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Ot'lnderilen evrak iade olunmaz. 

İhracat Siyasetim·zin Yeni Sistemine Göre 
Türk Müstahsıllarıla Ecnebi Pazarları Arasındaki Mütevassıtlar 
ile Ecnebi Kumusyoncuların Ort~dan 

-----il!!!!!!!~~,, .. ,_,_ ____ _ 
Kaldırılacağı Anlaşılıyor! 

Türkiyede Mühim Bir /ktısadi Mesele 

ihracat Kooperatiflerinin Muvaf
fak Olabilmeleri için Kredi 

Profesör 
Reinhart'ın 
Konferansları 

A!manyanın Bnlin da
rülfünunu Felıefei içtimaiyat 
müderrisi ve ayni zamanda 
Almanya içki düımanları 
rüeıa11odan profosör Rein
hart Türkiyeyi ztyaret et
mek ve lstaobulda bir kaç 

··· · Mes' elesinin Halli Lazımdır 

kooperatiflerinden alınmaeı 

. lazım gelmektedir. 

ıW~.&,~~~ 
ne tevdi edeceklerdir. Bu 
vaziyette ihracat koopera· 
liflerinden evvel mustah· 
ııiller kooperatiflerini teı

kil etme.k lazım geliyor. 
Memleketimizde yalnız 

İzmir.de incir müstahsilleri 
naınile bir müstahsiller ko· 
operatifi vardır. Mevcut 
diğer kooperatifler kredi 
kooperatifleridir ki bugünkü 
vaziyetlerinden ihracat koo· 
peraUflerine yetiıenlerle ih

l racat koop~ ratifi arasında 
mutavassıt rolünü ifa etme
leri mümkün görülmektedir. 

Müıtahıiller mahsulleri· Ancak her iki ıeklin bir-
ni bu istihsal kooperatifleri· (Devamı üçüncü Sahifede) 

---=T~iı~. t""".""""ü __ n ___ I~s--pa_n_y_a_' d-a-~1 İrak tayyareleri 
işçileri cemiyetinde Cümhuriyet ilan Havanın bozuklu-

yeni intihap edildi ğandan gelemediler 
Barselon14(A.A)-Barse· lstanbula gelmeleri bek· 

lon'da ıaat t4."J3 te cüm- lenen Irak tayyarecilerJnin, 
huriyet illn edilmlı ve be- dün ( Sah ) 6rÜnü havanın 
lediye dairesine cü.mhuriyet muhalefetinden dolayı Bel-
bayrağı çekllmiıUr. grattao harcı.et edemedik· 

leri aulaıılm ışllr. (Çarpm· 
Madrit 14 ( A.A )- Şayi b:ı) günü Sofyaya hareket· 

olan bazı haberlere göre le.ri v" yarın da lıtanbula 
Kral öğleden ıonra Madrit· gı!lrneleri muhtemeldir. 

konferans vermek üzere ge· 
çen cuma teıi f .!hrimize gel· 
mitti. 

Türkiye içki aleyhtar· 
ları CemiAeti ikinci reisi Dr. 
İbrahim Zati) 8. ve arka· 
daşları tarafından profesör 
Sirkecide istikbal edilmit 
ve profesör, Novotni oteline 
misafir olmuıtur. Pazar gü· 
nü akıamı saat dokuzda 
Galatasaray konferans ıalo· 
nunda ilk konferanıını ver
miıtir. 

Bu konferans gayet ali· 
mane ve vakıfane bir ıu· 
rette büyük hı r kalabalık 
karımnda bir ıaat devam 
etmiı ve çok alkıılanmııtır. 

İkinci konferanı çarıam· 
ba günü akıamı aaat sekiz 
buçukta Arnavutköyünde 
feyz iii lisesinde verile(ek· 
tır. İz "l&r olunan a.rzu üze· 
rioe Alınan sefareti erkanı 
ve İstanbulda bulunan Al· 
manlar10 bir çoklarının bu 
ko 'lferansı d nlernek üzere 
f eyı::iitı lisesi konferans ıa 
lo ıuna gelebilecekleri beyan 
edı miştir. 

ten otomobille çıkık aııtmiı· 
tir. Yine bu ıayialara naza· 
rao parlamentoyu içtlmaa 
davrt için Cühuriyetçller, 

Sosyalistler v~ karallık taraf· 
tarlarından mürekkep bir 
hükumet teıekkul etmfıttr. 
Barııelon, Saraaoı, Cordove, 
Saint-Sebaıtien, Huelva, Al· 

Paraları Alınca dağıtmışlar - - ------

Cemiyet reiıi 
Recep Cemal efendi 

Tütün iıçileri cemiyeti h 1 ·ı 
}> uıeria, Vigo, Leorı ıe ir erı e 
eni idare heyetlerini intihap ı d 

daha bir çok maha ler e 
~ltıiılerdir. intihaptan evel cüınhuriyet ilin edildiği ha-

l li aernzt efendi arkadaı · 
a ber alıomııtır. 
tına bir kaç söz söylem it, ... · · · · · ' · · · · · · 

llıak b h , ı:sl·ı·~·, .. A, 'ıi , Remzi, azalıkları 
•at ve gayelerinden a • o 

•etlllittir. Bundan sonra ya· da Salih Feyzullah, Ali Rıza, 
l>•lan Cafer İbrahim, Ali Galip ef. 
lı~ intihapta birinci reis- d 

Ri R ler kazanmıılar ır. ecep Ceınal, ikinci re· 

1!cımvay Şirk;tf_'i~ Marifetlerinden 

Gizli Mukavele mi ? 
Sirkeci • Eyüp 
Hattının Niçin 
Yapılmadığı An
laşıl mı ya Başladı 

. 100,000 Liralık 
ikramiyenin Sahipleri Paraları 
Sağa Sola Dağıtınca, Ek silir. A! 

Tayyare piyankoıunun 

büyük ikramiyesini kizanan 
Hayriye ve Emine hanımla
rın bilet iti dedikodulara 
sebebiyet vermittir: Bu hu· 
susta aldığımız ma:umat 
ıudur: 

Fatihte, kanaat klıesi 

sahibi Burbanettin bey bir 
kaç gün evvel 3337 numara· 
lı bileti Fatih Altay mu
balleıiode oturan Hayriye 
ve Emine hanııolara sat· 

mı ıtır. 

Kura neticesi bu bilete 
yüz bin lira isabet etmfıtir. 
Yüz bin liranın onda biri 
o an on b n lira da bu ka
dınlara düımüıtür. 

Bayi, bir otomobıle bine
rek bilet hamillerinın evine 
aıitmit ve mujdelemiıUr. 

Sabriye, Emine hanımlar 

kocalari e birlikte otomobile 
bfnuıiıler, Bü -hanettin Beyin 
yaz~haoesine gelmişlerd . r. 

lirer de "500,, lira demlı· 
lerdir. 

Bunun üzerine bayi ka
bul etınit v~ bunun ü~erlne 
bayi kabul etmit ve ıu 
teklıfi ileri sürmüştür: 

- İkramiy olan beı 
yü2 lirayı tenzil edip size 
9500 liraya mukabil İt ve· 
ya Osmanlı bankalarınm 
c·kini vereyi ·o her ha de 
ıizirı içio d~ha iyi olur. 

Bu tekl.lti Sabri va Eml· 
ne Hanımlar kabuJ etrn..-· 
mlıleı ve paralarını iıteme· 
mi, erdir. 

Bunun üzerine bayi Bür· 
haneddin Bey civardan bir 
kaç esnaf çağırarak yanla
rında ıcnet tanzim etmit 
ve tanıamen savmsk sure· 
tile P uayı vermlıtfr. 

O.ıha ao11ra katibi Leman 
Hanım da btıhşıı istemlt o· 
na da yüz; lira verilmiıtir. 

--~ 

1fox~ Serbe.s F ır:ka .... 
TARiHÇESi 

[Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı?j 
Muharriri: Bürhanettin .4.li 

İktib:Js edilemez 

Fethi Beyin Beyanatının Gazete
mizde intişarından Sonra Bütün 
Gazeteler Bu Fırkanın Lehine neş-

' 
riyata Geçmişlerdi 

-5-
Baımakaleler mütalea· 

lar, havadisler i>yle hararetli 

idi ki bazı iazetelerin Satı· 
ıına bile tesir etti. 

lı artık Serbes fırkanın 
faal bir sahaya 1ılrmeıfne 

kalmııh. 

Fethi B. 12 Ağustua 930 ta· 
rihinde fırkasını teıkil et· 
tiline dair vUa yete reımen 
müracaat etmiıti. 

Bu müracaat te1arafla 
ve YaloTadan oluyordu. 

Serbes farka liderinin İı· 
tanbul Till.yetine çektiff 
telaırAf ıu idi: 

•Fırkamın ftmi Serbeı 

Cümhuriyettir. Porgram poı• 
tadadır. Merkezi Ankarada· 

Ga.zi Hazretlerinin Hemıi
releri Makbul• H. Efendi 

dır. Reiıi Fethi, kltibi umu· 
misi Kütahya meb'uıu Nuri, gelen kanuni muamelenin 
idare azası Tahsin (Ardahan) ifasına baılamııtı. 
Reıit Galip (Aydın) Tal!t lstanbul faaliyeti ve 
(Ankua) beylerdir. Nazlı Han 

Cemiyetler kanunu mu- 13 Ağustos 930 tarihin· 
cibince teıcilini rica ederim den itibaren y enf fırka 
efendim,, lıtanbulda filen tıe baıla· 

Vilayet bu telgrafı derba' mıı oluyordu. 

polise havale etmie, lazım (Devamı 3üncü aavleJe) 
............ ' ••• 1 .' 1 •••• ' •• ' •••• ' 1 .. 1.-. ....... . . 1 •• ' 1 •• 1 1::1'1 .. .. 

Eminönü ile Balat ara· 
sanda ııltyen otobiiılerin, Ha· 
Uç vapurları tirketinl zarara 
soktufunu, yazmııtık. Söy· 
lendtfine göre, bu otobOıler 
T tam Tay ıtrketini de bazı 
tetkikata ıevketmlttlr. Ri· 
(Devamı 4 {ınc:ii aalaifede) 

Bayi paraları hemen teı
vlye edeue ne ikramiye 
vereceğini ıormuıtur. Talih· 

Emine ve Hayriye Ha· 
nımlar paralarını alıp kapı· 
dan çıkar cıkmaz tanıdık· 
(Deoamı 4 üncü aahıfede) 

- Daydunmu azız:ım müjd• ! Softa kılıf ile MecliH 
yakıımıyan Raıila Hoca da mch'ııılutrı riiyado. ı6rccekmiı. 

• 
~ • 



Sahife 2 

Genç Bir 
Hikayeci 

K1hcımı sürüyorum. (Kü 
çük hikayeler) Müellifi: Re
ıat nis. Muallim Ahmet 
Halh kitaphanesi. 

Muharrir Türkiyenin en 
genç hikayecisi. Kısa ve be· 
lirsiz hır neıriyatı müteakip 
112 sahifelik bir hikaye kül· 
liyatını ortaya atmak, Reıat 
Enia'in cesaretine delildir. 
Gençlikle ceıaıet birbirinin 
müteradifldlr. Yalnız, fU var 
ki, eserde yeniliğin acemili
ğı hissedilmiyor. 

Ş EH i R 
• 
imar Programı 
Değişiklik 
Olacak 

Bir kaç gündür bet ıene· 
lik imar programını tetkikle 
me~gul Şehir meclis muh· 
telıt encümeni dün de top· 
lanmıı çalıımııtır. Şehrin 
müstakil planının yapılması 
eıas itibarile kabul edil· 
mit bulunduğundan en· 
cümen tlmdillk programın 

diğer maddeleri ilzerinde 
meıırul olmaktadır. 

