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Abone Şeraiti 

~~iL iÇiN 1 HA.RJç iÇiN 
: 1400 ktn'uş Scnelifi : 27 O kurUI 

Aylığı : 800 > Alb Ayllfa : 1500 > 
Aylığı : 450 » Oç Aybfı : 850 .. 

idarehane 
lst. Ankara caddesinde 1 Tel. Santral lst. 243 6 

dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuharrh 
Telgraf lst. ( y ARIN) > No. 2 Müd~riyet 

> No· 3Tahnr 
Posta kutusu lst. 395 > No. 4 Muhasebe 

Oöndcrilcn evrak iade olunmaz. 
liııahaaı her yerde 5 kuraı Baımaluırriri ARiF ORUÇ 

ürk Ocajı Bir FatiistTe!ikilitımı Olacak? 
ürk Ocaklarının Birer Faşist Teşkilitı Olarak Halk 
Fırkasına Karışmasından Maksat Ne Olabilir 

Ocaklara Yeni Bir idare Mi Arıyoruz? 

ltalyada Hlis Eden Faşistliğin 
lürkiye de Tesisi Hata Değil M~ 
l'ürk Ocağının faşistleştirilmesi Türk lnkılibını 
idare Eden Namık Kemal Hürriyetine Karşı 

Bir Hareket Telikki Olunamaz Mı ? 
Ankara, 11 - Halk fır-! 
~ fAflel tetkflltmı andı· J 
..... btr aençlik teıkfllb , •• 
•al111ua, memlekeUn her ta• 
"'fancla ıubelerl bulunma11 
leabıt eddea Jeni ......... 
lllle1dancladır. 

Batln ocaklar, H. F.11mn 
llaerk....._e aaldolunacak· 
tar. lataalnal Tlrk ocafmın 
il F. merkalae naldedfl. 
llaell ••kkmda emir verll
IDlftlr. 

Ankara 19 - Ttlrk o-

lannın inkıllp cepheıf n
.. keadllerinden beklenen 
"-lfeJI tam J&ptıklan ka· 
"-u umumidir. Bu tarihi 

Halbuki bugünkG ılstem ile, 
buıünkü tetkılit ile buna im· 
kin 16r6lemlyor. 

Hattl bazı ıayri tabii Ya• 
zlyetler de hl11l oluyor. l;I 
tabii cereyanına irca etmek 
llzımdır. 

T6rk ocakluı ıon zrman 
larda alınan bir karar ile 
C. H. fırkaıının hars mGeı· 
aeaelell haline ifral edf mit· 
tL Ancak ocafın ayn teıld· 
lltı, lıtiklil tek'.l devam et· 
tikçe bu karardan mil4bet 
bir netice alınmak mütkill 
olur. Bunun içindir kl ıqpdl 
dofrudan dofruya bu mGeı• 
aeaeyl H. Fırkaıına maletm~k 

Günün Mes'elesi 

Devlet Ilinları 
-

Gazinin 
Rapor lan 

Ankara 18 - Gazi Hz. H l'L 17 ·ı . s· v D eeyahatlarmın neticelerine Q Rln Y eTgl eTl lT naÇ OStUn 
aıt raporlarının birıncı.1nı Gazete Çıkarmasına 
vermft' erdir. l 

Şımdıkı halde lkıncı kı· hasredilemez 
11m aeyahatlarına alt rapor- Ka . tarını teıblt etmekle met-

1 
rl erimizin hepıl bilmez. Çünkü, Itır kaç bin ve halli 

birkaç ytlz nuıba ıatan bir 
aul bulunduktan anlatılıyor. tak hOkt l 
Bu raporlann fırka rapor- dun met ıazet~ eri 
J kil ed k var ar. Bunlar h6k6met teı-
e~nna 1enı teldi I e~G ki 1.tfld allkadar olmayan 

emm yette o u u ve · bt " d Ah 
kamet b k il len rer mue11eae ir. met 

çe tat . ı sım ıe •I dtlkk V 1 •lyaaetl a6ıterdlii aırenill· anın lnı ne ile, ~ 1 

yor. Efendinin ıaz teıl de odur. 

---w---·---~-- Ahmet Afa, nanl zeklıile. 

Bankalar 
banka müdürleri 
hakkında tahkikat 
Bundan bir kaç ıGn ev· 

velkl nuıhamızda bam ban· 
ka midClrlerlntn mlhim 
miktarda maaı aldıklarmı 
Te kasınç verllıl vermemek 
lçta IDa&f alktarlannı pek 
cizl olarak 161terdiklerlnl 
yazmııtık • Hazl nyl mtlletl 

••'ylle dükklnını idare eder 
Devlet hazinesinden birıey 
almaz lae, Veli Efendi de 
aıazeteılnl b6ylece idare et 
mele mecburdur. Halbuki 
ıazete mcı'eleı"nde bu uıGI 
cari defıldlr. Çün:..G, tu nevi 
ıazete:erln ıatıılarlle kljıt 
paraıı temin edilmez. Bir 
yevmi ıazete, aııaı 1 8000 
nuıha satmadıktan ıonr .ı. 

idare etmez. Hük6met ıa· 
zetelerinden bir ikiıl, bu 

~eıtnl naııl ifa ettill 
...... eaenln, mazideki mtlb 1 HamJallala Sap/al Bq 

"tik tarihe mal olmatbJr. caldarmclan uaml Mıntte 
&..11nın me..ıe.ı, Tlrk o- tltlfade l etmek meeeleılc?tr. 

uaml radmanı almak mev· men'i için clelterclarbkça 

' 

ve mevcut elemanlardan tarar eden ba harek•tlerln 

nbahlıur. takibata baılanacakbr • 
( Deoomı 3 6nd •Ailede ) (o.ocın11 3a'IC6 MIAUJ.) 

kadar •tıyorlar. Fakat, iç l•m•t Pa,a 
taneal vardır ld, 800 • 2000 araımda yuYarlanmaktadır. 
Eler, hlk6meUa buı bfhrauta nakt yardımı olma11& 
çoktan banlana ,.rlerlade ,..Uer elilrclll 

Niia:ıt Bey 

Serbe• Fırka 
Niçin Kap_an.dı? 

MUHARRiRi: BiR DIPL OMA T r 
1 --Mahmut E.cat bey: ~sızlar ~es ım 

0llllluzt makalesinde kimlerı kastedıyordu 
2 -. Barut İnbisan ipnin fırkacıbk me-

'eleainde bir tesiri varınıydı? ••• 
,_ 3 .. Mahmut Esat Bey: t~rkoı lfJnı or· 
'4lh atarken ne demek ıstıyordu? 

Pazartesi 8aflıyor! 
eıas Et•t11 Alcll bq 

IBiz, Tlrlfynıln il•• ....... , 
bir balde hlant aC•• lıanlfs. fılr
rlalze strı, iltdblll Daı 1 fi 1111. 

laldllttleı1 in Aaadol.,a daiılma· 
ları mlmkladlr. Dlı.tl bqma •· 
lemfZde , .... ten: ı etmf{t k. S&IA· 
•IJ•tt.ır pbıl) ıtıerlD fflrfrlerlal n.ıt
rettfkten aonr.t, tellalzf mld fu 
edCCtjlz.J 

Tıbbı adll mlcltrrlal Etem 
Akif 8. ıaalan 161lemltllr : 

•Memleket pn91lfl, nura 
ve time teıne •• mGıtakbr. 
Fakat, bqlnkl dıbaadl va• 
slJet, swaçltlla ılarlllflnan 
teJui" y pma•ınıt m:-nft d•· 
illclir. 
[DeYamı 4 6acll aahıf ede] 

Karua ftatmacLfı lllr •••ete ~alam •htblnl allbdar 
eder. H&k4met, boyle bir •aset•JI btmaJe eclemea. Efer, 
bunun hlmayeıl icap edfyona, Halk hrkau tetkalltıadan 
bol bol yardımlar yapılır. Buna ldm1eDlıa bir dtyecell 
yoktur. Efer, Halk fırka11 azaları, fırkaya verdikleri 
aldatlannm •blmayan ıaaetelere verllmdılne ram olar· 
lar•, her ıey olur, biter. 

Fakat, tıler b6yle olm17or. HClkGmet devlete alt lllnlan 
bu ıuetelere veriyor. Bılbaıaa, b'r iki ltra ile yapılacak lll· 
na bir kaç ytlz Ura vermek için de ıayet kanuni bir uı61 

bulun mu,tur: hlnları 36 puntoluk büylk harflerle yazdırmakl -( Deoamı 2 İ'1Cİ ıalaifede ) 
_____ , ________ , •• ·-· 1 1 1 1 1 1 

Klubt umumi 
- Nafıa veklletlne alt raporu da lıaurlayın. 
Kalem ••• 
- Ş y ef~ndlm ... Hanlya E-fıandlm... b'r '"ttof' ha· 

sırlamak mitkulced~, ıeçe-n aeaıe m~fıar.111 rönderdlil 
bir kitapta lyle bir teY olacak, onu yut dururuz, efendim •• 
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Kgım:U~Ş .B:"" sA~ş~ 1 ş E H ı· R. H A B E R L E R ı· l1 l~B~~.~~yf~o~~~~~~i 
te"' ~a;rwı:ı~ Halbuki bu usulün karıııll 

Halic'in ortadadır: 
Bir damlası Türk tütünleri Tıp Talebe Cemiyeti Azaları Fatin Bey ı Devlet bazın;~ 

D d T 1 d 
münakasasız bir para sar 

Diyor ki Mahreç aranacak Ün e op anama 1 Soğuklar hakkında demez. Bu ilanlar için (llÖ' 

Bir ahbabı ziyaret için Harici ticaret ofisinde ne diyor nakasa yapılmıyor ve yalrııı 
Eyibe diyordum. Sofra tuz- dün Türk tütüncülüğü hak- • -·-- . -- -"• Havaların son ittiratsız- H. F. na mensup ga:z;eteJere 
luklarını andıran vapur, Ha· kında bir içtima olmuştur. Heyeti idare Azasile, Cemiyet lığı etrafına Rasatahane mü- veriliyor. Bir hükumet j~ı: 
licin sarı sularmda köpükler Bu içtimada bir çok tütün A • V dürü Fatin bey ıunları söy- bir fırkayı değil bütün Jtll 

