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Nasıl Mağlup Olurlar? 
Ben mağlup etmediğim 

bir düşmanla uyuşamam. 
Bu sözü tarihte kimin 

söylediğini biliyormusunuz? 
Ben bilmiyorum... Herhal
de bunu galibiyet ve zafer-
lerile meıhur bir Fatih, me
sela lskenderi Kebir, Fatih 
Sultan Mehmt yahut Napo · 
leon gibileri •öylemiıtir. 

Esasen aklıma gelen bu 
cümlenin rtarihte mevcut 
olup olmadığından haberim 
yok. Eğer bu sözün ıunun 
veya bunun ağzından çık· 

mııtır diye tarihte kayde· 
dilmemiıse; o halde bu büyük 
sözü bilmiyorum neden bu 
söz bana pek kuvvetli geli· 
yor - ben ıöyliyorum. 

Hanım Efendiler siz de 
böyle söyleyiniz ve böyle 
yapınız. Ben bir erkek dü§· 
manıyım. 

Fakat ~sizden imkansız 
bir ıey isteyecek kadar 
mutaasaip bir lider değilim. 

Erkeklerle uyuımak yani 
onlarla sükun ve rahat içe· 
riıinde yaıamak isterseniz 
evvela onları mağlup ediniz 
mağlQp olmuı bir düımanla 
uyutmak sizin için çok daha 
karlıdır. 

Erkekle yapılan mücadele 
nasıl yapılır onları mağlup 

etmek için nasıl silahlar kul
lanılır. Bugün biraz bunlar· 
dan bahsedelim. 

Burada erkekler tarafın-
dan ititilmeni:::in imkanı 
olmadığı için yüksek sesle 
söyleyebiliriz ki. Erkeği 

mağlup etmeğe uğraıırken 

mantıki, makul olmağa ça· 
lıımamalıyız. Onlar kadını 
zaif ve kendi ,himayelerine 
muhtaç bir vaziyette zannet· 
tikçe ve bir oey' e aklı er· 
mez telakki ettikçe magliip 

olurlar. 
Kadın hakkını, hakla 

değil hile ile elde eder. Er
kek makul ve mantıklı ka
dını sevmez, kendinin kıy· 
metini anlayacak kusurları· 
nı görecek yüksek seviyeli 
kadının karıısında erkek 
asabi, müstehzi ve hiddet· 
lidir. 

Bunun için erkeği mağ
lü p etmek isteyen kadın 

evvela zel-caamı, bu zekayı 
rnklamak için kullanacak
tır. Bunun için eksr:rimizin 
kocalarımMz bir şey' e aklı 
ermez telakki eder ya. 

Erkek zekası bir ço· 
cuk zel·ası glbi iptidaidir. 

Onu kandırmak en sersem 
bir kadın için bile itten de· 
ğildir. 

Frkekler her nedense 
mağrurdurlar, onların hep
si kendisine ıu ve ya bu 
meziyeti tevehhüm eder. 
Bunu bilen her kadın çok 
ileri ye varmamak şartile 
erkeğin kendinde tevehhCım 
ettiği meziyetin hayranı 
gözükmelidir. 

Herkes kendi kusurunu 
bilir. Tabii erkekler de kendi 
kusurlarım ve en zaif nok· 
talarının ne olduğunu bilir
ler. Erkeği avuçları içine 
alıp ona her istediği ıey'i 
yaptırmağa ahteden kadın 
evvela - tabii ifrata var
madan • erkeğin bu kusur· 
larını birer meziyet gibi 
medhetmeli ve zaif nokta
larını hiç farketmemft gibi 
davranmalıdır. 

inat gostermek ile erke
ğin inadı kırılmaz. Onun 
ıçın erke~i bir kenarda 
kendi kendine inat etmeğe 
bırakmalı ve onun inatla 
istediği ıeyin aksiı ıe lakayt 
bulunmalıdır. 

Kavga etmek doğru 

değildir. Erkeğin sesi 
kadının sesinden daha kuv
vetli ve yüksektir. 

Erkeği mağlup etmek 
için bir kadın sahte iki yüz
lü, ıaburlu riyakar, ve sessiz 
ve lakayt olmalıdır. 

Kadın ancak güler yüzle 
alçak sesle erkeği mağiup 
eder. 

Sorunuz (ben mağlup et· 
mediğim düımanla uyu§a· 
mam olsun}. 

Malum ya bu kadın mü
cadeleleridir. Tatlılıkla ya· 
pılır. Fakat (Veyi o mağl· 
?uplara.} 

Hakiki bir kadın ancak 
sulhtan sonra ditlerlni, tır· 
naklarını meydana çıkaran 
kadındır. 

Bunu hepimiz pek iyi bi· 
lirJz ya ••. 

(Bitti) 
nı:::•. 1 1 1. ·=-- ••••• 1 ••••••• ' ... 

12 bin Tonluk 
Zarar 

Bu sene Karadeniz 
Fırtınalarının neticesi 

Bu sene Karadenizdeki 
fırtınalar bir çok gemilerin, 
kınaya oturmalarına, hasar· 
zede olmalarına sebebiyet 
verdi .. Y aptıgımız tahkikata 
nazaran, milli vapur zayıa· 
tımız (12) hin tona yakındır. 

ŞEHİR 
Bele~iyede : 

Şarbon 
hastalığı var! 

Şehir hududu haricinde 
kesilen etlere dikkat. 

Kaçak ve hastalıklı hay
van keserek sattıklarından 

dolayı zaman zaman ağır 

cezalara çarpllrılan kasap· 
lar vardır. Bunlar daimi ıu· 
rette takip edildikleri için 
bir müddetten beri ıehlr hu· 
dudu haricinde kesilen etler 
ıehre sokularak satılmağa 
ba§lanmııtır. 

Bu etler, mezbaha resmi
ns, sair masraflara tabi ol
madığı için nispeten ucuzdur, 

Bu ucuz etleri almak için 
bir çok kimseler lıtanbuldan 
buralara kadar gidiyorlar. 
Belebiye bunu ehemmiyetle 
nazarı dikkate almııtır. 

Bu 11rada ıarhon hasta· 
lığından korkulduğu için 
oehir hubudu haricinde ke-
silen etlerin ıehre sokulma· 
maması için tedbirler alına
caktır. 

Lağımlar kapablıyor 
istanbulda, henüz kana· 

lizasyon tesisatı olmıyan 

yerlerde mecra ve dere 
ağızlarının temizlenmesine 
karar verilmittlr. 

Bundan baıka açıktaki 

lağımlarda örtülecekmif .. 
Şiılide timdi yapılmakta 

olan lağım terisatı bittikten 
sonra ite haılanacakmıf •. 

Bu hususta icap ederse 
diğer masraflardan tenzilat 
yapılacakmıı. 

Vilayette: 
İçtima 

Vilayet idare hey' eti dün 
Vali muavini Fazlı beyin ri· 
yaıetinde içtima etmittir. 
İçtimada defterdarlık, is· 
kan ve sair dairelere ait 
münaziünfth bazı meaeleler 
müzakere edilmiştir. 

Mutef enik; 
Terkos müdürü 
Müdür Ankarada ne 
işler yapıyor acaba ? 

Terkos tirketi müdürü 
Ankarada bulunmaktadır. 

Nafia vekaletiyle hali te· 
mastadır. Eğer, ıirketin im
tiyazı temdit edilirse, hü· 
kornetin bütün arzularını 

yerine getirecekmit··· 

Karagöz - Ey köylüler.. Ne somurtu· 
yoraunuz, derdiniz nedir ? 

Halk - Ah! K:.uagöz amca.. Ziraat 
bankasından aldığımız paraları ödiyemedik, 
emvalimfzin haczolmasından lrnrkuyoruz! •• 

Karagöz - Vay!. Beyfendi!.. Bu ne şa
tafat, bu ne ııklık. Y okıa haberimiz olma· 
dan mirasa mı kondun ? 

Tefeci - Yok Karagözüm. Ziraat banka
sından para alıyoruz. Köylülere faizle para 
veriyorum!. 

• 

HABERLERi 
Çok haklı bir 

şikayet 
Kartalda oturmak 

kabil değil 
Bakırköyünden sonra sıra 

Kartala geldi. Buradaki çi
mento fabrikas.. da Yakacık 
havalisinin temiz ve latif 
havasını zehirlemektedir . 

Bu kabil fabrikaların ha· 
calarına, çıkan dumanların 

teneffüsü iıkal ve sıhhati 
ihlal etmemesi için her 
memlekette bazı tertibat 
yapılmı§llr • Bu t~rtibat mu
cibince dumanlar yüksek 
tevettürlü elektrik cereyan
larının bulundu~u bir ci· 
hazdan geçirilerek muzır 

mevat tevkif olunur. Baca
dan safi dumau çıkar· 

Kartal fabrikası bunu 
yapmadığı gibi vukubulan 
ihta.rat ve tikayatı da na· 
zarı i

0

tibara almamaktadır. 
Yazın o havalinin oturul
maz bir hale geldiği, bazı 
günler Yakacıkta bu du· 
manların tesirile teneffüs 
edilememekte olduğu mü· 
teaddit taraflarda. söylen
mektedir. Sıhhati umumi
yeye taallük eden bu me
sele hakkında makamatı 

aidesinin nazarı dikkatini 
celbederız. 

v aeurcuların 
içtimai 

Vapurcular birliği dün 
topla nmııtır. 

Birlik dünkü içtimaında 
Ankaraya bir heyet gönder
meğe karar vermi§tir. 

Buna sebep ıudur: 
1 Bahri malzeme lstan· 

bulda satın alındığı takdirde 
gümrük resmi vermek li.
zlmdır. Vapurcuların iddia· 
sına göre başka yerlerde 
böyle bir resim mecburiyeti 
yoktur. 

2 - Marmara dahilinde 
iıleyen vapurlardan gümrük· 
lerce bundan evvel dahili 
beyanname alınırken, timdi 
hunun yerine manifesto ka
im olmu§tur. 

Gene Marmarada vapuru 
iıleyen vapurcular bunun 
muamelelerini müıkülleıtir· 
diğinl söyliyorlar. 

Dünkü içtimada Ankara
ya gönderilmeıi kararlaıtır~
lan vapurcuların murahhas
ları İktısat vekaletine bu hu· 
suslarda müracaat edecek· 
lerdir. 

