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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Türk Milletinin Harsine hörmet Ediniz 
. = ... ·~· 

MiLLETiMiZiN BiR DERECELi iNTiHABA LA YIK OLMA-
DIGINI YAZAN GAZETENiN MUHARRiRi BiLMELiDiR Ki ... 

••• . 
Bu Milletin Mekteplerinde Okunan !!/~ 

Sayesinde B~-· Medeniyetin 
J 10 Milyon 
· Lira! 

•• 
Müesseselerini Oğreniyoruz S.Ber.uva Papasları 

Hakkında Takibat 
Yapılamıyor 

Nasıl Oluyor da Bu Milletin Aklıselimi Kendi 
iMenfaatını An1ıyamayacak .Bir Halde Bulunsun?· 

Sen Benuva papaslarının 
bazı ölmü§ hıristiyan zen
ginlet e ait 10 milyon liralık 
emlaki sahte senetlerle 

!duhal:f meb'uslar 
--....c..-a...n.~ ..... ~.-.-.-_. .............. --~·-- ..- --~_.,..,,,_ '""'"""""'-

~ termeğe karar verecektir. Ya-

mektepleri hesabına devret
tiklerini yazmııtık. Müddei. 
umumi muavinlerinden Nec· 
mettin Bey bu hususta tah· 
kikatı tamamen intaç et· 
miştir. Tahkikat neUcesinde 
hadisenin 929 tecili müca· 
zat L anunundan evvel cere· 
yan etmiş bulunmukla tecile 
tabi mevattan o!duğu anla
şılmıştır. Keyfiyeti bu su· 
retle teRbit eden müddeiu· 
mumilik defterdarlığa bir 
müzekkere göndererek ıahsi 
zararları varsa papııslar hak· 
kında dava açabileceğini 
bildirmiıtir. 

· A ıkara, 14, (Yarın ) -~ 
H. F. katibi umumiliğe 

meb'usluk için müracaat 
edenlerin adedi çoktur. Ka· 
tibi umumilik bunları tasnif 

etmektedir. Meb'usların he

men hepıl bu intihabatta 
namzetliklerinin iiinını reis 
umumiden rica etmektedir· 
ler. Katibi umumiliğe hep 
bu mealde mektuplar gel· 

mektedir. Bütün rivayetlere 

rağmen bugünkü mecliste 
aza olup yeni intıhapta mcv· 
kilerin muhafaza edem·ye· 
ceklerin adedi çok olmıya
caktır. 

Halk Fırkası halen mev· 

cut meb·uıların mühim bir 

lmz valiliklere tayin edile. 
cek meb'uslar, k ı rara dahil 
olmıyacaktır. 

Muhalif meb'uslardan h lç 
lcimse meb'usiuğa talip o1

- ~Kooperatifçilik 
mnmı tır. 

intihap faaliyeti Bu mektep için nam-
hararetlendi zetler kimlerdir? 

Ali Ticaret mektebinde 
İntihabat faaliyetine dün açılacak olan Kooperatifçi· 

de devam edilmi~tir. Uç yet· lik ıubeııinin yeni muallim 
de kısım kısım çahıan dak- namzetleri olarak fU isimler 
tilograf!ar akşama kadar zikrediliyor: 
cetvellerin teksirile meşgul ı - Hukuki dersle, s~p· 
olmu§lnrdır. Dün akıama hi Nuri 8. 
kadar bilirilmesine çahıılan 2 - Muhasebe: S. Ni· 
cel veli er bitirilmediği gibi hat Bey. 
bu gün akşama kadar dn 3 - Kooperatifçilik: Hak 
bitirilemiyeceği anlaıılmak· kı Nezihi B. 

Teftiş heyeti azaları tadır, Bu namzetler İktısl\t ve· 

kısmmıyenidennamzelg~ö-•~~~~ev_a_m~'-3~~-7-cu_-_•_a_h_~_~_d_~~~k-a_ıe_tı_·n_e~ar_z_e_d_il_ec_e_k_tı_r_.~~ 

Günün Mes' el~si 

Sanayi Bankası 
Hükumet Ticaretini Himaye İçin 
Mi Açılmıştır, Yoksa Fabrikalara 

Yardım İçin mi? 
Bir Sanay• ve Maadin Bankası vardır. Bu banka, 

Turkiyede inkit'lfa baılayan sanayii himaye etmek için 

tesiı edilmittir. Hiilbuki, hiç 
bir fabrika bu bankadan 
istifade edemiyor. Bilakis, 
Lu bankanın faaliyetinden 
mütezarrır oluyor. 

Bu garip vaziyetin sebe
bine gelince: Bankanın bir 
çok fabrikaları vardır. Bu 
fabrikaların bazıları ticaret 
sahasına atılmıılar, Rusların 

hükumet sanayii gibi halka 
mal satıyorlar· Bunların 6 
milyon l.ralık bir banka kre
dileri olduğu için vazietle
riııden emin bulunuyorlar 

ve ticaretin ıerbeıtiıine isti- BEY 
naden çahıan fabrikalara rekabet ediyorlar. Bu re
kabet, gün geçdikçe büyücek ve sermayenin faaliyetini 
durduracaktır. Şimdi ıu (Devamı 3 üncü 1ayfada) 

-

Analiz hakkı kimin? 
Zahire Borsasında Simsarların 
kaldırılmasına karar verilecek mi 

Zahire borıaıı meclislle 
mübayacılar arasındaki ih· 
tilaf bir türlü halledilemiyor. 

Mübayiacılar taleplerinin 
muhakkak nazarı itibara 

Mübayaacılar taleplerinin 
ne.zarı dikkate alınması için 
tekrar Borsa meclisine mü· 
racaata karar vermittir. 

R il P M k b K • 1 G•tt• alınması lazım geldiğinde 
usse ş. e tu u omısyon ar ı ı ~::~~.101·!~:~::. ;;11y~0;::. 

Bunların taJeplerini baı· 
lıca iki noktada hüliıa et· 
mek mümkündür. 
(Devamı 4üncü aahifede ) 

Mısırın C. Akvam Murahhassı Af GayrimübadillerinEmlakine kıy- C Belediyeye göre 
Yon Mes'elesi HakkındaDiyor ki ... met k.oyacak Olan Dört ko- ------..::;;.......:;;_..:;:,,_. __ 

"Yarın,, gazetesinin 16 Şu- lif etmedim. misyon Yunanistana Gitti. 
bat 931 tarihli nühasındaki Zira ben geçen Eylulda Gayrimübadillerin emla· ~ 
"Türki e · Af · 1· Londrada münakit konfransto k t t kd" d k b ~ 

y nın yon sıyaıe ı,, kine ·ıyme a ır e ece eı ~ ~'-~ 
ile ait Edituryal mekalesin· hazır bulunmadım. komfoyondan dördü dün . 
de 1ah11m mevzuu bahso!- Bunun içiP, hisse mes, Garbi Trakya} a, Epir ve 
ltıuıtu. e'esine iştirak etm'"dim, Yal· Tsalyay .ı, Makedonyaya ha· 

Ben, Türk hükumetine nız, Cenevrede ki konferansta reket etmiılerdir. Adalara 
)Üzde on olarak muhazze- bu hususta mevaddı muhaz· gidecek komisyon, hareke· 
.. _ttan h~sse ayrılmasını ve zerden um unıen insaniyetın tini önümüzdeki Salıya te· 
buna mümasil bir ıey tek- ( Deıu1mı 4üncıi ~ahifede) hir etmiştir. Buna da sebep 

İiiliiiiii _____________ .. __ SBIH?::;al\ Adaların dosyaları daha ta· 

mamen hazırlanmamıı ol

~için Kapandı? 

Bu meselenin bütün 
esrannı neşrediyoruz 

~ek yakında 
,.,...... ......................... 1 ......... 111 

masıdır. 
Bu komisyonlar Maliye 

vekaietfni, Gayrimübadil
ler cf. miyetini, Muhtelit mü 
badele komisyonunu temsil 
etmek üzere üçer kitilik 
azadan m irekkeptir. 

Bunların hareket ettikleri 
mıntnka 1 arda vazifelerini 
üçer aydan ikmal etmeleri 
muhtemeldir. 

Yunaniıtanda mübadil 
ve gllyı'imübadil bütün 
Türk emlaki Yunan milli 
bankasına intikal etmiı ol· 
dulundan evvelce bu banka 
(Devamı üpincü aayfada) 

Teofik Kamil bey 

Hamın ef en~iler, 
Derdiniz mi var ? Bir şey mi 
anlam ık istiyorsunuz? Mj~
kül vaziyatta misiniz? Marak
lımısınız ? Düşünmeden, "Sır
daşınız,,a yazınız. Sizlere bir 

. sütun açtık. 
._ ilk yazı iç sahifede. • 

- Ben öbürlıilerden korkarken karııma daha mülhiıi 
plctı ••• 



ıs Mart 

ŞEHİR HABERLERİ ======~·,! 
~,-:.~--=- BAKl.~>i 

Siz olsaydınız 
Amerika 

Ve deniz itilafi 
Vaşington, 13 (A.A.) -

Hariciye nazırı M. Stimson, 
İngiliz - Fransız • İtalyan de·· 
niz itilafinın Amerika hükü
metinin im:?a etmesı ihtimal 
dahilinde olduğunu bu gün 
blldırrnıştır. M. Stmson, bu 
itilafı Amerikan hükumeti· 
nin imza etmesi ihtimal da
hilinde olduğunu bu gün bil
dirmiştir. M . S~imson, bu 
itilafı Amerika hükümetinın 
imza etmesi için hakıkati

halde hiç bir sebep mevcut 
o!madığını çünkü, mezkür 
denız itilafının Amerikayı 
doğrudan doğruya alakadar 
etmekte olduğun sözlerine 
ilave etmiştir. 

Vaşington. 14 (A.A.) -
Salahiyettar mahafilde be
yan edildiğine göre, Amerika 
hükumeti İngiliz-Fransız· İtal
yan deniz itilafının kat'i 
teklini kaleme alacak olan 
komitede bir mümessil bu
lundurması için İngiltere 
tarafından vaki olan daveti 
kabul edecek olursaki buna 
ihtimal verilmektedir - bu ka. 
bul keyftyeti Amerikanın 

mezkur itilafı imza edeceği
ne bizzarure delalet edemez. 

Şiddetli bir zehir 
Kap, 14 (A.A.) - On

derstepoort,, laboratuvarın· 

da çalışan mütehassıslardan 
doktor Green, Transuval' de 
çiçek soğanı şeklinde ,bir 
nebatın içinde şimdiye ka
dar bulunmuş olan zehirle· 
rjn hepsinden çok daha tid
detli ve tesiri seri bir zehir 
bulunduğunu keşfetmiş ve 
bu zehire "Adenis" ismi 
vermiştir. Bu zehir onu kul· 
lananlarm uzviyetinde hiç 
bir iz bırakmamaktat.'ır. 

Bu zehirin gayet az bir mik· 
larınm binde bir kısmının 
yetişkin bir adamı öldürme
ğe kafi geldiği ve bu zehi
·in İstirikinden be§ bin 
misli daha şiddetli olduğu be
yan edilmektedir. 

Romanya istikrazı 
Bukreş, 14 (A.A) - Na· 

:.urlar rnecasi Paris istikra
zlna ait mukaveleyi tasvip 
etmiştir. 

itimatname takdimi 
Ottava, 14 {A.A.)--Yeni 

Fransız elçisi M. Hcnry, iti
matnamesini takdim etmiş· 
tir. 

KIR AL 
Seyahate çıktı 

Madrit, 14 (A. A.)-Kıral 
Alfons, Londraya gitmek 
üzere Madritten hareket 
etmiştir. Siyasi mahafil kıra· 
lın Paristen geçerken M. 
Santiago Alba ile görüşe· 
ceğini temin etmektedir. 

Amerika petrollaı·ı 
Vashington, 14. (A.A) -

Amerika hükumetile büyük 
petrol ithalat şirketleri ara· 
sında husule gelen anlaşma 
münasebetile vaki beyana· 
tında M. Hooyer'in tavsiye
leri üzerine Amerika'da pet
rol istihsale.tında bir miktar 
tenzilat yapılacağı 1 ve pet
rol istibsalatının tahdit olu
nacağı dün haber verilmittir. 
Yapılacak bu tenzilat her 
sene bir kaç milyon varil 
petroldan ibaret olacaktır. 

M. Hoover. sanayi erbabının 
bugün çekmekte oldukları 
sıkıntıları ve uğraştıkları 
dertleri azaltmağa yardım 

etmek üzere ithalatın ehe
mmiyetli surette tahdit edi-
leceğinden ve yerlilerin ma
kul bir tarzda istihsalatta 
bulunacaklarından ümitvar 
olduğunu kaydetmittir. 

insan kudreti 
neler yapıyor? 

