
Ankara TUrkocağı merkezinde 
kurultay tarafından verilen son 
tarihi kararın mahiyeti henüz 
P•k iyi an:aşılamamış görünüyor 

· Bunun için bu karardan babıe
ierken matbuat slltunlarında ba
zı leTat ilhak Teya iltihak gibi 
kelimeler kullanıyor. Diğer bazı 
levat ta ayni maksat ile feıih 
Ytya ilga gibi tabirler istimal 
•diyor. F eıih ve ilga ile ilhak 
veya iltihak arasındaki fark mü
himdir. Bu itibar ile zannediyo
ruz ki kurultayın kararından son-

. ra hukuki vaziyetinin tayini için 
bırbirinden çok farklı manalara 
delalet eden bu kelimelerden 
hangisinin istimali daha ziyade 
Yerinde olduğunu bilmek lazım
dır. Kısaca söyliyelim ki kurul
tayın kararında doğrudan doi
tuya feıih tabiri vardır. Binaen
aleyh hukuki vaziyeti de ancak 
bu kelime ile ifade edilebilir. 

Şehrimizde intihap faaliyeti 

Müntehibisaniler s çildi 
Istanbul halkının yüzde seksen beşi 

reye iştirak etmiştir 
~~~~~·~~~~~ 

Bu nispet meşrutiyetten beri intihaba 
iştirak nispetinin azamisldlr 

Müntehibi sani intihabatı . dün sinde anlaşılmıştır ki, yalnız dört 
tamamen ikmal edilmiştir. Kay- kazada listelerimizde bazı :zeva
makamlıklara nakledilen sandık· tm isimleri üzerindeki birkaç 
)ardaki reylerin miktarı heyeti silinti istisna ediJirse müntehibi 

evveller müttefikan 1559 müntetcftiıiycye bildirilmiıtir. Bazı 
f d hibi sani namzedimize rey Yer· 

yerlerde tasni ün öğle üzeri mişlcrdir. Bu vilayetimizin muh-
bitmif, ak,ama doğru da terem halkının C. H. fırkasına 
her kazanın intihap heyeti, maz- karşı beslediği muhabbet ve 
batalarını heyeti teftişiyeye ver- itimadm parlak neticesi olduğu 
mitlerdir. intihabat hakkında gibi meşrutiyetin ilanındanberi 
Vilayet idare heyeti reisi Cevat afe)ümum meb'us ve belediye 
Kerim bey dün fU malumatı intihqplarmda ilk defa alınan bü
Yermiıtir: yük iştirak nisbeti de lstanbulun 

lıtanbulun zükur nüfus yekunu ~ilnevver v~ '~u~lu h~lkı için 
olan 312000 küıurdan 18 yaşını bıbakkın mucıbı ıftıhar bır hasıla 
ikmal ederek hak intihabı haiz olmuştur. 
bulunan ıebir dahilinde 168461 lstanbul halkının müttefikan 

2 GUn kaldı 
Merkez bankasına Kaydedil· 

mek için istical ediniz 

Hisse senetlerınl en yakın 
bankalarda bulabilirsiniz 

Fenerin mağlublyetlle neticelenen dUnkU maçtan bencanlı bir fntfba 
Dün tebrimizde bulunan LeYiski takı mile F enerbabçe takımı 

arasında yapılan maç 2-1 Fenerin aleyhine neticelenmiştir. 
Spor muharririmizin bu meıele hakkında yazdığı yazı 5 inci 

sayıfamızdadır. 
. ~arar mucibince Türkocakları 
~llgün artık yok olmuştur.Ocak
~ra ait ne kadar hukuk Ye Te
C.ip var idise hepsi de Halk 
~rkasına geçmiştir. Binaenaleyh 
~1 1lldi fırka tarafından yapılacak 
~ ~caklara vaz'ıyet ile onların iş
trıni tasfiye etmektir. Alacak
•rını almak, vereceklerini ver
~•k, ocaklara ait eşyayı muha-

milntehibi enelden 143002 si, C. H. fırkası rnüntebibi sani 
mülhekat kazalarında 26603 namzetlerine rey verdiği raporu· 
muntebibi eYvelden 23212 si re- nu alan fırka katibi umumiligw i [ ] 

k 1 H d. 1 ·· ıd .. ? ye ittirak etmi,tir. Şu bale göre dün a şam stanbul vilayet mer- ar I n Q na$ 1 Q U • 
bekd~e hududu dahi~nde i~~ ke~ne ~ telgrafı çekm~ti~ •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
rak niıbeti yUzde ıeksen dört, . lsta~bul C. H .. ~rkası ıdare - J _ 

"Jh k t k 1 d .. d k rıyasetıne: Reylerını fırkamızın G 1 d 
mu ek~ d'azay~rın ta y~fz e ts.e - milntehip Sani namzetlerine veren ece yarı arın an sonra 
sen ıe ız ır. ıne aanı ne ıce- viliyetiniz birinci müntebiplerine 

•ıat emvali idare etmektir. 
Tabii olarak Tilrkocakları fe

"" edilince onlara ait her türlü 
~ t kalkmış ve bu tef kili ti ara 

1tanınamesi mucibince nrilmiş 
0

1ltı vazifeler nihayet bulmuş 
~ 11Yor. Binaenaleyh mevcut Tür
~cakları dahilinde C. H •. hrka
lı •n delaletile yeniden bazı mil
~tkilitlar yapmak lizım ge
'- bunlar için maksadın icaba-
'llla ~·· "d k'l l Ilı k 6ore yenı en teş ı it ar yap· 
ı~ ' Yeniden izflar kaydetmek 

~tn gelecektir. 
'-t halde Türkocaklannın yeri
~Yeniden bazı tef kilatlar ya
'C.k mıdır? Ve bu teşkilit
'1- lllahiyet ve maksadı neler 
~tır? Bu maksada göre bu 
ı_; k tlara ne gibi evsafta Aza 

il llydolunacaktır? 

Tali kuşu 
DllnJdl keşldede kim
lerin başına kondu? 

~. ~ •uallere verilecek cevap 
titld • fırkasının umumi kongre- Emine Y• Şerife Hanımlar 

tll s 1 l k Onuncu tertp tayyare piyankosu-V onra an aşı aca tır. .. .. .. k "d · e dün ögwl d l.k ltı b- k nun uçunc11 eşı eıiın e en son 
llti>ilk nunlZln uyü haliskln ra Darülfünun konferans salonunda 
~) . tarihi nutku ile Cümhu- ~ devam edilmi,tir. 100.000 liralık ikr~
)a ttiQ 111 h f b' . miye 3377 numaraya çıkmıştır. Bu bı
._.rt ol u a .. azasını .1~. mıUt va- letin bir parçaıtı Gedikpaşada Haham 
~ •rak Turk gençlıgıne ema- cadde&inde 51 numarah nde oturan 
t~ ttti. Fakat Serbest fırka Karabet Efendidedir. Ve diğer parça• 
.._.~besi 'l aı da Fatihte Altay mahallesinde cami 
•""" ı e Menemen hadisesi ao«afında 15 numaralı evde oturan 
~J~sterdi ki bu aziz emanetin Emine ve Şerife Hanımlardadır. lki 
ttıı aza vazifesi ka d T .. k komşu olan bu hanımlar bileti ilk keşi
~ Çliğin rşısı.n e ur dtsindenberi almaktadırlar. Hanım· 
· l'f f e daha uzun bır zaman lardan biri para.ıı;ı olmadığını söyliye

~>.ıtıı' ırkasının rehberlik etmesi rek ortaklıktan ayrılmak istemiş ise 
& dır. de başka bir kom~udan ödünç para bu-

11_ '& t h lunca bileti bırakmamıştır. Hanımlar 
ctict e berlikten matlup olan paralarını bayileri Burhanettin Bey
~tti hasıl olabilmesi için de den ~l!'lışlardır .. D~nkü n~shamızda 
~ rı ku.., . . kendu.ıne kırk bın Jıra çıktıgını yazdı
~ ille b· vetlerı bır yerde top- ğımı:ı &"Ümrük kimyanesinde odacı E-

"'i il ılhassa gençlik kuvvet- sat ağanın başından birkaç gün evel bir 
~-- e hakiki C.. h . .1 hadise areçmiştir. Esat ağa postane
~ •ııd um urıyetçı er den kimyaneye &"elen 200 lirayı almış, 
~~de a daha sıkı bir rabıta daireye &"elirken parayı Eminönündc 

""ttJ ietirrnek, nihayet bütün yankesicilere ça~ptırmıştır. 26 li~~ ma 
~ er bi a, alan Eaoat aga bundan çok mutees
L "!il nı r arada olarak ve sir olmu~. kendi zimmetine geçen 200 
~tı }"' üternerkiz bir hedefe lirayı ayda beşer lira vermek suretile 

)~l"tı Utiirnck }iz d z ödiyeceğine dair ~enet .-ermiştir. Esat 
4~ t kiTu k ım ır. an~e- ağa tee.ssür içinde iken tali kuşu başı· 
ı.._· .•onta r ?caklarının feshın. na ~onmu~. his~aine .. düş-:n .dört bin 
ıl'~d&t Yerıne konacak yeni lira)ı almış, borcunu odemıştır. 
"'bı llleseles· b h l 100.000 lira çıkan 2277 numaralı bi
~ ~anı ı rnevzuu a so - letin yüz numara aşağısı ve yüz numa-

n ba ~11 bu lüzumlu noktalar ra yukarnu dörder lira amorti alacak· 
re1tet o~caktır lardır. Son 30 bin liralık mükafat nu-

u · maraları ve diğer numaralar iç sayıfa-
-mefımet .ASUH mı7daki muntazam listededir. 

samimi teşekkürlerimizi arzederim f h ı 1 ' 
efendim. C. H. fırkası . se a at a em erJ• • •• 

Katibi umumisi 
Recep 

H. fırkasının· teblill 
Ankarat 12 (A.A) - Cümhu· 

riyet H. fırkası umumi katipli· 
ğinden tebliğ olunmuıtur: 

Istanbul müntebibi sani intiha
batında reye iştirak edenlerin 
adedinin azlığını ve bu nisbetin 
üçte biri teşkil ettiğini bazı ga
zeteler yazmışhr. 

Hemen her tarafta olduğu gi
bi lstanbul intihabatmdada reye 
ittirak nisbeti bundan evvelki 
intihaptan fazladır. Bu niBbetin 
hakikati şudur: Istanbul şehrin
de 168,400 birinci müntebipten 
143t000 il reye iştirak etmiştir. 
Yüzde nisbeti 84 tür. 

lstanbul vilayetinin kazaların
da 26,500 birinci mUntehipten 
23,200-ü reye ittirak etmiştir. 
Yüzde nisbeti 89 dur. 

Vatandaşları yanlış telakkiden 
kurtarmak ve alakadarları tenvir 
etmek için hakikat ilan olunur. 

Dlyarabekirde intihabat 
Oiyarıbekir, 12 ( Vakıt ) -

Burada, Muş ta ve Vanda ikinci 
muntehip seçilmesi tarnamen bi
tirilmiştir. 

D ktilo 
Han mlar 

Yeni müsabakamı
za hazırlanınız 

Genç kızlar köyltl dansı yaparken erkek
ler şampanya şişelerini fırlatıyorlardı 
Yapılacak ilk iı : Bu eğlencelerin bafhca mildavimi 

Hardingi hemen evine götürmekti ••• 
sonra bu Alemlerde bir takım güriittü· 
Jer olurdu. Ben de ona göre hazırlan
mış bulunuyordum. Benim relmemi 
bekliyenler birdenbire bir kapı açtılar. 
Girdim. Odalar kannakanşıktı. Ye
mek masaları kalkmrştL Tabaklar du
varların kenarlanna Y•rl.irilmiş, şi 
şeler mas.'lların ünrine konulmu~tu. 
Ortalığın böyle boşaltılmasından m'ak
sat dansedecek çiftler için yer a~mak
tı. Herkes, fazla içmitti. Yan sarhoş 
kadmlar ve kızlar koltuklara ve kana
pelere yığılmışlardı. Hepsinin boyalı 
suratlannda bir korku isi nrdL 

Ben içeri rirdikten ıonra Mister R. 
yanıma yaklaşmış, krılarm dansetmele 
ri için masalan kaldırdıktan 90nra kız
lann bir köy oyunu oynadıklarını on
lar oynarken bu oyunda her aman ya,. 
pıldığı aibl oioeler ,.. kadehler atıldı-

. ğını fakat bu fi§elerden birinin kazara 
Adliyedeki yazıhaneme girdiğim za- bir kıza isabet ettifini, ve bu kmn <Ok 

man beni meşgul eden yer!ne ~ey, Har fena bir vulyette e1dufunu af!lattı. 
dingin cümhur reisliğine intihap olun- l!.:~afa dikkat. ettim. Reiııcttmhur 
duğu gün kansına verdiği hediye idi. Hardınr yakın hır yerde duruyor ıe 
Bu hediye, ~iyah bir kadife ile mada- e~fında muhafızlan bulunuyord.u. 
mın ya~lı boynunu ihata ediyordu. Aca Reısf~ vad:reti, çok fena idi. Kendısl 
ba bu siyah ~erit, ölmüş emellerin bir son derece korkmuş ıörilnUyordu. 
remzi değil miydi? Ben yazıhaneme gi Vak'ayı bana anlatan adamm kula 
dikten ı:ıonra dü~ndÜm ve bir şeyler fma i~ildim: 
anlamak için Jes Smis ile ıörüşmek lü .. ~ ~ız her ~yden enel, eOJl!hur re
zumunu hissettim. ısını buradan çıkarınız, onu evıne göu-

J es, Madam Hardingin anlattıfı Do deriniz! dedim. 
ğertinin en sıkt fıkı adamı idi. İkisinin Sonra anladım Jd burala~ en. ç~k 
arasındaki münasebetin iç yüzünü kim devam eden zat, Ml•ter Hardıng ımı§. 
se bilmezdi. Fakat Jes onun en mahrem Ben bu sözleri sö~ledikt~n ao~ra ka 
dostu idi. Ayni zamanda Vaşingtonun zaya. uğrıyan km gormek ısted.ın:t· Bu 
en şık gezen adamı idi. En pahalı elbi- kız beyhuş bir h~l~e wyatıyor, ıkı a~
~eleri yaptıran Jesin dolaptan sayısız kadaşı onun ellerını uıuşturuyor ve yil 
elbiselerle dolu idi. Kendisinin fdliye- züne s~ serpiyorl~r~ı. . 
de bir mas.'\sı bulunmakla. bera.tier ora Vazıyet çok mühım~ı. 
dan maaş almaz, yalnız bütün piya"a.yı ~ir doktor ça~aga cesaret ede-
takip ile meşgul olurdu. Bu adamdan medım. Cansız gıbı yata'! kızı kolla.n 
birçok şeyler anlamak mümkündü. Fa- ma olaı:tk onu otomobılle. Hamıl-
kat bunun yolunu bulmak J!zımdı. ton ot!.Jı~de~. .. arka.sındakı h~sta-

Bu yol kendiliğinden açıldı. neye ıoturmuştüm. Kı~ burada rilnler 
Bir gece, saat üçe doiru yatafımm ce beyhuş kalmış, o'!a 8:11tellyat yapıl

haşı ucunda olan telefonum calmağa mış, fakat k_ızın nzıyetın~e. vehamet 
başladr. Ben uykuya dalmış bulunuyor a~tıfın~~n ıcabında kendımı kuı:ta~a
dum. Fakat çanın ilk darbesile uyan· bıJmek ı~ın .reemf rap~rlar nrmı tım. 
dım. Ertesı ıün Jes Smıs benim yanıma. 

....:. Allo ! kimsiniz. gelmiş ve benim~e ~onuşmuşto: 
- Ben Jes Smis. - Şu kız hadı~ı çok fena! 
- Ben Gaıston Mins. - Bundan ne fuphe. 
- Tamam. Sen hemenkalk, son sü- - Kız ne halde? 

ratle (H) caddesine gel: - Hlll beyh':'t! 
_ Bunu kim emredıyor. - Fakat bu ıo kapalı kalacak .. An-
- Çabuk &"el. Diyorum. Emri kimin lıyor musunuz? 

verdiğini ır;onra anlarsın. - Evet anlıyorum. 
Elbi~elerimi sırtıma takarak e\'den - Fakat ya kız ölecek olursa ı 

(ıktım. Arah1lm zaten her lclhze hazır- V• kıE"ın ölmesi çok muhtemel .. 
dı. Birkaç dakika ıonra (H) caddesin- - Öyle mi zannediyoraua I .. O za-
de idim. Burada gece alemleri yapıldı- [Ltlle.n aayıfıy çcvirinizj 
ğını herkes bilirdi. Gece yanJarmd:ın 



~ 2 - vAKlT 13 NiSAN 1931 
man ne olur? den birinin de if~a olunmasını, ya-

- Ola<'.ak bir ~e;y yok 1 Krı ameli~· at hut bir yerde tekrar edilmesini iste
olacak. Ye ölecek .. Bu i:;;i kapamak pek nem. Seni çok mahrem şeylere mutta
büyük bir paraya bakar. li edeceğim reis Harding son zamanlar 

.Je:s omuzlarım silkmiş, fakat renl(i da eshem ve tahvilat yüzünden birçol~ 
ıttnu~ ve titremi~ti. Bana ce\'ap \•erdi: zararlara uğradr. Bundan haberin var 

- Parayı ,·erirler ve mes'eleyi ha- mı? H f k d N ti S •• H patırlar. Bu yepyeni bir mes'ele idi. Acah:ı • )f asın a amze er 1 UreVV8 • 
Ben fırı;ıattan istifade ederek "oı·ı bunu bana söylemekten maksat ne idi? 

dum: nen bunu di.işünerek ce,·ap Yerdim: Program hazırlığı ı .. tstenin neşri çok llakkında verilen kd 
- Bu hadisenin faili kimdi'! - Hayır, lmherim yok! Fakat bazı d dl dil 
- Bunu hilmemek daha i.\'i olur. ışayialar duydum... eV~m ediyor yakındır rarar tas k e me 
Je!'l oturmuş bir sigara yakmı.,.lı: Madam bana sert sert bakarak söy- Ankara, 12 (Telefon) - H. Fırkası ! A k 12 ( l f ) Ş y 

. - l]u gibi i~.ler bizi çok yoru:) or. Re· ledi: program encümeni bugün de toplan· Anl~~n, l~ v (Tele!~") - Mevo:uk ~- 1 n ara te e on - ura 
ı.-ıın egJencelenle meıı;gul ol~1ak çoJ~ - Bu meı;;'ele çok mühim l Acaba o- dr. Nizamnamenin heyeti umumiyesi- laralc ogrendıgime gore frrkanııt meh · devlet baş katibi Saffet beyi 
müşl~ül. Son.günlerde Ma:yın at.h kız nu dostları ~ı al~atıyor, yoksa on!u nintetkikinibitirdi.Şimdikihaldeprog us namzetlerile birlikte rı_~şri mukaı· aza mülazımı Süreyya ag~a ogylıl 
da .bırtakım ı ler ~rkarmaga ba~ladı. da mı kaybedıyor. ramrn iktısat ve maarif krsımları ha- rer olan beyanname hen uz hazırlan· ~ 

- Hangi kız bu? . - Bilmiyorum. znlanmakt!ll'lrr mamıstır. ~amı:et listesinin ilanı hcq· hanım arasında çıkan hadi 
:- Bu Maryo~dan gelmedır-..<? da - Böyl~ şayialar yok mu? halde"'hafta sonundan e\·el olmıyacak- Ankara Adliyesine verilmişti 

relı!nn (il) caddesınde deYam ettıgı yer - B~lkı vardır. Fakat ben duyma .~ Me~'IS tır Namzetler fırka umumi reisi Ga· 
ine gelmeğe karar ,·ermi§- l:lnlbuld dım. • · Saffet B. resmi makamınd 
onu iı:.ti)en yok. Rei.· bile onu i~temi- - Bu mes'eleler adliyenin dairei Yeni mecllsln bu tarihte top~ zi Hazretlerinin beyannamc..,iJe neşre- ~ 
Yor. mahsusasında konuşulmtyor mı~ Sen diJecektir. Bunu müteakip derhal haysiyetşiken sözler SÖ! ledi 

•anması muhtemeldir • · ·ı ı t ·1 k - Bu kızın adı?.. bu işe dikkat et, H~ bana onun ma- mebus ıntı ıa Ja ran gc~ı ece ve en ıçin Süreyya Hamını ve Süreyj 
- Adr: Nan Brittondul'. O da biJ· hiyetini anla! Sen (Jes 8mis) i tanı- Ankara, 12 (Telefonla) - çok hir hafta içndie tamamlanacaklrr. Hanım da kendisine hakar' 

içtimai mevki sahibi olmak isli>or. ı maz mısrn '? • Meb 'us intibabınm 23. 2S Nisana Namzet listesinin bazırlam lmasmn 
- Reis bu kızdan hoşlanryor mu'l Madam sandalyesinde dimdik ''e el- d başlandııh sö)·\enmekkclir. ettiği iddiasile Saffet Beyi da 
- Kız çok genç n çok güzel. Baba· lerini birihirine kavuşturmuş oturuyor- kadar biteceği hakkın aki tab-

. k ti k d. B t k F k •• ti etmiştir. ı, reisin en eshi dostlarından biri imiş. du. mln U\l'Ve enme te lr. U a • ı lr ftYft filUrftC83 ar 
- Bu kızm Yaşin~tonda işi ne? Cevap verdim: tirde yeni meb'uslann Ankaraya d di Diğer taraftan Süreyya Hanı~ 
- Reis ona evveta. bir iş nrmi~ w - Çok iyi tanırım l J • . t'h b t I evam e yor hakkında emirlere ademi ita~• 

onu en mahrem hafi) eleri arasına al- - Onu elde etmeğe cah..ı Bir pal'ça ge mesı ve ın 1 ap maz a a arı-1 • r d d Ankara, 12 (Telefon) - Meb'us nan1 d ık .. Ü d ka 
mıştr. Bi iyol'l'Un ya, bu iş için yüz bin onun gururunu ukşa, onun t-lbisesini nın ahiliye vekaletine vüru ü zetliği için H. Fırkasına mürncaatlal· ve evamsız ı yuz n en mu 
dolar ayrılmış hulunuyor \'e bu par:ı- methet için Jlzım gelen müddet hesap devam ediyor: Son müracatlar daha dema verilmiş olan tevbih er 
nm hesabı sorulmuyor. - iyi tanıdığımr arıettim. 

- Bundan ala ne olur'! _ o halde onu elde ett edilirse yeni, 4 üncü Millet mecli· ziyade ~iftçi ve kooperatifçiler arasm- zası Süreyya Hanımın itirazı!!' 
t t dan yapılmaktadır. 

- Fakat hu kız bu işle kanaa e • Bu bir emirdi. sının 4 veya 5 Mayısta toplan- rağmen Şurayi Devlet dea 
memiş, reis te onu cıkarmağa mecbur ~ladam emir vermekte devam etti: ması çok mcmuJdür. Ankara, 12 - Meb'us intiba- d . d'k d"l , . 
ıılmuştu. - O adamı öyle elde et ki sana ta· batının 25 Nisanda yapılacağ1 aıtesince tas 1 e 1 mııtır. 

- işinden çıkarmak mı"!. mamile itimat etsin. Sonra onunla o- T ı· t h kk k d F k Süreyya Hanım her ne kad• 
- Reis yatile. hf r ten~.z~.i.ıhe c;ıkara.k nun dostlarrnm kocam tarafından sa· rabzon fındık il •m sa ımı ta a u e iyor. ır anın namzet- J 

