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Gazimiz Türkocakları hakkında mühim· beyanatta bulundular 
-

Maarif 
siy asetimiziıi 

hedefi ne? 

t Pariı ~arülfünun t~ .~akültesi 
ıırazı cıldiye profewru M. En

i~ne Henrı Gongerot dünkü 
A'V'ru k h. . , . . pa e spresile şe rımıze ge.-
lllıştır. 

ı Beynelmilel şöhretli bir alim 
Oan M G s· k .. t · ongerot ır ecı ıs as· 
Yonund T 'ld' a Urk Emraıı cı ıye 
~~fyt• d" ier ~ 1 reisi Dr.Telat beyle ı· 
dan k aıı doktorlarımız tarafın· 

p arşılanmışbr. 
... rof esör h . . d .. 
gadar k şe rımız e on gu~ 
rnizi " alarak tıp müesseselerı· 

Pr fc Tıp fakültesini gezecektir. 
ltonf: esöriln Darülfünunda bir 
d. rans v . h 1 ır. ermesı de mu teme • 

Prof esö . 
Yarın ak r Gangerot şerefine 
randa T .. farn Tokatliyan salonla· 
illiyeti turk Emrazı Cildiye ce· 
feu \le .a

1 
rafından bir çay ziya· 

rı ecekt' fi:----. ır. 

ıznıetı 
Ankara 2 Vatanıye Cl88Ş1 

'neh· , 4 (\' k 
h us.u ~ . a ıt) - Sabık Musul 
~>i ı u rı be l .. • 

n \'eres . ) e olen diğer Nuri 
lttetJ csıne se k 
t erine rn P eden vatani hiz-
ah i . ukabn , , 

('~ 51 hal,kınd • -.r miktar maa!i 
- encunıenind a hukCımetin teklifi büt 

en çıkmkı tır. 

Büyük Reisimiz diyorlar ki: Meb'us uk için 
yeni müracaat 

"Ayni cinsten olan kuvvetler müşte~ 
rek gaye yolunda birleşmelidirler" 

e ler var 
Ankara, 24 ( u '" ) - l\leb'us nam

zetliği için müracaat edenler arasında 
Aksaray ceza reisi Sa dık. baş mual
lim Emin, tüccardan Sadi. l~onyadan 

mütekajt binbaşı l{cmal. YıJdrzc1i 

kaymakamı. Ankara maarif emini Av
ni, İstanbul maarif emini muavini Fa· 
hir, Afyon defterdarı Fahri. Eskişe· 

hirden li'anık Şiikrü Beyler ,·ardır. 

Ankara, 2ı (Vakıt) - Meclisin per. 
~embe içtimarnda divanı muhnsebat in· 
tihabt yapılacaktır. Fuat n. (İstanbul) 
un riyasete getiriJeceğine muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Perşembe içtimaı meclisin soniçti
maı oJacaı ,.e meclis reisinin veda nut
kunu sö.rliye~eği kat'iyet kespetmiştir. 

Yeni bir karar 
Ankara, 24 (Vakıt) _Marmara haY-

l
za~ı dahi.linde k~putaj surctiJe yapıJa. 
cak nakhyatın tıcareti bahriye ueyan. 
namesi yerine tahmil ve tahliye a

~~Jiy~lerinin setainde bulundurulacak! 
gumrük memurları tarafından müraka 

besi şeklinde ı·üsumatça tatbiki takar 
rür eden talimatname hükmünün ~far
mara iskelelerine ağrıyarak Anadolu 
sahillerinde Ayvalığa kadar giden 
ve ayni suretle gelen sefain hakkmda 

tatbiki takarrür etmiş ve tebliğat yapıl 
mıştır. 

Efganistan hukuk 
müşavirliği 

Ankara, 24 (Vakıt) - Afga-

nistandan istenilen hukuk müşa
virliği için taliplerden divanı te
myiz müddeı umumisi Rifat Bey 

intihap olunmuştur. 

Uyuştur ucu maddeler 
Jiyihası 

Ankara, 24 (Vakıt) - Uyuş· 
turucu maddeler hakkında ha
zırlanan Javjha meclise ~elmiştir. 

Erzincan vaııliğı 
Ankara, 24 (Vakıt) - Erzin-

ı·ı·g-ı"ne eski mülkiye mücan va ı ı 

f 
. 1 • den Ahmet Muhtar B. 

ettış erın 

tayin olunmuştur. . 
Bilecik valisi Şevkı B. de le· 

kaütlüğünü istemiştir. 

12 sayıta 

Spor 

Ve 

Sinema 

Belediye 
sinden 

Vi a vetlerdeki münte
hip Aaniler 

Ankara, 21 (Yakıt) - Vilayetler 
müntehibi sani adedini Dahiliyeye bil
dirmektedir. Vekaletçe hazıı in nan cet· 
velelrde çıkarılacak meb'usJann mik~ 

tarı tesbit edilmektedir. 

reisi şehir mecli
istiyor tahsisat 

Müdür Suphi Beyin vaziyeti tekrar 
münakasa ediJmiye başlanıldı 



~ 2 .;.:: V AKIT ~5 MART 

Askerliğe 
çağırılanlar 

latanbul 1:ilayetind1:11: 
1 - Nisan 931 celbinde bir buçuk 

1;enelik hizmete tfıbi 32.t doğumlu efrat 
ile yalnız jandarmaya terril, l'd il mi~ 
olan 32:> doğumlu efrat. 

2 - 316 ihi. 32.t (dahil) doğumlular
dan yoklama kaçağr Ye tıakaya.da ka
lanlar ile 1741 numaralı askeri af nı 
tecil kanunundan istifade edip iic ay 
zarfında. d8halet edenler ve 316 ili\ 323 
(dahil) doğumlu olup d:ı her ne suret
le olarsa olsun henüz sfüth altına ça
ğın]matnış olanların srnıflarma hakıl

mıtbrzın karni leu '"~' kedilecrklerdir. 

3 - Celp :i nisan 931 tarihinde haş
lanacaktır. 

' - 1, 2. maddede yazılı olan dcı
ğumhı efradın 5 nisan 931 tarihinde 'e 
bedel \'ereceklerin bu ta l'ihten evel 
mensup oldukları askerli!~ şubelerine 
müracaatı behemehal 1<izımdır. 

:) - .ı üncü maddede yazıh tarihte 
ınüracaat etnıiyenlerin hakkında as
kerlik: mükellefiyeti kanununun me· 
Yaddı mahsusasmdaki ce7.a tatbik edi
leceği gihi mezkur tarihten evet bedel 
nrmiyenlerin de b<'delleri kahul <.'dil· 
miytcektir. 

ihtiyat zabitleri 
lıtanbul vilayetinden: 
İhtiyat zabitan kanununun mumk

kjlt maddesinin (D) fıkrasına tabi o· 
lanlar ihtiyat zabitleri ycti~tiı·ilnıek 
öMre 30 nisan 931 dt lfarhiyc mekte
binde bulunmak üzere ::::evkedilecekle· 
rh~den bu kabil efendilerin ı5 nisan 9:n 
tarihinde behemehal ~uhelerine müra. 
caat eylemeleri ilan olunur. 

YENl SEYYAHLAR GELDi 

Dfin şehrimize Ose Ana vapurile ;JOO 
Alman seyyahr Marsilyadan da ao ~i· 
lili seyyah gelmiştir. Seyyarlar ı:-ehri· 
mizi gezdikten sonl'a bu akı:;am lsken· 
d~ryeye hakeret edeceklerdir. 

YAKILAN KAGI'l'L.\R 

Eski haflerle yazdmı:,. >e birikip 
kalmış baZT kıymetsiz enakı ;>akmı~a 
memur: komisyon ~fl'a He clerniri do
laşmaktadır. Şimdiye kadar bir~ok ev· 
rak yakılmı~tır. 
~t1.,....ıt1••iıttatlflı.1ıı•rı'1M1ıııtlfu""''m'u11111ıı•ttrı1111nıııı• ttMıııııı..,,ttııwrttt 

1931 

150 likler birbir· 
lerine ; girdiler 
( v.~t tarafı 1 inci sayıl ada) 

ettiğini, fakat Refik Halidin bu 
teklifi kabul etmediğini yazmış
tır. Mehmet Ali gazetesinde Re· 
fik HaJidin 1924 senesindenberi 
kalemini Ankaraya sattığını, 
kendisine sükut hakkı olarak 
Büyük Millet Meclisi azalığı va· 
dedildiğini ilave etnıi,tir. 

Refik Halit, bu naşriyata çok 
kızmı~tır, Halepte intişar eden 

Büyük reisimizin 
kıymetli sözteri 

(Üst tarafı 1 inci sayıfada) 

Kurultay için davetiyeler daiıtrl· 

1 M~mlekette Vakıt 

Diyarıbekirde 
belediye işleri 

mıştır. Davetiyenin metni §Udur: Hususi Diyarbekir muharririmiz ya 
Türk ocaklarının il. Fırkasile birleşme ztyor - Diyarhekirin, a~n'lardan beri 
sf hakkmda bir karar ittihaz edilmek ha\'a cereyanı üzHinde müesseri olan 
U.ıere kurultay azııımun fe\•kalide ola· surları ıııabrl\ vA.Ji Nizami Bey taratrn
rak 10 ni~anda toplanması merkez he- dan kı"men yrktırrldıktan sonra bu· 
yetince takarrür etmiştir. Bu tarihte · . .. 
ocak merkez binasını te~rifleri ric:asile nun sıhhat noktaı nazanndan pek bu· 
hürmetlerimi takdim edhim Efendim. fllk faide1eri görülmeğe başlamıştır. 

Ocak Reisi 
Hamdullafl Sup!ıi 

I Memlekette müzmin hastahklal' he 

men hemen yok gibidir. Yazın sıtmıı 

hastalığı oluyorsa da bunun için de bir gazetede Mehmet AJi aley- Ocakta çay ziyafeti 
hinde silsile halinde neşriyat . ,. k' ~ıhh.at ,.e muaveneti içtimaiye daiı'esi 

k H Anluua, 2.ı. (\ ak1t) - ı arın oca ·,a . • 
yapmıya batlamıştır. Refi alit bir çay ziyafeti ,erilectktir. şimdiden tedabır almıştır. 
kendi hakkında savrulan bu söz- Heyeti merkeziye içtimaında ocakla· Umumt caddeler nispeten geniş n~ 
lerle alay eder gibi göründük· rm fırkaya iltihakına karar ''erildiği t•1mizdir. Fakat iç sokaklar dardrr n~ 
ten sonra Mehmet Alinin genç· ve bu kararın alkışİar1a kar~andtğı ttmiz değildir. Bozulan su yo1Jarından 

Telgraf haberleri ] 

Fırka gurubunda 
Ankara, 24 (Yakıt) - Fırka 

grubu bugün Cemil B. in riya"' 
setinde toplanarak maarif vekili 
Esat Beyin m~arrf siyasetiıniı 
üzerindeki izahatını dinlemiştir. 

