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Yeni intihapta 
Edenlerden 200 

Meb'usluk 
Kisilik Bir 

ıicçin Müıracaat 
Liste Y a.pıldı 

Bugünkü 
Avrupanın 
Siması 

Almanya ile Avusturya ara
sında aktedilen gümrük birliği 
mukavelesi umumi harpten beri 
Avrupanm siyasi simasında ne 
büyük bir tebeddül vukua gel
diğini göstermiştir. Bu itibarla 
bu mukavelenin akti Avrupanm 
ıiyasi tarihinde başlı başına bir 
dönüm noktası teşkil edecektir. 

Bugünkü Avrupanın simasın

daki yeni hatla:-ı göstermek için 
büyük devletlerin Almanya-Avus
turya gümrük birliği mukavelesi
ne karşı aldıkları hususi vaziyet
leri tesbit etmek kafidir: Her 
hlemieketten evvel Fransa bu 
gümrük birliği karşısında taar
ruz hareketine geçti. Bu muka
\telentn Versay ve Sen ]ermen 
hluahedeleri ile 922 tarihli Avus
turya istikraz mukavelesi abki
rtıını ihlal ettiğini iddia etti. Bir 
taraftan da eski harbi umumi 
lrlüttefikı olan ingiltere ile ital
rayı kendi davasına teırik etmek 
1tın leşebbüsata başladı. 

Fakat iı>gfltere hükümetinde 
transa hükumeti gibi hiç asa
biyet eseri yoktur. O, mesele 
hukuki noktai nazardan tetkik 

Mttrnekslzin her hangi bir tarz

' huekete geçmek istemiyor. 
d· iş Cemiyeti akvama sevke
~ ijllıeli. Orada Avrupa birli~ 
\'~iıyonunca tetkik olunmalı. 

•hut Lihi Hakem mahkemesine 
~tıneli. Bu mahkemeden bir 
•tar almmalı. Almanya· Avus· 

turya gümrük mukavelesi mev
Ctıt beynelmilel mukaveleler ve 
:Uahedeler ahkamını ihlal e.:.li
kor mu etmiyor mu, yapılan mu
i '"ele Avusturyanın istiklalini 
c~le ediyor mu, etmiyor mu, bu 
~ et iyice anlaşılmalı. Ondan 

0~ra bir tarzı hareket ihtiyar 
r 11rtıalı, Diyor. Fak at bu ifade 
~srnı hükumet dilidir. Asıl ingi

~~ktai nazarı daba şimdiden 
"d' ız gazetelerinde görülmek· 
-- ır. Bu noktai nazar ise Al
ttı '~Ya-Avusturya gümrük birliği 
"'il avelesinin mevcut muahedat 
.._ l'rJukavelat ahkamına hiç bir 
uJttıe muhalif olmadığı kanaa-

t, 

r 
-., 'ansa hükumeti mukaveleler 
lttk~Uabedeler üzerinde hukuki 
ttri~kat ~apmak teklifini tabii 
tl•k edernıyor. Bu noktanın mü-

~11 •tasını kabul ediyor. Y c:!ınız 
tic:llnakaşalardan ameli bir ne
~111! tılcrnıyacağını bildiği için 
ı •nya A t .. - k .. • ııcl\ttJ . • vus urya gumru mu-
"ıtıb ;•ı hatta işin zavabirini 
~~:t aza etmit olsa, mukavele 
ltıe11ı· uryanın istiklalıni ihlal et
ıtın\t 14 bulunsa bile yine Avrupa 
~- •~en · · "d•n esını bozacağını bu nok-
t'tkii e b~:?enmilel bir tehlike 
"••ıta ttıgıni, binaenaleyh her 
~blilr Ya. müracaat ederek bu 
~it! enın bertaraf edilmesi la-
~,. Releceg-i • ·1 . • ... . "•t nı ı erıye suruyor. 
"''- \t &erek lngiltere hükumeti
ı.·ı '!tdi-. 
,ı i~ gı cevaptan, gerek in-

f gazctel · · · .tıc t erını-. ~eş:-:yatından 
arafı 2 ind sayıfada) 

.Atelı1Het .A&uH 

Şark hududumuz- Eminönü ve Fatih 
da neler oluyor? Milntehlbi sanilerin 
Kürt ve ermeni teşkil:itının Iran 

hududumuza yakın Dibiri civarında 
yeniden faaliyete geçtikleri Ankaradan 
gelen bazı haberlerden anla~;almakta
dır. Gerçi hududumuzda yeni bir te
cavüz yoktur. :F'akat eski firarilerin 
Iran hududu dahilinde daima tahrikat 
yapmakta oldukları görülmektedir. 

Hazırlanan liste Gazimizin 
yüksek nazarlarına arzediliyor 

Ayni haberlerin bildirdiğine göre 
a~ıktan açığa aleyhimizde çalışan bu 
·te kiliitın komşu Iranın devlet memur
larından teşvik denecek derecede mii· 
amnha gördükleri kanaati hasıl olmak 

tadr. 
Hükumetimiz bu hususta icap eden 

tedbirleri almıştır. Hükumetimizin 1-
ran hükumetinin nazarı dikkatini cel
bettiğ anla!O:ılmaktadır. 

Naşide Saffet H. 
geldi 

listesi 6 ıncı sayıf a
mızdadır 

Feridun B. Haydar Niyazi B. 

Ahmet Sükrü B. Ahmet R~tü B. 
MUntehlblsanllerdenbirkaç sima 

-- - ------
Şehrimizde müntehibi sani lntihabatına 

bu sabah saat yedide başlanıyor 

Ankara 7 ( Yakıt, telfonla ) - ı 
bu akşama kadar yirmi vila
yetin, mülhakatile birlikte 170 1 

kazanın mün

tehibisani ın-

tihabatı bit· 

miştir. 

Haber aldı· 

dıma göre dün 

toplanan fırka 

divanı namzet· 

liklerinin ko-

nulmaıı ıçın 

bulunması muhtemeldir. 
Fırka divanının tekrar bir içtima 

vaparak di2'er nanzetlik iatiyenler 
arasındadır. 

Nam:r:etligi şa

yanı tavsiye 

görülecek zevat 

varsa onları da 

aynca tesbit 

edecegini haber 

aldım. 

Şehrimizde 

İstanbul ve 
müracaat eden-

mülbekatında 
ler arasından, 
son va:ziyetler- müntehibi aani 

deki şeraite uy· Fıiiiilll intihabatına bu 
ğun addedilen sabah saat 7 de 

iki yüz kişilik başlayacaktır. 

bir liste yapa- Kaz dahilinde 

rak Gazi Hz. kaç intihap san-
lerininin yüksek nazarlarına arza dığı olacagı, bunların yerleri 

yeni Tefrikamız karar vermiştir. Bu listenin ile memurlarının isimleri ve han-
Gazimize bugün takdim edilmiş gi mahallelerin hangi sandıklara 

arding nası~ Sabık cihan boks şam- rey atacaklarını gösteren defter-

•• td .. ? piyonu şehrimizde ler dün kaymakamlara gönde-
0 U • rjlmiştir. Kaymakamlar bu def-

Sbık dünyn ağır siklet boks şampi-
11·Nlaan cumartesi gUnU yonu Cen 'J'uney ze\ce. ile beraber terler muhteviyatını derhal ihti-
ba,hyacak bu tefrikamız ldiinkU Tol'Os ek prc ile Suriyeden şeh yar heyetlerine tebliğ etmişlerdir. 
bUtUn yeni ve eski dUnya- rimize gel mi .. tir. Dün davul çaldırmak suretile de 

h · Jak Dcmpiseyi iki defa yenmiş olan 
yı ayrette bırakan bir e- 1 k 1 · 1 k şehrin her tarafında ahalı'ye han-11'uncy >o · u nrakmış ve şampıyon u · 

Na9lde H. rıhtımda •erdir; ÇUnkU esrarengiz ün,·anı kendi arz.tısı'Je ı·'a.skasına ve- • d va ki · ·1-
1931 güzellik kralicesi Naşide sar. bir roman zannedilen bu rHmiştir. " • gı san ıg rey verece erı ı an 

fet Hanım dün sabah Lotüs vapurile ! edilmiştir. 
Paristen şehrimize gelmiştir. eser hakikaten yaşanmış Gayet zengin olnn 'l'uney t'imdi se· h b 

Avrupa güzeUik müsabakalarına iş- bir hayatın hlkfiyesidlr. yahat etmektedir. Ze\'cesile beraber inti a ata nezaret ve teftiş 
tirak ettikten sonra garp memleketle- Ayni zamanda Amerikanın / Mısır ve 8 uriycden gccerck ~hrimize etmek üzere her kazaya memur 

gel mi tir. euradn ik( gün kalacaktır. 
rini ve Cezairi dolaşan Na~ide Saffet yUksek sosyetelerinin en edilen müfettişler dün akşam 
Hanımı karşılamak üzere rıhtıma hay mahrem ksı:şelerı·nı 1·t•a Bir tekzip d'ld.kl k 
ı . ki ı t ı t 1'.T "d h v T memur e ı ı eri aza merkez-
1 mera ı ar op anmış ı. ı,aşı e a· etmektedir. Ankara, 7 (A.A.) _ Harici.re vekiı-
nım ,·apurdan çıktı. Arkasında beyaz' 1 t' "d" .. ·ı d t l d lerine giderek hazırlıkları tedkik bir manto ve n:rni kumaştan bir bere ,,.,,. _________ ııızm __ ıı::ııı1ı•J- e ı nıu uru umumı eri ara.;m a e ıe • 

düliıt olacağına dair bazı gazetelerde etmişler ve sandıkları polis mev· 
\'ardı. Kendisini karşılıyanları güJe. görülen ne riyatm a 1ı olmadığı haber 
rek. elini sallıyarak selamlıyor '~ ken- M e b 'us 1 u k alınmıştır. kilerine naklettirmiılerdir. Bu 
disini e\"elce görenler biraz zayıflamış Herman fsplrer meselesi sabah saat yedide sandıklar mer-
ve yorgun bulunduğunu söylüyorlar· ı•stı•yenler Ankaı·a. ,.., ('ral'ıt) _ IIermnn lspi· k l d k ki dı. Naşide Hanım gazetecilere: ' ez er en onaca arı yere gö-

1\lemleketimizi ve l'ürk kadınhğım rer me elesi e\ rakı tahkikiye do<;yası türülerek açılacak ve boş oldu-
ecnebi memleketlerde bu .suretle temsil lstanhul defterdarlığına ~önderildi. 
etmiş olduğumdan dolayı çok mmntı· LI f 1 i Tahkikat tamik edilrneJ,tedir. (Ltitfen sapfıyı çeviriniz) 
num. Bütiin seyahat müddetim esna- S en D neşr ne ======= ===================== 
sında Tiirk giizeli olmaklığım dolayı- devam ~diyoruz 
sile diğer ~üzellerden fazla bir alaka 
eseri gördüm. Her tarafta bana bü
yük bir hüsnü kabul gösterildi. Demi* 

~di-r ............................ _" 

Vatandaşlar! 
Reylerlnlzi veriniz! 

BugUn sabahtan itibaren 
lstanbulun her tarafında 
mUntehibi sanı intlhaba~ı
na başlanacak, Uç gUn 
zarfında bUtUn vatanda9-
ların reyleri ahnmış, mUn· 
tehlbi sanı intihabatı bit· 
mı, olacakt1r.Rey toplamak 
için zaman pek kısa oldu
ftuna göre bir gUn evel 
herkesin reyini vermesi 
lfiızımdır. intihabata iştirak 
ederek rey vermek her 
vatandaş için en mukad· 
des bir vatan vazifesidir. 
Bu mUhlm vatan vazifesi· 
ni yapmak fırsatını çırka· 
mayınız. Sabahleyin evi· 
nlzden çıkar çıkmaz ilk 
ı, olarak mahallenizin 
sandıOı nerede ise oraya 
gidip reylerlnlzl veriniz! 

Eniı Behiç B Faruk Nafiz B. 

ibrahim N~cmi B Yuıuf Ziya 8 . 
Meb'usluk için mUracaat 

edenlerden 
( Liıte 6mg aayaf amı&da ) 

• 

Garson - Bizim eski mUşteri bu akşam pek pahah , .. 
mekler istedi, acaba namzetll§inl mi koydu?_ 
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ğu halka gösterildikten sonra Ağaçlı, Gümütderede olmak ü-
mübürleneclektir. Sandak anah- ı.ere 17 yere saadık konacaktır. 
taranın birini müfettiş alacak, Adalar kazasında, Büyük, Hey-
diğerini nahiye müdürün~ vere- beli, Kınalı, Burgaz adalaranda 
cektir. Sandık mühürlendikten olmak üzere dört yere sandık 

sonra reyleratılmağa başlanacaktır. konacaktır. Üsküdar kazasında 
Rey atılması Cuma günü ak- Çinili polis merkezi, Bu'gurlu 

şamı saat ahı buçukta bitecek- mesçit, Y cnicami, inadiye, ihsa-
tir. intihabın devam ettiği üç niye, S~limiye. Doğancılar, Um-
gün zarfında sandıklar sabahları raniye, Dutluk, Kadıaskerahmet 
saat yediden akşam c.ltı buçuğa HeylerLeyi. Hürhaniye, icadiye 
kadar açık bulundurulacaktır, Kandılli, Dudullu, Kısıklı, Bul-

Cuma günü akşamı saat altı gurJu da olmak üzere 21 yerde 
buçukta intihap bitmiş olacağın- sandık bulunacaktır. 

dan her sandık diğer akşamlar- Beykoz kazasında Andoluhisar 
da olduğu gibi sandıkların rey Kanlıca, Paşababçe de olmak 
atma delikleri kapanarak polis üzere üç yere sandık .konacak-
mcvkilerine teslim edilecek ve tır. Fatih kaıasında, Eyüp, Rami 
her sandık memurları her ma- Alibey köyü, Defterdar, Kara-
halJe defterinin altına o ma- gümrük, Fethiye, Ayvansaray, 
halleden ne kadar müntehibin Fcnt.r, Yedikule, Topkapı, Şch-
rey verdigini meşruhat vererek remını, Saraçhane, Aksaray, At-
tesbit ve altını imza edecek- pazarı, Cerrahpaşa, Samatya da 
dir. son olarak müfettişler tasnif olmak üzere 34 yerde sandık 
işine başlayacaklar ve müntehibi bulunacaktır. 

sani ısimlerini aldıkları rey ade- ee,ıktaf ikinci mUntehipleri 
ciini güsterir bir cedvel yaparak dUn toplandılar 
he 'eti teftişiycye vereceklerdir. Halk Fırkası tarafından nam-

Kaç yerde sandık var? zet gösterilen Beşiktaf münte-
Birkaç gündiir ilan edildiği hibi sanileri dün akşam Akaret

veçhile lstaobul dahilinde 163 lerdeki fırka merkezinde umumi 
yere sandık konacaktır. bir içtima yapmışlardır. 

Beyoğlu kazasında başlıcaları Ankara, 7 (Yakıt) - Ankara-
Hasköy, Halıcıoğlu Zincirlikuyu nın kaza ve köylerinde münte-
Kılıçalipaşa, Nusretiye, Mol- hibi sani intihabatı bitmiş, (74) 

laçelebi, Firozağa, Kemankeşağa, müntebibi sani sec;ilmittir. 
Ayupaşa camilerinde, Şişli ka- Teffş heyeti bugün toplana-
rakolunda olmak üzere 22 yerde cak, mazbataları hazırlıyacaktır. 
sandık bulunacaktır. Ankara vilayet kaıalzrında 

Bakırköyde istasyon cıvarında intihabat yarın bitecektir. 

4 yerde sandık bulunacaktır C. H. F. nın tebliği 
Be~iktaş ka7asında 9 yere sandıL An kam, 7 ( A.A.) - Cümhuri\'et ı ı. 
konacakhr. Başlıca yerler, Sina 1, 'ırkasından tebliğ olunuyor: · 

Abb 
A... ~on iki gün zarfında isimleri a. ağı. 

paşa asağa, VTlaköy, Arn. la yazılı 64 kaıanın müntehibi sani in-
vutköy, Bebek camilerid:r. t ihabatı hitam hulmu:;; \·e muhterem 
Kadıköy kazasında, Göztepe, müntehipler reylerini fırkamız nant· 

ıetlerine vermişlel'dir. 
Ercnköy, Merdivenköy, Suad iye-, Kazalar: Denizli, Dartın. f;elibo· 
Kozyatağı, Bostancı, Caf erağa, lu, Malatya. (merkez), Arapkir, Ke· 

maliye. \dıyaman, ,\k~adağ, llekinı 
ikbaliye, Yeldeğirmeninde olmak rhığ. Çe m<'. Edirne {merkez), Czun 
üıre 15 yere sandık konacaktır. köprü. Pütlirge. t'ankm (merkn), 

Eminönü kazasında, y enicami, Ardahan. f.ırönen, Isparta (merkeı), 
Eğridir, !jnrki Karaağaç, Uluborlu, 

Hocapaşa, Rüstempaşa, Ağrıçe- 1 Yah'aç. Kars (merkez). Bergama. Sö· 
lebi, Nişanca, Esir emal, Mer- ke, Bayındır. Uşak, Ala.iye, Mene· 

S G 
men Dür.ce, Hasnnkale, Karamürsel, 

canağa, ervi, edikpaşa, Akbı· Kozan. Karaman. Kağızman. Sam· 
yık, Feruznğa, Atikalipaşa, Ho- sun, (merkez). Lpale, Nezip, Bay
cahamza, Hacıkadın, Üçmihraplı, ı burt. (;iresun (merkez), Tirebolu, 

B 
Göyniik. Gerze. :->imaY. Şile, Bilecil\ 

inbirdirek, Mahmutpaşa, Süley- (merkez), Gölpar.arı. Garzan. Tokat 
maniye camilerinde olmak üzere (merkez), Ardova, Fatsa, Erbaa, Çn-
26 yere sandık konacaktır. 1 nakkale (merkez), Kay eri (merk<'z), 

l>e\'cli. Pınarbaşı, Bünyan. İncesu, 
Sarıyer kazasında Rumeli ka- •Karacasu. 

Yağı, Sarıyer camii, büyükdere, Kim,er meb'ua namzedi 
Kireçburnu, Zekeriyaköy, Rume- göaterilmiyecek 
li feneri, Kilyos, Tarabya, Yeni- Ankara, 7 - Müntebibi sani 
köy, lstinye, Uluköy, Rumelihi- intihabının yarasına yakın kısmı 
sarı, Appasağa, Kemerburgaz, bitmiştir. Deftf'rleri en ıeç asan 
• =r=::z· 
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irtişa maznunları 
Meslekleri ve gellr
lel hakkında beyan

name istendi 
Ankara 7 ( Telefon ) - irtişa 

maznunlarının tahkikatına başla-

nıldı. KcndiJer~nden vaziyetleri, 
mülkleri, gelirleri hakkında be-
yanname istendi. Bu arada Edip 
B.den de ayni talepte bulunuldu. 

Celpname gönderildi 
Barut işinde irtişa tahkikatının 

istanhul müıtantikliğinden ade
mi salahiyet kararile Ankaraya 
gönderildiği yazılmıfh. 

Tahkikata vazıyet eden Ankara 
müstantikliği, zanaihnda bulu
nanlara istiçYap için celpname 
R"Öndermiştir. 

.. [·;;~·;~;:··u;i~··~i ı ay ette ;i~~··tibi .. 
bir iki kazadır. intihabat 23 Ni
sana kadar her yerde bitmiı 
olacaktır. 

Fırka namzetlerinin 20 Nisan-
da ilin edileceği kuvvetle söy
leniyor. Dünkü fırka divanı beı 
saat .sürmüştür. içtimada verilen 
mühim kararlar etrafında azami 
ketumiyet gösterilmekle beraber 
verilen kararlarda şu fikirlerin 
hakim olduğu söylenmektedir: 

1 - Askeri ve mülki memur 
ztımresine mensup yeni talip
lerden namzet gösterilmemek. 

2 - Sırf mazideki hizmetleri 
için, mUklfat maksadile kimseyi 
meb'ua yapmamak. 

3 - Meclis bir SinekUr değil-
dir. Kendisinden memleket ve 
inkılap lehine azami bir randuvan 
ve hidmet alınmıyacak şahsiyet
ler namzet gösterilmiyecektir. 

4 - Yeni mecliste amele ve 
çiftçi meb'uslar bulunacaktır. 
bu meb'uslar hakiki amele ve 
hakiki çif çi olacaktır. 

