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23 Nisan 
Memleketin her tarafında 

Çocuk Btııyıramı 

r Kızılcık Dalları 
Reşat Nuri Beyiıı gaze
temiz için hazırladığı 

~oman vakında 
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ikinci d Tesbit Edi1ldi 
Alman Avusturya Almanya

Avusturya Gümrük ittihadı İki gün sonra intihabata. başlanıyor 
birliği 

Son günlerde bir taraftan 
\lmanya, diğer taraftan Avus

•Urya aktettikleri yeni gümrük 
01ukavelesile galip Avrupa dev
letlerine güzel bir siyaset aç
mazı oynadılar. Esasen Avus
turyanm Almanyaya iltihakı pro
jesi umumi harpten sonra ortaya 
çıkan beynelmilel bir meseledir. 
Bu itibar ile iki memleketin 
aralarmda bir gümrük ittihadi 
\'Ücude getirmeleri hayret edile

Ticaretimiz üzerinde 
mühim tesırler yapacak e 'us 

edenler·n 

• • 
ıçı Fırka ya .. raca t 

cek bir şey değildir. 
itilaf devletleri Almanya ile 

Avusturya arasmda bir ittihat 
\'Ücude gelmesi fikrine mani 
olmak için Versay ve Senjer
hlen muahedelerine hususi mad
deler koymuşlardı. En nihayet 
1922 senesinde Avusturyanın 
aktettiği istikraz mukavelesinde 
bu tnemlekelin Almanyaya iiti· 
hak edememesi için tedbir 
almışlardı. Buna rağmen Alman
l'a ile Avusturya arasında bir 
Rürnrük ittihadı mükavelesi akte
dilıniştir. Bu mukavele muce
bince Almanya ile Avusturya 
birbirlerinin ticari mevaridahn
dan gümrük resmi almıyacak
latdır. Fazla olarak her iki 

~~~--·~~mle~etİ;r~~evarldr-~~~ 
t;tfı müşterek bir gümrük ta

Csi tatbik edeceklerdir. 
iki memleket arasında akt

~ilen bu mukavelenın mahiyeti 
b~t Gümrük ittihadından baş11 a 
~ suretle ifade edilemez. Bu 
~ llkü Almanya'nm esası ise 
a tJbtelif Alman hükumetleri 

it't~sında aktedilen bir Gümrük 
i .•hadı ile başlamışhr. Onun 
Çın Be ı· ·ı v· d b' r ın ı e ıyana arasın a 

Berlin Türk ticaret odası 
Alman-Avusturya gümrük ittiha
dı hakkında bir rapor gönder
miştir. funda ittihadın mahiyeti 
işaret edilmekte bu ittihadm 
Türk mamulitma ve Türk tica
retine de mühim tesirler yapa
cağı bildirilmektedir. 

ittifak mucibince her iki mem
leket. gümrük tarif elet ini tevhit 
ve aynı devletle akdettikleri ti· 
caret muahedelerini birbirile telif 
eyliyeceklerinden evvela memle
ketimizin Almanya ve Avusturya 
ile akdetmiş bulunduğu ticaret 
muahedeleri dahi~ bazı tadilata 
tabi tutulacaktır. Bugün mer'i 
olan Türkiye - Avusturya ticaret 
mukavelesi ile Türkiye - Alman· 
ya ticaret muahedesi tamamen 
birbirine uygun değildir. 
Binaenaleyh mem leketimizin,Al

manyaya karşı yaptığı gümrük 
konsolidasyonlarını Avusturyaya 
dahi teşmil eylemesi talebi kar
şısında kalma!! mu' temeldir. 

Saniyen gerek Almanya gerek 
Avusturya ile harici ~üı:nrü c ta
rifelerinin tadili de icap etmek· 
'!d r. Almanyada l:ugün cari 

ol:m tarifenin ihtiva ettiği re· 
ln ı um-y t ur 4"'1• 

rifos nr'Pu el alın yUlrsekf r. BütUn 
dünyada olduğu gibi Almanya 
ve Avusturyada dahi bu nokta· 
daki temayül gümrü'c res 'm'erini 
indirmeyüp ç•karmağa matuf ol
duğundan, yeni tarıfedeki res'm
Jerin bugünkiinden daha yiiksek 
bir seviyede tesbit edilec'!klcri 
ve bu iki memlekete mal sev
keden Türk tacirlerinin baıı em· 
tia iç·n şimdikinden daha fazla 
resim tediye etmek mecburiye
tinde kalacakları tahmin edil
mektedir. 

Gümrük ittihadının en mühim 
neticesi hiç şüphesiz Almany.anın 
ikhsadi kudretini yüksek surette 

· tezy:t etmesi olacaktır.Bu suretle 
Almanya cihanın mühim bir 
pazarı halini alacak memleketi· 
miz için de yakın olması itiba· 
rile birinci derecede ehemmiyetli 
bir piyasa olacaktır. 

Bu itibarla şimdiden bazı ted· 
birler almak 1aruri :rörü)üyor. 

is m er·n· ne redi or z 

lıtanbul müı tchip ıani n lmzctlcrin 
den : Darülfünun müderriılerinden 
K"mal Cenap , Ncş'et Ömer. Şehır 

mecl ı aza • ından Salah C mcoz, 
avukat Ramiz Beyler 

lstanbul 

Müntehipsanileri 

Beykoz,Kadıköy, Sa
rıyer, Adalar, Bakır
köy için Fırka tara
fından tesbit edilen 
namzetler ile, meb'us 
namzetliği için An
karada Fırka umumi 
katıpliğine müracaat 
edenlerin isimleri 

Sinci sayıfamızdadır 
.... __ --- - -- ~ 

~ 

Meb'usluk için Fırkaya müraceat 
edenlerden : Darülfünun müderritle
rindcn Ahmet Müştak,letırnbul ziraat 
müdürü Tnhıin,ıabık şehremini Emin, 
avukatlarden Triyandafilos Beyler 

Istanbul muhteliti Şehir ~leclisinde 
• • izmir takımını 

gene vendi 
esaı rogramı mı, ımar 

Istanbul muhtel iti dünkü 
oyunda 3-1 galip geldi 
İzmir, :> (Yakıt) - lstanbul - tz. 

mir muhtelit takımlarının ikinci tem
silli ma~ı bugün yapıldı. Hava l'Ok yağ 
murlu idi. lJu yüzden se;v irci adedinde 
hayli eksiklik vardı. Bu macta hakenı 

programı mı yapmalı ? 
Darülbedayi ve konservatuvar 

hakkındaki talimatname 
liği A~faydan Hasan _n. yaptİ.. . . lstanl>ul ~ehir medi~i nisan ayının 

l~tan~ul .. takımı şoyle teşkıl edıldı.: ikinci ictimaın ı dün aktetti. Saat on 
A\'nı, Husnu. Burhan, Hasan Sadı, dördü o"'n ili "'edyor az·ıvı .;;·ıJona ça· 
Re~~~~· Mehmet. Muzaffer. Zeki Fikl-et, g·ır-tn zil ı s~a~ıa· ralı~·or ',...·eı~~ler sayı· 
Rehıı ' • :. · ' "' . H · f ~ Jıyoı-. yerlerine oturanlarda ehemnıı· 

- arnnın m·~n yagmurlu olma ına y;tli bir müzaker~ye haıırlananlarrn 
rag.!11~." ~~ın 4.o:ıO de oyuna başlanıldı hali ,.at'. Bele·ıi,.·e rei 'İnin te\'di ettini 
l'e uruncu d k'k d· 1\f ff ·· k u .. :, 0 

• .:. ~ 1 a a u7.a eı.ın sı 11 bes .senelik program konu~uJarak, şu 
bır şutu bmır hnfJa\·md~n Feyz_ıyc çar gazetelerde hakkında siitun sütun mü· 
parak lstanhul takımına_ ıl~ !!oliı kazan talealar yazılan, esbnk şehrerninlerini 

I dırdı. Dundan nınra h:ıkımıyt;t tam~· harekete getiren program. 
m~n l~taf!bul takımına geçtı. J.znnr: DiNAMO PARÇASINI ÇALAN Kll\J? 
mudafıler~ de t,:ok faıla gayret g·osten Birinci reis \'ekili Sadettin Ferit U. 
yorlar. hı~ gol yaptı~mıyo_rlardı. F~- celseyi ach: 
kat devı:enın sonların,\ dogru .l~mırlı· _ Ekseri) etimiz yardır efendim. 
fer de bırkaç akın yaptılar ve ıkı defa gecen celsenin zaptı okıınncak. 
gol fı.rs~tını ka~ırdıla_r. _ ·:'.\lüntnhnp k:"ıtip Ali Rıza B. e ki za 

}kıncı ~e\'.reye ba-:-lanılclıgı zamaıı bıt hül:"Lsnsını. gelen cYrnkı okumıya 
yagrnur dındı. .. .. başladı, Azndnn Asım, Ya~ip', . Eıni~ 

(Alt tarafı 4 uncu samfada) Ali Beylerin mczuniyetlerı. }_,mın Alı 

();t ıi~asi ittihadın mukaddemesi 
(i~Cagı şüpesiz görünen bir 
()j lllrük mukavelesinin aktediJmiş 
fı ltıası bilhassa Fraftsa tara
,1~dan şiddetli itirazlarla kar· 
~andı. Bu mukavele ile her iki 
Ilı ernlekctin Versay ve Senjer

tt~tı rn~ahedeleri ahkamını ihlal 
~ık . e~ındcn şikayet edildi. 
l\ı ttrnızce bu itirazlara lrnrşı 
"t~~n'!ar ile Avusturya •ı.ıarm 
tıat •kleri cevaplar hakikaten 
tt .. <ttı dikkati celbcdecck de-

"ed 'llllll!lftlll'"ıaıııııll!lııı ınııı ııııı 1111 ııııı uı••ııııuı ııınmııııınn:ıınmnrımınwımııu1 ıınıuı 111 m 1 11uı ıı 11111uıın ıııı·111ıaıı'Oll!l!lıııılllll::ııııııı111ııtı~llliımllllllıı:ııaı~ııııııııı-.ı"wııı= ... ııır.-ılnilll!,.._..-
ilt e mahiranedir. Almanya J 
(!tılllİ«\vusturya bu şiddetli hü- ~ 
'Ok· at ve itirazlar karşısında J 
''l' e~lllarını muhafaza ediyorlar: 1 e-_~ 
ii,.,.,. aşetrneyiniz. Bizim aktetti- -

"'iZ: c... . 
8İıitı Umrük mukavelesi hiçte ~ 

Cinttı ıanncttiğiniz şekilde bir 1 := 
kı111 2: tö~ ittihadı değildir. Ba- :; 
kaııa' •zahat verelim de sizede 

rı at gelecektir. ,, Diyorlar. . ou . 
•le A. ızabata nazaran Almanya 
~Ok "tısturya aktettikleri Güm
delc~ukavelesinde ayrıca mad
İRer vardır. Bu maddelerde 
ilbuı l'llernleketlerde aynı şeraiti 
e A. ederlerse gerek Alman)'a 

e get:kstt?a ile münferiden 
Uşter k er iki memleket ile 
~l .. e en Gümrük mukave1eleri 
• YC • 
11lae

11 1 
ırnza edebileceklerdir. '"' 

'
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Daktilo 
Hanımlar -·-

Yeni müsabakamı
za hazırlanınız 

Gazetemiz yalonda geçen 
sene olduğu gibi l9:n senesi 
clnktilo şampiyonluk müsaba
ka mı .raparaktl<ır. Bu müsa. 
lmkamıza girmek istiyen ha
nımlara şimdiden haber Yeri
yoruz. nu müsabaka birinci
si hem makine kazanacak hem 
biiyük ticaret müesseselerin· 
den birinde çalışması temin C· 

dilecektir. :Miisabakaya daha 
epeyce \'akit \'ar. Zaman kay 
betrneden çaJışmıya başlama· 
lıdırlar. 

Hardink nasıl öldü? 
Yeni tefrıkamız yakında 

Sabık Amerika rei
sicümhurunun karısı 
tarafından zehirlene
rek öldürülmesi bütlin 
ye i ve eski dünyayı 
hayrette birakan bir 
hadisedir. birkaç gü
ne kadar VAKiT kari· 
?eri bu esrarengiz ha
diseyi en ince tafsila
til e okumıya başlaya
caklardır. Hardinğin 
ölümü hakkındaki bu 
tafsilat ayni zamanda 
kadın kalbindeki ihli
raslann bugünkü me
deni alemde neler yap
mıya mukted f r oldu
ğunu da gösterecektir 

~ Gu a eyb Almanya - Avustur

<4ı~:Uk tnuk;;..;desi!c her iki 
arafı 4 üncü sayıfada) 
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Güzel Bacak 
Müsabakamız --·--
Hediye kazanan 

lar kimle1 dir? 

Güze) bacak rn üsabakamıza 

ait neticeleri e\'elce bildirmi:;:· 

tik. Bu müsabakamızda kaı i

lerimizin en çok reyini alan 

20 hanıma ait işarete! hirer 

aylık abone kazannıı l\arileri· 

rnizin i imlerini tesbit ettik. 

Bu isimlere nit listemizi kari· 

!erimiz dördiincü sayıfamızd.ı 

bulacaklardır. 

Huhitıin B. tenkitlere 
c:t':vap 1'eriJ1or 

Deyin biitçc t>nrümeninden istifa~ı, Y• 
rine 'l'e\'fik Amfr Beyin intihabı kabul 

lJ edildi, 'J'opl\aıH ile Edirneknpı arasın
da açıktan akan ,.e mahzurunun önü-

I ne ge~ilme i meclisin eve iki içtimala
rında i tenilen lflğımlar hakkında fen 
işleri nıüdiirlüğünün tezkere i okundu. 
KanaJizaS) on inşan tının rn:n de yapı
lacak kısmımı dahilmiş, bu sebeple bu 
dert bu sene sonunda ortadan kalkacak 
mı.,. (Peki!) denildi. 

İtfaiye müdürlüğii tarafından 929 
da tamir için garaj atelye~ine te~lim 
edilen dinamo aksamı orada ziyan uğ. 
ra.mı,.. na ·ıl kaybolduğu tesibt edileme 
~ış, atelye müdiirünün rne "ul edilmesi 
lazımmış ama o da ölmüş, mirasçıları· 
nın yakasına yapışılma ı icap ediyor, 
ra.~a~ o~!~.r da meçhul. ... He ap i leri 
mudurlugu soruyor: Ne yapahm'! 

1 
1:ezkere kavanin Ye mülkiye encü· 

menıne havale edildi. 
~ DARÜLBEDAYlVE el KONSERVATUVAR 

ıııııını::ıııı.-w:ıı& Vali !e Belediye reisi, meclise şu 
. (. Lutf cn sagıfayı ~cvirini:J.. 
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teı~ercy~ _gönder!'1i :i:. . . !z.~tta bulunacağım. Önce arzedeyim'di, reisi muhteremin samimiyetle hazır 
. Da.htlı)e vekale~ını_n ~!•sdıkıne .. ar- kı progr~!'l ta~edilirken sonunda bi1' 1 la),p heyeti celiJeye takdim cUiği bu 

ıedılmı~ olan beş .a} h.k ~u~çeye muze)_ sayıfa munferıt basıl mı~ dokuzun<'uJ programı tenkitten e,·el kanunun hu 1 Telgraf Haberleri 
vel !a~ımatnamenın 12 ıncı madde"ı \'e onuncu ısayıfaları bugün te,-zi ede· heyete tahmil ettiği ilk i i yapalım be- ft 
mu~_ıbınce Jrn:.ı enatu\"~r ile Dar_ülb~-ı ~e~_ler. (Bu ::-ıı-ada m_eclisin hademesi lediye verilecek şekli ön~ safta al~lını. Borç~ ar 
.fayı .~ıuall!el,ıtı umumıye_ ':c malı~e~ı- on~ urka~! ı_msılmış hır yaprağı aıa~a Beyefendinin rei~i tabiileri olduğu ve 
"!! rı)asetım ulhnda me~~ı ı umu~ıden dagıtmuk ıçın sıraların arasında do· heyeti fenni.remizin dahi1 olacağı bir v . . 
muntehap altı azadn!' murekl~~P bır h~ıla mıya_ ba._.lndı, Muhittin H. ı;;özüne de heyet te .. kilile bu işi yapalım. ekıller heyeti Ce• 
vet tara!rnda~ tedvır \'e murak~hesı \"anı cdıyordu:) Te\'dİ ettiğimiz prog- BELEDlY ERElSl:SJN CBVAHI 
~e mezkur m~e ~e eler namına h~tçe- 1 ram ha.~kınd~ .efkfın UmumiycdC ,\'C O• l\fı;hiltin Il. - llaritayr Umumiye vabı hazırladı 
~e ~e~'Zu tah~ı~tın t?ptan ol~rnk ı,.hu n~n mumc~sılı olan matlnıatta kıı· Beyo~lu. lstanbul il\mal edildi. Boğaz . 
mu~a~abe he) eti ~mnne !e\'dı _olunm~- k!d~Lt ve m~n~k~~at cereyan etti. Ten- içinde ~alışhyor. Erenköyü, Bakır· Ankara, 5 (Telefon) - Vekıl· 
n ~~kalet~e beledıy_e ve _ı~arcı hus!-l::ıı· k!dı en fc),~_lı bır hareket olarnJ, telak köyü, yapıla<·ak. nu plan için Jıaurhk Jer heyeti bugün ismet paşanın 
ve kanun .\C ~!'lulJen harıcınde ~arfıyıt· ı kıdc terl'ddut etmem. Tenkit mC\"ZUU ml•'aisidir. Planı yapmak için de dür·- . r d b' . r 
ta mezunıyetı tazammın eder lıiı- ma· e;;:a~ olan i.,in ı la hını, nıuhatubın ten-ı yanın belli haşir birkae mütehassısu;. rıyase m e ır ıç ıma yaptı. 
hJyette görüldiiğünden nıezk(ır 12 in· vir ' 'e irşadını, heyeti içtimaiyeyc fay- dan birini ('ağıracağıı. ~ 'l'cskilini iste- Oğrendiğime göre heyet 
ci ma~de bütçe t~ılimat~_amesinde~ı ta) d~ tern!~!ni istih.claf eder. Fı~kut tesa-1 dikleri Jrnm~is)~on ne yapacak? rta111 bu içtimaında, Paristeki düyunu 
edilmı olmakla 1 bu mucsse elerın be- duf ettıgım tcttkıtlcr bu nı~hıyctte de· biz mi yapncngız? J\anun eliyor J\I ha· • . • _ 
le~iyece idare o~~ınmak ' 'e) .n lıütçe a- ği!dir. Delki }'e.n?imizin de ~abahat~-1 rila, kadastro ,.c şekli müstakbel plfım um~mıye mechsı tar~fından _gon· 
ç!gı kapatıı.m~k U7,ere beledıyeye rnp~ı ~ız ."a.r,_ lcc~dımm tam~mcn ışe _verdı· yapılır. ondan sonra imar plrmı yapı- denlen CP.vabı tetkık etmış ve 
h~zım gclmı~_hr: Ancak halkı~ !11.u~ı- ğınııı ı~ın laf tarafını ıhmal ettıf.:. lır. Diz şimdi bu hazırlıkla meşgulüz. bir cevap hazırlamıştır. Bu yeni 
kı _H sah~e ıhtıy?çlnrının tut!"'"' ıçııı Tenkitlerin bnşlrca hedefi programı Yerdiğimiz program bir taraftnn müs· b p · b ·1d· ·ı · 
~ü~eı;ek~ıl 0 !_an ışbu haı· ~üess~ ~le- mızın bir imar programı olmadığ1 nok· takbel plan için icap eden mecburiyet- ccva m ya~m arıse 1 ırı mesı 
~ının ~aır mucı:;sesatı b_eleclıye nıı .... ılhi ta · ıdır. 'l.aten hiı böyle bir iddia} a leri ihtiva ediyor, diğer taraftan o za. mubtemeldır. 
ıdaresı bunların terakkı \"c tekfımiil- girismcmistik ! mana kadar ki icrıı:ıtımızı te bit edi- ------------
l~r.ini -~Uemmin .olmadıktan ha)_k~ .)m c1'ıuhittin he.r gözlüğünü takti, mat yor. . Merke7. b'ankası 
dıy~. ~a~ar ma~ıuf ~>un_ca mesaı '~ fe:ıhu programı eline alarak devam etti:) ENC MEN YAPALIM! 
dnkaı !ıkla elde edılmış olan '~ızl\·ctı J> ı d . . t Naınıi l\"u ri B Bir kişi hes seyi Yalnız bir milyon 9 yüz bin 
lıazıralarını bile haleldar edl'bileceğiıı· r~gru_n~ımı~ın ~a~ın u lınkşa:~ P.org· dUsünemi)eceğ; i~indir ki vaz'ı ka~un 
den badema i bu mile. eselerin beledi- ramı t e~~ş~z:d unb.a tedn} e ctın kunb~- heyeti cclilenizi buraya topladı makam liralık hisse senedi kaldı 
ye tiyatro u ''e l tıınhul kon er\'atu- nna f a~ ub~ e e~ ır ıe. eı. bı~ratma ·

1 
ı- tarufınd:ın ortnva atılmış bir kroki Ankara, 5 (A.A) - Cümhu-

var ve bando orke trn. ı namları altın· Er,:ız 1 azb~I '6~ ,.c mb c nıag tut. ıyc oh u_r. ,·ar ı)...,tı'k yoİdan ·,.u··ı·u·· ... ·clı'm bı'r en • k 
d ü t k'I b. b.. .1 . . . •ve ce ı m nase e arze ım, • c rın • • .. . J • • rıye-t merkez ban asının teessüs 

a m a ı ır utçle ı e ıdnresı ve ıdn- müstakbel plfını yapılmadan imar pro•~ clinıen te. kil edip hunun üzerinde İŞ· zamanı yakla•tıkça halk ve mu·· -rei umumiyclerinin stanhu1 belediye ri , 0 fi . 11 ~ r 
vasetlne tevdij ''e ledelicap i ti~ati ramı me\ zuu bahsol mv~ . ) e m~ , • ..., t f d ·· ·1 
mahiyetinde b" i1 f . .. . t Bu programa neden mutlaka ım~·ı· l\IEGER MA1 BAA ~ANLI~I 1M1Ş! essesa tara m an gosten en 
1 T .. . ~~ .. 1

1 1~.as cnbcumem de~- programı rnsfınr veriyorlar? Her işin 'fevfik Salim P •. - Reis Beyefendi· rağbet de günden güne artmak-
h~~~::S1kf.orut muş ve jun~ h aıı: porgrnmı '·ardır. :,ehrin müstakbel le A\·ni Beyefendi kanundan tamamen tadır. Muhabirlerimizden gelen 
h .• ti 1~ . ımn n~mhe prt~ esı hetrveç phi.nını yapmak icin dört hes senelik ayrı . eyler anlıyorlar. Orada meııai f 
ıa mec ısı umumı eye ı mu ere- ı- . ~ " . Er dek" b tclgra alar Türkiyenin her tara· 

mesinin tasvibine arzolunmustur... zam~ı azı!1'·ı !Jız o uımana kadar ya tımbardp~ogr:ımı . ynl zıh. b_ıJm .. t u f d h f 
J,. • •• • ~ p:ıca6ımız ı en ırava koyuyoruz. O a ı ogru mu, }an ıs mı ı mı}orum. ın a ummalı bir aaliyetle ça· 

- \.aranın cncumenıne... b ·k . b ı. k . -. \ k . . (T b .. ı ) B"' ı · . "~ d J ld ... .. t · M l' .., • . . . • . . . a~ ·a ·~· u uaş ·a ı~tır .• n ·astın ımat· e cssunı er oy e yazı) or. n ~ . ~ · ışı ıgını gos erıyor. a ıye ve· 
~~lcr ışıdıh) oıdu. Hefık Ahmet programına temas etmedik, pH'ın y:ı.- mek, anlamadım, yok:-a bu n:c ... :ı.•yı 1- kal eti 26 Mart tarihine kadar 

B. soz aldı: pılınca taaruz etmesin diye.-. (.l\luhit· mar programı mı, bunu da anla:!ıadım. 