Kozluda yangın ve kaza 
Zonguldak, 24 (Yakıt)- Koı· 

luda çok feci bir yangın olmufı 
eski mektep binası, bir kaç 
ev, birkaç dükkan yanmıştır· 

Gece dikkatsizlik eseri ıubur 

eden yangın ehemmiyetli zarar· 
ları mucip olmuştur. Bir dük
kanda bulunan birkaç dinamit 
de patlamış ve yangının fecaa
bnı artırmıştır. Ayni günde 
Kozlu iskelesinde bir Yunan va· 

kömür vermekte oJaıı liğinden itibaren bütun marifet- doğru değildir. Heyeti meı·keziye böy. akan sular da birçok sokaklarm içer puruna 
!erini bir bir yazacağmı söyle· le bir karar Yermek salahiyetini gayri sini berbat ve geçilmez bir hale getir- bir mavna her nasılsa vapur 
dikten sonra Mehmet Alinin bir haizdir. Heyet sadece kurultayın ~O mektedir. Birçok evlerin apteslik bula- ç.arhı arasında parçalanarak bat-

nisanda ictimaa davetine karar vermış- 1 • 1 k kl k kt · d b l 18 Vak'asını anlatmaktadır. .. •ın. ~u an so a ara. a ·ma a ve pı~ mı•tır. için e u unan ame• tir lltihak kararlnt kuı·u1tay \•erecek· <1 • • • Y 

Aptülhamit zamanında zaptiye tiı.'. n mület-vei hir manzara teşkil etmek lt;den 14 dü boğulmuıtur. 
nazırı olan Nizım Pş. Mehmet ------~--~---- Udir. Belediyenin 2;; berair kuvvetinde Adanada sabık milyoner 
Aliyi hususi kitip olarak kulla- Maarif siyasetimi· bir mt)tôrle i~1er elektrik tenviratı Yal' dava•ı 
nıyormuş. Kendisine itimadı var- • h d f • ? dır bu ancak umumi caddeler, resmi Adana, 24 - Dört milyot1 
mış. Bir sabah Mehmet Aliye zın e e ı ne . müeAeseJer pek ınahdut dükkan ve l:V lirayı mütecaviz bir servete m•' 

bir mektup uzatmış, ,.fUDU bi· (Uat tarafı linci ıQfllfatla) teri ten,;r etmektedir. Fakat memJeke lik iken muhtelif hadiseler ne-

zimkine gönder, bir kasada ıam· progl'tm yapmağa, ve bunu '\-il•yetltı- tftı ihtftlc~ noktai natanndan .eheın· ticesinde iflas eden sabık milyo• 
pırıya satın aldır, eve yolla! " rJn btjcr yıllık proııilıftl•rı ile ahenk· ıniteüiı ct~retededfr. ~onun .~2..> be:r- ner Ağazade. Hulusi Beyin dı .. 
demi,. Bizimki dediği metresi tar kdmıtğa taraftar görUn.,tktedir. rir lr•tttbnde ikt motorle mukemmel v~sı pek mühim bir safhaya gir
ımış. Mektupta da şöyle yazılı Vekil a. ders s~nesi içinde mut11im bft ha.le ifraiı ve şehrin bütün ihtiya di. Sürprizler hazırlanması ihtİ" 
imi~: '' Ey mehlika, bu akıam değiştirmek mahzurundan dolayı bil' cın~ temin için muhtelif şi~ketlerle b~· mali vardır. 

b k l l d. if · ıt d fa ı ,·•ka" let1e ledıye müzakere etmektedır. Elektrık 
~er cst a acaiımı memu e ı~ -.az enın a ı ay an z a ... Iran hududu müzakereleri 

d• ı· f 1 kt 'd d·ı · V• h kk daki kanun tenviratr her tarafa kifayet etmediğin yorum, nez ıne ge ıp e c en ı are e ı emıyecegı a m . v • • • Ankara, 23 _ Iran hududu-
b. ı ~ it dd · · kt 1 · · tadili tasav den bırkac sokagın bırleştlğı mahaller 
ır ~ece ça acagım, su anı aş- ma esının me ep er ısın - nun tashihi hakkında lranl• 

k b ' b 1·1 f vuı·undadıı·. Bu hu"'usta•- 1• mu··talealar de beş. numara lambalar yanmaktadır. 
ım, enı eK e " .. 1\ müzakerat ve muhaberata de" 
Nazım Pş. 0 gece sevgilisinin 'öylece hulasa olunabilir: Belediyenin kendi malı olarak ga- vam edilmektedir. Hududun ta•• 

d h k. . . Maarif programının ana hatlarına yet güzel bir binası rnrdrr. Reis dok· ı 
yanın a oşça va ıt geçırmı,; bibi evvelce Iran tarafındaıt 

hedef enela ~unlard1r: tor Gafur Nüzhet Bey faaliyet "·e ça-
fakat ertesi gün erkenden sua- prensip itibarile kabul edilmit• l\lilli mefkure, ahlak, fazilet, lışkanhğile memleket halkına kendini 
ya çağmlmış, palaspandıraa to- d 11 tir. Fakat şerait görü•ülürkell ihtisas.. Bu he efe gidecek yo ar şu atvdirrni~tir. itfaiye teşkilatı ve oto- Y 

parlanıp gitmiş, Aptülhamidin kelime ile ifade olunabilir: mobilleri mükemmeldir. Hele yeni Iranın fazla müddciyatta buluır 
huzuruna çıkmış. Aptülhamit, T k"k t . t tb·k t k. t r1· ması yUzu'"nden müzakerat ı'lcrli• et ·ı ·, anzım. a ı ·, a ·ıp, e 1~· getirilen (Hamravat) suyu Diyarbeki· 
masasının üstünden aldığı bir 1 h 1• ıt· n · ··t t ,, yememektedir. fu uısusta A ae ın eyın mu a e:-ı-ıı ri ihya etmiştir. 
kağıdı zaptiye nazırının suratına ile Yekil Beyin cnapları da neş1·edılc· Sabri Yunan talebesi nisand3 
fırlatmış, bağırmıf: CektiJ", -tm11Ufl1111ı.S\lll1UllMlmtnutıtıllWl.llllJllllillllllllWlllllllıllll•llltn111nıH11WJ111tı11WD 

- Nizım, zaptiye nazırı ola- şehrimize geliyor 
raknbe heyeti de lag~,,edilmektedir. Ştı.t 1\fÜMESStU DON ŞEffRl- . 2~ (.. ) y d "lf 

cak herif evveli maiyetinden Mer· kez Atma, ')o .~po - unan aru Darülbedayi resmi bir müe~sese o- MlZE GELDl ~ 
emin olmalıdır! nun müderrisleri hariciye nazm 

)unca müdür Suphi Beyin de şahir f;ili hükumetinin Türkiye mümessili Bankası Miha.lokopulosu ziyaret ederek, Yurı; 
mecfüıinde :i1.a olduğu için iki "·azife. Nazım Pş. klğıda göz gezdir· M. Eşlnfk dün AnJrnr Yapurile Mal~il· 
den birini tercih etmesi Jtizumu ilt'ri mİf: Bu abdiahkarları Mehmet yadan şehrimize gelmiştir. darülfünün talebesinin nisanda 'ffİ 
sürülmektedir. Bu noktai nazar hele· Ali imzalı bir jurnalmı~ yanın· M. E;,inik rıhtımda muhtelit müba· Kayıt muameleıi bü... darUlfünün talebesine iadei ziya~ 
diye aza~mm belediye memuriyetlerin- da da Nazım Pc. nm metresine dele komisyonu reisi M. Rh-as tarafın· yük bir hararetle nıaksadlle btanbula gideceklerini t 
de bulunamıyarağı hakkındaki mndde- Y d a d• r ur. · ı d. 

Yazdlgvı mektup. Mehmet Alı' dan karşılanmıştır. ev m e ıyo ıl!!ii etmış er u-. ye istinat etmektedir. Halbuki Suı,hi ,_ 
Bey lstanbulda belediye aza ı değildir. bunu telleyip pullamtf, oradaki M (Şinik) in birkaç ıUne kadar An· Merkez bankasr hisse se- Yunan hariciye nazırı, iki nteml 

Suphi Bey lstanbul ,ila)et nıecli::;İ· sultanı atkım kelimelerine bin karaya gitmesi muhtemeldir. nedi 15 niundıı nihayete ere· gençUii arasında ba,Iıyan bu teırl 
~uııııııııııııııu1111ıııııııııııııııı••ıı•ırıııııı•11ııı111 1ıııııımmıı11••nnınıııııu1111111ıııııııııııııııı• cek olan kayit muamelesi ivin e U 8 betten dolayı b•yanı me""fl ne Yalovadart intihap edihni:; mi.llhıt· bir mana vererek Aptu"lhamı"de 11 v m n :se ... , .. 
ş<Syle hitap etmekte imi9. sthrimizin hemen hemen bü- ( 

kat azasıdır. Şehir mecJi~ine de hu l'I· takdim etmi•. tün bankalarına müracaat C· niyet etmi, n bu iadei ziyareti tal 
tatla dahildir. Bu itibarla belediye :'.\- Y Iıte ey kariler, bana kalemimi d d d il t i t' 

AptUlhamit bu 1'urnal ilzerı'oe K 1· l tt d' M l enlerin a e i ıündtn 1 ne e m ş u·. 
ıumın belediye müesseselerinde "·azi- ema ıst ere sa ı ıyen, o *'n1" , taz1alaşmakt.adır. Bankalar 'rJ 
fe kabul edemiyeceği hakkındaki ma(f. zaptiye nazırına ~u emirde bu· zade Rifab Şeyh Saidin otlu bu müracaatlann faz1alığma ASKERi LiSELERDE lMTIHA 
deıtin kendisine tatbiki doğru sayılma.· ) omu" S 1 b · · le 1 A h1ase senedi bedelfnin bir A k 1 ı· 1 · b k ı · t11t'' u .,.: a i attıne aıt evra ı ça ıp n· i•ne içbıde taksitle ödenmesi- s ·er ıse erm a ·a. orya ım 'ti 
maktadır. - Bu yılanı fİmdi lstanbul· karaya Htmalda itham eden, ıti ve hükunıetin üc sene icin lan nisanın on birinde başll)"3 

DarUlbedayi, operet, ,,.ehir bondasu, d d f t' T k u d 6 f · • .ıc.: ı t k. f ·~ı' "' an e e • Kiraz Hamdiye ür casuıluguv Y z e aız vereceaın e e · bfr hafta devam edecektir. tmtıı• 
konaervatuvar hakkındaki kararlaı- ni- k fiil etmesi sebep olarak gös- -1 
sanda toplanacak olan şehir meclisine Refik Halit, bu hiklyeyi biz- izaf~ eden Repüpli an,ene mn- teriyorlar. !arda Maarif vekaleti namına bul11 

a.rzedilecek, orada müzakere ve kafi zat Nizım Paşadan dinlediğini dUrU Mehmet Ali bu hafiye , <ıak mümeyyizleri maarif emaneti t1 

k~~~r~a~r~a~l1l~~ete~d~iElc~c~ck~t~iı~··~~~~~55!~sa~y~l~c~~~ik~t~e5n~~:~on~r~a!i!!!!!l!!!!!iik~aer~H~er~i~n~e~~Mi!i!e5h&m9e~t~AJ8i~deir~.~3!!!!!!!!!i!E~·!3!1!!!İ!!!l!l!=·er;a~!!i!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!~~!!5!!!!!!!!!!1!E!!!~~~j~)~~·n~e~d~ec~e~k~tı~·r~.~~~~~~~~~ 
.. VAA!Tm tefrika•: 116 istiyor. Söyl~ ... Biz seni ku, ıüdile -Anlad!ğımı ·~~a söyliyeyim .. rek diyor ki: _ .. ~ 

heıleıek yerıdır... Damatla gehn, bu ıkı kurnaz, koca - Çocukluğumda tıpkı b01·. 
- Bana canımın ne iıtediiini karının aleyhlerindeki ajız bozuk bir siyah dadım vardı. Allah ~ 

sormazlar. Mutfakta .. ne piıer1e luiunu yukardan dinlediler. Bu ev ihtiyarhğımda da yine böylJı" 
taze bayat onları yedınrl~r. Hasta de rahat ya9amak için onun husu v-erdi .. 

midesi her yemeji kabul eder mi metinden kurtulmak yolunu bu su· * * * " 
onu böyle senin gibi kinııe dütün- tetle buldular-... O esnalarda bu dirlikaiı (I_ 
mez... - Annem de onların bu sahte f&DS teveccüh etti. Filesofa ~-J 

~~mat.:;- Hanı~w~~~~ci~~~ söy• tefkatlerinin ciddiyetine inandı.. beı bin lira tayyare piy~~ 
hirinden böyle gönül ahcr ta.tir 11\.· tekrar ile: le pılıç mı· kuzu ıogufu mu· yok· - Şimdilik inandı .. Fakat baka vurdu. Taliin bu tebe11ümü ıle r 
lmdı ititmedim... - Caize Hanı.m, idil Hanım, - itte halim gözün~z.ün önürı• lam ilerde ne hengameler kopacak. rniş aünlerin acılarını biraz ~-

Damat bey tela,Ja.: Çelebi Bey, Ayte kadın tutunuz de benim ribi bir haıta ıç111 ne tür· _ 42 _ tular. Bu şans kimin kade111it1 ,-
. - Eczaneye kof ayım telefonla bakalım .. Hanım ninemizi yatağına lü yiyecek münaıipıe.. Karanfil dadı dolaıacağı yerle ·geliyordu. yeni gelinin mi? d~,. 

hır doktor çağırayım... naklcdelım... - Peki peki takvime ha.kayım. ri dolaııp miraı keyfiyeti hakkında dın mı? yokıa en son ıelen °' 
Filesof - Buhran geçti. Hacet Koca karıyı omuı:larından, ha.· Hekimlere ıorayım bu ay içinde iyi vaitl~r alarak ıeldi. lclal onu nm mı? ·rt' 

yok... caklarmdan tutarak yatağına gö• haatalara yedirilen hazimleri en büyük annenin hizmetine tayin el· H k b .., k di uıet' 
D B · ·ı· y k d k t- ·· ı tl J IA .f ki h .1 . er es u uguru en amat e, ıiı ır. a m an o· urur er... KO ay, en ah yeme er angı erı ti. B••lıca yazifeai bu huyıuz, bu 1 k k ı 1 d • 
k · b- L~ k H IA 1 ı A ı f b • 1 d . 'h d · :J -T a ara şa a alıyor ar ı. ~ı ca arının yüzüne &&ara : asta mc u me u ctra ına a .. ııe on ar an ıntı ap e eyım.. aırdırcı kadını memnun etmeye u~ . .... . an1'0 

Y 1 k b k H · d d' ı· F'I f k A I' d ld'". Fılesof - Asıl ugur pıy 1ı - a bu ıo gunluk, ya bu yo"' ma a ma: arıçten o ayı m ıyen ı oso raıma br. rap e ın en ge ıgı . . . . .uiJ11 pf 
wunluk. .. Kadım burada kuru yer· - Gördünüz mü terbiyeyi, İnsa zevcesi Fehime Hanıma: kadar çalıııyor hatta bazı geceler letını alırken bennn verdıg 
ferde yatırmayınn.. Tutunuz döşe• niyeti... Damatçığım olmasa üç - Ölüm komedyasını takip e .. bijyük hanımın uykusunu getirmek dadır.. •ele J' 
fine nakledelim. dört saat kuru tahtaların üzerinde den bu ikinci mudhikeden seın ne için döşeğinin ba!ında masal bile Diyordu. Fakat asıl nıe• ıc' I~ 

Bu teklife kartı kimsede acele yatarım da kimae aldırmaz. anlıyoraun? ıöy)üyordu. bu değildi. Bu para ne olac• · 
'bir hareket görülmez. Damat bey yatağa yaklaıarak: - Pek ciddi bir mana çıkaramı Koca karı, a.rabm bu yararlık- bankaya mı yatırılacak? . 