Lokantalar da ihtikar Yok mu? 

Yemek Fiatları ,, 

Belediye Muhtelit Encümenf Ta-. 
rafından Dün Teı-kik Olundu 
Belediye muhtelit encümeni dün içtima etmlıtir. Bu 

içtima da lokanta ve gazinocuların yemek fiatlarinln tet· 
kik etmlıtır. İptidai maddelerin ucuzluğuna rağmen ye· 
meklerln eski flatta ıatılmaaı ortada bir ihtikar olduğu 
kanaalını vermlttlr. Bu münasebetle lokantacılar, daha 
sonra gazinocular davet edilecek ve kenJilerıle bu huıus· 
ta görüıülecektir. Neticede encümen h ıvayicl zaruriye 
üzerinden yemeklere bir nevi narh koyacaktır. 

ikinci Cezada 
Gazeteler 
Davası 

Mehmet Zeki Ef. nln 

ıs Nıean ---~-......- ' 
ICU.f B.A.ltl'I 

Bu bir 
Kerime ki 
(Halecan) ın ne demek 

olduğunu tabii bilirsiniz. Bu 
öyle bir kelimedir ki, lurat• 
te bunun kadar, insanı üze· 
nine bir daha teıadilf edl· 
lem ez. 

Tayyare plyangoıunu 
beklerken (Halecan) ıreçl· 
rlralnlz. 

Nı,anlandığınız gün, sü· 
veği girdiğiniz ge•:e (Hale
can) peılnlzl bırakmaz. 

Kılıcımı sürüyorum, kü· 
çük küçük hikayelerden mü· 
teıekkıl. Mevzular, alelekıer 
Anadolunun içtimai haya· 
tından alınmıı. Memleke· 
tlmizin köylüsünde yafJ.yan 
itikatlar, temiz kalplilik, 18· 

Maddeler ayrı ayrı tetkik 
edilmekte, encümen azaları 
daha evvelden hazırlanarak 
lçtimaa gitmektedirler. 

gazetemizden maada bütün 
gazeteler aleyhine açtığı 

davaya dün ikinci cezada 
devam edllmlıtir. Dava· · 

nın sebebi: Bütün gazete
lerin " Şüpheli bir adam " 

yakalandı •• Diye isminin ya· 
zılmaııdır. Heyeti hAklme 

evrakı tamik için muhake· 
meye lalik etmlttir. 

E 
F~1ad.nsa . .1BYıblan1 ~~kb~Y~.s1i_, Üc 

mrazı cı ıye cemıyetı er er er ışı ır tur u • • 

İmtihan kap11ında (Ha· 
lecan) en ıadık arkadaıını:ı:· 
dır. Yilrejtlnlz küt, küt attık• 
ça o ırörünmlyen, eıtdllml· 

yen kahkahalannı atar durur• 
Hul&.aa (Halecan), inıan• 

!arın baıına (Mana) beliti 
olarak ı:elmlt bir kelimedir· 

Jf 

Programda bir çok değl· 
tlklikler olacaktır. 

azalığı bitmiyor Polıs 

fiyet ve cehalet vazıhan yunan 
gözlerımızin önünde canlan· D a rü l f ü n un l u l a r 1 
maktadır. 

11te. bu huauıiyet, eıere Şehrimize geliyor 
tam bir realizm edası ver· Çoktan beri beklenilen 
mektedir. 63 Yunan darülfünun tale· 

Yalnız, burada mühim al Yunan meclisi Ayanı ve 
bir hataya itaret etmekten darülfünün müderlıl M . 
kendimizi alamayoruz: Re· (Zeırliı) riyasetinde bugün 
alizmin, hikayelerin mevzu ıehrimize geleceklerdir. 

ve tahlillerinden ziyade g· Misafirlerimizi İstanbul için 

ramerde yapılacağını zan· bütün Darülfunun muhiti 

netmek! Demek oluyor ki, bilha11a Talebe cemiyeti 

muharıir, mensubiyetini oıta· iki ııün evvelinden hazır· 
ya atacağı edebi ekolün lıklar yapmıtlardır. Bu mü· 

nasebetle ıehrimizde kala· mahiyetini bilmeyor. 
cakla rı 6 gün zarfında ziya· 

Kitabın en güzel hika· 
ret edecekleri yerler teabit 

Fransa Emrıızı cildiye ve 
Efrenclye cemiyetinin eski 
muhabir azasından bulunup 
Umumi harpte muha11m 
devlet tebeasından diye ce
miyetten çıkarılan CelAI 
Muhtar ve Bahriye hasta· 
hanesi ıabık elit ve efrenci 
hastalıklar mütehaaauı İzet 

Kamil B. !er, cemiyetçe ye· 
niden, ittifakla ğzalığa kabul 
edllmlılerdir. 

Cemiyet, bu ilci fen ada· 
mımızı, Franınnın Emrazı 

cildiye alimlerınden Profesör 
Dariye'nin teklifi üzerine 
kabul etmittir. 

Çatalca 
Yangınının tahkikab 

bitmek üzere 

Berberler meselesi yenid~o 
alevlenmlttlr. Buna sebep te 
bazı esnafın cuma tatili 
etrafında bir gazeteye mek· 
tup göndermelerinden ileri 
gelmiıtır. Bu mektuplarda 
cemiyetin cuma tatili mes
elesinde yalnız hareket et· 
tlği yazılıyordu. İste bu neı· 
rlyattan müteeaair olan ber
berler cemiyeti bir iki güne 
kadar bir içtima yapacak 
ve cemiyet aleyhine neıri· 

yat yapan berberlerin cemi· 
yetten ihracına karar vere· 
cektlr. Berberler cP.miyetl 
vaki neırlyatın hiç bir esasa 
iatlnat etmediğini çünkü, 
cuma tatili yapılmasına bü· 
tün esnafın muvafakatile 
karar vertldiil 'ıöylenmek· 
tedlr. yesi "Karanlıkta sesler.dır. edilerek bir program da ha· 

Harp senelerluin sefaleti, zırlamııtır. Talebeler vapur- Çatalca da 24 dükka· Romen talebeler 
ruhlarda yaptığı tahrip' dan alınarak Tarabyadaki nın yanmasile neticelenen 
cemiyet hayatını ıarsan fer· Tokatliyan oteline götürü· yanırının ilk tahkikatı bit· Bugün şehrimizden 
di aukutlar ıeniyete az leceklerdir. Perıembe günü mek üzeredir. Şimdiye ka· ayrılıyorlar 
çok isabetle göıterilmittir. sabahleyin Darülfünunda dar yapılım tahkikatta yan· Dün ıehrlmizden müfa· 
O kadar ki, mazi, baıüba· bir resmi kabul yapılacak, gının kastan !kama dair rakat edecekleri mukarrer 

dı:lmevt sırrına eriten bir bazı miiderrlıler Fransızca bir delil bulunamamıııa olan Belçikalı ve Franıalı 
iskelet gibi, muhayyelemiz· ders takrir edeceklerdir. da dikkatsizlik yüzünden doktor ve Romen talebeıi 

Ôyleden sonra da Yıla· h k ti · t h· t · 1 de resmi geçit yapıyor. olduğu anlaıılmııtır. İlk tah· are e nı e ır e mıı er· 

Fakat' nl·çı·n, yalnız bu yette bir çay ziyafeti veri· dir. Alakadar daireden yap-kikat bir iki ırüne kadar 
lecektir. tığım tahkikat kontrol 

hikayede değil bütün bitecek ve evrak jandarma· 

70 1 muaıneleıinin yapılmadığı 
hikayelerdeki kahramanlar, maznun u dan müddeiumumiliğe sevk ve hareketlerinin buırüne 
ayni baıübadelmevte maz· Bir davaya başlandı edilecektir. Yanırına sebebi· kaldıjtı merkezindedir. 
ar olamıyor? yet veren Osman efendinin Otomobı'l Kazası Dün üçüncü cezada 70 

Öyle zannediyoruz ki, maznunlu bir dava rü'yet tevkifi de muhtemeldir. 1352 numaralı otomobi· 
vak'aların sonunda bütün edilmiıtır. lin sahibi Cemal Efendi 
e,hası • maddi ve manevi!. Bu maznunların otuzu Kadriye hanım Beıiktaıtan Ortaköye sider· 

öldürmek gaddar, gaddar erkek kadındır. Bunlar. Davası bugün baclıyor ken karıuına 10 yaılarında 
·· t d b ı K d Y Y asef isminde bir çocuk olduğu kadar da fuzuli bir 0 e en er aaımpaıa a 
ikamet eden bektaıilerdir. Buırün Ağırcezada Kadriye çıkmııtır. 

realizmdir! Dürünüyoruz ki k k 
Ve bir hafta ırizli ayinler H. nım ıabı müıtanti ve Şoför çocuğu ezmemek 

Reıat Enis' in ilham perileri yapmaktadırlar. halen Bursa mahkemesi için direksiyon yapmıı dıvara 
nasıl mahluklardır? Salım Heyeti hakime ıahit cel· azasından Hikmet B. aley· ççarpmııtır. 
baykuılar olmasın? bi için muhakemeyi talik hine açtıltı hakaret davası Araba zedelenmit çocuk· 

Mahkü:m Oldu 
Bundan birkaç ay evvel 

Ağırceza mahkemesince 
üçer ay hapse ve altııar 

ay vazifeden m emnulyete 
mahkum edilen Polil Mu· 
harrem , Ahmet," Mahir ef. 
!erin evrakı Mahkemeyi 
temyizden tasdik edilerek 
gelmiıtır . 

Bu Poliı ef.ler mahlımdur 
ki Laırımcı Mehmedi döv· 

mekten mahkiim edllmit· 
!erdir. 

Seyrisefainde 
Maliye müfettişlerinin 

teftişi 
Seyrloefalnde, Maliye 

müfettııleri teftııata baıla· 

mıılardır. 

Fakat, teftlt hareketinin 

ıaiki yapılan bir yolsuzluk 
deeildır. Nitekim, Hacı 

Adli B. de bu huıuıta, bir 
muharrlrlmize demiıtlr ki : 

- Teftiıatımız, &örülen 
bir yolsuzluk ve lüzum üze· 
rine yapılmıyor. Bu usulen 
lcru edilen bir muameledir .• 

Sıtma 
Mücadele başlıyor 
Sıhhiye müdürlüiünün 

sıtmalı mınta kalarda sıtma 

mücadelesi yapacağını yaz· 
mııtık. Mücadele ıçin hazır· 
lıklara baılanmııtır. Müca· 
dele ile meıgul olacak me· 
murlar, mücadele mıntaka· 

!arına hey'et halinde gönde
rilecektir. 

Mücr.dele memurları sıt· 
malılara kinin de tevzi ede· 
ceklerdir. 

Şimdi Bakın; 

Ne tayyare plyangolll 
var, ne niıanlandım, ne d• 
evlendim. 

İmtihan olacağım da yo~ 
(Halecan) !anmama ıebll' 

var mı?' 
Yok demiyecekılnlY 

Bunu biliyorum. Fakat b-' 
de var diyeceğim. 

Ne yalan ıöyleyeyfm 
ılmdi meb'uı namzet 
hesabına(Helecan) !anıyor 

Ay meb'uı olacaklar 
olmıyacaklar mı diye, bu 
!erde bana bir ıinlr il 
geldi. Şu mahut gün gel 
ben de kurtulıam. 

