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liyor. 

Kanun bu busuıta ıiıleri va
:ıifedar kıldığı için heyeti aliye
ni?i fevkalade içtimaa davet et
tim, tefti~ heyetini intihap buyur
manızı rica ederim. 

Muhiddin Beyin sözünü bitirip 
\'erine oturmast üıerine reis: 

- Bu hlsusta müzakere edi
. ecek bir nokta var mı? 

Diye sordu, azadan ses çık
madığmı görünce ifave etti. 

- Verilmiş bir takrir var, 
ukuaıua! 

Kitiplik mevkiini işgal etmek-
\ c olan azadan Aptülkadir Ziya 
B.içtimadan evel bir çok imzalarla 
riyasete tevdi edilmiş olan tak
riri okudu. 

Takrirde deniliyordu ki: Meb'us 
" ntibabı hakkındaki kanunun 
onuncu maddesinin tadili hakkın
da çıkanlmış olan kanun ahkamı 
mucibince intihap teftiş heyeti
nin villyet daimi encümeni ba
sile belediye meclislerince mün
tebap azadan teşekkül edeceği 
bildiriliyor. 1stanbulda vilayetle 
belediye tevhit edilmiş olduğu 
için bizim daimf encümenimiz 
hem villyet, hem belediye aza
sını muhtevidir, bu sebeple in
tihap teftiş heyeti vazifesini 
g&rmiye kanunen salahiyetlidir. 
Ayni zamanda bu heyet intihap 
laaliyetinin başlad1ğı gündenberi 
muameleye vaz'ıyet etmiş oldu
ğu için bu ite liyakatlidir. Bina
enaleyh intihap teftiş heyetine 
daimi encümeni teıkil eden Na
kiye Hammla, Cevdet Kerim, 
,,:.vni, Tevfik, Suphi, ihsan Na
mık, Şerafettin · Beylerin intiha
bını teklif ederiz. 

Tal<ririn okunması üzerine 
lıadan Emin Ali B. söz aldı: 

- Bu teklif maslahatın hüsnü 
tanzimi noktasından doğru ve 
pratiktir, fakat nassı kanuna 
nutabık değildir. Kanun, daimi 
~nCÜmen azasının e4J31CO İntihap 

teftiş heyetine dahil olduiunu 
~ylüyor, onlan yeniden intihaba 
lüzum yok. Ancak kanun tefti~ 
heyetine belediyeden de aza ıe
çileceğini ve teftiı heyeti azası 
adedinin de onu ieçmiyeceğini 
bildiriyor. Şu halde biz ıimdi, 
daimi encümen sekiz kişi oldu
ğuna göre ancak iki kiti daha 
intihap edebilirfz. 

Emtn Ali B. ıiblerini bitirince 
kili? AptDlkadir Ziya B. bu 
huauıta\ci kanun maddelerini 
okudu. M&teakiben takrirde 
imıuı bulunanlardan Necip B. 
ıaz alarak kanunda encDmeni 
daimi luaanın teftit heyetinde 
tal>il aza sayıldığını, talcrirde de 
teftit heyetiııin bu zevattan teı· 
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ki lı istenildiğini, binaenaleyh 
arada bir tehalüf olmadıjını 
söyledi. Emin Ali B. noktayı 
nazarını tekrar etti. Mustafa B. 

daimi encümen azasının teftiş hey
etinde cabii aza olduklarma göre 
yeniden intihaba lüzum olmadı· 
ğını söyledi. Avni B. takrir ile 
Emin Beyin mülaleası arasında 
fazla fark bulunmadığı mütale
asını ileriye sürdü. Nazmi Nuri 
B. ••Takrir ile kanun arasmda 
mubayenet yoktur, takririn ay
nen kabulünü r:ca ederim.» de
di. Müzakerenin kifayeti reye 
konularak kabul edildi. Takrir 
reye konuldu. 

Reis - Efendim, reyı ışari 
ile... Kabul edenler el kaldırsın· 
lar. Ekseriyeti aıime ile kabul 
edilmiştir! Ruznamcmizde konu
şulacak başka şey olmadığından . 

Bu sırada Muhiddin Bey · 
yerinde ayağa kalkmıştı, Reis: 

- Buyurun, efendim. 
Belediye reisi - Heyeti ali

yenize intihap muameliti hak· 
kında bir iki söz arzetmek iste
rim. Defterler pek kısa bir za
manda temamen tanzim ve ten· 
sik edilmiıtir, intihap muamelesi 
mibaniki bir tekilde iılemiye 

baılamııtır. Bu huıuıta mahallit 
ve köy ihtiyar heyetlerinin göı
terdikleri faaliyet ve kıymetli 
mesaiden kemali memnuniyetle 
•e kemali teteklıürle bahıediyo• 
rum. 

Reis - Efendim, siz de bu 
takdir ve teıekküre tabii ittirak 
ediyorsunuz, değil mi? 

(Hay hay!.. sesleri} 
Reiı - Efendim celseye ni

hayet veriyorum. 
Şehir meclisinin fevkalade iç· 

timaı on dördü yirmi dokuz ıe
çe bitti. Demek ki on dört da
kikanın içinde toplanılmış, konu
şulmuş, münakaıa edilmiş, karar 
verilmişti. 

Hazırlıklar devam ediyor 
Mahalle mubtarlanna defter-

merin tanzim Ye ikmali için veri
len mühlet dün gece yarısı bit· 
mittir. Dlln geç vakte doğru 

heyeti teftiıiye umumi "atipliğine 
bütün mahallelerin defterleri 
gelmiıtir. Belediyedeki 70 dak
tiloya ilAveten dün vilAyet umu
mi mecliı salonunda 26 daktilo 
daha çalaınuıbr. İf, Ziraat ban· 
kalarmdan ve kız, erkek, ameli 
hayat mekteplerinden gelen tale· 
bclerde dünkü meıaiye itlirak 
etmiılerdir. 

Osmanlı bankasından, elektrik 
tramvay tirketinden de daktilolar 
yardıma geleceklerdir. Bu,Un 
cuma olmaıına raimen bütOn 
daktilolar ve memurlar çahtacak-

Fethi Bey 
Tekaüt maaşı bağlan· 

maıını istedi 
Ankara, 12 (TeJefon) - Gü

müthane mcb'usu Fethi Beyin 
kendisine tekaüt maaşı tahsisi 
talebinde bulunduğu söylenil· 
mektedir. Fethi B. evvelce Baş
vckillikte bulunduğu için kendi
sine tahsis edilecek maaş 

yeni tekaüt kanunu mucibince 
yüz elli lira kadar tutacaktır. 

Erzurumun kurtuluı yıl 
dönümü 

Erzurum, 12 (A.A) - Erıu
rumun kurtuluşunun 13 üncü yıl 
d~nümti halkın parlak . tezahü
ratile tes'it olunmuıtur. 

BUyUk halaıkira halkın minnet 
ve şükranını ifade eden nutuklar 
söylenmiıtir, fehir baıtan baıa 
donahlmııtır. 

Çankın umumi mecl iai 
Çanlcm, 12 - (A.A) Umumi 

. Mecliı içtimalarını bitirmiı\ir. 
Bütçe yarım milyondur. 

Saifet 8. W:oıkova sefiri 
oıuyor 

Ankara, 12 - C. H. F. ıabık 
umumi kltibi Saffet beyin Mos· 
kova sefaretine tayini tekarrür 
ctmiıtir. 

Moıkova sefiri Hüseyin Raııp 
B. de şimdilik Ankaaya çağrıla-
cak Varıova veyahut Klbil 
sefaretlerinden birisine tayin 
edilecektir. 
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Mühim 
Bir 
Kanun 
Mübadele işleri 
kat'i surette tasfi

ye edi1iyor 
Ankara, 12 (Telefon) - Millet 

Meclisi bütçe encümeni mübadil-
ler için hazırlanan ta.sfiye kanu
nu üzerindeki tetkikatını bitir
miştir. Llyihanın birkaç gün 
içinde kanun şeklini alması bek .. 
Jenmektedir. 

Kanunun esas hukümleri şun
lardır: Mübadillere verilmiş bu
lunan gayri menkuller uhdelerin
de kalacak, taksim edilememe
sinden dolayı fazla verilen kı-

sımlar iıe borçlanma kanununa 
göre ödenecektir. 

iskin kanunundaki nisbetler 
bu yeni kanunla yapılmak iste
nen tasfiyeye esas olacaktır. 

HenUz istihkakını tamamen al
mamiı veya biç almamıı olanlar 
için mübadil emllki veya evvelce 
sablmıı mübadil emlikinin tak-
sitleri karıılık tutularak kendi
lerine bono usulli tevziat yapıl-
ması en kolay ve en adilane bir 
usul olarak dütünlllmüştür. 

M. Meclisinde 
Dün müzakerelere 

devam edildi 
Ankara, 12 ( A.A.) - Büyük M. rıl~ 

lisi bugün rei vekili Rafet Be);n ti' 
:ras etindc toplanarak memaliki ecnt 
biyeye gönderilmek liLere lzmir ıUJ" 
l'Üğüne göndeı-ilen adi mermer t:ışta· 
rından alınan cezai naktinin affı 1'~ 
kmdaki mazbatanın biıinci müıaJ\trf' 
sini yapmı~tır. 

Askeri memnu mrntakaJar kanuıııt 
na ait tadilat ikinci müzakere iııd' 
kabul olunmuştur. Huna nazaran rratl 
klh· kanunun 14 üncü maddesi şu ff 
retle tadil olunmaktadır: Her tt1' 
barut, hartuç, mtl'addr inCHakiye, flOI 
halu n sair mevaddı nariye ve iştiİ 
ye muhafazasına tahsi kılınan cer" 
nelik terin nsair bugibi tehlike ti bin• 
depoların mermi dolduran ' 'e boşalf 
imalatanelerin ,.e endaht po1iıonJI 
nm muhafazaları idn mezkur müel 
sat etrafında muh~faza sütrelerinl 
itibaren dairenmadar 100 ilii 200 rtJ 
re) e kadar imtidat eden emniyet n1 
takası dahilinde bunların muhafaz• 
na tahsis edilmiş olan askeri kıtaatt 
başka hiç bir kimse bulunamaz. ti 
mesafe dahiJinde gayri menkul eml 
sahiplerinin hukuku birinci maddJ 
(A) fıkrasındaki esas dairesinde uJ 
olunur. 400 metreye kadar olan J 
dahilinde de yangın tehlikesi tevlit 
decek inı-aat n iddiharat memnudııl 

Meclis pazartesi günü toplanactf 
tır. 

Gandinin beyanatı Fırka umumi kongreıi 26 
niı•nda bı,lıyaoak 

Abmeciabat, ( A. A) - Gandi Ankara, 12 - Fırka umuıof 
lngiliz muhafazakar fırkasının 

kongresinin 25 nisanda içtint,. 
"""fB!llıoınnııu_____ ,,...,,, Hindiıtanda toplanacak yuvarlak tahmin edilmektedir. Bu mUbi-' 
lardır. Hey'eti tefticiye bütün k f · t• k t · 

Y masa on eransına ış ıra e mı- içtimada halkı alikadar eden bOtf 
defter mevcudunun üçte ikisini - · kü f k · 

yecegme ve mez r ır anın sı· meseleler aörüşülecek Gazi f'fJı. 
tetkik etmit ve bu defteler tek- t• d · M B Jd · t e 

yaae ıne aır · a vın ara· irat edecekleri nutukta birin 
sir edHmittfr. Hcy'eti tcftitiyc f d k' b t · 

ın an va 1 cyana 1 memnum- kongreden bu güne kadar görO' 
dün aece yarısına kadar yardımcı tl k 1 d ... ·· k'" b b _. 

• ye e artı a li'Jnl çun u u e- len ve gö;ülccek işleri iıar• 
arkadaşlarla birlikte defterlerin t k l h' d yana ın ongre ı ey ın e sar- buyuracaklardır. 
tetkikine denm etmiştir. Pazar fedilec~k kuvvetlerin ne gibi J 
olmazsa pazartesi günü defterler şeylerden ibaret olduğunu anla· Ankara, 12 - Fırka umu 
her tarafta ayni saatte asılacak· mlya imkin hasıl edeceğini ıöy- katibi Recep B. geç valuılarf 
tır. lemiıtir. kadar meıgul olarak çabıntık" 

Mülhakattaki defterlerde kaza tadır. Saffet B. de kendiıi111 
bey'eti tcftiıiyuine temamen ve· Gaudi kongrenin her türlü yardım etmektedirler. 
rilmictir. MUJbakatta da deft•rJer münafıkça hareket tarzını gayet ~il 

., " F'ırke b•tkAtibi ameliyet *' . ...ı 
aynı sıünde as1lmış olacaktır. • şUpheli nazarlarla göreceğini be- Ankara, 12 - Fırkd bqkll•~ 

DJ.g" er vı·Jayetlerde yan et mit ve demiıtirlci: z· B 'f . b d .. eli' 
ıya • vazı ~·' aıın a apa .. 