Haber aldığımıza göre Meclise 
girecek yeni aıanm ancak alt
mış kadar olacağı noktası çok 
kuvvetlenmiş gibidir. Mecliele 
kafi derecede ziraatçı, idareci, 
maliyeci, adilycci, maarifçi, mü-
hendis, tüccar, edip vard1r. ihtisas 
şubelerinden yeni namıet gös
terilmiyeceği tahmin ediliyor. 

Amele namzetlerine gelince 
Zonguldak havzasından istaRbul, 
İzmir, Adana gibi sanayi fehir
lerinden birer amele namzedi 
ve Ahimeı'ut çifçilerioden de bir 
çifçi namzedi gösterileceği tah· 
min edilmektedir. 

Halil B. 
Ankara, 6 - Memlekete bü

yük hizmetler eden sabık müze
ler müdürü Halil beyin namıet
ler arasında olacağı söylenil· 
mektedir. 

Bugünkü 
Avrupanın 
Siması 

' Ba~ makalcmizden mabat ] 

saraheten anlaıılıyor ki Fransa 
hükumetinin bu arıusu Londrada 
yer bulmıyacaktır. lngiltere hü
kümeti Almanya-Avusturya güm
rük mukavelesinde Fransayı ya-
lınız bırakıyormuş gibi gürün
memei<le beraber onun istediği 
tarzda hareket etmiyecektir. Ne
ticede Fransa Almanya ve Avus 
turya ile bunlara iltihak edecek 
olan Mat.aristan veya Bulgaris
tandan mürekkep merke7.İ Av
vupa devletleri zümresine karşı 
kendi yanında yalınız k{içük iti-
laf devletlerini bulacaktır. 

italyaya gelince: Onun aldığı 
vaziyet daha manalıdır. italyn 
Almanya-Avusturya mukavelesini 
tasvip etmemiştir, Fakat ingiltere 
hükumeti kadar bile F ransanın 
teşebbüslerine müzaheret gös
termemiştir. Hadise üzerine Ber
linden ve Viyanadan malümat 
istemiştir. Bazı Fransız gaze
teleri itaf yanın faal bir hareket 
vaziyetine geçmemiş olmaiını bu 
meselede bir nevi hakem rolü 
ifa etmek arzusuna atfetmektedir. 
Onun için bu gazeteler: "Acaba 
İtalyanlar Fransadan bahri tah-
didi teslihat meselesinde yeni 
menfaatler koparmak için mi 
Almanya - Avusturya Blokuna 
karşı sarih bir vaziyet almaktan 
çekiniyor?,, Sualini irat etmek
tedir. 

Fılhakika Fransa ile İtalya 
arasında kararlaştırılan (1) Mart 
itilifı yalnız 1936 senesi nihaye-
tine kadar ikmal edilecek olan 
bahri inşaata aittir. Bu itilafa 
nazaran 1934 ve 1935 senelerin
de başlıyacak ve ancak 1936 
senesinden sonra ikmal olunabi
lecek gemi inşaatı halledilme
miş, muallak bir halde bulun· 
maktadır. işle Fransızlar İtalya
nın vaziyetinden henüz mualJak
ta duran bu noktalar üzerinde 
yeni teklifler ileriye sürmek is
tedij'İne hükmetmektedir. 
Eğer İtalyanın aldığı bu vui

yet hakikaten Almanya-Avustur
ya bloku ile Fransa ve kt\çük 
itilaf zümresi arasında bir nevi 
hakem rolü oynıyarak sadece 
tahdidi teslihat meselesinde si
yasi bazı menfaatler elde etmek 
için midir? Yoksa daha geniş ve 
uıak bir takım ihtimalleri düşü
nerek yarma karşı ihtiyatkar 
bulunmak için midir? Bu cihetleri 
istikbal gösterecektir. 

.AleflHıet A.sım 

, e' % ' ' ·1 :1 =ı;t' , J 
Zafranbolu da dokuma 

ve boyacılık san' atı 
l\lenemen, (\AKIT) - Cç aydan 

beri Menemen kaymakamlığında ,.t' 
kaleten bulunan Baha Bey mahalli mt: 
muriyeti olan Urla)a azimet etmi tiı 

Jlaha Beyin \'ekfdeti esna ında geçcııı 
kısa bir 1.aman içinde yüksek 'e fe) iı 
li mesai inden kazamız cok i. tifad~ 
ctmistir. Köy kanununu da biitiin kÖ) 

terde tatbik eclerek mü tesna bir idaı 
sistemi kurmuştur. 

Bu vesile ile .Menemen Türk ocağ 
tarafından Baha Bey şerefine hir ca) 
ziyafeti nrilmiştfr. Bu ziyafette ala) 
23 kumandanı miralay Jh5;an Bcyh 
belediye reisi, tayare cemiyeti rei i il 
diğer cemiyetler rüe. a 1 ve memuriıı 
adliye ,.e mülkiye erkanınn ocağın bıı 

1 

tün aza ı iştirak ederek amirni bir h 
,.5 için~e. ha bühalde bulun~lrnuştur 

1 Ocak reısı O man Bey gençliğın ,·e .MM 
nemeıı halkının kaymakam Daha De. 
hal~kındaki derin duygu \'e seygiJeriıı 

1 tercüman olarak bir nutuk irat et,mi~ 
tir. 

Zafranbolu, (VAKiT) - Zafran~ 

1 
luda Kn) ılm oğlu Riza ve lbrahim f 

1 

fendilerin teşebbü ve gayret ile ,· ücıt 

bulmuş ufak fakat çok te:.·vik \'e ral 
bete muhtnc hir müessese \'ar: Yeri 
lzrnir lpliğ( ile bez muamelatına ni 
yatak, yorgan, ya tık. makat, karyol 
yüzleri l'e örtüleri, sofra altı \'e pe 
delik gibi her neYi san'at işleri gaY 
:r.arif bir ekildc yapılmaktadır. 

Böyle yerli san'atların memleketi 
re\·aç ve rağbet görmesi cidden pek ço 
arzu edilir. Evvelce namaz bezi ve ) af 
macılık üzerine tesi~ edilen bu miieS 
e modası geçen bu işleri artık yap~ 
dığından hugün yukarda yazdığım r 
)erle me .. gul olmaktadır. Nümuncle 
ni takdirle gördüğümüz bu işler henıı 
~emle.kette rağbet ve tel'eccüh görrıt 
dıklerınclen sön iip gitme re mahkil 
bir ,aziyettedirler. 

Bu ufak müessese on beş senel1 

hir çalışma ha}atına maliktir. mılı 
bunun gihi birço emleketlerimiıd 
isimlerini i')itmediğimlz nice san'at r 
scrlerimiz 'ardır. l\fC'sela laplıda ti': 
,.z ve muhte1if ağaçlardan oda takırıt 
n sandulye kamıpe ve saire pek ucıı 
fiyatla ve ~ok zarif bir ~ekildc yap1 

.makta<lır. I'akat ntaale cf lrnr 01r:r'' 
kvtt (yedi 11ıtn;atl:;ı.1· c vik ve knı-.ı<"' 
cemi,) etleri) yokhır. Bu cemiyette' 
çol\ ihti) oç Yardır. 

C. M. Bankası 
Ankara. 7 (Vakıt) - Cümhuri 

merkez bankası tesis heyeti 2 mayı 
son İt timaını aktcdecektir. Banl,n 
ı:; hnziran a açilmnsı akanür et 
gibidir. 

Belediyede : 

Stajiyer memur kullanllmıya 
Bundan sonra belediye teş 

!atında stajiyer, mülazım ve 
herhangi bir ünvan ile kadrol 
girmiyen veya maaşsız meıı:s 

kabul ve istihdamı Muhittin 
tarafından kat'i surette mened 
miştir. 

ğuluyorum... . den böyle köpürdüğünüzü anlıya- zavallıların haberleri olmaz ••• 
- Çokluk meyd~~. ,çı~mıyo~· madım. Bu hiddetiniz de mehtap İclal eğildi, ayni nefretli 

sunuz. Bu akıarnkı cur etımle sı- tan, bülbülden hariç bir aebep ol- katle görümcesini süzerek: 
zi rahatsız ettimse af buyurunuz... sa gerek.. . - Senden ve kimseden 
Bakınız mehtap ne kadar güzel. - Belki.. • kum yok ... 
Hava ne kadar ıakin .• Cenneti an- - Açık ıöyleyiniz rica ederim.. -Allahtan bile.. J 
dıran tabiatin ~':1 dekorünü bülbül- - Sıraıı gelirse... - Allnhtan korkmıyan Y"i 

-

ler de ıenlendırıyor.'. .. . - Sırası gelmiş f arzediniz.. ben değ-ilim ... Aleyhimde ne §iif~ı 
- Mehtap ve bulbu.1 ııte .~nla- - Her §eyin tabii bir kıvamı lere dü:.müş isen şu ağaca çık~ 

;:;-;;;;İıiiiii-.;.iiiiiiiiiiiiiiöi-....._~;:;;;;:;;;;;;;::;-;:;-;-;_::1 y~~.anlamıyanı.n meftunıyet goıter- vardır.. ra bağıra ezan okur gibi so1, 
- Bırakınız gideyim ba~a:·· arasındaki boıluğa gelip yerleşme dıgt (banal) hır t~maıa.... .. - ~ehtap •.. ~ül~ül ?aı:ıa hü- imaya. }hama ne lüzum (f 
- G~tme oğlum .. Umranının ya sine 0 kadar tutulmuıtu.. . So~betten ha.rıç tutula~ak ken· zu~ verı.~or .... Kendı ~ıs~ıyahrna Açık sılahla v';1ruş:'"l!m.. p/ 

nmda hır hakarete uğrarsın. Karısile konuımak için dört la· ?ıne htç ehemmıyet vermıyen Ca- tab an soyledım... T abıatın bazı - Ben senın gıbı hayasıı (. 
_ Hakarete mi? kırdı mevzuu bulamıyan Umrani ıze artık dayanamadı: manzaralarından hoşlanıp hoşlan· vasız bir kadın değilim. Sır3,ı ~ 
- Evet ... karın buradan sa?a şimdi bülbül keıilmitti. ya Jclal, - Be? mehtabı da, ~ülb~lü de mama~ ~e~diri müstelzim bir kaba- l~nce. deşilece~ mu:°d~ır ~i.r f-1,r 

kartı gazup ve sinirli bir eda ıle kocasının yanında ağzmdan dir· çok sev~rı.m: Bu me!tunıyetımden hat mı.dır. . .. • . ıımdıden temız elımı nıçın b" 
geçti. Şimdi aen yanlarına gider- hemle söz çıkan bu iıterik kadın dolayı şımdı banal bır kadın mı o- Caıze acı bır tebessumle egıle- tırayım.. • p.4 
sen oradan kalkıp batka yere çeki- şi~~i gürül gürül görüşüyor du ..• luyoru~? ·.: .. . . .. .. rek k~casile >:~ngesin.in yüzlc:rine Umrani B. asabi jestlerle 1'f,ı~ 
lerek senin huzuruna tahammül e- lkısmde de öyle coırun bir muhab· .lclal .~uzgun hır eda ıle gorum· •r ı~ıgmın musaadesı derecesındc nuyor fakat lüzumundan ç~1' ,te 
demediğini göıterir. bet ve lakırdı ittahı vardı ki Caize ceııne donerek: bır dıkkatle baktıktan sonra: kızışan mücadeleyi büsbütiı11 fl'lt 

- Hakkınız var lakin ne görüş- onlardaki bibi birine kar§ı kaynı· - Ben umumiyet itibarile ıöy- -:: S~~e hüzün getiren. n; aydır. liyerek tamir kabul etme~ bit ,f( 
tüklerini çok merak ediyorum. yan ruh fıkırhaını duyuyor aibiydi. lüyorum. Siz niçin bundan kendini ~e .bulbu~ .. : ~u me.la~kolı?ın aebe- getirmemek için ağzını aç3~1;ıt 

- Hiç merak etme.. Caizenin Lakin istediklerini deiil Caizenin se hiaae çıkarıyonunuz? hını kalbımzı~. d~.r~~lıldermde ~r~- du. Nihayet dayanamadı: ti"J~ 
yanında seni çekiştiremezler. Mec- yanında konuıabileceklerini görü- - (Banalite) ile tahkir ettiği- yımz •.. Ayı! ~ulbulu beyhude ıttı- ye doğru eğildi, onun g.o~le ıii'~ı 
buren afaki şeyler konuşurlar... şüyorlardı.. niz umuma ben de dahilim. Her ham et.meyınız. bir kaplan mürebbisi gıb• ı> .b~ 

Çelebi babasının bu haklı İr!a- Hk sözler, uzak evlerde oturan nedenae size ııkıntılı görünen bu - Demek ki benim gönlümün munda karısını yıldırunlı>'fş fıl ,ı 
dına kar,ı bir söz bulamıyarak ye· iki yabancı gibi hal ve hatır eoruu· mevzuun ıunuhatile, bediiyetile cilt derinliklerinde girli bir şey varmış. kuvvet vardı. Lakin bu de ·ri"~e,, 
rinde kaldı. sileba§lamı~tı. ler dolduran ıairler, tabiatin bu es· Ben bilmiyormutum .. Benim ken· sofun kızı bu lcuvvetin te•~.ıı~' 

Çel.~bi, ka~ıs.1~.ın kendini çiğı~~· U.mrani gaye.t gevrek ve kulak· r~rlı .rıüzelliklerini muıambalara ge d.imde ~lup ta bilm~?iğim bir şeyi kaçmak için y~zü?ü koc• ·Jİ' 
yerek oleye gıttıgıne ne kadar mu- tan kalbe akan bır tatlılıkla: çırmıye uğrafan ressamlar da da· ıız harıçten nasıl bılıyonunuz başka tarafa çevırdı. b't '',.ıı• 
teesair iıe Caize de hastalık beha- - Naaılsınız Efendim? hildir. lıteriye uğramak tabiat - Gizli zannolunan kalp esra- j Tetiğine dokunulmuŞ.bi tJıf': 
nesile ailece olacak mua~erel usu- - Türkçe adile ihtinak illetine meftunu bu kadar ıan'atkirları rı hazan sahiplerini öyle ' garabet- hın namlısındnn çıkar gıbofllııd' 
lüne hiç riayet etmiyen bu densiz tutulan nasıl olursa öyleyim ..• Saa- tahkir için bir mazeret olamaz... lere ıevkeder ki bunların aşikare-, ninin ağzından şu sözler di) 
kadının, kanapede kocaaile kendi tler oluyor ki boğum boğum bo- - Caize Hanım birdenbire ne- den ziyade meydana vurduğundan ( /Jıt11ıe 
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Bir senede 13 ay 
meselesi 

Adedin meş'um olduQu iddia 
edllml,,fakat Papa kabul etmiş 

Senenin ı:~ aya tak imi me:selcsilc 
nwşı;;ul olan Cemi)eti Ak,·arn takvim 
ubesi müdürü 1\1. l\I. Lat vortt Şeh

rimize gelmiştir. 
1\t. Latsvortt dün ticaret ada ını 

\ e bazı gazete idarehanelerini ziyaret 
etmiş. Odada katibi umumisi Yehlıi D. 
\~ oda eı kanile görül)erek bu me ele 
hakkında izahat 'ermiştir. 

·ö) Kendi i ehrimizde bir hafta kadar 
lrtİ kalacak ve tücarlarımızla temas ede

rek propaganda maksadile cumartesi 
günü darülfünun konferans alonunda 
bir konferans verecektir. ı 

l\1. LatsYortt Dün ticaret oda ... ın· 
da kendi ile görüsen bir muhnrririmin 
şu izahatı 'crmiştiı : 

_______ s_e_yy __ ah~lar _______ f. 

- Senenin on üç aya taksim edilme 
sini propaganda mak:sadile seyahat e.. 
di~orurn. Şimdiye kadar !'i9 memlt?ket 
gezdim. Oralarda hükumet, halk, ti
caret oadı;;ı mümessilerinden mürekkep 
Propaganda heyetleri teı;;kiJ ettim. Du 
nıesele ı teşrinievclde bütün de, Jetle- D •• b F 
ı·in iştirakil Ccneuede aktedilecek Ce UD 8ZJ r8DSIZ 
rniyeti Akvam ictimmnda görü , ülecek· ... f I Jd• 
tir. Kongre)c iştiraki Türkiyede ka· COgra yaCl ar ge 1 
bul etmi tir. Ifongrede esaslar te bit Dün sabah L t ·ı 
edildikten sonra 1931 ene~inden itil.ın· 0 us vapurı e 
ı·en tatbikine başlanacaktır. Bazıları. şehrimize 24 Fransız muallim ve 
bilhnssa kntoliklcr ha,ariyunay adedi o avukat gelmiştir. 
!an 13 rakamının meş'um olduğunu Gelen heyet Fransız <'oğrafya 
iddia ederek buna temaYül etmemi in . . 
se de Papanın kabulü uierine mm·afa· cem~_Yetı azasm~andır. Heyet 
kat etmislerdir. Uuradnn Yugo Ja,J:ı bugun Bursaya gıdeceı< ve cu
Ya, Arnarntluk \e diğer Balkan mem- ma günü sehrimize dönecektir. 
ltketlerine gidı•rek onlann dıı nazan 
dikkatini C"lt •!ere im .. Pıya11a .. a 

Çimento ve kömür 
Yıldızdaki mektebi ziyaret Rus nıalları ucuzluk-

. . ettiler . . tan dlf'Terlerlle reka-
Şehrımızdc bulunan Alma npolı lerı ~ 

erJ..anile birlikte dün Y1lclızdal.i poJi-. bet ediyor 
r tnektehini zh aret etmişlerdir. Mektc- . . k • l 

hin der~anc:ine götü1 üterek J,n r.lkol . !ıca~et odası, ık~.ısat.. ve . a e-
'azife.<;;ine ait daktilo kopıniıı nazari tın n çımento ve gumruk fJyat· 
'~ tatbikf kısımlrrı hal kmdn kenllile· 1 laıa hakkında istediği ma'umatı 
11"ei~~haherilmi tir. . ve piyasadaki satış mikdarını 

Muteakihen ;) emekane. ) atnkanelerı b" rapor halinde göndermir:tir 
'e ·ı d' l\~" d'" ır ~·. eczane ini ~czn11 .. er ır. ı ıuze e,,ı .. · d R · 
lll anı dil,klft ı>ar~alnr hah kında alclıt,. Rapora gore pıyasa a us çı: 
ları mal"math cok al.'ikacl.ır ol mu-; meotoları 125 kuruştur. Halbukı 
la~. bilhassa vakayii ci.n~) i~e .jstim:ıl Tiirk çimentoları 155 kuruşa 
CdıJf'n bazı aJ,tt \e H5?1kı cuımıle h~l ... satı!ma~tadır. 
kıllda tekrar tel.ı ar ıstıhzah:ıtta hu- , R .. .. . 
hı"arak hu no tadaki tetkil\ l eriı i ta- l'S [).laden ko~urlerı de be-

\k ~erk not al ı 1 . men p y; s da en ucuz 1'ömürd" r. 
ta Dl'r anede.. te:cum .. nn Ekı em B ~ 13 fıra ile ] 6 lira arasında sa
llı 'afınd~n Tuı k rnkılahı. ha~kmda \1- 'ı•maktadır. Petrol piyasasında da 
t arıca 1ıır konferans '\·crılmış Ye ham- Rus petrolları ki.osu 19 kuruşa 
et~e kar.,ılanmıştır. Hundan sonın . . 
~hs mektehi dahiliye müdiirü ~uret- utılarak Amerıkan petrollarma 
!·~ n, tarafından \iman pOJi:S hC) e1İ rekabPt Ph11ektedirlPr. 
'r~~ ·a ına me lch.i e~ rJer ,.e ayrıca 
~irk poli .inin ~alim ,.e terbb<' n.~ mC'· lktısa r ,,eKaleti 
b .sl~ınıne nıt O):met nr lbumler 
trıedıye edılml> tir. Heyet ı-ei i tereli- Til )1 d b } 
da~ Ekrem Bey , a. ıta ile mek ep mü CC&rID e D e U U • 
ltıQlil Etem Beye arzı te~ckkiir ederken D8D tütün mlktarJDI 
I' tktepte gördüğü intizamdan zaptı 
ltıObilton " edindiği malUmattan pek sordu 
henınun kald!ğını \'e b~ _ta_lim \C terbi- iktısat vekaleti iımir Samsun 
h· ırıuvacehesınde kendısını Almanyada . . ' • 
l' 'ilettiğini ilave ederek beyanı takdi- Trabzon, Sınop, ıstanbul t.caret 
~!ı et!"!Ş Ye mütek~lıil !11eslek muhah· odalarmdan Türk, ecnebi bUtlin 
tts»terının coşgun hıslen ar:ı~ında mek tütün tüccarlarının ~tinde bulu-

en aynlmı . .lardır. nan stok liltün miktarını sor-
Vu&yett..- muştur. 

