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Gönderilen evrak iade olunmaz. 
Baımulaarriri ARiF ORUÇ 

lktısadi , malı vaziyetimiz bozuktur. 
MEMLEKETi KORKUNÇ ISTIRAP VE ELEM UÇURUM. 

RiNA DOGRU GiTMEKTEN NAZARiYE iLE DEGiL 
AMELiYE iLE MENETMEK LAZIMDIR. 

Bir Devlet 
Nasıl 
idare olunur? 
Buıan, üç nevi idare ılı· 

kar111ındayız: 
1 - Demokrat 
2 - Façl•t 
3 - Bo!ıevik 
8uıılann ilçü de birer 
ille fıUnat eder. Bu 
llller lıe, bu ilç idareyi 

a retfren Gç muhalif 
l'IJen1n neticelerinden 
1naıttır. Daima bir kil 

de tatbfk olunur. Çünkü 
llazariye, lnaanlan daha 

idare etmek dava11nm 
dir. Bittabi bu iddia, 

111.n idare eden fikri, 
1, ı!yaal, mali, iktısadl 

1Wnıaı eıaıları da muh· 
lı-. Bir "Teıkilltı eıa· 

• kanunu ile teıblt 
11r. 

llrtldar me-.ktine geçen 

1 
et, hanaf ıfıll'lmf n mB· 
lıe, o ıf atemin ilminden 
an idare eaaılann ı 

•bana tatbik etmek, 
faa eylemek mecburlye-

r. Çinko, o cemiyetin in· 
da 11Tetktlltı eaaıiye., ye 

' itlerini tanzim ederler, 
)ttl~r1aı uydururlar, ya• 
etle ve Japılmıyacak itlerin 
lldunu tayin ederler. Bu 

.ı- • hakametle hllk ara· 
llJnl bilgi haııl olur, 
etle nılllet blrayarda 

lir. Eter, ıiatem mOaait 
' 11ıın1 refaha kavuıulur. 

* ~ kabine, liıteminin 
• ~e nıClıldlllta ufrar, 

..._, llıtemlnln eaa .. 

~ •Jralarak batka 
lerın eıaılannı almaz, 
1&&aamaz,tçtlhatlarda 
....._ Zira, ufak bir 

ile Cemiyetin müvaa:e· 
• l\..bozar, itleri karııtı· 

'- ı;""'okra t bir devlet, 
de :::ı hGrriyetalzliiinl, 

ı..Yik Devletçilfflnl 
't e kanıtırablltr. O· 

~ .:!!.eli ıf,ıtemini tabak· 
h1a ·"«Qllek, nıuvaff ak ola• S' da çekilmek, ıalihi· 

•-ıanclqlann iktidar 
• telaıelerlne müsaade 

8ır '::· Sabit bir hakikat· 
~ -.1 re ıiıtemine lıtl· 

b' her nılllette, o ıi .. 
ta ""-lıtJr lbaat, bir edebiya• 
~l • idare adamlan ye 
"la, ~~n yeuımfıtir! Eaa· 
~)eti cenııyette bu gibi 
~ lae er bulunmaua, ora• 
~ " llate1n, ne hilkamet 
~~rdar, ne de mflltakll 

,, u u ~t ,, ~ ,, ~o,,~+ ~~~,~~~/"''"(/"'" ,, .. r,_, ,., ... ... 

Son zamanlarda memleketf.mizin m_uhtelif yerlerinde bir çok tacirler iflas 
etmeğe mecbur kalmışlardır. lzmirde, lstanbulda, /J..iiyük ticaret şehirlerimizde 
hakiki bir durgunluk vardır. Halta para yok. Oldiiren ve inleten bir kriz 