Ankara, 12 (Telefon) - Vili- "Muhafazakarların mahut te- aitten birdenbire rahataızıaıı-' 
yetlerden Dahiliye ve"i!etine ge- minal maddeleri hakkındaki en- ~e derhal haıtaneye kaldmla~ 
len malumata göre bir çok yer- dişel~ri haklı ve doğrudur. Çün- ameliyat edilmiıtir. Ziya be1' 
)erde birinci müntahiplerin def- kü kongre Hindistanın menfeat- sıhhi vaziyeti iyicedir. 
terleri tamamlanmıf, Bursa, Kırk- lerioe uygun olduğu açıktan izmlrde intihap defterıerl 
fareli \e Tekir dağında da cet- açığa İıpat edilmiyecek herhan- hızırlendı 
veller talik edilmitlir. gi bir teminat maddesini kabul İzmir, 12 _ intihabata J 

Eskitebir, Seyitgazi, Sivrihisar, etmiyecektir • defterler hemen hemen tırtl. 
Emet, Tavıanh, Kütahya ve Si- Londrada müzakere edilen men hazılrlanmıı gibidir. i~ 
mavda defterler teftiı heyetine teminat maddelerinin Hindiıtan nüfusu hayli artmıt bulund~ 
verilmiıtir. Kayıeride defterler menafiine muvafık olmadığı ise için bu defa .3 meb 'uı f aıla t" 

yarın asılacakbr. ıüphesiz bulunmaktadır . ., kacağı tahmin olunmaktadır· 

niz kıımet olursa ıöyle. Bizimle nuz? Hayli müddetten beri bizi Ü· ~i midir? Kim bilir? bu huıutt' .~ 
uiraımaaın. Benden evvel burada zen müıkül muamma kendi kendi- kik istatiıtikler tutulamadıl• ~ 
birkaç kadın daha hap1etmitıiniz. ne halJoluverdi. Her mütkülü? bir riyazi kat'iyetle bir fey dell'f(d' · 
B. k l d b l zamanı vardır. Onu beklemeh .. 
ırço emmare er en unu an a- Ç I b" 8 b · k l d b Lakin tevatürlere bakılırsa k• 
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ım. zava ı arı ne yaptınız. e .. . . k . tin menfi ciheti aalip görüniiJ'ttJ".• 
· ku 1 ı d" ıun eve gırmıyece yarın yme g~- • 

nı rtarmıya ge meıe er ı akıbe- I k "k B"" ··k H f H ııo -J 
tim ne olacaktı? Sizi affetmiyo· ece tı " uyu a~a. a ıza ·~ .. le ,,-• 

L A ti" k b d k Filoıof - lıi aceleye getirerek nunun bu ızdıvacmdan ~ ~ .,.J rum. ane ıyere ura an çı ıyo •Jı .,.. .. 
rum.. yanlıt har~ket. ettin. Faka~ tesa~ü! nun gör~nmiye~ek !.imdi!• oıd": 

hen orada .• Uzun Şevki gelirse ni· mı bırakacağız? H . t k tt"l 8 . .. yardım ettı. Bır de bu halın akımı kapalı agızla foyle ıoylenıf --: .. el emen evı er e 1 er. ıraz o- d" .. il h •• .,..,. 
• L-... d d' be • ··ıd·· ·· l lAI ufun maaza a B d v k na - .ı çın ~ır ın ıye nı o urur.. c a - Evet .. evet .. Ellerini çöz- lede bekliyen otomobile doldular. ·· - otan ıgm oca ' ~liıl,. 

Filesof - Peki relıin .. Bu cina· sek arkamızdan bin teamete kal- GeliFken arabada üç ki!i idiler. . - 4o - doıtuna varma .. Sarnuıaiı ...-.-... 
yet yuva11na dair ondan öğrenece· kıtır. Evin kapılarını açık bırakırız. Şimdi bet olarak dönüyorlardı.. lkı ıevdalı artık k~~ı koca ~ldu mitler kırk rün kokuıu çıkdl ~· 
iimiz çok e1rar var. Ayakları baih deiil ya. Sokağa Karanfil dadı koca bohçasi)e ua- lar. Fakat emeller ~rıtılı:nez bı.~ u- Hayırlı bir kadın olıaydr illr ~ 

J J"I ş·· h · N l d çıkar ilk raıreldiği adama kolları- larına zor yerletebilmiıti zaklıkta hayal ıeklınde ıken guzel sına yarardı Dağlarda barı' I" 
c a - up esız.. e er e ne- . .' d.. .. · . .. · dirler. Hayal hakikat olduktan ıon . ' ınif b~.v' 

ler. Akıl almaz §eyler... nı çoz urur. Fıloıof tofore: .. .. . . . . . . haydut kucaklarında gez tu"'" ,,,_ 
• w fcli.l merdivene yürümezden ev· K k ra bulun caz1besın1, sıhrmı kaybc- d 1· . d . utanıfor• ,,,tff 

Dadı yerınden kalkmıya ugratı· .. - oı a... d ına ge ınım emıye 1"1·~ 
Jor. Fakat yediği dirseklerin, tek vel arap karısına donerek: Dedikten sonra yanmdak1lerc er. . . . . .. .. . Bu meı'um ağızlı koe•. sif', 
melerin teıirile hala yanını belini - Senin bana yaptıklarını ha- dönerek: Bu ıkmcı kavufutta bır turlu bı- ıusturmıya uğraftıkça dah 
alamıyordu Tekerlene mekerlene piıane zindancıları canilere reva H t · d" B ribirine doyamıyorlard1. Bal ayı kı§kırarak· . ti . - aya ne acaıp fey ır. a· k l . F .. . · · . 1 iısı•" .Jt 
zar zor kalktı. Çarçabuk koca bir görmezler. Benden bulma Allahtan zan haftalar, aylar atıl ıe~er. Ba.· pe tat 1 geçtı. a_kat ~tekı aylar_• - ~en.im ıöyledık ;r rıııı" ~ 
bohça doldurdu.. bul.. Uzun Şevki ıekiz on ıündür zan da böyle yanm ıaatin, birkaç ne namlar vermeh? Sırke ayı, bı- ehemmıyetı var. Kulak_•. ~f 

f'ileıof Binli Betranı göstere· meydanda yok. Yakalandı ve ya• dakikanın içinde neler olur •. Şu ge ber ayı. zehir ayı .. Tatlı baılıyan kere arkaya atıp dinleyı~I· dif'I 
rek: hut ki yakalanmamak içÜt uzak bir çirdiği.miz kısacık zamanın içine evlenmelerde sonradan gelen hu hm elilem aleyhinizde ~e :i) 

- Bu karıyı böyle elleri bağlı tarafa ıavuftu. Bir daha ıörütme• 11lan vak'aları düıünüyor musu- kekr~mıilik, acılık umumen zaru· (Bıtttı 



= Tütün buhranı L Anadolu .. ;anoında j 
k ? c·ddi isJahata ba~şlandı 

l{armı,yo mu. ~nadolu ajans• umumı müdü~· 
T -t .. ·· ı ortada tüccar lü«üne tayin ediltn l\!uvaffak B.ın u uncu er • bazı 

kalmadı diyorlar Ajansın "kmal 
Tütün buhranı hakkında görüşınek n~k~anla~ınııbv ~ 

üzn-e içtimaa çağmlan ticaret odası ı ç ı ~ ugra! t •. 
tiittüncülük komisyonu dün eks~r~yet ve bır proıe • 
olmadığından toplanamamış, ı~t.ima ıırlacbğım Y • Z 
ha.şka bir güne bırakılmıştır. . llllfbk. Muvaffak 

Bu ictimada lktısat n Ma~y~ ve- B in c i d d i ve 
· k ··. e ıki ra· • 

kaletlerine gönderılme .. uıe;len bazı gayretli çahşmas• 
Por hazırlanacak ~e mustac. ....-ızel neticeleri-
tedbirler alınması ıstenecektır. d ~'"" • b 

T-t·· tüccarlarına göre piyaııa a· ni vermıye ••· 
ki b:b~:n ~·üzünden son sen~Jerde .. 46 lamıf, istihbarat 

k"l ·stır Tuc· 1 • ._ •• 
tütün taciri işten çe ı mı'.> . .' .. in· servis erıcsw.ı~ınc • . . 
carlar bu hakikate rağmen, tutun niıbetle takYıyc cdılmııtır. Mu· 
hisarı müdürü Behçet Beyin (ortada vaffak B. bunlardan maada baıı 
buhran yoktur) ifadesine ha~re:r· et- merakh hav~disler de . verm~yi 
rnekte ,.e unları söylemektedırl · d programına ıd'ıal etmıı ve ılk 

_ Behcet B. ortada buhr~n ~!ma ı· nümunelerini göndermiştir. Bu 
• l\leoı:Jrnr bır soz var· b b. h ft d d' irnı ileri sürüyor. .,, . h lifler tecrü eye ır a a evam e ı• 

dır. (Harp bitti, c;üı~kü mu: nzer. Jecek ve netice alaka uyandırıcı 
kalmadı) derler. Bu ış te o~ağ ea "ö· mahiyette görülürse ajans Roy• 
Ortada tütün tüccarı kalma ' m .. :;ü terle mukavele yapılarak bu ser· 
re Behret Beyin buhran yoktur "

0 
• vislerede devam edilecektir. 

de doğ;udur. Ajansın havadislerinin zengin· 
Adliyede. leştirilmesi zımnında Deyli Meyil 
·sı·r seyrüsefer servisı ile cenubi Amerika servisini 

temin etmesi için de çahşılmak-

m em Ur U tadı_r_. --------

K6prü ii•tiinde b~r .. s~bcı 
çocuju yumrukla ııı ·ıad~· 
dile mahkemeye verı ı 

lstanbul ikinci . ceza m.abke
tnesi zabıtai belcdıye seyrüsefer 
memurlarından Hakkı Ef. aley
hindeki bir davayı rüyete baş· 
Jamı,trr. . 

Kend si, köprü üzerinde Mus
tafa isminde 16 yatında bir sey· 
yar satıcıya yumruk atmakla 
maznundur. Mahkemede istiçvap 
edilmiş: "Kat'iyen vurmadım, 
baıka bir işle meşgulken, çarp· 
bm, yer~ düftü. Eğer yumruk 
v..ura.aydım, bir yeri zcdelenirdi. 
g.,.aen yumruklamak için sebep 
de yoktu,, derai9, 9ahitlerin ifa~ 
desi okunmuştur. Bunlardan ls-
tanbul ikinci ceza mahkemesi 
azU1ndan Baha ve avukat Hüı
nü B. ler, çocuiuo yumruklandı· 
ğını teyit ediyorlardı. Mahke
mede dinlenilen bir şahit de ken-
<lisinin bir fey görmediğini söy
lemiıtir. 

Mahkeme, davacının celbine 
lüzum gormUf, muhakemeyi baş
ka güne bıral<mı~br. 

Ticaret bo uıında 

Belediyede 

Tüiüiİcak iıhtiıtiklerin 
nevi1ırı 

Belediyenin yeni istatistik ta
limatnamesine göre 34 nevi ista• 
tistik tutacağım yazmışhk. Tutu
lacak istatıstikler şunlardır: 

Hava vaziyeti, öJüm. ıu istih
laki, ıa bıta vak' aıarı, beledi ve 
cezaları, gıdai tahlilJer, havayici 
zaruriye fiyatları, şehre giren 
kasaplık hayvanlar, balık istihsal 
ve istihlakitı, mezbaha faaliyeti, 
fenni tathirat, mezat idaresine 
tarsinat, idarei hususiye teavün 
sandığının faaliyeti, inşaat ve 
tamirat, havagaıı, elektrik istih
llkao. 

Bunlara ait olan cetveller ali· 
kadar şubelere gönderilmek üze· 
redir. 

Maaritte 

~faarif vekiJi Esat B. 
~ehrinıize geliyor 

Bir habere göre Maarif vekili 
Esat B. yakında şehrimize gele
rek mekt~pleri ve maarife ait 
müesseseleri teftiş edecektir. 
Maahaza bu hususta resmi ma
lumat yoktur. 

Bu ışe ıiz de şaşın ! 

Rahip Efendiler 
kaçıyorlar nu? 

Rahip efendiler ka~ıyorlar 
mı? 

Hırlstiyanlık bir lokma bir 
hırka der amma, bizim mem· 
lekete gelirler sellemehfuJse· 
Um devlet mallarına konar
lar, Lazarist rahiplerin!n 
iki milyon liradan fazla dege 
ı·i olan emlc\ke naı:ııl el attık
larınr bilrniyen ka1m~dr. 

Bugünlerde ,·eni hır haber 
daha me\.·dana "cıktı. Bu pa· 
paslarda~ adliye ile . alflkası 
olan bazıları birer, bırer orta 
dan kayboluyorJarmıı;;. Tür· 
kiyeye gelip de,·letin mahna 
konan. yalan söylemiyen, f~· 
nalık etmiyen bir dinin mu· 
heı:ıgiri sıfatile insanlar arasın 
da~dolaşan rahip efendilerin 
günden güne başJıya11 tagay
yübü dikkate Hıyıktır. He~ 
doğru ı-öyle, hem iyilik et dı
ren in ·anların henı başl,aSl· 
nın malını zaptetmesine hem 
de adliye takibatından ~ur • 
tuJmak idn fiı'arlarına sn de 
!':a~ın 

Biz de ıaealım! 

