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'Meb'uslar . - r.ıı 
resmı vazı ~ıe 

Ntcep, Cemil ve ŞDkrD Kaya Beyler Ankarada mllntthibl saniler lçl11 rty/erini veriyorlar 

meb'us namzetleri 20 nisandan 
evvel ilan edilecektir .• 

Meb'usluk isteyenlerin adedi 1500 oldu; 
bunların isimlerini neşrediyoruz •• 

• 

Namzetler Müntehibi san ilerimiz 
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j Meb'uslar 
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~ Murahhaslık sıibi 
~ A •f 1 ~ resmı vazı e er 

I
~ alamayacaklar •• 

ANKARA, 5 (Tel~) 
- Önümüzdeki iatihap için 

~ dütünülen eaulardan biri ~ 
! de meb'ua olan bir zata rea- ~ 
~ mi komi.ıy?n . ua_lıkları ve ~ 
~ berhangı bir ııyuı Yeya ik- ~ 
~ tısadi:. içtimai konfer~n~lar- ı 
~ da muzakere delegelığı ve-
~ saire gibi ikinci vazifeler ve-
~ rilmem~i ve ~ suretle fır-
~ ka tahaıyetlennclen genİf 
İ bir tebeke dahilinde istifade 

-----

i edilmesidir. ~ 
~ 

Borçlar 

Muhiddin Bey haurladıiJı programın imar d~f11l 
11Dndellk mesai programı oldut}unu mecliste siigıego~ 
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Hey' eti vekile de dün 
akşam izahat verildi 

Mesele anlaşıldı ! 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Heyeti vekilenin bugünkü içti
mamda Hariciye vekili Fransız 
sefirile borçlar meselesi etrafın
daki müzakerat hakkında izahat 
vermiştir. Başvekil İsmet Paşa
da dün akşam Hariciye vekale
tine giderek bir müddet kalmış

Hazırlanan imar deği), günlük 
• • • 

tır. 

Komünistler .. 

mesaı programı ımış .•. 

1tvflk SaH111 Pf. 

Şehir Meclisi dün saat 14 te 
toplandı. Evvela geçen toplan
maya ait zabıt hulasası okundu. 
Bilihare ruznameye geçilerek 

gelen evrak okundu, Azadan A· 
. sım ve Vahip B. lerin onar gün 
müddetle mezuniyet taleplerini 
havi takrirleri okundu ve kabu' 
edildi. 

Topkapı ile Edimekapı ci~·'. .. 
rmda bostanlar arasında açıkta 
akan ve refi mahzuru talep e· :ti 
~~ mecr~ya 931 ııenei inşa- al 
ıyesmde mubaşeret olunacağına n" 
dair fen işleri müdiriyeti müzd ·o! 
kettııi ait olduğu encümene ha 

il 
r. 

1 
vale edildi. !m 

Keresteciler yangın yerindf 
11 

37 f'm!ak ve 40 harita numaral 
arşaya t:ıkdır edilen kıymete va. 

( Dnmni Betinci sahifede) 

Küçük esnafa kredi! 

- Gazetenizde çıkan haber 
doğrudur. Bankamız küçük ee
nafm krediye olan ihtiyacını na 
zan itıibara almış ve bu tetebbii 
se tevessül etmiştir. Küçük eıı
ı:\af ve küçük aan'atBirlar kem
miyet itibarile büyük ehemmi
yeti haizdir. Besledikleri ailele 
rin efradı yüksektir. Şimdiye ka 
dar kendilerine yardım edene
aub: müeanıe vüc:ude gelme-. 
miftir. Geı9 bu makaatla i .. 
bqhyan müeBSeeeler olmUftUr. 
Fakat ya kredi nokunmdan 
vuifcııini yapamamq, yahut ta 
başka İ§ler yapmağa ça1ışM"ak 

ı. •ah11 Umaml Mlldtlll Od,, a.,, 

Turlng KIUp kon11re•I dUn ıo.,.-endı ve cemı,.ıın idare 
ll•:r'etl .. clldl (Tajsı/atı 31lncl1 sahlftnıi>dtdlr) 
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Yıldız ve Meşrutiyet HARiCf HABERLER •• 

1 efrika flio : 2.J 
Mısırda iki fırka anlaşh 1 Rusya 
Sıtkı Paşa hükumeti aleyhinde 

çalışmak için 

. 
~~tediği gibi ihra-

4,200,000 li .. a ! 
Yalnız aha inin aldığı hisse bu 

yekunu buldu ! 
ühim hadiseler çıka
cağı bilinmeyordu ! bundan başka 

cat yapacak 
~are bulunamadı ı _ROMA, 4 A.A. - Rusların 

.. . , bugday konferansında aldıkları ANKARA, 5 A.A. - Cüm- 1 nan hisse yekununun 4,200. 
n:e~kıın~ g~lıp cıc ka.nu~u esa- vaziyet ciddi endişeler uyandır-· huriyet Merkez Bankasının te- lirayı tecavüz ettiğini bildi 

Fakat eski dostlarımın bir çoğu, bu halin 
uzun sürmeyeceğini temin ediyorlardı 

1 sıyı tadı! e:~~k ve ıntıhap ka- maktadır. Rus murahhaslarmm essüs zamanı yaklaştıkça halk tedir. 15 Nisana kadar vuku 
nu~unu degıştırmek yolunu, tut C:emi~eti Akvam ile herhangi ve müessesat tarafından göste- lacak taleplerin bütün hisse 
tugu zaman Mahmut Paşanın bır alaka ve münasebet tesisi rilen rağbette günden güne art- • ·· 
ahrar fırkası buna şiddetle mu- filı:nn· e uhalif b 1 duklan,maktad Muh b" . . nedatı yekununu tecavuz ed . _ . . . m u un ır. a ırlenmızden 

On üç sene devam eden bir beraber M. Şevket devri cedi- 1~ .?ldugunu gızl,ememıştı. söylenmektedir. Rus murahhas gelen telgraflar Ti'•kiyenin her ği za_ııno!~aktadır .. 
a vnlığı müteakip Ahdülbami- ?e bilaşek ve şüphe atılmayan 1 1 Çünk~ Mahmut Paşa run o za- ları dumping hakkında herhan- tarafmda hummalı bir faaliyetle Şımd1ki halde 15 mılyon 
din bir daveti üzerine Dersaa- ıhatalı zevat meyanında bulu- 1 ınanJ;i. ~yanatmd~ anlaşılıyor ~i bir kat'i taahhüde girişmek çalışıldığını gösteriyor. Maliye üzerinden ht>nüz kaydedil 
deti 1908 senesi ilk baharında nuyordu. 1 du ki ı~da~ m~vküne. ge~en ıstemeınişlerdir. Ruslar kendi- vekaleti 26 Mart tarihine kadar miş yalnız 1,900,000 liralrk 
yeniden ilk defa olarak ziyaı-et Genç Türk taraftarlarının ~er har_ıg1 hu_:. hukfunetin ~~ !erince kafi görülecek ihracat yalnız ehali tarafından kaydolu se kalmıştrr. 
ettiğim zaman dahi Mahmut il-raz ettikleri galibiyeti mütea- tın reyıne muracaat etmeksızın şeraiti elde edemedikleri takdi.r-
Şevket Paşaıyı görmemiştim. k.i.p müşarünileyh 27 temmuz milletin malı demek olan kanu- ne dumpingi tatbik hakkını mu 
İdarei müstebidenin &Otı güııle da Üsküpten bana bir mektup nu esastyi iieğiştirmeğe sıılahi- hafaza deceklerini söylemişler-
ri idi. Haricen payitaht baya- yazdı. Bu mektubu yalmz ken- yeti olmamak lazım gelirdi. dir. • 
tında 'Pek az tebeddül3.t husule disinin ma ve dirayetini ispat Veft fırkası esasen Sıtla Paşa'-
gelınisti. Bütün büyük şehir etmek için değil, onda inkılabı nm milletin reyi hilffma iktidar Sari Rede 

Arbedeler •• 

Istanhul takımı gali 
ler gibi o da müşkil3.tı ve mü- devlete ne giıbi amali nezihe ile mevkiine geçdiğini her vesile i- Istanbul takımı birinci devrede 
nakaI.atı uımumiyesi noktai na- ibtidaır olunduğunu da göster- le ilan ettiği için mezkı1r hükii-

bir, 

ıştu 

ıde 

Bu 

zarından, diğerleri kadar seri ve diğinden dolayı buraya dercedi mete muhaliftir. Ahrar frrkasr ikinci devrede iki gol yaptı 
calibi nazarı dikkat olmamakla yıonım: Vefd fırkuı rei51 dauhalbu s~~~l~ 'şzhimdiki edhü.kfun~tki~ Halk ve talebe polise, re 
berabec iyice ilerleyordu. Zu- "Size karşı büyük bir hissi Nahaı PaŞIJ m euauıı ı ar ınce ı • İZMİR, 5 (Husıısi) - İs-j !ar da bir goı ıtaybetmis oldıt • o 
huru pek karip olan hadisatı hürmet perverde eyleyen ta- Son zamanlarda Mısır'daki fırka - aralarındaki ihtilafa rağ- Jandarmaya hücum etti tanbul muhteliti ile İzmir muh- lar. • 
mühimme hiç bir kimsenin ha- lıebenizin eslııi Türk hük~tini vaziyetten sık sık bahsedilmez men - müşterek bir hedefte bir- BERUT _ Berut halknıuı teliti arasındaki temsili maçla- Bu suretle lıitame eren il ın G 
tırına gelmeyordu. Eski umuru idarei müstebidei meş'umeyi oldu. Son bir senedenberi Sıtla bir lasnu ite' birçok mektep tale- nn ikincisi bug~n yapılmıştır. devrede sıfıra ~rarşı bir ile İil' rı 
inzibatiye usulü bir kat daha terk ve meşrutiyeti kabule mec paşa kabinesi istediği gibi mem - besi Berut elektrik sirketine Hava çok yagmurlu ve saha tanbullular galip gelmiş bulu· l a 
kcspi şiddet etmiş, muamelatı bur ettiklerini zatı alinize teb- Ieketi idare etmektedir. Kanu- ' mü~caat ederek fiatlerin paha- I çamur içinde idi. Yer yer su bi- nuyordu. T 
u:ımmıiyenin sarayı pa.dişahide liğ ile kes pi şeref eylerim. nu esasi tadilata oğradı. İntiha Wığmdan şikayet edilmiş, tari- 1 rikint~.leri hasıl olmuş~u. Hav~- İkinci devre n Y 
temerküzü eyiden eyi ye terak- Osmaınlı mil1etinin meşruti- bat kanunu değiştirildi. Hiılasa fenin bir miktar indirilmesi iste/~ bo:l"le olmasına ragmen tr_ı- İkinci devre başlar!ten yağ·' up 
ki etmişti. Eski dostlarnnm bir yet ile idare olunacak kadar he- iktidar mevkiinde bulunan kabi- ni.lmiştir. Şirket, bu teşebbüsü b~eı:ı o_ldu~ça kalabalık bır mur dinmişti. Oyuna !;mirJilel 
çogu bu halin müddeti medide nüz kemale ermediğini tasdik ne için istediği gibi memleketi nazan itibara alamryacağmı seyırcı kıtlesı doldurmuııtu. başladı ve ilk hücumü yaptılat 
devam edemeyeceğinıi bana te- eylerim. Fakat Tiiııkiye ahvali- idare etmekte fili bir takım ma· bildirince ertesi gün toplanan Saat 16,50 de takımlar saha- Bu devrede İzm'rlilerin dalıl 
m:n ediyorlardı. Halbuki ben n~ v_akrf ~ :1>~ ~ims~,_Saray niler artık mevcut değildir. hallı: ve talebe (Büruç) meyda- da karş~lıklı yerlerini '.11d.ılar. canlı oynadıkları görülüyordıı. n 
ayni sözleri ·bundan yirmi beş hükumetının 1stımal ettıgı desa Fakat Mısır'ın siyasi haya- nında bir miting yapmıştır. Oy~n hakem Hasan ~eyın ıda- İlk beş dakika zarfmda İsts' 

• sene evvel işittiğim halde ayni yis ve veli a'ht ile bilcümle Os- tında mühim roller oynamış o- Şirkete ait olan tramvay a- re::;ınde başladL İlk hııcurnu !s- bulluları sıkıştırdılar. Bu bil' 
hal olduğu gibi devam eylemiş manlı azayı hanedanının tama- lan milli Veft fırkası_ ki mem- rabalarınm da işletilmemesi için tanbullular yaptılar. İstanbullu- cumlar arasında çekilen bir şil' r 

1 .•• M;ı.dedonyadaki galeyana da men mahpus biır halde bulundu leketin en kuvvetli bir siyasi te- teşebbüste bulunulmuştur Şir- !ar, biribirini takip eden kuvvet tü Avni tuttu. . 7mir solaGığı 
1 ir ıl_k 'ha:berler, payitahta. akset- :ulmalarından ~olayı -~~. ~ şekkülüdür - artık büsbütün fa- ket, halkın bu hasmane v~iye- li akmlarile hasıml?nnı ~zyi.ka Avninin üzerine hücum edere~ 
1 mege başlanuştr, fı:ıcat bek 1?raz cdecekl~n mevku fil~ ıç~ aliyet sahasını terkedip çekildi Mısır abrar fırkuı reill tini hükfunete bildirdiğinden 8 .. başladılar. Bu tazyık netıcesın- bir müddet için Avninin kolu· 
11 mahrem o~ mehafılde me~- !az~ olan tal~ v~ 1ıerb1.Yer1 mi? 927 de Saad Zağlfil Paşa'- Mahmut Paşa ruç meydanına polis u de beşinci dakikada sağ taraf- nu sakatladı. 
11 zuıı bahsedılıyordu. Yalnız bir ıktıisap edemedıklen nazarı dik nın vefatile pek kuvvetli bir şah su"' varı· 

1
·andarma kuv,veytlaeyrı~ .~e t.an yapılan miiessir akında sag" Bıı hücumdan sonra İstaıı· 

1 1 k; i, ailesi müddeti medide kate alınacak olursa her iki gon İ ı siyet olan reisini kaybeden bu leşmiş oluyorlardı. İşte şimdi derilmiş, aynı· zamanda belediye ıç .. Muzaffer stanbulun ilk golü bullulann hücumü basladı. . 
1ı Şa ·kta ikamet eden payitah- usulü hUkUmeti yekdiğerile mtı f 

tın en muteber tüccarından mü kayese edip meşrutiyetin her ırka o zamandan beri epey buh bu iki fırkanın aralarında bir it- tulumbalanna sıcak su doldu- nu yaptı. On yedinci dakikada Zelil t 

c teveffa (Vilyam Vitol) o za- halde idarei müstebideden daha ran geçirmişti. Fakat son meb' - tifak aktettikleri haberi geliyor. rularak halk üzerine sevkedil- Bu golden sonra İstanbul ta, sağ aı;rktan aldığı güzel bir P' r 
) ma.n "yakm bir hadi"Se karşı- ziyade vatanı tahlis etmeğe 'ka usan meclisindeki ekseriyet bu Mahmut Paşa'nın ahrat fırkası miştir. Fakat bu kuvvetler hal- kuru.daha ziyade açılarak İzmir sı piase bir şüt ile gole tahvil C 

c sında bulooıduğumuza hiç şüp- biliyeti olduğunu tasdik edece- frr~~ .. memI:ke~e~~ . kuv- bir _g~ _g~lip de .~emleket~ kın galeyanını yenememiş, aro- ~~esi önünde tek kale vaziyeti c.erek İstanbu!a ikinci sayr11 

~ 1; he yoktur, memleketi tanıyan ğine şüphe yoktur. Talebenizin vetıru gostennege kafı ıdi. reyıle iktıdar mevkiıne gelebı· zözlerle şirket arabaları parça- nı ıdame ettinneğe başladılar. k~za.ndırd!. Bu golden soı:.·a İl 
• n bütün dostlar bu fikirde mütte- icraatı bu sebepten şayanı tak- Mısırdan gelen haberler leceğinden emin değildir. Fakat lanmış, polisle halk arasında şid Bu sırada fikretin bir şütü di- mırliler tekrar hücuma geçtilel 
, h hittirler. Fakat bu hadisenin dirdir. ':'eft fırkas_ının ç~lış~aktan ge- Veft m.kasl Mrsır'ın ye~ane detli bir dövüşme başlamıştır. reğe çarptı ve böylelikle İstan- Merkez_ oyuncumm bozuk cı!~ 
· n h"'!1Çten mi, y.oksa dahilden İhtimal ki ordunun bir hare- rı kalmadıgını gostenyor. Fa- kuvvetli !ırasıdır. Fakat şımdi Yedi polis, on yedi jandarma bullular bir gol kaybettıler. sına r~gmen İstanbul kalesull 

1 
d mi geleceği meselesinde fikir- keti siyasiyeye iştirakini bazı kat bu haberler az çok hayretle ahrar fırkası Veft'in tekrar hü- mecruh düşmüştür. Halkın gale 28 inci dakikaya kadar İz- pek guzel sıkıstırıyorlardr. 
k ler biri birinden ayrılmakta- kimseler hüsnüsuretle telakki karşılanacak mahiyettedir. Çün kfimete geçmesi için onunla bir yanı devam etmeketdir. mirlilerin İstanbul kalesine Otuzuncu dak'kada Burha· 
V•ıd·~." -'emı·şıı·. etmeyeceklerdir. Bu do<m1 _, __ kü Veft gibi millici bir fırkanın likte calısacaktrr. y ıı·ı·kt 1 b" k la nın kaleci Avniye verdiği kıs8 

w '-' b" - Wd - - üze ı ı er faa iyette muntazam ır aç a nı görün-
tı O vakit Mahmut Şevket Pa- bilir. Fakat harekete sür'atle Mahmut paşa'nın ahrar frrkasi- Fakat Mısır'm bugun·· maruz pasa Vehap yetişti, vurdu ve ı 1 l k tSKEENDERUN 31 _ B··- dü. Bunlardan biri muhakkak 1.. t . 1.1 ~ sanııı ismi hiç bir y~de geçıne bir neticei kat'iyye vermek, a- e an aşara onunla teşriki me- kaldığı müşkilatın en mühirruni , u golle neticelenecekiı kadar sI!a go u yaptı .. zrnır l ere ılk sa}>l 
;! yordu. O müşkil vazifesini sa- Iakadar Düveli ecneıl:ıiyenin mü sai ettiğini gö~te.riyor. Mahmut İngiltere ile Şimdiye kadar bir t~ S~riyede in~hap g.ü~ltüle- olmu tu. !arını kazan~ı~dı.. . 
ii kitillle ve fakat kemali muvaf- dahalei muhtemelesine maıııi Paşa evvelce ıktıdar mevkiine türlü halledilmeınis olan mese- nne .nı~ayet verılmek ıçın me- ş . Otuz sekizıncı dakıkada sol 