Hiç alıı vedılm yokkİ 
ben bukadar üzül, 
çırpınsam, ılz gel! 
meb'usluk için mürac:J 
eden zevattakl (Hılıoı~ 
görün •• Acaba ölümün o 
kadar hGkmü olur mu~·,/ 

BURHANETTIN AV 

Tepebafındat1 
geçrken 

Y asıcı ook•tında o 
Epkar Ef•adi T epeba 
geçerken Yani ve ark 
Davut tarafından dövol 
tür. 

K6prü ü•tünde 
Dün saat onbeıt• k 

ortaıında rayların boııı1 

yüzünden tramvaylar 'iJ 
kika ifliyememlıtlr. ~ 

Yangın başlanı•;ı 
Tophanede Macar il. 

aından Hernardın .,.-~ 
ıroz fabrikasından 1-: ,J 
çıkmıı, fakat ıöndarill" 
tür· Sabih iZZET etmittir. rüyet edilecektir. ta hafif yaralanmııtır. 

.................................................... ..;;. .................................................. -................................ ~----~--~ ........................................ ~ ............................................................ _____ , 
( Yarın)ın Halk Diplomatı 

Lrap - Aman f: f6r, bu patlayan si· 
llhmı nedir? 

Şoför - Yolun ber .. tlığmdan her dakika 
batımıza gelen ufak it (saragöz, liatlk patladı. 

Şofor - 1ıte karaı6züm, senede iki ara· ı 
ba yalnız ben eıkitirim, ilet tarafını var ıen 

heap et. Hanri Ford'la Belediye ara11nda bir 
anlatma mı var, aklım ermedi? 

' . 

• 

Karagöz Ve 

.... !i!! ı Aydınlık caddeye çakınca, •:;:,,, _, 
! ! ! Be adam ! Halime Mk. Me ... 

lak. Körmlkün be. -"' 
Karqöz - Hemterim: Sen ° ı.-S 

kala1lan bana delil, fil ııokakları 
lıuakt.ıfl içi• 1 
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Serbes Fırka 
(Birinci sahifeden devam) 

• l!k İf, bir merkez binası 
bnlmaktı. Çünkü Fethi beye, 
k&tibi umumi Nuri beye 
\'e diğ~r azaya her gün 
hinlecer mektup ve t('Jgraf 
Ve bi-ız~t müraca.:.t vaki 
oluyordu. Binaen1t1eyh bun· 
larla meıgul olmak için bir 

büroya ihtiyaç vardı. 
Memurlar harıl harıl bir 

bina arıyorlardı. Nihayet, 
Galatada Nazlıhen münasip 

&örüldü. 
Çünkü bu han ' hem 

Byovluna, hem de İstambu· 
la yakın olduğu için muvak· 
kat merkez olarak kullanı· 
la bilirdi. 

Önceleri ismi bile bilin· 
miyen bu (Nazlı han) şimdi 
latanbutun en iılek en meş· 
bur bir binası olmuştu. Gün· 
de laakal üç yüz, dört yüzkişi 
g'irJp çıkıyordu. 

Bunlar, yeni fu kaya 
girmek istiyen vatandaşlar· 
dı. Fakat, aza olmak öyle 
kolay değildi. Her önüne 
aelen (teahhüt) kaiıdı dJl
durmakla (S. C. f .) azası 
olamıyacaktı. 

Bunun için bazı şartlar 

vardı. 

Mesela, Cumhuriyet ve 
layıklık eıaslarını tamamile 
kabul etmiı olmak ve bu 
esasa ıimdiye kadar muaayir 
bir harekette hulunmuı ol· 
mamak lltzımdı. 

Ayni zamanda yeni fırka 
kadınlara da intihap etmek 
ve edilmek hakkını verildiği 
için, Hanımlar arasında, bu 

fırkaya kartı derin bir mec· 
bubiyet vardı. 

"Nazhhanın ziyaretçileri 

arasında bir çok ta hanım 

vardı. 

İıtitraten 4uraıını da 
arzedeyim ki müracaat eden 
hanımlar arasında Gazi 
Hazretlerinin hemıireleri 
Makbule Hammefendi ilk 
kadın aza olmak auretile 
yeni fırkaya bir ıerf'f ver· 
rniılerdi" Esasen Makbult:. 
Hanımefendi Hazretlerinin 
bu ali intisapları, Türk ka· 
dınına ıiyaıi hayata atılmak 
hevesini veı mitti. 

( Deoamı ıJar) 

"Tü;kiY~d~ ·iı~ti~. 
sadi mes'ele 

(Birinci sayfadan devam) 

leıtirilmeıini muvafık te· 

Jakki olunuyor. Bu vaziye tte 

kredi istihsal kooperatifleri 

lllüstahnllere bem kredi te· 

rnin edecek, hem de mah· 

ıulitın ihracat kooperatif· 

leri marifetile dünya piya· 
aalarında ıatııına mutavas· 

aıt rolünü yapacaklar. 

Müıtahıilleri füzuli mu· 

ta. vaı11tların kazançları ve 

hileleri yüzünden kaybet· 

ıneke oldukları menfaatları 
ihracat kooperatifleri saye· 

•inde muhafaza edecekleri 

ileri ıürülüyor. Bu menfaati 

ınüatabsiller hesabına yüzde 

Yüz farkla tahmin ve tesbit 

edenler vardır. Dün de bil· 

dirdiğim gibi halk fırkası 
konaresinde bu mesele cid· 

di surette tetkik edilecektir. 

' 

YAR~ 
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Birliği Le Journal Gazetes 
Ve Çin Uzlaşma ~aberlerinin Bildirilme-
şanghay, 14 (A.A.) -Sov· f Ed• 

yetler birliği memnr:arı:ıın sindeki lsticale T eessü ıyor 
her eene Çine 15 milyon 
galonluk benzin ithali i~in 
bir itilaf akcJi maksadıle 
müzakeratta bulunduğu ha· 
her ahumıştır. Galon ha· 
şma talep edilecek ücret 
80 mektika sentini geçmi· 
yecektir. Halbuki şirr.diye 
kadar galon başına a:ıcan 
ücret 125 st:ntten ibaret 

Paris, 14 (A.A.) - "Le Journal,. i'azeteıi, deniz iti

lafı metninin kaleme alınması için cereyan eden mükale
ıneledn muYakkat bir inkitaa uğramasına saik olan 
sebepleri meydana çıkarmağa çalıştığı sırada diyor ki: 

bulunuyordu. 

Japonyada 
Hükumet buhranı 

Tokio, 14 (A.A) - Yeni 
baıvekil M. W akatsuki, dün 
imperator tarafından kabul 
edilmittir. M. Wakatsuki, 
yani kabineyi teşkil eden 
nazırların isimlerini impe~ 

ratora bildirmiştir. 
Baıvekilin eski kabineye 

dahil nazıriardan birçoğunu 
mevkiierinde bırakmağa ka-1 
rar verdiği öğrenilmişti r. 
Sabık nazırlardan yalr.~z 
M. Ugaki M. Tavara, M. 

Amerikalılar büyük zırhlılar aleyhinde yeni bir hücum 
har.ekeli zazırlamakta olan ve Washington hilkiimetiııin 
tedbir ve tasa vvur!armı el altından torpilleyen deniz 

itilafına iyi bir nazarla bakmaktadırlar. 
İngilizler, Amerikan maliyesinin yardımtnı memul 

ettikleri bir ııırada Amerikalıları inciltmemeğc çalışmıtk· 
tadır. 

"L~ Jourf!al,, uzlaşma haberinin bildirilmesi husunda 

fazla ist:cal edilmit olmarnn teessüfe ıayen bulmaktadır. 
·~--· Tem;rat komisyonu 

Parfr, 13 (A.A.) - Ta-

mirat komisyonuna tevdi edil· 

miş olan vezife hitam bol-

muştur. 

Bir grevin sonu 
Montpelier, 13 (A. A.)-

Herault maden havzal< rın

daki bütün grevciler tek
rar ite başlıyacaklardır. 

Kastomonunun ceviz 
elma ihracatı 

Kastomonu, 14 (A.A) -
Bir sene z,ırfında lneboludnn 
ktamen Marstlyaya k11men de 
transit olarak Nev Yorkn 
iılenmis zarif kutulara ko· 
narak ~&rkalanroış bir su· 
rette 400 bin kutu ceviz içi 
ihraç edilmiştir. Ayrıca 
Marsilyaya 25 bin ıandık 
elma gitmiıtir. 

Matsuda ve M. Suzaki t:' e- y 1 k 
ğiptirilecekier<lir. Bunlaıır. ,---•& enİ ~efrİ amız _. ___ • ._ 
yerine ceneral Ninami, M. ~~ ...-•-

Hara, M. Sakuraunchi ve ~ u ı 
M. Kavasaki tayin olunacak· V notu muş 
lardır Yeni harbiye nazırı 

ceneral Minami vaktile Ko- Bı·r Tekke 
rada buluı:an askere baı· 
kumandanlık etmiıttr. 

Fransada 
Yeniden yapılacak 

grevler 
Bouhaik, 14 (A. A.) Lil· 

le mıntakösındaki doku
macılık sanayii sindikalar 
birliği patronların amele 
ücretlerinde tenzilat yapıl
ması hususundaki kararına 

mukabil umumi grev ilanı

nı tavsiye etmektedir. 

Kastaınonu'da bir 
tecrübe 

Kastamonu, 14, (A. A.)
Hindistan'da yetiıen çuval im": 
labna fazla müsait ve kendire 

rakip oJan Jut namındaki 
nebatın tohumu tecrübe için 
ıehrimize getirilmiftir. Bu 
sene ekilecektir. Birkaç gün
dür karlı ve yağmurlu gi· 
den havalar açılmııtır. 

Tamirat komisyonu 
Paris 14 (A.A)- Tami• 

rat komisyonu son celsele· 
rinden birini daha aktetmi§· 
ur. Bu içtimada tasfiye mu· 
amelesine ait hesaplar tas
vip edilmit Paris ve La 
Ha ye itilaflarının tasdf kın· 
dan dolayı komisyonun Bul
"' ristan ve Macaristanla 
ga b 1 · · ·b olan münaıe et erının nı a· 
yet bulduğu kaydedilmiıtir. 

Almanya - Avusturya 
mes'elesi 

Cemiyeti akvamda 
Cenevre· 13 ( A.A.) -

ı .
1 

Cemiyeti akvama 
neı tere I . 

bir nota vermiıtir. nglhz 

h -k·.,, ti bu notasında u uıne , , 
Avusturya • Alın~oya nıeı 
lesinin €emlyeti ak'\'am ınec· 
lisinin önümüzdeki fçttmaın· 
da müzakere edilmeıini talep 

etmektedir. 

Protistan mis
yonerlerinin is
tilô:i faaliyeti 

Babilhaıız 
nedir? 

Memleketimjzde "Babilhavz,, namı altında bir misyo· 
ner teşkilatı vardır. Bu, bir İseviyt t tekkesidir. Bir 
kara duman gibi teh ikel:, faaliyeti çok ciddi ve dik· 
kate ıayan safhalar ar:ıeder. Tetkik edilirse, İslam tek
kelerinin bile bir mem!ekct için bundan daha tehlikeli 

olduğu iddia edilemez. 
Pastorların korkunç faaliyeti, Kitabı mukaddeı van 

ızları, zehirli neşriyat, sözde ilmi vaızlar, telkinler, İs· 
lamiyet aleyhinde propagandalar, gençleri v~ bilhassa 
genç kızları Protistan yapmak için bulunan çareler, 
esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evv~la vicdanına sonrada ....... tasallutlar, 
spor kulubü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro· 

paganda mahalleri ve ıaire •.•• 
Bu esrarengiz ve iatilai faaliyetin içyüzünü, yakında 

neıre baolryacağız. Bu ibret veıikalarını vatanını seven 

her Türk bir acı ilaç gibi içmelidir. .;.-......... ~----imi!~---=-~ 1 Müj gdn hanım başından 
l.Gzçe_!l{eri !!nen anlatıyor 

lngiliz 
Kabinesi 
lctimaında , 

Londra, 13 ( A.A. ) 
Paskaiya tatillerini Los6ie 

Mouth'ta geçirmiı olan Baı· 

vekil M. Mac Donald Avaın 

tcamarasının yarınki içtima· 
mda hazır bulunmak üzere 
Londraya avdet etıniıtir. 

