
SALI --7 NiSAN 1931 --• ııcı seııe, No 1852 

NUSHASI 5 KURUŞTUR . -.. 

DônkU fırka divanı içtimaında esaslı 

Fırka ve Meclis 
1500 kadar vatandat yeni 

. ecliıe girmek iç°'; umu~ k_i
pliğe mektup göndermıttir. 
Q namzetlerin hemen hepsi 

lialk nrkaamdadır. Kalpleri 
e kafalarıfırkaya bağlanmıı o-

kasabada Ye her müeaıesede du 
yulmalıdır. Yapdmıt, tamam ol 
mut her iti yolunda bir vatanm 
en iyi bal veren çiçeklerini pay
lqmak günlerinde bulunmuyo
ruz. Bugünün ve yannm tehlike 
ıi en kolay zannedilen vazifeye 
dört taraftan hücum manzarası· 
dır. Fırka hiç bir kolay vuife, 
yani vazifesizlik bırakmayacak
tır. Serbest Fırka tecrübesinde 
gördüğümüz hakik~t şu~u.r .~ 
cümhuriyetçiler vazifelerını ıyı 
yapmamışlardır. Her şey o~du 
bitti sanmışlardır. Güzel şehırle 
re ve rahat işlere doğru bir .ko
şuş yorucu faaliyetleı·e kar· 
şı bir usanç ve bir \çok kimsele
rin içinde sinegörler için hasret 
vardır. halkı ve saf toprağı unut 
mağa yüz tutmuştuk. 

Memleket lehine azami randıman 
alınamayacak 

şahsiyetler namzet gösterilmeyor 
ıuılardır. Millet Mecliainde 
ürk milletini temsil edecek fır 
a arkadaşlarının yek:Unu tüphe 
iz bu adedin de çok üstünde
ir. Millet Meclisinin kadrosu 

"se namzetliklerini koymuş olan 
ların ancak dörtte birini mem
nun edebilir. Bir zamanlar fırka 
hayatı Meclis kadrosu ile çerçe
velenmiş gibi o kadar mahdut 
he dardı. Bu çerçevenin dışında 

emen hiç cazibe yok denebilir. 

Bir inkılap frrkası makaniz
~asının işleme tarzı bu tarz de
ğıldir. Çok daha geniş, idealisit 
"•tandaşlann hepsini birden 
k~dret ve kabiliyetini faidelen
dırecek, özlendirecek bir tarz
dır. İşte biz bu tarza doğru gidi 

h
Yoruz. İntihap sandığı başında 

8' ' a,k fırkaya emniyet etmekte 
bı \>e rnemleket işlerinin bütün 
') :es'uliyetini fırk::ıya vermekte· 
' 

1
.:r. Bu işler köy ocağından M.ec 
1~ kürsüsüne kadar büyük, ge

llış ve karışık bir makanizmanın 
b he;· köşesine dağılmıştır.Mebus, 

ınuallim,memur, köylü,amele ve 
sc;rbest meslek adamı hepsi ye-

111• Türkiyenin yapılışında fırka-
t~n vazife ve mes'uliyetlerini bö 
fuşınüş "atanda~lardır. Bu vazi

, rı e ve mes'uliyetler bir küldür. 

Şimdi tekrar hepimiz, Mec
li ve bütün kadro Kuvayi milli
ye arasına döneceğiz. Dönmeye 
mecburuz. Eğer umumi muvaze 
nenin vasatisi sıkıntı ve yorgun 
luk ise bunu hepimiz taksim ede 
ceğiz.İzmirde askeri safhası,Lo 
zanda siyasi safhası biten kurlu 
luş halkasının iktısadi, içtimai 
ve fikri safhası devam ediyor .. 
Geçen sene memlneketin her kö 
şesinde bir yere gömülüp gizlen 
miş bozgun çanlarının hep bir
den nasıl vurmağa başladığını 
duyduk. Büyük Şefin en uzak 
tabakalara kadar girip tekrar 
halkın nabzını tutması lazım 
geldi. Halkın kalp ve ciğe
rinde hiç bir arıza yoktur. 

en L. Şeref bütün çalışanlar için 
k· l>lr, iktidar ise yalnız milletin Fakat hava bütün zehirler-

llrensip!erine bağlanmış olduğu den temizlenmiş değildir. Son 
ıc b~aınuskarlığını tecrübe ve tat derece fikir ve devamlı bir hıf-Bk etmiş olduğu fırkanındır. zıssıhha lüzumu aşikardır. En 
iLi aşka memleketlerdeki fırka ve başta tedbir olarak bütün cüriı

~litika hayatı ile Türkiyede huriyetçi unsurların birle§mİş 
. tırtuluş kavgasına devam eden olduğu fırkanın te,kilatr • ve 
:kılap fırkasının hayatı arasın- bu teşkilatın i.yi işlemesi geli
t'?ki fark budur. Bu farkın bü- yor. Fırkanın, bu teşkilatın her 
un neticelerini görmeli ve his- köşesindeki vazifesi ve mes'
~etnıeliyiz. Her şeyden evvel uliyeti Meclisteki vazifesinden 
.: ul edilecek prensip vazife ve' ve mes'uliyetinden daha az ve 
~'uliyetlerin şeref ve ehem- daha güç değildir. Geçen sene 

llııyetinin birliği üstünde birleş- bozgun çanlarının vurduğu yer
llıektir. !erde vazifeye davet boruları 

ötecektir. Köy kademesinden en 
yüksek kademeye doğru iktidar 
gibi vazifenin de arttığı, zorlaş
tığı görülmelidir. · 

lı Cüınhuriyet Halk fırkasının 
k 11:iillkü kadrosu yalnız Meclis 

1 .~ r0su değil, memleketin bü
jJc dun ınüesseseletinin kadrosu-

adi t Ur. Yeni fırka hayatı ancak va
ıen lı~l~ın Çocukları ile çerçevelene· 
ıs· ı ır. 

Cümhuriyetçilerin samımı 

kardeşliği içinde müsamahasız 
bir vazife seferberliği: İşte yeni 

d Yeni vatanımıZJ temellerin· fırka hayatının öz şiarıdır. 
lı eıı Yapmaya başladık. lnkıla-, 

rdı ıll k112:ma sesi her köyde, heri 

iW 
nıf. 
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Bugün bazı tevkif ata 
intizar ediliyor 

Komünist beyannameleri dün de 
öteye beriye gönderildi 

k Şehrin ötesinde berisinde 
~ınünist beyannameleri görül
dunğünü dünkü nüshamızda 
~azmıştık. Dün de bazı yerlere 

u meyanda da matbaamıza or
t~smda kırmızı renkte orak çe
kıç damgası bulunan komünist 
beyannameleri gelmiştir. Beyan 
llamelerde mahpus komünistler 
k<Jınürı.ist ıneb'us namzedi ola
tak gösterildikten sonra 8 mad
d~Jik bir program neşredilmekte 
"e ~mele ı mayısta büyük nü
tııayişler yapmıya davet edil
tııektedir, 

Beyannameler polis tarafın- ~ 
rlaıı toplattırılmıştır. Polis be- l 
raı:n, melcri ba~anları, dağıtan 
arı, Po0 tr· ·a verenleri ve .halk ?ra ı # 

~ict sıncta tahrikatta bulunanları 
tıı d~tıe aı amaktadır. Dün akşa 
Yo~ •tadar te\'kif edilmiş kimse 
ı1 ,~'.ı: 1vhamafih polis gece ba-

,,,.---,. 
I 
rt 

• 

,V: 

b .YCl 'e·· , , , az · · • '" tct«::kat yapmıs ve 
• J l • T • • · ' Polis. MüdUril Ali Rıza Bay 

.., -
Zonguldak kömür havzası, İstanbul, İzmir, Adana 

fabrika ve imalathanelerindeki ameleden, 
Ahimesut çiftçilerinden birer namzet gösterilecek 

All ve Camii Beyler 

!isin ekseriyetini bugünkü mec
lisin esası teşkil edecektir. 

Bu yeni azalar meyanında, 
iş başında bulunan çiftciler ve 
ameleler de olacaktır. Eski Mec 
lıs azalan meyanında cüz'i te· 
beddülat olacağına göre esasen 
Mecliste mevcut muayyen ihti
saslar erbabından yeni namzet 
gösterilmeyeceği anlaşılmakta -
dır. Ziraat mütahassıslan, tüc
car, idareci, mühendis, asker, 
maliyeci, adliyeci, edip ve mu
harrir, doktor ve muallim züm
resinden azalar lüzumu kadar 
vardır. 

Diğer taraftan, bugünkü di
van içtimaında )ıakim olan te
mayüller şu suretle hulasa edile 
bilir: 

ı - Askeri ve mülki memur 
zümresine mensup yeni talipler 
den namzet gösterilmemek. 

2 - Sırf mazideki hizmetleri • için, mükafat maksadile kimse-
yi meb'us yapmamak. 

3 - Meclis bir sinektir değil 
dir. Kendisinden memleket ve 
inkılap lehine azami randıman 
ve hizmet alınamayacak şahsi
yetler namzet gösterilmeyecek

Bitaraf aza 
iki hükumete cevapla

rını gönderiyorlar 
Muhtelit mübadele hey'eti 

umumiyesinin dün aktettiği iç
timada bitaraf aza hey'etmesai
sinin altı ayda ikmali için tan
zim ettikleri cevabı Türk ve 
Yunan hükfunetlerine derhal 
göndereceklerini hey'cti umu
miyeye bildirmişlerdir. 

Muhtelit mübadele bey'cti 
bitaraf azasından M. Andersen 
aün Paskalya yortularuu geçir
mek üzre Avrupaya hareket et-
miştir. 

tir. ----·----
Ameleden gösterilecek nam- Jnmliz şairi bugün 

zetler arasında, memleketin bü- 6" 

yük servetlerinden birini teşkil gidiyor 
eden Zonguldak kömür havza- İngiliz şairi Jhon Masfield 
smdaki azimkar ve fedakar ame dün Ankaradan şehrimize av
lenin bir mümessili bulunacağ~ det- etmiştir. Mumaileyh kendi
gibi, İstanbul, İzmir ve Adana sile görüşen gazetecilere Anka
gibi sanayi şehirlerindeki fahri- tanın berrak ve güneşli semasın 
ka ve imalathanelerden birer dan ve hükilme merkezinde gör
mümessil bulunacaktır. Çiftci düğü hüsnü kabulden büyük bir 
meb'uslar meyanında, Ahime- memnuniyetle bahsetmiştir. M. 
sut çiftcilerinden de bir namzet Masefield Türk Ocağında ver
bulunınası kuvvetle muhtemel- diği konferansta çok münevver 
dir. bir kitlenin bulund~ğunu ve 

Büyük divanın bugiin hazır- yaptiği temaslarda Tı.irkiyenin 
ıadığı esaslar, bugünlerde liya- irfan hayatini pek yüksek gör
kat divanı tarafından tetkik edi düğünü söylemiştir. İngiliz şai
Jecek ve ağlebi ihtimal fırkanın rine dün akşam Rober Kolejde 
namzet listesi, frrkanın banisi bir çay ziyafeti verilmiştir. Mu
ve Umucii ~eisi Gazi Mustafa maileyh bugün Ege vapurile A-

l z. nin imıasını taşıyan ,"ti naya hareket edecektir 

BoP;aıl•r Komisyonu Rci•i 
Vllsıf Paşa 

Boğazlar 
Komisyon verdiği 
raporda ne diyor? 
Boğazlar komisyonu 930 se

nesine ait raporunu Cemiyeti 
Akvama göndermiştir. Raporda 
Karadenizde en kuvvetli bahri 
<levlet olan Rusyanin filosu hak 
kında izahat verildikten sonra 
930 senesinde Karadenize giren 
harp gemilerine ait ihsai malU-

( Devan11 2 i11ci sa'ıiferle) 

2 Hl aalılfede : 
1- Sea •• lııarlcf habel'l •r 

• IHI aablfcde: 
1- lkr•mlyenln fıtfrdada için 

emir v•rlldl 
2 Darlllbedayll daimi ond

.,.,.11 kt'ı"f~nl ptff>Cf'lr 

1- Elolı:trllı: ve makin• "'üben 
dlslerlno diploma ıonl 
edildi 
4 l8CI Aldf•de; 

ı- Pelolı 
1- Hllı:lyo 

5 inci •ahllede: 
1- Snnr hııtvAtı 

kararlar alındı •. 
ı-~~~~--Sl'Sllli~S\11~ 

Cevap 1 Şark hudu-
dunda ~ Hükômet dayinlere 

yeni tahrikat~ cevabımızı bildirdi 

Heyeti Vekilenin cevabı 1928 
Fethi Bey mukavelesinden ziya 
de Türkiyenin iktısadi ve mali 
vaziyetinin tetkiki mevzuu bah
solduğu noktasında ısrar ederek 
bu maksatla bundan evvel dü
yunu umumiye meclisinin mu
rahhaslarile Ankara'da iki defa 
sebkeden müzakereleri hatırlat
makta ve bu müzakerelerde alın 
mış kararlara istinaden ve Dü
yunu umumiye meclisi murah
haslarının arzularına tevfikan 
Tiirkiye vaziyeti maliye ve iktı
sadiyesinin bir mütehassıs tara
fından tetkik edildiği ve bu za
tın raporunu 15 Eylfilden beri 
vermiş bulunduğu ifade edilmek 

(Devamı 2 inci sahifede ) 

Istanbul intihabab 
yarın başlayor ! 

Sandıklar s~~t 7 de açılacakhr. 
Beyoğlu, Usküdar, Beşiktaş 

Fırka namzetlerinin isimleri .. 
İstanbulda müntehibi sani intiha- tibat alınDllştır. Bütün İstanbul bal 

batına yarın sabah saat yedide baş- kının reyini istimal edeceği ümit c· 
]anacaktır. 1 dilmektedir. Her nahiyede birkaç sa 

Mahalle heyeti ihtiyariyeleri ile dık bulundurulmak surctile intiha 
sandık memur ve katiplerine son ta- faaliyeti azami teshil edilmiştir, Ne 
limat ve~il'.'"ştiı;. . , 're!e~de sandık bulunacağı ilan edil 

Şehnmııde ıntihap hakkını haız mıştir. Herkes vaziyeti tamameı 
bütün vatandaşların reylerini kolay- müdrik bulunmaktadır. 
r.a istimal etmeleri için her türlü ter- Bu gün de Beyoğlu Beşiktaş v 

Üsküdar kazalarının müntehibi sa 
namzetlerini neşrediyoruz: 

1 

stantı"' .ıey'etl reftı,ıyasl 

Sabri Bey, Cebelibereket meb\ı 
su .. Musa Hüsnü Bey, belediye mü 
fettışlerinden, Süreyya Bey Galat 
yolcu salonu muayene memuru. 1 
san Bey, İtfaiye müdürü. Babaeddi 
Llltfi Bey, doktor. Abdullah Ma 
har Bey, tiltün inhisarında memu 
Faik Bey Asmalımcscit muhtarı. H· 
bip zade Zl)ra Bey, Ticaret ve zahiı 
borsası heyeti idare azasından. Rcf 
Bey, Galata yolcu salonu muayeı 
memuru. Yusuf Ziya Bey, !stanb 
Llmumi meclisi azasından Ticaret b 
sası ":"eznrdarı. Harun Bey, Asma! 
mescıt mahalle ikinci rnuhtarr. Az 
Fikret Bey, doktor. Alacddiıı Be 
doktor. Saliihaddin Bey, Bcyoglu 

(Devamı 6 ncı sahifede) 
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Boğazlar HARİCİ HABERLER •• Cevap! 
(Baş tAraft birinici sahifede) (Başı birinci sahifede) 

tedir. Türkiye'de tetkikat · icra mat ilave olunmaktadır. 
eden mütehassıs Düyunu umu- Romanyada pek büyük gü
miye meclisi murahhaslarının rültülere sebep ola~ ~alttlı: do
'ahİ arzu ettikJ..ri zattır yani nanmasına mensup ıkiRus harp 
;ahsan M Rist";ir. ' gemisinin Karadenize geçme-

Son ~kara müzakeresinde sinde komisiyon Boğazlar mu
ılınmış olan kararlara göre mü- kavelesine .mugayir bir hal gör-

lngilterede fırkaların vaziyeti Devlet bankasına m 
Amele fırkası korlgresi şimdiki kabinenin racaatlardevamediy 

tehassıs raporunu verdikten memektedır. . . . . 
sonra Düyunu umumiye murah- Raporda komı8!:yon tahlıs~ye 
haslan tekrar Ankara'ya gele- rusumunun çok yuksek oldugu
:ekler ve bu rapoı;, da elde ola- n~ yazmakta .~e h~ten :vvel
ral: mccele tekrar müzakere edi 1 kine ~azar:ı~ uç ~ısli o an ~u 
lcekti. Mütehassıs raporunu ver ~~ m~ mikta~da ten~ı
diği halde Düyunu Umumiye li~ı tTe~knm etmhehkt~ı~. K9o2rrus-8 de 
murahhasları Ankara'ya gelme yın, ur mura asının 

siyasetin! tenkit ediyor Hisse kaydi için yeniden müraca 

Romanya [ Atina mektubu I Kabı.ne eden müesseseler hangileridir? 
_ ANKARA, 6 A.A. ·- Cüm- ı bankası 20,000, şirketi ha» 

huriyet Merlı:ez Bankasına his- 10,000, Aydın Demiryolları 
Kabineyi kim teşkil Yunanlstanda Muhafazakarlara sedar kaydolmak için memle-- bin, İstanbul Esnaf Ban~ 

· 1 d" Maahaza Türkiye de mevzuu bahsolan bu mesele 
mıs er ır. h kk d • . . 

hükQ ti ketimizdeki milli ve ecnebi ban 6.000, Ankara elektrik si~ 
Pdecek? me n yardım ediyor f katar ve şir.ketlu tarafmdan 5,000, havagazi şirketi , 51 

Cü~huriyeti hükftmeti son mü- a .ın a o zaman ~~p~gı ~tı~ 
zakerelerde verilen kararlara sa ~ muhafaza ettıgını bildır-

mevkii müracaatler devam ediyor. Milli Aydın Bankası S 
Konya iktısadı milli baııl 

dık olarak düyunu umumiye se- mıştir. . ATİNA, 2 (Milliyet) - U-
nelik taksitinin üçte birini ban- Komısyon raporunda 928 mum! intihabata daha vakit var. 
kaya tevdi eylemekte devam et- 929 ve 930 senelerinde Boğazlar Bunula beraber fırkalar arasm-
miştir. Bütün dünyanın geçir- d_an ı;eçen vapurlar hakkında .a- da intihabat için şimdiden ha-
mekte olduğu müthiş buhrana tıdekı malft_ınatı vermek~ır. zırlıklar yok değil Faaliyet ve 
nazaran bunu yapmak Türkiye 928 senesınde İ~bul lima· hararet var.Acaba efkarıumurni 
için ~öz tutmak hesabına büyü!c nma 1551 vap~ gelmiş ve 47~6 yede bir değişiklik mi var?. Bu-
bir. fed:ılclrlrğı ihtiyar etmek v.apurda transıt olarak ~eçmış- günkU hükumetin aleyhinde 
demektL tır. Bunların mecmu tonilitosu kuvvetli bir cereyan mı mev-

y . .. k 1 . ed 9,218,371 tondur. , Ö 1 .... 1.. ki h""k" em muza ere erm ner e 1929 . d B • !ardan cut.. ye goru uyoc u u-
icra olllllacağı bahsma gelince senesın e ogaz . M rıtuı-co mette meseleye karşı Iikayt 
Cumhuriyet hükU.meti evvelce 12·767·012 tonlu~ vapur geçmış B"'~KRE. Ş, 

5 
A.A. _ Başve- değildir. Şimdiye kadar iktidar 

.1 . 1 1 d ta bunlardan 1550 sı İstanbula uğ u vık.. • h f d M V ven mış o an rarara a mu - .. . . . , . "f nıe ıını mu a aza e en . e 
b k 

' 
k b .. akerelerin Pa ramış ve mutebaki 6028 vapur- kil M. Mıronesco nun ıstı a et- . 1 , A'""-- fırlcası h-'-''-a-

ı o 3r;ı u muz da . larak . . . .. . R Lo nıze os un ıu<ll <IAUI. 

riste değil, Ankarada yapılma- ~ra93ns0 ıt 0 • .~eçmış~r. . &:91 uzer;n~. ;m;.~ ~- ten umumi itimadı kaybetti mi? 
sı daha muvafık olacağı müta- . . tona) ~ı.ctarı e emmı- orta e .. çısı · ~ esco mus Kaybetmedi ise bile bu itimat 
leasım ileri sürmektedir. Ameli yetli. bır tezarutte 17,864, 7 5.3 tacelen Bükreşe ça~ıştır.. sarsılmış mıdır.? Şurası da bel
no1ttai nazardan bu suretle ha- tonaıa çı~ş ıse de İstandb~l li- [Romanya b~vel_rl~fM. Mit: li ki M. Venizelosu iktidar mev-

