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Aziz şehide abide ... 

Meclis reisi KAzım Pş. Hz. 
Türk tarihi Bir hadise 

• millete hitap ediyor Türk ocaaındaki hey' et 

Afyon 
inhisarı Musiki mektebi talebe• 

Anka~ 30 (A.A.) - B. M. Meclisinin samimi heyeeanlannın dalplana- b(lyflk e~eri hazırla- mes' ele si sinden bir kısmı mektep• 
Reisi Kbım. Pş. Bz. KubllAy allldmileatmda fliphemiz yoktar. maktadır ten U%akla,bttfthfar 
l..at..a re.ili aıfatile •Dlete laltalıen KabdAy •a•1, aulıakbk tiirk aaa . •kt t kil· • h t 
ta beyannameyi nttlr buyunnuılardır. ve kızlannın kal I rl deki il fkat Ankara, 30 (Telefon) - Türk ocak·) 188 Ye 1 128 8 Ankara, 30 (1'elefH) - llllıada m 
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te Jarı Tlrk tarihi encümeni mesaisine Veriyor :si"'i muaJlim mektebinde müdlir 
Vl1ua•a talllllde balaaan bir türk vı . ~ daha sWereeekdr. devam ediyor. Ttirk tarihiala ana ut Beyle talebe arasında bir hadise çık 

~oeafu, Menenfende hayatını cUmlluri- &cmate•iz 11-.1 de~• e&tlti vazife ları hakkında mıhtelif ecnebi Alimle- Ahtan, 30 (TeJefo~) -:-- Afyon ve Talebeden hir lmmn miidtlrlln fmfrle 
•- ku ba · 1 b"t k·ı· de bittin memleketteki CUmhuriyet H. rln tenkitleri ıelmiye başladı. Türk mtlştekkatmm devlet ınhısarına ahn· ne H:\at etmeMl§ler \'e kendDerlae il 

ye.., r n vermış 0 an za 1 ve 11 Fırkası •-a..natıanam mahalleri e ,.. babe 1 rl hakL d lk'"' k·ı· 
mnlllm Kabtllytn namma nl~in bira- -~ n • eeaklannm Uıı• lzertae tadhllen m~. re .•m a waat .'·t ı •· hak etmiyen arkadBflarını lliYmllşle 
Mde ,..._it.emekte eı•utam•n N· re •iinasip prilletek tekil ·~ suret~ müstakil ltir enstitü halini alacak ,.e le ıorüştüm. Vektl B. bana şu ızahah 4Ur. Hadisenin aıüşe\"Viklerlndea 8 
bumdan eoru r Vatandan uzak va- ricada &'etıı:ee-ıert heyetlenn faalı- altı ay sonra bUyük Ttlrk tarihini teli· venli: lehe maarif eminliği emrine verllmi 
pdıfı hald yota. 1 1 ri bllh yetlerladea ıatlfade etlllelt dtlJOnınlş- fı bqhyamtır. Şimdiye kadar tarih - Afyondan istihsal edilen morfin, tir. 

e va nın t e ne Ye u- tir. Tebernaat it MNrau fllbelırinde l'---f t iltal--'- '-lla la Heroin ve diğer bunun gibi uymı:tu- ~----ııııılıİllııiıllıııl...,~~~ 
sa onun hayeiyet ve prefl111 bu kadar l Ti _. ya -ancı au • 1 • • • • . -v l>E\ Lt.; f !Jr..MHt ~ \JLLAJU UMU,. 
dad tlk - tenn b tlrk h- teeel hl edilecek ve banla.na mikta.r- Turan ve Ural - Altay tabirleri 1erl· rucu maddelerın imabnı devlet ınhlsa· MODURL(tK OLARAK RALACAJ\ 
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" ile~ larj)e ahlmlfredat esamiyı muht~vi ne (Türk) kelimesinin kullanrlmuına rına almak üzere bir ka~un !iyih~ı · Ankara 30 (Telefon) _ D vlet ])t 
. yn .. 1 listeler mantuamaa komite lherkezıne karar ,~rilmi•tir. hazırladık. Fakat meehse yetışemedı. • ' .. ~ . 

aıatla> .Oletia ~uşt9nk bir malı elu ••ırllenk aeşrtdlleeektir. lt .. nka· . Bundan galet olarak ham afyon ihnç mıryolları umum müd_Urltlğuıtin 
slelll Mı' f~rdir. Mememeade D· • Kabllb abidesiaia fahri veınfflarlı- ~OY iU Ye toprak ve ticaretine de kayitler konacağı , e aya raptı nalıe•t ve ışletm~ daftele,. 

MI ~IH muallım KabilAy camltuiyet it ifa etmek vazifesini memnuniyetle Ankara 30 (Telefoa) - Bmfttl mel b d .ah. 1t t ğı il k· ni• lstnnbula nakit habeTlen doira d 
llİfllİlblUUım yakalanaa y.,..arü .,. fötrle kabul eylemt•tir. ,. n•• eİan bur •lftllklerfa bnun ~ndun_.a,ı ı~rl ailıdnfa aBına,ea al fildir. Nafia vekili bu hu!Usta dedi Jd 
.. --. ... 1_... ı•ı.&..ı _._ ,. 11 ;y am a 30Z er soy en . un ann ası "B"' 1 "b kt B ha 
,,_ N~anca -• e .... •-· Bir taraftan tebetriiat kabul ve mucibiaee &epratı ohaıyaa köyUllert )"Oktar. Haa afyon ticareti belli hBılh . uy e 1 r şey .)O ur. u . 

lıı11erl •illi turk Tiedanı oaa llarbli .... el•arba dijer tataftan komite daiıtılmuına devam ediliyor Ye edil• istlhaalltımızın ticarrii old91}'unbn mechsten çıkan bir, kanundan galettı 
a•mü 1aşatıyor. DntleMUr ki K• .....,_ ttrlletek en muvafık şekli tts- cektir. Bedelleri 10 senede ödenmek Uzı. bunun satılmaaının. ihracının !fr· ADLI KANUNLARIN TADiL 
W 7 ._. ntanını ...._ ellllllllıtıet ... Jh ft •••n en iyi nasıl yapdabi· re Ad&aada 6 b~ Berıamatla 18 hla, inin bir kayde tAbi tutulması hakkrn· PROJELERİ HAZIRLA Dl 
... ._. '1aer tlıtrltn kalMHe .... ~ l1tılllll ta1ha Ue itllial edecektir. Her Torbalıda 30 bin. Tire ve Ödemişte on da hüktmet hiç bir karar l'\Tmi!ll delil Ankan, 30 (Telefon) - ('AD" h 
.. nr -babbe~rı~ .... , - • ..... Mtla •iOeUn iştfrakile vlcuda bin dönüm arazi tevıi edilmiıtlr. dlr... kuk mabak~me aeulleri kaaualann 
Yardır.. Ebedıyet 1çta •'- tl1' pheek elaa Kubi"7 alıi••lnln iakdlp YENİ MÜTEHASSISLAR yapılan tadılat tamamlandı. Hami 
dmhuriyeti ufrunda ,........ Wr ,. ca ft ..... ...,.tçf tilrk milletinin derin A k 30 (Telef n) - Jktısat"" ReiııciirnhurumuzJa nan tadil projeleri de tetkik edilin 
Mklttıftt b•)'Uklülla tl..U .... Mllert. ft 7lk8ek tikirlerine layık kll ; ı:rafmdan Yf!D? celbedilen iki ba üzere temyiz mahkemesine gönderil 
1lrll altlletl il~hbet _....._. Bil lılr eeer elam ytbehıresi için iarfe- bk;bk :Otehassuıı vıazifelerine başlaı. Mısır kıra , araaında AYDINDA BELEDİYE tNTtHAB1 
Jalnız ciıDhuQet "-rlıaM mMt Wlldll llllıwet •trhtn auvalfab)-etle tetev- 1f1 rd RE1S1C0MHUK .HAZRETLERILE Aydın, 30 (Vakıt) - Belediye in 
•uallim Kubila) 1 dlfll, en• 1Umtla ... ed..,... alt Juuıaatlerintizi takrar ID 18 ır. • · • • MISIR KRAU FUAT HAZRETLERi habı hitaM buldu, H. F. aatnıetlerl 
tazftl!Slni b~.yıtı: bir ~şk ve namU!I ile ne büyük milletimiz\ hürmet ve muhal>- hracat off ısının bır· ARASINDA TEATi EDiLEN fakla kazaa«lı ve riyatete Raif Fe 
M• e41erken elea bekçı H~nı ~~ un•!· t>tt1e selAmlanz. tebJi"' İ TELGRAFLAR B. seçildL 
•YQnı ve uautntıyac&IJlı.. Camhurı· K11bı1M, obltlni leonıit..t reiai la L-~• (AA) g lh t ff' Ankara 30 (AA) - Haşmetlu bi- GAZiMiZiN HEYKELi 
yetin bu ntillet 'e memlekette en ısai· il. Jl. IJtedlli RtiM . tanvu' ·- .-. _raca o ı· rinci Fuat' Hureiıe~ine: Kahire Jımir, 30 (A.A.) - Gazi Hz. nin 
lam selamet n saadet mesnedi oldll· «._.. •ınden teblir ~dmıtbr: "Zatı haşmetanelerinin viJAdetibin Kanonlka tarafıhdan yapılmakta o 
pnG dilşt1ndUkçe onun utrunda ha· Ham afyon l'ltaati, ahm, ... 1 d'" ü 0 ü befl h tırb heybllerl yakmda ikmal edfleeektfr. 
,.atlllrnıt fedadan ~eldnmemjş olan bu D 1 tım ve ihracı hakkında TDrklye Y~kl 7' im b·~ık':ease h~ e end t~r. · COMHURIYETt KORUMA KAN 
uiz ölülerin asil f't mert almalan .-az. ev et COmhuriyeti htilcOmeti tarahndan ~- er m ef-~~ şa ı-1- saati .e .er~_ve Ankara 29 - Adliye Veklleti 

B k l ,_ d • DUBlna re .... ve ..... -e enaus vıı:Y· • • 
lll'llltlt.1'ft ff tfftdt mUtemadfyen tınla- an alJDIO a ınmış veya a11oma11 erpıf ""i d tol ,_. -ü ı......t1--ı fevkallde zamanlar~ tatbı 

caJc '"k 1 kf d"I b" t db" Lt M .. D • ,..veu aa &1• •n naee_. ~un C . . k na ve l u ~,. ece ır. l .... b 1 e ı en ır e ır yoa •!· uı· sıkılaıtmlması hakkındaki samimi te- edilecek ümhurıyeti oruaı 
BUTiik milltdh111ia •aTsiretN w t'- İSttK fl f mele kemakln ıerbesttir. All· •ennllerlmi beyaaa müaaraat eyltrlın. kanun llyibası üzerinde tetki'kat 

refli bütün fertlerinde müıterek olaa ltadarlata teblt obua.... Gazl M. Kmıal devam ediyor. Bu hususta mu 
bu bald1'i hisi,)41Umııa göre Kubilay (lJ•t td/l'alı 1 ki •11ıladtı BURDUNDAN _DElZLl~E GETiRi~ .. ......,,. Gaıl il. K•mal B~. ıee: ıır Clmhuriyetlcrin mlimaail k 
thnu1fn! taztı t~fn ne > !lpsak ) etinde batka ıigarl 1üzde ahı lcirdaa LEN 150 MAZNUN AlJkara nunlan.tu tetkik etmit •e elll 
olacagına füphe ystur. Ba hakO.t fl't111' ~ltr.1' diter. bftyt!k ltit Burdur, 2' - Mehu'L U"7ea NazikiM ıemennilennden ve teb- Jarı Jiaz.ulaoiıflır. 
ve kanaate istinadendir ki Chlha,... ........ ihtianali de vardır. Bu da fırka lehine nOtftaylı yapmıı r>I· riklerinden dolayı z.u Devletlerine te· ~haya g6re •Y11 ma1ıli 
yet gaae'IMfaln ilen athgı ~•bilit ... fladan'ft ttteldcl~ft bir malda maznun y6ı etli ltltilik tekklı; eder ve bilmak&bekt .-W illa· ihdası usulü vazedilmiyteek, 
bidesi fikrinin kunHtl f11e çlhtd- tftiddet ıoftra hisse senetlerinin bir k•fıle mubakeıne edilmek •etıeri He Tilrtdyenia refahı ve me•· nız fevkalide zamanlardaki m 
....., 'şl•I idar-. etMek Mrt ~llkül ihraç kiymeline naıaran yakeel- tlzere Antalyıdan Den:zliye aev· l.ndert•lı aru1n•a .. vcut m•'ut hakemeler ıayet kısa olacak 
eden komitemiz büyUk Mllh~Hmitin Wt i!ıthnalidir. A'ellde bOtün kedilmiıt'r. Mevkuflar arumcla 1ataw1tetlerla mütemadi inkipfı hak· memurların bu sıralarda v 
llldendfi ll)'anık n ci•an•ert işti· IMM*a&ar ••a .. lelerincle kir mefsula fırka11111 Aataiya tqlci- bMöt tea1•11ileriml aneylerlm. olacak cezalan memurin mu 
l"llk ..,_..d~ ba ttşebhlstln ,.il a1 bir letl .... •rar ela ede- lltına mensup olanlar buluadup Fuat ktmflt kanonuna tabi ohnıya 
r.amuada tahakkuk edttttine ftlln o- r. yet ha bankalar fibi beledi,~ intilaabah eanuaa- cloğrud•n doğtuya titklbat 
lank faaliyete baş&a•uo kl•auyer .. ! .. ..., ederlene bana aermaye- •nd• tllfiti ilalale .. tuf tabri- Aleyhlm•74't•ld da va masa unlO kabul alu .. c:alttır .. 
Uk it elarak iN he1a11naıne ile ••· taaaia etlaete mec'-ur- kit yap•lf ohnıkl• •atama ola• JIAHKS ~ lJ ~ 1'ıı M'ODAtr AA 8 b 1 el 
d1Dı büyik millete ar:ıeyliyor. • De.tel -..afan a.ı •il- lardll v•ntır. RITUllUMJzt Dl~Lltl>t er er er mes 