Umrani Bey teklifini musirrane - Hanım nineciğim canın ne yorum. larmdan cidden ho9nutluk vetire· ( Bit11wclıı 
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Tütün inhisarı müdürü zürra için endişe i bir vaziyet olmadığını söylüyor 
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k• Balkan haftası 1 1 ilkbahara dair 1 Bu işe siz de şaşın ! 1 ! __ s_P_O_R__ Tütün buhranı 
7'~ Seyyahlar nakil vaıı- l 
iı t~larından parasız 

Zürra arasında değil 
tüccar arasındadır 

ııtifade edecekler 
t 2S ve 28 nisanda şehrimizde 
fOpl•nacak onlan Balkan Turizm 
~derısyoau konğresinin ruma• 

lbt • ·ı b 11 ı e Balkan haftası programı 
r. •~h~ları ikmal olunmuıtur. 

b urıng klUp idare heyeti 
k 11~11 toplanarak programm 

1 
•t t tekillerini tespit edecektir. 

~taııbul belediyesi ve Turing 
. lip tarafından bu hazırlıklar 

- . 1 J ', 

.. " • - .,JI 

' . 
1 . ( • 

L. . ' • l ı ! 

BELEDlYE Sl'R HAR1C11'
DE PARK YAPIYOR AMA 

DÖNÜP DE BlR KERE ŞEH· 
Rl~ l('İ:\E BAKSA! 

BeJediyc t,:ehriıı Jıaricinde 
bfr park yapacakmış! Gerçi 
park yapmak, bahce acmak, 
halka iyi hanı, iyi sn içirmek, 
belediyenin "·azifcsidir. Bu
na diyecek yok. ~'akat •rop· 
kapı haı-icinde .rapılacak par
kın ntanasınr anlamak hir 
hayli müşkiild ü r. Zaten hu
raJar bol havalıdır. tabii bil" 
park halindedir. 

Halbuk.i Hehir içinde sula~· 
berbat. nıce yollar hozuk, nı
ce lağımlar güldür güldür a
çıktan akar, günde bes kbi 
laakal ,.-eremden ölürke~n b~
Jediyenin bu sehir haricini 

Behçet Bey beyanatta 
bulunuyor 

Tütün inhisarı wnum müdüril 
Behçet Bey inhisar işleri ve tü
tün piyasasındaki umumi buhran 
karşısında idarenin vaziyeti hak
kında şu izahatı vermiştir. 

- Tütün buhraıu zürra ara
sında değil tüccar arasındadır. 
Bu buhran bittabi tütün inbisar
idaresi üzerine de tesir yapmış
tır. Bunu telafiye çalışıyoruz. 

de ı~n Balkan birliği Türk komite
aıne hük6metin yapaıakta oldu· 

... - .ıı:... 
• 11 nakdi yardımdan kısmen is· Havalar gittikçe 

ııınmıya basladı 
üslemek, .zinetlestirmelc hu

susundaki zevkine bir ~ey 
denernezı-ie de. yol yap dendiği 
zaman, param yok. Hastane 
aç dencliği zaman: 

Şeref bey 

Kuvvetli bir Yunan ta· 
kımı getirmek için 

Tacirlerin ellerinde dört, beş 
milyon kilo kadar stok tiltiin 
var. Harici ticaret ofisinin bu 
hususta tedabir almakla meıgul 
olduğunu işittik. Biz zllrradan 
fiitün mübayaasına devam edi .. 
yoruz. Zürra tütünleri için fim· 
dilik endişede değiliz. Fakat 
variyetin ne olacağı daha kat'i 
surette malum değildir. 

' 

ad: Ufade etmek üzere teıebbUsatta 
ut. ~lunulmuıtur. Balkan haftası 
t• •tın Balkanlardan ıelecek ziya- tKl GONDOR ŞHRlMIZDE PALTO-
e- retçilere umumi aakil vaaıtalan SUZ GEZENLER ÇOGALMIŞTIR 

" Paramroı~. HEŞlK'l'AŞ KIJUBO RElSl ŞEREF 
IlEY ATlNAYA GlDlYOR 

firlcetlerince ıötterilmeıi karar· 
r 1•ttırılan kolayhklara ait vesika-

1•r Balkanlardaki bOtUn TUrkiye 
lronaoloslarına g6aderilmiıtir. 

a Balkan haftası ziyaretçileri pasa· 
PotUarmı komoloıbaaelerimizden 
v:z-a ettirirken bu veıikalar1 ala· 
~lardar.latanbulcla bu veıikılan 

a a&steren aeyyablar umumi nakil 
• \ftaılalarından paraıız sinema ve 

tiyatrolardan mühim tenzilatla 
İatif ade edeceklerdir. 
Turinı klOp reiıi Reıit Saffet 

8., ba11 ıeyyahat acentelerinin 
ıeyyablara ıebrimiıe pkarlarken 
rnilfkOIAt 16ıterilditi haklnndaki 
iddielarmın dojru o:madığtnı, 
biltkiı çok kolaylık yapıldığırıı 
s&ylemitlir. 

nıakinistler 
'>CN FJCYKA-1-,A-IJ•l'.•: -B-JR- TOPL.\NTl 

h YAPTILAR 
ıc..,tınlar, çarkçılar n maki· 

niıller cemiyeti idare bey' eti 
dün Sirk~cideki merkulerinde 
fevkalide olarak toplanmııtır. 

DOnku içtimada bütün esnafın 
lc.~di cemiyetlerine kaydedilme· 
••ndetci mecburiyet hakkında Yi· 
ltyetten gelen teskere üzerinde 
t6r&f8JmOt ve bunun serian aıa· 
~ tebliji kararlaştmlmııtır . 
J ndın sonra cemiyete kaydo
lc~"?1ıyan kaptan, çarkçt ve ma· 
k "'itlerden ceıa alınarak mah· 
ol~rtıtye verilecek, cemiyete iıi 
t rıuyınlaran TUr sularında kap· 
•ıılık, çarkçıhk ve makinistlik 
}'Pı:naaına müsaade edilmiye· 
~tir. 

ı,.~1 .. rl•nla 

1'ftı .RAKI FIATL.\RI . 
ha . lkırat inhisar idaresi br 

lırand . f •tla an ıtibaren rakılar1n ı· 
aıı. ''111 dejiştirecek tir. Yeni fi-
~ t&yledir: 

300 
4
;ereceli fevkalade rakılar 

2SO. 
45 

der,celi aliyyülala rakılar 
ve 43 d dereteli ili i'akılar 200 
lar lSO ~eceli birinci nevi rakı· 

8\1 IUr uruşa sahlacaklardır. 
ol~ 2

25 
etle evve!ce satılmakta 

lar kalk ve 160 kuruşluk rakı
llhş L ı 

Bir hafta kadar devam eden 
soğuklardan ıonra havalar tekrar 
açtı. Üç gUndenberi güneıli 
ve hakiki bir bahar havası 
hüküm ıürüyor. Bunun neticesi 
olarak paltolar sandıklara alın
maya ve pardesülerden ıstifade 
edilmiye başlanmııbr. 

Parklar ve mesire yerlerinde 
bile şimdiden yeni bir hayat 
net'eai ve zindeliği baılamııtır. 
Resmimiz güzel havadan iıtifade 
için gezmiye çıkarılan mini min· 
)eri gasteriyor. 

ANADOLUDA HA ''ALAR 

Anadolurıun birçol: yerlerinde 
de bahar başlamıştır. Dün bazı 

şehirlerimizden gelen haberler 
havanın çok ~ıüzcl ve güneşler 

olduğunu işaı-Pt "diyordu. 

Halka suların iviı;ini irirt 
elendiği zaman param :mi<. di
)en belediyenin bu j ... teki he
sabına :-iz de ~a~ııı ... : 

Biz de taşalım! 

Belediyede: 

Beşiktaş spor kulübü reisi 
Şeref beyin, Yunan futbul erki· 
nile temas ettiğini. ve kuvvetli 
Yunan fakımlarmdan bir ikisinin 
istanbuJa gelerek bizim takım
larımızla birer maç yapmalarını 
temin etmek için yakmda Atina-
ya gideceğini Yunan gazeteleri 
yazmaktadır. istanbula getirilmesi 

Diinkil nushamızda belediye· mevzuu bahsolan Yunan ta-
nin 931 bütçesinin fasıl yekun- kamları, Yunanistanın en kuvvetli 
)arını yazmıştık. Bugün de bu futbol ekipleri olan (Panatinakis) 
f~sılLnda münderiç maddelerden (Olimbiyatos) takımlarıdır. Şera
bır kısmmı yazıyoruz. Belediye itte uyuşurlarsa iki memleket 
bu sene Gazi köprüsü için ban· futbolcuları arasında bu ikinci 

Nereye kaç lira 
verilecek? 

~a:a ~2?5) bin lira yatıracaktır. temas olocaktır. 
ıstım!":kata (150) bin, kanalizas- HUKUK TALEBESJ \'ERECEKLERi 
yon ışıne (700) bin umumi inşa· ÇAY ZIY.\FE1'1~1 TEHiR ETT1LEU 

at ile tamirata ~e mebaniye Dün Darülfünun hukuk tale· 
(625) bin Jira verilecektir. Üskü- besi cemiyetinden şu teskereyi 
dar halk tramvaylarana her sene aldık; 
ol911ğu gib,i bu sene de {100000) '"Çok muhterem müderrisleri-
lira muavenet ediıe~~tir. Stad- miz Yusuf Ziya ve Tahir B.lerin 

Y 
yom inşaatına (40) bin lira, Istan- refikalarım birer hafta ara ile · 

eni çan•ma •aatlerı· b ı h · h Y o u şe rınin umumi arita işine aramızdan kaybettiğimiz ıçın 
nasıl olacak (40) bin lira, müstakbel plan duyduğumuz teessür payansızdır: 

Dairelerde 

Niaan birden itibaren devairde tanzimine O 00) bin lira verile· Geçen seneki mezunlanmız şe-
mesai saatlerinin değişeceğini cektir. Haydarpaşada şimendifer refine tertip ettiğimiz çay ziya-

hattı üze · d bu sen b" "t fetı"ni muhterem vaJdelerı"mı"zı'n 
yazmıtthk. Bu husue•.a tetkı"kat rın e e ır geçı 

7 yap 1 kt B · t · · (50) ruhlar1 hürmetine tehir ettik. 
yıpılmaktadır. Bu tetkikat sabah ı aca ır. u ınşaa ıçın d k d bin lira ayrılmıştır. inkılap mü· Aziz davetlilerimizin hazin 

0 uz an ikiye kadar fasılasız matemimiz hasebile bizi bu za· 
çalışmak ve öğleden sonra tatil zes~ne. geçen sene (10) bin lira . .. . . . verılınıştir. Bu sene bu para beş rurı teehhurden dolayı af buyu· 
yapmak v.~ bır de sabahleym tabi bin liraya indirilmiştir. 931 Bfit- racakl.ar1nı ümit ederiz • ., 
yaparak oğleden sonra çalışmak çesile b ı d" b nk J (530) şekilleri Uıerindedir. Bundan b' 

1
. e e ıye ... a a a~a . sine de (500) lira verilecektir. 

