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"Sontelgraf,, ve "Vatan,, ve "istiklal,, Gazetelerinde Mürteci 
Terakkiperver Fırkanın Halifecilik Amaline Hizmet Edenlerdir! 
rendimizeG;;;; Prensipsiz Ve =M~rkuresiz İnsanlar 'L Büyük Şehitlerimiz ~ 
eni Bir idare l 
istemi Bir Milletin Mukadderatile lştiga 
~!'!.~!!!~~!:!;~ Salahiyetini Haiz Olamazlar! 

rt nıemlekette tecrübe edildi. • • • • 

lya, ispanya, Yugoslavya IBu gibilerin mıllet muvacehesınde maskelerını 
Bulgaristan, demokrasinin d •• •• k . hl Ak ) k k •• J Ah k k • . 

enfi bir kuvvet mahiyetini uşurme mı a a sız 1 tır, u a apma ıçın 
1

~~~: ~:::;. ~:~n ~:·::!:~~ lfikildeğiştirmeleri mi?Hüküm,Halk fırkasındadır! 
ir tecrübe d evresi g~çtikten Anka;a 16- Bazı vekillerin değ' şe-
nra görü!di.i ki, bu ıdarele· .... • • • 
il hiç birisi tabii hayatı te- Fırkaya meb'· cegı rıvayetı 
in edemedi, m ill i bir şuur usluk içiu mü· Ankara, 16 - Bazı ve· 

de. racaat edenle- kil1erin detsı'teceg"J' hakkın· •ratamadı. Hatta, "' 
k ık rin sayısı he r da orta ya r ıkarıl.an •ayiala· o rasi §Uurunun ha ta· ..- v 

akasını harekete getir· gün artıyor. ra ktymet vermemek lazım· 
· b h lk '- l' · Bunların için· dır. Yeni meclıs- ı· çtima et· eııne, u a r.uv\·e ının 

de muhtelif tiğ i zarr.an hükumetin isti· 
enı idareyi tehdit e tmesine 
ile mümanaat edemedi. 

Halbuki, bu idare-ler:n 
epainde neırlyat 11ansörü 
ardı. Siyasi hürriyetler 
a olunmuıtu. Bu hükamet· 

rln bazıları, ıiyaıi muha· 

fleri.le kartı Engizisyon 
rörleri yapmağa, demokrat 
ebusları sokaklarda, par· 

entolarda öldürtmeğe ka
lt gitmiılerdi. Fakat, asır· 
rın eseri olan ve insanın 
ntığanı dinlemiyen Fikr1-
hareketini durdurmağa 

Uvaffak olamadı. 
Eğer, bu idarelerin ba· 

•tıda olanlar, Bergwn'un 
lratıcı tekamül nazariyesi· 
1 hilıelerdi, eğer bunlar, 
teud'ün ferdiyeti yaşatan 
bii ilcalarını okumuı o1aa· 
dı, ferdin yaratmak ener· 

lıine kartı bir cephe al· 
lzlar, bildiğimiz tarihin de 

U Yaratmak enerjisine en 
ıı ıerbeıtiyi vermek için 
tçUğini anlarlar, Papaların, 
zarların, Çarların, Hali· 

tlerin ve Sultanların iflas 
tnııı usullerine müracaat 
ltrıezlerdi! 

Bu idarelerin bugünkü 
I tticelerini gözden geçire· 
lıaı, Bulgaristan, tekrar de· 
~okraıtye avdet etti. İspanya, 
Çinden çıkılmaz bir anarıi 
çtnden demokrasiye doiru 
idtyor. Yugoslavya, için için 

mesleklere, men fa vermesi tabiidir. 
sup olan zevat Kuvvetle bilindiğine gö· 
vardır. re yeni hükumeti de İsmet 

Gazi Haz· Pı. teş'Kil edecektir. ismet 
retleri taraf m· Paıanm büsbütün yeni bir 
dan yeni meb'· Defterleri okııyıı ılardarı birkaç kişi ıima ile meclisin karıııına 

uslar listesi tanzim edilm ;ı Yeni meclis ne zaman çıkmaıı ihtimali yoktur. Bu-
değildir. Onuniçin meb'us toplanabilir ? nunla beraber yeni tertipte 
ola caklar ve olmıyacaklar bir iki vekilin değiımesi ih· 

Ankara, 16 - intihap i•· t' 1 d hakkında gazetelerde söy· ır ıma i aima me•vcuttur. 
leri tabii ceryanını takip • ~ 

lenen sözlerin h içbir esası lstanbul'da intihabat 
yoktur. ediyor. Bu cere yana ve kanu· 

Eski Vekillerden ve ga:t.e· 
teci meb'uılardan bazıları· 
nın bu sene meb'us olmıya
cakları hakkındaki riva)et· 
ler de böyledir. 

nun derpif ettiği mecburiyet 

ve zaman f asılalarına bakı· 

lırsa yeni meclisi mayısın 

üçünde veya dördünde top· 
)anabilir. 

Gayrimübadiller 
ne halde? 

Takdiri kıymet komisyonları hak 
sahiplerini mahrum edebilir mi? 

, 1 namesinin tarihi imzası olan 
1 teırinisani 1931 tarihin· 

1 

den evvel Yunanistanı terk. 
etmiş ve ağustos 929 t ari· 
hinde filen malları yedi in
tifa ve tasarruflarında bu-
lunmamış olanların ellerin · 
deki ' vesaiki taıarrufiyele
rinde gösterdikleri malların 
kıymetleri Tapu idarele
rince pek cüz'i olduğundan 
(Devamı 4 üncü aahifede) 
••••• 1 ••• 1 •••••• 1 • •• '. 1. 

İstanbul'daki meb'us inli· 
habatının ilk safhası dan 
bitmittir . Cetveller dün 
sabah, her mahallede mü-
nasip yerlere aıılmııtır . 
(Devamı 4 üncü •ayfada) 

Fethi B. 
•• 0' 14 

Sabık Serbeı fırka lideri 
Fethi 8. lıbu intihabatın ne· 
Uceıi alındıktan sonra büyük 
ıefirliklerden birine tayin 

Türk Milletinin Bu Tarihi 
l.. Kahramanları Hö rmetle -

· Yadedildi 

16 mart ihtifalinden bir manzara 

16 Mart 336 tarihinde 
İngilizler tarafından şehit 
edile n aziz Türk askerinin 
r~hu her sene olduğu gibi 
dün de büyük bir halk hu· 
zurunda Eyüpte takdis ve 

tebcil edilmittir. 

Şirketi hayriyenin tahılı 
ettiği vapur saat on altıda 
Haliç iskelesinden bütün 
davetlileri aldıktan sonra 
hareket etmi~tir. 

Cevdet Kerim, Ekrem, 
(Devamı 4 üncü sahifede ) 

M. Litvinof' un gönder
diği Telgraf 

Ankara, 16 (A. A.) - ler zarfında kuvvetlenmit 
Sovyet kariclye komiseri ve sulh mücadelesinin siyasi 
M. Litvinof Türk·Sovyet ve iktısadi sahalarda tarti· 
dostluk muahedeainin IOun· nine hizmet eylemiıtir ki 
cu yıldönümü münasebeti· 1925 Paris muahedeıt 
le Hariciyr vekili Tevfik ve 1929 da imzalanan An· 
Rüıtü Beyfendiye ıu te lgra· kara protokolu m illetlerimiz 
fı gönde .-mittir : arasındaki bu tefriki mesai 

Komıu millet arasında· siyasetinin en parlak netice-
ki takarrübün sağlam te· leri olarak sayılmaktadır. 
mellerini kuran Türk-Sovyet İki dost ve komıu memleket 
muahedesinin 10 uncu yıl· arasında mevcut mütekabil 
dönümü münasebetile iyi le · emniyetin yeni bir delilini 
mennılerimi arzetmekle bah- teıkil e den ve sulh mü-
tiyarım. cadelf!mizin • yeni bir eıe-

Müiellih müdahale kar· ri olan bahri protokolun 
ıısında milletlerimizin kah- imzası ıureti le Sovyet-Türk 
ramanca mücadele edeceği dostluğum~n onuncu yıldönü-
zamanın çetin imtihanların· mü fdra k e ttiğimizi hatır· 
dan doğmut olan Türk -Sov· latmakla bahtiyarım. 

~ 'Ynayan bir yanardağ 
llırıe geldi. Kıral, demok· 

t'•lye müsait bir zemin ha
~rlanıakla meıgul bulundu

tııu ilin ede ede Ceneral 

Demirci Efe 

Fethi Bey 

edilerek bu ıuretle bir 
senelik bir inkıta devre· 
sinden sonra tekrar harici 
ıiyaaete dönmüt olacağını 

yet dostluğu müteakip sene· (Devamı 3 üncü sahifede) ,-:c ............................... ... 

Pkovıç idaresinin devam 
tdebllecek bir kabiliyeti 
Qf 
'-l ln•dıfını itiraf etti. Kartı· 
~'ada bir f açiım kaldı. Ne 

1ltiııtn, ne de kont Sforça· 
llıtı fikirle :-ine istinat ede
btfinı. Pirandello gibi 
-» lr dahi, .. Bugünkü İtalya· 
... , lı· 
~ ıcret etmekten baıka 
I~ düıünce kalmadı,, diyor! 
'-a lya hapiaaneleri, ltalyan 

Gfekkirlerile doldu. Façiıt 
( Deunmr 3 cincü sahifede) 

Cemiyet Reisi Hü•eyin B. 

Gayrinıübadillikleri ka • 

bül edilnıit bulunanların 1 

h i 930 tarihli Ankara 
az ran . 

k 1 nanıesi mucibınce mu ave e 
Yunantstanda bıraktıkla~ı 

il Yunan hükılmetı· ma arın 

nin mülkiyetine geçtiği ma· 
lömdur • 

Yalnız evvelcede yazdığı· 
mız gibi, 929 ağustos tari· 
hinde, tahtı tasarrufta bulu· 
nan mallar bundan hariçtir. 

Ancak Atina muahede· 

Ankaraya giderken 
istasyon'da Tevkif 

edildi 
Nazilli, 15 - Nazilli'de 

oturan Demirci Mehmet efe, 
müddeiumumilikçe görülen 
lüzum üzerine tevkif edile· 
ceğini anlayınca ileri iıtas· 
yonlardan birinde trene 
binerek Dinara ve oradan 
Ankaraya gitmek isterken 
Df nar' da derdest edilmiı, 
Nazilli'ye getirilmiştir . 

Demirci efe elyevm mev· 
kuftur. Eıbabı tevkifi henüz 
anlaıılmamıı iıe de bir çok 
rivayet vardır . Rivayetler· 

yazmıılardı. Hükumetin ha· 
rici siyaseti ile Fethi beyin 

dütünüıü arasında hiçbir fark· 
olmadıfını hatırlıyarak bu 
rivayetin tahakukunu bekli· 
yenler aldanıyorlar. 

Bu huıuıtaki rivayetlerin 
asılsızdır. 

den biri ve en kuvvetlisi 
Na7illi' de rakı Amili Lötfi 
efendi isminde birfıi tara
fından Demirci efenin hü· 
kiinıet aleyhinde bulunduğu 
ihbar edilmeıidir. Maama-
fih bu ihbara ihtimal veril
miyor. 

_ -r-•sw ... Y,. ı•J• -ou11 ı•ıavrı, 1111 1-·aere, baıpa- ' 
-----------••lliiiiiİİİl .. lf pa Fotyu elendi icabın,. 6alıar! •• 

Serbes Fırka 

Niçin Kapandı ? 

Bu meselenin bütün 1 
esrarını neşrediyoruz 

Pek yakında -, 
................. a ........... ZZG..,9!'111!!!~1~"1!!!1.:1!!!!1!!!1!'1 

rarın ~azetesine Gelsinler! 



KUŞ :·*'==' :• ~ 
e"!""!'~~-BAKIŞi 
Açık 

Mektup 
Namzetliklerini koyan 

Mesloktaş!ara 

Aziz arkadaşlarım. 
R ngi memleketlerden 

oldu&unu bil
memekle bera· 
ber namzetlik 
lerinizi vazet· 
tiğinizi umu· 
miyetle oku· 
dum. Eğer in· 
tihap edilirseniz ne ya 
lan söyleyim kendim meb
us olmuş kadar sevineceğim. 

* Mecdtciğim. 
Seninle bir çatı altında 

yıllarla çalııtık; 
Sonra nasılsa bizi unut• 

tun Ankaralı oldun. 