ll•eme .. e irttcam Nt kat•ıl'..ata Mtlcll Ye IMMri telteffll!O Ankara, 30 (Teleton) - Alt Cenaıd 
elr'et •Uiii 'e boiuldYiu >trde il'tlca • lhaa..a.yh oalehn Halil Halit Bey flıt)tll .-zttet1tı aleytlftae a~ıtt dan- Dün vilayet tarafın 
:: ~~ !::re';~~~ı:ee~:i~~"~u·:: bu ':,.,.., d= C7. defnedildi := ::::: .. ~~:rı:!~e!:: Aır~: tahkikata batlandt 
Wcle dbnhuriyetsi türklerin kalplerin· ne...._ taı• olunatMlir. Bu- • ı, r '* • · wı ıutttı. aft ıut neyıtr dltı!tnll· IJenerlu ~.U-ti idue 
••• latan ınkılipçı fazilete timsal nn &thMllr ki u•u•fyetle dev· DARCLli"ONUN VARI bAVRAK ;t~r. Mahb1fte 19 •twantla ltlniltmı bul polis memurlaruwa naatı 
•N.,. bht bUtUn gelecek nesiHere ltt bankalan•an h'-e HDetleri ÇEKTi, WIOOınmlSLBR CENAZt!I ltRditttektlr. günleri 41ükklnlannı a~tırmak i~ 
tbahll'1Jtt ağtUndA seve seve ihtiyar - MERASiMiNDE BULUNDULAR · ,. · litalta bulunduklan kaydt1e la 

daima huauat Mnltalana hi1ae n. l ttt.n ı rt ta 
etttlmit w ~dtl~ctk ledaklrhiın desla· •enttlerinden pl1alda daha DarOlfonan illbiyat fakOltdi Ni2amnatfte encumeni tik erf, fakat Is allle e b 
•• 95)rl~\ir. lstlklll thlalile b L...... mUderriılerinden Halil Halit B. i• At\kata, 30 (tehfon) ..... it. Prrkuı «>lanmadıtt 1M1lııntt1. 
tİ'°k milhtl )'lMt \"atü'I\ ~İt ha- lbUle er hltU1UT ft tin adra~name t1'd•nt bu,Un de mpl&· BerWitr klan ~eti, ... at 
rlminl dtiflll8tl Mtlülftftll kbrtat"'Mak .. tld bu hiMt ....... pi- vefatını dünkll sqımızda ya~ ilarak ghden g~lrme itini btttrdl. Ban tlahale ettikleri W•ia ffileB 
ıa blmnt, ••n illa.ak' bıtAt \haha mil ,..d ...... •b• kı191etl ihraç mı~ M•fnbll ~•si dOtt aın ıenra haftada Uç defa to'pla"arak ft keadilerine bu suretle teblfia 
MM Mt hadiM! eı.tü: dMl\ıatlyel hta- ltl,.etiacle• ~at icat faala bir HariHetlecAa apMhiaanındaki t.tkttab d~••• tdktkttr. pllan eenaflar Jaakkında topla 
resile kendi benlijtlla att "tirtt"' n cletenyl bulur. Neteltim huf&n dairHinden kaldmlarak nama11 ~~ AKKAY ~trrç• H Zift- mahimatı vali beyin talebi ize~ 
istiklilini de elde etti. Ba nimet tür- Franıa devlet bankasının hiue Val4~ ..,.iıMHle luhn•tt ıonr• l.ANtroR rillyete blJdtrmlşlerdir. 
Jdla ea IHiyiik ka....nır. Millet ona tenedtt'ınl ihraç kiyme\ine l\aıa· Merkeıthlnli metaH.fmdaki ail• ~1'karil, *' ('telefon) - Mall~ n· A16tfnnız maltıtıata göre, 
••ea• •m,rı klMI' " -aleri ILar:ır, ran yedi teldı mgli faıla btr kabrine gömlllmGıtor. lilett ~ •rnt: tna'nkkat blr mit~ h:ı· let idare lt,_.. mrla açtmlan • 
o kit ft eahil ... ,......... ••ima ,.,. •wlltliti hldl! MM bulmak C..usl.cl• .DerllRnua ••iai IWl~Mllta lleflllllUştıh YMI Mtli5 lan• daha vliyafh E~·- ~ 
- alarak ttlrk .. .,...... leJizH MlaaltOD •tl'N••· He -~rmı..clen ltir ltııMı, -ilk bu~ hazir*8a kalar iataç tiadeo ldupau tnbıt etmfllet 
..,...,._, Rftreder. Bheft drecek ifte lartettijffblt ha lt~~plt~ tnerhumun d<>t1\ları ve a\nabatarı dtmfrettll 1~b t.'U 1ft•'f'akbt tlB~)-e meyanda Eyüp po1is merkezi 
bit ..... fibi parlayı' lhhtektir. nlıan dildtat. •bttına tGtbbuf+. Halil ~ ""*' llltUIMlttlr. ile blr memurun ,.e Fatihte de 
....... Me11eMBde .......... K~ yet Metk~ı b&&k•r.ö~ tahaaıe ·~ '9ulM•,.,,cli. ~. fit TiFTiK CEMiYETi hatrt 91etı\Ut\1nuh ~i"!letlnt bf 
Wllr .... tel coşkun cl•lt•rl19ttl hfa. 11etlettwııi elfiıalt ~ki Mr \ahla'- Beyin hayali gibi ıeait " tı. A*d. 30 (Telefon) - Tiftik ce- terdir. 
l......._ ft kanaaUertatlıla maddi H•Mttnıtt tebalatt tW~tm• yiııiz bir ihtifal ile ebe~t ınzı· ~ 1' ailanda Byeti umumiye içti· Düa \it&.;et taraftıtdaa peJ 
1* ....._. tefkll edeftlltlr. Abl•tnin rinin hikmeti kolayca aale .. i- ~ .....-r•lıf ft Mt ,.....attt. ftle etlUen bu ~le ~ıad 
~ı .. , .... a iftira• Mttabi lhtiya· lit'. Keı:ati\c bu lt ııtiamla.,l tata· .,... '"'-~•• .loetlMI •ıte.ıaa TlfO KALllADI tat ba,la11Uftır. 
rt lhialkla lııenbıer koml&etRlı hu ie-- ftmla1a l.~ttrhen \ebalOk cim- ta~ ..,t ........... Aab" 3& (Tet.M) _ a.ra•a ıe- K~ndisile görüşen bir ınuh 
, ......... tıetlaftld •1111 huıusi· hllliyt\ Merlıet bınlt•"bıa ••m· He&ll thHt Btfh! ....... lif&• tlh ........ dan ar te temlyet reisi Mustafa tJ. 19 
ytll ........ alam lfltNk edenle- t~t bldutu iblll,..fi l&unettt ~it .... htllıe dla .. , bl .. dt. lat.r 219 ltyeU haidt:ntda ~latt söylttll 
da ... ltlltf8I" faslallfı•• te•ln için deUI olarak kabul e~lebilir. hayrak ,.,.. çeldl•'ıllt. • -''•" -. Bizi lllUt~lr •• • 
llalta 1 bnıı .... afak töerrtiatla .JtJuut · ..kedn ...., bUI .... 
dlltl iıtirakin mümkün olduğunu bu- .A.ı. M•• ılk n k taclaaı t\111 CHl'llft ıiinü dükkaal•• 
~ ltillete an" lbüta klrar vem1is 1 GILIZ ŞAiRi BU AkfAM A 1( $BHlt ........ ~ S..iecle 14 ya· cAmuttur. l·'üat istifaını&IA 
tir. Cümh•riJe~ilillte t-lbette bizden RAYA HAllBltST aotT()R . OILIY'OR Mr b.. ha•urklr dilmediğlnin uüa bia ıe\,lij 

..... Mlt!IM'fnl ~n ede~ek nlan hu· ŞehriMize getaltfnt h~bt\" vtfafit. ..._.__ Ma"-t ...... Wri ta· vali Muhıttin n. efendin la • 
...... .... 0..r "ftlllk Wr 0

•...- '-Mo•'"'la ,........._......... ..e k·tıerı· ..... bı't olacak olan ~ lllaktl Ulrk yntularının gUndelik cep Mtz Jntn•ı piri Mt. Junft l"liMftıeld L _.... -.lı..l •·T-• tman1 u ,.. "' .-"* ...... *latıMan arttıratatlın '"ok kü dan nfakatinde lnıfliz "*ielhala h.rtN ...... 08Din ... e ~· ........ a~ •tttle ıaralan· bt'Ziye tdile~klettnt :ıit 
•'f'I ~ .... n9ecektir. Erk.il illa .,. _ _.... ,,a_-i-_ ..._. 

~tik J*nlan l\ttblliy abhlesfnl tah· memurlarınclH biri ~dutu haldt tela. •ekta\lade naiNflr ••aleri :"'· NID.... ifaan111e a6re litt Mtl tekrar !1tlış • 
ll• ~ ku.wtll 'ttçhnltr clbl te- ri seımı , muhNHf 11l>itltleri •ilaret M ••l M•. Sa~rl l..Snde bir tir"'. -----..-:"'i'1'"! 
1'ldd ed.• i'ltiıi ve ltunda• mllll ts- etmiftır. lcararlafbrılan 1,ulıar mualllm1en zatın tetYikile yapmıthr. Sabri 
tiki* " let&W. ın tatıa111 teml9'ot )lr. Ma efield yana Aaka1'9}& he· tebriade bir hafta kadar lra- if\ ltit tatner• ıalua ltir ta nan 
balıeain-111 Mlhusa U) dl'deri ... Sar· rtket tMctk \"t per..-ltt ıüü Tün • lara'lc ilml mGeue.lerimisi ..... N~ H. •• IHrlilde r•tafnıt ve 
.ımu ı•eaJmid iQiGe maıur olan catında lftliliı ~iri haldmula bir kon- cek •• tdkikatt• IMal-ta•a.r. kamatla tl1»hele•i•~ sl1* hu 
..... ltbil kal'flsıada llrk ıınçlijl- rtranı nrecelltlr. dır. Wretle iDtillam almak ilteet•tir. 



llt4ı,ulda 30 Jtitl kritr 
tütttn eıneı..,ı !&1.4iır •• ı »a a· 
melenlı\ ~ ~11'~· Bu 
art._enll\ Ar'9mcla ~ da 
vardır. Son umata1llll tü· 
itin llflninde !&lqlM .... ı .. 
da yedi bia tuıeai itJel'intlen 
~-.Iarcbr. ftleriadea P 
kanlan amelenin tiirk ye er· 
kek olmasına dikkat edOmek· 
tedir. Ttltk amelenin ye'rine 
tltk oı...,_. aaMIW, hHhua& 
&üdE b4aan illtrkad• ç1oı 
~arak 7erle~~· k pbuı· 
~,P.ırnıar alııı ~r. 

D1I ~ en nen ... <mr-
maıı lspJrer) t n lfi'keti
ıılir. 

Tfirkiyade &' $ürk 
v•taııd nmn " j&ı 
tffade = ve Tii fff~ 'ka· 
zançtan baş~a bo\ieli ofmliu 
'hu ntU~elerhi tflit.,._. 
llal'fr aldıkları b'W -Hzt;et ~•._ 
._ atftlı•. Ttirkfsıede f&hflp, 
Tirkiyedea :para ıııu.naa 9'J::• 
..-Yeclarl'-l'Ia. tfi~ nta~cf~ 
larına it v~rmek taıaıusuncta 
r&terdillert bu totlfbe 'ıdt 
de l&flll ... 

Bizde IBtabm! 



