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Müsbet İşler 

Cümhuriyet Merkez Banlı:a
ının tesisi etrafındaki faali
Y~t; son günlerde daha canlı 
hır manzara arzediyor. Bu milli 
?1~esseseye hissedar yazılmak 
!Çın tesbit edilen müddet bir 
hafta sonra bitiyor. Müddet bi
~eçek, fakat ayni zamanda on 
eş milyon liradan ibaret olan 
bankanın sermayesi de tama
ltıen kaydedilmiş bulunacaktır. 
~ununla beraber neticenin e
henırniyeti bankanın ıbütün aksi 
Y<>nlanna müşteri çııkmasında 
değildir. En tıüyük kıymet ve 
e~emmiyet ; Devlet Bankasına 
~ı~sedar yazılmak için bile bila 
' 5tısna bütün halkın ve müesse 
~cl:~n gösterdiği heves v_e te
k alüktedir. Milli ve ecnebı ba?-
?ların ne kadar yüksek bır 

nııüıet dahilinde Merkez Banka 
~a iştirak ettiklerini gazete
k"" Yazdı. Anadolunun en uzak 
O§elerinde göze çaJ1)an iştirak 
tezahüratı da aynca dikkate 
~Y~ndır. Kanaatimizce bu te
. huraıın manasr maddi cephe-

~ın<len ziyade manevi cephesin 
l3 en Çok kıymetlidir. Devlet 

anka111 etrafında memlekette 
~Yanan bu derin alak:ı; _tıcr şey 
~en evvel ona samimı bır emnı
et İfade ediyor. Bir bankanın 

c~ büyük kuvveti ise sermaye
~nden ziyade halkın ve ~.uhi

n <> müesseseye karşı goste-
rece' · d d r gı emniyet ve itima ın e-
~Cesile ölçülür. Cümhuriyet 

0 
b··erkez Bankası hesabında en 
"llYük kazanç budur. Çok ~t 
d~ temenni ediyoruz ki, ciddı ve 

ıı .. 
ka l"üst .faaliyetle Merkez !3an

sı .atı yen dahilde yarattıgı bu 
~1Yet havasını hariçte de te
b~ne m~vaffak olsun. Hari~~ 
ı ernnıyetini kazanmanın lu-
1 tınıu Üzerinde lüzumundan faz 
da ısrar etmek boştur. Çünkü 
rt''let bankalarının karakterle
binde beynelmilel piyasa ile sıkı 
ı t rabıta ve alaka tesis etmek 
r arureti esasen mevcuttur. Bu 
· ~bıta ve alakanın emniyet ve 
1tırn · l Ilı at es~slarına müstenı_t o -
e_,ası bellı başlı bir kuvvet ıfade 
"er. 

. g Cüınhuriyet Merkez Banka-
•' alnın <>n beş Nisanda kayıt mu

n llıe~e:si bitiyor. Anca-k ~anka
a ın ışlemesi için daha bır .~aç 
i{ ~çallek tazrmdır. En musa-

hcsap ve tahminlere naza-
rü'1 bankanın önüıniW<le'ki ~y
t 1 veya T eşrinievvelde faaliye 
e ~Çtnesi umulmaktadır. He
~ ifade edelim ki, biiıyük bir 
llıuessesenin diıkkatli ve esaslı 
:Urette kurulabilmesi için bu 
~an çdk değildir. 

\> İşin pek mühim bir cephesi 
<! e h<ın:k:ının prestijine en ziya
li e tesın olacak esaslı bir ami-

tle müessesenin !başına getiri
lecek şahsiyetlerdir. Vakıa bu 
!a~siyetler henüz taayyün et
ltıış değildir. Fa1kat şununla 
ltı.üteselli olabiliriz ki, ihdasm
darı memleket hesabına çok bil
~k fayda ve menfaat beklcdi
kırni:ı: Me11kez Bankası ile çok 
~akı.n~an alakadar olan Maliye 
~tıkılı ve bilhassa muhterem 

1 .aşvekfümiz· bu noktaya da 
QaYrk olduğu' ehemmiyeti atfe-
Cccklerdir. Vatandaşların . ati

)'e ait ·· · · nl kuv " uınıt ve ıma arını -
CtJen-'" b ıer '"-'ıırecek şeyler; buna en-

"• devamlı ve emniyetli eser 
'Itı"" ııesseselerdir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Meb'us namzetlerini tesblt edecek olan Fırka Umumt 
Reisi Gazi Hazretler! Umuml Reis veklll ismet Pa .. 

il• gllru,urterk•n 

204 intihap dairesinde, 
müntehibi sani 

intihabı ikmal edildi 
Namzet listesinde bulunmaları ih
timalinden bahsedilenler kimler? 

Meb'usluk için talepname verenlerin 
esamisini neşre devam ediyoruz.. 

AN~ARA,.8 <'.fdefonla) .. -ı t~rilmesi iı;e bir ihtimal değil 
407 intıhap daıresınden 204 un- bır karardır. .. . 
de müntehibi sani intihabı ik- F ırkaca namzet goaterı· 
mal edilmiştir. Cümhuriyet H. leceği soylenen zevat 
Fırkasının namzet listesinde ye ANKARA, 8 (Telefonla) -
ni isim olarak şu zevatın bulun- Halk Fırkasının meb'us namz~t 
ması ihtimalinden bahsediliyor: leri listesine dahil edilecek elçı-

Sabık ayan reisi Rifat, mü- lerimiz meyanında sabık Tah
derris Yusuf Ziya, Tütün İnhi- ran büyük elçi~. Mem~u~ Şev
san umum müdürü Behçet, es- ket, Kahire sefın Muhı~~ı~ Pa
bak hariciye nazın Asım ve Sa- şa, Moskova ve Roma buyuk el-
13h Cimcoz Beyler. çileri Hüseyin Ra~ıp ve ~uat 

Sabık müzeler müdürü Halil Beylerden bah~ed~lmekt~dır. 
B. in lstanbuldan namzet gös- (Devamı 2 mcı sahifede) 

İstanbulda intihap başladı .. 

Dün binlercemüntehip 
neş' e içinde rey verdi 
Halkın alakası büy~kt~! mü~~ehip

lere azami teshılat gosterılıyor .• 

d /Jı /JnDndt halkın tehac0ml1 
FlruzaJ!ada, intihap san 1 

1
• ti k etmeyen bır çok kadm ve ÇO· 

lıtanbul intihabatı dün. sabah ba}, ~~~:.. da toplanmıtlardı. Müntem,p
laınıttır. Daha .. at yedıden fl'f'le ı ı . ·simlerini havi defterlerle mun· 
sancltklar yerlerine konmuı ve m~ :hlbiı ııani namzetlerinin li.teleri her 
murl.,. faaliyete baılamıılardır. lntı· t clık mahallinde asılmıftı. 
hap yerleri bayraklarla donatılmıı- aan tik rey atınak ıerefi . 
tır. . . • intihabat gayet m~nt~ .. ve ııı_n 

Saat tam yedıde ıehnn muhtelif . kadar görülmeınıf buyu~ . hır 
mahallerindeki 163 .. ndık açılmıt bu d;~;:. ile ve neıeli bir hava ıçın.de 
lunuyordu. Halk sandık batlannda a a ta afta saat yedide baılamıf, ilk 
kalabalık bir manzara arzediyordu. her. ;.,,..k ıerefi halk ara11nda ha· 
Davullar ve zurnalar çalınıyor, her· reyı a . 
keı rey atmağa ~avet edilyo~du: San ( Devatn' beşinci sahıfede) 
dıklann bulunduı:u yerlerde ıntıhaba 

ı.UT 

ve tarsin edilecek 
••• 

Dünkü kongre pek 
hararetli oldu 

Tıp talebe cemiyeti kongresi 
geçen hafta Türk Ocağında top 
lanmış ve fakat heyeti umumi
yenin daha kongre açılır açıl
maz gösterdiği asabiyet karşı
sında içtimaa devam edileme
mişti. Binaenaleyh bu içtima 
dün yapılmış ve kongre reisi, ile 
reisi sani ve iki katip intihap o
lunduktan sonra nızanıımeye 
geçilmiştir. 

Ruznamede iki madde vardı. 
Biri Yunan Darülfünun talebe- 1 
sinin istikbali, diğeri de hey'eti 
idare mesaili idi. 

Yunan talebesinin şehrimize 
seyahatı on gün teehhür ettiği 
için bu madde ruımameden çıka 
rılmış, doğrudan doğruya diğer 
maddeye geçilmiştir. Bu sırada 
makamı hiyascte bir de takrir 
verilmiş, bunun da müzakeresi 

_... .................... _...__.._. ..... __,. 

Mektepliler 
milsabahası 

Tal ebesi en çok mu
vaffak olan mektebe 

kupa veriyoruz •. 

Mektepliler haftasının yüzün. 
ca haftaaı ırelmit olduğundan 
arbk müsabakanın ıon haftası
na giriyoruz. 

iki seneden beri her hafta en 
mühim havadisi bulup bunu iyi 
tarzda yazan mekteplilerimizin 
yazılarını dercediyorduk. Bu ya. 
zılar yetiımekte olan talebenin 
rerek muhakeme ve tahlil kuv
vetine ve ırerek iyi yazmak hu
ıuıundaki kabiliyeti itibarile fa· 
yanı dikkat olduğu kad.,. bizce 
iftihan mucip oluyordu. 

Emniyeti Umumiye MUdUrU 
Tevfik Hadi Bey 

Terfi edenler 
Serkomiserliğe terfi 

eden muavinler 
ANKARA 8 (Telefon) - Muh· 

telif vilayetler polisleri arasında ser 
komiserlik imtihanlarına giren 64 
ikinci komiserin imtihan evrakına ait 
tetkikat, ikmal edilmiş ve yirmi dör
dünün terfii icra olunmuştur. 

• Onlardan hali hazırda münhal bu 
lunan 14 scrkomiserliğe derec~ itiba 
rile imtihan numarası alan 14 Efendi 
tayin edilmiş ve diğer l O Efendi de 
serkomiserlik münhalatı vukua gel· 
dikçe sıra numaralarını takip etmek 
suretile münhallere tayin edilecekler 
dir. 

M. Tunney'ln dl/n çektlrdlffemlz 
yeni re.~mı 

Boks şampiyonu 
Şimdiye kadar müsabakamı- M T b b h 

za iıtirak huıusunda mektepliler • unney u sa a 
tarafından büyük bir arzu ve te- Atinaya gidiyor 
halük göıterildiğini de memnu-
niyetle kaydetmemiz lazımdır. Dün şehrimize gelen sabık cihan 

Yüz haftadan beri en ziyade ağır sıklet şampiyonu Tunney, dün 
muvaffak olan talebenin mensup 1 şehrimizin şayanı temap yerlerini 
olduğu mektebe "Milliyet" bir gezmiş ve bazı mübayaatta bulun-
kupa hediye edecektir. muştur. Cihan şampiyonu, bu sabah 

Bu hediyemiz bütün cevapla- refikasile beraber Yunan bandıralı 
rın tetkiki ve derecelerin taınifi 
iti bittikten sonra verilecektir. Patris vapuru ile ş ·hrimizden Atina· 

.._ ___________ ıW'tya hareket edecektir. 

-
ihracatın birteşkilata 

raph düşünülüyor 
Fırka umumi kongresinde müza
kere edilecek mesailin en başın
da iktısadi vaziyetimiz geliyor 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Mayısta içtima edecek 
olan Cümhuriyet Halk Fırkumm umumi kongresinde 
mevzuu bahs bir karara raptedilecek olan çok mühim 
meselelerden biri de ihracat emtiamız.m dünya piyau
amdaki mevkiini inkitaf ve tarain için alınması li:ıum
gelen tedbirler olacaktır. 
. _Baılı~a ~ed~i~. olarak, bu ihracatın bir tctkillta raptı 
ıbtıyacı ılerı ıurulmekte ve devletin harici iktıaat itle
ri'mize müdahale lüzum ve tarzı, Ankara mahafilinde 
müzakere ve etüt edilmektedir. 

Mütalea edilen tekillerdn bazıları tunlardır: 
1 - 1hrac•t emtiasının Standarlaıtırılmaaını kanuni 

bir mecburiyet haline koymak, 1crai salibiyeti olan ha
rici ticaret ofisleri teşkil etmek. 

2 -Muayyen ihracat emtiumm, devlet tirketleri ta
.-afından ihracı. Muayyen ihracat itlerinin kooperatif
lcttirilmesi • 

Ankara sanayi sergisi 
bugün açılıyor 

Köle 
"Milliyet,, in yeni roman tefrikası 

Bu roman Abdülhamit zamanında İstanbulda bulunmu1-· 
olan maruf bir İngiliz muharririnin eserinden naklen cumar
tesinden itibaren sahifelerimizde intişara başlayacaktır. Muhar· 
rir o zamanın karanlığını, Türklerin o meş'um idare altında çek-
tiklerini çok iyi görmüş ve anlatmışUr. • 

Fakat romaıun kıymeti bundan ibaret değildir. "Köle" her 
türlü tabii haklardan mahrum edilmiş olan bir zencinin aralann
da yaşadığı genç ve güzel kadınlardan gördüğü istihfaf ve ha
karetin intikamım ne vahşiyane bir surette aldığını gösterdiği 
gibi Arnavutluğa kral olmak isteyen devletlu fehametlu bir 
bir Sadrazam Paşanın da akıbetini tasvir etmeytedir. Hayat 
gibi.bu romanda da gülenler, ağlayanlar vardır. 

"Köle" okuyucularımız tarafından 
zetle takip edilecek bir hikavedir • 

cı liika, merak ve lez. 
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Yıldız ve Meşrutiyet 
.. Tahsin Paşanın Hatıralı 

HARiCi HABERLER •• r 
Avrupanın mühim 

iki meselesi 
Hindistan Belçika ile bir mukavele yaptı 

1~/rika No : 26 

İstiklal ve lngilte-
ANKARA 8 (A.A.) - Belçika 

ile hükumetimiz arasmda aktolunan 
uzla;ma hakemlik ve adi! tesviyeye 
ait mukavelename bugün saat 16 da 

Hariciye vek5ıetinde lJariciyt.: 
Tevfik Rüştü Beyfendi ile 
sefiri M. Lcclcrcq cenapla rı ~ 
da imza edilmiştir. 

D re ile ittifak ! eniz itilafı ile Almanya-Avustur- Kastamonid yumur Memleketimizde a 
BOMBAY, 7 A.A. -_Gandi t 'h t muvan madeni alın 

Abdülhamit'te yer eden 
kanaat şu. idi : 

Ya gümrük İttihadı Lcmdra konferansına aıt pro- a 1 raca 1 • • 
gram hakkında valii umumi ile KASTAMONİ 8 A.A _ Mar ı ıstenıyor 

, 

Her işin bir vakti merhunu var .. Vakti meseleleri biribirine mi karışıyor? uzun uzadrya görüşmüştür. silyaya yumurta ihracına baslan . ~STANBUL 8 (A.A.) -1 
Gandhi, Hindistana istiklal ve- mıştrr. Yumurta piyasası 'yüz ofısınden bildiriliyor . 

gelince, O İş yapılır der dururdu rilmesini tekrar ısrarla istemiş itibarile 200 _ 220 arasındadır. . IIambur~da maden c~~herl 

B 
. . . teliBf deyerneecledmieleml ~-ihiy'amseottlean mdiğuher- -~ yveonlHairnıdaisrtaanınidlea İngilkiz dnoemind-e d Bu senelK~stamoni havalisin ~ınlü;kik~~~:,e·:nti~~~:n c~~h~rı 

u, I ttılıat ve terakki ceını.- olsa gerektir ki bir gün Sultan u / ~ ne rr • e tavukçu uga pek ziyade e- a ma ıstcyor. Mikdar ve şerai 
yeti ta :-afın<lan Hünkara veril- Hamit, Esat Beyin istimzaç.ki mesele1cr bir tarafa bırakılırsa hars noktaı nazarından herhan- hemmiyet verilmektedir. rcnmek isteyenlerin İhracat 
miş bi r ült:matomdan başka rane beyanatına cevaben: " Su- son haftaların en belli başlı ha- gi bir iştirak noktası bulunma- Gçen sene İneboludan Mar- müracaatlarL 
bir ~ey değildi. Rızayı aliye yun akıntısına gideceğim .... de diseleri olarak Avusturya - Al- dığını söy'lemiştir. silyaya 18,802 sandıkta 22 mil- M vı d .. .. . 
muhalif a hvalin vukuu demek miş olduğunu ibilahare Esat manya ikusadi itilafı ile Fran- Rivayete göre, Gandhi Hin- yon 72 800 yumurta ihraç 'olun- ug a a tutun zerı 
ıstenilmeyen şeyin cebren yap- Beyden işitmiştim. sa - İtalya deniz itilafınm kat'i distan ile İngiltere arasında ya- muştu:. . . 1'~'._U~L~ ~ ~A.A) - Ha .. 
tınlacağt demekti. Ayni za- İşte Rumeli.den telgraflat surette te~biti ~eseleleri bilh~- ~ n yarıya mukaveleye müstenit Bu senenin ihracatı son 15 ı~ı gundur _ıyı gıtmeaınden !u 
manda Abdülhamidin o hava- peyderpey geldiği sıralarda Aıb sa nazandıkkatı celbetmektedır. : ~\ bir _ittif~k şeklinde ~ukuki bir gün zarfında 2,100 sandığı bul- ~~~e amelıyesıne devam cdıl 
!ide istinat edebileceği hiç bir dülhamidin haleti ruhiyesi bu İtalya - Fransa arasında İngil- vazıyet ıhdasını tercıh etmekte- muııtur. Bu sene tavukçuluğa ve M v 1 d .. t h 'b • 
kuvvet kalmadığı da sarihan meı1kezde idi. Telgrafane bun- terenin iştirakile bir itilaf akte- __.. dir. . rilen ehemmiyet neticesinde ih- • u~ a a mun ~ 1 1 

anlaşrlıyordu. Netekim Müşir lan alrp içeriye gönderditcçe dilmedi değildir. Fakat bu iti- _ YENI DELHİ, 7 A. A. - racatın yüzde 50 nisbetinde ar- ıntihabatı netıcele 
Osman Paşa kumandası a1tm- ben huzurda birer bir& clku- lafın bir de her türlü tereddüt- , " C'.andhi söyled. i~i b_ir nutukta, tacağı muhakkak sayılıyor. MUGLA, 8 A.A. _ 
da Manastıra memur edilmiş _ _, --' 1 · · l d k t._ t b' ı - b lh d t k f yoıuuın, oııuan sonra hey'eti erı ıza e e ece sure .,,, es ıt I' ~ ···-•~ ı assa emış ır ı: t b l A k mizde müntehibi sani inti 
olan kuvvei askeriye Manastr- vükelaya gönderiyordum. Niha edilerek yazılması işi kalmıştır .. ~" - Svaraj, yani istiklal ada- S an U • n ara tına ait reylerin tasnı'fı' bi' 
ra muvasalet eder etmez Müşir k' · d' b f d ·~ Paşanın biır zabitan hey'eti ta- yet bütün telgraflar okundu, ı şım ı unun etra m a müza- !~tin h~k~ sürm~mesi ~emek postasında bir kaza ve neticede halkımızın . 
rafından evinden ve kumanda yeniden de telgraf ·gelmedi ve kereler oluyor. Tam bu sırada tır. Bu ıtıbarla İngılterenın hu- .. 90 _ 95 nin reye iştirak ettı 
mevkiinden alınarak Resne Rumeli teLgrafanelerinden de Almanya ile Avusturya arasın- kuku muhafaza edilmelidir. Şa- P.-NKA_RA 8 A.A -- Dun Gey anlaşılmıstrr. 
d 

