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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Meb'usluk Arzusu Bir Salgın Halini aldı .... .. 
Bugüne Kadar Müracaat Edenlerin içinde Oyleleri Vardır ki, 

Bunlar Meb'usluğu Memuriyet Telikki Etmektedir 
Hemedani Demi H. F. Namzedi? 

1 Soğuklar 
Meb'usluk için Halk Fırkası 

Namzedi Olmak Kafi Değildir 
Birdenbire ıiddetlendi 

EYelki akJ&mdanberl ,eh· 
rimizde tiddetll bir sotuk 
hiik6m sürüyor. 

Termometre 10-15 dere
den 2·9 dereceye kadar 
diitmiiıtür. Dün de kocakarı 
•oluiu denilen pnün son 
ıünii idi. 

Bu Fırkaya Kayıtlı Olmıyan Vatandaşlar 
Arasındaki Mütehassıslan 

Millet~ Meclisine,JGetirmekJBir Vazifedir~_ Bu ıünden ltlbaren bu da 
bitmlı oluyor. 

Ankara 18 - H • f1rkası 
la•atından namzet göste· 
tilnıeleri arzu ye temennisi 
ile fırka riyaseU.1e uıulü 
dairesinde müracaat edenle-
1111 adedi artmaktad1r. Bu 
lllüracaaılar Fırka merke· 
Zinde teıkll edilen bir bOro 
ınarlfeUle taınlf ettirilmek· 
tedlr. Memleketin her tara· 
fmdan gelen ta'epname:erln 
•ahlpleri hakkında kat'i bir 

Raaataneden aldıfımız ha· 
bere nazaran bu gün de ha· 
va ıert olaçak ye rüzgar ti· 
maiden esecektir. [)iln gece 
sotufun ıtddeUnden cadde
lerde klmıeler g6ı Olmemittlr 

Karadenizde fırhna 

~tumiyet mu haf aza edilmek· 
le beraber talepnameyi biz· 
'-t fırka merkezine takdim 1 Meb'aılafa t:ılip olanlardan bfr ııurap 
~ek Te müracaatını te- Tiye etmek maksadile Anka· J kimselerin biikGmet merke-
.!:_ b61at Te temaılarla tak· ra.Ja selmit bulunan birçok (Devamı 3inc6 salailca) 

Kara.denizde fırtına hafif 
surette devam ediyor' Ge
len haberlere ıöre ha va 
dumanlı ve pusludur. Rüz 
ılr 16n dotrusundan kuv· 
vetli olarak esiyor. Riiz· 
ılrm bir saniyedeki süratl 
10 metrodur. 

Vapurlar seferlerine mun· 
taaamaa de•am ediyor. 

fstanbul Namzetleri T~aret OJa•ı Dün r:eıant1ı • 
Bugday Mes elesı Çıkanlan Şayiaların Doğru 

Olmadıkları Anlaşıldı 

Vali Malaittin bey 

~tıt.Şelırıınız ve mllbakatta 
~lct •p faaliyeti devam et· 

eclır. Din yazdıfımız 

1 
veçhlle cetvellere henh hiç 
ldmae itiraz etmlı detlldfr. 
Miintehtbüanl seçilmesi için 
mahallelerde faaliyete ıeçil· 
mittir. H. fırkaaı miintehlbl· 
ıanilerl tesqit etmektedir. 
Diin ıeç vakit çıkan baza 
ıayıalarda lstanbul H. fırkaaı· 
nın meb'uı namzetleri Usteılnl 
hazırladıiı seylenlyordu. 

Bu hususta yaptıf•mız tah· 
kikatta müıbet bir malalmat 
elde edemedik. H. fukaaı 
mehallfl her çıkarılan bu 
nevi ıaytalarm cOmleılnin 
yalan oldufunu ileri sürmek. 
teclir. H. fırkasından yerilen 
malGmata göre H. fırkası 
meb'uı namzetlerinin ancak 
meb"us intihabı arefesinde 
anlatılacak, gazetelerle illn 
edilecektir. Bu 9ezlvete 16-
re her giin çıkarılan muh· 
telif rlvaretlerin kaydı ib· 
tlyatla tellkkl edtlmeıl il· 
zımdır. 

§erbes Fırka 
Niçin KapandıZ 

MUHARRiRi: BiR DiPLOMA T 

1 -- Fethi Bey, niçin Paristen geldi! 
. . 2 -- Sosyal Demokrat fırkasını açmak 
latiyenler kimlerdi? 

3 - ı.·ethi Bey, aldanmış mıydı, aldahl-
"'lf lllıydı? 

Pazartesi Ba1_lıyor ! 

Ticaret Borsasının Bu Husustaki 
Tadil Teklifi Müzakere Olundu 

Ticaret odası mecllal, 
dün aaat.14 buçukta, Sürey· 
ya B. in rlyaaeUnde toplan• 
mıııır. 

T oplanbda en eYYel U· 
caret bona11Ddan selen bir 
rapor okunmuıtur. Bu ra· 
porda butday talimatname-
sinin deilttfrllmesl temenni 
olunmakta ıdl. 

Bu it etrafında biraz 
m6zakere cereyan ettikten 
eonra teıkll edilen bir komi• 
yona tetkik için haYale olun· 
muıtur. 

Bundan eonra, matbaa· 
ve kltapcılak ihtisas komla· 
yonunun raporu okunmuıtur. 

Bu raporda, kltap(alar, 
DeYlet matbaaıının, devlet 
itlerinden baıka itlerle m•t-

Veh6i bey (Devamı 3 &'incit •alailede) 

-'IÇkf aıeyhdai-hınD~D 
büyük müsameresi 

Hilali ahdar ceıİıiyeti genç mek
tepliler için tepe başında büyük 

bir müsamere verecektir. 
Son zamanlarda içki yO· 

ziinden bir çok aile facia• 

Jarı gençler ara11nda intl· 

har teıebbiislerl 16rillmei• 

baılanmııtar. içkinin mazar· 
rabnı bilhassa pnç mektep 
talebelerin• anlatmak •• 
bualan tenTlr etmek mak· 

sadile ( Hillll abdar) cemi· 
yeti merkez umumlıt tara· 
fından tepebap tyatrosund a 
feYkallde bir mOaamere 
Yerilmesi takarrOr etmtıtır• 

Haber aldıtumsa 16re, 
cemiyet Martın yirmi ClçGn· 
el Puarteal ,cını 611eclen 

(O..anu 3tnc6 Mılailede) 

Güniin Mea'eleai 

Hars Müesseseleri 
Fikirler, Siyaseti İdare Eder 
Siyaset, Fikre Hükmedemez 
Halk birlik ve cemiyetleri, milli kOltürOn ibda ettlil bir 

~kım canlı hamlelerdir. Bunlar, her milletin edebi, felae-
' ilmi, içtimai, hukuki ve hattl idari yeni prenalp ve 

mt-fk6relerldir ki, bizde, bir zamanlar tanzlmatçıları 
yeni Osmanlalan, ıenç Tlrkleri, il Temmuzculan veeo~ 
inkılapçıları hazırlamııtır. Eler, tanzimatçalar m6ıteblt 1&· 

ray fırkasının, yeni Oımanhlar Aptiilhiz mutlakıyet fırka· 
sının, genç Türkler Abtülhamlde .. ıaltanatı müneYvere., 
fırkasının ve son inkılipçılar meırutiyet fırkasmın müda· 
halelerini kabul etmit olsalardı, ne tar.zimat, ne 93, ne 
Temmuz ve ne de cümhurlyet inkılipları olurdu. Bu 
müsbet vc.kalardan ıu neticeyi çıkarabiliriz. 

İktidar meYklinfn mOdahalesl haricinde kalabilmek 
ceıaretiiıi göstermtı ıahıfyetler ve bu müdahaleden kurtula-
bilmit teıekkü'lerdir ki, Türk irfanının \ehlmül ıeyrlnl 
idame ettlrebilmiıl rdir. Tanzlmaltan bsı'ıyan Oç ilk 
lnkıllbın ifllılarmdaki müoterek amil ise, o devirlerclekl lnkı· 
lap ikll , ar mevkilerinin inhisarcıhkları ve kendııerlnl mevkii 
iktidara getiren kuvvetin mab:yetlni anlayamamalarıdır. 

Bu devirleri tetkik ediniz: 
İktidar mevkilerinin biitiln gültiiral hareket ve cemiyet· 

lere müdahale ettiklerini ve battl miidabale edebilmek için 
tiddet gösterdiklerini ıöriirıünüz. Bu hareketlerin netlceıt 
lae, e•velkl lnkıllpların birer birer tabaccir ettiklerini 

(Deoamı 2 inci •ahi/ede) 

Memlekette Fikir 
Hareketi 

(Biz, Tilrklyealn lime ıuı•· 

mıt bir hal ·e bulunduıiuna 
lı:anıiz. Fllı:rlmfze söre, lı· 
tanbul Darllfilnun fakillte· 
ltrlnln Anad ... laya c •fılır.a
lar mil ı lrilndllr. Dlinlril baf· 
makalemiz e ea ı• temaı 
et lftll(. Sallh'y .. ttar phıl
yetlerln flk rlerlnl neıret
tf ten ıonra, tezimizi mii
dafaa edecef z.ı 

Darillfiinun Edebiyat fa· 
killtell relıt ve l.&hlyat fa· 
killtesl reis Yeldll miiderrlı 
K6priUüzade Fust B. Bu 
hu•usta ıunları s6ylemtıttr: 

Darllfilnun, e1as iti• 
barlle bir kOldGr. Binaen· 
aleyh, bGlOn fakiltelertn 
bir arada, ayni ıehlrde bu· 
( Deorımı 4üncü ıalai/ede) $elıip Bey 

I._ __ E_v_d_ek_i_h_e_s...,,ap:......&ç_a~rf:...:'Y;,,..a~u~y.;.;ar:.....:..:m=ı..:..?_..Jr 

- Falıat Beyi •••• Namsetlifini lıoyarlr•n, bir lıerr• Je 
hana Jan11malı ldlıım delil mi idi. 3 50 lira ile 6en na•ıl 
iJ~e o/aram ? 

- Sen r .. mi•İne 6alıma. Ne yapar, yopar, bana 6ir 
lıaf •ıfır lroyma"tn faresini bulurum. Bir ol•am •.• 
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KUŞ 
eaeızws 

--~- BAKIŞi 
Endam aynası 
Ve 
Meb'usluk 

Son günlerde herkese 
bir yeni heves geldi. 

Bu havesin önüne geçi
lemez. 

Çünki bu heves, moda 
salgınından daha müstev
lidir. 

Çünki bu heves en kuv
vetli aık arzusundan daha 

derindir.! 
Hangi hevesten bahset• 

mek istediğimi anlamadınız· 
sa söyleyim. 

Meb'usluk hevesi 
~ 

Genç bir kadına soru-

nuz: 
içinde mutlaka ya sev

gilisinin, ya kardeıinin, ya
hut ta babasının meb'usluğu 
için bir arzu vardır. 