- Bir talimatname olması itibaı·ile tin B. gazetelerdeki bazı yazılan mcv- Burada mesai n imar kelimeleri ara- yalnız ahali tarafından kaydolu

iptidaen lmvanin encümeninde tat- zuubahsederek bunlara fıkra fıkra cc- smda galiba bir (ve) varmış ta düşmüş nan hisse y~kılnunun 4,200,000 
kiki icap ediyor. fakat esası itibarile mp \'erdi, Sonunda dedi ki:) Pro"TU· olacak ! Yoksa ötekisi benim anladı· lirayı tecavüz ettı·gı~ ·nı" bı.ldı·rmek· 
de bir hars me ele i, frfan meselesidir, mın heyeti unıumiyesi hakkında ~Y- ğım kadar tür~ değildir; Türkçe ol· 
işin içinde tiyatro Ye musiki mekteple- 1b eceklerim bunlardır. i terSt'niz mad mıyan biı· kanun da B. 1\1, Meclisinden tedir. 15 Nisana kadar vuku 
ri de ''ar. Bu sebeple ou talimatname- delere geçelim, isterseniz madde marl- çıkmaz. Demek ki iki program ~ıır. Bi· bulacak taleplerin bütün hisse 
nin daha evel maarif encümeninde tet- de münakaşası e~ nasında ~öyJiveyim. ri mesai programı, bu toıimdi bize geti· 
kiki Jizımdır. Biz muhtelif i ·lerde lı'.\tAR PROGRAMI ı..Azı~i ! rilmiş; bir de imar prÔgramı lazım, o ıenedatı yekununu tecavüz ede-
muhtellf encümenlerin fayda mı gör Evc.lce söz alanlar söylemiye ba. ·• da aynca yapılsın. Dir de bu prorra· ccği zannoJunmaktadır. 
dük, zamanımız da dardır, bu iki encü- ladılar: .. mrn dfvaçesinde bütçemiı müstakir Şimdiki halde 15 milyon lira 
!1'~~den ayıı _ayn geçmesi uz_un süreı·. Avni B. _ Belediye reisi Beyin gc. değildir, esa it bir_ ~y yapılamaz, ~~ • d h k d d 
ı~ı 1nd:n seçı!ec~k azad~n. bır .~uhte- niş bir hüsnü niyetle tanzim ettiği p~·ogramı arzuya bınaen yaptı_k g_ı~ı üzerın en enü:ı ay e ilmemi~ 
Jıt cncumcn .)apalım, or.ı.)a gonderc· programı kanunun yapılmasını emret- hır şe! yazılı. Program. sırf ıstenılı- yalnız 1,900,000 liralık hisse 
lim. tiği mesai imar programı diye ele al· yor dıye yapılıyorsa . hıç_ yapılmasın. kalmııtır. 

Avni n. - Çok muvafık olur. dım. Mnk at ve vucuhii kanunivi program yaprlır. tatbık edılir. ımtıutttUfllfttlltltHllWfflHI 
Gal.ip Uahti.> ar B. - l\~m·a~ı~tır, ifa i_çin yapıl_ması emredilen pr~gram .. DiZE N~ LAZIM? . . lstanbuJun imarı meı:ıelesinin yirmi yıl 

fa~~t !-. sade kanun ~e ma~rıf ı .ı d~ 
1 
;;;clmn çel~resı n~ olu_rsa olsu_n hıdema- 1\!uz~kere ~ayh uzamıştı, Muhıttı'!1 !ık tarihçc.,..ini anlattı. meşrutiyetin 

~1egı1~ır: Memleketı!' .. ". a! 'e hedı:l tı ı:ıutadeı beledıyenın ~~rz! ıfası~a ta- B. 'J evfık .Salım ~aşayn .. cevnp nrdı, ılk senesinde }'ransadan getirilen ba:;: 
•):at ıh~_ıyacrnın ~a.tmını ışıd_ır, hususı alluk_ cdt>n program deg~Jdır. J\.~nu!ı sonra G~Jıp Ba_htıyar B .. s~z aldr : mimar M. Buvarın tavsiyelerini; köp
bır encu~e.n teşkılı dah~ dogruclur. ı me aı _ı>rogra~ı cm~e~mıyor, rnzıfe~ı· - Ilır .~ehrııt çehr!~ını An~pad~n rünün na~ıl yapıldığını, caddelerin na-
- Bu tcklıf kabul cdildı. na hır ~eledıye. rcı ·ı o~~ her ıaman gelecek ~utehas~ı . degıl, :..ehr~n coğ- sıl açıldıgını . öyJedi. P,rogramsız yetpı-

"Şehiı· musiki \'C ahnc tesekkiillt•l'İ y:~p:ıı ... hanun hır mcsa...ı Lmar ııroS?:,ra-ıra.fvnşr. ıl\tı.ııdi A tıv .... •~-·· tır~r· oL-:- ~--: .... __ • __ .... _,_, •••• -._ .. ..._._ ... '--' ... A 

esas talimatname:sini,. tetkik eri ecel. ı mı ıstı~ ol", 1ıc~ sene aradıgı yok, beş mıyetı degı :~·~!r· Asıl 'eıaı ı tıel.edl) e gı J.le .. uygun o_lma~ıgmı. u~ıeaı. . . 
heyete SaHih Cimcoz, Refik Ahmet. (;a]senclikten a.,ağ'ı olmnmasmı istiyor. du~urken buyuk pro~~·af!lıa;,a. ~ıt~ek :\luzak~r.e~ı!' kıfayetı! rap~~un ıptı· 
lip Bahtiyar. maaıif cnciinıeni reisi füınun ~ehrin ~ehre inin medeniliğini d.ogr~ olaJl!aı.' lıelcdı~enın adı .~aı~d~-,~~~n tetkıkı ıçı~ ~uhtelıt enc_umen tc<; 
fostafa. Mitat Cemal, mülga müraka· \"C asrın icap ettiği ekle ifrağını ön tılc hır şehır. ımar cdılcmez. A'ı upacl.ı kılı hak~ı~dn ~ecıp D. ''e arka.da. lnrı

be heyetinden Aptülkadir Ziya '\e Te,. safta istiyor. Belediyenin haritası, lla,·sman pl~m. 136 d_e ~a~ladı, daha nm .. takrı_n ?k.unarak kabul edıldı. he.r 
Cik Amir Beyler intihap olundular. jl ı•ılnstro. müstakbel şekil pliinı ,.e me- gel:e~lerde bıttı \'e ne ıstıkrazlara mal en~umenın _ık!şer aza ayırması karar-

NB PROGRAMI? ı;a imnr programı .. Bunun ed\'ara tak· oldu. . . Ja~tı ... Mu~ı~tın ~-gere~ pr~gran:ı, ge-
Reis - Ruznamemizde beş "Cnc-1 simi. mali imktm1arı dü!"ünmek ayn Bugün bıze ne lazımı halk bıze so· rek butçe ıçın mU tacehyet ıstedı. 

lik programın müzı: keresi \ardır. 1 me~ele ... Belediye reisi n'cyefcndi \'aza- kak1ansüpür~n, kaldırımları _yapın, TEMENNiLER NE OLDt;? 
Sağdan soldan kurşun kalemle ö11- ifi urnumiy<'i helediycnin ifasına dair fener asın, dıyorlar! ı. - Şehrın me· içtima biterken Ce\'det Kerını lley 

lerindeki sıralara \'urarak söz i tiyeıı- program yapmışlarsa bir mesaii vaide deni ihtiyaçlarını tatmı~ !~elim. 2 - f'ÖZ aldı. geçen şubat içtimaınd~ ,·eı i: 
ler oldu. Yali ve belediye rei i Mu· muvacehesinde değlli7A Fakat ön s:ıf. Uzun programlara kendımızı kaptırmı- len karar mucibince temennllerın netı 
hittin B. arka sırada oturduğu )erde ta yapılması icap eden bu değil ... Ahi· yalım! celeri hakkında riyaset divanından 
ayağa kalkmıştı: önünde bir do yu, delerle mali olan, tabla tin balışayişiıı· Reis - Efendim, daha söz ~lau ar· ma1Umat istedi. Reis tetkikat neticesi 
hazı kağıtlar, notlar \'C bir be1ediye ka dt'n kemal derecesinde istifade eden bu kadaşlarımız var, Cak~t c~I eyı on da- nin gelecek ce1sede bildirileceğini söyle 
nunu vardı. ehre en güzel şekli vermek va:dfemiı· kika teneffüs için tatıl edıyorum. di. Gelecek ic;timn günü ''geçtir, er-

- Efendim, progrnmımızm madde dir. Bu imar programının ihzarında tKINCI CELSEDE \kendir!,. şeklinde birçok gürültüden 
madde mUnaka a ına giri5ımcden C\'el meclisin reisi tabiisi olmaları sıfatilc İkinci celsede a:ıadan esbak şehrc·ı sonra 12 ni ·an pazar saat 14 olarak 
umumi hatlar hakkında ,. b:ızi maru- meclise takaddüm kendilerine diişcr- mini muavinlerinden Hafız Raif B. tesbit edildi. · 

Gazi Hz . 
Listeyi tet:kike 

başladılar 
An!(ara, 5 (Telefon) - Fırka 

mahafilinden aldığım malumata 
iÖre namzetliklerinin konulması 
için müracaat edenlerin listesini 
Gazi Hz. tetkik buyurmıya 
başlamışlardır. 

intihap faaliyei epey ilerledi 
Ankara, S (Telefon) - Burada 

ikinci müntehip intihabı saat 
altıda bitti. Baş'fekilimiz ismet 
Pş. Hz. ile vekillerimiz reylerini 
bugün istimal ettiler. Altıda 
sandıklar açıldı, 13164 rey atıl· 
dığı ve Halk fırkası namzetleri· 
nin büyük bir ekseriyet kazan· 
dıkları anlaşıldı. 

Ankaraya m'!rbut kazalarde 
intihaba yarın başlanacaktır. 

Ankara da dahil olduğu halde 
tam on vilayette ikinci müntehip 
intihabatı tamamlanmıştır. Halk 
fırkasının meb'us namzetlerine 
ait listesi ayın 23 ilnde neşre· 
dilecek, 25 şinde de memleketin 
her tarafın Ja meb'us intihabına 
başlanılacaktır. 

izmirde 
İzmir, 5 (A.A) - izruirdc bu• 

gün müntehibi sanilere ait nam .. 
zet listesi ilan edilmişti. Çarşam· 
baya intihaba başlanacaktır. 

Çeşme, Kuşadası ve Bergama 
kazalarında Halk fırkası namzet· 
leri kazanmışlardır. 

Trabzonda bir n1Jmzei 
Trabzon, 4 - Burada meb'us 

namzetliği için on kadar mUra" 
caat vardır. Vilayet daimi ôza" 
smdan Y eniyol gazetesi baş mu· 
harriri Bekir Sükuti B. in meb'us
luğa talip olduğu soylenmektedir. 

İkramiye meselesi 
Devlet şurası son kararını 

verdi 
Ankara, 5 ( Telefon ) - Bit 

• ••• • • • • -v• 

sinden tahsil ikramiyesi al atı 
lstanbul defterdarı ile şube mü• 
dürleri hakkında maliye ve da· 
biliye vekaletleri arasında çıkaıı 
ihtilaf hakkında Devlet şurası 
son kararım verdi. 

Bu karara göre, bu memurla' 
nn ikr~miye almaları kanun' 
mugayirdir. 

Başvekalet ka!en1i n1ah' 
sus nıüdürlüğü i 

Ankara, 5 (Telefon)- Haricdf, 
kalemi mahsus müdürü Ve s• 
Bey Başvekalet kalemi mabu' 
müdürlüğiine tayin edil di • 

.. VAKITın tefrika•: 125 masarifini fileıof ,muntazaman tes· - Pencereden bir kerre dışan· - Benim yüzümü görme 
viye ediyor, çocuk hafta tatillerin· ya bak... . sıkılıyor gibisin İclal? ... 
de ve büyük vakanılardaki zam~- - Bakmam... . . - Yalnız senin yüzünü görrııİ 
nını kötkte anuının yanında ges.ı· - Dııaraı reuamları, şaırlerı ve d _.1 kA• kıl 1 
· d B l'"' f · ·ı b"'t·· • tkA ı ·· h ti ten egı aınattan sı ıyorurll· rıyor u. u ut un a9ırı ıevıncı e u en ıan a ar arı scnu a a coş- • . 

Karanfil dadı filesofun elini bıra· turac&k bir letaf.ette.. kat artık bu suallerı kes •.. Şu sırı 
kıp eteğini, eteğini bırakıp ayağı· _ Ben ne ressamım. Ne şairim .. saatimde bana zorla isyan ettitf" 

5L<Z& nı öpüyordu. Mehtabın nurundan, bülbülün ~Ü· Git .. Git .. Bensiz eğlenmiye aht 
Yazan : Hüseyin Rahmi !!) =~~~ Uzun Şevkinin ~ak~a~ını gazete rurundan ruhuma bir gıda çıkara· - Seni fazla Ü7.memek j( 

- de okurken Karanfil btrıyerek: . cak kadar henüz san'atkar olama· gidiyorum. Lakin sensiz eğtel, 
Orta ·ı h .. t"t•· · b F'l f H"k il h Ef d' k" - Orada kalaydım acaba bem dım .., . B b Jı ya ye!ı çu a or u u em oyu· ı eso ı metu a en ı ı· d B I h .. t.. ki • ·· H . _ .. b . ye alışamıyacagımı bıl. u ey· 

l. k . b f k k · · d -·ı k e etran a apse go urece er m1y - aydı karıcıgım uzme enı .. na uyaun heybet ı unt, mesıf me ta ı ra a oyma ıçın egı 0 u· d'? Ü .. de teklifi tekrarlayıp durma .• · 

d b. k d mak aşkı ile sever ve beter ömrü· 1 • - stume varma... 
1 

. Lr,el 
te en ır masa oy u. .. b' k k'' .. · t ·1 Süaline her ağızdan: - Eh peki burada oturalım... Çe ebı yalnız başına ba1'' 

S. d. b"' .. k. ·· .. d b nun ır aç utupaneyı amamı e o· .. h . . . .. k' . . 
~•m ı, utun zev ı omrun e u k .. 't 1 dıg-ma teessiif - Şup eıız... - Beni bırak sen gıt ... Madem· ote ılerın yanına ıner. f( 

k d · · k amış old .., umaya .muıaı 0 ma C b ld k d"k k k. b' ll"kl · d l a ar ıntızama so am . ugu ederdi lstanbuldaki kütüpanelerin eva mı a ı ça yaf o ere ı ta ıatın güze ı erın en an ı· Bütün ev halkı bahçedelef" ~· 
kitaplannın karşısına geçıp sa~tl~,. mevcutlarını, nevilerini, kıymetlP.· Allaha f~rediy~~· lcla!den evvel yorsun. Niçin burada oturacaksın?. lesof, zevcesi, kaynanası hiır"et C' 
ce on lan seyretmekle ve hangılerı· . . . .. .. d Sırmakeı vıranelıgındekı haneye Çık istifade et. . . ı~r·· 

• ·· · de der·ın tctebbülerini yü- rını vazıfedar hafız kutupler en daı k t l .k. betbaht kadının çek· AL l ı· ı . h' b' k . ler hepsı bır arada oturuyor ...ef 
nın uzerın h .. b'l' d' B b h l" d .. apa ı an ı ı - n c a sensız ıç ır zev ı· . . . er 
rüteceg"ini tayinle mesgul oluyordu. a ıyı 1 ır 1• azı azı a m e go tikleri i•kenceleri anlatıyordu · · N' · b"l "b' .. ıze ıle kocası, uzakça hır kaJ1 

• d ·1 rülen akli ta"k nl klar belki de bu r d . çıme sınmez.. ıçın ı mez gı ı so~ k'I . l f 
Namlarına (bibliyofil) enı en f l .. 1 :ı: 1 1 

1 
~ d .1 Filesof soruyor u: lüyorsun çe ı mış er.. ,pfı' 

kitap muhibbi ve kütüpane merak· ~z a1.mutda ea yorgun u~un an 1 e- - Ne oldu o kadınlar? B.:··1 'k' k' · · b" "b' · Filesof - Oğlum haniya 1' ıtt-İ' 
. I d B l rı ge ıyor u 8. U Ş k' - oy e ı ı ışıyı ırı ırıne per de 

hıı ~azı kı.m_se er var ır. un arın · _ 44 _ - ır gec.~ ~·ar~.sı zun -~~- 1 cinliyen hayat bazan ne kadar çe· Çelebi - İnadı tuttu " 
işlerı, güçlerı oradan! ~ura~an p~- .. . . . onları ~d~. Goturdu. Nereye gotur· kilmez oluyor.. yor.. ,.~ 
halı ucuz elde edebıldıklerı nadı- Koşktekı yazlı kı~lı ıkametlerı dü .. Bılmıyoruz.. . . diittil 
de kıymettar ciltleri ve diğer nevi iki seneyi buldu. lnsan denilen mah . ,,",, - Ne demek ıs~~yors~n? Filesof - Çok üzerine J ııl 
mÜnteıir eserleri toplayıp ·kütüpa· lUk temadi eden ~angi halinden Kır hayatından en evvel İclal - ~ua~~a soylemıyorum ne Fazla yüz verdin kadını zot ~-~1 

nelerine dizmektir. Okumak için memnun ka!ır? Fılesofla Uğur Ay- usandı. Üzerine bir sinir hali gel- demek ıstedıgım meydanda.. ta ettin. Kadın kısmı hırçı1' tt',e'' 
deg .. ı·ı filan kitap bende de vardır şeden ba§kalaı·ı kır hayatından bı· di Vara yog-a öfkeleniyor hiçbir - Ben anlamıyorum. Bana da- b h k g-e. be ıı~ 

' . . ~ "b' ld l V k" b ld k · . . . . . . h k .. l ı· · . ya a ane arıyan ısra o . diye ög ... ünmek ıçm tıpkı camekanla kar gı ı o u ar. a ıt u u ça c.ey ılc eğlenemıyor gıbıydı. Celeln a açı ıoy eme ısın... 
5

.. . d . d" . 1 . 13rtJP 1 •5ı 
. k 1 b l -1 J • k -: . . . - . B Ali h k b · b k uvarı aıma ızgın erı .. o• rına çanak çömlek dolduran antıka artı stan u eg ence erme oşu- onu avutmak ıçın gezdırmek ııtc· - ey a aş ma enı ıra · . _ f(e•· ~ 

meraklıları gibi.. Bu atik evani ne yorlardı. dikre ters pürs sözlerle redde uğ· Git bahçeye.. Böyle sen üstüme zapta muktedır oldugunu dıJ ~' 
d :- . 'h J" 1· l" JllUJl JI yenir, ne kullanılır. Bunların ya\- Bu iki senenin vukuatı sırasın n rıyordu. vardıkça fena oluyorum.. Kalb1m- ne ı sas etme ıuır uzu dıt· jf 

ruz karşısında seyirlerine bakılır .. daha bir çok cin~y:tleri meydana . Bülbüllerin hanendelik ett!kleri de olmıyan ve istemediğim §eyleri muzlarilc canını yakrnalı ı,c:di .~ıJ' 
Bu kitap aııkları içinde merak· çıkan Uzun Şevkının zabıta_ kuvye~ bır bahar mehtabında Çelebı ona de bana söyletiyorsun... kere zaafını belli ederse e .. , ji.I 

lannt pek ileriye götürenler de var lerile müsadcmesinde meyyıten ıstı yalvarıyordu: l 1. l .. .. . ... b.. tarafa do .. ne mag-lubiyetle makhur kald•S 
l. · B' · B kif" · H .ı· k ... b h c a yuzunu o ur -dır ki bunlara (bill1iyoman) deni· ıa mı ve ınh etranın tev mı - ayça arıcıgım a çeye ç1· k d" 

l . K 1· . .. k k" d ı· . g tel d kud lar k l re somurtur... ur ..• ' .ıj) ır. e ımeyı tur çeye ıtap e ısı aze er e o u · a ım... . • . . ırtrııCP 
,eklinde terceme edebiliriz.. Karanfilin oğlu Arifin mektep - Çıkmam .•• ' Çelebı hazın bır hıtapla: ( 

1 
1 
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Evelki günkü cerh 
hadisesi 

Seyyahlara ait işler 1 1 
Borsada: 

Adil Bey dUn vazifesine 
ba,ladı 

Haliç şirketi işletme müdiirü Celal 
Beyin bir taarruza uğrıyarak işinden ~-
hanlan bir memur tarafrndan yaralan • 
dığını yazmıştık. 

Du mesele etrafında ı;;irket müdürü 
ile alakadarlar bazı sözİer söyliycrel~ 
hadise hakkında kanaatlerini izhar et- ~ 
nıitjlerdir. l ! ~ 

Celal D:, Sait Abdullahm eski bir l 
iskele memuru olduğunu, ~irketin mali 
vaziyeti dolayısile diğer bazı memur· 
lar gibi kendisine ikramiye verilerek 
açıia çıkarrldığını. hadise günü önüne 
çıkarak kendisine hakkı olan beş aylık 
lkramjye yerine 3 aylık verilmesinin se 
bebini töorduğunu ve ı;onra kendisini 
bıçakladığını söylemi-tir. 

Şirket müdürü Emin B. Saidin l:i 
~enelik memur olduğunu hadisenin iş· 
ten çıkarılmaktan ziyade şahı;t bir ga-
rezden ileri gelmesine ihtimal \'erdiğini 
~ünkü Saidin Celal B. hakkında eski
den beri bazı iftirnlarda bulunduğunu 
i~aret f:trniıı;tir. \ 

Carfh S~it Efendiye gelince şirke· 
tin 15 senelik memuru olduğu halde 
daha yenilerinin işlerinde bırakılarak 

Turing Klubün ıenelik içt;maı 

kendisinin açığa çıkarılmasmdan, hak 
kı olan beş aylık yerine üç aylık ikm· 
rniye verilmesinden müteessir olduğu
nu ve bu noktayı izah içiıt Celal neyin 
Önüne c:ıktığı vakit alayla mukabele 
l:ÖtdüğÜnü, bunun üzerine iradesini 
kaybederek bu işi yaptığını iddia et· 
ITıektt>dir. 

. J3u üç anlatış arasında Sait Efendi· 
n1n daha yenileri dururken işten çıka
rılınasınrn sebebi, kendisine verilen il\· 
~anıiyenin beş yahut üç alyık mı oldıı. 
gu, Sait Ef. nin vaktile Cel:il Beye if
~itada bulunduğu doğru ise bıınlarm 
ıftira olduğu anlaşıldığı halde niçin 
işinde hırakıldığı noktaları tene\'YÜr et 
ltlenıiş bulunu) ordu. nu itibarla dün 
tahkikat yapmak istedik. Şirketin ida· 
te. hterkezine giden bir arkadaşımız E
ınu1 Beyi bulamamış şirketin yükSPJ\ 
llteınurtanndan birisi le görüşm iiştii r. 

Bu memur diyor ki: 
. - Şirketin Ron vaziyet üzerine işle· 

t~l\~ nihayet verdi~i memurl_arrn ~e•!· 
· lkı isinde nası1 bır u,.uı t:ıkıp cdıldı· 
• !> 

tini bilmiYor isem de bunlardan hiçhi· 
1'İl'lin mağduriyetine meydan verilme· 
r?liş olduğuna eminim. İkramiyeler hiı 
l'Pt.• müddetlerine ıröre taYin edilmio::-

l'bı.Muhanirimiz bundan sonra mee· 
"" Celal Beyle de görüşmüştür. 

Celal Bey de: 
}' Sait Efendinin alay iddia. mı kat'i· 
k ttt tekzip etmiş vazife icabı olarak 
ı:11d_isini Eyüpten Kasımpaşaya nak
ti tınış olmasından muğber olması ih-

ltıa]i olduğunu söylemiştir. 
bn llu suretle mesele henüz Jayiki vec::

