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,. Tiyatro , abiema , m ... ild. 
mizah, tenkit, edebi tet

kikler, ıiir, hikaye, 
re•im, re•im, resim •• 
Bedava alacağınız 1 
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ı. mı CUMA 2.1 llART (3 inci ay) 1951 Tahrir tel efonu: 2. 4371 Kuru=,~-
.... 
_ I 4 llncl Yal No. 47 46 ldar~ telelou: 

Büyük Millet M eclisi Dün Tatil Kararını Verdi 
Üçiinc.ü Millet Meclisinin dllnkil tarihi içtimaı ... 

Kazım Pş. Hz. nin irat ettiği mühim 
bir veda nutku ile nihayet buldu 

ilk celse 
birçok 

Dün aktedilen 
kaıalarla geçti, 

oldukça hararetli 
kanunlar kabul 

.. muna· 
edildi 

Ankara, 26 (Telefon) - Btlylik 
Afillet meclisi bugtin (dün) son mUza 
' · ereıer1nı yaptı. 
nk cel1e reis vekillerinden Ref e 

fterln riyasetinde a~ldı. Ruznamede, 
llakıarmda mflstaeelfyet karan verO 
Gllf ltirtok llyihalar .ardı. EncUma
lefde kalq bur ll)'ihalann da lnta 
er teklif edntyordu. Bu arada ltiru e
••ıer de olcla. 

Ruan Fehmi Bey (G8mUpne) de
dt ki: 

- Ma.tacellyet karan ancak f evka 
ilde hallerde iertlebOfr. Esasen bu la - .... 1 ..... 6 

------------------.-.----~ yapılan konsolosluk, ticaret, seyrisefa 
in ve mücrimleriıa iadeal mukaveleleri 
tasdik edildi. iki liste 

hazırlandı 

Ankara, 26 (Telefon) - Namzet
liklerlnln lronulnuısı için Halk fırka
sına müracaat edenlerin tetkık ~ 

taanillerl bıtmış, bir luıte hazırlan 
""Itır. Listenin yann Gazi Hazret 
lerıne takdim edümeJJı nwhtemeldır 

Diger taraftan bırıneı ikıncı ı 

üçunclı J/ülrl Mccl18lerinde bulutı 

muı olan sabık ı ldlıik m b'u lann 
bir listesi de meclis lı.mıbı 
umumUigi tarafından 

lanmaktadır. Bazı Mtlan 
lan bu iste de iki gun 
Gazille arzedil c tir 

Bu mflnuebetle Dua• Fehmi Bey
le lktısat vekili aramada bazı sual ve 
cevaplar teati olundu. Ba arada Aia
oflu Ahmet Bey de bazı itirazlar yap. 
tı ve iktısa.t vekiline fU ıualf eordu: 

- Mahsal fiyatıan dlşkiin diyor
sunuz, fakat ne Yaptıjunzı siylemiyor 
sunaz. Bqka me11:1Jeketlerde ne yapılı 
yor? siz ne tedbir aldmız? 

Vekil bey Bulpristaad• alınan ted 

( Alt tarafı 6 ıncı sıyıfada ) ·------·---·---"---· ··--······ 
Yaka landılar 

Sahte aspırın yapan bir 
kumpanya meydana 

çıl<arıldı 

Beledi ye l1eş senede neler yapacak ? 

Tiyatro ve konservatuvar .. 

için müracaatlar 
Belediye gıda maddelerini tağşiı eden esnafla 

ıiddetli bir mücadeleye karar vermistir 

T e11•I edilecek Cerrahp•şa 1uutane5inln verem pavivonu 
Belediye tube reisleri Muhittin Be- Bef sene zarfında şehrin bUtila Yol 

yin riyasetinde toplanarak beş aenelik lan tamir edilecek yeni bazı yollar )11. 

faaliyet prosramı üzerinde son defa o- pılacak, şehrin dahilindeki arnawt 
larak &'tfrfitmilşlerdir. it programı. kaldınmlan tamamen parkeye taı.1'11 
Sular kısmı müstesna, tamamen hazır- edilecektir. Cerrahpaşa hastanesi teT· 
lanmıştır. Programın bafhca esasları si edilecek yeni bir verem hastanesi a· 
şunlardır: Yollar, sıhhiye, itfaiye, ha çılacaktır Ye id d" ı d . . • n en ıspanser er e • 
nta mecralar bunlardan başka tıyatro, çdacaktır. 
kon1ervatuvar, hal ve asri halalar in· B f d b' b 

0 eş sene zar ın a ır uçuk m yoa 
şası.. . . lira sarfile itfaiye asri ve fenni bir şek 

Tıyatro, konservat~var ve ~alın ın- le ifrağ edilecek, yeni teşkilat yapıla 
§Hl i~in Alman grubıle beledıye arn- caktı r. Ayrıca bir de mütehassıs getiri 
unda enelee çıkan ihUIAfın halli ile lecektir. 
atraplmaktadır. Bu lnpatı yapmak f. 
~in Wedfyeye yeniden mUracaatlar ya Şehrin Jıarf taları ve rehperf yapı· 
pılmlftır. Bunlar arunada şehrimiz ka lacaktır,esld harfierle yazılı haritalar 
nallsuyonlannı yapan (Vays Und- yeni harflerle basılacaktır. Kanalfzu. 
fraytal') prketi nı henUz ismi slyleı.- yon inpatında İstanbul ciheti tama· 
ntlyen diğer .. blr grup daha vardır. Bun, men bitirilecek. Şişlide aynca mecra-
larla da muzakereye başlanmıştır. LOtfen sayıfan çeviriniz 

iki kadın arasında bir hadise ! 
Dansöz Zehra H.ı kim yara ladı? 

nlAnclaa itibaren 

V AKIT'TE 
Alman 
Avuıturya 
Macar 
ltalyan 
lsveç 
Felemenk 
Arjantin 
Rus 
Mı.r 
lngiliz 
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Müntehibi sani intihabı bqşladı 

Yeni mecliste 150 çiftçi 
meb'us bulunacak ... 

Ankara, 26 - Gazi Hazretleri bu· Bunun için fırka riyaseti vilayetler
glinlerde gerek intihabat hazırhkları le temasa geçerek filen ziraatJe meş
'e gerekse fırka kongresinde irat ede gul çiftçilerin isimlerini tesbit ettire
cekleri nutku hazırlamakla mşgul ol- cektir. Bu suretle yeni meclisin en ha· 
rnaktadırlar. fecli e ) en iden iltihak e riz rnsfı çiftçi meclisi olmasıdır. 
iecek meb'uslnr tahminen yüz elli ka HE ·oz KARAR VERlLMEDl 
tardır. Bunların heml'n hemen hep i Ankara, 26 - Meb'us namzetliği için 
ilen çiftçi olacaktır. !müracaat edenler hakkında henüz ka· 

rar 'erilmiş değildir. Şayanı dikkattir 
ar yapılacaktır. ki i imleri duyulan ,.e neşredilen talip 

Gazi köprüsü ) apıl ıcak. Gazi cadclc lcrdcn bir çoğu memlekette tanınnıı:. 
inin mühim bir kı mı i timlak edile- kimseler değillerdir. Filhakika teşki· 
k açılmıt olacaktn·. !atı esasi.)e kanunu 30 )aşında olan o-

Gıda işleri ku) up ~azan ,.e bazı mahkümiyetlerle 
JJelediye gıda maddelerinin teftişi· alflkası olmıyan her 'atandaşa meb'u 

.. ciddi surette meşgul olmaya başla· olabilmek hakkını 'ermiştir. Ancak Lu 
nıştır. Ilımdan on bcs gün enci şube kanunt 'asıflardan başka ''atandaşla· 
:nUdürlerine bu hususta bir emir göude rın Hkillerinde aradıkları bazı mezi· 
1 ilmiş ve gıdai me 1lddın teftiş işiui yetlerin de mevcudiyeti 7.aruretini unut 
ehemmiyetle takip etmeleri bildirilmiş mamak lazımdır. 
tir. Aradan on be günlUk bir müddet Fırkanın \'e bilha a fırka reisi U· 

geçtiği halde mah us derecede bir faali mumisinin bu hususta çok husu oldu 
)et görülmediği anla ılmış, dün )eni· ğu düşünülürse birçok müracaatların 
den milstacel ka) dile bütün beledi) c nazarı itibara ahnmıyacağına kani ol· 
§Ubelerine bir tamin1 gönderilmiştir. mak pek kolaydır. }'ırka namzet liste 
nu tamim şudur: sinin bu zevatın en lüzumlu ve faydalı 

"Son zamanlarda bazı esnafın me- lanndan mürekkep bulunacağı şüphe> 
,-addı gıdaiye üzerinde yaptıkları tağ. sizdir. 
şipt ve tağyirat mühim bir dereceyi YENl iSiMLER . 
bulmuttur. Birçok dükkincılar kanu· Ankara, 26 (V AKIT) - l\leb'us 
nun mecburi kıldığı me,·addı gıdaiyc namzetliği için müracaat edenler ara· 
maddeleri üzetfoe etiket ilsakı keyfiyc srnda öğrendiğim yeni isimler şunlaı-· 
tini ihmal ettikleri ve en umumt cad dır: 
delerde bile pişmeden 'eya soyulma· E ki '-alilerden, iktısat vekaleti m~ 
dan yenilen gıdai mernddı açıkta sat vaddı müşteile şefi Cemil, iktısat ve
tddan ,e belediye zabıtası talimatnam kflleti ziraat şube müdürlerinden Meh 
•inin şehrin hıfzı ıhhnsına taallQk e- met Ali Tayyar, lhap Basri, eski lzmir 
den birçok mernddın tatbik edilmediği ziraat müdürü Abidin, harici ticaret 
rörülmektedir. müdürü A\'11İ, orman şube müdürlerin 

Halka edeceğimiz hizmetlerin en den Halil Beyler. 
mühimmi gıda maddelerinin her türlü lKTISATÇI NAMZETLER 
hile ve tağ~i ten azade olarak satılma Meb'usluk için Halk fırkası kltibi 
sınr temin olup bu hilekarları yola ge umumiliğine müracaat edenler arasın 
tlrmek için de elimizde elli liraya im· da iktisatçıların adedi çoğalmıştır. Ev 

• dar para cezası almak. san•atını me· vefte yazdığlmız iktısatçılardan başka 
netmek gibi kUI sat!hlyet te mevcut lsta11bul ticaret odası raportörlerin· 
olduğundan hu muhtekirlerle bizzat den Ali Hıza lle)le Bursa ticaret oda 
mücadeleye gecilerek ~eni teskil:itrn ı ha katibi Nasih, ikt1 at vekaleti ka 
menafiinl halk nazarında ispat edecek lemi mah us müdürü HalUk Beyler de 
icraat gö termenize intizar edb orum. ,·en iden müracaatta bulunmuşlardır. 
Bundan sonra belediye şubeleri me,ad • Bunlardan maada şimali Avrupa ti 
dı gıdaiyenin tagşişine \C saire ine a· caret mümessilimiz Kurt oğlu Faik 
it i tati tikler tutacaklar Ye hl'lediye Bey de meb'usluğa talip olduğunu bil 
riyasetine göndereceklerdir. dirmi , e Ankaraya etüt ve tahlilleri· 

Dahiliye vekaletinden dün \'fül)efr ni muhtc\i bir mektup göndermiştir. 
mühim bir tamim gelmistir. Bu ta- MC"NTEHIBI SANİ iNTiHABA· 
mim aynen şudur: . TINA BAŞLA 'iLDi 

Mülkiye müfetti~i 1'ecatı Be> tara v· 26 (V k t) - MO t h'-
. · · hUk • t• de y.. ıze, a ı n e ı fmdan Mersın devaırı ume ın " • • • . .. 

pılan yoklamada birçok m murların bısanı ınbhabı bugun rapıldı ve 
vazifeleri başında bulunmadıkl~r! gü- halk fı.rk.ası namzetlerı k~zand~. 
rtilmllş olduğundan mezkür nla)cte . De!1ı~lı,. 26 (A.A) - Muntahı
Jizımgelen tebligat icra e·dildi. Ancak bısanı ıntıbabatı Acıpayam ka
her tarafta vazifeye denm hususunda zasından baıka vilayetin tekmil 
umumi bir müsamaha ve intizamsızlık kazalarında bitmiştir. 
meşhut olduğu teftiş hey'eti ri) asetin Konya, 26 (A.A) - Meb'usan 
den bildirilmiş olmakla bu bapta kari intihabatı teftiş hey'eti erkek 
·ve !tfdlt tedbirler ~lmarak ~eticesinden nüfus adedini tespit etmiftir. 
mahimat verilmesı temennı olunur." . . . 

nu mühim tamimden hiıtün deYair Konya bu ınbhap devresınde 10 
müdürleri ve ka) makamlar haberdar meb'us çıkaracaktır. 
edilmiştir. Mugla, 26 (A.A) - Şehrimiz 

Güzel bacak 
müsabakamız 

Bugün saat birde, 9 ha-
nım Foto S. Süreyyada topla 
nacaktır. Bu saatte bu 9 ha
nım içinde bulunmlyanlar da 
gelebilirler. 

Bugün saat tam birde bey. 
oğlunda }'oto S. Süreyya mü· 
essesesinde güzel bacak mü· 
sabakamıza iştirak eden ha· 
nımlardan ölçüleri beynelmi· 
Jel ölçüye uygun olan doku· 
zu toplanacaklar n tayin et· 
tiğimlz bir hanım ölçüleıinl 
tekrar alacaktır. 

Bu suretle alınacak kat'i 
neticeye göre mUsabakamızın 
birincisi yannki nüshamızda 
ilan edilecektir. 

lsim ve sıra numaralannı 
e\'\elce de neşrettiğimiz 9 ha
nımdan başka ölçülerini tek
rar aldırmak istiyen müsabık
lar, isterlerse, tayin edilen sa 
atte foto Süreyyada hazır bu-
lunabilirler. MalQmdur ki 
müsabakamızda esas ölçOdUr. 
Aldıkları rey miktarı ayni öl 
çüyü nren iki hanım arasın 
da tefrik nzifesini görecek· 
tir. 

