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l!B!!I 2 ;.... V AKIT 21 NiSAN 1951 

Reisi Cümhur Hz. nin beyannameleri Harding nasll öldü ? 

Büyük Gazi diyor ki: "Yaptlan işleri takdir ve ten- H d. - 1t1 
- • ler 

kit etmek sizin hakkınızdır.,, ar ıng me resıne ne 
hkara,, 20 (A.A.) - C. H. 1''ırkası dir. Fırkamızın bu prensiple istihdaf 3 - Maarifi bu gtine nlabetle fada hediye etmişti? mnamt reisi Gazi Mustafa Kemal H.z. ettiği gaye mnıf mücadelesi yerine IC· ~uk okutacak basit bir program al· 

İeri şu bey.ınnameyi neşir buyurmuş- timat intizam ve tesantlt temin etmek tında ileriye yilriltmeti mühim sörtl-
lardır ı ve biribirini nakzetmiyecek surette yoruz. Fikri olduğu gibi medeni inki- Madam bfttiln bu hediyeleri geri fstlyord1l 

Aziz vatandaşlarım! senelerden be menfaatlerde ahenk tesis eylemektir. şafa da çok ehemmiyet veririz. Bilhas 
il p.hsıma ve reisi bulunduğum C. H. Menfaatler kabiliyet, marifet ve çalış sa milli seviyeyi derin tarihimizin il· Akşam madam Y bana telefon etti: yor. Ben şimdi her şe:>i anlıyortllil' 
J'ukaaına itimat ederek tevdi eyJedi- ma derecesile mütenasip olur. ham ettiği yilksek derecelere çıkar· - HAll mektuplan bitiremedik. Harding cümhur relsi olmak istemi~ 
lfııfz devlet ve millet işlerini hakiki 3 - Çiftçilerimizi kredi Jstihsal ko mak, heyecanla takip ettiğimiz büyt1k Oalan okuduk, okuduk, fakat bitmi- du çünkü korkuyordu. Fakat nogeltl 
kaplara uyarak ifaya çalışmaktayız. operatifleri gibi iktısadl tqelddillere e~ellerimizdendir. yor. Anlaşılan bu iş günlerce devam onu mağlfıp etti. Bunları anlamıyo' 
:Yııpılmış i ler yüksek nazarlarınızm. mazhar etmek ve bu tefekkülleri te- 4 - Sihhat ve içtimai muavenet me edecek. Madam hümmadan hümmaya musunuz. 
ldlndedir. OnJnn takdir ve tenkit et- rakld ve tekemmUl ettirmek gayedir. saimizl umumi ihtiyaçla miltenasip düşüyor. Acınacak bir halde. - Anlıyorum. 
nek mzln hakkınızdır. Ancak biz mem 4 - Küçük san'atlar erbabını, esna bir surette tevsi çarelerine tevessül - Yazık çok teessüf ediyorum. Madamın harap olduğu belli ııtı 
JKet ve mi1Jet işlerini i~inde yaşanı- fı mlişkülAt ve zaaftan kurtarmak ve otunuaktJT. Ttirk camiası içinde cld- - Bu sademe onu çok yıprattı. Ku- Kendisi de hunu söylüyordu: 
lan umumt şartlar ve hadiselere göre on lan daha kuvvetli, emniyetti bir va den himaye ve yardıma muhtaç olan- zum rica ederim, yanında buna be.n· • - Ben ömrümde bu kadar fena 1ıi 
ft isabetli yaptığımıza 'icdanen kani ziyete koymak için icap eden kredi lar dikkat göziimbtin önündedir. zer evrak kaldıysa sakın ona onlardan devre geçirmedim. Gfüüme bir d 
bulunuyoruz. Bu kanaatledfr ki ou müesseseleri yaratmak düşündüğümüz 5 - Nafia işlerimiz her şubesinde bahsetme. uyku girmedi. Anlıyor musunuz?. 
<lefaki intilıapta dahi ba lamış hulun- esaslı noktalardan biridir. ameU ve verimli bir tatbik programına - Madam. Biliyorsunuz ki ben bu - Anlıyorum efendim. 
duğuınuz inkılap n itila mesaımıze 5 - Milliyetçi türk amelesi ve işçi- tevfikan takip olunacaktır. Bu işler- evrakı madama vermemek istedim. fa - Zannetmem. 
&tevam edebilmek için itimadınm ta- Jerin mevcudiyetleri Te emekle- den büyük feyiz ve kuvvet vasıtası o- kat siz 18rar ettiniz. Ben onu fazla söyletmemek ye 
lep etmek üzere ) üksek huzurunuza rile Türk camiasının kıymetli lan demiryolu inşaatına israrla devam - Doğru fakat artık fazlasına hacet la sinirlendirmemek için yeni bir 
~ıkıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi azuvlandır. Bu itibarla amele edeceiiL ilk inşa programlannm cid- yoktur. olup olmadığını sordum. 
ıbugtin dahi huzurunuzda vuku bula- ve işçileri hayat ve haktannı ve meıı· den müstacel olan tatbiki yolunda ~e - Zaten bir şey kalmadı. Madam ayağa kalkmış ver 
eak beyanatımız açık n kat'i olacak· faatlerini göz önünde tutanz. kilen edontılann tamamen yerinde ol· ııı • * - Lfıtfen bir dakika bekleyinflf 
tir. Çünkü onlar yarın size hesabı vern 6 - Serbest meslek erbabını mi11f doğu kanaatldeyiz. Şimdiki fn§a&t de- Ertesi gün madam Harding beni be yerek odadan çıkmıştı. 
mek mnhakkak olan yapılacak işlerin tül"k mevcudiyeti için çok lüzumlu ve l1LDl etmekle beraber Sivas - Erzu- yaz saraya çağırdı. Gittim. Kendisi re Madam geri döndiljü zaman 
ifadesidir. faydalı olan hizmetleri fırkanın daima ram - Zonguldak - Hvza hatla· islcUmhurla beraberdi, Ben reise )ıür- Hardingin mektuplarından bl 

Aziz vatandaşlanm ! Esasen hep takdir gözü önünde tutulur. nnın ve daha sonra Ergani - Diyan metle ifi]mit ve kansına arzı hürmet da getirdi. Demek madam bu mek 
beraber fi•rinde yürüdüğümüz yol ma Kabiliyetleri ve hizmetleri karşılı bekir hattmm yapılmasına bqlanaeak etmiştim. Oturmamı emrettiler. Otur- n kendi dairesinde saklıyordu. 
Hm dar. Mesai ve faaliyet tarzımızın ğını görmeleri için faaliyetleri saham- tır. Ereyli, Menin ve Samnn liman- elam. Reis anlattı: • • • 
eaaelan fırkamızın programında ve bil nr açık ve emin bulundurmak ehemmi Jannm da fnşalan girecefimis mesai - lstatlstfkterden ve petrol esha· Madam, yerine dimdik oturmaf, 
ıhassa dört sene e'-vel büyük kongre- yet verdifimiz vazifelerdendir. den-esinin milnasip zamanlannda ~ namdan bahsediyoruz. tuplan kucağına koymuş, ve giizl 
mizin tavsibine iktirzn eden umumi 7 - Memleketin fnkipfında bOyiik lanacak itlerimlzdendir. Madam mfldah&le etti: nü takmış, ondan sonra bana emre 
riyasetin program beyannamesinde ticaret, fabrika, bttyflk arazi ve çift- Viliyet şoselerl tlzerinde ~lrpıak - Bunlar, Mister Minsi alikadar et ti: 
nzıhtır. Son senelerdeki icraatımızla lik sahiplerinin faaliyetleri mUhlmdir. la beraber memleketi batlıyan iyi ~ mez. Mister Mins adliyeye mensuptur. - Defterini ve kalemini çıkar. Saal 
ıl>a umumi riyaset beyannamesi muh- Normal ~alışan ve tekniğe istinat eden fenni bir §08e şebekesine kavuflllBk •- Ve sonra devam etti: şeyler yazdıracağım. 
teviyatı karşılaştırılırsa dört sene ev- sermaye sahipleri teşvik ve himayeye çin mümkün olan tedbirler alınacak- _ Sen bu eshamı alıyorsun. Halbu Madamın dediğini yaptım. 
?el millete yapabileceklerimizi arzet- Jlyıktır. tir. lktısadi maksatlarla vefa edecek ki almamalıydın. Senin adamtann se - Yaz! 
tiğimiz meseleler üzerinde ııe kadar 8 - Milletin yfik8ek ınenf aatini da bir bflyilk su işi idealimiz olmakla be ni aldatıyorlar. Niçin bunlan Mister - Baş üstüne. 
ciddi çalışıldığı ve azami derecede mu ima göz önünde tutarak büttln dik- ra.ber bugün müsbet olarak söyllyebi- Minae anlatmıyonnın. · - Bir bilezik, bir kol saati, bit 
vaffak olunduğu kolaylıkla görDJür. bi kat ve himmetlerile vazifelerine hun lecefimiz pdur: . Reis kat'iyetle cevap verdi: danlık, bir yüzük. 
zim bugün yeniden millete hatırlatma hayat eden memurlar her ttlrlit humr - Ktiçilk BU işlerimizi mütevazı bır _Bunlardan bahse hacet yok. Bunlann hepsini yazdıktan 
"1 faydalı gördüğümüz esas noktalar ,-e refaha layddırlar. tarzda hqarmak ilk hedeflerimizden• Fakat relsln gözlerinde korku var- madam bana döndü: 
pnlardrr: 9 - Dnletin ytiksek hUn7eainln dir. clı. - Hardfng banlan 

1 - C. H. Fırkasmın cümhariyet- sarsılmaz temeli olan ve milli mefldi 6 - lktısadl müllhazalamnızda her Madam Harding ona ehemmiyet ver hediye etmiş. • 
çi, milUyetçi, ha1kçr, devletçi, llyjk reyi mim varhfı ve lnkıllbı kollıyan hansl veUlet Te makamlara. tealltk eli ve §iddetle söyledi: Ben bir şey demedim. Madam d 
ve inkilapçı vasıfJarr onun defifllliye ve koruyan cümhuriyet ordasaau ve eden biltiln devlet f§lerlnin milll iktı· _ Sen J>osetridea korkuyorsun. etti: 
bariz mahiyetidir. Bu mahiyeti ıu notc onun fedak· · ve ktTllletll meuuplan at aoldal nazanndaa mutlaka lirlı _Ne illye korkacafım ı - Sonra Harding bebete de bit 
talar izah eder: nın daima hu,.Jet n şeref meminde olması kaidesini umumiyetle esas tuta _ Xorkmuyorsn 11e diye onun sö- zincire bağlı bir altın yürek. A-

a) Milli mefkOreye sadık kalmak. tutulmasına sureti maltsusada itina rız. Eskiden kalmış bnunlann ve U· .tinden çıkmıyorsun. Sen bana ondan neler hediye tmiş. Bunlan da 
'1illetin idare ve hakimiyetini dev- ederiz. nllerin zamanla bu noktadan mlahma niçin korktuiunu eöyliyebilir misin? tiniz mi? 

l~ 'n vatandaşa ve vatandaşın devlete Muhterem vatandaşlanm! Cömhu· ehemmiyet veririz. Uzerlnde yapdıiı· Reis, berbat bir vaziyette idi. Fa- - Evet. 
karşılıklı vazifelerinin hakkile ifasını riyet Halk Fırkasının müstakar umu- mız vatanm servet menbalanm ftlet- ut kendisi lAfı uzatmıyarak kalkmış Madam gözlerini kaJdrrdr \'t 
tanzim yolunda )cullanmak, C) Ferdi mt siyasetini şu kısa cümJ& açıkça ifa mek ve bu suretle lstikbalimtzi a~ ft kapıya doğru yürüyerek: baktı: 
mesai ve faaliyeti esas tutmakla bera deye katidir zannederim: Yurtta nlh ve aydmlatmak Jçla yapılabileaık olan _ 'ıemmfyetsiz bir mesele! Sen - Bütün bu yazdığın şeyleri 
ber mümkün olduğu kadar az zaman cihanda sulh için çalışıyoruz. Bundan her tedbire teveesill olunacaktır. fazla sinirllsfnl demiş ve ~ıktp gitmitti getirebllir misiniz? Bunlar Ha.ı.1 
~inde milteti refaha ve memleketi ma sonra arzetmek isterim ki milli vazlye Memleket içindeki •okuyucu tez. 0 sittikten &onra madam Hardingle Nan Brittona ve çocuğuna verd11• 
ınuriyete eriştirmek için milletin umu- timizi refaha ve inkişafa doğra har. dh n kU~Uk, hliytik fabrika an'atla yalnız kalllUfbk: yelerdir. Onlann bunları almd' 
ınt ve yüksek menfaatlerinin icap ketli bir gidiş haline koymak h118118Ua rma lnkipf vermek emellmlzdlr. Ha- _ Dogetri ne derse mutlaka 0 olu- lan yoktur. Sonra bunlan el~e ~ 
ittirdiği işlerle, bilhassa iktısadi saha daki düşüncelerimize kuvvetle ballı· rlcl ticaretimizin tanzimi ba§lrea iP- benim hakkım vardır. Çtinkü l>H"""' 
da devleti filen alakadar ve faal kıl- yız. Bu yolda yürürken ehemmiyet ver mlzdir. Bu hae11Sta ticaret erbabmm diyerek mfllete kal'§ı gündelik siyaset maksadım var. 
ınaak. miye lüzum gördüğümüz bazı eeas nok faaliyetini semereli kılacalrz. Mi1U takip etmek tianmrı; değildir. - Madam. Kocanızın Nan S 