Ticaret ofiıinde 

Bir haftada ihrı9 ettiQimiz 
mıllır 

Harici ticaret ofisince yapılan 
bir istatistiğe göre 1 marttan 
7 marta kadar son bir hafta 
içinde istanbuldan muhtelif mem
leketlere 181,000 kilo arpa. 21 
sandık afyon, 6000 adet yumurta, 

98 çuval kcbuklu 33 çuval ka· 
buksuz fındık, izmirden 202,000 
kilo arpa, 11,141 kilo hah, 

130,998 kilo pamuk, 36000 kilo 
incir 509,321 kilo zeytin yağı 
ve Bursadan 21,550 kilo ceviz 
kütüğü ihraç edilmiştir. 

Bu sene portakal mehsulünıüz. 
qok iyidir 
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Ticaret Bonaaında ( . 1 Memleket haberleri 

Haysiyet dıvanında Eskişehirde 
bir mesele bir facia 

Teşkil edilen hays:yet 
dün toplanmış .,.. borsa 

divanı 
lTFAIYE f" Tl\f \ND \l\'I 1:' \lK heyetı 1 

tdl~ Hin \DERl.Nl T \B \~(' \ iLE idare reisi F ur
tun zade Murat 
bey ile bonanın 
manevi tabsiye· 
tini tahkir etti· 
ği iddia olunan 
mu ba y a a cı lar 
birliği reisi Nu
ri beyi dinle
miştir. 

Nuri bey kim
seyi tahkir e\:- f urtun zad~ 
mediğini s8yle- Murat Bey 

miş ve Murat beyin istediii tar
ziyeyi vermekten istinkaf etmiş
tir. Bunun üzerine haysiyet di
vanı müzakereye çekilerek şa
hitlerin ifadelerini tetkik etmiş 
ve neticede muvafık bir hal tar
zı bulunamadığından meselenin 
mahkemeye intikaline karar ver
miştir. 

't m " or.uııımt" 
Esldsehi rde itfub e t,um:ı nda nı lf ı f. 

zı BP}"İn Y-a) ıf ı,arnl.tel'li ohm J,;ı . 

in biraderini fahanra ih• öldürdliğü 

mukacfdl'ma ) ıızılmı ştı. )lahalli ga
zetelerin hil,fı) e ine ;;öre llıfıJ 

Ilc) in kain hiraded \hmct a::-1.er 
kncağıdır. Her ı.:ün l'\ de aklanrnnk· 
ta n~ rakı i ip e\ dek ileri tehdit ederek 
kfıh herl,esi l c,..cceğini 'c 1,fth C\ i ya. 
kacağını Ö} lemct,fl'dir. 

.\~ahi hir adam olun Hıfzı R. i.;;c 
Ahmcdi :-ouhc) e te::.lim icin hazıı-lan

mr.;; H onun rezaletlerine kaı·ı;;ı elin
den bir kaza cıkmaması için bir hafta 
e\'C gitmiyerrk garajda ) atmıştır. lt'a· 
kat hu sefer mcrdanı hüı;bütiin boş bu 
lan Ahmet Ne iki giiıı e\ i yakmağa 

kalkmıs hu rnziyd kar:;asında Ilıfzr 

Beyin zcHe ile cocukları n \.'alide i 
garaja J,o,.,araJ, ı,e) fi) eti bildirmişler
dir. 

Bunun iizerine e' e dönen Hıfzı .Bey. 
le Ahmet anısında bir münakaşa. baş. 
lamı~ Ahmet Jlıf7.ı Be) i yumruklama· 

Limanda ğa haşlayınca Hıfzı B .kendini mUda· 

Şirketi hıyriye , ve Hali9 ücret- ~aa .. i~i~. a~~ş etıniı;;, H· kain biraderini 
1 . eskisi gibi kılaoıktır oldurmustur. 
erı h·ı·ı ı· k · 

J · 11 1. .1aı·ı ta llıfzı B. ı a l:tr<' po ıs rner eııne 
Q • k ti laynye a ıc vapur.ı , · 
~ır e k d' k ~. toplan l(iderek 'ak'ını haher \ermi~ ve teslim 

rifelerini t~tkl·i _e en ·om~sykon ka. olmuRtur. llıfz.ı Bey in beyninde nlıt· 
mrş l·e tarıfe erın aynen ıp asına '· . 

1 
b 

1 
d 

· B'I t ·· t) • d t""n lıaı·ebeden Jrnlma hır \Ul'~Un l1 Un U· rar nrmi~tır. ı e ucre erm e ~ · . 
' '• ğundau tehyu· anında. lıu kur~un ha-

ıilat ümidi kalmamıştır'. . . reket etmiş H bethaht adam kan kus-
Komisyon aza.sın dan Tıcaretı ba~n· mağa başladığından Jıa5tane) c kaldı· 

ye müdür mua,·ini Feyzi Bey tarıfe· rılmıstır. 
Jerin pahalı olnıadığıııı söylemi~ n' de· .. ee 

mişti;1;1~~ten eni 'l'arabyaya .ı kuruşa Adana An1erikan n1ekte-
giderdik. Bugünkü tarifelerle ıs ku· hinde dıkkate değer 
ruşa gidiyoruz. Halbuki aradaki pa· hadi~eler 
ra farkrna göre :JO kuru~a gitmek1iğ i- .Adaıa .Amerikan kız mektebinde 
miz la7.ımdır. Binaenaleyh tartfeler muallimelik eden hir türl\ kızının t~ 
fazla değildi;·,,, nassur ettiği hakkında hir dedikodu ol 

Muhtelit mübadelttde 

c-~miyetlerin takdiri 
iki hey'et dün •abah Yu-

ispanya tıcaret mümessilimizin nanistana hareket etti 
bil~irdiğine göre ispanyada bu 

cluğunu yı.ızmıştık. Diin gelen Yeni A
dana gazcf.l>sindc okuduğumuza göre 
mesele maa rire temas etmiş ve maaı;f 
emaneti tarnfrnd:ııı t:ıhl,ikata başlan

mışhr. 

:ııuallime Jıanım da hu mziyet kar
şında rnı.ife inden istifa ederek 'ekil
miştir. Fakat me ele bununla kalma· 
mıs ve mektepteki 1alehe hanımlardan 
hazılnn tarafından ı-efikimize şayam 

dikknt bazı m('ktuplur gönderilmiştir. 

ıene limon ve portakal mahsulü Epir veTesalyada gayri müba-
dillerin istihkaklarını tesbit edepck azdır. Havaların souk git-

k l cek olan iki takdiri kıymet eki-mesi, fırtınalar bütün porta a 
Pi dün sabah Yunanistana hare-

mahsulünü harap etmiştir. k 
ket etmiştir. Şarki ve mer ezi 

Diğer taraftan Dört yoldan Makidonyaya gidecek diğer iki 
gelen haberlere göre de porta- Ekip, beuberlerinde götürecek-
kallarınuza arız olan hastahk 

leri dosyaların tasnifi bitirilemetarnamen tedavi edilmiş, fiatlar Hakkı huz;,; 22 bın lir• deO ı 
2300 lira imıt. 

Yeni ticaret borsasında oizamM 
namesinin hazırlanması için y~
ptlan içtimalarda az~Y9: v ?2 bın 
lira hakkı huıur verıldıgı bak-

f diğinden hareketlerini yarına te-
POST AN EDE BİR HADİSE yükselmi,tir. Yalnız son ha ta 

VE 'fUTULAN ZABIT içinde Dört yoldan 27,434 paket bir etmişlerdir. . b 

nu mektuplarda mektepte türkterin 
her 'esile ile tnhkir P.dildiği ve her Rll'. 
her zaman için tiirklüğii rencide ede· 
cek sözlel' sÖ) lrncliği hildirilmekte \'t 
türk talcbt')e zorla inci! okutturnlma~ 
..;rndan ı;ıikfı) P.l eclilıncldedir. 

kuıda bir iddia olduğunu .yazoııt 
~e borıa umumt katibi Nııamet
tin. Ali beyin meseleyi tel.kik 
ettirdiğini ilive etmiştik. Nıza· 
m;tun Bey dün hakkı hu~r 
rnıktarlarını tespit etmit ve bır 
mulı~rririmiıe demiıtir k!:. 
•Nrzamnanıenin ibıarı ıçın bor-

uda on sekiz ve ticaret odasın
da beı içtima yapılmış hakkı 
huzur olarak 2300 lira verilmiş· 

tir. Binaenaleyh niıamamenin, 22 
bin liraya mal olduğu doğru 
değildir.» 

Cemiyetlerde 

Iıtınbuı liıtıi mezunları 
cemiyeti kongresi bugün 

lstanbul erkek lisesi mezunlara 
ce~iyeli kongresinin ikinci cel
•eıı bugün yapılacaktır. Bu top· 
lantıda nizamnamenin mütebaki 
?'•ddeleri tesbit edilecek ve 

tıdare hey'eti intihabı yapılacak
ır. 

Dokurnacılırın intihabıtı bitti 

1 
E•velki gUn başlıyan dokuma· 

h~br demi yeti idare hey' eti inti
Re } .lln bitirilmiıtir. 
y .~ erın ~as~ifin~e yeni heyete 
1-filni-a Hılmı, Omer. Hüseyin 
Vah 

1
' Ahmet, RO!cep beylerle 

latıl •n efendinin seçildikleri an-
llaıft.u. 

İşittiğimize göre dün akşam bu·· ... u"k 1 Garbi Trakya Ekipi ıse on eş _ , portakal ihraç o unmuştur. d k · 
postanede bir memuı· ile mektup , er. gün sonra hareket e ece tır. 
mek istiyen bazı zevat arasında bir h1.- Daı-ültünuıda Ekiplerin Yunanistanda ki fa-
diı:ıe oJmuştur. aliyetleri üç ay kadar devam 

.Memurlardan Celal Bey tatil za- Divan pazar günü edecek, emlake konulan kıymet-
manı geldiğini !'!Öyliyerek mektupları f f d t t 
kabul etmek i. tememi • hnlk daha ta- top anaca { ler bono tevziatın a esas u u-

til zamanına on daikka buJunduğunu Muallim Rasim Ali Beyin lacaktır. 
söyleyince araJarında münaka~a çrJt. yazdığı fiziyoloji kitabı hakkın- istihkakı olan gayri mübadil-
mıştır. da Tıp fakültesi meclisi tarafın- Jerin adedi 6000 kadar tahmin 

Mektup ,·ermek irin bekJi .. ·enlerden d'I kt d' Bunlar ara•ında 
:s J ddn verilen karar sureti henüz e ı me e ır. " Dr. Cemal Beyin müracaati üzeriue b ·· ı.:· ı· b 1 

d h Darülfünun emanetine gönderil- alacağı eş yuz om ırayı u an· işe poJis mü a ale etmi~ ,.e zabıt va. G · b d'll · 
rakasr tutu1muştur. miştir. Yarın emanete bildirile- lar vardır. ayrı mil a ı erın 

Cemal B .memurun kendisine haka. cek olan karar divanın pazar mecmuu istihkakları emlikin 
retamiz bazr sözler söylediğini iddia et- gOnkü içtimaında müzakere edi. müterakim iradile beraber 60 
mektedir. lecektir. milyon lirayı mütecavizdir. 

························································································~············································ 

( Çizgilerle fikirler: Muvalf akıyetin zevki 1 

Muvaf fakıyetfn zevki 

te ermekten fazla onun 

cadeledcclir. 

muvaffakıye·j Sporda hedef nasıl şenmek değil Je.j Muvaffakıyet, seciye zeka Ye kal ıili
yolundn mü· oy unu hakkilc o) na makta i e hayaft:ı l) etin imtihanıdır. ze,·t\ bu imtihanda 

,tu\affal,ı) et Le Ü/ Jedir. muvaffak ulmaktu. 

San'at müsabakamız 

bir kuponla .•. 
sergini; ;~güzel 
tablosunu becla va 

alacaksınız 
;llüstakil ressam r·c 1ıeykel

traşlarm /ll•yoğlunda istik· 
itil raddesinde 310 numarada 
bir seT{li açlıkları maUi.mdur. 
//u sergi miirıasebctile smı'atı 
frşrik için hfr miiıwbaka <rç· 
tık, gazetenin sondan ikinci 811 
rıılasmtfa bir k11po11 l't riyoruz. 
°rı'akdim ettiğimiz kuponla 11er
yige gidecek olem okuyucula
rımız bu lı.uponu göstererek 
yüzde <ili tcnzil_atla yani on 
kuruşla girebilcrekler ı•c içer~ 
deki beğendikleri bir tabloyu 
parasız almak ilıtimalini de 
kazanmış olacaklardır. llu da 
şu suretle olaraktır. 

l\.upon salıihi, esasc·n hep· 
sinin ÜzC'rinde numara olan 
tahlolnrdmr en bt•jjcndiğinin 
11umarasını kupona, etdrctıile 

beraber ynzat'ak '"' sergide 
f11ıluna11 ( I' akıl miisabaka) 
kutusuna alaC'aktır. 