ve mad~mı birl.ıkte goturmiyece_kh. hu alınan eshamı ahp almadıklarını Trabzon, 11 (A.A) - Fındak lcri aglebi ihtimal 23 Nisanda vekalet emrine almmıı ise J 
Nan Bntton reıse refakat. etmek ı~tc- anla. Bunu eabucak bana anlıyabiliı' alam ve sah mı hararetlidir. Fiat- Gazi Hazretlerinin beyannamesile bu karar henüz Nusrat Bey tat" 
miş ve ondan evvel yat<~ gır"!e~ istıye misin'! . 1 rı.k ı· M l b't k ·· b k fından tasdı"k edı'Jmedı•gv ı" cı'hetl 
t·ek sahile koş.m~ştu. ~eı~in gı.zh nıuha _ Zannediyoı·um ! ar yu se ıyor. a ı me uze- irli te ilan edeceği tahmin edi-
fuıları ona !"anı olma~ .ı~temışler, Fa- Madam devam etti: redir. Un ve mısır fiatları düf· liyor. tekemmül etmemiş nazarile b' 
~at. Nan Br~tton mevkı ı~ıbarile onl~r;~ - Harding. iş mes'e)elerinde çocuk kündür. kılmakdadır. 
ustün oldugunu, o.~un 15in. ona. nmn! gibidir. Biz beyaz saraya geldiğimiz H. fırkasımn göstereceği yeni .l 
ola!'ııyacak~~nnı ~o~lemış 'c. elındelu zaman gazetemizden küçük bir servet Bir UfUrUkçO mahkOm oldq namzetler meyanında Seyrisefain Nusrat B. yeniden iki zat& ~1 

vesı~aları goste.~~ıştı. Nan Bntton hak edinmiştik. Onu en emin yere tevdi e· Trabzon. 1 l (A.A) - Bir ilfü· umumi müdürü Sadullah beyle meselenin tahkikine memur 11 
h idı. Fakat reıl!i~n _muhafızları ona ku diyorduk. Ben olma.sam ve ben çahş.. rükçU boca üç ay hapse mahkum 
lak a..;;mamrşlar ~e ıçeri bırakmamıslar masam bu servet elde edilmezdi. Ben, mefsuh TUrkocakları şark mü· mişıtir, 
dr. .• daima evimizfo maliyeci reisi idirn. olmuştur. fettişi Hasan Raşit B. ve kolor· 

- Tabı~ o da fena h~lde kızmıştı. Bunda şüphe loktµ. Madamın yü- Çocuk haftası hazırhklar1 
- Kızmak ne de1:"ek, k~dınrn. a~e~a zündeki bütün buruşuklar kızamnş ve Ankara, 12 ( A.A) _ Çocuk du kumandanlarmdaın Ali Hik-

akh oynamıştı. Mesele reıse .bıldırı1- gözleri parlamıştı. Onun heyecan için- b ft b l kl b 1 met Pş nm bulunacagw ı söyJeni-
naiş, .. o d.a onun azlf~i em~etmışti. Za· de olduğu belli idi. a ası azır ı arına aş anmJş· · 
ten otekı kızlar da bırer bırer bertaraf \ b H d. . . . d tl tır. Bu aene rie geren sene yor. 
ediliyor. - :.. . ~ a ar ın~ın sıyası .~ .117:1 T 

_ ötekiler kim. onu~. nıçı~ parasını zıyan etmesmı ıstı· olduğu gibi memleketin her 
- Geç efendim, nene lazım. ye~ıfırler: ~unu a_nlı!.amıyorum. Bun· yerinde bir hafta devam etmek 
J~fn bu sözleıi beni düşündürmüş- laı Hardıngı kendı nufuz~arı altına al 

tü: mış buJunuyorJar ve Hardıng onlardan üzere çocuk bayramı yapılacaktır. 
Acaba madam Uardingin korktuğu kurtalamıyor. Portakal hastahAı ile mOcadele 

(şeytani kuvvetler) hunlar mıydı? Yol... Madamın .sesi .yavnş.yavaş yU.kse~!· Ankara. 12 (Telefon) - Dörtrolda 
ı.-.ı bunlardan başka şeyler miydi? yoı· ve ~n sözlermde hısteryai hır no- mücadele neticesinde 16100 tane has-

Ben bu sırada amirlerimi görmüş, bet sezJJıyordu. . tahkh ağadan 11090 tan~i tedavi edil 
onlardan madam Hardinge doğrudan Madam devam .et1~: .. miştir. • 
doğruya hizmet etmek için ve raporJa- - Fakat Hardıngm boyle başkaları Ö 
nmı doğrudan doğruya ona Yermek için tarafından sürüklenmesine lüzum yok. kUz vebası kalmadı 
müsaade almıştım. Kend~si. mutlaka borsa o!unlan oyna . An~ara, 12 (Telefon) - Şark vila-

Ben bu müsaadeyi aldıktan sonra mak _ıstıyorsa M. ~Viks) ın yahut baş- ~.et~erınde hayvanla~a musallat olar. 
madam Harding, benim sık sık beyaz ka hır nazırın wreyı~i. alır. . o~~z ~rebası hastalıgı tamamen SÖJ\· 
saraya girmemin başkaları tarafmdan ~en yapacagım ışı iyice anlamak ıs- muştür. 
görUlmesini istemiyerek onun dostaln- tedım: lktısat vekilimiz 
rından birinin evinde bulunmamızı ka- - Madam, dedim, sizin benden iste- Ankara, 12 (Telefon) - lktısat ve. 
rarlaştırmıştır. diğin.iz, Jen Smisi isticvap ederek onun kiJimiz hafif rahatsız olduğu i~in ma-

Diz bu gibi yerlerde fasılasız göriişii reis için ısmarladığı esham ve tahvili kamma gelememiştir. 
yor ve madamın emirlerini yel'inc ge- tr başk:ı.tanna o aldmp aldırmadığını KOtlhya hattı 
tlrmekle mukayyet oluyorduk. )fada- tahklk etmek midir? Ankara 12 (Telefon) - Kiitah 
mın buluşmamız için intihap ettiği yer, . - Ta~am. Sorıra Ohyodan arelen hattı ·>o nj~andan soma açılacaktır ya 
Madam (S) nin evi idi. Bir gün madam bırtakım sımsa.rlar ''ar. Ben bunlardan .. · 
Hardini beni buraya çağımnş, ben de alışveriş ettim. _ve kazandım. Şlddetll. yaQmurlar ~ 
ondan e\'vcl buraya gelmiştim. l.\fadam - O halde s•z de mi borsa oyunun- A~kar~~ 12 ('l e1efon) -:- :V agmurln· 
Harding geldiği zaman büyük bit- si- dan hoşlanıyorsunuz'! rın şıdd.etınden Mam~k. koyü civam1· 
yah kiirke bürünmüştü. - Evet, niçin hoşlanmıyayım?? Sen d~ arazı heyelln etmıştır. Şehirde de 

Madam her şeyden evvel sordu: bana bu Ohyodan gelen simsar] um hır ana borusu batlamıştır. 
- Benim hesabıma çalışmak için da ne yaptıklarını anla!. • Vekiller heretlnde 

müsaade aldın mı? - Demek o adamlarla temas ettiği Ani· .. "· 12 (Telefon) - Vekiller ht> 
- Aldım. Madam. mi istiyorsunuz! yeti bı ı toplandr. içtima iki saat 
- O halde, sana söylediğim sözler (Bitmedi) kadar surdü. 

~~---

Balık esirde 
Beledlye lntlhabatına başlandı 

Balıkesir, 11 (A.A) - Beledi
ye intihabatına bugün başlan

mıştır. C. H. fırkası namzetleri
nin ekseriyetini müstafi hey'et 
t'tkil etmektedir. 

Halk, büyük bir alaka ile in
tihabata iştirak etmekte ve rey
lerini C. H. fırkası namzetlerine 
vermektedir. Belediye intihabatı 
cumartesi glinü bitecektir. Vila 
yetin merkez kazası da dahil 
olduğu halde 6 kazasında mün
tehibi sani intihabata bitmiştir. 

CUbbe ve Sartk 

Dahiliye vekaleti tarafından, 
cübbe ve sanğın ancak ibadet 
eltnaaın da kullanıla bileceği, dün
ya işlerile meşgul olurken giyil
memesi viJayetlere tamim edif
mittir . 

Izmirde soğuk 
İzmir, 11 - Yağmur dur~ 

hava kapalıdır, gene yağ# 
bekleniyor, soğuk ba,ladı. 

Bağlarda soğuktan, bazı ı1' 
takaJarda da tütünlerde ve di 
mabsüllerde yağmurdan çok 
rar vardır. Çiftçi1er miitec 
bir haldedir. 

lzmirde yangın 
izmir, 11 - Bugün KarŞ 

kada Ferah sinemasında oper' 
dairesinde yangın çıkmıştır. !' 
}imlerle makina dairesi y ~ 

Sinema binası 5000 liraya si 
talıdır. Hadisede kast iddia 
liyor. 

Kapıcı ismail Hakkı zan 

na almmıftır 

Yangının nasıl 

meçhuldür. 

Levlsklrl lzmlre davet 

h:mir, 11 - Altaylılar L 
kiden aldıkları mektup uı 
burada iki maç ıçın 

şartlarını bildirdiler. 

.. VAKiT ID tefrlkaa : 132 dilin varmıyorsa benimki varıyor. sıl ayrt edeceğiz? senden nefret etmem .. ÇünJıil 
Söyleyeyim işit. Umr,ani idili sevi - Çocuk doğuranındir. Babası nm babanın filinden çoc.uk ~ 
yor. lclal de bu muhabbete gönül aranmaz.. tutulamaz .• Bu söyledik)et"', 
kapısının iki kanadmı da ardma - Efendi o nasıl lakırdı? Çele- günkü moraldir. Bir zama" 
kadar açmış bulunuyor. bi lclali boıarsa Umremi ele Caize- cek ki filinden günah has!cı, 

- Ben hakikati sizden iyi bili- yi bırakına her ikisi de ailemizden cek doğan çocuğun babası 1"' 
yorum. Biri birine ya.nıyorlar.. çıkmış bize yedi kat el olmuş sa· duğu aranıp ıorulmiyacakt•''' 

-. Sa':dalarınm fi'li cihetine bu yılmazlar mı? - Gelecek zamana gö..e 
evde ımkan buluyorlar mı? - Evet kanun böyle, bir sözle biz timdiki adet ve ablalı•" 

. - Nerede buluş~p sevittikleri- yakın, bir ıözle uzak. sinde yaşamak mecburiyetifld 
namustan, ahlaktan eser kaldı ~ı? yirci mevkiinde mi kaJacağız? nı ben de ~e~.ak edıyoru~. . - O halde ~oğ.an yocuğun. Hik:ı Efendi tuhaf şeyler söylii1 ' 
Madem ki bu kadar rezaletlerıne . -. Bak ıana anlatayım. Hanım. - Ev buyuk. Bahçe nıhayets~z: metullah Efendı aılesıne ne nısbetı Şeriatin hükmüne göre beti 
katlandık.. Her günahı ört ba5 et- Bızım kız ile oğlanın can evlerinin Her halde bunların hareke~lertnı bulunur? doğurduğum çocuklardan 
tik, bundan s,onraki her kötülüğüne üzerinde yapıfık çok tehlikeli bi· tarassut, kontrol et,mek kabıl -0lur - Hakikatte hiç. bir nisbeti bu- şüphe altında mıyım? 
de baş eğeceğimize iman getirdi. rer ur var .. Bunlan orada.n çıkar- mu? . .. . . . . lunmaz. Amma adeten çocuk bi- - Evet .. 
Arbk bizden korkusu kalmadı. Biz ~anın arzettiği vahamet bizi ame Selebı her gun ışıne gıdıyor. Ka zim torunumuz olur.: . . - Haksız şey .. 
ondan çekiniyoruz... hyeye tetebbüs huıuıunda ümitsiz- rı ust katta yalnız kalıyor. - Ne fena şey elın pıçme namı _ S · t · b"t"· 

Ah 
. . . ., ı·v d.. .. .. . . . U ~., . . , d b" ··ı k _erıa sem u un 

- efendı bu ışın sonu.. ıge Ul}Uruyor .. Benım hıuıme gö- - mra?• · . . .. . mızı verıp evımız e uyu me .. dan istisna edebilir mi? 
- Berbat... re bu (Operayson) da yüzde bir - O vazıfesıne btr gun gıderse - Beyhude üzülme bu felakel H d' . seı' e 
- Ahlaksızlık veba gibi sari- bile ümit yoktur. Çocuklarımız ö- üç gün gitmez. ilk olarak bizim başımıza gelmi- . -.-1 ay 1 0 etmesın 

dir... türlerse ölsünler. Kalırlarsa kalsın· - Hep bir katta oturmuyorlar yor. Aile aı-asında e.msali çoktur. mısın ·8 d d 
A 1 K · ? B .. hkA k d 1 - en e e emem... ı.a - menna... ar. ararınr verıyorean bana ıöy- nu. u guna ar a ın arın aay11mı . . • ·rı il"' 

-Gece gündüz bir odada bir dö le .... Hemen ameliyeye giri~elim... - Evet a.mma Caize kocasrna ancak Allah bilir .. Doğan bütün -.- Çelehı ıle Caızenı . . 
şekte hiribirinin nefesini teneffüs - Yüzde bir bile ümi.t olmiyan hiç göz açtırmaz herifin kansına çocukların babalarına suJbi ni:;pet- rı kımdır ? 1ıJ' 
etmekten bu ahlaksızlık bizim ço- bir ameliye ile açıktan açığa çocuk kızgınlığı da kendİ'i\ini böyle ııkı leri meskuk görüldüğü için imam - Zahiren ben fakat ıııJ 
cuklara da geçecek... larımızın ölümüne nas•l yürüyt')!· bir göz hapsi altında yaşattığın- mezar başında telkin verirken ölii· yanlız sen bilirsin.. k rt' 

- Geçecek değil çoktan geçti. lim. ? dan dolayi olmalıdır. Fakat bu yü adile çağırır .. Şeriatın bu mü- - Bütün kadınlara • 
Onlar korktuğun vebaya aşdanclı- - Vehametin ne olduğunu bili- hıncını doğrudan doğruya çıkarmı dekkik hükmüne nazaran senin de büyük hakarettir.. . )16'J 
lar. . . yorsun ya? ~or ba~ka bahaneler bularak kızı benim de piç olmadığımız pek ma - Ne yapalım? Şerıs~if ' 

- 1kısıni de manen kaybetmiş - Ah bunu zehileidm Efendi iızüm üzüm üzüyor. lOm değildir.. mü sellemehüsselam ,.rer •J:>i 1"' 
gibPyiz... susunuz .. Fakat ıöylemiye dilim - Bu: tim.dilik evimi.zin damı - Sus Efendi aus annem duyar d~r. Şer~atm ~eı· ~i~turu ~~ "fı 

- Maale~ef .... .. .. . varmıyo~... . altında sı~e sı~e tüten bır ı:_ezal~t .. sa yaygarayı uyuka çıkarı~. ~ b.1.r tetk1k netı~es1dır. "fif 1'ş 
- ~u fel~ketı gorup te bı'Z ana - Bu şeyı kale alma.malda o- - İclal dogurursa çocugu og)u - Bu günahtan dolayı annent 1 şuphe meseJesınde ·; 

baba bır facıa zuhuruna kadar se- nun tehlike.inden kaçwlmaz. Senin mu:ıdan mı? Damadımızdan mı na ayıplarım. Lakin piç olduğun içinf ( Bitmedı 
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1 Şehir Mecliainde 1 
Et pahahdır ! 

Gilmrüklerde : -Tüccarla gümrük 
arasında 

Bu işe siz de ıaşın ! 
Belçikalı seyyahlar Poli• Haberleri 

DUn şehri gezdiler, ziyafet 
verdiler 

Yunanlı hwsız 

-
1 

ÇataJ~a yolu ne za- Bir ihtlllf çıkb, mes'ele An· Keyif için dlşar1ya para ı Andrlyos yakında Atlnaya 
Y k ld dök, sonra bunun adı gönderilecek 

man yapılacak ? araya yazı ' Atı'nadakı' Yunan miIJJ· banka· 
• Aldığımız malumata göre güm- vatana hizmet olsun? 

İstanbul şehir meclisi nisan içtimıt· rük i<larcsile manifatura tüccar- ıından bir milyon draban ihtilb 
lanna dün devam etti. Celse ant on B\'elki gün bu stitun1arda d. h · • k b d 
dört buçukta açıldı, müzakerelere on larımız arasında yt!ni ve mühim Peşteye ynpıJacak bir seyahat e ıp şe rımıze açan ve ura a 
dörtte başlanılması hakkında cveke ,.e bir ihtilaf çıkmış tüccar gümrük teşebbfü:ıünden bahseWk, de· barlarda paraları yediği sırada 
rilen: bir müddet tatbik edilen karaı'. müdürlUğünü protesto etliği gibi dik ki, biz memleketten pa- yakalanan Andriyos hakkındaki 
lfeçen celsede on dakika teehhür surf'- rayi dı arı crkarmamak vazi hk 'k l d'l · • 
tfJe talil edilmişti, bu celsede bu te- ayrıca da Ankaraya t•kayette yeündeyi... Peşteye gidecek adliye ta ikab ı ma e ı mışbr. 
ehhür yanm saate kadar uzatılmak bulunmuştur. seyyahların delterini tutan Polis tarafından adliyeye teslim 
!'luretne meclisin tayin edilen ,·aJdtte ihtilafın başlıca sebebi şudur: gazete bundan içerlemiş. Küp olunan ye tevkifaneye sevkedi· 
l'l'IÜzakereye başlama ·ı karan bü bütün Harirten memleketimize geti- lere binmiş öyleniyor, çatı· k d A · terkedilmiş oluyordu. Demek ki ,·ak- :r yor. Bu gazete diyor ki: len Andriyos Y8 ın a tinaya 
tinde gelen azanın encümen odaların· rilen mermerıahi ve hassamn "Sergiye gitmek israf de- gönderilecektir. · 
da, koridorlarda, şurada burada uzuıı tefriki için birmüddet evel mani- ğildir. lktısadın kendisidir." Filorinahnın intihara 
llıadıya beklemerMsi için meclisin vak· fatura tüccarlar ile Bakırköy beı. Serfiye gitmek fena değil- Sirkeci otellerinden birinde 
tinde açılması kararının bir kere da· f b k d · k dir. :Kim demiş fena diye ... 
ha tekit edilmesi lazım geliyor. a ri ası mü ürünün ıştira ile Mal satmak istiycn, malalmak oturan Filorinah Ali Ef. isminde 
d Dünkü celse)'i birinci reis vekili • a· gümrükte bir komisyon te,kil i tlyen, elinde malı olan in· biri tenlurdiyot içmek suretile 
ettin Ferit n. idare ediyor, münte- edilmiş ve metre murabbaı 71 san için sergi en tabii iktısadi · d k ha kAt' ı d s d' ını d · B intihara te•ebbüa etmışse e ur-

P ·cı ıp er e a J \'e Aptülkadir Zi- gramdan aşağı olan kumaşlar vasha ar an birıdir. unla- ,. 
Ya Beyler bulunuyordu. rın mallannı deV,il Peştede, tanlmıştır. Ali Ef. nin müptela 

Geçen celsede bulunanların i imleri mermerşahi addedilerek kilosu diinyanm en uzak yerinde tes- olduğu hastalığı tedavi ettire• 
).' geçen celse zabıt hulasası okundu. 50 kuruş , metre murabbaı hir etmek lazım gelse derh~J Belçikah doktorlar 

EMENNI KARARLARI ı "E OLDU~ 71 gramdan fazla gelenler de hu iş için niasrnf ynpanz. Fa Şehrimizi ziyaret edeceklerini enl· mediğ'nden müteessir olarak in· 
.Meclisçe \'erilen temenni kararla· b 1 k k'l 100 k kat Peşte seyahatini mer.ıuu ce haber yerdiğimiz Belçikalı seyynh· tihara teşebbils ettiği anlatıl· 

l'ının neticeleri hakkında riyaset di~ He 0 ara 1 osu uruş bahseden üstü kapalı lfi.f lar dün sabah gelmişlerdir. maktadır. 
~nınra izahat \'eritme i mukarrerdi. gümrük resmine tabi tutulmuştu. erfip i. raf mahiyetini alan Belçikalı misafirler ekserisi dokt~r K u i b ı 
l\els. bu husus için gene mühlet iste- Komisyonun bu kararı gümrük· hir hareketi iktısat diye eltı· olmak Uzere 300 Jdşidir. lçlerlnde b~r- om n st eyannames 1'' bu işleri takip edecek zevat meb'us Jer umum müdürlüğünce kabul leme yutturmanın imkanı yok- ~ok Belçika fıyan \'e meb'usan meclı · Öteye beriye komünist be-
· "tfhn.bı işlerinde Taıifedar oldukları d'l k k yfi tur. Sergi bir tezdir, müdafa. teri azaları bulunmaktadırlar. yannamesi dağıtanlar hakkında 
ıç.fn meclisin i tediği malQmatı topla- e 1 ere e 'yet bütün gümrük- a ediJir. Fakat ergi vesilesi· Belçikalı seyyahlar husu. l surette fı d 1 k ntıya nkit bulamamışlar. Riyaset di· lere tamim edilmiftİ. le ela.lemi hariçte pnrn sar- kiraladıkları l\fesajöri Maritinı kum· polis tara n an yapıma ta olan 
~anının temenni kararlannın \-asıJ ol· Böylece üç ay muamele ecre- f etmiye mecbur etmek bu te- panyasının Şampolyon vapurlle gelmiş tahkikat henüı. ikmal edilmemiı 

nkJan neticeler hakkında gelecek y•n t • tO ı b k zin hududu haricinde ka· lerdir. Şampol'-·on kumpanyanın en olmakla beraber bir iki gllne 
'tlsede izahat vermesi kabul edildi. " e mıı ve ccar ar u a- hr. yeni vnpurlann°'dandır. 
Bakırköy kazasına ait vergi taksit müd rara istinaden Avrupaya mal Çünkü Peşte sergisine iş· Yirmi be bin tonluk olan bu vapur kadar ikmal edilecef;i tahmin 
~ktlerfnln tayini hakkındaki defterdar· siparişinde bulunmuşlar fakat tirak edecek tnal sahiplerini, limanımıza ilk defa olarak gelmekte· edilmektedir. 

1 
tezkeresi iktısat encümenine ha,·ale lam mallarını gümrükten çıka· mUstahsillerl hükumet , .. e dir. Zabıta, malümatlanna mtlra• 

frk1ndu. Jstanbul umumi meclisi aın· racakları vakit müfettişlerden hükOmetin hima) esindeki te Sampol.) on limana saat sekizde gel- caat ettig· i klmselerden de ip ucu 
b larına intihap olunan revat'1l mRz· birinin kanaati yüzünden karann şeJd<UIJer esasen müdafaa mi:.;, misafirlerimiz saat dokuzda kara· B l h b. 
al,Jannm tetkiki hakkındaki -Ora.), ediyor. Tarifelerde tenz:i· ya çıkmı !ardır. ~ endilerini vali Muhit elde etmiştir. inaena ey ır 