2 - Türkiye cümhuriyeti halkını talan da arzedeyim: mahsul!t ve mamullttmızm ~la· • Şimdi sevgili vatandaşlarım, sizden hediye ettiği şeyleri bulup size 
ayrı anı suuflal'dan mürekkep değil 1 - Bütün lnkilip neticelerini ft• rmı teshil, şöhretlerini muhafaza ve bana ve şerefli yakın tarihimizin unu yi anlıyorum. Fakat ~ocuğa ait 
:ve fakat ferdi ve içtimai hayat için tandaşlann tam emniyetini ve milll lhraçlarmı temin tedblrlerile ya.km- tutmaz hatıralarını taşıyan frrkama, le re dokunamam. 
1§ bölümU ftibarlle muhtelif mesai er· nizam ve inzibatı, dahili ve adli teşki- dan alibdar olacağız. Sanayi kredisi- C. H. Fırkanıza itimadınızı isterim. - Ahmahlık etme! 
kbına amlmış bir camia telakki et- lat ve kanunlarlle koruyan ve hiçbir ne ehemmiyet vennekteyiz. Ttlrldye B. M. Meclisinde mil1et ve dev - Yapamam madam. Ben "it 
mek esas prensiplerimizdendir. hadiee veya tesir önünde anılma& bir Vatandaşlarım! Noktai nazarlarımı Jet işlerini beraber başarabilmek çok ğe ait şeyleri alamam. 

a) Çiftçiler, b) kUçük san'at erbabı hükflmet otoritesi kurmak ve işletm-ek zı açık ve samimi e>larak arzettim. vicdani mülilıazalara tabi olarak tak - Sen bunlan bana bir kerıt 
:nı eenaf, C) Amele Te işçi, d) Serbest işlerimizin temelidir. Banlar milletimizin kunet ve hayati- C:i. etti~im meb'us namzetleri arkadaş sonra tekrar götilr. 
ıaeslek emabı, f) tüccar, c) memurlar, 2 - Vergi kanunlanmızı illm ve tat yetine gtivenerek şimdiye kadar oldu· Ianmwn isimlerini re. ·e~:,ize arzet- - O halde kabul ederim. 
!l'ıllm camiasını teşkil eden başlıca ~- bild bir itina ile ve milleti tediye ka· ğu gıöi tatbik ve icraya muvaffak ola tim. En fs:ıbetli yükse.k n kat'I karar (Bitmedi) 
hşma zümreleridir. Bunlann her biri- bntyetinl istihfaf etmiyen bir zOınfyet biltteilmlze emniyetim nrdır. Yap. sizindir. 
tıin çalışması diğerinin ve amami ca- le teltemnriil ettirmek hususundaki me mak iktidannda olmadıjımm itleri C. H. Fırkmı umumi reİlli 
mfanın hayat ve saadeti l~in zaruri- saiye devam olunacaktır. uyatturucu, oyalayıcı sizlerle yapanı Gazi M. Kemal 

.. VAKıTm tefrikaS ı 1 9 yor muaun? Oilan kanıınm hiyaneti hakkında kerek: .~ 
- Hayır baba.. ki bu bedahetlerle karıılaıına o - Aiabey ıeninle iki ... 1r 

Yazan : Hüseyin Rahmi 

dDğmenin mukabilindeki iliği mu· 
ayene ettim. ilik 6rgüsü açılmlf 
pelllj bir santim kadar yırtılmlfb. 
Bu derin yırtık, düğmenin çok 
sorlakla koptuğunu ispat ediyor• 
da. icW kocamla karyolanın ke
aannda cilveleşirken kim bilir 
Deden dolayı bayle çekiımitler· 
tlir? Bu tetkikimi de ıöyleaem 
selin Hanım çarçabuk ona da 
bir kulp takacakb.. Mesele bpln 
Na1rcttin hocanın ıalgam tarluı 
hiklyeıino danecekti.. Ben anh
)'&cajuna anladım. icllle cilrm&nll 
itiraf ettirmek ihtiyacında deği• 
Jim. Onu11 itiraf Teya reddile 

- Niçin? zaman itin alacağı büyük vebame· hayatına, namusuna taal11P: 
- Ne yapacainmı bilmiyorum. tin önüne geçemeyiz.. gayet mühim bir mesele 

Birlraç ay müsaadenizi rica ederim - Evet baba evet bu derde uzun görütmek istiyorum.. ~ 
-. ~vde bu rezal~ dnamm· boylu ve. pek i!'ce ~ü,ünerek bir ça Derhal. it}n baki~ine b O 

dan tikiyet eden MD11n.. re buJl\bıleceiız •• Sızı aceleden me- den Çelebının gözlen par~ 
--:- Be~ ~!et benim. fakat bu ne ufı'atbğım da bunun içindir.. kaç zamandır kansının biil 

amehyeye sırıtırken benım de ru· - 49 - delalet eden reddi na kab 
bumdan, beni bütün hayatımca bed Geçen uzun münakaf&lmda Ca· lerin bedahati karıııınd• 

benim kunetli kanaatimden bir baht ve teselliliz bırakacak bir par ize babaama bütün aamimiyetile. a· dönmüıtü. Lakin izzeti oı 
noktacık bile dejiımez... Ey an- ça kopan~&D korkuyorum.. çıl~~d!. y almz ~n~ meıelenm niyerek ki.mıeye açılanııY°' 
ne, baba ben bu elim mOphe- Acele etm~~·.. . • • • hallı ıçın her ha:ıa1 ~ır ıuret~e a~I~ lunmaz bir cehennenı, d•.., 
d • bOt"- t L:ıatil • anlat• - Demın aoyledıklennı JIDe tek hareketten men e ugrqtı. Çunkü nı bir ıstırap hayatı yafıYo!'11, eyı uu •nua e ııze 1- Y · b tan ü k ti k ·· h" ti" K ··ıd·· ıı•u•1 b E "mizde arbk pek d gizli raru,-orsun.. enı af m n•~· ye pe mut ıt . ocuını o ur· ama anasına açılsa: .-
tu~ arak yl1ze çıkma e bat- ıaya giriımiyeli.m... Hem benden mek ve kendi de beraber ölmek niçin tutuyorıun? itab~ 

Y zal • ~ medet bekliyorsun hem sözümü iatiyordu. Diri iken bütün bütün caktı •• lclili bırabnak ~~.J 
hyan ba re et ~ana relin •• dinlemiyorsun. Berbat ettiğiniz bu kendinin olmıyan Umraninin ölü- lince itte buna kat'iyYell ~ 
damat aramdaki bu 1evda mühim aile mea'eleaini noe kendi- ıüne ittiraksiz sahip olmak cinneti mek kendisince münıkiill ~ "~ 

alıt veriıi böyle devam edip dura· niz temizleyiniz. Bakayım ne yapa ne dütJDÜflÜ.. rıarndan diri diri 8yrıl111 1~ / cak mı? cabmız? Sana ııkı sılaya bir teJ Bu tamimini file çıkarmak için kenceden kurtulmak içİll ~'..J 
Filesof bir müddet sakalım ıı· tenbih edeceğim .• Bu sözüme har· henüz mukarrer bir planı yoktu. Ne liyordu. Ölüm kendi kell~ ~ 

vazlryarak diifündükten aonra: fiyyen riayet göıtermezaen pek yapacaiım dütünüyordu. Ağabey lecekti? Onun gelnıetİ ~ 
- Kızım müphedelerini ben de müzminleıtirmeye ıelmiyen bu me ıi Çelebiye de bu filo-ini kabul et· yen bir zamana bakar· ;il" 

tamamile h~kate muvafık bul· ~l!'yi ben bildiiim gibi halledive- tirtebilirse it kolaylqacaktı.. yen vakitte gelir. Beki~' ~ 
dum. Kanaatin doirudur. Artık bu nnm.. Müpbedeai hakkında babasına istiina gösterir. ~ 
bedahat üzerinde minakqaya lü· - Peki baba emriniz nedir? vermiı olduiu ketumiyet sözüne Ölümü alelacele da~ 
~ ~·· Şim~i mee:elenin hal --: Bu .olup biten '9J'lerden afa· r~ğınen münasip bir ande karde§İ ıey değildir. Kansını ~ 
lina tamamıle bemm NJUDe bırakJ• beJ,me bır harf anlabmJ.acalwa. m bahçenin kullu bir köteıİDe se- (~rıj 
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[ Şehir Haberleri Firaki bey SPOR HABERLERi 1 .__ _________________ _ 
Askeri Şampiyona 

Sellmlye sahasında alaylar arasında 
muvaffakıyetle yapıldı 
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Adliyedeı .. - --
Kıskançlık ve katli GPJNU~ 

- ·~··- .fŞil~~TLERİ 
f __ M_e_m_ı_e_k_e_t_h_a_be_r_ıe_rı _ _.I 

Bir tecziye Haz1rhklar devam ediyor 
Tacir Sabri B. aleyhlndekl dava, Cuma günü baş!ıyacak olan 

PrOO'Pftm ve cemiyet Temyiz mahkemesine Edime san'atlar mektebi mü- Balkan haftası hazarlıklarana be· 
,.... intikal etti dürü Ali B ile muallim Sakıp 1 d" . 

Halk fırkasının (30) meb·usluk İ"in R B e ıye turızm şubesi, Türkiye 
y Bir mOddet evvel, Adnan B. ve emzi eylerin maarif inzi- t · ki" b B lk b" ı· · kendi intihap dairelerinde namzet gös urıng u u ve a an ır ığı 

ismı"nde bı"r g n • k b d bat meclisince va•ı"felerı"ne nı"ha- · t" t f d d d"l termemek kararı epey gürültüye sebep e cı, a ra asın an .. cemıye ı ara ın an evam e ı -
olda. Muhalif gazeteler ve son zaman· olan zevcesi ile, kendisi görüş- yet verilmiştir. mektedir. 
!arda ttzerbıdekl hükQmetçi firmayı bir melerini istemediği halde görüş- Yeni bir hat Bu hafta içinde şehrimizde 
dahire kaldıran bir gazete halk fırka tilğü için kaskanan tacir Sabri Yunan toprağından geçmiye- Balkan Turizm federasyonu kon-
em bu karan önünde bin dereden su B., on sene hapse mahküm olmuş, rek, Edirneye temdidi mukarrer gresile talebe kongresi toplana-
ptlrdikten sonra hu kararı manasız, Temyiz, bu karan bozmuı, Is- olan yeni hat güzergahında yal- caktır. Bu kongreler ve Balkan 

G E L İ Ş İ -- ----~~-
•• 

--:-OU Z EL 
Korkak bir hırsız 

Unkapamnda emin kapaslDI 
kapatmayı unutarak ite 

dalan bir kadının evine hınıs 
girmif. 

Kadın, ayak patıl'dılarını du
yar duymaz başlamıt feryada. 

ehemmiyetsiz, hatta acaip buluyorlar. b nız istikşaf için 30 bin liraya ih- haftası içinde yapılacak tezahürat 
=:ıa 1 il 1 ü d""kl tan ul ağır ceza mahkemesi, 1 u on ann er s r u eri mantık tiyaç görfilmüştür. Bu paranın ve şenliklere ait programlar teı- . 

lan (30) müstakil namzet mesele- cezayı yedi buçuk seneye indir- f d bit edı'lm"ıc ve tabedı"lmes:ne 
'- · · sar ına müsaa e edilir edilmez ., 

Bu feryat o kadar dehıetU 
imiş ki hırsız hiç birıey alama• 
dan kaçıp gitmiş. 

Bir kadın çığlığından bukidar 
çabuk korktuğuna bakılırsa mu• 
hakkak bu hırsız evli bir adar 
dır. 

sınden ziyade, daha başka hedefler, mıftı. başlanmıştır. 
ak tı taki t 1·t d" H tta b Bu d t ~-- T • ameliyata başlanacaktır. m sa ar P e mea: e ır. a un ava, eKnr emyız mah- Hafta içınde mem!ekelimizden 

ılrdan biri pnlan söylüyor: kemesine İntikal etmiştir. Tem- Demirci efenin muhakemesi başka altı muhtelif Balkan şeh-
"lnkılip ve cümhuriyet yalnız Halk yı"z, meseleyı· tetkik etmektedı"r. Hükumet aleyhine tefevvühatta . d h 1 k 

fırkası ile mensuplarının mah olmak- bulunduf(undan dolayı tevkif nn ~ teza ürat yapı ması arar-
tan çıkmıştır. Bir cerh dansı edilen Demirci Mehmet efenin laımıştı. 