Evkafta : 
Ayasofyada 

Park 
Ayasofya Camii 
Tamir Ediliyor 

Ayasofya camiinln dıı 

kısımlarının tamiri avlusu
nun mermerle döıenmesi 
ve etrafında park yapılmuı 
mukarrerdir. Bu itlerin görül
meıl için icap eden tahsisat 
gelmiıtir. Fakat Evkaf fen 
heyeti bu ip.lerfn emımeten 
yaptırılma.mı muvafık bul
duiu için, Evkaf müdtriyett 
umumlyesf Heyeti veklleye 
müracaat etmittir. Müsaade 
gelir geimez tıe baılanılacak
tır. 

• Adliyede 
iskambil kaçak-

çıları 
Şevki Efendi isminde 

birisiyle Artin'in kaçak is

kambil kağıtlarına Hilali 
ahmerin damgasını vura· 
rak piyasaya çıkardıklarını 
yazmıştık. 

Şevki ve Artin Efendiler 
tevkif edilmiı, damga ve 
kaçak kagıtları musadere 
olunmustur. 

İkinci Müstantiklik tah· 
kikata baolamııtır. 

Yakında mahkemeye 
verilecektir. 

bayat birhavadis 
Akıam gazetelerinin bi

rinde Tevkifhane ve hapis
hanenin taharri edlldi!i ve 
bu esnada çakı esrar bulun· 
duğu yazılmaktadır. Bu 

· meseleyi dün tahkik ettik, 
yeni bir ıey yoktur. Bu 
hadise de çok eskidir. 

Borsada 
Acaba 

kimlermiş? 
Un kaçakçıları tecziye 

edildi 
Borsadan, resim vermek

sizin harice un kaçakçılığı 
yapıldığını yazmııtık • Bu 
huıuata tahkikat yapılmağa. 
haılanmııtır. Tahkikat neti· 
cesinde kaçakçılardan bazı· 
ları teabit edilmtıttr. Bunlar 
hakkında, borsa meclisince 
ticaret odaları talimatname· 
sine tevfikan ihtar ve yüz 
liraya kadar cezayi nakti 
ve sair cezalar verilmiıtir. 

KUŞ :======~:1· •t' 

••••m:a:na- BAKIŞi 
Garabet meşhet·i 
Müsavi 
Belediye 

Filan, filan yerlerde sey· 
yar satıcı bulunmıyacak, 
der. emir verir, 

Bir de bakarsınız ki, ora· 
ları in'ldına arı kovanı gibi 
dolar. 

• Dilencilerle, mücadeleye 
giritir. Bir gün onları sarı 
otomobille Darül'acezeye 
yollar. 

Birde bakarsınızki ertesi 
günü eskisinden fazla di
lenci sokakları bürümüı ... 

lf-
Cuma günleri dükkanlar 

kapalı olacaktırya!.. Gene 
kapalıdır. Yalnız kundura 
boyacısı sandıklarını dııa· 
rıya, kaldınma dizmiıtir. 

Tütüncü paketlerini, ba
sacağınız yere iıtiflemiştir. 

Bakkal uf acık delikten alıt· 
verifini idare eder. 

Berber kepenklerin içinde 
traşını yapar ... 

• 
Tramvayların kapıları 

kapalı olacaktır der. 
Halbuki halk hevenk 

halinde sallanır. 
lf-

Sokağa tükürmek yasak· 
tır diye bir emir çıkanr. 

Eğer adımlarınızı hesapla 
atmazsanız, patinaj yapma· 
nız yüzde yüzdür. 

* Köıe baılarını kirletme-
yin demi§tir. Halbu ki her 
dıvar dibinden, gözlerimizi 
delecek gibi keskin bir a· 
monyak kokusu çıkar. 

* Otomobilleri ya vaı gitmeğe 
mecdur eder, nedense ıoförler 
yanıtan hazzederler. 

lf-
Eger yorulmıyacağınızı 

bilsem daha yazarım. Yoksa 
ben yazmaktan bıkmam hani· 

Benim asıl merak ettiğim 
ıey bu itlerin yapılması 
değil de belediyenin görme• 
mesidir. 

Yoksa görüyorda, görme· 
mezliğe mi geliyor dersiniz? 

Siz ne derseniz, ben, 
onu kabul edeceğim. / 

BÜRHANETTIN AL 
~· ' • • • ı.ı • .. ' • • • • • 1 • • • ' ' • • • • •• 

Maarifte: 
Sait Cemil B. 
Darülfünun müderri• 

muavinlerinden Sa it Ceoıtl 
Beyin müderrislile terfii 
hakkında Darülfünun mec
lisince verilen karar Dar al· 
fünun divanınca da tas di1' 
edilmiştir. 

Karagöz - Oğlum, hem DF.\rülfünun me· 
:zunusun niçin sokakları sürtüyorsun, bir tir· 
kete filan girsene?. 

1· J 
Karagöz - Ey !.. Meb'us namzeti Be 

d d 111•" 
- Bir firkete girdim Karagöz amca .• Fa· 

kat Türk olduğum için pek az maaı verdiler, 
geçinemedim çıktım. Tanıdığım bir büyük 
adam da yok ki tavsiye alayım! •• 

ler... Bütün bu halkın erdine, er 
bulacak ıizlersJniz !.. 
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~~ii~n ;::::::~~~ G J . Memlek~t habeı:teri 
--.; •• •- a Aclana: Trabzon : 

rde de hazır- Bir Hayvandan Trabzon' da 

ki b
•t • iki Vergi Kar ar ) tı • Yeni Adam • ıueteel Trabzon ve dvarmcla 

ı 
defterclarclan plı:lyet ediyor yeniden kar yatma1a bat-

D 
·habat her yerd b. d b 1 ve bir hayvandan iki tQrlll ia1111tbr. Şimdiye kadar e ır en aş a- verıl ahndıiını ileri -ru"· IR& havaların iyi pdlp yeniden 

yacak ve bitecek yor. ŞtklyeUn Pebebı ıudur : kar dGflDell fındık milatab· 
ANT AL y A Adana maliyeat nakliyede ıillerlnl dütlndlrmeie ~ 

, 15 (A.A.)- İı1tibap defterleri Antalya, El· çalııan hayvanlardan bena J 
mab ve Manavgatta tabk olunm'lflur. Diler kasalarda da atmıfbr. 
defterler tefuı beyeUne Yerllmlftlr. Bus&a vtllyetin laer l&)'llD hem de kazanç ver· Trabzon 
tarafında defterler temamea talik eJilmlt bulanaeakbr. pıl almıttar. Halbuki, bun-

MAN.SA 
larclan bir türll verst almak ı·hracah 

, 15 (A.A.)- Meb,u1&n mllbabat na alt defter· 
ler baaGn teftlt he,.etlne verllmlftir. icap eder • Bunu defterdar~ 

ANKARA, IS (A. A.)- Buna ve mOlhakatıncla, lsmır, fiklyet eden hayvan 1ablp. 
Konya, lliın. Alqehlr, Cihar.beyit, Çanakkale, Ezine, Ecea· lerfne defterdar beJ aJdır· 
L-t n___ d Ma Kıu-- Elb I mamııbr. Halba~-1, bir m6· 
Ull , UQM;&• a, raı, vıuun, latan kasa arında lntl· 
hap defterleri bir çok yerlerde de defterlerin teftlt beJet· kelleften iki nrıt alanamn 
lerlne Yerildlfl hakkında mal6mat felmlıUr. ve alanlar kanunıus hareket 

'4l « « etmiı olurlar • Eler b61le 

Ga 
• H llş B bir yolımluk yapıfm11 ise 

zı z ankası me•'uııerın ,ıddetıe ceza· 
• landınlmalan icap eder. 

İş bankasını teş- Şubelerini ço· Eakişehir 
rif ettiler ğalbyor Cinayeti 

Aakara, 11 (A.A)- Ret- Ankara, 15 (A.A.)- Ha· 
ılctlmhar Gasl Muatafa Ke- ber aldafu..ıza 16re, J, Ban· 
mal Hs. bu,en 1&at 17 de kau bu eene faaliJetlnl 
Ttlrld,. ı, bankaam lefl'lf leYlie karar nrmlfllr. Mem-
ederek bir llaçuk aaat ka· lebua lktl1&cb Ye ticari 
dar kalm .. lanhr. vaziyeti m61&lt o'an muh-

u T r.. telff malaallerlnde yenfClen 
JMlfCIJfll•1C1 • Y İ• on, on .,.. ıube açılma• 

Eakt,eblr itfaiye kuman· 
danı Hafa bey; ka)'lnblra· 
deri Ahmet efendiyi 6ld6r-
mittir • Bu dnayete bir 
aile meaeluinfn ıebeblyet 
Yerdltl 16ylenlyor. TabkJka. 
tın dikkate ıayan 1afahat· 
tan pçecell mevzubablıllr. 

Şubat •çtnde Trabzon' dan 
180.260 kilo iç fmdık 840 
klJo kınk iç fıMak, 2080 
kilo ince fındık, 16388 kilo 
çOrlk fç flnclak' ası kilo 
tombul fandak, 3190 kilo 
ceyiz içi, 376 kilo çQrilk ce
'riz içi t 279 380 JWDUrla t 

28, Z50 kilo fa111lya ihraç 
olunmuıtur • 

F ealıetliltli 
Ad,ıapazar Belediye 
intihabı Sarayı dev

letçe feshedildi 
Adapazar BeledJye inti

habı ıurayı de..letçe feab 
o'unmuıtur. Bu feibtn ıebe
bı lotlbabın yolufla cereyan 
etmecltfl hakkındaki flk&
yetlerdlr • 

1 idarehane 

3 

Tark tarihinde 

ANIHTILALI 
Etniki Eterya teşkilib -
Muharriri: Aril ~ 

-15-
latanbulda bir taraftan 

harp basarlaklannda bulu
nuluyor •• Ruı aeflrl de 
ihlllaflar 11a vam edip pder· 
ken, Çarlp (Katerlne) Din 
nlma,ııll ltlr harekeU lfl
dlldl: Harlı lmparatorlp 
Kınm berine Ye Terk hu· 
dutlanna yh elb bin alker 
MYkettırt,.orclu. Katerlae 
bu IGn,alere lltlnat ederek 
Kır1ma ııdecek ve orada 
( Kınm Kırallata ) tacını 
,.,.eceku. Çanp hafidi 
( Kostaatlal) tle ba 1eya· 
batte )'anma almak lltlJOf
•la. Klçak K.tantbata a.... 
tal.,. bu tua•wra mim 
olmuttu. Ltertne llaftdl 
olmak ...... la,llf., Fr
ve AftlturJ& lllftrlerbd 
alarak ( Genoa ) a littl. 
aokaldanta ... , ............. 
Her )'enle allatfanda. O ... 
rinde: •J.tqbala ka .... 
ylab o)• Ra111 harflerde 