Ölçüye en çok uygun ve bu 
gUn saat birde foto Süreyya. 
da bulunacak olan 9 hanımın 
isimlerini tekrar ediyoruz. 1) 
Bülent, 4) Suzan, 18) Nurten, 
29) lff et, 32) Hulya, 34) Nev 
zat, 35) Melda, 44) Can Işık, 
48) B. Hanımlar. 

belediye intihabab bugtın bqla
mışbr. Halk, intihabata hararet
le iştirak etmekte ve reylerini 
C. H. F1rkasına vermektedir. Vi
liyet dahilinde meb'uıao intiha
batı hazırlıklanna hararetle de
vam edilmektedir. BütOn vilayet
te 48.328 mOntahibisani vardır. 

Utak, 26 ( A.A ) - Burada 
215 mllntabibisani intihap olu
nacakbr. 

Balıkeıir, 25 IA.A) - Meb'u
san intihabı teftit heyeti bu,On 
villyet idare heyeti ile bir:ikte 
bir içtima akdetmif ve vilAyet 
erkek nüfusu miktannı tespit 
eylemittir. Hazırlanan mazbataya 
nazaran Balıkesir viliyeti bu in
tihap devresinde 10 meb'us çı· 
kancaktır. Belediye intihabı için 
intihap encümeni bugtin teıek-
knl etmiftir. · 

ANKARA MONTEHJBI 
SANlLERl 

Ankara, 25 - Karsın bir kazasında 
ayın yirmi 1ekfzinde mflntehibl sani 
intihabı yapılacaktır. Ankarada bet 
gün sonra başlanacaktır. Aııkaranm 
müntehibi sani listesi tesbit edilmif
tlr. Listenin başında Gazi Hazretleri· 
nin t.met, Kazım paşalarla vekillerin, 
Ankara belediye n vfllyet enc8meni 
azalarmın ismi vardır. 
ŞEHRiMiZDE lTlRAZ EDENLER 

201 KlŞI OLDU 
İntihap hey'eti teftişiyesine dün ye 

nlden 21 kişi itiraz etmiş bu suretle 
~imdiye kadar itiraz edenler 201 kiti· 
ye baliğ olmuştur. 

1 Telgraf haberleri iki kadın araıınd 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) Pangalos pariş etmiştim. Ara sıra prova için 

diyordum. Kendisine bazı yerlerini 
Beraat etti, yeni bir ğiştirmesi için kıymetli sahne tuu 

farka yapıyor !erimden birini ,·ermiştim. Pro,·a 
her gidi~imde bu tuvaleti ya yerde 

Yunan gazeteleri eski diktatör Jent k 1 arkasında atılmıs bir halde 
1 · · it d • ya ap • ral Panga osun rıyasetı a ın a cczrı rl'r ''e temiz tutmasını söylerdim. 

bir programla iştigal etmek üzere yeni 
1 

.. •• • •• 

bir parti teşekkül ettlfini muhakkak . ~'"·elk!. ~.unkukl~ıbd~şımde bu ~u.11 
1 k ·ı · ·· kt d' 1 tı pıs \'e orumce ı ır pencere ıçı o ara ı erı surme e ır er. • . 

1 · •-- ııır •-ft: b' k .ı. r görünce Madam Ki ara) :ı bir te 
merıa- .aze- ır ~o me90.u . . . • 

V · ı ı yhta ı d ii 1..1. bu kadar pıslık ve ıhmalkarlık ya 
enıze oe a e r ann an m re-ep v .. 

1 
d. 

olarak otuz kadar siyasinin bir içtima mıyacagmı soy e ım. 
da fırka programını ihzar ettiklerini Bu sö~ü h~nuz. sö~·lem.işt.im ~i 
yazıyor. Hususi bir komiıyon partinin dam Kl~ra gözlerı donmUş ilzverıme 
7akında neşredeceii beyannameyi ihza cum ettı. \'e boğazımı ~ıkm~ga ha 
ra memur edilmiştir. Ayni gazeteııin dı. Korktum, kaçmak kıstedım. ~!u 
fikrillce tamamfle cUmhuriyetçi olan fak olamadım. Baygın, yere dtiş 
bu yeni fırka müstakbel intihabatta iÜm. 
ltlrra frrkaslle müştereken hareket e- Bundan sonra ne olduğunu bilmi 
decek ve mezkılr fırka ile mevzii itti- rum. Lakin şiddetli bir acı ile kend 
hatlar vilcude getirecektir. Programın ıeldim. Bacağımdan kan akıyo 
esas noktaları mucibince bu parti Bnl· Madam Klara elinde ucu kanlı bir 
kan meml.eketleri arasındaki münase. kas yanımda duruyordu.,, 
batı sıklaştıracak aorette yeni bazı şe Terzi madam KJara bunun yalan 
rait ihdasına gayret edecektir. duğunu şiddetle iddia etektedir. H 

Aiina, 25 (A.A.)- 1928 de yapılan seyi şöyle anlatıyor: 
intihabat esnasında '·ukubulan kanh - Zehra hanım müşterimdir. 
hadiselerden dolayi zannaltına alın· velki gün prova için gelmişti. Bana 
BU§ olan sabık başvekil Jeneral Pan raktığı tU\•aletlerden birini san 
plotı beraet kararı almııtn. üzerinde 'görünce kızdı, baiırmafa 

Gazi evi 
Ankara 25 - Gazi evinin mü· 

nakuaaa busGn hususi bir ko
..U.yon taralmdan yapalmış ve 
ihale edilmiftir. Binaya en az fi. 
at veren mnhendia · M. Aciman 
ile Bedri B. berinde kalmlfbr. 
M. Aciman Ankarada Acem •e 
Belçika sefaretlerini inıa eden 
mübendiıtir. 

Bedri Beyin de mlUeaddit 
eserleri vardır. Gazi evi bDtnn 
qyaaile 6nllmbdeki kıtın orta
lanna doğna-ilnual edilmif ola
cakhr. 

Şimdiki Çankaya k6fkli ise 
meYCUt efYUİle birlikte bir m6· 
ze halinde muhafaza edilecektir. 

Kral Ferdinald harbe 
girmek için kaç para 

almış 
Berlin20-Reyıtag Mecliıinde 

mlldafaai milliye bütçesi mllza
kere edilirken komllnist meb'uı
lardan Kippenberger, Bulgam· 
tanın umumi harbe girmesi hak· 
kında, resmi vesaike mtıateniden 
mOhim iftaatta bulunmuttur. 

Meb 'ua, Bulraristanm harbe 
girmesi için Kral F erdiııandm 
Almanyadan 25 milyon mark 
aldığını imperatorluğuıı ıukutun
dan ıonra da kendisine 3 defa 
birer milyon mar:k Yerildiğini 
s&ylemiftir. 

Kral F ercliaand bu kadarla 
iktifa etmiye,ek Alman b&kame
tinden her sene bir maaı iste· 
miftir. Neticede kendisine senede 
120 bin mark maaı tahsis edil-
miftir. 

tadı. Gardrobun içini temizlemek i 
içindeki elbiseleri dışarı çıkarmış 
Yoksa elbi&e)i her zaman dışarda 
rakmayız. Zehra hanım bütün a 
ler gibi çok sinirlidir. Çok hiddeti 
mişti. Sinir buhranı eınuında o 
bulunan 250 liralık bir robu yırttı. 
ra bağıra bağıra kendisini yere attı 
baygın taklidi yaptı. 
Aşağıdan geldiler. Ben doktor 

mağa gittim. DönüşUmde Zehra han 
bacağından hafif yaralı g&rdUm. 

Ben iddia ettifi gibi Zehra Han 
makasla yaralamadım. Yaranın 
hnsule ~eldiğini de bilmiyorum I 
Zehra hanımın sinir buhranı em 
da kendi kendisini maniktirlü tı 
rlle tırmalıyarak yaralandığını za 
diyorum. 

Ben mOşterllerl sayesinde seçi 
kendi halinde bir kadınım. Hiç mU 
)erimi makaslıyarak hepsini kaçır 
ister miyim'? Hepsi iftira.. Ev Ahi 
bana düşman iftira atıyorlar.,, 

Şimdi bUtUn komıular bfiytlk 
merak içindedirler .. Zehra hanımı 
dam Klara mı yaraladı? 

Yoksa Zehra hanım kendi kendi 
mi yaraladı? 

UMUMlSANAYl MODORO 
ANKARADA iŞiNE BAŞLADI 

Ankara, 26 (Vakıt) - San 
umum müdilrlllğUne tayin edil 
Manilya ticaret milme11ili Ş 
B .geldi yazifesine bqladı. 

Türkiye - Fıransa mu 
hedesi 

Pariı, 26 (A.A) - Hnkt-,,.1 

Tilrkiye-Franıa ticaret ve 18?; 
ıefain muabedenamesini ~~ 
edilmek üzere iyan mecur' 

tevdi etmit tir 

•VAKITın tefrikaa: 118 Fileaof - Sen de hemen tem.& lClfldin anünde etrafı J.lmnıız - Caize bülbül zamanı 
lük edabm kondurdun. Neden o- fakat ıüzel tarhlarla çemli beyzi cennet olur .. 

luyormuı bizim katk? ltii,.uk bir ....... ha'YU aördüler. Caize sevinçle: ~·.J 
Çelebi - içimden öyle aeliyor .. X!adi_leri slW llltke J.km11a ıel· _Ah babacığım bilirim~ 

Çünkü köıkü ıörünce beieneceti- ••t bır talam halk bahçede luann cennetine itikadmız yoktur· dl 
• • mize biç ıüphe etmiyorum... luann geainerelE ellerile ebniyeyi ömrünüzün sonuna kadar bu ' 

ı Filesof - Beienmekle almak ıösterip paha biç. sibi bir feyler ya cennetinde yaııyalım... ~ 
Yazan : Hüseyin Rahmi -=- _ beyninde çok mesafe var. Tarife anlatıyorlardı. Fileıof ceyap Yer111edi. Y 

bakılma bu ka,k öyle dokuz on Caize kocunun kolUDA yapı· ler. liri yan mermer merci' • ~ 
ıirlı aenitliie çıkıt çok hoılarma dan ib~rettir. Bunu zevk bilmekte bin lira da kalmaz.. Arttmrlar.. tarak: . . den kötke girdiler. Bina yetd ,,r_ 
gitti. Bir yürek ferahlığı ile tenef· gaflettır.. . . . Damat - Efendi baba ortabkta - Bey elune bar eopa abp ta ğildi. Likin eıki yapı gayet~ 
füslerinin hafiflediğini hissediyor·ı - Ben uzvıyetımı son dereceye para yok.. Dört bet bin liraya ha- ika kalabalıiı haradan llDYacaiım lamdı. Tamire hacet gCS~ 
lardı. kadar aıındırarak yapmak iıte· na benzer ne kelepirler satıldı. pliyor. Bbden eTYel kltlrii hulan· .• d d h k n ler ~ · ş· d. b • 1 1 b" larcl b" • _, __ L_.ı • d v ıçın e a a ço ıe e 

Caize fileıofun boynuna sarı la· rım... ım ~ u m~~ e e er ır t~~a ' Böyle konup konuı_a k6fke ıel an ın ~ .... ~ en ag· lirdi. . . ~· 
rak: fa duraun bız bu auzel havalı, litıf diler ... Orada kendilennden enel lanın. Daha içenye amneden ha· • ~ lk' ~--" 

ı le · b akı ta K ba d h ld • • Ge'nıf ıoıa... ı yan tt .,,,,,. - Bc.bacığım ne ivi, ne iyi .. Bu manzara 1 yer rı ır P oı· ıelmit bir kaç ara a a beldi- JI mı ııttı... • .f d" ~· 
· k ··1<y·· ·· ·· ·· • ,_ k H' ked 1 8 b. Nıhayette çı te mer ıven, ralarcla C1turanlar Jatanbul halkm· anın go uzu gorunmıyen ıoaa • yordu. Geniı demir parmalilıklı - iÇ er enme. urası ı· k 

dan bahtiyardıı-lar. Mutlak be§ !arına nasıl döneceğiz.. kapının iki kanadından biri açık· aim olacak sörürıün.. dolqtıktan ıo~a yu ,arı ;illi t 
on sene fazla yatarlar.. fileıof - Buraların letafetine tr. - Neden anladın bey? Her taraf yenı boya~ 

Fileeof -· Fazla yafamanın bah kapılarak daha kötkü görmeden iki yana yetitkin çınarlar diki· - Baban buraya ıelmezden ev cır gıcır yağlı ~~·~.Od ~ .,ı-
tiyarbk old'tiu malum değildir. benimsemeye başladık.. li bir alanın ımüntehumda beyaz Ye) .özlerinde aayet kayitsiz bu· Jer. Balkona yurudüler.. ~ 

Caize biraz somurtkanlıkla: Ayni yoldan bir kaç araba da· kötk görünüyordu. içeriye yürü- l~uy~rd~. Şimdi her tarafa bü· ri yqlı biri .ıen~ iki kadın~ 
- Ya çarçabuk ölmek mi iyi· ha gidiyordu. düler. Yüksek çmarlann yamn yuk bır dıkkatle bakıyor... lar. Beıbellı bunlar da 

dir? Çelebi - Bunlar da bizim köş yumru düğümlü dallan henüz yap- Bu arahk fileeof kızına doiru gibi ıezici idi. 
- Hayat uzviyetin aıınmaaıd· ke bakmaya mı ıidiyorlar acaba raklarla örtülmemiıti. Jiirii1erelu < Bi,,,.-U 
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Altı şehrimizde posta paketleri evlere tevzi edilecek 
-----~~ ~~~~~~---=-~~~~~~~~~~~~~~--:-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--! 

~dllyede 

Ziya v; Halis B.ler JKolaylapa bir muamel3 Saa'at ilemlade 1 Devri alem 
HerJin vt: Malatva hapt
-'dne ıi m4d'i1rlüklerine 

t•vln edildiler 
Bir müddet evvel haklannda 

Yapılan tahkikat neticesinde İf• 
len el çektirilerek lstanbul ağır 
ceza mahkemesine verilen lstan• 
bul tevkifaneıi müdllrü Ziya ve 
~apisanesi mlldürü Halis B. )er, 
muhakeme neticesinde vazifeyi 
sui istimalden beraet etmişler· 
dfr. Ziya B. Mersin Halis B. Ma • 
latya hapisanesi mOdtırlüklerine 
tayin olunmuılar, tayin keyfiyeti 
kendilerine tebliğ edilmiıtir. 

