Rüştü, orm~n ~m.~~ . Beyler 
rtıüdürü Bekir, baytar umum müdun Ul\fUMiKATIP RECEP BEY 
Ali Rıza orman müdürlüğünden Fah- t R 
rettin, ~vat Rüştü, Devlet demiryol- Z HAT VERlYO Teftlt heyetinin dünka içtimaı 
Jarı mühendislerinden Celal, Ankara Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) - H. Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) - Da· zalara sureti tevzii ıudur: 
rrıüddeiumumisi Ekmel, avukat Vasfi ' lt'ırkasr umumi katibi Recep B. le gö- hiJiye vek81etine gelen son haberlerden EminönOnden 181, Fatihten 337, B,a.; 
Raşit, !stanbulda Peşte darülfünu rüştüm. Fırka işleri ve yeni namzet anlaşıldığına göre bu hafta nihayetin· kırköyden 45, Beyoğlundan 329, Befi)Dıı 
nundan mezun Vahit, oktruva tahak listesi hakkında bana şu izahatı verdi: de memleketin her tarafında müntehi- taştan 113, Sarıyerden 47, Kadıkl-
kuk memurlarından Halit, Salah Cin1- "- Namzetlik için müracaatlar de- b~. evel cetveJJeri asılmış olacaktır. Bu yiinden 91, Üsküdardan 126, Beykoz. 
coz, mütekait miralay Servet, İstan- Re1:ep l:S. vam ediyor. Bunla 

1 
tetkik ve tasnif gune kadar asılan cetveller yüzde 80 dan 49, Adalardan 15 müntehibi enl 

bul sabık Matbuat istihbarat müdürü muharrirlerden ~nis Behiç, Naşit ediyoruz. Liste he:üz tesbit edilmiş raddesindedir. çıkacaktır. 
Sım, Türk ocağı merkez heye!,ind~n Ha~ı, Faruk ~afız, Ali Naci, Orhan değildir. Eski meb'usJardan da mü- ~e~velJer~e isi.mlerini bulamıyanla- . Müntehibi sani intihabatına nisanın 
ve ~ki meb'uslardan Mazhar, Huse':1n Seyfı, Yusuf ~ıya, sabık Musul meb'- racaat etmiş olanlar bulunabilir. Sa- rın ıtıraz ettiklerı anlaşılmaktadır. An ılk haftasında başlanabilecektir. Miln· 
Enver, Cemil, Behçet, avukat Salıh, ?slann~an Nurı, İzmirden belediye ı·e· bık Adliye vekir .M hmut Esat Beyin karada bu suretle itiraz edenlerin adc- tehibi sanilerin isimleri fırkaca tama .. 
Develi oğlu Durhanettin, Ankara be- ~i Sezaı, ticaret odası reisi Tuğrul, sefir olacağı ha~k : bir şey bilmiyo- di 27 yi bulmuştur. İtiraz müddeti ni· men tesbit edilmiştir. 
lediye reis muavini Hazım, ,İsta.ıı.bul zıraat ~ankası müdür muavini Hakkı rum. Kendisini ın :·us olmak tale- sanda bitecektir. 'Ankarada 5 nisanda, Bütün İstanbul vilayeti dahilinde 
şehir meclis~n~.e~. Meh~et Alı, Matbu- Manço, Sivastan doktor. Memduh binde bulunup ;..;::ınadığmdan bah- mülhakatında da 8 nisanda müntehibi bulunan müntehibi evellerin hepsiniıt 
at omum miiduru Ercument Ekrem, Necd~t; B.~r~a~a~ Nasih, Amasyadan setmek ise onun hakkına. tecavüz olur.,, sani intihabatma başlanacaktır. k~J~ayc~ rey ve~ebilmesi~i temin fçhı 
-=============== beledıye aısı Nafız, Merzifondan a- ŞEHRİMİZDE vılayetın muhtelıf yerlerıne 163 sandık 

Müller öldü 
ESBAK ALMAN BAŞVEKlL!NlN 

MECLlSTE SEBEP OLDU(iU 
HADiSE 

Berlin, 21 (A.A) - M. Müller 
bugün vefat etmiştir. 

Prusya diyet 
meclisinde mü 
teveffanın batı· 
rasını tizkar içiı 

Yapılan merasin 
esnasında mec· 
liste hazır bulu 
nan yegine ko· 
rnünist meb'uır 
!*\la~a kalk m a ı 
ısterne ...... t' . . ....ı, ır. ıç· 

bınaırı ' · 
hirçok sosyalist 
lneb'uslar bu ko
ınünistin yüzune tiikürmek sure
t'J ı e hakarette bulunmuşlardır. 

vukat Sadık, Havzadan Zübeyr oğlu Be•berl emı·yeti İntihap heyeti teftişiyesi dün saat konacaktır. Bu sandık]ann ihzanna 
Fuat, Manisadan orta mektep müdii- ' er C 16 da H. Fırkası vilayet idare heyeti· başlanmıştır. 
rü. Cena~ Refik, Denizliden belediye f eshedilmeIDİŞtİr ! ~in iştirakile ?ir iç~i~a ya~'?ıştrr •. Bu .. Dün he.yeti teftişiyeye gide~ ~5 kf~t 
reısi Naıl7 Dr. Ali Rıza vilayet encü1r ~ • . ıçtimaa heyeti teftışıye reısı Muhıttin ıtlraz etmış, bunlarla beraber ıtıraz e· 
meninden Esat, borsa komiseri Esat Berberlerin umumı cuma talıll Bey riyaset etmiştir. Dünkü içtimada denler 117 kişiye baliğ olmuştur. 
Çivrilli Mehmet Ali ağa oğlu Osman: yaparak dükkanlarını kapaması bazı rüesai memurin de bulunmuş, in· NAMZETLER 
Konyadan sabrk nteb'us Mustafa Fev- meselesi dedi- . , tihap işlerinde çalışan memurlara ve- İstanbul asliye birinci istintak hl .. 
zi .ve Haydar, Bursada felsefe mualJi- kod l b' k'I rilecek ücret hususu da konuşulmuş- kimi Ali ağa zade Nuri Beyin H. Fır· 
mı Konyalı Namidar Rahmi, Sultani- u u ır !e 1 tur. Dün defterler son defa olarak kkasr tarafından Izmirden namzet gÖ! 
yed~n Cevdet, Ermenaktan idarei ma- a~mıştır • . Duokn tetkik ve müntehibi sani adedi tesbit e- terileceği söyJenmektedir. Nuri Bey 
hallıye muavini Naci, Konya Türk o- 8• fam gazetele- diJmiştir. İstanbulda 312.160 erkek nü lzmirin maruf ,.e eski ailelerinden bi· 
cağı reisi Kayserili Şaban Srrn, K:ı- rınden biri de fus olduğu kayden anlaşılmıştır. risine mensuptur. 
raman çiftçi banka müessisi Ferit, cemiyet-in mane- Bu hesaba göre Istanbuldan 1558 MANlSADA 9 MEB'US 
K?~ya avukatlarından Mustafa Namık vi nüfuzunu kul- müntehibi sani ·re 16 meb'us çıkacak· Manisa, 21 (A.A.) - Manisa vilaye. 
Nıgdeden tayyare cemiyeti müfettişi Ianarak dükhan· trr. Müntehibi sanilerin muhtelif ka- tinin 9 meb'us çıkaracağı tahakkuk etti 
Cavit, baro reisi Hilmi, Ulukışla bete- larını açmak is· ---===-=============--::======-
diye reisi Yakup, Urküptü'Fuat aske- tiyenlere mani .. acak m .. s bakası 
rt mütekaitlerden Nüzhet, Aksa;aydan uze 
hiiktlmet hekimi Hasan Tahsin, beledi· olduğu için vili- ' 
ye reisi Hadi, Bahkesirden eski meb'- yetce feshedjldi· 
aslardan Süreyya ve Haydar Adil, su ğini haber ver- · 
mühendisi Basri. Ayvahktan Fazıl miş; bu haber Fazlı B. 
Doğan, belediye reisi Muhip, Balıkesir bütiln berberler • arasında bir 
noteri Rüknettin, maden mülıendisi telaş uyandırmıştır. 
Raf et, muallim Emin,- Hav.ranh Feyzi 
Balya hukuk hakimi Sami, Tokatt ' Salahiyettar muhafil berberler 
eski belediye reisi Hacı Ali, Erbaad:: cemiyetini esnaf cemiyetleri için
A.lim ve Rasim eski meb'us Rifat mü- de en iyi yürüyen teşekküllerden 
tekait miralay Osman, Trabzond~n a- biri saymaktadırlar. Esasen or-

H. lırkas' 
tada cemiyetin feshini mucip 

(Alt taralı Z incl Bagılanuzda) 

Foto Süreyyadan 9 hanımın ölçüsünü önümüzdeki cuma 
günü bir hamm tekrar alacak ve en güzel bacaklı 

Hanım intihap edilmiı olacakbr 

Gazetemizin şehrimizin en güzel ba- birçoğu cevap >ermek nezaketinde bu
caklı hanımını intihap için açtığı mii- lundu ve hemen ekserisi jüri onune 
sabakaya iştirak eden hanım1ardan çıkmak istemediklerini bildirdiler. Bu 
karilerimiz, en güzel 23 ü~~ intih~p. et: vaziyet karşısında müsab:ıkamıza işti· 
mişlerdir. Bu hanımlar ıçınde bırmcı rak eden 48 hanımın bacak ölçülerini 
ve ikinci intihap edilebilmek için bacak üç kişiden ibaret bir heyete tevdi ettik. 
ökülerinin tekrar gönderilmesini iste- Bu heyetin yaptığı mukayese neti
miş ve jüri huzuruna çıkıp çıkmıya- cesinde aş~ğıda isimlerini ve sıra nu· 
caklannı sormuştuk. Bu 23 hanımdan maralarını kaydettiğimiz 8 hanım tef. 

V AKIT: Öldüğü yukaridaki 
:clgrafla bildirileq Herman Mül
l er. Alınan sosyalist fırkası lider• 
erınden olup Bruningden mu

[Alt tarafı 6 ıncı ttanılada] Nızamnamesi 

Encümen oazı madde
leri değiştirdi 

Dün bahar-tn ilk güniydi 
rik edildi. Bunlar içinden birinci ve 
ikinci tefrik edilebilmek için ölçülerin 
hakikate mütabakatını bir kere dnhn. 
kontrol etmek lüzumu görüldü. 

Fiziyo of kitabı 
!\.ARAR 

FAKULTEDEN DiVANA Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) _ u. 
GELDl Fırkası nizamname ve program tadil 

Rasirn Al' B . f · . encümeni bugün toplandı, ak<:ıam al-Yol •. ı eyın yazdığı izı k ;.-
0Jı kitabı - .. d k tıya kadar müza erede bulundu. tnzı-

lllünakaşa ı yuzu~ en. çı an . bat. mali işler, idare heyeti intihap]a. 
rislcr Y •• tıp fakultesı mUder- rı fırkanın belediye ve vilayet meclis-
._ llleclısın · t tk ·k t'" · ' d · llararını . ~~ e ı et ıgı ve ]eri grupları h~k~rn. akı maddeler tet-
bikar verdıgı yazılmıştı. Kes- kik ve tadil edıldı. 
f 'Yet etmesi için d b" d •· Encümen yarın da toplanacaktır. 
ada D .. .. e ır e 

"e" . arulfünun divanından 
6 "rtıesı · b d tıp f ıca e en · bu karar 
Eın akUltcsin den Darülfünu~ 

anetine ö d . . . H b g n erılmışbr. 

ilk i;ti er aldığımıza göre divan 
derrisl ınıunda bp fakültesi mn

er nıe ı· · · •im A • c ısının kararile Ra-
1"'\h B · b daki if eyın u lc:arar hakkın· 

•t nih~~~nını tetkik ederek kat'i 
1 kararı verecektir. 

Yeni Meclis 
Mühim kararJarla iıe 

başhyacak 
Ankara 22 (Vakıt:Telefon) - 11. 

Fırkasının' büyük kongresi mayısın ilk 
haftasında toplanacak, bu bittikten 
sonra da yeni meclis açılacaktır. Y~ni 
meclis yeni ,.e mühim kararlarla ışe 
başlıyacaktı~. 

iranilerin Nevruz bayramı olduğu için blitün iranilcr dün dük
klnlannı açmamışlardır. Nevruz iraniler için ilk babuın başlan
gıcıdır. Bu münasebetle konsoloshanede bir resmi kabul yapılmışbr. 
Resmimiz bu içtimada buluoaoJan gösteriyor. 

Aşağıdaki listede sıra numaralan 
ve isimleri görüJen hanımlarla, gönder• 
dik1eri ve aldırdıkları öl~ülere itimat 
etmiyen, tekrar alınmasını istiyen ha 
nrmları davet ediyoruz. 

Kendilerinin ~ok iyi bildikleri Bey. 
oğlunda foto Süreyya müessesesinin 
ateJyesinde önümüzdeki cuma günü 
tam saat birde hazır bulunsunlar. (jJ. 
çüJerini intihap ettiğimiz bir hamm 
sıhhatli olarak tekrar alacak \'e cumar. 
tesi günü intişar edecek nüshamızda 
Kafi netice ilan edilecel\tir. 

Beynelmilel ölçüye ~ok yakınlık gös· 
teren hanımlarşunJardır: 

1. - Bülent Hanım 
4. - Süzan 

18. - Nurten " 
29. - İffet 

,, 
32. - Hülya 

,.. 
34. - Nevzat 

,, 
3S. - Meldft 

,. 