-
1 1 

. h k" sorulduktabaşka bir telgraf ol- daki gümrük ittihadı meselesi ,,,_ yet İngı'lizlerle <lig- er ecnebiler ve ıle Dogançay arasında lstan- Mug- ı ı 1 1 · . k " 
ag arma g.ötürü mesı , ü um İ t • b 1 · k' · · .. k a 1 ar rey ennı a madıg-ı cevabı a1mdı. Demek o- çıktı. lk zamanlarda talya'nın D-. B:runlnfl H' ed · · · .. u trenı ma ınesının on te er- C" h · H Ik ve icra kuvvetinin tamamen ce - • · ınt m enıyetıne rıayet goste 1 kl . . . d k .. um un yet a Fırkasını 

miyet eline geçmiş olduğuna luyor ki İttihat ve terakki cemi buna karşı aldığı vaziyet mer- "Bu birlik iki hükQmetin ya- rirler ve Hindistanrn h akiki hiz ~- erının yer~ en c;ı ması yu- mişlerdir. 
b:r alametti. yeti yazacağı şeylerin !hepsini kezi Avr~pada _Almany_a ve. A- ni Avusturya veAlmanyanm si- metkarlan sıfatile hareket eder zunden teahhurle saat ~ 6 _da --------

!stanbul<la da (Hüseyin Av- yazmış, arzu ve fikrini tama- vusturya nın bırleşmesıle şımat yas! menfaatine uygun olarak lerse memlektimi zde cok şerefli eksp~s ?e sa~t 15 te şehrımıze Alman Başveki ; i 
ni) ve (Süleyman Paşa) komi- men bildimıiş, şimdi cevap den cenuba doğru inen muhte- yapılmıştır. Ayni zamanda bu bir mevki tutmus olurİar. " gele~l_mışlerdı~. ~{azanın vukua 
teleri namı altında teşekkül e- ıbekliyordu. Hw:un:la işim ka1- mel bir ~~ ~ehlik~inin ~a: birlik Avrupanm iki muhalif ve . geldtgı mahalhı1 ı~tasyona uzak Londraya daveti h 
den komitelerin çalıştıldan ve madığmdan verilen müsaade Ü sd edecegı tesırın netıcesl gıbı muanz cepheye atrt1masında BOMBAY, 7 A.A. - Müs- b!-11unması dolayısıle. tekerl~~e- kında bir teblil'f 
ötc Je beride tesirler yapmakta zenine çllup dairei <kitabete gel- görünüyordu. Fakat çok geçme daha kuvvetli bir amil gibi tesir lümanlar evvelce Delhi Müslü- nn takılması. ve tr~nın tah~~· 8 0 

olduklan haber alınryordu. d1m. O gün Hünlkar bir aralrk den şayanı dikkat bir değişiklik yaparak M. Briand'ın Avrupa man ve Hint ittihadı konferansı b~~uk .. saatlik bır teahhurle LOND~. ,8 A:A. - ~-
Sultan Hamidin bu meselede Sadrazam Sait Paşayı huzuru- görüldü. Bu değişiklik bir taraf- hükQmetlerinin elbirliğile çalrş ıil 1 ld - . i mümkün olmuştur. . ye Nezaretının hır teblı~. 

<le işin had devresi geçinceye na kabul etmişti. Gene o gün tan deniz itilafının son şeldi malan hususuudaki yüksek fik- nm.m~g ;_.;:ıuş 0 kug.~ sıy~s Arızanın tekerleklerın yoldan Henderson, Alman BaşvekiD 
kadar itidal ile hareket sı' yase- huzura celbolundu;;.,·~11 a Sul- t.esb' d'l k · · .. ak l vazıyetı te 1 etme uzre u çıkmas eyahut fabrikanın dik Bruing ile Hariciye N ın ı;·~·"' ıt e ı me ıçın muz ere er rini itibardan düşürebilir." akşam siyasi bir içtima yapmış- ka . 1!.~ . 1 lm d -- Gu t• , İ 'li B azk": 
tini takip etmek istediği kaviy tan Hamit bana (Sait Paşayı cereyan ederken İtalya'nın Al- CENEVRE 7 A A Al 1 dı S - h .1 d'" hi tsız ıgı esen o up o a ıgı r ıus un ngı z aşve "' 
yen zannolunabilii'; çünkü ara- huzuruna kabul ederek sadare- manya_ Avusturya itilafı ~şı- manya Cemiy~ti Akv~ ~ati- ~rl r. ag c~n~. 1 

e .. ıg:r ala- bir hey'et tarafından mahallin- Mac Donald ve Hariciye N 
sıra fır.sat düşüp te vukuatı ta- te tayininden evvel arzeylediği smda ilk zamanlarda beklendiği b. um~milig"ine gönderdig"i bi; zkıp er arasın ak·ı muna aşb dr de tetkik olunmaktadır. Henderı>onla mülakatta 
rihiyeden bahse<lerken: "Dev- mütal uh f d' · • · 1 ızışımş ve pe az sonra ar e e M d k" ·· " mak .. Lo dr da ·-~a~ını m _a aza e ı:p e!- gıbı sonradan şıddetle aleyhtar mektupta, teslihatın tahdit ve şeklini a1mr tır Müslümanlar- en eres çayı oprusu ._. ~z~re .. n aya vet 
!et işlerinde buhcam geçiştirin- medıgını son:lu~nu ve Saı~ . bir vaziyet almaktan vazgeçme tenkisına ait nisbetleı:lle usulün dan biri ha§nç~rle öldürülmü• tamir ediliyor dıgım bildın~or. Alman_ N 
ceye kaıclar itidal ile hareket Paşanm aynı mutaleayı yanı 1 si az şa anı dikkat lmamr tır b' . . • tah . . l"h ·- ,.. . lan bu daveti kabul etmışl 
hayırlı olur. Her işin bir vakti Rıumeliden gelen taleplere mü 1 F y kt . o ş .. . ;es ıtı ıç~.. dıdı lates~ atalk~n dıger dokuzu da ağır surette ya MUGLA 8 (A.A.) - Mufla - Ay Tebliğde davetin M. Bri 
merhunu vardır 

0 
gelin<:e iş ya m t ohmmamas kan ransız no aı nazanna gore eranaına uzumu o m u- ralanmıştır. dın yolu üzerinde ve Aydın ovasında 'linin hi bi 

' a~ • . ~ . ı ve . unu Almanya-Avusturya itilafı sade mat ve uahatın gönderilmesi bulunan Menderes çayı köprilsU ha·ı teşmı ~ r z~an ~~"il 
pılrr., den:li. esasının ti.in edı~emesı ~Uta- ce iktisadi bir sahada kalacak hakkındaki tebliği aldığmı bil- MİDNAPORE, 7 A.A. -Bir rap oldu~umlan tamirine başlanmıt- u~hsolmadıgı tasrih edilıııl"! 

Bu, Abdülhamitte yer eden leasını tekrar ctmış oldugunu) d "'ldi 1.. m1 k da d' . ti" B 1 •.•. .,...dn haklın" tK dır. } 
kanaatlerden idi. Binaenaleyıh söyledi. ~gı .. r .. ıı:ı m_e e et arasm ınnış r. , . ega e ''. -~nı . apo~e ı · ~ 
Rumeli vukuatı bu derece e- Bunu bizzat Padişahın ağzın bır gumrü~ itti!tadındarı; sonra Aht .. y~ J: .dlınetı bu malCi~ M. Pe?die uzenne bır kaç el a- Hayri, Bandll'ID& aiır cea reioi H.ik- Samoıı•da Dr. Şükrü. Di~ 
hemmiyetle vüs'at kesbetnıe- d . "tt'm Sultan H . Almanya ile Avusturya nm si- matın butün devletlerden aynı teş ettıkten sonra kaçmıştır. M. nMt, Karı encümeni daimi azaamclan Adliye mütaviri Talit, Yozı~! ~ 
yip bilfarz ·bütün saltanatı müd g:: ~~i frrk kumand amıt ~ yaseten de birleşmelerine şahit tarzda talep edilmesini temin i- Peddi'ye beş kurşun isabet et- Kahraman, Kozanda avukat Kimi!, mektep müdürü Vehbi, Siliflıe~ 
detince srk sık görünen hürri- şanın d bu ~d tık '.'lU f:°k olunacaktır. Bu ise bUtUn mer- çin meselenin Cemiyeti Akvam ıniştir. Hastaneye nakledilen Koa,.. liıeai ro...ıtimi Ferit, Gazian- mektep .~ücf!irii ZcJ?. Di~. u1 

Y
et fikirlerinin mevzii bir te- d' etma. oklyo ~ a~ledl kezi Avrupa devletlerini tehdit meclisinin mayıs içtimamda tet mumaileyhin sıhhati tehlikeli- tepte mütekait Mahmut, Samıu• ti- Tıe~t ~~· ~h -~ı' 

ım iŞ ugunu soy • ed b' hlik ld ka kik ed'lm · · · · • d' caret oriıi batkii.tibi Akif Van orta aıat, .....iye ·- eyeti "'" 
zahüründen füaret kalsaydı Sut Sultan Hamidin bana (Saıit Pa en ır t'e e 0 ~ğu dar 1 esıru ıstemışbr. ır. mektebi müdüıii Müıtaır.'Yuıuf Paıa Beylı:cıc aalMk bJ""·ka- Celil. 
tan Hamit bunu da itidal mesle şa karuımı esasinin illnma ta- şima11den cenuba d?gru Alman- --- - -- - - hafidi Mehmet, Van fub idare heye aiacle ziraat mübeadiai Edip, · 
kile geçiştimıeğe çalışrrdı. Fa- raftar değildir)dediği zaman bu lığın İ~alyayr tehdı! edece~ su- 204 intihap dairesinde, müntehibi ti reiıi Rem~ Ço~m nüfuı ~d~- ~ mü~ürü .~ameli_. F~taa 
kat yukarda da izah ettiğim nu ne makeatl .. ledi" · · b'l rette bır korku teşkil etmesı de- ril Kemal, Duzceli avukat Nan, Tu· ıdare heyeti reıaı Alı, S 

hiı R 
a 80Y. gını 1 - mek olacaktır • • t•h b •k } d~ıd• tün iııbiaan Konya sabık muhasebeci tüccardan Ali Ru., Tırede K 

veç e umelide baş gösteren meyorum. Vakıa Saıt Paşayr•ka F I ·b .. I .. 
1
.. Sani lll l a l l ma e 1 1 ıi Niyazi, Denizlide Hüseyin Mazlum zade Akif, Sultaniyede Kur'• 

hadise münferit ve mevzıi bir nunu esasi ilanına taraftar ol- ransız ar oy e soy uyor. ı rta rt ektebi .. d" .. Hilmi, CeYdet, sabık Kan meb'aau F 
şey değildi. Dünyanın başka madığı için sadarete getirdiği Fakat İtalya'nın her ihtimali (Başı birinci sahifede) 1 H~ı! Maliye ~ <;mlik mü~ürü ~:na.ı: zi:.:; odall ;:~';;°ilmi, ç.. din, Filyoı itletme hekimi Gani, 
memleketlerinde de mutlakiy- kabul oltİnabilinıe de kanunu e- düşünerek kendi hesabına uy- Beyoğlu evle~e memuru ~uıtii, .~0~~Ueı zırut ıu~ ıe· ...ı.kaJe Mediai umumi azaımdan sacla _meclisi umumi azaamdan 
yeti idareleri birer birer devril- sasiye ilan ederkenbuna taraftar gun bir vaziyet alması da pek Übeydullah Efendi de namzetli clari ŞükrM uh Hetuaevyı°'.f Isa~ık Lrnıeb-~~~r- Jbralıiın Hilmi, Adana IUeai Alman- Mera~de daimi encümen •:ı;a 

-'· 'd'l R d D • tab'• d ğ'l 'di ? Şi d' b "• · ' · n e m aı ' 1 n"" ı ..... ıye muallim' lbrahim Halit, Konya Hamdi, Zolll'ulclakta fırka ıdare mc...te ı ı er. us ya a oma obnıyan bır sadrazamı neden u e ı ım r. m ı u me- ginln konmasını ıstemıştır. Bun müfettiıi Bürbaneddin Kütahya va- ~ • • • ı, ba "d. .. Ih -•= d F..1.-: M · da 
t ' "kül. t d ki' 'd · · 1 f d dikka d b. · · 'k. · Mil ' tutün ınhisarı !IDU üru aan, y.,..n en ~..., ıınısa eşe" , ran a şe ı ı are te- ıktıdar mevkiinde tuttuğunu se e etra ın a şayaru t o- an maada ınncı ve ı ıncı - liai Mümtaz, ıabık içeli meb'usu Ali, Dö ld kinı H ş "kr" Dört umumi azaaından Dr Halda, ı 
beddül . etmişti. Petresburg'ta anlıyamadnn. Bilihare Meclisi ~ bir cihet de A~man başveki- let Mec!islerinde :ı~alık_ etmiş <>- Sabık _Erzurum m_eb'':'."~. ~iinir ~üa- yol~:'A~ Ş:ı.ro, A;:: .:ı,,kubeledi bal müskirat ~da Halda, 
halkın ımperator sarayının ö- Meb'usanm k.iişadı günü irat o- lınm Londraya gıdeceğidir. lan zevatın eksensı talipler me- rev, Z~t '?"umı ':"uduru N~, ~~: ye reiai Fuat, Mujlada sabık orman kirat muhafaza müdürii Sü." .,,,ıııı 
nüne giderek metalibatta bu- 1unan nutku hümayunıda mün- LONDRA, 7 A.A. - İyi ha- yanındadır, ~~~~~e!' .ı.aıerol:,::uuı ~ud':'"! müEetiflerinclen Cemal, Yozıatta Ata Hakla, Anbraıla petnıl madeai 
lunduklan ve kentlilerine ailah- deriç ve "muhalif mütalealara her alan mahafilden istihbar e- Bilecik meb'usu İbrahim Be- N~ti Şa~a:,;;. oları ~':;'ı::ll oilu N~ K~!-hya : ~ıkesir bat hendiai Kemal, Aziziyeoh uuluıt 
la mukabele ed'ld" . • k . . . - . d'Ld". .. Alm B kil' . 'd namz t .. te "lm . ' .. .. - Y . l tı muhaaıbı Naili, Denizlı kız roual- zaffer "----' T"-'·--"' .. . . . ı ıgı! maaı:ıa- :~gme ~u~u ~sıyı ilan ettı- ı ıgıne go~ . an :ı~ve ı yın rc:nı en .• ~ g~ n. e- ı~tu".onu rnuduru ';'lvı, stan~_uı E~- !imi Nabi Kır ehir hulıuk hakimi • ~e ..... .......,., reıaı 
fı~ vazıye~ın otokrası a~eyhıne gıne., daır cumle ile (Sait Paşa Doktor Brunmg ıle Hancıye na mesını talep e~ıgı so~lenıyor. kıt~ d~erdarlırın~n mutekait Nuri, Bu!. u.!.i felsefe muallimi met, Mclazkertte sabık b.v .... ~ 
g_un~e~ gune fenalaş~rgı ma- 'kanunu esasinin ilanına tarai- zrrı M. Kurtius'un Londra'yr Bugünkü meclısten yem listede Sabri, Talım_ ve ter~ı':e. azaımdan Namdar, Yüksek bartar mektebi mü Sait, Ankarada Bulıruriu zade 
lum ıdı. Su1tan Hamıt bu hal- tar bulunmuyor) diye bana va- ziyaretlerinin Mayıs aymm ni- hariçte kalacak namzetler meya z=:eyn, Kuvvaimilli~e kU- ılerriılerin Salih Zeki, lzmirde müte met Hulıioi, Fatsacla eczaa 
lere bakarak idarei maslahat po Ki olan ifadesi arasında bir mü- hayetinden evvel icra edilmeme nında memuriyete tayin edile- b' danb:kıKarAla. aFHsat,n 1 tanaıa. ._1 rf.a kait kaymakam Süreyya, Maliye .,,.. dinnı _.h .. eı...t --'-1' 'k d b. f . " me uıu sa • ı ua ı ""' ti· kil . h kuk - . • Salibadılin, -~ .. 
ıtı asın a ~r aıde olmıyacagı nasebet bu'lunmak lazım gelir. si muhtemeldir. ceklerden maadasınm 20 - 25 caret mektebi muallimlerinden Rıza ~ u .~..... . · · Fikri, Emİıl, Hariciye memurlarından 

m ve~ele Rumeliden gelen ta- (B'tmedi) İngiliz hariciye nazın M. meb'us olduğu iddia edilmekte- ismet, sabık Mardin meb'uıu Necip, =ın ~cı:" 1 ffkil:;eti h=~ itleri ret, Erzi11canda ziraat müh 
leplerı c~vapsız bır~:n:ıık çdk 1 Henderson, son defa Parisi zi- dir. Kafi vaziyet riyaset diva- sabık valil'7~en Ahmet Macit, aabdı: müclii;:: Na: latanbulda Kurt oilu Nuerat Kiıni, Unye 'Türkocajı 
fena netıceler verecegını anh- , • ou • yareti esnasında İngiltere ve nında tekarrür etmiş olacakUr. ~ordu~ ~alısı ~e?'al! l_atanbul Maa- madenci Şevket, Konyada Türkocaiı Nazif, Kırtcbir deftet'dan Rabıııi 
yor, bunun akıbeti kendi şahsı T"b T } b • Almanya'yr alakadar eden muh Evvelki gün fırka divanında ril ~ru ~ua~ ı;:aıur! I~tanbulda reiai avukat Sm-ı, Fekede Elbeıtani ler. 
ve saltanatı için iyi olmryaca- 1 a e eSI telif meseleler hakkında M Kur 1300 talip meyanında 100 veya Vmukf','JIIR.,fb, mluNtekaı! Eminlaref YI H~ zade Şerif, Adana belediye reiıi Tur ____ ,...,... ____ ..., 

.. .. d B l • aı ı, atan u olen ı , atan""' L-- Cemal "-~•-da ekt "d" 
·~ını.~oruyor 1:1· ~nun a bera- (Başı birinci sahifede) tius ile görüşmek arzusunu ız- 150 kişilik bir liste tanzim edil- da mütekait rniraliy Rqit, sabık Di- ~ • '~- • '° ~P mu u Behçet Beye dün aJll 
,er 1 tıraf ~?.er_:m kı zihninden har etmişti. Bu defa İngiltere diği ve bunların namzetliğe la- yarbekir meb'uıu Eıref, Şiılide mu- ~ Tali:,z:·~:~u;:.:as:~ r t ld 

ı .:ıer geçtıgıru ke:ı-fetmek mÜtn yeti idare kendini müdafaa etti. hükumeti tarafından vuku bu- yık görüldükleri hakikate pek kim Reıit, Iatanbulda tüccardan Mu· zır~ye . dai:i' azaımdan Zi Be ıya yapı t .. 
kun olanuyord_u. B_ azan saatler- lan davetin sebebi budur. Bu te uygun deg-ildir. sa za~•. ~et Refik, esbak Gelibo: ~~c:ı miiıliirii H-••-~ ~ydi!': Tütün inhisari Umum [il 

it§. · tt --' d ı l"·'· Esasen hey'eti idare müstafi va 1 valiı Mae1t, Bey "'1 Om Azmi ..._.., .-- B 1 c~ g arzcuıp ıra e erte <t&-• ziyette olduğundan yeni idare baptaki istihbarata nazaran bu Meb'usluk isteyen ':.ıı· ! d z· oU~ li er bir belediye reisi Agib, Ankarada a- rü ehçet Beye dün öğ 
ki v~_ıbun~~':'ı lazım gclen~eıı:e hey'eti intihabı tekarrür etti. ziyarete ait hiçbir program tes- • • • :.n~~esıı::ı:, ~et F~ vu":'t Hüae~n.Kemal, Kayıeride sa: sonra ameliyat yapılmış ve. 
teblıg ettigım halde asıl fikic b't d'lmi kt' M"l-k tl zevatın esamısı b ld alli D Al' D- Ankar nayı odası l'elll Omer, Samıuncla Zu çenlen:le ug'radıg"ı bir suı 