' 

Kadriye Hanımın davası 
Kadiriye H. ın açbğı lıakaret ~edilecek paket simrilllnden 

davasından dolayı muhakemesine bir kılım 
karar verildiğini dua yazd1tım1z A vrupadan gelen 
sabık m6stantik, Bandırma ağır 
ceza mahkemesi reisi Hikmet B. posta paketleri 
uı muhakemesi, Istanbul aiır ı niAndan itibaren paket gümriJ.k. 
ceza mabkemeainde Nisanm 16 Jerinin Jlğvedilerek; muamelelerinin 
ıncı gllnll ağleden sonra bqhxa· postaya fntikal edeeefinl ;yazmıştık. 
cıktar. Posta idaresinde bunUll için .iki gtinden 
Halit Fahri B.in davası beri ha:urlıfa bqlanmlf ve posta i§le 

la"--bul ikinci ceza mahke.. r1 mtldliril Yusuf Bey de Ankaradan 
uw şehrimize ge1mfıtir. 

oe8İllde dOa Halit F abri B. İD Posta ve gümrük idareleri erkAnı 

Bu ite ıiz de ıaıın ! 
Kaclmlar birliği relae•I 
kaclmlana meb'uı ola• 

mıyacaiuıı akıbet 

6ireacll 

Kadmlar blrlitl Ankaraya 
bir murahhas gönderdi, bu 
marahhaa kadınlann meb'u• 
lufu hakkında teşebbtisatta 
bulunmak istiyecekti. Belki 
de kadm meb'us namzetleri· 
nln talepnamelerini birlik re
iııeei yanında götünnUştU. Bir 
Jik masraf etti, birlik reisesi 
bir hayU yol · yorgunluğuna 
uğradı. Neticede ne oldu bilir 
misiniz, reiseye: 

"- intihap kanonu tadil 
edilmedi mevcut kanuna gö
re kadınlar meb'us olamaz 
dendi. 

Birlik reisesi bo cevaba 
belki kızdı, belki makul bul· 
du bilmiyoruz, fakat ortada 
fol yok yumurta yokken bir 
kerre teşkilatı esasiye kanu
nunu okumadan hani, harıl 
istasyonlara taşınanların mas 
raflara katlananların zahme 
tine ve mıuırafına uydukları 
akla siz de şaşm ... 

Biz de ıaıabm! 

Villyette 
~--------

MUHİTTiN BEY BUGÜN 
YALUVA y A GlDlYOR 

Vali Muhiddin B. bu sabah 
Y alovaya gidecek, akıam döne
cektir. Vali B. y alova yollarını 

·•oarDlbedayi,, mecmuası aleyhi- ile şube reisleri dün Yusuf Beyin ri· 
ne açbfı hakaret davasında yasetinde uzun bir içtima yapmıılar 
esu hakkındaki karar bildirile· ve itlerin intbamı için bazı formüJler 
cektir. Mahkeme, dOn tahkikabn tesbit etmlflerdir. içtimadan sonra 
leVIİİDe karar verildifini blldir- kendisile sörU§ln bir muharririmize 
-:...ı.. Mamaalarm iddia ettik· Yuuf Bey ıa .izahatı vermiştir: 
-. .... , irin -Otedenberi Avrapadan ıelen güm 
leri tibi bir aile ibtilAfı h• n- rilğe Ubi etyanın maameleıi bazı mt- ve yapılmakta olan kaymakam-
da flıhldbt ppalıp yapılmadığı rasfm dolayısile çok defa uıun sürü· lık dairesini teftiı edecektir. 
zalntaclan IOnllacaktır. Mahake 1 vor. ~e sahipleri geç alıyordu. Posta i rına veya ticaretanelerine teslim edi
me, alama on sekizinci eamar daresı bununla evveldenberi meşguldü. lir. 
tesi gllnll ağ eden sonraya bmı Ancak bu defa da gümrük fdaresi11in TEVZl ÜCRETLERİ 
kıl~ıtbr. '.e gösterd~ müzaharet ile bu işin hal Bu rnüraselattan yalnız küçük pa· 

ı n. menaf~~ çok uygun gelecek bir ketlerin beheri için ıo kuruş tevzi üc-
( Hava ve deniz haberleri 1 .ekılde hallı ımkılnı bulunmuştur. reti alınır. Posta paketlerinin yani 

F ı Maanutlqe 1 nisandan itibaren baş kollpoata11arın ikametl'Ahlara tesllıui 
lftiD& Ve J&fmur lanacakhr. Bu l_t'kilde muamele yap11- için de yirmi kuru§ alınır dffer mfira· 
tekrar baıladı cakt postaneler şımdilik Ankara, lz'_Uir, selattan ikametglhlara teslim edilecek 

Bir • . stanbul, Mersin, Trabzon ve DenızlJ., ler hiçbir Ucrete tabi değildir. 
• haftadanben yu ~lerıne dir. P~ketler buralarda mttruellt sa· BU USUL ŞEHRİMİZDE HANGİ 

benziyea havalar effelkı aktam hiplerinln arıulanu söre ya ikamet- MERKEZDE TATBiK EDiLECEK 
itile birdenbire bozulmUf, poyraz ılhlıL?na veya merkezlere teslim edi- Iıtanbalda bu aıaamelit yabuz l• 
~ Y•lmur bıtfamlfbr. DBn bu lecektır. tanbul merkez postanesile Sirkecide 
Y•imur akııma kadar devam Ba kayit yalnu kolller içindir. Mek paket postanesinde yapılacaktır. GOm 
etaıiı ve ara sıra sulu kar bile top. postasına ~it ve siim~ resmine r1lk hey'eti bulonmıyan postanelerde 

tA~ı. effaYI ihtiva eden Yetil etiketli muameleler en yakın gttmrtik hey'eti 
Y•iııııştır. Havalann birkaç giln küçtik paket ve matbua paketleri her olan merkezlerde ikmal eclileeek yerle
b6yle gidecefi tahmin olunmak· halde mürselünileyhlerin ikametglhla rine &'Önderileeektfr.,, 
tadır. 

Leman Ekrem Ha 
nımın konseri 

Bugün saat Dçte, Leman Ek· 
rem H. tarafından İstanbul Tnrk 
ocağında alaturka bir konser 
verilecektir. 
Leman H. bu konaerde, beniiz 
pıllklara okumadığı yeni t•rkı· 
Jarını ve Anadolu havalannı te
renntlm edecektir. 

Konsere maruf muaikiıinasla
rımızdan kemani CeYdet ve 
tanburi Salahattin beyler de itti
rak edeceklerdir. 

Şarloya ntıan veriliyor 
Şırli Şaplin Parise geldi. 

F evkallde bir tebacDmle karıı
landı. Parise geldiğinin ertesi 
günO, Şarli Şaplini Fransa ha· 
riciye nazırı M. Briyın, 8ğle 
yemeğine davet etmiıti. Şarli 
Şaplin saat 13 te hariciye neza· 
retine geldi. Ziyafette inptere• 
ain Pariı ıefiri, hariciye aoareti 
kalemi mahsuı mOdDrO,Fran•mn 
yeni TOrkiye sefiri Kont Şanbron, 
prenaea Ltıayen MOra Konteı dö 
Noay, Triıtan Bernar, M. Pol 
Penleve de ham bulunuyorlardı. 
Fransa htlk6meti Şarli Şapline 
Lejiyon Don&r nipnını verecek· 
tir. 

Evvelki gOn Tonelina isminde 
lc.i lcGçnk bir ingiliz vapuru da 
111 YlizUnden Kilyos civarında 
lcaraya oturmu,tur. 

AV L 1 K VAK 1 T 
Nisanın ikiainde bedava takdim edilecek 

Tenkit : Yeni eserler (Refik Ahmet) _ Edebiyat tarihi: Safi tezkeresi niçin kıymetHdir? (Bangu 
oğlu Tahsin) - Ecnebi tedebiyab: meıhur Acem efsanesini yazan lngiliz edibi Araold (lbrahim 
Hoyi). - Hikiye : Rahat adam (Sadri Etem) - Şiirler: (Ômer Bedrettin) - AyJn maailri hare
ketlerı (Khe Mihal zade Mahmut Ragıp) - Dil meseleleri - Mizah sayıfaıı (Toplu ipe) 

Sinema, Varyete sayıfalan - Gnzel resimler ••• 

Eileaeelf, Meraklı, Cazip, Mündericat 

..................................................................................................................................... 

Çizgilerle fikirler:Ecnebi mektepleri ve Tarkçocuğu 

iki seyyah şehri
mize geldi 

Otomobille devrillem seya
hatine çıkan Avusturyalı iki genç 
seyyah dün Bulgaristandan ıeh
rimiıe gelmişlerdir. M. Hector 
Mac Karrie ve Richard Matthevs 
iıimlerin de olan bu seyyahlar 
7 beygir kuvvetinde ufak bir 
otomobille dünyayı dolaşmağa 

çıkmıılard 1r. 

Burada üç gün kaldıktan sonra 
Anadolu tarikile Suriye, Irak, 
İran ve Hindistana gidecekler, 
oradanda memleketlerine d6ne
ceklerdir. Bu seyahati teırlni
evvel nihayetinde bitireceklerini 
ümit ediyorlar. Dönilfte seyahat 

ı intibalarını Deyli Telgraf gue• 
lesinde nefl"edeceklerini, bunan 
için Londrada iken bu gazete 
ile bir mukavele yaptıklanm 
sörlemektedirler. 

Resmi ıair 
Con Mezf ilt şehrimize 

~eliyor 
ingiltere devletinin Meliklltfii· 

era Unvanını haiz resmi ve mq· 
hur ıairi Mr. Con Mezfilt Uohon 
Muefield) kısa bir :ıaman için 
Tnrkiyeyi ziyaret maksadile Mar· 
bn yirmi doku:ıuacu pnll lıtan• 
bula gelecek ve Nisamn ikisinde 
Ankarada TOrkocağı tiyatro• 
ıunda aleni bir konferans verile· 
cektir. Konferansın mevzuu İngiliz 
ıiiridir 

54 milvon frank 
ADANA - MERSiN HATTINA. AİT 

ESH.A.Ml TESELLÜM ETTiK 
Anadolu demiryollan, Meraiıı • 

Adana hatb ve Haydarpqa li
man tlrketlerine ait 54 milyon 
franklık eıbam ve talıvilAb te-
ıellllm etmiftir. Sabf kıymeti 
46 milyon İIYİçre frangı olan ba 
hiue ıeneUeri ve tahvillt bed.,.. 
Unla bqte tlçft 6c:lenmft ft 

mOtebaklsi için poliçe verilmlftir. 
Bu suretle mezkur ıirketlerin 

ekıer; aermayesi filen hOkdmeti• 
mlıe intikal etmif •e ba hatlar 
hakimiyetimiz altına geçmiftir. 

Bu hiııe senetleri yirmi milyon 
Tnrk lirası teminat karpfıfı 
olarak Devlet banka11na yabn la· 
cakbr. Bunlarla Tllrk parua kar
fllaia olmak Dzere Maliye Yeki
lef nce temini taıhb'ttt ec:h1en 
117 milyon franklık esham ve 
tabvillbn nokaanı tamamı.nmıı· 
br. 

Bunlardan bqka geae Tnrk 
parası garıntiıi olarl!k Devlet 
bankuıaa tevdi olunman mukar
rer 500000 albn lira da hazırlan· 
DUf ye banka reamen faaliyete 
secince hepainin bankaya yab
nlacafı aalaıılmııhr. 

1 HABERLER 1 
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Gelecek takımlar 
NiSANIN HA1" ı'ASJ NDA LEVSKI 

lSlMLI BULGAR TAKIMI 
Ben aynen duydum. Bir ticareta- ŞEHRiMiZE GELiYOR 

ne katibi ayni zamanda tarla sahibi 
oıan efendi ınin ıar1a mı üren yarı- Takım Fener ve Gatata 

1 Cemiyet hayab 

Utak tetek nasrhatler 
İmzanızı daima okunaklı olarak n· 

B , tınız. Kanşık bir imLn atıp altına da M h d 
o vercin karı•sında isminizi yazacak değilsiniz ki. u telit te risat 

Almanya ve Avusturyanrn Viyanada • • * Gazetelerde ve telgraf satrrların.M. 
imzaladıklnn Zoll\"erein yani gümrük Eğer mektup kağıdınızın üstünde eski bir bahis yenilendi: 

cıJara şu hesabı çıkardı: 

"- 70 okka buğdaydan bir 
clcştiban ücreti. 

ittihadı muahedesi bütün Avrupayı U· matbu adresiniz yoksa, ya imzanızın - Liselerde muhtelit tedrisat )1 

okknsı sarayla iki maç yapacak zunca düşündürdü. Gerek ViyanRda altına yahut zarfın arkasına adresini pılmalr mı~ kızla erkek beraber ders' 
Sof yanın birinci sınıf takımla- gerek Berlinde mes'elenin ehemmh·tti zi yazınız. D~Jki muhatabınız unutmuş kumalı mı· 

:-o 
_.!.._I 

tı9 

~~I 
34,5 

·~ 1 't,5 
ıo ı 

ı 2,5 

Minha 

l\ıycsi deııcl i n ln minha 

Bnki 
Kıyesi <apan ma~rafı minha 
Baki 
l\ıyesı okuz ınısrafı minha 

!Kıye hel~liın minallı\h ruıkkınız 

Bundan sonra katip l.ıa , ka bir defter 
açtı. Bu sahif edc kc;yliilerin aldıkları 
mamul malların hesuhı yazılı idi. 

KAtip tekrar okudu. 
"- Tuzdan, dokumadan, emerden, 

borcun üz yüz elli. alncnıhn yetmiş 
beş kuruş! 

Dükkan sahibi söze karıştı: 
"- Al şu 280 kuruşu \'el' katibe se· 

nin hesabını kapatsın, yeniden tuz. do 
kuma filan alacaksın tabii onun için 
borçlan. 

Senet yazıldı, senedin başında yazı
Joo rakam şu idi: yalnız üç yüz otuz 
kuru tur. 

• • • 
Hahkçı ncem tefeciye söyledi: 
"- Bana kırk lira lfLzım ! 
"- Kolay ... haftada (2) lira verır

sin bir de muteber kefil! 
Acem balıkçıya 40 lira \'erdi. Fakat: 
''- O dedi, ilk taksit dört lirayı ver 

ifa.na ... 
llahkçı dört lirayı se,·inçle uzattı. 