44. - Can Işık 
.. 

48. - B. 
., 
" 
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Kontes Rubilanla mülakat 
Yarın Ankaradan Suryeye hareket edecek olan 
bu Amerikalı gazeteci kad1n ~fürkiyeyi Piyer 

Lotinin ron1anlarından tanın11ş değildir 

MGadnin aon senelerde tarih ve arkelojl ile metgul 
olmuı Amerikada bUyilkalAka uyandırmııbr u diyor 

Ankara 21 (Hu usi muhabirimi~· yeni bir şehir ynpmı ınız. Ilu büyük 
den) - Amerikan gazetecHer sendika· bir iştir. 
sı naınuıa Akdenizde bir seyahat yapan Şehri \"C bazı müef)Seselerinizi gez. 
Rubll!n bugün heni Ankara Palas sa- dim. Ankara Anadolunun ol'tasmda 
Jonunda kabul etti. Muhtelif Ameri- bir model ~hiı'. Müesseseler de öyli!, 
kan gazetelerine mt.>mleketimir. hakkın lsmet pa~a kız enstitüsü hllha a naza 
da yazılar yazacak olan bu kıymetli n dikkatimi celbetti. Bunun gibi bir 
gazetecinin intibalarını öğrenmek bte enstitü _ size kompliman yapmak lt:in 
•iftlm. CilnkU kontes Rubilfın, mesru- nöylemiyorum - benim ana vatanım 
tJyetten sonı·(\ jandarma te llatımı· olan Italyada da yOktur, 'farnamile 
••• ıslahl1e me gul olan babuı Rubilan Amerikadaki niimunelere göre yapıl· 
P'P iJe ~frJlkte ·~·ü~kfye~e IJulunmuır mı. Orada çok güzel n temiz işler ) a
hı. O, eskı ve ) enı filrkıy.e. ara ınd.a pan zeki kızlan buldum. Tebrlke şayan 
ya,.~atı bir mukaye eden ıtımat tdllır bir e er. Yalnız mU aade edersiniz, hlr 
flldrler çıkara bitecek hir gazeteci idi. mülahazamı kaydedeyim: 

Bana evvela Akdenlzde yapacağı Kızlara C\' i terinin daha pratik ~e 
ıe1ahatln programından bahsetti. Kon killerini hayatta kar ılaşacakları şekil 
tet •h günü bumdan hareket ederek terini öğretmek: elektrikle değil, elle 
SwrJyeye ceçecek, Daalheki ziyaret e· bula.ık yıkamayı. 

d~; Deruta, J\udü e gidecek, Yona - Kadınhk hakkındaki fikirleriniı 
niatan vt ltalyıı tnıikile .Amerikayn dö kadınlarımızı aHlkadar edecektir kon-
:necektlr. tts? ı 

Devlet bankası 
Rağbet günden güne 

ziyadeleşiyor 
Ankara, 22 (A.A) - Devlet 

bankası hisse senedatı kayıt 
muamelesine hararetle devam 
ediliyor. Aldığımız malumata 
göre merkex bankasının teşkiline 
dair kanun mucibince memleket 
dahilindeki sermayeleri ecnebi 
parası olarak mevzu bankalarla 
imtiyazlı §İrketlere iştirak hissesi 
olarak tefrik edilen bir buçuk 
milyon lira bisıeye mukabil ıim· 
diye kadar bunlar tarafından 
vaki talep iki buçuk milyon lira· 
ya balii olmaktadır. Teıiı heyeti 
bu talep miktarını k•nunun tayin 
ettiği hadde irca ed~rek muay• 
yen nispetler dahilinde hisse 
ayıracaktır. 

Ağaç koruma ----
- Ben müstakil memleketleri ge7.İ· - 8öyliyeyinı. Ben fentlni~t değilim. Cen1i,'et hayırlı ve cön1ert 

yorum, di)or. ~nun it.in ""uriye!·e ait Bununla beraber bir me \"?k, bir erkek f ·r tt b 1 OU'-?Or 
yazı .razmıyatıunm \·e Mısırl\ ugramı• hal atı yaşadım. GörgUlerim ve tecrü· aa ıye C U U J 

)acailrn. helel'im bana ~u kanaati verdi: Kadın, Ankara, 22 (Vakıt: Telefon)--
Beni bn inki~ halindeki memleket ·evdlği erkeğine meslek hayatında re. Ağaç koruma cemiyeti mev

Jer alikadar ediyor. Dizim Ame.rika· kabet etmemelidir. O aevglslnl bu fera sim dolayısile faaliyetini artırdı 
ıun ikti adi müna betlel'i ekseriya ce- gatle i&pat edecektir. Kadınların evle 
nubi merika ,.e gl\rbi Avrupa de,·Jetle l'inde kalmalanna taraftarım Onlar e- Tecrübe için Kaatamonudan 1ıe· 
ı·iledir. Fakat Amerikalılar Akdeniı meklerini yunnın güzelle meslne ,.e :te tirttiği elma ve erik fidanl•nnı 
rnilletlerile hu u i bir hi i al{ıkaya a fahına hasretmelJdirJeı- evlerinin sahi- halka daiıttı. Cemiyetin timdi
hfptirler di)'tbilirim; .\kdenlz haberle hl n hAkimi olmalıdırlar. E\'ln lktı a- ve kadar dağıttığı aıı kalem• 
l'ile çok all\ adnı- olurlar. 'J'Urklye de dı miJJetin iktısadıdır. Sakuı hanımla- İerinin yekunu 200 binden 
hu mcyandadnır. fnJ ef gazetele· nnız benim hareme u-detlerine taraf. 
rhniz iıe ait pek az haber ne rede- tar olduğumu zannetmesinler'! fazladır. 
hi)iyor. Bunu istihbar kolaylıklarının Mamaafih kontes Rubllan harem hu Cemiyet memJeketin her ta-
•ılıfma atfediyorum. Emin ol\ln ki l:ttı denilen yin hakiki manasını bi- rafında ağaç bayramlan tertip 
AmtrikalılRl" aize ntt ha~adi lel'i pek liyor. 1'ürkiyeyi Piyer Lotinin roman etmek kararınbadır. 
merakla okuyorlar fakat siz, iıi tanı- Jannda tanı)JP hel' türk e\'ini bJr ne,·i 
ınak istiyenlerc kendinizi pek at tanı- ir pazarı, 1'adın küme i zannedenler-
tıyorsunuz. tlen değildll'• Sporcular 

Pir imler 
veriliyor 

928 senesi için istihsa · 
latın binde yirmi beşi 

verilecek 
Ankara, 22 (\'akıt: Telefon)

Smai müesseselere verilecek 
primlerin tespitine baflandı. 928 
senesi için istihsalltın binde 
25 i nispetinde prim verilmesi 
takarrür etti. F abrikalarm borç· 
ları kısmen 928 ve kısmen de 
930 senesi primlerinden mahsup 
edilecektir. 929 primleri de tes
pit edilmektedir. Bu primlerin 
Sanayi ve ma•dln bankası obli
guyonu olarak verHmeıi de dil
ıtınülüyor. 

Limaıı ıirketinde 
·ralin1atnan1enin bazı 
111addeleri tadil edildi 
Ankara, 22 (Vakıt: Telef on) - İs· 

t.nbul Jiınan tlrketfnin müttail mad
deler tallmaıaamesinin bazı madde
ltrl det\ftlrildl. Bu eUmleden olal'ak 
müştail maddeler tiç kısma ayrıldı. 

Birinci kısmı, infilik eden madde
ler teşkil etınektedir. İkinci kısım, 60 
derecede ittial edenlerdir. O~iin· 
eli kısım ise 60 dereceden sonra müşkU· 
lAtla i tial eden maddelerdir. 

ilk iki kısma dahil maddeleri ta~ı
yan gemiler gündüz kırmızı bayrak, 
ıece kırmızı fener asacak n iç liman
lara giremiyeceklerdiı'. 

Bu ıemiler harnulelerini dış !iman
da ,.e yalnız gündüz bQ·aıtacak veya 
ytikliyeceklerdir. 

- Duna miıkalıil aleyhimizde pro- - Tllrklea·i !;ok ~e\'erinı, dedi. Çün· DO~' ANKARADA SO.N lÇ1'lMAI A k 

Pa .. anda yapılı;> or değil mi kontes? kü çocukluğumun il enesi l tanba1da n ·ara, 22 (Yakıt: Telefon) - Mec· 

MECLiS REiSiMiZ 

• · F k ı be d "il Tıı ki Y ~PTILAR lis reişimiz Kbım P~. Hı. hafif rahat-
- Ha ır ne lehinizde ne ale\'hiniz· gestı. n at ya nız n . e15 • ur ye 

...ı .. y 
11

' I t ğ r' • ye her gelen 1'tirklel'in do tu kesili· Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) - Spor tuzdırlar. 
••· orınen er n yap 1 1 ena propagan · · MOSKIRAT UMUM DüGORLüCU 
dalal'll artık kulak \'eren voktur. m. yor, i tlsnasız. Memleketınıı:e eyyah federasyonu merkez heyeti bugün şon ' 
llk"' Ttirk inkılabı havret "ve takdirle celbetmeye ~ok ehemmiyet ,·ermelfsi- olarak toplandı, federasyonun faaliyet Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) - Rü· 
takip ediliyor. ı :. te be~ yazılımmln hu niz. Esasen 'rlirkiye a!'lıırı atika~ı ~·e raporlarını tetkik ,.e bütçe~ i tasdik auınat umum mUdtt~l~fUnUn lstan~u~a 
ilttlyaea cernp ''ermeğe ~ah~acafrm. ~~zel ahll.lerile _huna ~~k mUstaıttır. etti. ta§lnacağı :haberlerını umum mudur 

'ffl k · k ı · b h. ti · G · 1 "' üphesiz kı bu yüzden bırcok para. kP.. tekzip etti. r · ın ı a ının ma ıye nı, azın n .. .. 
şa~lyetinl. 'fUrk kadınmın ziraat \e zanacak ınır;. Fakat kazandığınız yal- Maıı·ye müıteıarlı1Wı TASDiK EDiLEN BEJ~EDlYE 
e• hayatında, fikıi ,.e fyast hayatta ih nız para olmıyarak. her sene yüz hfn· fS 1NT1HAPLARJ 
raz ettiği me,·kll tanıtacağım. Gazinin lerre do t knzanacnk rnız... Ankara 22 (Yakıt) -- Maliye Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) - A· 
sôn senelerde taı·ih ve arkeoloji ile /1. O. 1'. mllıteıırı Ali Rıza Beyin vazife· raç. Kasaba, Sa1ihli, Deyceğiı, 'l'rab-
menul olmn ı Amerikada btiyiik bir a· sinden alınarak yerine Burdur ıon, Şarkıtla, Kastamonu, Adalar, De-
lika ile karşılan mı tıı. nu tetkikat n Ali Rıza Bey meb'usu Salih beyin getirilece· ılizli belediye intihapları devlet ura· 
netayjci hakkında da ynzıhn- yazara· s'ınca tasdik tdildi. 
jnn. Kariledmin rn çok 'l'iiTki.)eye da· Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) ğine dair bir gazetenin verdiği lZMlRDE HEYELAN 
ir yazılarımı merakla 1>ku) nt'aklarnıı - Sabık Antalya maarif emini haber doğru değildir. Salih B. 
zannediyorum. Ali Rıza B. Erenköy lisesi coğ· uaseh Maliye mllsteıarlağınd•n 

Tcilrk inkilabının kunetini in an rafya hocahi1na tayin edildi. tekaüt edilere~ meb'us olmuıtur. 
en b i AnkArad~ anlıyor. ~" ) irmi e· Muvakkat bütçe Sivas mekteplerinde 
ltt evnl bnbamla birlikte Ankaraya gel Ankara, 22 _ Hükumet ma· Ankara, 22 (Vakıt: Telefon) 

lzmir, 22 (Vak'ıt) - Dün gece Bur
novada bir heyelln oldu. Bo§ bir ahır 

yıkıldı. Bazı duvarlar tat1adr. ı ·uru . 
ra z3yiat yoktur 

SOGUGUN ZARARI 
mi§tim. O zaman şehrin en büyük bi· 
"uı olan Ta handa kalmıııtık. nkua yısta toplanacak olan yeni - Orta tedrisat umum mUdürü Iımir, 22 (\'akıt) - Manisada devam 
.Ur,anın ortasında bir yığın kerpiç meclise muvakkat bir aylık but· Fuat B. maarife ve mekteplere eden ofuklu o ha\·aJide baflaı-da ya. 
evden ibantti. neş on sene içinde > cp ç• verecektir. ait bazı tetkikat için Sivıaa aitti. rı yarıya ıiyan yapmıştır. 

-

Kurultay 
10 nisanda toplanma· 

sına karar verildi 
Ankara, 22 (Vakıt: Telefon)

Tilrkocakları merkez heyeti bugiill 
toplandı. Kurultayın 1 O Nisanda 
toplanmaıını kararJaşbrdı. Karat 
yarın bütün şubelere tamim edi
lecektir. 

