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Türkiye 
ve 
Damping 
Rusya, Avrupa memleketlerin

de Damping yap1yor. Yani ke
reste, buğday, kömür gibi bazı 

ihracat mahsuJJerini diğer mem
leketlerin mümasil mahsullerine 
nazaran maliyet fiatından daha 
aşağıya satıyor. Rakiplerine mü
lavi şarait içinde satış imkanı 

bırakmıyor. Ticareti tehlikeli su
rette zarara uğratıyor. Bundan 
dolayı Fransa, İngiltere, Ameri
ka gibi bazı memleketler Rusya 
ihracatına karşı şiddetJi tedbir
ı,r aldılar. Gümrüklerini kapadı
lar. Tabii olarak bu memleket
lerin matbuatı Rus Dampingine 
Larşı hücumlara başladılar. 

Bazı arkadaşlarımız Rusyanm 
lnemleketimize karşı da Damping 
Yaptığı iddiasındadır. Kömür, 
çimento, buğday, tütün müstah
sillerimiz büyük zararlar görmek
tedır. Buna karşı sür'atle tedbir 
•imalıdır. lstanbul ticaret odası 
teisi Nemli zade Mitat B. de: 

"Memleketimiz Dnmpingten 
hakikaten müteessirdir. V c fik
rimce buna bir çare bulmak hi
tımdır.,, demiştir. 

Fakat Rusların memleketimize 
ping yaptığı iddiası umumi 

cl.t~ifdır. Bazıları .da. bu i~dianın 
t 0gru olmadığı fıkrındedır. Ne· 
C:irn harici ticaret ofisi şefi 
.
1 

rnal B. de bu noktai nazarı 
1 liıaın etmiştir. 
h Acaba bu iki noktai nazardan 

1 a?gisi doğrudur? iktısat veka
·~tı birbirine zıt olan bu iki nevi 
~ dia karşısında tahkikat icrasına 
t aştarnıştır. Rusyadan gelen muh
h elıf cins eşyanın sahş fiatları 
a kkında ''azifedar mahallerden 

~alurnat istemiştir.Hakikati hal
§ e böyle mühim bir meselede 
.. lJ.t Veya bu tarzdaki iddiaları 
"' r ~· h'' bir tahkik yapmadan olduğu 
bı 1 kabul etmek çok yanlış bir 
ar~ket olurdu. 

~Ü FHhakika memleketimizde beş 
S Yilk çimento fabrikası vardır. 
l.,~n zamanlarda bu fabrikalarm 
'lig' 
çalı kapanmışhr. Yalnız üçü 

•ik1fmaktadır. Bazıları l::eş fab
ttklldan ikisinin kapanmasını Rus 
~tr a~etine atfettikleri halde di
k,1 aııları bunu çimento fabri
ltr llktı arasında vuku bulan müş-
, e b' 1 ~lJ.tı ır an aşma neticesi oldu-
bir ~· .. çirnento fabrikatörlerinin 
ı,r1111ros~ t~şkil etmiş bulunduk
'a<fa ~oylıyorlar. Kezalik piya
lar1tı Çırnento satışına Rus mal-
~tk0:~ rekabet ettiğinden başka 
tııı dao~~kyadan gelen çimentola
\>t g 1rnanlarımızda gerek Rus 
tt~aberck Türk çimentoları ile 
f· et d 1at il e ecek derecede aşağı 

.c\ca~ satı~dığı iddia ediliyor. 
~ttı L.

1
8 bırbirine hiç benzemi

, 1Jı 4k' 
~aran ıs tamamen mütebayin 

~~tıgis~~ bu. sözlerin ve iddiaların 
ıtr akıkati göstermektedir? 

~j., mevcut .. .. .. k 
h ~c agır gumru res-
i\ ta .. k !lalar ~~en Çckoslovaklarda 
ttıd; gıbı Türk çimentolarına 

,·'1ı~ernleketimizde rekabet 
tarafı 2 irıci sayıfada 

.Ale!ımeı .A&uu 

- c 
ldart: telefonu: 2. 4310 SALI 7 NiSAN (4 üncü ay) 

ası 

Istanbulda int·habata 
yarın başlanı ıyor 

ikinci müntehip 
isimleri beşinci 

namzetlerinin 
sayıfamızda 

Niyez• B Mekki H kmet B. liüsametıin Ahmet B ihsan B. 

Istanbul ikinci müntehip namzetlerinden 
Şehrimizde ve mülhakatta 1 halkın gözü önünde açılarak 

müntehibisani intihabatına yar~~- boş olduğu gösterilecek ve mil-
dan itibaren başlanacaktır. Mul· hürlenecektir. Ondan sonra rey 
hakatta s:ndı~ başları~da bulu- atılmasına başlanacaktır. Sandık-
nacak mufettışler bugun mınta- l k . k d 
k 1 'd ki d' ar a şam saat yedıye a ar a arına gı ece er ır. k b 

Yarın sabah saat yedide ma- açı ulundurulacaktır. Sandıklar 
halUitta evvelce ilan rdilmiş olan cuma günü saat altıda kaldırı 
yerlere konacak rev !!nndıklan l;ıcaktır. 

~b'us k istiyenler 

Zülfü B. A!httin Cem·l B. 
Meb'usluğa namzetliğinin ko

nulması için Halk fırkasına mü
racaat edenlerden bir kısmının 

Lokantacı Cemal b. Mehmet Ali b. 
ismini dün yazmı,,tık. Bugün de 
diğer isimleri neşrediyoruz. Sinci 
sayfamızdadır. 

Halk fırkası namına meb'us namzetliği konmak için müracaat ederı· 
lcrden bir kısmının gazetelerde neşredilmiş olması aUilmdarlarca lıoş 
görülmemiş. içlerinden bazıları "Eğ(•r ismimizin neşrolunacağını bil· 
miş olsaydık hiç müracaat etmezdik,, diyorlarmış. Biz bu ned bir tc
cssürde ciddi bir sebep bulamıyoruz. 

Acaba mcb'us namzetliğini koymak için fırkaya müracaat etmh 
olmak bir kabalıat midir ki bu zevat teşebbüslerini gizli tutmak istiy~r
lar. Meb'usluğa talip oldukları isitilincc bundan sıkılıyorlar? 

Halbuki meb'usluğa talip olmak memleketin ve milletin umumi haya
tında bir nıer•ki almağa teşebbüs etmek demektir. Cünılıw·iyet kanun
larının tayin ettiği cı·saf r·c şeraiti haiz olan lıerkes bu yolda bir tcşeb· 
büs yapmak lıakkrnı /ıaizdir. Fakat namzetler arasında bir intihap 
yapmak mecburiyetinde olan Halk }'ırkası da mevcut prensiplerine g;;. 
re hangi taliplerden daha fazla iatifade edebileceğine kani >Olursa onla· 
rı tercilı etmekte serbesttir. Kaldı ki nanızetliğe talip olanların isim
lerinin efkarı umumiyccc de bilinmesi bu intihap ::e tercilı ameliyesin
deki isabetin derecesini de bir derec-eyc kadar tayine medar olabilir. 

Fırka divanı 

Namzetlik istiyen
Jeri tetkik etti 

Cevabımız 

Paris sefirimize 
bildirildi 

1931 

•• n 
Kadınlar 
Birliği 

o 

irşada batlıyor 
Kadınlar birliğinin, köylü ka

dınlarını irşat ve tenvir ve bu 
suretle kadınları gelecek devre 
intihabatına hazırlamaları ıçın 

teşkilat yapacağını yazmıştık . 

Birlik idare heyeti vilayete mü

racaat ederek lstanbul köylerinin 

isimlerini havi bir liste istemiş-
lerdir. • 

idare heyeti bu liste üzerinde 
köyleri mıntakalara ayıracak ve 

her mıntaka için bir heyeti faale 

seçecektir. Bu heyetler Kadınlar 
birligi azasından olacaktır. Ma
yıs ortalarına doğru, yakın köy

lerden işe başlanacaktır. Heyet
ler köylerde kadınları top~ıyarak 

konferanslar verecek, hasbühal
Jer yapılacak, icap ederse yeni 
harfler öğretilecektir. 

Bir yıl dönümü 
Kadınlar birliği önümüzdeki 

cumartesi günü birlik binasında 

bir toplantı tertip etmiştir. 11 
nisan kadınların belediye intiha

batına iştirak haklnrının verildiği 
gün olduğu için birlikte lrnnfe-

rans verilecek hasbıhal yapıla

caktır. Ayrıca bir de çay ziyafet' 

tertip edilmiştir. 

İznıir valisi 
Isparta belediye meclisi İzmir 

valisi Kazım paşaya fahri hem

şehrilik ünvanını vermjştir. 

landı 
Harding 
Nasıl öldü? 

Mm. Harding 
Sabık Amerika reisicümlıu· 

ru Harding se'T.-iz sene evel öl
düğü uakit yeniden intilıap e-
dilmesi nıulıakkak görülüyor
tCu. bladam Harding bunu 
herkesten iyi biliyordu. l 'e 
herkesten fazla bunu istiyor
du. Bununla beraber bla· 
danı lıarding birgün kocasırıı 
zelıirliyerek öldürdü! Bu şa
yanı lıayret lıakikali yine bi=
zat Madam /Jardingin lıususi 
lıizmetinde çalı~ an en emin a
damı ifşa etti! 

Acaba Madam Harding gi
bi bir kaaını bu ayanı hay
ret cinayete sevkederı §ey ne
dir? Zannederiz ki bunu mc· 
rak etmigccek /;imse yoktur. 

Birkaç güne kadar (J'akrt) 
~iUunlarında neşredilmiye 
başlanacak olan yeni tefrika
nuz kiırüerimizin bu merak
larını tatmin edecektir. 

Her sınıf halk davetli ! 
Konservatuvar talebesi altı 

konser veriyor 

JıtanbuJ kon • ervatuvorı ta!~beı'nden hazılan 
Ankara, 6 (A.A ) - Cümhu

riyet Halk fırkası katibi umumi

liğinden tebliğ edilmiştir. 

Ankara. 6 (Telefon) - ,~ekiJler hey .. .. . . - İstanbul belediyesi konserva-
etinin dünkü içtimaında borçlar me<1e· tında goruşeceklen halde el nn .J:C'l· . 

C. H. Fırkası d.vanı 6 N san 
931 saat 15 te toplanmıştır. Di· 

van, yeniden meb'us namzedi 

olmak üzere müracaat eden ıe

vatı tanımak için tetkikat yap
mıştır. istişari olan tetkikat ne-

ticesi, nizamname mucibince fır· 

ka liyakat divanma arzo!unacak
hr. 

lesi için hazırlanan re\ ap hakkında i•a medikleri. Tü~kiyeni~. sö~_üne s~~·~ tuvarı bır t~raftan memlekette 
ris se!irimize tebligatta bulunulmuş- kalarak ~enelık tak~ıtın uçt.~ .. bı~!"1 Garp musikısinde yüksek vukuf 
tur. yatırmakta devam ettiği ve buhın dun· , 'ht' h'b' k 1. Hah . Jd ~ a göre b . · . yanın gecirdiiri buhranlara nazaran \e 1 ısas sa ı ı ıymet ı unsur-

• eı a ıgım u .}enı ce\ap· ,.: . "' . . .. ··k 1 ·. r ı· klr 1 t ' · · k b' ft 
ta 92S Paris mukavelesinden zh·nde ik· bunun 1 urkıye ıçı~ bu) u - >ıı . C'< :• · .: ar ye ıştırır en ır tara an da 
tısadi ve mali rnzi:retimizin tetl~iki nok· hk oldt~ğu kaydedıl~ektıe H! ı)ı<u"z'u:~:: şehir halkının musiki zevk ve 
tasında ısrar edilmekte e\'elki müza- zakerenın Ankarada )npr mas · • . . 
kereler hatırlatılmakta ,.e düvunu u· na ait deliller zikrolunmnktadır. ıhtıyacını tatmın yolunda ehem-

1 mumiye meclisinin arzusuna tevfikan }'RAN~IZ SEFİRi NE DlYOH? miyetli bir teşebbUse girişmiş-
müte~assısı tar:ıfı~~an m~mleketimiz· Ankara,6 (Telefon) - Fransa tir. Konservatuvar talebe-
de .}apılan tetkıkata aıt raporun f' .. 1 .... ,.. D d' k'· · · 
geçen eylüldenheri meclise verildiği se ırı 1 e goruşcum. e 1 ı. sının her sene imtihan mahi-
heyan olunmak.tadır. ~fondan haşka - Hariciye vekilile temaslarım yetinde vermekte ld ki _ 
son Ankara müzakere~ınde alınan krt· devam ediyor Şimdiden bir şe l-4 ° u arı Be 

lrarlara göre hamiller murahhasları .. . • Y ne IK konserler, bu sene halkın 
tekrar Ankaraya ıtelerek rapor etra· soylıyemem. (Lütfen saycfayı çeviriniz). 
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Tan gazetesi şayanı dik- Bir intilak 
kat bir mukayese yapıyor ihi ağır ve tehlikeli 

Alman hariciye nazırı M. Kürtiyüs ve Avusturya Başvekili M. yaralı Vardır 
Şober, Alman - Avusturya gümrük ittihadının M. Briyamn Avru- Ankara, 6 (Telefon) - Cebe-
pa ittihadına ait miitaleaları ile mutabık bulunduğunu •e bu iti· cide Dağ mahallesinde çalıtan 
llfın aktinde hiç bir sui niyet olmadığını temin etmitlerdir. Tan 4 amele yemek pişirmek için 
ıazetesi iki ıiyasi recülün bu beyanatını cerh makamında atideki atef yakmışlar, bir aralık ateşin 
mukayeseli cetveli dercetmi,tir. yandığı yerde tiddetli bİr infilak 

1828 P H h d · 1931 A Al 1 f olmuf, hepsi de havaya fırlamıt· 
rusya • es mua e P.sı vusturya- manya iti a ı 1 d B 1 d ·k· · k t h ar ır. un ar an ı ısı ço e -

PruQya ve Heıı buyuk dük:ılığının hır 

lek gtimruk hududu olııcaktı r. Tari re 
her ıki memlekette nyni olacaktır. 

.\lman) a 'e .\\ ııst urya her İki gümrük likeli surette yaralanmıtlar, has
mın takı ında tc' ıfuk eden bir "'umruk taneye k1tldır•lmıslardtr. 
kanunu ve bir ~umriık tarife i kararla,. 1 

Memleketlerden birınln hüı iın mah•u-
14tı diğer memlekete serbc ıçc gi rcbılc-

ııracaklnrdır. !ikinci mun tehipler 
lki memlektt orıısında emtia müba· 

ceı.:tir. 

' Tım imtizaçtın şaz olan me\'at (şarap, 
me~rubuı kuuliyc \ c t i.ı cun ı lA h ) gibi 
buı istihlAkAt rucumudur Bu ihl me\ at 
bir memlekeıren dığcrine ~cçı-rken mu· 
ayyen 'ergi 'crcceklcrdır. 

1 li.ıkılmetlerdl'n her blrı gumru~ ru~u· 
:mun u kendi giımriık idareler inden ve 
tıhsllAt nolmi nızanndan tam bir musa· 
vat dairesinde alacaktır. 

Gümrük idaresi masarHi gümriik ha-
11lıtından alınacaktır. Par.lal hı ılat mihan 
mıfus tayin edildikten •onra akit mem
lckedcr arasında taksim edilecektir. 

dclcsinde ne ilhalit, ne ihracat riı umu 
alınml\·acakıır. 

iki hukumet iter iki memlekette •'.\lo· 
nopoliıc., ve)& ru um \'azedilmıf olan 
emtia) a muteatlik muHkkac bir uıla~ma 
hakkında ıul:lf edeceklerdir 

l lcr ıki memleketin ~üm ruk: idaresi 
d iğerir.inkinuen müqakil olbcak \"e ancak 
mcn:;up olduğu lıüh ılmcle ta:ıllıll ede· 
cektir. 

i\luRhederıin tııtbikinden ncş'er edecek 
ma arif çıkanldıktan onra güm
rük undııtı ıkl mcmlekt ara.ındı bir 
taksimat formül üne gore tak::.ım cdıle
ccktir. 

Tan gazetesinin bu mukayesesinden maksat 1828 de Prusya 
ile Hes büyük dükalığı arasında aktolunan itilAfın Almanya -
Avusturya itilifına D'Utabık olduğunu göstermektir. 1828 iti· 
IAfı 1834 te şimali Almanya hükümetleri gümrük ittihadını (Çol
ferayn) ve bu da Alman ittihadını temin eylemİf olduğundan Tan 
gazetesi ve diğer Fransız gazet~leri de son ıtilifın Alman - Avus· 
turya ittihadını temin eyJiyeceği iddiasındadırlar. 

•z•u '"'"""'""ıııırııııııııı•az ı ı &19'-•••ıt•• ı 11ıızıın11zeı mo 
istifadesine de arzcdilmektedir. faaliyetimizden ecnebilerin mahi· 
Konservatuvar talebesinin ehem- r.ıattar edilmesi maksadmı da 
miyetli bir san'at hadisesi leş- istihdaf ettiği için fehrimiıdeki 
kil eden konserleri Tepe başı sef aretnameler ve ecnebi kolo· 
klflık tiyatroıunda verılecek, niferi mensupları, bu müddet 
önümüzdeki cuma günü ba,lıya- zarfında ıehrimize gelecek olan 
cak, her pazar ve cuma günü Yunan darülfünunluları da bu 
olmak üzere 26 nisana kadar müsamerelere çağmlacaktır. 
devamedecektir. Meccani olan iJk konser önümDzdeki cuma 
bu konıerlere kısım kısım n uh· 
telif zümreler davet edilmiştir. 
Bu meyanda Darülfünündan 
itibaren muhtelif derecelerdeki 
resmi ve hususi mekteple:-in mu-
allim ve talebeleri, muhtelif mü
eaeıe ve cemiyetler, mensupları 
esnaf teıkillh i:r:Hı memurlar, 
davetlidirler. Davetlilerin tesbi
tinde halkın muhtelif tabakaları 
nazarı dikkate alınmııhr. 

Konserler, san'at yolundaki 

günü ıaat onbt'ştedir, konserva
tuvarın vücude getirdiği orkes
tra ve bando tarafından verile
cektir. 12 nisan pazar, 17 nisan 
cuma, 19 nisan pazar a-ünleri 
verilecek olan ikinci, üçüncü, 
dördüncü konserler piyano, şan 
ve keman konseridir. 24 nisan 
cuma gunu verilecek konser 
keman ve koro, 26 nisan pazar 
günU verilecek altıncı kons~r 
şan ve keman konseridir. 

Birçok yerlerde intihap 
tamamlandı 

Ankara, 5 ( A.A) - Son iki 
giln zarfında iıimleri afAğıda ya· 
zıh kazalarda müntehibi 11ni in· 
tibabab fırkamız namzetlerine 
rey vermek suretile hitam bul
muıtur. 

Bimdiye kadar müntehibiuni 
intihabı ikmal edilen kazalar 
231 e baliğ olıuuıtur. Kazaların 
isimleri: Mıbalıçcık, Paurcık, Si
nop "merkeı., Maydoı, Tekirdai 
"merkez,. , Darende, Bayramıç, 
Malkara, Su,ehri, Kuşadası, Şar-
1< öy, Osmaneli, Serik, Mudurnu, 
Pütürge, Kuı:kudeli, Meraf, "mer· 
kez., Hendek, Manavaat, Yalova, 
Keıan, Bozcaada, Bodrum, Ka
vaklı, Tercan, Saray, Emet, Bur-
dur "merkez,, Seyitgazi, Seydi
şehir, Cihanbeyli, ilgın, Hadım, 
Eregli, Ermenek. 

Ankara, 6 ( Telcfen) Son gc· 
len haberlere göre Malatya, Yoz
gat, lzmit viJayetlerinin bütiin 
kazaları ile Edirne merkez kaza· 
sında müntehibi san! intihabatı 
H. FırkHı n•mzetlerinin seçil
mesi le neticelenmiftİr. 

Gediz, 6 (Vakıt)- Müntehibi 
sani intihabı bıtti. C. H. far~uı 
namıetleri . m\ıttefık•n ıeçildi er. 

Jkı ıntihar 
Ankara, 6 (Telefon) - Buıün 

burada iki intıhar oldu. 
Hizmetçilik eden Pekmez is

minde bir kız, sevdiii a-encin 
kendisini almamasından mDteeıir 
olmuı, kendini iple asmıttır. 

Leblebici mahallesinde iatan
bullu Mahmut Ef. nin kızı Saa
det H. da, ailevi bir mes' eleye 
canı sıkıldığı için permanıanet 
içerek kendini 61d0rmek iıtemit· 
tir. Fakat yetifİlerek kurtanl
mıştır . 

