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Esrarı 

Bu Tetkı.kten Sonradır ki ilan Olunacak hey'ett teftiıtyece ierek far- Kemol B. tarafından söulenen nutuk 
kaca bütün hazırlıklar fk- J 

mal edilmtıtlr. Fırka bugüne "Muhterem Murahhas ~ .., Dikkat~,--• Kayıeri meb'usu Sabit B. 

10 İzmir orta mektebi miA· 
dürü Şeref 13. 11 Kaclıkköy 

Cumhuriyet Halk fırkası o· 
cak reisi Mith~ t Cafer B. 12 
İı:i:anbul sırnayi mtifettiti H. 
Vasıf B. 13 Ayvalık beh di)'e 
reisi A. Münip B. 14 Akş hı r 
banka"l müdürlerinden Sami 
Reşat B. 15 Cemnliye kl~Y 

makamı T ... vfık B. 16 Şura· 
yı devlet dea vi dairesi rnua· 
vinlerindcm Cela l B. 17 İ!c.ti-

Ankara, 5 - Bugünkü 
"Hakimiyeti Milltye,, C. H. 
fırkaıana meb'uı namzetliği 
için müracaat edenlerin 

esanıhini neıre baılamıştır. 
Bugiinkü gazetede çıkan 
isimler fUnlard r: 

1 Devlet demir yolların· 
dan ü vukat N"'vruz B., 2 Fır· 
ka l 1, askeki adli hakimi 
İsmail B., 3 Maliye müfet· 
tişi Osman Talat B., İstan .. 
bulda avukat Hüseyin Hü· 
samettin B., 5 Hilaliahmer 
Beyoğlu ıu besinden Abdür· 
rezzak Hüsnü B. 6 Mühen· 
dis Osman B. 7 İstanbul 
ziraat mektebi muallimle-

İskan müdürü Hacı Mehmet B. 

rinden Necati Ziya B. 8 Tüc
car Halim Sabit B. 9 Sabık 

Şehir Meclisi 
Dün Oldukca Gürültülü ve Mü

nakaşalı Bir içtima aktetti. 
Dün ıehir meclisi ikinci 

reis Sadettin 8. in rivase in· 
de içtimaını aktetti. Aza
lardan Vahit, Asım, Emin 
Ali lıeylere birer hafta me
zuniyet verildil<ten sonra şe· 
hir musiki ve Sbhne teşek· 

kül.eri esas talıma tnanH: si 
müzakere P.dildi. Bu me· 
selenin salahiyettar bir 
encümende halli daha mu· 
vafık olduğu kanaati le 
meclisi idareden seçilen Sa
lahattin cimcoz , Refik Ah· 
met , Abdülkadir , Mithat 

Cemal, Galip Bahtiyar, Mus 
tafa beylerden mürekkep 

bjr encümene bırakıldı · 
Daha sonra belediyenin 

lı'ı h'dd' B (Devamı 3 ıincii sayfede) 
. , • Yıu ı ın ey ... , ............. · · · · · 
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lstanbul 3 - 2 Galip 
b İztnir, 5 (A.A.) - İstan

ul ınuhtelili i!e lzmir muh· 
te)· · 
1 

ıtt araıJrndaki temsili mac· 
arın ikincisi buaün yapıl· 
ltıı~tır. 

liaV'a çok yağmurlu ve 
gaha . . . d ·d· y çarnur ıçın e ı ı. er 
Yer su birikintileri hasıl ol· 
b'ıuıtu. Havırnın bö} le o!· 
lttasın ·b·· l . ()l a rağmen trı un erı 
. dukça. kalabalık bir seyi· 
cık~ l ut esi doldurmuştur. 

Saat 16 50 de tııkmılar 
sa.had k , ' l . . 
l 

a ar•ılıklı yer ermı 
ad l w • 
t 

1 ar. Oyun hakem Hasan 
~·eyı i h.. n idaresinde baıladı. lk 
'tcu t 1 i mu stanbullnlar yaptı ar 
stanb e.ı ullular birbirini takip 
~en le •ıb:ıl uvvetli akınlarile ha· 
r f) arını tazyıka baıladılar · 

P.vam, 4 iittcü .flahiFP.ılP) 
' . l . \'"' "a!J " !rrri :-!r er .: · r: !:ı·c .n. ' " , 

sat vekaleti tef Li~ reisi Mit hat 

bey 18 Şurayı cievlet mua· 
vir-1lel'inden Salfıhattin b ey 

19 Sinop valisi Azmi B. 20 
(Devamı 4 üncü sahdede) ---

Cevdet Kerim B. 
Dün Ankaraya gitti 

Halk fırkası idare hey' eti 
reisi Cevdd Kerim bey inti· 
habata ait baxı işler hakkın 
da izahat almak. için bugün 

Cevdet Kerim Bey 

Ankaraya gitmiştir. İki gün 

soma döncccgi tahmin edil· 
mektedir. 
İntihap esnasında Halk fır· 
kası teşkilat reisi Afyon 
mebusu Al. ve Teki!'dağ 

meb'usu Cemil beylcrjn gel
miyece k1eı i anla ~ılmı§tır. 

Borclar • 
İcin Sefirle 

' Müzakereler 
Himmetzadenin bazı 
iddiaları doğru çık' yor 

Ankars, 5 - Osman 'ı 
borçları hamiller meclisinin 
hükumetimize teblii edilen 
son kararının mahiyeti anla
şılmı§tır. Hamiller meclisi 
Türkiyenin tediye kudreti 

meselesini esas itibarile mü· 
zakereye g'rişmeyi kabul 
etmekte fak at müzakerele· 
rin neticesi hakkında bir 
taahhüde girmiı olmak va· 

kadar hezırh~ıyla meıgul Üstatlar, Bir tesadüf eaeri ola· 
oldug~u namzetlerini teıbit Bugün devrenin ilk me· k l bu 

etml~tir: 

Kadıköye ait olan ' istentn 
bir kısmını aynen dercedt· 
yor uz. 

1 Vasıf bey \ Maltaya 

meb'usu, 2 Hayrı bey kadı· 
l\öy evkaf memuru, 3 Cemal 

bey İstanbul umumi meclisi 
azasından, 4 Cemil bey Tüc· 
cardan 5 Şecı;settin bey 
Sıvas meb'usu, 9 Tarık ziya 

bey İstanbul belediyesi isb · 

tistik ve ne,riyat, müdürü, 
(Devamı S inci sahifede) 

~- ' Yine Tahrikat -
KOMÜNİSTLERiN 
BEY ANNAMELERI 

1 Mayısın yaklatmakta 
olması memleketimizde ki 
komünistl~ri de yeni bir 

faaliyete sevketmiftfr. Bun· 
lar şimdiden hem ( 1 Ma· 
yıs)ta nümayi~ler yapmak, 
heırı de meb'us intihaba
tında akıl arınca kendi 
namzetlerini kazand rmıık 
üzere tahnkata, öteye 
beriye g 'zlf beyannameler 

gönderm ~e h1'ılamıı'a • 
dır. 

Bu beyannamelerde b l· 
h assa Halk fırkasının bir 
burju"·a fırkası olduğun
dan bahst:dilmekte, komü· 
nist müntehiplerin rt yle· 
tini Hali.t fırkasına değil, 

komünist meb'us nam· 
zetlerine vermeleri ta vslye 
olunmaktadır. Gösterilen 
namzetler isim ve cisim· 
leri, hüviyetleri meçhul 
bir takım mahkümlat'dır . 

Bu gibi tahriki.tın bir 
ı:emere veı miyeceğl mu .. 

hakkak ise de zahıtamı· 

zın her ha ide ınüteyakkız 
bulunması lazımdır. 

llf..Sii ,, ···-----Dün 
Kırmızı 
Yumurtaydı 

Dün Katoliklerin kırmızı 
yumurta bayraınıdır. Gele· 
cek pazar da Ortorlokslar 
bayram yapacaklardır. Ara· 

daki fark, takvim ayrıldığın
dan ileri gelmektedir. 

ziyetinde görünmekttn ihti· 

raz etmektedir. 
Fran11z sefiri Kont Dö 

Şamhrönün Ankaraya av
detindenberl vaki olan ve 
devam etmekte bulunan 
resmi ve gayri resmi tema .. 
(Deoamı 3lıracii •ahif•tle) 

ra e ımize gecen 
sat celsesini açıyorum. Siz· mühim vesikayı dikkatle 
leri hürmetle ve kardeıce ıı~lamlarım. okur ve muntazam takip 

Heyeti Daime i:ı: intiba· ederşeniz, hem maıonlu· 
ğun eırarını Öfrenir ve 

hından bu aoe kacıar muh· hem de masonların Tür 
telif cephelerde çalıştl. Türk kiyedeki faaliydlerinin 
Masonluğunun terakki ve g ıye oe ıekillerini anla-
tekamülü için yürüvüı ve mrş olur.unuz! 
çalışı§ programını teshil 
ederek heyet aliyelerine 
şimdi takdim edecektir. 

Kardeşler, pek eyi takdir 
buyuruyoraunuz k ' her hangi 

bir teşekkulde muvaffakiyet 
programın tesbit ettiği esas· 
lara sadakat ve teıekkülü 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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Sanayi birliği 
Elektrik fiatlarının yüksekliğin

den acı acı şikayet ediyor 
Dün sanayi birliğinde 

bir içtima olmuıtur. Buu iç
timada elektrlk fiatleri ve 
Rusların Domping siyaseti 
hakkında müzakerelerde 
bulunulmuıtcır. 

Sanayi erba hı elektril< 
fiat'arının yüks' kliğinden 
oikayd etmektedirler. 

Malum olduğu üzre e· 

:ektirık ıirketi her sene mu· 
ayyen zamanl. rda tarifler 
yaparak bu tarifel r Beledi· 
yeye bidirlr. 

Elektirik fiatlarının tes· 
!.itinde üç nok a naz:cırı iti· 
bara alınır. 

Bunlarda kömiir f. atları 

söntaj ve memurlarm maa· 
ıatıdır. 

Fiatlar üzerinde en z'ya· 
de miiesser olan kömür me· 
selesidir. Maa lP.sef ıırket bu 
hususta çok yanlıo hareket 1 

etmektedir. Kendisine lazım 1 

olan kömürü bt'münakada ıa· 

Nazmi Nuri Bey 

tın al<iığı gibi gene bila m11· 
nakasa naklettirimektedir. 

Bu itibarla kömürler da· 
ima ıirkete b(ihalıya mal· 
olmakta ve binnetice elek· 
lirik fiatları artmaktadır. 

Dün ittıhaz olu"nan mü
karrerata göre fabrikalara 
ucuza elE ktirikler verilmeıl 

için Nafıa ve İktisat veka· 
letlerine müracaat edilecek· 
tir. 

fSo'kaklarda Dilencilerden (;eçilmiyor f 

Belediye, galiba ıchrin gü~ellifi ihlcil olur lıorlıu· 
•il• bu a•arı atilıadan mallara dokut:ımuyor ? 
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Sahife 2 

Boğaziçi 
harabeleri 

Sair Ahmet HaıJm, vak· 
tile yazdığı bir neırinde 

Boğc.lziçinde yaptığı bir oto 
gez:ntisinden bahsetmişti. 

Üstadın öyle bir yazış tar· 
zı vardi ki, kari, muhayyel 
bir cennet tasvir ediliyor 
zaıınedeekti. 

lıte, ne zaman Boğaz· 
içine gitsem, hep Ahmet 
Haıim'n tasa vvuri alemini 
düıünür ve gayri ihtiyari 
gülerdim. 

Üstat, gözlüklerinin si· 
hirkar teııirJnden bir lahza 
kurtulsa, ne kadar engin bir 
hayal zevkile atdandığını 
anlıyacaktır. Görmekten zj. 
yade düşünen bir zekayı 

taııyan büyük şair, eğer, 
Boğaziçlni tekrar ilhamının 
pençesine geçerse, bilmem, 
gene aynı şakrak edayı 
kullanabilecek midir? 

Bilmiyoruz. Fakat, gör· 
düğümüz bir hakikat varsa 
o d bugün Bosforun can çe· 
kittiAldlr. Diye.biliriz ki, se· 
nelerden beri, hayat o mu· 
azzam sahilbanenin temel· 
ferini çürütmüıtür. Artık, 
İstanbulun metrük bir kö· 
ıesi olan Boğaziçinin ma· 
ziden gelen hatıralarından 
bile demvurulmasını iste· 
miyoruz. Harap, denize, yas· 
lanmıı yalılar dünkü mü· 
reffeh lstanbulla bugünün 
farkını anlatan ne canlı 
misallerdir. 