""""" 

( Ost tarah 1 inci sayıt ada ) 

birıey olmadığl gibi böyle bir
ıey de varit ge>rülmemektcdir· 
Gerek cemiyet, gerek mensup" 
lan taraf mdan hOktımetin kanu• 
ni mevzuatı haricinde bir hare
ket de vaki olmamııtır. Fesh 
haberinin doğru olmadığı düıl 
vali muavini Fazh B. tarafındall 
da teyit edilmiştir. Mumaileyh 
bir muharririmize şunları ılSyle" 
ıniştir: 

"Ne berberler cemiyeti, nede 
cemiyetin idare hey'eti fesbedil· 
memiştir. Yalnız berberlerin ge" 
çen cuma gUnU yaptıklan umulllf 

içtimada, cuma günleri dükkiıı" 
lannı açan berberlerin taıyik v• 
manen tehdit edilerek dllkkklll* 
)arını kapamaları istenilmiıtfr. 

Hiç bir kimsenin diğerinin karın• 
mani olacak 4ekilde cebir 11• 

taıyik yapması doğru değildir· 

Bu noktadan tahkikat yapılmak" 
tadır.,, 

Bcrderler meı'eleaile dün 1-1. 
fırkası Istanbul merkezi de met• 

gul olmuf, berberler cemiyeti 
··rk · t ı·1 .. •·" reısı ır ayı zıyare e mış ır. 

BU DA BiR MESELE 
1 1 

Berberliğin sanayii nefisedeO 

olup olmadığı hakkında yapılaO 

:nünakaşalara güzel sanatl.t 
akademisi mildilrü Namık lanıail 
B. ıu ceYabı vermiştir: 

11
- Baıka memleketlerde bet" 

berlik, sanayii nefise akader11i• 
!erine merbut fube halinde de' 
ğildir. Yalnız berberlerin d• 
mUstakil akademileri vardır· 
Terzilik akademileri gibi. Malu_. 
ve kllaik manada sanayii nefi1 
mefhumunda berberlik dab' 
değildir. Bununla beraber, A"' 
.ruRaCla gibcl saç müsabakalıt' 
gibi müsabakalar yapılmaktadıt• 
Bu itibarla berberlik, alelidf 

sanatların da fevkinde güıellilıl' 
alAkadar bir sanattır . ., 

Fehime H. - Annemin hiraz Etraftakiler, demiden gelin a- dınız mı? 
ainiri tuttu da... leyhinde zehirli sitemler saçan bu, Çelebi - Hekimlik bir t'' 

Yasaa: Hüseyin Rahmi 

vardirmek için bir Aynaroz papası 
hulup çaiırınm .• 

Büyük ana - Sen dururken 
papaa çağırmıya ne hacet. Senin 
kararmıt imansız kalbinin yanında 
papaı ehli cennetten ıayılır •.. 

Filc&of - Papazın kayı\Anaaı 

mezara girdiğin vakit münkir ne
kir tepene dikilince bakalım ne ce· 
'9ap verecek.sin? 

Kaynana - Onu sen düşün ... 
Filesdf namını aldıktan sonra Al· 
laha ve kullara kartı irtikip etıne· 
dilin imansızlık ve hezeyan kalma· 
dı. Şimdi de münkir nekir ile eğ
Jeni):onun. Bunların hiç birine İ· 

lcl&I Hanım bUyük anaya doğ- buru9uk aizın timdiki bu ate9li pu yok... ti'' 
ru bakarak: ıelerine hayretle "baka kalırlar.. Damat Bey - Ne damek? 

- Ah hanım neneciiim Alla· !cli.l kaynanası Fehime Hanı· tunun beti benzi kül gibi.. fi" 
ha emanet.... mm elinden aldıiı kolonya suyu Umrani Bey saatini çıkarıp 

Yanına yaklatır. Koca karının ile ağır airr büyük ananın nabız- tanın nabzn~ı sayarak: ~ .. 
iki elini ve yüzünü ıeve aeve öp- larrnı ıakaklarını uvarak. - Nabzı doksan dokuz ... 1 ; 
tUkten tonra namzını ve hareketi- - Hanım ninecijim ıen merak Bu kadar yüksek daraban• ııı' 

nanmazaın. Var mı imit? yok mu ni muayene ederek: etme .• Ne rahatıııbjın oluna bana etmiyor musunuz? (' 
imiı. Kalıbı dinlendirdilctea .onra - Namızlan fazla atıyor. Ate· ıöyle .. Senden batka hiç bir ıeye BUylik nine - Etmezler ~ 
anlaraın... ıi de yükaek ... Biçare kadın cidden ıheımmiyel vermem. Seni kimseye rum ... Onlar beni ölsün diye 

Çelebi iti latifeye döluniye ui· haıta.... ezdirtmem. Benim bir eaar~t arka- liyorlar. et"", 
raıarak: Büyük ana ıördüiü &Nnimiye· daıım var. Karanfil dadı. Oğlu İ· Damat bey - Allah gö•t i 

- Şimdi ahrete aittin ıeldin ... te mukabil bir feveranla ıelinin el çin kurtarmala uğrattığı bir miras sin hanımnine senin ziyaın bO 111' 

Obür dünyada ne ıördün biıe an· leri~e ıardır. Bu defa yapma de· davasının pe9inden dolaııyor. Bir için büyük bir felaket olur.~~--· 
lat bakalım.... li1 cidden ailıyarak: kaç gün sonra buraya gelecek iki- evin temeli hepimizi bir .ar• .,r, ~ 

- Ne mi ıördüm. Aiıını aç· - Y avrucuium Allah tenden mia sana ıül ıibi bakarız... tan şirazesisin. Senin yerı"e 
~ut koca bir cehennem baban1 bek razı olıun .. Demlndenberi burada Bu sırada merdivenden Umrani lelim sen ~ağ ol.. .,,~ 
liyor... ölüm halleri ıeçiriyorum da tepe· Bey iner. Koca karının etrafında· Koca karı - Aizını .f> ~ 

Bu eanada !dal hanım merdi- me dizilip türlü istihzalarla yalnı~ ki toplantıya bakarak: yavrum. Kaç defa böyle ölU:, ~ 
venden iner,k: aeyrime bakıyorlar. Hiç biri n.o ....... ~ayır ola ... Ne v•r? . . likele~i .~eçirdiın de d..m~;,,ı' 

- Sabahleyin bir pe.rça odayı n~mzımı yokladı. N
1

e de hareketı• • :e~1me H.annn - Annemı bıraı cak tozu~. yabana bu .fi ~ 
derleyip toplıyordum... Atairda mı .... Gel ben de ıenı doy• doya ımır örseledı de... dam aaatm1 çıkarıp ta bır rıll 1Jİf 
sesler itittim ne var? öpeyim. Elmas gelinciğim. Damal Bey - Hekim çağırma· cik nabzımı saymadı .. Onl~) 

'(Bitmet11 , 



Bu• aiz de şaşın ! 

t.... ............. 
ı.tçe ~ 

adblrcllr 

Ba hadise bir arkaclllflDllP 
zm bapla relml§tlr. Bize !iT 
le anlaU:ı: 

TeıUa elrkeUala bin naz 
" ....... llı akU ... U'JDDI 
talmit umuı ceUnc:e ftldt fn 
Wmedeıt taludl•r ef•cll he
•en~ UJU11 çalar. 

Biden tftsltt atınak için 
de~ biJ'l• tahaildar eteneli 
pe ıeJq ve usulu bir kilıt 
bıraPut- Bu ihbardan iki Uç 
sin 9811ra - SU)'Ull btlılMtiln 
lr.tilld.- keltutle - hemen 
,_.,.. alıp •etnaea tfrketla 
~ venuiae ..Uısa ve e
limin 7 ıa•rt 93t taıillH bir 
mak.baz aldık. Taı.attdar bı· 
~ ihbarname tprlne pa 
ra71 a1mat t~ •J'lll 9 unda 
n•I bea IJıllft1I ....... ettik· 
teaı •ki &il• IOIU'a Ulaar eve 
ıel~ ve beni bııı-ayınca 
ariılc ıemr retemlfeeefinl 
,.. parayı lnerkeze g8nderme 
mlzt lmlr lkhtd ldr kınam 
Ufıt lllrabu1o .. ba ..... 
4ı ........ amma aldırlf et. 
...u ... Talıslldar ıntıkeZt el 
deeek ve benden ~fi ala. 
ıaadıtnu e81Uyecek fakat 
merbzclen 1tendfsble wslyet 
anlatılacak; hen blJle ııllflatl ,.,. .... 

Fakat ne ıöreyma bu mee
eleden daha fkl glla ge?r ıeç 
... blzhn su keiOdL 

D •edik. Bu it her halde 
bUlm Jan. verıntdf~n 
eltili, •11latereın terk08 flrke
Uıiin bu zaJDan)d dlveleriıı· 
den biri olacak. Yarın delilse 
8bflr gln akmata INlflar. Bu 
da yann, ta• Mlds gtbl geç
ti artık daha fazla sabred• 
•udik 'inkü gplara bir 
hayli para vermit,tilı· IC0111ş11 
)ardan İfi iskandil ecl.fnce an 
ladık ki yalmz bfı ıasusuz. 

Meferse 9lrket Hllim '1 
martta verditim parayı tak-
ıUdanam 9 ela ~r flteıııe 
ille iktifa etmemit te ayın 11 
inde suyun keaihıiltini emret 
miş imiş. 

T.tsoe tirkd' heabıa· 
tlüi ........ "~ •ltttriı.ri 
Np •)'lllütüf ıneharetJne 
lliı de..,. .... 

Biz.de 1ı1tabm! 

I . ~~ --~··•)'Ol' µ 

lı anbu'da babiir 
ETRAn A ISK 800UK VE 

KAR VAR 

Dön ballann ilk paU idi. Bir 
baftacı.beri aoak ve ,aıaepiı: 
ICfell haYa NDki k•vuıtuiu 
&ahan td•it edi1ormuı ,tbi 
birdenbire açta ve lştanbul par· 
lak bir pefln altmcla bu ilk, 
....... llahl llef'eH ve sıcak ..,u. 

Amtdoludan ıelen habeder 
ile oralarda bAll. tiddetli kar 
fatıaalar111111 bilkilca drcln;oao 
Karadeniz sahillerinde karm ir· 
tifanın tokuz ıanthni boldu
ğuna bildirmektedir. 

Ba ton kar Aaıdoluda me&• 
raata çok tea r etmlt tifek aç-
11111 buluDan aiaçlar O&eriade 
ehemmiyetli haıar yapGUtbr. 

Kandilli r a11t merkezinin ver· 
diği mal\imata ıöre hava bugün 
de açık v~ gOnqli olacak rDıılr 
lodost.an eaeeektlr. 

Temizliğe dikkat 
Memaa fiilleri yapanlar 
~~acaldar 

Zabrtai bel~iye laUmatnuıesiıdn 
8 inci ve 239 uncu ntaddeleri, sokakla· 
ra tükfirmek sflmkUrmek, abdest boz· 
mak, süprilntll dökmek gibi hallere 
mani olunmUDU ve bunlan yapanla· 
nn cesalandmlmuı amirdir. Şeltrin 
temlsUtl meaelesl tehir meeUsbün ge
çea fçUmaında ıiirU,UIUrken tflkUren· 
lerin ve dlfer meD\DU fiilleri 7apanla
nn cealannlmaaı hususu tespit e
dilml§tf. Deledfye sıhhiye m8d8rf7eti 
10n yaptıtr teftlpt neticesinde polis 
memwrlam11a bu itlerle h~ alAkadar 
olmadJtını l'ÖrJDflf, llelecli1• rı,uetble 
müracaat etmt,ıtr. Dla belediye riYa· 
aeU btlttla bymakamlara 1eni bJr e
mir sl•dermit bittin resmi beledfre 
memurlannm dikkat etmelerini mem· 
nu hallere cUr'et edenJerfn tld· 
detle tecziyesini bftdlrmiştir. Bun· 
dan başka polis ıntldtll'lyetine 
de bir &eıkere yazıllQlf, btitfin POlille· ................. ~ 
uaJar ••Umda ... t ,...,.ıan WJ.. 
dirllafPlr. 8e)'ı11efer memur~ 
otom6Mlteıt ...... lmntrel ettikleri 
sftıf ,..,, pap ,.u. .. mufan •an· 
_.. ialÜlllll yerlerde Mllaa .... .._ __ .....,_. ..... __ ~ıa n ftlllerl ,..... p,..acbil&U kontıol 

[, ~.... 4 .J 
Yenı~ne 

eflecekJ.,..r. Bqadaa, bafke. polJtJer 
..ıaaııe aralanndaıı da &Hk ınk p~k 
nlerla inini " sokakları JdrleCenler 
luallmda taldl»at ,..,.eaklarclır. !ıs
hl,. mUlri,.U telrln teınU blT hal•e 
batadurul•• kin ••••1 atifeül!
Jer ,.-"""" karar vermf,_.f• 

Seyyahlara mOtkllAt mı? 
SEYYARLARIN .AZALIUSI 

lKT184DI BUllMNıA 
LlJWWl 

&iRP ..... d~ 
·~·..=r~ ,., .. .;y. 
~ mlitan ·r~ ıeıelere 

=. tle çok .mır. !JIBle kactar 
. ....;...a. daU ,eleeektlr. 

.~ .. a....a.-i ifllılik 
ve buhrandan fiklyet tbMkt .. 

6A:O.t ,..ıc,J ~leriaden 
bir i1at1 'a hUWlta dlror ld: 

• • .-111 .. ,,........ az· 
....... u..-ıikbM411hub. •d• ilul ·~ . F.ar.t 
~ IJifld.r,t.-:: 
kilatta q hu.tUifa 1J1Dhiaı falı 
.mu tefkll etmektecltr. 
Ş.hrWtde W. veya iM ~ 

kalU4mt nMit ~e ~eCek 
"1J•W~rı ~ewadi mentl•.~t;lllle
lci -'•4=\Je~c· YIJ• clOff
qaleesino IOzuii( owadıjı laalcle 
bqracja Tts~ i,t...,e"t~ •e öe~ 
atmmaktadir. 