, fakıyetle ifa ediyordu. Daima olmak ve Türkiyeyi bir taksim ~el~iş ve parlamentoyu feshet- ledir. Mısır'ın ecnebi işgalinden bus ıntıhabı altı ay sonraya bı- . İlk devrenın son on beş da- açık Re1?iinin çckti~i koru File· 
n 1ioyan eden, rahat ve huzur ver· tehlikesinden kurtarnıaık için tıı:m~· kanunu esasiyi tatil et- kurtulması, istiklE.lin tam ola- rakı~ıştır.. . . . . . kıkasında oyunda tevazün ha- ret _takdıre ~avan bır kafa vuru· 

' ·eımcyen Amavutlan o, tahtı in- biçare, mühak!mr millet yalnız mış hır başvekildi. Fakat son bilmesi için İngiltere ile halli Muntehıbi. sanı lıste~mde bıl sıl oldu ve iki tarafın mukabil şu ıle gole tahvil etti. Bundaıt 
a ıtizama almak gibi bir meharet çok iş göremezdi. Onun için or- ç~kilmeğe m~cbur olmuş, yeri- lazım ge!en boktalar vardır. İn- has~a yüz ellilik kara .. liste>'.e hücumiarile geçti. Devrenin so sonra her iki taraf ta canlı h":

'. ·e gösterm:şti. Halbuki bu ada- dunun önayak olması mutlıi.ka nı Veft fırkasının hükumetine giltere ilt muahedenin akti ne nahı! o!anlarada tesaduf edıl- nuna bir dakika kala sağ açık ceketlerde bulundularsa da bıt 
· ıiı mm on altı ay sonra memleket- lbrm geliyordu. bırakmıştı. Lakin geçen sene vakıt kabil olac;ağı da şimdiki ~ektedir. Buı:ada doku_z ~uriye Me~e.~, Zekiden ol?~ı pası semere ?asıl olmadı. Bu suretle 

,te en birinci rolü ifa edeceğini (Bitmedi) Sıtkı Pa~a hükumeti iktidar halde hiç belli değil. lirasına muallım ve hatıplik rap ferdı hucwı_ıla. kalecı ıle karşı oyun, bıre karsı üc ile fstanbul-
ı ıep esnada kalkıp biri iddia eyle- Orta Amerikada makta olan Adanalı firai Hafız karşıya getırdı. Fakat gol ya- Iuların galibiyetile niha)'ct bul-
ta,miş olsa idi §Üphesiz kimse ken Fransa - ispanya Fransada maden Mahınutta müntehibi sani liste- pamadı. Böylelikle İstanbullu- cfu. 
aı :!isine havalei sem'i itibar etme zelzeleden sonra ı·hti"la"fı sine dahil edilmitşir. Listede i-

, amelesi · l · b 1 .n;vecekti. MANGUA, 4 A.A. - Aç ve sım en u unan yüz elliliklerde 
aı, Böyle olmakla beraber hiç susuz kalmış, ekserisi kudur- PA~İS, 4 A.~. - "Temps" NİMES, 4 A.A. - Gard eya meb'us olmak ümidi çok fazla- Ihsan beyin maaşı ı Trabzonda intihabat 
rzt1mit edilmeyen şey vukua gel- muş bir çok köpekler sokaldar- gazetesı Fransa ıle İspanya ara !eti dahilindeki maden havzasın dır. 

1 
la ~i. Ehemmiyeti lüzumundan da başı boş dolaıjmaktadrr. Mü- smda ~lyevm ~~reyan e.tmekte da faaliyette bulunan grev ko- Fakat umumi !Canaat İsken- ANKARA, 5 (Telefonla)- TRABZON, 4 - İntihap vi 
n,;azla takdir edilen 1908 sene- toeaddit kimseler bu kuduz kö- olan tıcaret muzakerelennde or mitesi amele ücretlerinin indiril derun ve Antakiyede büyük bir Sabık Bahriye vekili İhsan B. llyette neticelendi. Meb'us narr 

le ıindeki (Reva!) Hükümdaran pekler tarafından ısmı-·~trr. taya ~ıkan Y?üşkilatm .. Fransaya mesi hakkı:iıdaki tesviye sureti- ekseriyet te~kil eden Aleviler- in, tekaüt kanunu mucibince bi- M b' 
ı ""'"~- ~~ atfedilm k hak .. yor. e us namzetlikleri için 

•
1 

r,nw.._. .uwn b_ütün. _ınemldr. • et. Yollara çıkanlan devri- kolla- . e ıstenm_ esının sız nin kabulüne dair konfederasyo den meb'us çıkacağı . merkezin. rinci derece üzerinden almakta 
iah"'-d li J- bır hareket la b ı Trabzondan on kadar müracaat 

PJ! UKl e tev t ettıgı endişei n sokaklara ve caddelere üşüş- . 0._~gnıı u me~e e- na dahil reisler tarafından veri- dedir. olduğu toekaüt maaşı 1520 huma 
, 1e nttanperverane, Makedon.yada müş olan köpekleri öldürmekte fe tahs~s ettıgı ~~de len kararı protesto etmiş ve yedi Burada müthiş bir parasız- ralı kanun mucibince katedil- var. . . . .. . , 

1 
!!!ı.tti~ edı1en ~tlliz tec!abiri başka bir kol da öldürülen kö-, .cay,~e!bkte.n sonra diyor ki: nisandan itibaren gayri mahdut tık bütün kuvvetile hükmünü miş ve şimdiye kadar aldığı ıe.. Buradaki mttbalara gore vı!E 

, ;edide ve efkan ~ıyede pekleri gömmektedir. Bundan _Fil!'akika, İspanyol bağcı- surette umumi grev ilanmı tav- icra ediyor. kaUt nıaaşlannın istihkakı he- yet daimi encümeni azasından 
ti~d olan galeyan, ın~ olun başka şimdiye kadar 20 kadar lan ıntihaı;>a~ zamanmm yaklaş siye eylemiştir. • sap edilirken tenzil edilmesi a- Yeni yol garetesi başmuharriri 

1 
:hığundan daha az hır zaman yağmacının bahriye silihendaz masmdan ıs~.fade ederek İspan ARRAS, 4 A.A. - Pas de Florıda kurbanlan lakadarlara bildirilmiştir. Bekir Sükuti Be}' meb'usluğa 

1 
~;~mda ~~ ~emmuz l908 İ!1~- lan tarafından kurşuna dizilmis ya namına muzakeratta bulunan Calais'nin her tarafında grevci- MALAGA 4 A A Fl Bir kaymakam tecziye tar J 

'1:.ı ib1 kebiııiııı zuhura getirdi. olduğu bildirilmiştir - murahhaslan gazete neşriyatı lerin miktarı hafif surette azal "d . . d ıci '. .. -ğra; ed'ld' ıp o muş~r. 
L ~erkes!zı ~r ç~~ zamandan be- MANAGUA, 4 A:A. _ Sön- vasıtasile korkutmağa çalışmış- maktadn· - ~ : 

1~~ın e ge~ u b 
1 

- l ı lzmirde müntehibisani 
- •. gal::'. m~un olarak tela:k- müş bir volkanın fethasmda bu lar ve bu suretle bu murahhas- Az bi~ eherruniyeti haiz bir- gı e~ı. aza esnas~n. a ay o ~ ANKARA, S - Memurlara İZMİR, S A. A. - İzmirdt 

·ı ett1gı mucıze vuku buluvere- 1 k'" · k b" ları en mühim meselede itı"la"fa k h"d. ı ld - h b 33 kışıden on beşının cesetlen ve ıs·. sahı'pl-ı'ne kaba muamele 
~k herkesi ı.--t ilka . unan uçü ır gölün içinde bu k .b. b' al ço a ıse er o ugu a er ve- bulunmuştur. - ~· bugün müntehibi sanilcre ait 

'I' tarihi' ceditt ··-.~:~lene kettı.. gün 40 kadm çamaşırcının ce- yanasmama gı ı ır tavır - rilnıiştir. Bunl d yapan ve merbut bulunduğu vi- . . . • . . . . 
.. e goru en uv- tl . b l M mağıi" sevketmislcrdir. Bu mese- . ~r an altısının kimlere !ayetin valisine yazdığı teskere- namz.. _et list.esı tlan edilmış:.ır. Ö· 
wı ~" id . .. bid b" se erı u unmuştur. anagua İ . İ aıt oldugu ~~•~~ılmıstır 17 ya - d k Çar ba 
.n:;~uı arcı m~e e ır kaç kadınlarından birçoğu camaşır- le, esasen spanyol - talyan ti- Japon Başvekili "''"'9 • · - !erde bicimsiz ifade kullanan numuz e 1 şaın günü re> 
lbı :mı .ı;arfmda ıfrat ~~recede hİ1: !arını bu gölün kenarında ka- caret itilafında mevcut olan ve ra~ has~bye kaldınlr~r. sabık oerze kaymakamı Avni lerin !stimaline haşlanacaktrr. 

, _ :lareı ~.şruta h~. lk~spetti. mağı adet edinmişlerdi. c:Set- s.arap istihsalatınJt! tabii mikta- TO~YO, 4 A. A:. -::-- Japon raı 1 1 ar mese esı B~yi~ kıdeminden altı ay indiril Çeşme, Kuşadası ve Berga-
ğr ~~!>'1 ~.!.:ebb. eddül, ciddı tezel- !eri bulunan bu zavallı kadınlar rınm tayinine müteallik bulu- ~.şv~kilı !1ci Hama~:;{ ye m;: CENEVRE, 4 A.A. - Ce- mıştır. ma kazalarında müntehibi rani 

ı u ata """"" ıyet venneden ha- tıl 'd-' · d ··ı nan bir maddeden ibaretir. gunt dahan ani yenı Amr am
1
. e ı- mi yeti Akvam maliye komitesi ı·ki ı"flasA 

n. ıl olabildi. Abd""lh 't . ~rsm arm şı <•etm en go e s· d • k ya a yapı mıstır. e ıyat . hha h , . b" . A intihabatı bitmiş ve Cüı~'11..•ri· 
-r"k .. •--bul b .. urun·· anuh k~ düşmüşler ve boğulmuşlardır. ır enız azası tam b. ff ki·. tl . mn mura s ey etı ır zıraı TRABZON, 4 - İki tı"caret yet Halk Fırkası~. amzetlen· ka· a ıı"'"" ve u are etın F b "k _ M. hli -ıd·· ır muva a ye e netıce- itibar tı"t·· .. .. d .. 1 .. 
u ~chdı" zuhuru olan Selan" ikte a n ator ıc D O u NEVYORK, 4 A. A. - İn- lenmı·stı'r. · . henkı:k udsakiu vı. ıcbeu e getm - B .• hane iflas etti. unun üzerine zanmışlardır. Dig<.r kazalardıı 
eıı.~ç TUII" k cenu"yetın· e k-ndı··ı·- FARİS, 4 A. A. - Otomo- giliz bandıralı Sumor gemıs· ı· mesı a -ın , ynelmilel . d d b' ~· - • J k ı · · "da• ı· "h valinin riyasetin e tacirler içti- a ır kaç güne kadar qitmek Ü· 
ne, i fahri reis tayin etti! bil la'stı"<Tı· yapan fabn"ka sahip- dün akşam Legare vapurile mu ave eye aıt ıptı ı ayı ayı ·ı B . . dir . 
mı' D-·letı· osmanı·yenın' bı"lcum·· " N ' E f C tetkik eylemi~ ve bazı noktaları ma ettı er. u ıçtımada piyasa zere . ~· !erinden M. Michelin bu sabah 8'.1cKet açıklarında çarpışmış sna emiyeti . ahvali tetkik edildi. !""'!"---'!"!"""!"----""'!--
·n ı~ aksamında ve hususile payi ölmüştür. Bu haberi veren gaze ve oatmıştır. Tayf~s~ . kurtarıl- Son zamanlarda şehrimizde nın ıkmalinden sonra tasvip et- lktısatçılar içtimaı 
O~ ... t ıile Avrupayı· Osmanı·nın· mrstır Syn1or "emısı tıc~r t miştir. Tescı'I edı'lmı"yen ·•' teler, 1853 senesinde dog"muş · ·.. .. " ~ e eş-ıtes.ekkül etmis olan Türk musı·- · · ·· ··•- h" ki b ı d Bu !ayiha yirmi nisanda Av- • k Tür!- iktis t l · f 
· ,uyu".. ŞC '~~erinde iz~ar e!1i- olan ve Paris'teki Sanayi mek- yFı yu udu uh~yok u. 'kı cemiyeti es~af cemiyetleri rupa birliği tetkik komisyonu- şır etler umumi heyeti ag~;e:~k ;::;~. 
;-·~ az1ı~ ;uru-; vela şa ı~anlıy~ Mte~ind~n •. çıkınış bulunan M. rans.a a ır asırga meyanına ithalini istemiştir. nun hususi tall komitesine veri- Ticaret Odası uzun müddet- nü Ticaret Odasında bir içtima. 
a ... , ~ ~ aı~. ar o an rın cu~ı esı ı~heli~ ı_n 1888 senesine doğ- BAZIERS, 4 A. A. - Dün Vilayet bu cemiyetin esnaf lecektir. · 
'"1'la ıı:a~d~ şart kapılıp gıtme- ru ılk bısiklet Iasti~lerini İll'.al vuku bulan bir k<>.sırga ve Orb cemiyetleri me,,anına alıııması- ten ben memleketimizde iş gö- y~p.acaktrr. Bu iııtimaı:!a mesle· 
:m ı F k d ·· J M.:ıliye komitesi kat'i projesi- rüp elan ve müteaddit ihtarlara k1 hasbihal yapılacak ve bazı i-

'~r ~ ı rı son ere. ce munevver ettiğini, ondan sonra tayyareci- nehri sularının kabar.nası yü- nı Ticaret müdiriyetine y·azmıs- c h 1-' 11 ni .cmiyeti A!:vam meclisine· ve rağmen Odaya tescil edilmeyen dar! husu sat göruş·· ülecektir. 
-. 

0.ıff~ _ a "c \ e mı.. et ve m. em- !iğe alaka göstererek ve maruf ziinden baı!lık mahallerde ye-ıtır. Fakat Ticaret müdiri,·eti b,u yı'rm.ı' m1,~<ta tGpl.:.nacak Avru a ı et b t h ı · ku ., J • , ·- - 6 ecnebi müesseseyi tecziye edi- Bundan baska Nizameddir 
k~ ·. 1 .~çın ser ·es ıı .arer:etın eş,. Mic'ı.elın ııasıru tesis etm;ş- miş ağaçlarında oldukça mühim na imkan o!madıfrını vilayete bil ııa birF · ; <ctk:\· 

ldı luzumu.'ln takdır etmekle tir. ··,sarat olduğu l!"Öriil:r.iistür. lcıirmistir. t~·'<ı: c.J..,c,·~'·t'ı· · !.omis .. cnuna mek üzere Oda meclisine vermişjAli ve Hamit Sadi Beyler birer 1 · • , , -~ · " ... · · tir. i konferans vereC'eklerdir 
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1 enede 3 
Uring klüp bir senede 

.neler yapb? 
tanbula geçen sene 45,503 

seyyah geldi, bıraktıkları 
para 3 milyon lira kadardır 

'l'ürkiye Turing ve otomobil klü- Raporun okunması bittikten sonra 
senelik kongresini dün saat on al Hakkı Şinasi Paşa : 

Perapalas oteli salonunda ak- - - Rapor hakkında söz istiycn 
İ.§tir. var mı?. dedi. 

l<:onıreyi İstanbul meb'us~ ~a~- Belediye muavini Himit B., faa-
Şinasi Pt. açmıştır. Umumı katıp liyetinden dolayı heyeti idareye te- -
•det B. 1930 senesi raporunu oku şekkür edilmesini teklif etti · 
•ştur. Rapora nazaran 1930 sene- Bunun üzerine rapor aynen kab~l 
ide klübün hasılatı 1683941 lira- - edilerek heyeti idareye teşekkür edıl 
.. di ve alkışlandı. 
Bunun 1270411 lirası sarfedilmit Bilanço da kabul edildi. 

ltebaki 4135 lira 30 kuruşu 1931 Sünajlı pul 
nesine devrolunmu§tur. Külüp k 
30 senesinde M. Meclisince kabul Balkan turizm federasyonu ~.n· 

Maarifte 

Karar!. 
Divan perşembe 

•• •• gunu 
kararını verecek 

Darülfünun divanı perş~m?e 
günü içtima edecektir .. Bu ıçtı
maa hususi bir ehemmıyet atfe

dilmektedir. 
Bir çok dedikodulara .~eb~

biyet veren maruf fiziyol.oıı. kı
tabı meselesi divanın bu ıçtıma
ında halledilecektir. Evvelce 
Tıp fakülte meclisi ~.ita?ı_n neş
redilmemesine t·e muellıfı Ra
sim Ali Beyin fakülteden çıka
rılmasına karar vennitşi. 

~ t1/, .~RTl:SI (j NiSAN 1 Q.11 

ılyo 
Giituriikle rde. 