Lons Angeles, 14 (A.A.)
" SheH Oil kompani,, Kali· 
forniya'da Bakersfield'in 50 
mil şimali varkisinde bulu
nan ve kendisine ait olan 
petrol kuyularından birin
de kullanılan burgunun top· 
r:ığı 9700 kadem derinliğe 
kadar deldiğini ve 10,000 
kademe kadar ineceğini ha
ber vermiştir. Bundan ev
vel Standard Oil kumpan· 
yasına ait bir petrol kuyu· 
su ancak 9629 kadem de· 
rinliğe kadar kazılabilmişti. 

Bir hava cevelanı 
Le Bourgert, 14 (A.A)

Tayyareci Goulette Mada
gaskar ve Reunyon ada
larile .. Fransa arasında seri 
bir irtibat tesisine teıebbüs 
etmek üzere bu sabah Le 
Burget' den hareket etmiştir. 
Tayyarecinin yanında Uban· 
gi valisi de dahil olduğu 
halde 4 kiti bulunmaktadır. 
Gouletl<:', Kolsmp Beşar ve 
Regan'a uğrayacaktır. Bu 
sabah :saat 8 de İspanya 
sahili boyunca uçmakta ol· 
duğu haber verilmittir. 

Ne sihirdir .. 
Beşibiryede meğer 

neymiş? 
Sait isminde biriıi dün 

Çarşı içinde bir açık gözlük 

yapmı:tır. 

Sait kunduracı Hacik 
ustaya giderek; 

- Ben Anadolunun bü
yük tüccarlarından biriyim 
Fazla miktarda ayakkabı 

alacağım, demiş ve Haçik 
ustadan 55 iralık ayakkabı 

almııtır. Buna mukabil bir 
beıhiryerde vermiıtir. 

Satdin verdiği beşi-

birliğin altın suyu"a batı

rılmış olduğu sonıadan 

auJaşılmııtar. Bunu anhyan 
Haçik usta polise müracaat 
etmiştir. 

Bele~iyede : 
Yeni bir müra

caat daha 
Balıkpazarı ve civarı hak. 

kında belediye reisliğine yeni 

bir müracaat yapılmııtır. Bu 
müracaatta Balıkpazarı ve 
Asma altı semtinin çok dar 

olduğu bir yangın çıktığı 

takdirde buraların kurtarıl· 

mak ihtimali bulunmadığı 

bildirilmiştir. 

Belediye bu müracaatı 

nazarı dikkate alarak evra• 
kı belediye fen heyetine 

havale etmiştir. Balıkpazarı 
ve civarında tetkikat yapı· 
lacaktır. 

Faaliyet Başlıyor 
Belediye bütçesinin tas

dik edilmesini müteakip şeh
rin bir çok bozuk yolları 

tamir edilecektir. Halbuki 
§imdiye kadar tamiri icap 
eden yollardan hiç biri 

yapılamamıştır. Belediye 
Fen müdiriyetinin verdiği son 

bir karar üzerine mezkur 
yolları önümüzdeki ay zar· 
fında yapılacaktır. 

Postada . 
imtihan açıldı 

Posta ve telgraf idare. 
sinde önümüzdeki çarıam
ba günü bir imtihan yapı· 
lacaktır. Bu imtihan me
murluk ve müvezziJik için 
açılmıştır. 

Şimdiden müracaatların 

miktarı 300 ü bulmuştur. 

Pamuk Fiatları 
Ticaret Odasının ala

kadarlara tebliği 
Ticaret Odası alakadar 

tacirlere yakında pamuk 
fiatlarının yükseleceğini bil
dirmiştir. Odamn bunda is
tinat ettiği nokta şudur: 

İngiltere ile Hindistan ara
sında bir müddettenberi bir 
boykot devam ediyordu. 

Gandinin Hind mi1liyetper
verliğinden doğan b u 
hareketten dolayı Hintliler 

İngiliz pamuklu mensucatı 
almıyorlardı. 

Gandi ile ingHterenin 
Hindistan valii umumisi ara
sındaki son itilaf üzerine 

lm boykoton bittiğine hük
molunuyor. Bunun neticesi 

olarak da lngiliz pamuklu
ları Hindiıtana girince pa· 

muk fiatlarının artacağı 

tahmin olunuyor. 

lştanbul Ticaret Odası İn· 
giliz pamuklu fabrikaları

nın faaliyete geçeceğini dü
şünerek, alakadar tacirlere 
bu tabliği yapmıştır. 

Def ter~arhkta: . 
Müf ettisler Is , , 

Başında 
Maliye müfettişleri tef· 

tişatlarına devam etmekte-

dirler. Müfettitler en evvel 
Defterdarlığa, ondan sonra 

da Tütüo, Müskürat ve em· 
sali daireleri teftiş edecek· 

lerdir. Müfettiılerin tetki· 
katı neticesinde hazine aley· 

hine iılenmit birçok mese· 
lelerin meydana çıkacağı 

söylenmektedir. 

Sı~~ıyede: 
Verem 

Dispanserleri 
Yeni açılacak olan dört 

verem dispanserinden şimdi
ye kadar ancak ikisi açılmıı· 

tır. Diğer iki dispanser de 
yakında açılacaktır. Sıhhiye 

müdürlüğünün emrinde olan 

bu dispanserler halka çok 
müfit olmaktadır. 

Açılan . iki dispanser 
şimdiye k_adar 500 hastaya 
bakmıştır. Bunların hır 

kısmı ela elyevm tahtı teda· 
videdir. 

Bir Yelkenli 
Lodostan Dün gece 

karaya düştü 
Dün gece yarısından sonra 

limanımızda şidetli bir fır· 
tma çıkmıştır. Lodosun şid
detınden Kadıköy yolunda 
bir yelkenli karaya düşmüş· 
tür. İnsanca zayiat yoktur. 

itfaiye resmi 
İktısat vekaleti, ~sigorta 

şirketler .... in halktan İtfaiye 
resmini almaması için Tica
ret müdiriyetine emir ver· 
mittir. 

Zonguldak 
limanı 

Ne zaman temizlencek? 
zongolda.k limanı daha 

temizlenmemiştir. Menderi
gin bu yüzden vapurla müş-
külat içinde kömür veril
mektedır. 

Vapuklar kömür alabil 
mek üezre nöbet beliyor· 

l ar. 1 k ti sat vekaletinin 
son bir emrinin hu müşkü
latı daha çok artırdığı eöy· 
lenJyor. 

Bu emre göre Seyrisefa
in ve şimendiferler ve fahri· 
kalar ıçin kömür almak is· 
tiyen vapurlar nahete tabi 
olmıyacak:ardır. 

Diğer vapurcular ve sey· 
risef ain şimendiferler i.:lare
si gibi müessesata kömür 
vermiyenler bu vaziyeiten 
şikayet ediyoı lar. 

Bir vapurcu bu kararın 
bir kısım kömürculerin ve 
ve vapurculerin aleyhinde 
bir netice verdiğini ileri sür 
mektedir. 

Poliste: 
Polis merkezleri 

Yeni binalar yapılacak 
Şehrin her tarafında po

lis binaları in§ası düşünülü· 
yor. Şimdiki halde polis 
merkezlerinin bulunduğu yer· 
ler kira i~e tutulmuttur. Bu 
binalara verilen kiralarise bô.· 
yük bir yekô.n tutuyor. Yeni 
yapılacak polis binaları için 
yakında tetkikat başhyacktır . 

Şerbet mi bu? 
Dün saat 17 de Fatihte 

Muslahattin mahallesınde 

cabi sokağında kantar me
murlarından İsmet efendinin 
zevcesi Münevver hanım 

tentürdiyot içmek suretile 
intihar etmek istemiş isede 
k u rtarılmı~tır. 

Bir arkadaıım ısrar e • 
ti : 

- İlle tiyatroya gid~ -
Hm, diye.. Kurtulamadrn ·, 
naçar kabul ettim. 

* Otomobil Darülbedayii 1 
kapısında durunca, idam se 1 

-

pasını gören mahkum gi! i 
ayak diredim: 

- Girmem ... 
Arkadaşım şaıırdı ,.e 

utandı. 

Zavallıya Emanetpe.1a1 ı 

ile meıhur rejisörün id Uf 1 

aliyelerindeki bu müess ~sf · 
!ıin halini ve senelerden Le. i 
niçin gitmediğimi anlattur, 
o da hak verdi amma, be: d~ 
bittim. 

• İkinci merhale, FeuJı 
sineması oldu. Taliimi r. ... 
"Naıit,, varmış. 

Hakikc.ten san'e.tkar o'..ı ı 

bu sahne emektarmı sey . 
etmek, Darülb~dayiin "Ma ~
kara"smı görmekten çc [;: 

c' aha zevkli olacakb. .. 
Ôy'.e de oldu ya ... 
Geçirdiğimiz gece, din.a· 

. ımızdaki kasvet bağlar ıo ı 
çözdü. 

Ayrılırken, arkadaşım eh· 
mi kuvvetle sıktı ve Da· 
ı ülbedayie şimdiye ka(a r 
g~ttiğine teessüf etti. 

• 
Yalnız çok isterdim ki <ır· 

ka<laşım sahnede gözdoldu · 
racak çehreler görsün. 

Meb'usların bile genci 
aranırken, bayat " Voyvo , 
kantosile "Kavalininyi tu~· 
lit eden ve bir genç kı ' 
kadar kırıtan ihtiyarir.: 
göreceğiz ... 

Oraya da gi cmez G :ıltrı 
balozlarına gi~elim, derdim· 

BÜRHANETTiN ALİ 
".'' 1 1 1 1' 1 ••••• ' 1' '' •••• 

Büyük Marifet 
Odun iskelesinde Osı o aJI 

ağanın kahvesinde sa ki11 

esrarkeı Akif dün gece 
şüphdi yerlerde dola§ırhcıı 
göri~lmü~, polis tarafındaıı 

nidn dolaştığı sorulduğll 
z:.man tahkiramiz sö:ıl, 1 

t öylediğinden derdest edil· 
mi§tir. 

Poliste bir tebliğ 
Polis müdil'iyeti merk· t 

le re yeni tebliğ at yapmııtı1 • 

Bu tebliğatta otelcilerin b:: 
takım hu&usata dikkat et· 
meleri bildirilmiştir. 

l_1_~_a_r_ın_~_ı_n_H_a_~,_fu_m_a_t_ı_. ______________ K_a_r_a_g_5_z_v_e&fuall&mzdkri] 

Karagöz - Vaaay!.. Orhan Seyfi, Yu· 
t.uf Ziya Beyler, sizde mi meb'us olmak! 
için hazırlanıyor sunuz ? 

- E... Karagözüm, "Piliç" ve "Çap· 
kınkız" gibi iki gazete çıkardık. Meb'us
luk bizlere çok mudur? 

Karagoz. - Oooo! yüksek dolapçı 

dadaş, bu net'ene sebep ne? 
AH Naci - Arif Orucu , susturayım 

diye ismet paıanm yüzünden tımtıkır 
kaldım,. Şimdi mebusluk hakkımdeğil mi? 

Karaköz - Ey Amiral müsveddesi, 
koca Daver sendemi meb'ua oluyorsun? 

Abidin Daver - Bunca senedir, LCum
huriyet] için sarf etUğ;m emekler, bu 
gün değilmidi ya Karaköz acaba-.• 

Soğuk çeıme rii§tiyeıi firarHerile bir 
safta bulunmakJansa, tekaütliklerini ta· 
lep etmekte isabet ettiniz Fethi B. efendi .. • 

Sakla samanı. gelir zamanı demiıler!·· 
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1 

""41.-W - -~ Milli ekonomi, deYlet sayl• nan ilim 

Tiirk tarihinde 

YUNAN n"ifıi.ALı 
1 •h b F ı• t• cillfl midir, vatandaıların nti a at aa ıye 1 teıebbilılerine mtlıtenlt olan ( 1 inci •alai/eJe-n Jeoam) 

busual sanayi midir? Eter, Yapılan tahminlere ıan 

Etniki Eterya teşkilib -
Muharriri: Arif Oruç ~ •••• 

B··ı·· v·ıA tler Hazırlıklan devlet sanayii ıse, bu ban- cetveller ancak Salı ıiinü u un 1 aye , kanm faaliyetine !Uraz et- aıılabilecektfr. -14-Tamamen ikmal Ettiler mek dofru olamaz. o halde Heyeti teftişiyenin 
bu ılıteml esadaıtırmak, bir faaliyeti 

Anbra,14-(.A.A) Memleke 
Un her tarafından Dahililfye 
YeklleUne ıelen mal6matta 
hıUhabat faall1etlerln1D seri 
bır 1111ette ilerlemekte oldu
lu bildirilmektedir • 

heyeti teftiılyeye verflmtıtir 
Nilfusa nanran villyet d6rt 
meb'uı çıkaracaktır • 

sanayi inhisan > apmahdır. Şehir mecliıt tarafından 
Bu ıurretle vatandaılarde seçilen heyeti teftiflye def· 
saylarını, ıermayelerlni bey. terleri tetk k etm~ktedir. 
hude yere aarfetmez er, mil'i HeyeU teft"ılyenlnlfaallye-
enerjl tereddi etlrllmekten ti en fazla buıiln Oakıama 
kurtarıbr. Çiinkii, devlet ha· kadar devam edecektir. lı· 

lıtanbulda (Varna) kon· 
soloslufu ihUllfı devam e
derken Mıur ve lzmırden 
muayen haberler alındı. Bu 

Çorum,Guıa11ntap, Trab
zon vtll1etlertncle defterler 
lc&m1len, Konya •• KocaeU 
vt l&Jetlerkade kısmen a11(-

1D11tar. Bdedk, Eakipblr, 
Adana, Sans, Malatya, Si· 
llop Ylllyetlerlnde defterler 
tefttı heyetler16e verilmftUr 
Ankara kaalannda da ha· 
zarlıklar bitmek fbı:·r~dir • 
8e1puarında defterler aıal· 
IDıtbr • Ankara tehrl içinde 
din cuma olmasına ratmln 
IDuhtarlar ev ev dolaprak 
elclflderl tamamlamıtlardır • 
Defterler telttf heyetine 
Y,...lmfeUr. 