"Tali sana'güldükc;e gül

dü,," halô.dagülüyor,, lnıallah 

bu son kuı ta baıına konar. 
)f 

Naıit kardetim. 
Bana kalırsa asıl meb'

uıluk senin hakkın doğrusu. 
On seneden fazla Anka· 

radasın. "Külfet nimet mu· 

kabili,, dir ya işte senin için 
söylenmiş bu. Haydi hayırlısı 

* Bilal B.: 
Sizin Ankaraya çok eme· 

ğiniz vardır. 

Bet parasız 
gittiniz, sa· 
yinizin neti
cesi bugün 
ev, bark, 
ağ, bahçe 
sahibisiniz .. 
Gazete bayi 
liği ile Cemi 
yeti beledi· 
ye azalığı 

da caba. 
Şuhalde sizde bu gayret 

varken vekilliğe kadar yo· 
lunuz açıktır. Tebrikiml 
şimdiden kabul buyurunuz. 

)f 

Etem İzzet B. do~tumuz. 
Size geİince., ne kadar 

olsa eski dostuz, aynı tarihte 
haıhyan gi.lZetecilik haya
tımızın izleri hala bakidir. 

Bilmem, hatırlar mısınız, 
Salim paşa zamanında şehre
manetinin ,,makam" kapısın· 
da bekleşir dururduk. 

Şimdi aynı kapının 
size küşade olduğunu gör· 
rnekle mübalıiyim 

Yalnız bir düşüncem var. 
Meh'us ohırsanız Milliyetle· 

Ş EH i R 
~----------------------·_;. ________________________________ _,! 

HABERLERİ 
Şirketlerde 

Komiserler rapor 
verecek 

İmtiyazlı şirketlerden 
ötedenberi tikayet edi!diği 

malümdur. Bu şikayetler 

son günlerde pek fazla art
mıştır. Bunu nazarı itibara 
alan Nafıa vekaleti, şirket-

ler nezdindeki komiserlerine 
fıyeni bir emir vermek muc

huriyetinde kalmııtır. 

Bu emirde komiserlerin 
her on beş günde bir 
bulundukları tirketler hak
kında rapor vermeleri bildi· 
rilmiştır. 

İmtiyazla şirketler hak
kında yapılan en büyük 
şikayetler, Türk memurlam 

şirketlerden çıarılmaı etra
rafmda toplanmakta ve bir 
de mukavelelerir.i tam ola
rak tatbık etmedikleri mer 
kezindedir. 

Hkafa: 
Mütehassıs getirildi 

Evkaf idaresinin ıslahı 

için lsviçreden bir mütehas· 
sıs getirdiğini yazmııtık. 

M. Lemar.. ıslahat hak
kında bir'rapor hazırlamıf ve 
rapor evkaf idaresince B. M. 

meclisince de kabul edilmişti. 
Halbuki bu sene hazırlanan 

evkaf bütçesi hemen geçen 
senkinin aynadır. Yani M. 

Lcmanın ıslahat raporu 
hiç nazarı dikkate alınmaf 
değirldir. M.Lemıı.n ise, ha
zırladığı rapor için binlerle 
lira almıştır .. 

Umanda: 
Karadenizde 
Fırtına ihtimali var 

Kara.denizde fırtına de
vam ediyor. Rüzgar cenup 
istikametinden esmektedir. 

Gelen haberler rüzgar 
sür'atinin gittikçe artmakta 
olduğunu gösteriyor. Fırtına 
çıkmak ihtimali vardır. 

.. < _, ..... 
ki masanızı klme bırak~c~k-
sınız " Maskot " masasını 

kapmak istiy~nler herhalde 
fazladır. 

* Ey Sadri Ethem B. Sizin 
için çok söyledim. Artık 

tekrara lüzum görmüyorum. 
Yalmz beb'us olduğunuz 

zaman hışmınıza uğramıya
\°:ağımt vadedin, başka bir 
şey istemem. Muvaffakiyet. 

BÜRHANETTIN ALI 

Harici Ticaret Of isi 
-==· M EL +w 

Dün Komite Toplandı 
Tütün buhranı görüşüldü. Tütün 
tüccarları fikirlerini bildirdiler 

Harici ticaret ofisi idare komitesi dün fevkalade bir 
içtima yapmııtır. 

Bu toplantıda tütün buhranını görüımüşlıerdir. lçtimaa 
birçok tütün tacirleri de davet olunmuş ve verdikleri iza· 
hat dinlenilmiştir. 

Dün daha ziyade tütün fiatlarınan dütük olmasının 
sebepleri araıtırılmış ve izalesi çareleri düıünülmüıtür. 

İttihaz edilen karara göre memleketimiz tütün tacir
lerine bir tebliğ gönderilecektir. 

Kendilerinden tütün stoklarınm miktarı hangi sene mah· 
sulü oldukları, mallarını aıgari kaça verebilecekleri hakkın· 
da malumat istenilmiştir. Bu malümat alındıktan sonra ko· 
mite perşembe günü tekrar toplanarak Türk tütünlerine 
mahreç arıyacaktır. 

Tarih encümeni j 
Bu daireye rtahsisat ve

rilmiyor mu? 

Brüksel 
Ticaret ' mümessili
. nin bir raporu 

Tarih encümeni tahsi
satsızlık yüzünden iş göremi· 
yecek bir hale gelmittir. En· 
cümence hazarlanmıı olan 
bir çok eserler de neırettiril
memiıtir. Encümen tahsisa· 
tın evvelce olduiu gibi mun· 
tazaman verilmesi için te· 
ıebbüsatta bulunacaktır. 

Poliste: 
Çapada 

Dün gece kanlı bir 
vak'a oldn 

Çapada dün sece kanlı 
bir vak'a olmuvtur. Vak'ayı 
naklediyoruz: 

Çapada ' Hamdi isminde 
biri varmış. Bu zat evinde 
koyun keser ve kasaplara 
satmakla geçinirmiş. Bunu 
komşularından biri haber 
almış. Ferit isminde olan 
hu komşu Hamdi Efendi· 
ye giderek kendisini teh· 

dit etmiştir. Bu tehditte 
Hamdi efendiyi belediyeye 

haber vereceğini bildirmiş. 

Tabii bu suretle kaçak et 
satan Hamdi efendiden pay 
istemiıtir. 

Hamdi efendi de bu su· 
retle bir müddet Feı ide ka· 
zancmdan pay vermiştir. 

Nihayet sonraları iş azmıı, 

Hamdi efendi de bu itle ha -
fa çıkamayacağını anla· 
mıştır.Bundan sonra Feridin 
payi kesilmiıtir. 

Buna şiddetle kızan Fe· 
rit dün gece zilzurna ola· 
cak derecede içmiş ve doğ· 

Brüksel Türk ticaret mü· 
mesaili lstanbul Ticaret oda· 
sına yeni bir rapor gönder· 
miştir. Raporda Brüksel tuz 
inhisarının takip ettiği yollar 
göıterilmektt;dir. 

Ticaret odası mühim bul· 
duğu bu raporu Tuz inhisa
rına göndermiştir. 

inhisar idaresi raporu 
tetkik etmektedir. 

Tuz inhisarı bu usulü 
Türkiyede de tatbik etmek 
arzusunu göstermektedir. 

Bir amele 
Dün yaralandı 

Dün saat 9 sularında 

tramvay ıirketinde amele 
Mustafa Kurtuluıa ray gÖ· 

türürken üstünde bulunduğu 
dekavilden muvazenesını 

kaybederek düşmüş ve ba
cağından yaralanmıştır. 

Saz çalarken 
Refik beyi yaraladılar 

Dün geçe Kılburnunda 

saz çalmakta bulnnan Re· 
f ik B. ile Kar pis aralarında 
kavga çıkmıı ve Karpis Re· 
f ik Beyi yaralamıstır. 

ruca Hamcli Efendinin evi· 
ne gitmiottr. 

Evde gürültü kıyamet 

kopmuş ve Ferit Hamdi 
Efendi ile karısmı yarala
mııtır. Arbede bir ıaatten 
fazla sürmüş ve oldukça bü 
yük olmuştur. Gürültü es· 
nasında Hamdi Efendin in 
evinin arka duvarı yıkılmıı· 
tır. 

Talebeler 
Müsabakalara 

girmiyecek 
Maarif vekaleti mektep· 

lere gönderdiği bir tamimde 
talebe ve mualiimlerin her 
nevi güzellik müsabaka • 
larına her ne suretle olursa 
olsun girmelerini muvafık 
bulmadığını bildirmiıtir. Bu 
emre mugayir olarak hare
ket edecek talebe ve mual
limlerin mensup bulunduk
ları mekteplerle alakaları 

kesileceği ayrıca bildirilmiıtir 

İktısa~i ~a~erler: 
Resim kaldırılıyor 

Yunan hükumetinin pey· 
nir ihracatından alınan 

gümrük resmini kaldırdı· 

ğını yazmııtık. 

Yunan rekabetine karşı 

Türk peynirlerini himaye 
için hükftmet te ihracat res
mini kaldırmak istemektedir. 

Bunun için Türk peynir 
ihracatı ve mahreçleri hak· 
kında tetkikat yapılmakta· 

dır. Tetkikattan alınan ne· 
ticelere göre bu resim kal· 
dırı}ırsa Tı·akya peynirleri· 
nin ihracatı inkitaf edecek· 
tir. 

Fındık ihracat 
• • 

nızamnamesı 

Ticaret borsası ve lkti· 
sat vekaleti fındık ihracat 
nizamnamesını bitirmiıtir. 
Bundaki esaslar ıunlardır : 

1 - Fındığın muayyen 
limanlardan ihracı. 

2 - Muayyen tipler ha
linde gönderilmesi. 

3 - Gerek memleket ha
rici için gerek memleket da· 
bili için yapılacak satııların 
borsalardan geçmesi •. 

4 - Fındığın muayyen za· 
h1anlarda toplattırılması. 

5 - İhraç zamanında ş>t· 
h~.detnameye tabi tutulması. 

6 - Çuva vallara ihraç 
damKası vurulması: 

Fındıktan başka ihraç 
maddeleri için de nizamna
me yapılacaktır. 

Kavga etmişler 
Dün gece saat 24 de Sa

rıgüzelde oturan Mehmet 
Ali Efendi ile dayı zadeei 
ar asanda kavga çıkmıı ve 
Mehmet Ali Efendi sol elin· 
den cerh edilmiştir. 

başına tabak atmış 
Beyoğlunda ııakin Kosti 

dün karısı ! Katina ile ka vğa 
ederek baıına tabak atarak 
yaralamıştır. 

Abdülkadir 
~~--

Perişan bir haldedir 
Adana, 16- Şehriıniıe 

gelen en son malumata 
nazaran, memleketimizden 
kaçtığı gündenbf ri Antalya 
da yatamakta olan Abdiil· 
kadir Kemali, bu son aY 
içinde pek perişan bir bale 
düşmüıtür. 

Ana vatanı unutmıya11 

her Antakyalı bu, seciyeıl 
çok karışık adama yüz ver· 
memekte, hatta daima ha· 

karet etmektedir . 1 
Abdülkadir hem sefalet· 

ten, hem de umumi bir nef· 
ret halkası içimle yaşamak· 
tan o derece bıkmıştır ki 
yakınında bulunanlara : 

Suçlarının cezasmı çP,1'· 
mek ~artile memlekete ııf• 
det etmesine müsaade edil· 
mesi için Halep konsolosıJ' 
muza bir mektup gönder· 
mek istediğia.i ıöylemiıtir · 

Son iki ayda 
Türk ticaret filosu 

ne kaybetti 
Ticaret odası tarafındall 

Türk bahri ticaret fi)oeıl 

hakkında bir btatistik yı' 
pılmıetar. 

Bu istatistiğe göre geçeli 

sene zarfında lstanbul Jjpıı' 
nından 9419 vapur geliP 
geçmfıtir. 

Bu senenin ilk iki aY1 

:?;arfmda bahri ticaret fılO' 

muz mühim miktarda gezııİ 
kaybetmiştir. Son iki a1 
zarfında Y eıil ırme k, İnteP' 
Rize, Bozca ada, Tecelli! e.d' 
Jet vapurları batmııtır. 

Buna sebep son aylard'' 
ki fır.tınalardır. 