Türkiye 
Ve 
Damping 

Aaşmaı.alemizdcn m;ıbaat 

ediyorlarsa hariçten gelen bu 
fiat rekabetini sadece Rus Dam
pingi ıeklinde ifade etmek doğ
ru mudur? 

KömOr meselesinde de hüku
metin esasen yerli mallarını hi
maye için esaslı tedbirler aldığı 
malumdur. Bilfarz yeni gümrük 
tarifemizdeki himayekir usulden 
baıka timendiferlerimizde ve 
seyrisefain gibi resmi mües1°se
lcrde sarfedilecek kömürlerin 
yüzde on fazla fiatla da olsa 
kendi memleketimizden alınması 
kararı bu cümledendir. Bu su
retle dahilde istihsal edilen kö· 
mürlerin çoğu yine resmi mü
essesat tarafindan alınıp sarfe
dilmekted ir. Bu takdirde hariç
ten gelen kBmi.\rler limanlınmız
da himayekir bir gümrlik resmi 
verdikten başka yerli mahsüllere 

niıpetle yüzde ondan fazla fiat kl· 
rarlar ve hükumetçe de bunların 
ııtılmasına mani olacak yeni 
tedbirler alınırsa bu tedbirlerin 
neticesi sadece hazinenin zara
rına hudutıuz bir himaye usulü 
nll kabul etmek demek olmaz mı? 
Sonra Zonguldak havalisinde çı
karılap hükfımetç-e satın alınan 
kömürlerin hemen yüzde dok
sanı ve belki de tamamı esasen 
Tilrk sermayesine ait olmadığına 
verilen paralann ecnebi serma
yesini temıil eden Ereğli şirke
tine gittiğine nazaran Ruslar 
Damping yapıyor diye alabildi
ğine yerli kömürleri için himaye 
tedbirlerine müracaat etmek 
milli iktuıadiyat namına ve ha
zine zararına sadece ecnebi ser
mayesini korumak neticesi hasıl 
olmaz mı? 
Buğday fiatlarınm geçen se· 

neye nazaran fıemen üçte bir 
derecesinde düşmüş olmasına 
srelince: Bunun sebebini Rus 
., .... , -:atfed-1er olmutlu. 

Halbuik .dotrudan doğ.ruya Buğ
day ticareti ile meıgul olan ala
kadar bir zat geçen glln (Vakıt)a 
g8nderdiii bir mektupta Buğ
dıylınmızın fiıtında ki düşkün
lük ile hariçten Buğday gelmesi 
ar111ında hiç bir münasebet ol
madıjını rakamlarla isbat ediyor
du. 

Buraya kadar verdiğimii iza
hat bilhassa memleketimizde ye-

. tişen eşya fiatlarındaki düşgün
lDk meselesinin hakikaten çok 
ince tetkik ve tahkika muhtaç 
bir it oldupnu göıterir 

.AteluHet .A6UH 

Ticaret boraaaında 

Af yon piyasası <lurgu 
Ham afyon ihracı serbes 

bırakıldığı halde afyon piyasa 
sındaki durgunluk hal bir şeki 
almış fivatlar çok düşmüşUir. 

Hemen hemen hemen hiç satı 
yapılmıyor gibidir. 

\ 'aridat aranıyor 
Borsa varidatının son zaman 

larda mühim miktarda tenaku 
etmif olması, borsayı yeni vari· 
dat aramağa mecbur etmiıtir. 

Bunun için borsalara dahil ol
mıyan ve borsada muamele 
görmiyen bazı mevaddın yeniden 
borsaya alınması kararlattırılmış
tır. Bunların içinde ham deri, 
halı, yumurta, peynir, zeytin ve 
zeytin yağı gibi en mühim ticaret 
ve ihraç emtiamız bulunmaktadır. 

Küçük esnafa kredi 
iş Bankası küçük esnafa kredi 

açmağa karar vermiştir. Bu hu· 
susta bankanın umumi müdürü 
Celal B şunları söylemittir: 

- Küçük esnafın kredi bula
maması nazarı dikkatimizi cel
betmiş ve onlara yardım edil
mesi kararlaştırılmıştır. iki 
veya üç imzalı senetleri iskonto 
ederek yapılacak, kredi miktarı 
asgari 50 lira olacaktır. Tabii 
bu miktar esnafın vaziyetine 
elindeki senetlere göre tahalOf 
edebilir .. , 

Doktor Gurjeronun 
l<onf eransı 

Bir müddet evvel Bursaya gi
den Paris tıp fakültesi cildiye 
ve frengi profesörü M. Gourge" 
rot Yal ova yolile fehrimize dön• 
müştür. 

Profesör, Bursada üç gün kı• 
larak kaplıcalar hal<kında tctkİ' 
kat yapmış, alakadarlardan iz•' 
hat almıştır. 

Şehrimizde bulunan Profe 
Gurjero yarın saat beşte DarO 
fftmın konferan satom:mda fret' 
giden tahaffuz ve vikaye tedbi 
leri mevzulu bir konferans ver 
cektir. 

Yunan dart"d ı ünunlula 
Atına darülfünunu hukuk t 

lebesinden 50 kişilik bir 
pun önümüzdeki perşembe 
nü şehrimize gelecekleri ya 
mışh. 

Haber aldığımıza göre, Yun 
talebesi pt:rtembe glinü d 
15 nisanda limanımıza gelce 
olan (Sardunya) vapu.rile g 
cektir. 

.. VAk.ITm tefrika• ı 126 nin heba olmasından korkarım. - Haniya lclal Hanım?.. ide gururuna yediremedi. Bak 
- lyiletmeıi hakkında büabü- - Rahatsızlığı üzerinde.. Çık- di bir iki davetle kuzu gibi 

tün ümitaiz delilim .• Çünkü.. mıyor... yor ... 
Bu talil edatından ıonra Çele· - Canım aen de naııl kocasın - Baba gelsin biraz hava ,J 

bi ıuaarak birkaç defa yutkunur. bir kannı bahçeye çıkaramıyor· açılsın da kimin davetile gef 
Fileıof sorar: ıun. Bakeanıza ay ıümüt ıtıkları gelsin... J 

- Ey çünküden sonra? ile, uyuyan arzı oktuyor .. Bülbül- Fileaof kendine gelen ku~ 
- Çünkü karım bazı bazı iyile- ler baliki tazimen nail okuyorlar. fÜpheleri bakışlarile oğluna ı. 

Yasan: ıtlla•Jln Rahmi fİyor. Kendiıine kuzu gibi bir mu· Bu ıünuhat ıaatinde içerde oturu· yet ettirmemek için yüzünü b' 
· nialik ve hatta bir az net'e bile .ıe lur mu? ya, aya doğru kaldırdı. J 

- Babacığım çok ıevdiiim bir - Bazı ilaçlar verdi. Hutayı Hror. Artık kurtuldu z':?DJ .ile ıevi De~i: Ve hemen yerinden fırlf'l· lcla l halsiz adımlarla kaf:i 
kadına daima sert bir imir tavrı ferah tutunuz, aıkmayınız. iyi hava nı~oru!'1. Fakat çok. ıuhrmıyor bu dı. 11clat:lın1 bulun~duğukodanınd pen· mermer merdiveni üzerinde !'J 
••• I öıterebı"lı'rim? 1 d t rt günetlıkten ıonra )'lne ava kara- cere erı atına gı ere onu avete dü Sıkı sıkıya bir omuz örtiil" 
·-ı ı ı yer e o u unuz.. b ı d · 

- O kadar aertlenmezıen de her - Buradan daha iyi havalı yer rıyor ... 
0 

... 
1 

k b kk t q a lı: 1• I H . h b d bürünmüttü.. ~• 
. . . b' . l k d 1 ., - ı u.m arına u muva a - c a anım ep ura ayız C 1 b" k I d tr'..) dakika cıcım ıcım e tepene çı art nere e o ur.. . Tkl . b 1 . k 8 .. t"" · ı 1 e e ı onu o un an tu Vt 

man da iyi netice vermez ... Heki- - Bir rejim tarif etti. Zıddına 1

1
Y1 1 led~11'! ned~kakmatn vtme nl~ .ac e

5
p· yanız •11z ydo. aunuz.b hu un 8:1 ~ ~a çin hemen yerinden fırlamalı ") 

.. . d d. 1 L_ _ , • e ge ı ıne ı a e e 111n.. u mına rıca e ıyorum a çeye ınmız. 'k b b k 1 d k ıı1"· 
me ıoıterd!n ne. e ı • uaamayını~. O!maz dedıiı huauaat· kadın hanri teıir altmda fenala,,. Ay ile yüz yüze geliniz. Kendini· 1 en a ası... 0 ~n an ya a 

- l~terı dedı.. .. . t~ ııralra uıerıne vann~yınız. Ve yor? Hangi tesir altında iyiletiyor. zi onun nurlarına oktatımz bir şe· usulca kulagma. . ,.;!. 
- B1r kerre bır kadının uzerane sıze kartı olan muamelatında da Bun anlıyarak ona göre tedbir al- yiniz kalmaz .. Tabiatın bu nüvazis - Ko;.ma. Dur. Merdı" ~ 

bu tethis kondu mu çeki ver kuy- ~~ç~k _huy~~zluklarını affediniz. mal:;,z... kir tedaviıi yanında tıbbın bro:, kendi ... kendine insi? ... s_onrı.~ 
ru~ndan •.. Ben ba9ka ıey merak . ':11 tımdılık onu pek t.am adam Baba ojul bu can sıkıcı mea'ele· mürleri, valeriyanleri kaç para e· ı' ya çagırma ... Kendı halıne fJf"'.' 
edıyoru.m.. ., ) erme koyma~ın!z. lsterı her şey· den yonılmutlar ıibi bir .müddet der?.. Canı nereye ısterse oraya o\~~ 

- Nedır babac~ğım: ... den e~~el nı~ı b~r . rah~tsızlıktır .• ıuıtular .• Fileıof uzakta oturan kı· Damat bey bahçeden pencere- Çelebi bu ihtara zor. ı ı ~ 
- ~u kadı~ın ısterıye ugrama- Kendıs~nde cıdd! hıç b1r ~aıtalık zı ile damadının hallerine de dik· lere yükıelttiii bu ricasını bir kac der bir kaynama ile yerlrıd 

~n bır aebebı var. Onu anlamak olmadıgına onu ınan~ıı:ma~a ~ah· kat ediyordu. Her ikiıi de bahçe ka defa tekrar etti. Yukardan zaif dı. ;_Jf. 
11tıyorum .. : .. .. . .. şınız. Bu hattalık hancı ıuıte!ırat- nepeıinin birer ucunda, biribirin- bir ses: İclal hastalıktan ziyade ·:~,,o~ 
.. . -:- Benı buyuk bır meraka d~· I~ ve bazan da. haıtanın kendı k~n den mümkün olduğu kadar açık o• - Geliyorum .. Dedi.. maya benzer edalı ağır bir flJ"~ 
!~ruyonunuz .. Bu ıebep ne olabı· dıne fena teJkınlerde bulunma1tle turarak hiç konu§muyorlardı. Bu Damadın ricaıındaki bu tesiri le önlerinden geçerken ~yı~~ 
hr? .. . artar.. . .. .. 

1 
.. h ıoiuk vaziyet nedir? Onlar da dar tefsir İçin baba oğul sükutla biribi-ı'ine hafif bir selam verd1• Jfl ~ 

- Düşün... - Bın t.u~lu ak u . ayale gelmez ıın mıydılar? rine bakıttılar.. J nın yüzüne hiç bakmakııı: ,sv:, 
- Dütüııüyorum en evvel aklı- felaketler ıçınde peıın~en dola,. Umrani Bey baba oğul araaında Fakat fileıof, oğlunu fena bir dü. Doğru Caize ile lJOI~ ~ 

ma ıeleıı m.a~ul sebep şu oluyor. Evlen; İki ıene ıonra boyle yarı çıl ıeçen muhavereye can kulaiile dik manaya kapılmaktan men için: yanlarına gitti. Karı kocarıı~t 
- Hangısı? gın hır kadanla kartı karııya kal.. kat ediyor gibiydi. Lakin mesafe· - isterik bir kadının hali böy- na oturdu. Yavaf, yavat )ıol'liıai ~ 
- Bu hali mahbusiyet işkence· - Babacığım ben karım~ ıeyi: nin açıkhiından bir meal alabilme ledir. Şimdi böyle timdi §Öyle de- haıladılar ... Ne ıöyleıtikle:~.-.. 

aile geçen hayatının bir akıülame· yorum. Her derdini, her ezıyetı~ı ıi fÜpheliydi. Nihayet o larafa doı .minden inat ıaati idi. Sen yalvar- mek için Çelebi yerinde daJ ~: 
li olacak.. yüksünmeden çekerek onu tedavı· ru seslendi: dın gelmedi. Sen aıaiıya indikten du. Babası yine kolund~14s.,ett"'" 

- Belki. . ye çalıtacaiım.. . - Çelebi. Bey.. ıonra ~el~ediği~e belk_i piş~an o! dı. Fakat bu defa it~tl~I) 
- Doktor daha ne dedı. - Çalı! fakat bütün emekler•· - Efendım.. du ... Lakın kendı kendıne ınmeyı (Bıltn 
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Ticaret oda11nda 

Beynelnıilel f urun usta
ları kongresi 

Ticaret odasına bildia ildiğine 
göre mayısın 17 sinde E odapeş· 
tede Beynelmilel ekmek yapıcı· 
ları ve furun ustaları kongrui 
aktedilecektir. 

Kongreye Türk ustalaıının da 
behcmmehal iştiraki temenni 
edilmiştir. içtimada ekmek sana· 
yiini alakadar edecek mühim 
kararlar •erilecektir. 

Ronıen ihracat ofi!)i 
Bükreşte "Romen milli ihracat 

of ısi,, namile yeni bir teşekkül 
vücude gctirilmiıtir. Ofis Roman
yanın muhtelif mahsfıllt ve ma· 
nıuJAtile ihracatı hakkmda ala· 
kadarlara doğru malumat vere· 
cek, hariç piyasalarla münase· 
bette bulunacaktır. 

Bu maksatla dün harici ticaret 
ofisinede müracaat edilmiş Ye 
Türk mahsülatı hakkında mufas· 
aal malumat istenmiştir. 

Odalar kongresi 
lstanbul mmtakası ticaret oda· 

ları kongresi bu ayın on dördüncU 
1alı günü toplanacaktır. Kongre 
ruznameıi ticaret müdürlüğü t<1-
rafından bazarJanmıştır. 

Kongre için Zonguldak ticaret 
odası dn kömUr meselesi ve tica
retine dair bir rapor göndermiş· 
tir. Ayrıca Trakya ticaret odaları 
da Şark demir yolları tarifele
rinde tenzilit yapılması hakkında 
uzun bir muhtara hazırlamışlc:r• 
tır. Muhtarnda, bugünkü tarife
lerde tenzilat yapılmadığı tak
dırde Trakyadan 1abire getirmc-
ğe imkan oJamryacağı zikredıl
ınektedir. 
~---------··--....... -------Tlc'lr .. t ofisin de 

Yurnurtiılar 
nıühürJennı i \'ecek 

·:n \' · 1 H r t sına 

bildirildiğine göre Yunanistan 
hükumeti, idhal edilecek yumur· 
taların üzerine menşe n uhrü 
~ t:rulm2sı hakkındaki k:ıydi ce· 
aı,tırm iitir. 

Bundan sonra göndeı ılecek 
YurnurtaJar Yunan gümrüklerin
de Yunan tüccarları tarafından 
ltıOhürJenecektir. 

Halbuki diğer taraftan yumur· 
tra tacirleri dün r caret ofisinde 
bir içtima yapmışlar ve bu ka
rardan haberdar olmadıklarından 
Ytırnurtaların orada it~a!atçı 
!Uccar tarafından mühiirlenmesi 
ıç.n leşebbüsatta bulunmağa ka· 
tar vermişlerdir. 

d
Harici ticaret ofisil,, ticaret 

0 aaı aym bina içinde oldukları ;c araJarmda bir kat mesafe 
•rica bulunduğu halde birisine 
~elen iktisadi malumattan dig-e
tı . 
nın haberdar olamaması çok 

Rariptir. 

l'Utün zürraının istediği 
Akhisar tütüncülerinin mah

:.~llerini karıılık göstererek is· 
l'J~ ratda bulunabilmeleri için ka· 
't~un bir maddesinin tatbikmdan 
tık~raa g

1
ü.çlük geldig~ni yazmı~

IUk t ah.nkatımııa gore bu güç
•aı· b~ türlü inhisar idaresinin 
e>ld ıy_ch "yed'i adil hükmünde,, 
liy0~gu. yazıla olmaktan ileri ge
Yer ·. ıdare bu sebeple mahsul 
il)4,~ıp anbara almmadan ida1'yi 
aınc~d~r edecek bir ikraz mu· 
ta il tsı olamıyacağı, ancak zür· 
tu c bankaların doğrudan doğ· 
fi~~ nıuarnelede serbest olduğu 
tini ırıdedir. Bir de vekaletin fik
letkil:orrnuılardır. Ş;mdi orada 

ediliyor. 

l<ub=J·' 'l · .ı · · · 1 uy :l)JuP. 1 ıçın 
DahT ~UbH· ı ıye Vekaleti merhum 

·~irı yay r•mına dikilecek ibide 
ftrk apı acak tcberruatın Halk 

ası b •1111 şu e ve meı kezleri ne 
tnaaını ·ı· vı ayete tebliğ etmiştir. 

i 
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Derül ı ünuida; 

Elektro nıihanil< ~ube
sinin n1ezunlan 

Bundan dört sene evel, Fen 
f aldlıtesinde bir elektro mihanik 
şube~i tesis edilmişti. Darülfünu· 
nunumuıun bu \eni şubesinden 
bu sene üç efendi mezun olmu,
tur. 

T'ıp tn ~ebesi 
Tıp talebesi cemi>•eti, N:sanın 

8 inci Çarşamba giinli Türkoca· 
ğında bir kongre aktcdecektir. 
Bu top'antıda yeni idarP. heyeti 
seçilecektir. 

Dünkü çn · zivaf eti ., 
Miiddeti hitam bulduğundan 

menıJeketıne avdet edecek olan 
müşaviri adli ve Darülfünunu· 
muzda hukulrn medeniye müder· 
riai isviçreli M. Savzerhal şerefi
ne dün Darülfununda bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
Darülfünun emini, Hukuk mü
derrisleri, tıp fakültesi reisi ve 
do~tora talebesi bolunmuştur. 

Isviçrenin maruf hukukıinasla
rında n olan M. Savıerhal Darül-

fünunda İsviçre kar.unu medenisini 
şerh ittiği gibi, 11 Ttırk kanunu 
medenisine methal,,isimli bir eseri 
de çıkmıştır. 

Borçlar kanunu umumi nazari· 
yeJeri is1mli eseri de Darülfünun 
mecmuasında tefrika edilmektedir. -Ha vat 

12 mısu pahalı! 
T :caret odaaı geçinme endek· 

sine göre 1914 senesine na
zaran şehrimizdf' hayat l 2 misli 
pahalılaşmıştır. 

Fakat şayanı dikkat olarak; 
yapılan tetkika göre 1914 sene· 
sine nispetle en ziyade pahah

la~an ve bugOn hemen hemen 
erl' pahalı bulunan maddeler 
memleket imizde yetişen ve bu
lunan şeyler d!r 

Hu cümleden olarak et evvelce 
50 para iken 100 kuruşa, odun 
çekisi 35 kuruş iken 400 kuru~a, 
balık vasati :> kuruşken şimdi 
75 kuı uşa çıkmıştır. 

Halbuki hariçten gelen mal-
ların pahalılık nispetleri btı de
rece yüksek , ı ,.;y; ldir. 

Bu işe siz de şaşın ! 

Memleketin .,dzde .•ek-
3en1 Çıfıçi, zır1ıat mek

te bınde n çıfoıın,ar 

çiftterı kaçlJ'or 
Biı· gazete :rnııyor: 
Anknrada tesis edilmi hu 

lunnn, Ziraat mektepled me· 
zunlnrı cemiyeti, memlekf!tte 
nıen~ut ziı-aat mektepleri me· 
zunlnl'ının miktarını ö~rcn· 
mek Uıerc ' ' lla) etlerdt'n mn· 
hlmat istemişti. Her ,·iJayet 
i tenilen malUmntı cemiyete 
~önclerml,..tlr. Cemiyet ıncnı 
leket dahilinde J 100 zirncıt 
mektebi mezunu bulunduğunu 
tc bit eylemi tir. Bunlardan 
400 ii iktı. ~t ,·ekfıleti emrin ele 
muhtelif yerlerde rnzife gör. 
mektediı'lcr. l\lütclın!d 700 zi
raatçı de hic mün:ıselıeti olmı· 
yan erbes( meselelere intisap 
etmiş bulunnmktadıı lar.,. 