ın ıra borç odıyccektır. Yem 931 BUt · d k k ık 
maada geçen seneler olduğu gibi t . . 1 k . çesm e ayma am ı 
dokuz buçuktan on ikiye kada . e.sıs SeOdıle? ~eıarAı lar şubesı dairelerinin tamiri ve masrafı ol-

1 k ı b k r ıçın 1 ) bın lıra, da çamlara· mak üzre (90) bin süt ve mek-
ça ııma , uçu saat yemek t d · 'd · (12500) ' t tT k le b nın e avı ve ı amesıne tep çocuklarının bakım evi için 

d
a 11 dy~lpmka 'akıl~~ ~şkte pay· lira, tehir suları için (71600) Ji. (40) bin lira verilecektir. Yeni 
os e ı me ıe mm ıp ası da ı · · b dü .. nı ekt d" s· k . ra, stanbulun teşçırı ve abçe- bütçe ile seyrüsefer müdürlüğü-

k 
:un kmt'" :ı ırk. ır aç . ~üne ler için (65000) lira tahsisat ay· nün kadrosu azaltılmakta ve 

a ar a ı r arar verılecek- rıl t M. t Tak · b h . mış ır. ayıs a sım a çe- masarifi 2700 liaaya indirilmek-

lı~;..................................... sinde açılacak tavukculuk sergi· tedir. r çizgi 1 erle 'f 'iki';j~·; ... ; .... ;~~~~~;:·;~~~: .... ~~;::~"'"''"'l 

ş;-- nu unmalctadır. 
~•t•tad ,. 

"Atuv · ~ 
U~~APLICALARINDA 

Seyriı f • z ODALAR 
'y •lovad e •ın idaresi bu sene En büyiik kabtJiyetJer. en baf'lt n insanların en hü~ iiklt•ri rle en basiti llt•pimiz şuna dikkat etmeliyiz l<i 
tır111ılct ad ucuz paviyonlar yap• . . ~ şeylere gizlenir. An- ,.e en adi sa~ ıl:ııı adamlar arasmdan . . . . . . . . . ... . • ır. Bu , . en adı sllndr51nız cıkmısla . 1 . J' 10 .. ,k: 1. 1 . cemı~ etımız ıcındC' hıc bır ıstıdadı hc-
y"'YI pa 1 b · • ı c ıı. "" 1 

• •
1 ım t•r. :-aırler, • 

od ıki y vıyon arın ır ·· müdrik bir kafa. mütefekkirler. muhteriler. •81·,·a~·ı- der etnıf'meli. H iı-tidatlarıriı. kahili· 
•ltr ataktı yı ı k 1 cak arrk bir :;oz. . '"' ı. llıd ... b· pı aca o an , · · t Jer ı r ı ı ti · · · · 1 · ~\ll'lı ... ır gec k I k . . 

75 
. 

1 
Jarın perdesını rır ar . ·. ıu ~ını a men..:up ur ar. Dunların ye erını sezemıyen ınsan arı ır::-at ct-

'bab t alınacakt e Bama ı~ın faal hır el, lUn . d cek .. :r k~m~ köylü. J,imi ciftri. kimi çoban.!meliviz. Bu an<'ak her ferde itina el-
bi .. I •uı ollllak lf. u pavıyona ·e onların inkişafını temıl) e e · · kımı amele. !\imi faldr Ye yoksul idi- k- l f ·d h"" t .. • ole Oze ' . ler r k ı ı - ı . me . lf'r t·ı e urmr gostermeı, 'e o 
1 ••tı d re gayet ucuı basit re adı ı;-e)· · ·a at ıun ar. ır ennde gizli olan · 
~, bulld a Yapılacak ve~ t' • rı anlar. O ıanısn ° . . d r· kahili) etleri ,c ::-ah. i) etleriııiıı istidat- nun heniiz ht>sfrdilml'mi~ bir fılim. lıc-
ı. d •11 i ~ .ı ıyen . Ierıle ı.enet e ı- 1 k .. . 1 . -'"' it. '"l'ld~ ~dcbilecek· ıerin güzellik h8zıne ' • 1a~ı~r. ·e~fcdercJ, onla11 tenmiye etmi;;. nuz ı"' enmemı~ hır hazine olduğunu 

J 
·ı dolu olduğu anlaşılır. eı <hı. ıanlı) arak ~alı:;imalda miiml,iin oluı· 

ne erı e . 

Karadeniz sahillerinden maada 
yerlerdeki tütünler aabhmftnı. 
Her halde zürra için encbteli 
vaziyet yoktur. 

Suriyede Türk cıgaran fmallnl 
temin için yapbğımız muknele
ye gelince; eski reji zamumdi 
Suriyede 79 bin kilo lüks T~ 
cıgaraıı sarfediliyordu. Bizim 
mukavelemizde asgari sarfiyat 
60 bin kilo olarak tesbit edllmif 
ve tedricen yiizbin kiloya çıka· 
rılması şart konulmuştur. 

Esasen asıl sarfiyabn çofuııu 
teşkil eden aşağı nevi cıgarala
rımızı Suriyeye göndermeğe im· 
kan yoktur. Çünkü orada bu 
nevi cıgaraların paketi S buçuk 
kuruşa satıldığı · halde bizim a• 1 

• 

şağı nevi cıgaralarımız ancak 
15 kuruta gönderilebilir. Lüks 
cıgara sarfiyah ise yeni muka· 
vele ile temin edilecektir. 

Bu mukavele ile asıl maksa .. 
damız Türk tütünlerine mahreç 
bulmaktır. Bu mukavelenin te
sirile Suriyedeki diğer cıgara 
fabrikalar1 da Türk tiltünii aJ .. 
mağa mecbur olacaktır. 

80 men1ur açıkta nu 
kalacak? • 

Evvelce yazdığımız gibi Lon· 
dra mukavelenamesi mucebince 
1 Nisandan itibaren paket gUm
rükleri lağvedilecektir. 

Bu sebeple lstanbul ve Gala· 
ta gümrüklerine manifesto, muha· 
sebe, vezne ve muamellt kalem· 
leri kamilen kaldırılacak, paket· 
ler posta vasıtasile sahiplerine 
teslim edilecektir. 

Posta idaresinde dünden iti· 
haren yeni tertibat almmağa 
başlanmış, yerler aynlmışbr. 
Bundan sonra şehrimize gelecek 
paketlerden gümrük resmine tib 
olanlar postahanelerde gümrük 
muayene memurları tarafından 
muayene edildikten sonra, tan
zim edilecek tahakkuk varaka
larile birlikte mal sahibinin aya
ğına kadar götürülecek; resim 
orada alınarak paket teslim edi
lecektir. Resmin çokluğuna iti• 
raz edip paketi .almak istemi· 
y.e~)er bu husus~aki zarfı verip 
şıkayette bulunabileceklerdir 

Dairelerin ilgası dolayisil~ 80 
k.~dar memurun açıkta kalacağı 
soylenmektedir. Bunların vaziyeti 
hazirandan sonra belli olacaktır 
Gümrüklerin ilgasından sonr~ 
ithalat beyannamelerini de ya· 
lmız postaneler yapacaklar. 





[ Dünyada Olan Biten Meraklı Şey ter 

Kadınlar terakki yolunda dev 
adımlarile ilerliyorlar 

Almanyanın Atlet şampiyonu 

AJmanyada kadınların spor saha la! den hissedar olmaları onların güzelli
rında kazandıkları muvaffakiyetleı. 1 ğini arttırmış, onları kabalıktan kur. 
günde~ güne tebarüz ediyor. tarmış ve inceletmiştir. 

Eskı Alman kadrnr ile yeni AJmar. . .. .. 
kadının arasındaki en büyük farklar- Resımde goruJen Matmazel Martel 
dan biri budur. Eski Alman kadını yal Jakop Almanyanın en meşhur 
nıı bir ev kadını olmakla maruftu. şampiyonudur. 
Yeni Alman kadını bu meziyetini mu Matmazel Martel, geçen hafta Lon
haf aza etmekle beraber ona hayat k:ı draya gitml!j ve orada yapılan birçok 
dını olmak meziyetini ilave etmiştir. oyunlara iştirak etmiştir. 

Almanyada kadınların, iş hayatına Kendisi resimde görüldüğü veçhile, 
iştirakleri. hütün medeni faaliyetler· eski Yunanlılar gibi disk atmaktadır. 
== 

Fen aleminde 
Kadınların ilim sahasında kazan· 

makta oldukları muvaffakiyetleri fır· 
sat d Uştükçe tesbit ediyoruz. Evvelki 
günkü gazetemizde mikroskop üzerinde 
çalışan '\'e felcin ilerlememesi esbabı· 
nı keşfederek ilim erbabı arasında te
mayüz eden gene bir ingiliz kızından 
bahsetmiştik. 

Bugün de yine ilim aleminde çalış
makta olan diğer bir kadından bahsede 
ceğiz. 

O da Almanyanın hey'etşinas kadı 
nı Margerit Guesso,·dur. Almanyanın 
en meşhur rasatanelerinden olan Nev 
Babels!'lcrgde çalışan bu mütefennin 
kız, ilim ricalinden birçoklarını toplı 

yan bu müessesede büyük bir iktidar 
göstermektedir. 

FröyJayn l'tlargaritin resmini neşre· 
den Londra gazetesi ondan bahseder· 
ken ona şu sıfatı veriyor: "Kadın Ga· 
lile,, 

Londra gazetesinill bu ta'\•sifi bu 
k.rymetli kadının nasıl çalıştığını ve ne 
kadar takdir kazanmakta olduğunu 
göstermeğe kafidir. 

Teleskop karşısında çalışan bu k~ 
dın, bütün Almanyada bir tanedir. 
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Avrupa Malından Daha 

SAGLAM dahaUCUZ 
Büküsüz 
Kıvrak 

Katlı 
iplikleri 

(Vttter) 
(Ekstra) 
(Re tor) 

Düz, çizgili, renkli, ince 
kaim bezler, perdeler yaza 
mahsus elbiselik ve sair bez
ler imal olunur. 

her türlii çabukluk ve kolaylık gösterilir 

ZiRAAT BANKASI ADANA 
MENSUCAT F ABRiKASI 

- t 

Posta Kutu 

Ticuet aleminde: 

9 nisan ıergisine 
hazırlık 

-ı (67) A D A N A 

----Bu akşam-·•-• 
~ ELEK Sineması Viyana operası 
nın büyük tenörü HeinrichSchlmldl 

Bir Haltalı~ ~aadet 
(Venedik Geceleri) filminde 
takdim ediyor. Bu filime Mak· 
sudian, Jeanine. Guise ve Roger 
Treville'de refakat etmektedir. 
ilaveten : F oks Movietone ha-

Jihazır dünya havadis!ari --•-•Talebi umumi üzerine--n 

Monte-Kurl~ 
r,,umessili: Jaaneue mac Donald 

Bu akıamdan itibaren 

f lhamra sinemasın~o 
bir kaç gOn ~ ıraesine de

vam olunacaktır. 
lliveten: F oks Movietone 
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Muhtelit mübadelr de : 

Yapılacak işler 

Adliyede 

Gözü sakat bıra
kan tokat 

Uç kı~ın~ı aynldı 
l\IAIJK~!\l.E, (KOCAELi) V.\PURU!<\. 

•ımurahha•muzın beyanah I> \l\J ıı .\nJ:-;EYE .\iT UAVADA 
Muhtetit mübadele komisyonu Hm \lllMI l\1 .\Jll\ Ü:\I El''l'I 

dördilncü bürosu dün bitaraf İstanbul ağırceza mahkemesin· 
azadan M. Holştadın riyaseti de dün bir sakat kalmağa se-
albnda taplanarak iade edilecek hep olmak davasının rüyeti bi-
~ rnllk İflerile meşgul olmuttur. tirilmiştir. 

™ -

Harici Haberler 

Hindistanda idamlar 
Yeniden Hint lilerle lngilizlerin ara

sını açacak gibi görünüyor 
Lahor. 2:1 (A.A.) - Hatırlarda ol · ( 'elsenln tehirine lüzum haıoıl oJmuş

duiu üzere ~ı. Gandi. konırre mt'nsuı' tur. 