e teneVTür etmemiş bulunmaktadn. 
!it~ Sait Abdu1lah Ef. epeyce yaşlı bir 
tatı~Urdur. Kendisi kefalete rapten 

ıye edilmiş bulunmaktadır. 

l\ttl\fURLAR ŞIKA YET ETTİLER 
hay lfaber aldığımıza göre işlerine ni
diit e.~ ~verilmiş memurlar da tica.ret miJ 
~it~UJt"ilne şikayette hulunmuşlarriır. 
tl betler komiseri bunun kin tahkikıJ· 

&.şlannştır. -

~hliyetlerde ; =-----------

f uring kulüp dün 
kongresini yaptı 

Tdrkive 1uring ve Otomobil 
klııb'fi. 

Senelik kongresi dUn Pera· 
palasta toplanmıştır. Polis müdürü 
Ali Rıza, Belediye reis muavini 
Hamjt, İstanbul meb'usu Ziya, 
Maarif emini Muzaffer beyler 
ve kulüp azalarının hazır bulun-
duldarı celseyi İstanbul meb'usu 
Hakkı Şinasi Paşa açmı7, 
bundan sonra umumi katip 
Cevdet bey kulübün bir senelik 
faaliyeti hakkında idare heyeti 
raporunu okumuştur. Raporun 
ve pl.inçonun tasdikinden sonra 
aza tarafından verilen takrirler 
mÜ'ıakere edilmiştir. 

Ziya beyin verdiği takrirde 
20 N.san da şehrimizde top· 
]anacak olan Balkan konğresi 
L-'·•")c1 .!l.:... -t!-'1'--jl.. r•-a.-. 

pul!an yapılması teklif 'ediliyor· 
cu. Operatör Emin bey bu 
pulların kırkar para zam ile 
satılması ve hasıl olacak paranın 
Turing kulüpe terli.edilmesi 
için hükumet nezdinde teşebbü
sat yapılm.lsım tekJifetti. 

Reis Hakkı Şması paşa, 
Emin beye bunun kanuna mu· 
tevakkıf olduğunu, meclis kapalı 
bulunduğu için kanun çıkma
sının da imkansız olduğunu 
hatırlattı. 

Belediye muavinlerinden Hi· 
• mit bey Turing kulüp umumi 
menafia hizmet eder müessese· 
!erden . buluuduğu için Balkan 
haftası zarfında posta gişelerin-

1 ki musiki cemiyeti 
arasında 

t -ı"ürk musiki cemiyeti namiJe 
ttıekkül eden cemiyetin esnaf 
.,tıekkillleri meyanına ithali tica
~t tniidürlüğüne bildirilmiştir. 
'i~buki ,.Garp san'atkarJarı mu
~ 1 cemiyeti ,, namile diğer bir 
d•\ısiki cemiyeti mevcut olduğun· 
i1ı 1\ bu talep ticaret müdürlü-

den bulundurulacak birer kuruşluk 
T uring kulüp pullarının isteyen-

nce reddedilmiştir. 

l'ic 
~ret n1el<tebınde tale· 
b·· dersi terketnıe<li 

~el(~~~~ gazetelerden biri :lli ticaret 
d1~i \ 'eh 1~inc_i sınıfında ikhsat müder
tı!ııe old b~ B. ıle talebe arasında bir ha
ll!tı topJU1ı;u.11u haber , ·eriyor. Ve talehe 
l )'a~ıy u hır halde sınıfı terkettikleıi· 

,, I>·· ordu. 
·~ un 
dellti tr~e~telıin talebe cemiyeti rci~i 
\'e ~'Yfl ndıden .aldığ_ımız bir te.zkert· 

l'1l1tteıtıeet.tekzrp edılerek ~;u ız:ıhatı 
"'l' dır: 

tıı~ aıebe . 
tıık ~lehe . sını~! terketmemi;;.tir. Yal -
~<ll\ ılttti rn·~le rnudl'rrisler arasında bt!i 
İli etıe d ~naka~aıar samimiyet ve ne· 
k'ı.~ oğ1. aırna \aki ahrnldendir. Bu da 
,)et ~ıh~~ek i,.tiyen her talebenin 

1 

11 bir hakkıdır ... 

~abı işle
yapar 

1 lere tevzi edilmesinin kanunen 
kabil olduğunu söyledi. Neticede 
bu teklif kabul edilerek hüku
metten müsaade alınması için 
idare heyetine salahiyet verildi. 

Bundan sonra kulüp az.aları
nm çoğaltılması, ve yeni bir 
bina tedariki meseleleri görü
şüldü. 

Yeni bir bina tedariki para 

meselesi olduğundan bunun 
gelecek sene düıünülmesi karar 
verildi. 

Reisi camhur hazretlerile 
ismet ve Kazım paşalara da ta
zimat telgrafları çekilmesi teklifi 
müttefikan kabul edildi ve bir 
çay ziyafetini mütealdp içtimaa 
nihayet \'erildi . 

Doğum 
Cerrahpaşa hastanesinin kır 

metli başhekimi Ahmet Rüştü 
beyin bir İ<ızı dünyaya gelmiştir. 
Yavruya Feza ismi verilmiştir. 

Mini mini Feza hanıma uzun 
ve saad~t dolu bir ömür diler, 
ikinci defa çocuk babası <>lmak 
hazzını kazanan doktoru ve ai
lesini tebrik eder,z 

Borsa komiserliğine tayin edi· 
len maliye teftiş hey'eti reisi 
Adil Bey dün borsaya gelerek 
filen yeni vazifesine başlamıt· 
tır. Şehrimizde bulunan 8 maliye 
müfettişi de dün Adil beyin ri
yasetinde borsada toplanmışlar 
ve son teftişler hakkında kendi· 
sine izahat vermitlerdir Adil B. 
bir muharririmizc şunları •Öyle-

• mıştır: 
- Yeni vazifeme bugün haı· 

ladım. Teftiş heyetimizin bu se
ne yapacağı teftişlerin sıklet mer· 

kezi Istanbul olduğu için ayni 
zamanda borsa komiserliğinde 
de bulunabileceğim. Heyetimizin 
teftişleri Emlaki milliye idaresin
de, kazanç dairelerinde, Maliye 
tahsil şubelerinde, Bakırköy mal
müdürlüğünde ve daha bazı yer· 
lerde devam etmektedir.,, 

Borsa komiserliği vakaletinde 
bulunan Aptülkadir B. in bir mu
rakıplığa tayin edileceği söylen
mektedir. 

Muhtelit mahkemede --------
Ajanlarımız arasında 

tasfiye vaoılacak 
Budce vaziyetı dolayısiİe muh· 

telit hakem mahkemelerindeki 
ajanlarımız arasında tasfiye yapıl 
mış Memduh ve Mehmet Ali bey
lerin vazifeleri nihayet bulmuştur. 
Vazifelerini Cemil ve Hacı Adil 
beyler idare edeceklerdir. Ajan 
muavinlerinden Sıtkı beyin de 
ayni sebebten dolayı vazifesi ni
~ayetlenmiştir.Umumi ajan Emin 
A'i B. Ankaraya gitmiştir. 

Türk· Yunan mahkemesinde 
clncııt~l~rıT': tasnifine devam o· 
lunmaktadır. Şimdiye kadar üç 
bine yakın dosyanın kaydı terkin 
edilmiştir. Tasfiye edilecek da· 
ha yedi bin dosva vardır. 

Ticaret odasında : 

Alrna~ada f ;nd1kların11-
za rağbet birdenbire arttı 

Beı lin ticaret mümessilinin 
telgrafla bildirdiğine göre Al
man piyasalarında fındıkfarımıza 
gösterilen rağbet ansızın artmış 
fiatlar 150 şiline çıkmıştır. Mü
messilimiz paskalya yortulaıından 
sonra fındığın daha yUl<selece· 
ğini ümit etmektedir. 

Cemiyetlerde: 
-----... ~-

Konferans ve Sinenıa 
Türk Ocağından: Bu Per

şembe akşamı saat 21 de Dr. 
Şükrü Hazım B. tar~fından 
(Freuda göre tenasülün ruhiyal
taki mevkii) mevzulu bir kon· 
ferans verilecektir. Koferansı 
müteakip sinema gösterilecektir. 
herkes gelecektir. 

1\lnıan polısleri Sof vaya 
gidiyorlar "' 

Şehrimizde bulunan Alman 
polis heyeti dün şehrimizin muh· 
telif yerlerini gezmişlerdir. 

Heyet yarın Sofyaya hareket 
edecektir. 

KUÇÜK HABERLER 

Londra - Hindistan hattı 
l lint demir yoll:ırı idaresi bir J.iı ... ım 
memleketimizden ~eçccek olan Jlindi~
tan - LonJr:ı ~imendif cr Jıatrı uzcrirıJe 
tetkikat yapmaktadır. Bu tetkikat Gergüğe 
1-.:ıdar vzan:ın dcmiı· \olunun L:rlıil 'e 
~Ju~u!<lan rla gc~erek u.e~ bine J,ııd:ır 
gclme::iııl i•tilıı.l.lf ~emektedir. 

Tarla fareler! - Tckir<ltığı lıava
lı5indc tarla f:ırelcri. bir afet halini almış· 
tır. Faı e ~üı ülcri milyonlarca adede b:ılığ' 

oluror. 11uıılarla ~iddeıle mucadclc )apıl
ınalwıdır 

Kadınlar birliğinde 

M'• Mari' 

A~llyede 

Kaniye Hanımın 
1 ölümü 
1 Ağır ceza mahkemesi, Ke

rimle Maksudu mahkiim etti 
Istanbul ağır ceza mahkeme

sinde dün, bir müddettenberi 
rü'yet edilen bir katil davasına 
ait karar bildirilmiştir. 

Vak'a şu suretle olmuş: 
Maznunlardan Maksut, Behçet 

isminde birile kavga etmiş. Maz
nunlardan Kerim, Maksuttan 
tarafa çıparak silaha davranmış. 
Behcete üç el silah atmış. Çıkan 
kurşunlar, rlehçete isabet etme
miş. Tesadüfen o civarda bulu
nan Karniye H. a isabetle ken· 
dislnin hemen ölümüne sebep 
olmuş. Kerim de, Maksut da 
tevkif olunarak mahkemeye 
verilmişler. 

Amerikalı bir Mis 
malumat toplıyor 

Dün verilen karar mucebince 
Kerim Kaniye H. ın katlinden 
dolayı on beş sene ağır hapse 
mahkum edilmiş, cürmü işlerken 
on beş yaıını bitirip on sekiz 
yaşını tekmiJlemediğinden, cezası 
alb sene beş güne indirilmittir. 
Ayrıca Kaniye H. ın varislerine 
de iki bin lira tazminat vere .. 
cektir. 

Amerikada beynelmilel ka
dınlar cemiyeti azasından mis 
Mari Diğman şehrimize gelmiş 
ve dün kadınlar birliğini ziyaret 
etmiştir. Mis Birlikte iki saate 

yakın bir müddet oturmuş, Bir
lik azalarile Türk kadınlığı ve 
Türkiyede kadınlık hareketleri 
etrafında uzun uzadiye malumat 
aJmıştır. Mis ayrıca şimdiye ka-

dar dolaştığı memleketlerdeki 
kadınlık hareketleri hakkındaki 
tetkikatına dair dikkate değer 
malumat vermiştir. Mis şimdiye 
kadar 36 memleket gezmiş ve 
her memleketteki kadıoJar ve 
hareketleri hakkında mufassal 
raporlar tanzim etmiştir. Türki
yedeki kadın hareketleri, kadın· 
lana içtimai Vi:l-'iyctlcri hakkında 

da bir rapor yaurak cemiyeti 
akvamın ka.dınlar komitesine ve
recektir. Mis buğün Kudusa gi
decektir. 

Ticaret Aleminde: 

A1manyaya tütün ih
racabm1z a?ahyor 

Almanyada tütün vergisinin 
arttırılmasından sonra memleke
timizden Almanyaya yapılan tü
tün ihracah azalmışbr. Yalnız 
ucuz nevi tütünlerimiz üzerinde 
muamele yapılmaktadır. Buna 
mukabil Ruslar son ay içinde 
Hamburga 873000 balya Rus 
tütünü göndermişlerdir. Berlin 

cigara fabrikaları da verginin 
zararından kurtulmak için paket
lerdeki on cıgarayı dokura in
dirmişler ve kullanılmış paketleri 
toplayıp doldurarak satılığa çı
karmışlardır. 

Vilayette 

Yen( nahiye hudutlara 
Viliyet idare meclisi vilayet 

dahilindeki nabiyelerin hudutla
rının tadili hakkındaki mazbatayı 

kabul etmiştir. Bu mazbataya 
göre yeni haritalar yapıl2caktır. 
Yeni nahiye hudutları dolayısile_ 

şehrin · belediye hudutları değiş
miştir. Bu meyanda Kağıtane 
ve Alibey köyleri belediye hu· 

dudu haricinde k.ıılmı~, Florya 
plajları şehir hududu dahiline 
alınmıştır. ' 

• 
Ziraat odaıJrıda -- ---
Hahçıvanltk sergısı 

Ziraat odası idare heyeti dün 
bir içtima yapmış 22 Mayıs bah
çıvanlık sergisi hakkında bazır
hliları tesbit etmiştir. Serginin 
tezyinatı işile uğraşmak üzere 
üç kiiilik bir heyet secilmistir. 

Maksuda gelince, o, katilden 
beraet etmiş, ancak I< avga çı· 
kararak · katle müncer olan ha
diseye sebebiyet verdiğinden, 
bir sene dört aya mahknm edil
miıtir. 
Cebren para alan mahkum 

oldu 
Fatma isminde bir Hanımın 

üzerine hücum edip korkutarak 
on beş lirasını gasbetmekle maz
nun Abidin, lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde üç sene ağır 

hapse mahkum edilmiştir. 

Baro, avukatlık edemiye
cekleri tefrike batladı 
Heyeti mahsusaca devlet hiz

metlerinde kulJanılmamaları te
karrür eden!erin avukatlık da 
edemiyeceklerine ait tefsirlerin 
tebliği üzerine Baroca heyeti 
mahsusadan bu şekilde karar 
almış olanların tefrjkine bugünler
de başlanacak, isimler barodaki 
dosyalar tetkik olunarak tesbit 
ed ldikt en sonra, avukatlık ede· 
miyecekleri kendilerine bildirile
cektir . 

Ayrıca mahkemelere de avu
katlık edemiyecelderin bir liste
si gönderilecektir. 

Avukatlık edemiyeceklerin 
kimler olduğu hakkında bazı 
isimlerden bahsedilmekte ise de 
bunlar şimdiki halde tahminden 
ibarettir. isimler, kat'i olarak 

Baroca liste tanzim olunduktan 
sonra, anlaşıla bilecektir. 

Bugünkü hava 
Havalar iki gündenberi tekrar 

soğumağa başlamıştır. Maamafih 
Kandilli Rasatanesi şiddetli so
ğukları ve kar yağmasını muh
temel görmemektedir. Rasatane
nin mütaleasma göre havalar 
yavaş yavaf düzelecektir. 

Dünkü hararet 5 ita 9 derece 
arasında .tahavvül etmiştir. 

Bugün rüzgar mutavassıt şid
dette poyrazdan esecek, hav? 
kapalı olacaktır. 

Bir ticaret gazetesi 
çıkarılcıcak 

, '~i~aret ~dası raportörü Hakkı 
N_ezıhı Deym memleketimiz Ye harfo 
pıyn~alardaki iktısadt hareketleri oö::,: 
termek, ticari faaliyetleri tafsilf~ifo 
~.aber verm!k üzere bir ticaret gazett!· 
sı ~ıkaracagı haber alınmıştır. 

Gazete 8 sayıfa olacak ve her hafta 
muntazam:ın neşredilerek bu suretle 
.Anadolu tüccarlanna da en doğru ti· 
carct h.trek<'tlcrini bildirecektir. 



Yüz !'ene cnel dün\ ada tiirlü, tiir
lü pi)a,..nlat· mrdı. Jlaİhııki şimdi non 
yalı buğdayın bir okkasını Ankaralı)a 
"atmak i~in Ne,·yorktaki piyasaya bn..'j 
,·uruyor. Çünkü Kon~·ahnın satacağı 

. buğdaya fiyat l•oyan piyru;a o ka. 
dar deği) miştir hi Brezil) ada bir ihti
lal, lstnnlıuldaki kahve içenin ke e-.in
den haraç alıyor. 

Yalnız iktı ·at \'C ~iya et i:sleri değil, 
modalaı·. luyafetler de merkezlesivor. 
Dünya birkaç tip giyinme şekline~ iidi· 
vor. Halbuki elli . ene enel dümada 
~ehirler kadar kıyafet, insanlar k~ırlar 
~ekil, şemail görülürdü. .. ,, ,, 

Türkiye bu merkezleşmeyi siyasi 
işlerinde gö terdi. lstiklfll harbi, ve is
tiklal harbinden sonra geçen seneler 
bu merkez etrafında toplanmayı te· 
min etti. Fakat bu ıı;iyasi topluluğa rağ 
men müthiş, amma pek müthiş bir fi. 
kir dağınıklığı var. Sağ ve sol fikirleı 
henüz cephelerini nziyetlerini tayin 
etmemiş bir halde yan yana yaşıyor. 
Sağ soldan. sol sağdan ayrılmak ve 
karşı karşıya geçmek i temiyor. Bu i~ 
sağın sinsi bir hareketi ve gayet 
mahir bir manevresidir. Bu manevre 
senelerdir ayni sekilde. ayni vaziyette 
devam edip duruyor. 

Sol cenahın siyasetçileri, fırkacıla
rı nasıl kendilerini ~ağdan ayırr.:ıslar 
sa. sol cenahın fikir ve menfaat, iŞ a
damları da ya ~ağda, ya solda bir cep 
he almak mecburiyetindedirler. 

Karanlık, kurşuni ,·eya alaca karan 
]ık insilcrin ,.e sağ cenahın yegane im 
datçı ıdır. Onlar vuzuhtan, aydınlık
tan ho:.lanmıyacaklar ağ ve ~ol fik· 
ri) atın an'atin ayı·ılışına: 

Eyvah sana't mahrnluyor. 
Eyvah fikir ortadan kalkıyor diye

cekler. Halbuki aydınlığa çıkac:ık olur 
"ak. o zaman karanlıkta san'at \'e fi. 
kir diye dudaklarda mırıldanan. \'e a
ğızlarda ge,·clenen şeylerin ne hicinı 
acaiplikler olauğunu anlıyacafrıı;. Av
dınlıkta kadavralar yürümiyecek, 
mumya fikirler müzeye nakledilecek 
\'e asıl bundan sonra canh hir san'at, 
canlı bir fikir hareketi ba ·Jıyahilecek· 
tir. 

İnkılap yalnız siyasi değildir. Uyu
şuk bir cemiyetin bünye ·inde o elek
trik sansıntısı halinde geçiyor. 

Sol cenahın ~an'atkflrr, sol cenahın 
inkılahı için inkılfLba san'at cephe. i11· 
den girecektir. 

Çünkü solun da kendisine mahsus 
bir estetiği vardır. 

Solun bir fikri vardır. 
•• ı;ı 

Sol cenah genci iyi şüt atacaktır. Fa 
kat sağın kalesine de akın edebilecek· 
tir. 

Sol cenahın genci iyi atlet olacaktır. 
-.ağ cenahın gövde ini tepelemek için! 

~ol cenah fikrile, san'ati ile, çevik 
gençliği ile, iş birlikleri ite sağa karşı 
daima siperlerinde hazır bulunacaktır. 
Sağa karşı silahlanan sol cenah bir as· 
keri fırkadan farklı olamaz. Nizam ve 
disiplin kunetini inkılap fırkasından 
alacaktır. Sok kuV\·etlerin toplanması 
na hayret etmemelidir. Çünkü sağ ce
nah senelerdir, fikrile, edebiyatile sin
::>i bir halde saflarımız arasındadır. 

SADRI BTEM 

Bir zeytin n1ütehassıs1 
getirildi 

Gazi Hz. nin Y aloTadaki çif

liği için italyadan bir zeytin 
mütehassısı getirilmiıtir. 

Berutta kanlı bir hadise 
Beruttan bildirildiğine göre 

halkın bir kısmile bazı mektep 

talebeleri elektrik şirketine gi
derek fiatların pahalılığından şi· 
kiyet ve indirilmesini istemiıler· 
dir. Şirket bunu reddedince er

tesi gün bir miting yapılmış, şir
ket hükumetten imdat iıtemiş 

ve çıkan arbedede yedi polis on 
yedi jandarma mecruh düşmüş

tftr. Hadise elan yatışmıı de· 
ğildir. 

Mer•in mai"r·f müdürü 
Merain maarif m üdürü Ali B. 

memuriyetten istifa etmiş ve 
hasta bulunan vı:H!l~sini tedavi 
~ltirmek üzre lstanbula ge\mittir. 

Almanya -
Avusturya 
birliği 

[ Baş makıılcmizden mabat ] 
memleket ayn ayn istiklallerini 

muhafaza etmektedir. Fransanın 
ve bir dereceye kadar İtalyanın 

korktuğu gibi Avusturya siyaıııi 

istiklalini gay bet'lliş değildir. 
Daha sonra bu cevaba şu 

mütalu da ilave edilmektedir: 

Esasen Avrupanın geçirdiği 
ikfoıadi l:uhrana karşı en makul 

çare olarak Avrupa birliği teşkil 
etmek fikrini ıptida ileriye 
süren mösyö Briyan değilrr.idir? 
işle Almanya ile Avusturya 
arasında aktedilen Gümrük mu

kavelesi bu yolda bir Avrupa 

birliğinin de mukaddemesi ola
rak telakki edilebilir. 

Görüliyor ki Almanya ile 

a . ı ı. i. ş !---= 
=======o U ~ E L 

Sebze institüsü 

Bir cevap 
Uşak ıeker fabrikası 

hakkında 

----
Dehşet .Fe?ni ezh~r H nebatat f!lÜteha~~ısı Uşşaklı Hakkı B. s. l'iihat Beyin ce

Alı Rıza Repn bu. s~ne sesı ~ıkmama- \·abına mufassal bir cevap göndermiş 
s~n.a, ne 9eh1r meclısıne, ne mı]let m~c- ise de esasen \'Bziyetin efkan umumi)e Zelzele yerı'ne kuduz 
lısı!le n~mzet olma.mas~na ı-agmen be· nazarrnda tarnzzuh eylediğine kail ol· 
ledıyemız nebatat ı~lenle adamakıllı d - h U k k r b 'k h· k k ·· ki d ld 
mesgul olmağa karar ,·erdi. Ö\"le "Ö· ugumuz u ş.~ :se er a rı .~ .ı a ope er o u 
rü;ü Ot" ' • • ., kında Hakhı Heyın ce\'abının muhım \C 1\1 . 1 (AA) A . 

> · .• .. . . esaslı noktalarını muhtasar surette oer anagua,. . • • - ç .'ile sus~~ 
l tanbulda buyuk hır mey,·a en tıtü cet ekle iktifa edil'Or ve icap ediyor.-a kalmış, ekserısı kudurmuş bırçok ko

sü açılacak. Kadıköyünde de bir mt>y . ~. .· .. ~ . . .' . . ~. pekler sokaklarda boş dolaşmaktadır. 