!••ra pau~ usua -.da
ya mu~~utun-

;:sı:~lraa:=:: 
pardll aru.wa bu llll'etle ıtlt
riqsisde bir rGn kalacak .&aa 
.. ,,....., .......... Qtak-
t• ı..wl_.ekt•. Camı,.._ 
Jeri pul bulunmama11 11fl ltir 
mO,kil&ta sebep olmaktıdar. 

lstanbul ağır ceza malllseme
ıinde don CeUit H ... la a'r
kadatlaF1aın mubakelieli• d,e.. 
••m olunmuş; son oahitler dla
lenildikten sonra tetkikat bltmlf, 
mftddeiumumi Blia baneddin Bey, 
esuı hakkında iddianamuini 
ıerdetmiftir. 

idd'- malcamı, mbaualardaa 
Muıtafa otlu Kızımla AH ojhl 
Saimin, Tavıancılda iataefOll 
gazinosunda oturaP Ahmedi, 
bı,ıkla dokuz yerinden yarala· 
dtia •bit g6rmüttlr. Cellat ffa .. 
.. DJD a.t bekçisi Ymufu lldll-
mekten beraatmı, Kızım, Sabri 
ve Atıfla birlikte CeDAt Hı..
kayınpederinin evine l..u 
etmesi cihetine geliace,bunun da 
ıabit olduğunu ileri allrerek. bu 
cihetten d6rd0Dede caa farWDi 
fatemiftir. Bundan ıODN, ..... 
faa yapılmıı, muhakeme bltndt
tir. Karar bildirileqktlr. 

ROŞVBT DAVASI 
Fuat Efendi iamilldo l:air p6 

memuru aleyhindeki rtlpet .._lr 
davuında, lıtanbul blrind cea 
mahkemeıi,rOfveti verclfifme~ 
bahis olan iımai &Efendi ileberaber 
yermei• deWet ettiii sne\'11111.._ 
hia olan Ali Efendi haklmada da 
takibat yapdmak llıere, etrakt 
mtıddeiumum!Uie iade etmfttir. 
TEFTiŞ HEYBTl REiSi ANKA._ 

RAYA DöNDO 

Şeker bayrammdan enel ı.. 
tanllula plen adUye teftlt M-
1eti reisi Selim Nafiz B., clln1dl 
tirenle Ankaraya dlaailftlr. 
Selim Naflz 8., ıebıimiade bu· 
lunduju müddet za~da 1111fot· 
titlik d.u.iade tetkilratla ..... 
sul el_..mr. 

Fahri B. geldi 
Posta " Telsıaf -.- .. 

diril Fahri B. ewelld .... AıJ. 
karadan ~mlze ......... . 

Fahri B. din iltaahal ft C. 
lata poata merkezl.WO •-' 
bir teftit yaplDlf ve muamellb 
koatrpl etmiftir. 

Fafari B. dan aq...W 9 
presle tekrar Ankara,. .._.,.. 
tir. 

Beraetten sonra dava 
Evvelce Wr ibltu lwlaı ip 

ten et çekttrllmlf olaa-ft ..,. 
t~atla m•'ul ohaÜljl Wifif
daıaa çıkan lzmir polta " 
;raf batmlldQrll Eaver B. 
diainin rtışvet .&dlfı ve ..,.,__ 
IÜ 1Uiiı\ipıel • b .. -mdaJ)a• 
~re ....,_ 
naq tllccar Boldaahıade AluHt 
beyi dava ~ c>ıı ~ bta Ura 
tazminat iıtem~ıtlt. 
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.. - ·· -~ .GUNUN====== i İŞARETLERİ 
Harp mi, 
Sulh mü? 
"-Harp mi, sulh mü? 

'.- Bir taraftan konferanslar, bir ta· 
raftan sulh propagandaları, tahdidi tes 
lihat Jaflan.. itilaflar = sulh ı 

* "' ·~ 
Dünyada 40 milyon iş.siz vardır. 
1870 senesinde dünyada bir milyon 

ton çelik istihsal ediliyordu. 1913 te 
87 miJyon tona çıktı. Bugün dünyada 
çelik istihsalatı 121 milyon tonu geçti. 

Kalay 3 35, kurşun % 44, bakır% 94 
yün 310, pamuk 310, petrol-% 307, 
kauçuk % 690 artmıştır. 

Bütün sınai istihsalat vasati ola
rak, % (17) fazladır. Buna mukabil 
fazla istihsalah kullanacak insan mik
tarı pek az artmıştır. 

Bu fazla malları kim kullanacak! 
Bunları satmak ]azım, bunlara mab 

reç bulmak zarureti var 

Yine biz biliyoruz ki, dünyada mal 
aatanlann malları ellerinde kaldı mı, 
bilyük bolluklar büyük kıtlıklara ve 
nihayet harbe sebep oluyor 

Kısaca söyliyelim : 
Fazla istihsal = harp. 
Şu halde dünya sulhe değil, harbe 

gidiyor. Edebiyata, diplomatça lafla
ra rağmen bir gün bir taraftan borular 
çalar, ve toplar gürlerse hayret etmiye
lim. 

Türkiye dünya vaziyetini Ankara 
stadından emniyetle seyrediyor. 

Dostlar ruhlarmızr körletici, iğfal
kar sulh sözlerile uyutmamak için dün 
ya istatistiklerini şöyle bir okuyuve-
rin. 

Sadri ETEM 

içki r!f ~·n anları 

1 San'at aleminde 

Münürün konseri 
Münür Nurettin bu seneki 

ikinci konserini evvelki gece 
Fransız tiyatrosunda büyük bir 
kalabalık önünde verdi. 

Verdiği konserlerde itina ile 
SE:\'tiği parçaları teganni eden 
bu san' atkarın kıymeti hakkında 
söz söylemek lürusuz. 

Onu bu bahisle iyiden iyiye 
uğraşanlara bırakmalıyız. Fakat 
ben evvelki akşam, Münürün 
okuduğu parçalara karşı halkın 

gösterdiği alakanın şeklini tetkik 
ettim ve gördüm ki halk, eski
den kalmış veyahut yeniden 
eski tarzda yapılmış parçalara 
değil, Anadolu köylerinden &el
miş, yahut onlardan ilham alarak, 
onları taklit ederek yapılmış 
havalara ellerini çırpıyor, onları 
tekrar ettirmek istiyordu. 

Bu bahtiyar havalardan bir iki 
tanesinin bestekan bile meçhul
dür. 

Musikimizde garip garip isti
kametler vermenin tecrübe edil
diği şu snalarda, görülüyor ki, 
halkın 1evki o istikameti kendi 
kendine bulmaktadır. 

Edebiyatımızda asırlarca ara
bın acem süzgecinden geçen 
aruzu ve onun net"cesi olarak 
acem ve arap sanayii nefisesi 
hayatları, hülasa zevki bükum 
sürmüştü ; lakin bu şekildeki 
edebiyat köyde değil, şehirlerde 
hükümran olmuş, aruzun gazeli 
ve kasidesi saray divanlarında 

ötmijş, köy kulübelerine ve ya 
bani ç' çeklerle süslü dağ baş
larına gidememişti. Köyde ve 
trmak başında köylü kPndi du v-

Nasıl adamsınız ? 
Grafoloji mütehassı•ımız cevap veriyor 

1 - Hassas karakteriniz var. Nik- de bedbinsiniz. Zevkleriniz pek basit
binsiniz. Her şeyin bir an evel bitme- leşmiştir. Çalışmaktan hoşlanmama· 
sini istiyen acul ve biraz mütereddit nıza rağmen menfaatiniz icap ettirdiği 
sinirlerine tabi, her şeyden çabuk alın- için hiç şikayetinizi izhar etmeksizin 
gan hasret ve iştiyakları çok çalışmak çalışırsınız. 
tan yorulmaz fakat daha fazla zevke, 10 - Ciddi karakteriniz var. Umu
süse meraklı, az kıskanç, hiç kanaat- miyetle tam ve olgun bir adam haleti 
kar olmıyan birisiniz. Okumaktan hoş ruhiyesine sahipsiniz. Ciddiyetten ol
landrğ1nrzı iddia ederim. Her şeye duğu kadar, temizlikten, çalışmaktan 
rağmen kendinize emniyetiniz var. hoşlanırsınız. Bazan asabileşirsiniz fa 

2 - Dürüst karakteriniz var. Dik- kat bu o kadar az tesadüf eder ki sizi 
katlisiniz. intizamdan hoşlanmanrza sakin kabul lazım gelir. Size kafi ge
rağmen bu itiyadınız halinde değildir. lecek kadar hassassınız. Biraz müte
Hassassınız hadiseler evvela sinirleri- reddit olmanız tecrübesizliğinizdendir. 
nizde akis yapmasına rağmen hiç bir 

z~man__!e~a. tara~ düşünmeğe mütema- Tu••tünc111er heyeti 
yıl degılsınız. Sız de okumaktan o ka- .... 
dar lezzet almıyorsunuz. Daha fazla 
hayallerinizi tatmin eden sergüzeştler 
sizi mahzuz eder. Nikbinsiniz. Sizde 
çalışmak kabiliyeti daha kuvvetlidir. 

3 - İradeli karakteriniz var. Ta
kip kudretiniz çalışmaktan hoşlanan 
hususiyetiniz sizi aşağı yukarı ameli 
,.e muvaffak biri yapmıştır. Kanaat
karsınız. Asabi ve az hassassınız. Gö
rüşleriniz kuvvetlidir. M:ınhaza henüz 
tecrübelere, okumağa görmeğe çok 
muhtaı;sınrz. Umumiyet itibarile iyi 
biri~iniz. 

Dün Ankaıaya gitti 
Türk tütüncüleri namına hü

kumetten mühim ricalarda bu
lunmak üzere Ankaraya gönde
rilmesi tekarrür eden heyetler 
dlin mmtakalarmdan hareket et
mişlerdir. 

Bu meyanda İstanbul heyetini 
teşkil eden Alaiyeli Mahmut, 
Fesçizade Ziya ve Hüseyin bey
ler de dün akşam Ankaraya git-

Bugiin bir içtıma yapıyorlar gularıaı kendıne mahsus veziüle 

4 - Ciddisiniz. Dürüst olduk~a her 
türlü mesai size lezzet verir. El ve 
ayak işlerinde fikir işlerinden fazla 
rnm:affak olmağa miisteitsiniz. Has
sassınız, fakat hassasıyetiniı hiç bir 
zaman kafa işlerinize hakim olamaz. 
Nikbinsiniz. Dikkatli ve takipten yo
rulmaz, iyi ~öritşlü birisiniz. 

mişlerdir. Samsun ve İzmir mın
takaları için seçilen ikişer mu
rahhas bugün Ankarada bulu
nacaklardır. Heyetler Ankarada 
müşterek teşebbüs' er yapacaklar, 
bankalarda merhun bulunup 4 
nıilyon lira kıymet takdir edilen Bugün saat ı:; te Tepebaşı tiyatro- terennüm etmekte devam etmiş

c;unda Yeşil Hilal cemiyeti ve içki a- ti. Onun zevkini l_,ulandırma:nası 
leyhtan gençler heyeti bir müsamere · c! d' k' b Ü d b" 
verecektir. Duhuliye ücreti alrnmıya1 ,. s~yesın e _ır 1 u~ n .. e_ ~ ı· 5 - Asabiyeti az .herşeye uygun, 

basit keyif ve zevklerinden başka bir 
şeyi olmryan az hassas, çalışkan, inti
zamdan hoşlanan dikkatıi, iradesi ken 
disine J\:ifi, iyi düşünen umumiyetle 
haluk, az okumuş, nikbin, nezaketile 
tanınmrş, bulunduğu muhite intibak 
edebilir, kanaatkar, çiJe ~ekmiş insan
ların hayattan korkusuna benzer his
sin zebunu birisiniz. Amelt tarafJan
nız kuvvetlidir. Menfaatinizi müdrik
siniz. 

rak sırf içki düşmanlığı gayesini ta- yatta şehırde kenClı o!çusune 
mim için yapılan bu müsamerede kon· rücu imkanını . bu 1muştur. 
ferans verilecek, ko11senratuvar talebe- Evvelki a~ şanı Mi'nür'ün ver· 
Jeri tarafından müntahap parçalar ça- diği kor serde en fazla alkışla· 
lınacak, cümhuriyet gençler mhtelif nan ve salonda ki ha ka • 
iki piyes temsil edecek ayrıca canlı neş e 
tablolar gösterileccl\tir. Bütün mck- ve heyecan sunan parçalara dik-
tep idare heyetleri Ye talebe mümessil- kat ettjğim zaman hissediyorum 
leri dant edilmi~lerdir . ki edeb yatta l.öy zev!<inin şehir 

inblaarlarda 

Bira fiatları 
Müs~irat inhisarı bira fiatlarının 

indirilmesi i~in Domonti şirketile te
maslarına devam etmekte.dir. 

İdare ayrıca müski rat fiatl~rınrn 
da tenezzülü için uğraşmaktadır. Pi
yasada 250 kuruşluk rakı şişelerinin 

satılmıyacağı doğru değildil'. 