Kaçak! 
Yeni ve mühim bir 

kaçakçılık 
meydana çıkarıldı .. 

l Ekon omi 

Tütünler 
Merhun tütünler 

yapılan • • 
ıçın 

Dün gümrüğün dört numara- bir teşebbüs ... 
lı ambarında yeni bir kaçakçı-

KeteO n Ef.ye tramvayda pardon !ık vak'ası meydana çıkarılmış-ı Anka.raya bantlmkalara ~erh~ 
tır. tütünlerın kurtar ası ıçın tu-

eden adam ne yapmış? Gümrüğün İstanbul tar fın- tüncüler tarafından gönderilen 
da olan dört numaralı amb:r n hey'etin azalarından bazıları 

Mübatirin çok bağırmaktan km- karda: bundan altı ay kadar evvel d~~ şehrimize gelmişlerdir. Maama-
lan aesi koridorda akiıler uyandırdı: - Yalandır ?~ deorsa. · Ben a- sandık kumaş getirilmiş. Altı ffü henüz bir netice alınmadı-

Leon Efendi, Keteon Efen. . . . . mandan gelmenuıım. - d b k A k 
Meğer bu kadar yüksek perdeden _ Sabı.~~ da varnuı aenin?. aydır bu ambarda bulunan bu gm an u zevat te rar n ara 

•eslenmeğe lüzum yokmuı. Leon Ef. Baııru ıır~'.' . . sandıklar evvelki gün muayene ya gideceklerdir. 
arkaaından Keteon Ef. çıkaıreldiler. - Topu uç keret. · Ama hiç bı- için açılmış. Fakat açanlar da Fındık fiati yükseliyor 
Keteon Ef. davada şikayetçi mevki· rinde mahkemeye. gi~emiıi"'.: · · · · · hakanlar da _h_ayret.le.r içi.nde kal Du··n Hambu~gtan Tı"careti 
indedir. Mahkeme ıahıtlenn ve muvace- ~ • 

Eh.. . tikayet etmekte de hakkı heyi yapan poli• memurlarınm daveti mışlar. Eşkalı harıcıyesı ~~n- hariciye ofisine gelen malumata 
yok değil, hani. .. için kaldı. tazam olan bu sandıkların ıçın- nazaran Türk fındıklarının fiat-

ilen kanunla menafii umumlyeye gresi esnasında bir hatıra olmak ~e r, •d" re bu müddet zarfında pos.tada sür-
1 ıın cemiyetler meyanına idhal e- sa "li ul istimali için teşebbusatta bu-

Divan bu kitap meselesini 
gayet ciddiyet-ve ehemmiy~tl: 
tetkik etmiştir. Perşembe gunu 
son ve bitarafane kararını vere
cektir. 

Bu z~nda 800 lira para kolay Kaniyenin katilleri den kumaş toplarından bir kıs- leri 150 şinline fırlamıştır. 
kolay yerıne konmaz. mı alınmış.. D .. erh. al t.etkikata Paskalya yortularından son-

. Hakim soruyor: Geçen ağuıtosun ıs İnci günü Beh baş! a k d b 
· b d ek ry n gumru ı aresı u me- ra daha fazla tereffü muhakkak 

rııittir. lunl ulpması hakkında bir takrır okun
Cemiyetin nizamnamesi icabata 

re genişletilmiş ve viliyetçe tas- du ve kabul edildid. ·ı . 
1 lı: olunmuştur. Ceza mı, eğı mı· 

Romen talebe geliyor 
- Naoıl oldu bakalun?. çet B ısminde irile kavga e er l 
Keteon Ef. heyecanlı bir eda ile' biribirlerine silah sekerken o civar- se eye ait bir kaç ip ucu yakala-

anlabyor: dan geçen Kaniye isminde bir kadı- mış.tır. Kumaş toplarından üçü 
- O gün '!"Ünlerden pazar idi nı kazaen öldürmekle maznun Mak- hançte satılırken buhmmuştur. 

görülüyor. 

Gelen seyyahlar Azadan İstanbul mebusu Ziya ~· 
Geçen sene Avrupa ve Ameri~- ile Ekrem Besim Beyin müşterek hır 

İS' ili vapurla gelen seyyahların mık- takrirleri okundu. . 
ili' rı 15,648 kişidir. Trenle gelenle- - Bu takrirde mealen deniyordu ki: 

Yarın şehrimize 70 kişilik 
bir Rome; Darülfünun talebesi 
gelecektir. Talebe şehrimizde 
bir hafta kalacak, darülfünunu
muz tarafından istikbal edilecek 

Takıime kndar ç1kaordum. Az tamah sut ve Kerim hakkında Ağırceza mah
1 
Tahkfüat devam etmektedir. 

çok ziyan e-etirir derler ise inarunah. kemesi dün kat'aruıı vermiştir. A b 
Birinci mefki tramvay!..r dururken Maksut, muhnkeme neticesinde m arJarı teftiş 
tuttuk, irengi bozuğa bindik. katilden beraetine, fllkat vak'aya se- Gümrük Baş müdürü Seyfi 

Halbuki bundan bir müddet 
evvel Hamburg piyasasında fiat 
!er azami 1 28 şinlin idi. 

Zeytinler için 
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l adedi 4,855 kişidir. . "Aza azdır. Cemiyetin aza ve va-
l'ürkiyeye mutat postalar ıle g~- ridatını çoğaltmak için her ?za ·~~e- tir. J b • 

- Rengi bozuk hangisi?. bep olduğundan ı ıene 4 ay hapsine Bey dün bütün gümrük ambar-
- ikinci mefkie, böyle deorlar .. Kerimin doğrudan doğruya katilden 

Yalovadaki Gazi çiftliği içirı 
İtalyadan bir zeytin mutahassı
sı celbedilmiştir. Mutahassıs 
Y alovada meşgul olmaktadır. 
Ziraat odasından bazı zevat ta 
Çarşamba günü Yalovaya gide
cek, zeytin ağaçları üzerinclc aşı 

n Yolcuların adedi gidenlere muadıl de bir kişiyi aza kaydettırmelidır. Yunan ta e esı N b. G ıene S gün mahkümiyetine karar larında ani bir teftiş yapmıştır. eyıe, trama ındik dedisem kuru 
laf edeorum. Zir~m •ade ayağım yer verilmiştiı·. Bu teftiş son günlerde ambarlar Up 25,000 raddesindedir. Bunu yapamaz ise kendisinden se.~e- Perşembe günü şehrimize 

Seyyahlar ve yolcu mecmuunun de bı·r lı· ra fazla aidat alınmalıdır. 1 Y d ··ıf·· 'kil gelecek o an unan aru unun · nıı 45503 kişidir. Kocaeli meb'usu ve heyeti idare . 1. 
den ke•ilmi, idi .. Basamakta ezrail- F atmanın 15 lirasını ve antrepolar etrafında yaprlan 
len yüzbeyüz ıriderken sağıma birisi bazı neşriyatla alakadardır. 

· talebesi icin Hidıvyal ote ı an-Bırakdıkları para reisi Reşit Saffet Bey itiraz ettı: . , 
Binaenaleyh bunların. bfr ~smı- - _ Bu bir ceza olur. Bunun yerme gaje edilmiştir. Misafirler 50 ki 

tı Türkiyede bir veya ıki gun k~l-; çok aza kaydettirenlerden ı:ıesel~ on şilik bir talebe grupu halinde ve 
alarr hasebile adam başına asgarı aza kaydettirenlerden teşvık olsun- 3 müderris refakatinde gelecek-
! lira bıraksalar memlekete bırak- diye hiç aidat almamalı. . !erdir. Gelecek talebe hukuk fa-
'<ları para üç milyon liraya yakın Ziya B. fikrinde israr ettı ve : . b 
r kültsine mensup olduğu içın u ıneblağ tutmaktadır. • "müeyyede olur,. dedi. 

Avrupa ve Amerikada iktısadı Esbak Şehremini Emin Bey: rada hukuk talebe cemiyetinin 
>hran hasebile 930 senesinde sey- _ Ne ceza alınmalı ve ne de t~n misafiri olacaklardır. Yunanlı 
•h adedi yüzde altmış derecesinde zil cihetine gidilmeli. Fakat sürsajlı. talebe şerefine 12 Nisan Pazar 
llıiş ise de bizdeki tenakusu bu de- pullardan üç dört gün için meselii bı akşamı Tokatliyanda bir ziya-
:t:eyi bulmamıştır. rer kuru§ klüp namına alınmalıdır. 

!<:lüp bu sene zarfında seyaha~ pro Hakkı Şinasi Paşa: fet verilecek ve salı akl;iamı da 
•gandaları için eserler neşretmıştır. _ Bu iş kanun işidir. Halbuki Maksimde bir tedansan tertip e-

B. M. Meclisince kabul edilen T~: B. M. Meclisi tatildir. dilecektir. 
tik kanunu sayesinde seyyahlar gu Emin B. yavaşça: lzmir lisesinden 
'Ük!erimizde Avrupa gümrüklerın- _ Ya .. dedi ve oturdu. 
' olduğu gibl, sühuletten istifade et Ziya B., fikrinde _i.srar etti: Al~na- yetişenler 
ektedir. cak paranın ceza degıl, kuvveı muey- İzmir lisesinden yetisenler 

Otomobilli seyyahlara kolaylık ol yile olduğunu söyledi. 
ak için Edirne - İstanbul yolunun Reşit Saffet Bey, gülerek: cemiyeti perşembe günü lstan-
Stııen tamiri yapılmıştır. Bu yolun _ Bu çare fena değil. Bur~da. 60 bul lisesinde bir kongre aktede-
sa bir zamanda inşası mukarrerdır. azadan fazlayız. O halde şiµıdı bırcr rek idare hey'eti intihabı yapıla 

Berayi tenezzüh muvakkate~ se- lira ceza verilmesi fe-na olmaz. . caktır. 
hate cıkan otomobil sahiplerınden Esb"k Şehremini Yusuf Raz_ı B., Mektep müdürlerinin 
:ltnobilleri için muamele vergisi mu hariçten aza gctireın.e~ ise _ail.esı. ef-
~ır, radından birinin getırılmesı fıkrınde daveti 
. Lirnanimızdan transit olarak geçe olduğunu söyledi. . . . . Maarif vekaleti bilCımum lise 
< Yolculardan vize harcı kaldırılmış Niyazi B .. Ziya B. ın fıkrını mu-

Bir otelcilik mektebi açılması i- -
1 teşebbüs yapılmıştır. Yalo~a ~p 
aları için fransızca prospektus eş 

vafık buluyordu: . ve leyli orta mektep müdürleri-
- Ben yirmi aza kaydettırece- - ni temmuz 11 de Ankaraya da-

-· . Dedi. . vet etmiştir. Bu içtimada m~k-
gımBu mu·· naka•alardan :Wnra taknr 1 ' teplerde tatbikedilmekte o an ye 
kabul edilmedi. .. lim · · J · t Hamit B., hükumetten musaade a ni ta atnamenın netıce erı e -

1 dıktan sonra ihtiyari surette yapış rafında görüşülcektir. 
t:':ııacak olan Turing klübüne ~t p~l Muhtelit tedrisat meselesi 
!ardan varidat teminini teklif etti. tabii mecrasında yürüdüğü ve 
Muvafık görüldü. Turing l;lü~,;!;-1':1 müsmir neticeler verdiği için bu 
olabilecek bir bina meselesı g? u - mesele mevzuu bahsolmıyacak
dü. Bütçe ve varidat meselesı oldu-

atladLDerken hap deyi öbür tarafıma çalan mahkum oldu 
bir başkası asıldı. 

içimde kötülük yoktur. Sızılmış al 
tın gibi adamını. Keteon nasıldır de
yi kime arzularsanız sorun. Hi.ç tın· 
madıın. Bekleoruın ki yer açılsın da 
içeri gireyim. Aradan takke geçmedi. 
Sağımdaki adam, eğilerek ayağıma 
bastı. 

- Vay ayağım, dedisem mahçu
biyetinden yere eğilip bastığı yeri u
ğuşturdu. Sonra da yüzüme bakarak 
pardon edinces bir şey diyemedim. 
Yalnız, şeytan hatırıma gelirdi ki a
cep yankesici oltrütsın deyi. . Cebim 
de on tane beşlik, elli tane tek lira, 
yedi tane de yüzlük kağıt var.. E -
!imle ceketin dışından yoklamışsam 
keyfim yeı-İne geldi. Pa<ala.r olduğu 
yerde duruor. Sağımdal<i adaın, bi- .. 
raz sonra tramdan atladı. 

Ben de Taksimde indim. Baktnn 
ki cıgaram tükenmiş. Elimi cebime 
atb iseın üreğim ağzıma geldi san- -
dım. Meğersem cebime avuç avuç 
gazete kağıdı tıkmamıtlar? .! .. 

Durmadan karakola koştum. Or
dan müdiriyete gönderdiler. Aha bu
nu tanıdım. Yakaladılar. Yolda ıri- _ 
derken pişmanlıktan geldi. Aldığım 
paralar1 öderim, aman beni yakma de 
ordu. 

Reiı maznuna sordu: 
- Ne diyecekıin?. 
Bir omuz aıağıda, bir omuz yu-

Tavukçuluk ..... 
Ziraat odası dün 

Çemberlitaş civarından geçen Fat 
ma isminde bir kadının üzerine hü .. 
cum ederek o sırada korkudan bayı
lan kadının 15 lira parasını gasbe
den Abidinin dün Ağırcezada muha 
kemesi İntaç edilmiı ve maznun, ha~ 
reketi sabit olduğundan üç ıene hap 
se mahkum olmuştur. 

Baroya tebliğ edildi 
Devlet hizmetinde kullanılmama

ları:...-· · heyeti mahsusaca karar altına 
alınan avukatların avukatlık edcmi
ycceklerine dair Adliye encümeninin 
Meclisten geçen tefsir layihası, dün 
müddeiumumiliğe tebliğ edilmiştir. 
Müddeinmumilik bu kanuni tefsi,. la 
yihasını Baro riyasetine bildirmiştir . 
Öğrendiğimize göret Baro, bir iki gü 
ne kada• fevkalade bir içtima akde
derek kanun mucibince avukatlık e .. 
demi.yecek olanların bir listesini ha .... 
zırlıyacaktır. 

Şehrimiz barosunda evvelce tasfi
ye yapıldığı için meı1ekten çıkarıla .. 
cak olan avukatların miktarı az ola· 
cağı tahmin ediliyor. Barodan çıkarı 
Jacak avukatlar meyanında sabık Be 
yoğlu sulh bakimi Ekrem,, ve Üskü
dar idare.i hususiye avukatlarından 
Kadri Beylerin de bulunduğu .Oylen 
mektedir. Maamafih liıte hazırlanma 
drkça isimler etrafında kat'i bir f•Y 
iÖylenemez. 

!Tuhaf şey 

unnıuştur. H n 
R.aporda azadan merhum a 1 

<lit ve ihtifalci Ziya Beyle~in. v~
larrndan teessürle bahıedılmıştı~. 
Bu sene şu kongrelere iştirak edı
ektir.: Bu ay içinde İstanbulda 
ılanac~ olan Balkan turizm fed~
•Yonu kong~esi, Peşte kong~esı, 
ag beynelmilel turizm kongresı. 
R.aporda milli türkçe ve fran~ızca 
tbuatrnın muavenetlerinden sıta~ 
le bahsedilmekte ve haftada hır 
n gazetelerin bir sahifesini turizm 
selesine hasretmeleri temenni olun 

.ktadır. 

ğundan gelecek seneye bırakıldı. tır. 
Hey'etlerin intihabı 

Ankara merkez heyeti, mürak~be 
heyeti idare heyeti. hesap mUfettış
leri, ~lisamereler için hanımlar ko

toplandı 
Müfettişler.. Ziraat Odası hey'eti dün vi-

Üç günde ancak bir 
paket 

muamelesi görüldü ! 
Vapur acentelerinin seyyah baıp
pek cüz'i bir aidat vermeleri vak
' Şehremanetinde toplanan bir iç
ıada karar altına alınmıttı ; bu ka
a acentelerin bir çoğu ittiba edi
'larsa da yalnız Mösyö Van. Der 
: ve Mösyö Withall'in temsıl et
leri kumpanyalar riayet etmemek
irler. Bu gibi İngiliz kumpanya- -
<nın ne sebebe mebni, bilhassa ec
ıilerin rahatını istihdaf eden: te- .
büslerimize iştirak etmedıkl.~ 
.rimiz İngiliz Ticaret milmessıllı
den sorulaıuıtur. 

'tesi iııtihap olundu. 
mı . inikadı dolayısı ile 

Kongrenın . M 
R .. ··mhur Gazi Hazretlerıne, ec 

1
. eıRsıc~. Kazım Başvekil İsmet Paşa 
ıs eııı , · at ve 

1 il hükQmet erkanına tazım 
ar e kilmesine ka-tetekkür telgrafları çe . 

·ıd' kongre hıtam buldu. rar verı ı ve 
Hey'eti idare . 

Cevdet Bey, Belediye Turızm y~u
besi mü diri Ekrem Besim B~y' . uz: 
başı Ekrem Rüştü Bey, Polıs . S ıncı 
Şube Mlidiri Kenan Bey' .Reşıt Saf
fet Bey (Reis), Şükrü Ali ~ey, Sa
"t Bey Dr. Süleyman Fehmı Bey, 
'Sadık 'Bey (W. L. Şirketi). 

Dün bir içtima !ayette içtima etmiş, 24 Mayıs
ta açılacak olan bahçıvanlık ve 

yapblar.. tavukçuluk sergisi hakkındaki Paket postahanesinde mua-
istihzarat etr.afında b. azı .. ı.ca_rar- j m. eHi.t elan in_.tiza.m. a .. girem_e_ mişMaliye hey'eti teftişiye reis-

d lar verilmiştır. Sergıye ıurı he- tır. Geçen uç gunluk muddet 
Jig'ine ilaveten ayni zaman a ak h · 

Yeti olarak seçilen zevat bu va- zarfında p et posta anesınden 
Borsa komiser · · • k · 
vekaletine tayin zifeyi kabul ettiklennı bildire- ancak bır tek pa et muamelesı 
edilen Adil B. rek Odaya teşekkür etmişlerdir. ikmal edilerek çıkarılabilmiştir. 

Serginin tertibatına nezaret et-' Posta sisteminin hariçten ge-
dün yeni vazi- b · · · k · · mek üzre azadan azı zevat ay- len paketlenn gıimrıi sıstemın 
fesine başlamış- · b" kild ı rılmıştır. Bu zevat ıcap eden den daha seri ır şe e çı tma-
tır. makamata müracaat edecek ve srm intaç edcceğ· i muhakkak ad 

Adil Bey dün serginin nevakısını ikmale çalı- dedilirken hiç beklenmiyen bu 
kendisile görii- · · h · şacaklardır. Sergıye mıiracaat netice şayanı ayretır: 
şen bir muhar- edenlerin adedi günden güne Alakadarlar bu vaziyet kar-

B ff k t ririmize şu he- artmaktadır. Sebze, çiçek ve fi- şısında yeniden bazı tedabir al-
'u .. derrı"slı"g" e avdet ir muva a ıye yanatta bulun- ·· ı d - ı·· ·· ·· ı d. ı dan yetiştiren muessese er en m3ga uzum gormuş er ır. 