O genç kız, pekala bi
llrki, meb'usluk hayallerin 
en tatlısı, gayelerin son 

· merhalesidir. 

lf 
İhtiyar bir kadınla ko

nutunuz: 
Buruıuk hayalinde, ya 

oğlunun ya damadının meb' 
usluğu yaıar. 

Bu zavallı da ıüpheslz 

ldrakeder ki istediği ıey, 

meb'usluğunu dilediği insan· 
ların uykusunu kaçıran tatlı 
bir rüyadır. 

lf 
Genci de, ihtiyarı da hep 

böyle düşünür. 
Kimse iddia edemez ki, 

meb'usluk istenmez. 
Zira endam aynası 

kartmnda nutuk sAylemeği 
talimedenlerin devı"inde ya
ııyoruz. 

lf 
Şu halde bu son gayreti 

göstermek istiyenlere candan 
temennimiz arkasından koş• 
tukları " Serap ,, ın hakikat 
olmaıı ve kana kana içme
lerdir. 

BURHANETTIN ALI 
.... 1 •••• 1. 1 :il. t •••• ._ .t: •• 1 • • 

Şiddetli fırhnalar 
Moskova, 17 (A. A.) -

.Ka radeniz sahillerinde çok 
~iddetli fırtınalar hüküm sür 
rnektedir. 11 limanda tah· 
mil ve tahliye itleri dur· 
muıtur Fırtınaya açık de· 
nizde :J akalanan birçok ge
m iler dalgalar arasında sa· 
hile atılmışlardır. 

ŞEHİR HABERLERİ 
l 

Murakıplar 
İşe bakmıyorlar mı? 

Anonim şirketlerdeki mı

rakıplardan bar:ılannın va
zifelerine bakmadıklarından 
ıtkayet olunmuıtur. 

Hatta bunlardan bir kıs
mının tirketler senede bir 
iki defa uğradığı kaydedil
mjotfr. 

Bundan baıka hesaplara 
bakmadıkları da söylemittir. 

Seyfettin 
On beş seneye 

mahkum oldu 
Bundan bir kaç ay ev· 

vel Sirkecide Ramizi öldü· 
ren Seyfettinin muhakemesi 
dün Ağırcezada nibayetlen
miştir. 

Şahitlerin ifadesine naza· 
ran Seyfi bir kadın yüzün· 
den bu cinayeti yapmııtır. 

Heyeti hakime müzake
reden sonra maznunun 15 
sene ağır hapisioe kabili 
teınyiz olmak üzere karar 
vermiştir. 

İki kardeş 
Bir oldular, memuru 

döğdüler 
Kasımpaşada Halil efen· 

di isminde birile kardeşı Ul
vi efendi ismindeld memu· 
ru döğmüılerdir, Kavgaya 
sebep memurla satıcılar a
rasında arbede çıkmasıdır. 

Bir genç kız 
intihar etmek istedi 

Pangaltıda Behçet Beyin 
kızı Meziyet Hanım dün 
evde 30 gram tentürdiyot 
içmek suretile intihara te· 
ıebbüs etmiıse de kurtarıl· 
mııtır. 

Bıçak ve esrar 
Müddeiumumi muavin· 

leri hapishaneyi teftiş et
mistir. Bu teftiı esnasında 
mevkuflardan bazılarının 

üzerinde bıçak ve esrar bu
lunmuıtur. 

Çiçek aşısı 
Mekteplerde çiçek aşı

sına devam :edilmesi üzerine 
hastalık ~azal mı ıtır. 

Silah taşıyanlar 
Zabıta, ruhsatsız silah 

taııyanların onüne geçmek 
için ıüpheli gördüğü yerleri 
aramağa baılamııtır. 

Esnaf Şikayet Ediyor ! ·----------
işsiz Kalıyorlar 

Başvekalet Ve Dahiliye Vekale
tine Müracaata karar verdiler 

Zabıtaı belediye memurlarının polise tahvilinenberi, 
Seyrüsefer ve bilhassa ,·seyyar esnaf i§leri fena bir hale 
girmiıtir. Seyyar esnaf hergün, türlü türlü cezalara 
uğratılmaktadır. Gün olmazki 150-200 kadar esnaf tecziye 
edilmesin. bütün bu yolsuzh\klara zabıta memurlarının çok 
cezri hareketlerile belediyenin esnafa mahsus satı§, ma· 
halleri tcsbit etmemesinden ileri gelmektedir. Esnaflnrıo 
bir çoğu bu yolsuzluklar üzerine itlerini terketmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. 

Bu cihet 930 senesi esnaf mikatarını gösteren istatis
tiklerden de anlaıılmaktadır • 930 senesi belediye tarafın· 
dan ıeyyar esnaf hakkında yapılan istatistiklerde esnaf 
miktarı 4 bin küsurdur. Bu sene ise ancak bin seyyar esnaf 
vardır. Seyyar esnaf miktarının bir hayli azalması kabzı
malları da fena "Vaziyete dütürmüştür • Çünkü, kabzımalla
rın bütün muameleleri aseyyar esnafla yapılmaktadır. Son iki 
ay zarfında hayli meyve ve sebze, satacak adam buluna-
madığından çürüyerek denJze dökülmüotür. · Bundan başka 
Anadolu kabzımalları da çok mühim zararlara nğramakta
dır. Esnaf buna nihayet verilmesi için teşebbüste ' bulunma
ğa karar vermiştir. Anadolu kabzımallarile lstanbul kabzı-
malları bu hususta tanzim ettikleri talepnameyi Dahiliye 
ve Baıvekalete göndereceklerdir. 

Kabzımalların talebi ıudur : 
1- Seyyar esnafa mahsus satıı mahaUerinin tesbitl . 
2- Sıhhi mazarratı anlatılmadan malların denize dökül

memesi. 
3 - Muayyen ıaatlerde satış mahallelerinde serği kurul 

masına müsaade edilınesi . ---------
Verem 

Mücadele cemiyeti 
martta toplanıyor 

lstanbul verem mücade
lesi cemiyeti dördüncü sene 
kongresini martın - yirminci 
cuma günü saat 10 da ça· 
ğaloğlun da Türk ocağı sa· 
lonunda aktedeceğinden a
zayı kiramın teırifleri reca 
olunur. 

Bir izah 
Mübayaacılar birliği re· 

ısı Nuri Beyden fU mektu· 
bu aldık: 

Efendim, 
Gazetenizin 1 mart 931 

tarih ve 429 numaralı nus· 
hasının dördüncü sütunun· 
da arap ıaçı gibi Mübaya· 
acılar ne istiyorlar? serlav· 
halı yazının birliğimiz tara· 
fından neırine müsaade 
edilmemlt olduğunu ve han 
gi menabiden alınıp net· 
redildiğininde gösterilmemesi· 
ne binaen yazınızın bizim· 
le alakadar olmadıfının 

yazılması rica olunur. 

Agopyan hanı 
Agopyan hanı faciası 

tahkikatı beıinci müatantik
likçe bitmi§tir. 

Tahkikat evrakı bir ker
re de mütelea edildikten 
sonra karar verilecektir. 

Maznunlardan Emil de 
tahliye talebinde bulunmuı· 
sada reddedilmiıtir. 

Emvali metruke işleri 
İstanbul Emvali metru· 

ke müdiriyetinin llğvedil· 
diğini yazmııtık Bugün 
Maliye vekaletinden gelen 
bir emirde lağvedilen Em· 
vali metruke işleri Emlaki 
milliye tarafından tedvir 
edilecek ve kalem amirliğıne 
Ahmet bey ve mülga Em
va1i metruke müdiriyeti 
aklamından Kamil,Şevki,Sıt· 

kı,Mahmut, Saim,lhsan. Sait 
beyler ipka edilmiş ve dün· 
den itibaren Defterdarlık 

tarafından kendilerine teb· 
liğ edilmit ve vazifelerine 
batlamışlardı. 

Yirmi bet efendi açıkta· 
kalmıştır. 

Ağırcezada 
Rusçuklu Salibin 

muhakemesi 
Çatalcada Bekçiler kö

yünde bir düğün günü Ha
lili bıçakla cerh ve katle· 
den Rusçuklu Salihin mu· 
hakemesine dün Ağırceza
da başlanmııtır. 

Vak'a şöyle cereyan et-
miıtir: DüRünün tam hara
retli bir zamanında Salih ka
dınları gözetilmekle meş
gulmuo. 

Bunu gören Halil, Salihe 
yaptığı hareketin fena oldu
ğunu ve çekilip aıitmesini 

söylemiştir. İıte hu ihtardan 
fena halde kızan Salih bı
çağını çekince Halili vur· 
muıtur-

Esnayi muhakkemede Ha· 
lil cürmünü temamile inkar 
etmlttir. Heyeti hakime ıa
hitlerin celbi için muhake· 

-meyi f baıka bir ·-ğü~~~-t-;lik-

etmiıtir. 

Köpek balığı 
Hüseyin vak' ayı naşıl 

anlatıyor? 
Geçenlerde Bakırköy 

açıklarında üç balıkcının 
sandala önüne köpekbalığı 
çıktığım yazmıttık. Bunlar
dan Hüseyin hadiseyi ıöy
le anlatayor: 

- Balık tutmak üzere, 
sabahleyin erkence üçümüz 
Fenerden kayığa binerek 
denize açddkı. Y edikule ön-
lerinde bir balık sürüsüne 
tesadüf ettik, sürüyü takibe 
batladık. Deniz durgundu. 
Bakırköy önlerine geldiği-

miz vakıt sahilden çok açıl· 
mıştık. Biz itimize dalmış, 

balık tutmakla uğraııyorduk. 
Birdenbire karııdan denizde 
dalga gibi bir yükseklik 
peyda oldu. Biz bunu bir 
vapur dalgası zanneder~k 
hiç ehemmiyet vermedik, 
fakat bu acayip karartı bir· 
denbire süratle üzerimiz:e 
doğru gelmeğ'e hatladı, o 
kadar ıüratle geliyordu ki 
üç kiti bütün kuvvetimizle 
küreklere asıldığımız halde 
bir türlü önünden kurtula
madık. 

Yanımıza yaklaşınca bu
nun büyük bir köpekbalığı 
olduğunu gördük, artık ka· 
yıkta kalmak imkanı olma· 
dığı anlaşılmıştı. lıi talie bı· 
raktık, birimizi tutup yiyin· 
ciye kadar hiç olmazsa di· 
ğerlerı kurtulur dedik, üçü
müz birden denize atladık, 

Günün mes' elesı 
( 1 inci sah~fed~n derıatrı) 
ve yenilerinin alfabeden itt 
başladıklarını gösteriyor· r 

Eğer, cümhuriyet inkJ :; 
hının da Hk üç inkılap gi 

tahaccür etmemesini istiY0~1lt 
milli şuurun serbest teıeku . 

