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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

eb'usluk Bir Servet Yolu Olmıyacakmı? 
Şirketlerden Fabrikalardan Bankalardan Yüzlerce Lira Azihk 
lahsisatı Alan Meb'uslar Naıgzet Gösterilmiyecek mi? 

----~~!!!!!1!!!!~~~~~!!!!!!!95 ----····..----

Muhalif Gazeteci Mebuslardan Kimse kalmalacak SORUYORUZ? 

~~arın Binle~ce işinin Meb'usluk • 
~!::.!'::::.. =::ı:: 1 Olmak ihtirasının Sebe erini 

, ıeıeı tarllünın pek fena Anlamak Gu··ç 

Arif Oru9 Beyin ev. 
rakı tam bir bu9uk •J
danberl lzmlt mıhkeme 
relıl Cemal Be1ln nez. 
dindedir. 

MllddelumumlllAI 
evrakı Temyiz meollıine 
ıevketmek l9ln vaki olan 
mOte•ddlt taleplerine 
raımen evrak bir türlü 
mllddelumumlHte verif
memlftiP. 

~Ufbal hatırlatmlf, aamlml 
dur lbufıalefete taraftar ol· 
de luııu 16ylemfıU. Bu ftkir
ı_~r zthnlyettn bGtGn ana 
r • .a_. rlftı a&mekteJf•· Ba-
-.al muhalefetten mali· :-t, 'l etkıl&b MMIJ• lraa~ 
1lıaun .. BEŞER hubkuna 

llt IDacl '-ıa delertnla hası va• 
._,:ılar tarafından ku0anıt-
41tr dan batlra fdr..,. delil· 
L • Demek .._.,arkı, mu· 
... .., fırkalana mtleulalerl, 
~Jeti fena kull&111111f-
tdır! Ohalde •••• 

Pı l1ert111t1 ... ıaat 8a.terc1ı. 
-..ı. luMI ............. 

.... ,. Vı setttflel ... 
.-.hmı,..._ Dofradur. bu mem· 

etteki muhalif fırkalann 
~bı bir facia halinde ıeçti. 
•lnız, muyafakat fırka11Dın 

lalde aJDI facianın dlfer 
,._. cephellnl tetkll etml· 

llUJdı ? Muhahfllz bir 
~ean mecbllle Façtat 

='"hLI -~ yapan •ltttt.at •e T• 
~" namındaki mUY&hk 
~d aıa tarihi bir facia de-

•nedir? 
.X.bul eclelhn ki, muhaJe. 
flrkalan "1Ufnlyet., .ahlp-
hll. Munf~ fırkalan 

~niyetin lekem mCl-
~ idi. Yasık ki, IUI-
._ de, htbntl mlyetiD de 
L.....Z rlfadade ~ 

~.!anan •-· Aaclayı, 
~~-muYalabt man

...._ clelll. fabcıbk 

~.U.de aramak lbıD 
,~... tarllalnl tetkik 
~ ittihat ve Terakklp 
... ""•fet eden fırkalan t• 
'tı ..ten1er1n heptl de ıo 
~- IDetnUyeU için ça• 
~h1t7e~lerdL Halk fır
~ ilk mulıallflerl de 
~:'.' la~rekeun ileri ~ 
)~Dlan ıdr. Bu phtf• 
"l.tı • birlik samaomda 
l-.1a:;'-•1et., 1ahlbl addo-

( Grlarclı. 
~ tç6ncr6 ıaylatla) 

' 

"çin Kapandı? 

8'- Qı 1 • b .. t .. -~ ese enın u un 
arını neşrediyoruz 

.......................... __________ . 

Sabık U. K. Saffet Beyin, Meb'us Olmak 
lstermisiniı, İstemez Misiniz Süali 

Çekilmesine Mi Sebep Oldu? 
.. erdlff mektuplar me.ele

Vali ma•ini 
Foalı6q 

Ankara, 11 ( Y ann ) -
Etki fırka umumi k&tlhl 
Saffet Beyin tekrar meb'• 
uıluk iıteylp lttemt1ecelderl 
hakkında meb,ualara sin-

•ıaden meb "uılar arannda 
boyflk mlnakaplar çık· 
lmflır· Manakaplar tlm
cb,.e kadar b6yle bir ıu· 
alin bu tekilde ıonılmaaaıı 
ol maıından ileri ıefmlıtlr. 
Sabık kltlbl umuminin 
tebdiline ıebep te mek· 
tuplar meselesi o'dviu an· 
laıılmaktadır. 

Şehrimizde ki faaliyet 
Meb'm iaUbap 'heyeti 

teftlılyeıl her tin munta• 
sam bir turelte intihap it 
lerde ....,.. olmaktadır. 
Dene kadar ıs ma•alle 
taaslm ettikleri cet..U.. 
rl he,.'ett teftifl"" '"9!1$if6ılı1J. F. ,,,,,_ Wl.ı 6q 
eh etmfilerdlr; Tefttı &t,..u 
b""' cet (lJ.,,,. 4 lnCtl MlltilJe) 

22.000 lira1 Den.::=.=~ 0.!!:~2-.. 
••at• lu ldrQI lklm .. la karar ...,. GArlade,.,_ t .. 

Zahire boraaıı için ..... ._...ıf14r. ._....... mler icra edecelc derecede 
Ticaret Oda11 " prek bor- B M 
.. ıdare heyeti tarafından • • mecllllnlD W•••• Allak reltm n•••• ,.... 

1 ntsa ..... eonra 1apdacak olan telertn =••• " bir hazırlanan yen mn lntO.•tta Terk kadqq,- dalaa n • mllaacle 
ler lkb1&t Veklletlaln ta.- da ...., •• , o1m .. I~ 'llal- eclilmemellle ılnema afltle
viblne anolwamaıtur" rudaa d°"",. Gut ne rtadekı çaplak Nllmlert 

Haber altbiımJSA ,are 
bu iki msamname için 200 mlracut etmek. ;.- edtlmelldlr. 

ceı.e akted•••tt 21 bin l\ra 1 Sunun da 1ıoı.,. 6uıt1ular mı 
hakkı huzur olarak tediye _..... .. 
olunmuıtur. 

Sona umumi kltibi mu• 
rafın bu kaclar olmaelatmı 
-hetabıa, çılranlaeatma .ar 
mektedlr. 

Yirmi bin ltra olu et. dd 
ufamaa•e için bu kadar 
para ma1raf etmek ,Onahtır. 
Sade balkın cleld bira• da 
içinde iktuat doktorlan bu
lunan ma......ıM'ID lkbiiat 
yapmalan lblm~ır. 

Bu hareket hangi ka
nuna uıar? 

ArH Oruoun evrakını 
temyize g6nderemek bir 

.-. Ani Oruf 8. mOddet dıha hapishane-
de kılmasını tahta temine •lmak delilde nedir? 

AcDlye mufettltldrl b• bariz yofıuzluQu neden 
g6rmfyorlar? 

Sonqora•I 

Günün Meıele•i: 

Süriye' de Türk 
Sigarası 

«Türk inhisar idaresi» ismi Lüb
rmayedar 

Verilebilir m ·? 
A YUbt 11,.aı Namar Be1 ilJ'uetlnde bulunan bir Lıb

nan heyeti, bir kaç ıGnden
bert tehrlmlse plmlftl. Bu 
heyet,'SGrlyecle J'&pılacak bir 
ıfpra fabrdra .. da tGrk tO. 
taaa Jrallanmak •e ça1raraca. 
lı llpra)ann tlserletlDe .. 
Tark talin lnht1an llmlnl 
koJDl&k için .. hı.r mlcllıt
,.U. mGracaat etmlftlr. 

tullft mu•afık buJ. 
mldcletle bir 

maka..._ akta ıçln misak• 
...,. .....,_!!Ur· l.uhbarata
w riiNlflN m .. 
mab..a.tmzaedtleceldlr. 

MukaYelealn tartlan hak· ----, ...... r teJ' yumak llteml-
J--. Yalnız, Tlrk Tltln in- Ta111n lnlaüar mtclara 
hlan imal kiraya yerfleb1Jt11o Belafet B. 

mi? Bumeeele, hem Tlrlrl,_... maeaYI ntlfuunu ranar hemde 
TGrk ıtıaralannm t&hretlnl tehllke,.e koyar. Bizim bildlll-
• • . (D.aaını 3 llnea aaılaclo) 

Adliye Vekiline Açık İstida : 4 

Bazen 6yle olu.yor 
ki -co'nı giJn ve saatte 
Karadeniz ıalıiline 
Akdeniz kıyıların~ 

tird•n fGlırılıyorum 
Bir adamıniki parça ' 
olması kabilmif 
Sa6ılı ınH'al ma~ 

ınüs Süleyman Te1Jlilı .... 
ıin 8-3 -931 tari/aintle Afi. 
liı• r1elrili Ya•I Keınol 
6eyelencl"• •6ıtfierdi~ ar· 
salaolin •r•IUlirı 

Meb'a1Jarın ek1trlllal ıerıçlet ttıtfl ecfectlse: ( pntel r > Beaclenfs Yana ıaute-
- Alelacele n.,.q• Wyk, HaSJ'ft ?.. ıfnfn ıabık mtıcfOrO meı'ulG· 
_ Son imidimis olan oorinol fm~lilı oıı•mı ,aplırmafol. lGyGm. Buailne kadar TOrk 

_ hn i••• yaıımı ta•Ailı efffrm•li cl6,.,,,.....,tlım • {Devamı 4iincü •ahif ecle ) 
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Türk Kadın 
( Süat Derviı Hanı,.,. Al· 
man;yıula uerdifi konlerana.] 

<.D_ü_n_k_ü_nu_· s_ha_d_a_n_m_a_b_a_it_) 1 mele baılamıı fırka azaıı 
Ve memleketin teceddtıt olmuıtur. 

•ha11nda yaptılı faaliyete Şehir mecUılerine inli· 
ıuurla bir ga1retle lftlrak hap edilmek ve etmek 
etti. için llzım gelen hak· 

Hürriyetine kavuıtuiun· lara malik olmuıtur. Ve ıim· 
danberl erkeklellle beraber dl Türk ıehir mecltılerinde 

. çalıpnakta ve onlarla be· kadın azalar vardır. 
raber hayatın biltün moeza· Türk kadınının intihap 
himlnl paJlapnaktadır. Bu hakk,na malik olmala haiz 
si1n Tilrk kadını, memur bulunuıuna en büytılt iıbat 
talip, avukat dlıçl, klmJa· beledi.ye intibabatma bilt6n 
ıerclic., muharrirdir f&lr, ga· kadınlarm lftiı'akldir. Türk 
setecl ediptir reaaam, hey· kadının pek yakın bir fltfk· 
nltraf, mulikltlnaı ve ga· halde BGyOk Millet meclisi 
,.ı iyi ıahne sanatklndır. fntlhabatına fttirak edebile-

MemlekeUnin fikir ve ceğini kuvvetle ümit etmek· 
•n'at muhitinde gayet ehe· tedtr. 
manlyetll bir mevkii vardır. Hiç ıtpheslzki kadın le· 

Btlhaua memleket maarl· ceddildG ve ftmizmln inkiıafı 
fladeki !aaliyetl blltün faa· için (ideal) memleket TGr· 
llJetfnin fevkindedir. klyadır. 