~~~Jet kararmı bildiren Dahiliye ''ekı\· aksi olduğunu görmüşlerdir: !fit yapıyor. Bunun ikt1- tin Bey namına belediye tqrizm şube- iki güne kadar, bu işi idare 
,,' ı tezkeresi tabı 'e teksir edildikfon Bu yüıden gümrük idaresi ge- adi mana ım anhyoru?:. si müdiirü Ekrem Bey ile tıp fakültesi h · 1 · anla· 
0"'"n okunmak iizere tehir olundu. tirilen m~rmerşRhileri hassa ad- F'alrnt insanları sadece gez. umumi katibi doktor Behcet Sabit, tıı> edenlerin kati üvıyet en 

ı 1.tfaiye garajı atelyesinde kaybolan dederek iki misli gUmrük resmi ~~k snd~ce para sarfctmı>k encümeni umumi kiıtibi doktor Fahnt- tılacaktır. 
\'fflJını alan atelye müdtirü öldüğü . . kd' d ıçın teş,·ık edenlerin hükii· 1 tin J{erim ve etıbba muavenet cemiyeti Nişanhyı keç1ranlar 
~resesı de meçhul oldu~u i~in kım e· 15t~mış ve aynca <"ezayı na 1 e metin müst:ıh ili himaye fçfn namına doktor Cevat Zek:"ıi Bevler kar- k l' 
\'C ~.~l'nlin ettiril em iyen dinamo nksamı talep etm:ştır. koyduğu karardan f rnf ka· şılamış1ardır. · Kumkapıda bulunan ainva ı-
k '11\J{Jndaki davanın kaydinin terkini Tüccar bunu vermeyince mes- pıs1 açmak i temel eri iktısad- Belçikalı en ahlar 'apardan çık· desini, nişanlısı Surpik H. la bir .. 
b:"knin encümeninde knbul edilmie;:ti. ele büyümilf ve maUar gümrük· dın, tasarrufun i raf natntna tıktan sonra husu i bir \'npurla Eyühe likte ziyarete gittiği sırada Mi· 

arar muvafık görüldü. ten çıkarılamamıştır. Keyfıyet nasıl istismar edildiğini gös- gitnlİ!'ler. Eyüp camii. Piyerloti kah· naı isminde bir gencin döri kişi 
ET NlÇlN P HALI Ankaraya bildirilmiıtir. t~rmek itibaııile dikkate v ini gezmişler YC öğle yemeğini ye. 

Daimi encümen Karaağac mezbaha ---""''""""'"""'"'mıı" "'-'" !"'""""'-"" layıktır. Tiirk miJJetlnin re· mek üzere vapurlarına dönmüşlerdir. tarafmdan taarruza uğradığı ve 
~tırn Hl"l senesi biltçe ine bir baskiil sonra yapılacak pıogramın ılk madde· fah.' icin belki de an'at dere- Öğleden onra üç grupa ayrılan sey döğüldükten sonra nişanlısının 
k deli flinctıinl isti) ordu, mezbaha ela sini teşkil etsin! re ınde bir itina He pSl'amı· yahlar asarı atilrn müzesini Ye 1'opka· elinden alındıgı· yazılmı1:h. 
~İiı><: ... ~a.}'\anların tnr!ılması me,·- Hulu i Bey "Çat.alca., - O zanıana zm harice akmamasına dikkat pı sarayım gezmi~ler, saat on )edide .,. 
1'ıl ll :ı lwtı. Ilu hususta ıktısat encii· kadar ne yapılacak! edeceğiz. Harice para sarfc- tiirk doktorları tarafından 'erilen ray Vakayı müteakıp kaçmağ mu· 
it~l'\lnln har.ı mütaleallm nrdı, onun Reis - Efendim, o r.amana kadar derken nr!-cde~i ir. ırnrn· ziynf etinde bulunrnnk üzere Tokatlı) · vaffak olan mütecavizlerin Ha· 
'"ı~ daimi encümenin talebi önce iklı· hiçbir ı;ey l npılamıyacağı sarahaten n.n nın getireceği ı-andömanı he- na gelmişlerdir. yık, Atam, Cemil, Refik, isimle-
' . encüı,enine gönderildi. sonra da !aşılmaktadır! ap edeceğiz. Karsız olmıyan 'J'ıp fakültesi müderri leri, sıhhi mü 
"' "' endimcnlne gönderilecek. nu 8 • Reisin bu veciz ve helii telhisindcn hiç l>ir şeye el ıızntmryacıığı:ı. ! zeler mümessilleri \'C birçok doktorla· rinde dört arkadaş olduğu tesbit 
'• ,..f>"Vri', ı=:alim Paşa söz nldı: sonı-a Snlılh Cimcoz Beyin teklifinin Medeniyet ezbere kulaktan iıo,i nmır.m hazır bulunduğu bu çay zi) nfe· edilmiş ve dün yakalanarak 

ltı .. ıhl1, f nokUıi nazarından tetkiki temenni halinde maknma hildlrflme.si tillhmiş laflarla m~~humhıra ,.c ti sol~ samimi l>ir cereyan tak;p etmı:., adlı'yeye teslim edilm'ıştı'r. 
,..;n. bir cihet \'ar. Herkesin mm\)" kabul edlldi. 11 ayet put ara uıpmak değil mi afir doktorlal' \'e doktorlarımız tn· 
bııı. rtıiktarda et yeme f lazım, fakat et . Huznamede lstanbulun mektep ih· faydayı karı memlekete has- rafından mütekabil nutuklar söylen· B d d 
:-;'18.lı_, Et nirin pahalı? Ucuzlatılma· hyacı hakkında maarif encümeninin retmektir. Parasını memle· mi~tfr. e e ıye e: 
bu "'Ye mütevakkıf? lktı ·at enciimeni hn~t~.ra.~r~ı maz~ata \'ardı, maarif ketinde bırakmak istiyen J. Belçikalı doktorlar da gece saat ~o- Yeni tahsı·ı şubeleri 

1
710ktay1 da tetkik et.c;in. müdurunün huzurıle müzakeresi lar;ım· falyanın lmrice SC\ nhnUeri kuz buçukta doktorlarımız şercfme 

t,u,.kfn>at encümeninin bu nok1a\'ı -d:ı dı. maarit müdürü de henüz gelmemiş menettiğini hatırlamak J:izrm Şampol)on ,·npurunda ziyafet \'ermiş· --.... --
fk etme.!i kabul edildi. • ti. Müzakere ikinci celseye bırakıla· dır. Seyahat sul"etile zehiııe· lerclir. Bu ziyafete üçüncü kolordu 1 u Yakında faahyete ba,hyacak 

''" 'Oaıınr encümen Karaağa~ mezbaha rak on dakika teneffüs edilmesi knrar• rinf a~mak istiycnler memli\· mandam Şükrü Naili Paşa, ,·ali l\tu· Belediyenin )irmi )erde açmabra ka 
bu: dair bUtçenin te,·di olunduğunu lastırıldı. ketin içinde seyahat tertip et- bittin, J)ıırülfünun emini Muammer rar '-erdiği tah il ubeleri birkaç güne 
trı,.!ttYordu. Mezbaha bütçesi büt<'e• 1Kl:SC1 CELSEDE sinler. Vatandaşlara, ,·atanın Rasit. tıp fakültesi l'CLi Tc\'fik Re- kadar açılarak faaliyete ba~lıyacnktır. 

Uftıtnine havale olundu. · Galfp Hakkı Beyin sıhhatinin mtisa· köşelerini bucııklarını göster- cep Be.)ler 'e maruf müderris '-e dol:~ Şubelerin kadrolan tamamlanmıştır. 
ÇJ\l'ALCA YOLU YAPii Al\llYOI? adesizliğini ve hu )iizden !ô!lhhiye encii· sinler. Peşte seyahatini de torlnrımız da,·et edilmişlerdi. Uığvedilmi.,. olan idnrei hu u i.)c şube 

, ÇltaJca d H IQ •• B Çata~l meni azahğından i ti fasını bildiren tak hükumetin hima) esine maz. Belçikalı misafirlerimiz bu sn.hah )erinin yerlerine kaim olan bu ~ubele-
>tl1tırı .Arnaa~~~ üan D sık d riri okundu. har olan şahıslara bırak rn· At nıeydanı, Ayasofya ve Sultanahmct rin yapncnklan ,ergi ,c l'CSimler şun· 

11 
t•a't'Qtkö vu oy - ayn ·a ın Ye Reis - Galip Hakkı Bey muntazam lar. eamilerile Yerebatan Sarayı n yediku lardır: 

11tl'!'aaı ha~k;-dA~pk~r ):olla;ıntn kY~· ç.ahşan. sıhhatine ciddi bir anza gel- "' t,iı * le urlarını gezecekler, öğle yemeğim 'l'anzifat 'e tem·iriye, ) ol parası, ~ğ 
"tfıa e.rıctırn ni a h nr Hpnış. a rır mesi yakinen meJhuz olmadıkça calış- Yine bu gazete lazımdan \•apurJannda yedikten sonm su kemeı· lence resmi (maktu resim) ni bt resım 
~"'~" ftllP.b e~ ne ava e 0 un~iu~ •. ~~ maktan çekinmiyen kıymetli bir arka- bahseden!k dikor ki: Jerini, Kari) e camii, Edirne kapı eski i gibi Dar'ilfıcezece tah il edilecek 
.\ı·l:bata ok. ua dasını yapbıpta ge hrmış_ ~1• daşımııdır, kendisinin sıhhat \'e i!lti· "Biz bu garip tcUi~ın ee/Je.. surlarını ye çarşıyı gezeceklerdir. tir. 