Türkire bir zirnat memh·· 
keticllr. Halkının yilzde sek· 
seni çiftçidir. q'{irkiyede ziıa
at mektepleri vardır. Ye bura 
elan ziraatd çıkar. 

Yukardnkl rakamlar gö. tr.· 
ı iyor ki okuyup razan , ·e mcs 
!ek tahsili gören zirant<.:ilt r 
okuyup yazdıktan sonr:ı ilk j., 
olarak meslekten uzakla ı~·or 
laı. <,:iftçinin ihtisa .. a ihtiyacı 
olduğu halde ~etfştirdiği mü
tehas ıslarrnı meıılel< hııricine 
atan ziraat mekteplerinin ke:1 
di talebesine ,.e memlekete ne 
kadar faydalı ziraat kültürü 
Yerdiğine siz de şaşın .• 

Bizde şaşalım ! 

Ruslara karşı 

Belediyede: 

Pcı rke döseti fecek • 
sokaklar 

Ni,antaşında Uluçinar ve mek· 
tep sokaklarına parke döşenme• 
si münakasaya kor.muştu. Dün 
15600 lıraya iPıalui yapı . mıthr. 

Her ikı sokak dört ay zarfında 
t 

yapılac11ktır. 

B:ll~t :ıteh·esinin f<1:tliveti 
Belediyenin Balat a 1 elyesi bet 

sene zarfında 277449 liralık iş 

yapmıştır. Ate yenın yaptığı ış

ler arasında köprü dubaları ta· 
m ıri, temizlik arabaları, kürekler, 
el arabaları er. başlıcasıdır. Da· 
imi erciimen atdven' n genişle· 
tilmf'sine karar vermiştir. Bu 
hususta t tkikat yapılacaktır . 
Encümen, ately"! müdlirü iJe ça .. 
hşanlarll gösterdikltri mesaiden 
d?layı tefekkür etmiştir. 

Sarayhurnu gaıinos1 
Sarayburnu gazinosunun işle· 

lilmesi için Osman B. ile bele
diye arasındaki beş senelik mu· 
kavele Temmuzda bitecektir. 
Belediye gazinonun işletilmesini 
yeniden müzayedeye koyacaktır. 
Gazinoya talipler .ardır. Fakat 
bu talipler, Sarayburnuna tram· 
vay hatta yapıldığı taktirde mü· 
zayedeye gireceklerini bildirmek· 
tedirler. Belediye Istınbulun en 
güzel bir yeri olan Sarayburnunu 
bugünkü vaziyetten kurtarmak 
için yeni tedbirler almak için 
tetkikata baılamıttır. Tramvay 

Japonlar rekabete geçiyorlar hattı meselesi bu tedbirlerin ba-
s ,ında gelmektedir. 

oviyet ihracatının ehemmiyeti 
gün geçtikçe artmaktadır. Bir AhırJar teftiş ~diliyor 
hafta ~vveline gelene kadar pi· Beyoğlu ve lstanbul cihetin-
yasada ucuz şeker ve petrol deki ahır sahiplerinden bir kıs· 
satan Ruslar timdi de manifatura mı nizamnameye göre nhırların-
scvketmeğe başlamışlardır. Bir da tadilat yapmak Ü7:ere beledi-
manifotura taciri ucuz olduğu yeden nisan bidayetine kadar 
için S oviyetlcre 180 bin liralık müsaade almışlardı. Verilen müh· 
mal sipariş etmıştir. Jet bitmiştir. Geçen eylülden be· 

Diğer taraftan Japonlar da ri ahırlarını asri bir şekle koy-
rnemleketimize ehemmiyetli ma- mıyan ahır sahiplerinden ceza 
nifatura göudermişlerdir, Japon· alınacağı gibi ahırlarıda kapa· 
larm bu sahada Ruslara rekabet hlacaktır. Belediye baytarlara 
İçin iskenderiyede transit depo· dünden itibartn ahırları ttftiıe 
ları açacağı söylenmektedir. baılamışlardır. 

lstanbul Sanayi birliği baları Yeni bir traınvav ser\'İSİ 
bu hareketlerin mamulitımıza "' 
yapacağı tesirleri tetkik için bir isteni~· or 
içtima aktetmişler ve iktısat Ye· Edirne kapılılar, belediyeye 
kaletine müracaata karar ver- mUracaat ederek Edirnekapı ile 

Tüney şehrinııze gcltyor mişlerdir, Halbuki baıı ticaret Beyoğlu ve Beşiktaş arasında 
Sabık boks şampiyonu Cen erkanımız fabrikatörlerin telaşını yeni bir tramvay servisi tesisini 

Titne(in yalunda Istanbula ge· yersiz bulmakta ve orta da ma· rica etmişlerdir. Bu müracaat 
leceğı haber verilmektedir. mulalımm tehlil-eye düşürecek 
Tüney Jak Dempse'yi iki dafa bir vaziyet olmadığını söylemek-

belediyece tetkik edildikten son· 
ra şirkete bildirilecektir. 

malup etmiş ve cihan boks şam- tedirler. Çünkü şeker, petrol ve ......... - ................................................ . 
piyonluğunu kazanmıştı. Halıha· manifatura gibi ınaddelerin mü· takım menfaatlerle ortaya atılan 
:zırda gayet ıengin olan eski him bir kısmı ~aten hariç piya· darnping rivayetleri iktısat vekıi· 
~ampiyon boksu bırakmıştır. salardan memleketimize gelmek- letinin nazarı dikkatini celbetmiş 
Şimdi seyahat ediyor. Mısırdan tedirler. Bu suret le yapılan çok ve yapılan tetkik atta bunun asıl· 
ve Suriyeden geçmiştir Avrupa- sevldyat ise fiyatları ucuzlatacak sız olduğu tespit edilmiştir. 
gazeteleri Tüne'yin yakında Is- binnetice halkımızın lehine ola- Veklldin tetkildne göre orta· 
tanbula gelerek iki gün kalaca- caktır. da dahili ticaret ve sanayiimize 
ğını bildiriyorlar. Aldığımız malumata göre bir tesir edecek bir vaziyet yoktur. r .......... ç.i·;·~·ıi·~;i·~ .... ı·k·i·;'i;·;· .. ;·· .. 11~;~~;: ..... r~~·;~~;·; ........... l 

Aile hayatı, iı hayatı, milli 
hayat tesanüt sayesinde muvaf
fak olur. Tesanütten mahrum 
cemiyetler, vakitlerini ve kudret· 
lerjni bedrederler. 

T eoanüt işi, aile ve millet ha· 
yatının her safhasına şamildir. 
Bir aile reisi ıle o ailenin aşçı· 
sı, iş sahiplerile memurları, hil
kumet erkanile halk arasında 
tesanütü ruhi hakim olmah, on
ları bir zincir ii bi birbirine ı 
bağlamalıdır. 

Tesanüt olmazsa, rnesudiyet, 
ve hoşnutluktan eser kalmaz ... 
Tcunüt sayesinde, bedbahtlık
lar azalır, işsizler eksilir, ve ıı
tıraplar diner. 

Po~tada 

Zonğ"uldak po tanesinde 
ihti]:ls 

Zonğuldak postanesinde bir 
ihtilAs yapıldığı anlaıılmış ve mü· 
dür Kamil beye iştc;n el çekti· 
rilmiştir. Bunun için iki müfettiş 
Zonğuldağa giderek tahkikata 
başlcı.mıstır. 

Adliyec.h: 

Karısını döğen 
Çocuğunun auımeıine se
bep olan Bahaettin, mah· 

kemede tevkif edildi 
btanbul ağır ceza mahkeme· 

sinde dün Babaettin isminde bir 
adamın karısı Rnbia H. ı d6ğe· 
rek dokuz aylık çocuğunun dü§· 
mesine sebep olmakla ma:munen 
muhakemesine başlanmııtır. 

Şahitler, dinlenilmiş, vak'ayı 
teyit etmişler, müddeiumumi 
Burhancttin 8. , maz.nunun tev· 
kifini istemiştir. Mahkeme, tale
bi tasvip etmiş, Bahaettin tevkif 
olunmuf, muhakeme diğer şahit
lerin celbi için 26 Nisan Pazar 
gününe bırakılmıştır. 

Sürp Agop n1ezarhğı 
davasında 

Altınbakkaldaki Sürp Agop 
mezarlığının aidiyeti etrafında 
Ermeni cemaati namına belediye 
aleyhine açılan davanın rü'yeline 
dün litanbul dördüncü hukuk 
mahkemesinde devam olunmuş· 
tur. 

Dünkü celsede, Ermeni cema• 
atinin vekili, Belediyenin vakt.ile 
bu mezarlığın bir kısmını istim
lak ettiğini ileri sürerek " Eğer 
bizim tasarruf hakkımız bulun-
masaydı, Belediye o kısmı bize 
para vererek istimlak yolile al
mağa te~ebbüs etmezdi,, demiı· 
tir. 

Neticede, muhakeme tetkikat 

için on sekiz Nisana bır kl\mıı· 
tır. 

l)oğru değildir 
lstanbul baro u reisliğinden· 

Yılm&z gazetesinin 6 Nisan 
931 tarihinde intişar eden 94 
numaralı müshasının dördüncü 
sütununda (Baroda tecziye kara· 
rı, Naımi Nuri beye avukatlık 
yok) serlevhası altında Avukat 
Nazmi Nuri beyin bir ay müd
detle avukatlık yapamamasına 
baroca karar verildiği görülmüş. 
sede mumaileh hakkında baroca 
böyle bir karar ittihaz edilme· 
miş olduğundan keyfiyet tekzip 
olunur, 

Bor .. tarda 

Yeni borsa kon1iseri 
Kambiyo Borsası acenteleri 

dün yeni komiser Adil beyin 
yanında topJanmıılardır. 

içtimada acenteler Adil beye 
ayrı ayrı tanıblmııtır. 

Adil beyin bugün konsoraiyom 
heyetile temas etmesi muhtemel· 
dir. 

fngiliz şairi bugün gidiyor 
Şehrimizden geçerek Ankara

ya giden İngiliz ıairi Mr. Con 
Maztild Ankaradan dönmüıtür. 
Ankara Tilrkocağmda İngiliz 
şrri hakkında bir konferans 
veren Mr. Mazfild ıerefine dün 
RobertKolec de bir ziyafet veril
miftİr. 

Mr. Mazfild bugün Yunanista
na hareket edecektir. 

BeyneJmilel tıcaret oda
ları kongresi içın 

Şikagoda toplanacak olan bey
n.elmile~ ticaret odaları kongre
sıne gonderilmek üzere borsa 

idare heyeti tarafından bir rapor 
hazırlanmıştır. Ve borsamız hü
kümlerinin beynelmilel bor1alır 
tarafından tanınması talep edil
mektedir. 
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Dom ping Umum"ı buhran S l lngiliz ınuhat azak~rlar 
eneJik rapor imza anıp k b ·r 

ÇekosloYakya hariciye nazırı Mö~.rö k d fır asında İr istı a Çarşımıza, pazanmıza ne kadar gir· 
(Benes) Sobota mecmua~ında yazdı~ı arşısın a Akvam cemivetine Londra, 5 (A. A.) - M. Vinston Çör· d}· ~i!m~yorum, fakat d!lm~ing kelime 
bir makalede diktatör rejiminden bah lngilterede iş buhranı günden güne •• d ld" çil muhafazakarlar fırkası reisi M. sı dılımıze ad.amak~llı gırdı. Her gaze-
sediyor. Bu makaleyi okumak istiyen- elim bir ,·aziyet Alıyor. Hükumet birj gon erı 1 Baldl·ine bir mektup göndererek fırka! tede başka bır telaffuzla ç~k!P. ~~r~· 
ler 1:> kanunu..,ani tarihli Tan gaute· tara~tan ~şs!zlerin terfihi için .l:ıir~ok • , • •• nın mali komitesi reisliğinden istifası yor. Hatta do_stları~ı.~dan .barısı_, keh-
ine müracaat edebilirler. tedbırler ıttıhaz l?derken diğer cıhetten Karadenızcae en kuvveli hu- nrn kabulünü rica etmiştir . me yal!"ız d_og~u d.urust dıle degıl •. ~r 

Hariciye nazırı Mösyö Benes dikta· hayatın ttekli hazırı ile idamesi için }a kümet Sovyet Rusyadır 'l d d d goya bıle gırdı,, dıyordu. Geçen gun 
törlük düşmanıdır. Darası alınmış bu yevmiyeleri azaltmağa ,·eya istihlakttt ıl a ere a ası l1 a köprüden geçen iki külhan beyine ku-
söz orta mektep kitaplarında bile yazı- fiyatını yük!-.eltmeğe lüzum görmekte- Boğazlar komisyonunun sene· J • J k lak vermiş. birisi ötekine: 
lıdır. Çek harici) e nazırı istediği yer- dir. Bir eli Hintte diğeri Afrikada mü lik faaliyeti hakkında hazırlanan <a rgaşa 1 - iki günlük bolşevik bize de mi 
de. istediği kadar demokrasi vaız et- temadiyen iki kıt'ayı sağarak onların Vigo, 5 (A. A.) - Porteh.izden gelen dumping! diyormuş ... 
sin! senet membalarını kendine tahsis eclen rapor ikmal edilmiş ve komisyon bazı yolcular .Mader ada~ının merkezi ilmi bır makale 

Beceriksiz demokratların. becerik- lngilterenin, hali hazırdaki iktr~adi va reisi Amiral Vasıf Pş. ile dığer olan Funşal lımanında bır takım kar-
izlikleri diktatör rejimine yol ac:ar, ziyeti amele hiikiımetinin . on cfert're ecnebi aza tarafından imzalana- gaşalıklar olduğunu söylemektedirler. Havanın bir gün yaz, bir gün kış, 

diktatörlük siyu. etin Ultima /la- gayret ı-arfetmec:;inc ra~men düzelE'mi- Vaziyet hakkmda henüz tafsilat alın· bir gün bahar haline girmesi üzerine 
tio (Son mHd) i desin .. Tarih allftme- yor. A~ılmı~ olan yara günden güne rak evvelki gün Akvam Cemiyeti mamı::-tır. artık bu fettan mahbubesile meşgul ol-
liği yapsm, Romadan, şuradan, bura- büyüyor. umumi katipliğine gönderilmiştir. Lizbon, 5 (A. A.) - Nazırlar mec- mamağa karar verdiği anlaşılan Aptül 
dan bahsetsin .. Dilediği gibi laf etsin: * "' * Üç kısım ve }Üz sayıfa olan lisi, bir içtima yapmıştır. Bu toplantı feyyaz Tevfik Bey üstadımız evvelki 

Kimse bir şey demez. Nemize )azım Almanyada işı-;izlik için fe,·kaHlde da alınan kararlar henüz öğrenilme- gün yazdığı fenni \'e ilmi bir müsaha-
elalemin ağzını kapamak bize dÜ!;i· tedbirler alınmağa lüzum görüldü. raporda evveli homisyonun büt· miştir. Mader adasına gönderilmek beyi çaya _ ufak nehir manasına g~-
mez. Buhranın önüne geçmek ~arelerini a- çesinden bahsedilmektedir. üzre asker silah başına çağrılmıştır. len değil _tahsis etti. 

* * * raştıran bir komisyon haftada 4 saat Funşal (Mader) - Dün, hükumet a- "Bir bardak suda fırtına,. deniJen, 
Geçenlerde Sovyet maarif komiser· iş yapılmasını ,·e bir san'atte ihti"ası Komjsyona geçen s~ne içinde leyhine askeri bir hareket ,·ukubul· eski bir atalar sözü vardır. üstat, bir 

liklerinden birinin hududu içinde ço- olan bir amelenin diğer bir ı;an'ate ~ir ala :.. adar bükümetler tarafından muştur. Hükumet memurları tevkif e- bardak suda fırtına çrkaranlardan de
cuklara bazı sualler sormuşlar, demiş- meme ini teklif ediyir. Bu surette iş- cem'an 8620 Türk lirası verilmiş, dilmi~tir. idare ve iktidar mevkii ğildir ama bir fikan çaydan ilmi bir 
)er ki. sizlerden bir miktarının daha çalıştı- en yük~ek rütbeli zabit ~lan. Je.ne;aı makale çıkarıp bir çaycıya ithaf etti. 

"- Hindcnburg kimdir? rdması mümkün olacak ve diğer ta- 161 lira 17 kuruş da faiz kavde- Soza Pıya!ô\a terk n tevdı edılmı~tır. A f B 
Çocuklar cevap nrmişler: raftan muhtelif san'atler erbabı arasın dilmi~tir. Fi f 1 i sa · 
.. _Komünist şeflerinden biri. da daimi bir miktar tesbiti imkanı "Ö- Ort( e \CIZaSlll( Hll sonra ll'h' k J't · A f B 1300 kü "' b 8441 ı· 12 k . _ . . a ı ·onso ı çı sa ey, . sur 
.. _ Musolini kim demişler, çocuk- rülecektir. u paranın ıra u· . ~ar~ılya. ;) (A. A.) - Florıda Gemı: namzet arasına sen de karıştın ha..: 

lar: * * * ruşu sarfedilmif ve geriye kalan sının u~radıgı kazadan. k~rtarılar~k Sen ki Cem mecmuasının hesap işlen 
"- Komünizme en çok hizmet eden Jtalyada hükumet yeni programının 340 5 h 1 k b~~ka bı.~ ,·apur~ nakledılmı~ olan .. t.JO ni tanzim husu"unda büyük bir iktısa-

bir insan .• Bu haberi alan bazı Avrupa esaslarını neşretmiştir. Bunda en bi- Jira kuruş j tiyat 0 ara kı~ı bugun ~arsılyaya gelm!şlerdır ... di kabiliyet göstermiş (Voyvo) isimli 
gazeteleri çocukların bu cehaletindeıı rinci mevkii dahili ıslahat ve ticaretin saklanmıştır. . l\f~laga,_.> (A. A.) - Flon~a gemı:5ı bir gazete bastırarak hürriyete susadı-
hayretle bahsettiler, ve bu cehaletten inkişafı mes'eleleri işgal ediyor. Hükiı· Komisyon rapuruna göre Ka- nın ugradıgı kaz.~y~.~ur~an gıdenlerın ğını anlatmış. nihayet adalet uğrunda. 
tiksindiler. met buhranı umumiden Jtalyanın az cenaze alayı bugun ogleyın yapıl'!'.!ştır. f edayi hayata kadal· varmış bir zat· 

müteessir olması için menabi aramak- radenızde en büyük bahri kuv- Alayda, Fransız, Leh, ltalyan. l ugos· sın, elhak bu işi yapmamış olsaydın, a-
Luit Corç 918 de sulh müzakere- tadır. işletilmesi arzu edilen varidat vete Sovyet Rusya sahip bu- lavya konsolosları hazır bulunmu~lar- yıp ederdin. Amma bin türlü behane 

Jeri devam ederken bir coğrafya hata- membaları ara.~ında (turizm) miihim dır.. bulup ta senin namzetliğini kabul et· 
sını dünya işitmişti, deha derecesine bir mevki tuttuğundan Mö ·yö (l\tu.:oo- lunmaktadır. 1 haziran 930 da 1 n o-İ lter~<le nıiista k İ 1 miyeceklermiş, adaaam sen de! Bu ha.· 
fırlamış Luit Corç orta mektep tale- lini) nin doğrudan doğrnya mürakahe Rusyanin ı safıharp gemİ4Ji, 2 ,.... I f k kikat tahakkuk edince o güzel bıyıkla 
besi olmadığı için sınıftan dönmemi~ si altında bir (turizm) dairesinin açıl· a nıe ~ 1 r a Si rını büker, 
onun hatası makamile mütenasip bir masına karar verilmiştir. Kruvazör, 4 safıbarp torbitosu, J.ondra. 5 (A. A.) _ Müstakil ame- _ Ne yapalım, dersin, istiyenin bir 
zerafet halini almıştı. • * ıı< S T<fhtelbahir, 4 Mayn gemısı, le fırkasının senelik kongresi dün yüzü kara ... 