Maarif ve mekteplerin· Kadınlara memleketim· 
ele ve huıuıi Qlekteplerin· de her bak onlar daha ı .. 
deki erkek muallimlerden temeden verllmlftlr. Hatta 
daha fazla kadın muallimler intihap hakkı bde TtlrklJa· 
yardır. 

Türk . kadını ralnız kız 
mekteplerinde deitl erkek 
• mekteplerinde ve lisele
rlDde dahi hem mualltmltk 
Hm de mndilrlik etmek· 
tedlrler.-

Tiirk kadmı lltikballn 
a .. lllerlnl yetifllrmek gibi 
~ ve metUllyetll vazife
nin en bGyük kısmını taıı· 
maktadır. 

Tark kadını yalnız ha· 
yabm kazanmak için bunun 
haricinde de bayır cem'i· 
yetlerlnde çal11maktacm. 

Kadmla'ı eılrpme der
ne8' hlmayef otfal, fibra 
perver c;em ·ıyetlerinde ve 
buna mimuil bir ~ok hayır 
cem'iyetlerinde ufrapaıakta· 
dır. 

Şimdi artık memleketin 
siyasi hayabnada tıtirak et-

Hindistan 
meseleai 

Londra 10 ( A.A) - Ya· 
kmda Htadlltunla toplana· 
cak olan JU .. rlak mua kon· 
fenalllada malaafuakAr fır. 
kanın tlriirltl eddemiyeceil 
roluacla M. Balclm tarafm.. 
elan verilen 1farar btr çok 
f~tyata sebep olmakt~ır. 

Midama" almak makıa· 
dile mubalazaklr fırka mer· 
kezine bir çok mGraQa-.tlar 
vuiu bul~ktadır. M. Balcf· 
m ba metel~ halda:mda 1&• 

bık· ~rclan. M H,are. 
ile öileclen ıonra mun uza· 
dıya ,&fcijmaıtGr. 

Avam kamarıtsında 
Londra 10 (A.A) - Avam 

kamaraunda meb'uılardan 
biri tl&nı muhtemel grevler· 
le meyal olmak ve bu IU• 

retle kamaranın vakit zayi 
etmemellnl temin etmek mak· 
sadtle 300 azadan mirekkep 
milli bir sanayi mecliıi thCla-
u talebini mutazammın bir 
kanun liyihan vermf,Ur. 

Mülteciler offisi 
Cenevre, 10 (A.A)·Nan· 

.en ilmine muzaf beynelmi· 
le ... tecller offhlılnfn lda• 
re beı-tl ilk lcUmamı Ce
miyeti Ak•am umumi ki· 
Uplilt ldare81nde .. detmı,. 

•• 

da her kadm sayi bGyük Gazi 
tarafından himaye edilmek· 
te ve hok6met tarafından 

muzaharet 16rmektedir. Ga· 
zi iptidai dGıünüılerln e1&• 

retinden kurtardıiı kadın· 
ların ilıtOnden kudretli el
lerini çekmemektedir. 

Bunun için Türk kadını 
MT aclualarlle terakki etmek
tedir. 

Çok yiikeek •e kıymet· 
il meckdmlzde Tilrkiyenln, 
eevglli vatanının- bir ha· 
ılka ve iatikbal memleketi 
oldutunu l&yleyeblldtifm için 
Evet meml-.keUm ,azim ve 
ümit-dolu bir memlef&:ettir. 
ve 01oda kadınlar erkeklerle 
beraber vatanlanna ve bü
t6a inMnlyete badim olmak 
için yorulmcadan çalıımakta· 
dırlar. 

Saat Derviı 

Yeni bir 
rekor daha 

Le Burje, 10 (A.A.J -
Tayyareci Reglnenıi ile Ln.· 
louette kapall clatre içinde 
2009 tdlo afırhfında bir ~ 
ile beynelmilel metafe ve 
mGddet rek~rlarını lnrmıı· 
lar4ifır. Tayyareciler, 17 &aat 
3 daktka uçmuılar, ve 2678 
kilometre 600 metrehk yol 
al~rdır. 

E•velkl rekorlar 13 Aat 
bir dakika 12ıaniye ve 1750 
kilom,tre 5S9 metreden iba· 
-ret lclf. 

• gnw bitmek üzer 
Lonclra, 10 (A.A.) -

Cen.. Cal'de k&Jn "Chl· 
dacbvale,, made~nde şrev 
yapmlf olan 2 bin amelt 
yana tekrar ite baılamala 
kanr vermf.ftlr. 

Bu karann C~nubl Gal'de 
ilan edllmlt olan kısmı 
grevin muvaffaklyetalzllie 
uframasını intaç etmeli muh· 
temeldir. 

M.Hoover, ve Sovyet'ler 
Vaııngton, 10 (A.A.) -

Riyaeetl cilmhur ıarayı mu· 
haflltnde M· Hoo•er'm Sov· 
yellerle olan minasebabnda 
hiç bir ıuretle tadlllt icra 
etmek tasavvurunda bulun· 
madatı be1an edilmektedir. 

YARIN 

Belediyede : 
Şehir meclisi 1 

Bir nizamname 
22000 liTaya mal olmuş 

Bug~ phir meclisi top· 
lanarak intihabat hakkında 
müzakeratta bulunacakbr. 
içtimada intihap heyeti tef· 
Uıeli için ıeçki yapılacaktır. 

··-
Maarifte 
Akalliyet mektepleri 

Memleketimizde bulunan 
ecne~ ve akalliyet mektep
lerinde pmdiıe kadar ba • 
kalorea imtihanları yapd· 
mamakta idi. 

Maarif Vekaleti difer 
reaml mektepler gibi bu mek· 
teplerin talebesinin de da• 
rülfünun ve ili mekteplere 
ayni tekilde girdiklerini na• 
zan dikkate alarak bu mek· 
teplerdede bakalorea ve dev· 
re tmtibanlannın yapdmaıı· 
na karar vermlfllr. 

··-
set ar atlarda: 
İran Sefiri 

Yeni lran Seflrl Mehmet 
Sadak Han iUmatnameıinl 

takdim f!tmek here dGn 
bilk6met merkezine hareket 
etmlıtır. -·-

Avlu l'mwlaıcak 
EvWm~ft· 

danlıklan bldt~caf~ v• 
yerlerinclea llUfade ~I 
yazılmJfb. Evkaf bu eene 
büyük camilerin avbtlvnn 
park haline ifrat edecektir. 
Bunun için llzım olan fidan• 
lar bu fidanlıklardan temin 
oluqacakpr. 

••• 

Mühıdala komisyonun~a: 
Takdiri kıymet 

~eye_t işleri muntazam 
gidiyor 

Garbi Trakyadakl tak· 
diri kıymet faaliyetini idare 
eden heyetin Gilmülctneden 
ıönderdtif bir rap~ra na· 
zaran, ltlel' çok mOkemmel 
bir dİr· 

Heyet vazifeıinl tahmin 
edildlliml~ çok .evvel hitf. 
recekUr. 

M~ur Üs~ vermiı 
D~ alpm ~rl Panpl

bcl!__ Ahme~ ~fen. sokağanda 
c•nltpitit apammanında 
Hamil namındaki bir phıs 
belediye memqpı ıiail ve
rerek para toplarkM,:Jıaber 
a!ınmıı ve derdest edtlmtıttr. 

Sirkat 
DQ.ıı alqam sa..ı 17 de 

pangaltıda çaıır sokai..W• 
25 numarah •t\llkhda ter
zi Armanak ef'e-.mn bir 
cakft bir battantyeelal bir 
ıahfa meçhul tar~mdan 
çalQt~. 

Kira i~ için 
D~-ŞW. Ferala apartıma· 

nıac\-ı mt.ldm &her Hanım 
ayni apartımanda 1aldn 
Anaıta•Y• tarafından bedel 
icar meıeleslnden d6itılerek 
yaralaum•ı, Anaıtaıya po
liıçe tevkif edilmlıtJr. 

Halaakir Gazi cadde-
ılnde 254 numaralı kaeap 

Ticaret bonasında Jenl 
bir nizamname yapılarak 
lktısat vekaletine gönderil· 
miıtir. 

AIAkadarlar arasında bu 
nizamname hakkında bazı 
dedi kodular çıkmııtır. Bir 
rivayete ıöre nizamname 
enciimeni tarafından yapılan 
nizamname yerine b&fka bir 
nizamname gönderilmiıtir. 
Bona komiıerliff afızdan 

aiıza dolatan bu rivayeti 
tekzip etmektedls. 

Nizamname encilmenl 
bu niz3mnameyi tam dört 
ıenede yapmıttır. Allkadar 
bir zatln ıöyledifine göre 
nizamnamenin meydana gel· ı 
meli fçfn 200 den fazla içtima 
yapmııtır. Bu içtimalar için 
verilen hakkı huzur ile bor· 
ıa ntsamnamen 22 bin lira· 
ya mal olmuıtur. 

Nüfus işleri 
işler tesri edilecek 

Niifuı c6zdanı olmıyan 

kimselerin nüfuı memurluk· 
la rında günlerce vakit kay· 
bettiklerl göriilmüı ve bun· 
elan tiki.yet edilmiftir. 

Bilhassa intihap zaman· 
lannda vatandatların rey· 
lerinl kullanabilmeleri için 
nilfus h6vfyet cüzdanı göe
termelerl zaruridir. Bu iti· 
barla viliyet nGfuı müdür• 
lüiGnden nüfuı idarelwtne 
bir tamlal sladerilmiı ntlfOı 
hilvlyet cdzdanlarının gtinü 
ıününe tanzim edllerek ve· 
rilmeıl ehemmiyetle bildi .. 
rllmiıttr. 

Adliyade 
Piliç hakkımla-

Yeniclen bir dava 
ikame edildi 

A~k railn ve makale 
neıreden bazı mizah gazete· 
leri aleyhine lsttanbul Madde· 
lumainlllll tar•fından dava 
açtldıtını d6n yazm1ttık. 