Nahivelerde Yalnız izmirde 4-5 milyon ki
lo stok tütün olduğu söylel1mek· 
tedir. Sinop ve islanbulda da ay
ni miktarda hatta daha fazla 
stok bulunduğu tahmin edildi
ğinden tüccarin elindeki tütün 

mevcudu P.hemmiyetli bir yekün 
tutmaktadır. 

Bu işe siz de şaşın ! 

l\IAVNACILARA l\'ELEH, 
• 'ELER YAPTIIULIYOR ! 
l\la\•nacılar nnmına 'azı· 

lan bir mektupta deniliyor 
ki: 

1 - Teslim aldığımız mal'· 
nayı yükletip boşaltıyoruz. 

2 - Amelelik için ,·apurla 
ra sevkediliyoruz. 

3 - Amelelikten geldiği
miz akşam Baydar hanının 
kapılarmda gece sabaha ka· 
dar nöbet bekliyoruz. 

4 - Bir mevkiden diğer bir 
me,·kie enkaz, zincir 'c teJ gi· 
bi esyayı bir hamal gibi tn~ı
yoruz. 

Eğer bu mektupta yazılnn 
şeyler yapıltyorsa. hu kad:ıı· 
işi bir in amn sırtına yükle
tenlerin insafına, 'e eğer )a· 
zılan şeyler de tatbik ediliyor 
sa yazılan eyleri icra eden 
marna~ıların iş çıkarmaktaki 
kudretıne iz de şn~ın ... 

Biz de şaıalım ! 

Adliyede 

T ebliğat müdürü 
Hakkındaki evrak adliye

den vilayete gönderildi 
Bir mOddet evvel adliye teb

liğat işleri müdürü Mustafa B. 
hakkında müfettişlikce tahkikat 
yapılmış, neticede vazifesine te· 
maseden bazı hususattan dolayı 
kendisine işten el çektirilmiştir. 
Bu husustaki dosya, müddei 
umumilikte Mustafa B. idare 
memuru olduğundan, hakkında 
memurin muhakemat kanununa 
göre karar verilmek üzere dos
yayi vilayete gönderilmiştir. 

~lüsteşar. Bnrsadan geldi 
Birkaç gün evvel Bursaya gi· 

den adliye nıUsteşan Ferit B. , 
lstanbula dönmüştür. Ferit B. in 
Buraa adliyesinde tetkikatta bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Bakırküyiindcki cinayetin 
rnaznunlar ı 

Muhtelit milbadelede f Dampinge karıı 
iktısadi harp 

Hakiki ve umumi hl 
harbe mi hazırhktır, 

Ruslar ne diyor ? 
lzmir gazetelerinden biri Uu:s dan 

pingin in i tihsalıi tımızı darbelediğin 
vazmıs \ e Rusların lzmirde bir sa tıs 
pazart açacağını. lzmire külliyetli mik: 
tarda manifatura. elbi e 'e a) akkapı 
göndererek tak itle eJbiseleri 12 ayak· 
kapları du birer buçuk lira~a sataca
ğını haber vermisti. lzmir Sovyet ce
neraJ kon olo~u i\f. Zesvillingin bu 
ne riyatı tumumen tekziı> etmektedir. 
diyor ki: 

- O')et \C 'l'ürkire cümhuriyetleri 
ara ında birçok senelerden Jıeri devam 

Mııhtelit mübadele komi yanu re'ıi eden ,e daha sağlam bir sahaya girmiı 
M. Riva• olun samimi do tluk birliği imza edi

Bitarat aza proje
sini bitirôi 

Beııu tedbirler ehn1rsa ı,ıer 
kısa bir zamanda bitecek 

Muhtelit mübadele komisyonu 
umumi heyeti diln 1\1. Rivasın 
riyastinde toplanmıştır. içtimada, 
Türk ve Yunan hükumetlerinin 

talepleri üzerine komisyon itleri
nin sUratle bitirilmesi için alın
ması lazım gelen tedbirler hak
kında bitaraf azalar tarafın.dan 
hazırlana!l proje milzakere ve 
bazı tadilatla kabul edilmiştir. 

Komisyon umumi heyeti tara
fından kabul olunan bu proje 
dün Hariciye vekilimiz Tevfik 
Rüştü B. le, Yunan Hariciye na
zırı M. Mih.alakopulosa gönderil
miştir. 

Alakadarlar proje hakkında 
hükfımetlerce ittıla basıl edilme
den malumat vermek istememek
le beraber haber aldığımıza gö
re bitaraf aıa esas itibarile ko

misyon işlerinin altı veya sekiz 

ayda bitirilebileceği kanaatini 

izhar etmişler, yalnız bunun için 

bazı tedbirler alınması lüzumunu 
ileri sürmüılerdir. 

len ticaret ' 'e deniz muahedeJerile biı· 
kat daha te) it edil mi tir. 

Bu samimi \'e sar::;ılmnr. do tluk in· 
ki afı, SO\·yet memleketine karı.• atı· 
lan her hangi bir iftira ve bühtana ve 
bunlara cesaret edenlere 1 arşı en b i 
Ye esaslı bir tekzip vazif ini yapabile 
cektkir. hmirin ticaret alemini endise 
Ye tela e dü ·üren bu haberler kim bi· 
lir ne gibi maksatlar nltmda çıkarıl· 
maktadır. 

Zaten • o'') et dan pingi db e meYCut 
bir şey yoktur. Yalnız • ovyet memle· 
ketinin ecnebi memleketlerle olan ti
careti normal biı· huldc inkişafa doğ· 
ru ilerlemektedir. 
TİCARET KOl\U..,:ERl .ı E I>IYOR? 

J>iğr taraftan Sovyet Uusya ticaret 
komi~eri M. Mikon) an da damping 
hakkında ~ayanı diklmt bir makale neş 
retmiştir. 

Bu )azıda Rusların dün)aya ilk de 
fa lıu sene buğday ihrac etmediği. za
ten Ru:s)nnın ihracatçı bir millet oldu
ğu zikredildikten sonra J<'ransanın ~us 
buğdnyJarına 'e zürrni i tihsa!ıne 
karsı knpı1arını kapama ının sı)n· 
~i blr kavga doğurabileceğine isaret e
dilmekte 'e denilmektedir ki: 

- Jı'rnn a bunların hiç birini d~hil· 
de istihsal edemez. Hari~ten getırir. 
Rn sahada bize rekabet eden deYlerler. 
komşularımız olan 'l'una 'e Baltık rnenı 
leketleridir. 

Hu suretle Fransa hudutıarımızdaki 
memleketleri km" etlendirerek bize 
karsı miidahııle hazırlamak emelindt-· 
dir: Diyebiliriz ki dampinge kar~ı R· 
cılan iktısadi harp, hakiki ve umunıi 
harbe bir hazırlıktır. 

l\lallanmızın ihracına hangi memlc· 
ket müsaade ederse onlarla iı:o ~apaca· 
ğız, ihrıH·atımıza karşı koyanlar, ayni 
:1.amanda ondan mal almamıza müsaa-

Bakırköy civarında bir çiftlik ========.=.==-: de etmiyorlar demektir. .Nitekim A· 
tantik Necip Nadir B., ıslıcvap- nıerikanın ihrncatımı1.a kar ı açtığı mü 

sahıbini öldürmekle maznun Ah· tan sonra Süleymanı serbest cndele oradan mal almamıza mani ol· 
met ve arkadaşları, dün Bakır- b k d F . B b mu tur: So,yet komi erler şurası, mal 

ıra mış, avacı erıt ., un- larımızı almı)an memleketlerden mııl 
köyünden getirilmişler, müddei- dan dolayı bir istida ile şikayet- alınmasını meneden bir kanun çıkar-
umumiliğe teslim edilmişlerdir. 

le bulunmuştur. Necip Nadir 8., mı:.tır. 
Yangın hadisesi .. d d k' . • Diln)a huğdnr buhranı. Hus)anın 

' ~ ' ıstı a a ı bır tabırden dolayı buğday ihracatından doğmamıştır. Rus 
''Agopyan,, hanındaki yangına hakarete uğradığını ileri sürmü~, ya 1926 ·~nesinde~beri . buğday ih~~c 

ait tahkikat bitmiş, evrak ağır Ferit B. aleyhinde takibata baş- etm~ktedır. Uugday. fıatlarını.n d~~-
. . . mesı. Kanada. Amerıka ,.e ArJantın· 

ceza mahkemesine gönderilmiş· lanmıştır. Bılmukabeie F erıt B. de fazla buğday istih al edil mis olma-
lir. Yakında muhakemeye baş- de Necip Nadir B. in bir cümle· sının neticesidir. 
]anacaktır. sinden dolayı dava açmııtır. _Binaen~le) h Ru yanın ihra~ siya· 
B. t ) 1 hk'k · . . setı aleyhınde proı>aganda yapanlar 

ır a \'CI 1 { ta 1 atı Tahkıkata, devam edıliyor. :-.ad ece Ru yayı mahvetmek için iktısa· 

yapılırl<en çıkan hadise Açık neşriyat davaları ::r~irl<~;:ı ~;um~k~ıı~~~~~~; ::~·i~~ı~~~ 
Askeri mütekaitlerden Ferit 8. "Bıldırc1n,,, "Pıliç,,, "Çapkın umumi bir harp için bir hazırlıktan 

isminde bir zatı tavcılık suretile kız mizah gazeteleri hakkında· başka bir şey değildir. 
dolandırmaktan maznun Süley- ki ~ahkikatı yapan müstantiklik, ihracat ofisi ne fikirde? 
mania dig .. er iki kişı· hakkında ndd · mili.... 'ddianame Dünkü başmakalemizde damping 

m eı umu gın 1 meselesinden bahsederken ticnret oda· 
beşinci müstantiklikce tahkikat suretini mes'ul müdürlere tebliğ 51 reisinin dnmpingten memleketimi-
yapılmaktadır. etmiştir. itiraz mOddeti geçtik- zin de mlitce ir olduğunu söylemekte 

Tahkikatı yapan beşı·ncı· mu··1 _ k ı kt olmasına mukabil hazı mehafilin ak 

~Udftrlerln emlrle
lint dinlemlyenler 
tezaıandırılacaklar 
'-' ~iliyet tarafından dün kay
ıt: amlara ve alai<adar dairc
~tl t bir tamim gönderilmiştir. 
ıı, ~amime göre, bundan sonra 
d-u~ıye müdUrleri başta polis ol· 
id 2'1 halde kendilerine merbut 

ten sonra, ararname yazı aca ır. si fikirde olduğu. ihra~at.~fi~i müdi!· 
• .......................................................... , .... , ......... , ............... , .......... , ................ ,.,, .. ,., ... ,., rü Cen1al Beyin de bu fıkM ıJfızam ettı: 

( Ç • • ı 1 f 
1
• k 

1
• rl er l ği kaydedil mi ti. Cemal Bey gazete!'n 

ar· 
k11ldı tubelerin noksanları hak-
Ctkı a kaymakamlara rapor vere
~k er, Bu raporlara göre kay-
Ctd •nılar çalışacaklar ve neti
J,l'd~h vilayeti haberdar edecek
kuç~"· Bu suretle idarenin en 
itti ~ cüz'ü olan nahiyelerin iş
'-lau,·•kkında vilayetin malumat 
~'bi; Jlması temin edilecektir. 
ll!aif t erde en büyük mülkiye 

. "1trrı.1u olan müdlirlerin mahalJi 
'-t,'1aı:ı rları tarafından tanınmak 
~----~d~i görülmektedir. Vilayet 

'hiy h ilfiil haberdar olmuştur. 
hprrı.,' DıüdUrlerinin emirlerini 
~lttrrı.:arak mülki teşkilatı eyi 
t teıaİ'aya sevkcdenler şiddet
lttd. •ndırılacaklardır. Nahiye 
b ...... va ·r 
:"lllrtıi ~· e ifa eden memurhr 
ltl,,d •dareyi alakadar eden 
}' ' d ~ 
1 t tnild' .0 grudan doğruya nahi· 
a~ trıyet• . . 
""'dır. ını mercı tanıyacak-

1zg1 er e • Bahar ze gönderdiği bir tezkerede (Damprn-
• gin ne yapıJdığına .. n~ ~e yapılmad!: 

Baharın gelişi, güneşin tuluu 
gibı, herşeyi dirilten, kımıldatan, 
neş'elendiren büyük bir had se
dir. Bahar güneşi , bahar yağ

muru, bahar kuşlarının ötüşü, 

bahar yeşillıği, bahar çiçekleri 
gönüllere ilham ve sevinç yağ

dıran birer hazinedir. 

Bahar, her mevsimden fazla 
İnsana gençliğini ve çocukluğunu 
hatırlatan mevsimdir. Çünkü o 
zaman ağaçlara tırmanılır, kır

larda çiçekler toplanılır, kalp 
azami nef'e ve sevgiyi duyar. 
Tabiat, insanı b'r anne şafkati 
ile göğsüne basar ve sever. 

insan hayatında baharına veda 

edebilir, fakat bahar onun ru

bunda daima yaşamalıdır. Baha· 

nn güzelliği .f baharın neş'esi, 

baharın nağmesi , ruhda yaşa

dıktan sonra yaşın ileri veya 

geri olması mesele değildir. 

ğına dair kimse)e b!r fı~ır . erdetm.ıs 
değilim.) demek.tedır. Cemal I~.eJ:~ı: 
tavzihini kaydedıyoruz. fakat . ~uyuk 
puntolarla dizilmi~ "ticar!'t ~fısı Rus 
ihracatı bize tesir ctmedı dıyor. Ta· 
cirlcr i ·e aksini sö) lib or serle\·halı bir 
yazmın önce 2 nisan ta.:i~li Akşam ga
zetesinde. sonra da butun I tanbul 
gazetelerinde intişar ettiğini Ye o za
man hu haberin ne ticaret ofi i. ne de 
ofis müdürü tarafından tekzip edilmc
ğiııi de hatırlıyoruz. Cemal Bey böy
le bir şey söylememiş olsa bile gaıetr
lerde müdürü olduğu idare namına hu 
yolda miitn !er> in r ne retmişti ... 

Münakaşalı konferans 
Birlik merkezindeki verilmekte 

olan haftalık konferanslardan 
üçüncü::.ü bu perşembe gunü 

saat 16 da verilecektir. Muallim 

Sadrettın Celal B. tarafından 
idare edilecek olan bu münaka

.şah konferansın mevzuu ( Toplu 
tedris ve bizdeki neticeleri ) dir. 

Bfitün muallimler davetlidir. 



~4- VAKIT8 NiSAN 1~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 

i'JıM1tB d tı 1 Alm~n a :a~::arı Ha ~::;i~~~a 
Kendi kendımize . 

D.. şu h b . k d lngıltereye misafır gidiyorlar un a erı o u um. 
Kocaman bir ba . .Jık "Bir hadise" aJ Paris, 7 (A.A) - "Echo de 

tında .~a~ır ı-atır yazı: Pari11., iazetesi Almanya başve-
• Alı _tıca.!et ~ektehin~e ik~nci sınıf kili M. Brunnn ile hariciye na
:ılebe · ı muderrıs Yehbı llevın dersine 

·. irmemi~lerdir. Sebep şudur: zm M. Fon Kurtyiisür. İngiliz 
Müderris Bey bizi kafi derecede len başvekili M. Makdonalt taraf m-

ir edemedi. ,Onun dersine girm.ekte dan Londraya davet edildık ~eri-
nazuruz demışler ve sınıfı terketmışlel' d . I 
.tir.,, ne aır ngiliz gaze•elerinde 
. Bu h_~her~ ~ayret etti~. Çü~k.li, intİfar eden haberi uıun uzadıya 
ı~trsa~. fakulte~ı. ıktısat tedrıs~tı ıçın mevzuubahsetm~ktedir. Bu ga-
bır muessese kurmak, bu muessese- . 
re müderris aramak Jazımgelse ilk de- zete M. Brıanın Londrada M. 
r~ k~lunda~ tutulup getirilecek insan Brün nğ ve M. Fon Kürt'yüs ile 
\ ehbı Ilt'ydır. İngiliz hariciye nazırı M Hen-

Ben höyle diişünürken. tesadüf kar· · 
ıma ateşli. mf'ktebin ismi üzerinde hi· derson aruında vuku bulacak 

le preMip mütabakatı arıyan genç ide- içtimada hazır bulumtmıyaca
alist. il!"e ı:-;u~amış bir tale~e grubu!la ğmdan d?layı mütee1Sif olduğu-
rasgeldım. Gen<:ler ~azetenın haberın- b ld' d'· · · ld v b' h b 
den teessürle ''e hnyretle bahsettiler. nu ı ır ıgını a ıgı ır a ere 
İlmi münakasadan ba!'ka hifbir ı;:ey ya atfen yazmıştır. 
pılmadrğını söylediler: ~ ~ · · "Le Journal gazetesine na-

Vehhi nev talebe~inden muhabbetle A "b k" · · 
hah etti nıiidür bey Mdise denen bit' zaran; iman aşve ılı ıle ha-
şey olmndrğını söyledi. Demek ki mü- rıcıye nazırlarının londrayı zi
rekkep yiyen .. kalem a ~ındıran .. k~~ıt k.a ya retleri için tespit edilen 7 
ralıyıın, hu ~~ı<" yokta,, cıkan hadıs~ .hı.r mayıs günü Fransada reı sıcum-
nceleclen. muııak:ı ... :ı ıl kan~nyı hırıhı · . . v • 

rindl'n ayıraııı.ıın.ıdan. ,.e nihayet ha- hur ıntıhabınııı yapılacagı tarıhe 
vıuli!'te irani müll' l.ıg.t ı ekoru kırmak. pek yakın bulunmaktadır. 
birin,·i sahifeye otıı_ı ıc~k ht>ye<"anlı h!r "Üeuvre,. iazetesi de M. Bri-
haber vermek .. endışl'sınden başka bıl' 
şey değildir. ~n!n Londrada yapılacak bu 

Yassıya kadar sürmeden yanna bu ıçtımada hazır bu unmak üzere 
mumu yakan ne tal_e~e, ne mü~erris, ne kendisine vaki olan danti Ce-
şu. ne hu, sadece bmz. Her gun herke- · · k b' 'h 
8e akıl öbetiriz. ahlaktan bir hah nevre ıçtımamın ya m ır tarı • 
sederiz, hiikümeti biz tenkit ederiz, biz te yapılacağından dolayı kabul 
hesap ı-orarız. Ve efkarı umumiye önün edemediğini kaydetmektedir. 
de her gün karilerinden itimat reyi a- B ı· l 1 · M B ·· · 
lan hakikt mümessiller diye kendimiz- er ın gaze e erı, · runıng 
den bahsederiz. 1'~fkarı umumiye namı- ile M. Fon Kürtiüsün İngiliz 
na neler yapmayız. baş~ekiJine misafir olacaklarını 

Poli in giremedi~i kanunun hüküm L d d h ı d ki 
süremediği yerde efkarı umumiye na· ve . 0~ .ra a u un u an sıra-
mma hükiim süren bizleriz. da ıngılız meslektaşlarile Avru-

Efk~n um.umi~·enin müm.essili ola- panın umumi vaziyeti, iktisadi 
rak geçmen bızlerın yalnız ınsanların buhran ve Av b" r·· 
haysiyeti. şerefi namına demiyelim. fa. . . •. r_upa ır ~gı. mese· 
kat teknik kunetini. ve efkarı umumi- Jelerı gıbı gunun en muhım me
ye öni.indeki tem~il haysiyetini koru- seleleri arasına geçen hususatı 
m~k mechudyetindc _ol~luğ'umuzu ~.cm~! birlikte tetkik edec kl · · b _ 
mıze hatll'latmak ı ... tıyorum. (unku . e erını e 
Türki) e ırazeteciliği kin inkbaf plftnı yan etmektedırler. 
ancn k: "' , • Viyana, 7 ( A. A ) Gazetelerin 

1 - En kiiciik haberde hile doğru- neşriyatına göre, sanayi fedeı as· 
dım ayrılm~mnk. . .. .. . yonu idare he eti Avustur a -

:? - F.fkarı umumıYC onunde havıııı- Y ' Y 
ye nırfhumunu iyi kıtnamak.. · Alman gümrük birliği hakkında 

Hunlann ikisini de yapmak kin her ehemmiyetli ihtira11 kayıtlar ileri 
~y~en ev_, el i ·im izi ,·e keı.~imizi di- sürmeğe karar vermiftir. 

sıplıne hnglıvalım. H' d' t d · t · s 1f>TU f:TEıtt ın ıs an a vazıye gene 

ı o ıı e 

Komllnlst beyanna
meleri hakkında 

tahkikat 
Şehrimizin bazı ~erlerine aıılın ko· 

münisı be) annamclerinin failfrriııi bulmak 
lçın faaliyete gt~·en :z.nhıtı dün de tah· 
kikat ve tetkikaıına de\'ım etmiştir. 