.. - Bundan sonra verilen takrir o- 1 e 1 yece ır. u a a ar u a mu m r. ı •---. a- be -ı Fahir Ankarada "tekait 
ve mutaleası ne old_upınu an- Kundu. Takrirde "sabık mual- esnasında muhtelif meseleler Sabık yüksek tedrisat müdürü da gazete muharriri Bilal, lıtanbul .yr ıaog ~r M-' taz, Erbaa~u H neticesi olarak bacağında k 
lryamryon:lum. Kendısı de buna me bah d'l k b Nevzat, sabık Musul meb'uau Ragıp, poıta telgraf müfettiıi Bekir Ata, ~a lı:_ ı 1 °?'d "t kait b" '::';: kurşun muvaffakiyetle ihrııÇ 
dair sarih bir tek kelime olsun lim Rasim Ali B. tarafından 

1
v
1
zuu se 1 ecde vhe U me- e•bak Aksaray roeb'usu Vehbi, latan Adliye müıteJan Feri, Ankare bele-

0
1 ~ tlN zınırb.el'"'ı: e •-'- ;( · dilmiştir 

söylemiyordu neş.redilen bir risalede hocaları- se e er meyanın a er hal- bul ıehir meclisi azasından Reşat, Ik- diye azamdn Dr. Enver, diye zum. fi daeca kim'· eManavfC "tır' 1 Hu•-"! ,.~~= · 
. d Alman A 'k •-•ı • "t . • Ş fik Dah' ya mu • ı ameli, ~ mız techil ediliyor. Bunu bir be- e ya - vusturya ı tı- bıat ve .... eti ınu ercımı e , •· dan Dr. Enver, Kadıköylinde Bahriye !'bereket T" k - .. Ah t, T' B . d 

Sultan Hamidin o aralık bu yanname ile protesto edelim de- sadi birliği meselesi de buluna- !iye vekaleti mü~ürl~inden Şevki, müekaidi Şevki, Iıtanbul Hilaliab-
1 

bol da ::ı.:~~:WTM. ~ed ~: ergama cıvarın a 
işte p:k. çok istihdam ettiği şif niyordu. Takrir etrafmda bazı caktır. Beyoğlu evlenme l§lerı memuru 0- ı mer idaı:e heye~~den ~ımail Hakla, ~:n~ N:n. Bordurda ıca:.:,,aoİı~ feci bir cinayet 
re k:ıtıbı Esat Bey -ki meşru aza izahat verdi ve takrir hey'e- LONDRA 7 A. A. - İn ·- beydullah, .An~~rn - Sıva~ hattı dok: S~~ık ~ze v:'1'" lb~ah~ latanbul Sille a Eıki,ehircle avukat Lutfi . t " · .. k "iki . . 'İ gıı toru Vehbi, mülga Harbıye nezareti muddeıumumı muavınlcnnden Haldo ym .n. da kumandanl Bergama kazasııun Karavelilef 
ıyetı ı:ıutea .1P ~u ye hız- ti umumiyenin tasvibine iktrran lız - Frans~ -.. ~-!yan ~eniz mü daire müdü:ü Ziya, !.t":nbulda avu- sab'k Ergani meb'uıu Mazhar, mül- B~na .'an ı:m" . ığmdan yiinde bir cinayet olmuştur. F• 

md ~~l erınde bır mu?~e: bulun- etti. zakeratma ~numuzde~~ hafta kat ~ema.led~in Fazıl, Kadıkö~nde ga meclisi meb'usan umumi katibi ~;.t;:~~ AA~:~~at.az:.':ı:~ ?ğl~ Me~~ct ile Hasan o_~ı~ Me 
u .... tan sonra Meclısı ayan ka- Bir tavzih başında İngıltere hancıye neza- mukim mıralay Hakkı Refllt, Turko- Aıım, Bordui- sabık meb'uıu Hüıc- .. A . B'il 'k bel d' . ·'v hb' ısmınde ıkı delikanlı, koyun 

lemlerinden birinde mümeyyiz B .. t 
1 

b . . . k retinde baslanılacag-ı istihbar e- cakları müfettişi Hasan, lstanbul ce yin Baki, Şildide Kamer apartuna- rAu t vl ru,d Eecdipı de Aıydile_reEıalı ale h~ kızlarından olan İbrahim kızı O 

1
. _ , u gun ıp ta e e cemıyetının a , hk . · · H' •t ş b.nk d N . T k al' . n aya a za e , m ı u ka k · · 1 d' B t ıge tayın olunmuş ve orada ve t tt" ' f kalad k 'd k' dilmiştir za nıa emesı reısı arru, e ı ara nın a cı, o at v 111 Rıza Beyler. _ . . . . . . . n çırma ıstemış er ır. una 

fat etmi tir- Sara . ~ .'gı ev e . ongre atı e ı ta~- • hisar sabık meb'uıu Fazıl, sabık Edir Tekirdağ ticaret ve zahire borsa- kumet tabıbı Ferah Nıyazı, Bırıncı bil& ettikleri sırada Gülizarın 
• Ş . ; ı:a yem. ~e~ z~b'.n gazetelerle d.inına karar vennış P~A_?UE, 7 A.A. - M. Be- ne meb'uıu Şeref, Halıcıoğlu lisesi 11 komiseri Rüştü, Beypazal'I fırka ordu müEetti,liğinde topçu miralayi Mehmet yeti§mit •e kız kare! 

!nış , daha ~ogrıısu şıfu-e katibi tır · . . . .. nes mıllı sosyalist fırkası kon- Almanca mualilroi Mübahat, Mardin- reiıi Suat, Gümrükler levazım müdü Hakkı, Muilada Dr. Hüseyin Avni, kurtarmak için vak'a faillerlle 1" 
Asım Beyın vefatından sonra d Dr. Ra.•-~b~ _Beyın son gunler- gresine verdiği raporda Cekos- de muharrir Naim, Ankara erkek li- ür Safi, Gümrükler baı kimyageri Devlet Deıniryollan Mersin tahmil ya tutuşmuştur. Bu esnada eliPd' 
bu işe yeni tayin olunmuş bir h~ n~rettıgı ır ~sal~de muhtere~ lovakyanın Alman _ Avu;turya ıcsi mualimi Necati, Ankara belediye Sıdkı, Halkalı zirat mektebi müder- ve tahliye imiri lskender, Cebclibere banca bulunan Ferhat oflu fil 
zat idi. Ahlakına itimat olu- ha~a art'!"".' ve oca an hilh~~kında~ gümrük birlig" ine muarız bi _ azaımdan Toygar zade Naşit, sabık riılerinden Methmet Şükrü, Gümrük ket yol dairesi ustası Haıan Basri, Gülizann lıardctl Mehmedi ta 

b
. d are amız ve tamamen afı bakı- r va M t b' E t Ço 1 f ka ı ba "f · · v f'k · N' " d · .. d" .. Ib aJıiın S · ı t cd k öldürın"•tür 

nur ır a am olup entrikalar- kat yazılardan tıp gençliğ i fevkalade ziyet almasına saik olan sebep- 'den eıe • ':"'z. usu 1 aata,b 1 rtu ır e_rkt § muletili ı.ı M e ı ' Sınop orta Dıgle Zll'daa~ roull uru r 1 aıdanp, ını ~et ere ... . 
dan anlamazdı. Sarayın ahvali miiteessir ve müteneffirdir. Gene b l . ı are. re~~· .. '.!a, s n u . ayyare ~e ep mu mı urat, Ça~lnr! ~le- ev .et ~ryo ~ı. memur arın .. ~ınarette~ sonra kızcağııı 
h , k d d . . . - . . risaled R . A . . . u erı saymıştır. ıubesı muduru Hasan Fehmi, Istan- diye azasından Ahmet Azını, Sıvrihi- Macıt lbrahim, Alaıye kaymakamı goturmüşlerdır 
a~ ın a ~n ~n ışıttıgı. ve ~_ıt- evvel neesr::'"'.'.k . 1~ ~~~~~- b_ır f'.~ a! M. Benes, Çekoslovakyanın bul mütekait kaymakamlarından Ib- sar kaymakamı Cahit, Kırıehirli Cc- Mazhar Selim, Bordurda avukat Ali, Jandarma ~üfrezeleri her 

t~kıp al?ıgı 5:°zler dahi Hun- tabının da t ~;b ı~ e ıtg~ı~:.ıy~_ oıı .kı- bu gümrük birliğine muhalif ve rahim Ethem, Izmir Maarif Emini mal Vehbi, Diyarbekiı· belediye reisi Samsunda belediye reiıi sabıkı Os- de yakall.IDI§tlr. İçine kız ka 
karda b,, tesır uyandırmakta kal' e alında , cbnın e dııl uzkerme muarız bulunmasının başlıca se- Mithat, htanbul belediye müfettiıle- Gaffur Nüzhet, Salihlide çiftlik müs man, Elbeatanda RCJit, Samıunda cürmü de karışm"' olan bu ciO' 

b h ld · cm ı gı eyan e ' me tedır ' d 4 ti l t b lda D R · t · · H'lm' K ahi Sağ · k b. all' · Ra Ka -• · ve! ltk a.d~n ayrıca. mustarıp ki bu da izah edilmeyecek derecede bebi olarak şu mütaleayr ileri Frın ·:" • eca ' ıMan uif .'. Ra11~ı, Hecm dd.' '•Ak em ıb 1 . ır oğlu tic~rbaret me !e. ıS~uA ını~ Aklıda'";. Y hdakkığnda Be~.gdam~ ıanda~~!. 
D ma ta ı ı . Bu tesırat altında asılsızdır .. .. .. . en,. rzurum aar emını eıı ayre ın, saray e edıye reiıi ser1 o reı11 aıt zmı, ıs ma- anlı ı ve mu deı umumıligı . 

· 1 sunnuştur · Ergani •J:ı'usu Hazım, Kara valisi Hadi, Çatalca fırka itl~re heyeti mai deni fırka idare heyeti nUi Salın, dan tahkikata devam edilmektedif• 

. , 



MiLLiYET 

-- yapılan tadilat tebli · edı.-1 
----------:::::::::~~;;;;---li~~~~======~--=---=--~~-=-==~ 
1 

• ı· dJ" •• • 1 Vllagette svıçre ı a ı muşavır iM . k ~ lf~~ Ot b .. ) rr-· ~ ı k 
. • • emunn anunu ~IJL' , , , , , 0 US er iL Ekon0,,,1 · 

Memurin kanununda 

mem C etine gtffi Tadil edilen kanun dün u·· k d - p 
. h 

1 
T"" k" d .. vilayete bildirildi Sabık ) C ) k• . s ü ar- Kadıköy _a!!._c~ ... 

M. SaVJCF a ur ıye en teessurle M=o•;"'""""="" .... mond- a 1 ema ımın için yeni ---.... 

ıd P G 
.. dının tadili hakkındaki layiha dün vi k Alpulluf b • ayrı lo r. ourgerot dun ~~e~;,tebliğedilmiştir.Kanunaynen urşunile ••ıd•• ? tarife yapılıyor a tık konferansını Darülfünunda verdı' .,,.,. '--"'"""" •~="""" O U • B.ıodi>< daimi ~ciim<oi gösterdiği ı.:hs~rı • ra ya pancar ı·· • 

26 ıncı maddesı aşağıdakı •ekilde ta M Kadıköy ve Üsküdar havai isin- T k ıJ • ı ""%".'.'."'ı;:!';'~·- ~,;ı.-.. ,~ aznun Süleyman Ef .nin vekili Cemalin "' "''''" <rtobü•"' içi" y<ni ,~, 001<aıoıi., mo,~""• 
lif kate davettir B' Ef • k ·ı ··ıd Tbir ~fardıfe ft.anzimine başlamıştır. sak fabrikası iki k ~tı. . ıcan nın urşunı e o üg-.. .. .. ı· a,rı e e ıatler ve hareket saat w ld -. u~ı,."' 

B - Tevbih: memuru idari ve ' UDU SOY ıyor len tespit edilecektı"r. Bu kcarı a ıgt halde_A.lp,.l:"<ll il 
inzibati nisbetleri dolayısile muayyen . hava- a k ~ 
b

. f""ld t b dil ·d· o·· 1ı hal'unın sı"ka'ytlerı· el1emmı·- sının anca elh P, 
11 

1 ır ıı en mua e e e mesı ır. un agırceza mahkemesin- dan bir ··dd 1 · ~ta. ~ C - Maaş kat'i: memurun maa- de Kadık·· .. d b ı 1 C y .. m~ et evve bır gece yetle nazarı dikkata alınmısttr. car aldığından şikayet.\'~ t: şının on beş günlüğüne kadar kesil· r • k \") oyun e sa ı c~ ı ema orgı ısmınde birini yaralamıs, Halı hazırda otobüsler mu.ay- yazBılmaktadır. ttr1ı'' 
mesidir. ı~ a~ ı_ e maznun komıs_er mua y orgi •,•aralı olarak kaldırıldıg::ı h v J yen zamanlarda hareket etme- . u usust:ı yapt1 

ç - Kıdem tenzih: memurun ın erı~n . muhakemesıne de- hastahar.ede ameliyat vapılır- mekte ve otobüslerin kıkata nazaran seker ~ltıı'l 
yalruz terfiine müessir olmak üzere vam edılrnıştir. ken ölmüş ve Stile m · . dolması f 'I kıdeminden üç aydan bir seneye ka- Muhakemenin dünkü celse- nen ağ· • d : an maznu- beklenmekte, hır kaç müsteri ile evkalade tenezzülüne ~~ · 
dar müddet tenzil ~~ilmesidir. sinde maznun Süleyman Ef.nin 

1 

ye alın~~eza a ta tı muhakeme hareket ~tınem~ktedirler. s~latı _arziyen;n bugünkü diı 
D - Sınıf tenzili: memurun ma- vel·ı·l· b" .. d f ştı. Beledıye t~nfeyi tatbike bas fıatlerıne ragme:1 Alı1Ullu 

' 
b

. d • ind" .
1 

.d. , ı uzun ır mu a aa yapmıs o·· 1 k · k a ça ır erece aşagı ırı mesı ır. t M . . .. · un mu ıa emeye devam o- !ayınca sıkı bir kontr ı b ı ' eti ve p f 
E - Memuriyetten ihraç: Memu ır. aznun vekılı bu mudafaa· !unmuş ve bazı ahi 1 d" cak . . .. o aş aya· . ancar ıatim tenzil ı 

ru bir daha devlet devlet memuriye- sında, maktul Cemalin, geçen- nilm· t"' ş ter ınle- .\e tarıfe mucıbınce hareket nuş ve ne de ziirraa bilii 
tinde kullanmamak üzere çıkarmak· !erde vefat eden maznun Bican ış ır. etmıyen otobüsler seyrü sefer- v_ermekte olduğu avansı kes 
tır. . . . Ef. tarafından atılan birinci kur ~e~çi Hasan şöyle şehadet den m~nedilec~ktir. tır. 

(A) Fıkrasında ihtar cezası ınzı- şunla .. 
1
d .. - .... "dd" tm. etmıstır: Tarıfe bu cıhetin vapur tren Hakikaten U·;:;ak fabr' 

bat komisyonu kararı ile verildiP.i ai .. 0 ugunu 1 ıa e ış ve " • B k · R . ve tr m · ·· ' kk bı. •-'r t f nd ,_ . d " ~ muekkilinin masum bulundug··u - e çı amezanla devrı a vay saatlerıne gore ya- pancarın o a~:na iki ku 
auu aıa ı an wo re sen e verı- · d · · pıl k lebilir. Kabili itiraz değildir. Sicile nu söylemiştir. Müddeiumumi, ye gezıyor. uk. Sebılın altından aca tır. mübayaa etmekte fakat tob 

""'"""""'"'"' oldi ...,..ır = buJumnu,ıarorr. Prof<•ö• "~" , , •"'" akabindo C<=lio k~y~ ı:«;'"'" b" ~.duydu'<. B;.;,;, bodoli •Ürrodan obcmokud 
" Doriiifllmmda mHd..n• ola- oüld«I< olk•fanmqb<. , (B) '""''""'" ••""' ~~ ın. fad~ aşağ•d• buluoduğun• '"' oblurnyo'1a<! d>yo am oou F •ans>Z seyyahları Alpullu i~ p~wm " 
rak bulunmakta olan İsviçreli Romen talebesi ~b:!~~:ı;.0::u~a;~:~~f;;,";!~dij! ;; ret ederek: haykırıyordu. Tam o sırada ya- Bursaya gı'ttiler nu altmış paradan a!ma 
profesör Savzerha1 mukavelesi Şehrimizde bulunmakta olan sen de verilebilir. Re'sen verilmiş tev .-. Cemal birinci kurşunda öl- nımızdan koşarak geçen birini Fakat buna mukabil panc:a,-

Pr. rJourgtrot'un DarlJlfOnundakl konftransırıdan bir /ntıba 

bi .. ği cihdle diln _ .. ...,,. R<Hn<n "'''""" dün naruı-- bili "'~ ''"" •="' oo b•• g;;,, moş ol•oyd> y«d• doğil ka<yo- yaka!od=. Bu, Yo'<iyi ~·du- İki ~ -ı ı<hrimi>« gol= h=u moc~o= v"d;kl<o " 
avdet etmiıtir. Profesör istas- numuzu ziyaret etmişler, ken- zarfında bu cezayı _veren !mire müra lada bulunurdu iddiasını serdet ğunu söyledi. Polise teslim et- 24. lciş_ılık Fransız cografiya ce- d 

t b b be a a pancarı en yakın istasyoı 

yonda Dariilfllnun emini ve mü ailerine fakülteler gezdirilmiş- caa ~·. es a ı ~~cı göstererek ce- miş ve maktulün, Bican Ef. nin tik." mı. ye.tı azası. geceyi vapurda ge- da t il ·· 

d 

. 