Bu ıa~eJelerden Piliç Ji• 
ne eıkiıi gibi aç.ık rellınler
le Çtkl!Ultrr. Middetumuml· 
ilk tldnçi clefa dta1'alt 116bıta 
vaııtallle bu gazeteyi _piya· 
sadan toplayarak aleyhine 
lklnc;i bir dava aÇDıııtar. 

Y aıpan bir sevgilini• 
davası 

Üsldldarda Batluba1111da 
eevatJiu Sut,. H.an b1-
çakla 1arala1• Z•1anın 
ıcuh•kemeelne din Afırce
zada de•am eclt'-•ıUr. 

Esnayı muhakemede la· 
bibi adb rapora okundu. 
Bu rapordan Saat1e H.mın 
bakire· olduia bilcllrlltyordu. 

Heyeti hlklme pbltlerln 
celbi için muhakemeyi bir 
Nfafoa_ talik etmlttir. 

Borsada 
Borsa haberi 

Dtln borsada lngtliz 1030 
Dolar 212,25,20 Fransız 
Franıı 168, Altın 921 ku· 
ruttan eablmııtır. 

Mahmut dftkklnından ala· 
cağı olan Beıtktaıta köy 
içinde oturan Haıan efeıacU 
tar.fından bıçakla cerhedll
mlfllr" 

Postada 
Mektuplar 

Saat 12ye kadar kabul 
edilecek 

Şehrin mühim poıta 

merkezlerinde her ,an ıaat 
19 a kadar mektup kabul 
edilmekte ve bu saatten 
sonra kiteler kapanmakta 
idi. 

Fakat kutular daima 
açık bulunduiu için daima 
mektup abbiaaktadır. Bu 
mektupların alınması ancak 
erteıl ıababa kalmakta idi. 

Gece yediden lonra im· 
tularaJ ablan mektupların 
elteai sabah erkenden ha· 
reket eden postalara yeti~ 
memesi bat mGdGrlüiün 
nazan dikkatini celbetmiı 
ve bunun on6ne geçilecek 
tedbirler abnmııtır. 

Bundan böyle posta mer· 
ıule dairesi gece Aat 12ye ka· 

dar çalıtacak ve merkez poıta· 
hane-. alt olan kutular 
ıon defa olmak ilzere gece 
yansından bir saat evvel 
açılacaktır· 

Bu suretle gece saat ye
diden ıonra poıta kutularına 
atılan m•ktuplar da ertesi 
ıabah poıtalara, bilhaıA 

Adana hatbna sf"-' ttren• 
lere yetlttlrdecekUr. 

Madrıt, 10 (A.AJ • Cu· 
vatro Vientoe tafJare ka· 
rarglbında vuku bulan 
ayaklanma hadlseıinde ce· 
neral Kulpo Cellana'nm ra· 
kip bulunduiu bir tayyare
de pilotluk etmit olaa laJ· 
yarecl yO.baıı Larroquette 
zabitay.a gidip teıllm olmu~ 
tar. 

Jaka divanıharbi 

martta toplanacaktır. m.Od· 
del um6mlnin mauuniar
dan beıfnln ida~ı, 66 sı
nm aaiebbet aill' h~ ve 
albunında alı.,..- aJ hapse 
mabkim edilmelerini 1.., 
yecefl ıaylmmektedtr. 

Madenciler 
• 

grevı 
Londra, 10 (A.A) - Ce

nubi Gallea IQadenlerlada 
çahıan lfçllerden 5000 kip 
ırev yapmaktadır. 

Romanya istikrazı 
Parla, 10 ( A. A ) - ~ 

m&ıJJanUI bir isUkrai 7ap
ma11 ve ilUkru tahvilh!rlnin 
piyasaya ihQcı hakkında 

bdkuvve tam bir ıuw baaa1 
olmuıtur. Bu huıuıta bugtln 
iileden sonra imza teatW 
muamelealnfn ,....., ... 
lbtbnal verlbiaeWeıilr. 

Ro .. _1llkt111UM 
fmU.lilibff61 
bu 1tt1Paa 13 
&anktea ibaret. 
DUD 97& aall,... 
ply~YeJllt 
ecqeld Dfi:lw.tııud• 
..tıJettt.Ur. 

liu-M. ft,b rizde 87, fa& 
miltWı ~ 7.s. itfa ald
detl 30 aeae4tr • 

..... tahYIUeraiaft· 
tır_,.. talip olanl_. me
nafu ve istikraz ec:ltlen meb· 
laiJn alsmlr aelere •abılu 
buı•ıal ahkam de temin olu-
nacakbr. 

KUŞ _._ __ 
Meb'aalalı 
Ve 
Hanımlar 
Tayyareci olclular, 

retlerlal alkqladık. 
Hikim oldular, kararl 

rının önünde iitldtk. 
Awkat 01....-. 

malanna hayran olduk. 
Memur Qldular, e 

kadar mlteha1D1Dı11ler ele 
Şehir mecllllne aza okl 

lar, bravo dedik, bir~ 
lıte bu kadar yilluelt. .... 

Meler bunlanq 
htçmit, hiç... Daha ne 
yorlar, biliyor muaunuzf. 

Meb'usssss .• 

• 
Kadın birlilblln 

karan, en adil tahidimclfr. 
yae bu bahtı bertaraf. 

* Btrltkte kimleda °'elt 
olacağını ne deme bir 
tahmin edemecllm. Mal 
bu eeferld mecllı, genı 

dinç mecllı olacaktır. 
Yaıı geçkin erkek 

yüzlerine meclls kap 
kapandıiı bir ande, 
afAD hanımlar~ meb'ael 
larından sOphe etme 
ıafdillik olur. 

Siz dı1eceluinlzki 
btrUil azau lçlqde bu 
geçenler var mı ,..-.1. 

Ora1ın1lilb~••l•!Dmll•tu ... tl'I 
dmlann otuz 7qlumı 1 
on Mnede bıurdlMerlrie 
nUm Şu halde= 

Kimlerin meb'us 
iıtediklerhıf, bu h.anıDIJllJ 
dan &CQ'acak k&Wamç, 
halele JIDID ~
olacQ\lr .. 

BURHANETTIN 



IRi.in.~ı· saJf.Un devam 
""·bir lalk6met ...... 

...... bustbJlflerealriPD•&. 

...... ıect8ebt--.. ,...... .... ..,.. ........ , 

........ u. 
f,llmüfı ... ,..,. lalylk 

bir wmayedar , ııabana 
teamd etttll clolra olabilir • 

• mtltetebblalerln ha .. 
n& nı,.t taladtl oldulrlannı 
da "-bul edeblltrls. Me
..ıe, burada delltdtr. -De
•let U~reUJe Hl'JllaJedar 
tlcaıetl arumdald btl,ok 
ayrıbktadır. 

DeYlet, kaamnaktan evel 
mahn lo,..etlnl tllfilnGr 
ıOlaredae halel pttrmemek 
1ater. Senufecİar ile, er 
vell banm&k. 10nra tefer· 
ruatla alr...-k .......,.. 
tdn.tea &Jftlamu. Bwaun 
ffln bu lld ....... J•kdl· 
pr11e ltlrletem••· Raalanlan 
~ alahıa. m ticareti 
HarlciJe mtıedeHIS; muhte· 
lif lhracatmdan btrllldln ... 
mf1a1 ldralanut mıdır? 

r.ı-. Ttirk tlltlnlerbdn 
llDllnl tehbke,e Cltlttlrmek 
lat.-Dlyonak, bu ,P.l»i teh· 
ilkeleri mtlsdere ile etme
melldlr. DeYlete men•p 
ola bir al11•••1n ._. 
ldrap ........._, 

Slri1e de Tirk ~· 
• Mbaak -~ Wr .... 
t.tlr. Eekl ,... •••amda 
Ten,.la _..w 2500.000 
kilo tltla .nohmanlu. 

A,.a ••·• ela, ahalide 
Terk lfıaralarma abtlDlftlr. 

Ba •emleket, Tlrk tl-
tlnlerl için lr•1'*1•'••1ecek 
~lr .......... Y.._. dl .... 

-*t ............... 
..... t, ıc.. 
nmcla çalam Ullll ..-. 
aalar Tataatma ..,.,it 
ve mtlltektl bhulanıu. 

mabaurlu oldulUna ,a.terı
dqladea a_,. llataum 
tamir ıçıq: Karım, Hom 
~ .. ,..,.... 



'Sahife 4 YARIN 

]Adliye Vekiline 
Akdenizde Fransız-İng~liz-İtalyan Açık istida 

·Roma Deniz ltilifı 

Donanmalarının Vaziyetleri 
Londra, 11, (A.A) -

·Eranslz ·İtalya deniz iti· 
. lafının metni bu gün 
öğleden sonra İngiltere, 
Fransa, Amerika, İtal· 
ya ve yaponya hüku· 
met merkezlerinde aynı 

:zamanda ne§redilmiıtir. 
Bu metinde tasrih edil· 
diğine gör~ Fransa ile 
İtalya 1936 senesi K. 
Evvelinin 31 inci gü
nünden evvel ikiıer hat
tı harp gemisi lnıa ede· 
bileceklerdir. Her iki 

ıdevletin yaptırabilecek-

leri hu gemilerin istiap 
hacmi 23-333 tonilatoyu 
ve top çapları 12 pusu'§ 
geçmiyecektir. Bu gc- , r mil;;·i"'n inıaah bit;;
~bitmez Fransa~ "Djderot,, 
f sınıfından bir harp gemisini, 
l İtalya ise hizmet müddeti 
bitmiı olan birinci sınıf 
kruvazörlerinden 26 - 820 
tonilatoluk bir kısmı ve §U 
hesaba göre iki devlet 33-640 
tonilato hacminde gemiyi 
iptal edeceklerdir. 

V aıington muahede· 
1 namesinde münderiç olan 

ve büyük harp gemilerinin 
tonilito miktarlarının yeni-
den tetkikine ait olan kay· 
da halel gelmeksizin Fransa 
nın ve ltalyanın bu muahede 
mucibince bulumlurulmala
rına müsaade edilen bü-
yük harp gemilerinin toni· 
lato mecmuu 175 binden 
181 bine :çıkarılmıı olacaktır. 

Fransa ile İtalya 31 Ka
'Jlunuevvel 1936 tarihinden 
evvel mütekabilen 34 bin 
:tonilatoluk tayyare gemisi 
yaptırabileceklerdir. Fransa 
ve ltalya hükumetleri yukar· 
da zikredilen ıınıflardan 
her hangi birine dahil ol· 
mak üzere yeni bir takım 
gemiler yaptırmak tasavvur
larından birbirlerini müte· 
kabilen mümkün olduğu ka· 
.dar erken haberdar edecek
lerdir. 