Yoqat, 14(A.A)-lntıhap 
faalJyetl bOtGn villyet da· 
bilinde ilerlemektedir • Ya· 
kında milntehlbi sanilerln 
intihabına baılanacaktır • 

sineılne dayanan aanayie tanbuldan kaç meb'uı çıka· 
karp rakabet olamaz. Ruıiar, cağı defterlerin hitamından ve 

b ti t ki edf 1 cetveller hazırlandıktan ıon· 

lnıtlizlerin bu hareketi, 
Ruaları mufber etti. Çariçe 
Katerlne bu defa Franıız. 
lara sokuldu. Ruslarla Fran· 
sızlar bir ticaret muahedeli 
aktettller. lnıtUzler;n Ruı· 
yadaki menafU muhtel 
oldu. Katerlne lnıtlız • Ruı 
Ticaret muabedeılnl tecdit 

haberlerde oralardaki Ruı 
konsoloılarınm ahallyf f e
sada sevk ettikleri bildiri
liyordu. .Ayni zamanda : 
bazı Ruı ıemilerlnln Tilrk 
eehlllerlne •Memnu mevllt,. 
kaçardaklaruu da ltfttlk. 

Y ozıat, 14(A.A)-Burada 

Tiftik koruma cemiyetleri 
nin bir ıubeıl açılmııbr • 

u sure e a P yor nr. ra a 1 1 ktı n aıı aca r. 
Onlann devlet ıiıtemleri, Bu huıuıta yapılan tah· 
sanaylln ıerbeıtlnl ve reka- mi 1lere 16re lıtanbuldan 

ettirmedi. Savıaklada. ln,ı
llz'erde Ruılar aleyhine ha· 
reket etU'er. Evvel& Pruıya· 
Ji asker hazırhf ına teı v;k 
ettiler. Arkasından Tiirk Yozgat 

Bugday ihracab 

bete müstenit ticareti men· azami 20 meb"ua çıkacaktır. 
Bu bal aayet tabii teli: 

Oç sene evvel Ruı sefiri 
(Y alro de Poll) nln l.taobul· etmlıtir. Meb'uı olmak için Vtli· 

Türkiye Cümhurlyetl, yete yeniden müracaat et· 
ticaretin serbeatlıl ve ıahsi mit kim e yoktur. Miilha· 

devletini Ruslarla harbe kızı,. 
tırchlar. [1] 

da aktetmefe muvaffak ol
dufu ticaret muahedeaile 
bofazlardan ıeçecek Ruı 

Y oqat, 14(A.A)-Vlllyettn 
be seneki Bufday ihracab 
2500 V .. ODU geçmlıUr • 

t bb.n.- 1 1 1. t kattan b6tün defterler hey· 
ete k uad esaoı arhmald 1 dana eti tefU,ıye umum kitlpll· (1200 • 1785) Mora Y&• 

lilfiinden sadrasamlıta aeu
rllen Yuıuf paf& Jaarp ta• 
raftarı tdf. Yueuf Pa,. Gm

mi bir at idi. Gire& idi. 
Liman reiıl Hasan kaptanın 
azatlı kaleıl idi. Yas ıGn· 

lerf kahYedlik eder. Kıım 
denlse ticarete çıkardı. Kap
lam derya Haıan Paı•nın 
ıözilne atrdqtnden P \faya 
hazinedar olmuıtu. Sonra 
ıaraya çattı. Bir sene enel 

etme te ir. a e ev- xı 6 d il 1 ti 

lzmirde intihap 
let tesisatının bu eaallara !I nr 1 n er m f r. 

lıJe. bu,an akıama ka· 
fıtfnat etmesi icap elmezmi? dar tamamen hazırlandıfı 

takdirde yann hem Villyet 

ıemllerfnln muayeneye tlbl 

tutulmanaaları, taııdıkları em
val ve etyanın Ruı sefare-lzmlr, 14(Husuıl)- la mir· 

de fnttlaap f aalfyetine hara· 
retle deYam olunuyor. Me
murlar intihap defterlerini 
bir an evvel ikmal için ıece 
gilndiiz çahııyorlar. 

Bu iki zıt ılıtem birleıtl· 
rilemez. HükAmet, teıepbn. 
18 ıahıi ılstemlnl himaye 
etmeJt mecburiyetindedir. 
Bunun için, bu fabrikalarda 1 

devlete alt efYa yapan· 
ları a11rmah, dlferlerlnl de 
anonim tfrketler balioe ifrağ 
E?Ylemalldir. Bu suretle, T.S. 
V. M. Bankasıda ıerbeı ka· 
hr. Elindeki ıeırmayeıfnl mil.I 

Ye hem de MOlhakatta def· 
terler aıılmıı bulunacaktır. 

tinden musaddak bir defte· 
rini 161tererek se\fM.ıtçe 
pçfp ıtdeebilmelerlnl temin 
edebiJmıı fdf. [4) ~nlqn,J4(A A)-lnuhap 

deft•rlerl k61lerden plmiı, 
• Jf * Bir çoçuk boğuldu 

.... 

BirGe~r 
kefken açıklannda 

karaya oturdu 

(Devamı var) 
(~IJ~K~ez-a-e-4.-,-&-

121 Sicil c 4 ı 667. 

lamır, (Huauıl). - Sefe· 
rlhı.nn Satacak nahiyeıtı.· 
de feci bir hltllle obnu.
tur: 

1 
ne hazin f8J iri fecaat bu
rada bltnalyor. 

ZeUhanın ceadt k uçak· 

lanıyor ve evlerine ıöUlrii· 

ıanayUn lnkiıafına hasreyler 
Sanayi ve Maadin bankasının 
bu vaziyett- gelmeıi lazım· 
dır. Eğer bu ıiıtem 
takip edilirse, milli sanayli
mizde tehlikeli rekabetten 
kurtulur. 

Evvelki ıGo Karademz· 
den tehrim:ze ge!mekt" olang 
Hilal vapuru ılı yGzilnden 

• vezaretle Mora valillfhıe tayin 
edilmlı idf. (2} 

Yuıuf Pata muvaffak{. 
yet kazanmak emeli1e harbe 
hazırlanıyordu. Hatta padl
ıah olan Abdülbamldl evvel 

(3) Kaynarca muah•de1I on bi
rinci madde aonı rına bak. 

(4) Bu muahede : A3 nalalranı 
tentfhna esinden ıonra 1197-1782 
tarlhın"e alrtedllmlttlr. Mevlrılnde 
bahıl geçti. Bundan 10nra ( Kırım 
senedi) meseıe11 çılrmıf, Avultarya
lılarla Rusların ittifakı haber ahn
mıttır. 

Hasan Fehmi efendi ke· lüyor. Hiç bir ıeyden ha· 
rtmeıl 4 yaılarındaki kü· be 

k Z rf olmıyan Zelihanın an· , çii eliba, oynamak üzere 
sokata çıkıyor. Bir aralak neıl kapıyı açıyor ve yay. 

lbahallenin alt k11mındakl ruıunu yabancı erkeklerin 

çaya pdlyor •e oyuna de- lrocalanda botulmaf olarak • ~~ -rlyqr. 
( &lla c:ulyor. fakat bu es· 
ll&da l&Y.alb J~YrU~k ça· Ke.~ ye·~ t>a. ~(ı 

Baıka bir ıilot'e bu ban· 
"4ıl•Q rekabet .ayueUata .. 
'J• amal aıltlutanu l(&tere
aek, deyJet •naylclUibı fa· 

~,., 

d...ıa '9tr laemıaa yu· - Y~Yrum, in.- .... - ..,._.,. • 
••daaıJC)r, ıJon bir bam!e ne oldu? H • •? 

fdemlqma ıabat edecefb. 

P, t.atı-=-afa. klçGcGk el Bunu m6teektp ko11aflftı angısı e 

Kefken açıklarında karaya 
oturmuıtur. 

V apurdakf yolcular hl· 
diıe eınaunda büyük bir 
tel&ı aeçırmııtır. 

Gemi karaya oturur· 
iea karaya farptJtandan 
fazla aGrtlltl çlke.•aıaı Ye 
bu heyecaqı .arttırm11tır. 

Ltman kluesf pmlnJD 
talallıi lçfn tahDalye pmllf 
aiDdGmftlfr. 

Vapurda nGfusca zayiat 
yoktur. 

muharebeye taraftar delildi. 
l.tanbulda harp tarafdarlıtı 
bu aaerkude iken Ruı sefiri 
(Polt:alcol) ... ...,. .... 
caat ~ Eflak Ye Bufdaaa 
basa ~ buJua.. 
malda •+er, deYleUn 
en dyade ehemmiyet ver· 
dltf (Varna) limanına bir 

MezkGr muahedenhı : 30-31-32-
33-34-35 mad elerlne bak. 

1 bardak suda 
Borsadaki tahkik İfİ 

mahkemeye midifecek 

ı....._. ve kollarını lumılta· açarak yanumnua celedfnl M b' 
ttk ı kuoaklıyor. Atlaya atlaya e usluk mu, Divanı• 

-Bent kuıtann, bofuluyo· batna bua1or. Oraaluler .-ubasebat reisliji mi? 

Şeke sergisi 
15 Nisanda Amster

damda açıbyor 
Amıterdamda 11 Nisan· 

dan 26 Nl._aıa kadar bey-

Raı lcendoeu taJta edecek· 

Zahtre bonanadakf mG· 
tt.yıcılarla hona meclllf 
fhttl&fı ybfldden ortaya bir 
hakaret YU tahkir meseleıf 
çıklDlfb. 

lerfni 161ledi. V ama, Terk or· Bu tahkir hldlleli Zahire 
duıunun herzamao ı~çtqt bal- bor1a11 meclfıinden Fortun 

tıaınr diye yal't'armala baı- bu hazin mansara h11ıaa· t.t..:ı:a':i:i.!!! ";u~:!; 
lı1or. O clvanlaa .. lip p- da aflap7orlar. Fakat bu ••sebat retahtfne T,.... 
Çelaler kaçilk 7,elilaaJI kur· arabk Zellhanın aaa..a.m lFOD meb'um Şefik .,.. 
-.ıc için koıuyorlar, fakat ıaslerlne bakuaca bu balat tetfrlfeceıt tlyleulföf.ıha. 
le lann ıayrl tabii bir tekil al· kendllfnln mebmhJfu mu, 

ç kabyorlar.. Zelihayı toksa bu yazlfeyt 1111 tercih 
"dar kaph,.or, içeriye çekf. dıiana, lradıncafasm da ye,ıln· edecelfnl soran ıazetedlere 
)or Ye feci bir rurette bo- den Ye teelllribldea ~ldar- Şefik B. ıunları ıiiylemlıttr: 
hlu1or. Kııcatmm napnı dıfanı anhyorlar... - Bu huıuıta verilmtı 
~ranlar, bu hldfseyl 1az· Zebhaom anneli timdi bfr kararım yoktur. Ştaıdl-
) 1 ı ıc:o k tedaYI albndadır. ilk kat'ı bir y ı6yleyemem. 
~~·-~::e~k:ar:p~by~o:r~la~~~-~r~,a::a~t!'!!!!!;;;m!.ii!iiı!!iıi!iıl~~~~~~!!!!!!!!!l!l~~!!ii!!!!!!!!ı!!!~~~ 

( yarın ) ın telrikaaı : $,l 

l 
'i:,na ıtrddr. Beyaz slklılOk· 
lü hizmetçi ku: ka,.11 lrttG, 
çeJEtlclf. Az ~n11t açık penbe 
.lurepdif8Dler ıtJlllft usun 
.,.ı... .. ....... ~ bff ktıçlk 
ljıaD"D içeriJ• pclf, buaa 
teklifalsce ...... matta ..... 
MakWe,. d6ad0. 