ı ıt n u, maz a mu arrıı h f · t · · t'C k b . bini israf korkusunda dl'ğil, n ı ik 1 d kt ı b. kısmı l n · 
)
'-•- 1ıza Bey de izahat verdi. Yapıl· ra a ındı ... ~1mın.enr ısdı. a~nı ·a ul edı· b '· 1ı. 1 d l.. ld '· e çf ·ka:~ıt o. ~r. ~nn t ıdr klerdlr. .. Tente, siper. l{hha, ilan r~m!, mo-
~· stenUen 'ki 

1 
.,~ k' yoruz, eıxı mı e en ım. aş,.·n ır. er c uu u,.;, Fakat rın tıp n ·lı es1nı zı) nre e ece . tor kazan \'e inbfüler ruh atıyesı, ser-

~~..._ 1 yo un mecmuu -·> 1• G 11 Hakkı Bevin istif k b ı . " ·ıuıı;ı»tJ ·ı' ' · · ı.:ı · kon """ .. <;dir. 2.j kilometre yolun yapıla . a P. • • • • • as.r ·a u . Ş h 1 Adl. • gı er hasılatından beledıye u ss~, . ~ taı için 
2

-:"' 
000 

li 
1
. d E yerme !\ccıp Be) intıhap edıldı. u başka 1 ~r nedir söy- ıyede • turnt re.smi (zabıt ~nrnkasmn ınustenıt 

ı ltı~n ...,. ra azım ır. n· B' d kt r , ıkmı~ bir ecz · · Jeseler de biz de anlasak. llöy dü k k sım) '~ i!'ahalti ihtiyaçlara göre hu yol ır o o .. )• acı gırmış t~ imalr söz. karanhktn atı. Sanasaryan davası cezalı olarak tahsil e ece .. ı : 
f~t lkısini de ehemmiyetli görüyor; olu~·ord~. l N \' ZG l 1 lan tas belki dumanlı haradan • sü l'c av höpekleri. pi}n.nko ve ık~mı 
~ L.. 'hndt b' d b k d . Gf,Ç TTE A ' ıEÇ LD 1 J • ye kazançlarından beledn·e hi esı, şe· 
~·"'ıetetlni ~~en . u a arta1; ';:J Daimi encümenin iki tezkeresi okun istifade etmek İstiyenler idn Temyizden nakzen muhakeme, refiye res~i JCniden )npılan l.iğım 
ı.a; ~e Yalun .. !"ut) or, <;ın~n Açın 1~ t du: Jlaydarpaşada demir yolundaki manalı, ifadelidir. Fakat biz karara kaldı ve knldırım 'nısıf maa rifi insaiyesi İs· 
jll)'....., b ııır anesının, ma' o • it 1 ı mas k k" sarihiı. Sarahatle konuc:uyo- " h 'dl fi k t e ul'et ~ ayaloıdın volunun yapılma ·ııu geç )er ne yapı ı mu arrer ·op· ~ "Sana aryan anının aı ye etm- çilerin muayene harcı, a), v 

\~r. w ' "' ~ iç!n belediye bütçesine her sene elli ruz. fında Ermeni müteYelliliği ile v~layet harcı, yer 
0

becleli. !'nmnra~j •. 'mÜ~e-
ııı,k illYtt ha~ "h d' . A .. B . hın Jıra konulacaktı. Bu para bu sene hat~~~~~:Jiğ~~~:~;:nn ~~!; arasında açılan da,·a, lstanbul ıkinci ferrik hasılat (beledı)e \C ,ıı_a)et hı_: 

lıtı ttaın ':"\en ısı d. , nı e~ bütçesine de konulmu::tu. Daimi encii· 
1 

hukuk mahkemesinde temyizden nak- scleri) insaat ı·utıs:ıtiycsf, t sıs 'e ku· 
l\~' tliın ına 1~ ?t ''er 1.= . men bu sene bu p~ra~ın konuhn~masr· Jeket menfaat erinden hah "' zen tetkik olunuyordu. hıhakeme bit- şat harcı.~ umuma. "!'ah u :>.erle; ruh-
>ot lld'" tizd~ ~\el!u ~m~mı mec!ıs l~· nr. söylüyor, on b~n !ırasının munaka· di~lerine siz de şa~ın... miştir. Mahkeme, kararını bildirmek satiye i. tıaftn tatılı rulısatıye ' tah· 
4\bP"°tra RSdık edılmış üç enelık hır le suretile alınıp ıntıhap masrafı ola- s· d 1 üzere :muhakemt~i talik etmfstfr. sil subeleri turafındnn n~ınae;ak para-
~ı/' değir:t \'udır. bu yol progranrn rak \erilmesini isti):ord!-1. JZ e faıa ım ! E ki Muaul meb'usu öldU lar ~haftanın mnancn ~ünlenn?e b~-
'a llı•ta b ır, programdakı yoll~n Rei::; _ l\lüstacelıyetı knhul edili- • • ~u . .re~ lediye şubeleri ,-eznelerıne ~slim edı· 
~'asını .ıtşladık,, ~nlarla meşgulüz. )or mu. erendim? Eski Musu~ mebus.~ :t:l.urı Beyı bır ]erektir. Bu pnralnrdan \'ilayet yari-

kitt~il§ nı)apmak ıçın paramız yoktur! _ Knbul ! mUstacelliği kabul edildi ruıname\·e kadın meselesınden oldurmekle maz· dntı Eminönü, Beyoğlu, Fatih şubele-
)\1 1• 'l'ek~endlsln cevabı kat'i \'e mü - O halde ruznameye alıyoruz, tek· alındı, bütçe encümenin~ hanle oıu'n· nun olarak .aranılan ''e geçenleı·de l<a rince ziraat bankn!:Jna diğer ubelercc 
''-.tlhtı1a~:f s~hlbl o ha~-ali halkının lifin kabulfütü de reye koyuyo du; bütçe encümeni l'eisi Hamdi Bey radenlz yolıle kaç!'1a~ isterken yaka· de m<'nsup oldukları mal sandıklarına 
~' t t tar~· ılerlye. ıııil~erek te~~i- rum. teklif kabul edilmiştir, erendim. dışanya çıkb, üç beş dakika sonra sa· lanan Hacı Js~nil ıs!"ınde ta'!ın.mış l\a yatmJac~-ıktır. 
~ '-cultl . tti. Reıs: (Bır defa but- Daimi enci.imenin ikinci tezkeresi: lona geldi, söz aldı: sap hakkındakı tahkıkat, hitmıştir. Mnz Karnaval elbiseleri 
~Clln.:~;n; r~ndereli!'l!) dedi, büt- Sen·ahinin izaz çe ikramı için şehrayin - Sehrayin ,.e ziyaft>t fa ~ına be ~un, ):a~ında r t:nbul ~~ıır ck::ı mah· Belcdi)e karna,. ı elbiseleri hakkın 

..._ •: e 1 Hamdı D~y nya~a faı:::lınn2 bin lira ]azım: bunun da Hay. aylık bütçede 500 Ura konulmuş, ya· cmesın e mu a eme e 1 ece ır. da şube müdürlüklerine bir tamim gün 
>-ı._ lıt1ı aJ • darpaşa geçidine ayrılan paradan mü- kında lstanbulda turizm kongresi ya· Hacı Arifin muhakemesi dermi~tir. Bu tanı imde a' nen öyle 

S dedı tt fıntdiden ce,·abını \"ere- nakaJe suretile ,·erilmesi. pılacak, misafirleri izaz için pnm la· Bebekte Nuri isminde bir ba!ıkçJ~l deniyor: • ~ 
llııı, aılh~ttpana Yok! Reis - Mü tac:eliyeti kabul edili- zım, bu fasıl için münakale yolile 2000 öldürmekle maznun Hacı f\rıf, bır Karna,al eJhiı:::eleri gUnde bhirnc 
~ıı,b~a~ b~t ey - '\:"eni tahsisat k:>· yor, değil mi efendim lira \'erilmesi münasiptil'. müddet c-rel muhakeme kararıle. ls~a~· defa birinden alınıp diğ'erine vcrilme'k: 
~t! 1 e tasarruftan istifade e· Nazmi Nuı; Rfy - Hayır! Teklif kabul edfldf. bul ağır ceza mahkemesine ,·erılmı~tı. tedir. Bnnlnrı me\siminde kiraya \' r-

tıl._ hf ftlt.ihe d' Reis - Ha.),ı· mı! Şu hal~e mak.nm MAARJJ.., IŞI A}rn on be§indc muhakemesine im~ n· mek suretile istiğal edene nar'mevs~m S: 1~ arıa ~~sk- 1_nsa r!ufat yok, namı~a .bulunan muhn ehecı Bey ıza. Maarif encümeninin mar.batası 0 • nacaktır. sonunda. knld~rıp sandıklara koyma],. 
Y'l tt. t • ~.. 

1 
ar ılık hızmet kon· hnt ,·ersınlcr. kundu, \'füiyetin nerelerinde \•eniden Bulgar casuslar ta ,.e erte i rnev ime kadar o suretle 

~ ittir tttır:! a.t ,olursa onunla dn Muhasebe i !eri müdürü Nuri B~y 1 kaç mektep yapılması lazım w geldiği Geçenlerde ~ris K~rtd ve Senko muhafa1.a ctmel\tedirler. 
~ "'' tncu t.ız. . . m1~afirlerin iıaz n ikratnının seyyah, maarif müdürlüğü ile temas edilerek Yorgi:ref isfmlennde ikı Dulgann ta· Scnelerdenberi her tUrlü mikroplar· 
.~ tl;d~lı bu ~hı reısı Salah Ci.!11coı ~eJbi noktasından d~ f!1.):dnsı oldutunu1 tes?it edilmiş. b~nların bu sene büt· !;Usluklıı mazn~n ola~ak zabıta tarafın la ki:Jenmi bulunan bu elbi elerin 
ı~ tt.- lilt bo 8f un yapılmasını )uzum seyyah gelme mevsımımn yaklaştığını 1 çesıne konulması ıcap edenleri nYır:mı~ dan yakalandıkları )azılmıştı. me\'sım hulfılünden cvel temizlettirl 

1
1)'ot "'etinin . nenin ln§aat programı· münakalenin Dahiliye ~ektiletfnce tas- tı. Raporun gelecek celsede maarif Tahkikat evrakile birlikte adliyeye lip damgalanması ,-e dam a ız olanla; 
~- İlla~aıııtnc~~k:;sıı. ~ldulu anla~ı- diklnt hdar dıı ~akit. geçeceğini, bina- mtidürtinUn hurorle müzakeresine, t~slim edll~n ~~ris ve Senko .al~ıncı is- hakkında umu~ hıfzıor.:sıh~n· kanunu 
~ bu ır Şe) \"&ı: Du ) O· enalerh m~!J~nın .. ıı1üs!acel sayılma_sı perşembe günü ..,aat on dörtte toplan· tı!'ta.k hfil<!rnhgı tnrnfmdan ıstıcvnp C· mucibince muamele yapılmnıı:ı ehemmi· 

Programın hitamından 
1 
Jbrm reldıgın1 aoyledı. Meselenın masınıı karar ~erildi. dılmışlerdır. yetle beyan olunur.· 
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j J.! · J -1J1] i "Ayın on d6rdü,, Muhakı.::~:c:..ayıota 
G·E L İ . Ş İ·--
~ UZEL 

Randıman niçin azdır? o raf Zeplin Cemal Re,ıt Bey eserinin Maznunlar mevkufen mu ha· Kadın birliğinde 
tahrif edlldlAlnl söylUyor keme olunacaklar •·- Görüyorsunuz, çok kala-il ükumet çalı~ıyor, fırka çalışıyor. 

Senelerdir <lernm eden kesir bir .. ~y 
var. Palmt bu uzun c;üren çalışmayll 
mukabil aldığımız randımandan hiç
birimiz mtmnun değiliz. Daha iyisin, 
braz claha düzgünürıii, hatta kendimi· 
ıi bataktan kurtarmak istiyoruz. Dev
let adamlarımızın çalı~maları, fırk.anın 
işle alakası dünyanın hiçbir yerınde· 
ki devlet adamının çalışmasından. dün 
yanın hiçbir yerindeki fırknnın alaka
sınd.rn d ıha az değildir. Sakarya har· 
bine gi ı l.'n genç ismet pa:.anın, ~ünden 
güne ııasıl ,.akaJ,larının :ığnr~r~rnı ,.e 
senelerin yüzünden ası rlar J?lbr a ıla
rak ge<"tiğini hep gördiik. Genç adamla 
nn bu~kadnr i~ .> ükü altında ezildiği. 
nl başka hiçbir de\ f Pt adamında j!Ör
eme.) İ7 .. Bu "flye mukabil Gazi ,.e ha.,. 
vekil bugiindt'n memnun değildir. 

:Niçin? Bunun Cf'\:ıhını, dört yüz t'I· 
Ji sene ı•vwl güı n lı ir hakikat :ıdamm
dan dinle) in iz. ~hl,) an~l diyor ki: 

"Bazı lw.o,;la/ıli lnr ııardır. llmjlongrç
ta frdar isi l.ola11. frşlıisi güçtür. ilk :a 
manlaNfct l rdm ı ((filmcz, zaman ge. 
çerse teşhis kolay lcı/ari müşkiildür. 
Devlet işleri de büylcdir. Fenalıklar t r· 
vetden keşfedilir. Defi çorcsi derhal bu 
lunur. Fakat dert kendi !rafine bırakı
lır a artık onun ilacı yoktur ... 

I.ugiin kar ıla~trğımız, mütema~i· 
yen ycnml' !'t' çalıştJğrmrz de~tler, .. f~~
h al.ika her gün biraz d.ıha goze goru· 
leeek. ha ıı~ tabakal :ııı ar,ı::,ında hi. sc

Kahlreden kendi mem• 
leketlne dönUyor 

Kahire, 11 (A.A) - Graf Zep
Jın Filistinden Kahireye dönmüş 
şehrin ufukları üzerinde bir saat 
kadar dolaşmış ve yere inerek 
30 dakika kadar kaldıktan ıon
ra Fridrihshafene avdet et· 
mek üzere tekrar hanlanmıştır. 
Kral Fuadm bir mümessili iJe 
ingiliz fekalide komiseri, başve· 
kil ve nazırlar Dr. Ekeneri ıe

selamla mışlardır. 

İnfilak edici 
maddeler 

Marailya, 11 (A.A) - Şehrin 
cenubu şarki havalisinde infilak 
edici maddelerle 5ık sık !lUİ ka5t-
ler vuku bulmasından v~ balık 
tutmak için istimali memnu infi
lak edici maddeler kullanıldığı 
bir çok defalar görülmüş olma
ıından dolayı zabıta sanayie ait 
hususatta kullanılmak üzere infi-
lak tdici maddeler bulundurul-

dilecck , ~ te-ıhis konuc.ık bir hale gel- nıası hakkındaki nizamnameler 
di. 'lerl.:t'"in gördüğü, üzerinde i nbet· ahkamını ııkı bir ıurette tatbika 
Je konu~tuğu me,.'delerden hir tane.-.i b I 
yoktur ki imparatorluı~un körlük, n re aş amıştır. 
haveti Jrnr:-m;rnd:ı hug-ijnkii rnan7.arayı Mahalli polis memurları bu 
almamı~ oisun ! nizamname ahkamı hilafına ha-

llanr:i mes'ele.> i alır ~anız bunun kö· reket etmiş olan ı,.irçok kimseler 
kün ii inıpaıatorluğun !,ör Ye yalnız 't 
l<end"ni dti..,linen hoti<.:lm politikasında hakkında zabıt varakaları tut· 
ln un;unuz. muşlardır. 

'lc .. clti, f.ıhrikamız yok. Ziraat mcm· İtalyan tabiiyetinde bulunan 
Jel 1 ti olan Türkiyede istihsal dü~kün- b. d·u .. kLa·nında 25 
dü r. lc;tih al tanzim edilmemiştir. ır paçavracı, K 

'u ılnrın acı .. mı bugün derinden clu kilo miktarında infilak edici 
1u. uz. maddeler bulundurduğundan do-

Tctldki bile güç olan bu dü manin· layı tevkif edilmiştir. 
n ) enmek için döğüşeecğiz. l\fuhnkkuk 
muvaffak olacağız. Buna şüphe yok. Toprağı kazıp işlemek için, 
Fakat bize randımanın azlığından bah· müsaade almaksısın, dinamıt kul
aedenlere cevap olsun cliy<' bu "'atırlaı ı lanmış olan bir çiftçi de zan 
yazdım. ~A nıu l.:TI; l1 altına alınmıttır. 

. .. .. k•t ~ M.Milsollnl tayyarede 
fZOYO 011 1 a~~I Roma, fA.A) - M. Mnsolini 

ile M. Balbo bir tayyareye bine- · 
l\lc e dJvanda tek· rek Osti}adan Gaete gelmiıler 

ra.r ~örilşülecek ve orada Brtıiliyadan dönen 
Rasim A.i B. in yazdığı Fizi- izcilere geçit resmi yaptırmış-

yoloji kitabı yüzünden çıkan )ardır. 
münakatadan sonra fakülte mec- M. Musoliniye hava tarikile 
). · t f d R · AA lAı B yaptıg· ı bu seyahatte 16 tayyare 
ısı ara ın an asım . ve . . 
kitabı hakkında verilen kararın refakat etmıştu. 
D ··ıu d' d ·· k · H. Kellog ne demi'? aru runun ıvanın a muza eresı P . l l (A A) _ M K ll 

d "d . l . 'k' arıs, . • e og, 
anasın a mu errıs er ın ı ı gu- .. . · · k b 1 
ruba ayrıldığı ve karann tekrar matbuat muntesıplerını a u 
fakülte mecliıine yollanması ka- ~derek bazı beyanatta bulundu-
rulaştığı yaıılmııb. gu sırada geçen 10 ıene. zarfın-

Divanın bu kararı evvelce yaz- da devlet adamlarının bır harp 
~- 'b" • d l çıkmasının önünü aJmağa cihan aığımı& gı ı esastan zıya e usu t 'h. d · d' k d .. ül 
noktaaından olmuş, bir mü- ar~ _ın e şım ıye a ar gor • 

d • h kk d b" 1 b' k dUgunden çok daha fazla gayret 
errıa a ın a oy e ır arar ld ki .. 1 • · 

•1 b'I • • . kl'fi f k"'l etmiş o u arını soy emıştır. 
yerı e ı meıı ıçın te ı n a u te M K 11 lh" b 11' 

• • fı d ı1 1.. . e og, su un en e ı 
reııı. t~ra n ·~ yap m~ıı azım- bqh müdafii oazarile baktığı 
~e!~ıji; halbukı m~derrııler ~ec· M. Briyanı metbü ıena etmif 
li_smın 1!1Uıek~erea!~~~ b~ cı~e- ve beyanatına ıu sözlerle nihayet 
tin taarıh edılmedıgı ılerı ıürul- • t' 

vermıt ır: 
mllıttı. Tıp faknltesi mllderrisler " - M. Briyan, sonsuz bir 
meclisi dün toplanarak bu me- nüfuza malik bulunmaktadır. Bu-
ıeleyi giSrüşmfiş: netice de diva- gün dünyada harp tehlikesinin 
nın arzusu veçhıle müzekkerede mevcut bulunmaması vasi mik-
istenilen tadilat ya.Pı~arak Ra~im yasta onun sarfetmiı olduğu 
ttli B. hakkmda ıttıhu edilen mesainin sayesindedir. 
kararan fakültP. reisi tarafmdan Fransız reisicumhuru 
yapılan teklif üzerine verildiği Tunuı, 11 ( A. A) - Fransız 
tasrih edilmi9tir. fevkallde komiıeri, Franıa reı-

Şimdiki halde bu mesele gene siciimburu M. Dumerg ile 
DarUlfünun divanına gelmit bu- Tunus beyinin ıereflerine bir 
lunu ziyafet vermiştir. 

~' .!nin divanda tekrar mü· M. Dumerg ile 1 unua beyi 
:ıakeresinin pek harar~tli olacağı Tunus askerlerinin yapbkları ge· 
ıimdiden tahmin edilebilir. çit resmini balkın alkııları ara-

Bir tayin 
Çanakkale sabık komiseri 

Muharrem Beyin Sırt villyeti 
aer komiserliğine tayin edildiği 
haber almmıştır. 

Bu zat lstanbul zabıtasında da 
çalışmıı ve polis katili ıerir 
Hrısantosun vücudünü muhiti
mizden kaldumağa ....... v:tffak . . 

sında seyretmişlerdir. Merasim 
bittikten sonra M. Dumerg, 
büyük harpte ölen MüılUman, 

Fransız, İtalyan ve muıevilerin 
hatırasını ebedileıtirmek için ya-
pılmıı olan abidelere birer çe
lenk koymuıtur. ReisicOmhur, 
öile yemeğini yazJık Elmeraa sa
rayında Tunus beyi ile birlikte 
yemif, ondan sonra Kartsca ha
rabelerini gezmiştir . 