1 

f d .• b" . zaya ıtıraz edebılır. tt. .
11 

.. lm d·-· . M h . ese um ederek nakliye ü errıs er tara m an samımı ır ır. Müddeti a f ,_ ·n· 
1 

• a ıgı ı < kurşunla o e ıgını, u akeme, diğer şahitlerin çırmış ve dün sabah Seyrisefai- tı de alınmamaktadır 
. dil . . M S l 1 D lfü 1 l z r ın .... 1 raz 0 unma. k s··ı ·ı · ı· elbi . . nın M ·ı surette teŞY1 e tDl!Jbr. . an ta yan arü ··nun u arı veya edilen itiraz amir tarafından rcd anca u eyman Ef. ı e bir ıkte c ıçın talik olunmuştur. armara vapurı e Mutlan- B · ı T k

. tıkl h k · una nazaran verilen 

zerha ür ıyeden ayrıldığına 1erefine eğlenti dolunursa ceza kat'ileşir ve sicile ge- aç arı yaylım ateşi neticesin yaya are et etmışlerdir. Seyah az değil belki fazladır. P 
müteessir olduğunu, burada bu Şehrimizde bulunmakta olan çer. de öldüğünü, binaenaleyh mak Türk - Yunan hakem !ar Bursada Uludağa çıkaçak ve 
!uodutu ~"'!" ""''"'' .... IWyın "'"""; """"' dün c.c,o _., E ·"?'""""'"' '""" Wlün ümino ..... kucşuoia<- mahkemesi ilini "'kik"'"' buluomıct... Fahrik~m k•biliyotiodoo düğü =imi muamokd~ vo g= Tü<k <><ağmda bi< <il~· '~' ='"' """'"'°"'"'' ""'•ri>< dan haogi""1n mM; inıaç oUi- Bu=da iki ilç gün koldtldan r•_d< P"'""' "rioi »lop hoı 
Darülfünundaki müderris arka- ce tertip edilmiştir. ~~:oııleurnveya va_lılıer tarafından tat- ği malUm olmadıg-ını söylemiş- Muhtelit hakem mahkemele- sonra Yalova tarikile avdet ede ılnmas eden zürraın müracaa . ... . ur ve sıcı e geçer. . · d T"" k h"k. ki d" Ş larmı kabule · k" OOşlormdan oynhnak moobun- Egloo" gm goç vak>" ka· M•dd•, _ M"""' """"""., "'· rm • u• • •mlo<i kodrn•~- re " '" ohrimi•do bulu~ •m m yo"""· 
yotind< olduğu ~in~ '"~ da• do.~ "anişti'- ınri ~dd~; ·~"'""' ,,.,,,. ,.., Müddci=uroinio bu iddio- da mooru• muh"fü mü=,.il~ """'" T>p prof.,ö<ı.rindm Hububa• fioıluütio çok d 
müteesi.r olduğunu söylemiş ve Toplu tedrisat edilmiştir: sına mukabil maznun vekili, Ce- re tasfiye dolayısile 'cimse ta- BGuzerot da seyyahlarla beraber o~ası ve ihraç edilememesı şükran hi"" il< mül<ha.,i• ol- DOn =•ilim!" bfrı;ğiodo B;, '""' • .,, ""''" bo>o~• =!in bi<ioci kucş~da öldüğü yin odil-iş olduğundm dün •=ya giınüşı;,_ ="."md vakit i?tiyacını anc::r duğu= illiff """""" m~Uim Fahmtin C.1'1 B. ıop ;""" "'. •"'~""" ".'""''"" fü· iddia•md• =., ouniş, vo kal- Tü•k . Yu~ muh<ofü hiim<k 400 Yunan seyyah• "'"~' "" "mm odobilm · 

Prof. Gourserot'un lu tedrisat hakkında bir konfe- ~mduk~•bıult old':'.gu takk?ırde tayın~e-· binden yaralanan bir adamın ha hk hararetli taleplerın baslıcesı 
k 1 · · "" ' ' 

0
' ' '"'' " "" "" "'" k d m• ~•i i<ti= OO•m=işfu. dün geldi bab'''" · • 

. . on eramı . rans vemı_ıştır. Konferansta bir yetçe ayni derece ve sınıftaki diğer re et e ebileceğini, C~~li~ ilk Mahkemeye hakimler tayin ve-Şohnmud< buln.....ırta olm çok m~llım vo "'''"' haflc bu- •=
0
,;,o>= """ o•o~mı;,. yacay> ahc .ım.• k~''""' y<· yahu' mmuı hôkimk« do.i• Dün ~hah P<olon "hrimi- Almanyadan antim Fransız profesör M. Gourgerot lunmuştur. Madde 3 _Mezkur kanunun 60 re atıp terki hayat edebilcceg"ini ze İzmir vapurile 400 Yunan • • U 

d

.. d D ·ıt 
1 

gelinceye kadar mahkeme rü- h l · ıstiyorlar 
un saat 17 e arU ünun kon Darülfünun divanı ncı maddesi yerine aşağıdaki mad<lcı - öy emiştir. seyya ı ge mıştir. Seyyahlar ek ' L. 

1 

d f k 

1 

H yet edilemiyecektir. · ı d k H b 
«raM M oouo • =gi h•kkm- Dariilfün= di~• bugün M· -~" mo'ru" oy'•ü hôkim 2l N1'= =Y"' o -ıo<, oouk" vo mu- •m u<gıo =d<o a., 
da bi< koof""" vonnişti<. Koo o< ikido '"'"""""' firiyoloji k;- . "" ''.'~ """""" m=''-'" Sah günü kara•ın• • reookıi•. F<0~• "' Bol<ika hfüm •ilin> gibi '"b"' mo~•k "bab• ri "'";"' mo•m<I< Y•P, '"i 
feransta Darülfünun müderrisle tabı hakkındaki kararını vere- dzuk~u s' 1bıt °.Jdugu takdırldde ~ayının- Y orn-iyi vuran Süley- mahkmesinin reisi bulunan Mü dır. Ayni vapurla gelmesine in- müessese Türkiyeden :ı n. b 
. . h . t: ı usu e gore mensup o ugu vek5. -, ·· A b 20 · d · d"l y h ntın 
"., b" çok dokID'1•nm" •· """" '" ••ri~ "m•>;,;,, "" u>m..tt ~ manm muhakemesi ,,. ~• u oym "" 'şoh- w~' '= •= =•oolorı- an"" od al=k ido Ho , " beş seneden aşağı hizmeti olanlara S .. l . . d b" . rimize gelecek ve muhakemele· nın seyyahatlerinden vaz geçtik caret ofisine müraC'aat et t"tci 

dörtte bir, on beş seneden yirmi sene u eyman ısının e ırı bul"'- re başlanacaktır. leri haber alınmıştır T' llllş 
ye kadar hizmeti oıan1ara dörtte bir _ Sadullah B .. geldi ıcaret odasında 

lstanbul mu~teliti .dün 
lzmirden avdet etti 

yirmi seneden fazla hizmeti olanlara ı B [ d • d J AJ )" J • de l k yarım maaş verilir. Bu tarzda veka- . e e ıye e man PO IS eri Seyrisefain müdürü Sadullah vamsız l 
Jet emrine alınanlardan hizmet müd- T Bey dün Yalovadan şehrimize Son günlerde Ticaret Ô<J 
deti on beş seneden aşağı olanlar en emı·zıı·k Dün akşam So.fyaya avdet etmiştir. Mumaileyh Ya- ıne_murlanndan bazıları va .a 
çok beş sene zarfında hizmete tayin h k l !ovada yapılmakta olan yenı· 0 _ lerıne devam etmemekt~ :o:ı e 

Bulgar şampiyonu Leviski bu 
sabah lstanbula geliyor 

olunamazlarsa haklarında tekaüt ka- are et eth er - \! nununa göre muamele yapılır. tel, paviyonlar ve su bendini tet geç gelmektedirlr. ey 
Madde 4 - Bu kanun neşri tari- Ecnebi bir grup Bir kaç günden beri şehrimiz kik ~~!ştir... D_ün_ Odaya işlerini yapttı 

hinden muteberdir. de bulunan Alınan polisleri dün Tut 1 d k 
mu 

.. racaat ettı' uncu ere yar ım ma ıçın gelen ticaret erbabı i 
akşam konvansionel ile Sofyaya be 

hmire giderek yaptığı iki temsili 1-Birinci maçı 10 nisan 931 cuma Ik . 1 1 d ·ı s hl meselesi car~t ~u sine gelmişler ve ıc: """,,. '"'~'" \,_,., m"""'~· •'"' u.ı ",,. Ga••••., Wmci •am•ye nas• a macak Şobinlo ""'""' işl<rinin bi• •• """ "· oya •• '"dioo ~Y' bulamam•şl.ro,., A' 

k

. b kt Ankara futbol takımı ile (Hakem Kemal Ha · .. .. şekli medenide ifası irı"n bı·r ec- evvelki akşam Alman sefaretin- Tütün inhisar idaresi umuru·· s t d"" d k 
"" •""' _, ; • ""' • · """'"'' "' modo• •< m="'". , . ' d b · b 1 . 1 . . ao O< ' ada. bu •ub "''"'"il< ,_bW• "'" - •• m B,) . . . •ın "',.,,;~• .,,.;,;"'"" """"" oob• grap bokd'Y•Y< mlira=' < " a o='"~'"'· hukukiyo modü<Ü H~;, Bey m-d~• bokı.yoo ·ili 
spor teşekkülleri erkanile .sporcular 2 :;-- .!kıncı maçı 12 nısan 931 F· ikramiyenin, eğer memurlar itiraz C· etmiştir. Bu müracaat iktısat Seyyah kafılesı erkanından tütüncülere yapılacak muavenet k_~enın gelmedig"ini go··ru·· tarafından pek hararetli bır surette zar gunu saat 16 da Fenerbahçe bırın derlerse amiri ita sıfatile hepsinin müdürlüğü tarafından daimi en M. Mase kendisile görüşen bir hakkında Maliye vekaletile te- şıkayet etmek irin claha yu"'k kartılanmıştır. Sporcularnnu:, İzmir- ci futbol takımı ile (Hakem Şerafed- defterd~rdan alınacağını bir akşam' cümene havale edilmi~tir. En- muharririmize demiştir ki: mas etmek üzre Ankaraya git- k ı "' 
de gördükleri hilsnil kabulden büyük din B.) icra edeceklerdir. ı:azetesı yazmıştır. .. kl.f .. . d -. Alman l d . ~a am ara müracaat etmi 

b

. hah t kt dir Bi uh . . b h cumen te ı uzerın e tetkikatı· - mecmua arm a mıştir. dır. 
~r memnuniye~le . s.e me e . · Cuma maçları r m arrımız u ususta şu ma t ta b l t b.. ·· 1akımımız, tzmırc zaıf bır teşekklil- Hlmatı almıştır. na başlamıştır. Yapılan teklifte s n u un a ıı guzelliklerin- LiitlOOll# 11~ le gitmesine rağmen, Her iki maçta latanbul futbol Hey'etinden: Paranın istirdadında, muhatap ma bu husus için asri tesisata lü- d~n eksery_a bahsedilir. Hatta 

da fa_i~ bir oyu~ oyna~, -:e kazan-
10

_
4

_
930 

tarihinde icra edile kam, defterdarlık makamıdır. Fakat zum olduğu ve bunun için grup hır çok _resımler de basılır. Fa-
dığizı;:ir!tlı:.tı;t~e~~~::'~~:.· latan· cek lik maçları tadilen şu şekil- defterdarlık_ ma~mınm d~ bu talep tarafından mühim miktarda pa- kat hakıkatı söylemiş olmak i-ka_:tşısınd~h· ık1ramkıy_e alan ~.emurlara ra sarfedileceği zikredilmekte- çin İstanbulu tahminimin pek 

bul oyuncularından bazılarının kas- de yapılmıştır. mu eveccı oma uz"" rucu hakkı d" f k" d b ld - k 
ten favl yaptıklarına dair vaki olan İkinci küme Kadıköyünde vardır ır. ev ın e u ugumu te rar et-neırlyatın, vaıit olmadığını, ve bu ka Altın Ordu - Topkapı saat 11 Biı~aenaleyh, kendisi ile b:raber Belediye muhasebeci- mem laz~dır. 
bil maçlarda, oyunun tuzile istenme- hakem Saim Turgut Bey. istirdat olunacak parayı memurlar- sinin maa Türkiyede gördüğümüz de-
den ufak tefek bazı kazalar yuku bu- Kuml B 

1 
b . 

12 45 
dan k.smek salahiyetini haizdir. İti- Şl ğişikliklerden Almanyada bah-lacağını aliylemektedir. capı •. ey er eyı • raz meselesi varit değildir. . Yeni ~aremd~ •.. b°.le~iye muhase- sedeceğiz. Fakat bir nokta hak-

Bulgar şampiyonu bu aabah ha.~em Sa~ .Turgut Bey. beı umumıye mudurunun asıl maaşı krnd . d b . . 
geliyor Toton ya - Hı lal 14,45 hakem Sıfat ameliyesi 95 liradan seksen liraya indirilmiştir. . . a. sız ~n :~ tin vır etme-

Bulgaristan şampiyonu Leviski Saim Turgut Bey. Bu~unl~ ~~:aber müdürün derecesi ruzı .rı.ca e eceg~. st~bul hal 
futbol takımı 

15 
kişilik kadrosu ve Birinci küme Taksim 

1 
İst,nb~I ~ayt~~ müdiriyetince ;rfı :ıı~~g~nde~kdm~hasebeci Nuri kı nıçı~ yolu~ daıına sag tarafı-

elli azasile bugün saat 11 de Sirkeci B "k S ··1 . t sa at ame ıyesıne mayısta başlana . •s a ıgı mı ar an fazla para nt takıp etmıyorda karışık bir 

lstinye yolunda bir 
-soygunculuk 

Menahem Efendiyi karmanyola 
eden Nuri yakayı 'ele verdi 

iataayonuna muvasalat ediyorlar. eı,ı taş • U ~ym~ıye _saa caktır. Vilayet ayğırlarının sevkolu- alacaktır. Yalnız tekaüde sevkedilir· halde yürüyor' Al b. Sporcularımızın istikbal merasiminde 14 hakem Saıt Salahattın B. nacağı dokuz istasyondan bir kısmı se 95 lira •sıl maaş üzerinden tekaüt . f l ·k . mb~nya . ır 
LeVl

.ski - Galatasaray tamir edilmi•, diP.erlcrinin de ikmaıı·- edilecektir. 
1~ ızan_ı meme etı v_e ız de ın-

hazır bulunmaları rica olunur. -: b t 1 f ::=:::::::::::_:.::::_:::::::;:.;. ___ ~---------'- ne başlanmıştır. Nuri Beyin maaşının 95 liradan ızam ı e muvazza ınsanlar ol-Y eni takvim hakkında Adanada bir tarikatçi- Karacabey harasındaki zootken ve 8fo liraya indirilmesindeki amil, def- duğumuz için bu karışık yürü- Galatada Havyarhanında za- ı '.ır. Nuri Akif cürmünü it" af tel~ih sanayi kurl~rırun birinci dev- terdar ,Şefik Beyin asil maaşı 80 lira me sebebini öğrenmek merakı- hire ticareti ile iştigal eden miştir. 
konferans nin muhakemesi resı mayıs. 1~ _te ~ıhayet bulacaktır. bulun.~a~ı olmuştu~. Beled_iye muha- na düştük. Menahem efendi Balta limanın Ağır bir cerh 

Cemiyeti Akvam nezdinde ADANA 7 - Ayın sekizin- Baytar mudırıyetıncc at koşularına sebecısının, mahallın en buyük mali- Burada b l • ğ . da karmanyola edilmek suretile • ağustosta başlanacaktır. ye mümessilinden daha fazla maaş d f u urum umuz mıid- t Bakırköyünde Osmaniyede 

takvim Eksperi M. (Zyhet d• tan·katçı"lik suçundan maz- ı t · dil · t" et zar ında hırsızlarla t ··f soyu muştur. ~ a ması ervıç e memış ır. . eşerru . . oturan ve Y orginin bostanında 
Kops) tarafından takvimin ısla nun olan şeyh Saminin muhake Z d k Belediye heyeti fe . edemed~k. ~eslekmiz erbabını Menahem efendı ~vvelki ge- çalışan 23 

a ında İbr h" _ hı meselesi hakmda Ticaret O- mesine başlanacaktır. ongul a faciası . d b . I nntye sevmedıklen için yankesiciler bi ce Galatadan otomobılle Balta lu Bilal ileyzaşrzavatçı ~::v~-
- il< M~li ~ t~ı mu... Muzaff"' B. Anka•aya sm e ecayoş •• lo YM-• '°""lmaddu. Soo JimomM koda• !"""''i orada ~ Abdiirrah=o ka\,gO """''"·. ,.... "°"" °"""' ............ 'tf 14 amelenin ölümüne '"";" "'"m """"" "'" "" ,,;, olornk •=• oöyliY"yim ki "'"'°"'""' •=• vo •Doyodo- dtt. Kavgo ootiooloom1' Abd', perşembe günü saat 14 te Da~! gt l sebep olan kaptan kaçtı muriyetlerin maaşlarını yükseltmiş, gerek meslekdaşlarımızdan ge- ki hanesine gitmek üzere yayan rahman Bilali ag' ır sur~~te ya 

fiinun "°"''"""'.-unda bu' Murif oruini Mu,.ff« B. """"'"' •• m'"'"'"" "k halkıoo gönlüğOmli• h6ani! y&ümir• .... '-"" Faka• bu 1am~u" 
<M"'""' voriloc<ktic. dlin ulmh Affimaya gtun;ş•i<. Bo ""''""'"' "'="' >;y•b• kabulo cidd= mi~ıa=. •~da ~n< b" adam 9km» G'. .. ·· k.. . 

4 Sene

lik bug" day Vekaletle temas ettikten sonra dGeçMenlker?ke ~on~udldabk. !ima· !arı itibarile bazı memurlar arasında Menahem efendiyi enşesinden ozunu or etmış 
rt 

. .. .. h . . avdet nın a e sı a ısının e ır Yu· tebeddülat olmuştur. k ı k Taht k l d k . ti•h lAb paza esı gunu şe rımıze b. Heyeti fenniyede yapılan tebed- Muzır hayvanat ya a ıyara yere yatırmış, üze- a a e e utucularda 

0

_ ıs sa a decektı"r nan vapuru ır mavnaya çarpa- rinde buldug·u 25 r 
1 

k turan hamal H e · k b . düller şunlardır: Fm işleri tetkik şu . .. ırayı a ıp aç . _ .. .. asanın 8 yaşında 
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Buğday istihsalitı gittikçe artı· T p k yudu ra mavnayı atırmış ve ıçinde besi müdürlüğüne su şubesi müdürü Muzır_h.ayvana.t ıle_m_uca. dele kanu nuştır. ki oglu H_ usnu yol üzerı·nde 
yor. Ticaret borsası tar•fından. yapı. a U u. • bulunan 14 amelenin bog" ulma- nu dun vılayete b ld tı M ah H d 

., d k H_üsnü Rüş_ tü._su müd __ ürlüğu_··n. e Bey- ı ırımış r. en em efendi polise mü- ay ar ısminde 7 yaşında b·ır 
lan bir hesaba göre 1927 seneıın e 1 umumıyesı sına sebep olmuştu. Mezkftr va- ı b 1 d b h d th kl 
. "h b" 

151 

ton og u _ e e ıy.csı .. aş ~u. ~~ ısı san, 1 •! ~üsamcddin, Fatih baş mühendis- racaatla başından geçenleri an- çocu a oynarken Ha darın 
"" "'" b;, ""'"'" 3'3 '" "'""''" '1a<ri """' _,.,, P"' dUo şcluimiu gobniş fakoı "'''"" "" m""•"""'"m' ~'"" "''"' '""" '" """'"" "'"''"';' Fo la ıouş vo "~oi" "in bulu "ğ• <oş H ü • " " ,Y ,, "'· c!ur. u""du··r muavini Lu.tfi d · b t t f d · !ıklar müdürlüö-ii ba• mühendisi Kil- at, mezarlıklar baş mu""hendı"slı"P.ı"ne nı r·c t · t. İk' . bnması- gel k k~nunun gozune rast 

1928 

. d b" .

1 556 
bin bulunan tapu m enız za r ası ara ın an aranı- ., • ., ı a e mış r ere senesın e ır mı yon . b ·· eyyiz Mazhar B cu I B - mil, Beya<ıt baş mühendisliğine Ka- l"atih baş mühendisi Saffet, Bakırkö _ . 

