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Yeni Mecliste Dört Müstakil Grup Olacak 
Dört Liderin idaresi Altında Bulunacak Bu Siyasi Grupların Nim 
l\lfüstakil Birer Fırka Mahiyetini Alacakları Hakkında Şayia Var 

Yeni Namzet Arıyor ! Istanbul 
intihabatı 

Eksik Gaz Tenekeleri 
Nef lsendikat ve Standart şirket
lerinin gazleri müsadere edildi 

Bir milddettenberi, bele- 1 binlerce tenekenin g6nderil· 
diyenin tatbik ettiil miktar· dili de iddia olnnuyordu. 
dan az gazla dolu tenekelerin Belediye m6rakaba en· 
piyasaya çıkarıldığı hakkın• c:ümenf, halkı ızrar maksa· 
da ıayialar deveran etmeğe dile yapılan muameleleri 
ba.ılamııtı. Bilhaa1a, pek meydana çıkarmak için u· 
hGyiik gaz miiesaeaelerinln mumt bir teftit" karar ver-
bu nokıan gaz. ıatmak itini mitti· Dün, Galatada neftıln 
idare ettikleri de ıöylenlyor· dikat ve ıitandart oYil. ıtrket· 
du H .ıı. A d luya yüz ı (Deoamı 3üncü aahılede) • atta., na o • ...... ....... ............ • . ·~ 

· · · · · Jj~~;,~~,i~~· Jhtiİafı Bitmedi 

iş Gittikçe Uzuyor· 
Berberle.-r~İ-da-;~ Heyeti Dün 

tekrar İstifasını Verdi 
1 

Berberler cemiyeti idare 
heyeti azaları dOn tstff ala· 
tını verm ıler.:ltr. istifa badi· 
•eıı cuma tatili üzerine hasıl 
ola d 11, bir m !C b LJ riyetten 
0irııuıtur. 

Zaten berber terin cuma 
~~tilı mege}eıi ıon günlerde 

•rçok dedıkoduları mucip 
olan te 4kta.dır. Bir ara villyet 
f anıyeu feıhetm ,u. Fakat 
f caı}ı karan H. fırkası tara· 
ltıd h d ' d 
8 

an ii ~iimıüz ad o.un u. 
._:11un (berine berberler bu 
d fta daha tatil yapmıılar· 
ır. 

Fa.kat lki aiin evvelki t"- • 'le a ıOnü bazı berberLr 
, ._ana kadar dGkkln arını 
h!anlf ardw. Aynı zamanda 

rberı laoltaı erin iddialarına göre 
~er Fauh Aksaray tara· 

tauı yapan berberlere 

1 

dOkklnlarını zorla açt rmıt-
lardır. 

Polisler bu hareketi a · 
dıkları bir talimat üzerine 
yapmıtlardır. 

Bu hac.lseden sonra bir 
çok berberler cemiyete 
miiracaat ederek yeni bir 
miieyyede ile bu mumana.a· 
!arın önüne geçilmesini ıs· 
temiılerdir. Ve gene mOey· 
yedeleri yokıa böyle kararlar 
verilerek krndilerini ı.kıntıya 
sokmamalarını, hiç bir 11 

yapmıyacaklar~ ç~k 1 aıs le· 
ini ttkhf etmiı.erdır. 

Bunun Qzerine idare he
yeti azaları latif alarını ver· 
mitlerdir. Artık bir cemiyet 
mevcut olmadıimdan cuma 
tatili meıeleıl mevzubabs 
deiildlr. Zaten berberlerill 
btr kıllD• bu karardan mem• 
nun kalmamıtlarclır. 

Reisicümhur Hz. İran Büyük 
Elçisini Kabul Buyurdular 

Ankara, 28 (A.A) • lran 
bOyük elçiıl Mirza Sadık 
~Han Sadıkl bugün Çankaya 
k6tkünde Relıicumhur Haz· 

ı 
ıebetle atfdekl nutku Irat 

etmiıtlr. 
Refılcilmbur Hazretleri; 
Muf abbam h6k6mdanm 

lran Şa hlntahı Hazretlerinin 
nezdi de• letlerlne beni bQ 
yOk elçi ııfatile tayin buyu· 
rduklarıaı bildiren mektupla 
birlikte mümtaz selef imin 
veda ne meıini b kdfm ile 

kesbi ır.ref eylerim. 

Mufahham m!!tbu ve bil· 
kümdarım. Bana bu büyilk 
vazifeyi tevdi ederkf!n zatı 

devletlerine kartı ıamlml 
kardeılik biılerlnin Türk 
m iletinin mütc·zayit ıaadet 

ve refahına matuf kall ıl teme11· 
nllerlnin ve iki memleket 
arasında mevcut doıluk baf· 
larının daha ziyade kuvvet· 
lenmeıi h ııuıundakl arzula· Gazi Hazretleri 

retleri tarafından mutat rının tercümanı o mak vazi· 
merasimle kabul edilerek ff"afni tahmil buyurdular • 
itimatnameaini takdim et· Z tadevletlerintn de mu· 
mitt lr. BüyQk elçi bu müa• (Deu ın1t 4 ıhcü •ahtfede ) 

d • • ·- ... i~~~,·~"i-i~~ic·i~ ii~~·;~ti ... ~ ... 

Ne şekil Aldı? 
Türk Ticaretini Alakadar Eden 

Noktalar hangileridir? 
lktısa i mehafilden aldı· huıuıi ıahıalara veya mubte· 

ğımız mahlısata ıöre 1 an Uf h,.yetlere verilen müsaade 
hük6meti harici ticaretini mucibınce,yapılacak ithalat, 
inhisar altına almıttır. Bu ithaı o unan malin kıymetine 

l muadil mal lrandan ihraç 
huıuıta bir kanu~ yapı mıı edılmek suretiyle yapılabilir. 
ve mevkii mer iyete vaz· 2- Hük6met tarafından 
olunmuttur. lhtiyacat için ithal olunacak 

Bu kanunun bizi all\ka· eıya • tranılt etya ·satılma· 
dar eden iki maddesini &J· mak üzere ithal olunan etya, 
nen nefl'ecllyoruz: gümrük resminden muaf e11a 

ı - HGktmet tarafından bu, kayıttan hariçtir. 

> Serbes Fırka ~ ,, - ~ 
Muharriri: AT• • V d ? 

Burhanettin Ali ı YlÇln n.apan ı. -••--1•=112.-.m• -
Gazi Mustafa Kemal Hazretle"i di
yor ki c Laik Cünıhüriyet esasında 
beraberız. Zaten benim siyasi hayatta 
bir taraflı olarak daima aradıfım 
ve arayacağım temel budur.> 

Birinoı k11ım 

Serbes fırka nasıl teşekkül etti 
Her hakkı mahfuzdur 

-3-
Yeni fırkanın teıekkii· 

lünnde en büyük rolO oyna· 
yan kuvvet, memleketin 
kontrol fırkasına ihtiyaç 
gö&teı meıeydi . Halk fırka· 
ıının bıt.ta ve ıavap cetvelini 
kendi kf'ndlne yapma11 doğ· 
ru olamazdı. Bir teıekkil'e 
iıtlnat etmiy an ve bir peren· 
ılbin lfadeıl olmıyan tenkit· 
ler ise hem iaabetılzdi ve 
hem de bir fırkayı bu glbi 

gayri meı'ul tenkitlere maruz 
bırakmak dofru deflldi • 
Bunun için perenıip ve mef· 
kQreye müıtf'nlt ılyaal bir 
fırkar: ı ı teıekkill etmeıl bir 
mecburiyet halini almıttı • 

Böyle bir fırka natıl teı· 
\dl edebilirdı? 

Bu ıüalin cevabını Gllzl 
Hazreti rlnin 11 Altıtoı 930 
tarihinde Fethi beye gönder· 
dikleri cevapta bulabl friz. 

9·8 930 tar;hU mektubu· 
nuzu aldım ve dikk1at e oku· 
dum. Kendimi mütaliaları· 
nıza ve ıuaUdriniae R lıl· 
cumhur ve COmhurJyet H. 
fırkasının umumi relıl ola· 
rak iki ııfatla muhatap •6r· 
düm. 

Maldmdurkl reıml vazifem 
dolayiaile ben buıün Cum· 
bur yet Balk fırkasııun umu· 
mi Reiıliğlnl filen lf a etme· 
mekteyim. Fili riyaset, ismet 
pa a tarafından ifa olun· 
maktadır. Reııi cumhurluk 

Melauh lırlıa umum lıttı:bi vazıfeıinin bHam,nda bizzat 
Nuri B (Devamı 3 ü11cü aayled•) 