.. 
,..ı.J, bafNı,.ı •JNftf.(1] 

te b• ......... ela Tatularla 
Rutlar ara1111cla ani hır 
mtlc:adele oldu. imparatoriçe 
( Kmm tacını) al1emecll. 

l 
oldufunu, Rualann harp ede
cek para11 olmadaj.nı Avu
lal'J'&DID b&tmcla Belçika 
lhttlll aalleıl oldutunu 
16yledi. Tlrklerln fırtat ..; 
ıeçmlfken lillhlaDıp hazar. 
lanmalaruu, clonanmalanm 
kuvvetlendlrmelerlnl ta vılye 
eW. [2] 

Yuaaf Paf& Yul1ett kay. 
rar aibl ~rindi. Tedarlklta 
ba ıladı • latanbul' dairi Rua 
ve AYIUlUl'Ja Mfil'lerl d ... 
hal Kanma alttder. Ttlrk· 
lerha haarhfmı \*içe Kate
rlna1a bdcltrdller. Katerlna 
Mflrlerlae Larptea ~kin•• 
lerlal elJlecll. Elçiler a YClet 
etUler. Llldn, eald talep. 
lel'IDA pne deftm edi,.or
larda. Ba .. alı de Ruqa'1a 
kapmı olan ltafdan heJI 
( Liaor J ~rbaCIJI t.UJorda. 
(Llpr) idam eddeeektl· Ara· 
da 18119 anlqam91DawJıklw 
oldu. Bir meclll aktecllWL 
s .... ,. Ruı elçltl de cata
nldL Neticede: R..- eeflrl 
(Polçakof) •• bq terclmanı 
(Blzan) blcLnlcla Y ecltkuleye 
hapla ecllldlPer. Tlrk ııma .. 

ld , lfl_ 1 tek&nlr etmJftlr. ryef lrff#CIİ i Şube açılacak yerlerin lılm· 
Manita, 15 (A.A)- Umu· lerl aynca bildlrllecekUr. 

mt vlllyet mecliıt me1aiıini y J 
b1Urml1tir • Viliyet l ütçeıi OgOS a vya 
1,112,372 lira olarak teabit Atina •efirini 

Bir Belçika 
şirketi 

Standart Oil ce
zaya çarpıldı 

Sadece: mClhlmmat u
barlannı tenaneJI Ye bir kal
yon, ve bir firkateyn Ye alt· 
11\11 top çekerle bir eok p
mf eri teftlt etti. Tepclllt la
yatetle Genona plen Avu• 

lannda bulanan hitan Ruı 
tOccar pmllerlnba nıthade
reel emri •erildi. 

Saclruam Yuauf pa 
de .. ,hallllam 1&raJa ,ıAp 
Abdtllbamldl enelden harp 
lrad.laı alclılar.[3] Ruı aeftri 

Ye tenin edtlmitUr. Azletti Motör yapacak 
Mecllal am· ım ı, yayak6y Belçdrah bir ılrket Ha· 

11ahı,.e11a1n Akbltara ,"'-mc· BeJarat, 11 (A.A.) - Yo- liçte mot6r fabrlkaa ,.p. 
b .... aoe•aY)'&DID Atbla ..ıtri mak 

,.., EIYaalor Ye Gll'ft na• Y...ırow. •le-ltlmlfUr. '1.a· lcln meıacaat etmtftlr. 
bt1elerlnin Utak kau-a M,. _.. M. Hıtatlc lafbl Bu tlilıet mdracaataMla 
rabtı hakkandakl teldlff ecldmltQr. l,aM, eefaritllie makine Ye motll' abalnuaı 
reddeadmıtur. • Boeaot #.7re• •flrl M. Stra- barl~t- setlrecetfbl bffcllr-

Maarif vekili lstanbula Jmııkl "oaun ~ •· mlfUr. 
bak HfirlenleD ............ M._11!!!!! ... !!!!!l!IP.l!P---· 

gelmiyor taJla ecl••mıftlr. 
Aakara, ıı < A·A > - L,.n Seıı·n· • 

Maar11 Emili Be,..,_dlDıa ır.. c~ 
a..lflnlercle latanbala ııde- Ankara' da 
c:etlne dair pseteWcle pkaa 
'-Yadlaler a11••sclar. 

Türkiye Norveç 
muahedesi 

Ankara, ıs, ( A.A. ) -
!.~1e de Noneç ar••-'• 
._.illet, ticaret. 19yrilefaln 

•alaecl..ı akdi ·~· ,.1ar1. 
lllbıde yapılaa mlsabrat 
~. Maalaede ,. •• 
~laaacaktır. 

Ankara (A.A) - Yepl 
lraa aeftrl Miras Ab7 
Sadak ban bu,ea ....... .._ 
plmlf, lltaqOltda lluk:i1e 
yekl)eU teplf at umum mll· 
dlr maavbd KacLıt Bey 
.e lraa aefueU erklnı tara• 
fmclan karp~•fbr· Sefir 
caaaplannı .. t llte Haerl· 
dye Vekili Teftik Kitti 
a.,.efendl kabul ....... 

Standart 011 kumpan· 
1aıı defterdarlık tarafından 
47 bla lira cesaya mah
k6111. edılmiftfr. , .. ~ .. ~ ,, .. 
.... WJQltt)aa.a ~ ...,.adir. -

ta. ... ,. iiiafllıa 1ı(e. 
aafettea HAia IColsa imal 

ta17a lmparatorlle de a6rlftG. 
Ba laa"8rler l.taabaltlald 

..... "-... 11~ .... ..._ .......... , ..... .... 
·~ ..re.r.a&mak ......... litaahılM•• ..,.,. 
lerlne bdcllrclll•. 

Sadruam Y111"Uf P.,. 
....... aeferlal ( AJD&h ka· 
•ak ) 1&r&)'Dla dayet etti. 
Seflrtn dottça fikrini ~
.. ........... hadtat boJUD& 
(elh altmıt bin) alk• •Yk _______ ,.a ... 
nablleceilal .... .. ..... 
eeflrl: - •Baa1ann nGmaJlt 

na,.U telle etmekte oldafu· 
na deri ltlrlJor. 

SaaaJI Maadtn IMankam 
......... • .... ...,.. b· .,..,.. ............ . 
cllr. 

( 1201 • 1788 ) atlblcce •JI 
prerealacle 1edlkaleye bl
dınl..,b. ( 4) 

Raa aeftrlnln bapeetllldl• 
il ..... ...,.patla· 

• A ..,. leflrı.tn .. .... ....... 
Zatea ._ ... 4eYletle .. rbe 
karar~..,.. ... 
Ru onhalan ee....ı ( Pot· 
••kin) la ......._ wrlldl 
Raılar lancleala doa•ma· 
aaı talarlü karar verdd.. 

Sa claaanma: Selm ka· 
pak oa del flrkate)'D iki yls 
plopeclea hretu. lm,ara· 
torlp Lterbae ltaltık donan· 
... _ bir 1a-- .,.......ak 
akdenlu ılndermele karar 
...ıt• {I] 1112 aenelblde 
oldutu ,abı ( Mora ) da ak· 
demz salalllerlnde Ye ada· 
lanla blyQk bir ll7aa çıkar
mak Wtıoıda. 

1 
bir çarpfla laeJu mar .... t 
bir bulk Yarda. 

Sapma pelerinle .ıa.11 

~~..._-(DeYUm var) 
111 C.dlt e 4 ı iL Cudet pa· 

fa .................. bp1e tttaH· 
11111 ..,.,.....,.. Bfs .,_. ..., tllt• 

tü.. Pabt ecnbl tarllıler Kater .... 
•Bluu JOI .. JUlll tak ıltrada 
Pdliilal ıaurıar. Arıda ela mmf• 
ilfllj bir •t nrcbt. 

latlne blru tll .......... 
mqtım. l.tan•alcla 1DD ... ........ ,.....,..,...... .... 
eul•t• Çaıwaf adeta w ............ ,... .. 

.. ,.. __ .. ,.,. .... dQ. 

... ,. Jlr6mltttlm. 
IC• f••ı Babailıcle balanca 
..._ ..... ıeldlı Yablr 
.... ,,. ...... net ........... ,., 

AM• leDClef .. Soküda 
rut ....... de at1uı jok 
~ elbıde1uıh ..... al 

Ba.taelnee• 
n .................... 

tepll -- bllu t, ,......._ ............. 
y ... .uı-.. .. ı ... 
_. .. , 

1M•ılldl• ki .... ~ -... ,.. ... ................ 
(Dnmı nr) 

A"11pa tarllalerlae .... Kate
rla ile AYUtarfa T .. klJeJI f8 •· 
retle tabi•• brar ......,lerdf . 

"lflü-.... pal_....,._ 
blttmdarı latlllap, ............ Rana 
lmparaterl11i11 ..... Ye Katw,._m .. fi... (K ... tllll) ......... leMI, 
.... ........ , 8eflnd" Mir J•tlk 
anall il A9llltlll'J'•J• ttrt. la tta bir 
IUlaa ..,.. Pr•lldar da tad1t· 
mü ............ ,, ............ 
Htlrl (lbrl) Jf blldltddK Oll al
tıllll ....... tılfdlft ,,..... .... fi •• 
............ Asilllftl• ...... 
ı.tl:Mı ....... ,......., 

111 CMdet c .f ı it. Cndıt Pa· ........... ., ... .., ......... 
... , allar• dair _.fad ki· 
.. lılr •••• nrdar. P• tarnaı ... tllrd.... tlhllala oa •ltnle 
........... (1la tlU bla) •crdea 
llaiılet•· Oae • :111 dldta oa sekl
llllCI .. ,_... Sadruamm hlfllı 

...tttlrl~ltlrk• (elU •ltllllf) • 
llYkedfldlll•f, ~ ...._ •..,..ı llJlec.llfnl taıde•. 

(laterlM) tarllll: Yla elH 1f itfa ............. ....,. . 
111 Tarllll llJMI u.11 Pata ı 

el ı m . 
iti Alm E._..ı e 1 ı 1.. 