çıkararak yQl almağa uğ~ tacirleri hazır bulunmuşlar- Azası Arasında ihtilaf ar " - Havalarda gayri ta- leti temsil eder. 1 

raşıyordu. dır. kendilerinden stok mal- Tıp talebe cemiyeti azaları dün Türk ocağında toplana• biilik yok. Bir kaç gün ev- Bu halde, hükumetin be.ı 
Nasıl oldu bilmem, bir ları, hangi seneye ait olduk· rak aylardanberi açılmasına bir türlü muvaffak olamadık- velki sıcaklar gayri tabii idi. dairelerinin ilanlardaki bllrr 

damla su sıçradı, elimin üs· ları ve mallarını asgari ları kongrelerini açmak istemişlersede bermutat yinernuvaf· Onun aksülameli olarak keti kanunlara muhaliftir· 
tüne oturdun. kaça verebilecekleri hak- fak olamamışlardır. Bu açılmayan kongrenin sebebini öğ - timdi soğuk yapıyor. Hava 2- İlandan maksat, bil 

Mendilimi çıkardım, tam kında izahatj alınmıştır. renmek için pir muharririmiz hem aza ile hemde Heyeti bugün iyileşmeğe başlıya- işi halka duyurmaktJr. sıı· 
kurutacağım zaman bu bir· Bu malumat göz önün- idare azalarile görü§erek şu malumatı almııtır: eaktır. Artık kış geçti deni· nun için ise, karii olwıYllr. 
damla Haliç suyu dile gel- de 'bulundurularak Türk - Efendim hen Heyeti idare azasındamm. Mısır sey· lebilir. Ne yapsa ara sıra gazeteye değil, karii olan 1 
mez mi? tütünlerine mahreç arana- yaba.tinden evvel aynı günde Heyeti idareden altı arka· kar serper . Fazla bir şey zeteye verilmesi icap eder· 

Meğer terkos .• Bu yap· caktır. daı istifa ettik. Ni:z;amname mucibince ayni günde altı aza yapmaz. Kocakarı soğuğu Bu ga:z;eteleri tetkike~ 
1 k h b l K •• •• k istifa ederse Heyeti idare infisah eder. Biz yani Heyeti idare her yerde oluyor. 211' 

tığım mü a atı a er a. aragumru 1 d niz, hepsinde yevmiye 
k b 

. b . · azaları bunu kabul ediyoruz. Fakat cemiyet aza arın an Sebebi, bazı şahap par· l dır· 
mış ço tan erı enı arıyor· d ki d 1 d 300 liralık resmi i an va.r c· . . bir kısmıda üç aylık taahhüdünü verme i erin en on arın a çalarının güneııe karşı bu bl' 
muş... b ınayetının müstafi addedilerek salonu terketmelerini söylüyoruz Şim- zamanlarda hail olmasıdır. Yalnız lstanbulun ~rJI 

Altın boynuzun u :z;a· . h k • b•tt" d 1 k d' 1 gazetesi senede 3604JU"lı' 
Ilı . d d' k" mu a emesı ı ı i çemiyet aza arıda fU fikri ortaya sürme te ır er: Bu yüzden hararet düıtnıek-

va zerresı e ıyor ı: N bh d" " y 108000 lira ilan parası ıı Bundan bir kaç ay evvel - izamname mucibince üç ay taa ü unu vermeyen tedir. 
- Türk tarihinde, unu· aza müstafi addedilir. Bir ııartln ki Heyeti idarenin azalara yor beı: altısının ilan patş~. l Karagümrükte köçek Ah· Y Bu soğuklara niçin koca- Y 1.p 

tulmı 7 nam bırakan' ıair e· ihbarname göndermesi lazımdır. Eğer ihbarname bize gelmiş karı aog"ug"u denild ig"ini pek muamele vergisinin yer. 
rin m ... vzuu olan Haliç ina· medi öldüren Usmanın d 1 b b b l k d dk r~ B al~'ı 

muhakemesi dün Ağır ceza~ o aıy itta i iz sa onu ter e er i · iyi bilmiyorum. Maamafih nunuw tutuyor. u par ~ 
nın ki mahvoluyor. İşte Heyeti idare azalarile cemiyet azaları arasında bu zannedersem, ta eskiden halkm vergilerinden topl"

1
• 

b k ğ. da nihayet bulmuştur. Hey- v 
Şu halime a ın, ren ım yüzden bir sürü gürültülü münakaşalar olmu§tUr. En kalma olan bu tabir, Lu za- maktadır. Bu paraları, Ol 

d k d eti hakime OsmanılS Rene· r 
ne kadar sarar ı, es i en nihayet kongre açılmadan aza dağılmıştır. manlarda en f a:z:la ihtiyar na kasa kanununa göre 98 

k 1 d ye mahkum etmiştir. Fakat ~ 
ne berra ne tat ıy ım · lar üııüdüg"ü için konulmuş (etmek mecburidir. Bilh38 

Yatı küçük oldug"u için bu Ek Y ıı Şimdi yüzüm, ihti:ı:ar ha· S f v J mekler olacaktır. Demiııttr: dört beıı satırlık bir ilAJJ cezayı sekiz seneye indir· e er og u y •• , 

tini yaşıyan bir ahret yolcu· miıtir . Abbası 0 •• ldu·· ren 36 punto ile verilmesi • ~ 
sunu andırıyor. Eşyaları sahlıyor Belediye şekillerini bir braftır. Hükfı~tı 

Kağıthaneden akan taş 6, 000 lira Emvali metriike idaresi- değiştirmeği düşünüyor Galibin muhakemesi bu gibi israfların ön"~ 
ve toprak yığını, Mezbahadan İhtilas davası talik nin ilga edildiği yazılmıştı. Bir kiloluk ekmeklerden Kadıköy ünde kahved geçeceğini vadetmiıtt. 'I' 

dökülen kan pıhtıları, iıken- Bu daireye ait muamelat, bir çoğunun noksan olduğu Ahbası öldüren 16 yaşların- Bu mesele, gayet bs;:. 
he içleri, müzahrefat beni olundu emlak ve saire defterdarlığa anlaşılmıştır. Bunun ıçın da ki kahveci çırağt Galibin tir. Hükumet, Ahmet 8 

P 1. "d"" · t" p clevredilmeğe baıılanmıştır. k .... .,r bu hale koydu. 0 ıs mu urıye 1 asa· Y her ekmeg"'in llOOgram üze· mehakemesine dün ' ağır ce· nın ziyanını dü§ünme ı•· 
l d k Defterdarlık idaresi Emvali ı Önceleri tertemiz ve pü· port memur uğun a i en rinden pi§irilmesi muvafık zada başlanmııtır. bmdyetinde değildir, bir ' 

1 b 1 h 1,... d c metruke iıılerine vaziyet et- ..ıı rüzsüz olan yatag"ıma •imdi atı in ira i ti as e en e- görülmüstür. Esnayı muhakemede Ga· zetenin ziyanını kapat~ 
Y tikten sonra derhal bir esas 

bu yabancılar dola, dola mal ef • ile vazifesinde i...c: • Bundan baııka ekmekle- lip vekil tutacağını söyle· için de çarelere müre.<:' defteri tutulmuş ve metruk y 

bana yer kalmadı. Vapurlar mal gösteren sabık dördün- emlakin tesbitine başlan- rin bu günkü şeklinin de diğinden muhakeme baııka· edemez. 
geçecek yer, sandallar yüze· cü şube müdürü Sadettin mıştır. Metruk mallar içe- noksan çıkmasına sebep ol- bir güne talik edilmiıtir. Bu ilan meselesini katıl 

. cek saha bulamıyorlar. Beyin davasına dün ağır risinde birçok e§yayı beyti· doğu zannedildiğinden tet- Ormancılar bir şekle koymak, lktı1 
Ne bakan var, ne ıoran, cezada devam edilmiştir. ye de mevcuttur. Defter· kikat yapılmaktadır, vekaletınin 36 puntoluk ıll, 

H h A ki tk· · darlık gerek metruk emlaki d ithalattan şikayet ..ır 
Yıllardanberi bu sırma saç- eyeti a me, ıncı Bu tetkikat neticesin e larına bir nihayet verır 

ve gerek eşyayı kat'i suret- M J k d larım tarak yüzü görmedi, şube müdürü Şükrü beyle ekmekler ya küçültülecek eme etimize sene e lazımdır. ~· 
te tasfiye edeceğinden mev- 26 b k k 

bana acıyan yokmu?,, diğer şahitlerin celbi için cut eAyaları satmağ başla· veya Avrupada olduğu gibi in metre mi ap utu- Hakikat budur : ftı r 
Bedbaht damla cevabımı muhakemeyi baıka bir güne mıştır· daha büyük imal edilerek luk kereste ithal olunmak- varakı mihri vefayi kjsıl~ 

dinlemeden elimde kurudu talik etmiıtir. Bu cümleden olarak ev- istenildiği kadar parçalara tadır. Bundan müşteki olan kur, kim dinler! o da b~i 
gitti. Halit Fahri B. veli meıhur sigara kağıdı kesilecektir. Türk ormancıları lktısat ' ' . " . ,, ' ' .. ' . ' .. ' ' ' . ' 

Kalan izinde pis bir ko- kaçakcısı Sefer Oğlunun eş· İstanbula seyyah gel- vekaletine müracaatla bu Milli emlak 
kudan haıka bir ıey kal- Karar perşembeye yaları satıbğa çıkarılmıştır. meg"' e başladı ihtiydacın kendi ormhanları· Emlaki milliiyenin f.1~ 
mamlııtı. F h B Metruk emlake gelince : mız an teminini ve ariçten bankasına devri deva pı e