- - -G U N U N _,______ 
~·SİYASETİ 

G E L i ~ i __ - - -"' .. ---==ou z EL 
A1<alli vetler ve din 

Bir arkadaş bir anket açtı, kızlarla 
erkeklerin beraber okumal.an doğrn 
mudur, değil mitlir? diye mütehassı~l:ı 

Aile tarihinden bir icmal Komşumuz Bulgaristan yeni bir in· l\f. Venizelo~ ile Yunan nazırlannıat 
tihabı meb'u~an kanunu kabul etme!, da hazır bulundukları bir içtimada bir 
üzre bulunu}or. Bu kanunun 5ıebei tan konferans ,·eren bir tarih profesörif, 

Halden anlamıyan 

rına soruyor. 
Dolgun bir devre - Kendi alemlerimde - Tiyatro zimi hakkında bulgar gazeteleri birçok ~öz arasında Türklere atıp tutmuş. 

iptiliaı - Cezayir hanı - · Muhteii( deraler. muhakemeler yürütüyorlar. Başlıcası Türkün ne olduğunu iyi bilen ve fürk 

• ı. y . Lİ /ı't z ·}·"a eski kanun ile ekalliyetlerin mecJiste le. dost olmaktaki faydarı anhyan l\f. Maarif Vekili Esat B. de fırka gru-
- 26 - azan • ııa 1 t ·1 d·ı d'- ·d· .._. · k • · d' ı k • .... ' . • emsı e ı eme ıgı ır. ı enı anun ara Venizelos bu herzelerı ın eme ıs ... ba~d~ muhtelit ted;üıatın maarif siya- On yediden ı ir_m_i ikiye kadar, mek· eden_ bl~ ıilemim, daha do~rusu mÜI<• y

1 
da nararı itibara' alarak ara mikta- memiş •·e .alondan çıkmış. 

Htımızde yer tuttugunu vuzuhla anlat- tepten ızdn·aç tarıhıne kadar. be~ sene nenı sımaJardn~, muhtelıf ı.emlnler· rına göre nisbl intihap yapılmasına im Anlasıhyor ki bu tarih profesörtl 
tı. Muhtelit tedris:ıtın aleyhind.e olan· Jik kı a bir zaman ... Kı a fakat o dere den mürekkep bır50~. ale'_tll~r:ım rnı:· ha n Hrecek \'e böylece ren i mecl iste bü maziyi i;tediği kadar iyi bilsin; haldd 
lar, muhtelit tedrısatı sadece ıktısaclf ce dolgun ki ~imdi onun haYsalasına dı ; o kadu çok kı gunlerımı. gecele~··· tün fırkala r temsil edilecektir. . 

1 
mamaktadır. 

n mail zarure~lerin ntticesi addeden sıkışan ~c)lerc uzaktan balon c·a·ö·n~in· mi hunıa :,ın •. ara~'."d.~ t~ksim ~d~l>1~· Milli ekalliyetlerin hukuı;unun sı)a· ana M l k i 1 r 
Jere tesadüf edıyoruz. de çalılardan, dikenlerden, bırıbırınt mek en buyuk muşkullerımden bırıydı. neti i<'in cemiyeti akvamca tesebbü- es e S z. e . 

Muhtelit tedrisat her teYden evvel, dolaşarak pençinlenmiş sarmaşıklar-[ Ru alemleri tasnif etmek bile müm- satta bulunulduğu gibi siyasi ek~Jliyet Yeni in~ihapta m~!ek~ t~~ısıld: 
türk JnkıJibının ahlAkl mes'elesidir. dan her noktasında yığın yığın setler kün değil. Rüştiye arkadaşlanmdan, terin hukukunun muhafazasının da zı- bahseden hır gazete T~r~ı~e nufusu . 

Türk lnkıllbının belki nazariyeler kabaran bir orman ~ar;:ısında gihiyinı. , mahalle komşulanmdan bir zümre var man altma alınması ;;ayanı kabul bir rasın.da yüzde 60,7-t kışının mesleksıJ 
halinde ortaya atılmış ahlak prensiple Bunu ayıklamak, elımde ~ u o;;atırlann ' dı ki evimi~;n üç odadan ibaret bana fikir olabilir. Ancak garbin asırdide oldugunu yazıy~r. 
rf yoktur. Çiinkü inkılabın felsefesini üzerinden kayan ince kalemle tahattu mahsus bir kısmında haftada hiç olmaz meşruti idarelerince gayet tabii olan Mesleki temsıl olursa her halde bU 
yapmak, türk inkılibından doğan yeni ru melekatıma yol açarak, bu kümele- sa bir kere toplanırdr. Benim bu ziim· böyle bir fikrin tatbikile şarkta gayri mesleksiz!erin alargada durması lazull 
içtimai kıymetleri sisteme raptetmek rin altında ayaklanma dofaşacak uy- re ile lzmirin dört köşesinde cıeyranla- muntazar ve i~tenilmiyen acı gayelere gelecek. 
iıtlyen filozof' henüz meydanda kuda yılanların üstünden ath,-arak, nmıı, eğlencelerimiz olurdu. se\·kedilmek tehlikesi olmasa.. Resimde demi 
yok. 1-'akat hayat halinde, akan bir ne· şurada burada koparılacak bir çiç~k Bir ikinci zümre \'ardı ki onu Antuan • * • Vala Nurettin, dünkü fıkrasındl 
hir &'İbf yeni kıymetleri yaşı) o ruz. Du \'arsa ona uğrıyarak ilerlemek lazım~e ve dostlarile Mekitarist mektebinden Bulgar bütçesinin mecliste müzake- karikatürist Cemal Nadirle arahnnd• 
yMI kıy.,.tlerin menudiydi bizi kül· li)or. • •. . . • bana merbut kalanlar teşkil ederdi. resi esnasında da şark zihniyetini faz:a bir tevarüt olduğundan bahsediyor. 
tir itibarile dünkülerden, dünkü adanı ÇıJ~~n . demıyeee~ım, zıra hıçbır 7

:
3

• Bu dostlar, ki _hirinc~lerde~. ta~amen ca temsil eden bir hadise cereyan et Vatanın yazısı da, Cemalin resmi dt 
lardan ayırıyor.. man b.utün manasıle ç~l~m. olmadıgı- ayn idiler, benı mahıyet ıtıbarıle d~ ti. Hükumet yeni bütçede memurların (Hariçten gazel yasaktır) serle\·has111ı 

• Türk inkıllbınan kuvvetleri de ruh· ma kaılim, fakat rençhğimın bu en büsbütün başka zeminlere sevkederdı. maaşından tenkihat icrasına lüzum gör taş yormuş. 
lva sinen bu yeni kıymetlerin verdiği .d~lg_un. k!smı ~e~tep hayatının z_arurf Burada başlıca tiyatro hayatını zih· müş. Umumi malt buhran var; bundan ~ karikatürün bulunduğu sa) ıfaj1 
hfmlelerdedir. bır ıntızama tabı olan senelerınden redeceğim: tabii bir şey olamaz. Ancak bu tenkiha a tım baktım. Filhakika böyle bir ka· 

Biz, türk ihtilllinden doğan ahla1' sonra birdenbire tamamen serbe.st k
4

• lzmirin yaz ve kış, daha ziyade yu. tın hafif bir: surette rühban kısmını da i t' '.r vardı fakat altında SeHlmi il' 
' 1 • b' • ~ da ü · it ı rı a u ' kıymetlerini inkıulap senelerinin eser- ıvermış ır gencın ne yapacagın m bir tiyatro hayatı vardı kı a ya n yoklaması mecliste teessürleri davet et- zet imzasile ••• 

]erile ölçebiliriz. tehayyir, oradan o~a~~a ~ıç~ı~an, heves Fransa ile denizd~~ m~nasebatı saye. ti. Bütçe hakkında söz söyliyen nazır tıahi Selami, resimde de mi! 
. JtakilAp seneleri bize büyük birharp ten hevese koşan hır omur ıdı. sinde lstanl;uldakının hıç dununda de· rühbanın Bulgaristana olan hadsiz · k. I" h 

ta bahseder. Bu muharibenin kahra- \'e derhal itiraf etmeliyim ki bu ğildi; hatta beJki fevkinde idi .•. Buna hizmetlerini!! yadettikten sonra bun- 1 l ser a V a 
~nlan, bu muharebenin ölüleri var. beş sene bi~ mesai devresi. olm~ktan haşhc3 ~ebep olarak istibdat hü~ume~i tarın maaşından tenkihat icrası değil Osman Cem~I Yen~ Günde yazdı~ 
dır, . ziyade faahyet kunetlerinın, hance ı..rı tarafından tiyatroJara karşı tatbık edı· fakat her halde kendilerinin terfihi İ· bir makaleye (hır dakika traş) serl~f' 

Bu muharebenin kahramanları, bir şmak emellerinin usulsüz, ıttıratsrz len zecirden lzmirin bir dereceye ka· cap ettiğini söylemiş ve yapılan tenki- hası koymuş. 
fikir için döğüştU1er, bu muharebenin bir ta~kınlık zamanı oldu. . . . . dar vareste kalması gösterilebilir. hatın herhangi bir surette karşılanara Dostlarımızdan birisi bu ~~aı~ti 
iillerl bir fikir için öldüler: I!•• şe~den e~v.~I k_end! var~e~ınu Rıhtımda mutlaka bir ltaiyan ope- kapatılması temenniyatında bulunmuş- yedi, sekiz dakikada _ok?muş ~ıtı~ıfo 

.TUrkiye}i müsa\'İ insanlarrn menıle tesbıt edebılmek ıçın aılenın hey etı U · ra. ı. Yahut bir Frans•z operet kumpan tur. Bu nutuk ve bu nutku icap eden - Serlevhada eksıkhk var· dedı •. 
kİti yapmak için ! mumiyesine icma il bir nara r a ima~ > n ı, ·, ·akit ,-akit her iki lisanda faeia müzakere Bu lgarlann kara kg.-vetc Miri mumaileyh bundan birbç gil' 

• İstiklal harbinin yegane m:ınsı lıu· doğru olacak: n mudhike trupları bulunurdu; Ye kar. r ne kadar boyun büktüklerini ~ös ewel d~ yazdığı bir yazı):a (yerh uyk' 
dar. Ded.em~n doksan yaşını ıor t~ıyan biz üç beş dost hunların müptela mli· terir ve şüphe iz bulgar cemiyetinin nıiı ilacı) ismini vermişti. Bakın ° serlevhl 

Bu ahJikf telakkinin nctiel'Sini biz i· kunetı, hır ~·andan gen~ ~oc~.klarının da,·imleri idik. Du sırada bende hasıl temeddin efkarını temsil etmez. yakışık almıştır ... 
ki pkilde gördük. Biri Lozan mııahe· te,·fit etti~leri i~zünt~ıe:.ıe, ~~ger yan· olan musiki merakı beni daha ziyade •* • • Şişmanlar 
dNi bizi mliıııavi haklı cemh·etler ara- dan halı tıcart'tınde ku '• zekı, faal 'ı. opernlarla operetlere sevkederdi; mu· Ekalliyetlerin - milJet cin!linden ol ş1·,.manlar cemi,·eti Al manyaya _, ' · ·· ı · · h .. · uamelatını .. . . . :.- ,, sına müa'i hakta soktu. kıp erırı :r.u uru uı:e~ıne m . hakkak haftada u~ beş geceyı buralar- sun fırka nev'inden olsun - temsılıne Fransaya bir seyahat yapacakmış. 

. ikincisi Türkiyede imtiyazlı ınrfln günden :.-üne dnha z.•Y~de .ta~yı~ edeıı da geçirmek için Yokuş başından rıhtı· bel bağlryan memleketler zaif memlc- Bu hey'et her halde bizden gidtl 
n kaldırclr. Msüavi in!!anlar hukukunu müşküllerle ar~ık ~şı~at ~ır ınhıtat t.ı ma kadar yüriiyordum. ketlerdir. . ı.n •• • • .ı.w ~t"ılA "'" aiır basanı ohtt"tif 
üfllflltı *8ıisl)'e kanunile teyit etti. kip eCli~ ordu. Sımdı .••lenın ~nr nAmı Hakkımda gösterilen müsaadekirh- Diğer memleketlerde ötıseler de kımı;e tır. 
ÇOk canlr olan inkıllp ahJikı bir taraf nı fa)'aftl iftihaı biı .-~Yatrak;;~ı~ ğı suiistimal etmiyeceğime büyÜk bir aldırmaz. Kara kuvvete karşı ~le~e- yasa iti bar 
tan muahede, bir taraftan kanun hali· yUk~1ten b3bamın kU~üğu ~~-ca ...,ab 

1 
itimat ihsas etmiş olacağım ki bu tiyat cek hürmete gelince bu hürmetın şım Jngiliz nazırlarının en genci 62 '1' 

nl aldı. Bc!·dı. Babasının sen·~t ve ı ış:~ r::. ro iptilasına karşı e,·den bir muahaze- diye kadar tarihe maJed~l~iş ol~ası ında imiş. ötekileri yetmişe, sekseıt' 
Dtinyaaın hangi tarfında bir ahlak r3gı 50

larken onu~ e!ın:c taı: d •; la ye uğramazdım. cemiyeti beşeriyenin tealısı noktaı na- ~adar gidiyor. 
yerlqmeden, bir hukuk teessüs edibi· nakla tabıdar yenı bır ayra . 