- Mualbme Hanım, «» 
illmi? 

- Bırakmacbn iri takdim ...,.... 
- Ne 'hacet? tartftnle 

beman tamdma... Naidsın 
Makbulecfilm 1 

bd p~ b lraeaklafh
lar. g.JbJm b•rkuldu Ye 

d ..... , .......... ... 
laslak arka......,_ ...... .. 

l ka11tMadeleU, &leyllyı di
t&ndtlml Soma Mebllkadan 
aldatua yarat. •• Bu puayı 
ne kadar kapamak llJUt-
turmak lıte•m olımJOI' ... 

Bea Mehlikayı lyle çok 
1everd1m. O,le çok HTerdfm. 
ki ••• 

Onun eaacleUnl Te!leY 
bir aa olsun aOlıeleye bile· 
ceflme naul ihtimal Yerdi? .. 
Mamaft... Kmn hakkı da 
yar. canım, IDAnlar belli 
olmayorlar kil 

Hem Mehlika, bana bir 
,ey cledfkL .. Belki hep PD· 
di kuruntum! 

Mediha banımdanda hoe-
landun. Buen kendi keaclJ. 
me kw1orum. inan elde 
yaralanmlf, kırıl11111 olma· 
una rafmen, yine bitin 
1n .. n1arıa ba"flln•. Her• 
kula 1eYilecelr bir taraf.
bu19,........., ...... .,. .... 
aecliJorum. Ben bJru bu
dalafl• pllba. 

(DeYuP V~ 

nellDflel bir teker seqlıi 
açılacaktır. Bu ıeratye TGr
klyeofa tle Alpullu ve U,U 
teker fabrikaları tekerlerde 
iftirakl bildfrilmiıtir. 

Sergide muhtelif dlnya 
,eker ntblninelert buluna· 
cakbr. -·-
Tuhaf bir dava 

DGn Afuce• malakeme· 
Rnde her dd tarafa aynı 
za11aanda 1Plcldel ve mld
deaaie1h bulunan bir muha
keme rl'1et eclilmlftlr. Tuz· 
lada lcahvecllik yapan Muı· 
taf a, çarajı aleyhine tahkir 
davan açllluıdan m~i, 
çıratu.a ıillh cekdfllndea 
maznun fdi. 

Çırafı Yuıuf ta uataıı 
aleyhine katil dayau açb· 
lıntlan munun bulunuyor
du. NetfceA katil kaıb Ye 
tahkir alrllemechftnden her 
ddatnfıa 4e bereatlerlDe ka
rar ftıfk•tMr· 
Yeni bir v:a daha 

Karota.a _.._. h&kkm
cla m&stebcea nıırb'at mQ. 
..._betile dava açalcllfuu 
,._•fbk. Ga..ıemn •1nkd 
na.laalarmda ııL. mlıtehcen 
,...ler ,aralcllpndenmld. 
clelllannnllfk hepatnl toplat
tumlfbr. Gasete ale1h1De 
J bir da Ya daha açıla· 

kanlara mtlmer olmak itibari e zade Murat B.le, mubayJaçılar 
ı mOhim IHr llmanda. Ruılar bu danNurf B. araılnda cereyan 

racla Bulprlan lrıılwtabi etmlıU. Ticareı zahire bor-
ltrlerdi. Ru elçlalnba talebi 1&11 dl•anı haysiyetinde 
reclcledfldl. Ru.ı... (Kaynar ak1eden bu me•ele bentlz 
ca) muahedeaine letiDaden halledilmemfttlr. Gerek Mu-
iddlalannı tekrarlıJW ye rad B. ıerekıe Nuri B. 
urar ediyorlardı. l='ilhaktka lfttikçe iti biiyiikmektedfr 
Ka)'Darca muaheclennde Hatta bu tabkır itinin 
Ruılarm • Ammeı mevalnde •oraa dfvauı haylfyetlnde 
~onaolGlbak tladu edebile- faa:fedllmeyecelf ve mah· 
celderL ... kaydı vardı. (3) kemeye intikal edecefi ı6yı 

lea.iyor. 

komisyonlar 
. gitti 

(Birinci •yltlll• ".,,.,,.) 
tarafuulaa ba emlake ldrer 
kı,met takdir edllmiıtı. 
Bınaen•1•1la komleyon bu 
cehetten •lfldllat çek111i· 
1eee'kUr. Yaln11: Epir ve 
laaftliltnde Yald olan bir 
çok lildiıat oralan lraJdan· 
am iyi olmamanm bacli oJ. 
clufuadan kom•10011a burada 
•GtkOllt çekecell ........ 
lf1or. 
~t Adalarında • bu 

mltldlllbn l»aı 1911ı.. 
cet• thlidf'*' ......... k· 
tadar, Komltyon yaslfeıinl 

bir a..t "-. .. teritkan 
1apac:aibr. Orada t .. blt 
.~ IİJ1Detlert buraya 
bıtchrcbkteo IODra tasdik 
...._..,. kabul edecektir. 

Ferman dinler mi, 
dinlemez mi? 

GanOI ferman dfnl.ema 
tefrikası yGztloden eserin 
muharriri Sel&mf luet ve 
romanın neıreclilmekte ol
tlufu aueten n me 'ul mi· 
diril Hikmet Feridun Be1· 
ler aleyhtne açılan miat• 
c:ea ne,.-tyat daYallDa 
Cila lçOacG ceu mahke
meslilde dnam ohmmuıtur. 

Mlddefumuml her tki· 
llnln de tecdyeıtnl fıtemt,. 
tar. Fakat Hikmet Feridun 
Be1ın birinci ceza mahke
meılnde aynı mahiyette bir 

clavalan bulundufunu 16y· 

leıresl ve tevhitlerlnl talep 
etmeıl berine evrakın hf· 
rind ceza mahkemesine 
ıınclerilmellne kara ver J. 
mı,ur. 
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[KADINLAR ARASINDA] intihabat davaları 
Bu sütunu bey 
efendilerin oku
maması ..-ica 

olunur. 

[Hanım efendiler badema bu sütun· 
lar da kendilerini. alakadar edeceh 
yazılar bulabiieceklt!rdir. Kimseye 
söyleyemiyeceğiniz dertlerinizi " Sır 
daıınız,, a c;ekinmeden yazınız. ] 

Muzaffer B. halkı 
aleyhine tahrik mi 

kanunla 
etmiş? 

Rica ~derim hanımfen· 

diler bu sütunu erkeklerini· 
ze göstermeyiniy. Gazete 
gelir gelmez bu sütunu oku· 
duktan sonra kes<er ve sonra 
yakar veyahut ta saklar· 
sanız çok daha doğru hare· 
ket etmiı olursunuz, Bura· 
da konuşacağımız ıeylerden 
erkeklerin haberi olmama· 
lıdır. Çünkü dünya,laki 

cenklerin ihtilafların en mü 
himi kadm ve erkeak 
cengi kadın ve erkek ihti· 

lafıdır. 

Yunanistan ile Türkiye 
itilafname imzalar Almanya 
ile Fransanın dostane mü· 
nasebetleri kuvvetlenir, bir 
Balkan ittihadı tesis edilir, 
dünya devletleri tahdidi tes· 
lih.!lt meselesinde uyuıabilir 
ler fakat kadınla ! erkek 
birbirlerile barııamaz uyu· 
şamaz ~anlaşamaz. 

Evde masrafı kısmak 
için birbirlerile münakaşa 
eden karı koca cenk halin· 

dedir. 
Bir salonda 

eden şu genç 

( Flört ) 
beyle 

bu genç hanımın birbirlerine 
karıı gösterdikleri mütebes· 
sim yüze inanmayınız ikisi 
de birbirini bu hafif his 
oyununda mağlup etmek ve 
emri altına geçirmek için 
bütün silahlarile mücehhez 
iki cengaverdir. Kadınla er· 
kek bugün hayatın hususi 
ve umumi cephelerinde de 
birbirlerinin düşmanıdır. Fe· 
rninist kadın erkek imperi· 
yalizimi aleyhine seferber 
edilmi§ bir kadın ordusudur 

Evet kadm ve erkek ha
yat ve his kavgasında mu· 
hare be halindedir. 

Bu dünya kurulduAundan 
beri böyle olmuştur. Bu hiç 
değiımiyecektir. Erkek cen· 
netten koğulmaınna sebebiyet 
veren fettanın en büyük 
düsmanadır. Bu sütunu er
kekler okumıyacaği için 
şunu aramızda itiraf edebi
li iz ki bu yüzden erkeklerin 
bize hmç beslemeğe pek a· 
fa. hakları var. Biz de tesli
me mecburuz ki eğer Adem 
Havvaya uymasa idi şimdi 
cennette hurilerin arasında 

1 
_, 

yeşil yapraklı ağaç arın go.· 
g...:sinde sakin sakin oturuyor 
clu. Halbuki birde cennette 
ki değil dünyadaki erkeği ğöz 
önüne getiriniz. Kadına uyan 
ilk erkek haia ilk erkeğin gü 
nahının kefaretini ödemek 
tabiatla açlıkla kışla yazla 
mücadele etmek bir lokma 
ekmeğini kazanmak ve onu 
da bizimle paylaşmak için 
azını zahmet: Sakın hu satır 
!arı okıyupta erkeklere ıneı
hamet etmeyiniz. 

( Crkek azapta gerek) 
Onlar mel'hamete layık 

değillerdir. Onlar havvaya 
kar~t duydukları hıncın ac1· 
smı kat kat kadınlardan 

çıkarmışlardır. 
İnsaniyetin daha ibtidai 

devrelerinde, kuvvetin ze
kaya yumruğun natıkayn 
galip geldiği devirlerinden 
beri kadın erkeğin elinde 
bir esir, bir hizmetci ve bir 
eğlence olmamı~mıdır. 

ı 
Bugün bile tabi olduğu

muz ahlak kanunları adet 
ve ananelerin bir çoğunu 
kadmm baıının üstündeki 
erkek yumruğu olduğunu gör· 
memek için insanın kör ol
ması lazımdır. 

Hanımefendileı· iyi bili· 
niz ki erkek yumruğuna kar· 
şı bizim yegane silahımız 

zekamızdır. Biz bu zeki 
sayesinde değil mi ki er • 
keğin dünyada kendini 
en hakim zanettiği devirlerde 
bile onun sayini istiksar ça· 
relerini biz hulmadlk mı. 

V akia dünkü erkeğe nis· 
heten bu günkü erkek zevah-
irde bize kartı nekadar daha 

cömert ve hayırhah dost görün· 
seFbu hep calidlr. Okendlni 
daima çocnkça ve esaseız bir 

gururla bizim fevkimizde görür 
ve her farsatta büyüklüğü
nü btze isbata kalkııır. 

Kadın ve erkk bir birine 
dost olamaz harp halinde
dirler. lıte Hanımefendiler 
sizi bu sütunda kuvvetli bir 
cephe ypkmağa davet edi
yorum. Kuvvet ittibattan 
doğar, 

Burada birleşip erkek
lere karıı evde izdivaçta, 
telakta it hayatında salon
da sokakta her yerde erke
gın karıısında veya fır

satta nasıl haMcet etmemiz 
lazım geldiğini tesbit edelim 

Hergün bu sütunda ha· 
na yollayacağınız mektup
lara cevap vereceğim. Ba· 
na istediğiniz suali sorahi· 
lirsiniz. Sırdaş 

Adana , ( Hususi ) -
Mefsuh Serbes fırka za· 

ınanında fırka binasında 
Termit o!duğu bir konferııs
Ja halkı kanunlara karıı 

ıelecek kelimeler kullanmak 
ve bunun neticesi o)arak 
Cumhuriyet bayramı gecesi 
polislerin yaralanmasına sebe· 
biyet vermekle meznun Na
kip zade Muzaffer Beyin 
muhakemesine dün öileden 
sonra asliye cezade baılan
mııtar. 

Riyasette Nasuhi ve id-
dia makamında Basri beyler 
bulunuyordu. Fırka binasın· 
da verroit oldufu konferan· 
sa ait evrak okunduktan 
sonra reis bey Muzaffer be· 
ye ıordu: 

- Si:zin mefsuh Serbes 
fırkanın Adana şubesinde 
vermiş olduğı.muz konferan· 
sta kullandığınız kelimelerle 

haklı kanunlar aleyhinde tef 
vik ettiğiniz ve ertesi akıam da 

polislerin yaralanmasına se
bep olduğunuz iddia olunu· 
yor buna ne dersiniz ? 

- Öyle bir ıe:t yapma· 
dım ve yapmam. 

- O halde neden böy· 
le dava edıliyor? 