Sergi kapandığı ::nmatı top
lana kuponlar tasnif <'dilecek 
re en çok brğerıilmi.o; olan 
tabloya r.cıı ı •crc11lcr arasında 
kur'a ~ckifrrc ktir. Kur'awn 
isabet <iliği okuyucumuza 
(VAKiT) o tablnyıı lıcdiye 
edecektir. nu tabloların kıy
metleri 150 il<> 300 lira arasın· 
dadır. 
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ingilizler Musul 
petrollarını niçin 

istemiyorlar 
!ÜH tarafı birinci -.anfada) 

ameliyata (935) senesi~den evvel 
bitmiyecektir • Binaenaleyh bu 
tarihten evvel Musul peh olları· 
nın itletilmeğe başlaması müm· 
idin görülmemektedir. 

Fakat aceba hakikaten (935) 
St:neıinde Musul petrollan işle
t l:neğe başlanacak mıdır?ingiliz· 
lerin hakim olduğu petrol şirke· 
~inin takip ettiği hattı harekete 
bıkıhnca bu da çok şüpheli gö· 
rülme~tedir. Zira Musul petrol· 
!arını ı~letecek olan şirket diğer 
muhtelif memleketlerde ki petrol 

n~denlerind~ alakadar olduğu 
ıçın Musul petrollarının iş!emeğe 
baılaması ile pıyasaya fazla 
miktarda petrol çıkması fiyat1a
nn dilfmesini mucip olacağını 
beaap ederek Musul petrollarını 
bir De\'İ ihtiyat malı olarak mu
hafaza etmek istemekte, müm
ktln olduju kadar Musul pet
rollannın iş'emesini tehir et-

. meği kendi menfaatine daha 

muvafık bulmaktadır. Bun • 
dan . dolayı Musuldan Suriye 
ve Filistin denizlerine kadar ya
t>ılacak boru yolu bittikten sonra 
bile Muıul petrollarının işletil· 

· muini şüpheli görenler vardır. 
Musul petrollara işletilmedikçe 

Tllrkiye de bu maadenlerden his
ıeaini alamıyacağı için bu tehir· 
den mütezarrır olacaktır. işte 
lıükümetin Irak hükumeti nez· 
dinde yaptığı teşebbüs bu vazi
yet ile alikadar olsa gerektir. 

TOrkiyenin Irak petroUarından 
alacağı hisse Iraka ait olan his· 
1enin onda biri olduğu.1a göre 
P.~trol madenlerinin ış 'etilmeme· 
sı.nden. dolayı frakın Türkiyenin
ı<•qt ,..betle zararı tabii on miıli 

ıw .fliladır. Bu itibar ile Irak 
lük(imetinin petrol meselesinde 
fürkiye ile müttehit bir noktai 
nazar takip etmesi kendi men

. . - .. 

Ha·bralar~ .'.:·~asında 
--___;.__· .....:.:....;..·· ·=:-· ~--==-·------.. ---

Zarureti vezin r 
Mektep arkadaılan :--- Sıntma huyu · - Olen Halit -

Yeni bir muhit 

lardan bazı bize tuhaf görünen parça· 
lar olurdu ki mektebe kadar gelirdi. 

Bu meyanda, o zaman müftüzade 
olan n sonra pederinin yerine geçerek 
meşrutiyette de meb'us olan müftü 
Mehmet Efendinin: 

Khrei arzı eylesem ber duş 
Bahri kulzem ederdi cuşü hüruf 

Beyti, biz çocukları pek eğlendir· 

mişti. Kamil Efendinin de bir beyti 
münasebetile şunu tahattur ediyo-
rum: 

- 20 - · ·Yazan : Ha/it,r Ziya Bu beyit şu idi: . , 
Rüştiyede geçen zamanı, hayatımın liye ederek: ' Şu bakkalın da heg gözüm görün 

en elim, ,.e kısa olma~ı~a rağmen en - Teşekkür et ki fena niŞan, alm~- di taze yağını 
uzun zamanlarından bırı olarak tahat· mrş rn da gözüme isabet etmedi? .. de- Gürianegtinı ümmetin ıulandırır 
tur ediyorum. miştim \'e gülüşerek bu vak'ayı da da· damağını 

Burada beşi geçmiyen arkadaı;;larım rılmadan geçirmiştik. Ben bir gün, ızharı fazilet se\'dasile. 
dan başkalarile ünsiyet dairesine gir- Hemen bütün diğerlerile mizaca sınıfta bir fırsat bularak ,.e elimde taş 
mek ol.muyordu._ Pek ge~ç yaşınd~ bia- görgüye, giyinişe, yürüyüşe, söyleyi~~ tahtanın üzerin~ yazı~mış b~. ~yti, 
man hır derde kurban gıden Evlıyaı.a- ait öyle farklar vardı ki araya bir tür sanki onun olduguna vakıf degılmışçe
d~ Mustafa Bey başta olarak bu n:ı- ıu kısaltrlamryan bir me afenin uzak- sine, göstererek dedim ki: 
dır arkad.~şlarr, yazıları bir yandan -sö lığını kurdu. Bir kıı;;mı müçtenip, bir - Hoca efendi, bu beyitte: gürsine 
~~rken dı~e.r .. ya~~~n tutuşan . elektrik kısmı h"ıkayit idi; bunlardan şikayet layıkile okunamıyor, vezin bozuluyor. 
ılanl~n. gı~ı. o~tulup açılan hır .ta~at- etmeğe bir sebep yoktu; fakat bir takı O derhal beni tatmin edecek bir ecs 
tur sılsılesı ıçınde arıyorum. lkımızde mı ~arahaten, husumetle, hasetle do- le ce,·ap verdi: - Onu burada gürisne 
~e .her '·esile il~ müh~~:ıseye tutuş~~~ lu, beni uzaktan bile zehirliyen gözl~- okuyacaksın, zarureti vezn için bu ca
ıp~ılası ?n~a hır dedıgınden asla d~n: rini her hareketin arkasından fırsat izdir. Size bunu Gülistanda izah etmiş 
mıyen hır ınada, bende .karşısındak.~nı beklercesine ı-aldırırlardı. Bana işitti- tim. 
mu!laka iknaa çalışan hır ısrara mun- recek tek kelimeleri, kainçrlryan kısa Ben bu zarureti ,·ezin metini o gü
kalıp olan Hamamcııade Etemle, dai· ı cümleleri olurdu ki bunlardan tnel- ne kadar farisiye mahsus zanneder· 
ma koşa~. oynıyan, taş atmakta şayanı lüt edebilecek nakibe maruz kalma- dim. 

Bel~ikalı doktorlar 
Gazeteler yazdı. 300 tant 

Belçika doktoru yakmda şehri• 
mize gelip tetkikatta bulun•" 

caklarmış. 
Tam yerinde ve zamaoıDdl 

bir seyahat doğrusu •• Hazır gel
mişlerken kendilerine metbd' 
"fiziyoloji kitabı»nı tetkik ettir 

sek ve «erken bunama ,, nao ot 
olduğunu, «veremin Fridman lf 
sile tedavi olunup oluoamıyacJ' 
ğmı»sorsak ... 

* • • 
Kadınlarin meb'uslul" 

Kadın birliği intihabata kachl 
larmda iştirak etmelerini teıni' 
ıçın hUkümete baş vurmdt 
Bendeniz bu işe taraftarım. fi 
kat, biri evli, biri bekar ~ 
dostum aleybtardırlar. Evli ''AtfJ 
kimse duymasın ,, ihtarile diy' 

ki: 
- Meb 'us olmalarına taraf ti 

değilim; yalnız bizim hanıad 
meb'us olmasına taraftarım. S 
sayede kadıncağız, ıöz söylem 
ihtiyacını mecliste tatmin edcııl 
evde "vır vır,, ını dinlemel 
Sonu sık sık dairei intibabiyf 

sine gittiği zaman ben ıerbef 
kal mm. 

hayret bir meharete malik olan l\fenek mak için muhatabı müphem kalırdı O tarihte lzmirde kıyafet, bazı me
şelizade Hüsniiyü hep~inden daha vii· fakat bilirdim ki muhatap benden ha~ murlardan \'e onların çocuklarından, 
zuh ile görüyorum. Her ikisi de lz • kası değildir; yahut ben ge~erken y~- bir de içtimai hayatlarına az çok te
mirin hazakat n haysiyetile mümtaz hut söylerken, okurken bipena bı'r is- ceddüt tohumu karışmış ailelerden bac; 
tabiplerinden olan bu iki dost o sene- tihza kahkahası arada me\"cudiyetine kalarında şal\'ar cepken, yahut bira; 
leri, bilmem tamamen tahattur ederler tahammül edemedikleri farkın intika- yenileşmeğe yol almışlarsa, elifi biçim 
mi? Mübahaseler Etemle beni daima mını alırdı. Eğer nhimlerinde ailenin le hafif bir paltodan müteşekkildi. 
darılmağa ve nihayet bir yarım gün nüfuzundan, mevkiinden gelir farzct- Rüştiyede azim bir ekseriyet bu son J.ı
devam eden somurtkanlıktan sonn ba tikleri nahoş neticelerden ihtiraz etme- yafetlerde idi. itiraf ederim ki kofah 
rışıp evvelkinden ziyade dost olmağa selerdi belki burada tahsile de,·am et· şalvarın hoşluğuna, ondan tevellüt e
sebep teşkil ederdi. Hü. nünün taş at- mek bence mümkün olmryacaktr. Fakat den endam ve hrram letafetine o zaman 
m?.kt~ki ~te.haretin~ bir gün burnuma kalbimde buradan kurtulmak ihtiyacı dan başhyan bir meczubiyetim \'ardır. Bekir dostum ise kısaca: 
mu~ı~ bır darbe ıle gele~ _çakıldan günden güne artan hir 9iddetle daima Izmirin gür kaşlı, iri gözlü, pembe - Amanın, diyor, bu işe kf 
~k ı~ı .anlamıştım. Bana ~~çbır z~man gülmeğ'e meyyal dudaklarrmda bir fÜ- beyaz tenli, mütenasip endamh, düz- dm parmağı karıştırmaylD l 
fıtr~t~nın ~al~~~~ından .. nıu~e;el_11ıt ha- tur takallüsü mühürleme~e başlıyor- gün bacaklı delikanlılarının, ekseriyd 1.JJpbı Jq,u 
şan ıgın hır kuçuk tecrubesını bı e yap du. üzere ma,·inin muhtelif renklerinden •111111111nı ınuıııınu111nnı111•1111t1nıııu•• "'"""""""""-"""'-~ 
tırma~~ş ola~ Hüsnü bu .kazadan ° de Gülmek ... İşte bir illet ki bu ya~ta. intihap etikleri iki tarafa hoş bir ahenk fiilleri şöyle bir ezber edilecek ve 
rece muteessır olmuştu kı ben onu tes· türlü matemlerden !'Onra bile hala be- le sallanan bu ko!alı şalvarları icinde, suretle fransızca öğrenilmiş olac~ 
-•-•tU•MUl9'N ___ l~l1"1111111111 • • • ~ " d"l kSJI' 
tam bana doğru döndü. Domuz yalda· nı _tuketmedı. O zaman bu.' benı hemrn başlarında hafif~e bir kaşlarının üstü- Dolu hır sofray~ da~·et ~ ı .m.e. ~ 
şıyor, çalılar sallanmağa haşladı. Bir daıma her ~ere sırıtan hır çocuk ya- ne iğrilmiş poşulu fesi erile, bellerinde sonradan gelmiş bır m_ısafır~ ı.kı ıd 
saniye sonra domuzun önüme çıkacağı pardr. . . . ikide bir~e ~oşanıp latif \"e tekrar bo- le arasında d~~acık hır ~e~ı ıste1'1 
muhakkak, tüfek C>muzumda bekliyo- l\luallımlerdcn bın. :Mustafa Efen· şansın dıye ıhmalkfır bir tavırla topla rek açanlar gıbı haftada ıkı saatJI~ 
rum. Taıp bu esnada yandan gelen bir di, aMbi bir llastalıkla mahil idi, ve nıtn uzun ipek Trablus kuşaklarilt>. fransızca dersine de ancak soku 
köpek domuzun önüne tıkıp sarpın içi fakrı hal~ni me~t>kfu1e bir sabırla taŞJ· kırnuzı diz bağlarile ta diz kapakları ceği bir müddet bırakıldı. .~ 
ne kaçırmaz mı... terbiyesiz köpek? yan bu bıçarenın başı daima sallanır- hiza~rnda gerilmiş bembeyaz tire çol'ap Bu hadise bende fransıuayr •·-İ 
Bu defa da bana oyunu köpek yaptı. dı. Bu !'ıntkanlığımın sebebi kendisi larile öyle bir rakı-edercesine hafifçe mek ihtiyacını kamçılamış oldu-~ 

Benden sonra domuz Samanlılı Ah- olamıyacağına kanaati kamilesi vardı sekerek yürüyüşleri nrdı ki bunu ha- dan başka pek ala biliyordum ki I 
~ .ASUK met Efendinin önüne çıktı, 0 da hakkı e!_bc~~e •.. ra~a~ ders esnasında ben t~beıı la görmek isterim. tanla r~~ili erbaadan hayat içi" 

'"":'":""~---~--_;,....;~;,;,;.;.;;,__ nı verdi. Bu domuz da büyük~e bir kalsum~~un ıçıne ~a.kknd~ .. d~ydug~~ (Bu kıyafetle lzmir delikanlısını daha muhım şeyler vardı. 
YaJovada domuz ra burçaktı. Birinci gün üç domuzla kölRev~ının '"e takdırın but.un ıfa~e~•.nı "Keklik lsnıail,. ıerlet'lıalı hikayemde Buna bir c;~re bulmalıydı; bej 

faati icabıdır. 

ye a\'det ettik. Çok yorulduk, fakat k.0> maki~. bera~er,. 0 gal_ıba_ malulı) e- tasvir etmiştinL) Mercan mektebınden sıbyan m~k Jı 
a VJ neş'emize payan yol..tu ... Bu öldürücü tınden mutevellıt hır .'"'~ım .. ıle bundan Mektepte en mühim mesele ayakkap ne, oradan Fatih askeri rüştiyesı"~ 

(
O f 

1 
yorgunluklardan sonra akşam köyde alınırmış olmalıydı dı hır gun bana: lar muamması idi Terlik getiren ya- lamak cesaretini gö termistim, el " 1 

. sıt ara ı Jncı unfada ı . Ol H n ~ · . ~ . J<ect 
zevkli bir avcılık yapacaktık. Sitl ._ yemeği Kadıköyünde Moda palasın sa - ~n, a 1

• •• • hut fotin giyen yok gibiydi; ve her Lı bu işe de kafi bir marıfet göSt ·ıa" 
man EfenCfi hakir olarak b • e: hibi Mösyö Korukli pişiriyordu. Yara- (Bu ulen telaffuzu lzmır fivesile rafında yere oturularak ders yapılan tim; ancak bu defa mecıcre mü J. 