8 ~~ Bu beş sene içinde gördüğüm piyes- 7.anndan pek hayırlı olurdu... Demek bizim Zaro ağa orada olsaf 
Ur! nıyordu. Babamın lstanbulda. ışl~rı tıı; r )eri dinledi"'im opera ve operetleri ta- M. Gayur " pek "'·u·k.,•k bir makama geçece*' 

. f ' ı J mirde yeni hır tıc3re - ı ' 6 
• • __ ---·-

1
1111• mıli, ., ""' . Miisavi adamların memleketı olan ıye 0 onmuş, z . . b ti dat etmek mümkün değıldır: hele bu Cık bir haz... mhı 

Türkiye m üoı" i im<an lar kil ti esini hal- gô h 
1 •·üeu~e gel mı~tı ; '~ ~ •.~;• fe , .. ; sonuncu lardnn bütün ita! yan ve •' ran- 'Babamın titarelgiihm da temellüa la ,. 1 ""'4 jq,.. _,,.'. 

ketmek içift her rnsıtaya müracaat et "et dcne~ılecel> dc~echc ~ 'J.~ .a ~.ı sız_ repertoire-repertuan bana mek teşrik ettiği cevval bir zat ile onun bir "----:o--·_,___ t,s tı. . refah daıresinde bır a)at uzcnı U· f ld • 1 d k" t"'rkçeye müteallik hü· pek çirkin olan sesımden otanmıy~ .. 
· 

1 
su o u. og u var ı ı u . t' k tmek 

18 
... • Kanunlaı ımız kndın hukukunu mii· rulmuştu. .. .• . 1 d 1 - Bu zemine tekrar a,·det için ilerde tün hesabata ,.e muhaberata bakardı. bu meşklere ben de ış ıra e 

• . .. . d' I tt" Efradı <'ol, olan butun aıle er e o· ~ ş· d'l"k b d .. 
1
.. ·· 

1
.. . d ' ••vı ınsan lar ~<>Zl le ta ı e ı. • . . •• t . 1 .• "k d .r bir fırsat bul acagım •• ıın ı ı ura a Bu gayet urun boylu, gu unç yuz u, • e ım. . • . 

1

• JJ1 
... Kanunlarımmn takip ettiği i lika· ~~g? gıbı b17.d• de 'uku? h.~f . .' ·~• , ' 1 daha ziyade te•-.kkuf elmiyerek ilçiin· pek &ürel sesli bir gençti ki aleyhine Heves bundan •baret deJP.

1
1d ·hali' 

.ut, cemiyetin iıı;tihasr kadını erkt'kJe ı;~ldı; ':uı..uat ~e hus~sbılc 0 

1u.mun ~~·1 cü alemime gelmek isterim. Du üçün('Ü atfolunabilecek bir kusurunu tahattur yandan lutufkar hocamın Gu. madai" -ı:-. . : . . kıt \'akıt vaptrgı tahrı at.. ecennun d d . d · ı sının evinde bır 
mu"" •ddetm•ge gıdıyor. h • .. d kı 1 bir ıilem babamm mafazasıy ı. etmiyorum· yalnız ne zaman yanın asın e nışan ı . d..,,-

• ı:: "' ç ya ut teverrum e en genç . zlaidr, 1 1 Nihayet kendime bir iş icat etmiş t>l bulunursa~ beni adeta cüce gösterecek mahsusada tesis ettiği mesaı. o 
. . kaza neticesinde yanan genç va e er, • d d rek ders alırken hır yan 

Müsa•·i in••nlar halketmek istıyen b"ll .... biribirini takip ederek gidon mak ve kitaplanmla seyranlanma pa- derecede uzun olan boyunu nereye sıg evam e e d.. b" . • muali 
Türtrlye demokrat bir memlekettir. Do k ~- \ yaşta çocuklar tiyle ıatirdehim ra yetiştirmek için ba~ma dedim ki: dırablleceğinde mütehayyir kalırdL da a rkad":'tanm • a\. rrının çalışı '"°"""""'" en kuvvetli kültürü müobc b?çu atem küli'8i husule getiriyordu _ Müsaade edinir, gelıp mağaranrıda Yemiş çarşısında Ceıarr hanının alt olan Mıssrrden ıngı~rceyede daflt 
tO IHnıaaktrr. Kadın mes'elesinde ka· k~r bm bende daima tltriyen bir herao çalışayım. Bana orada tutulacak def- katında işgal olunan mağazadan •·e dum, !aka~ bunların _e~-~~~·ı ··nblr 

11 durıo haya ta huırlanmMında birim dü h ~ .•~ rt etmlı oldu Bu his bana/ terler, yarı f acak mektuplar verin; hat depolardan başka üst katta iki od• da hemmıyeth ve daha guru u ~ 
1 

beni 
fijneceğim ir nokta ( totemik) d tişünte· 

1881 

·~ 
1 

1 •n btiyıİk matemin mUJ ta ite mtitea ilik kursla rınırı yapayım: ha kiralanmış idi ki bun !ar öğle la lifle ha ita t ettım: I~ kaç sene evv~h . mi 
lor delildir. Ao'anoye kapılanlar, m:ı- ça;p:~• ~.an koı·kusu ımı.... ta ki oirden belki haddinden fazla pa- rinde istirahat için pek mü.ait yerle_r- ltinç yapan hadı ... den son_ra z~. nı e 
zİden sıyrrlamıyanlar inkılibı miisbe- te • ım ır .1 • .'. d k d" ra ıstlytcek oh•rsam bunu hiç olmaa;a dl. Bunlardan birine derhal ben oahıp gaf etmeKten halı kal.~ı) an ~r 
tiö inkılibı olara'k kabul etmiyenler. Bu kalabalı~ 31 •·~~ 1 ıçı_n et .en 1' kllmen de ödemiş olayım... çıktım. Hakkı Efendinin sesi pek ı:ü· vardı: Mutlaka dans ogrenme Ütiııl 
lnkılip ceph.,i içinde geriye yer ver- kendi'."•. ura~ h!r mev .• ; :::.~emd'! ~1- Mahirane bir •iyaoete def;\fot ede- zel olduğu gibi musikiye de intisabı Bunu da baba'."ın f':"nsırca zrs 
ınek istiyenler, hulasa gerinin ileri ka- dum. ıltızam.ı hır .~ebau ld 8 . . ğ İ bilecek olan bu teklif, belki biraz öy- vardı ve haftada birkaç kerre bu oda- lan musevl gen~ı Da;ıd Bene 
nkolları geri rejimlerin ahlikile yaşa- fakat tabiatıle ho) le o u. cnı ışga 1 ·d· f kat e"'a .. en hİ!oı!liyatımın sadık lardan birinde İzmirin meşhur han~n- müttefikan temın ettık. i ~ 

• . ,,_.,, ... ... ,,_ ........ el ı, a "' ., l • . ) . . ıe· evkutes mak istlyenler grıh, hapakh vollnrdan - "'" • b" ı· "d"r Bu ne bir terttime•lydi. Bahama bile yük ol- desi Salamondan ders alırdı. Hevese- işte (NeHuZ nsa ı_ m 'ki 
&'İderek kadın mesele ·ini , .e ahlA.k mı-.se a.hl;\~ı~ın z:ırurı . •r nle ıces~ 1

1 'ınrn ge amak hen~e zevkine payan olmıyan rimin nekadar muhtelif cereyanlara ka gürültünün arasında dog~u. ~u 1 
le&ini eski ölçülere göre tetkik etmek t~C~!.' kabul edemıyen er ru ar b~ h dem•kti. Antuanın felsefesin· pıldığrna bir misal olarak kaydedece· yi aynca hikaye etmek ısternn. t1ı 

nlığıne ailurnlar. ır az "' • · H /'t z· · UHak1zO lııterler. . . SADRI ETE.il den mülhem, her halde tab'ıma muva- ğlm ki çocukluktan sonra sarahaten a ı ıga. , ----
Halhuki biz miis~te ınanan bır de· _ , .. _,._..,_,. .. ,. •• - ...._ ·-- --·--..................... , .. _...,_"""m ...... m-

mokrui kurmak isti) o ruz. d • • • f k M.. k ı 
Müspete inanan cemiyette müsavi in Bican Efen 1 ve ru e ası : uracaat a ını ... 

•nlurn müsavilifine ve işe hürmet ---------------
nrdır. 

MOspet hayatta çalrŞ3n ahlikh tu
feyli ahllksn;dır. Vazifesini yapmı~·an 
kadın ,·eya erkek ayni ~ekilde muatep 
tir. 

Biz Türkiyede biribirinin n1ü!"avil i 
tine hiirmet etmesini bilir insanlar İ!ll · 
tfyoru7.. 

Blıı: Türkiyede tufeyH dttğil çahşan 
insanlar i~tiroruz. Bunun için karlın 
, .• erkek farkını ancak tarihi tahiiye 
ttrkediyoruz. 

Jı n cf'miyet karşı~ında kadın l't' 

erkek yoktur. İnsan \'ardır. insanları 
harem ve sellmlrfa ayn, ayrı kapıya. 
rak terbiye etmek hıtiyenler ya çok e(; 
ld rejim adamlarıdır. Yahut ta muhfe. 
lit tedrisat yaprlan r-~l.~lplere bir de 
fa olsun gitmemi"' in anlardır. 

Muhteliı tedrisaL bizim için inkılap 

Maruf Bey - Hazn•t, intiha· 
bat itlerinden ne lıaber '/ 

Bican Efendi - işler yolunda ! 

Namzetlik için her gün Ankaraya 

yü.ılerce mektup gönderiliyor. 

- Her gün vagonlar dolusu 

namzet ıidiyor. 

. ~,;. 
.. l' }ııl 

Maruf l!cv - Anlatışına gor 
rtmrk ldzım 'gclırse derim ki : etf/l. 

i\amzct olmah. isıem iyenlcr ib ~ -~ 
gönderseler bu i~in daha ÇI 11 

ılınıbılirdi L. 



- ·-=====--
Dünyada 

Londrada vücude getirilen yeni bir 
gazete ve neşriyat ocağı, gazetecilik i· 
Çin lazım olan her şeyi tophyan bir mü 
essese olmak itibarile, son derece dik· 
kate ~ayandır. 

Bu dairede her gün iki milyon gaze· 
te, basılmaktadır. Gazete, her gün yir· 
mi ve yirmi dört sahife olarak çıkıyor. 
Burada kullanılan makineler saatte 
(600,000) nüsha basmaktadır. Ve bunla 
ı-ın saniyede bastıkları gazeteler (170) 
e varıyor. 

Fakat gazetelerin makineleri oula· 
1 
Ut Yalnız bir cephesindedir. Dahili ve 

beynelmilel istihbarat şebekeleri, dahi 
li ve harici resimler tedariki ikinci bir 
('ephe teşkil eder. Bütün gazeteler bey 
ııelrnilel hadiseleri telgrafla aldıkları 
Jribi resimleri de telsizle almaktadır· 
lar. Bilhassa Londra gazeteleri kari· 
leri alakadar edecek havadisi ya deniz 
kabloları, yahut radyo ile almayı ter-
cih ediyor. . 

Olan Biten Meraklı Şeyler I 
ğünüz bina 
rehan~sidir ! 
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f _____ t-l __ ~El--r_i_c~ı-- ~-t-1---~--b---e __ r_ı_e __ r ____ ~ 
l .. "ransız · AJr11an ticareti Zelzefder 

Paris, 29 (A.A) - Almanya- Vellington, 30 (A.A) - iki ay 
nın Paris sefiri M. Fon Hoesch, evvel Havvkes-Bayde vukua ge-
Paristeki Alman ticaret odası len zelzele esnasında 260 kişinin 
tarafından verilen bir ziyafette ölmüş ve 537 kitinin yaralanmış 
söylediği nutukta, Fransız-Alman olduğu neşrediJen resmi rakkam-
ticaret münasebatına ait bilanço- !ardan anlaşılmaktadır. 
nun 1928 senesinde Almanyanm Sidney, 30 (A.A) - 2 ay ev-
zararına olarak 722 milyonluk vel vukua gelen ıelzeledenberi 
bir zimmet gösterdiği halde l 930 bissolunan hareketi arzların en 
sen'!sinde Almanya Jehine olarak dehtetlisi 28 mart tarihinde Ri-
3700 milyon raddesinde bir ver· Viw rasathanesi tarafından 
matlup ile kapandığını beyan kaydedilmişt i r. Zelzelenin mer-
etmiştir. M. Fon Hoesch, ivazsiz kezi S idneyclen 2400 mil mesa-
olarak yapılan ayni teslimat mik- fede şımalı garp istikametinde ve 
tarının bu yekundan tenzıli icap şarki Hindi F elemengi suları 

mıntakasmda bulunmaktadır. ettiğini, bu suretle Almanya le· 
hine olan matlubatın 990 milyo· Bu sabah, Port-Darvinde de 

bir zelzele hissedilmiştir. na ineceğini de Jcaydeylemışlir. 
Dreyf üs işi büyüdü l'a vvare kazası 

"' Paris, 29 (A.A) - Paris tiyat-
Liyon, 29 {A. A)'- B r seya· rolanndan birinde Dreyf jg me-

hat tayyaresi havada bir devir selesi ismindeki piyesin oynandı-
hareketi yapmak istemiş fakat ğı sırad'i sulhperver eski muba-
eski vaziyetini bir türlü bulamt- ripler birliği azasından birkaç 
yarak yere düşmüş ve parçalan- kişi nümayiş yapanlardan birini 

Bütün gün telgraf, radyo, telefon, teshini tem_i~ ?lunmuş, havanın daima larak yapılmaktadır. . . . 
Posta haberleri gazeteye gelir. Muhar tazelenmesı ıçın he~ şey yapılmış, me- Daha evvel, eski binalar, yenı ıhtıyaç 
tirler, sermuharrirler ,.e tahrir müdür sai saatlerinde bir guna tevakkufa ma- lara göre tadil olunuyordu. 
lert bunları biribirinden ayırt ederek hal kalmaması için herkesin işi diğer Nosklif binası unvanını taşıyan bu 
okunacak şekle sokarlar, onda~ sonra işlerden ta_ma~ile tefrik edilmiştir. bina, hali h~zırda (Deylimeyl) gazetesi 

mışhr. 2 kişi ölmüştür. yakalayarak sahneye çıkarmııJar 
ve tedip etmişlerdir. Süvarede 

