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Gönderilen evrak iade ohmmaz. 

Cehaletin Şahlandıj Bir Devirde Miyiz? 
Türkiye'nin Muhtaç Olduğu Büyük Islahah, Bir Takım iptidai 
Mektebi Firarilerinin Yapmak tediklerine Şaşmaz mısınız ? 

Yeni MaJrit ••nri 
Ra~ bey 

it& Ankara, 12 - Yentfırka 
) llbt umumfıl Recep Bey, 

.::::. ::_ztfelinde geç vakitle-

erbes Fırka 

Bu nıeselenin bütün 
esrarını neşrediyoruz 

Eski Avukatların 
Tasfiyesi Bitmedi 
Banka Müdürü Sıfatilede Mah-
kemelere Giremiyecekler Mi? 

Adliye ,,./ıili 
Ya•al K•mal bey 

Ankara 12 (Telefonla)
Mecltılnln pasarteti pkl 
tçUmatnda, heyeU mahıuaa• 
ca hismetl devlette kalland· 
mamalanna karar verilen 
awkatlann avukatlık 1ap

mamalan baldanpakl tel-

l 
kere okunacak ve kablltlaG 
mlteaktp Adliye veklletin
ce her yere ta•lm edilecek 
Ur. Bunun lserlne Barolar 
bu vasiyetteki a vukatlan 
taıflyeye tAbl tutacakbr. 

Bu ıuretle taıfiye edilecek 
avukatlann mıktarı, ekte
rial lıtanbul' da olmak isen 
elli kadar tahmin ecUlifOI'• 

hk taıftyede buudu p
kanlmıı birçok avukatlann 
hala avukatlık yaptıkları•• 
bazı bankalann hukuk ••· 
tavfrliklerlnde "' bamlan
mn da mildtlriyetlertnde bu· 
lunarak mahkemelere ıtr
mentn yolunu bulduklara 
naun dikkati celp etmlıtlr. 

Bu ıtbiler hakkında da 
•JT•ca bir karar ittlhu olu· 
nacafl ve heme tekilde olur
aa ol1Un banlarm mahkeme
lere ıtrerek 91ha11 ıahıenln 
hukukunu madafaa ey eme
lerlne fmkan baralnlmı1a· 
cakbr. 

Bu nas 1 · böyle 
TEFFlz EDİLEN EMLAKiN 

TAPULARI VERILMİYORMU? 
Loua muahedenameli 

mudbblce ana vatana ıe
tirlleD •lbadfllere O S&lll&D 

Wr çok Y1111an emllld ve
rllmlt •• ftl'llen emllldn bir 
çolaaua teffla muameleleri 
bHIDlıttr. 

Halbuki 10n defa T~ 
•• Yunan hak61utlert ara• 
uaclta alu:leclilen IUl&fauae 
mudbince YUD&D emllkta•n 
aahlplerlne tadeel icap et
mekte clir. itte bu ~ 

(0...mc "f6nd .-ylaıla) . .... . ..... - ····-.. --··· . ..... . 

- T•A .._., , intılaabın luıbal edilmeme•U.., n• 
ll••İn as sim ? 

- H Ilı Fırka•ı ifı d etm·,ur, derim/ ••• 
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f~!li~~~l~it~.-)~_fi+n:i ŞEHİR HABERLERi 

Akd • · •J"f Tevil! DarüJfünunda: YAZIK 
enız ıtı a 1 

22 bin lira hikô.yesi Fizyoloji kitabı Se~~: .~:..~rr:,~~:c:c~-
Akdenize yerleşmek istiyen üç 

devletin siyaseti 
Lo~dra, 11 ( AA. ) -

Bahriye birinci lordu M. 
Alekıander, Bahriye varidat 
ve masarif bütçesini Avam 
kamarasına vermiıtir. Nazır 

bu münasebetle bahriye 
bütçesinde 342 bin İngiliz 
liras1Ddan fazla mikta rda 
tenzilat yapılmasını imkan 
haricine çıkaran müıkulat 
hakkında izahat vermiıtir. 

I olduğu neticelerle kat'i su· 
rette telif etmek için en 
muvafık usulün bulunması 

maksadile alakadar hüku
metler arasında mükaleme· 
lere devamv olunmaktadır. 

M. Alekıander, Londra 
muahedesinin aktedilmit ol· 
ması sayesinde bahriye mu
rettebatının 1931 senesinde 
1928 mevcuduna nazaran 
veıati hesapla 8648 kişi 

noksan olarak tesbit edi· 
leceğini ve bu suretle 
maıarifte 1 ,5 milyon lngiliz 
lıralık tenzilat yapılmıı ola· 
cağının söylemittir. 

Gelecek seneye ait deniz 
lnıaatı faslında geçen sene· 
ye nazaran 250 bin ve 1928 
ıeneıine nisbetle 4 milyon 
İngiliz lirasından fazla bir 
tenakus vardır. 1931 sene. 
sine ait deniz intaatı pro
gramına 3 kruvazör 1 klavuz 
gemisi, 8 torpito muhribi 
ve 3 tahtelbahir yapılması 

dahil bulunmaktadır. 
Bu program, sınıf harici 

bırakılması lazım g e 1 e n 

gemilerin yerine Londra 
muahedesinin tayin ettiği 

hudut dahilinde konacak 
gemilerden baıka bir §eyi 
ihtiva etmemektedir. 

Herkes gelecek tahdidi 
teslihal konferansında deniz 
lnıaahnın ve masrafının 

azaltılması yolunda daha 
mühim terakiler elde edi· 
lebileceğini ümit etmekted· 
dir. 

Bu ümit bir hakikat 
ıeklini alacak olvrsa İngil· 
tere hükumeti bu programı 
iptal veya tehir veyahut 
yeniden tebdil edilebilecek 
bir vaziyette bulunaçaktır. 

Tahtelbahirlere ait tah· 
liye aletleri ve levazımı bü
tün donanma için kabul edil· 
mittir. 

M. Aleksander, dün neş· 
redilen deniz itilafına da te· 
mas ederek balyan tahtel· 
bahirlerinin hacimleri mec· 
muunun muayyen hizmet 
müddeti geçen 5000 tonluk 
tahtelbahirler de dahil oldu· 
ğu halde 52, 700 ronilatoyu 
geçmiyeceğini halbuki Fran· 
sız (tahtelbahirlerinin toni· 
lito [miktarının 81989 to
nll&.to olacağını ıöylemiı· 
tir. Nazır bu mesele hak· 
kındaki beyanatma devam· 
la demiıtirki : Tahtelbahir· 
Ierin tonilitoları hakkında 

tesbit edilen miktarlar ln
giltue hükumetinin noktai 
nazannca Roma itilafının 
memnuiyeti enaz caJip olacak 
kıımını teıkil t.tmekte istde 
Fransanın Romada tesbit 
edilen bu miktarı kabul et· 
mesi ilk programında mü· 
hım bir tenzilat icrası mıı· 
hiyetinde bir hareket teıkil 
etmektedir. Roma deniz 
itilafını Londra deniz kon· 
franaının me&aisi ve vasıl 

Bununla beraber, gelecek 
Tahdidi teslihat konferan·' 
sında elde edilecek neli· 
celer malum oluncaya 
kadar Roma itilafının Lon
dra deniz muahedesinin ikin· 
ci kısmına ithali mümkün 
olmaması muhtemeldir. 

M. Aleksander, Japonya 
ile Amerikanın ve lngilJz ca· 
miasına dahil hükumetlerin 
Roma itilafını umumiyeti iti· 
barile tasvir ettiklerini be
yan f'tmekle bahtiyar oldu· 
ğunu söyleyerek demittirki: 
Akdine muvaffakiyet hasıl 
olan bu itilafın her sınıf 
gemilere ait inıaat yarışma 
bir nihayet vermlı olmasını 
büyük bir memnuniyetle 
karıılamalıyız. Bu itilafın 
akdinden sonra yapılacak 
gemilerin tonilato miktarı 
evvelce tasa vvnr edilenden 
çok az olacaktır. Bu suretle 
Roma itilafı deniz teıliha· 
tanin umumi bir surette 
tahdidine doğru atılmıı ha
kiki bir ileri adımı teıkil 
etmektedir. M. Aleksander, 
beyanatına nihayet verirken 
Fransız • İtalyan müna
seba tı havasında Lhusule ge· 
len bu küıayifin tahdidi tes· 
lihat konferansının mesaili· , 
ni daha müaalt ihtimallerle 
derpiş etmeğe f mkan knzır· 
ladığanı bundan baıka Av· 
rupada sulh ve refahın iler· 
lemeıinde müsait bir tesir 
yapacağını beyan etmi~Ur. 

Muhafızlardan M. Am· 
ery, Roma itilafının bilhas· 
sa tahtelbahirlere ait olan 
mevat ve ahkamı hakkuada 
tenkidatta bulunmut İngil· 
terenin bir taraflı olarak 
teslihatını tahdit etmesi a· 
leyhinde bazı mütalealar 
yüditmü~ ve Fransanın ha· 
va kuvvetler itibarile fai· 
kiyeti haiz olduğunu ima 
etmiştir. 

Liberallerden M. Lam· 
bert, hükumeti tebrik et· 
miştir. 

Amele fırkasından M. 
Holford Knigt, İngilterenin 
gelecek tahdidi teslihat kon· 
feransında Fransız metali· 
bini terviç müdafaayi taah· 
hüt ettiğine dair Pariste 
deveran edeq dedikoduların 
kendisini endiıe f çinde bı· 
raktığını ıöylemitUr. M.Alek 
sander, cevap vererek, Ro· 
ma itilafının bu kabilden 
vaıtler veya taahhütler 
mevzuu bahsolmaksızın akt· 
edildiğini kaydetmittir. 