• ~a•lactı karsı y·akadaki a k ;gr
1
r.madga maz mektep çocuklarına çok benziyen ulan tabirinin mu/ıaff('f bir şeklidir). yahut namaz kılınan bu binanın eşiği- ve paraya tevakkuf c,uyordu. 1

9 
.. ·,Q 

~ ' :. r a aş ar a 01 il ı·ı d d" · · k k · 1 ı · b"f · ,.e lı~ aralarında konf r b 
1 

d 
1 

. ., bu candan arkadaş bizler için cidden - en, a ı ... e ı, ıyı çocu ·sun. ni geçerken kunduraları pa.buçluğa br· da artı ıs '" nı ı ırmış --J 
'Bu esnada· de e et ansfa d atş ka hı _aı t. ::· çok yoruldu ... Akşam Çınarcığın sahil hoş çocuksun amma ille şu gülme hu- rakmak lazımdı. Bunun neticesile a· yeni bir ticarethane açmış oları i 

r ara rn a e ır u- 1 . b" ff k" t ·· id 
fek patladı Yal . K dk"" .

1 
.. Hü kahnsinde ne güzel Yakit geçiri)or- yun o masa... yaklarına bırer potin takamamış olan ma, eğer o ır muva a ıye tilll 

' U\'anın a ı oy u . B" d h . d d - 1 1 k. k . "d" . . k d d b fk . telkiJ seyin ,.av b.. ··k b" 
1 

. duk. Menu hep a\"Cılıktan oluyordu. ır en, onun ve mın e ogmuş o a ar, · ı e ·serıyet ı 1, mektebı çorapla r - remıyece ·se, e eme, u ı rı _, 
:x uş uyu çe ır azı ı 'urmuş- _ - d"" .. d... .. ·· h d k d k lk d B d tı k anıt' tu. Domuzu d .. ı--· .. d d Kadıköylü Hüseyin çarnş tüfek dolum cagını uşun ugum şup e en o ·a ar la yahut ~rplak ayaklarla dolaşırlar· me zım L u a mu a ·a • 

"•karmak . ~ du.~ tugbu skarp .ered en larından bahis a~tı. "Sizin fisekleı in üzüldüm ki. derhal gözlerimden ya~ dı. gizliden aktolunacak bir ittifaka 
111 

'.'r ıçın, or eş U\'Veth a am . . • . ' · .. :. bo d . b . ı k •· • · · 
)e se.-; enıyor u, ço şu- t k f · r g önderiniz di. ·) · d k .. ıçınde az barut var gaıt Bey, oyle dolu şan ı 'e u )aş ar ona en a'ı tt'mı · Rüştiyeden sonra ne olacaktı? Bu \'akkıftr. ~ 

kilr- ikinci postanın da fena kurulma o!maz. Tüfek pat!~~.' mı, tüfeği atan na ma ·~mına geç 1• • • • muammayı halJetmek Hizımdı. Menku· Bu ittifak pek kol~~lıkla ha! 
sına rafmen oradan da boş çıkmadık. bı; tarafa, av da -~~ur -~arata ),kılm~- Mualhmler ar~c;.ında. Kamıl ~fen<ti ben İzmir \"aliliğinde bulunan Mitut du, n mad~m ~ı t~h~ılımle ~e 
Domuz iki tane oldu. Fakat ı;ıa t t .k. lı ... işte dolu dedıgın boy le olur? •. ., Ne hoca bende asla sılınemıyecek hır tak· Paşa bir gün mektebe gelmiş n bura- lan dedemdı, hır gun hen hır ~ 
yi buldu. Biraz istirahat ,.e · y:me~t~~ den~r olur a ... Bundan !'o~ra İstanbul dir \'e muhabbet yadigan bıral<mı~tır. da derslerin ne kadar Mkim bir zemin mektebine gi:ehilmek ve birk~Ç 1. 
sonra bir posta daha yaptık. On beş- dakı a\'c! arka~-~şlara Huseyin ça~u: Pek münener fikirli, cerbezeli, nıa üzerine kurulduğuna bittabi derhal dik kazanmak i.çın evYeke. d.e~e~ı" /'iıl 
ilk sürü domuzların pe:. inden giden şun ta,;~ıye ettıg~ doluların reç~te:0;ını lümatl~, fariside ,.e türkçe~e vasi ikti· kat edere~ ~~na hiç. olmazsa bir fran- r~bi ol.~~ ~~r ~a\"a nkılının ıdfl 
kopaylar daha gelmemi ~ferdi, l-Jaı;;an verecegım. Mesela Ambarlıda bır hıl- darlı hır zat olan bu muallımden gerek sızca dersı ıJa,·e ettırerek kısmen çare sıne gotilruldum. ,, 
pehlivanın kopoyu "Timı,, ,e Şükrii ça dırcın curn.atasında n~. ~?ş olacak ... o sırada gerek ı-onraları pek !:Ok ist.i- bulmak istemişti. Bu dava vekili beni mekte~ i~ 
vuşun (Kastor) u son derece inatçı ~rl~ırcın hır tarafa tufegı atan ıırka f~.de ettim. ~amil Efendi ~-i~er birkaç Mektebin son iki senesine haftada zırlıyacaktı. işte ~ günden itıba ~ 
hayvanlar _ oldukları için domuzları ustu... şur mer~khsıle arasıra mulatafe tar· ikişer s:_ıat konmak istenen bu dersle yatımda başka bır ufuk açd~'' ..ı1 
dağdan daga kovalıyorlardı. bu iki kö ( Dcı-amı yarın) zında muşaareler de yapardı, Ye bun- 1-ıelki iki sene sonra ancak avoir ve etre Halit Ziya: U~~aAı .,,,, .. 

Pekten t 1 d
• .... 111UtlltllttUIHUUltllUU1itUt1QUUllUllmlJlftlltuıttilmtn1ıtıı;;nmııımnnnmmııtnwn111tHMllftllNllltNllM11ftltllltH ..... IHlt ...... ..._ 

cesare a an ıger kopaylar da ..___ - -----·-.. -·-·----· __.. 

onlann arkasından taban patlatıyorlar f 8 • Ef d • •• f k l d~: ~oıonezlilerin mevcut köpeklerile \ ıcan en ı ve ru e ası : Meb'us namzetleri •.. 
gunun ıon postasını bağladık. Bu son ~ 
postayı bağlamak için tırmandığımız 

dağ, minare gibi bir ) erdi, hiçbirimi· 
zin bacaklarında derman kalmadı, bil 
hassa yemekten ı-onra çok güç geldi. 

Yalnız Kadıköylü Hüseyin çarnş. 
ba yokuştan, çıkışları adi bir ~abah tt> 
nezzUhU gibi yapı~·ordu, bir bakınır~u 
nu karŞlki dağın tepe. inde bir de ba
kryonunuz yanınıza geJmi~?. Bir kö 
pek sesi duyuyoruz, haydi bu defa Ö· 

bür dağın tepe~ine ... Olur e~· değil ... 
Adamcağız açcı değil dağ keçisi, dağ 
keçisi! .. Son postamızı bağladığım ız za 
man ben yine ~ok ümitli bir geçitte bek 
llyordam. Dağın en yük!lt'k yerinde do 
muzlann muhakkak surette geçeceği 
bir patlkadayım. Sarpçı ~ikola 

nın havaya attığı tüfek st'slerini. ruka 
nya geliyor, yukarı:;- .ı g~liyor diye ba
tırdıfını duydum. Köpeklerin ağzı 

Biran Ef. - M~rhAba Hasan 

B. , nasılsın iyiıin ı nşallah .. Ne 

dü,ünüyorıun b6yle 1 

Hasan B. - Hiç Bican Ef. , 
bir ~ey düşünmeyorum, yorgu· 

num da dinleniyorum. 

Maruf B.-Haydi haydi Hasan 

B. , biti atlatma ; bir şey düşü· 

DU)'Orsun DC dtitündüğünü ıöyf~! 
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baş tuvaletlerindeki değişiklik 
ne haller aldı Otuz sene 9 • 

lı 
; 

1 - Kudreti elektrikiycnin 
ziyaya tahvili. 

2 - Tenviratın asri tcmayil
litı (L. Gilletl 

3 - Mütenevvia: Bilylik bir 
~eminin mutfağı, gece sporu, 

ir tavuk kiimesinin sun'i tcn
virİle ait bilanço, ko. kı.ınç ra
rnmlar, iki referaodom. 

4 - Yüz sene uyku,(Ro bert 
);eudonne) 

5 - Mizah sayıfası (Henriot) 

6 - Türkiye güzellik krali· 
çesi ve saire. 

,!efrika numar;;
1

: 80 kıza bil' sa~.d~lye takdim-;diyor. Kız sefer Ko~ole kııa. doğ~·u iğilerek soru- Villi bu~ını tutuyor~ \'e cevap rni- Kosole tasdik ediyor: 
Yazan "Gar . _ lJifi oturuyor. ~ 11!1 .yanına o~urarak kolu- yor: yor: - Doğru ... doğru .• insan yaptığını 

Erih H P c~phesınde .. ,, mue nu sandal~~sının ar.k~hgına koyUyor. _ Hele bak! .. (Elmas) size bizden - Şey •. anladınız ya! •. O hadıseden söylemekten çekinmemeli ... 
arı.-. Remaıgue Mükaleme}~. a.ç~ak_ ı~ın so~~yo.r; sık sık bahseder miydi? ~e derdi baka sonra bir yığıntı altında kaldım.~ Ha- \'illi bir Jahze dü~ünerek !'llar}etin 

- Pede_ı.!~ız.ın k~.:-'ap .duk~~m Ne. yım?.. frzama ~o~ z?rar ,-erdi. Birçok şeyleri gözlerinin içine bakıyor. Sonra tasdiU 
yugrabın koşesındekı deiıl rnı. Tjaden ayağa kalkarak diyor ki: unuttum gıttı... ediyor: 

Genç kız başı ile tasdik ediyor. Villi - l\.faryet güzelim ... Haydi geç kal· Kosole alaka ile ·oruyor: - Evet. .. yaman bir delikanlı idi. 
yaklaşıyor. Tjaden bu hareketi asla dık gidelim... - Canını kurtarmış ha!.. Sonra 1'jadene bir i aret yapıyoı; 
aldırış etmiyor. Rahat ,~·a~~t birasını Fakat Kosole, Tjadeni zorla iskem - Maryet cicim ... Ben gidiyorum.. "Benimle biraz dışarı gel ... 
içiyor. Faliat genç kız 'ıllı~ın ~uh. n1ü lesine tekrar oturttu.. Geliyor mu~u~ gelmi):or m~sun ?... Tjaden tereddütle kalkı~:oı. Halim 
kaJeınesi ile çabucak asrh~oı·. Dıyor - Dur canım (Elmas) ... M:ıtmazel Maryet ıftıharJa dıyor kı: ki ViJHnin fena bir niyeti yok. Az son 
ki: . . bizim için söylediklerini anlatınız baka - Ah ... (Elmas) o kadar mahviyet ra kol kola avdet ediyorlal'. Villi kü-

- (Elmas) bana .. sızlerd~n d~ıma hm... . kardır ki ... Maamafih Mösyö Homeyeri çük Maryetin önünde iğilcn•k divor ki: 

1 h e
der Sizinle görusmeı:;inı çok ıster J\laryet artık bıze ernnint ediyor. balta ile parçalamak isliyen üç zenci· _ Anla~trk ,. . k 1·. i . 