Bu meyanda yüksek mall 5,000, Akseki ticaret bani> 
müesseselerden Sosyalist Sov- 5,000 Mersin liman şirketi 4 
yet Cümhurıiyetlcri ittihadı ti- lira .i:le hissedar kaydolunııf. 
careti hariciye bankası 100,000 tardır. 
lira ile kaydolunduğu gibi Türk Diğer taraftan memid:I 
ticaret odaları namına mütera- heır ık.öşesinde halkımızın gt 
kim varidat yüzde onları olarak bir alaka .il:e bu milli müesf' 
doksan bin lira ile iştirak edil- ye iştirak için müracaatleı' 
miştir. İstanbul elektrik şirketi devam etmekte olduğu miiU 
30,000, İzmir EAmaf Bankası kattan gelen telgraflardan I 
25,000, Adapazarı Türk ticaret şdmaktadır. 

intihabat faaliyeti 
~~----_.,----~~-

Bir çok yerlerde müntehibi sa~ 
intihabatı bitti 

B 

b 

-

t • l d T manma ugrayan vapur a edi te- ronesco geçen gun ıstı a e tı. k". . . 1 928 · 'h b re 'etın mu 1asscnatı var ır. et .. .. R d an1ard ııııe gettrmış o an ıntı a ı-
kik olunacak vaziyet Türkiye- nakus e~erek 1466 ra duşmuş o~nya a son . z:ım a run cereyan ettiği günlerde de- DİYARBEKİR 6 (A.A.) - Şimdiye kada<r münteiıil 'ia 
nin malt ,-e i ktısadi vaziyeti- ve transıt vapurlar ıse 7 •966 ya ~ll b1;1hr_an kendını 50~ derece: ğiliz. Fakat bunula beraber M. . Mr. . • Birinci umumi müfettişlik mm ni intihabı ikmal edilen kaıS 
dir. Bu vaır.iyetin mevzuu da, ve çıkmıştır. ~~ırdı. Romanya hu~tı Venizelos'un umumun itimadı- İngilteırede.sı~ası frrkalar ~e takası dahilinde müntehibi sa- 231 e baliğ olmuştur. Ka.ı& 
saiki de bittabi Türkiyededir. ~r hı~ ~kım şartlar1<ı; hançten nı kaybettiğini zannetmek doğ- zamand:ın her~ bır buhr~. geç_~r ni intihabatına dün başlanmış- rın isimleri: Mıhhçcık, P3; • 

Alınacak kararlar gayet mühim Halk bilgisinin seyahati bı~ d~ !stıkraz ak:e~ti. Fakat ru olmaz. M. V-enizelos"un hüku ~~ktı:dır· İngılt'.'.1"e .. ~enuz bu- trr. İntihabat ayın onunda bite cık, Sinop, (merkez) Ma}'" ,ı 
~ . ahh muskılatı yenmek ıcın bu kafi . 1 . • "dd' b" yük hır takım muşkulat karşı- k · T k" d - ( k ) Dar•fl' oldugu cıhetlc bunun mur as - . . - . . meti a eyhınde eger cı ı ır . . .. .. .. ce trr. e ır ag mer ez , • ilesi 

!arla beraber en salahiyettar ri- Halk bilgisi derneği yaz mev ge~ştır. Petrol ve ıspirto- vaziyet varsa bu ancak şu dört s~~adrr: Bıtt~bı bu buyuk muş Kemaliyede Bayramiç, Malkara, Su llt 
ı . . . ,_ d .. .. tak" siminde bir Anadolu seyahati yu inhısar oltına almak ve bun- ta d kend" . b ili ed bili . kulatuı ızalesıne ça1ışırken ne KEMALİYE 6 (A A ) Kuşadası, Şarko··y Osını;.n1ı. • ,,. ca ımızın ya,,.ın an gorup ıp . . . F k h · 1 lık .. •v rz a ını e e r. A • • • - • _.ı: "•U 

etmeleri müza!:erelerin selamet tertıp etmıştır. a at angı ay- ~. ~rşı gostererek dig~r 1 - Parlfunento hükftmeti kadar fevkalade şeraıt altınd:ı Müntehibi sani intihabatında rik, Mudurnu, Pütü<rge, Kw· tel 
ve Für'ati namına düyunu umu- da ve hangi viliyetlere gidilece- b~ ~ti~~- daha aktetmek ~ü: müaheze eder şekilde bir ka- bulunuldu.~u da anlaşılır. lkti- reyler müttefikan Cümhuriyet deli, Maraş, (merkez}, Heıt daf 
mi\'e meclisince de muvafık gö- ği henüz mukarrer değildir. şunulmuştür .. Ro~anya milli rar kabul ederse· dar mevkıuıde bulunan amele Halk fırkası namzetlerine veril Manavgat, Yalova, K-eşan,1fi .. 1 l"d" Perşembe günü şehrimize bankası nezdmdekı Fransız mü 2 Müh" . •be 1 d d 1 fırkasını göz önüne getirince mi..+ir caada Bodrum Kavaklı 1 

ru mc ı ır. im l . bekl y n D aviri varidatın b"'t d .. te . - ım se p er en o a . ld • ,.. . . • • •(dl tek 
Dü}'Unu umumiye meclisinin ~~ .. e en e~e~ u an . a- ş u ç~. e gos .~: yı hükftmet istifa mecburiyetin bu fırkanın ~eçı~e~ 0 ugu lzmıtte can, Saray. Emet, Burdur. C tek 

d h"I ld • . 1 dalı . rulfunun talebesının seyahati 15 len rakamlarla tekabül etmedıgı d kalı p 1' d buhran takdıır edılebılır Amele İZMİT 6 (AA) Merkez kez) Seydigazi Sehdişehıt 
d

a 1 0

1.1ugu yedndı Y1° b.1:1 zHıy~ Nisana tehir edilmiştir. hakkında hükumetin nazarı dik e. bi :sad; ar ~e~htonun dev- fırkası iki seneye ya~ bir za- k .1 H nd k. ·Kandre Geb- hanbeyli t1gm' Hadım E~ ~ar. 
e mus ı 1ane a o una ı ır. u katini celp tmi b"' .. k mile resı tıp e yem mtı ap yap a- d beri . b d d H 1 aza ı e e e , • • • ıdd 

kmetimiz ise meseleyi iyi ve y ·b h E k f e ~-ve uyu . : rak Abrar fırkası kaybederse; man an ış aşın a ır. a: ze kazalarında müntehibi sani Ermenak. f ltir 
ı<at'l halletmek için en halis bir enı , a çe V a y~sta .. ta~arruf ~uzum~u ~en 4 - Bir ihtilat.. Hükftmetin buki bu m~ddet zarfrnda k.endı 1 intihabatı bitmiştir. Hepsinde GEDİZ 6 (Tel-efonla) _.. Pa~ 
hüsnü niyetle mücehhez bulunu fıdanlığı s~rm.1:1§tür. ~~~sa malt vazıye- devrilmesi için başka sebep ola- 3;rasm~a bır ~knn ehe~7~t-! C. Hal.le fırkası namzetleri se- g ü_ı müntehibi sani inti~ ıııi 
yor. Türk cevabı dahi azami Evkaf müdiriyetinin Yeni- ~e_sı ıçın daha ı><:k çok maz. Halbuki şimdiki hükftmet ıı .. ııahsıyetl~n aynldıgı gorül- çilrnişlerdir. Adapazan intihabı bitmiştir. 96 müntehibi saııııl 
mııslihane oim<ık evsaf ve şerai bahçedeki fidanlddan tevsi e- ç fstifa ,ı ;cap ~.tmekte~ . parlfunentosunda pek büyük bir du. Başvekil M:r. !4ac ~o~ld bugün neticelenecektir_ ibaret olan Halk fırkası ~ 1 • 
tini haizdir. dilmektedir. Fidanhğa Avrupa · sti ": e en. ıron~sco bi: ekserlyetemaliktir. Meb'usan ile ~rkadaşlarmın sıyasetını mu Edirnede zetleri ittifakla kazanmışlaıv li 

• - • - • . • • . . nes~ yeı;ne Tıtulesco nun yem r . d 5 h rr- kaırş tedil bulup Amele fırkasının e- EDİRNE 6 (AA ) _ Edir- Yozgatta lı Ha !ıç şırketının vazıyeti ve yerlt tohumlar zeredılerek kabıneyı. teşkil etmesi pek muh- mec ısın e 18 . ~u a ı..., ı 1 .. d h il . "tm _ • · .. ·\flB. a 
A • • • eşcarın teksirine çalışılmakta- ld" K al K l' 250, llyan meclısınde 100 e karşı s:ıs. 3:rma gore a. a _eı; gı .. e ne ve merkez kazasında dun YOZGAT 6 A. A. - ı . : lıuı 

Veka !ete bıldırılecek dır Hatta bu fidanlıktaki çam ~~~ ;:rlcatr . a~o u~ a~su 125 taraftan vardır. Böyle mü- sını ısteyen aza şımdıki ~ukft- sabah başlayan müntehibi sani tin her tarafından müntehıb!' Ve 

1. . k · · · . · . . d . ' tün arın ıştirakıle bır ka h" b" k · · h""k" . mete karşı hoşnutsuzluk goster- · "h b b k ·h t ni intihabatı hitam bulınU~ Ha ıç şır etının vazıyetı ma- servı, ve eşcan saıre en 20 hın bine vUcude etirmektir ] ım ır e senyetın u umeti . ıntı a atı, u a şanı nı aye . se\1 
liyesini tetkik etmek üzere bele- ıkilo naklinden azim bk mikda- Romanya'd!n son gel~ b ber bu intihap devresi nihayet bul- mekl~ kşlalmaı:::şd ale~te_ ~eş~~ bulmuş ve Halk fırkası namzet H~lk f':kası namzetleri ~a 
diyede teşekkül eden encümen n iki vagona tahmil olunarak BUKREŞ 6 AA _ M a T"- madan bırakabileceğini faırzet- yata a amış ~ '.1"· şagı a ı !eri seçilmişlerdir. mışlerdır. .. . . . . .,, ba 
mesaisini ikmal etmiştir. Elde Ankarada teşkil olunan parkla- tulesc kab" ' · · · . · 1 mek yanlış olur. Fakat gelecek telgraf haberlennı:ı .evelll Ame- Edirne merkez kazasile bera Ank~ra muntebı~H ıanı ı tur 
edilen neticenin lehte veya ale- ra garsedilmek üzere bila bedel edilmi

0
'tir. ıneyı teşkile memur yeni intihabata gelince; intiha- le fırkas~ koı_ıg_resım~ Mac D<; ber 17 intihap şubesinden 147 tibabatmm bıtamı /. N 

yhte olduğu şimdilik mektum verildiği gibi bunlardan bir kıs- ş .. bat ancak 932 de yapılacaıktır. nald ıkabın~~~ ten.kıt yollu hır müntehibi sani seçilmiştir. ANK~RA 5 (~A.) .-: ' 
tutulmaktadır. Netice mufassal mı da Ankara hukuk nıektebi Yunan balın programı Eğer fevkalade bir hadise ol- k~ verdıgını, sonra Mu~!~- Malatyada ~aı:a şehnnde. muntehıbı ıt 
bir rapor ile vekalete gönderile bahçesine garsedilecektir. ATİNA, 6 A.A. _ Atina a- mazsa şimdik:i. parlllmento o za- zakar fırk~sınd~ d~-~hurc~ıı. ın MALATYA 6 (A.A.) - Ma ıntıhabatı . nıhare~ buJ.ıı! ı 
cektir. .. .. jansı bildiriyor: mana kadar devam edecektit". m~. k~~~ ~eısltgınden ıstıfa latya vilayeti dahilinde münte- 13,136 rey tl<: ve ~ttıf~kla ~· 

Vekalet, bu rapor üzerinde ltalyan darulfununlulan Bahriye nazrrı Yunan bah Ve böyle bir fevkaladeliğe ma- ettıgını ~grenıyoruz. Amele fn: bibi sani intihabatı bitmiş, her F. naınzetlen seçilmışlerd'f;J 
hasıl edeceği kanaate göre şir- şerefine eğlenti ri programının ikmali ve sınıf hal verecek hiç bir şey de orta- ' kasm~akı . ayrılı~_ hareketlen tarafta C. Halk fırkası namzet yalnız Düşünmeyeliıl' 
ketin belediye hissesini tesbit e- .. • t harici bırakılan hafifi ve ağır da yoktur. Ge.lecek sene yapı- baş. gosterırke.n .dıg~~ fı~kalann leri seçilmi§lerdir. Fak 
decektir. .. ~urkocağrndan:. talyan da- gemilerin tecdidi için gemilerin lacak olan intı~abatın neticesi h:W de daha ıyı degıldır. S~n Müntehibi aani intihabatı . at... . ıı 
M. Broodbernt tayya- rulfu?~ltilan şercfıne çarş~- tezgaha konulması hakkındaki ne alacağmı şımdiden kestir- hır sene zann:da muh.~f~~ar biten kazalar .Me'?leketin re!ahn aaadet.ı ~eı.i 

• 1 • • d• ba günu akş:unı saat 9 da Tur- kanun layihasını yakmda Mec- mek ise bittabi mümkün değil- fırkasında bir çok gurültüler ANKARA 5 (AA) - Son re~n. tera~ldsı namına. ~~ 
re;ı zmıte ın t ~ocağında bir eğlen~ ~apdaca- lise v-eırecektir. Programın tat- dir. . ~ldu. Son zaıı_ıanlarda fırka r~~ iki gün zarfında isi:nl~ri aşağı- ~~t!:r~:e;'.1!::'ıar~e:~uJJı 

. ANKARAc 5 _(A.A.) - ~- gmdan ~a~ıl~nn aileı. muhte- bik müddeti altı senedir. Türk- Yun~~stan_da . ~U~huriyet ıs.~ ~r. :';lal~wın fır~nın te.~u da yazılı kazalardan müntehibi ınatı.ul!tı dahiliyeyi bilhaua bU 'ı 
\USttıralyaya .e) ahat maksadı- ce~e!erıle bııtiıkte t.eşnf etme- Yunan bahri itilafına tevfikan kuvvetlıdır. Hıç hır ıhtımal yok ~unu guçlükle temın edebilınış sani intihabatı fırkamız namzet mulatm idhal edilenlereı ni.beteO ~a 
le uçarak İstanbula gelen ve İs- len nca olunur. Elbıse serbest- pro...,.,.m evv-"emirde T"" k" tur ki mürtecilerin tekrar ikti tır 1 . k t"l hi ba iyi ve daha mllkemmel oldu~ l< 

b ld h . d . ..--- .,, ur ıye- - · , eruıe rey verme sure ı e - . "ba ala L lh ed ıc•· lı 
tan u an ı:eya atıne evanı et- tır. ye teblı"ğ edı"le kt" dar mevıkiine gelmelerine im- Lord George un ahrar fırka- b 1 nazarı ıti ra ra .. tere er e 

k .. 1 k d . ' ce ır. . . .. tam u mustu·. TUrk . ~a . . f brikal ımııd' I• 
rı:e uzere .ı<-re ete en .ta.yyare M. Gourgerot nun Yunan futbolcularile kin veri~in. ~diki hükftme- s~ da kolay bır vazıyette degıl- .. . butıtttir~enmız a ar ~ 
cı Broodbe.nt, tayyaresının mo k f I .. tin mevkune gelınce M. Veni- dir. yardımcısı olmak mevkime gır- 1nta da D Z tiflıl 
t?rüı;e arı.;: ol_a~ bir. sak~tlık n.e on eransı yapı an muzakerat zelos"u sarsacak ortada bir şey LONDRA 5 (A.A.) - Mü_s- di~i~den dolayı muaheze eyle- nu ve E:=~r,fab.=·nn~: M~ 
t'.cesın?e 1;.-,:mtın ~-ıı~alı ç-arbı- Profesör Goübrot tarafın- ATİNA S A.A.) - .. Yunan görülmüyoc. takil A~ele __ fırkasının senelik mıştır. çimentoıu_nu ~dı~ taköiı4 
~ındekı Yagcı!ık koyune ınme- dan çarşamba günü saat beşte takımının maç >'.aP~ uzere İs 1 kongıcesı dım ~carbo~ough'de . LONDRA S .(A.A.) - M. hem. vez~I milliye~~ if.• , ~ 11 

ge mecbur o!:nu!jtur. Darülfüııün konferans salonun- tanbula hareketı ıçın Şeref Be- h .1 I" .h toplanmıştır. İçtımaa nyaset e- Wuıston Churshill, muhafaza- de mena~ıı phaiyemızı.temın ·~ 
Mum'!ileyh, tayyaresinin ta- da frengiden tehaffüz ve vika- yin yaptığı müzakerat henüz ne ilk ta Sl ayı ası den M. Maxton, Mac Donald karlar fırkası reisi M. Baldwine !uruz. Zıra .A .s!an. suni_Portlatı 1 

. . il ld"" T db" 1 . h k d b" '- . -" . . . h ·ı· T .. k k . 1 . . . k" "ğ" . b" k .. d k f ka mentoıu daıına mlltecanıs ve soıı ..ıı mırı e n.K"-:;gu. u~. ~~~e, yete ır en a kın a ır ... on- ticcıenrne?1ıştır. llk ta sı ın ur ~e teplenn kabınesının ta ıp ettı. ı sı~as.e- ır ~e tu? g'?n ~r<:ı:_~ ır .m~ rece mukavim olup cina itibarile v 
120 bevgırlık Jıbsı motoril 1le ferarıs verilecektir. Konferans . Mumaıleyh, bu hafta zarfın- de olması hakkındakı kanun 1 te itiraz etmi!l, bu kabıneyı bıl- mali komıtesı reısligınden ıstı- radan ithal edil~n herhangi ,.,,rr 
mücehhe:>:dir. serbest olacaktır. da İstanbula hareket edecektir. dün vilayete bildirilmiştir. 1 hassa muhafazak~r fırkanın bir fasının kabulünü ırica etmiştir. çimentolara faiktir. / 

- . 
Haftalık edebi musahabe: 
Halil Halidin hayalı ve eseri 

Halil Halidin bugün sonuna var
mış olan hayatını düşünerek sima
sını hafıza:nızda ihya ettiğimiz za 
man · onun hususiyetlerini teşkil 
eden sıfatlarla bizi ona cel'Jbeden 
meziyetlerin hu ömrü nasıl yoğur
muş veona şeklini vermiş oldukla
rını ;:ınlar ve bu hayatın ondan ka
lan en canlı eserolduğunu .görürüz. 

Halil Halit, bilhassa, hürriyete 
muhip ve otoriteye taraftar, müba
riz ve çekiıır,en, ha!Qk ve titiz, ilim 
ve fazilete meftun fakat san'atkar 
ve !'ilir değil, yazıcı ve hoca yani 
okuyup ögrenmek ve bildiklerini 
yazq) öğretmek ihtiyacile doğmuş 
bir misyoner tabiat fakat sözünde 
telükat ve k'1leminde cazibeden 
ma!ırum, vataıı hissile mesbu, mil
liyetçi, az!mkar, sebatkar, halis bir 
"efc:ıcli., -sclabeti ile muttasıf tir 
şah~iyetti. İste bütün hüvivycti bu 

sıfatlarla hülasa edilebildiği gibi 
bütün hayatı da hu hasletlerin mah 
sulüdür. Ve onun asri eseri silinti
ler, tashihlerle dolu olan bu atıl
gan ve perişan hayatıdlf. 

Halil Halit kadim Çerkeş Şeyhi 
ailesinden, 1868 de Ankarada doğ
muş,tahsilini İstanbulo ·· Hukuk 
mektebiruie rkmal etmişti. Sarık 
sany.cml.u. Oldukça muntazam bir 
Şark ve İ•lamiyet kültürü iktisap 
etmişti. Bu, sonralan gaııp kültü
ründen istifade edince kendisine 
çok yaramı§, bir taraftan lisanına 
kıymetli bir vokabüler kazandır
mış olduğu gibi,diğeır taraftan da 
garbın hakkımızda, dinimiz ve 
~ark hakkında beslediği fikirlerde
ki yanlışlıkları ve hunlara ne ce
vap verilebileceğini öğretmiştir. 

Halil Halit Efendi ta o gençlik 
zamanında ilim ve hürriyet iste-

)l'Or, yazmak isteyordu. Burası ona 
sükutu ve samimiyetsiz sözlerile 
tahammül edilmez bir muhit gel
di. Bir adaya hapsedilmiş Namık 
Kemalin hatırası kalplerde canlı 
idi. A'bdülhaık Hamit Londranın 
sisleri içine bürünmüştü. Bu, Ah
met Mitihat Efendinin bir münkir 
tesiri yapmı~lduktan sonra şimdi 
lbir alim tesiri yaptığı devirdi. Mat
buat alemini Sait Beyin, Muallim 
Nacinin,Recai zadeEkremin, Ebüz
ziya Tefikin isimleri dolduruyor
du. Halil Halit ık.endini muhitine 
'karşı haıklr ve mütefevvik hisset
mekle bu muhiti biraz istihfaf et
meğe mütemayil kalmıştı. 