1111 .... ,.,., •• ·-



Sahife 4 
&:il --

Sapsarı kar 
yağmış 

Görice mahvoldu 
Sırp Makedonyasmda 

ve Anıavuklukta dehşetli 

zelzeleler oluyor. 
Görice şehri zelzeleden 

harap olmuıtur. (2.200) 
ev kısmen yıkılmıı, kısmen 
hasarata uğramıştır. Hasa· 
rat milyonlarcadır. 

B zı yerlerde zelzeleyle 
berat er sapsarı renkte kar 

yağmıştır. 

Hapishanede 
• 
ısyan 

Joliet ,, İlinoisv 14 (A.A) 
- Hükfunet hapishanesinde 
mevkuf bulunan 1500 kiti 
öğle yemeğini yedikten son· 
ra, höcrelerine dönmek is· 
tememişler ve kapılara doğ
ru koımuş1ardır. Bunun Ü· 

zerine hapishanede mühim 
bir kargaıalık olmuştur. 

Çarçabuk vak'a mahalline 
çağırılan muhafız kuvvetler 
hapishaneyi kordon altına 
almıılar ve mitra~yözlerini 
silahsız bulunan asilerin Ü· 

zerine çrvirmişlerdir. Mev· 
kuflardan 5 kişi bir yüz· 
başının etrafını sarmışlar ve 
kendisini haylı hırpalamış· 
lardır. 

Fakat, yüzbaşının imda· 
dına kf şan muhafızlar tara· 
fından öldürülmüşlerdir. 60 
kadar asi mevkuf ta mut· 
hakta ve yemek koğuıunda 
bulunan eıyayı yarı yarıya 
tahrip etmiılerdir. Üzerle· 
rine açılan ateş üzerine 
bunlar biraz sonra rahat 
durmağa mecbur olmuşlar· 
dır. Mevkuflardan 43 ünün 
ellerine kelepçe vurulmuştur. 
Bu kargaşalık esnasında mu-
hafızlardan bir kişi yara· 
lanmu ve a silerden ikisi a· 

ğtr olmak üzre 4 kişi ya
ralı düımüştür. Yaralılar· 
dan biri ölmüştür. 

Yağmurdan 
Doluya 

~(ulduk klan cemiye
tinin marifeti ve bir 
zencinin insanlığı 

Cansas Ciyt, 14 (A.A) -
T ~ksas hükumeti dahilinde 
Da.Has şehrinde tevkif edilen 
a mele fırkasına mensup iki 
amele serbes bırakılarak ha· 
pishaneden çıktıkları sırada 
"l:ukluk klan,, ismindeki 
gidi teşkilata mensup bir 
ta!um aza tarafından yolda 
yakalandıklan::ı ve kamçı 
ı!e öldüresiye dövülmü~lerdir 
Bir zenci bu iki ameleyi yarı 
öiü bir halde bu~muş ve 
c " ine götürerek kendilerine 
bakmıştır. 

Hindistan nüfusu 
ne kadardır? 

Del , 14 ( A.A ) - Ge
çen Şubatta yapılan nüfus 
ta hririnde n alınan neticede 
Hindistan imperatorluğunun 
bugünkü nüfusunun 3$5.5 
mi'yona yakın olduğunu gös· 
termiştir. 1921 de yapılan 
nüfus ta hririnde Hindistanın 
nüfusu takriben 319 milyon· 
<lan ibaret bulunmuştu. Şu 
hesaba göre, nüfus miktarı 
10 ee,1e içinde yüzde 10,2 
n isbetinde artmııtır. 

Amerikada bü
yük bir firar 

hadisesi 
COLUMBUS, 13.- Müt

tehidei Amerika hapishane 
gardiyanları bugün mühim 
bir firar hadisesirıin önüne 
geçmişlerdir. Mahpuslardan 
bir kısmı hapishanenin dir 
duvarını dinamitle atarak 
kaçmağa teıebbüs etmiş 

f ekat bu teıebbüsleri vak· 
tinde haber ahnmııtır. Te· 
ıebbüse ön ayak olanlar· 
dan beş kişi tiddetll nazaret 
altına alınmıılardır, 

La Havane, 13 - Meı
hur Principe kalesindeki 
siyasi mevkufların kaçmak 
için bir komplo hazırladıkları 
anlaıılmı~ ve sabah erken· 
den hapishaneden alınarak 
otomobillerle sahilin tenha 
bir noktasına götürülmüş 

ve orada bekleyen bir va· 
pura bindirilerek Pines ada 
sındaki hapishaneye naklo· 
lunmuşlardar. 

Amerikada iş
sizler çoğaldı 
Nev~York, 14 (A. A.) -

Muhaceret idaresi memur· 
larına 3 seneden az bir 
müddet parasız kaldıkları 

için kendi memleketlerine 
dönmek isteyen bütün ec· 
nebilere meccanen üçüncü 
sınıf bilet vermeleri zım· 

nında talimat gönderilmit· 
tir. 

Şicago haydutları 
Şkago: 13 - içki yasa· 

ğı kanununa riayeti temine 
memur ajanların bir çoğu 

dün gece Şicago zorba 
ve haydutlarının içtima 
yeri olan ve meşhur 

Aicapona tarafından işleti· 

len yer altı meyhanelerinden 
birini basmış ve yüz elli 
kadar haydudu cürmü meş· 
hut halinde yakalamış
lardır. 

Haydutlar çürmü meşhut 
delillerim ortadan kaldır· 

mak için meyhanede ne ka
dar §İşe varsa hepsini kır-
mıılardır. Ajanlar Alcapone 
ait bir demirkasanın kapısını· 

Oksyacetylene lambasile erite· 
rek çok mühim vesikalar 
dde etmişlerdir. 

Almanyada şiddetli 
kar fırtınası 

Berlin, 13 - Son yirmi 
saat zarfında Almanyada 
ve bilhassa Prüsyada hü
küm ~ ür e .~ şidde t' i k ar fır· 
tmab.rından dolayı hava 
seferleri muattal kalmı~ ve 
Berlin ile civr,r köyler ara· 
sındaki ~tobi'ıs!er i~leyeme
miştir. Tirenleı· bir kaç saat 
te~hhur ile gdmiftir. Maa
rnafih hatlar kardan temiz· 
lenmiş ve servısler yine inli· 
zamına girmiştir. Altı bin 
i~siz Berlin sokaklarındaki 
karı toplamakla meşguldür. 

Elli bin Şöf ör Polise 
Yardımcı 

Nevyork, 13-(A.A) Polis 
müdürlüğü Ne vyorktaki elli 
bin şöf örü geçen gün öldü
rülen Mis Gordon un katille
rının ızını bulmak için 
Polise yardıma davet etmiş· 
tir . Polis şöförlere kızın 

birer fotografisini dağıt· 
mııtır • 

YARIN 

Fransada 
Hükumetin karşılaştığı 

müşkülat 
Paris, 12- Fransanın si

yasi ufku yeniden karar· 
mağa baılıyor- Fransa 
-Garbi Afrika ve Fransa
Cenupi Amerika hava hat· 
larını iıleten şirketin serma· 
yeıini tedarik eden bankala
rın tatil- tediyatı hükumetin 
behemehal ele almağa mec
bur olacağı bir takım yeni 
meseleleri ortaya çıkarmış

tır- Bu meselenin en mü· 
himi Maliye nazırı Flandinin 
vaziyetidir. Flandın naza· 
rete gelmeden evvel hah· 
settiğinıiz hava nakliyat 
ıirketinin hukuk müıaviri 

idi. Ve bu ıirket öteden· 
beri hükumetten tahsiEat 
alıyordu. Flandinin bundan 
dolayi parlemento tahkikat 
komisyonu huzuruna çıka· 

rılmasının sosyalistler tara
fından talep olunacağı söy
leniyor. Diğer bir rivayete 
göre son heyeti vekile içti
maında nazırlardan bir kaçı 

Flandine istifa etmesini tavsiye 
etmişlerse de maliye nazırı 

bunu kabul etmmeiştir. Hükô.· 
metin bütçeyi çıkarmak için 
parlemento karşısma çıka· 
cağı şu sırada bu yüzden 
devrilmesine efkarı umumi· 
ye muhalif bulunmaktadır • 
Son dakika Nantes deki 
Bankue Des Pays douest 
bankasınm da tediyatmı 
tatil ettiği haber alınmıştır • 
Bu bankanın eyaletlerde 
bir çok şu beler i vardı . 

Türk-Macar 
(Birinci sayfadan devam) 

Dün bu meslektaşla gö· 
rüıtük dedi ki: 

" İki dost memleketin 
samimiyetini bu cemiyet 
ispat edecektir. Çok ümit 
ediyorum ki ragbet görece· 
ğiz. Bu sayede iki mem· 
leket her sahada istifade 
edecektir. Türkiyenin her 
tarafında şubeler de açmak 
kabil olduğu takdirde isti
fade o nispette geniıler. 

Macaristan'dakı Turan 
cemiyetinin reisi Fransu va 
Jozefti çok temenni ederim 
ki Büyük Gaz de bu cemi· 
yeti yüksek şahsiyetlerinin 
himayelerine almak lutfun
da bulunur. 

Madam önümüzdeki yaz 
tatilinde 100 Macar izcisinin 
İstanbula geleceğini de ha· 
her vermiştir. 

-·--
İntihap teftiş 

heyetinden 
Mebuslar ınlihabı kanu· 

nunun 12 inci maddesine 
tevhkan meb'us intihabı 
hey,eti tefti§iyesince tetkik 
ve usulen tahkik edilen 
müntehiplere ait defterler 
16-3-931 işbu pazartesi gü· 
nünden itibaren 15 gün a-
11lmak üzere icap eden 
yerlere talik edilmiştir. İn· 
tihap hakkını haiz olan va· 
tandaşlardan mezkur def· 
terler münderecatına itirazı 
olanların iıbu 15 gün zar
fmda İstanbulda belediye 
binasında içtima eden he· 
y'eti teftişiyeye pulsuz bir 
istid' a ile keyfiyeti bildir· 
meleri hususu ilan olunur. 

Tashih 
12 mart tarihli nüsha· 

mızdaki Şeyhülislam Zade 
Ahmet Muhtar beyin (İn· 
takı Hak) namındaki ese· 
rine ait ilanın Beyoğlu sa· 
tıf yeri ; (Mondial) kitap
hanesi olacağı yerde So
niyal olarak çRkmıştır. 