Yeni bir rekor bulunmak için gelenler tiyatroya 
Paris, 29 (A.A} - Tuluz- küçük gruplar halinde kabul 

dan gelen bir habere gör<'! tay- edılmektedi r. Bunların içeriye 

bunları mürettiphaneye gönderırler. l\fuharrırlenn he~ ta~fla !elgraf, tarafından ışgal olunmaktadır. . 
lngiJterede bütün mürettipler, yazı· telefon, radyo ve snır serı vesaıtle :nu (Bernar Şov) un Mısır ve şarkı ta-

lan el ne değil fakat makine ile dız· habere etmeleri, icabında her yere git- rip memleketlerine seyahati, ve bu sz
ll'lektedirler. Ya~lar dizildikten sonra meleri için monosiklet otomobil ve tay yahat esnasında son derece esrarengiz 
tashih olunur ve tahrir müdürleri sahi yareler temin edilmiştir. bir surette hareket etmesi Londra ga
felerin seklini çizerek başmürettiplare lngilterede bile en asri vasıtalarla zetelerinin onunla alay etmesine Yesi
Vtrirler~ Mürettipler sahifeleri yaptık- mücehhez bir gazete binası ilk defa O· le teşkil etmiştir. 

yareci Düburdiyö, saatte vasati R"İrerken üstleri yoklanmaktadır. 
hesapla 224 ~ilometre 700 metre Kadınlar, ellerindeki çantalarını 
kat'etmek suretile 1000 kilomet- açıp içinde bulundurdukları şey-

Ça nıakine dairesine gönderirler. 
. Resmini gördilğüntiz binada bütün 
işler. makine ile yapılmaktadır. Muhar 
lir Yazr yazdıktan sonra mihaniki . lıir 
l'a~nta ile mürettiphaneye mürettipler 
:Vazıları dizdikten _ onra onları yine mi 
haniki vasıtalarla sermürettibin masa· 
srrıa, sermürettip sahifeyi bağladrkt:ın 
.80nra yine onu mihaniki hir vasıta ;ıe 
ltıa kine.' dairesine göndermektedir. Bü· 
tiin J:ııı rnsıta Jar elektrik le işliyor "e 
biçh~t kimse i "inin başından ayrılma
d:\ n ·~ devam ediJ or. 

liazcte basılrr~en her tarafa g-önde
lifeceı. pai,ctJer hirrr hh r. r hazırlandık 
tan sonra hunlar vine ınihıı.niki vasıta 
larıa ·tl'\'Zİ daircsi~e gitmekte ve kapr 
da bekliyen otomobillere vüklenmekte
dir. O flmobiller sıraların; bildiklerin
den Yükünü alan araba derhal hareket 
ttrrıekte \'e onu haska bir araba takip 
·~leıtıektedir. "' 
k Gazetenin herhııngi kazadan masun 

Yarın akşam E L H A M R A sinemasında 
MADY CHRiSTiANS'ın en mükemmel Filmi olan 

SON HATIRA 
(Das Schicksal Der Renate Langen) 
eserinde 
mensup, 

muvaffakiyet kazanacaktır. Bu fiHnı, kibar alemine 
ze\•c;nden ayrılmış, sukut etmiş, gece barlarında 

hayatını geç ren bir kadının romanıdır. 
11

SENi SEVD M., fıliminiıı fevkindedir. 

iHTiRAS ADASI 
Daniel 

Pek 

Tamam·n fran·ızca sözlü qıım 
Parola - Gaston Jacquet • PhiJippe Heriat 

Marguerite Moreno tarafından 
alınası için her tiirlü tedbirler alın

ltıı~ h-uJıınuyor. Yangın kazasına ka.rşı 
:: ll'lUessir çarelere tevessül edilmiş, lfam•mmm~E~Dll••m•RE~~~~ ~ dairenin ayni ~erait dahihnde 

yakında ........ sinemasında 

-- - ------ ---- - ---- - - -- --
• '. ~. . . • ~ t • Elektrik Sobas1 ile 

Mükenırnel Teshin 
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leri güstermeğe mecbur tutul-
relik bir sahada sür'at rekorunu muşlardır. Erkekler daha sıkı 
kazanmıştır. ve dikkatli muayeneye tabi tu-

Tayyarede 2000 kilo ağırlığın· tutmuşlardır. 
da yük te bulunuyordu. Bu oyun münaıebetile proteı· 
F ransa<la nıa llıller yurdu toda bulunmak isteyen kimseler 

Paris, 29 (A.A) - Reisicüm· dışarı çıkarılmışlardır. Tiyatro 
bur M. Dumerg gözlerinden ma· müdürü, bu piyesin artık Han 
Jfıl olanlara mahsus yurdun açı- ediJmiyeceğini eserin müellifine 
Jış resmini yapmış, ondan sonra bildirmiştir. Müellif M. Riıpen, 
ihtiyat sınıfına mensup zabitler bu kararı teessüfle karşılamıştır. 

· · M. Rişpen, eserini başka bir ~irliğinint t~rtt~p ettiği bır içtımaa tiyatroda ovnatmak nivetindedir • 
rıyaset e mış ır. 

O . T h t J l ' IZ.\H 
unıergın unus seya a ı (::-5onra) roman tefrilrnmiz münde-
Paris, 28 !A.A) -:- Pıöti · Pa.;.1 recatımızm cakluğuna mebni bugün. 

riz~ien gaz~tesi h.arjcj v;u;~et, ~ı derc<'dilemedi. Okupıcul.anmı:c;diil9 N, 
bilhassa Alman-Avusturya muza- zür dileriz. 

kerah do 1ayısiJe Pariste kafmağa Buakşam •---... 
mecbur olan M. Bria~dın, Reis:- ~ fi! il ı 1( 
cümhur M. Dumergın geleceı< IWl!I ili l!b 
Nisanda Tunusa yapacağı seya 
hatte müşarünileyhe refakat et-
miyeceğini haber vermiştir. 

DEFiN MER.\SIM1 

Ankarada füceten vefat ettiğini 

yazdığımız sabık hariciye terceme im· 
lemi müdiirü ve Vanderze ~irketi ve
kili umumisi Sadık Beyin cenazesi 
bugün saat 12 buçukta Ankara trenile 
Haydarpaşaya muvasalatJa Jfaracaah 
metteki aile kabristanına defnoluııa· 

Mücrim 

SiNEMASINDA 

BOU KHlff KlRHI 
PJatoff'un 1 inci Konseri 

Mevki fiatları : Alt kat loca

lar 15 lira balkon locaları t O 

lira, Parter : 3 lira hususi 2 

lira balkon 1.50 lira 

,.. Telefon Beyoğlu 868 J 

(KATiL) 
Fakat Niçin? Kim öldürdü? 

Teknik ve mevzu itibarile bugüne kadar görülmüş bütün 
sözlü filmlerin fevkinde olan bu sessiz şaheserin tevlit ve 
hal eylediği tezdir. Önümüzdeki Perşembe gününden itibaren 

ASii SfNIMADA 
Perde aralarında zengin varyete numaraları •••mll 
GLO~VA 

' 
MfH458 

Yarın akşam saat 9,45 te 

MONMARTRE HEYETi· TEMSiLiYESiNiN 

Yegane Galası 
Meşhur şarkıcı ve 11La Madelon,. VE 
"Mon Paris,, "Monte La-D'ssus, O D E O N 

şarkılarının Müellifi Milli tiyatrosuna mensup meşhur 

L US 1 EN 8 OY ER r Mme BERT R AN DE f 

Rebert ~i1onac ve Jaan FrJng rolia 
Nam sevimli şarkıcıların iştirakile 

••DEUX ANES,. tiyatrosurıun büyük muvaffakiyeti olmuş ve 
Pariste 300 defa oynanmış olan L. BOYER'in 

ALL.t\H ....... BABA revüsü 
Mevki fiatları: 55 - 75 - 100 • 150 Localar 450 ve 550 kuruş -= as il sc•m w nez 44 

KANSIZLIK~~=:::: 
benizsizlık ıciıı yeg~ne deva kaııl ihya eden SIROP l ED muutahıp etibba tarafuıda.n tertip edilmi~tir. DE S C ff J EN S • p ARJS 
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Nasıl adamsınız ? 

Adliyeue 

Bir sigorta şirke
tindeki ihtilas 

Müntehibi sani se· 
eimi devam ediyor -Grafoloji mütehassısımız cevap veriyor (Vat tarafı 1 inci sayı/ada 

1\ ZEnE·ıo hA.HUb:o-Lf.HJ/\ NAK· ı. 1)HAP FAALiYETLERi 
ZF.:-.: ;\lAHl\E 1E~l. Dt:. • o Kuhmoni, 30 ( A.A ) r- Vi-

~.\rll.\ Y.\ GJRDJ layetimiz mUntehibisani adedi 
Bir İtalyan sigorta şirketinin merkezde 112, Rizede 97, ine-

mümessilleri iken. bazı kimseleri bolunı 89, Görede 73, Taşköp-
evleri yanmış ,., sigorta bedel· rüde 96 Araıta 75, Tosyada 
leri kendilerine verilmiş gibi 74. Dad~yda 79 olmak uzere 
göc;tererek bu parayı zimmetle- cem'an 685 kişidir. Müntehibi-

rine geçirmekle maınuo olarak 13"' intihabatına bugün vilayetin 
lstanbul ikinci ceza mahkemesin- her tarafındtt başlanmıştır. Nisa· 

de muhakeme edilen Kaıereto nın birinci ıünü asgılar bitecek 
kardeşlerin muhakemesi, dün \'• netice anlatılacaktır. 
lstanbul ikinci ceza mahkeme· Kay .... rı', 30 (A.A) Meb'u· Grafoloji ıuutehıı ı ımız ce\.ıp \eri intizamdan ho lanır:-ını1~ Dikkatli· -~ 

. sinde T ernyizden nakzen cereyan ıan ı"ntı"habı lıeyet"ı teftı" c "ıyesı· yor: ını1.. hnıı.ı.ıtk.tJ' \e mutc\azl ınız. y 

etmittir. b ı k 147 - l\lüteıeddit \C cıg•ır ınıt. ı\-U· l'ı:i - Has~u knraktuiniz \(\I'. 'le· K ·ıı t ı'dar .. hey•tı• ile iri te Y ozef ve aıereto kardeıler, vı ye '"' • '"' 
rarlannııda, göni)crlni2dt> 'c hare- ıniz. dıkkatli, çalı kan, teı bi) eli, halt\k, içtima ederek merkezden ve 
ketlerinızde lıeZf.'ln \e lııl\nu in ... anla- e' ı~lennden de ho~lanır, mahcup, sa- muhakeme ncticuinde mahkftm mülhakattan gelen erkek nüfus 
ıın betaatı 'c i tek izligi rnr. lht a~ı liın, durti:.t, göru~ıeri hakiki)e Hktn, olmuşlar, büyüğü olan Yozefin k 't t · 

be~, i<üçüğü olan Antuvanm bir ıniktırım tetki ve tespı e mış-
mz u izi hu) alpen ber) apmı"tır lııra1. nikhııı •> i hılkal \e tabiatlar ııhıhi hır T tir. Buna nazaran, intiliaba işti· 
inirli olmnnıı ızın nenoz bır bıin) e- hanımsınız. Pıkir ı !erine de i tfdadı· •~ne h3psi kararla,tırılmıştı. em· rak edecek erkek nüfusu 107,086 

niz olm ı nd nclır. nız 'nr. Rahim 'e şefik olduğunuzu id yiz, bu kararı usule ait beş nok· 
Kendiniıi ekııeriya bedbin addetme· dia edcı im. tadan bozmuf, mahkeme nakza d1r. Kayseri g~çen devredeki 

nize rağmen bu huyunuz şika) etinızi Ba~kıtlaı ı i~in meı\faalsix çalı~bil· uymuştu. ribi gene 5 meb'uı çıkaracaktır. 
mucip olmaz. Kanaatkfıı sınız. lntiz.ım mek hu!Susiyetiniz en kun etli ,.e en ~ü Dünkü muhakemede bazı ıa- Eıkitehir, 30 (A.A) - Mün-
d;an az ho lanırsınır.. Dikkatmiz mı an zel tarafınızdır. ~imdiye kadar gelen hitler dinlenilmiş, bunlar, mak- tehibisani intiha~ına bugün baf· 
tak bir hiıdi e üzerinde birdenbiı·e de· imzalar aı-a~ında en az kusurlu hemen buzlardaki imzaların kendilerine lanmıştır. Merkez ve kaza inti· 
ğil reç teccllı eder. Etrafınıza amiıni hemen i1_sini1# Hayatta mul'affak ol- ait olmadığım söylemlılerdir. hahı ikmal edilmiştir. 
\·e QY al görünürsünüz. nıamıınız için ebep yoktur. Jo,aziletin Maznun vekilleri. müekkilleri- Muğla, 30 ( A.A ) - intihabı 