Sözün kısası l,uit Corç Galiç) a ile. Şu !'tıretle A \'rupanın ve Ameril\.<t- M 
k t d l'h j 11 Sahil muhafaza gemisi, 2 u· Scarborough'de toplanmıştır. l~timaa Kilikyayı bi.rihirine ar.•~ ırıyor u. nın heı: hanı.ti hüküm~tinin ha ı am: ri\. aset eden l\f. Maxton, Mac Donald 

Bene Luıt Corcu ,{ende bıraktı. iyasetıne bakılsa aynı kayguvu aynı avın cremı, 3 Mektep gcmısı, " 
1 • ·ı d h d .. ·I b kabine!ô\inin takip ettiği ~iyasete itiraz Çeku ıo,·al,) ıt 'I uı \1) e ı e a a hiı' l:ıuhranıı kar~ı tedbir almak üşuncesı b 

hafta ene! bir mu ede imzaladı. ni hıılurn:ı. Senelerce süren kanlı hir ve 21 deniz talim tayyaresi u- etmiş, bu kabineyi bilhaı;sa muhafaza-
Bu muahedenin üstünde Benesin de harp cihan müvazenei iktısadiyesini lunuyordu. Bunlardan başka 1 kar fırkasının bir yardımcısı olmak 

imzası vardır. o derece sarsmıştır ki bu müvazenenin safıharp Torbitusu da tamir mevkiine geçtiğinden dolayı muahaze 
Benes hariciye nazırıdır. Hem bir iadesi için ne yapılsa faide vermiyor. eylemiştir. 

teY bilmese, sefarethaneleri vardır. Bu buhrandan en ziyade mütezarnr o- edılme!<tedir, İngiliz kıralı hasta 
Istihbarat teskilatlan me\·cuttur. Tür· lan milldler ise. harpten evvel zenıı:in Komisyonun ecnebi azası sahil ) J -1• k ı h 
kiyenin efe ı>rağdn sefareti, konsoloııi- olan milletlerdir. Di~erleri iktı!<adi ha Londra, 6 A.A. - ngı ız ra ı, :ı-
hanesi vardır. Oradnn Türkiyenin siya- yatlarında minelkadim muhafaınya sıhhiye idaresi ve tahlisiye ida- fif bir soğuk alkınhğından mustarip· 
si te ·kilcitı hakkında malumat i tiyehi- mecbur kaldıkları va!'at me,·kiinden lıir resi tarafından alınan resimlerin tir.-----------
lir. Türkiyen in te kilfıtı e :u iye kanu · az dii müş ol~alar bile vnziyetlerinin fazla oldug-unu iddia etmektedir. 
nunu okumak. öğrenmt'k noma tarihi- vaktilc cihnn piyasasına hükmedt'n de\' doktorları 
nl oltumak. anlamak, Uzerinde nazari- letlerinl,.ine nispetle ehvenşer addedil· Ecnebi iza memleketimiz dahi-
ytle.r yapmak, Fran ız fikriyatına me~i hatalı olmaz ı.annıncfa),Z. linde hiç bir tüccari muamelede Ayın 12 •inde geliyorlar:. 
prk kapılarında bezirg:1nlık yapmak- 6/. Gayur Brukselles ~ Medical gaz.etesi 
tan daha kolaydır. ~ey:-;e .. olan olmuş. bulunmıyarak transit geçen va- h 

.;ı ·1- .. ı··k d ··ı ı şehrimiz.e büyük bir seya at 
Netice. Türkiye uıı.tator u egı • KUÇÜK HABERLER purlardan reaim alınmasına itiraz 
Çeko lovakya hariciye nazırı 1'ür- etmekte ve tahlisi.ve idaresi ta- tertip etmiıtir. Bu ayan 12 sinde 

klye,·i bilmiyor. Cehalet A' rupanın or Cbampollı'on namındaki vapurla " Meyve ihracatı - ıs\'lçre \ e 
ta~ında ı.:-öbek atı) or. Yalnız o kadar rafından alınan resmin de harp- 300 k. 'l'k h k. e hekı·m 

1 d ·ıng ı ltere-de m:ırmelAt ~••fi.' atı dola'. ı:ıile ışı ı e ım v değil. hariciye nazırınrn ak ı a sırıtı f 1 1 d .. kk b. 
yor. mcpelerimiz bü~ük rı~bet ıı;ormektedir. ten evvelkine nazaran 3 de a ai e erin en mure ep ır sey-

SAIJR/ ETEM Bir ticareıhaııemiz bu mt-y\'elerln hamur daha fazla olduğunu söyliyerek yab kafilesi şehrimizi z.iyaret 

ı halinde hozulmıdım nakli için yeni hir bu resmin iudiri)mf!sini istemek- edeceklerdir. Bu seyyahlar ara· 
Aptülkadir Ken1aliııın ha İ usul bulmuştur. tedirler. sında maruf profesörler, Belçika 

Adanadan fir'ır ederek Suri- Muhsin Bey - Ticaret müdürü sıhhiye ve ordusunun yüksek 
Muh(in \ e~ in ticaret mumessiltiklerindcn Raporda boğaz.lardan geçen 

yeye iltica etmiş olan Aptülka· 1 d d b h d 1 rütbeli etıbbası, sefir ve ayan k hiıinc ta~in edılcce~i hakkında hır ga- tüccari vapur ar an a a se i • 
dir Kemali parasızlıktan, aYu at- z~tcn in veıdiği hıılıer doğr~ı değildir. mektedir. Limanımızda duran azası gibi :ıevat ve Belçika has· 
hk yapmağa karar verınittir. Ecnebi müıt~riler _ ~laruf bir taneler umumi müdürü vardır. 
B · · S · k ı v,.va transit suretile geçen va- Ş b · · d T f ı. ) · L' ·bb unun ıçın urıye anun aranı Fransız kumpanyuı yün ve at kılı almak -, e ramız e ıp aKÜ tesı, r .. tı a 
T .. k t tt• · ~ v en purların adedi 1930 seneainde d bb 1 J ur çeye ~rceme e ırıp ogr - için ticaret oda~ına• Yunanistan tüccarları o asa tı i gazete er mümessi -
melde metgul olan Aptülkadir; da memlekeıimi7.den fıçı tahtacı müba· 1929 senesine nazaran % 40 nis- leri tarafından karşılanacaklardır. 
bunda da muvaffak olamazsa uıısı için ticam ofisine müraca:ıt et· pelinde ço~a'mıştır. Tıbbi mecmualaramızdan Tıp dün-
Halebe giderek Doğruyol gaze- mi~lerdır. 

Yaö- fiyatlara - ıs güne kadar ı.'"a d'"' ııc 
1
• l ı I\· ~.· 1rket1• nde yası ile muntazaman münasebette tesinde çalışaca~ını ıöylemiı .. ir. & LU ... _, b ı B k il .... d' ı Anadoludan yeni sene yağlan gelmiye u unan ru se es me ıca ga-

başlıyac:a&ındın fiyatlar dü,mü~tür. Hu Türk madencilik şirketinin ıe· zetesi gönderdiği mektup da Türk 

Ocaktaki eğlence 
Türkocağından: İtalyan darül· 

fünunları şerefine çarfamba gü· 
nü akşamı saat 9 da Türkoca· 
ğında bir eğlenti yapılacağından 
ocaklıların aileleriyle birlikte teş
rif etmeleri rica olunur. Elbise 
ıerbestir. 

Naşide H. 
Güzellik l<raliçesi Naşide Saf

fet H. bu sabah Lotlis vapurile 
Pireden şehrimize ~elecektir • 

Dr. Guitrot 
Meıhur Fransız operatörü ve 

mide hastahkları mütabassısı 
Dr. "Guitrot,, nun şehrimize 
geldiğini yazmıtbk. 

Paskalya yortularını geçirmek 
üzere refikasile beraber ıehri
mize gelen bu maruf operatör 
istanbulda on glln kalacaktır. 

Profesör bu müddet zarfınd• 
hastahanelerin birinde maruf 
operatörlerimizin huzurile ücret" 
siz iki ameliyat yapacaktır. 

Mide kanseri ve ameliyatı 

hakkında iki konferans vermetİ 
de muhtemel görülmektedir. 

Dr. Guitrot şerefine operatör 
lerimiz bir zivafet vereceklerdir• Ankara sergisi perşembeye 

açılıyor 
Ankara ikinci milli sanayi ur

giıi bu perşembe günU açılacak
tır. 

tene7.7.ül dıh! dr\·~rn edcc··ktir nelik heyeti umumiye İçtimaı meslektaşları ile temas ve Türk 

t:.I ,ganlılar evvelki gün yapılmıştır. Şirketin müessesatı tabbiyesini görmek Fransa cografiya 
bilançosu diğer maden şirketle- için çok arz.u duyduklarım ve cenıiveti azası 

Sergiye iştirak ~tiddeti dün 
akşam bitmiştir. Bılbaua IAtan
bul fabrikatörleri şehrimiz.den 
muhtelif mamulat göndererek 
ayrı pavyonlar tutmuşlardar. Ser: 
gide bu sene satıf da yapılacagı 
için iyi neticeler ahriacağı ümit 
edilmektedir. 

Bir bira t abrikası 
aç1lacak 

Ekserisi Türk sermayedarla
nndan mürekkep bir grup iı
tanbulda yeni bir bira fabrikaaı 
açmak ıçın müskUrat inhisar 
idaresine müracaat ctmiılerdir. 

Yeni fabrika Buğaz içinde ya
hut Eminönü civarında bulunan 

bir binada tadilat yapılarak ınıa 
olunacaktır. 

Esat paşa 
Bir ameliyat ıçm Adanaya 

gitmit olan göz d..ıktoru Eaat Pı. 
eYVelki gnn avdet etmittir. 

Dün şehrimize Herattan Ba- d b' 1 k 
f 1 rinde ol uğu gi ı zarar • apan- 1 ~26 senesinde tertip ettikleri Fransa cog .... rafı'ya ceını·yetı' 1 -*' tum tarikile 25 A ganlı ie miştir. h .,,. 

mıştır. Buna sebep mü im mik- seyahatin hatıralarım zevkile mu- sandan 24 kişilik bir hey'et b1" içlerinde bir de kadın bulunan 
Afganlılar Eğe vapurile iskende- tarda Almanyaya manganez. ihraç hafaza ettiklerini yazmaktadırlar. gün şehrimize gelecektir. 
riyeye oradan da Hacca gide- eden şirketin Rus rekabeti kar- Misafüler Tıp fakültesini ve di- Hey'et şehrimizde bir halt' 
ceklerdir. şısında ihracat yapamamasıdır. ğer müesseseleri gezeceklerdir. kalacaktır. _,, 

Nm111nnmınnııı11n11Ht1ııınının ınuımnnnnmnntu111tu111ut1ıııunı11ıntıııımıııo11111tH11nMtııım"1111mı11N111nJn1111 ----· - 11ııtmııı•mınnıııu1111ıttt111111ıııuıı11111111ıoıııu11111ınuıımnınmuımt111mnınnııın110ıuıı11ınıuıutttunnuın•H1" 

[ rüfekası : Efendi Bican Şehrin ve ımaı 
• 

planı 

Hanım - Ayol efendi, evimiz. 
gi.md~n güne daha fazla harap 
oluyor. 

::.L~==--~~=--u~~~~~~d~ 
Bican Efendi - Ey ne yapa· Hanım- Ne yapalım olur mu, - Tamir için program.~~ bİ"' 

lım 1 bir kaç gün kararlaştır, bir prog- din? ayol, 1<oskoca şehir ıÇ yol• 
ram yap da tamir edelim, yok- le imar programı yaP111111 

sa başımıza inecek? biz mi yapacağız? 



e 
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Meb'us namzetliği için 
Fırka umumi katipliğine 

müracaat· edenler 

Cümhuriyet Halk Fırkası tarafından 
tesbit edilen lstanbul müntehibi sani 
namzetlerinin listesini neşrediyoruz: 

Meb'us!uğa namzetliklerinin konulması için Halk farkasına 
" d l d b' k .. Dünkü nüshamızda, Be.rkoı. I\aclı- .Mitat CC'mal. Bğl. hclccli~c nırmurln· ' li ıntthtarı l<'ahrcttin, Tiiccar Zümre 

muracaat e en er en ır ısmınm isimlerini dün yazmıştık. Bugün koy. Sayıyer, Adalar. Bakırköv münte- rından Adnan. Dr. )(Kalyoncu cad.) zade Şakir, lnönü mahalle:si muhtarı 
de diğer isimleri neşrediyoruz: hibi sani namzetlerinin isimle.rini yaz- Süküti Dr. (Jlam::ılba~ı cad.) Ali Aziz, Tiitün inhi an muhasebe müdü· 

Türkiye madenciler birliği umumi Osman Zeki Jstanbulda mütekait bin mışh~. D~~ün de Usküdar, Beşikta:ı, .Mazhar, Se.}ahat acente~i miiclüni rii Nazmi. Elektrik rnühendi..;i Ha-
kıitibi Sadrettin Enver, lktısat \·ekft· başı Ahmet Te\·fik, Sile fırka kazıt re !l~yogl~ _muntchihi sani namzetlerinin Ha.} l'İ. ~ahkulu ::\la. muhtarı Ate~ Ri- -.im. lstanlıul maarif emini ~1uzaffer, 
ıe.~i .?rma~ tefti~ muhafaza şubesi mlı· isi Vahit, Istanbuld;ı mütekait mira-! ısımle~·ını dercediyoruz: fat, !stan~ul belediye müfetti~lerindeıı B. Değirmenci Balcı l\tehmet Arif, 
~~ru .. Halıl, sabık Di~arbekir meb'uım Jay Asım, lzmirde Millet gazetesi sa- DE"\ O~LU 1\IERKEZ KAZASIND.\ Cemıl.. Lıman şirl\eti .umu~1 müdiirii Tütün inhi arı :;.~he mua\'İnlerinden 
ZuJfu, sabık Dahkesır rneb'usu Har· bibi Burhanettin, Fikirler mecmuası Cebelıberekct meh'usu ~ahri, Bele- Hamdı. Sa hık şchremınlennden Te' · Salih Ihsan. Muba.} ancı horsa da Su· 
dar Adil, Bergama noteri Paik. Ifon}a 1 müdi.irii Cemal I\urettin Divanı mu- diye müfettislerinden 1\fu"a Hii•mü. fik. Beledi)e müfettişlerinden Ali \a at Tevfik. B. tiiccar Ta,.l'ı :r.ade Mch· 
rnuhasibi Murat Ali, Ziraat bankası j hasebat azasından Hasa; Basrı, Anka- Galata yolcu salonu mu:ıyene müdürü rer. llaseJ,i hastanesi operatörii .\h- met. Tütün inhisarr ·uhe müdürletin
rnüfettişi Kemal Aziz askeri müteka· ra tıbbı adlisi Md. ü Bahri, mektebi har Süreyya, İtfaiye müdiirii th~an. Dr. mel Fahri, ~:ıbıl, belediye azasından elen Adil. lstanhul umumi meclisi a
itıerinden Seyfettin, Sinihisarda tüc- biye sabık süvari muallimi kaymakam Bahaetinn Lütfü, Tütün inhisarında Hikmet Pa'<a, Ticaret odası reisi l\ti- l zasından Kemal ~alih, Milliyet gaze· 
car Ismet Artvin tapu müdürü Bilal Hüsnü Ömer, Trabzonda lskender Peşe memur Abdullah Mazhar. Asmalr mes tat (.Nemli zade), Esnaf cemivetJeri tesi tahrir müdürü \hmet Şiikrii, Mu. 
Samsun ispirto inhis:tr baş müdürlı mektebi muallimi Omer Hulusi, Yak- çit, l\la. ikinci muhtarı Harun, Dr. murakıbı Ferit, Beyoğlu kay~akamı harrir miidiirü 1\fü..;tak. 1\lara..; meb'usu 
Emin Nazif, ll<tısat baytar müdürü fıkebirde avukat Raif, Niğde noteri borsası .A. 1. azasından Habip Z. Zi- Sedat, Müskirat ha~ katiplerinden' Behçet. Osmanlı h:ınkası mu.amelatı 
umumisi Ali Rıza, lktısat vekaleti mü- Ali Niyazi, Siirtte kaymakam Hik· ya, Galata yolcu salonu muayene me· Eşref, Avukat Li. Ş. hukuk müşaviri resmiye miidürii Asım, Beled.ıye mu
tercimi AJaettin Cemil, ~iğde zira- met, lstanhulda sabık l'tfuş Yalisi R'l· muru Refet. İstanbul umumi meclisi Esat Katipoğlu. l tanbul umumi me, .. ha:-ehecisi Nuri. ~ahık efırlerden 
at bankası müdürü Ali Rıza, Ankara fet Sa ip, Keşan kaymakamı Nuri, ls- azasından Yusuf Ziya, Ticaret horsa- lisi a?.asından Hamdi. (;azi A.rıntaı> l'\lemduh Şe' kl·t. Pangaltı merkez me
elektrik şirketi idare meclisinden Arif tanhul o;;ıhhi müesseseler muhasebeci~i sı yeznedarı lsmaiJ Hakkı, Asmalı Mes meb'uıou Kılrc Ali. Tüccardan Esref. muru Hidayet, Sabık haridye memur 
l:likmet, mütekait J,avınakam Asım ŞeYki, l\lilasta Emin, Adanada Türk çit, Ma. ikinvi muhtarı Harun. Ur. Ticaret O. m~amelfıt Md. Tfıip Servet,1 ıarından Beh<;et, Temyiz azalışından 
lktısat vek1Jeti o.rma~ müfettisi Aziz' Sözü baş muharriri Baki An· Aziz Fikret, Dol,tor Alaettin. Beyoğ- Şark ~igorta müdi.iı terinden Arif l\lii- miitekait Memduh, Sabık poJis mii-
1\le~sinli Aİi Refik, lstanbulda '.> Abdiil: t~~ya.~a Ahmet Emin, muharrir S. lu !1oteri Salfıha~~in, ~~yoğlu bele~i- tekait baytar müdürü Cafer Be) !er· d_ürl~r.in~~n Sadet.~in. ~oförler ce~~:>C· 
kerim Paşa, Çorum müddeiumumisi Şukru, Jstanbul mülkiye Müfetti~i yesı muhasebe mumeyy~:ıı. l\laz~ar, J\a dir. tı. ı:eısı i\ıhat~ ~lus~~~·at hukuk mu;;-a· 
Abdülkadir, İstanbul ticaret odasın· Ahmet II_ı.~met, Ankara belediye aza- merhatun muhtarı llulusı •. mahy~ me- PA~G.ALTIDA 'ırı O~man .:r\urı. 1 uccal'~.:ın ~Ada~ı~ 
dan Abdül ani ba ·tar mektebi mü- sından Nusret, Adana kız muallim murlarından Ahmet Hamdı. Tıcaret .. .. .. 1 • . • Hamdı Ra ım, Hukuk fakutlesı reı ı 
derrislerin~en 'Ahn?et Hilmi İstanbul ~e!\tebi ri_:raziye muallimi Nabi, Jfa- ve Zahire .. borsası ~ff .. Ismail Ha~~ı. . lstanbu~ evkaf muduru ~1)3.[Iİ \ Tah.ir. I?arülfünu~ emin! . Muammer 
Şehir meclisinden muallim 'Al' Rı a rıcıye ,·ekaJeti matbuat umum müdiir Doktor Sureyya Kadrı. Emrazı zuh- '~ka~ lla~ım _Refet .. Dok

1 
toı . l\ e 'g'e

1 
Raşıt. Avukat :>ehır meclısı azasından 

lstanbullu muallim Zi a Ad;nad~·~ muavini Muammer, Niğde barosu rei- reviye hastane i ser tahibi I\aci. Ka- Kam1l •. Bıle~ık m~b usu. bra~ı~. ~' Nazmi Nuri Beylerdir. 
tUccar Ahmet' Fuat 'Y 'a ·sıeri 'u· si Şehabettin, müskirat inhisar mın- sım Paşa değirmeni müdürü Osman tor Şakır:_ h?caelı mebusu 8alah~ıt~ın DOLAPDERJc; YE KASJl\IPAŞADA 
mum .. d .... B k' ' S~m "t 1~ ••• taka amiri Omer Lütfü. Mersin mec- Suavi, Miiteknidini askeriyeden Ye- D~ktor Kadrı ~'asa, .. :i\fatbaacı ::;aını. Bahriye matbaa"ı müdlirü Rifat, 
dürü Be~c~[u 1 ~ 