Halk fırkaaı ile matbuatı buna ve Kadıköy ünde gazino sahibi Nazillide muhakemesine başlan- Bf u meyanda Bllkreşte de da-
dlletin siyasi hayatta rüştUnü ispat Fevıi Ef. yi yaralamakla maznun mıştır. rill ilnun ve münevver ınnıfların 

ctmlt olduğuna iman ettikten sonradır Haaan, dlln ağır ceza mabke- Efe isnat edilen cürmü reddet- biribirlerine tanıştırılması mak-
'.i •eeliste hakiki müstakil ve muha- mesinde muhakeme edı"lmı·ı, •a- b d l sadile bazı tezahürat yapılacaktı. ., miş, aynca un an evve şaka· F k R 
lif meb'uslar bulunabilir, mRtbuatı- bitler dinlenilmiştir. Muhakeme, veti ve Bozdağan köyünü yakıp a at domanyba hükumeti son 
mız da medeni cihanda emsalinin işgal h" zamanlar a ta addüs eden da-
ettiği dördüncü kuvvet mevkiini ihraz şa ıt celbine kalmıştır. ateşe verdiği meydana çıkarıl hili bazı abvaldan dolayı Bllk-

Baroda tetkikat ba4ladı mışhr. h 
tmkan bulur.,, Devlet hizmetlerincfe kullanıl- reşte teza ürat yapı:mamasına 

Bu söz, eskidir. Bu söz yalnız bu son Sefaretlerde karar vermiş ve bu kararını Ro-
senenin ağızlarda gevelenen sözü değil mamalarına karar verilenlerin M. OgUst Kral memleketine manya sefareti vasıtasile Turing 
dfr. Meşrutiyet devrinde de böyle söy- Barolar resmi müesseselerden gitti klObe bildirmiıtir. 
)erlerdi. Daha evvelki dünya ihtilalle- olduğuna göre, avukatlık da ede- Avusturyanm Ankara sefiri Turing klOp Romanyaya gide-
rinde de sağ cen:ı. lı ı tutanların ilk söz- miyeceklerine dair tefsirin tebli· M. Auguste Kral cenaplan eyi- cek refikimiz Hamdullah Suphi 
leri hep bu idi. Onların inkıJApları ya- ği üzerine lstanbul barosunda leşmiş ve mezunen memleketine heyi bu karardan haberdar et-
•aşlatma sistemi.bu sözdür. 1789 ihti- mictir. 
ı ... 1• d J d 

1 
vaziyetin tetkikine başlanmıştır. gitmiştir. Mumai'eyhin gaybubeti ., • ın e iron en' er hu söze kur Şehrimizde toplanacak olan 

ba gitti' h k d. b ı · Bu noktadan avukatlık edemiye- esnasında kendisine maslahat· n er. em en 1 aş arını gıyo. Balkan turizm federHyonu kon· 
tine •erd'I h d büyu""k "ht·1·1· ceklerin tetkikat netı"cesı'nde güzar sıfatile sefaret müstecan .. 1 er, em e 1 1 a ın y gresine Yunanistandan 4, Bul-
at cenahın bir kuklası olan direktuar bayram erteıi tesbit ediJmif ola- Norbert Bişof vekAlet ede- garistandan 3, ArnavutJuk, Ro-
eline geçmesine, konsüller elinde oyun. " cağı tahmin olunuyor. cektir. 
cak olmasına ve nihayet Napolyon is- ._ ----- manya, Yugosla•yadan ikiter 

Kara AH çetesi G ı k hl bb · t• k d kti tibdadına aebep oldular. Çünkü onlar G e ece sena ar mura as ıı ıra e ece r. 
ebze civannda ıekavelten M d k d · .. ü R k d · da tıpkı bizim aziz dostlarımız gibi in· ı ayııın on o uzun a uç }UZ omanyayı ongre e ııtan-

maznun Kara Ali ve arkada•la- mütecavı·· bı"r seyyah kafı"lesı' b 1 b k lo ı· t kdlp hamlelerini tamamlanmış artı:, ., .. u aş onıo su ve ıcare 
yeni rejim yerli yerine yerleşmiş diyor tının muhakemesi, lstanbul ağır memleketimiıe ~elecek ve Sam- mümessili temsil edeceklerdir. 
Jardı. Halbuki i~ hiç te bö}:le değildi. ceza mahkemesinde son safha- suna giderek Amasyaya kadar Kongreye iştirak edecek murah-
Vakıa hl im sözleri sö) lediğimiz için sına gelmiştir. Gelecek celsede bir seyahat yapacaklardır. hasların bir kıın.ı aiJelerile bir· 
onların ' ecekleri biı' ce\"ap vardır. mUtebaki şahitler dinleoilecektir. likte yola çıkmış ,1rdır. 
Aradan seneler geçti, insaniyet tecrü- Gelecek celsede iddianamenin de Ticaret müdürlüğünde: Tllrkiye tur ng klilbu Balkan 
beler gördü. Artık .Jironden ve aj- serdi muhtemeldir. Furtunzade Murat B. sigortacı- turizm haftası münaaebetile ha-
koben a · mevzuu bahis olamaz. İyi hk komisyonundan istifa etti tıra pullan hazırlatmıttır. KlOp 

•- ı 1 ı b Beledıyecle ı am..ı, ••aıl <enen ~Y er n ir haki· Ticaret mildürlOj'U sigortacahk tarahndaa 80D zamanlarda Def• 
kati ,·ardır h.i mutlaka hızını, ba:;.ka bir Terkos kokuyor tetkikat komisyonunda ticaret redilen İstanbul alifinin küçül-
hızdan nlarak inkişaf eder. Terkos suyur.un son günlerde odası azası Hacı Recep 8. isti- Ui!mDı bir nDmuneai olan bu 

inkılap del·irlerinift manası budur. "tf "k k k 11 A k d H k" • ·1 ası enı o tuğu belediyeye fa etmiş yerine Furtunzade Mu- pu ar n ara a a ımıyeti mı -
lnkıl. ı> fırkalarının \'azife.!!>i yeni bir şikAyet edilmiştir. Belediye Sıh- rat B. tayin edilmiştir. liye matbaaaında baaılmııtır. 
rejimı t istir. Bu te is işinin derhal ya bıye müdüriyetine emı"r ver,.rek M t B d b "f . k b 1 
prldığını, olup bittiğin zannetmek için ura • e u vazı eyı a u Yal d k Jı al 

suyun muayene ve tahlil edı'l- etmedigw ı"nden a• .. fık ikı·nc·ı re"ıs ova a ap c ar 
ya çok cahil olmalı, yahut sağın sinsi .. ~ "" 
bir hamlesi karşısında olduğumuzu id meslni bildirmiştir. Gani beye verilmiştir. S.yremda halkın lstlfadeslle 
rak etmelidir. Halk fı rkası inkılabı te- EylUIUn sonunda Adalar C açıhyor 
sis eden fırkadır. aydınlanıyor emiyeUer~ Seyrlscf ain idaresi halkın bayram-

lnkıfo pçıların ""~ '"esi inkılapçıyı Adaların elektrikle tenviri için Tanare cemiyetinde içtima var da kaplıcalardan istifadelerini temin 
takviyedir. Ya:zı et hı şekildedir. Mem Belediye ile elektrik şirketi ara- Hugün saat on yedide tayyare için Yalova kaplıcalarını bayramın bl 
Jekette inkılabı te :s eden fırka, cüm- sındaki mukavelenin vekiller cemiyeti lstanbul villyet mer- rinci gününden itibaren açık bulundur 
Jauriyetçi laik olmak şartile, halk fır- heyetinde tastik edildiğini yaz- kezinde şube reislerinin ittiraki mıya karar vermiştir. 
kasının programından daha başka mıtbk. ile bir içtima yapılarak kurban idarenin Yaluva.da yaptığı yeni o-
programla çıkac·ık namzetlere müzahe Şirket yakında Adalarda ha- bayramında tayyare cemiyeti tel ve l?kantalann ınşaatı bitmiştir. 
ret gösteriyor. llu mü1.aheret samimi zıdıklara başlıyacaktır. Kartala teşkilatı tarafından kurban deri- Yenı yapılan otelde (60) kuruşa 
fikre hUrmetten ileri ~eliyor. bir transformatör konacak ve !erinin toplanmasına ait mesele- kad~r ~dalar olduğu gibi yemek mec-

Gul mUntehibi saı ilere hitap eden 1 ö ü ül ktir. tunyetı yoktur. Yalnız arzu edenlerbı 
.._ 1 d b buradan kablo ile Adalar• er g r f ece k b 1 1 t · · · uııı:yannames n e u noktayi daha çok ucuz yeme u ma annı emın ıçın a-
nzuhla ileri sürüyor: elektrik nakledilecektir.Transfor- Fransız Maaon reisi lakart yemekler bulunacaktır. · 

Fırkamızın millf'te arzettifi esas matör Avrupadan getirileceği Birkaç gündenberi şehrimizde Seyrisefain idaresi bu sene Yaluva 
•oktalar dahilindeki mf'cıni ve faaliye. için ancak eyini sonlarına doğru bulunan Fransız Masonları reis· ya işliyen vapurlann ücretlerinde mü 
tia bizim fikrimize ve görüşümüze işti Adalar aydınlatılmış olacaktır. !erinden M. Groussier dünEyiip· dhıı:pmgteelnmzıe·1altOOyakpumru1~tıorl.aGnebçeı·rnı·nsceı·nme eg~-. 
rak etmiyen millet vekilleri tarafın- Y • 

dan tahlil ve tenkit edilmesini iltizam Limancla te ve Hugaziçinde bir gezinti ki ücreti (60) kuruşa, eskiden 70 ku
yapmıştır.Evelki gün Mason ideali ı "k" ediyoruz. Bir bahk hazinesi bulundu ruş o an ı ıncl mevki Ucfeti 40 kuruşa 

n--.da bilhassa beklediglmiz fayd.. mevzulu bir konferans vermiş indirilmiatir ı 
.uwn " Olta ile ava çıkan balıkçılar ':I • 1 

lula111rzın candan. Yatanpernrane son günlerde Sarayburnu civa- olan M. Groussier bugün Pireye Bu fiatlar kaplıcalar mevsimi de-
pyretlerinin teşrihinr, tevsiine fırsat gidecektir. vam ettiği müddetçe cari olacaktır. ı 
bulmak , l' ekseriya tahrif edilen rında bir balık menbaı keşfet- Yaluvada .son zamanlarda su mü-
hakikatleı in ıyıce anlaşılmasını mitlerdir. Eski bir gemi enka- Macar Seyahlar hendisleri kaplıcalara çok yakın bir 
kolaylaştırmaktır. Müstakil nam- zının içine.le bulunan bu yuva Evelki gün Tevere vapurile yerde yeni ve çok kuvvetli bir sıcak su! 
zetler her şeyden e\'vel samimiyet- lllferle doludur. 50 Macar seyahı ğelmiıtir. menbaı daha bulmuşlardır. ı 

:::~-=::::~~~~:~~~~::;; 11·0·1~·~~ .... e:;;~·dı· .. ;~ .... ;o·;·;k;;;~ .... :v~;;~;;i;;· .. ı;;;;;; .... slleelle halk fırkasına tarizleri 
ismini meb0

as listesine kaydettiren in· ~ ~ 
saalann seslerini duyuyoruz. 

Halk fırkasının bu hareketi, halk 
fırkamnm cümhuriyet ve inkılAp reji
mine ne kadar sadık olduğunu göste
rir. Bu samimiyeti ızhar eden fırka 

~fterinln müntehibi sanileri de fırka
nm giSsterditl toleransla samimiyeti* eiimhurfyetçiliğine inandığı muha· 
efete ele rey Yerebilir. Bunda tuhaflık 
1'1dar. Asıl tuhaf olan noka, bir ka" 
•1. enel kendini müdafaa edecetf yer 
ele tasını tarafını tophyan muhalefr 
tin lnA ında lnkıllp fırkasına hisse t• 
Hrmak lstlyenler bu aon tolerans ese 

Jamk suda balık &.,.lamak lsttyorlar. l d - h d lf evde bir meb'us oturur dün "ece sabahıı k 

~J4u --------
BDyllk alim 

Me,hur FlloloÔ Llu;. eserini 
nasll ikmal etml'? 

Fransız lisaniyat alimlerindell 
Littre'nin ölümOnlln yOzllncll yd 
dönümü yaklaşıyor. Bu mllnaar 
betle bu meşhur FiJoloğun hl"' 
yatı, tarzı mesaisi, Fransız li..
nına hizmeti hakkında Fransd 
gazetelerinde şimdiden yazılat 
yazılmağa batlanmııtır. (Tan) ga
zetesinde çıkan bir makale bd 
bllyilk lisan aliminin bOyllk OiC" 

tionnaireini nasıl ikmal edeb~ 
dığini hayretle kaydettıği sıradl 
diyor ki: 11Eğer Uttre'nin kardl 
ile kızı kendisine yardımcı olm#' 
aaydı bu eserin bitmesi milmkdlt 
olmazdı!,, 

Filhakika Littre bu esenı' 
yazarken karısı ile kw da bun°' 
tabı provalarını tashih etmiılet' 
dir. Bu suretle Franıız Filoloi": 
nun biltOn mesaisini yalnız eı 
yazmağa hasretmesine imkin v 
mişlerdir. 