1 Bir kadın p:ıraıüt tecrübesi yapacak 1 



Kuş ·-•Uttll 
ae.wmmmııı••,_,t'!MilS 

~~~~~~ BAKIŞi 
Kısa ... 
Havaya 
Dair 
Şu Istanbd ne tuhaftır • 

Tıpkı bir kadına bE'nzer • 
Şimdi neş' eli, timdi hırslıdır. 
Mesela iki gün evvelki ha
vaya bakıyorumda hu iddi
amda haklı olduğumu anlı
yorum. 

Dün bir bahar ha vaaı ya· 
ııyorduk, güneıe, havaya J..:.a· 
vuıan mahkumlar gibi derin, 
derin nefes alıyorduk. 

Bu gün, paltolarımızın 

yakası kalkık, ayağımızda, 

lastikler Sibiryada reziyor 
gibiyiz. Aradan yirmi dört 
saat geçmeden bizi ıekilden 
ıekle sokan ıu lstanbula ne 
demeli bilmem ki ••. İhtimal 
bu satırları okuduğunuz za· 
man beni huzurunuzda mah· 

cup bırakacak bir hal ala· 
caktır. .. 

Bir· kömürcü ahbabım 

vardır. Bana her raıt geli· 
tinde Fatin efendiden malu· 
mat ıorar. Ben de Rasatha· 
neden aldığım malumatı ıöy· 
lerlm. 

Verdiğim cevaba göre 
kah somurtan, kah sırnaıık, 
sırnaıık gülen "siyah elmas,, 

kralı, bakıyorum da yine neı· 
elenmefe baıladı. 

* Kııın her memlekette do-
yulmaz zevkleri vardır. 

Oralarda yaıayan in· 
sanlar senenin bu soğuk ay· 
lannı iple geçerler. 

Biz de ise kıt ıade yürek 
acıaıdır, iki damla yağmur
la göı aline gelen, sokakları 
üç dakikalık serpinti ile cad· 
deleri kapanan bir ıehirde 

y&ıadıktan sonra kııın artık 
zevkli bir ıey olduğuna gel
de iman et •. 

Fakat jkömürcü Hüseyin 
ağa hesabına söylemediğimi de 

antrparantez zaymak mec· 
buriyetindeyim. 

BÜRJIANETTiN Aı.I 

Piç Ali 
Muhakeme talik olundu 

Bundan bir müddet evel 
Marmara Hasanın arkadaıı 

Piç Ali kadın mes' eleııinden 

arkadaşlarından Şakiri öl-. 
dürmüş ve Muhiddini de ağır 

surette yaralamııta. Bunun 

muhakemesine dün Ağırce· 

zada devam etlilmirtir. He
yeti hakime ıahitl~rin celbi 
için muhakemeyi ba§ka bir 
güne talik etmiıtir. 

• 

ŞEHİR HABERLERİ 
Kadr~y~. H.. 1 Kaçak Tütünler 

On alb şahıt ~gosterıyor •• •• • • • •• Sanayi sergisine ıştirak 
Ankara 

Kadriye H. mm Bandır· Koylulerı aldatmak ıçın gubreden edenler 
ma Ağırceza reisi Hikmet 
Bey aleyh;ne dava ikame Tütün yapılıyor ! ! . An~~rada aç~la~ak s~na-

yı serg111ne ıehrımızdekı 60 
ettiğini ve nisanın 16sında S " l d · d b d d dk · on gun er e pıyasa a 1 in isar i aresinin e nazarı i · ' kadar müessese iıtirake ka-
Ağırcezada rii'yet edileceği- kaçak tütün satı•ına sık sık katını celbederek ucuz tu"tu-n ' .- rar verrniılerdir. Diğer vila· 
n~ yazmııtık. t d-f d'l ğ b l l k i l h eıa u e ı me e aı anmıı· a ma steyen ere ma sus 1 yellerden de iıtirak için 

Kadriye H. 16 aahit gös· t H h i bi 'l b· l k 1 h ~ ır. er ang r vesı.e ır oma üzere n isar tütün· müracaatlar vaki olmaktadır. 
termektedir. takım adamlar, bilhassa köy- ferinin köylü sigarası namı Serginin mükemmel ola

cağı anlaşılmaktadır. Avukatlar ıü kıyafetindeki kadınlar altında bir parti piyasaya 
bu iti yapmakta ve çok ucnz çıkarmııtır. 

Avrupaya seyahat 
yapıyorlar 

İstanbul Avukatlan Tem· 
muzda Avrupaya bir seya· 
hat yapacaklardır. Şimdi· 
den Baro iştirak edecek 
Avukatları tesbit ediyor. 

Sahtekarlık 
2 lira yerine 12 lira 

vergi istemiş 
Sahtekarlık cürmile maz-

nun Maliye tahsil ıuhesi me
murlarından Rüıtü ef. nin 
muhakemesine dün Ağırceza· 
da devam edilmittir . 

Rüıtü Ef. Sinan isminde 
bir ıahıstan iki Ura vergi 
alacafı yerde 12 lira almak
la mazoundur • 

Şahitlerin celbi için mu
hakeme baıka bir gilne talik 
edilmiıtir • 

Vedat Nedim B. 
Tasarruf cemiyeti ka

tibi umumisi geldi 
Mayısta Budapeıtede açı· 

lacak sergiyi hükumetin 
ittir ak etmeğe karar 
verdiğini yazmııtık. Milli 
iktisat VE· tasarruf cemiyeti 
umumi katibi Vedat Nedim 
Bey hu mesele için ıehrimi
ze gelmiıtir. 

Muhtelif müeueselerle 
temas etmektedir. Aynı za· 
manda bir takım tedbirler 
almaktadır. Sergiye gönde· 
rilecek mallann iyi olması

na dikkat edilecektir. 

Ceviz ağaçları 
ihraç olunmıyacak 
İktisat vekaleti ıon bir 

kararla ceviz ağacı ihraca· 
tını menetmtıttr. Bu suretle 
meyva veren ağaçları kesil .. 
mekten kurtarmak istenmek· 
tedir. 

Fakat . ihraç memnui· 
yeti umumi değildir. 

lıe yaramıyacak hale 
gelmit kuru ağaçlar ihraç 
edilebilecektir. Ancak bu 
nevi ceviz ağaçlarına mey-
va vermez olduğuna dair 
damga vurulacaktır. 

fiatlar1a iyi cins tütün diye Köylü sigaraları bir mü· ihtikar 
en fena tütünleri satmakta· tehass11 tütüncüye göre hem · 
dırlar. Bilhassa tütünlerin de yabana atılamiyacak ka- ! Perakende fiatlar çok 

Üh b. k b h dar temiz ve ayni bir cins ı' pahalıdır m im ır ıımı gü re a· tütündür. , 

linh gelmif tütünlerden daha Her mükeyyifat kaçakçılığı, 1 Erzak fiatları, gün geç-
mubtelif otlarla dut yaprak· b tütün kaçakçılığı da memle- tikçe düşmektedir. Bu ka il-
larından yapılarak piyasaya ketin sıhhatı üzerinde fena 
çıkarılmııtır. 

Maamafih bütün tekidata 
rağmen, sıhhatini düıünemie· 
rek sırf ucuzluğu için bu fena 
tütünleri almatı karlı bir it 
zanneden bazı insanlar me
ıarlf etmektedir. Bilhassa 
bu sahtekarlar ıehirlerde bu 
bileli tütünleri satamadıkla-
rından köylülere musallat 
olmuılıır va idarelerde sat
mağ baılamıılar. Bu cihet 

ze see 

bir tesir bırakmaktadır. 
Gerek halkın gere~~ se 

köylülerin bu gibi meselede 
sıhhatlarını düıünerek ka
çak tütün almamaları la
zımdır. Eıasen hem satanın 
hem de alanın hükumet ta· 
rafından takibata uğra yaca· 
ğı tabii halkımızın rejinin 
en ucuz tütününü tercih et
mesi menfaatları iktizasın· 
dadır. 

Fırınlarda i Belediye 
ı Beş senelik programda Bundan sonra yahl

mıyacak 

Belediye zabıtası tali
matnamesinin fırıncılara mü 
teallik kısmına yeni bir fık
ra llaye edilmiıtir. Bu fıkra 
bundan ıonra fırınlarda ika· 
met edilmesini men' etmek
tedir. 

Halbuki bazı fırmcılar, 

ailelerini bile fırınlarında 

iskan etmektedir. Bu hali, 
belediye bot görmemektedir. 
Fırınlarda amelenin yata
cağı yerlerin bile: ayrı birer 
kapısı olacak fırınlarla ala· 
kası hulunmıyacaktır. 

Muayyen zamanında fı· 
rınlarda bu tadilatı yaptır· 

mıyacak olan fırıncılardan 
nakdi ceza alınacaktır. 

Çabuk söndürülmüş 
Aynalı çeımede Emin 

Hoca sokağında müıteciren 
oturan kasap Dimitrinin e· 
vinden yangın çıkmıı sira· 
yet etmeden söndürülmüı· 

tür. 

T ütünlerimize 
talip bir grup daha 
Amerikalı bir müessese 

tütün inhisarına müracaat 
ederek tütün alacağını bil
dirmittir. Müessese Düzce 
tütünü mübayaa edecektir. 

l 
1 

neler var? 
lstanbul belediyesi , bet 

senelik bir imar programı 

haznlnmaktadır. Bunu yaz· 

mııtık. Program kenüz te· 

mamlanmı§ delildir . Fakat, 
bazı esaslar, ıimdiden ka-

rarlaıtırılmıı bulunmaktadır. 
_Kararlaıtırılan esaslar içeri· 

sinde, hastahane ihtiyacının 

temini mühim bir yer tut· 
maktadır. Çünkü, mevcut 

hastahaneler, ıehir ve taıra 

hastalarını.ı tedavilerine 
kifayet etmemektedir . 

Belediye, önümüzdeki 
beş sene içerisinde hastaha
neler itini tamamen hallet· 
mtı bulunacaktır. 

Cerrahpaıa hastahanesi 
civarındaki arsalar istimlak 
edilecek, biiyQk bir verem, 
bir kadın hastahanesi infa 

olunacaktır. Hat.eki hasta
hanesi şimdiki ıeklinde bı· 

rakılacak, yalnız biraz ta
mir edileı ek bir doğum vvi 
haline getirilecektir. 

Beyoğlu tarafında bü· 
yük bir ıehir hastahanesi 
yaptmlmasıda tasavvur edil· I 
mektedir. 

den olarak, son gür lerde, 
yağsız beyaz peynir 20; fa· 
sulyalO;Trabzon yağlarıl45, 
Mardin ve Diyarıbekir yağları 
100; en iyi zeytin 35; patates-
10; ıeker 35; kuruı11 kadar 
satılmaktadır. Görülüyor ki, 
fiatlar günden güne düıü· 
yor. Yukarda saydığımız 
fiat1ar toptan fiatlarıdır. 

Fakat nede olsa, mahalle 
hakkallarındaki fiatJarla mu· 
kayeıe edilemiyecek kadar 
ucuzdur. Mesela, okkası 

toptan 20 kuruıa olE n be
yaz peynir bakkaklarda, 
ekıeriyetle 60 kuruştur. 

Bu vaziyet karıısında, 

anlaıılıyor ki, fıatların düş· 
mesinden istifade eden halk 
değil, mütevassıt esnaftır. 

Ada1ar elektriği 
Adalar ve Anadolu ya· 

kası tenviratı ihtilafı halle· 
dilmiı, ıirketle belediye ara· 
sında bir itilafname akte· 
dilmittir. 

Madde madde yazılan 

bu itilafname Nafia vekale· 
tine gönderilmiıtir. Vekale
tin tetkik ve tasdikinden 
sonra tesisata baılanacaktır. 

iç fındıklar 
Barselon konsolosumuzun 

verd~ği malumata göre fın· 

dık piyasalarında durgunluk 
vardır. Maamafih buna rıı ğ· 
men iç fındık fiatları ve sa· 
tııları artmaktadır. 

İşsizlik yüzünden 
Tahtakalede lzmit ote

linde oturan Sami Efendi it· 
sizlik yüzünden jiletle sağ ve 
sol bileklerini keımek sure· 
ti1e intihara teşebbüs etmit. 
tir. 

Tehlikeli bir halde bu
lunan Sami Efendi Cerrah
paıa hastanesine naklolun· 
muştur. 

TENKiT, -; 
~- -KÖŞES 

Yeni 
San' at 

Yeni hayat ıa.rtları, kor· 
kunç bir ahtapot gibi insan• 
ların dimağlarına bücUrfl 
etti. Bu~ hercümerç, umumi 
tam manasile bt.ynehnilel 
bir 11trap ve zevksizliği 
doğurdu. Aç bir mide sıcıık 
bir iıkembe parçasının pi• 
olup olmadığını nasıl dütii 
oemezse, insanlarda öylece 
beğenmek ve seçmek ha~ss.· 
larmı kaybettiler. 

İş! e bu kö r h isliuk sa 
1 

atm asil ç hre!!.in e a\' ç 
avuç çamur sürd ü. Heykel· 
tratide olsun, tnüzi <te o sıı 1 

roman ve tiirde olsun bed 1 

mefhum tamamen zı d ııı 
tercüman olmağa başl adı! 

Neyi ifade etmek yaP1' 

dığı bilinmeyen, tamaırıe.ıı 
ıekOsiz ve ölçü düımall 
alçı yığınlarına heykel deJIİ' 
iiyordu. 

Bir Japon boyasının tJ'r 
nazırı inkar eden renk .er 