Fakat geç vakte kıdu bu i~Je m11.:
nun olarak. kimse i::-tic\ ap \'eyı tevkif 
edılmemistir. 

Reşitpafa çiftliği kiliyasmı 
öldürenler tutuldular 

Bıkırkôy civsnnda Anbarlı köyünde 
Re~icpışa çiftliği k:'lhzasının öldürüldiiğü 
yu:ılmışt. Bu işi ) apanlann Af'navuı Şe

rif ile Rlza oldukları anlaşılmış ve ken· 
dılerl yakalanmışur. Cinıh'etin sebebi 
Mehmet kahyanın Şeı ifin kız kardeşile 
miınıscbctte bulunması imiş. Muhazı 
katiller henuz cinAycti itiraf etmemişler· 
dir 

Postada -P oata paketleri geç mi tevzi 

karışıyor 
l !ı m''ay, 6 (AA.)- Delhi müslüman

lar konferansı Gandi'ye 'e kongreye iti
mat beyan etmekten istinklf eyrdiğindcn 
dolayı siya r vaziytt muğlak bir hale 
gelmiştir. h'.onfcrın~. hükQmeri konşrenin 
nmalini ıuhil etmekte olduğundan dolı
}ı itham C) lemektc ve meşrut! bir takım 
teminat talep eımektcdır. Kongre tarafın· 

dın intihap edikcck olan bir heyet as
gari mataliplcrini anfamak üzere müslü
man• lidcrlerilc mülAkatta bulunmaktadır. 

Gandi, cemaat meselesinin hallinden 
evet Londraya gitmek niyetinde değildir. 

Kongre, Hindistıının düyunu umumiye
si meselesini tetkike memur \'e mütehas· 
!ardan mürekkep bir komisvon teşkil 
edecektir. • 

Bir intihap mücadelesi 
Şikıgo, 7 ( A. A ) - Şikago 

belediye reisliğini elde etmek 
için "Big Bili,, (Büyük Villiam ,, 
lakabile maruf ve cümhuriyetçi· 
ler fnkasına mensup ş~mdiki reis 
M. Thoıntson ile demokratlar· 
dan M. Cermak arasında başla
yan mücadele buıUn reyiler ve
rildiği sırada en yüksek bir had-
de vasıl olmuştur- · Esasen inti· 
hap mücadelui pek heyecanlı 
bir suretle geçmiştir. iki namzet 
Şii< agodaki bir milyon müntehi· 
bin reylerini kendilt:rine celbet· 
mek için hatır ve hayalden ge-
çebilecek her türlü vasıtalara 
baş vurmuşlardır . Thompson. 
idaresi altmda bulunan bir eşek 
katır ve deveden mürekkep bir 
cambaz kumpanyasını propagan-
da vasıta•ı olarak kullanmakta
dır. Bu hayvanlar intihaba ait 
afişler taşımakta oldukları halde 
sokaklarda dolaştırılmaktadır. 

Hükumet memurları bugün 
ehemmiyetli kargaşalıklar çıka· 
cağma ihtimal vermemektedirler. 
Bununla beraber herhangi bir 
gaile çıkarmağa miisait farzedi
len mahall~rde polis takviye 
kuvvetleri dolaşmaktadır. 

Rakip namzet Cermakm taraf
tarları ise ceketlerinin düğme 
iliklerinde "kendi namzetleri in-
tihap edildiği taktirde program· 
larında vadettikleri veçhile her 

türlü cinayetlerin, irtişa ve irtikap 
fiillerinin umurni surette silinip 
süprüleceğini göstermek maksa
dile,, takı l mış ufak ve süslü sü-
pürge şeklinde rozetler olduğu 
halde şehrin başlıca sokakların
da dolaşmaktadırlar. Bunlar ay· 
rıca, "reyinizi bana verirseniz 
bütün belediye idaresini Polak 
yani Lehlilerle dolduracaiım .. 
ibaresi yazıh livbalar taşımakta-
dırlar. Bu suretle Şikastoda bu
lunmakta olan birçok Leh mu· 
bacirlerinin reylerini elde ede
ceklerini ümit etaıektedirler. in-
tihabın neticesi hakkında tutulan 
bahislerin ekserisi Cermak lehin
de görülmektedir. T ompıon, bu 
propaganda faaliyetlerine "bana 
müzaheret gösterecek olanların 
hepsi müklfatlandmlacaktır. Va-
dile mukabele etmektedir.,. 

Bir Tren kazası 
Floran~a. 6 (A.A) - Montignoso ya

kininde Tnrino ekspresi içlnd~ beş Renç 
bulunan lılr otomobile çarpmıştır. Genç· 
lcrin hepsi ölmüştür. 

Nikaragua' da 
Managua. 6 (A.A-) - Yeni zelzele 

şehrin harabelerini büsbütün tahrip et· 
m'ştir. 

Filorida f elik eti 
Malaga. 6 (A.A) - Filoridı feltked 

esnasında kayboldukları zannedilen iki 
muhacir bulunmuştur. Bunlar Fılorid•nın 
Malagaya muva~ılıtı esnasında esnasındl 

karayı çıkmış ve heyecandan bitkin bir 
halde buhinduklarından dolayı rıhtımda 
ll) kuya dalmış olduklannı heyan etmiş-

SPOR 

lstanbul muhtelltl bu sabah 
ve Levlakl Per,embeye geliyor 

lzmir, 7 (A.A) lstanbul 
muhteliti bugün öğleden sonra 
limanımızdan hareket eden An· 
kara vapuru ile lstanbula avdet 
etmişlerdir. İzmir muhteliti ve 
spor heyeti idaresi ve alakadar 
gençler tarafından teşyi edilmiş
lerdır. 

Sofya, 7 (A.Al - Leviski ta
kımı Perıembe günü Istanbula 
muvasalet edecek ve Cuma gü· 
nü ilk müsabakasını Fenerbahçe 
takımile yapacaktır. 

Lik ın~çları 
tO 4 931 Cumı günü icra edilecek 

lik mııçlkr: 

ikinci küme Kadıköyünde 

Altınordu-Topkıpi saat r 1 de Kum. 
ı,ıpı· Beylerbeyi s:ıat 1 ~.45 de Tötonya
Hi l~I 5aat 14.45 de hakem: Sait TurRut 
BC\· 

Birinci küme Taksim stadyomunda 

Sülevmanı) t: - Beşiktaş ~aat 12 de 
hakem: SHit !'clAhaddin B. Galata arar 
Anadolu (saat 14-,45 de hakem: Simo F:f: 
Leveski·Ftntı hahçe l ln~tı~! mü~abaka. 

Fransız müderris 
Pr. Kıno Cerrahpa,a hastane· 

sini gezdi 

Paris tıp fal<ültesi cerrahiye 
profuörü operatör M Kıno bir 
kaç gündür şehrimizde bulun
maktadır. Mumaileyh dün Cer· 
rabpaşa hastanesini ziyaret et
miştir. 

Maruf Fransız hekimi her ta
rafını dikkatle gezdiği hastaneyi 
modern ve mükemmel bulduğu
nu saylemiştir. Mide yaralarını 
çıkarmak ameliyatları mütehas
sısı olan Pr. Kıno Cerrahpaşa 
baatanesinde operatör Ahmet 
Burhanettin B. tarafından yapı· 
lan bu kabil bir operasiyonda 
hazır bulunmuş, operatörümüzün 
muvaffakıyetle neticelenen bu 
ameliyatta tatbik ettiği ilmi ve 
fenni usul ve gösterdiği liyakati 
fevkalade takdir etmiştir. Pr. 
Kmo Cerrabpaşa hastanesinden 
büyük bir memnuniyetle ayrıl
mıştır. 

Pr. Kıno evvelki gün de 
Tıp fakültesini ziyaret etmiıtir. 
Perofeaör milderris M. Muşehe 
tarafından fakülte müderrislerine 

Duran çıkrık 
Birkaç senedir ayni müessesede ça

lışıyoruz, senelerdenberi dostuz, fikir· 
lerimiz hazan uyuşur, bazan bozuşur, 
fakat münakaşalarımız se,·gimize bir 
şey katar eksiltmez. 
"Çıkrıklar durunca., ismile vaktile bi 

zim gazetede tefrika ettiği romanını 
şimdi kitap haJinde bastıran Sadri E
temden bahsediyorum. 

Kendini metetmek bana düşmediği 
gibi kitabrnı da göklere çıkarmak 
için bu satırları yazmıyorum. 

Bana bu fıkrayı yazdıran "Çıkrık· 
)ar durunca., için bir gazetede bir tica· 
retane veznedarı üslUbile yazılmış olan 
yazıdır. 

Acemi bir lisan, soğuk bir zekA, mi
de bozan bir zarafet içinde yazılan bu 
makalede Anadolunun sızısını duyarak 
bir eser yazan otuz bir yaşında Sadri· 
den ziyade küçük düşen kimdir, okuyan 
anlar. 

"Kendisi sahihan kalemine sahip ve 
ğile verilen şu hükme, şu cümlenin ya 
zılış tarzına, şu soğuk cinasa bakın: 

"Kendisi sahihan kalemine sahip ve 
bayağı üsllıba malik bir muharrir· 
dir? .. 

Sadride bilmem, amma bu bilAnço 
ve konoşmento kokan satırlarda üslu· 
bun bayağısı bile yok. 

Görün nı:oıl durnn çıkrık hangisidir? 
'7onbt .1qu 

Tica•et ıilem ınde 

Tiftik şapkalar1mız için 
mUsabaka açllacak 

Ticaret odasma bildirildifine 
göre tiftik cemiyeti umumi mer
kezi, memlekdimizio kıymetli bir 
mahsulü olan ve son seneler zar
fında birçok iktısadi sebepler 
dolayısile eski fiatım kaybeden 
tiftiklerimizin yerli sanayiimizde 
iatimalini temin için bazı tedbir
ler almııtır. 

Bu meyanda mensucat fabrika· 
)aramızda matluba muvafık tiftik· 
ten mamul şapka imal edecekler 
arasında bir müsabaka tertip 
etmiştir. 

Milli Fabrikalar tarafından tif· 
tikten yapılacak şapkalardan bi• 
rer nümunesini cemiyet merke• 
ılne gOnderecekJcrdir. MDüb 
ka neticesinde birinciligi kaza· 
nacak şapkayı imal eden mDe.., 
seye yüzelli lira müklfat verile
cektir. 
Trakya pancar mUstahslllerlnl 

bir şiklyetl 
Trakya pancar mü•tabsilleri 

AJpullu fabrikasmın pancarı çok 
ucuz fiatla aldığını iddia ederek 
iktıst vekiletine şikayette bulun
muşlardır. Bunların ıöylediğine 
göre UHak fabrikası okka batın• 
2 kuru' verdiği halde Alpulld 
idaresi 50 p~rav vermel<tedir. 

takdim edilmiş, fakfiltenin libo- Takdiri kıymet için Yunanl•' 
ratuvar ve kılniklerini gezmiıtir. tana bir heyet daha gitti 

P nd · O h Gayri mübadillerin emlakine 
r. m errıa operatör r an met takdir etmek üzere Yunanistana 

beyin bir ameliyatında hazır bu- den heyetlerin sonuncusu dün ak 
lunmuş, bundan sonra konferans Konvansiyontlle Garbi Trakyaya 9' 
salonunda mide ameliyatları reket etmiştir. ~ 
hakkında bir konferans vermiş- "t';;~{;~~İ;~ .. ···T~k;t

0

İ~;~7İ~-·;i;;i 
tir. kişilik bir ziyafet verilmiştir. Tlf 

Profesar büyük bir allka ile fakültesi müderrisleri, Pr. Kıo' 
takip edilen bu konferanstan ve Gurjeronun bulundukları b' 
sonra ıerefine Yerilen ziyafette ziyafet çok samimi geçmiıtit 
hazır bulunmuştur. Pr. Kıno bugün Bursaya gidi 

• ediliyor? 
Paket glimrüklerinin kaldml

ması üzerine muamelelerin yavaş 
yörüdüğü hakkında yapılan şika
yetlere posta erkanından bir 
zat ıu cevabı vermiştir: 

Simla, 6 (A.A.) - Bir takım meçhul 
eşhas Dclhi ek~pıesini Lalay yakınında 

yoldan t;ılcaımışlardır. Bu tren. bir !.aç 

gün conrı hükQmct erHnını Simlı'daki 

yazlık ikamctıAhlannı götürecek İdi. Ray 
)ardan bir çoğıı )erinden çıkarılmış bu
lunuyordu. l\lıkinist bunun far~ını varı

rJk hemen fren yapmıştır. Buna rağmen 
lnkoınoti\'e 6 ,·ıgon yoldan çıkarnk dev
rılmişıir. Hirkaç ) oku harifce yaralınmı~ıır. Ayni gecede müderris M.Muşehe cektir. 
tıııifmllllllllllllllffllllflmllUlllHIHMflHltltlfflUHlllUUtttUlttMllllUBlllWHtfllllftlllfmllMHIHUHlltttlllHtttlt ..... ttıttaattııt _____________ ..:...__:::._ ___ . ~ 

~- 11ıtuat111111utttfll11W1H1111U111111101111YHuıımm111anıımnııtrm1111mnmnıımımnnn1ıtauııs.u...,......n-' 

lerd:r. 

- Paskalya münasebetiie bu
günlerde Avrupadan çok paket 
Ye hediye gelmektedir. Nizamna
me mucebince bunların birer 
birer açılup muayenesi zaruridir. 
Tetkkül yeni olduğu için me· 
mur adedi her gün arhrılmakta-
edır. Paketi geç gönderilmiş 
kimse yotur. Bugün irsalat mun-
tazam ve vaktinde yapılma· 
maktadır. 

- -

r Bican Efendi ·ve rüfekası • 
• Seyahat arzusu J • •• 

lnglllz şairi gitti Di~ müddet e,·el !"emleketimize ge- Dican Ef. - Ah dostum, şöyle eli- Maruf B. - Ayol, bu arzu da nert!- - Nereden çıkacak? Baksana bizinı _Sen a\·ucunu yala'· Artık Jtlf~~ 
len 'e Ankarndn bır konferans veren . · . 1 ı kt· ~ı . 5'•.,.. 1 n"İliz ~:ıı ri !\t r. :\1nsf'fı"eld du""ıt s.~e\ r·ı- me hır pa nt geç:,,e de uzunca lm :seya- elen çıktı. me e a:;- ara. Hasan n. Amerikada 1 . 1 .1 . 1 ine çı .. • gezmediği ~er bırakmadı. Sapkalı ),a. aı He ,\\ ı up:ı o;cyahat er 
sefnin ııostıtsile hnıiı t:ırikile Yıınanislhate çık am- • ~ taaa huekd etmi~tir. ragöz de cihanın dört bir tarafını do- yacaklar ... Kaldı ki sen .. 

laşıyor. 
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f Dünyada Olan Biten Meraklı Şeyler f 

Sinerha yıldızlarının hepsi saçlarını uzatıyorlar 

Hindistanda dikilmiştir. Bu yeni 
heykeli Amerikanın en maruf 
heykeltıraşlarından biri yapmış 
,.e bununla fazla süt vermek 

~'--~S_a_n_'a __ t_&_.ı_e_ın __ in __ d_e ___ , 

Sözlü filim 
Arapça bilen gUzel kadın 

aranıhyor 

Geçen sene şehrimizde çev
rilmesine başlanmış olan Ka
çakçalar filminin bu seneki yaz 
tatilinde bitirileceğini yazmıştık. 

Kaçakçılar filminin bazı sahneleri 
sözlü olacağı için bu filimde 
rolü olan san'atkarlardan bazıları 
önümüzdeki Temmuz ayı içinde 

Rejisör Ertuğrul Muhsin Beyle 
birlikte Parise gidecekler, filmin 
sözlü kısmı orada alınacaktır. 
Kaçakı:ılar filminin bürada çe
kilmiş olan kısmı da seslendiri
lecektir. San'atkarlarımız bundan 
başka bu sene tamamen sesli ve 
söılü bir filim daha çevirecek
lerdir. Bu filmin sözlü kısmı da 
Tem muz seyyahati esnasında 

hariçte çekilecektir. Bu filmin 
vak'ası Istanbul, Pire, Paris ve 
Mısırda cereyan etmektedir. Bu 
itibarla filim bu memleketlere 
ait güzel manzaraları da ihtiva 
edecektir. Bu yeni filimde ha, 
rolü oynamak üzere arapça bilen 
gUzel bir kadın aramaktadırlar. 

Tamburi Refik B. bir 
konser veriyor 

Tamburi Refik B. 11 Nisan 
Cumartesi akşamı Tepebaşı ti
yatrosında ikinci kons€.rini vere
cektir. Konsere refikası Fahire 
Refik H. la Hülya H. ve Vamık 
B. i,tirak edeceklerdir. Refik B. 
tambur ile kendi şarkılarını ça
lacaklardır. Birincinin olduğu gi
bi bu konserin de rağbet göre
ceği muhakkaktır. 

Ertuğrul Muhsin B. 
Darülbedayi Rejisörü Ertuğrul 

Muhsin B. bugün öğle trcnile 
Ankaraya gidecektir. Mu\isili 1B." 
orada Darülbedayi san'atkarfa· 
rınm Tlirkocağı tiyatrosunda ver
mekte oldukları temsiller arasın· 
da Maskaralar piyesindeki rolünü 
oynadıktan asonra burayn ge· 
lecektir. 

rekorunu kıran bir ineğin hatıra- de rekzolunmuş ve ora halkı 
sını ebedileştirmek istemiştir. tarafından büyük tezahürat ile 
Heykel Amerikanın Sitel şehrin- resmi küşadı yapılmıştır. 

- Bu akşam 

VE Melek 

~ Tefrika numarası: 102 
'~'" "G h · _ı •• lif·· l! ·. arp cep esıntoe .. ,, muc ıı 

tı.lc 1'1aria Remaıgue 

denbire düşünüyoru~: Aşk böyle ba:ş- yoksa Yoldavonda mı? .. Ilelki Tombuk şık, bakışı sabit Ye s~ğ'uktur. ~'üzü 
lamalı arzusuz, saf bır rüyet içinde.. tu desem daha ho~ olur. Heceleri tatlı siperdeki hali almı~. hnrl da oylc .. 