Belki, zamanın değiıme· 
mesi, hayatın pahalılaıması, 
hatta, halkta ki zevkin baş· 
kalaıması, Bosforun çökme
mesinde birer sebep olmuş· 
tur. LA.kin, resmi ve husu
si bazı makam ve müessese
lerin de, bu hususta, omuz· 
larına yüklendikleri bir ta
kım mesuliyetler yok mu· 
dur? Var! Hem de, maale· 
sef pek fazla olarak ! 

ihtimal, şirin Boğaziçinin 
şereflendirilmesi için bu da 
bir ümittir! tedbirler alına
cak. Amma, o vakte l.adar 
da Bosfor tarihi bir hara
be haline gelecek··. Ve, biz 
gene bu sütunlarda edebi· 
yat yapacağız. Tıpkı Bale
bek harabelerirıi anlatır, 
gibi, seri seri makaleler ya
zacağız: Boğaziçi harabeler' 
diye... * lf 
Sofya Elçiltği 
Tevfik Kamil Bey 

tayin ediiiyor 
1stanbul meb'usu ve muh

telit mübadele Türk baımu-
rahhaıı Tevfik Kamil Beyin 
sofya elçiliiine tayini karar 
altına alınmııtır. 

YARIN 

Ş EH i R HABERLERİ 
1 

Liman 1 Avukatlık yapmıyacak? 
~---------------------------,.,;,. __ .....;________ Kimler 

Şirketi 
Temettü veriyor 

İstanbul Liman tirketf 
geçen gün, bir umumi he· 
yet toplantısı yaptı. Vaziyet 
görütüldü. Neticede anlaşıldı 
ki, §irk t 930 senesinde hiı· 
sedarlarına yüzde altı faiz 
\'erebilecektir. O da patası 
olursa. Ayrıca safi karı da 
tesbit edildi: ( 360) lira. 

(500) bin liralık bir şir· 

ket olan Liman müesiese
sinin geçen sene aldığı bu 
netice umumi bir hayret 
uyandırdı. 

Buna mukabil kıyıdan 

kıyıya nakliyat yaparak Li· 
man tirketinin adeta artığı 

He geçinen Tahmil ve Tah· 
liye şirketinin sermayesi 150 
bin 1 liradır. O da bir heyeti 
umumiye içtimaı yaptı ve 
bu sene hissedarlarına yüzde 
dokuz temettü dağıtabilece· 
ğini ilan etti. 

Taht il ve Tahliye şirke· 
tinin sermayeşi evvelkine 
nisbetle dörtte bir derecesin· 
dedir. Buna rağmen yüzde 
dokuz faiz verebiliyor ve 
onun artığı ile geçiniyor. 

Şu vaziyet, re~mi teıeb· 
büslere nazaran hususi te· 
ıebbüsleri mu~affakiyetini 

açıkça gösteriyor. 

İşsizlik 
Bir cerh hadisine 

sebep oldu 
Haliç ıirketi işletme mü

dürü Celal bey, Ayvansaray 
iskelesinden çıkıp vazifesine 
giderken önilne bir hafta 
evvel itten çıkartılan me· 
murlardan Çerkes Sait çık· 
mıştır. Sait: 

- Beni İ§ten çıkardınız, 

neye paramı vermiyo.· sunuz. 
Diye üzerine hücum etmi~tir. 

Bundan sonra sol kolu· 
nun üç yerinden 
mııtar. 

Bu · husustaki 
ilerlemektedir. 

yaralan-

tahkikat 

Bütün tahkikat bu i§te 
işsizliğin amil olduğunu gös· 
teriyor. 

Odasına girenler 
yal{ alanmıştır. 

Zülfükar oğlu Ahmet, 
kara gümrükte tercüman 
Yunus mahallesi bekçileri 
Aptullah ile Hamdinin oda· 
sına girerken yakalanmııtır. 

Tefsiri Kanuni 
Ankaradan Gelmiş ve Müddei

umumiliğe gönderilmiştir 

ce 
Heyeti mahsusaca haklarında karar verilenlerle evvel· 
memur bulundukları vekaletlerden cevazı istihdam 

kararı almamış bulunanların Avukatlık yapamıyacak arı 

hakkındaki tefsiri kanun Ankaradan gelmit Vilayet ta· 
rafından müddeiumumiliğe gönderilmişti. Müddeiumumi· 
lik keyfiyeti Baroya bildirmlıtir. 

Baroda bugü ı~rde fevkalade bir içtima ahtedilecek çı· 
karılacak olan Avukatların listesini haztrlacacaktır. 

Haber aldığımıza göre barodnn çıkarılacak Avukatlar 
fUnlardır; 

Sabık Beyoğlu Sulh Hakimi Ekrem, Ôsküdar İdarei 
hususiye Avukatı kadri, Esbak üçüncü ceza reisi Maz· 
har Beyler 

Katil Kerim 
Muhakemesi dün bitti 

Bir müddet evvel bir 
kavga neticesi yoldan geç· 
mekte olan Kaniye H. mı 
katleden Kerimin muhake· 
meıl dün ağırcezada niha· 
yet bulmuıtur. Vak'a ıöyle 
cereyan etmiıtir : Kerim 
Behçet, Maksut isminde üç 
arkadatı kahvede iskambil 
oynuyorlarmış. 

Oyundan aralarında bir 
kavga çıkar . Maksut otur· 
duğu ıandalyayı tutunca 
Behçete fırlatır. Diğer taraf
ta duran Kerim de taban· 

'. casını çekerek Behçetin 
üzerine ateş eder . Fakat 
tabancadan çıkan kurıun 

Behçete isabet etmiyerek 
yoldan geçen Kani'ye 

H.ma isabetle öldürür. 
Heyeti hakime müzake· 

reden sonra Kerimin 15 
sene hapsine fakat yaıı yü
zünden cezası 6 ıene 6 gü· 
ne indirilmesine ve vereıe
ye 2000 lira tazminat ver· 
mesine, Maksudun da bir 
sene dört ay hapsine diğer 
maznunun da beraetine ka· 
rar vermiıtir. 

Eski kibrit inhisannın 
tasfiyesi bitti 

Mülga kibrit inhisar ida· 
resinin tasfiye muamelesi 

~bitmiıtir, inhisar idareıin 
den alacaklı olan bir çok 
tacirler vardır. Bu borçlar 
vadeyle verilecektir. 

Rakı fiatları 
Müskirat inhisar idare

sinin rakı fiatlarını indire-
ceği yazılmııtı. idare erka
nından bir zat bu haberin 
doğru olme.dığını söylemi§tir. 

l Almanyaya 
İhraç edilecek tütünler 

Alman hükumeti mem· 
lektlerine ihraç edılecek 

tütünlerin gümrük resmi
ni artırmı~llr. Bu münase· 
betle memleketimizden ya
pılan tütiin ihracatı azal· 
mııtır. Yalnız ucuz nevi 
tütünlerimiz üzerine mua· 
mele yapılmaktadır. Buna 
mukabil Ruslar Hanburga 87 
bin 300 balya tütün 
göndermiılerdir. 

Berlin sigara fabrikası 
da vergi zara:ından kurtul· 
mak maksadıyla paketler· 
deki 10 sıgarayı 9 za indir· 
miılerdir. Aynı zamanda 
kullanılmı~ paketleri topla
yıp yeniden doldurduktan 
ıonra tekrar piyasaya çıkar· 
maktadırlar. 

Şof örJerin intihabı 
Şoförler cemiyetini idare 

heyeti intihabatı ekseriyet 
olmadığından 18 nisana kal· 
mıfhr. Fakat bu defa yeni 
idare heyetinin seçileceai 
muhakkaktır. 

Türk iktisatçıları 
Türk iktisatçılar cemiye· 

ti, 2 nfsandaSikinci içtimaını 
aktedecektir . Bu içtimada 
idari hususat müzakere o· 
lurıacaktır • Bundan baıka 
müderris Hamit Sadi Bey 
TGrk ticaret tarihi, Nizamet· 
tin Ali EB. de son cihan 
buhranı nan amilleri r hakkın· 
da birer konferans verecek· 
lerdir. 

Sekteden Ölmüş 
Yeniıehir'de kömürcü AJi 

ağa ıektei kalpten vefat et
miıtir . 

Ambarlı 
Civarında 
Feci bir cinayet 

Bakırköy kazası dahi
linde geçen gün esrarengiz 
bir cinayet olmuıtur. 

Bakırköy kazası ile Am · 
barlı kariyesi arasında hü· 
yük bir çiflik vardır: Raıit 
paıa çifliği ... 

Bu çifliğin kahyası Meh
met ağa Çarıamba eünü 
atına binerek 1stanbula in· 
mittir. 

Akşam olunca tam sa· 
at yirmi buçukta Mehmet 
kahyanın atı ba§ı boş olaral• 
çifliğe dönmüştür. 

Bu vaziyet karşısında 

çiflik halkı büyük bir telaıa 
düşmitştür. Yapı!an muaye
nede atın üstünde kan dam-
:ası görülmüıtür. Bunun üze
rine hemen civar aranmış 
ve Mehmet kahyanın cesedi 
çiflik hududundaki dereoe 
yüzü koyun yere uzanmıı 
bir vaziyette bulunmuştur. 

Mehmet kahyanın vü~u· 
dünde müteaddit kurıun ya· 
raları vardır. Bunun üzeri· 
ne yapılan tahkikat netice· 
sinde Mehmet kahyanın İs· 
tanbuldan dönüıte, saat on 
dokuz buçukta Ambarlı kar
yesinden geçerken öldürdüğü 
anlaıılmııtır. Kntiller çifli· 
ğin hullludunda deniz ke· 
narında pusu ' kurmuılar 
v~ 3 metreden Mehmet 
kahyaya ateı etmiılerdir. 
Kahya aldığı yaraların te
ıirile attan düımüı ve 
vefat etmlıtlr. Katiller Meh· 
met Afanın yanındaki 140 
lira para ile tabancasını al
mıılardır. 

Katillerin kimler olduk· 
ları henüz anlaıılamamııtır. 

İıtanbulun yanıbaıında 
böyle bir cinayet olması 

ve faillerinin anlaı1Jama· 
ması ıayanı dikkattır. 

Cam kırmışlar 
Cihangirde Uluköy mek· 

tehi muallimi Melahat Ha
nımın evine Kemal ve Mek
ki isminde iki kiti giderek 
taı atmak suretile camla· 
rını kırmışlardır. 

Pirinç fiatları düşüyor 
Pirinç fiatlerinde düt· 

künlük devam ediyor. Güm
rük resminin yüksek olma
sına rağmen İtalyan pirinç· 
leri piyasaya hakim olmuıtur. 
Bu vaziyet kar§ısında pirinç 
tacirleri aralarında bir birlik 
yapmıılardır. 

Meb'usluk 
Peşinde 
Meb'usluğa teıne ze 

hakkında düne kadar 
famızın içinde yalnl7 
istifham Jıareti dolaııy• 
Acaba kimler, namzet. 
rini, koymuılar diye. 
rast geldiğimiz dostla 
nuımak: 

- Naaıiıın, iyimisin 

Demek gibi bir adet h 
müne girmiıdi. 

Sade tahminden ibe 
olan bu mesele, bugün 
tık bir madde halinde 
ıımıza çıktı. 

* 
Bir akıam gazetesin 

ihtimal sekiz 'e birini o 
duğum isimler, bana ao 
tı 'ki, memlekette .. mo~' 
luk hevesi,, bir moda 
ğını kadar hüküm sürüy 

Meslek nev'inin büt 
nümunelerinden sayısız 

iiplerin isimlerini okurk 
bu kanaat bende sarsil 
bir hale geldi. 

,... 
Dün neşredilen iki 

ismin içinde on tane ka 
uzaktan veya yakından 
nıdığım zevat vardı. 

Namzetler arasında, M 
kileri, kazançları ve 
siyetleri itibarile çok 
metli isimlere de 
ediliyordu. 

Buna mukabil pek ç 
da gölğe şeklinde beli 
iıimler vardı. 