Kabinenin vaziyeti perıem· 
be günü muhaf azakarle:.r 
tarafından i§tizlik hakkında 
verilmiş olan tevbih tukriri
n in reye ko·1ulmaıı net!cesh· 
de anla~ılacaktır. Maamafih 
liberallerin, nazırları dinlf'n · 
dikten sonra hükumetin 
mağlubiyete uğramaması 

için kafi miktarda rey ve· 
rerek ona muzaheret etme· 
ğe karar vermeleri bekleni· 
yor. Hükumetin mağlôbiyc.· 

te uğraması kabinenin, isti· 
fası ve yeniden umumi in· 
tihabat icraıı demektir. 

Madere'de 
Nekadar asi var? 

Lonra, 13 (A. A.) -Cep· 
dan gelen ve Mader' e nğrı· 
yan Edinburgt Castle na· 
mındaki İngiliz gemisi bu
gün 70 yolc .ı ile Southam· 
ton'a gelmiıtir. Bu 70 yolcu 
İngiliz konsolosunun ta vsi· 

siyesi üzerine Madereden 

vapura binmişlerdir. Bu yol

cular arasında ötedenberi 
"" Maderede ikamet etmekte 

bulunan Sir Colville Smith, 
Portekiz askerlerinden ve 
ihtiyat efradından asilere 
iltihak edenlerle asi kuvvet· 
lerin miktarmm takriben 
3000 kiş"ye baliğ olnıuf o1· 
duğunu söylemittir. 

Avusturalya' da 
Şekere ambargo 

vaz'ı 
Canberra, 14 (A.A.) 

Federal hükumet ıekere an· 
bargo vaz'ı hakkındaki tec!· 
birin tatbikinde 5 sene da· 
ha devam edilmesine karar 

vermittir. 
Ambaraonun temdidinc 

dair olan kararın tehiri 
hakkında muhalifle rtarafıd:m 
verilen takrJr reye konduiu 
zaman hilkiimet ancak 2 
reylik bir ekserlyet temin 
edebilmi§tir. Bu takdirde 
ttakrirde 20 milyon İngiliz 
lirasına yakın bir miktarda 
olan bütçe açığından tevellüt 

edebilecek vahim neticelere 
de hüktlmetin dikkati celbe· 

dilmiıUr. 

Londra içtimaından 
evvel 

Pariı, 13 (A. A.) - Ha 
riciye nezaretinin b lr hu· 
kuk müıaviri müstesna ol
mak üzere deniz itilaf mm 
tanzimine memur komisyon 
mesaisine ittirak ede::cek o· 
lan Fransız mütehaısı~ları 
azimetlerini tehir etmiılerdir · 

Bumurahhıu1a, itilafa 
mü aallik hukuki mü§küllcr 
halı edildikten sonra bu 
hukuk müıavırine iltihak 

edeceklerdir. 

Sahife 3 

Merkezi 
Amerikada 
Mücadeleler 

Nevyok, 13 (A.A.) 
Son gelen mufassal haberle
re nazaran Puerto-Cabezaz 
hadiseli esnasında üç Ame· 
rikah zabit ile yerJiierden 
mürekkep bir muhafız bölü
gü asilerle vukubulan mü• 
cadele esnasında tamamen 
telef olmuıtur. Asiler evve· 
la mahalli seyriıı;efain ida
resi binasına taarruza haıla
rnışln r ve birçof= yerlileri 
telef etmi~lerdir. 

işte Amerika yerlilerile 

yerli bölük efradı bu mesele 

üzerine imdada ko§tukları 

sırada telef olmuşlardır. 

Panama, 13 (A. A.) -

İki Amer kn kravazörü 300 

bahriye silahendazını hamil 

olduğu h nl de asiler tarafın

dan muhas::ır'l altına a!ınmıt 

olan kuvvetlere muavenet 

(:tmek üze c P uerto·Cabeza· 

s' a hareket etınişt r. 

İkinci MiHi sanayi 
sergısı 

Ankara, 14 (A.A.) -İ!dn· 

ci milll sıma yi sergisinin gör· 

düiü rağbet fevkaladedir. 

Gerek teohir edilen yerJi mal· 

ların nefaset ve ucuzluiu, 

gerek halkımızın milli mah· 

ıulat ve mamulitn karı1 göı· 

terdiği r.J!ka sayesinde sa· 

tıı çok ohr.uş, seraiye iştirlk 

eden firmalardan bir çoiu 

yeniden mal getirmek mec· 

buriyetinde kalmıetır. 

ıl1uğlada fare 
mücadelesi 

Ma1ğla, 14 (A.A) - Vi· 
!ayetin muhte'if mıntakP.la
rında bulunan tarla fare1e· 
rlle mücadele devam etmek· 
tedir. Mücadelede fare ka· 
pani ile aucnikli y~mler 

kuHanılmaktadır. Fare vila00 

yetin dokuz yerinde mev· 

cuttur. 

T rabozon avcıları 
cemiyetinde 
yolsuzluk 

Trabzon, 14 (A • A .) -
Trabzon avcılar cemiyetin· 
de idari yolsuzluk ve süiis· 
timal olduiundan bahisle vi· 
layet ve adliyeye vaki mü· 
racaat üzerine cemiyetin 
evrak ye defterleri polis mü· 
dürlüğünce mühür altına 
almmıt ve tahkikata baılan· 
mııtır. Cemiyet bu akıam 
hükQmct mümessili huzurile 
fevkalade içtima ederek 
yeni idare heyetini seçecek· 

tir. 

Antalya Himayei etfal 
kongresi 

Antalya, 14 [A. A.j -
Vilayet Himayei etfal kon· 
ıresi toplanmıştır. Heyeti 
merkeziye bir senelik · he
sap ve faul yet raporu 
tasvip yeni sene mesaisinin 
esaıları teıbit edilmi§, heyeti 
idare intihabı yapılmıştır. 
Sabık heyetı idcıre tekrar 
kazanmıştır . 

Henüz g mlyen mül· 
haic şube r a t l ütçclerin 
taıdikı iç n htyeti merk~zi· 
yeye salahiy t \: c ilmi~ ve 
kongı·e dağılmıştır. 

• 
~ 
f 
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Kuş Adasında 
Yirmi beş haydut bri gelini 

zorla kaçırmışlar 
İzmirden yazılıyor: 
Evvelki ıün kuıadaıının 

Burıazlar köyünde çok ıaı ip 
bir hadise olmuı, yirmi bet 
müselli.h haydut Şerif Ali 
ilminde bir ıencin niıanlı

sını zorla elinden alarak da
ğa kaldırmıılardır. 

Hadfıe etrafında elde 
ettilimiz mal~matı aynen 
yazıyoruz: 

Kuıadasının Burıazlar 
köyünde ikamet eden Şerif 
Ali isminde bir genç ayni 
köyden Meryem isminde 
bir kızla seviımit ve nlha· 
yet bu iki genç aıık e·.-len
meğe karar vermiotfr. 

Fakat aynı kızı çavuı 
oglu Hali) iıminde bir genç 
te sevmekte imi§ ... 

Şerif Ali evvelki g6n entı
teıi Yusuf efendiyi de ya
nına alara nikah muamele
sini yaptırmak için niıan· 

lııı Meryem hanımla kufa• 
daaına ıitmek üzere yola 
çıkmıılardır. Üç kiti hay· 
vanlariyle ıiderlerken tam 
kalaycı mevkiinde çalılar 

arasından yükselen; 
- Durunuz yakarım •. 
N&reıiyle karıılaııyorlar. 

Şerif Ali bu sırada derhal 
hayvanından iniyor ve 

- Kimsiniz ... 
Diye mukabelede bulu

nuyorı da, karıısında ylr
mlbeı silahlı havdut görüyor. 

Haydutlar silahlarını Şe
rıf AH ve eni§tP.si Yusuf 
ef endllere çevirerek: .. -
Tramvay şirke-

tinin marifeti 
( BiTinci sahifeden devam) 

vnyete inanmak lazım ıe· 

lirse, Tram•ay, ııirketi, 

Eminönü, Unlcapanı ve 
Eyilbe diktifl memurlara, 
otobüslerin ne kadar yolcu 
ta ıd?klarını teıbit ettirmek· 
te imif. 

Diğer taraftan, Traml ay 
şhketinin Haliç şirketlle gizH 
bir mukavelesi olduğu da 
söylenmektedir. Şirketin, 
tramvay hattını 9 senedir 
Eyübe kadar temdit 
etmesinin sebebi de bu 

mukavele oldufu ilaveten 
zikrolunmaktadır. Haliç 
sahilinde otobüs itlemesile 
mukaTelenin bozulciuğu da 
rivayetler cümlesindendir. 

Tramvay tirketinin, y.,f. 
farı ıaydırmuındaki mak· 
sadının, battı Eyübe kadar 
temdit etmek gayesine ma
tuf olup olmadığı malum 
değildir. 

Mamafih Tramvay şır

ketinin bu gibi hallerine 
ki!-rtı lakayt kalmamak la
zımdır. Vali muavini Fazlı 
Bey, iki tirket arasındaki 
mukavele meselesinin ten· 
vfri için tahkikata. ba~lan· 
maıını emir etmtıtir. 

., . .......,. -· 
Maverayı Şeria 'da 

-kirge 
Amman, 14 (A.A.)-Ma

verayi Şerianın şark .cıs· 

mında çekirge sürüleri bP ş 
iÖıtermittlr. 

- Meryemi bırakınız. 
Yokıa yanarsınız? 

Diyorlar. Gerek Yusuf 
ve gerekse Şerif Ali efendi· 
ler bu va:ıiyet kar1111nda hiç 

bir fey yapamıyor!ar. Hny· 
dutlar ela. Meryem Hanımı 
zorla ellerinden alarak dağa 
kaçıyorlar. ~ 

Şerif Ali ve Yusuf köye 
döndükll•rl vakıt hidiııeyi 
hükumete hab~r vermiıler, 
jandar.malaı· derhal foaliyete 
geçerek haydı,tların takibi· 
ne ba.ıJamı§lardır. 

nu haydutların içinde 
Meryemir eski sevgilisinin 
de bulunduğu tahuin edil· 
mekte ise ~e henüz kat'i su• 
rette öğrenilmemiıtir. Jan· 
darmalar haydutların izi 
üzerinde bulunmaktadır. Bu
gün yarın ye kalanmalarına 
intizar olunuyor. 

Kızamık hastalığı 
İzmiri kasıp kavuruyor 

İzmir, (Hususi) - kıza· 
mık çoğaldı. Hemen her evde 

kendisini göstermeğe baıla· 
dı. Bu har talık sari oldu. 
ğundan tedbir almak ve 
çocuklara itina aöstermek 
mecbüriyeti vardır. İlk ted· 
bir olarak küçük talebenin 
devam ettiği mektepler ta
til edilmeli ve küçük çocuk· 
ların kalabahk yerlere gir· 
memesine dikkat olunmah· 
dır. Sıhhat ve Maarif mü· 
dürlüklerinin ehemmiyetle 
alakalarını rica ederiz. 