86yllk jlim ve sau'at ad----
nnın muvaffakıyetli eıerlerio 
kadınlann nasal kıymetli ya 
hi11eleri bulunabileceğini g 
ren bu misal hakikaten m 
değilmidir? 

• 
Mısır haberleri 

Gazetelere ~azllacak lal 
rUtbealz olmıpcak? 

l\:ubadenet refikimiz y 
Mııır adliye neıaretlnce 

lanarak meclisi vllkellya v 
bir kanuna g6re gazetelercl• 
minin zikri icap eden her b 
bir şahıs ancak haiz olduğu 
be ile yazılacaktır • 

Bu hususta bir bata wk 
gazete baımuharriri bir 
geçmemek üzere hapse ve 
Mısır albnına kedar nakdi 
ya mahküm edilecektir. 

lhUklra k•rfı alınan 
Mısır bllkdmeti rıda 111 

leri ve muhtelif eşya fiatl 
ihtiklra mani olmak nzere 
bir kallJln neıretmiıtir. 

Bu kanuna g6re sabit .,. 
yar satıcılar sattıktan 

fiatlarım Arapça ve Fr 
olmak üzere yazmağa ve 
iseler yanlarında taııyacakı.ı' 
cetvelini müşterilere 16st 
mecburdurlar. 

Kanuna muhalif hareket 
ihtikir yapanlar 12 liraya 
cezai nakdi ve bir hafta 
mahküm edileceklerdir· , 

Ticuet ofiainde ı -· Afyon ihracı menedll 
Afyon ihracının ID 

hakkında bir gazetcoİI' 
haber dün iktısat ve 
resmen tekzip edilmiftİI• 

Vekilet ofisin 111 -
telgrafla cevap verınif 
bir feyin tasavvur bil• 

rinde de ayni gıllU gıp ıöstererek bu· - Of, azizim dDn gece meb'us l -Efendim. bendehanenin yanındaki l EYin efendisi listede var mı, 

Vadyet sarihtir: Program ve ami-ı 0 ma ıııma am e ım • kadar c\ de ışık ' andı durdu. t'} yo mu diye bütün aile efradı 
...,_ lllilt1'1111 SADal •J'Bll - Hayrola 1 - Acaba neden u1umadılar da ooaaa. I diiini bildumiıtir. 
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Namzet 
(Vst tarafı 1 inci sayıfada) 

hey. Erzincan meb'usu Aziz 
Samlı bey, Erzincan meb'usu 
Saffet Bey. 

Erzurum 
Erzurum meb'usu Dr. Ahmet 

Fikri bey, Erzurum meb'usu 
Nafi Atuf bey, Erzurum meb'usu 
Nafiz bey, Erzurum meb 'usu 
Necip Asım bey, Erzurum meb'· 
Usu Aziz bey, lstanbul meb'usu 
Dr. Hakkı Şinasi paşa. 

Eski ehir 
Eskişehir meb'usu Emin B., 

Eskişehir is!am sokak Tnrkmen
tokat karyesi fırka ocak reisi 
çiftçi Cafer B. , Eskişehir şimen
difer fabrikası makine montörü 
Ali oğlu Ahmet B. , Darülfünun 
tarih müderrisi Yusuf Ziya B. 

Gazlayintap 
h Gziayintap meb'usu Ahmet 

ey, Gaziayintap meb'usu Kılınç 
~i .bey, Gaziayintap meb'usu 

Ş eşıt bey, Gaziayintap meb'usu 
ahin bey. 

Gire on 
C·Gireson meb'usu Kazım bey, 
b •reson meb'usu Hakkı Tarık 
bey, Gireson meb 'usu Şevket 
. ey, İzmir meb'usu Münür bey, 
l&tanbul meb'usu ihsan Paşa. 

GUmUşane 

f:' Gümüşane meb'usu Hasan 
Ş ebnıi bey, Gümfişhcıne meb'usu 
E: evket bey, Ishınbul meb'usu 

dip Servet bey. 
Hakkfirl 

liakkari meb'usu İbrahim bey. 
. lçel 
ıçel meb'usu Emin Bey, İçel 

llıebu'su Hakkı bey. 
lstanbul 

l-f lıtanbul meb'usu Abdülhak 
aklctıit bey, Istanbul meb'usu 
""Çoraoğlu Yusuf bey, Istanbul 
.. ,eb' A t uıu hmet Rasim bey, Is-
!a~ııbuı M.Sıbbiye vekili Refik bey, 

S llQbul meb'usu Hamdi bey 
arn ' C sun meb'usu Ali Rana bey, 

s~ıali. E. idare heyeti azasından 
le,. h .. Cimcoz bey, Sabık müze
llıUb~ud.ü~ü Halil bey, Dokumacı 
dik 

1 
ndısı Hasan Basri bey, Ye

lia u e. deri fabrikası usta başısi 
•ıııidı hey. Seyrisefain fabrika
l'iıtı~ tesviyeci Yaşar bey, Be
liay a Okçularda kunduracı 

ruUab. ( 4 namzet açık). 
İt . lzmir 

'te\1~r meb'usu Hariciye vekili 
'lı ~ ~üştü bey, İzmir meb'u
tlah anııl bey, izmir meb'usu 
lQ ~ut Esat bey, İzmir meb'u
ttleb' Ustafa Rahmi bey, İzmir 
~t}' u~u Osman zade Hamdi 
~ , •ı1n· b' s '1Ukrtı ır me usu aracoğlu 
~tb • bey, h:mir meb'usu Vasıf 
,.., J 1 ıı . 
'-t!laı hlır meb'usu Mahmut 
~iltar bey, izmiz Kestane 
~tile ~nda alatı ziraiye ve ma· 
t1ch~lllalatbanesi sahibi demirci 
'~k). et Sadettin B. ( 2 namzet 

lSJ>a Isparta 
~U be tta tneb'usu Hüsevin Hüs-
~>'. {' I Parta meb'usu ibrahim 
ı:ıe 8Part b' >', (bir · a me usu Mükerrem 

namzet açıktır). 

t 1-'uat b Kar 
~li be ey, Kars meb'usu Baha 
1\ tıiuı~' ~ars meb'usu Faik bey, 
h·\>\ıkat aO meb'usu Nazif bey, 
1
te Sefj • mer Kamil bey, Ka

rı Muhittin Paşa. 
ı.. l\ııat tta tamonu 
~\'ık <1ı:tıonu meb' R fik B '"«ltno usu e ., 

nu meb'usu Ali Riza B 
1t ., 

y
0 

,, " Cemal B., 
d tRa.t trı b, " Velet B., 
~!>' kaı .. c usu Tahsin B., Da-
"tıd .. sı B • 1 

~tt tn çift i ag ~samancık kö· 
•çık). t H.--tıl B. (Bir nam· 

Listesini Neşrediyoruz 
Kayseri 

Kayseri meb'usu Ahmet Hilmi 
bey, Kayseri meb'usu Raşit bey, 
Kayseri baro reisi Aımi bey, 
( 2 namzet açık ) 

Kırklareli 

Kırklareli meb'usu Dr. Fuat 
bey, Kırklareli meb'usu Şevket 
bey, Kırklareli meb'uıu Mehmet 
Nahit bey. 

Kar,ehlr 
Kırşehir meb'usu Hazım bey, 

Kırşehir meb'uıu Lütffi Müfit 
bey, Çiftçi Ahmet oğlu Serdar 
bey. 

Kocaeli 

Kocaeli meb 'usu İbrahim Sü
reyya bey, Kocaeli meb'usu Ke-
malettin bey, Kocaeli meb'usu 
Ragıp bey, Kocaeli meb'usu Re
şit Saffet bey. Kocaeli meb'usu 
Salahattin bey (2 açık) 

Konya 

Konya meb'uıu Ahmet Hamdi B., 
" ,, Kazım Hüsnü bey, 
,. ,, Kemal Zaim bey, 
" ,, Mustafa bey, Kon-

ya meb 'usu Naim Hazım bey, 
,, ,, Tevfik Fikret ,, 
,, ,, Refik bey, sabık 

Aksaray meb 'usu Kizım bey, 
avukat Sırrı bey, Hayiroğlu kö
yünden Mustafa Lutfü bey. (bir 
af ık. 

KUtahya 
Kütahya meb 'usu ibrahim B., 

C. H. F. katibi umumisi Recep 
B. , Bursa meb'usu Muhlis B. , 
C. H. F. reisi avukat Hakkı B., 
Uluköyde Davut oğlu Ömer B. 
(2 açık). 

Malatya 

Malatya meb'usu Abdülmut
talip bey, Malatya meb'usu Hil
mi bey, Başvel<il ismet P.ş. Hz., 
Malatya meb'usu Mahmut Nedim 
bey, Malatya meb'usu Vasıf bey, 
Haşim bey :zade çiftçi Talat B. 

Manisa 
Manisa meb'usu Kani bey, 

,, ,, Mustafa Fevzi ,, 
,, " Osman bey. Mar-

din meb'usu Vakup Kadri bey, 
Cebelibereket meb'usu Sabri B., 
sabık İzmir ticaret odası katibi 
umumisi Turgut bey, esbak ad
liye vekili Refik Şevket bey, 
Manisadan Saruhanlı karyesinden 
Misli ıade çiftçi Halil bey, ( bir 
açık.) 

Mara' 
Maraı meb'usu Abdülkadir 

bey, Maraş meb'usu Behçet bey, 
Maraş meb'usu Mithat bey, 
Mardin meb'usu Nuri hey. 

Mardin 

Mardin meb'usu Abdürrezak 
bey, Mardin meb'usu Ali Riza 
bey, Mardin meb'usu irfan Ferit 
bey. 

Mersin 

Urfa meb'usu Ferit Celil bey, 
C. H. F. idare heyetinden StUey
man Fikri bey, Yilayet encümeni 
daimi azasından Hamdi bey. 

Mufila 

Muğla meb'usu Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya bey, Muğla meb'uıu 
Yunus Nadi bey, Muğla meb'usu 
Nuri bey, C. H. F. reisi Hüseyin 
Nami bey. 

NIDde 
Niğde meb'usu Faik bey, Niğde 

meb'usu Halit bey, Kimyaker 
muallim Ahmet Refik bey, ( bir 
açık). 

Ordu 
Ordu meb'usu Hamdi bey, 

Ordu meb'usu Ricai bey, Ordu 
meb'usu Şevket bey, Ordu meb'-
uıu İsmail bey, Uyanış gazetesi 
sahibi Ahmet ihsan bey. 

Rize 

Rize meb'usu Akif bey, rize 
. meb'usu Ali bey, rize meb'usu 
Atıf bey, rize meb'usu Esat bey, 
rize meb'usu Fuat bey. rize 
meb\ısu Hasan Cavıt bey. 

Samsun 
Samsun meb'usu Asım bey, 

samsun meb'usu Ethem bey, 
çarşambalı Hacı Yunuı zade 
çiftçi MahmTıt bey, C. H. F. vi
llyet idare reisi Emin bey, (iki 
açık.) 

Siirt 
Siirt meb'usu Halil Hulki bey, 
Siirt meb'usu Mahmut bey. 

Sinop 
Sinop meb'usu Recep Zühtü 

bey, Sinop meb'usu Adliye ve
kili Yusuf Kemal bey, Sivas 
meb'uıu ibrahim Alaettin bey. 
(Bir açık) 

Sivas 
Sivas meb'usu Necmettin Sa

dık bey, Sivas meb'usu Rahmi 
bey, Sivas meb'usu Rasim bey, 
Sivas meb'usu Remzi bey, Sivas 
meb'usu Şemsettin bey, Sivas 
meb'usu Ziyaettin bey, Hafik 
kazasının ildik kariyesinden Zor 
Abbas oğullarından çiftçi Meh
met oğlu İsmail. 

Şebinkarahisar 

Şebinkarahisar meb'usu İsmail 
bey, Sadri Maksudi bey, Muhte-
lit mahkeme Türk Ajanı Vasfi 
Raşit bey. 

Teklrdal 
Tekirdağ meb'usu Celal Nuri 

bey, Tekirdağ meb'usu Cemil 
bey, Tekirdağ meb'usu Faik bey, 
(bir açık). 

Tokat 

Tokat meb'usu Bekir Lütfü B., 
,, " Mustafa Vasfi B., 
,, ,, Süreya TevfikB., 

Konya meb'usu Hüsnü B., Muh
telit mahkeme Türk Ajanı Na
zım B. 

Trabzon 
Trabzon meb'usu Hasan bey, 

,, ,, Nebi Zade 
Hamdi bey, Trabzon meh'usu 
Süleymen Sırn bey, Trabzon 
meb'usu Daniş bey, Gümüıhane 
meb'usu Halil Nihat bey. Sofu 
zade marangoz Hakkı bey, Vak
fıkebirli avukat Raif bey. 