Kadın yavaş yavaş. suda ilerliyor. !ıkla söylerneğe çalı:,;;ıyoı·unı fakat bir Ben de öyle. Bir e~cl.işe.~i topla11ma. bo 
Su dizlerine kadar r,ıktı. Orada bir Uıh türlü içimdeki zevki izhar cdemiyo- rusuna koşarmış gıbı tufek seslerine 
ze başı iğik elleri dizlerinin arasına sı- rum. Bu kelimeyi incizap ile ve yavaş doğru koşuyoruz. 
kışık olduğu h.ald.e duruyor .. fümbilir, yavaş söylemek Hizrm.. Halk bağrışarak önümüzden kaçı-
belki adi bir çıftlık kızr~ır. Ilelki, ihti- '~ ı!' ıt: yor. Kadınlar yiizlerini önliiklerile ka-
yar bir mahlUk~ur. B~lkı, aptal ve ha- Avdetimizde şehri heyecan içinde pıyarak sendeliye sendeliye koşuyor-
in bir şeydir. Ilıze ne?· o bu dakikada buluyoruz. Hiitün soJ,ak kö:;;elerine kü· Jar. Bir Iıınç uluması ~·iikscliyor. Bir 
b.izi~ iç!n m~ç~ulün, .!lrzu~un, ~ı1;ya- me küme halk toplanı.nış. }lir t~kım ri yaralıyı taşıyorlar. 
Jın bır tımsalıdır.r Su}olgenı~ tesırı ~l v~yetler dolaşıyor. Bır nıımayış se~e· Çar~ı meydanına geldik. Asker bc
t~nd~ kıpırdy~r. ~~hı.ın ke~au menenş bıne. askerle amele ~.a~ış~ışlar. Ilıl'· lediyeyi tutmuş. Çelik miğferler soluk 
h bır kuı:~eht .. gıbı kızıl zıyalara g·a~'- denbı!·e San~am~rya kı!ı~esı ta.rafında soluk pırıldıyor. Belediye merdiveni) 
kolmuş rncudun ark~sı.~~a. ~fk~ dog. ewe~a tek tuk bır~a.ç s~lah scsı ve ı.-;011 önünde bir mitralyöz ateşe hazır duru 
ru uzamyor. Kadın donu) oı 'e kol~nu ra hır yaylım ate~ı ışitıyoruz. yor. Meydan hoş. fıalk yan sokaklara 1 

kaldırıyor. Omuzlardan ark.aya dogru Kar1 ile bakışıyoruz. Sonra bir söz },ğılmı,;, ileri gitmesi delilik olur. 
~ gölgeler kayara~. da~a a53gıda kalç~- söyl~.m.~ksiıin si!:i~Jarm atrldığı !ara- Çünkü "'mitralyöz meydana h:1liim .. 

lar ve bacaklar uzermde oynaşıyorlaı. fa yuruyoruz. Gıttık!;e sıkla~an hırka F 1 .. t d b" .· bı' ·denhire ttılı. 
B · ı k b · ı-· b·r · · ı b ı ı b' d - ı· J> • a ~.ı a amm ıı ı ı en umumıyet e a a ve çır .. ı!' ı ısını a n ı ı: ıze ognı ge ıyor. )agnşıyor b . .1 ]' , \. ka~ında sokak uı;-
verilen şu haleli hafifçe şişkın _ve mu- lar: "Haydi gidip sil:ihlanınız .. Hu ser 

1 
aşında kı .er 1~1 °~· rbr vu.nca t;k:isiif et-

.. h ·k · · ·ı · lazımgel ·ı t h ı d ç b k .. ·· arın a ı ev erın o_ • '-i te arrı şeye ne ısım verı mesı . serı er a eşe aş a ı... a u - yuruyo- . 1 •· . h h Ik kütlesi fıkırdıror. 
1 h t a··· · d'' ·· ·· L·uattekınden ru G l · ., k k ·ı mıs 0 an sı}a a ~ " el\ı" .. ıgını usunuyorum. u,., z. rup arın arasın.. arışa ra ı CI'· ~ \d d adan ,.0·· r·u·)·or l\1e)·da-
'ı •- uz · ' 1 b·ı· A 1· · k • b 1 , am urm • J • ),.t"<ltlı k ennde oynıyarak onu tunc 'ıa~ka hangi tabir kullanı a ı ır. raş- ıyoruz. Bır ~ıra oşmaga a. adık. Tch t \""ı·ıılC'' kilisenin ı•füO'e.sin 
" I:! ızıJ ~ ~ ş · ı ı·ı ı· 1 b' b. t b" . ·ı · nın orasına .. 0 

• , 
0 

~a · ~tı h arasında bir renge boyu- tırıyorum, fakat bulamıyorum. • aır e· ı 'e ı Ye urçın ır asa ıye ızı ı N"l d k t 1 ·or Ve avın ziyasında ta-
t 81"·1 atan ·· · kl · · k d f k' d b" t e ka d • .. ''ki·· N f f · en ur u U) • • l\Sa.''1.1a 0 1• guneş~n so~ _ış~ · a.rı ~l· rımız ne .a ar 31 ır, e c .. ıya 1.' · ?t;:ru suru. uyor. e e~ ne ~seyız. mamile forkecliHyor. o vakit ı,at'i sert 
~I~ .rıırı b 'adar gayrı hakıkıdır kı, bJI' dar boş kı, şu zıya ve golgelerın oy- Sılah seslen fazlaJaşıyoı. Çagırryo-

1 
. . emir veriyor: 

~):1 biıd~ kadar hitif görünebilmesi na~mac;ından husule gelen bu zarafete rum: m se~ ,. ·e, 
bcbrıy adeta bir tıiirtn~t bir '·ect bir isim koyamamışlar. Canım şuna ne - Lüdvig.: - eıı) ... . . 

or. l\aJbim ~arpıyor ve bir denilebilir ki.. Jamaik mi diyeyim, Yanımıza yeti~iyor. Dudakları sıkı· < Bıtmedı) 

bulunmak 

Grip ve 
Tifüs 

Hastalı~larma karşı 

LVSOL 
(Alameti Farika) 

müstahzarının istimali ile ken
dinizi vikaye ediniz. ~ari has· 
talıklara karşı en mükemmel 
muzadı taaffündür. Taklitlerin· 
den sakınınız. 

Fabrikatörleri: Scülke •e 
Mayer A. G. Hamburg. 

Türkiye için yegane acen
talığı: S. Jacoel ve mahtum
ları. lstanbul. 
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Meb'usluk için Halk Fır-
kasına müracaat edenler 

-

Fatih ve Eminönü kazaları için· tesbit 
edilen müntehibi sani namzetleri 

Meb'usluk için Fırkaya müracaat edenlerden bir kısmının Bevkoz, Kadıköy, Sanyer, Riisumat memurlarından Cemal, Ra- dan Cemal, 'l'iiccar Ali, Tütün inhi· 
Adalar, Bakırköy, Beyog· lu, Be- nayi birliği k~Hlhi Mehmet, Hanka me· arı memurlnrmdan Sadettin, Mirli· 

isimlerini de bugün neşrediyoruz : murlanndan Ülvi, Haliç şirketi mu- va mütekaidi 'I'e\"fik Paşa, Disçi l•'azıl 
•iklaş, Üsküdar ka•aları mu"nte· h ı ı d S 't 11k k 1) ··ır" · k 1 · · Ankara, ; (\'kıt} _ l\leb'u luk içinl'J'e,·fik Paşa, De\ Jet demiryolları ta- ., " ase Je memur nrın an acı . me · aru unun tıcaret me te JI a ı fani 

fırkaya müracaatta bulunan diğer ıe- ri.fe m~d~k~iki l\lünür Re.,it. Sabık is hibi sani namzetleri listesini tep muallimlerinden Süleyman Şevket l~czncı Arif, Avukat Hulki, Komi"· 
vat şunlardır: kan nıuduru Mehmet. Istanbulda mü- dünkü ve evelki aünkü aayıları- Beylerdir. yoncu K:i.)f, Bakkal Fikri, Ot tücca 

Bur ·n beledi)e rei:.i Sl'rif, 1\cıcaelide telrnlt Deniz kaymaknmı Muhittin, t • & SA.'.\IA1'YADA rı Hasan, Ziin-adan 1\lahmut, Komis-
binba ı mütekaidi Nazmi. .:'.\'azilli :1\ ıı-ı tanbulda mütekait binba"ı Rehcet Em- mızda ocşretmiştik, Eminönü ve Akosman zade Afyon melı'u:,,u lz.D'Oncu Nec~tı,. Hi~'.tliahmer BeyoğJıı 
katlarından Ömer Liitfii. Balya htt· liik 'e eytam banknısı m~cli i id~rc a- Fatih kazaları ıçin C. H. F. ta- zet, Mezbaha miifettişi llhami, Istan vezne~an ~urı, Husumat l}'emurl!rııt 
kuk hakimi Sami. İzmir Torbalı hü- za ından Muhli ·• Adana tical'ct ,.e zi- rafından tcsbit edilen müntehibi bul belediyesi varidat müdürü Nail dan Nasuhı, Doktor Hafız Kemal, KaP" 
kum et tabihi Salih Tevfik. lzmirdc bay raat bor a"ı komi eri Mahmut. Tra~- lstanbul b

0

eledl,,·esi masraf müdiirÜ O;ı t~.n !iiirre.m, 36 ~ncı .ilk mektep. müdii 
sani namzetleri liıtesinı· de bu .; ı· 11 1 I Al D •·· tar Sıtkkı Şükrü. Anka rn J>O"ta Ye tel zond,t demokrat Mustafa • ·uri. Deniz han. De,·let Demiryolları miibayaa ru 'ey~u a .1• .'omı.syoncu ı, .. 0.~ 

graf ha müdürü Naim. J\ayseri f'. lidc Kayalı oğlu ~leh met Ata, l\fanis:ı gün dercediyoruz. Bu suretle komi7onu aza ı lsmail. Hüımmat mul tor H~k.ır, ~C)'l'l"efnın .. ıe,·azıı!' mud.~ 
Halk Fırkrısı idare heyeti rei"i Faik,

1
orta mektep müdilrü Cenap Jtefik, Kon müntehibi sani namzetleri liste- ayene memurlal'ından Yakup Sabri. mua\lnı ~aım, Armator. n.~f!.k, z~r 

ı~tanbulda Ak. nray Yu uf Pa~ada )ada ziraat müteha ısı Haydar. Son teri tamam olmaktadır. Gurcba hastane i ba~ hekimi Ömer l'adan Salım, Mektep müduru Abdul 
Misçi zade ~ Mehmet \'ahit, Çankırı ~urluda avukat Ahmet Med

0

eni, E bak Lütfü Eczacı Ahmet Hamdi Fvknf kadir, Adliye icra veznedarı Halil 
Cümhuriyet Hail ... Fırkası idare ,.e he- \'alilerden Ali eydi, Milliyet gazete- J.'ATIH l\IERKBZ KA~~SINDA ser v~znedarı Nnfi1., Mütekaldi~i as- K?.m.i.s~on~ular birlik rci i Tahsin, I'tı 
lediyc rci~i Sa it, Ankara Xafia haı.-:mü si muhasibi Ali Snip, Ziraat bankası lstanb~I umum .. m~clısı. az~sından keriyeden Necmettin, Zahire borsa ı muduı:ıyetı. mc~.urlar!n.dan Ahn~c 
hendi i Cevdet. I>enizli sıtma mücacle· meclisi idare a:r,a ından Cevdet Nasu- doktor ~ı~~.et, Mu kırat ınıt,ısarı u- ba.· ki'ıtibi Fazıl, Hil:Uiahmer vezne- H~.~mdı. Zır~a~ muhendısı ... ~ı.~tettı~ 
lesinde doktor Sadi, Yeni Malatya ga hi, l\hıliye , ·ek:lleti birinci sınıf mü- n:ıum, muduru A~ım_, Anıkat .cemnlet- darı Naci. Terziler cemi.} eti umumi ~~ıcs e atı <!!nıy.e cuak muduru ~\! 
zetesi ~ahihi Şe\'ki, . · m ·un - Sim~ ~fetti:;;i Cuneyit, Gedikli kücük zabıt tın Fazıl, Ma!'~·ası ~ade. I"e~·ıdun, A· kkatlbi ~uri, Robekkolclj mektebi z.ur~adan H~s~.) ~~· ls~anbul beledı)~ 
hattı baş müfettiği Te' fik, l tan bul- mektebi muallimlerindl'n Kemal, Baf "~knt Baro reısı ilahi Hılmı. .hu kat muallimlerinden Hafız. l\c.~ mal . lcki in sı l,\'r~k muduru. \~·nı, l\luhtar ıtıı 
ela Aksaray Ziya Nuri cc1.aııesi sahibi ra • ıtma mücadelesinden doktor Ka- ?\ecati, Asker miitekaidi ı. lural, Cer- hbar ımuhasebeci..,i Haydar, Ciimhu· "'ımettııı, Barut ınhısarıncla ~lem~ 
Ziya ·uri. Kadıkö~ ünde ,\lodada es- zım Hüsnii, hmirde mütekait erkı1 1, 1 ra~p~~a ha~!a~.e i baş .~ekin_ıi D?ktor riyet Halk Fırkası \ilayct merkezi ida Mehmet, Muhta~ Ah!11ct llan_ıdı, R~ 
~ak Err.urum meb'usu Ziya Sanc .. ber, harp miralayı llulıisi. 'l'arsu ta dis Rü., ~iı. Dar'!.lfunun m~.d~~r!.sler~nden re müdürü Mehmet Riiştii. Doktor E- umnt m~muı:u 1 az~ı, Maurıf mem~ 
Adanadn doktor operatör Yu uf Zira. doktoru Ali Cevat, lzmirde nüfus mü- M~lık, Daru .sa!ak~ muduru, Alı Jü.- tem, Fabrikatör lbrahim iZya, Belı·· ru Rnhmı. Sabık ru.~u~~~.t , m~mu 
Adana ağır ceuı aza ından ."adi, J-. dürii Hikmet, Ankarada mesai ticaret mı, A\ukat. < e.lnl Feyyaz, Cerrahpa- diye kantar merkez mcmurlnrmdan Ab?ullah. l\lcktep .. muduru 1ah ın. :l\l 
~anbulda mütekait miralay Şe' ik. Zi- hane ·i sahiplerinden Mustafa Hilnıi, Ş~ hastanesı .etıbba ın?an dok~or :joük- Ferhat, Evkaf bankası miidiirü Hncı allını M~hmet. Rusumat menıurlarıll" 
rJat bankası memurin nıiidür ınua\İııi Kay eridc A\·uknt Kemal. l\talatyada r~. ~~azım, Sabık Fatıh bele.dıye mü- Hakkı. Bahçıvanlar cemi) eti aza8m· dan \\ nı Beyler. 

'Celil Oı-han. Geredede Figani Yakup, lfadı zade Şükrü, Mardin daimi encii- duru. i\!emd~h. 1''atih beledıye muha- dan Ali Rıza, Eshabı emh1kten Süley- KAUAGf''l\tRÜK'l'E 
1 tanbul belediye fen i~leri M. '.l,iya, men aza<:ından mütekait ka)·makam s~bec~sı .Halı!'.. Hukuk mezunu mual- man, llk mektep müdürü lbrahim Falı Aksaray nıeh'usu Neş'et. Fatih J<ll 
Fabrikatör Süleyman Sabri, 1'anıne Hehmet Rifat, Us::ıkta Bacak oğlu l!m ~afız. Kut~hya m~b'usu. Rıza. rettin. Sabık cemiyeti belediye azasın- za ı kaymakamı Yeli, lstanhul banJ.of' 
cemiy~ti üçüncü rnıntaha mlifetti i. '\~u: l\lu tafn, Çorlu kaymakamı J\emal, Şehzadebar~~ ~alıye ube ı tahs~l me_mu dan Yahyi. F'abrikatör Hasim. Emni· c:ı müdiirii Ali Va fi, İstanbul Iimll 
sut ~ıya, Çanakkalede miitekaıdıııı Sam un kaymakamı J\'.enıal, .Hron ru Ata. Kutupane ~e~~ru aıt, ~ul- yet ::.andıkt \·eznedarı Nuri. Adliye ic- şirketi kontrol müdürü Naci, Beledi) 
a:-keriyeden Cemil Lütfii, Mala.~)"ada da mütekaidini askeriyeden Cudi.1'eın· t~ııah~~t s~lh b~ katıb~. Hak~ı. Bele. ra memurlarından Ali, Adliye emanet şirketler J\omiseri Saim, Cerrah pa~ 
iandarma kumandanlığından nıuteka- yiz nıuhkemesi azasından Cevdet, ~am d;.re. mufe.tt!şle~ınden mutekaıt Hacı memuru Refik. Dokuma tüccarı H"· hastane ·i ctıhbasından Har.im. Se,rrr 
it Faruk, Erenköyde mukim Salhor sun (', H. Fırka::.ı kıw.a idare rei. i Etem <emri ... Dını mu~sc:e_-eleor. murakıp!ıırın cep, Adli) ede mut~met Asım. 'l'apuda ı;;efer yeznecları Niyazi. Tiiccar Etcfll 
,ı~I~ Z!ya: l~t~n~ul b~!i~ci istikta~ ~'~ \ 'eyi , Adanada. a,•uka.t Fahri, Af· cl!ln Sule)~an ~a~1~ •. Lıse muallımle- müde~hi". 'l'ah .i.n, K~rkçü !>a.:jı muh·ı'l'üccar Y~sin. Maliye tetkik memurl' 
ı ımı Nurı, Elazız Turk ocnğ ııeı ı yonda deftel'darı Fahrı. Bilecik ka.)· rın~en H~!dar . ~ı)azı, Defte~clarlık tarı Cemıl, Muteahhıt Hulu ı, Hop- nnclan Alaettın. Posta \e telgraf ııır 
ııam, ~ile~ik ~bık meb'u u . ~hmet makamı. ~ami Pa a 1.ade ~ezııi. Gen~ varıdat mumcyy.ızı Ce,·~et •• Zahıre .bo~ y~ı· mu~tarı Remzi. Tüccardan Ra· murlnrmdan mütekait Iiamil, lstıı~ 
1ffet, Bılecık tıcarct odası reısı ibra- meb'u u sabıkı Fikri, lstanbul liman ~?:,ı. ~~~emurlaıından fal:~~· !>0kt.oı hım, Dış doktoru t~hak, Postn ve ~~ı bul müftiiJüğü muhasibi Rlfat, Fntı 
him, E bak Torbalı kaymakamı Fc· sirketi meclisi umumi azasından Mu- 1'un ~u.leyma11. Posta murettı.şler111- graf memurlarından Heccp, Bakkal nikilh memuru CelftJ, lstanbul Hm$ 
ri_t, Konyadn ecz~c~ ~?m_i, Şibinkara- Jıarrem. nor.dur Belediye reisi Fnhri, den Be.~ır ~-~ra: Düyunu umu~ı):e h~- Me?met ,lh~an, 1~e~graf .h~ş ~tü?üri- şirketi memurlarından Halit, Bak1'ş 
hı .... ar.ağır ceza ı~ısı lala!, 1 tanbul Afyon karahısar rnlbi Fahrettin. Ga· kuk.mu~a'm abıkı .. )~.u~taf~ ~aıl.~ıı: retı mesul_~~.h~ ıhı H~lu ı, "\e~ıkule lbrahim. Mali.)e muamele merntı~ 
heledıye hekımlerınden •!•ta.t • a11m, Jatasara.) lisesi muallimlerinden Halit ~!ı~at muha:se~e m!ıdurıyetı muha ıhı ı~tasyon mudurü l ·m~ıl ~lakkı, l\ll!aı K:"ımil, Posta telgraf memuru Refı~ 
I'okat M. l. aı~ı ın?an. Nurı, 'l'icaret f.'ahri, Mülga şeker petrol muhaseheci- Emı~, .. Dokto~. 8alı.n~ ... ~hme~, Dok~rılı~ı ~evket, Askeri Jı e _ınde mu:ıtlım Yüzba:;;ılıktan miitelrait Hamdi, Aksf 
muka\·eleJeri id~rcsı reıs mua,·ini Eni ı-i Hayri. Kastamonu Belediye reisi l~arulfunun ~uderrı ı f~sa! ~~ref~ttı~, Hılmı, Avukat ~~mı.' hczacı kım)a- ki muhtarı t mail Hakkı, lcra meıtl 
Behi~. Yıldızclı kaymaknmr Sıtkı, )ş- :-)uphi, Sinihisarda muallim Ahml't E~zacı Sı~rı. Eın-eı·, ı~tı~lal lı esı mu- ger Ha. an. lçkı ınhısarı memul'ların- ru lh<.:an. Muhnselıci hu usi)C meınll 
tanbul C. H. J<'ırkn ı ocağı reislerinden !)evket. Ankara kooperatif şirketi mü- dur. mua.\·ım ~ man • 'urı .. lstern kah- dan Ilurhanettin, Kösele ve deri tiic· tarından Salfıhattin. Mnliye icra ~ 
Halil Rüştü, D. Demir> ollun umum dürü Hakkı Ates, tspartnda e ·buk lo ır~et!n?~ :Se~at~. Bele~ıye .. harita carı Nuri, lfoyun tüccarı Mehmet Nul murlarından l\lu tafa, Sebze tacı 
müdürlük kalemi müdür nıua,·ini llch· mebu Jar'dan av~kat Hamit. Anamor ~~hc~ı knt.~bı .. 1!.u nu,. Polı~ mudüriye- ri, Sigortacı Mehmet Sırrı, Otelciler Mersin, Düscmc tiiccan Zihni, MU 
çet, Emniyet işleri Lıe inci şube nıiidü- heJediye reisi Hayrettin, Af}·onda dft tt duır~ mud~ı~u ~lahır. Eshabı emlak- cemiyeti kıltibi umumis 1\:email, Mu- tülük memurlarından Hamdi, Gürntil 
rü Necmettin. Ka tamonu baş müd- <:i Yusuf Zülal, lımir esnaf ,.e aha- ten ~lı: 1<.:~! ınhısarııtda ambar me.mu has asatt zatiye memurlarından Zihni, memurlarından Te,fik. Mimar Siliş 
deiumumi i Fahri, .~~31~.a 'l'~tün inh!· li bankası Alaşehir şubesi müdürü Tur ru F.nı~?· h_ıın):ag~r lte::-at, Bahrıye- Rüsumat m~aye~e. menıu!larından l ikinci muhtarı Sadettin, Mimar • 'iıt1 
. arı muhakemat muduru Enıs Nazm:. gut-. abık Sam un meb'u~u Talıit, An- den ~ıut~kaıt t,ı~aıetl~ m.cşgu.1 Hasan Mustafa Hamı. Vılayet tctkık memur ücüncü muhtarı 1\lustafa ·ccati. 'f 
t tanhulda doktor Hakkı Cenap, Ga- kurada deniz binba ısı Tahsin, Anka- Hulkı, f~cza~ı . Zı):~ :-.;urı, Dış dokto- luğundan mütekait Sabri, Devlet mat tün inhisarı muhasiplerindcn ırnııı: 
lataasaray li esi baş muallimi Saffet, rada mütekait binba5ı Fuat Rifat, ı~- r~ Bn;srı. G~mruk .m.emurları~da.!1 maa ı müdü!ü Hamdi Emin. I~nhriye- 1 i:altepe Ji esi müdür mua' inlerind 
Ziraat banka~ı Izmir şu hesi müdür mu tanhuldn mühendis }'nhri Hüsnii, Aıı- 1'urettın,. Doku~a tac~!ı Ô!11~r l;utfu. den mütekaıt Hakkı. J>. llemıryollarf Necip, Kereste tiiccarı Ahmet, l) 