V AKIT'ın talcYlmi 
Çar~amb11 25 Hart 931 

Zillc11de 

1349 
Bu geceki ay 

Ouneıin doJuıu 5.5G- batışı: 18.'26 

Tlrk mürahbası heyetj reisi Bir müddet evet, "Kocaeli., 
T emk Kamil Bey komisyonun vapurundan Halit Ef. ye ait ta-
intacile meşgul olduğu işler hak- vuk kafeslerini alırken, hamallar 
kında ıu beyanatta bulunmu,tur: arasında kavga çıkmış. ibrahim, 

Namaz. vakitleri 
~abah Olf• ikindi Aq.,. Y•:oı 

4 33 12.ZU 111,49 18,26 ı 9,S:' hmne gönderdiği bir telgrafta, 21 M .Gandi. Hintliler ittihadı kong
martta yapılmaf'ı kararla!!hnlmı~ olan rf'Sihin mUıakereferlne iştirak dm•k 
muazzam nüntayiş ile o tarihtt'n ~onr11 için Kara,iye hareket ~tme~en_ evel bu 
yapılaca k tezahürata ait hazırlrkl:tr- i~amlar hakkında 'u sozlerı soyleınf!J· , __ 

d · ı .. t . • h tır: 
BORSA 

- Komiıyonuo mukaveleye Haydara bir tokat atmış. Eli, 
ı«e yapmaaı icap eden esaslı Haydarm göıüne değmiş. Hay· 

an ' ıugeçı mesını a,·sırc etmış ,.e u .. , . .. . . 
na ebep olarak da r.ahorda polhı ko- . .•Ha hır mup' ır olan hıddete ken-

dar gözünden yaralanmış. Gözü 
ifler üçtür: 

sakat kalmış. 

. . " k 1 . dımızl kaptırmaktan sakınalım.,, !\I. 
mı en . aunbeı~e ·arşı yapı an uı (" d" "d hk' 1 • d t kd" .an ı, ı am ma ·um erın en a ır-

kasttn medhaldnr addolunan üç hintli· kAr bir lisanla bahsetmi~ bununla be-utanbulda ve Garbi T rakyada 
Etabli vesikaları tevziatının biti- Mahkeme, dün muhakemeyi 

bitirmiı, cürmü sabit görmÜf, 
nin hugün .rarın ct>llatlarına tHlim e· raher rençliie ~u tavsiyede bulunmuş· 
dilmelerine inti1.ar edildiği bir !'ırada tur. Hint ft'nçliii bu mahkümleri ken· 
hu kabilden sc,·incc delalet edecek tc · dilerine örnek ittihaz ttmemeli, onla· 
zahüratta bulunmanın murnfık olmı)a· rın gösttrmiş oldukları misali taklit 
,-ağını ileri ~ürmüştü. rylememelidir. Çünkü. memleketin 

rilmai. 
litanbul ve Garbi Trakya 

Etablilerine 30o bin Sterlin taz-
minat tevzii. 

Türk hükiin.etine verilecek 
paranın tevzii. 

Istanbulda şimdiye kadar 44 
bini mütecaviz Ruma ctabli ve· 
sikaaı dağıdılmıştır. Geri kalan 
Yaikalarm tcvziini tahmini bir 
huapla altı ayda bitirmek müm

kOndör. 
Firarilerin ve hakkı olmıyan 

kimıelerin vesika almaması için 
ayrı ayn tetkikat yapmak lazım 

reliyor. Maamafih bu müddetin 
kısaltılması için tedbir düşünü
yoruz. 

Fak at nibaye~ bu bir tahsisat 
meıeJeıidir. Hükumetin verdiği 
100 bin liralık tah~isahn 20 bin 
Jiraıı bütçe encümeninde kesil
diii için istediğimiz teşkilatı 
ıimdiye kadar yapamadık. 

Garbi Trakyada etabli vesi
kaları çabuk dağahlabilecektir. 

istanbul etablilerinden İstanbul 
haricindeki malları için taımi
oattan hisse istiyenlerin adedi 
bq laini geçmiştir. 27 bin küsur 

par~ı emlik üzerinde istihkak 
iddia edilmektedir tapu senedi 
glltermiyenler için tapu idare• 
)erinden mülkiyetleri tevıik olun• 
111aktadır. Hakkı sabit olanlar 
tMniE edilerek tcsbit edilecek 

mikyaaa 1ıöre hisse alacaklardır. 
Garbi Trakyada tazminahn 

tenii iti nisbeten kolay olacaktır. 
Garbi Trakya haricinde malları 
olanlar 12 nisana kadar müracaat 
edebileceklerdir. Yunan· hüküme
ttain evvelce verdiği iki liıtede
Jci emlikin hudutları da mesaha 
ettirilecektir. 

Hakametimizin bundan sonra 
iki taklit alacağı para 62500 
itterliadir. 

Yunan mallarının iadesi ta
liam olunca 47 bin isterlinlik 
birinci taksit, Etabli maUaruım 

fadesi ikmal edilince 15 bin ister

linlik ikinci ve ıon taksit veri
lecektir. 

iade edilecek Etabli malları 
tahminen 46 parçadır. Bunlardan 
müacirlere tefviz edilenler tari-
hine ıöre ayrılacak, mukavelenin 
taadikinden evvel tapu verilen· 
ler tazmin edilecektir. Bu kabil 
emliJdaa henüz dört parçasının 
vaziyeti tesbit edilebilmiıtir. 

Bunlar için iade imkinsızhğı 
kinrı verildikten sonra sahip· 
lerine yukarıda bahsettiğim pa
lalar dan tazminat verilecektir. 
Bir de Atina muahedesine göre 
Yunanlılajı tahakkuk ettirilecek-
ler vark i adedi 298 dir. Bunla
nn mallarmın listesini henüz al
madık. Etabli mallarından kaçı· 
mn iade edilemiyeceği henüz 
aı,it olmamıtlır. 

ibrahimi ceza kal1ununun 456 ın· 
cı maddesi mucibince bir sene 
hapse mahkum elmittir. Ancak, 
kendisinin göz çıkarmak maksa
dile vurmadığı neticesine varıl
dığıııdan, cezası altı aya indiril
mıştir. 

Canan H. ın (tavası 
İstanbul birinci ceza mahke

mesi Beti!. tafta Hafize H. ın 
kızı Canan H. ı otomobilini çarp
tırarak yaralamakla m12nun fO· 
för Celil Ef. nin muhakemesine 
başlamıştır. 

Celil Ef. , şimdi şoförlük et
mediğini, o zaman da otomobili
nin tamirde olduj'unu, çocuj'un 
baıka bir otomobil tarafından 
mccruhıyetine sebebiyet verilmit 

idam mahl.;ümlarının arrı için \"alii kurtarılması itinin katille cinayetlerle 
umumi l.ort lrwint ,·uku bulan mü· başarılmaması icap tder. Hint hükü· 
ktrer miiracaatları mumaileyh i~'af mtıti. taahhütlerini yerine getirmemi · 
etmemiş olduğundan bu hususun yarın olmakla ittiham edilemu. Fakat bu 
acıtacak olan Hint ittihadı kongre•hün idam hUklimlerinf nlhayeu kadar uhir 
m~üzakeratı ,.e ittihaz edeceği mukarı-e- etmek htik6ntttin vazifesi icabından 

t ·· · d b'" "k b" t · h 1 t idi. Hlat hüktmetmin dtiştüiü bu ara uzerın e uyu · ır esır ast e • 
· ht ld' ı tır hata flç vatand&flnuzın ufrunda 

me~ ı mu eme ır. dt'"I · hıs ri · k k can ver a erı ar yetı azanma ve 
L:ahor, :!:? (A.A.) - Paliı komiıeri •ld t ek h d k" k t l . d 

oı: e e • a•asun a ı uvvt vt ''° . 
~aunde.rsi~ ~c; katlli aulmak !l!Utetile retiMfıd arttırmaktan bafka bir nftİ· 
ıdamedılmıştır. et ,., tulr huıl edememittir. 

Yeni delhi, :?I (A.A.) - Milliyet<:j- MllUyetçi lfderlerden Jawarharla 
lcr fırkası azası, polil' komiseri Saun· 1'thru da ıu beyanatta bulunmu9tur: 
dersi öldüren Lllhor sui kutçıların · - Jnriltere bize me\'Cut ihtfliflann 
da" üçünün idamını prote8to etn1l'k halli bahıini açtıfı nkit kendisile ara
maksadile teşrif meclisin içtima SMlo- snızda ( Bhaıat - Sinıhsin) cesedinin 
nundan bu abah çıkıp gitmişlerdir. ayaklandıflnı sörecektir ... 

olacağını ileri sürmiiftür. ı'lısır l:ıralı Yuna 11'ıstanı A Al 
Mahkeme, şahitlerin celbine ll - ~ \'USturya - manya 

karar vermittir. ziyaret ed~cek itilAfından sonra 

Ohanc~ Ankarada Atina, 24 - Mısır kralının Atinayi Pari., 24 (A.A.) - Almanya n J\· 
Eminönünde jandarmaların elin- :dyaretini tesbit etmek ,.e hu hu!!u~tıi tu turyanın Londra, Prag ,.e Belıırat· 

den kaçan Ohanesin Kayseride Yunan hükümetilt ttma~ f'tmek için taki siyasi mümessilleri, Avu~turya ilt' 
k I k A k h . . Mı"ır hariciye ntzareti erkanrndan hir Almanya arasında aktolunan iktısadi 

ya 
3 

ankal rda " ld'-~ .•ra apıaakne0sı- zat )akında Atinaya selttektlr. Mı:ri· ftillf 'hıUında dün bur izahat nrmi . 
ne na e ı ıgını yazmıştı · · mafih Mısır kralını .,emltketinin da- )erdir. 
hancs Ankarada da evelce l>ir 

Snovden iyileşti 
hili \'RZİYttindeki tf§e\"VÜ' munasebe

hırsızhk vak 'ası yaptığı için şeh· tile bu aylarda memleket haricine çık· 
rimize gctirilmiyerek Ankara ağır muına lhti .. ı •t:rilıırıekte4ir. Ma.irda Ldt'ıclri, 23 (A.A.) - )f. Sno,·den 
ceza mahkemesinde muhakeme yaşıyuı YU••blar, MııİNthlara bfr et· in •rhhf "+3ıfyiti, H •rlUJde bütçeyi biz· 
cdıJecektir. mile ıa.stnmek tçin tlmditli Mısn hii- &at Aunt Kllnb-.eına t~Tdi debilme-
--------------ıkümetinin banlıf dlan Mthmtt Ali Pa-1-'~I _mUmkiln kılacak derecede iyile · 
O B l O şanın heykelini Ka,·alada rekzettirmek a119tır. 

U maca için araıannda iane to,ıamı,ıardır. Hooverin sevahati 

1 
1 ;j 

DIJnkü bulm11c11mızın h11l
ledilmıı ıekli 

2 3 4 5 b 7 ~ 9 10 11 

11ugünkü bulmacamız 
~ol elan sağa ) ukaı-dan aşaiı: 
/ - Ziyası: ( ) , ynma (2) 

Kral t'uadın Atinayl ziyareti rivayeti ~. J a cı• ·t "' n· .,., (A . . . .. ~ n - u n oı o - ıc:o, ..., . 
bu heykehn Ka,·alada resmı ku!4adın· A ) Bi 1 h lk d ta h kiki h' . • . • . . - n erce a , a e a il" 
da bulunmak 1çın nkt~le izhar etmı~ konfeti \'e serpantin turanı içinde hü· 
olduğu arzudan münbaus olsa ıerektir. kumet konatıaa muva.alat eden reisi· 

Yeni Yunan harp gen1iler: eiiınhnM. Hoonrifiddetıeaıın,ıamış
Atina. ~4 (Apo) - Yunan hüküme· lar4ır. Maaındt~ resmi hopmedl ifa 

tihln halfa teqlhlarına sipariş ettijfi tdildtft ınrada halkın çıkardıtı yaşa 
torpito muhriplerinden ikisinin in~aah avanl•rlne bir takım ıslıklar da ka· 
bitmiştir. Bu muhripler, pek 1akıa bir rı9mıftır. 
zamanda, Faler limanına acelec:ekler· Zelzele 
dir. Yanan Bahriye Nezareti bu muh· Recyo, 24 (A.A.) - Recyo tthrin· 
ripleri teslim ,.e Yunan sularına getir· de bir ıelale olmuş, ahali araaında 
mek !~in yakında 33 zahi.t ile .. :300 küsur bUyiik bir teli' ve korku uyHdırmış
hahı·ıye efradını ltalYa.> a rondert~k- tır. NUfuısça zayiat oldufuna dair ma· 
tir. lllmat yoktur. 