M. Kellog ve 
M. Briand 

Pariı J3 (A.A)-M. Kel· 
loı, bu gün M. Briand'ı zi
yaret etmiıtir. 

••• 1 ••• 1 ..... 1 •• 1 ......... 1. 

Paraları alinca 
dağıtmışlar 

( Birinci aayfadan devam J 
lnrından bir kaçına daha 
para vermiılerdir. 

Ondan sonra mahallelerinin 
muhtarı Yasin Efendi de 
bunları almıı ve evine gö· 
türmüı hesap yapmağa bat· 
lamııtır. 

Hesap neticesi ıekiz yüz 
lira eksik olduğu görülmüı, 
derhal muhtarla birlik-
te merkeze müracaat 
edilmfttir. Merkez her iki 
tarafın ifadesini aldıktan 
ıonra Sabriye ve Emine 
hanımlar kendi aralarında 
tekrar hasap yapmıılar bu 
seferde~ 1400 lira eksik ol
duğunu ıörmüş !erdir. 

Şimdi 1400 liranın eksik 
olduğu iddia eJiimf'ktedir. 

Bayi Bürhan !ltin cfeudi 
ise şuuları söy Jemektedir. 

Şimdiye kadar 
her kc~idede biletlerime 
isabet oluyor. Klmıtye ya· 
pılmıyan bu i§ yalnız hun
lara mı yapılmıştır ? Bil
hassa, diğer bir mü~terimede 

on bin l;ra hu ke,ide de 
isabet etti. Muıı~Jakaüle 
yüz~e on kırdım ve para· 
ıını tediye ettim. Ne ıçın 

onun paralarından ekstk 
çıkmadı? 
Demektedir. 

YARIN 
a 

Bodrum Süngercilerinin_:!.stedikle!.! 

Bodrum Sünge ·cir ği 
Kabotajın Türklere Temin Ettiği 

Hakka Riayet Edilmelidir ! 
Bodrum kazası, geçen ganın men'ini icap eden bir 

ıeııe süngerden ( 140) bin alel olsaydı &u!arında sünger 
küsur lira para kazanmıştı yetişen diğer dev)etlerin de 
ki, fakir Bodrum ehaliıi menetmesi lazım gelirdi. 
için büyük bir nimetti. Bu Halbuki onlar, menedecek 
sahillerde eskiden yaııya- yerde teşvik ve müzaharet 
biimek için yapılan kaçak· ile tcb'alarını bu iıe sevk-
cılık kamllen bitmi~ ve eha- etmektedirler. İtalyanın bir 
linin yüzleri yavaş yavaı tonadan yüz t>lli tonaya ka· 
gülmeğe baılamııtı. dar pek çok yelkenli gan· 

Bu memleketin hayatı gftvaları vardır. 
denizde11aır. İsmet paf~ baz· Şu buhranlı vaziyeti za-
retleri, Bodruma geldıkleri manda nahak yere pek fal· 
zaman, de:ıfzi işaret ederek deli olnn ve biç bir ıeye 

servet buyu ,mu,Iardı. Gan· mazurratı dokuumıyan gan-
gavnlar balık ve sünger me· gavaları menetmemelidir. 
nabiine zarar irııs etseydi Bu men yüzünden limanı· 
eskiden timdiki zabıtai say· mızdaki kayıklar aletlerile 
diye kanunile menedilml§ birlikte çürüyüp mahvola-
bulunacaktı. cak hiç bir aletin yetiıemi· 

Halbuki, eskiden Bod· yeceği derin sulardaki sün· 
ı um ve Mermeris Rumları gerler mahvolup gidecektir. 
ayni kanunla otuz beı kırk Bu ise yazık ·ve günah· 
sene gangava ile sünger tar. Hem hükumetimiz ve 
avlıyorlardı. Yalnız Bodrum hem de biz mutazarrır olu-
limanının o zaman sırf Rum yoruz. Çalııamazsak vergi· 
olarak "150,, kayıktan faz· feri nasıl ödiyeceğiz. Bin-
la bir süngel'ci filosu var- lerce nüfus itsizlikten~mah · 
dı. Hiç bir kanun ve hiç vo)acaktır' Gangava balık-
bir kuvvet l.unları menet· ların yumurta bıraktığı sık-
memiıti. Bu if, Türklere lak ve taılık mahl'.llere 
geçince niçün menediliyor? yanaıamaz yanaıırsa torba· 
Nizamnamedeki süı ütme ıı taıa dokanır ve pa.rçala-
balık sürütanesidir. Balık sü· nar. Gangava ruzgarda ça· 
rütmesi iki vapur veya lııır. Fırtınalı yağmurlu ve 
iki kayık veya iki kuvvet- limanlık havalarda çalııa· 
li motörlc yapılır. ganga· maz. 
valar kat'iyen t1ürütme· Şimdi ise havalar gü-
ye kıyas edilemez. Çünki, zelleımiı ve itlerin zamanı· 
bal k saydetmiyor. Ganga- dır. Bu mesele iyi düıünü· 
va, yalnız tek bir kayıkla lerek bila tehir herkes ça-
çekiliyor. lı§mak için seı best bırak· 

Balık sürüleri ise iki malıdır. Türk süngercileri 
vapur veya motcr ne ise İ§e çıkmak için büyük bir 

ikisi berilber giderek bir emir beklemektedir. Hali-
saatte bir iki mil r.ür'nt· huzırda Rumlar sahillerimizde 
Je balık avlıyor. Balık sü· gayri mevru aletlerle Türk· 
rütmesi torbasını teıkil· ler kendi vatanlarında ken· 
eden ağ büyük olup pamuk di kanun ve haklarına rağmen 

ipliğinden mamul ve bu ağın iş1iz kalmaktadır. Kapotaj 
her gözü beş ila yedi mili- kanunu Rumlara tatbik edi-
metre kutrundadadır. Bu lecek yerde Türklere tatbik 
ağ ıle yalnız bahk avlanır. edilmelidir. 
Sünger avlanmaz, gan· Budrum Süngercileri 

8;; ·i~giii~· ·~~· .. iıi~~~ .. ·ii~~~ik~d~. ·~~~~·~ 
Cebellüttarik' a yangınları 

gidiyor New-York, 13 (A.A.) -
Ruzgar dolayısile ~iddeti 

Londra' 13 (A. A.) artan bir orman yangını Nord· 
Bahriye nezaretinde beyan Witconııin 1 ve; Haut-Michi· 
edildiğine göre Curlev na· 

ıan'da tahribat yapmııtsr. mındaki İngiliz zırhlısının 
Bir çok kasabalarla çiftlik· Cebelüttarlk' a ıelmeıine in· 
ler mahvolmuftur. Binlerce tizar edilmektedir. Bu zırhlı 

icabında İngiliz tebeasının köylü çahıa çabalaya niha-
menafiini muhafaza etmek yet yangını söndürmeie mu· 

vaffak olmutlardır. Haıarat üzere ILizbona vesalr ma· 
hallere gidecektir. 1 milyon doları tecavüz et· 

mektedJr. 
Şikago'da bir yangın 

Şikago, 14 ( A. A. ) - Statendam vapuru 
Şehrin ortasından geçen ka· yüzdürüldü 
nalizasyonun içindeki testere Londra, 13 ( A. A. ) -
talaıları tutuımuı ve ateı Felemenk transatlantiği S-
çatıyı da sarmıııtır. Celbe- tatendam, bu akıam 8 rö-
dilen itfaiye efradı yangın morkör vasıtasile yüzdfirO.l· 
l<ar·~u;ında §aşırıp kalmıı o· müıtür. 

lan ameleyi kurtarmak için Dusseldorf'lu katilin 
oksijen dolu şişeler getirmit· 
!erdir. lfçıler ile itfaiye 
neferlerinden bir çoğu telef 
olmuı ardır, 

Bir yangın 
Ronncı 13 (A.A) - Dün 

akıam çıkan bir yangın bir 
ıinema ile bir ekmekçi dük
kanını ve bir pansiyonun 
elamını yakmıı ır. Hasar iki 
milyondur. 

-

muhakemesi 
Dusııldorf, 14 (A. A.) -

On altı kişiyi öldürmüı ve· 
ya öldürmeğe teıehbüs et· 
etmif bulunmakla zan al· 
tına alınan muhut katilin 
mu hakemasine haJ!lanmııtır. 
Bu muhakemenin 15 ila 30 
gün devam edeceği ~ah

min olunmaktadır. 

Od~lar Kongresi 
Dünkü içtimada Yirmi iki 
nın Murahhassıi Hazır~1 Bulund 

~ .. 

Ticaret Odası binaaı 

İstanbul mıntaka11 Tica· 
ret odalan kongre~i, dün, 
İstanbul Ticaret otiaııı mec· 
lisi, salonunda aktedil· 
miştfr. İçtimada 22 oda· 
nın murahhası hazır bulun· 
muıtur. 

Kongreyi, saat 15 te, lı
tnnbul mıntakası Ticareı mü

dürü Kuhsin Naim B. bir nu. 
tukla açmııtır. Muhsin B. 
nutkuna kongreye iıtirak 

eden azaya te~ekkürle başla· 
mıf, lakayt kalıp murahhas 

göndermiyen Ticaret odasına 
teessüf ettijinf, bu kabil 
odaların ad 10 tane oıdu
aunu ilave etmiıtir. 

Bundan ıonra kongre 
ruznamesi ıe ıeçilmittir. 
Ruznama, muhtelif odala-
rın temennilerile, lstanbul 
odası raportörü Hakkı Ne
zihi B. tarafından hazırla
nan (Mıntaka istihsal ve ih· 
raç maddeleri) isimli raporu 
ihtiva etmekte idi. Ruzna· 
medeki maddelerin esaslı 

olarak tetkik edilmesi için 
iki encümen te kil edilme
sine karar verilmiştir. Bu 
encümenlerden birisine mü· 
derris Zühtü, Ali Riza, Ce
mal, Lütfi, Hakkı Nezihi, 
Bekir Hakkı •e Vehbi, ikin· 
ci encümene de, Basmacı 

zade İzzet, Maksut, Hayvan 
borsası Kemal Vahit, Tak· 
sin ve Bahri B. ler intihap 
edilmiılcrdir. 

Encümenler azalarının 

intiha hından ıonrn, kongre 
reiıi Muhsin 8. azaya söz 

Trabzon belediye reisi 
istifa etti 

Trabzon, 14 (A. A.) -
Belediye reisi Temel Nücü
mi Bey ticari itlerlnde çahı· 
malı tercih ettiğinden reiı

Hkten istifa etmlıtir. 

Muğla'da belediye 
intihabah 

Muila, 14 (A. A.) -
Belediye intihaba tına ait 
reylerin tasnifi bugün ya· 
pdmııtır. İntihabı Cümhuri· 
yet Halk Fırkası namzetle· 
ri kazanmııtır. 

Bodrum' da çekirge 
nıücadelesi 

Muğla, 14 (A.A) - Bo:!
rum kazasının bir çok yer· 
lerinde çıkan yeıil çekirge 

istiyenler olup alma 
ıormuıtur. Çanakkale Ti 
odası murahhası Habip 
söz alarak: 

- Kongreye ilk 
olarak ittirak ediyo 
Geçen seneki odalar 
gresinde bazı kararlar 
haz edilmi§ti, Bunlar 
lendi mi? Neticelenm 
niçin ne gibi mani sebe 
intaç edilemedi? 

Şimdi ıidinc bana 
ları sorarlarsa ne ce 
vereyim demtıtlr. 