pinUleri Avrupa ıalonlurırıdJ 
binlerce frank ediyordu. 

Klasik müziğe ise, ni•1'' 
nın pafh kilidi vurulmuftıl' 
Asırları devreden dahiJefl1 

eserleri artık seı vermiYol' 
!ardı. Notalar, muazzam f<İ 
stokları halinde, fareleriıı t 
lerini bilemektedirler! 

Bu kargaşalık arası11J/ 
anasını, babaaınmı kaybt 

miı sümüklü bir çocıl 

benzeyen §iirio halini 
mayın ... Ölülerle • ispirtiJ 
her taraf! • konuımak ın~f 
kün olıaydı, merhum ve J 
tevef fa seleflerin halefleri" 
karıı nasıl hayretli bir J 
sinme hiHettiiderinj anlal 

Manayı, vezni, kafi1'~ 
ve diŞer bütiin nazım şe~ 
!erini, teneke bir oyu11'J 
gibi kıran yeni ıairler, P' 

tf 
yaçoluktan yetitmit bf' 
rejisöre benziyorlar! Bir lı' 
limeden ibaret m11raJar, ıf'' 
ret lisanının taklidi sadal'~ 

~, 
verecek surette yan Y' 
gelen harfler, 36 puıı~ 
nun yanında sekiz pıı\1 
yazılar... · Zannedersirıit ~ 
~limizdeki kitap oku11rı'~ 
· · l e·ıe.~11' ıçın yazı mamııhr. ı ,, ~ 

hu nazımlar seyrediloJe 
O" ıçın sıralanmıı dekor tJ' 

veddeleridir ! bi' 
lıte, yeni san'atkar t~ 

teke gibi: Her tarafı kirlel6' 

yor. Ve, bu hünerleri ""e~ 
madan seyreden esir ııtJ' 1• 

aç burjuva bodgim ıerfl'I 
yedar sınıfları: Kari! ; 

Jf 

1 (Yarın) ın Halk Diplomatı Karagöz ve Soka~ 

Kargöz - Sen de' öyle dikiz etme. 
Mubarck hayvan. Çekinmeden işini 

sokakların haladan farkı yok. 
1 

Karagöz - Bu keyfede diyecek yok. Be 
gör, herif, ihtiyacı defnı için köıe b4\tından baıka 

bir yer bulamadın mı ? 

~ ,;.: 
. ,,et· rJ 

Ö -k- d- ·ki ııra v _,,ıı o"' 
~.~ Karagöz - Görmiyen kaldı iıe dilimi 1 .... --K arag z amca yere tu ur un, 1 afıfll"..ıı~ ı' 
'$:'.'. ~ ' Karııı öz - Belediye reisine benim tar e~· 1 
keserim. Ekmekçinin eıeii de yanında la· kandıııf selAm ıarkıtl Amonyak kokus~'!f,.':1 ~oıı' 
zımlık taııyacak dejil ya... sokakların temizliğini temin etsin! O 

lirayı veririm .•• 
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S. F. niçin kapandı H. F. sı yeni 
namzet anyor 

YARIN SaJ..Jfe 3 

Tiirk tarihinde ···~ 
ı ( 6irinci •ayfaJan Jnam) 1 noktal nuannızı takip için 

te,Jcu llyaıl mtıcadeleye •lrmenlsl 
fi. ettfflm Cumhuriyet bittabi htbnO tetlkkf ettim. 
ifa ~d fırka11 reiılfflnl ftlen R•fcumhur bulunduium 

ecefim tabiidir. müddetçe, Refılcumhurlu· 
t liiikdmetin icrabna mü· iun uhdeme tevdi eylediil 
~•ilik olarak serdeyleclfii· yüksek ve kcanuni vazffelerl, 

ıı 1 noktai nazarların zama· hOktlmette olan ve olmıy.'ln 

( 1 inci Mllıileıhnı a11am ) 
6zere difer yerferdekf avu
katlardan hiç biri mtlra • 
caat etmemtılerdlr. 

Gazi Hazretleri 
Efğan büyir1< elçisini 

Kabul buyurdular 
Ankara, 28 (A. A.)- Ef· 

gan bOyük elçisi Sultan Ah· 
met Han bupn Cankaya 
köıklnde Relılcumhur Haz· 

YUNAN IHTILALI 
Etniki Eterya teşki~ 

009 Muharriri: ArılÔnıç 
-28-

•Unda b heol uk· b mevzuu a fıtkalara karıı adilane ve i· 
~· cevaplarını vermek hO· tarafane ifa edeceğime ve 
Gıaıete ais olacaktır. Bu ıu. Lilk Cumhuriyet esan dahl-

retJe hakikatların daha açık Unde fırkanızın her nevl1 ıl· 
lbeydana çıkarafın• ıOphe y..ı faaliyet cereıanlarıntB 
1oktu r. bir maniaya uframıyacafı-
• 8Gy\ik MıUet Meclı.inde na emniyet edebflkıinlz 
• tnillet müvacebelinde, f dtm 

laıUJet itletlnln 1erbelt mi- e en • Reisicumhur 
11•Jc•ıa11 ve hÜllll niyet ... GAZJ MUSTAFA KEMAL 
lııbı zatların ve f arkaların 
içtthatlarını ortaya koyarak 
llaiJletin lif menf aatlerinl 
'"•11taları, benim gençliği· 
lladeaberl iıık ft taraftar 
01dufum bir ılıtenıdlr. 

ReilfcOmhur olmayarak 
Yalnız filen cumhuriyet Halk 
Fırkaıı Reisi bile bulunsay· 
dun fırka proı•amını ve fc· 
'•atını tenldt eden ve lnıa· 
ili ve ıfy~ıl ahllkına emin 
oldufum ıJsln ıibf bir zatın 
llliltalealarını dikkat ve mu· 
lıabbetle dinlerdim ve ııU· 
fadeli bulurdum. 

Memnuniyetle tekrar gö 
rüyorumkl, ilik Cumhuriyet 
esaıında beraberiz. Zaten 
benim ıiyaıi hayatta bir ta

Bu mektup üç eaaıı kat' 
Jyyetle göıtermektedir. 

ı - Refıi cumhur Gazi 
Hazretleri, Halk fırkasın•n 
reiıl olduklarını dalma refı 
kalacaklarını ve Halk Fırkası 
Refıf ııfatfle fırkuını idare 
edeceklerini beyan etmek· 
tedirler. 

2 - Reiı cumhur Haz-
retleri, 

"Millet işlerinin Ser 
bes münakaşası ve 

hüsüniyet sahibi zatla
rın ve fırkalann içti
hatlannı ortaya, mille
tin ali menfaatlerini 

raflı olarak dalma aradığım aramalan 
ve arıyacajım temel budur. 3 _ Relıi cumhur Haz· 

Binaenaleyh bOyOk mec· retlerf, •uık Cümhurh et 
liste ayni temele lıti· esa11 dahilinde. bir fırkanın 
nat eden yeni bir fırkanın •Her nevi ıiyaıt faaliyet cere-
faaliyete geçerek millet fıle- ı yan armın bir manava oğra· 
rini ıerbeı münakaı a etme- mıyacağına kati teminat 
am Cümburiyetin eıaıların- veriyorlardı. 
dan sayarım. Bu itibarla, (Devamı var) 
~..... .. ..... ...... " . . . ...... • • • ' ........ . ..... . . il. l iN .... kal~ 

Gayri mübadiller işi 
Türkiyedekl gayrimtlba· kinin ancak yüzde iklıfıd 

dtl ailelerin adedi 2500 almıı b11lunmakt1tdır; 16 te-

k.dardır. nelik irat bedellerinin fıe 
Şimdiye kadar yapalan 6~ ayltfmıl 

L Hük6met, ıayrJmObadll-IQ)'met takdirinde, arazi 
lerln •eri kalan fıtibkakla· 

.. bibi olan ıayrimObadllle· larmı temin f~n Anadolu· 
tin hakları 20, mOıakkafat daki Yqnan emllklnfn ıöı• 
.. hı plerinlnse 8 milyonu ar tererek, kendilerine, ~tıpkı 
llalfbr. para ıtbt m8ted ı'Yll bono-

Kıymetleri takdir edil· lar dafltmafa karar ver-
laıeyen ıayrlmlbadf 1 malla· mittir. 

Anadoludakl Yunan em· 
l'lııı11 kıymeti de 6 milyon 
it ak lakinin mecmu kıymeti 6· 7 

ra kadar tahmin olunm • ~- d milyon kauar ır. 
tadır. GayrimGbaclillerin Gavrimiibadfller cemi· 
elllliki yek6nunun 24 milyon yeti ~rkinından baluaan 

Halk fırkasının verdiif 
karara ıöre bu devrede 
meb'uı namzedi göıterile

cekler dört k•ııma ayrılmak· 
tadsr. 

1 - Yilz elif kltilik bir 
çfftcl ekıeri~eti, 2 - Elli ki· 
tlllk bk tlccar •urupu 3 -
Elli ktıflik mOtefekki.· grupu 
4 - Yetmfı f, i ktıllik muh· 
telf f meıfekler gurupu. 

Talipler araıında hu ıı· 
nıfları haiz olanların adedi 
pek azdır. Bunun için 
H. f ırka11nın viliyetlerdeki 
teıkilltına müracaat edile · 
rek bu sıfatları haiz ıah11la · 
rın birer lfsteıi hazırlamala· 
rı enıredilmiıUr. Meb'uı nam· 
zetleri bu flıtelerden tefrik 
olunacaktır. 

Aukarada belirmeğe yeni 
ıiyaıi vaziyet ıu merkezdir: 
Halk fırka içinde dört müı· 
takil grup olacak her 
grup yanm müstakil bir 
f1rka ıibi haraket edecektir. 
Hatta bn •ruupları idare e· 
decek ilimleri de afızlarda 
olaımwf• baılamııdır. lzmir 
meb'uıu Bedirbanı Va1ıf 
bey köyl6, Hamdullah 
Suphl Beyin mfitefekkir
l~r, lzmir meb'u. u Cdil 
Beyin tilccar ve Afiyon 

meh'usu Ali beyin de müsta· 
kil meılekler grupu riyaseti
ne geçecekleri hakkında ta· 
yialar deveran etmektedir • 

Fırka kumanda bey'etl 
bu teıekkGller araıında bir 
miivazene teılı etmek için 
huıuıl tetklkatta bulunacak 
bir hey' et layla •tm4Ur • Bu 
~ey'et muhtelif flklrlerf mir 
terek bir aaye,e ınk etmek 
ıtbı lclarl bir uaul arayacak• 
br. 

Ferit Bey. 
Adliye müsteşarı ls

tanbula geldi 
Adliye mlıtetan Ferft 

Bey don eehrlmlae •elmir 
tir. Bir mGddet l.tanbul ad· 
llye ;ini teftlıten aonra tek· 
rar Anlraraya d6necekttr. 

-·-kadar tutacafı bu ıurctle Celil 8. ve Halil pap, bono 
•nlaplmaktadır. Emllkfn 16 tevziabnın ıilr'atle yapılma· Gülhane müsamereler 
leııelfk Irat bedelleri bu ıını temin için teıebbGıler GGlhane ıenelfk milıa· 
)eL. · de bulun111ak Ozere Anka· merelerlnin dokUJ"uncuıu "unun haricindedir. 

d l .. k dar makamlara· uat dört bucukta in'ikat 
Cammibadiller, fimdf· ra a a 11 a 

):_kadar, bıraktıklan emil· -=la tema• etmektedir. 

ği{gi~D Ol<UYAMAZ 
~- ==r, ** = Y6'nız 
KADINLA~ oı<ugU\Jas 

Maşuka şekerleme 
Zevce ekmektir. 

t-.ı, .... bir karllm ıu mek· 
tıtt u Y•zanıı Ben tema• et· 

mam çilnkG utaDJl'ım, .akı· 

brım. 
1 Ben ylrm bet JaJU.lda du 

edecektir. 

yade ıevdiffnl ıöylGyor. J 
Peflmden aynlmayor. Ba• 

na ••yet fedaklr ve 
muhabbetli, f 6:c kal benimle 
evlenmete biç yana,auyon 
Ben ne zaman evlenmek 
bakkmda umumi ıurette 
bir babiı açarl&ID oda umu· 
mı ıurette lsdfyacm aJı.yhlD• 

de bulunuyor. Evlenmek atkı 
61dOrilrmGı. 

Se•l,en insanlar dalma 

rellerf tarafndan mutat mera· 
ıfmle kabul edilerek itimat· 
namelerini takdim etmtıtir. 

Efgan bGyOk elçlıl bu 
münasebetle bir nutuk Irat 
r.derek bu nutukta Türkiye -
Efgan arasındaki doıtlu4u 

mevzuu bahıetmiı ve relıl· 

cumhur hazretlerinin saadet
lerini ve TOrk milletinin ref a· 
hını temenni eyledlffol be· 
yan eylemiıtfr. 

Reialcumbnr bazretleride 
hu nutka mukabt le ede 
rek Efkan mil\etlnin refah 
ve inklıafııinl temenni izhar 
eder buyurmuılardır. 

Eksik gaz tene
keleri 

CBirİ•ci aayladan deoam) 
lerbahıin küçük pz teaeke· 
ledninl aıuayelM etmfıUr. 

Bu teaiktJerde beJedlJe ta· 
rafından tayin edilen mik· 
dardan daha az ıaz lıMılun. 

muftur. Bunun için mOsa· 
dere olunmuıdur. 

lstanbul cihetinde de Ka· 
ra Eftim oğlu ticarethane· 

sinin küçük teoikeleri mu· 
ayene edilmiı, bunların hep· 
sıde tam çıknutbr. 

Beled;ye DJUrakabe eD· 
cümenin bu teftiıi devam 

edecek, muhtelif yerlerde 

perakende ıablan eksik te
nekelerde musadt:re ~ile· 

cektlr. MaamaUb Anadoluya 

16nderden tenekelerin tef· 
ttıleri mlmldlD delfldtr. 
Banlama ela .. a..nı beledi· 