M. Briand'ın itilaf 
hakkındaki beyanatı 

Paris 11, ( A.A) - M. 
Briand deniz fitilafının neti· • 
celeri hakkında meb'uıan . 
meclisi harbiye bahriye ve 
hariciye encümenlerinde iza· 
hat vermiotfr. M. _ Briand 
Fransanın bu itilaf mucibin · 

Ticaret ve zahire borsası K d ·· d "l d" 
arar un e verı me ı ret odasını tahsisat verme· için hazırlanan iki nizamna· d 

meye 22 bin lira masraf edil· 
dig"'ini,yazmıştık Borsa idare· 
sinin çıkardığı bir hesaba 
göre bu masraf 2 bin 4 30 
liradır. 

Bunun 1580 lirasını bor· 
sa, 850 lirasınıda oda tediye 
etmiıtır. 

Belediyede : 
Bir kimyahane 

Ankara belediyesi An· 
karada bir kimyahane aça· 
caktır. Kimyahane için a 1at 
ve edevat almak üzere bir 
heyet şehrimize gelmişt r. 

Süt çocukları için 
İstanbul belediyesi tarafın· 

dan, Edirnekapu -Kara güm· 
rük arasından "Süt çocukları 

dispanseri" diye bir dispan· 
ser açılac ı:. ktır. Vali Bey bu 
itle bizzat meşgul olmak
tadır. Dispanser 13 güne 
kadar açılacakttr 

Ticaret aleminde: 
Beyne1milel Ticaret 
Odası kongresi 
Beynelnıilel Ticaret odası 

kongresi 4 Mayısta açılacak 
ve 5 gün sürecektir. İotirak 
edecek azadan 2 İngiliz li· 
rası alınacaktır. Muayyen 
oteller azalara yüzde 20 
tenzilat yapacaktır. 

Ticari mahafile gelen 
haberlere göre İspanyada 
bir sene liman rekoltesi az· 
dır. Malagadan bile sevkf
yat yapılamamııtır. Halbuki 
bu şehir bir limon iskelesi 
gibidir. 

ce mümessillerinin ve muta· 
hassıslarmın Fransız devle· 
tinin emniyet ve selameti için 
lüzum gösterdikleri tonila· 
to miktarına pek yakın bir to· 
nilato mecmuu temin :ettiğini 
söylemiı, bu itilafın beynel· 
milel sahada gayet mühim 
bir iti!af zamanı ve toplan· 
ması mutasavver tahdidi 
teslihat konferansının mu
vaffakiyetle neticeleneceği· 
ni gösteren·· hayırlı bir ala· 
met teıkil ettiğini kaydet· 
mittir. 

Bahriye nazm M. Dou
mont Fransız bahriyesinin ihti· 
yaçlarını anlattıktan sonra bu 
itilafın izah edilen bu ihti
yaçları temamile tatmin 
ettiğini ıspata çalışmııtır. 

iki nazırın verdikleri bu 
izahat encümen azaları üze
rinde gayet müsait tesirler 
yapmııtır. 

Bundan sonra M.Briand, 
Fransa ve İtalyanın 1936 
kanunuevvelinde malik ola
cakları itilafta tasrih edilen 
tonilato miktarlarını zikret· 
miştir. 

Bu tarihte Fransız donan· 
masınm tonilato mecmuu 
136,438 tonilatoluk yeni in· 
şaat ve 81,989 tonilatoluk 
tahtelbahirler d a hil olduğu 
halde 670,723, İtalyanın 
129,615 tonilatoluk yeni in· 
şaat 52,700 tonilato hacmin· 
de bulunacak tahtelhahirler 
dahil olduğu halde 441,266 
yekununa balii olacaktır. 

Tıp fakültesi meclisin e mesi üzerine bu sene' yerli 
tetkik edilerek netredilme· malları sergisini açmamağa 
mesine karar verilen müder- karar vermiştir. Ancak oda-
ris R asim Ali Beyin Fizyo· mn tahsisata muvafakat 
loji kitabı meselesinin Da· etmesi üzerine yeni bir ka· 
rülfünun divanına verildiği rar daha vermiştir. 
ve Divanca son kararın dün Bu son karar mucibince 
verileceğini yazmıştık. yerli mallar sergisi bu sene 

Darülfünun müderrisleri de Galatasaray lisesinde 
dün Edebiyat fakülteıi talebesi açılacaktır. 

cemiyetinin Tokatlıyandaki 

çaylı dansında davetli olduk· 
larından toplanamamışlar· 

dır. Karar bu yüzden baş· 
ka bir gün veri1ecektir. 

Defterdarh~ta: 
Mektum verglier 
Defterdarlık tetkikata 

başladı 
Defterdarhk idaresi mek

tum kalan ve tahsili gayri· 
kabil bir hale gelen vergi 
mikdarım tesbit etmeğe bat· 
lamı~llr. 

.Bu iş senei maliye gaye
sine kadar bitirilecek ve 
mikdarm baliğ olduğu ye

kün o zaman anlaıı'.acak· 
tır. 

Mektum kalan tahsil e
dilem iyen vergi mikdarının 
bir iki milyon lirayı müte· 
caviz olduğu tahmin edil
mt:ktedir. 

Marifte: 
Tahsile gidecek 

talebe 
lktısat vekale ti hesabına 

Avrupaya tasile gidecek 
olan 15 genç şehrimize gel· 
mişlerdir. Ancak kendilerin· 
den 9 bin liralık gibi bir ke· 
falet istenmiştir. G enç)er 
bu kefaleti bulamamakta· 
dırlar. 

liman şir~etinoe: 
Liman şirketi bu ay ni· 

hayetinde senelik umumi 
heyet içtimaını yapacaktır. 

İçtimadan evvl maliye veka· 
leti ıirketin muamelatını bir 
teftit heyetine tetkik ettire· 
cektir. Aynı zamanda mü· 
fetişler senlik içtimada, ma~ 
liye veka letin i temsil etmek 
için bulunacaktır. 

Borsa~a 
Borsa davası 
Borsa Divanı haysiyeti 

idare heyeti reisi Furtunza· 
de Murat Beyle m übayaacı· 
lar cemiyeti reisi Hancıza· 
de Nuri Bey arasındaki ih· 
tilafı halledememiştir. 

İşin muhakemeye akıe· 
deceği söylenmektedir. 

Borsa aleminde 
Dün boı sada İugiliz 1030 

Dolar 212,25, Altın 921,20 
Fransız Frangı 108 kuruttan 
satılmııtır. 

Mü tef enik: 
Ne kadar maden 

"' ocagı var 
Bütün Türkiyede 70 ma· 

den ocağı iılemektedir. Bun· 
lar htihsal miktarlarına göre 
§Öylece sıralanmaktadır. 

Krom zımpara, kükürt, 
kömür, antimon, bander· 
mit. Fakat madenciliğimfzin 
vaziyeti iyi değildir. 

Sı~~ıyede: 
Fahişeler 

Muayeneye gitmiyen· 
ler tecziye :edilecek 

Vesikalı fahişe oldukları 
halde, Sıhhıye müdüriyeti 
emrazı zühreviye dairesinde 
mu" yyen muayeneye devam 
etmiyen l irçok fahişelerin 
esamisi emrazı zühreviye 
dairesince bir listeye çıka· 
rılarak polis müdüriyeti 
ahlak zabıtasına verilmi ştir. 

Mezkur listede esam;si 
muharrer fahişeler zabıtaca 
yakalanacak ve muayeneye 
sevkedilecektir. Fahişeler· 
den ayrıca cezayinakti de 
alınacaktır. · 

Hastalık yok 
Son günlerde şehir ve 

mülhakatında hiç bir sari 
hastalık vak'ası olmamıştır. 
Bu arada grip hastalığı da 
yüzde beş derecesine inmiştir. 

Yeni bir verem 
dispans~ri 

V ererole mücadele cemi· 
yeti , Eyyup'tek:nden maada 
yeni bir di spanser açmağa 
karar vermiştir. Bunun iç ln 
varidat aramaktadır. Şimdi
ye kadar üç bin lira toplan
mışhr. Cemiye t azası, iki 
bine baliğ olmaktadır, 

Cemiyetlerde : 
Etibba odası 
tiEbba odası haysiyet 

divanı dün toplanarak dok· 
tor Tevfik S a lim pa§a ve 
Kenan Hasan bey hakkında 
kararını vermiştir. Karar 
Tevfik Salim paşaya tebliğ 
edilmittir. Kenan Hasan B. 
aleyhinde olduğu aöylenll· 
mektP.dir. 

Erkek lisesi mezunları 
Bugün saat 14 de lstan· 

bul Erkek lisesi mezunları 
mektebin konferans salo· 
nunda toplannrak kongrele· 
rinin ikinci celsesini akde· 
deceklerdir. 

Bu _Kongrede nizamna· 
menin müzakeresine :devam 
olunacak ve idare teftiı hey· 
etleri ile divanı haysiyet 
azaları seçilecektir. 

Dokumacılar cemiyeti 
Dokumacılar cemiyeti ye· 

ni sene idare heyeti intiha· 
batı bitmiştir. 

İdare heyeti için Yahya 
heyet f çin, Ahmt, Recep ve 
Vahan efendiler ıeçiİmir 

lerdir. 

Gelenler, gi~enler 
Kılıç Ali Bey 

Reisicümhur Hz. ile bir· 
likte tetkik seyahatine işt i· 

rak ede,1 Gaziayintap meb'· 
usu Kılıç Ali Beyde dün şeh· 
rimize eelmittir. 