Halil Halit buradan kaçtı. En 
evvel, Paris ve Cenevre ile birlikte 
ilk hü.-riyetçi Türklere makar ol
muş olan Londraya kaçtı. Orada 
Salim Farisin neşretmekte olduğu 
"Hürriyet,. gazetesine namt müs
tearla yazmağa başladı. Abdülhak 
Hamit hatıratında kırk yıllık dos
tu Halil Hali tten uzun uzadıya balı 
scder. Sarayın daveti ve şairin de
laletile Halil Halit bir müddet son 

ra İstanbula dönmüş, Adliyede bir 
memuriyete tayin edilmişti. Fakat 
on sekiz gün sonra tekrar fikrini 
değişirdi, tekrar Londraya kaçtı. 
Ve bir müddet sonra Abdülhak Ha 
mitle Londrada tekrar hulustular. 

İngilizler o zaman da bizf m pek 
aleyhimizde idiler. Bizi barbar te
lakki eden bir hükumet ve onun te
siri altında kalan bi: efkarı umu
miye vardı ve bu zamanda Cam
bridge darülfünununda asil, zeki, 
ve çalışkan bir İngiliz, Mister E. J. 
Gipp Türk edebiyat tarihini tedris 
ederek Türk irfan ve medeniyetini 
iyla ediyordu. Mister Edward G. 
Browne kendisinin hem dost hem 
muaviniydi. Abdülhak Hamidin 
Mister Gipp'e takdim etmiş oldu
ğu Halil Halit te onların yanında 
Camhridge d21,ülfünununda 30 İn
giliz lirası maaşla, Türkçe mual
lim muavinliğine tayin, olundu. 

Halil Halit Londrada 16 sene 
kalmı~tı. Yazılarının bir kısmı is
tibdat aleyhine olan neşriyatımı
zın v,;: "Jön Türk,, !erin edebiyatı
na d:ı·hil olduf(u _e-ibi bir b3mı ıfa 

• 

==·. 

hukukumuzu garp cihanına karşı 
müdaf ... mahiyetindedir. İngiltere 
de Türk düşmanlığı aleyhine bir 
takım neşriyattır vr dünyı:.daki İn
giliz cihangirliği aleytarı cereyan 
edebiyatında yer alır. 

Halil Halit Londrada İngilizce 
olarak 1903 te "Bir Türkün jurna
li,, , 1904 te "İngiliz Türkofobisi 
üzerine bir tetkik,, ve 1907 de "Hi
lale karşı salip,, ünvanlt üç eser 
nC-')retmişti. 

Gene meşrutiyetten evvel "Ce
zayir hatıratı,, ünvanlr seyahatna
mesi 1906 da Mısırda İçtihat mat
'baasında ve "Hilal ve salip müna
zaası., ünvanlı büyük eseri 1907 de 
gene Mısıırda tabedilmiş, bu kitap 
Arapçaya ve Hindistaniye tercüme 
edilmişti. 

Meşrutiyetin ilanından sonra 
İttihatçılar nezdindeki iübarı ma
lil.m olan Sait Halim Paşayı Mısır
dan tanıyan Halil Halit memleke
tine dönmüş ve Ankara Meb'uslu
ğuna intihapt edilmişti. Cambridge 
tc terketmiş olduğu kürsl kendisi
ne bi·r şöhret temin ediyordu. Tek-

rar matbuata intisap etmiş, yevı;, 
Serveti Fünwıa yazınağa başlatfl .j 
tı. Bosna Herseğin Avusturyaıya 1 

hakmda memlekette hasıl olan fı' 
yecana tercüman olarak gaıf 
"boy.kot,, kelimesini ilk defa ort' 
ya atmış ve halkı bu fikrin arkası' 
dan yürütmeğe muvaffak olmuŞ~ 

Fakat Halil Halit ilmıin sanil1; 
ne. bir nevi rütbe şeklinde bir se; 
hiyet bahşetmiş olmasını" iste 
kendisine ilimdeki eskiliğinden 111, 
tevellit bir paye göriir ve bıl~ 
müsteniden haklı bilinmek arzı! 't 
derdi. O zamanki Osµıanh muh1~ 
pek karışıktı. Halil Halidin bt~ ~ 
gati mefkut olquğu gibi !kale 
ateşin ve cerbezeli değildi. Te~ 
rünü mavi gözlerinin hüznü ile ı · 
ederek sustu ve mecliste bir 1es 
icra edemedi. j 

Bir müddet sonra Bombay 1ı$tii 
ı;ehbenderliğine tayin edildi. f{Şıl' 
Halit imzası İngiliz mabtuatı~ 
az çok tanılmıştı. İngiltere lı 
nıeti onun Hindistanda bulun~. 
smı istemedi ve Halil Halide ~f;. 
rudan doğruya meşgul oldu. :Nı 1 
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~ onu göndermiş olan Sait Ha
l~ Paşa, bilmem neredeki isteme
diğimiz bir İnıg.iliz konsolosunun 
tebdiı edilmesi mukabilinde onu 
llıemuı;'Yetinde:n geriye çağırdı. 

Halil Hal itte bi..- muharrir tabiat 
ve seciıyesi ~ı. . ~alemi en genç 
Yaşındanıberı ken<lısınce şahsına iti 
llıat etmek için lüzumunu hissetti
~; bir silah ve bütün hayatı müdde 
tince de kendisine yarayan bir des
te\{ olmuştu. Tüııkçe ve ecnebi li
$anlarmdaki gazetelere bir çok ya
'ı :Yamııış olduğu .gibi_ kitap v.e risa
le~ri ecnebi lisanlarına en çok ter 
ciirne edilmiş veya doğrudan doğ
·~:ıra o lisanlarda yazılmış muhar
•ır~erimi.z<len biridir. Ye_ bu .. ese~ler 
(~ıraz para olmak ümıdıle •· Maışe
tırnizi istihsal" "Her giinkü haya
~n iktısadiyatı' g~bi Ingiliıceden 
'er ·· " berta ttiıne tti. - · b" iki' kitap -' af .. e gı ır . . . 

Cdılıııse) Türkçe veya In.gılız-
.,:· l\.hnan-ca, Fr~sıı:<:a yazılmış 
t2'a tercüme edilmis olsun hep va 

Başvekalet kalemi 
mahsus müdürlüğü 
ANKARA, 6 - Hariciye 

kalemi mahsus müdürü Vesat 
Bey başvekalet kale~ ~ah;ms 
müdürlüğüne tayin edılrtı. 

Urfada kurtuluş 
bayramı 

URFA, 5 - Urfanın kurtu
lus O'tinÜ olalan 11 Nisan yıldö
nÜ~ü münasebetile yapılacak 
tez<ıhüratla merasim: ic;in hazır
lıklara başlanılmıştır. 

Zeki Nebil Bey 
Türkiyenin Moskova sefare

ti başkatibi Zeki Nebil B. mezu 
nen şehrimize gelmiştir. 

'Jii(IOOll;# \1Q 
Y alovada bir cinayet 
Baltayı indirdiği gibi değirmenci-

nin kafasını uçurmuş ! 

Nurullah Esat Bey 
Konsorsiyom icra komitesi 

reisi Nurullah Esat Bey Anka· 
raya gitmiştir. Nunıllalı Bey 
çarşamba günü şehrimize avdet 
edecektir. 

A 

Adil Bey acentalardan 
malumat aldı 

Yeni kambiyo borsası komi· 
ser vekili Adil Bey dün borsa 
acentelerini kabul ederek kendi 
!erile uzun müddet görüşmüş-

Yalovada Hidayet efendininlmedin pusuya düşürülerek öldü tür. 
değirmeninde müthiş bir cina- rüldüğünü yazmıştık. Katiller Adil Bey acentelerden baZ1 
yet olmuştur. İstanbul jandarma kumandanı malumat almıştır. 

Yıı.lovaya yarım saat mesafe- Hü~e0:ı Hüsnü Beyin takibatı • 
de Hidayet efendinin değirme- n.etıcesın~e ~akalanrnıştır. Ka- Pıyasamız Rus-Japon 
nini İbrahim oğlu Adem ve hem ~ller aym çıftlık~e Ama~ut Şe- rekabeti 
ciresi tutmaktadır. Yanlarında nf ve Rız~clır. Cınaye.~ bır ka-,... d J bet Muhtelif piyasalarda, mııh
da Etem oghı Ahmet çalışmak- ın a g~yrı meşru munase . ~e'ı"f sahalarda devam etmekte 
t d meselesınden çıkmıştır. Katıl- r :ı 
a rBrunl. d 

1 
k !er Adliyeye teslim olunmuştur. olan Rus - Japon ticari rekalıe-

ar arasın a a aca me- 14 d b' k ti yavaş, yavaş tesirlerini İstan 
selesinden kavga çıkmıştır. Ah- Y.aşın a ır iZ bul piyasasında da göstenneğe 
met kızgınlık ile"baltaYl yaka- kalbıne kurşun sıktı başlamıştır. 
ladığı gibi Ademin kafasına yer Dün gece Sultanahmette bir Ruslarla Japonlar mııhtelil 
Jeştirmiş ve başını yarmıştır. intihar vak'ası olmuş, Yıldız is- nevi eşyalar üzerinde yekdiğe
Adem ölmüştür. Katil Ahmet minde 14 yaşında bir kız kalbi- rile sıkı bir rekabet yapmakta-
yakalanrnıştır. ne tabanca 6ıkarak intihara te- dırlar. 

Çiftlik kahyasını vu~ şebbüs etmiştir. Aldığımız malumata naza 

1 kal d Yıldız ifadeye gayri mukte- ran Japonya rekabeti kolaylaş-
ran ar ya an ı dir bir halde hastahaneye kaldı- tırmak ve daha ucuz fiatle mal 

Ambarlı köyünde Angurya rılmıştır. Tahkikat yapılmakta çıkarabilmek için şarkı karipte 
iftli-inde "ftlik kahyası Meh- dır. 1 L;r merke'-' teşkil edecektir. 

Haıl·ı Halit İstanibulda 1326 da Fransız matbuatında da bir hayli zım g ıyordu. Bu zalhmetli işi de muallimliğine nihayet verdiler. Bir 
"F tanılmıştı. O bütün hayatı müdde- deruhte etmişti. Zaten hayatına C'V ve bir aile hay<rt ve rahatı ihti-

tarihl bazı bahisleır hakkında u- tince hazırlanmış olduğu fikıirleri hatime veren hastalııkların başlan- ya.<:ile yeniden evlenmişti. Yazdan 

Halil Halidin yazıldığı zaman 
canlı olan eseri vatanın mütehav
vil hayatının yevmi meselelerine 
bağlı kal<lığı ve hülasa aktüalite· 
ye tii:bi olduğu cihetle geçmiş his· 
sini veriyor. Onda noksan olan, 
çoğumuzda olduğu gibi, edebiyat
tı. Eğeır edebiyat için daha hassa~ 
olsa ve müdafaa ettiği fiıkideri da
ha klasik ve derin bir kültür ve da
ha cazip bir kalemle yazsa bugün 
irfan haya'tımızda daha payidar 
bir isim ve daha müessir bir eser 
bıraıkmış olurdu. Fakat biz ki onun 
hayatının hep ...atan menfaatleri
nin müdafaasına vakfetlilmiş oldu
ğunu gördük, ona hürmetimizin bu 
esbabı mııcibesini söylemek vazi
femiz değil midir? Halil Haliıt asıl 
muası.rlarının şehadetine mazhm· 
olınağa layık bir mücahittir. Bu 
bildiklerimize nasıl şehadet etmek 
itrtıemeyelim ki vatan muhabbet ve 
hizmetine mevlmf geçen hayatı, bu 
en samimi, müeS6İr, ve perişan ese 
ri de bııgün hitam bul11yor ! 

suli mütenevvia,, iinvanı altında simdi büyük bir teessürle müdafaa ,gil!Cı olan :ı:atüloemi de böyle bir pek az bir para getiriyordu. Halini 
dört küçük risa:le ve Balkan muh~ ederek Türk hukuk ve irfamıını gün kapmıştır. Zavallıya bu kon- biraz düzeltmek: için yeni bir takım 
rebesi srrasmda Mısırda, Arap~sı- krymetli bir mümessil ve müdafii feranslardan ri)"ade sonra maruz projeler tasavvur etliyordu. 
le birlikte olarak, "Arap ve T.ur~,, olmuştu. Yüksek ve kibar manasi- kaldığı aıcip ve garip sualleri din- Bazı konferanslar vermek iç.in 
ünvanlr bir eser daha neşretmıştı. le bir propagandacı, ıbir mücahit. !emek güç geliyordu. Bunlara mü- Amerikadan davet edilmişti. Ma-

Umtuni ·harp esnasmda ~iman- Ve bu sıfatla hükfunetten bir yar- ess.i:r ve müskit cevaplar buluyor, aarifi rahiyesini temin etlemediğin 
giderek n-eşriyat ve mudafaa- dım da görüyordu. fakat kızıyordu. den gidemedi. Bütün bunlar dama 

i:zıa devam etti. la191.8 d~. !~~1~~ Mütareke devrinin orta:sına doğ- Esasen bütün bu işler biraz fah- neviyatını kıny.ordu. İngiliz gaze-
"Bazı Bedin maık atı,, un ru vatanına döndü. Müca!hede ha- ri kalıyordu. Halil Halit ırefikasm- telerinıe bir ta!kım makaleler gön.-
makale mecmuası ve aykm'~~ıı~~~~ yatı devam. e~iyordu. H'.1l'biye dan ayrılmış, tekraır Beyoğlunun dererek, Hindistana gidiıp konfe-
fmda A!ımanca olara . a . mektebinde Ingılızce muallım! ve kiral:lk oda ve pansiyon hayatına ranslar verecekti. Bu işi tertip et-
mizın tehlikesi,, ünvanh bır nsale İlfrlıiyat Fakültesinde Mileli İsla- düşmüştü. Duıvarlarında biraz dağ mek üzere iken hastalrk ve ihtiyar 
neşrettı. . . miye menşei tarihi müderrisi tayin mk ve seyyah hayatını İngilteıre- !ık yakasına yapışıp bir çok ümit-

Mütareke senelerinde Isvıçreye edilmisti. Bazan gazeteler de ma- d~, Mısırda, Cez~yirde, Çölde, Hin !erini kırınca Halil Halit ağladı. 
geçti. 1919 da hem Fransızca he~ kalele; yazıyordu. 1341 de, telif o- dıstan<la muhtelMf kılık ve başlık- Artık vücudü pek yıpranmıştı. Ge-
I11gilizce olarak "La T~c~hobıe !arak "Türk hakimiyeti ı:e İngiliz !arla çıkartmış olduğu fotografları çen sene yazın Çamlıcada bir yer 
des İmpenalistes Anglais,! u~~an- cihadgirliği,. ve 13~3 te . Iı:_gilizç~- m astığı bu odalarda akşamın yal- tutmuş, hava ııebdilini orada geçi-
lı ve aynı sene zarlmd.a Ingılı~ce den biiy:ük bir "İntışar~ Is~ı:ı tan- mz saatleri acı geliyordu. Bütün bu ren kadim dostu Aıbdülhak Hami-
"İngiliz Mesai fırkası ve Şark:?~- hi tercümesini ıabettmnıştı. faaliyet neye müncer olmuştu? din komşusu olmuşut. Kışı İstan-
vanlr iki eser neşretti. Türklugun "!stanbulu gezmek için gelen Kendisini takdir eden, sa<hlt dost- bulda geçirmek pe'k tehlikeli ola-
vaırlığını ve hukukunu müd~aa seyyahlara, daha onJ~r. vap~an !arı 11aır mıydı? Hak vermeyen a- cağından Mısrra gitti. Fakat zaafı 
için yazılmış bu =lerin h~psı A- ı;~kmadan evvel, İ11ıgılız~e bı~ ta- damlarla mücadeletlen artık bık- ve hasıtalığr ar.ttığmdan döndii, ge 
rapça, Hindistani v~ P:;~ h~l;İ kµn kon[eraııslar vennesı tek~ıf e- ıruştı ve .ya~lanmıs vücudii bu öm- çen Cuma günfi fstanbula Liilcli-
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A srrn um desi "Milliyet" tir 

7 NİSAN 1931 
l::>AREHANE - Ankara caclde.t 

oı 100 Tel,..f aclneiı MllliJ•t. ı .. 
nbul 

Telefoa numaralan• 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERİ 
O Türkiye için Hariç lçlıı 

3 ayiılt 400 kunıt 800 kuruı 
6 .• 750 " 1400 • 
2 .. 1400 • 27CW> • 

Ge!en evrak geri verilme• 
Müddeti seçen nüıhalar 10 kurut 

ur. Gazete u matbaaJ'• ait iti• 
tin n iidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
. ııhul etınez. 

Bugünkü hava 
Dun en fazla hararet 9 enaz 5 
di. Oupjn rozgAr hafif ruzr;ar ve 
le.ismen bulutlu 

Talihten şikayet meselesi 
- Fıransızcadan -

Bundan kaç sene evveldi bil-ı mıştı. Yoksabenimle eğleniyor 
mem. Bir kere görüştüm. O za muydu?.. Hayır, bilakis pek 
man benim gibi bir adamdı. La- ciddi söylüyordu: 
ıtın zararsız bir genç ki halinden - Herşey var. Pa'!'a .. Scnna 
şikayet ediyordu. O zaman ara- ye.. İt yoluna konmuştur. 
mızda bir samimiyet hasd ol- Yıalmz bir admn laznn ki şirke 
muştu. Şimdi tekrar gördüğüm te sermaye koymuş olsun .. Öy
zaman beni tanımadı mı bilme- le göriinısün. .. 
yorum. Yoksa tanım~azlığa . - Fa~at ~a ~~i~ etti;~
mr gelmek istedi? .. Fakat ben nı~, şey bır ~evı hıleli q de~~l 
onun selam vermesini yahutta mı. .. Yaırın ış mahlremeye du-
büsbütün başını öbür tarafa çe- şerse?·· . . . 
virip gitmesini beklemedim. Ya- .. o ıhalınden emın bır adam 
naştım. Kim olduğumu söyle- gıbı: M ak . . ded' 
yince: - er etmeyınız, ı, 

- Evet, evet, dedi, kaç sene ~ şe~ ıkanuni şekilde cereyan 
dir biribirimizi gördüğümüz yok yor .. 

ls ? - Teşeklrur ederim, dedim, 
nası Smı~ ·· b" 'd' S . . cebimdeki on frankla sermaye-

- esı ta ıı ı ı. onra gıt gı- d ı·· - et d 
d dah 

· - .. .. k ar ro u oynıamaga cesar e e e a samımı gorunere : 

Bilmecemiz 

tll••C••l:zln hall.,/ll•ll 

'"'" 1 t • ' • 6 ,. • ' 10 1 
1 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: sı Galata küprü 

B~ı B. 2362 Şube Acenıeıl : 
Sirkeci 1ı[ilbUrdu zade hanı 22740 

AYVALIK SÜR' AT 
POSTASI 

( Merıln ) nparıı 7 Nisan 
salı günü 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçillı:· 
kuyu, Edremit, Burhaniye. 
Aynlığ'a kftllı:acak , dönilştıı 

· Altınoluğa da uırayacaktır. 

Gidiş ve gelişte Gellbolu 
için yük alınmaz. 

Mersin postası 
( Çanakkale ) vapnru 1 O 

Nisan cııma fO da Galaıa
dan Çanakkale, lzmir, KüllLi~. 

Bodrum,Rados,Fcıhiye, Antalya, 
AlAlye, Mcrsin'o kalkacak 
dönuşce Taşucu, Anamor, 
Finike, Dalyan, Marmaris, 
Gelibolu'ya da uğrayacaktıt 

N 1 d d. h' mem .. - ası tanımam, e ı, ıç Ç:ı'lcaııken arkamdan seslen- ı 
unutur muyum?.. Nasılsınız? .. di: 

Azimettc Çanakkale için 
yük ıtlınmaz. 