1 

• ıncı şu e yap «
1 

.. arı;;ıştır. ~~n olmuş 1929 da iki milyon 728 B. ıle·n~şA~:;aya hareket edec~kle; dan vapur. kaptkanVınm dogazlar- dıköy baş mühendisi $evket, Kadı- baş '?i~hendisliğine Sarıyer bat mJ. tıgı ta~kıkatt~ bu karmanyolacı 15 gun\uk vukul\t ın tona çıkmıştır. ~agu.. kilita ait kalemlerin an ~eçmıyere ama an mem köy baş mühendisliğine üskiıdar baş lı~ndı~ı Muzaffer, Sarıyer baş mühen nın İstınye Kıreç o~aklarmda Son 
15 

.. 
. '" ·~,,; ";"""; ;,-li., ' ili<. °"" i:;' ,'::

001
, A•"'"~ '""' l•k<bn< ovd<I 'udh ottiği •o· ""''"";" N;,.moddio, g~;k•o '"' ili""ın' B.,ko. """; """;,,.;.. '"''""°'"' olon_ Nun Akif oldu mi,do 

3 
guo ndın:" 

"'"''" '" hlo "' <o~ ,,..., ok· '!('!'" ı.,•hn•ttc. .;;""'"';' , " "'' mo><•••ı ''" ""'"" ""''" """ ,..;ım;,ti,, guou "''" ''"'" vo "kolam> .. tu" 40 ••bno vak"" 
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R E N E H E R 1 R E 7 tara ın an arıs e ay mu e e ELHAMRA 

MELEK 
ve .. 

ı um de'l "Milliyet" tir 
A N D R E u R B A N temsil gösterilip büyük bir 

ABY GASSET ve JEAN GABiN edilen ve muvaffakiyet kazanan 
> NiSAN 1931 
AEHANE - Ankara caılde'll 
' Telaraf adreııl: Milliyet, ı .. 

Şüphenin bıraktığı ıztırap HERKES KENDi BAHTINA 
sineınal:ınnda 

ABEI. GANGE 

ı 'üiNY ıiliüp ıiiNü -Fransızcadan--

Telefoa a.........ı-ıı 
,lJ _ 24312 _ 24313 Genç kadın kendini dinleyen 1 binde istedifl gibi b ıbıraıkıır .. 

Se\·imli, boş YI pek nükteli }<'ransız opereti sayesinde 
l•t1nbul'd• , FOLIES - BERGERS) ve (MONMARTRE) kabareleri göster!lecektlr. • 

O R1 
lel'e şöyle diyordu: Hakikaten işte ıhep bu şüphe Bu akşam i~.~:~a M A J t K S 1 N E M A S 1 N D A 

lıariknltde şaheseri temaşa 
•dilmektedir. J ONE _ ~R~TLE. . - Kocalarına hiyanet eden değilmiydi ki genç kadına şim-

1 Türkiye ıçin Harıç ıçlıı kadınları hiç mazur göıcrnem. eli kocasının da bulunduğu yer-
u ğı 400 kurut 1100 kurut 1 

MORICK CHEVALIER'nin rakibi mükemmel tırkılar >il~leyecekıir -Operet parçalan• Ilerkeı tarafından 
ter<nnüm •dilecek cızilıeli şarkılar -ruhnivız muııki· atkın hükllmrı• olduğu hu filmin mevzuu da blivük 
bir ehemmiyet ve allka uyandtrıfOr. Y crlerinlzi evvıldon temin ediniz. · 

li~veıon: FOX MOVIE'l'O E 
h•libazır dünya havadisleri. 750 ,. 1400 Hayatta kadın ol9Ull, erke.k 01- de misafirlerine: 

1400 ., 2700 ",. sun herkes doğru, düıiist dlma- - Bir birlerini sevmeyen ka .......... Gişe saat ıo dan itibaren açıktır. Tel. B.o. 5ü0 ........ .. 
lf(}ır. Erkekler de kadııılaa-a dınla erıke<k arasında riyakllrlı

'1 en .evrak g~ri verilmez. h~yanet etmemeli. Kadınlar da ğa ve hiyanete ne lüzum var? .. 
detı ıeçen nııahalar 10 kunıt k '-1 ç··nkü be .__ . . 

1 
er eı. ere.. u ra ..... r yaşa- Bir birlerine hiyanet edecek ka-

ı ı ;azete n matbaaya ait •t • mak istemeyen kadınla erkek d~r kalpleı-indeki muhabbeti so 
~·•••••••••• ~·· ••••••••••••

11•••••••• G LOR YA •••••••• ... > B k ıık defa ASR" s· d . ------u a Şaffi olarak l llleffia a C il Nisan cumarııui ıltşanıı 
ldiriyete müraeaat edilW. -

, •temiz ilUılarıa -'uliıoeti,. a,rtrk mahkemeye gidip aıyrılabi ğutmuş olan kaırr koca niçin 
. lırler. birbirlerinden ayrılmıyorlar? .. ! HUDADAT ŞAKIR HANIM ile YUNANiSTAN 

ca;ılp ve al~kadar lılr mc\ wd• ve ekser kısımları işu nu~. sıfahac •c S E S K 1 R A L 1 Ç A S 1 N 1 
ro etmez. f z. Etra mdakiler dinliyordu. Ka Kim6eye belli etmeden göz ihtiras sahneltrinin cercya" ettiği sefahathane v·· meyhanelerde hir tıüyük bir aşk dromı olan 

( tiln ) için kiiçök moi çiçeklerini •atan sevimli ve dilber C M ı L L E T L E R Ş A R K } S } 1;1 Bugiinkü hava dınlar, erkekler ... Bir çok davet ucu ile kocasına bakıyor, sözle-
<n fazla Jıarareı ı 9 enaz il li ki ev sahminin sözlerini din- rinin onun üzerinde ne tesir ha

kadınların hwatını musanc". • ( 
c 
t 

fil•lnde ıakdiın ediyor. Fiatlnda zemmiyat yoktur. 
·---Yerler şimdiden tedarik edllebili 11 

tı~un nızg<ir mürehavvil ve 
'u p ı, : a.;:tmıır muhtemeldir. KiBAR APAS 

' 

lerken ne düşündüklerini anla- sıl edeceğini anlamak istiyordu. 
ına.k ·kolay olmuyordu. Bu ka • Fakat kocasında hiç bir değişik 
dmlarm hepsi kooafarına sadık lik yoktu. Genç kadının şüphe
mıydı? .. Bu erkekler de ternami sini kuvvetlendirecek hiç bir 
le zevcelerine meııbut insanlar şey yoktu. l'llmln!ıı lrae-ıne lı•şlanıyor. ~lümessllleri bulunan cazip bir ~uzelliklc 
mıydı? Bunu irim temin edebi- Fakat şüphenin verdiği üzün L A J ı\ ~ A ve büyük ıırti't \\'lr.llEL~l DfüT~~Rl .E cidden 
lk? .. Fakat ev sahibi olan bu tü bundan ibaret kalmadı. Böy- bu harika filmde ıeoıaıüz cdiyorl.a" 

,)'usluk İstemek! güzel kadının zevcine karşı sa- le sözlerle kocasını tecrübe e- llAveteıı: :VIARll·:TA ve l.Oi\GO tarafından büyük oı:mcrolar. 
dakatsizlik ettiğine dair en ufak den kadm bununla da iktifa et- AL JOESO • ._ raKliıli Arjantin dan!lorla şarkıları. : 

ıi intihapta meb'us olmak h l Meşhur (,'!gerıclcr ASSO ve _J,o\NA'nın son hafı.., 

t, bu ı·ş 1·çı'n C. H. Fırkası- bir şüp e bile caiz değildi. Fa- miyerek ansızın kocasının ça ış - k k · • ) O -- 1 ~ 'd k d b" k.a cuma_ cuoıarte:'i, pazar, pa.zarte!'t lb 1·2 ınatine1erinde ı 
racaat edenlerin isimleri- at ocası ıçın... nun guze tıgı yere gı ere ora a ır - .._... • ••••••• 

zevcesine temamile sadık oldu- dm bulmak şphesile en beklen- ••~ıM•v V hlitlin ,·arycte progrnnıı 
cl~rpedy öğren! iyoruz. 8

1
u ğunu kimse temin edemezdi. meyen saatlarda oraya giderdi. 

-r ıcm e umu an ve umu - B 1 b" d d H" ı · b" G k d •----.. ----••11111U1-••••••-•n•-•ı 
el
, 

1 
Tal" 

1 
. u orta yaşı ıır a am r. zev- ıç, uç ır şey.. enç a ın [.S'f NBUL VİLA-YE"'İ 

'.1 a am ar var: . ıp enn cesinin arzularını yerine getir- kocasımn aleyhinde hiç biı· de- ' A ·' 1 

•:' ~ ga~etelerde ıntışara baş- mek için çalışır, onu mesut ya- Jil bulamryordu. Fakat kendisi DEFTERDARLIK ILANLARI 
ca alak~darlann ~ıkm~ısım şatmak isterdi. Para sarfedecek ni üzen şüpheyi de bir türlü i- l•---=-=----------ıiiıiiiiiiıiiııi-m• 

1 1 P olacagu~ı ~a~mın edıyor- kadar da zengindi. Fakat zevce zale edemiyordu. A k d h · k k ~l B~ tahmırumı_Ank?rad~ &ine duyurmadan, son derece Nihayet bir akşam kocasına: n ar<ı a ına zenıevra ar asında yapıl-
: c< ı hır telgraf te~t ettı. -~ıl- gizli olarak bazı maceraları _Sen bana hiyanet ediyor- nıakta olan binanın nıerdiven ve döşemeleri-
Ş ~:zetl~rd_e_~ ~ır .~1:'.mı •.sım yok muydu? ... İşte bu hususta 81.ln.. nin pazarlıkla yaptırılması münakasaya kon-

ı, ııan e~ildı~:m goı:ınce~ .. kati biır şey söylemek kabil ele- Dedi. Kocası bu itham karşı nıustur. Taliplerin 15 Nisan 19aı 11erşeınbe günü 
1 ~ O, eg~.r ılan edilece~ıw. ğildi. sında evvela hayret etti. Sonra • 

1 .~ ydim muracaat etmezdım.. Genç ve güzel kadın kocası saıkin bir tavurla gülerek red- Maliye ''ekaleti inşaat komisyonuna müra-
\ rmuş... . . . nınkendisine teme.mile sadık o- detti. O zaman kocasının sada caatları. 

·, , .en bu zıhnıyetı anlayama- lup olmadığını arasıra düşün- katinden emin olan kadın dedi 
, · mez değildi. Fakat koca husu- ki: 

1. ~ leb'us olmak istemek ayıp sundaki şüpheleri kuvvetlendi- - O halde niçin ben senden 
· fY değildir, bilakis en şe- recek bir şey bulamıyordu. Ken şüphe ediyorum. 

\ bir gayedir. Eğer layik ol- di kendine: - Çünkü, sen benim haki
' ı'ak namzetlik konmu§ ise, - Şüpheyi kuvvetlendirecek katen mücrim olmamı istiyor -

namzetliğini koyan kendi- bir delil bulamayan kadın hiç sun ... Çünkü o zaman benden 
ı bu işe uzak olduğuna kail bir zaman bu şüıpheyi çıkanp a intikam almak için kendinde 
11erak etmesin intihap edil- tamaz . .Şüphe hic bir delil oi - hak göreceksin .. Ah, siz kadın 

r . Ben zannediyorum ki liste- !ll'lsa da genç bir kadının kal- lar !.. 
ncsrinden sıkılanlar bu ka-

'r )lanlar olmalıdır. Böyleleri 
ıap edilmezse şaşmamalı. 
• garip şey! Avnıpada alem 
.ı~~tliğini kor ,.e onu kendi 
lafaa eder, iliin eder .. Bizde 
bazıları namzetliğini koyar, 
at isac edilmesini istemez. 
Topraga altnı gömer gibi. 

giliz şairi ne diyor? 
\ ı Bir kaç gündür fstanbulda 

, ıı dün avdet eden bir İngiliz 
1 

• var ya! Doğrusu ismini u-
11 ıtum, zaten ismi pekte !Azım 
. , 't Bu zat İstanbula geldiği 

1 
; 1 bizim gazeteci arkadaşlar
ı ı bir ikisi kendisile müHlkat 

' 1'tuştı. Bu mülakatlar intişar 
l. Y alruz neşredilmemiş bir 
şey var ki bunun ne§rini 

:n avdetine talik etmiştik •• 
endim bakm bu nedir: 

1 İngiliz şairile mülakata gi
ıı arkadaşlardan - adı lazım 
b - birisi İngiliz şairine ede
.. ta dair bir sual sormus ol-

~k için demiş ki · 
- Efendim, aruz sever misi· 
z? 
. Şair bir an tereddütten son-
' 

Bur~ur Nalıa Başınnhen~isli~iu~en: 
Burdur kasaba,ınm bir kısmının tenviri içın l11L\"Ctır evrakı 

keşliye ve projelere ıazaraıı bir adet 1 Dizel nıoriir ), bir adet 
(Alternatör) w tc\ ziat taplosu ile teferruatı ( 25537) 1ira bedeli 
muhammen ile 2'l·.~·'131 rnrihlnden itibHren 27-4-'1.l I tarihin~ 
kadar otuz gıin müddetle ve kap~lt zarf u'nlile nıiinakıı<.ıya \"~l-

edilrni~tir. 
ı - .Zarflar l)J l sene>i :-lirnnının yirmi yedinci t1az;ırtesi l(liııii 

saat tam on be~c kadar kabLil olunacakur. 
2 - isim H nııkduları eYrakı ke~Eiyede 111üııdcri~ bulunan 

Jeva:ı;ıman dektrikiJe: elektrik mühcn(fü)eri ve vilayet "-:afta da
iresi tarafından bilıntıayenc marul fabrikaların markalarını nıuh
tevi olduğuna dair mumaileyhin tarafından verilecek rapor üze
rine teslim aiınacak Yehadeha bedelinden (10000) lira.ı defaten 
Burdur belediye veznesinden tediye edilecek n mütebakı (15537) 
lirası için de Q32 senesinin iptidasında teıviye edilmek iiırc mü· 
teahhidine belediye akıratına ait ipotek nıcktobu ita kılınacak 

ve tedi~ata da bittabi münakasa tenzilatı n:ı7.arı itibare alınacaktı. 

;l - "iinnkasaya iştirtlk eylevecek olan rnliplerin kudreti ma-
li) esi ile bu ıı;ibi i~leri ifaya iktidarlarını nıüş"ir ve~ikalarını ma· 
kır.mı \ iUyetc '~ leva1.ımatı elek.trikiye bedeli oıuhaınmeni olan 
(2.'i:\J?) liranın yıiıdc yedi buçuk nisbetinde olan ( 1915 ) lira 
pey akı;esi'ıi ,-cya h:ınkıı teminat mektubunu Burdur belediye 
riyasetine itaya ve ihale~·i mliteakıp t~ yiizde on be~e ibla~a 

mecburdurlar. 
4 - Levazunatı elektriki}evl miiteahhidi mukavelenin a~ti ca-

- Bu söylediğiniz şeyden rihindcn itibaren iki ay z3rfıııda \'i!Ayctin göstereceği mahalle 
ç yemeclim; bir şey diyemem l teslim etmeye m~cbL1rdur. 

c e'•abını vermis.. • FELEK " - Miinakasaya ait nrakı 1ıcşfiye ve projelerin sureti mu-
- --- --- nddakaları takım lıaliııck \'ilayet Nalıa dair•siııden yirmi be~ lira 

' lıt~plilır mnsa~akası mulcabilind~ taliplere \ erilccelctir-
tı - :\lünal..asadan ınlitcvellit bi\umunı. fü\nat, dellaüye rekAlif 

Mühim bir görüşme ve sa3' riisuın kAmilen müteahhidine ait olacaktır. 
98 inci haftanın beşinciliği- 7 - Fat.!a izahat almak i>teyenlcr Burdur belediye ri rasctiııe 

Ankarada nıahzenievrak aı·kasında bodrum 
katı yapılnıış olan binanın üst kat İnşaatı ka
palı zarfla ınünakasava konuln1uştur. Talip
lerin 27 Nisan 19;~1 pazartesi günü l\1aliye Ve
f,aletindq inŞaat koınisyonuna, tafsilat alnıak 
için nıalivc fen hey'etine ve Istanbul Defter-. . 
Jarlığtnll, •ııüracaatları. 

·~-~--~~~--~~~ 

Emlak ~e Eytam Bankasından: 
r:lll\';11 j g·:I\ ı'( 111L 11 htılC tpütCği 01Ckahilindeki ikrazat![llJZtıl 

c\ vclcı.; yuzd. ıırı lll'• l>a:iıt olan f~ız ve komisyonu mikdarı idare 
nıcı.;li,inıizin 2:Ji'\-I ııunıaralt kararıııLla ımindcriç ~eraitc tevfikan 
J ıi-:ı Q.11 t:ırilııııdcn itibaren -ytizde bir tenzil ile yüzde oniki 
ol:ır::f, rr,lıit c:diltii~i ilan olunur. 

Pazarlıkla tamirat 
Ali Ticaret Mektebi 

komisyonundan: 
mübayaat 

:\lektLp d;ıhilindc i.:rası Y.arurl bazı tamirat pazarlık suretile 
yaptmlacağından talip olanların l ı NiMn l)3 l cumartesi giinü 
>'a>ıt ı (ı ıla mektepte' miite-;ekkil komi~yon umu7.:ı mliracııatlıırı. 

( Devle~ Demiryolları İdaresi İlanla';;) 
. .ı.nkara deposuna birscne zarfında gelecek takrih~n onbin ton maden 
kömürünün tahmil 'etahliye ameliyesi kupalı zarfla münakasya kon 

muitur.münakıısa 27Ni,an93 l pazartesi giinli saati 5te ı\nkarada devlet 
dernir:ıolları idare>iııde yapılacaktır.Münakasa)~ i~tirak edeceklerin 
tekli! mektupların• ve mtwakkııt teminatlarını aynı günde sııac 

14,30 .ıı kadar mii11:ık:1>ıı komisyonu Uci\)lij!;lnoe vermeleri lazımdır. 

Talipler miiııııka>:t ~arrnaıııclrriııi iki lira mukabilitıık Aıık•rada 
ve ı'.layd:ırpaşada idare vcznderi n ıLn tedarik edebilirler. 

nıuhaınmeni rnikdarı 

Lira Adet 
500 1 
150 1 
1)\0 2 

liO 
240 -

1 

580 -

H'.i yük Torna te;r,g.ilıı 
Küçiik torna ıet.:1;Ahı 
Delgi tezgahı 
Beş Be~·.~ir kuHttindc !(iZ mutörü 
/\hıhtelil' cins ah\t \C cdıtvac 

i Darüşşafaka lisesinden 85 ıniiracat ~yleveccklerdir. 1100 

1 
lo. lı Osman Nuri Bey ktian- !!im-!!!!!!!!!••. l!!!!l!ll!!'ll!!_ -9!11!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111!!!!.!l!!I. 111!11.-llJ. --• T k' d " 

Yckıin 585 

ı tır. Yazısı şudur: nin memleketınde ıken kupon 1 l\llevlıdı .:jerıf e iT ag 
Fra~s~z sefiri ~· D~mb~~>n h~miller~le t~m.ası. netice_si mü- lik t)andao Ali Rlza Beyi• ke· Villyet idarci l Jususi,-esinr ııit demir tamirhanesinin halida 

.n Hancıye Vekılı Tevfık Ruş- him tekliflerıı ham~ oldugu hal~ rlıııcsi ve miilgı meeliıl ayan reisi muharrer makimı ve sair al~t ve edevatı satılmak iizre aleni mü-
? Beye dü~un~~umiye mesele- de ~nkaraya avdeti bu mesele!.' Alımoı Riza Beyin hııufircsi Selma zııyedey" konulmu~rnr. Şeraitini ~n lıımak ve ınakiııaları görmek 
hakındakı mulakat haftanın yemden ortaya çı~_rdr. M· D~~ Hanım merhumenin ve kAffel ehli isteyeyenlerin vilayet daimi enciimen kalemine ıniiracııatları ve 

' n mühim haberidk. şambran'un Harıcıye Vekilı imııım ervahına ithaf olunmak: üare yevmi ihale olan 22-4-'JJ l çar~aınlıa giinü saat on dörtte daiıut 
c Hükumetle kupun hamilleri Tevfik Rüştü Beyle yaptıkları niunın onuncu günü cuma naı•a- 1 encümende hazır hulunma!an ilzımdır. 

Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Ahmet Halit Kitaphanesi 
1stanbul - Ankara Caddesi - N. 83 - Telefon 23922 

D Kı
• Dünyanın en meşhur estri olan bu eğlen-

OR lŞOf celi kitap giizel resimlerle siislü olarak 
çıktı. 50 Jnmıstur. 

Medreselerin, softalıırııı ili ylizüııü 
Molla 111 lı t lıikAve eden e,ki eşkıyalık, kı1. 

ıvı e me kaçıima, sahte doktorluk ınacerala
nnı anlatan bir kitaptır. 50kuruştur 

'T' b . ffı•k .... • Hayvanlar ve nebatlar& ait 
ı Q lQf f agelerı en tatlı hikAyelerdir. 5 ki

tap 125 kunıitur. 

V • '/111 k/ ll Jı [ıAçık. lisanla yıır.ılmıt 
ı enl lV.LlZTQ l ma Q hcrkeselAzım giizelbi> 

eserdir. 15 kuruştur. 
Stııema!t herkesi ağlatan 

Kamçılı medeniyet bu meşhur aer çık!•· 
Herkes okumalıdır. ;ıO 

kuruştur. 

A k Alıl Ak Bu kiıap Hılk için, düşünenler için ıhltlr. 
Ş Q 1 ve dii,ünce kitabıdır. Felsefe hocası Hilmi 

Ziya Beyindir. l 00 lt11t11fhll. 

Kı Ç k 
Herkese,çocuklara., ailelere bun· 

imsesiz OCU dandahagüzelvehısıt blrk.itap 
olamaz. 50 kuruş. 

Bu kitabı bllme-

lkl• Se kf 'T' f •l • yen voktıır. Okun e me ep .1 a l lmayaı~ kalmamalı-
dır. 50 lı:uruşıur. 

Garp Cephesinde Yeni Bir Şeg 
Yok Bıitün dünyada milyonlarca satılan bir ese(dir. Cihan 

harbine aittir. 150 kuruş. 
"-ı ....... ·ı~~f4" i ... , ~,,,. 

l " ' .. " İst~~b'u'i bel-e-dı-.y-e .... si~il-a_nl ... ~----~~ 
ı .. """' ...... ~..ı;-....~..f........ ' 

Emlak ve Akar Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 
15 Nisan 931 tarihinden itibaren klrayıı verilen bi!Omuııı emlAk 

ve akarııım kontrat yoklamasıııa haşlınacaktır. icara verilen em
laki olup mtistecirile kuntrat teati etıniyen ve mezkOr kuntratı 

nizıımnamei mahsusuna tevfikaa noterlere tasdik ettlrmlyen esh:ıbı 

em!Aktan mezkQr r~smin maa ceza tahsil edllcceglnden bilıllıare 

bir ~ik;lyete mahal kalmamMk üzere keyfiJet şimdiden alAkadarana 
rbcmmiyctlc ilin olunur. 

••• 

Arnavııtköyüııde Lütfiye mahalle5indt 
odalı 64-J~ numaralı hane. 
.~ rna\i utköyüııde L\\tfiye mtbıllcslııde 

odalı 25-5 f mı maralı hane. 

Küçiik Ayazmada 4 

Küçük Ayazmada 4 

Arnın utköyundc LQıflyc mahallesinde Küçük Ay~zmadı 4 
odalı 23·4 7 numaralı han• 
Arnavutküyiinde Lütfiye maballe~inde 

od;-lı 24-49 numarab hane 
Arnı vutköyiindc 1.Lıtfiye mahallı:sinde 

odalı ı 1-17 numara(• hane . 

Küçiik Ayazmada • 

Küçıik Aynmada 1 

~rnnvmköyiinde Lütfiye malıalleainde Küçük Ayazmada t 
odalı 2?·55 numaralı hane. 

jTenıi.ıJ>I 
a'kçesı 

Lira 

8 

• 
6 

., 
6 

f.mir~amlıı Koru caddesinde 17 No. it diiklıan. • 
~'ukarıda yazılı mahaller birer sene müddetle klıayıı verilmek görmeli'. 
için ayrı avrı açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şarmemeyi 
için hetgün levaııım miidürlfiğünc müzayedeye atrmek tçin laiıala

rında yazılı teminat ak çel erik beraber ihale ıtl•ii olan 3-11-981 
pazar p;iinii saat on beşe kadar Encümeni dalmiye mUracutları. 

Eskişehir belediyesinden; 
Afrmı~ sene müddetle imriy.ıızı Etkişelık belediyeıinin ulıde8inde 

olup dört senedir komandit 'irketi halinde işletilmekte olen Eaki
şchir Elektrik. tesisalı ve imriy12ı dairede mevcut ter•lti muclbin· 
cc devr edilecektir Talip olanların ve daha fazla malumat iste
yenlerin ı 8 mart 931 tarihind~n itibaren bir ay zarlındıı. Beledi
ye riyasetine müracantları ilAn olunur. 

ı ırasında hazan uzlaşma asarı mülakatta bu mühim teklifler zını mtııeakip Göztepe'de i ıasvon 
ı 1aıan da 11:ergin bir safha arze· irin resmi surette müzakereyegi '·uı·bündıki camı·ı 'erı"fL• m•ı·lı"di .11111111•1111111111111111111111ııuııı.. ..ıı1111111111111111111111111111111111uı11 venı· n~.ı;ırlgal: .... ~ ~ v ~ ıtıııııııııııııııııııııııııııııııııı,. "llllltııııııııı•ıııııııııııırırıııııııııı _. ı ~V' 

Jen düyunuuırumiye meselesi rişmek meselesinin görüşüldü- şerif kıraat odileceğin.dea uzu eden ::~::E A~ N A~ H »«o: D iL u ·===·.=::: . K E F A_Lj İN ;eni bir anlasına devresine giri· ğü kuvvetle muhtemeldir- Bu zevat ve ehibbanın ıeşr!llerl rica Aşk Ahlakı 
mülakat asri hamillerle yapıla- olunmaktadır. 

he sı Cümlmr Ha retlerinin cak müzakereye kat'i bir şekil :: :: Hilmi %iya bey rnrafından 
tst nbulda bulundugu sıralarda verecektir. Temasın Ankarada Ferah sinemada ~.S. SiGORTA ŞiRKET( §_5_· A'ık Ahlakı unvanlı bir eıcr 
'a,wekil İsmet Paşa Hazretleri olacağı ihtimali olmasına rağ- Bu gec•: emsalsiz zangın biiyUk •• •• neşredilmiıtir. Her okuyucu için 

1 ı\:!karadan İstanbulu teşrif- men henüz beHi değildir. Hamil progı·am. 5§ Türkiye ı, Bankası tarafından te,kll edilmiştir 55 pek ;t,iyade mUiit olan bu e,cri 
lı::r Dolma bahçede vaki mü- !erle yapılacak temasın Ankara Tiyaıroıl:ı: 3 bO)tik kumpanya S5 Yaagııı • Hayat • Nalı:Uye • l{au • Otemolıll. mu'ullyttl il! tavsiye ederiz. 

BAŞ,. DIŞ .ve NE"VRAlfl 
• AClllL~AIMa KARfl 

Dr. A. Kutlel 
, 

1 
) ii mı y• .. ıo a arı111 a • er. E . ·at hamillere verilecek cevabı da veya Pariste yapılması şaya- &yrıca Herıniııc hanım konseri A•••- -- il ., rt 1 lı: lı 1 ed e Deyı"-n -ı.lmu'"haberı'le 

ltviye etmi'! kat'i cevap kupun m ehemmiyet değildir. -Yeterki Jın:L \ me~hur ~lngcnc er ayncıı :: Adrt•: 4 aactı Valı:ıl lıa• lltanlut Cil~ Frcn~i. 8elıoğuldut~ ve 
. ilkri vc~illerinc bildi·rilmi"> giriı;ilecek f!Saslı müzakerede rnr,eıc numaraları, 'inemada: Otr· 

1
:.

1
: Telefolk letMblll _ Mt Telcrllf: lm1lya'l i mahsup muamelesi ademi iktidar nııoayeıtc ve elelmik 

-~~ıı_ı~~~b·~~-~-~~~~lı-~k~a1iı~Jb~ir~it~il~~!f~e~ld~e~e~<l~il~m~iL~o~ı-~:":l•:r~·:,:"~a•~·•:n~<:~:":~:':im:o:r~-~d:~:·~~~~~m~~==~= ~~~~Rfün ~~~w~h~~~h-
_!;il lflt"ffNllf·lllJI , "ır;:;ııı;:ındı :'\(\. :J4 Hua ı ıuınııııu~ııuıu n ı~u~ı~u~ı~ıia~ı~ı~u~u~ı!ıı~ı~an~ı~~~"~~~~~~c~ı:ı~)~D~cr:v~i•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 



Dün -b-inler~e -miintehip neş~e içinde rey _v_erdi ı 
ı da Kesriyeli Mithat B. Sadık Et bakkal Buyukçekmeceden,, 

(BaQı bı"rı"nrı· sahifede) 1 Ef. Çal tda ca o0:..amalı Yusuf Ef. Ça- Malik Ef bakkal Büyükçekmeceden, 
v .., Cata ca an, t • ··d- ·· M" s· 

'":'"•tli bir müsabaka şeklini almıştrr. talcadan, Hüseyin Ef. Otelci Ç_:-_ıa ~ Kenta!, ~ nahıye mu !'ru ımar ı-
Bır ~ok yerlerde ilk rey atmak, ~~"' dan Mütekait Ahmet Ef. Ince!l'az ko n~n koyu.nden, ~ e~mı B. Y oğ~rtçu 
haYrı cemiyetler menfaatlerine muza .. 'd n fbrahim oğlu lbrahım Ef. mımar Sınan koyunden, lsmaıl B. 

• yun e • f 1 M" s· k .... d Yedeye konmuştur. Oklalı köyünden, Mehmet E . mua - m':'htar, •.~ ınan oyun en. 
Şehı·emininde müzayede _ lim, Suba§ı köyünden, Hacı Mehmet Mıthat B. Buyukçekmece~en, A~ur 

Şehrimizde Mevlevihane. ıa~dıgın Ef. Çakrl köyünden, lımail çav~~ ~a r~an oğlu, ~asan B. M'.?'ar Smanl 
da ilk ı·ey Himayeietfal cernıyeti ıne~ kıl köyünden, Ali Ef. Elbasan koyun koyunden, Halrt B. Derekoyden, Et
faatine müzayedeye kondu, v_e yedı den, Mazhar Ef. Ovayeniceden, ibra hem B. Ekşinoz köyünde~! _Nus~et 
YÜz kuruıa kadar çıktı. H_am~t ~ him oğlu Hüıeyİn Ef. Elbasan köyün B. Büyükçekmeceden, Mumın oglu 
iıtııinde bir ınüntelıip ye~ı yuz k : den, Fırmcı Cemal Ef. Murat B. kö- Ali çavuş, Lirtfi o~I~. Kemal ~.f. Ş~ 
ruı daha arttrrarak ilk reyı, 1400 :; yiinden, Na zmi B. Kabakça köyün- fik Ef. Karaağaç koyunden, Huseyın 
ruş Himayeietfale vermek oure e den, Molla Hüıeyin Ef. lhsaniye kö Ef. bakkal Muha kö~ü~den, .~~er 
altnak şerefini kazandı. .. kiline yüntlen, Hafız Ali Ef. Akalan köyün oğlu Hüıeyin Ef. Kamıloba koyun-

Halk akf&l"a kadar ku~e lar- den, AliB. Z. Hiiıeyin Ef. Orcünlü den, Abidin oğlu Ali Ef. Kumburgaz 
gelerek reylerini ıeve ıeve al ıy~rS 1 köyünden Kadri Ef Kızılcaali kö.n;n köyünden, Ferhat Ef. muallim Çatal 

k . tihap yer err u - ' . , - ı· . Ef ır 
dı. En kalabah ·~ y . i Fın den, Molla Murat Ef. Kestanelik kö- cadan, Ahmet Hu uaı · mua ım 
tanahmette Firtızaga, e'; 7 E . yünden, Recep Ef. lzzeddin köyün- Çatalcadan, Halil Efendi muhlar Ha 
d,klı, Ortaköy, Beyazıt, ati ' nu- den, Kanun Mehmet Ef. Nakkat kö- dımköyünden, Kazım B. Dursun kö 
nönü, idi. ak yünden, Kani Ef. Hassıviran köyün· yünden, Kadı·i Ef. muhtar Çatalca-

Mehter takımı şama den, Mehmet oğlu Recep Ef. Dağye- dan, Mehmet Ef. evkaf m~uru Ça-
kadar çaldı nice köyünden Küçük Hüseyin Ağa talcadan, Bayram zade Alı Ef. Çatal 

Fiı"uzağa sand•k yerinde Mehter Tarla köyünd;n, Gıılip Ef. Çanakça cadan, lsk~nd~ı· Ef. Çatalcada~, Şe
:okunr rey ntslrrken sabahtan akşama köyünden Dervİ§ Ef. Uzari köyün- rif Ef. zahrrecı Çatalcada~, Salım Ef. 
kadar icrayi ahenk ediyordu. Bir çok den Bas ~ Ef Si"as köyünden, Ce· fabrikac• Çatalcadan, Raııt Ef. Sazh 
ilk mektep tal;ıbesi muallimlerile bir- mil' Ef ffisarbeyli köyünden Hafız bosna köyünden, Hafu: M~et Ef. 
likte ~nt~hap yerlerini dolaşarak tale- Mehm~t Ef. Çiftlik köyünde~, Hafız H_araç~ı k?,~nden, Hüo~ym çav~ 
beye ıntihap hakkında tatbikat göate Halil Ef. Karaca köyünden, Şeref Çılen~rr .. k~yunden, lbr~~~ B. nahı· 
riyor ve İzahat veriyordu. Talebe ve Ef. Onnanlr köyünden, Haoan Ef. y; .muduru Arnavut koyunden, Hu.: 
balk cümhuriyet marşını söyleyerek v .. k"" ·· d Ha.lil Ağa Belgrat lusı B. 1. U. M. azasmdan, Hadımko .,...raca oyun en, '-- .. d Ahmet Ça Bo • k .. .. 
intihap faaliyetini net'e içinde takip köyünden, Yusuf Ef. Kıu;aman~e yun en, . YU\ ~ •. oyun 
ediyordu k .... d Hacı Ali Ef. latirancadan, den, Tevfık Ef. Mirahor koyunden, 10 

D . .' b' 1 'ld" Ao~f "EfenM all:m Istirancadan Sa- Ahmet Ef. Hacı Salim zade Boyalık 11 un m erce rey ven ı rr · u --. 1 . ' d k.. ·· d M A - B lbanbu 1 

lttl••c•111lzln !t11U•«llmlı 
f•k!i 

Dün htanbul halkından binlerce- bık muhtar Ahmet Ef. ıtiranfca Eanf, kö?.~nden, Al'.ısEaf Bgakk le k.. .. md u 1 
• • . • • 1 . • y . t" Kad · Ef Alatondan Mu•ta a • yun en, ı . a a oyun en M11.,l111klİ111tbi~:ıciatel 

il reyıru Utima ctmıstir. arın ın ·- rı . ' ç tal M h Ef T k k.. .. d H"" ,, h b .. .. · im 'ti 1 f ancadan, Katip Osman Ef. a e met . er oo oyun en, usel • 
a .'n son gu~u .ve. cuma o ası ~ - • ı:n Ki.mil Ef. nüfu• memurluğun yin Ef. Fenerci Karaburun köyünden . Soldan ıaga: 

barıle, herl.eııın ıntıhap mahallenne cad ' .. tekait Salim oğlu Hasan Ağa Dayakadın 1 - Susuzluğa darbı mesel ' olan 
~oşarak re!lerini a.tacaklarr muhak- dan R':'et B. 'eöyükçekmeceden Ebe köyünden, Halil oğlu lbrahim Ağal yer (7). yapmak (3), . 

ak a~dedı!mektedır. .. d H"'se 'n Ef. Büyükçekmeceden, Yeniköyden, ı 2 - Yet (2). Rürriyetinı kaybet 
lntihap sandıkları akşam ~uneş za e u yı Ka--'- lh B B ı·b A- mek (6). ba il b' rı.. .. h .. rl . tır , .. ~am san . a ı ey, 1 • 

!mas e .. ır ı ·te mu. u ·&""' · - - vukat Şevki Ef. Balibey, Haydar Ef. 3 - Bir musiki parçası, (5). Bır 
Mulhakatta ıntı ap .. 

1 
Kastamonuda tarla Hacıkaırm Hacı Nuri B. Çavuş, Vas 1 çiçek ismi (4). 

Şehrin on kaz:uı.ndan ~da m.,:h fi Ef. Ça..,;ı, Vahip Osman B. Ahmet! 4 - Kırmızı (2), Vakit iıleti (4). 
bek l<azalard" da ıntrhabat dun sa fareJerife mÜcade!e ti, Talat Ef. Kızılca, Kapanca Ali Ef. 5 - Sevinç (7). 
haşlamıştır. . . . MONU 8 A A _ Erenler, Marangoz Halil lbrahim Ef.I 6 - Minder (5). Eski (4). 

Cuma akş:ımı bıtecektir. lnıi!'ap KASTA: .. ' · . ' Kabakoz, Tiraki zade Salih Ef. Akça 7 - Şişe kapağı ( 4). Bal ( 4 ). 
heyeti teftişlyesi ile fırkadan .te~ık ~ Tarla faresı mucadele komısyo- kese, Mustafa Ef. zade Salih Ef. Ak-1 8 - Yangın (5). 
dilca zevat dün .iutib~p edıldıkl~rı nu bugün valinin riyase~ind: çakese, Kadri Ef. Oğezli, Vahip Nu- 9 - Çok clchşetli 
~ıntakaları gezınıılerdır. Halkm •:- toplanarak mücadele faaliyetı- ri B. OğMli, Feyzi Ef. Oğezli, Şer-a- 1 (2) . 
t'.fakı ara ile .c. ~- ?.~•• .. n~~et e ne ait eşaslt karar ar vermiştir. feddfo Ef. Şuayıplı, Eınin Ef. Şuayıp i 1 O - Göndermek 

(4). Kırmızı! 