---- BAİd --Onlar 
Ve 
Biz 
Suat Derviş hanım 

tt de bir akşam gazeteılı 

laşla geldi. Meslekta11ııı11 

yüzünde hayrete karıl" 
hiddetin ç;zgileri belir111 

- Ne var d€dim, ale 
hinizde bir şeymi yazmlf,ı 

- Bir fena haber 11117 

Sus~~~rdu. Yalnız .~ 
sık nefes aldığını belli eİ 
cek kadar göğsü süratle j,I 
çıkıyordu. 

Nihayet başladı : 
- Duydunuz mu? G~ 

dünüz mü? Okudunuı il' 
,_ 

Sadri Etem meb 
o!uyorınuş . . • Ne yJ 
Ziyanın, ne Orhan 51f 
finin, hatta... ne de RJ 
Ahmetle Etem İzzetin tJI' 
us olmalarına hayret etorl 
daha Turkçesi kızmat11 dl 
ille şu Sadrininkine 

- Çokmu ıini;İ~nif 
sunuz? 

- S inirde EÖzmü slılırd' 
bir şeymi, adeta çıldıraC 
geliyor hem. I 

Suat Derviş hanımın 
zünü kestim ve dedim ki· 

- Sadri ile boy ölçme1' 
bir kere o erkektir, siz k• 
o gençtir{!) siz yaşh, o ali~ 
siz cahil, o lisan bilir ıiı 
mezsiniz. Sonra en mühill'' 
o muvafıktır siz muhalif· 

Hulasa, bu sevdad' 
1 ~· vazgeçin. . Eğer mut'~ 

meb'us olacaklara çatıl' 
istiyorsanız, kadın birli~1~ 
kapısından bir bakın. /. 
kıyamet orada kopacak· ti' 

Hele Nezihe Muhil 
hanımm bineceğ kilPO' 

~ JllJ,. 
yanında sizinkinin ço 

•' kadar kaldığını ozama11 
larsımz. ı 

BÜRHANETTİN ) 

Maarif vekili 
geliyor ~ 

Maarif vekili Esat se~ 
yakında şehrimize geleı;e' 
mektepleri ve Maarif ııı •f 
seselerini teftit edecefi '

0 

lenmektedir. ·et 
Maarjf Emini Muzafl ~ 

di•ıııl Bey, bu "rivayeti ken .,, 
de itittiğini, fakat resmi it 
olmadığını söylemektedir··~ 

Riyaseti cümhur dıaı 
müdür'" u .., d•ı" 

Riyaseti cümhur J O' 
müdürü Hasan Rıza be)' J1 ~ 
A k d h 'tnı'"'C g' n ara an ıe rı ... 
miştir. 

Berber!;; istitl' 

Yeni ~=~.~~ ce~1~ 
ve reisinin meslek P1~1,~ 
gösterdig~ i mesaiyi tak ti ,o,," 
kartılarız. Bundan 

0
3y 

lstanbulun geceli gi1J1
0

,,J1 
çalışan Perükar emek ftl 
rı ve müstahdemini bil ı1~ 
bir gün çoluk, çocukl&rd,
hayatın istiraha t faslııt 
istifade edeceklerdir· ,l 

Cemiyet hayatındıı rıı ~-I 
tazam istirahatın kıYıf1e,.,t 
anlayan amele zünıreıi ıl 
deniyetin ve ya§arn8111

" l 
ntbJ.klJ ııJ tün dilst· ırlarmJ t .. 

burdur. 



YARIN 13 Mart 

ıitıflri; 
16 MART 

1 Pıfiıtı: 
.. o •• -

Bu günkü lik maçlan 
Şehit Mehmetçiğin 
ruhu yadedilecek 
İatanbulun igal edildifl 

16 Martta, Şehzade bapnda 
,ehft edflen Mehmetçiklerin 
hatıra11DJ taziz için her aene 
oldufu gibi bu senede ihtifal 
yapılacaktır. 

Ş. Ş. Kumpanya
sının Cezalan 

Müdürlerin ikramiyelerini vermek 
için tertip edilmiş bir usul 

Kanlı lııraız 
LileJi aparbmanında 

bir kadın yaralandı 
Llleh aparbmanmda d6r· 

dilncl katta 25 numarala 
daire de oturan m6tekalt 
mlrela Nazif beyin hizmet· 
çisi 40 1aılannda Fatma H. 
dtbı akıam saat 19 buçuk 
raddelerinde koridorda bir 
ayak eesl duymuı, kendile
rine mflafir geldifi zaantle 
koridora çaklDlftar. 

Birinci kii.me mii.sabakalarının 
ikinci devresine başlanıyor 
Befikta, - Galatasaray maçı 

~bitlerin yattıkları Ey6p
te Bahariyedeki buıuıf tür
bede o gün yapılacak mera
ıimin programı hazırlanmak
tadır. 

Şark ıfmendifer idaresi· 
nin vakttle hnkAmete kabul 
ettJrdfif nizamname abkimı 
ahali aleyhinde idi.O zamam 
bu tlmendiferleri idare eden 

medJjJnden ıu lıtaıyonda 
bırakıldı, buıtın, yaran gellr 
cevabı verilir. Vagonun ıellp 
ıelmedlflnl :anlamak için 
arbk bir hafta mı on ıün m6 mQhimdir 

Bugün birinci kümenin 
flcbıcı devre ·lfk maçlarına 
'-ılamlacakbr. Malum oldu· 
fu Gzere birinci dene niha· 
JeUnde Fener ve Galataaa· 
~ay baıta ve Beılktaıta ikin· 
et lll'ada olmak Qzere bir 
taınff basıl olmuıtu. Bugln 
baılayacak olan ikinci dene 
Jıtanbul f&mpiyonaaının kati 
fekhnı temin edecekUr. 

ikinci devre IJk maçlan
IUn baılamaıı, bir kaç hafta· 
dır futbol hayatımızda meı
Jıut olan durfunlufu lzllle 
edecektir. Filvaki epl mld· 
detten beri, bu aenekl ilk 
lllaçlarınıa tarzı tertlbl11deki 
l•JritabHhk clolayaııle futbol 

faınplyonasma karp umumi bir 
•llkaıızlık uyandı. Birinci 
clewı enin ipttdannda klme-
11la en kuvvetli kulGplerlnin 
\trbfrtle maç yapmaları bit· 
tabt cleweaonana ehmlyeti 
tali derece,. llflllly&a mi· 

.aabıkalan bralmntdı. 

811 IUbarla, Galip ve 
aailubı evelden tayin müm· 

in olan maçlann aeyrl 
ınahdut derecede zevk ve 
heyecan venllfinden Şampl· 
:7ona bir aralık tevkınl gayip 
etmıı olldu. 

Fakat bu rln baılanacak 
'Olan iki ncl deTre bu clurpn• 
lufa muvakkaten nihayet 
•erecekur. Muvakkaten diyo
.._, çlnldl ikinci tur mflaaba· 
ltaJan da birinci devre aeJl'ini 
1akıp edecefbıden bu gtln
clen lttbaren baı allterecek 
~lıbk birkaç hafta sonra yine 
hlp olacak ve~blrincl devre 
ldlaa1ettnde oldufu ıtbi az 
~a uyandıran tab m6aa• 
~lara plılt olunacaktır. 

~atasaray -Beşiktaş 

maçı 

BuaGn ildncl deYreyi 
~~n maçlar meyanmda 
lllıa ... Gzerlnde durulmafa 

,_Yan olan bir mGaabaka 
"""dar: 
Galatasaray- Beşiktaş 
hu Oyun tarzları ıiddetll olan 

lf yetfnJ tezyit etmiıaede ıe· 
çen devrelere bakarak Be
fiktaıın Galatasaray& karı• 
dalma talflfz oldufunu ga ... 
mekte ve bu itibarla Galata· 
SaraJJll zlıLferlnf daha kuv· 
vetlf bir ihtimal halinde bul· 
maktaJJz. 

Maahaza birinci devrede 
tldncl sıraJJ lfıal eden Be
ffktaım bu talihıizliff bile 
alt edecek bir kudret ıaa
tererek bGtOn tahminleri 
bot çakarmama11 da memul
dOr. 

Beftktaı • Galatasaray 
adtaabakaıı 15, 45 de ha .. 
b7acakdır. 

Vefa - F enerbahçe 
müsabakası 

Vefa - Fenerbahçe ma· 
ça, yirmi marttan evvel Fe
nerbahçenln son vaziyetini 
tetkik etmeklifimlze medar 
olması IUbarfle kayda f&• 
yandı•. Bu musabakaya NI· 
yut bey (idare edecektir. 

Kadıköyündeki lik 
maçları 

Kadıköyünde ikinci kü· 
me lik ~nna devam 
ec:lilecektir. 

GGnln en mGhtm maçı 
Pera ile ICuunpaf& araamda 
yapılacak mlaabakaclır. 

Kanmpaf& takanı geçen 
hafta kendiatle ml-.YI vazl· 
yet aneden kurtulutu yen• 
mitti• Pera takımı, flmcliye 
kadar hacUs olan vaziyete 
nazaran GçincG saftadır 

Pera t•k•mımn bu,nn, 
ıeçen hafta Kurtuluı taka· 
mmın dlfdGIO akıbete ul· 
ramamak için ~can ve baıla 
çalqaçaiJ muhakkakbr. son 
haftalardaki mGtemadl mü· 
sabakalar dolaytıile enform 
bir halde bulunan Kaıımpaıa 
eldplnln Perayı mailup ede
cefi kuvvetle ümit olunabl· 
br. 