Arnavutluk kabinesi 
Tirua, 11-(A.A.) - Hükumet 

Konsen·atuvar muaJlimlerinden G d l d. 
Cemal Reşit Beyden dün bu mektubu Barut işinde yapılan irtisa tel- bahğız. ene az ı ar ıye yaz· 
aldık: kikabnı Ankara müstantikliğince mayınız . ., 

Muhterem Efendim, "Milletler şar· ikmal edilmiştir Şimdi maznun- Bu cümleyi evvelki gün kadın· 
kısı .. namile N'iste çevrilecek bir fi- H b' 
imde Türk musikisini temsil için intı- lardan Ntsim Mazelya Ef. nin lar birliğinde bir anım, J 

hap olunan Hüdadat Şakir Hanem azi Berutta öldüğüne dair vaki isti- gazeteciye söylemiş. 
metinden en-el .. Ayın on dördü,. atlı IAma gelecek müzekkere bek- Bu Hanım Efendi neden bu Türk şarkısını iki defa birlikte tek-
rar etmiştik. Hüdadat Şakir Hanımın lenmcktcdir. tavsiyeye lüzum görmüş, bilmi-
sesindeki hüsnü edayi ve muttasıf ol- Bundanmaada Avrupada olduğu yorum, çünkü hiçbir gazetede: 
duğu musiki meziyetlerini bu vesile ile ._ A d 1 ! 
maal iftihar takdir eylemiştim. anlaşılan maznunlardan biri haH.· - z ı ar 

Bu filmi dün akşam Glorra sinemi!· kında da lüzumu muhakeme Şeklinde bir haber çıkmamıı· 
sında gördüm \·e dinledim. Mahint· l<ararı verilmesi çok muhtemel- tır. Gene ayni içtimada bulu-
dur ki "Ayın on dördü., şarkısının yal k k' 
nız "armonize ~·e orkestre.. t:dilmiş o- dir. Bu takdirde kanunu mah- nan başka bir Hanım, yu arı ı 
lan "accompagnement ,.nı bana ait ve susu mucebince mesele ile ala- Hanıma şu cevabı vermiş: 
'melodi,, si bütün halk şarkıları gibi kadar görülenlerin mahkemeleri "- Artık yazmazlar; tath tamamen milletin musiki .seneti meva-
nına dahildir. (Akompanyöemanının i~ mevkufen Ankarada yapılacak- konuştuk, tatla yedik.,, 
racındaki .san'at müşkülatmdan kurtul tar. Mahkemenin bir mayısta Gazetecilerin ağıma bir par-
mak kin mi, yoksa garplılara alıştı~- b H 
lan ~ı1rk •'kamlotlarrndan,, yeni ?Jir batlaması çok muhtemeldir. mak bal sürmek istiyen u a· 
nümune gö.stermek have.sile mi bilmem) Dosyada kendisine bin kü- nıma da teşekkür lazım ..• 
bir müddet te 1.stanbulda muzikacrlık- sur lira v~rildiği gösterilerek • 
la ge~inmi:i olan Furlani isminde bir! 
nin, e erin "armonize., ve(orke tra)ettı ismi geçen profesör Tevfik B. iki namzet 
ğim ak~amım kamilen tayyederek Yt· namındaki zatın kim olduğu Jstanbuldaki devlet dairelerin· 
ı·ini bir takım alaturkaya benzer name 
terle doldurmus olduğunu anladım. henüz teıbit edilememittir. den bir tanesinde katiplik eden 
Şarkı bu şekle ~giri_nce ar~ık . eser!.mle Maznunlardan biri bunun Is· ve son günlerde meb 'us namzetli- l'I 
müsabeheti ve benımle hıç bır mun:ı- b 1 D ft d 1 - ı · t 

"' d . tan u e ar ar ıgı ma ıye g· 1· 1·ç·ın Ankaraya mektup yazan sebeti kalmamış iken sinema .per esın-
de hana matuf ,.e i mim sarılıen met.· müfettişi olduğunu söylemiş&e- bir zat geçen gün vapurda ar· 
ktlrdur. de tahkikat lstanbuJda bu nam· kadaşma dert yanıp diyormuş ki: 

Böyle bir musiki ucube.-.inin _namı· d b f d 
ma izafetini - hukukuma vakı olan a ir mü ettiş olma ığını mty- - Azizim, ismim gazetede 
tecavüzden kat'i nazar - haysiyetime dana çıkarmı4'tır. çıkar çıkmaz t ş ' n, dostun mua-
de münafi görüyor ve "Glorya,, sinema . 
sında dinlediğim şarkı ile eserimin ara Ticaret odasında: melesi değişti. Nerdeyse tavsıye 
$Jnda isimden başka hiç bir rabıta mektubu istemeğe başlıyacaklar. 
mevcut olmadığını alenen beyan etme- Kongre yarın Bir başkası, bir komiayoncu da 
ği kendimce zaruri addediyorum. Şu . 
tashih imi muteber gazetenize aynen Her mıntakanın ihtiyaçları me l::: 'us olabilmek için şu sebebı 
derç buyurmanızı lütüfkarJrğrnızdan göru,uıecek ileri sürüyor: ı.ı 
rica ederim efendim. M1ntaka ticaret odaları kon- - Efendim, bendenizin şimdi ~ 

Bulgar Kıralı 
TUrklye seyahati tahakkuk 

etmiyor mu? 
Bulgar kıralile \nraliçesinin 

Ankarayı ziyaretleri haberi ta
hakkuk etmemektedir. Bulgar 
sefiri M. Parulof bu hususta he
nüz bir malumat almadığını ıör 
)emiş ve demiştir ki: 

- "Kıra) Hz. nin bir müddet 
sonra böyle bir seyahat ve zi
yaretleri muhtemel olabilir. Fa
kat kıraliçe HL ile birlikte ya
kında Türkiyeye geleceklerine 
ihtimal vermiyorum. Çünkü kı· 
raliçe Hz. henüz daha Bulgaris
tanı gezmemişferdir. Memleket 
dahilini gezmeden harice seya
hat ihtimalini mümkün görmiyo-
rum.,, 

içki aleyhtarının konferansı 
Şehrimizde bulunan Berlin da

rülfünunu felsefe profesörü ve 
maruf içki düşmanlanndan Her 
Ştroger dün gece saat dokuzda 
Galataaaray lisesinde bir konfe
rans vermiştir. 

Profesör konferanıında içki 
iptiliaının içtimai ve sıhhi tahri
batından, gençliği bu tehlikeden 
vikaye için alınması IAzım gelen 
tedbirlerden bahsetmiştir. 

Kooperatlfçlllk cemiyeti 
Darillfünun tarafından bir ko

operatifçilik cemiyetinin tesis 
edileceği yazılmıştı. 

- Haber aldığımıza göre, Dariil
fiınun emaneti, bu cemiyeti tesiı 
edecek olan heyeti yakında iç
timaa danr edecektir. 

Bu heyete, DarülfUnun bari· 
cinde, Ticaret mektebi Alisi iktı
aat muaUimJerile diğer miıtehaı
sıslar ve bu iıte kendilerinden 
istifade edilecek zevat da dahil 
olacaktır. 

meb' usan meclisi ile kendi ara
ıında çıkan bir ibtilif neticesi 
olarak istifasını vermiştir. 

itimatname takdimi 
Madrit, 11-lA A.)- lıpanya 

bilkümeti nezdine tayin olunan 
yeni ltalyan atfiri itimatnameaini 
krala takdim etmiftir. 

gresi yarın saat 14 de ticaret işgalettiğim yazıhanenin benden 
11 

odasında toplanacaktır. Kongreye evvelki sahibi de ei)evm meb· 
lstanbul civarındaki vilayetler
den seçilen murahhaslar iştirak 

edecek celse ticaret müdürü 
Muhsin B. tarafmdan açılacaktır. 

Kongrede her mıntaka mu
rahhaaı kendi muhitini alakadar 
eden istihsal maddeleri hakkın
da mutalialar serdedecek ayrıca 
istihsal kiymeti hakkında Hakkı 

NezihiB. tarafından hazırlanan ra
porla diğer iki muhtara müzakere 

edilecektir. 
Trakya murahhasları da Şark 

timendiferlerinin nakliyat husu
sunda tüccare gösterdiği müş

külattan vefiyatlarm indirilme
meainden ıikayet edeceklerdir. 

Murahhaslardan bir kısmı dün 
şehrimize gelmişlerdir. Mütebaki 
kıamı da bugün gelecektir. 

Hakkı Nezihi B. 
Şehrimiz ticaret odası rapor

törü ve yüksek ticaret mektebi 
müderrislerinden Hakkı Nezihi 
Beyin lımir ticaret odası katibi 
umumiliğine tayin edileceği kuv
vetle söylenmektedir. 

Bu takdirde lzmir odası ka
tibi umumisi Turgut B. ya iktı
aat vekAleti emrine alınacak 
veya Cümhuriyet Halk Fırkası 
tarafından meb'us namzeti gös
terilecektir. 

Maarifte : 

Fethi Bey 
Galatasaray lisesi müdürü 

F etbi B. Maarif vekaletinden 
gelen bir emir üzerine Ankara
ya davet edilmiştir. Fethi B. ilk 
tahsilin Türk mekteplerinde ya
pılması hakkındaki kanunun tat
biki için vekaletten talimat ala
rak tehrimize dönecektir. 

Çatalca yangını hakkında 
mal O mat 

Çatalca yangını hakkında jan
darma kumandanlığına mahalli 
jandarmasından tahkikat raporu 
gelmiştir. Yangın yazdığımız gibi 
Osman Ef. nin benzin deposun
dan çıkmıştır. 2 otel, 1 furun, 
telgrafhane,müftülük, billliahmer 
IDerkr.ıi ve 23 dOkkin yanm11tır. 

ustur.,, 
10Dlu j~ 

~ski sUahlar 
Amerikada pek fazla raöbet 

varmu; .• 
Amerikada mülhem bir mües" 

seseden ticaret odasına gefell 
bir mektupta altın ve gümUf 
kakmalı eski tüfenklerle, kaııı• 
vesair silahlar satın almak isteıı" 

diği ve bu kabil esleha üzerind~ 
vasi mikyasta ticaret edilecei' 
bildirilmiştir. 

Ticaret odası bu mektup üıe' 
rine alakadar müesseselere ıııO' 
racaat etmiştir. Eski silahla~ 
satan müesseselerin adresle~ 
Amerikaya bildirilecektir. 

Q'9l 

7 5 kuruşluk maaşlat 
Toptan verUmcsl hakkındl 

emir gelmemı, . 

' i 
t 

Eytam, Eramil ve mütekaid 
maaşlarından 75 kuruşa kad~ i..: 
istihkakı olanların birden ve~ "" 
mesi hakkındaki emir hell '
muhasibi mes'ullüğe bildirilr"1 

miştir. b' 
lstanbul muhasibi mes'ulü /. 

met B. bu hususta demiştir lı~ 
- Biz yeni emir almadığı 

için ancak 40 kuruşa kadar --{o 
afı olanlarla, bu aylıklarının~ 
seneliğini vererek alakal• ' 
kesiyoruL Hemen hemell ,ıt' 
kuruş maaşlı kimse kalnı 
gibidir.» 

MttnakalAt 
Nafıa Veklleti bu lamı •~ 

Nafıa Vekaletinin vazifel~ 
daha geniş bir çerçive d• "Jİ 
ifrağı ve bu vekalete (~On•~ 
vekaleti) namı verilmesı b• ".,.ttJ 
da Ankarada bir ta,. 
m~vcuttur. tfl' 

Bu takdirde halen ~afı:.~ 
kaletine merbut elektrık,_b. r1t 
gazı, su işleri idareleri ~ eı ti~ 
easeseler iktisat vekiletıD ııJJe~ , 
edilect"k ve münakalat •eıelt':ı ~? 
nin seyrisef ain, post~. ~e f'J~ \ tj 
ve telefon iibi üç mubılll 
bulunacakbr-
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i~gilt;;;d~n °Ka;i;~h;i~~ ;;·;aatt~ ?f?!iill 1 .tlt;l<~ 
uçan milyoner tayyareci Dünkü maçta da yenildik 

tngıuerenin milyoner tayyarecisi di J<'akat bu maceradan bundan 5onra Levı·skı· Fenerbahçeyı· de aynı· netı·ce 
~ ırıanıf olan Glem Kidston, sivil tay istifade edilecektir. 
t&recllik tarihinde büyük bir rekor Çünkü Londra ile Kap aruında bir ı· ı e mag ... luA p ettı• ·. ( 2 -1 ) 
~rnıağa muvaffak olmuştur. Kidston havai posta tesis olunacak ve Londra-

,. 

,. 

tı ayın altıncı günü Kap şehrine mu- dan Kapa gönderilen bir mektup ora- . . . . w 
ll ~lat etmekle (7800) mil yani takri- Ya bir haftada varacaktır Fenerba.hçe de 2 - ı yenildi n Le· mış gıbı kalecının kuca~ına saplanı~ 
l· uerı 15,000 kilometreye baliğ olan bir · ~ · ''iskinin galibiyet beklenen dünkü ma· yor. H:n·adan gelen1erı muvaffakıyet 

b
ltlesafeyi katetmiş bulunuyor. Kendi~i Ş il çı da bu netice ile bitmiş oldu... le karşıladığı görülen ~a_leye yerden ':e 
u uzun mesafeyi altı günde ve 56 .;a- ark e Garp geçi- Galatasaray, arkuından Fenerbah· kenardan - denemek ıçın oı~un - hır 

,.. at ~~~nk;:e~~i!:i~.ünü lngiltereden lebllfr mi ? ~~t!i~;~~:.~t:~~~;~:~~aei~/~~~~e;kii;~ iki '~:k;~k~~;i~:·0ı:ucumundan _onra 
~etheravndan hareket etmiş ve 0 gün Amerikanın ort f h lk te düşüren Le,·iski takımı bu derece oyun yine eski mecr.~ına yani F!.nerin 

ı- llO: mil geçerek Napoliye ,.armıştı. . • . a nısı a !na men- kuvvetli midir? hakimiyeti altına gırıyor Ye boylece 
i TaYYareci ni~anın birinci günü Na- sup Mıs N8:ns Mıler bund~n bır k~ç. se Dünkü mağlUbiyetJe de yüz yüze devam ediyor. 30 uncu dakikada Fe-

Jloliden uçmuş n 1600 mil süren. bir ne evvel Hınt mehracelerınden bırıne g r ce ilk hatıra gelen bu sual oluyor. nerbahce top tutuşunda tereddüt g~ 
Uçuştan sonra Kahireye muvasalat et· ~ar'!lıştı. 1Ge.~~~lerdeı!ud zevç \'~ze;ce \~ 

1

i'şte bu sualin cevabını dü~ününce riilen Kaleci Aliyi çıkararak yerine Be 
ltıiştir. ..anst ~e m\ü; \'ek . ~ ~a ~:ıze e~ı C· de müteakip iki mağhibiyet daha acı şiktaşlı Halisi gec;irdi. . 

Nisanın ikinci günü yoluna devam 11 on aba 1° er·~' ıçın oşuş!1'uş a~- bir tesir bırakıyor.. . Altı dakika sonra nihayet Fener fı· 
e
8
den tayyareci yine 1600 mil gitmiş ve ~ı. A~a a in mbil.1. allı kadı!ll~ Hınt mı:t Levi!'ki atletik mezayaya malik rikikten Alaettinin gönderdiği bir bu· 
Udanda Malakole yarmıştır. ıacesı g~ç . e ıyor a.r mıdt. Bu halı~ 0 unculardan mürekkep teknikten ziya runla bir ~ayı kazanıyor.Dene bu ne-
Nisanın üçüncü günü katedilen mc· ~~r~~ıeb~ı1!~;c~i~~erıkah hanımı mt:-. d~ enerji ile oynıyan bir !matör tice i!e ~itti. . .. 

&afe 500 milden ibaretti. O gün tayy:\ . . . . . . . . . takımıdır. içlerinde iyi oynadıgı fark . lkıncı de~·rey~ Bulgarların ?ı.r hucu 
l°td (Kisumu) ya varmış n orada kal . Deylı ~kspıes ~azetesının muhabırı olunan kaleci ile Galatasaraya yapılan mıle ve beraberJık sayılarlle gırıyoruz. 
lllıştı. Clem Kldston mihra.~enın Amerıkalı karısile mülaka iki gol ve 1'"enere yapılan ~on golü ~·· Daha devrenin ikinci dakikasında Bul-
. Nisanın dördüncü günü Ki~umu . . . . ~. tını şoyle anlatıyor: karan sol iç vardır. Diğerleri gelişi ~ii g~r ol i~inin güzel pasını sağ iç kale- ' 
ıle Blovya ara~ındaki 1750 mil kato- Tan:arecı ~ıdstonun ~ındıgı tay. '.Üç buçuk sene enel, me~huJ bir zel oyunlarını tüketmiyen gayret ve ne mız! t.ıktı. Berabere olmuştuk. Ama 
lıınn:ıu~, ertesi gün tayyareci buradan y~re~ ·12.> beyg~~ ~unettedır.. V! 2000

1 

Amerik~lı kı~ın bir Hint mi.hracesile fe~lerile bir buçuk saat temadi ettiren Mkı.mıyet )ine bizde.!:.... . 
ha:re~et ederek doğrudan doğruya Kap mıl~ık uçuşa kafı petrol taşıyabılmek- evle.~u~sı şayı olmuş, ve ~ıe.r~es hayr~t mukavim çocuklar.. . . F. ene!bahçe ~ale. o~undekı bu kı~ıı: 

l~ khrıni istihdaf etmişti. Fakat tali ona tedı~. . . etmıştı. Fakat bunların ıkıs~ ev)e~~ı- Galatasaray ile Fenerba.hçeyı yen· f~ıkıyet.ı tem~~· ettırıp duruyor. )' :ı· 
:J'aver olmuş, kendisi Bulavyayı geç- Şımdıye kadar bu sefer hır kaç de- ler. Evlenmede~ evvel Amerık:ıb mısın miye bu kafi midir? nı k1;1n et ıçınde . ~ılhn ~ Alaettın 
tıtı halde oraya dönerek tayyareı::inin fa yapılmış fakat hiç bir ldmse dokuz Hindu dinine gırmesi şarttı. Amerika- Buna bir de şu sebebi iJavc edelim: sankı top oynamak ıçın d.~gıl de ıııaha-

~ llbadığı bir arızayı ıslaha mecbur ol· günden aşağı bir müddette gidememiş 1ı mis bunu kabul etmiş, n kendiı::i Leviskinin bir faikiyet noktası da ta- ya sadece çalım yapmak uzere çıkmış
bt~~tu. Bu tamirat, be' saat kadar sür ti. Kidston bu mesafeyi üç gün kısalt- Hinduluğa kabul olunduktan sonra lili bir takım olmuı. Gördüğümüz iki tır. Topu alıyor. Dolaştırıyor. Oy~-
~u~ ye ertesi gün, tayyarenin motörü tı. Tayyare bir anıaya uğramamış mehraceye rifakat edilmişti. maç Bulgarlar hesabına böyle bir a- h)_'~r. Pas ~lacak arkadaşları rakıp 
likl'ikile işlememesi yüzünden beş saat 1 d" b ' f d" t .. k 1 k Kendilerine sordum. vantajın mevcudiyetine de yer ,·eri- mudafaa oyuncuları ~arafından tutul· 

bir teehhür daha vuku bulmuştur 0 say 1' u mesa e or gun ısa :ıca M h ·1 h t d yor duktan sonra pas verıyor! 
.... • tr - e race 1 e ıteçeıt aya ınız :ın • F b h e böylece Bulga k 1 · 

t 0 unun üzerine tayyareci tekrar ha " . . . . memnun musunuz" Fakat mükerrer mağhibiyeti böyle trı •ener a Ç r a esı-
tket etmiş ve nisanın be!';inci günü Kıdston bu 7800 mıllık mesafeyı kat . · . li sebeplere atfetmek iı::temiyoruz nin önünde dolaşa dursun Bulgar sol 

•Oo mil kate,Ierek Pretory~ya muva- ederken muazzam ormanlar birer koru . . Tam~mıle mes'udum. Hah hazırda Açıkça söyliyeHm ki Galatas~rayı için denenin ' inci dakikasında müda 

8 ~lat etmiı::. Nisanın altıncı günü geri luk en büyük nehirler birer şerit ve bü ikı çoc~~m '-a[i Ben, onlar ve kocam da Fenerbahçeyi de asıl mağlÜp eden faamızın adeta üstünden atlıyarak ikin 
tıe kalan S50 mili uçarak Kapa varmış yük dağlar bir yığın gibi kalmıştı koca :~ m~s ~ s~re ~ ~aşryo~z. Bu~dan sebep doğruca yalnız Bulgar takımında ci ve galibiyet sayı~ı~ı r:ıptı .. 

t. Af "k k t' b d k ıç şup e e meyınız. Bır Amenkalı talisizlik aranan hatadır. Bu mağ- Bundan 8onra bızımk:ılerde adeta 
.Tayyarenin havada kaldığı bütün rı a ı a~ı~ı .~şın .. an. ~onuna .a· kadın, şarklı bir Prensle pek mü- lQbiyetleri her iki maçta. da bizim fe- bir kızgınlık n yorgunluk var ... Ve de-

~Ud~et ?6 .saattir. Ya5ati sürati saat- ~~r geçmek ıçın uç gun kıtayet etmış- kemJ!le~ 5?1:"tte Y~şayabilir. Şark ile na oynamamız, ve ~ir tü~lü. müessir oy rakap Le\·is~i fa.ik Yaz~!ete . ge~iy(lr .• 
13;> mıldı. · . . . · garp bırbırıle~ geçınemeı, diyorsunuz- nıyamamamız tevht etmıştır. Bereket versın kı bu .. munfent olmakla. 