Rusya karşısında 
Dünyanın 

hareket siyaseti 
(Başmakaleden devam) 

edelim: Rus ihtilali, haugi 
gayeye gideceğini bilmediği 
icin devam ediyor, bir se· 
lamet fikri arıyor! Çünkü, 
ihtilali yapan Nihilist felse
fesi, bu gayeyi gösterme· 
mişti. Bunun için, evvela 
Çarın hal'ini isteyenlerin elin· 

de idi. Sonra, cümhuriyetçilerin 
eline geçti. Başka hirgün, sos
yalistlerin ellerinde görünü· 
yordu. Nihayet, komunistler· 
den selamet istedi. Bunlarda 
da bir ümit göremeyince, 
sistemsizliğe düştü . Bugün , 
bütün devlet sistemlerile 
karışık bir zihniyetin elinde 
bulunuyor. Fakat, bu zihni· 
yet te tabii hayati , ferdin 
ilca serbestisini temin ede
miyor. Halbuki, milli, kud· 
reti israf eden bu ihtilali 
gayesine erişmesi lazımdır . 

Bütün dünya, bu fikir 
güllesinin nasıl ve nerede 
patlayacağını düıünmek va· 
ziyetine geldi. Kendi mu· 
bilinde bir intiha bulamı
yan ve kitapta yazılı dev· 
let sistemlerini kabul ede
meyen Rus ihtilali, hudut 
ları haricinde ve bu günkü 
medeniyetin sistemleri fev· 
kında bir fikir aramak ih
tirası içinde çırpmmaktadır. 
Bu hareket, son tecrübe 
olacak, ya yıkılacak, ya 
dünyayı da kendisine karış· 
tıracaktır. Eğer, harekete 
geçemezse, tefessüh ede· 
cektir. Zira, ;nkilaptan ev· 
velki fikirleri israfla geçi· 
niyor ! 

Rus ihtilali, bu hamleyi 
bir iki defa tecl·übe etmiı· 
ti. Troçki, Kızılköprüyü al· 
mak için ihtilal ordusunu 
Lehistana hücum ettirmitti· 
Enverle Cemal Paoaların 
Hindistan maceraları, son 
Çin ihtilali, bütün dünya· 
daki komunist tahrikatı gi· 
bi sondajlar yapılmıştı. Bun
lar, medeniyetin ilmi karşı· 
sında eriyince, bütün' dünya· 
nın iktısadi teşkilatını boz· 
mak istiyen bir taarruz si· 

y11.seti takip olunmağa baş
landı. Bu siyaset, yeni bir 
sistem değildi. İnsanların 
temeddün ede ede terket" 
tikleri bazı iptidai ve gay
ri insani usüllere mür ..tcaat 
edilmiş, cihan piyasasında 

bır rekabet esası temin olun
muştu. 

Dumping ismını alan 
bu siyasetin mahiyetini izah 

edelim. Bugünkü dünyada fer· 
din serbestisi esastır. Bu fert, 

esirlik, angarya, hükumet 
hesabına çahşm;ık ve hissi, 
fikri ve keyfi ihtiyaçların· 

dan mahrumiyet gibi hak· 
sızhklardan kurtulmuştur. 

Dünyanın manivelası, insa· 
nın bu haklarını temin ede· 
cek bir haldedir. Moskva, 
insanlarıu bu haklarını ilga 
etmiş, Firavunların Benilsra, 
ili çalıştırdıkları gibi halkı 

çalıştırmağa başlnmıştır.Sonra, 

Bu saydan aldığı mahsulü 
de dünya piyasasma çıkar· 
mıştır. Bu mallarda el işi 
ve sermaye karı yoktur. 
Bunun için, dünyanın her 
memlekette ki mahsulünden 
ucuza malolmuştur. Şüphesiz, 
bu usülle bütün rakipleri ezer. 
Rusya ise, bitmeı; tükenmez 
bir ölke olduğu iç:n, bütün 
dünyaya tesir edebilecek 
bir haldedir. 

Bu hareketin gaye si, 
dünyanın her memleketin· 

16 Mart 71"' 
LE2! 

Ankara Yekpareliği 
Teessüs Etti 

(Birinci sayfadan devam) ı 
beyan etmesi üzerine, uy· 
durmadan ibaret olduğu 
anlaşılmıştır. H. fırkası listesi 
henüz heyeti tef tişiyeye ve
rilmemiştir. Liste müntehibi 
sani intihabatını müteakip 
heyeti teftişiyeye verilecek 
ve ondan sonra gazetelerde 
neşredilecektir. 

Ankara (Yarın) - Halk 
fırkaıı müntebibi sanilerinin 
mahalle muhtarların..:lan yap· 
mağa karar vermiştir. 

Bu suretle çıkacak meb
usların Halk fırkasına men
sup olacağı gayet tabiidir. 

Müstakil meb'us nam· 
zetliğine isimlerini koyanlar 
beyhude V3kit zayi ediyor· 
ve boş bir ümide kapıhyor 
lar demektir. 

Ankara, 15 
Mebtus namzetleri ilan 

edilirken Gazi Hz., fırka 

umumi reisi sıfatıyla, yeni 
meclisin yapacağı itleri izah 
edeceklerdir. Reylerin fırka 
namzetlerine verilmesini tek· 
lif edecek beyannameye mer• 
but ikinci bir zeyilde, fırka 
meb'uslarının hangi işleri 
yapıp yapmıyacakJarı izah 
edilecektir .• 

Yeni meclis toplandığı 
gün, ismet paşa hükumeti, 
istifanamesini Reisfcümhur 
Hazret!erine takdim edecek 
yeni kabine tekrar İsmet pı· 
ıanın riyasetinde teıekkül 
eyliyecektir. Vekiller arsın· 
da tebeddül olup olmıyacafı 
o zaman belli olacaktır. 

Yeni hükumet, te~ekkü· 
lünden bir hafta sonra mec· 
liste proğramını okuyacaktır· 
Bu yeni proğramın daha 
evvel fırka g!ubunda uzun 
uzadıya müzakere edilmesi 
muhtemeldir. 

16 Mart şehitleri Baş Papas asker 
( birinci sayfadan devam) 
yalistlerin, en imperyalisti 
İngiliz ordusunun namert 
bir bölüğü, müdafaasız bir 
Türk karakolunu uykuday
ken basmıştı. Memetçikleri
mizin kanı Britanya süngü
lerini kızartmıştı .. 

Biz ne o kaıamızla l: ı
zaran düşman süngülerini 
unuttuk, ne de Memetçik
lerimizin hatırası bir an 
hatırımızdan çıkardık .. 

Bu gün imperyalizme 
karşı Dumlupmarda olduğu 
kadar yekpareyiz.! •• 

Bu gün 16 Mart şehit· 
)erimizin ihtifalini yapıyoruz. 
Bu ihtifal en aziz ihtifal. 
lerimizden biridir. Vatan· 
daılar .. 

İhtifal programının taf
silatı iç sahifeltrimizd~dir. 
~ . ====-s 

deki mahsullerin fiyatlarını 
bozmak maliyet fiyatından 
aşağıya düşürmek, mustah· 

silleri zararlara sokmak ve neti· 
cede de demokrasi rejimi aley· 
hine umumi bir ihti1al çı· 
kartmaktır. Rusya ise, bu 
Dumping siyasetinden kazan· 
dığı pa:.alarla büyük bir 
askeri sanayi tesis etmekte, 
ordusunu makineleştirmek· 
tedir. 

Çünkü, Dumping'ten çı· 
kacak ihtilal günü de ha-
harekete gelecek ve dün
yadaki nihai macerasına 
başlayacaktır. 

Niçin? Dünyaya ne ge· 
tiriyor? 

Hiç! Yalnız, nihistlik! 
Bu günkü medeniyet, bu 

siyaset karşısmda hareketsiz 
kalamazdı. Ya bugünkü me· 
deniyetin yıkılmasına razı 
olmak veya bu Rus cinne
tine bir nihayet vermek 
lazımdı. Fransa, bu hare· 
katın başına geçti. Ameri· 
ka da işe karıştı. Son Ro· 
ma itilafında ise bir hareket 
planı yapılcı. 

Şimdi, Almanya ve 
Türkiye' den mae da, bü· 
tün oünya Rusya ihtilali 
aleyhine bir cephe almış. 

tır. C!han, kendi kendine 
gayesini bulamayan bu ih· 
tilale bir gc.ye bulmak, bu 
ihtilali tabiileştirmek vazifesi 
karşısında bulunuyor. Bu 
vazife, en nihayet bir harp· 
le ifa edilecektir. 

Dünyanın siyasi ufku 
kararmış, harp alihesi gö· 
rünmeğe başlamıştır. 

Türkiye ile Almanyanın 
bu badiredeki vaziyetlerini 
baıka bir makale de tetkik 
edeceğiz. 

Naci ISMAIL 

kacakçılığı mı 
yapıyor? 

(Birinci sayfadan devam) 

Bir muharririmizi Fener 
başpapaılığına gönderdik. 

Muharririmizin kraldaıı 

ziyade kral taraftarı olan 
haf papaslık mensuplarından 
aldığı cevap ıudur. 

- F otyos Efendile gö· 
rüşmek mümkün değildir. 

Belki telefonla görüşmek 
kabil olur diye telefoııtı 
açtık. Alınan cevap gene 
buna yakındır. 

Telefo.:ıda bize cevap 
veren her kimse bu st' 
f.er de F otyoı efendiniıı 

baş papaslıkta bulunmadı· 
ğını söyledi. 

Arkasından süratle de 
telefonu kapadı. Fener bat 
papaslığı devletin resmi ka' 
nunlarına karıı tecavüz et• 
mitı diye ortaya bir iddia 
atılırken, herhalde başpa• 

paslık buna cevap verme~ 
mecburiyetindedir. Halbuk1 

bu yapılmamııtır. 
Bir çok i§ler de sarilı 

olmıyan baıpapaslığın Türlı 
kanunlarına karıı teca viiı 
c ttiği iddiası karıısında sarılı 
olması !iı.zımge!ir. 