il ın-fni Hakkı Manco, lfüiziz ticaret \ 'C falya helediye rei i doktor Galip, lk- l\!u.ha ~~eı hu"ll ıye '!'ufettı,.ı \ah)_a heyeti tertiŞi.t~~lndeti Ilaıs\111. 1:nfk. Sir- tor eınal Zi.}a. Duktor li 1 ,,aJI 
sanayi odası rei i Şükrii. lstanbul er- tısat vekideti ihracat rP.portörü Akil hdı_p.' .~ulh ceza hi\kı~! Ahmet Saıt, k_eci?e bah~el! lokanta. ahıhı Hıza, Tüccar Ali 1\Iu tafa, 1iihen<li:s l 
kek munllim mektebi nıuallimlel'İnde:l Emrullah. İzmir orta mektep türkçe J~aı ülfu~un neba~at a ı!'tanı Hakkı. l edıkule malı.re şube ı memurlarııı· san, \ ilfıyet evrak müdiirü sa'aıkı l 
Necmi, Niğdcde ('ümhuriyet halk fır· muallimi Aslan Naci, ~amsunda sabık hczacı hcaret a 1• tanı Muzaffc.r. 'fa. dan Salih. A\'ukat Ihsan, Tiitün inhi~vi, l\Iiitckait Saim, Mimar SinnJ1 
ka ı azasından Mümtaz, l tanbul \'c· Uatum mch'u u Ahmet Akif, Zongul- pu memurlarınclıın Jla an Ha<lı Rey- sarı muha ·iplerinden Mehmet Ali, Hat kahYc sahibi tustafa, '!'ütün inhi~ 
fa Cümhuri) et halk fnkası azasından dak C. 11. F. vilayet idare aza ından ler. tat Şe,·ke!· Şimcndif~r . falırikasın~a memurlarından 'Keş' et. Gala tasa 
Cemal, ~am ·un Şifa eczanesi ı;ahihi .Ahmet Akif. Zongııldttk C. H.alk Fır- Ff;:\'J~RDE . Ahmet Hıkmet. Denmrı Al~met. ho· lisesi dahiliye müdiirü Siilcyman H 
Uahmi t tnnbulda tüccardan Aziz ka. ı , ilihet idare aza ından :l\"U· l:.tanhul umumı mech i azasmdan ca Mustafa Paşada kahvecı l\tustafn. ter. 
l\Iahm~t. Jstanbulda mütekait hahl'i.}e kat 'refik, ·samsun umumi meclisi ~ef~k Ahmet,, Ha.~i~ )rketi mildürü ~tualilm Tevfik, . lsta~bul. um~mi mec el\11. ·o.•(" l\JEUl\1-:Z • '.ı\Hl-
zabiti Fehmi Hü eyin, Diyaı·bel:ir \a· aza ından Ali Beyler. F:m•~· ~u.a]lım ul~Y1!.1a.? ~e,~ket. H:ı Iıs_ aznsın?an E.m!n :\h. , Eı;ıınıyet ~an- YE. iNDE 
Ji ·i !Fai:r.. ~amsunda Ziiben oğlu ı:u lıç nketı detme mu duru Celal, Dok- dıır tahmın şefı F erıt, F atıh beledıye- Ticaret odası raportörlerin elen ı 
at, Devlet Demir) oJJarı tasarruf san. il tor lh an Arif, Dolrnma tüccarı lsma- si baş mühendiı-;i Sarf et Beyler. k N 'h" ,1.. . t 1 h , 1 ·· Hf~ ~'~ ı .. ,., ·ı 'f""t" · h" d· N· r· F' b ·ı, t•• , , 1 'l , , ı .ı czı ı, ıcaıc oc ası mu a~e >e dığ'ı mü.dürü Esat. 'l'osyada musa~ka- • ' .~ ı · u un ın ı~~l'~n '\. a !ı., .. ~. 1"11\3 °.r ŞF.IIRhM 't\ NDE diirü 'J'c,fik, Zahire borsası rei:si f 
fa~ rei ı Hıza, Sabık Hatum m~Lı u n' .. W ,\hdullah, Hul~sı . ., ~ ıbalı . tutun fabr~- J tanbul umumi meclisi azasından tun zade Murat, Ticaret mıntaka 
~lı Rıza. Çankırıda a' ukat nıel~ us. ~ ., _._: ~ ~asınd~ _l unu~, 1 ıı ıncı Kasım,, ~lalı· Mehmet, Doktkor Galip llaltln, J-.tan· diirli .Muhsin .. 'aim, Ticaret bot· 
lı Rıza, Çankırıd:ı avukat Bek.ır ~ıt· --· ----·- - ll:llW!i:~ )e tetkık m~muru Muharrem. I'u<"~a.r bul umumi meclisi azamdan Hican. komi<;el'İ \kif, Yakit gazetesi s1l 
kı, 'J'rabzonda Yeniyol gazetesı haş- y· . d' I . J l\!ehmet :Emın, Dnm~a muha ebe ka~!· İstanbul umumi meclisi a1.asından Sa· terinden Hal\kı rnrık. Yakıt gnıt 
muhaniri H~kir Sıtkı. lstan~ul !le>·a- ırmı Y~Ş iŞ eri nası hı .H!1san lhs~n •.. Mek~upç~l.ukta~ mı:· di. n.ahçınrnlar ce.~i~·e~i ı·eisi Yusuf. sahiplerinden Asın\. Eshahı emlU~ 
zıt~a _öme rNazım,. Samsun ~· esı .mu· çtkar? t.~ k~ıt Hacı 1 .~ .. frk.. ~ ah~ı) ~ ~ume} · Beledıye levazım mudUru Mahmut. Be- Ahmet Tevfik. Dol.tor nahri Js 
alhmı Kemal, Palı tc muallım Gülte-1 D . • b' . . . ) ızlığinden mutekaıt • amı. Rüsumat Jediye levazım meomuru Ha nn. J\lüd- 1" lnnhsı muhasebeci i Sadi Şe 
kin, Barut inhisarı idare mecli i a1.a·ı aınıı .~r dış olan )trmi yaş eli · ınin mübayan memuru Halit. Matbaacı deiumumi muaYinlerinden ı· mail Hak- f"t ~ . .'( · 'ı ·ıı· 11·· • · 1 J{b 
sından Yn fi lı:;tanbulda tiiccardnn

1
ç~k!11a~ ı dıger daimi di ,. lerin çıkma 1 Ahmet. Ticaret odası katibı ~abri, kı Bakklar ' cemiyeti rei i' Ahmet G~.f.~1ı3 nn~s~. ı;;-~ ı"-b1• H \~)ıı~, h b• 

Hilmi, Istnı;bul ticaret \'e sanayi oda· ~ıbı kolay ol.!"ıı.1d Bu diş, tamamile ntw Doktor Kemal, Bakkal Yakup ~eyfi, Zi'rn , Fırıncı Ahmet Hız·ı lshnhul l;uktus al~ ol .e ı,_~ .ı ı~ ı ~adı.' k~·ı··n 
t • • J c:ahsına munhasır hir di t• Il \f ")" t · t .. d .. rÜ '{' h · 't k" '• • '• ' .t en >e \il' ... arnı, qU 1 U up 

sı i ta ıstık şefi Necmi. Rahkesinle v- ' . ır. unun 1 aye zıraa mu u a sın. .ı• 3 1• gümrük müdürü Memduh Z·ıhiı·c hor· · ı 'b' s r r"ft · k"T' · -
k N . . , . . . {'rkması hır takım hususiyetler :ırze. nist !\fustafa Nud Po)\ta memuru Ha s·· ' " · d ,t" ı ' uc ı. '> 1 c;:ı u upane. 1 :, 1 

do tar• ızamı Mem, Dahılıyc \'ekalc- der Her türlü teda,·isi b"" .··k 1 k . · p ·t· · Kad . p t ımsındn murakıp ure>yya, Adlıye c \l.if, Otelciler cemiyeti rei i llır~ 
ti mahalli idareler müdür mua"·ini Na lıkl.aı·a c•tbı'dı"r C'~kı'lıne~l du 1la n: ~ım. 11~"1 a. m~mt u1 ~ul "t rkı, .d. 0
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.ak met· katip İhsan, Sabık gümriik müdiirii Lokantacı \cmal, Ressam .ımf r . l · d k t . . M hk . • • · .. " ~ı e ıususı muru ı mı. ,, a u mu e aı ı ı me N h . D ··ır.. ır 1 . d .. . . " 
ctı, ?-mız~o e ad'u aN: urı, L' a. ·et!"cı kavaide tabidir. Polis ikinci iubc nıüdürü Ata. Pehii: •Abed~.'l·b.k~r~tukntun ~du~ -~m eArbı~d~n Mulıayaa~ı .~~rı :J: (H~n~ı zad~r. 
em.} ız a ,..~ın an ı) nzı, nmnıye ı U· Bu d ·ı. t•ık·ıı·keıı eks .. r· .... , ~a h. k :- . B h .· ·k. em I· . d R u a ı. ·' r ep mu uru ı m. yanko muclurı) etı ıstatıstık ~cfı . ··t .. 0 f'k 1... ~ ~ • .... .. 'i' ı ra- .ıı a ıı ,.. :ın m ur .ııın an ı- El kt "k · k 1. s l'h !\l'"t .. "' 
mumıyc m~ er.cı!11ı . nınn ... eT 1 : \~!· hattiı:t. eder. Günlerce, ayla.rca ve hatta ıa, Tütün' inh~i arı memurlarından Ga- ~ ·. r_ı ~ır -~ 1 mem~ru • a 1 

' .. • u .. e· dun,. ~ar.deci AH Puat, 'l'iilır 
tahyada muteka~t.hınb~şı .N.urı •. Go- "'Cnelerce çıkacağı )ercien vakıt ,·akıt Jip, 1 tanbul li eı-I mualllmlerinden 1 kaıd!~ı aske.rıye~e~ Kemal.' f'~~ ~llS· Muhıttın zade IHızım Beyler. 
nanda a\ukat lhf.lt, hulelı Jı e~ı mu- siddetli t rab· t verir Ek . ti 11• r h . ..:: • f d 11 . , tahsılı llamıt, 1 o~ta telgr,tf mudurle· ~UI 'I'ANAHMFT \Y \ OFYJ\p 
allimlcrinden Raif ·ecdet, lzmirde ~ ıs 1 a · • ... er~)e e a~an ·e. mı, .~araç e~na ın an {!.irinden Ra;;;it, Rii umat katibı l\l:ılı· • " .l ' ı ı .. ,t 
d kt Şu"kru·· 0 man 1 .. d f . 1.1 , fa ılalı ıstıraplar \'apar. Çenelcrın bu scyın A. rnı. Maliye tetkık memurların t El kt 'k · k t' 1 d Ali ticuet mektep miidürü Hll o or " , u a aaı ı. .. d k d - d. 1 . . b k k f . mu . , e · rı · şır e ı memur arın nn • ~ 
live nkUleti sabık U. mü teşarı şefik yuz en ,apan. 1~1 a 0 uı:. .. . dan Alı. Rıfat, Sa 1 e\' ·a k!te~ın-, 1\tuhittin, H:ırngazı şirketi memuri n· l:Hisnii, 1 tanlıul rnli mua\ ini ~: 
p~ a Ankarada 1 hanında Şakir Ha- . ~u. dış~n sınırJeri~e aıt (oz teda,·ı- dan Arıf, ~akkal l\lu~ta.~a, Kehlıhnr· rından Ragıp, Arpaemini mahallesi '] iiccar ilacı Hecep, Doktor l\ltJ= 
zı~ 'Kon ada baytar ~emsi l\lahmu't ııo:ı) . ıçın. dığer mede~ı ~emlek!tleı·de rı Mehmet ~emil:. Oarulfunun memur- muhtarı lsmail Hakkı. i\Tezlıaha mc· t~ayrullah. Sigortacı nıfkr, ni;.; ~ 
111 •• t' k 't Y . 1 er ·eı· E d • 1 e\\elcmırde rontken ıle hır fotografı a- larından Alı. Rusumat memurların· l murlanndan Ilüse,,;n Daim rnhacı hı Ahmet Se,·ki Yerli mallar J".11l 
.u u e ·aı mıra ay s ' ' .rzurunı a l r n· d d b" · d 1 ' h da l · ı ı.ı kk Tilccar , . f' .:- .; ' . ' . "d .. ·· ~ • · ·· O f Al' B d ~ k' K k.. t . ını . ız e e ır zaman an 1erı u u- n maı .. a ı, a ı, çap Jar cemiveti anısı Eyüp Çar .1 esna· mu uru Ahmet ~ül.ru. Doktor ' 

b 
ı ehy za. ~ -..0e~ 

1
• 5ar·~· ozf:~~ ~ 1 ·ulü tnkip edenler görülü,)or ki bu, cok kacı Nimet, Yemiş tüccarı Hüseyin,1j 1ndan ıiü eyin' K"ahY~ci Pehlhan T, h ·in. Avukat· Ahdullah, l"''.ıJ 

aşmu .arn~~b. ~ .... tan f 'z~)~ 1
' I{ 1 1~ 1 ~ ılazım hir eydir. Zira diğer daimi diş· Yerli mnllar pazarı kısım şefliğinden 1 Mustafa Kömiir taciri Ali Ticaret polis müdürü Ali Rıza Tüccar ~f 

ıa~e:~ı .satı 1 
.. d~ ~ Ahı)~·t Su~te ~ı •· ler gilıi her znman tabii ,.e muayyen Cemal, Saraç Yakup Sabri. Yağ tüc-l~cıa~md; raportör ·cemi f'czac; A· Bele.diye iktı at müclü;·ii J(emıtl l~ı 

sdesı ek rı a kmu u~u h" I 7r · Ed'' • ;· bir formada çıkmaz. Ekseriya kökleri carı Fethi, ifan müsteciri Ömer Y<'hbi, fir Haseki• ha"tane; i ecza'c 1;a ş; 1 Ah· Muallim Jiiızım, Doktor kil }\1 1~ ti 

Mı~f1t .. ·a~m1a1 amdı • aşa ~f ıGn 
1
:1 ırl ne e nin adet \'e istikametleri mütehassı . .; Zahire tüccarı Saffet Arif, Diş clok·lme't E~nveri K~tip l\lü~tch·ı ~aMhat Uoktor Ali Siikrü Kö ele taci'~ı' 

u U ogu arın an en • C 1 >O 11 or- tarafınd b'I" B' 1 h t S"'I · 1 bank .. ~ h k k " , ' ., ' ' ' ' • . ·· · • . ' a.•ıl ta ekt "d" . K 1 . lihlide , a_n ı ıneme.z.. . ınaena ey or~ .. u e) man. ~ .. ....,,ı u u. mu·ı tin Süt müstnhsili füıdri. l\lütekai· se) ın Husnü, U15 doktoru ,,J \l..ı 
. m ep f!lll u~u. ema • • '1. ,, • rontken ıle fotoğrafısının alınması, şa\'ırt Fethi, 'J'ahın tuccarı Osman. di~den ~fuharrem fczac Adil Ko- l\lehmet, Eslıak adJi)c muhllı;t Jl'" 

Sınan Hamıt, F.dırncde muallım Z.t· her tiirlü teda,·iı;ine giric:.meden en-el Şekerci Osman E\•kaf ''eznedarı Hü · ' ' • · · · llü e\ i R · ]) 1-t · Al' Bııtl• ~' 
hit do:Pan Tokatta 'l\'Ukat Salih ı k ' · · ' ~ 1 ::- ruk Mahmut mahalle~ı muhtarı Mus· n emzı, o" oı ı ~11'' tf 

.. .. !' .' . '.. . • ' . , ' . : yapı ara: !lk iştil'. . ·-· nü •. K~misyoncu E~em, stanbul he- tnfa Uzun Yusuf mnhallesl muhtarı tor Fuat Hamit, llaynrn borl"'.;Jf', 
Tutun ınhısaıı muha.,) aa komı.s~ on .ıı :t Bu dı~ı çekmek ıcııp ettıgı zaman ledıyesı evrakr nıtktı:re memuru Ilalit. I Ali ' Mali ·e memuru :'.\fehmct ıı uliisi mi eri Kemal, J>oktor Medeni. "'fil 
~~ ındCan 11H~sakn· Kemtal, d~ıb~~~,ır~~- ?~kez~ rontken~ miiracaat etmek çok ~ahriye !üzlıaşılığından müt~ka.it Ha- Polis ·komfseri Lütfii. ·l\follaseref m:ı: ti Hayriye umum miifettl~i ızıe~eJI~ 
ısar · • ır ,ı ı mu eme ı usnu, ırı netıceler verır. lıt Hemzı, A\•uknt Hasan Hılmı. Ec-' . ~ d' > r ~1\1.. h vnre ccmiveti müdürii Hasan ııl· 
!;~:~1d~ı:ı1i~tİt~~tt er{ıi~~~--~~r~e~a~~: Paris: Difiabibi Süat lsmail ~acı Ismai.1 Halit, Bahriye ?·üzba ıı~.l ~~~~~uml\~~~~~t"~~in , 1 ~>~~is ı~:~m;a{jhoktor H~lil Sezni. Yatnklı ,·:f~ı~: 
• .. A · · ' • · ı 1 gmdan mütekait Ahmet Cemıl, Seyrı· '"ısi memurlarındnn Sait l\lütckaidi'l miimessili llü. nii Sadık, J)okt 1'oıı1 ı 

tkı"~lusteşab~ı. bıüdlıhn.k A~.kabra aLlkcr~ı~l· KUÇÜK HABERLER ~Cain ve~!"ed:~rı Bekir, .Ev~af ketebe· d~n Galip J~ykaf mc~u;·tarından Ek-ıtafa Müfit. A\•ukat Ali nıııı·ı t>-""~ 
O) er şu esı m a ı ~uz a.ı sm,ıı sınden Huseyın Elektrık{'I Osman • ,·oncu T h . 11 d' O 1·1J1 ı. ·e ı• 

Hakkı l\fanisada ın-uknt l sma i1 Hal\· T k' ld .. ~1 t • h'b" Ah ' t. 0 kt ~ J<' t ..... ' rem, Defterdarlık a\·ukntlarından .\\'- . n sın am ı, . n' ıed•>, \ 
kı ' . roç ı yo aı - Buyuknda dı ra el ı ı me o or ua •. mu· ni Be ·)er ı memurlarından Ha ım. 13<' tı·' 

, l\lanı!'ıacla m·ul.at Hakkı. l\luhase- d . . . b allim Necati Mali,,·e memuru Te\'fik > · • fett' · c ı Ak t . •·fi'e .. ..,.ıı b t k l d 1 ·ı H kk otur uğu e~ın \anma;,ı uzcrınc a ıl, · .; • . .... , ısı ema . ara ı "'"' •, 1,ı~ 111 