Futbol mGsabakalarm· 
dan maada, sabahleyin lıtan· 
bul atletleri • K.roa f&IDPiJO
naa için bir koıu yapacak· 
lardır. ___ ............. ,---··-·-.. ·-·-----
Mahkemılırdı : 

ilet takımın kar11lqmaıı 
ttlphe11z ki gQnGn en heye
~ll dofuracak mGaabaka· 
;ct•r. Huauıile aelecek hafta 
~erbabçeyle karfllaıacak 
~ "" Calatuarayan mukad· 
...;alını halledecek olan 
it \tan evvel oyun ıiatemi 
ı,:ı'dtsıne benzlyen kuvvetli 
h r la.lcımla maç yapmaıı e: llllaabakaya ikinci bir 
t.cl~llllyet te tevcih etmek· 

Arnavatlıöy 
hırsızları 

Bundan bir müddet evvel 
"'Ar na wutk6yGnde Ali B. in evi
ne atrkat için ıtreaômer, Mu1-
taf a, Rıza Meryemln muha· 
kemealne diln Afarcezada 
devam edlf mlıtfr. 

Heyeti hlktme phttlerln 
celbi için muhakemeye 2 NI 
sana talik etmlftlr. 

~-
caba kim kazanacak 

20 senelik bir hırsız 8 
seneye mabkUnı oldu 

16 Mart gün6 öfleden 
sonra ,ebitlerfn kabirleri çi· 
çeklerle tezyin edilecek ve 
Haliç tfrketfnfn tahılı ettiği 
huıuıl bir vapur fhtlf ale 
iıtfrak edecek zevatı götü· 
r6p getirecektir. 

lhtlfalde bulunacak he
yet Eyilp iıkeleıinden iti
baren kabre kadar yaya ola
rak gelecek ve kabrin öniln
de ıehir mecliıl, Halk fırkaıı 
ve Darillfünün namına birer 
nutuk söylenecektir. Bun• 
dan ıonra bir aıkerl mtlfre
ze tarafınpan havaya üç 
defa ateı yapılarak meraıi· 
me nihayet verilecektir. 

lataayona taımır, durununuz 
onuncu giln ıabahleyin gelir, 
vagonun gelmedlfinf gil'lr 
iıtaıyondan aynlaraısız.Ezka. 

za aynldıflnızı mOteakip 
va.son gelir. Haber alanca ve 
labf yapbfınbz yere haber 

Fatma hanua koridorda 
misafir ararken kar11ıma hiç 
tanımadıiı yabanca bir adam 
çakmıı ve birden bire hadı· 
nın herine hilcum ederek 
aol memeılnln Gaerine bir 

verinceye kadar vakit ıeçiyor bıçak saplam1fbr. Fatma ha• 
bu sefer vagon aktama ka· mm kan içinde yere yuftrla· 
dar tahliye eddmedi diye maca bu meçhul adam 
ceza.Vagon yollarda kaldıkça odalarda ne buldu iae top" 
h.ımulesi çalınıyor, zıyaa l laJJp saVUfmuıtur. 
ufrayona burada Gç beı Bir mlddet ıonra eve-
y(lz kilo noksan çıkıyor. aelen Nuif Beyin atleal 
Ehali, mutazarrır oluyor. hldi..,t polfee lhaber ver• 
Halbuki, bu hakazlıkları mltlenllr. Fatma Hanım 
dinletecek makam da yok. hastaneye kaldırılaafbr. Ka 
Kumpanyamn en biyak me- dın mlteeavtzi tanıyama· 
muruna meseleyi anlatmak mıf, 8fkllfnl de tarif edeme-
faUyomumz detti mi? Fran· mlıUr. Zabıta tahkikat yap 

Cami avlusuna kömür 
konurmu 

Avuıturyahlar ahaliye hüsnü 
lmuamele yapmanın yolulu bi
lfyorlardı.Şimendlfer,bu günkü 

ellere geçer geçmez eıaaen 
afır olan nizamname tiddetle 
tatbik edtlmele baılandı. 
Kumpanya mGdürlerin ikra
miyelerini temin etmek için 
bir ceza uıulO icat eyledi. 
Vagon yanm saat geç:tahhye 
edildi diye ceza, tahmini IÖy· 
ledlfl yek6ndan fazla zuhur 
etti diye ceza, vagon Gzerfne 
konulan muıanbaya kimıe 
elini ıüremezken delindi diye 
ceza, vagonu temizlenmedi 
diye caza, Fakat bir ttlccar 
Gç beı ~gin zarfında Oç beı 
vaıon mal tesllm 'mecburi· 
yettnde bulunur. Vagon 
lıter, alınma11 bir ikt gOn 
ıürer.Tabmlleder,vaıon bir iki 
gOn ıonra aevkedtllr. Fakat, 
lated•tı yere dlfil talla 
kalmıı bir tı!Oç,00 mG bet 
gOn mi sonra ma7dana çakar 
bu mOddet zarfında,flatlarda 
dilf8r· AlllDI aabml bozmak 
ister. Şayet flatlar ynkaelmtı 

sızca blliraenfz mfldGrle maktadır. 

Tprtı19biliratnız.ÇG111dl,müdGr, Bir SIY8Cl1Wl bel kemi-
flrkçe bllmez,cevabını ahr- le.: la leh 

Kulelide Kaymak Muıta
fa P1- camilinin avluıuna bir 
kumpanya tarafından kömür 
dökülmü,t6r. Dökillen lröm· 
ür o kadar çokturki cami bu 

kömür yalına içinde gömllü 
kalmıı ve harap olmuıtur. 
Caminin memurları keyfi
yeti bir taraftan Dini mü· 
eueaeler idare•ine bildirmlı· 
ler chter taraftan da Bele· 
cli~ye mlracaat etmlf)ercllr. 

Dini mCleueaeler idare
li bu hareket herine mah-

kemeye müracaata karar ve ... 
mlıtir. Kumpanya aleyhinde 
takibat yapılmaktadır. Kum• 
panyaya bir hafta zarfında 

kömGrilnCl kaldırmau teblfi 
edılmlfUr. Abl takdirde k6-
mGr milalldere eclilecektir. 

C..milerde ki e,ya 
Camilerde ve meacltler· 

deki teberriik&b t..Wt " 
kıymetlerini takdir etmekte 
olan teberrGkit komisyonu 
ltfnl bturmfıtir. Dinden iti· 
baren komlıyon dini mtle .. 
aeaeler m6d6rü Eaat Beyin 
rlyueUnde toplanarak mev• 
cut camilerin eaa defterleri 
berinde tetkikata baflallllf" 
br. 

Bu defterlerle komtıyo-
nun yent tahrirde ricucle 
ıeUrdlif defterler karıalaı· 
bnlmakta, bu suretle fasla 
ye noksan zuhur eden etJa• 
lar tesblt olunmaktadır. 

Bu tetkikat eenaanda 
bam mlnferit mıntalralar 
dakl camtlerde tahrir yapıl· 
macbla da teabit edilmekte• 
dir. Tetkikatm hitamında 
komisyon bu c••llertn de 
tahririni yapacakbr. 

,ahltlerin ıf adelerinl milabet 
ıörd41Gnden Kar Alinin 

ıeklz me Gç ay yirmi ıOn 
hapsine kabili temyiz olmak 
Gzere karar vermiftir. 

lae,abcı mahna ilter. verilme· 
elimi, proteıto eder. vaıon 
nerede kaldı, gelmedi diye 
pmendlfer idaresine mClra· 
ceat eder. Vqonunuu hl· 
mil treni lokomottf çek-

anız! lP n 
Nerecleyts, Franaada 811• Duwar aYacua Kayserili 

yız, Tlrldyeclemi? Franm.ca Şevket uıta dtln Dolmabah· 
btlmefen bir vatanclafl.D mi- çe caddesinde bir duvar 
racaatı dinlenmeyen fimen- tamir ederken mGvazenealnl 
dlfer kumpanyumın fuzuli kaybede ... k yere dflpDGf, 

aidatı ve el'an almakta oldulu batından ve muhtelif yerle-
cezalara ve balkı ızrar eden rlnden alo' surette yaralan· 
harek~tlertne nihayet veril- mııbr. Şevket uıta, bel ke-
miyecek mi? mllt de kınlmtt oldufmadan v., •• ı ifadeye pyrl muktedir .,. 

Mişel 
D Bak · - am bar halele e.1o11a 1au-

C" 8Ş8 ayasi ta'--~. 
( 6irinci Mlylatlan tleoam) 
Her ,.,elen evvel bu sokak· 

larcla .-ceJeri uyaunauz kadın
lana dolaımalannı menemldlr. 
Bu sokakları araama almlf 
olan Galatasaray Tepeba• 
batanda polis merkederl ve 
polil noktalan vardır. Şld· 

detll bir tekfp nettceatnde 
buralarda fuhut Ucaretl ya· 
pılmaana meydan bıralulmaz, 

Fakat, bu kat'llcraat ola· 
mıyor. Buralardaki oteller 
bazan kapanır, aonra tekrar 
açılır. Bunun sebebi nedir? 
Niçin, bu otelciler bu takaJ• 
yGdata eheır.mlyet verml· 
Jorlar? 

Bu sokaklardaki otelleri 
lıletenlertn hepllf de Lehli 
nama Terilen insanlardır. 
Bunlar araanda kadınlar 
oldup pbl erkeklerde var· 
dır. Hattl, bunlann kapı· 
edan bile bu adamlardan 
intihap edilmiıtl. Acaba, bu 
adamlann bu eolraklardakl 
otelleri ellerine almalarında 
bb sebep yok mudur? 