85 da b·ır ama muştur: şimdiye kadar on beş kişi plan Dün gümrük baş müdürü 
:efı'k ve Nurett•1n Alı' vaşın - y ,eni vazi· · ld Üzerinde yerlerini tutmuşlardır. Seyfi Beyle posta baş müdür 
., l ''d · • ti' kadının gözü açı 1 feme bugün Fenni gübre ve ilaç satan mü- muavini Ahmet Bey bütün gu'"n <:Jey er mu errıs ın - d'k başladım. b" 

TIP fakültesinde şayanı 1 - A esseselerden ecne ı ve yrli ola- muamelata nezaret etmişlerdir. hap edildiler b' Bu sene Mali- dil Bey d · 
k-at ve muvaffakiyetli ır ame- , rak beş müracaat var rr. Bahçe Mevcut gümrük heyetlerinin a-

.. . . . .. . 5 1 da ye teftiş hey'etinin teftişatmın . d 'ki d eli 'blA 
Tıp fakultesı meclısı muder-

1 
liyat neticesınde 8 yaş .arın k . 'ki f . İstanbul teşkil mühendislenn en ı , ressam- e ona ı ağ edilmiş, liste şek 

ini dün içtima ederek halen Cemile hanım isminde bır kadı- mer ezıcli~ı eB m.ı .b 
1 

k . !ardan iki, tavuk ve diğer kü- li ıslah edilmiştir. 
, b 1 R . .. •. ılmış- etmekte r. u ıtı ara e serıya f ti 1 d 

:anbul meb ~su ~ unBan 1 ~- r nın ama olan bır g~zu. aç et İstanbulda bulunabileceğim. me~ ha~.vanatı ye ış reı_ı er e~ 1 Bundan başka memurların 
: ve Nuredd~ .~h. . ey enn 1 tır. Emine hanım. şırndi g~Y. Vazifeme yeni başladığım i- sekiz muracaat v~rdır. Cıvar vı- , selametle çalışabilmesi için ha
.crar ınüd~~ns.~ıg~. ıntıh;~ı ~~ güze~ gö~ektedır. Bud"k:::~·:r çin bu hususta bir şey söyliye- layetlerden de muracaat başla- fi muayene usulünün tatbikine 
esi görüşulmuştur. Tıp alemınde şayanı 1 • • 'im mıştır. B~lhassa Bu_:sa baı:~ıvan başlanmıştır. Bir paketteki ma
iderrisin intihabı reye . ko~- muvaffaı<iyet addedilmektedır. mıy;el~ye .teftiş hey'eti muhte- ları sergıye c;ok alaka goster- lı muayene eden memur kimin 

Şimendifer mektebi tatbiki ve budama ameliyatı hak 

Devlet Demiryollarına ait kında mutahassısla birlikte tet
şimendifer mektebinde dünden kikat icra edeceklerdir. 

itibaren imtihanlar başlanmış- Tütün ihracabmız 
tır. Alman hükumeti tütün res-

Şimendifer mektebinin 80 ta- mini tezyit etmiş ve tütün sa
lebesi vardır. Bu devrede 30 ta- tışları üzerıne haıı takyidat va
lebenin mezun olması lazım gel · etmiştir. 
mektedir. Maamafilı kat'! neti- Sigara paketlerindeki 10 si-
~e ~O gün zarfında bitecek olan 

1 

gara 9 a indirilmiştir. 
ımtıhanlardan sonra belli olacak Bu ~ ·üzden Almanyaya tütün 
tır. :hr tımız azalmıştır. 

Liif IOOIJ# lf\J 
Bir çiftlik ağası pusuya 
düşrülüp öldürüldü ! 

Cinayetin kahyanın parasına tama 
edilerek yapıldığı anlaşılıyor 

Üç gün evvel Ambarlı köyü civa-ı Memur da takibine koyulmuş ve e
rında bir cinayet olmuş, Re§itpaşa peyce uzun süren bir kovalamadan 
çiftliği kahyası Mehmet ağa feci bir sonra yetişemiyeceğini anlıyan polis 
surette katledilmiştir. Bu çiftlik, Re- Ef. tabanca ile tehdit mecburiyetinde 
şitpaşa hafidi Necmeddin Beye ait kalmıştır. Lakin bu da tesir etmemiı 
olup Mehmet ağa bir kaç gün evvel bir iki dakika sonra Eftim ortadan 
İstanbula gelmi§ ve Necmeddin B.- kaybolmuştur. Şid Jetle aranmakta. 
den bazı talimat aldıktan sonra üze- dır. 

rinde amelel'.e ait ~20 ve mu~tel~f lskilipli katil yakalandı 
masraflara aıt 20 ki ceman 140 !ıra ı
le yola çıkmıştır. Atla yolculuk e- -
den kahya çiftlik hududuna geldiği 
zaman bir pusuya düşmüş ve arka
sından atılan kurşunlarla hayvandan 
düşl'rek ölmüştür. Mutaarrızlar Meh 
met ağanın üı:erindeki para ile ta- .. 
bancasını ve bazı evrakını alıp kaç
mışlardır. Hadiseden derhal mahalli 
jandarma kumandanlığı haberdar e
dilmiş ve tahkikata başlanmıştır. ka 
tillerin izi elde edilmiştir. 

iki kibar Hanım hırsız 

Bundan bir müddet evvel İskilipte 
Arif isminde birini öldürerek kaçan 
katil Mustafa her tarafta aranmakta 
idi. Mustafanın 1stanbulda olduğu 
anlaşılmış ve Gal tada dolaşırken e
velki gün yakalanmıştır. Mahfuzan 
İskilibe gönderilmiştir. 

Bir muallimin evine 
tecavüz 

Cihangirde Qturan Uluköy ilk 
mektep muallimıerinden Melahat H. 
ın evine evelki gece saat 11 de Mekki 

Evvelki gün Mahmutpaşada ga- ve Kemal ısnıin<le iki deniz amelcal 
rip bir hırsızlık olmuş, Üzerlerinde tzarruz etn•iş ve ta§la · amlarım kır
k~rl~ü. mento olan g~yetle ~ı~ giyin 1 mışlardır. Bu sır.ıda yetişen bek<;i 
mış ıkı Hanım tuhafıye tacırı Meh- 1 bunları yakalamak istemiş ise de bek 
met Ali Efendinin dükanından bir çinin de üzerine lıir el silah atarak 
top kumaş çalmışlardır. Bu Hanımlar kaçmışlardır. 

dükkina girerek birçok kumaş çıkart Niçin öldü 
mışlar ve dükkin sahibi de kıyafetle-
rine itimat ederek her istenilen topu Gaitada Sabuncu hanı caddesinde 
indirmiştir. Bunlar içerde iken tek muşambacı Koço e.v•ıelki ~ün dükki
başına bir de çarşaflı H. gelmiş ve nında çalışırken bırden bıre fenala§& 
kısa bir pazarlıktan sonra ufak bir a- rak yere yuvarlanmış, ağzından, bur 
Jış verişle dükkandan çıkmı§tır. Çar- nundan ka~. gelme~e başlamıştır. 
şaflı Hanımın arkasından şık Hanım Derhal yetışilerck hır otomobille haı 
!ar da kumaşları beğenmediklerini taneye götürülmek istenmiş ise de 
söyliyerek ortadan kaybolmuşlardır. yolda ölmüştür. Tahkikat yapılmak
Mehmet Ali Ef. topları yerleştirir- - tadır. 
ken 50 liralık bir kumaşın eksik oldu - - --. .... ,....ıHı•• ----
ğunu görerek iti anlamı,, polise mü- Hanımlann 
racaat eylemiştir. Polisçe bu hususta 

ış ve ittifakla kabul edılmış-- ''d.. .. lif de~:irde başlamış oldukları mektedir. Resmi müesseselere malı olduğunu bilmediği gibi, 
Terkos mu uru . teftişata devam etmektedirler. ~erbut fidan~ıldar da. ısergiye is. l paketin sahibi de hangi memur Hırsızlık ve saire gibi müteaddit 

d d . k tırak edecektır. Hazırlıklar ted tarafından muayene yapıldığını sabıkası olan terzi Eftim isminde bi- Pek acele edilecek bir 

tahkikat yapılmaktadır. M b' 
Eftim de kaçbl e usf uğu 

, Meclis diğer bazı evrakı v~
eyi tetkik ettikten sonra mu
(ere . ., nihayet bulmuştur. 

Ankara a Emlaki milliye i aresı az~ rici ikmal edilmek üzeredir. bilememektedir. ri evvelki gün zabıtaca yakalanmış • k 
ANKARA, 5 _ Terkos şir- şubele~ vesair Maliye şubeleı:n •-- ve hakkındaki tahkikatın ikmali için vazıyet yo .. 

k t' e suyu ıslah etmek üzere ne teftışata devam etmektedır- Bir konferans Şoförler intihabı Beyoğlu polis merkezine sevkolun- .A.NKARA.. 5 - K,,d,nb•.,. ..,.,. 
e ın ' . d le " muştur. Oradan da kalyoncu kulluğu busluğu meselesinin mcb'us intihaba 
en.len mühlet Nısan sonun a r. · Oda ' d ·• G h f k · k"" ·· d · · k. V. . ş· k t un tasfiye e- İstanbulda bulunan Malı ye Ziraat sı azasın an mu- eçen a ta e senyet olma- mev ııne gon erılınesi icap ettiğin-

1
. tını ta ıp edecek C. H. Fırkası kon-

B u J raporu bıtıyor ır e • suy A · · hendis Raşit B. 12 Mayısta ko- dığrndan yapılamıyan şoförler den bir polis memuruna terfik edile- gre•inde mevzuu bahsolnıasına pek ogaz ar 1 • k. k b·ı· ··rp bir hale gel- müfettişleri dün dil Beyın n- ··ı··k h kk d C · · rek yola çıkarılmıştır. Fakat Eftim ihtimal vcrilmemektediı· Çünkü kon 
Se dılere a 1 1 şu · · k tef yunculuk ve sütçu u a ın a emıyetı idare hey'eti intihabı , 

Boğazlar komisyonunun - d"' .dd" ındadır. Şirket müdü yasetinde bir ıçtım. a yapara . yolda giderken bir fırsatını bularak grc, sür'Mle bir lcırara r~ptetmek 
Ce lgı ı ıas h Ramı'ste bir konferans verecek- 1 bu ayın on sekizinde vapılacak- k ki d ı · · d 1 ' b · · d b 1 

----
ik tanzim ettiği rapo~.u ... -! .. M K telno buraya geldi. tişleri hakkında ıza at vennış- yan so a ar an nnnP a mı~ ve o- mec urıyetın c u unacağ· -.; .. ~ok ;; 

.._ _ _..._ __ ,, ........ A]ku 1-1 ha- ı ru . as 1 d. tir. tır. !anca kuvetile kaçmağa ba~lam1'ttr . . cil i~ler karşısıncl:ı kalacaktı ... 

L..-·"-''--~Jci'J.e.l~·Le.:t~e~nıua!s~t~a~d~ır~.~_;_~e~r::,ır~-~~-~~~~~~~~~~~~.:_--~~.ı._~-~~~...., ... ~....,::...~ ........... --~;._~ .... ~--..... _... ..... ._ ..... ,...__. .... ,..'--... E.:.itill-..;:;..;.; __ .__. .... ..._ __ ._.aıjıııiiı 
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l:>AREHANE - Anl<ara caddri 
No: 100 Telgral adreoi: Milliyet, Is. 
ta bul. 

Telefon n~maraları: 

24311 - 24312 - 24313 -
ABONE ÜCRETLERi 

(., Tiaklyc içir. Hariç ıçin 
! ayiığı 4(10 kuruı 800 k~ 
6 , 750 ,. HOO • 

12 il 1~00 •• 270~ .. 

- -·- --
Ge:en evrak geri verilmez 
M.ıddeti g~en nüıh..lar 10 kuruf 

tur. Gazete u matbaaya ait itler 
':çin n ııdiriycte müracaat edilir. 

Gazetemiz Hinlll!rın m~•'uliyetinl 

k h 1 etmez 

Bugünkü hava 
n, h:ıraret 9 tnaı ~ 

di. Hugur il ga.ı r:ıut!l\•~~u po ra1: 
'\ r,1, 1 kıp ıhdıt 

C. M. Bankası 
98 inci haftanın ikinciliğini 

Galatasaraydan 140 Mahmut 

MLLIYl:T tı "\IS.'\N 

. . 
ihtiyar adamın aradığı çocuk .. 

F•1'1s cadaıı 

Şerif B. kazanmıstır. Yazısı Cocu'duk hatıralarımız ara-• sa'ıneyi seneler g~ tıı;i h'llde 
sudur: sında unutamayacağımız neler 1 bir türlü unutmac' -.. Hah: a- 1 
· Cürnhuriyet Merkez Banka- vardır ... ı insan çocukluktan u-: ten seneler ge0 tik<: c hen Lüyü ı 
sının teşd külü ile Türk iktisa zaklaşıp ta 0 mes'ut günleri 1 düm. Büyükannem t,•t igc y kü 
diyatında yapılan ikincı inki- büsbütün maziye gömdükçe ne. çiildü. Sonra ba'ıamın a•ıne.nin, 
lap hiç şüphesiz ' af tanın en k?.dar ı:;_tırap duyarsa m?..:inin <le küçiı_ldüklerini ,a, kPrliy~r- ı 
mühim hadises:dir. guzel hatıralarını da aynı kuv- dum. Buyukanıı~m ~oı;: yaşa .ı. 

Malumdur ki büyük cihan vetle muhafaza ediyor. Hic u- O kadar ihtiyarl:ıth ki ko;;"l<1isi 
buhranı bütün dünyayı şiddet- nutamayorum. Benim bir bü- ne hakan hizmetci olmaı!an 
le sarstı. Cihan piyasasında en yükannem vardı.. Beni seven, yalnız bahceye kadar bile çıka- ı 
kudretli mevkii işğal eden rtıem şmıırtan bir büyükanne ki a- maz olmuştu. Ben kendisine i
leketler bile bu buhrandan mü- namadan, babamdan iltifat gör 1 !aç içirmekten bir zevk duyu
teessir oldular. Bu münasebetle mediğim zamanlar çocukluk ne j' yordum. Nihayet babam an
Amerikada bir ziraat "Dum- şemi omm yanında bulurdum. nem de ihtiyarladılar. Şimdi bu 
ping,, yapıldığmı ve İngiltere, Bir gün ihtiyar kadma dikkat-{ satırları yazarken üçünün de 
Franşada çiftçiyi koruma kanun le bakarak şöyle dediğimi hiç çehreleri ayn ayn gözümün ö
lan çıktığını görüyoruz. I unutamayacağım: nüne geliyor. Hic )ri sağ de-

Bu umumi buhrandan biz de - Büyükanne, sen küçülü- ğil.. HPrı<i de ihtiyarla·lı, kü-