K
a mura ıp ~rın an 1 smn_ı' ~. rı, bir Rus haıbi\·c 'komısrri Tro .. kl \oldac Kaptan Sadık, ilacı Ru:;ıtem damadı f. l Cl TE tihi Necmettin Komisyoncu Jill \~ıı 
onyada Hakım zade brahım Dıl en ., · · \ 'ak E il" a ettı· B' b ı · · h' ı· ı· h · (~ ı· n k ..... · ' ·· ·· ·li ı:i .• • ) . . ' J Kadıko\'Linde :\loda\·a ta-ınnııcur. up, ezacı u m n, ın am. '-llŞC ır mel usu a ) a :ra ıp, uo ı crh mallar pazarı muduı. "edr 

cun:ıe~ı a~ından s~ıaıl. llıkmet_. .. ~ ·r-· k .' : • 1 ' 11 . lıktan mütekait Faik, tık mektep m11. tor lluliısi Ertuğrul. Avukat 1 tnıı - Ji't•hmi, Beledi.}e defterikeı.ıırfi J.·~ 
~n u mues. esatı ~ıyurıye miıc.luı u - ur ıye ~ışman arı - . azı allimlerinden Refik. lJk mektep mu- bul umum meclisi azasından Avni. na im. Muharrir Orhan Sc} ;de j1 
Kenan,. ~fyonkarahısarda bay_ta~ 11!_11• randa \rnıpa\·a hır sep·ah:H tcrtıp et-. al !imlerinden HulU i. Kundura mağa- ! Muallim 'J'e\'fik, Talebe yurdu müclü-ı hiyat fakülte i rei ·i Köpriılii iiıtıe~14 
kr, Denızlı orta mektkep muallımı Lu~ mektcdıı lcr. ifa :ıcypıhate (J 50ı kışı zası sahibi Havri Makine \'e elektdk rü Nuri A)'Van ·ıra,,. deg-i rmeni müdü- . t B 1 d" • üf tt' J'k 111 r 
( .. Sinopt ··ık· :·f tt" · C t · t" k d k · .; ' ' ' .; .ı · e c ne m e 1 1 ı.'teıt'· ,ıı u, ~ m~ 1> e m,ı e .. ı .. ' .. e\'a ·~ıra e. ece tır. nıe~tehi müdürü 'l'ahsin, Bakkal ıs- ı rü Mes'ut. Tüccar Emin, Doktor Hil- Ha) clar. ı\'ıahruknt taciri ,., pıırP ııt" 
1\-!azh~r, Hılecık sıh.hat mudu.ru Muh- Belçıkah doktorlar - A~ ııı 1.6 nıaıl Hakkı, Defterdarlık memurlarııı mi, Kasaplar cemiyeti umumi katilıij Jiye memurlaı mdıın şevket ... uııd~ııtr 
lıs, Kony~~a mı~~lh~ ~~~!~~.ıs, ~da· -.ı~cl3 300 l~elçikalı doktor ailelerıle bıı dan Hayd~r • .l\~ualJim Avni, tık meJ,. Ömer, Tütün inhisarında depo miidü· den miitckait Şal,ir, J)nriilfll~ıe:I 1,r pazarı 7.ahne .~01~1 k~m~ cıı H.ıuf. lıkt.e ~.ehrımıze gel~cekler~ır. Uu seyya· tep muallımlerınden .Asım. llk mek- rii Fikri, Tütün inhLarında murakıplrnur Ali Hıza, Guraba h~stıı ~fıı'ş 
Yozgatta mu tek.ut mırına Mehmet hau bır gazeıe terup ctmı~tır. tep muallimlerinden llii. e;> in Hüsnü, Ag;"lh, Din mü esse el eri murakıpların hasından Osman Şeref cttın, 
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7 - VAKiT 8 NiSAN 1931 
Grafoloji mütehassısımız cevap veriyor 

lstanbul gürnrükk~ri muhafaza I'" V AKIT'ı 
Gençi k ve Çocuk 
iktısat kuponu müdürıyetinden: l 

7 Nisan 11931 
1 - Gümrük muhafaz merakibi için 15 ton makine yağı ka- ~------------..-

pah zarfla münakasaya konulmuştur. 

209 - Hassa karakteriniz Ynı'. J\:ı· hn gl'ni i~tidutlar tasır. 
ı"n rlaıınızda eri fakat t:ıtbikında mii· Bir şeye ya olurundan fazla 'e) al 
te.redditsiniz. Nikbinsiniz. Ameli taraf noksan 1,1) met verirı>iniz. :\liiteyazı. :;a· 
!arınız dnha kunetlidir. Göriinüsii sc· mimi hil'h=iniz. ilence okumanıza ehem 
\ersiniz. l\indnr değil siniz fakat) apıl-ı miyetlc devam ediniz. El\c:ik taraflar: 
mı. bir ..,e) i kabul etmez 'c mutJ:ıl.:ı nız sizin abit ı,u:;urlarınız cleğitdiı. 
tası gediğine ko)arsınız. Ncf ·inizc cm Hunları tecriibe \C ilim size <;ok fayda 
ni) eliniz rnr. Muhitinize a·l. Bir ~e~ e lı hale getirir. 
)oruJmadan f.lıl H)a az nol,san kıy 214 - Ameli, çah\kan, menfaatini 
met verirsiniz. müdrik. ha a i) etini ameli hayatına 

Hazan asabill'stiğiniz oluyor. l mu· karrştırmıyan, kendine emin, etrafına 
:niyetle iyi. hal(ıl, unuz. da emniyetbahş, görii"leri kunetli, 

210 - \z Jıru a fnkat çok ha)alpe- :;akin. her şe)e olurundan az kıymt'l 
estsiniz. Sakin J.iarnktcrinizi hazan ho Yeten. nikbin biri iniz. 
unuza gitmiyen her han~i bir hfıdh;c~I 2J:i - lsminize yakın taraflarınız 
hırçınlığa ı,aJbedi\'erir. Dürü ts linüz.,çok. Snmimi, şefik. kin iz. kendine az. 
Pikir taraflarınızln daha cok tanınıı· cnmi.}cfine mukabil baı.kalanna çok 
ınız. Görii !eriniz hakiki.} e yakrndıı. emin, hn:ssas, az inirJi fnkut ekseriya 

Biraz mağnır göriiniiyorsunuz. l\lütc· ~akin, her seye olurnndan fazla l..ıy
reddit de~iJ<:iniz. Fakat acul \e müns met 'eren. hiraz okumuş olmanın tcc· 
\'İ ·siniz. Sizde de etrafınıza iyi göı iin· rübcsizliğini daima hizı:nt gören. mii·j 
mek i1'tiha ı fazladır. ~ ü c hirnz nıürı- te,·azı emelJcrl olan, umumiyetle iyi 
hemiksiniz. hilkat ahihi çalı.maktan o lmdar ho 

211 - J)üriist, nılı kan, dikJ,atli. bir hmmı.}an birisiniz. 

2 - Umumi ve fenni tasdikli şartnameler, miidüriyet kale
minden alınacaktır. 

3 - Münal<asa 27 nisan 931 pazartesi günii saat 11 de mu-
hafaza müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - istekJilerin, şartnamesini alarak yüzde 7,5 mU\·akkat gü
venme teminatları ile belli gün ve saatle hazır bulunmaları. 

Afyon Nafia baş Mühendisliğin
den: 

Dinar - Polatlı ) olunun 8672 lira beddi keşifli o+ooo -3+000 
Ki. inşaatı 23-3-931 tarihinden itibaren 20 gün mliddetle ve 
11-4-931 tarihinde saat on dörtte ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
şeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yatılı ve~~ikin 
münakasa giinünden laakal sekiz gün evvel vilayet baş muhen
disliğine tevdiı. 

2 - Münakasa tafsilatıyle şartnameler sureti musaddakala-
nnın vılayet Nafia baş mühenrJisliğinden alına bileceği; 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka· 
nuııu ile ,artnanıcler ve teferruatı dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını 11-4-931 tarihinde saat 14 tcnevvel vilayet 
endimeni riyasetine vermeleri. 

4 - Mütaahhidin fen memuru iş hususundl? mütaahhit dere
cesinde mes'ul olacağından mukavelenameye mütaahhitlc beraber 
imza etmesi !açım geldiği ilin olunur. 

az aa ahi, kendine emin. intizamdan :!16 - Siz müteredclit.c;iniz. Mihcs
ho lanan, hn ... ~ısi)eti kendisine !,fıfi . \is, alıngan. mahcup. henüz 1 tidat ,.c 
görüsleri i)i, ameli tnrafhırı fıldr t .- kt•"etleri, IH)'mctlPl'i tahakkuk etmi· 
rafı ile a.,ağı ~ ukarı beraber yürü) en, J en lın!-<"a , kinsiz fakat hiraz htrçııı 
nikbin. karnrlnrından emin ''(' bunlan görfüc;leri cok hatalı. nefsine hk emin r l 
takihe kadir, umumi.} ('t)c ('mni~ rtlı::ıhc; olnıı.} an. ne hedh;n nr nikhin birbiniz. Devlet Demi ryolları i IAnlara 
ve iyi birlsiniL AJdanrnı)or am hayatı Etrafınıza iyi güıiinınck ı~ter~iniı.ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nrzda pek öyle sizi deği titecek miihım Fikri sahitl<'riniz )ok fakat bü)iik e· Ankara deposuna bir sene ıarfında gelecek takriben on bin 
dertleriniz olmamı tır. ı;ml'lluiniz as- meller bcl,lh t'n ch·arınız var. Biraz ne ton maden kömüriinün tahmil ve tahliye ameliyesi kapalı zarfla 
la müte,azı değ-ildir. Bu hirnz da "izi olursa olsun knrı.,.mnk i. tersiniz. münakasaya konmuştur. 
ntağrur biri 'npmı tır. rakat haiz '<-' ::!li - ( id,li. r ılıslrnn. samimi, men Münakasa 27 Nisan 931 pazartesi günü saat 15 te Ankara· 
·ah ip olduğunuz husu c;;iyctlcriniz "izin faatlcı ini. nıüdril,, ~örüşleri ku''' etli, 
muvaffak olmanız irin hclr ;.an mı lif'· ı cmline emin. m•ıhitinr az emin. etra- da Devlet Dem1ryo!ları idaresinde yapılacaktır. Münakas.aya işti-
lağ kiıfidir. frna lı:"ıkim olahilrcrk tarafları kuwet rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temınatlarmı 

2U - Siz biraz n abi görünü) or .. ıı·ı Ii nikhin. diiriist. irade~inc sahip, umu aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu katipliğine 
nu:r.. Mütereddit, mii\"Cc:\ is. mahcup. miyctle İJ i. haşku!urının mazarratın- \ emeleri lazımdır. 
her se'e olurundun fo'la knmet \C· da menfa ıtini aı-:ımn·an. hassashcti T k b 1 d A k 
l'en, hassa.;, nild>in. c.ılı--ması muta\:ı tal 'i, emelleri makul hiri,iniz. J\e~di- alipler miinak2sa şartnamelerini iki lira mu a İ in e n a-
ı11t hir istekle yap bilen krndin~ .e!"i.n., ne h:ıldm. ı.inil'leı ini asla ne hu u i \'c rada ve Havdarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
ıtıuhitine hir rmın olmnrıı 1 ırı•ınız. ne nmrli hın·;ıtına knrıstırmnan tarnf --- - -
Emelleriniz ha:):ıllrrinizle beraber yİİ· hn l•ll\'\'Ctli lıiri olmn1111: si7~ hı\\ att:ı Zo il g;u I d H k '~i lc1 ve ti ı af i a ba~ il l ii-
tUr. U rnumi) etl e i: i, amimi . .r:öriinüsli J;azundırmı tır. Tuıtui!, unuı bir i~i h i· • 
e!h~irct eren h kikd tc d i> l' fil, iir m"k i trr iniz. Ol um:tl<t:ııı. c:al\in 7. ı l )( ~ 1 H ı ... 1 İ i:_: il d C 11 ; 
bırı olduğunuzu tı hmin t•c1i) orum. nn•tl :Hımzdu ho-;Jnnırc:ınız. Bira:r. :,,ÜH" ( , -

21:~ - Tecrübeniz :ı.z. \z okumu su- '-c ~öı ü1ıi.i:Şe nwrnkınız 'ar. DikkntJi j Bartm-Caycunıa yolunun o+ooo - 7 +ooo kilometreleri arasında 
~uz. Kendi~iı:l' de cmni?cti_ni:-in _ı ~hıTı '~ muntaz,ım olduğımuzıı tahmin <'<IC· 01234) lir: (59) kurus bedeli ke•ifli 15 ad t O 80 'k. adet 1.00 ve 
"1lndan gehyor. Jla~ asıyctmız sı21 bir rım. :r , e · 1 1 

aı da ı;;inirli 3 npmrntır. Calı nrnlitaıı llnyatta murnffnk olmnmanız için (l) adet .. 4.~ ~etre açı~lıklarında ce_m. an (I~~ adet beton~nnc men 
tekinmezsiniz. ~meli taıaflarınız clu- hicbir ehcp )Oktur. fez ve kopru ınşası 1 nısan 931 tarıhınden ıtıbaren 22 msan 931 
lıkt "t k 't ı> --:--t 1, 1. "t tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 21 
lıassısı Doktor Jhsan Arif Beyler. .Memiekel haberleri gun mu det c ve ·apa ı zarf usu ı e muna asaya konu muştur. an mu e at ,ac:ı . ><'\ 1) e mu e- 1 ·· .. d 1 k 1 ı·ı •· k l 

BEYAZITT ~ - İ§bu imalatın bedeli 931 senesi bütçesinin mevkii mer'iyete vaz-
\'·~ele.diye m~murin mii_clür.~i .. ~:ımih, Ha o.. i san e ından sonra tediyeye bn,lanacah tır. İnşasına talip olanların şart-
~kseı, munllım m~kte~ı muduru 11::· name ve proje haklc:ında tafsilat almak üzere Nafia başmühendisli-

~~t. A\'u~ı~t Met~ı ~art; ~' kaf mu- ka çg'"' l n larJ ğine müracaatları ve münakasaya iştirak İçin de mezkur günde vak· 
tur nıua,ını lbınhım Sahn. Doktor _ r · d z ld k T · d · • · · · 
sıtıail Hursit. ı tiktal H e--i müdürii K~ndıleı ini hnbcr vcrrn 1 muayyemn e ongu a v1 ayeyetı aımı encümemnde ıspatı vu· 
~gah • ırrı.~ Eminönü ka) makamı lla· cut etmeleri lüzumu ilan olunur. 
~k, Muallim Ömer .Nazım, Ycı-enı nn1htn1 Hl baŞllll kestiler 
dıspan eri baş hekimi Tnliıt, :!\iii<:ki· 
:rat inhisarında Hikm<'t Rü tü, Dl'f· Geçenlerde Bergame hap·sa· 
~r.darlrk memurlarından Akif Zihni, nesinden firar eden katil çerkes 
... ıij kirat inhisarı umum müdür muad 
~ Hüsnü, Mahkemei a liye aza ınd·m' Fuat ile arkadaşı Ali Dikili ka· 
.asan Jtecai, Dol\tor ıhhiye müfctti· zası dahilinde jandarmanın mü

f1 1.Jurhanettin Hali • .\dliye miifefti..,.I taaddit takiplerinden kurtulmuş
terınden Sezai. Tüccar Halit Ali, Mlil 
ı!kait müme:) izlerden Mazhar. DoJ,. lar ve çetin bir miicadeleden 
,..~ Rıza Nuri, Muallim Mu7.affer, sonra kaçmışlardır. Haydutlar 

uccar Ali, Beledi) e iktısat Miidiirü 1 
)'1~:1 ... ini Fe' zi Şehabettin. Beşiktaş be jandarmaların takip ve musade
ht tye baş katibi Kfızım, Belediye mu· me hattını yardıktan sonra Ne
, a~bccilerindcn Cemal. Belediye mli
lttttışi O man, Sana) i ve l\faadin ban· zarardı köyiine giderek kendile-
.\~ı.hda Sıtkı, Tüccar lsmail Hakkı, rini jandarmaya haber veren 
it\ ıye memurlarından (icrada) Hik-
lta~t, Ziraat bankasında 'I'ank, l\1üte- köy muhtarının evini basmışlar, 
la~ binbası l\tustafn, Belediye ima- muhtarm başım kesmişlerdir. 
)'e ne nıiidürü lsmail Zühtü. Beledl· 
('~ lttemurin kalemi mümeyyizi Hfınıi. Derdestleri için fevkalade ted· 
ler:tahpaşa cezacı bac::ı ı Ferid un Bey- birler alrnmı;'hr. 

b Ktçf:K PAZ RDA Telefonla bedava lionu-
~11aruırunun müderrislerinden Nime· sabi len lcr 
a"i ~h. Poli liçüncü ube müdiiı- mu • 
llah'. Şinasi. heresteci taciri Emin. iz mirde bazı adamlar otoma· 
tiri rıt.e miitekaidi Saffet, Şel,er fa. tik telefonla bedava konuşmak 
~tidd ;~zım. Tiiccar Ahmet Saffet, çaresini bulmuşlardır. Bunlar bet 
ltıeb tı umumi mua\ ini Cemil, Çorum 
);:8h \ u Münü'r. 'fiiccar lbrahim Etem, kuruş cesametinde demir ve 
tati:· ~ emH'ıkten Mıimtaz. Kereste bronz parçalarını para yerine 
fi J\ 1 Zeki, Tütün inhi arı lcrnzım şe· 
'ıal\ eıtıaı, Tahtaknle muhtarı J\"ahra- deliğe atarak haftalarca görüş-

Devin i 1 n1ilhaber ile 
Mahsup muamelesi 

Balıkpazar Maksudıye han 35 
Derviş. 

haber alınmıştır. Şuuri B. Gire
sunda tedavi edilmektedir. 

İki arkadaşıınız 
'·Zonguldak,,ve"lsparta., refik· 

!erimiz sekizer yaşına girmişler
dir. Tebrik ve muvaffakıyet tc-
menni ederiz. 

lzınir edeb; yatçıları 
izmirde edebi}at mensuplara 

cemiyeti namile yeni bir cemiyet 
teşkil edilmişti:-. 

idare heyetine reis olarak To
kadi zade Şekip, umumi katip

liğe Mui'.aff~r. azalıklara da Ne· 
bal Nevzat, Hasana Nalan, Han· 

dan Sermed hanımlarla Celal 
Enver, Şakir, Turhan, irfan bey
ler seçilmişlerdir. 

Seyrisefain 
~lcrkcz aC'cnta<ı Galatı l\öprı.i başı 
it ~362 ~ubc nccntacı irkccide 

~luhürdıır ıadc hanı 2 2:'40 

l ra~zon itinci P. 
(CUMHURlYET) vapuru 9 

Nisan Perşembe akşamı Gala

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa ya 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Giresun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğnyacaktır. 

M~rsin ~os~sı 
ÇANAKKALE) vapuru 10 

Nisan cuma 1 O rla Galata dan 

V AKIT' ın takvimi 

Ç1ırş4mba 

~ Nijan 931 

Zilluıde 

1349 
Bu ~cceki Ay 

UDnc1ın aoqrı,u 5.JJ batşt: 18.41 

Namaz vakitleri 

... 
:;abah oııe lkln:t 

40b 12,16 15.5.~ 

4kıa n Ya• .. 

18 41 20,JS 

BORSA 
7 

to\.Rn • h ycı 

1 lna-iliz lıraıı Kr. 
.. 1.1. mukahlll ()o' r .. .. 

han~ 

l lrcı 
H • 1 c'ı:a 
• • Orahnı .. .. Is. frank .... 

f,C\ 1 .. Florin 
Kuron .. ' Şiline .. • rczcıa .. . l\lark .. .. 7. lotl .. .. 
l'cnııö 

20 r ev Kuru$ 
ı I'ürli: llrası Dinar 

Ç cn oncç Kuruş 

Nukut 

ı lmrlln (lnı,r!llı) 
ı Dolar (Amerika} 

20 Frıınk [!- nınsız 
tO Llrcı [hal} a 
O hank 1 c'çlka 1 
ıo Drahmi 'ı onan 
10 ı:rant l lsı lçreı 
.!O l.crn llulı:ıu J 
1 l' lorln 1 elcmcnk 1 

ıo Kuron Çclı:oslouk 

, ılın,1? A\U<tur~ a) 
ı Pez.cıı (ispanya 

ı Hnn n arq t\lnıanyı 

ı Zlutl Lrhlstan 
1 ren~ l\lııcarlstnn 

201 ey 'Hon aara] 
20 Dinar YuJ:o<Joı·yaJ 

ı Ç'c\ODcç Senet 

A'tın 

i\lccldlye 
B3nl.onot 

80fS8 
harıcı 

!lt" 
sı ~o 

'6 

lmaa'& 

3.48 

o Bulmaca o 
1 

1 
2 • 
=-

3 
4 
5 

Bugünhü bulmacamı& 

Soldan sağa 

1. - işaret (2), temiz ;} 1 coyle (2). 
2. - J\lckıep (4), "ol., t:ın (4). 