·ııı halinde faaliyet gösterroesı 
kabul etmeliyiz. Çünkü, JJl~:: 
letin "aklıaelim,,i milli kı.1 
türdedir, idare ıne\f~:. 
değildir. Netekim, curobut 
yet inkılabı da mevkii iktid• 

ı:ı 
rm eseri değildir, bu me\1"'

1 

iktidarı hazırlayan zihniyet 
ifadesidir. Bunun üstat]arıd' 
evvelki inkılap iktidar ıııe"' 
kilerinin müdahaleleriııe 
boyun iğmiyen mütefek~ftı 
edip, alim, muharrir, hs.11~ 
ve tifahi münekkitlerdt

1 
ibardtir. Yaratan ku\fft 
budu~ r 

Halk fırkasının müd•b~ 
!esindeki (hüsnü.niyeti); 
nakaıa etmek faidesi ,d 
Mes'ele' hüsnüntyette, 
niyette değil, hayatın ser 

rind~:i~~mki, hayat at•1 

değildir. Turnürlerle lc11 

vetleşen ebedi bir hare~1 tir. Zamantn idarei nıll~ 
ha tını düt ünecek kil 
darlatmak mecburiyetill 
olan bir kuvvetin müd• 
lesini kabul edemez. 

Türk inkılabı, son 
halesinde bulunmuyor. I 
nüz, ne felsefesi, ne ide 
jisi yazılmııtır ve ne 
sanatkari sP.yrinin cihall 
mul hatlarını söylemek 
satmı bulabilmittir. fıı~ 
bu vazifelerin üstatları 

mizde mevcuttur. Bunları 
inkılaplarda da vardı. ŞiJ 
müdahaleler, onları bof. 
Bu son neslin eski akıbet 
uğramaması için, hayat ,; 
turuna riayet etmek laı:ıP' 

Bilmeliyiz ki, kitapsıı: ıİ 
lap yaşayamaz. Bu kitaP 
milli kültürün üstatlart ~ 
rafından yazılır. Eğer 

lar, kendi alemlerinde~' 
kümran değillerse, bit 

sideci olurlar. Fakat, bir rl 
Kemal? .. 

- Asla! 

bütün kuvvetimizle ~ 
doğru yüzmeye başladı~~, 

Btr müddet sonra b ~ 
tırdı duyduk, balığıı> ~ 
yıkla uğraımakta old\Jıı' 
anladık. Biz de iyice 
latmııtık. Hem yüı:~~ 
hem de balığa bakıyor 
Kocaman balık kayıi'~11 
zerine atıldı, bir an i~ 
parça parça etti, ıoııtll , 
nize dalıp kaybold\J• 
müddet ııon:-a sahilde" JJ 
çen bir sandala bş~ır ~J 
nihayet yetittiler bizi 
tardılar.,, 

1 (Yarın) ın Halk Diplomatı Karagöz ve Esnaf 

Kara.göz - Oooo!.. T erzibatı iılerin 
yolunda galiba ? 

- Çok §ükür Karagözüm, bu kesat 
zamanda namzetlerin yüzünden iyi kazan· 
dık. "Yeni elbise ile resmimi çıkarıp gön· 
dereceğim, çabuk yap,, diyenlerin ardı, ar-
kası kesilmiyor .. 

- Aman Kara göz, gel senin de §U 

sakalım kazıyalım. Bazıları gibi, belki 
sen de kendini genç diye yutturursun ! 

.K l\ı:'PIRÖZ - Traı olmaktan bıktım. 

Karagöz - Vay efendim, bu mem· 
nuniyetinin sebebi ne acaba ? 

Manifaturacı - Günde yüz namzet 
kılık, kıyafetini burada düzdü. Nasıl se

vinmiyeyim Karagö:ı: ? 

ıJJol. 
Karagöz - Ey!.. Koca ırfarı 1 

sesi, bu binlerce namzedin içiocleT 
kaçının kafası senin llminle dolu 



No. ı 448 ........ 
s.ı:.ıre 3 

Türk tarihinde 

UNAN iHTiLALi 
~N ..... UilJ H~.~ D~ .:lzl:f:~!'ffl ... i?j 
-=.:__ -~ - ( birinci oayfaJop <leoam.,) 1 Namqll.. talıplerclen biri 
~-- , ı........-S u a ~ zlnde~ıörOlmeıl va tıı.• .... ._.,....,, .. tahıi1Ahnın yan· 

M Y 
lerln tere110h etmeıl ıaye- ıını fll'ka11na terkedeceflnl 

g'W r mu?I ung .,nele ...aracaaı -=.denler e..t· sölüyo, .. u,. u • • rafında az çok mal6mat -·· sı. dipr1 bu saferkJ 

Ticaret odasını& 
18

.,. ı Mü~l11Di,'de IMk kabil oün,ktadar· ~üracu..tvno flçOoc.il 1Qür-· 

la kik 
. tetJôkabna bql-.dı Talepnamelere merbuten caatı oldufunu tasrih etmek· 

por rı tet ~ Ma f 16nderllen fotofrafiler a. lt beraber on ene evvel 
değil mi? lzmır, 18 ~~;i. -: ruında sahiplerinin bun· esarette olmayıp memleke-

Ankara 18 (Yaftll) - vdlidbace lr dı7' 
0 

lan çık,arırken bOyilk bir tinde bulunamamıı o za. 
i.t.nbul Ticaret Odu•nm yapmalaMmYemur e fenk mtl • itina ve ehenı~yet göıter- mandaaberi ~ı bıQh.uıa-

r__ teha11ıı • unı re • a n· k b k -...ıı .. J'-..tıiı bir rapor,a N~ua llJ Ek b t !Uklerini il a ııta ifade cağlnı da Jl&ve ~orm-.. 
'te~lleti tarizle mukabele de muald m hr~ı ey 

0 
,· eden reıiDJler varmıı. Sl· Fıra tarafından aam-

••- d duğu ha e ıe rl~ze ıeı· b b k 1 1 _..__ ~&tur. Buna ee.bek 111 qr. S , ~ 1 1 
t Y• ir ca et, çlzıı 1 pan· zet 16ıterl mVl!'ll{.lnl l!JıU.. 

lıtanbul Ticaret OdA•ı ':.~tir ·ve •::.:.. m~Q~:.:~:ı tolo~, baıt~ melon ıapka, yen ,azlerce t•l• ~ 
l»tt ıene çalııarak lıtan• ı ~ d .. _..ı I m,endll cebinde bir kalem yanında karllNe p#t, te YJAr 
L. • +ı bir ,ekil e uıurilatt yapı ~a· b d ba 
IWN.l\Ul ıktısadı v~iye.,, in M. YllDI tetldkat. SJli kol ir etajere ayan- bancı ,_,yecek ZI kim· 
hakkında btr rapor hazu·· 61 tç mıı. Etajerin berinde ı6yı. ae)efi"' iflmlwlnl blldtriyıo.-
1-..ı Q ı· ba1lam11br • lece bırakılıvermlı dört beı m111: 

B~ r.rapor kıt1m kı11l!l Yugoslavya da kıral kitap, bir diferinln elinde Bazı klm.sekldn IJıilDlerlni 
•e ınuhtellf veklletlerl l\ll· beyapatta buluıamuş fildltl saph bir baıton, öte- btldfriy.ol'Ulll· A.cea Ali Na-

tı"•dar eder tekilde yapılmıı· Befgrat 16 (A.A) - kinde kalın bir lcttap. ci, Erdiment Ekre111, Yuıuf 
r. ) A 1 '- Tel pnameler araaında zı.... O h c-vfJ lat• ...... 

Ra Or iktisat 
vekilettne (Geclkml,tir : va a a,,.,.nıı ~' r an .:ıe1 , __ 

.. p ••- ki· 1 bidlriyor: tahrir tarzı:ve 111n._derecat buldan bk çok avukat, ve 
&onderlllnc•, wbsat ye Kıral Atek1Aqdr Reuter itibarile oldultça merakla dol\torl~ 'N d"4 bir çok 
lett bunları parça parça dlfer h La ı i b.»lunanlar da mevcutmuı. kimı-•-- v•rdır. 

. lÇki ~İ~f htarlaı;ı 1 
1 

Ticaret Odası 
-1 ö ajanıının aıu awr n r ..,.,. ..., 

lkedar veklletlere 1 n kabul ede(ek v....,.ıavya 
der111ı1Ur. Bu arada yollar d b tt b 
lllee'elesine tema• ed~n kı1r baklu.o a eyaaa ,. u· 

..... d N f kll ti ıit lunmuıtur. Kıral iki ıene ... , a a ıa ve e ne • .. 1__ .. 
eYvel farka mWJıll&aa.....-ı yu· 

lllitUr. 

•• • 
musameyesı 

(Birinci •ızyfaJan,d..xım) zinden Y upıla 9J1anın düt· 
Nafıa veklleU raporun 

kendfıine alt olan bu k11mı tClfü tebltbli kant* va· ıonra saat içte mtbamere-
letkik ettikten ıonra tekrar ziyetl habrlatarak, Yuıo· tim verecektir. Müaamere 
•· •-•) d 1 ılaYyanın hayatiyeti için meçcanen yerllec:ektir. 
ud.a .. t veaa etine la e etm ı 
ve altına da ıu ıekllde bir tam bir mtlla vat dahilinde htanbulda bulunan ... 
tariz yazmııtır. mılll bir birlik meı' eleılnln 

• Rapord& prillen Nafıa ka t'I olarak halledllmeıl 
ftk&l.atsıe alt parçe. geçen •ruretfntn b&ııl oldufunu, 
aeae ~eklletlpals tarafından 3 teırlnlevvel 1929 tarihli 
ı-pıla,n bir rapordan tkUM• kanunun da bunun içln 
olunmuıtur. Bu bir tetkik nefl'edildiiini, bu tarih· 

Uln mekteplere otuz • kırk 
davetiye gönderilmiftlr. 

Tnrkiye içki aleyhd•r
lan cemiyetinin tertip etU· 
tf bu bGyilk müsamerede 
tatbik edilmeti takarrir 

clejil devlet ıalnameıinde ten itibaren takip olu· eden porgram ıudur: 
neıredilen bir yazıdan ik- nan uıuller ve •rfolunan ı _ Cemiyet ikinci reisi 

(BiriRci ~fada• tleoam) 

gul o~masını tıtemekte- idi· 
ler. Kttapçıtarın ba ~men· 
niıi, epey m6zakere ve 
mlinakaıadan ıonra halkalı 
göriilınGı ve kabul edtlenk 
ka ar altına alınmııtır. 

Daha sonra, hmanda, 
ecnebi gemilerden alınan 
liman reıml ve ecnebilere 
gemi ıatmak için Deniz 
komiıyonu tarafından veri· 
len rapor okunmuı, kabul 
eJtlmittir. 