Muallim, avukat, meh 
dis, mütE'kaitlik gibi 
"Titr,, taııyan bu beyle 

- "Meb'us olmak 14 
sade isim yazdırmak k• 
gelseyidi, nufuı, kayıtlar* 
olduğu gibi fırkaya ıö"' 
rirlerdi,, dersem bana ~ 
mazlar değilmi? 

BÜRHANETTIN ~ 
..... " •• :.il • • • • 1 •• 1 ........ . 

Fatma hanımın 
muhakemesi 

Bundan bir müddet 
vel Fatma H. ilminde 
kadıncağızın yolda 
ne çıkarak kama ile te 
ve hayasız sözlerle baS 
maaına sebebiyet v~ 

ve koynundan 15 
çalan Abidinin muhake 
dün ağır cezada niha 
bulmuıtur. Heyeti hik 
maznunun üç sene ağır 
sine karar vermlttir. 

Polis binaları 
Eminönü kaymaka 

Sirkecide polis 4 üncü 
müdüriyetide, 4 üncü 
müdüriyetine eski Harf 
binasına nakletmiılerdir 

(Yarın)ın Halk Diplomatı Karagöz ve Sermayedarlar 

Karagöz - Almanyaya diyecek yok. 
f abr kal arın dumanı tütüyor. lıleri yolun· 
da demek, doktor ? 

Dr. - Orası öyle. Ancak, bu fazla 
malları satabilmek için müstemleke bul· 
DYk lazım. 

Karagöz - Dünyanın parasını Parise de· 
po ettiniz. Fakat, bu para doiurmaz ya .•. 

M. Br. - Fransızların meıhur bir ata 
ıözü vardır : Sağlam faiz bulunca, son 
ıantime kadar borç vermek dofrudur! 

Karagöz - Londra bu. Bütün cihanın 
mallaı ı buraya ıelmeden olmuyor ki... Bu 
City ile bir anlatmak kabil olsa, itlerimiz 
yoluna ıirecek amma! .•. 

Amerikalı - Doıtum Karaıöz, t• 
larımızda alın, fabrikalarımızda 111•6,t 
akıllarımızda it gırla •••• Bize, bir it ~ ...... 
yarım ıaat ıonra baılarız. Yalnız it 0 
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Büyük Hazretler, 
Büyük kahinler 
(Birinci sahifeden deı,am) 
idare edenler arasında vi· 

SON HABERLER 1 
l!orclar ·
l . , 
çın Sefirle 

m .. uza kereler ---,----------------------~----------------------------------------------~------------J Cümhuriyet Buğday Konferansı ve Ruslar { Yeniden Ortaya (Birine· h ) 
fak ve ahenk en mü es· 
air bir amildir. Heyeti aliye· 
niz de bunu görmekle müs· 

terih olabilir . 

Bankasına Damping Hakkında l Çıkarılan 
Rağbet · Cesetler 

1~ 
1 sa ifadan devaın 

b ından hasıl olan ilk inli· 

b 
aılıyacak nıüzakereferin 

u defa bi 
r anl~şmttya aıan· 

Bütçe - Masonluk gibi Rus Mürahhasi;·rı Hiç Bir Kat'i 
T cahhüde Girmiyor 

Roma, 4 (A.A)- Rusiarın Buğday konferansında aldık
ları vaziyet ciddi enditeler uyandırmaktadır. Rus murah
has' arının Cemiyeti Akvam ile herhangi bir alaka ve 
münasebet tesisi fikrine muhalif bulundukları söylen.nek
tedir. Rus murahhasları damping hakkında her hangi bir 
kat'i teahhüde girişmek istememişlerdir. Ruslar kendilerin· 
ce kafi görükcP,k ihracat şerait elde edemedikleri takdir· 
de dampingi tatbik hakkını muhafaza edeceklerini söyle-

Managua, 4 ( A.A ) -
Sönmüf bir volkanın fetha
sında bulunan küçük bir 
gölün içinde bugün 40 kadın 
çamaşırcının cesetleri bulun
muştur. Mauagua kadınla

rından birço~u çamaıırla
rmı bu gölün kenarında 

yıkamağı adet edinmiılerdi. 
Cesetleri bulunan buza vallı 
kadınlar, sarsıntıların şidde· 

cer olma .h I 
• sı 1 tinıalmi kuvvet 

olduğu Yol 
Undadır. 

Mali v . b m·u· azıyetimizde, a 
ı ıeı- me ı· d 

·ık c ısi tarcıfın an 
ı tetkikat 

d 
Yaptırıldığı za· 

man anber· 
d .. 

1 1 
1 esaslı bir tebed· 

u 0 !lladı~ 
~1ndnn 0 zaınan mevcut 1 ' o nııy 

biliyeti sı· ..... d· an tediye ka· 
~ &&I 1 y•• 

d ~ 'fd· ucut bulınuı 
egı n. 

muazzam ve müteazzi v bir 
teıekk ülde bütçe ihmal edile· 
miyecek bir esastır . idare 
ınakinesinin nazımıdır. Öte· 
denberJ düıünülüp te her ne 
dense tatbik edilmemesi 
bazı dedi kodulara ; hatta 
itimatsızlık derecesine ka· 
dar götürülen tenkitlertt se· 
bebiyet veriyordu. Bu ciheti 
nazarı dikkate ala:ı heyeti 
daimeniz her ıeyden evvel 
bir biltçe tanzimini düşündü. 
Büyük hazret Ferid Asseo ve 
büyük KAhin Raıit B. Büyük 
lerin himmet ve gayretlerile 
timdi arzediiecek bütçemiz 
meydana getirildi · Artık 
bu günden itibaren Türk 

Ankara, 5 ( A. A.) -
Cümhuriyet merkez 

1 
ban

kasının teessüs zamanı yak· 
laştıkça halk ve müessesat 
tarafından gösterilen rağ
bet te günden güne artmak· 
tadır. Muhabirlerimizden ge
len telgra ~lar, Türkiyenin 
her tarafında hummalı bir 
faaliyetle çalışıldığını göste· 
riyo!'. MnJiye 'e;ta'.di 26 
Mart tarihine kadar yalnız 
ahali \arafından kaydolunan 
hisse yekfınuôun 4.000.000 
lirayı tecavüz ettiğini bil· 
dirmektedir. 15 Nisana ka· 
dar vukubulac<> k taleplerin 
bütün hisse senedatı yekü; 
nunu tecavüz edeceji zan· 
nohınmalctadır. 

! . ".'.i~l~~~i.•: , . , , . , , . , , , , . , , , ~ , , . , , , • , , , , , , . , , , , , . , . , .. 
Şehir meclisi 

tinden göle düımüıler ve 
boğulmuılardır. 

Florida kurbanları 

Bu vaziy t· 
pekkala bi e. ı alacaklılarda 

ldıkfeı-· .. 
d "ki . ı ıçın ver· 

· erı son k 

masonluğu muayyen bir 
butçe ile idare edilen müte 
azzıv bir cemiyet hayatına 
bir adım daha atmıı olu· 

yor. 
Muhterem üstatlar Mec· 

liıi, - Kardeıler pek iyi 
takdir buyurursunuz ki muh· 
terem üstatlar mahbupları
un ihtiyaçlanna, kardeıle· 
\nin vaziyetlerine, bizi he· 
efe yaklaıtıracak çarelerin 
temmül ve tatbikina en ya
.lodan vakıf olan üstatlar· 
dı. Muhterem üstatların 
mtekabilen müstefit olma· 
lamın m~soni faaliyetimizin 
intıaf ve terakkisi, hemşi· 
re ı,1ahbuplar arasında bil· 
vasıa devamlı ve samimi 
bir nünasebet tesis ve ida· 
mest noktai nazarından çok 
f aid'li olacafını düıündüm. 
Heytti daimenfz nasıl Türk 
masoahıfunun kalbi, ise bu 
muht~r~m üstatlar meclisi· 
de o u~viyetin dimağıdır. 
Bütün kardeılerimin bu 
meclisin ehemmiyet ve kly· 
metini takdir buyuracakla · 

rındbn eırdnim. 
Mesai Proıramımız. -

Şimdi arıedilecektir. Bu p· 
rogram Lu seneki mesaimi· 
zin ana atlarını çiziyor. 

Şimdiki halde 15 milyon 
lira üzerinden henüz kay
dedilmiş yalnız 1.900.000 
liralık hisse kalmıştır. 

Managua'da 
Kuduz köpekler 
Managua, 4 ( A. A. ) -

Aç ve susuz kalmış, ekserisi 
kudurmuı birçok köpekler 
sokaklarda baıı boş dolaıma· 
ktadır. Müteaddit kimseler· 
bu kuduz köpekler tarafın· 
dan ısırılmııtır. Yollara çı

karılan devriye kollari so· 
kaklara ve caddelere Ü§Ü~· 

müt olan köpekleri öldür
mekte, haıka bir kol da öl· 
dürülen köpekleri göınmek
tedir. Bundan baıka timdi· 
ye kadar 20 kadar yağma· 
cının bahriye silahendazları 
tarafından kurıuna dizilmiı 
olduğu bildirilmiıtir. 

aramızda yaııyan muhterem 
üstatları mızın hatıratına 

müracaatla bir dereceye ka· 
dar tenevvür mümkün olsa 
bilt o hatıratı bütün açıklığı 
ile ahlafa intikal ettirmek 
bugünkü Masonlar için bir 
vazifedir. Hiç bir teıekkül 
mazisile alakasını kesemez. 
O, tarihin eyi ve fena sahi· 
feleri olabilir. Fakat ne olur· 
sa olsun karanlık olduğu 

iddia edilen mazinin bu 
günkü varlığımızda ıerefli 
bir hissesi bulunduğunda 
ıüphe yoktur. 

( Devamı var ) 

_,_ 
( Birinci sahifeden devam) 

hazırladığı beş .;enelik imar 
proğramı münakaşaya vaz 
olundu. Bunda evvela vali 
Muhittin Bey r,öz a la:.· ak 
imar programı hakkında 

geçen içtimada itiraz eden 
bazı zevata izahat verdi. 

Bu programın mesai 
bwgramından başka birıcy 

almadığını, programda aahii 
mevaddın sıra numarasile 
yapılamayacağını, ihtiyacı 

hissedilen her hangi bir mad
denin yine meclisin kararile 
yapılacağını anluaı . 

Azadan Av.1İ B. söz ala· 

rak: 

- program ihtiyaca ka· 
fi bir ~rogram değil, kanunun 
hazırlanmasını emrettiği bir 
(mesai imar) proğramı var. 

Be!ediye reisi B. efendi 
yolların imarına ait bir proğ· 
ram yapmıt ise bunu lıanu· 
nun istediği proğramdır, 

deyemez. Proğramdan evvel 
icra makamını vazifesine 
kartı tenkit etmek gibi bir 
safhaya ıeçmekten evvel 
kanunun bu hey' ete tahmil 
e ttiği ilk iti yapalım 

Bütçemize ıöre ıehrin 

müstakbel ıekli hakkındaki 
kanunun istediğini hazırla· 
yalım. Şehir mühendislerinin 
baılarını çafıralım onh rın 
göeterdiği vaziyete göre büt 
çemizi tesbit edelim. Ve bu 
itler için hem en bir encü· 
men te~kil edelim. 

Vali B. anliyamadım bir 
nokta Avni B. ıehrin müstakil 
pilanının yapılmannı istiyor. 

Bizimde ötedenberi iste· 
diılfmiz b•r eeydir. Zaten 

1 

program Avni B. yin iste· 
diklerini en kısa bir zamanda 

ı y-epılmasını istiyor. 
( Avni B. kanunda meıai 

program yek. Mesai imar 
programı var vali B. kanu· 
nun emretti pilan benim ba
zı · Jadığım programda var. 
Ve onları yapmaya mecbu
ruz bence istediiimiz pilan 
beş sencd~ hazırlanacaktır. 
Müstakbel pilan yapılıncaya 
kadar hutçemizi, ve yapacak· 
larını beklett!limm. 

Nazmi B. Bu mevzular 
üze inde ihtisas sahibi rrka· 
daşlardan bir heyet teıkil 
edilmesini istiyorum. Tevfik 
Salim?. Bu programı heyeti 
aliye hazırlıyacak. (35) inci 

madde ayrıca lıelediyE·nin me· 
programı hazırlıyacagmı bil
diriyor.Reis B. efendinin ha· 
zırla dığı bizim hazırlıyaca· 

ğımız programa mebde tet· 
kJI etm~f sayılabilJr. Bunun 
için bu meseli;! üzerinde 
fazla münakaıaya bile lüzum 
yoktur. Benim kanaatım 

mesai programına eıeddü · 

ihtiyaç vardır. 