yeler tarafa' D ••yene 
edilerek noknnlannın mu
sade....ı ıcapecler. 

Şirketler araımdakt re· 
kahet yOztlnden ıaz itleri 
fena bir haldedir. Kolzalı 

ıaslar, içinden çıkılmaz 
bir bale ıeJdı. Şimdi , bu be
llya birde nokıan ıaz sat· 
ıaak marifeti ili vct edibnlt 
oluyor. Bilha11&, aeftauull· 
kat ve lalandart ovll ılbl 
tlrketlerin bu ıtbl ftlerJ 
yapmalıın akla ufmaz bir 
haldir. Belediye, bu ıirketle
re karıı daha fGmullG blr 
an6cadele açmalı, bunların 

ıayri meıru kazanç uıullerl• 
ne bir hatiane verilmelfdfr • 

vacın aleylıtnde olduiu 
Jcin mi yokta beni ıevmecltfl 
için mi? bana evlenmemizi 

lılere ıımdillk fena ıit· 
miyor ıözlle bakılıyordu. 

Tam lbu ıırnda Ruıya im· 
paratoru Pa vli Türklyeye 
cemile ve ilUfak olmak Gzere 
(!) (Cezairfıeba) [lJ idare• 
ıkaln ta,.1m1, ve karadan 

Muahedenin ıaydığı ada· 
lardakl kaleler ve lıtfbkim· 
lar yerli ahaliye teılim edf· 
leceku. Mamafih buraları 
harp nihayetinde tabliye 
edilmek tarUJe muvakkaten 
Ruı ve TGrk aıkeri tarafın· 
dan rııal altında tutulacaktı. ı Arna vutlufa bititlk olan 

-T epedelenllia• Franııslar· 
dan sabwtplli) (Prenze) 
(Baı•n) (VIQP) Poaeıin•) 
kalelerinia Ti,ld1ere ilbak 
edihnetlni teklif e&U. latan· 
h.I _ bu MmaMttan zl7ade
ıile mah•uz oldu. 

Hakii:atte fal' (Pavll) 
flerf9i için T&rk'tenfn bapna 
en b61nk ıaileyt hazırlıyor
clu : Buna anlayan roktu • 

(3) Cezalraeba tOccar ve 
ahalfıf kendilerine mahıuı 
(Ba1raJda) Karadenfzde u. 
caret ve aeyahat edecek
lerclL (4J Y ul Venedfk 
c6mburiyetfnden ltoamn ye

ni (Ram adalal' cumhuriyeti) 
namını alıyordu. 

(1214-1799) ~adeılola sekf· 
zincl g0n6 fıtanbuldaiJI iuı 
eJç49i (Vasili lama re} ile 

Türklerin bukaılar feda· 
klrhklanna mukabil ~ine 
cHuıuıl bir ce~f le ) olarak 
Tepedelenli Ali p&fAIUJ:\ Fı-
ranqzludap aJdaiı d6rt ~le 
TGrkiyeye dhak edtlılyordll. 
lıtanbul ıu ilhak maddelialn 
fhtf v~ f'ttfit CUIQ)eleri et· 
raflıca •W ..ı.•lllnit ol· 
saydı kendJ vGcutl~a afi· 
lanan -,eni ffret"gl çıbanmm 
ne afet old11funu anlamak
ta '6JIGll '9kmezck. Rualar 
(D&i kale11) TGrJdere veri· 
yorlardı. 

Türk m••hbuları ~lqü
ler. CeQ..ld .ı. ile Tepe
delenli Ali pa,...a Fnn-· 
larian &afl.Wi' •bık 
Venedlk cumhuriyetine alt 
d6rt kalenin idareli tanaaa 
datr on ifıı maddelik !ıtr 
mUkavele aktettiler: Yeni 
mukavele Cezalrfsebayı 
vücudu ortandan kalkan 
V enedik cumhurl7etlnden 
kuvvetli bir cumburiyet ha· 
line sokuyordu. Eski Yunan 
ve Moranm burnu dlb.lıade 

cumhuriyet ile idare edelMle· 
cek olan bu adaların abalfıi 
baıtanbaıa Rum idi. llk 
Mora iıyanı zamanında (Ce
zalrlseba) Venenlk fıtill
ıında ~ulundufu iÇln Ruı· 
lar Ye Moralıt&r t.UôJarclan 
tltlfa.de edememt;ier~I. (1214 
1799) aualaede811e dG8taao 
ve mAttefikane b11 m&DM 
dahi izale edfsrolarcJJı, 

Yapılan ......._.. Ce· 
sairlıeba) Mea •e Arnavut· 
luk HIMlleıhae. J'&km oldu• 
ğundan kendi iyan ve eara· 
fı larafuulaa idare ..ıllır. 
bir cilmJauriJet ıekline k o· 
nuldu. Oç aen'de bir verıl 
verecekti. (Korfo) (Kefa.lon· 
y4), (Z....ta). (A1amadra), 
(Anakf), (Pab.· ), (Çoka) ve 
aafr ma•ur Y~ •a.-ur bu· 
lunmı1an lrily.ükla k6çüklo 
adaların ldareleriae alt da· 
hil1 nizam, Tlrk Ye a
clevletJerl t,ara&aclan ta111lm 
04lt le.cektl. 2 

Size Gç ıual aorayım. 

Bir dllikld ca .. k&amda 
gördqipüz ıa.I elma11n 
1&hibi olmaiımı yoku onun 
haftanın flJ ve1a bu ılniD-

Hakikatte tle, Amant· 
lufun ltenanna yenf bir hırt• 
Uyan h61r6mett kuruyorlar· 
dı. Tepetfelenhnfn kan d6· 
kereh: zaptettifl Dart kale 
ahaliıt hıriltlyan ldt , Bu ae· 

lıeple bUralan TGrklyeye 
ilhak edilmekle beraber 1 ir 
Ttlrk ıtcltp bu kasahalarda 

(1) Cezalr aeba hakkında hu- · 
._ olwalr ••mat "nn•1• faklelf 
-~1W ÇeMiıl Mit fııüıJn 
d•IAlet ettfjl •lbf 7edf 4ldaıdır. Baa
,.rr. Yanan adal.rı dll 41111frdf. Kor
~ N-. A1....-e. ~ llefe
IQQ.a, Zanta. Çerlt• Jd ... Jdır. En 
blJlcl Kefaloa7adll' • Korfoa n 
('r.IOOO) nifaıa Keteı_,_,. ._) 

nlflla nrdı • ...,...,. ·~,000) 
dlr-..ı ~111111 n....,.datl &Alnı 
ı rufte ,..ı.r•r. Norttrc, Plıhn, 
LotadJjll, ,._U, Set .. ıeaı, Zlı:fntos, 
Kltra, ı.---a ~ka. O'. Şı ,adalar 
zllrrf ıeçttff here N111>oelonan ce-
11raHıj.U fr .... •r• ..-. (1214 
l799) Rıtıarla TQr~ıer aldılar. :Na-
poleonın plleslnlq Avrupıpadan lrılt
.. ..._. ,.. (1115) den flrf ıenı 
'°°'~ (.1•17-1233) la•fUılere Jleçtl. 
lnaullıer bll3 il' Yunan iıyaaluında 
btl ıdalardan Mralrhrrı yardım t:t
tn... En n "hayet (1863-Uat)tarflı tnde 
Dt.eU muaua•a lı:ararfle Yanan 
devletine intikal etmlttlr. Halihazır 
nlr.aan bllmfyoru. 

(21 Ceza rl sebaya dair (1214 
1799 tarfllll muıhedenln birine, 
lldacl audel....._ balr. 

W Keıf muııbedala ma.We O balı:. 
4 Kez,. ma.hedenfn madde 6 bak 

JeD •ıkınm fena bir ıe· 
iltltle latimar eden açak 1,_ 
sh biridir. 

teklif etmiyor • Ben ben imle 
evlenmek iltemiyen bu ada· 
mın •ıkına fnanayam mı? 

8,aoa akıl llreUrmWnlz 
e.rzı htlrmet ederim ..rdaı 
la anım. 

114e lireti btr .kaç .aat lU• 
melı mı tercih e4Ntlnlz. 

lzclivaç qlua ahlakı bi
le alma1a tabii bir ...Uce
lidır. 

Her seven ıevdffi ıeye 
ıeoetle, 1epetJa m~k olmak 
iıter. SizJ MvdJtinl tcldea 
eden •ençe bir ap•rtıman 
hadiye edın&s açaı,. teaedı
nl çıkarmaz mı? ciernıatı. 

Kalamıt 
Şakran Mlmtas 

Kalam11ta Şakran MGm· 
taz hanımefendiye 

Ham...ıe.dl. ) lbeyzaa çok zı,.de f&· 
•Qı el ... lkkat buldum. Bakınız .. lcl . 

e 6yle bulacakmııınız. 

Sıtclaı hannım efen(ft 
tf Stze ı6yleyeceflm teJI 
._.: ederim b6t6n dikkati· 
-...ı e dinleyiniz ve soracafım 
...... ~ ehemmiyetle cevap 
._ iz. Ben bu derdi kim· 

)e ... • e 
~'\~,.._ bunu annem 

bir kadınım. Eneli çok 
kOçük yaıımda evlendim, ko
cam bir 18ne sonra 61d4 ço-

k Hayabm bir 
cutum yo • 

k _.bl ebeveyninlin 
•enç ıs •• k 
yan~da geçiyor. Ve ço 
teçrilbem bir kadın oldu· 
ıum lpn tıpkı bil ıenç kıs 
k•dar af •• temls duyıu• 
larla senç hir aduı6 sevfJO
rum. Bu adam beni pek zl· 

sevl,meli takat bu aevıtle
rlni kanunu bir ıey yapma. 
all lmll,er. Mecburfyet atkı' 
dGf1DaDı ı-.. O biç bir ze• 
man te~dill bir kadınla 
evlen..- latemesmlt. onu 
bayatıaa rabtederek pek kı• 
sa bir zamanda onun nef,.. 
tini kuanmak demekmtı. 
Reca ederim bu dolnt mu• 
dur. S.vdqma a.tlaa tsdl• 

Sbi .... u,..ı 1ı111e1ıp 
wı •• ca ,.ır1.,....,,_ ~ 
tiltmzia afkma j9 .... JIDI& 

O adam .ızt ltlt .. ha:p\llla 
laafla,..cap pecu aeYiyor 
yabatta elsi eeYdlll halde 
lreachae bayat aruda11 , .. 
p&cak icatlar ilse lalrmet et
mlyorclırki bunun lkleiM fe· ..... 

insan be.endfll bir eı· 
yaya bir elmasa bile sa\'lip 
olmak üterken hiç aevdlfi 
bir kadını ortalarda bırakır. 
mı? Yokıa onu J•nına alıp 
reemf hayanna batlayıp 
iıerlren karfllJDda lftlbaıı
ım eder? 

Ş&kran hanım ... de ... 
1&n11nız MI' U lrendfnlsi 
dinle1inia. ~ e•a.-elde 
IDaan .. vclW adalldp bık 
larll'ma, SeYl&liab• I••---· ,... ... 
o,..~_, ... 

- ........... 1r la 

Sevlton ınıan!ar ftirlMrinr. 
ekmek ıu ıtbi elaem olmalı
dır. 

Zeyce bir yani erkefin 
efl olaa kadın ekmek maıu· 
ku bir pkerleme. 

Ekmeknz yaıanmaz. Şe
kerleme sarurt tlıttyaçların 
9*t defildtr. itte benim lfze 
•••111• hwd&r. 

SIRDAŞ 
· ....._ katdeıtme fıaldaya• 



Sahife 4 

Kayseri 
Türk ocağında 

Kayseri 28 (A.A.) - Bu· 
gün Türk ocağında belediye 
heye ti, mali müesseıat di· 
rektörleri, tüccarlar ve halk 
mümessillerinin İftirakile 

bir içtima yapılmıştır. İçti· 
mada Cumhuriyet merkez 
Bankasına hisse senetleri 
kaydina batlanmıı ve kaydi 
hususunda her sınıf halkın 

arzularını tı<.tmin için bir 
komite teıkil olunmuıtur. 

Komite faaliyete geçmiıtiir 

Vilayetlerde 
müntehibisani seçmesi 

Denizli, 28 (A,A) - Acı 
hayam kazasında da dün 
müntehibisani seçmesi bit· 
mittir. Bütün vilayetten 571 
ikinci müntehip çıkmııtır. 

1132415 erkek müntehip 
teıbit olunmuıtur. Buna na· 
zaran Denizli altı meb'uı 
çıkaracaktır, 

Silifkede 
elektirik 'tesisatı 

Silifke, 28 (A.A) • S ilif· 
keden geçen Göksu ırmağın· 
dan elektirik kudreti istih· 
salile şehrin tenviri, tazyıkla 
fiJtre edilmit su tevzii ve 
fazla kuvvetinde sanayide 
istimali için, lstanbul da· 
Cülfünunu müderrislerinden 

mühendia Burhanettin 
ve muavini Besalet Beyler· 

le Profeıpr M. Düsyo'nun 
Burada yapdıkları fenni 
tetk;kattan müsbet neticeler 
ahnmııtır. Bu eıebbbıün 
bir an evvel fiile çıkması 

için hususi idare ve bele· 
diye bütçelerine." mühim 
miktarda tahsisat 1'onulmuı· 

turr Yakında inıaata hat· 
lanacaktır. 

Alman-Avus
turya itilafı 

Moskova, 27 (A.A.)- Al
man-Avusturda itiiıifından 

ve Fransa i{e İngilterenin bu 
mes'elevi Cemiyeti Ak~ma 
ha vale etmek hususundaki 
kararından bahse.den lzves· 
ti ya gazetesi diyor ki: Bu 

'hareket Versay muzafferle-

rinin iki devlet münaseba· 
tına açıkça müdaheleıd ve 
hakimiyetlerinin doğrudan 

doğruya ya ihlalidir. 

İtilafın Almanya ve 
Avusturya tarafından yapı

lan taahhütlere mueayır 

olduğu hakkındaki iddia ise 

asılsızdır. Çünkü ne Versay 
muahedesi ne Trianon mu· 

ahedesi ve ne de 1922 ce· 
nevre protokolu bu gibi 

gümrük itiliıtnamelerb.ıin 

aktini 1J1enetmiyor. Fakat 
M. Briand her halde oldukça 
makbul delaile malik ola
cak ki İngiltere hariciye na

zır• bu !itilaf aleyhinde 
bulunmağa ikna etmiıtir. 

M. Brianıl birçok defa 
bu n~vi mahalli iti!afuame· 

!er lehinde bulunduğu halde 
Almaeya ·Avusturya itilafına 