1930 programına dahil 
olan ve bu programın ikm1a.· 
Jile muayyen hizmet müd
.deti geçmit olanların yerle
rine konmak için yaptırıl-

lacak tahtelbahirler müste'
na olmak üzre 31 K. Evvel 
1931 tarihinden sonra yeni
den hiçbir tahtelbahir yap
tırılmayacaktır. Fransız tah· 
telbahirlerinin tonilato mec
muu 1932 de toplanacak 
tahdidi teslihat konferan
sında yapılması muhtemel 
tadilata halel gelmemek 
ıartile 31 K. Evvel 1936 ta· 
ıarihinde 81. 989 lonilatoyu 
geçmiı olmıyacaktır. 

Jngiltere hükumeti, bu 
miktarın Londra muahedesi 
mucibince 150,000 tondan 
tbaret olan İngiliz torpito 
muhriplerinin mecmu ha· 
emine nazaran çok yüksek 
olduğunn iddia etmektedir. 
Bununla beraber İngiltere 
1932 de toplanacak tahdidi 
leslihat konferansında toni· 
lato miktarlarında tadilat 
yapılmasına intizaren mez· 
:kdr Londra muahedesinin 
21- inci maddesine müra· 
caal hakkını istimal etmi· 
yecektir. 

1932 - De toplanacak 
tahdidi teslihat konferansı 

Fransız tahtelbahlrltrile 
ingiliz torpito muhriplerinin 
tonilato miktarlarının ye
kunları arasında memnu· 
niyeti mucip bir muvazene 

ltalya başvekili 
Mosolini 

temin etmediği takdirde 
İngiltere torpito muhriple
rinin adedini arttırmak hak· 
kını muhafaza edecektir. 

Franea ile İtalya 1930 
senesine ait bahri program· 
larını ikmal ettikten sonr~ 
155 milimetreden fazla çapta 
topla mücehhez kruYazör 
yaptırmıyacaklardır. 155 mi 
limetre veya bundan daha 
az çapta toplarlar mücehhez 
olacak kruvazörler ile torpi· 
to muhr;plerinin mecmu 
hacmi 31 K. evvel 1936 ta· 
rihinden evvel yenilerile 
değiıtirilebilecek gemilerin 
hacimleri mecmuundan faz. 
la olmıyacakhr. 

İtilaf metninin sonunda 
deniliyor ki, bu tesviye sure
ti imza edilince İngiltere, 
Fransa ve İtalya veyahut 
Londra muahedesini imza 
etmiı olan hükumetlerin 
hepsi ayni zamanda yeni 
bir itilaf imza t deceklerdir. 
Bu yeni itilafa göre iıbu tes
viye sureti her hangi bir 11· 

nıf gemiler için ıabit 
bir nisbet tayini etmektedir, 

Kezalik iıbu teıviye sure· 
ti 31 K. Evvel 1936 tarihinde 
evvelce muayyen hizmet 
müddetinin fevkinde kalan 
gemilerin yerine yeni gemiler 
konup konmıyacağı ve ko· 
nacak oluı sa bunun ne su· 
retle yapılacağı meselesinin 
nihai ve kat'i halli hususunda 
bir misal teıkil edecek mahi· 
yeti haiz değildir. 

M. Hendrson ile M.Aleks
ander'in imzalarını havi 
olarak itilafa raptedilen bir 
muhtarada, işbu itilaf ıerai· 
tinin Londra muahedesini 
imza eden bütün hükümet· 
lerin tasvibine sureti mah
susada tabi ve muallak tu· 
tulduğu beyan edilmııtir. 

Bu muhtırada 10 bin to· 
nll&toluk harp gemilerine 
ait tonilato mıktarının art· 
tarılmau hususunda göste· 
rilen müsaadedin doğru ve 

haklı olduğu ishata çalışılmak· 
ta ve bu müsaadenin,itilafın 
mer'iyet müddetince her 
hangi bir yeni gemi inıası· 
na haddi zatinde bir ve
sile ve sebep teıkil etmi· 
yeceği kaydolunmaktadır. 

Fransa ve ıtalya hükumet· 
feri, yapılması mutasavver 
hattı harp gemilerinin top 
caplarını 13 ten 12 pusa in· 
direcelderdir. İngiltere hü
kumeti çap a;z:amiııinin 12 pus 
olmasına ve elyevm . mevcut 
olup 35 bin tondan ibaret 
bulunan -azami hacim mik· 
tarının da indirilmesine mü· 
sait bir vaziyet alacağı 
hakkında tahriri teminat 
verecektir. 

Nihayetülemir, Fransa 

[ 1 inci sayfadan devam] 

tarihi adltsinin ve hatta 
Avrupa tarihi adlilerinin 
kaydetmediği bir vazlyet 
karıısında • hasbelkader • 
bulunuyorum. 

Merbut listede gösteril· 
diği veçhile, memleketin, bir 
çok ve muhtelif yerlerinden 
aleyhime ikame edilmiş 44 
hakaret davası vardır. Bun· 
ların yüzde doksanı mefsuh 
Serbes fırka zamanına, be· 
lediye intihap mücadelesine 
aittir. 

Şimdiye kadar iki üç defa 
olduğu veçhile bazen öyle 
oluyor ki ayni gün ve saatte 
üç muhtelif şehirde muha
kemeye davet ediliyorum. 
Bazen de birgün fasıla ile 
Akdeniz ve Karadeniz sa· 
hillerine çağırılıyorum. Bu 
gün İstanbul birinci ceza, 
yarın İstanbul ikinci ve üçün· 
cü ceza, öbör gün İstanbul 

ikinci ceza, 11 Martta İstanbı· 1 
birinci ceza 15 Martta Fini· 
ke asliye ceza ve 15 Martta 
da İstanbul ikinci ceza mah· 
kemelerine davetliyim. 

23 Kanunusanide İzmit· 
te mevkufen muhakemem 
vardı, 24 te Bodrum, 25 de 
Tosya, 26 da Ce§me, 27 de 
Muğla ve 28 de mesela 
Kayseriye davet edilmittim. 
lıte bu gibi haller, bende
nizi maddeten imkanı ol· 
mayan bir mecburiyet kar· 
şısında bulunduruyor. 

Ceza muhakeme usül
leri kanununda ceraimi 
murtabitanın tevhidine dair 
bir madde var ise de bunun 
bizim işlerde tatbiki için 
bir imkan bulamadı. Mah· 
kemeler arasmdaki muhtelH 
ve fakat ayni cinsten bu
lunan da va ların birleıtiril
mesini istemek için kanunda 
bir merci gösterilmediğinden 
nereye müracaat edilse ne· 
tice menfi çıkıyor. 

Vekil Beyfendi! Lütfen 
tefekkür buyurunuz.Bir adam 
ayni günde ve f&atte Finike, 
Sinop, ve Kayseri gibi yer· 
ler mahkemelerinde nasıl is· 
patı vücut edebilir? Bunun 
maddeten imkanı var mıdır? 

Bur.unla beraber ben· 
deniz elli iki senelik matbu· 
at hadimivim. Yetmiş ya· 
şındayım. Üçyüzden ziyade 
matbu eserim vardı r. Bu 
suretle bu memleketin irfa· 
nına elimden geldiği kadar 
hizmet etmiı bir adamım. 
Ayni zamanda müterakki 
tasallübü şerayine müptela
yım. Tansiyon derecesi 24 
ten fazladır. 

Bunun neticesi olarak ih· 
ttkanı sadır ve kalbe Dü· 
çarım. Her gün ve her saat 
tahtı tedavide bulunma· 
ğa muhtacım. Dizlerim 
de bulunan ve İzmit mev
kufiyeti neticesi olarak te· 
zayüt eden romatizmanın 
alam ve iztirabı ile uiraıı· 
yorum. Bu vaziyeti sihhiyem 
karıısında gene oradan ora
ya koımak mecburiyetini 
eger davetlere icabetin 
maddeten imkanı olsa kabul 
ve ihtiyar edr ve gene sizi 
tasdi etmezdim. 

Ne çare ki imkanı olmı· 
yan bir ıeyl mümkün kıl
mak kimsenin elinden ge!-

ve İtalya hükumetleri Lond
ra muahedesinin üçüncü kıs· 
mında münderiç ahkamı 
İngiltere Amerika ve Japon· 
yada tatbik edilmekte ol· 
dukları ıekilde tariımakta 
ve işbu itilafname ile tearuz 
etmiyen umumi tatbika· 
ta ait mevat ve ahkamı 

1 kabul etmektedirler. 

miyor. Ayni günde ve •a· 
atte bir adamın iki üç yer· 
de birden ispati vücut ede· 
bilmesi için henüz bir çare 
ve vasıta keıfedilmemiıtir . 
Bu elim ve müşkül vaziye
timde zati samilerlne müra· 
caat ediyorum. Beni bu 
imkansız halden kurtarmak 
için ne yapılmak lazım ise, 
liitfen icrasını niyazediyo· 
rum. 

Bendeniz, aleyhindeki 
muhakemeler mutlaka ls
tanbulda toplansın demi
yorum. nerede olursa olsun 
ve fakat bir yerde toplansın 
Bende oraya gider cümlesini 
intaç edinceye kadar, icap 
ederse aylarca orada ikamet 
ederim. 

Yahut: az kaldığını hisset· 
mekte bulunduğum müd
deti hayatımın, muhake· 
melerin intacından evvel 
hitam bularak, müddeilerim 
benim tecziye ve hapsedil
diğimi görmek seadetin· 
den mahrum kalmaları 
mevcuttur. Onları bu sea
detten mahrum etmek te 
istemem. Bunun için ıimdi
den ve tahriren teahhüt 
ediyorum: itiraz ve temyiz 
etmeyeceğim. Tamimen emil 
buyurunuz. Bütün muhake 
meleri gıyabımda intacet· 
sinler. Verilen hükmler 
cemedilip baliğ oldu
ğu müddet, kat'iyet peyda 
etmiı addedilerek her han
gi bir hapsaneye konulayım 
ve hayatımın son günlerini 
olsun, Öteye beriye koımalı 
ve didinmek külfetinden 
azade olarak orada geçire· 
ylm. 