Vali B. - hadisenin ifa
desi olan bu proıram lazım· 
dır. Ve hazırlanmııtır· Her 
yapılacaktır. Galip Bahti· 
yar B. Bu devanın en mü· 
him programı olması dola· 
yisile imarme11eJesi epeyce 
mühim ve haklı bir mevki 
tutuyor. Bazı k elimeler asa· 
ha ipnatip bir tnsfr yapar 
Proğramda aynı manayı 
ihtiva eder, Şehrin çehresini 
değiıtirecek olan mütehassıs 
değildir. 

Uzun seneler içfn bir p· 
2 ::::ı: 

Malaga, 4 (A.A) - Flo· k . araı-ın nihayet no taı nazarını 
rida ismindeki geminin uğ- dem k ld 121 kabuletmek 
radığı feci kaza esnasında e 

0 uğu unı ı 
kaybolan 34 kitiden on be· beyan edilınekte .unıiyet e 

ma ·ht· ı· dır. Anlaı· 
tinin cesetleri bulunmuıtur. ı ıma ı de b 

B 1 d it '-. .. I ilhana bu un ar an a ısının Kim· muta eaya isti 
lere ait olduğu anlaıılmıttır. t d· nat ettirilmek· e ır. 

17 yaralı hastaneye kaldı-
1 Resmi meh .. 

rı mı~tır. afıiın1izde ala 
::=:-:===~=======-:-:.:-= caklılar meclisi i 

ğ h 1 " h . . n n de hükü· 
ro ram azır amaga üzun me .. rmızce düıın ~ I 

k Ş d b X' .. nu dü"·· 'b' 
yo tur. im i izim vazi- müzakere nıahaıı- gu i 1 1 

femiz aııkar ihtiyaçların tah Ankarayı P . ı olar:::k 
mini için bir program hazır· ğ. arıse tercih ede-
lamaktır. ce 1 ve yalnn bi 

hh 
r zamanda 

Celse beı dskika tatil mura aslarını .. 
edildi. tahmin olunrıı kRondereceği 

A -=---·- a tadır. 
ikinci celsede -----........-

Azadan Raiş B. söz aldı: 
Raif B. - Müstakbel pro~ 

gram için şehirin haritası, 

ve binaların yerleri tesbit 
edilmeden program hazır· 

lanmaz. Bir encümen teşkil 
edelim ve Avrupadan bir 

Fransa'da -"= 

Maden aın ı . . e esı ihtilafı 
Nımes, (A.A) 
1 t . d h·ı· . - Ga d aya e ı a ı ındeki 

havzasında faaliyef maden 
.. te bul • 

nan gt ev kon,.tesi a u 
1 • • • :' •1 lııele üc· 

fen adam getirelim programı ret erının ındırıımesi h 
1 h 1 d k . t . akkın· 

on ar azır asın. a ı esvıye suretinin k 
S b · 1 bi f" d · k t abu-onra eş ımza ı r une aır onreder 

takrir okundu· Program hak· dahil r(ıisler ta\Afınd asyona 
kında yapılan münakaıanın ·ı k an ve-rı en ·ara~ protest 
kifayet ettifini bir encümen ve yedi ni..anJan ~ . etınit 
teıkili ile bu meselenin teı· 1 &'ayrimahdut ıtlbaren 

kil edilerek (~ncümene havale ·ıA surette umu· 
d 

. . mi grev ı anını ta 
e ilmesıni Htiyorlardı. 1 Vaf Ye ey· 

Vali B. - Bu program em~ıtir. 
bütçe gelmeden müstace- Fransa'd~e .1 liyet kararile ya encümene .. :i:t.Q ncı er 

yahut timdi huzurlarınızda bir grevı 
karara raptını rica edeceğiz. Arra", 4 (A.A) - p . 

Reis sadettin B. : Calais'n:n her t arısle 
nrafınd 

grevciler:n miktarı h f a - T eıkil edilmesi isteni· 
len encümenin muhtelit ol· 
masını ist:yorum. 

Ekseriyet bu fikri kabul 
etti ve her encümenden inti

hapf edilecek ikiıer azadan mü

rekkep bir içtfmaın teıki· 

line karar verildi . 
Razar günü tc krar jçti· 

ma edilmek üzere celseye 
hitam verildi . 

a ıf 
rette nzalmaktadır. su-

Az bir eheınnıiy t• 
b. k h-d· l e ı haiz 
ırço a ?S~ er l , 

O CıUv 
haber verilıni~tir. gu 

Lille 4 (A.A.) _ K .. 
. l f d omu-

nıst er tara ın an tert· 1P edi-
len grev hareketi finınl<lek· 
Anzin ve Pas da Gala is 

1 

den havzalarında haf~:~ 
mektedir. 

Türk tarihinde Mıdı~ 
1 

..-=!'55-r'.il!:.lııil Wa;J ~-;:m;J D 

Türk Masonlugunun Ta· 
rihi. - Kardeıler İtiraf edelim 
ki Türk Masonluğunun ma· 
zisine ait malumatımız pek 
mahduttu-. Bir teıekkülün 
tarihi, mazisine ait badisa· 
tın bi~arafane tetkik ve tes
bitidir. Türk Masonluğu yaf 
itibarıle ~ok gençtır. Bugün 

tı.[2] Nihayet iyi ve münasip 
hava esince: lııgiliz amfralı 
(Smit) ile (Dok Vort) onbir 
gemi il.. Bozcaadadan Bo· 
laza eirdi. Muhafızlar ve 
ahali bayram namazında idi. 
lngiliz gemileri Kumkale ve 
Sedd:lbahir isUh'kamlarına 

ateı etmeden geçti. 

namazında oian Türk donan· 
mnsını karaya oturttular • 
Dördünü yaktılar. İkisini 
zaptcttiler. Nara burnu ön· 
lerinde maniasız ve muşkü
latsız birkaç saat durdular. 
Gemilerini tamir ettiler. Ve 
lstanbula doğru yelken açtı· 
lar. [3] 

,p Taşra ~aze .;-Bayileri-;.;--

1 ıstanbulda ~!;J J!?~mum Y"' ... 
YUNAN iHTiLALi 1 

Etniki Eterya teşkil~ 1 
ı... Muharriri: Arif Oruç ..,.,* 

-35-
sefiri Bozcaada ya gitmiıti. Ba 

lıklarıncian dolayı vezaret 
verildi. Bundan baıka loıi· 
liz sefirinin Beıiktaı önünde· 
ki bir fngiliz gemisine bine
rek ıece yarısı lstanbuldan 
kaçtıaı öfrenildi. [1] Artık 
Sebestiyanı milzaffer idi. İs· 
tanbulda bu hadiseler tekev· 
vGn ederken, Mustafa Paıa· 
nın Bükre~ civarında bir harp 
daha kazandıiı müjdeleri 
aeldi. 

lstanbuldan kaçan İngiliz 
(1) Aıım c. la. 216 

bıali ile ınuhaberey.e devam 

etmek istediğini bildirdi. in· 

giHz sefiri tercümanı (Bizı\Di) 
yi Çaoakka"eye göndermiı· 
ti. Maksadı müzakere de· 
fildi. Belki müsait hava 
çıkıncıya kader boğazlarda 
tahkimat yapılmamasını te· 
mln etmek istiyor, Türkleri 

oyalamak siyaseti takip edi· 

yordu. Kaptanpafayı bil• 
hüsnüniyetine kandırmır 

Kilidülbnhir ve Çanakka· 
le arasında iki tarafı döğe

rek ge!ip geçtiler. Kaptan 
Paıa bil;: batariye batından 
kaçmııtı. Tabii topçular hiç 
durmadılar. lngiliz donan· 
ması (Nara) burnunun üıt 
tarafında demir atarak için· 
deki efradının çoğu bayram 

(2) Cevclet C. 8, S 110. Asım Ef. 
şöy)e kandırdıklarını yazar: •BJzler 
ezkadim devleti allyeye doıt ıadık 
ve müttefik olup elbette boğrzdan 
güçer ve pıflglhı aıltanec!e tarafı 
saltanata lfııdeJ maflzzamfr ile elçi· 
mizln kemaflıaabık kabulünü rica ve:,, 

Naradaki görültüyü ev· 
velce hissedip pupa ye)kfl!n 
üç günde lstanbula yetiıen 
( Tinik) kaptan lnıilfzlerin 
yolda olduklarını haber 
verdi. Günlerde bayramın 

üçüncü günü idi. Payitaht 
telaıe düıtü. Vezirler rical 

ve ~1lema (Sur)un birer tarafını 
tahkime koıtular. Üsküdar, 
Kadıköy ve Fenerbahçe 
tarafları da tahkim edildi. 

(Devamı var) -------(3) Cevdet C. 8, S. 8. 

Gazete ve Mecmuaların 
,,vnu 

Siparişlerini tam ve muntazam irıı::aı-t . ... a ını 
en serı olarak ve en müsait şerait tahhnda 

kabul eder. · 

Umum Gazetele 

,..HUD ADAT ŞAKİR Hanırn 

M~lletler Şarkısı 
. "~~ .. • ' .:.:· ~~ 

'i' .• ~filminde 



Halk Fırkası 
• 
Uç Yüz On 

(Birinci sayfadan devam) 

Sabık Menemen as\;ye mah· 
keme r isi Muslnfa Kemal 
B. 21 İzmirde sıvukat Refik 
Şevket B. 22 Ankara Zira· 
ai mektebi müdürü Muhid
din B. 23 Dıvanı muhasebat 
baş mürnkip erinden Emin 
Rifot b. 24 Erbaa.da a 'rukat 
Rasim b. 24 Müstakil Türk 
Ortodoks kili cleri hukuh 
müşaviri Tiryarıdafilo Efendi 
26 Sıvas maarif emini Kad· 
ı i b. 27 Devlet Demiryolları 
doktorlarından Rafet bey. 

28 Sıvaı Nümune has
tahanesi hariciye ,efi Nec· 
det S. 29 evkaf umum 
müdürlü~ü avukatı lhıan 8. 
30 Vefa orta mektebi mu· 
allimlerinden E·ıver Kemal 
B. 31 temyiz mahkemesi bat 
müddeiumumi muavini Mus
tafa Nuri B. 32 Tayyareci 
İlhami Recep B, 33 Avukat 
Salih Şebabettin B. 34 mek· 
tebi harbiye süvari ıabık 
muallimi Hüseyin Hüsnü 
bey. 35 S ivas nafia fen me
muru Akil bey. 39 Niğde 
mektupçusu Kazım bey. 37 
Ordu belediye reisi Sadık 
bey. 28 Nfğdede mütekait 
kayma.kam Nüzhet bey. 39 
İspari meclisi umumi aza· 
sandan Ethem bey. 40 Tar
sus tütün inhisan •abık mü· 
dü~ü Murat Fuat bey. 41 Li-

. se muallimlerinde Fadıl bey. 
42 Avukat .Muıtafa Nuri bey. 
43 İstanbul meclisi umumi· 
sinden Mehmet Ali bey. 44 
Tüccar Kızzade Fevzi bey. 

45 Esbak Bursa meb'usu 
Muhiddin Baha bey. 46 
Emniyeti umumlyeden M. 
Adil bey., 47 Sıvas meclisi 
umumi azasından Baki bey. 
48 İzmir Muhassesah zatiye 
müdürü Abidin bey. 49 Sa· 
bık Ergani meb'usu Ihsan 
Hlımit B. 50 Esbalt Hari· 
ciye nazırı Mustafa Asım 
bey. 51 İzmir belediye reiıi 
Sezai bey. 52 Esbak Ankara 
Polis müdürü Dilaver bey, 
53 Esbak Bitlis meb'usu 
Derviı bey. 54 Çorum posta 
ve telgraf müdürü M. Sa
mi bey 55 Mütekait erkanı 

harp miralayı Osman Senai 
bey. 56 İstanbul damga mü· 
diriyeti Lontrolörü Ömer bey 
57 Ankara cümhuriyet Halk 
fırkası ocak azasından Nafiz 
bey. 58 Cafer ef. oğlu Zey· 
ne abidin bey. 59 Kony.ı Ba
balık baımuharrlri Muzaf· 
fer Hamit bey 60 Edirne es· 
bak ziraat m f"ktebi müdürü 
Ömer Hilmi bey. 