protesto ediyor. Bundan an· 
J aıılıyorki M. Briand yalnız 

kendi ida resi altında akto· 
lunan mahalli itilafnamele-

Irmak -Ereğli 
hattı 

Çankm, 28 (A.A) - Ir· 
mak • Ereğli hattında bugün 
den · itibaren Çankından 
Ereğliye doğru ray ferıiya· 
tına baılanmııtır. Yirmi 
güne kadar Aysaı ay istas· 
yonuna varacaktır. 

Her tarafta kar 
yağıyor 

Denizli, 29 (A.A.) - Bu 
gebe hava birdenbire soiu· 
muı ve dağlara kar, ovalara 
da ytlğmur düımüıtür: Yağ· 
mura ihtiyaç olduğundan ya 
ğııtan çiftçi sevinmiıfir. 

Mugla: 28 (A.A.) - İki 
gündür yağan yağmur gece 
kara dönmüs ve Muglaya 
civar dağlar karla görülmüı
tür. Kar serpinti halinde 
Muglaya da düımüıtür. Ha· 
va 11ofuktur. 

Edirne, 28 (A.A) - Kar 
devam ediyor. 15 santimi 
geçmiıtir. Soğuklar tiddetle 
hilkiim sürmektedir. 

Mugla, 28 (A.A) - Ôğle 
zamanı tekrar kar yağmağa 
baılamıt ve iki saat kadar 
devam etmittir. Kar durduk
tan biraz sonra etimiıttr. 
Hava ıoğuktur. 

Yağmur tütünler için nafi 
ise de soğuk meyva ağaçla
rına dokunmuıtur. 

Ankarat 28 (A. A) -
Bugün yağmur yağmı§ ak
ıama doğru kar düımeğe 
baılamııtır. 

SiJifke iki meb'us 
çıkaracakbr 

Stlifke, 27 (A.A) - Vi
layet müntehibisani intiha· 
batı neticefenmittir. Her ta· 
rafta Cümhuriyet Halk fır-
kası namzetleri ittifakla 
seçilmiftir. Tesbit edilen nü· 
fusa nazaran vilayetten iki 
meb'us çıkaçaktır. 

Davet 
lstanbul Futbol Heyetin· 

den: 
29 Mart 931 pazar günü 

aıağıda esamisi yazılı spot· 
cuların levazımlarile beraber 
saat 16 da Taksinı stadyo· 
munda hazır bulunmaları: 

Fenerbahçeden: Zekit 
Fikret, Muzaffer, Reıat, Ga
lalasa raydan: BurhRn, Mi
lat, Rebii, Mehmet Salim, 
Celal,Vefadan: Saim, Hüsa
mettin, Beıiktaıtan: Hüsnü, 
Halis, İstanbulspordan: Ha· 
san Beyler. 

Tabancayla intihar 
etmek istemiş 

Dün ıehzade batında 

Millet apartumanında oturan 
Celal isminde biri irıtibar 

kastile Tabanca ile kendini 
yaralamııtır • 

Sadettin efendinin 
marifeti 

Kumkapı Nııancasında 

oturan Safiye H. evine gi
derken zevci Sadettin ef. 
kendisine bir el silah ata• 
rak kaçmııtır. Polis Sadet
tin efendiyi aramaktadır. 

rftayanı kabul görüyor. 
İngiliz·Fransız proteste• 

su Avrupa Birliği müteıeb

bislerinin mahalli itilafna· 
meleri ne suretle !telakkı et
tiklerinin en bariz bir delil· 
dit. 

YAR.iN 

Iranın yeni sefiri 
(biriuci aahifeden derJam) 

hakkak olarak takdir buyur· 
dukları veçhile iki memle
ketin yükselmesinin kendi 
refahlarına mütevakkıf ol· 
du ğuna kani buluna n İran 
hükumeti ve milleti iki mil- ~ 
let birle§tiren dostluk bağla
rının sıkılaımasına müessir 
bir surette yarciım için her 
zaman Türkiye ile kuvvetli 
bir tesanüt hissinin asarını 
ibraz etmişler ve aynı za· 
manda iki memleketi yek· 
diğerine bağlıyan iktisadi 
münarebetlerin tesb ve tak
viyesi ıuretile mütekabil 
menfaatlerini temine her za· 
ı an çalıımakta bulunmuı· 
lardır. 

Zatıdevletlerine a rziJe 
ıeref yap olduğum veçhile 
bütün mesaimi memleketle· 
rimizin arasındaki dostluk 
ve iyi anlaıma münaıebet· 

)erinin inkiıafına sarfa mun· 
hasır olan ve mufahham 
hükümdarım tarafından te
nezzülen ifa buyuru1an tali· 
mat yüksek vazifemin ifa ~ı 

için bir esas teşkil edecek· 
tir. 

Evvelce bn güzel mem-
lekette hoı ve uzun zaman· 
lar geçirmiş olduğumdan 
ve Türkiye ile lran arasında 
iyi ahenk bağlarının gittikçe 
mükemmelleştiğini görerek 
en ıedit arzum bulundu-
ğundan bana tevcih olunan 
yüksek vazifeyi muvaffakl· 
yetle ifa eyliyebilmekle pek 
müftehir ve son derece 
mes'ut olacağım. Vazifemin 
ifasında gerek Zatidevlet· 
lerinin hayırhahane muza
heretlerine gerek Cümhuri· 

yt> hükumetinin muavenetine 
ıstinat edeceğimden ümitvarım. 

Reiıicumhur Hazretleri' 

nin cevaben irat buyurduk
ları nutuk berveçhiatidir. 

Büyük elçi hazretleri. 
İran Şehintahı Alahaz· 

reti humayunun Zati ali
lerini nezdlme büyük elçi 
tayin buyurduklarını bildi
ren mektubu memnuniyetle 
aldım. Selefiniz Eşref Mirza 
Mehmet Ali han Furugi 
Hazretlerinin vedanameleri· 
ni de alıyorum. A1ahazreti 
humayunun hakkımızdaki 

duygularından ve Türk mil· 
leline kartı olan iyi temen 
nilerinden mutahassıs oldum. 

Zatı humayunları hak
kında ayni temennileri bes
lemekteyim, iki memleketin 
arasında dostluk bağlarının 
gittikçe kuvvetlenmesini ben 
de hakiki ve samimi olarak 
arzu etmekteyim. Cümhu· 
riyet hükumetinin de iki 
memleket arasındaki iktisa· 
di münasabatın ve karıılıklı 
menfaatlerin ve dostluk bağ 
larının kuvvetlenmesini ha· 
kiki bir surette arzu ettiğine 
ve meıailerini bu gayeye 
tevcih eylediğine itimat bu· 
yurabilirainiz. 

Uzun müddet Türkiyede 
ikamet ederek Türk mille
tinin İran milletine karıı 
olan temayül ve muhabbe· 
tini yakından mütahede ve 
takdir buyurmut olan zatı 
alilerinin bu yüksek vazife
ye tayinlerinden dolayı de 
ayrıca memnunum. İki millet 
ara&ındaki dostluk rabıtala
rının daha ziyade inkitafına 
matuf olacak mesainizde 
muvaffak olmanızı temenni 
ec?erim. Bu hususta gerek 
benim gerek Cümhuriyet 
hükumetinin muzaheret ve 
muavenetinden emin ola bi· 
lirsiniz büyük elçi Hazret• 
leri.,. 

~ 

Açıkgözler il 
Poliş takibat yapıyor 1.-------

Bazı kurnazlar, Ticaret Esham 

BORSA 

Odası hesabına bir çok iş Dnnkası 8,48 Terkos 29,-
Anadolu 17,30 Çimento Ar. 18,50 

müesseseleri dolandırmakla- Reji 10,50 Ünyon 25,50 
dırlar. Bu sahtekarlar, do- Şir. hıı yrlye 16,30 Şark de}'· 2,15 

1 Tramvav 55, - Balya 4,90 
landlrdıkJarı müessese ere J 3 25 Umumi sigo. 10,- Şark m. ecza , 
birer de sahte makbuz bı- Bomonti 35,- Telefon 21,-

rakmaktadırlar. Çek fiatları 
Son günlerdeki ıikayetler 

üzerine polis tahkikata baı· 
lanmııtır. Yapılan tahkikat 
neticeıinde bu kabil dolan· 
dırıcılıkların üç dört ki· 
tiden mürekkep bir şe· 

beke tarafından yapıldığı 
anlaıılmııtır. Bu sahtekar· 
lar heyeti azasının bir iki 
güne kadar ele geçeceği 
tahmin edilmektedir. 

Şimdiye kadar bu usul
le dolandırılan müesieselerin 
adedi pek çoktur. Bunu 
nazarı dikkate alan ticaret 
Odası, keyfiyeti tacirlere 
bildirmit ve müteyakkız bu· 
lunmalarını tavsiye etmittir. 

Kavga başlanğıcı 
Dün Sirkecide hahal 

ve arabacılar arasında ufak 
bir kavga olurken zabıta 
yetiıerek önünü almııtır. 

Ardaşın annesi aklını 
mı kaybetti 

Geçen gün Gülhane Par· 
kı öu ünde 8 yaılarında ga
zete müvezzii Ardaıın Tram 
vay altında kalarak feci su-
rette öldüğünü yazmııtık. 
Bu hadisenin tahkikatına 

müddeiumumi vuavinlerin· 
den Niyazı B. memur edil-
mittir. 

Ardaıın annesinin aklını 
kaybettiii söyleniyor. 

Londra 1030,- Pra: 15,90 
Nüyork 0,47,23,- Viyana 3,35,-
Parfs 12,05,- Madrit 4,48,50 
Mllano 9,01,- Berlin 1,98,-
Brüksel 3,38,- Varşova 4,2.ı 

Atına 36,40 Peşte 2,69,75 
Clnevre 2,45,12,50 Bükreş 79,30 
Sof ya 65,- Belgrat 26,85 
Amr.t. 1,17,62,50 Moskova 1088 

Nukut 
kuruş -t lsterlin 1032,-

1 dolar 212,25 
20 f. frsz. 
20 liret 
20 f. Belç. 
20 drahmi 
20 f. lsylç. 
20 leva 

168,-
224,-
119,-
55,50 

825,-
31,-

1 flor in 85,-
20 kur.(çek) 127,-

kuru ş 

l şilin Av. 31,-
1 Pezeta 23,-
1 mark 51,-
1 zloti 24,-
1 pengo 37,-
20 ley 25,25 
20 dinar 76,-
l çernoveç 
1 Altın 915,
l Mecidiye 52,-
1 Banknot 260,-.iDii ................. . 

· sElANİK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunanistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

29 

Bir suiistimal 
- --~~-

Alaettin Bey on bin lirayı bar
larda yemiş bitirmiş 

İzmir, (Hususi) - Bayın· 
dır muhasebei hususiye me· 
muru A laeddin beyin tagay· 
yüp etmiı ve muhasebei 
hususiye tahsildarlarından 

Murat, Nurit Recep ve Tevfik 
beylerin tevkif edilmitlerdi. 

Alaettin bey henüz bu
lunamamııtır. Zabıta müte
madiyen taharriyat ve taki
bat yapmaktadır. Gitmesi 
ihtimal~ dahilinde · bulunan 
her yere: malumat verilmiş 
ve tevkifi hildirilmiştir.g 

Alaettin beyin ve hsmen 
de arkadaılarının muhase· 
bei hususiye parasından 

zimmetlerine geçirdikleri 
paranın miktarı on b in lira 
raddeıindedir. Hesabat he-

nüz layıkile tetkik ve tayin 
edilmemi§ tir." T etkikı tuı ta· 
miki takdirinde bu rakkam
ların daha yükseleceği tah
min olunmaktadır. 

Zimmete para geçirmek 
hadisesi 1927 senesinde baş· 
lamı§ ve şimdiye kadar ma
hallindeki rüesayı mülkiye 

ve alakadarların biç te nazarı 

dikka itine ça rpmadan böyle
ce devam edip gelmiıtir. 

Alaeddin bey bu müddel 

sali memurların vaziyeti 
ile kabili~ kıyas olmayaca}; 
ıekilde zevku sefa ediy ırı 
fazla sarfiyat yapıyor,kuınar 
oynıyormuı .• Ailevi sarfİ• 
yatı da çok yüksekmiı .. Bii· 
tün bunlardan batka, Ate: 
ettin bey hususi bir otomo
bile de malikmiı • 

İşin teessüre şayan ciheti 
yukarıda da işaret edildiği 
veçhile, bu gayritabii ahvıı: 
lin senelerdenberi devam et· 
mesi ve mahalli mamuriıtl 
mülkiyenin bu hususa dikkat 
etMemesidir 

Ünyede iki kadın bit 
kadını yaraladı 
Ünyenin Örmeli köyiiııde 

iki kadın bir tarla mes' ele
sinden diğer bir kadını ballı 
ile kafasmdan ağır surette 
yaralamıılar ve mecruh iki 
gün sonra vefat etmiıtir• 

Katiller derdest edilmiıler· 

dir. 

• Çukur köyünde F ehıtı1 

ağa aynı köyden Ahmedill 
kaburgasını kama iJe parça' 
lamıı, zavallının fery&' 
dana zabıta tarafından yetr 
şilerek carih yakalanrnJI 
ve adliyeye teslim ohııt' 

zarfında; ke ndi sınıfı ve em- muştur. .J 
~~~--~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~-!'" 