14 - Asabi karakteriniz var. Ha · mükafatı kendindedir. Cemi)etçilik \'e ne de ait olmadığım iddia et- meb'usan teftiş heyeti ile vilayet 
scwıiyetiniz azdır ·rn izi hayali değil fla t·emant~ilik, kendişinden ba~ka ı için mitler, istiktap icrasını istemiş- idare heyeti bugün toplanarak 
ha fazla hakiki muhakemelerde tak'i~e de hil:ı menfaat calışabilmektir. llil· in, davacı ıirketin vekili, nakzm merkez ve mülhakat teftiş be-
eder. tün milletlerin hayatı jrtfmaiyesini tet ti · d l aıbataları 

:ı yalnız usule dair be• noktaya ye erın en ge en m 
l<'iJcir nae ai inden ho lanmazsınız. kik edince bu .rnldan muvaffak olduk· "I' t tk"k t · '-ek nu"fu .. inhisar cttigw ini, tekrar esasa gi- e 1 e mıı ve eril " 

Ameli taraflarınız o kadar kunetli de larını göı·üriiz. Okuvunuz ''e mesleğini ·ı.t n tespı't eylem"ı"t"ır Vila· 
.; ıilemiyeceğini esasa ait cihetle· mıa an 1 ,, • 

ğildir. Az müternzı oldu<runuzu \C zi a Jn deği tirme) iniz. yetimizin 74.638 erkek nüfusu 
ırıaahaza muhitinize intib:tk kabilil et· v ili.yeth" rin halledilmiş olduğunu ileri vardır. Bu nüfusa göre vilayeti-
lerini haiz bulunduğunuzu iddia ede- sürmüıtür. mi.ı 4 meb'us çıkaracaktır. He· 
rim. Görü Jeıinizdc az aldandığınız nnı İntihabat Mahkeme, müzakeresinden 
hflkkaktır. nazı fikri abitleriniz , 11r. sonra davanın mahiyetine naza- yetçe tanzim edilen mazbata Da-
.. ikbinsiniz ve ideallere bağlı ınır. Dün akşam defterler ran bu istiktap talebini reddet- biliye veklletine gönderilmiştir. 

119 - Dürü t karakteriniz var, a a· miş, bundan sonra maınun vekil- İnebolu, 30 ( A.A ) - Askı 
bisiniz. İntizamdan ho~lanırsınız. dik· kaldırıldı leri, üçüncü ceza mahkemesin· müddeti hitmit ve müntehibisani 
katli olduğunuz da muhaJ\katır. Meb'us intihabına ait defter· den yeni gelen bir davanın bu intihabahna baılanmıştır. 
Hassa İ)etiniz h:e kiıfi derecededir. ler dün kaldırılmıttır. 8 nisana dava ile b~~ştirilmesini talep C. il. 1',. KATJBt U:l\IUMIL1G1N1N 
Çalışmaktan ho lanırs·nız. (h le kola kadar halka mahkemeye müracaat etmitlerdir. Yeyi davada, batka 'l'EBLlGf 
kolay her. şeye p:ılmç hrrakmı.}an ta- mühleti verilmiştir. Bu mOddet bazı maznunlar da vardır. Ankara, 30 (A.A) - Cümhu-
rafınız ameli mesain izde çok muin v~ f d t ft" h t' . d"W. Mahkeme, rü'yel ettigw i duaya rı"yet Halk Fırkası katibi umumi-.. ahi 1 kt N'kb 1 . c· 1 1 zar ı n a e ış eye ının ver ıgı 
~ r 0 nca ır. 1 ıns nız. orus er · k k b ait tahkikat ve tetkikatın tama- Hainden: 
nit ek eriya do rudur. idealleriniz o- ararı muvafı ulmıyanlat' mah- • 
kadar miitern:ıı olmadığı gıbı ~iz de 

0 
kemeye müracaat ederek karar mile bitmit olduğu kaydile, bu 30 Mart akıamına kadar aşa-

kadnr miıternzı değilsiniz. Emni.} eti almış olaca~lardır. 8 nisandın talebi de reddetmiştir. ğıda yazılı kazalarda muntehibi 
nefsiniz rnr , e muhitinize dl· emniyet 10 nisan akşamına kadar mün- Muhakeme, maznun vekiJleri sani intihapları bitmiştir. 
telkin edehiliı~inlz. Daha fazla okttduk tebibi sani intihabatı yapılacak- mUdafaalarını tahriren vermek Birinci müntebipler reylerini 
sa ,e ha) atı d ıha ):tkından tetkik et. tır. Her nahiye merkezinde he- üzere, cumartesiye birakılmıştır. fırkamızın namıatlerine vermiş-
tıkçe kı.ıvvetlenecck iniz. Ek eriya si· yeti teftişiye ve fırkadRn birer O gün kararın da bildirilmesi terdir. Meb'us intihabı bitinciye 
ain l\arakterlerinizi haiz ins.ınlar mu- zat bulunacak, rey atılmasını muhtemeldir. kadar iki günde bir bu vaziyeti 
ffak olurlar. kontrol edeceklerdir. Pol11te hül4sa eden bir tebliğ neşredi-

ı:;o - . iz de arkadnsınıza bcnzİ)t.-n m BlR HIRSIZLIK lecektir. 
i) i \e kuv\'ctli taraflnra malik. iniz. Cemiyetlerde : Elmalı, Gerede, İnegöl, Kara-

Beşiktaıta üstbahçe caddeainde 2t 
Sdiz ha)b~h ~u~~ i;en!zd~n g~):ri ~eı~cr Konferans "umarah tuhafiyeci Yusuf Ziya Beyin cabey, Yeni9ehir, Ezine, Çon· 

e :\ a 1) etınızı!l zıncırlerını hıç coı- • , .. • .. h . ı O · ı· k z: kazası 
R1 kl k 

•
1 

. b" . ld J iırk ocağından: Bu perşembe gü- dukkanına dun gece ırsız gırerek ço· gu' u, enız ı mer e , 
eme e ço e\l mı ırı o unuı. .. f ·ı· ·· lek · h r· B ld A Ş 1 ş· ·ı "kb" ld ;;. . . d nu akşamı saat 21 de doktor Nuri J<'"h- rap, anı a, gom -re san· tu a ıye es· u an, cıpayan, ar ı, ıvrı , 

Beı\i\iı~a~ .. u~~~u; gıbı _>a~ı~ınızdan a mi B. tarafından (Göz hıfzı ıhha ı) yası (:almış ve kaçmıştır. Sarayköy, Davar, !çel, Anamur, 
.. 

11 a ın e emın nır.. mevzulu bir konferan veriletektiı·. lKl ŞOFÖR ARASINDA Bilnar, Mut, Göle, Demirköy, 
• l:>l - Jı.tızamdan ho§laftan, dikkat· Konferansı müteakip Anupıtnın rnhhi Dün Sarı namile maruf bir şoför Lüleburgaz, Vize, Adapazarı, 

J~ı ~e çalı kan ir~ iniz. l\f üte\'azı oldu inema fimleri gösterilecektir. Herke' ehemmiyet.c;iz bir mesele yüzünden a· Geyve, Kandra, Andırın, Veıir
gunuzu 1.annederım. Çalısmaktan )ıl- gelebilir. ralarında çıkan kavga esnasında şoför kCSprü, Hayrebolu, Maçka, Van 
~ı~an tarafınız ç~k kunetlidir. 'ef. Türle tıp cemiyetinden: Doktör Aliyi süstalı çakı ile ol kolundan ya· 
~nıze ne kadar emın i~niz hakkınııda Prci er tarafından 31 mart 1931 salı ak ralamı§tır. merkez kazası, Erceyif, Güvaş, 
d~ o y~.n~.ar e.m~i.}ct teminine kadir i- samı 1 buçukta son tedavi usullerine BiR ~AHTI'; A~l'lRINCl DAHA Müradiye, Şıtak • Hadımhanı' 
nız. horu Jerınız biraz knndı"nize cr0•• 1.,._ • • • w l'UTllf,J)U Yozgat merkez kazası, Finike. • " .. ,. daır hır konferans \enlecegindtn muh 
clir. Fakat hiçbir zaman fena tarafı 1 t ·rı . ·ca 1 . ~ ahte aspirin "'apmağa tecebbüs e- GAZIMlZE TAKDİM EDiLEN LlSTE .. . . M erem azanın esrı erı rı o unuı. ,, '$ F k 
·~~ez ınız. enf~tinizi miidriksini:ı:. ŞOFÖRLER lNTlHAHJNDA EK 'E· den bir kumpanya efradından üçünün Ankara, 30 ( Vakıt) - ır a 
Fıkır tarafından z~y~de ameli tarafla. RlYET 1'1<~'.MJN EDJLEMEDJ kalıp ve klitelerile beraber )akalan· umumi kltipliği tarafından birin-
nnı1:.da~a .k~n etlı~ır. .,;oförler cemiyeti idare heyeti in ti- dıkları yazılmıştı. Dün de bu sah tek{ r ci meclis denesinde meb'us çı· 

ıkbın •n.ız. lhtırasın~ı. azdır. J.'a· habatı nisabı ekseriyet temin edileme- kumpanyasına men!SUP Tanaş isminde kıp ta üçüncü devreye de İftirak 
kat baz.an acız du) arak hır ışten bedbin . . .. b kıl bı"r' yakala ctıı· · l b' l b" l' t .. dıkınden 15 ıun sonraya ıra ml§tır. ı nmt,. · etmıt o an me uı arın ır ıs e-
olmanız az tecrubcden \e aı okumuş l t"h bat "k' •. '"dd tl d y AKAI AN AN HIRSIZLAR • h J k • · G · 

ı . . n ı il a ı ı gun mu e e evam ' ıı azır anara umumı reıs azı 
olmaktandır. ngılız dnrbımeselleri a. d"ld·-· h Jd k 250 y · t• Gerenlerde z.abıta Eyüpte bir hayli H kd' ..ı l · · 

d kl ı b. 1 . e ı ıgı a e anca aza re e 1§ •· ~ z ne ta ım eµı nuştır. 
ruın a a ıma ge en ı r şey ıze ha- k t . t' H lb k' d d" 1500 hırsızlık e.,. ası meydana ~ıkarmı " • . . b" . 1 . ra · e mış ır. a u ı aza n e ı 1rJ MESLEKi TEMSİL 
yat kaıdelennden ııı o aı alı tu tye k" . ld ğ d k • t' t · d" faillerinı· bulmak icin de tahkikata l>A " 

d 
. ışı o u un an e Mrıye ın emın e ı· , 30 y · ı· 

e eçeğım: . lebilme.si için 751 kişinin rey nrmesi lamıştı. Tahkikat neticesinde bu etY• Ankara, - enı mcc ıs le 
(Diz ign1 dıfficalti ni may dikşlne· icap etmektedr. lann muhtelif tarihlerde Nazım ismin· her meslekin temsiline ebemmi-

rf: yani benim Higatimde güç l'e gay. KAPTA 'l,AR VE ÇARKÇILAR de bir sahıkah hırsızla aTkada§lRrı ta. yet verilec~ği hakkında bazı ha-
rf kabil yoktur.) Talih H tesadüfleri MUHTAÇ ARKADAŞLARINA rafından çalındığı anla~ılmııtr. berler ıörülmektedir. 926 nüfus 
lnsanlnr kendilerin• ramedebilirler. YARDIM EDECEKLER Dün de Nazımla beraber çalıştıkları tahririne 16re 12 yııından yu-

152 - iz.in lalmz istidatlnrınızdan Kaptanlu ,.e sarkcıl:ır cemiyeti ida tetibit edilen Nazife isminde bir kıdm· karı Tlir"iye nüfusunda mulek-
bahıedecefim: Ameli meı;;aiye doğru re heyeti dün cemiyet merkezinde top· la Esat isminde biri yakalanarak adli- lerin yib:de nisbeti tudur: 
sevkedildikçe hayatta daha kun etle lanmıştır. Bu ietimada, azanın cemi) e )eye teslim edilmi~Jerdir. Ziraatçılar 32,0S, san'atkirlar 
:muvaffalı olur unuı. Çol okumah 't te daha sıkı hh urette merbut olma- 8 k ı d 2,20, ticaret mensupları 1 ,89 
muvaffak me tekleri ıntiha~ et met. la· tannı temine ) anyacak me11eleleı· üzt>· , •1 , an • ar .a '= ~ ~ Yl BANi\ A~ devletten maat alanlar ı ,84, 
zımdrr Ne> kadaJ d • E k k ti' d ·· ı· "l ·· .. l 1 CARET \ E • A. • . 1 

· • egışc: ço U\' e 1 rin c gor ı~u muıtur lk te~bbüs o- u:ıı. n J lJE'vETl TOPI AN Dl serbest meslekler erbabı 1,28 
olan duru t tarafhil ınn değı meı.. ıarak hastahmatak olnn :ıı.alnra haL"'r • 1'-'M • • 

vor: T' · b k h meıleksiıler 60,74 dür. Egw er bu 
15.1 - S11 d~ hemen hem er. Mıthnt , erildigi takdiı de derhal doJ\tor gön· ıcaret ve san ayı an aaı e-