1 y Sair Halit a ri eyin S } d l b ) 
Bül{ANETT'''N ALı· Bunlar evvela tesbit edile· on gün er e stan u a bu kabil kereste ithal edil· ş d k d heııl ı. D lb d yor. im iye a ar 1,1 arü e ayi mecmuası meı· cektir. Teshil muamelesi yeniden seyyah kafileleri memesini istemişlerdir. r 

ı ··d·· - N · N · b hemen bütün emlak b3" Ji 
·• ıoo•..;ı ••oıt ıt t•n • ..,, ,. ''' ı 11 • ·•·• ı ıı ı ı ı •m ı ı'•~ ·ı ,, , •• ' "' ' ı·ı 

Berberler 
Yarın toplanacaklar 

Cuma tatili yapmağa mu· 
vaffak olan berberler yarın 

bu fırattan istifade ederek 
Jale kuatanesind e toplana
caklal'dır. Bu toplantıda mes~ 

!eki konferanslar ve rilecek 
ve cuma tatilinin faydala· 
rından bahsolunacaktır. 

u mu uru ftyyıre eyyır ittikten sonra mübadillere gelmeğe başlamıştır. Dün de İktısat vekaleti ithal o- I}' 

u 1 h · ı · d V f" ff d'l ff d"l ya devredilmiştir. Devre, rı. a mu arrır erm en as 1 te iz e ı en ve te iz e ı • VenedikteD Sivara korduva lunan kereste miktarını 10 . k - '· ]'"le~· 
Rı B 1 h. e eçtıg"ı ha mek derecesine ayrılacak memış pe cuz ı em a ,ı za • a ey ın - vapurile ] 30 Alman seyyahı bin metre mikabına indir- b ·ld • 
k d d.-" 1 ·· d t 1 w k l mııhr. Bunlar da ir 11 

aretamiz neşriyat ava· ı!Ser ~rı e sa ı ıga çı arı • gelmi•tir. Seyyahlar dün ak- miştir. 

d mıc.tır Y zarfında devredilecektir• 
sına dün ikinci ceza a y • şama kadar boğazı gezmiş- kaçak rakı 

Bomba ile balık avı E ırırkell devam edilmiıtir. ler ve akşam üstü vapurdan Kumkapıda Damyano- şya aş 
Vasfı Rıza B. in vekili Balıkçılar cemiyeti bom· çıkarak şehrin muhtelif yer· sun evinde yapılan tahar- Dün Emek yemez rnB~~ 

· bayla bahk avının önüne da v irfan Emin B. müdafaasını lerini gezmişlerdir. riyal neticesinde bir kilo lesinde K~mal ismin 
heçilmesJni istiyor. Tutulan " 

yapmıştır. Karar için muha- balıklardan bir çoğunun Seyyahlar şehrimizde iki rakı, çü kilo kaçak ıarap Sabıkalı Ayşe han1rn1 

heme Perıembeye talik edil· bombayla tutulmuş olmasın- gün kaldıktan so~ra Pire· bulunduğundan hakkında vine girerek bazı etY
6

11 
miştir. dad şikayet ediliyor. ye baraket edeceklerdir. ı tahkikata başlanmıştır. ıırmakta iken yakalan.,.ııt 

(Yarın) ın Halk Diplomatı Karagöz Seyahatta 
----~---------------~~------------------------------------·~-------·----""--------------------------------------------------~-------------------

Karagöz - Ayağıma demir çarık giy· 
dim, elime de demir asa aldım. Milletin 
işlerini anlamak için Anadoluya devre 
çıktım. Bu sene itler yolunda gittimi ız
mitliler ? 

İzmir mi.lstahsılları - Ne gezer, Kara
göz. L iraat bankasının faizlerini, tüccarın 
parasını vermek için İspirto inhisarmın 
kalkması lazım! Ya millet tüccardtr, ya 
devlet! Bu mesele hallolmalıdır. 

Karagöz - Ya siz adan alılar pamukları· 
nızı sattınız mı ? 

Adanalılar - Mısıra rekabet etmek için 
kanaller açmak umumi bir pamuk satııı 
ve koza yapmak lazım. Bunu kim düıüne· 
cek, kim yapacak Karagöz? 

oıuour. l .................. ------1-....... _. ............... ______ ~1 

Karagöz - Ey Konyalılar, bu sene 
mahsulünüz nasıl ? 

Köylüler - Mahsulden ne çıkar ki, 
Karagöz. lı, satmakta, satmak içinde hü
kO.metin dünya piyasasına rekabet ede
cek çareleri bulmasmda bu sene, bere
ketten bıktık. 

• 

t' 
Karağöz - Paşa, vatana hizmet ;ş' 

mek istediğinizi bilirim. Yalnı:z;, bu dil" tir' 
· 1 · · · k yeti# ı nın ıı erını çevırme ıçın vatanın .,,, . 

diği mütehassısları başa geçirınelisiPı 
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Sahife 4 

Mutaassip Bir Erkek 
Siz de ıaıınız be de şa• 

ıayım. Baıındaki koskoca 
[Erkekler okuyamaz] ser· 
levhasına rağmen bir erkek 
mütecessis gözlerini bizim 
sütuna çevlrmiı bakınız ha· 
na nasıl bir mektup yolla· 
mıı. 

Erkekler r okuyamaz 
yalnız 

Kadınlar okusun sütunu 

muharriri hanımefendiye: 
Hanımefendi 

Ben on dört senedenbe· 
ri evlenmiı bir adamım ka· 
rım iyi kalpli fakat bir az 
sert hırçın tabiatlı ve kav· 
gacı bir kadındır. 

iki üç gündenberi 1karı
mın L ahlakında bir değitik· 
lik görüyorum. Birdenbire 
sanki evimde bir mucize ol· 
du. Akıamları beni hep gü
ler yüzle karıılıyor, hoıuma 
giden sözler söylüyor, ondan 
on dört senedenberi gör
mediğim bir muhabbetle 
beni dinliyordu. 

Ben müvesvis kocayım. 
Karının ahlakındaki bu de· 
ğiıiklik beni memnun ede· 
ceğine kuıkulandırdı. Bir 
yerde okumuıtum, kocasına 
ihanet ede .. 1 kadınlar onla
ra karıı gayet muhabbetli 
olurnıuı. On dört seneden· 
beri emniyet ettiğim karımın 
ahvalini gözetlemeğe başla· 
dım. 

Nihayet bu sıkı tecessüsüm 
neticesi okuduğu bir kitabın 

içinde sizin "nasıl mağlup olur· 
lar" makalenizi buldum. Ve 
itin iç yüzünü anladım. De
mek on dört senedenberi 
kendime hayat arkadaşı in· 
tihap ettiğim bu kadın benim 
gizli bir düşmanım imiş öy
le mi? Ve siz kadınlar hep 
birlik olmuşsunuz, bizlerin 
a leyhinde adeta Taınaksion 
cemiyeti gibi bir teşkilat 

yapmıtsınız. 

Karım sizlere uymuş on 
dört senelik kocasını kim· 
bilir ne gibi arzularına tabi 
kılmak için ıizden aldığı 
direktifle bana karşı müca· 
dele ediyor, beni ~ bir düş· 
man telakki eyliyor, beni 
mağlup etmeğe ve mağlup 
ettikten sonra da dişlerini 
tırnaklarını çıkarmağa ha· 
zırlanıyor. 

Hl?nımefendi, sizin Allah
tan korkunuz yok mu? Na
sıl Allahtan korkmadan bü· 
tün kadınlara riyakarlığı 
tavsiye ediyorsunuz. Benim 
gibi bütün bu yazıyı okuyan 
kocaların artık karılarına 

emniyetleri kalmıyaçak. Ben 
karımın kavgasına razı 

idim hiç olmazsa hakkımda 
en fena ne düşündüğünü 

bil irdim. 
Bugünden sonra artık 

kadınımın Allah bir dedi
ğine inanmıyorum: 

Siz~n kadınlara akıl ho
calığı etmekten başka bir 
işiniz gucünüz yokmu? 

Haydi bakalım mademki 
bu kadar çok bilmişsiniz bir 
de bana öğretiniz. Ben şim· 
diden sonra evimde nasıl 
mes'ut olacağım ? 

Karilerinizden 
Rahatını kaçırdığınız 

bir koca 
Bey fendi, 
Tecessüs çok fena bir 

l ıeydir, hem bu erkeklerin 
kadınlara isnat ettiği bir 
kusurdur, bu kusurla ma· 
lul olmanızı sizin heııahı· 

nıza çok ziyade ıayanı te
essüf bulurum. 

Mütecessis Lir koca me
raklı saatleri, kilitleri bo· 
zan muzip fakat kart bir 
erkek çocuğudur. 

Akıllı bir insan hayatta 
bulduğu rahat 't'e saadetle 
bahtiyar olmağa gayret et· 
meli, hiç bir zaman itin iç 
yüzünü araıtırmamah. 

Size is~ikba1 için tasvi
yem olsun ki, biz kadınları· 
nın tuvalet masasının sırrını 
öfrenmeğe iyi giyinen bir 
kadının yanına girmeğe ve 
kadınların konuıtuklarını an· 
lamağa kalkıımayınız. 

Büyük ve meıhur bir'J 
restoranda lttiha ile yedi·'"' 
ğiniz yemeklerin aynı temiz 
restoranın mutbağında nasıl 
piıtiğint hiç gördünüz mü? 

-::; ~-Hayatta saadetin sırrı 

kadın için erkeğini, erkek 
için ae kendini kandırmaktır. 