ı>Nazal'ı Dikkate 
Gerek lstanbul ve gerek taşrada gazete· 

Ieri bulamadığınız takdirde 
YegAna mur.:ı caat .mahalli 

--e ..., ---- oga.z:-
umum bayilik merkezi 

~~d~iEO~ç ~ ~n, Bayi: 

Bank F ranko Aziyati~ 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 ~ank 
Merkezi lqaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak t~ a. 3 

1 
Şubeleri: Istanbul, Galat a , Voyvoda Caddesi 1 o.1°"' 

Telgraf adresi : Frasiab ırık 
Telefon: Beyoğlu 1421-2· ~ 16 Posta kotusu: Galata No . .:ı 

«Harbin 

«Mukden 

= Bilcümle Banka Muamelatı =::. 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf_ 

sandığı-M skCtkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım s1t1i 
mı Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Ad 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans.

1
lt 

elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahV1 

muhafazası vesaire. 

1 Doyçe Oriant Bank 
Deutshce O rietn Bank 

İstanbul şubesinin müceddeden küıat oitına 1 

dairesinde bodrum katına mükemmel ..,e 
müzeyyen kas~lar vazolunmuıtur. F ı..tlar 

ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karııaındaki bankaya müracaatları lazımd:.;.ır,.. . ... ,.... a. ..... lllİl ..... llİllll .. ~ .............. ... 
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Hatıratını yazan: Naci /SMAIL Almanya-Avusturya 
Gümrük itilafı işi günün en ha

raretJi mevzuu halindedir 

Sahife 5 

~ _ _._I. -..,..--H_l~K A=--A _Y E _ _ı_I ~ 
Şimal katarı 

Tercüme eden: S. D. 
"Rue de la patka,, in en 

büyük kuyumcularınclan biri 
olan "Jaqıea Le Granı:ve 
"W ~ " agonliti,, ye yerleıerek 
trenin kalkmaaını bekliyor· 

an, bildifiniz gibi kuyumcı, 
niçin, onu ismini verdiğini ken 

dide bilmiyordu. Fakat b6yle 
ka..,ılıklı hüvi~etlerini ıak· 
layııları pek hoıuna gi· 
diyordu. 

h O, kimdi, Hanği ses, hangi nef esdiki, 
h 0Yat• atacının meyvesinden yiyen, Ce
;,nnemin geçilmez alevlerini boğan 
l G.rk pehlivanının düğün ayninde bu-
ıınmasın, ona gönlün un hediyesi, 1i ver- I 

Londra, 27 ( A.A. ) -
Avam kamarasında Alman 
ya • Avuıturya gümrük iti· 
lafı hakkında cereyan eden 
miizakerat eınaıında liberal• 
lerden M. Meclean, liberal· 
lerln - mevcut gümrük ma· 
nialarından birinin lolıun 
yıkılması gibi bir neticeyi 
müsait bir ~surette kartıla, 

mağa mütemayil olmakla 
beraber hariciye nazuının 

mevzuu bahis gümrük iti· 
lafı hakkında cemiyeti ak· 
vaııtaıile doıtane müzake· 
rat icraıı hakkındaki tek· 
lifini tasvip etmekte olduk· 

un ıöylediklerinin daha ller· 
sine gitmekten f mtina etmf ı· 
tir. 

du •. 
Nerede iıe Nıı'in karan· 

lık garını arkada bırl\karak 
iyi bir uyku ile geçecek olan 
bir geceden ıonra ıabah er 
k enden ıevgili karısına J,a. 
vupcaktı. 

Hatta Marailyadan sonra 
hiddetini büıb6tün unut· 
muıtu, ve Liyona gelmeden 
eyvel güzel kumarbazına 
ıampaoya ikram etti. B\1-
Uln vaıon ıOkQn içinde 
idi. Yalnız ikiıi beı nu· 
maralı yapılı duran yatafı· 
nıa iıtilnde oturuyorlardı. 

Le Grange memnuniyetle 
a.ıabij bir hareketle J ıalla
nan podöıuet ıiyah iakar· 
pinler içindeki mini mini 
ayaklara, ince ve narJn ha· 
caklara bakıyordu. 

rrıelfinler 
-36-

ilk Zaloğlu Rüıtemin bu 
)1 •enelint için yapılan a· 

tıfntn Tanrı da "Tanrı mi· 
•ar· J\ •ti,, olarap gelmiıti· 
endı mabedinin ıonıuzlu· 

runa ser çeken ıehlevend 
~ençle, döı t dünya güzeli 
ız omuzlarına almıı, ak 

•akallı dinç büyüp babayı 
feh· b ır, ıakrak rarkılarla ayin 
d~balığı mihrabına yerlet· 
•tmiılerdi. 

Tanri, bu günü görmek 
için kendisi yaratmııta. 
Kendt.i gibi dafları yerin· 
den oynatan, bir naraıile 
Yeri gövü ınleten, bir ha· 
Pııla canlı ıeylerin h ayat• 
farını keacm bir of )unu göre· 
memiıti. Fakat, bu oğlu· 
nun torununu görmek na· 
•ip olmuıtu. 

Buna, adile, ıanile Zal· 
•:>ğfu Rüstem derlerdi! 

O, ne Ak han, ne Kara 
han, ne Sarı han ve ne de 
Kızıl han neslinden idi. Ne 
de bu dört Tilrk neslinin 
fıimlerini taııyan Karade· 
niz, Sarı deniz, Kızıl deniz 
veAk deniz sahillerinin 

•onraki çocğuidi. O, Türk 
1'anrHının neslindendi' Ak 
denizde ilk neı' e ile sesini 

ftftmiıti. Sinirleri kızıldenizde 
terai 1 h 0 n eımiıti. Sarıdenizde 
[)aya tın felıefeıini öğrenirken 
-~vlerin zulmüne oğramıı, 
'trlilurartan hayır gelir, kendi 

Jetinden olmıyan bir iu· 
'-ndan ı l1tadik ge mez,, fikı ini 
k ettiren Bozkurdun ıef· 

lltine ·ı 1 l naı o muıtu. Za loi· 
u Rüıt l'a em adsızdı. Bir yüzu 
lla tı7ıının hükümran oldu· 
fdı a tın devrinin ıon çocufu 
ı,1;t kendi eılerl gibi aeılni 
k.ıılfi, nefesini aldıfı, kah· 
tıfu~•ını t~pladıfı ıehrin 
'rı arı haricinde talilni 
h, )acaktı. Türk milleti, ci· 

lld 1
11

1'
1 

enıir kuıaklı pehlivan· 
~·llıdtl ~ayaklarında demir 

Fransada 
~ad~n amelesinin 

metalibi 
Parı ~,1 ı, 27 (A.A)- M. Le· 
' ..... 1 ''tal a mıntakaıı madden 
eleıi huı murahhaıılarını ka· 

ed k ta
111 

ere kendilerine pat· 
arın h"k l\ı "'- u ilmetin tava11u· 

"ıerı ~t1L ne ücretlerin tenkisi 
qfru 

~el geri almafa ve ev· 
Ce b 

~lltt ildirilen tenkisat 
M arla "ilt rında bir miktar ten 
~tattı )apınağa muvafakat 
ltt, ~ olduklarını bildirmir 

~tek1c:"•hhaıılar, Baıve\ile 
~lro 

1 
r etmiıler, ancak 

Fed,lt~ arın razı oldukları 
'-''le~ tlıldarı kafi bulma· 
~ I> olduklarını söyleye· 
ta "lro 1 l .. ~ı ) 11 ar murahhaıla· 
"l enıd ~1 • t_ ~al' en davet etmesini 
~· ~. ~en rica etmitlf'r• 

h\ıl ••al, bu ricayı 
etnıııur. 

çarık, ellerinde demir asa, 
üıtlerinde sihirli aba adsız· 
lardan çıkarıyordu. 

Türk Tanrısı, d6nyaya 
hükmeden ıesi bunlara ver· 
mitti. Sönmeyen ate§ide bun· 
ların yüreklerine gömmüıtO. 

O, kimdi, hangi ıeı, han· 
ği nefeıdiki; hayat ağacı· 
nın mayvesinden yiyen, ce-

hennemin alevlerini boğan 
Zaloğlu Rüstemin düğün 
ayininde bulunmasın, ona 
gönlünün hediyesini ver-

mesin? 
Bu canlı mevcut, ne 

yerde, ne gökt~ ve ne de 
denizde vardı. Ne insan, oe 
cin ve ne de alev olabilrdi. 