Urfa 
Urfa meb'usu Ali Saip bey, 

Urfa meb'usu Rafet bey, Uurfa 
meb'usu Mahmut bey, Urfa meb~
usu Dr. Rafet bey. 

Van 
Van meb'usu Hakkı B., 

" 
,, Münip B. 
Yozgat 

Yozgat meb'usu Avni bey, 
Yozgat meb'usu Hamdi bey, 
Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı 
bey, Belediye ve umumi meclis 
azasından Erzurumlu oğlu Avni 
bey, umumi meclis azasından 
Boğazlıyan kazasından Ahmet 
Cevdet bey. , 

Zonguldak 

Zonguldak meb'usu Celll Sa· 
hir bey, Zonguldk meb'usu Halil 
bey, Zonguldak meb'usu Ragıp 
bey, Zonguldak meb'usu Rifat 
bey, Maden kömürü işleri şirke
tinde T aşhancı ocağı amele bat· 
çavuıu Bağlıklı Hasan bey, Koz-
lu şirketinde amele başçavuşu 
Esat bey. 

Listede ismi bulunmı
yan eski meb'uslar 

Eski meclis azasıodan olup da 
bu devrede namzetliği konulmı
yan zevat ta şunlardır: 

Sadrettin (Kars), Mehmet Fu
at (Kastamoni), Dr. Burhanettin 
(Kayseri). Hasan Ferit (Kayseri) 
Zühtü, Fuat (Konya), lsmail Hal< 
lu, Ragıp (Kütahya), F a:ııl Ber 
ki (Malatya), Bahri ve Saim 
(Manisa) , Ali Nazmi (Muğla), 
Avni, Sadullah (Samsun), 
Halit (Kars), Şefik (Trabzon), 
Hasan (Zonguldak), Salih 
Vahit (Bordur) , Mehmet 
Çanakkale, Musa Kazım (Afyon), 
Neş'et (Aksaray), Fahri (Ordu), 
Kemal Kadri (Adana) , Hakkı, 

'}Iıl\IE g D'animarkanın yeni 
~-ı!·IJ ,llj~ sefiri 

Yanlış miltalea 
Fırkadan ihraç meselesi mev· 

zuubahs delildir 
Ankara, 20 (Telefon) - İstanbul l 

gazetelerinden birisi Halk Fırkasımün 
tehibi sanilerlnin kendilerinden olmı-

DUn memleketimize geldl 
Danimarka. hükumetinin yeni 

Türkiye sefiri M. Schou dUnkü 
Avrupa ekspresile şehrimize gel
miş, Sirkeci istasyonunda Dani
markanın sabık Türkiye ıefiri, 
Muhtelit mübadele komisyonu 

yan namzetlere rey ' 'ermesini fırka bitaraf azasından M. Anderıon 
nizamnamesine muhalif bulmaktadır. 

Fırka ıı · -;.:nan c- i, ~ rka namzetle 
rine rey \'ermiyenlerin umumi reis ka 
rarile fırkadr.n çık.lnlmasını amirdir, 
diyor. Filvaki bu böyledir. Yalnız böy 
le yap:ınları fırkadan çıkarmak sala- ! 
hiyetini haiz olan umumi reislik maka 
mıdır ki Fırka müntehibi sanilerine l 
"şu evsafta olanlara rey ,·ermenize 
l ~ .. mücande ediyorum,, diyor. 

Bu ,·aziyette fırkadan ihraç mese· 
le"i mevzuu hahis olmndığı aşikflr hir 
me.seledir. 

Adana civarından 7 
şaki tutuldu 

Adana 19- Ceyhan civarında 
12 silAhlı bir kabile Adana pa
zarından dönen köylülerin yolu
nu kesmiı, paralarını ve eşya· 

larını almıfb. 
Bu vaka üzerine jandarma müf

rezeleri şakilerin takibine çıkmış 
yedisini de ele geçirmiştir. Di
ğerleri de takip edilmektedir. 

Ankarada francala grevi 
Ankara, 20 (Telefon) - Belediye 

francalaların kflğıtlara sarılarak sa· 
tılmasına karar Yermesi iizerine bura
daki francalacı fırını eYnlki gün ka
panmıştı. Fakat dünden itibaren tek
rar francala satışı haşlamıştır. 

Başvekilimlzin ziyareti 
Ankara, 20 (Telefon) - Başvekili

miz bugün Hakimiyeti Milliye idare 
hane~ini .ziyaret ettiler. 

Terfi eden komiserler 
Ankara, 20 (Telefon) - ikinci 

sınıf polis komiserlerinin imtihan 
kağıtları tetkik edildi. Ay niha
yetinde terfi edenlerin listesi 
neşredilecektir. Komiser muavin· 
liğine terfi edeceklerin listesi 
henüz hazırlanmadı. 

Asri bir köy kuruluyor 
· Ankara, 20 (Telefon) - Mali
köy civarmda asri bir numune 
köyü inşasına başlanıldı. 

Enis Behiç B. 
Ankara, 20 (Telefon) - ikti

sat vekileti şube müdürlerinden 
Enis Behiç Beyin Marsiliya tica
ret mümessilliğine tayin edilmesi 
muhtemeldir. 

ve Danimarka konsolosluğu er· 
kam tarafından karşılanmıfbr. 

Evelce memleketini Moskova· 
da temsil eden M. Schon bir 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Otedenberi Türkiye ve 
Türklerin samimi bir takdirkin
yım. Bunun için memleketimi 
Türkiye hükumeti nezdinde tem
sil edeceğimden çok memnunum. 

Burada Türkçe öğrenmek is· 
tiyorum. Bu düşilnce ile daha 
Türkiye hudutlarına henüz gir
mişken Türkçenin kolay olup 
olmadığım tetkik ettim. Anladı· 
ğıma göre son yapbğınız harf 
inkılabı sayesinde ecnebiler lisa
nınızı kolaylıkla öğrenebilecek· 
lerdir. Bunun için lisamnl%ı nis
beten az zamanda öğreneceğime 
kani oldum. 

Ankarada evelce tanımış ol
duğum birçok Tlirk dostlarım 
vardır. Bu meyanda Hariciye ve· 
kili Tevfik Rüştü Bf. ile Mosko
vada hükumetlerimizi temsil et
tiğimiz zamandanberi tanışıyoruz. 
Kendilerile tekrar tc erriif ede· 
ceğimden çok bahtiyanm. 

Ankaraya ne zaman gideceğim 
henllz belli değildir. B~ Reisi
cümhur Hz. ne itimatnamemi 
takdim için tayin edilecek tarihe 
tabidir. ,, 

Danimarka hükumetinin sabık 
Türkiye sefiri şehrimizde bulun
maktadır. Cumartesi giinU Dani
markaya hareket edecektir. 

Mısıra girecek tUtUnler 
Mısır hükümeti tntün ithalat 

resmini 1 nisandan itibaren art· 
tırmıştır. Yalınız bu kayit, Mı· 
sırda transit depolannda mev
cut tütünlerle, 1 nisandan eneI 
menşe limanlanndan hareket 
etmiş olan tütQnlere de te~miJ 
edildiğinden tüccarlanmız müş• 
kül vaziyette kalmııhr. 

Daktilo Hanımlar! 
Hazırlanınız ! .. 

1931 SUr'at ıamplyonluSlu mUsabakası haziran ayı için· 
de iT Ticaret mektebinde yapllacaktır 

Kazanan Hanımlara en yüksek ticaret 
müesseselerinde iş temin edeceğiz. 

VE 

Bir 
Yazımakinesi 

Vereceğiz 
MUsabakamıza iştirak edebilmeleri için daktilo hanım· 
lar1n yapacaklar. yegftne iş evvela çalışmak sonra 
ldarehanemize mUracaat ederek isimlerini kay· 

dcttirmektir. 

KA Nörastenl, 

zafiyet •• 
Chlorose 

bcnhsizlilı: ıcin yegAne deva kanl ıhya eden SIRQP D 
Eıı muntahip ctibba tarafından tertip cdılmistir. ESCHIENS, PARJS 

Ali Münim ( Mersin ) , Sami 
( Ankara ) • Hasan Sıtkı , 
Sadık , Fahri , Emin (Antalya), 
Mehmet (Bandırma), Asaf (Bile
cik), ilvas Sami (Muş), Ali Riza 
(Cebilbereket), Ziya ( Çorum), 

Rüştü, Esat Rafet (Diyaribekir), 
Ali Cenani (Gaziayıntap) Tahir 
Gireson,Ziyaeddin Hüseyinlıtanbu 
Enver, Hacı Hüseyin lstanbuJ 
Niyazi Hasım, Cemal Kaıtamani 
Behçet Maraş B. ler. 



Frinenin hareketi 

Rus - Fransız aşkı 
Aloria dö Kabra'dan 

fa 

Son moda barlardan Efgan bar'daı - Peki, dedi, ihtiras komedyasını oy 
\Otka içiyordul. Do tum Edvar içeriye ı nıyacağım. Size asalet markalı mektuı> 
gİJ'en çift üzerin nazarı diltkatimi cel l\ağıtlarımla ateşli mektuplar göndere
bettL Biçimsiz bır çiftti. Erkek, 1.ayıf, ceğim. Orada, ize son tclakimiıin bn 
kamburca, çok çirkindi. J{ndm. yiik. ek, na ne derin telezzüzler Yerdiğini yaza 
hir imparatoriça gibi giizel 'e \8kur .. cağım. 

- Kim bunlar? - Tamam, prenses ... Bana sadete 
- 1\fadam ve Mösyö Laıigo. Benim diyehitap ediniz ve müşfik keli 
- Bir sülün, ve 'yanında bir sıçan .. meler kullanınız .. 
- Mi:is.}Ö Larigo zengin bir zeytin - Size "kalbimin tatlı kumrusu,, di-

yağı tüccarıdır. Prenses 01ga Bibarin- ye mi, yoksa ''ruhumun ruhu,, yahut 
le evlendi ... Ilibarin1eri bilirsin, Ukray "lerzei a kım,, diye mi hitap edeyim .. 
nada mühim malikaneleri yardı. Sa· -Çok iyi pren es, böyle rarip keli· 
na nasıl evlendiklerini anlatayım. 'l'a· meler kullanınız .. korkmayın .. Yarın
savvur cdeme1.sin .. Dir gün, polis hafi dan itibaren. 
yeleri kıralı Harrifort. yazıhanesine Larigo, Harrifort. ile anlaştı. 
yabancı bir adamın girdiğini gördü: Prenses günde 350 franga onun emrine 

Adam ona: amade olacaktı. Ertesi gün Denua, 
- Mösyö, dedJ, müstacel bir iş danı· ''cicim.,, serlevhalı ilk mektubu aldı. 

acağım. unutmuş gibi masaya bıraktı. 
- Sizi dinliyorum. Karısı gördü, okumadan ona iade ~t 
- Kısa keseceğim, EV\ ela kendimi ti. 

takdim ede)im. Ben, Bcnua Larigo- Daha ertesi gün, yasemin kokulu 
yum. Zeytinyağı tüccarıyım. On bir ay başka bir mektup piyanoda unutulmuş 
dır ~an~l isminde b~risile.eYliy~m. ~.a1 tu. Bu sefer Şantal, gizlice okudu n 
~uki, sıze . n~ık bır. kehme ıle soy- gözünü açtı. Uçüncü gün, Bibarin ha· 
lıyeyfm, müth1. bır surette boy- d ta b. ekt • ne anmm armasını şıyan 1r m up 
nuz yaldızlamaktayım. Karım be· Ş t lf d'kk ti t A · u ·· 
i ta "ttik an a n ı a ne çarp r. ynı g nun n mun zaman \'e gı çe ar- . 