- Bunlar fırkacılık zih 
niyetile yapılmıı olan ifti· 
ralardır efendim. 

Bunun üzerine Muzaffer 
beyin verdiğı konferansın 
bazı cümleler okundu. Bu
rada Muzaffer 8. bir Salı 
günü ak~amı fırkada top· 
lanmıı olan halka-: 

Arkadaılar, bizim 
hakkımızı versinler. Bu 

G· I Mahkemelerde 1 ·~ . 
Tatlı Geçen Bir Gecenin Sabah 1 

Şükran Hanımın Yatalak Kalmasına 
Sebep Olan Adam /lem 5 Sene Yatacak 

Hemde Beş Bin Lira verecek 
Ferid iyede sermayelik 

eden Şükran iıminde bir 
kadını yatalak kalacak ka
dar alır bir surette yara
layan jandarma Mustafa 
dun Ağırceza mahkeme· 
since 5 sene hapse ve 5 
hin lira tüzminata mahkam 
edil mittir. 

Ayni umumhanede ser· 
maye bulunan Seher ve 
MuRzzezin ıahadetlerine 

göre dört gece evvel Şük

rana bir gece fçın oıı iki li
ra veren Mustafa sonradan 
parasını istem:ş, alamayınca 
da vak'ayı yapmııtır. 

Halı hırsızları 
Gala tada Ali Ek berin 

hah antreposundan 50 bin 
lira kıymetinde 13 parça 
halı ç<>.lan İhral im, Kurban 
Hacı Mıhran ve Haydarın 
muhakemelerine dün üçün· 
cü ceza mahl<esinde bakıl

mıştır. 

( ·1/~t,,1,ı"'~ ' ..... ~,...,~ ... ,.. . ../:;, 3 giindenberi 

J 
Cürümleri 5 seneden 20 

seneye kadar müstelzim 

1 
olduğundan üçüncü ceza 
mahkemesi evrakı Ağırce· 
za mahkemesine gönderme
ğe karar vermiıdr. 

Magdur kıraliçe 
vedavası 

Enver Ziya Bey tarafın· 
dan Hıcran Hanım aleyhine 
açılan boşanma davasına dün 
üçünçü huhuk mahkemesin· 
de bat lanmııtır. Hicranhar 1111 

iki sen~ evelki ğüzellik mu
sabakasında rey itibarile 

birinciliği kazanmış, fakat evH 
bulunduğundan kırallçe ilan 
olunmamıştı. 

Hicran Hanım bu hadise
den sonra zevcini dinleme
meğe, hoşa gitmeyacek ha
reketler de bulunmağa baı
lamı~tır. Dünkü celsede Enver 
Ziya Bey bulunmadığından 
muhakeme talik edilmiıtir. 

OPERA ve ARTİSTİK 
sinemaları: CECİL 8. DE MİLLE' in 

HAYA Ti İSA 
Sesli ve ıarkı·ı muazzam filimLıi görmek üzere gelen 
bir çok tema~akiranı geri çeviriyorlar. Tam ıeans saat
lerinde teırif edilmesi rica olunur. 

Bugün saat 10 buçukta verileck birinci matinenin 
umudli duhuliyesi 35 kuruıtur. 

müstebit insanlar bu mil
lete ekmek vermezler, ba· 
ğıra bağıra hakkımızı ara· 
yalım, demiı olduğu zikr
edliyordu. Guya bunları 
o zaman orada bulu
nan sivil polis memurla· 
rından "Admin Efendi dinle· 
miş ve o zaman " hen hu 
hususta şimdi hiç bir yerde 
şahadet edemem sonra beni 
öldürürler n demi,. ve bu 
korku ile yapılan zabıt va
rakasını bile imza etmemiş. 
Reis Bey Muzafter Beye Za
bıt varakasında iddia olunan 
meselenin doğru olup olma· 
dağını sordu •• O da: 

- Bu zabıt varaka5' 
aleyhimde yapılmııtır. Çün· 
kü cürüm iınat olunan ma· 
halde böyle bir teY yapı~
mamış. Yapılmıs olsaydı hu· 
nu benimde imza etmekliğim 
lazım gelirdi. Ben söylediğim 
ıözlerle balkı kanunlara kar
ıı aıelmek değil ona hürmete 
teıvik ederim. Böyle sözler 
sarfetmeme terbiyemde mü· 
sait değildir, dedi. 

Bundan sonra makamı id
dia ıu mutaleada bulundu: 

- Ağır Cezada. Büyük 
Millet meclisini neşriyatla 
tahkirden dolayı duruıma 
yapılmaktadır. lıhu dava· 
nın da şahsi irtibat dolayı
sile m4~zkiir dava ile bir· 
lettirilmesim~ mahkemei 
mezkftrece muvafakat edil· 
mit olduğundan tevhiden 
duruşması yapılmak üzere 
evrakı ağır ce'l:aya tevdiini 
talep ederim. Bu talep ka
bul edildi ve Muzaffer bf'ye 
tefhim olundu. 

analiz hakkı 
kimin? 

(Birinci sayfadan decJam) 
1 - Analiz hakkının 

mübayaacılara terki. 
2 - Simsarların borsa· 

dan kaldırılmaıı. 
Bu iki büyük noktadan

haıka muhayıcıların tali 
bazı taleplepleri dahav ardır. 

Diğer tarftan Zahire bor· 
sası meclisi de bu talepleri 
ıiddetle reddediliyor. 

Borsa meclisinin buna 
karıı gösterdiği esbabı mu
cibe de ıudur: 

1 - Analiz hakkı mü· 
bayaacılara terkedilmez. 
Çünkii bu takdirde hileye 
yol açılmıt olur. 

Bu ite borsa mefhumile 
telif kabul etnez. 

2 - Simsarların bor.sa
dan kaldırılması noktasına 
g elince, borsa nizamname· 
sinde sarahat vardır. 

B o r ı a d a n simsarları 
kaldırmak için evvela ni
zamnamede tadilat yap· 
mak lazımdır. 

Bu iıe mümki.in değildir. 
Mubayaacıl&r ikinci ola· 

rak yukariki talepleri· 
nin Salı günkü borsa 
meclisinde müzakeresini 
istemişlerdir. 

Borsa mecliai idaresinin 
bunu ne dereceye kadar 
kabul edeceği henüz belli de· 
ğildir. 

Her halde bu it büyük 
giirültüler koparacak bir hal
dedir, 

Borsa meclisi idare aza
sından bir zat bu hususta 
dün bir muharririmize ıun· 
ları söylemiıtir: 

- Mubayaactların talep· 
leri yersizdir. Şayet bunların 
talepleri nazan dikkate alınsa 
borsanın borsabktan çıkm .. 
ası lazlm gelir. 

Borsa her ıeyden evvel 
üzerine bir kontrolluk va· 
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Bizi Tekzip Etmek İsterken Sah
tekarlığın ilmini Öğretiyorlar! 

Birkaç gün evvelki nüs· 
halarımızdan birinde İstan· 
öul 'antikacılarının marifet
lerinden hahst..tmiı idik. Pa· 
ra kazanmak ıçin eski Türk 
çarıısının doğruluk töhretini 
tehlikeye koymaktan çekin· 
meyen bazı antikacıların 

marifetlerini izah etmiş, 

bunların faaliyetlerine bir 
ha time vermek için Be~e
diyenin nazarı dikkatım 

celbetmittik. 
Bir akıam gazetesi ha· 

oermizi ganimet bilmiı' 
çarşıyı kezerek bir Agop 
ağa bulmuı! 

Agop ağa ne söylese 
Beğenirsiniz. 

Açık gözün biri, adi bir 
taşı Amerikalı seyyaha ya
lrnt diye satmıı, Amerikalı 
bu ta§ı Nevyorktu muayene 
ettirmi§, sahteliği meydana 

çıkınca İstanbuldaki antikıı· 
cıya iade etmiı. 

Bu itiraf, bizi tekzip mı 
ediyor, tasdik mi ? 

Dahası var. Agop ağa, 
sahtekarlığın ilmin.i tarir 
ediyor. Halılar, bu suretle 
eskitilir, sahte antikacı· 
lık ıöyie olur. Velhasıl, an
tikı:ıcılığın ilmi simyasının 
bütün inceliklerini sayıp 
döküyor. 

Zannederizki, sahtekarh· 
ğm ilmini bilen, beı kurolul: 
bir taşı 1000 dolarlık bir ya· 
kut yapmak kabiliyetini de 
haizdir. 

Bu aılam, Agop aga 
olmayabilir. Fakat, bu ilmin 
bilindiği yerde geçer akçe 
olduğunu inkar kabil ola· 
bilir mi? 

"Yarın nın haberleri tek
zip olunmaz. Tekzip etmek 
isteyenler, ıaıkınlık rekoru· 
nu ICırarlar ! 
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Rusel Pş. Mektubu 
( birinci sayfadan devam) bütün ehemmiyetle mem· 
ve hu~usen Munrm ne kad.u leketinizin nazarına arz ede-
zarara uğradığını unlattım. rim ki, oda İstanhulda 
ve bunu hiç bit' fikiri taraf- büyük miktarda imal oiu· 
giri ve tica~ette dermeyan nan mubzerattan bir kıs· 

etmedim. Kezalik İngilfz fabri· mının çalınması ve bu l:U· 

törlerila baıka millet fahri- retle bu zehirin Türkler 
Jiatörlerinin taksim menafi- arasında. da tamimidir. 
ine hiç karıımadım. Benim O halde sızir. bugünkü 
iı ·m ve benim her vakit dü- asker ve köylülernizin hali 
fündüğüm zirai ve sınai ame-ı de Mısırın vaziyetine dönmi· 
lenia bu muhzırat yüzünden yecekmidir? Ben, pek güzel 

ujradıkları felakettir. Onlarki anlıyorumki iktısacii mesele, 
Uu ı;uretle ruban ve bedenen T 

ürkleri afyon sahşma sevk 
öidürüilyorlar. Bu İ§ Mehmet ediyor. Çünki, Türkiye mah· 
Mahmut paşa kabinesi za- suiatının ikinci kısmını teı-
mımında uhdeme ha vale 

kil eden hatif Türkiyeye olundu. 
Nuhas senevi bir buçuk, iki milyon 

Onu teakup eden İ 
ngiliz Jirası hasılat getiriyor• ve Sıtkı paıalar zamanında L 

da noktai nazarım tahkim Akin, ben: bu hususta bir 
çarei halhulunacağı fikrinde-

edildi. Dünyada en ziyade yim. İnal eden memleket· 

:1::~e r::~·!~m mu~~~~~;:; lere Türkiyeden mıktarı 
muayyende işlenmemiı hatifi l{açakçıhğı cürmleridlr, biri, 
almaları temin edilir. Tilt· fikri insaniyetini para için 

öldürüyor, diğeri de para kiye bu halde bu kısım fab· 
menfaati için insaniyetin vü· rikalaı-a ihtiyaç hissetmiye· 

cektir. cudunu zehirleyor. Türı ... 
İtalyan muharebesinden be- Bu suretle bu tehlikeler, 
ri bir çok Türklere tesa· bu gay.d kanuni ticaret, ~e 

yerli analiye sirayet mahr:ill" düf ettim, onları sever ve 
namuakarane harakaet· Iıu ı ortadan kalkmıı olacak· 
lerini takdir ederim. Türk tır. Ayni zamanda, Türkiye 
korku ve yorğunluk bilme· haşiıini satmaktan eıniıı 
yen bir askerdir. Bunun için olacaktır. Bu itler ne olurstt 
onu kaçakçılıkla meşgul gör· olsun bu suretle haıitl .,e 
ınekle müteessir oluyorum(??) onun ihmali fenni iılerdit• 

Bununla beraber, Türk hiç Bu suretle mesele iıtaUıtilı 
bit' vakıt eyi bir kaçakçı c!eğil· memurları ve kimyakerJer 

dir. Zira onunu sanaU değil· tarafından nazarı itibare 
dir, ve tim<ltlik bu kaçakçılık alınmalıdır. Ben polis zabid 
diğer milletleri yinecek kahili· olarak kaçakçılık İ§inin önli• 
yette değUdir. Zira, o mil· ne geçmek bu gibi zehirli 
(etler bu husus için halk o- maddelerin ve bu memleketi 
lunmuflardır. Meseli. bir kaç girmesini men vazifeıile nıi\ 
ay evel bir haber almııtım ki, kellefim. Kezalik mnazzir~ 

bir kısım muhadderat utanbul- aleyhindeki idarenin müd'1 
dan çıkmıı geliyor. Getiren- olarak Mısır hükumeti tar•· 

ıeri tevkif ettik. Bunlar iki Türk fından yakın olunduğumd•" 
bir Rum idi, anladık ki, asıl buna ait herşey yapacafıdl 
mal sahibi olan Türk mal· kaçakçılık ve kaçakçı!•' 
~arı İstanbuldan Beruta getir düıman1mdır. Bunları mJ· 
miş ve kendisi orada kal· lup etmcği niyet ettim. s-; 

nayl ve ziraat memleket16~, 
mıf. d 1 ~ .. 