Bizim sütunumuzu oku· 
yup rahatınızı kaçırdını~ 

öyle mi? Buna oh olsun de· 
rim. Belki bu size bir dersi· 
ibret olur da bir daha ( içe· 
riye girmek yasaktır ) lev· 
haıı aıllı yerlere adımınızı 
atmazsınız. SIRDAŞ 
' . . , • 1 · • • 1 ~ , , • • 1 • • • • • • • • " 1 • • • • 

Darülfünun 
Mes'elesi 

( 1 inci sahifeden d vam ) 
"Bence, Darülfünun şu· 

helerini muhtelif yerlere 
ayırmaktansa, atide, büyük 
ıehirlerimizde Darülfünun
lar açılıncaya kadar, şimdilik 
Darülfünunumuzun civarında 
ta!ebe yurtları tesis etme· 

lidir. 
Bu yurtlarda h.lebeyt 

adeta leyli liseler gibi, bar 
larmda repeditörler bulun·I 
duğu halde ibate mümkünse 
ucuz fiatla öğle ve akşam 
yemekleri temin edecek, bir 
restoran vücude getirmelidir. 

Filhakika, darülfünun 
bulunan memleketlerde, fi· 
kir hareketleri ve ilim nur· 
ları, ha1kı harsi, ilmi ve 
inkılabi vadilerde tenvire 
çok büyük hizmet edecek· 
lir. Ancak, iktisadi vaziye
timiz dolayısile memleketin 
muhtelif yerlerinde darül· 
fünunlar açılamayacağından 
darülfünun talebelerine yu· 
rtlarda bakılması ilk ham· 
lede yapılacak iılerdendir. 

"Daha 50-60 sene evvel 
bizden ayrılan Romanyada, 
dört darülfünun ve bunların 
kırk bine yakın talebesi var· 
mış lstanbul Darülfünununun 
bütün şübesi mecmu talebesi 
hatta ali mektepler de 
tlahil olduğu halde - üç 
bin kadardır. Gönül arzu 
eder ki, bizim de bir çok 
darülfünunlarımız bulun-
sun. Fakat, iktısadi vazi
yet dolayısile, lıalk, evladına 
orta ve lise tahsilini bile 
yaptıramıyor. 

Vilayet merkezlerinde 
liselerin : yaptığı fikir hare· 
ketleri az değildir. Gerek lise 
muallimleri, gerekse talebe· 

YARIN 20 Mart 
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I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fener - Galatasaray Maçı Bugün 

Fenerbahce 
' 

ve Galatasaray 
ümitvar olduklarını 

Kaptanları neticeden 

[ 1 inci sahifeden devam ] 1 
çeni bugün sahada alacak· 
ları vaziyet hakkında ala· 
kadarlar sıkı bir ketumiyet 
muhafaza etmektedirler, 

Maahaza tere11uh eden 
malömata nazaran bilhassa 

Fenerbahçe bugün defans batı· 
nın mutat olan formu haricin 
de teşkil edecektir. 

Fenerin bu gün ıu kadro 
ile sahada yer almas~ çok 
muhtemeldir. 

Rıza 

Cevat Ziya 
Allettin Sadi Reıat 

Niyazi Muzaffer Zeki Şaban 
Fikret 

Şimdiye kadar muhacim 
hattında oynayan Ali.ettin 
beyin bu maç için haf hat
tında oynayacağından kuv· 
vetle bahsediliyor . Hücum 
hattında Şaban veya Fikret 
beylerin sol inıaitlik için 
yerlerini değiıtirmeleri de 
muhtemeldir . 

Galatasaraya gelince: 
Sürpriz yapmakta çok he· 
vesli olan zimamdarlar bir 
şey söylememtılerdir. Ancak 
Ulvi Beyin geçen maçta ol· 
duğu gibi merkez muavin· 
liği deruhte etmek üzere Is· 
tanbula getirdiği hakkında 
dönen ıayıaları • kaydı 
ihtiyatla telakki etmekle 
beraber, Galatasarayın bu 
gün için mutat ıekline nis· 
beten pek cüz'i bir yer de
~i~tirmeden fazla yenilik 
yapmayacağı muhakkaktir. 

Kaptanlar ne söylü-
yorlar? 

Dün spor muharririmiz 

Fenerbahçe Kaptanından 

maç hakkındaki noktai 
nazarını sormuıtur. Zeki 
Bey sadece: 

- Netice hakkında kat'i 
bir hüküm yürütülebilir mi? 
Size maçı mutlaka kazan· 
mak azmile çıkacağımızı 

söyleyim. Neticeden ümit 
varım. n demistir. 

Diğer taraftan da gaze-
e 
leri, herhalde, muhiti tenvir 
~ediyor. 

"Darülfünunuu yapacağı 
iş, tatil!erde talebe seyahatleri 
tertip etmektir ki, bu, 
elzemdir. Müntahap da· 
rülfünun talebeleri muhtelif 
yerlere gidip konferanslar 
vermelidir. Bu konferanslar
la, halka inkilap muhabbeti 
telkih olunmalıdır. Hatta, 
kazalara, nahiyelere kadar 
gidilip, halkın anlayacağı bir 
lisanla eski saltanat devrini 
istipdat ve mezalimi ve hüku· 

meti cümhuriyemizin hürriyet 
ve füyuzatı anlatılmalıdır. 

Beı altı sene evvet 
H.ııiıdullah Suphi Beyin 
maarif vekilliği zamanında 

müderrisler, irıat heyeti na· 
mı altında ve cenup, orta 
ve ıimal grupları olarak ta 
Elazizlere, Karslara kadar 
giderek konferanslar vermfı
ler, halk üzerinde büyük ve 
:irııt.detkar tesirler bırakmlı
lardı kJ, bunlar arasında 
ben de vardım. 

1 

söylüyorlar 
teciler demiıtir ki 

- Fenerin son mağlu-

biyeti kuvvei maneviyemizi 
yükseltmiştir. Maahaza Jra
tiyeti riyaze ile neticeyi 
kestiremem. 

Her halde kazanmak 
için Çllhşağız. 

Maça"saat 15,45 de ha§· 
lanacaktır. 

Daima Beılktaıa pek az 
farkla yenilen Vefa takımı· 
nın geçen hafta Fenerbahçe
yi mağlup etmeıl:Betiktaşla 

yapacağı maçın ehemmi· 
yetini mahsuı . derecede tez· 
yit etmittir. 

Bu senede İstanbul üçün-
cülüğünü mu haf aza eden 

Beşiktaş- Vefa maçı 
Beşik.taıın her daimki yeri· 
ni değiştirmek istidadında 

olan bu maç için kat'i bir Bugün yapılacak olan 
Vefa • Beıiktaı müsabaka· 
sı da ıampiyonanın mühim 
maçlarından biridir· 

~ 
• 
ikinci Küme 

şey söylenemez. 
Müsabaka saat 13,45 le 

haılıyacakllr.· 

* * 
Şampiyonluğu 

Acaba Hangi Takıma Nasip Olacak 
İkinci küme maçları Ma

yısın birinde bitecek ve ıam· 
piyon takımı o zaman belli 
olacaktır. 

Fakat ,imdiye kadar ya
pılan maçların neticesi ıam· 
piyon çıkacak takım için az 
çok bir fikir verebilir. 

Kulüplerin vaziyetini tet
kik ederken en baş ta Kasım· 
paıa takımını görürüz. Bu 
kiymetli takım şimdiye ka
dar sekiz maç yapmış ve se· 
kizinde de galip gelmiştir. 

Bilhassa kümenin en kuv· 
vetli takımlarından Kurtuluş 
ile Perayı mühim farklarla 
mağlup edişi ve Galatara· 
rayla yaJ}tığı şilt maçında 
gösterdiği muvaffaikyet bu 
takımın şampiyonluğa en 
kuvvetli bir namzet olduğu· 
nu gösterir. 

Kasımpaşanın 24 puvanı 
vardır. Kumkapı ve Eyyuple 
daha iki maç yapacaktır. 

Bu iki takım Kasımpa· 

şanın mühim farklarla yen· 
diği takımlara mağlup ol
muıtur. Kasımpaıanın bu 
takımları yenmesi büyük 
bir ihtimal dahilındedir. 

Esasen ıamyiyonluk , 
muntazam bir disiplin al
tında çalışan Kasımpaşanın 

hakkıdır. 

Kasımpaşadan sonra en 
fazla puvan alan Kumkapı 
takımıdır. Sekiz oyuncu da 
20 puvan almııtır. 

Kasımpaıa ve Beylerbeyi 
takımları maçı vardır. 

Kaumpaşaya karşı mu• 
vaffak olacağı süphelidir. 

Farzı muhal Kumkapı her 

1 dirde üçüncülüğü kazana
ı bilecektir. Aksi takdirde 

üçüncülük Eyup takımına 

nasip olacaktır. 
Zira Eyup takımı henüz 

6 maç yapmlştır. Geriye 
kalan 4 maçtan Tötönya, 

Boğaziçi ve Topkapı takım
larını yenebHecek bir kuv· 
vettedir. Bu suretle kaza
nacağı puvan adedi yirmi 
beşi geçer· Kasımpaıa takı· 
mı ile yapacağı maç için 
bir şey diyemeyiz. 

Çünkü futbol maçların· 
- - --~-~-

IARSANLI KI~ı 
Asya Bankasn 

Türk Anonim Şirketinden: 
Bankamız heyeti umu

miyesi 9. Nisan 931 Per
şembe günü saat 14 te 2 
inci Vakıf Han 18 numa
ralı dairede sureti adiyede 
içtima edecektir. Nizamna· 
m~i dahilinin 24 üncü mad
desi mucibince asaleten ve 
vekaleten otuz ... hisseye ma· 
lik olanların heyeti umumi· 
yeye iştirak edebilmek üzere 
yevmi içtimad:ın evelki ot1 
gün zarfında yetlerindeki 
hisse sencdatını mezkur 
daireye makbuz mukabilin· 
de teslim eylemeleri ilan 
olunur. 

Ruzdamel müzakerat: 
1 - Meclisi idare rapo· 

ru ve bilanço kıraati, 
2 - Hitamı müddetle

rine binaen meclisi idare
ye yeniden aza intihabı 

3 - Bir murakıp inti
habı, 

4 - Mevaddı müteferrika 

1 
da yapılan tahminler çok 
defalar gayri tabii netice· 
lerle karıılaşmııtır. 