.tan bir hırsla aldatıyor. Amma bana di akşamı, kocasına mektubu verırken ka-
yeceksiniz ki, kader, l>en J_,arigo'yu. rı 1: 

boynuz takmıya mahkQm ctmi FHha - AJ, Benua, diyordu, bu kağıdı al 
kika, çirkin olduğumu kabul ediyorum. da müsaadenle ana bir nasihat nre· 
Yalnız, senede 800,000 frank kazanan yim. Bir daha bar artistlerile münase
bir adamın Rnmon Novarro veya bir batta bulunursan onlara Prenses un,·a· 
atletle yanşmasına ihti.}aç yoktur. nını kullanmalarının lüıumsuz oldu,ğu 

Tasavvur ediniz ki aldatıldığımı ga- nu öyle.. • 
ret garip bir ekilde öğrendim. izi te Larigo buna tahammül edemedi: 
min ederim ki karımın çanta mı kanş- - Benim ge\·diğim kadın, dedi, haki 
tırmak adetim dei:>ildir, maamafih, ki bir rus prensesidir. 
bir ay var, içer ine bir çek koyup ona _ Hal ha! .. zavallı .. hem aptalsınız, 
hfr siirpriz )apmak icin çantasını RÇ· hem de zevksiz, bu prensesin asıl ismi 
tım. Biliyor musunuz bu ~antada ne muhakkak J,üsidir. 
\'ardı? 41 numara bir gömlek .}aknsı! 1• b'' üd .. La · ay · aksam \.avga uy u, rıgo , nı · .. 
Halbuki ben hayatımda 36 numaradan .· t k tt• E.d- · ·· kans ı ,,.u··rmu·· · d. . eu er e ı. 11A:SI gun ın " 
fazla gıyme ım. Beş ya-.:mda hır çocuk h t , 1• d k 1 d h t ı 

1 . meş u ıta ın e ya n ıyor, a a er es 
bunun manasını anlardı. kı hafta son .• •• d p . - k es ı ı gun u e rensesı çagırara · m e e er· 
ra, kanmm dolabında A. D. markalı d h b d dl d o a k d. · · . . . .. en a er ar e yor u. n , en ısmı 
bır sıgara kutusu buldum, bırknç gun . . . 1 Ud f .. ttiğ' · anlat . . ve ısmını nası m a aa " ını 
sonra da, ımzasız bır mektup ge1dt. t k d · d. t kl'( t • • x • • r 'e yeme sonun a ız ıvaç e ı e • 
Mektupta 42 ı ım vardr. vnce bu ısımle t• 1, k b 1 tt• H ·r t k 
• d · • • . F' k t ı. nnses a u e ı. arrı or • ıy. 

rı saa et zıncırı zannettım. a a aşa ıı· vi · · b ti k bett' ve 
~ me ı mua nını u sure e ay ı. 

gıd: şu satırlar .vardı: • sabık Madam Larigo da en tehlikeli 
Madam I .. arıgonu11 aşıklarının i· sillhla oynamanm cezasını çekti. 

simlerinin listesi, lıurufu hcca sırasUe H . tehlik ı· Th"' 
yukarda yazılıdır. - angı 1 e 1 81 a · 

1Junlar geçen 11 marttan itibaren - Bir erkek izzeti nefsi. 
olanlardır. Vat taralı.m siz düıünü-
nüz.,, 

imza: 
Çok bUen bir kadın 

Bir kelime ?tlösy6 Harıifort, kanmm 
!>eni aldattığına kaniiın, sizi gelip gör
meme sebep ... 

Hafiyeler kıralı gülümsedi, ve: 
- Niçin geldiğinizi, dedi, müsaade 

edin de ben bitireyim. Cürmü meşhut 
olup bir skandal kopmadan · kannızı 
'811nızdan def etmemi istiyorsunuz. l\la 
lOm, malQm, ben mü tenlerin fikirleri 
ni gözlerinden okurum. 

- Ya! .. Mösyö Harrifort siz hafiye 
ler kıralısınız amma, gözlerden oku· 
mak vadisinde biraz. .. 

- Ne, demek l\Iadarn Larigoyu ta
nssut ettiğimi i temiyormusunuz? 

- Hayır .• Knnmın beni niçin aldat 
lığını biliyor mu unuz? 

Çünkü om•n nazarında hiç kıymetim 
7ok. Zeytinyağ satmakta üstadım, bel· 
ki ... fakat bir kadın f ethiçin beş parn 
etmem. Den karımda, bu eksikliğim i
$fn bir nefret hissediyorum. Mesele bu 
na değiştirmektir. Bunun için de be· 
nim mühim bir aşıkane muvaUakıyette 
bulunmam lazım .. Sizin memurlarınız 
;t.rasrnda güzel bir kadın yok mu. Ara 
srra bana aşıkane, cazibeli, güzel ko
kulu mektuplar yazar, ben de onu ma
amda unutmuş gibi yapanm •• 

- Ha, anladım ... İyi, bu gibi işlerde 
kullandığım çQk güzel bir rus prensesi 
Yardır. Pren es Olga Bibarin, zeki, O· 

kllmuş, gayet giizel bir kadın .. 
Harrifort zile bastı. lçeriye prense 

Rlbarin girdi. lştc u karşıda oturan 
harft<111Ade kadın. Hafiyeler kıralı on 
•:ı.n blribJrlerine tsnıştırdı. Harrifol't 
ıı1eseleyl anlattı, P1·enses, laka) ı: 

1 San'at lleminde 1 
Cemal Reşit Beyin 

konseri 
HUdadat Şakir H. la, Cemal 

Reşit B. arasında "Milletler Şar
kııı,, filminde Hüdadat Şakir 
Hammm okuduğu "Mehtapta,, 
prkııı yilzünden çıkan hldise 

malCımdur. Hildadat Hanıma, bu 
şarkıyı Cemal Rcıit Beyin beste• 
lediği tarzda okumamlf, garip ve 
yeknasak iki kıt'a mınldanmlfb. 

Cemal Reıit B. de isminin, 
kendiıile biç alakadar olmıyu 
ve tahrif edilmit bir esere atfe
dilmif olmasını protesto etmiı, 
bundan başka, şarkısını, münte-

hap bir hazırun kartııında çal
maia bam olduğunu aöylemiıti. 
Haber aldığımıza g8re Cemal 
Reşit B., bu ilk karanm, Glorya 
sinemasında, bu çarpmba akıa
mı umumi bir kon1er vermek 
ıuretile değiftirmiıtir. 11Mehtap• 
ta,, parçuile beraber, Cemal 
Reıit B., 22 nisan akıamı Glor
yada, Anadolu havalannı da ken
di bestelediği tanda çalarak 
umumi bir konser verecektir. 

Ticaret aleminde: 

Cewlz içi 

Bu ıene yalnız ineboludan 
Anupaya ve Amerikaya dart yOı 
bin kilo ceviı içi ıönderi.lmittir. 

Harici 
Salı 

ispanyada :ıt Nisan 9J1 

Zilhicce 

Günden güne tabii bir hal ahyor 
Yeni bayrak şekil tesblt ediliyor 

1349 
Günesin Scvire girmesi Bu geccld AJ 

Gilncşin doğu~u : 5,13-Batışı : IS.54 

Namaz Yakitleri 
Madrit, 19 (A.A) - Biltün 

Darillfünunlarda derslere yarınki 
pazartesi gününden itibaren 
bqlanmııtır. 

Seville, 19 (A.A) - Siyasi 
mahiyetteki tezahür ve nOma
yiılere askerlerin iıtiraki men• 
edilmiıtir. KomUnistlerin tahriki 
ile vukubulan ıon arbedeler 
dolayisi ile 40 kiti tevkif edil
miştir. 

Madrıt, 19 (A.A) - Meıruti
yetciler. Kortes meclislerince 
meşru tanınacak olan yeni bll
kumetle bir arada çalıpcaktır. 

Valence, 19, (A.A) - Baıpia· 
kopos cümhuriyet idaresine mu
tavaat etmiıtir. 

Bilbao, 10 (A.A) - Komü
nistlerin manaıbrlan hilcum ıu
retile ele geçirdikleri hakkında 
şayi olan haberler vali tarafın
dan tekzip edilmiıtir. 

Madrit, 19 (AA) - Katolikle
rin fikirlerini neıretmekte olan 
El Debat gazetesi, ıimdiki bU
kümetin papaslara alebtar olma
sına ve siyasetin solcenahına 
müteveccih bulunmasına rağmen 
kilise aleyhinde sarih bir hare
kette bulunmıyacağım yazıyor. 
Madrltte muazzam bir ihtifal 

Madrit, 19 (A.A) - Soıyalist 
lideri iglesias'ın habraaını teait 
için gayet muazzam bir ihtifal 
yapdmııtır. ihtifale amele tqki
litı, bilumum fakülteler talebesi, 
füe talebesi, sosyalist naıırlar, 
Madrit valisi, muhtelif cümhuriyet 
fırkaları mümessilleri ve takriben 
150,000 kişi iıtirak etmiştir. 

Muzikalar Marseyyeı: ve Enter
nasyonal marşlannı çalmııtır. 
Mezarlıkta yapılan merasime M. 
Lerrouks riyaset etmiıtir. Muma
ileyh, iglesias ile ilk cümburiye
tin tesisine çalıtmış olan devlet 
adamlarının mezarJanna çelenk· 
ler koymuttur. 

Hatipler, cumhuriyetin havariıi 
telakki olunan iglesias'ın habra
ıını teı'it etmiılerdir. 

Yeni lspanyol barraıı 
Madrit, (A. A) - Cümhuriyet 

bayrağının ıeklini teıpit için bir 
komisyon teıkil edilmiıtir. 

M. Berenger 
Madrit, 19 (A. A) - Sabık 

baıvekil M. Berenger kendili
ğinden Madrite dönmüıtOr. 

Madrit, (A. A) - Dahiliye na
zırı, mahkeme tarafından karar 
Yerildiği takdirde, jeneral Beren
geri tevkif ettireceğini aöyle
mittir. 

Faata isyan 
Madrit, 19 (A. A) - M. Ler

rou, Fasın ispanyaya ait mınta• 
ka.ıında iıyao ıuhur etmiı oldu
ğuna dair olan haberleri tekzip 
etmektedir. 

Kral Alfonsun yeni ismi 
Paris, 19 (A.A) - Xlll tlncll 

Alphons dük dö T oled unvanı 
altında F ontainbleuyli gezip g&r
mnıtOr. 

Londra, 20 (A.A) - iapanya 
kralı Xlll' Oncil Alfonıun yann 
akıam Londraya muvasalet ede
ceği zannolunmaktadır. 

Haned•n mensuplannın parası 

Sent-Sebastiyeo, 19 (A..A) -
Gllmrllk memurlan dlln hududu 
geçmekte olan Dllıes d' Albm 
Oıtllnil aramıılar, bulduklan 750 
bin peçetenin SOOO nini kendisi
ne iade ctmitler ve Uat tarafını 

düıes namına olarak bankaya 
yabrmıtlardır. 
Delhl lsta•yonunda bir bomba 

Delhi, 19 ( A.A ) - Delbiye 
gelmek üzere dün akşam Bom
baydan hareket etmiı olan yeni 
Hint valii umumisi Lort W elling
ton 'un munsaletinden 24 saat 
evvel Dilhi istasyonu civannda 
tar bat üzerinde bir bomba pat
lamııbr. 4 hamal ağır surette 
yaralanmııtır. Blltlin yollar ııkı 
bir nazaret albna alınmlJbr. 

Yunanlatanda bir tevkif 
Atina, 19 ( A. A ) - Krioeri 

kayOnde polis karakolunu basa
rak iki polisin kol Ye ayaklarını 
hağlamıt olan kpmünistlerle köy
ltıler zabıta tarafından yakalan
mııtır. 

Bu batkın esnasında bir polis 
kuakoldan dııan çıkmağa mu
vaffak olarak hilkfımeti ve Bi

ri vakadan haberdar etmiıtir. 
Derhal gönderilen bir mlifreze 
sOkün Ye asayiıi iade etmiıtir. 
Hugette Dufloeyu yaralıyan 

kadın 

Pariı, 19 ( A. A) - Huget 
Düfloyu yaralıyan kadının itisaf 
cinnetine mObteli olduğu söy
lenmekte ve kendisinin hapsedil- ' 
meıi taıavvur edilmektedir. 

• 
J Polia Haberleri 

Zehirli peynir 
Bir aile bUyUk bir tehlike 

atlatb 
Kasımpaıada Dörtkuyuda otu

ran miltekait binbaşı Muhsin B. 

dlln sabah mahalle bakkalından 
aldığı peyniri ailesi ile birlikte 
yedikten sonra ıstırap duymağa 
batlamıılar; derhal bir doktora 
mUracaat etmiılerdir. Jozef is
minde relen bir doktor bunun 
suibazımdan ileri geldiğini ve 
zehirlenme olmadığını söylemiş 

iıede aynı peynirden yemiı olan 
kedi derhal ölmüştür. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Bir çocuk boQuldu 
Demirkapıda askeriye anhan 

ıoföril Mehmet Hilmi Efendinin 
yedi yaıındaki oğlu Burhan dün 
anbarın havuzuna dllşerek 
ölmllştnr. 

Bir genç kız kendini öldUrdU 

Cenahpaıada Hobyar mahal
leainde Mektep sokağında 31 
No. evde oturan merhum mual
lim Eyüp Sabri B. in kızı 25 
yaılannda Ni\zhet H., dün sabah 
intihar etmiıtir. 

Yaptıjımız tahkikata göre as
len lstanbullu olan Nilzahet H. 
bir mllddettenberi sinir buhran
ları geçirmektedir. Son zaman
larda vereme tutulduğu endişe

si de buna inzimam etmiıtir. 
Nihayet Nüzhet H. dün sabah 
evde kimse yokken kendini ta
vana iple asarak intihar etmiştir. 

Lehistan sefirinin zevcesi 
yaralandı 

Lehistan sefaretine ait 250 
numaralı otomobil Dolmabahçe 

Sabah Ojle lkladı 1'.kf&ID Yat• f1n9a1ı 

S,42 12,13 16.00 18.52 20.32 &!3 

BORSA 

Knm•.,yo 

1 lngiliz liruı Kr. 
" T.I. mukabfll Dolar .. .. .. 
• • 
• • 
• • .... 
• 

... 
• • 
• • ... .. .. 