Bu suretle bizim tarafı- arasm a bir itilaf bu '6> fj 
rıuzdan hapts olırtaktan kur- benden akıllı ve tecrü~ 
tulmuı? Biz ne yaptık, tahta adamların itidir. 
tevkifimiz<Lekj adamın imza· Bunun için, bitaraf -1e 
sile mallar vasıl oldu esaslı bir tetkik ve iki t~ 
diye bir telgraf çektik ve tarafı:ı lifiınüniyet ıbtJ ti' 
telgraf ha vale sile on lira lazımdır. Ben ümit edetilıt 
yolladık.. Geldi ve kan- ki, mcvaddı muhazzirdP 
trada hududu geçince tevkif fenni ve tıbbi ihtiyaç dııir:. 
olundu. Biz asla bir Rum sinde sanaa tı tehdit olu~ll' 
ve bir lskenderiyeliye bu tarz ca~ı gilti uzak de~IJdir. Bı.ı1_,ı 
ile kolayca yakalayamadık dan sonra kin111e hemc11''1, diğer bir noktai nazarımıda zehir!emeğe ınüktedir 0 

~~!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!!ll!!~IP!!!!!ll!!l!!!!I~~~- mı yacakur. 
zifest aımııtır · Kahı're 7 mart 931 

Bunu bıraktımı o zaftıan t' 
hiknunf ııe olacak? Velhaııl Hükümdar Ruessll pılı,. 

Yarın: Bu mesele halı 
bu talep yerdzdlr. ndaki fikirlerimizi yazac:.P' 



Hatıratını yazan: Ncai /MAiL 

IJayret Ediyordum: Ce:_ıubi İran baştan
başa Türklerle Meskundu. Farsı Ara
dığım Yerde Türkü Buluyor, Acemce

nin Türkçe Olduğunu Anlıyordum. 
-~3-

Tenkistani Aşireti Reisile Müzakere 
Aka Kamber, gözlerini 

yere doğru iğerek: 
Hanın basık tavanlı o· 

d \larından birine yerleş· 
miıttk. Bir odayı da büro 
y.ıpmak lazımdı. Amerika
lı'ar, bana minnettar kal· 
n.ı~lardı • Eğer Mısırdan 
J:ıortatif kaı yola, portatif 
Ja:.t.maıı ve bu odala· 
rın portatıf eıyalarını alma· 
s 1ydım, taı zemine serılmit 
Y lta.klarda romatizmaya tu
t ılmak bir iki günlük itli· 

Odalara ~·erleıirken han· 
cının hizmetçilerle konuıtu · 
ğu lisana hayret ettim. Kam 
Ler Ağa bizim bildiğimiz 
Azeri Türkçesine yakın bir 
ll hçe ile Türkçe konuıı · 
Yordu. Bu, benim gibi 
hirce bilmiyen için bir 
hrsattı. Ben zannediyordum 
ki İranın cenubunda Fan· 
1.ırdan baika bir millet yok· 
lıır, Fürsçeden baıka bir li· 
tan kullanılmaz. 

Amerikalı'a.rı odada bı· 
taktım. Bu tirin vaziyet'ni 
anlamak, itlerimize bir 

Zemin hazırlamak için han· 
cı Kamber ağanın yanınn 

ıtittim. Ata, hanın kapm 
önünde çiçeklerle sarılı bir 

tnaka.m yapmıf, gatyanını 
\'eke çeke keyıf sürüyordu. 
Btr s~limünaleykümü bas· 
t1rınca, selamımı aldı, aya· 
iia kalktı, dört beı Şiraz 
lıl\lısının istifinden yapılmış 
tılan koltuğına oturmamı 
teklif etti. Yahnz, galyan 

e'i k -~ile duruyor, aya ta ıoz 

löylerken de çikiyordu. Tıpkı 
lnailizlerin pipo içerken söz 

töylemelerl gibi ! 
Karıı karııya bağdaıları 

1<\trduk. Kamber ağa, ga· 
l)anının kamıı marpucı 
1hıına doğru uzattı. 

- Bir içim alınız, dedi · 
E:aki Bektaıi nıeclisinin 

~k kadehi gibi bir teklif 
hta' .,. N k- N kl ' · a..emberin tu uru erı 

'llarpucun ağzında parıldı
~ k 
1 Ordu. Halbuki, içmeme 
>fr hakaret olduğu gibi mar
~'l.lcu silmekte kalnıf"rll bir 
lela. idi. Bu adamı söylet-
1'-tk "k 
1 niyetile nefesi cekt , 
'ıe Şiraz tönıbekiıinin 
~-.\l l_ 

l '"ir kokusu içinde dost 
\) ttı 
~ llttuk. Marpuçlar ağzı· 

lzda konuıuyorduk. 
~ 81zim maksadımı7, Basra 
~:f ezin den Kafkasya ya ka
ıo Uzanan ha valide yeni 
"'z ~b lnenbaları aramaktı. Bit-
)' i, İnailiz - iran kuınpan· 

•11aın llt faaliyet sahasına 
tt,~eYecektık. Bu tahar· 
bııt için açık kartlı bir 
ltl\ «;eınız \'ardı. Y alnız,heye· 
~~, ·~Iiınetıni temin etmek, 

ı IQı k d .. 
' '-'ak lha amlar an · ızın "''k \'e ll§iretlerle anlat
~e... atbı meseleler vardı ki 
~'"'ide he U11a d nim vazifem da· 
~l btr e bulunuyordu. Es
~'l\'d kitapta okumuıunı: 
~l\dı a katırdan ali mü· 't '' hancıdan akıllı dip-
~ araıunazdı. 
....,, S •raaında, ıordum: 

iz, buralı mııınız ? 

_ Buralı gibi! dedi. 

Ben, lrnşğari'lerdenim. Şiraz 
yolunu fahı bunlardır. ilhan 
anımındır. yolunuz oraya 

düııerse, İlhana name Y"'za· 

rım! 
İlhan kelimes;, kaıgarilerin 

Türk olduklarını gösteriyordu 
Bu kabile hakkında bir 
az mafuır.at almak isteılirn. 
Kamber Aka, bol bo~ söy· 

lüyordu: 
_ Buoir Şiraz ha vali· 

sinde kaıgari'erle Ham~e!c r 
var<lır. Kaşgari'er, 200,000 
çndırdır. Hamse'er de 80000 
çadır kadar vardır. Ham
selerin beş kolundan iki 
kiiçük kolu Arap!aşmı~tı ... 
Diğerleri özüm gibi Türk· 

tür. Hepitıide Kat kai l!he.
nına tabiidir. Hanezinyan'a 

girsc:ıiz, flhanın leıkerinl 
görürı;ünüz. 

ihtiyar Kamber, beı da
kikada bir taze cayları dem· 
'iyordu, bir iki yudumluk 
billür bardak'ara koyarak 

ver~yordu. Çay Jeği1, adeta 

likör içiyorduk. 

- Eh, Aka, dedim Bura

larda İngilizler var mı? 
- Onu geç. Beni söy

letme ! dedi • 
Fakat, f(>y'e bir etra

fını süzdü: 

- ilhan, ne Şahtan kor· 
kar, ne de İngilizden! ilhan 
Beyliktir. lstanbul, ingiliz
lerle harp ettiği zaman bu
ralarda hükiimet kuruldu. 
Görmeli idiniz, o giinlerJ! 
Buralarda kuı uçmaz, ker· 

van geçmezdi! 

Anlattı dur<lu. Anlatılı· 
yordu ki, ingilizler Bender 
Abbası itıal etmi§ler. Ora· 
!ardaki fars kabilelerinin 

hanlarile uyuımuılardı. Bun
ların sayesinde gönüllü bir 
ordu teıkil etmiı!er, lngil'z 
zabitlerinin idaresinde olan 
bu askerlerede "Cenubi 1:-an 
jandarma,,11 ismini vermiş· 
)erdi. Fakat, bu teıkilitın 
arasında hint aıkerleri teıı 
kil ediyordu. Bir lngiliz Ce· 
nerah, mahut Lavrens gibi 
buralarda altın dağıtarak 
çalışıyordu. 

Vaziyeti, anlamııtım. 

R Y
a i)e İngiltere iranı iki 

us 1 d' 
kısma taksim etmlt er ı. 
Rusya, ıima!i lranda yerleı

i bizimle harp ediyordu. 
m ,, bA İ d 
İ ·ıt rede cenu ı ran a, 
n~ e h . . 

1 k İran cep emızı 
yer eıere b 

d urmak emelile u 
yan an v Ak 

· · mi&li a nıaceralara gırıı .. • 
söz, arasında dedi ki: • 

_ Genevral kaıgi.rı il-

h 100.,nnn lngiliz hızılı anma ;vvv 
ve 100,000 tüfek verdi. Bah· 
Uyarilerle birlikte~ Türklere 
hücum etmeıini istedi. Ne 
İlham ve ne de Bahtiyari 

reisleri İngillzin sözilnü yap
tılar. Beli ingllizin tüfejile 

lngilizi vurdular. 
(De•aan var) 

•• aa&D,. 

Bir Fransız Mecmuasının Açtı
ğı Ankete Verilen Sevaplardaki 

Mertlik Hikayeleri 
Sporun beden terbiye

sine yaptığı hızmet kar nr 
ruhu tasfiye ve d•mağın 
tekemmülüne dokunım kay· 
dalarını takdir eden bir 
Fransız mecmuası karilerine 
bir anket açını~ ve timdiye 
kad<.r Sporcııl .... r tarafından 
yPpıldığına ıahit olunan en 

mertçe hareketin kt'ndisin..? 
yazılmasıdı i tcmiıtır. 

Mecmuanın fikrine gön· 
hr.rhllngi bir oyu.1cuuun 

kimse.nin görmediği bir ha· 
tayı, velc:vki kendi takımı 
aleyhine de olsa, iıaret VP 

!lan etmesi, bır kaleciııi.1 
kendisine yapılan golu kaimi 
ve tasdiki, Lir boksörün ken 
dine vurulan bir sr yıyı ili 
rafı'gibi sportmenc.~ hareket-

' er takdire şayan olınaklı; be· 
ralıer nihayet yapılan srorun 
icabından bulunan ve disipline 
taalluk eden biı- vakıadır. 

Bu gibi hareketler ihtiyar 

edilmeseydi ı:porun içtimai 
laymeli kalmıyacahtı. 

Spor yap:ın'ar için bir 

vazife sayılan bu hare· 
ketlerle, herhangi bir mü· 

essesei ticariye kasadarı· 

nın kendisine emanet olu· 
nan parayı auiidimal 
ltmemeıi arasında bir fark 
yoktur. 

Nitekim kasadarın doğ· 

rulukla hizmet editi n1ha· 
yet namuskirlığına iıaret 

etmekle bervber "merdane,, 
ıekilde ta vıif edilecek bil" 
hareket de değildir. 

Fransız mecmuası ıu iki 
darbımesel ara11nda bir fark 
görüyor: 

"Sana yapılmamasını bte· 
diğin ıeyi baıkasana yapma., 
"diğeri tarafından ıant. ya· 
pılmasmı arzu ettiğin ıeyi 

baıkaama yap., 
Hakihi mertlik, idraki 

geniıı ve parlak bir zekanın 

eseri olan harekettir ki alel· 
ade namuskirlik hissinden 
ayırt edilmesi icabeder. 
Mertlik ihtiyari bir feragat 
ve fedakarlığın mahsulüdür. 
Ve aksi ihtiyar olunduğu 

zaman kimseye bir fenalık 
yapılmıı olmıyacaktar. Yani 
yapılmadığı takdirde hiç 
bir ziyanı olmıyan bir bere
keti ihtiyar eylemek demek 

tir. 
Ga:.teteye gelen cevep-

ların bir kısmını dercedi-

yoruz: 
1930 senesinde Cezairde 

yüzme yarııları ıamplyonası 
yapılıyordu. 

Finale Cezair ıehrinin 
iki kulübü kalmıılardı. 

Şampiyonluiu kazanmak 
için her iki kulübün yüzücü· 
leri son mösabaka günü 
bütün gayretlerlle yarııa bat· 
ladılar. 

Meb'deden itibaren her 

iki takım baıbata gidiyor 
ve yarıır kazanmak için aza· 
mi bir faaliyet göıteriltyordu • 

Aynı zamknda bu mü•abaka· 
lar nihayetinde kaz.anan 
el•ip, Bon ıehrinde yapı1acak 
beynelmilel yariılara Ş mali 
Afrika şampiyonu ufntile ir 
frak edecekti. 