'il .Bu suretle tayyare lngiltereden Ka Kula~a bır masal gıbı gelen bu ha· Ben bunu dogru bulmuyorum. Şaık Cuma günü Galatasaray becerik~iz beraber ço~ canlı .hucumlar!".1 her de· 
a ~ltı günde gitmiş oldu. dise, kat'l bir hakikattir. ite garp arasında bir fark yoktur . ., bir oyun içinde birçok frrsa~lar kaçır- !~srnda netıcelendırecek knbılıyette de-

............................................... •••••••••n•••••••••n•••••••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• drktan sonra sahayı mağltlbıyetle ter- ı:ıll~r.. .. .. 1 c. Merkez bankası Çenberlf taş Adanada kederken Fenerbahçenin he! halde da· F enerba~çe hutun akın~a~ı ~~v~ş

Ne gibi maaflyetlerl haiz 
olacak 

1' eıekkül eden C. Merkez ban
~~ı kanuni bazı muafiyetleri 

1 tll.2; bulunm tadır. Banka mem· 
u:kct. dahili~de posta ve telgraf 
,.{eh vermıyecek, muamelatına 
,
1 bütün evrak, akitler, hisse 

i)Ctıelleri ve ilanlar damga resmi 
t:b' her türlü resim ve harçlara 

1 tutulmıyacaktır. 
b ~ankanın kendi tesisatı için 
, arıçten getireceği levazım ve 
t!Ykadan gümrük resmi alınmıya· 

tır 

İf C .• M. bankası kendi işleri 
ttl~tı k2aruri olandan maada gayri 
~: ul emval alamıyacak, aynı 
cı~ •nda kendi hisse senetlerini 
~r •atın alamıyacaktır. Banka 
it,. •fından iskonto edilmiş senet
'dil \'a~cleri bittiğı vakit tecdit 
'1ctklllıyecektir. Bundan başka, 
td·l cı bankası kanunla tasrih 
"t~n hususlar haricinde kendi 
İ'i )' Ve hesabına hiç bir ticaret 
'tt apanııyacak, sınai teşebbü-

l da iştirak edemivecektir. 

lıt Ekmek flab 
tii._ •nbuı Belediyesinden: 
tlntıdtıın on dördüncü Salı gil· 
~~crı itibaren Ekmek Sekiz 

Ve francala on Uç kuruştur 

~, ,!!frika numaruı: 107 
~,.,;carp cephesinde ••• müellfii 

Marta Rem•rgue 

Etrafındaki binalar gelecek 
sene kald1r1labllecek 

Çenberlitaş kaide ve merdi· 

venJerinin Sultanahmetteki dikili 
taşlarda olduğu gibi meydana 
çıkarılması için taşın etrafındaki 
baraka ve dükkanları.. satın alı
narak bir meydan vüc~da geti· 
riJmesi hususunda müzei.er mü· 
dürlüğünün bel~diyeye müracaat 
ettiğini yazmııtık. Belediye fen 
heyeti taş etrafında tetkikat 
yapmış, taı civarındaki dükkln .. 
larm beş bin liraya istimlak edi· 
lebileceğini tesbit etmiştir. Dilk· 
kanların aatın alınması için ge· 
lecek sene bütçesine tahıisat 
konacaktır. 

Koyun fl11tları 
Kurban bayramı yaklaıtığı, 

bayrama on beş gün kaldığı halde 
koyun piyasasında henüz bir 
hareket baılamamışhr. Paskalya 
yortuları mUnasebetile Yunanis
tana fazla et sevkiyatı yapıldı
ğından bu sene kurbanlık koyun 
pek azdır. Bilhassa iyi kurbanlık 
yoktur. 

Bu vaziyete göre koyun fiat
lanmn daha artacağı anlaşılmak· 
tadır. 

Feyezan tehllkesl yeniden 
baş mı 96sterlyor ? 

Son günlerde yağan sürekli 

yağmurlar Adanayı yeni bir 
tehlikeye maruz bırakmıştı~. Yağ• 
mur bilhassa Seyhan üzerinde 
tesirini göstermiı, nehir gece 
yarısından sonra kaba.rmağa 
baılamış, bir metreye kadar 
yükselmiıtir. Sabaha karşı sular 
sahil mahlllere yayılmıya batla· 
dığından karfıyaka tabliye edil
miştir. 

Kooperatif dersleri 

Ali ticaret mektebinde dün· 
den itibaren kooperatif derıle· 
rine baılanmııtır. Bu takrirleri 
ticaret odası raportöril Hakkı 
Nezihi B. vermekte, dersler ıer
btıt mahiyette olduju için arzu 
edenler iştirak etmektedir. 

Diğer taraftan ticaret müdOr

lüğü, kooperatif teşkilitınm es
naf arasında da temini için mfi· 

rakaba kaleminde bir ıube ih· 
dasını dOşfinmektedir. 

Ticaret odası da koopetatifçi

lik için halka mahsus bir kitap 

çıkaracaktır. 

ha düzgün bilha.-;.cıa muhacım hattının turdukça )'ıne Bulgar kale ·ının onun-
daha mü~ir oynıynbileceğini düşün- ~e ~iı:. pas panayiri i~inde dakikaları 
mliş ve maça dün bu inanışla gitmiştik. old:Ur~ro~.. . •. • 

Dün oyun başlarken stadyumda top· 23. uncu dakı~~dn :Niyazı ~.alnı~ ba. 
Ianan 3500 kadar seyircide de bu emni- şına derlerken ıkı Bu~.g~r .!"~~afu ta. 
yet vardı. Fenerb:ıhçenin sürekli alkış rafında!1 çarpılarak duşuruldu. Pen~l· 
lar arasında sahaya çıkışında bilt bu- t!. Zekı ~ektı ve o da muvaffa](ıy_etsız. 
nu görebilirdin;z. hk yolu!1~a arkadaşlarından gerı ka_1· 

Fakat ilk günün beceriksiz oyununa mamak ıçın olacak- topu bozuk hır 
muakbil dün de Fenerbahçenin pısı- ş':1t1a a.vnt~ attr. Galatasaray maçında. 
nk ve aceleci bir haleti ruhiye içinde kı ~ynı. akı.bet. Fener?ahçe de artık 
manasız didinmesi Leviskiye ayni mu- maglQbıyetı kabul edıy?.rdu. B~~dan 
vaffakıyet imklnını adeta hediye etti. sonra oyun .karşılıklı hucu!»lar ~çınde 
Fener, Bulgar kalesi önünde onar da· dah&; 22 da~ık!L gol~uz ge~tı ve niha!et 
kikalık devamlr ve mliselsel hücumla- lendı. Levı!'kı ~ugun de ... - 1 g~lıp. 
rmı yerini bulamıyan, tutulmuş oyun- _Maçı antr_el!o! Her Zinge~ ~dare 
culara giden paslarla, muvaffak olma- ettı .. ~akat ıyı ı.d&:re edemedı .. Bıl~a.~ 
dığı görüldükçe tekrar edilen çalımlar ~ hızım tak!m~ ıltimaz eden bır goru
Ja ve kalecinin eline atılan ve her atıl- Ş'!' va~dı: lkin.cı .devrede Burycar k!lle
dıkça onun kuveyi manevfyetıini yük- sın!n onündekı bırçok ofsaythk vazıytt 
selten zavallı outlarla harcadı durdu. lerı kaçırıyordu. . . • 
Ve adeta mevut galibiyeti bu lüzumsuz ~eı:ıerbahçe muh.a~ıml.~rının bun~w~n 
oyun içinde kendi elile boğdu, öldür- da ı_stıfa~!. e~emeyışı ~orememezhgm 
dil. tevlıt ettıgı .hır haksızbga bereket mey; 

Nihayet galibiyetin de bu derece ih- dan vermedL 
male tahammülü yoktur. Bir iki fır- T. M. 
satı onun kıymetini bilerek yürüten ve [ 
intaç eden gidiveriyor işte.. o·· ı Ü m ı 

Maçı kısaca hatırhyahm: 

Fenerbahçe Anadoluya giden kale· ~--•••••••• 
cisi Rızanın yerine ikinci takım kaleci- D 
sini alarak şu tertibile oynıyor: aniımend oitJllarından mer-

Ali hum Mahmut Kamil beyin ha· 
Cevat Ziya. remi ve eıbak Kastamoni valisi 

Reşat Sadi Fikret S · D 1 
Niyazi All Zeki Muzaffer Şaban amı anişmend beyin va idesi 
tık yirmi dakika mütemadiyen :t'ew ve Kafkas ümera1ından merhum 

nerbahçe hücum ediyor. Cuma gün- hacı Kclimet B. kerimesi Mtlek 
kil Galatasaray sıkıştırmasının aynı. H. Ortaköyde Taşmerdivenede 
Ve ayni muvaffakıyetsizlik. Bu müd- ikamet ettiai apart.manda irtihal 
det ıarfında Bulgarlar sadece kalele- • 
rini müdafaa etmekle meşgul.- Hava- ederek Yahya Ef. kabristanına 

dan çekilen şutlar sanki mıknatıs var. defnedilmittir. 

ti.ğini bil~ekle bera.b~r içindeki hıncı vet kendini oraya cezbediyor. Nihayet Pederim: Diyorum ki: 
bıraz tahfıf etmek ıçın mahsusen de- meyhanelere koşarak alabildiğine içi- _ Emst sana birkaç söz söyliyece- - Ne olursa ol~un .. Bunun ehemmi-
vam edr,o!.: . yor.. ğim. yeti yok.. . 

- S~~m yalan mı~ vaktıle sen da- işte ben onu bu halde buldum. Kar Dedi. Aramızda ne geçeceğini bitiyo Bana korkmuş hır tuırla bakıyor. 
ha şen ıdın. Neye geldın .. Onunla kal şıma oturarak halini anlattı, onun göz rum. Birkaç gündenberi evde dönüp cto Ve iyi bir vaziyetten, şerefli bir atiden 
saydın daha iyi değil miydi? . leri bulanık, elleri titrek, teliffuzu ke- taşıyor. Gayet me~ul duruyor ve ara- hayatta mevki sahibi olmaktan bahse

. Söylediğ_i .her söz kadının kal~ıne k!me idi. Bu adam v!Lktile en kıymetli da telmihler ~pıyor. ~Fakat şimdiye ka diyor. Onu ~iraz müte~i~ fakat ca
bır bıçak gıbı saplanıyor. Fakat hıç o bır asker, en sadık hır arkadaş, bir~ok dar evde nadır kaldıgımdan onun elin nı sıkılmış hır tavırla dınlıyorum. Şu. 
bunu dü~ünerek susar mı? Durmada.n kimselerin imdadına yetişhliş olan bir den daima kurtuldum. radl\ şu kanapedeki adamın babam, 
söylüyor, söylüyor. Nihayet kadın hır babacan di. Cephede beni bir baba ai· Odama gidiyoruz:. Bir kanapeye otu vaktile bütün mevcudiyetimi vi
k~~ye otur~r~ ses~izce v! kaybolmuş bi himaye etmişti. ölü!" tehlike.si karşı rarak dalgın ~ir tavırla diyor ki: k~ye eden baba'!l olma:'ı tuhafıma. ıi· 
bır çocuk gıbı aglamaga koyulu· sında Asabım bozuldugu f.aman beni 0 - Senin ı~tikbalini düşünüyorum. dıyor. Cephede ıken vıkaye edebıldi 
yor. Ah! .. Aslen hepimizde yolunu §&· te!kin ederdi. Onunla nice zamanlar Ernet.. mi? Biz asker iken küçük bir on bası-
şırmış aptal çocuklar hali yok mu? ıslak siperlerde yattım. Hasta elduium Gidp küitüpaneden bir kutu !ligaıa nrn bile ondan fazla nüfuzu vardı .. • 

Adolfun artık sabrı tükeniyor. So· zaman üşümemekliğime dikkat ederdi .. buluyor ve babama bir tane takdim c- Sözünü bitirinte kendisine bir ka-
kaklarda gezmeğe çıkıyor. Sokakta ay. En müşkül dakikalarda kıymetli bir diyorum. Sipralar gayet iyi neviden· deh konyak ikram ediyorum. Ye yanı-
dınlık olan yerlere koşuyor. Tramvayla nasihat vermesini bilirdi dir. Onlan Karldan almıştım. Babamın na oturarak diyorum ki: 
nn çanları çalınıyor. Otomobiller ge- O şimdi demir teıtere takılmış elle- yüzü biraz yumu~uyor. Soruyor: - Bana bak~ana .. Belki de haklı-

0 çiyor, bazı geçenler onu itip kakıyor, ri, yür:ü, '·ücudü parçalanan bir adam - Muallimlik mesleğinden hakikn- ~ın .. Fakat ben yer altında kazılmıs 
~ • fenerlerin sarı ziyası içinde kızlar müş halinde. Bakı~ı da titrek.. Meyus bir ten vaz mı reçtln?.. deliklerde yaşamağ:ı bir dilim ekmek 
~ llı b teri bekliyorlar. Bir ikisi kırıtarak A· seda ile diyor ki: Baıpmla (evet) diyorum. n bir parça çorba ile iktifa etmeye 
ti bıt~ tUrıu b 

1 
. . . . dolfun koluna takılıyor. Adolf soru· - Er.nst babalık neye orada kalma- - Niçin bun'! Y.•ptm! al~mı~~m .. :_Yegdne havfım bir kurşun 

llr0 ~Ul>he u u nrncyor. O ':akıt ıçın- yor: • . . . dık? .. Hıç olma~a beraber olurduk. Omuzlarımı sılkıyor~m. ~~~ . b~nu yemektı. l\öhne bir kulübe bana bir 
·' ~· Yanıyor. Amlbıyetle ha- . - Nuıl tatlı vakıt geçırecek mı· .. C:evap. "'."'!ı~or. Yalnız. kolumun anlatmak kolay mı! Bız bmbırım!zle U~ane gibi gelirdi. Altıma bir çürük 
I? Ala ötek' yız? uıerındekı hır ıkı kan Jeke!ıne bakıyor hi~ alAkası olmryan başka başka ikı a- hasır bulduğum ıaman kendimi cenn~t 
~ lcad ınt düşünüyorsun değil Her vakitki ~uyduğu söıl~rden ~3:§ka- um •. Bu kan Helin el!'ri ile öldiiriilen damız. Şimdiye k~d~r.i~i~e ~~la~amı te sanırdım .. Şu günkü rahatın bana 
.._ 'l 11\ bu .. . tarını deydugundan kalbı snınıyor. Vehn kanıdır. lşte bız cepheden döne- ıın yegane ~ebebı bırıbmmııı anlama fazla kUi gelmesini sen de anlarsın 

llıarıar r501Z1erı işitince ona :.aş- Daha sonra gayesiz yürüyor. Evine av- 1i bu hale geldik. Harp tekrar bv1ıufı .. mış olmaklığımızdır. Devam ediyor: değil mi? Mühtaç olduğum cü~t raha-
ır atıyor. Adolf hata et· det etmek istemiyor. Halbuki bir kuv- Fakat arkadaşlık ~i~i öldü.. - Ya şimdi ne npacaksı!'?• ... tı nasıl olsa. bulurum. Bunun taharri 

(Bitmrdi) 



- 6 - VAKiT 13 NiSAN 1931 e:nd!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!"""!!!!!!!!!!"!~!!!!"!!""!!---"l!!!!!tt""'!!!l!!!l!!!!!!'!!!:s!!'l"l!!'lı!t'!!ı ~~~~~=~~~==~===:ij=::;~~::~~~~~~~~ 1 Memleket haberleri , , Grafoloji miitehaaaıaımız ceva pveriyor --VAKiT' ın takvimi~ 
Alina seyahati 1 Seyrisefain 13 p~:=~e:!1 

İzmir Hililiahmer idaresi kur- ' 
ban bayrammda Atinaya bir Merkez ıcenmı ı ;alaca l\oprü ha~ı Zilk1Jde 
1eyabat tertip etmiştir B. 2362 ~ube al'enta~ı ~irkecıde 1349 

Antakyada Arapça Mühürdar •aJe h1nı 2 2<40 
Bu g:ecek i !r' 

Loı.an muahedenamesi muce
bince resmi lisan Türkçe olması 
mecburiyeti bulunan Antakyada 
son zamanlarda Arap lisanı ta
mamile hakim oJmağa başlamış
tır. 

O havalide dükkan levbalan 
Arapça yazıldığı gibi istintak 
muamelah da Türkçeden Arap
çaya çevrilmiştir. 

Havva H. ın marifeti 
i:r:mirdf! evli ve üç küçük ço

cuğu bulunan kırk yaşlarmda 
Şükrü Ef., Havva ism-n~e uy
gunsuz talumdan bir kadını met
res tutmuş bilihara mesele du
yularak zevcesi tarafından dava 
açılmıthr. , 

Neticede evli bir erkekle met· 
res!ik eden Havva H. 1 nrkiye 
hudutlara haricine çıkarılmıştır. 

Tanassur eden kız 

iımirde merhum ressam Sadi 
"beyin tanassur eden iki çocu
ğundan 9 yaşlarında Mabmidet 
H. ın hıristiyanlığı kabul etse 
bile reşit olmadığından büküm· 
ıüz kalacağı anlaşılmıştır. Kız
cağız kendisini tanassura sevke
den ailesi yanından alınarak 
bqka bir aileye verilecektir. 