Frank 
l.lret 
Belga 
Drıhmı 

Js. Frank 
Leva 
Florin 
Jturon 
Slllnı 
Paeta 
Marl: 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
1 Türk lirası Dinar 

Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı fsterlln (lnglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız 
20 Liret [ltalya 
O Frank Belçika] 

20 Drahmi [Yunan] 
iO Frank [lsvıçreJ 
20 Leva Bulgar J 

ı Florin [Felemenk] 
ıo Kuron [Çekoslovak) 
Sılıng ı Avusturya] 
1 Peteta llspanya] 
ı Rayşmarkf Almanyı) 
ı Zloti Lehistan 1 
1 Pengö l\1acarlstın 

O Ley [Romınya) 
:ZO Dinar Yugo.slovyaJ 
ı Çevoneç Se\;ct 

1 Altın 8 orsa 
Mecldlye harici 
Bankonot 

o Bulmaca' 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

camii önilnden Beşiktaşa gider- lrr~~~~~~~---fı~~IJ'I" 
ken 1167 numaralı vatman Rıza ıı-ğoum ve .~adın a5 

mütehassısı 
efendinin idare ettiği tramvay Doktot" il 
arabasına çarparak parçalanmıı- Hüseyin Naf,,i-1 
br. Kaza neticeıinde otomobilde blllet '!';ııt 

Türbe, eski Hilalia ~ 
bulunan Lehistan sefirinin zey- 1 No. 10 Tel. lstanb11I: 
ceıi hafif ıurette yaralanmııhr. . 



Seyrisefain 
Merkez acentası: Gnlata Köprü başı 

8. 2862 ~ube acentası Sirkecide 
Mühürdar zııde hanı 2 2740 

Hyuaıı~ s~r'ot ~ostusı 
tMERSIN t vapuru 21 Nisan 

Salı 17de Sirkeci nhhmından 

Gelibolu, Çanakkale, Kü

çUkkuyu, Edremit, Bürbaniye, 

Ayvalığa kalkacak dönüşte 

Albnoluğa da uğrıyacaktır. 

Gidiş ve gelişte Gelibolu için 

yük alınmaz. 

Mersin Postosı 
( KONYA ) vapuru 24 

Nisan cuma 10 da Ga

latadan Çanakkale,lzmir, Kül
lUk, Bodrum, Rados, F etbiye, 

Antalya, Alaiye ve Mersine kal· 

kacak dönüşteTaşucu,Anamur, 
Finike, Dalyan, Marmaris, 

Geliboluya da uğnyacaktır. 
Çanakkale için azimetle yük 

alınmaz. 

l ra~zon i~inti P. 
(CÜMHURIYET) vapuru 23. 

Nisan Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Po!atane, Görele, Gireıun, 
Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop lnebolu, Zonguldağa 
Uğrıy acaktır. 

~ma~ır~ane tesisotı nıüno~usoh 
Türkiye seyrisefain idare· 

since günde azami ikibin par· 

~ Çamaşır yıkayarak kurutup 

Gtiiliyecek kudrette bir çama· 

fır tatbir tesisatı yapılacaktır. 

Sıcak su verecek kazan ile 

icabeden bina mevcuttur. Ta

lip olanlar idare levazım şu
besinden tafsilatı lazimeyi al· 

dıktan sonra fiat mektuplarını 
lnayısın 26 ıncı salı günü 

~7 Ye kadar levazım müna· 

asa komisyonuna tevdi et
llıelidirler. 

Evrakı matbu 
rnünakasası 

~ idarenin 1931 mali senesi 

\>:rakı Matbuası Kapalı Zarf 

nıevcut şartnamesi verhile 
trıtı .,. 
Ş tıakasaya konulmuştur. 
artnanıe . .. k .. h 

ıtitı yı gorme uzere er 

y levanm münakasa komis· 
onuna il d b"l' l l\ nı racaat e e ı ır er. 

il apa}ı Zarflar '27 - nisan - 931 
aıart · kad esı günü saat on altıya 

kctb ar lcYanm müdüriyetince 

~ ul edileceğinden °/0 10 te

~e ilt akç.alarile mezkfır gün 

d'J Sclatc kadar müracaat e-
t ille • sı. 

1-f Doktor 

[)ah·ı· ilfız. Cemal 
t ıha t k CUttıadıı 8 a ı lar tedavihanesi 

r, n .maada h 
d '-at 2 d er gun oğleden son-
tı Ilı "e çocuıı 4 de kadar erkek, kn-
llı l.)ha lnrın dahiliye hastahkla-

"ıst rıyoıu d kabın . n 8 118 numaralı hu-
tıınd d c ttt avi eder. Telefon 

lstanbul: 2398 

lLAN 
Müsadere emvali olarak Beyşehrt fıb· 

rikası önünde mevcut \'e 400 metre mik· 
abe muadil 7200 adet muhtelifiin nevi 
çam kerestesinin beher metro miHp ma· 
mulu 30 lira 3018 adedi Beyşehir iske
lesinde Ye 530 adedi koruca ovadaki 
iskeleye iki bı:ıçuk saat mesafede vaki 
anamas ormanında ve ı 564 adedi kuru
ca ova iskelesinde olmak üzere 800 met· 
re mlkAplık çam rumrugunun beher met· 
re mikAp gayri mamulu 12 lira bedeli 
muhammen n kapalı zarf usulile J 5-4 
931 tarihinden I 5· 5-931 tarihine kadar 
bir ay müddetle mahallince 29·3·931 
tarihinde müzayedeye çıkanlmış oldu· 
gundan talip olanların 661 To lu kanuu 
hükümlerine tevfikan yevmi ihale olıtn 
l 5-5-931 tarihinde Konya Orman mü· 
düriyctile kaza orman muame1at memur
luguna müracaatlan fl!n olunur. 

lLAN 

Müddeiler Hüseyin Kemal Ye 
Ali Riza B. ler tarafından T eo
dor Ef. Sırpuhi ve saire ile Be. 
yoğlunda Anadolu hanı altında 
Alyon sokağında 9 No. aşçı 
Y orgi nezdinde mukime yağcı 
ispiro Etnopulo hemşiresi ve 

şekerci Kosti :ıevcesi madam 
Sivasti aleyhine ikame olunan 
izaleyi şuyu davasının cari mu
hakemesinde mumaileyhanın ika
metgahı meçhul olması hasebile 

15 gUn müddetle ilanen tebligat 
icrasına karar Yerilerek muha-

keme 6 mayıs 931 tarihine mü· 

sadif çarşamba günli saat 10,SOye 
talik kılınmış olduğundan yevm 

ve saati mezkurda mahkemede 
hazır bulunmadığı veya musad
dak bir vekil göndermediği tak
dirde muhakemenin gıyaben ril
yet olunacağı tebliğ makamına 
kaim oJmak üzere ilan olunur. 

1LAN 

Yüzde !'i faizli, 1334-1918 tarihli 
istikrazı dahili tahvilatı hamillerine 

1 Mayu; 1931 vadeli ve 27 
numaralı kupon bedelinin, 1 

mayıs 1931 tarihinden itibaren 
Osmanlı bankasının Galata ve 

Ankara idareleri şirketlerinde 
ve vilayet merakizinde bulunan 

bilumum şubelerinde tediyesine 
mübaşeret edileceği, mezkilr 
tahvilat hamillerine ilin olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli 
beher tahvil kuponuna mukabil 
evrakı nakdiye olarak 50 kuruş 
tesviye olunacakhr. 

Kuponların, numara borduro• 
lan ile birlikte ibraz ve teslimi 
üzerine Osmanlı Bankası tara-

fından bamiJJerine, berayi tediye 
5 (beş) gUn sonra getirilmesi 

muktaıi bir makbuz verilecektir. 

,_ -.ru~n ~ nQAN 1931 ~ 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Yavaşcaşahin mahallesinin Dökmeciler caddesinde 1 

Teminatı 
Lira 

No. b dükkan. 5,5 
Yavaşcaşahin mahallesinin Uzunçarşı batında 165-238 

No. lı dükkan. 7,5 
Hoca Hayrettin mahallesinde Ayazma kapısı yanın· 

da kulei zemin üzerinde mebni 67 No. h dükkan. 2,5 
Beyazıtta Vezneciler caddesinde 9-84 No.lı dükkan. 12 
Mercanda Harbiyenezareti caddesinde 40 No.h dükkan. 12 
Beyazıtta Kaşıkcılar caddesinde 2 No. h dükkan. 9 
Fatihte Manisalı Mehmetpaşa mahallesinde 12 No. 

dükkan. 4,5 

VAK l Tın 
Gençlik ve çocuk 

iktuat kuponu 

211 ·sa 193 

[
M.M.V.Satan alma ko• 

n-ılsyonu ilanları 

Hasköyde Hasköy caddesinde 171-173 No.h d.ükkin. 4,S * * • 
Beşiktaş Salimpaşayı atik mahallesinde Hasfınn cadde- l\lardindeki kıtaat ihtiyacı olan eJc. 

Dokuzuncu J\olordu ihtiyacı olan 
yün eJdh•en pazarlığa konmuştur. tha 
lesi 22 nisan 931 çarşamba günü saat 
14 te Fındıklıda heyetimizde yapıla· 
cakhr. Taliplerin şartname ve nümu· 
nesini görmek üzere her gün ve ihale 
saatından evel teminatlarile heyetim.iz. 
de hazır bulunmaları. (334). 

sinde 11 No. la dükkan. 4,5 meklik un kapalı zarfla münakasaya 
Beşiktaşta Selimpaıayı atik mahallesinde 7 No.lı diikkin 2,5 konmuştur. İhale i 10 mayıs 931 pazar 
Ortaköyde Tramvay caddeıinde 1 No. h dükkan. 6,5 günü l\lardinde Askeri satın alma ko 
Yukarıda yazılı dükkanlar bir seneden üç seneye kadar ki- mi yonunda yapılacaktır. Taliplerin 

raya verilmek için ayrı ayrı açık müzayedeye konmuıtur. Talip- şartnamesini almak ve münakasaya 
girme.k üzere teminatlarile birlikte 

ferin ıartnameyi görmek için hergün levazım müdürlüğüne ıne.zkur satın alma komisyonuna müra 
müracaatları. Müzayedeye girmek için hizalarında yazılı teminat caatlnrı. (338) 

akçelerile beraber ihale günü olan 14- S - 931 Perşembe gllnü • • • 
saat on beşe kadar encümeni daimiye mfiracaatları. Büyük Erkanı Harbiye dairesi f~in 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•bqhln liral~lawmarink~milrü~ 

Beykoz belediye şubesi müdilrlfiğünden: Beykozda Karacabu- nisan 931 çarşamba günü saat H bu· 
run soka~nda 13 No. b Salabattin Ef. ile Hayriye H. a ait ha- çokta Fındıklıda heyetimizde pazarlık 
nenin ahşap enkazı şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile mü- la alınacaktır. Taliplerin şartnamesl-
zayedeye konulacağından taliplerin teminat akçelerini mllstashi- ni heyetimizde görmeleri ve ihale sa-
ben 14-5-931 Perşembe günü daire encümenine müracaatlan. ntinden evnl teminatlnrilc hazır bu· 

bunmaları. (339) 
Beykozda mektep arsaıında mevcut ahşap aksam ne kire- * ıı: 'il 

mitler mahallinde müzayede ile satılacaktır. Talip olanlann 3 K. o. SA. AL. KOMiSYONUN· 
21-4-931 Salı günü saat on birden on beıe kadar oradaki me- DAN: 
mura müracaatları. Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalaı: 

mamulatından yemeni kapalı zarfla 
Fatihte 18 inci ilk mektepte mevcut tuğlalar müzayede ile münakasaya konmuştur. İhalesi 23 nl-

satılacaktır. Talip olanların 22-4-931 Çarşamba günü &aat on san 931 perşembe günü saat 15 te An· 
birden on dörde kadar oradaki memura müracaatlan. karada merkez satın alma komisyonun 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~jdayç~amkhL T~~erin~~am~ 
yi 'görmek ve tekliflerini vermek üzere ~ . . . ~~' ı • • . 

. -

Hilaliahmer merkezinden: 
Ticarethanelere 

Kurban bayramında çıkacak Hililiahmer gazetesine ilin 
vermek arzu eden tüccanıi BabıAli. Ankara caddesinde, 

Istanbul ilinat odası 
na mUracaatlan. 

Santimi yedinci, sekizinci sayıfada 30, beşinci albncı sayı
f ada 40 ku,uştur. 

r Devlet Demlryolları ilanları 

Devlet Demiryollarz Umumi idaresinden: 
Malatyanın işletmeye açılma tarihi olan 23 Nisandan itibaren 

3 Mayıs 931 tarihine kadar on gün müddetle bilOmum mültesik 
Devlet Demiryolları istasyonlarından Malatl aya Ye bilmukabele 
Malatyadan herhangi bir istasyona gidip dönecek yolculara gidip 
gelme ücreti peşinen teıviye edilmek üzre % 50 t~nzillt yapıla· 
caktır. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

teminatlnrilc mezkur komisyona müra 
caatlarr. 