Ba~lan~ıçtan beş yüz 
metre i!eride müsabi.k ta· 
kımlardan birinin kaptanı 

ımsızın leva" kuf edi-yor. Rakıp 
yüı.ücü!er bundan bilistifade 

y. 1·111 kazanmak iç!n deı · 
ha. nıüsu"i vaz~yetten f.l~· 

nlac kl&.rı yerde dur.uya:· 

lar. 

Ne var, ne oluyor? 
diy ~ so~u)iorlarr Kaptan gü· 
ne~ tet: s · rı nden h~stalnn
nuştı ~. Buna rağme11 tekrar 

b r sıraya ctzi'erek yarışn 

ba;i1ıyoı lar. Fakat kaplalHn 

teş ınmüsü daha i!eri git
me•ine mt:oni o'uyor ve ta
kımı kazana.mı}or. Yüzme 
mesafe ·inin nihayetine birin· 

ci gelen öteki takım, bu ıeki!de 

kaunılmı~ bir zaferi reJ 
ediyor. Ve Bon ıehrine me· 
ınJt;ketin en iyi ekipi lİn 

ıitmesi için ge~ecek hafta 
tekrar yarışılmaıını teklif 

ediyor. 

Bir boks Maçı 
Profeıiyonel bokıö ler· 

den Ferd Bretonel ile Yules 
Alverel Pariade 15 ra· 
vunluk bir maç yapıyorlardı. 

Yufeı Alverel kazandığı 
mütaadJit gaiibiyetlerle sık· 
lelin in en iyi boksörü ol· 
muıtu. Bretonel yegane 
rakıbi o!arak kalmı~tı. 

13 üncü ravuntta Alvere· 
lin iki gözleri birden ka-
' panmııtı. Bretouneltn ring 
izerinde sallanan rakıbini 

mağlup idebilmeıi için yal-
:im: itmesi kafi gelecekti. 

Val<tnki goug ça!dı ve 
son ra vunt baıladı. Bretoncl 
•asınınm kollarına vurduğu 
•afif yumruklarla devreyi 
idare etti ve bu suretle Al
yerel'in mühlik vaziyetinden 
ilstifade etmedi, Aha!i bu 
ilicenabana hareketi · çok 

alkııladı. 

Fut bol Maçındaki 
Sportmenlik 

1912 senesinde Franıa 

futbol ıampiyonası icra edi· 
Myordu. 

Cannes ıehrinde U. S. F. 
kulübile karıılaıan Helve· 
ligul kulübu karıılatdılar. 
Maç berabere bitti. 

Turnor usulde yapıliıdı 
için müıabaka uzatıldı. U. 
S. F. takımının merkez mü
haciml maçta tehlikeli ıuretle 
yaralandı. Sahadan dııa· 
ri çıktı. Bu karıı taraf için 
bir avantaj idi. O vakıt ra
kıp takım kaptanı oyunu 
durdurdu: 

- Biz böyle kazanmak 
iıtemeyiz. Gelecek Pazar 
maçı tekrarlayalım, dedi. 
Teklif kabul edildi ve gele· 

Unkapanında bil' htç yü

zOnden polis merkez!ne se•k 
ve hlllsort(U ellerine ke
lepçe Yurular.ek nezaretha· 
neye atıldım. Rinlarnna 
öfkelenen Polfs efendiler 
üstcli:ı: bayıllncaya kadRr 
dn dö•düler. 

Bunun herine kabahat· 
1 •rini örtmek için ıt1eyhim· 
d~ bir de zabit T.aRkMı ya· 
J1arak meve..ten Adliyeye 
1ıötürdüler. 

Üçüncü iıt otak hekimi 
ınaııunıiyelimi anladığuıdan 
beni urbest baraktı. 
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Bir kariimiz aiyor ki 
Dün Mehmet Adnan Ef. 

isminde bir genç matbaa-

mıza gelerek başına gelen 

bir atlama. hadisesini eöyle 
anlatmııtır: 

"Naııılsa tramTaydan atla

dım. Polis memurları bir 

lira ce:rayi nakdi almak için 

teni karakola götürmek 
istediler. 

Ben hüviyetimi vermek 

iltedlm,kabul etmediler. Ht
lifı kanun bir harekette 

bulunduğumu ben de biliye· 

rum. Fakat hüviyetimi teshil 

Keyfiyetin makamab al
desine iblağ ve ilanını rica 
ederim.Unkapanı Hara4çıKa· 

ra Mehmet mahalleıi 
Bos'an sokak No. 29 etmek dururken karakola 

Veysel ıevkedilmeği aldım almıyor. 

·;~k ·:ı~i~. i;;. ·!l~~~~~~ii~~·. · 1.· ·E~.k~k· .Li~~~i· 
yapo n takım kazandı. 

l(oşucunun Mertliği mezunları 
1924 seneılnde Pariste 

bir Kros müsabakası yapı· 

lıyor. Müsabakanın nihaye-

tine 12 kilometre kalan iki 
koıucu t'n baıta ve bera
bere olmak üzere birinei 

geliyorlardı: Her ikisinin de 
artık nihayete vardıkları bir 

sırada takip ettikleri yol iki 
ye ayrıldı. 

B:r taneıi sola saptı, ha!· 
buki bu yol kendisini hedef· 
ten uzoklaıtıracaktı. O zaman 
asıl yola sapan diğeri ha· 

tırdı : 

- Hey ! hey ! buradan 

gel. 

Bu mertliğine mükafat 
olarak müsabaka sonunda 

mağlup oldu. 

Yere Düşen Kılıcı iade 
Eden Eskrimör 
Fransız dokuzuncu ko!· 

ordusunun kılınç ıampiyo· 

nası nihayete eriyordu. Mü· 
ıabıklar, şampiyonu tayin 
edt.cek final maçında idiler. 

Her iki taraf mfüavi va· 
ılyette Eıkrim yaparlarken 
111ilsabıklardan birin;n gü
ıel bir hamlesi dilerln'n 
kılıcın yere dütürdü. 

Bu suretle ıampiyonluğu 
kazanmak için güzel bir fır
sat gelmiıtJ. Fakat elinde 
kılıcını tutan müsabıkın ye· 
re iğilerek rakıbinin düıen 

kılıcını aldığı ve sahibine 
uzattığı görüldü. Ayni za· 
manda mert ıiportmenln se
si ititildi. 

- Haydi, oyuna baıla· 

yalım! 

Futbol maçları tafsi· 
latı radyodan verilecek 

Ankaka14(A.A.) - Ana
dolu Ajansı dünkü lrtanbul 
•e Ankara futbol ma~1arı 
hakkında aldığı mufassal 
ilEahatı, ıaat 20 de Ankara, 
21 de lıtanuul radyoları 
her tarafa neıretmlılerdir. 

20 Mart tarihindeki Ga· 
lataaaray-Fenerbahçe maçı 

tafsilatı futbolun mütehaa· 
ııslarıne yazdırılarak saat 

21 de İstanbu! radyosu va· 
ııtaıile neırettirilecektfr. 
Spor meraklıları bundan 

sonra her cuma ıDnü An
kara, lıtanbul ve lzmlrln 
muhtelif ıpor hadiselerini 
ayni ıaatte lıtanbul radyo
aından dlnleyebilirl er. 

latanbul Erkek lisesi me· 
zunları dün saat 14 temek

tebin konferans salonunda 
kongrelerinin ikinci celıeal· 

ni aktetmiılerdlr. Bu celse· 
de cemiyetin esaı nizamııa· 

meıi tetkik edilerek umu;ni 
heyet tarafından kabul olun· 
muıtur. 

Ba.lehu idare ve mu· 
r:akaba heyetleri ile haysiyet 

divanı azalerı seçilm·ılerdir. 
intihap neticesinde Şevket, 
Hayrı, Kemal, Osman Nuri, 

Ali, Sadık, Emin Beyler idare 

heyeti; Ze:ki, Ce1al, ŞükrüBey· 
ler münakale heyeti; Abidin 

Mlthat, Tnrık Halit, S ... m'i 
Beyier de haysiyet divanı 

i~in ayrılmıılardır. 

Dünkü celse çok heye

canla ve çok kalabalık ol· 
muıtur. 

--
tasfiye ediliyor 

Eski kiürit ılrkati hesa

batının tufiyesina devam 

edilmektedir. Ht:sabnt Ta

hir Kevkep beyin rlya!e

tiııda bir iki zkt tf\rafından 

tasfiye edilmektedir. 

-·-
Bir tedfin 

Evvelki akıam Vefat 

ıeden Hukuk Fakült?si mü· 

deuislerinden Yusuf Ziya 

8. fe. inin refikai muhte· 

remeleri H. ef. dün Merkez 

ef. kabristanındaki aileme· 

zarhğına defnedtlmiıtir. Bii· 

tin aileye beyanı taziyet 
eyleriz. 

-·-
Teşekkür 

Maarif Vekaletinin mü· 
nasip gördüğü şehri (10) lira 
tahnit ücretimi iki ı;enelik 

meccani çalıımadan ıonra 

kanuni bir yolunu bularak 
ıenenfn dokuz ayına mah· 
••• olmak üzere 'ate!yedekt 
t.r aylık mesaime b'r mec
Uıl umumi azasının bir gün
lük yevmiyesi derecesinde 
(7.8) lira gibi bir kıymet 

takdir buyuran ICUufkar ve 
takd:rkir Meclısi umumi· 
mise al~en teıekkür etme· 
yl bir vicdan borcu bilirim. 

Kütahya: Dervif Pr. 
mektebinde muallim 

ve tahnitçi 
N. Aydın 
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• YENİ NEŞ!}YA T: 

fi Küçük hikayeler 
koHeksiyonu 

Rt:simli Ay matbaası ta
rafından neşrolunan bu hi
kaye mecmuasının.dörtüncü 
sayısı intişar etmistir. 

Mahmut Yesari, Feı idun, 
Osman Cemal, Salih Zt ki, 
İnci Serap, Eedia Vasıf ha
mın ve beylerin güzel h:ka
yelerile lbnerrefik Ahmet 
Nuri beyin bir piyesi ve Ke
malettin Şükrü Lcy:n de bir 
t .. rihi tefrika ı vard:r. 

Karil e rimize b:!hc:.:;sa 
tavsiye eder·z. 

TİYATRO SiNEMA 

Üsküdar 

Hale sinemasında 

Balkan Haydutları 
Müme~si!i Rot Larok 

Programlarımız. Cumartesi 

Çarşamba deği~ir 

Her gün gündüz 3 tc gece!eıi 
9 da Cı...ma günleri 2 de 

4 te gec.e 9 da. 

Falih ~ İ;;-me·m~luiun-
dan: 

Hamza, Halil Mu ra, 
efendilerle Zülfiye hanımın 
fay;an mutasarrıf o?dukları 
vefadc Daıulh~dis mahal!e
r.inc!c Medrese sokuğrnda 

(6) numara ile murcı.kkam 
vasi eşcarı ınüsmire ve gay
ri müsmireli Bahçe derunun
da iki sofa on iki eda ve 
dört he(a ve bir mutbağı 

muhtevi bir bap hanenin 
izaleiıuyu zımnında satıl· 

ması takarrür ~ettiğinden ve 
Nisanın (20} yirminci Pazar
tesi günü saat (15) on b<:'şte 
aleni arttırması icra k ılına

cağından talip olanların 

kıymeti muhammenesi olan 
(3500) üç hin beş yüz lirr.
nın y~zde onu nisbetinde pey 
akçesile 39-1393 numarayı 

müııtashiben müracaat eyle
meleri ilan o!unul'. 
~--------_,._~~------

Ey up icrasından - Ya· 
r.i efendinin saraf Ali efen· 
diden alacağı olan meba
li~in temini istif ası zımnın
da Karagümrükte Helvacı 

sokağında cedit 25 ;ı uma· 

rah mutasanf olduğu yedi 
oda, bir mutfak, vaı;i hah· 
çe maa kuyu, 1500 lira kıy· 
meli muhammeneli bir bap 
hanenin bilmüzaycde tarihi 
ilandan itibaren bir mah 
zarfında yani 15-4-931 çar· 
şamba günü saat 15 te sa~ 
tılacağmdan, talip olanla
rm yüzde on pey akçesini 
müstahsHen Eyup icrasına 
muracaatlaı ı. ilan olunur. 

&ll~ı~ er; ~ 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocl.ll't• 

farın dahi!i (iç) hastalLlc· 
Inrını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

l
yolunda 118 numaralı bu·ı 
suıi kabinettinde tedavi 
eder. 

1clefon ıstantuı: ::?.9~ 

Z~D 

- *' ·-Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 

Cihan külüplı.anesi üstfı nde 

Per§embe günleri sabahtan 
öğleye kadar meccanen 

9 #i -~ 

YARIN 

Oksürenlere :KATRAN HAKKI EKREM 

tedbirli 

olduQumu e6yleylm mi ? 