Biz~ 

ANKARA CADDESİNDEKl 
AGAÇLAR 

Belediyenin Divanyolundan Babıa
Jiye doğru başladığı ağaç budaması 

ameliyesine vilayet konağı önünde hi· 
tam verilmiştir. Başlanılan bu iyi işin 
valayet konağından aşağıya, Ankara 
caddesine de teşmili her halde çok 
musip olur f i.krindeyiz. 

Belediyemizin nazarı dikkatini ceJ
bederek başlanılan bu iyi işin devam 
ve hUsnü intacmı temenni ederiz. 

KARANLIK CADDELER 
Karilerimizden aldığımız birçok mek 

toplarda Ebussüut ve Hocapaşa hama 
mı caddelerinin en işlek bir mahalle ve 
oteUerin civarı bulunmaları hasebile 
kesif bir mıntakanın merkezleri olduk 
lan halde 13.mbasızhktan zifri karan
lık ve geçilmez bir vaziyette bulunduk 
Jarrndan şikayet edilmektedir. 

Bu hakh şikayet üzerine belediyemi 
zin ehemmlı:etle nazarı dikkatini cel· 
be deriz. 

zevkine ettiği efendilik, pek ya · 
kında musikide ·de kendisini gös· 
lermek zaruretindedir. 

Muhtelif tesirler af tanda kal-

6 - Asabi karakteriniz var. Görüş
leriniz hakikate daha yakındır. El, a
yak işlerinden ziyade kafa işinde mu· 

mıŞ olan parçalar arasında kendi- vaffak olabilirsiniz. Hayatınızı teva
nin öz ve pürüszüz havalarını bu· ıua ve tuttuğunuz işi her ne pahasına 
lup çıkarabilen bir halk. istik· olursa olsun neticeye isal hnsusiyeti
balde banki neticelerin işlenme- nize medyunsunuz. Az hassassınız. 

Dikkatiniz azdır. etrafrnıza kendini.ti 
sile kendi duyğularım ifade et-. • _ _ . beğendirecek hususiyetleri haiz, nik· 
mek ımkana olacagını gosterdı... bil\o biraz actil ve mütereddit, çalış. 

Bunu bir muıiki münekkidi ola- maktan yorulmaz birisiniz. 
rak degil, oradaki halktan birisi 7 - Ciddi karakteriniz var. Hadise-
olarak yazıyorum. ler size baslt bir şekilde akseder. Mü-

Bu günün ve yannın musiki nakaşa ve muhakemelerinizde daha 
üstatları bu nokta üzerinde dur- fazla iradenizin tesiri altında kalırsı

nız. Ameli taraflarınız kuvvetlidir. 
malıdırlar. Biraz asabisiniz. Takip kudretiniz var. 

M. N. Nikbinsiniz. Kanaatkar değilsiniz. 
Bu akşan1ki konser Her şeyi ekseriya olur kıymetinden 

Bugünlerde şehrimizde verilen fazla veya noksan eehemmiyetle teJak
konserlerin miktan artmaktadır. ki edersiniz:. Maahaza iradenizin ha· 
Evvelki akşam Münür Nurettin kimiyeti altında olmanız sizi etrafını-

za faydalı biri yapmıştır 
B. bir konser vermişti. Bu ak- 8 _ Az hassassınız. intizamdan, 
ıam da aan'atkar Tamburi Refik temizlikten hoşlanırsınız. Dikkatlisi
B. , T epebaşı belediye tiyatro· niz. Hemen hiç asabiyetinize kendinizi 
sunda bir konser verecektir. terketmezsiniz. Çalışmaktan hoşlanır-

Sen f onik konser sınız. Ameli tarafınrz çok kuvvetlidir. 
Kanaatkarsınız. Hadiseler size ekse-

T ayyare cemiyeti menfaatine riya olduğu gibi akseder. Muhakeme 
3-4-931 Cuma günü saat 18 de ve münakaşalarınızda ameli biri gibi 
Tepebaşı kışlık tiyatrosunda menfaate mütemayil karar verirsiniz. 
deniz orkestra heyeti tarafından Nikbinsiniz. Nefis san•atıara heves ve 
fienfonik bir konser verilecektir. istidadınız fazladır. Umumiyetle iyi 

adamsınız. 

MACAR SEFlRl 

Macaristan sefiri M. Ladislas 
de Tahi dün memleketine git
miştir. 

M. Tabiye maslahatgüzar M. 
Antol Urleine vekalet ede· 
cektir. 
• 

9 - Asabi ve mütereddit karakte
riniz \·ar. Her şeye kanıksamış en mü
tevazı şeyde de mihaniki çalışmağı iti
yat edinmiş görüşleri hatalı olan, bir
az acul ve dikkatsiz birisiniz. Her şe

yi ya az veya çok kıymetle muhakeme 
eder ve ekseriya hissiyatın ve asabiye
ti" zebunu olursunuz. Ne Tiikbin ne 

tütünlerin kurtanlmasını ve bilhas· 
sa tütün idaresinin tüccardan 
mübayaada bulunmasını istiye
ceı<lerdir. 

Tütüncülerin bu arrularmm 
kabul edilerek ilk heyeti vekile 
içtimaında bir karara raptedil-
mesi çok muhtemeldir. 

Diğer taraftan tütüncülerin bu 
teklifi tütün inhisar idaresi tara
fından iyi karşılanmamıştır. inhi
sar idaresi erkanından bir zat 
bu hususta demiştir ki: 

- " Buhrana çare olmak üze
re · idarenin tütün satın alması 
Heri sürülüyor. Bu her zaman 
işittiğimiz ıeydir. inhı sar idaresi 
kendi ihtiyacı için mal alır.,, 

Harici ticaret ofisi tarafından 
yapılan bir tetkikten anlaşıldığı· 
na görede memleketimiz de 927 
senesindenberi kalma istok mal 
v;ırdır. Eu malların ekserisi, 
Artvrn, Düıce malıdır. Son za
manlarda iflas eden ticaretane· 
lerin elinde fazla miktarda Trab-
zon, · Artvin, Dfizce mallan bu
lunmaktadır. 

BEHÇET B. 

Tütün inhisarı umum müdürü 
Behçet B. diin CibaJi fabrikası
na giderek teftiı etmiştir. 

Ömer bey 
Emniyetı umumiye Baımüfet

tişliğine tayin edilen eski İ zmir 
polis müdürü Omer B. şebnmize 
gelmiştir. Ömer B. bir ay kadar 
burada kalacak ve polis işlerini 
teftiş edecektir. 

Server B. tah kikat için 
Bursaya gittı 

Mülkiye müf ellitlerinden Ali 
Server B. Bursaya gitmışlir. 
Server B. sabık Serbest fırka 
lideri Fethi B. le Bursa valisi 
Fatin B. aras10da belediye inti
habatı ve fırka t~şki ' a ı sıra sın
da tabaddüs eden münakaşaJara 
ait tahkikatla meşS[Ul olacaklar. 

- Falan namzet! 
- Filan namzet! 
- Beriki de namzet! 
- Ay o da mı namzet! 
- Bizimki bu sene namzet" 

!iğini koyoııyacakl 
- Telgraf çeken namzet.. 
- Mektupla müracaat eden 

namzet ... 
Bugünlerde en çok telaffuı 

edilen iki hece fU namzet h~ 
celeridir! 

Bu iki hece bana nedense 
umumi harpte askerlik ettiğimiı 
zaman bizim bölükte bulunall 
köylü bir onbaşıyı babrlatıyot· 

Onbaşı, "namzet,, kelimesini be" 
ceremezdi de ' ·namzaç., derdi. 
Eğer gazetelerin yazdığı gibi 

bergüo yüzlerce müracaat otu" 
yorsa tabiidir ki ışın sonunda 
bu namzetlerin çoğu namzaç ola" 
caklardır. 

Tul daireleri 
Çocukluğumda kolay: kola1 

akıl erdiremediğim ne olduğund 
kavrıyamadığım iki şey vardı; 
b risi ilmihal kitabındaki zührD 
ahır namazının ne olduğu, birisi 
de coğrafiya kitabJQda ve harİ" 
talardaki tul dairelerinin nedeaı 
çizıldiği idi. Meğerse, ben bü ı il" 
yecekmişim. Saçlarıma ak dii" 
şecekmiş ve o zaınan bir kadıo 
şc.ıir uzun bir seyahatten topla" 
yıp getirdiği şiirlere " tul daire
ler:» ismini verecekmiş. 

iffet Halim Hanımın bu mini" 
mini şiir kitabı şimdi önümde 
duruyor. 

Bu kitabın güzel şiirleri11İ 
tenkit edecekler çıkabilir. Beo 
burada iffet Halim Hanımı11 
bir şair sıfatile nazarlarındlki 
harikulade nüfuza bir defa 'l'Ja" 
ha hayranlığımı arzedeyim. Zir• 
benim en se:i bir trenle ortı 
on iki saatte katettiğim bif 
mesafenin ötesini şairin bir ba· 
kışta görüverdiğini yazan şiit 
bu <<Tul daireleri» ndedir. 

'7oolK Jq,,te 

borsa nız ~ uınanı esi 

KAÇ LlRA HAKKI HUZUR 
VERİLMİŞ 

Yeni haz.ulanan t icaret ~ r d' 

sı nizamnamesini yapmak çiıl 

borsa meclisi azalarına 22,t,,oJI 
lira hakkı hüzur dağıtıldığı ha~ 
kındaki neşrıyata t icaret müdii1' 
Mubsin Naim • dün şu cevabi 
vermıştir: , 

- Borsanın yeni nizamnanıt,ı 
denildiği gibi birkaç fasıl olıJJ~ 
yıp 116 maddeden mürekkeptit• 
Ve Avıupadaki mümasil rnüel' 
seselerin idare tarzlan, nizao:f 
nameleri tetkik edılerek melflle' 
ketimiz ihtiyacına uygun bir ıe: 
kilde tertip edılmiştir. Bunun i~ 
18 içtima aktedilmiş 13 kişi6~ 
idare meclisi azalarına ( 16o0) 
lira hakkı hüzur verilmiştir. ,. 

Emir geldi , 
Harp malulleri ile evli eo•up efl 

itibarile babadan maaş al•" 

Eytam ve eramile maaş ve i"'~ 
miyelerinin verilmesi için e.O 
gelmiştir. 

Bu emre göre 20 yaşındakiler' 
5 senelik, 21 yaşındakilere 4 ~~ 
nelik, 22 yaşındakilere 3 seo~,t 
23 yaşından 45 yaşına kJ ~ 
olanlara 2,5 senelik ikraı:Diyele 
~nleuktir. ~ 

20 Yaşından kfiçük oJanl• ~ 
da üç aylık maaşlarının "eril.0,;1" 
sine devam edilecektir.Diğerleıde 
maaş ve ikramiye verildiği ~~ 
bunlara şimdiye kadar yerıl 
mekte idi • 



[ Dünvada Olan Biten Vlerakh 

Koca katili kurtuJabilecek • ? 
• mı 

bir hakimin şahitliği 

il 

S - VA!(JT 23 MART 1931 -

UşşaK ştker fabri asi 
Fabrika hakkında yazılan bazı 
yazılara S. Nihat B. cevap veriyor 
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H - İ K i T ı~ 
Saç Kıraliçesi 

Ge~ gün odamda oturuyor. ciga- - Uuyurun, oturun! 
Hmm kıvrana kınana )"Ük elen du· * ~ 11< 

ıaanlarındn hir mevzu arı~·orclum . - !<: fendim, hendenizi tanımaı.sınız .. 
Şöyle duman g ibi hafi f, cfuman gihi Mütekait bir memurum. Tekaüt maa
kıYrak bir me, zu.. şımla. bir iki kü~ük dükkanımın getfr. 

1 Harici Haberler 1 

Jeneral Pangalosun muhake
mesine dün başlanıldı 

Atina, 21 (A.A) - 1928 intihap n.ücadelesi esnasında vuku 
bulan kanlı vak'alardan dolayı jeneral Pangalos aleyhine ikame 
edilen da•anın rüyetine bugün başlanmıştır. Bu muhakemeye 
kartı umumt bir kayıtsızlık ve alAkasızhk gösterilmektedir. 