\'a enstitü~ü kunılacakmıs. ~: 1" ıhat Be).111 k!s.l hıı cernp " 1 ~e~ı- !\füteaddit kim~eler bu kuduz köpekler 

n ·k . 1 d b·ı J f k· K nı ,.e bu mes elenın bu suretle teşrıhıle tarafından ısırılmıstır. Yollaar çıka-
.. ~~ a > e.~ er e .. ı mem. a at a- iktifa olunmasını rica ediyoruz. . ~ 

dıkoyunde boyle muessese zor tutunur 
11 

kk B kt b d b.lh _ .. nlan devrıye kolları sokaklara \'e cad-
A'ibi geliyor. ~ 1 ey. me . ~ un .. ~ ,··~ ~., '1: delere üşüşmüş olan köpekleri öldlir-

Ayol orada sebze hali hile ya~l) ama Uşşaklıların. hı.~ m_ı.~~ 0~ ık~.) uz bı~ Jı. mekte. başka bir kol da öldürülen kö· 
dı. ra sermayenın uç .~ uz hı~ ~ıı a_sına hısse pekleri gömmektedir. Bundan başka 

• • ~ar olduklarını '~ fahnka .ku~t~ynu;- şimdiye kadar 20 kadar yağmacının 
Alman pohslerı ıse bunun enelemırde kendılennın se- bahriye silahendazları tarafından kur-

n·. 'k' .. 1 l .· .. n Al vineceklerini Ye halbuki, şirketin zara- suna dizilmiş olduğu bildirilmiştir. 
• ·~1 1 ı ~u~c c~ >eı 1 ) u~. e 1 .~an rının pek büyük olduğunu ,.e hu işi ya :. . ·· ·· · 

polı ı şehnmızde. Onlar turkce bızım- . .. .. . . . h'b' ··t 11 . 1 Managua, 4 (A.A.) - Sonmuş hır 
kiler almanc abilmedikleri için bizim 1 atan ~usnu nı} e~ sa 1.,.' mu eşe 1 !1s e- volkanın fethasında bulunan küçük bir 
hırsızlar bu vaziyetten pek huylanmı· re !aaı ruz etmenın ~~g.~u .olmadıgı H gölün i!;inde bugün 40 kadın ~amaşır· 
yacaklar. tarıh. k.arıştırı!ırsa buyuk ışle~i ya.rat- cının cesetleri bulunmuştur. Managua 

v 1 1 h ·~ 1 . .. d - mak ıçın edebıyat, hukuk fakuttesı ,.e kadınlarından birroğu ı·amaşırlarını 
ı a nız a man ıı sız aı ına gun og. . · . ·1 · tl k' d "lf" , , 

du demektir! · saııe gı.>t mu a a .• ~~u .un.un ~ez~nu bu gölün kenarında yıkamağı adet edin 
oln~ak IC~P. etmedıgını b!_lgı r~ ~~tı~r~· mişlerdi. Cesetleri bulunan bu zanllı 

Hamursuz kelımelerının mana , .e şumu unu .bı.e: kadınlar. sarsıntıların ~iddetinden gö· 
• rek kullanmaya alışırsak kendımm le düşmüşler n boğulmuslardır • 

Musevı vatandaşlarımızın Hamur- hakkını tecavüz ,.e ittihamlarda hu· · • :.. 
suz haramı i~i~ ! Tanıdık olanl~rı ve lunmaktan korumu~ olduğumu- 1k1 va ru r çarpıştı 
olmıyanlan. bılhassa bu arada şışman zu .,-0· ... ·1u·· ... ·or Bundan son· -.... . v k 4 (AA) t ·1· b 
1 1 t b 'k d · " J • • .... ew • 1.or , .. - ngı ız an· 

o an an e rı e erım. ı·a. iktısadi bfr müessesenin iyi idare dıralr Symor gemiı:ıi dün akşam sahil 
Temiz süt edilip edilmediğinin bilançoda kar \'e muhafazasına mahsus Legare npuıi· 

. . . .. zarar hanesinde görülen rakamlardan le Nancket açıklarında çarpışmış ve 
lz.~ı~ be~edı~~sı hileli sut satanlar· anlaı,ıldığını ve Nihat Bey tarafından batmıştır. Tayfası kurtarılmıştır. 

la muthış hır mucadele açmı~.. takdir edilen 929, 930 senelerinde aca· Symor gemisi ticaret eşyası yüklü bu· 
Şu halde, orada bulunan sporcula- ha eski zararların itfasına gidilip gi- lunuyordu. 

nmıza ne m'-!tıu.!. l~tanbula dönünce- dilmemiş olduğunu ve 92S senesinde Rusların vaziyeti Pndişe 
ye kadar temız sut ıçecekler... 9:tı.ooo lira olan zararın 929 ~enesinde · 

1,optn Jq,,.e lOl:JOO ~:e 930 .~~n~si~de. i~e ı,1:ı1,ooo li· uyandırı vor 

Avusturya gümrük ittihadı mu

kavelesini yaparlarken aynı za
manda hariçten gelebilecek iti

ru tufanlarnıı, protesto yıldı
rımlarını da düşünmüşler, bun

lara karşı daha evvelden siperi

saika hazırlamışlardır! Yapılan 
mukavele gümrük ittihadının 

bütün ıartlarını camidir. Fakat 
her iki memleket aynı şarait 

dairesinde diğer memleketler 
ile müştereken veya münferiden 

mukaveleler akttetmeğe mezun 

.kılınmak suretile itilaf devletleri 
tarafıodan gelebilecek hücumlara 
ka!"şı muhafaza altma alınmıştır! 

raya yukseldıgını bıldırıyor ve şeker " ~ 

1ı--------------......._ istihsalatı artsa hile bu istihsal<ittn şir Roma, 4 (A.A.) - Rusları.n buç-da~ 
k t naf' ol 1 d - • 1 . . konferansında aldıkları ,·azınt cıddıı 

Emellerine birlik olan iki gö· 

nülün birleşmelerine mani olmak 
ne kadar güç olduğunu şu Alman 
ve Avusturya ittihadı meselesi 

pek güzel gösteriyor. Bir kaç 
sene varki Avusturyalılar ile 
Alroanlar her iki memleketin 

lisanlarında olduğu gibi ~anun-
lannda vo \:ca-bi.yç uoull ..... ~ •• .ı. 

birbirlerine yaklaşmağa başladı
lar. Şimdi yeni gümrük muka

velesile bu birleşme iktısadi sa

haya intikal ediyor. 
Fikrimizce aralarında bu ka

dar birlik noktası olan iki mem

leketin siyascten birleşmeleri 
belki ıeklen menedilebilir. Fakat 
beynelmilel hadiselerde ve mü

him zamanlarda birlik hareket 

etmelerinin önüne aeçmek çok 
müşküldür. Bazı Fransız ıazete· 
leri "Almanya ile Avusturyanın 

gümrüklerini birleştirmelerindeki 
ehemmiyet iktısadi noktai nazar
dan değildir. Asıl mühim olan 
cihet bu birleımenin yann 

siyasi birleımiye bir mukaddeme 

olmasıdır.,, diyorlar. Eğer haki
katen korkulan şey Avusturya

lıların Berlindeki Rayiştag mec· 
]isine meb'us göndermeleri ise 

bunun önüne geçilebilir. Fakat 

Berlin ile Viyana aıasındaki 
birlfYtme arzusu bu dereceye 

geldikten sonra Avusturyalıların 
Almanlar ile müşterek bir siya· 
set takip etmeleri için mutlaka 

Rayiştag meclisine Avusturyalı 
meb'us g:tmesi mi lizım gelir? 

.AfLfılHtJ AsuH 

Tevtik Kamiı bey 
Sotya elçisı oluyor 
An karadan bildirildiğine göre 

İstanbul meb'usu ve Muhtelit 

mübadele Komisyonu Türk heyeti 
reisi Tevfik Kamil beyin Sof ya 
elçiliğine tayini takarrür etmiştir. 

'"'~ 
Odaya yazıln11yan ecnebı 

şirketler 
Birçok ecnebi şirketler, birçok 

ihtarlara rağmen odaya yazıima
mışlardır. Bunların ismi bir liste 

halinde hazırlanarak ticaret mü

dürlüğüne verilmiştir. 

Güzel bacak 
müsa bakamızda 

t:t~iki i:ap :rti ... ~nr:'!ö 1f .. me~ e ~s~u~ endişeler uyandırmaktadır. ·Rus mu· 
• . ., , :- } Ul 0.r 'e .şı~ e 1 rahhaslarının Cemiyeti Akvam ile her 

fevkalade bır hey etı umumıye ıçtım,u h · b. lak ·· ebet tesi.c:;' fik 
yaparak şirket sermayesinin dörtte üçü :ıngı ıhr al.f ba v1e mdunkal s .. 1 ı ek 

.. . . . nne mu a ı u un u arı soy enm • 
nul! zayı ~lm~s! dolayı~!!& kanunen şı.r tedir. Rus murahhasları damping hal\ 

H d' k k . ke_tı~ ~asfıyesı ıc~p et~ıli!;ınde ısrar e~ıl kında her hangi bir kafi taahhüde g!· 
e l~e . ~z~~an ~rı· ll_llŞ ıdı. 9~0 ~.e.nesı~~e .>20~ t~n şeke~ ı.,_ rişmek istememişlerdir. Ruslar kendı: 
le11mız1n unmlerı tıhsal edıldıgıne gore netıceı hesabıye. lerince kafi görülecek ihracat şerait• 

Güzel bacak müsahakamızda birinci d~ z~r~r değil kar gör~lmek ica~ ed~r elde. edemedikleri takdirde dampi'?g! 
ve ikinciliği kazanan Nevzat ve Nurten dı. Bız~mle ~eraber efkarı ~mumıye ~r t~tbık ~akkı?ı muhafaza edeceklerın• 
Hanımlardan birincinin bir sene müd k!:t iflas e.dıyor batıyor d!yecekle.rdır. soylemı lerdır . 
detle haftad birer 'ft .k. . . Nıhat Beyın, kampanya kan ,.e şırket ------------, a çı çorap, ı ıncının • .. 1 . d . k Po tada 
bir ~ene müdetle her dört ayda bir bi- kar~ .zararı ay:ı:_ı. şey erdır . emesı ço . s_ 
rer çift iskarpin kazandıklarını yazmıs muglaktır. S. Nıhat Bey bır taraftan p k t . ) . 3 h t 
tık. Nevzat ,.e Nurten Hanımların is~ 9~~.senesind~_kar edildiğini. iddia eyl~ fl C iŞ en IÇIO • .eye 
tedikleri zaman idaremize uğra mala· dıgı halde dıger taraftan .sırket merlı da ha tesk İl edı ldı 
•••••• ı~ .. ~ J~. =- ......... -· '""' .~ ..... ;5. :"" .. "l.

0 

•• • ~ - PaJ<et gUmrugunün ıagvınaan son· 
Mü abakamızn iştirak ederek okuyu yekununu 1137999 iıraya balıg oldugu t d b - l . .. k U e-

·ı · d. A b b k ,.. .. h t ra pos ane e u ış erı gorme z ıv 
culanmızın en çok reylerini kazanan nu 1 an. e. ıy.or. ca a u. ra am ~'~ a ikiser kisilik yedi heyet teşkkül etmiŞ' 
virmi hanımdan yirmisi de kazandık· Beye kafı bır cevap teşkıl edebılıyor . :.. ~ 
İarı hediyeleri almak üzere önümüzde mu? Nihat Bey, bu müessesenin borçlu tı . ki - da bunlarıJt 
ki perşembe, cumartesi \'e pazar gün- olması demek iflasa doğru sürüklenme k. f~fufme~e!.'ın ç~ ~guşn ~eniden ii~ 
leri matbaamıza uğra malıdırlar. si demek değildir diyor bu mütalea a ı 0 ma ıgı a~ ~şı m! . ". 

Gerek güzel bacak birincisine gerek hem doğru hem de yanlıştır. Eğer borç heyet dah~ teşe~ul edılmıştır.. • f1I 
en çok rey alanlardan 18 Nurten ve müe sesenin tediye kabiliyetini aşma- ~?sta. ~d~resı mu~~~latın ~ntızadt 
.ıs B. hanımlara rey ,·eren okuyucula- mıssa doğrudur. Aşmış ise yanlıştır. ve suratı ıçın bazı muhım tedbırler 
rımız arasında ~ekilen k~r'ada aşağıda Şi;ketin sermayesinin nısfına yakm alm~ış_t_ır_. __________ _ 
işimleri yazılı olanlar bırer aylık abo- bir miktarı halk tarafından satın alın- "' 
ne kazanmı~lardır. mış olduğu halde bu yarım milyon Ji. ! i t ~ i t i .J • it ·f ~ ~ · 

Adreslerı .Yaz.ı~ olmı~an okuyuc'-!1~ raya yakın bir varlık mevzuu bahis oh v J V J] · 3 · · 
rımızın on gun ıçınde ~ıze adreslerını maz mı deniliyor. Rakam mukaye~esi r :; ; i I 

bil~O~~~~i~~~~;d~t~iNctstNE de bu doğru olabilir .. Fa.kat hukuki 't: i · 
REY VERENLERDEN kanuni cephede bu ıddıanın kıymctı o· b k' d b J d' 

Ih h. Af ~ B y Besikt mahduttur. Milyonlarını bir elden bir ıyarı e ır e e e ıye 
l\fr~. 111! B an Fe tı·h s"ı·n aş. _ ele aktarma suretile şirkete ikraz et- f ) · t · borsa . .ı.-.acı . - 8 an aga ma- . . . aa ıve 1 ve 

hailesi lmam Niyazi sokağı No 62. mış olanlar ıle o şırkette hı~eda~ olan . :' . . . . . 
Hüseyin Hüsnü B. - Gelibolu ev· ların kanunt haklan, hukukı vazıyetre- Dıyarıbckır muh:ıbirımız ~azıy~ 

kaf veznedarı. u r! arasın~a çok fa!k. vardır. Biri.s}. de- Son günlerde şehrimizde beledı• 
Fahri D. - Edirne lisesi ;; te No 3-"i. !ıklere, ~ı:,anl~ra ıştırak e.tme~ıgı ~·e ye faaliyeti mahsus derecede 
J:o'iruzan B. - Beykoz. ıkraz ettıgı mılyonlannı faızlerıle hır· l k . l . . bit 
A. Bürhan B. - Haydarpaşa demir· tikte istediği zaman kanuni yollarla artmış, yapı aca ış er ıçm . 

yolları memurlarından. tahsil etmek mevkiinde bulmıduğu hal proje hazırlanmıştır. Projede bU• 
Cent n. _ Galata Nişa~tacıyan de diğeri beş altı sene evnl döktüğü hassa asri bir mezbaha inşsfl 

han No 21. 22. ~ .. parasına bugüne kadar .. beş para kar dd l . k }I 
1\1. Muzaffer n. - lıskudar Sultan \'e faiz almamış ,.e bugun de parasını ve umum ca e erın esme taş• 

tepe Yeşilbaş baym 11.: kamilen kaybetmiş rnz~yetinde b~lunu tefrişi ve hassaten büyük reitJ" 
M. S. - Arna,·utkoy Bosfor palas yor. Sonra işin en fecı ve tupenın ~n miz Gazi H. nin burada bulud' 

ta. , çirkini olan noktası da bu perişanlıga .. d 'k t1 riss' 
Sobacı ~a~an Ef. - Adapazarı E- bu akibete uğratılmış olan bu insan- dukları mud etçe ı ame e 

renl~r. caddesı. , . . . . . tara, teşebbüsü yaratan bu adamlara: tahsis kılınan Seman oğlu fi 
F..mır B. - Salıhlı Askerlık şubesı Ef d'l s· , s· · · k t k ki · · · · l ki ~•ı 

h en ı er ..... ız susunuz... ızın şır ·e Pamu köş erının ıstım i efl' 
esap memuru. h kk d ·· .·· 1 k h kk k~ ı' 

18 NURTEN HANIMA REY a ın a soz soy eme a ınız .. yo . t f . . b l d. b"t . p•' 
... ... tur denilmis olmasıdır · Demek sureti- e rışı ve e e ıye u çesıne · 

VERENLERDEN ". ' ·. h k 1· l tısJı 
Avni B. _ Devlet demiryolları fidan le cevabına nıhayet ,·erıyor. mevzu ey e ın ce p ve re tef' 

lıklar fen memuru. Mardin ve Dağ kapularında ~ 
Galip Mitat B. - ~eyk?,Z, Yalıkör,. Istan bul m uhteliti rik edilen iki güzel mcvkiin p•' 
Recep B. - Merdıvenkoy, Erenkoy. b l' 'f - 'b' .. l 11'0' 
Güne~ H. _ Hendek kaymakamı hı- . . a ıne ı ragı gı ı guze ve 

zı. (Üst tarafı 1 ıncı sayıfada him maddeler bulunmaktadır• 
Hacer Bahaet~in Ha!."m - .A?·d~n lzmirliler tehlikeli hücumlara ba~- Belediye icraatından olaralıd.'ı: 

Tabaklı mahallesı 7 Eylul caddesı 11\o Iadılar Bun'l mukabil ı~tanbul kal<'· 1 . k d"k' • 1 palı' 
ıo. · · et erm asap u ~an arına b; 

Mehmet Emin n. - Saitler ticaret. cisi Avni çok güzel kurtarışlar yaptı. leri tel kafeslerle muhafaza tı .-
nesinde Mersin. Devrenin 18 inci dakikasında l\fehme· d v l d d ·-a Jı .. 

48 _ n. HANIMA REY din verdiği bir pası Zeki sıkı bir şutla tın a ve yogurt ar a aı.,.. 1ııf 
VERE~LER kaleye attı ,.e İstanbul takımına ikinci paklı olarak ağaçtan maDJul dıt• 

Osman Hüsnü B. - S.ilihdarağa E sayıyı kazandırdı. J.':ıkat ~;; inci da~: )ar derununda yapıhnakt~ de 
Iektrik fabrikası mühendıs. kada Burhanın kalecı A vnıye \'Crdıgı b ioıı• 

Habip oğlu Süleyman n. - Sirnsta hir geri .pasını Av~i . t~tam.:adı \'e Y~: Ayrıca bu hafta şe. r ot•d' 
tuzcu esnafından. hap yetışerek Jzmırlılerın ılk golunu ticaret borsasının resmı k .,,it 

Saime Nuran Hanım - Kızıltoprak yaptı. da 8 ılmı komiserW e ti• 
Cami sokağı No 19. Kırkıncı dakikada ise Rebiinin çek- y ~ ş. . . g 

.Nebile Nazım H. - Seyrisefain baş tiği bir korneri Fikret kafa ile İzmir B. tayın edılmııtır. j Jl1' 
acentesinde. kale~ine attı. Bu suretle hu mühim m:ı· ~ 

l\hınllim mektepleri musil..i muallimi <:ı da 3 - 1 lstanhul muhteliti kazan- ~ 
A. Y. dı. e 

Sabahat ~I. - Bursa mahkeme ha Hakem oyunu çok iyi idare etti. Ya ilandan jstİ 8 
mamı lbrahım paşa Mkağı No ı . nn beşte askeri mahfelde sporcular 
Hamdi paşa sokağı. şerefine bir çay \'erilecek, Salı günü de ediniz 
~-------------""'lstanbul takımı hareket edecektir. 
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Meb'us namzetliğı için 
Fırka umumi katipliğine 

müracaat ed.enler 

Po!ia Haberleri 

Bir çiftlik kehyası 
öldürüldü 

Ilakırköyü eh armda bir cina,> et ol· 
mu~. He~it Paşa çiftliği J\:lh) a ı Meh. 
met ağa yoldan hayrnnla geçerken pu
sudan atılan hir kur~unl:t ülmüstür. 

tesbit Fırka tarafından 
edilen Istanbul münte

namzetleri bibi sani 
Mehmet ağanm para~ma tamaan 

, .•. . . .. .. • . . öldürüldüğüne hükmellilnıel•tedir. I\'.:ıh 
H. Fırkasına mebus namzctlıgı ıçın duru I• cnt il. ü~ - Dırnnı muha.s('hat rn' 1 öldür<'nler ı ıo r . ·ı 1 · . tabanc'l Şehrimizde müntchıbı sanı 

!'11Üracaat cdennlerdcn lıir "•smının murakıplarından Fuat B. 70 - Tütün ·).~ ':ıımıslar ka<'nlı~ı1a1 ·~ 1
1 ~ 

11

J
1

·ınd~rm~l . ti · • 'kt ısi ı · · t · ı·ı 130(I k d t · h" .. 1. ı· · 'd d • · • • "' ıc ıı. · · umum namzc crının mı arı 1558 - m erını ne-.rc mı:; ı \, a ar U· ın ısan mu g-a mec ı::ıı ı arc azasın an ve milddeiunıunıilik. , ·ı · .· aramakta 
ta~ bu isimler Anknrndn (llakimi)eti Yusuf .Münüı- ll. 71 - Muhtelit r.1üua- dır <'.ını cıı ' ' ' dir. Namzetler fırka tarafından 
1\tılH) refikimiz tnrnfmdnn hir rch el dele ı,omisvonunda mfü•aYiı· ;\litat n. · _ • tama mile lesbit edilmiştir. Bu-
halinde ne:.redilmb e başlanmıştır. llk 7:! - S~bık :-:.:tni\Yi 'umun müd İlrii Sıhhi vede; 
kısm d · gün bu namzetlerden Beykoz, 

ı ~u ur: nccai ll. 7:; - Esbal~ ::;ibınh:ırahi.::ar h 1 
1 - De,·Jet Demiryollanndan, nıeb'u~u l\te 'ut B. 71 - Denizli meclisi Vereın hasta nesi der a Kadıköy, Sarıyer, Adalar, Ba-

avukat Nevruz B .. 2 - Fırka 11. :ıskeri,umumi azasından O ·man B. 7i>-Birinci J 1 kırköy ikinci müııtcbipleri nam-
ad]i hakimi 1 mail B., 3 - Maliye mii· fırka topçu alayı kumandanı Şe\'ket B. <I Ç 1 Cl Ca ( . . . . . . . 
~etti:;;~ ~ man .. ·raı.~t H .•.. 4 - l:'tunbul~ 76 - 'J'rab~o~d~ :n u~kat .ı\l.i_ ltıza B: 7i Umumi Hıfzı ... sıhha mecJi,,i dı.in '<ıli -ıctlerınııı ısımlerını dercedıyoruz. 
~ n~':k~t lluselm l~u:samcttın .B .. 01 - Avul,at ~ıl~nı Il. ı:s-: C.ırC'stın tıca- nıua,ini Fazlı Beyin ri)asetindc ıt)·ıBevkoz ınerkez kazasındö 

HılaJıahmer Beyoglu ::;ulıesınden ret odası rcısı .Mehmet hcmal n. 79 - lık irtimaını \apmı tır tçtimada sch·,ı "' k k R · 
~bdürrazınk Hüsnü B., ~ - mühcndi~ ~uray~ .. <le,ıct az:~"ı_ndan ~laydar Bey rin U'mumi ~ıhhati nıe ~İe-i }!Örii-ül~liis. Beykoz _ ay~a ~mı eşat' 
rn ma~ n. ~ - 1sta_nbul z~ı:ınt mektelJl O - G~~cle kay~1Mkamı R,u~f B. SJ -· ye ayrıca revem hastane,.,inin hir an c·j Adliye mutekaıtlerıııden irfan, 
.. ualhmlerınden Necatı Zıya B. - Sabık Gınç meb u~u Hamdı B. ~:. -- ve! a<·ılmu ı kin belediye ye vilftnt E F 't 1 t bul Umumi 
tuc~ar l~alim Sa~it B. 9 - Sabı~ Ka~- ~rif Feyzi B. s:J - Tırala J,~ymak~nıı btitçeİerinde eHlce tebit edilen· te- cza~ı. erı ' s an . . 
erı me.b u~~ ~~!ut B. 10 - lzmır .orta Kemal B. 1 - ~~n~tk~ale ~umhurıtct sb. masrafı ile daimi nıasrafır.ın meclısı azasından Sadı, beledıye 
~~~tebı mu?uru ._.ercf n. _ı~ -. na<lr· J~:ılk._F.~rl•:_ısı _rcı~t 'clı n. ~·>.:--.. E .. kı~('• Muhakkak 9;n bütçesinden \'erilıne~i doktoru Dr. Hüsnü, Kimyager 