Müderriı Zühtü B. 
alarak: 

-Arkadaıımızın te 
oiıi çok muvafık. F 
timdiltk yalnız temenni 
makta kalacaktır. Gel 
senelerde. ümit 
bu temenni tehakkuk 
cektir. Mukabelesinde 
lunmuıtur. 

Bundan sonra, Halit 
yeniden t;ÖZ almıı 

kredi meb' elelerini mev 
bahsettikten sonra, İt b 
&anın, küçük eanafı koru 
ve mürabahacılarm cHn 
kurtulmak üzere ıube 
maaını istt>miıttr. 

i~ bankasile temas et 
ve ıube açılmuı için g 

mek üzere 3 kiıilik bir 
seçilmiıtir-

Müteakiben 
birinci celsesine 
verilmittir, 

Perıembe güntı, kon 
nin ikinci celsesi akted 
cektir. 

İngiftere kralının S1 

vaziyeti 
Londra, 14 (A.A) -

rahn sahhı veziyetin 
iyileımeninin devam etdl 
te olduğu resmen bildiri 
tir. 

Venezuela asileri 
lup edildi 

Bogota 13 LA. A.] 
Venezuela isyanı biJku• 
hitam Bulmuı ve a 
hükumet kuvvetleri tarJ 
dan Oroöita' da müthit 
mağlübly_~t~ramııtır. 

ile mücadele baıla~m~ıı~t~ır~·-~~~!'!!!!!!!!!!!!!!~~ 
j).. BU AKŞAM GLORY ADA ~ 

., Sahned~: l IUDADAT ŞAKIR HANIM ıahıen bazı • 
Türk Ve Garba ait şarkılar taganni edecektfr. 

Perdede. 1-lUDADAT ŞAKİR HANIM 
MİLLETLER ŞARKiSi 

Fıranıızca ıözlü büyük fil!minde görünecektir 



ikinci Küme 
Şampiyonluğunun bu ha~ta 

belli olması muhtemeldır 
Evvelki,..._....... bl· 

rlntle ikinci kime maçla• 
rının bir Mayısta bitece
linl ve f&mpiyoD talumın 
ela bu tarihte anlaıılacalmı 
Y•muıtık. 

Fakat en fazla maç ya· 
P&n ve o derecede fazla 
PUYan alan takımları göz 
lntınde tutanak, bu tarihi 
beklemeden neticeyi hallet• 
llalt oluruz. 

Bahuıuı dokuz mftç ya• 
Pan ve dokusunu da kaza· 
nan Ka11111paf& takımının 
bu cuma Eyflple yapacalı 
son maç bize kat'ı neticeyi 
Yerebılecektlr. 

Gayeye b6y6k bir mu· 
Yaffakıyetle yaklaımıı olan 
kaaımpaf&, aceba bu ıon 
111açıda kazanabilecek mi ? 

Bu ıualin en dofru ce· 
Yabmı biz deill, o ginkii 
maçm netlceıl verecektir. 

Biz sadece bu takımlar 
hakkında fikrimizi bir kaç 
aabrla hlllaa edelim. 

ICaaımpaf& nef..te oy· 
myan bir takımdır. ForYet 
._.ye akıcadlr. Kale aallam· 
dır. 

Buna mukabil Eytlp ta· 
kımı kuYvetll bir defa4ıa 
mallkUr. Forvet Kasımpaıa· 
ya nazaran durgundur. 

Maamafib Eyüplülerin 
bu maça çok ehemmiyet 
Yerdiklerini ye kazanmak 
için Azami derecede L çalıı· 
bldanm itiliyoruz. Hattl 
sahaya ufak bir taddlt ile 
çıkacaklan da .aylenlyor. 

Ka11mpapnın ne tekil· 
de tahaya çıkacafmı bil• 
8'iyoıuz. Yalnıs bilinen 
bır ıey varta, o da ıtmdl· 
Je kadar yapmtf oldufu 

llaaçları kuanan Kaıım
htanın bu son maçta ka· 
l&nnıak için çalıtacaiadır. 

8u maç hakkında ta· 
kım kaptanlan ne 

di1or? 
E,ep kaptanı Adnan 8. 

bu •aç hakkında bakın ne 
4lJor? 

- ikinci ktımede bu ae· 
.._ en ziyade muvaff•kıyet 
tlateren kultıplerclen blrlıl 
ele biç 1npheıiz Keıımp•t• 
~ıdır. Bu takımın bu,0· 
ile kadar aldıfı neticeler 
~ lntınde tutularsa bu el· 
~ t.aabtlr eder. 

Buna mukabd takımımız 
~ bu tene çok çalıt· 

....... ha11mlannı biyük fark• 
1-rla Yenerek bu takım için 
tQ korkulu ve tehlikeli bir 
"-lcip obnuıtur. 

k•v•.tlf Mr defansa is· 
tt'll•t eden mubacım hatb· 
-._ lenelenldherl hep bir 
"•ela opıyaa oyuncular• 
~ lllGte19kkil olup arala• 
~ teaantıt heanea be· 
"ea dlier takanlarda 16-

:aT••ldedlr. Takımımızın 
1htlnden emini&. 

ka1111apaıa maçını ka· 
~daiınu. takdirde pıurtu· 

•e ltaumpaf& ile pu· 

~-mllaTI olacaktır· 
.-. itibarla - ., takılD tek· -.._c..,.._cak v• netice 

---- belli olacaktır· 

1 
Tak!IWlwuZ!n çalıpnasın· 

dan elde eclllecek neticenin 
lehimizde olacağnıa 6mlt 
ediyoruz, Talib ve fADI.,, 

Diler taraftan kaaımpa· 
ıa W11uml kaptanı Nun Bey 
bu maçı da kazanmak için 
çalııacaldaruu ve lıakikl buv· 

' velin ancak maç ıiin6 an• 
lıatalablleceifni .aylemlıUr. 

Birinci kflmeye birincilik 
almak ıuretile pçmek iaıte
yen bu tak111Jlar bakahıa ne 
netice alacaklar. 

Ali RıJDare 

* * Leviaki takımı dün 
gitti 

Şehrimizde Galata suay 
ve Fe11er balaçe talnmlariyle 
iki ~ yapan Levilkl takı· 
mı dün Bulgartstana müte· 
vecclhen ıehrimlzdea hare
ket etmifUr. 

misafirlerimiz görd6kleri 
hiınü kabulden amı derece 
memnun kaldıklarmı mu· 
barrirlmtze ıöylemiılerdir. 

.. .. 
lsmirde 2 inci devre 

lik maçları 
lzm1r, ıoı(H.M)- Bura· 

da da ikinci devre ilk maç· 
larına bugln Al.ancak ıta • 
dında baıladı. 

ilk maç Türk spor • Şark 
ıpor araıında yapıldı. 

Terk spor faik bir oyun· 
la rakibini 4-S mail6p ettL 

bdacı maç Alta,. ve 
Göztepe lakımlan ara1111da 
yapıldı. 

İstanbul • lzmır maçların· 
da Fikrettn tekmetlle du· 
r.lafındaa yaralanaa Altay 
kalecisi Fehmi bustm oyna· 
madı. Yerini Nuri Bey doldu· 
ruyordu. 

0)'1111 her tld tarafın 
mOtevula bOcu...ı..tle seç· 
u. NeUeecle Altay bir ıolle 
galip geldi. 

Oçiactı maç ls•lr ıpor· 
la Buca ara11nda ıapıldı. 

lzmlr spor çok faik bir 
oyundan ıonra 6. O galip ...... 

Son ve d6rdlnctl maç 
K. S. K. ile Atet ordu ara· 
ıında cereyan etU. 

Meç beraberlikle bitti. 

ı * * Futbolu tedenniden 
kurtarmalı 

lusb R. I· C. L me,.. 
kezi umumlıl relli Raha 
Beyin riyaseUnde mtlhim 
bir içim• aktedecektlr. 

l~tllın& Weruyonlar 
merkezinde yapılacaktır. iç· 

d aabık futbol fecir 
tim• :u reisi Muvaffak, Ah· 
ruyoŞe ~ettin futbol fe-
met raı' ' 
cleı aıyonu retti Hamdi, ~i 
aab&k lıtanbul mınt ıı 
reisi Yusuf Ziya v• yelli 
reia Fetlal Tahıla Beyler 
bulunacaktı~ ..A 

lçttmada gtlnden ... ne 
teddennl etmekte olan fut· 
bolu, buaDnkl vaziyetten 
kurtarılma11nın çareleri arat
tınJacaktır. 

lttanbul futbol hey' etin· 
den : 'latanbul-lmür temelb 
m6aabaka11Dda mıntakamı· 

YARIN Sahife 5 

Berberler 
ihtilaf bir tirlii bitmi1or 

Zındankapı lpcilerde Şark 
perukAn lbrabim hakkı B. 
bize aöaderdJit mektupta 
cllyorki: 

Benim fikrim, Cuma ol· 
muı olmamıt mevzuubabs 
delildir. Cemiyetin bir ferdi 
olmaklıjlm dolayuile lıltfen 
IOl'abilir miyim? Şuna bir 
cevap efendiler. Cemiyeti· 
miz on be• senedir hali faa· 
liyette.. Bundan bet altı 
sene evvel varidatı o kadar 
yoktw. O zaman ubbat cüz· 
danlarını elli kuruı muka· 
bilinde Belediyeden alıyor· 
duk. Şimdi lıe uf ak bir e .. 
naf bet lira vermekkmükel· 
leftir. Bug(ln cemiyetin üçbln 
UUI ...... ••ılle befe:
liratlan anbeı bin lira eder. 
Elendiler bu para ~ereye 

gidiyor? Hiç bir e1naf a yar· 
dım olmuyor. Olmadıiı gibi 
bug6n cemiyetin kaıaıında 
onpara olmaclıjı gibl yilz 
lirada hariçten karaen 
alıamlf, kltiplere ayhk veril· 
mittir. Tabii varilemez. Çiin · 
ld cemiyette iktisat yoktur. 
Cemiyet binasına elli 
lira, Reise Altmıı lira, 
altı azaya her içtlll'ada iki· 
ter lira , muhasebeciye 
At-ı lira, tahsildara kırk 

lira ayhk verilirse Cemiye· 
tin ka1UU1a ne kalır? Dü· 
ten fakir esnafa ne yardım 
olur? 

EfendUer: Şimdi iıUfade 
zamanı delil, lkttaat zema· 
mdır. Artık altı yedi '.ıene· 
dir cemiyette aza reiıi ola· 
rak bulunuyorsunuz esnafa 
tek bir sinek kadar f aide
nlz olmamıtbr. Ve olamaz. 
Haziran ı•lmeden çekJlinlz 
kt cemlreun kasa11 bir iki 
bin lira anrıGn. Fakat dflr 
.... •ita kalfalara ~nlnn 
olsun. Yoksa cemiyet heykel· 
den ibarettir. Bir ıey almaz 
hem de senelerden beri ce• 
mfyette bulunan reis azalar 
blrclef a cemiyetten ..ak· 
dursunlar kJ aelecek ful '" 
çaı.k ... allamlar " ,...,.... 
lar ve 811&man be7'eu umu· 
mly~ idare bey' etine ne ve
....... kmdderl takdir et· 
ainler. Her bala çeldJtnls. 

za iki .-efli pliblyet lıa • 
zandıran aıafıda esamlll ya· 
zılı futbolculara seyahatin 
lmtidadı mtlddettnce göıter· 
dikleri intizam ve ıpor ru• 
buna muvafak hareketlerin
den dolayı alenen beyanı 
teıekktlr olunur. 

Fenerbabçeclen: ZekJ, 
Fikret, Sadi, Rept, Muzaf· 
fer. 