V AKIT'ın takvimi ~ 
Pauırte5i 23 Mart 931 

Zilkade 

1349 

C.lineıın aoğuıu: .5,59 - batışı 1S.24 

Namaz vakitJerı 
:ıabah Otl• lklndı Akta n Ya:.• 

4 36 12,20 ıs .4 18.':!4 19 55 
lınMlı 

4.19 

Bazan ~~le olur ,.,. l~iz t!ir t~raf- diği ufak tefek bir gelirle alakülliihal Yeni bir rekor Belçikada bir arbede 
tan bizim, bır tm·aftan mısafırlerın fo ge«;inir. giderim. Gazetelerde ·' a7.ılı" B k 1 21 (AA) L . V A K J T 

· · .. Miami, 21 (A.A) - Garvood rü ıe : • - ouvam _ sur fosur içtiiimiı. cigara ,., pürolurrn cı· ... ı· ıen IJuhr"nda11 da o kadı11 fazla b' I I f l b · b- "k 
" " · bir kano otomo ı i e saatte va- darill ünun ta e esı uyu per-

- evet hayret etmeyiniz tütüncülerde ~iitee. ~i r olmadım. Çünkü biz kendi- sati olarak 163 kilometre 756 biz münascbetile diln bir alay 
iftnesi altı kuruşa satılan bir cigara ~ık mı·zı· lJildi' · bileli eYimizde ı;ö-..· le bö.vle t k t t k t'l dUnya B 

" - ., me re a e me sure ı c tertip etmek istemittir. u ta• tı 9kah muharrirler de hu nesneden 1·· -~u.~-adi buhran eksik olmaz. Sofrada ·· • ı. k t 
" ., sur at reKorunu ırmış lr. aavvurun tatbikına müsaade içm~e başladrlaı· - dumanlarile i · eti. tatlı'- 1 Ö"'le :-ık · ık görmeyiz. Aht;ı · 1 1 l .. " 

" " Anıerı 'a< a \aza yuzun- edı'lmemesi üzerine talebe so-Jenen matbaa odasında clgara dumanla nırz, hizmct~imiz )oktur. Yemeği Iıi. -
nndan menu dileniriz. Tütün inhisa- zim köroğlu ı>i"'irir. l\fa~a llah güçlü <leıı ölenler kaklarda gürültülü nümayişler 
:rr müdürü Beh~et Iley, bize attığı cı· kun·etlidir. • Nevyork, 21 ( A.A) - Amc- yapmak suretile protestoda bu· 
praJann böyle hünerleri de olduğunu ifa ... şura ını ttöylemeği unuttum, rikada muhtelif kazalar yüzünden lunmuşlar, bazı yerlerde yağ· 
ifrenlnce muhakknlc memnun olacak} biı· oğlum ,.3,.~ 0 rahmetli hanımdaıt· her sene ölenlerin takriben 100 malar ve ziyankarhklar yapmış-
tır. bin kişiyi bulduğu ve bu yek fl- · d 1 

•hı·, büyüdü, ,,·lendi, bizden ayn otu· nun daimi surette kabarmakta Jardır. Talebe ile Jan arma ar Uatmıyayım.~ 
rur ve Ü\'e) annesinden pek hoşlanma- bulunduğu anlaıılmışhr. Bu ka- arasında çıkan arbedeler esna· 

- Mevza ! dığı için bizim eve çok nadir gelir. :zalara baılıca otomobil şoförle- ıında darüJfilnUnlulardan Uç kişi 
- Mevzu.. Rahmetli hanımdan sonra genç lıiı rımn dikkatsizlikleri sebep ol- hafif surette yarılanmııtır. Yir-
- Mevzu yok! çerke.s kızı aldımdı. Ondan da bir ke maktadır. aıi kiti tnkif edilmiıtir. 
Tam bu Hnada hademe geldi: rimem cariyeniz dünyaya geldi. Ma-

İ rl a ndada bir cinavet Bir deniz kazası - BiriBi geldi. Sizi istiyor! dedi. şalJah büyüdü; annesinin bil tün güzel ,., 
Birclenbire korktum. Terziler ve kum· liği üzerinde ... Ah efendim bendeniıin Deblin, 21 (A.A) - Polis mU· Londra, 21 ( A,A) - Yeni 
pan,alar son zamanlarda daha ucuzu. gençliğimde yakı::ıklı idim; o zamanki fettitlerindan M. Curtin, bu sa- Brunıvikten gelmekte olan 
nu buldukça t ski tahsildarlarına yol alemlere yeti :. miş olsaydınız bendeni- bah hUviyetleri öğrenilememiş bir Kanada Pasifik kumpanyası va
nrdilılerl için, bu gelen efendi, bizim zin Böhretimi de duyardınız... J{ızm kaç şahıs tarafmdın tabaat:' purlınndan Mantclırc, Clyde 
terzlnla, bizim hademe taı•afından ta- güzelliği günden güne artıyor.. kurıunu ile öldürülmliıtür. Bu cı· ıaebri manaabında kesif sis yü-
:aıamıyan bir tahsildarı olabilirdi. Ga- !<~fendim, bu kız fena halde gazete nayetin intikam ılmak maksadı- ıünden karaya oturmuıtur. Mu-
rlp nziy.te dü~ebiJirdfm. Çünkü öyle meraklısıdır. Bizim dükkanların getir· le yapıldığı zannedilmektedir. avenet için altı r6morkör tahrik 

ıstanbul Ankara cad· 
desi VAKiT Vurdu 

T elefon: idare 2.4370; Yazı i~l erl ! 43:'1 

r.bone ıartlan: 
ı 3 6 12 Aylık 

Dııhilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
ı lanete - 800 ı 450 2700 

Jlln ıartlanmız 

Resmf 
Saun JO K~. 
~nntimi 20 ,, 

Husus! 
12,50 K~. 
25 

Küçük ilin fartlanml' : 

] 2 
30 50 

3 
65 

4 ., -
.~ 

l • I O Def alık 
100 Kuru~ 

A - Abonelerimizin her Uç aylı· 
ğı için btr defa mcccanendir. 

B - 4 satırı geçen ilAnltnn fazlı, 
satırı için 5 kuruş zamolunur 

Poli• haberleri 1 Wr ailnümdü ki yalnı:ı mevzu hu usun diği paraların bir kısmı gazeteye, hir Son gllnlerde M. Curtin, kanun edilmiıtir . 
..aa c1..z.:1, para husu unda da tıkrrcaJ· kısmı du sinemaya gidiyor. ı'eyse ev ve nizama mugayir olarak askeri B "k l Nı·çı·n ? 
• ~· - if transatlantı i:ara)1a • elnn. l!Utıl' dedik, bu merakına göz yumduk! talimler yaptıklarından dolayıta-

1
11 

O turdu Urfa şehir yatı mektebi müdür u: - Söyle gelsin 1 k~ki yummaz olsaydım.. ki bata uğrıyan 4 kişinin muha- K d ğünden mazul Sırrı B. isminde biri 
Cigaramın dumanları yava:.: yn,•uş - Ne oldu beyfendi? gazete mera kemesine riyaset ctmiıti .. Maz· Londra, (A.A) - ana yan dün saat 

12 
de, Beşiktkaşta Diki1itaştl 

leTttdi, e1imden kalemi bıraktım; hf. kı fena merak mıdır? sinema da biraı nunlarm dördü de beraet kararı Paıifik kumpanyaıına ait "Mon- Cedidiye sokağındaki 
5 

numarah ev~ır 
rJncl •tırına üç defa başlanıp silinmiş \'akit ge~irmek neden eseflerle kar ılan almıılardı. ldar,, tranıatlantij! Niyu • Bruns- de intihar kastile kendisini tabanca d' 
müsvedde kağıdını buru turup sepete ~ın! . Grandi Parise gideıniyor vikden gelirken Klayde nehrinin ~oı kolundan yaralamı tır. Sırrı Bt1 
attım. AlJaha şükür tahsildar olmıyan - Benim yerimde olsaydı~n:, sız de Roma 2l ( A.A) _ M. Gt~n- munsabbında ke1if bir sis yüzün- ,·ak'a mahalJine gelen zabıta memul" 
hu tanımadığım ziyaretçi bana bir der böyle söylerdiniz. Gazete n f;ınema mt d' A ' b. r-. t tk'k k . den karaya oturmuştur. Gemiyi lan tarafından Zükür hastanesine ktl 
dini anlatacaktı.. rakı dolayı~ile yer yüzünde ne oluyor, 

1
' Ykrup~t ~r _ıgı Pe . 1t omıs- kurtarmak için 6 römorkör gön· dırılmıstır. Yapılan tahkikattan anlıt' 

• • • • . • • • 1 • yonu oını eaının arıs e yapa- d .1 . . B '-- d · · · 'I' de :;m-=iı==============I ne bıtı) or, ı~uıt (Ol edan daha 1) ı ,.. - . r d · .. ı • . ki - erı mıttır. u &aU enız.ın ceıır şıldığına göre Sırrı n. Asiye ismin . 
veya tte•k fstas.vonlıırına deret"ei kurbi len kız.ım. benim haberim '.·okken bil· dcagı ıdç •m

1 
a 8 ı.-ber1ının ço u'un- b d' · .. b t'l .. ı 

1 
da' 

· cagı a ısesı munase e ı e suıarı- ki se\·gili<-ilc aralarının açı maSTn fet W budiyeti hiç naza rı dikkate R· n1em ne g·azcte inin at·tığı bir g üzel band 0 adyıl, u ukna~ıyad ~!' k ı ld ~ b' ·h t bblis ,,. 
. · _ ~. . . un ım o ayı pe zıya c mu- nm en ço a ça ıgı ır zaman- mütee ir olarak intı nra eşe 

bnamamıştır. P.nn~an~ :sıcak me~·sıııı· sa~ mü:sabakn ... ma gırmı~. gıtmış. ka· tcessir ve müteessif olduğunu, da vuku bulmUJ olduğundan, mi tir. 
l~rde donma:sı ıhtıma.lı olduğu kım e- ıanmı , ı·esmi tekrar tekrar o gazete) e İtalyan sefirinin bu içtimada kcn- gemi yan tarafa doğru tehlikeli ntR MADA~ YANDI 
nın hat.~rına gelmemı.şt.lr .. ~lk seneler basılma~. Beni~ bir işten haberim yok disine vekilet edeceğini M. Bri- bir surette yatmağa başlamıştır. Galata Kumbaracı yokuşunda otll' 
2! 30b'l'I un,ksonraları ıkı, ıkı hduçukk :•r)~ tu" Biı· ~ün. bılmem nasıl oldu, kmnı' and'a bildirmiıtir. 200 kadar yolcu kayalık bir ran 65 yaşında madam Elya odasın~! 
sure ı en ·ampanya zamanın a a ı ııa~ et memnun, gayet ~ık yanıma ı:e ·ı · · ı . ı Z ) J ) l b' ı J<apaklanmış • 
:miktar pancar yetiştirebilmenin ne de di. hihifı mutat boynuma sarıldı: ngı tereue e ze ~ . adaya çıkan mıf ar, ıraı sonra dolaşırken manga a . . d•' 

' L d 21 ( AA ) ş ı oradan remorkCSrlere ahnmışlardır. yanmağa başlamıştır. Bu nzıyetın ıc1r ••k olduğu ancak ilk senelerin hilgisiz _ Dabacıg· ım, dedi, hen kırafü .. ·e ol on ra,. · - ıma.ı · d ani felc ge 
b b h h f f Geminin sıa kayalıklara çarpma- korkan ihtıyar ma ama ~ .. _..ı.: liii ~e acı ,.e ıuasrartı tecrübeleri yn. dum ! Staffordshıreda u sa a • ı o • . ğinden etrafını haberdar edemı) eı:ı 

~ldıktan sonra çok pahalı öğrenilmi~- _Sus kızım, dedim, AJlah yazdıysa iki zelzele olmuftur. Kasaba hal- sındhan dola~ı edlJe_mmıyetl~·~ur~- tehlikeli surette yandıktan sonra adY'; 
üt. Bagiin şunu biliyoruz: Kn·aç \'e !:.: bozsun kıraliçelik te ne demek? kı bu yüzden haylı telaş etmiş- tc asara ugra ıgı zanne 1 me - evde oturan diğer kiracılar tarafın • 
lenmemiş araziye tohum ekmenin ma- o zaman mes'eleyi minelbap ıilelmih lerdir. tedir. kurtarılmıştır. 
nam Yoktur. Sulak arnzi,e, i lenmiş ve rap anlattı. Artık bıa..:a gelmişti, t:eke· I-========================- YALA ' CIKTAN YANGIN 

-ıı; ~ Mu·· ller o·· ldu·· ~ arpa 'fi buğday tarlalanna ekilecek to cektik. Kızmak istedim, olmadı, kızın Balat sinemasında yangın çr " 
hamlann cinsleri ayrıdır. Zürraa zor- biitün şekerUfi üzerindeydi. Birincili· şa.Yiasınrn asli olmadığı anlaştlmlftl 

L Üsı tar:ıfı ı inci sayfamızda) emniyetini kaybetti. Ayni zaman-la. ınuka,.ele ile pancar ektirmenin ği kazanmış saçlaı·ını ok ·adım. Kız kaddem Alman ba"vek.ıı.let mev· d . . "h b h Bu sayianın sebebi şudur: ı-
a-ı...a k • b · f .,. " a yenı ınh a at sag· çena ı -. · d ltfai'·e' ...... nr yo tur. Zürra u ışte men aat sevine icindeydi, dedi ki: 13alnt sinema ı cı,·ann a .ı t' 
cö.-dflkten ısonr.- ötedenberi ahşhğt ur _ · ö~ümüzdeki hnftn llerline gide kiini işgal etmi§lİ• Mililer miltc- takviye eylediğinden ne sağdan lik oyunu oynıynn çocuklann yan 

pa, buiday gibi ziraatı kolaya terkede «ğiz, orada bütün memleketlerden ge- veffa Ştreıman derecesinde bir ne de soldaki komünistlerden var! Diye bağmştıklarını işiden bf~ 
:rek kendisi ve ailesini ,.e tarlasını bu lecek kızlar ara ınfüı güzel sa~ mlisaba siyasi recul olmamakla beraber muavenet görmiyen sosyalist fır- bunu hakiki yangın zannederek en -dl 

siraate hasredebflir. Pancar 7..iranti Jrn 1 yapılacak! susyalist fırkasının itimadını kası re'ıkirdan çekilmeğe mec· km bir telefon merkezinden itfaiY"' ~ 
Dltimama mUte\'akkıf bir iştir. Dinaena Yol parasını kendim \'ermiyecek- kazaomıf ve milliyetper· bur kaldı, böylece MOIJerin si· haber Yermiştir. İtfaiye de bu }la~. 
1-h, aile ziraati olan bu j!Z için beher tim . .Amma, kızın uzun yola gitmesine verlerin ifratından kaçınan üzerine yetişmiş ve yangından eser 

.. ,, '$ yasi faaliyeti nihayet bul mu' d" .. t ·· :dr.ra ailesinden 10 • 15 dönUmdeıt (nz razı olmadım; anne:-i ile birlikte y:ıl diğer fırkalarda da kendi- madığını görerek onmuş ur. 
la zer tanhhUdU almak kendimizi al- nrdılar, kabul ettim, gitti. Jşte sizin ne zahir bulmağa muvaffak ol- oluyordu. SAHİDEN YANGIN ı' 
datmaktan başka bir şey değildir. de ismini bildiğiniz ,.e resmini gördüğü mu~tu. Siyasi akidesi dolayısile MDllerin Alman siyasetinin ba· Gedikpaşada Sucu yokuşunda .ı'' 
Uzak mıntakalara ve bilhassa şimendi- nüz meşhur gtızel sn ~ lurnliçe~i henim b. 