" Musiki ahlakı İşlerini~ iy_i gi~iyor mu?... - Dostum, talihinizden şi-
•• " , • , ~enım ışlerım?. Ne so~leye- tı:ayet etmeğe hiç bir hakkınız 

mulayım}eştırır,, cektım? .. Orta.de~ece.de hır ay- -01madığmı anlıyorsunuz yal •• 
Cuma günü havanın bir has- lıkla kaç senedir bır tıcarethane , .. 

tahane yüzü kadar soğuk oluşu de ~lışIJ? duruy~rum. K~rş~- Mettenlıler musa~akası 
beni barsak gibi dar ve uzun daki eski tamdıg~m elbısesın- I' 
Be oğlu caddesinde uzun müd- den tutunuz da hfil ve tavruna 
de{ gezinmekten men'etti.. Bu kadar ~ek başka ~ul~~· Ar~- Almanya - Avusturya 

itilafı 
gezintilerden benim istifadem mızdakı fark hay.lı buyuk.. Bı
çoktur. Bir kerre kahve parası raz da sıkılarak · 98 inci haftanın üçüncülüğü
v~ istihlak masrafı olmaz son- - Ben hep oradayım, de- nü Galatasaray lisesinden 633 
r~ insan biraz hava alır ' daha dim, vaziyetimde büyük bir de- Adil Muzaffer B. kazanmıştır. 
sonra da bizim halk i~inde şık ğiş.ikl~k y~k. Bilmem ki.: ~en Yazısl şudur: 
ve güzel olayım derken tuhaf talihsız bır adamım. Şımdıye Bu hafta ga~etenizd.~ .inti~~ 
olanlan görerek ibret almak... katla~ .. :. .. . . .. e~en.~abe~lerın en mulıimmını 

Bütün arzulanma rağmen Sozumu kestı. Dıkatle yu- hıç şupheı;ız, Alınanya ve Avus 
soğuktan kaçıp "Ambasadör" züme bakarak.: . . t!1~ya ile F_:ansa ara.:ımd~ ih-
ismindeki çayhaneye girdiğim - Yanlış fıkır, dedı, muvaf- tılafın aldrgı son vazıyettır. 
zan1an, sakin ve durgun bir ta- fak olmayınca daha doğrusu mu Bundan on gün kadar evvel 
kım iıısanlann muzika dinliye- vaffak olmağa çalışmayınca hep Almanya Avusturya ile bir güm 
rek çay içtiklerini gördüm. Ben talihi itham ederiz.. Bundan rü.~ muahedes_i . ~t~tmek için 
de bir çay içtim .. Böyle yerler- vazgeçiniz. muzakeTata gırı_şmıştı. . 
deki halk için biribirinin yüzüne Sonra düşündü. tekrar beni Bu .~ua.hed~nın esası ıki dos-
bal·maktan başka eğlence olına baştan ayağa kadar süzerek sö- tun bırı bırlerınden gelecek o
dıgından ben de etrafnndakile- ze başladı: lan mallardan gümrük almma-
rin yüzüne, suratına, üstüne ba- - Bu sefer olsun talihten şi- mas~.dır. . .. 
şına bal:arak tahminlerde bulu- kayct edemezsiniz dostum!.. . Boyle bır fikır daha .evveld~n 
nuyordum.... - Ne gibi anlamadım. bııı: çok ~.emleketler ıle tatbık 

Kendi kendime: - Çünkü talihinizle işte şim- edılmek uzere Fransa tarafın-
- Su Yahudi olmalı öteki di karşı karşıyasınız da on- dan da düşünülmüştü. Fakat 

matla~ muhakkak Erm~ni. Ade dan... bunun Alınanlar ile Avusturya
ta bıyıklarını bükecek .. Beriki Benim hala bir şey anlamadı- ltlar tarafından tatbiki Fransa
göz\ü!dü pis bıyık herhalde ğımı görerek ilave etti: ya iktısadi cihetten ziyade si
Rum; elinde rumca gazete var! - Çünkü bana sizin gibi ça- yasi bir birleşme olduğu zannı-

Falan filan! Başka yapacak lışkan,ciddi,tecrübe ve malfunat m verdi. Bu itilafa mani olınak 
sey olmazsa bu bile adamı eğ- sahibi bir arkadaş lazım.. Be- istedi ve böyle bir muahedenin 
lendirir. Bir kerre tecrübe edin- nimle beraber çalışmağı kabul Avusturyamn serbestisini kay
de bakın! ederseniz muvaffakıyet ve bettireceği ıiçin 1922 muahedesi 

Vakıa ben bir defa bir hacıyı servet yolu önünüze açılmış ne mugayir olduğu fikrini ileri 
Yahudi zannederek yanıldım olacaktır. sütıdü. Diğer taraftan İngiltere 
amma o binde bir olur. Elhasıl Ben bunun nasıl olacağını Hariciye Nazırı M. Hendersonl 
efendim böylece vakıt geçirir- bir türlü anlayamamıştım. ihtilafın cemiyeti Akvama ha
ken bir de ne göreyim? İstanbu - Hem de, dedi, size bir hiz valesi fikrini ileri sürdü. Alman 
!un şık ve benam yankesicilerin met etmek isterim. Aramızdaki ya ve Avusturyanm bu fikri ka
den iki tanesi kol kola salondan eski dostluk.. bul etmemeleri vaziyeti büsbü-

• içeri girdiler .. ve orta yerdeki Sonra lbeni yazıhanesinde tün gerginle•tirmiştir. 
masalardan birine oturdular.Eh buluşmak üzere devrisi gün i - Bugünlerde Almanya ile F-
ne diyebiliriz? Yankesici çay iç çin çağıtıdı. ransanın vaziyeti harbi umumi-
mez, yankesici muzika dinlemez Gittiğim zaman kendimi pek den evvelkine çok benzeyor. 
diye bir kanun yok ya! Olsa bi- mükell.ef döşenmiş, bir kaç u- f R T İ H A L 
le kim:n aklına gelir öyle şıka- şaklı bır yazıhanede buldum. 
damların yankesici oldukları!... Ben biraz srkılımş olacaktım ki 
Aıa amma aldı beni bir merak elini uzatırken: 
ya gardropta duran bizim palto- - Şöyle oturıunıız, dostıım 
ya el atarlarsa! Cuma olduğu i- dedi, şöyle ... Bana yakın bir 
çin yeni Ş3pkamı da giymiştim. yere .. 

Arnavutköy Maliye şubeoi 
kazanç k;\tibi Riza ~:fendinin 
rcfiknsı ve Bedii Beyin valide· 
!eri Emine l lanım, Ortaköyde 
Yeni mahallede Cedit l"urun 
soka~mdaki hanc:;inde irtihal 
etmi~tir. Cenazesi Eylip Sultan. 

•••l•lrJl•lıl•scl••I 
Soldan safa: 

ı - Gök (4). Sinirler (4). 
2 -Nota (2). Bağışlama (2) 
3 - Duman izi (2). Nota 

(2). Su (2). Nota (2). 
4 - Baş (3). At kundurası 

(3). Kabahat (4). 
5 - Bir göz rengi (3). Bir 

adet (3). 
7 - Caka (3). Rabıt edatı 

(3). 
8 - Sandal (3). murekkeple

rin iç.inde idi ( 3). Etajer 
(3). 

9 - Yuva (2). İstifham (2). 
Beyaz (2). Yaşa (2). 

10 - Nida (2). Yemek (2) 
11 - Mektup (4). İnatcı(4) 

Yukardan aıağı: 
1 - Bir metep (4). Kibar(4) 
2 - Şart edatı (2). Zaman 

(2). 
3 - Yet (2). Nota (2). No

ta (2). Nida (2). 
4 - Sahip olduğumuz şey 

(3). Lakırdı (3). İsim(3) 
S - Valide (3). Rabıt edatı 

(3). 
7 - Bir erkek ismi (3), Yap 

mak (3). 
8 -Kulp (3). Tüy (3). Dem 

(3). 
9-Bağışlama (2). Nota(2) 

Erkek (2). İşaret sıfatı 
(2). 

10 - Ap (2). Yemek (2). 
11 - Bir Rum ismi (4). U

fuklar (4). 

ORIENTMARE 
AGENZIA MARITlMA lTALIANA 

ltalyan bandıralı ( EMILIO MO
RANDI ) vapuru 8-11 nisana doğ· 

ru limanımızı muvasalet ve Marsil
lya ve Cenı>1·1 için cşyayi ticariye 
tahmil eder.ektir. 

lralyan bandıralı ( FEDERAZl
ONE ) vapuru 20-24 ni<ana doğru 

limanımıza mm asalet ve Marsilya 
ve Cenova için eşyayi ticariye tah· 
mil edecektir. 

Galatada 
Frtngian hanında 3 üncil katta· 
klin accnıalığına müracaat. 

Fazla talsilılt için 

Telefon Beyoğlu: 2147 

Trabzon İkinci P. 
( Cünıhuriyet) vapuru 9 

Nisan perşembe ak'ismı Galata
dan lnebolu, Sinop, Samsan, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'yıı kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Po!athane 
Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sirop, lnebolu, 
Zoıı~lıldaıtn ıııtravacaktır. 

TA VIL ZAOI:. V Al'Ul{LARJ 
Muntazam Ayvalık PostHı 

... v~u~}!!~et F ~ akşamı saat 17 

de Sirkeciden hareketle Gelibolu 
Çanakkale , Küçiikkuyu, Altın

oluk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet edecektir 

Yolcu bileti vapurda da yerilir. 
Adres: Yemişte Tavfüade 

lbraderler telefon lstanbul 221 O ................... ,. 
Yelkenci vapurları 
Karadeniz po3ta31 

Erzurum vN~s:': 8 

ÇARŞAMBA 
günU akfamı 18 dı Sirkeci rıhtı· 
mından har<ketle ( Zonguldak. 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize) iske· 
lelerine azimet ve avdeı edı 

cekıir. 

Tıbillt için Slrkecldı Yellı:ınıl 

hanında klla ıcenteılnı mllra· 
cut Tel. lstınbul ısıs 

DUYI_;~; LEVANT Ll:\l Y ~, 
Ilamburır, lJreı:ıı 1 Aııverı, 
ı ,tanbul ve Bahri Siyah ıra 

sıııda aıimet ve ıtTdet ınuntıı, 
zam postuı: llamburg. Brem 
Stetin, Anvers ve Rotar.taın 
dan liır.anımııa mııvasalatı 
beklenen 'arıı-:ar : 
ı\lhania vapuru 8 Nisana dojtru 
AUmnla • 1 ı • • 
1 mbros vapuru 19 Nisana doıtru 

Morca ,. 20 • ,, 

Gözümü diktim ı~apıya! Herif- Sonra anladım. Zenğin olına 
!er çıkarsa ar!{alarından gardro nın yolu benim içinde kabilmiş. 
ba koşmak kin! Bekle bire bek- Hemen bir şirket teşkil edile
le ! O kadar -sinirlendim ki ora- cek, mühim bir taahhüt işine gi 
da oturamad1m, aldım paltomu, rişilecekti. Fakat şirkete ser
çıktım gittim. Onlar rahat rahat mayedar olarak birini bulmak 

daki ;tilesi maklıcresine defnedil- • 

llurgaz, Vırn• . K.ö•••n•:e. Kıla.ı 
" lbrail ;çı,ı limanımızJan 

hırtk.ct cdeı..·e{ vapurl1r: 
Alimni .-:ıptıru 1 l - l 4Nl•anda tahrnilde 
lmbrns .. 19· 2 l 

ç<.ylarını içiyorlar ve muzika Iaznndı: 
dinlıyorlardı. Frenklerin bir - Sermayedar mı? .. 
sözü vardır: "Muzika ahlakı Diye gayri ihtiyari haykır-
mülayımleştirir" derler. Uma- mışım: 
lım ki bizim bu iki ahbap"List" - Ben de para bulunduğunu 
in, "Şopen" in bedi eserlerini mu zannediyorsunuz? .. 
dinliye clinliye yankesicilikten Halime acıır ğibi gülerek de 
vaz geçerler... di ki: 
M"' · C - Müsterih olunuz, dostum, 
unır ve " hevalier,, siz para verecek değilsiniz. Yal 

"Münir Nurettin" in alaturka nız isminiz kafi .. 
c.aki kudretine söz söylenmesi- Benim hayretim arttıkca art
n e ta h~ mm ü 1 ed cm em. Çünkü !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

b:lirinı ki onun "mektebi" en 
fenni en güzeldir. Maahaza be
nimle bu hususta hem fikir ol
mıyan Selami İzzet ve Va - Nu 
gibi arkadaşlar var. Bunlara da 
bir şey elenemez, yalnız bir nok
taya ili<eceğim; Bunlardan biri 
Münir N urettin'i Maurice Che
\·alier" } e benzetmiş. 

Bir hikaye vardır: Adamın 
biri I·Ck hafif bir cürümden do
layı "lı. ~es bası" ııın yanına gö

ı.türülmLİŞ. AscsiJ~şı derhal hül<-

metmiş. 
- Bin sopa atın! .. Bu rakamı 

işidince adamcağız demiş ki: 
- Efendim, emriniz can baş 

üstüne lakin müsaade edin de 
bir şey söyliyeyim .. 

Affedersiniz amma ya siz 
hiç dayak yememişsiniz, yahut 
sayı bilmiyorsunuz! 

Bizim arkadaşların işi de böy 
le. Ya Müniri dinlememişler, 
ya "Maurice Chevalier" yi ! 

FELEK 

miştjr. 

Genabılhk p;ariki rahmet eyleye 

Cenubi Anadolu 
MAD~:N T. A. ŞIRKl•:TlNDEN: 

31 mart 931 salı günü ale!Adc 
su:-ettc içtima:ı dn\"Ct edilen umum 
heyetinde nisabı eksedyet h3. ıl ola
mamış bulunmakla şirket esos mu· 
kaı·c!e:ıamesi 27 maddesi fıkrai ahi · 
resine t!vl'ikan ve: ft\·nr ruznameri 
müzalcero etmtk Uzr~ 30 nisan 9jı 
perşembe gl\nü suı l 5 te 4. Vakıf 
handaki daırei mıhsu;asındı ı ine 
sureıi adiyede akti içtima ede~ejti 
ve hazır bulunacak hissedar•nın 
hisse senetlerini yel'mü , mezkOrdan 
bir hafla evıeline kadar tlrket mu· 
hısebesine t:ı·di etmeleri llln olunur. 

Ruzııamei muzakerat: 
1 - 930 senesi muamelAt ve 

hesabatına ait idare meclfıl ve mü
rakıp raporları kıraati. 

2 - Bilanço ve k!ru zarar he
sıplarının tetkik ee meclisi idarenin 
lbrasL 

3 - l\lürAkıp intihap ıe ücre· 
tinin t:ıyinilc ~Jı.:cli:;i ıdarc alasının 
hakkı lıu1.crlarınıo te•piti. 

GRiP ve 
TİFÜS 

1 last•lıklmn• karşı 

LYSOL 
alameti farika 

\1iı tahurrnın istimali ile 
kendinizi vık•yc ediniz. ~arı 

ha.sta1ıkl.ırın:ı karşı en rnukem
mcl muza lı t,afündür. Tak· 

Htmburl, llrem, Anı·•"· Roterdam 
ı·e D.rıı;ig içh )·akınJı llmanunız· 

dan hareket cJceelc vapurlır: 

ı\skoı:la vnpıını 8 9 Nisanda 
ta.hınikle-. 

Olımpos "puro 14 l 5 Nisında 
tahmil de 

Cernis npuru l 9·20Nls1rda ıahmil<k 
Morca upuru 20·22 • iunda 

ıahınildc. 

l leraklea vapuru 23-25 Nisanda 
uhmilde. 

lltkrinden -.kınınız, Yakında 'J'ckirdajt ı·e l'andiramdan 
Fabrikatörleri: Seh 1lke ve Londra ve flamburg lımanlan için 

1 
11.fayer A. G. Hamburg. 1 hareket edecek vapurlar 

Türkiye için yegAne acen· Aqu!la vapuru 15· l 6 martta tahmllde 
uhğı: & Jacoel ve mahtnm- Faıla taisi A •• çin Galata da 
lan, lstrnbul. 

1 
Ovııl.:imyan 1Janınd1 kA n 

• mum! acenteliğine müracaat 
Telefon: Heyoıtlu 641 -674 

Tıp Talebe oemlyetl lda. 
re hey' etinden: 

8·4· 1931 çarşamba günü saat 
17 de TUrk Üc•ğrnda cemi yetimi· 
zin !<1 kalAde 1 '"'gresi icu edile
ceğinden azı a.lı.3.djşların lcşrifleri 

rira olıı ıi..r. 

ZA Yl: 1445 sicil numcro!u 
arabacılık chliyetnanıeıni zayi 
ettim. Yen isini alacağımdan 
hükmii yoktur. Ka<ımpaşa Hüs· 
rcv mahallesi ikinci >'.Jkak No. 
29 ı:tiıcm Bin Aptlirrnhim 

/
T E L G R A F N A M E 

Paris 6-4-1931, saat 18,30 
MiLLiYET gazetesine 

l,ırnhul 

Charlie Chaplin 'in "CITY LiGi ITŞ,(Şehir lşiklerl) namın· 
dakl son film~ memleketinizde Cem•I Ahmet ve ŞürekA

sının "Opera Fılim, müesseseşlne terk l'e tevdi edildiğini 
Arz ederiz. Sellm. 

r.. .. cs Arıı stcs A~:-;ocıes 

••••• ÖNÜ~lÜZDEKI Pl!:RŞJ?,\lBF. AKŞı\\ll ••••• 

Bü~ s~atk~w!ı ıı:L~ nı!:Tl~X ~I• ~har~ !!iı 1-dır. ı 
LA .fi\Nl\·nın en güzel teınsilleh olon ı 

Kibar Apaş 
sefah:ıtlıınelerd.e cer. ren eden ıçık ssiıneler, ıfbedcler, 

ı mcl'haneler, giizel kodınlar. 
+Perde aralarınd;ı: '.\1Ul ITEŞ~:!\l VAR \'ETE "\UMEROLARI. 
~ .................................... ~ 
~ HUDADAT ŞAKiR Hanım 2 
~ MiLLETLER ŞARKISI ~ 
~ filminde r 

••••••••••••••••••••••••••• ' 8 Nisan Çarşamba akşamı « 
C M E L E r< ve E L H A M R A C 
( SiNEMALARINDA birden BÜYÜK GALA olarak C 
C ılmdiye kadar sinemada görülen filimlerln en muazzam ve en fev· C 
f kalAdesl olan ve ABEL GANGE tarafından görülüp dinlınmlf 
C DÜNYANfN SONU 
C Filmini ulı:dim edeceklerdir. Meşhur fransız heyetflnası GAMILLE 
• FLAMMARION'un bir esasına göre vücude gedrllmlf olan bu mu

azzam filmde dünyanın bütün lisanları ve ezcümle TÜRKÇE ve 
RUMCA konuşuldu unu işldeceksiniz. Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

Fiatlarda zammiyat olmıyacaktu. 

••••••••••••••••••••••••• 
İTTiHADI MİLLİ 

Türl{ sigorta şirketi 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra ey!e-U. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. 

····~~,.. Telefon: Boyogıu-2003 ~····· • • 

Ankara istasyon Büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet Demiryolları umumi ida
resinden: 

Ankara istasyon büfesi 1 Mayıs 
931 tarihinden itibaren iki sene müd 
detle ve açık arttırma usulile kiraya 
verilecektir. Şartnamesi Ankarada 
idare veznesile Haydarpaşa ve Kay
seri işletme müfettişlikleri veznele
rinde birer lira fiatla satılmaktadır. 
Talip olanların ihale günü olan 27 
Nisan 931 pazartesi günü saat on 
beşte Ankarada umumi idarede mü~ 
zayede ve münakasa komisyonunda 
hazır bulunmaları ilan olunur. 
Liseler mübayaat komisyonundan: 
Konıisronumuzn merbut bulunan leyli be ve bunlara mülhak 

pansiyoıılnrh Orta ve l\luallim mcktcpkrinin t ·6·931 tJrihindcn 
1-6-93:! tarihine 1,;ada hir senelik Erzak, 'ebzc, :\lahrukat ve s·ıir 
Ihtiyacau kapalı zarf uıulile münakasaya konulmu~tur. 

Fiarler nı·ıtedil görlildüğli takdirde bunlardan (~ebze ıo-~-9.1 r 
S3dey:ıi';, fa, Lkmck, Zcytinyaıtı, Zcytintanesi, Makarna Ye Ku>kıı,, 

Un, irmik. Şehriye, Süt ve Yoğurt - 17·5·931). (Patates, Şeker, 
Pirin,. Kaşar Ye beyaz p~ynir, Salça., So!';.ın Ynm:ırt-ı, l layvan 
yemleri - 24-5-tı3 f). ( Nuhut, :\lercimck, ilörülcc, llczelyc, Kuru 
fasulye, Kuru meyvn · 31-5·931), ( Udun, Mangal, Kok ve :\la· 
den kö;ııiıricri, Gn, Benzin, Vakum, Mazot - 7·6·931) tarihlerin~ 
müsadi[ p:ızıır gunlcri saat on altıda ihale edilecektir. Şeraiti an· 
lamak YC rnfsilat alma:.. istcyenataliplerin mübayaaı komirnnu 
kitahetiııe mur,ıca·ıtları. r V elizade Vapurları 

BARTIN POSTASI 

lktısat~~~;~perşembe 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Erej)ll, Zonguldak, 
Bartın, Kuruca,ııe, Cide, 
lnebolu, lllfeye azimet ,.e 
avdeı edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirkeci 
Alliye Hanı Veli zade vapurları 

acentasına mUracaa!. Telefon: ı 
lst 980. 