Bili.hare 1.e111ilerin yak· 

tıbaıtır. meaf neticeıinde devlet ve ve umum hapishane tertabibj mak için a!dıkları aıadeo 
kömmlerinin beyan-.meye 
tAbl ıu.ı.1 ....... -lıkıqci•· 
kt raporaa llllz.A~ 
pçtllllltttJ. .....~ .... 
duktan eona, mGzakentler
dıe INat. .... uı•· Epey 
de11am eden mGpalr.aplar• 
daa ıo_.., lıtu tem4UJDli ele 
lıabut edtJaaieU 

lk~t vekaleti bu cc· miletlnin hayabnda müabet doktor Zati bey tarafından 
•abı lıtanJwl odaıına bildi· u ebtdl .-etler vftcucle ae· bir hitabe ırat edllecekt.ir.~ 
... cekur~ Urlldllfnl mtlletlab'l 1.Jksek Yahut ba httabe.,t. kAtlp 

lzmir'de :=:·.:; .. -:e:ırn~: P&hrettta HJl 1rat ec1wt· 

J 
tir. 

ntihabat hazırlıkları neıı olmak 6&esıe eak1 Sç 2 - Ctlmhurlyet Genqlıer 
lısvır ,' 18 - Şebrlmia meb· bayrakları ~erine l>GtQn ~ahftlt tarafından 'trer 

"9 hauL-L-tın• -'t defterler Yugoslavya ordaıuna ıeçen 1 b 'lil&MUa .... IU erldlda 1enl Yuaoıl•YJ• .. ,. perc:lellk. iki plyeı vazo U· 

11 l&bab bil4mumu mahal· naeakbr. 
1-ı.,.as·•-·-br. raklannm tevdii meraalmtal 

-At hararetle te1'lt ettlllnl, 3 - Tablo ( Vıua. 
Edirne'de ve b6"1n .ıuetln b.u ....... ~ ye ba•1 .Ullkt puçaa.n. 

M01&mereata lçld aleJ· 
intihabat jcleri ,.atına geçenlerde Zainbe ., btn.e ~ tealder bxaff•cailt 

Bdtrne, 18 [A.A]- intiha· ye dtfer ,.hırlere JAptıfı h. ı te•ahat eena .. nda ,.Jatt ol· ye t.ll...._ PGÇJrdmJs 
t faaltyetlne hararet e. ~ L - ten..tr ~it -'-ehkt.k· d dutunu ehemmiyetle .. ,. 

e•a111 olunmaktadır. Teftit y _,_, ,. __ • ...._ "'--&..ha • · ile ' deylemtıttr. Karal uıo-•· br. "-C-)'9- -wvv uı.., 
Jeti heraQn içtima ederek k ı ed nd "111aınelltın ikmaline çalı· ya blrllffnl teı l en ~~~~. !~!~ .. ~:-, ... -- -

ili anasır araıında lhtillf ÇankırıJa ~elzele 
Çankırı: 18 ( A.A) - Bu, 

sabü saat lklctA oldq)çaı 

le lllaktacbr. intihap defter· mevcut oldufuna dair bazı 
ili a11lmııtır • ecnebi .,.emleketlerdekt neı· 

IJ;.ın.iT' de at koıuıu riyab tee11afte ka..,.ıam•ı 
hazırlıkları ye bu nefl'iJabn beynelml· 

lel huuru temin ed~cek 
'1 lzınır, 18 ( A. A) - 27 m.Jıtyette buluoamadıfını 

"rt cuma günG baılıyacak ıöylemlf ve azimle ileriye 
~ at yaraılarının hazır- dofru ıttmekte olaD Yu· 
..._~ ._bararetle devam et· U k 1 --~ ıoıJay.yaDID 16n6 tı a ı 
"it laa,. . Koıu ıuhallioe hocalarına lbHJ• ÇJ oı....· 
' taıairat yapıl.P· cWıaı ll6Ye .,ı...,ur. 
" t.vtUDb yapı.,rlar h.a· Bundan 10nra Karal. Yo-
"9 ..._ bıu 1eae d.JM yar•ı· pılavyan•n komıularlle olan 
"'1 ı 4Wd plat G&erbade. ya münaıcbatına tem•• ederek 
.....__"I'~ .-rur.et hifıl demitUrkl= •Yuıoılavya ıulh 
..;;---· Koıu eanNIJlda iatiyor ye 11Ja1et beyn,I· 
cı_ '*••~ \emini buıUIUll· milel aulbu= bl&lll~Undedfr. 
ı~ teuibaı ahnlllllhr· Bir Balkan deYletl olmak u-

crıQflia--'- ı·ntı•laalJat fatde •• an'aaed ıiJ•MÜ· 
"- WWfl mi• dolaJui&e Wlha•N bu· 

'1e~· "1••, 18 ( A.A ) - ,a.a hm balk•nlarcla aullau 
--~ "eaa intihabatın• alt taUyorua. KolDfumuJ ıeaç 
~ttltehtbıevvet defterleri Arnayut Kıralbfınm tama· 
ı.. ... ~ lllerkeztnde ve mal- miyetl mGlklyealnl, tam l;tr 
~tta h 'd• u afin aıılmııtır. t1t1klll ve .akan içinde ın· 

~ıtecfe aoğuklar kı14fını btsden daaha •mf· 
......_-~~e, 18 (A.A) _ Şeh mlyetle uUyea Je>ktwı. Bu 

~ ı.. ... buıtn yealdeq blslm )' ... •l'llR~ •111 

~ ~ • -~ ~ •JOl sa111&Qda kat'ı e-'7et 
detDaGıtar. ye .uUı ely•eelfmisdk,. 

ıldddetll bir zelzel• olmu.

tut. Haaarat yoktur. 

F veler itlih içia tef"' 
kilit yapılıyor 

Ankara: IS(A.A) - Muh· 
telff yerlerde tarla farele· 

rlle ıtddetle mClcadele e

dilmektecllr. BunuQ için lk· 

tıeat veklletl J'••I bir t..-

W1't Japll\lfbr· 
Ba,Ak Millet ...... 

den hu mGeadele,t klame 
tçl11 yaz yirmi bin lira f ula 
tahstaat lıtenecekUr. Pare
leri ttllf için klUl1etlt mlk· 
tarda ıtrtklnln hamızı ane-. 
add albl zehirli mevat te
darik eclıtmııttr. 

Diler taraftan, b-'ıterl-ı 
7oloJlbanelerimJz f arelerl; 
yebal bir ha.~alakla 
~ek tçlQ. ufrafOlalrta • 
Bunlann faah,.ılerlntlen 
yak\Jlda iyi aetlceler almA· 
cala 11Dlt edlfmekt.-llf. 

lttlbu edU... mukvre· 
reı, ~lll&t. veklletlne bil· 
dJrllec:ektlr. 

Türk-Almen 
BerUn, 17 (A.A.) - Ray 

iıtttaa medW, Terk·AJa.ıan 
ladıeı micrlmba awaMd .. tnl 
tudtk eı..-.ur. 

Sovyetler 
Roınıuıyap protesto 

ettiler 
Mı>skova, 17 ( A.A. ) -· 

RonıanJ,a bGktmetl, Sovyet 
emtlaıııun: S.uliDa IJmaJUDda 
aktarmaıma mani oldufun 
dan Tuna berinde transit 
mukavelenameılni ihlll ede' 
bu hareket Sovyet bnk4met 
tarafuıdan. Tuna komuyoqu 
na dahli devletler nezdinde 
tlddetle protelto eclllmlftlr. 

Edirnede spor faaliyeti 
Edırae, P (A.A.) - Spor 

klOplerl harekete ptirJle· 
rek hummalı bir ıpor faa· 
ltyett ba,lamııbr. Pqa.elt 
ldGbcı ihya eclllmlftlr. Bu 
cuma mıntaka blrlncJldde-

rine batlanacakbr. 
Bu alraat .... u.,....ul:f 

kGkort ve WGn mahlutu· 
nun yanaa.udua hu1DI 
ıeleQ. dwnenlarla facelert 
ltllf eden btr alet ppm .. l{r., 
8µ a.l~thL t~belerl , •• 
-.ktaclar • İyi bir netice Yer-, 

dl,il takdirde pek UCU&. olan; 
bq. uu.._ fatelerlq, idlfm· 
da istifade edilecektir. 

Etniki Eter1~ tc:şkilib 

~... Muharriri: Arif O~ 
-18-

ya aleyblııe ve Tnrklye 
lehine yeni bir vaziyet thdaı 
etmııu. lnıtltere devleti mu· 
barebe bidayetinde lıveç h0-
k4metlne Baltık denizinde 
lngillz donanmaıtle yardım 
edecellnl temin etU. lnııltere 
Pruıya ile de anlaımııtı. Al· 
manya dahi, lsveçe nakdi 
muayenette bulunmayı ta· 
aJ\hüt etmlıtJ. TOrk orcluıu 
lıta"bqld~n hareket ed~rken 
ineç Sefiri Babıiliye miira· 
caat elmlf VP Tnrk bOkGmetl 
sened .. (Gç bin kese) verine 
[ıöriili\fqr ıou? Adeta yabudl 
~lıi.ıdır ! 1 lauducla l•ve, 
-..kert, ı~vJr~'rek RuaJann 
lsveç hududunda orclp b • 
huıdavm•l"'ını ve.'u' kuv· 
Yet;P.j fkiye b~lmek kabil ol· 
dui•ıa tek.IU. etınltU4 Hart· 
cwe auar~ vuifeıU.J 16reQ 
Reiıü"61M• SiU._y_ua efeadJ 

,,l.veç barM. ifUrak ecWte 
para cbldf eclilmlJleuil,. ce
vabına vermlftl. BQAUQ QJıe· 
rlae ıeaede ıe ... itin keee 
Ozerlne u111ımutludl. Harp 
bittikten soara ela, Terk!Je 
on ıene mGddetle her tene 
üç bin keıe vermeyi kabul 
ediyordu. Aradan iki se· 
ne geçtiii balchs hveçlller· 
den ıcs ıada çıkmamııtı. 

Fakat TGrk orduları mal· 
14p. olmai• ~ça, an· 
latılan lıJlte" •• Pruıya 
IMıeçliled ............ ol~-"· 
larda- ld, ineç a....aYA llAnı 
a.r~ elU. W-•a • .ııld.en 
... laaç ap wnss ,....,._,.. 
mGracaat -...C ı-.,. 

lQl}c -eli ~QJIDIA oa 
ıellı~,ı .-a Beyk9zda 
dirt macldollk bir tttlfaknıa· 
meı .kt4Mlilth,. IJ» tWf.lma· 
.. .,. alr• : ~~ Ruar• 
ile m1nf .. 1clım .. ı1a akte-
clemiyeeektL ... auaubıl 
harp ....... Ttlıldr• S. 
'Nf devleMDfll Jtnsd blo kete 
akçe verecekU. Bu .,_,.Jar 
her aene iki bin kese tbe· 
mtlm ı.anltWdald kveç 
elçlll (JeAılrcle Hiuam) a 
tealtm eclilıecektl. Yirmi bJn 
kese maktu ldL W.q1. on 
aeneden eYYel netlcelenlr1e 
aerlye kalaQ yekh her leDe 
mGsaYi takılte baflanacaktı. 
laveç seftrl pefln olarak 
{ befy(iz keae ) aldı. 