Dahiliye vekili ŞGkril 
Kaya Bf., bGyik •arptan 
evYelki tetktkab bilirler. 
Ayna zamanda bu tetklkatm 
dosyanda polis mQclGll'fye• 
tindedtr. O zaman, bir mu ... 
vl poliı komiseri tahkikatı 
idare etmtıti: 

rera.. Poba midini Beyta 
1611edfll ıtbi de bu tobk· 
larda kaclıalar dolqtyor. Bu 
otellerin maceraları iM polls 
defterlerinde mevcuttur. 

Ohalde bu kadar dellil 
karpuada me..ıentn tahkik 
ettirilmesi lcabetmez mi? 

Pollı mGdiril Bf. hiç bir 
polis mGdlrlnln muvaffak 
olamadafı bir kanuni vazl· 
teyl icra ettlreblbrlene, bu 
tetklllb ortadan kalcbrmıı 
olurlar. 

ttı .. Uhrll: 
Palamut Hald«ıaı 

lkbaat Veklletl meml• 
ketlmlze palamut hulbaa 
ıthallnf menetmlıUr. Şimdi· 
ye kadar hem ihraç ve hem 
de lthalltta bulunuyorduk. 

Bu emir mucibince ba· 
dema sadece ihracat yapa· 
caiaz. 

Bu sokaklardaki ıece ı B Q R S A ı 
fuhıunun 6ntbıe geçmek, • 
buralardaki otellere bu iti •·••••••••••• 
yaptırmamald lıtlkr•zl•r T•hvllAt 

Ba ıttnl8k ba kaclarf l.a. daldU fil 17,IO TraaYa,J f,57,50 
- :oc .. ı Şarıt d. 70. 5,JO Tlael 4,45 

H• t t • D.MaQJaldde 97,71 Rı•tı• 15,20 
ızme gaze esı oa ... ı. "" A .. dohl. 21,30 

Y •d kı Bqdat • • il Sl,75 eni en ÇI JOr T. nlıerfye - • 111 47,-

lantr, 11 (Huauıl)-Zey· Eıh•m 
nel Belim B. (Hl:mıet) aa· ı, Bank111 8,20 Terıtoı n,-
zeteıini cumarteal ailDGaden Anadola 16,25 81mento Ar. 18,IO 

lttbaren tekrar n91rer batla· =~~ bayrlye 1:;: ,::::..,. 2::: 
7acatmı afttlerle d&n etml.. Tramvay 55,- BalJ• 4,SO 
Ur. Umumi •l&o. ıo.- far• •·ecza S.Z 
----------- Bomontl 35,- Telefoa 21,-

GLORYA Çek fl•tl•rı 
Bu gün ----13 

M•rt Cum• 

John Bol es 
VE 

Londra ıoso,
Nlyor• 0,47,23,-
Parlı 12,0f,50 
Ml&no 9,01,-
Brlbel S.38,-
A tlna 31,40 
cı.en• 2,45,08 
Sofra e.
Amaterda• 1,17,-

PraJ 
Viyana 
Madrlt 
BerUa 
Varf n 
Plff • 
Bllrret 
Bel&rat 
MoelrOYa 

15,90 
S,35,-
4,30,7 
1,118, 

4,2 
2,.,7 

79,30 
21,&: 
1088 

Nukut 
lruraı 

1 lıterlln 1032,
l dolar 212,25 

karaş 

1 tflln Av. 31, 

!lGr Buau keıdirmek mOıkGl· 
tı_ • her iki tarafın vaziyeti 
~~.,..la.ranı tetkik edersek 
t..ı- la.sarayın bu iki hafta 
~ ... de 

1 lllGhı Yapacaıı esas ı ve 

Yirmi senden beri Tavuk 
hınızhtı ile tıttıal eden ~:r 
Alinin muhakemeıl n 

K6rof la dava edildi 
Bu tetldkat ı&termtıtfr. 

ki, bu d6rt sokakla Kemer 
alb bu t.,ktlltın elinde bu
lunuyordu. Bunların iflerlde 
kadın tlcareU idi. Sermaye
leri mlltyonları pçlyordu. 

aura La Plante 
tarafından temsil 

edilen IO f. fnı. 168,25 
20 liret Dl,-

1 Pezeta 23, 
1 mark 51,25 
1 zloti 24. 

--.. ... rrı IDGıabakalar için 
~db& 1 derecede hazırlıklı 

-.unu ıörilrüz. 
L Betlktaıa. aelJnce bu ta· 
~..... . ' 
~.._ aenç uzuvların iltihak 

eıı enerji itibarile kabl· 

Afırcezada n1hayetlenmiftlr· 
Esnayı muhakemede AH 

clrmOnG temamlle lnklr 
etmııur. 

Heyeti hlklme dinlenen 

MOstehcen naırlyatta 
bulunan •Karotlu. aazeteal 
aleyhine dGn lıtanbul mil· 
ddeiumumllllf tarafından bir 
dava ikame edtlmJıtlr. 

BugGn bu adamları bu 
sokaklardaki otellerde 16-

RSEYYE 
BG,.Ok mfzanaenll bl· 

rincl aözltl ve tarlula 
filmidir. 

20 r. Belç. 119,-
20 drahmi 55,25 

20 '· laylç. 830,-
20 leva 31,-
1 florln 15,-
20 lcur.(çelr) iri,-

1 peaso n, 
20 ley 25,~. 
20 dlaar 78, 
ı çernOYeç 
1 Alhn 915, 
1 Mecidiye 52, 
ı Banlrnot 280, 



13 Mart 

lstanbul, 12 (A.A.) - M. François Psalty, Ankarada 
Türk ocağında resmi zevat ile ecnebi sefirler ha zır bulun
duğu halde Türk· Yunan dostluğu ve tarihte milletlerin 
hars ve adetlerinin yekdiğerine mütekabilen nutku hak· 
kında konferansı vaki olan umumi talep üzerine 15 mart 
Pazar günü "Galatasaray lisesinin" konferans salonunda 
tekrar edecekti". Melletlerin uhuvvetine ve ıarkta sulh 
ve müsalemete dost ve taraftar olan bütün zevat bu kon· 
faransa davetlidirler. 

B. M. Meclisinde 
Askeri memnu mıntakalar K. 

14üncü maddesi tadil edildi 
Ankara 12 (A.A.) - B. 

M. Meclisi bugün reis vekili 
Refet beyin riyasetinde top· 
lanarak memaliki ecnebiye
ye gönderilmek üzere İzmir 
gümrügüne gönderilen adi 
mermer taılarından alınan 
cezayi nakdinin affi hakkın· 
daki mazbatanın birinci mü
zakerf?sini yapmııtır. 

Askeri memnu mıntaka· 
lar kanununa ait tadilat 
tktnci müzakeresinde kabul 
olunmuıtur. Buna nazaran 
mezkur kanunuu 14 üncü 
maddesi ıu suretle tadil olun 
maktadır: 

Hernevi barut, hartuç, 
mevaddı infilakiye, bombalar 
vesair mevaddı nariye ve 
ittlaliye mu haf azasına tahsis 
kılınan cephanelikleri vesair 
bu gibi tehlikeli bina ve de· 
poların mermi dolduran ve 
boıaltan imalathanelerin ve 
endaht poligonlarının muha· 
f azaları için mezkur müesse
sat etrafında muhafaza süt-
relerinden itibaren dairenma· 
dar 100 ila 200 metreye 
kadar imtidat eden emniyet 
mıntakası daliilinde bunla· 
rın muhafazasına tahsis 
edilmiı olan askeri kıtaattan 
baıka hiçbir kimse buluna· 
maz. lıbu mesafe dahilinde 
gayri menkul emval sahip· 
lerinin liukulfo birinci mad· 
denin (A) fıkrasındaki esas 
dairesinde temin olunur. 400 
metreye kadar olan saha 
dahilinde de yangın lehli· 
kesi te\Tlit edecek inıaat 

ve itharat memnudur. 
Meclis Pazartesi günü 

toplanacaktır. 

O, büyük annesinin ıid· 

detli memnuiyetine ı ·ağmen, 

bulup buluıturup okurmuı. 
- Neler okuyorsunuz 

bakayım? 

Dedim. Karma karııık 
isimler saydı. Anlaıılan 
ne geçerse okuyor : HandaQ, 
Eylül, Ekmekçi kadın, Meh
cure, Tesadüf, Haydutlar 
kıralı, Şarlok Hölmes, Yeni 
turan .... 

- Her elinize geçeni 
okumasanız iyi olur, dedim, 
siz yaıda küçük hanımların 
okumaları caiz olmayan ki-

etaplar çoktur. 
Bu sözlerim, netice itiba.

rile, büyük annesinin nasi
hatlarını andırıyordı. onun 

1 
Ankara, 12 - Tahkika-

tima göre, Düyunü umumiye 
hamilierile vaziyette hiç bir 
tebeddül yoktur. Hükumet, 
vadenin hühilünde, bundan 
sonra da gelecek taksitleri 
üçte bir olarak verecektır. 

Hamillerle müzakerata giri· 
tilip giriti1meyeceği, dayJn· 
lerin toplanarak vaziyeti 
teshil ve müzakereye ıala

hiy eti haiz bir heyet tefrik 
etmelerinden sonra anlaıı· 
lacakbr. 

Yugoslaya, Rus em
tiası ithalini menetti 

Belgrat (A.A) - Yugos· 
lavya hükumeti, Müttehidei 
Amerika ve Kanadaya im· 
tiıale Rus emtiasının Yu· 
gosla vyaya ithalini menet
miıtir. 

intihabat hazırlıkları 
Ankara, 12 (A.A.) - İn· 

tihabat hazırlıkları hakkın· 
da Dahiliye vekaletine ge· 
len resmi malumata nazaran 
bazı mahallerde defterler 
heyeti teftiıiyelere verilmir 
tir. 