---Pertevniyal \'aklından: 
Şişlide izzet paşı sohğındı Vıl· 

de aparıımanının 7 No dairesll• 
Köprü başında Y alde hanı d 'funun· 
da \'alde kırathınesi ıçık artırın• 
suretile müzayedeye ko•ulmuıtur. 

l\lezkOr emlAkten •ı>•rtıman dıirril 
1 bir ve kırathane ise 3 üç .,n: 
müddeıle kirıra verileceğinden talip· 
lerin }evmi miUJy<de olan 5 !\il· 
yı< 931 tari:ıine müsıdlf salı gü~İl 
sut 15 e kadır l<taobul ı-:,<,f l\IJ· 
diri yetinde Pcrıcrnh al v ıklı i·ÜW 
sine ve IJare Ene.menice müracOS1 

eylcmel:ri. 



• • 
k 
11 

c 

n 

u 

c 

I· 
·ıe 

n· 
a 
[. 

;;i 

. 1 

Bir yüzme müsabakası ... 

kafile de yüzme bilenlerle te
ker teker, artlı aroma yüzdüm 
ve kazandım. 

idman 

Semih'le yaıvaş yavaş seyahat 
yorgıuluğu geçtik-çe ıforıına giri 
yoruz ... Şinasi hiç belli olmi
yor, bazen iyi olmağa yaklaş
tığı ha ide, birden !bire bozulu
yıor, 

( Deı•amı safı günhil 
ımslı:umzda ) 

aptı· 
ker ~ı 

1 
lüııe 
ıgünk 
Alpu 

arkaya al- ini te 

ıa 

\'allSI 

ık f 
iki k 

akat 
mak 
arın 

a!ma 
! pan 
·dikt 

Fakat böyle olmakla bcrabeı 
İstanbul kalesi önüne kadar i
nen İzmir muhacimleri İzmir 
hesabına beıraberlik temin ede
cek muhakkak bir golü kaçırdı- r. 

ı ist 
akli 

'ilen 

tar. ~tind 

İşte bu dakikalaıcdan sonra 
İzmir muhteliti kendisini topla 

1 

yarak gayrete geldiler. Üç gol 
yiyen İzmir beş golü göze ala
rak hiç olmazsa biT şeref sayısı 
atmak için başta Vehap olmak 

alep 

. 
101 

:evh 
Jan 
allt 
fari 
'tt11; 

da 

üzere muavin ve hücum hattı 
devamlı hücumlara başladılar. 
Otuzuncu dakikalaroa İstanbul 
müdafaasının hatalı bir müdafs 
asından İzmir lehine bir penal-
tı frrsatı geçti. Vehabın isabetli ~
ve sıkı şütü İzmirin ilk golünl' 
bu suretle kazandırmış oluyor. 
du: 

- Yaşa Vehap! 

Sedaları stadyomu çınlatı 
yordu: 

Bir daha hücumda Vehap 
Bey şahsi gayreti neticesinde 
İstanbul kalesine gönderdiği 
top direkten direğe çarparak 
kaleye girdi. 

Son on dakikayı tamamen 
hakim oynayan İzmir muhteliti 
ile müdafaa vaziyeti alan İstan 
bul muhteliti diğer bir gol ya 
pamayarak bu mühim maç 2 • 3 
İstanbulun oyun itibarile layik 
olduğu zafer ve galibiyetile p: 

havet .Pul<l•ı. 

l 

J 



e MILLIYt-:T SALI 

Birinci sahifeden .. 
leb'usluk isteyen zevat kimlerdir?1 lstanbul intihabatı 

NiSAN 1911 

geçen 
yarın başlayor! 

yazılar 
1 ri, Osman B. bavagaı:i şirketi me-ı vay tir keti memuru, Ernin Bey, Ha· 
murlanndan, Mehmet Emin B. fırın Jıcıoğlu lisesi fen memuru, Doktor 
cı, Mustafa B. milli saraylar idaresi Fahrican B. tıbbı adli reis muavini 

~~ Mazhar Bey, Beyoğlu belediye-! murlarından, SükGti B. Doktor (Kal met Ef. kereste tüccarı, HaPttı Bey muhasibi, Mehmet Azmi B. emlak ko Cemil B. sabık maliye veznedarların 
• f ı (Başı birinci sahifede) Nafia muhasibi Murat Ali B., si muhasebe mümeyyizi. Hulusi Bey, .'yoncıı cad.), Ali Mazhar B. Doktor Manifaturacı, Halli Ef. Şekerci, Mü- misyoncusu, Kazım Zafer B. üskü- Clan, Ahmet B. kaptan, Zeki B. tica· 

ndillide hariciye memurların Zicaat Bankası müfettiılerin- Kamerhatun muhtarı. Ahmet Hamdi (Hamalbaşı cad.), Hayri B. Seya- eyyet Bey Merkez eczanesi aahibi, dar kız sanat mektebi muallimi, Hay rcti bahriye müdürü, Servet Yesari 
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. G"" lid · B M'. cka"di Bey, maliye memurlarından. İsmail bat acentaaı müdürü, Ateş Rifat B. Süreyya B. Bahriye Jditipliğinden ri B. havagazi şirketi memurlarından B. Beyoğlu üçüncü noteri, Şükrü B. 
P. Edip Kemal B., ore e den Kemal Azız ·• üt 1 Hakkı Bey Ticaret ve zahire boraa&ı Şahkulu Ma. muhtarı, Cemil B. İst. mütekait, Fehmi Bey, liman memur- Eehem Akif BB.B BBdoktor müder- belediye hazinei evrak gefi, Kamil B. 
wa vekili Mustafa Nuri B., ni askeriyeden Sadetin B., Siv- müfettişi. Süreyya Kadri Bey, dok- Belediye müfettişlerinden, Hamdi Juğundan mütekait, Süleyman B. Da ris, Cemal B. muhasebei hususiye sa Beyoğlu altıncı noteri, Dr. Hikmet 
:küdar ceza hikiıni Emin B., rihisarda tüccar Hikmet B., Ar tor. Naci Bey, emrazı zühreviye haa B. Liman firkcti umum müdürü, nca çimento fabrikası müdürü. Meh bık müdürü, Abdfükadir Ziya BB. a- Hamdi B. sıhhi müze müdürü, Jdacit 

tü
""tu""n inhisannda tivin tapu müdürü Bebran1 B., tahaneai ser tabibi, Osman Suavi B., Tevfik B. sabık tchreminlerind~ met Ali Bey Milli goför mektebi mü vukat, Ali Rıza B. doktor tebhirha- B. avukat, Şefik B. maarif müfettişi, 

anbulda Kasmıpqa değirmeni müdürü, Ve- Ali Yaver B. Belediye müfetti§lerın- dürü, Nuri Bey Bahriye binba§ılığm neler müdürü, Şevket B. maliye ta· İızeddin B. Üsküdar lrayma.kamı, 
ısan Rna B., Birinci ordu Samsun İspirto inhisarı baş mü bap Bey, mütekaidini askeriyedeu. den, Ahmet Fahri B. Haseki haııtalıa dan mütekait, Sulhi B., Bahriye bin- hakkuk memuru, Nail Halit B. ecza- Dr. Hüsnü Şakir B. tabibi müvellit, 

· • d .. ·• Ah-.... N--'" B +._.,_. Harun B-, GüJbahre gazino •ahibi, nesi opcratörll, Hikmet Paşa Sabık ba.,lmdan mütekait, Sabri B., Bahri cı, Sıtkı B. edebiyat fakültesi baqka- İlmail Hakkı B. ecnahaneler müfet-jfettişlig" i erkanı harbıyesın- uru u,... ilZ1'I •• 1.Kl1...... -J • d ) .. • iif Hüseyin Avni Bey, francalacı. Nazif Belediye azası, M.itat (Nemliza e ye yoklama müdürlüğünden müteka tibi, Davut B. ziraatçi, Ahmet Arif tişi, Şefik B. rüsumat müdürlüğün· 
n binbaşı Emin B., Akşehirde Vekileti baytar m .. etti§i umu Khım Bey, tüccar ve emlak sahibi. Bey Ticaret Oda11 reisi, Ferit Bey it, Ethem İzzet Bey, Milliyet gan- B. Avukat, Nuri B. İnönü §Chir yatı den mütekait, Nazmi B. eytam mü· 
ka azasmdan Zeki B., Sabık misi Ali Riz..a B., İktisat V eki- Abdilrre2zalı: Şllkrli Bey Şehremane- Eanaf Cemiyetleri murakıbı, Sedat tesi tahrir müdürü, Feyzi Ahmet B. mektebi müdürü, Faik B. lı bankası dür muavini, Kadri B. Muallim, la
>zgat meb'usu Ahmet B., İs- leti mütereccimi AJattin Ce- ti muavini sabıkı. Hüsameddin Ah- B. Beyoğlu kaymakamı, E§ref B. doktor. Sadık B. ithalat eümrüğü ma vemedarlarından, Osman Şekip Bey mail Hakkı B. tıp fakülteııi müderris 

met Bey, avukat. Vefalı Galip Paşa Müskirat başkatiplerinden, E6at nifesto memuru, Nuri Bey idman ku miralay mütekaidi, Cemil B. Darüla- }erinden, Enver B. rüıumat memurla 
1bulda tütün inhisarında Arif mil B., Niğde Ziraat Bankası Cihangirde. Kazım Bey, Ma. He. tef- Kltiboğlu B. Avukat L. Ş. Huku~ lübü umumi kaptanı, Zihni B., ilk ceze müdürü, Şefik B. İstanbul def- rından, Nahit B. maliye menıurlarm 
iştü B., Cebelibereket fırka vi müdürü. - AI_ i IWıa_· B ••• Ankara. E tifiye müdürii sabıkı. Galip Bey, mil müşaviri, Hamdi B: İst. U •. Mccli&ı mektep müdürlerinden, Kanın Bey, te•dan, Şerif B. muallim ve muharrir dan, ·Bekir B. mektep mUdilrB, Celal 
r lektri.k iaıki h ~ i teltaidinden, (Cihangirde). Cemal B. azaoından, Kıhç Ali B. Gazüıynta!' mütekait bahriye binbatıaı, Şevket Zühtü B. İstanbul umumf mecliıi ıra B. rüsumat memurlarından, Dr. Ta-
,ret idare azasından Hamdi B., 1 ,etı eyeti 

1 
- Cihangir mubtan, Ahmet Agfilı Bey, meb'usu, Eşref B. Tüccardan, Tfilp Bey Kadı Mehmet Ef. mahallesi bi- tibi, Cavit B. Binbaşı mütekaidi mu- !it B. Belediye dolnoru, İmıail Hak 

lliye Vekfileti ceza işleri tet- zasından Arif Hikmet B., Mü- müskirat inhisarı kısım imiri. Ali Rı Servet B. Ticaret Odası muamelat rinci muhtan, Zihni B. deniz muha- allim, Canip B. sigorta müfettişi, Sa- kı B. hattat, Nureddin B. avukat, 
memuru Fahri B. Konya er tekait kaymakam Asını B., İk- :ta Bey. Şehit Muhtar Bey mahallesi müdürü, Arif B. Şark ügorta müdür sebcainde katip, Remzi B. muallim, lih Sait B. doktoi: göz mütehassı&ı, Dr. Hulfüıi B. müderris, Veyai B. 

' · V kfil · ·· fetti · muhtarı. Ali Haydar Bey, eczacı. Se- lerinden, Cafer B. mütekait baytar Celil B. doktor. Kemal Bey Camiike Emin Şükrü dahiliye mütehaasıaı, muallim, Ahmet Reşit B. sabık mali 
k muallim mektebi muallimi tısat e eti orman mu !P fil Bey, Tahran müsteıan sabıkı. Ah müdürü, Mustafa Faik Bey meclisi bir birinci muhtarı, Bekir Ef. kabzı- Muhiddin B. Galata gümrüğü bagki ye memurlarından, Tevfik B. Bimar 
lfileddin Ali B., Molla oğlu Kadir B., Mersinde dok~ Ali met Bey, Gümüşsuyu mahalletıi muh Vilayet azasından, İsmail B. Tüccar mal, Sahri Ef. Sandalcılar idare me- tibi, Abdullah B. rıhtım şirketi mu- hane sabık müdürü, Sadık B. Denia

.. lk d" B Ank d Ye- Refik B., İsta:nbulda Abdül Ke tan. Salih Murat Bey, Darülfünun Nurettin B, Tilccar, Avni B. Askeri muru, Hasan Ef. şekerci, Bili! Bey hasiplerinden, M. oğlu Salahaddin B. li sabık meb'uw, Nevzat B. Tevaşi 
U a ır " ara a • · müderrislerinden, Niyazi Bey, Bey- mütekaitlerden, Hasan B. Askeri ticaretle meşgul, Sami B. avukat, tuhafiye taciri, Salih Zeki B. baytar Hasan ağa birinci muhtarı, . Ramis 

11 Bey maliye tahsil şubesin- r~m Pş:: Çox:um mİüddeıurn~ı oğlu belediyesi §Ubeai tahakkuk me- mütekaitlerden, Ziya B. Maliye me- Hu!Gai B. avukat, Naim B. Yahya- mektebi filisi muallimlerinden, Suat B. evkaf müdürlüğünden mütekait, 
R B A d ı · rt sı Abdulkadır B., stanburı Tı- muru. Fazıl Bey, liman şirketi me- murlanndan, Recai B. Maliye me- kahya mahallesi birinci muhtan, Feh B. İstanbul icra reisi, Faik B. mual- Mustafa B. zat maafian memurların 
agıp ., na 

0 
u sıgo a et Od azas' md A'--'ül' murlanndan, Muammer Bey, İş ban murlanndan, Adil B. Emlak komis· mi B. Şoför mektebi muhasebe mcmu lim, Ali Rıza B. 38 inci mektep bat- dan, Münir B. kolordu levaum riya-

t . ..f tt" . 1. M l"h.... car ası an ıuu - 1 ı mu e ışı zzct e ı o., . .. kası müdürü. Hakkı Cenap Bey, dok yoncusu, Ahmet B. (Kara Musta a ru, Ragıp B. deniz fabrikaları muha- muallimi, Fehmi B. kapıcılar cemiye setinden mütekait, Nuri B. Uııküdar 
bulda Cibalide boya fahri- n_efi ~., Baytar mektebi ":1iider tor. Mustafa Enver Bey, avukat. Yu Zade} İstanbul U. Meclisi azasın- sebe katibi Cavit B. Liman şirketin- ti katibi umumisi, Salahaddin B. dok et nakliyat memuru, Baha B. İstan

.. d .... M hm B K dı nslennden Ahmet Hamdi B., suf Şerif Bey, Darülfünun müderris- dan, Ali Ridvan Bey Hayvan borsa- de memur. Ekrem B. Elektrik tirke- tor, emrazı dahiliye mütehassısı, Hüs bul hapishanesi müdürü, Yuauf Ziya 
$I mu uru . a. ut ·• a İstanbul Sehir meclisi azasın- !erinden. Salahaddin Sadık Bey, avu sı M. t. Reisi, Yusuf B. Memurini ti fen memurlarından. Zekeriya B. nü B. belediye su şubesi müdürü, E- B. 11 bankası müdür muavini, Hazım 
ıyde sabık ıskan memurların d Al. Ri: B İ b··'" kat. Mekki Hikmet Bey avukat. E- maliyeden, Bahattin B. Devlet mat- Tütün inhisar idaresinde memur, Fa min Paşa Mütekait süvari mirliva, Paşa İstanbul umumi meclis azasın-

C K B K li M an 1 za ., stan ....,a mu min Bey, polis altıncı şube başmemu baası muhasebecisi, Nazif B. G~- ruk B. gümrük komisyoncusu, Lem'i Münir B. İstanbul icra dairesi mua- dan, Şeklp B. İstanbul icra mnavini, 
ın enap aya '• ocae a allim Ziya B., Adanada tüccar ru. İsmail Safa Bey, elektrik şirke- rük menıurlarmdan, Yusuf B. Scyrı- B. Elektrik şirketi memurlarından vinlerinden, Suphi B. maliye memur Mustafa B. kaymakam mütekaidi. 
if müdürü S' ait Doğan B., ~a Ahmet Fuat B., Orman işleri tinde memur. Rıfkı Arif Bey havaga sefainde kontrol, İhsan B. Mezbaha Münir Nigar B. Osmanlı bankası tah !arından, Nevzat B. baytar, Nezih Ahmet Eşref B. binbaıı mütelı:aidi, 
k Muş mebusu Mahmut Saıt .. d .. .. B kir B Sn- zi şirketi müfett41. Ali Selman Bey, muhasebecisi, Nail B. Belediye çar§t riratı ecnebiye müdüril Nuri B. So- Reşit B. hukuk fakülteai mezunların Talat B. rüsumat memurlarından, 

İ umum mu uru e •• .... s Ayaapaşada. Galip Apti Bey, Diştabi memurlarından, Nurettin B. Beyazıt ğuk bava deposu memuru, Mehmet dan, Aziz B. polis komiserlerinden, Hilmi B. Darülfünun dahiliye müdii 
stanbulda mütekait asken Tapu müdürü Behçet B., İstan bJ (İstikl:ll caddesi}, Mücahit Bey belediyeai memurlarından, Ata B. Ali Bey, ürurl mahallesi muhtarı, Süleyman Edip B. ilk tedrisat müfet rü, Aı:ah B. tapu müfettişi, İsmail 

'tip Mustafa B., Yüksek Tica bulda avukat celalettin B., tz- Muallim, Necip B. tat. Umumi Mcc- Meyvahosta tüccar, Sait B. Do~ Mazhar B. Kaptan mahallesinde _tile- tişi, M. oğlu Nuri B. tüccar müteab- Şev~ B. z~t maaı.lan memurlanndan 
t" b h · k b" ali" 1 lisi azasından, Mehmet Eşref B. lı Oryant Bank ınemurlarmdan, Huse- car, Osman B. kaptan mahalleaınde bit, Halli B. maarif sıhhiye müfetti- İsmail Ani B. Mütekait nüfus me· 1 

a rıye me te ı mu ım e- mirde avukat Aarap zade Cev- Bankası memurlarından, İsmail Ab- yin Hüsnü 'B. m~asebei hus~~i:ı:e, birinci muhtar. Nida Bey pO&ta ve şi, Şevket B. §irketi hayriye meclisi mu~l~rından, Hasan Alt B maarif mü 
ıde Niyazi Tevfik B., Adana det B., Fen fakültesi nebatat di B. Belediye hekimi (Tarlalıa§ı Abdullah B. Sütlüce mahalleaı ikin- telgraf memurlarından Aşır B. Scy- idare azasından, Ali Rıza B. sıhhiye fett1'J umumllerinden, Hasan B. ma· 

Mardinli Talat B., İstanbul- muaillimi Ccmii B., sab:ıık kay- 114), Ahmet Hüınü B. Kamerhatun ci muhtarı, Amıi B. mütekaidini aa- risefain idaresi cerrahı, Mehmet Ef. müdürü, Recep Nuri B. 26 ıncı mek- !iye memurlarından, Hüsnü B. Uskü 
Ma. Muhtarı, Aliettin B. BğL Bele- keriyeden, Aziz B. Gümrük mimarla limon tüccan, Harun B. bahriye mü tep başmuallimi, Şevket B. dariilfü- dar tramvay memurlarmdan, Nuri B • 

1 doktor Hilmi B., Harici~ makamlardan EminB., Balıke- diye muhasebesinde, CeLil B. G. Sa- nndan, Nuri B. Kasaplar şirketi ~da- tekaidi, Bekir Ef. arahacılar idare nun sicil mümeyyH:i, Şerafeddin B. oktrova mürakıbı, Mümtaz B. Posta 
ıkuk müşaviri Emin Kemal sir orta mektebi muallimi E- ray Lis. muallimlerinden, Mehmet re heyeti azasından, Necati B. Tıca- memuru, İbrahim B. bahriye levazım gümrük baş kitabetinden mütekait, memurlarından, Behzat B. diş tabibi, 

I. tanb } ·· ·· ·· ı· İ d' ~ Refik B. Kalyoncu muhtarı, Fethi ret odası memurlarmdan, Osman ambarmda memur. Hidayet B. bahri Zeki B. Fenerbahre kulüp kaptanı, Salahaddin B. Samsun demiryolları ı , s u uçuncu ceza azasın min B., zmir sıhhat mü dru ' 
İsmail B. G. Saray liseıi müdllrll, Vehbi B. mühendis Şi§lide ye binbaşılığından mütekait, Hüse- Sadeddin Ferit B. avukat, Ali Sami muhasebeciai, Hüseyin B. llhhiye ım 