1 
O.} C. H. l• ırka ı ocak rcısı l\lıtat D. hır tutun ınhısarı merkez muduru AY· irin heledivenin nazan dikkatinin cel- H . d" d k D 1 • 

diye azası Fuat, Avukat Tevfik 

Beylerdir. 

Burgazda 
Umumi meclis azasından Sa

dettin Rıza, Muallim Kanm, Sey

risefain zat işleri müdürü Hilmi 

Beylerdir. 

l levbcliadada 
Haseki hastanesi baş hekimi 

Dr. Esa-t, Sabık meclisi umumt 

azasından Hamit Naci, Tüccar

dan Hasan Rıza, Tüccardan Ri
fat Kamil beylerdir. 

Sarı ver kazası n1crke-
" 

zinden sı2 - İstanbul sana.}i müfe~tişi l!· .' a- ni B: s. - Bozöyük Devlet ?rm1!-nları bine karar· nrilmi. tir. ulkı, Bele ~ye o t~ru r. r 
~ r. D. 13 - Ayvalık bcledıyc reısı A. komı~erı il. Rıfat B. '"7 - Ncmh zade ............................................................ fan Mütekaıt Ihsan, ış Bankası 
1 t~hip n. 14-:- Akşehir b~nknsı mii~tiı· Sıtkı n .. s -, Samsun Yilfıyet tabii;~ 14;; -Arnkat A. ı 'üzhet D. 116 - Balı- 1 

d R f t Mablulat mü- Rumelikavağı muhtarı Mustafa 
l·erınden Samı Jtec;at B. l.> - C<'malıye Fahrettın n. ~9 - (İkdam) gnzcte!'ı kesir milli emlak miidürii ..ı\"':"ıh Ham- vezne arı 1 a ' . . H- . Yeninıahalle muhtarı Mehmet 
ı'a) mnknmı Tevfik B. 16 - Şürayi dev· ~ahibi Ali Naci n. di B. "' meyyizi Recai, Makınıst useyın, Emin, Liman şirke•i komserj 
~!.r~aavi ~alre i muav.inl.~rin.den ~eıaı 90 - Samsunda dol.tor:_ Yusuf mı,. 147 _ Sabık E:-;ki,.ehiı· belediye rr- Kimyager Nuri, Şirketi Hayriye 
i • , h. B. l ı - lktı ~t Hkalctı tcftı:. ı.e- met Il. 91 - Bandırma Agır ceza :ızn- i~i Ankara birinci hukuk azasından Ar F , t hlisi e me- Aziz, Tüccardan İsmail Hakkı, 
--~~fı1tat ~· ı. - Şurnyı devle~.mua\m sından .Abdülkadir U. 92 - İstanbul Basri n. 14.: _Piyade 32 inci ala)dnn memuru 1

,' e=ıc_~ a . Y _ • Doktor Mehmet Necdet, Şirketi 
list' . ~ l.ı,!1attm n. 1_9 - ~ınop ~~- kam~iyo hors.a a~ent.~i 1:a?'İp B. ~;} -:- mütekait yüzbaşı Ömer Lütfü R. 119 - muru Cemıl, Muteliaıt Lut~ı, Hayriye enspkektörü Vasıf, is-
lı. Azm! B. -~ -. •. abık Menem<:n •1 

• Tay)are cemıyetı mufettıRı heyetı rcı· Amasrada Fadıl Il. ı:;u - Buı· a tıc.ı ı Paşabahçe muhtarı Yusuf Cemıl, t .. nbul Umumı· Meclisi azasından 
Jile mah em~ ı reısı Mustafa. h.emal si Ca,it n. 9-1 - Esbak Siverek m<'h·u- ret odası ha katibi Ali ll. ı:>ı - Rü u- . _ .. 
n' 2J- - lzmırde. avul at Refı.k Ş,ev~e.~ su Nurettin B. 9;; - Yozgat hukuk mat miifettişi Bul'hanettin n. Deresekı muhtarı Mehmet, Av~ Amca Tevfik, Sarıyer de mektep 
,; 2h-. ~ Anka~a zıra~t mektebı mudüru hfıkimi Refik n. 96 - Kocaeli ilk ted- 1-., _ \skcri b"yt tathı"kat mek- kat Kamil Hikmet, Esbak meb - K:. Tel f · f 
b
''lU ıttıl) B. 23 - Dıvanı muha<;ebat risat müfctti<•i Necip B 97 - Yozrrat . .,_ il~ l . .. ar ' . l d H kk B h' B kk 1 müdürü azım, gra çı ır an, 
aş murakıplarından Emin Hif:ıt n ,,4 t . b :. h .. R f t n 9 .,, tebı mua ım erınden kav makam Alı B. us ar an a ı e ıç, a a Maliye tetkik memuru Şevki, 

- Erbaada avukat R~sim n. 25. :_ gG~~e .~sı aşmı~1 _aHr~!n .. 
3n e99 · E'.· .... :;. 153 -- <W~üs_ane mektupçu u Nazım H. İsmail Hakkı Tahlisiye memur- k ~lii t k' .. . . . umu::-ane va ı ı usnu . . - • ,~ ı:->4 _ Denızlıden Esat n l:i:i _ Kıbrıs • Avu~at Aziz, Sarıyer kayma a-

k ks a ıl Turk ortodoks kılıselen hu· rumda a"ukat }'enaz n. 100 - Emlak C 1•1 • · . .. larından Hikmet Yalıköyü muh- B kd ht 

8
u müşaviri Trivandafilo Ef. 26 _ b·ınkası merkez miidiirü Resnt B. ıoı l~onsolosu . e a B. 1:16 - Gıresun tuc· . ..' . . mı Hüdayi, üyü ere mu an 

•has maarif emini ~abri B '!:1 - Dev· ' K' h' t s· mi.idürÜ Cenıt Il c:ır ''e komısyoncusu .ı\lfıattin n. l:i7 - tarı ıhsan, Muskırat fabrıkası Rıfat, Büyükderede tütüncü N.u-. 
let d . ..... . - - ırc;e ır gaze e. ı . T abzon Fırl·a ·1· d u" N M h n cmfrvolları doktorlarından Refet 102 _ J:.tanhuldn ikamet eden lsmail r · . -. -~1 ayet a~a .ın nn ulll'· veznedarı ami, u tar Mehmet rı, Tüccardan Esat, Balıkçı reısı 