1 
ıında bir :nOddet bulunması, Şt- dam Arosyakrn oturduğu 4·6 nuııı.cl.ıı 

harpten içtinaba ve ınaena eyh \'1 r-
ftr istasyonlarına uzak mesafelerdeki kızımdır. Fransa ile uılaımağa taraftar rc:ımanın takip ettiği yüksek h Çiıriiksulu Ahmet Paşanın ~ od' 
tarlalara pancar ektirmek o pancarı - Peki fena m! oldu? olan Müller bqvekilette bulun· ıiyaset için liıınigelen meydanı dün saat 12 de yan~ın ~1~.mı~_,·e.~1\~11 ll&kledemiyerek mahallinde çürütmek - Hayır fena olmadı, efendim, a- dug~u son zamanlarda on bin ihzar etmiı olması dolayısile, .sı yandığı halde sondurulmuştur •. ı-ı· 
~emektir. Bu hakikat ancak 928, 929 ela sıl büyük fel:lket avdetinden . onra ol· mliteveffa ba~vekı'lı'n yen"ı Al- gm odadaki mangaldan sısrıyan bırcırt· 

· b' t tonluk bir kruaıörün inşası .,. E · ıasıı lfrenilebilmiştir. Binaenaleyh, bugün du. ~'ukn.r~.a . öylediğim gibı . ız or a meselesinde halkçılarla Rasiıtlere manya tarihin de bir mevki ,•ılcımdan ~ıkmıştır. " sıgor::_/ 
... I hir Salihli mrntakalan gibi ıcak hallı, fakırulhal adamlarız. E'de yeme CJ 4 

ate • h. f · iştirak eylediğinden fırkasının tutmasını temin etmiıtir. 1 _ı ftl" ti h l'd 'i ·at yaptırılma· ği bizim hanım pişirir, ol'ta ızme mı Memleket haberle .. • ıktam d nvna 
1 ~ k

7
:.er .Y i ·oaı·am 8 • de kızım görürdü. Şimdi kızdan hayır 

:ma ır. ugun u zıra pı c. • •• K li 
:raılsl Yt 'etistirdiği pancarın muhtevı kalmadı. Akşama kadar ~anıkur, tu- Bu··yu··k Tayyare Pı·yangosu Abdülkadir ema 

" ıı • • • ·ralet, ayna, podrn gH'lll gıdtyor.. f~ 
ol.Jufu me\·addı s iiketiye \'e çıftç1lerm JI .. . t 1 d d 1 .'IEMLEKEl'TE ... ~ L·AÇTIGI~ ~ 1J 

. _ . . er gun yenı man o :u an, mo a ar· d NJSANJ93J d d " 1, .n l,~ kabiliyeti ve çalışkanhgı ,.e 1 1 anlamı~ d b h d·ı· E . . 1 . .. Ü""'.. 3 ı·ı·ncı'z' Keşz' e ı 1 e ı·r 
• • • J • I . an a e ı ıyor.. ,.ın •ş uı yuz ıhU KERE PlSMAN OLMUŞ! •• e Ye menfaatlerını ıdrak ev emıs o ma:sı k ld D de d' · · - ld' .. " 

• n ı. u r ımı sıze açmaga ge ım: d d b'ld" ·ıdiA°'" 
ve ;pancarın muhte\·j olduğu diğer me· artık ne rnp:u anız yapın derdimi nn su·· yu·· k ı·kramı·ye 100,000ıı·radır lsken eron an 1 trl .,ıtı• 
Jasojen yani şekerin melasa kaçm~ı 1 d · göre elyevm Antakyada b ı: 

• 11 ınız ) a. K 111•11 
JI& Mbtblyet ' 'eren me~addı ecnebı)e T. ı. AYRICA nan firari Abdülkadir e

11111
, 

ala azbiı itibarile iyi yaylfı pancarı : Suriyede yüz bulamamıf 0 bil 
,.tiftiren şşak huali~i, llanaz le fzn1irc hir tivatro heveti 15 O 8 000 sından çok müteessirdir ve 
•••lapın.ar n Afyon mıntakalannda " ... 40.000, .000, 10.00 , • teessilrle demiştir ki: _ .ıN 
•r'iyata ehemmiyet \ermek \e Kütah gidiyor L. 1 k .k . «Kimsesiı bir şahıs r~ 
Ja, lntinti, Balıkesir, A1a,ehir, Nazilli, Aralarında Mina Müzeyyen. Xeba- Jla ) ) ramıye yede barınabilir. Fakat Surir:-~ 
llbl 111mtakaJardaki pancar zer'iratı- lı c t hanımlarla Cemal Sahir Beyin de ııı.,. 
JD tamamen terketmcktir. \ ' p halen hu lıulunduğu bir tiyatro heyeti bugün Ve: 30.000 Liralık bir bir gün bile parasıı yaıayad ,,,. 

Harekitıma çok nadim ol "tdll ınıntakaların bir kısmı mühimmi tnnı .ı· Saadet \apurile lzmire gidecek, orada k f d ,,. 
mu•• a"" at var ır Olscm bir daha ana vatanı men terkedllmiştir. (~onu ynrrn) beş tem il Hreeek, sonra mülh:ılı:atı 

S. Nihat dolasacaktır ketmiyeceğim.» 
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Kat .. i karar il&nı 
ikraz Mcrhunatın cins ve ı_ı~vile 
No. mevki ve müştemıJatı 

1015 Kasımpaıada HacıhUırev mabaJJesinde 
ipçiberhaoeıi sokağında eski 8 mükerrer 
ve yeni, 18 numaralı yüz otuz ar11n arsa 
üzerinde ahşap iki katta 6 oda, 2 sofa: 
1 mutlak, 1 lcuyu ve 70 arş~n bahçeyı 

Borçlunun 
iani 

7 - VAKiT 23 MART 1931 
r;:~~~~"°'~~·<>~-0~<11-~~~, VAK f ' 

ô Istanbul Liman Şirketinden ô Gençlk ve ~~uk 
~ Şirketimiz vesaitinin tamirah için muhtelif ebatta karfiçe, kara O ikbsat kuponu 
t çivi, kötebent, Jama, çubuk demirlerinin :nübayaası için milna- O 23 M a rt 11931 + kasa yapdacağından i'tirak etmek isteyenlerin şartnameleri t .,..'"'!"!'"'--~------~--...... --" 
Ô alma~ üzere şirketimizin Haydar Hanındaki Vesait ve Hareket O 

şubesıne müracaatları ve 30 Mart 931 Paıarte!li günü saat 15 te ~ --- Kiralık Yer 
umumi müdüriyette hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. ~ Ankara caddesinde Orhan 

ı ..... o-e>e>~<ıı--~~· Umumi Müdürlük -00-oll B. hanının zemin katında, iki 

( Devlet Demlryolları ilanları J üç tabı makinesı kurmağa, 
depo ve müceHitanc yapmağa 
müsait geniş bir yer kiraya 
verilecektir. 

havi tamire mühtaç bir banenm temamı. 
Ayıe H. Hasan Ef. 

488 3726 Kasımpatada Hacttaban mahallesinde A· 

Muhtelif boya ve boya yağları: Görmek isteyenlerle. talip 
olanların Yakıt idare müdür· 
lüğüne müracaat e tmeleri. karca sokağında eski, 3 müker.rer ve 

yeni, S, 5.1 numaralı doksan sekız artın 
arsa üzerinde ahşap 2 katta 4 oda, 1 sofa, 
1 taşlık, J mutfak, 1 kuyu, ve 47 
arfln arsa üıerind_e ~·P~!ı ~alaş ve 86 arşın 
arsa üzerinde kargır ustunde 2 oda, 1 
koridoru havi ve 19 arşın bahçeyi havi 

Kapalı zarfla münakasaya konmu,tur. Münakasa 13/ 4 / 931 pa· 
zaneai günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde ya· 
pılacaktır. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu· •------------• 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ko- .. - .... Dr. ihsan Sami ~--r• 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler münakasa şartna· 
rnelerini bet lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşada idare vez· Gonokok 8(U81 
nelerinden tedarik edebilirler. Belsoğukluğu 'e ihıilAclarına karşı pek 

ıcsirli 'c taze a,ıdır. Di\'ınJolu Sultan 

bir hanenin temamı. Abdül ve Selam ağalar ı11Bt ue eczayı ~iınyeuiye. ue se~ze ınünutasasl <lbhmoa ,,,b.,; No. '"g 
179 4403 Ramide Cuma malıaUesinde Talimhane so· 

2031 

kağanda eski, 9,10 . ve ye?i, 9 numara!ı 
230 arşın ana üıerınde bır katı kirgır 
ve bir katı ahf&p iki kattan ibaret ikisi 
sandık odası oJmak üzere 8 oda, 2 sofa, 
1 antre, 1 gusülhane ve 28 arım üzerinde 
1 mutfak ve bin altmış bir arım bahçeyi 
havi bir banen;n t~manu. Hasan Fehmi Ef. Hatice H. 

4751 Kada1'öyünde Tuğlacıbaşı mabaJluinde 
Baj'dat c•ddesinde eakı, 47 mükerrer ve 
yeni, 143, 143 numarah üç yüz altmış 
arf1n arsa üzerinde ahşap iki katta 10 
oda. iki sofa, ve yüz yirmi arşm arsa üze~ 
rinde k'rgir hamam ve çamatırJığı yüz 
dok11n •rtın uaa üzerinde ah,ap matbah 
ve iki oda, ve yOz otuz üç artın arsa 
lizerinde abtap ahır ve arabalık, dört dönüm 
cfo!cuz yüz on bir a111n bahçeyi havi bir 
kö1kün tamamı. Hacer 

367 5032 Ye~ibabçede Mollaşeref mahallesinde Har 
rettınpaşa sok~ğıoda ~sk i, 42 ve yeni, 72 
74 numaralı ~uz yetmış arşm arsa üzerin· 
de ahıap iki katta ikisi sandık odası ol· 
mal< üzere on oda, bir ufak sofa bir 
ıalon. bir koridot, bir taşlık, odun ve kÔmür· 
lük ve elli aışm lberinde bir mutfak ve 
hama.m mahalli ve akar suyu ve dc•lcu~ yüz 
yehruş arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı N h'd S h J64 5038 Ü .. . a ı e ve t' er hammJar 
~kudarda Ar.luyeci Hacıraehmct mabal

iesınde T optaıı sokağında eski 408 408 
mükerrer ve yeni, 4u6, 408, 406. 1 ~uma· 
rah 80 arfın arsa üzerinde ab,ap 2 katta 
4 oda, l •ofa, 1 mutfak, l odunluk ve 
100 artın bahçeyi havi J hanen;u tamamı 

. Safiye ve Zübide Hanımlar. 
299 5179 Şehudebaşında J:.minnurettin mahaUesinde 

Toprak aOkağında eski 33 mükerrer 33 
müke~rer. ve yeni .t.2 numaralı 115 ~rtm 
arH uıerınde dabılı ahıap kirgir 3 katta 
8 odı, iki ıofa, l antre, 1 şahniş, oc:!un 
ve kömilrJük, çata arası, 1 kuyu ve 17 
arşın arahğı havi 1 hanenin tamamı. 

1680 d A 
.. h 

11 
Ayyşe Makbule H. 

5485 Galata a rapcamıı ma a esinde clken-
iler sokağında uki, ve yeni; 89 numarala 

85 arşın arsa üzerinde kirgir 2 katta 
rstDnde salonu havi 1 dükkinm tamamı. 

59S dd . d Evdekimos Ef. 
l 4912 Ortaköyde Dereboyu ca esın e eski 119 

ve yeni, 125 No. lı yfiı on arşın arsa üze
rinde bir buçuk katr ahfap 2 katı kirgir 
olmak iizere üç buçuk katta 6 oda, 2 so
fa ] antre, 1 mutfık, 1 balkon, 1 kuyu 
v: J 9 arşın aralığı havi bir hanenin ta-

~nı3 ınamı Fatma Zebra H. Süleyman Ef. 
"vo 5524 B ~ l da F erikö-; ikinci kı~ım mahalle-

eyog un • k ~ d ı. · 
t'Sİ11de FraoSJZ meıarlıgı so agın a esıu, 

. 72 1 72·2 No. lı 225 ar~ın arsa 
~e Y.endı, k·. ' r 5 katta birinci katta 1 
uıerın e argı d 

t 4 k.. ~ lu"k t kapıcı o ası, çama· an re, omur • . 
2 3 4 5 . . 