mevcuttur. Buna biran evvel çare bulmalıdır. 
~~~ ~:v Al'.,,"'"'"'" V' .r,r, ,~~~~W~W'A~~~~~~~~~:~~~~~~e@e] 

SON CELSELER Ga~, .. Hz. j ••• Ti.irk tarihinde • ı1 •4' 

Menemen Divanıharbi tarihi va
zifesini bir kaç güne kadar ikmal 

ve ifa etmiş bulunacaktır 

KonJa,1.S(A.A.) - Rel· YUNAN IHTILALII alclmbur Hasretleri 6lleclen 
sonra Cumhuriyet H. fırka· 1 
11nı teırlf etmftler, azalarla Etniki Eterya teşkilab 
uzun maddet konuımualar· -
dır. Fırka tetklllbmn faa· •• Muharriri:Arif Oruç ..--.A 
llyeti ve Belediye intihabatı ,.._.. ,........,,-
etrafında mal6mat almıılar, biiJGyerek zenılalemealnln j yapmaia mezun olmamakla 

' beraber ıulb aktlne izinli idi. Menemen, 1 
(A.A) - Ôrfl di· 
vaaıharp Mahk• 
kemesi bugtln '61 
leden evvel Mira· 
lay Ata Beyin ri· 
yaaetinde iki cel· 
ıe aktetmlfUr • 
Birinci celıede 

Orhansuhün Re· 
ıa4ilye k6yhclen 
Datııtanh Abclur
reflt oflu teJh 
Şerafettin Ef. nln 
m•hakemeıl ya· 
pılJntttır. 677 DU• 

maralı kanuna 
muhalif hareket 
eunekle maznun 
balunuyordu. latiçTabını mil
t•kiP mlddelumumi Fuat 
Bey iddia11nı Mrdlle 677 
namarah kanunun blrlnd 
maddesine 16re cezalan
darılmaıını lıtemlı ve heyeti 

klklme lklnd toplanlflnda 
maznuna bu madcle1e •6n 
ü~ ay hapte ye elli lira 
alır para ceza11na mahk6m 
oldufunu tefhim etmlftlr. 
( Deoamı 3 6nc6 •alaileJ• ) 

Bomonti yola geldi 
Gayri Ti.irk acentalıklar ldi
vedildi. Bira fiatı ucuzladı 
Türkl1ede lmUyazh m6· 

eaaeaelerden btrl de Somon· 
tt bira f &brlkaııdır. Bu 
flrket biralardan fasla flat 
alarak tiryakileri iki kat 
sarbot etmekte leli. 

Strket bira acentalıkla· 
rmı tnhlsar ,eklinde bası 
ıayrl uırk klmıeler araıın· 

da takıim etmifU. 
Yant.'bem prket hem acen• 

1 1 ._.1_ drlt oy• 
talar kese er mıauc 

oatayorlardı. lkl. 
Nlha1et halkıD ı 

yetlerl lkbaat vek&letialD 
naun cllkkaUnl celbetU 

Buaun ezerıne VekAlet 
Ticaret mOdilrlJetlD• bu lflD 
bira• enel •akul bir ,.idi· 
de 1at1ıbmı blldlrmtfllr. 

Ticaret mldilrlyeU bu 

1 hakkında bomontl 
meMe la 
trketiyle pek çok tema• ,. 

d
t buluadulu halde tlrket 

a 1 __ ı ... yordu. 
ip taTl&tma a ~ 

1 

Bu ıuretle bir ay daha 
vakit kazanan bu kap ltal 
aaileıMte artık itin samana 
tahammllO olmadıtmı ve 
intacı bir zaruret oldufunu 
anlayınca ticaret mGdtrlye
tlle uyuf8rak meı'eleyl hal· 
etmele karar yennlftlr. Bu 
,On tfrket rayrl TGrk olan 
biitlln acentalannı kaf clır-
mııtır. 

Bu ,anden sonra her la· 

teyen ktmte ıırketten bira 
alup aatabtlecekttr. Yani bu· 
,On ıırbnızdan ıeçlnen bir 
lmUyulı ımıfın daha yakddı· 
tına phlt olmaktayız. 

Aynı samanda tfrket bira 
fıatlanaı indlrmele mecbur 
kalllllfbr· Ealdden tff81i 40 
kurut olan bira Z7 ,5 kurup 

dlplilttlt. 
Artık kendi arpamısla ya 

pılu birayı fahlt flatla alıp 

ıçme1ecetts-

azanın birlbfrine ve heyeti dtlayadakl hatırı ıayılıp .azil 
umumlyeye karıı vazifelerin geçer devletler arasında va· 
den, feraıat derecealndtın ziyet ve mevki alabilmesi· 
ve kendilerini mefkQreye nln ticari m6natebetlerle ka· 
merbut tanımalan lisumun· 
dan bahsederek kıymetli ır bil olabileceğini dGıünmüıtil 
tadatta bulunmuılardır. O tarihteki Ruıya, K.rım 

Gaı:· Hazretleri ezcilmle Hanlıfına haraç veriyordu. 
demfttlr: "Biz b&Uln vatan· Bu ainkQ Ruıyanın ortaıın· 
d&1lan fırkamıaa bdroıu ela ye Kırımın pmallnde pek 
haricinde tasauvur etml10rus mahdut bir sahada bulunu· 
( D•amı -::-=-~-="•) yordu. BGylk Petro yaT&f 

Fethi Bey 
Bu gün Ankara

ya gidiyor. 
Gümiişane meb'usu 

Fethi B. bugün An
karaya Jidecektir. 
Fethi B. ismet Paşa 
kabinesinin hazırladı
ğı şiddetle tenkit ede
cektir. 

Vehbi 8. 
ti ant• 

Şehrimize ne 
zaman gelecek? 

y&T&f karadealze el atmafa 
1&T&f1yordu. Bu, mtlıhlcbel 
blyOk pr Ruıyaıı heubına 
ablacak ilk temel taıı aa 
yalırdı. BiiyClk Petro (Leh)ler 
den İıveçllierclen kurtularak 
karadenfze dofru lnmeie 
fınat hazırlıyordu. Ruıya ilk 
fınatta (Asak) kaleıini zap· 
tetmlttL [1] Ttırkler' Avu .. 
turyalılarla aynı zamanda 
harp ediyorlardı. V enedikll· 
ler de ( Mora ) tarafına ta· 
arruzcla idiler. 

Karlofp [3] muahedesi 
mllaakeratının inkıtaı ilze· 
rlne bilyük Petro sallhiyetl 

mahdut olan bir ıeflrinl (Azak) 
ela 1eniden yeniye yaptırdı· 
lı bGyClk kalyonlardan biri 
de latanbula 16nderc:ll. (3] 
bu ıeflr, ticaret muahedeıl 

Nıhaye İstanbul muahedesi 
aktedildf. 

Bu muahede Ruı çarı 

Büyük Petro, Karadenfzdeki 
emellerinin tahakkukunu 
görmekle bahtiyar oluyordu. 

Muaheden·n dördilncü 
maadeılle Azak, Ruıyaya 
terkedillyor, ıekizincl mad· 
de ile de: Bilyak P4'tro Ruı 
Jann Karım kanlanna verd•· 
il haraç - ıenevl verrtyJ -
bertaraf etmiı oluyordu. 
Muahedenfn on ikinci mad· 
deıi : Ku dGıe ıidecek o an 
Ruı tabiiyetindeki Ortodokı· 
lara ve rObbana llitik edilme· 
melini temin etmlıUr. [4) 

Ruılar Karadenizde ıey· 
rGaeferede nail olacaklardı. 

Bundan sonra b6y6k 
Petronun ıösleri ıarka dikil· 
mfı bulunuyordu. On tene 
sonra ( 1123 h. 1711 m. ) 
muahedeılnin yedinci mad· 
deılle Ruıya (Azak) ı tek· 
rar Taıkiyeye iade etmeie 
mecbur oldu.(S] Bln,aenaleyh, 
Perut'ta Baltacı Memet 
papya maflQp olan bGyilk 
Petro için Karadenlze p k 
(Deoamı 3 incü aahwede) 

MAARiF PIY ANGOSU 
ÇEKıWI _______ ,,__, 

Bahkealr, 1 (Yana) -
Menemen dlTaDı harbi 6r 
flılnce beraat ye askeri bir 
hldlteden dolayı latanbulda 
ikamete memur ecldea aa • 

bık meb'uı VebbıB. lataabula 
hareket etmek keredir. Hu
ıual auntte aidatım bası ha· 
berlere ılre Vehbi B. bura 
da mevcut m takul, ıa1rt 

.-kalhacle 1atacak " bir 
dalı& Balıkeılre a Tdet etml• 
7ec:ekUr. 

.Pek~çok zevat hediye kazandı 

Maarif veklletl tarafından tertip edilen plyanıo dcın 
Kaclırıadakl talebe yurdunda bGylk bir kalababk huzurunda 
çektlmııtlr. Plyanıoda pek çok kı1111etli e11a ve bu me· 
1anda otomobil, hah, pamofon radyo ve ıalre bulunmakta 
idi. 

Ptyanıo çeldhrken Maanf erklnı ve bir de Noter bu· 
hmmuetur. Reemlmfmlz plyan101u çeklltrkea 16ıtermektecllr 
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1931 senesi Şubat ayında Sofya 
ile İstanbu~ arasında nasıl 

seyahat ettim? 
- Merakh bir seyahat hik6yesi -

Size anlattığım seyahat 
hikayeııine ben kendi mü
taleamı ilave etmiyorum. 
Siz bunu sonuna kadar 
okuduktan sonra yataklı 
vagon ve şimendifer kum
panyası için istediğinizi dü
şünmekte serbestsiniz. 

Bu yazının yalanı ve 
mübalağası yoktur. 

Bunun böyle olduğuna 
feyzan zamanı bu seyahati 
yapmış. olan yolcular seya· 
hat eden bilir. 

"" Sofyaya bir saat kala 
kondüktör geldi ve hepi
mize treni terketmek için 
hazırlanmamızı söyledi. Ne 
olmuştu?.. Bütün yolcular 
biribirine merakla soruyordu. 

Ne olacak bir nehir taş
mış, Bulgaristanla Türkiye 
hududu arasındaki havaliyi 
ta Edirneye kadat su basmıf 
tren Bulgar hududuna ka
dar gidiyor, daha ileri gide
miyormuş. 

Esasen Çekoslovakyada· 
. ki kar yüzünden E1ekiz saat 
kar içinde kalmış ve bir gün 
de Peştede beklemiştik. Şim 
di gece yarısı yeniden treni 
terkedip Sofyayamt inecek· 
tik? 

Trenin içinde r geceyi ge-
çirmek isteyen yolculara 
kaza korkusu olduğu için 
gecenin büyük garlarda ka
lan yagonlarda yolcuların 
gecelemesinin yasak eldu· 
ğunu söylediler. 

Eşyalarımızı bir hamala 
verdik ve o geceyi geçirmek 
için bir otele gittik. Ertesi sa
bah erkenden yataldı vagon 
şirketine telefone edecek 
ve o gün trenin gidip git
meyecegını anlayacaktık 
Ertesi gün trenin hareket 
etmiyeccğini og ren in ce 
yataktı vagon tirketine mü· 
racaat ederek yatak numa-
ramızla bize ilk kalkacak 
lrende yer reserve etmeleri· 
ni istedik cevap olarak han· 
gi seyahat etmek istediğimiz 
aoruldu biz ilk işleyen 
trene bilet istedik onlar 
hangi vagon1m ilk seferi 
bilmediklerini, bizim birgün 
intihap etmemizi, inlih p 

ettiğimiz gün eğer henüz 
tren işlemiyorsa biletlerimi
zin artık volalle olmıyaca
gını ve yataksı:ı olarak se· 
yahat edeceğimizi, bize İs
tanbula kadar yatakl&rını 
satmış olan yataklı vagon 
irketinin istene sözünde 