• 28 - Shas nürnunc ha tane i harici J{emal n. ıo::ı _ Kfıhya oğlu th~an n. han Sabıt B. l..ıs - Denızlı fırka aza- B I d' 
~~.~fi ı 'ecdet n. 29 - L\kaf umum 104 _ Balya kaymakamı Ahmet Refik s.ından <loktor Ali Rıza n. 1:>9 _ Deniz ey er ır. .. Halil, Şirketi hayriye memurla
r Udurlüğü avul,atı İhsan B. 30 - \ ' c· n. ıos _çorum ,·ilfiyeti encümeni da- 1ı memleket hastanesi ha~ tahibi 1\1. BeYkoz l\lahnıut Sevket rından Mahmut Nedim, Danyal 
v' n~ta mektebi muallimlerinden En- imi aza ından Necati n. 106 - Mene- Hamdi n. 160 - Girason ~edisi umu· " h" . · '0 oğullarından Mustafa, Tahlisiye 
~tt Remal B. 31 - Temyiz h:ıı;;müddei men heledi) e reic;i Jfonan B. 107 - mi azasından Il~ılil Rifat n. 161 - füıy paşa na l~ esı 11 e 
1':U?1i m!-ln'ini ~Iustaf:ı i\uı~ B. :'2 .- Trm.>;z mahkemesi n.zasından . Abd~I: makam Memduh H. 162- Ordu ağır ce' Mub1ar Hüseyin ağa, Odun müdürü Osman, Hacıyakupzadc 
k Ylnrecı ]!hamı Rccaı n. 3.> - .\\u: Jah B. 10 - Sabık Sıvas beledıye reısı za azasından ~adullal B 16 't- Artt!· • . Ah t Ef M ht ismail, Banka memurlarından 
hat ~alih Şebabettin B. :u-:- M.~ı..tc!n Hayir n. 109 - K. 4 muhasehed i Nu· ''in Maarif müdür·· ,: hb' İ• l6-l _ tüccarı Katıp me ., u ar H · p r d b' · · 
ı~!bıye süvari snbıJ, munllimı l hı c; ın ri n. 110 - I\nstamonu H. fırkası v!- Bursa lise mualli;: .... / /k ı.(IG'l _ Apt ullahEf. Çiftçi Emin ağa, Muhtar ayrı, 0 15 

mü üriycti ırıncı 
t Usnü n. :3;; - Si"a !\afia fen mt'mn- Hhet idnre ı·eisi Hnmdi Il. 111 - An- D . . 1 e' 1 

'. • • 'r . E . Ç'f · Al' şube Md. ibrabim beylerdir. 
ı~ Akil B. 36 - Niğde meJ,tupçu u ırn taİvada a'ukat Ali Haydar B. 112 - Ke~~zl~ f~~~a <ı~sın~an l<~ı:~ :~ı~n Necıp, Çi tçı mm, ı tçı ı, Büvükdere nahivesinde 
h !ti n. 37 - Orclu belediye reisi SC'dık Istanbul şirketler komiseri Fehmi Razi l'to B 
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ercuman .•• ' me t' a- Çiftçi Mustafa efendilerdir. " .... 
{), 'lo ··- 1 ·' ··ıcka·t ı n · "l<an1 · · · · s·· 1 • - evlet demırvoııarı ıca D '-t L"tf' M il' S d · ~~vo - ı •.!!< cue mu , ı ' m.ı ' B. 11:~ - Sılını kaymakamı ulevman .. . . . . . .. .. (.'.> l A l 1 h. . OK or u ı, ua ım a rı, 
a uıh~t n. :Jn - lc:parta meclic:i umumi Memduh n. 114 - • ahık Batı.ım ıkonso- ı·~t mu!ett~ş! Zıh~ı ~·ıs: - Gorele hu :lty \OZ !lcH O U \sa 1 Avukat Yusuf Nuri beyler, ·istahbul 
\~lill1dan Etem B. 40 - Tnr us tUt\in l •t ~ı- />. . kllt Za.l. ·ı kumct tabıbı A.. Zt!k: n. 69 - .Anka- l . . f .. .t 
~"'1rı sa.bık ~üdiırii }\l\1rat B. 41 - ~:ıYil R~ 11Gı:-·~;iim~Siret B. ll~g~ tıı. zi.raat ~1ü<Jüriı ~hy~r n.170 - l\lii na ll)'CSllll ~ Umumi meclisi azasından Husa-
"\'ııklhual!ımlerm~en. nzh B. 12 - :.rntekait deniz miralayı Tevfik B. 118 tekaıt erkanı harbıye rnırnlayı Jlaf~z lstanbul Uumumi M. azasından mettin Pş., Milli saraylar müdürü 
~ttıı8~ Musta~:~ .Ndurı n.,.

1
!3
1
- lt~tAan,.huBI - Sabıl, l\hrdin m~b'usu lbrahim B. mll.all7Iı> -

1 
.. ~danEa r,ırk~nEn·zasından l\bf: Cc Mehmet Ali, Bakkal Kani, Mah- Sezai, Mütekaidini mülkiyeden 

~ ' ı }!mumı:ın en •• c l~l' ! . 119 - Ankara mcclısi umumi azasın- • >. , _ - J~ >~ ı zurunı me u u . . . . • 
tSb 1 ~ccar hız .z:ıde F<',~ı !J· 4.) - dan Az;z B. ı20 _ h:mircle Dr. Ileh~et M. Kemal n. 17:1 _ Dc,·Jct dl'miryolla- kemeı Ashye reıslerınden Samı, Uluköy muhtarı Ali, Avukat 
il, 4~k B~rsa. m~b usu ~luhıttın B::ıh~ Salih n. 121 _ T:ıpu ,.c kadastro mii· n_nd.a mühenclis Muzaffer n. 171 - De Muallim Binbaşı mütekaidi Rem- Hasan Tahsin,Muallim Tevfik beyler 
il ,7 - Emnıyetı umunııycden 1\1 •• \clıl fet•i<ılerindcn 1\1u hc;in B ı·N _Maliye nızlı helediye rci i l\fustafıı !\:ıil B. 17.) . Ş H · · l t M S dı' ı·stanbul me'usu ı'hsan Pı., Komı's-'b~ .. - • ı· · · ... d" .... . . • · ..,_ 1 zı aynye ış eme . a , 
~ki • "as mcc .ısı u~rnmı az .• m. • !1 mufcttıc;ı Fuat B. 12.'3 - Sallık !\lusul stanbuJ cümhuriyet müddeiumumi i ' 
y, rtıijn .. :1~. - ~z~ır rn ıes ... 0satı zır~ı- meh'ucu • ' uri n. 124 _ Çeşmede balık Yuısuf J\enan n. 176 _ Trabzon fırka Posta memurlarından Mehmet yoncu Kazım, Polis müdüriyeti 
ta11i duı;u Abıdın B. ~9 =--- S:ıhıl~ l~ r- ve ünger mütehas ısı ı~ahı i H. 12:l - azasından Azmi B. Ali, Şefik 8. 1ade Sami, Çu- 4 üncü Ş. Md. Daniş, Edirne 
tSb tneb usu lhsan Hamıt n. ·o - dliye müfeW i I\a ım n 1?6 Mn- 177 \ k ı ·tt' . B H 

&,
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ak llarici)e nazırı Mustafa \sım den mi.ihenfüc::i. Rafet R 1~7 .::_ l\lahk~· A ka - ~.tvu atkt:Mu 1t1 
.. ıkn B. 17S

11
-:-. buklu hamalbaşısı Mustafa, e- meb'usu asan Hayri, Müderris 

t _ t . b 1 1. . . "' . H n ra oı a nıe cp ur re mua 11nı d' B h . . D Ş h' L" h . B l M b d l k ··~ zmır c cc ı) e reı ı .:'\CZaı • mci temyiz azasında:ı Te\'fik Nazif ı;, R'fat S· k' n 179 s · ~ · d .1 t b· . le ıye . eKımı r. a ın ı- Bür anettın • er, Ü a e e omis-
la' E. bak Ankarı polic; müdürü J>i. 128 D · l" r · · ı ı: fb' 

1 
o:.'

1 ır · - ..., uraJ 1 e' c .ı::; A • • • • R' d H n;tr ıı. :;3 _ E lınl• Bitlis mch'usu G' - t/nı~ 1 1~9cc ısı:'.\lum~mı >aş1~·1 • 1 ı katibi Saffet B. 1so - Giresunda a\'U· man Ş. Katibı Umumısı eşat yonu azasın an alilPş., Avukat 
t'ticı B • ' ' •I) ase ın · - - · 'lnısa mec ı!'lı U· kat Hasan F'k t B 1 1 l JA t y l Adi" 1 d Y T 1 f H ı·ı T b llıUcırı~ ... :)4 - ~orum po tn ve tcl.;:!raf rnumi nzasından Kudret B. 130 _ Ağac . ' . ~ re ,:, - ı:na a şu- ı maz, ıye memur arın an aşar, e gra memuru a ı , ra -

lti.111 hu 1\1, ~nmı B. :'i - 1\füt<!l:nıt c!·: ı onıma m('(-:lisi umumi kıttibi Hamdi b~sın~en Sı~ıı !~· ~ -.. - l~ob.}e m~~en Avni, Çiftçi Ali, Muallim Lutfi, ya ikinci muhtarı Ahmet, Aya-
l arp mıralııyı O m:ın Senaı H .. ıh Il 131 _ Orman mektebi müderrislerin şırketı komıserı LutCu Akıf B. ıs:. - . . D l d • • t S l'b b I d" 

bllı, tanbul damga müdürü ı,ontrolöı ıi d~n Esat l\luhli B. 132 _ A)°'·aİık {.', Maliye nkaleti tevzi komisyonu rei i Haselı ı Hastane sı r. arın an saga muu an a ı ey er ır. 
:;; Faruki B. H. F. reisi Dr. F. Doğan n. na -kay· ~fustaC~ B. ı ~ - Esb~.k ~iraat m~ste- Dr. Hüseyin, Belediye memur- Ken1erburgaz pahiyesinde 
ı o~k AnJ,aradCum~u,~iyent ~~11< f~r- makam Ra~lf -!Jey 13-t - Samsun ~a.~~ Al~ ~}h~" - o,.~\ulkfuBnun nrzıyat tarından Ata, Voli sahibi Ahmet Belediye reisi sabıkı Hüseyin, 

t~ tr nza~ın an a ız . ,.,_~ - , .a ela Yam:ın o"' u hadri n ta5 - l\fiida- mu errısı met l\ uş a . 186 - Şıl N "f M"' ._ 'J' d M'" t 
--tıb e~~i. :;9 - Kon)a llahnlık im:;. fanyi milliye vekaleti ıhhiye il.inci şu- rayi devlet aza<:ıından Asaf Taliıt n. azı ' . uteırnıcm en um az Kemerburgaz muhtarı İsmail, 
11..~!trırı l\lu~affer Hfımit.n. 60 .. -:.~:ıb~ rn~idürü Dr. miralay n:"ızım n. 136 187 - Harp. a~ademi~i m~~llim.lerin Beylerdır. . • Mubafazamemuru Yusuf, Zürra-
:'\tr js.ba~ zırant mektehı m~du~ıı Kor.hısar _kaymak.amı Saffet R. 137 _den E at Hamı B. 1 s - l\futelcaıt er- Adahr l·nzası nıerkeznıdc dan Yaşar, Zürradan Hüseyin, Su fılmı B. 61 - Esbak Bskı<zehır Yeli B. oglu Avnı n. 138 - Bitli. mu- kanı harbiye mirnlaH :Nuri n. 189 - (. \c .< ~ , z d z 
~~)su Eyüp Sabri B. 6..! - Sıhhiye allimler birliği rei ·i Ali Rıza B. 139 - Ziraat bankası merkezi umumi mü(et- Umumi meclis azasından fa- ürra an, Küçücük ismail, ür-

' ~ti sırma_ mütehn~ısı Necati B. Sab~k I~t~nb•!'. ~e~remini Emin ~: 14~ tişlerinden Halit Ni!-8.mi n. ~~ - Sa- tat, Belediye şu be müdürlerinden radan tramvaycı Mehmet efendi· 
~h ~kara tıcaret zahıre horsasr re·ı Eskıc;ehırın ~ı\l ıhısar H. F. reısı Alı hık İstanbul §ehremını muannı Şükri.i s··ı T' d Basmacı lerdir. 
~ it rı D. G.ı - 8urayı devlet azasın· Hıza B. AH B. 191 - Eskişehir jandarma ku u eyman, uccar an • B k l 1 
t~dUr'·· Sabri B. G:i - l t:ınbul ziraat Ul - Erkani harbiye miralay Fuat mandanı Tur,..ut n. 192 - Sabık Hakk:t :rade izzet, Kimyager muallım a . l r \ öy {3 zası OlCr-
f~tı ':n A. Tahsin B._ 16 - Hopa zira·ı· Zir~ n. U2 .-: Eskişehir ('. it. F ... vila- ri valisi Ilalhn n. 194 ::- ~orum meb- Mehmt:t Ali, Kaza l<aymakamı Ha~- kezinde . 
~ emuru Uernzı U. yet ıdare reısı O rnan B 143 -1\foteka usu abıkı Sıddık B. 1!).r-Sl\·erek meb· . Ad b I d' b k~fb" d · t ft h 

fa ti Uzunköprü belediye rei i l\ln it binbaşı Ce\'at Il. 144 - Temyiz rnah- usu sabıkı Kadri n. 196 - Sabık Mu rı, alar e e ıye • aş. a 1 1 istanbul bele iyesı e iş ey-
• 1\8 - Karaman 1 bankası mü·lkeme i ceza dairesi azac;ından Nazmi B. meb'usu Ali Hı:t.a B. Salahattin. Esbak cemıyelı bele- H.ilıfen ~ıı\ıfa\I çeviriniz) 

, .!_efrika numarası: 100 rını tasa'"·ura mecburdurlar. Teslim ben orduya avdet et~iyeceğim. Ludvig ı.a"kttini ~ıkarıyor. Haşin nu tetkik ediyor. ~azarı_nda öyle m_e-
qrı edilmesi icap eden bazı füıhJan a tr- Şorse diyor ki: bir tavırla: yus bir aı·zu eseri rnr kı. On.u tazıp 
~· •Garp cephes•nde .. ,. müellfii mı)ar •• Bununla vatanı kuı1arabile· - Hakkın ·mr.. _ Ernst insan tomurcuklanmı-;;; eden şeyi hemen anlıyorum. Elıne ~0•· 

•h Harit1 Remaıgue ceklerini zannediyorlar. Halbuki :';U Z!\ .'onra ötekine cıkı ıyor: fidanları ve genç kadınları eyredel'- la bir kadeh tutuşturuyorum.. Içıyo. 
manda birka~ kilometrelik bir hatta _ Bırnk şunu ~rahat be Yoksa se· ken hir vakitler lJir insan karnına sün- ru..-d İçiyoruz. N.ihayet ~trafımızd~· 
bir hafta harbedebil.me~ ~çin. yalnı7: ni pi~man ederim .. Asıl ca ... us . e;1 in ... gü snpladığını hir türlü kabul etme!;; kileri tefrik edemıyecek hır hale gelı-
~~p~u _olarak n~ıl b~r. kuv\ et ıcap ettı Kac zamandJJ" enden şüpheleniyo- i temiyor. Onları yapan mut inim ben yoru7.. * * ı:: 
gını bır cocuk bıle bılır. rum.. değilim ba~kasında Ernst.. • . 

Fakat bunların gayesi ) ~k; maksat 'ralim meydanını serian geçerek kır Cernp ,·crmiyo~um. Omuzlarımdan . Kı~lanın kırmızı ~.u1~lah hına d eh-
ları vatanı kurtarmaktan zıyade harp mızı duvarlar boyunca uzaklaşıyorum. tutarak clt-v:ım <'dl) or: . . rın kenar~n~adır •. ~el. l~ ,mey anını 
oyunundan mahrum kalmamaktır. BI- Burava niçin J.:elmis olduğumu bile i- - Hazan tel,rar muharebeye gırış- ym·a., ).'l\U;;o geçı) 01.~z. I encereden 
!erindeki bir iki düzüne tüfeği sakla- hata 'edemiyorum. Birdenbire havatm tiğim riiyasını ~örüyorum. O 'akit yata~lar sarkıyor. .Guneşe ~aı:şı a ·ıl
mak kaygusile bilfıins:ıf öldihürler "..'e damarlarımda ::;iddetle nkmağa bu-~ladı ne haller geçirdiğimi bil en. Bu hiç ... el nıı~ar .. ,~old:1 fan tın ~ar. ::Sa~da ah-
hir de müntekim sıfatını takınırlar. ğını duyuyoruıl1. Kırlangıçlar semada nin bac::ına geli~Ot' mu? zıaskcı. rıesıı rnlu~U)Or H~~ ~r~ra 

Oto soruyor: ucuyorlar. Şaşkın IJir halde duru.) O· - Su.s Ludvıg .. Ali.ah. :ış!cına sus.. ~ıl~ı:;- e\. a ~~ m~\nk~at ~onullul.~-
- :\a ıl gidip kaydolmuyor musun? rum. Hayatı imdi idrak ediyorum. tcq Rengı },açmıştı. lkımız. d~ ~arşı.ilk· rın.k.t>dedıldıklerı odanm )Olunu gos 
Elini ıkıyorum. Ve ba:;;~mı nefi m~- mi ate li IJir faaliyet. sanki beklen il- Jı dur~yoruz. lkimizde bıtkınız. Dıyo- tcrıf> 0[j· l • ·d . . . • 

kamında allıvorum. Lakayıt hır mez bir sa:ıclct snrıvor... rum kı: . e 1 ~z 0 e !.'1c_._ın \e ter kokuJor. 
tanrla cubuğu~u ·iJkerek diyor ki: · · _ Ha) di r;abul, llolandiŞl' Dıhey_c Hava agır 'c kuflu. Yarı zülrnet kin-

- öyle ... ~anki kaydol. an da ne kar . gidelim. Paha paınm Hır. Or~~d~ "~~I de lıoş d~lapların kapılan aralık du-
eclecek in .. Av,·az kasap hep bir he- (98 numaralı te!rıkamızın sonum~ 7.urnıı sarhoş oluruz. Barın gurultu- ruyor . • ı~rba~~a,·u · yanımızdan geçi-

tah k . • :sap.. • vt• 99 numaralı tefrıkamızın baş tarafı· lü muhitinde narı ile kar.~ılı!şıyornz. yor. h.ayıt ~aıre:sinin yanında bir a • 

1 
ta İltic:l~ıyo!·um._~a ıl oldu d: Bu :sırada uzun boylu bir herif ba- na gelecek o~an parça s~~l olarak. ?krı Yanında ı;ırmal.~ ı,a ~etlı .. h!.r ~~~ın ker kalahalıgı var. Bunlardan birine 

.ttı., il debılecegım zannına ka- nu doğru yürüyerek eli~ or ki: manıı olduglf11d11~ b_ugun . '!ıaalıtıznı· \ar. Anton l?!f.mert ılc goru tugum soruyo~·~ı~: 
t'(i he'::;~ı harbin adeta hir kari- _..::en burava ca u. luk etmeye dcrcctm~~teyırz. Rarılerfmızın bu p~ı·- akşam farkettıgını l\adın. <? ~aman- - Gıclıp ka.}dolabilir miyim? 
rutrtıu e makineleşmi" hakilm· mi g<'ldin? • ça ın_evlmne koyarak okumalarını rı<'a danheri neler neler oldu. _f3ımdı artık Beni yukarıdan aşağı süzüyor ve 
~ ~a.rit:e.~t!!!rd(..ı 1 .ürekkep acık· ce,np Hri)orum: ederız.) Jrndınrn na~rr .. d~ l,ıymetı kalm":dı. alaycı bir ta\lrla diyor ki: 
1Sırı llıütturu ... Bunlar .}a.,ı)nhil· - Yok canım .. Fakat lıir onbaşıya lı)or. l\adınlar alaca haranlık içinJelldyorıı:t~ Bır ~uku~ .anınd~ l~ud~ıgt - ı·c o .. Ananın kucağından ,eııi 

enıadi) en harpte oldukla :scl:Lm durmak icap ettiği müddetçe ko~arak gülüi'Ü.> orlar, bakıyorum. Gozlcrmı kadına dıkmı~ o mi çıktın lıe !.. • 
(Bitmedi). 



•4 ~ 6 - VAKiT 6 NiSAN 1931 
eti mGdOril Tevfik, Bakırköy ka
zalı kaymakamı Fehmi, İstanbul 
Umumi M. azasından Kemal, iı
tanbul Umumi M. azasından Ga· 
Jip Bahtiyar, Birinci Noter Eşref, 
Sabık rusumat müdürlerinden 
Sait, Haseki hastanesi Dr. ların· 
dan Naşit, Avukat Abdülkadir, 
Sabık cemiyeti belediye azası 
Hayrı, Maarif U. müfettişlerin

den Salih Zeki, Nukut ve eı
ham borsası M. d. Hasan Tah· 
•İn, İstanbul belediye avukatla
nndari Rami, İstanbul ticareti 
dahiliye gümrilğ6 batkitibi Ah· 
sen Ziya, Yüksek mektepler mu· 
hasebecisi ihsan. Bez fabrikası 
mtldürü Fazlı, Mütekait binba
plardan Kadri, Kayıeri meb'usu 
Ferit, Mühendis Fahri Hüauü, 
Belediye temizlik itleri M. Meh· 
met Ali, Şark demiryollan H. 
mütaviri Zeki, Barut inhisari 
murahhas azası Vasfi, Bakırköy 
sabık belediye M. ihsan, Bez 
fabrikası itletme M. Osman, Oı
maniye kariyesinden zürra Sadık 
Oımanive kariyesi muhtarl Ali 
beylerdir. 