Ja s . ' . b . t d v·ıı· b' 1 b . '.< • l aırn a ı::am ge ıp !! zı 

d
. fakat ne \'akıt unu ıs esem re . ı ıye fındıkçı ır nazara akıyor: yi tepeledi. Birincisine bır yumruk in- ziyaret edec -· B .. ~ . .· . 
ınt. s· 'f"' .. JJ ... ? o ... d b 1 1 . egım. cnı ıencıleı ın ~1111-

d d 
·dı· - • ız ... oı;yo lOmeyer mısmıı. dirmiş... teki ikısını e a ta ar ıle den kurtara •1,. d 

e eı ··· ,r·ıı· k d''kk. r· . . . . n Ja ene resmen be"aı -X ? ı ı asap u anının şere ıne hır haklamıı:;. Sonra ~ızı sıperlere kadar gö teşekk.. t k . . • ~ 
- • e ... 'd . "ıkarırken 'f jadene reYeran!' Yapı,·or. Iüz kırı tara/< divor t''rmu··ş."' . . ur e me ısterım. Fakat bılir mi 
rır bu nı a\I ~ . . . u .. smıı b d b' d ( . 

n 
ı ı , . ~. . ki: Küçük Maryet Villiyi süzürnr ırr en e ır e asında nışanhnızı 

u Utnumi ·ert .;;ert bakı~oı · . lb k' b" . . '. . . · • 
1 kurtardım ... 

, . prezantayı }apınca mes'elfl· s ~ R ddetti öyle mı? Ha u ı ız - Demek (Elmac-) sızın ha~·atınrzı metre doksan santımhk ıri boyunu göz 1... .. . . 
. '. halledilmiş addederek oturU\·or. - ki e kadar mes'uf ne kadar kurtarmış.. den geçirdikten sonra nişanlısına i~a- \U~u~. M~ı)et hnyrele soru.\or: 

Ilırer birer takdim ,azifesini Yilli. de- gelm·e·a; :ı:rduk .. Ser-eriye bnk bize . Tjaden ıı-and:ılye bde arı sok111uş gı retler yaparak diyor ki: • :.. Ba 1~.m,ı: . . . 
ruhtE ediyor U·d .· d b bahtı~ d bile bı ~abalarken J,ız de,·am ediyor: - Canım (Elmas) nptı,-,ını rıa.h l t e ı xıska hır \al,ıt bunu !OM 

• u 'ıg en aşln·arak en işi cıtlatma ı ... 1 d B · "' • • · an a ır ... 
soa kendini t kd" d" ... · • . k ı-danmağa. ba~ a 1· a - Canını unuttunuz mu?.. letmekte ne a)1p "ar. 

a ım e ıyor. Sonra geıı ç 1'Jade11 ıpı .<Bitmedi) 
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BIKA.YB 
H ari Cİ Haberler V AKIT'ın takvimi 

Cumtı 13 Hart 931 

-

t - • ' 

1922 Kadını 
Toplayan n: yaun 

1.iAuc- .Adil 

Nasıl silahlanıyorlar ? 
Fransa, İtalya ve İngiltere arasındaki deniz tahdit 

itilafı (!) için neler deniliyor ? 
Londnı, 11 (A . .\.) - Bahriye hirin· ' le faikiyyeti haiz olduğunu ima etmi~· 

ti lordu M Aleksander, bahriye varida t tiı'. 

Şavval 

1349 
Bu geceki ay 

(.ant~ın aotu~u: 6.1 7 - batışı ı s. 13 
=======================~ te ma,arif lıükesiııi Arnm Kamara~ ı· Liherall('rden M. La mhert. hüku ıne-

1922. yani 13.'lS kadını hlıı itilıarile 27 mart 1338 pazartesi na ,·ermiştir. Nazır hu 'münasebetle ti teblik etmi~tir. 
1909 kadınından farkhdır. 192.2 kadı· Sana rıc tarzda mektup yazacağımı, bahriye bütçe ·inde 34:? bin ingiliz lira· Amele fırkasından :'\t. llollord 

Namaz vakitleri 
: abah 0 11• lklodt Akta'"' Ya:oı lnı••11 

5.56 12.23 ı5 43 18.13 19.42 "~ 

BORSA-" 
nı, maddi ihtiyaç jçinde daha fazla da/ta doğruıu ıeni ne aurelle ı·e hangi ıından fazla miktarda tenzila t yapıl· Knigt, lngilterenin gelecek tahdid i 
kalqtı. Bunun için se,·~isini, biraz kelimelerle tavıll edeceğimi bir türlü masını imkan haricine çıkaran müşkü· te~lihat konferansında Fransız metali· 
da oal&n tatmin edici bir vasıta ota- düşünüp yazamıvorum. Ben ıenin gi· tat hakkında izahat vermiştir. M. A- bini ten·iç Ye müdafaayı teahhüt etti
ı ak kullanıyor, da ha dofrusu atı.ror· bi şa'ıaalı, §airane ı·e rulılu 11a:ılar lek ander, Londra muahedesinin ak· fine dair Pa ri te de,·eran eden dediko 
du. Yalnız bu hususta daha acemi, 'e yazmak ı ·e okudukça (•enin yazıların tedilmi olması ayesinde bahriye mü· dulann kendLini endi e içinde bıraktı· ~lnı:o-zı~~~:r-~~,.,:""'dı:""'c-:,,~r--!~ 

Kan .byo Hki aşk telakkilerinden tamamen kur· gibi) mulıatabımı meıt.etnıek istiyor rettebahnın 1931 enesinde 1928 men:u· tını söylemi tir. 1\1. Aleksander ce,·:ıp 
tulmaş olduğu ıçın, ihtiya~larını uem de, ben, kendi yazılarımda ıenin duna nazaran \'asati hesapla 864 ki· vererek, Roma itilafının bu kabilden 

1 lnıiliz lira11 Kr. 103 
telmihlerle, mnntıki sebeplere i~tinat tarzı tahririndeki razibedar, ruhn f!· şi noksan olarak tesbit edilebileceğmi vaitler n taahhütler mevzuu bah!'ol· .. T.L. mukabili noıar 0,4, ı3 
· ltirerek bildirirdi. MeseJ;t bu~ün Mr tatlı rultu· ı·erenıigeuğim illtira· ve bu ~uretle masarifte bir buçuk mil- maksrzın aktedildiğini kaydetmi~tir. Erınk 1 1 '-l 

rı.r.~rettiğimiz mektupta. kadın, sevgi· zı ile bir t~rlü mufanal gazmağa cesa· ) on ingiliz liralık tenzilat yapılmış o· !\I. l3RlANDIN BEYA~ATI Liret 9 oı 
lı:une (canım, kostüm yapıncıya kadar ret edemıyorum. Her lıalde 1tmin lacağını söylemiştir. Gelecek sentye , . . . " • llelı:a 3 lS 
bekliyemiyeceğim) diyerek ko!'\tüme cici ve gumufak ellerinin maheulü ma- ait deniz inşaatr fa..,Jında geçen !\ene· .. ~ arı~. 11 ( ~.A.) -:-- M. Brıand de~ıı .. " Drıhnı 
i htiyacı olduğunu ih a~ ediyor. lıareti olarak yazdığın eözlerde. kalbin \ 'e nazaran ~:;o bin ve 1928 senesine ni!\ ıtılafrnrn netıcelerı hakkında meb U· : = Is. Frank 

Mektup sahibi ile muhatabı, iki ruhun, fikrin gibi tJaf ı:e temiz olduğu İ>etle ~ milyon İngiliz lira~ından fazla san m~~IU ha:biye,_ bahriye ,.e h~ri~i- .. !.'.~~:ın 
f{ençtir. Kadın evlidir. Erkek bekar- için okudukça ı:e her kelime11ini tekral"- bir tenakus \'ardır. 1931 senesine elit ye encumenlcrınde ızahat '·ermı~tır. • • Kuron 
tfır. Kadıa, erit.eğin kendisine ha~ iti- ladıkça kalbimde duyduğum neş'eyi, deniz inşaatı programına 3 krnvazör M. Brland Fransanın bu itilaf mucibin· " • smnız 
\ıarile tef en·ukunu biliyor, ve guru- mulıabbeti, zevki hayatta hiç bir )elJ- bir klnuz gemisi, s torpito muhl'ibi ce mümessillerinin \ 'C mütehas~ıslan- : : Pcıctı 
runa bu cihetten okşı) a rak kalbine den bulamadım ı·e bulamıyorum. Cmi· , .e 3 tahtelbahir yapılması dahil bu· nın Fransız de,· Jetinin emniyet Ye :se- .. .. Mart 
f{irmiye çalışıyor. nim ki ıözlerimin ıciddiyetine kalbinc!e lunmaktadır. Bu program ınıf h:tri- lameti iç in lüzum gö terdikleri tonilfL· Zloti 

Pengö 
Şayanı dikkat iki nokta daha: Er· emin olur. Bilmem, ben öyle zannedi· d bırakılması lazım gelen gemileı-in to miktarına pek yakın bir tonfüıto 20 Ley Kura$ 

kek gitgide daha nazli, daha mütehak· yorum ki aenin .... in yalancı ve riya- yerine Londra muahedesinin tayin et- mecmuu temin ettiğini söylemiş, bu ı ·ı Urk ıımı Dinar 
kim. kar değüdir. TabiUlir ki bunu kalbi- tiği hudut dahilinde konacak gemi itilafın beynelmilel ahada gayet mü· Çm·oncç Kuruş , 
Kadıa, 1909 kadınıhın tl lubuna yakın me şalıit olan gözlerim ı·e ıözlerim is- lerden başka bir şeyi ihtiva etmemek- him bfr itiliif zımanı ve toplanma:.;r Nukut 1 

\ almakta beraber, mektuplarnıd~ da.- pata ~fidir. tedir. Herkes gelecek tahdidi teslihat mütasavver tahdidi teslihat konfernn· 
ha açık, daha kısa. Canım, kostüm yapıncıya kadar bek- konferansında deniz inşaatının ve ma sının muyaffakıyetle neticeleneceğini 

fiq araba ile otomobilin farkıdır. liyemiyeceğinı. Daha htu.Jalar ıerin. flarifinin azaltılması yolunda daha mü gösteren hayırlı bir alamet teşkil etti· 

ı ln erlln (lnglll:ı) 
ı Volır (Amerika) 
O Frıınk [Fransı~ 

1922 kadını, rande\'u vermekten Şimdiki kostümlerim glyilebUir değil ,him terakkiler elde edilebileceğini Ü· ğini kaydetmiştir. ~o tlrct [ltılya • 
çekinmiyor, hatta (muhakkak gel) di- mi." Hirkar güne kadar g~mek iıti- mit etmektedir. Bu ümit bir hakikat .JAPOX MATBUAT; 
'!'e de tembih ediyor. Pakat, evinden yorum. ln5allalı pazarteıl günü ıahalı şeklini alacak olursa İngiltere hiikÜ· ŞlKA YETÇl 

O Funk' f8clçll:aJ 
Drahmi [Yunan] 
Frank [lniçref 

O Len IBalıır.rJ 
naaıl bir vesile ile ayrılacağını hilme· vapurlarından birinden çıkarını. Her meti bu programı iptal veya tehir \'e 
<ıiği için saati müphem. lıalde ukelede bulun. Hani •eninle .Vec yahut yeniden tepdil edebilecek bir • Tokio, l:? (A.A.) - C~u&:ay gazete· 

8311 
31 

Bu, erkeğin, pek te he,·esli olmadı· mige bir sürpriz yapacaktık, taf eiltit vaziyette bulunacaktır. 81 Londra konferansının ıçtım~ı 5.rr~· 
ğına delalet eder. '.Filhaldka. o zamanlar vermedin. Ne iıe puselcrimi takdim 1'ahtelbahirlere ait tahlisiye :"det· ların~a Japonyay~ tahelba~ırlerının 

ı Florfn (Fclem cıü} 
ıoKuron [Çck0$I0\'1t] 

g~ 

127 l2i 
31 ~l 

harpten daha kurtulmamış bir nl'~İI ederim, ıcvgili. ... im, btkligeceksin, de- leri n le\•azımı bütün donanma iciıı hacmı h~kkında ıl~ taleplerınden f e· 
vardı, ve erkek kıy.metli idi. 1922 ka· ğil mi! Stnin kabul edilmiştir. • ragate ıkn~ e~m:ge munffak. ~ld~k· 

Ştllnı 1Avu5turyı] 
ı Paıeta l lspınrı] 
ı Ranmart(AlmıarıJ 
ı Zloti ! Lcblstınl 

2. 
M !5 

eınınm mektubu budur: M. Aleksander dün neşredilen de- tan sonra şımdı Fr.~nsaya .yen~ ıtilaf-
-·-----· "'

11
"""

111
" • niz itilafına da temas ederek Italyan namede pek fazla yuksek bır mıktnrda 

ı Pcoıö l l\Jıarlstın 1 
O I.ey [Romanya] 

24 

1 Cemiyet hayab 1 Poliste tahtelbahirlerinin hacimleri mecmuu· tahtelbahir tonajina malik olmak hak 
BİR SABIKALl.NIN nun muayyen hizmet müddeti geçen kının bahşedilmiş olmasından ten•l-

O Dinar I Yngoslov)"ı) 
ı Çcvoncç ISC\1 eti 

El sıkma rı hin tonluk tahteıbahirıer de da1tn ı&t edecek neticeıer dotayısne memn11-.!\1uv A1ı'FAK1YETı.Eaı . t • ı•w• • . h t kt d' 
Altın 
fllccldlye 
Hanko ııot 

Bor3a 
harici T abiatlan avuç içindeki çizgi

lerden veya el yazılarmdan keş
feden insanlar vardır. Bir insa

nın tabiatı el sıkıtından da anla
tılır. 