Türk - Sovyet 
( 1 inci sahifed1;:n devattf) 
Bey. Moskovada Sovyet f-ll.' 

riciye Komiseri M. Litviuof 
Cenaplarına şu telgrafııa' 
meyi göndermişlerdir· 

16 Mart 1921 tarihill' 
de Moskovada aktedilefl 

Türk • Sovyet dostluk ıııj: 
ahedesinin onuncu Y1 

J., ., M M b til ~şll aonumu mu.1ase e e ıJ 

alilerine sadikane dostluğıı"1 
teyit etmekle bahtiyarı~: 
Dost milletlerin Sovyet h 
kumetinin mütemadi g3 1d· 
retlerile kendilerine mu1'" 
der olan saadet ve ref 3}1~ 
nail olmalarını temenni ed f' 

rim Türkiye ile Sovyetist J°ııı 
yal;st Cümhurlyetleıi ittiha :ııı 

birbirine bağlıyan ve bet li 
memleket için seınere 

d ,t· 
neticeler vermit olan ~)'e 
luğun muhafaza ve tak"' i• 
si için pek samimi teıne" 
lerimi arzeylerim.,, 

-- l Müessif bir irtihtJ 
dl " asıfl' 

Sabık a iye rueı rl 
d d. t i aı1'e an, ıvanı emy z .. te' 
baı müıa virliğinden ınu t· 
kail İhsan Bey irtihal e e 
miştir. Kederdlde aile•i" 
beyanı taziyet ederiz· 



SENE: 2 --, __ _ 

Hatıratını yazan: Naci /SMAİL 

vlat, bu saçları Peşti kah ta büyüttüm 
llşir' de beyazlattım.Peşti kahta atım tü
tim iş görürdü.Burada dile kuvvet ver-
ik, cok gördük, çok söyledik, nihayet 

' saçları beyazlattık. 
-24-

Büt(in vaziyeti anlamış· 

. iranın cenubunda kuv
l bir türk teıkilatı vardı. 
lardan istifade etmek 

ltrıdı. Yalnız, Buıirde hü· 
illet teşkilatını bilmiyor· 

• Aka, lranın bu mühim 
ael~sini izah ederken: 
- Buıirin Hanı vardır 

>ordu. Fakat, hanın emri 
ilarda geçer tumen de· 

Siz, ne 
a söyleyiniz. 

istenen iz, 
Ben yo· 

u gösteririm. 
En dofru yol da bu idi. 

l'le bir galyanı keyle 
~tikten sonra: 

- Şimdi, beni dinle A· 
• dedim bana, on katır, 
llfit adam lazım. Son· 
hunlara ıöz geçirecek bir 
lda isterim. Yalnız, bizim 
erikalı olduğumuzu ve 

fru iti aevdiglmizi bil· 
hılniz! 
~kanın, methiyelerini ge· 
orum: 

...... Bu büyük ittir. Bu a· 
ları ben bu lamam. Ônce 

görünüz. 
lıu cevap, hancının iş 

bir adam olduğunu 
fiyordu. Ôyle ya hane: 

"ltlec:len hanın emrini al· 
an bir ıey yapmak doğ-
olnıazdı. Belki de kabil 
ildi. Yalnız hanlar ile 
l aörüıülür, naııl anla-

.. , N • lhayet bu memle· 
~ itler nasıl dönerdi ? 

iılnı kamber bu lisan· il , 
•nlayan bir kürttü. 

- lınıinlz.i ıöyleyiniz, 
.. ,•tnı .. 8 goıteririm. ura· 
ı'1 neler geçtı,:ne lngilizler 
\kılanlar, Amerikalılar gör· 

ita. 

~ht.,llt, bu saçları Petti· 
) la büyüttüm, Buıir'de 
ta:lattını 

ltPeıli·kflb'ta atım, tü· 
'-~ lll it gördü. Bura dadile 
~ -.,~ 11erdik. Çok gördük 
aıt'~Yledik, çok ihtiyar· 

liauf len bir ıeı geldi. 
b Beli aka! 

t s:••nıı kaldırınca, beyaz 
ı,1t l>aianın lkafeıile kar· 

"' ~-· Eh papaianın Usa· 
lll •dar geçen bu sözlerde 

it 1t.6"• bulunabilirdi. An~ 
-.. rit içime çökmüttil. 

it, h inle, Aka, dedim! 

tıa .. :a naııl doıt oluruz? 
'ee lezecefiz, kuyu· 
~ ~iız, bu memleke· 

! ta dökeçeiiz. bimiz, 

~~ 
(l heni inceden bir 

~td~. Sözüne bir nete 

~;:-- l>eaen ..._,,t e, hana karun 
le b~r haberimiz yok. Biz 
• he) 

1 
çayları tazeleye· 'u e. 

''la: k lr 
1 'ıoıı i, anın altı yağ 
lfti. ; Alinin püıeri ı6y· 

' ~ aı denizinin kapı· 
de ~tlt ••rayının hah· 
~»ı)~lf. At~f pereıtler, 
'6aı •çnııılar, on bin .... .,.il ateıl rakmıı-

Bu yer, bir ıırdır, amma! 
Ben bilir gibiyim. Siz, franın 
eıki kitaplarında okumuş 
olmahsmız. Nafile, bulamaz· 
sınız. Bu lıte, molla Alinin 
parmağı olmayınca olmaz! 

Kamber ağa, sapıtmıştı, 

değil mi? İyi ki böylelerle 
konuımaamı bilenlet'dcndim. 
Dinlemesem, darılacaktı. ls
tanbulda geç• . .m bir vak'a 
aklıma geliyordu. 

Bir tabie, lrnnda harbiye 
mektebi var mı, ıormuıtum. 

- - Bin harbiye mektebi 
var, demesin mi ? 

Gülmekten katılmış, ta· 
bi de on ıene darKın kal
mıştı. Dinlemeğe mahkum· 
dum ! (Devamı var) 

Posta~a 
Köylerde posta 

kutusu 
Poıta umum müdüriyeti 

bir çok mektupların kaybol
duğu hakkında §ikayetler 
aldığından tedbir almak 

mecburiyetinde kalmııtır. 
Bunun için Ankara ve 

baıka yerlerde köy posta 
kutuları bulunacaktır. Köy 
muhtarları gelerek bu kutu· 
lardan k6ylerine ait olan 
mektupları alacakla.rdar. 

Mahkemelerde: 
15 sene değil 

bir sene 
Galata da Doğru yolda 

Mehmet isminde bir arka
datını vuran Trabzonlu Ce
lalin davasana dün Ajırçe
za mahkemesinde bakılmıt· 
tır. Her iki tarafta vak'a· 
nın sebebini gizlemiılerdir. 
Müddeiumumilik cerhiu katil 
kastına makrun o!duğunu 
ıöyliyerek Celalin 15 ıene 
afır hapıe konmasını ıöyle 
mittir. 

Ancak Celilin, Mahmedi 

öldürecek vasıtalara malik 
iken öldürmemesi ve ıöyle
nilmiyen sebebin itte müda· 
f aayı nefı bulunduğu kanaa· 
tini veı diğinden maznun bir 
sene iki aya mahkiim edll-

mittir. 

Tehditle imza 
Ölümle tehdit etmek 

ıureUle Mihael lstamata 
ıenel imzalatan Salamon 
Arukanın da vaaıına dQn 

bakılmııtır. 
Ancak tebligat icrası için 

rouhame talik edihniıtfr. 
•• 

Tabakla goz 
patlatan 

Kocaeli vapurunda bir 

tabakla hamal Bahrinin gö
zünü patlatan hamal lbrahim 
dün mahkeme eınaıında afır 
ceza riyaseti tarafından tev· 

kif ettlrllmittir. 
Davasına 24 martta ha· 

kılacaktır, 

l 7 MART - SALI 1931 
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Sı~~ıyede: 
Eczacıların 

Cuma tatili 

16 MARTı-

Şehir meclisi azaları 
hak veriyorlar 

Nöbet dolayisi!e cuma 
günleri eczııhanelerini açık 

bulunduran eczacılardan 
belediyece ruhsatiye resmi 
alınacağını yazmııtık. 

Ruhsatiye resminin gayri 
nizami olarak tahsil edil

mesinin doğru oJmıyayağını 

nazarı dikkata alan eczacı· 

lar cuma t&tili yapmak 
üzere kendi aralarında bir 

karar ittihaz etmfı1er ve 
keyfiyeti vilayet maklimına 
btldirmi~lndir. 

Halkın hayat ve mema· 

tile tiddetle ali.kadar o1an 
bu me•ele Vilayet makamı· 

nın ademi salahiyetine bina· 

en Vilayette tetkik edilmi· 
yerek berayi tetkik Şehir 
meclisine gönderilmiıtir. 

Şehir Meclisi ilk toplan· 
tısında bu mühim me•eleyi 

tetkik ederek bir karara rap· 

tedecektir. Şehir Mecliıı 
e zalarından bazı zeval bu 
huıuıta demltlerd~r ki: 

- Bu meselede eczacı· 

lar bakladır. Bu it ancak ec · 

zacılardan ruhsatiye resmi 

alınmamakla halledilebilir. 
Çünkü hiç kimse dükkanını 
açmağa cebredilemez. 

Poliste: 
Bir carih 

Eyüplü Aliyi yaraladı 
Kel Murat isminde bir 

ıabıkali Fy6plG Aliyi ba
tından yaralamıf, kaçaken 
yakalanmııtır. 

İntihar 
Denize atılan adam 
Riza isminde biri Oıküdar 

iskeleıinden kendisini deni· 

ze atmıııada kurtanlmııtır . 
lntihann sebebi zarurettir • 

Vali konağı 
soygunu 

Niıantaıında ki V a l i 
konağına girerek bir konıol 

saati ve daha bir çok eıya 
çalan hır11zın kim oldufu 

hali anlaıılamamııtır. Polis 

bulduğu ibazı mühinı izler 
üzerinde taharrivatına de· 

vam etmektedir. Hırsızın 
yakında yakalanacafı anla· 
ıılmaktadır. 

Hırsız kız 
Çiçekçi Luiz isminde bir 

kız Pera Palaı otelinde mi· 

safir bulunan M. Şimit'in 
paltosunu ~almıf sa da bir 

müddet ıor: ra yakalanmııtır. 

Kavga etmişler 
Langa meyhanesinde ra

kı için Şayo ve Kirkor i• 

minde iki kardeı kavga 

etmiılerdir. Bu esnada ka· 

dehle Ktrkoıun baıı yara· 

lanmııtır. 

Şarkınblık 
San yerde Haaeyin ~ 

minde bir demirci rakı içe
rek sarkıntılık yaptığından 
yakalanmııtır, 

Şehitleri ihtifali 
proğramı 

1 - 16 Mart ıehitleri 
ihtifali merasimi 16 Mart 
931 pazar gür.Ü saat 14,Sde 
Eyyupla ıehitlikte yapıla 
caktır. 

2 - Bu merasim C. H. 
Fırkası fstanbul merkezi 
tarafından tertip 
edilir. 

3 - Merasime 
ed ecek olan a r. 