Abdülbuıid,ievvel vef al 

ettlil z~an lıveçUler ile 
Rull11r harbe tutuflQUtlardı. 
l.veçla Rua,.ya llll)ı bup 
etmNl Tnrkl1ealn pek zJ,ade 

çıkarabtlecektL Meıhur Ka 
rakaçanın ve Rumların 
TrJyelteden tedarik ettikleri 
on iki .. mi lfe Mora tara• 
fına musalllt olup muvaf· 
f aklyetler elde etmeli Petr.e
burfta lmparatorlce Kate
rlnenin g6zlerlnl açmııb. 
ikinci Katerfne derhal Rum 
•tltlya ve aerkerdelare para 
ve mOhlmmat yeUıUrmelı 
için ( Slctlya ) ve Bahrlee
flttekl bazı limanlara huıuel 
memurlar ,andlermtıtt. Bu 
memurlar hnparatorlçeltla 
vercltft paralan eıldyaya 
vermlyerek lrencltl'erl yediler. 
Bunun. ilzerlne ~ntlen Oç 

ltlfl ayırdılar. Met.>'aı ola
rak Petreıliuraa g6nderdt· 
ler. [f] ~Rum meb'uı im 
çok mGfkGtlttan sonra Ka
terla~ .... lcllkr ... bpe
ratortçeye eDerlte. Itır lıtlda 
v~M Bu ıeıı~~; au .. 
ların para dafıtmafa memur 
... .,, (lp..ro) maua. aullı· 
tbpllndeıı ıtklyet ettiler. 
O a~ kadar ellerine beı 
~ra •eç.medtfi halde (• Ka
rakaçan)nın albna çektikleri 
on iki konan gemeılnl hep 
Rum ahallnln para1lle te
darik ettlif.lerlnl ıöyledfler. 
Hattl bir Rumun Tarklye
den kaçarak on iki bin al· 
tın sarf edip donatbiı 

iki ıemlden dolayı, memle
ketinde kalan ana• ve kar
Üflnln telam ecltlmq ohlu· 
(untJ ulattılar: 

-Bf• para fatemf7ena. Ba· 
rut Ye .. ile, 'f'91'fnts, dedder. 

Katerlnenln haflclt Kott.ntlnln 
Rumlann Gsertn• Kral aaıp
ediJ.,.llJl rica •ıt.ıl•t. [2] 

Meb'uılann son talepleri 
Katedntsnin pek ayade, ho· 
f'llla tltaaııt~ Kateriaenin 
ltedenl,erl IOk..dı bu idi. 
lılattA hafldtnla aduu (Koı· 
tantia) llOm•NllPI sebebi de 
ilwde- 1.-..bul-. b&kiaa. ola· 
cajuu ~etmek ldt. (S) Ruı 
lm.,aratQrtçe• (Rum t:plJ• 
mu'ualarını (?) ) hafldlne 
s6nclerdı. Onlar d• Koıtan· 
tinin elJnl 6pQp (Biat) ettiler. 
Makıatlan• •nkttdar. Koı· 
tantln Rumca olarak : 

- He.,..1 letedtttnla •lbl 
olar, «leth. 

(D.evamı var) ----lllıKaterlae tarihi bu meb'aılarnı 
(Hırlstollmblrl)Nlkola ve (Panplol) 
8dh oldllklartn ı yazar. Tl1rlr, 111ebu 
olmadıf ı için metne lrarıthrmadık. 
Katerlne tarihi: 147, Cevdet: c5 ı 275. 

121 Keu Cew4et. 
131 Şanlıada: c 3, ı ıeı. ... ..... . . ... ... ... .. .... 

M.Hoare 
Teali./ıahn tahdidi

ni iatiyor 

itin• J•rıu:Nfb· lqtııaler de 
Framıslarla ttcarıM maıahe· 
den yapıp lncallz ticaret 
muahed,..ınl tehir ettiren 
Katerineden bu suretle inli· 
kam almıt oldular •• 

ÇGnkG: lnıtlte.., Şarkta 
Ruı1ada kaıbettllt menafii 
T6rklerde aramaja batlı· 
yordu. 

T6rlderln bveçlllerclen 
lıUfadel•rl pek ehemmlyetJf 
leli. laveç Ruı1a1a Ulnı harp 
ecllp harbe tıtfrak et.IJl•mlı 
olaa Jdı, çarlça Katerlnenln 
laa•ırladala '81tak dpnanmaıı 
(l 18.Zl bu~Dde oldufu ıtbl 
behemehal Akd~Jn lnuek 
YUMn Mvahllincle yqtba,. 
tan b67Glf b1' k•rıpkbk 

Loaclra. 17, ( A. A) -
A"Mm kamara11nda hava 
itleri nesaretlne Mit bGtçe 
tahmlnabnıa mOsakereıl e .. 
....... el& aabık hava lflerl 
nazıl'I SW Samuel Hoare, 
hava teılihatının deniz .. eı· 
lihatmclan daha mühim bir 
.. ..ıe teıkll etmekte oldu
lu •Glalaaıını ileri ı6rerek 
lailltAmt-tin Franıa ve ltalya 
ile bir ha,,. itlllfı akdine 
ciddi. ıurette bam dikkat 
etme" llzımgeleceflnl beyua 
etmııur. 
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:mm ... ,.,§ 
M. Baldvin Borçlar 
Harıl harıl nutuk 

söyliyor 
Londra, 17(A.A) - Mu· 

haf azakarların lideri M. Bal· 
dvin bugün Londrada mu· 
haf azakarlardan mürekkep 
kesif blr kütle müvacehesln· 
de bir nutuk irat ederek 
mes'uliyet kaygusını kat'iyen 
batı rlarına bile getirmiye· 
rek parlamento ve mefruti· 
yete karıı adeta meydan 
okurcasına dolambaçlı btr 
takım yollardan iktidar 
mevkline geçmekten başka 
bir şey düıünmediklerini 
iddia eylediği Lort Rother
mere ve Lort Beaverbrook· 
ntn gazetelerile yapmakta 
oldukları mücadeleyi &id
detle takbih ve muabaze 
etmiıtir. Mumaileyhimanın 
usulleri tamamen batıldır. 

İngiltere de 
5.ooo amele 
grev ilan etti 

Londra (A.A) - Dün· 
kü karara rağmen Kardif 
konferansı grev tek1ifini ka· 
bul veya ret hususunu se· 
kiz gün daha tehir edecek

tir. 
Bef btn maden amelesi, 

ücretlerini tenkisine müte· 
allik karara karı,ı protesto 
mahiyetlerinde olmak üzere 
bugün gre•v ilan etmiılerdir. 
Bu hal liderleri şiddetle en· 
diıeye düıürmekte ve önü· 
müzdeki hafta zarfında ve· 
rilecek kararın grev ilanı 
lehinde tecelli edeceğine 

delalet eylemektedir. 

İşsizler İngilterede 
boyuna artıyor 
Londra, 17 (A. A.) - Bu 

ayın 19 unda İngiltere'de 
iştizlerin miktarı bu hu
susta adeta bir rekor ra
kamı tetkil edecek olan 
2,691,737 ye bal~ğ bulun• 
makta idi. Şu hale naza\·an 
geçen haftaya nisbeten 57 
bin 163 ve geçen senenin 
aynı devr:ne nisbeten 1 
milyon 127 ,930 ki şi fazla· 

dır. 

Amele fırkası 
Hükumet akalliyette 

mi kaldı! 
Londra, 17 (A.A) - İn· 

tihabat usulünde islahat ya· 
pılmau hakkındRki kanun 
iayıhasının Avam kamara· 
nnda müzakere&i esnasında 
hükumet akalliyette kalmış· 
tır. Muhafazakarlar namına 
' 'erilen tadii takriri 242 mu
h alif rr.ye. karşı 246 rey ile 
kabul edilmiştir. 

İngiliz ve Amerikan 
ricalinin mülakatları 

Lonc1ra, 17 (A. A.) -
İngiltere hükumetine İngi\iz 
Fransız-lta!yan deniz itilafı 

haldn:.dal-::i Amerik~n nok· 
tai nazarını bildirmeğe me· 
mur edil mit olan Amerika· 
nın sa.bık Meksika sefiri M. 
Morrov, refakatinde M. Da· 
ves olduğu I.alde hu akıam 
harıciye vekaletine giderek 
M. H€ndcrso:ı ve M. Atek· 
sandr ile görüşmüştür. 

:Avam kamarasında 
bir müzakere 
Londra, 17 (A.A)-Avam 

kamarasında Amerika' ya 
karşı olan borçların faizle
rinin 10 sene müddetle te· 
diyesi hususunun tehirinin 
maliye nazırınca derpiş edi
lip edilmediği suretinde so· 
rulan bir suale cevaben 
hazinei maliye müsteıarı 

böyle bir ıey mutasavver 
olmadığı cevabını vermjştfr. 

Son 6 ay zarfında harp 
borçlarının ve tamirat hesa· 

hına vuku bulacak tediyat 
keyfiyetlerinin yeniden tet-
kiki için tedabir ittihaz edi
lip edilmediği şeklindeki 
suale de menfi çevap veril
miıtlr. 

M. Macdonald, maliye 
nazırına milli masarifte 
mümkün olduğu kadar ta· 
sarruflar icrasına dair ve· 
sayada bulunmak üzere bü-
tün fırkalar aza11ndan mü· 
rekkep bir komisyon teıkil 
edileceğini söylemiıtir. Bu 
karar.-geçen ıubat ayının 
birinci günü Avam kama• 
rasında muhafazakarlar ta· 
rafından verilen ve umumi 
masarifin mütemadiyen 
artmakta olmasını tiddede 
tenkit eden tevbih takriri· 
nin bir neticesidir. 

Hint mes' elesi ve 
muhafazakarlar 
Londra 17 (A.A) - Mu· 

hafazakarlar fırkasının Hin· 
distan meı' elesile meıgul 
olmak üzere teıkil ettiği ko· 
mite M. Baldwin'in siyasetini 
tasvip eylemiıtir. 

Hindistan'da arbedeler 
Luckaıow, 18 ( A.A J -

Miraıpur havaliıinde Pan· 
nulgang polis karakolu clva· 
rında dün akıam müslüman· 
lar ile mecusller arasında 
ehemmiyetli arbedeler ol· 
muştur. Birkaç mO.Slüman'm 
telefolduiu söylenm eldedir. 
Bir çok kimseler tevkif edil· 
miıUr. 