Bazı et sakıtlar kuvvetli, açık, 
ve mertçedir. Yarım saat içinde 
bu gibi insanlarla samimi otuna
bilir. 

Bunun aksine olarak, yumuıak 
parmaklı, ellerini çeken, hasis
çeaine elini •ermek istemiyen, 
hararetle erimiş gibi kaybolan 
parmaklardan, uzablmıyan ter
biyesiz ellerden kaçınız. Böyle 
bir el 11kıın derhal bir rahatsız· 
hk hissetmek için kafidir. 

Bir eli sertçe sıkıp bırakmamak, 
elinde tutmak iyi değildir. 

Bir kadınla bir erkek arasın
da el ukııma meaeleıi selimdaki 
aaaltln aynıdır. Kadının davetini 
iteklemek lhımdır. 

El tdcma ideti de selim gibi, 
•lci bir adettır. Sai elini birisine 
uatmak, evvelce, "bana itimat 
edebilirsin, silibıızım,. manasına 
plirdi. 

O zamanlar eldivenli elleri 
ııkmamak tiddetle tavsiye olu

nurdu. Bu ihtiyat iki türlü izah 
edilebilir. 

Borjiyalar zamananda eldiven-
lere zehir sürülOp el sıkanlar, 
Ye bu eldivenli eli çıplak elle 
ııkbktansonra yemek yerken 
ubirlenen)er vardı. 

Sonra, ıehirde evveJce atla 
ıezilir ve eldivenli el yuları tu
tar, bayvamn ötesine berisine 

deierdi. Bu pis eldiveni tutma
mak ta bit bir f ey idi. 

Bugün ayni noktai nazar oto

mobili olanlar için de cari ola
bilir. Fakat şehirde kullanılan 
bir eldiven mevzuu bahsofcnca 
bu manilerin kalkması liıımgelir. 

En ibtidai mantık, Hıfzıssıhha 
kaideleri, vazifesi elleri sadece 
soğuktan mu haf aza etmek olan 
eldivenin, el sık:::.:ke n muhafaza 
*'ilmeaini e:nı eder. 

Ei•r doirusunu arayacak o!uı· 

Müteaddit defalar mahkum olmuş olduğ_u. halde t?S~OO ton Ha toyu geçrı~i· nıye sız ıgını ıı ar e me e ır. 

Z k . · · d b" b k 1 lk' yeceğını, halbukı l<' unsrz tahteJbahır· .e · ı ı mın e u· sa ı a ı en ı 1ıcce . . . . . , . 
r- dk" ·· d b. r·· ·· csı ·· 1 t hd' t lerınln tonılato mıktarınm 19S9 tonı · n.n ı oyun e ır fO oru um e e ı ı r. w •• 

1 
. . , . l 

d k •· ·· h 1 h r d 1\ ato olacagını ı:;oy emıştır. nazır ıu 
el er ent curmu meş u a ın e ya a· mesele hakkındaki beyanatına de,·..ı m· 
anmr;; ır. 1 d . . . h lb h. 1 . . 

Z 1.· k 1 d kt , , k 1 a emıştır kı: "Ta te a ır erın tonı· 
.e"ı ya ·a an ı an :;onıa "ara o - . . . 

da zabıta memurlarına hakaretamiz li.toları hakkın~a _tesb~t ~dılen m.ıktar-
baıı sözler de ~öyledfğinden hakkında lıı.r lngfltere huku.me.tı.n~n noktaı 11a-
zabıt nrakası tutularak Üsküdar :ı~rın~a Roma ~enız ıhlafının memn~ · 

"dd · ·ı ·· · t ı· d "J · t ' nn·etı en az calıp olacak kısmını teşkıl mu eıumumı ıgıne es ım e ı mı§ ır. · . 
Zekinin Bayram sokağında Hilmi etm~kte . ıse de F~ansanrn Ronıada 

· · d b. · · w tt h t k tesbıt edılen bu mıktarları kabul et· 
ısmın e ırını aıır sure e cer e me . ..h. b' ·ı · 
cürmünden aiır ceza mahkeme~inde mesı programında mu ım ır tenzı at 
dava!o\J vardır icrası mahiyetinde bir hareket te~kiı 

~ SEKii AYLIK ÇOCUK etmekted~r. Roma deniz itiJafını Lon· 
~IANGALDA YANDI dra denız konfe~nsının ~-esaısı n• 

'1' .. d O ·· .. S t k - d vaırııl olduğu netıcelerle kat ı sur .:ftc op .. ne e çuncu e so agın a . . . f k 1ü 
.i numaralı eYde oturan rensber Sabri telıf etmek ıçın e~ mu~:ı ı . us~. .n 
ag"'anın 8 a •J k ğ Al ' dü · bulunması makı;;adıle alakadar hul<u· 

~ ı çocu u ı n annesı- .. k., 
1 

d 
nl·n dad b ı d w b. d metler arnsu .la mu a · -ıe ere evam o a u unma ıgı ır ı11ıra a man 
gal U·· z·rı·n· d" , _ b" "'d olunmaktadll'. Bununla beraber ge-"' ~ uıere" yanmı~, ır mu • . . . 
det sonra ölmüştür. lecek t~hdıdı tes~ıhat h:on~eransında 

BiR MAN1'ARCI y AKALA~Dl elde edılecek netıceler malum o1'ınl.I 
Unkapanında oturan AH Er. dün ya kadar ~~ma i!i~itf~nrn Londra ~eni~ 

Galatada Mumane caddesinden lt<:er- m~ahe.~e.sının ıkıncı kısmına . ıth:ılı 
ken .Mişon isminde bir sabıkalı nıauita mumkun olamaması muhtemeldır. 
suretile parasına almağa tesebbüs et- M. Aleksander .Japonra ile Am;.: 
mi il'e de yakalanmıştır. • kanın ve lrıgiliı camiası · ı dahil hii-
DUVARDAN DOŞTO BIH~ KEMICt kümetJerin Roma itilafını umumi~ eti 

KIRILDI itibarile taıwip ettiklerini beyan el· 
Du\·ar sıvawıı Kayserili Şe\·ket u~· mekle bahtiyar olduğunu söyJiyerek 

lngilteredc ki grev 
Londra, 11 (A.A) - Cenubi 

Gal kömür ocaklarında ça

lrıan ameleden 3,000 kiti yeni

den işe başlamıılardır. Fakat, 
2000 amele ücretler hakkındaki 

son hakem kararını protesto et

mek için çalıımamakta devam 
eylemektedirler. Bır takım maden 
amelesi hakemin bu kararını 

kabule müsait görmemektedir. 

Jandarn'la ımalAthane 
llAnıarı 

Jandarma ihtiyacı için 2 
3000 liralık yün çorap al 
münakasa ile satm almaca 
Şartname jandarma imalit 
sinden verilir, münakasa 18-3·. 
Çarşamba günü saat 15 te 
darma imalathanesinde ya~ 
caamdan yevmi mczkurda t~· 
lerin teminatlarını berabt. 
rinde getirmeleri lazımdır. _A 

Kütahya jandarma kuman' 

d~n 1~~~~~1~~ :köy korucuları için yıptırılacok .~ 
takım elbise ve teferrüatı 22 - 2 • 931 tarihinden itibaren yır 
gün müddetle kıpalı zarf usulile munakasaya vazedilmittir· ~ 

2 - EJbise ve teferrüatı komisyonca kabul edilccc~ r' 
kumaıtan imıl edilecektir. ~ 

3 - T slipler )Ü7ce }edi lu~uk rı is~et inc~et minatakç• 
münakasaya iştirak edebilirler. . ~ 

4 - Evvelce komisyona kumat nümuneai göndermıt ve JI: 
bildlrmiı talipler de kapata zarfla getirecekleri nümuoel 
mnakaaaya iştirak edebHirler. 

5 - Şartname •iliyet jandarma kumandanlığındadır. ___........~ 

ta Dolmabah~e caddesinde bir du,·ar demiştir ki: Ak tine munffakıyet ha
tamir ederken mu,·azenesini kaybede- 51) olan bu itilıifm her sınıf gemilere 
rek yere dü~müş, ve bel kemiği kırıl- ait inşaat yarı ına hiı· nihayet ,·ermi 
mıştır. Znallı adam lakırdı söyliye· olmasını hüyük bir memnuniyetle kar
miyecek bir halde Beyoğlu ha!ıtane ine !:llamalıyıL. Bu itilafın aktinden ", ı • Masat Türk anonim 
kaldmlmı tır. ra yapılac\k gemilerin tonilato mik· 

şir ketind~~ 
HALA HARl''E~DAZLIK tarı tHlce ta aHur edilenden çok az 

Haskövlü Muiz Galatada Ok<'u olacaktıı·. Bu uretle Roma itilafı clt>· 
~tu n <'addesinden geçtn madam ~~\- niz te~lihatının umumi bir ~urette • • .. 
raya harfendazlık etti~inden yakalan- didine dol/TU atılmış hakiki hir ileı i a
mı~. hakkında kanuni tatbikata ha~lan· dımı te kil etmektedir... ~t. Aleks nn· 
nu~tır. der heya natrna nihayet \l'rirken ı•ran· 

<;tZLE:SDl(';J YERi HABER ,;ız -ltalyan müna"ebatı ha,aşı .d .. 
YERDl DlYE hu~ule gelen bu kilşayi ·in tahdidi 

l'nkapanında Haydarda oturan :-a· teslihat konferansının me~aisini daha 
lııl\alr Abbas giıli bulunduğu )eri po· mii!;ait ihtfmallnle derpiş etmiye im· 
u .. .- haber nren .,orür mu:I\ ini Ali~ 1 kiın hazırladığını, bundan başka Avnı-
bıçakla ~-aralamış ' 'e kaçmı~hr. ı>a d:t 1ı lh 'e Hfahrn ilerlemesinde 11Ü· 

• EBEP~tz TABAXCA AT~1AT\ ~ait hir te ir yapacağını heyan etni:;· 
Galaf ada ka,af Ali dün Ş?•ce duruıı tir. 

duru rken tabanca attığında n )akı. lan· 1\tuhafazakıhla rdan M. Amery, tfo. 
mı~ ,.e hakkınd a tahkikat a ba,lanmı ... ma itilMının bilhassa tahtelhahirlere 

t ır. 

_,. .. _.ntııl?t9'tt~1•'"''•"'""~'"_,.' .. 
sak, Potösüet'li bir eli sıkmak 
her halde terli, yaqlı bir çıplak 
eii aıkmaktao cvlidır. 

nit ola n mt>,Ht 'e a h1' a mı hal\kında 

tenkidatta bulunmuş lngilterenin Jıir 
taraflı olarak te lihatını tahdit etmesi 
aleyhinde bazı mütalealar ) 'Ürütmüı; 

vt li'nnsanın ha\a ku\Htleri itilıari· , 

Maadin Sanayi ve Tıcaret Masat Türk anonim şirketi ~i~ 
daranı 29 mart 931 tarihine müsadif pazar günU saat ~ 
ıirketin Galatada Voyvoda caddesinde Vovada Hanındaki ~'~.,t· 
zinde alelade surette inikat edecek heyeti umumiyeye davet 

011 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mürakıpler raporunun kıraatı .r.l 

'°' 2- Bi'inçonun kıraat ve tastıki ve mürakıplcrle 

·b•"' . . • i11tl~ ...ti 
yerine yenılerının ,;,· 
azasının hakkı huı&J 

idare azasının ve müdürün ibrası. 