duramıyacağını 2öyiediler. 

Eğer tesadüfen yataklı 
vagon direktoru orada olma· 
yıp ta kendisi bizim hilctle· 
rimizle ve yataklarımızla meş· 
gul olmasa idi biz Sofyadan 
hududa kadar olan yolculu· 
ğu yatak parası vermiş 

olduğumuz halde ya yatak
sız olarak geçirecek yahut 
bir ikinci defa olarak yatak 
bileti alacaktık. 

İki gün Sofyada bekled"k 
sonra §imendifer idaresinin 
hatların bozuk kısmında yo· 

kuları otobüslerle naklettiğini 
duyduk ve buna güvenerek 
yola çıktık. 

Geceyi Sv!lengrat istas· 
yonunda trende geçirdik. 
Sabahleyin otobüsta gelip 
yolcuları alacaktı yedi de 
vagonu terkettik. 

Allahın bir dağındayız. 
İki üç köy evi sisli ve soğuk 
bir ha va eşyamızm başında 
kaldık. Otobüsler nerede, 6U· 

Suat Derviş H. 

alimize, ne otobüsü? Cevabı 
birkaç otomobil bu hattan 
itliyor belki genegelir, bura
dan hududa 200 leva ve 
Türk hududunda da birer 
lira adambaıına verecek
siniz. 

Nihayet bir iki saat 
sonra kırık dökük otomobil 
geldi .20Q leva mı? .. Negezer 
pazarlık başladı şoför fiatı 

beğenmiyor, eşyayı fazla 
buluyor. 

- Bu kadar eşya götü· 
remem, diyor. Ne yapacak· 
sımz ya eşyanızdan, ya ca· 
nınızdan vazgeçeceksiniz. Si· 
ze Berlinden istanbu1a kadar 
bilet veren eşyanızı ve sizi 
Berlinden lstanbula naklet
meği taahhüt eden oimen
difer tirketi nerede ? 

Şoföre fazla para vere
rek eşyanızm naklini temin 
edebilirseniz Allaha ıükre· 
diniz. . 

Biz de öyle zaptık Bul
gar hududuna kadar bu 
suretle geldik, hudutta §Oför 
pazarlık edilmiş paranın 
üç mislini istiyor. 

İster ya Allahm dağı, 
kime müracaat edersiniz. 
Keşke yalnız para ziyan 
ederek• bu beladan kurtul
sanız onada memnun olunuz. 

Bulgar otomobillerinin 
sizi terkettiği yer bir dağ 
ba§ıdır. İki kulübe iki gum
' uh memuru bir de jandar
ma Tüı k otomobillerini sor· 
E!unuz mu bu cevabı alırsınız: 

- Türk hududu ile Bul
gar hududu arasında iki kilo· 
metrelik bir yer bitaraf ara· 
zi, ne Bulgarlara nede Türk
lere aittir. Bu yere ne türk 
nede Bulhar otomobilleri ge· 
çer. 

- Ne olur. 
Dört vnlis bir tuvalet. 
Çantası, bir ıapka kutu

su, iki kadın, iki kilomet-
relik yol, Bu muadelenin 
halli nasıl olacak? 

Yollar bozulmuş,yo?cula· 
rııu yol üstüne bırakanlar 
bununla meşğul değil. 

Eğer b"r mucize alınası 
gibi bir Türk otomobili ora· 
ya yolcu getirmeseydi kim 
b:lir kaç saat daha dağ 

ba~larındn soğukta bekli· 
yccektik. 

Türk otomobili yarım 
saatlik bir yol için yirmi 
lira istıyor. 

. istanbula kadar bilet 
verdikleri halde hatlar 
bozulunca yatakların nakelet-
mek mecburiyetinde olmadı 
ğını zannediyorsa hi çolmazsa 
bu yolcuları hayatı, sıhhat 

YARIN z :mınw -
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ŞEHİR HAB~RtERI 
A . 

Berberlerin 1 Bu ne iş? j Ali Ti~aret 
1 Dua ile fare ölür mü? Mektebinin 
1 Çekirge şeyhi namile isim meselesi 

Berberlerin ~uma tatili maru: Yabanabatlı Tahir Ali Ticaret mektebinin 
ve Yunus Efendiİer :~a. ile kısımlarının isim meselesi 

ı Cuma Tatili 

meselesi de gitgide arap ııa .. 
çına döndü. Çünkü zahiren 
basit görünen bu iş hakikat· 
te mühim bir içtimai hıadi· 
sedir. 

Cuma günkü bir baloya 
veya her hangi bir eğ
lence salonuna yeni tratl~ 
girmek istiyen }timse per
fembe günü tırat olmayı 
unutmu~sa ar~usu hilafına 
bu gibi salontara saç tıraşı 
bozuk bir ha!de gidecektir. 

Hele dışarda trat olacağı 
için evinde. tıraşı dahi olma
mışsa ve vakitte yoksa il~ 
giinlük sakalıyla salona gire· 
cektir. Kiın bilir salonlarda 
ne !:~chtr sakallı def~itlere 
rast geleceğiz. 

Maamafih Berberler ce· 
miyeti kat'iyyen Cuma tatili 
yapmağa karar vermtılerdir. 

Herkes gibi , Cuma 
tatili bizimde hakkımızdır, 
demektedirler. 

Cemiyetin idare heyeti 
bu hususta faaliyetini arttır· 
mıt ve son ' kararını vermit· 
tir. Bu karara göre berber· 
ler muhakkak l cuma tetili 
yapacaklardır. Ancak fev· 
kalade olan bu kararın umu· 
mi heyete arzeclilmesi lazım 
gelmektedir. 

İdare heyeti reisi, heyeti 
umumiyeyl yarın saat ikide 
Beyoğlunda Jale evkaf kı-
raathanesinde içtimaa da• 
vet etmektedir. Kongı·enin 

küşadı için icap eden ka
nuni muamelelet ikmal 
olunmuıtur. 

Heyeti umumiyenin tatil 
kararını kabul cdüp etme
yeceği ket'iyetle muayyen 
değildir. Heyeti umumiyenin 
vereceği karar son karar 
olacaktır. ..... 

Bu nasıl iş 
Türk ve ecnebi vapur

ları şimdiye kadar kendile· 
rine lazim olan malzemeyi 
lstanhul veya muhtelif ecnebi 
limanlarından tedarik eder· 
lerdl. Ancak gemilere lazım 
olan bahri malzemeden ls
tanbul Limanında gümrük 
resmi alınmaktadır. Bu mü· 
nasebetle ecnebi ve hatta 
Türk Vapurları kendilerine 
lazım olan bahri malzeme
leri gümrük resmi olma
yan ecnebi Limanlarından 
tedarik etmeğe başlamıılar
dır. Bu_ ise bahri malzeme 
satıoımız üzerinde fena te
sirler yapmaktadır. 

Denizcilik komisyonu ge· 
lccek Pazar günü Ticaret 
Odasında toplanarak bu 
resmin ilgası meselesini gö
ru§ecektir. 

ve malları tahtı emniyette 
olarak nakletmek için bir 
vasıta temin etseydi olmaz
mıydı? 

Yeni bir pazarlık, bin 
kavga, bin heyecan trene 
gelen yocuların bütün günü 
Edirne' de geçirmek mecbu
riyetinde olmuısada aynca 
ıayanı tnaccüp değilmidir? 

Aca ha bu kadar zaJımet
le seyahat eden yolcuları 

nakledecek treni tam on iki 
f?saat Edirne istasyonunda 

bekleten idare mantığını 

ben anlamadım. 
SÜAT DERVİŞ 

tarla farelerini itlaf ede- nihayet halledilmiıtir. 
ceklerini söyliyerek halkı Heyeti müderrisinin ver· 
kandırmıtlarsada Merzifona dtği karara güre (Jl4mu r+It-
giderken yolda yakalamış· yei tüccariye kısmına "Yük-
lardır. Şeyh µ,amını taııyan sek ticaret ve iktısat mek-

bu adamlar müddeiumumi• tehi,,. 
YükJek Ticaret kıtıınna 

liğe sevkolunmuşlardır~ "O T · rta · icaret ihtisas ,. mek-
<:?. -

A~liye~e: 
Kömürcü Ali 

Beş sene hapis yatacak 
Dün Ağırcezada Şiıhane 

karakolunda sevgilisi kılera -
yı dört yerinden ağır suret· 
te yaralayan komürcü Ali-
nin muhakemesi neticelen· 
mio~ir~ 

Heyeti hakime müzake· 
reyi m\i~~~ip Alinin on beı 
seneye mahkum olduğunu 
fakat filin tetebbüsütam 
derecesinde kalmasından 
cezanın 10 seneye indiril-
diğini, ke;ıalik 21 yaıını 

bitirmediği içinde beş senesi 
tenzil edilerek beı sene 
ağır hapse konulmasına 
karar verilJiğini tethim 
etmlttir. 

Ne kadar? 
Üsküdar Müddeiumumi

liğince yapılan bir~ istatis· 
tike göre Üsküdar Hapis
hanesinin 20 ııi mevkuf 94 
mahkum olmak üzere 114 
mevcudu bulunduğu anla· 
ıılını§t~r. 

Öldüren tokat 
Bayramın birinci günü 

akıamı Fenerde Kılburnu 
gazinosunda verilen baloda 
Rum heyeti mütev~lliye re
isi Dimitro kara Bodos efen-

diyi bir tokat atarak öldürmek
le maznun Taceddin Efendi 
kefaletle tahliye edilmittir. 

Yapılan ilk tahkikatta 
Taceddin Efendinin Dimit
r.o Efendiyi dısarı çağırarak 
orada toka tla~ığı iddiasil~ 
kart ılvıılmıt ite de o sırada 

Taceddin Efendinin tokat 
attığını gören kimse çık

mamııtır. Diğer taraftan Dl· 
mitro Efendi baloda birden
bire düımüı ve evine kal
d1rılmı§tır. 

Dimitro ef. eve gittikten 
iki saat sonra vefat etmi§tir. 
Bu itibarla istintak hakimli· 
ğl Taceddin efendinin kefa· 
letle tahliyesinde mazhur 
görmemiıtir. 

Hayvan hastalığı tet
kik edilecek 

İktisat vekiileti ziraat 
müsteşarı Ihsan Abidin bey 
yakında ıark vilayetleri ci
varında hayvan hastalıkla
rını yakından takip için bir 
tetkik seyahatı yapacaktır. 

~omisyoncular 
Komisyonı.;ular dün top· 

lanmıılardır. Bu toplautıdJl 
kefalet mes' ele si etrafında 
mukarrerat ittihaz edecek
lerdi. Ancak bazı komis· 
ypncuların ittirak edeme
meleri kararıq teahhuruna 
sebep olmuıtur. 

Merekz bankası 
Merkezi Cümhuriyet ban· 

kası tesis heyeti dün An· 
karada toplanmııtır. İı, Em· 
lak, Esnaf ısanayil1 ve Maa· 
din, Ziraat bankasına hisse· 
dar kaydetmeye baılamıı· 
lardır. 

tebi" , Orta Ticaret kısmına 
da ~Ameli Ticaret mekte
bi,, ismi ~erilmi~tir, 

Her üç kısmın ismi İk· 
t!sat vekaletine bildirilecek
tir, 