Galatasaraydan: Burhan, 
Mehmet, Celil, Aval, Rebil 

Betiktattaa: Htımtı, Fahri 
Vefadan: Saim, Hlsa • 

mettln. latanbul ıpordan : · 
Hasan. Anadoludan: Halil 
Beyler, 

« 
lstanbul Futbul Hey'etl· 

nln: 17 Nisan 931 Cama 
siintl icra edileçek ilk maç· 
lan: 

lktncı kGme Kadıklyia· 
de: Kaampap - E1up 1&• 

at 12,45 Hakem Aarlf Bey 
Birinci kame taksim ıs-

w:ly.-nda: Bepktaı - A· 
gatiolu aaat 11 Hakem Ni· 
yazı Bey. Galltuaray- Stlley~ 
maniye 12,45 Hakem Saim 
Turgut Bey Y efa - Beykoz 
!4,45. Hakem Niyazi Bey 
fenerbahçe - lstanbul Spor 
ı&, ıs Hakem. Sa1&hatt1n •1 

lspanya'da Cümhuriyetciler 

B~'t ebliglerinde 
f I Kü~k ilanlar 

f st anbulda Yeya taşrada 

"Cümhuriyeti Tesis gayesile Ha
rekete Geçeceğiz ,, Deniliyor 

Madrit, 14 (A. A.) - ' 
Cümhüriyet ve soıyaliıt 
birçok ıahıiyetler tarafın· 
dan kaleme alınmıı olan 
bir tebliide bilbuaa deni· 
liyor ki: 

"Ekseriyeti haiz bulunmak 
dolaylslle temsil etttfimiz 
l"panya namına alenen be· 
beyan ederiz ki, cümhuri· 
yeti tesis ıuretile mille•ln 
arzusunu yerine getirmek 
için büyük bir azim ve 
kuvvetle harekete geçmek 
üzere bulunuyoruz.,, 

Meırutiyetçiler iktidar 
mevkiine geçmek hususunda 
kendilerine bir teklif vaki 
olduiu takdirde bu teklifi 
kabul etmiyeceklerlni ıöyle
mektedirler. 

Nazırlar mecll•i saat 

16,45 te toplanmııt .r. laı· 

vekil M. Aznar sorulan 16· 
aller verdiii cecapta nazırlar 
meclisinin vereceil kararla· 
nn büy6k bir ehemmfyeU 
haiz olacağında ıüpb edile-
mlyecğlni bayan etmiıtir. 

Mecliı saat 17,50 de hili 
müzakerata deYasn etmekte 
kit. 

Hüktmet, ecnebi mu· 
bahirlerinin çektikleri tel· 
ll'aflarıa ıönderilmeıinl me-
netuıiıttr. Sanıörün yeniden MaamaAh, kabineye ıtm· 
teaiıi ibtlma ı dahilinde gö· diden miiıtafl nazarile ba· 
riilmektedir'. kılabilir. 

.. ..... 1. tı.U-1 .. .... ..... 1 1 ..... ... .. ... .. ~·."' ........ ...... . ' ·- · •. •. TiYATRO SiNEMA 

Çin de Üsküdar 
Hariciezmemleket Hale sinemasında 
imtiyazının ilgası Gülen Adam 
Nankln, 13 (A.A) - Ha· M~ 

riciezmemleket 11at1ra=m= 
ilgası hakkındaki müzake· 
reler müsait bir surette te· 
rakkl etmektedir. Ay :niha· 
yetinde lngl)tere ile bir iti· 
llfaame imzası muhtemel 
olduiu Le,... ..Mir ı'rtı~r. 

Mariçlye nazırı M. W ani 
bir nutuk Irat ederek Çin ı 
milletinden : hariclezmem· 
leket imtiyazından feragat 
eden ecnebilere karıı adilane 
ve müsavat dairesinde mu· ~ 
amele yapılmasının teminini 
talep etmlıUr. 

Hayreti 
A vusturalya, fakirleri 

istemiyor 
W.am,ton, 13 (A.A.)

Baıvekll, buk6n fakir ve 
para11z ldmHlerin Y enize
landa ıt.._ıbıi meneden 
bir kanun llythaıı tevdi 
etmlfUr. 

M. Doumergue'in 
seyahati 

Sefax, 13 (A.A)-Fransa 
Relllc6mburu M. Doumeıue, 
mllyoalarca ae.,Unbkle 11111• 

bat olan ıehrl ziyaret etmif
tlr. Müıarilnlleyh, memleke
tin eski ıaadet ve refahını 
bulması için Franaızlar'la 
Tunuı'lularm tepikl mesai 
etmlı olmalanndan dolayı 
memnuniyetini izhar etmlıttr. 

Tamirat komisyonu ve 
Macaristan 

Parla, 13 (A. A.) - Ta· 
mlrat kemlıyonu ile Maca• 
riltan aranndaki mAnase• 
bat munkatl olmuıtur. 

Zayi 
Topha.. Deniz lnamm 

m6dıriyetlnclen almıı oldu· 
lam atkerl yeatka1111 sa1I 
ettbn. Yemslal çıkaratımdan 
hikmtl yoktur. 

lnebolulu Topaloi'lu Mehmet 
ibrahim 318 

Zayı 
Kabataı Liaealndea al· 

dalım taıcUknamemi ıalp 
ettim. Y eafllnl ,ıkaraca• 

tımdaa esklıinin htlkmtl 
yoktur. 

147 Numaralı 
K'.Amm oilu Galip 

Konrat Vayt 
Programlarımız cumartesi 

ve çarpmba g(lnlerl deilflr. 
Her giin siindflz 3,30 da ı• 
celeri 9, 15 te cuma ,anlert 
2 de 4 te ıece 9,15 te. Ge
lecek program Kadın intikamı 

Galatada Ahit hanında 
14· 15 No. da mukim iken 
elyevm ikametgahı meçhul 
olan Ali Muhittin Beye: 

lıtanbul 4 Oncü icraun· 
dan : Avukat Melımel Nuri 
Beyin Zehra Hanıma blrln
d derecede ipotek trae ve 
......... k ............. 
olmak &ıere tarafınızd• 
haciz vazedilen Çemberll
taıta Pikbane Dtzdartye ma
balleatnde Kltlp Sinan yeni 
sokakta 2-2 No. lı hanenin 
tamamı bu kerre ikinci açık 
artırmaya vazeclildiiine dair 
olan açık arbrma il&nı ad· 
NIÜlme l'önderilmiı ite de 
mahaDI lkametfntzln meç
hullyetf miibaıtrlnln verdi· 
il mep11hattan anlaıılmıı 
olmakla bermucibl illa 
...U6r hanenin satıı 1&rt• 
nameli 5·4·931 tarihinde 
divanhaneye talik ve 25·4·931 
tarihine miisadlf cumarteal 
ıilnil saat 13 ten 18 ya ka· 
dar dairemizde ikinci açık 
1trtırması icra edlleceil all· 
kadar ol•anıza binaen key· 
fiyet tarafınıza iline• teb
llf olunur. 

------~-lstanbul Tapu dairealDden: 
Aksarayda Lanıada K.lUp· 
Kasım mahallesinde Lanıai· 
kebir ltoıtanları sokafında 
atik 11 cedit 43 No lı maa 
mflıtemfllt bostan nserlade 
ve haciz muamelltı ıltu· 
nunda 16 Aiuıtoı324 ve 
7 325 tariblerlle tevkif 
ııareU muharrerdir. Bu ifa· 
retlerin hacze delalet edip 
etmedlll kestirilemedlfin· 
den Abaray Tahakkuk Şu· 
besile bllmubaber• ŞUbe 
kuyuduada da ayaı ı,.ret 
tarihiyle me.-cut buhlndu· 
la bıldlrtlmifttr. 

Sahipleri mGlıa Babı· 
•ratlmerl ketebeainclen Et
Mylt Mabmet Galip efendi 
bin O.mama ahteUnde iken 

Tecr6beli bir muhasip 
it aramaktadır. idarehane
mi ze müracaat. 

* Kiralık köşk 
Acıbademde Kızlarağası çeş

mesinde AH Fuat Beyin vasi 
bahçeli köşkü kiralıktır . içindeki
lere müracaat ediniz. 

* Daktilo 
Türk müessesatından birisinde 

çalışmak üzere iş arıyorum .a:Ya

rın»da(Daktilo)rumuzuna müracaat. 

• Acele satıllk arsa 
Kadıköyünde Y o~urtçu 

Çeıme caddesinde mütead· 
dit meyve ağaçlarını ha vl 
arsa ehven flatla aatılıkbr. 
Gazetemize M. Z. rumu· 
zuyla tahriren müracaat 
ediniz. 

Jf-

/yi bir şolör 
Mektepten mezunum, her cins 

otomobili istimale muktedirim. 
Burada olmazsa taşraya da giderim 
(Yann) da JC rumuzuna müracaat. 

lstanbul 4 üncü icra 
memurluğundan: Tamamına 

(18000) lira kıymet takdir 
edılen Beyoğlu' oda Pangal· 
tı'da bekçi sokaiında eski 5 
Mü. Yeni 5,5 1 numaralarla 
murakam: Kayden kirılr 

Dükkan maa oda kömür 
deposu elyeym na tamam 
apartımanın n11ııf bi11eıl 4 
5 • 931 Tarihinde prtname· 
ıt dıvanhaneye talik edile
rek 21 • 5 • 931 Tarihine 
müsadif Perıem be ıünü 
ıaat 13 ten 16 ya kadar 
açık arttırma ıuretlle latan• 
bul 4 ilncü icra dalreıinde 
ıatılacaktır. Artırmaya tıU· 
rak için ytızde Jedl teminat 
akçeal ahmr. Müterakim 
Yel'l'iler ile belediye resim· 
lerl vakıf fcraıf m6fterlye 
aittir. Haklan Tapu llcllle
rile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile dlfer allka· 
dararnın ve trtif ak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve 
busuıile faiz ve masarif• 
d"ir olan iddialarını llln 
Tarihinden itibaren yirmi 
siin içinde evJ"akı müıblte
lerile bildirilmeleri lizımdır 
Akdhelde hakları Tapu 
tlctllerile ıabit olmıyanlar 

ıat•ı bedelinin paylaıma• 

sından hariç kalırlar. Ali· 
kadarların yeni icra ve lf· 
ile kanununun 119 uncu 
maddesine ıöre tedikl 
hareket etmeleri ve daha 
fazla mal6mat almak iıte
yenlerln 930 • 32 Dosya nu
maralile dairemize müra• 
caatları ilin oluuur. 

oflu Mehmet Nuri efendiye 
onun da 326 senesinde vefa· 
tile evlatları Emine Mftze· 
yen hanım ve Mehmet NI· 
yazl efendiye in tlkal eyle
mlı ve Emine MOzeyyen 
hanım hlsaeılni ahara sat• 
mak Gzere müracaat eyle
mlıUr. Her kimin bu emllk 
berinde bir alacaktan dola· 
yı vaz etUrllmlı haczi var 
iM tarihi illndan itibaren 
bir Dıah aarfmda lıtanbul 
Tapu dairesine mGracaatla 
b11 babtakl veıaiki ibraz 
eylemesi ve akıi takdirde 
mevrudu gayri malüm bu
lunmuı hacizlerden addile 
bu emlAk .. ıcllll üzerindeki 
tıaretin refolunacai lln 
oluonr. 