Mamafi Eyyup bu dört 
takı.mı da yenerse vaziyet 
tamamile değişecektir. 

Maaçı Kasırnpaşa kaza· 
nırea Kumkapı Eyyubu 

takip edecektir. 

Diğ«:r takımların yaptık· 
ları maçlara nazaran betin· 
cilik Topkapı ile Hilal ara• 
sında, yedincilik Altın ordu 
ile Pera arasında, dokuzun· 
culuk ise Tötöny:ı ile Bey
lerbeyiarasında hallolunh· 
cağı tahmin olunabilir . 

A.RIDVAN 

* İstanbul futbol heyetin· 
den : 22 mart 931 pazar 
günü Stadyumda Beyoğlu 

Spor-Kurtuluş muhteliti ile 

yapılacak hazırhk müsaba
kasında hazır bulunmak 
üzere zirde esamisi yazıh 

futbolcuların futbol Ievazı· 
matile saat 3 de hazır bu· 
lunmaları : 

Vefadan : Hüsamettin, 
Saim, Beıiktaıtan : Şevket, 
Hüsnü, Fahri, Nazım, Eş

ref, İstanbul Spordan : Tev· 
fik, Orhan, Fahri, Hasan, 
Beykozdan : Sait, Anado· 
ludan : Mahmut, Halil, Ga· 
latasaraydan : Mehmet Sa
lim, Rebii, Fenerbahçeden: 
Zeki, Fikret, Muzaffer, Re· 
şat, Süleymanlyeden: Da
vut, Ruhi Beyler. 

~ 1 :.:.. M,,A ~ :-rı 
Zayi : Sirkeciden Sultan 

Mahmut türbesine tram· 
vayla giderken içinde, bek· 
çi hüviyet cüzdanımla askeri 
vesikam ve iki yüz liralık 

havale 'makbuzu ile bir 
miktar parayı havi cüzda· 
nımı kaybettim. Cüzdan ve 
vesikamın yenisini çıkart· 

makta olduğu11ıdan eskisi· 
nin hükmü olmadığı ilan 
olunul". 

Sultan Ahmet D~zdartye 
bekçisi Mehmet 

Satılık hane 
Aksarayda Siuekli bak· 

kal Cerrahpaşa caddesinde 

57 numarada 12 
dııı yağlı boya, 

odalı, içi 

elektirik, 

havagazını tatlı suyu ho"Vİ 
1500 arım bağçeli bir konalı 
acele satılıktır. 

İki takıma da galip gelse yine 
ikincilik kazanamıyacaktır . 
Çünki Kurtulu~ takımının 

vaziyeti ikinciliğe daha 
müsaittir. 1g puvanı vardır. 

IGA. BRİEL GABR-tol 

htanbul İkinci İcra me- ••••••••••••··
Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 

Cihan kütüphaneai ü•tünde 
Perıem be günleri sabahtan 
öğleye kadar meccanen_ 

Bu takım en mühim maç· 
larını yapmış, geriye Bey· 
lerbeyi, Boğaziçi ve 
Tötönya gibi zaif takımlar-

la maçı kalmi§tır. 

Kurtuluıun bu üç takı· 
mı da yenmesine muhakkak 
nazarile bakılabilir. 

Bu takdirde puvan adedi 
28 edecektir k; Kumkapı· 

lıların kazanacağı puvan a

dedinden fazladır. 

Kumkapı takımı Kasım· 
paıaya galip geldiği tak· 

murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer muh· 
telif renk ve adette kürk, 
esans, sargı, sandalye per· 
de, dolap ve saire ve bir adet 
ufak masa 22-3·931 Pazar 
günü saat 16 buçuktan 17 
buçuğa kadar Galata'da Da
nüp sigorta hanında 35 nu
maralı oda içinde satılaca. 
ğından talip olanların mu
ayyen gün ve saatte daire· 
mizin 930 -4395 dosy,,,. nu· 
marasını hamilen mahalli 
mezkurda hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

Bu gün -Si"'! 
ELHAMRA sinemasında 

ERNEST LUBıTCH'in 
mükemmel opereti ve 

JEANETTE MAC 
DONALD'an 

muhteşem temsili 
MONTE CARLO 

filmi gidip görünüz. 
Bu gün 10.45 matinesinirı 
fiatları tenzilatlıdır. _ ... 

OJUOUr. ...... ......... -, .......................... ______ ~, 



Hataratuu , ..... : N.ı:i /SMAIL 

Hazreti Hurıit Hqyyamın kadın aıkı 
ile ıarap alemini tefair ederken Ce~
sitl' in piler içinden topladıfı Cemııt 
hatları ıarabından birer kadeh vermek 

lutfunda bulunmuştu 
-28-

Gandi 
iplik fabrikalan sa
hipleri müzakerede 

Dombay, 18 (A.A.) Hin· 
dlstan'm muhtelif mmtaka· 
lanncla bulunan iplik fa bri• 
kalan aahlplerl M. Gandi'yi 
slyaret etmlfler ve ecnebi 
mensucab aatanlara alt pi· 

Eekf bir kapının lnlDe besi, camlarla lrtGlmlf, llnı hakkında mumaileyh 

im -lla•- Et afı kaim du· kdlJn ıGnetln içerqe ıır- ile mlzakerelerde bulun-
.. i ... &. r memeli ı ... •n de elyaftan bir 
._rla aanh olan .hu •• ,... I muılardır. M. Gandf, bu 
bir llr aaldadılm• bOkafe- lnc! huırla kaplanmıtb• ki pllmada ecnebi mensucatı 
d.illrdl. Burall, ya bir dere- pencereli vardL Ak aakalh ve kumaıları satanlara elle-
1.eJIDID etki e9'dl ftJ& bir bir ihtiyar, odanın oıtauna rinde bulunan ecnebi malla-
t.lıkel Kamber, aç clefa • yerleıUrdmiı yuvarlak bir nn yerine yerli mensucat 
4-tr tGlr-alı ...ıa. q.aç divanda oturuyordu. Bb.f ve kumaı koyabilmek için 
lair çocuk ka..,ı aP. Kam· ıöriince, ayala kalkb. mevcut ecnebi mallarını 
iter, b•te aa&a,....cblım Odaya dotru yayılan ff:ndfıtan haricine s6riip 
bir farlll ıle bir pyler a6y· ıecllriD O.tinde ,Onep ben- satmak hususunda yardım 
ledt. Çocuk 6ncle, biz ar• ziyen fflemeler ,aze çarpı- edilmesini derplf etmlıttr. 
kacla içeri ,ırdlk. Burası yordu. Her biri bir lnsanm Bu pllnın baılaca esasları 
btlJGk bir bahçe tclL Afaç· oturma11 fçiD klfi bir bO· Gzerinde daha evvelce bir 
larla çiçekler araanda ylk· yüldlkte idi. lhJyar, hepi· anlaıma hani olmuıtur. Yı-
eelen bir bfnaJA dotru ııdf· mise bir glnetlik post ıös- ne bu pillnın ecnebi men· 
"rclak. terdL Oturduk derin bl r ıucat ve kumaı istoklarının 

Kamber bislaı hayretle aıGbahaaa1a ıtrlfUk. Ame- • zarar ve ziyan istok eah·p. 
kanpk fıUfhamk&r nasarla • rikahlar da bot adamlar de- lerine alt olmak Gzere ,. 
nmısı a6rmlftl. fildi. Bu ser,Oseıt• çıkar· ecnebi piyasalarına tekrar 

- Hazreti Hu11lt, dtln· ken bir çok kitaplar oku· ihracı için 177 bin lnıilız 
yum dlnaımı buraya d6k· muııar, eski lran hakkında lirahk sermaye ile bir acen· 

1 Japon 
Meb'usan Meclisi 

daktilolannın grevi 
Tokyo, 19 (A. A.) -

Meb 'usan mecllıinfn bittin 
lıteno daktllolan din ırev 
yapmıı olduklanndan mi· 
zakerat blzzarure mGnkatl 
olmuıtur. Bu grevin sebe· 
bi dtln muhalefet azaıından 
bir takımı tarafından lıteno 
daktilolar Gzerine yapılan 

ve içlerinden birisinin has· 
taneye kaldınlmaıına sebe
biyet vermlı olan hiicum 
dolayıslle hlııl olmuı olan 
ka.ııa.talıklardır. Muhalefet 
azası lıteno daktiloları 
meclis müzakeratına aft 
zabıtları tahrif etmekle it· 
Uham ediyorlardı. 

Grevciler bugGn tekrar 
ite baslamaf a muvafakat 
etmiılerdlr. 