ı\ m Hüseyin B., U rfada Milli Liitfu B., esbak Ergani meb'u- Mustafa Hamdi B. 8ğl. zukfır basta Abdurrahman Ali Bey kayıkçı, yin B. telgraf memurlarından, Meh- B. sanayi ve =1adin bankası umumi murlarmdan, Refik B. maliye memuı 
l uetc sahibi eczacı Kazım B., su Hakkı B., İzınirde Hüsnü B. hanesinde eczacı, Nizamettin Ali B. mavnacılar cemiyeti katibi umumisi, met Ali Tramvay kontrol memuru müdür muavini Raif Necdet B. mu- larmdan, Behçet B. rüsumat memuı 
1 eyhan fırka idare reisi İbrahim İş Bankası Uşak şubesi müdü- Zahire bonıasr U. katibi, Mitat Ce- Abdurrahman Hulki B. Nafıa mekte- Sezai B. Milliyet gazetesinde müret- alliın, muharrir' Fuat B. binbatı mil- !arından, 
ı mal B. Bğl. 4 üncü Noter (İstiklal bi memurlarından, Ahmetci oğlu tip. Kbım B. Galatasar11y lisesinde t~kaidi, esk:ı~ federasyonu reisi, Cemil B. mektep müdürü, Sait B 
f ., Konya baro reisi Hilmi B., rü Hayrettin B., Denizli sıhhat Cad.), Adnan B. Bğl. Belediye me- Mehmet Ef. Mavnacı, Alaettin Bey mutemet. Arif Sırn B. avukat, Memduh B. hu- Osküdar kaza muhamminlerinden, 
c onva avukatlanndan Fuat Na müdürü Hasan B., mütekait kası müdürlerinden Ahmet Esat Bey, Tüccar, Ali Hayri B. Tüccar, Ali B. Niyazi B. İstanbul evkaf müdürü. kuk fakülteli müderrislerinden, Ba- Mehmet Ali B. belediye bahçeler m• 

. tayyareci Hayriinnas B., İstan tktısat Vekaletinden Cevat Rüştü ~zöyük ~er~ste fabrikası müessisle- Haşim Refet B. avukat, Mehmet Ka- ha K3mil B. Muharrir, Osman Bey murlanndan, Haydar El. zürradan, 
) 

1 B • Bey~ehir kaymakamı Na rınden, . ~ B. Galata mektep mil B. doktor, İbrahim B. Bilecik mütekait binbaşı, Tevfik Kamil B. Hacı Arif B. sabık İstanbul meb'usu, 
<l B., İzmirde avukat Şakir B., bulda belediye oktıııova tabak- Bey, İstanb~lda ".'ukim Mu".'t. Esat baş muallimı, Celal B. ~mekyemez meb'usu, Şakir B. doktor, Salahaddin İstanbul meb'usu, Ahmet B. bakkal, Muhiddin B. mütekait kaymakam, 
J; iyarıbekir merkez baytarı Sıt kuk memuru Halit B., sabrk Bey, Kayaerıde hükOmet tabıbı Nu- m~h~n, Cemal ~f. Denız amele c~- B. Kocaeli meb'uau, Kadri Pş. dok- Osman Nuri B. evkaf memurlarından Ahmet Pehlivan zürradan, Macit B. 
n hah • .. H"' • ri !ley, Kırşehri orta mektep mildü- mıyeti _'l"a ._Emın Bey ~ele c~- tor, Saim B. matbaacı, Sadreddin B. Mehmet B. rüsumat kimyageri, Ab- mahkeme bagkitibi, Nuri B. hudut 

r h Simavi B., Manisada Nuri nye musteşan usamettin rtl Aydn;ı Bey, Adapazan kaymaka- ye~ reıi!, ııver B. Polıs. serkoı_ru- tüccar, Fehmi B. tüccar (Sadıkzade) dülkadir İsmet B. doktor asistan, Fa sıhhiye memurluğundan mütekait, 
n . tkı B., Tütün inhisarı teftiş he B., Aksaray memlekte hastane mı sabıkı Dilzçe Sakarya sinenıa se;,1 ••• G~lıp A.ta B. D~. Sahil 81~~e Hakkı llayri B. doktor, Sezai B. tin Tevfik B. elektrik ıirketi şeflerin Hamit Ef. zurradan Dudulluda, üz 

m 
n 

~l·ı 
ır 

d •ti reisi Raşit B., Adana çiftçi sibaş doktoru Hasan Tahsin sahibi Hayri Bey, İstanbul Meclisi mud!"rü, G.~lip B. Tuc~a~ muhasıbı, tütün inhisarı hukuk müşaviri, İbra- den, Süleyman Recep B. eczacı, Ali Hasip B. hisar dairesi sabık mü• 
. H Ga~ı B~ TucQt.r muhasıbi, Hacı H_ü- bim Ethem B. Rüsumat memurların B. fırıncı, Nafiz B. Beykoz fabrikala- dürü, Baha B. S. Şeker firketi vezne 

k r inden Osman Zeki B. İstan- B., Sivas maarif müdürü üs- umumi azasından Hayri Şevket Bey, se~n oglu Ömer E!. ~.av?.acılar yr- dan, Seyfi B. sabık tütün inhisarı rı idare müdüril, Muzaffer B. Seyri- darı. Nazmi B. İstanbul umumi mec 
V• : ılda mütekait binbaşı• Tevfik nü "U!Uğ B., Sabık Meb'us Ha- İstanbulda Büyükadada Mehmet Hik ke!ı v~znedan, ":alil Ru.~tü B. mute- umum mQdürü, Nurullah Esat B. ik- sefain kamara, iaşe dairesi şefi, Hay lisi azasından, Yusuf B. mütekait, 
tr · B o· uhase!b t ·· met Paşa, Sabık Canik Meb'usu Sil- kaıt mıralay, Halis B. Tuccar, Hasan tısat meclisi filisi umumi k*tibi Ali da B t bul "f ··d·· ü Ali Abdurrahman Naci B. mütekait, Adil! 

l . Si lede fırka kaza reisi Sait şım ey, ıvam m a mu B. tüccar, Hasan Sadi B. inşaatı bah Rıza B. Etfal hastahanesı· eti"bba' am- S ~ B. sMilta"nli maan ~u uhur • b B kt 
le ' İ rakıbı Tahsin B Muhtelit mü leyman Bey, Darülfünun müderrisle- . .. ahhidi H . B il t aıp . yet gazetesı m ase e- . me ep müdürü, Mahmut B. rüsu 

, . '., stanbulda mütekait mirala- · '• - rıye mute • ayn · m eyye - dan Ahmet Tevfik B. Kag"ıthane · · th B H li · k · k 1 mat ba•memuru, Esat B. belediye me -. ı ı !l 1 • rind~n Bürhanedin Ferit Bey, Balrke- d h H · B y · · cısı, san . a ç şır eti ontro • 
'li Asım B., İzmı" rde gazetecı· b. ade_le komisyonu mütercim.ı za e mu tarı ayrı · enıcamı muhtarı Nazım B. Kağıthane muhta üd"" .. D B Emn' d" muru, Kenan B. Müddei umumi, 

sir noteri Rükneddin Bey, Davavkili muhtarı, Hüseyin B. Tüccar, Hüsc- rı Abdıillah B Mecidiye heyeti ida- m uru, d ursSW:, · B .. ıy~t · saıı:. ı- H. Tahsin B. yağ tüccarı, Ferit B 
rsı· , 

1 
:irhaneddin B., İzmirde Fikir- Halı! Hakkı Bey, Esbak İzırur Nihat Bey, Havza kaymakamı Veh- yin Şefik B. Balıkhane memurların- r;sinden Mustafa Bey Feriköy muh f' ve-:e arı, a Bn N · mrte .. aıt .Y:· erezli, İhsan B. Beyazıt meb'usı:, 

sel ı n r mecmuası müdürü Kemal Meb'usu Hasan S:ırr:ı B., Bill.e- bi Bey, Bergama müddei umumisi dan,. İshı::'k SB. ~ot': tile~,. ~~sa- tarı, Abdullah Naci B., tütün inhisa- tia~uha~~;:::"~~e;,, ;t~; -::::i ':e~ Arif Paşa mütekait, Ali Fevzi B. mu. 
' ·e B n· h b t cikte avukat Hakkı Bey, Anka- Rifat Bey, Uşşak şeker fabrikam mu metttn · İeyrı~e aın m 81 1 are n gube müdürlerinden, Kefeli Meh- tep muallimlerinden Osman Hakkı alliın, H. Hilmi B. avukat, Hüsnü B. 

uran ·• ıvam mu ase a a- .. . Ş ı v azasından, smail Hakkı Bey Arap- met B tüccar Ahmet Hallin B tile ' ı Bedestenli, Salahaddin B. ticareti 
· a·< d H B . B A k rada tuccar komısyoncusu CIIl haberat l!efi Rasim Bey, ktısat e- · ht İsmail H-'-'- B uh · • ·• • B. binba§ı mütekaidi tüccar, aman 

ısın an asan asrı n a camı mu an, .,...... · m car N°-- Hamdi B doktor Cev- · · bah · eı•t M 1 Ç ., edd" Gü" D - Sıva kfileti müdürlerinden Mehmet Fah- 1 t·ar tsma'ıl Hakkı B Müskirat muha d t' .,,~~B 1 tanb.ul .. ..:. Hakkı B. baro ba§kitabetinden müte nye muam d memutu, usta· 
e d d kt F h . B M 1 t b. s ın n ogdu Bey, s- ' . e AC<u.u ey ı um...,.. mec- k . Nail B 22· . kt ha ual fa B. posta nakliyat başmcmuru, N• 

r:ı . ıiı'd' a o or a rı ., et e ı ta tu'·ccar H;ı..eyı·n V li B Tı" reddin Bey, Temyiz azasından Nazif faza müdürü, izzettin B. Seyrisefain lisi azaaından Muhiddin B İstanbul _aı~, . mcı me ep şm la-- cati B. Şirketi hayriye kontrol mu""dü· 
b . b k '" · ıı· · ~ e ey, · K•-il B Bo • · lımı Mehmet Sadık evkaf memur 

tar ıye sa ı suvarı ınua ımı .. ssili" F . K • Bey, Edirnede tüccar Saiın Bey, Ve- levazım müdürll, ""' · monti valisi, Behçet B. tütün inhisarı umum da' R"•tü B . t . N . B rü, Hüsnü B. lcadiye muhtan, Mü· 
caret mume aik urt og · ··d·· ·· Kala! t ·ı r"" n, ~ . zıraa çı, un . ı n aymakam Hu·· sı1 u·· o·· me B İs ' - fa orta mektep muallimi Süleyman memurın mu uru, ,,.._ a og u müdürü Esat B. avukat ve sabık la- defterdarlık tetkik memuru Rifat nir B. müteahhit, E•ref B. baro başka 

e ~ ı- ., - 1 B İ t b !da u1ı:· F Mehmet B Mavnacı, -...ım B Tile- bul üdd • • · H"" ·· u.... • ' 
d P · 11. U ey• s an u m ırn az Şevket Bey Denizlide avukat Şükrü · . ...._. : tan m eı umumısı, usnu ~, Hamdi B. Etfal hastahanesi ba• he- tibi, İsmail B. Bakkal, Salih Arif B. 

ıa en er asa mektebı mua ımi 1 B B"leci.k ali · Ş .1..: B • • cardan, Kenan B. Polis ~,mcı §Ube tü""tün inhı"sarı •ube müdürlerinden . . . . • li ··d·· 1 · d .,_, ... ddin B 
ı ey, ı V sı ev,., ey, Bey, Ankarada Nalbant oglu Hıfzı müdürü Kerim B polis üçüncü •il- E Muhl. B • kat İb N k kimi, Hasan Fc, nı B. ilk mektep mu se mu ur enn en, »<WUOa ey 

aı •mer Hulusi B., Avukat Raif İ B • · • sat ıs . avu , san amı lliml · d s · B ı ta bul t 1 İstanbul umumi meclisi azasından, zmirde Neşet ey. Bey Bilecikte asına fidanlığı müte- be müdürü Mekki Sait B. Gazeteci, 1 b 1 • li . dan a erm en, amı · s n e g-
1Is• . , Nig' de noteri Ali Ni••azi B., ' . '. B. stan u umumı mee sı azasın raf müdürü, Ali Rıza Bey mütekait Sabri B. Dr., Nedim B. muallim, 

' Sabık Karesi Meb'usu Süreyya hassısı Şaban Bey, Ankarada Maarif Mehmet Ali B. Kayıkçı, mavnacılar Orhan İhsan B. muharririnden Sa- la . . Ed" S B t b 
1 

Sami B. Bürbaniye muhtarı. 
aJı] '"rtt ka k H"km t B N v '-"' · ··d·· · E · · A · B E z· cemiyeti reisi Mehmet B. Hırdavat dullah B s · f · '..dürü" · a Y emını, ıp ervet · •taıı u 
1211 11 e yma am ı e ., Bey, afıa e ..... et• mu ur muavm- mıru vnı ey, rzurum ıraat .. • f'k B .. . . eyrıse aın umum mu meb'usu Fikri B. tayyare piyangosu 

ı ıan ~tanbulda sabık Muş valisi Ra !erinden Vasfi Bey, csbak Malatya müdürü Enver Bey, Nazillide avukat Mtucchan, Myehmetf BTetüv .. ı · mMudernfas, Talat Sadullah B. antika tüccarı, Fah müdüru,··' HulOai Hüseyı"n B Rober 
e met qsu . ccar, usta edd" K · B d kt C t K · · · 1 • t B K 1 1 N • Meb'usu Feyzi Bey, Anadolu aı· ansı Salih Bey. .. · f N ih B .. r ın enm · 0 or. eva enm. Kole1· muallimlerinden, Tevfik Akif ııı ~ . ' esan <a' ·ma tamı un B. mutekaıt, Musta a ez ' . tiic• B. aHseki hastahanesi cilt mütehaa- .. • b"bi Salah dd" 

~en ;., İstanbulda Sihhi' müessese- muhasebe müdüili Cemil Bey, Aksa ~zı talipler listenin neş- ca~, _Mustat:ı Sıd~ı B. ~abıt ~~~~· sı&1, Abdülkadir B. Metrutiyet muh- B. ~ceze .serta ı • d ~ ;: 
ray mahkem reisi Sadık Bey, İkti- nnden memnun kalmadılar Mufıt B. Tıcaretı Bahnye muduru tan Lutfi B. tütün inhisarı İstanbul B. 92Bb.k1_beledı!ek ti'!'38m bean,. üad .. 

·, r !r muhasebecisi <::!evlti B., Mi- · · N • B "'ütün tnhi · • mut ıman •ır e su •u sı m u 
'? sat Vek"eu· denı"z mu··şaVl·n· Meh-t ANKARA 6 M b' sl • muavmı acı · s Bari mı- b ··d·· ·· N cddin B H ı• '-•- · ' • er "' ·~~ · - e U uga • ' . . d. N · aş mu uru, ur · a "s""" rü Hasan Vasfi B tüccar Macit B 

ista Emin B., Adanada Türk h. · ka l"kl · . · · marı şu!ıesınde mühen ıs, aıl Bey Gaz" ahali · uht v-.. b" B ' · ' · Ali N usrat Bey. Yenişc ırde mıite namzet ı erının konması ıçın . N . B Dokto ı m esı m arı, = ı · sa- tüccar Haydar İbrahim B kulak bo-
ltm ..•. b h .. B k. B A t İ .. . . . . Eczacı kimyaker, ecati . r, bık aliye emu larında s··ı yman ' .. . . 

' 011 •0Zll aşmuu arnrı a ı ., n it miıalay smail Hakkı Bey, zmir- muracaat edenlenn lıstesının Nizamettin B. eczacı Osman B. ka- N m_ B mbık r kill dn, u e .f B ğaz burun mutehassısı, Ömer LGtfı 
< - 1 d Ah M · · B M de Şifa yurdu dok\oru Bahtiyar B,.,, intişara başlaması isimlerinin ti'p öme• B ru··ccarcİ.ın Ömer Ef ~ctmıkaidi·. ~ sk v~ der eHn,afŞenRaif• B. mabkemei temyiz sabık birinci re Jı a ya a met iınır ., u- -, • ' • · • · mu e nı a enye en, ız . . K d . B f · ti . ha 
1 ,arrir S. Sükrü B., İstanbulda Kastamonu maarif müdürü İsmail Ke duyulmamasını istcmiyen bazı Deniz amele cemiyeti ~sı, Remzi B. İstanbul umumi meclisi azasından ısı, a n · .. esna cemıye erı Ş 

· al B İk V k" tin. d C mil }" d"" ·· .. .. B muhasip Rüştü B. muskirat İn- S • . .. H . . murakıbı, MünH B. bankacı, Mehmet 
• m ey, tısat e .ue e e zevatı te aşa uşumuşttir. : . .' .. •• 1 . Sa elunu B. Tuccar, alit Fahrı B, mu Emin B avukat Nureddin B bahri-

Fatih, Beyazıt kazalarının münt• 
bibi sani namzetlerini de yarm neş· 
redeceğiz. 

Okuma hevesi 
Edebi kitap ve ronıanlar 

tab'ı çoğalıyor 
1 - üştüye müfettiııi Ahmet Hik- B A k d k Hü . F Halk . l 1. . hısarda Rufitü B. ıuua lım, dullah alli N dd" s dık B s· · • · 

' ey, n ara a avu at seyın ey- • umumıyet e ıstenın neş. B T .. ' S t K aoaıııan B t"" m, ccme ııı a . ıvas ye mütekaidi Latif B sabık belediye 
1 

- net B., Ankara belediye azasın zi Bey, Adapazarı fabrikası müdürü rinden memnun olmuştur. Bir .,.;r ;~c:ymar, :"sa;ma~- İnşaatı~~= mz·~h'usu, dFa~°!~inBB. __ !ii§li mAu~taBrı memurlarıni.n, Emlıı B. havagazi Son aylar z:-::::dk.i~ki ı:debt 
'~~ lan N t B Ad a kız mual M h E · B Ad d klan "l" • · k · · ' umre za e · tüccar, zız • · k · 1 d ş ki B · ve roman tarzın tapların 

r 
usre ., an e met mm ey, apazarm a ço ıstcnın n-esn ço ıyı- ye müteahhidi Sakir B Galata ha- t .. .. h 11 . h N . B şır etı memur arın an, e p . tı-

. , • ' · nonu ma a esı mu tarı azmı . · ·· · t bı aded. 'ttik "al kt _ im mektebi riyaziye muallimi eczacı Asan Bey, Antalyada Mehmet dir hic olmazsa mürracaat eden mallar grupu amiri, Şerif B. Tüccar, t'"tü inh" uh b ' .. d .... H~ caret odası _şeflerı~den .. Şukrü B. a ı gı çe çog ma a 
! -. . . • . Ef u n ısan m ase c mu uru, " Robcrtkolleı muallımlerınden dır 

'ilahi B., Hariciye Vekaleti mat Numan Bey, kaymakam Ziya Bey, lerın kımler oldugu umumı su- Ş~man oğlu .Mehmet · mavnacı, şim B. Elektrik mühendisi, Muzaffer • · 
··d·· · · M Samsunda Şükrü Emin Bey, Orduda rette anlaşılacaktır. Yarın nam Şışman. oğhı Mu~tafa Ef. mavnacı, B. latan.bul maar_if emim . ., Ba.lcı Meh Şc_rif_ B. lat_anbul belediyeai reis. Harf inkılabını müteakip bir 

~ - >U'lt mu ur muavını uammer Şuc att Bey Vıze memuru Tev - ı İ 
·• avukat Hakkı Bey, Muğla valisi Ce- li · 'l" ı d - a m ' • met Arif B degırınencı Salih hsan muavını Velıbı B stanbul umunu iki ay bu mevzular üzerinde üı 3., Niğde baro reisi Sadettin B., z.et ~tesı ı <ı:n. 0 un ug_u ~aman fik B. mütekait, Tevfik Ömer Bey B. tütün inhlsarı şube 'mnavinlerin- meclisi ~zasmdan, . Eczacı Celal B . 
.n Vlüskirat inhisarı mıntaka ami- mal Bey, Akşehir kaymakamı Sinan lıstenın tesbıtmde vakı 16abet muallim, Yakup B. JIJllVnactlar şirke- den Suat Tevfik B. mübayaacı bor-. İdanbul umum! meclisi azasından yazı . yaz~ • olmamış, .kitap 

Bey, Edimede di§ doktoru Sait Tev- daha iyi takdir edi1ecektiır" di- ti müdürü, Yu&uf Münir B. Tütün sad~ Taşçı zade Mehmet B tİiccar İsmail Şevket B. İstanbul umumi tabedılmemıştıc. Fakat bir kaç 
e ., tb •. , -i Ömer Rüştü B., Mersin mecli lik Bey, İstanbulda lokantacılar ikin- yorlar. İnhisarı :"'bık ;n~clisi idare azasın- Adil' B. tütün inhisarı şube ~üdürl; meclisi azasından avukat, Mahmut ay sonıra bilhassa ufak ufak bi· 
er ' :-'~ ;İ umumi azasından Ahmet ci reisi Cemal Bey, Ayvalıkta doktor Namzetliğini kayanların bir dan, Zekı B. katıp. rinden, Kemal Salih B. İstanbul umu Celal B. belediye sertabibi, Ali Rıza kiyelerden mürekkep halk lci.-

g>U 'wiuhtar B., Antalyada avukat Fazıl Doğan Bey, Ankara Hukuk fa. kısmı da "eğer listenin neşredi- Rifat Bey Bahriye matbaası mü- mi meclisi azasından, Ahmet Şükrü B. nikah memuru, Muharrem Naili tapları azahnağa başlamıştır. 
ig" n .~,"az' ım B., Ankara bel--'<y• ra;.ı· ldilteııi yardımcı müderrisi Ali Fuat leceg-ini bilseydik namzetliğimi- dürü, Tevfik B. Bahriye binba~ılığın- B. ~iy~~ gazetesi tah~ müdürü, B. avukat, tsma~ Hakkı B ... mütekait Bu kitaplar Anadolunun her ta 

" "- ""' " ~ A da ka c D · . , . dan mütekait, Osman B. Zabıtai be- İsmail Muştak B. muharrır, Behçet kaymakam, Şakır B. Üsküdar sıılh f d k ok "be .. ~ 
in ~ nuavini Hazım B., Sivasta Ha- Bey, nkara avu t evat emır zı k?ymazdık' dıyorlıı;. . . . lediye muavinlerinden, Sabri B. İn- B. Maraş meb'usu, Asım B. Osmanlı hakimi, Akif B. rüsumat veznedarı, ra 1? a .Pe . ç cag t gornıe . 