Türk ticareti bahrif 
filosu bu suretle 108,593 tD' 

nilato hacmına -ve 217 getı11f 
inmiıtir. --

Bu nasıl iş? 
Maaşlardaki bu far) 

nedir? 
Zabıtai belediye meın"~ 

luklarından polise tahfl 

d ·ı 1 . . t' ...,ı• e ı en erın emnıye ı umu• .. 
ye kadrosu polislerinden d•' 
ha fazla maaş aldıkları ,e 
hu yüzden polis memur 1' 

amirleri arasında ihtilaf çı~· 
tığı yazılmıştı. Bu mesele 
polis müdürlüğünün naıa'' 
dikkatini celbetmiı ve kef 
fiyet Emniyeti umumiye1e 
bildirilmiıtir. 

1 ( Yarın)ın Halk J?iplomatı Karagöz ve intihabat 
--~--------~----------------------------------------~----·----------.;::;..-·-·~----------------------------

Karagöz - Ahbaplar, meb'us intiha
bma mı gidiyorsunuz ? 

Halk - Yok, karagöz, vekil tayin 
Etmeğe gidiyoruz. Onlar kimi tayin eder· 
lerse, bizim itimizi de onlar görecek. Ar
tık onların sütlerine bıraktık ! 

Karagoz - Müntehibiaani efendiler, 
halk sizin sütünüze havale etti. Şöyle 
bir serbestçe reyinizi veriniz. Yalnız ha· 
inlere, terakkiperverlerin Halk fırkalı 
külahlılarına zinhar rey vermeyiniz. 

ı------ . -----·. ---~ıı ------------ ---·-- -
na müracaatları ilan olunur. r1 ilan olunur. 

Karagöz - Meb'us beyler, mühür 
~ .. kimde ise, Süleyman odur, derler. Yeni 
mecliste bir kaç farka yaparıaoaz, sela· 
meti bulduk gitti. 

• 

Karagöz - Fırkaları yapmazlarsa , 
bu it yürümez • Onlar da anladı, amma · 
saman altından su yürütür gibi fırkaları 

açmak istiyorlar ! 

ıı karıısmdakl bankaya müracaatları lazımdır. il fl'' l:Jarhcİnetttfl 



Kendimize Gore Yeni Bir idare 
Sistemi Bulabilirmiyiz ? 

( Ba,malıaleden deoem) 

idarem, hataD ftkrlnl öldir- Şimdi, ikinci bir ıual ıellr: 
mek için dini taaaıuba mtl· Bu ıGnkil demakraal, lnıan· 
racaat ett•· Papa ile birleıtı. lann tam refa)ıqp temin 

Ankara, 16 ( A. ~. )- kanun llythalan mGzakere ltalyayı, BorJlyaların dini edebildi mi ? 
BGJ(lk Mdlet mecllat reiı ve kabul edllmlftlr. alyaaetlle idare etmefe bat- Eter, Platon devrinde 
vekili Nurettin Ali Beyin Bundan ıonra beyeU mah· ladı. Acaba, Borjlyalan imha olsaydık, Ayni Sabiteden bi. 
nyaaeUnde toplanarak bu- susaca haklarında devlet eden insan fikri, bu idareyi rlıine benzeterek Cennetlik 
dut aahlDer Sıhhat umumi blzmeUnde kullanılmalanna de yıkmayacak mı ? bir idare projeıf yapardık. 
IDGdilrlfliG, Konya ovaıı karar verilmtı olan avukat· Bu idarelerin biç birlıi, Bu ıünkü akıl, böyle ıeyler 
1Ulama ldareıl ve tabliılye lar hakkında yapılacak iktıaadl, barsl ve ıiyaıl bir dinlemiyor. Var olan budur. 
ldarelerln'n 1927 seneleri muamelenin tefuren tayi- orijinal eser de meydana çı- Bunu, olduğu ıibl kabul etmek 
hesabı kat'llerl bakkındakı nine dair Baıveltllet teı· karmadı. Btlllds hepli de ik· lizımdır. İnsan, vabıetten 
kanun llythalannl mtlzake- keresi ve adliye enctlme- baadl lfllaa uiradı. Demok· buraya kadar ıeldiii ıtbf, 
re ve kabul etmlftfi'. ni mazbata11nın mOzakere· raıi felıefeıinin yettıttrdtfi buradan daha ileriye ıride-

KtHahyanın Ortaıreıri ıine ıeçllmlıtlr Hakların· plaıiyetlerde~ baıka beyne'· cekUr. 
lt&ytınden Mehmet oflu Hil da heyeti mabsuaaca calzOI· milel bir adamları çıkmadı. Biz, bu idare ılıtemln· 
leJln hakkındaki idam ce- lıtıhdam prtlarma mtleıılr Façiıt Roma' ron Roma hl· den aynlabilfr miyiz, kendi-
zaamm 15 sene a._r hapae oan kararlar verilmlf olan· llfında Sonino - Salandrala-•• mize göre bir idare ıfs-
t&hvtllne dair adliye enc6· lann avukatlıfa kabul edil- nn hukuki ı ·yaaetlni kabule 

b ı temi yapabilir m.,-iz? 
IDenl mazbata11 taıvip o· mlyeceklerl pbf avukat mec ur oldu. ıpanva. son 
lunmuı, lktıaat ye dahlltye olanlann da barolal'dan ka· Anzar kabineılni idare edeo BuıriinkO ılıtem, insanın 
•eklletlerlle emnlJ•U umu· yıtlannın terkini llzım ıe- Kont Romaneıin liberalizme kafaımdan çıkan bir felıe-
mtyenln 1930 bOtçeıfnde lecell tabii bulmamakla bu mOıtenit IJyaıetlne aYdet et· fenin eseridir. Eter, biz de 
200 bin llrahk, muhtelif de- noktada tereddOdü mucip ti. yeni bJr felsefe ketfeder, 
•atrln 1930 aeneıl bltçele- bir tefsire muhtaç bir key• Şimcb, b 1 tecrGbelere ıri· yeni bir idare ilminin kitap-
rlncle bazı faul Ye madde- ftyet olmadıiı hakkındaki rif111lyen ve demokrasiye lannı yazar ve bu ılatemln 
ler araunda 149 bfn lira Adliye encümeni mazbata- ıadık kalan hilk6metlere edebiyabnı teılı edersek, yeni 
milnakale yapılmaema aa ıını kabul etmlttlr. bakınız. Medeniyetin baya- bir devlet aJıteml kurabiliriz 

-tl * Jt tlyetl, onların elinde Lulu- ve bu ıiıtem, bBtOn dOnyaya 

Dayl.nler M. Litvinof :ı::~kı?"::;..ıy'!:. b~:: c1a i;;~··~a,ıe bı. kaııı1·ı 
yoksa, hır bir ıey •apamayız. 

yatın en son mOkemmell- T 
1 

Yeniden müzakerata ( 1 inci •a/aifede.n deoam) yete varabilmem için, ftklr· Fikrin beyne'milel.eıUll bir 
girişecekler Asız Vekil beyefendi, lerin yaratmak kuvvetine devirde tecerrtlt eder, bu-

Ankara, 18 ( Yarın ) _ Sovyet • Tilrk cloıtlujunun hlrm~t diyorlar. Hepılnde günkG inkıf lbımızı da ta-
Daytnler heyeti umumlyeal teala ve takviyetl emrinde tabii bir bay~t Yar, hep- baccilr ettiririz. 
28 Martta toplanarak htlk\l· ıayretleri aebbtmlf olan ılnde bir lnıan dütünür, Demokrasi, dinamik bir 

Türk hlk6meti ve ılyaaeU ku tti N d bo 
metlmize verilecek cevabı almamdulanna en iyi te- yazar, 16yler. Mademki vve r. e urur, ne . 
huırhyacaklardır. menmlerimi ibllj buyur- bu ıGnkil fikir, lllbl defli: zulur. Onun için zeval yok-
Dayinler bu lçUmada noktai manam rica ederim. dir, bizden evvel ı6yleyen tur. Onu anlamak tıUyen· 
nasanmm kabul ederlerpıa Terk SoYyet takarrtıbo- \'e yazanların eseridir. o ler, r ardieau bayle ıöylemif, 
Ankara,.. manhJau s6nd• Dl faal bir teriki meaalıl halde, inaanJana bu tekl· KJemançau t6y)e demlf tibi 
rerek yeniden ualaıma mO- olmak ııfaUle en )'(ikaek hilr· mil yolunu kapatm:ık dol- ıGnlGk siyasi mflcadele ı6z· 
zakerabna ıeçeceklerdir. metlerimln teminatını kabul r.ı olabilir mi? .Jerlni delil, darOlfOnu~ kOr· 

buyurmanızı tahsen rica il i d ki d 1 k devlet •ôraaında ederim. Demokrasi, inhitat dev 
1 

er n e era eri, GtGpa· r nelerdeki kitaplan okumalı, 
Ankara,16 (Yann)-TüUin Türkiye No reıine ıtrmiı midir? Buıual, demokrasi ileminin haya-

hıhltarı kanUDUDUD tatbi· ., • rveç ldemokraıinln ne demek ol· bnı tetkik etmelidir! 
kma alt nizamname Devlet Muahedeleri imza dutunu bilmiyenlerden varit Halk fırkaaı, uyaıl ıabu-
ıtra•ında milzakere olu•· edildi olabilir. Çtlnktı, Demokra· yetini tetkfl etmek yazlye-
mafa baılamııtır. Ankara, 16 (A.A)-Ttlr- ıl llmile teceaıtlt eden bir tindedlr. Eter, d ... okra.._ 
l • J • ti•ı.. ı.._ kty .. NorYeç lkmaet muka- mefhum yoktur. Demok•IJ da bqka hJr ~ oı...,.., 
zmırue ın ROVUf Telenameılle tleuet ye leJ• demek, iman fikrinin inld· bGJGk iakdlp --.ı demek· 

hazırlıkları ritefala mual6deti bup tafma en mflaalt idare uate- ratik devlet lletemlerillden 
lzmır. 16 (A.A) - Kar· phrimlzde fmzalanmıftır. mi demektir. Bu ıflnkl ftd· birW ~ lnklfaf ettlrmeie 

tıJaka da dahil olmak tızere /f bankasının yeni ıefe, fertlere aerbeı dlfb· karar Y...._, aurlarca lhma· 
•- -1. ı • k bet le ..,..,... bu memlekeUn 
IZIDlr tehri intihap deft•· fuueıen me ' ser a67lemek, terbe• f•rtlerlaia fikirlerine lnki1&f 

lert heyeti tefUtiyeye Yeril· Ankara, 18 ( A.A) - it ~=.:..ak YY:_':'beidı -~ht~ aaha
1 

11 vermlı olur, eellmet 
banlrata .... cut 28 tubealne ... _. .... -- yo una ...ı l J H lk 

•ittir. Çarpmba pi ma· mlnden lleri-'-e :a..J ___ ..ı .. • •• rm 1 o uruz. a 
laaU&ta talik edilecektir. illveteu bu •ne lçindemem• - ~ ... ......-== fırkau, bu tarihi va.ıfe kar-

leketlll mahteltf mehall• tap, Fata, lneL-•- a_ .... _ d ..1__ T'-·L•f uumu, _...... flD auu. ....., lb eaatlye 
Ba,..dar, Karabunıa • rinde 14 yeDI ıube açacak- Esldfehir, Bfyon, Antal,., lkanununu yapan farka, bu 

Ôdemif, ~malpaf& •e Ber· tır. Mea•u, Umaklpr.I, Sıvu lflerl de yapmak aallhlJe-
ıama kualarmda lnUhap Yeni ıubeler Kan, Dl- ve Adapazaruula klfat olu· Unl hal.Ur. 

.:!-fterleri talik edllmitUr. yarheklr, Malatya, GaziaJID· aacaktlr. Naci ISMAIL 

~LİDc NUJR.er. - ·--------
Tanımadatmı bir pnçtl. Aw
kaauada Tıp fakllteal a.ker 
taW.. kunu, koltufunda 
henım ıtbı çantall vardı. 
ilen dinip hakmca ,Oltl•· 
lecll. Ben de her halde pek 
9'1f'ath delfldlm ki çocukca• 
ita -.aNt bulclu: 

- Beraber ylrlyeblllr· 
aalJtz, kGçilk hanım efendi? 

Tekrar ylztbıe baktım : 

( Yarın ) ın telriluuı : 83 

1abancı ıeçmiftl. Bayle ..,. 
lerl nefretle, lltikrahla kar
ıılarchm. Fakat buıh hl~e 
b6yle dtlftınmecllm. Bu bu• 
hoı, tatlı, sarar11z bir el· 
lence pbl pldL ... 