( 5). İstikbal 

nne rey vl!l'd•klerr goı·u muıtü~. .. hrin be ki- lı, Halil Ef. Agva, Karagöz Hüıeyin (3). 
Cevdet Kerim 8. geldı Bu karar~ gore;ı:ebul ş f _ Ef. Ağva, Terzi oğlu Ahmet Ef. Ağ- 11 - Küstahhk (4). Elemler (4) 

Evvelki gün Ankaraya giden rili lome_tr~ ı:va~~ u_nan .. al vakköçe, Hüseyin Ef. ha, Şükrü Ef. Yukardan atağı: 
Y<t frrka ida~e heyeti rei•i Cevdet releııın ıtlafl ışınde ~ır muke - Gökıu, Ça.lık Muıtafa Ef. Göksu, .. 1 - Bursadağı dağ (5). Mezun 
.l<erim B. dün sabah şehrimize avdet lefleri de istihdam edilecekler- Bicirdi zade Süleyman Ef. Çıtakh, 1 günler (5)_. .. . 
etmiş "e intihap faailyetini teftiş et- dir. Mücadleye ıyedi koldan de- Hafız Emin Ef. Alaçalı, Liman me-

1 
. 2 - Bil' goz rengı (3). Bayağı 

miştir. vam edilmektedir. m""' Mustafa Ef. Alaçah, Liman me . (3 ). . 
Halka •andık başında azami ko- , • muru Mustafa Ef. Alaçalı, Hüıeyinl 3 - R~tubetlı (5). Bostan (3). 

laylık göoterilmekte ve defterlerde Çımento fabnkaları Aga Damallı, Derviı Osman Ef. Da- . 4 - Bır hamur tatlısı (7). Bey 
i•mi ve nüfuı ki.ğıdı olan her vatan• )' k" " k klar mallı, Muıa Ef. Teke Bayram Ef. gır (2). . 
daı derhal reyini atabilmektedir. yer 1 omur ya aca Değinnençayın 5 - Sonuna bir (f) gelince eta-

Mülhakat kazaları Halk frrkası ANKARA 8 _ İktısat ve- Yalovada intihap edilen münte- jer olur (4). _Daha deva~ ediyor (4 
mür.tehll>i ,;oni namzetleri ıunlar- '-"l . . t' lara ım· ento hib' .1 6 - İleınn muhaffcfı (2). Mu· 
d . ı<a etı c;ımen OCU ç 1 sanı er hatabon (3). Bağı lama (2). 
ır. . . • k etleri maliyet fiyatlerinin düşürülme- Yalovada nıüntehibi ııani intihaba 7 - İd•met (2~. Beygir (2). Ra 

Sılıvrı az•.11 na~z . . . sini ve halka ucuz çimento temi tı yapılınıftı. Kazanan müntehibi sa- kı (4). 
. Ziya B. beledıye rem Sil~~rı'.Tev 'rıi bildinniştir nilerin eaamisi tonlardır: , g - İyi (3). Bir llliç (4). 
fı~ B. belediye azaımdan ~ili~'. ~e nı · , . Şefik B. Yalova kazası kaymab-ı 9 _Gelir (4). "Çift değil (3). "! B. belediye aza~mdan çiltçı Silıv· ~ll;lld~ başka vekalet, çıcmın mı, lbrabim B. Refik B. mahdumu, Kırmızı (2). 
rr, .Şah:ın Ef. belediye azasından.~ to ıstıhsalinde kullanılan ve ha- Hüıeyin Ef. belediye ı·eihi, Hidayet. ıo _ Saçsız (3)- Büyük bir hay 
veci Silini, Hüseyin B. çiftçi.Sil~~ riçten getiritilen antrasit tozu- Ef. Murat Ağa zadeı, Omer Efendi van (3). Cet (3). 
Sırrı Ef. belediye azasmdan çiftçı Sı nun gümrük resminden muafi- Muıtafa Ef. zade, lsmail Hakkı Ef. ıı - Azar (4). Bilen (4). 
livri, .Musa B. mubl~ ~ilivri, Ahmet eti hakkında çimcntocu1ar ta- bakkal, M~t Ef. Samanlı, .. Ahmet .,,,,,.;,;;.,,..,,,;;,;,;;,,,,;,:::======= 
Ef. Çiftçi Yapağça koyunden, Ethem Y f d ak" tal b' de eddet- çavuı Akkoy, Ahmet Ef. Gökçedere K bil/O Bors 
Ef. çiftçi Küçükılıçlı köyiinden, Sü- ra. ın an _v .. 1 •. e 1 r Otma11 Ef. Kadıköy, Jbrahim Ef. So Bm BSI 
leYtnan kaptan çiftçi Çanta köyünden mış, yerlı komur kullanılmasmI ğucak, Hasan Ef. Hacı Mehmet, Ah· 
lbrahim 4f. çiftçi Çanta köyünden, istemiştir: dullıılı Ef. Çengilerden, Latif Ef. Re--

n~lll• 103( Leva 65 ,il 

Veü Ef. muhtar çanta köyünd~, A· Bir krsnn çimento fabrikala- tadiy~ Ha?- ça'.'°J Kadıçiftliği ~a 
•tın B. 1 • u. M. azasından, Eının Ef. b üzerine yerli kömür san Aga Kirazlı Zıya B. baı muallrm, 

l>olor G,'7 22.00 Şilin~ 3 35.111 

l?rsuk 12 oo.o< Mart 1 98, 12,llC 

Liret 9 0001 !.ey 79 .aı 

Orsbml 36,40 Din.'.tr 26 .sı 

Fraot 2 4~ Koron 15.91 

bakkal Fener köyünden, Yakup Ef. n llun~.\mek ve maliyet fiati- Demir HulU.i Ef. TaJköprü, Halil 
muhtar Fener köyünden lsmail Hak ku ana 1 • . • • Aia Nalb&nt Gacik, Topçunun Ha· 
ı., B avukat Fener kö,ilnden, Adil ni. düşürebilmek ıçın fabrikala- san Ağa Kabaklı, Mehmet Ağa Çu
Pehüvao ciftçi Fener köyünden, ibra rm şakuti ocaklar.mı ufki ocak lı::urkö~, Feyzull~ oğlu, Hüseyin Ef. 
lıitn B. cift<i Salimpa§a köyünden, haline getinniye başlamışlar- Kılıçköy, H~mdi Ef. Laledere, Yah
A!<if Ef: çiftçi Salinıpaşa köyünden, dır. Bu tadilat ıyapıldıktan son- ya Çavuı, Sule"!'an Çavuı, Ko~da? Hilaliahmer merkezinden: 
~ılıat B tüccar oıraınalı Mehmet . zlıyacak Mehmet Ef. Celil Ef. Kocadereıbalô. 
Ef. bakk~I seıU.: a köyünden, Men ra hem ç~~?-to . ~cu • Moıtafa oğlu Haıan Ef. Kocaderei- T . t ~ a n 1 
ilk!; Mustafa Ef:'tetaliye köyünden, hem de ko~urlerunız memleke- zir, Hafız l•mail Ef. T"frikiye, , ., g r e e er e 
Mehmet Ef. bakkal Celiliye köyü~· tiıniz dahilinde mahreç bulmuş Dini mües.eaeler müdürlüğü- b U 
den, Türabi Ef. bakkal Celiliye ko- olacaktır. _ nün tamimi 
Yünden, Hüseyin Ef. çiftçi ve nıuh· - M u~- ı;r-Birliği Meb'uı intihabı heyeti teftiıiyelİ 
tar Ortaköyden, Rasim Ef. Çiftçi ve ua ım tarafından teıbit olunan cami harim. 
muhtar Mehmet Ali Ef. K?Y hoca.~• konferansları terine konulan .intihap sandıklan ba· 
ve f',folıtar Yusuf Ef. Çiftçı Kadıko- . . da bul --•- 1 nh · eft 
l'Ünd. en u'n- (okender Ef. Kadıkö- Birlik merkezındeki haftalık ıın una"""' 0 a eyetıt iıi:reve 

• ~ . b fırka erkô.nile heyeti ihtiyariyeye la-
~nden, Ali Ağa muhtar Be~c~~ .~ö konferanslardan üçüncüsiı ~ znn gelen teohilat ve muavenetin 
fUnden, Mithat Ef. Gelevr•. ko~- perşembe günü saat 16 da ven- irae•i iı;in dini müe11esel.,,. müdüriye 
den, Uzun Hasan Ağa Akviran kö- · ti tarafından bilumum cami müatah
l'Ündcn, llyııs Ali Ef. Sinekliden, Ra: lecektır.. S d ettin Celal Bey demininine teblia-atta bulunulmuıtur. 

Kurban bayramında çıkacak 

HilAliah mer gazetesine lltn ver

mek arzu eden tüccarın l3abı~ll. 
Ankara caddesinde İstanbul 
İlinat Odası nu miıracaatlarL 

Santimi yedinci, sekizinci say· 
fada 30 beşine~ altıncı sayfada 

40 kuruştur. lnıuan Ef bakka.1 Sinekliden, Sab.-ı M uallım a r • ._' ..•. ~-~~ ..,.,.·.·.~ ~ 1,l~ 

Satılık Hane 
Fatihte Çar~anıbada Sultan 

Selim c.ıdtic>indc polis karakolu 

kar~ısında iki ve dört numaralı 
600 ar~ııı bahçeye malik yedi 

odalı, derununda Terkos, Elek· 
trik ve birde sarnıcı muhtevi 

hane satılıktır. Görmek İ>tryen

lerin derunundakilere müracaat 
etmeleri. 

l;t: 3 üncll hukuk haklmliı;inden: 
l lti>nh•e hanımın Temel elendi 

aleyhine iknmc evledigl bo,snm• 
davası üzerine iknmetg:\hının rueç
lıui olması h:ıschil \! ilanen \'ı.t~i ceb· 
lige ınüddeti zırf ında c~vep 'erme
miş of.luğundan lıiııa!ep tahklkaı 
günü olai'ak 3-5-~.ll pazlr ••aı 14 
tsyin edilm'. ştir. Yenni nwzkOrda 
l ıı /.ıat Y. ya bih· ck:ı 1 ı: gelm, ~H~i tak
dird~ p,ı) ap karan itt i : ı ;ız < ı luna<.:ağı 

ilıln ulun ur. 

i\llwıyede ile satı~ 
19.1t 'H:;anın tO uncu cuma t;ünü 

s..bıb >Jat lO da lkyoğfonda Tcpc
lı .ışında Carden· llar karşısında ve 
>:.lıık lc:ılva sefareti ittisalinde llyas 
P3şa ıpa.rtıınan;nın 3 ııuınnrah daire
sinde nle\·cut \'C tücl'.arı ınutchereden 

Mösyö M:ıyoıa •it müzeyyen cşı :ılıır 

n1lizayc..lc su:ctiyle saulncaktır. 
!lüle ve ıitrinli gayet güz'I &sri 

yemek od;ı r~~Lmı, dreSU\'iir, masa 
ve 6 adet sandalyelerile 4 parçadan 
mürekkep ıı:•ı et zar,[ asrt \atak. oda 
t:ıkınlı, Jn~Jliz ınamulAtt lıronz kare 
2 adet kuryolalarile, kan:ıpe ··e 2 
koltuktan ilı.ret mükemmel pomye 
cıkımı, hron:-: a~ri el~ktrik avize, 90 
parçadan mürekkep Ç'ekos!01•1k ;o[ra 

takımları, a3ri portmanto, yeni halde 
ınu,amhal.ır. beyaz maden ~il::ıü~lü 
Rus saınavarı, muş!lrabi ııyntt, çini 
sobıı., n1uhtciif perdt:lcr v.:~sir eşyal11r. 
Aıııd<ılu ,.e Acem halılan ve secca· 
dtleri. l'eı siirenlerdcn 100 de 25 

En ısrl ıcsisaıla mücehhez. hali 
nekahatte ve istirnh•te muhtaç bu
unanlarla humma ve ruhi hastalık

lara karşı en mükemmel tcdnvi 

yurdu. \ 'iyanay• 45 dakikalık bir 
mesaledr (e,·kal:lde biı· orman üze· 
rinde kllıı ve dört ı.bibi mevcuttur. 

Fiab: 19 Avusturya 
şilininden itibarendir. 

Devredilecek. intir.ıı bcrau 

"Gaz yağları hıkkınds. oobeş 
sene miiddeıle 24 ıı umara ve l O 
Nisan 1923 torilı ııbbndı Sanayi 
mUdürlyeıinden istihsal edilmlf olan 
bir kıt'a ihtira bera o bu Ltere fruhı 
veya ioırı verlleceğinden ltılrasına 
,·evı isıicarını ıallp olan zevaon 
lstanbııl Yeni postahane arkumda 
A~ır Efendi kütüphanesi caddesinde 
Türkiye Han l 8-22 de mukim velrUI 
HENRY WALTER ISTOK Efendiye 
mUrac.ut 'tın el eri. 

Üdi Ekrem Beyin vefatı 
Türk musilc.işlnasiarından Üdl 

Ekrem Bey dtin yefıt etmiş ve 
Maçlra kabristanına defnol11nmuştur. 
En kıvmetll muslkişlnıslarımızdan 

olan ve Türk musikisi hakkında 
müteaddit eitrler 11cşrcım!ş olan 
E~-rem beyin vefatı memleketimiz 
için zıyadır. Ailesine bey•nı rnzlyot 
ederiz. 

1 

Senelerin ika 
ettiği hasarın en 

güze! vasıtai tamiridir. 

1 ~ ~ ~ ~ ' .... ~ ... i - .. _.; - .-: J, -":"!':.~· -~-- ; 
-~· ·:~~,.)":" - --..Jt·· ·~·., . . . . 

•"':!" • ..!- • '"" ~;.;_ - • - ~' _,,. • • 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

3. iincü Keşide 11 Nisan 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
100,000 liradır. 
Avrıca: 

J 
40,000, 15,000, 
10,000, 8,000, 

L1ralık ikramiyf' 
• 

ve 30,000 
Liralık bir ı11i1 k~afat vardır .. 

i':Ylnizi ıez~in ve tefriş etmek isteneni& mutlak• 
Fincancılar yokuşunda 

AHMET FEVZi BEYİN 

Asri mobilya 
Msğaıasına mUracut ediniz • ÇIK OLA T CEMiL 

Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu 
-· Bahçekapı Hamidiyc caddesi No. 90 ~ 

-Kiralık 
Köşk ve Bağ 

Acı Badem 'de 1'ızlar Atuı 

Çeşmesinde Ali Fuat Beyin vasi 
bağ ve bahçeli klişkti ldralılı:tır. 

lçlndelcUere •Urıcaat ...................... ~ 
Tayyare piyango 

gündeu: 

Miidürlü· 

Numunesi ve ,artnamcsi veç
hlle 2,000 adet kJrap tabı etti
rUecegfoden tab'ı talip olacak

ların pey akçaları ile birlikte 

1 ı Nisan 93 ı Cumartesi saat 
15 te piyango mlidürlüğünde 

mUteş<'kki, tayyare mubııyaat 

koınis onuna müracaatları. 

Dr. Taşçiyan 
Belsoıtuklutu Frengi ve elektrik 

tcdavlbane•L Eminöna Mlnasyan 
eeunesl lı:trşı solı:af;ında No. 4 

Beyoğlu Dördüncü Salh l lukulc 
Mabkemeslndea: 

Mo.ıevelliye madam Burop Sem· 
patlyanın uhdeslnda bulunu Tak· 
simde klılp Mustafa çelebi mahalle 
sinde Rum kabrlstın IOkaf;ıada 22 
numaralı arHnın üçte bir hissesi 
açık artırma suretiyle rUsumu delil 
Uycsi ve ihale pulu mllfterlslne ait 
ohııak üzere sıulaca~ndan talip 01111 

ların sıtıf günü olan l'J Mayıs 1131 
~alı naı 15 de kıymeıl mubımml
nesi olan (833) liranın yüzde onu 
nisbeılnde pey akçesini müsıub!beıı 
be;oğlu döı'd!lncU ıulh hukuk m.ah· 
lcemeslnde bızır bulonmılan llln 
olunur. 