Fransız - Yunan ticaret 
muahedesi 

mtlftl. Hazreti Slle,.man gibi esaslı bir biltf ile mlcebhez te teslıl de dltflntllmGıtür. 
kutlana llAnmdan anlar, bulunuyorlardı. Hayyam ter· Gandi ile Hint\ alisinin 
Akbaba kutlanndan nice clmeıl, doktonm cebinde bir 

Atina, 18 (A.A) - Yu
nan hükdmetl Mart niha· 
Jetinde mer'iyet miiddetl 
bitecek olan Fransız • Yu· 
nan ticaret muahedeıin•n 

mefıuhiyetlnl llln etmlıtlr. 

doatlan Yardır. Her ıln bu puıula ıtbl bulunuyordu. yeni bir mülikah 
-•a ıellrler, arka ta· Doktor, havaiyat berinde Yeni Delbl, 19 (A.A.) -
...ftald kutbanealn duyarla· ,ıclea mlbahasayı delltUr- Gandt, hugtın 6fleclen sonra 
rmda ıeca1erfer 1 mek istiyordu : valH umumi ile g6riitmOıtiir. 
~berin bu aeyeseli· - HureU Hurılt, dedi, Mumaileyh, biraz sonra ce-

........ her py anlaplmıtb'. Hanamm prap lçtlif Y~· maatler meselesi hakkında 
BuraA, bir ateprest mabe- ılllikler, abu 16zlerine el· mecusl ve miıltlman Hint 
dl idi. Fakat, batka nam hanı feda eylecliif ıtızeller murahbaılarile de g6rilte-
albnda itini g&rlyordu • Bu nerede bulunur? cektlr. 

mabedin olduiu yerde Zer· ihtiyar, birdenbire genç· Hindistanda 3 idam 
deıt dininin m6minlerl de leımlı bir teke pbl ge• 
olacakb • Ben bunlan,' bili. rtldl. Bu lklerden kızdı- mahkumu ! 
cenuplarda, Bender Abbaıla fım, bizi lanetlerle bo· Lahore, 19 ( A.A) -
Balucllbn araıındald aahll· bofacatuu laDIDlfbm. Fa.. Hinchetan valfl umumisi La-
lerde bulunur, samıetmiftlm. kat, ...._..ele bellrea bir hore fesatçdannclan olup 
Meler, bir md1on terkin siya kuvvetlaln mualı mı:• idama mahktm edllmft olan 
Jataclıtı aalteda da •armıf ala bke dotru ıeldlflnl Baahaetfanh RaJpru ve 
kAhfnln katkal olması ise 16rilyordum. Sakbadertn afft I~ •uku· 
Şe1111eddlnl Tlbrlzinln kon• - Bahçedeki akan su• bulan talebl recldetmlftlr. 
Jadald rollnln mahlytı:tlnl yun kenanna pdellm. Size Lortlar kamarasında 
anlatmala k&fl 16rmtl1ordu. 1alnıs Hanamm f&l'&bmı Loaclra, 18 (A. A.) -
Zenleıt clbıl tlrlder araıın · delil, Cemtldim batlanaa da Lortlar kamaraıa HiaJratan 
ela da yardı. se.ıerecellm. meeelut hakkmtla mtlsake· 

Samih BeJle Rlsa. Tevfik Heplmls blldlk. Bah· ratta buluamuıtur. Actll1e 
araanda pçen methur Zer- çeye çıktık. nuın hlkOmet namma 
d9ft Tlrk ml..dtlr, fare mı· (De•amı var) isahat vermte ve htlk6me• 
ehr? • mlaakafall da a1dm• Un bu mesele hakkındaki 
lapyordu. Filhakika, Çataı. ı B O R S A J .. yaaettaf mlclafaa etmlftl • 

ca ela bir kurt ayazma kö- 1.----~-~~~~-·I Nazır, taılafı 1apılmak· 
11 •ardır ki, bunlar TGrk· istikrazlar Tahvllt ta olan Hint kanunu eeast· 
çeden batka lisan bilmezler lıt. dallnt rı 87,llO ~~::ı"' 4.5!:: al projeılne Harfdye, Ordu 
•e Bombay zerdettderl ıtbi r.~~~::;de.::: Rllıtım 15,20 Malt1e ekalliyetler Ye umu· 
atepreıttlr, 616lertnl akba· Ol•rttıer 5,10 Aaadohl 1 ao,ıo mlJetle laplterenfn meı'u-
L_ ı Bu k6JIO- eapat • •• 

1
1
1
0 :!!·.~ byetleri hakkmda bllha11a '"llara yedirir er. T. ıüerf7e -

lert Tirldepnlt fanlar san· Esh•m bazı teminat maddeleri 

Çlnk6. Yav1r 8 48 Terko• 29,- konma11 llmmpldtifnl l&y· 
it Ba Jr111 • .... ı•.,. 1 aua Ç.W1nn mabare.,... uadol9 :::: g:;:to .. .-. :i;:;ö emlıUr. 

_,. buralara ,..,. ReJf ı• ao şark d•J· 2,15 Avam kamarasında 
.. 

_...11 şır. bıyrlye "' 4,90 
..._rlnl t6JleaP eruar• TtarDT•J 51.- Balya Lo d ' 18 (A A.) D-

..adr. 8eJD u Dml ıllo· ıo.- Şart •· ecza 3,25 n ra • • - UA,. 
lllaa-p plmlı~ • ti 35 _ Tele'- 21,- vekil M. Mac Donalcl inli• 

-,.. ....... bir b~ ıenç Somon Çek flat1arı habat u•llncle Ye kanunda 
lsortc1orda bekliyordu. Bizi Pr•- 15,90 taddlt lcramaa dair bulu· 

-•d ı Loadrı ıoao.-"'811ee, lld kııma a,-.. .. 1 ar. NIJotk 0,47,21,- YIJ•• 3,35.- nan ve seçen pasartell ,O. 
ltat, aralarına aldılar. He- Parfs l2,06,- ::!!t :::::° n6 h0k6metrn mecliste e-
lap11a kapılardan, karanlık :::~ı ::::: Vll'foY• 4,2~ kalltyette kalma11na sebep 
kortc1orlanlan ,. ıeçe Atına 36,40 Pefte 2,::: olan kanun l&Jlha11111 Pa• 
-'daabzı oynatacaktık. Kam- CI••"' 1,45,~ :'.;:!t 21,85 kalya yortalanndan 10nra 
laer Pltldn pl,ldn tidlyordu. Sof.J• 1,17,62,IO Mosbn Ull8 tekrar teYdfecleceilDı A•am 
De.bek ki bu ela bir dbal me- Alllf. ..... 1.ut bmarumcla bddlrml,ur. 
,__ o~caktL Herhalde, ...-. 

b tar11J braı Romen istikrazı ve "1 bir lraalı u ıeY• 
1
- _ ı ,ı11a AY. aı,-

'"'- llaalne 1 llWHll - z:.e"ı kredi -. bYme mera 1 • ...,. 212,215 ı ..._,. 21.- ... 
1....__. .,, --be- 1 mart 11,-
.... ...._ edemescll. aaw • t. fnL 111,- 1 11otı M.- B1kret, 19 ( A.A ) -Q.::.:-:-. t1111Dden t1P- • Ur•t •- ı ,.aıo n,- Meh'uan ve IJ&D meclh-

IO f._ Belç. Ut,- ID leJ ... letl Pam'te aktecldecek la-

la bat 
...l•-d.11...a.cG kapa ID drah•I 55,IO 30 dlaat 71.-
auu un- b ttl 30 f. flJll. •- ı çeraonr - tdau mabvelenamellle bir 

~ atlama• da 1 • ıen 11,- ı Altla tal,- s1ra1 kredi ıw.- alt p.,. 
~ ... JUi ,.yarlak bir ı tJorfa 11,- 1 .... .,. -·- ,.,. ..... ... ..... 
9"a,. dlftl~ (Menm kuPo • •·~ llJ.- 1 IM!reef -

Atlna 19 ( A.A ) - 1 1 
Mart 1929 tariblJ Franıız 
Yunan ticaret muahedena
mesile 18 Mart 1930 tarih· 
h itil&fnamenln 18Niaa 1931 
tarthinden itibar n meri'yet· 
ten takat olacatının tllnına 
karar veren nazırlar mecliıi 
bu tarihten ~evvel Franıa 

ile yeni bir itilAf akdi ilmi· 
dini izhar etmlftlr. 

Bahriye mütehassısla-
nmn içtimaı 

Loacfr•, 18 (A.A)- Fran• 
am ve ltal,aa ..... ye mite· 
....... ,. Pllll ...... 'da 
1ap1lacalr ,_..ela hazır 
............. Londra'Ja 
.. ı. ...... ır • Bu içtimada 
ltlr ka9 ,en evvel aktedil· 
mit olan deniz ltlllfının 
kat'ı ve nihai .. kli kaleme 
abnacaktır • 

Calal1, 18 \A.A.) - Fev
kal&de murabbaı ve orta e içi 
payellnl haiz bulanan M. 
Ma11l,ll ile Amiral Darlan, 
deniz ltll&fı tahrir he1et1nde 
Fransayı temıll etmek Gzere 
Londraya ptmlılerdfr. 
Alman dahiliye nazı· 
nnın bir mülikab 
Pari1, 19 (A.A.)- Mat~n 

aazetell, Alman dahiliye 
nazın M. Wlrth'in bir mO· 
l&katım netıetmlktecllr. Mu· 
malleh, bu mlllkatında 
mGfrlt fırkalann menıele
rfle tehlikeleri hakkında 
izahat ve teırlhatta bulun· 
makta ve Almanya için 
medeni ve llyaıl terbiye
nin sarurl old11fu neticesi· 
ne v&11I olmaktadır. 

Belçika meb'uslannın 
tahsisab 

------~-------------Brilksel, 19[A.A)-Meb'u· 
san mecllal mab1e em cOme· 
nı 11 reye karp 15 rer ile 
meb'uı talıllaatuıın ,.a.cle 
10 nlibetlnde tealmll kabul 
•balftir • Şlmclt:re kadar. bu 
tabsi•t 42 bin franktan 
ibaret idi • 

lngiliz bahriye bütçesi 
Londra. 19 ( A.A. ) -

Avun kamara11 bahriye 
batçeelnl kabul etmlftlr. 

Fransa da 
Deniz itilifı 

Parls, 18 (A,AJ - Meb· 
'utan mecbd ' hariciye en· 
cGmeni deniz ltillfı mazba· 
ta muharrfrlliıne •M. Emile 
Borel'ı intihap etmlıUr. 

Enclmen. bu ltll&fa kar
fi alacalı vaziyeti taJID 
edeceif içtimaı bahriye en· 
ciimeninln teknik noktal 
nazarından bir vaziyet ala
calı tarihe kada" tehir et· 
mele karar vermfftir. Bu· 
nunla beraber enc6men bu 
ltlllfı evvelce elde edil· 
mit •eya bundan aonra 
elde eclflecek beynelmilel 
emniyet ve sel&met temi• 
nabna derecel tealluku nı .. 
betinde takdir ve tuvlp et· 
mek husuıundald niyetini 
tlmdlden izhar etmlıUr. 

Enciimen, bu IUl&fm 
Ak denize dal r bir itillf ha· 
zırlanma11na lmkln haul 
etmesi ilzam pld lif mu
talaa11ncla bulunmaktadır. 