Cevap yermedillml '6-
rtlnce ınç bbblyelt tekrar 

serdu: 
- Size refaket edeblhr-

mlJlm kOçlk hanım? 

- Olur. - Koltutunuacla çanta 
- Sirkeciden tramyaya alrdtlm de. 

binelim. - Ha, bu çantamı? Ut 
- Binelim. dersi almala bafladmı da, 
TramYaycla yan 7ana aotlanmı çantada taflyorum. 

oturdak. ICOçlk cloktor Ne Japayım7 Mektep çanta• 
memnun alrlnilyordu. Gali· ıından hevelJmf alamadım 
ba bent eplce ıf,lzel bulmat- kı •• 
tu, ama bunu 16ylemele - Valideniz, pederiniz 
ceaaret eclemlyonlu. yok mu, AJte hanım? 

- ı...m1z1 bahfederml· - Yok, ba,ak annem· 
llnlz? den batka klmaem yok. 

- Ane, .mta? f Bir zeman ikimiz de ıu1-
- Daadar. tuk. Çok 1avq konupna· 
- Dilndar bey bu alqam mma ratmen ID urada o-

mekteblnae dlamJyecekmf· turan orta 1ath kura bir 
tiniz? hanım, ~6ntlp dlalp bize 

- ffaJll' eYclylm. Siz bakmata baılamıfb. Yeni 
hanıf mektebe ıtdlyonm•7 ~••td1"GUı .kad.uacatız an· 

Etniki Eterza teşkil!!!_ 

Muharriri: Arif Oruç 
-16-

Çariçe Katerine Avrupa 
devletlerine kartı bir beyan· 
name neır~ttı. Diler ta raf· 
tan mevılm kıı idi: Ehem· 
mfyetli harp mGaademelerl· 
nln ilkbaharda yapılabile· 

ceflni dOıGndO. O zamana 
kadar ( Mora ) tarafmdakl 
Rumlarla muhabere ederek 
bu hıriıtlyanları tlbl bulun· 
duk•arı Tirk devleti aleyhi· 
ne tahrik etmeyi kararlat
tırdı. Aynca heyecanh be· 
yannameler neırettl. Evvelce 
Ruıya hizmetinde bulunan 
(SoUr) adlı bir rumu ırfzllce 
Arnawtluk tarafına a6nde~ 
cif. ( Sour) evvel& (Y•nya) 
bu'afma aitti. Orada Sol1ot
lu vardL ( 1] Solyotlar der
hal llfan ettiler. 

ltkodra mutasarrıfı Mah
mut Pap. ela saten uyan 
halinde idi. Mahmut Papnın 
tıyanı Solyotlar herine 
kuv•et ır6nderilememealne 

sebebiyet verdi. ( Y anya ) 
Y3llılnin aevkettlli mOfre
ze ler Solyot efkıyaıına mal· 
16p oldu. E,kıyanın cGr'eti 
arttı. Aaller bulunduklan 
yerlerdeki rumlardan para 
topladılar. (Tryeıte) lakele
ıinden on iki ıeml tedarik 
ederek donattılar. Bu pmilerl 
( Karakaçan ) adını taııyan 
bir ıerıerdenln iclareılne 
verdiler. Karakaçan aefin .. 
lere derhal Ruı bayrafını 
çektf. Adalar denizine dofru 
açıldı. (2) 

Karalaçanm plinı malam 
idl:Bu seqrercle Yunan adalarmı 

Ye Mora llGaanlannı dolaıa· 
rak (Man1.aılan) ilan ayak· 
landaracak, de.-. teeadlf 
edeceit Tadı ........... TU• 
racakb. Bu ıuretlede, x.,.. 
clenlscle )Nlaaa• Tlrk clO
naam•llDID bir lmmmı kendi 
Gaerlne çekecekti. Karaka· 
Ç&IUD hareki.ta leveul etti. 
Adeta bir aalle halini aldı. 

~akaçanıa arkaclqla· 
nnclan ( Lambro ) Mora ta• 
raflarma aktı. ( Manya ) ye 

( Ll•ad,.a ) hanlWnde ki 
klylere teea.es etti • 

Beri taraftan latanbul· 

İCoçlk doktor, alalrlen· 
dilimi hluettl, kulafıma ya· 
T&fC&: 

- Neden çekta,1onunwı:? 
dedi. 

- S.a mi ? •.• hiç çekin· 
miJOl'Dlll ! 

Bebekte tram•ayclan in· 
dik. Sahili takip ederek Hi
sara dolru ylrilmete bat
laclık. Hemde konllfUJOrdak. 
Genç doktor, ...._ adealn· 
den, mektebinden babı edi· 
yordu. .Eler o da benim ıtbı 
yalan 111İeml1ona, kendim 
bJr ,.ı.ıt çocufu idL Anne
alnln babau pqa idi; • bu 
latanbulda d, ne çok pqa 
Y•r, Yarabbi!- annesi onun 

daki tedaı lklt klmllen lk· 
mal edllmiftl. Rumlardan 
f ilpbe edildiği için ullbları 
toplandı. (3) 

Tirk ordusu Davutpa· 
tadan Edirne sahrasına ıitti. 
Ecltmede bir harp mecllıl 
kuruldu. Ordu Ruılarm 
herine mi ıtdecekU ? Yok· 
sa Avuıtuıyaya iDi tecavilz 
edecekti? Harp mecllıi Ruı· 
laıa karp tedafGi vaziyet 
alınıp Avusturyalılara ta· 
arraz ~cUlmeıinl kararlaı· 
brdı. Yeniçeriler bazı uy
ıunıuzloklar çıkardılar. Me· 
sele Yatıtbrıldı. 

Çok zaman ıreçmeden 
( V odln ) aahraaında da bir 
ulafe pabrtııı çıktı. Hattl 
yenlferiler kendilerine na· 
ılbat etmek isteyen (Kelleci 
Onnan) afayı bir kaç ye
rinden cerbettller. Babtlt 
filan ıfbl valtlerle avundu· 
ruldular ( 4) 

Sadrazam Yuıuf Pata 
tedbirli davranıyordu. ilk 
hamlede (Mehadlye) (inlik) 
kaleleri zabtedıldl. Harpte 
A vuıturya lmperatoru dahi 
bulundufu halde, TGt>k or· 
duauna mukaYemet edeme
diler ( Şlı ) zaptedllcll ve 
kasabaya dört tar1afından 
ateı verildi. TOrkler her ta
rafta A. vuıturyalılan maf
lap ediyorlardı (5) 

:rm,ıuYar tarafında a1-
ker ılvll elli bin kadar 
AYuıturya ettrl elde edildi. 
Esir bollufundan kız otlan 
kızlann f .atlan beı kuruıa 
dlftü. [6] 

(De•amı Yar) 
~---(IJIOlyotlw: Yaa7a lnlrbinde 

(Çmablr) ellletiade clelhlr bir lrua· 
...... lb.. edlJ«da. Sa t. .. ba
... Mı (lolf) allallsf (Sol7ot) tar. 
Balar il rıst17aa Arnantıardar. Ya
••ndır. 

121 'Cndetı c 5 • 274. 
(3) A1ım: c 1 ı 4-5. 
(4) Kimli Pa .. Tarihi ıfyaıt: 

c2• m. 
151 Alam: c ı ı 8. 
161 Ettevarlh: ı 86'. ···-·--·--··· ... --.-

Sovyet 
sefaretinde 

Ankarada remi kabul 
yapıldı 

Ankara, 18 (A.A)-Ttırk· 

Sovyet doatluk muahedesi• 

nln lmauının onuncu yıdö
nlaıl mtınuebetlle bug(ln 
Sovyet eefarethanellnde bir 
reaml kabul tertip edilmlıtlr. 

Reıml kabule BOyük Mill,.t 

Mecleu Relıl Klzım, Baıve· 
kil lamet Paıalarla ftldl ve 
meb'uılardan birçokları, Ha· 
rlclye Yeki'-etl erklnı, Kur 
dip!omaUk hazır baJunmut
larcbr. 

Türk- Sovyet 

Peanbe ytzlO, koyıt keıtue 
ıaaıı, tatb1 aevtmb bir oo
euktu. 

Birdenbire içimde delice 
bir M•eı uyandı: Bu çocuk 
'- bır mektepb kız pbi kor 
..... 1 •• 

_ lıte edJyonunus 1al 
_ Te,ekklr eden111. Ne 

reye p11yorıun11s ? 
_ Bitmem••• Hava al· 

mala çıluaıttPD-• Blraı 19· 

secekUm. 

- Ben mi? Ben.. Maa· la«L sallba. Ben fena halele 
leaef pmdl mektebe sMm110· boa•W.ım ve ,.,......_ de
rum. blıte plflllaD olm.ıa bat

- Mekteblnlzl bıtlfthnls- laclmı. 
mi? Acaba hiç itim yokmu· 

- Ent. Fatdı nllmune- leli h-lm ? .. Durup durur-

J&Dmda otouruyordu. JCıa kar
de,lerl Erenkly lllellae cle

Yam ediyorlarcb. Zaten paf&• 
nm klfkl Erenka,'cle idi ye 
bir aralık b aa eenlaı 

Ticaret muah~esi 
imzalandı 

Ankara, 16 (A.A) • Türk 
Sovyet doatlufunun 10 uncu 
,ddlalmtlne mlaadıf olan 
basGnde Moıkovada Tork • 
SoYJet Ucaret r.uahed 
nln lmzalandıfı haber aı.. 
ma~br. Genç kalıtım, b61I• ufak· 

"'8k aaac=-alara temamle 

Delikanlı seTindi: 
- Ben de 6yle. Bebel• 

ı&ttek ...... ? 

lbd L~ sene evvel bitir- ken ella çocaia de yollara 
mitti•· Saara blJlk aDDmD da,ap bebeklere aJtınenln 
allad811'N'4h· man .. ae? .. 

- Siz eYde ne de ..,iul 
olununa 7 

( 0.ftllll Yar ) 
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Erkek Kadına Arkadaş 
Olabilir mi? 

Hayatınızda şimdiye ka • 
dar bir erkeğe karşı haki· 
ki, samimi, tıpkı bir kadın 
arkada§mıza karşı duyduğu

nuz dostluğu hissettiniz mi? 
Bütün mazinizi gözlerinizin 
önüne getirerek buna bir 
cevap veriniz ••. Evet ıüphe· 
siz daha çok küçük bir ço· 
cukken bahçenizde beraber 
oynadığınız arkadaılar ara· 
sında bir taneden çok daha 
fazla erkek çocuğu vardır. 
Onlarla beraber top oynar· 
dınız. 

ip atladığınız zaman 
ipi çevirir ve 11onra sizinle 
beraber koşmaca oynardı 
değil mi? .. Evet daha küçük 
bir çocukken bile ıizin mini 
mini bir erkek dostunuz var· 
dı •. Ve sf z onu hiç bir zaman 
kız arkadaşlannızdan tefrik 
etmezdiniz • Halbuki ene ol· 
du? Yirmi yaılarınıza daha 
girmeden neden onunla bo· 
zuıtunuz. Çünkü o ne kadar 
medeni de olsa ne kadar yeni 
fikirlerle büyümüş olsa sizin 
yanınızda günün birinde 
birdenbire yahut tedricen 
erkek olduğunu habrladı .. 
Ve sizin kadın olduğunuzu 

sezdi. 
Kadın yani düşman 

öbür cephenin insanı Bu· 
nu farketUği günden iti· 
haren size kar~ı olan eski 
muamelesi dejiıti. Artık 
karıınızda samimi, tabii bir 
insan görememeğe baıla· 

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

1 dıınız. Etvarı deği§ti, bir 
takım cali haller edindi. Si· 
ze hitap ederken sesinin 
ahengini değiıtirdi. Fikirle
rine derinlik vererek sızı 

hayran etmek ist~di Sizi tes· 
hir, bir kelime ile si · 
zi kendine eıir ve tabi et-

mek için bütün fikir, hiı 
kuvvetlerile sizinle mücade· 
leye girifti. Sonra sizin 

kendi!i rıi halen eskisi gibi 
bir arkadaı olarak gör· 
menize tahammül edemedi 

ve gitgide size karşı sert, 
asabi davranmağa başladı, 

arkadaı olarak çok benğe
diği fikirlerinizin, abvalf· 
nizin müthiş bir münakkidi 
{)ldu. Eskiden tatlı tatlı oy
nayıp anlaştığınız bu arka· 

daıın bu soğuk ve manasız 
hal!eri sizin hoşunuza git· 
medi, onunla kavga etmeğe 
geçinememeğe başladınız ve 
nihayet ne oldu. 