. .~.spanyada . . lngiliz fırkaları 
Madrıt, :!3 (A.A.) •. _SoıJalıat ftr· J,ondra, 2.f (A.A.) - Liberallerin 

kasitt umumi iş birliıı hır heyannanıe parlamentoya dahil liderleri bir içti
neşretmiflerdir. Bu beyannamede bil- ına yapmıtlar ve amele fırkasile ' bir a
hassa bugün lıııpanyanın kananu Ha· rada ç•htmafa müsait bir esas tesbiti 
!'İyi ihlal etmekte olan krallık ı·ejfmi- •akkındaki proıramı tas,·ip etmişltr
ne karşı harp etmekte o!dutu ve lıpan •ir. 
yol milleti icin hürriyetın en ytiksek 
bir emel teşkil etmekte hulundutu in~· . Bir Aasiyetnan1e 
yan edilmektedir. ~ew York, 2.1 (A.A•.) - Amerika P.· 

Madrit, 23 (A.A.) - Cümhuriytt le- seteltrfnin tanlf ve tesmiye ettikleri 
hinde neşredilmi! o.lan beyannameyi n~hile (dünyanın en zengin ve en mün 
imza etmiı1 bulunanların cUmltsi altı sevi kadını) olan ve 80 yaşında vefat 

~ 

ay n bir gün hapse mahkünt tdilmi"- etmit lnllunan l\lis Elli Wondelin Ya· 
!erdir. ' ıiyetnamesint tevfikan, 100 milyon do-

\ri J· i ng faciası ıar kıymetinde tahmin edilmekte oıan 
· t ı' (T . X . ) , 1 emval n emliki satılacak ve bedelinin 

::saın - ean eı re - • tu'e , - bii ük bi k lk" ii h t h 
( ·' \ ) " "k" · · d ki ,, · . - Y r 11mı ı y z as ane \'e a-·"'·' . - • ı ıng ısmın e .. tmının uı- .. 1 . t · d 'I kt' • . . 1 yır muessese erıne e'·zı e ı ece ır. 

2 _ (iziirılii (t) radıgı fecı akıbetten kurtu anlardan 
.'J _ / sta11fml drnrı bir küu <SJ. bir hiri olan kaptan Kennedy, almış ol· }"OTO SÜREYYA 

parli~a/ı (3) duğu )<ıraların te irile ölmü~tür. Foto S. Süreyya Bey yakında ken-
4 - Mukaddt•s üküz (1), bir l/f'mlı Sür'at kurbanları lı l&mile yalnız fotoiraf san"atından 

( 4) Malvtrn (Ptnsilvanya). 2t (A.A.) liahsedttek his mecmua . cıkaracaktır. 
S - IJir malıallr (5) - itfaiye otomobillerinden biri çıkan ~ürtyya Bey mecmua'nın güztl \'e 
6 - .\°ota ( :!),bil lıagı.:<tn (6 ) biı· )anımı öndül'mtie ıiderken son noksansız çıkma ını temin için htmen 
7 - 111.rın t'Ücudu11dan bir uer (5) ~üratile ilerfediii bir ~ırada dnril· bütün hazırlıklarını ikmal etmiş gibi· 

,,.~~~~~~-------. es (2) mUir. Jc;inde bulunrtn itfaiye efra. dir. "VAK JT b q ... - C"';t n (6) dından be) ölmü , dokuzu da yara· :5ürt)ya Bey mecmuasında sinema 
.. s.; e a 0 • 11 - Tebc11ünı (5), ingili: i•nıi ( 3 l lanmı:;;tır. Öltınlerden birinin baha!ı 'fe spor fotoirafcıhflna fazla ehemnıi· 

ne olunuz lfJ - Cefa <.'J). :tel. (S) hu açıklı haberi ahr almış kederinden :rtt 'erecek ,e amatörler ic:in müsaha 
il - Az (2) , 11aı1111 (3,' -ölmü§tür. kalar vt dertler tertip edtc~ktir. 

1 lnıfliz lirua Kr. 
.. ı .r. muh blll Dolar 

... ... 
h aoli 
l.l reı 

t\e!~ı 
Drıbm 

ls. l'rınk .. . 
... . . 
.. . .. .. 

l.c\ a 
f lorln 
Kuron 
~lllng 
Peıetı 

Mark 
l lotl 
l'en&l1 

! o Ley Kuru, 
1 1 ilrk lirası Dinar 

Ç'en oneç 1\ uru~ 

Nukut 

ı lmrlln (lnıcllll) 
1 Dolar (.~ qı crlka) 
O f'"rank ff'rınsız 

Liret ~ltıl)'a 
O Frank 1 Belçlh) 
llrıbml (Yunan] 
Frank [lsvtçrel 
Leva lBulıırJ 

ı Florin [Felemenk] 
10 1\ uron [ Çekoslovık J 
Şıltnı ı A' usturrı] 
1 Peıetı llspanyı) 
ı RınıuarlfAlmınrı) 
ı Zloti ! l.eblstın 

ı Penıö f l\lıcarlstın 
O Ley (Homınyı] 
O Dinar !Yugoslov)·ıJ 
1 Çc\oncç Scq et 

ı~ ltın 

r. ı ecldtre 

Bınkoııot 

Borsa 
harici 

il 

31 
2. 
~I l5 
24 

31 
s• 

12: 
:ı ı 

37 
2. l ı 

San'at Aleminde J 
• Krizko\'ski Koro he,·ct1 

• 
·Bu akıam Glorya ıinema$111"' 

da çeklerin meıhur Kriıkovı~ 
Korosu bir konser verecektir. 

Konıerden evvel koro heyeti 
terefine Tokathyanda Çek bar 
konsolosluğu tarafından bir çd 
ziyafeti verilecektir. 

1
.-Ad 

Krizkovaki koro heyeti lf11 

senesinde teıkil edilmittir. 
Bu b~yeti tetkil eden P...ı 

Krizkovaki dir. (1820-1885). ~ 
Sonraları F oresterin taleb 

1 O. Hilmera heyetin müdilr 
oldu Ye san'at kabiliyeti yek'"' 
seltti. 

1925 senesinde bu be)',t 
Bulıanstanda bir turne yaptı. 

1926 senesinde de Polo111" 

Litvanya, Finlandyada yap1 
turnede o kadar büyUk bir 111 
vaffakıyet kazandı ki, iki ~ 
sonra, bilhassa koro beyetlcıt• 
nin san'at kabiliyetleri ile '?'~ 
bur olan Finlandiyaya teP!"' 
dönmek mecburiyetinde kal~ 
Letonya, Estonya ve Finlı~ 
yada, koro heyeti bu metJP
ketlerin Rei.icllmburları tar•~ 
dan kabul ' edilmek terefine OV 
oldular. il' 

Koro heyeti 60 kiıiden ~ ~ 
rekkeptir. Hepisinin ıeılerı 
terbiye rörmllftllr. 

Koroyu teıkil edenlerin ~ 
riyeti talebe ve memurdur. t 
etin r•yesi maddi bir me~ 
temini deiildir. Şarkı ve 
noktalarından milletlerle te~ 
girip mUnasebet tesis etlll! ~ 

Koro heyetinin bu turne•••t41t. 
sisinin 40 ıncı ve mildOr 0-;;t_ 
meranın 1 O üncü faaliyet ~· 
devriyelerine tesadüf etrnekl er. 

Koro heyetinin bu seJabl f 
heyet azalarının büyük bır ~· 
ret sarfetmeıine sebep olrn. it. 

Filhakika heyet kısa ~il'~( 
man içinde 12 büyük şehrı '1 
ret ederek 14 kons,.r ver 
mecburi7etindc idi 

'İ 

• 
t 

r 
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ihtiyat ıazım En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? Bir tüccar uyku ilacını 

fazla miktarda aldı 
baygın yatıyor 

, . l\t:eınJeketimizin tanrnm1~ üzüm, hı· 
~r Ve fındık ihracat tüc~arlarmdan 
k llstara Selimano'ric Beyin intihar 
~Stile zehir içtifini J..-e bunun malt va· 

~.>'etinin fena gitmesinden ileri geldi· 
tın; refiklerimizden bazıları dün yaz· 
"'''lardt. 

Bu hususta yaptığımız tahkikattan 
~laşıJdığına göre Mustafa Se1imanı>
tıç Beyin ticari vazivetinde bir sar
ıııntı olmadığı gibi i~tihar teşebbii~ü 
<le Yoktur. 

. Dün kendisile görüşen bir ınuharri· 
tınıize Mustafa Selimanovic Beyin J'e· 

fikası bu hususta şunları ;öyJemiştir: 
- Zevcimin ticaretanesinin işlerin· 

de kendini göstermis bir arıza yoktur. n :;; . 

• 

1 Mart Tarihine Kadar 5 
Lirahk Mevduab Bulunan 
Bütiln Kumbara Sahipleri 
Kur'aya ittlrak ettirilecektir 

.. 

Gençik ve Çocuk 
iktısat kuponu 

25 Ma\rt 11931 

Sablık hane- ~elı.::ıde başında 
(ukıırç~ınc 'nııında Ta~han ar kasında 
'.\ larmararn nezaretli 1) nuııı:ırah be.., oda 
, e nılı~temıl:ltlı ıııuccıldı t k:lrgir hane 
:ıatılıktır. rçmdel,ilcre ınuracaaf. 

Emlakinizi satmak yahut kira· 
lamak için - ı~kclc\C tram\a)a şi
mendifere ) ııakı ıılanlar ıcı cıh edilmek· 
tedir, şu adrc~c nıiiracaatla 1,aıdcttiriniz. 

lcıınlıul dim!Lincıi \·al.ıfhaıı içinde 

L":\10 ~i,01, 

Jstanbulun merkezinde- !ki o· 
.. U sabahki vak'aya gelince zevc.ım 
otedenberi uyku için geceleri kendm~ 
Vetonaı şiringa etmekte idi. Evelkı 
lk~aın da bermutat şınngasını yapmış 
•e Yatağına yatmıştır. Sabah mutat 
l'akitte kalkmadığını görünce od~sına 
tirdim ve baygın bir halde oldugunu 
&'Ötünce doktora müra~aat etti~· Ge· 
len doktor, baygınlığın "eron~lın_ faz· 
la şiringa edilmiş olmasından ılerı.gel
df~ini söyledi. Kendisini ,_Amerıkan 
hastanesine kaldırdık. Henuz ayılma· 
clı. Ayıldıktan sonra mesele anlaşıla· 

ı dıt bir ~ora 'e bir helı\d:ıd mürekkep 
gayet gunc~lı w h:h .ıdıır l>ir daire ktrı· 
lı kur. Odalardnn biri ga \et büyükttlr. 
ıdarclıııııe 'C\ u mua\ cnehane ittihazın! 

da e1' r ~lidir. ~er:ıir ımi~alttir. Galııa 
po<;ta ırnrusu 34 Benrubi adre5lnc mG-

e•ktır. 
Diğer taraftan aldığımız habere gö 

re Mustafa SeJimanoviç Bey dün gec 
'Vakte kadar ayılmamıştır. Zabrta tah· 
klkata devam etmektedir. 