D. Demiryolları 
Tetkllltta tadilit yapılacak 

Aokaradan bildirildiğine göre 

devlet demiryolları ve limanları 
umum müdürü Haşim Beyin sa· 
nayi ve maadin bankası meclisi 
idare balığına tayini takarrür 
etmiştir. 

Haşim Bey umum müdüriü· 
lükten istifa etmiş, fakat iıti
fanamesi h'niiz muameleye kon-
mamıthr. . 

Diğer taraftan devlet demir· 
yollan ve limanları umum 
müdürlük tetkilatında bazı tadi
l•t yapılacaktır. 

Bu cümleden ol.trak inşaat 

itleri tefrik edilerek müdüriyeti 
umumiye lağvolunacak Ye bu 
mllessese bir i~letme müd<1riyeti 
halinde idare E>dilecektir. 

Ticaret bor•asında: 
Ekin miktarı 

Bundan bir müddet evel tica
nt borsası mubayaacılar birliği 
iktısat vekaletine müracaatla 
ekin miktarı hakkmda istatistik 
istemişti. 

ile hıat •ekileti · birlifin bu 
mürataatini nazara itibara almış, 
mahsul hakkında nasıl istihba
rata ihtiyaç olduğunu alakadar• 
lardan sormuştur. 

Ticaret müdürlüğünde : 

ı,ıerlnden çıkardan memurlar 
Haliç ıirketinden çıkanlan 

memurlar ticaret müdürlüj1ioe 
müracaatla şikayette bulunmut· 
lardır. Mildürlük bunu komiser
liğe havale etmiş ve emektar 
memurların çıkarılarak yerlerine 
başka memur ahnması sebeple
rinin acele tesbitini bildirmiştir. 

YUzde beşler 
Sigorta 'irketlerinin belediye

ye verdikleri yUzde beşlerin halk· 
taa tahsil edilmemesi Jüzumu 
son defa olarak iktisat vekile
tindeıı timret mOdürlilğüne bil
dirilmiştir. 

Ylktorya ,ırketi kapandı 
Meı kezi BerJinde bulunan Vık

torya harik sigorta şirketi, mer
kezinden aldığı bir emir üzeri
ne Türl<iycdeki faaliyetini tatil 
etmittir. 

8Uy6k firkeUer meyanında bu· 
lunan bu müeıseseain bu kararı 
vermesine sebep burada eskisi 
Jibi it yapamamasıdır. 

~-

Pire- is~~n~eri~e ~ostosı 
filMt~) Va~~~~ 14 S H 11 lÔd~ 

Utlne~tn aottu.~u 5.26-batşı: I~.46 

Galata rıhtımından kalkarak 

çarfamba sabahı ızmıre 

pertembe Pireye cumar· 
:?.56 - Sizin imzanın tahlil için kGY Okukmak lazım. 

madık. Fakat sarih adresinize ce,·ap * * "' tesi sabahı iskenderiye-

Namaz vakitleri 
"aban Ooıe lktndı t.q.,.. Yataı 

~ :ı S:' 12,15 ıs.5:' 18.46 20,21 

lmealı 

:ı,39 

o Bulmaca 
Yermeği muvafık bulmiyarnk bu tarı- lfü~ok karilerimiı; bilvasıta nya bi- ye varacaktır. iskenderiye- 2 3 4 5 fı 7 8 9 10 11 
da hareket t'ttik. l;"t ,·asıta isabetlerden bahsediyorlar. 

Şimdiye kadar kariimize sırası gel· GrafoloJ- İ, artık esaslan te:;;bit olutı- ı den pazartesi 1 S te kalkacak 1 • I 

1 
l!IJ 

dikçe cevap vermek suretile imza tah- mus n bütün dünya milletlerin,·e Çitrfamba Pireye de uğnyarak 2 - - -ı- - ~ - -ı-- -
lili i~in tavsiyeye liizum olmadığını hatta ameli sahada faydalandırılmt~ -ı-1 -- - -~----
anlatmajhl çalıştrh:.. bil' tahlil bilgisidir. perşembe gelecektir. ~ ___ l[j ~.-.il __ _ 

Her. hangi bir imzayi sahibin.in mii· Aşağı yukarı her yazı muayyen n• 't l!!!J l!!!t 

blUtdeşı .~tlmak~~~I~ neşr!de!"~Y_IL lnt· sabit ölçülere nazaran tahlil .olunduğu Hyuııı~ sı:r'!lt nost~sı 5 - !il--F----ırmı -
:~::n~!~.T~~dr~~:!ı~1ıı~ J:!:~ıın:~:Prr;:; g~:li~~re isabet lıir zaruri netıce halinr U 1 U U il U 6 ö' - - -ı---ı.ıi~.-

- ı MERSiN) vapuru 14 Nisan 7 - - - - --ı--
:f;':f~ad~r:1;:1~;isif~a~:k ::'z~~ :ı!: gra1:ı':~~~d:a:ı~~k müessese sahibi Sala 17de Sirkeci rıhtımından 8 _- fml_• lllJ - ifil-_ j,_,-,-_ ii!,1-
reket r.aruridir. Mazur görünüz. Evlenmek istiyenler. müesse8esinr l.!!J ~ ~ 

2:D>?k-k tD1.ü~ü~t kardakterinhiz 
1
var. b" memur alacaklar, bu mütehassısların Gelibolu, Çanakkale, Kü-

1

9 -1- _!il ___ [il __ : 
ı ·a ı ıntızam an oş anan, ı- tahlillerinin medan ihticaç bir Ve8İka o çükkuyu, Edremit, Bürhaniye, 1 O j ljJ 

raz mağrur. Kendine emin. çalışkan, larak telakki ederler Grafolojinin mu~ - - - - - · - - - -
ciddi, muhitine emniyetbahş, biraz pet netke veren ve üzerine büyük if. Ayvahğa kalkacak dönüşte ı l l lii1 
her .~ey~ .m.ü~ahale eden, görüıleri kn-ç timler çalıştıran bir tarzı tahlil oldu. ·Altınolugv a da ugv rıyacaktır. 1 bugunkü bulm1Jcamı~ 
veth, bırısınıı. ğunu tekrar ederim. 

2S8 - Hassas karikteriniz var. Bir adam kendini yanlış görebili.-. Gidit ve gelişte Ge1ibolu ıçın Soldça~ sağa: 
Kendinize emniyetiniz faz1a.. ameli Ye daha çok herkes kendini biraz iste- 1 - , ıft (I), dişi horoz (5) 

taraflarınız kul-vetlidir. Etrafınıza he digyi gibi görmeg"e meyyaJdir. Fakat yUk ahnmaz. 2 - Topraklar (5), i&imler (5) 
.1 - Temiz (3), Trabzonlu (3), 

nüz emniyet telkin edememeniz kahi- bir grafolag böyle bir külfdten uzak le (:1) 
liyet ve kudretleriniz henüz inkişaf bitaraf bir yazı kimyakeridir. Yazıla- 4 _Pislik (4), hasislik (1) 
edememeı;indendiı'. rın vereceği teamiillere göre hükmü· ı uaaM--n1110ımn"""11111: 5 _Avcı (7) 

.Menfaatinizi müdrik değilsiniz. Çok nü tebliğ eder. 1 Ye 1 k • \ 'PUR' AHI fi _ Kabiliyet (7 ), nota (Z) 
sarfa meyyal tabiatınmzı islah etmek Fazla tafsiHUa yerimiz müsait de· encı " L 7 _Fransızca H (2), alimce (7) 
lazımdır. Muhitiniıe iyi görünmek ar- ğildir. Ancak karilerimizi ve meraklı- 8 _ Şiş (2), nota (2) 
:ımlanmz i~~di~: N~rattin. Hoc~nı!' Jan tatmin j~in ,.e ~emin için böyle kr- ı Karadeniz postası 9 _ Söz (3), birim (.1), kavalye 
(Buyrun kurkum) hikayesındekı kı- saca malumat verdım. Samsun vapu.ru 15 ğil (3) )' 
yaf et mahiyeti istihfaf edilemez. ~ Nısan il 

259 _ Mümkün olduğu bdar im- Bir konferans ı 10- Altı otomobil (5), meşhur t 
· ğ 1' B h b' • ÇARŞAMBA sergerdesi (5) zanın <?ku.n~~~. d.aha do l'Udur. ~ıı· elçika mu arrir ve me US· ·ıı 1 11-;- JJfaJ.ül (5),vdelik kapıyan (./) 
nrzdakı pışkınlık ımzanızda yok. Ney. lar1ndan M Louis Pierad dün .. .. k 18 d s· k . "\ uknı·dan asa'": 
se burası size ait bir iştir. Çalışkan ol· · . U . il ıunu a famı c ır ecı j 1 _ Kat'iyen "r'ı), bir deniz l'e 
manıza ra.n..en mesela büro ı ....... ında akıam saat on sekizde nıon if b d h k z 

.,,_. '-i' ra tamın an are etle ( ongul- kumns (5) 
çalışmaktan daha çok hoşlanırsınız. Française de "San•at ve sanayi, i. dak, ln•bolu, Samsun, ı 2..:. Göstermek (1), fül (2) •. ortojl 

binsiniz. sana ve sanayı a am arınm : Ordu, Giruun, Trabzon, :1 - Şark lıududumuzdakı da 
i Ameli olmak için gayret lazım. ·Nik· , t . . d ı ~! "' 

D.k l ı n k . . ı b" 1r6>. küçük UJ ı kat i ve intizamdan hoş anan, m ıtere mesaısı,, mevzuu ır = Silnnene •e Rize ) iskelelerine tf - iz (2J teller (5), ile (2) 
hadisel~r! .ol.duğundan fazla kıymet konferans vermiJıtir. !.'i 5 ç k (3) F d b. 
veren bırısınız. ,. u· azimet •e • .,.det edecektir. - , ıngıra. ' ranıa a ır 

--;====::.=:::;;;;::;;;;;;====ı • . . . lıiı" (3), lezzet (3) 
260 - Eğer isminiz Memduh ise bu 1 ı Tafıılit ıçın Sirkecide Yel- 6 _ Dilimiz (7) 

im1.-.dan ismini~t istihraç imkbııuzcbr. Mahkeme vo icra ilAnları !. 
Lıı imzadı-ı dört dik ,.e iki de münhani 1 ktnci hanında kain acentasına 1 ~ ...._ ('abuk (3~. iai~ı (3), k'!'ını 
hat \'ar. Stenografik bir imza olsa ge- f.;tanbııl yedinci icra Mcmurlıığundın : müracaat. Tel. lstanbul: 1515 n' ta ~2J IJe.1JkOz (~), bır türk cınıt 
rek. J{arakterlerinizin tam tahlili iı.;iu Istanbul da Akıaray civarında -ı•ııs•rn ıs mm••:11awn::ı 1 !J _ [)oğuta11 yer (5), me""'ur b" 
eğer imzanız sureti mutlakada bu ise :r• 

.. d . . A - k k d R f t ş add ı· d I t b 1 d'" d"" ·· · t irimiz (5) yazınızı goa ennız. pgı yu arı ara çapa a e e pa a c e ın e v • an u or uncu ıcra memur ll· ı 10 _ H {4) ( 2) b' • • de 
kterinizin şemasını çizmek pç değil 330-332 numaralı hanede mukim gundan: ~P . ' me • ıçımın 
fakat emin olmak için bir iki kelime- Tamamına (9780) lira kıymet tak- 11 - Must('("ır (6), fakat (.'1) 
nizi görmek isterim. . iken halen ikametgllu meçhul dir edilen Beyoğluncla Pangaltı mahal. 

261 - Çalışkansınız. tayyare cemiyeti müfettişi sabıkı lesinin Elmadağı sokağında <"<'dit ı ı~. I 
Dikkatli, işine sadık ve bağlı, müte Emin Ali beye: 145, 147, 149, 151. 1:1.1 numaralı üç haı> j 

nzı, ancak kendi işinden başka şeyle dükkan iki bap hane ,.e maa arazi ahı .. 
re ehemmiyet vermiyen hususi haya. Behcet beyin Abidin beyden rı müşfomil bir bap fırının ,.c mü~l<'r<'I. 

Kara )calı kaza~ının Karsantı nahi 
dahilinde poş ormanı dahilinde me 
(28740) parça çam kereste<;i beheri 
l,u ruş muhammen bedelle kapılı 
usulı!e 4 • 5 · 931 t:ırihine kadar JI tında biraz hırçın. ne nikbin ne bed· mütemelliken alacağı yedi yüz geçit mahaJJin tamamı 2.1 hisı-e itihnri· 

bin birisiniz. l~ 19 hissesi 16 mayıs 9:n tarihine mii· 
Kendinize işinizden başka ~ylerde elli lira hakkanda zabmza ıön- sadif cumartesi günü saat lJ tt>n rn konulmuştur. TiifsilAt almak ve f 

emniyetiniz az. derilen ödeme emrımn esnayı ya kadar lstanbul dördüncü icra nt<.'- müzayedeli öjtrenmek isciyenlerin A 
Siz idareci değil idare edilen karak tebliğinde ikametgahınııda bu- murluğunda satılacaktır. mJa Orman l\1üdiiriyetine müraca• 

terdesiniz. Umumiyetle tımln, şefl'.ı:, lunmadıg" ınız oı"bı' h1:1len de meç- 8atış şartnamesi: :; mayıs 9:n il~n olunur. 
kinsiz ve iyi bir adamsınız. • tarihinde divahaneye talik N'.P ~ccktir. - - ------------: 

26~ - Ameıt adamsınız. hul olduğu muamellb vakıadan 19 hi!i.'!leye musip kıymeti muhummcne· lLAN 
Iş hayatınız ~ok mütevazı ve az ka anlaşıhp tarafımza ilAnen tebli- si olan (7742) buçuk lirayı bulduğu tak Mahmut Bey kar,·esinde Kara 

1..anca tevekkül ile takdir olunan birl- dirde en ziyade arttıranın üzerinde hı· den metrük iki döniim tarla ile 1 
siniz. Aile mefhumuna bağlısınız. gat icrasına karar verildiğinden rakı~acaktır. ~rttırmıy~ iştirak için nümlü hah~e halinde diğer tarl• 

Kendiniıe eminsiniz. Etrafınıza sa- tarihi ilindan itibaren otuz se- 19 hısseye musıp kıymetı muhamme- Saban mübadillerinden Ali oğlu 
mimi n itimat verici görtinünliinüs. k d ku t 1 . · nesinin yüzde be~i nisbetinde pey nk· ~a teffizi tasdik edilmis oldofd 
Kinsi1..siniz. Hadiseleri az kıymetle ?.Ö iz gDn için e mez r 8 ep ıçın çesi lazımdır. HakJarı tapu sicillile sa- senetsiz tasarrufata kı~n m 
riirsiinüz. bir gilna itirazınız varsa daireye bit olmryan ipotek alacaklarile diğer olunacağından bu yerler hakkınd 

263 - Adreste rica ettiiimiz halde bilmüracaat 930. 1024 numaralı alakadaranın ''e irtifak hakkı ·ahiple- mi rehin n saire gibi il 
göndermemişsiniz. Maahaza tahlilini· rinin bu haklarını ve hususile faiz ve olanların bir ay zarfında Bakırk 
zi yapıyorum. Hassassınız. Vesveseli dosyanız Uıerine muamele ifa masarife dair olan iddiaJarını ilan ta- pu idaresine müracaat eylemeleri 
biri olduğunuzu iddia ederim. lki hart ettirmeniz Ye iıbu mllddete ili· rihinden itibaren yirmi gün içinde en:t,olunur. 
la bu kadar cevap kati değil mi?? raz etmeııeniı muamellh kra- kı müsbitelerile bildirmeleı·i lazını· 
264 _ Sizde bedbin bir haleti ruhiye dır. Aksi halde hakları tapu sicillile lrrw~~~~~~:e=!!!i~ 
var. iyeye gıyabmızda devam edile· sabit olmıyanJar satış bedelinin paylaş ııı.·oğurn ve ·'-aCJm asta ı 

Hemen hayatınızın pek az knnuı ceği tebliği kanuni makamma masından hari~ kalırlar. Alakadar•a· · mütehassısı 
istediklerinizin husulti ile geçmittit. kaim olmak iizere ilAIY olunur. rın icra ~·e iflas kanununun 119 uncu Doktor 
Tatmin edilmemiş birisini:&. Fazla haıt- maddesine tevfi~i hareket etmeeri lü· H .. . N · •t 
sas olduğunuz muhakkaktır. . k •v• zumu ve müterakim vergi, belediye useyın aı~ ·""' 

Her şeyden anhyan kendine az ,1• Edremit aılıye huku . Tıdkimlıgcn- rüsumu, vakıf icaresi müşteriye ait ııl- r·· b k" ••• b b~ 
1 • 1.. k k k .. h l ba vı den: duğu ve daha fazla malômat almak İS· ur e, es ı Hılaha mer ı'. 
=~nhitr~~a~mn~;e~i 'ka1!~1:.. 1~ ~~~ ol~ı~ Edremit Tuzcu J\~urat. mahallesin· tiyenlerin 9:>0-365 dosya numarasilc No. 10 TeJ. fstanbul: 26 
iunuzu zannederim. den Osman kertmeın ~atıce h~nım ta- memuriyetimiıe müracaatları ilan oJu. 1

1

~--::. -~ 
s · i k. . fk .... d .. - . rafından zevci halen ıkametgahı mc~- nur. ~ 

.. ~ a!"~m : ınsız~ ~ ı · ıorun QA'U· hal Snsurluğun Sultan çayırı karyesin • 

~e:!:~lb~ 
0

c~~~,.ç~~~~~~;~;~ı~iı- ~~"m~~~~!~f ı:!~unm;a:::asın~~}~:id~ Paz~rlıkla Tohum tath'ır mak·ınesı 
ve ti ~j;:"d1;;~5~e~i~~::~ kafı hassası- dei aleyhe davetiye. ,·e. g~yap kararı da- (} 
· Kendinize old ili. k d hiti f. hl HA.nen teh!!~ edıldığı hald~ mahl•t· 

• • Uır.ou a ar mu n meye gelmedıgınden gıyaben ıcra kılı· 1 kt • kf 
zede ıtımadınız var h k l i •t . d üdd . ve e e rı 'rı n 1 • . . . . • . . nan mu a eme er nı ecesın e m e1 
. ~efkatınız fazladır. Başkalanna ıyı aleyhin 1.evcesl mOddehiye Haticen;" • 

lık } apmağı eeversini&. . . beş seneden beri. bila nafaka terk l 'e 

_ 26fi -: Biraz hırçı.n, her şeyı müba· tagayyüble bir daha avdet etmediii Halkalı Tohum iılah istasyonu MUdürlüğOnden: • J 
l~gah ~or~n, dikkath ve çalışkan. nik· \'e bulunduğu mahalli bildirmediği ,., 8 I Nisan I 931 tarihinde kapalı zarf usulı"le ı'hale edıle' .... 
hın ve ı~tızamı. ~ever bf.rittiniz. it ada- müdeiyenin sefalet çekmekte oJduğu f 11"' 
'!,'' olmaga k~bıhyet ve ~stidadrnız ~r. üıtima kılınan şuhudun şehadetile M· evvelce ilin olunduğu halde yeymi mez.kurda talipler tar• 

111 I' 
Urafını.za bır~z ~mnl}.et . etmezsinız. bit ve şu suretle birlikte yaşamaları im teklif olunan fiyatlann gali görülmesi hasebile ihaleıi ict• e~ 
H.er ~eyı ~."v.ela mU\·esns bır adam z.ih kAnı olmadığından tarafeynin yekdiğe- bit f't 
nıyl't~le go~ür ve muhake~~ e~e1'1!1inn:. rinden boşanmalanna ve masarifi mu- lemiyen mOessesemiıe ait bir adet nıact motör tohum tat 9'' 

261 - Sız daha ~ok tecrubesız, cesa. Jtakemenin müddei aleyhe tahmiline kinesile bir adet maa teferrüal elektrik fmnı 15 • Ni,.11 : .. _.., 
reti az. mahcup, hassasiyeti fazla, nik· kabili temyiz olmak üzere gıyaben t;a- 'h d f 4 ki roO.,..J .. · 
bin ve geniı, n mübalağalı tmtllere dır olan 9.9.930 tarih ve 339-223 nu· tan ine müsa i çarşamba gunü saat 1 te pazarlı a ~ 
bnğh. hayalperest bhieiniı. maralı hükmün baş katip ihbarnamesi edilecektir. Şartoamuini görmek istiycnler her gün ve P1. ~f'f'. 