61 Esbak Eskişehir me· 
b~su Eyüp Sabri bey, 62 
Sıhhıye Vekaleti sıtma mü-
ehassısı Necati bey, 63 

Ankara Ticaret, Zahire hor· 
s ... sı reisi Sabri be}, 64 Şü 
rayı deviet azasından A. 
Sabri bey'· 65 İst ... nbul z· -
rnat müdiri A. Tahsin bey, 
66 Hopa Ziraat fen memu· 
·u Remzi bey, 67 Uzun 
köprü belediye reisi Musta· 
fa bey, 68 Karaman iı 
B nkası müdürü Ferit bey, 
69 Divanı muhasebat mu
murnkiplerinden Fuat B. 
70 Tütün inhisarı mülga 
meclısi idare azasından Yu· 
tt ( Münir B. 71 muhtelit 
m übadele koroisyonunda mü 
~avir Mithat B. 

72 Sabık sanayi U"llum 

müdürü Recai B. 73 esbak 
Şibinknrnhisn.- meb'usu 
Mes'ut 11. 74 Denizli meclisi 
umumi azasından Osman B. 
75 birinci fırka topçu alay! 
kumandanı Şevket B. 76 
Trabzonda a vukat Alı Riza 
B. 77 avukat Zihni B. 

78 G iresun Ticaret Odası 
Reisi Mehmet Kemal bey. 
79 Şurayı Devlet azasından 
Haydar bey. 80 Gürele kay
makamı Rauf bey 81 Sabık 
Genç meb'usu Hamdi bey. 
82 Arif Feyzi bey. 83 Tırhala 
kaymakamı Kemal bey 84 
Çanakkale Cumhuriyet Halk 
Fırkası idare Reiıi Veli bey 
85 Eskitehir Tütün İnhisarı 
merkez müdiri Avni bey 86 
Bozöyük Devlet ormanları 
kcımiıed H. Rifat bey. 
87 Nemli zade Sıtkı bey, 
88 Samsun Vilayet ta· 
bibi Fahreddin bey, 89 
"İkdam,, gazetesi sahibi 
Ali Naci bey, 90 Samsunda 
Doktor Yusuf Hikmet bey, 
91 Bandırma Ağırceza aza· 
sından Abdülkadir bey, 92 
İstanbulda. kambiyo acentesi 
Tayyip bey, 93 Tayyare cemi· 
yeti müfettiı heyeti rem 
Cavit bey, 94 Eıbak Siverek 

meb'usu Nureddin bey, 
95 Yozgat hukuk hakimi Re· 
fik Ruıen bey, 96 Kocaeli 
ilk tedrisat r.ıüfettlıi Necip 
bey, 97 Yozgat gazetesi bat 
muharriri Refet bey, 98 Gü· 
müşhane valisi Hüsnü bey, 
99 Erzurumda avukat Fey
yaz bey, 100 Emlak banka
sı merkez müdürü Reıat 
bey, 101 Kırıehir gazetesi 
müdürü Cevat bey, 102 İı· 
tanbulda ikamet eden İımaiJ 
Kemal bey, 103 Kahya oğ· 
Iu İhsan bey. 

104 Balye kaymakamı 
Ahmet Refik b. 105 Çorum 
vilayeti encümeni daimi a
znıından Necati bey 106 
Menemen belediye reisi Ke· 
nan bey. i07 Temyiz mahke· 
mesi azaıından Abdullah 
bey. 108 Sabık Sıvaı beledi· 
ye reiıi Hayri bey. 109 K. 4 
muhaıebeciıi Nuri bey. 110 
Kastamonu Halk fırkası vi· 
layet idare reisi Hamdi bey. 
111 Antalya'da avukat Ali 
Haydar bey. 112 lstanbul 
tlrketier komiseri Fehm! 
Razi bey. 

113 Silivri kaymakamı 

Süleyman Memduh bey. 114 
Sabık Batum konsoloıu Sait 
bey. 115 avukat Zal oğlu 
Halil bey. 116 S alim Siret 
bey. 117 ~ütekait deniz mi
ralayı Tevfik bey. 118 Sabık 
Mardin meh'u~u İbrahim bey. 
119 Arıkara meclisi umumi 
azasından Aziz bey. 120 
İzmircie doktcr Behçet Salih 
bey. 121 Tapu ve Kadastro 
müfetti~lerinden Muhlis bey. 
122 Maliye müfettifi 
Fuat bey, 123 Sabık Musul 
meb-ubu Nuri bey. 124 
Çeımede balık ve ıüngcr 

mütehassısı Fahri bey, 125 
Adliye müfettiti Kasım bey, 
126 Maden miıhendisi Re
fet Bey, 127 Mahkemei tem· 
yiz azasından Tevfik Na· 
zif bey, 128 Denizli mec· 
ltsi umumi baıkatibi Gıya· 
sellin bey, 129 Manisa mec· 
lisi umumi azasından Kud
ret Li'ıtfi bey. 

130 Ağaç koruma mec· 

YARIN 6 Nııan 

Listeyi Neşretti 

ID() Namzet Ye~i 
lisi katibi Hamdi bey, 131 

1 
Orman mektebi müd~rris
lerinden Esat Huhlis bey. 
132 Ayvalık cümhuriyet 
H. F. reisi dokto:- Fazıl 

Toğan bey, 133 Kayma· 
kam Rauf bey, 134 Sam· 
sunda Yaman oğlu Kadri 
bey, 135 Müdafaayi milliye 
Vekaleti sıhhiye ikinci şube 
müdürü doktor miraiay 
Kazım bey, 136 Koçhiıar 
kaymakamı Saffet bey. 
137 Vali Bey oğlu Av· 
ni bey,138 Bitliı muallimler 
birliği reisi Ali Riza bey. 139 
Sabık İstanbul ıehremini 
Emin bey, 140 Eskişehrin 
Sivrihisar Halk fırka reisi 
Ali Riza bey. 

141 Erkanı Harbiye mi
ralayı Fuat Ziya bey, 142 
Eski,eh\r Halk fırkası vila· 
yet idare reisi Osman bey 
143 Müt :kait binbaft Cevat 
bey. 144 Temyiz mahkemesi 
ceza dairesi azasından Naz· 
mi bey. 145 avukat A. Nüz· 
het bey, 146 Balıkesir milli 
emlak müdürü Agah Hamdi 
bey. 

147 Sabık Eskişehir be· 
Jediye reisi Ankara birinci 
hukuk azasından Basri B. 
148 Piyade 32 inci alaydan 
mütekait yüzba~J Ômer Liit
fi B. 149 Amısradan Fadıl 
B. 150 Bursa ticaret odası 
baş katibi Ali B. 151 Rüsu· 
mat rr üfettifi Bürhanettin B. 

152 Askeri baytar tatbi-
kat mektebi muallimlerinden 
kaymakam Ali bey 153 
Gümüıhane mektupcusu 
Nazım bey, 154 Denizliden 
Esat bey, 155 Kıbrıs kon· 
solosu Celal bey, 155 Gire
sonda tüccar ve komisyoncu 
Alaettin bey, 157 Trabzon 
fırka vilayet azasındrn Bür
han Sabit bey 148 Denizli fır
ka azasından doktor Ali 
Riza bey 159 Denizli mem
leket hashneıi hBt tabibi 
M. Hamdi bey 160 Gireson 
meclisi umumi azasından 

Halil Rtfat bey 161 Kayma· 
kam memduh bey 162 Or· 
du ağır ceza azasından Sa· 
duJJah bey 163 Artevin Ma-
arif müdürü Vehbi bey Bursa 
lise ~muallimi Tevfik bey 

165 Dı: nizlı fırka azasın· 
dan Fahri Akça Koca bey. 
166 Tercüman Melımet Ha· 
lit bey. 167 Devlet demir-
yolları ticaret mCifetUti Zih· 
ni bey. 168 Görele hühu-
met tabibi A. Zeki bey. 169 
Ankara ziraat müdürü Tay· 
yar bey. 170 Mütekait er· 
kanı harbiye miralayı Hafız 
bey. 

171 Adana fırka azasın· 
dan M. Cemal bey 172 Es
bak Erzurum meb'usu M. 
Kemal B. 173 Devlet demir 
yollarında mühendis Muzaf· 
fer bey 17 4 Denizli belediye 
1 eisi MuRtafa Nail bey 175 
istanbul Cümhuriyet müddei 
umumiıi Kenan bey 

176 Trabzon Fırka aza
sından Azmi bey. 

177 Avuknt Muhiddin 
bey, 178 Ankara Orta mek· 
tep Türkçe muallimi Rifat 
Şakir bey, 179 Şurayı devlet 
baıkatibi Saffet bey, 180 
Gireıonda avucat Hasan 
Fikret bey. 

181 lmalat ıübesinden 
Sırrı B. 182 Hobye made•ı 
tirkeli komiıeri Li'ıtfi Akit 
B. 183 maliye vekaleti tevzi 
komisyonu reisi Muıtafa B. 
184 esbak ziraat müsteşarı 

Ali B. 185 darülfünun arzi
yat müderrisi Ahmet Müıtak 

B. 186 Şurayı devlet aza· 
sandan Asaf Talat bey. 

187 Harp akademisi mual
limlerinden Esat Hami bey, 
188 Mütekait Erk anı har· 
biye miralayı Nu ri bey. 189 
Zirnat bankası merkezi umu· 
mi müfettişlerinden Halit 
bey. 190 Sabık İıtanbul 
ıehremini muavini Şükrü 
Ali bey. 

191 Eskişehir jandarma 
kumandanı Turgut bey, 192 
Sabık Hakari valisi Halim 
bey, 193 Mülkiye müfettl§i 
Kemal bey, 194 Çorum 
meb'usu sabıkı Sıddık bey, 
195 Siverek meb'usu sabıkı 
Kadri bey, 196 sabık Muş 
meb'usu Ali Rıza bey. 

içtima 
T uring klüp dün 

toplandı 
Turlng klüp heyeti umu

miyeııf dün Perapalas ote· 
linde bir içtima a ktetmittir. 

Bu içt:maa Re§it Seffet 
B. riyaset etmiştir. Dün gö· 
rüıülen ruznamede, Balkan 
haftası için yapılacak hazır-
lıkların esasları ğörü~ülmüıtür. 
Bundan maada idare hey
etinin gelecek zairlere teshi· 
lal ğösterilmesi ve vesaıti 

nakliyede.1 istifade etmeleri 
ıçın hazırladığı program 
heyeti umumiyeye arzedilmiş 
ve alkıılarla kabul edilmiştir. 
Bundan maada cemiyetin 
kiradan kurtulma81 için mü· 
nasip bir bina alınması teklif 
edilmişıe de henüz kafi mik· 
tarda para olmadıiından bu 
cihet timdilik tasvip edilme· 
mittir. Ve bazı ufak tefek 
itleri müzakereden sonra 
içtfmaa nihayet verilmittir. 

Bir müderrisle! 

İstanbul -
(Birinci savfadon devam) 

Bu tazyık neticeıinde be· 
tinci dakikada sağ ta t"aftan 
yapılan müessir akında ıağ 
iç Muzaffer İstanbulun ilk 
golünü yantı. 

Bu golden sonra istanbul 
takımı daha ziyade açılarak 
İzmir kalesi önünde tek kale 
vaziyetini idame ettirmeğe 
baıladılar. Bu sırada Fikre· 
tin bir ıütü direğe çarplı ve 
böylelikle İstanbullular bir 
gol kaybettiler. 

28 inci dakikaya kadar 
İzmirlilerin İstanbul kalesi~ 
ne muntazam bir kaç akını 

görüldü. Bunlardan ] ıiri mu· 
hakkak bir golle neticelen· 
mek kadar sıkı olmuıtu. 

İlk devrenin son onbe§ 
dakikasında oyunda tevazün 
hasıl oldu ve iki tarafın 

mukabil hücumlarilc geçti. 
Devrenin sonuna bir dakika 
kala sağ açık, Mehmet Ze-
kid"n aldığı pası ferdi hü· 
cumla kaleci ile karşı kar· 
şıya geti· dl, fakat gol yapa· 
;'!\adı. Böylelikle İstanbullu
lar da l:ir gol kaybetmiş 
oldular. 