Alahn1ut B. nahiyesinde 
Haznedar çiftliği sahibi fabri· 

katar Hüseyin, Mahmutbey na· 
laiyeıinde zOrradan Mümin, F. 
AYHköyde zOrradan Pehlivan 
Aptullah, Çıfıtburgaz karyesinde 
zOrradan Haaan, ikitelli karye
sinde tlkcar ve zürra Fahri, 
Şamlar karyesinde zOrradan Ha
fiz Zeynel, Mahmutbey nahiyesi 
muhtarı HOseyin, Mahmutbey 
nahiyesi tahrirat kitibi Münfir 
beylerdir. 

Yeşilköy nahiyesinde 
İstanbul Ur.ıumi meclisi aı.a-

11ndan Ali Rıza, Bakırköy bele
diyesi Dr. !arından Sait, İstanbul 
belediyesi fen itleri Md. Ziya, 
Mühendis S1rrı, Banka mildilr
lerinden Mahmut Ferit, Borsacı 
Refik, Zürradan çiftlik ·sahibi 
Sabri, Sabık belediye azası Hay
rettin Nedim. Safra köyünden 
zllrradan Refik, Çekmece köylln
den zOrradan Ali Kasım, Müte
kaidiai askeriyeden tOccar Ham
di, FiruıkCSy muhtarı Kadri bey· 
lerdir. 

Kadıköy merkezi 
iltanbul meb'uau Hakkı Şinuı 
,.... iat. Umumi Meclisi azasın· 
dua Selih Cimcoz, İstanbul 
umumi meclisi azasından Reşat, 
iat. liacai sabık ikinci müdürü 
Hamit, Aahabı emlakten Kasım 
Cimcoz, Avukat Omer Faruki, 
Tıp faklUteai mOderrialerioden 
Ne.pt Ômer, Miralay mütekait· 
leriaclen Şeyi, T6tüo iobiaan 
memurlarından Cemal, Müderris 
doktor Hamdi Suat, Tıp fakül· 
lesi müderrislerinden Kemal Ce
nap, Doktor izzettin, Zahire bor· 
1ası azaımdan Aaımzade Nuri, 
YDbek Ticareti bahriye mektebi 
muallimlerinden Niyaıi Tevfik, 
Kachk6y tütün inhisarı dfpo Md. 
Abf, Kaymakam mlltekaidi Mu
hittin, iıL poliı müdilr muavini 
HOsnü, İstanbul Ticaret ve sa• 
nlyi odası umumi kitibi Vehbi, 
Kadıköy noteri Fuat, Doktor 
Rifat Cafer, Avukat Sırn Celil, 
Maliye memurlujundan miltekait 
Rauf, Kadak6y ııtma mücadele 
Ra. Dr. Asım, Avukat Ramiz, 
Muallim Ubeyit, Rüsumat me· 
mwlarmdan Sadık, Rıhtım , :r
keti memurlarından Hilmi, Ka· 
cbklJ kaza11 kaymakamı ibrabim, 
Kaclak&y telgraf memurlanndan 
Fikri, Temyiz mahkemesi aza· 
bğınc:lan mütekait Refik, Esbak 
meb'ualardan t&ccar ROıtD, Mü
tekait k&Jmakam YOmni, D. D. 
Y. Abık mlifettişlerindea Ab-