1931 

.... .. .,.., .....• 
!JııunuızdcKı çar~aıııha uk~amı 

Artistik Sint-masında 
Eğience köprüsü 

p;;=:;::::;:==:;::;::;;;;;:;;;;;;j' ?1~~~ess.ir olmuştuk. Geçen sene Y.?rsun. Gitgide benim gibi kii- çüld~ v7 ··1.d~. ~akat biı de b_en f f'r ~ " ılı Lir meYıu zrn~in 
~~~~~~ ıngılız Iırası 1100 e kadar çıktı. çuk olacaksın.. 1 kendımı (lusunuyorum. Ben ılı" 1 C ınız.ı, son, bır çol :orkıl:!r , E Vaziyet vehamet kesbetti. "Bir İhtiyar kadın güldü. Benim J tiyarladım mı.'? Evet .. Ben de ,,:•••••• +ww 

......... ..-=.; milletin hayatı iktisadıyatile ka sözümü tahaf ve «ayanı dikkat kücülüyorum. Her halde yti- • A L K A z A R 
Serbest mıntaka imdir,, diyen hüyi.ik Gazi ve o- bulmuştu. Bu sö,-' nereden 1 ~nıneki '''truşuklar arttıgı gi-

nun hükümeti derhal tedbir itti- geldiğ_ini dü~ünd~: . . in boy'.ım_ L~a ~escl"i l~es sene Sinemasında 
Atinadan gelen bir tel-graf haz etti. Konakisyon tcş!dl erlil-1 .- C:.y~e mı,de~ı ben de, enın ev\'elkı_ ?'.ıhı saglam. <lık. dun~.1.a \lrnimin rn ~·;z•I lllmi olan 

bize Pire limanında serbest di ve Almanyadan iktisat mü ta- gıbı kuçuk ~laca~ım ha... yor. Yururken basımı. one egı-
mntakanın açıldığmı haber ve- hassısları celbedildi. Bu müte- Ben tasdık ettim. Sonra: yorum. Yalnız etrafıma baktı-
riyor. hassıslar bir merkez bankası - Büyükanne, dedim, sen ğım zaman şu mahrumiyet ha-

Unutmay;ı imkan yoktur ki, hastasın ... Böyle hasta ola, ola na pek acı geliyor. Yanımda 
f . · İ tesi5inin el:.:em olduğundan itti-bu sebepten mıntaka _ ıkn s- kü ülüceksin ... Sana sıcak bir ukaf yaramaz bir c.ocuk araya-

' fak ettiler. Bunun üzerine hükft taııbul limanının Pire ye karşı ilaç kaynatırsam.. rum. Bu cocuğun bana şöyle 
ra!:abette techiz için düşünül- met derhal faaliyete geçti. Bu- İht:yar kadın benim kendisi- demesini isteyorum: 
müş bir sey<li. Bu işe çok ehem gün banka ise başlamak üere- le bu kadar alakadar olmamdan - Büyük baba .. Sen kücıilü-

HAYDUT 
ŞARKiSi 

~···ılu, ~ar kılı 'c dan.;lı mu
kcınmd fi!m hıi\•ıık muvaffa· 

kıyctlc de\Jlll ediyor 
l mıırni duhuli1c. O kmuşıur .1 

miyet verileli, hatta Avrupa li- dir. Merkez bankasına rağbet mütehassis olmustu. Ben ken- ı yorsun .. ! 
1 J t tk'k · · b' 1 r e " -- ---:-----~ -· - Cskilliar ikinci rnlh Huhık mıh-man arını e ı ıçın ın e c u""mı'dın' fevkinde olmuştur disinin ne deyeceg-ini bekleme PARİS 

l. f d'l ' h • 1 .. - PANAYIRI kemesinden: ıra s .. r e ı ere• ey et er gon- d" · den yanından çıktım. Koşarak 
de-. ·1 ı·, r~·porlar yapıldı. Ana· 15 nisanda hisse kay ı bıtece Terekesine m1lıhıı "miıc« '"'"'et 

·' Q anneme, hahama haber verdim: 'l daıı J.ı May><• kadar ıcı.>ı , 
1 1 l d 1 B - g- ı" halde sı"mdı'den hemen lıepsı" edılmi< hulun•n l. •. kı·ı· ·'•rda .\, a-,ını c o u ııyısm a mı o sun, ogaz ' Sergiye i>cirak edreclı: <ılaolaııı ' " u " 

:, da mı. Yedikulede mi deye mü satılmıştır. Merkez bankasının - Büyiıkannem hastadır. Bü ,evıhati mahallesinde iskele caddesinde 40 
, yükanneme bir hekim çağırtı- :>;o.lu hanede sabn iken ahiren vefat 

1 nakaka.şalar o Hu ve nihayet teşekkülile Türk iktisadi ya tın- llemir \ ıllar kumpa.nyalaıı 
1 L "k" nı7 eden Fatma Adile Hanımla ondan ıı serbest mıntaka acıdı. a ın da bariz bir salah başlıyacağı .. panaııra iştirak tdın fabrlkatorlerle 

ı İstanbulda degil, ~nun rakibi Annem, babam koştular. An- mo,rahdrninıae atideki tenziltıı 1'ahş 
!ı olan Pire.de.. Bu tazat hazin, ve paramızın istikrar kesbedece nem merakia soruyordıı: etmi:tirlcr. Panayır esnasında tedarik 

hatta fecidir. Hele İstanbul li- ği şüphesizdir. Bu işi le İsmet 1 - Ne var, anne, ne oldu .. ? ettiği >erl!i mahalline gidecek olan 
c manıııın her gün ölgün manza- Pş. hükUmeti muvaffakiyetleri- Hastalandın mı? lıbıikatiıt H·va mlrne1>iline 1
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Muhtelif makine 
münakasası 

Halkalı tohum ıslah istasyonu müdirliğinder 
.\l'ibayaa,ı tckarrür er.len hııhubat taıhir >e elektrik fırın ı:ıa· 

l..i•1ı ]eri ,.e ıelcrriıatı ~ nısan QJ 1 tarihine mıi;adif ı,;ar:ıanıbl 
günii ~aat l 4ce ihalf' edilmek üzre kapalı zarf usulile miinak~«1~• 

konulmuştur. Ş..:raiti anlamak bteJcıılerin her gün Ye i~tirak 
içınde ~f'\·nıi ihalede De!terdarlık hi, a<ında ıniics~e~ıtı lkn,atlıfe 

m•ıbayaat komisyonuna müracaatları. 

Istanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

Gumriik muhafa.ı:a memurları için ıntiba\ sası mukarrer clhl<c
llk kuma~ın kapalı zarf usulilı mi.inakasaya kunulduğu \e yevınt 

mıinakasanııı 25-4-931 cunıarte 1 gıinudür. ~. rası btınun fecaatini bir kat da- ne bir sahife daha ilave etmiş İhtiyar kadın hayret etmişti: hir tenzıl~t yani aı·dct seyahati 
z r ha arttırmaktadır. , lc1 y . r . . f . d - Bir seyim yok, dedi, hep mercancn. 

' 1• B 'kt t 0 u. enı mec ısın arı esın e bu küçük ~yduruyor .. ! Parls için mctkıır şehirden IAa· 

evvel ,·efot eden Hıcı Hasim Beıin 
mahkemece tıhrir ve tcspiı edilen 
em\lli •enlrule~lnden efyı~ı beyti· 
ye<i ı+-4-931 ;nlı günü aaaı 9 dı 
meı:kOr 40 .\'o. lu hanede \·az'ı 
1nyın~t cş,·ası i~t'.' 22·4--931 çarşilmhı 
gün~ faat 1 ~ re Şehrcm11etl sandal 
bedeşıcnindc nçık aıturıua surctlle 
;aulacatındaıı talip olanhrın satıf 
güıılerind, ınıballerJndc hazır bulun· 
malan iü:1.umu \t müte\ effatı mumu· 
Jteyha !'atına Adile llanımlı Hacı 
Ra~im ll<vden alacaklı olanlarla mu· 

T:ıliplerin bu baptaki ~~rtnamelerlc kuma~ nı..munesıni lıa5 'i 

dürliihteki miıbayıat komisyonuna muracaatla görebileceklcn e 
mıınakaı;a gıınu saat 14 te evrakı l:V.imeyi miista<hiben mc:zkür 
komisyona ıı;clıııeleri ilan olunur. 

n e ŞI aş a bu buhranın te§ekkülü i~tikbali Ben ısrar ediyordum: kıl ;;o kilomctro bir mesafede bu· 
1 r h 1 

1, Geçen cuma günü stanbulun miz için büyük ümitler veriyor. _Sen hastasın hüyükanne! lunan biı: ısta.yondan <ergi tarihin
den azami 30 gün mu~addem ahzo· 
lanon azimet Ye avdet biletlerinin 

L 

l 

ı. 

r. 

n butün berberleri actıkları halde İşte bu zamanlarda Türkiye Babam kaşlarını çatmıştı: 
d Beşikta~ b~rberleri dükokan!arı yi en fazla meşğul etmesi lazım - Ne demek istiy?rs:ın! 
k nı açma.mı · .aı_- ve bunun netıce- elen hadise ... ,. Deye sordu. Be17 cı~?ı.?ı~.:~: 
V•ı sı olara,;: Beşıktaşlıların sakal- g vırla büyükannemm kuçüldugu 
ır faq uzamıştır. Atinada olan Fer ah sinemada nü tekrar ettikten sonra ilave 

•vdet kuponları serginin hitamından 

•onra JO gün zarfında muteberdir. 

le Bcşikta~Iı Şeref Bey bu tehli- ettim: 
• J ~ keden bermutat uzak kalmıs- C. fi. F. Kumkapı ~ahiye-i - Herkes küçülecek baba .. 

li tır. · hlmııyesı alıında Kumkapı ıer- _ Ben demi küçüleceğim? 

lK.\\IET TF:srıır.\·rı - "er 
gıde mılstemiren bir ikamet sergisi 
icravi faıli)tt ~derelt miıral:lat eden 
lcrc -eyohaı tarlfelerile otel llaıları 

hakkında istedikleri rnılilmaıı •«•· 
cektir. Arzu edildili takdirde, ,.rgl 
hcy'eıi lkametgAh teminini deruhte 
eder. 

maileyhimaya borçlu olanların hirmah 
ıorrında ~enedat •e ve<aiki kanuni
yeleri,le bir!lkte Ü<küdar ikinci Sulh 
Hukuk mıhkem .. ıno müıacuı eyleme 
!eri ve •kıi takdirde kanuna mede-

Alat ve eczayı kimye
viy e münakasası 

Yüksek deniz ticaret mektebi müdiirlıiltıinden: 

sı ı 14000 çeşit gül bi el bedeniye kuluhıi şerdin" - Tabii .. Hepiniz annem de. n, biiyiık mıisıımcre ,·arşamtıa ak- - O Zaman ne olacak? 

ninia mcvadı mahsuusı ılllt&nu lll• 

blk olunacaj!;ı ilan olunur. 
2·4-931 tarihinde aleni münıkaaa suretile ihalesi mukarrer olan 

187 kalem eczayı kimye'fiye ve 54 kalem kımya alütı yevmi 
mezkıirda evsah kınuniyeyi haiz tMlip zuhur etmediğinden yevmi 
ihale 1)-4-931 tarihine miisadif per,embe giinii saat dörtte icra edll 
mck üzre talik olunmu~tur. Taliplerin şartnameleri görmek iizrc Or
taköy caddesinde kıiin mektep müdürlüğüne vemünakasa)a i~tirak 
edeceklerin mektepten verilecek tah>ilAc müzekkeresile l<ıanl ·ul 
iktısadi mue~"eseler muhısebeciliğine ıevdi edecekleri teminatı 
munkkate makbuzunu hamilen yevm Ye >satı mezkilrda mekt~pte 
miite~ekkil komisyonu mahsusuna ım,rııcaıtları. 

ı ·e Gazetelerimizden biri bir yer-
aılden öğrenmiş ki dünyada 14000 ~amı .ı~tar :\1azhar Re~ tarafın- - O zaman ben büyümüş o-

ı ·e ıçeşit gül vardır ... Şaşıyor .. Biz- dan por hakkında konferan•, lacağım. Siz küçülecekainiz .. 
Dariil'acPze mUdürHiğünden: 

1 · ki k" b Kumkapı uz hey'cti tarafından Üçü de düşünüyordu. Küçük r.ı ~ ıiı < e ne çıçe er var ı n~ atat 
:taımifine bile girmemiştir. Bu- alaturka kon>cr var}ctt: numar..lar çocuğun muhakemesinde bir ha 

ller tlirUI ılfsillt için, Beı ul;· 
lu · nda. Kabristan .ukak, No 4 J 

'· :-;amhr dil Komcrs !l'ransez ,, ce
miyetine müracaat olunur. 

Şartnamesi veçhllc miie,se>e
)t iktiza edrn bin beş y~ adet 
bakır talıagın 28 nis.ın 931 salı 

günü ~aat on dörtte kapalı zarf 
uımlilc• miinakasası icra edile
~'t:ktir. Taliplerin teminat akçe
Jeriie miiracaacları. 

ma =şacak ne var.! h k k k ,__ k kikat vardı. Gülmek istediler, 
ıe 1 .,- S zcy e r~ ' 1 es ırıııı "') s si nema gülemediler. Sonra annem sor-
ıa oğuk yazar... Yunan .nmpyonu .~nglidi,; Frnn- du: lstanbul Asliye Mahkemesi l'çuncii 
ar Öyle dr.rler ... Birinden bah- <ı/. lıok~öriı Balkan ~ampyonu _Sen büyüyüp biz küçüldük llulıul,; Daire>indcn: ~ükri)<' ilanım 

il 1 tarafından kucuı Fatihte \!alta n .sedersiniz .. Tuhaf yazılar yaz- Fran~ı :\larden ı e kıymetli ten sonra ne olacak .. ? 
e · 1 · · çartı;ında !)ckerci hanında mukim 

aıdığım isıtrnışsiniz, başka arı- lıok-.ör Saraıı~anın i~tırakilc. - O zaman, dtye cevap ver-
ı; " Raul efendi aleyhin• ikame eylediği 

1 ızpın onun hakkındaki fikirleri- -- · --- dim, ben size ilaç verecegun. da,·adan dıılııı mıhk•m"d"·n ••dır Daıül'aceıe ınüdürllı11ünden; 
1 1 Devlet Demiryolları idaresi ilanlar 

f,rnnbul 'ckizinci ıcr:ı>ından: • • • ~ " 
. ıa:ni atmak ıstersiniz. \tahcııı , 0 lunıbtu ınuk•rrcr bu- Hasta olmayasınız deye baka- olan ve mumıllcyhimanııı boşanma- .\lıiesseseye hir sene için lk- Ankara deposuna biuene zarfında gelecek takriben onhin ton maden 

:n - Nasıl yazar? deye sorarsı- !unan uııa h•li merın<r u~lı hüfe,. ca~_ım. !arına mütedair bulun11 il· 3- 931 tiza eden )'evmi beı; yüz elli kömürünun tahmil vetııhliye ameliye'i kapa\ zarfla m!iııaka.;)a kon 
lenız. kü~lik bük, ayna \'.Saircoin llakır- Uçü de bu cevabımdan hoş- tarih ve 174nuınaralı iltmınmeık1lr kiloya Ladıır birinci nevi ekme- muştur.münakasa ~7Nisan931 paıarteaı ~un•r-;;ıatl.5te :\nkarnda devl~t 

s ' ır - Socruk vazar ı derler . 1 lanmıştı. C_, ocuklarmın kendile , 'h k ı ·L d 
L i " ' · · ·· ko~iin.k Sakız .\~acıı,Jl .•kek cad- i,.;ameıı;. wı çı ıp • ye,·m 1~am•ı- jtln kapalı ıarf usulile milnaka- emiryollan idaresinde 7apılacaktır.\lt:-ıa!,a,aya i.;tirak cık~eklerirı 

en Lakin iô!el kelelim uazabilir d e 1 • rine kar"! ne kadar derin bir -'h h ı b ı n Rauf tfeod· ' ~ , de,in " "leanıi ı.L·npu. > hane&ıııdc "' !(" 1 meç u u una ıyc ~ası 27 nisan 931 pazartesi teklif mektupların• ve murnkkac teminatlarını aynı gllnde ,a,ı 
n . lemi? Bana inanın, soğuk yaz- 8·4-').11 tarihine nıu,;ıdil ç'u,amba merbutiyet beslediğini görüyor ilAneo ıebli~i ıensip cuilını~ olmakla 
e • ınmakta bir istir. Çoğumuz onu ~ilnü •aaı on hirdc ,"11faca~ından lardı. tebli& mı~amıııa ksi ,0 olmak llrere gunü saat on dörtte icra edile- 14,30 a kadar ınıınakasa kılmisyonu Udplij!ın.: \ermeleri lazım,iır. 
e -ıa yapamayoruz... talip ,,Jınlarw,mrmeıkı\rıLı nıcmu· Büyükannem, annem veba- ılam suretınin mabkcırı< divııılun~- cektir. Taliplerin teminat akçe- Talipler miinakasa şartnamelı>rini iki lira mukabilinde .~nk"r~da 
J Hele bir deneyin de bakın so runa muracaaılorı fün ol•ınur. hamla benim aramda geçen bu >ine •ılik edildi~• ıı,in olunı". !erile müc,;se,nc ııılıraca•t:arı. ve 1 lavdarpa~ada idare veznelerinden tcdarll. edebilirler. 
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!11illıyefin edebi romanı: 12 mir verirken, arkamdan -Süha şeyfbeğeniyorsun, ~a öyle Yoksa Fahriden nefret mi et-,1 -Bazan hizmetçinin piŞirdiği-ı mizden hiç haberi yok, dedim. 
geldi. geliyor ki bunları bıraz müba- mi~tim? gözlerimin önünde kü- yemeklere, kendi elimle yaptı- İşitince kim bilir ne kadar şa-

- Sen üzülme Füsun, ben !ağa ediyorsun. çükliik arakadaşımıın sevimli, ğmı bk tatlıyı veya başka bir şıracaklar!.. 
şimdi hazırlatırrm. Dedi. - Neden böyle söyliyor- kumral başıbelirince ondan nef- yemeği ilave ediyorum. Süha - Ben anneme karan mı ev-

- Burasının artık benim sun? .. Sevmediğim bir şeyi, se- ret etmenin mümkün olmadığı- ile karşı karşıya yerken bana velce söylemiştim, dedi, şimdi-
evim olduğunu unutınamalrsm, ver görünmeğe mecbur mu- m anladım. Yalnız kırılmıştım. soruyor: ! ki vaziyetimizi de nikahımız 

:r Süha dedim. yum? Gönlümde, içimden kırılmış- - Bu tatlıyı sen mi ayptın?; olduğu gün haber veririz. 
ün Nur Tahsin Çok mes'ut olduğunu bakış- - Hayır, fakat seni sevin- tım. Sühayı seviymmiydim? - Evet, nasıl anladın? !.. 1 Sustum, hiç ses çıkarma-
n larındaki sıcak ışıJktan anla- dirmekle ne kadar mes'ut ola- Bilmiyorum? Yalnrz, onu sevin - Sana ait şeylerin öyle hu- dım. 
lbi - Bu ne güzel, ne cici bir ev ı kahvaltılarımızı ettik. Bembe- dmı. cağımı bilirsin de.. dirmekle o kadar mes'ut oluyo- susiyetleri var ki anlamamak Gene Füsunun delterİI:den 
.3üha! Dedim. yaz, güzel bir kedi ayaklarımın Biraz gezmiş olma1': için, mi- Kendim de inanamadığım çıl rum ki.. İçimde Sühayı mes'ut mümkün değil. "BURSA., 
ğı - Mümkün olsaydı. Sanal ucunda dolaşıyordu. safirleri bahçenin urun yollan- gın bir kahkaha ile güldüm: etmek için san'ki bir ihtiras ver. Bir akşam: Nikahımız dün kıyıldı. Bele-
n pundan <laha güzelini haLırla- 1 - Bu ne güzel kedi! Dedim. na kadar teşyi ettik .. Genç ka- - Böyle münasebetsiz sey- Onun okadar temiz, okadar iti- - Fakat ben bütün güzelli- diye dairesinden, içimde büyiik 
_jlCa ktım, Füsu, dedi. 1 Bu evin her şeyi güzel, burası- dınlar ayrılırken beni çok sev- ler nereden aklına geliyor. Sü- mad edilen bir sevgisi var ki.. ğine rağmen bu çorbayı içmi- bi•r hüzünle çıktım. Memur ı:e 

Bana içini gezdirdiği zaman nı o kadar çok sevelim ki, Sü- diklerinden bahsettiler. Karan- ha? Dedim. Hem seııi se"in- İçimde ona ko·;mak: yeceğim, lm tatlıyı yeıniyece- kadar da uzun ~onıyor? Bütün 
ıl1 1aha çok sevdim. Küçük bir ha.. İstanbula hiç gitmeye- Irk bahçe yolunda ikimiz yan dirmek, teselli etmek için bir - Süha, Süha seni çok se- ğim, dedi. • I isteğimle "evet,. ckrken bile 
~~!on. ü~tüne dört oda,_ sonra lim olmaz mı? yana yürürken: fedakarlık elimde olsaydı se- viyorum .. Demek icin adeta bir - Neden? başım dönüyor, gözlerim kara-

ıçckli bır balkonı var kı Bursa- Sesinde mes'ut bir ahenkle - Ne stcak, ne samimi dost- n! buraya yalnı~ gön?e1:11:z- I ihtiyaç. beliriyor. . ~i~ daha pişırip te üziilme-
1
· rrr ~.i~~ oluyordu. • . . 

'.n ı~ bütLı giizel yeııillikleri ö- bana Bursadan, EhaHsinden, larm var Süha! Dedim. Okadar dim Bu, sana benım sevıncımın,. Füsunun defterınden men ıçın. . :Sutun hayatımı baş«a hır ın-
(iüncle ... Süha bana odamı gös- arkadaşlarından bahsediyor; hoşuma gitti ki.. saadetimin, ı;eni mes'ut etmek --Bursa - - Kuzum Süha, beni lııı te- ·sana bağlamak ic;in "evet,, ele· 
. di Sade dü~emdi çok sevim- Benden mektup alınca, bütün ar - Öyle mi?. dedi. için bir fedakarlık değil bilakis • Bu dört gün, ne kadar sade, miz ve masum zevklerrlen mah mek beni zaten her 7-atnan kor-
• l ·roda! . Hele tuvaletin üs- kada~larma geleceğimi haber, Karanlıkta yü·,ünü göreme- içimden, gönlümden gelen. bir ne kadar samimi geçti! .. Süha, rum etme!.. dedim kuturdu. Böyle bir günü tasav-
n tleki esans, levanta sıseleri- vennis. yordum. Yalnız sesin<le şüphe his olduğuna kani etmeğe kafi sabahları ben uyanmadan gi- Ona bazan pöti börler yapıyo vur ettiğim zaman ırtımda di-
h ı. zarafetine bayıldım. Süha- Ak~am yemeğinden sonra en eden bi'l" aherı:k sezdim. gelmez mi? diyor. Akşama kadar küçük hiz rum. Bahçedeki ağaçların göl- kenli buzdan bi•· el dolasır. · 