Vekaletinde ka bUlinden 
netice isim meselesini ta· 
kibeden Ulumu aliyei tica
riye tale ,le cemiyetine tefhim 
olunacaktı-r. 

Bu üç mektebin idari 
vaziyeti henüz malum de
ğildi. Eskiden Ali ticaret 
mektebi namı altında üç her 
kısım birleıtirilmiıti. 

Ve b!r müdür tarafın
dan idare olu~urdu, Şimdi 
ise mektepler isim itibariyle 
tamamen ayrılmıılardır. Za
ten Avrupadaki mümasille
ri olan mektepler de ayrı 
eıyrı idare edilirler. 

Haber aldığımıza göre 
Talebe cemiyeti idari mese· 
le ile de ·alaJcadar olacak ve 
ber ali tahsil mektebi gibi 
kendi mektepl~rJnin de ida
ri istiklalini temin edecektir. 

Hatta bu vaziyet kar§ı
ımda 'mekteplerin binaları· 
nın ayrılması lazımgelmek· 
tedfr. 'l 

Cemiyet bu mes' ele ilede 
uğraıacaktır, J!alen Sultan
ahmette bulunan eski b;. 
nada yalnız yeni yüksek 
Ticaret ve İktısat mektebi 
kalacJlktır. 

Borsa~a: 
Borsa haberleri 
Dün borsada lngiliz 1030 

Dolar ~12,25, 20 Fransız 
Franğı 168, Altın 922, Dü· 
yunu muvahhide 95,5 ku
ruttan satılmııtır. 

Manifestolar 
. Denizçiler komisyonu 
dün ticaret odasında topla
narak dahili beyannameler 
yerin~ ihdas edilen mani· 
festo usulünü . müzakere 
dmiftir. Manifesto mes'elesi 
yüzünden vapurların sefer
leri gecikmektedir. Çok kere 
vapurlar manifestolarına da· 
hil malları alamıyorlar. Bu
mes' ele hakkında komisyon 
bir rapur h1tzırlamııtır. Bu 
raporda manifesto usulü
nün ilgaaı mümkün <>ima· 
dığı takdirde ihraç iııkele
sinde verilme•i mecburiye
tinin konulması istenilmek
tedir. Rapor Ticaret odası 

vasıtasile iktısat vekaletine 
ıönderilecektlr. --
Mu tef erri~ : 
F esane idare heyeti 
eski yerine gidiyor 

Bundan bir sene evvel 
Bahçekapıda birinci vakıf 
~an~ taoınan Feshane men· 
sucat ıirketi ,idare mel.'kezi 
fabrika ile birbirinden uzak 
bulunmanın mahzurlu oldu· 
ğunu anlamııtır. 

Bu sebeple idare mer· 
keziııi gene Haliçteki eski 
merkezine nakli takarrür 
etmittir. 

ANKARA 
~{·-

Telefonu sekteyı 
uğradı 

Geçen gece Ankara dl 
telefon muhaberah keııl11ılf' 
ti. Bunun sebebi Anka,.. dl 
Eskiıehir arasında bir dJrl' 
ğin yıkılmasıdır, icap ecı-. 
tamirat yapıldığından rısr 
haberat tekrar baılanuıtıf• 

H~mallar 
Hamallat cemiyeti c:ulll,r 

tesi günü toplanarak .,er' 
sene idare heyetini ıntl~ 
edecektirt 

Hava 
Yeıilköy Rasat f8ta'Y' 

nundan alınan malumat•; 
re hava bugüne kseriyetle ~ 
palı ve kısmen yağmurhı f 
çecektlr. RüzA~ garp .,,e c' 
nup arasında kuvvetli eti 
cektlr. Sıcaklık düne naıaı' 
değiımiyecektir. ~ 

Dün vasati sıcaklık 
en fazla hararet 12 de~ 
idi. 

Hava Karadeni:zde b' 
eün kısmen açık kısınell b' 
lutlu, rüzgar ıark ile cF•4 

arasında mutedil ~Jac~~ 
Rüzg~r Adalar deni~ 

bugün cenuptaq kuff"" 
c.secek, sema ekseriyeti•~ 
lutlu geçecektir. ... .• 
Ticaret alemin~ı: 
Değirmençilerin tfl 

lifi reddedildi 
Ticaret l>orsas~nd~ dtf' 

menci!er idare Jıey'etine;; 
raçaat ederek muba1 J" 
la a ihtiyaç htssetJSI -1 
yaptikları Un ıatııı JJJU~.J 
lelerinin borsadan ge~ 

mtsini istem it lerdir. fe."' 
Bona nfzamname,in• 
halif olan bu teklif ~-Ji 
hey' eti tarafından redd' 
nlittir. 

Nuamele vetli,i 
icin müzakerl 
S;nayi erbabının ~ 

mele vergisinden ,ık ., 
ettiklerini yazmııtık· 'I 
mesele üzerine Sanayi~ 
liği umumt heyeti tıa 

dan ıeçilen komiayon b 
ladiğı raporun tab'ı nib' ~ 
bulmuıtur. Na~mi Nurf ~ 
yin riyasetindeki be11l ~ 
raberinde rapor oldujd ,j 
de yann Ankaraya bıa 
edecek ur. .J 

Rapordada zikrolıı~ 
üzere heret, ali.kad•' ''J 
kamlardan mpamele 'I"'. 
sinin kaldırılmaıını tt* 
cektır. Bfitçede 40 111 
luk tasarruf yapıJdıf' 
sırada ancak 1 ,5 miJyoll J 
tutan bu verginin lı,l' 
maıı muhtemeldir. ~ . ', 

Heyet ayrıca lktJ,_ 
kaletiyle temasa 
Teıviki ~sanayi kanuıı0 / 
kında bazı kolaylıkl.r 
yecektir. 

Bahusus Avrupad_, 
malzeme ve iptidai ~ 
getiren fabrikatörlerlll 

rükte maruz kaldıkle.r• 
muamelelerin basiti 
meıini ve f abrikatc>rJ 
depozito mecburi yetl.,1' 
dırılmasını teJ<:lif ed,~ 

Belediyenin elelıtl 
atlerine yaptığı 40 
sınai müeııeae ıa ~ 

ağır geleceğinden &er:-ı 
zammın reddini ele V 
ten iıtlyecektir, 



LE 
Tevkif edilecek mi? 1 G:!.!'8!:~ · 
Senpolikarp kilisesini dolandır- ::-:~ ~~::,t :!'::: 

•• } mtln ve atyaıl vazifelerini 
SOY, enen anlatmak fırka te1kıl&tımıza, 

E • f h • 8 İstİ~ap edildi farkaımzm bir tube•l olan a . ·~ ,, Terle ocaklanna ve her· 

lzmir, ı (Yana) - Ken· Eniı Fahri bey da"S.. yerde bebemebal'Rrk oc k-
dtaıne avukat .aaa vererek liadea ,aJaaz on .ı-.. Wn 1 ra linnın içinde memleket ıeuç-
Senpollkarp ldtlted papa•· aldua. ve itialal takip eWHı lerlle beraber çalıımalan 
tan;. ka1'dır&rak on dokuz dolandınahk .a.eclımt •• d. icap eden mualllmlere teı-
lilb brwna fesi• panda· mlftlr. vecdlb eder. 18 yaıınd a ._... drel••H•• Ealı Fabri .......... _.__ _-aı..... k ~ WlcftP için lataabul- ~ ~n ewa ve daha yCikıek yaıta rey 
"-D ..,._..e aeUrilJDlttirı Gaerin• m6d.4e•maml mllb ıahlbl batan gençleri fUI 4n 

Eniı Fahri Bey iaUntak vfal flkrG.HJı fiahn baJ1a azamız 16rmek lıterlz. H<:· 
datrealnde lıUcvap ~clilmfı mevlmMD tıabldbtıaın ,..,. nilz bu Y•I• ıelmlyenle l 
lre ıtklyetçilerden MP8' ıma ~· 'n •ıı h•' 'M aza namzedi tellkkt etme 
!-Jemmen ile muvace· cir'mGD- maW,ettM auaren onlan buna 16re haza lamalt 
aeler1 yapılmıfbr· ıayrl mevkuf elHa ta~- llzımdır. Fırkamızın yGk· 

Muvacehed~ Sim JWmen bbn ele.amma kar 9'ere· eek mefk6reıini ve proıra· 
er...ıı Fahri bqe: -S-M· :ek bu karar AllfJwt cez-.ı mınının eaaıfarını bata 
lllirlflmtst ,apaealnn deye- mahk9alelfreht taTafindan vatandaılara ulatm..Wır.,, 
,.. on dokm bin 111'•- ta9ll* eclllmrtHr. MWaeı Relaldimhv HMratleı:J 
...... Ne m..,pleıllıdtlt umumi Şllttl bey ba k bir millt muallim ı.t111e.tt..~· 
llelt mnarlanm• ıacı. rara itlras eclecdtlr. il lnJula&, Jae,ell -~-
"lllrmefe annaffall olMB•· EvNID kalVlr raptedtl· le.ri r.a-b··-'-t u-••- r.o 
.tt., hızı tlfal .ttlDI .. dcJı, ıMk Jtblı Atwc.-.1• t ._.... -·..,- •~• ' · • 
1lıalftlr. eclderuUr. ka11 ...,.....rllia d.n.ı 

~-----·-·-· 

Yavuz 
Mart a Malta adaSJn 

ziyarete gidecek. 
ı....t. ı (Y- - u ... 

Dl •• M ........ aa ....... 
••ta-.~M.ı 111•· 
rete .N••• . 

y._zm ı...ı1a11t1_.. ................. 
..ı-ı..ı11z Aftllra .... ladd 
zlyarl ma-...uc1ır. 

Cumhuriyet 

merlces ••• 
Anbral (4..\.) - \l 

rl,Yet ~kes Jla~11 J:• 
lanna bp.t ........... lit 
afla bat'9-••..-.:· 

IS Nilan• bdar wam 
edecek elao bu mM'mele7c 
ıtmdlden pet.: çoli (daltlfı 
p.terlbnekted•~· 

epi q.f\lıoJır 
Awka•1 - Yar 
_.., ~ QıWIAJ.9 

veklletlw ......... ~ 
ta\llull w.ctı,...., •tkik 

...,._. -1r1111.-ucm ~ _16nd.uilrlftlr. ~ 
• .... ıı.,.u .wı. -llmJ• 

..... lıt#ıi . .............. . .......... 

cl.ı. mtpie ve claba m6· 
ta,.kkn çıllpaı.m ı. · 
U,• bu)'.JIDlla..ı..ı.r. k· 
dan IUl'a 'l'tr~ı &!· 
yaret etmlflerc14r .. Dcalı a 
qU,al eahaları, azama ali.· 
ka ve faabyetl h•li:lund -. 
mlld atmqCD', aynhıke . 
..... ,_ klfllletll Ye ... 

dd. ~erJle ka111 kaqaJ 
Wna•Pmcian ve Mad 
mi IMr Miat aldui• ... fe 1 
ve ...,ıar -.bulclul1ı1m• lan ço ' 
memnun ve mtlteıekklrlm n 

demiılerdir , Fırkada, ~ 
ocakta aulı bnı sh'· 
retçiyi hib n:ııetle alh!tla•f 
laııdu\ 

Bir devlet 
( B111 malıal J• ı J oam) 

Avlı bir demokruiden ba .. 
b hlıç ltir ılıtem iıUnat 

f etmemektedir. Bu kanun, bir 
iDkalı• d~ bir lfnil&I eıe
rltlr ...._ lil, ... ıllUI , 
muvaffak olmuı bir neırl· 
yatın, milleUn menfaatine 
unun Mt:ırı.tn t•llkuk 
ettlrllmtı bir eeerhMI• b-.. 
ka bit teY deflldır. 

Demellr.ulJI TefktlMı ea· 
11,e yapa• Tir~ lakıWu, 
TGrk mUl.Ualn Napuk K.
mal bttı 11,.uae t.... oldu· 
funu, demokrublla bla cle
recell ""' pbıl teoel>ble, 
ıerbelt ttaeret; bepeladlel 
aermaye teıktlltlle birlik, 
..... ,. ile ıAJ ara•nda 
muva--. dealo~all ilGaiDln 
ftl'P idaa, iktUai eaaJaru)l 
tlltbikt eımek Wecllilnl 16 -
termektocltr. 

OJaalde, cumb.uriJeUkUd r 
mevkii de bu e14ılardan al· 
rılamaz! 

* 7* larkal htlk6--. pi 