T opane camiinde ya· 
tarken yaralandı 

Yankesici Hayri, dün sabah er ken
den Topane camline gelerek orada yat. 
makta olan SaJih isminde birini brçaJ1:
Ja üç yerinden yaralamr~ ve kaçmış
tır. 

t VaJfanrn sebibi Hayri ile Salih 
t)ıınndaki hi r kindir. 

lKt iNTiHARA TEŞEBBCS 
VAK'AST DAHA 1 

Evelki ak~am yine iki intihara t {' I 
~ebbüs vak'asr olmu.,.tur: ı 

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

1 Tcc;rintcvvel ~ 931 ikinci Kur'asına iştirak için 
. ' 

Siz De Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

/ TürkiÜ~-~-==-ş_B_a_n_k_as_ı_~ lstin:rede KUcUk ·mahallede otura ıl 
Dok fabrikası tesviyecilerinden Mus 
tara Ef. müptela olduğu asabi hasta· 
lrktan kurtulam1yacafrnı anlayınca 
kathiüzerinchirkurşunsıkmaksureti· ( Meınleket Haberleri 13a::; nıühendislik 
le k~ndini nldiirntek istemiş fakat öldii ._ ______________ .:...;:.,:::.:::_:~_::::.::._ ____ _, Almanca, ingilizçe, Türkçe ve 

;eınenıiştir. Ağır yaralı olduğu halrle [ Zonguldakta T k tt Fransızca konuşan ve Türkiyede 
l'IRili:ı hastanesine kaldırılan MustafJ 0 a a hükümet mühendisi o!arak çalı-

F.r n· . <l d' b. t . b h · ıu hayatı tehlrke e ır. Jr acıa İr cı· nayet şan diplomalı bir Alman mü. en: 
- Yedfkulede Jmrohorda AH B. soka· disi büyük inşaat mütaahıtlerı 
Kıtıda 9 num .. rada otuı·an 28 ,·aı:ı,ların· Geçen hafta Zonguldak Jima- Tokadın Dimorta köyiinde d . k ll d ... ~ veya sermaye ar şır e er ~ez~ 