Vekil beyefendi ? Bugün 
f çinde bulunduğum bu va· 
ziyetin nasıl müıkül blrıey 
olduğunu balada arzettim. 
Maddeten imkanı olmayan 
bir mükellefiyetten kurla· 
rılmaklığım için ancak siz 
bir çare bulabilirsiniz. Çün· 
kü ben bu hal ve vaziyetimi 
anladarak aradan bir çarei 
hal istida edecek bir mercii 
kanunt, tarihi adlide misli 
gayrı vaki bu hale temaseden 
bir kanun maddesi bula· 
madım· 

Vekil beyfendi elli iki 
senelik matbuat emektarlı· 
ğıma, asarl kalemiyemle 
memleket irfanına velev cü· 
zi olsun ettiğim hizmetime, 
ihtiyarlığıma, gayri kabili 
tasfiye birmarazla alil bu
lunduğuma merhameten va
ziyeti hazıranın, he:-hangi 
bir suretle ıslahı esbabının 
istikmaline inayet buyurul
masını istirham eylerim efen· 
dim. 
Yarın gazetesi sabık mes'ut mUdilrf 

S. TEV.t!JK 

Gazeteci kimse 
kalmıyacak 

(Birinci sayfadan devam) 

sonra daktilolar vasıtasile 
çoğaltmaktadır. 

Dün akıama kadar dahı. 
bir çok mahalleler tanzim 
ettikleri cetvelleri teftiş he· 
yetine göndermiılerdir· 

Belediye daktiloları cet· 
velleri vaktinde bitirememektt 
olduklarından tütün, müs· 
kirat inhisarları ve seyrisefain 
daktiloları da hey'eti tefti· 
ıiye emrine verllmiılerdir. 

Bunlar, belediye, teftif 
hey'etince tetkikatı hitama 
erdirilen cetvelleri çoğalt
maktadırlar. Daktiloların 

yekünu yüzü bulmuştur. 
Mahalle hey' etleri bu 

gün ö ğ 1 e ye k a d a r 
cetvelleri hazırlıyarak na· 
hiye müdüriyetlerine 'vere· 
cekler, nahiye müdürleri ?e 

Son güreşler münasebeti/! 

Misafirlerini kabul et
miyen davet sahipleri 

-~ 

Şehrimize bir Yunan gü- seyrettikten sonra üçüncüsii• 
reı ekipi getirildi. Bu mü· nün de - YunanPılarla gfıY' 
nasebeüe Artistik sinema· sıklet ihtilafı hadis olduğtJ 
da İstanbulun mümtaz beyanile-talika uğradığına 
güreıçilerile Yunanlı mfsa· ıahit oldular. 
firlerimiz arasında güreı mü· Fiatlara gelince: iki Ura 
sabakaları tertip olundu. fiat konulan parter koltulı• 

Üç safhadan ibaret bu- larının boı kala~ağmı e'1' 
lunan bu güreılerler için ter· velden kesdirmek büyük bit 
tip heyeti ıehrin alakadar kehanete mütevakkıf dt' 
makamatına ve gazetecile- ğildir. Seyircinin bir balkoO 
rine birer veya ikişer kitillk sandalyasına 150 kurut "e• 
davetiye yollamı§tı. ~ 

Birinci ve ikinci akıamki receğinf ümit etmek te ço 
müsabakalarına bu davetiye safdillik olmuıtur. 

güreı ile giren med'uvin,üçüncü Ve nihayet bu becerilı' 
akıam pek garip ve ıimdiye ıizliklerin ıahı olarak d• 
kadar ğörülmemiı bir hal davet sahiplerinin misafir' 
ile karıılaıtılar; Güreı müsa· lf"rine kapılarını kapaın••1 

bakalarını tertip eden heyet, ıeklinde garip bir tedbir ~' 
yapılan iki müsabakayı çareye tevessül olunoıur 
müteakıp ü m it ettiği tur. 
hasılatı toplayamayınca Son akıam kapıda hiİ' 
garip bir zihniyet eseri küm süren ıaıkınlıklara bir 
olarak evvelce dafıtmıı ol· kaç misal söyliyeyim : 
duğu davatiyelerl hükümsüz Müıabaka için hake~ 
addetmit ve kapıyada buna olarak çağırılan bir ,,,. 
dair koskoca bir ilan ar b re' 

kapıda içerl alınmadı, e ,111 maktan çekinmemittir. ket versin ki her Peter J 

Bize kalusa Yunan gö- 0 sırada oradan geçip ~ 
reıçilerinl buraya getirenler, ,. 

ıayanteeHüf hale _ filba1 
tertip ettikleri müsabakala- verdi. 
ra karıı gösterilen rağbet· Şehrin en büyük ın•lı•' 

sizliğin eıhabmı hakiki surette ı ıı 
araıtırmamıılardır. matından birine gönderi j,, 

davetiye varakasını hindi 0 , Eğer araıtırsalard', ka- ıp 
pıda gazetecileri bile içeri zatın kapıdan davet sah .. ~ 
almakta müçtenip da vra· leri tarafından diye ooıtıS t" 
nanların eti dostu birer iki- yapalım,, silkmeıile k•' ~ 
ıer nasıl semahatle buyurun landığını da gördCik ve b't 
ittiklerini göreceklerdi. kın bu müsabakalara rı t' 

Sonra, bu yolda sededi· beti celp için matbuat 1'"eıı 
lecek daha mühim sebE pler vetinden yardım iıte1 fJ 
de var. Organizasyonun fena alakadar zevatın o akt' rl" 
idare edildiği ve fiatların -güya - bütün sallhf yetlet'' 
çok yüksek olduğu niçin dü- kaypetmit aciz bir ta'Vır ~ 
ıünülmüyor? •• kındıklanna ıahit old1' of 

Güreı, bizim, Spor HiHeden kıaıa: Orıan;ıa~, 
favorimiz olduğu halde he- da bir ilimdir. Bütün ,.

1
• , 

nüz seyir zevkına ahalimiz 1.,,,.v1 

alıımamıı bulunduğundan saplar vaktinde yapı 6' 
davetler, yorgana, 'r' tertip olunacak müsabaka· ıc 

lara karıı umumun bir azda re ayak uzatarak J 
yabancı olduğu düıünülerek edilmeli ve bizde seyr etıı'; 
ona göre tertibat alınması zevki henüz taammüm et&Oerı' 
icap ederdi. sporların ilk müsabaka1' il' 

Halbuki Yunanlılarla ya· na azami kuvvet verrO~,. 
pılacak güreı müsabakaları· l ı d .... te,. 
nı ·milli heyecan sevkile- ilk dir ki aha i a ııma ıgı ,~ 
akıam seyre gelebilen ve ıaların birinci intibaına ~ 
bilmiyenler saat altı buçuk: rüklenerek müteakıp •:ef 
ta baılanacağı ilan olunan takip etmek alakasını 0111 

müsabakalara bir saat teah· sinde bulsun. Yoksa, b ~I' 
hula baılandığını gördüler· Ve yüksek fiatlarla yer sat111' 0r 

verdikleri yüksek ücrete mu- ve karmakarııık iılerle 
kabil ancak iki esaslı güreı ganzlasyon yapılmaz. 

!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~dlf 
akıama kadar cetvelleri ğımızı tahkikatta ıirO ~ııl 
belediye tefttı, hey' etine. kadar hiçkimsenin ınüıl' ıı~ 
sevk edeceklerdir. Nüfusu namzetliğini vazetıned~-1 
fazla olan mahallelere ayni hatta bu yo!da bir ıniira .~ 
mıntakalarda ikamet eden .. "'" bile vaki olmadıiını 0~ muallimler yardım edecek 

I -dd dilr. fı' ve iı erin muayyen mu et 1 ıır 
zarfında bitirilmesine gay· Ankara 11 - 92 ıd'~ 
ret edPceklerdir. Cetvel tet· fus tarihinde lstanbu 
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kikatı cuma akıamına ka· erkek nüfus miktarı ~OO 1ı 
dar bitirilecek ve cümar· olarak tesbit edilmiıtı• ,rt 
tesi günü talik edilmeğe mandanberl bu adediJ' ~ıt 
baılanacaktır· l r0\J 

mıı olması kuvvet e 
Müntehibi sani namzetleri .. 1 

müntahibi nani intihabatın· meldir. 1ı"' 
dan bir gün evvel ilan edi· Buna müsteniden lst"'~i~ 
lecektir. İntihap hazırlıkla· dan çıkacak mebus ade ;_ 
rının itiraz müddetleri de da- yirmiden aıağı oJına1ıJoft'1 

hil olduğu halde 3 nisana anlaıılıyor. Şayet bll ıı ~ 
kadar ikmal edileceği tahmin oimdiye kadar yüJ:de ,l 
edilmektedir- buçuk artmıısa o ı~ ~l~ 
Müstakil namzet yok erkek nüfus adedi 41 ~l 

Bazı gazeteler işçi, mual· geçer ki bu takdirde ı~l 
lim ve tanınmıı bazı kimselerin us adedinin 21 olma•• 1 ı.ıJlf 
müstakiben namzetliklerini d ı• 
vazettiklerini yazmlşlardı. dır. Bu da ihtimal "' 
Vil&.yet makamında yaptı· dedir. 



\1 art 

Hatıratını yazan: NACI ISMAIL 

latanbul Darülfünununda yüzlerce Iraklı 
flrkadaJllarımdan birisine tesadüf etmek 
t l. • r k · 1 
e,./ıkesi olmasaydı, Basrayı gezece tım. 

-20-
Bahreyn Adaları Önünde 

fazla seferde Baera körfezi 
kumandanlıi• namına yiyip llıa:u muamma, böylece ı 

ile.. ı, aitti. Fakat kimseyide 
~ • etmemiılf. Milnakaıa· 
lelıJ heyecanı içinde iken bir 
ok z ıeldi. Kaptan okur 

11bıaz: 

Ilı Yolumuzu değlılirmek 
)ı ~bu~iyeUnde kaldık. Bur&· 
d a ıormek taliinizde iınlf 
eJlıeı mi? 

.._ Bu haberlerden kimıe 
h~lllnun değildi. Yo'uınuz 
'" kaç gün uzanacak, bu 
lf 11 IÖrfezin içinde sebep-
~ ıezinmtı olacaktık. Her· 

' itiraz ediyordu. Ôyle 
)t, heı günlük füzuli bir 
:'-&rafa katlanmanın ma· 
~il olamazdı. Her halde 

eı f devrın Hacı Davut va· 
P~rlarında değildik. 
hır Bir İng;liz vapuru, hiç 
laıe zaman yolunu değiıtire· 

) zdı. Bender Buıire gidi· 
d 0

1
rduk. Niçin Basraya gl· 

ehn? 
Beni bir ıOphe almııtı. 
- Acaba, diyordum, be

'11aı bu vapurda olduiuınu· 
...... haber alınıılardı? vyle 
~ı her ıeyden evvel bunu 
,"tiinecektim! 