Bursa r merkezinde, T e· 
kirdağmda, Kırklarelinde 

defterler asılmııtır. Eskişe
hir, Seyitgazi, Sivrihisar, 
Emet, Ta vıanlı. Kütahya ve 
Sima vda defterler teftiı he 
yetine verilmiıtir. 

Kayseri, 12 ( A.A. ) - · 
Mub'us intihabatı hazırlık
larına Kayseri ve mülhaka· 
tında mütemadı bir faaliyet-
le devam obmyor. Esas def
terleri kamilen teftit heye· 
tine ge]miıtir. Defterler bu 
gün asılacaktır. 

için, dudak bukmek istedi 
amma yapamadı. 

Galiba beni biraz seviyor 
ve sayiyor. 

Darülmuallimatlı küçük 
hanım da bana pek düıkün 
hatta o bana hayret ve sıkın· 
ti verecek kadar düşkün gö· 
rünüyor. 

Amerikan mektebinde 
hocalarını yahut birbirlerini 
böyle iptila ıeklinde seven 
çocuklara Stelayt - peyk 
derlerdi. Bu her halde bir 
nevi hastalık esasen " aık ,, 
hastalık değilmidir? .. Amma 
bu pek gayri tabii şekli. 

Her ne ise .. cBu Melahat 
hanımda galiba benim ste
laytim allah akıllar versin 

YARlN 

Yüksek tahsile 
mühtacız 

( 1 inci sahifeden devam ) 
rinin tahrir müdürlerinden 
Cümhuriyet tahrir heyetinden 
Abidin Daver, Milliyet tahrir 
müdürü Ethem izzet, V akıt 
tahrir müdürü Refik Ahmet 
ve muharrirlerinden Sadri 
Ethem, Milliyet müdürü Şük· 
rü, Piliç sahibi Yusuf Ziya, 
Çapb.m kız sahibi Orhan 
Seyfi beylerin gazete sahiple· 

rinin mensup oldukları intihap 
dairelerinde namzetliklerinin 
vaz'ı teklifinde bulunulmuı· 
tur. Maamafih bu zatların 

belediyece hazırlıklarının, 

muhtelif esnaf cemiyetlerin· 
deki katipliğin ve azalıkla· 
rından ve ecnebi mektep· 
!erindeki alfabe muallimlik· 
)erinden aldıkları maa,larm 
yekunu ayda asgari bin lirayı 
mütecaviz bulunmaktadır. 

Bunların üçyüz elli lira 
mukabilinde bin liradan 
vazgeçemeyeceklerine göre 
bu havadisin sıhhatin· 

den ıüphe qlunmaktadır. 

Bir rivayete gorede aradaki 
bu nisbeti gazete sahpler 
rinin telafi edeceklerinide 
haber aidım. 

Heyeti teftişiye seçildi 
Dün öğleden sonra fev

kalade bir içtima akteden 
Şehir Meclisi intihap heyeti 
teftiıiyesini seçmittir. içti· 
mada intihap masrafları ve 
bJr gazete tarafından düne 
kadar teftiş heyeti vazifesini 
yapan daimi encümenin ka· 
nunsuz olarak faaüyet ettiği 
binaenaleyh, daimi encmen
ce yapılan bilcümle itlerin 
kf.'enlemyekün addedilmesi 
hakkındaki neıriyab da mü
zakere edilmif ve hinnetke 
daimi encümenin ıehir mec· 
lisinin azayı tabiiyesinden ol
duğu nazarı dikkate alınarak 
daimi encümenin düne kadar 
olan faliyetini makbul ol· 
masını karar laıtırmııtar. 

Mahalle hey' etleri hemen 
hemen bütün celvelert ha· 
zırlayarak ait olduğu daire· 
lerevermiı; oradanda çogalt· 
mak üzere daktilolara . ve· 
rilmiştır. Dün 100 fazla da
ktilo ile 450 kadar memur 
cetvelerin çoğalmakla meı· 
gul olmuılardır. 

Cetveller bu gün akıama 
ma kadar tamamen bitmif 
olacak, yarın ıehrin her 
semtine talik edilecektir. 
Cetveller tam on beş gün 

maamafih ona acıyorum da 
biçıue çocuk! 

Kim bilir kalbi aşk için 
muma koşan pervane gibi, 
nasıl çırpınır, titrer, atılır?. 

Aık ihtiyacile okadar sar
hoıtur, okadar haraptır ki, 
tabiisinden henüz çekindiği 
için • yahutta imkan bula
madığındsın • bu gayritabii 
sevgi onu derhal çeker, ve 
o, yumruk kadar akılçığı, 

ile bunu pek pilatolik, pek 
nezih bir aşk sanmaktadır. 

Ben mektepte böyle gay
ri tabii sevgililer yüzünden 
hasta olan, bedbaht olan, 
hatta intihar eden biçareler 
gördüm. Eğer bu mikrop 
Türk mekteplerine de girdi· 
se pek yazık cidden yazık! ... 

Ah! Elimde bir kuvvet 
olsa memlekette bir dane 
leyli mektep bırakmazdım; 
hepsini kapatırdım. 

Sabriye hanım iki gün
dür hasta. Dün onu divan 

Bu nasıl iş 
(Birinci aayfaC:lan devam) 

bir çok mübadil vatandaı· 

lar tefevvüz ettikleri em la· 
kin tapularını !alamamakta 
ve mağdur olmaktadırlar. 

Dün de, bu nevi emlaki tef· 
fiz ederek tapusunu almı· 

yan vatandaıların bazıları 

vilayete müracaat ederek 
vaziyetlerinin ve alacağını 

sorarak teffiz ettikleri em· 
lake tapu vermiyen, tapu 
müdüriyetini şikayet etmiş· 

lerdir. Vilayet şikayetçile

rin suallerine ıu cevabı 

vermiıtir: 

- Yunanlı emlakinden 
olup teffiz edilmiş bulunan 
emlakin geriye iade edileceği 
ıayiaları doğru değildir. An· 
cak, henuz teffiz muame
lesi görmemiı iskanı adi 
suretile verilmiı mallar ge· 

riye iade edilecektir. Teffiz 
muamel~si esastır. Teffiz 
edilmit emlake tapu veril· 
memesi gayri kanunidir. ,, 

Vilayetin bu izahı vatan· 
daıları her ne kadar müs
terih etmiıse de tapu mü· 
düriyetinin mezkur emvale 
tapu vermemekte israr et
mesi meselenin halledilme· 
miı olmasına delalet etmek· 
tedir. 

Bu mahiyeti henüz an· 
şıhıuyan ihtilaf yüzünden 
pek büyük mağduriyetlere 

maruz kalan vatandaılar 

arap saçına dönen bu pek 

mühim ve hayati meselenin 
halU için Baı vekaletle Da
hiliye vekaletine müracaatla 
karar vermiılerdir. 

asılı duracak itirazlarda 
bu müddet zarfında yapı

lacaktır. CetveJler kaldırıl-

dıktan son müntehibi ıa-

niler seçilecek ondan son· 
ra da intihabata baılana
caktır. 

İstanbubul eskisi kadar· 
mı yoksa 21 meb'usun çıka· 
rılacağı hakkındaki ıayıalar 
ancak cedveller bittikten 
sonra anlaoılacaktır. 

intihabat müddet zarfın 
da ve hiç bir yolsuzluğa mey
dan verilmeden bitirilmesi 
için azami gayret edilecek· 
tir. lstanbuldan eskisi ka
darını yaksa bazı gazetelerin 
neıriyatı üzere 21 meb·usmu 
çıkacağı ancak cetvellerin 
tamamının hazırlanmasını 

müteakip" anlaıılacakhr. 

yolunda meccani bir mua
yenehaneye götürdüm. Genç 
bir doktor ilaç verdi; hem· 
de hiç olmazsa bir hafta 
istirahat etmesi lazım oldu
ğunu söyledi. 

Kendisi dinlemeyordu 
amma, ben and verdim; 
ıiaıdi ister istemez oturu· 

yor. Her işi ben görüyorum. 
Bulaşık yıkamak çok gücü· 
me gidiyor. Ateı yakmak, 
soğan doğramakta güç. Öte· 
kiler kolay. İzzet de bana 
yardım ediyor. 

- İzzet, ıu tabağı rafa 
koy, çocuğum! izzet bana 
bir maırapa su ver yavrum: 

Diyorum; O, büyük bir 

iş yapıyormuş gibi, :ciddi bir 
tehalükle etrafa koşdukcf\ 

hoıuma gidiyor. Neşeli neş· 
eli çalıııyorum. 

Sabriye Hanım eyileıti; 
yemek işi üstümden kalktı. 