B~ ağrısına karşı en müe~lr devanın 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
kikat yaptım. Neticede Aspirin BAYER 
de karar kıldım. 
Size temin ederim ki, nerem alrırsa. 
ağrısın. brujka tedbire bWf vurmafa 
hacet kalmadan "ASPiRiN •• 00f'I'\ o 
ağrrnın derhal önüne geçer. 
Onun sizdeki ağrıları da ayna suretle 
şifayap edeceği muhakkaktır. 

~:WAAJJ ~a 

OSMANLI ~= 

BANKASI 

Sermaydsi 10,000,000 
:ngiliz lirası 

İ)r\'1 lJ. ACE~fAUOf 

Telefo 1: İst.ınb:ı. 1 ! l :3 

BEYOÜLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat \'C poliça mukabillııJ~ 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile ava lslar,puliça ve iskon-

t~;~~ktye Cüm huri yetinin b:tş!ıcı 1 
şehirlerine v~ meınaliki ecncbiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 

\·e telgraf emirnameleri irsaıatı. 
(1 lesabı cari)küşadı, senedat v~ 

kıymetli eşya muhaf::ızası, .kup.mı 

alısilatı, Türkiye'ye ve meınalık i 

ecnebiyeye keşide edilen po:içı
ların tesviye5i, borsa muamelfü 
icrası, akçe l~y'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muaıneiatı, kasa 
icarı. 

TE* ı.rm-.:=maw ı • • 
Çocuk hasta nesi ı.u.lak, bo._az, 

buru • mütehassıs: 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak ı 

Te'efon B. O. 2496 
_,, M il EK!tWMW' ":W .. mlıil 

--~------------w-• BMUi!llSmnıp:ı:;mt! ptp:m=:ll' 

Çocuk hastallklıır ı mütehassısı ~ 

Dr. Semiramis Ekrem H. 

iM 

;JSD•::mI'.*MAE ;a aseg+sw . 

Haydar Rıfai beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lil 
Miras meseleleri Bir » 
Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaph :?nesinde .................. 
Dr. A KUTİEL 
Cilt, freııği, Dclso!,uk1'ı;fı1 ve adeııı i 
iktid:ır ımıaı•c:,e,eiektirik tedavilıanesi 

l<araköy Börekçi fırım sır:ı.smda N. 34 

Saadet istihbarat odası 
Evlcne•:eklerle ere varacakların 

saa<letine ç,ılışır ve her günkü i lıtı-
yacatım ehyen tedarik eder ve her 
nevi mu:ımeıat ve t:ıhriri müracaatını 
denıhte v~ kabul eder. Beyler 8-9, 1-2 
f lanıınhr: 12-1 Sultan Ahınette 

tramvay tevakkuf mahalli karşı· 
sıııda Şefta li sok.;ık 26 

- ,~_ ., 
~-

PEl~~I'EV 

PUDRALARI 
En pahah pudralerdan 

daha güzel, en güzel pud

ralardan daha ucuzdur. 
Müntehe,J kokularda ve 
muhtelif renklerde. 

Her yerde arayır.az. 

mw:XC'J!! YENİ ROMAN ~~ 

RAŞİT VECİHİ BEYİN 1 
Fedakar Doğan 

romanı J 
Yakında çıkıyor. 

- İKBAL KÜTÜPiiAN[Sİ 

----~-------------------istanbul 4 üncü icra ıııemer-

lıığundan: 

ÇakrnakçılarJa büyük yeııi ha
nda 37 No. da mu:..im iken el· 
yenn ikaınetgillıı ıneçiıul bul tınan 
Ag-op Scroeııyaıı efendiye: 

Agop Taınhurac;yaıı efendiye 

borcunuzda;ı dolayı mahcuz bulu
nan 46 kalemden mürekkep \'e 
büyük yeni lıan.denıniııda 58 !'\o. 
lu ardiyede talıtı teınlıire alman 
eşyayı Tüccari}cııiz21 - Mart-931 
Tarihine müsadıf Cumartesi günü 
saat lO dan itibaren açık artırırnı 
surctilc mahallinde bılıııüzayedc 

satılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere tarafııııza i l ıinen teh
liğ olunur. 

İstanbul 4 üncü İcra memur
! uğun Jaıı: 

Bir alacağııı temini ist;fafası 

zımımnda mukaddeme talıtı lıacze 

alınan Çakmakçılarda büyük yeni 
handa ikinci katta 58 No. lu oua
da mevcut yazıhane, kasa, dikiş 

makineleri mağaza rafları ve müs
tamel elbise ve ıııuş:ı.mba ve lam
ba kumaş m~sa sandalya, yazı
takımı ve saire eşya açık artırın't 

ile satı şa çıkarılacağından talip 
olanların 21 - Mart - 931 Tarihine 
ınüsadif Cumartesi günü ondan 
itibaren mahallinde memuruna 
111üraca1tları ilfın olunur. 

lfilMDAR ;İAffE VAPURLARi' 

Millet vapuru 
M!~t Pazar 

gi\nü akşam aaat 18de Sirkeci 
ı-ıhtımdan hareketle~Zongul · 
dak, İnebolu, Ayancık,Sinop 
Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene Rize, Ma
pa vri ve Hopa) ya azimet ve 
avdt:Ue ayni iskelelerb(Vak
~ıkebir, Görele ve Ünye : 
iske:elerine uğrıyacaki:ır. 
Müracaat m3.halli: İst :ın bul, 
Meymenet hanı altm:hki ya-

t:::ne .. :1~i~ !sta .ı'ıul 
1 

Qall-m:l-mlBI ___ _ 

1 SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru Pazar 

15 Mart 
akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zorıg1\ldak, İne· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Gireson, Vakfıkebir, Po
lathane, Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat içi:-ı Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığına müracaat. il 

Telefon lst. 2134 1 
s•E 4 JMi+ifW* W''*rn-~ 

İstanbul dördüncü icra 
memurluğundan: Madam 
Anayısın müteveffa Ünik 
Yağhkçıyan efendiye izafe
ten varislerindeki alacağının 
temini için l::orç!unun haciz 
olunan Beyoğlu Hüseyinağa 
mahallesinin Ananik soka· 
ğında kain eski 9, yeni 10 nu· 
m.ualı ev!n dörtte bir his
sesi ihalesi yapılmak üze· 
re otuz gün müddetle 

müzayedeye vazo lunarak 
üç yüz lirada talibi t!hte
sinde oiup bu kerre yüzde 
heş zamle ve on bei gün 
müddetle iha!ei kat'iyye mil· 
zayedesine vazolunmuştur. 

Hududu madam Parte1emi 
Madrita Kropsi ve yol ile 
m~hdut 139 ar§ın terbiinde 
araziden 100 arşın lerbiinde 
arsa üzerine elektrik terti~ 

batı muciz yarım kal'gir 
olarak bina olup müte
bak ısı bahçedir. Evsaf ve 
ve müştemdatı zemini top
rak bir bodrum zemini mer
mer bir antr~ malta taşlık 
üzerinde b:r oda bir kiler 1: ir 
hela zemini malta clöşeli 

mut: ak dei ununda bir kcyu 
ve bir sarnıç, birinci katta 
bir küçük sofo üzerinde bi
risinde yükii bulunan iki 
oda bir he'a, ikinci kat
ta ~ahnişli bir salon bir oda 
biı' hela, üçüne ü katta tir 
sofa lJiri sofadan bölme 
iki oda, birinde iki yüklük 
vardır. Derununda hissdar
la:·dan madam Vıktoriya ve 
Marionga oturmaktadırlar, 

İftirasına t(llip olanlar ve daha 
z iyade öğrenmek isteyenler 
kıymeti muhamminesi o~an 
a'tı bin seksen beı liradan 
hisseye musip miktarın yüz· 
de onu nisbetinde pey ak
çesini ve 3.40··6075 dosya 
numarasile lstanbul dördün· 
cü icra memurluğuna müra
caat etmeleri ve 6-4-931 
tarihinde saat 14· 16 yaka
dar birinci ihalesi yapılacağı 
ilan olunur. 

15 Mart 

·t; t>.zı ~ ~I: ~İttf{İ Füı tJ~ 
\ u ! ~· ~ l)f "' . • 

Efsanevi ve cazibi ruh gözlere malikiy~t 

HASAN SÜRMESİ 
btimali ile kabildir. Gözlere şifa, hayat, nur ve mukave· 
mctsuz bir letafet v.:rir.Sihir ve füsun ilka eder. Kirpikleri 
uzatır, lftkviye eder. Nebatatta.1 müstahzer ohıp her kadın 
için el:edi bir ihtiyaçtır. 

20 kııru~tur. Hasan ceza depocu. 
~W:it:*' #94* 2 iff?f7$iff&~-'Sill 

Kuvvetsiz , Zayıf, kansız, Sinirli oianlara ~tt:~· 
11

; 

~~;,~~~~~r;t~.~~~;,~~e~~~;::,'. ı ~ 
günden güne artar \ e bü~yeleri kuvetleşi r1 ~·~'.' 

Bütün ceza depolarile eczahane- 1 1(.'}1 
t • 1-

lcrde mevcuttur. ~ 

1 Umumi vekili: K. NEÇY AN 
Is< nbul Cermany Han 

.m:-·zeaq~m•m•m:IBllRSll•ım•Iİl!l-m•ıııaı••· 
o@oo(@? ·@oo@o~@oo@e'•@oo(@)of)o@~0@:ı"(@oo@o0@oo@oeı@ce@oo~ 

~ UGUR EVİ ~ ! NURi - DANİYAL ~ 
,,~ Bilcümle D.:vair ve müessesatı resmiye ve hususi· 
@; ı " yede, Mali, dari, hukuki i~leri, E mlak sahip~erini.1 
@ emlaklerini idare etmek, İfraz, f ercığ, İntikal, İkraz. 
8 i ® stikraz, Alım ve satım ve her nevi muanıe~e takibini 

4 deruhte ederler. ıı 
3 1\.:efoıı Be;o-ıu 4515 Gaı .. ta, Eski gi~rıllt Cc(ded Uğur i'an No. 2 

~@@00@o~•~@<>~@o~~o~~@~~o@eo@o·~~0'®)a a 

Bilecil< Rakisı 
Türkiyenin en meşhur ve mergup 

ralızsıdır 

İt1tanbul dörciüncü İcra 
ınemurluğunda ı~ : Tamamınü 

on dört bin lira kıymet tak
dir edilen ·çarşıkapıda Hü
seyin Ağa ely~vm mo '.la 
fenarı mahallesinin Medrese 
çıkmazında ve C ami soka
ğında 2,2 mükerrer 4,4 mü
kerrer cedit 3,4,6 eski 2,4 
yeni 4,6,3,4,3,5,2 Nunıara

larJa mürakkam kayden iki 
bap hane (Medrese ç k
mazındaki haneler on bin 
lira ve cami sokr ğında-

ki hane dörtbin lira kıymeti 
muhamenclidir.) 18 Nısan 

931 tarihine müsadif cumar• 
tesi günü saat on üç bcçuk· 
tan on altıya kadar (13,30-16) 
açlk arttırma i:e satıkcaktır. 
Takdir cdi!en kıymeti buldu
ğu halde en ziyade arttı

ranm üzerinde bırakıla

caktır. Arttırmay.:\ ittirak 
için yüzde yed i teıminat 

alınır. Hakları Tapu sicilliy:e 
sabit olmayan İpotek ala· 
caklılariyle diğer a 1 iı.kadar· 

lann ve irt ;fak hakkı sahip· 
lerinin bu haklarını ve hu· 
~usiyle faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ila.-ı tari
hinden itibaren yirmi gün 

içinde evrakı müsbiteleriy
le bil:lirme!eri !uzımdır. 

Aksi takdirde hak!arı Ta· 
pu sicilli'.e sabit o!mıyanlar 

satış bedelinin paylaşmasın

dan hariç kalırlar. Mütera· 
kım vergi Belediye resimle-
ri ve Evkaf icrası mü,teri· 
ye aittir. Alakadarların ic · 
ra ve iflas kanunun 119-
uncu maddesine göre tevfi· 
ki hareket etmeleri ve da
ha ~ziyade malumat almak 
istiyenlerin 930/281 doaya 
numaraaile İstanbui Dördün 
;>ü icra memurluğuna mü· 
racat etmeleri ilan o!unur. 

l Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

1 ~""'= Doktor 

Agop Essaya 
Langa cami sokak r-J 
19 Her gün hastalar' t 
kabul ve tedavi ede 

TAKV~ 
Mart 
15 

Pazar 

1931 ıBr' 
Sab .. h 6, 121 ;\k , ıı ıt• ı İ 
Öğle 12,23 Yut<ıı • 

fk lııı!I 15,4+ fın ı;Al<~6,ıı 
Mcs'u müdür v~ ln~ji 

Barhcınettın ft 