Her hafta bu iki lira \'erildi. Bilir 
misiniz kırk Jira için ne kadar faiz Ö· 

dendi. Kısa htsapJa verilen faiz yüzde 
yUz otuzu geçti, eJli iki defa iki lira n 
rildi on hafta verilen iki liranın fili· 
zinin miktarını muhasiplere terkediyo. 
ırum. Denim kara cümlem bu faizi sö
kemiyor. 

• • • 

d L k
• gü ·k· · it k i · . t b 1 • 1 tur. Dün bu bahsi aramızda konuşurk~ 

rın an evs ı on n sonra ı ı nı aza ma çın neşnya ta u WlU • • be d d" k. • • n e ım 1: 
maç · ' h ' • 1 kt• makta berabc.r Anslusa muarız olan . . ...," ıçın şe rımııe ge ece ır. . :o • • Hamiş yazmağa sıkılmayınız. Eski - Bu bahıs tuhafıma gıdiyor. DF' 

Levski takımının şehrimize muhıtlerde hasıl olan asabıyet 5Ukiın adabı muaşeret kaideleri bunun unut~ çocukluğumda ilk mnhalle mektebi' 
gelmek için ileri sürdüğü şerait bulmadı. Bahusus Fransız matbuatı kan lığa hamledileceğini yazarsa da biz gittiğim zaman kız, erkek bir arada f 
münasip görülmüş ve dün bu yeni itiJiifın "asa ti Avrupada bir Cer· ce, bu muhatabınızın nazan dikkatini kurduk! 
husustaki kunturat imzalanarak men ittihadı husulüne doğru atılmış oraya' celbedecek bir vesiledir. Bir dost atıldı: 
Sofyaya gönderilmiştir. Bulgar mühim bir adım olduğunu beyanda K t v· 'ti - Sen ne kelime? dedi, (Leyla 1 

d müttefiktirler. Böyle bir vakıa ise ar iZi er Mecnun,) (Hüsün ile aşk) bile yan' 
takımı nisanın dokuzun a şehri· Fransa için en büyük tehlike addedi- Bir kart vizite sade? isim, adres ve na, ayni mektepte okumuşlardı. > 
mize gelecek 1 O ve 12 inci cu· liyor. telef on numarası yazmak katidir. A· Galiple Füzuli)i oku da bak! 
ma ve pazar günleri evvela Ga- • • • meli ve ticarl noktai nazardan, ismini· • • ııı 
latasarayla, ikinci maçı da F e- 1870 • 71 den mukaddem alman itti z~n altına istediğiniz ve ~i~e. ~n mü· Ha va ve pa 1t o 
nerbabçe l·ıe oynı'yacaktır Le 8 , • . .• hım olan sıfatınızı yazabıh.rsınız. Ba-

. v • hadı yoktu. l rusya ıttıhadı vucude ge ki 1 k t vi "ti . d . . 1 . Paltom, giyilemiyecek kadar e5t 
ki. Bulgar m·ıltı· tak m n 0 t• k · t d'ğ· d 1~ k"" .. k zı mse er ar zı erın e ısım erı- , .. .t ı ı a yuncu ırme ıs e ı ı sıra a evve u uçu Al . 1 kill d b t 1 medi · fakat mübareki sırtımda ta,.. 

e en ı. · B t t k ı nı gar P şe ~r e as ınyor ar. ' 
ver n yı u gar a ım arın- man hükQmetleri arasında bir gümrUk Mesel! ben bir hocanın imz.asnıa ğıma pek te memnun değilim- il' 
dan biridir. Levski beş sene ittihadı ,.e 7,,ollverein aktine teşebbüs sarık şekli ve;erek kart bastırdığını gün: 
evel şehrimize gelmişti. Beşiktaı etti. Bu ittihat küçük Alman hükOmet görmüştüm. -. Ah, ~eyse şun~n şurasında ~ 
takımı da dört sene eve) Sofya lerile Prusya arasındaki hudutlıın Birçok kimseler de isimlerinin al· şın nıhayetıne ermesıne çok kalmadl 
ya gittiği zaman orada ilk kar- yıktı ,.e bu küçük devletlerin Prusya tma: diye mUteselli oluyordum. Nihayet ~ 
şılaştığı takım Levski olmuştu. hegemonyası altında birleşmelerini •••• Heyeti idare azasından, velki gUn Nevruz geldi; ha,•a açıl' 
Yani gelecek takım aşağı yuka- temin etti. Tarihin bir tekerrürden f. • • • • Umum müdürü, içimden "c dı~ımdan: 
rı tanıdığımız bir kuvvettir. baret olduğunu mUtearefe addedfnen •••• M~clisinde aza, - Oh.! dcdım. dl 

Bu takımdan sonra evelc~ mü- Diye birçok sıfat1annr yaza lar Çektlğım bu (oh!) bahara karşı 
Jerce yeni gümrük ittihadı 7? muhare l tı B' ·ı d r • yulmuş şairane bir merbutiyetten, 1" 

kerreren yazdığımız vechile Yu- besinden e'-velki ittihadın hır eşidir yanış r. ır aı e e zevç ve zevce ay- .. . . ~ 
1 k J• k . . . . n ayn kart vizit bastırabilfrler. ?tlüşte har gunlerını kırlarda, dağlarda &· 

gos avyamn en uvvet ı ta ımı ve netice ~hbarıle Anşlusun tahakku· rek kartvizitte olabilir. Müşterek kart rebilmeme imkan bulunduğundan t 
Beogradski geliyor. Beogradski kunu temın edecektir. tarda eksuiyetle koçanın ismi daha lan değildi. Paltomdan kurtulup pJ 
nisanın ıonlarma doğru gelecek * • • evvel yazılıyor. Bu bir usuldür. Fa. desüye kavuşacağım içindi. Fflhakf" 
ve kurban bayramı günlerinde Almanların -re A\'Usturyalılann ne kat fena bir usuldilr. evvelki gün paltomu çıkardım, parl 
Galatasaray, Fener, Bc,iktaş ve · .. kt · B b. k d k sümU giydim 
b 

ri sürdüklerı mutalealar bu no aı na oşanmış ır a ın artına genç • " 
u üç takımın muhteliti ile bir zan tamamen cerhedememekle bera- kız ismini yazabilir. AleJOsul bir kadın, Bu. sabah uyandığım ve odamın ~ 

müsabaka yapacaktır. .. .·· . ismfnden sonra (Hanım) stfatını kartı· ceresıni araltklandırdığım zaman .. 
Bugünkü müsabakalar her, l\los~o Brdıyanın senelerb~e devam na yazar. Eğer bir aiJede ayni isimde f. yağdığını görünce bu neş'em de da~ 

eden propagan asına layık ır cevap ki k k 1 1 1 . k dağın oldu- Bugün paltomu bin r 
Buglln Taksim stadyomunda . . .. .. . er e o ursa, on ann z~vce en oca . . . ~ 

l"k I d d'I k . teşkıl edıyor. Mosyo Bnyan, Avrupa lannın kilçii.k islmlerile beraber ken· hıcap ıle tekrar giydım. Ne yapayılll 
.1 maç arına evam e ı ece tır. ittihadını müdafaa ederken Avrupa dilerine kart yaptırabilfrler. k~bahat beni~ vefasızhğımda ~el 
ıstanbulspor· Anadolu, Beykoz-Sii- miJletleri arasındaki gümrük heyetle· Bir misal: dır. !Ju ~hrın havası ne mev~nıı 
leymaniye, Galatasaray da Vefa rinin kaldırılmasını tasmim ediyordu. Farzedelim Hamdi Beyin iki çocu· takvım, ne de 'r~atane raporu dınl. 
takımlarile karsıla.şacnk tır. Almanya ve A\'usturya bu ittihadın fu var biri Ahmet Hamdi, öteki Meh· dik~e bu, hep böyle devam edip g 

Sıht-h ede: ilk hatvesini atmış ve Avrupa ittihadı met Hamdi. ikisi dt evleniyor. Ahmet cekp. lt d f t • d • 
DiSPANSERLERE AlT TALl- nı teshil edecek bir harekette bulun· Hamdi Beyin kansı kartına: a om an a emennı e enm. 

MATNAl\IE GELDi muş olmuyorlar mı? •• Bu mUddea ha- Ahmet Hamdi Hanım Zaff aktlhlar 
Süt ve ilk mektep çocuklan kiki olmasa da her halde mantıkidir. 

Bursada kozacılıkla gerinen köylü. · · h . • d b . l Mehmet Hamdi BeYfn kansı: Vermont hükQmeti zaif akıllı 
:r ıçm ıe nmı:ı e irı açı an ve • • • •Urri'-·etten mahrum etmeğe karar 

ler malJarını satmak için şehre getirir 'k" · d l k Ü b l M h et Hamdi Hanım .. ,J ı ısı e açı ma ıre u unan iki yüzlü Avrupa siyasetine mukabe e m mı"q_. Bunun tatbı'katına nasıl geri 
ler, ,.e tüccara denederler. Kozalarını d :ıo :ıı ispanserlere ait talimatname le edecek siyasetin de iki yüzlü olma Dfye yazdınr. ~ ve kimin zaı·f, kimin kuvvetli a 
satın alan adam der ld: d •• 

"- UnUmüzdeki perşembeye gelip ün vekAletten sıhhiye oıüdür· sı gayet tabiidir. Mösyö Brlyaıun U· Bazı kadınlar. hayatta kendilerini olduğu o kadar mühim bir m~'el• 
paralannızı alın.. lüğüne gelmi,tir. Bu talimatna- yutucu makamına mukabil Alman· ıevçleri kadar ve belki de daha kov- kolay kolay akıl ermiyor. 

Köylüler, en aşağı beş altı saat ya meye göre her dispanser bir ya ve A\-usturyanın ayni perdeden ce vetli zannederler. ihtimal ki öyledir Günden güne şark sarayları ve~ 
kınlıkta olan köylerine dönerler. Ye müdür ve baı tabip ile, bir ço- Yap vermelerine asab yet gösterilmesi de. Bu taktirde kartlanna kendi kil- raylardaki adetler de değiştiğine F. 

söz Terilen günde tekrar şehre iner- cuk hastalıkları mütahasaııı, bir b ti E. h t A ftt"h d çük isimlerini de yazabilirler. bu zavallılara ne iş verecekler acalf a es r. ger ma u vrupa ı a ı vu • * • 
ler, paralarını almak için. Tüccarın asistan, üç hemşire ve bir de k 1 ks ilk adım '"-l MeselA, Ahmet Sabri Beyin kansı 
d ki . f d d d 1 k ua ge ece e ını awwı ara N ih H .. 1 k t L-- b"li s· d . ükkAnına ha rnrurlar .. Fakat çok de tıp tara m an i are e i ece • . · .. . · ez a anım şoy e ar ua.:ıtıra ı r. ır resme a1r 
~a tüccarın kfıtibi onlan knrşılar: tir. kbar~ıtt~ı~n~ttarlı~1f:te~metselL Efer Neziha Ahmet SabrL Dilnkü (Akşam) da dnrülfilnu•, 

Hoş geldiniz, sera geldiniz. Bir tabibi müvellit, bir dit ta· u 1 a uru n ı re onun Eskiden kadınlar sadece bir kuzu tısat müderrisi Fazıl Beyin bir ti'i 
Geldiniz amma biz bugün size bu bibi, bir boğaz kulak mütehas- böyle olduğunu meydana koyanlardır ile bir hizmetçi arasında farzedilirken vardır. Bu resme iyiden iyiye dikkf' 

parayı veremiyeceğiz. Hesap uymadı sısı ile bir göz doktoru da üç ki sulhü müsalemete hizmet etmiş olu kartlarına adreslerini yazamazlardı. denler müderrisin başına gazete 
elendi alacaklarını alsaydı size herkes dispanserde ikiıer ...no çalışa- yorlar. Bugün öyle değildir. Hatta. bir genç samı tarafından bir silindir şapkl 
ten evvel verecekti. caklardır. 5 .. M. Gayur kızın adressiz kart vizitl olması gü- nulup boynuna beyaz boyunbağl 

Hele şöyle biraz bekleyin bakalım D IUnçtür bile. ]andığını anlamıclardır. 
ğ ispanserler mıntaka süt ve d K :.-e er para gelirse size herkesten e\'nl Ticaret od asan a : ocah bir kadın için zevç tahakkü- Her halde parasız, pulsuz bu · 

veririm. ilk mektep çocuklarının ahYali HAKKI NEZiHi BEY mü artık bir hatıradan ibaretir. Ka· te girebildiği için Fazıl Bey nstadıf 
Saatler geçer, köşe başlannda bek sıhhiyeleri hakkında azami ala· dın, bugün erkekle müsavidir. Medeni, ziyadesile memnun olmuştur. 

]iyen kozacılar saatlerce bekler. kayi gösterecek ve ziyaretçi Bir mllddettenberi Ankarada içtimai mevki sahibi olan kadının kar· 1otda j~ 
Nihayet ikindi olur. Dertleşirler, hemşireler vasıtasile bunlan kon• bulunan ticaret odası raporUSril tında adresi olmaması doğru değildir. i ti h l 

bütün konuşulan şeyler, yollarda ge- trol ettirerek tedavilerini temin Hakkı Nezihi B. dün ıebrimize Yüksek şahsiyetlerin kart vfzftleri· r 8 ..t1 
~en ve şehirde para almak için sartedi edecektir. dönmilftür. Aldığımız melQmata ne sıfatı memuriyetlerini yazmalan, Şehrimiz tüccaranından M"'J 
len zamandan şikayettir. göre HakkıNezıhi B.in Yazifesine biraz sonradan görmelik demektir. Bu fa Süleymanoviç Beyin ceO /.. 