Nihayetdarıldınız .• Veya 
birbirinize kırılarak uzak
lqtınız. Belki şimdi onu 
uzaktan telamiar veya gör
diiğünüz zaman başınızı çe
virerek hiddetli geçersiniz. 
Yok hana hunun aks"ni söy· 
1emeyiniz. Erkek arkadaşlı· 
ğının mahiyet ve samimiyeti 
budur ..• 

Erkeğin hiç 
inanılmaz batta 
ğma da: 

bir şeyine 

arkadaşlı-

SIRDAŞ 

Gayrimi:badiller 
Ne Halde? 

(Birinci sayfadan devam) j 
bunlar mallarına mahallen • 
kıymet takdirini · istemiiiler 
ve ait olduğu makama mü· 
racaat etmişlerdir. 

Maliye vekaleti bu mü· 
h im meseleyi nazarı dikka· 
te alarak bu gibi kimsele· 
riu müsakkafatları 1a ma· 
hnllen kıymet takdir edil· 
mek üzere 10 Şuoat 931 
tarihine kadar müracaat et· 
rnelerini bildirmi~tir. 

B:.ı müddetten ancak 
İstanbul'da bulunanların bir 
kısmı istifade edebildi" Ha· 
ı içte bulunanların mürac:ı· 

ati 10 şubat tarihine ka· 
dar yapılamadığından vaki 
şikayetler üzer:ne Maliye 
vekaleti bu müddet· 28 şu· 
bata kadar uzatmı~tı. Fakat 
bu husus takdiri kıymet 

ko m is yon 1 arınca i 1 a n 
dilemediği gibi 10 haziran 
S30 tarihinden sonra gayrı 
mübadillik" eri tesbit edilmiş 
edilmekte olanlarında musak· 
kafııı.tla rina mahallen kıymet 
takdiri liızımgeldiği halde bu 
cihet hazinemin menfaati 
uokta~ından nazarı dikkate 

alınmıstır. 

Garbi Trakyalılar ise 
umumiyetle mahallen kıy
met takdirini isteyorlar. 
Buradaki takdiri kıymet ko
misyonu ise tapu ı;enedinde· 
ki kıymeti naze.rı dikkate 
nlarak elindeki talimatname 
mucibince bir iki misil zam 
ve piyasa üzerinden evrakı 

nakliyeye tahvil fle birer 
mazbata ita etmektedir. 

İkinci bir noktada Mali-
ye vekaletinin garbi Trakya. 
hariç olmak üzere bunların 
yalınız musakkafatları için 
mahallen takdiri kıymet em· 

rint verdiği halde arazisahiple· 
ri bu haktan mahrum bırak-
maktadır. 

Üçüncü ııokta ise, 10 
Haziran 930 tarihinden sonra 
gayrimübadilJikleri teıbit 

edilmi15 ve edilmekte bulu· 
muş olanların mahallen tak
diri kıymet hakkından mah· 
rum bırakılmış olmalarıdır. 
ili • ••• ' ' • , ••• t rııı• ••• ·• ..... ııl .. o 

Şirketlerde; 
Sigortalarda 
Tarif eler yeniden 

değişiyor 
Sigorta tal·ifelerinde fi. 

atlarm yüksek olduğundan 
fikayet edil<liği malümdur. 

Bunu na zarı Jtibara alan 

İktısat vekaleti tarifelerin 

yeniden yapılması için ti· 

caret müdiriyetine emir ver· 
mittir. 

Sigorta tarife komisyonu 

yakında faaliyete ba,laya
caktır. Komisyon toplanma. 

dan evvel sigoı ta komiser· 
leri ayrıca tetkikat · yapa· 
.aklardır 

Yeni tadi1atta yangın ve 
deniz tarifelerinin değiıe· 
ceği tahmin ediliyor. 

i 
f 

Şehitlerimiz 
(Birinci sayfadan devam) 

Ahmet, Avni beyler ele hu· 
susi motörle Eyube gitmiş· 
lerdir. 

Evvela ıehitlerin ruhuna 
müftü Fehmi efendi tarafın· 
dan dua edilmiştir. Bilahara 
darülfünun namına Ekrem 
ve Ahmet beyler nutuk söy-
lemiılerdir. 

Ekrem bey Bulğar har· 
binden sonra biribirini takip 
eden facialardan sarayın 

gönüllerde acılar bırakan 
ihmallerinden bahs etmif ve 
16 mart faciasına kadar sÜ· 
ren günlerin kısa bir tarihçe· 
sini yapmıştır. Ekrem bey 
bundan sonra ı;utukuna fÖY· 

lece devam etmiştir: 
Arkadaşlar: 

Bundan tam 10 sene 
evvel 16 Mart 336 da şe· 

refsiz galibiyetin habis ruh
lara sunduğu neş'e ile mest 
olan kan ve ölümü saadet 
telakki eden impeyalistler 
hird.:.nbire deliı·diler. Ahitle· 
tini bozdular, namus ve şe
refleri üzerlerine verdikleri 
sözü çiğniyerek ana vata· 
nın bu köşesine kudurmuı 

köpekler gibi hücum ettiler· 
Bir hırsız gibi Şehzade· 

~başındaki 10 uncu Kafkaı 
karargahına girerek uyuyan 
Türk askeri üzerine çulla· 
nup kahhecP. 8Üngülediler.,, 
dedikten sonra nutkunu şu 
suretle bitirmiotir : 

Mua:z;zez şehitler huzu· 
ru rabbülalemine yükselen 
asil ruhlarınız önünde genç 
lik namına söz veriyorum. 

Aziz vatana hakaret 
edenleri sizler gibi kanı 

bahasına olsa da parçalıya· 
cak ve mahvedeceğiz.,, 

Bundan sonra gene Da· 
rülfünun nl'mına Ahmet B. 
nutuk söylemiştir. Ahmet 
B. nutkunda : 

Güzel İstanbulumuza me· 

deniyet iddiasında bultJnan 
canavarlar gelmişlerdi. İşte bu 
canavarhğı, medeniyet bilen· 
ler vatandaşlara mezalim 
yapmışlar, kahraman ordu-

muzun şerefli askerlerinden bir 
kısmm1 süngülerle namussuzca 
"ıehit etmitler diyerek başla· 
dıktan sonra föyle nihayet 
vermittir: 

Mukaddes şehit, hu vatan 
bu aziz cümhuriyet için se· 
nin eserini, senin şehrahiını 

ltakip edecek yüz blnlerce 
genç vardır. işte onlardan 
bir kısmı seni takdise geldi. 
Senin ruhun önünde sükran 
ve minnetle serfüru eder.,, 

Bunları müteakip ıehir 
namına Avni ve Halk 
fırkası mutemedi Ce'Vdet 
Kerim Beyler birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Bilahara Halıcıoğlu li
seıi talebesinden bir grup 
havaya tehitlerin ruhlarını 
taziz için üç defa manevra 
fiıeği atmışlardır. Müteaki· 
ben Halıcıoğlu lisesi bando
su tarafından matem havası 
çalınmııtır . Bilahere resmi 
geçide başlanmıştır . Ordu 
namına Aşir paıa resmi 
geçide iştirak edenleri se
lamlamııtır • 

Bir balık 
Dün bir sandalı 

devirdi 
Dün sabah marmarada 

balık tutmak üzre )az Hü-
seyin arkadaşları Ali Os· 
man ve Dursun Zeytinbur
nu açıklarına geldtkleri 

., .. ---- .... ----. - ---- 11 ----- --- ----··-- ------- -
na müracaatları ilan olunur. ri ilan olunur. 

Fransada l 
Demir yollar idareleri 

tenkit olunuyor 
Paris, 14 ( A.A ) • Büyük 

demiryolları~ıcumpanyalarm

dan betinin idare meclisleri 
r~!sleri idare tarzları hak
kında meb'uıan meclisinde 
yürütülen tenkitlere cevap 
mahiyetinde olmak üzre 
nafıa nazırına müıterek 

bir mektup göndermişlerdir. 
Bu mektupta , bilhassa yol
culara mahsus tarifelerin ci· 
var memleketlerdekinden 
daha aşağı ve harpten evel· 
ki zamanlarda tatbik edi· 
len tarifelerden, altın kıy

metine nazaran, üçte bir 
nisbette dun bir mevkide 
olduğu kaydedilmektedir. 

Diğer taraftan muamelat 
vergisi 1913 s.enesindenberi 
23 misli artmıf olduğu halde 
demiryolları varidatı ancak 
8 misli tezayüt etmiştir. Bu 
mü~terek mektubu imza 
edenler 1921 ı;enesindenheri 
masarifin! ehemmiyetli ııu

rette azaltmı, olduldarı de· 
miryoHar bütçesinde muva· 
zene t mini çarelerini ara· 
mak için ellerinden gelen 
yardımı gösterme~e hazır 

bulunduk,arnn temin etmek
tedirler. 

imza sahipleri hükumet
le demfryollar idarelerini 
bir takım teahhüdat1a bir· 
birine bağlamakta olan 1921 
tarihli mukavelenamede doğ· 
rudan doğruya veya dola· 
yısile bir tadil yapılması ta· 
aavvuruna tiddetle muarız 

bulunduklarını ve bu mu· 
ka velenamenin onu imza 
etmif olanların ittifakile ta· 
d!l edilebileceğini hatırlat· 
mıılardır. 

Feci bir yarılışlık 
Wilmhıgton, 16 (A.A.)

İçki . menµiyeti ahkamını 
tatbik ile muvazzaf 5 
memur, bir posta kamyo
nunu ispirtolu içkiler nakl
eden kaçakçılara ait oldu· 
ğu zannına düşerek mezkur 
kamy0ou durdurpıağa teşe· 
hiis ederler. 

Diğer taraf tan kamyo· 
nun toförft de memurları yol 
kesen hırsızlar olduğu zan· 
nile Üzerlerine ateş etmiştır. 
Bu yüzden başmemur telef 
olur. Maamafih kendisi de 
diğer memurların mukabe· 
lesi netiçesinde maktul dü· 
ıer! 

laca davası divanı
harpte 

JACA, 17. • ( A • A . ) 
' Divanıharp, dün Jaca garni· 

zonu asilerinin müdafaaları· 
nı dinlemiJtir. Müdafaa ve-
killerinden birisi ~iddetli 
lisan kuUandığmdan dolayı 
ihtara maruz kalmıştır. 
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Odalar kongresi 
Ticaret odaları kongresi 

Nisanın on dördünde Ticaret 
odası salonunda toplana· 
caktır. 

zaman denizden önlerine 
birdtn h:re bir köpek balı· 
ğı çıkmıştır. Balık sandalı 

devirmlş,içindekilere hücum 
etmiştir. Bu esnada etrafta 
bulunan diğer kayıklar ta· 
rafından görülerek güçlük· 
le kurtarılmıştır. 

- . 

M. Briand 
Bu güne kadar olan 

siyaseti ne dir? 
Paria, IS (A.A.) - Bu gü· 

ne kadar 11 defa başveka
let mevldine geçmiı, 16 de
fa hariciye, 3 defa adliye 
ve iki defa maarif nazırlı· 

ğında bulunmuı olan M. 
Briand'ın nazıthk hayatının 
25 inci yıldönümü müna· 

" sebetile dünyanın her ~ara· 
fmdan hariciye nezaretine 
tebrik ve temenni telgraf
ları gelmektedir. Temps 
gazetesi bu münasebetle 
yazdığı bir makalede M. 
Brfand'ın siyasi hayatının 
bir tarihçesini yapmıştır' 

İtalya mebuslar 
meclisinde 

Roma (A.A.) - Hariciye 
Bütçesinin mecliste müza
keresi müstemlekelere ait 
idari vekaletler mes' eksinin 
mevzuubahsedilmesine ze· 
min hazırlamııtır. Bir çok 
meb'uslar müteaddit protes
tan misyonerlerinin Afrikanın 
orta kısmında bilhassa Ke
nia havalisinde faaliyetlerde 
bulunduklarını haber vermıı· 
ler, lngilterenin mandaya 
tabi roüstemlekelerin idare· 
sinde yaptığı sut istimalleri 
bildirmi§ler, İngilterenin bu 
müstemlekeler üzerinde haiz 
bulunduğu mandayi geniş 
bir himayeye kalhetmek 
maksa..:lile bilhassa Tangani· 
ka ve Ugandayı Kenyaya 
raptetmeği dü§ündüğünü 

söylemiştir. 