3. - lçtığimiz (2). topr:ık (5) nota (2). 
4, - Haşa g!) ilen (3 , deniz olçüsü(3). 

5. - Geııişlık (~). ital~a ile A n1cmryı 
amında ka\galı bir kıı·:ı '5), iiç (2). 

6. - ~ul;Qc işareti (2). nota (2). 

7. - IJ,l\·a (_ , on (5), nota (2~ 
B. - Bcslemcl< (4). kapa (4) 

il. - L'mic et 2', 1 (2) 
1 o. - ram il ya (4 ' be)~ r s:ıçı (4). 
11. - 7.amıın (1\ bir arıcı (~). T.(~) 

Yukardan aşağı ~tıa Ahmet, Sıhhi)e nılifetti:-.i Jlulüsi, meğe muvaffak olnıutlar fakat 
11Usiy~~llü eyin Hü nü, l\Iuha ebci hu cürmümechut halinde yakalana-
'.tlitta e memur~ abit, Muallim lh an T 

Bcılık avlarken 
Çeşmede Hazim isminde bir 

balıkcı torpul ile balık avlarken 

Çanakkale,lzmrr, Küllük, Hod- ı. _ 

~t f t \~akup Hilmi, 1 uz taciri Ali. rak adli} eye verilmiflerdir. 
lerrıPaabrıkası muhu ebeci i Bedri. fübl \ ı 1· .._Su lJt·İ B. 
ltıaı h'~· rnuhtan Ömer J.ütfii. Ham· ~ torpil elinde patl=tmış ve zavallı 
ltu e,~ uk l'l·i~i Siile) mnn. 'ağlıkcı Balıkesir rneb'uslarından Ali 
~ .. ~ın, Yanız ~inan muht:ıı ı H.ı· ş · B · h l k h f f b · 
l~ ~.eker taciri Mehmet. Hoca h.i· uurı . ın asta anara a ı ır 
tar ~tın llluhtarı A af. Posta 'e klg· l felci veçhi geçırdiği teessürle ' 
ket, ~~ru hukuki)e inde Ilnfız Şe\· - :=----= --- ·-··- ::~· • - ·- - - -- ı 
htti i {'Ukck baytu melttebi muha .. e-

1
fiz. l\ahzınınl c<'mi~cti rei i Kılı~ zade 

ltıQr, ~~'at,. Timın lnhi .. armda n~c- Ziya, Zr.hiı e taciı i l'ıtehınet Emin lle3 .1 
ınuhı. :\hıcelelli muhtarı .!'la· h:r. 1 

adamın beyni parçalanmıştır. 

İz.ıniı de kızan11k çoğaldı 
Anadolu gazetesinde okudu

ğumuıa göre kızamık hastalığı 

izmirde sari bir şekil almışlar. 

rum, Rados, Fethiye, Antalya. '.!. - Bu) uk •3), ~ıı ismi (7). 

Alaiye ve Mersine kalkacak dö 3· -

nüşte Taşucu, Anamur, Finike, 4 - yaku ı•ı teren 4). fi.\ 12, nota 2) 
~. - Sıkll'n Çİ\llcmck (1 ıı. 

Dalyan, Marmaris, Geliboluya 6. 

da uğnyacaktır. 7. K.iirat ılmi (1 ı ı. 

A.:imette Çanakkale içiı 8. - iş (41. dahil (2l, cıkek (2). 
9. 

ylik alınmaz ıo t• 
'• · - nOr:!<ı olmuş (JJ, z:ıruret l7~ 

:.•-----------·-ı l ı. -
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iktısat V ekiıletinden: 
Etlikte kain merkez laboratuvarlarındaki serum binalarının 

tavan tamiratı ile yeniden i~a kılınacak su mahzeni ve sa

manlık kapalı zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya çı · 
karılmıştır. 

Me2kür tamirat ve inşaatın bedeli keşfi 14,SOO liradır. 
Kroki leri görmek ve muktazi izahat ı almak üıre müessese 
müdliriyetine müracaat edilmesi ve yevmi ibale olan 18 Nisan 
931 tarihinde ehliye ti fenniye vesikaları ve 0 o 7,S teminat ak
çeleriJe birlikte iktısat vekaleti ziraat müsteşarlığı kısmında 
müteşekki l inşaat komisyonuna ~aat 16 \ a kadar müracaat 

~dilmesi ıl an o ' uıı u r. .. 

Afat ve eczayı kımyevıye 
münakasası 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi müdürlüiünden: 
2-4-931 tarihinde aleni münakasa suretile ihalesi mukarrer 

olan 187 kalem eczayı kimyeviye ve 54 kalem kimya aJatı yevmi 
mez'{ü rda evsa fı kanuniyeyi haiz talip zuhur etmediğinden yevmi 
ihale 9-4-931 ta rihine müsad ıf Perşembe günü saat dörtte icra 
edilme1< üzere talik olunmuştur. Talip!crin şartnameleri görmek 
fizcre Ortaköy caddesinde kiin mek.tep müdürlüğüne ve müna
kasaya iştirak edeceklerin mektepten verilecek tahsilat müzek
lcerr.sile İstanbul iktısadt müesseseler muhasebeciliğine tevdi 
edecekleri teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve sa
atı mezkfırda ır.ekteple müteşekkil komisyonu mahsusuna müra
ca atları. 

Kütahya vilayetinden: 
Nnfia idaresi s lindirleri için münakasaya 1 onulan mazot, 

Yakum, gres ve sairenin yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden 
müddeti münakasa 19-Nisan-931 pazar iünü saat 15 te ihale 
ed imek üzere temciit edilmiştir. 

1 - M nzo t : Standart So~ on i motorin markadan veyahut 
kalori ve efsa 'ça bu markadan daha dun ol mı yan diğer markalı 
mazotlardan olacaf< tır. 

l - Yal.um: Va ı. um hüvviJ kompanin 296 numP.ralı yağların
dan ve yahut evsafça bundan dum olmıyan diğer marka l ı v11kum 
yağlarından o:ac •k i ır. 

3 - Gres: Kezalik valnım lıiivvil kompani markadan veyahut 
evsaf ve hav s ça bundan dun o!mıyan diğer marka gres y ağla-
rından o 1t:ıC:a ktır. - • 

ı.. 4 - 'eher lıi!osu 14 hUıuş mulıammen abedelli 4215 kHo 
mazot, 40 kuruş bedelli 1905 ki 'o vakum, 46• kuruş bedelli 52,5 
kilo gres ve kilosu 75 kuruş muhammen bedelH 54 ki 'o üstüpü 
mübayaa edilecektir. 

TaJip olan ların muhammen mecmuunun • ,. 7 buçuğu nisbetinde 
depozito akçelcrile mezkur günde vilayet daimi encümenine mü
racaatları ilan olunur. 

Afyon Nafia baş Mühendisli
Oinden: 

Afyon - Şuhut yolunun 22557 lira bedeli k~şifli 24+ 140 
-30+000 kilometreleri arası tamiratı 24-3-931 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle 12-4-931 tarihinde saat l 4 te ihale edilmek 
liıere kapalı :ı:arf usuli!e münakasaya konuldu. 

1 - Ehliyet vesikası almak ve kaydettirmek için münakasa 
t eraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden liakal sekiz gün evvel Vilayet baş mühen
disl iğine tevdii. 

2 - Münakasa tafailatıyle ıartnameler sureti musaddakaları-
nın vilayet oafia baş mühendisliğinden alınabileceği. , 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale ka
nunu ile ~artnameler ve teferrüah dairesinde hazırhyacakları 
teklif mektuplarını 12-4-931 tarihinde saat 14 ten evvel vilayet 
encümeni riyasetine vermeleri. 

4 - Mütaahhidin "fen memuru iş hcsusunda mütaahbit de
recesinde mes'ul olacağaodan mukavelenameye mütaahbitle be
raber imza etmeleri lazım geldiği ilin olunur. 

Aydın Nafia başmü
hendisliğinden: 

1 - (25456) lira 3 kuruş bedeli keşifli Nazilli-Alaşchir-Odemiı 
yolunun 0+261-8+ 768 inci kilometreler arasmda imalatı sınaiye 
inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Taliplerin münakasa Ye müzayede kanununa tevfikan 
ihzarına mecbur olduklerı vesaikle 0

,. 7.5 teminat akçesini havi 
tekl\fnamclerini yevmi ihale olan 14 Nisan 931 ıalı günü saat 
15 e karlar vilayete tevdi etmel~ri. 

3 - Fazla malümat almak iıti7enlerin baımühendislij'e 
müracaatları. 

Defterdarlık ilinlan 1 
KAHTANE SEYİR ~tA
HALLI KİRAYA VE
RiLİYOR İınrahor 
köşkünden itihar("n Çağ· 

Jıyan kasrı önündel<iköp
rüye kadar (:erenin sağ 
tarafı 1-ı\la\'ıs- H 3 l tari · 
hinden te~ r ı nevel - ~l;3 ı 

niha vetine k~ı dılt· k ira \'Cl . . 
\'erilccel<tİı. B~drli peşin 

verilnıek Scd·tiYle tahn1in . ~ 

edi ı~n ki rn sı -t. O l İradı r 
Kıralamak açık arttırn1a 
19 Nisan !) ;~ ! pnzar saat 
15 te Det terda r Jıkta. 

( ~l-27) 

Mat.keme ve ıcra ı . tnhrı 1 
lstanbui lcr:ı ıT'cmurluğundan: 

Bir borcun temini istıfası için 
mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer r umca matbaa burufata 
15 nisan saat 9-30 ila 10 buçu
ğa kadar Galatada Yanıkkapıda 
Soma hanınrla Hrvmika gazetesi 
idarehanesinde açık artırma ile 
satılacakltr. Talip:erin yevmi 
mezkürda mabaJlinde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları 
i'an olunur. 

ı~t ıı nbul 2 inci t:c:ı t-t nıııhkemcsinden: 

Sitokel müesse c ine meı hun bulunan 
7'81;'; :l\ak ~erli glcsı:ltri mukaddema 
vaıd olan iltın fü:crine yapılan aı ttırmada 
k ıymNi muhamınenh esi bulıııımadığı ndan 
11 ~i(an 9.1 1-Cuma•tt.i saat ! Oda tekrar 
.:irkecide Bahçekapıd:ı ı\ ~ niye hanı met
halindc açık anıınrnıı suret ile "atı laca

~ınd:ın t:ıHp olanların mahalli meık ôrda 

hazı r bulunm. ıl:ı.rı ilan olunu r. 

Kereste \'e o dun 
nıü:nı v.edesı 

Belgrat ormanlar' işletme miidüri
yetindm : 

BeJg rat muhafaza ormanlarının te

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Heybeliadada Manastır caddesinde evkafa ait çamlıktaki ah
şap gazino ile dans mahalli pazarhkla kiraya verilecektir. Talip
lerin şartnameyi görmek için hergün pazarlık için de 12 lira 
1 eminat akçeleri le 8-4-931 Çarşamba günü levazım müdürlüğüne 
müracaatları. 

Koskada 28 odadan ibaret Papaz zade Mustafa çelebi med
resesi pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin şartnameyi gör
mek için hergün pazarlık için de 42 lira muvakkat teminat ak
çelerile beraber 14-4-931 Salı günü saat on beşe kadar levazım 
müdürlüğüne müracaatları. 

Sebze halinde 3 No. lı baraka 18,5, 4 No. b baraka 20,5 , S 
No. la baraka 21 lira aylık ve birer sene müddetle talipleri üze
rindedir. F azlasile talip olanlarm 11 Nisan 931 Cumartesi giinil 
~aat on beşf' kadar l evazım müdiirlü!lüne müracaatları. 

Ankara: 
Gümrükler umum M~~Drlül~n~en: 

1 - Gümrük Muhafaza memurlarına imal ettirilecek 900 adet 
kaput şartnamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Kumaş nümunesile işçilik ve lizime ve şekli nlimunesi 
mühürlü bir halde Istanbulda Levazım ambar memurluğunda 
mahfuzdur. 

3 - Pazarlrk, İstanbul Gümrükleri Baş mildDriyet binasında 

13 Nisan 931 Pazartesi günü saat 14 te Komisyonu mahsusla 
icra kıhnacal<tır. 

4 - Şartnamesi, Ankarada Gümrük Levazım müdürlüğünden 
ve istaobulda da Gümrük Levazım memurluğundan ahnacakbr. 

5 - isteklilerin şartnameJsini alarak ve mahfuz kumaı ıekil 
vcsair mühürlü nümunelerini görerek ytizde 7,5 teminatlarile 
be:Ji gün ve saatte hazar bulunmaları. 

1 M. M. V. ~atın alma ilan ıuı 1 
Adet Metre Cinsi 
2 Yan~n tulumbası 

150 5 adet maa rakor tulumba hortumu 
35 Yangın kancası 

35 
" 

balta5ı 

75 
" 

kazması 

50 Kancalı hıl ıt 
90 Su koğası 

,\Jüesr.esatı askeriye için yukarıda yazılı 7 kalem yangın söndürme malzemesi 
Paıarlığa konmuştur. lhaleşi 13·4·931 p.ı zarte~i günü ~aat 14 de Fındıklı'4a 
heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini ve nümune5ini görmek üzere 
hcrgiln \'C lhale saatinden n\·cl temlnatlarilt- birlikte heyet imizde hazır bu lunmaları.~ 

~ ~' 

* 
nsil ve imarı dolayisile me,·cut kayın, Merkez muayene hey'eti için üç adet rol ve 403,500 adet tuğla mübayaa edi' 
gürgen, kestane ve meşe ağa~larmda:ı k f i h maatef errüat elek pazarlığa · onmuş- lecektir. )halesi 2:>14 931 de saat 15 ti 
çıkarılmasına lüzumu enn asıl olan tur. İhalesi 9,4 931 per, embe günü sn- icra ktlınacagı~ nda~ ' taliplerin artnl'I' 
devrilmiş n dikili olanlardan da ku h • · · d 

ru ve hastalıklı bulunan ağaçlar at on dörtte Fın~ıkb~a ey etımız e mesini gör mek için her gün öğleden'' 
dan husule geletek takriben 8:i,OOO Çl' y~pılacaktı.r. !ahple~.10 ~rtna~e ,.c vel ve münakasaya iştirak için saati 

d .k . numunelerı gormek uzere her gun ve .. . -ııt 
ki o un ,.e 1,300 metre mı ·abr gayrı ihale saatinden evvel teminatlariyle mezktlrun huhllunden ev\el tek 
mnmul kerestenin iki sene müddetle birlikte hey'etimizde hazır bulunmaln- mektuplarını komisyonumuza tevdi e'f' 
beher çekisi 30 kuruş ve meşenin be lemeleri ila n olunur . 
her metre mikabı on kayının beş gür rı. * * * * "' * 
genin beş ve kestanenin . ekiz lira be 
dellerle olbaptaki şartname ve muka- Müteahhidi nam ve hesabına olaral• Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalsf 
velenamesinde münderiç şerait daire- beş adet Ostertag marka demir kac;a mamulatından yemeni kapalı zarfl• 
sinde 22 nisan 931 tarihine müsadif pazarlığa konmuştur. ihalesi 8,'4.931 .. k ı;ı • k t lh 1 ı;ı" 23 ııl' 

çarşamba günü saat 14 te Fındıklıda mu na ru a} a on mu.~ ~.r. a e~ ı .., 
çarşamba günü saat 1:> te ihale edil· hey'etimizde ''apılacaktır. Taliplerin san 931 perşembe gunu saat la te .!•· 
mek üzere , .e kapalı zarf usuliyle mü- J , 

zayedeye konulmuştur. Müzayede 661 şartnamesini ,.e kataloğunu görmek ü- karada merkez satın alma komisyonll 
numaralı kanun ahkftmına te,·fikan ya zere her gün ihale saatinden evvel te · da yapılacaktır. Taliplerin şartnaııı' 
pılacaktır. 1'alip olanların bedeli iha- minatlariyle birlikte hey'etimizde ha· yi görmek ve tekliflerini vermek üztf 
lenin yüzde 7 buçuğu nispetinde depo· zır bulunmaları~ * * teminatlarile mezkur komisyona mut' 
~ita veya teminat mektubu ile ')'eraiti caatlan. 
taahhiidiyeyi, vaziyeti müsait oldu- M. M. V. 
ğuna n~ orman i~ini başarabilecek kud· f!':tanbul yollama müdürlüğü emrin 
rete malik bulunduğuna dair ticaret deki Sayyat romorkörünün makine n 
odasından musaddal< vesaiki ihtiva e kazanı ayrı ayrır şartnamelerle 9;4 9:11 
den tekliCnamelerile birlikte defterdar per~embe günü saat 14, Ye t.1,30 da Frn 
lık binasında müteşekkil müzayede ,.e dıklıda hey'etimizde pazarlıkla tamir 
ihale komisyonuna veşartname ,., mu- ettirilecektir. Taliplerin şartnamesini 
ka,·eJe şeraitini anlamak istiyenlerin hey'etimizde g<'rmeleri , ., ihale saatin
de eyyamr miizayedede ı~tanhul or. den evvel teminatlarile hey'etimizde 
man müdüriyetine müracaat eylemelc- hazır bulunmaları. 

* "' .... 

* * * 
Ordu ihliyacı için yerli fabrikafJ 

mamulatından 4 bin metre haki kapudf 
kumaş kapalı zarfla münakasaya konaı~~ 
tur. lhales.:i 27· 4·931 Pazartesi giJJ! 
saat onda ı\nkar:ıda Merkez ~•tın a11'1

1 

komisyonunda yıpıl:ıcaktır. Talipte~ 
şart name alma~ ve tekli fl erini ,·ertfl~ 
üıere teminadarilc mezkOr ~ omisyo ri ilan olunur. 

Haliç i~keles inde mazbut 6 
demette 300 adet köknar bağ
dadı 1400 kilo meşe kÖ!nürü 5 
adet köknar gönder 14 demet 3 
bağlı çenber bir adet gürgen 
omurga iki adet köknar seren 
16 - 4 • 931 Perşembe günü ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur. izahat istiyen tilip· 
)erin Haliç orman idar~s·ne ve 
yevmi ihalede saat üçte Defter
darlık binasındaki ihale k omisyo
nuna müracaatları. 

Teşekkür 
Ka rdc ~im t l afız Hecep F.f. nin vuku 

vefatı ha abıle ge ı ek hizıat \ e ıı-rrck (e 

tahriren ta ?.ı)' C ttc hulııııan \ e ~ ahu ı cı:

naze merasımiııe iştirak t ımek suretile 
tee~~ürleı im ize ıttirıık eden a k ı alıa ve 
arkadaşlanma &)it te~ekküı e imkıin bu· 
lı madıgımdan minnruarlığımın kıymetli 

cerideniz vasıtasile iblAğını r ica ederim 
efendim. Uıunköt>rulü Arif Emin 

3. K. O. SA. Alh Komisyonundan: 
Kapalı zarf usulile l:i,26:) kilo pet- müracaatları. ~ 

-----------------~·----------------~~-------~----

Pazarlıkla tamirat 
ınlibayaat ko" r\ li ticaret mektebi 

rn isyonundan: 
·ı~ 

Mektep dahilinde icrası zaruri bazı tamirat pazarlık suret• t 
yapılacağından talip olanların 11 Nisan 931 Cumartesi günO 5'

1 

16 da mektepte müteşekkil komisyonumuza müracaatlar~ 

, l~{J/a~/ Umwn 1l1iidılrlt'ig·,-i11deı1:: 
Darü;fünun fen fakültesi kimyayı uzvi, gayrJ uzvi, Sınai:. g~&J 

rı uzvi ve timi fizik laboratuarlarile nebatat enstitüsüne Juı~&Jrı" 
olan alcit ve edevah fenn iye ayrı ayrı aleni münakasaya \'aıobet"' 
cıuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve listeleri görmek üıre ttıi 
gün levazım idaresine Ye ihale tarihi olan 11 - 4 - 931 CurtJllf 
saat on c!örtte idare encümenine müracaatl:ın. 

--------~------------------------------~--~ .,ı\b~e' 
Mea'ul l\lüdür Refik 