Onların, bu dertli, dertli konuşma la zaruri anyan muhayyel saatler değil, ilaveten Ticeret mektebi Alisinde kartı görünce insan, adeta: merasiminin bugünkü cutP• ~ 
nm dinliyen ncaip ta\'ırh adamlar muhayyel saraylar bile satın aldığına - lşi gücü bırakmış ta kart vizit nü öğle üzeri Teşvikiye cadl~ 
peyda olur. Dunlann çoğu yahudidir. dair senetler imzalamakta tereddüt et yeni açılan kooperatif dersleri yaptırmata koşma" her cUzdanını açış de bilicra Maçkadaki tPe~"..:lı' 

Kozacılara yaklaşır: mez. müderrııliğine tayini keyfiyeti ta onlara baka baka gururlanıyor. mahsusuna defnedileceği ıfl"'" 
"-Mustafa para ister misin? Sadri Etem tasdike arzedilmiştir. Diyeceği gelir. ...wmııam••-!!!..!.~!!!!.~~.:...,-~ 

fa:~·~:~:::·.;:::··
1

:~::: .. ih .. -·~ .. -·-9~~e rüfekası: Berberle-;;~·yarım tatili ... J 
saplar. Yüz kuruşluk senedin doksan L ~ 
dan altmışa kadar atıldığı olur. 

• $ $ 

Yarıcı, balıkçı, ve kozacı keyfi için 
değil, işini, san'atını yapabilmek için 
tefeciye müracaat eder. 

Ve yaşamak için ta burnuna kadar 
tefed batağına dalar. 

Tefeci ile mücadele ederken onu 
yalnız kanun ku,-vetile susturmak, o
nu felce uğratmak imkan ızdır. 

Müstahsıl için kredi teşkilatı vUcu· 
de getirilmedikçe bu tahtakurusu ve 
sivrisinek gibi bir cemiyetin bünyesin· 
den kamını şişiren mahlllk köşede hu 
cakta sinecektir. 

Şer•jye mahkemelerinde yetim para Bican Ef. - Yay Maruf Dev bu ne 
larını işletmek istiyenler kanuna ve J 

1 
.. . 

şeriata karşı bir (~l~ı ım.at satı~ı) ta bo)le? gınhkl 
hilesini keşfetmişlerdi. 

la yalım kımun Afhuında \a\Jrp 

... ~ 
Bican Ef. - Neden bu hale &irdin .. I l\laruf Bey - Şimdi 1>er~;,.ard' 

nından çıkıyorum. Tıraş 0 r ,.,_..., 
Tam yarı suratımı tıraş e~~e b~ 
vakıt geldi, beni bu h3 

1 
,,.

MalUm ya onlar yanm tad 
lar. 



Dünvada 

eşhur Meterlingı· 
karısı dig~.ı ..-.. ,.r 

:a"endı. nden evel eserıerine .,.1c ~ • ,_,,.,,..,. •••ıw:e• 
...,_,,,,, lıl lllt1'•tt• M111ebllecflllm ,,.,..,, •••od.- / 

.. 
M .... muharrir Moriı Meter· 
lı ile tam yirmi bet sene kan 
~ pbi y ... yan Corcet Leh-
._ ..Urrirle r•çea 23 --· 
.. ,.b11111 laabrabm bir aer ha· 
'-'e ... etaiftir. Madam Carce. 
.... Meterllap keadWaclen 
-.ı--.. ... k ohmflNr 
........ llacla. Corcet o ...... 
....... (ok parlak bir ...... 
-·...... idi. Banc:lu dolap 
-.laarrlr ile _.'atkAr aramncla 
..... Bir dnir, MorfU ..... D 

._ fala eaerleriae mlteftCCİI' 

... ip.le f9PDlltL 
• ....... okayaalarm lıleter 

.. llalllmlda ....... illlib• 
- ... ..,.. eYftl IOll ... 
,.. ...,._ bir acla• .... ....... 
·- Cerat, ( lleteıliak) ' 

U.,.. 1lll••lkle beraber oeaa 
ıc.,,,d m•••• 
~ ........... ,.,....d .. 
- o llJlemekteclir. ll•Jı• C...e 
~ laJailet itibarile 1 malda beraber bir dem aalat-

lalilk İaİI' yeH haiz olma· mali: itibarile kıymeti bmdir. 

~8,dan tmtilıan I 

Meraklı bir 
veıaaet aaoası 

Loaclra •eruet mabkemui IGD 

MDelerin en merakla ye muraflı 
davalanndu birini hitama erdir· 
miftir. Ba muhakeme lir Chris· 
tie tarafından bırakılan 300 bin 
lira kıymetindeki maliklnenin 
claeti aidiyetini ispat için açal
llUtb- Mlte•effa 1902 de snceai 
lehine bir iaaiyet yap181ft 1925 
de İM fikrini deiitti..- refika· 
11111 YerUet haldaudaD ilbt eden 
ildaci bir • ..,.... tamim 
.,&emiftlr. 8aaaa ........ sefteli 
koca- deli oldlllm ileri 
llnrek oaa tim.,..._,e MYlret-
tlrmlt •• ba laldiee kadm- hu 
ihl»an ddnci vuiyetMmeyİ btl
k&mden dOfGrmek içla ppbpa 
dair ortaya kuvvetli lalı decliko
cla pbrmlfbr. Sir Qriltie lltblce 
her iki Yaaiyetaam• de _,dana 
plrmlfbr. ikin daha muahhar ol· 
duta için v uet mabkemni 
bidayette buna11 berine lalklm 
•ermit kaclaa ise koca•ua o ta
rilde mecaun oı..- iddia 
ecleNk bir dava apa,.tır. Bama 
ilerine mqhlreme meteftffamn 
haldbten o taribte deli olap 
olma~ıiuu araıbrmafa kanr ver
mit ve keadiaini o tarihlerde 
_,ene etmit olu doktorlarla 
lrirçolr alal lautatıklan mataU.. 
mlamn cla•et etmit n haalann 
lnllariyla cereyan eden hararetli 
bir mOnakatadan 1oara mahke
m• Cbriatie'nin hakikaten delir
aifiae kaaat getirsek ikinci 
YUiyetnameyi iptal etmiıtar. Bu 
dava Ledi Cbriıtie'Je 30 bin 
liraya mal otmuıtım 

Satış şam
piyonu 

Teıılbtar kadınlar ara11nda en 
bl,ek IH'laffakıyeti kaıanan 
kadm re1miai dereettiiimil Vi· 

yanah Matmazel 'leti Roatur 
Matmuel ça,bfbjl mataıadan 
1DUf almamaldlı, fakat yapbjl 
aabı Dzerinden 2,5 lcomiqon 

Dün ıkşamdınberi 

lJiK sinemasında 
fevklllde mavı fak erler kaum,w. 
Bu filim şarltı ve bütün sıhlrklr IMD

ıualannı mükemmel surette ındrnyor • 
lstınbul halkı çok güzel bir maJııie. 
be 11hneılnl da hl muhtevi olan bd 

şaheseri memnuniyetle gUrflyor. 
BOYOK MiZANSEN 

81101 w ELEK SlnaıaSlda 
Viyana open11 methur teno
ru HEiNRiCH SCH MiD't'i 

Bir Hıttalı~ ~ııdl 
(Venedık Geceleri) Fraomca 
ski& muuum filminde clm
liyebilinlniz. Malcsudian Ye 

Jeanine Guise'ınde refabtile 
temıil edilen bu Gondollar 
filiminde fe•kallde ve bq dla
dilrGcO ltalyan f&rk.&an ....-

Sut 11 de renal11tlı madne 

almaktadır. MGfterileri dahu 
kendine cezbeden Matmazel Ro. 
bir senede bin inıiliz liraa ko
miıyon temin edebilmiftiı, O. 
bin Ttlrk lirua tutan bu para. 
biç bir tezglktar taraflndan te
min olunamamlfbr. 

Bir u arık fakat abllki olup bir fahifenia bayabaı taH r 
eden ve MARi KiD ile FEE MALTON tarafından fevkallde 

bir surette temsil ecliJen 

Bir Fahişenin Hatıratı 
Din n'g~ı ft S R 1 ~lıeıil ,,_, Ml11111 iJlt uznıı-t 
San'atlcir art stler tarafından icra edilen Yarytte ndman1Au 
p-k ~tlltdlftfit, Btifla ye yainaki pazar saat 16 buçuk ma· 
tlllelinde m&..ıhte aeye .........,. 

MG-.za iZ mekAnrtlU'I 
tya T eavlr Ediniz! 

• 
1 

Be4awa ol.,.k lise icap eden iulaab verir, 



- - 6 VAKiT 27 MART 1931 ............... , • • ~ • • • ' 1 ... ' • • ..... B. M. eclisinin l 1 Polis haebrleri 1 
dünk~ içtimaı Yangın sanmışlar! Nasıl adamsınız ? 

V AKIT'ın takvimi -
CUMA 21 H11rt 931 
Zilki!de 

(Üst tarafı 1 irıcı ayıfada) Sirkecide Şahinpaşa otelinin 
birleri izah etti 'e bizd<' ınaJi '.ızi.} et karşısında, Karasi oteli ittisalin
dolayısile hu tedbirlerin fathil, oluna- deki kolacı ve çamaşırcı dükka
mı.>acağını Ö) ledi. nının üst katını tamir etmekte, 

Grafoloji miltehasaıaımız cevap veriyor 1349 

Bundan onra pulluk ) apan mıie orada yatmakta olan ustalar 
seselere prim 'erilmesi hakl\ındaki ka- ısınmak için dün saat 18 de 
nun kabul edildi. lUı at 'ekili, hu ka tahta parçalarından ateş yakmış
nunun yerli imalfıh inkhmf ettirmek !ardır. Şahinpaşada oturanlardan 
le beraber kö.} lünün ucuzca pulluk te- bazıları bu ate,i görünce yangın 
darikine mani olmıyncağını. giımrı.ik zannederek itfaiyeye telefon et
muafi,> etinin daha unıa i·ıde edi lt>bi- mişlerdir. itfaiye derhal yetişmiş 
leceğini i7..ah t>lti. ve yanlışlığı anlayarak dönmüş· 

Bu amda Anlal.}a mch'u u Ha~ih tür. 
Bey, otomatik aletlerle l' ) a !=:atm lh H 1 S 
in hisarının mma~ cictraı cemb l'tinc \C a it ") a zi B. günü 
rilmesi hakkındaki teklife itiı az t>tfı H' Dişci mektebi mUessis ve mu-
dedi ki: allimlerinden merhum Halit Şazi 

...: Bırakınız, hu .l iizdf'n biı ı.ac es- B. in dün seneyi devriye vefatı 
nar gesin ı. idi. Bu mlinasef:ıetle dişci mekte-

Fakat bu itırnz ıeddedıldi. bi tedris hey'eti ve talebesi dün 
Bundan onı.ı. memlekete tlrinen Halit Şazi B İn Eyüpteki meza

~atanda lnrla murnld•aten gelt>n ccne rına gıderek bir çilenk lrnymuş
bilerin e\' es,> tlarından gümrük a im· lar ve nutuklar söylemişlerdir. 
maması kabul edildi 'e miıtc\efh hon ~la car izcileri 
ya meb'usu .Mu a R:hım Be.> le f. kışc 
hir meb'tı u Sait Be,>,n çoculilaımın 
meccanen tnh"il ettiril mel t>ri tensip O· 

Jundu. 
lKlNCİ CELSE 

İkinci cel e); reis Kazım paşa Haz
retJeri açtı. Bu celsede ırnlar her za· 
mankinden daha fazla dolu, cehreJer 
daha ciddi idi. llk olarak divanı muh:ı 
ebat reisliği intihabı ) apıldı 'e onra 

Afyon mcb'u u Ali DeJ in bil' takı ıri 
okundu. Ali Be~ mecli in :; ma) ısa ka
dar tatilini teklif cdi.> ordu. Reis tal\ri 
ri reye koydu \e müttefikan kahul e
dildi. 

'J'atil kararı 'erildıkten onra ıcis 

Kazım paşa Hazretleri "'u \eda nutku· 
nu okudu: 

Muhterem arkadaşlarım: Dört 
aenedenbcri Milli idarenin sadık 
bir timsali o~arak vazifesini şu
urla yapan Ali meclisiniz, verdi
ği kararla dördüncü Büyük Mil
let .Meclısinin içtimaı tarihine 
kadar faaliyetini tatil edi) or. 
Yan:ış bir ço < tahrik atın tesiri 
altında tesmim edilmek istenilen 
efkiirı umum·yemi in haki <i ifa
desini vüzuh ve kat' yetle lespıt 
için meb 'usların intioabmı 'teni· 
leştirmek kararını verdiniz. Kuv
vetle ümit ediyorum ki yaptığı 
işlerden ve mılli hizmetlerd~n 
derin bir hissi iftıhar duyanların 
beslediği itirnada işaret olan bu 
kararınız muhterem milletimizin 
vekillerine karşı gösterdıği em
niyet ve samimiyeti tezyit ede
cektir. Ünümüzdeki intihabatta 
bu intihabın fıli tezahürlerini 
ıöreccğimizden hiç şüphe etmi
yorum. 

Üçüncü meclis 
Arkadaşlar! Memleketin bir çok 

kıymetli münevverlerini mütehas
•ıslarını sinesinde taşıyan Üçüncü 
Büyük Millet Mec1isi dört seneJik 

• faaliyet hayatında Büyük bir ve
kar ve hr sniıniyetle çok kıymetli 
hizmetler ıfa etmiştir. Kanunlar 
vesair tetkikler Meclisin ihtisas 
encümenlerinde uzun bir tetkik 
ve münakaşaya tabi tutulduktan 
sonra he reli umumiyede müza
lcere ve intaç edilmişlerdir. ihti
ıaa sahiplerinin dikkatli mesai
.tine istınat eden kararların 
memleketin umumi idaresinde 
mütekamil bir salah meydana 
getireceğine eminim. 

ikbsadi tedbirler 
Arkadaşlar! 
Memleketimizin geçirdiği para 

buhranına mani olmak üzere 
neşrettiğımiz kanunlar umumi 
ve müessir neticeler vermiş ve 
halkımızda milli paraya karşı 
zaten mevcut olan emniyeti bir 
kat daha artırmıştır. Senelerden 
beri büyük bir dikkatle takip 
ettiğimiz imar ve nafia siyaseti· 
miıin umumi istikameti, dünya 
iktisadi buhranından memleketi
mizin de az çok müteessir olma
sına rağmen değişmem ştir. Her 

Temmuz ayı içinde şehrimize 
gelmek istiyen yüz macar izcisi 
vilayete müracaat ederek kamp 
kurmak üzere kendilerine bir 
yer gösterilmesini istemişlerdir. 