tr. Çiftçi· Danamandıra köyü,oden, tarafından idare edilecek olan 
~Üleyman Ef. Mehmet El., Hacı Sa- bu münakaşalı konferansı:ı:ı ıne~ 
liınin Mehmet çav.ut .Bü~~ çavuılu zuu (Toplu Tedris ve bızdeki 
dan, Recep Ağn çiftçı Buyük ça~ı- neticeleri) dir. 
~~~ Musa oğlu Ahm:et E__f. Mçiftçl B'"t·· Muallimler davetlidir. 
"-Uçük seymenclen, Halil oglu uı- u un • • 
lafa Ef. çiftçi Küçük ıeymenden, Balkan turızm kongresı TÜRKİfE ~ÜMH~RİfETİ MERKEZ BlNKlSl 
IV!ehmet Ali Ef çiftçi Büyükkdmçlı f d h 

· ~&Fünde11. Hüa;yin Ef. çiftçi Kurfal Nisanın son ha tasın a şe -
lı köYiinden Osman Ef. muallim Kur rimizde toplanacak olan B~an 
falı; köyünden, Rüstem Ef. çiftçi Be turizm kongresi hakkında hukU 
kirliden,. . metle temas etmek üzere Reş~t 

kartal kazası namzetlerı Saffet Bey dün Ankaraya azı-
Şerafeddin B. htanbul umumi met etmiştir. 

'"'."'.liıi azasından, Kemal B._belediye Alman kadastro 
re..,, Ethem B. kaptan Kerun B. ka 
~ kaymakamı, Hasa~ Ef. Rıza B. mühendisleri 
rüsumat memuru Mehmet Ef müba Uh d" ı · d 
dil, Abdullah B. Pendikten, Aoaf B Alman kadastro m en ıs en~ en 
Pendikten eczacı, Paıo B. Pendikte~ altı kişilik bir heydet dün ~P~.1~!~ 
ismet B. tüccar, Salih B. tapu müfet sine gitıniş ve ka astro _eş 1 

• • 

titi, Sabri B. tahrirat katibi, Şefik B. ait defter ve haritaları tetkik emıştir. 
Baytar, Kahı:aman B. Maitaı><:den, Kazım Bey Ankaraya 
Sıddık B. muze memuru, Eoun B. • , 
Maltepeden, Muhiddin B. yüzbaıı gı ttJ 
ınütekaicli Hacı Şevket B. Yakacık- Şeh . . d t tkikal yapmak Uze· • ak k E . rımız e e . .. 
tan, Dr Salih B. Y acı tan, mın imi lan İktisat vekalell mufet ., . bah . ··ı '--'di re ge ş o d 
<.f. Soğanlıktan rıye mu e....... · tişi umumilerinden Khıın B:. bura a 
Dr. Macit B. Tepekaryeden, AliB. ~ ki tetkikatını ikmal ederek dun Anka 
bıı, belediye reisi Dolayobadan, Huı raya hareket etmiştir. 
ııü Ef Yayalardan Hulusi Ef. Dola , 
Yobad~n Arif Ef. ;,,ohlar Kurna kö- Bır konferans 
Yiinden, 'ııyaı Ef. muhtar ,Kurtdoğ- Belçika meb'uslarından M. 
::'._':_§tan, Pehlivan Mu.tafa Ef. Alem L uı· 

6 
Pi.erad tarafından pazar 

-ı11ndan, Ahmet Ef Saınandıradan O ~t f 
~-· . · .. "k gun" u" saat 18 de unyon ransez-
uıntaz B. Sıhhıye memunı ııyıı . , tkA 

baJ.aı kö ·· d de san'at ve sanayı ve san a ar yun en, ·· k 
Çatalca kazası namzetleri Iarla sanayi erba~ııın:ı mu~tere 

._ llayri B. Çatalcadan, Naci B. Da mesaisi mevzuu uzenne bır kon 
•e · · asan B. dava · k ir. Duhuliye ser 

Devletimizin En Büyük Milli ve 
Mali Mü esse.sesi 

PARANIZIN YATIRILACAGI EN EMiN VE KARLI YER 
• 

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

==----~~~~~========================="-
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SEYRISEF AİN 
Merkc• ıcenta:11 Galau köprü 

B•tı il. 2362 Şube Acentesi : 
,!:irkeci Mühür hr z•dc bam 22740 

Tıabzon ikinci P. 
( Cümhuriyet) vapuru 9 

isan perşembe akşamı Galatı

daa lncbolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka
cak, dönüşte pazar, Rize, Of, 
Sürmene Trabzon, Polathane 
Görele, Giresun, Ordu, Fatsa, 
Ünye, Samsun, Sinop, lnebolıı, 
Zonguldağa uğrayacaknr. 

Mersin postası 
( Çanakkale ) vapuru 10 

Ni~an cuma ı O da Galata
dan Çaııakkal~, J:ı:mir, Küllük, 
Bodrurn,Rados,Fethiye, Antalya, 
.AIA!ye, l\lersin'e kalkacak 
dönüşte Taşucu, .Anamor, 
Finike, Dalran, l\larmaris, 
Gelibolu'ya da uğrayacaknr. 

Azimette Çanakkale için 
yük alınmaz. 

JSATIL~ HAN 

DükkarHisseleri 
idarenin ulıdei tasarrufunda 

o:an ve Mabmtıtpa~ .. 'd l Yarını 

h1n namile maruf lıaııın ıı.u!ı
tclif hisseleri ile Şehzadebaşıno ' 
Şehzade caddesinde 26 lıap dük 
kanm RUBU hisseleri alcnJ miı 
z. y"dc suretile saulığa çıkarıl · 
m.ışıır. Şartnameleri görmek üzere' 
hex gün ve m[izayedeye iştirak 

etmek üzere kat'! ihale tarihi 
olan 215 Nl.>an 931 tarlhindc! 
saat on altıya kadar Y. IO de-, 
po:ı:lto akçelerile levazım müza
yede komisyonuna gelmeleri. , 

S!.!JIKZ.ADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

K.AR.ADENlZ MUNTAZAM 
VF. LÜKS POST.~SI 

Dumlu Pınar 
vapuru p gllnil 

12 Nisın azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dan hareketle doğru Zonıtul· 
dak, lnebolu. Ayancık, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
ve Ri:ı:e nimet vo aynı iske
lelere uğrayarak ıtvdet ede· 
cektlr. 

YUk, yolcu lçla Sirkecide 
Meymenet lıaaındakt acoata· 
hanealne mtıracaat. 

T. lst : 2ı34 

~- ı L A N -imi!! 
Vapur mücehhizi Naim, mahza 

lhtiyacab baıırai tlcariyeyi nazın 
!ılbnre alarak tarifeyi yeniden 
ıatbi'' ve lstınbul l ı. mir urasıadaki 
haftalık seri postasını ifa etmek 
maksadile lüks "ADNAN,. vıpıı· 
runun 16 Nisan tarihinden itiba
ren yeniden icrayi seyrilisefere bq
layacağını muhterem miişıcrilerine 
arz ile kesbi şeref eyler. 

"ADNAN" vapuru her perşembe 

günü saat 18 de Galata rıhbmın
dan ve her pazar günü sıaı 14 tc 

lzmirden harektt edecktir. Seyahat 
mlid<leti _lf) ı;:aattir. 

Satılık Hane. 
Fatıh'te Parlın üst tarahnda 1 

Haydar Bey sokağında Hacı Ziya 
l:leyin parka nezareti klmllesi 
bulunan ~eldz odalı ve iki daire-
ye münkasem hanesi saulıkar. 
Her gün on ikiye kadar gez'lebilir. 

i DE!\IİR ve BETON ARME 
lNŞAA TI MÜTEAHI J!TLlGI 
Teshinatı Fmumiye Tesisatı 

Tamirat - Proje - Ke~ifname 
Ekspertiz 

Yazıhane: Fl<:RUM Bektr 
Sokak No lO 

•Telefon Beyoğlu 34 - 36 .1 
i LAN 

Eczacı Mulıitıln Bey 920 sene
ıinde Kırımın Akmesçit şehrinde 
Troytloti cıddesinde lstanbul Tıp 

Fakültesi Eczacı mektebinden almış 
olduğu 1919 tarihli dlplomasınt za11 
eylediğinden yeniden nushai saniye 
diploma verilmesi için muracıat ev
lemiştir. Zayllnden diploma verilece· 
ğinden hükmü olmayan mezkur dip• 
tornayı bulanların en yakın vll~ycı 

aıhhaı ve içtima! muavenet müdür · 
lüğUne teslim eylemeleri lüzumu 
114n olunur. 

Mara; Sıiıhat \c 1. M. 
~i_Jl:'ioı 

intihabı meb'usan hey' eti teftişiyesi riyasetinden: 
1-Müntehibisani intih:ıbı 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
lacakhr. 
2-Sandık mevkilerile hangi ma

halle müntehiplerinin hangi sandığa 
rey atacakları aşa~ıdaki cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bakırköy ~ Kazası 
Sandık yeri Rey verecek mahalleler 
Bakırköy istasiyon karşısın· 

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

~andık dolaşacak 

Kartal tepe, Osmaniye. 

Zeytinlik, Cevizlik 
Yeni mahalle Sak12ağaç. 
Yeşilköy 

Safra, Kalitarya Halkalı 
Çekmece Ambarlı Amirdos, 
Firuz 
Ayapa, Nifos, Mahmut, Ef. 

Yeni Bosna. 
Çift Burgaz, Vidos Litros, 

Avas. 
Şamlar, iki Telliaya Yorgi. 

Beyoğlu 

Sandık yen 

da 

d& 

Hasköy iskele gazinosu 
Halıcı oğlu meydanı 
Camii Kebir a.vlusunda 
Sahaf Muhiddin camii yanın-

Zincirli kuyu camii avlus~ 

Yahya kahya camii avlusu 
Arap camii avlusu 
İnönü Albn bakkal muhtar-

lık binası 
Kılınç Ali paşa camii 
Nusratiye camii 
Monla çelebi camii 
Firuz ağa camii 
Kemanken camii 
Kule dibi 

Kalyoncu belediye mevkii 

Ağa camii 

Kamerhatun camii 
Dolapdere belediye hekimi 

mevkii 
Ayaspaşa camii 
Kasınıpaşa caddesi Hilal ga

zinosu 
Osman Bey eczahane civan 

Şişli karakolu 

Rey verecek manalleler 
keçeci Piri 
Sütlüce Piri Paşa 
Camikebir Bedrettin 
Hacr Husrev, Hacı Ahmet 

Küçük piyale kapdan Kadr· 
Mehmet 
Yahya kfilıya Sürürl 
Emek yemez Arap camii 
Pangaltı İnönü 

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

eyyit zade 
Asmalı Mescit Kalyoncu, Çu 

kur 
Kum oğlu, katip Mustafaçe

lebi, Hüseyin ağa, şehit 
Muhtar Bey 

Kamer hatun, bostan 
Kocatepe, Bülbül; Yenişehir 

Gümüş suyu. 
Boz kurt, Düa tepe, Eskişe

hir Feriköy 
Meşrutiyet, Halaskar Gazi 

Harbiye 
1 Şişli, Cümhuriyet, Muradiye 

Kağıthane, Mecidiye 

Beşiktaş Kazası 
Sandığın yeri Rey verilecek mahalleler 
Teşvikiye camii methalinde 

hususi mahal 
Muhtarlık dairesi önünde hu 

susi mahal 
Sinan paşa camiinde husust 

mahal 
Beşiktaş değirmen yanında 

hususi mahal 
Abbas ağa camii yanında hu 

susi mahal 
Amber ağa camii yanında 

hususi mahal 
Ortaköy camii methalinde 

hususi mahal 
Amavutköy camiinde husu

si mahal 
Bebek camii methalinde hu· 

su.si mahal 

Teşvikiye ve Muradiye 

Vişne zadt> 

Sinan paşa 

Türk Ali, Dikili tas 

Abbas ağa 

Cihannüma ve Yıldı~ 

Mecidiye, Hacı Mahmut 

Amavutköy, Kuru Çeşme 

Büyük Bebek, Küçük Bebek 

Kadıköy Kazası 

Sandığın yeri Rey verecek mahalleler 
Göztepe heyeti ihtiyariye 

Odası 
Erenköy dördüncü ilk mek· 

tep dahilinde 
Merdiven köy heyeti ihtiya

riye Odası 
Suadiye camiinde 
Kozyatağı heyeti ihtiyari ye 

Odası 
Bostancı hey'eti ihtiyariye 

Odası 
İçerenköy hey'eti ihtiyariye 

()rlası 

Göz tepe 

Erenk(\y sahrayı cedit 

Merdiven köı. 

Suadiye 
Koz yatağı 

Bostancı 

İçercnkö) 

Cafer ağa hey'eti ihtiyar 
Odası 

Osman ağa hey'eti ihtiyariye 
Odası 

Hasar!paşa hey'eti ihtiyariye 
Odası 

İklıaliye hey'eti ihtiyariye 
Odası 

Yel değirmeni Rasim paşa 
hey'eti ihtiyariye Odası 

İbrahim ağa hey'eti ihtiyari
ye Odasr 

Osmaniye Mecidiye hey'eti 
ihtiyariye Odası 

Zühtü paşa hey'eti ihtiyariye 
Odası 

Cafer ağa 

Osman ağa 

Hasan paşa 

İkbali ye 

Yel değirmeni !<asım paı;;ı 

İbrahim ağa 

Osmaniye Mecidiye 

Zühtü paşa tuğlacı 

1 

1 

Ümraniye camiinde 

Dutluk kahvesinde 

Pazar başı Murat Reis ma
halleleri 

Arakiyeci Hacı Mehmet val· 
dei atik 

Kadıasker Ahmet efendi aşçı 
başı Arakiyeci Cafer 

Çenğel köy 
Beyler beyi 
Bürhaniye 
Kllzguncuk 
İcadiye 
Kandilli V amköy 
Dudullu camii 

5alacaka, İmrahor, Ayaııfo 
Hamza fakih 

Kepçe dede, Hayreddin ı 
vuş 

Pazar başı Murat Reis 

Arakiyeci Hacı Merunet v 
dei atik 

Kadıasker Ahmet efendi 
çr başı Arakiyeci Cafer 

Çenğel köy 
Beylerbeyi 
Bürhaniye ' 
Kuzguncu!{ 
İcadiye 
Kandilli V anıköy 
Dudullu, Çekme, 1'üçill.t 

Eminönü kazası bakkal 
Kısıklı camii Kısıklı, Altuni zade 

Sandığın yeri 
Y enicami muvakkıtahne-

Rey verecek mahalleler 
Şeh Mehmet Keylam Çelebi 

Bulgurlu Umraniye - Bulgurlu Umraniye 

Beykoz kazası 
Sandık yeri Rey verecek mahalle! sinde 

Hoca paşa camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstempaşa camiinde 
Ahırçelebi camünde 
Kumkapıda karakol civarın· 

da 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Yenikapı karakol civarında 
Şimkeşhanı veya Hasanpa-

şa karakolu 
Esirkemal camiinde veya 

jandarma karakolunda 
Şehzade muvakkıthanesinde 

Eminönü kaymakamığı bina 
sın da 

Mercan ağa camiinde 

Süleyınaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmutpaşa mahallesinde 
Gedikpaşa camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
Feruz ağa camiinde 
Atikali paşa camiinde 
Küçük Ayasofya camiind• 
Hoca Hamza camiindr 
Hacı kadın camiinde 
Uc mihraplı camide 

oğlu Alaettin 
Hoca paşa 
Hopyar 
Tahta kale, Rüstempaşa 
Ahrrçelebi 
Şahsuvar, çadırcı 

Bayram çavuş mahallesi 
Kazanı sadi, Nişancı . 
Tülbentçi ve katip Kasıl yalı 
Mesihpaşa, Mimar Kemal 

Mimar Hayretin, Saraç is
hak, Tavşantaşi 

Kalenderhane, Molla Hüs
rev Balaban ağa Kemal
Paşa 

Camcı Ali ve Bayazrt 

Mercan ağa, Daya hatun ve 
Büyük çarşı 

Süleymaniye Elmaruf _ 
Servi mahallesi 
Mahmut paşa 
Emin Sinan 
Sultan Ahmet, cankurtaran 
Bin bir direk "M 

Alemdar 
Monla feneri 
Küçük Ayasofya, İshak paşa 
Zindan kapı ve Demir taş 
Hacı kadın, hoca Gıyasettin 
Yavüz iSnaıı, San timur. 

Anadolu hisannda . 
Kanlıcada 

Paşa Bahçede , 

Sandık dolaşacak 

Hisar Göksu 
Kanlıca çubuklu 
Paşabahçe İncirköy 
Anadolu kavağı, Mih 
Poyraz Fener, Riva, A 
ba, Dereseki Polonez, 
hadir, Paşa mandrra M 
lı, Esenceli, Ömerli, K 
Srrapmar, Hüseyinli. 
Bozhane, Kılıçlı, İsh 
Cümhuriyet, Mahmut 
ket paşa , 
Beykoz Yalı köv 

f'atih kazası 
Sandığın yeri 
Ey~p camii Kebir avlusu :l ~·, 
Eyıp Kasım çavuş camii ı 
Hamide Ocak ittisalindeki 

kahve 
Otakcılarda karakol ittisali 

Ocak binası 
Alibey köyü Ocak binası kar 

şısında 

Defterdar iskelesinde Halk 
gazinosunda 

Cezri Kasımpaşa camii Odaııı 
Karagümrük Tramvay cad

desi Mustafa efendi kahve
sinde 

Rey verilecek ma 
Eyip İhsan bey Dökme · 
Üç şehitler Gümüş suyu 
Rami cuma, Yeni mah 

Fethi çelebi, Nişancı M 
fa paşa 

Alibey köy 

Abdülvedut 

Cezri Kasnnpaşa 
Devriş Alimuhtesip t . 

der, Kocadede Beyce· 

»usıahattan katip 

Sarıyer kazası 

Fethiye katip Muslihattin 
mahallesi ihtiyar heyeti 
Odası 

Salmatoprakta ilk mektep ,. 
! 

Kasımpaşa Gönanimonl• 
kı Ayvasaray 

Sandığın yerı Rey verecek mahalleler Tahta minare camii Odası 
1 Tevfiki Cafer, Tahta 

Hızırçavüş Hacı Muhİ 
Atik Mustafapaşa Avcı 

Balat Karabaş 
Rumeli kavağı hey'eti ihti

yariye Odasında 
Sarıyer caminin son camaat 

mahallinde 
Büyi.lkdere çarşısında Kara

betin kahvesinde 
Kiı:eç burnunda camide 
Rumeli Fenerinde hey'eti ih 

tiyariye Odasında 
Zekeriya köyünde soğuk su 

gazinosu 
Kilyosda muhtar İsmail e

fendi gazinosunda 
Tarabyada çarşıda kahvede 
y eniköyde iskele başındaki 

gazinoda 
İstinyede itfaiye garajı kar· 

şısmdaki gazino 
Uluköyde iskele yakınındekl 

Mesdut gazino 
Rumeli hisarında hey'eti ih-

tiyariye Odası 
Ayas ağada camide 
Kemerburgazda camide 

Oda yerinde 

Ağaçlıda kahvede 
Gümüşderede camide 

Rumeli kavağı 

Sarıyer, Yenimahalle, maden 

Büyükdere ve Bahçeköy 

Kireç bumu 
Rumeli Feneri ve garipce 

Zekeriya ve Uskumru 

Kilyos ve Demirci köyleri 

Tarab ya 
Yeniköy 

İstin ye 

Uluköy 

Rumeli hisarı 

Ayas ağa 
Kemerburgaz, .Yemahur, Pi

rinççi Cebeci 
Oda yeri kısır mandıra İhsa

niye 
ı\ğaçlı, Akpınar, Çiftalan 
üümüşdere Kısrrkaya 

Ayvansaray Hoca Ali kah· 
vesinde 

Fener Abti su başı Ocağı önü 
Küçük Mustafapaşa Gül ca

mii 
Demir hununde Elvan zade 

camii 
Y edikule Tramvay caddesin.

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 , 

' ~ 
kahvesındo 

Edimekapı camii 

Mimar Sinan ihtiyar neyeti 
Saraçhane mimar Ayas caınil 
Sofular tekkesi 

Abdi subaşı 
Küçük Mustafapap 

Ali 
Elvan zade 

Kazlı çeşm'C, İmrahor JJ 
Evhat, Hacı Hamza 

Koca Mustafa paşa A 
Beyazıt Ali efendi c 
ziye 

Melek hatunmerkez 
veledi Karabaş 

Beyazıtağa, Fatma 
Aarpacı 

Ödek kasap, Ereğli de 
aptal Nevbehar Monla 
İbrahim çavuş Sait örncr 

zun Yusuf. 

Kahriyei atik Hatice S 
Nisşah 

Mimar Sinan keçeci Kar 
Hasanbey Kırk çeşme 
lskenderpaşa MiıratpaşB 

fular Hasan Halife h 

Adalar kazası At pazarında kahve han~d~ 
Avis. 

Sinan ağa Kinnestı Şeb 
mi Mal;ımut 

Sandığın yen Rey verecek mahalleler 

Büyükada iskelesi. .. 
Heybeli ada beledıye mevkii 
Burgaz ada iskele gazinosu 
Kınalı ada iskele gazinosu 

Büyükada 
Heybeli 
Burgaz 
Kınalı 

Üsküdar kazası 

Aksaray valde camii 

Çakırağa camii 

Cerrahpaşa kahvehanesinde 
Davutpaşa yirmi altıncı ilk 

mektep binasında 
Samatya tramvay caddesinde 

Abdülhalik efendi kahvesinde 

Baba Hasan Ali Güraba 
seyin ağa 

Eminbey Keçi hatun Ç 
ağa 

Davutpaşa Hobyar 
Kürkçü başı, kasap İlya' 

Sancaktar Hayrettin 
Hüseyin ağa 
Hacı Kasını. 

Sandığın yeri Rey verecek mahalleler Ankaraya yoğurt sevk eden esnafın 
Çinili polis karakolu önünde 

Bulgurlu Mescit camii önün-
de -

Yeni cami avlusunda 

• 
lnadiye meydanında 
İhsaniye hey'et Odasında 
Selimiye hey'eti Odası 
Doğancılar meydanında 

Selami Ali efendi, Dürbalı, nazarı dikkatine 
Solak Sinan toygar Hamza A k B 1 d R 

Tembel hacı Mehmet, Bul- n ara e e ı·ve 
gurlu Mescit - Karadavut, 

Evliya Hoca • ı • .., • d 
Gülfem hatun, Selman ağa, JS ıgın en : 

Rumi Mehmetpaşa Hacı 

Hesna hatun 15 nisan 931 tarihinden itibaren Ankarada Yoğurtlar, kAse, 
Tavaşi Hasan ağa, Dibağlar neke ve kaplarının üzerlerne pa•şömen kAğar yupıştırılmış oıar 
İhsaniye 

ıanlabilecek ve bu şekilde olmayan yoğurtlar şehre ithal e 
Selimiye meveccktir _ 
Çakırcı Si nan pa şa Ahmet ! 111!11!!!-._!!9!11!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!ll!'J 

Çelebi Mes'ul müdür: Bürhanedıl 