Bu meb 'uslar İngilterenin 

ve Fransanın gayet vasi ara 
zivi idareleri altında bulun· 
durmalarına karıı müvaze· 
neyi "Londra ınisakma tev· 
fikan,, İtalyan lehine olarak 
yeniden tesis ve iade etmek 
lüzumunu ileri sürmüşlerdir. 

Bir aydır 
Sürekli zelzele olan 

bir yer 
Santiago, "Guatemala,, 15 

(A.A)- Amtitnan mıntaka-
sında bir aydan beri sürekli 
zelzeieler olmaktadır . 12 
Martta zelzele tiddetini art· 
tırmış ve civardaki ıehirler-

de ehemmiyetli hasarat 
yapmıştır. 

Amatilnan'da dün 60 
sacsınb kaydedilıni~tir . 

Rus - İran 
Bitarafhk muahedesi 

Cenevre, IS ( A.A ) -
İran hükt'imeti bir Eylül 
1927 tarihinde Sovyetlerle 
akdetmiı olduğu teminat 
ve bitaraflık muahedename· 
sini tescil ve neşredilmek 
üzre Cemiyeti Akvama gön· 
dermiştir. 

Fransa hükumetinin 
mevkii 

Paris, 12 (A.A.)-Akıam 
gazetelerini bir çoğu meh'nusan 
meclisinde dün cereyan eden 
müzakerele.cin hük.ümeti tu
tan ekserıyeti artırıp kuvet· 
lendirdiğini beyan etmekte· 
dir 

Amerika Reisicümhuru 
Vashington, (A.A) - Ri· 

yaseti Cümhur dairesi, M: 
Hoover'in bu hafta i:arfında 
Arizona zırhlııına binerek 
Antinlere kadar bir ıeya· 
hat icra edeceğini ve bu 
seyabatın 10 gün kadar sü· 
receğini bildiriyor. 

11 karıııındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

17 Mart 

Prensipsiz 
insanlar 

(Birinci sayfadan devam) 

Mahallele:·e asılan cetveller 
15 gün asılı kacaktır. Bu 
müddet zarfında cetvellerde 
isimlerini bulamıyan)ar veya 
yanlı,lık görenler bir istida 
ile teftiı ederek itirazatta 
bulunacakiardır. 

Cetveller üzerinde yapı· 
lan tetkikat neticesinde İs· 
tanhulda 300 küsur bin 
müntehip olduğu anlaıılmı§· 
tır . Tanzim edilen cetvel· 
lerde ufak tefek hatalar 
görülmüıse de teftiş hey' e· 
tince tashih edilmiştir. 

Bu hatalar, bazı ma· 
halle heyetleı-inin 1329 te· 
vellütlüleri 18 yaıını dol· 
durmamış gibi göstemele· 
riuden ileri gelmiştir. Bun· 
dan baıka bazı isimlerin 
ittisalindeki "İhtiyat zabiti,, 
unvanı tefti§ heyetini te· 
reddüd~ düşürmüştür. Silah 
altına ahnanlaı· intihap 
bakiarını kul'ar.amamakta 
olduklarından isimleri ya· 
nına ihtiyat zabiti diye gös· 
terilenlerln isimleri defter• 
lerden çıkarılmıştır. 

İşte bu yüzden birçok 
çetveller tashih edilmiştir. 
Bunun ileride de bir hayli 
i!:irazlara meydan vermesi 
muhtemeldir. Çünkü fnti· 
hap haklarını kulf amıyacak 
olanlar yalınız orduda 
bulunanlardır. Halbuki 
ihtiyat zabttlerf elyevı:rı 
orduda vazlfedar bulunma· 
dıklarından haklarını istimal 
edebilecekleri kanaati umu• 
midir. Bu noktada teftff 
hey' etinin zühul ettiği yüz· 
de yüzdür. 

Kaç meb'us 
Çıkarılacak? 

Cetvel tetkikatından ah· 
nan neticelere göre nıünte· 
hiplerin miktarının 300 bi11 
olduğu anlaıılmııtır. 

Şnhale göre 20 bin kiti• 
nin bir meb'us intihap ede· 
ceği nazarı dikkate alınırsa 
şehrimizdeki müntehip mik· 
tarına göre İstanbuldan an• 
cak 16 meb'us çıkarılacak· 
tır. 

===-================~ 
lsvic1~e' de meb'uş , 

adedi 
Cenevre, 16. - ( A.A. ) 

arayı umumiyeye müracaat 
neticesinde İsviçre mebusla• 
rının adedi 204 ten 187 iye 
indirilmiş isede teşrii veka• 
letler;n müddeti 3 senedeıı 
4 seneye çıkarılmıştır. 

Deniz ihtilafı ve 
Amerika 

Londra. 15 ( A . /\ • ) 
Amerika hariciye nazırı ~· 
Stimson fransız italyan~denıı 

itilafı karşısında Amerika• 
mn ,..,Jacağı va:tiyeti Londr• 

hükümetine sarih suretti 

bildirmeğe Amerikan iY8 " 

nından M. Dvight Morro-v,1.1ıı 

memur edildiğini haber -ver· 
miıtir. f 
Fransız - Alman fut1'0 

maçı 

Paris, 15 (A.A) - fraJ1' 
sızlarla Almanlar arasaPdıJ 
icrası kararlaıtırılmıı ola.J1 

futbol maçlarından birinci•i 

yarın öğleden sonra ColoıJ1· 

bes' da binden fazla Alrıı8" 
ıs: hazır olduğu halde yapı 

caktır. 

l''ı 
IJurhaneııın 

1 
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1 ~. , Memleket haberleri l ·0 ~ 
Hatıratını yazan: Naci ısMAIL lzmir tramvaylarında EBE~ii&~niiiiii:i~~ 

lran hamamlarını da lstanbul ha"!am_l~rı Bir kavga çıkmış iş nihayet F ran ız takımı g ip ! 

IRAN"jAHJ ·Aff~ KAÇA~'.IN SWYIND . 
• - • .. • ' :.) :~~~: 1•• :·f~· ~ \~4• ·.1. ,· v.it ~· ~.' ·:- •· 

f~&a•a ~ • \ 

gibi zannetmiştim. Meğer, herkesın gırıp ı B k k d ' d 
çıktığı bir kirli havuz değil mi imiş? ıça oyununa a ar ayanmıştır Fransızlar o - 1 Almanları 

_ 25 _ İzmir Kordo~ tramvayı 1 yakalamak istemiş ise de yendiler Yugo l V f k J 
. d sürücüsü Hanefı ile tütün Hüseyin ikinci kordondan S a a ımz aa 
Iran hamamların a v l l amelesinden Hüseyin ismin· J süratle kaçmağa başlamıı· ı Unan l arı yendi 

Molla Ali ile görüşm•C?.ee müthifti. Hd çatal kazığın de bir şahıs arasında tram- tır. Mehmet Emin düdük 
karar verdik. Kamberin söz· ortasına yerleıtirilmif bir vayda bir kavga çıkmıı ve çalarak istimdat istemi~ ve 
Iert, lskenderin Persapolis kuzuyu dilim diJim bir kes· ndicede Hüseyin Hanefiyi polisler yetişerek Hüseyini 

h k t d. rdu mesi, her parçayı maharetle bıçakle kasığından ağır su- yakalamıstır. 
ıe ri civarını as e ıyo · • 
Belki de buralarda patlamıf ıiılere geçarmesi görülecek rette yaralıyarak kaçmııtır. Sürücü Hanefi yaralan-
bir gaz menfezi vardı. Ateı bir ıeydi. Bizim halep iti Hadise etrafında elde etti- dıktan sonra baygın bir 
olnuyan yerden duman kebapçılarının fiyakaları sol· ğimiz malumat şudur. Ame- halde düımü§ ve derhal en 
çıkamazdı. da sıfır kalırdı, le Hüseyin sabahleyin işine yakın buiunan Memleket 

Kamber Ağa Han me· Artık, kurum ve duman gitmek üzere hükumet hastahanesine kaldırılmııtır. 
ıelealne geldi: içindeki aıhaneden beyaz mı, önünden tramvaya binmi~ Carih Hüseyin bugün 

_ Han,Şahın bendesidir. karamı çıktığı mı ne gorun ve sürücü tarafından ayakta Adliyeye teslim edilmiıtir, 
kendisine büyük bir hediye ne de söylemek isterim. durmuştur. Tramvay Saman Tahkikata devam olunmak· 

d Y ı Doslarım, odaları düz· iskelesi makasına gelince tadır. Mecruh Hanefi bir \'ermeniz lazım ır. a nız, 
sizin itinizi halledemez. Her müılerdi. Yalnız, pejmürde bekleyen iki müşteriyi nl. müddet ifade veeememiı 
feyden evvel Tahran'a git· kıyafetli, kir kokulu uıaklar- mak iç n durmuş ve bu isede vak' adan iki mat son-
nıeniz, Şahın vezirlerinden dan tikayet ediyorlardı. sırada Hüseyin hid detlenerek ra lcendisine gelmif, hadise-
izin almanız lazımdır. Şa· - Bu itin alfabesi. dos- - Ne durdun.. yi yazdığımız ~ekild •! anlat-
hın namesi gelmeyince, hiç hım, dedim. Kendi itimizi Diye hakarette bulunmu~- mı~tır. 

Fransa · Almanya milli 
takımlarının 15 martta Pa· 
riste Stade Colomb'ta yap
tıkları maçın neticesini bil· 
diren haber nihayet geldi: 

Fransızlar ıfıra karıı bir 
ıayı ile galip !. 

Dün bu maç etrafında 

Avrupa gazetelerinde serde· 
dilen tahminatı ka:tdetmiş· 
tik. 

Maçın 

her iki 
neticesine dair 
tarafın vaziyeti· 

hazıraJarını mukayeseten 
yapılan tahminler sonunda 
en ziyade Almanların gale· 
besi etrafında ekseriyetin 
toplandığı görülmüştü. 

deki bir iki gün zarfında 
muttali olacağız .. Ve bittabi 
karilerimize de bildJreceğiz. 

Maçların netayiçini bil· 
diren ajana tebliğah ber
veçhi zirdir: 

Parls, 16 (A.A.) - Milli 
Fransız Alman takımları a· 
rasındıı yapılan futbol rna· 
çında Fransızlar sıfıra karıı 
bir sayı ile galip gelmiıtir. 

Maç, Colombes stadyo
munda ve 50 bin seyirci 
huzurunda icra edilmi§tir. 

Yugoslavya .. Yuna
nistan milli macı , 

Ayni günde Belgratta bir aıiretin yolundan geçe· kendimiz görecek bir hale tur. Sürücü müşteri almak Nihayet tutuldu 
ınezıiniz. gelmeliyiz! için durduğunu söylemiı ise K t•I • d t t Jd 

1 Sonra, vaziyeti anlattım. a 1 1an arma . u u u 
- yollar aıiret erin e- de kana susamıı olan Hüsc- İ H ) 

Buau .. n ııehri dola~arak, ya· zmir, 16 ( ususi -
linde mi? o .- ~ yin hu sefer de, sürücünün d 

ı 'd rın da hanı ziyaret edecek· Alt: sene evvel bir jan ar-

Maahaza, Fransız takımı· 
nın kendi toprağında ve 
kendi milleti önünde oyna· 

Yugoslaya • Yunanistan bey· 
nelmilel müsabnkası icra 
edil mittir. 

- Beli, oğul. ran a gırtlağına atılmlş ve: 1 d 
1 d . tı"k. Doktor söylüyordu: ma arkadaşını kate er~k 

dağların bekçisi aıiret er ır, - Hayvana deh demek ı R 
1 d - Kir içinde kaldık. taç'\n Akhisarlı amazan 

ıahın sözü de ıehir er e lazımdır, onlar kırbaçlanmak M k 
geçer! 

Bu kadar malumat kafi 
idi. Yalnız, bu açık fikirli 
ihtiyarı da kafileye karıştır

mak fikrinde idim. Teklif 
ettim. 

Şöyle bir düıündü: 
- Gelirim. dedi. Amma, 

bu itin baıına geçmek iste· 
rim. 

- Ona ıüphemi var Aka! 
kervanın baıına geçer, ida· 
re edersin. 