Bu suretle hita ma eren 
ilk d evrede sıfıra kartı• bir 
ile İ&tanbulllllar galip gel
m!ı bu!unuyordu. 

ikinci.devre 
ikinci devre başlarken 

yağmur dinmişti· Oyuna Jz. 
mirliler baıladı ve ilk hü
cumu yaptılar. Bu devrede 
İzmirlilerin daha canlı oy· 
nadıkları görülüyordu. 

lık bet dakika zarfında 
İstanbulluları sıkıştırdılar. 
Bu hücumlar arasında çeki· 
len bir tütü Avni tuttu. iz. 

talebe arasında 

Bir Hadise mi Çıktı? 
~--

Bu hususta Alakadarların fikri 
nedir bunun içini ne söylüyorlar? 

Dünkü sabah gazetele- / 
rinden birinde Ali ticaret 
mektebinde müderris Vehbi 
bey le ikinci sınıf talebeleri 
arasındaki bir hadisesinden 
bahsedilmektedir. 

Verilen izahata göre -.ıe

zaket kesbeden bir müna· 
kaıadan dolayı talebe dersi 
bırakıp sinıftan dııarı çık· 

mıılardır. 

Dü11 bu hususta tahkikat 
yaptık. Mektep müdürü 
Hüsnü Bey böyle bu hadise 
olmadığını ihtimal haricin· 

de vuku bulsa bile bu 
g ibi ailevi vaziyetlerin ga· 
zetelerle neırinin münasip· 

bulunmadığını söylemektedir. 
Nihayet bu suretle bir 

müderrisin içtimai vaziyetile 
çok çirkin bir surette oyna· 
mlmıı olur. 

Aynı zamanda müderrlı 
Vehbi beyde şöyle söyle

mlıtir. 

"Gazetede yazıldıği gibi 
bir hadise olmamııtır. Ben 
talebelerimi ',sevdiğim ka· 
dar onlar da beni sever· 

)er. Badire diye ortaya alı· 

lan ıey sadece bir mes' ele 
üzerinde talebelerimle be
nim iJmi içtihatlarımızın 

çarpıımasıdır,, 

1 

j 

Mektebin talebe cemi· 
yetinin reisi Nuri beyde 
bize tU iza hah vermiştir. 

- Evvela ıunu söyliye
yim ki vukuu yazılan Badi
re asılsızdır. Ben hiç bir 
arkadaşımdan böyle bir ıey 
bekli yemem. Bir defa arka
datlarım ıınıfı terketmemiı· 
lerdir. 

Bu gibi ilmi miinaka· 
taları fırsat düıtükre her 
müderrisimi:ıle yapmakta· 
yız. Bu gibi ailevi hasbi
hallere badire demek ha· 
diselerin vazly~tini tağyir 
etmek demektir. 

Her müessesede yapıla· 

cak inkilap1ar evvela harici 
vaziyete bir çeki düzen ver· 
mekle baılar. Bu itibarla 
biz de evvela mektebimizin 
menfi tesirler hasıl eden 
ismini değiıtirmek itledik. 
Yeni ismimiz hakkında he· 
nüz kat'i bir ıeY f.öyieme· 
mekle beraber bu ismin bü
tün arkadaılarının kalple· 
rinden doğan "yüksek iktisat 
mektebin olacağı tahmin 
edilebilir. 

Biz bir taraftan isim me
selesini ta\dp etmekle be
raber diğer toraftan da mü· 
essesemizde bir reform 
yapmak istiyoruz. 

İzmir Maçı 
mir solaçığı Avninin üzerine 
hücum ederek bir müddet 
için Avninin kolunu sakat
ladı. 

Bu hücumdan sonra 
İstanbulluların hücumu baı
ladı. 

On yedinci dakikada Ze
ki sağ açıktan aldığı güzel 

bir pa"ı plase bir şüt ile go
la tahvil ederek lstanbula 

ikinci sayıyı kazandırdı. Bu 
golden sonra İzmirHler tek
rar hücuma geçtiler. 

Merkez oyuncunun bo· 
zuk almasına rağmen İstan-

bul kalesini pek güzel :n· 

kı§tırıyorlardı. 

O tuzuncu dakikada Bur
hanın kaleci Avniye ver· 

diği kısa pasa Vehap yeti~
ti, vurdu ve golü yaptı. İz· 
mirlilerc ilk sayılarını kazan· 
dırdı • 

Otuz sekizinci dakikada 
sol açık Rebiinin çektiği 

koru Fıkret takdıre şayan 

bir kafa vuruıu ile gole 

tahvil etti Bundan sonra 
her ıki tarafta canlı hare 
ketlerde bulundularsa da 
bir semere hasıl olmadı. 

Bu ıuretle oyun, bire 
karıı üç ile İstanbullulnrm 
galibiyctile nihayet buldu. 

" •••••••• '"'~ •• ' ••• 1 •• 1 ... ' •• 

Hakemler 
Muhtelit mahkemece 

tasfiye yapıldı 
Ankara 5 ( Telefon) 

Bütçe vaziyeti dolayisile muh 

telit hakem mahkemelerdeki 

hakemlerimiz arasında tas

fiye yapılmıı Memduh ve 

Mehmet AH Beylerin vazife

leri nihayet bulmuıtu. 

Vazifelerini hakem Ce· 

mil ve Hacı Adil B. ler 

' idare edeceklerdir. 

Ajan mua vlnlerimlzden 

fütkı Beyin de ayni sebepten 

vazifeıi hitam bulmuıtur. 

lzmirde müntehibi sani 
namzetleri ilan edildi 

İzmir 5 (A.A.) - lzmirde 

bu gün müntehibi sanilere 

ait namzet !istesi ilan edll

mittlr. 

Zirai 
itibar enstitüsü 

Cenevre, 4 (A.A.). -Ce· 

miyeti akvam maliye ko· 

mitesinin murahhas heyeti 

bir zirai itibar enstitQsü ge· 

tirilmeli hakkındaki beynel

milel mukaveleye ait iptidai 

teklifleri tetkik eylemit ve 

bazı noktalarının ikmalin· 

talarının i'fmalinden ıonra 

tasvip etmiıtir. 

Bu layiha yirmi nisanda 

Avrupa birliği tetkik ko

misyonunun hususi tali kom· 

lesine verilecektir. 

Maliye komitesi 

projesini cemiyeti 

kal'i 

akvam 

meclisine ve yirmi Mayısta 

toplanacap Avrupa birliği 

letkik komisyonuna tevdi 

edecektir. 

>ütil 

z ti 
·ktD 

laı~ 



_ 6 Nftan 
YARIN 
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~ HiKAYE E Fransa-İspanya 

"T emps,,in bir yazısı 

-~ .. ~ 1 İntih.ap ~şleri 
·~ .;, ~J / F aahyetı 

Hatıratını yazan: Naci /SMAl L / Ne HaJde? Yurdumun Işıkları 
Yazan: Suat Dervi, 

Paris, 4 (A.A)- Temps 
gazetesi Fransa ile İspanya 
arasında el ye vm cereyan 
etmekte olan ticaret müza· 
kerelerinde ortaya çıkan 
müıkilatın Fransaya atfe. 
dilmek istenmesinin haksız 
bir hareket olacağım bu 
meseleye tahsis ettiği baı· 
makalesinde kaydettikten 
sonra diyorki: 

Hayyam diyordu: Ay gibi güzel olan [ 
güzel, bu ay ışığında iç, yarın bu ha- · 
Yata veda ettikten sonra, bu ay çok de
f al ar doğacak, fakat biz hayat ta ol-

mıyacağız! 
-43-

( Birinci sahifeden devam} 

7 Nuretlin Ali bey İstanbul 
meb'usu, 8 Ml'hir l>ey Eren
köy kız lisesi müdürü, 9 
Mustafa bey Kaptan, 10 Aziz 

Samih bey Erzincan meb'usu, 
11 VasfiB Doktor, 12 ÖmP.r 
bey Tüccardan, 13 Tevfik 
Recep bey Tıp Fakültesi 
reisi Doktor, 14 Zühtü bey 
Davntpaıa Ortamektebi mü 
dürü. 

-- 6 ·-
Veliahd kendini tutAr. 

koUardan sıyrılmış yataklığa 
yaklaımıı, gözü ümit ve 
dehşetten büyümü§ hakika
ten bu yataktaki kardeıim 
zindancım, celladım, padi
ıahımmi diye düşünürmiif, 

sahihden o mu?.. Eyilmiş, 

cesedin yüzünü örten örtüyü 
kaJdırıp bakmır··· iblisin, 
son bakış]arını ~ldığı bu 
gözle, yarı deli veliahdin 
fUUrsuz bakışl arı karşılaşmıı 
ve iiahd acı acı baiırarak 
örtüyü k{\pamış , ve kapıya 

Odada herkes sükut edi
yordu. Ocak batında helva 
ile uğraıanlar bile ~ürültü 
etmeden çalışmıya aayret 
ediyorlardı. Hepsi, bir ka· 
dın sesi kadar tatlı sesli 
çocuğun zeki gözlerine ba
karak onu dinliyorlardı. 

uıun 

entarili ince zü· 
lüflü püser!ni (tel 
llliz) demektir. 

karşısına aldı. Hay 
}'amın : 

Çün ahde ... 
rubaisini söyie· 
tneğe baıladı. Ha~ 
Yaın, diyordu ki: 

- Kalk, Ya· 
rının ne olacağı· 

nı kimse temin 
edemez. Sen, d eli 
göğiüne neş' e dol· 
dur. Ay gibi gii· 
2e] olan güzel, 
ay ııığında şarap 
içr Yarın bu ha
a.ta veda ettikten 
sonra, bu ay çok 
defalar doğacak, 
fakat, bizi bula· 
ınıvacak ! ., 

Amerikalılar, 

doğru koşmaya başlamış ... 
S aray erkanı, vezirler, ağa

lar, hcı ca iar, hepsi yeni sul
tanın haıekatma mani ol
madan onu seyrediyor1armış. 
Tam odanın ortasına gelen 
şehzade, yeniden yatağa 

dönmüş, yeniden o ölünün 

yüzünü açmış, bu başa kar· 
definin zindancısının, cel
ladının, padişahmın baıına 
bakmış... Uz1* uzun bak· 
mış •.. 

"Sultan Ct!nazesinin he· 
nüz sa r<:.yda yattığı o gece, 
valde su i tan ın dairesinde müt
hiş bir şey geçiyormuı •.• 
Zamanın en büyük sihirbazı 
orQ,ya davet edilmiş. Orlada, 
sarı bir mangal içinde bü
yük bir ateş yanıyormuş .. 

S iya h bir pelerine sa
rı!mı~ olan sihirbaz, bir 
eli kemik bir kafa üstünde 
omuzunda bir baykuş oda· 
nm ort ssında bağdaı kurmuı 
Sehpaların üzerinde buhur
danlar yanıyor, kalın siyah 
perdeli yatakhğın ayak ucun-

"Filh:ıkika, İspanyol bağ· 
cıları intihabat zaınanının 
yaklaşmasından i tif ade ede· 
rek İspanya r.ıamınu müza
keratta bulunan murahhas· 
ları gazete neşriyatı vasıta· 
sile kurtarmağa çalışmıılar 

ve bu suretle bu ınu· 

rahhasları e n mühim 
tr.eselede itilafa yanaşmamak 
gibi bir taviz almağa sev· 
ketmişlerdir. 

Bu mesele, esasen İspan· 
yol · stalyan ticaret itilafın
da mevcut olan ve şnrap 
istihsalatının tabii mikta· 

rının tayinine müteallik bu· 
lunan bir maddeden iba
rettir. 

F ransada bir kasırga 
Bazires 4 (A.A.) - Dün 

vuku bulan bir kasırga ve 

bu lisandan bir Hayyamın 
feyanmlıyamıyorlardı. Fa- ı 
kat, Hayyamın İngilizce ter
cemesini ezber bilirlerdi. 
Manaıını söyler, söylemez, J 
derhal, anladılar. Doktor, 
bu Hayya~ı işiir. işitmez, 

farelereri unutmu§tu. Aklı· 

na gelen kitaları söyletme· 

ay ışığında bir şarab alemi 
Ey Saki, madem ki za· 

man, seni ve beni ezmekte· 
dir. Dünya, ne senin nede 
benim için bfr aramgab ola
maz. bilki, şarap, kadhi 
s .. ninle benim uramda hu· 
lundıkça, hakde seninle be
nim elimee demektir.! 