:m, hu kadar iPcc lıir zevk; ol- samimi dostlarından ikisi gel- Eve yaklaştığımız zaman: Yüzündeki düşünceli manA metçi kızla evde yalnız ka- gesinde onunla karşı kaı·~ f l'i&r<!!I.;. ijı;~jrdi.tn. 
,ı n·ı hiç bilmıy oı·dum. di. Genç zevceleride beraberdi. - Bir şey söyleyeceğim am- kayboldu; onu, asıl şimdi mes- lıyorum. Her gün bir şeyin ye- akşam çayı işmek oka dar vekli 

1 

Otom?.bı~ <iıi;;ı_ı.Jfo~r. -;;t 
F.lb;serri ') _. · ,tirdikten. bi- Temiz. samimi insanlar... Ge- ma .. Bana kı:.:ma, Füsun, de- ut etmiştim. rini değiştiriyor, en ehemmiyet oluyor ki 1... hay~ m~~-~un ol~~gu .. k~laı 

k, uza ıdı!:• 11 s ıııra clı,arı cık- ce epey oturdu'.;. Misafırlere bir eli. Yatğrma uzandıgım zaman siz şeylere bile daha güzel, da- Bir akşam g ene çay içerken· mesut gonınm:k ıçııı guluyor, 
1. Temız,. ırin bir hizmctci- limonata ikram etmek istedim, - Söyle, kızmam Süha. gönlüm çok ferahtı. Acaba Sü- ha iyi bir ~ekil vermek iııtiyo- gülmeye başladnn : ı kayıtsı~, ne~elı, her seyden 

in hJ? rla !ı 'ı kıicii'. 1•as~da dısarıya çıktını, hizmetçiye e- - Hepsi hoşuna gidiyor, her yı sevmeı?.e mi baslamı~tım? rum. - Daynnla yengemin hali- b;ıhseılı\""Jrılum. 
~e 
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Meb'usluk isteyenlerin adedi 

Birilıci sahi!:ıden geçen .yazllar 
intihap Çarşamba günü başlıyor Mesele anlaşıldı 

SaitEf .serbes bırakıldı 
Haliç iş müdürünü 

nasıl 

• • 
nıçın 

vurdular? 
ve 

e ı o ı · h.f d ) fan B. Adliye mütekaitlerinden, Fe- (Başı birinci sahifede) 
(B . ah.fede) fil< Bey, 105 - Çorum vilayeti en- (Başı birincı sa ı e e rit B. eczacı. SaJi B. İstanbul umumi ki olan itirazın tetkikine dair Haliç şirketi işletme müdü- ıniştir. Celil Beyin yaralanau 

rı adli hli~:,,~f.!~ ~ .. ~ _ Mali- cümen daimi hasından. Neca~ . Bey, Tüccardan. Rifat Kamil B. Tiıccar- meclisi azasından, D~. Hüsnü B. be- fen işİeri müdiriyeti müzekkere rünün memurlardan Sa it Ef. ta kolunun sakat kalmak ihtimali 
Y• ınlifettişi Osman Talat B., ~. - 106 - Menemen beledıye reıskı Ke: dan. BAKIRKÖY KAZAI lDedıyİerfadoktBoruB, Hl dulkı Bd. kt kimytha~r, si okundu ve kavanin ve ınül- rafından yaralandığını yazmış- yoktur. Bir hafta sonra hastane 
l• lanbuJd k Hüseyin Husa· nan Bey 107 - Temyız mah emesı f r. n · c e ıyc o oru, n k. .. . h l . k . • . d ka k 

a avu at B og" , ' S Tevlık B. tstazıı ul belcdiye.i t - B mütckaıt Rifat B İ• Bankası vez ıye encumenıne ava esme a- tık. Eyıpte Dögmecıler ma- en çı ca tır. 
ıııettiıı B., 5 _ Hi!aJiahmcr .. e:ı:. - azasından Abdullah Bey, 108 - a- . F h · B Bakır- · '. · • . . . a 'idi h ll · d 1 da 1 . 
Iu şubesinden Abdürrezak HusnuİB. b k S bel eli .. H . B ı tiş heyeti müdilru, e mı · B B nedarı, R caı B. mahltı.lat miımeyyızı r r ven · 1 a esın e oturan 58 yas arın Dığer taraftan yapı' an tah-
6 _Mühendis Osman B., 7 - . s- ı rvas e ye rtısı .. ay': ey, köy ka oı kavmakamı, K~mal Gaİi ·

1 
HiJseym B Makinist, Nuri B. kim· I İtfaiye müdiriyeti tarafından Sait Ef. vakadan sonra derdest !J.kata nazaran vak'a şöyle cere-

b b. ua)limlerın- 109 - K 4 muhasebecısı Nun Bey, İstanbul umumı M. azasın~an, P yager Ali Ef Şirketi hayriye memu- 929 senesinde berayı tamir ga · d·ı k "dd · 'ili" · · 
n u1 ziraat mekte ı m H K . ·ı· İ b 1 m' M a- ' . · - e ı ere mu eıumum ge sev- yan etmıştır · den N . z· B 8 _ Tüccar a- 110 - astamonı Halk fırkası vı a- Bahtiyar B. stan u umu 1 

• . ru, Cemıl B. Fener tahlisiye memu- a · tel · t li d T . d' . . .. . • . 1 · 
liın Sa~~·~ ef- Sabık Kayseri mcb yet idare reisi Hamdi Bey 1 ı ı - zasmdaıı Eşref B. birinci noter, Saıt ru, Lutli B., Mütekait Yusuf Cemil r J a yes~ne es m e 1 ıp zıyaa ke ılmıştı. Muddeı umumılikçe 

1 
Sabah saat 9,30 ta Ayvansa-

ısu Sa~i~ B. 10 - tzınir orta me~e Antalyada avukat Ali Ha •dar Bey, B. sabık 'rüs~mat mü,Iürltrindrn~:~ B., Paşababçe muhtar;, Mehmet Ef. ugrayaıı ?ı.namo ak~ru hak~m serbest ~:rakılan ca?h Sait Ef. I ray iskelesinden çıkıp vazifesi
>i müdürü Şeref B. 11 - Kadıkoy 112 - İ tanbul . k 1 Y k nıiseri şit B. Ha~.eki ~astanesı Di,j la B Dereseki muh•arı, KlimiJ Hil<met B. da .kar.~.ı~~ın~.daır he~p ış- şunları soylemektedir: ne gitmekte olan Celal Beyin o-
::. H. F. ocak reisi :Mithat. Caf_e~ B. . s . şır et e_r_ . 0 dan,. Abdulkadır B. ~vukat, ayn. avukat, Hakkı Behiç B. esbak mebus len mudinyetı muzekkeresı de "- Şirketin on beş senelik .. . d , •. 
12 - İstanbul sanayı. mufet_ı:ışı H_. Fehmı Razı B 113 - Silıvrı kayma b k emiyeti beledcye azası, Salih !ardan İsmail H • kı B bakkal Hile ka . .. . .. d "ld. nune 1 nısan an e~vel ışınden 

·• sa ı c .. . 1 . d • aıt . • - vanın encumenıne gon en ı. memuruyrm 15 gün evvel beni rk la S · f km Vasıf B. 13 _ Ayvalık beledı_Ye reı- kamı Süleyman Memduh B., 114 - Zeki B. Maarif u. mufettış erın en, met B. Tahlisiye memurlanndan, 1h Ş h. . .. .. · • . . ç an n aıt e • çı ış ve ara· 
isi A. Mühip B .. 14 - ~kşehır ban- Sabık Batum konsolosu Sait B., 115 Ha,;an Tahsin B., ~ukut ve .tı::' san B. Yalıköyü mubtari, Nami B,. Şeh' e 1~:~yatrosu Su~luce -. Halıcıoglu ıske~e;ıın~,lannda şu muhavere geçmiştir: 
kası müdürlerinden Samı Reşat B., _Avukat Zal o"lu Halil B .. 116 _ bonası M. d. Ramı B .. stanb. B Miıskirat fabrikası veznedan, Meh- .. . ır musı ı ~e sahne t~k- ta>:1.n ettıler. Faka~ bu bınncı _Benim hakkımı nicin ver-
i s _ c;.,maliye kaymakamı Tevfik . . g .. ait de- Jediyc avukatla~mda~'. AJ;sen Zıy~ · met Ef. Muhtar. küllen esas talımatnamesııun degıl 60 yaşında bır ihtiyarım. . , · 
B., 16 _ Şurayi Devlet daavi daire- S~lim.Sıret B., 1 ~ 7 - Mut: Sabik İstan.bw_ticaretı dahıhye gü~ğii Mehmet Ali B., İatanbul umumi. ta}cdim kılındığına dair beledi- Her dakika beni bir yerden bir ımedın ... 
si muavinlerinden Cellil Agllh B. 17- ım ınıralayı Tevfık B., 118 başklitıbı. İhsan B. Yuksek me P- M. azaııı:ndan Kani B. bakkal Sami • • • tc k · ku d * ak! di 1ar So b . - Paranı almadın mı? 

· f · · · M'th B M din , ı h' B 119 - h be · • Fzlı B bez labn"ka- . • . • ye rcısının z eresıo n u. y-.re n e yor • n ecayı-
ır İktısat Vekaletı te ti§ reısı ı at ar mebusu bra ıın ·• !er mu ase cıs~, .. · . b. bas B mahkemeı asliye reislerinden, Rem R fk Ah t S l'h c· _ · d "d. · .. ed 

1 

- Beş maaş niçin vennedi-
11 18 - Şurayi devlet muavinlerinden Ankara meclisi umumi azasından A- sı müdürü, Kdrı B. mute~t ın ·1 zi B. muallim, binbaşı mütekaidi. Sa e ı me v~ a a ım şım e .. m~ ır~yete n:ura~t e- • ? B . 

Salahatôn B .. 19 - Sinop valisi Az- . 1 ird doktor Beh- !arından. Ferit B. Kayser~ mebus... di B. ş. hayriye i~letme M., Mehmet coz Beyler bu balısın hem kava- rek Sutluce ıskelesıne ışleyen nı.z •• enım hakkım beş maa~-
zız B., 120 - zm e · HU .. B Mtihendıs Mehmet . · B • h ·f ·· nind k d A tt' mi B. 20 - Sabık Menemen asliye Salih B 121 _Tapu ve Kadas- Fa~rı sn~ " ... 1• . M Z Ali_B. posta memurlarından. Samı . nın ve em maan encume e vapura er en en yvansaray' - · . . .. .. 

mahkeme reisi Mustafa Cemal B. 21 çet ." . Muhlis B 122 Ali B. eBlediye .temızlik ış erı.. · . 7 Şefikbeyzade, Mw.tafa Ef. Çubuklu tetkiki icap ettiğini söylediler dan yetismek mecburiyetinde Saıt efendı bunlan soyler soy 
İzınin:le avukat Refik Şevket B., 22- tro mü~ettışl~nnd.e~ F B 1·;3 - ki B .. Şark demır~Uan H. :"'."~ ~~aşısı, Dr. Şahin B. Belediıı:e ve mustakillen bir muhtelit en- kaldığım( halbuki evimin uzak lemez Celal Beyin üzerine hü-

~·~':: ;mat me~bi müd!ü ~~- Sab!ali: :u::;~su";;uri" B., 124 !:fi ~r~~ :naı:.~~m.':r~ı.kabcle- ::~~~".:,!,7A B .. L~ma;dfy"; cüınende tetkikini teklif ettiler. bulunduğunu söyliyerek beni o- cum etmiş ve bıça':lamı tır. 
"~--.. -aı.i ~3 ·"d ıv:;,:,;:;' ru:: B. . r-mc<J": balık ve sünger mütehası diy~ M. ()aman B. be:z fabri~sı işlet memurlamıdan. Jw· Ef~~. LQtfi Teklif kabul olunarak 7 azadan raya tayin etmemelerini rica et- Mecruh ne diyor? 
~ P erın en ' __,,... · "d'· ü Sadık B Osmaruye kar- ~ ki ·· kk b. h • ek.kül' ' M'.d hidd 24 _&buda avukat Raalm B., 25- Fahri B. 125 _Adliye müfettişı me .mu ur. • · . k _ B. muallim, Dr. Hüseyin B. Hase mure ep ır ey et teş et tim. u ür etlenerek: Celal Bey Balat Musevi has-
l4üsWri1 Türk Ortodoks kilisel~ ~sım B. ~ 26 _Maden mühendisi y~deuhzürra,A~ O~miJ:bu~~- h~taneai Dr. luuıdan, Ata B. bele-: ti. Encümende Refik Ahmet, - Senin keyfine mi hizmet tahanesindedir. Keneli ini ziva-
hukuk n.. · · T' dafilo Efendi ' · · a feal m tan. za · 9 dıye memurlarından Ahmet Nazıf Abdülka. di Gali Bahtı. S --' • · k A.~~ Def 1 • 
2 aı..,..vın .ıl'YU': . Kadri B Rafet B., 127 - .Mahkcmeı tmıız ' - meclisi asasından. Dr. Sait B. Bakır B Voli ııah'bi MU.:. B Mütekai- . r, P yar, a- cuecegım çı ~n. O ! ret edenlere söyle ruılatC\·or: 

!üne v 
lgıJ'1kÜ 

Alpu il 
iıu teıı 
ıa hı 2~ - Sıvu maan~ emınıllan doktorla_- zasından Tevfik Naııip B., 128 - De köy belediyeli doktorlarından, Ziya dinden, H~yın·· ag-a~uhtar Kitip Iah"Cımcoz Beyler de vardı. Dedi beni azarladı. Bu, be- _"Tam i~keleden cıkmıstım 

- Devlet demıryo ,_. .,_, Gi la bul bel di · f ;•!eri Mel. ' B ı·k · · tı• f · d k d · · rından R f t B 28 _ Sivas nümune nizli meclisi umumi bafıuotı.,. ya- B. tan e. yesı en "" . Ahmet Ef. odun tilccan, Aptullah Ef Cf sene ı program mm ızze ne sıme o un u. Sait efendi, önüme di!:ildi. "hak 'ansı 
e e · B · lisi. SnTt B Mühendıs Mahmut Fent B. "uh Emi ,._ · · · Ef İ · h ı· safha N d. be d • · hastanesi hariciye gefl Necdet " settin B., 129 - Marusa mec umu · .. . . d R fk B bor- '" ta.r, n a,.. çütçı, Necıp . · çtımam en araret ı - - e ır, n en ne ıstıyor- knnı niçin vermiyorsım, ben[m 

29 - Evkaf umum müdllrlliğii avu- ınr izasmdan Kudret Lütfi B., 130 Banka lf'Udü~.';ı':;,. ~ 1 
sab;k be- ~uhta.r, Emin Ef._ ~tçi., Ali Ef. çıft smı, belediye reisinin teklif etti- sun? Dedim. hakkım beş aylı!,t<r" eledi. Den 

ka~ lhaan. B., 3.0 - Vefa orta K':!İ - Ağaç koruma meclisi umumi ka- :~:;::t:ı. Sabri B. zİırradan çif çı, Mustafa Ef. çıftçı, ği beş senelik programuı müza- Beni dışarı attırdı. Ben kapı- derhal vaziycfrıden taarruza ha 
~bı muallımler~d":aı,~::.:i baş· tibi Hamdi B., 131 - Orman mekte lik sahibi, Refik B. Safra köyünde~ KADIKOY KAZASI keresi teşkil etti ve ehemmiyet- dan çıkarken. de "az daha sah- zırlandığına irtikal ett'm. Tatlı 
rnfıi.ı1 .- T~yız vini Mustafa Nu- bi müderrislerinden Esat Muhlis B., zürradan, Ali Kasım B. Çekmec.~ ko- Hakla Şinasi Pş. İatanbul mebu u li münakaşata sebep oldu. ret. Topun agzmdansın" dedi ve sözle avutmak istiyerek: 
ri B e;~ınn~:';:reci İlhami Recai 132 - Ayvalık Cürnhuriyet H.F. yilnden zürradan, ~amdı B. dm~tEekfa Selah Cimcoz B. tat. umumi meclis Evvela Muhiddin B. progra hakikaten ay başında işimden - Peki öyle ise gel de l•esa-
" " - . ş babeddin B • 133 idini askeriyeden tuccar, Ka n · azasından R"""t B t uml mccli • . .' . r•ı. dd . • .,,33 - Avukt Salih e . b ·k reisi doktor Fazıl Dogan B.. - F' "·k" muhtarı . da. -r-H . · ıt um . . mm umumı hatlan tlzennde ıza- ~ar ım. bına bakavıın; dedım. Sö. üınü 
•4 - kt b' h biye süvan sa ı B S n ır .... oy · sı azasın n amıt B lst. 1i11e1i sa- ha b l d . . ş· k t. · · .. b. . . · . -· - -e e 1 ar .. B 35 Kaymakam Rauf .. 134 - amsu H"seyın· B Haznedar çı·ftliği sa- bık ikin' • :.d .... .,_·_ c· coıı B. tta u un u. Ve dedi ki: ır e ın nızaınnamesıne gore ıtırmemıştım. Ani olarak iıze 
ınualllmi HU in Huanü . - M.. ~ · cı mu uru, .....,.ım ım , . s· sey Akil B. 39. da Yaman oğlu Kadri B., 135 - u hibi fabrikatör, Münim Ef. Mahmut ashabı emlakten Ömer Fanıki B. a- ' - Kanunun tenkide uğra- 10 sene çalışan hır memura beş rime hücum etti. De hal koltı-
ıvaa nafıa fen memuru . . . V k°' . sıbh' 'kin h' . d .. d p hlivan • . b 1 . . l k . 1 B 15 di . . Ni"de lrtu usu Kizrm B. 37 - dalaayı mılliye e ... etı ıye 1 

• bey na ıycaın e zu~ an, .. e vukat. Neşet Ömer B. Tıp faklilteaı yan aş ıca noktası, bunun hırı- ayı venr er. en sene r mu sıper alarak gen çekild'm. 
Or~u ı:~diy~reisi Sadık B. 38 - ci ıube müdüri doktor miralay Kii- Abdullah El. Avaskoyde zurra~a;, mütekaitlerinden, Cemal B. Tütün in mar programı olduğudur. Hal- çalışıyorum. Üç aylık verdiler. O, birbiri iistüne üc darbe ind'r 
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·dikte 
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akliy Niğdede mütekait kayına~ NUz-- zım B .. 136 Koçhisar kaymakamı Hasand Ef.FÇhıfı~bBurlglriıı:zt ır ::ry::;d: ~üderrislerinden, Şevki B. ·miralaBy buki programmuz dikkatli oku- Buna da çok içlendim. di.Etraftan yetişip ·tuttular S ·t 

h t B t arta clisı umumi V li B ·ı Av zurra an, a rı . e ı ry hisarı mrı.murlarmdan Hamdı Suat .. . . . . . B .. d'.f . • . . . 
e • 39 - sp me T tli Saffet B .. 137 - e ey og u . ." tüccar ve zürra Hafız Zeynel Ef. üderris dokt K. 1 C na B. nursa boyle hır ıddıaya gınşme- ugun tesa u ettıgım vakıt efendı ortada sebep yokk ı 1 • • .;len 

azasmdaıı Ethem B 40 - arsus . 8 B'tli ll' !er hırlı- ' .. m or, ema e P d' •. . 1 1 N' . . . b hakk la b .. d b . 1 . b • • 
tun inhisarı sabık ~üdürü Murat Fu- "'. B.: _13 -. ı 8 mua un Ş:ımlar karyesinde zürr.ada~, Huse- Tıp fakültesi müdrrrislerinden, ~z- - ıgımız .an aşı ır. _ıteki~n pro- nı5ın ana .•.. un o n eş ay- na ote e.n en tı~ . ~glam:stıı. 
at B. 41 _ Lise muallimlerinden ği reısı Ali~ ~ey 1~9 - Sabık ta Yll_'. ı:.r. Mahmutbey nab~yes~ muhriı: zett!-n B. Doktor, Asımzade Nu? B., gramın ılk maddesınde ınşaat lı~ı vermedıgını sordum. O, be- Sebebı de kendısını Evıp•cı\ r. 
Fazlı B. 42 _ Avukat Mustafa Nu- tanbul tebremını Emın B .. 140 :~ Mu?~r B .. Mahmut natıiyesı tah z~hıre b?.~sası a~asından, N_iya7.t Tev programı olduğu tasrih edilmiş nımle alay ederek. Kasanpaşaya iskele değiştirıh- :tinde 
'ri B .. 43 - İstanbul meclisi umıunl· Eski,ehirin Sivrihisar H Fırka reısı klitibı. SARIYER ~ • .,. .. ,1 fı.k B. Yu1<11c~ tıcareti bahrıye mekte tir. Bir inşaat programından - Verdiğimi de limon por- ğim içindir. Kendisi 12 <:e'"lelik alep 
•i d .Mehm t Ali B 44 - Tuccar Al' Riz B ~ hı muallımlcnnden Atıf B Kadık· . . . . . tak 1 t d. d. d <::' k · . ·l<n en e. " ı a ey. Mustafa Ef. Rumelikavağı muhta .. tu"'t" · . · d.. ..d.: .. Mu- memleketın ıınarı netıcesını çı- a sa asın ıye ver ım. memur ur. dr etımız memt r-

ız zade Fevzı B. . . oy un ınmsarı cpo mu uru. . D . k . . . 
45 _ E bak Bursa meb'usu .Mu- 141 - Erklini Harbiye miralay rı, Mchmtt Emın B. Ycnımahalle?'u~ hiddin B kaymakam mütekaiidi, Hüs karmak yanlıştır. Şehnn mus- eyınce an beynime sıçradı lan c;ıkanrkeı hen hepsın C:"· 

hiddin Bah: B., 46 - Emniyeti. u- Fuat Ziya Bey, 142 - Eskişehir C. tarı, !Uiz B. Lima~ ~irketi komısenl nü B: İstanbul polis mildür muavin~ takbel planı yapılmadan imar ne Y":P~ığımı b.~lmi:l'.orunı.": . ~ım. ve "zanı~i olarak ıah;:ıd 
'.l!uıniyeden M. Adil B., 47 - Sıvaı Fırkası vilayet idare reisi Osman B., lsınaıl Hakkı B .. tüccardan, Me_hme~ Vehbı B. İstanbul Ticaret ve sanayı programının mevzuu bahis ola- Hachseye muddeıumumilıkçe dus eden bu vazıyetten bilhas
n clisi umwni azasından -~~ki .. B" 143 _ Mütekait binbaşı Cavat Bey, Nec~et B. Dokt.~r, Vasd B. ŞTırk~-~ odası umumi katibi, Fuat B. Ka~ıköy mayacağınr düşünmek lazımdır. vaviyet edilmiştir. Balat Muse- sa amiriniz olmak hnrebile çok 
i . .. tı ziraiye muduru A- hayrıye enspcktorti, Amca ev ı Noteri Rifat Cafer B Sım Ceıat B. • h tah · k ldı 1 C .. · · F k · · 
b~ınır muessesa S bık E anı· meb- 144 -Temyiz mahkemesi ceza da İ , b 1 umumi meclisi azasından k ' R f B 1. · 1 g"u Bıı program beş sene zarfın- vı as anesıne a nan e- muteessınm. a :ıt elınıdcn bır 
ıdın B 49 _ a rg s.an u • avu at, •u . ma ıye memur u n ,~ 1 B . hl.k 
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11 t~' H' · B 50 _ Esbak ha iresi azasından Nazmi Bey, 145 - Kfi.zımB. arıyerde mektep müdürü, dan mütekait Asım B Kadıköy Sı\- da yapacaihrnız işleri gösteren l.d eyın yarası te ı e ı lma- şey ge mez. nsa al daha ıyı 