. ı İ Ay Bey, Ayvalık kaymakamı Hikmet Bır çokları, namzetlıklen ıçın şaiye binbaşılığından mütekait, Me- bankas< muamelatı resmiye müdürü, Vahdet B. komisyoncu, İhsan B. mü tedir. Şımdiye kadar bu kabil 

( 

b 
m 
ar 
ce 

era ~ip zade Ali B., stanbulda dok Bey, Orduda Zeki Mes'ut Bey, An- müracaat ettiklerini dostlarm- lih B. Sigortacı, Abdi B. Bahriye Nuri B. belediye muhasebecisi, Mcm hendis, Turan B. tüccardan, Ali B. altmışı mütecaviz eser yazıl· 
n tor İzzettin Ahmet B., İstanbul talyada Sıhhat müdiriyeti katibi A- dan sakladıklanndan, isimleri binba§llığından mütekait, Ahmet duh Şevket B. sabık sefirlerden, Hi- Hacı hesna hatun mahallesi muhtarı, mış ve bwılarm hepsi de tabi 
m1

1~ da avukat. İzzet Necmettin B., rif Bey, Ceza hakimi Hasan Kemal listede intişar ettikce müskül va Necmettin B. mütekait yüzbaşı, dayet B. Pangaltı m~r.kez memuru, Sıb~tulla.~ B. do.ktor, Mehme! B. serınayesile basılmıştır. Ro· 
Be Ulukışla bel d" · · Yak • ete d.. kted. •1 • Hasan Tahsin B. İlk mektep mual- Behçet B. s•bık hancıye memurla- malıye murakıplerınden, Hamdı Ş, hik' d b" kita lar 

n i; - Tırabzon muallimler birli- y, e ıye rel81 up zıy u~me ır. er. liıni, Mııhittin B. İst. Tay. C. muha- rından, Memduh B. temyiz azalığm ı lstanbul meb'ıısu, Hilmi B. Selman- ~an! aye ve e. e 1 P 
_C ği reisi ddktor Celfilettin Ali Bey, Aksarayda metkep muallimi E- Fetbı ve Nun Beyler sebecisi, Musa Kazım B. Telgraf dan mütekait, Sadeddin B. sabık po- ağa muhtarı, Mehmet Ali B. müteah uzerındeki satış mıkdan her se 
:_ 1 B. ,- Orduda İsa Cemal B.- min Bey, Diyanbekir ziraat müdürü nıı.mzetliklerini mi koyacaklar? memurlarından, Hayri B. telsiz ista- !is müdürlerinden, Nihat B. şoförler 1 bit, Şücai B. maliye memurlarından, ne yüzde otuz derecesinde art· 

Halil Bey, Dahiliye mahalli idareler ANKARA, 6- Mefsuh ser- siyon memurlarından, Hulfisi B. mü- cemiyeti reisi, Osman Nuri B. müski Necmeddin Sahir B. Usküdar tram- maktadır. Halk kitaplarının ha· 
:ı ur essbak İzmit meb'usu Hamdi umum müdürü Nuif Bey, Tayyare best fırka lideri Fethi ve katibi tekait komıer,. Abdullah Zeki Bey rat hukuk müşaviri, Hamdi Rasinı vayları müdürii, Rüştü B. maliye me ,ricinde kalan ve memleketirııi· 
ıl. 'B. ,İstanbulda Sait B. , Kuleli cemiyeti reis muavini ŞükrU. B-, Sa • • N • B 1 • ••sta Ashabı emlakten, Muhiddin B. De- B. tüccardan (Adalı) Tahir B. Hu- murlarından, Ali B. Üsküdar kaza zı" maruf muharrı"r'ler·n 't bıl 

~J umumısı un . enn mu - . el d • da M h k k fakü"lt . . . u Ra . cd K . B li .. .. .. n ı e aı 
n lisesi muallimlerinden Adem d Ra Be S · '"fetti . kili . 1.kl .. k k mz am e an ıgı vezne rı, e met u esı reısı, =uammer şıt vezn an, enm . po s uçuncu şu l r'le . d d di b S 

Nezihi B., Türıkiye müdaııci
a: !er cemiyeti umumi katibi Sad 
't 

, rettin B., İktisat V ekfileti or-

iıı Halil B., sabık Diyaribckic 
~(... •. 

rı za e gıp y, anayı mu !il en namzet ı . er~nı oyaca - Ali B. Bahriye yüzbaşı mütekaidi, B. Darülfünun emini. Nazmi Nuri B. be müdürü, Hurşit B. Üsküdar adliye unan ese . r~ e a ~. ve .a 
Bürhaneddin Bey, Bahriye miralayı lan hakkında bır nvayet deve- Hasan Tahsin B. tüccar, Hacı Salih avukat şehir meclisi azasından. memurlarından, Cevat B. ressam, kılan aynı nısbette yükselmiş• 
mütekaidi Ali Rıza Bey, İstanbul ran etmektedir. Ef. Eskişehir mahallesi muhtarı, Refik B. Bursa meb'usu bakteriyo Cevdet B. mütekait veznedar, Ziver tir. Bir takım tabiler yeniden 
Meclisi umumi azasından Mustafa Fethi B. iki gün evvel bura- Hüsnü B. Bahriye matbaasında müs- loğ, Ahmet B. "".kaf müdiriyeti me: B. İstan~~ belediye ~uru, Bedri halk kitaplan bastırmak üzere 
Yahya Bey, Do"'or Şakir Feyzi Bey, ya gelmiştir. Seyahatinin mak- tabdem, Süleyman B. Hacı Hüsrev ~nrl~rınd~, Şakir B. Mahrukat, tacı B. _Kadıkoy be~lyeeı Yezneda~r, Is- bazı külliyat toplamaktadırlar. 

Maarif lrii dı b d A·ı • • lı İ Ma. 1 inci muhtarı, Vasıf B. Turan rı, Zıyaeddin B. İstanbul mebusu, mail Hakkı B. tiearet ve sanayı ban- İk al dild.kte . bir 
Ankara .. tüpanesi sahihi sa ura an 1 csını a P stan eczanesi sahi_bi, Nail B. mütekait Tevfik Amir B. İatanbul umumi mec kasr vcznedan Mehmet B. asker mü m e ı n SOlll'a yenı 

·· ·• ' takı mkitaplar daha l>asılacıık· 
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TÖRKİfE CÜMBDRİYETİ MERKEZ BlNKASI 

Devletimizin 
Mali 

En Büyük 
Müessesesi 

Milli ve 
BEZ 
~"-"'-' 

Avrupa malından daha 

SAGLAM daha UCUZ 
BLikilsüz \" u~er 
Kıvrak f.ki<tr1) 

Katlı (i:ctur) 
ıpli!deri 

llu çiz~ılı ı.ı,Uı. ince hlın 
Bezler Pl·rı.t 'ltr 'n1.a n1:ıh 

su; Elbi elik \·c sair hez!~r 
lm3.l olnııtı 4 • 

Her türlü çabukluk ve kot;;lık gösterilir l 
!t ZiRAAT BANK,l\SI ADANA • C 

8 ti;: MENSUCAT F ABRlKASl > ;tj 
> Posta kutusu (67) Adana İ t 

- HCOCOe•oeeo ()••••••••••••ti ır ~u 
PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 

15 Nisana Kadar Devam Etmek Uzere Yerli Ve 
Ecnebi Büyük Bankaların Gişelerinde Umum 
Hisse Kaydi MuamelesiAçalmıştar. istifade Ediniz. 

" 

E~nıe~, fil ve ınu~telif erza~ ınöna~asası ~~~ 
.. ~lıı 

lstanbul ziraat mektebi müdir)iğinden ~f;; 
;\fans 931 ı;a)C>ine kadar mektebirniı.c muktttt.i 12 kalemden 

ilıarct lı.~kiycı cr7.alr. et, ekmek, şehriye, mercimek, uıı, kuru so~ln, a;ıt1 
kuru üzum, cnk, r;n•~ benzin, vıkunı ve hına yaıtıarının 22 Nisan k 
9,ıı tarihine rnüsadif çarşamba ı,'1inıi •aat 14 tc ihaleleri icra lürc 
kılınmak iiz.,rc kapnlı zarf usulile münakas;ıya vıızedilmiştlr. Şeraiti ıı:un 
anlamak i\iıı lıc-r ı;ün, mıinakasaya i;;tırak için de yevmi ihalede Alp 
u~rtcrdarlık binasında ınüc,;:es·ıtı ikti;~diye miitıayaat komlsvonuna ili! 

-· Artık Elbiselerinizi terziye ısmarlamaya lüzum yok 
<;unkü: Gıl•tid.1 Karoköy'de börekçi fınnı itıis•lin<leki lıüı·ulı: 

mah:ı:llehicinin u~tündc k:li:ı 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel ku
maşlardan en son modaya muvafık ve k~sursuz 

olarak imal edilmiş 

Kostüm ve Pardesülerin 
M

.. 
1 

· 1 ·nı· emrinize amade \lulundurmtktadır. 1 lanımları mab<us 
u~tı ı:ıp çeşıt erı . d h. t 

mantolar, psrdesülcr ve ttenç':oıların ıarif çeşiılerı • ı '"'.' ır. 

MeşhurCHARLES SEMON LTD.fabrıkasının 
20000 ad<'t 

<ı( ve her renkte g;ıomlın 

p A R, D E S 0 L E R f 
1 

. 19 1 /2 liraya s•Ulmağ• bsşlımı~tır. 
ııe mış ve • TEIJİ\'A'LTA HÜYÜK T!!:SHI..,AT .... -

-Emniyet Sandığı MüdÜrlüğiinden: I 
Ollku~~c (IJiliat) Hanımın 3-l03 ikraz nuınarnh dcyn scnedı Nasuhi 

ın ıciblncı: i,;tikraz eylediği ınebJı\ğ muk:ıbi!indc 5antlı~ımı~. naınınR 
nı :rhun bulunan Ortaköydc Yeni 'llcyhanc sokağttıcla _c:;:'.ı 1 1 l'C 

y~ni 25 numaralı ın3abahçe bir hanenin tamamı vudesı hmımın_da 
lı ın:un öcknmı:ııı :si hasebile müzayedeye çık:ırıl:ırak bııı .. ı,.,- hra 

Diş macunum• 
ve stfA sürme>! 
ile kıl pcdra;;ıru 
her wrde arayı-

b ·J ı mukabilinde rnüşrcrisi Avukllt ı·:~rd il. namına kıtı k:ıra~1 nız. ------~""' 
ç~ .• ilmis ise de mumaileyh mezkur hıııı.!yi rekrruğ<Lın imtina tykdı
grndcn 'icrıı kanunu mucibince tekrar yirmi gıin nııı ldctlc muuı
ycdcye çıkırtlmış ve 6 mayıs 931 tarihine mlis.ıJi[ ı;ar,:ıınba gunu 
<ııac on beş lıuı;ukta kat'! kararının çekilmesi mu~arrcr bulun~u~ 
olduğundan talip olanların meıkOr gün , e saatte :landık: ıd,ıre,1110 
müracaat eylemeleri ltiwmu ilan olunur. 

Evtal ~mum Mü~örlü~ün~en : 
Gu~abJ hıMan esi cerrahi ameliyatlıancsine ı üt.umu olan alat ve 

cdernt :ılcni münaksara vazolunmu~tur, Talipler ~eraiti unlama~ 
'c fı~tevi ~ö·m~k: üzere her gün lev;uım idaresine ve ih:ık t·ırlhı 
oları f İ-4-~l;l I cumartesi gllmı saat dı>rtte idare encüın:nine 
murac·ııtları. 

fıl"orikısının 

ZELtO 
--~-----~~~~~--~~------~-! 

AM'I
• R A L 

1
• 
5
_,ı .. 11.ıerinı kullanın17- lltiıülc .c •• n .. 

!erde ve ecza depolarında bulunur. 
(',, Fröhlich, Sultan Hamını l{en-

dros ifan 6 bı.nbııl. ----• 
deme' { ~1K ve ~lHlT l l lKKlll ) demektir. 

''k·! .• ir m.,~ ız:nı ı.ir.ır~t cd:n muıtı:rilcr gerek cın• ~ereksc 
.._ı·. _ . . . . : k ı I· r I{ ·ı·o;..tu lstiklı\l cntlde;i 
~ J.;. ıtı.•,trı:.; d·uıTıa ın~•nııun il ır .1 · t: ~ 

-MAMA 
Dr. H. Ş i N A S i 
Ya"""uzun en sıhhi gıdrndır. 

murnc:ıat olun nı:ısı. - ıa 

umumıye inkıbaz, hastalıklarında -

Dünvanın en nefis .. 
ve leziz yağdıdır. 

van 

ık 

iki 
aka 
ma 

ann 
a~n1 

ve iktisadı seven 1 pa 
·dik 
l IS 

akl 

vatandaşların nazarı dikkatine rile 
r. 

:tin 
ale Emniyet Sandığ"I Müdürlüğünden: 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hisse senedatı Kayıt muamelesi. 
En1niyet Sandığında yapılır. 

ıı=--..... ~tS~T~AN~B~U~L-V~İLll'!A-Y-ET·r~---, ::m 
DEFTERDARLIK ILANLARI ş1ı Büyuk Tayyare 

Piyangosu 
3. üncü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 
Ayrıca· " . 

ve 

40,000, 15,000. 
10,000, 8,000, 

Liralık ikramiye 

30,000 
Liralık bir n1iikAfat vardır .. 

ADEMi iKTiDARA KARŞI 

GLANDOKRATiN 
:\leı~ur prok;or .Stdnae'.1 ve Brown ScckırJ'ın miıhim ketfidır 1 Satı~ mıhalh: Zım•n ceza deposu. llahç•bpı ;17, l.tınbul .......... ~--- ~ wwwwwwww l\utus~t 200 kuru~tur. 

-Pazarlıkla 
Döşeme ve Tamirat 
Yüksek Orman Mektebi Rektör

lüğünden: 
B~deli ke~fi elli Y<'di bin altı yüz kırk bir kuruştan ıbaret mekteı> 
kucupanesı ve •) nıyat o<lalan dö~emelerile sınıflann c · ı 8 
N 

.h. amır 
. isan ~,ll tarı. ıne nıüsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlıkla 
ıh!lesl ıcrı edılecejtlnden şartname ve keşiname ·ı·nı ·· k · ı . .. . s gorme ıst -
yenlcrın her guıı \C pazarlıjı;a iştirak için <le yevmi ihalede Def· 
tcrdarlık binası dahilinde müessesatı ikttsadiye mÜ!ıayiıt komisyonuna 
ınuracaatlari. 

Evkaf ~mum Mn~nrın~nn~en: 
Dartillıinun fen Eakültesı makine ve elektroteknik enstitlisilne 

muktuı a!At ve edevat mımakasası lıir hafta daha ttmdlt olunarak 
pazarlıkla ihale olunacaktır. Talipler şeraiti anlamak tizcre her gün 
levazım idaresine ve ih:ıle tarihi olan 1 1-4-9:1 ı cumartesi günil 
aat on diirtce idare enctimenlne mlirıcaatlarL 

Kiralık Taş ocağı: Run1eli hisarında Balta 
liına~ı ahırlar arkasındaki bir dönümü taşlık 
ve hır dönün1ü düz arazili taş ocağı 3 sene 
ınüddetle kiraya verilecektir. Senelik kirası 

. 
:ı 

40 lira. kiralaınak açık artbrn1a 3 mayıs 931 -. 

pazar günü saat 15 te deft:erdarlıkta. ( m-aıs ) d 
• • • 

Satılık_ Ormandan Kesilecek Odun ve Ke
restelik: Usküdar kazası dahilinde şiınalen tek v 

çeşme saraya giden yol ile telaki noktası üze
rindeki yol şarkan tek çeşme, Koca bayır pa- va 
lamut dere cenuben palamut dere garben tek ·ab •e l 
çeşmeden gelen yola kadar saray yolu hudut- ık 
larile çevrilmiş< Alemdağı )ormanından tah- b 

minen çıkacak 805 metre mikıip gayri mamul ~ 
meşe ~ere:ıtes.i ile 3734 çeki meşe odunu şart- ik 

namesı daıres_ınde 2 sene zarfında kat ve ihraç 
olunn1ak şartıle ve kapalı zarf usulile müza
yedeye çıkarılnuştır. Bedeli 2 senede ve bir r 
seneliği de üçer ay fasıla ile 4 taksitte veril- \ 
ınek şartiyle tahmin edilen bedeli 7373 liradır. 
taliplerin 9 nisan 931 tarihine müsadif perşem-
be gün 1 saat onbeşe kadar 553 liralık temi
nat para veya mektuplariyle teklifnamelerini 
lstanbul defterdarlığındaki ihale komisyonuna 
vermeleri. ' m-29 ) 

f
-· ·-· _.,_,_, _,,_ .. ~~İs-ta_n_b_u_I___ -- " ·--····-... belediyesi ilanları .. ----·----~""-~---~~ ........... -----. 

Mukaddema il;\n edilip talibi zuhur etmiycn mevsim itılıa~ı' 

l 

icarı muvarık giirülnıiyerek mür.ay~'\k·ı tehlr edilen :lmaıı,ıda " 
denlz kenarında kah,eh;ınderle kantariye kulubesi arasınd:ı lıu'una'" 
Bdedi_yeye ait 75-cı.ı metro muralıbat ;ır;amn ı J Nisarı cı.ı ı I' 1 

z;ırtc~ı gunu saat 15 de pııı:ırlıkla kiraya vcrilme>i mu~:ırr ·r 
bulundujtuııılan taliplerin yevmi mezkfirda c\;ıirc cııclımenin" m l 

racMtları ilan oluP ·• 
lj. /j. lj. 

'1uddeti icarı, hitam huıan l\llçukmu•.tafapa~ad:ı Tekke ,0 •· • 

jtı~da ~i 1A numaralı mutfak mahalli pazarlıkla ıcarJ vcrıl.,rcjt n-k 
tahpicrın 13 Nisan 1931 p:ızarte,; gunu s.ıat 15 de uairc ı.:nı: 

menine müracaatları ilAn olunur. 

Heybeli adadı Mana<tır cadllcsimk f:vl-.:ıf:ı nit ç.ımlıl.;ı;ıl i ,ı., 1 

gazino ile_ da.ns mahalll p<17.arlık!a kır:ıya wrilccektır. ''3.ıp:<'r, 
şartnameyı gorınek l~itı her gun pazarlık İ\"itı ılc ı 2 lı<:ı te.11 ,n ,, 
•kçelerilc 8·4-931 çar;;amba gunü k\'.17.tm nıı JurlııQ;uııc ıı 1 r,ıt.tjıl. r 
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>1yango müdürlüğünden: 
ı O <ell tertip 2 ci ke~ıdc ·ne 

ııt olup (1,000 lira ı,a\J~t eden 
(16.J.4~) nunınrJ ve - c-,erili 
bllet <.ıhibine lıayiı tarafındın 
(100) lira verilmesı lizım ge
ırken ,chHn (20) lira verilmiş 
v~ müdurlüıtum~zc de o suretle 
gunderilmi; olnı~kla mezkQr 
bilet ,aJ:ibınin ikramiye !arkı 
ıılan 80 ) !ırayı almak tizrc 
sahibi ııldujtıınu isbac edecek 

intihabı meb'usan hey' eti teftişiyesi 

• 

.. 

I 

") 

J 
u 

l) 

" 

1 ve ik~Jarile birlikte müdürlüğü
muzc muracaan iJAn olunur. 

Dr. Taşçiyan 
Belsoguklu~u Fr<ngl ve tl<ktrik 

aedavihanesi. Cminöntı Mina<yın 

ecnncsl kar~ı okoğında No. 4 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi, llelsop;uı.:::ı,u ve 

ademi iktidar mua)ene ' elektrik 
ttdavihano;;ı. J\arakby llorekçı lırnn 
c raSJnda 'o. 34 

Dünyanın en mükcm•el ~c mukavvi 

1-Müntehibisani intihabı 8 nisan 
931 çarşamba saat yedide başlaya
cak 1 O nisan 9 31 cuma saat on sekiz 
buçukta bitecektir. Aradaki günler-

de de bu saatler dahilinde rey atı
lacaktır. 
2-Sandık mevkilerile hangi ma

halle müntehiplerinin hangi sandığa 
rey atacakları aşağıdaki cetvelde
g9-sterilmiştir. 