Beyin ayni~inı:ı. Zaten karnkterltı iniı hrilm i , deHlmlı surette tedavlle· yeti umumiyesi dün senelil< içti- nisbetlere göre 320 m~b'us!uk 
iki 1 d bir m~cliste meslekleri temsil n z t> de: a) ni tarı.dn tecE'llı edl) oı. ııne (:alrşı1ma~nm k:ırnı nrilmi tir. maını yapmı~, meclis idare ve 

itap etse mesleksizlerden 194 
154 - A ah! karakterınn nl' Ame- Bundat başkA mua' enett muhta~ nrkıl- mürakip raporlarını tetkik ve çifçilerden 103, san'atklrlardan 

H taı"aflnpnı2 kuHethdır Gorü Itri· daşlara cemi,.etiı bütcesiniıı mü!laade- tasvip etmittir. 7, tacirlerden 6, memurlardan 
nir. işlerinızden ganı noktalardı. hata· i nispetindf' nakli yaıdımlarda bulu·--==:;;_•=-=;;:;..;.::=-=----==-=~-
Jıdır. Hassn!l41)etinl2 azdır. Ha) aliniz nulması da kararl~lırılmıştır. 500 kuru~ 'eriletektir. Ye buna mü· 6, serbest meslek erbabından 4 
de geni3 değıl • ıkbınsını:ı. A:r tecrube Eıcumlt" reçenki Karadeniz: fırtı· muit yardımlar ıittikçe arttrrılacaı.. meb'us çıkması lbım gelir. 
11 ve nı okurnu~ olmanııı s-u~urlaıı"· na ınfüı rUHıtedt uhşırken dtniır <IU tır. Cemi)et yakında rapacaiı büyiık MeslekıiıJer nazarı itibara 
dan ba.,kn mu' ffn, olab n ek ~en '<'boğulan ıkinci carkçılardan \ ~r bir i timada azalan itin hır ta.,.U11 alınmayarak yapılacak bir tem-
cap eden şeJ !ere malıksıniz. nalı İbrahim Ef. nin ailesine her ar andıiı tt"İ!ine de karar \ crtccktir. silde ise aynı meclisin çif çiler-

z 

V AKIT1m takvimi -
S•lı 31 Mart 931 
;,ilkade 

1349 
Bu geceki ay 

Oilne1ın l1olfu1U 5,46- batışı: 18.83 

Namaz vakitler( 
'abah Oile lklndı Al'fam Yato lmaa1c 
4 2 12,l'l 15.52 18,33 20.M 4.64 

BORSA 

1 lngillz lirası Kr. 
• T.I. mu ıblll Onlar 

Fran1' 
1 lreı 
l'clı:~ .... . " IJrahrn 

ı.. rrank .... 

... 

.... 

Le\A 
Flortn 
Kuroıı 
~ııınıı 

Pucıa 

l\1arlc 
7.lotı 
l'en,tij 

2o Lcv !\uru~ 
1 1 ürk llr.-n nıoar 

r.erıon~ Kuru 

1 bttrl n (lngfüıl 
1 l>olar ( Amer ta 
20lı~nk [lranm 
20 Liret lıal} a 
O frank J1elçlh 

20 Drahmi [Yunan 
Frank l lsvlçrel 

201 e~a Bultar 
ı Fi rln Felemenk 

ıo Kuron [('clı:oslo\•ıık] 
Sllıng Avusturya 
J l'ezeca 1 hpaoyı) 
ı RınmarqAtman}a) 
ı Zloti Lebl(can 
ı Pcorö M carlstao 
) Le~ Romanya] 
O Dinar YugoslOV) al 
r Çcvooeç Seı·}eC 

Altın 

1cctdlye 
llactonot 

Borsa 
harici sı •o 

26Q 

KONSER 
Tayyare cemiyeti 

menfaatine 
ihsan B. idaresinde, deni• 

orkestra5ı tttrafından Nisanfll 
üçüncü Cuma günü saat 18 de 
Tepebaşı kışlık tiyatroıund• 
fevkalade senfonik bir konset 

verilecektir. Localar 300 ve 2~ 
birinci mevki 100, ikinci meVll' 

25, galeri 5 kuruştur. 
Biletler Ça11ambadan iti~" 

ren tiyatro gişesinde satılac~ 

den 263 nn'atkarlardan 17, t~ 
cirlerden 15, memurlardan 1 O 
serbest meslek erbabından 1 
meb 'ustan mürekkep olması ic4 
eder. tJ' 

Üçüncü meclisin mesleklere g 
yapılmış bir tasnifi mevcut d; 
ğildir. Y almz son zamanlar 
azasının tahıil derecelerine gtJtl 
bir cetvel tanzim olunmuştur· _. 

d .. ı .. 
Bu cetvele nazaran ağ' r. 

mecliste 54 harbiye, 52 bukO 
49 mülkiye, 28 hususi tahıil I~ 
müş, 23 tıbbiye, 19 rüştüye, ~ 
idadi, 14 medrese, 8 ylik r 
muallim mektebi, 8 ziraat ':dt 
tehi, 6 bahtiye mektebi, 5 el. 
biyat fakültesi, 5 lise, 5 ınll~e~ 
dis mektebi, 3 ticaret ınekotl' 
mezunu, posta ve telgraf rl1 fi( 
hassısı, birer de baytar, v.a' ık 
şafaka, eczacı, fen faküfte5:, et#A 

yon darülfOnunu, maliye nıe1't,ıı 
riyaziye fakilltesi, Sorbol1 

zunları bulunmakta idi. eı! 
Şimdilik meclisin ,ayle 'bfl 

böyle te~ekkül edeceği lıı' tl 
lerini daima kaydı ihtiy.at ~ 
Jakl<i etmek lazımdır. Bil1~0dl. 
vayetler nihayet birer tah~~;jf 
başka bir şey değildir. _ __.-;t 
vaziyet a cak Jıstenın nef'....
laşılacak tır. 



1 • Memle~ette V a'St 
Beş kuruşla 

t Seyrisefain 
D*'mirc' ha,Junın ha.,,ırlı b 

Merkez ıcentın Gıfıta Köprii ıı~ı 
bir ft-cebbü$Ü uti$m-r m• k d 

v - ~ I'.. 235~ ~uhe acentası Sir ·eci t 

ediliyor ? Mühürdar .zade }ıanı JsL 2;-40 
Vt>mirciden gelen re pek ziyade dik· ı.'!!'-ı!l",;;~~~~~!1!!!1""1111!!11!!1111!"11!!--""!'!!" 

~at(' ,,_;ı)an olan hir kari mektubuııun D ı\ .. ' f ngsf!1Sj 
•ki mühim fıkrasını aynen ~azıyoruz: 11YUB in sur D ,, u 

"Memleketin müncwer \e tasarrufu M ER S 1 N} vapuru 31 
Sl'\en <'\ ladmdan bazıla.r:ı bundan bir 
Jnüddet enel aralarında söz birliği ede Mart Snlı 17 de Sirkeci· 
reJ, ) c,·mi) c lıe<:t>l' kurus biriktirmek den Gelibolu, Çanakkale, Kü-
sıırctife mühim bir serma;·eye !iahip ol· çükkuyu, Edremit, Bürbaniye. 
lllusl:ırdı. Otuz hin lira gibi ehemmi- Ayvalığa kalkacak dönüşte 
Y~tli hir )eı..una baliğ olan bu sermaye ~ 
Yı nu•.} cl:ına getiren ~u azimkar gen~ler AltınoJuğa da uğrıyacaktır. 

lıaıı..a "Y"i 7.aınanda kooperatifçirığın MH"l.D POSf!l'J 
kı.} met ~e ehemmiyetini filen göster- llJ Ud 
nıis olmak irin bil' iki ticari teşebbüse 
atılmı:,;lar \ 'C :u: zamanda piyasaya ha· 
kim oJmuslardı. Hu hakimiyet ve iktı· 
ıadi zafer bir taraftan kendilerini se· 
'\Iİndirirl\en diğer taraftan da halkı 
Jnes'ut ve bahtiyar ediyordu. Son gün
lerde, iktı~adj buhranın ortahğı kor
~utmuş olmasında11 olacak ki bu mü· 
tesebbis kooperatif şebekesi de fena 
•ir ihtirasa kurban olarak fazla par:ı 
l>friktirmek hevesine kapılmaktan ken· 
-isini alamadı ,.e binaenaleyh. dolayı. 
•ile, fena bir rnüntbahacıhğa girişti. 
~unun müessif neticeleri olmak ügre 
tahsf teşebbüslerile ge~inmekte olan 
Yiiılerce tkaret erbabının mali vaziyet 
lerini fena halde sarstılar. Bunun Pn 

3 ( INEBOLU ) vapuru 

Nisan cuma 10 da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, AntaJya, 

Aliiye ve Mersine kalkacak dö· 

nüşte T aşucu, Anamur, Finike, 

Andifli, Kalkan, Kuşadası, 

Geliboluya da uğrıyacak

tır. Atimette Çanakkale için 

yük alınmaz 

r ra~zon itine; P. 
(KARADENIZJ vapuru 2 

•axin misallerinden birini size de ay- Nisan Perşembe akşamı Galfl-
•en naklediyorum: tadan ine bolu, Sinop, Samsun, 

Bir miiddet ev,·el, hah tüccarların-
d:ın, l\fünip Bey namrnd._ bir genç. Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Serd;ırzndelerin kefaletile bu şirket· Trabzon, Rize, Hopaya 
ten bir miktar para isüraz etmişti. k d 
lf ünip Bey. bu paranın mühim bir kı~- kal acak ve önlişte Pazar, 
Jttını ödedikten sonra 18:> lira borclu Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
blmı§tı. Şirket, bir buçuk sene 50.;ra Polatane, Tirebolu, Giresun 
- bugün - bu genci 111:; liraya borç- o d F u·· ' 
J r u, atsa, nye, Samsun u olarak mahkemeye vermiş bulunu- ' 
Jor. Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

ıs;; liranın bir sene zarfındaki faizı uğrıyacaktır. 

117:; lira mı tutu) or acaba? Bütün ••••••·-~· .. ~-.. ı• 
hir memleket halkının hesaplıyamadub 
bu işin takdirini ve iktısadf t~şebbüsle Üsküdar tapu idaresınden: 
rindeki başlangıçla netice arasında bu Buğaz içinde Beylerbeyinde 
lterece inhiraf gö teren şirketin bugün Beylerbeyi caddesinde kain oJup 
kü rnziyeti nn~ıf lıir hisle karşılamak 
la 1 mütevelli sülrnası irin vaktile • zımge ec<'ğinin tahminini size bırakı· ~ 
Yorum... İstiptal edilmit olan atik 8 ınü ve 

Demirt'i: Yahya Sezai 

0 Bulmaca o 

cedit 12 No. la sabilhane He 

9 mü numaralı ınaa arsa ahırın 
tapu kaydı olmadığı cihetle ye-

niden tescil edileceğinden bir 

iddiası olanların vesaiki reımiye
leriie birJik_te 1 P gün ıarfında 
Ü$kildar Tapu idaresine mura~ 
caat eylemeleri ilin olunur. 

1ürk 

!erinin en 

biiyiik vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 
.. ,. -~ l • t 

Muktesit 
VE 

O haldel derhal 
Y ~tiştirmek. 

ZiRAAT 
Bankasından 

HiH flllftll 
'· 

1 - YAKIT 31 M~T l931 

V AKIT'ı 
Gençik ve Çocuk 

ilrbsat kuponu 

31 Mart 1931 

J.stanbulun merke:ıinde- iki o
da bir sofa Ye bir .heladad mürekkep 
gayet güneşli 'e ha u&r l>ir daire kira
lı kur. Odalardan biri gayet büyüktür. 
idarehane ve) a muayenehane ittihazına 
da elnrişlidir. Şerait mfüaittir. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mü
racaat. 

Ev sabn alırız - Harbiye, Kur
tuluş. Vefa1 Fatih, Zeyrek, Küçükpazar 
~emtleri tercih edilir. Kirayı verilirse li
ra~ı ııytla kırk para getirmeli. 

Jsranbul dördüncü Vakıfhan 
UNION KOL 

61/29 eb'adında - Camla çahşan 
bir fotoğraf makinesi isteniyor. Galata 
poHa kutu<u 84 \. Btnrubi adrasJne 
marka ve son fiaon bildirilmesi 

Acele satılık hane - Kıdırğa ta

lebe yurdu karşısında 27 No. lu hane 
3 kat onbeş oda iki kuyu bir mutbak: üç 
he14 iki sofa bir büyük bahçe görmek 
isteyenler içindeki Hacı ef. ye taliplerin 
limon iskelesinde 36~o.ya müracaıtlın. 

Arayıp ta bulamadığınız -
Türkçe 'C) a Fr~nm:ea \'eyahut heıfıan· 
gi bir lİtap hakkında malumat almak, 
ucuz bir fi:ııla elde ermek isterseniz I~. 
ıanbul, Galata P. K. 34 \7. Benrubi ad
resine yaıznız. l\Jalômar almak istiyenler 
yeya fıat soranlar m"kruplanna, Istanbul 
için 4 'e taşra için 6 kurutluk bir pul 
leff etmclidlrler. 

Jş adamlarma - Ekspres dersler 
Bir muallim en son ( Ekspres Metot ) ~ 

48 saatta lisan öğretiyor. Yani s 
ayda haftada ı demen. 

Şimdilik Almanca, Fransızca kurl"7 
'ardır. Bu yeni usulü tecrübe edebili 
siniz. 