1 E ;at Paşa Es bak İstan· 
bul valisi, 2 Bürlıanettin bey 
Kayserj meb'usu , 3 Naci Ali 
bey asha bı em'akıen, 4 Ha 
m it cey Avııb.t , 5 Ali Hay
dar bey eshabı em iakten, 6 
Rıdvan Halil bey Tüccar V C' 

komisyoncı:, 7 H alit hey 

ba ytar m ek te Si rektö ; ü, 8 

Kemal bey eshabı emlakten , 
9 Tahir bey Beş;nci i'kmek
tep müdürü, 10 Cemalettin 
bey Cümhuriyct Ortamek
tep mual '.imi, 11 Hasip bey 
tüccardan, 12 Mazhar bey 
mütekaiclinde:-ı, 13 Niyazi 
bey Baıvekale• hazinei ev· 
rak memurlarından, 14 İs
kender bey doktor, 16 Re
fet bey Sabık belediye aza. 
sından, 16 Rüştü bey bin· 
başı mütekaidi , 17 Arif 
Mustafa bey avukat. 

1 Hakkı Şinası paşa İs
tanbul meb'usu 2 Selah Cim. 
coz bey f stanbul umurui 
meclisi azasından 3 Reşat 
bey İstanbul umumi meclisi 
azasından 4 Hamit bey İs
tanbul lisesi sabık ikinci mü· 
dürü, 5 Kasım Cimcoz bey 
Ashabı emlakten, 6 Ömer 
Faruki bey avukat, 7 Neıet 
Ömer bey tıp f akü tesi mü· 

Sonra ağır ağır doğı ulmuş 
yüzünü çevirdiği zaman, o· 
dayı dolduranlar hayret i· 
çinde kalmıılar. Biraz ev
vel bir dilenci bir esir gibi 
düfük O'ıl'ıuzlar, bükülmüı 
bir bel öne eyilmi~ bir bsı· 
la bu yatağa yaklaımıı O· 
lan adamın, omuzları kalk· 

mış, beli doğrulmuş, başı ve 
alnı yukarda imiş. Hele ha· 
kııları... O şuursuz bakıı· 

larda timdi bir mana varmış. 
Bütün hayatınca zulum gör· 
müı, bütün gençliğinf mah
bus geçirmif bu adam, hü· 
rriyetine, iktidarına malik 
olduğu bu saatte, varlığın· 

da ıuur olarak bir tek his 
bulmuı, o da kendine yapı
lan haksızlığa isyan etmi
yenlere karıı namiltenahi 
bir kin... Evet yarı çılğın 

varlığındaki ıuurlu olarak 
bulduğu yegane hiı bu imit··· 

da uzun boylu ve yaşlı Lir 
kadın ayakta duruyordu. 
Kırmızı e1biseler giyen bu 
kadının ta, başından aıağıya 
kadar büründüğü siyah tüy· 
lerin altında kollarındaki, 
göa}ıündeki parmak]arında

ki pu Iantaların parıltm ve 
yüzünün solgunluğu görünü
yormuş... Yanan yağ kandi· 
li ile nim münevver olan bu 
odada Valde sultanla sihir· 

baz yanlızmışlar. Sihirbaz 
omuzunda baykuş kocaman 
elinin altında bır ölü kafa· 
sı hıiıltıh, iniltili bir ıeıle 

~Orb nehri sularının kabar
ması yüzünden bağlık ma· 
hallerde yemi§ ağaçlarında 

oldukça mühim hasarat ol
duğu görülmüıtür. 

Yunanistan' da 
Atinn 4 ( A.A. ) - Meb' 

usan meclisi paskalya yor· 
tusu bitinceye kadar tatil 
yapmı§br. 

ie ba§ladı derhal, bir §arap 
ınecliside yapıldı kanber 
akay: 

- İşte böyle olmalı, di· 
Yor. Şarap kadehlarfni dol
durac t ... pü~erleri çağırıyor· 
du. 

İlk defa , Amerikalıların 
lflrklılaıtıkiarını görüyor
duın. Onlar da hafif seslerle 
lııkların sözlerini tekrarlı· 
)orlardı . 

Hayyam, güzel ıöyliyor· 
<l'll. Fakat, alçak tavanlı, isli 
l&tnhalı odada neı' enin nesi 
olabilirdi ? 

Düstürrunun ortaya attı. 
Dünyaya karşı bu derece 
kin besleyen bir fikre tesa• 
düf edilmemi§tir. Hayyam, 
Dünyanm faniliği karşı

sında aciz kalmıı, bu aczini 
itra f etmek için ıaraba 
müracaat etmişdfr. Bu neti
ce, Rus Nihilizmi gibi me§
um zihniyet meydana çıkara· 
bilir. 

derr;slerJnden, 8 Şevki bey 
miralay mütekaitlerinden, 9 
Cemal bey, tütün inhisarı 
memurlarından, 10 Hamdi 
Suat bey müderris doktor, 
11 Kem11.I Cenap bey tıp fa· 
kültesi müderrislerinden 12 

bağırıyordu: 

- İblis •. iblis.. gel, gel, 
Efendimiz, sahımız, haki· 
mfmiz, aenf bekliyoruz. 

Sihirbaz, serbest elJle, 
mangalın a teıi fiz,..rine bir 
takım otlor serpiyor, ve 
ıonra ateıi parmaklarile 
karııtmyor. 

fma sallanıyordu . Yüksek 
camları titreten bir fırtına 
varmış. Dışarda gök gürlü· 
yor, timıek çakıyor 0ve sa· 
rayın içi bunların korkunç 
akislerile doluyormuıf· 

Sihirbaz, daima dualarıoı 

h Düıünüyordum : Hayyam, 
'll kıt'asile hangi fikri aıılı· 

)ordu? 

, Hiçbir zaman , Hyamı 

bu kadar yakın görmemiı

tim .Onun rintmeırepliğini 

bir neş'enin ifadesi zan 
eder, hoı görürdüm. Hatta, 
Fizgerald'm meıhur tercü
mesinde de neş'enin kuvveti 
fazlalaştarılmıf , telkin fikri 
azaltılmıştı. Halbuki, Hayya
mm memleketinde fikirle 
hayatın realitesi çarpışıyor, 
başka fikirler uyandırıyor· 
du. ( Devamı ıJar ) 

· İzzettin bey d.>ktor, 13 Asım 
zade Nuri bey zahire borsası 
azasından, 14 Niyazi 1 evfik 
bey yüksek ticareti bahriye 
mektebi muallimlerinden 
15 Atıf bey. Kadıköy tütün 
inhisarı depo Md. 15 Mu
hitUn bev. Kaymakam mü
tekaidi, 17 Hµsnü bey.İstan-

İstanbul meb'usu~·-37. Saffet . 
bey Miralay mütekaidi, 38 
Suphi bey İst. Umumi mec
lis Azasından, 31 Alimzade 
Ziya bey Tüccardan, 40 Ek
rem bey Rüsumat memurla
rından, 41 Arif bey Sabık 
rüsumat memurlarından, 42 
Saim Ali bey Tıp fakültesi 
müderrislerinden Dr., 43 Ali 

- Fenalıklar diyarının 
hakimi, cehennemler hü
kümdarı, fena hiıler hali ki 
gel.. arkamızda bütün gü
nahlarımızın yükü, kalbi· 
mizde kin Te hıra senin kar· 
ıındayız.. seni bekliyoruz .. 

yilreyimizde ki, merhamet, 
sevda, ıefkat hislerimizi 
tırnaklarımızla parçaladık .. 

okumakta, büyüsünü yap• 
makta: " Efendimiz, h•sle· 
rimizin, kalplerimizin, var
lığımızın, varlığımızın hlkimi 
seni bekJiyoruz, seni istiyo· 
ruz .. , "Diye iblisi çağırmakta 
devam ediyormuı. Birden, 
sihirbazm eli altında ki ölü 
kafasının, büyük bir tarafına 
sıçradığı görülmü§·· Sihir
bazın omuzunda uyuklıyan 
baykuş, kanatlarını çirpa-b, Bu hayatm ilerisi yok. 

Q1r .. I , ' .1 • 
llu aun ük neı e, ~e~ e~ır. 
~· tıun ilerisi ise, rluıünule-

1Yecek bir mes'eledir! 

~ O halde, bu hayata kıy· 
~d~t. \rerınemek fikri telkin 
t lıror ki, hiçte insaniyet 
k ll)eaiyle birle§en bir haki· 

t~~1°lamaz. Bu felsefen in. 
~t _nı Yanlıı bir netice tevlıt 
it ~•ıti. Zannediyorum ki, 
~ '-tıdaki likayd ve hayata 
'r~ d.. k '1 Ufınanhkda bu fi ir· 
eıı k 
~1 çı tnııtı. Çünki, Hayya· 

tı kt' 1 ~11 b· 1 a arıyla aıılan.ma· 
~tr b~t ~Faris, bir Türkmen, 
)'~ltt uluc, bir Ermeni bile 
b~ b~· lranın harıi ve vahdeti 
t'ft '1Yiilc: adamın fikri et-

.. da B 
'd,~ toplanmııtı· u 
~~l .. ' bir günlük neı'eye 

un ı 
~ıır, _1aYatı feda ettikten 
'l~t~ •llsaniyete bir faidesi 
~'kı ;:dı hiç? Aıık. 

Zaınane derıtkest 

bGtıt menü test 
aile 1 .. 

eraçe iniıest menu 
ltt. test 

"'ll k· 1 bedesti menü tü 

')da ı.b· camı mey'est 
~ 1

Yaktn ki hak be· ı 
lt''•Jle deıt de men test 

liayyamın: 

• ••• 1, ' ' •• 1 ' •••• 1 •• 1 •• ' f . 1 ' 

Konservatuvar 
Senelik talebe konser

leri başlıyor 
İstanbul konservatuvarı 

senelik talebe konserlerine 
önümüzdeki cuma günü 
başlayacak, ve konserler 26 

1 tarihine kadar devam n.san 
edecektir. 

Konserlerin umumi pro• 
vaları perşembe günü yapı· 
lacaktır. Konserler T epebaşı 
tiyatrosunda• -verilecektir. 

Avrupaya karışık mal 
gönderen ticarethane 

Ticaret müdiriyeti, Lon
draya karııık kuf yemi 
gönderen bir ticarethane 
hakkında tahktkata baı· 
lam ıştır. 

Tahkikat neticesinde ka· 
rııık mal gönderildi4i anla· 
şılırsa ticarethane cezalan-

dırılacaktır. 

bul Polis müdürü mua vJni, 18 
Vehbi bey İstanbul Ticaret 
ve sanayı odası umumi ka
tibi, 19 Fuat bey. Kadıköy 
noteri, 20 Rıfat Cafer bey. 
Doktor, 21 Sırrı Celal bey. 
avukat, 22 Rauf Bey. Ma· 
liye memurluğundan müte· 
kait, 23 Aıım bey. Kadıköy 
Sıtma Miicadele Rs. Dr., 
24 Ramiz bey. Avukat, 25 
Ubeyit bey. Muallim. 

26 Sadık bey Rüıumat 
memm·larından , 27 H i 1 mi 
bey Rıhtım tirketi memur
larından , 28 İbrahim bey 
Kadıköy kazası kaymaka· 
mı , 29 Refik bey kadıköy 
telgraf memurlarından , 30 
Refik bey T emylz mahkeme
sı azalığından mütekai!, 31 
Riiıtü bey Esbak meb'uılar· 
dan tüccar 1 32 Yümnü bey 
miltekait kaymakam , 33 
Abdürrezak D. O. Y. sabık 
müfettiılerinden, 34 Ahmet 
Nadir bey miralay mütekait
lerinden , 35 Hacı Ahmet 
bey müze ıabık baımemur· 

tarından 

Haydar bey Binbaıı milte· 
kaidi, 44 Methi bey İst. U· 
mumi Meclis azasından, 45 
Faruk bey Evkaf mühen· 
diılerinden, 46 Nurettin bey 
Doktor, 47 Azmi Ömer bey 
Esbak valilerden, 48 Nuret
tin bey Binbaıı mütekaidi, 
49 Hamit bey Belediye reis 
muavir:i. 

kalbimizde, kendt cinsimiz
den, hiçbir ferde karıı bir 
bai kalmadı.. kendi, deva· 
mımız olan çocuklarımızdan 
bile nefret etmesini bilerek 
seni bekliyoruz.. gel.. 