Bakırköy Kazası 
Sandık yeri Rey verecek mahalleler 
Bakırköy istasiyon karsısın-

da mahalli mahsus 
İstasiyonda mahalli mahsusda 
İstasyonda mahalli mahsusda 
İstasyonda mevki mahsusda 

Kartal tepe, Osmaniye. 

Zeytinlik, Cevizlik 
Yeni mahalle Sakızağaç. 
Yeşilköy 

, Safra, Kalitarya Halkalı çocuk gıdasıdır. EczanelerJ< bulunur. j 
\ Çekmece Ambarlı Amirdos, 

y eniköyde Sandık dolaşacak ~;~~a! Nifos, Mahmut, Ef. 
Yem Bosna. 

/ Çift Burgaz, Vidos Litros, BojtaziçırıJe Yenikoydc on odalı 
şeraiti •ı hhiyc) ı h:ı vi havadar, 
gıincşc nazır. a rı melrıı~atı ve 
konforu ~ami, iıabçe, kayıkhane, 

nbtımı ıntikcmnıel ve muccddet 
güzel bir yalı kiralıktır. 

Müracaat Telefon lstanbul 2933 

ZA YI : Alelusul Maliye şubc-
1 11ndcn tasdik cdilmi~ 1930 se· 

nesine ait ticaretbanemin bilanço 
defteri 5 Ni1ı·n pazar gunu öglc 

ı ı vakti ,'irked - Taksim tramva
yında zayi olmu~tur. Bulan ;ıatın 

ı ıstannlııılda J\larpııççularda Bama 
1 
1 tan harı.ında 5 numcrolu çorapçı 

c 

]; 

n 
h 
n 
d 
k 

r 

n 
f :e 

a< 
ı e ı; 

Mihacl Çikv1 Hh ticarethanesine 
ıı;ctinli~ı tnkıfir<1c bir mıik:l· 

fatla memnun edilecektir. 

lstınb lı mahkemei a liyc uçüncü· 
hukuk ıla:r ındcn: 

ladam Maq·.ı v<kilı nukaı 

Mekki il uralınJ. n koca>ı ~ikola 
Apastohd. dendı al•ı hine ikame 
edtltn terk ebebile ·boşanma da\·a
ıının ..:ere .ın edt.:n mohıkcroe~i ne
ııce•ındc tarafeynin hoşanmalanna 

dair mahkmıeden adıt olan 28-3-931 
tarih v< l!l4 nunur: lı il:\ımn ik!· 
meıgdhı meçhul bulunan '.'llkolı 

Apastiliı <fcndiyc ilAııen ıcbllg 
tensip edılmiş oklıı~undan ıeblih 

makamın• kaim olmak iıae ilAm 
mretinin mahkeme di\a·ıhnne~fne 
talik dildij!;ı ilin olunur. 

1 , Ankaraıla Hamam onli mahrukat 
Ekmeı ve bakkaliye tıı:aredle meşgul 
lk<n <lycvm ikametıı;ihı meçhul bu
lunan Namuk Kemal !leye 

l2fı 
l 1 
ıan 

n 

~· 
. r 
1 

r 

üı 

.n ' 
ıb . 

lstaıılıul uçunril icra mtmıırlu· 
ıundan: 

Arap 1.~dr 'o:t H yit> ~ııumeti 

alzde matlubu bulunan -il)() liranın 

15 llra poroteslo ma•ral ve porote<to 
ıarihind,nııi lrCl1 rı z"' ,ıo ticreti ve 
k•\let ve m• r.ı. · le t.ıtisilı holdıında 

vakı talip ıı tb uzcrınr ıarnlıniza 

«Onct.:rı:cn IOd·~c emrin Yerilen 
01eşruhat'·• m1.7.ktlr ın:ıhaJd~ olmadı· 

tınız anlı" makla Hinrn t< blJjtıt ifa· 
~ını k3ra. verilmişrir. 'fArihi if4ndan 
Jtlbırc!\ bir R\: .t.ırr nd ı n1Uı ac..":'l:ı.tle 

tılr Itır , ılen~e aı c aııı talıp eden 
~ gün '" l'1de hurclı eJ·ı veya borca 
\t:lect:l rn:1 \C ~ırc go!''erilmc iıA:i 
takdirde hak nı•Z<i• gıyabc.1 muaıno 

IAtt icrıiy \t.: dt~3 .1 Hhın:ıt..·ajtı mez 
ktlr odrmc ı n1r nh. h.:hlıj!'ı maJ.:amın.ı 

bl!m o:n1at u:.ctre ilan olunur. 

Jıt: 4 Clı icrı ı. ı..nı ır!tı~ıından: 

Burı;;aJ:ı E.;ııe.ıler mah:'lllc"İn~!c 

ro (\, 1 haıır' ·~,,~ ım " haltn 
kametg:\hı nır~hul bulıın'ıı J la,., Ali 
oııu lhrahim ı•:lrcın llry< 

Hur.>:ıd.ı ı:ınıı ..:ulran ınlh<ılie:)inde 
02vud kadı <Ob~ınJ~ 2 '\o. lu bir 
bap ba:ıtn<ll yirmi ~tırtıc yedi hisse· 
sini ipotek giJSW<rck Canbulat rığul
iarındon l la .10 oğlu \li Efrııdid<n 
oldıgınıı be, yü:t liranın ttdiye<i için 
tanıı:n kılın3n OJeme tınri z.1lırına 

·numoilc\hın mel.«, I<n >abir çıkarak 
ve lllrnliııe t3\tn edilerek ıc•haili 

ırıcz~urc.: grtiıli \e ' ni :ıdresJnın 
mtç'ıul iıulı nduğuna dair m >rnhaı 
veril:t>ı:"'tnc binaen ıl 1en ıebligat.ı 

t Karır \c: ııdı~ındln ı;-b11 ôd~n1e cm 
nnc ı.ı:· h: ı'J.1J111 t Larc.1 \irıni gün 
ıarrın 1 i1 r z1 1 .ı· h..ı ız J;.ıı ~ ı ,.e 
horcu .J7. o :ı • I 5 JO ır:ı •n lt:nış 

ıurı fçi den feıncnı.ı ~ .ıp l' i.:.. rt:'-Hıt 

oı.ık:ıını ~ ~:1i~1 '"'11' •'· ıl 
o'un ır 

Avas. 
Şamlar, iki Telliaya Yorgi. 

Beyoğlu 

Sandık yeri 
Hasköy iskele gazinosu 
Halıcı oğlu meydanı 

• Camii Kebir avlusunda 
Sahaf Muhiddin camii yanın

da 

da 
Zincirli kuyu camii avlusun-

Yahya kfıhya camii avlusu 
Arap camii avlusu 
İnönü Altın hakkal muhtar-

lık binası 

Kılınç Ali paşa camii 
Nusratiyc camii 
Monla celebi camii 
Firuz aga ca 11ii 
Kemanken camii 
Kule dibi 

Kalyoncu belediye mevkii 

Ağa camii 

Kamerhatun canı 
Dolapdere beledive hekimi 

mevkii 
Ayaspaşa camii 
Kasrmpaşa caddesi Hilal ga· 

zinosu · 
Osman Bey eczahane civarı 

Şişli karakolu 

Rey verecek mahalleler 
keçeci Piri 
Sütlüce Piri Paşa 
C~mikebir Bedrettin 
Hacı Husrev, Hacı Ahmet 

Küçük piyaİe kapdan Kadl'· 
Mehmet 
Yal1ya kahya Sürüri 
Emek yemez Arap camii 
Pangaltı İnönü 

Hacı Mimi, Tum tum 
Pürtelaş; Kılıc Ali paşa 
Ömer Avni 
Firuz ağa, Cihangir 
Kemankeş Yeni cami 
Bereket zade, Sah kulu, Mü--

eyyit zade ! 
Asmalı Mescit Kalyoncu, Çu 

kur 
Kum oğlu, katip Mustaface

lebi, Hüseyin a~a. şehit 
Muhtar Bey -

1 Kamer hatun, bostan 
Kocatere. Biilbül; Yenişehir 

Gümüş rnyu. 
Bo:-: kurt, Düa tepe, Eskişe- i 

hir Feriköy 
Meşrutiyet, Halaskar Gazi 

Harbiye 
Şişli, Cümlmriyet, Muradiye I 

Kliğıthane, Mecidiy~ 

Beşiktaş Kazası 
Sandığın yeri 
Teş\"ikiye cômİi methalinde 

hususi mahal 
Muhtarlık dairesi önünde hu 

susi mahal 
Sinan pasa tamiinde hususi 

mahal 
Be~iktaş <legirmen yanında 

hususi ll'ahal 
Abl:cas ağa c<>mii ya ıında hu 

susi mahal 
Amber ağa camii yanında 

hususi mahal 
Ortaköy camii methaliııde 

hususi mahal 
Arnavutköy camiinde husu

~i mahal 
Bebek camii methalinde hu-

susi mahal · 

Rey ve-ri1ecek mahrılle'er 
Teııvi'tiye ve Muradiye 

Visne zade 

Sinan pasa 

Tiirk Ali. Dikili tas 

Abbas aga 

Cihannüma ve Yıldız 

Mecidiye, Hacı Mahmut 

Arnavutköy, Kunt Cesmc 

Büvük B~J;ek, Küci.ık Behek . . 

Kadıköy Kazası 

Sandiğın yeri 
Göztepe heyeti 

Odası 
ihtiyariye 

Erenköy dördüncü ilk mek
tep dahilinde 

Merdiven köy heyeti ihtiya
riye Odası 

Suadiye camiinde 
Koz· ntağr he~·eti ilıtiyınri)·e 

Od<>sı 
Bostancı hey'eti ihti) :ıriyc 

Od;ısı 

İrercııh.·· lıcy"eti ihtıy;.nH c 
Oc~:::..: 

Rey ve··ecek mahalleler 
Göz tepe 

Erenköy sahrayı ce<li' 

Merdiven köy 

Su11diye 
J{o7 yat~ğ 

Bo tancı 

Cafer ağa hey'eti ihtiyar 
Odası 

Osman ağa hey'eti ihtiyariye 
• Odası 
Hasanpaşa hey'eti ~1tiyariye 

Odası 
İkbaliye hey'eti ihtiyariye 

Odası 
Yel değirmeni Rasim paşa 

hey'eti ihtiyariye Odası 
İbrahim ağa hey'eti ihtiyari

ye Odası 
Osmaniye Mecidiye hey'eti 

ihtiyariye Odası 
Zühtü paşa hey'eti ihtiyariye 

Odası 

Cafer ağa 

Osman ağa 

Hasan paşa 

İkbali ye 
., ..... 

Yel değirmeni Rasim paşa 

İbrahim ağa 

Osmaniye Mecidiye 

Zühtü paşa tnğlac• 

Eminönü kazası 
~andığın yeri 

Y enicami muvakkıtahne-
dnde 

Hoca paşa camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstempaşa camiincle 
Ahrrcelebi camiinde 
Kumkapıda karakol civarın-

da 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Yenikapı karakol civarında 
Şimkeşhanı veya · Hasanp:ı-

şa karakolu 
Esirkemal camiinde veya 

jandarma kara'colıında 
Şehzade muvakkıthanesinde 

Eminönii kay•nakamıgı bina 
smda 

Metcan aga camiinde 

Süleyınaııiye camii civarında 
Servi camiinrle 
Mahmutpaşa mahallesinde 
Gedikpaşa camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
Fcru~ ağa camiinde 
Atikali paşa camiinde 
Küçük Ayasofya caıniind' 
Hoca Ham2a camiinde 
Hacı kadın camiinde 
Üc cıııhffiplr camide 

Rey verecek mahalleler 
Şeh Mehmet Keylam Çelebi 

oğlu Alaettin 
Hoca paşa 
Hopyar 
Tahta kale, Rüstempaşa 
Ahrrcelebi 
Şahsuvar. çadırcı 

Bayram çavuş mahallesi 
Kazam sadi, Nişancı 
Tülbentc;i ve katip Kasıl yalı 
Mesihpaşa, Mimar Kemal 

Mimar H.ı.yretin. Saraç is
hak, Tavşantaşi 

Kalenderhane, Molla Hüs
rev Balaban ağa Kemal
Paşa 

Camcı Ali ve Bayazıt 

Mercan ağa, Daya hatun ve 
Büyük çarşı 

Süleymaniye Elmaruf 
Servi mahallesi 
Mahmut paşa 
Emin Sinan 
Sultan Ahmet, cankurtaran 
Bin bir direk•,, 
Alemdar 
Monla feneri 
Küçük Ayasofya, İshak paşa 
Zindan kapı ve Demir taş 
Hacı kadın, hoca Gıyasettin 
Yavüz iSnan, San timur. 

Sarıyer kazası 

Sandığ n yerı 
Rumeli kavağı hey'eti ihti

yariye Odasında 
Sarıyer caminin son camaat 

mahallinde 
Büyükdere çarşısında Kara

bef n kahvesinde 
Kireç burnunda camide 
Rumeli Fenerinde hey'eti ih 

tiyariye Odasında 
Zekeriya köyünde soğuk su 

gazinosu 
Ki1''osda muhtar İsmail e

fendi gazinosunda 
Tarabyada çarşıda kahvede 
Yeniköyde iskele başındaki 

gazinoda 
İ<tinyede itfaiye garajı kar

şısındaki gazino 
Uhıköyde iskele yakmıncleki 

• Mesdut gazino 
Rı meli hisarında hey'cti ih

tiyariye Odası 
Ayas ağada camide 
Krmerburgazda camid 

Oda yerinde 

Ağaçlıda kahvede 
Gi'ınüsderede c~m'de --

Rey verecek mahallelPr 
Rumeli kavağı 

• 
Sarıyer, Yenimahalle. maden 

Büyükdcre ve Bahçeköy 

Kireç burnu 
Rumeli Feneri ve garipce 

Zekeriya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 

Tarabya 
Yeııiköy 

İstinye 

Uluköy 

Rumeli hisar 

A.yas ağa 
{emerburgaz, Petnahur, Pi

rinççi Cebeci 
Jda yeri kısır mandıra İhsa-, 

niye 1 
.ı\itaı)ı, Akpınar, Çiftalw 
Giimiişdere Kuırrkaya 1 

Adalar l'aznsı 

S:lndlğın yeri 
Büyukr.d::ı iskck~i 
Ecyl;cli ad::ı lıclcd'ye mevkii 
Burgaz ;:C:n iskele gazinosu 
Kınalı a<ln iskel,c ga?inosu 

Rey ve'ecek n1ahalleler -.. ... 
Büyükada 
Heybeli 
Bur gaz 
Kınalı 

Üsküdar kazası 

~andığın yeri Rey verecek mahalleler 
Çinili polis karakolu önünde 

BLılgurlu Mescit camii önün
de 

Yeni camı avlust.nda 

1Padiye meydanında 
İlıı;aniye hcy'et Odasınd· 
S~iimiye hcy'eti Odası 
D ;.; ancıl:ır meydanında 

riyasetinden: 
Ümraniye camiinde 

Dutluk kahvesinde 

Pazar başı Murat Reis ma
halleleri 

Arakiyeci Hacı Mehmet val
dei atik 

Kadıasker Ahmet efendi aşçt 
başı Arakiyeci Cafer 

Çenğel köy 
Beyler beyi 
Bürhaniye 
Kuzguncuk 
İcadiye 
Kandilli Vanıköy 
Dudullu camii 

Kısıklı camii 
Bulgurlu Umraniye 

Salacaka, ınırahor, Ayazr;Tlll• 
Hamzafokih 

Kepçe rlede, Hayreddin çır 
vus 

Pazar ba<;ı Murat Reis 

Arakiyeci Hacı Mehmet va 
d~i atik 

Ka<lıaskcr Ahmet efendi 
çı başı Arakiyeci Cafer 

Çenğel köy 
Beylerbeyi 
Bürhaniyc 

! Kuzguncuk 
İcadiye 
Kandilli Varuköy 
Dudullu, Çekme, Küçiilı: 

! bakkal 
1 Kısıklı, Altuni zade 

Bulgurlu Umraniye 

&iiyük 
kredi i 

Beykoz kazası 

Sandık yeri 
Anadolu hisarında 

Rey verecek mahallelet 

Kanlıcada 
Paşa Bah!;ede 

. 1 
Sandık dolasacakl 

Fatih 
Sandığın yeri 

Eyip camii Kebir avlusu 
Eyip Kasım çavuş camii 
Hamide Ocak ittisalindeki 

kahve 
Otakcrlarda karakol ittisali 

Ocak binası 
Alibey köyii Ocak binası kar 

şısında 
Defterdar iskelesinde Halk 

gazinosunda 
Cezri Kasrmpaşa camii Odası 
Karagümrük Tramvay cad

desi Mustafa efendi kahve
sinde 

Fethiye katip Muslahattin 
mahallesi ihtiyar heyeti 
Odası 

Salmatoprakta ilk mektep 

Tahta minare camii Odası 

Ayvansaray Hoca Ali kah
vesinde 

Fener Abti su başı Ocağı önü 
Küçük Mustafapaşa Giil ca

mii 
Demir hununde Elvan zade 

camii 
Yedikule Tramvay caddeshı

de durak yeri Bahçeli 
kahve 

Kocamustafa paşada Çiçek
pazannda Mustafa efendi 
kavesinde 

Mevlevihane kapı ha cıEvli
ya mahallesi Mahmut e
fendi kahvesinde 

Topkapı mahfelinde 

Şehremini tramvay meydanı 
Bahçeli kahve 

Aydın Kethuda mahallesin-
de odabaşı İbrahim ağa 
kahvesinde 

Eclirnekapı camii 

Mimar Sinan ihtiyar heyeti 
Saraçhane mimar Ayas camii 
Sofular tekkesi 

At pazarıncla kahve hanede 

Aksaray va!de camii 

Çakırağa camii 

Cerrahpaşa kahvehanesinde 
Davutpaşa yirmi altıncı ilk 

mektep binasında 
Samatya tramvay caddesinde 

Abdülhalik efendi kahvesinde 

Hisar Göksu 
Kanlıca çubuklu nevi 
Paşabahçe İncirköy dan i 
Anadolu kavağı, Mihri ilhakik 
Poyr_az Fener, Riva, Ak büyü 
ba, Derescki Polonez, Ali 'liyetle • 
hadir, Paşa mandıra M'nnıaıyorJar. 
lı, Esenceli, Ömerli, Koç litın 
Sırapınar, Hüseyinli. •ııkalar 
Bozhane, Kılıçh, İshaklı, da kr 
Cümhuriyct, Mahmut lıyorl 
ket paşa , 
Beykoz Yalı k~y 

kazası ~'t, va 
_ır çok 
1 budu 

Rey verilecek mahal Baba 

Eyip İhsan bey Döknıecilet 
Üç şehitler Gümüş suyu 
Rami cuma, Yeni mahalle 

~iyeti 
tı nıu 

•ıl te 
hıı bir 

Fethi çelebi, Nipncı Muıtl • :inı 
fa paşa ~n 

Alibey köy L •. : ıt 
""'tın e 

Abdülvedut 

Cezri Kasnnpaşa 
Devriş Alimuhtesip İsk 

der, Kocadedc Bcyceği' 

Muslahattan kitip 
, 

Kasımpaşa Gönanimonla lf' 
kı Ayvasaray 

Tevfiki Cafer, Tahta min 
Hrzırçavüş Hacı Muhid 

Atik Mustafapaşa Avcı Bt 
Balat Karabaş 

Abdi subaşı 
Küçük Mustafapaşa müft! 

Ali 
Elvan zade 

Kazlı çqme, İmrahor .tlac' 
Evhat, Hacı Hamza 

Koca Mustafa paşa ArpaP 
Beyazıt Ali efendi camlı" 
ziye 

Melek hatımnıeıke:ı 
veledi Karaba§ 

Beyazıtağa, Fatma Sultlll 
Aarpacı 

Ödek kasap, Ereğli derıis 
aptal Nevbehar MonJa Şe 
İbrahim çavuş Sait Ömer 11 

zun Yusuf. 

Kahriyei atik Hatice Sul 
NiS§ah 

Mimar Sinan k~ Karah't 
Hasanbey Kırk ÇC§me 
İskendcrpaşa Milratpaşa SO: 

fular Hasan Halife hoca 
Avis. 

Sinan ağa Kinneatı Şeh rd 
mi Mahmut 

Baba Hasan Ali Güraba }lil
seyin ağa 

Eminbey Keçi hatun ÇakJI' 
ağa 

Davutpap Hobyar 
Kürkçü başr, kasap İlyas 

Sancaktar Hayrettin 
Hüseyin ağa 
Hacı Kasım. • 
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