• • t 
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ŞEKER HASTALIKLARINA HASAN'' GLUJEN tKM[K ve beynelmilel son etibba kongresinin diyabetik olanlara 
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ANADOLU AJANSI Mü
dıriyeti Umumiye i ıçın 

Ankarada çalışmak üzere 
iyi Fransızca bilen bir Dak
tilo hanımC\ ihtiyaç vardır. 
Maaşı 130 liradan aşağı oı... 
mıyacaktır. Şeraiti haiz olan 
namz tlerin cumartesinden 
itibaren bir hafta müddetle 
her sabah yarıma kadar 
Ankara caddesinde İkdam 
Yu dunda Anadolu Ajansına 
müraccatları. 

Çocu h stnm si ku lnk, bo az, 

b ru nütehasslSI 

Dr. Ekrem Behçet 
B. eı u Me tep soknk 1 

Tel fo o. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütchnssısı 

, Taşra Gazete Bayilerine -ııc 

MUJDE 
lstanbulda intişar eden bilumum yevmi 

Gazete ve Mecmuaların 
Siparişlerini tam ve muntazam irsalatını 
en seri olarak ve en müsait şerait tahbnda 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

lstanbul: Ankara cadpeııi Orhan B Han dairei mahsusa 
4Wi' 1 .... , .. ' . ;.. ~: . . . ·~ .. /. . . ~ . : ·. ,.; · .... 

Tütün inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

İılaremiz içın pazarlıkla 10,000 kilo bobinli parıömen 
kağıdı alınaçaktır. Taliplerin 500 lira teminat akçelerini 

hamilen 2 5 931 Cumartesi 1ıünü saat 11 de Galatada 
Mm~~~~ır:a--•1 Mübayaat komisyonuna müracaatları ve o vakla kadar 
~ !14 w 

Dr. Semiram·s Ekrem H. 
Be) o u Mektep soka , 

Telekn: B. O, 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden her gün gelip komııyondan şartnameyi almaları. 
Ayni haklar İkı li:ı -

Miras meseleleri Bir » ÇIKOLAT CEMiL Şerhli borçlar kaııuııu » » • 

(iK AL) kiteph"'n~sinde 

İstanbul yedinci icı a ~ E K E ff C 1 ff A f 1 l M U S J A f A VP. M A ff J U MU 
memurluğundan: Bahçe Kapı Hamidiye caddesi No. 90 ~ 

T opkapı :1arJcinde mal· illmi 
tepe hastanesi ittisalinde • 
Demirkapı caddesi ve ma- B k T 
hallesinde mukim iken ika- üyü ayyare 
metkahı meçhul bulunan 
Hakkı efendiden • 

Tayyibe hanımın 338·176 • 

Numaralı dosya ile a1acaiı pıyan aosu 
bulunan 600 küssur lirayı O 
Aksarayda Şebuk sultan ma
hallesinde camii Şerif soka-

ğında 1.1 No. hanede ciger- 4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 de~İr 
ci Kazım efendiye temlik 
eylediği ilanen tebliğ olunur. 

~· Büyük ikramiye 
Doktor 

Hafız Cemal 45, 000 liradır 
tedavi hanesi 

Erkek, kadın ve çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık 
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu-
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermay si 10,000,000 

ngiliz lirası 

İST AN BUL ACE. T ALIÔf 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 

1 eleforı; Beyoğlu 1303 

Senedıı.t ve p liça mukabilindo 
muayyen vaue.· veya hesabı carı 
suretile avan~iar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şeh·rıerıne ve meınaliki ecnebiye
ye sen J:ıt, çek, itibar mektuplar 
\'e telgr.1f emtm:ımeleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıyın ·Ui eşya muhafazası, kupon 
ahsılau, Türki}•e'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
ıcan 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. ..... 

~ Jül Kastro _... 

Kazmir Ticarethanesi 
( Orozdibak Karşısında No. 15 ) 

Muhterem müşterileri, yeni gelmiş ve son modaJ 
olan humrışları ziyaret etmefe davet eder. 

~ ~ 
~ 

Doktor .... , , ldrarını kaçıra7ı' 
F e''Zi Ahmet çoc~k ve büyükler 

' Hususı bir usul ile az va· 
Cilt, Saç ve zührevi kıtta tedavi olunur. 

hastalıklar mütehaı Keza nefes darlığırıa 
Cumadan maada her müptela olanlar da isti· 

saat 10 dan 6 ya kadar h ta f nde görürler. 
kabul edilir. Dr. Y ermanyan-Kum-

Adrea Ankara Caddesl N.43 kapı f ncirdibi No. 3 
Telefon ISlanbul '3899 - - Doktor 

Zayi hüviyet varakası °' 
Ali Niyazi oflu Namık Hayri Omer 

Kemal namına mu,harrer 
hüviyet varakamı zayi et
tim. Hükmü olmadığm ilan ' 
eylerim. 

Boğazlçlnde Y eniköyde Nl· 
yazi beyin köıkünde 
Namık Kemal 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zührevlye Cemiye· 
ti azasından Beyoğlu Ağa· 

cami kartı ıırasmda 133 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 

Şımdiye kadar ems11li piyasada ıörüımemif 

İki defa anasonla imbikten 
çekilmiş FEVKALADE 

Rakı Bomonti 
lezzet ve rayihaıı gayet nefis terkibi 

fevkalade saf 

Rekabet in kanı yoktur 
Bir tecrübe kafidir. 
Heryerde arayınız 

M 

_,;-~~~~~=r!!smnwZZ'ılı=nıımEE!llllJE::aı•~lmll .. ~ ....... 
Devlet Demiryolları ilanları f 

im ..................... lill ............ ı .... . 

Devlet DemiryolJarı ve Liman-
ları Umumi İdaresinden: 

Irmak - Ereğli hattının Kalecik, Alibey, Tüney, Germece ve 
Çankırı istasyonlarını havi 104 kilometrelik kısmı 23 Nisan 931 
tarihinden itibaren yolcu ve eşy3 nakliyatına açılacaktır. Bu kısım 
üzerinde şımdlk haftada iki defa atideki tarife mucibince muhtelit 
katarların seyrüsefer edeceği muhterem ahaliye ilan Olunur. 

( Çankuıya azimet ) 
Muvasalat Hareket 

Ankaradan ( Cum1rtesi Çarşamda ) 
lr.na?a ( Gumartesi Çarşamba) 
Sıvastan { Guma Salı ) 
Kayseridan ( Cuma Salı ) 

10,55 
-- --

8.30 

14,55 
23,44 

ırmağa ( Cumartesi Çarşamba) 8,37 ~--...;.... __ ,_..;... ____________ ~ 
lr ıt: ak (Cumartesi çarşamba) 
Kalecik 
libey 

Tüney 
Germec1 
Çankırı 

11,55 
12,41 
13,39 
14,46 
15,54 

11,20 
12,00 
12,53 
13,45 
14,50 

( ~an~mdan av~et ) 
Çankırı Pazartesi Perşembe 
Germece 
Tüney 
Ali bey 
Kalecik 
Irmak 

12,30 
13,36 
14,27 
15,20 
16,00 

11,26 
12,34 
13,41 
14,39 
15,25 

Irmak (Pazartest Perşembe)- 16,25 
Ankara (Pazartesi Perşembe) 
Irmak (Pazartesi Perşembe) 
Kayseri ( Salı Cuma ) 
Sıvas ( Salı Cuma ) 

18,50 

4,31 
13,20 

19,37 

* * Fevztpaşa • Oiyarıbekir hattının SUÇA I • AKÇADA9 ve MALATYA 
istasyonlarını havi 56 kılometroluk kısmı 23 Nisan 1931 tarthin· 
den itibaren işletmeye açılacak ve Fevzipaşadan Malatyaya Cuma, 
Pazartesi, Çarşamba ; Malatyadan Fevbipaşaya Cuma, Pazar, 
Çarşamba g~nleri b:rer mu:1telit yolcu katarı tahrik edilecektir. 

Saat 

Feyzipaşadan hareket 6,00 
Malatyaya muvasalat 17,50 
Malatyadan hareket 8,20 
Fevzipaşaya muvasalat 20, 10 

İstanbul ikinci ticaret 
mahkemesinden: Mahmut 
paıa İrf aniye çarıısında 20 
No.lu dantelacı Apoıtol ef. 
tarafından dairei icrada aıha· 
bı matluba kartı teklif edi
len kongordatonun tasdiki 
için mahkemeye müracaat 
ediJmiı ve bu husuıun 

tetkiki 16 Nisan 1931 per
ıembe günü saat 13,5 ğa 
muallak bulunmuı olduğun· 
dan ashabı matlubun yevmi 
mezkdrda ikinci ticaret mah· 
kemeıine müracaat etmele· 
ri ilin olunur. 

Umumi idare 
İstanbul ikinci icra me· 

murluğundan : 
Bir borçtan dolayı mah

cuz ve furuhtu mukarrer 
beı adet itl•meli yaıtık ile 
10 adet tesbih; 19 Ntıan 
931 tarihine müsadif Pazar 
1ıünü saat 10-12 de Sıra 

Servilerde Sovancı sokak 
Hovsepyan apartıman 3 nu.lu 
dairede ıatılacağından talip 
olanların yevmi muayyende 
mahalli mezktlrda buluna· 
cak memuruna 930 - 3198 
numara ile milracaat etme· 
leri illn olunur. ı 

Bütündün~ad" 
Parlıer Duofo 

ı bütün 
lisanları 

Yazar 
Bugün, düny:ın~ 

hemen butun mCfll 
kederinde 26 mil\ 
kisiden fazla ins:ın p.,rJ; 
Dıiofold kalemini kıt 
lanl~or. 29 imti~-:ııi 

1
• 

47 modern tckemınfı" 
haiz olan Parkcr Duof0 

duny:ı kıılcmlcrinin 
~'''~..a ı;indcn üst!iııdur, 

Y cıtini:ta Fa k41cııl1 
l1ir nır'cıı u:rir, 

Parkcr Duofold bı• 1 

k.ılcmlc:in içinde ~ 
çabuk 'liC en kola\· ~l!Y. 
k a 1 e m d i r, K 6 g 
ıi:r.t"rindc ka}ıırken 
id ı•c cımck k:ifidır. 
\cırgıınluk, ne zalımeı, ' 
de hiçbir k."lrnrsı:r 
\cıkıur. 

Duofold kadar m!il.:t 
mel bir k:ıkm ıe 

r d i 1 m c "· Bu k .11 t 
kırı lnıa:ı:, ıazvik 
doldurma dü'ı;ıı1 
<ıiı::rn:ız., ucu b.tı::I 
ıLip ' .ı~ sene 

ıcmımıılıdır. 

S<'n "'' • Lı. l 7 
lıtı:ıcıl • " ı5 
lııninr • ,, l 
l..ııd~ • .. ı 2 

G.Di~lnıann fi 
Sultn.11 /lcunman 

111essad.Qt Han 13/1 
L istan.but. 

Rekabet 
Kandreye gitmek 

yenler: 
lzmitte (3) numarab 

tumobili teı cih etsinler. 
dam baıına (1) lira b 
kilo ( 40) para. 

TAVtLZADE v APU 
Muntazam AYVALIK polı 

SELlMf 
vapuruPer 
be akıamı 
17de Sirke 

hareketle Gelibolu,Çana~ 
Küçükkuyu, Altınoluk, 1 
remft, Burhaniye ve J 
valıta azimet ve • ,J 

edecektfr. yolcu bileti var 
da da verilir. ~ 

Adres: Yemiıte Tavd,.cl 
biraderler. Telefon İııt: Y 

T AK-V jj 
' Zilicade 26 - ~fi,.., 

Nisan 
15 

Çarşamba 

1931 
Sabah 5,21 1 Akf•fll 
Öğle 12, 14 Yatsı 

ikindi 15,~ 11119'' 
~ 