3- Meclisi idare azasile mürakıp 
4- 1931 senesi için meclisi idare 

mürakıp tahs 'satının tayini. .k 0Jıt"~ 
Heyeti umumiyeye iştirak için laakal iki hisseye malı . ,b~ 

lazımdır. Ticaret kanununun üçyüz yetmiş birinci m~dde~~ib•Y_;, 
mına tevfikan hamiline muharrer hisse ıenedatı sahıplerVoY"' 
21 mart 931 akşamına kadar hisse senetlerini Galatada d•t•.,.-
hanında kiin şirketimizin veznesine veyahut ~iss~ se:~u"'~ 
mevdu bulunduğu banka makbuzunu tevdi ıle ıta 
duhuliye varakasını ahzeylcmcleri iktiza eder. . \ 011 ııP J 

· . . "' ! t 1 urk • n i\la aı.lın .:=ıana) ı \'C l ı Cli l et •' ısa 





---. 8- YAKIT 13 MART 1931 

1 Mahkeme ve ıcra ııAnlırı l 
/lfianbul 3 üncii icro menuırluğun

dan : 
Yorgi Papaçimopulo efendiye borç· 

lu Abdülhamit efendinin tahtı tasarru· 
funda bulunan Beyoğlunda atik Şişli 
Balmumucu cedit Me~rutiyet mahaJle· 
"inde Kiğıtane cadde::.inde atik :! ce
dit 2:H numaralı ve haritai kadimede 
he~ numa ra ile murakkam yüz elli dö
nüm sekiz zira tarladan müfrez elyevm 
bir tarafı Dr. Palaskoya ihsan olunan 
mahal ve bir tarafı Kıiğıtaneye giden 
tarikiam ve bir tarafı muhtes tarik 
'e tarafı rabii tarnk~u oğlu soka!!ı ile 
mahdut Ye 49l:i zira Sultan Beyazıt 
,·aklından olan maa müştemilat bir 
hap hane ve Kolzayağı istihsaline mah 

En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

t Mart Tarihine Kadar S 
Lirahk Mevduatı Bulunan 
Bütün Kumbara Sahipleri 
Kur'aya iıtirak ettirilecektir 

QA.JLŞAM'BA. 

us fabrika binası l nisan 1931 tari
hine müsadif cumarteı;i günü saat 14 
ten 16 ya kadar Istanbul 3 üncü icra 
dairesinde açık arttırması icra edile· 
cek ve en ziyade talibi üzerine ihale 
edilecektir. ~artname i 1 nisan 1~31 
tarihinde dairenin herkesin görebile· 
ceği mahalle talik olunacaktır. Mezkür 
gayri menkule 1672' lira kıymet tak
dir edilmiştir. Arttırmıya iştirak ic;in 
kıymeti muhammenesinin yüzde 7 Ri 
. ıisbetinde pey akçesi alınır. Hakları 

tapu sicillerile sabit olmıyan ipotek 
alacaklılar ile diğer alakadarların Ye 

irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları. 
nı ve hususile faiz ve masarife dair O· 

lan iddialarını Han tarihinden itibaren 
20 giln içinde evrakı müsbitelerile bil· 
dirmeleri lazımdır. Aksi halde halda· 
n · tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa. 
hş bedelinin payla<:>masından hari~ ka
lırlar. Bilcümle müterakim vergi, be· 
tediye resimleri n ,·akıf icaresi mü~· 
terlye aittir. Alakadarların icra ,.e jf. 
tas kanununun 119 uncu madde i hiik
müne göre te\'fiki hareket etmeleri ,.c 
daha ziya"de malumat almak istiyenler 
de 9.10 -:- 36t dosya numarasile lstan
bul 3 üncü icra memurluğuna mürat'a
atları iıı\n olunur. 

1000 Lira Mükafatlı 
931 ilk Kur' ası 

Haliç Fenerinde Tevkii Cafer ma· 
hallesinde Kiremit cadde"inde 40 nu· 
maralı hanede sakin iken ikametgfthı 

nechul bulunan madam Fenoni) aya: 

1 Nisanda Ankarada Çekiliyor 
(ıtanbul !JC'dinci icra memurluğun. 

lan: 
Madam Po1imniyaya ~ultan Ahmet 

ulh mahkemesinin 927 - !i27S ,.e on 
!okuz teşrinisani 927 tarihli ilamilc 
horçlu bulundu~unuz maa masarif iki 
yüz madeni altın liranın tesviy~:.ine 
da,·eti mütezammın gönderilen ödeme 
emri ikametgahınızın me~huliyeti ha~e 
bile tebliğ edil memesine 'e ilanen 
tebliğine karar verilmesine binaen ta· 
ı·ihi iH.ndan itibaren 38 giin zarfında 

931 - 823 ~o~ya numarasını müstashi· 
ben daireye bilmüracaa kanunen saya. 
nı kabul bir itiraz dermeyan olunma 
dığı takdircf_e gıyabınızda icraya devam 
olunacağı ödeme emri tebliği makamı 
na kaim olarak ilanen tebliğ olunur. 

ı Tc~ı;ini~vvel 931 ikinci Kur'.aıına iıtirak için 
~-2 ·Be · Şimdiden Bit ., .. Kumbata Alınız. 

Türkiye iş Bankası 
1 

i "' · 1 asai-ruf ve iktisadı 
seven vatandaşların 

ILXN 

dikkatine: nazarı 
lstanbulda Bah~e kapıda Anadolu 

hanında mukim iken elyevm ikametga
hı mechul bulunan Avram Kirispi 1-~f. 
ye: 

lıtanbul ürüncü icra memurluğun· 
dan: 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Türkiye Is hanka~ının ıimmetiniz· 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası hisse ıenedatı kayıt muamelesi Emniyet Sandığında yapılır. 

de bir kıt'a senet mucibince matlubu • ·:::::ıııı:::::::ııııı:::::::ııııı::::::::ıııı::::::::ıııı::::::::ıııı:::::: . 
1 

bulunduğu iddia olunan (3:-,00) liranın : : B v. ki ..,, -::. 
30 Teşrinisani 920 tarihinden itibaren ii e j ogu Ut}U g~ 
yüzde dokuz faiz ve 50 lira ücreti Hka· ~ğ ve Frengiye } ıkalanmamık için s_:_E=_=-~ 
ıet ve masarifi icraiye ,.e protesto ma~ r~ p R OT E J i N = = 

rafı ile birlikte . adiyen haciz yo!ile :.: j~ 
tah8ill hakkında 930- 3733 numara ile .::. kullanınıı. Her ecıabanede ~ j 
\'Ski olan talebi üzerine tarafınna gön • ::mıı::::::::ıııı:::: bulunur. :::ııııı::::::::ıııı::;. 
derilen ödeme emrine ,·erilen me~nı· pm------ııııııiııı------.. 
hatta elye\'m mezkur mahalde olnıadı· DOktor·Operatör 

irnız gösterilmiş ,.e ikametgahınınzın ~ ı·ı ~ • 
meçhul bulunduğu anlaşılmakl:t ila- i 1 ez!lı 
nen tebligat icrasına karar verilnı iş· U U 
tir. Cerrahi hastalıklar \'e 

Tarihi ilandan itibaren bir ay zar· ( 
fında müracaatla bir itiraz dermi~·an >asur nıenıeler i 
eylemediğiniz Ye anı takip eden sekiz (elektr~ıkle) 
gün içinde borcu eda , ·eya borca J,afi mütehassısı - Divanyolu Dr E-
emval vesaire gö .. termediğiniz taJ..<iir- mın paşa sokak No: 20 

iktısat Vekaletinden: 1 
Ankara Merkez Tohum islib istasyonu civarında yapılacak 

olan 4583 !ira bedeli keşifli MiçerJin saksı · serasile iki adet fide 

yetiştirme serasının inşası tarihi ilandan itibaren 21 gün müd· 
detle kapAlı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. ihalesi 

29 Mart 931 tarihine müsadif Pazar günü yapılacaktır. 
Şartnameyi ve planları almak istiyenlerin Vekalet muhasebe

sine (5) lira vererek alacakları makpuz!a Aokarada te'siz civa

rında ziraat enstitüleri inşaat . heyeti fenniyesine müracaatları 

ve taliplerin bedeli keşif 0o 7,5 uğu nispdinde teminat akçe
lerile birlikte yt vriıi mezkurda saat (15) te iktısat vekaleti ıiraat 

müsteşarlığında müteşekkil komisyona müracaatla müıayede 

ve münakasa kanunu ahkamına te.vfikan tekliflerini dermeyan 
eyleme( eri ilan olunur. 

• -r M . M . V . Satın atma ko• 1 misyonu tıAntarı 

"h . . . .. orap iplitl Ordu ı tıyacı ıçın yun ç ştııl'.· 

kapalı zarfla münakasaya k?,n~u_, 
İhalesi 28-3-931 cumartesi gunu 

1
_. 

15 te Ankarada Merkez Satın. A eri' 
komisyonunda yapılacaktır. Ta!ıpl fff" 
şartnameyi görmek ve tekliflerıni ~ 
mek üzere teminatlariJe mezkur ko• 
yona müracaatları. 

* • • 
Merkezdeki kıtaat ı.·e m~essesa.ttil jlı 

tiyacı olan 40000 kilo un kapalı zar; 
münakasaya konmt•ştur. lhatesi li' 
931 pazartesi günü ~aat 14,30 da Arı , 
rada Merkez Satın alma komisyoıı0 

da yapılacaktır. Taliplerin prtnaııı' 
yi görmek _n tekliflAerini ve.rmek Üze: 
teminatlarıle mezkur komısyona Jll 

racaatları. . "' . 
Hava kıtaatı için 500 adet yatn1' ~ 

ayni miktar yastık gılafı pazar~ 
konmuştur. ihalesi 15/3/931 pazar g 
~at 14 te Fındıklıda heyetimizde·~ 
pdacaktır. Taliplerin şartname v~ua 
munelerini görmek üzre her gün lJlr 
saatinden evvel teminatlarile heyi 
mizde hazır bulunmaları • 

• * * 
Sıhhat işleri dairesi için 500 adet 

rat sicil defteri 14/3.931 cumartesi I 
nü saat U te Fındıklıda heyetimU 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
name ve malzeme nilmunelerini -J 
mek üzere her gün ve pazarlığa giıl 
mek için de ihale saatinden evnl teİ 
natlarile heyetimize müracaatleri. 

• • • 
Hava kıtaatı için 550 adet arka 1. 

tası alent münakasaya konmuştur. 
halesi 4 nisan 9vl cumatesi günü 1 
at U te Fındıklıda heyetimizde 1 
lacaktır. Ta1iplerin şartname ve 
munesini heyetimizde görmeleri ve ~ 
le ~aatinden evel teminatlarile l\P' 
bulunmaları ilan olunur. 

* • • 
Ordu ihtiyacatı sıhhiyesi için d~ 

kada bir litre su süzer kılıflı ve 
bujili su filtrelerinden ~ adedi ~ 
:ıarhğa konmuştur. lhalesı 17 mart.Jil 
sah gUnü saat 14 te Fındıklıda ~ırer. 
timizde ?apılacaktır. Tal.~plerin . 
namesinı ve kataloğunu gormek 
her gün ' 'e ihale saatinden evel t 
natlarile birlikte heyetimizde hazır 
lunmalan • 

• • • 
LevaZJm dikim evi için iki adet ya 
tulumba~ı ile bir adet 15 metrelik 

lumba hortumu pazarlağa konmuŞ 
ihalesi 18 mart 931 çarşamba günil 
at 14 te Fındıklıda heyetimizde 
Jacaktır. Taliplerin şartname ve 
luıqbalara ait resim ile hortum nU 
nesini görmek üzere her gün ve i 
saatinden enl teminatlarile biri 
heyetimizde hazır bulunmaları. 

* • * J 
3. K. O. SA. AL. KOMtSYO~ 

DAN: ~ 
Yıldız. fen tatbikat mektebi gu 

cinlik ile Ertuğrul ve Orhaniye kışl 
rı tamirleri kapalı zarf usulile 111 

kasaya konulmuştur. ihalesi ı:; 
931 pazar günü saat 16 da icra 1'•1 

caktır. Taliplerin şartnameyi 
mek üzere öğleden eve) ve iştira"~ 
mek için de yenni muayyeninde 1'0 

yonumuzda hazır bulunmaları. 
;~~~~~~~~~§!!"'' 

DOKTOR 

FUAT SABi'f 4 o!!S: 
, .~nkara eadde<i ;\o 66 T elefon ' 

Sevrise taiil 
.ı 

I'\ lcrkez ıcent:ı~ı . 

B. 

de hakkınızda giyaben munmelfıtı ic· 
raiyeye de,·am olunaeağı (;deme emri ~------T•e•le•f•o•n-1.s._3•3•9•0-ıi 
makamına kaim olmak fü:ere ilıin olu· 
nur. ıo ve 88971 numaralı .lO, 11161 ila 67 Bilecik vilayetinden; (Jt~~J!~~ıET~~s!~~~-~ 
- --- - ---------- numaralı 7 Ye 77:l51 numaralı l:i n Vilayat ihtiyacatı için mündkasa ıuretile mubayaa olunacak ve Mart paıar 14,30 ıı 

lıtanbul BC'kizind iaa memurluğun. 909 ıo numaralı :;o adet ki ceman 16i 15 mart 931 tarihinde Bilecik vilayeti Daimi Encümenince kat'i iha- rıhtımından kalk•''b. 
dan: his e iyle 27S numaralı bir adet mücs- Galata ı0 "' 

Türkiye iş hanl,a ının Emir ıade "is hi~ e senedi haczen \"e u. ulen ah:ıre lesi yapılacağı ila~ olunan Amerika asma çubuklarına ait münakasa tzmire gidecek ve ÇarŞ• 
Mehmet Ca"it Bey 7 immetinde alaca· furuht edilmi'( ,·e nü~hai asliyeleri mü· şartname ıuretile lıtanbul, Kocaeli, Bursa vilayetlerine gönderildi- b h I ktir 
ğına mukabil mumu i 1 0~ hin . ahip oldu te hacciıünal;yh nezdinde kalmı'i ol· ğinden oralardaki taliplerin bu bUretle, ve diğer mahallerden çıkacak .sa a 

1 
ge ece · 

ğu Türkiye ı .. Ba_~J!<u~ı~ ın.1 2079 ila 81 , <lu~ un~aıı y~nl ~~i:J~alannın m'ü~teri taliplerin de doğruca Bilecik vil5.yetiııe ıniiracaatla malumat eclin 

1 
.t\1',..& 

numaralı 10 ve 721.6 ıl.l _9 numaralı lerıne ıta edıl\!ce&ı ılan olunur. 1 meleri aynca ilan olunur. Mei'ul Müdür Refik 