Uvan· nıadı 
Uyku içın aldığı ilacı fazla 

kaçırdıgı cıhetle uyanamıyan ve 
tedavi t>dilmek üzere Amerikan 
hastanesine kaldırılan şehrimiz 
tüccar arından Mustafa Süleyma
noviç B. iıç gün, üç gece uyu· 
duktan sonra evvelki akşam saat 
sekiz buçukta hastanede vefat 
etmiştir. 

OLCl\ILE KORK U'l"fU 
Topanede kadirler yokuşunda 

oturan Musa isminde birı bir 
müddet evve, ayni semtte hur-
ma solcağmda 9 numaralı evde 
oturan Pakize hanıma talip olmuş 
fakat ret cevabı almıştır. 

Bu müracaattan sonra da kızı 
takip etmekte devam eden Musa 
gene yilz görmeyince sokakta 
kızın öniine geçerek bıçağı çek· 
mış ve () iimle korkutmuştur. 
Musa y kafanmışhr. 

BiR lNTlHAR '!'E. EBBU 0 DAHA 
Cerrahpaşa hastanesinde bu~u· 

nan işçılerden Türkan isminde 
bir genç kadın süblime içmiş ve 
Hasekınisnda tedavi altına alın
mıştır. Had'senin bir öliim arzu
su olduğu anlaşılmaktadır 

n ........ qmlll ........... tl ........... hnlbtttttitHNltt ............ N,.._ 1R f9"11ftllll"' .. 

zediyorum. 
Ağrı harekib 

Muhterem arkadaşlar! 
Bazı vatansızların t~vikatile 

Ağrı dağlarında geçen sene ya
pılan şakavet hareketlerini kat'i
yet ve şiddetle tedip ve cümhu
riyetin yüksek kudretini bir ke
re daha ispat eden kahrarnan 
ordumuzun seri hareket ve mu
vaffakıyetini, hükumetimizin de 
basiretıni ve memurların gayre
tini şükranla kaydederim. Muh
terem halkımızın gösterdiği fe
dakarlığı ve ali meclisinizin bu 
gibi ahvalde aldığı isabetli ka
rarları hahrlatmağı bir vazife 
telakki ederim. 

Yeni harfler 
Efendiler! 
insanların ilk devirlerinde bile 

milli dehasile yarattığı parlalc 
medeniyet eserlerini cihan tari
hinin sahifelerine tevdi eden bü
yük Türk milletinin tekamülüne 
mani olan harflerden kurtarmak
la her biriniz ayn ayrı iftihar 
his~i du_ymakta haklısınız. inkılap 
tarıhlerınde bu kadar ulvi bir 
medeniyet hamlesinin mislini bul. 
mak çok müşküldür. Büyük rei 
simizin işaretile yeni Türk harf
lerini kabul eden üçüncü Büyük 
Millet Meclisi yalmz Türk tari
hinde değil, cihanın irfan tari
hinde yüksek ve ebedi bir nam 
bırakmıştır. 

Şeyhlik ve dervişlik ruhunun 
muzlim tesirleri altında iğfal ve 

111 - Sakin karakteriniz var. 
Terbiyeli, nazik, etrafına iyi te
sir yapan, kendi aleminde, zevki 
ancak mükeyyefata münhasır 
kalmış, ne nikbin ne bedbin, 
çalışmağı sevki tabii halinde 
edinmiş, kanaatkar, samimi, dü
rüst, umumiyetle iyi karakterde 
birisiniz. HAdiseleri olduğu gibi 
kabul etmişsiniz. Bezgin ve ezil
miş insanların tevekkülünü taıı
yorsuauz. Ameli taraflarmız fikir 
faraflarınız.dan çok kuvvetlidir. 
Hassasiyetiniz ne fazla ne az. 

112 - iradeli karakteriniz var. 
Az hassas ve asla hadiselere sini
rini karıştırmıyan, nefsine emin, 
k$lfa işlerinde de muvaffak, ameli 
tarafları kuvvetli, iyilik yapmak
tan hoşlanan, biraz gururum•u 
etvarile calibi dikkat, nikbin bi
risiniz. Kanaatkar değılsiniz. Ba
zan titizliğiniz sizi sinirlendirecek 
görüşlere sevkeder, fakat irade
nizin hakimiyeti vardır. intizam
dan pek hoşlanmamanııa rağmen 
dikkatli olduğunuzu iddia ederim. 

113 - Muntazam tabiatlara 
sahipsiniz. Kusurlu tarafınız, he
nüz hayali kafi derecede tanı
mış olmamanız ve biraz da oku
mayı ihmal etmif oJmanızdır. 

Kanaatkarsımz. intizamdan 
hoşlanırsınız. Nikbinsiniz Dikkatli 
olduğunuz gibi çalışmaktan da 
yorulmıyan iyi ve sağlam taraf
larınız var. Sazan asabileşirsiniz 
Maahaza ekseriya bu l<endinizde9 
başkasına muzir değildir. 

114 - Hassas ve dürüst ka
rakteriniz var. Harice karşı iyi 
görünmekten hoşlandığınız gibi 
buna muvaffak da oluyorsunuz. 
Kanaatkar değilsiniz. Yenilikler
den hoşlanan ve öyle her hadi
seye papuç bırakmıyan birisiniz. 
Görüşleriniz biraz mübalagalıdır. 
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yete muhabbeti ve vatana mer-
butiyeti bu gibi mecnunane 
teşebbüslerin daima akim kal
ması için en kuvvetli zimandır. 
Milli mefkurenin fedakar bir 
hadimi olarak hayatını esirgemi
yen Kubilayın ismini tebcil ile 
yat etmeyi bir vecibe addedi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar! 
Ali Meclisinizin aktettiği mua

hede ve itilafnameler harici 
müoasebatımızın samimi dostluk· 
larla kuvvetlenmesine, dürüst 
ve sulhperverane siyasetimizin 
bir kat daha inkişafına hadim 
o!acak mahiyettedir. 
Memlek~t dahilinde uzun bir 

seyahat yaparak halkla yakın
dan ve doğrudan doğruya temas 
ve milletin arzu ve ihtiyaçlarını 
o yüksek nüfuıunazar ve kud
retiyle müşahede eden Büyiik 
Reisicümhurumuz Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin tetkikleri 
neticesinde alınan ve alınacak 
olan kararların milletimizin sa
adet ve itilası için fevkalade fa-
ideli olacağı muhakkaktır. Mil
letin aziz rehberini, milletin mü
messilleri huzurunda tazim ve 
merbutiyetle selamlar ve cümle
niz.e en sa:nimi hürmet ve mu
habbetlerimi arzederek içtimaa 
nihayet veririm.,, 
Kazım paıa Hazretlerinin bu 

laribt nutukları fasılalarla alkıı
lanmıı, nutuk bitiiii vakit alkıı 
dakikalarca devametmiıtir. 

NUTUKTAN SONRA 

sene olduğu gibi geçen sene de 
dikkat ve isabetle hazırladığınız 
bütçemizde muayyen umumi hiz
metlerin hiç biri sektedar olma
mııtır. Bu müsahede ve hakikati 
memleketin iktısadi vaziyetini 
tebarüz ettirmek maksadiyle ar-

sevk edilen bazı kimselerin Me
nemende yapmak istedikleri ir-
tica hadisesi, Cümhuriyetin kahir 
darbeleri altında tamamen akim 
kalmıştır. 

Muhterem halkımızın medeni-

Bütün sıralan dolduran meb'uslar 
Meclis reisimizin nutkunu dikkat ve 
ciddiyetle dinliyorlardı. Nutuk tamam 
olduktan sonra celse kapandı ye meb· 
uslar a&ır aiır dağıldılar. 

Nef•inize emniy~tiniz var. Yalnız 
biraz herıeye karışmak istiyen 
ve havai mübahaselerden müs
tağni kalmayan birisiniz. Her şey 
de yenilik yapmak arzunuz var. 
Fikir tauflarında daha fazla 
istidat hissedersiniz. Dikkatlisiniz. 

115 - Asabi karakteriniz var. 
Kararlarınızı mutlaka tatbik et
miyen egoist, çalışmağı yalnız 

kendi emel ve menfaatı için ya
pan, hAdiseleri ya ek•ik veya 
fazla kıymetle muhakeme eden, 
nikbin, hassas, bayalperver, dlin
yayı, bedbin gören, nevrastenik 
ve vesveseli, milteredit birisiniz. 
Maabaza mutlaka netice almak 
ve mütevekkil olmamak, kendine 
emin bulunmak taraflannız kuv-

vetlidir. 
116 - Asabi karakteriniz var. 

Olur olmaz şeylere kızmamakla 
beraber hldiseleri daha fazla 
sinirlerioizden geçirerek kıymet
Jendirirsiniz. Ameli taraflarınız 
kuvvetlidir. Muhakemeleriniz ek
seriya hakiki ve kuvvetlidir. 

Mnteredditainiz. Az hHıas , 
nikbin, itine merbut, emniyet 
veren ve nefsine emin, temizlik
ten hotlanan, dikkatli olmanız 
kunetli taraflannızdır. Menfaatı
nızı mtıdrik ve asla kanaatkar 
değilsiniz. Her şeyi olduğundan 
fazla kıymetle telAkki etmeği 
hakikJ mahiyetine vukufa rağmen 
esas olarak dUtilnilrsUnilz. 

117 - Her ıeyden evel ihmal
klrıınız, kıymet verilmesi ilzam 
gelen ıeylere pek aldırmazsanız 

Yeni yazılara da hiç çalıımamıt 
olmanız, okumaktan pek hoşlan
madığınızı ve ameli taraflannmn 
da fikir kuvvetlerinizin de size 
kAfi olmiyacak kadar az bulun
duğunu gösterir. Nikbinsiniz. Ya
V8f it yaparsınız. Dikkatli değil
siniz. Hadiseler ekseriya size 
sinirlerinizden geçerek tesir 
yapar. Az hassassınız çalışmak
tan o kadar çok hoşlanmadığını
zı ve eğlence tarafına biraz mün
hemik bulunduğunuzu iddia e-
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hayatınızın manivelisıdır, umumi-
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ayrica tecrübesizJiğiniz ve az . IJugünhü bıılmaca"''' 
okumuı olmanızdır. 

11 !J - Ciddi ve dürüst karak
teriniz var. Ameli taraflarınız 

çok kuvvetlidir. intizamdan çok 
hoşlanan, dikkatli, çalifkan, müte
vazi, az fakat lüzumu kadar hassas, 
kanaatkir, ideallerine sadık, çok 
~if tarafı olmiyan, umumiy~tle 
iyi ve etrafına büınU tesir yapan 
birisiniz, kendi kesRbıma sizi 
çok mükemmel ve çok az kusur
lu ve muvRffak olmak için hiç 
nokıam olmiyan, tali ve tesa· 
düfleri de ayağına düıürecek 
karakterde bulurum. 

oldan sağa yukardan aşağı: 

1 - Bir hıri8tiyan bagratrıl <8) 

2 - Utanç (2), cezire (3) 

3 - Arti8t (8), Bey (2) ;I 
4 - Padişah (1), akıl (2), 

mak (3) 

5 - Sorgu (7) 

6 - Tatlı bir şey (5) 

'7 - iç kumaşı (5), is (2) 

8 - Alla/ı sözü (4) 

9 - LiJzum (7) '' 
10 - /Jir oyun (4). intihttP ~
U - Esliı bir oyun (6), getı 
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. Harici Haberler ] 
18Panyada karışık- Alman .. Avusturya 
lık devam ediyor ittihadı karşısında 

l;~'iimhurı; et ı311yenle1l• po- Fr4 .• 'UIJ Vt' ıngılıeıe müşlerek 
4r4.~ındo venivuruşmal1Jr cephe alworl4r 

lar~d~ıt: 25 (A. A.) - Dnrülfünunlu ı~ondr:ı, 2:; (A. A.) - RByter ajansı 
ar ırlığıne mensup talebe ıabrtanın nın Paristen :ıldığr bir habere göre M. 
nt ~ış 0!d~u vaziyeti protesto etmek Briand ile l\f. Henderson, A\•usturya 
J.ı a sadıle 24 saatlik bir grev yapmağu Alman gümrük itiJ:llı mes'elesi hakkın 
arar vermişlerdir. da bir anlaşma hasıl etmişler ,.e lngil 
Tıp fakültesi talebesi sokaklarda nü tere hükümeti hemen harekete geçme 

:ayfşfer yapmışlar, arbedeler çıkması ğe karar rnrmiştir. Ingilterenin Berlin 
a .~hep olmuşlar. sonra fnkülte bina sefiri Ye Viyana orta elçisi bu husuı;;. 
~ 0 nünde barikatlar yaparak polisle ta siyasi teşebbüsatta bulunmak için 

Şıddetli bir ateş teatisine başlamı)ilar· talimat almışlardır. Bu rnes'elenin ak 
d~r. Talebeden üç ve polislerden bir ,·am cemb etinin tetkikine han lesi lft. 
kışi Ölmüştür. Bir> üzbaşı ağır suret· zımgeldiği Almanya ,.e Avu turya hü· 
le Yaralanmıştır. kOmetlerine iş'ar edilmiştir. 