3. K. O. SA. Al.1. Komisyonunaan: 
Gümü=> uyu Hastanesi ihtiyacı f~in 

iki bin beş yüz (2,500) kilo süt acele 
pazarlık surctile satın alınacaktır. 1ha 
lesi 25 nisan 931 cumartesi giinü saat 
14 te icra. kılınacağından taliplerin 
evsaf ve şeraitini görmek ve öi,;'Tenmek 
için her gün öğlenden evvel ve pazar 
lığa iştirak etmek için de vakti mu· 
ayyenindc ıkomisyonumuzda hazır bu· 
Junmalan. 

lLAN 
Haliç iskeleJeı·inde müzayedeye meY 

zn altı pakatte 300 adet Köknar 
Bağdadi 1400 kilo kömür beş adet kök 
nar gönder 14 demet üç bağlı çenber, 
bir adet gürgen omurga ''e iki adet 
serene ait müzayede müddeti 26 nisan 
931 pazar gününe kadar temdit edil· 
miştir. İzahat almak istiyen ta1iplerln 
Haliç Orman idaresine \'e yevmi lha· 
le de Defterdarlık binasındaki ihale 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

lstanbul ikinci icra memurluğun· 

--------------~--------------------....;..----------------- dan: ' t b 1 ' t' h b '' n u• • d u•' r Mukaddema Sirkecide Sanasarlyan 

ıs an u ın ı a ı cuma gu ~:~:di~.~~~Jh,ti:::ı.~~ ::~1ı: 
lLAN lstanbul intihabı Meb'usan hey'eti teftişiyealndenı gam Annanak Manukyan Efendiye. 

Osmanlı bankası gişeleri, Ma- Büyük Millet Meclisi dördüncü intihap devresi için Istanbul Osmanlı Bankasına borcunuzdan 
dola}i mezkur bankaya merhun dört 

yısın 2 inci cumartesi gününden Meb'uslarının intihabı 24 nisan 931 cuma günü icra edileceğin- balya iplik ile muhtelifülcins ve adef 

itibaren iş'arı ahire kadar, zirde den müntehibi sanilerin mazbatalarile birlikte zirde gösterilen tahvilfttın deyni mezkQr tes .. iye edil· 

muharrer saatlerde açık buluna· sırayı takiben Beyazıtta Darülfünun konferans salonunu teşrifleri memesi hasebile bermucibi karar ıner 
Caklardır.. hunat tahtı hacze alınmış bu kerre 

rica olunur. r 'b .. 
1 - Galata idarei Merkezi- borç tarihi ilandan bl ıtı ar uç gün 

Saat zarfınJa ödenmc7.Se mahcuz bulunan 
yesı: 8 - ita - 10 Fatih, Eminönü kazalan müntehibi sanileri. iplik ve muhtelifülcins ve adet tah-

Eyamı adiyede, saat 9 1-2 tan vilat bilmüzayede satılması talebinde 
k d 10 - ili -12 Beyog~ lu, Beşiktaır, Kadıköy » » üb · "hb 16 ya a ar. 7 bulunduğunu m eyyın ı arname va 

Pazar günleri, saat 9 1·2 tan 13- ila -15 Sanyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar Bakırköy kaza- rakası mnlrnmma kaim olmak üze.re 
12 ye kadar. ]arı ve mülhekatı müntebibi sanileri ilan olunur. 

2 - Yeni .Cami Şubesi: 15. ila-16 Sırasında limazeretin geciken mUntehibi saniler. 
Eyamı adiyede, saat 9 1-2 tan 

Beyoğlu üçüncü sulh hcikimliğin- Yeni neşrtvat 
16 ya kadar. -

9 1 2 den: NIKBOLU - Binbaşı Necad Salim 
Pazar günleri, saat, • tan Hidayet Efendinin Kasım paşada Bey tarafından Türk ordusunun e~ki se· 

12 ye kadar. Dabağhnne meydanında 2 numaralı fcrlerlne aıt bir imha muharebesı hak· 
- Beyoğlu Şubesi: dükkanda mukim Tnşo Efendi aleyhi lnnda yazılmış bir eserdir. Eserin nihıı· 
E d 10 d ne ikam~ eylediği izalei suyu da'\"a I· yetinde 11 kroki vardır. 
yamı a iyede, saat an .. Balkan harbinde Çatalca ve 

12 1-2 ğa kadar, Saat 14 ten nın muhakemesi için müddei aleyh sao cenah ordulann•".' hare· 
namına gönderilen davetiye zahnua kAta _ i\1irala)hktan müıekaıt Mahmut 

16 ya kadar. mumaileyhin mahalli mezkuru terk Beliğ B. in harp b~~kınch siya~l ve psl: 
Pazar günleri, saat 9 1-2 tan ederek elyevm nerede bulunduğunun kolojlk tetkikata mustenit esendir. Yenı 

12 ye kadar. mechul olduğu eı-h verilerek bila teb .. ?.~.'!!!!!!~~ ....... - ......................... , __ _ 
--------------------- liğ iade kılınmış olduğundan bittalcp 10 buçukta mumaileyh Taşo Efendinin 

ÜskUdar Hale sinemasında hakkında bir malt müddetle ilı\· bizzat gelmediği ve tarafından bir ve
(Kadın Iztrabı) mümessili (Llll Damita) nen tebligat icrası ka.rargir ol kil göndermediği halde hakkında giya 

lh·eten: ( Ça)ır Kıralı) gelecek program makla yevmi muhakeme olan 28 ben muamele icra edHeceği tebliğ ma 
(iKımerdc Kadın). Mayıs 931 perşembe günü saat kamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

lLAN 
:Kara Isalı kazasının karsantı nahi 

ye. i dahilinde pos ormanı dahilinde 
mevcut (28740) parça ~am kerestesi be 
heri 150 kuruş muhammen bedelle ka· 
pah zarf usulilc 4 ma),S 931 tarihine 
kadar ilana konulmuştur. Tafsilat al· 
mak ,.e şeraiti müzayedeyi öğrenme1' 

istiycnlerin Ankarnda orman müdüri· 
yetine müracaatları ilan olunur. 

iLAN 
Osmanlı bankasının Galata, 

Yeni-Cami ve Beyoğlu devairi, 
Kurban Bayramı münasebetile 
Nisanın 28 nd salı, 29 ncu çar
şamba ve 30 ncu perşembe g.ı .. 
leri kapalı bulunacaktır. 
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SUDOL• Mide ağriıına, Yanmasını, 1 
Gazını ve Kaynamasını PULM Q L 

hemen keser 

Oksürük, Nezle ve Gidir 
Ge4riren kıymetli 

bir şuruptur 

Bayı am Geliyor 
Siz de 
Çocuğunuzu 

Sevindiriniz 

Bir KUMBARA Alınız 
!Türkiye İş Bankası 1 

- •.. h • • . ....:. .. ~ .. . . 

Pazarlıkla DiZel motörü yedek 
ve aksamı münakasası 

Pendik Bakteriyolojihane'si Müdüriyetinden: 
Pendik Bakteriyolojihanesine ait olan Dizel E. M. W. mar

kalı motörün yedek parçalan ile bazı aksam' pazarhk suretile 
tedarik edileceğinden talip olanlarm 22 Nisan 931 Çarşamba 
günü saat 15 te Defterdarlık bmasi dahilinde Müessesah iktisa
diye miiba) aat komisyonuna müracaatları. 

Istanbul gümrükleri baş mü
dürlüğünden: 

Gümrük muhafaza memurlan için mübayaast mukarrer el
biselik kumaşın kapalı zarf usulile münakasaya konulduğu ve 
yevmi münakasanm 25-4-931 Cumartesi günüdür. 

- .. VAK T ı~::ı,. 

l K~~~~ -~~~?41!!.J 
Mütercim ve muhabir - lş ara

maktadır. Türkce. Almanca. Fransızca. 
Jngilizce. ltalyanca ve muhasebe bilir. 
lst 75 numaralı posta kutusuna müracaat 

Seyyar memur istiyoruz- I~inız 
olmadığı zamanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fazla kazana biiirsiniz 9· 12 ara· 
sında muracaat: 

lstanbul Dördüncü vakıf ban 
UNIONKOL 

Satılık - K. Pangaltı, Nişa'ltaşında 
Kuyumcu sokak No. 34. Hepsi 345 M 
arşın; hane ve bahçe 3500 lira. Müracaat 
!st. 3 icra (Dosya 929 - 5 J 7). 

Bir Alman Matmazel iş ara
maktadır - Almanca, Fransızca lisan 
ve dikiş dersleri verir. Alafranga yemek 
yapar. lyi bir aile yanında mürebbiyeliğe 
dahi taliptir. Taşraya gidebilir. idaremizde 
A. B. rüqıuzuna müracaat • 

Para - Ilissesiz emlake veyahut 
bedeli icara mukabil ipotekle para veri
lir. Saat 9- J 2 arasında müracaat. 

Jstanbul dördüncü Vakıfhıın 
L'NlO:-..'KOL 

Emlakinizi satmak yahut kira· 
lamak - Şümendüfere, iskeleye, tram
vaya yakın olanlar müreccahtır. Saat9-12 
arasında. müracaar. 

Istanbul dördüncü Vakıfhan 
ONIONKOL 

kiralık köşk - Yakacıkta Ayazma 
.karşı~ında nazareti ~Amil eyi haiz köşk 

kiralıktır. Beyoğlu hilali~wer merkezi 
muhasebecisi yahut telefonla Beyoglu 
2168 numaraya muracaat 

Satılık apartıman - Harbiye 
mektebi k:ırş1sında 13 oda, 4 kat, 90 lira 
kira g('tirir, nezaretli bir apartıman 6000 
liradır, saac 9- I 2 arasında müracaat. 

Istanbul dördüncil Vakıfhan 
üNIONKOL 

Hariçten gelecek tahvilat -
Maliye vekaleti ittihaz ettiği yeni bir 
kararla, şimdiye kadar alelümum tahvilft
tın memleketimize girmesi memnu iken 
bu memnuiyet badema yalnız ecnebi 
esham ve tahvi!Atına Jıasredilmiştir. 

llükfımetimizce ödenmekte olan tah
viller, Düyunu umumiye, belediyelerin 
borçları na ait tahviller, Demir yollar tah-
vilatı, şirkettler hisse senedatı ve tahvil
leri bundan 50nra hiç bir kayıt ve mü
saadeye tAbi olmaksızın hariÇten ser
bestçe memleketimize ithal olunabile
cektir. 

1ürk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

O haldel derhal 

VE 

ZIR.AAT 
BaakasıadaD 

BiH nunıı 

i 
r 

Taliplerin bu baptaki şartnamelerle kumaş nümunesini Baş· 
mlidürlükteki mübayaat komisyonuna müracaatla görebilecekleri 
ve münakasa günü saat 14 te evrakı lazımeyi müstashaben mez
kür komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Satılık köşk - Erenköyünde Sua
diye hnt boyunda dokuz odalı YA.si bah
çeli köşk kiralık Ye satılıktır, Taliplerjn 
ittisalindeki köşke müracaat eylemeleri. •t _ _______________________________ .../ l~t 

licoret ue i~rnç mollorı ue 11~0 mo~~eleri 
muayene ve ta~lili 

Hususi fırma ve ticarethanelere ait olan her ne•i Malların ve 
gıda mallarmınm ücreti mukabilinde tetkik ve tahlili Sultanah· 
met'te Ticaret mektebi alisi binasmd~ tahlilatı ticariye labora
tuvarı tarafından yapılmaktadır. 

Tarafeynin muvafakati suretile hakemlik dahi kabul olunur. 
Telefon: lstanbul, 1731 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncii Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat vardır 

15tanbul Ziraat bankasından: 
Karyesi Mevkii Numarası Cinsi 
Maltepe Badat caddesi 13 Hane 

,, Mektep 13 ,, 
,, Hat boyu 7 Köşk ve çiçek bahçesi 

Pendik Badat caddesi 609-11 ,, ve meyve ,, sahilde 
.. Gayrı mubadillere ait balada evsafı yazılı emvalden 7 numarah köşk 1 haziran 931 ve diğeri~ 

rmm 18 mayıs 93 [ pazartesi günü saat ıkide ican bilmilzayede ihaleleri yapılacağından taliple' 
yüzde yedi buçuk pey akçelerile beraber ihale saatine kadar bankamıza müracaatlan ilan olunur• 
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Bi Krem 

" ıu Diş macunu o Ruj 

fj Südo·ro·no 
E:.:! 

~ 

IJ Podra 
fi 
l~ Briyantin . 

Pertev Müstahzaratı 
FABRiKASI 

PERTEV veŞeriki 
Memleketin en eski ve namdar 
Müstahzaratı ıtriye ve tıbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak ciiilatl 

Losyon 

Diş to.ıu 

Esans 

Kozmati~ 
~ -= 
I~ , 
Ö Kinin-Karbonat ve sair devai komprimel~tJ t 
f\Herzevki temin ve tatmin edebilecek nefis müstahı9'Ş' 
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