İktısadiyat konferansı 
Cenevre, 17 ( A.A ) -

iktısadiyat konferansında 
1930 tarihli mukavelename· 
nin meriyet mevkiine kon· 
ması meselesinin müzake· 
resi sırasında İngiliz murah· 
hası mukavelenin latkiki 
hususunun geri bırakıl· 

masım, İtalya murahhası 
mezkur mukavelenin bir 

Ağustostan itibaren fesh halck· 
kı mahfuz kalmak ,artile 31 
Marttan bir Eylul tarihine 
kadar mer'iyet mevkiine 
konmasını, konferans reisi 
feshi müstelzim bir madde 
ilavesi ıa rtile bir Haziran· 
dan itibaı·f'n tatbikini, Al-
man murahhası ise 31 
Martta mer'iyetin kabul e-
d ilmcsini istemişlerdir. 

Bundan sonra, murahhas 
heyetler noktai nazarları 
hakkında izahat verm:şler

dir. 
Ra yhiştag meclisinde 

Ilerlin, 18 [A.A] - Ray
hi,tag meclisinde dün Baş
vekil M. Brunuing'in söyle· 
diği mühim bir nutuktan 
sonra komünistlerin Hari· 
ciye nazırı M. Curtius aley· 
hinde verdikleri takrir redde· 
dilmio ve hariciye bütçesi 
kabul olunmuştur. 

YARIN 

YARIN 

Memlekette Fikir 
Hareketi 

Müderris M. Şekip, Yusuf Ziya, 
Köprülüzade M. Fuat Beylerin 

Fikirleri 
Yoksa mevcut darelfu

n un kül halinden çıkarıp ta 
dağıtmak Kurban bayramın• 

1 

(Birinci sayfadan devam) 

lunması lazımdır. Memle· 
ketio muhtelif yerlerinde, 
faraza, Ankara, İzmir ve 
mümasili yerlerde fakülteler 
küıadı, hiç süphe yoktur ki, 
çok faydalıdır. 

da koyunu kesip te öteye be-ı 
riye dağıtmak gibi olur. 

Buda - Avrupada ol· 
dulu gibi - irfan hayatı ve 
seviyesi yükseldikçe, ken· 
diliğinden doğacaktır. 

Şimdi biri İstanbul, di· 
ğeri de Ankara olmak üzere 
iki büyük ilim merkezi var
dır. İhtiyaç hasıl Qldukça, 
yavaş yavaş diier büyük 
ıehlrlerimiztn de birer ilim 
merkezi haline geleceği mu· 
hakkaktır. 

Halbuki, bu gibi yer· 
lerde, henüz ilk ve orta 
tahsil tamamile inkişaf et· 
memit bulunmaktadır. 

Yüksek tahsilin teessüs 
ve inkitafına imkan var mı 

dır? 
Darülfünun ilahiyat fa

kültesi müderrislerinden Yu
suf Zb.a B. de, bu hususta 

demiıttr ki: 
- Herhangi bir yerde bir 

fakülte tesis etmek için en 
önce birçok vesaite ihtiyaç 
vardır: darülmesailer ve sa· 
ire gibi ... 

"Fakülteler, medeni ha· 
yatın en yüksek bulunduğu 
yerlerde en ziyade inkitaf 
ederle; istediği gibi talebe 
bulur. 

Mesela, hastahane bu· 
lunmıyan yerlerde, Tıp fa· 
kültesinden hiç bir istifade 
beklenmez ve görülemez. Bu 
sebep!e, Darülfünun fakül· 
telerinin en mühim merkez· 
lerde teessüsü lazım gelir 
ki. zaten Ankara ve İstan
bulda da bunlar mevcuttur. 

"Fikir hareketi yaratmak 
bahsine girince: Fikir hare· 
ketleri yaratmak ve halka 

demokrasi ruhunu telkih etmek 

vazifesini, Darülfünundan 
çıkan gençler ifa ediyorlar 
ve etmeleri lazımdır. 

Bunun için, memleketin 
bügün en ziyade muhtaç 
olduğu şey: Mefkureci mu
allim yetiıtirmektedir. 

"Filhakika, memleketi· 
mizin her köşesinde fakül· 
telerimizln bulunması ıaya· 
nı arzudur. Bunu ise, tarih, 
kendiliğinden vücude geti· 
recektir. 

"Bugün, bizim emelimiz 
gençliğe mefkure ve halka 
ruh vermek olmalıdır. . 

Bu yapıldığı zaman, her 
şey halledilmif olacaktır. 

Zira, bunlar, herşeyi vü· 
cuda getirmek için kafı-

dir," 
Ruhiyat müderrisi Mus· 

tafa Şekip bey de, bu hu· 
sustaki fikirlerini, ıu suretle 
icmal etmittir : 

" - lstanhul Darülfünunu 
fakültelerini dağıtmak h~ç 

doğru değildir. Şayet ihtiaç 
hasıl olur da, sair vilayet 
merkezlerinde fakülteler 
açılırsa, her halde, çok iyi 
olur. 

Yüksek muallim mekte· 
bt müdürü müderris Hamit 
B. bu tez hakkındaki dü· 
ıüncesini şöyle telhis etmir 
tir. 

" - Memlekette fikir ha· 
reketi yaratmak ıç n sey
yar kütüphan~ler tesis edil · 
miıtir. 

Bunlar, bu iti temin 
edecektir. Fakültelerin, muh
telif yerlere dağıtılması fikri 
ise, hem çok masraflı, hemen 
imkanı olmıyan bir ittir. 
Çünkü. Darülfünun fakül· 
telerinin, ayni yerde bulun· 
mesı icap eder." 

En sonra fikrini sorduğu
muz, ilahiyat fakült=si ke
lam tarihi müderrisi Şerefettn 
B. pek büyük bil' nezaket ve 
hüsnü kabul göstererek, hu
lasaten ıöyle demiıtir. 

"Müderris ve müderris 
muavinlerinden seçilecek ze· 
vatın, tatil zamanlarında 

dolaıarak balkı irıat etmesi 
fikri, çok musip ve muva· 
fıktır. Bu suretle hem halk 
tenevvür etmit olur hem 
de müderrisler, birçok yer· 
leri ğezmit ve görmüı bulu
nurlar. 

"Darülfünun fakültesinin 
muhtelif şehirlere da~ıtıl

masının tatbik kabiliyeti 
yoktur. Çünki bu it için 
azim masraflar ihtiyarına 

lazımdır. Mesela burada, 
muazzam bir kütüphane
miz ve darülmesailerimiz 
vardır. Bunların nakli veya 
yeniden tesisi ise mühim 
bir mes'eledir. Bilhassa ıu 
zamanda .... " 

Muhterem müderris, bun-
dan sonra, serpen kar al
tında, bir an durdu ve: 

- Bu hususta ıöz söy
lemek için hiç hazırlanma· 
mıştım, böyle birdenbire 
söylenen sözlerse, pek ek
sik olur!" dedi 1 
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Beyannameler 
Vermiyenlerden ceza 

alınacak 
Her sene ·mart nihayeti· 

ne kadar verilen patronlar 
kazanç beyannameleri defter
darlıkça kabul edilme~e 

baılamııbr. Müstahdimin 
kazao.ç beyannameleri de 
niıan nihayetine kadar veri· 
lecektir. Muayyen müddetler 
zarfında beyannamelerini 
vermiyenlerden yüzde yüz 
ceza tahsil edilecektir. 

Darülfünunda içtima 
Dün darülfünun ilahiyat 

ve edebiyat fakülteleri mec
lisleri Köprülü 'zade M. Fu
at B. in riyasetinde mutat 
içtimalarını akdetmiılerdir. 

ilahiyat fakültesi meclisi 
içtimaında, münhal bulunan 
ve K. zade Mehmet Fuat B. 
tarafıi1dan vekaleten ifa 
edilmekte olan fakülte riya· 
setine intihabı için müzake
ratta bulunulmuıtur. 

17 M ... 

19 Mart 

Fenerin mağlubiyetinden sonra 
Galatasaray - Fener maçının 

ehemmiyeti artmış oluyor. 
Fener kazanmak zaruretinde 

Yarın aylardan beri 
beklenen büyük maç niha
yet yapılacak! Fener ve 
Gala.ta Sarayın karşılaşma· 
ları her daim büyük bir 
alaka ve heyecanla bekle· 
nir. Bu, her iki kulübün 
menşeini ta futbol tari· 
himizin mebdeinden alan 
ateıli rekabetlerinin bir mah· 
ıulüdür. 

Yalnız umumi harp se· 
n "' terinde sarı kıımızının bir 
çok gençlerini vatan müda· 
faasına göndermesi kendisini 
Fenerle olan ezeli reka', e· 
tinden alakoyacak derecede 
zaiflattığı için bir müddet 
Fener Galatasaray maçlarının 
.ıevk ve heyecanı ortadan 
kaybolmuştur. 

Fakat harbi umumının 

hitamından sonra normal 
vaziyetin teesaüsü bizi her 
iki ekipin heyecandan he
yecana dü~üren zevkli kar
şılaşmalarına kavuşturdu. 

Bununla kaçıncı sene o
luyor ki biz her futbol 
mevsiminde bu rekabetin 
çetin tesadümlerine şahit 
oluyoruz. 

İtte yarın yapılacak olan 
bu müsabaka bizde mazi· 
den kuvvet alan heyecanı 
tazeliyecek ve spor tarihi
mizde gene unutulmaz bir 
gün ya~atacaktır. 

Acaba kim kazanacak 
Şugünlerde bütün spor 

cuların zihninde şüphesizki 
şu ıstifham kıvrılıyor: Aca· 
ba kim kazanacak ? 

Evet yannki maçın gali· 
bi acaba hangi takım ola· 
caktır? 

Tarafeyn kaptanları bile 
kat'iyeti riyaziyenin futbolda 
yeri olmadığını söyledikleri 
bir sırada bizim filan ka· 
zanacaktır. 

Diye kestirip atmamız 

Kandilli Raıathanesinin ha
va raporlarını fersah fersah 
geri bırakacak bir kehanet 
olmazını? 

Gerçi Fener ve Galata 
Saray kaptanlarının - ma· 
ğlubiyet takdirinde müşkül 

vaziyete dü,memek için -
çok itidal ve durendişe· 

likle idarei kelam etmeleri 
tabii ise de biz sahaya çı· 
kıp on binlerce kiti önünde 

maç yapmıyacağımız ciht>tle 
evvelden serdedilmiş bir 
tahmin dolayısile bilahare 
mahcup olmamız ihtimali 
oima dığından netice hak
kındaki tahminleı.-imfzi ka
rilerimizden sakla mıyacatız. 

Evvela her lki tarafın 
Lik maçlarının vermiı olduğu 
neticeye göre farklı vazi
yette olduklarınl söyliyelim. 