Müsademe büyük bir şiddetle de- Paris, 25 (A. A.) - M. Briand meb-
''anı etmektedir. usan ve ayan \'e hariciye encümenleri 
. Madrit, 25 (A. A.) _ Dahiliye, hari nin reislerini nezdine kabul etmiştir. 

cıye ve maarif nazırlarile emni) eti M. Hriand A,·uı:;turya ·Alman gümrük· 
tınınrniye müdürü,. başvekil Amiral Az itiliifr projesinin ortaya çıkardığı va
~ar'ın riyasetine toplanmışlardır. Hu ziyet hakkında reislere arih malumat 
ıçtirnada, bugün ,·uku bulan arbede1cr vermiştir. M. Driand ezcümle A\·ustur 
doJayısiJe alrnması muvafık olacak ted yanın mali vaziyetinin yükseltilmesine 
birler dUşünmüştür. Derslerin ilerde i· müteallik bulunan ve ('emiyeti Akvam 
1ln edilecek tarihe kadar tatil edilme meclisinin delaletile aktolunan 1922 
si nıuhteıneldir. Tıp fakültesinde çı· tarihli protokolun ahkamını muhafa. 
kan arbedeler neticesinde bir polis za hususunun Akvam Cemiyetine aidi 
ÖlnıUş, bir jandarma yüzhaşrsı, 3 po· yeti mahfuz bulunduğunu hatırlatmış 
Jfs hafif surette ve talebeden 2 kişi a- ve demi tir ki: 
frr surette yaralanmrşlardır. ''işte bundan dolayı bu proje bir 

Bunlardan başka, bir asker ile 4 iş- neticeye bağlanmadan en·el Cemiyeti 
t;i ağır n 6 kişi de haCif surette yara Akvam meclisinin 1,ir söz söylemeğe lü 
lanrnışlardrr. zum göstermesi mümkün değildir.,, 

~ladrit, 25 (A. A.) - Dahiliye na· Paris, 25 (A. A.) - Meb'usan mec-
ıtrının beyanatımı göre, dünkü nüma· lisi hariciye E>ncümeni reisi .M. Boncou 
Yişler merkezdeki darülfünun ile bay run M. Briand ile hu sabah yaptığı 
tarlık n eczacılı fakültelerinde vuku mülakat hakkında 'erdiği izahatı din 
bulnıuştur. J<'akat muallimlerin nasi· ]emiştir. Encümen aza ı Frau-
hatıeri üzerine sükun ve huzur iade sız hükumetinin bu meseJc 
olunmuştur. Tıp fakültesi kapalı bu· de aldığı metin vaziyeti müttefikan 
l~nmakta olduğundan talebe buraya tasvip etmiştir. Azadan birçoğu harici 
gizli bir kapıdan girerek dama çıkmış ye bütçesinin ayan meclisinde .. ke 
lar ve oradan polisleri taşa tutmuşlar re j e na ında l\I. Briandın A~::~r-
dır. Bundan sonra talebe dışan"-a çı- ya Alma ·· .. k 'tTf 
kacak bir yer bul mu lar "e poli~lerin hak.kında' nbJ~cl gutmt ru hı ı' a ı proje i 

eyana a u unmasmı tc-
etrafını sarmışlardır. Bunun üzerine · t · ı d. . . mennı e mış er ır. 
$1>olısler ıHihlnrına da\'ranmak mecbu 
tl'İYetinde kalmı lnrdır. Saat on dördü A.ham mccJisinin bil' söz ~öylem~e 
45 te fakültede:. sükun iade edilmiştir. lüzum gormesi mümkiin değildir.,. 
P~lisler binanın içersine girmemişler· ~~ri ' 26 (A .. A.) - M. Henderıson 
dır. Fakülte rei i, talebenin b~ına ge- h~rı~ı;·.~ neznretınde 1\1. Driyan ile gii 
Çetek b' d d k t .,.., .. rüştugu esnada mumaileyhe Avustur. 

ına an ı:.arıya cı mış ır • .ı.-,u. • Al .. .. .. 
fusça za . t 'k" J( . . ~ .. , inden \e )a · manya gumruk ıtılifrnın tevlit 
7 kişin' ydıa ğı 1 ·ışıntıtn ° m 

1
' etmiş olduğu endişeler üzerine Alman 

ın e a ır sure e yara anmasın .. • 
dan ib ya ve Avusturya hukumetlerinin na-

arettfr. · d'kk ti • · lb · ~ . ~ . . zaıı ı ·a erını ce etmış olduğuuu 
gec ~drıt, 26 (A. A.) - Kargaşalıkl.ır ve bu itilftfnamenin 1922 senesinde A· 
h ' e devam etmiştir. Amele ve tale- vusturyanın girişmiş olduğu taahhü
ltıeden rnüre1."'kep bir grup pa);tahtın data mugayir olup olmadığının tetkiki 
cQtrkezi~deki sokaklarda ";.·aşas!n hususunu. ma;ıs ayında in'ikat eduek 
t ıtıhurıyet,, diye hnykrrarak numayrş- olan 0emıyetı Akvam meclisine havale 
de bulunmuşlardır. Polis müteaddit etmelerini teklif eylediğini söylemiştır. 
h etaıar müdahale , e hücum etmiş, Bu teklif, İngiJterenin Berlindeki sc
ı lhtt1n n~tice i olarak polislerle ta- firi Ye Viyanadaki orta elçisi marife. 
~be ara ınd 1 • ·bede zuhur etmiş tile yapılmıştır. 
tır a ıur aı 

• 40 kişi tevkif olunmuştur. Birçok Paris gazeteleri, Almanyanın iti-
taraı ı · f · (' · t' k dır ılar olup ek eri inin yarası ağır- l~f.narneyı emılyde ğı A vama tevdi tek-

. ı ıne muarız o u u 7.annında bulun-
maktadırlar. 

ltal<ta hevecanlı hadi- 1 

"' Haliç iskelesinde mazbut 6 
~eler oluyor demette 300 adet köknar bağ-

Istanbul Emvali eytam 
idaresinden : 

1Vliinevver ve Ulker hanunlann istikraz 
t;y/edikleri nıebaliğ nnıkabillnde idaremiz 
ııhdesinde velaen nıef rzrğ bulunan Beyoğ ... 
lzında Aynabçeşme Kamerlıatun mahalle ... 
sinde Zerrin sokağında 21 numara/z bir apar .. 
t1n1anla 1 ve 3 numaralı iki ev satrlzktzr. 

21 nzunaralı bina köşede olup 9 oda , 4 
koridor, ı 111utf ak , 7 kııyu , ı sarnıç ve 4 
halayı havidir. J1!J utf ağı ve taşlığı kzrmızz 
çini taş döşelidir, kargirdir. 1 ve 3 nuınaralz 
evlere gelince : taksinıat itibarile birbirinin 
ta1namile aynidir. 6 oda, 3 koridor, 1 mutfak, 
1 kzıyu, ı sarnıç ve 2 halaları vardır. Taşlıklarz 
keza kzrnuzz çini taş döşelidir. her ikisi de 
hargirdirler. Duvarları ve dahili taksimatı 
~nııntazanı ise de çatzlarz biraz tamire 
nuıhtaçtır. 1\!f evki itibarile fevkalade güzel ve 
şereflidir. her iiç bina birden satzlacaktır. 

Bu apartınıanla evlere talip olanlar, daha 
fazla malılınat almak, safı$ şartlarını ö(lren
n1ek isti31en/er ve ayrıca satılık ev, arsa ve .. 
saire arz)1anlar hergiin saat 16 ya kadar Ad ... 
liye binası dahilinde Istanbul Eınvali eytam 
idaresine müracaat etsinler. 

-•• ıstanbul Belediyesi ilanlar• . 
l -- --== ·=' 

1- Usküdarda Selmanağa mahallesinin Karacaahmet cadde-

sinde Mehmet AH B. e ait 1-2 No. lı dUkkln ve oda. 

2- Üsküdarda Tembel hacı Mehmet mahalle:.1inde SeJamiali 
Ef. caddesinde Fahri Ef. ve zevcesi Şevket H. a ait 20 20-1 
No. lı hane. 

3 - Üs~üdarda Çalmcıhasanpaşa mahallesinin Kefçedede 
caddesinde Aliye H. a ait 88 No. h hane. 

Yukarıda tafsi:atı yazılı emllkin bulunduğu caddede istika· 
met haritasına göre tevsi edilecektir. Muktezi tafsilitı havi ha
ritaları Üsküdar hükümet konağında talik edilmittir. itirau olan

larm dokuz gün zarfında lstanbul valisine bildirmeleri ilin olunur. 
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VA KIT,ı 
Gençik ve Çocuk 

ikhsat kuponu 

27 Mart 1931 

Sevrisefain 
·' 

~f erktz 1<'rntası Calat:ı l\dprü başı 
n. 2362 ~uh• accnmı Sirkecide 

~lühOrdur zade hanı lst. 2'740 

izmir s~r' Hl ~ustası 
(E G E ) Vapuru 29 

Mart pazar l 4,30 da 
Galata rıhtımından kalkarak 

l:ımire gidecek ve Çarşamba 
, sabahı gelecektir . 
~ 

,.. 
Lisan öğrenmek için seneler 
tüketecek zamanda değiliz 

Ben bilhaHa hiç kabiJiyetsiz 
olanlara 

3 ·Ayda ALMANCA • FRANSIZCA 
öğretmeyi taahhüt ederim. 

Ücret mOsaittir 

Bilmuhabara de konuıma dersle 
ri veriyorum 

(Ekspres metot) römuLiJle Vüıt :lda 
re~ı llracaa.ıımt • 

Halis inek sütü 
okkası 20 kuruş 

Muhterem müşterilerimize bir hiz. 
meti mahsusa olmak üzere kendi hay. 
vanlarımızdan f ennl bir surette istfh. 
.sal dilen taze siit her gün bulunur. 

tü. 
Is. Balıkpazarı No (22) lsmaU ZUh 

Kereste ve odun 
müzayedesi 

Belgrat ormanları işletme mtldUriye 
tinden: Be1grat muhafaza ormanları· 
nm tensil ve imarı dola)'ısile mevcut 
kayın, gürgen, kestane n meşe aja~a 
nndan çıkarılmasına lUzamu fenni hA· 
sıl olan devrilmit ve dikili olaıtlardan 
da kuru ve hastalıklı bulunan ağaç

lardan huslle gelecek takriben seksen 
be§ bin çeki olun ,.e 1300 metre mi.ld· 
hı gayri mamul kerestenin iki sene 
müddetle beher çekisi otuz kUl'Uf ,., 
meşenin beher metre miklbı 10 kayı· 
nın beş gürgenin beş ve kestanenin ee 
kiz lira bedellerle olbaptaki pTtname 

Umumi ve hususi bütçelerle devlete ait müeesıesat ile imti- ve mukavelenamesinde münderl~ ~ra 
it dairesinde 22 • 4 • 931 tarihine müsa· 

yazlı ve ruhsatlı şirketlerden maaş, tahsisat ve ücret alan (18 dif çarşamba günü saat on beşte ihale 
yaşından 60 yaşına kadar) 18 ve 60 dahil memur ve mü!itah· edilmek üzere ve kapalı zarf usuUlt 
deminin isinı ve ikametgahJarını gösterir defter nihayet Nisan müzayedeye konulmu§jtur. Milzayedt 
931 gayesine kadar irsali şose ve J,öprüler kanunile sureti tat· 661 numaralı kanun ahkAmına tevfiknn 
bikini gösterir talimat iktizasından olup bu müddetin hitamında yapılacaktır. Talip olanlann bedeli Iha 
matlup lısteye ita etmiyen müessese mUdür ve muhasebecileri lenin yüzde yedi buçuğu nispetinde 
hakkında takibatı kanuniye ifası talimat iktizasındın bulunmuı depozito veya teminat mektubu lle şe.ıa 

iti taaahhUdiyeyi va'iyeti müsait oldu 
olduğundan mat'up defterin tanzim ve belediye hesap iıleri funa ve orman işini başarabilecek kud 
müdüriyetine tevdii aksi hal mes'uliyeti mucip olacajı tebligat rete malik bulunduğuna dair ticaret o 
makamına kaim olmak üzre beyan olunur. dasından musaddak \'esafki ihtiva eden ltıt~afdat, 24 - Son im1..alanan lrak • dadi 1400 kilo meşe kömürü beş 

1'1U; tere itilatı, küçük bir akalliyet adet köknar gönder 14 demet 

hıra~na, hemen hiç kimseyi memnun üç bağlı çt:nber bir adet gürgen 
i~tid flıanııştır. Bundan dolayıdır ki omurga iki adet köknar seren 

•----------------------------• teklifnameleriJe birHkte defterdarlık 
Fırınların, mesken olaraki istimal edilmemesi hakkın zabıtai bfnasında müteşekkil müzayede ve iht' 

it huakr· rrıevkiinde bulunan Nuri Essa 16-4-931 Perşembe günü ihale 
( Unıet'I .. 
EJhizbnı ı e mücadele etmek uzere edilmek üzere müzayedeye konul· 

rn·· .. vata i) · · ı d k' milli Ucadeıe f kn 1 mı a tın a 1 

1
• t muştur. izahat istiyen taliplerin 

g(i t . ır a ı büyük hir faa ıye 'd · 
h e.rıy0r n .. . . Haliç orman ı aresıne ve yevmi 
atıra · undan ba ka hukumrtı t ·· t D f d 

tııt /'~ karşı muhalif b~lunan Yasin ihalede sa.a . uç e e !er arlık 
kas,~ nt~ PaŞa da milli kardeşlik fır· binasındakı ıhale komısyonuna 
tiritli ~ı altında bir fırka \'Ücude ge- müracaatları. 
a.n ... ~tır. llu ''en· f k k . t . d . . . . 

.. altısı ~ ı ır ·anın üşa resmı C . ·eti te r1S1''e ıçtıma 1 
F'ı nda YapıJmıstır. ellll~ .. ' . 

te tkanın k"" ,. C · eti tedrısıyeden: Nısa-
h' kiiçUk bir U~d~nı müte~kip meclis e.m•Y cumasında aktedilecek 
aıefet al\allıyet teskıl eden mu· nın ılk . . T d · · · · ı ~ · 

ltıak . hleb'u 1 . s • 1 Cemıyetı e rısıyeı ıs amıye 
di tizre nıe 'aı ı başta Yasın paşa ol o an . mi esi içtimaının Ma-

r. \'a . bu luktan istifa etmi- Ier Heyetı um.u . Y .. •• t 
?tte 1 sın Pn kizıncı cuma gunune a-
t . c isi k a uzun istifan·tmesinde yısm se k' ·ı · 
ır anun • 1 d ~ u azayı ırama ı an 
..;..___ uz olarak iş.-ıret etmiş· lik o un ug 
,.-~ olunur. 

~ Devlet Demiryolları iJanlart 

..., 
1 

~e_ıı!et demir)1ol/an Umunıi idaresinden: 
tih· ıUı ıktı d 9 Nısan 931 ta-

. ~nde Ank sat ve Tas3rruf Cemi~eti. ta~a~ıo an • Nümune Ser-
i•sınde t arada açılacak olan ikıncı Mıllı Sanayı 'it' ı. 