10 saat 
Çengele asmışlar 
Naıhvllle, 17 (A.A.)-Ha 

k6met, Teane11e'cle bulu· 
nan Nashvllle hapfahane
ıf nde bazı azılı mevkufla· 
rm duvarlara çakdm11 çen· 
ıeUere saatlerce mllddet 
aıılı bırakıldıklan hakkın· 
dakl iddialan ne dereceye 
kadar doiru olup olmadı· 
fını arafbrmak lzere bir 
tahkikat komisyonu tetkll 
etmfıtlr. Mahpuslar arana· 
da bir kadın bu çengeller· 
den birine kollanndan 10 
saat kadar asdarak o halde 
bırakıldıtını temin etmek· 
tedir. 

Bir komünist 
Bir tüccan vurdu 

Brilluel, 18 (A.A) - Ga· 
ateler, bar ltaJ,.an komi• 
nlltfn yine kalyan tebea 
uadan bir ttlccara btr el 
reyolver atm11 oldufunt , 
fakat kul'fUDUD laabet et· 
mecllifni yazmaktadır. Ma· 
taama, tevkif eddml,ur. 

Cbarlerol' dan bllclfrlldl· 
iiae ,are, aokaklardan bl· 
rinde revolverle lldlrllmGt 
bir ltalJanm celedl balun• 
mu,tur. 

Joliet isyanı nasıl oldu 
Jollet, 19 [A.A]· DlnkG 

laJan haplıbanentn kOçOk 
•andall1e fabrlkumcla ba19 
lam11tır • Orada çahımakıa 
olan 170 mahpu• fı»trdenbfre 
ıardlyanlarm tbrerlne abla
rak ellerlaf ltallamıtlanfır . 
1800 kltlden ibaret olan 
mahpuslann he1De• hemen 
hepsi a .. lere iltihak etmlıler 
Ye atelyelere yemekhanelere 
•tef verml,lerdfr. Bu aktaaı 
selen .:takviye lotaab .ak6n 
Ye iatlsamı iade etml,tlr • 

Okyanus üstünden 
telefonla muhavere 
V asbiDıton, 19 (A. A. -

Don M. Stlmton Londra'da 
bulunmakta olan M. Da· 
••• ve M. Morroy ile tele
fonla uzun uzadıya ~· 
tOktm sonra Franıu, in. 
ıtllz. ltalran deniz IUl&fna· 
medaln tanzim •• tenl
dbıe Amerlkanm l,Urakl 
•uıuıunun sarurl olmadı· 
lanı b1ean eı-lftlr· 
Yunanistan'cla grev 

A.tbaa, l& • (A.A.) • , .. 
nn amelellnln J&pmdta 
olduktan ,,.v ba ıece nl
•aret '""-ftar. 

.... 1 

Viking 
Vapur felaketi 
Saint Jean 18 (A.A.) 

Bir tahlisiye ıemlli, Vtklnı 
vapuruaun kıç tarafında, in· 
flllkın tellrile oraya ablmlf 
ve orada blzGllp kalmıı olan 
3 tayfa bulunmuıtur. Bun• 
lardan blrlll, pminln telılz 
telıraf memurudur. Buza
vallıla•, diri defli ldeta altı 
bir halde bulunmaktadırlar 
Telıtzclnln r2 bacalı kınlmıı 
ve vGcadunun Jaftll donmut
tur. 

Halihazırda bu fellkette 
6lm6t olanlann miktannm 
yirmiyi teca vlz etmlyeceif 
Gmlt edllmektecltr. Bu tel· 
ırata nazaran bankiz ldeta 
lnltll çıkıth bir daf mama· 
raıı anetmekteclir. 

Buz kıran remlıi kaza· 
dan kurtulmuı olanların se

keneıinden bazı kadınlar ta· 
rafından tedavi edilmekte 
bulundaklan Horae lıland 
adauna afbaefe ufr aımak· 
tadır. Bu adada yiyecek ve 
lllç flkclanı ıtddetle hlıM

edllmektedlr. 
Gemiler buz manlalan 

ara1mclan kendilerine yol 
açmafa muvaffak olma· 
makta olduldanndan Horse 
ada11 ahallllnfne yiyecek 

ve içeceklerini almak f çln 
yflrilyerek vapurlara p tme· 
I• çal11acaklardır. Buzlar 
Gzerfnde Viklnı vapuru 
yolculanndan ıal kalm11 
birkaç kimseler daha bu· 

lunmuttur. Bunlar açıktan 
ve tofuktan IOD derece 
mustarip bulunmaktadır. 

New· York, 19, (A.A) -
Viklnı yolculanndan sal 
kalmıt olanlarla Horse 11-
lant ada11 ahalisi lntlık ıeh· 
llkeüne maruz bulunmak· 
tadarlar. 

Tene Neave blk6metf, 
t•ldlal19 vapurlan mlrette
batma kenclllerlal adadan 
a'ftrmakta olan meaafeyl 
Jlrlyerek katetmeleri için 
talimat vermlftlr. Ztra va· 
purlann hareketlerini müm· 
kinılz kılan bir takım ban· 
kbder arasında kalmıı'ardır. 

V asseur bankası 
Pari1, 18 (A.A.) • Bir 

mtlddet evvel lktuadl buh· 
ran dolayıllle muamelltını 
tatil etmlı olan Vaueur 
bankaıı ile alacakldar mec· 

bil aratında ylzde ytlz esa· 
ıma 16re bir tesviye sure· 
tini matua111111111 bir muka· 
vele yapalm11br. 

latanbul AsliJe OçGncil 
hukuk mahkemesinden: Ma 
dam Llfzin kocası Dolap
derede Yenlıehtrde Irmak 
10kak 48 numarah hanede 
mukim olup lkametk&hı 
meçhul bulupan Misak Me· 
raıh1an efuch aleyhme 
açbfı bofanma davau nda 
tahkikat h&ldmllftnclen mO· 
tt ..... ach 11yap karan O· 
Hrfne p)mlyen mumaileyh 

bakkmdakl tahkikat tekem
mll ecl...tr evrak mlftemian 
malakeme:re verllmiı oldu. 
landan muhakemesinin icra· 
11 IPıı taJID edilen IS Nisan 
931 Çarpmba ıllnG Saat 
14 te Misak Meraıbyan e
fendinin hazır bulun111a11 
veya vekil 16ndermeli 
akli takdirde ııyaben muha· 
kemesinin lcta k!.lı cafı 
d&n olaaur. 



Sabile 6 

YEN} NEŞRIY AT: 
Şarlo'nun (Şehrin ıtık· 

ları) filminin birçok parça
ları. 

Galatasaray· Fenerbahçe 
Kim kazanacak? 

Havacıhk ve sporun son 
çıkan 43 üncii sayısında 

merakla okuyacaksınız. _ ___,____ 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

~~ f ~ Asfalt 
Mümessili Beti Aman 

Programlarımız Cumartesi 
ve Çarıamba günleri değiıir 
Her gün gündüz 3 te gece 
9 da Cuma günleri 2 de 

4 te 9 da gelecek p.-ogram 
Düztaban B stıbacak Fakı 

İst;n bul dördiincü icra 
memurluğundan: Tamamına 

2650 lira kıymet takdir 
edilen Eren köyiinde sah· 
rayı cedit mahallesinin ka· 
Ylf dağı caddesinde cedit 
139· 139 numaralı maa bah
çe bir bap hanenin tamamı 
13-4-931 tarihine mütesadüf 
Pazartesi günü saat 13'5 
den itibaren 16 ya kadar 
İstanbul dördüncü icra me· 
murluğundan satılacaktır. 

Satıf ıeraitnamesi 2-4-931 
tarihinde divanhan~ye talik 
edilecektir. Birinci arttırma· 
da en ziyade 1200 liraya 
talip çıkmııtır. Arttırma ikin· 
ctde en ziyade artıranın üs· 
tünde bırakılacaktır. Artır· 

maya iotirak etmek için 
yüzde 7 pey akçesi lazım· 

dır. Hakluı tapu sicilinde 
sabit olmıyan ipotek ala· 
caklarınm diğer ala.kadara· 
nın ve irtifak hakkı sahip· 
lerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve mss.sarife 
dair olan iddealarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi 
gün zarfında evrakı 

müsbitelerile bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilile sabit o 'mıyanlar 

satıı bedelinin paylaımasın· 
dan hariç kalırlar • A:aka· 
darların icra ve iflas kaııu· 
nunun 119 uncu maddesine 
göre tevfiki hareket etmele-

ri lüzumu ve müterakim 
verği, belediye, vakıf, icare
sl müıteriye aittir. Daha 

fazla malumat almak isti· 
yenlerin 929-97 No. dosya 
numaramıza 

ilan olunur • 

müracaatları 

M 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
lngiliz lirası 

İSTANBUL ACC:NfAUÔI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEVOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilindu 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. · 

Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 
şehirlerine ve memaliki ecnebıye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 

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

YARIN 

Efsanevi ve cazibi ruh gözlere malikiyet 

HASAN tSÜRMESİ 
hitimali ile kabildir. Gözlere şifa, hayat, nur ve mukave
metsuz bir letafet verir.Sihir ve füsun ilka eder. Kirpikleri 
uzatır, takviye eder. Nebatattan müstahzer olup her kadın 
için ebedi bir ihtiyaçtır. 

20 k•ıruştur. Hasan ecza deposu. -1 SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sakarya 
vapuru p gü· 

22 Mart azar nü 
J.k~amı Sirkeci rıhtımından 
nareketle ( Zong1,ldak, ine· 
oolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 

• 1 • • • '· .... 