Daha geçE;n haftaya ka· 
dar şampiyonluk yolunda 
omuz omuza yürüyen bu iki 
rakipten Fenerbahçe, Vefa
nın önünde kabul ettiği 
mağlubiyetle Galataııaraya 
öne geçmesi içi.ı yol verm:ş 
oldu. Ve bu suretle sarı kır· 
mızıhlar bir arkadhtımızm 
dediği gibi, şampiyonluk 

tahtına ayak bastılar. 
Fenerbahçe bu suretle 

çok müşkül bir mevkie düş· 
müt oldu. Gulatasarayın 
iki puvan ziyade elde et· 

mesl bizim kanaatimize 
göre yann ki Eener - Ga· 
latasaray maçının ehem· 
miyeti tazif etmittir. Çün
kü Fenerbahçe yarın he· 
hemehal oyunu kazanmak 
zaruretile sahaya çıkmak· 

tadır. 

Fenerin bu m!'cburiyet 
yükü altında maç yapması 
futbolü seyretmekt•u zevk 
alan~ar için de kaçırılmaz bir 
fırsat te~kil ediyor. Zir ı , za• 
ruretin sevlcettiği çok faal 
bir oyun tarzı yarın F oer· 
bahçe 'çin gttlebeye erişecek 
yegare yol olacaktır, Ve bu 
faaliyet de seyirciler hesa· 
bına çok heyecaulı bir mü· 
sabaka görmeğe vesile teş· 
kil edecektir. Sadede ğele· 
lim. 

Galatesarayın puvan iti• 
bariyle tefevvukunu kay· 
dettikten sonra her iki takı· 
mın bugünkü vaziyetlerini 
yoklayalım. 

Fenerbahçe takımı form 
itibariyle &u mevıiuıde bir 
tereddüt devresi geçirdi. 
1930 §ampiyonunun 931 
ıa.mpiyonasında hiç te sağ· 
lam vaziyette göremedik di· 
sek caizdir. 

Daha lik maçlarının bi· 
rinci turunda Galatasa-
rayın hazırlıksız bir 
maçtan beraberlikle yaka• 
sanı kurtarması ıampiyon 

takımı hesabına iyi kayde· 
dilecek birıey değildi. 

Müteakiben. Beşiktaı .,e 
Beykoza karşı muvaffakiyet 
addine seza olmıyacak ga· 
lebeler kazanılması Fener 
takımında bir aksaklık ol· 
duğu kanaatlerini canlan· 
dırdı. 

Filkakika, son ıampfyo"' 
eıasında evv•lce ıabil 
bii' kadroya malik olan fe· 
nerbahçenin bir teviye t'' 
kil dejiıtirdlğini de gördil1'• 

Nihayet, Lik maçlarınıtl 

ikinci turu başlarken ıarı1' 

piyon takımın tam forıJlıl' 

nın buldufu ddşünüldii~i) 
bir zamanda sarı laciverdi" 
mağluben sahadan çekildiıi 
kaydolundu. 

Gaf atasnra1a gelince: b' 
Bu mevıim baıındaki te 

likelt anları takım azaıı111ı> 
aşkı ve fedakar oyunu r!''1 
zünden atlatan Galataışr~ 
ikinci devreye tam kabillfe:ı,, 
ve anform(bir halde gfrrntf 

Son haftanın verdill ııe' 
1 kelerden ııonra yarın fşıı'' 

·çtfl 
piyonluğu paylaımak 1 t'' 
Fenerin kar9ısına çıkaca~ 1 
kımda çok yüksek bir ku~te 

-;;;aneviye mevcut oldu~ııJJ' 
hükmetmek icap eder· . 111 

Bu sebepler dolayııı'f 
ıe· 

yar.n GalAtaıarayın gııbiı' 
beeine daha kuyvetU e· 
ihtimal verdiğiuıizi ı;öyle>' 
biliriz. 

Maahaza 
•-aııı"' 

Fener Bahçenin l'-

b•f' 
mak zaruretiyle sa 

çıkacağını söylemittik· / 
F. HAMO 



it Mart 

Habratmı ,_..: Naci ISllAIL 

Kearaların on aaırtlan 6iıri .&uliJr4len 
rnalıadıla atqinin yalıılacalı pn, lran 
.uildinin 'iizerindeki me,'am cehalet 
kal aktır! Kdlain 61Jyle dyl'l,yorılıı. 

-'l7-
AmerlkaW., htaniulcla 

da hamama altmem~ 
eYJOktakf Terk huanııllDI 

da m1aret edealerl yokta. 
&.alana IOJOIUa ye laaY(U 

lanmalanm lllare bir et• 
bell leh. 

dar fDarMIS bir ha1at ıe· 
çben adamlann eseri idi ? 

Ba, bir muamma ııbı 
kafama yerleımfftl. 

Bu komedyadan eonrct. 
,.hrt pmaele baılachk • 
Y anm ... t eonra, f8hlrde 

Hepsi de P911emah fasla kesllmedık ltlr=--y kalma· 
baluyor, Huretl Adem piti ,..tı . GlnlQlmls ,.,1er, 
~ ,.._ek lltlJOrR· ~ eftertnde çift atmacah insan· 
ten, bellerine bailaclıldafl lardı • Ş.hlıh demode bulu· 
peatemallanla bl. tClrlu dur- aayordak • Jand•rma· 
muror, ddcle bir da,a,ord•· ıında l>tr ,.fet •ardı, ne 
Çak tlklrld, llerkella k• aakertade •ene de memur· 
1- ldr teUlk sfnDll, cllfen 1 Jarmda • 
peftemah laa.JlaJIP duru· 1'alnıs, kablo merkestnln 
7onlu. bdlundufu kuımda ballı 

Hamamın içine prtnce, ~ ~ k6,lderJ Yar-
aldam yerbad• OJ"Qada. Y.. eh. Hanm endenmu da bir 
YUlak kabHnln altmcla bir uray ıfba muhte.- ,ar&· 
tıak ae)'Clu yarda. Ne ba1- ntlyordu. 
•et • de karna slrlnl• Kamber, bir em. inin· 
,..._ S..lm tular içinde de durda. Ka ...... a llllerek 
abaalaaaa lnunlar ortada• eledi kJ: 
ki .. ,... lla...a P110rlar. 
Y' ... ., il bir ..... 1&llsala• 

............. Vaftk 
.ai~lnl Y&laaıtll ..... _· ... . .......... . 
takdla ettlll .... •--' ha· 
nsa ıfrmeclen temtzlend· 
mlyecellnl tıltmlftlm. 

Hattl ıerek Pewtede ve ıe
rek NeyYorktakl Ttlrk ha· 
mamlanndada blyle haYUS
lar Yardı. Demek oluJOI" MI, 
bu kııım da lran hamam~· 
rmdaD almDllfb. alnll& 
lardald hunam)ar, akar lf
rer ıaldtl, durpa ıu detftl 

Lranmm yermlfllk· 

- Sisi bbülle plfUi
~m. BJs, baaa cinci 

alan .il• bafbdar, 
..., ......... S..-. onun 
atefpeNlt olclafuau bilenler· 
denim. Arama Bombaya 
ıtder, pllr. Allamedir. Şa
hın b6tiin ahundlarına 
den verir. 

Bir ılriltln anlanmız. 
Y etmlt lld millettin ll1anını 
• itilir. 

FAii •11clirt awilum. 
-o .......... 

1"Ma,t 
lla ••~ala adilmı 

ııım• ·~~ ........ 
Burada yıkanılamazdı. Bat••· 
brclan bir ha•let Jerl lıte· ı---.-.----.-.ı~-....;.._ 
elim. 

- Olar, clecll. 
8Jr dd dakdra ..,., 

bar Wtere 1aa.ıa1ar ,.nldl, 
tebr tebr laaJyetJer 1apÜ
.cb.. Fakat, buralarda ,.... 
..... k ıa ela, ~baYUS· 
claa ahnacakb. Bu 41•~· 
Bundan da •as aettl. Yabn 
•adan ~mala karar Ydtk. 

HaJNt ediyordum: 8u 
laalk, bu lwna~larda ua1ıl 
temlsluiyorcla? 

Sbndt, aah,.,dQm Tlrk 
....... >..,. hamamı .ı .. 
llldl: Bts.aı hamamı ldL 

Hamuwhn çakarba, 
Lmb.• ...... yıkaa..... a. "89•-· •beblal 
IOrayonha. 

- Aka Kamber~ dedim, 
ifan da bu hamamda ,..._. 
IUJa,mu? 

Ba il11k dollumun ti· 
Yeabll taklit etmek ldf-
-- Şu MYalaa ••rmteU : 

- llaam •••mda iti 
••"? Eiaderaaanda[laamamm 
btnı •ar. ..... ...... ._ 

._ lçbacltr, •· ...... a. 1 
Ba ~ olabdtr. 
-~ D oldajmia btla 
b1r ada1111D bu hama~ •· 

K011p·- .... ,-
... ..,.,11(A. 

SoYJ81kmcrell ..... ., ... 
mapr. ICCıiqN mecll• 
ten mln .... OJa.a merkat 
icra komiteel uavaı latlhap 
etmlttlr· Merknl ... ko
mitesi 488 paD b,_..t 'Ye 

137 ......,..,.,.-.. • .. 
rekJreptlr. AH ...,uunda 

st&1ft1, M. ~ M. 
vOl'Olllof. M. KaJ_,. •e 
Voroadddse bulmamaktMlr. 

-----~-rlYATRO s/NEllA 

S.ltdel 

Bir • 
ı filik 
'' a I• 
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Oksürenlere :KATRAN HAKKI EKREM ~~ 
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Çünkü_._ Galata' da Karaköyde börekçi fırını ittisalindeki ·~.·~\::.::.{ ·:' 
büyük mahallebicinin üstünde kain ~1{ ·- 1i' 

--- -------------- - -· 
. ~ L~mon -çiçeklerinden müstahzer 

.~.e.~ .. 
• \~1~;.:. -- ~ ·~· 

1 
90 derece bir harikai san'attır. 

Büyük Elbise Fabrikası · 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

Kostüm vePardesüıerin 
Müntahap çeşitlerini emrinize amade bnlundurmaktadır. Hanımlara mahsus 

mantolar, pardesüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Meşhur C H A R l E S S E M O N l T O f abrikasmın 
20,000 ADET 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
gelmiı ve 19,50 liraya ıatılmağa baılanmııtır. 

TEDiYATTA BÜYÜK TESHILAT 

Büyük tayyare Afyon Karahisar 
Vili yetinden: 

• 
pıyangosu 

Markasına dikkat, Taklitlerinden sakınınız 
Fransanm JAN MARİ farinası. İngilterenin Ankitsonu, Almanyanın 

4711 i ne ise Hasan kolonyası da Türkiyenin layemut bir harikai 
san'atıdır. 

Hasan kolonyasmın bu nefis ve cazibi ruh kokusu içinde Mestlal 
ve hayran kalmamak mümkün değildir. Hastalara şifa ve sinirlere 
sükunet verir. Baş ağrısı baygınlık çarpıntı zamanlarında bir hayat 
arkadaşıdır. 

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

----------------~----------------------~--~---

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

37,5 vagon kağıt ve karton için 9 3 .931 Pazartesi 
günkü münakasada tüccarın verdiği fiyatlar haddi layik 
görülmemi§tir. Bu sebeple mezkür levazımın 25· 3-931 
Çar§amba günü kapalı zarfla tekrar münakasası yapıla
caktır. 