DiZ ~atltkte ...... , ... Jlııılik. 
.. ....... C:e.lst. baaltaa:~ 
kanumannli• batk•· f.,._,A 
.. a..-.-111..._ 

llJca.r•l babt-.ı.cıltk lıt 
llada. U..lellet~e# de.'· 
~ JitU7•a.. nııa~e 
veraıl "1uıau11 ve hallQJııde' • 
let kJa .Z ını.- W.· 
........... ,,...q. 

°* .... W,rlptl '-'" 
~fılllll: aapr-. ftrdl.st ya· 
r•l•Ü k~r•tW 1Aktl· ..._.ea. •nlanD. uallri mi 

de+ ...... , ...... ,. dol· 
nul-. me11lıll•I lllAn.,._. 
btle etmek teteme,ts.Madeır • 
~ '&fkUMı.e41WPfl z 
bu hakları bahıetmfıtlr, ik-
tidar l(M.!fkU, '- haklaı • 
iQWpf etUreıek meı'qilyet 
~ır. 

8u , .... rla 

'"'"""" ... ...-IU,ll 
8-,,_b"I-~ 

Til:rk tarihinde 

YUNAN iHTiLALi 
l inci •abif-1111 dnam 

ılya,tll)l muvakkat bir za· 
man 1,1n de olu terketmek 
zarureU hlnl olmuttu· ( Pe
rpt) ma{l6bl1"11 delt '9t· 
roQun 16zlerlul açmııJı. 

S.~ IMabı d.ell o!a.n bu 

~ -4a•• ~11111-ıın 
fark'ta tak• ....... ·~~ 
ve .Jde _, .. .,,.. IQIJ.ıf P 
olclAldarı •"'- "" katolıll 
hilaaa,etl ..... .. 
blrteuııetla.- O .... ekı 
.,. •• tekllı- .JWVlll .. 
bllmeılnl temin eil ... , ... 
)'Git Ha. l•P••rlulunu 
• ., .... -...-..- kul 
ldfı 

Ru.lw Tıddert tam••• 
ezmeal, Jı~nbala Yeiioa.,.llle 
ltt.radeıılz ve bofulara hl· 
klJll ol•bllm,tl, neye mtlte
valiikıftı? itte bGyGk Pet· 
ro bu ça,.yt d~lıordu: 
TQ.rklerl Mlf dlıGrerek B.llJI 
laıpw•torl• kıtnaa~ u· 
cak Tlrkıl_,. &M• IM'lc" 
melr, bıı.t.ablre seJMeye 
verlp 1ılmlalt ile •tt olMa· 
lam millllla-.,a..al•ll•·i6yl 
l»lr ıeyt ReelH lleeabana ve 
Terkler zannna pek elnrifll 
o\a~. 

TQrkJpcle, ~deniz 
..blll~nde. l.•butd• Mb· 
ra, Yup 1-a~allelnde Orto· 
dokı mezhebinde olan Mrl•· 
tlJııU reay.a vardı. Efilk,, .. -.a ...... 
dat, A.tal&Jtlienlal tıeT.Ullf, 
lamlı v.e A7vallk pbi Jer· 
lerde de &.m pek çoklu Ak 
clellıiz acl._lanocla1d .ı..11 
~ri1etle &aııd.l. Girit 

k• tWr 1 
tok..,. .. 
'l..-19-4--~----

ldl\i9'iltlmllet.tıillım ..... .,... 
ıtslldea pr11,. tahrtkltta 
balanablllr qalf~ ? Şu •••I 

ilme tatbiki pında etki 
Ttb'k lmP._81'atpr1upup .Ol· 
dit ,aldır ,.IJıfaeaimJ, al· 
çtlf ple~ ~.ta ,ı

ı ,. 
Raa •rlaJı \lr ......... ı.. 
tanl;ula mıe. • liu:._ı, 

01tcakt1, 
8IVlk Petro, ı..1.-..4' 

ı.ıa. .... ,, edlndtl b01Gk eı.
dnl W,tl>IJF. eıwt v-J{.Jı 
ol••••ıttı. 

Yalnız Kudlltekt pafM9 

Mtdıvriri: Arif Oruç 

1 

etmek.... ~relerinin temin 
edllm .. lnf .orJt1«du. [6] 

Ql,ak Pe&ro4lan eonra, 
R.uı çarlarının Avuııurya ile 
ltUbalt etUklerl ı~rlllr. Za· 
ten, bu ihtiyacı daha en~I 
-vu,turıahlar hluettlklerl 
tarlhen mCllbettlr. (Karlofça) 
mlukere91nde AYUaturyala
lar Ruı muwahbaelarHHD 
bvm.-a11nı ı.ar ile iddia 
eylemtılerdl (7) ı..uı, Aftl.lıo 
turya mu•hhaılılrı (Leh) ve 
(Vfnecldt) il• de btr•en- ıulb 
1apılma11An llw•1• •Clrpaaı 
buluuyorlaıdı. AYu•lu.rJ 
rabbt'-rmm bu ı.reuu 
manidar addecJlleblllrdı • 

( Dnamı oar) _...., __ _ 
(5l Rq t c 2141M MMllt atı res

mf7e: c 3 ı • ( t) m .. be at re•f
.• cl•••l71en•:c .. 3'4(81 
RatlO 29 ı '38 

ltiu.r 
Tefrikada.. buı taıhlb ha· 

taı.... ohıyor. Esctlmle ( Ka· 
mame) (Kaa..._) olıuuı, (Don) 
nehri ( Db ) ıekl.1nde çık· 
m1fbr, clit•r t•rth eeblvlerl 
de vardan ( 1084 ) ( 81084 ) 
olmutlur, okuJ11cularımısclan 
af dllerlsı. 

·"söi''. ~c;r;·sa ;, 
( Bİfıiltoİ •lületle11 J...,,.) 

....... ~ellıtleMaallejaD 
c1a ... a ............ Haauli 

.......... ··--· ta· 
lom lm-eMenı ~ maleeJln 
muhakemell lcN. luhnlDlfbr • 

Maa.nlarde.n ....._ 
K.W la k~ı~ ı.tkClk 
Haeanın mehUllk için hare
kete ıeçtljl tel!lfonla haber 
verlldtil halde bu ihbara e
hemmiyet vermemek ve tah
klkab baunlJe tevelltlt •'Jl' 
• ............ ua...m ... ... ..,. ............... ..... 
.. ••• ~ """"~94111r '"' .. ... ....~ ..... 
ul'l-.dl'.lılaıo'd'. 

........ fen "·~ 
"-•• 9'1e"Wlk. .. 
lı ~~UllPl ........ .. 
ri,Ytı •ı...'8• ve ~• 
UllllJlh8JllAl. BeJ.IR b\I yolc{a 
~~ "çpaem, .. e 4.e 
-..~il ol-.a11 ~l'IP. keıfi 
JJIÜ claba btlytlk m~ID-~ 
h•ber ver nlE qatleqif ha.· 
cbaenln vukuuna mani o
lacak teclablrln ittihazına 
ıe.e11ot eclilmelint temin 
.,..... lbımplil'keD ha 
Joilla. barebt etmemek 

v 1 !l 
~;'i~r.al ;e.termekle maz• 

._..... ~ .... keti 
k cesa bn11Daaun 230 

mMWeelnln ildilcl fık· 
ruına muvafık erata c rml 
JedeD IJlrllGJordu. 

lattcvaıtlarım mlteak p 
mGddelumuml mua al Fuat 
..., vvl,.U.. 
ı• lfatlele.,. •••• Jrtar 
Sltla Recep.Fehmi ..,... 
bartal' ıldıUblı Ha11,1a ef.., 
ve kaçak lla•11111 bahan 
........ _. ollu Allnln ve 

be7lıa 
...... , .. .,; .oalpl• sal .... 

~PlllllS .._u lk _, 
Oıclcles.u. ... 

-..çhJle l•l rJ 
,.uuı. ,..... . .......... 
~~l,derb\I tefhbQ 
•lfUr. 

muhakame1e 1ann a 
leden enel den• e .. 

• 



Sahife 4 
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Fransız mecli- \ 
sinde 

Paris, 1 (A.A) - Meb'u· 

san Meclisi, gece celsesinde 
dahiliye bütçesini müzakere 

etmiı ve gizli tahsisat fas
lını 156 muhalif reye karsı 

390 reyle kabu! etmiştir. 

Hükumet bu faslın kabulü 
hakkında itimat meselesini 
ileri sürmü~tür. 

Yeni bir fırka 
Loııdra, 28 { A.A. ) -

Macdonald kabinesi sabık 
nnzırlarından Sör Oswald 

Mosley, yeni bir fırka teıki! 

ettiğini bildirmiıtir. Bu yeni 
teıekkü: , gelecek intiha· 
batta "milli teşkilatın yeni-

den tensik ve ihyası planı,, 

ismini verdiği program le· 
hinde çahımak üzre laakal 
400 namzedi seferber hale 
getirme~e çahıacakhr. 

Sör Osvald Mosley, me' · 
cut bütün fırkalara meydan 
okumakta, gönüllü olarak 

çalıımak istiyenlerin yar· 

dımını ve ha yır haahne nakt'i 
muavenetlerde bulunmasını 

temine çalışmaktadır. Sö · 
Masley bu yeni teşekkülün 

meydana çıkmasını haklı 
ve doğru göstermeğe kafi 
derecede muzaheretin şim· 

diden temin edilmiş bulun· 
duğunu söylemiştir. 

Roma itilafı 
Paris, (A.A.)- Paris ga

zeteleri, bahri tahdidi tes· 
lihat meselesi hakkında Ro 
~ada esas itibariyle husul<' 

gelen itilafı ehEmmiyetlc 
kaydetmekte, bu itilafın he-

nüz malum bulunmıyan tatb.k 

tarzı ve tekilleri hakkındc... 
bazı ihtirazi kayıtlar ileri 
s~rmektedirler. Bu gazeteleı· 
İngiliz-İtalyan noktai nazar
ları arasındaki uzlaımanın 

Fransız-İngiliz noktai nazar· 
ları arasında Salı günü elde 
edilmiş olan uz'aımaya uy· 
gun olup olmadığını araş· 

tırmakta, Fransanın bütün 
hüsnüniyetine rağmen gü~
halle kurulabilmiş olan bir 
muvazeneyi temelinden sar· 
sacak yeni müsaade ve fe· 
dakarlıklarda bulunmağıı. 

razı olamıyacağına dikkati 
celp eylemektedirler. 

'"iALİDc NUJRCr. 

yetitmiş çiçekler gibi, renk
Siz, gösterişsiz, fakat insana 
merhametle karışık derin 
bir muhabbet ilham eden 
kızdı: Makbule: 

. Annesi ölmüı, bahası 

ölmüş gitmiıti... Büyük ba
basile büyük annesi onu 
bin ihtimamla yani dadılar 

lala larla! Yetiştirmiılerdi. 
Üzülür hemde ahlakı bozu
lur diye mektebe yollarna
mamıflardı; eve hoca getirt
mişlerdi. Sonra, paıa vefat 
edi\pte varis amca zadeler 
falan meydana çıkınca, itler 
karışmııdı. Ortaya, hanım 
efendinin babasından kalan 

Hindistan 
• 

cesı , 
Yeni Delhi, 28 (A.A) -

Valii Umumilik meclisi aza· 
sından Sör George Schuster 
tarafından teşrii meclise ve
rilen bütçede gelecek sene· 
ye alt askeri masarifte bir 
milyon 312 bin 500 İngiliz 
liralık tenzilat ve mülkiye 
devairi bütçelerinde 735 lıin 
lira raddesinde muhtelif 
tasarruflar yapılmış olma· 
sına rağmen 10 milyon 
875,500 İngiliz liralık bir 
açık görünmektedir. 

Bu açık yeniden ba:ı1 

vergiler ihdası, bilhassa irat 
vergisini ,. e gümrük resim· 
lerinin artırılması suretlerile 
kapatılacaktır. 

M. Schuster, hükumetin 
yedi azadan mürekkep bir 
komisyon teıktl edeceğini 
bildirmiı, şimdiki ahval ve 
şaraitin ihtiyatla hareket et· 
meli ve tafarrufa riayet 
eylemeği icab ettirmekte ol
du~unu kaydetnliıtir. 

Peru ihtilali 
Lima, 28 (A.A) - Hü

kumet kıtaatı Punoyu işgal 
etmişlerdir. Ricat halinde 
bulunan asileri takip etmek
tedirler. Arekipayı istirdat 
için 1600 kitilfk bir kuvvet 
gönderilmiştir. Bu şehirdeki 
vaziyette bir değiıiklik yok· 