Kaptım, itirazları. cevap
~ bırakmadı. Bu itin se· 
hını ıöyliyeyim. Hala harp 

~llaanında yaııyoruz, zan· 
ı:;eylniz. Fakat, bu deniz· 

0 
eki aef erlerimlzde lngillz 

~ l'duıuna tabUz, kOveyt 
-:llıandanhğı, birkaç lngiliz 
~ bıurunu almak için kü· 
a''tte uframamı emrediyor, 
~ 11 hal bu körfezde beylik 
dır ittir. Şı mdl küveyte gl· 

)Oruz. 

)' Bız tekrar itiraz edince 
~'llrun Basra körfezindeki 
.~lefer talfmatnameıini 
)'rdercfı, Orada da bu kayt 

içecektik. 
Gece de günde geçti. 

Vapur Bahreyin adaları ö· 
nünden geçerken inci avla· 
layan gemilerin selamlarile 
karıılqıyorduk. ilk defa, bu 
denizde gemi görmüıtük. 
Basra görfeeinin ıark sahi· 
lini kaplayan lran tahille
lerinde denizçilik hayatın· 
dan eser yoktu. 

Koca lran, boı sahille· 
rile bir hiç gibi görünüyo:· 
du. Bütün Arabiıtanı zap· 
teden kesralarm Basra kör· 
fezi donanmaları, Hürmüz 
boğazı maceralara bir ho, 
ı;ada gibi bu kubbede kal· 

mııtı. 
Belki, inci avlayan bu 

yelken gemilerinde de lran 
denizçiıi yoktu. Dürbünle 
muayene ettim. 

Hiç blrltinde lran 
bayrai• dalgalanmıyordu. 
Demek ki, bu on milyonluk 
insin kütlesinde deniz mu· 
babbeti yoktu. 

Nihayet, Kuveyte geldik. 
Herkes, Basraya gitmek iı· 
tiyordu. Bizim Amerikalılar 
böyle bir fırsatı kaçırırlar· 
mı idi, hiç! Hakikaten, iyi bir 
fırsattı. Fakat buralarda bir 
dosta tesadüf etınek, blziın 
mlrzalıfl elden kaptırmak 
ınilmkündü. Hlll lnılliz 
bayrafı altında idik. Ne bit· 
mez, tükenmez bir haki· 

mly~t bu! 
Dııarı çıkmamak ta elin· 

de değildi. Nihayet bir ter
cümandım, vazifem vardı. 
lıi hastalığa vurdum. Fakat 
bensiz gezinmiyecek kadar 
doatum olan doktora da 
uydurına hastalık sökmezdl. 

(De yamı var) 
1• Söylemek zaittir: bu 

ai~ k~;a~;~·ı. · ,· .. j~ğili~ .. h~~p .. 
cemiyeti bi1tçesi 

\111~tt~a, 10 (A.A) _ Polis, Londra, 10 (A.A) - Or· 
~._~adan gelen ve orada duya ait bütçe tahminatını 
ha; c 111lun ajanı ve maruf kaınaraya tevdi eden har· 
1-aa ;•uı olarak tanınmıı o· biye müsteıarı, lngiltere'nin 
!ı..c1 oktor Sideridiı tara· yapınıı olduğu vasi mikya· 
ı._'-:n idare edilmekte bu- ıta tahdidi teslihatı dtier 
te.._

1 
&izli bir koınüniıt milletlerin yapmamıı olduk· 

\ )ett •r. l' meydana çıkarmıı· larını ıddia etmtıtir. lngiliz 
...._d, e:klf edilenler meya· hükumeti beynelmilel bir 
l\ı c te kadın vardır. itilifname ile cihan teılfha· 
0ınii.nist tının tahdidini temin et· 