A - Davetliler 
tafsil edilmiştir.) 

B- Kıt'alar 
C - Mektepliler 
D - Halk 

ve icra 

tıtirak 

4 - Merasim geçidine İf· 
t'rak edeceklerın sırası ve 
isimleri 

A- Halıcıo~lu 

Lisesi muzikası 

Askeri 

B - Hn!ıcıoğlu Lisesinden 
bir böliik 

C- Halıcıoğlundan istıh· 
kam kıt'asından bir bölük 

Ç- Bir Polis takımı 

E - Eyyup Orta mek· 
tehi talebesinden bir bölük 

5 - lıbu kıt' anın yer· 
lerini tanzim ve irae mera· 
ıimln intizam ve mükemme· 
liyetini temine C. H. Fırka· 
ıı Fatih kazası reiti ile, po
lis idaresinden, Merkez ku· 
mandal'.llığmdan ve Şehre· 
manetinden tayin olunacak 
birer zattan mürekkep he· 
yeti memurdur. Fatih kaza· 
ıı reisi merasimden evvel 
bu heyeti toplıyarak mera· 
aim günü Eyyupte yapılacak 
itleri tespit edecektir. 

6 - Merasimin ıureU 

fcraıı: 

T oplanıı saat on dört 
buçukta Şehitlikte ikmal 
edilmiı olacaktır. 

B - Merasim Müfti Ef. 
tarafından Şehitlerin ruhuna 
fatiha ittihafı baılıyacaktır. 

C - Müteakiben C. H. 
fırkasından, Halk namına 

ıehlr Meclisinden ve genç· 
lifi temsilen Darülfünun ta· 
lebeainden bir zat tarafından 
Birer hitabe irat idilecektir. 

Ç - Hitabelerden sonra 
muzika matem havaıı ça· 
lar. 

D - Matem havasını mü· 
teaklp bir zabit kumanda
S1nda Halıcıoğlu Askeri Lt
ıeıi talebesinden bir manga 
manevra fipngi ile ilç defa 
havaya ateı eder . 

E - Bundan sonra du 
ruf ııraıile kı'tat geçit res· 
mi yapar ve Eyyup iskelesi 
dvarında daiılarak yerle· 
rJne avdet ederler. 

F - Geçit reıminden ıon· 
ra meraılm hitam bulur. 

7 - Kolordu kuman· 
danhlı Belediye C. H. fır· 
kaıı ve Tiirkocağı ıehitle· 
re çelenk koyarlar. Ayrıca 

arzu eden müe11esat ve le· 
ıekkilller de çelenk koyabi· 
lirler • 

8 - Gazeteler merasim 
Gününden evvel programı 
neır, merasim gilnü de bi
rinci sahifelerinde bir kıı· 
mını ıiyah bir çerçeve içinde 
bu güne alt neıriyata tahılı 
ederler, 

9 - Programın tatbika· 
tma vuıill için bütün all· 
k adarlara C. H. Farkaaı la-

Almanya-Fransa· 
futbol maçı 

Dün Pariste yapılan bu macın • 
neticesini henüz öğrenemedik. 
Almanların zaferi bekleniyor 

Harbı umumidenbcri fut· 
bolcla ilk Alman-Fransız te· 
masını temin eden beynel· 
milel müsabaka, dün Paris· 
te Stade Colomhe' de icra 
edilmiıtlr. 

Son dakikaya kadar bu 
maçın neticesini bildiren 
haber gelmemiıtir. Netice 
hakkında Avrupa gazetele
rinde serdedilen umumi 
tahminata nazaran Alman 
takımının galebesi daha 
kuvvetlidir. 

Çünkü Almanlar, bu maç 
ıçin mükemmel surette ha· 
zırlanmıılardır. Alman feda· 
raıyonu, haftalarca evve· 
linden b6t6n memleket 
futboliıtlerinden 32 GOzide· 
yi bir araya toplayarak ııkı 
bir nezaret albnda çalııtır-

mııtır. 

tanbul merkezi tarafından 
tebliğat yapılır • 

10 - Bu merasime ait 
masraflar Fırka merkezince 

temin edilir. 
11 - Ayni günde öğle 

~akli Eyyup camiinde Şehitler 
için bir mevlüt okutturulur. 

Bunu Fırkanın Eyyup Na
hiyesi riyaseti temin ve tan· 
zim eder. 

12 - Merasim günü ıaat 
13,40 da Köprüde Haliç iıke· 
leıi nden hususi bir vapur 
davetlileri ve halkı alacak 
ve Eyyup iskelesine bıraka· 
caktır. Ayni vapur mera· 
simden sonra davetlileri 
tekrar köprüye getirecektir. 

13 - Davetliler ve halk 
için kıyafet ıerbeıtir. 

Davetliler 
1 - lştanbulda bulunan 

meb'uılar 
2- Vilayet (Memurin rü

esası ve Şehir umumi mec· 
liıi) 

3- Kolordu (erkanı, üme-
ra ve zabitan) 

4 - Adliye erkam 
5- Darülfüuun 
6- Maliyeye merbut ıua· 

bat erkanı (Defterdarbk, 
Rüsumat, Tapu, Emlak.) 

7 -Maarif erkini (Emanet 
Yükıek mektep müdürleri, 
Vekalet mQfettiıJeri. Liıe 
m6dürleri.) 

8 - Posta ve telgraf 
Baımüdürlüğü. 

9 - lıtanbul Ticaret mü· 

Fransızlar buna mukabil 
Almanya maçında milli for· 

mayı giyecekleri aon devre
ye kadar kat'iyetle tayin 
edememiılerdir. 

Bu itibarla Almanların 
zaferi daha akle yakın gel· 
mektedir. Ancak Fransız· 

milli takır.mnın kendi top· 
ragında oynamak ve bü· 
yük bir seyirci kitlesinin 
lehte tezahüratına nail 
oimak gibi kuvvei mane 
viye ve oyun üzerinde 

müeessir bulunan avantanj· 
lara malik olması maç ne· 

ticeıtni kendisine teveccüh 
ettirecefi kuvvette görül· 
mektedir. Neticeyi ve maç 
laf ıilltını karJlerimize bil· 
direceğiz. 

dürleri ( Ticareti bahriye, 
SanayJ ve Maadin, lstanbul 
Ticaret müdürü ve mura· 
kabe heyeti.) 

10 - Vekalete merbut 
Mülkiye heyeti teftişiyesi ve 
jandarma mıntaka müfettit· 
liği 

11 - Müfti ve Müesse· 
satı dinf yP, müdürlüğü 

12 - Belediye (Erkanı, 

Belediye müdürleri) 
13 - Evkaf müdürlüğü 

14 - C. H. Fırkası Vili· 
yet, Kaza ve Ocak Heyetleri. 

15 - Müıkiraı, Tütün 
inhisar idareleri, Seyrisefain 
ve Milli Bankalar erkanı 

16 - Türk ocağı 
17 - Hilaliahmer Cemi· 

yeti'. 
18 - Himayei etf al 
19 - Tayyare 
20 - Maarif 

" 
" 
" 

21 - Muatlimler birliii. 
22 - Matbuat Cemiyeti. 
23 - Türkiye harp ma· 

lüllerl Cemiyeti. 
24 - İdman cemiyeti itti· 

fakı. 

25 - Baro. 
26 - Etıbba odaıı . 
27 - Ticaret odası. 
28 - Borsalar. 
29 - Liman ıtrketi, Şir-

keti Hayriye ve Haliç firketi 
30 - Kadınlar Bir i (İ. 
31 - Esnaf cemiyetleri. 
32 - İstanbul vilayetin· 

ce musaddak hayır cemiyet· 
lerilc m esleki, içtim~i cemi· 
yeller. 
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TİYATRO SiNEMA 

Üsküdar 

Hale sinemasında 

Balkan Haydutları 
Mümessili Rot Larok 

Programlarımız Cumartesi 

Çarıamba değişir 

Her gün gündüz 3 t!! geceleri 
9 da Cuma günleri 2 de 

4 te gece 9 da. ___ _,_ :ıa ™ 

DEYİN İLMUHABERi 

Ucuz fiatla satarım 
Müddet bitiyor. Asmaaltı 
camh han No. 14 EKREM 

Tel. İstanbul: 3305. 
~ ++ &H;ewse•;w 

TA ViLZADE V APURLARl 
AYVALIK - iZMİR POSTASI 

~ v~p~r~ ~!.! .. 
F,-~- tesi 17 de Sir· 

keciden hareketle Gelibolu. 
Çanakkale. Ayvalık ve İz· 
mire azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. 
Y oJcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefön İst:2210 --Çocuk hastanesi ku :lak, boğaz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 #·-------, Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep soka'.< 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir » 

Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaphanesinde 

Zayi 
2712 numaralı tek bey· 

gir arabamın pilakasını zayi 
ettim yenisini alacağımdan 
zayiin hükmü yoktur. 

Artin Oğlu Ardaş .... 
OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

İST AN BUL ACENTALIÔl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 

ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Mesabı cari)küşadı, senedat ve 

kıymetli eşya muhafazası, kupon1 

ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
Jarın tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muam eıatı, kasa 
icarı. 

1 Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder·ı 

YARIN 

-1 
1 

Kuvvetsiz, Zayıf, kansız, Sinirli olanlara~~ 
[ ff OMM(l 'in HEMA TOGENE'ini ,..__ 

alırlarsa büyük istifade görürler1 iştah 
günden güne artar ıve bünyeleri kuvetleşir 

Bütün ecza depolarile eczahane· 
lerde mevcuttur. 

Umu~i vekili: K. NEÇY AN 
Istanbul Cermany Han ....................................... 

Limon çiçeklerinden mustahzer 
90 derece bir eseri san'attır. 