1h ld nas atu t~~- lisi umumi.sinden Ahmet Muhtar An· hap, Gülbahçe gazinosu sahibi Harun, Tucce11· H~drcttın, 'fuccar CSad~' z~- Bahri~e hinbasılığından mütekait 'l'ev
lllettin ~ l' . sdan u . \ ı3nı ~ -at talyada a,·ukat Kazım Jsmet A~kara Françolacı Hüseyin Avni. Tüccar ve de) Fehmı. Doktor Hakkı Hayrı. 'fu- fik. Zabıtai beledi) e mua \'İnlerinden 
fen f k"Jt zı;ttır e ır a\u a .· . C e" .1 • belediye reisi Ha~ım Siva~ta H;sip emlak !"ahibi Nazif Kiı:ıım. Şehrema- tün inhi~arı hukuk mü:;-aYiri Sezai, Rii Osman. ln~aiye binba~ılı~ından müte
sabık akau· esk~ mu1a dım mEua~ınıBaelmı'·1e' zade Ali tstanbuld~ Doktor lzzett'ın neti muavini sabıkı .Abdürrezzak. 8ük sumat memurlarından İbrahim Et~m. kait Sabri. Sigortacı Melih, Bahriye 

ymaamaran ·mın "" ' 11 .. .. Sbkt"t" 'h' u "d"··s · · sir . . '. • . Ahmet, fstanbuJdn avukat lzzet Nec- r~, Avukat u.samettin Ahmet, Cihan- .a ı · u un ın ~S:u~ı . : mu !.ıı:u. • ~y- binba~ılığından müte~aıt A~tı, M~te-
lz ~rman meU.~h~ ... mua~~ 1~.' Emın, mettin, Trabzon muallimler birliği gırde Yefnlr (ıalip Pasa. Ma, He. tef- fı, lktı.sat mecJısı alı-.;ı U. katıhı Nu· kait yiizbası Ahmet ~ ecmettın . .Mute· 
t mır _sıhha.t mudu~~ 

1
Lut!u, esi~~~ reisi Celalettin Arni, Orduda Isa Ce· tişiye ınüd~ı·ü sabıkı Kazım. !\.füteka- ruJlah ~~sat, Etf,!l}_hastanesi etıhbasrn kait ki'ttip )·iizbası 'Mustafa Nrcmcttin, 

nUganı mebusu Ha.kkı, .. z~ıı:~en Hus: mal, esbak lzmit meb'usu Hamdi. ls· idinden (Cıhangirde) (~alip .. ~ihangir dan ,~lı. ~_ıza •• ,. ~a~ıtane muhtaı;ı .Ah· ilk mektep muallimi H~~an Ta~ ~n, 
tin' 1 ba_nk_ası Uş~ak ~u~u.~u ~.ayr~t tan bul da Sait, KuleJi muallimlerin- muhtarı Cemal, MüsJ.ırat ınhısaı1 kı· met. ı ~'Cık, h~g.rt.l!'e muhtarr Nazmı. lst. 1'aY. C. muha-.;ebccı..;ı l\luhıttın, 
ıtıü't kD~nızl~ _Mhh~t m~~~ru !Iuse;>:ın, den Adem Nezihi, Iıctısat vek;lleti ne~ sım :\miri Ahmet Agah. ~ehit l\tuhtaı: .:Uecıdıye he.~-~~1 • ıhtıya.ri?·esinden A~~ Telgraf memurlarından Musa Ki'tzı~, 
buı e aıt t.anare~ı H~yrunnas, lst.ı.n· riyat müdürü Cevat Rüştü, İstanbul- B. MA. mu,htarı Ali Rıza, Eczacı Alı d.~ıll~h .. Fe.nko:1- mu~~a!.ı M~ıstafa. 1 u Telsiz istasyon memurlarından Hayrı, 
&abıoktru'~ tah~~kuk memu.~u A~f. da Murat Rifat. Haydar, 1ahran müsteşarı sabıkı Sc· tun ınhı~aı! şu~~ mud~rler!nden· Ab- Mütekait komi..;er Hulusi. Ashabı em
Ak k bahrıye musteşarı 11.usamettıı~, Kayseri vilayet tabibi Nuri, Kuşe· fa, Gümü:;;suyu ~la. muhtarı Ahmet, d~.llah ?\acı, Tucc.ar Kefelı l\fe~tmet, lfikten Abdullah Zeki, Deniz amelP· 
!'ili 7;ay memle~et h~~~tanesı ha~ he~~:ıhir Orta mektep müdürü Ömer Aydın, Darülfünun_ müderrislerinden Salıh T~cca~ Ah.~et Halım, J?oktor. ~<~ı;ım sandığı veznedan Muhittin. ~ahr~~e 
dür" kt~r ~ah ınw. Sn as. muaar~f mu_ Adapazarı sa~1ı!c kaym:ılrnmı Hayri, Murat Beyoglu .. belediye şubeı-i t~ıhal<: ı.ıa~dı. , lstanbt!I .~ımumı_ ~eclı:-.ı .,' 1 7:~: yüzba.;ı mütekaidi Mehmet. Alı. Tuc· 
sııtı u H~snu Olug, sabık!, mebus A_ tstanhul meclıı-ı un_ı.u~n aza ·ından Şev kuk memuru .N ıyazi1 Liman ~ırkeh sınd~n. levd~.~ ~eı ~m,. İstanbul '·• 11~1 car Hasan Tah!<iin. :Eskisehır mahalle
san' T t'-:1"1 mu:as!bat .. ~uJ~kıt' H_n_ ke.t, lstanbulda Buyuka~ada Mehmet ~~n_ı.urlarmdan Fazıl, 1:;; bankası mü· Muhıthn, 1 utun ınhısan umum mu- si .Muhtan Hacı Salih, Bahriye mat· 
Yon a ~ın, .m~ telıt.mu a e_e omys. Hıkmet Paşa, sabık Canık meh'usu duru Muammer, Dr. Hakkr Cenap. dürü Behç~t, A•~l'.at Ye .sa,h,ı_~'- .. ls~an: haasında müstahdem Hüsnü. Hacı 
lırn; mut~rcımı .. Hal.ıl Hakkı •. e~kı Süleyman Şemsi Darülfünün Ye mü- Avukat Mustafa EnHr. Darülftinüıı bul miiddeıumumısı Esat. 1 utun ınhı llüsl'e,· Ma. birinci muhtarı SiileJmaıı, 
~ 1

• mebusu Huseyın. Sırrı, Bıle.cı. : hendi::. mektebi h~calarından Hurhanet mü~erri~lerinden Yu:suf Şerif, Avukatl:sar-ı ~uhe müdür~erinden llüsnii. A: 'J'uı-an eczanesi ;.;ahibi \~a:-oıf. J\Hiteka· 
l' ~~ukat Hakkı. t~_mır borsa ıe!sı tin, Balıkesir noteri Rüknettin, De· SaJahattın Sadık, Avukat .l\fekki ilik- ,·ukat Esat l\tuhlıs. f.;;tanhul umumı it kaymakam Nail, ilk mektep miirlü· 
A. atat, Istanbul~a ~uccard~~- Tcvfık. nizlide dava vekili Nihat Bafra ka}- met, Poli:s altıncı sube bas memuru meclbi nzrısından 1hsan Namık, J\lu- rü Adil Dahil ive müteahhidi Zeki, 
Ilı \~rada muallım rfa~. r~?.de sabık makamı Abdiilhamit Yeh,bi. Bergama Emin, Elektrik şi;ketinde" memur fs. hanirin<len Orhan lh!'ıan, Se.rrisefain .Kereste' tiiccarı Ahmet, :'.\tunifaturacı 
re' ~~u ~-Jakl\~ P:•~:ı , K~c ık!>Y .. faYJ( mii!ldeiumurulıti..Refil·, U. ak .;;e,keı· fllb mail Sef~. Ilava~azı -.;irketi müfetti~i umum miidiirü Saclnll:ıh, .\ntika tiir- Haşim, ~ekerd Halil. J\ferkcz ecza· 
~: \~n °. ş~ e;ı ı;ncmuı u • uı 1• S· rikası muhasebecisi ..,a ffet Rasim. tk- Rıfkı Akı f, j\ya:-;pa ada .\li ~elman, carı Talflt Sadulld 1. Doktor Fahrct- neı:;i sahibi Mühenet, Bahıiiye·Miiı., 
~ İsmaa ~lü~n kknhıs~fı m~~urla~!1 '" tısah.~•a.ieti e>Mtan amenajman mü- D_iş tabibi .<lsti~!~il ~ad desi) Galip Ah- tin !\:erim. Jfa ... ehi_ lı~:,tane i cilt !"Ü· liğinden mütekait ~~e~yn. ~Jınatı. 
l~ 1

• a 1
' ~ ' ara) a m~ 1~1 dürü Mehmet Fahrettin, temviz aza- dı, Muallım Mucahıt, İstanbul umu- tehassı~ı Cernt Kerım. 1\teşrutıyet memurluğundan mütekaıt :Fehmı. Da 

08k~ Te,·fık. a\~u~at. 1\!u~tafa l'luıı. sından .Mehmet Nazif, Edirncde zahi ~ meclisi azasrndan Necip, 1., banka-,muhtarı Alıdülkadir. Tütün in~i:-~~n rıca çimento fchrika .... ı miidürü Süley
tQı··iid~ır ~eza hukımı Lmın, Istanlllıl re tüccarı A"im, Vefa orta mektev ri- sı ~emurl'.lnndan Mehmet Eşref, B~- lstanlrnl bas miidürli Lütfü. Ha.lası •. ar man. Milli soför mektehi miidürü Meh 
lf lln ınhısnn ~~ık. mPmur!:ırın~a!ı yazi)e muallimi Süleyman Şe\·ket. De· ledı~·e hekımi ('(arlabaşı 114) İsmail Gazi mahall<' i muhtarı Nurettı~, Sa- met Ali. lfahriye hinbaşıhibndan mü 
ti'san Rıza, ~unı_1cı onl~ı muft•ttı~lı· ' nizlide aYu•rat 1\1. Şükrü, Ankarada Aptı, l\amerhatıın Ma. muhtarı Ah- bık maliy:: nıemurlanndan \eh hı. S~- tekait Nuri, Bahriye binba~ıhğından 
.\k erk~nr harbı;>:esındcn h!nbaşı Emı:ı· Talfıt o~lu l\Iu:,tafa, Bilecikte asma ~et Hüsnü, Bğl. belediye muha ·ehe· bık rnlilerden Hiileyman Nc(·nıi. Mu· mütekait ~ulhi, Bahriye yoklama nıü
&.ll~ıtden Zekı. sabı~. ~. ozga~ m.Pb u fidan!ığı ~i!tchas.sısr Hami, Anka~~ ~~nde Al~e!tin, . G .. saray Ji!'. muallimt! tekaicl!ni asl~e:iyeden Şerif, lstanh~ıl dürliiği.!nden !"'üte~:ıi~. ~.abri, l\filli)et 
itle hmet, İstanbul tutun ınhıc:.arı rnaanf emını AYnı, ArtYin ziraat nıu- ıınden ( eJal, Kal;>oncu muhtarı !\leh- umumı meclısı azasından Hafız Haıf. ~azetesı tahrır muduru Etem izzet, 
keı';Urlarrndan Arif Rüştü. Cebelibere dürü Em·er. Na·, Tdc arnkat Sanıi, ~~t Ref.ik, Galatasaray Jise ~i miidü- Tüccal' ~elfımi. !\Juallim Halit Fahri. (f .. r . f _ .· . . ) 
lfa •: fırkası idare azasından A. Nuğla Yali-ıi Cemal, .Akşehir kaymaka- ru Iı'~thı İsmail, Beyoğlu zükiir has· Sfras meb'usu r\ecmettin ~adık, ~İ~· .ut en sı)ı 1~ 1 çc,ırınız 
ıııll~dı, Adliy! ~eza ! teri tetkik me- mı S~nan, Edirnede diş doktoru Sait t~ne• •n<le eczacı ~f~~ta~~ Ham~i. Z~· ............................................................................................................ . 
aıı· larından Kerım, Konya erkek nıu- TeYfık. lstanhul lokantacılar cemiyeti hı!c n·sası U. katıbı Nızamettın Alı. ,.•• •• •• 
let~~ me.kteb! muallimlerinde~. Cel~ı ·· iki~ci reisi Cemal, Ayrnhkta Dr. f'azıl Bgl. llordüncü noter (İstiklal caddc:.i) •••• •• TEL G c;;1 A p N ~.l\ M E ·· ... 
.\nk~ Alı, _Nallı . hanlı A:hdulkadı.r, 1 Dogan ... Ank~r~ h1:1J,~ık fakültesi yar- 111111ıı11111_ıııı11ııı_ııı11111ıııı.•_ııı1111111111 , .. , .... ,. ~ 
l'ııtd ta malıye tahsıl şume!'!ı memurla- dımcı muderrısı Alı 1' uat. Ankarada Şemsettın, Sıvasta tuccar Hasan, ln- ...................... P.AR"if"'f;"~·~·:·i"ii3i';······~;·~i····İs~3ö 
ti ~.n Galip, Anadolu sigorta şirke· arnkat Cemal Demir Alp, .Ayvalık kay ~iltere, BeJcika Holanda ticaret mümes 
bo~ufettişi Aziz Melih, lstanbulda makamı ismet. Orduda Zeki Mahmut, si.li Faik Kurt oglu. lstanbulda mu- V A K 1 T Gazete5ine 
dıı/ fabrikası müdürü l\lahmut, Ka- Anta~.ra .ı·nhhat müdürü katibi Arif. kım Fazh, Bilecik valisi Şevki, lzmir lSTANBUL 
ıta.,0kde sabık icra memurlal'ından ('e- Seydışehır ceza h:1kimi Hasan Kemal, de Neş'et, sabık I\:arasi meh'usu Sürey- "CiTY LiGHT,, (Şehir ltıkları) 
l~ l> ~aya, Kocaeli maarif müdürii Fa Ulukışla belediye reisi Yakup, Aksa- ya, Nafia sular umum müdür muavini Charlie Chaplin'in 
Sait ogan, sabık Muş meb'usu Mahmut ray za~er !11ektebi muallimi Emin, Di· Vasfi, esbak Antalya meb'usu Fevzi namındaki son filmi, memleketinizde Cemal Ahmet 
lata' a~~eri ka~ipler~len m~tekait Mu~ ):~rhel'1r. z.ıraat ~üdüı·ü Ha.~i~, pahi- Ak~ara! mahkem! reisi S~dık~ ~ktıı::at ve Şürekasının "Opera film,, müessesesine terk ve 
llıllaİı·}uksek tıcaretı bahrıye mektebı , IJ)e m~.Iı ıdareleı umum muduru Na- vekaletı merkez tıcaret muşa.vırı l\leh-
'ad 1rnlerinden Niyazi Tevfik, Ada· zif, Turk tayyare cemiyeti reis mua- met Ali. Nısfet, Bozkırda Fahrettin, tevdi edildiğini arzederiz. Selam. 
~: 1'alat, tstanbulda doktor Hilmi, vini Ş~kr~. S:ı:ı Mahmut zade Ragıp, Yenişehirde Ismail Hakk1, lzmirde o- Les Artist es Associ es 
~llbıye hukuk müşaviri Emin Ali, h· sana;>:ı mufettı~ı Bu.rhanettin, Bahri- Peratör Bahtiyar. Kastamonu maadf 
~· '1lda üçüncü ceza azasından Hil· ye mıralayı mutekaıt Ali Rıza, Seyit- müdürü İsmail Kemal, Iktısat vekft·I 
'tııtı1ıı, Urfada MilJi gazete ~ahibi Kı1· gazi hükumet hekimi Sami. İstanbul Jeti mevaddı müşteile Md. Şevket Emin ··- --·--··---···-··-· .. ···--·-...................................................... . 

~~h.Ceyha.n fırka idare heyetinden meclisi ~mumi azasında~ Musta_fa Yah1Ankarada a,·ukat Hüse)in Fevzi, .Ad:ı· s 1 z LI K Nörasteni, 
~~lly ıın, Konya baro reisi Hilmi, ya, Fevzı Paşa zade Şakır Feyzı, Anka pazarı gazetesi tahrir müdürü Mehmet KAN 
''t) a .avukatlarından Fuat Naim, ra AnadoJ.u maarif kütüpanesi sahibi Emin. Adapazarında eczacr l\fehmr' zafiyet ve 
11.~~hır kaym.akamı. Naf!, Jzmirde Alt~et E.dıp. Istanbul~a vapur ~telye- .Asım, Antalyada Mehme_t Numan, W .. Chlorose 
ha~ t l\f. Şakı~.' .. D9·a~bekır m;rkcz l~n sahıbı H~san Sadı •.. ~.aı.~ayı Maa- r~n ka~·mal\amı Cenap, ~amsunda Şül, 
~I ..,.tı_ ~ıtkı, tutun ınhısarı tetkık he- dın bankası kontr~l muduru Ahmet ru Emın, Oı·duda n' ukat Hakkı ney. benıısızht ıcin yeg~nc deva bnl. ıhy~ edeu SIROP DES CHJENS PARIS 

eısı R~~· A~çl!!si~en Esat, ~nkarada _!uccar ' k~~yoncu ler._ _ En muntahip etibba tarafından tertip edilmı~tir. • • 

~ 'tefrika numarası: lO_l ___ Şaşahyor. - ~h suya ilk adımı atarken duyulan . üstünde sektlriyoruz. Ifaı J bağırıyor: düz cilt altındaki ada1elcrini~in :seri ha 
~rı "G . _ .• - Yıkana~ım 1!'ı? neden? şu titreyiş ne kadar hoştul'. Dipte gÜ· _ Bu, bomba atmağa benzemiyor reketlerile nice defalar henı muha!~· 
~rlk. arp c~pheaınde •. ,. muellfıı - C~nı~ ıst~dt de ondan... neş dalgaları gö~ülüyor •. liüçük dal~a değil mi'! . kal· bir ölün:ıden. kurtardım.~ ... Sen g~-

1'1arıa Remaıgue Mavı. goge hır nazar fırı~_tıyor: Jar berrak ,.e soguktur. Ürperme enı.e Cevap verıyorum: ziim. zulmetın sıyah perde ı .ıra ı~cla 
- Bır yıkanmak bana yuz marka ye kadar yükseliyor. lhtivatla ilel'li· _ Ne demek! ... Hiç arkamızda ft>c. bile nice dt'falar hcnı sıyanet ettın ... 

mal olacak. Ne ise ara sıra hamamlan- yor ,.e ellerimi ıslatmak için ('ğiliYo· hizat varken bu kadar r.abuk gidehili°r Sen kulağım. nice defolar ~uh~rehe
makta icap e_der ya_ı,.. rum. O vakit Jfarl arkamdan itiy.or. miydik? nin giirültüsii ıır:ıs_ın~.a ,,tehlıkemn ha-

Çahucak bırkaç çorek satın alıyor. Suya baş 3:;iağı dalı)orum. n~t Ü te Kari. \"olfu Sll) a fırlatarak dc,am na doğru yılan g_ıhı ~urunerek ynkhı-:-
Hareket ediyoru7:. Yolda Le~erhozenin düşüyoruz. yüzüyor, bağrıyor, dalı.}o- ediyor: tığını haber verdın .. A.yak .Pa.rmakları
evi yanından geçıyoruz. Zemın katmda ruı .• Şimdi artık su soğuk değil .. <Yittik! _ Bal>alık ! pala'."kanın, tüfeğin, çiz mı kımıldatıyorum. _Dızlerımı~ maLal 
!~i :>:eni mağaza açılmış. Levhal~rın !;C daha ziyade cfalıyoruz. Ifolları~rzrn melerin sıkleti bizi ağırlastırıyordıı. Jarını oynatıyorum. ~tey~ beı:ıye ):~v~ı_
uzerınde yaldızlı harflerle şu kehme- çırpıntısı altın ela dairevi dalga l:tr uzak Köprğin ;ırkasından su) a atılarnk !anıyorum. Sonra dıs!enm hır c:ore~ı 
ler okunuyor: laşırken billur halinde cesmeler fıs!,.ı . \üze yüze elbi elerim izin olduğu ) ere ısrı ırken gıcırdıyor. • azlar hı~ırdıyoı·, 

Artür Lederhoz~ rıyor. Dihe dalıy<ır. sonra :. tekl':tr yüzr. döniiyoruz. Köpeğin gözleri güliiyor, , küçük dalgal.a!· fıkı.~·d.~.ror, g~n~!\in mu 
. ihracat - ltlıalat w. • çıkarak ağzımızdaki suları püskiirtüyo kulakları arka ma yapışmıs, dili ~ar· aZT:am hayalı_ ıse butun muhıtı huzme 

Cıgara mağazası tamamen degı~mış. ruz. :r\ihayet biiyük ve ~eniş kulaçlarla kıyor. Kari ve ben nefes alarak ,.e ~ar lerıne garkeclıyor. 
Diyorum ki: sahil boyunca ) üzüyoruz. Sahilde h:ı·j kı sö~·fo:erek ı;:uyu püskürtiiyoruz. ~u ·· * * 

- Artürun işi yolunda:. taldık sakaikleri ,.e yabani gül funda- pırıldıy~r. güneşin zi)ası akıyor •. ada- Gi)indiğimiz zaman hemen hemen :ık 
Karl gülerek cevap verdı: lıkJan bizi seyrediyor. Biz ise bir bt•y-1 lelerimiz muntazaman hareket edıyor. şamdır. Çıkıyoruz. Gece ile gündüz a-
- Ne dersin ya! .. Şimdi karısına hi gir sürüsünün e:-mcr ve parlak hir tc.ISonra bir ı-öğiitlük altına uzanaıak rasında zamanın muallCtkla durduğu 

l{ tap ederken madamdan aşağı laf kul- ke teşkil ederek otladığı uzaktaki <:ayrr çöreklerimizi Ji.ro~~z. Ben güne::_e ~ar- an~ır. Biraz ~onra akşam hüküm siir· 
~ıJlan1ıı . _ )anmıyor. lara doğru seğirtiyoruz. Oraya ,-arm.l şı bir tarafa ,.e dıgcr tarafa donııvo- mege ha!'hyacakt1r. 
>a~tı ettiı:n.}~~!nd~ Kari Brög.~re .te- Sokakları ,.e ev.leri .~er.ide ~ırakıy~: ca. ~udan çıkıyor ve güneş , ücutleri- ı um. lçimd~n ~üşü~.üyorum: . • . K~rl birdenbire durarak hana neh-
~~cleh bir ınukuz. §ışe .. kon):ak uzerme ~~.z. !~maktan serın r~~zgar e~ıy?r; ~~ mızı kurutuncıya kadar biribirimizi - Ey ~z!z rncudum sen benı_m .Hg:l rı.n hır noUasmı isaret ediyor. Birkar 

'l'o kazanae ~Hle ~osterıyor ve mes g~~l~rın yaprakları kul rengı bır .. gu. kovah.rarak koşuyoruz. ne \'e en ıyı arkadasımsın .. nenı şı!11d_ı· y~z metre me~afecle bir gölge suya gi\· 
....., t'lıın ki. agı mık tarı anlatıyor. muşu de parlıyor. So; unacak muncı- BacaJ,larımıza sarılan ve vücudümii ye kadar kaç defa kurtardın! Ilenı lııç dı .. Ilir kadın. 