tur. 

Eski muhalifle,. 
Nevyork, 28 ( A.A.) -

Eski muhaliflerin vaziyetini 
düze:ltmeğe matuf kanun 
layihası, Reisicümhur Veto 
hakkını istimal etmesine 
rağmen Mebusan ve Ayan 
Meclisleri tarafından tekrar 
kabul edilmit ve mer'iyet 
mevkifne girmiştir. Binlerce 
eski muhalif, bu kanunun 
verdiği mezuniyet üzerine 
hamil bulundukları tevziat 
vesikalarının itibari kıyme· 
tinin yüzde ellisini geçme
mek şartile ödünç para 
almak için bugün tediye 
şubelerine müracaat etmeie 
başlamıılardır. 

Peruda mali vaziyet 
Nevyork, 28 (A.A.) -

Peru bankaları Umumi mü· 

fettişliğine tayin edilmiı olan 
M. Car los Bernales, Peru ve 
Londra bankasının taksiratlı 
iflas vaziyetine düşmüı ol· 
doğunu resmen beyan etmiş· 
tir. 

( Yarın ) ın tefrikası : 71 

bu köhne konakda yaıamak 
mecburiyeti hasıl olmuıtu. 

Altı seneden beri bura· 
da idiler, hanımefendinin 
en büyük zevki "rahmetli 
paşafendi,, den bahsetmekdi. 

Pek seyrek soka~a çıkı
yor, Makbuleyide gözünün 
önünden ayırmayordu. Kız· 
cağaz öyle tiyatro, sınema 

falan bilmezdi. Paıanın sağ· 
lığında • Makbule henüz 
onbir, oniki yaşında iken. 
altı ay ut dersi almııtı. 
Sonra, paıa vefat edince, 
ut bir köıeye atılmış, paıa· 
nın matemine hürmeten 
senelerce ele alınmamıfb. 

YARIN 

Efendim; 
lzmirde uzun müddetten 

bed garson!uk yapan bir 
gencim. Hatta mesleğimde 
ıef garsonhğa kadar yüksel
mek suretile emek ve mu· 
vaffakıyetim sebkat etmiştir. 

lzmirin geçirmekte olduğu 
buhranı iktisad.ye inzimamen 
kıı mevsiminin hulülü ga· 
zinoculukdaki faaliyeti dur· 
durdu. 

Bu yüzden Patronlar da 
garsonların ekserisine yol 
vermek mecburiyetlle karşı
laşdılar. Bu meyanda bendr· 
niz de çoluk ve çocuğumu 
İzmirde hırkarak it bulmak 
maksadile İstanbula geldim. 

Kıı eımasında İstanbuluu 
Gazino ve bar faaliyetini 
nazarı dikkate aLırak hir 
arkadaşla birlikte terki diyar 
ettik, lstanbula geldik. 

Bir aydtr müracaat et· 
medtk gazino ve bar b1rak
madık. lzmtr;n müteaddiı 
eğlence yerlerinde ıefgar

sonluk etmiı bir adam ol· 
duğum halde karıınta Çtka!ı 
bütün "- cnebi ıefgarsonlar 
müracaatıpuza dudak bük
tüler. Çünkü bu Bdamlar 
Türk değil1erdir. Bütün fef
dögaraonlar ya Rum veya-
hut ta ecnebi olduklarından 
Türk Jtsizlerinin seJaletlnc 

Yunan-Bulğar 
meselesi 

Atına 29 (A.A.) - Bul
gar hariciye nazırı M. Bou 
roff ile Yunan hariciye na.· 
zırı M, Mihalakopulosun Lon 
draya gideceklerine dair or· 
taya çıkan ıayia Yunan 
mahaflll tarafından hiç bir 
veçhile .teyit edilmemekte· 
dir. Esasen, İngiltere harici· 
ye nazırı M. Henderson bu 
iki devlet adamının noktai 
nazar ve müddealarını bil· 
mektedir. 

Belçikada öldürücü 
gazi er 

Brukselles, 28 ( A.A ) -
Gazetderde okunduğuna gö
re "Tilleur ve Sılesin ,, hav.:ı· 
!isinde Cuma akıamı öldürü· 
cü gazler tntlıar etmeğe baş· 
lamııtır. Bu gazlerln tesiril~ 
30 kadar kimse hastalanmış· 

tır. Tahkikat yapılmaktadır. 

{ Şimdi, mahalleye yeni mu. 
l allime hanım gelince, kıı-
cağazın tekrar hevesi uyan-

• 

mııtı. Büyük anneside tabii 
artık "cici,, sinin sözünü 
kırmamııtı. 

Makbule hanım, haftada 
iki ders alıyordu. 

Belkmn talebesi, ıimdi
lik, bunlardan ibaretti. Bu 
hesabımca, ay sonunda do· 
kuz lira f.. Pek az! Bu kadar 
para nelerine yeter? .. 

Hem, izzet gıdaya müh· 
taç! Git gide iptila halinde 
eevmeğe baıladığı bu ya v· 
ruyu kurtarmak için Belkıs 
çıldırıyordu. Hiç olmazsa 

Ayda yirmi beş lira ka • 
zanabilseydij ..• 

Ah ! lükse, tuvaletJere, 
lavantalhra, ipek çoraplara 
sarf ettiği paralara timdi na· 
sıl yanıyordu... Adada bir 
gardrop dolusu esvap, bir 
düzilneye yakın iskarpin bı
rakmııtı. 

lakayt 
ha1hir. 

kalıyorlar. Bu ne 

Yazınız allah aşkınaki 

Türk gençleri Türk vatanı· 
nm bağı ında aç kalırken 

yabancı memleketlerden ge· 
len yabancılar bu meslekte 
avuç avuç para kazanıyor· 
lar. 

Türk parasiyle mesut 
olurken Türk ailelerinin 
sefalet içinde yüzmesine 
sebebiyet veren bu hale 
hangi makam mudahale ede· 
cek? 

İzmirde aç ve çıplak hı· 
raktığımız çoluk çoçuğumu· 
zun iniltisini işitecek vicdan 
yok mu? 

Sahibi Türk olan mües· 
seselerln Türk iıçil~rini ko· 
ruınası bir vatan bir vicdan 
borcu iken kuilandıkları Rum 
veya ecnebi ıef döğarson
lara bütün selihiyetlt:ri bı· 
rakarak kendi ekmeklerinin 
bir parçada Türk kursağına 
gidüp gitmedlğ~ne dikka~ 
etmiyorlar. Türk milessese
leri sahibi! 

Türk müesseseleri sahilı! 
Kazandığın z. paraların tıkır· 
tısı Türk iıçilerinin ferya
dını boğmc?sın. Bir parç~ 

vicdan ve bir parça mürvel! 
fzmlrııe Karşıyaka kuJiibii es i 

şefdogarsonu 

Ahmet Tevfik 

lktısadi haberler : 
iki haf talık 

catımız 

ihra-

Şubat ayının 6 sından 
JŞ ine kadar oldukça mühim 
ihracatta bulunulmuıtur. 

Bu müddet zarfında 
İzmirden 35 bin kilo ar
pa, dört bin 400 kilo 
afyon, 27 bin 910 kilo incir 
274 hin 751 kilo hurdai ncir 
111 bin ut kilo pamuk, 
219 bin 379 kilo tütün, 280 
bin 446 kilo -üzüm, 2 milyon 
135 bin 144 kilo zeytin yağı 
lıtanbuldan 550 bin kilo arpa 
40 ıandık afyon 669 çuval 
iç fındık, 160 balya tift;k, 
1500 sandık Yumurta ih· 
ı aç edilmiştir, 

Ayrıca muhtelif mustahnl 
Vilayetlerimlzden 287 bin 
259 kilo pamuk, 55 bin 520 
kilo, iç fındık, 24 bin 320 
,kilo kabuklu fındık 98 bin 
548 kilo tütün, 100 sandık 
Yumurta ihrç olunml?uştur . 

Onları satsa ? ... 
nerede ?... Nasıl? 

Fakat 

Onları satabilse, hiç ol
maz& bir iki aylık geçine· 
cekleri çıkardı. 

Ozamana kadarda lnıal · 
lah itleri düzelir; Hep dört 
talebe ile kalacak değil ya!. 

On gün ıonra adaya 
tekrar ~gltti. Bu sefer git· 
meden üç gün evvel büyük 
postahaneden Mehlikaya 
bir kart atmıo; Gideceği 
günü ve saatı bildirmiıti. 

Karı koca, onu iskelede 
kartıladılar. Bu defa kıya· 

fet degittirmege lüzum gö
.ıememiıdi. Mademki onun 

için" lzmire döndü. ,,dimemiıler 
misarfireten istanbula gittiği· 
1ıöylemi§lerdi, Adada gö • " 

• 

rünmestnde bir mahzur 
yoktu. 

Kami Beyle Mehlika, 
yine ta11ın bir çocuk Pevin· 

(Deoamı oar) 

-18-
ettiğini hi&Sediyordum. Ayak· 
larım vücudumu, kanat ha- 1 

fifllğile taşıyordu. 

Prens beni seviyor, prens 
Hüseyin hana lanet okuyor, 
prens Hüseyin beni unut
mamış!, .. 

lztırabın ne ehemmiyeti 
var, facianın ne ehemml
yeti var, endiıelerden bana 
ne? ... Bunların hepsi etrafı· 
mda bir tehdit bir tehlike idi. 
Halihazır Jstikbal, kala ya
ralarma mücadelelerle, göı: 
yaşlari!e doldurmuşdu. Bu
nunla beraber, bir nevi sar
hoılukla ha vayı ciğP.rlerime 
çekiyordum. 

Kalbimin tabii meyli yal
nız aşkım, uyamrn ihtira3 
ve ıehventim değil ; Ayr.ı 

1· manda taşan, kuduran 
parlamak arzusu galebinc 
Rakibem de •.• 

Bırakayım mağlup ol· 
muştu: onu yenen benim-

Prene heni seviyor1 Prens 
bana ili.net okuyor. Pren ; 
beni unutmamıı ! ... 

- 21 -
Odama döndüğüm za

man, Ferdi hala gelmcmişfi. 
K~ryolama uzandım, gözle
rimi kapayarak hislerimin 
mühetsit zevklerini tatdım. 

Dağdan gelen ve geldik
çe büyüyen bir sel gibi, fur· 
tuna ile baılayan maciram 

"g;ttikçe daha ziyade müte
cait kespediyor büyüyordu. 

Artlk itirazın vücudum-1 
da hafif bir alev gibi do
laıtığinı hisediyorum. 

~ollarımda sıktığımı bil
diğim bu adamın hayatın<". 

nufuz ett1$ffmden emin, mu· 
kabilini, onunda ya vaı ya
vaş kalbime, hayatıma ka· 
rııtığını his ediyordum. 

Onu seviyor, arzu ediycr, 
ona malik olmak için ryaşı· 
yordum. 

lstel, çılgınlık her ıeyi 
unutturuyor, her ıeyi istihfaf 
etmeğe sevkediyordu. V u· 
cudüm, ateıli arzularını ru 

humada aıılamıştı. 
Bedbaht uyanacağımı 

namussuü olacağı, clüıece· 

gimi hilmskle beraber, de
vam etmek, rüyamı niha
yete kadar götürmek arzu
siJe yanıyorum. 

O günden sonra, buh
ranlar geçirdiğim iki gece· 
yi de hatırlıyorum. Bu es· 
nadii kendimden geçmis bir 
halde idim. Ferdi ile bera
ber gezdiğimi, beraber ya· 
şadığımı, ona cevap ver· 
diğimi, tebessüml ettiğimi, 
tesadüf etUğhniz zaman 
prensi se' amladığımı bili· 
yorum. Bilhassa ona rast· 