• • • • • 1 1 • 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve mergup 

rakısıdır 

+@e~@oo(@oe@)oo@)eo~o@)oo(@)40~~oo(@)eo@J~cı0(@)~@)e 

~ Koşunuz! et> 
~ ~ 
~ Koşunuz! ~ 

edecektir. ~ Koşunuz! !~ 
Tafsilat için Sirkecide <i> İzmir terzihanesi Peıin ve veresiye- muamelaatla ® 

Meymenet hanı altında ~ ve çok ucuz fiatlarla her nevi kostümler, pardiisüler, @ 

acentalığına müracaat. ~ Frak ve Simokin, caket @ 

...,......::;: lst. 2134 ı 1· Hanı:ıİar icin: ~ 
.._.,._ 1 . -1 @ ~ ıo 

Çocuk hastant·si kulak, bobaz, · En son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar . 
® imal eder. ® 

D~: !~:~=~:~~et t :~~=::dde&inde lzmir terzihanesi sahibi tüccar t 
Teklon B. o. 2496 'i' terzi ve biçki müteltassısı: MUSTAFA SALiH ı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. o. 2496 

PA r *'' 1P 

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

Şerhli borçlar kanunu ll o 

(iKBAL) l<itaph1nesinde 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zü.hre~j 

hastalıklar mütehas 
Cumadan maada her 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edillr. 

Adres Ankara Caddesi N.43U 
Telefon ıstanbul 3899 ~ 

= -- P* .. 

ı~·-o:ktor • ~a 
Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

- 1 İstanbul İkinci icra Me
muriuğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve satılması 
mukarrer bulunan ( 1500 ) 
kıyye üzüm sirkesi 50 adet 
( 500 ) ve (600) kiloluk fıçı 

26 · 3 · 931 tarihine müsadif 
Perıembe günü saat 12 den 
13 çe kadar Y eniıehirde 
Dereboyu caddesinde 73 nu
maralı mağazada bilmüza
yede satılacağından talip 
olanlar gün ve saati mezkur· 
da mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna 930 • 5080 
dosya numarasile müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Doktor .,, 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zühreviye Cemiye
ti aza undan Beyoğlu Ağa
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

~o@e~+<Woo@o~G·~~cı~oe@)a~o@)ee@a 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

icra ve iflas hanununun 
119 uncu maddeşi hükmüne 
göre tevfikı hareket et· 
meleri ve daha fazla ma
lumat almak isteyenlerin 
930 304 dosya numaraııile 
dairemize müracaatları ilan 

olunur. 

İstanbul Dördüncü İcra 
dairesinden : 

Tamamına (20400) lira 
kıymet takdir edilen Kara· 
köy'ünde Kemankeı Kara 
Mustafa paşa mahalesinde 
Haraççı ve Voyvoda cad· 
desinde kain eski 1 mü. 1, 
3, 5, 11 ve yeni 1, ila 5, 11, 

ı 7, 9, ll'numaralarla murak-
1 kam ve üstünde odaları havi 
dükkanların 432 de 42 his

1 

1 ........ , sesi 25 Nisan 931 tarihine 
müsadif Cumartesi gunu 
saat 13 ten Hbaren 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü İcra Üçüncü keşide 1 lNisan 

1931 dedir. 
lstanbul 4 üncü icra me

mur:uğundan : 
Tamamına (3600) lira 

kıymet takdir edilen Bakır· 
köy'ünde Davutpaıada boru· 
lu çeıme mevkiinde k8.in 
15 numaralı mc.ıa kulübe 
bostanın tama mı 25-4-931 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü öğle.:len . sonra saat 13-
ten 16 ya kadar İstanbul 
4 üncü icra dairesindt açık 
arttırma suretile, ıatıiacak 

ve 6-4-931 tarihinde de şart· 
namesi divanhaneye talik 
o.lunacaktır. Arttırmaya İf· 
tırak için yüzde yedi temi
nat akçesi alınır. 

Ve müterakim vergiler 
ile beledi ye resimleri vakıf 
karesi müıteriye aittir. 
Hakları Tapu sicillerile sa· 
bit olmıyan ipotek alacak
larile diğer alakadarının ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildir· 
meleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit 
olmıyanlar ıatıı bedelinin 
Paylaımasından hariç ka· 
lırlar. Alakadarların ye~i 

memurluğunda satılacaktır. 
Satıı ıartnamesi 14 Ni.3an 
931 tarihinde divanhaneye 
talik edilecektir. Takdir o-
lunan kıymetin hisseye mu· 
ıip kıymeti bulunduğu tak
dirde en ziyade arttıranın 

üstünde bırakılacaktır. Art· 
tı.rmaya iıtirak için hesseye 
musip kıymetin yüzde yedi 
tem1nat akçesi lazımdır. 

Hakları tapu ıicillıle sabit 
ohnayan ipotek alacalılar 
iie diğer alakadarın ve irti· 
fak hcıkkı sahip1t!rinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dahil olan iddiala· 
rını ilin tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile bildirmeleri la· 
zımdır, aksi halde hakları 

tapu sicilille sabit olmıyanlar 
sataı bedelinin paylaşmasın· 
dan hariç kaln·lar. Alaka· 
darların icra ve iflas kanu· 
nunun 119 uncu maddesine 
göre tevfikı hareket et· 
meleri lüzumu ve mütera· 
kim vergi belediye resimleri 
vakıf icaresi müiteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 930-362 dosya 
numarasite memuriyetimize 
müracaatları ve ikametkah· 
ları meçhul olan hisaedar· 
lardan Nazım, Ferdi,Tarık, 
Şefik beyler haklarında teb .. 
liğ makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur • 

20 Mart 

~~~ 
An karada 

om T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje 

murluğundan : 
Ane Rf' biye hanımın 

Hasan ağadaki alacağının 

temini istifası zmınmda Ve
faen mefruğ Şahzadeba

şında Kalenderhane mahal
lesinde Aralık sokağında 

atik 2 cedit 2 numaralı 1 
bap hane maabahçe 45 gün 
müzayedeye vazolunarak 
1000 lirada talibi uhdes·nde 
olup bu kerre bedeli mü· 
zayede haddi layıkında gö· 
rülemediğinden 1 ay müd
detle temdiden müzayedeye 
vazolunmuıtur. 

Ahıap kapılı ve zemini 
adi kaldırımlı methale gi· 

rildikte 2 adet kebir kömü· 
lü küp mevcut bulunan 
mahal üzerinde yukarıya çı 

kılan bir merdiven mahalli 
ile küçük 1 od:ı mevcut· 
tur. Zemini çiçekli çini dö· 
şeJi iç taılağa geçildikte 
tahta perde ıle bölünmüş 

ve zemini tahta döşeli oda
nın bir mahal ile bir hel! 
ve bahçeye çıkan methal 
vsrdır. 

Bahçede ahşap merdi~ 

venle üst kata çıkı1dıkta 

bir ıofa üzerinde 3 oda bi
rinde yük ve bir hela ve ha· 
nenin yananda mevcut bulu· 
nan su hazinesi derunundaki 
odalara geçilmek için ahiaP 
bir aeçit mevcuttur. En üst 
katta bir sofa üzerinde 3 oda 
1 hela odanın birinde yük 
mevcuttur. Odanın albnda 
ayrı ayrı müstecirler bilakon· 
turat sakin olup mecmuunun 
icarı ıehrisi 21 buçuk liradır. 
Hududu her mucibi senettir. 
Mesahası aletitahmin 160 
buçuk metre murabbaı 
olup bundan 73 buçuk metre 
murabbaı 3 katlı ahıap bina 

13 buçuk metre murabbaı 
salat mutbak mütebakisi 
bahçedir. Kıymeti muham· 

menesi tamamen 1500 lira olup 
talip olanlar kıymeti muh:ım· 

menesinin yüzde onu nisl:e· 
tinde pey akçnlarını alarak 

926-5315 dosya numaralı 
20-4-931 tarihinde saat 14 

den 15 kadar İstanbul 4 üncü 

İcra memurluğuna bizzat 
veya bilvekale müracaat 
eylemeleri ilan olunur • 

~· ~ 
Doktor 1 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 

İstanbul Asliye Altıncı 
Hukuk Mahkemesinden: Sa· 

ime Hanımın kocası olan 
Kadıköyünde Osman ağa 

mahallesinde Ley!ak soka· 
ğında 9 numarala Kadri Be· 

yin hanesinde sabık Sıvaıı 

demfryollar fen memuru 

Mustafa Necmettin Bey aley• 

hine ikame eylediği boşan"' 

ma ve nafaka davasının 

icra kılınan celsei tahkika· 
tında mumalleyhin mahalli 

ikametinin meçhuliyeti ha• 
sebile bu bapta ilanen vaki 

tebligata rağmen bizzat ica· 
bet edilmediği gibi vekil 

dahi gönderilmemi§ ve bu 
suretle da vayı mukame hak 

lcmda gıyaben tahkikat icra· 
sına baılanarak bu husuıa 

mütedair tahkikat derdesti 
hitam bulmu§tur. Bu sebeP' 

le mumaileyh Necmettin be1 
hakkında son defa olarak 

bilcümle müdaf aatı ikrar 
etmiı addedileceğine dair 

iıbu muameleli gıyap karart 
ittihaz edilmiı ve kezali" 

bu kararın da ilanen tebliği 
tensip kılınmıı oJduğundaO 

tarihi ilandan itibaren 0 ., 

beı gün zarfında kararı 
mezkura itiraz ve yevıJJi 

tahkikat olarak muayyeO 

gün olan 13 nisan 931 ta• 

rihinde saat 14 de Asliye 

altıncı hukuk mahkeDle

sinde isbab vücut edihnt• 
d;ği takdirde hukuk usulil 

mahkemeleri kanunuollıı 
sarahatl dairesinde muanıe

lei Iazımenin icra ediJeceli 
malum olmak üzere keyfi• 
yet ilan olunur. ..../ 

~-.::;;;..;_;;;..::;__-=~~-__./ 

TAK Vil'A 

Mart 
20 

Cuma 

1931 
. 8 ~ı 

Sabah 6,4 1 Akşam 1 ·~1 
Öğle 12,22 Yatsı 19'ı4 
lklndf 15,47 tmsAk _:;;,,; 

--Mes'ul mildiir ve -;;,iiıne8911 
Burhanettin Ali 