Mabedin ak sakallı ki· 
hini Tanrı, dağları ft,ha 
kaldıran bir ıeıle emretti: 

- lırafil, bu iÜn "ıu· 
r,, u çalmak için ıeni gönlü-
me yerleıtirmiıtim. Sana, 
cıanımdan can, kanımdan 
kan, sesimden ıeı, gönlüm· 
den gönül ve aklımdan· 
akıl veriyorum. 
Varol j 

Zaloğlu Rüstem ıerefl· 
ne yaratılan ey İsrafil, suru· 
nu çal! 

Turan ufukları K , ara· 
d~~iz gibi dalgalı, sarı deniz 
gıbı sesAiz kızıl denjz gibi 
coıkun, Akdeniz gibi bay· 
gan musikinin nameleri için· 
de bu gece terefine bir •bez· 
micem,, ayinine baılaıın
lar. 

Şairleri, içleıini ıöyluln. 

Sazendeleri, aııklarını açHn, 
eski ıaraplar içilsin. 

Ey larafil, bu gece ıere· 
f ine surunun afzmı, kapa 
emrim böyle. 

Azrail, demir kafese ko
yulıun ! 

Bu gece, d\lnyadan ne 
bir ses, ne bir nefeı ekıilme· 
sin! 

Tanrının emriydi. larafil 

su rnnu çaldı. 
(Devamı var) 

Fransız 
A 

Ayanın da 
Pariı, 27 ( A. A) - Ayan 

meclisi, meıai, maarif, te· 
kaüt ve ticaret bütçelerini 
kabul etmittir. Butçenin he· 
yeti umumiyesi hakkındaki 
tetkikat 29 Martta bitecek 
ve bütçe 31 Martta kat'i 
•urette reye vazedilecektir. 
İspanyol parasının is

tikrarı meselesi 
MadrJt, 27 ( A.A) - Bir 

kararname, Peçeta'mn iıtik· 
rarını temin maksadile dev· 
Jetin teminatı albnda tıpan· 
ya bankaııntn 60 milyon 
dolar mlktannda bf r kredi 
açmasına mezuniyet ver-
mektedir. 

lngiliz maliyesi 
Londra, 28 ( A. A. ) 

Dofru malQmat alan ma· 
hafilde beyan edlldlff P.e gö· 
re, Marbn 11 inci gilnü nl· 
hayet bıılacak olan mali 
senedin asgari beıapla 25 
milyon lngllfz lirası madde· 
ıinde bir açık göaterilmeıi 
muhtemeldir. 

larını bevan etmittir. 
Amele fırkasının sol ce· 

nahına mensup mebt ılardan 
M. Viıo, ııulh muahedena· 
melinin Almanya ile Avuı· 

turya'yı yekdiğerinden ayrı 

tutmağa matuf olan madde· 
tenkit etmiı ve bu maddey: 
" gayrı makul,, diye tavsıf 

eylemlıtir. 

~u"htelif suallere cevap 
veren hariciye müsteşarı 

M. Dalton, hariciye nazırı· 
nın Avrupadaki hudut man
ialarını tahfif ve tahdidini 
istihdaf eden teıvikkar her 
h~ngi bir tedbirin yanhı 
bır anlaıma yüzünden veya 
bu tedbirin hatalı bir suret· 
te telakki ve tefsiri dolayı· 
sile akamete uiramamasını 
tiddetle arzu etmekte ol· 
dugunu ıöylemlt ve demlı· 
t r ki: 

Bu kabi!eden müıkOI me
seleler Cemiyeti akvamın ıa· 
mimi muhiti dahilinde mü· 
nakaıa ve müzakere edilme· 
ildir. 

Avuıturya·Almanya iU· 
lafının gerek ıiyaıt ve gerek 
ticari muahedelerln tahmil 
edilmekte oldufu taahhü
data ne derecede ve ne gibi 
hukuki esbap ve avamilden 
dolayı mugayir oldufunu 
tetkjk ve tayini için bu me· 
ıelenin CemlJetl akvama 
havalesi teklif edilmiılir. 

HükQmet, projenin ehem· 
miyet ve ıümulünün dikkat 
ve ihtimamla bitaraf ane bir 
surette tetkik etmt>k arzu· 
ıundadır. HükQmetin, güm· 
rük manialarının tahfifl 
fikrine kartı teveccühkir 
olduğunda kat'iyyen ıiiplıe 
edilemez. Lakin, fngiltere'· 
nin ticareti yoluna daha 
büyük manialar çıkarabile· 
cek herhangi bfı ftilifna· 
menin mütalea ve tetkiki 
lüzumu da bedihidir. 

M. Lloyd Georgo, bati· 
bin ıözünü keserek cemi· 
yeti akvam mecliılnin yalnız 
her hangi bf r muahedena· 
menin maddeleri hakkında 
kanuni tefsirde bulunmakla 
mı lktlf a edeceflnl yoksa 
bu muabedenamenln natık 
oldufu taahhildatın nfa~t 

dahilinde geTtetilmeıinl ,a· 
yanı arzu oldufu meae· 
)esini de tetkik etmeıi· 

nin zaruri olup olmadığını 

aormuıtur. 
M. Dalton, M. Henderıon· 

Paris, 27 ( A.A) - Me· 
buıan mecliıi gümrük encü· 
meni divanı, encümen tara· 
fından kabul edilmit olan 
ve Almanya-Avusturya gilm· 
rük itilafının akdine hük<i· 
metin oiddetle muhalefet et· 
mesi talebini mutazammın 
bulunan karar ıuretlni M. 
Laval'e tevdi etmiştir. 

Par is, 27 ( A.A) - Ayan 
meclisi gümrü encümeni bir 
takrir kabul etmittir. Encü· 
men bu takrirlerinde Al· 
manya· Avuıturya ıümrük 
itilafını f ranıa'nın bu iki 
memleketle olan ticari mü· 
naaebatını vahim bir surette 
ihlal eder nıahiyette telakki 
etmekte ve hükCimetten 
f ranıanın muahedelerin ken· 
disine temin eylf!rniı olduğu 
hukukuna doğrudan doiru· 
ya veya dolayııile halel gel· 
memek için hemen fcapeden 
müzakerelere gfriımeıinl ve 
laz~m gelen tedbir'erin alın· 

masını talep eyiemtıtir. 
Paris, 27 (A.A.) - Al· 

manya Avusturya itilafı 
hakkında tiddetli mütalea 
ve tefsirlerde bulunan bir· 
çok gezeteler, bu itilaf me· 
selesinden Cemiyeti akvamı 
haberdar etmekılzin mezkQr 
cemiyetin önilmüzdeki Ma· 
yııtan içtima devreıtnin 

ve bu suretle f az!a 8eç 
kalınılmasından korkmakta
dırlıır. 

Le Juornal gazetesi Dafi 
~erald gazetesinde . Deyda 
o an ıulhcuyane akı6llimel· 
leri ve M. Edouard Herrio· 
tun_ •franaa gafil avlanma· 
maudır,, ıözlerini ehemmi· 
yelle kaydettiktt-n ıonra dl· 
;_or ki : "lıleri iki ay mual
ak bir halde bırakmak gafil 

ayJanmak, aldanmak demek· 
tir.,. 

Parla, 27 (A.A.) - M. 
Henderıon, M. Briand ve 
Dum- j ont, ngllfz • Fransız 
ltalya ltillfının bazı tefer· 
ferruatı hakkında görilfm6t
le~dir. Almanya - Avulturya 
gumr(ik iti)lfı hakkında in· 
giliz gazetelerine beyanatta 
buluna M. Henderıon, Al· 
manya ve Avusturya hü· 
metlerinin aralarında ak· 
tetmit oldukları fU)ifname· 
yi Cemiyeti akvama tevdi· 
den i •tinklf etmekte olduk· 
lanoa ihtimal vermemekte 
oldufu K6ylenmiıtlr. 

M. Henderaon, deniz ili· 
lifandan da bahaetmit .,.. 
mevcut bazı müık611er de 
izale edildikten ıonra itillfın 

önümüzdeki pazartesi ıünü 
Londrada lmzalanaa:afını be· 
yan etmlttir. 

iti pek~ iyi <ılmuıtu, ru· 
lette neıt var neıt yoksa 
kaybedip beı paraaız kalan 
İtalyan kadınının miicev· 
herlerini acele ile satmaıına 
tam vaktinde yetitmiftl. 
Mücevherleri yok bahasına 
satın almııtı. ıüpheılzki 
"Niı,, ve "Monte Carlo,, da 
karlı iıler yapılabiliyordu. 

Şimdi divardakl filede, kro
kadil çantanın içinde o fev· 
kalade pırlantalar duruyor
du. 

Tren hareket eder etmez 
"James Legrange,, yatalı 

yapılıncaya kadar bir ılga· 
ret içmek iüin koridora çık· 
dı. Tam bir aralık ta iki ka· 
pı ötedepi kompartımana ıl· 

yahlt bir kvdın girdi. Yüzün· 
deki yarım peçeye ragmen 
"Jameı,, onu Hotel Rulhdaki 

İtalyvn kadını olduiunu he
men Tanıdı. 

Demek kadının aklı ba· 
ııua gelm·ı, pırlantalarının 
parasını da kumanda yeme· 
den Nisden çıkıp gidiyordu. 

"Jamea Le Gradge.. bir 
müddet kor!dorda kaldı, ve 
btr çeyrek saat ıonda genç 
kadın kompartımanından 
çıktL 

LeGranfi 86rilace tanıdı, 
ı a gözlerine kadar k1Z&rdı .-e 
on« dofru ilerledi, kadının 
kendisini tanıdıfı için Le .. 
ranie çok memnun olmuflu. 

Le Granfa ıtmdl Parlse 
gittlfinl ancak oradan Ro
maya gidebilecek. ParaJI 
bulabfleceflnl ı6ylecU. •Can· 
neı,, ilk evleri görilldQ6 
z,ıman sohbetleri epeyce 
ilerlemit ve lıtaıyona gelir· 
ken de sözleri m\lcevherlere 
intikal etmlttl. Kadın ona 
kim oldufunu ıöylemlyordu. 
Nil de bunu ıaklamaıı bir 
dereceye kadar anlnıılsa 
bile hail böyle ıaklanmaıı· 
na bir mana veremiyordu • 

Marıilyaya gelmeden ev· 
vel bu halden biraz mui· 

ber olan Le Grange •Madamı 
dedi müıaade edlnizde ılze 
ismimi •öyllyeyim: Marine-

"Maçon,, na vasıl olma· 
dan 5 numaranın kapm ka· 
pandı ve Parile kadar 7 nu· 
maranın lambası yandı, 

çOnkü orada söndürecek 
kimse yoktu. 

Pariıe gelince Le Grange 
meçul nevgf Uıfnln tren· 
den indiğini ve çantalarını 

taııyan hamalların arkaaın· 

dan uzaklaıtıiını gördü gü· 
lümaeyerek, kendi de hazır· 
lanmak için kompartımana 
airdi, filedeki mücevherler 
ortadan kaybolmuıtu. 

Ortada yapılacak bir ıey 
yoktu. Geceki maceraıını 
ıöyle meden iti meydnna 
çıkarmıyacaklardı Bir oto
mobile atlayarak yazıhane· 
ıine gitti. 

Ştmdi~e kadar adamları 
onu bu kadar hiddetli ve 
askın suratla görmemiılerdl. 
Ôyleya Bir kaç dakika 
uıak 8elip ona birin in ken· 
diıfle g6rOımek istediğini 

ılSyleyene kadar odasında 

kapalı kaldı • yeniden dol· 
rulurken dııarıda •onun ,.. 
afnf duydu. "Ben M6ıy6 Le· 
Granfe,,ı gormek iatfyörum. 
Kendisi en b6yilk kuyumcu 
lmif, belki mQcevherlme iyi 

bir fiyat verir. ,, 
(Legrangı\ yavaıca kapı 

JI açdı, gülerek onun yüzü· 
ne bakdı, k\lçük çanta ile 
milcevherler büyf\k bir ıaı· 
kanlıkda olan kadının elin• 
den düıtü, agzından • Ma· 
rincan ilminden baıka b
ir teY çıkmadı ,, ve birden 
bire gerJ çekilerek dıpn 
çıktı, aokaf a fırladı. 