ladığımız vakit, ıanki bir 
komedi oynayormuı ~ ğibi, 
bir maske taııyormuı gibi 

hiç bir ıey belli etmeyor· 
dum. 

Ferdi, galiba, bu dal· 
gınlıgımın farkına vardı· 

Bir çok dafalar dediki: 
- Ne ,kadar dalgınsın, 

canan! Hayatımı .. sıkıhyoa? 
Stresa huıuna nltmedi gali
ba... İster isen evvelce ka· 
rarlaıdırdıgımız gibi, ya Lu· 
ganı ya veyahut Florence 
gedelim? •.• 

Şiddetle reddettim. Son· 
ra ılnirimi, buhranımı, eıa· 

relimi anlameıın diY• ti 
tün iktidanmı sarf etti~ 

Araraden bir iki gao ,. 
di. Bu zaman zarfıııdat_, 

rense tesadüf eııııelı 
koeamla bir çok yerleri t' 
dık. İçim içime sı~111•1°' 
dakikaları sayıyordulD• -' 

O gece, bütün arsU 
rağmen Prensi göredl~ 
Şayet n:tanhsınında oıı11 ; 
dığını farketmeseydidlı lı' 
üzülecektim . Her daP' ıj d 
ıına antireye doğru çef 

yor, onu bekliyordu· Ld 
Ona ancak ertesi..,

rast geldim ve konu!a~~ 
Ferdiyi tenise gotiP'~ 

tüm. Prensle nişanlıs•P':,; 
d~ğe~. &~hada oynadıkl iJI 
gordun. Prensi her_'~ 
tındeu çok daha bi~ 
Gütmeksizin selaın J 
Vakıt geçirmek içine "1 
gele topları lıeriye fit 
yqrdu. j 

Ferdiye otelin bab~ 
randevu verdikten , 
otele yalnız döndülll• 
kitap aldım, bir al•,... f 
tına oturarak okuınal~ . .J 
lııtım. Fakat müteınadl7· 
düşüncelerimle meşgutd';ı 

O esnada Prensin da aNt 
dalgın yürüdüğünü gato!'. 
Muhakkak ki odasın 
hat etmeğe gidiyordu· 
his onu çağırmaklığı_. 
retti? Buna nasıl cerarlf 
tim? Düşünmeğe vakti~ 
saydı, evvelce okadar~ 
cup müteyakkız ve 1 
olduğum halde nasıl ol~ 
böyle bir hareketle bul f' 
ğuma hayret edecektidl.;,, 
kat isteğimden, dütÜll :;I., 
den daha kuvvetli bi~ ~ 
ni tamamile dejiıt r f. 
Şehevi ihtiras o meı'ulll 
ceden berj kanımda tol 
yor' adetlerimi deiiıtırl 
fikirlerimi f dağiştiriyord;i 

Beni görmeden y• S' 
dan geçerken çağırdıSllt ~ 
simi itilir itilmez d -1 
tert.ddüt etti, sonra, 1-,,, 
eğilip selam yerdikteıı ,,1 

ra, yuluna devam et_., 
hazırlandı. ,1 

Onu kaybetn1eğe 
olamıyordum: .tJ 

- Bir saniye görill"" 
lirmiyim? _il 

Hemen heme bafP~ 
f aıkın şaşkın yüziil!Je 
karak yanıma geldi. .J 

- Şuraya oturıııı 
dedim. ~ 

Çanlanan ve ihtir• ... _4 
nazarlannı benden a~r 
yarak oturdu. f 

- Prens, dedi"1r#ı 
çen gün, kaderin dud ~ 
nmızı birleıtiren cih'el; 
unutmak için beni o~ 
dan kovdunuz. Be 5ı" 
uzun uz:..n konuıtunuS• ,1.. 
yaptığım fen alığı aolatt, 
fakat hirşey sormaiı u0,-r 
nuz. Acaba bende siı;l ~f 
mağa muvaffak otab 
miydım? ti 

Bir cevap alınalı ;' 
sözümü kesmeme rşl 
bir ıey söylemedi. 

Hala bar)a ihttr•• 

korku ile bakıyordu· 
Devam elU: 1f 
Ya tize, benimde bıl ,tf 

tıra pan kurtulamadıı1:;,) 
(DeıJamı 
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Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

teda vihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

!arın dahili (iç) hastalık· 
farım cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu-ı 
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon lstantıul: 2393 

Gayri menkul maJ .. 
ların açık arttırma ilanı 

Beyoğlunda vaki Adliye 
dairesinde ifayı vazife eden 
İstanbul ikinci icra memur· 
luğundan: 

Açık arttırma ile paraya 
çeyrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Etrafı hane ve 
bahçe ile mahdut bir bap 
fırının ve hanenin dörtte 
bir hissesi: 

Gayri menkulün bulun· 
duğu mevki:Ortaköyde dere· 
boyu sokağında atik 61 nu· 
maralı fırımn ve hanenin 
dörtte bir hissesi: 

Takdir olunan kıymet 

tamamı 6511 buçuk lfra
dır. İşbu gayri menkulün 
icra kılınan birinci arhır· 

ması kıymeti muhamminelli 
bulmadığ:ndan 2-4-931 ta· 
rihinde ve saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul İkinci İcra 
Memurluğunda ikinci art· 
tarması yapılacaktır. 

1- İıbu gayri menkulün 
arttırma şart.1amesi 21·3· 
931 tarihinden itibaren 929· 
405 numara ile İstanbul ikin· 
ci İcrasının muayyen mahal· 
linde herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı 
olanlardan fazla malumat 
aımak istiyenlerin i~bu şttrt· 
nameye ve 929 • 405 dosya 
uuınarasile memuaiyetimize 
müracaat etmelidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak 

eden yukarda yazılı kıyme· 
Un yüzde yedisi ıayanı kabul 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları Tapu sici· 
l 1 e ıabit olmayan ipotekli 
aiacaklarla diğer alakada
ranın ve irtifak haki::ı sahip· 
lerinin bu haklarını ve hu
susile ta!z ve mesarife dahil 
olan iddialarını i~bu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap edt;:r, Aksi 
takdirde hakları tapu sfcilli· 
le sabit olamyanlar satıı 

bedelinin pcylaşmas;ndan 

l•rıriç kalırk ~·. Gösterilen 

günde arttırmaya :i~tirak 

edenler urttırma ~artnamesi· 

n:! okumak ve lüzumu malu
matı almış; bunları tamamen 
kabul elmi§ ad ve itibar olu-

nurlar. Üstü,1de bırakılan 
gayri menkulün bedeli zaman
mda verilmezse gayri menkul 
ikinci bir arthrma ile satılır. 
Ve bedel farkı ve mahrum 

kalına.n °!o 5 faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bir hükme 
sahip l.almaksızın m~mur-
1 rcu alıcıdan tahsil olunur 
5 numaralı fıkradaki şa· 
rl: tahakkuk ttmekle 
suretilc üç defa bağırıldık· 

tan so:ua gayrı menkut en 
son artlıranın üzerinde bı

rakılır. Şut tahakkuk etmi§· 
se artırma geri bırakılır. 

Alıcı taahüt erinden kurtu
lur. Ve teminat kalkar. 

5 - Artırmanın birinci 
veya ikinci olmasına ve 
ga yı i menkule taaluk eden 

1 

1 

Kiralık ve satılık 
Matbaa makineleri 
İkdam matbaasına ait 

Rotatif, Avusburk, Avusburk 
battal, Reaksiyon düz Ma· 
kin el eri mükemmel bir ha ide 
kiralık ve satılıktır. Görmek 
için her gün İkdan hanında 
kapıcı Dursun Ef.ye, pazar· 
lık için de Galata'da eski 
Gümrük caddesinde Uğur 
hanında 2 numarada İkdam 
vekili Nuri Beye müracaat 
edilmesi. 

Tetefon; Beyoğlu: 4!'15 

------------------------TA V1LZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK • 

İZMİR POST ASI 

SAAO[T 
vapuru pazar
tesi 17 de 
Sirkeciden 

hareketle Gelibolu, Çanak· 
kale, Ayvalık ve İzmire 
azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti -_,apurda da 
verilir. 

Adres: Yem işte Ta vilzade 
biraderler. Telefon lst: 2210 

Istanbul dördüncü icı a 
memurluğundan: Büyükada-

~---·--------------...... uım-------,1------------~------------_..--~ 
Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Orietn Bank 
İstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kaSi:.lar vazolunmuştur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 

Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

iİlll .................. ~118 .... llB ... 19121! ......... ... 

Bank F ranko .t\diyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi İdaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : f rasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta ko~usu: Galata No. 376 

--
(( 

(( 

Harbin 
Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı= 
Hesabatı cariye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı- Meskukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı-
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası 5. 52-E-

İST ANBUL ŞUBESİ 
lc.iHe merkezi: A M S T E R D A ı\\ 

Mezun sen'la} esi : 2.'l,000,000 FL. 
Tediye ed:Jmiş sermaresi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
GalatadJ Karaköy palasta Telefon: Be) oğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : "Merkez Postane-ı ittisalinde 

Alla'lemccl Fan,, Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelatı 

IEmniyetkasaları~c,. ~i 
İstanbul Dö. düncü icra İstanbul 2. inci İcra .ı\\ernu • 

dairesinden : 
Kuzguncukta Dere cad· 

desinde 95 numaralı hane· 
de mukim iken elyevı:ı ika
metgahı meçhul bulunan 
Mtşon Eskenazi Efendiye: 

Yasef Efendinin aleyhi· 
nize İstanbul ikinci hukuk 

luğundan; 

Bir borçtan dolayı mahcuz \e 
ikinci arttırma surctile paraya çe

1
\6' rilme::,i mukarrer bir adet 1 '3 

numaralı Ooç markalı kapalı oJcr 
mobil Beyoğluııda Şişhane cad ~ 