. 1 f\eınaı B. i~minde bir gen~ de am· nında feci bir kaza olmuştur. çok kanlı bir vak'a olmuş bir dinde baş mühendislik vazıfesı 
c;t~ı Süreyya B. tarafrndan eYe kabul 14 ıavahnan ölümile neticelenen köylü karısını, kayinbabasım ve arıyor. 
~~ılnı•nıesinden mütees.ı;;ir olarak ten· bu facia denizde kasırga şek- rakibini öldürrnilştür. Katilin is- Ankanı cııddc ·i ôtJ .'.\o d.ı Uuktnr 
~~~~Y<ıiı içmek ı;;uretile intihar teşeb· linde bir fırtana varken ve gece mi Abidin oğlu Musta~a, ~arısı- l'uaı Sahiı Be\ e mur:ıcaaı Tc'd~ın. l cıan· 

· _nde hulunmui:'tul'. . ye doğru cereyan etmiştir. nııı ismi ibrazdır. Hadısenın se- lıul ~J$:i ~~ ~---
•-.. 1~eınaı B. Ceı·rahpa~.a hastaneı'ıne Alman bandıralı Meks'ıko va- b b' k d ""ustafa u" ey " / .. / " _ .. 1\ .. <ı e ı a mm JYJ nın v Ticaret işleri umum mu< ur ugu11-

ırıt-rnıstır. puru mendirek haricinde mal kızına fena muamele etmesi ne- d<•rı: 
lllR 0TO:\IOB1L KAZASI alıyordu. Eu esnada ani bir ticesi evden kaçması ve bilihare :10 ikinci te;-ıin ;l30 tarihli kanun 

"il !Sofor A\'ni Ef. nin idare~indeki ı:.J+J fırtına çıkınca Yapur bordasm- Mustafaya haber ":ermiye lüzum hükümlerine g-öre i~ yapmağa izinl i 
!ll~ura)y otomobil dün Topanc yoku· daki kayığı bıraktp açıklara görmeden diğer bır adamla ev· bulunan ecnebi i:'irketlerinden (~inger 
linı tlf1 'Beyazrta giderken koltukçu Se kaçmak için Jimandan römorkör lenmesidir. diJd..; makineleri kumpanya:-.ı - ~inc;cr 
tiya!r. isminde 67 yaşlarrnda bir ı~· istemif, römorkör gelmiş fakat DlR Ç'OBA~DllZ C ( YUNA::\ Sewing Machiıı(' Coınp:ın~) ,,..ht kere 
('•tah ı:atparak yaralamıştır. Yarar henüz kayığı bağlamadan vapur DENtzct~tl\'1 J\T RT \RIH nıiiracaatla kumpan~ anın unıye ıı 

Pa~a hastanesine vatırılmıştrr. . .. l t . b l Çeşmede bir çobanımız bü}'ük mum Yckili bulmıan Raphael c;run. 
lllR · pervanesını ış e mıye aş amışhr. y berg efendiye ait nk~letname11i11 ı\T. 

ı KADIN YARALANDI Kayık pervanenin sularına ka- bir alicenablıkla üç unan deniz- .J. H. Wartman tarafından ,·c1·ilmhı ol-
.... ·"·azını da' · d'k' - de c"l1 f tl y cı'sı'nı· k t rmıştır ._,.n u t· ıresı ı ·ımanesın . . ... · pılmış ve erya ara ragmen ma· ur a · dug· unu ,.c mumailcyhin ahiren Yefa tı 

<la ICt lf ' d" S k b lk (' · ı 1 

~llıstriı llıotö ... ısminde bir kad~ı~ k un kine durmadığandan kayık per· a ızdan ir ye en ı ı e lla- doJayı,.,ile M. Haphael Grüııbe rg efeıı· 
rrın19 \··· run kayı ... rna ken ını · aı,. neye takılarak parça!aomı• reket eden üç Yunan g emicisi cli\'C yerilmi:-. olan vek:"tletnamenin kum 

~ UcUd" •· ~ • J va Y il -
Yaralan unun birçok yerlerııı en ·ıç'ınd•ki amele denize dökulmuş fırtına yüzünden yo arını şaşır· panya namına meclisi idare rci~ Hkili 
l'llek ü· »ttıştır. Hatice H. teda'ri edil· " mışlar, yelkenlinin batmasi üzerine l\ıö ... yö M. r. Lig htner ta rafından d .ı 
tılnı 1~~~~e Ha eki ha~tane:-;ine ı~ald:· bazıları kurtarılmış fakat bunlar- soyunarak denize atlayıp yüze tecdit n ı:;aliihiyetlerin a) nen ipka C· 

dan 14 du bir kısmı pervanelere yüze sahile çıkmışlardır. d ildiğini bildirmis Ye l ;'izım }{elen ,.c,..i · 
1\ij<'l~~llAsız BiR (;Ezl~Tl takılarak parçala~mak suretile Bunlar çırıl çıplak saatlerce ka lan Hrmi~tir. l\e) fiyl't ka nuni hü· 

racaat. 

Kiralık- Yazlık, lıışlıtc kiSşk, ç.. 
pada altı oda, guzel bahçe, tatlı su: 
Mahmutpa~ada l\Janıı~tır hanı odabatışı 

Kiryakova müracaat 

Ev satın alırız - Harbtre, Km-
nıluş. \ cfa, l'atih. Zc)rek, Kt!çükpazıt 
semtleri tercih edilir. .Kiraya verilir5• li· 
rı~ı il\ da kırk para getirmeli. 

lsranbul dördüncü Vakıfbın 
L'NlON KOL 

Acele satılık hane - Kıdırğa ta
lebe 'urdu karşısında ~7 ~o. lu han e 
3 kat ~nbeş od:ı iki kU\ u bir mutbak üç 

hcl:\ iki çofa bir hüyük bahçe görme~ 
iste\ enler içindeki t lacı cf. ye taliplerin 
Jiın~n i~keksindc .!tı:\o.va mürıcaıtl~ı. 

61/ 29 eb'adında - Camla çılıfan 
bir foınğraf nı ıkiııesı i tenlyor. Gal:ıto 
po~ıa kııtu~ıı 34 \ '. Benrubi adrasine 
ınarJ,ıı , c ~ıın fiaıın bildirilme:i 

Seyrisefain 
l\ lerl,cz acrnta~ı. Cal:ıta 1\öprü başı 

ıı.. '.:':162 ~ıılıc accnrn~ı Sirkecide 

:\ liıhurdar zade hanı bt. 2140 

l ro~zon i~inci P . 
(CUMHURiYET) vapuru 26 

Mar t Perşembe akşamı Gala· 
tadan lne bolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Gireıan, 

Trabzon, Rize, Hopaya 
kalkacak ve dönüşte Pazar, 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polatane, Görele, Gire1U11, 
Ordu, F a tsa , Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrayacaktır . 

M~rsin ~ost~sı 
(ANAF ARTA) vapunı 27 

ı\tlart cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale,l.zmir, Küllük, Bod
rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Alaiye ve Mersine kalkacak dö· 
d.a ı:; ·:u::.ı.zarda Hacı kadın sokağın ölmliş!erdir. Meksıko vapuru du yürümüşler sonra bir çobanın ~~mlere ma, :ı fık göriilmü-: olmakla 
•.r. is-· aralı e\'de oturan Hidayet facı'aya lakayıt kaJarhakk"k yoludna . - k d . t . ılan nlunur. nüşte Taşucu, A namur, Finike, 1 ""'ilde ı · T evıne sıgınara yar ım ıs emış-
ıı:ı.llllfo fazJac:ri evhelki akşam Beyoğ· devam etmiştir. a ı at.~ ~- ferdir. Adana Orman müdürliiğiindcn: Dalyan, Marmaris, Çanakka-
ti:~nıeı. i.i~eı·e t',·,aıd· .~~olduktan sonrıı vım edilmekte ve ~apl'urtsutvartı- Çoban kazazedelere kulübe· Ad ana vfüt)etinin l\:anıiı-nlı kazn~.ı le, Geliboluya da ug~nyacak-

.,, ',1 ...... 1_ • • n ıgı otomobilin ücrc- . .. h' bı'r mes u ıye ere • ,. t '""'I\ ı t... sıne mu ım . sinde mevcut elbiseleri vermiş dahilinde l\:arahuz, ,,Jurca aş ormn t A · Ç 
llu .... .-.-memiştir. k d r lb' k nr11d ·.· "'. en"<ll· ( 1000) on senede (10.!Hlll) ır. zımelte anakkale için kij .. .., tıtderı ~ f" 

1 
tüp etme te 1 • sonra birisinin e 1sesiz aldığı- , " ... 

tultij tize .. o oı- e aralarrnda ~ık:ın r Jer ta rafmdan ya- nı görünce kendi üzerindekileri- metre mik:"ıp ~am e;;(·ut·ı h::.ıpa lı zarflı yük alınmaz 
· ~ de hak· . rıne Yanlarına gelen poli· mı 'tır. Has~ııı po ıs 2 n isan 9;11 tarihine kadar iHlna kon - •••••••••••••••• ... 
trı- aıet cu·-· d ni çıkarıp giydirerek sogyuktan -· ıgın en yakalanmı5· ka.lanmıştır. '" ZL 'RI y Al\AL.-\NDI nıu. tur. T:ıfsil iıt almak H ! sera itinı 

IIR ...;I .,. muhafaza etmiş ayrıca sıcak GE~l)q ÇUYAL 1 ~ : ·dan Hakkı Ye Ça- öğrenmeli iısti)enler Ankarada ornıan 
!'.'ALIM lLE SARHO~ Sabıkalı hırsızla~ . t ·•s\·onu kinde çorba ile ateJ de temin etmiştir . umum müdürlüğüne Is ta nbulda orı•ıan 

'' llAS '7 h ~· ·kecı 1 ~ " -- J B'I · h k d 1 Ç '-'t'lllici s . · AN kır J\ptulla ~ıı . ait antrepo~ a ı a are azaze c ere eşme müdü d yetine ' c maha lli orman idare-
~"' Şeftaralını i :sminde biri eYelki ak· bulunan Vitol ~irketın~. ffak oldukla ır b~lediyesi yardım etmiş onları sine n.~ ta liı,l erin ) e' mi iha lede Adana 
1.1a d ı 1 oka.ı:.t ~ k ... ,,.a mu\a b' k ki Y · t .. d "d " · t ' d .. kk I l.lo eı a~lllakt· "' nc:-.ırı g~c~rken ora· girerek ~··ar•·: .ı -enj ruva}ı ka~ı- ır ayı a unanıs ana iOn er- orman mu urıye ın e rnuteşe · i ko-

ı·h:tş t.rat '1 olan Hasan i!!>minde bir 212 adet trarı::-ıt mal'ı) dır. miştir. 1 mis) ona müracaatları ilan olunur. 
•ndah lıa~ından yaralan . rırlarken ya.kalanınış ar 

.'eh7·ıdeha~ı 

Fera h Si nemada 
Bu akşam '\a,iı B kumpanyası llemu
ııc 1-lanım · l\enmki bale heyeti - Ass!)o 
Janı:ı O ... çingeı ekr ayr ca sinema da· 
lnılh c 30 kunı;o. 
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1 iktısat Vekaletinden: 
Ziraat mücadeluinde kullanılmak üzere pazarlıkla ( 100,000 ) 

yüz bin Hora fişeği alınacaktır. F aıla malümat isteyenlerin şimdi
den ve pararlık için de 2 Nisan 931 Perşembe günü saat 15 de 
muhammen bedelı olan ( 19,000) on dohuı bin lira üzerinden 
teminatları ve vesaikleri ile birlikte mübayaat komisyonuna müra· 
caatları ilin o:unur. 

Zonguldak :~aha ha~ Mühendisliğinden: 
Zonguldak - Devrek yolunun 2 + 775 - 6 + 500 kilometreleri 

arasındahi kısmının tamiratı esasiyelerine muktaıı (8075) lira (80) 
kurut bedeli keşifli ( 2980 ) metre mik'ap ham taım ocaktan 
ihraç ve ~ol boyuna nakli ve istifi 21-3 931 tarihinden itibaren 
11-4-931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 1 S te ihale edil· 
mek Ozere yirmi bir gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna· 
icasaya konumuştur. Taş bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii 
mer'iyete vaı'mdan sonra tediyeye başlanacaktır. 

Talip olanların tafsilat almak üzere Nafia Baş mühendisliğine 
mllracaatlara ve münakasaya iştirok için de mezkür günde vakla 
ı.lUayyeninde teklifname ve yüzde yedi buçuk teminat akçesile 
birlikte vilayet daimi encümeninde isbata vücut etmeleri ilin 
olunur. 

ıstanbul Beledl)"esı ilanları 

Fatih yangın yerinde Kadıçefmesinde 37 inci adada 354,371 
harita No. h arsalar arasında 12,13 ve 5,67 metre yüzDnde 80,66 
metre murabbamda köşebaşı arsanın metre murabbaına 375 ku· 
111f kıymet takdir olunarak bedeli aekiz sene ve sekiz miiaavi 

r , 
1 

M M . V . Satın alma ko· I 
• misyonu llAnıarı • 

• • • 
Taahhüdünü ifa edemiyen müteah

hit nam ve hesabına iki yüz mahruti 
çadır kapah zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 2 nisan 931 tarihine mil 
sadif perşembe günü saat ı:; te yapıla· 

caktır. Taliplerin şartnamesini gör· 
mek üzre her gün Merkez Satın Alma 
Komisyonuna müracaatları. Ve müna
kasaya iştirak edeceklerin o gUn ve sa 
atinden e\'\·el teklif n teminat mek 
tuplarını makbuz mukabilinde mez
kur komisyon riyasetine tevdi eylemele 
ri. 

• • • 
l\lüessesatı askeriye için on adet 

yangın söndürme aleti pazarlıkla alı

nacaktır. ihalesi 30 - 3- 931 pazartesi 
günü saat on dörtte Fındıklıda 

heyetimizde yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek tlzere 
her gün ve ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte hey'etimizde bulun 
mal arı. ı 

• • • 
takaitte ödenmek üzre açık müzayedeye konmuıtur. Taliplerin M. M. v. Satın alma heyetinden. 
prtnameyi görmek için herglln levazım mildlirUlğüne müzaye- Levazım dikim evi için on bin met ı 
deye girmek için 23 lira muvakkat teminat akçelerile beraber tela pazarlığa konmuştur. ihalesi 26-3 
ihale giinü olan 16-4-931 Pertembe gUnü aaat on beşe kadar 931 perşembe günü saat on dörtte Fın· 
eacOmeni daimive müracaatları. dıkhda heyetimizde yapılacaktır. Ta-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ li~erin~rtnamevenümune~ni gö~ 

Ve icra lhinları 1 AlJthl<cn1e ______ _. 

lJ•klMlar birinci ıulh hukuk mahkc· 
m~inden: ' 

Mustafa Efendinin Vartanoş ve Hü
yat ve Siren ve firari haci Karabetin 
nresesi makamına kaim olan defter
darlıkla şayıan ve müştereken muta
sarnf olduğu Usküdarda Rumi Meh
met Paşa mahallesinde Balaban cad
desinde cedit 36 ve 38 ve atik 16 ve 48

11 
ve~ Ye 52 ve 54 ve 42 numaralarla nnı 
rakkam ve maklup iki kıt'a arsanın f. 
zalel 9aya suretile füruhtu hakkınd:ı 
Üsküdar .salh hukuk mahkemesinde 
5 2 931 tarJh ve 931 - 2 numaralı ila
mı üzerine mahalli mezkur açık arttır 
ma auretile satılacağından tayin olu
nan 30 nbıan 931 inci günü talip oları
lann Ulktldar sulh mahkemesine saat 
14 te relmeleri ve görmek ve evsafı sa
lresi hakkında malümat almak istiyen 
lerin satış şartnamesi mucibince satış 
stinündaa on gün evveline kadar me:r.· 
k6r prbtame mahkeme kaleminde a· ı 
~k balandurulduğundan bu hususta 
icra kanununun maddei mahsusası mu 
dbince bir hak iddiasında b'Jlunanla· 
nn tarihi ilandan itibaren 20 gün zar· 
fında mahkeme kalemine müracaat ey· 
lemelert lüzumu ilan olunur. 

lıtanbul 8 inci icra memurluğun
dan: 

lımail Sıtkı Beye ezgayri masarif 
(100) Ura borçlu olup Aksarayda Gu· 
raba Htlseyin ağa mahaJJesinde Çıngı· 
raldı bostan sokağında 34 numaralı 
hanede ikameti irae edilip olbapta na
ıwına slnderilen ödeme emri şerhine 
nazaran halen ikametgahı meçhul bulu 
naa ka7makam Sakip B. in işbu talebe 
karp bir itirazı varsa tarihi ilandan iti 
•na 15 gtin zarfında lstanbul 8 lnci ic
n dairesine serdi itiraz etmediği takdir 
•• mlddetl muayyeninin mururundan 
•nra •akl olacak itirazı mesmu olama 
Jacafl teblit makamına ilan olunur. 

lstanbul 5 ncı ıc r1 memurluğundan. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
ftlrubtu mukarrer bir adel singer 
dikit makinesi 25-3-31 çarfamba 
lfln& aaat 12-14 arasında istiklal 
caddeainde 252 numaralı mağaJ.a 
6nllnde ublacağından talip olan· 
lana hazar bulunacak memuruna 
•llracaiatlan lOzflmu ilin olunur. 

--· Beıiktaı --· 
Dikiı Yurdu 

Biçki 6ğrcnmek \t ya biçki mual· 
Uml _,1mak lsthcnlcrc az bir za· 
IDl9da en asri .Fran~ız metotlarile 
pacron çtzdirilmck ~~in biçki öf· 

rctilir., Kayıt otunuz. .. 
Akaretler No. 62 

lııtanbul İ l.trıci icra memurluğundan: 

Tamamına on sekiz bin bet 
yüz lira kıymet taktir edilen 
Beyoğlunda Kaaımpapda Emin· 
camii mahallesinde Şerbetbane 
sokağında atik 14 mükerrer ce· 
dit 61 No. ile murakkam bir 
bap apartmanm birinci artbrma-
ıı 27-4-931 tarihine mOaadif Pa
zartesı gDnü ıaat 13 ten 16 ya 
kadar Beyoğlunda Taksimde Sı· 
raıenilerde kiin dairei mahsu· 
saaında ifayı vazife eden lstan
bul ikinci icra memurluğunda 

icra olunacakbr. Artbrmıya iı
tirak için muhammen kıymetinin 
yüzde yedi buçuk niapetinde te
minat akçesi verilmek lizımdır. 
Hakları tapu sicillile sabit olmı
yan ipotekli alacaklılarla diter 
alikadarlann, irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklannı ve busu· 
sile faiz ve maarafa dair olan 
iddialannı ilin tarihinden itiba· 
ren yirmi g6n içinde evrakı mlia· 
pitelerile daireye bildirmeleri 
lizımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicillile sabit olmayanlar sabt 
bedelinin paylaımasından hariç 
kalırlar. Mliterakim vergi ile 
belediye resimleri ve vakıf ica-
resi mOıteriye aittir. Daha fazla 
malümat almak istiyenlerin 930-93 
No. lı evraka milracaatla mezkfir 
mahallin evsaf ve meaahasını 
havi takdiri kıymet raporuna 
müracaat ve g6rebilecekleri ilin 
olunur. 

lscanbul Asliye mahkemesi üçüncü 
hukuk mahkemesinden: 

MOddeiye Verain hanımın 
Beyoğlu Tarlabqı Macar cad· 
desinde Agopyan apartımanında 
1 No. lı dairede muki'm iken ika
ruetglhı meçhul bulunan Tatoı 
Ef. aleyhine açbiı tazminat ve 
babahk ve nafaka davasının 
gıyaben icra kılınmakta olan 
muhakemesinde vesaik ibraz ve 
tabit istimaı suretile muame!e 
yapılarak dava büküm derece· 
sine gelmit olduğundan yapdan 
muamelelere bet gün zarfında 
Tatoı efendinin müracaatla itiraz 
eylemesi aksi takdirde gıyabında 
hllk6m verileceği ve muhakeme· 
nin 22-4-931 çarızmba günD 
saat 14 te bırakıldıiı ilAn olu· 
nur. 

mek üzere her gün ve ihale saatinden 
e\'\"el teminatlarile birlikte heyetimiz
de hazır bulunmaları. 

• • • 
M. M. V. Satın alma he11etinden: 
Müteahhidi evvel nam ve hesabına 

olarak 19-3-931 parşembe gilnü paznr
hkla ihale edileceği ilan edilen on ton 
motorin yatına talip çıkmadığından 

ihalesi 2:>-3-931 çarşamba günü saııt 
on dört buçuğa talik edilmlftlr. Talip. 
terin şartname ve nUmunetıJlnl girmek 
üzere her giln ve ihale saatinden evvel 
teminatlarile birlikte Fındıklıda heye
timize müracaatları. 

••• 
AS. Fb. U. Md. Sa. A C. Ko.: 
18-5-931 tarihinde münakuaaı yapr

Jacatı Hakimiyeti Milliye gazetesi ile 
ilan edilen 13 kalem tezglhın şartna· 
mesinde bedeli muhammeneleri ve te
minatı evveliyeleri yazılmış ve tUrk 
parasile alınacağı bu suretle musar
rah bulunmuş ise de bu bapta bazı tn
Jiplerce tereddiit hastl oldufu anlaşıl
mış olduğundan bu tezgahlar için tek
Jifatın ve ihalenin tiirk parasile yapı
lacağı alakadarana malüm olmak üze· 
re ilanı keyfiyet olunur. 

DOktor•0Perat6r 

Hılil Sezıi 
Cerrahi hastalıklar ve 

basur memeleri 
(el~ktrikle) 

mlltehassıaı • Divanyolu Dr E
min paıa sokak No: 20 

Telefon la. 3390 

Etibba muhadenet 
ve teaviin cemiyetinden : 

Onümilzdeki 
Cuma giln6 
saat onbuçukta 
aylık içtima 
vardır . Azayı 
kiramın Tür· 
kocağını tef· 
rifleri. 

r 
Lisan öğrenmek ıçm seneler 
tüketecek zamanda değiliz 

Ben bilhasıa hiç kabiliyetsiz 
olanlara 

3 -Ayda AU ANCA • FRANSIZCA 
6ğretmeyi taahhüt ederim. 

Ücret müsaittir 
Bilmuhabere de konuıma derale

ri veriyorum 
( Ekıprea metot) rllmuzlylc Vakıt lda· 

resine müracaat 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazüesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O haldel derhal 
Yetiştirmek. 

ZIBAA 
Bankasında 

BU Bllftll 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünde 
2 Bavul Jpek Kumaı, Dantela ve Kürk 

Cins ve nev·i yukarda yazılı bir kalem eıyanın 29-3-931 
hine mliaadif Pazartesi gilnü Sirkeci GllmrllğOnde bilmOzay• 
satılacağı ilin olunur. 

iktısat veki\letinden 
Ankarada Tohum iallb ve tecrllbe istasyonu için alına 

38 kalem allt ve levazım prtnamesi dairesinde ve 21 
mOddetle kapalı zarf uaulile mllnakasaya konulmuştur. T 
lerin ıartnameyi almak llzere istanbulda Ziraat bqmOd 
ğtlne ve Ankarada vekllet mObayaat komisyonuaa timdi 
ue yevmi ihale olan 15 Niaan 931 çarıamba günü saat 15 
muhammen bedeli olan (5400) lira Oıerinden % 7,5 hesa 
teminat ve vesaiki llzımelerile birlikte mOracaatları ilin ol 

im 

Evkaf umum müdürlllğünd 
Darillfnnun Fen fakDltesi Elektro teknik Enstitüsu için 

tazi allt ve ve edevat aleni mOnakasaya vazolunmuştur. 
Talipler ıeraiti anlamak üzere hergiln levaz1m idare • 

ihale tarihi olan 28-3-931 cumartesi günn saat 14 te idare 
menine müracaatları. 

Evkaf umum müdürlüğünde 
Guraba hastanesi cerrahi ameliyatanesine lüzumu olall 

ve edevat aleni mllnakasaya vazolunmuştur. Talipler şerai~ 
lamak ve listeyi gi5ımek üzere hergiln levazım idaresine ve 
tarihi olan 11-4·931 cumartesi günü saat dörtte idare E• 
nine mOracaatlan. 

Mes'ul Müdür Refik 