Dün)anın en hassas ve en dakik saati olup 
Hi sene için taahhiitlüdiir. 

1929 renesi berselon meşherinde bir!nc: llği 
kaz nmıştır. 

Fialların ehl•eniyet Ye saatıcrın z:.rafeti 
bilhasa dA,er mıırh arın fevkindedir. 

Türkiye için umumi vekili: 

V AHE ÜTÜCİY AN 

17 M ... 

19 Mart 

PERTEV 
Diş macununun 
En büyük vasfı mümeyyJı;l: 
Kalay tüplerde olu9u ve fenni 
bir dit macunu olarak ihzar 

ediliıtdfr. 
___________________ _____., 

Fatih sulh 3 üncü hukuk 
hakimliğinden: 

Frtihte Karagümrük ma· 
hallesinin Kabakulak soka· 
ğında 16 numaralı hanede 
mukim iken vefat eden Fe· 
ride hanımm terekesine 
mahkemece vazıyet edilmif 
bulunduğundan müteveffi
yeden alacak iddia edenle· 
rle borçluların ilan tarihin· 
den itibaren bir mah, 'Ve· t 

raset iddia edenlerin üç mab 
zarfında mahkemenin 929· ,. 
165 numaralı dosyasile 
racaatları ilan olunur. 

'f 
Fatih Karagümrük ma· 

hallesinin Tahtacılar naJJJ1 

diğer Sütçüler sokağmda 20 
numaralı hanede mukidJ' 

(7370) lira bedeli ketfili 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 ketifli Vali Konağı arsası duvarı inta· 

İstanbul, Sultan Hamam 32 No. 

1 iken vefat eden Sıdıka Ha' 
nımın terekesine mahkeme 

ılRlilllDElliilimı:lllmıı.ız1mııaı:ıam1ı1so.;ı07~F mıwrra:mnlail~:liı'lllllZ:lllt«Sli*ii3.91-•+ııi v azıyetedilm iş ve derdesti t' 
atı 26-3-931 tarihine mbsadif Perıembe gününü saat 

aa: ık yağı ve hadit mürekkebatı fiye bulunmuı olduğunda~ c 
m:ıkamma kaim olan İsviçre müstehzaratı alacak ve borçlu iddiasınd~ 
Tahsil ile yorgun düşen veyahut neşvünemalarına bulunanların ilan tr.rihinde' 

on dörtte ihalesi icra kılınacağı ilan olunur. 
• o~ıı(@)eıı~~·~~~e·o@~@e 

~ Kosunuz! ~ 

Üçüncü keşide 1 !Nisan 
1931 dedir. 

İstanbul 4 üncü icra 
memurluğundan: Tamamına 
iki bin lira kıymet takdir 
edilen Kadıyöy Cafarağa 

mahallesi mühürdar r.adde· 
sinde atik 71 cedit 88 No. 
lu maa bahçe bir bap hane
nin tamamı: 20 4-931 Ta· 
rihine müsadif Pazartesi 
günü saat 13 buçuktan iti
baren 16 ya kadar İstanbul 
4 üncü icra memurluğundan 
satılacaktır. Şartnamesi 6-
4-931 Tarihinde divanha· 
neye talik olunacaktır. Tak· 
diri kıymetini bulduğu tak
dirde en ziyade artıranın 
üstünde birakılacaktır. Arttır· 
maya ittirak için yüzde yedi 
teminat lazımdır. 

Hakları tapu sicillile sa· 
bit olmıyan ipotek alacak· 
lılarile diğer alikaciarın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz 
ve masarife dair olan bu 
iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildir
meleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit 
olmıyan!ar satı~ bedellerinin 
paylaımasından harıç ka
bri ar. A!akadarların yeni 
icra ve iflas kanununun 119 
uncu maddesine göre tevfikı 
hareket etmeleri lüzumu 
ve müterakim vergi, beledi-
ye, vakıf icareıi müıteriye 
aittir. Daha, fazla malumat 
almak is teyen1erin 930-509 
dosya numarasile memuri· 
yeti mizemüracaatları ilan 
olunur. 

noksanlık arız olan nahif çocuklar ve kezalik her sindeki 
1 kahiller, fakrüddemliler, maddi ve manevi yorgunluk- itibaren bir mah, verate 

lar ve zafiyetı asabiye hisseden sinirliler: iddia edenlerin üç mah zar 
Dr. Hommel'in HEMATOTGENE fında mahkemenin 930.ısf 
mukavvisini pek büyük muvaftakıyetlerle kullanmak- numaralı dosyasile lüzuJJJ~ 
tadırlar. İştiha uyanır, kuvvayi zihniye ve cismaniye müracaatları ilin olunur. 
tamam ile avdet ederek cüm:ei asabiye takvtyet bulur v 

@ ' io ~ Koşunuz! @. 

~ Koşunuz! ® 

~ İzmir terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaatla Bütün ecza depolarile eczanelerde bulunur. -r 

t ve çok ucuz fiatlarla her nevi kostümler, pardüsüler, ••-- Umumi vekili: K. Keçyan-İstanbul-Cermanya han Hasekide Taıtekneler tO' 

! Frak ve Simokin, caket ve 

f Hanımlar için: 

Zayi 
Seyriaefain idaresinden 

almıı olduğum hüviyet cüz· 
danımı zayi ettiğimden bu 
kere yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

! En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 
<f> imal eder. 

t Adres: t Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar ® 

~ terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH ~ 
-(@eo@s~(@)oo@oo(@eo@~~·~~o(@)e~ 

Seyrisefain Alemdar va
puru mürettebatından Zağf· 
ranbolulu: Mustafa Hüseyin 

Sultanahmet 2 inci Sulh 
hukuk mahkemesinden : Üç 
kıt'a bono ile alacağı olan 
111 lira 50 kuruıun ta haili 
hakkında Artin Yarmayan 
ef, tarafından . Üsküdarda 
Kaptanpaıa mahallesinde 
Davutoğlu sokağında 5 nu
marada makinist Muhsin ef. 
aleyhine ikarr: e edilen da
vanın müddeialeyhin ika
metgahı meçhul olması do
layıaile ilanen vaki tebligat 
üzerine muhakeme günü o
lan 2 - 3 - 931 de müdeialeyh 
gelmediğinden hakkında ğı· 

yap karar1 verilmif ve müd· 
dei üç kıt'a bono ibrazile 

Dr. A. KUTİEL\ 
Cilt, Frenği, Bclsoğukluğu ve ademi 
:ktiJar muayene,elektirik 1edavih.anesi 
Karaköy Börekçi fınnı sırasında N. 34 

w e * 'I• 
OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
!ngiliz lirası 

lSTANBUL ACENTALIÖl 
Telefon: İstanbul 3"318 

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. 
(I iesabt cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
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. ____ ! ___ _ 

İstanbul 4 üncü icra me· 
murluğundan : 

Ortaköyde Ambarlı dere 
sokağında 10·2 No.lu hane· 
de iken elyevm ikametgahı 
meçhul Yani veledi F oti 
efendiye: 

Ortaköyde AmbarJıdere 
sokağında 10 No.lu bir kıt'a 
bostanın Yani efendi uhde· 
dne vefaen fer ağı dolayısile 
borcunuzu tesviye etmedi· 
ğinizden dolayı furuhtu mu-
karrer olduğundan ikamet· 

gihınızın meçhuliyetine bi· 
naen birinci ihbarname teb· 
liğ edilememiı olduğundan 
tarihi ilandan itibaren on 
gün zarfında borcunuzu tes
viye ve tehiri icrayı müstel
zim veyahut kanunen ka· 
bulü şayan bir itirazınız ol· 
duğu takdirde dermeyan ey
lemeniz, akıl takdirde hak· 
kınızda muamelei kanuni· 
yenin ifa kılınacağına dair 
ikinci ihbarname makamına 
kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. 

Doktor 

Agop Essayan 

imzanın inkarı halinde is· 

tiktaben sabit olmazsa ye· 

mln teklif eylemiş ve gıyap 
kararının bu veçh:tle bir ay 
müddetle ilanen tebligine 
karar verilmiı olmağla ve 
yevmi muhakeme 20 4-931 
Pazartesi ıaat 13,30 (on üç 1 buçuk) talik edilmit oldu
ğundan muayyen günde 
gelmediği 3 ve itiraz etme
diği takdirde vakıaları ka· 
bul ve yeniden imtina ad
dolunacağı bermucibi karar 
tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. 

Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

abul ve tedavi eder. 

1 
TA VlLZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK 

POSTASI 

Sv~}u~u M E_ 
ıembe 17 de 

f' 

' Sirkeciden 
hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Küçükkuyu, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye ve Ayvahğa 
azimet ve avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adres: Y emi~te Ta vilzade 
biraderler. Telefon fst: 2210 

!l'm ................... ~, 
Çocuk hastanesi ku lak, bogaz, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokalc t 

Te"don B. O. 2496 , -- ., 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon: B. o. 2496 

•• 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras ıneselelwi Bir l) 

Şerhli borçlar kanunu ::o o 

(İKBAL) kitaphanesinde 
SP4!!W 
~-

Doktor 
' 1 

Fevzi Ahmet 
Cilt, Saç -we zflhrevi 

baıtalıklar mütehaa 
Cumadan maada her . 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b , ·ta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

• 

-........ .a .......... 

kağında 12 numaralı haıı1 

de mukime iken vefat ed1 

Gülsüm hanımın terekeıitl' 
mahkemece vazıyet ~dilııt~ 
bulunduğundan mü tefe 
fiyeden alacak iddl' 
edenlerle borçlularıo j)J; 
tarihindE.n itibaren bir 111~ 
veraset r iddia edenlerin -
mah zarfında mahkeoıea' ~ 
930-181 dosyasile müraca' 
ları ilin olunur. 

* i 
Aksaray'da Horhorda ~ 

numaralı hanede oıuk1 , 
b ıı.ı~ iken berayı tedavi u r 

duğu Guraba hastaha"tı 
sinde vefat edf?n Musl~r 
oğlu Salih Efendinin te ,,eı 
kesine mahkemece ve:ı:ı il' 
edilmit bulunduğundan ',( 
cak iddia edenlerle b0b'' 
lu'arm tarihi ilandan ~~JI' 
ren bir mah, vera1et 1 ~' 
edenlerin üç mah zarfı~,· 
mahkemenin 930· 182 pıJ jll'l 
ralı dosyasile lüzuoıu ısı 
caatları ilan olunu~ 

-TAKV~ 
Mart 
19 

Perşembe 

1931 ,J 
Sabah 
ögıe 
ikindi 

12:22 Yatsı t• 
6 6 1 Akf

8
"' ıfı~ 

15,46 tınsAle ~,Pi 
~ if,.ı' 

--Mes'ul mlldür v~ 111.J/i 
BarhanettıA 