Sihirbazın veıil y:.ızu , 
manaral<la alevle yanan ot· 
ların aksile yarı mai ve 
yarı kızıl bir ı enk almıı , 
ba§ı saçsız ve çukura bat· 

mıı gözleri , gergin dudak· 
larının temamile açık bırak· 
tıf ı uzun diıleri kemiklerine 
sarılarak onların rengini al
mış s&rı derisile , bir kuru 
kafay.11. benziyormuı. Yatak· 
lığın ayak ucunda , siyah 
örtü!er içinde ayakta duran 
kadın konuımıyor, kımıldan· 
mıyormuıl· Üzerindeki ince 
ipek örtünün altından , pır· 
lantaları kadar , hümmalı 
ıözlerinin de pırıldadıfı gÖ· 
rülüyormuı • Mangala yeni· 
den bir ıeyler atan ıihir

baz Çin lisanile , bir ıeyler 
söyliyor ve gitgide iniltisi 
artarak, gitgide yuzunun 
manası korkunçlaıarak, 

36 Hamdullah Suphi bey 

50 Muıtaf a bey Galata
saray muallimlerinden, 51 
Kenan bey MüteRkit zabi· 
tandan 52 Emin bey Beledi
ye ınemurluğun~an müteakit 
54 Kerim 2ade ıakir bey Tüc 
cardan, 54 Ziya bey Müben· 
diı, 55 Haydar bey Devlet 
Demiryolları memurlarından 
56 Nizamettin bey Mütekait 
zabitandan, 57 Rüknetin bey 
Osmanlı Bankası meclisi f. 

dare azasından, 58 Hamdi 
Halim bey Avukat, 59 Nazım 
İzzet Avukat,60 Bürhanettin 
bey Seyriıefain İıletme mü· 
dürü. , muntazam surette iki tara· 

rak yatakbğın siyah, kalın 
perdelerine konmuş ve ora· 
da üç kerre ötmüş. Odanın 
tahtaları çabrdayor, pence· 
relerin kanatları titrlyormuı. 

Sanki büyük bir fırtına var· 
mış gibi valde sultanın 

üzerindeki kat ka t ipekler 
uçacakmış gibi dalgalanırmıf. 
Yataklığın perdeleri, açık 
bir denizde, fırtınuya tutuJ-

muı bir geminin yelkenleri 
gibi şi§er, ve öyle sesler çı
karırmıı ... Valde sultan kor· 
ku ve d€ hşetle yere diz 
çökmüı, sihirb lZ büyük eli
nin sakin bir işarelile onu 
yynına ça~ırmış, ihtiyar k a · 

dın ayağa kalkıp yürüyenıi· 

yecek kadar korku içinde 
olduğundan adeta sürüne
rek mangalın başma yak· 
laımıı. İki eli kalbi üzerin· 
de imit··· Gözleri yarı ka· 
palı, ve dudakları pembe, 
beyazmıf .• Sihirbaz: "Hırsla-
rın kinlerin, bütün fena 
hislerin, fena arzuların, ha
kimi, geldi, demiş. Söyle, 
ondan ne istiyo an söyle .. " 

(Devamı var) 
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Davet 
İstanbul müddeiumu
miliğinden çağrılıyor 

lstanbulda bulunan ve 
fakat adresi meçhul olan 
Bayramiç C. Müddeiumu
misi Fuat beyin, acilen me
muriyetinize m(iracaatınnı 

Gazetemizle ilanı mütemen
nadır. 

-·· 
Konferans ve Sineme 

Türk Ocağından: Bu 
Perıembe gilnü akıamı ıaat 
21 de Dr. Şükrü Hazım B. 
Tarafından {Freuda göre 
tenaıülOn ruhi yattaki mev
IUi) mevzulu bir konf er anı 
verilecektir. 

Konferansı D"'Üleakip ıi· 

nema ıöıterilecektir. Her
kes gelebilir. 

TIYA TRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Çılgın Bakire 
Mümessileıi 

Suzi Vemon, Jan Anje1lo 
Programlarımız cumarteıi 

ve çarıamba günleri değııir. 
Her gün gündüz 3,30 da ge· 
celerl 9, 15 te cuma ıünleri 
2 de 4 te gece 9,15 te, ge
lecek program Bahriye ta· 
lebeleri. 

Jf 

Şehzade başı 

Ferah Sinemasında 
Bu gün bu gece hem ti

yatro hem ılnenıa hem var
yete • Hermlne Hanım, A110 

Jarıo meıhur çtnıeneler 
Duhuliye 20 kuruı 

.. : ................ mi!. 
Yelkenci vapurlar• 

KARADENİZ POST ASI 

E vapuru rzurum s ~tsAN 

Çarşamba 
ıünü akıamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireıun, Trab
zon, Sürmene ve R ze ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det ed cektir. 

T afıilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında ki.in 
acenteti e müracaat. 

Tel: lıtanbul l515 -. " . 
SElAHIK BANKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen lt:diye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'daki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunaııistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Doktor 

Agop Essayan 
anga cami sokak No 

19 Her gün hastalarım 1 abul ve tedavi eder. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

3 üncü Keşi~e 11 Nisan 931 dedir 

Büyük İkramiye 

100, 000 liradır 
AYRICA : 40.000, 1s.ooo. 10.000 

ikramıye ve 30.000 lira

lık bir 

MÜKAFAT VARDIR 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPI~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla 

Mahmutpa· 
ıada Kefeli hanı altında 8 
numıualı maiazada mani· 
fatura ticareti le me11ul Ma· 

nuk Papasyan ve ıürekaıı Kol· 
lektif ıirketinin icra ve iflaı 
kanunu mucibince İstanbul 
icra riyaseti aliyesine müra
c~ atla talep· ettikleri kon• 
kordato mühletinin ktı bul(i 
ile tirkPte iki ay mühlet 
veril,cek komser tayin olun· 
duiundan mezkur ıtrkette 
alacaklı olanlara atide ya· 
zıh husuılar mezkur kanu
nun 283 üncü maddeıdne 

tevfikan ılln olunur: 
1- Alacaklılar 931 ıe· 

neıi nisanının 7 inci ıalı 

gününden itibaren ıo rün 
içinde alacaklarını Galata· 
da Ahit hanında 42 numa• 
calı yazıhanemize müracaat 
ile kaydettirmeleri ve ala· 
cak vesikAlarını teslim ey· 
lemeleri lazımdır. 

2- Mezkur l irmi gün 
içinde alacaklarını kaydet· 
tirmiyenler kanunen kon· 
kordato müzakereıinden ha· 
rfç kalıp rey hakkına ma· 
lik olamazlar. 

3 - Alacak!ılann kay· 
dından ıonra mezkur mad
deye tevfikan konkordato 
teklifi alacaklarını kaydettlr
miı olan alacaklılar tarafın· 
dan müzakere edileceiinden 
alacaklıların toplanmaları l· 
çiıı ta yln olunan 931 aeneıi 
May111nın 14 üncG Perıembe 
ıünü ıaat ikide mezk6r ya· 
zıhanernizde toplanmaiada 
alacaklılar davet olunur. Bo-

rçlularda toplanmada hazır 
buJunmaf a mecburdurlar. 

4 - Tarafıma teılim 

edilecek vesaikı toplanma 
için tayin olunan mezk6r 
tarihe tekaddüm eden on 
ınn flçlnde yazıhanemlze 
müracaatla alacaklılar tara· 
fından tetkik o unabilir. 

Galata Ahit han 42 
Avukat : Mazhar 

Çocuk hastant'sl ku lak, bo.,az, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
8. o lu Mektep sokak 1 

· Telefon 8. O. 2-196 

,.-ı-·-----, Çoc.-uk hastalıkları miltehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir :ıı 

Şerhli borçlar kanunu :ıı ıı 

(iKBAL) kita hanesinde 

Topkapı haricinde mek· 

tep haıtahaneai ittisalinde 
Demirkapı caddesi ve ma· 
halleıinde mukim iken ika· 
metglhı meçhul bulunan 
Hakkı efendiden Tayyibe 
hanımın 338-176 numaralı 
doıya ile alacağı bulunan 
600 küıur lirayı Aksarayda 
Selçuk ıultan mahalleıinde 
Camfiıerif ıokağında 7-1 
numaralı hanede ciferci 
Kazım efrndiye temlik ey· 
ledtii illnen tebliğ olunur. 

' . ~ ~,. ..... . ... .. -: , ..... : .· . . 

Artık El~iselerinizi Terziye ısmarlamaya lüzum Yok • 
Çünkü Galata'da Karaköyde börekçi fırını ittisalindeki 

büyük maballebtcinin üstünde ki.in 

• 
1 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak İmal edilmiş 

Kostüm ve Pardesüıenn 
Müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara mahsus 

mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meş~ur C H A R l E S S E M O N l. T. O. f abrikasmm 
20,000 ADET 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERI 

Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

lstanbul şubeıinin müceddeden küıat oluna TJ 

daireıinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kas~lar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 1 
Aıirefendi caddeıinde Yeni Vakıf han 
kartııındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

-um-imli 

-®e-@e@c o ~ ~ ~ rSlM-~ 

Koşunuz! 

Koşunuz! 
Koşunuz! 

İzmir lt""rziı 11 nesi Peıin ve veresiye muamelaatla 
ve çok ur117. tıa •!Arla her nevi kostümier, pardüıüler, 
Frak ve ~ imokin, • aket 

ve 

Hanımlar için: 
En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

imal eder. 

Adres: 
Babıali caddeıinde İzmir terzihaneıi sahibi tüccar 

@l terzi ve biçki mütelaaasııı: MUSTAFA SALiH 
•~@G>~~·o@~®e~~ 

Paris T pfakültesi mezun 
Cilt, Frengi, Belsobuklugu 

mutch ıssı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali Meserret oteli karşısı 1 
linci kat sabahtan akşama kad 

İstanbul 4 üncü icra 
iresinden: 

Fenerde Petri ıokaiı 
276 numaralı hanede ı 
ne madam Hriıtmaya 

Madam Sinyuıu ve 
nin aleyhinize müdde 
1600 liranın maa faiz 
maıarifi, tahıili hak 
itUhsal eylemiı olduğu 

Teırinievvel 341 Tarih 
926 • 282 Numaralı il 
müsteniden merasimi 
iyesi ifa edil mit iaede 
ren altı ay müruruna m 
tekrar tecdıdi muamele 
lep edilmit ve ıahıı 

teb iğ edi mek üzere ta 
edilen ihbarnameye ika 
gahınızan meçhul bul 
ğuna clair meıruhat 
mit olduiundan ilan 
hinden itıbaren bir ay 
fmda daıreye m6ra 
kanunen ıayanı kabul 
itiraz dermeyan etmedi 
surette hakkınızda m 
muamelei kanuniyenl• 
olunacağı birinci ihbar 
makamına kaim olmalı 
re ilin olunur. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

,ngiliz lirası 

- Dok ta· -İstanbul sekizinci icra 

İST AN BUL ACENTALIÔl 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESİ 

Telefon: Beyoglu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadelı veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve mem:ıliki ecnebi ye
ye senedat, çek, itJb:ı.r mektuplar 
ve telgraf emirnameleri :rsalıitı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilltı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
lann tesviyesi, borsa muametat 
ıcrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

., 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve züh .. evlye Cemiye
ti aza smdan Beyoğlu Ağa
caml karıı sırasında 133 
No. öi leden sonra müra· 
caaL 

Telefon: 3586 

Doktor 

Hafız Cemal 

Mahcuz ve f uruhtu ın 
bulunan orta hali, mennd 
büfe, küçük büfe, ayna \ 
bakırköyünde Sakızağacınd 
caddesinde Klcanti hacoP 
nesinde 8-4-931 tarihine 
Çarşamba günu saat on 
tılacağından ta!ip olanlarlll 
mezkurda memuruna mü 

ilin;un~ K V ı}! 

Nisaıı 
6 • 

Pazartsıı 

1931 