Saz marpuc bıraktı. Bir 
Bremen gibi avuçlarını ter· 
sine açtı: 

- Kervanın ba§ı olmak 
ta hiç bir ıey mi? Ben yağ 
madeninin baıı olmak iste· 
riın dedi. 

Maksadını anlamamııtım. 
Bir: 

- O da olur! 
Cevabını bastırdım. lıimiz 

Yoluna girmiıti. Ben de ter
cüınanlık derdine deva bul
llıuotum. 

Şimdi, pek muh;m bir 
ille ele kalmııtı : Yemek. 
l<anıbere sordum : 

- Bize yemek verebilir
llliainlz ? 

- Pilav, Köfte ve ıiş 
hu'abilirfm. Yalnız bunun için 
de bir aıçı lazımdır. 

Bura da banyo Yok mu? anisa civarında ya a· 
iç'n yaratılmamııtır. 

(Devamı Var) D 
lananı~ ve tahkikat evrakile 

•••••••••• 1 •• 1 •••••••• 1. 

M. Grandi'nin 
nutku 

Paria, 15 (A.A)- T emps 
gazetesi M. Grandi'nln dün 
söylemif oldufu nutkundan 
baba ile yazdığı bir maka, 

lede diyor ki: "M. Briand'ın 
geçen hafta İtalya hllkkın· 
ela sarfettiği sözler Romayı 
ne kadar mütehassis etmiı 
ise Fransa da M. Grandi'· 
nin Fransaya müteveccih 
sözlerinden e kadar müte
hassis olmuıtur. Sulh im· 
kan ve ihtimallerinin bütün 
milletler lehine olarak art
ması için Londra, Roma ve 
Paris hükumetlerinin Avru
pa camiasının hayır ve nefi 
uğrunda e!birliği ile ve kar
ıılıklı itimat dairesinde ça· 
lışmaları kifayet eder.,, 

Bir Sovyet memuruna 
suikast 

Tokio, 16 (A.A.) - dün 
bir silah darbesile Sovyet
Jerin ticaret müıa viri M . 
Paul Aniekieff'i ağır surette 
yaralanmıı olan Japon, bu 
gün polis memurlarına tes-
lim olmuıtur. Mütecavizin 
ismi Nobukatsu Sato'dur. 

Evvlce ıimal sularındaki 
balıkçıhk fıleri le alakadar 
Hakusiyoko namındaki ıir
ketin müdürlüğünde bulun· 

emiı ve sürücüyü hırpa. 
lamağa başlamı~hr. Bu sıra· 
da liramvay durmuı ve rnüı
teriler arasında bir telaı bası 
göstermiştir. Hüseyin Hane
finin mukabele ettiğini ve 
gücü yetmiyeceğini derhal 
anlayınca elini beline sal· 
mıı ve kamasını çekerek 
sürücü Hanefinin kasığına 

aaplamıı ve kaçmııtır- Bu sı
rada tramvay arkasında bu
bulunan biletçi Mehmet 
Emin Ef. koımuı ve carihi 

dün müstahkem mevki 
Divanı harbine verilmiştir. 

22.000 lira 
Zimnıetine geçirmiş 

İzmir ( Hususi ) • sabık 
tayyare cemiyeti İzmir ıube
si müdürü Durmuı Beyin 
evrakı istintak hakimliğine 

verilmfıtir. Durmuş B. evel· 
ki sene 22.000 lira zlmme· 
tine geçirmek iddiasile zan 
altına alınmııtı. Tahkikat 
devam ediyor. 

Amerika filosu/Pru' da vaziyet 
Vashigton, 16 (A.A) - 1 Lima, 15 jA.AJ - Siyasi 

Amerika harp tayyare filo· 
suna 388 tayyare daha ılti
hak edecektir. Bunlar 18 
milyon dolara mal olacaktır. 

Büyük iktısadi kon
feranslar 

Cenevre, 16 (A.A.)-Dev· 
Jetler arasında bilmüzakere 
karalaıtırılacak iktısadi bir 
hareket icrası meseleıile tı-~ 
tigal etmekte olan konfe· 
rans bu gün Felemenk ma· 
Jiye nazırı M. Colijn'in ri· 
yaseti altında açılmııtar. 

Konferans kollektif iktisadi 

vaziyet kuvvet ve ras. net 
peyda etmiıtir. Cenuptaki 

muhafız kuvvetler Lima 
hükumetini tanımaktadır. 

Ordu müttahit bir halde 
bulunmaktadır. 

Yeni: cenubi Gal'de 
Melburn, 16 (A.A) - Ce 

nubi Gal hükumetinin ikin.I 
ci kamarası, unvanı verilen 

teırii meclisin mukaddera
tını tayin edecek olan sonu 
gelmiyen ihtilaf yeni bir 
safhaya dahil olmu§tur. Di
vanı, ali, hükümetin devlet 
mahkemesinin teırii mecli-

sin feshine ait kanun layi· 
hasının kır al m tasdikine ar· 

ması gibi manCTi kuvvetleri 
artıracak avantaja malik 
olması galebenin fransızlara 
teveccüh etmesini kafil ola
rak telakki edilmekteydi. 

Almanların O - 1 gibf az 
bir farkla mağlubiyeti kabul 
etmleri, her iki tahminatm 
doğruluğuna ıehadet etmek· 
tedfr. Çünkü bir sayı farkla 
galibiyet; Fransızların teknik 
ve kuvvet itibarile Alman· 
lara karıı bariz tef evvukları 
old:ğuna iıaret edecek ka
dar kuvvetli değildir. 

Maç tafsilatına önümüz-

M. Grandi 
Mühim Bir Nutuk 

Söyledi 
Roma, 15 (A.A.) - M· 

Grar:di meb'usan meclisinde 
gayet mühim bir nutuk söy
leyerek haricS siyaset hak
kında uzun uzadıya izahat 
vermiıtir. 

Mumaileyh, Fransa ile İtalya 
arasında akdolunan ve iki 
milletin mütekabil hissiya· 
tına tamaınlle tevafuk et· 
mekte bulunan deniz itilafı-
nın tahakkukundan dolayı 
f zharı memnuniyet etmiıtir . 

Meclis, Fransa ile olan 
münaıebata dair yapılan 
bu dostane telmihleri hara
retle alkıılamııtır . 

M. Briand'ın 
yıldönümü 

Müsabaka neticesine dair 
kısaca verilen malumata na· 
zaran Yunan mi!li takımı 
1 ·4 mağlup olmuftur. 

Her iki millet arasında 
geçen sene Atina'da bir fut· 

bol teması vuku bulmu ve 
Yunanlılar gene mağlup 
dilmişlerdi. 

Ayni zemanda, Sırplara 
iadei ziyaret için giden Yu-

nan takımı bu suretle ikinci 
mağlubiyetini Yugoslavya 
merkezinde kabul atmi§ 
oluyor. 

Amerika' da 
1 işsizlik buhranı 

Vaıington, 16(A.A)-Me
sai nazırı M. Doak bütün 
memleketin halihazırda. 

geçirmekte olduğu tıiddetli fş· 

sizlik buhranı dolayısile bazı 
ecnebi memleketlerle e\:e?ce 

aktedilmiş olan bir takım 
itilfıfnamelerin feshi zarure
ti hasıl olacağını beyan et-

miıtir. Nazırın bahsetmek 

istediAi itflfıfnameler bir ta· 

kım ecnebi talebe ile sana
yi erbabınu Ameriknntn sı-

nai müesseselerinde kaznnıl

mış olan tecrübelerinden 
istifade etmek maksadile 

oralarda muvakkat memu· 

riyetler işgal etmek üzere 
Amerikaya kabul edilme· 

lerine ruhsat ve mü aade 
veren itilafnamelerdir. 

------------------------

Bu mesele üzerinde bir 
e.ı .konut tuktan ıanra an. 
le.ınııtım ki burada lokanta 
e.ıçı filan yoktu. Şehrin 
tnuhtelif yerlerine yerleımit 
olan lngilizler kötklerinde 
}'atıyordu Harp zamanında 

muıtur. M. Sato, hareketine 
sebep olarak Amour nehri 
üzerindeki balıkçılığa müte· 
aJlik ihtilaf meselesinde Sov
yetlein takip etmekte olduk
lari hattı harı:ketten müte
v\?Uit infinlini göstermı~ ve 

1925 tarihli Rus-Japon mu
kavelesinde münderiç hu· 
kukun dahi bu ihtilaf ile 
alakadar olduğunu beyan 

itilafnamelere ait müzake· 
ratın devamı esnasında ta· 
rifelerdP. az çok bir istik
rar huıulünU temine matuf 
olarak 24 Mart 1930 tari
hinde aktedilmit olan t._ 
cari muka velenamenin tat· 
biki imkanını tetkik ede· 
cekUr. 

zından mukaddem bu bapta 
irayi umumiyeye müracaat 
edilmesi iktıza edeceğine 
dair olan kararı aleyhindeki 

Londra, 15 (A.A) - Ob
server gazetesi M. Briand'· 
ın nazırlık hayatının 25 inci 

yıldönümü münasebetile 
yazdığı bir makaleye vu 
sözlerle nihayet vcrmii'tir: 

!WWl&l 

b ' Uralara gelmiı olan Alman· 
larda hanların birisinde bi.
k.\lltfn açmıılar, bu suretle 
Reçinmişlerdi. 
k kamber ağa, yerinden 
alktı. Beni,hanın aıhanesine 

tötiirdü. 

l<oca bir Yeniçeri ka, 
:e.nı, zincirle tavana bağ
b~nınıı, üıtü baıı yağ içinde 
ır aıçı da Behlülü dana 

etb· 
11 

1 ateıln etrafında dola· 
Yordu. Ağa: 

t - Burası, tüccar ya· 
.. e.''dır . Kuı baıı etini doğ
'tnalc için Seyit Hüse· 

)inden haıkaaını kullanmaz! 

lif litç anlamadıiım bu il· 
e.tuı aıçı üzerindeki teıiri 

etmiıtir. • • 
Belçika kabınesı 

Brüksel, 15 (A.A)-Jaıpar 
kabinesinde yapılması mu· 

d "'i iklik'erin 16 tasavver eg 1 · 
Martta resmi bir ıekil alaca· 
ğı, M . Lippena, M.Houtard 
ile M . Vautier'in bulunduk· 
}arı nezaretlerden çekilecek· 

Ieri söylenmektedir • 

Fransa' da toprak 
çökmesi 

Chambsry, 15 ( A.A) -
Birkaç gün evvel çöküp kay· 

mağa baılayan toprak yığı· 
nı ya vaı ya vaı ilerlemekte· 

dir. 
Kayan toprak timdiye 

kadar 50 metrelik bir sahayi 
kaplamııtır. Civardaki kü
çük bir köyün gece tahliye· 
sine mecburiyet hasıl olmuı· 
tur. Lamotee kasabası yeni 
çöküntü ve kayıntılar yü· 
zünden tehlikeye maruz bu· 

lunınaktadır. 

nıüracaattnı reddetmiştir. Bu 
ınesele hakkında impara

torluğun en yüksek mahke
mesine yani meclisi ha~sın 

adliye encümenine müraca
at edilmesi ihtimali vardır. 

M. Aieksandır'ın 
Beyanah 

Londra, 16 (A.A.) - Bah 
riye birinci lordu M. Alek-

sandır dün Hubdersficld 
nıühim bir nutuk söylemi§" 

tir. Mumaileyh, ezcümle F
ransız .• ltnlyan deniz itila· 

fının en mühim neticesinin 

o itilafın siyasi ıurnulünde 
olduğunu beyan «:tmiştir. 

_ -:r-....... 6 .... ,c,yc uuK ı•ıavrı, 
_ __ .....,_ ..... ____ , ________ ,, pa• Fotyaş efendi icabın" bakar! •. 

Eğer M. Brfand, dümen br.· 
ıında bulunmıyacak olur.,a 
ne Fransa ne de Avrupn bü
günkü mu külleri yenmek 
yolunu bulamazlar. 

Belçika kırahnı 
seyahati 

Brüksel, 15 ( A.A. ) 
Belga Ajann Belçika kıralı 
Alber'in 26 Mnrtta Fransa 
reisicümhu.-u M.Doumerguei, 
ziyart edeceğini hildirmiıtir. 

Reichstag meclisinde 
Berlin, 15 (A.A) - Reic· 

hstag meclisi gümrük mese· 
lelerin in halline müteallik 
Cenevre itilafnnmcsi ikinci 
kıraatinde kabul etmişt i . 