A Yr·nan'lılar mek için elinden geleni ya• 
~ "C pacaktır. Maaınafıh, hali· 

~~~'' 10 (A.A·) _ Ev· hazırda daha vasi mtkya· 
~~lllı~•ktf edilmif olan sata bir taraflı tahdidi tes· 
~•te er nıubakemece mu· lihatta bulunulmasını tavsiye 

:• t.ı11~dıerbeı bırakılmıı· k ümkün delildir. Si· 
ı .. t,~ ere edilmlf olan etıne m 
'b. ClLeu A nnetice, bütçe tahminatın· 
~ edil dliyece muha· F lbektedir. daki rakamlar geçen sene-

t:' ti,.~rd iınalah ninldnin hemen heınen ay· 

~ Junı orlc, 10 (A.A) - nı olarak kalmıt~~· ..• ,,., ... 

'-ı't .,. orr kumpanyası, Şu· Sa .. ad. et .. ı;s· t·ı:hb. 'arat odası 
~ ltt..rıııı Zarfındaki imalitı 
~ lt•aıı, 11 8S bin otoınobl 1 E\'leneceklerle ere varaca~J~rın 
~ llta •e blla ballf bulundu· saadetine çalışır \e her günku ıhtı· 
'l.!'~tl Unun geçen Eylul· yacatını ehyen tedari~ ~de~ ve her 

"'ilan en YGluek miktar nevi muamelat ve tarın nıuracaatını 
~ ~ ve Mart ayı deruhte ve kabul eder. Beyler 8-9, 1-2 
~ : 1 lnıalltın daha l lanımlar: 12· 1 Sultan Ahmett~ 
,...... 1-ea~nı bildirmek· ı tramvay te\aakkuf mahallı karşı 

sında Şeftali sokak 26 

YARIN 

Tayyare 
Dün kazanan numaralar 

Tayyare piyl!ngosunun 1 
onuncu teı·tip ikir.c· keşide· 
ıine bugün saat birde Darül· 
fünunun konferans salonunda 
mutat merasimle baılanmıı· 
tır Bu tertibin bin be11üz 
ikraıniyeainden yar111 bugün 
çe!<ilmiıtir. Ketideye yarın 
sabah saat dokuzda devam 
olunacaktır. Bugünkü keılde 
deikramlye kazanan numara· 

lar ıunlardır: 

15,000lira 
32426 

12,000lira 
363 

5,000lira 
9005 

3,000lira 
49213 49411 

2,000lira 
15029 7150 

1,000lira 
37380 33079 23822 
14286 29246 43702 
29246 42702 44843 
10486 31869 19303 
17356 6528 

6416 
36490 
13456 
23235 
9877 

46991 
26555 
14090 

46390 
23600 
26807 

8741 
28959 
37560 
23257 
25171 
41253 
9549 

31570 

200 Lira 
27831 23964 22123 
49345 22726 12136 
24193 47244 10389 
15269 45282 24825 
17555 41092 6142 
32371 1174 20662 
41632 7674 
32451 27797 

100 Lira 
15012 20656 17965 
13260 31445 12744 
36023 24118 38613 
28631 45104 25158 
11818 44584 21089 
39263 23788 13495 
39753 33728 29334 
26319 14854 25026 
41860 31262 11979 
29727 39020 45314 
20292 47895 4104 

41630 1089 6021 40860 
7529 36147 22441 36430 

26038 44381 1631 31159 
11146 4049 9770 35J 
25722 31001 20013 2723 
37233 32473 2150 21839 
40809 5207 8704 27822 
11308 49916 16038 40843 
12748 9443 4870 13440 
8479 24816 47446 28760 
5669 29158 10194 150 
8258 39610 37379 38421 

31968 25940 39278 12819 
34473 12801 3072 14182 
10925 31890 37811 32246 
35857 9337 4809 5921 
44070 21677 31752 10612 
37777 16324 400 21240 
39076 46910 27430 7730 

4018 4690 41979 25098.j 
43683 16281 1906 15921 
34123 30187 14171 212 
12995 19877 16315 43h31 
6814 3236 17340 20950 
1550 1163 12645 4454 
6599 23201 41903 2088 

11972 38571 40325 426 
19497 46071 1703 2658 
33642 17705 10337 4894 
29612 10156 36005 1580 
47731 28689 48645 1738 
29484 41779 31314 1079 

3396 16173 44079 2311 
35450 597 41739 2303 
18996 16128 5304 481 
43580 33995 41878 1791 
39544 20259 41898 1542 
30682 14885 19594 4945 

1317 28353 559 584 
40643 45729 34994 186 

8017 46461 16193 3372 
22626 1499 44752 1645 

1622 4413 45533 1497 
48478 15821 46146 4752 
46229 31862 49396 4277 
24003 34850 23814 2254 
45876 4322 31270 47770 
22980 797 4 32969 39842 
12561 26811 24723 17300 
27272 15033 5924 30543 
12623 19768 844 3672 
35701 32138 3498 27164 
13547 7815 27251 8931 
45160 31618 41644 14089 
47ı88 7184 
42658 48055 
18356 28665 
47544 48527 

35184 25984 
43771 27714 
33322 34689 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemaaında 

Aşk azameti 
Mümenili Maryon Da vlı 

Programlarımız Cumartesi 
Çarıamba deifılr 

6437 
43232 
12727 
24372 
43045 

36362 17335 35619 
21887 25805 13189 
15024 42849 26980 

Her gün gOndüz 3 le geceleri 
9 da Cuma ıOnleri 2 de 

4 te gece 9 da. 

6433 
44588 
44797 

1318 
15687 
39064 
14775 
40971 
45914 

24967 
14715 
20177 
17097 
9518 

60 
17180 
22161 
42902 
40147 
44045 
22930 

22062 44806 26322 
44828 44910 44465 
46117 20165 43843 
12655 2447 42899 
3971 9333 9318 
9445 10995 27978 

10624 41113 40249 
16247 10739 41605 
2496 12480 17311 
2806 47203 335 

45214 37402 4605 

100 Lira 
47503 6430 45895 
22798 5819 7757 
43140 38443 3956 

3295 43014 23827 
47657 7358 46242 
23663 10715 31067 
48019 42063 13987 
9997 31031 2249 
1175 34165 1349 

42977 32171 27359 
817 36749 10583 

40 lira 
31015 27819 36944 26660 

• 
Kadıköy 

Süreyya sinemasında 

EVANGELIN 
Dolore del Riyo tarafından 

temıil edllmif 
Fevkalade Seıll filim 

* Şehzade başı 
Ferah sinemada 

Bu geçe komik Naılt bey 
Hermlne hanım Kafkaı ope
reU, Azeri muılki heyeti 
Tiyatre Sineına Varyete 

* 
Pangalh tiyatrosunda 

Bu gece 
Bizans surlarında 

Türkler 
Tarihi piyes 4 perde 

Sanatkar Fahri bey: Bekçi 
Yuauf, Taklitli komedi: Şev-
ki beyin komedisi danı 
varyete. 

Sahife 5 

intakı Ha~ 
MUHARRiRi 

Şeyhülislam Zade 

Ahmet Muhtar 
Bu kitap : Sultan Abdülhamidin zemanı ıallana· 

tında vetllen vömendöfer iml yazlan ve aktedilen 
iaUkrazlar hakkında mühim m lumat ve tafıllatı 

havidir. 
Bu kitap : Makedonya ahvali; Rumelindeki UJah 

unsuru ve Düyunu umumiye mcc1ısi hakkında ıngiltere, 

Romanya ve Belçika ıeflrleri tarafından Sultan Hamide 
bilvasıta .vaki olan ihtarat ve maruzatı havidir. 

Bu kitap: Meırutiyet devrinde verilen Soma. Ban 
dırma ıömendöferi ve Beyazıt· Şi~ i toneli imtiyazla· 
rının nasıl verildiiinl anlatan malumat ve izahatı ha· 
vi~ir. Bu kitap mutlakıyet ve Meırutiyet devirlerinde 
devletin nasıl idare edildiğini anlatır. lılanbulda 
Cağaloilu yukuıunda ıHimit) matbaasında ve Beyoi· 
lunda (Sündiyal) kitap anesinde s tılır. 

lıtanbul Dördüncü icra 
dairesinden: Türkiye Cumu· 
huriyeti Anadolu Türk ano· 
niln sigorta tirketinin Nakoli 
Kalvo Koressi zevcesi ma· 
dam Maryadaki alacağından 
dolayı birinci dereeede ipo-
tek eyledtli mebaliğa mu· 
kadıl Beyoflunda pkhulu 
mahallesinin yeni ot eski 
karanfil ıokatınba 67 mü· 
kerrer cedit 7 • 5 numaralı 
tahtında bir bap dükklnı 
müıtemil apartımanın taına· 

mı otuz gün müddele ihatei 
evveliye miizayedeslne vaz· 
olunarak altı bin lirada tali· 
bi uhdesinde olup bu kerre 
yüzde beı zam ve on beı gün 
müddt.tle ihalei katiyye 
milzayedeaine vazolunmuı· 
tur. 

Mezkur apartımaın umum 
meıahası 124,5 metro mu· 
rabbaı olup bundan 118,5 
metresi bina 6 metrosu ay· 
dınlık mahallidir- Sokağa 
methali bulunup bir kaç 
ayak kirtil' merdivenle lnl· 
len bodrum umumiyetle ze-

mini beton olup altı kamClrJGk 
bir he l tulumbayı havi sar-
nıcı mubtevldir,IAyııi katta 
ıokaia methali bulunan dük· 
klnın bodrumunda kapm 
olup zemini kara ıiman 
da,eUdir. Dnkklnda esaı 
akitte her Oç aylıiı pefln ay· 
da on iki lira kira ve bitme
sine altı ay kalan kuntura 
ile Aristidi efendi kiracı olup 
bir senelik kirayı kırdırmak 
ıuretlle peılnen aldıfını bor• 
çlu töylemiıtir. Bodrum, 
merdivenleri triyeıte taıı· 
dar. Zemin katı mermer taı· 
lıK üzerinde iki katlı kapıcı 
odası aynı katta bir numa· 
ralı dairede zeınlnl çiçekli 
çini bir koridor üzer inde Oç 
oda bir havlu zemin ta· 
raf zarlan çiçekli çini 
kabataı muıluk tek· 
neli alafranga halayı 
banyo mahalli zemini çiçekli 
maltız ocaklı mutfak zemini 
çiçekli çini trası havi olup 
bu daire boıtur. Bir alafran• 
aa hellyl havidir. Btrincl 
kat iki numaralı daire çiçekli 
çini anje koridor ilzerinde 
4 oda bir avlu bir kilçilk oda 
bir nuınaralı dairenin ayni 
mutf ası vardır. Bu dairede 
haziran 930 da bitecek kun· 
turatoya mOıleniden her üç 
aylıiı pefin ayda 55 lira 
kira ile Muiz Efendi sakin· 
dır. Bir alafranga heli var· 
dır. 2 inci kat 3 numaralı 
daire iki numaralı daire· 
nin ayni olup içinde teırlnl· 
evvelden itıbaren her ay 
peıln ayda 55 Ura kira ile 
Panayotiıid Efendi sakindir. 
3 öncü kat 4 numaralı daire 
çiçekli çini bir koridor Oze· 
rinde 4 oda tahta bölme ile 
iki kiler bir dolap teıkıl edil· 
mit bir avlu zemini ve et· 
raf zarları kaba tı alafıranı a 

helayı havi banyo mahalli 
zemini karasiman dö,ell 
mermer tezgahı havi cüzl 
bir kısmında ı:emlni mermer 
üç tarafı kabats zarları mut· 
fak ve alafıranga bir hela 
mevcut olup boıtur, zemin 
katından itibaren bu katta 
merdivenler mermerdir. Bu 
kattan itibaren taraıa kadar 
merdivenler abpptır. 4 ünci 
kat 5 numar•lı daire, zemini 
çini kağıtdır, üz119rinde 
6ç büyük bır küçük oda 
bir al af ıranla heli zemini 
ve etraf zarları çiçekli çini 
banyo mahalli ve alafıran· 
ja hell ve dlger bir hell 
ve zemini çini mutbak bu 
katta 6 numaralı daire ve 
içiçe iki odayı havi olup 
odanan biriı 'nde a afıranja 
hela diferinde de balkon 
vardır. 5 inci kat zemini 
asfalt ve kırmızı çini ve 
etrafı kısmen duvar kısmen 
demir parmak ık kurku· 
luklu asfalt k11mın ilıUl 
ıalvaniz saçakla meıtur lkJ 
kısımdan mürekkep taras 
He zeıninl renkJl çini iki 
ıablt ve bakır kazan iki 
mozayik çamaıır tekne ve 
çimento puvata mahallfnl 
havi çamaıırhk ve bir ala· 
turka hellyı ha vl olup bu 
kısman üıtü çimento ve çini 
döıelt taraı olup buraya de
mir ugara merdivenle çıkı· 
lır. 5 numaralı dairede ajuı· 
toı 930 dan itibaren bir ıe· 
ne müddetle ve ayda 40 lira 
ile müsyü Lançe efendi ıa· 

kin olup borçlu bir ıenellk 
kirayı peıln aldıfını ıöyle

ınlt lr. 6 numaralı dairede 
m6ıyü Hlristidil may11 9 30 
dan itibaren bir sene müd· 
detle ve 35 lira ile sakin 
olup borçlu senelik kirayı pe-
ıin aldıtını ıöylemittir. Da· 
lrelerde kıımen yeril dolap· 
lar mutfaklarda mermermuı 
luk tekneler umum binada 
elektirik ve terkoı. 6 numa· 
radan maadasında havaga· 
zı tertibatı mevcut olup da· 
bili aksamının ahıap k11ımla• 
rı yajlı boyalı kapı}arın hır 
k11mı boyalı camıı haricen ıo• 
kak tarafı yağlı boyalı birinci 
katdan itibaren ıokak 
çepheainde ıahn:ı ve 
ve her katta birerden dört 
balkon mevcut olup bina 
tam klflrdir Hududu ıal· 
tarafı Muiz efendi hane• 
si ıol :tarafı mGıyO Alek· 
sandırya Panıfpolu haneıl 
arkaıı müıyQ Farihi apart· 
manı aralık ınahallf cephe
si ilıt ıokaiı ile mahduttur 
kıymerf muhammeıl 28000 
lira olup talip olanlar kıy· 
meti muhammeneain n yüz· 
de onu niıbelfnde pey ak· 
çalarını alarak 929-5664 
doıya numarasile 28-3-931 
tarihinde saat on dörtten 
on altıya kadar lıtanbul 
dördüncil icra memurlufu· 
na bizzat veya bilvekl 1e 