(Vakıt) gıızeıesint Ekspres-Metot ru
muzile müracaat. 

Emlakinizi satmak yahut kira
lamak - Tram, ayı, iskeleye, şimen· 
d!fere yakın olanlar müreccahtır mfirı
caatla kayıt ettiriniz. 

BURSA DOKUMACILIK VE 
TRIKOT AJ ( lPEKIŞ) TÜRK 
ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Yüksek ınekteplern1übayaa kon1isyonu riyasetinden: 
Mevcut keşifnaıne ve şartnamesi mlicibince Yüksek muallim 

mektibinde yapılacak olan inşaat aleni münakasaya kuoulmuştur. 
ihale 14-4-931 Salı günü saat 15 de Fındıklıda Güzel sanat

lar akademisinde müteşekkil komisyonda icra edilecektir. 

lstanbul Dôrdtincü Vıkıfban içinde 

UNIONKOL 

Şirketimizin 28 mart 1931 tarihinde 

inikat eden alelade hiMedaran heyet] 
umumiyesinde nisabı ekseriyet hasıl 
olmadığı cihetle bu defa hissedaranrn 

tekrar 22 piaan 1931 tarihine müsadif 
çarşamba gijnü saat 15 te içtima etme
leri takarrür etmiştir. İşbu içtimaa 
iştirak için laakal on Adi hisseye veya 

bir imtjyazh hisse senedine malik o-

Talipler ~artname ve keşifnameyi her gün Yüksek muallim 
mektebine müracaatla görebilirler. .. 
iktısat vekaletin 

lan hiS8edaranm meıkftr senedi yey. 

mi İ!itimadan asgari bir haf ta eve] şir

ket merkezine tevdi eyliyerek tayin 
edilen gün ve saatte şirketin lstanbuJ. 

da İş hanmda 3 numarada k!in mer
keıinde hazır bulunmaları ilan olu
nur. 

Dört fotoğraf makinası şartnamesi mucibince tarihi 
ilandan itibaren bir hafta müddetle ve paıarhk suretile 
milbayaa olunacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere 
ıimdiden ve pazarlığa iştirak için de yevmi ihale olan 4 
Nisan 1931 Çumartesi günü saat 15 te muhammen bedeli 
olan (2,000) lira üzerinden % 7,5 hasebiJe teminat akçelerile 
birlikte vekalet ınübayaat kamisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

HisBe senedatının tevdi edildiğine 
dair bankalardan vaki olacak iş'arat 

dahi şirket merkezine tevdi edilml~ gi
bi ad ve itibar edilecektir • 
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'lz:ahfına bir zatın intihabı. 

Kirahk kftgir hane 
ve dükkan 

Beşiktaşta Akaretlerde 64 nu
maralı hane bir sene 23, 13 nu
marah dükkanlar birer sene ve 
39 No. h dükkan iki sene müd
detle kar edileceğinden Martm 

31 inci Salı gUnünden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni mü
zayedeye nzedilmiştir. 

Talip olanların ve daha ziya
de mahlmat almak istiyenlerin 
Nisanın yirmi birinci Salı günii 
saat on ilçe kadar mahalli mez
kürda 54 No. da pıütevelli kay
makamlığına ve yevıni mezkiırun 
saat on Oçünden on beıine ka-
dar lstanbul evkaf mildOriyetin-

Karşı en müessir Cleva SBRVOlN 
haplarıdır. Deposu: l~tanbt•lda S'.rkecide 
Ali Rııa Merkez e<'zant>sidir. Taşrayı 
r 50 kuruş poıta ile gönderilir. lzmirde 
Jrg3t pazarındaki, Trabzonda Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

iLAN 

Osmanh bankasının Galata 
Yeni-Cami Ye !tey•ğfu devairi 
paskalya yortusu münasebetile 
5 Nisan Paıar gUnft kapalı bulu
nacaktır. 
-:==============::::==~-~~-
de idare encümenine miiracaat 
etmeleri. 

Memurlara veresiye - Fabrika 
fiyatına dbisclik kumaşlar, taşradan talep 
vukuunda mekrup içine altı kuruşluk pul 
konulursa kuma~ Jıümunesi meccantn 
gönderilir. 

lstanbul Dordtincü V1ıkıfban içind, 
UNIO:'-IKOL 

Almanca, ingHizçe, Türkçe •• 
Fransızca konuıan ve Ttlrkiyede 
hnkrımet mühendisi olarak çali
şan diplomalı bir Allllan mühen
disi bQyük inşaat mütaahitler 
veya sermayedar şirketler ne~
dinde baş mühendislik vazifesi 

Ankara cadde5i t 6 o da Doktor 
Fuu Sabıt 1 "e mu eaaı Telefon lsr.an
bul ~"!85 

JLAN 
Muht~Jit H~kem mJthkemeJerl 

nezdinde Türkiye \ı~umi Ajan• 
Jığında mi"nhal puhınan Üir Fran• 
sızca dakti lograflığtna bilmüsa
baka bir hanını alınacaktır. 
Fransııcaya ~il akkın vakıf ol .. 
m~k şarttır. TaliR olacekların ~O 
Nısan 1931 (arıhine kadar CU• 

martesi ' paz~tlcsi' ~arşamba 
~ünl~ri 14-J 6 arasında, ÇenbJ;.. 
htaşt<ı Mulıtelı t Hakem mahke

~el rı ür ·y umf AJa• 
gına mürncanthıı ı. 
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SUDOL ile ;ir~:n., Yanmaıını. I PULMOL. Gazini ve Kaynamasını 
hemen keser 

Ôkıürük, Nezle ve Gripi 
Ge\-iren kıymetli 

bir ıuruptur 

l.;v~<if,. umıını. nıı'idürlıiğürldeıı,: 
DarUlfünun fen fakOlteai hayvanat eniatıttıaUne IOrOmu olan 

elit •e edevat ıyrı ayrı alent mUnakasaya konmuıtur. Taliplerin 
..,.iti anlamak ve listeyi g6rmek üzere hergün le•azım idaresine 
ft ihale tarihi olan 21 • 4 • 931 Safı günü saat on dartte idare 
eac6menine mfiracaatlan. 

Gazöz f abrikacıları 
T6rkiye COmburiyetinde ıiıin malıemeniz üzerine en mlil&em· 

mel depo: A. FAiK LIMITET ŞiRKETi cffr. E11 111 ~lnı maJ

H.eyı en müsait fiyatlı yaleaa ~ .. 3. bulaeali1m& Milracaat 

edi1ti&. Sirkeci Liman Han alt kat. lıtanbul. 

' Küyuk b 1.1n 

Ona • 
Bakraç 
1'arı,ına 
Ktfkir 
Sapı, tas 
iepçe 

M. M. V. Saba alma illn•ar1 

t:ı s .. n. ~umonel .. ri fındıklıdı Hev .. timi7:dfdb-. 
Et biça_.. l 
!;t rr.ılı:ine.ı • 

1 

Han kıtaatı için ballda cinsi ıazrh on kalem •athah ednah aleni 
•l•akasaya konma~ar. ihalesi 11.(~l çarpmba pnU 1&at H te Fındıklıda 
yapılacaktır. Taliplerin bakıra taalh\k eden nUmunelerln lnuım eşya am-

krmda " tarhaame ve diferlerlne ait niimunelerin de Fradddıda heyeU. 
•isde sürmeleri ve ihale uat!ndea nnl teminatlarile birlikte heyetimizde 
... , balanmaJan. 

• • • 
Taühfldlnl ifa ede.tyu mlteah k6r komisyon riyasetine tevdi eylemelt 

Jtit u• ve heeabma iki Jts •hrutl rL 
p4ır kapah aarfla •l•akaaya kon- • • • 
..,._,. ihalesi 2 nlaan 931 tarihine mb 131 inci alay lhtlyact olan 117.800 
•dlf pe,.embe gUntl aat 15 te yapıla· kilo an kapalı zarf asalile satm ahna
eaktrr. Taliplerin şartnamesini sör- caktır. ihalesi 11 nisan 931 cumartni 
mek lzre her gUn Merkez Satın A1ma icra kılınacağından taliplerin prtna
Kemisyonana müracaatları. Ye milna- mesinl görmek için her gtin öğleden e
baya iştirak edeceklerin o giin ,., sa vt1 komlsyonumaı.a ve ihaleye i~irak 
attnden evvel tek1if n teminat mek etmek i(in de ynml mHkGrda alay sa
ı.,ıamu makbuz mukabilinde mez- tın alma kolllityonana mtlranatlan. 

iktısat V ekAletinden: 
Etlikte klin merkez llboratuYarlanndald aerum binalanaın 

ta•aa tamirab ile yeniden İnfa lnhnacak aa mahzeni ve aa· 
manbk kapah urf u1alile 21 ,en mOddetle mUnakaHya çı· 
lcanlllllfbr. 

Meık6r tamirat Ye inıaatln bedeli ketfi 14,500 liradır. 
Kıekileri flrmek •e muktaıi izahata almak lıre mleueıe 
.Wlriyetiae mtiracaat edilmesi ye yeftDİ ihale olan 18 Niaan 
9!1 tarilainde ehliyeti fenniye veaillalan ve % 7,S teminat ak· 
çeJ.ile Wrllkte ikh•t •eklleti :dnat mOıtqarhtı kıımında 
mltetelddl intaat komisyonuna saat J6 ya ifadır rnl\racaat 
edilmni ilin 

En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

1 Mart Tarihine Kadar S 
Liralık Mevduatı Bulunan 
BliUln Kumbara Sahipleri 
Kur'aya iıtirak ettirilecektir 

1000 Lira Mükafatlı 
931 ilk Kur' ası 
1 Nisaodo Ankarada Ctkiliyor 

1 Tcşrini~vvel 931 ikinci Kur1aıına ittlrak için 
Sız De Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

l 7ürkige iş Bankası 
1 Mıhkeme ve Jora ııtnlırı 1 

Kadıköy sulh mahkemesi icrısından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup paraya çewilmeai takarr&r 
eden elektrikli banyo takımı, · 
yazı makinesi. dolap, maH •e 
saire Ankara cacdeainde 151 
numarada niaamn 7 inci sala 
rGnO saat 1 O dan itibaren ve 
mahallen açık arttırma ile aab-
lacağından mezk6r gOn ve aaat· 
ta, taliplerin mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracaat· 
ları ilAn olunur. 

Jsıınbul 3 uncü icruından : 

Bir borcun 6denmesi ıçın 
mıbcuz •e paraya çevrilmesi 
mukarrer olan 20 ter adet som
y aiı lcıryola, yatak, yorgan ve 
ıaire 6 • 4. 931 Pazartesi saat 
10 da Sirkecide Avrupa otelınde 
açık arttırma aurttile sahlaca· 
ğından talip olanların memuruna 
müracaatları ilin o'unur. 

2 N san perıembeden itibaren 

• 
NOVOTNI 

lokanta Ye birahanesinde 
cibanıOmul bir t6breti haiz 

BIJIK Bil 01Kf 8lb 
icrayı terennüme baılıyacaktır. 

Gidip dinleyiniz. Son derece 

memnun lcalacakııntı. 

r Devlet Dem lryolları ilanları 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umumi 
idaresinden: 

Bilecik·Karak6y arasındaki Beydemir k6pr0s0nlin tamitl 
dolayiaile 2-4-931 tarihine milaadif Per,embe giinll 4 •e 3 NoJd 
katarianmız Haydarpafa • Arifiye • Haydarpaıa arasında aeyrO
ıefer edecekleri ve Arifiye • Eakitehir • Arifiye arasında seyrGsefe' 
etmiyecekleri muhterem ehaliye illn olunur. .. . .. 

Devlet demiryollarz Umumi idaresinden: 
Milli ikbsat ve Tuarruf Cemiyeti tarafından 9 Nisan 931 t•" 

rihinde An karada açılacak olan ikinci Milli Sanayi Nümune_ .~ 
ıiainde teıbir edilmek üzere Ankara hattile doğrudan iJtlP""'"" 
olan Devlet demiryoUan istasyonlarından ve f evzipaşa - Mala~ 
hattı istasyonlanndan Ankaraya g6nderilecek ve sergide t~ 
edildikten sonra iade edilecek eşyaya ve sergiye etya •etireC 
mal sahiplerine nakliye ücretinden yilzde elli tenzilAt yapılacak~ 
TenıiJlt müddeti azimet için 20 Mart 931-20 Nisan 931, afOP' 
için 20 Niaaa 931·5 Mart 931 dir. 

Fazla tafailit için istayonlara müracaat edilmelidir. 

• • • 
H. P. Matazasında mevrut tip harici lamba, koltuk, lcaa•,'d'; 

tencere, karyola, yazı makinui ve sair müstamel eıya müı•Y 
ile aahlacaktır. 

Müzayede 4.4.931 tarihine müsadif cumartesi gUnU Hat il" 
H. P. mağazasında icra lulınacalc.hr. Talip olanların tayin ed 
gOn ve aaaUe mDracaatları ilin olunur. 

ıstanbul Belediyesi ilanlara 

Belediye zabıtaaı talimatnamesinin 119 uncu madd;;a.' 
atideki fıkranın i!Ave edildiji ilin olunur: ~ 

Araba sahiplerinin f'hlivetnamesiz sürücü istihdam et 
memnudur. 