~mem 

u a 
ilmes 
ılıca 

ri:~ . n ':~~tafa Asrm B. 51 - avukat A. Nüzhet Bey, 146 - Bali- İrfan BBBBBB.lMyBsz:tTŞ. s ~s ma mücade!e'Rs. Dr. , Ramiz B. a- bir progra~dır. Sehrin mustak- makla beraber ağırdır. Ameli- iş bulursunuz,, dcdım. Hepsi 
İ ~~ ~::;~:ye reisi Sezai B., 52 - kesir Milli emlak mtidüri Agah Ham- İrfan B. Telgrafçı .. Şevki B. MaliJ.e vukat. Ubcyft B. muallim. S~dı~ B. bel planını yapmadan, yapılma yat yapılmı tır. helallaştı, elimi sıktı. O. h c a- ltrj 
" ;,ak Ankara polis müdürü D.füiver di Bey,. tetk_ik m~uru. Az;:., B. a~ııkat,Rtf~; Rüsumat. me~urlarm~an, dHılmt B. sı icap eden işleri yapmayacak Kendisine Üç aylık maa ol- naşınadı. İşinden çıktıktan son-
B., Esbak Bitlis meb'usu Dafervış .. Bd.'.' BdayıB·~·u"kdacrıryeemr ubta{,m~u:~~f Bil- hR;ıhtıBm şKırkcletkı .. mekmuzarsaırıkna an, kambra- mıyız' " mak üzere 150 lira verilmiştir. ra hiç görmemiştim. H' l 
54 Ço ve telgr mu u- 14 7 - Sabık Eskişehir belediye . uy • . .' ım . a ı oy a yma •· ı · ... f . . , .. i . . 

.. - . rum posta M" ka't erkanı d }'ükdercde t· tünciJ, Esat B. Tuccar- Fikri B Kadıköy telgraf memurların Tenkitlere cevap kranuyesı de havramda ve 1- rnuracaatı da va ı <lcrrıl ı 
ru M Sami B 55- ute ı reisi Ankara birinci Hukuk azasın aa . R . B 1 k . . Mah . . 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!! h . . 1 .Osman Senai B., 56 - Basri Bey, 148 - Piyade 32 inci a- dan, Hnlıl cıs, . a ı .Ç• r ıs_ı. • dan, R~fik B. 'l'emvız mahkemesi a- Muhiddin B. bir aralık pro-

mıra ay ......... k tro-- mut N dim B., Şırketı hayrıye me- bak .ş t BBMmmBB. shrd sr sh sss l kid tıl b' k k'd• K"" • k f k • 
1 S~nbul damga n;udurlug'.'._ ~nkara !aydan mütekait yüzbaşı Ömer Lütfu murlarından, Mustafa Ef D.a'.'yal o: zahğından mutekait Rü~tiı B. esbak gramın hed.ef o dtlfıU ten . a:~ mış ır ro ı. ır. .. - j UÇU esna a reQJ 
C Ömer Faruki B., ~ Nafiz B., Bey, 149 _ Amasradan Fadıl Bey, 

1 
ğullarından, O;;man B. Talılısıye mu mebuslard•n tüccar, Yünmü B. mu- tan bahsettı, ve kısaca dedı kı. . Pr?g~amdakı .~evzular uze ---

. H. F. oeak aza~nıı:ı z Iabi- ı 50 _ Bursa Ticaret Odası baş kiı dürü. İsmail Ef. Hacı}"lkup zade, tekait kaymakam, Abdürrrezak B., "- Belediyenin vücude ge- nnde ıhtısas sahıbı olan arka-
d;n - Cafer Efend~ ~;~alı~1ı:':şmu- tibi Ali Bey, 151 _Rüsumat müfet- Hayri B. Ban_ka "?.cı~u~~~~~ndan, .ıh: D. D. Y. sabık müfetti ·krinden Ah- tirdiği beş !>eneiik insııat progra daşlardan bir encümen teşkilini (Başı birinci sahifede) 
h B . .' ~~ -f~onJa it B. 60 - E- ti · Bürhanettin Bey. rahim B. P~lıs. mudurlugu . Beşıncı met Nadir B. Mi ay mutekaiıkri · nunı Rusların bes senelik mua7. teklif ederim." 

rırı muza _er ın '. "dürü şı . Şube Md., Luth B. Dr. Sadrı B .. mu- d n. Hacı Ahmet B. Mııze sabık t $ ' • d .. 
1 

T S r p d' k. esas maksatlarından ayrılmı -
rrıe es?ak. zıraat mektebı ınu ki e- 152 - Askeri baytar tatbıkat ıne~ allim, Yusuf Nuri B. avukat, Husa- memurl.ınndan, H ıadullah uphi B. zam ı~ tr. adı. prog_raınıı. an mu • . a ım . i· ıyor ~'.' trr. 

~ er H.ılını E . ._.61 - Eshak ~ _:_ tehi m•ıallimlcrinden kaymakam Alı mcddin Paşa t.~bul_ uınumi ecfüı İstanbul m bu u, S fi t B. miralay hemdır ~e:~ındekı .ne rıy~t sa- Tevfık Sa::m p~şa da soz ala 
~r m l usu Eyup s.abnas!~ı Necati n., 153 - Gümüşha~e _mel-tupçusu azasındaı;, S zaı.B. M.11~ sara_rla~ mu mütekaidi, Suphi B. 1st. umumi mec dece bir l.iitıfeden ıbarettır. rak}unları soyl~dı: . Her esnafa ikraz edtlecek P 
ll hluye V sıtma m~teh zahire bor Nazım B .. 154 - Denızlıden Esat E. dürü, Alı Il. mute·aıdını mulkiye:- !is azasından, Aliınzadc Ziya B. Tlıc Gene programm hır yerinde _Kanun bıze hır program ra 50 lira ile 500 lira arasında 
sa.' 63 .-: An~ra Tıcare~ıırayi dev- 155 _ J{ıbrıs konsolosu ~ela! B. 156 den Uluköy muMan, Has0 n. T~sın cardan. Ekrem B. Rusumat memurla (planın iyi bir mütehassısa yap tanzimini emrediyor, Bu prog- olacaktır. Gerçi ufak i ler I!"aS-

sı reısı Sabrı B., 64 - ı Gircsonda tüccar ve komısyoncu A- B avukat. Tevfık B. muallım, h- nndan Arif B sabık rusumat me- - . 1 I) . h · 'li · · d raflı olur. Fakat buna rağmen 
let azası~dan A._Sa,h~i B .• u5hsin ~.: laeddin B .. 157 -Trabzon .fırka vi- .~~ Pş. İstanbul ".'eb'usu, ~azı'.? .B. murla;mdan, s'aim Ali B. Tıp fak.ıl- tınlması mus~p o ur. denn;;ış .. ram~ eyetı a ye.nız ~anzını e. ~-bu ikrazlar, en büyük ticaret 
tanbuı zıraat muduru A. Ta R !ayet azasından Bürhan Sabıt B. 18 : komüsyoncu, Danış B. polıs mudı- - tesi müderrhlerinden, Ali Haydar B. Yaplan tenkıdatta neden el- cektır. Bu beledıyenın vazaıfı . 
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6~ - Hopa ziraat fen._memw:" e~ Denizli frrka azas:.1dan doktor Alı riyeti 4 üncil Ş. müdürü, Hasan Hay binbası mütekaidi. Methi B. İst. U. :ı:em"denmemiş te "ınusip!" den dahilindedir ... Belediye reisi Ü- ış er.ın e~ .şeraıtten -~ ~ agır ·ek' 
~ B., 67 - Uzunköpru bel~:~nre:İş Rıza B. 159 - Denizli mı:mieket has ri B. Edirne me~usu • E.ürhaneddın Meclisi azasından, Faruk B. Evkaf miş .. diyorlar... İşin edebiyat zerinde c;alışabileceğirı.iz bir kro şera-ıte ta~ı o_lac~k. degıldır. Bu 

Mustafa B., 68 - Ka D'- tanesi baştabibi M. Hamdı B. 160 - B. müderns, Halı! Pş. Mubadele ko- mühendislerinden, Nureddin B. dok f ., ki vermi oluyor Şekli· kat'isinı· muameleyı şıındılık Ankara 
Bank "d" .. F 't B 69 - 1 

• • • dan d " B k t 1 · ö B b k tara ı.. · 1 b 1 İ • B Ad ası mu uru en . " . Fu- Gireson mcclisı umumı azasın misyonu aza•ın an >aşar · avu a • tor, Azmı mer . es a valilerden b. t b't d "iz Yalnız b 

1 

stan u , zmır, ursa, ve a-
Yanı muhasebat muraki.plerınd~~ ._ Halil Rilat B. 161 - Kaymakam Halil Ef. Telgraf memuru, Ahmet Nureddin B. binbaş. mütekaidi, Ha- Hazırlık bahıi ır es ı e eceg ·· , ' ~ nada yapacağız. İlerde diğer şu 
~t B., 70 - Tütün ınhısan mu g~ ~ M duh B. 162 - Ordu ağırcoza a- Ef. Taı-abya ikinci muhtan, Salih Ef mit B. belediye reis muavini, Musta Vali B. gene programını izah dan evvel ne yapmak laznngeldı bel d + •1 d .. rü 
Qa ı· · • d Yusuf Munır em Art · H" · Ef Bel ' . .. · ka d la ak ı~ ere e .esmı e ecegız. re mee ısı azasm an . mdan Sadullah B. 163 - vın Ayasağa muhtarı, useyın · e- fa B. aGlatasaray mualimlerinden, etti. gını nun an an m iiZlm C 
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B., 771 - Muhtelit_ mübadele ko": ::arif müdürü Vehbi B.,164 - Bur diye reisi sabıkı, İsmail Ef. Kemer- Kenan B. Mütekait zabitandan, E-. .._· _ İlk senede ehrin lanı dır. e ~ · ~v et an~as1:11!n i 
Yonunda ~Uşavir Mı~h~.t ~· 72 :- sa lise muallimi Tevfilı: B .. _165 - burgaz muhtarı, Yusuf Ef. ~uhafa- min B. eBlediye mem~rluğundan mü ş • P Hangisi?... d~ t;sıs heyetınde o~~ugu ıçın · 
bık sanayı um~ mudu~ Recaı.,!~ Denizli fırka azasın~ Fahrı Akça ra memuru, ~aşarçavuş .. ~urra~. tekait, Kerimz~dc Ş~lıiir B. Tüccar- - mevzuu bahsolurken .planın pro mılli bankamızın tesısıne doğ. 
73 - Esbak Şıbınkar~ıaar ~ u- _ Koca B., 166 _ Tercuınan ~ehmet Hüseyin Ef. zıirradan, Kuçuk İsmail dan, Ziya B.Mühendıs, Haydar B. D. gramı~ı yapalan dedık •. ~u, şeh Gerek Avni B., gerek vali B. ru atılan adnnlann ne vaziyette 
~ea~t B., 74 - Denizli:.'~- Bi Halit B., 167 .-: ~ev~et demıryolla~'. Ef. zürradan, Tramvaycı Mehmet D. Y ... ~urla~ından, Nı~.amedd~n ri~ planıru .. yaptırmak ıçın celp ayn ayn anlayor ve ~t.ıyor- olduğunu muharririmiz kendi-.~ 
. u~ı azasmdan os1man kumandanı ticaret müfcttıp Zıhni B. 1~8 

16
°9° Ef.. B .. mutekaıt zbıttandan, Rukneddm edılecek mutehassısa talep ede- tar .. Kanunda da tasnh edılme- sinden sormuştur Celal B de- \ 

cıncı fırka topçu a ayı ele hükumet tabibi A. Zeki B. • BEYKOZ KAZASI B Osmanlı bankası meclisi idare a- • . 1• k · · bi M • · · · 
Scvket B 76 -Trabzonda avukat r "dü .. Tayyar B. 8 Be k k kamı tr- · H d' Hli B ,__ cegı m:ı umatı verme ıçın r yor. esaı ımar programı mı, mış· tir ki: - ., Zihni B Ankara ziraat mu ru Re•at . y oz ayma • zaamdan, am ı • m . avu .... t, l h. . d d. ., B b d b• " ,. d" •. 
Ali Riza B., 77 - Avuka . . ., 170 - Miltelıait erklinı harbiye mi- Nazmı tuet B. avukat, Bürhaneddln hazır ık ma ıyetın e ı~. .~· ~ra a ır .vav. uşmuş - Devlet Bankasının hisse 
7ll - Giresun Ticaret ~dası :cısı M. ralayı Hafız B., 171 - Adana fırka Mektepteki hadise B., Seyrisefain işletme müdürü, Va- İıtenen bu değıl.. gıbı geliyor. Mesaı ve ıınar pro- kaydı muamelesi ümidin fev 
~eınaı B., 79 - Şurayı ~~-v ~~':.:~.,azasından M. Cemal B., 172 - Es- sıf B. Malatyamebusu, aHyri B, Ka- Muhiddin B. den sonra Avni gramı olması IB.zımdır. kinde rağbete mazhar olmu • 
• ından Haydar B., 

80 = S ':~ Genç bak Erzurum meb'~su M. Kemal.~· dıköy ev~f me~u;u. Cemal B. hta? B. söz isteyerek dedi ki: Bence program yapmak za- tur. Her sınıf halk ve Anadolu-
ıtıakanu Rauf B .. 81 a . . 173 _ Devlet demıryollarında mu-· (Başı birinci sahifede) bul umumı mcclı•ı azasından, Cemil ,. . . . . 'di B . . . 
mebusu Hamdi B. 82 - Arıf Feyzı hendb Musaffer B., 174 - Denizli B. tüccardan. Şemseddin B. Sıvas . - ~eledı~ı:_ _reısı beyefendı- run r. ~ sene ıçe~s~de. na- nun en uzak ka~t>:ı~armda dahı 
B · 83-Trrala kaymakamı Ke""'f.:· belediye reisi Mu~tala N_~ B: 175-: Vaktaki mektep ancak lise ınebusu, Tar~ ~iya B. lst_anbul be- nın tanz.ım ettıgı ~:?gram~, ka- sıl çalıif,'cagnnızı tesbıte ıhtıyaç ~yıt muaınelesı ıçın hararetlr 
84 -;- .Ça~le C. H. Fı_rka~ Tü- latanbul cümhurıyet muddeıumumı- mezunlarını kabule başladı, 0 Iediyesi istt•tıst~k ve ncsrıyat müdü nunun bıze emrettıgı mesaı pro- vardır. muracaatlar vukubulmaktadıı 
ı~ ·ı;ısı_veıı B., 85 - Es.~ı~hi:ni B si Yusuf Kenan B .. 176 - Trabzon zaman bazı müderrisler gene ça rü. Nureddin h B. İsta.nbul mebusu gramı diye kabul ederiz. Vazi- Büyükten ene! küçük Nisanın 15 inde 15 milyon lira-
~.n~h~:~r~;~r~:!ı~u~:~n~an k; fırka aza~dmdi?anBAz~~ ~ 1Jı.~braA::. lışmadan derse gelmekte devam ~M~ahtirfB.KEr~n~ö~;~ ~:~iBmuE·~ürii feşinas bir belediye reisi her za- Galip Bahtiyar B. de, bele- lı~ hiı:_~e. ~a:ı:dı muamelesinin l 

· d kat Muhı n ·• ettiler. Halbuki biz mektebin ha us a a ap a • · rzın · · b. · · · d. 'd ·1e h bıtecegını ıddıa etmek müınl .. mıserı H. Rıfat B., 87 - Nemli za. ~ kt Türkçe muallimi Rifat Şa can mebusu. Vaofi B. doktor, Ömer man ıçın ır mesaı programı ya diyenın, lan ı varı atı er .. . . . • ,ur 
'tici B . ._ 88 - Samsun vilayet tabıb~ · ~ ~e 1 ;~ _ Şurayi devlet ba§klitibi riçteki bütün fena tesirlerine B. tüccardan, Tevfik Recep B. Tıp par ve onu hey' eti celilenin is- hangi yapılacak bir imar progra dur ... Kredımızın nazımı olacaL 

F •hrcdAdıln N~·· .89 - İkdam gazetesı kiSafr 1 ~ B 180 _ Giresonda avukat rağmen ilim almak için fera~a- fakiiltesi reisi Doktor, Zühtü B. na tişaresine arzeder. Yapılan pro- mmı tatbik imk:inına malik ola- bu yuksek mali müesseseye 
s,1uıbı 1 acı B · 90 - Samsunda e " ı t ıat şu f' d k b mektebe gır kte "d" ·· E · · h göst ·ı "b · k · d · · ·. y f H'k et B Hasan Fikret B., 18 - ma · tı ne ıs e ere u - vutpa~a ortame P mu uru, sat gram vazaifi umumiyei beledi- mayacağmı şehrin ımannm u erı en rag etın pe yeııı.n ı 
aoKtor usu ı m · 91 - Ban- B 182 Hobye ma- ·k ş· d' tıg" ımız sey Paco esb•k İst•nbul va!Vi Bürha ' ' 1 kıf 1 olduğ ·· l · 'f bi 't-
dırma Ağırceza azasından Abdülka- besinden Sım ·• -LU f' Akif B miştı • ım ı yap , .,..d B Ka . b ·' N . ·: yenin ifasıııa ait bir programdır susi sermayelere müteva t o - unu soy emeyı vazı e -

• . d . k ti komiseri t ı . d Ç lışmadıklarııu gördü- ncd ın . rserı me usu, acı Ali . . . . , • • 1 d' . ak lirim 
:lir B. • . en şır e. . Veklileti teni komis- şu ur: a .. . . B. ashabı emlakten, Hamit B. avu- Bır mesaıyı zaıde programı de- dugunu ve be e ıyenın anc · 
29 - İstanbul kamhıyo borsa a~: 183 - !":a~e tafa B. 184 - Esbak ğüınüz mudernslere muhtelıf kat, Ali Haydar B. a<habı emlakten, ğildir." şehrin beledi ihtiyacatmı temin ------ --------
tesi Tayip Bcy,39 - Tayyare cenutt ~nu reı~ t ;8n Ali B. 185 - Da-· sualler sorarak onlan her zaman Rıdvan Halil B. tüc.ar ve komüsyon- Ve şu teklifte bulundu: ile mükellef bulunduğunu söy- Tahkikat yapılıyor e 
müfettiş heyeti reisi Cavit Bey, ~4 r~~~~u': :r:iyat müderri~i Ahmet çalışmağa mecbur e~mek.__ Ve cu, Halit, aytar mr~tebi rektörü. Ke "- Kanunun bize emrettiği ledi. t 

_ Esbak Siverek meb'usu Nureddın Müştak B., 186 _ şurayı devlet a- bu suretle biz talebe ıle müder- ~ı B. ashabı _emlakten, Cemaled- - mesai programını ve ehrin mus Muhtelit encümen toplanıyor Haliç şirketinin vaziyef _ 
huk k hlikimi Re d A f T !it B 187 - Harp d .. e · temin dın B Cümhurıyet ortamektcp mual . d. B H 1. · k · · günl' d Bey, 95 - Yozgat u . . zasm a~. sa ~ . ·•d Eaat Ha- ris arasın a muvazen yı !imi Hasip B. tüccardan. Mazhar B takbel sekli hakkındaki vazife- Muhıd ın ., kanunun müs- a ıç şır etının son er ı , 

f'k 6 Kocaeli ilk ted- akademıaı muallimlerın en k " • . . . . "f b 1 1 B' .. li ti . t ı· ıd··· memurları arasında m"t d. 1 • Ru!Cn Bey, 9 - mi B. 188 _ Mütekait erktıu harbi- etme ..• • mütekaidindcn, Nıyazı B. Başveku-. mızı ı aya aş aya ım. ır encu- tace ye e 11:' acı azım ge ıgı- u ema ı 
rısat müfettişi Necip Bey, 97 - Yoz ye miralayı Nuri B., 189 _Ziraat Diğer taraftan aldıgımı~-~~- !et hazinei evrak memurlarından İs- menin derhal teşkiline karar ve- ni beyan ettı. yen tenkihat yapması ve son al-· 
&at gazetesi başmuharriri Raf~~ Bey, bankası merkezi umumi müfettişle- - l(lınata nazaran m~kte~ mutlu~ kender B. doktor. Refet B. sab:k be- relim.'· Müzakere kUi görüldü. Ve tı ay zarfında 100 kadar memu 
98 _Gümüşhane valisi mısnu Bey, rinden Halit N~~ B. ~9~ ~~~ık rü Hüsnü Bey hadisenın tahkı- kdıyc a 7asından. R•I1tıi B. l'inhası N. Nuri B. ne diyor? me ai programmın, her encü- çıkarmış olması Ticaret müdiri 
99 _ Erzurumda Avukat Feyyaz B. İstanbul tebrem~ m.ua~ ŞukrükA kile meş,...ul olmaktadır. mütekaidi, Arii Mu • 'a B a• ıkat. Naımı' ~uri B. de suııları söy menden ikiser aza ile tesekkül y~f · •~tini ~lbe~· 

·· li B. 191 - Eskışehır ıandarma u- b • V 1 b' B · bu hu- d. ed k · . · .. mistir ıoo - Emlak Bankası merkez mu- d Tur ut B. 192 _ Sabık Müddens e 1 1 eyın BOZKlı:{ INTIHAllATI 'le ı: ece muhtelıt hır encum ıde . · 
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BiN SÖZ 
RİR RESİM 

l arlste mayısta bllyllk bir &ergi açılıyor. Mllstemıeıı:at sergisi 
Bu serp için aylardanberl yapılan hazırlıklar tarifin fevkındcdir. 
Fransız mOstemlekelerlnln blltıın hususiyetleri burada gllrlllecektlr, 
Bu re.imler; çlndeki Budist mabedinin Parlste yapılan cesim bir 
nllmunesldlr. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyuk ikramiye 
100,000 liradır. 
Ayrıca: 40,000, 15,000, 

10,000, 8,000, 
Liralık ik:ramiye 

.ve 30,000 
Liralı!( bir n1iikafat vard1r .. 

<l 
bi 
'1( 

.-ı Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
1 Maa zencir l 500 bin beşyüz adet yular ve 2.500 iki bin beş 
!!~ı yüz adet eğer ip kolanı ve !006 bin altı liralık vazalin pazarhk

ı F la satın alınacaktı~. pazarlığa iştirak edecekler !J--l-931 pazarte.;i 
l ~linü saat 15 de teminatlnrile beraber iıındarma imalathanesine 

- '
1

·
1 
miiracaatları ilıln olunur 

111 ı. .... 

Geçenlerde sabık Alman imparatora '1'3 llncll yaşını idrak etti. 
Sabık il ıyı e · Felemenkteki mali kan esinde yeknesak bir bayat 
sllrmektedir. Okumak, Bahçede meşgul olmak, odun kesmek gibi 
eğlenceleri vardır. Bu resimler, sabık kayserin mUtalaa odasını, 

IBahçedekl gezintisini, timdlki zevceslle evdeki çocuklarını ğlls· 
termektedlr. 

··••••lE Ji ~lKtAl~TIR-. 
Ala Rakı 5. 5--
Bomontı 

BAHÇE 
Tecrübe ediniz Emsali arasında bu 

nefasette hiç bir rakı yoktur. 

Kilosu 200 Kuruştur 
150, 250, 300, 500, 1000 gramlık ,ı,eıerde 

30 60 60 100 200 kurufa satılıyor 