Le Grange gülerek yere 
dökülmüı olan mücevherle 
re f ylldi. Marlneder' lıml 
onun imdadına yetiımiıti. 

Muharriri: 
H. BONSACK 

s 

Şarlo'ya nışan i Tütün dökünffl.. 
Pari•, 27 (A.A.)-Harlcl· I Ü ·1ı 

ye nezareti kltibl umumlai M. S l TtıCatı 
berthelot, Charlle Chaplin'e lıtanbul, 28 (A. A) _ 
Lejyon don&r nııanını teydi ihracat offJainden tebUi e-
etmlıtlr. dilmittlr: 

Dreyfus meselesı· Hamburg'ta btr mae .... 
• ae TOrk tOUln d&kOntOı1ün 

Pıyese taliptir. Alman limanlarına 

Pariı, 27 (A.A.) - Tem· kGUlyetlJ miktarda UlUln 
ılllnden vaz geçilmlt ve bu dökilntüıil ithal edilmekte· 

Mebuıan mecliıl gümrük· 
ler en " cumenl btr kara ıuretl 

yOzden parlamentoda iıtl· dir. Verilecek ffat, malın 
zahlar yapılmıı olan Dreyfuı miktara ile tiltün döküntü-
meaeleıl pi yeıl don Cl~•m ::~~~I nikotin miktarına kabul etmiıtir. Bu karar ıu· 

retinde h6k6metteo Alman• 
ya·A YUıturya ıGmrik proto-

kolunun akdine ıtddetle mu· 
balefet etmeıl talep edilmek· 
tedlr. 

yeniden temall edilaıe# 
baılanmııtır. Daha -:>JUDUD 

bidayetinde tiyatroda afllJAfl 
döktilrüci bombalar ablmıı 
ve tiyatro heman boıalmıı· 
tır. Tevklfat yoktur. 

t 

Elinde tiltün dökGntüıü 
bulunan tacirlerimizi 
•:mat almak ve tekU~te ı:::: 
1 amak üzere •4 "'---"!. V k f H ,......... •· a:A- an,, da ihracat offiaine 

w-acaat edebilirler. 
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Ekmek ve gevreklerini beynelmi\e\ son etibba kongresinin 
diyabet;k olanlara gıda olar -k kabul ettiği formm üzerina 

istihzal edilmiştir 

HASANE CZA DEPOSU Te1.207lllstanbul ve Ankllra büyük bakkaliye mağaz'llarında,lzmir'de: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu,Samsun:Kamer eczanesi,Adana Yıldız bakkaliyesi 

Oksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 
Danslı Çay 
Hukuk talebe cemiyetin· 

den: İki müderrisimizin refi
kalarınm vefatıle hukuk 
ailesinin duyduğu teessirden 
dolayı teahhureden ve geçen 
seneki mezünlarımız ıerefi
ne Cemiyetimiz tarafından 

verilecek olan danslı çay 
30 Mart pazartesi günü sa
at 15,30da Maksim salonla
rında verilecektir Berayı ma· 
lumat muhterem davetlile· 

Fatih sulh hukukhakim-
liğinden:Yedikule hacı,.h üseyin 
ağa muhallesi narlı kapı 

hisar dibinde 120-121 Nu:lu 
hanıede sakine Ayşe Cemal 
hanım müteveffa Hasan Ha
lit efendinin kerimesi küçük 
Zehra banıma21-3 931 tari· 
hinden itibaren vasi tayin 
edildiği alakadaranın malu
mu olmak üzere ilan olunur 

TA VILZADE VAPURLARI 
AYVALIK-iZMIR POSTASI 

, SAADET 
~ vapuru Pazra· 
~-~ - tesi 17 de 

' Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Ayvalak ve İzmire azimet ve 
Çanakkaleye uğrayara av
det edecektir. Yolcu bileti 
vapurda da verilir. 

Adres: Yemiıte Tavilzade 
biraderler. Telefon İst: 221 O ,.. 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavi hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan 

yolunda 118 numaralı hu· 
susa kabinesinde tedavi 
eder. 

~~yükf tayyare 
• 

pıyangosu 

Üçüncü keşide 1 lNisan 
1931 dedir. 

1 Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 

• -----
BANKA KOMERÇIY ALE-ı 

İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MİLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

rimize arzolunur 
!!!im- ~.a:ıı:ıt.;ıaııllll!!ll--ft! 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

MilLET vapuru 
29 Mart 

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

fstanbul'da : Alalemcıyan hanında Telef. 2821. Bey oğlunda: gunu akıamı saat 18 de 

1 
İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 s .rkeci rıhtımından haM 

İZMİ RDE ŞU BE ketle (Zonguldak, İnebolu 
Ayacık, Samsun, Ordu, 

·~ GMı>. m #.ı;;;.I CD........ Gireson, Trabzon, Sürme· 
@ıo@)o @J)e @ --@·~o(@)eo@oo@o90~(®oo@oo@oo@Jo@j)oe@eo@j)o@ ne, Rize, Mapa vri ve ~O· 
y • ~ pa) ya aztmet ve Vakfıke· 

! 
f\..<D :--unuz/ ~ bir, Görele Ü:ıye'ye uğra· 

' ® yarak avdet edecektir. 
Koşunuz! 1 Müracaat mahalli İs-

tanbul Meymenet Hana 

Koşunuz f ~ altmdaki yazıhane. 
• T"lefon: İstanbul 1154 

İzmir le• zh" 11 esi Peıin ve veresiye muamelaatla @ ~ 
ve çok ur.ıız ı i<i i."tla her nevi kostümier, pardüsüler, ı 1 • SADIKZADE Biraderler 
Frak ve Si-no!·dn, ··aket VAPURLARI 

ve ~ KARADENİZ MUNTAZAM 

Hanımlar için: ! ve LÜKS POSTASI 

ima~:d:~~ müdenere muvafık tayyör, ve mantolar Domlupınar 

<®> Adres: vapuru Pazar g~-
J. ı 29 Mart nu 
(@) Babıa'i caddesinde lzmir terzihanesi sahibi tüccar ® akıamı Sirkeci rıhtımından 
~ terzi ve biçki mütehassısı: MUSTAFA SALiH ® hareketle ( Zong•tldak, İne· 
o@oıe@)oe(@eo@)o~~ee@)oıı@eo@o~~3®ao@oo@)o bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 

Ankara da 

OT[l T ASHAN PALAS 
KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalartnızı telgrafla angaja ediniz. 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak 1 

Telı.:fon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

~ ................ .. 
ALEMDAR ZADE VAPURLARI 

Millet . vapuru 
M!~t Pazar 

Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acentalığına müracaat. 

ztt 

Telefon lst. 2134 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTAUÔJ 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğ'lu 1303 

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

19 Her gün hastalarını , Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
kabul ve tedavi eder.J: Ayni haklar İki lia 

günü akıam aaatl8de Sirkeci 
rıhtımdan hareketle(Zongul • 
dak, lnebolu, Ayancık,Sinop 
Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Sürmene Rize, Ma· 
pa vrf ve Hopa) ya azimet ve 
avdette ayni iskelelerle(Vak
."ıkebir, Görele ve Ünye ) 
.skelelerine uğrıyacaktır. 
Müracaat mahalli: latan bul, 
Meymenet hanı altındaki ya
zıhane. Telefon: İstanbul 

Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 
şehirlerine ve meınaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalitı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve meınaliki . 
ecnebiyeye keşide edilen poliça· 
ların tesviyesi, borsa muamelat 
ıcrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muameıatı, kasa 

- Doktor .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemiye· 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa
cami kartı sırasında 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
.... 1 ............. . 

Miras meseleleri Bir » 
Şerhli borçlar kanunu :ıı » 

(İKBAL) kitaph~nesinde 
·za 

-Zayi-
21 Ağustos 930 tarihin

de çüzdanım derununda 
nufuı kağıtımı, askeri vesi-

kamı ve bazı evrakımı zayi

etmit ve bu evrakın yeni· 
ıi alınacağından eskilerinin 
hükmü olmadığını , ~3 Ağus
tos 930 tarih ve 245 No. 

1154 1 
--i~--(Y arın) gazetesiyle ilan et-
miıtim. Bu kerre mezkur 
tarihli gezete ıubece isten· 
miı isede mevcudu buluna
madığından mezkur evra
kın kıymeti olmadığını ilan 
ederim. 

Haydar paıa maki-
ne Jeposunda tesviyeci usta
sı 302 tevellutlu T ahıin oğlu 

Mustafa Saim 

icarı. 

..... ~:'l~.ııı..n~ 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
ıaat 10 dan 6 ya kadar b ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N. 43 
Telefon ıstanbul 3899 

----------

şey mi? 

t 

"ASPİRİN" BAYER in soğuk algınlı
ğının çarçabuk ön:rne geçmesi hiç de 
hayret edilecek bir şey değildir. Bi:akis 
gayet tabiidir. ''ASPİRİN,, gibi ~~ 
saliblni tasıyan b;ı· nıustahzar mutlaka 
müessir oln-•alıdı:-. Sı.! <.le aynı fikirde 
değil misinız? 

•a+ıAHl!Elr.1B:i11111•a.. ........ ımı11mıaw .... IEliil ............... . 

Bahrisefit F elemen~ 
.. --=-?59 Bankası ... • ,-. .. ... 

1 
İST ANBUL ŞUBESİ 

idare merkezi : A M S T E R O A M 
Mezun ser~ayesl: 25,000,000 fL. 

Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 fL. 
ihtiyat akçesi: 3,250,000 t'L. 

Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 37ıt-5 
lstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisaJinde 

Alla'lemecf Han~ Telefon: ist. 569 
Bilumum banka muamelat 

ti m JZ - zd1 
İstanbul 4 üncü icra me- bahtan mürekkep kıl 

murluğundan: ve samanlık bir ahır 1e 

Olombiyanın borcundara yüz elli eşcarı mü•"'~ 
dolayı mahcuz Kasımpaıa'da mevcuttu. 8 No. lu bost'~ 
sahaf Maılahaddin mahalle- kıymeti bin ve 16 No. hı 11" 

sinin çeıme sokağında sekiz oın bin kıymeti iki yü:t lif~ 
ve küçük piyale mahallesi· Talip olan ların tama~eı 
nin takta köprü sokağında kıymeti muhammenele'

1 

16 numaralarla murakkam den hisseye musip nıilct~ 
bostanların otu1: iKihisse iti- yüzde onu nisbetinde ( 

barile üç hissesi ihalei evve- akçesile 340 • 838 evra1' ;f 
liyesi icra edilmek üzere marasını müstashibeJl ~~ f 

ye müracaat eyJerneiet 1 otıız gün müddetlP. nıüzaye· 

deye konmuştur. 8 No. lu 
bostan tahminen on dört dö· 

nüm terbiinde olup hududu 
Yuvanaki ve tarik ve Ke· 

serciyan tarlası ve bat"ut
hane caddesi deresile mah· 
duttur. Derununda iki oda 
bir ahır maa samanlık ve 

bir bostan koyusu ve yirmi 
kadar eşcarı müsm:re mev
cuttur. Deminde hissedar 

Hüseyin ağa sakin.lir. Ve 
ziraatle meşguldür. 16 No. h 

bostan dokuz dönümdür. 
Hududu Petro Hırioto bos· 

tanı ve 1-Iediye hanım bos· 
tanı ve derei kebir ve 
tarik ile mahuttur. De
rununda bir koyu eski iki 
odalı bir kulübe ve yeni 
bir oda bir sofa bir mat· 

ıer 
fazla izahat isteyeı> ~ 
ev1aktan lazım ge eJJ 1 
himatın verileceii6,9~ 
ihalei evveliyeııin 4· ,~ 
tarihinde kr< olı.J1111 

• 
Pazar 
1931 ,. 

Sabah 5,54 1 Akşarıt ı: 
Öğle 12 20 yatsı ~ 
lkhıdf 15:50 ~!:~.1' 1 

Mes'ul müdür v~ 1:.Ji 
Burhanettın 