.şırlık ve çamaşırlık maha lı ' ' . ' ın~ı 
k ti d , da birer antre, bırer kı-

a ar a oeşer o ' b h 1 numara· 
1 b' b ve mat a , er, ırer anyo. . hni ve birer 
ııından maadasında bırer ş~ .. ~e keza ı 
balkon ve 1 numarasının önun lO 
balkon ve altında 1 dü~anı ve arşın 

d" d" ·· katı natamam 
aralığı havi olup or uncu t mı Yuıuf iızet· 
olmak üzere bir apartımanın amAa ·a d · H ı 

N · e yıı:ı e rıye . ar 
V '- tın t3 Bedia esrın v " 

" ""l"arıda cins .,·, ı. ·•e müc:temilah muharrer em-
ct , ve nevı e mev;o • " · t · · d .,.ıyrı en k I . . I . müzayedelerı ne ıcesm-
e hııaı en u cnın ıcra kılınan a enı . . . .. . de takarrür 

~tl'bı'• · •rında 0öıterilen bedellerle miiş~erılert uzerınl d·-· d 
ıse d 0 

.. •· me ıgm en 
tekrat { e meı!<ur bedeller haddi layıkmda goru •

1 
. 

otuı b· } .1 1 · e karar \ crı nıış 
~e 2S N· •r gün müddetle ilin edı me erın •. 1 ı ••an 93 · "n"i katı ıarar· 
~ııa111 k· 1 tarihine müsadif Cumartes gu .. kurda 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 1 Defterdarlık ilAalan 1 
187 kalem eczayı kimyeviyc ve 54 kalem kimya alatı ve mek- l{j H .\ LI 1\ BES KATLI 

tebin 931Mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan 18 kalem yaş sebze • 
2-4-931tarihine müsadif perşembe günü saat 13 tc ihaleleri icra l\ :lrgir depo - No. 19, 
edilmek üzere ayrı ayrı milnakasai aleniyeye vazolunmuştur. Ta-
liplerin şartnameleri görmek üzere Ortaköy caddesinde kain Lüleci ~okaAr , Bahkpazan, 
mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edeceklerin istanbul Jstaubul , llahkhane IDÜŞ· 
iktisadi müesseseler muhasebeciliğioe tevdi edecekleri teminatı 
muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saati mezkurda mektepte lemih\t.ııuları ( soğuk hava 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. deposu ) ııauıile maruf beş 

Tashih: 9 Mart 931 tarihli nüshamızda intişar eden yukardaki k 1 l ·· 
iJanın ihale tarihi 2-4 · 931 olacak iken sehven 2.5.931 olarak at 1 k ~l rgir >ina uç sene 
tertip edilmi, olduğundan tashih olunur. müddetle kiraya \'erUecek-

I-Iasta bakıcı aranı,ror . 
KocaeJi Men1leket hastanesi baş tababetindcn: 

Hastanemizde biri 35 diğeri 34 lira ücretli iki hasta bakıcılık 
münhaldir. Talip olanların hastanelerdeki hizmetlerine ait vesaik 
ve hüsnühal mazbatalarile birlikte baş tababcte müracaatları. ......... ~~ ....................... . 

rstanbul Belediyesi ilanlara 
-= 

Arnavutl<öyüode Lütfiye mahallesinde küçük Ayazma mev· 

ldinde kain 16-43 No. lı 4 odadan ibaYet hane kiraya verilmek 

için açık miiıayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek 

için hergün levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için 5 Jira 

muvakkat teminat akçelerile beraber ihale günü olan 12·4-931 

pazar gühü saat on befe kadar encümeni daimiye müracaatları. 

Beyoğlu belediye dairesinden: Yüksekkaldırıınm parke tamir 
ve inıası bedeli kqfi olan 3109 lir?. 95 kuruş üzerinden pazar
lık suretile ihale edileceğinden yevmi ihale olan 25-3·93 l çar· 
famba günü saat 15 te mezkur bedeli keşfin % 7,SO teminat 
akçesini teslimi vezne ettikten sonra tam vaktinde encümende 
bulunmaları ve şeraiti anlamak üzre hergün öğleden sonra dai
re heyeti fenniyesine müracaatları ilin olunur. 

Hu}lık ku:an 1 
O rta ,, 
Bakrı.,: 

l\arı,·ana .' 
1\cfkir 1 
Sıph ıa- J 
Kepçe 

ı:: c biç:ığı 
Et sarırı 
Et makine~i 

1 

J 

M. M. V. Satın alma ilanları J 

\umunelrrı Tophıınede Lrı azım eşya ' e ıeçhi7.at ımharınd:-dır 

\ ıımunrlrri Fındı klıda He' "' timizdedir. 

H a \·a kıtaatı i ~in halada cin::-i _. a1.ılı on kalem mat hah edevatı a leni 

münakasaya konmuştuı·. İhalesi 14 9:J1 ~arşamba günü saat U te I<'ındıkhdn 
yapılacaktır. Taliplerin bakıra taaJlfılc eden nümunelerin ]eyazım eşya a m· 

hannda ,.e şartname "" diğerlerine a it n ümune1erin de Fmdtkhdn heyeti
mizde görmeleri u : iha le sa:ı tin dcn l'' •.-el teminatlarile hiı likte heyetimizd e 
hazn huJunmrıhı rr. 

tir. Senelik ki1·a~11600lira 

kiralamak a cıf\ aruırma 1 
• 

nisarı (~ar .. amlıa giinü saat 
15 l>efterdnl'l1kta. (ftl-23) 

f)ol;ıor 

Hafız Cemal 
Dahil\ hastalaklar tedavibanesi 
cumadan maada her gı.in öğleden ıon· 

ra ~aat 2 den 4 de kadar erkek, ka. 
dm ve çocukların dıhilivc hastalıkla
rını Dhon\olundıı 118 numaralı lın· 
susl kıılıincıindc ccd:ı \'İ eder. Telefon 

bıııııbul: 2898 

Darülbedayi Temailleri 
Salı gÜnü akıamı saat 21,30 da 
yalnız muallim ve talebeye mahtm 

Kör 
3 perde 

Yazan; V edat 

Nedim bey 

ve 

Bir komedi 

ISTAHBUL BflfJIYfSI 

~~~t~ ~~ 
ı 1111 1 

"111111 
!\işe lıergün saat 13 ten itibaren açıktır 

~lcı ,·aşınd.ın aşığı olan çocuklar 
ıiyatroya k:ı.bul edilmez 

Üsküdar Hale Sinem111nda 
(Dliztabaıı bastıb:ıcJk falcı) llbı::ten 

(lJ:n·a karakolu' Programlan mır. Cumar
te~ı. Caq:ambn Değişir. ITer gl.in gündüz 
~ te geccltri «ı da Curııa gtinleri 2 de 
4 tc gece 9 dıı. 

lıkln ihal e edil t'ceği itan edilen on ton 

motorin J agına talip çıkmadığından 

iha le:- i 2.:;.:J.!):ll l'al sanıba gilnü saat 
• .lf. • d " t 1 - t ı·k d"I · . on or >U~uga a ı · e ı mı§tlr. TaUp. 

Tophıınt'de askcrl :-)nn':ıtl:ır mckte- ı öğle<l<'n evl'l 'e ıha re, e ıştirak icin de 1 . t .. 
h · erın ~ar na mt· ' c nu munesini görmek 

ı l·e atelve~i :!.) nıart 9'Jl çarsamhrı va l,t i nıu:ıyyen ind c> ı,omis' onu muzda .. h .. .
1 1 günU saat. U t e pazarlrhhı ta nı iı edi· haııı· hulunmaları. . tu ze~e tel r ~lunl ~('l iıkıa e :.aatinden enel 

l emın a arı e lir te Prndrklıda he · 
ecektir. Ta liplerin sartna me H ' f,e:-<if * * * 

1
. . .. ) e. 

. . , . • . ımızc nı ura <'ııat l an. 
name ını Fındıklıda he.> etim izde gör· M. U. J • • ..,atın alma TıcpelınrjNı. 
meleı·i , .e ihale saatinden ('\ nl temina t •:e"azrm c:İkim C\ i is in on bin ~~etı~et . , ' 
ve nıusaddak ehliyetı fenn i) c H"•İka l rı· te la paw rlıga konmu~tur. lhale:-< ı 26· ,. .1. /(, O. S.t. Al .. KOMISYONlTN-
1 .• ,1,, ı · J'kt h ı ulu 1 9:J1 JH•r..::(' nılJe g iinü saat on dörtk Fm. DA!\: 

-.! ıır ı e a:r.ıı ' nma an. • , 
• ~ dıkl ı d:\ he) etimizde yapılacaktı r. TH· 131 inri ahn· iht•, 

1 
,. i Jiplerin şartname \'f nümunesini gör. 1 ilo u 1 1 r ıy acı o an 117.600 

·1 K . O. "' 1• \/,. ~fl,llSYO.\ U:\'. meh iı zere her ~ün \ e iha ll' ~antind~n ' n , a pa 1 zaı·f ıısulile satın alrna-
/JA ,\ : encJ temin a tl:ı tile hil'likte h<'~etımiz. :aktır. lha le. i 11 llİ!"an 931 cumartesi 

.:\Iütaahhit nanıına kapa lı zarf u ... ulif<> de h n,-..ı r tmlurıma ları. ıern kılınacağından talipleı"' .. ı;:ı11 t _ 
~ ı 000 k · ı .. .. - :.-r na · ı o ı,uru uzum :.-..at ın alınacak· :t * * mesi ni görmek irin he. .. ..wled 

"•t - ç~ drnt:ai takarrür eylemif olduğundan yevm.u me"z t 

' 

....., 'llÖrtt ..ı_k 'd re.ıne muracaa 
•1 etJıete . en on be, buçuğıt "adar aanw ı a 

rı liizumu ilin olwıur. 

tır. lha l eı; i ~ nisan tı3l çar.;ımb,ı gü· 41. lJJ. J'. Salın alma 'ı< ıı<:ti .. d • ,·el 1 onJ·ı . • 
1 
.gun og en e. 

. ' ' . ... m. \ ~)onumuza ve ıhaley i ti k 
ı nu llllat 15 te icra loJır.a c: ğmdan t alip· Miiteahhidi en-el nam , e he a hın etmek i . d . . . e § ra 
pcıin prtnameyi görmek için her giin

1
olarak 19·3-931 par~embe g ünü pn:wr~ tr c ın e ~e,mı mezk11rda alay A· 

n alma komı~yonuM müracaattan. 



.._.,.,. ı btd icl'a me111urlatundla 

............... t.ı.b 
uae ...... ,_,,. U02 Soli
eta ..,_. Volf di motlr A. 
gaz) -.kalı bi~ Met rasla mil-
.--.. • mottr makinaa W· 
teferrlat 26!-3-931 tarihiade Ye 

1 16 .......... Yedik .. • 
~e,..D~e ca.W..m
r!e UJMk "MOcl1eno Ye e ...... 
< eri fahribaa içiade ildad cWa 
·tı~ aıtlnla mretile ablıcata 
ıliıl ...,_ 

lstanbul 4 Uncli icra memurlaa-dan; 
Ta,..... 200 lira Ja,met 

talatir edilea Beyqibmda Y ui· 
tehlnle Pa,_- IOkqiacla 19No.Jı J......... ... .., ... .,... 
- ...... 12-4-931 tan1Daclr. 

dinnlıaneye talk 
enk 4-5-9St tarUaiae mlla· 

' P•artai ,a.ı .. t 14t. j 
16 ,. kader lıtubal 4 inci ie. 
ra ...,.._.. açak ubrma m
retile 1Ablac:akbr. Arbrma7a it· 
th~ IÇİll ylbde yedi t.._t 
•kPm aluur. Mllterakim . 
1 • belediye rdimleri :ı 
i~ mlfterİJe aittir. Haldan 
t8s*ı llelllerile sabit .....,_ lpo-
Jellli .w.ldalar ile diler ........ 
daıaDlll •• ktifak balda ..W,. 
......... ba baklanm •e .._ • 
...... ....nte ....... i ... 
~~~el- iti .. 
·~ iGa içiacle evrdı m9ilbi'-'.S• bihlirmeleri .......... 
.... Wcle baklen ta,. ~ 
• .,,at ol•yaalar ••bt becle
tlaia ,., .. .......-.., 1ıq u-
"ı.. AWcaÜtların yeai icra ft 

li --- 119 UDCU -· de•• ıare teniki hareket 
etmeleri Ye dalla ruıa mallmat 
•lmak latiıen•erla 930-55() d•· 
ya •••raıife ••mariJttlmİH 
..... ~ .. "illa o-..... 

lili Kumb 
Sahipleri 

1 ~ T_...e Katlar 5 ...._b ........ 
.... K hR l•Hplerl 
Km'aıra .... •ttlrllwldir 

1000 Lira Mükaf ath 
• 

931 ilk Kur' ası 
1 isanda Ankarada Ç kiliY-~-.. 

~amb~ 
p•pmM Pi•eye cam 

-lesi aabalu lakeacleriJ 
1e ~alkacakbr. ~dı.._· m 
- puarteli 15 te kUIUClP 
~mba Pinare de all'ılfttal 
perf81Bhe gelecektir. ••. ,,. 

(M!RSIN) gpara 
Mart'ıı.~~ .. ·ı; ele .... ~~-.-...w 
.ç&ldnaya, Ed...ıt. Bldaal 
AT' ... blbcek 

-ıe .Aftdaôlala -
cum. ~~·., Ge&bola 
Y8li aha 