~~~H~er yerde arayınız •••••• 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Büykada BükOmet konağının mevcut keşifname mucibince 469 

lira 48 kuruşluk tamiratı kapalı zari usulile münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin mevcut keşifname ve şernitnameyi tetkik ile teklif 
zarflarının l 6-4-931 per~embe güııiı saat 3 ten evvel Adalar mal
müdiriyetinde satış komisyonuna tevdi etmeleri i!An olunur. 

P.L\ZARTESİ 
6 NİSAN 1931 

/:-' 

( -~-~ 
\J:JJ_,57 

Ek6er11Jlne Fallı en miikemnıellne m11adll 

Cins Markası 
MiMARLAR 

Çimentoya ihtiyacınız vardır. _ 

İNŞAAT SAHİPLERi 
Sizin de Çimentoya ihtiyacınız vardır. 

işleriniz için musirren 

KARTAL ANADOLU fabrikasının YUNU ~s 
1 Sun'i PORTLAND ÇİMENTOSUNU isteyin'z. 

lstanbul linıanı sa~il sılılıiye merkezi ba~ 
tabipli~in~en: 

Kavak taha!fuzhaııesinin binalarından bazıları aleni münakasa 
sure tile tamir ettirileceğinden Mayıs 931 gayesine kadar tamiratın 

. ikmali şaı'lile münakasai aleniye 20 Nisan 9:J ı tarihine müsadH 
pazartesi günü saat 14 te icra kılınacaktır. Bu bapt~ ıazımgelen 
ma!Cımatın ahzı için Galatada Kara Mustafa paşa sokağında mer
kezimiz levazım memurluğuna ve münakasaya iştirak için de mer
kezimizde müteş~kkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

- Dr. Ihsan Sami - J •Kimyaker•---•ıııı 

1 Öksürük Şurubu ı D CEY'T JAftel·N 

1 
pek ö~::;r~ıt ·~4:~:~· d~~~;!;: f, H H O 
Sultan Mahmut türbesi No . .:.189 idrar, kan, kawrat vesairenin 

- Her ecunede bulunur tahlillerini yapar. Divan Yolu 

HALeiLr SEZAİ ı Biçki Yurdu altında Tel. 3334 

BASUR MEMELERi Eı_~ktrıkıe 1 Satılık Hane • 
Ve cerrahi hastalıkları mutehassısı ı 1 
Divan yolu Dokıor Eminpaşa sokak. Fatih'ıe Parf.ın Usı tarafında 
No O, 2 Haydar Bey sokağındı Hacı Ziya 

J
andarma imalatha- Beyin par~a nezareti ~tmilesi . 1 bulunan sekız odalı ve lkı daire- , 

nesı müdürlüğünden: ye mttnkasem hanesi sanlıknr. 
ı - Mevcut nümunesi gibi Her gün on ikiye kadar gez'.lebilir. 

17000 metre yazlık elbise ku- -
maşı satın alınmıık üzre kapalı lstanbul 7 inci icra memnrlu-
zarfla münakasaya konulmuştur. l!;ıından: 

2 - Münakasa 1 1 - 4 - 931 Bir borçt111 dolayı mahcuz n 

tarihine müsadlf cumartesi saat · 
15 dedir. 

3 - itasına talip olanlar 
tem.inat akca11 ve teklif mek
tuplarile beraber İmalathanede-
ki komisyona gelmeleri 

1 

paraya çezrilmesi mukarrer zlccıcl· 

yeye alt qyı birinci artırma da 
kıym<tlnl bulamadıhındu ikinci 
anırması 9-4-931 tarihi on 11--lden 
itibaren lstHbul Ankara c(ddeslnda 
96 No, dükkan önünde icra kılına
cağı iJAa olunur. 

SEYR SEF J-\. 
l\lerket ncontn;ı Gal •• 

Başı B. 236} Şubo A ce~· 
Sirkeci Mühür lu zade haoı 2 

Pire -ls~en~eriJ~ 
( ~~GE ) va- S 1 ıod y 

puru ~ Nisan a l Ga h 
lata'dan kalkarak çarşamb v 

sabahı lzmir"c perşembe Pire') 
cumartesi sal~ıiıı lshnderiye' 
varacaktır. isken deri) c'den P 
zartesi l 5te kalkacak Çarşa rıı 

Pire'yede uğrayarak l'crşernb 
lstanbuJ'aca gleektlr. _,,, 

AYVALIK SÜR' A 1 
POSTASI 

( Mersin ) vapuru ( Nisaı• 

salı günü 17 de Sirkecide~ 

Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu , Edremlt , Bur'ıani ye• 
Ayvalı/fa lcal acav dönüşte 

Altınoluğa da uğ;ayacaktır. 

Gidiş ve geli~tc Celiboltı 
için yük alınmaz. 

Mazot ve mangal kömürü il•. 
müteharrik gayet sade. iktisadı 
ve fiatı her tlirlü rcknbercen 
ar!dir. Tediyatta teshilfit. Her za
man teslime amadedir- TafsiJ§l 

için Ga!atada perşembe pazarın<h 
Arslan Hanında 1-5 numaralardı 
IZAKINO ARDITTı 

mliessesesine mtiracaat oltın'lı·•· 

Mes'ul mııd i • · Pil 1-arıcdıl 

TÜRKİYE CÜMBURİYETİ MERKEZ 81NK1SI 

Devletimizin En Büyük Milli 
Mali Müessesesi 

ve 

PA ANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
• 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi Muamelesi Açılmıştır. IstifadeEdiniz. 

< • • ~ ' • H' ' •' ı".',,! • > • 