( Devamı vııır) 

~ıdlıııliılı T'urk arımn 

iYUNAN iHTiLALi 
~ 

lt~e~~~ 
Etniki Eterya teşkilatı 

~luharriri: 'Arif Oruç 
-12-

Türk devletinin vaziye- rağbet etmiyeceklerdl. S-
ti cidden nazikleımigti. Rus tefevuk artık Ruslara ~ 
ve Avustu.rya nüfusu biribi· mek üzere bulunuyo ·~ 

rine a tka verip dayanarak· Değil, çoktan geçmif ~f 
tan İstanbulu tehdit ediyor- sayılrdı. Gariptir ki, 
du. Tam bu sırada idi ki, nalıkavak tenkıhnamesi f 
Fransızların gözleri açılmıştı sız sefirinin tavasuttile f' 
Fransızlar İngilizlerle da· pılmıştı. Fransızlar lngili 
laşmaktan bir türlü göz aleyhine Rusları kazaPOI 
açıpta etraflarında olup hi· lstemiılerdi. 

d A k •tl' tenleri göremiyorlar ı. n· Fransızlar için va 1 

cak Rusların Kırımı ilhak çirilecek zaman değildi. frf 
ederek Eflak ve Buğdana dair sa Kıralı on altıncı Lui d!.~ 
Türk d~vletinden senet al- İngilizlerle olan ihtilaf" 
maJarı üzerine Fransızlar bertaraf etti. 
tehlikeyi kavraya bilmişlerdi. Rusyanın Kırımdan el~ 

Çariçe ikinci Katerina· mesi veya çektirilmeti 1 V 
nın sırtsırta kazandığı mus· İngilizlerle ittifak etı11e~ 
lihane (?) muvafakıyetler tedi. Fransanın tasaf 
bunca zamandanberi Fran· ı d 

ıöy ece i i. f 
sanın Şarkta elde edebildiği _ " lngiltere Fra11-' ~ 
müsaade ve imtiyazların ge· 1 -.O 

rusya, Sardunya ve •P""" 
tirdiği menfaatleri bir ande kkeP devletlerinden müre 
kökünden baltalayıp buda· manzume teıkil edebil~· 
yacak ıekilde idi. Ruslar Bu sayede RusY' 
Karadenize kimilen hakim 

ıarktaki ilerlemesine 
olmakla beraber, Şarktaki 

çekip mani olmak. oıı• 
Fransız ticcareti bahriyesini 
muattal bırakabileceklerdi. cı Lui'nin bu tasav\Tllt 

Kaynarca muahedesi ve teıebbüsü belki de faİ 
Aynabkavak tenkihnamesin· olabilirdi. Lakin, İnB~ 
den sonra Türk sularında nln Amerika meselele 

k · d d"" nıe,l serbestçe gezip dolaıara zıya e yorgun Uf 

azim menfaatler getiren Fransızlara karı• 111 

Fransız gemilerine kimseler (Deva~' 

Gt~t~ ·~~~'~i~~ir s~· ~·~~r 
[1 inci eayfadan devam] 

hakir ~değildir. Türkiyede 
çalııan bir adam, kazandığı· 
nı tamamile vergi dairesine 
bildtrmeğe mecburdur. Ma
demki, bu kazanç Türkiyede 
yapılan bir i~ten kazanılmıı· 

tır. Bu paranın Türkiye ka· 
sasından veya Pariı, Roma, 
Londra ve Nevyork merkez 
kasalarından alınmıı olanları 

arasında bir fark yoktur. 
Ecnebilerin bu adetleri 

doğru bir hattı hareket de· 
ğildir. Filhakika, kapilüJas· 
yon dPvrlnde vergi vermeden 
kazanmağa alıımıılsrdı. Biz 
zannediyoruz ki, bu itiyadın 
tesirlerinden kurtulamamıı· 
lardır. Halbuki, kurtulma· 
ları kendi menfaati arı icabıdır 

istanbulda 14 banka var
dır. İmtiyazlı ve imtiyazsız 
ecnebi şirketlerinin adedi 
yüzü mütecavizdir Bu gibi 
müesseselerde 1000 liradan 
8000 liraya kadar maaş alan 
müdürler vardır. Defterdar· 
lık bu müeHeselerin muame· 
latını tetkik etmeli, hakiki 
kazancı ikiye taksim ederek 
kazanç vergisinden, kurtul
mak isteyenlerden beı sene· 
ilk cezaları da almalıdır. 

Bu günlük bir misal gös· 
terelim. Bir ban kamüdürü, 
800J lir anin ° / 0 7 sini vere
cek olursa 560 lira vermesi 
lazım. Halbuki, 1500 göste· 
riyor, 10 Slira ile hesabını 
kapatıyor. Eğer bu 0

/ 0 800 
gizlemek tahakkuk ederse, 
cezalarla birlikte mühim bir 
yekun teşkil eder. 

Defterdarlık, kanunun 
hükmünü icra etttirmek için 
harekete geçmelidir. Esaııen 
bu ifleri bankalarda bilmi· 
yen kalmamııtır. 

Mesele şudur: Niçin 50 
lira kazanan °!o 7 sini tam 
versin de 8000,4000,2000 lira 
kazananlar 1500,1000,400 
liradan versinler? 

Bütün idari katı 
ları tetkik eJ 

Ankara, 12 (Telefoll) 
Verilen malümata gör'ı 

· l" · · t" tki bO nı mec 11ın ıç ımaı 1 
ay kadar ıürecek ve 
muz sonuna doğru d.t 
bilecektir. Meclisin 1' 
kere edeceği iıler ıun1' 

· lı•" 93 l bütçesi, vergı !, 
larında tadilat. pr~ 
valilerin tevsii sat 
projesi, hususi idare~etflı' 
çeleri, it kanunu Jşf e .. ,, 
ücretli memurların tJ ıııt 
rinin maaıa tahvili lif 
adli kanunlar ve ic:r' 
if1as kanunundaki t• (! 
projeleri, Gazi Ha:ıre~ı) 
seyahatlerindeki te 
ve fırka umumi ko11ıre 

ljj 
vereceği kararlar 
meclise teklif edilece1' 
sadi ve mali kanunlt1f• , 

Bunlardan anlııt11' 
• "JI veçhile veni mech•1 

kalade içtimaı çok ııl 
olacaktır. Jı· 

Çankırı U. nıe& 
dağıldı >) 

Çankırı, 12 ( A· il 
t ·ııı' Umumi meclis iç 1 e 
b"tÇ bitirmi•tir. Hususi i.J J 

ır b'll 
rım milyondur. 145 1 ~ 
maarife 200 bin )irtl", 

tt.1 • 
aya tahsis olunmuf JI~ 

Yunan seyyafl 
geliyor clJ t 

Martın 20 sinde 3 ı.lt 
·ı J,I 

nan seyyahını ha1111 1ıtl' 
pur ,ehrimize gelece ti" 

1 1'e 
Yunanhlar meın e 1'il 
kibar tabakasını tel f 

b' ı • ·· rlıı'• me us ar, ttucca cJe11 

sörler ve gazeteciler 
rekkep olacaktır. 





Sahife 6 

T alililer kimdir? 
35,000 Lira isabet eden 

26099 numaralı biletin iki 
parçası lstanbulda, birer par
çası İzmir, Bursa ve Mut' ta 
ıablmıf. iki parçası İstanbul
da, bir parçası Akıehirde 

satılmayarak iace edilmiı 

iki parçası da satılmamııtır. 

15,000 lira isabet eden 
32426 numaritlı biletin dört 
parçası lstanbul'da, birer J 
;;:.:~sı Ankara1 ve Lapse
ki' de "ablmıi birer parçası 1 
lstanbul, İzmir ve Mersin' de 
satılmayarak iade edilmiı 
bir parçası da satılmamıttır. 

12,000 Lira isabet eden 
363 nunıarah biletin iki 
parçası İıtanbulda, bir par· 
çaaı Eskiıehirde satllmıı iki 
parçası İıtanbulda, bir par. 
çası Adanada satılmıyarak ia· 
de edllmi§ ve 4 parçası d;
satılmamııtır. 

10,000 lira isabet eden 
35586 numaralı biletin iki 
parçası İstanbul' da, bir par
çası Gireson' da ıatılmıı iki 
parçası İzmir' de, birer par• 
çası İstanbul, lzmir ve Çal· 
dan satılmıyarak iade edil
ruiı ve iki parçası da satıl
mamııtır. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, f renği, Bel soğukluğu ve ademi 
iktidar muayene,elektirik tedavi hanesi 
I<araköy Börekçi fırını sırasında N. 34 

İstanbul dördüncü İcra 
dairesinden: Tamamına 2400 
lira kıymet takdir edilen 
Kasımpaıada camii kebir ma· 
halmallesinde taıcıbaıı so
kağında eski 7 yeni 9 numa
ralı maa bahçe bir bap ha-

nenin tamamı 2-4-931 tarihine 
müradjf perıembe günü 
öğleden sonra saat 13 ten 
16 ya kadar İstanbul 4 üncü 
icrasında açık artırma eu· 
reUle satılacak ve 19·3·931 
tarihinde ıartnameıi Divan
haneye talik 0oludacaktır. 
Arttırma ikincidir. 

Birinci arttırmasında 

800 liraya talip çıkmıı olup~ 
ve bu kerre en çok arttır· 

ranın üstünde bırakılacaktlr 
Arttırmaya ittirak için yüzde 
yedi temf nat akçesi alınır. 
Müterakim vergiler ile be
lediye resimleri vakıf karesi 
müıteriye aittir. Hakları ta
pu ıicillerile sabit olmıyan 
ipotek alacaklılar ile diğer ala
kadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu hakları ve hu
ı usile faiz ve masarife dair 
olan iddiaların ıilan tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildir 
meleri lazımdır. Aksi halde 
hakları Tapu sicillerile ta· 

bit olmıyanlar satıı bedeli
nin paylaımasından hariç 
kalırlar Alakadarların yeni 
icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesi hükmü· 
ne göre tevfiki hareket et· 
meleri ve daha fazla ma· 
liimat almak ietiyenlerin 
930/394 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat· 
ları ilan olunur. 

Zayi - Tatbik mührümü 
zayi eyledim, hükmü olma· 
dığı ilan olunur. 