Çocul• hnstn•ıcsl 1 u lak, bo 7, 

burun nı lltchn~sı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu \tcl;tep soknk l 

Tel . fon 8. O. 24 6 ..... -ı--llllliml!J---lml&ll 
Çoeulc hnstalıklıırı mütctın ı sı 

Or. Semiramis Ekrem H. 
Bel oıı u ,\tclıtep soka 

Telefon : H. O. 2-.96 

.. 
Haydar Rıfat beyin eserleriııuen 
Ayni haklar 
Miras meselekri 
Şerhli borçlar kanunu 
(jKPAL) kit~ p -r. 

Tarın Gazetesine Gel=mi.! 



Sahife 6 YARIN 

Tll'A TR - - -
Üsküdar 

ale sinemasında 1 

B~::~.ili ~?ı~~~karı/ 

yon Karahisar 
Vilayetinden: 

Progı amlarıG<ız Cumartesi 

Çarşamba de~işir 

Her gün gündüz 3 te geceleri 
9 da Cumu günf eri 2 de 

4 te 9 da. 

"' Şehzade başı 
Ferah sinemada 

Bu gece 

Hermine hanım Varyete 
20 kısım filim yakında: Asso 

Yana O.. çingeneler 
Koituk 25 kuruş 

İstanbul 4 üncü icra Da
iresinden: 

3200 Lira kıymet takdir 
edilen boğaziçinde Mirgön 
iskelesi kar,ısında eski 30 
mükerrer ve yeni 38 No: lı 
ıhsan hanımın tahtı tasar· 
rufundaki sahilhanenin 14 
Nisan 931 Perşembe gunu 
açık arttırma ile ve 930·458 
dosya numarasiyle satılaca
ğı 11 Mart tarihinde intişar 
eden gazete He ilan edilmiş 
isede arttırma gününün 16 
Nisan yazılacağı yerde ~eh
ven 14 Nisan yazıldığı an
la§ılmakla tashihi keyfiyet 
o!um~r. 

Büyük tayyare 

Üçüncü keşide 1 lNisan 
1931 dedir. --------.. ...... ·--

Be~iktaş Birinci Sulh Hukuk 
mahkemesinden:Cemal efendi 
ve İzzet ağanın Selami ve Se
yit Mehmet Ali efendilerle 
Melek ve Güzide hanımlar 
aleyhlerine ikame eylediği 

Be~ikta§ ta Süleymaniye 
mahallesinde Küçük Çift k 
ve Sılahhane beyninde kain 
4 numaralı tarlanın izalei 
şüyuu davasının giyaben 
cari muhakemesinde yazı-

lan müzakereye tapodan 
cevap gelmiı ve ehlivukuf 
marifetile icrayi keşif 23·3· 
931 Pazar gunu saat 14 
ve bu suretle icrayi muha· 
keme 1-4-931 Çarşamba gÜ· 
nü saat 14 de talik kılın
mıı olduğundan gıyap mas-
rafını mustashiben hazır bu· 
lunmamza dair tastir kılı .. 
nan gıyap kararı mahkeme 
divanhanesine ilsak ve on 
beı gün müddet tayin kı· 
hnmış ve gelinmediği tak· 
tirde mahkemeye kabul 
olunmayacağı gibi derme
yan olunan vakıaları ikrar 
ve kabul etmiş addile da
vaya bakılacağı H. M. Ka
nununun 141 ve 142 inci 
maddelerine tevfikan işbu 
gıyap kararı tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

(7370) iira bedeli keşfili Gazı Hazretlerinin heykeli için 
alman arşanın etrafına yapdacak duvarın 26 • 3 - 931 Per
şembe günü saat on dörtte kapalı zarf üsulile ihalesi icra 
kı~macağı ilan olunur. 

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

·':. . ~ ' .. ' . . . ' . 

ilecik Rakısı 
en meşhur ve mergup 
rakısıdır 

Çıkan Kitapler 

T eşrihi marazi 
Tıp fakültesi Teşrihi ma

razi müderrisi Frofesö,. Dr. 
Hamdi Beyin telif ettiği 

umumi Teşrihi marazi ve 
Fethi Meyyit ve T eşrihi ına • 
razi, teşhisi ve tıbbıadlide 

ehemmiyet! isimli eserlerin 
dördüncü defa olarak tabı

ları bitmiştir. Doktorlara ve 
meslekle alakası olanlara 
tavsiye ederiz. 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
. ngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALIÖr 
Teiefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Tell'fon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilindü 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
surelile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cüınhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye sencd:ıt, çek, itibar mektup! ar 

ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(1 lesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon1 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

CCfb H 

Of. A. KUTİEL 
Cilt, frenği, Bclsoğukluğu ve ademi 
iktidar nıuaycne,elektirik tedavihanesi 
Karaköy Börekçi fırını sırasınJa N. 34 

- Doktor -
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi

ye ve zühreviye Cemiye
ti azasından Beyoğlu Ağa

cami karşı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
<W 

Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 
Cihan kütüphanesi üstünde 
Perşembe günleri sabahtan 
öğleye kadar meccanen 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ~,ta 
kabul edilir. 

Adres Ar .. kara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

•GAA ....... IBEWIAlliJll4mlaBM .. 1"1111 ...... 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) haataİık· 
farını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu·ı 
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon fstanbul: 2:;()3 

ZAYi 
Üsküdar onbeşinci ilk 

mektepten üç sene evvel 
alcığım şahadetnameyi bir 
hafta mukaddem zayi eyle· 
dim, yenisini çıkarmak için 
makamı aidine müracaat ey
lediğim ilan olunur. Yaşar 

İstanbul Asliye mahke
mesi 5 inci Hukuk daires:n
den: Madam Nemzarin Ga
latada Mahmudiye caddesin· 
de 52 No lu hanede oturan 

Y ervant Beyazciyan efendi 
aleyhine ikame eylediği da· 
vadan dolayı ev~·ak suretleri 
ilanen tebliğ edildiği halde 
henüz cevap yerilmemiş ve 
yevmi tahkikat olmak üzere 
24 • 4- 931 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14de tayin 
kılmmıı olduğundan yevm 
ve vakti mezkürda mahke· 
medehazır bulunması ve yahut 
tarafından bir vekil gönder· 

mesi lüzumu beyan ve aksi 
takdirde hakkında gıyaben 

muamele icra olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

İstanbul dördüncü icra 
memurluğundan : 

Nasır heyin borcundan 
dolayı Tophanede defterdar 

mahalJesinde Türbe sokağın

da atik 16 - 18 ve cedit 24-
28 numaralı mahruk hane 
arsasının südüs hissesi ve 
şehremanetinin adet 3 53 -

54 harita numaralı çap mu

cibince 1144 metre 87 desi· 

metre olup otuz gün müddet
le ihalei evveliye müzaye· 

desine vazolnnarak beı yüz 

lirada talibi uhdesinde olup 
bu kere yüzde beş zamla 

ve onbeı gün müddetle iha

le! kat'iyye müzayedesine vaz· 
olunmuıtur. Mezkur arsanın 
beher metrosunun beş lira 
kıymeti muhamminesinin 
yüzde on nisbetinde pey ak 
çesi olarak 928 - 2121 dosya 
numaralı 9 • 4- 931 tarihin
de saat 14 - 16 kadar ls
tanbul dördüncü icra me· 
murluğuna bizzat veya bil
vekale müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

l!•••••••••••mlıJ na müracaatları ilan olunur. ( ri ilan olunur. 

1 
~ 
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BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MİLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

. ŞUBELER 
İngiltere, İsvıçrc, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezılya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST AN BUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEJ IIR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: 

İstanbul' da : Alalemciyan hanında Telef. 282J. Bey oğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

~~ ~ 

Ankara da 

om T AŞHAN PALAsl 
~ KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

R[STORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odal2rmızı telgrafla angaje 

Bahrisefit Felemenk 
-:=·= Bankası F :r MB_,, 

İST AN BUL ŞUBESİ 
ic:nre merkezi: A M STER DAM 

Mezun serrrnyesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş Sfrmayesi: 5,000,000 FL. 

lhHyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galotad :ı Koraköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
Jstanbul tan şubesi : "Merkez Postanesi ittrsalin de 

Alla'lemeci Han~ Teldon: ist. 569 
Bilfımum b.1nka muamelatı 

1 • nz
o@oo@oo@oo@oo@o:ı@os@oe@oo@o9o@ıo0@)oo@oJ@Jo@ao@oo@oo@e 

t Koşunuz! ! 
@) ~ + Koşunuz! <t 
t Koşunuz! <f> 
~ lzmir terzihanesi Peşin ve veresiye muamelaatla <f 
~ ve çok ucuz fiatlarla her nevi kostümier, pardüsüler, ~ 
~ Frak ve Simokin, caket ~ 

e ve e 
@) 

Hanımlar icin: , 
En son 

imal eder. 

müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

Adres: 

4 
4 
+ L Babıali caddesinde lzmir terzihanesi sahihi tüccar f 

~ terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH ~ 
e(®)ao@)o~o@)ao@o~@)oo@oo@)o.o@os@oo@oo@~@eo@)o~o~ 

il k~rııaındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

17 Mart 

• e er • 
Yelkenci vapurları 

KARAOEN!Z POSTASI 

Samsun 18v~:;; 
Çarşamba 

günü akşam1 18 de Sir
keci rıhtımından hareket 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab· 
zt n, Sürmene ve Rize ) ,, 

~ 
iskelelerine azimet ve av· 

det edecektir. 1 
Tafsilat için Sirkecide ' 

Yelkenci hanında kain 1 
acentasına müracaat. ı 

Tel. İstanbul 1515 

İstanbul birinci iflas me
murluğundan; 

Adres: Be yoğlunda Yeni· 
çarşı sokak 10 No· da J. M. 
J. Ticarethanesi sahipleri 

A. Selvelli ve ş. Stamboli 
şirketi. 

Balada ismi ve hüviyeti 
yazılı olan zatın iflası açılıp 

tasfiyenin adi şekilde yapıl· 
masına karar verilmiş ol· 
duğundan: 

1 - Müflisten alacağı 

olan veya malların,la istih· 
kak iddiasında bulur.anla· 
rm alacak ve iddialarının 
işbu ilandan bir ay içinde 
eyyamı resmiye müstesna 
olmak üzere her gün ıaat 
13 den 16 ya kadar Sultan 
Ahmette vaki Adliye bina· 
s nda icrayi aazife eden Bi· 
rinci iflas dairesine gelerek 
kayıt ettirmeleri ve senet ve 
defter gibi delilleri her ne 
ise bunların asıllarını veya 
tasdikli suretlerini vermeleri. 

2 - Müflise borçlu olan 
ların yukarıda yazılı olan· 
müddet içinde borçları mik· 
tarını yazdırmaları, hilafına. 

ha:eketin ceza kanunu mu· 
cibince takibat ve mes'uli· 
yeti mucip olacağını bilme· 
leri' 

3 - Müflisin mallarını 

nakit ve tahvilatı ve buna 
mümasil kıymetli evrakını 

her ne suaetle olursa olsu.n 
ellerinde bulunduranlar ister 

şahıs, ister banka ve sair 
müessese olsun bunların üze· 
rindeki hakları mahfuz kal· 
mak şartile o malları ayni 
müddet içinde daireye ver• 

meleri vermezlerse cezai 
takibat ve mes'uliyeti mu• 

cip vlacağını hirmazeret bu· 
lunmadıkça rüçhan hakla· 
rından mahrum kalacakla· 
rmın bilinmesi. 

4 - 28/mart/931 cumar· 
tasi günü saat 13 te yukarı· 

da yazılı olan İflas dairesin· 
de alacaklıların ilk içtimaın• 
da hazır bulunmaları müfli· 
sin müıterek borçlularile ke 
fillednin ve borcu tekeffül 

eden sair kimselerin içtiına· 
da hazır bulunmağ a hahları 
olduğu ilan olunur. 
- -~ 

TAKVİM 

Mart 
17 
Salı 

1931 
Sabah 6,9 1 Akşam ıs,: 
Öğle 12,22 Yatsı 19, 

ikindi 15,45 lmsAk -~ 
Mes'ut müdür ;,;-;r;.;;;sil 

Burhanettin Ali 

ff'' 
tsarhaneıııtt 