>ıı.t Su haİd .. sip bir mevki scçiroruz. Gömleği· ze hatan otlar ara~rnda dört nal gidi bir vakitte bırakmadın ruhum en hii- o kadar uzaktadır k' ,..2 .. t f ·'k , 
" Geı de ! bkugunlük işin bitmiş sa mi ~ıkarclığım sırada vücudümü bir yoruz. Sonra ) a~~• çakıllar aramağ:ı yiik ha' flnrla titrediği mrada sen ha- dilmiyoı l\u.;;ral ,.e 

1 ~ u b~. e .. ~ 1 t 
"

1 analım.. ürpPrti kaplıyor. · koyuluyoruz. nu çakılları nehrin su)ujlfüs çaresini gösterdin. Ya siz kollarımj · tJli~'::ıed~~. 'ucu " 



~ 6 - \!AKIT 7 NiSAN 1931 
Doktor Fe.rti Ahmet, ltha la t günıı ü-1 g,·kaf müclüriveti memurJ~rından Alı
ğü manifesto memuru ~achk. ldman l met. Mahruk~t taciri Şnkir, İstanbul 
klübü umumi kaptanı ::\'uri, İlk mck-' meıı·u~u Ziyaettin. btanhul umum t 
tep müdürlerinden Zihni, Mütekait mecl i~ i azasından Tedik Amir, Tılı hı 
hahri>e binbaşr~r l\:lzım, li:adı l\Jehmct adli müdürü Dr. Halit, Mahrukat ta 
Ef. mahallesi birinci muhtarı Şcl'kct ciri , ' uri , ııa,·agazı şirketi memur!a
Deniz muha~ehe~inde ),fit iµ Zihni . 1\hı nndan Osman, Fı rıncı Mehmet Emin , 
allim Remzi. Doktor Cela l, Camii- .\filli s araylar idaresi muha!'ihi ~ıu~
kehir bi~inci .muhtarı l\~mal, I\:abzı- ı tara,. E_mlf~~ komisyoncuı-ıu .Mehmet 
mal Bekır. Sanda lcılar ıdare memuru zmı. O ... kuclar 1.rz san'at mektebi mu 
Sabri, ~ekerci Ha sa n. Ticııretle mit':· allimi Kıizım Zafer, llarngazı "irke!i 
gul Bila l, Arnkat Sami, Arnkat Hu· memurlarından Hayri, Rüsumat me
lüsi, Muhasebei hu susiye müfetti~i Na murlarından Fuat, Doktor müderri~ 
im, Yahya füihya ma hallesi ikinci muh Etem Akif, J\hıhasebei hu!llusive ~abık 
tan .Mahmut, Şoför mektebi muhasebe mlidUı·ii Cemal, :hukılt Abdülkadir! 
memuru J."ehmi, Deniz fabrikaları nııı Ziya, Doktoı· tebhirhaneler müdürii 

r Devlet Demiryolları ilanlar. l 

Ankara istasyon büfesi 
kiraya veriliyor 

Devlet demiryolları umumi 
idaresinden: 

hasebe kfıtibi Ragı p, Liman :-:irketin<le \li Hıza, Maliye tahakkuk memuru Ankara istasyon büfesi 
memur Cavit, Elektril~ ~irketi fen me- ~e\'ket. Eczacı Nail Halit, Edebiyat 

1 ı\tlayıs 
murJarından Ekrem, 'fiiliin inhisar fnkiiltesi bas katibi Sıtkr, Ziraatrr Ua 931 ta.- z•hı•n Jen ı·ıı·baren 
idf}re.5inde memur Zckerina. Giimrük vut, A' ukat Ahmet Arif. lnönü ~ehil' ı aı iki sene 

arttırma usu/ite · 
komis yonrnsu Faruk. Elektrik ~irl,e· yatı mektebi müdürii Nuri. Is bankR~r 
ti memurlarından Lem'i, Da mga mat- Hznedaı-lanndan Faik, Mira.lay mlite . müddetle Ve QCJk 
baası mennırlanndan Mahir, Osmanh kaidi Osman Şekip, Darülaceze. miidii· I t 

bankn~ı tahriratı ecnehiye müdi.iı-i.i Mü rü Cemil, Ameli hayat melitebi müdiı· kz•T Q uQ Verı·ıecektı•r. 
nUr Nigar. So~uk ham deposu memu- rü Mustafa Zeki, İstanbul defterdan T 
ru Nuri, Siiruri mahalles i muhtarı ~efik. l\luallim ve muharrir !)eref, 
:Mehmet Ali. Kaptan mahallesinde l"tanbul umumi mecli i bas k:ttibi Züh Şartnamesi Ankarada 
tüttar Mazhar, Ka ptan mahallesinde tü, Binba~ı mütekaidi muallim Cavit, 

idare 
hirinci muht:ır Osma n, 110 ta ,.e tel- Sigorta möfetth;i Canip, Doktor göı •ı LJ d K • 
graf memurlarından Nida. Sc:yrise- mütehassı:sıSalihSait, Dahiliyemütc- VezneSl e nay arpaşa Ve aySeTl 
fain idare i cerrahı Aşir. J .. imon tiic- has~ısı Emin Şilkl'ü, Galata gümrü~U 
carı Mehmet. }fahriye mütekaidi ifa· haş katibi Muhittin, Rıhtım şirketi mu işletme müfettişlikle1 i Vezneler in
run, Arabacılar idare memuru B el.ir. ha~iplerinden Abdullah, Tuhafiye t:ı-
Bahriye Iev.ızım ambarında memur ciri M. oğlu SaULlıattin, Baytar mekte d b • J • / • J / k 
İbrahim. Bahri.re lıinhaşıhğından mü- hi fdisi muallimlerinden Salih Zeld, e lTeT ITQ tat Q SQfl fflQ f aaır • 
tekait Hidayet. Telgraf memurların İstanbul icra reh,i Suat, Mu allim Fa. 
dan Hüseyin. 'fram\a)' ı,ontrol memu ik. :Js inci mektep ba~ muallimi Ali Ttılip olanla1 ın ihale günü olan 
ro Mehmet Ali, Milliyet gazetesinde Rıza, Kapıcılar cemiyeti katibi umu-

mürettip Sezai. Galatasaray lise~inde misi Fehmi, Doktor Emrazı dahiliye 2 7 nl·San 931 pa%QTieSl• gÜnu•• Saat 
mutemet Kiız m Dey1erdir. mlitelıassrsı Salahattin, Belediye sulh 

GALA1'ADA .";iUbe~i müdürü HU~nii, l\!iltekait sii-
Kayıkçı, Ma\•unacılar cemiyeti k:l- rari mirlivası Emin Paşa, İstanbul on beşt•~ Ankarada 

tibf umumisi Abdurrahman Ali, Na- icra daire~i muavinlerinden l\fünür. 
fia. mektebi memurlarmdan Abdurrah- .Maliye memurlarından Suphi, Baytaı· de mu••za~ede 
man Hulki, :Marnacı Ahmet. oğlu Nevzat. Hukuk fakültesi mezunların · .T 
Mehmet, Tüccar Alaettin, Tüccar A- dan Nezih Reşit, Polis komiserlerinden 
Ji Hayri, Ilozöyük kereste fabrikası Aziz, tık tedrisat müfettişi Siileymarı mı·syonun JQ 
müefi!Siı:ılerinden Ali, Galata mekt~p Edip, 1'üccar miiteahhit M. oğlu Nu- a~ 
baş mualHmi Ali Rız<l, Emelcyemeı ri, Maarif sıhhiye müfettişi Halil, •/ " J 
muhtarı Celal, Deniz amele cemiyeti Şirketi Hayriye meclisi idare azasın- f Qn 0 UnU r • 

ve 
hazır 

Umumi idare
münakasa 

' 
ko-

bulunmalarl 

azası Cemal, Amele cemiyeti reisi E- dan Şevket, Sıhhye müdürü Ali Rıza, 
min. Polis ser komis<>ri EM·er, Dok- 26 ıncı mektep baş muallimi Recep Nu- Devlet deınir yollan ıznnın1i idaresinden: 
tor Salih, Srhhi~·e müdürii Galip Ata, ri, "Darülfünün sicil mümeyyizi Şev-
Tüctar muhnı;;ibi Galip. 'l'üctar ket. Gümrük bas kitabetinden mütek:ı Haydarpaşa, Derince, İzmit, iatasyonlarile bunların arasındakı 
Gani. Mavnacılar ~irketi vezne- it Şerefettin, F'~nerbahçe klüp kapta- istasyonlara yapılacak tuğla ve kiremit nakliyatmdan asgari 200 
dan Hacı Hüseyin o~·lu Ömer. Mütc- nı Zeki, Avukat Sadettin Ferit. Sa- kilometre ücreti ahnmak suretile ve 1 sene müddetle yüz.de 40 
kait mirnlay Htılil Rüştii, 1'üccaı- H;l- nayi ve Maadin bankası mitdifrü umu- tenzilat yapılacaktır. "Bu gün mer'i tarife üzerinden.,. Fazla tafsıJa t 
kait miralar Hayri Rüştü, 'fticcar Wi mi muavini Ali Sami, Muallim muhar· iırin istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 
lis Tüccar Ha!'lftD, ln.aatı hahri)e rir Refik Necdet. Binbaşı mtlte- "' . 
mü~ahh~i Ha~nn. ~ld~. ~ü~7cl kaidi Eskı~mfederasyonu ui~ ~uat:;M~a~l~~:e~m~e:m:u:r:ı~a:n~n~d~a~n~S~ü~ca~ı~·.~u~~~k~u~·-~~,~~~~.~~~~~~.~~~,= 
zade mt~htarı .. Ilayrı. ·· ' e~ıcamı muhla .\~:ukat. Arı~ :-Sırrı. Hukuk fal\ült~ı dar tramvaylan müdürü :Necmettin Polıa Haberlerı 
rı Hayrı, Tuccar .. Hu~eyı~, . Halıkaııe muderr~~le~ınde':'. Me~dul~, Muharrır Sahir. Maliye memurlarından RüjilÜ, • • . . . 
memurlarından Huı::eyın Şefık, Bo~a Haha Kamıl, l\lutekaıt bınbaşı Osman ti ·k""d· . k a . d \l" p r . Şehrınıızde hon1ünıstlerın 
tüccıırı lshak, Se~Tisefain mecliııi i<l:ı. l<ıtanhuı meh'usu Tevfik Kamil, Bak- .. ~- u .:11 az ··J~z~e _ar~ .ı 1

• •• 0 ıı:. J • • ' 

re a:o:asındaJ1 Hüsamettin. Arapeamli J,at Ahmet, Evkaf memuı-larındau u~~·n.cu şube ~u. u~u l~~·ın_ı'-ı Ü:kudar . tahrık:ıtı 
nıuhtan 1 mail Hakkı, Muhtar J..,mRil Osman Sun, Rüsumat kimyageri Meh a. ı) e memur aı ın an ut~ı ' essam Bir iki .... nndenberi ebrimizde 
Httkkı, Mii~kirat muhafaza miidürü met, P·•ktor asistan Abdülkadir l;ı. Cevat, MUtekaıt ,·eznedar Cevdet Jıı;. 6: . . f. A 

lsmafJ Hakkı. Seyrisefain levazım met. Elektrik şirketi ~erıerinden J<'a- t~_nbul be~ediye memuru Zlv.er, _Kadı- g~ne f<:o~unıstlık tahrıkah b:\.~ 
miidürü izzettin. Bomonti memurin tin Te\-·fik. .Eczacı Süleyman Receıı, koy beledıye nznedarı Bedn, 'fıcaret gostermıştır. Her sene Mayıs 
müdilrü Kamil. Ma' nacı füılafat oğ. ı Fırıncı Ali. Beykoz fabrikaları idaı e ,.e S. bankasr veznedan İsmail Hakkı, arefesinde başlı yan ve uyanık 
ı~ Mehm~t, Tiic~.a~~~-n !Glıım. l'?· '!11üdürü. N~fiz, . Seyı·isefain kamanı, Asker mütekai~! H!lc~ Esnahatun !11uh bulunan zabıtamızın aldığı ted· 
lıs beşincı sube muduru Kenan, Polıs ıaşe daıreı-ı ~fı Muzaffer. İstanbul tarı Mehmet. liskildar tram,·ay 1:;1ırke- birlerle derhal önüne geçilmekte 
ü~üncü Mube müdürü J\erim, Gazete- numrif miidürii Haydar, Milliyet ga· ti müdürii Mahmut Sadrettin. Halı- 1 b t h "k •t b d h 
ci Mekki Sait, Kayrk~ı :\la,·nacıhJ.r zeteıoıi muhasebecisi Ali Saip, Hali<; cıoğlu lisesi fen memuru Emiu, Tıthr o.an u a n 8 a u sene a .• 
cemiyeti reb:ıi ltehmet Ali. Jln·dııvat :;irkeU kontrol müdürü lhsı.ın, Emni- adil reis muavini doktor Fahri Can. e~kenden batlanmıştır. Sebebı
tüccar Mehmet, l\1üderb Mehmet 'l'ev- .)et sandığı veznedarı Dursun, Müte- f-!abık maliye veznedarlarından Cemil, tun de. yakında yapılacak olan 
!ik• Tüccar !\.[~~met Yusur . . Mi~te~a- kait y~z~aşı Sabri, Nest~le _siit şirketi Kaptan Ahmet, Ticareti bahriye mü· meb'us intihabı olduğu anlaşıl
ıt Must~f~.. 1 uccRr ~in tata ,~ezıh: muha~ıhı ~uammer, 22 m~ı mekt~? dürü Zeki, Beyoğlu üçüncü noteri Ser- maktadır. 
Zabıt katıbı ~ıu~tafa Sıtk•, 'I ıcarctı muallımlennden Etem, Bınba~r mu- vet Yesari Belediye hazinei evrlk ·e· C-b l"d H d b 11 · d 
b:ıh_riye mi_idür .mua,·i~i .Müfit, .. Tütiı_n tekai~i tücc~r Osm~n ~akkı, . Baro fi Şiikrü, 'Beyoğlu altıncı iıoteı~i ılfı· 1 a 1 e ay ar ma a esın e 
fnhısarı mımarı ubesınde muhendısl ha!'I katiplerınden mutekaıt lsmaıl Hak .1 S hh" .. ..d .... d kt ffk sokaklara ahlan beyannamelerde 
~aci, Eczacı kimya~er Nail. Doktor kr: 22 inci mektep baş muallimi Nail~ mı t' H 1 1 !"uzAe _mku tml\·ul 

1
°t oMr riı f. intihaptan bahsedilmekte ko· 

N ti E N" tt· K"t" O F k f 1 d M h t S d 1 me amanı, 'u a ac, aa , eca • ezacı • ızame m. a ıp s i ,v · :ı memur arın an e me a ı '• •. , tt' . Ş f"k f ' I üda. k· k münist namizetlere rey verilmesi 
ınan, 1'üccard:ın Omer, Deniz amele Ziraatçı Rüştü., Defterdarlık tetkik mu e . ışı e 1

• •. .~ ~ . 
1 .ıyma a~tı . . 

cemiyeti azası Ömer, Muhasip remd. memuru Nuri. Etfal hastanesi baş ·~~e~tın! Tabıbı l\luYel1ıt, n.~kto~ ~lus tavsıye ?l?nma.kt~ ve. bır takı_m 
M_~is~!rat .inhisarında Rüştii. l\luallim l ııe~imi Rifat Hamdi. tik mektep mu- nu ~akır. Eczeh~neler m_uf~tt~~~ .~s- namzet ısımlerı zıkredılmektedır. 
Ruştu, Tüccar Sadullah Tüctar Su· allımlerinden Hasan Fehmi, lstanbul mahıl Hakkı, Rusumat müdurlugun- Bu namzetleri de komünist-
at Kara O man, ln~aat; bahriye mü- telgraf müdürü Sami, Mütekait alay den mütekait Şefik, Eytam müdür 
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o Bulmaca o 

teahhidi Süleyman ~aim, Galata ha- emini Ali Rıza Beylerdir. muavini Nazmi, MuaJlim Kadri, Tıı> likten mahküm olup bapisanede 
mallar grupu amiri Şakir, Tüccar Şr A}:tNAVUTKÖY NAHlYESlNDE fakültesi müderrislerinden lsmail Hah bulunanlar teşkil etmektedir. DfJnkil bulmacamızın hlJ 
rif. .Mavnacı ~işman oğlu Mehmet, İstanbul meb'ueu Edip Servet, Tay- kı, Rüsumat memurlarından Enver, Polis, beyannameleri elde et- ledılmı~ ~ekli 
,. • • ·ı cı C'ı"şm ,. M t r ,,. . k .. d ... ·· F.k .· R b .... ı·. 1 dun N h•t 11.M) ·-~"'""''"'u~ı· .... ııa• ııııı ı ıı ı ıtııırı1111111Tıı• ı11a\n , ç an _o gu.. u~ a a, ı.7.e yare ~uyan ~su m~ uıu •ı ~ı.. o .. er· 1ua t)'~. ~e~ur a~111 .... .• a ı, ıue\ -·""'"""""""'"""'"'""""'"""'""'"""' .. "'"" '"";'""'"""'ııı'""'""'""""'"'' • h'-'k b l 
memuru Şucaattın Mutekaıt TeYfık, ı,olleJ mualhmlerınden Hulusı Huse- tep muduru Bekır, Rusumat memur- !arından Behçet Beylerdır. mış ta ıı;ı. ata a~ amıştır. 
:Mu~Jli~ ?;'e~fi~ Ömer, ~~vna~ıla~· ~ir ) !n, Darülaceze. ser tabibi TeYfik ı~· Jarından Celal. Belediye doktorların- · KISIK~! -~~HIY~Sl~D~~ lzmir gazetelerinde okundu" 
ketı muduru l akup, Tutun ınhı~arr kıf. Sabık beledıye azasından Sala- dan doktor Talat Hattat lsmall Hak- Mektep muduru Cemıl, l.iskudar "" f 0 ö 0 d d ef 
sabık mecli i idare azasından Yusuf hattin, Liman şirketi su şubesi müdü· kr, Avukat Nur~ttin, Müderris dok- ıa. muhamminleı-inden Sait, Beledi) e a g re, ra a a aynı sur 
MUniir. Kfltip Zeki Beylerdir. rü Mahmut, Tüccar Hasan Vasfi, tor Hulôsi, Muallim \"eysi, Sabık ma- bah~eler memurlarından Mehmet Ali. beyannameler dağıclılmış ve ~ 

BEYOGLU HASKÖY 'fiiccar Macit, Kulak boğaz burun nıii Jiye memuı-lanndan Ahmet Reşit, Bi· Zürradan Haydar. ~abık lstanlıul münist muharriki olarak m-
.N.AH1YES1NDE tehassısı Haydar lbrahim, Mahkemti marhane sabık müdürü. Tevfik, De- meb'usu Hacı Arif, Mütekakit kayma- • . ı 