Grafoloji mlltehassıaıauz ceT6p veriyor 

200 - Dürüstsünüz. Kararlarınızda 205 - Az asabistniz. Hassaaiyetiniz 

r;_~ AKIT•~:ı 
~~~~ ~~~!!:!J 

lstanbulun merkezinde- iki o· 
dı hir sofa \ c bir helidad miirekkep 
gayer güneşli ve hl vad~r Lir daire kira 
Jı kur. Odalardan biri ~aye t hu} tik tur 
idarehane \'ey• muayenehane ittihazını 

da eherişlidir. Şerait m ü~ıı irtir. Galara 
posta kuruı-u 34 Benrubi adrr:ıinc mü 
racut. 

6'/J9 eb'adında - Camla çalışna 
bir fototrtl makinul iMcniyor. Galata 
po•ıa kutusu 34 V. Bt-nrııhi adra~ine 

marka ve <on fiıtın hıld irilmr~i 
acul, isteklerinizde milbalijayı senr, !>İzi yanlışlıklara sevkedecek kaddr 
hassas. hususi hayatında biraz asabi, mübalağalı değildir. Ameli işlere daha 
iş adamı hususiyetleı·int haiz, az kana fazla iıtidadınız ,·ar. intizamdan ho~- -------------
atkar. görüıleri hakikiye yakın, kinsi1 .. lanırsınız. Dikkatiniz de fena detll. Arayıp ta bulamadığımı -
biraz müves\•is, nefsine az emin fakat fok okumanız n çok tecrübe girmeniz 
muhitine çabuk intıbak edebilen biril'ii· lazımdır. Umumiyetle samimi ,.e iyi !'ıi Türkçe ,·cya f''ransızt·a ,·eyıhut hcrhan· 
niz. 1'akip kudretiniz ,..... risiniz. Nikblnıiniz. ~i bir kitap hakkındı malumat almak, 

201 - Ameli taraflannız kunetli- 206 - Siz de o kadar (205) numaralı ucuz bir fiaılı elJe ermek isıe•:.cniz J, 
dir. Hassasiyetiniz az fakat k:\fidil'. karaktere yakınsınız ki cayı dikkat bu· tanbul, Gıl~t3 P. 1\. 34 \'. Bcnrubi ad· 
Emellerinizde mütevazısınız. Hayatı luyorum. DikatlisiniL Nikbin, çalışmak rc:tine yaıını ı. Mıltlmat almak i~ti~ enler 
hususiyenizde de müte,·azıs11uz. Kana· tan haz alabilecek hasusleyt ve istidat· 
atkarsınız. Asabiyetinizi, iş hayatınıza lara sahip, birisiniz. ycyı fiat soranlar mektuplarına, lstanbul 
karışt1rmazsınız. Görüşlerinizde menfa 207 - (Ankara poata kutusu 102).. için 4 'c taşra için 6 kuru~l uk hir pul 
ate daha mütemayilsfnfz. Nikbinainiz HuHBI cevap vermeyiz. imzanızın leffctmelidirler 
niz. Teenniyi se\·ersiniz. Hayalleriniz ilk harflerinden keaerek nefrediyoruz. ------------
yok. Çalışkansınız. inatçı olmamanıın Dürüst. çalışkan, dikkatli. muntaun•, Emlikin·zi satmak yahut kira· 
ratmen biraz kendinize yapılmış her büyük emellere bağlı, hassasiyetini an lamak _ Trım\'a)a. iskele\. c, şimen· 
hangi bir şeyi unutmamak tarafınız cak faydalı olarak kullaaabilen, irade 
nır. sine tabi, nef&ine emin, biraz miite- difcre rakın olanlar miıreccıohtır müra· 

202 - 1\f Uteredditslnlz. Kararlarınız vazı, muhitine lntıbak edeınfyen fakat cutl• kayıt ctıiriniz. 
da acul ,.e hareketlerinizde ağnısm114 ikna kablllyetlerine sahip, takip fikri ı~tınhu' Dördüncti \"alcı fhın içinde 
HusasiyetU.iz ekseriya sinirlerinizle ıahibi, kinsiı. menfaatlerini ınüdrik, lJ:\IO~h:OL 
de birleşir. Görii§lerlnizde ya fazla Vl'· umumiyetle iyi hflkatler edlnmit biri· ----- ----------
ya noksan kıymet vermek zafınızdır. siniz. Bu karakterlere ısahip ol~"!iunu 

Kanaatklnınız. u. ıöre muvaffak olmamanız ıçın se-
Çalışmaktan çekinmez fakat çabuk bep yoktur. Eğer deiilseaiz hayatl&;rı: 

yorulursunuz. Nefsinize de etrafınızil nı kazanmış insanlann prenaiplerını 
da emniyetiniz azdır. tatbik ediniz. 

203 - Asabi karakteriniz var. Ptk 20S - DUrUst karakteJ"f niz var. Has 

Memurlara veresiye - Fabrika 
fiyatına elbiselik kumaşlar, taşrıdan ıalep 
\ ukuunda mektup içine al rı kuruşluk pul 
!.onulur~• kuma~ numunesi meccanen 
gonderilir. 

lstanbul Dürdüncü \ 'alqfhan içinde 
u~ıo~"oı .. 

öyle dikkate ve intizama bağlı deiilsi· 1ıassınız. Çalı~maktan ho§J&ndıfınrz gf · 
niz. Jla!!lsctHiyetini7. size kafi olacak ka- bi bağlı bulunduğaauz işte de muvaf · 
dardır. Kararlannızda seri ve muakkip fak olmafa namzet birisiniz. Ameli 
siniz. Takip fikri sizi epeyce tecrübelJ tarallannızla fikir taraflannızı bir- --p-----------
biri yapmıştır. Ne nikbin ne bedhinsi· leşttrditiniı muhakkatır. Nfkbfnılnl7.. ara - r: mlakinizi SATARIZ ~·
niz. Çalışmak tarafınız o kadar emni· Bazan bedbin olmak tehlikesi geçirlrsi· hut l\iRA \' r\ vcriri1~ PAR \YA ihri) acı· 
yetbahş değildir. Daha fazla sakin me· nlz. Slıin kendi kendinizi yaalrt telki· nız u rsa hissesiz i~e bir !enelik bedeli 
ısaiden hoşlanırsınız. Kindar değilsi· ninizdir. Emelleriniz mUtevazıdır. ica·ı kadar ipotek suretile PARA IKR.\Z 
niz. Fakat izzeti nefiı işlerinde çok lsteklemize az erişmiı olmak sizi bir edilir. 
hassassınız. Sizde çile çekmit insanla- aı mütevekkil Ye sahur yapmııtır. 
rın bir mUtenkkllane nlkbinliğf Tar. Halbuki çok iyi ve kuvvetli taraflan· Jstapbul dördüncü \'aJ.ılhan içinde 
Pek kalabalıktan hoşlanmazsınız. nız var. Kininiz Yok. Rahim n ~fik· U N 1 O ~ K O L 

20.& - Kendinize büyük emniyet ta- 11iniz. .. . . 
şıyan, çalışkan, dürüst birisiniz. Has· imzalarını l/Ölld.~ren kari!erinıızt-: 
sassmız. Bazı noktalarda asabınıza tev 1 - Huıust cevap veremeyıı. 
dii nef&edeniniz. Fakat tkMriya irade 2 - Jmzalarını11 ıiyah mürekkeple 
..-.. •WM.-.. Glri ... ı;,.ts• Mıkitey we miilllkila _.14up. luMlu:...k~iUL .ak~ 
daha yakınsın11. Fakat çok kıymet ,.,. ınz. 
rilmiyen seye çok, ,·erilmesi icap edt·· 3 - 'reka-ar lmıa glndermefe IUzum 
ne de az kwmet verirsiniz. yoktur. Her gdn 9, 10 imzaya ce\·ap ,.e 

Muhitinİze o kadar itimadınız yok· riyoruz. Sıralar1 gelince hn irnıanın 
tur. Kararlannızda aculsunuz. cevabı neşrolunacaktır. 

Mütereddit değtlsini7 .. Ha:ratınııdaj 4 - Bir kiğıt üzerine blrka~ imza 
muvaffak olmamanız icin sebep yok. atlldıfı zaınan imzalar arasında •pe~· 
Muntazam adamsmız. • ce yer bırakmak ieap eder. 

dOrrezzak, Miralay mfttekaitlerin- Tücc1rdan Haaip, MUtekaidlnden 
den Ahmet Nadir, Müze ıabık Maıhar, BaıvekAlet hazinei evrak 
başmemurlarmdan Hacı Ahmet, , memurlar1ndan Niyazi, Doktor 
İstanbul meb'uıu Hamdullah iıkender, Sabık belediye azasın· 
Suphi, MiralaJ mOtelraidi Saffet, dan Refet, Biabıt1 mltekaidi 
İstanbul Umumi meclis azaım· ROftU, Awkat Arif Mustafa B. ler 

dan Suphi, Tnccardan Alimzade Errnköyünde 
Ziya, ROaamat memurlanndan Malatya meb 'uıu V a11f, Kaddc6y 
Ekrem, Sabık rllaüm•t m~mur· evkaf memuru Hayri, istaabul 
lanndan Arif, Tıp falcOltesi mO· Umumi mecliıl azasından Cemal, 
derrislerinden Dr. Saim Ali, TDccardan Cemil, Sıvaı meh'uau 
Binbaşı mlitekaidi Ali Haydar, Şe1111ettin, iıtan~l belediyesi 
iıtanbul Umumt mecliı azaıındaa iatatiıtik ve netrıyat mldOrO 
Methi, Evkaf milhendialerinden Tarik Ziya, istanbul meb'uıu 
Faruk, Doktor Nurettin, Eabak Nwettin Ali, Ereok6y Kız litui 
valilerden Azmi Ômer, Binbap m8dörtl Mahir, Kıptaa Mutafa, 

Erzincan meb'usu Aziz Samih, 
mütekaidi Nurettin, Belediye reiı Doktor Vaafi, Tilccardaa Omer, 
muavini Hamit, Galataaaray mu· Tıp fak&lteai reiıi dolctar Temle 
allimlerinden Mustafa, MOtekait Recep, Davutpafa Orta mektep 
zabitandan Kenan, Belediye me· mildOrll ZtibtO B. Jer. 
murluj'undao miMekait Emin, Yaluvada 
Tlkcardan Kerimzade Şakir, Yaluvada mOntebibi ADİ inti· 
MObendis Ziya, Devlet Demir· habatı bit111if, 29 Ht Hçilmiftir. 
yollan memurlarından Haydar, Defterlerde t .. bit edilen bütün 
Mtıtekait zabitandan Nizamettin, mDntehlbi eneller reye ittirak 
Osmanlı Bankası mecliti idare etmiıler ve reylerini Halle fırkası 
aza11ndan ROknettin, Avukat oamıeUerine verm:ılerdir. Şeb· 
Hamdi Halim, Avukat Nazım rimiıde oldutu gibi mllbekatta 
iızet, Seyri8efain ifletme müdOrO da 8 nisanda mOntehibi .. nı hı· 
BUrbanettin Beyler. tihababna bqlanacaktar. 

Çatalcada 11251 kiti 87, Kar• 
Kızıl Toprakta talda 3921 kiti 30, Şilede 3849 

Esbak İstanbul valili Eut pap, k;ti 31, Silinide 5686 kifi 47 
Ka_yıe.ri meb 'uıu BOrhanettin, mlintehibi aani .ec:ecektir. 
Ashabı emlikten Naci Ah, Ana· Fırk~~aa , 
kıt Hamit, Ashabı ernlAkten Ali ec,·det Kcrin1 8. Anka-
Haydar, TOccar ve komisyonca ra}·a gitti 
Rıdvan Halil, Baytar mektebi Halk fJrk111 villy~t idare 
r ektörli Halit, Aıhaln emlAkten heyeti reisi CeYdet Kea im Bey 
Kemal, Betinci ilk mektep mO· dan alcıam daYet liıerine Ana· 
dUrll Tabir, C6mburiyet Orta• raya tlt•iftir. ilci ,e.a bldıkt•n 
mektep muallimi Cemalettin, sonra d6aecektir. 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
Marmarayı ne1aretli 9 num:ıralı beş oda 
~Oftc:mlTAtlı llflf'cctl~t 'lt!lfıtf r 'ımnt 
&ıtılıktır. içindekilere mtı~ncaat. 
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1 Mıhkeme ve tere ııAnlırı 1 
hıanbul ikinci icra memurluğundan 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
satılması mukarrer bir adet iki 
parçadan ibaret hurda istim ma· 
kinası ile bir miktar bırdavattan 
ibaret olan malzeme 9 • 4 • 93 l 
tarihine mllsadif perıcmbe ıünü 
saat 12 den 13 buçuğa kadar 
Galatada Arap camii yemeniciler 
ıokaiında No. 14 dilkkinda bil· 
müzayede sablıcaiından talip 
olanlar ,On ve saati mezktlrda 
mahallinde hazır bulunacak me
muruna 93().5685 dosya numa
rasile mDracaat etmeleri illo 
olunur. 

t•ıtlb icra memurlutuada~ 
Hasan Ef. ile Osman Ef. nin 

fl)'IU mOtaaarrıf olduklın Ka
ra,OmrUkte Keçecilerde Sofalı
~qme S. 129, 131 No. larla mu
rakkam dokuz oda ilci sandık 
odaaa ve eıçarı mDsmireyi havi 
maa bahçe iki b6lilklü bir bap 
hanenin izalei ıuyuu zımnında 
fllruhtu kararfir olduj'undan ve 
Mayısın 7·5-931 inci Perıembe 
ftinl 1aat 13 te aleni arttırması 
icra kı!anacafından talip kıymeti 
muharameneıi olan 1000 Jiranm 
% 10 nu niıbetinde pey alcçui 
•e 93 l · 2033 No. ile müracaat 
eylemeleri ilin o~unur. 
-~--~~-~~~-----

Beyotlu 2 inci Sulh hukukundan; 
Maddei Şevket bey tarafın

dan Şiılide F erik&ylinde Sadıç 
aokaimda 25 numaralı hanede 
mukim Madam Elvina •ereaesi 
aleyhine ikame eylediii izaleyi 
ıuyu davJaanm cari muhakeme· 
eiacle varnenin halen ikamet
ılhının meçhul bulunması ha· 
Hbile bittalep l S ıiln müddetle 
lllnea tel>litat icraaına karar 

VAKIT'm 
PazarteJt 6 
Ni~an fJJt 

Zilhade 

1349 
Bu geceki Ay 

Uünefln ao~~u :i.37 - batşı: 18.39 

Namu vakitleri 
:)abah Ofl• ikindi 4qam Yat• lmeals 

4. ıo . ıı, 1 1 ıs,55 H!.J<ı 20.12 :ı.sı 

o Bulmaca 

DilnkiJ bulmacamızın hal 
ledılmi~ ~ekli 

1 2 3 4 5 o 7 8 9 10 ] 
1 ~ • . 
2 - = .=11 - =ı= lll:ı-
! _ !il __ tll'_IJ_t-''= 
s ~-il=- =- ii __ 
6 • 
7 
8 
9 
ıc 

lJ .__._._.._ ......... _...,I 
Bug'flnhü bulmtıcamız 

Soldan saşa Ye yukarıdan aşağı: 
1 - Zahmet (4) , yanan (3), n' 

(Z) 
2 - 11/ülk (3), mani (3) , ı•crmclc ( 
3 - le(mıp (41, lali (4J 
4. - Erkek (4), kiymetli bir taı (4: 
5 - Baş (4) , bağırsaklar (3) 
6 - Gemi (;)), b fr millet ';;) 
7 - Cet (3) , şart edatı (2), adet ( 
8 - N efi edatı (2), L (2) 
9 - Sandal iye (7 ) , T (2) 

10 - Beygir (2) , yapmak (4) , IC'~ 
(3) 
11- Doğruluk ( 10) 

----~----------------------------ı lfl atbaamıza gelen eserler: 
~ 

Röneıantl 
Müellifi: 

Kont d6 Gobino 
• Fran~ız akademisi car:ıfındın "Bord 
miik:ifııtını almış olan bu kıymettar ki 

Sudi kitapaneıi 
rarafınd:ın tabolunmuştur. 413 büyiık 
yıf:tlık hu e(crin fh an .. 2.,, liradır. 

Kiralık hane 
Niıantaşında T eşvikiyee Ca 

arkasında çınar sokağında 
No. lu hane kirabkbr. Bet 
lı, iki sofalı, daraçalı, Ylilİ D 

retli, tulumbah, elektrikli ve l_ 
nit bahçelidir. Görmek ve · ı 
rüşmek istiyeolerio mezkur hll".' 

.. ~! .. :~.~! .. ~~.~~.~.!!!~~~!'·~ 
verilerek mahkeme 25 ~ 
931 tarihine milsadif Cum~ 
gUnü aaat 10,30 da talik k~ 
olduğundan yevm ve saati~ 
kurda bizzat mahkemede ~ 
bulunmadığı ve yahut bit ·JI 
gönderilmediği takdirde ~ 
le emenin gıyaben rüyet ~ 
tebliğ makamma kaim f/(";. 

Ozere ilin olunur. 

lstınbul 3 üncü icrasından: 

Bir borcun ödenmeıi -~ 11: 
cuz ve paraya çevriJ111C...-_, JI 
rar verilmit olan tablD~ tJ 
bin kilo vejetalin ~ 
nisan 931 cumarte1i ~ 
1 O da Cibalide fener ca~ 
No. 1 C6, 108 değirmen~ 
açık artırma ıuretile • 
dan talip olanların 111 
memuruna mOracaatla" 
olunur. 



' 

Emniyet sandığı 
emliik müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Mcrhunabn cins ve nev'!le 

Müzayede Hcıap 
bedeli lira No. mevki ve müştemilat. 

527 16443 Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinde Mektep 
sokağında eski 30,30 ve yeni 36,1 No. h 
yüz altmış arşın hisse üzerinde ahşap iki 
buçuk katta bir dört oda, biri küçük ....,,_ 
mak üzre iki sofa, bir mutfak, diğeri üç 
oda, bir antre, haricinde bir küçük mut-. 

eorc; unun 
ıs mı 

fağı ha\'İ yeni iki hanenin tamamı. Nuğınan ağa 
\840 19256 Eyüpte Kızılmescit maballesidde Balcıyo

kuşu sokağında eski ve yeni 12 No. lı yüz 
altmış arşın arsa üzerinde ahşap dört kat-
ta on iki oda, dört sofa, bir mutfak, dört 
kuyu iki bin üç yüz elli bir arşın bahçeyi • 
havi hir hanenin tamamı. Mehmet Cemil B. Saniye H. 

665 19365 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde eski 
Bülbülderesi ve yeni Vitne sokağında es
ki 6 mükerrer ve yeni 24 - 26 No. lı yüz 
bir arşın arsa üzerinde kagir bir katta üç 
oda ve altında bir dükkanı havi harap bir 
h~nenin tamamı. Mehmet ve Veysel ağalar 

8659 19791 Fatilite Dülgerzade mahallesinde nalbant 
sokı:ığında eski 23, 25, 27, 29 ve yeni 15, 
15-1, 15-217, 19 No. lı üç yüz arşın arsa 
üzerinde kirgir iki katta beşerden on oda, 
birer sofa, birer mutfak, birer sarnıç, bi
rer taşlık altmda iki dükkan mukaddema 
yüz yirmi arşın arsa üzerindt; salhane ve 
odalar ve elyevm iki yüz elli arşın arsa 
üzerinde kargir üç katta altı oda, altı sofa 
ve dört yüz sekiz arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Muharrem B. veFatma H. 

595 20036 Üsküdarda Rum Mehmet Pa,a mahc.llesin
de uncular sokağında eski 57, ve yeni 73 
75, No. h biri yüz otuz iki arşın üzerinde 
ahşap üç buçuk katta altı oda, bir &ofa, 
bir taşlık, bir mutfak ve diğeri seksen 
sekiz arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 
Uç oda, bir küçük sofa, bir mutfak, ve üç 
a r ın bahçeyi havi iki hanenin t mamı. r·r 
Hurrem ve Şerife Fatma \'e 'Fatma Hazime H. Jar. 
(EJyevm harap olan hanelerden biri bir oda 
bir avlu ve cliğer\ iki odadan ibarettir.) 

950 20437 Kasımpaşada Sahaf Muhittin mahallesinde 
Camiişerif sokağında eski 11 ve yeni 13 
numaralı yüz kırk beş arşın arsa üzerinde 
kig r üç katta dokuz. oda, iki sofa, iki 
mutfak mahallini havi natamam bir hane· 
nin tamamı. Hacı Mehmet Ef. 

500 20485 Ramide Boşnak mahallesinde imam soka· 

ğında eski 1 ve yeni 9,9· 1 numualı yüz 
on arşın ars üzerinde ahşap bir katta üç 
oda, bir avlu, bir mutfak ve diğeri iki yüz 
arım arsa üzerinde kısmen kaglr ve kıs· 
men ahşap bir ahırı ve yedi yüz on dört 
arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Kemal B. 

580 1423 Hasköydc Kiremitci Ahmet çelebi mahal
lesinde Tavukcu çıkmazı soka~ında eski 
1, 141, ve yeni ı, 3, 5, 3 - 1,3 - 2,133 
numaralı ahşap dükkin on altı arşın 
arsa üzerinde diğerleri l<agir olup yüz 
otuz üç arşın arsa üzerinde olup elli arşın 
arsayı havi beı dükkanın tamar.:n. Natan Efendi. 

785 1589 Beykozda Yahköy mahallesinde Gazi Yu
nuı sokağında eski 31,33 ve yeni 39 nu
marali yüz elli arşın arsayı üzerinde 
ahşap üçbuçuk katta biri harap ve biri 
çatı odası olmak üzere sekiz oda bir 
ıofa, bir mermer taşlık bir sarniç (mutfak 
yıkılmıştır) bir ve ikinci katları harapça 
olup iki yüz elli beş arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı (kısmen tamire 
muhtaçtır). Ahmet Zekeriyya B. 

265 281 S Üsküdarda Dürbali mahallesinde eski 
çıkmaı tekke ve yeni tekke sokağında es. 5 
ve yeni 7 numaralı yüz arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta dört oda, bir sofa, bir 
mutfak bir çatı katı, bir kuyu bir sarnıç ve 
doksan arşın bahçeyi ha\•i eski bir 
hanenin tamamı. Fatma Penbe H. 

ta Yuk~ıda cins ve nevile mevki ve müşten.ilıitı yazılı emvali 
ı,t~r~ rnenkulenin icra kılınan aleni müıayede neticesinde hiza
ttrn~ ~ gösterilen bedellerle mü,terileri üzerinde takarrrüı 
ttlt ' •sede mezkur bedeller haddılayıkmda görülemediğinden 
22 rN~ (On beş) 

0

gün müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş 
~tkH ııa~ 93 J tarihine mfüıadif Çaroanba günü kat 'i kararlarının -
d~rttnıesı takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat 
•~ı,~~ ~n beş buçuğa kadar Sandık idareaine mür1caat 

erı !Uzumu ilin oluow. 

lstanbul gümrükleri başmü
dürlüğünden: 

Gümrük muhafaza memurları için rnübayaası mukarrer el
biselik kumaşın kapalı zarf usulıle münakasaya konulduğu v~ 
yevmi münakasanın 25-4-931 Cumartesi günüdür. 

Taliplerin bu baptald şartnamelerle lrnmaş nümunesini Baş
müdürlükteki mübayaat komisyonuna müracaatla görebilecekleri 
ve münakasa giinü saat 14 te evrakı !Azimeyi müstashıben mez
ki'ır komisyona gelmeleri ilnn olunur. 

Sirkeci Gümrüğü Müdürlüğünden: 
2 Bavul ipek kumaş, Dantele ve Kürk 
Cins ve nev'i yukarda yazılı bir kalem eşyanın 12-4-931 tari

hine müsadif Pazar günii Sirkeci Gümrüğünde pazarlık suretile 
bilmüıayede satılacağı ilan olunur. 

Afat ve eczayı kimyeviye 
mü na kasası 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi müdürlüğünden: 
2-4-931 tarihinde aleni münakasa sure tile ihalesi mukarrer 

olan 187 kalem eczayı kimyeviye ve 54 kalem kimya alatı yevmi 
mezkfırda evsafı kanuniyeyi haiz talip zuhur etmediğinden yevmi · 
ihale 9-4-93 I tarihine müsad ıf Perfembe günü saat dörtte icra 
edilmek üzere talik olunmuştur. Taliplerin şartnameleri görmek 
üzere Ortaköy caddesinde kain mektep müdürlüğilne ve müna-
kasaya iştirak edeceklerin mektepten verilecek tahsilat müzek
keresile İstanbul iktısadt müesseseler mubasebeciliğine tevdi 
edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve sa-
atı meıkurda mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müra
caatları. · 

frzok ue ıeuuzınıı snire ınonaknsnsı 
Yüksek Orman mektebi rektör
lüğünden: 

Büyükderede Yüksek Orman mektebi ile Orman ameliyat 
mektebinin Mayıs 931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı 
saire ihtiyacatı kapalı ıarf usulile münakasaya konulmuştur. 
TaliFler şartnanıelerini görmek üzre her gün ve münakasaya 
iştirak için de yevmi ihale olan 29 N isan 931 tarihine müsadif 
Çarş mb günh saat 14 te Defterdarlık binası dahilinde mües
sesatı iktısadiye miibayaat kom-syonuna gelmeleri ilan olunur. 

J cı/f~/· rLh·rır/,ır ('e ıızl1l1l1ıller 
ıı ı ıl cl,.i r!LIA·L·iı1 ll e ıt: 

Kiymeti muhammenesi 
Lira 
50 

Miktarı :ıiraı 

82,12 
Mercanda Mercanağa mahallesinde imamalıhan alt katta ta

mamı seksen yedi ar~ın t 2 parmak terbiin de bulunan 17 No. 
dlikkAnın nıs f hissesinin 2304 sehim itibarile 576 sehmi 50 lira 
bedeli muhammen He dört hafta müddetle ilana vaıolunmu~ ise 
de verilen lmk lira bedel haddi layıkında görülmediğinden idare 
encümenince mUıayedesi 4· 4-931 tarihinden itibaren bir hafta 
müddetle temdit edilmittir. Fcızlasile talip olmak istiyenler kiy
meti nıuhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
beraber ihale günü olan 11-4-931 tarihine müsadif cumartesi 
gUnU saat on dört buçuğa kadar Istanbul •evkaf müdüriyeti 
binasında Mahlulat idaresine müracaatları i An olunur. 

Ankara: 
Gümrükler umum M~~~rrn~~~~en: 

1 - Gümrük Muhafaza memurlarına imal ettirHecek 900 adet 
kaput ~artnamesi mucibince pazarlığa konulmu~tur. 

2 - Kumaş nümunesile işçilik ve lizimc ve şekli nümunesi 
mühilrlli b r halde fstanbulda Levazım ambar memurluğunda 
mahfuzdur. 

3 - Pazarlık, İstanbul Gümrükleri Baş nıüdüri} et binasında 
13 Ni!!an 931 Pazartesi günü saat 14 te Komisyonu mahsusta 
icra kıhnaca1' tır. 

4 - Şartnamesi, Ankarac!a Gümrük Levazım müdürlüğünden 
ve istanuulda da G ümrük l evazım memurluğcncan alınacaktır. 

7 - VAKiT 6 NiSAN 1931 

VAK 1 T'ı 
Gençik ve Çocuk 

ikhsat kuponu 

6 • anı 1193 

... 1 ................ ,. 

Seyrisefain 
l\ lcrkcz arcnt ~L Gnlat:ı 1\ prü başı 
il 2362 ~uhc nccmn-ı Sırkccıde 

!\1iıhurdar zade hnnı 2 2:-40 

Pire- is~en~eriye postası 
( [~[ ) Va~~s':n 7 S H J J JÔd~ 
Galata rıhtımından kalkarak 

çarşamba sabahı izmire 

perşembe Pireye cumar-
tesi sabahı iskenderiye-
ye varacaktır. iskenderiye-

den pazartesi 15 te kalkacak 

çarşamba Pireye de uğrıyarak 
perşembe gelecektir. 

Hyuaıı~ s~r'ot oostosı 
( MERSiN) vapuru 7 Nisan 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Edremit, Bürbaniyc, 
Ayvalığa kalkacak dönüıte 
Altınoluğa da uğrıyacaktır. 

Gidiş ve gelişte Gelibolu için 

yük almaz. 

~üy~~H~H isteıesin~e tirant 
~üttôn 

Bliyilkada iskelesi metha· 
linde 3 numaralı dükkan 1 
ila 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. Kat'i ihalesi 16 
nisan 931 tarihinde yapılaca

ğından kiralamak istıyenlerin 
saat on altıya kadar levazım 

müzayede komisyonuna müra
caatları. 

HJW1C11••••••rnrnmın:ımnı:::ıı:::t1111tt1 

H Yel~<enci \APUR.ARı 
:ı 

:: Karndeniz postası 

iiErzurum vap~ru 8 
i. Nısan 

il ÇARŞAMBA 
:ı 

if iUnü akşamı 18 de Sirkeci 
H rıhtımından hareketle (Zongul-
H dık, Inebolu, Samsun, 
U Ordu. Giresun, Trabzon, 
ji Sürmene Te Rize ) iskelelerine 
U azimet Te avdet edecektir. 
H Tafsilat için Sirkecide Yel-
g ke .. nci hanında kain acentasına 1 
H muracant. Tel. Istaobul: 151S 
Z1111111N1,•••ı::n...-nı=-=:m11:1::ıı 

Jandorrna ı ,,,aıltthanesı 
ııanıarl 

Jandarma ıına ~ılı c,ı mudurlugundcn: 

Maa zencir 1500 bin beşyüz 
adet yulrı r ve 2500 iki bin bet 
yüz acf et .Eğer ıp kolanı ve 

1006 bin altı liralık vazelin 
pazarlıkla satan ::ılınacaktır. Pa· 

zarlığa iıtiralc edecekler 6-4·931 
Pazartesi günü saat 15 te te
minatlarıle beraber Jandarma 

imalathanesine muracaatlan ilan 

olunur. 

* "' 
S - isteklilerin şartnamelsini alarak ve mahfuz kumaş şeki! 

vesair mühürlü nümunelerirıi görerek ylizde 7,5 teminatlarHe 
be:li gün ve saatte hazır bu'unmal:ırı. 1 - Mevcut nümunesi gibi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~it 17000 metre yaılık elbise ku

ıstanbul Belediyesi ııanıarı 
~~-

Fatihte Hnfızpaşa caddes nde eski belediye mevkii kiraya 
verileceğinden talip o'anların N sanın 7 inci Sah günü saat 15te 
daire encümenine müracaatları ilan olunur. 

Müddetı ıcarı hitam bulan Şehremıninde Saraymeydanmda 
i8 No. lı belediye malı tarik fazlası yeniden ıcara verileceğinden 
talip olanların Nü.anın 7 inci Salı günü saat 15 te daire entü· 
menine mliracaat arı ilan olunur 

maşı satın alınmak üzere kapalı 
zaıfla miinakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa 11-4 931 tari
hine müsadif cumartesi saat 15-
tcdir. 

3 - itasına talip olanlar t~ 
minat akçası ve tekl"f mektup

larHe Leraber ımalatanedeki 
komisyona gelmelerı • 

• 
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Nedir 

ocuklara 
YAT 

mahsus 
iTABI ···-

• 

.. ' • .İ~ f\I.. •,!" , 
~ "'4 ... . .:, .c. • • •• • ~ ""· : 

iN 

• Bayat· m rası 

Küta iya vilayetinden:. 
Top Beheri 
adet kiloluk 
20 17 
20 18 
10 10 
5 7 

kilo Cinsi 
27X82 birinci hamur 
63X 95 ikinci hamur 
24x 6s ,, ., 
42X68 ,, ,. 

50 Parşömen yan kağıdı çizgili 
60 Tutkal 

Kütahya matbaası ıçın muktazi ve balada cins ve miktarları 
~uh~rrer 564 lira 45 kuruş muhammen bedelli kağıt ve levazım 
22-Nısan-931 Çarşamba günü sa<ıt 15 te ihale edilmek üzere 
alene~ münakasaya konplmuştur. Talip olanların mezkur günde 
b~deh muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde dipozito akçelerile 
vılayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

~nnrn 
Nasuhi 
Diş macununu 

ve sefa sürmesi 
ile kıl podraıını 
her yerde arayı
nız. 

M. M . V. Satın aln"la ko· 
misyonu ilanları 

Devlet Demlryolları ilanları 

Ankara deposuna bir sene zarfında gelecek takriben on bin 
ton maden kömürünün tahmil ve tahliye ameliyesi kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 27 Nisan 931 pazartesi günü saat 15 te Ankara-
cia Devlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. Münakasaya işti
rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayna günde saat l 4,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

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

l => YENi ÇIKMIŞTIR 

Müteahhidi nam \'e hesabına :7::1, I 
beş adet Ostertag marka demir ka~a 
pazarlığa konmu:;,;tur. İhalesi s 4'9:l1 
çarşamba günü saat 14 te Fındıklıda ' 
hey•etimizde yapılacaktır. Taliplerin 
şartname~ini Ye kataloğunu görmek ü-1 
zere her gün ihale ::.aatinden e' ı·el tc
minatlariyle birlikte hey'etimizde ha· 

Muhtelif makine münakasası 
/ /(1llfal1. tolızıırı ıslcllı L·stasJ1AonU 
ııııl rl iirLLl(~·ılıı,(ierı .~ .A 

----Alii Rakı --Bomonti 

BAHÇE 
Tccr ulJc cdıniz Enıs·ıl; anısı11<.la lnı ııefüselle 

1t=ç bir rakı \·oktur. 

Kilosu 200 kuruştur 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde 
30 ser 60 ·100· ~00 kuruşa satılıyor. 

zır bulunmaları. 

* "' * 
Merkez muayene hey'eti i~in üç adtt 

maatererrüat elek pazarlığa konmuş- 1 
tur. İhalesi 9 4 931 perşembe günu 53.1 
at on dörtte Fındıklıda hey'etimizde 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ,.e l 

1 n ümuneleri görmek üzere her gün ,.e 1 
ihale ~aatinden evvel teminatlariyle 1 

lıirlikte hey'etimizde hazır bulunmala- l 
l'l. 

* • * 

Mülnl\aa~ı f(ı karrur cdf 11 tıulıuhnt tathir \'e elektrik 
• 

hınııı ınakiııelel'i \'e tt·ft'l'l'twtı 8 ııisau 93 l tarihine 

ıni'ı~, .. lif ear~amba ~iirıi'ı sa:ıt 14ıe ihale edrlmek fızer a 
• • t 

kapalı nu·f iisulile ıt.fınak:ı~a~·a koıııılıaıu~llH'. ~eı·ajti 
aıılaıııak ı~l ~-~ıılPı·iıı lwrgiirı ,.P ı~tirak için de yevnıi 
ilıaledt!, ılrller<larlık hirıa~ıııd.t ıı : i'ıt·ssesalı ikıısadıye Ordu ihtiyacı için benzin kapalı 

1.arfla münakasaya konnıuştur. lhalesi l 
»6931 cumartesi günü saat ı:; te An· ıı i'ıha.vaal koııı ' S.\Olllllla rııiiracacıtları. 
karada merkez atın alma komisyo- ~ 
nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna- 1 -----------------------------
meyi görmek n? tekliflerini vermek u~. 125 y 0•• zu·· ile kuş tu·~ yu·· yastık 
re teminatlarile mezkur komis\'ona kuru;3 ııJ' 
müracaatları. · 1. tanhul'da <;akmakçılar'Ja kuştüyü fabrikasında yü~ile şilte 12 lira~ a ) il "f 

• * * ~organ 15 liraya ~ajtlı boya yastık 5 lirara kuştii)ünün kilosu 125 kuru~tan bS~ 

•:.m=::n:ınn'~ Her ver de 
Sirkecide Demir kapıda hirinci ı.ı· 

a Ta vznzz ...-...1111ııı11ıının~11nıııııııın1• nır asker konaıYında mevcut "İrmı· ' ·a , ~uıııır ıııınrınıınrlkn"uW ı "" J ~ • 

1 
lem köhne e;;ya pazarlığa ~ıkarılmış· 

l\u~ tu\'ıine m:ıhsu~ kumaşlar çok iicuz s~ tılır. Tel: l!'t. 3027 

• ;, '• \ ' • I'• ~ - ' ' ' • 'f 1t, ' '- • I ' : ı• ' • • 

Satılık Rakı Fabrikası 
tır. ihalesi 7 ni an 9:31 sah günü ı:ıaHt 
14 te Fındıklıda hey'etimizde yapıla· 

caktır. Taliplerin şartname ini hey'l'til1 

mizde \'e e5yalan mezkür asker kona
ğında görmeleri Ye ihale saatinden ev 
,·el teminatıarile birlikte hey'etimizdc ' 
hazır bulunmaları • ı 

Şehıadch:ışı 

Ferah sinenıada 
Bugün hu gece hem tiratro. hem 

sinem:ı, hem varyete 1 lermfne l lanım 
:\cso • jJ rıO me~hur Çingeneler. Duhuliye 
20 kuru~ 

1 

1 

iktısat vekaletinden: 
Ankarada Tohum islah ve tecrübe istasyonu için ahnac~~ 

38 kalem a lat ve levazım şartnamesi dairesinde ve 21 gu 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. r~ıra: 
lerin şartnameyi almak üzere istanbulda Ziraat başmüd~~eıı 
ğüne ve Ankarada vekalet mübayaat komisyonuna şirnd1

5 te 
ue yevmi ihale olan 15 Nisan 931 çarşamba günü saat l bile 
muhamme'l bedeli olan (5400) lira üzerinden % 7,5 be59 ıJf• 
teminat ve vesaiki lizımelerile birlikte müracaatları ilan oıurı 
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Mes'ul Müdür Hefık /\ 