Umumiyetle samimlı>iniz. Şefkatı· mahkeme divananesine taHk edilmekle 1a1a iıtirak için de tayin olunan günde müessesatı ikl•;,,. 
niz fazladır. Çabuk güJer ve yine ~a· keyfiyeti talik hukuk usulü mu· "Defterdarlık binası dahilinde,, mül.Jayaat komisyonuna dl 
buk ağhyabi1irtııiniz. lstidat ve kabili· hakemeleri. K. menddı mahs068ısınft 1 

. yetlerinizle hiç meşgul otmuyorsunuz. 1 te\'fikan ilAnen tebliğ olunur. atlan 
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Tütün inhisarı umumi mü
dürlüğünden: 

3 X 35 X 4 eb'admda muntazam kalastan biçilmiş 1000 adet 
tahta alınacaktır. Taliplerin 100 lira teminatJarile beraber 15-4-931 
Ç8ffamba günü saat 10,1-2 da Galatada mübayaat komisyonuna 
mOracaatJarı. 

M M V Sntın nln'la ko· 
n,i yonu llônları 

................ ımm)dl!=i---1---

VAK 1 Tın 
Gençlik ve çocuk 

ikhsat kuponu 

93 
Ta ah h ü d ii nü ifa edemi) en mi.ıtcah

Mcli eHI nnm \C he abrnn olanık •lilO 
kilo nrap şahunu pazarlığa konmu · 
tur. ihale i 1 nisan 931 rumnrte i gü 
nü saat 14 tc Fındıklrdcı he)etimiıde ,------------

V AKIT ın 
Gençlik ve Çocuk 

ikhsnt kuponu 

2 93 

, 

3apılncaktı1~ 1'aliplcrin ~aıtnan1e,ini ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
görmek iizere her giin \'C iltnle antin
den C\'e1 tcminatlarile birlikte hazır 

----------------------- bulunmnlart. 

Afyon Nafia baş Mühendisliğin-
ıstanbul Belediyesi ilanları 

Tophanede kain 2abıtai belediye mevkii enkazı pazarlıkla * * * 
AS. FB. 11. JJIUDURLP(;l' SA. Af.,. sıııtı 1acaktır. Talıplerin şartnameyi görmek için hergün pazarlık 

den: 
KO!ı//Sl'O~'UNDA'fl.·: için de 5 lira teminat akçelerile beraber 18·4-931 Cumartesi 

A keri fabrikalar merkez kinnane~i günü saat 00 be•e kadar levazım müdürlüğfine miiracaatları. 
icin l~ kalem alJt IS ni~an 931 iarih~ ~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~ ne mu~adif cumnl'tc i ı;ü11ii aat ı:; te Fatih, Be) azıt tevakkuf mahallerile Kadıköy vapur iskele-

Dinar· Polatlı volunun 8672 lira bedeli keşifli o+ooo -3+000 
Ki. inşaatı 23-3-931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
11-4-931 tarihinde saat on dörtte ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usuJile münakasaya konuldu. 

paıarlıkla :ılınaenktır 1 :diplerin rnu sinde Sultanahmet parkının cadde köşesine müsadtf mahalde 
racaatları. 

ve Unkapanı köpriisünün lstanbul cihetindeki meydanda bulu-"' * * 
:t K. O. SA. AD. Komisyonundan: nan afışaj barakaları bir seneden üç seneye kadar kiraya 
Kapalı zarf u ulile ı:ı.2G:i l,ilo pet-

1 
verilmek için ayrı ııyrı açık müzayedeye konmuştur. 1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 

feraiti umumiyeıinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden Jaakal sekiz giln evvel vilayet baş mühen
disliğine tevdii. 

rol \'e 403.500 adet tuğla miibayaa edı Talipleı in şartnameyi görmek için her gün levazım müdür-
lecektir. Iha lesi 2;; 4'9'H de snnt J;) t,• 
icra kılınacağından taliplerin şartn:l· lüğüne müzay~deyc girmek için ihale günü olan 7 - S - 931 
mesini görmek için her gün öğleden e' pcrçembe günü saat on beşe kadar encümeni daimiye müra-
''el ve münakasa)a i,tirak için aati tacnatları. 2 - Münakasa tafsiJitıyle şartnameler sureti musaddakala

rmm Yılciyet Nafia baş mühendiıliğinden ahna bileceği: 
3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka

nun~ ile fartnamelcr ve teferruatı dairesinde hazırlıyacaklan 
tekl.~f m~kt.upJarı.nı l l ·4-931 tarihinde saat 14 tenevvel vilayet 
tncumenı rıyasetıne Yermeleri. 

mezkfirun hul61Unden enet teklif!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mektuplarını ko111i yonumuıa te,·di C\ · y 1 k k 
temeıeri ilan olunur. • k~~u5~1 ÜZÜ İ e UŞ tüyü yas 1 

* * $ ' 

3. K. O. SA. Alb KOMISl'ONUN· 
DAN: 

4 - Mütaahhidin fen memuru iş husu sundu mütaahhit dere· 
~esinde mes'ul olacağından mukavelenameye mütaahhitle beraber 
ımza etmesi laçım geldiği ilin olunur. 

Kapalı zarr usulfle Yıldııda Ha\'p 
akademileri kumandnnlığı ve mil, temi 
lıitı tamiri ihale i ı nic::nn 9Rl cumar
tesi günü 8aat ı:; tc icra 1 ıhnacaldn. 

lmnbul'da Çakmakçılar'da ku~tüyü fabrikasında 'i.11.ilc ş ite 12 lira) a ) iızile 
yorgan 15 liraya yağlı bo}a '8Stık 5 liraya kuşıu)ünun kilo~u 125 kuruştan başlar 
l\uş tu \'Une mah•us kumaşlar çok ticuz s~tıhr. Tel: lst. 3027 

ursa Böcekçirk nsti
tüsü müdürlüğün en: lston~uı Sı~~i müesseseler nıü~nynnt ~o

ınisyonu riyosetin~en: 

Taliplerin şnrtnnıne \C kesifnnrnelel 
rini görmek üzre her gUn öğleden e,· 
vel komisyona ve ye,·mi mezk\ırdn mu 
ayycn saatin huliılündcn enet teklif
nnmelerile birlikte komisyonumuza miı 
rncaatlnrı. 

Üç mikroskopla ipekçiliğe ait yedi kalem alat ve bir otoklav 
bir mübret kasa kasa ve epi diyaskop cahaı.mın münakasai 
aleniye ile mubayaası yirmi gün müddetle münakasaya konul
muştur. Taliplerin ıarlnamcyi görmek üzere Bursa böcekçilik 
enstitüsü müdürlüğüne ve lstnnbul Ziraat mUdürlüğünc müraca· 
atları ve yevmi ihale olan 2-mayıs-931 cumartesi günü saat 
15 te Bursa Vilayeti Mubayaat komisyonunda h zır bulunma
la:-ı ilan olunur. 

Tıp !ale.be yurdu için lüzumu olan 810 metre yerli malı laci
Yert elbııelık kumaı tanzim edilen şartnamesindeki evsafta ve 
nümunui veçbile ve 21 Nisan 931 Salı günü saat 15 te aleni 
nıünaluısa suretile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. 

Bu baptaki ~artnameyi ve nümuneyi görmek ve fazla izahat 
almak istıyenlerin mezkür komi~yona müracaatları ilin olunur. 

I 

SEHZADEBAŞI 

Ferah tiİne111ada bugün hu gece 
hem sinema - hem tiyatro Hafız Bur· 
hnn ve snz heyeti Herm:ne Hanım il)· 
nca tonbaln . 1 
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Devlet Demiryollacz ve limanları umumi Kuçuk ılanları 
idaresinden: He• r\tn a.,rolun·ır .. 

Bilecik-Karak6y arasındaki Beydemir köprüsilniln tamiri Satın ahnz - Ev. ıparuman, dük· 
dolayısile 14-4-931 tarihine müsadif Sah günil 4 ve 3 No. lı kAn lsriyoruz. Taksim, Harbıye. Maçka. 

Kurtuluş. Şişlı, Cığıloglu. Sultınahmet. 
katarlarımız Havdarpafa· Arifiye-Haydarpafa arasında seyrüsefer lkvuıt. Şehzadebışı. Fatih. Sul~ymaniye. 
edecekleri Yl' Arifiye - Eşkişehir - Arifiye arasında seyrüsefer v~ıa, Laleli semdeeinde olanlar mürec· 
etmiyccekleri o uhterem ahaliye ilan olunur. cıhur. lstınbul dördüncü Vıkıfhan 

* c • UNIONKOL 
3000 ton yerli çimento kapah zarfla münakaHya konmuıtur. 

Münakasa 4-5-931 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet 
Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. 

~ıilnak saya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
Yatliılat teminatlarına ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Alat ve eczayı kımYevıye 
münakasası 

Yükıek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
187 kalem eczayı kimyeviye ve 50 kalem kimya alAtı 7-5-931 

tarihine müaadif Perıembe günü saat on üçte ihaleleri icra 
edilmek üzere münakasai aleniyeye vazolunmuştur. Taliplerin 

ıartnameleri görmek için Ortak6y caddesinde klin mektep mü
dilrlüğUne ve münakasaya ittirak edeceklerin mektepten verile
cek tahsilat müzekkeresıle İstanbul il&tisadi müeue.eler muha
sebeci\itine «Defterdarlık binaıı dahilinde» tevdi edecekleri te
minatı muvakkata makbuzunu veya bank mektubunu hamilen 
yevm ve ıaatı mezkürda mektepte mtıtqekkil komisyonu mahıu· 
ıuna müracaatları ve komisyonca nakit teminat kabul edilmiye-

lstanbulun merkezinde- iki o-
da bir rnfa 'e bir he!Adad mürekkep 
ga ~ t:ı ~üneşlı ve h:t va dar hır daire k irı 
lıktır. Odalardan biri gayet hüyüktur 
idarelıırne veyıı muayenehane iııihazına 

dı elverişlidir. Serait müsaittir. Galata 
post~ kur usu 34 Bcnrubi adresine mü 
rıcaat 

Arayıp ta bulamadığınız -
\'tyı her hangi bir kitap hakl<ında mı· 
lômar almak, fiıt sormak: ucuz bir fiıtlı 
tedarik tımek ist~r5eni7.. Galııt• P. K. 
34 \' Henrubi ıılres;ne yazınız. MılO 

mat almıık istiy~nler HU fiat soranlar 
mekıuplarını lstanbul için 4 tıışrı için 6 
kuruşluk pul leffetmelidirlcr. 

Mütercim ve muhabir - it ara
maktadır. Türkce, Almanca. Franm:ca. 
lngilizce, ltalyanca ve muhasebe bilir ı 
lsr. 75 numaralı posta kutusuna mürıcut. 

Seyyar memur iıtiyoruz - ltintz 
olmadığı zamanlarda çalışarak ayda 90 
liradan fazla kazanı bilirsiniz 9-12 arı· 
sındı muracut· 

ltıtanhul Dördüncü vakıf hın 

L' :'\IONKOL 
'I 1 , ı ı ı ı 

"t. )ili il ı;ı· .1 
•• 

1 
1111 111 _c_e_ğ_i _i_I&_n_o_ıu_n_u_r. ___________________ •ım 

1 Defterdarhk lıanl•n 1 
Baro ri asetinden: 
2 Nisan 931 tarıbli heyeti umumiye içlimawn devamı 13 Niıan 

931 pazartesi günü aaat on bete talik edildiğinden yeYm ve 
aaati mezkiırda rüfekanıo Baroyu teşrifleri behemehal rica olunur. 

Ruznamel .tlilzakerat: 
1-930 senesi hesabahoa mütaallik raporlann kıraati. 
2 - Dahili niıamnamenin 45 inci madclelinin mU\'alrkat fık

rası makamına kaim olmak üzere tanzim edilen mBzeyyel fık
ranın müzakeresi. 

Kll~ALIK EV- No 33, 
çiftlik sokağı, n10Ha
ayaz111a deresi' Beşiktaş 
3 odası vardır. Senelik 
kirası 55 lira, kiralan1ak 
açık artt1rma 3 -Mayıs-
93 l P.azar günü saat 
15 te Defterdarlıkta. 

(~l-39) ____ , ________________________________________ ,;___ 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada inıa edilmekte bulunan Zirai ve Baytari enıtittUerin elektrik, fanuz ye llmbalan: 

B deli keıif Münakasa neticuinde baddılayık 8 nisan 931 tarihinde yapılan pazarlıkta 
görülmiyen en dun teklif haddılayak g6rtılmiyen en ıon teklif 

17000 lira 15900 lire 14750 
1 - Şartnamesi mucibince 18 Niaan 931 cumartesi gtlnll saat 15 de pazarlıkla alınması takar

rDr eden balada muharrer fanuı ve llmbalarm pazarlığına İflirak için 17,000 lira üzerinden % 7,5 
heaabile teminatı muvakkate ile birlikte iktıNt veklJeti ziraat mhteprlıimda mlltqekkil komiayona 
mflracaat olunması lizımdır. 

2 - Şartname ziraat emtitüleri inıaat fen hey'etinden alınacaktır. iıtanbulda ziraat batmildflr
lOğf den evsafı hakkında izahat alınabılir. 

3 - Ş~rt~de zikredilen tip ve ev.safı haiz biHOll markalar pazarlıia iıtirak edebilirler. 

unnnn 
Naıuhi 

Dit macununu 
ve ıefa ıürmesi 
ile kıl podruını 
her yerde araya
naz. 

1ürk 

lerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu 

Muktesit 
Yetiştirin ek. 

O haldel derhal 

VE 

B 

BiR 

ZiRAAT 
liasıadad 

Hllnll 

Nafia idaresi silindirleri için münakasaya konulan mazo 
Yakum, gres ve sairenin yevmi ihalede talip zuhur etmediğinde 
mOddeti mlinakasa 19-Nisan-931 pazar ğünil saat 15 te ih 
edilmek tızere temdit edilmiştir. 

1 - Mazot: Standart Sokoni motorin markadan veyab 
kalori ve e&afça bu markadan daha dun olmıyan diğer mark 
mazotlardan olacakbr. 

2 - Vakum: Vakum hilvvil kompanin 296 numaralı yağla 
dan ve yahut enafça bundan dum olmıyan diğer markalı v• 
yağlanndan olacaktır. 

3 - Gres: Kezalik vakum hüvvil kompani markadan veyab 
evsaf ve bavaıça bundan dun olmıyan diğer marka gres ya 
rından o1acakhr. 

lstanbul gümrüklc:ri muhafaza 
müdü& ·vetinden: 1 1 

4 - Bebe~ kilosu 14 kurut muhammen abedelli 4215 lı 
, ___ z_A_Y_IL_ER____ mazot, 40 kuruı bedelli 1905 kilo vakum, 46 kuruş bedelli 5 

1 - Gümrüı. muhafaz merakibi için 15 ton makine yağı ka- Seyrisefain idaresinden muhassas kilo ires ve kilosu 75 kuruş muhammen bedelli 54 kiJo Uıt 
f k k l tekaüt maaşıma ait cüzdan ve yokla- milbayaa edilecektir. · J 

palı :ur la mUna asaya onu muttur. ma ilmühaberi ve nüfus kağıdı"Ve müh- tiO°_"', 
2 - Umumi ve fenni tasdikli tartnameltr, mUdüriyet kale- rüm zayolduğundan hükmü olmadıiı Talip olanlann muhammen mecmuunun ' /,. 7 buçuğu nisbe -"' 

minden al nacaktır. illn olunur. df'pozito akçelerile mezk6r günde villyct daimi encümenine 

3 a , k 27 . 931 rt . Segriaefain Şanı t•apuru racaatlan ilin olunur. A 
- JYJ iı rıa asa nıaan paza eaı ıtlntı uat 11 de mu- ikinci çatkçılıgından nıütc __.,,,,, ~ 

bafoza müdüriyetinde yapılacaktır. kait Mıutafa --------- ---------------

... den aldığım vesikamı zayettim. Yeni-4 - isteklilerin, ıartnameaini alarak yUıde 7,S muvakkat ...n. § Zayı: - Kadıköy askerlik şubesin frzu~ ve levozımı sa·ıre nıııno~HSHSI 
Yenme teminatları ile belli rUn ve saatte ha11r buJunmalan. sini alacatımdan e!iiki~inin hükmü yok-

F.!öii*:J.:l!llH!ffi 1m=11 tur. y-k k O kf6f ·-· . ....... ~ill 317 doğumlu Kartallı HiiM- u IC rmdD mckf ehi re 

lst!lnhul lr'nıın ~,·,~etı'nden.• ,!. § Kadıköy as~~;.~ğ~~be::~~:taldı-
.. .. .. 

n:: ... ... 

1
1ii .. .. 
!i :: .ı •• 

n:· ... 

0 U U U 1\ U ğım asktrl vesikamı zayi ettim. Htik· 
mü yoktur . 

Şirketimiıin Balat at6Jyeainde karada bulunan Dotan Tevellüt 113 
motftrll satılacağından taliplerin motörü aörmeleri Ye daha HUmi 
fazla malümat almak iizere Yaikapanındaki veaait Ye hare- USKUDAR HALE SiNEMASINDA 
ket ıubesine müracaatlara ve 1 Mayaa 1931 tarihine kadar (Sevişmek yasak) mümessili: Liya 

dö Pöti. JIA,eten: (Şehir kurtları) 
teklif mektuplarının umumi mildOrlOte itam ltlzumu illa Programlanmıı: Cumartesi ve çarpm 
olunur. ba cinleri defi§ir. Her gün gündüz 3.5 

ta recelerf 9,15 de cuma günleri 2 de 
4 te rece t,15 te. 

::I ... 
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lüfündcn: 
111'' 

BüyOkderede YOkıek Orman mektebi ile Orman 8..,e, 
mektebinin Mayıı 931 gayeaine kadar bakiye erzak ve ıe:a.
ıaire ibtiyacah kapah ıarf usulile münakasaya konul~~ 
Talipler tartnanıelerini g&rmek Dıre her gün ve rntlD• 
iıtirak için ·c!e yevmi ihale olan 29 Nisan 931 tari~~e 111 

._ 

Çartamba gllnl nal 14 te Defterdarlık binası dahıbnde otJ'...• 
ıesata ikbaadive mübayaat kom"syonuna gelmeleri ilin °111 

Mes'ul Müdür RefÜ' 