Sabık meclisi Yila~·et azasından l\lus- temyiz sabık birinci reisi Ömer Lütfü, nizli sabık meb'usu Sadık, Te,·aşi Ha- kam Muhittin. Zürradan Ahmet Pch· kum. bulu~an~ar~ rey verılro 
tafa •• Tüc_car ~smaıl, '~'~ccar Nurd· Esnaf cemiyetleri baş mürakıbı Kadı-i, ~mn ağa birinci muhtarı .l\'evzat, E\·kaf livan. l\~ahkeme başkatibi l\laci~, ll~ı- avsıye edılmışlır. 
Askerı miltekaıtlerden Zıya, Maliye Banka<'ı Münif. A,·ukat Mehmet F,. müdürlüğünden mütelrnit Ramiz Zat dut sıhhıye memurlarından muteka ı t Alaca}· yüzünden 
tin, Askeri ~~tekaitlerd.en Al'ni, min, Bahriye mütekaidi Nurett~n. Sa- maaşları memurlarından Mustal;, Kol Nur!, Zürradan Dudulluda Hamit Bey- ' \ . . '"'.ıır 
m~tnurlarından Zıya •. :'\fnlı~·.e memur. bık belediye memurlarından Latıf. Ha- ordu levazım rh·asetinden mütekait lerdır. _ . Yalovaya cıvar Hıdayet çı I 
Jar!ndan Recai. Eml:~k kom.ı~yoncu ... u ,·~gazı ~irketi mem~rlanndan . Emin ~tüniir, Ü!Skiidar et nakliyat memuru Il~\ LEH.BEYi N AHl~'E.~~;' Dg ğinde çal ışan Bulgaristan mub' 
.Adıl, lstanbul umumı medısı azasın- 1 ıcarel odasr ~eflerınden Şekıp, J(o. Nuri lstanbul hapisanesi rnüdürii Hısar daıresı ~abık muduru IIasıJI. 1 . d .b h" • 1 Ade~ 
dan Ahmet n. (Kara J\fuı-tafa Z.). Hay. berkollej mualilmlerinden Şükrü Be}· B h' 

1
. b k ild"". . .· . y S. Şeker !3irketi veznedarı Baha , l s ta n erın en ı ra ım og u J' 

,·an borsaeu M. t. reisj .\li Ridvan. Me· !erdir. . ar~·· . ş 1a~ a~ı im ~~~mua';~ı U· bul Umumi meclisi azasından Nazmi.
1 
hemşehris i Etem oğlu Ah11' ·ıe 

murini maliyeden Yu~uf, Devlet mııt· PSKlJDAR - MERKEZ su ~ı}a, 5 an u ut 1 mec 18 aza- Mütekait Ym:mf, Mütekait Abdürmh· . . iti ı 
baası muhasebeci~i Bahattin. Gümriik KAZASl:SDA sr~ld~n -~a~ım ı::_aı;;a. k~t.!nbu~~~:a ~n! man Naci, .Mektt.'p rnüdlirü Adil. Ri i· bır atacak mesclesmden ba ,ı 
memurlarından Nazif, Seyrbefain l:'ltanbul bel~di~·e reis muavini Şe- ~~in~ r~ekı~'· t"a_ym~·teka"d· A~aıd~ sumat beş memuru Mahmut, Ilele<!i- yaralamıştır. Ahmet bir -'11, 
de kontrol Yusuf. ~lezbaha muhasehe· rif. İstanbul umumi meclisi azasından ! )" us: ait·· ıo a{1 m~url~r:ndan ~·! ye memuru Esat, Miicldeiumumi K<·· sonra ölmüştür Katil yak,JJ 
cisl th. an, Belediye <'ar ı memurhı · , . ehhi. İstanbul umumi meclisi azasın 1~re 0 .. ~;~ma :.'rrye müd""rü ffİ nan Yağ tüccarı H. Tahsin. Serezli l"e • 
rın<lan • •an, Beyazıt belediyeci ntf.'· ela n <'aacı Celal, lstanbul umumi m0 c [ a.' , .anı .~un . . ~ ~ 1: l za~ 1 rit, Beyazıt meb'usu İhsan, 1\lütel,a- rnıştır. 
murlarından Nurettin. ~fey,·aho!"ta lb i azll.!>ından ll\'Ukat lsmail :,e, ket,

1 
nu, fapu mufettışı ga '· maa.~- it Arif Paşa, MuaJilm .\li Fevzi, A- J>" h f J <l" 1e' 

tüctar Ata, Do'<' On ant lıank memlır Belediye ser katibi Mahmut Celll, Xi- ları menturlanndan İsmail Şe,·kl, Mu· ı nıkat H. Hilmi. Ticareti bahriye mu:ı- .>lr sa tc )er ıye n 
Jarından Sait, ·.\luh~~ebei lıtı"U"'i~ ·e 1 1<fth memuru Ali Rıza, A\·ukat Muhar-j tek~it _nüfus _mc~_urlan~dan _Is· meıat rnemuru Salahattin, Posta nak nuıru tutuldu _...., 
Htıseyin HüsnU, 8üt1iıc<' mahalle~i · rt•m • aili, .,M~~ekait kaymakam tsma- ı ~aıt Arıf, Maaı:ıf mufe~tişı umumıle-

1 
liyat lıaşmemuru Mustafa, ~iı-kı> t i ıou.-

ikind muhtarı Ahdull:ıh, ~liitekaidini 1 il flal\kı, 1 skudar ~ut.h hfıkimi Şal\ir, ı rınden Hasan .. ~lı~ Maliye ~lemurlamr 1 Hayriye kontrol müdil~ii Necati. İ<·~ · Kendisine belediye J!leıet~e 
askeriyeden Azmi, Gi.imrük mim ra la- llül'.'umat Hıneda~ı Akıt. Komi:o;yonrnf dan Hasan, -~ s~.Udar _tram\lıy memur-1 diye muhtarı H iisnii. l\lüteahhit J\tü- siisü vererek muhtelif seoıt ~ti 
rından Aziz, na!-:ıpla,. i rı,<'t ı ida ı e \ "n hdef, ;\fühcndıs İhsan, Tüctarda n larrndan t-Jusn u, Oktro\·a murakılır nü r, Baro ba~ kft tibi E;;oref. Hakka 1 1'"' 
heyeti azasından _~uri.' T_i_caret. nci ı~3ı Turan, Ba~ı Heı;;na~atun_ mahaııe~ı .!'i'~ri, ~~!'ita memul"!armdaı,t M~mtn. j l~mail, lise mUdlirJerin~e~ Salih .\ . sal1te makbuz ile esnaftaP 5111 

memurlarından !\ecatı, Muhendı ... Şış· muhtarı Alı, Doktm 8ıpkatullah. Ma- Dıs tabıbı Behzat. ~am!';on dtmır :rnl- ı nf, 1stanbul umumi mech~ı azasınd an tahlisine teşebbüs edeP ~,, 
lide O!i\man Vehhi Berlerdir. ı tire murakıplarından Mehmet. t ... t:ın lan muha.:;ebeci~j ~alilhattin. Sıhhiye Saliıhattin. Doktor Sabri. 1\1uallim j ıhsan namında bir sabıka '• Y' 
BEŞiKTAŞ MERKEZ KAZASl~D.\ hul meh'u~u Hamdi. ~elmenağa muit- memurlarından Hü!"eyin. Maliye me-

1
Nedim, Burhaniye muhtarı Sa mi ne~ . . . tir· 4 

Bursa meb'usu hakterlyoloğ Refik, tan Hilmi, müteahhit Mehmet Ali, nrnrlarmdan Refik. Rüımmat memur- Jerdir. ı !anarak adlıyeye verıhnıf ..,... 

SUDOL Mide ağrısına. Yanmasını, 
Gazini ve Kaynamasını 

hemen keser 

asa . e s • e ·dıt 

1 PULMOL • 
Öksürük, Nelİe ve G

1
.1 

Ge..,iren kıymet 1 

bir şuruptur 
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Gençik ve Çocuk 
ikbaat kuponu 

7 Nisan 1931 

Spor Haberleri 

Sporculannıız yarın 
geliyor 

Türk iye idman cemi~ etle ri irtifakı 

lstanbul mınta~a ı m ~.etin den: 
Jzmire giden futbolcularımız 8 

nisan 931 çarşamba günü saat 
on birde Ankara vapuru iJe ge
leceklerdir. 

Mıotakamıza iki galibiyet ka
zandıran arkadaşlarımızı istikbal 
etmek üzere mıntaka hey' etleri 
rüesa ve azasile diğer klüp 
mensuplarının Galata rıhtımında 
hazır bulunmaları rica olunur. 

in~ilterede lik maçfan 
Londra, 5 (A. A) - Birinci kU· 

me futboJ Jik maçları neticesi 
şudur: Arsenal·Chelsea 2-1, Bol· 
ton-Birmingham 2-0, Bl~ckbum-
Newustle 1-0, Derby-Middlesb· 
rough 2-1, Leeds-Grimsby bera
bere kalmıştır. Huddersfield-Man· 
cbeıter l·O, Potsmouth-Aston· 
Villa 5·0, Scheffield·United Li
verpool 4-1, Ma nchester-United 
Sunderland 2-1 
Yunanistan<la şa111piyon-

l11k nıüsahakaforı 
Atina, 5 (A.A) - Yunan fut

bol takımları arasında şampiyon· 
luk müsabakalarına bugün de
Yam edilm'ştır. Seliniğin Ariı 
takımile Atinanın Apollon takımı 
birer sayı ile berab~re kalmış
lardır. 

Bu müsabakada Şeref Bey 
hakemlik etmiş ve fevkalade gü· 
zil bir intiba bırakmıştır. 

Sefanı k t e fut hol uıa~lnrı 
Se!anik, (A.A) - Bugim ya· 

pılan futbol maçlarmda Trakv:t 
takımı Pirenin Atmikon takımını 
bire karşı 2 sayı ile mağlup et· 
nı iştir. 

Cuma günü maç yapmak üzre 
SeJAniğe gelecek olan Bulgar 
takımının perşeml,e günü muva· 
&aletine inti1ar .-rl ilmektedir. 

Ro ı11eıı d~ı u ıfununluJan 
Bugün Romanya vapurilc şeh

tiıniıe 70 Romen darülfünun ta
lebesi gelecektir. Talebeler is
tanbulda bir hafta kalacaklar, 
bu mDddet zarfında İstanbul 
~arli)filnun talebesinin müsafiri 
uulunacaklardır. 

ILAN 
Y cnikapr, Ahırkapı iskelesinde 

"1aıbut 830 kılo meşe kömUrile 
6 .. k. d .. ~e ı meıe o ununa aıt müza-
)cde müddeti 9-4-931 perşembe 
~i.i~Une kadar temdit edilmiştir. 

0 
•lıplerin yevmi mezkurda saat 

d! ~u~ukta Defterdarlık binasın· 
ltr~ı ıhale komisyonuna gelme· 

ı. 

.....____~~~~~~~---
41 at b a an uza gelen eserler: 

Röneıantı 
~hıellıfi • 

I" Kont dö Gobino 
ltıiJ.:;; sız akademisi tarafındın ' 'Borden,, 

:ıtını ııl mış olan bu kı) mctt:ır ki rap: 

tararınSudi kitapaneıi 
YıfaJık dan tabolunmu~ tur. 413 bü,ük ~ı 

bu eserin fiyao "~,, liradır. 

BAKTER l'ı OLOG ---
8 Dr. lhaan Sam• 

tTnı •~terfyo)ojl lab oratuvarı 
k'~:ırı~~ kan tahlil~tı. Fı ergi nokıai 

lltcy, an ( \\ ııhcrman teamulü) kan 
ftlıkl aı sa~ ıl ma~ı tılo 'e ı·ıcma h:ıs
~ ltı tC•h . !d 1ıt.raı • ··ı.. ı ar. ball!aın, cer ah:ıci 
~Opı h 

1 'c sn t :ıhlıl~tı. C icra m ı.ro~· 
'tıikıerıusu 1 a ,ılar icııhttırı !\anın Ore 
tion ıunın tayini ve kanın sed·mantı· D ratı. 
~ '''•ıH oJ 

o ı 89 'funda L ultuı '\lahmut türbe ~i 
cı efon fs. 20981 

intihabı meb'usan heyeti teftişiye riyasetinden: 
1-Müntehibi sani intihabı 8 nisan 931 çarşamba saat 7 de başlıya

cak 10 nisan 931 cuma saat on sekiz buçukta bitecektir, aradaki gün
lerde bu saatler dahilinde rey atılacaktır. 
2-Sandık mevkilerile hangi mahalle müntehiplerinin hangi sandığa 

rey atacakları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Bakırköy Kazası 
Sandık yen 
Bakırköy İstasyonu karşısında 

mahalli mahsus. 

H~y ,· pı· ec·pk nıa lwllrhır 
Kartaltepe, Osmaniye 

Zeytinlik, Cevizlik 

Sandık yeri 
Osmaniye, Mecidiye heyeti ihti

yariye odası 
Zühtü Paşa heyeti ihtiyariye o

dası 

Rev verecf•k mahalleler 
Osmaniye, Mecidiye 

Zühtü Paşa, Tuğlacı 

İstasyonda mahalli mahsusta 
İstasyonda mahall mahıus 
İstasyonda mahall mahsus 

SandıkDolaşacak 1 

Yeni mahalle Sakızağacı 
Yefil köy 1 
Safra, Kalitarya, Halkalı, Çek· 

Eminönü 
Snnrlı k '"~:ıı 

Kazası 

Rev ,·r.rPrf'k mnlınllr1er 
Şeyh Mehmet Geylani, Çelebi 
oğlu Alaettin 

Beyoğlu 
Sandık yt>r ı 

Hasköy İskele gazinosu 
Halıcıoğlu meydanı 
Camii Kebir avluıunda 
Sahaf Muhittin camii yanında 

Zincirli kuyu camii avlusunda 

Yahya Ki.hya camii avlusunda 
Arap ca.mii avluıunda 
İnönü alhn bakkal muhtarlık 

binasında 
Kılıç Ali Pafa camii 
Nuıratiye camii 
Molla Çelebi camii 
Firuzağa camii 
Kemanket camii 
Kuledibi 

Kalyon~u belediye mevkii 
Ağa camii 

Kamer hatun camii 
Dolapdere belecHye hekimi mev

kii 
Ayaspaşa camii 
Kasımpa§a caddesi hilal gazino

su 
Osman bey ve eczahane civarı 

Şitli karakolu 

mece, Anbarlr, Aınindos, Firuz 
Ayapa, Nifos, Mahmut bey Yeni 
Bosaa 
Çift Burgaz, Vidos, Litros ·A
vas 

Kazası 
Re'' ,.e .. rcek uıalwllelcr 

Keçeci Piri 
Sütlüce Piri Pafa 
Camii Kebir Bedrettin 
Hacı Hüsrev, Hacı Ahmet 
Küçük Piyade, Kaptan Kadı 
Mehmet 
Yahya Kahya, Süruri 
Arap camii, Emekyemez 
Pangaltı, İnönü 

Hacı Mimi, Tum Tum 
Pürteliı, Kılıç Ali Paşa 
Ömer Avni 
Firuzağa, Cihangir 
Kemanka,, Yeni cami 

. Bereket zade, Şankulu, Müey-
yıt 

Asmalı Meaçit, Kalyoncu Çukur 
Kuloğlu, Katip Mustafa Çelebi 
Hüseyin ağa, Şehit Muhtar B. 
Kamer Hatun, Bostan 
Kocatepe, Bülbul, Yenişehir 

Gümütsuyu 
Bozkurt, Duatepe, Eski§ehir 

Meıı·utiyet, Halaskar Gazi, Har
biye 
Şişli, Cümhuriyet. Muradive Ka 
ğıtane, Mecidiye 

Beşiktaş Kazası 
Sandık ~ PIJ 

Teşvikiye camii methalinde hu· 
susi mahal 

Muhtarlık d --iresi önündeki hu-
suıl mahal . 

Sinanpaşa camiinde hususi ma· 
hal 

Be~iktaş Değirmen ~anında hu· 
susi mahal 
Abbasağa camii yanında hususi 

mahal 
Abberağa camii yanında hususi 

mahal 
Ortaköy camii methalinde husu· 

si mahal 
Arnavutköy camiinde hususi ma· 

hal 
Bebek camii methalinde hususi 

mahal 

Hey '~ı·•·<·ek nı:ıhnlleler 
T e§vikiye ve Muradiye 

Vi§ne zade 

Sinan Pafa 

Türkeli, Dikili ta~, 

Abbasağa 

Cihannüma ve Yıldız 

Mecidiye, Hacı Mahmut 

Arnavutköy, Kuruçefme 

Büyük Bebek, küçük Bebek 

~nndı-k veı·ı 
Kadıköy Kazası 

•. 
Göztepe heyeti ihtiyariye odası 
Erenköy dördüncü ilk mektep 

dahilinde 
Merdivenköy heyeti ihtiyariye 

odası . 

sı 

sı 

Suadiye camiinde 
Kozyatağı heyeti ihtiyariye oda· 

Bostancı heyeti ihtiyariye odası 
lçerenköy heyeti ihtiyariye adası 
Caferağa he}·eti ihtiyariye odası 
Osmanağa heyeti ihtiyariye oda· 

Hasan Paşa heyeti ihtiyariye o· 
dası 

f kbaliye heyeti ihtiyariye odası 
Yeldeğirmeni Rasim Pş. heye· 

ti ihtiyariye odası 
lbrahimaia heyeti ihtiyariye o

dau 

Bt·y verılc<'Pk n ı ahallf'lrr 
Göztepe 
Erenköy Sahrayı cedit 

Merdiven köy 

Suadiye 
Kozyatağı 

Bostancı 
lçerenköy 
Cafer ağa 
Hasan Pa§a 

Hasan Paşa 

lkbaliye 
Y eldeğinneni, Rasimpa,ıa 

lbrahimağa 

Y enicami ~uvakkithaneıi 

Hocapaşa camiinde 
Hopyar camiinde 
Rüstem Paıa ca.miinde 
Ağrı Çelebi camiinde 
Kumkapıda karakol civarında 
Kumkapı meydanında 
Nişancı camiinde 
Y enikapı karakol civarında 
Simek,ihanı veya Hasan Paşa· 

karakolu 
Esir Kemal camiinde veya jan

darma deposunda 
Şehzade muvakkithaneainde 

Eminönü kaymakamlığı binasın
da 
Mercanağa camiinde 

Süleymaniye camii civarında 
Servi camiinde 
Mahmut Paıa mahallesinde 
Gedik Pafa camiinde 
Akbıyık camiinde 
Binbirdirek meydanı 
F eruzağa camiinde 
Atik Ali Paşa camiinde 
Küçük Ayasofya camiindc 
Hoca Hamza camiinde 
Hacıkadın camiinde 
Üç mihraplı camiinde 

Hoca Paşa 
Hopyar 
Tahtakale, Rüstem Pata 
Ahır Çelebi 
Şahsuvar, Çadırcı 
Bayramçavuş, Minne hatun 
Kazani Sadi, Nişanca 
Tülbentçi ve Katip Kasımyalı 
Meshi Paşa, Mimar Kemal 

Mimar Hayrettin, Saraç lıhak 
Tavşantaşı 
Kalender hane, Molla Hüsrev. 
Balayan ağa, Kemal Paşa 
Camcı Ali ve Beyazıt 

Mercan ağa, Dayahatun ve Bü· 
yük çarşı 
Süleymaniye, Elmaruf 
Servi mahallesinde 
Mahmut Paşa 
Emin Sinan 
Sultanahmet, Cankurtaran 
Binbirdirek 
Alemdar 
Mollafenari 
Küçük Ayasofya1 ishak Pa!a 
Zındankapı ve Demirta§.. 
Hacıkadın, Hoca Giıı:ase\!:İP. 
Yavuz Sinan, Sarı Timur. 