ı eşh· d • dan ı ısaıu 
~al\ Devi ır C'dilmek üzere Ankara hattile ogru M 1 tya 
qat et de · F ipa•a • 3 a tı ist tnıryolla rı !stasyonlarından ve evı ., . h" 

itsyonl d . rgıde te~ ır 
arın an Ankaraya gönderılecek ve se 

belediye talimatnamesinin 353 üncü maddesine fıkrai atiyenin le komisyonuna ve şartname ve muka-
tezyili daimi encümt:nin 10-3-931 tarihli içtimaında karargir ol- vele şeraitini anlamak isüyenlerin de 
makla müeddasına nazaran hareket olunması lüzumu alakadara- eyyamı müzayedede Jstanbul orman 
na ilan olunur. müdüriyetine müracaat eyJemeleri UAn 

olunur. 
Methalleri tamamen ayn ve mesken olan kısımla hiç bir su· 

retle iştirake imkan vermiyecek şekilde alakaları katedHmemiş 
olan fırınlarda maa aile ve sair tarzda hususi surette ikamet 
etmek memnudur. 

edildikten sonra iade edilecek eşyaya ve sergiye ena getirecek 
mal sahiplerine nakliye ücretinden yüıde elli tenıilit yapılacaktır. 

Tenzilat müddeti azimet için 20 Mart 931-20 Nisan 931, av
det için 20 Nisan 93) - 5 Mayıs 931 dir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

* 
lıaydarpaşa den1iryollarr 111ağaza 111üdiir

liiğii11den .· 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak (107) kalem elektrik, 

cam, koyun derisi, yağ, inşaat kumu, mutfak levazımı, kırtasiye, 
hırdavat, mensucat, doğramacı levazımı ve saırenın pazarlığı 

30 - 3 - 31 pazartesi günü icra edilecektir. Bu baptaki liste mağaza 
dahiline asılmıştır. Taliplerin ye\•mi mezkfırda saat 9 dan 12 ye 
kadar isbati vücut etmeleri ve tahriren fiyat vermeleri nümune 
verilmesi la:ıımgelen malzemenin nümunesinin beraber getirilmesi 

nümunesiz vukubulacak teklifatm nazarı dikkate alınmıyacağı 
ifan olunur. 

lLAN 
Osmanlı bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi 

Paskalya yortusu müauebetile, 
S Nisan paıar günü kapalı bu· 
Junacaktır . 

HEl\IŞlRE lSTENlYOR 
Bimayeictfal Cemiyeti Mersin mw. 

kezinden: 
Mersin Himayeietfal cemiyeti tıua 

fından tesi edilen sUt damlası mües· 
aeses!~de sabahtan öğleye kadar çalı~ 
mak ogleden sonra aileler nezdinde ~o· 
cuk bakımı , .e hıfzıssıhhası hak.km da 
irşadı telkinatta hulunmak üzre hastı\ 
bakıcı mektebinden mezun bir hemıi· 
reye ihtiyaç vardır. Mahiye 60 lira üc
reti maktua \.'eritecektir. Çocuk hasta
nelerinde çalı~mış olanlar tercih edi· 
lecektir. 

Talip olanların şehad4!tname, hti'fi· 
Y~t cOıdanı, tercümeihal, nraıa mils
bıte sureti musad8akabn De iki adet 
I foto~ra!Ja_rınr ferııin himayeietfal 
cemıyetı rıya etine göndennleri. 
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M. M. V. Satın alma ko· il 

misyonu llAnları 

Ordu ihtiyacı için yerli mamulitı 
gılaflık bez kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. lhaJesi 29'3/931 pazar gü
nü saat 15 te Ankarada merkez satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek ve teklifle 
rini vermek üzere teminatlarile mez
kur komisyona müracaatleri. 

• • • 
Hava kıtaatı için dokuz yüz çift fo

tin aleni münakasaya konmuştur. İha
lesi 29.13, 931 pazar günü saat 15 tc 1''ın
dıklıda heyetimizde yapılacaktır.Talip 
lerin şartnamesini ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve ihale saatinden 
evvel teminatlarile heyetimizde hazır 
bulunmaları. 

ı * * * 
Hava kıtaatı için dokuz yüz takın1 

yazlık elbise kapah zarfla münakasa
ya konmuştur. ihalesi 29fJ,'931 pazar ı 
günü saat 14 te Fındıkhda heyetimizde 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve 
nümunelerlni görmek üı.ere her gün 
ve ihale saatinden evvel temin:ıtlarile 
'ıirlilde teklif namelerini vermeleri. 

* • • 
Müessesatı askeriye için on adet 

yangın söndürme aleti pazarlıkla alı· 
nacaktır. İhalesi 30 - 3 -931 pazartesi 
günü saat on dörtte Fındıklıda 

heyetimizde yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzeı·e 

her gtln ve ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte hey'etimizde bulun-
maları.. · 

• • • 
Haya kıtaatı için 550 adet arka çan 

tası aleni münakasaya konmuştur. 1-
halesJ 4 nisan 9vl cumatesi günü sa 
at 14 te Fındıklıda heyetimizde yapı
lacaktır. Taliplerin şartname ve nü
munesini heyetimizde görmeleri ve iha
le saatinden evel teminatlarile hazır 

bulunmalan ilan olunur. 

• • • 
AS. Fb. U. Md. Sn. A!. Ko.: 
18-5-931 tarihinde münakasası yapı

lacağı Hakimiyeti Milliye gazetesi ile 
ilan edilen 13 kalem tezgahın şartna
mesinde bedeli muhammeneleri ve te
mJnah e\'Veliyeleri yazılmış ve türk 
parasile alınacağı bu suretle musar
r•IJ bulunmuş ise de bu bapta bazı t:ı
Uplerce tereddüt hasıl olduğu anlaşıl
mış olduğundan bu tezgahJar için tek· 
lif atıiı ve ihalenin türk parasile yapr
Jacağı ala.kadarana malum olmak üze
re ilanı keyfiyet olunur. 

* • * 
3. K. O. SA. AL. KOMiSYONUN

DAN: 
131 inci alay ihtiyacı olan 117.600 

kilo un kapalı zarf usulile satın alına
caktır. ihalesi 11 nisan 931 cumartesi 
icra kılmacağındall taliplerin şartna
mesini görmek için her gün öğleden e
vel komisyonumuza ve ihaleye iştirak 
etmek için de yevmi mezkurda alay sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

Piyınko müdürlüğürıden: 

NOmunesi veçhile 4,000 adet 
defter tabettirileceğinden taba 
talip olacaklann pey akçalarile 

·En Talili Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

1 Mart Tarihine Kadar S 
Lirahk Mevduaiı Bulunan 
Bütiln Kumbara Sahipleri 
Kur'aya iftirak ettirilecektir 

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

1 Teşrinievvel 931 ikinci Kur, asına iştirak için 
Siz De Şimdiden Bir Kumbara Alınız. 

l_Tı_ü_·r_*_iy_e_~_ş_B_a_n_k_a_sı_.I 
ZA YiLER 

Gazi Osmanpaşa mektebinin 
yedinci sınıfından aldığım tastik
namemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımı ve eskisinin hükmü olma· 
dığını illn ederim. 

r 85 Saadettin 

Birlikte 30-3-931 pazartesi saat 
15 te piyanko müdllrlüğünde 
müteşekkil tayyare mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

Acele satılık iki grup Elektrojen 
1 - Motör Loren Ditrib, 70 beygir, 6 silindir ve dinamo A. 

E G. 33 kilovat 115 volt, 286 amp. 
2 - Motör Mersedes 45 beygir, 4 silindir ve dinamo Sie· 

mens 21 kilovat 115 volt, 183 amp. 
Talip olanlann tahriren: Darülbedayide E. M. B. rilmuzune 

müracaatları. 

Bursa vilayeti 
misinden: 

encumeni dai-

iktısat vekaletinden: 
Bursada inşa edilecek 47627 lira 95 kuruş tahmini keşifli ilk 

mektep binasının inşası 16 nisan 1931 perşemöe günü saat 16da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 
Kanuni şeraiti haiz taliplerin teklif mektuplarını aynı günde saat 
15 fC kadar getirmek plan ve şartnameyi görmek ve münakasaya 
iştirak eylemek üzere Bursa encümeni vilayet kalemine müraca
atları ilan olunur. 

~· V J\ K 1 T ·~~, 
• K ü5H~~ -~~~~!!2J 

Emlakınizi satmak yahut kira
lamak için - iskeleye tramvaya şi· 
mendifere ynakı olanlar tercih edilmek· 
tedir, ıu adrese müracaatla ka1dettirini:t. 

lstanbul dördüncü VaJHfhan içinde 
UNıO~KOL 

lstanbulun merkezinde- lki o
da bir sofa ve bir hela.dad mürekkef 
gayet güneşli ve hı vadar Lir daire kira· 
lıktır Odalardan biri gayet btiyüktür. 
idare hıtne veya muayenehane ittihaztnıı 
da elverişlidir. Şerait müsaittir. Galata 
posta kurusu 34 Benrubi adresine mü· 
racaat. 

Ev sabn alırız - Harbiye, Kur· 
tuluş. Vefa, Fatih, Zeyrek, Küçükpaıal 

semti eri tercih edilir. Kirayı verilirse li· 
rısı ayda kırk para getirmelL 

Jstanbul dördüncü Vakıfban 
UNlON KOL 

61/ 29 eb'admda - Camla çalı~an 
bir fotoğraf makinesi isteniyor. Galat1 
posta kutusu 34 V. Btnrubi adrasin• 
marka ve son fiatın bfldirllmesi 

Acele sabhk hane - Kıdırğa ra· 
lebe yurdu karşısında 27 No. ·lu hane 
3 kat on beş oda iki lcuyu bir mutbak üÇ 

hela. iki sofa bir büyük bahçe görmek 
isteyenler içindeki Hacı ef. ye tallplcrltı 
limon iskelesinde 36No.ya müracaıtl'BrL 

Arayıp ta bulamadığınız -
Türkçe veya Fransızea veyahut herban• 
(f. bir kitap hakkında malO.mat almalcı 
ucuz btr fiatlı elde etmek isteı seniz Js 
tanbu~ Galatıı P. K. 34 V. Benrubf ad
resine yaıznız. MalOmat almak i6tiyenlef 
yeya fiıt soranlar mektuplanna, 'ıstanbul 
için 4 ve taşra için 6 kuruşluk bir pol 
leffetmelidirler. 

~ıı~~ ı ııı~mıın~ım 
1 Mahkeme ve ıora ıılnlırı 1 

Üsküdar lstanbl•ı altıncı icra memur 
lutondan: 

Y eıilk<SyOnde rum kilisesi sa* 

kağında bili numaralı hanedı 
mukim iken elyevm ikametgibı 
mecbul Yani Papadopolo Ef. 

ilya Hristidi efendinin zinr' 
metinizde alacağı olan 2000 U: 
ranın maa masarif ve faiz tahsili 
zımnında tarafınıza teblig tastif 
kılınan ödeme emri ikametgAbr 
nızın meçhul olması hasebil• 
teblig edilmemiı ve ilanen teblİ' 
gat icrasına karar verilmit oldd' 
ğundan tarihi illndan itibare' 
bir ay zarfında kanunen ıa'f" 
bir itirazınız Yarsa dermey,
etmeniz veya deyni tediye et 
meniz liıım gelüp aksi takdird~ 
bir ayı takip eden haftanın lıi' 
tammda tahsile selibiyet gele' 
ceği malumunuz olmak ve a~e' 
me emri tebliği makamına kaıı' 
olmak üzere ilan olunur. ..-/ 

Baş mühendislik 

Dört fotoğraf makinası şartnamesi mucibince tarihi 
ilindan itibaren bir hafta müddetle ve pazarlık suretile 
mübayaa olunacaktır. Taliplerin şartnameyi almak üzere 
ıimdiden ve pazarlığa iştirak için de )'evmi ihale olan 4 
Nisan 1931 Çumartesi günü saat 15 te muhammen bedeli 
olan (2,000) lira üzerinden % 7 ,S basebile teminat akçelerile 
birlikte vekilet mübayaat kamisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 

• 
iktısat Vekaletinden: 

Almanca, ingiliıçe, Türkçe :, 
Fransızca konuşan ve Türkiye lr 
hnkumet mühendisi olarak Ç:, ,an diplomalı bir Alman mü~ ıet 

• disi büyük inşaat mütaabıtef 
veya sermayedar şirketler ~ J 
dinde baş mühendislik vazJf 

iktısat Vekaletinden: 
Etlikte kain merkez laboratuvarlarmdaki serum binalarının 

tavan tamiratı ile yeniden inşa kılınacak su mahzeni ve sa
manlık kapalı zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya çı· 
karılmıştır. 

Mezkfır tamirat ve inşaatın bedeli keşfi 14,500 liradır. 
Krokileri görmek ve muktazi izahatı almak üzre müessese 
mlldüriyetine müracaat edilmesi ve yevmi ihale olan 18 Nisan 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikaları ve % 7,5 teminat ak
çelerile birlikte iktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı kısmında 
mOteşekkil inşaat komisyonuna saat 16 ya kadar müracaat 
edilmesi ilan olunur. 

Zirai ve baytari enistitülerinin elektirik fanuz ve lamba
larmm talibine ihalesi hakkmda ve kapalı zarf u'!ulile 21 gün 
müddetle münakasaya vaz olunup 12 • 23 • 27 Şubat ve 3 Mart 
931 tarihlerinde Hakimiyeti milliye, Cumhuriyet, Akşam, Vakıt 
gazetelerile ilan edilen ve 22 Mart 931 tarihinde ihalesi ıcra 
kılman bu münakasada teklif edilen fiyatların en dunu olan 
15,900 lira haddi layık görülmemiş olduğundan 17,000 lira 
bedeli ~eşfi bulunan mezkur fanuz ve lambalar tarihi ilandan 
itibaren 10 gün müddetle münakasa kanununun 18 inci madde 
sinin (C) fıkrasına tevfikan pazarlık suretile alınacaktır. Talip
lerin şartnamei fenniyeyi görmek ve daha fazla izahat almak 
üzere şimdiden telsiz telgraf civarında inşaat heyeti fenniyes ne 
ve pazarlığa iştirak için de 8 Nisan 931 Çarşamba günü 
saat 15 de ziraat müsteşarlığı kısmında müteşekkil inşaat 

komisyonuna bedeli keşfi olan 17 ,000 lira üzerinden % 7,5 
besabile teminatı muvakkatelerile birlikte muracaatları ilan 
olunur. 
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