iıude Rekabet garajında 8-3-93 
!arihinde saat 10, 11 e kadar açı~ 
arttırma ile satılacağıııdan ta

1
1fe 

olanların mezklır gün ve mah:ı 
hazır bulunacak memuruna ıııüril" 

da Yalı caddttsinde kain olup 1 
Müteve'fiye madam Sayfo· 
ya validesi Madam Afrodi· 
tiden müntekil 38 numaralı 
hanenin sekiz sehim itiba-

mahkemesinde ikame ve 
istihsal eylediği 15 teşriniev· 

----ı 
BANKA KOMERÇİY ALE ruş ücreti vekalet ve me· 

vel 927 tadh ve 409 numa· 
ralı ilam ile 583 lira 30 ku-

caatlan ilan olunur. ___, 

istanbul Dördüncü fer• 
memurlujtundan: Remziye b•' 
nımın Viktorya hanımdaO 
istikraz eylemi§ olduğu pır 
baliğe mukabil Maltepe ka' 
riyesinde Çayır mevkii ci'1•

rında 1177. 71 numaralı bi• 
r nci derece birinci sıra ;le 
ipotek irae eylediği bir bıtP 
bostanın otuz gün müddeti' 
ihalei evveliye müzayede&iı>' 
vazedilmiştir. 

rile iki sehmi bir:, deyinden 
dolayı ihalei evveliyesinin 
icrası için müzayedeye ko
narak 500 lira b ::delle talibi 

uhdesinde takarrür edip ihalei 
kat'iyyesi için yüzde 5 zam· 
la müzayedeye konmuştur. 
Mezkür hane Agıslopolo, A
nastas, Mihalof ve La mbiri-
nin hanesi ve rum mektebi 
ile ve tarikle mahdut ve 362 
arşın murabbaı araziden 155 
arşın rnurabbaında kısmen 

kagir yedi oda ve iki sofayı 
müıtemildir. Halen boıtur. 
Tamamının kıymeti muham· 

mim.si 3750 liradır. Müzaye· 
deye 21-3-931 tarihinde saat 
14 den 16 ya kadar dördüncü 
icra dairesinde biddevam 

ihalei katiyyeııl yapılacaktır. 
Talip olanların kıymeti mu
hammineden mezkur iki his
seye musip miktarın yüzde 

10 nbbetinde pey akçasile 341 
3477 dosya numarasile hizzat 
veya bllvekale mtiracaatları 
ilan olunur. 

lstanbul İkinci İcra m-;: 
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve pt.t.raya 
çevrilmesi muırnrrer ev eı· 
yası 5.3.931 tarihine mü .. a
dif Perş<?mbe günü saat 12 
den 13 e kadar Taksimde 
Sırascrvifcrde kain Hayat 
apat'tımanmın onünc'e açık 
arttırma ile sz.t;lacağmdan 

talip olanların mezkur gün 
ve saatte mahr ilinde hazır 
bulunacak memuruna müra
caatları iJa~ı olunur. • 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

sarifi muhakeme ile maan 

İT AL YANA tahsiline karar verilmi~ ve 
Kuzguncukta icadiye cadde-

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

Merkezi dare: MiLANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, Avusturya, Mac1ristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mıs:r, Amerika Cemahiri MiittehiJesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Koluınbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi KarakJ}' Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHİR DAt IİLİNOE!([ ACENT ALAR: 

İstanbul'da: Alalemciyan h.mınd:t Telef. 282!. Beyoğ"lunda: 
İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo ciairesi Borsada Telef. 1718 

İZMiRDE ŞUBE 

tınn1ın:nmn'YPW•@MWH~-ffeMBU.lill412S?Wtt•mıı ~e~ 

lktı:dibkiii~, 
lzmir terzihanesi peşin ve vereaiye 

muamelata büyük tenzilatçokucuz fiatlarla 

her nevi kostümler, palto, pardesü, frak smokin, caket 

atay, kadınlar içinen songelen model

lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ihtiyacınızı 
~ 

lzmirterzihanesinden temin edebilirsi~ 
• 

niz. Arzu edenler elbiselerini Veresıye yaptıra 

bilirler. 

iz mir terzihanesinin veresiye 

mamulatında gösterdiği kolaylık hiç bir müessesede 

;J yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptığı itlerle muhterem mü~teriJ.erinin hüsnü teveccü· 

hün ükazanmııtır. Ve hu surette piyasadaCİdd ibir 

•• 
muessese unvanını almıştır. 

izmir terzihanesine hır defa uğramak 
iddiamızı ispata kafidir. Ke8es\ni sevenler vakıt 

kaybetmeden koşun UZ. 
Babıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar 

sinde atik 109 ve cedit 95 
numaralı bir hap haneniz 
haczedilmi§ ve tebliği muk
tezi birinci ihbarname ma
halli ikametgahınızın maç· 
hul bulunması hasebHe ila· 
nen t~hliğine karar verHmi~ 
elduğundan her mucibi ka
rar tarihi ilandan itibar~n 
bir ay zarfı.oda 927- 10085 
hukuk numarasile daireye 
bilmüracaa kanuni bir itiraz 
dermeyan ve tesvi yci dq r 
eylemedijtiniz takdirde em
vali gayri menkulei mahcu
zenin bilmüzayede furuht 
olunacağı malum ve birine! 
ihbarname tebliği nıakamı
na kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

İstanbul İkinci i;;;:-a--;;.
murluğundan: 

Mukaddema Orte..köy'de 
dereboyunda 65,67 numa· 
ralı hanede iken elyevm 
ikametgahiarı meçhul bu
lunan Anna, Olga, polikseni 
hanımlarla Hıristo ve Yor· 
gi Efendilere: 

Eleni hanımın murisiniz 
olan Kiryako Efendiye iza· 
feten bihasbi!verese zimme-
tinizdeki alacağınm temini 
istifası zımnında hissei irsi· 
yc.niz~ er utasarrıf oldu~unuz 
Ortaköy' de dereboyunda 
atik 61 numara i e murak·· 
kam bir bap furunuu l•aczi 
ifa ve tesviyei deyn edi'm~· 
mesi hasebile bermucibi ta· 
lep paraya çevrilmed t<ıkar· 
rür ve 2-4 931 tarihine mü-
sadif Perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar da~rc.:e 

Mezkur bostarıın hududu 
·§arkan Halil efenei tarla•lf 
garben tarik, şimalen KadiO-
ko tarlası, cenlôben NlllO 
bostanile mahduttur. MezkOr 
.bostanın mesahası alettab
min beş dönüm bir evlet&: 
miktarında olup deru.rund• 
bir dolaplı bostan kuyuı\J 
üstünde çatısı olmıyan tıar 
tan yapılmıı harap bir pıe• 
kan mahalli mevcuttur. Bor 
tan derununda beş dut oıı 
beş jncir iJ.i ayva bir zeytill 
ağaçı ve bir asma ve ara~l 
dahilinde mezru olarak bıt 
miktar kereviz ve ha vıJÇ 
mahsulatı vardır. Etrafı çit~e 
çevrilmiş ve derununda lli ş• 
yet efendi senevi yüz altt11•f 
lira kira ile ve 930 kası111ın· 
dan 931 senesi kasımına kıt• 
dar müstecir olduğunu be 
yan eylemiştir. Mahalli 
mezkur mümbit olduğundaO 
maada lstanbulun turfaıı• 
da sebze yetiıtiren mahalde 
olmasına ve halihazır ara:ıt 
piyasasına nazaran mezkı1' ı 
mahallin kıymeti muhamiııe~l 
tamamı binsekizyüz otuz ye 
buçuk lira olup taiip oiaıı· 
lar kıymeti muhammineııirt 
yüzde on nisbeUnde pey a1'' 
çasını alurak 829·3804ld09i 
ya numarasıls 4 nisan 93 
saat on dörtten on aluYa 
ka.dar Dördüncü icra IJ'Jt' 

murluğuna bizzat veya bil· 
vekale müracaat eylemeJeri
ve fazla malumatın dosyıı.' 
smda bulundu~u ilan olu-
nur. ~ 

ıkabul ve tedavi eder·ı terzi ve biçki mütehassısı: Mustafa Salih 

ı-• - ---------- ----- - ~ 

arttırma muamelesinin icra 
kılınacağından bu hususta 
icra, iflas kanununun 120 inci 
maddesine tevfikan tal'afı· 
nıza tebliği icap eden ve ilan 
ve ihbarın ikametgilhımzın 

ı- nokta: 
•• 

Hayri Omer kanuni hakka ve satışın 

tarzına göre diğer şartlar: 
müterak:m vergi ve saire 
Müşteriye aittir.Yazılan mez
kur fıranın hasrı yulcarda 
gösterilen 21/3/931 larihiode 
istanbul ikinc· icra dairesinu 
de iıbu ilan ve gösterilen 
arttırma ıal'tnamesine lev· 
fiken satılacağı ilan olunur· 

İstanbul ikinci icra me
murluğundan: Arnavutlukta 
Polonya kazasında Merzine 
kariyesinde Haralambo ve 
Y orgi t.fendilere: 

Hisset ıaylasına mutasar· 
rıf oldu~unuz Ortaköyde de . 
reboyunda 61 numaralı bir 
bap furunun diler h!Hedarı 
müteveffa Kiryako efendinin 
veresesini hasbelverase Eteni 

hanıma olan deyhıderı ,dola· 
yı tahtı hacze .alınarak tes· 
viyei deyin ediimemesi ha· 
ııebiJe mezkur furuna ait 
hisse 2 • 4 • 931 tarihinde ve 
saat 14 ten 16 ya kadar açık 
artırma suretile ikinci arttıra 
ması ifa kılınacrjı icra, iflas 
kanununun 120 inci madde· 
si mucibince berayi malumat 
tebliğ ve ilan olunur. 

meçhuliyetine mebni ilanen 
tebliği karargir olmakla mez
kur madde mucibince ilan 
ve ihbarnamenin tebliği ma • 
kamına kaim olmak ve i§hu 
furunu mi'ısakkafat 48 lira 
53 kuruı ve Evkaf 104 Hra 
4 kuruş borcu olduğunu ve 
malumunuz bulunmak üzere 
ilanı keyfiyet olunur. 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zühreviye Cemiy~· 
ti aza undan Beyollu Ağa· 
<:aml karşı nrasında t33 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

T elefoıı: 3586 

M. M= Burhanettin Az; 