Sarıyer Kazası 

Sandık \'eri 
RumeJikav~ğı heyeti ihtiyariye 

odasında 
Sarıyer camiinin son cemaat ma

hallinde 
Büyükdere çarşısında Karebetin 

kahvesinde 
Kireçburnu camiinde 
Rumeli fenerinde heyeti ihtiyari

ye odasında 
Zekeriyya köyünde Soğuksu ga

zinosunda 
Kilyosta muhtar İsmail Ef. gazi

nosunda 
T arabyada çarııda kahvede . 
Y eniköyde iskele karşısındakı 

gazinoda 
lstinyede ltf aiye garajı karıısın-

daki gazino 
Uluköyde iskele yakınındaki 

Mesdut gazino 
Rumelihisarında heyeti ihtiyari-

ye odası 
Ayasağada camide 
Kemerburgazda camide 

Oda yerinde 
Ağaçlıda kahvede 
Gümüşderede camide 

Hey ''Prflc~k malıa11e1er 
Rumeli kavağı 

Sarıyer, Yeni mahalle, Maden 

Büyükdere ve Bahçe köy 

Kireçburnu 
Rumelif eneri ve Garipçe 

Zekeriyya ve U skumn.i 

Kilyos ve Demirci köyleri 

Tarabya 
Yeniköy 

istin ye 

Uluköy 

Rumelihisarr 

Ayasağa 
Kemerburgaz, Petnahur, Pirinç· 
çi, Cebeci 
Odayeri, Kısır mandıra İhsaniye 
Ağaçlı, Akpınar, Çiftalan 
Gümüşdere ve Kısırkaya 

Adalar Kazası 
S ı<lmk verı . 

Büyükada iskelesi 
Heybeliada belediye mevkii 
Burgazada iskele gazinoıu 
Kınalıaada iskele ıazinoıu 

llev n•n1 eek 
Bü:fükada 
Heybeli 
Burgaz 
Kınalı 

ma ha ileler 

U sküdar Kazası 
Sarıd k )· erı 

Çinili poliı karakolu önünde 

Bulgurlu Mesçit camii önünde 

tt(•y 'eı et't•k mahalleler 

Selami Ali Ef ., Dürbalı Solak 
Sihan, Toy gar Hamza ' 
Tenb.ek Hacı Mehmet, Bulgurlu 
mcsçıt, Kara Davut, Evliya H~ 
ca 

Devamı Sinci sayıf &da 
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Sarıdıl yerı Hey \·erece~ mahalleler· Ku··çu··k ı·la"nları lstanbuı aeıedıyesı ııanıar• 
ınonu Şehir yatı mektebi için pazarhkla iki yüz battaniye 

Yenicami avlusunda Gülfem Hatun, Selmanağa, Ru- ' k T l k ••-•-•• alanaca tır. a ip olanlar şartnameyi ve nümuneyı· görme için mi Mehmet Pata, Hacı Hesna 11 t-ıer ırıın n.,,,,,•u., •· • 

lnadiye meydanında 
İhsaniye heyet odasında 
Seli.tniye heyet odası 
Doğancılar meydanında 

· Umraniye camiinde 

Tutluk kahvesinde 
Pazarbaşı, Murat reis mC\hal

leleri 
Arakiyeci 1-facı Mehmet, Valide 

atik 
Kadıasker Ahmet Ef., Aşçıba~ı 

Arakiyeci Cafer 
Çengel köy 
Beylerbeyi 
Burhaniye 

Kuzguncuk 
lcadiye 
Kandilli Vaniköy 
Dudullu camii 

Kısıklı camii 
Bulıurlu, Umraniye 

Hatun lstanbulun merkezinde- ıki 
0

• 11 S lira teminat akçesile hergün pazarlığa girmek için de 9 Ni-
Tavaşı Hasan ağa, Dibağlar da bir sofa ,c bır he1:\dad murekkep san Perşembe günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne 
İhsaniye ga\ cc güneşli \1! h t\3cb lıir da:re ı ir1 müracaatları. 
Selimiye lıkur Odabrd.ın hıri l!.3~ ec hll\ u:..tur Bedeli keşfi 466,326 kuruş olan Yalova hamam yolunun ta· 
Çakırcı Sinan Paşa, Ahmet Çe- idarehane 'e) a muayeııth,ne ınıhızınıı 

lehi da elverişlidir. ~er:ıit mü ·aiuir. Galat·ı miri pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin şartnameyi ve keşif 
Salacaka, imrahor, Ayazma. postı kurusu 34 Benr ubi adreı:ine mli evrakım görmek için hergün pazarhk için de 350 lira teminat 
Hamzafaki raca a akçelerile beraber 7 Nisan 931 Salı günü saat on beşe kadar 
Keçcdede, Hayrettin çavut -------------- levazım miidürJü~üne miiracaatları. 
Pazarbaşı Murat Reis Arayıp ta bulamadığınız -

Arakiyeci Hacı Mehmet, Va!idei 
Atik 
Kadıasker Ahmet Ef., Aşçıbaşı 
Arakiyeci Cafer 
Çengel köy 
Beylerbeyi 
Burhaniye 
Kuzguncuk 
lcadiye 
Kandilli, Vaniköy 
Dudullu, Çekmecf' küçük Bak· 
kal 
Kısıklı, Altuni" zade 
Bulgurlu, Ümraniye 

Turkçe veya Fran •l.<"ı \'C\'ahıu herhan· 
Ri bir L:iıap hnkJ..ır da ırıalumut ıılmak. 

ucuz bir fiaıla dılc cunck bıc ı.enıı Is 
ıanbul, Gnlaıa P. 1\ :14 \ Henrubı ad· 
resine ) nıznı1~ ,\ lalôrl'at almak i·tı~ enler 
) C) a fıat oranlar mektuplarına, ı,ran'-ul 
içın 4 'e taşra ıçin (ı ı..uruşluk bır pul 
leffcımclıd rler 

Emlakin:zj satmak yahut kira· 
lamak - Tram'a~ a, ıskcle,·e, ~ımen· 
diiere yakın ol:ınlar murecc~hu• rnura· 
caatlıı kavıt etıirınız. 

lstanbul Dördüncü Va~ıfhan içinıle 
U~I0:-\1\0I, 

Ankaraya yogurt sevkeden esnafın 
nazarı dikkatine 

Ankara helediye reisli!!inden: 
15 Nisan 931 tarihinden itibaren Ankarada yogurtlar, klse 

teneke ve kaplarmm Üzerlerine parşömen kağıt yapıştınlmıı ola· 
rak satılabilecek ve bu şekilde olmıyan yogurtlar şehre ithal 
edil mi yecekti r. 

1 Mahkeme ve icra ı tınlırı 1 
lstanbul vilayeti nüfus müdiiri!J·e

tinden: 
Seyrisefain 

-------~---------
M 1 Hükumetçe talep edilme i üzerine---------------'• 

emur ara veresiye - Fabrika ahalinin vuku buJan müracaatlarına Merkez acentasL Galata Köprü b~ı 

Beykoz Kazası 
fiyauna elbiselik kumaşlar. taşradan talep binaen ita edilecek ilmühaberJerden ma B. 2362 ~uh~ aceması Sirkecide 
Yukuunda mektup ıçine alıı kuruşluk pul ha11e muhtal"lanmn ücret almaması Mühfirdar zade hanı 2 2740 
1.onulur~a kumaş numunesi meccanen tabii bulunduğu gibi nüfus \'Ukuatına '•·-------·------ı• 

~ ıruh k 'P.r1 

Anadoluhisarrnda 
Kanlıcada 
Pata bahçede 

Sandık dolaşacak 

Fatih 
•• 

Saruhk \'Cı ı . 
liyi.ıp camii Kebir avıusu 
Eyüp Kıaımcnvus camii 
Ramide Ocak ittisalindeki kahve 
Otakkçılarda karakol ittisali o-

cak binası 
Ali beyköyü ocak binası kanı-

sında • 
Defterdar bl::elcsinde halk gazi

nosunda 
Cerzri Kasım Pa§a camii oduı 
Kararümrük tra..mvay caddesi 

Mustafa Ef. kahvesinde 
Fethiye Katip Müılahattin ma

hallesinde ihtiyar heyeti oduında 
Salma tomrukta ilk mektep bi

nasında 
Tahtaminare camii odası 

Ayvamar&y Hoca Ali kahve-
ıinde 

Fener Abdisubaıı ocağı önü 
Küçük Mustafa Paşa Gül camii 
Demir bununda Elvan zade ca-

mii 
Yedikule tramvay caddesinde 

durak yeri bahçeli kahve 
Koca Mustafa Paıada Çiçek pa

zarmda Mustafa Ef. kahvesinde 
Mevlevihanekapı Hacı Evliya 

mahalle Ahmet Ef. kahvesinde 
T opkapı mahfelinde 

Şehremini tramvay meydanı beh 
çeli kahve 
Aydın Kethüda mahallesinde o-

clabaıı lbrahim ağa kahvesinde 
Edirnekapı e&!llii 

Mimar Sinan ihtiyar heyeti 
Saraçhane Mimar Aayu cami• 
Sofular tekkesi 

Atpazannda kahvehaned-= 

Abarap Valide camii 

Cakıraia camii 
Cerrabpqa kahvehanesinde 
Davutpa,ada 26 ıncı ilk mektep 

Wnuında 
Samatya tramvay ct4ddesinde 

Abdülhalik Ef. kahvesinde 

J:Ondcrilır. dair verilecek ilmühaberlerle daha ne 
l.;tanbul Dörduncü Vakıfhan içinde gibi işler hakkında ita edilecek ilmüha 

lJ~IO:\KOL berlerden ücret ahnmıyacağı ı eylül 
926 tarihinde bilumum mahallat ve ku 

Hiıar, Göksu Para - F.mlı\kinizi SATARIZ ya· ra heye!i ihtiyariyesine tebliğ edilmiş 
Kanlıca, Çubuklu hut KiRA YA veririz. PARAYA ihtiyacı · olan tahmatnamede tasrih edilmiş oldu 
Paıahahçe, lncirköy nız \arsa hissesiz i'C bir senelik bedeli ğu haJde bazı mahalle muhtar ve hty'. 
Anadolukavağı, Mihrişah Poy· icarı kadar ipotek suretile PARA iKRAZ etrnın nüfusa mütaallik ilmühaberler-
raz den para aldıkları anlaşılmış ve nüfus 

edilir. işlerinin bu yüzden sektedar edildijH 
Fener, Riva, Akbaba, Dereıeki Jstanbul dördüncü Vakırtian içinde görülmüş olduğundan muhtarların nü-
Polenes, Ali Behadir, Paıa man· U N J O N K O L fus vukuatına dair bilumum verecek-
dıra ________ __..;,._;,,_.. ___ leri ilmühaberlerden mezkOr talimatna 
Muratlı, Esenceli, Ömerli, Ko- Satılık hane - Şehzade başında menin 3 üncü maddesi sarahatine bina 
çullu Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında en para ahnmıyacağı husu~unun ihti-\ 
Sırapınar, Küçük Hüseyinli Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda yard heyetlerine tebliği lüzumu bu ker( 
Bozane, Kılıçlı, lıhaklı, Mahmut ve mücccmilAtlı müccddet kArgir hane re. ~ kaza k~y~akamhklarına bildiril 

v mıştır. Kendılerınden para istenen i~ 
Şevket Paıa, Cümhuriyet _s_au_ı_ık_n_r._ıç_in_d_e_ki_le_re_m_ü_rı_c_a_at ____ sahiplerinin derece derece nahiye mü 
Beykoz, Yalıköy. Satın alırız_ Ev. aparnman, dük- dürlerine, kaymakamhklara Ye ,·iJaye. 

kln istiyoruz. Taksim. Harbi". e, Maçka, te müracaatla keyfiyeti ihbar etmeleı i 

Kazası 
Kurtuluş. Şiflİ, Cağaloğlu, Sultanahmet, 
Beyazıt. Şehzadebaşı, Fatih, Süleymaniye, 
Vef._ Laleli scmtleeinde olanlar mürec
cahnr. lstanbul dördüncü Vakıfhan 

UNlONKOL 

ilan olunur. 

Eyüp ilham B., Dökmeciler 
Üç ıehitler, Gümüşsuyu 
Rami, Cama, Yenimahalle 
Fethi Çelebi, Niıancı, Mustafa 
Pata 
Ali B. köy 

Abdülvedut 

Cezri Kuım Pata 
Muhtesip lskender, Hoca dede. 
Beyceiiz, Derviı Ali 
Hatip Müslahattin, Katip Müa
lahattin 

-~il 
Kiralık hane 

Jstanbul 'l inci icra memurluğundan · 
.Saime bamma borçlu becl..,. 

tant Yusuf ııfendioin haczolunan 
lıtanbulda Akbıyık mahallesinde 

Niıantaıında T eşvikiyee Camii 
arkas1nda çınar sokağmda 31 

1 Değirmen sokağında eski 4 mü
kerrer defa mükerrer 20 yeni 
18-1 16-2 18-3 18-4 numarada 
murakkam 3 bap hane 1 bap 
hamam derununda msıf masura 
mai lezizi havi gayrı ~enkulün 
ilçte bir hissesi tarihi ilandan 
itibaren 1 ay müddetJe açık 
arttırma ıuretile müzayedeye 
vazolunmuştur. Mezkur gayrı 

menkulün tamamına 8 bin lira 
kıymet takdir olunmuştur. Talip 

No. lu hane kiralıkbr. Beı oda
h, iki sofah, daraçab, vosi neza-
retli, tulumbalı, elektrikli ve ge· 
niı bahçelidir. Görmek ve gö
rilfmek iıliyenlerin mezkur hane
de Enis Beye müracaatlan. 

M. M. V. Satln alma ko· 
misyonu 11Anları 

Kasım Gönani, Molla Atkı, Ay-
vansaray Merkez muayene hey'eti için üç adet 

T f 'k' C f T h • H maatef errüat elek pazarlığa konmuş. 
ev 1 1 a er, a ~~ınare ı· tur. ihalesi 9}4'931 pe..,embe günü sa-

zırçavuı, Hacı Muhıttin at on dörtte Fındıklıda hey'etimizde 
Atik Mustafa Paıa, Avcı B., Ba- yapılacaktır. Taliplerin şartname \'C 

• • • 

lat, Karabat nümuneleri görmek üzere her gUn ve 
Abdisubqı ihale saatinden evvel teminatlariyle 

K .. ··k M t f p M''ft" Al' birlikte hey'etimizde hazır buhınmaln· uçu us a a aıa u u ı rı 

Elvanzade • 
Müteahhidi nam ve hesabına olarak 

Kazlı çeıme, imrahor, Hacı Ev- beş adet Ostertag marka demir ka~n 
hat, Hacı Hamza paurlığa konmuştur. ihalesi S 4.4j3J 
Koca Mustafa Pata, Arabacı, Be ~arfimb~ günü saat U te Fındıklıda 
yazıt Ali Ef. Cambaziye hey etimız~e. yapılacak!"· 1:~1iplerin 
M l k

, H ' V l şartnamesını ve katalogunu gormek Ü· 
• e e atun, Merke2 Ef ., e e· zere her gün ihale saatinden evvel te· 

dı Karabat minatlariyle birlikte hey'etimizde ha· 
Beyazıt ağa, Fatma Sultan, Ar- zır bulunmaları. 
pacı • • • 
Ördek kasap, Ereğli Deniz Ap- 3. K. O. SA. AL. KOMiSYONU.\". 
tal, Nobehar, Molla Şeref DAN: . 
lbrahim çavut Sait Ömer Uzun Kapalı urf usulıle Yıldızda Harp 
Yusuf ' ' akademileri kumandanhğı ve müştenai 
Kahriyei atik Hatçe Sultan Nis· latr tamiri ihalesi 1 nisan 931 cumar· 
,ah ' lesi günü saat ı:; te icra kıhnacaktn. 
Mimar Sinan, Keçeci Karabaı Taliplerin şartname \'e keşifnamelt 
Hüeam 8., Kırkçetın~. rini gijrmek üzre her gün ötleden ev 
lskender Pata, Murat Pqa, So- nl komisyona ve yevmi mezkQrda mu 
fular, Hasan, Halife Hoca Aviı ayyen saatin hulQlünden evvel teklif 
Sinan ağa, Kirmastı, Şeyh Resmi naml'lerile birlikte komisyonumuza mi• 
Mahmut racaatları. 

Baba Hasan Ali, Guraba, Hüse-
• w M. M. V. 

• • • 
yın _aga • w İstanbul yollama müdlirlüğü emrin 
Emın B., Keçı Hatun, Çakır aga deki Sanat romorköriinün makin~ \'e 
DaYut Paıa, Hopyar kazanı ayrı ayrı şartnamelerle 9 ..t '9:11 
Kürkçü batı, Kasap llyas perşembe günü saat 14, n: 11.:ıo da fo'ın 

dıklıda he} 'etimizde pazarlıkla tamir 
S kd H tt' H H" ettirilecektir. T~Jiplcrin ~:ırt:lame ini 
~nc1a ar ayre ın, acı uıe hey'etimizde görmeleri ve ihale saatin-

yına ı. den eH·el teminatlarile hu'etimizde 
Hacıkadın. hazır bulunmaları. 

. olanların kıymeti muhammenenin 
yilzde 7,S nispetinde pey akçes 
vermeleri lizımdır. Ve 650 liraya 
Sabire habıma ipotektir. Talip
lerin ipotek fazlasma talip olma· 
ları Jazımdır. Birinci ihale 10-
mayıı 931 tarihinde saat 16 da 
lstanbul 7 ci icra dairesinde icra 
olunacak açık arttırma ve dcsya 
müıterilf re daima gösterilebilir. 
Gösterilen günde arttırmıya i~ti
rak edenler arthrma ıartnamesini 
okumut ve lüzur..ılu malumatı 
afmış bedeli ıamamada verilmez· 
ae gayri menkul ikinci bir art· 
tırma ile satılır. Ve bedel farkı 

merbun kılınan yüzde 5 faiz ve 
diğer ıararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. 5 numara· 
lı fıkradaki şart ta haki. uk etmek 
kaydile 3 defa bağırdıktan sonra 
gayrı menku'e en çok arthranın 
(berinde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse arttırma geri bırakılıp 

ahcı taahhütlerinden kurulur ve 
teminat da kalkar. 

Faııh sulh uçunciı hukuk hA imli· 
gindcn : 

i\luddci\ e ~c' İde 11. ıarafır.d ın nıud· 
deıalc\ h \.. ca'ı 1-:cc e.inc!c Kozluk ına· 
hallesındc Bo can <okağında Mu:ıkir t 
deposunda depocu Faık H. ale\hine ıka· 

me e\ ledııi .rnlh teşebbtic:u da' ac:ından 
dola)ı brra)ı tcbh& sondcrilcn da\elİ)C 

Hyuaııt s~r'at ~ustası 
t MERSiN) vapuru 7 Nisan 

Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 

Gelibolu, Çanakkale, Kn
çükkuyu, Edremit, Bürhaniye, 

Ayvahğa kalkacak dönüıte 

Altmoluğa da uğnyacaktır. 

Gidiı ve geliıte Gelibolu için 

yük almmaz. 

l r~~zon itinci P. 
(CUMHURiYET) vapuru 9 

Nisan Perşembe akşamı Gala· 

tadan lnebolu, Sinop, Samsun, 

Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa~ 

kalkacak ve dönüşte Pazar, 

Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 

Polatane, Görele, Gireıun, 

Ordu, Fatsa, Ünye, Samsun, 

Sinop, lnebolu, Zonguldağa 

uğrıyacakbr. 

Mersin Pos~sı 
(ÇANAKKALE) vapuru 10 

Nisan cuma 1 O da Galatadan 

Çanakkale,lzmir, Küllük, Bod

rum, Rados, Fethiye, Antalya, 

Aliiye ve Mersine kalkacak d6-

oüıte Taıucu, Anamur, Finike, 

Dalyan, Marmaris, Geliboluya 

da uğrıyacaktır. 

A.:imette Çanakkale için 

yük alınmaz 

Şehzade başı 

Ferah sinemada 
Bu gece sinema. hem tıyatro HermlJll 

1 !anım Ac:,o • Jano i\leşhur C:inv;enetcC) 
9 :'\isan Perşembe büyük müsamerefi 
unucmayınız. 

Lisan öğrenmek için senelet 
tüketecek zamanda değili• • 

Ben bilhassa biç kabiliye 
olanlara 

3-Ayoa AL ANCA - FRANSIZCA 
öğretmeyi taabbilt ederidl

Ücret mOaaittİf 
B. lmuhabere de konuşma de 

ri veriyorum 

Ek t t) rumzuı,ıe Vak•' 
( ıpres me O resine murac••' 

oıe•• 
zahrın<la ı meşruhata nazaran ~ 
muskirat inhisannd1 5 sencdcnbe'~ıc 

B.isınindc kimsebulunmadığından bil 
iade kılınmış olduğundan bformucib ril 
ı.~nen tebli~at icra.:ına karar '';--'.1 
yevmi muhakeme olan 25 · 4 · ~~ 
hinde saat ı l de mahkemeye ~ f 
\C hir \Ckıl ndcmıediğı takt lıJ°'';,,I. 
hında muh:ıkcme~e ~dl"varn ° 
il4n <'lunur. 

.... ·-··· ... ···········-·-.. ••• A.11 Mes'ul Müdür Refik 

• . 

s 

t 

ili 
) 