Mütekait Gügerte kıdemli 
yüzbaşı Selanikli 

Mustafa 

YARIN 

~ASA 
Limon çiçeklerinden müstah2er 90 de

rece bir eseri san'attır. -
fransanın JAN;_MARİ farinası. İngilterenin Ankit· 
sonu Almanyanın 4711 i ne ise Hasan kolonyası da 
Türkiyen in ltı.yemut bir harikai san,atıd ır. 
Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu 

içinde Mest J al ve hayran kalmamak mümkün değildir 
Hastalara şifaa ve sinirlere sükunet verir. Baş ağrısı baygınlık çarpıntı zamanlarında bir .hayat arkadaşıdır.! 

Masaj ve tuvalet için yeganedir. Hasan ecza' deposu büyük ıtriyat mağazalarında bulunur. ... :-----.~~~~~~~~~~~~· Kuvvetsiz, Zayıf, kansız, Sinirli 01anlara 
Dr. ff OMMEL 'in HEMA rocENE'ini 
alırlarsa büyük istifade görürler! İştah
giillden güne artar f ve bünyekrikilv'etleşir 

BütÖ.n -;eza depolarile eczahane· 
lerde mevcuttur. 

Umu!lli vekili: K. KEÇY AN 
lst?nbul Cermany Hen 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve mergup 

rakısı dır 

:.----~~ 

An karada 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak t 

Telefon B. o. 2496 

# " Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 

-
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. o. 2496 

* 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir » 

om T AŞHAN p ALAS İstanbul birinci tıcaret 
KALORİFER - BANYO mahkemesinden: İstanbulda 

Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaphanesinde 

Asri ve husus"'ı salonları havı.dır" . Bahçekapıda Hamidiye soka· 
ğında Agopyan hanının 3 ün-

SERVİS MUNT AZAMDIR cü katında ticaret ve han· 

R E S T O H A N K A H P I
• I' 

1 
ka iılerile İftigal eden S. Si-

y pirityor. ve ıürekası koman-

Fiya tJarda mu·· hı·m tenzı·ıaA t dit tirketinin alacaklıları ile 
aktettiğl konkordatonun 2 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. ~ Nisan 931 Pertenbe günü 
saat ou birde mahkememiz-

-.;:::::::o.-..=::::::;;,...::::::::::;.ı-..;;::;;::~ıııı;;:;::::::..-..:::::::;,.._~~llıi::::: ~ ce tetkikatı icra edilece~in· 
den alakadarların yevmi 

0~~oıı@oe~~oo(@)co@)eo(@)o9e(@)o0~oe(@)'o(@)oo®e"®oe@o 

~ Koşunuz! ~ A ~ @ zumu ilan olunur. + Koşunuz! + 1!• 
t Koşunuz! ~ Doktor 

Hafız Cemal ı terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaatla ~ 
v ~cuz fiatlar)a her nevi kostümler, pardüsüler, $ 

4 Frak ve Simokin, caket ~ 

+ ff 6 
ı 

Hanımlar için: i 
En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar ® 

imal eder. ® 

® Adres: @ t Babıili caddeıinde lzmlr terzihaneıt sahibi tüccar + 
.., etrz MUSTAFA SALiH ~ 
e(®)eo<@Jıe@)e~oo@oo@o~~o(@e·~~ı;e(@)e ._ ................................... .. 
Bahrisefit Felemenk 

Bankası 
iST ANBUL ŞUBESİ 

idare merkezi: A M S T E R D A M 
Mezun serl'layesi: 25,000,000 FL. 

.. 
Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : HMerkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han,. Telefon: lst. 569 
Bilfımum banka muameliitı 1 

' Emniyet kasaları icar ııl 
. . . - . _ , - ~ ..... •W:'•liil--

Dahili hastalıklar 
teda vihanesi 

~ . ~ . - "' ., .. - . -

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve züh!"eviye Cemiye
ti azasından Beyoğlu Ağa

cami karıı sırasmda 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

qpma: 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas ' 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar h , 'ita 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıslanbul 3899 

i SADIKZADE Biraderler• / 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru p 

15 Mart azar 
aktamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong•lldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Gireson, Vakfıkebir, Po· 
Iathane, Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acen talığına müracaat. 1 

Telefon lst. 2134 

13 Mart 

İstanbul yedinci icra ~ 
murluğundan : Müsyü Jfl'' 
Simonı'un Mehmet Rifat S. 
zimmetinde alacağı olan " 
gayri masarif ve faiz betyi' 
liranın temini tahsili zuıınlll' 
da tahtı hacze alman 1'•' 
dıköyünde Zühtü Paıa ..,,. 
hallesinde Eski Ihlamur yeııl 
Tahtaköprü sokağında kib' 
72 l . . d- .. - bi' numara ı yırmı onu••· 
kıt'a bostanın sekizde 81; 
hisse ytdi hisse itibarile b 
hissesi tarihi ilandan itil>'' 
ren otuz gün müddetle ib•' 
lei evveliyesi müzayedeff 
vazoiunmuıtur. Hududu ft 

mesabası muciLi kayıt ol.O 
mezkur bostan derunund• 
bir bostan kuyusu ve döt' 
adet armut, bir cevjz ve.~ 

1 ALEMDAR ZADE VAPURLARI tı adet §eftali ve iki jocl' 
ve bir dut ağacı olup iki t•• 

l Millet vapuru rafı duvar ve bir taraf• ç•~ 
1 çit ile kapalı bir tar• 

1 

15 Pazar hendektir. İçinde ı t-3·9~ 
Mart tarihinden itibaren iki ıentl"' 

günü akıam la.at 18de Sirk~ci beı yüz lira ile Nuri ve 5'' 
rıhtımdan hareketle(Zongul • f d l k ld MI 

ı m l e en i erin iracı o uı-
dak, nebolu, Ayancık,Sinop Nuri efendinin beyanatınd•" 
Samıun, Ordu, Gireson, anlaşılmıştır. Mezkilr bott•' 
Trabzon, Sürmene Rize, Ma- nın tamamına beı bin Ur' 
pavrf ve Hopa) ya azimet ve kıymet takdir edihniştlt• 
avdette ayni iskelelerle(Vak- İttiraya talip olanların k•df 
fıkebir, Görele ve Ünye) meti muhammenin yüı 1 

iskelelerine u~rıyacaktır. onu nisbetinde pey akcetipl 
Müracaat mahalli: lstan bul, hamilen 19·4-931 tarihinde 
Meymenet hanı altındaki ya- saat 16 da 927-4042 dotY'

1 ıhane. Telefon: İstanbul l ı..ıı 
1154 

numarasını hamilen stall" 

iim•••••••••••I yedinci icra dairesi od•' 
YENİ ROMAN sında hazır bulunarak 111~ 
ŞIT~VECiHl BEYiN 1 zayedeye f§tirak etflle 

ve daha ziyade uıalO' 
edakar Doğan mat almak istiyenlere do•~ 

nın irae edileceği ve meı1' 

1 
romanı J gayrimankul 19·4-931 tati' 

hinde saat 16 da ihalei ef' 

ya kında çıkıyor. veliyesinin icra kıhnaclJ~ 
- İKBAL KÜTÜPHANESİ ilan olunur. 

1 Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

İstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kasc1.lar vazolunmuştur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu e Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddesin • ~ni Vakıf han 
kartısındakl bankaya müracaatları lazımdır. ~ 

Büyükçekmece icra me· 
murluğundan: 

64163 Iha kıymeu mu· 

hammineli Büyükçekmece
de sı!fmülk ve Beyazıt va
kıfından kırk bir kıt' ada 

- o bedelinin paylaşmasmd' 
har~ç kalırlar. ıf• 

Alakadarların icra ~e 11 
las kanununun 119 uıı' 
maddesine göre tevfiki 1ı1; 
reket etmelert lüzuınU 1, 
müterakim vergi, vakıf i'", 
resi müıteriye aittir. pşlı 
c 1 k •9te' ıaz a malumat alma 1 dl 
yenlerin amiri müza:fe 0 

dört bin kırk dört dönüm 
maa müıtemilat çiftlik me
banisi bahçe ve tarlaları ve 
sekiz yüz koyun ve seksen 
kadar kara sığır rayine mü
sait çayırları havi Akçe Bur· 
gaz çiftliği namiyle maruf 
çifliğin tamamı 15 Nisan 931 ı 
tarihine müsadif Çarfanba 
günü saat on üç buçuktan 
itibaren on altıya kadar bü· 
yük Çekmecede icra memur· 
luğundan satılacaktır. Satıf 

olan lstanbul Dördii~;6 
icra memurluğuna 930 t' 

dosya numarasile nıüraca' 
ları ilan olunur. 

Doktor 

AgopEssaya 
Langa cami sokak rJ 
19 Her gün hastalar' 
kabul ve tedavi ede' şartnamesi 6 Nisan 931 ta· 

rlhinde divanhaneye talik 
edilecektir. Kıymeti muha
meniye bulduğu takdirde en 
ziyade artıranın üstünde bı
rakılacatır. Arttırmaya İfti· 

rak için yüzde üç pey akçesi 
lazımdır. Hakları Tapo sici· 
liy)e sabit olmayan ipotek 
alacaklılar ile diğer alaka
daranın ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve 
hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan ta· 
rihinden itibar.en yirmi gün 
içinde evrakı miisbiteleriyle 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu siciliyle 
sabit olmayanlar satı§ 

TAK Vİ~ ____________ ,___.,.,,,, 

Mart 
13 

Cuma 

1931 
ıs.1' 

Sabah 6, 15 Ak§ll nı t!lı,13 
Öğle 12,24 Y. tsı !!·~ 
İkindi 15,43 lınstık ~ 

!!!!!!!!!I'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'.!!!!~~:-'). 1 

M. Müdur Burhanettıfı 