m6racaat eyleıneleri. 
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Üksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 

1 
DEYiN ILNMUHABERI 

Ucuz. fiatla satarım 

1 
Müddet bitiyor. Asmaaltı 
camlı han No.14 EKREM 

Tel. lstanbul: 3305. [s;: 
... 1 .............. .. 

lsta n bul Dördüncü icra 
memurluğundan : lıtefan 
efen dinin Menelaos Diyenis 
efendideki bin bet yüz lira· 
nın maafaiz ve masarifi mu· 
hakeme alacağından dola
yı haciz edilen Beyoğlunda 
Şahkulu mahallesinin Ester 
çıkmaz sokağında eski 29-31 
numaralı ve tevsii intikalli 
iki bap hanenin nısıf hissesi 
müverrısı Nikola Diyaniı 

uhdesinde iken vefatile borç
lu Menelaosa intikal eden 
ve tamamı yüz yirmi 
hisse f tibarile on bet his· 
sesinin maa intifa mülki· 
yeti ve otuz hissenin bila 
intifa yalnız kuru mülkiyeti 
ki cem'an kırk beş hissesi 
kırk bet gün müddetle mü· 
zayedeye konarak bin lira 
bedelle talibi ühdesinde olup 
bedeli müzayede haddi layi· 
kında görülmediğinden iha-
lei kat'iyyesi icra kılınmak 
üzere bir ay müddetle tem
didi müzayedeye konmuı· 
tur. 

Meıkiir gayri menkulün 
mesahası seksen' dört buçuk 
metre terbiinde olup bundan 
yetmiı dokuz metrosu kagir 
yalmz döıeme ve merdiven
leri ahıap iki bap hane mü· 
tebakisi aydmlık aralığıdır. 
Yeni 19 numaralı hanenin 
bodrumunda bir aralık üze· 
rinde üç göz kömürlük bh 
dolmuı kuyu bir mer· 
diven altını havidir. Ze· 

min katında renkli çini 
döıeli bir antre ve bir sofa 
üzerinde üç oda bir hela 
birinci ve ikinci katların 

her birine birer merdiven 
baıı üzerinde içiçe üçer 
oda birer helaüçüncü kat· 
ta bir merdiven başı üze
rinde tahta bölmeli bir oda 
ve zemını çimento etrafı 
duvarlı korkulukıu taraçası 

olup derununda Madam 
Ralu Samutraki kiracıdır. 

Yeni 21 numaralı kıs

ma gelince : Bodrumda bir 
koridor ÜHrinde iki göz 
kömürlük bir mutfak ve ça
maıırbk mahaHi ve bir mer· 
diven altmı havi olup ze· 
minler kırık kırmızı çinidir. 
Zemin katı çiçekli çini ve 
bir arahk üzerinde iki oda 
ve bir helayı muhtevi olup 
1 inci ve 2inci ve 3üncü katlar 
19 numaralı diğer hanenin 
aynıdır, her iki hane birin· 
ci kattan itibaren ıahneıiei 
ve terkos ve elektrik ter· 
tibatım havi olup bodrumun 
ve birinci kat pencereleri 
demir parmaklıklıdır, yeni 
21 numaralı hanede Oska 
Leb.ik ve Güsta v Reşintaler 
kiracıdır lar. 

Hududu: _Bir tarafı Tın-
gıroA"lu Karabet ve diğer 
tarafı yani gayri menkulü 
arkası mukaddemat tekke 
bahçesi halen Alma mektebi 
önü tariki am ile mahdut
tur. Mezkur gayri menkulün 
tamamı (7900) yedi bin do· 
kuz yüz lira kıymeti muham· 
meneli müzayedeye it tirak 
et mP.k isteyenlerin kıymet

ten h isseye musip kısmın 

yüzde on nisbetinde pey ak-

Efsanevi ve: cazibi ruh gözlere malikiyet 

HASAN SÜRMESİ 
istimali ile kabildir. Gözlere tifa, hayat, nur ve mukave
metsuz bir letafet verir.Sihir ve füsun ilka eder. Kirpikleri 
uzallr, takviye eder. Nebatattan müstahzer olup her kadın 
için ebedi bir ihtiyaçtır. 

20 k•.ıruıtur. Hasan ecza deposu. 

CHARLES SEMON L TO. 

Neşhur İngiliz fabrikasmm 

20000 Adet 
Rer renkte gabardin 

Pardesüleri 
ge!mi f ve Gala tada Voyvoda 

caddesi karıısmda kain 

Ekselsior 
Büyük elblıe fabrikasında 

Doktor .. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye Ye zühreviye Cemiye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
cami karıı ııraımda 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastahklar mütehas 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ı "ita 
kabul edilir. 

Adrea Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

çesini ve 928-13685 dosya 
numarasını müstashiben da
ireyP. müracaat eylemeleri 
ve 13·4·93ltarihine müsadif 
pazartesi günü saat on dört
ten on yediye kadar müza· 
yede devam edilerek lstan· 
bulda adliye dairesinde dör
düncü icrada ihalei kat'iyye
sinin yapılacağı ve isteyen· 
lerin dosyasından daha fazla 
malumat verileceği ilan olu· 
nur. 

Zayi 
Galata !ithalat gümrü

günden 13 Kanunusani 1931 
tarihli ve 17155 numaralı 
beyanname muhteviyatı olan 
10 balya B. J B markalı 

1/10 ve 5 balya L H marka 
~-5 ceman 15 balya boş 

çuvallara a it gümrük mak
buzunu zayi eyledim, yeni· 
tini çtkaracağımdan hükmü 
olmadığını ilan eylerim. 

lsmail Hakkı 

, 

Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun miltehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak l 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

• 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir » 
Şerhli borçlar kanunu l> » 

(İKBAL) kitaphanesinde 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastahk
larmı cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu·ı 
.eusi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon lstantuı: 2:;9s 

TA VILZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK 

POSTASI 

SElAMET 
vapuru Per

tembe 17 de 
Sirkeciden 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuy, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye ve Ayvalığa 
azimet ve avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da 
veriHr. 

Adres: Y emiıte Ta vilzade 
biraderler. Telefon lst: 2210 

1 ALEMDAR ZADE VAPURLARI 
Millet vapuru 
M!~t Pazar 

günü akıam s~at 18de Sirkeci 
rıhtımdan hareketle(Zongul • 
dak, İnebolu, Ayancık,Sinop 
Samıun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene Rize,.Ma
pavrl ve Hopa) ya azimet ve 
avdette ayni iakelelerle(Vak
fıkeblr, Görele ve Ünye ) 
iske!elerlne uğrıyacaktır. 
Müracaat mahalli: latan bul, 
Meymenet hanı altındaki ya
zıhane. Telefon: İstanbul 

__ ._._ı.1s.4._ ....... I 
BARTIH h:~~1p!:~s POSTASI 
el.de vapuru Perşembe 

12Mart 
Sirkeciden hareketle Er~ğli, 
Zongu!dak, Bartın, Amasra, 
Kurucaşile ve Cideye azl· 
met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için: Sirkeci sa· 
]onu karıısında Mizan oğlu 
han No. 2~Telefon ist. 354. 

VELt ZADE VAPURLAR! 
KARADENİZ POSSASI 

lktısat r~p~~~t PERŞEMBE 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Zonguldak. İne
bol u Gerze, Samsun, Giresun, 
Trabzon ve Hopaya azjmet ve 
avdette ayni iskelelerle Sürme
ne, Vakfıkebir, Görele, Fatsa, 
Ünye ve liopaya uğrayarak av
det edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirkeci 
Ala.iye Ilam Veli zade vapur
ları acentasına müracaat. 

Telefon ist. 980 --Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 

Cihan kütüphanesi üstünde 

Perıembe günleri sabahtan 
öğleye kada r meccanen 

, 
Kara ve deniz 

Motö rleri 

INGIL!Z ve BELCİKA mamulatı ve nevce bil· , 
umum akranlardan müreccah~ olarak fiyatça nisbe· 

gayet ehven o!duğu: 

Fransız Fişeli Kasalar 
Envayi nevilerden ve gayet ehven ffatlarla: 

Müzeyyen İktısat Kumbaraları 

Yangın Alalı 
Köpük fışkırmak suretile Benzin ve bilumum Yan· 

.lınları söndüren, köpüğü yüze ve vücuda temas ettiği 
halde asla ariza yapmadığı gibi eıyayı beytiyeye zarar 
ihzar etmeyen dünyama en namdar NOKAUT narnı 
alattan hane ve müesseselerde muhakkak bulundurul· 
ması mfötelzem olduğu: 

Derkoz Font ve Demir Borulardan 
Her daim mevcudumuz olduğu muhterem müıterimize 

beyan olunur 
Galata, Mahmudiye caddesi 43 Numarada 

TOMAS GESARYAN 

İstanbul dördüncü İcra 
memumrluğundan: Tamamına 
28100 lira kıymet tekdir 
edilen Üsküdarda mukad
dema Bulğurlu elyevm im· 
ranye kariyesinde eski yal· 
nız servi ve ça VUf batı 
çiftliği yeni tantavi Halit 
bey sokağında eski 37 mü· 
kerrerl3 • 7 yeni 2 numa· 
rah mukaddema maa mü§· 
melat kötk ve haramlık ve 
samanlık ve ahır ve bahçe 
ve tarlanın zemin ve ebniye 

va kürum ve eşcarile bir kıta 
bağın zemini ve kürum ve 
elyevm yekdiğerine maklup 
fazla bahçeyi havi bir bap 
hane ve halihazırda çiftli
ğin tamamı 2·4-931 tarihine 
müsadif perıembe gunu 
öğleden sonra saat 13 den 
15.30 za kadar İstanbul dör
düncü icra dairesinde açık 
artırma ıuretile satılacaktır. 
21 • 3 • 931 tarlhindede 
ıartnameıi divan haneye ta· 
lik olunacaklar. Arhrma 
ikincidir. Birinci artırmasın· 
da en ziyade 2000 liraya 
talip çıkmıı olup bu kerren 
en çok artıranın üstünde 
bırakılacaktır. Artırmaya 
iıtirak için yüzde üç teminat 
akçesi alınar. Müterakim 
vergiler ile belediye resim· 
leri vakıf icaresi müıteriye 
aittir. Hakları tapu sicille
rile sabit olmayan ipotek 
alacaklılar ile diğer alaka
darların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbite
lerfle bildirmeleri lazımdır 
Aksi halde h a k l a r ı 
tapu sicillerile sabit ol-
mıyanlar sahf bedelinin 
paylaımasından hariç ka· 
lırlar. Alakadarların yeni 
icra ve İflas kanununun 119 
uncu maddesinin hükmüne 
tevfikan hareket etmeleri 
ve daha fazla maldmat al
mak isteyenlerin 930·544 
dosya numarasile dairemize 
müracaatları ilan olunur. 

Zayi 
Mahıhaln on birinci Çar

şamba günü Büyükçekmece
deki köprü batında değir
menimin kazanç defterile 
evrakı sairr.sini havi bir adet 
hael çantamla tagayyüp eden 
mal derunundaki evrakla 
defa tirimi berveçlıizir adrese 
getirecek zat memmm edi· 
lecektir. 
lstanbul Yağcı sokak No. 2 

Aptülvahap 

lıJ' Mustafa Şamlı mah0 

mu müessesatı Türk t icaret 
Anonim §irlcetinden: Mu•t•' 
fa Şamlı mahdumu müe•tt" 
satı Türk ticaret Anoııiı' 
tirketi heyeti umumiyesıııil' 
29 Mart pazar günü adi~ 
içtimaı vuku bulacağınd~ 

hissedaranın ve yevmi meı" 
da saat 12 de tirketin ıııe~ 
kez ticarethanesinde ha~ 
bulunmaları vevmi içtiJJJ-' 
tekaddüm eden 10 gün ıır 
fında mevcut hisse senet: 
rini makbuz mukabilill 
müessesei mezkur vezne•1~ 
depo etmeleri • lüzumu .,r 

1 ruznameimüzakeratm oıe -
dı atiyeden ibaret :oıdaıl 
ilan olunur. ; 

Heyeti idare raporuO 1~ 
kıraeti ve heyeti idareJ1 , 
ibrası 930 senesi bilanç0 '

11 

nun tetkiki. 
Murakıp raporunUJ1 lı" 

raeti ,., 
İi" Murakıp intihabı ve 

retinin tayini 
1
,-

Müddetleri hitam bU ,Y 
heyetiidarenin yerine ye 
den aza intihabı. ~ 

İstanbul ikinci lcra ~ 
murluğundan: Bir deyin ~ 
dolayı mahcuz ve fu,.uhtıJ ~ 
karrer amerikan yazıh•":
çelik boru, daktilo ına~fO ~f 
17-3·931 tarihine ınut13 , 
Sah günü saat 11 den 1 ,1 
kadar Cibali iskelesinde ~' 
fabrikasında bilmüz:&Y 1,, 
açık artırma ıuretile sat• O' 
cağından talip olanların ~lif 
ve saati mezkurda ınah11 (1 

de hazır bulunacak nıerıı"',, 
na 930/5336 dosya nu~~ıı
sile müraccrt eylemeler• 

olunur. / 

TAKV~ 
Mart 
12 

Perşembe 

1931 ,,. 
~abah 6,171 Akşanı 1g,A 

Oğle 12,24 Yatsı 5-:J 
i kindi 15,43 lmslik~' 

M. ıl1üdür Burhanetlıfl 