Fra_nsanı_n JAN MARİ farinası. İngilterenin Ankitsonu Almanyanın 
4711 1 ne ıse liasan kolonyası da Türkiyenin layemut bir harikai 
san'atıdır. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde Mestıaı 
rv: l~ayran kalmamak mümkün değildir Hastalara şifa ve sinirlere 

sukunct verir. Baş ağrısı baygınlık çar_pıntı zamanlarında bir hayat 
arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet için yeganedir. Hasan ecza deposu büyük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

o@)oo@oo@)oo@)oo@)oe<@)oo@Go@)o.~@)'°®oe@oo@)oo@)o0@oo@)oo~ 

@ UGUR EVi ~ 
® NURi - DANİYAL @ 
~ B· ı ·· 1 D · i0 

.. ı cum e evaır ve müessesatı resmiye ve hususi· 

ı 
yede, Mali, İdari, hukuki işleri, Emlak sahiplerinin ~ 
~~laklerini idare etmek, İ'iraz, Ferağ, İntikal, ikraz, <f> 
lstıkraz, Alım ve -satım ve her nevi muamele takibini ~ 

~ deruhte ederler. @ 
g Telefon Beyo_ lu 4515 Galata, Eski gürr.rük Caddesi Uğur Han No. 2 ~ 
~o@)&o@)ef)@)c.o@)c.o@)oo@)oo@)oc@)oo@oo@)oo@)oo@)&.o@)oo@)o;ı@o ~ 

Büyük tayyare ıır:-
• 

pıyangosu 

Üçüncü keşide 1 lNisan 
1931 dedir. ""--.-.-...: -·-----------Beyoçlu dördüncü sulh 

hukuk dairesinden: 
Tere kesine mahkemece 

vaziyet olunan müteveffa 
ısak Gabay efendiye ait 
olarak Galatada Kurşunlu 
handa 7 numarada Eltel
gira fo matbaasında mevcut 
el iie işler bir adet tabı 

makinesi ile Musevi lisanın· 
da hurufat ve saire tefer-
ruat açık arttırma suretiyle 
18·3-931 Çarşamba saat 16 
da satılacağından talip olan-
ların mezkur gün ve sa· 
atte mahallinde hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 

İstanbul Yedinci İcra 
Memurluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya çev

rilmesi mukarrer maa teferruat 
bir adet harman makinesi 

ilk müzayedede kıymeti muha· 
mmenesine bulmadığından 
ikinci müzayedesine karar 
verilmit olduğundan talip 
olanların yevmü müzayede 
olan 26 • 3 · 1931 tarihinde 
saat 11 de mahalli furuht 
olan Haydarpaıa gümrüğü· 
nün büyük vincinin yanında 
gün ve saati mezkurda ha
zır bulundurulacak memuru
na müracaatları ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 

rek esine vaziyet olunan mü· 
tr.veff a İsak Gabay efendiye 
ait olarak Büyük Adada Azar· 

yan. sokağında 27numaralı ha-
nıecle mevcut karyola. gardi· 
rop, komodin.tuvalet masası 
•ge saire açık arttırma sure
tiyle satılacağından talip 
olanların satıı günü olan 
20-3-931 Cuma saat 12de 
mahallinde hazır bulunma· 
ları ilan olunur. 

i
l İstanbul 5 inci icrasındanı 

Lüleburgazın Sarımsaklı 

, çiftliğind1 e ibken yer k leri mec
hul Bu ise eto ve Kerkes
bella efendilere. 

Borcunuzdan dolayı Tak-
simde Eiat garajında mah· 
cuz bir adet taraktör maki· 
nanızın birinci artırmasında 
mukadder kiymeti bulmadı
ğından ikinci ve kat.i arttır· 
ma ve satııı 6-4 -931 ta· 
rihine musadi f pazartesi gü
nü saat 12-14 de mezkur 
Eiat garajında icra kılına· 
cağından yevm ve vakti 
mezkiirde hazır bulunmanız 
ve müıterilerinde mahallin
deki memuruna müracaatla· 
ri ilan olunur. 

AfyonKarahisar 
Vilayetinden: 

(7370) lira bedeli keşfili Gazi Hazretlerinin heykeli için 
alınan arsanın etrafına yapılacak duvarın 26 • 3 • 931 Per· 
ıembe günü saat on dörtte kapalı zarf üsulile ihalesi icra 
kılınacağı ilan olunur. 

* * (1884) lira bedeli keşifli Vali Konağı arsası duvarı inşa· 
atı 26·3·931 tarihine müsadif Perşembe günü saat on dörtte 
ihalesi icra kılınacağı ilan olunur. 

, IJZ' 
Şimdiye kadar emsali piyasada görülmemiş 

İki Defa Anasonla İnbikten 
Çekilmiş 

FEVKALADE 

RAKI BOMONTİ 
Lezzet ve rayihası gayet nefis, terkibi 

fevkalade saf 

Rekabet imkanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. Her yerde arayınız • .il __ :. { 

'. . ' ~ 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasından: 
Bankamız Cümhuriyet Merkez Bankasına 

hisse kaydı muamelesine baıılamııtır. Kayıt muamelesi 15 
4 • 931 tarihine kadar süreceğinden bu kı3•metli müesseseye 
hissedar olmak fırsatını kaçırmamak için hemen kişeleri-
mize müracaat eylemeleri lüzumu muhterem müşterileri· 
mizin nazarı ittıJalarına arzolunur. 

~o@eo~o@)e~<@J;e~a@)esı®ee@GO(®)o@)eo(@)eo@eo(@? 

~ Koşunuz! ~ 
® ~ 
ti> Koşunuz! t 
f Koşunuz! ı 
~ İzmir terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaatla 

i
@> ve çok ucuz ffatlarla her nevi kostümier, pardüsüler, !

0

°
0

: 

Frak ve Simokin, caket 'W 

ve (@) 

ı 
Hanımlar icin: ı 

~ ~G> En son müdellere muvafık tayyör. ve mantolar -
imal eder. @) t Adres: + 

I Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar 'f 
~ terzi ve biçki mütelıassıın: MUSTAFA SALİH ~ 
o@•e@)e~oo•@~oo@eo(@)o~o·o@)&o@o~·o(@)oo@)eo@a 

fi 
i En meşhur Türk müellif ve 
muğannilerinin en son eserleri 

~mij~~r münhasıran 

SAHİBiNİN SESi 
Plaklarında kayıt~e imla edilenlerdir. 

Münir Nurettin Beyin: 

FE ~ 48 ( Kürdili Hicazkar ıarkı: Ey benim 
_ bahtiyarım. Sevdim ben o yumurcağı. 

Fer yadı Hafız Hakkı Beyin: 
AX 1256 Hamdiye türküsü ve Şu gelen vefalım 

Lale L · I ve Nergis N. I Hanımlar : 
fq 4 ( Türk. Girdim yarin bahçesine, 

Türk, Menekıe kokulu yarim. 

Hikmet Rıza Hanım: 

Ax 1236(Hüseyni türkü: Kız kalbimi ııöyleyen 
Muhayyer tür. Geç oldu nerede kaldın? 

Şükufe Hanım 

AX 1253 Konyalı kız ve şeker Ali 

Bu müntehap plakları evle-~· 
rinde gramofonu ile nt.ş'edar (. .....:;;:::;; 
olan her aile bulundurmalıdır. ' ,-... :.._ .. ~ ' 

Hadımköyündeki Müstahkem Mevkı Satın 
Alma komisyonundan 

Hadımköyündeki kıtaatın ihtiyacı için ifayı taahhüt 
edemeyen mütaahhit sabık nam ve hesabına 5000 kilo ben~ 
zin münakasa suretile mübayaa edileceğinden talip olanla
rın 18·3·931 Çarıamba günü saat 11 de Hadımköyünde 
Müstahkem Mevkı Satın alma kemisyonuna müracaatları 
ilan olnnul'. 

1 Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

lstanhul şubesinin müceddeden küşat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kas~lar vazolunmuftur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

16 Mart --

1.en 
\itı 
Üç 

mesinden: ' 
Büyük Aadada ni%tlısı 

caddede mutasarrıfen •' 
evinde iken elyevm l 
metgahı mnchul Efe ? 
Mahmut Bey tarafına ıJ 

Davacı Nikdas EfenO:jtf 
aleyhinize açtığı zarar \7 
ziyandan otuz bin k l f 
matlubat davasının ııı S • 
caatt:l kalan muhakeme• l. 
tecdidi hasehile tayin e 
nan gün için namınıza 
tir kılınan davetiyeye 
baıir tarafından ikaJJJe 
hınızın mechul buluod 
ıerh verilmiş ve mah~ 
ilanen tebliğat icrasına 

rar vermiıtir. Muha~e 
günü olan 19-4·931 fı 
saat on dörtte berayı 

hakeme Adalar Sulh f# 
kemesine gelmediğiniı 

ya bir vekil göndrmedfğ. 
takdirde· gıyabınızda 

hakemeye bakılacağı 1 

liğat makamına kalıt' 

mak üzere ilan olunnt• 
1 }re 

lıtanbul Dördüncü bn 
Memurluğundan : Tafll 
1700 lira kıymet takdtr he 
len Ortaköyde Kayıkçı \ta 

ğmda atik 14 cedit 12 ıı lig 
ralı hanenin tamamı t6 ler 
san 931 tarihine müıadif hfl 
ıembe günü saat 13 buç 
itibaren 16 ya kadar f,t 
bul Dördüncü İcra MI 
luğunda satılacaktır. ~ 
ıartnamesi 2 Nisan 931 t 
hinde divanhaneye tali~ 
lecektir. in 

Birinci arttırmada eP trt 
yade yedi yüz liraya 1 

çıkmııtır arttırma ikinci •• 
en ziyade arttıranın 

rine bırakılacaktır tl 
maya ittirak için yüzde 
teminat lazımdır hakla'1 

pu ıicillile sabit olmiyarı 

tek alacaklılarile diğer 

kadar anın ve irtifak h,) 
hiplerinin bu h akları1J1 

hususile faiz ve nıatl 
dair olan iddialarını iJŞ~ 
rihlnden itibaren yirrOI 
içinde evrakı ıabitelerj)e 
dirmeleri lazımdır. A"'i 
de haklarını tapu sıcl ~lı 

sabit olmiyanlar ıatıı 
linin paylaımasından ~: tı~ 

r ht 
kalırlar alakadarlarıo 

ve iflas kanununun 1 t9. 
11

1 
Ilı 

f ~ lçf maddesine göre tev 1 

ıı tçı reket etmeleri lüzuı1' J 
Je" ~i müterakim vergi Be 1 ~ 

Vaklf karesi müıterife 1 ~ 
tir. Daha fazla malfıı1'60~ bE 
mak iıtiyenler 929.201. l'~ 

· 1 ·dtı ~ll 
numarası e memurı, ( ~tı 

-~~a~l~ot~ !: 
__...,. ~ı 

Mart ~1 
l\ı 

16 
' 

Pazartest 

Sabah 

Öğle 
ikindi 

1931 
6,11 

12,23 

15,45 

Akşatfl 
Yııtsı 

JrnsA" 
-~I 

~=-aıt1' 
Mes'ul müdilr v~ ':ııi 

Burhanettırı 


