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intihap Faaliyeti Her yerde Devam Ediyor 
•e•4'. .... .. 

On Nisan Cuma 
B~tmiş Bulunacak 

lstanbul' da Müntehibisani 
Günü Akşamına Kadar 

- r 

intihabatı 
Tamamen 

Güniin meselesi : 

Borçlar Mes' elesi 
Sefir Kont dö Şambron Hariciye 

Vekilimizle Görüşecek 
Ankara 1 - FraDllS 1eflrl ıelcll • Hariciye vekilinden 

intihap 
Faaliyeti 
Devam Ediyor 

ltalyan 
Gençleri 
Darülfünunda 

1"sıC ••• 

Nerelerde ne kadar Kendilerine diin çay 
reysahibi vardır ? ziyafeti verildi 

lzmir-lstanbul 
Fu~bol Muhtelitleri Bug6n 

lzmir' de Kcuşılaşıyorlar 
rancled talep etil. 

Bu ,On heJ'tltl Tekile içtimaı olduiundan T. Riftl 
Bey 

18
ftrl rana kabul edecektir • Bu m61lkatm baıhca 

llleyzuunu diyunu umumiye meselesi tetkll edecekU•·· 
M. Dkıamb• an memleketinde iken temaı etttll kupon 

buniU.,rlnlD mGblm tekliflerlai himil oldutu lçlD resmi ıu· 
rette mGzakereye slriflllell m11btemelcl&. 

Asıl blmillerde temaı meselesi sefirin yapacalı bu mi· 
zakerenin alacalı 191de bailadır. 

Bu takdirde h&mtllerin vekilleri davet edilecekUr. Ka· 
t'i bir ittl&f .,ıde etmek .Jçlıı ıtriıileck eaaıh mhakerelerln 
Ankara veya Parlaten baapaiacle 's pdacalı be.it cleiilae 
de A.nkara'nıa tercda ,dılmed lhtf•ah meYcuttur. 

..... ........... .. .._...., 1 11 . , . • .................. 111 ............... ·-'"' . """"' .... .... ............... .. 

Pa!ef Giftta~!JniJn llıaaı 

Tatbikat Ne Halde? 

lıtanbulda milntehiblıa· Şehrimize ıelen lt•lyan 
o.fdllfunuau ıençleri mG· 
derrlılerile birlikte dün da· 
rGlfununa gelm·ılerdfr. ilk 
defa darüifüoun emini Mu· 
(Devamı 3 üncii •ayletle) 

seraet-Etük ..... ·· 

ni aeçilmealne 8 nlıan çar· 
pmba gilnii sabahından 
iUbaren 10 uncu cuma pi 
akl&lllına kadar devam edi· 
( Deoamı 3 Cinc6 aahileJe ) 

Müddeiumu~ğin Türklüğü 
Tahkir davası 

Gümrük Resim Miktarını Me

3 12 930 tarihli gazete· 
mlzde Ma latya ıimendiferi· 

nin kilıat resmine da.ir Ana· 
dolu aja 11ının telgrafı ilze· 

rine ( Kel baıa fi mıir tarak 
aç millete boı Jren lbnq 
delildir } ıer leYh4ıı konul· 
muıtu • Bunu ( Ttlrkltliil 
tahkir ) tellkld eden mOd· 
delumaıollik, Btı,alc mdtet 
mecliılnden usull ctu.-e.fiatle 
mli•ade llUhıal ~ 
sonra o zaman m ~~'hıtı· 

.Ba giinkü muhtelitler miıabaka11nda merlces muhacim 
oynayacak Z eki bey 1011 maçlardan birinde 

latanbul • lzmlr muht& mlnatta bulu 11mak m&tldll 
litlerl bu pn lzmlnle karp. bir mesele delildir. 
lapyor. Her dd plıri tem· Bilhaua b mlr • ıld• 

murlar Tayin Edecektir 
Paket pmrQlbıftn illa lecek ıllmrlk reım ı mad· 

edlldlilnl 1a•mııbk. Poıta dealı!al kullllıyoacalar. &6•· 
itleri mldüril Yusaf Beyle terlrlerdl. Şımdt ile re-

mJ ede.ı fatbolculann ilk te- latanbul futbolcalanam kad-
ID&llDI t.,kll ..den bu mu- roıu btzce mal6111 buluada· 

latanbul poıta bapntldGrtl dm miktarmı memurlan Mbaka aceb~ ne netice Ye- fana g6re muhtelit er ma-
recek 7 aabakaıının IODUDll &f tlı JU• 
Hı!r iki tehrln •porcuları kan kestirmcsk bfsce kabil 

tarafından mer-kle bekle- olabiliyor. 

Htıml Bey dinde tatbikat tayin edileceklerdir. Ancak 
etrafında mlıahedelerde mGrlill lleyhlerln yanhı ta· 
bulunmuıtur. hakkuka IUru ettnek haklan 

Eskiden tcıccarlar malla· bakidir. 
dirimi• bulunan Sllleyman 
Tevfik beye karp hukuku 
umuııdye davan açaaıı ve 
evrakı dava latanbul &1111 

nen bu netice hakkında Evveli bmlrlllerl tetkik 
mevcut vaziyetlere ıare tah· (Dnamı 3 itncit aalail•tl•) 

--- 'Av;k~iTa; -·,re;fik Kimil 8. 
rını mutavauıtlar marifedle Tabaddll edecek lhtillf· 
bir seneyi p~memek Gzere lar eldaperler tarafından hal· 
latecldderi saman alırlardı • lolunacakbr. 
Mamafih pmdi de l.dlen Paket ıtımrQGnGn llaa ceza mabkemealne tevdi teooıla.. etmek ırtbl bir edllenılı: itfa polta klarelori- ol...._tu. Süleyman T•olilt. B. 
_buri,.t konulmut ele· ne ba•ale ol1111w ..ı.ebl _ 060 ba mat..ı.-mls (Daımnı 4hıli: aa/ıilede) Dün Baroda ictima 
llldir • Dahili muameleler ıOr'aU temin etmektir. M' ür_a_c_a.a'"-tıa' 'r - ·-.. - y, 1 __ .. .. ettiler 
için ıkı, barld mualll•""' lçiıı But al&kadarlar ,...ı - angın Avukatlar ı16n lilenclen 
ele hami d&rt •J mah ...,... ....ı1etten hDtlanmamıtlar- oonra Baroda lçtıma etmlıler ... _ ·-•-a- sa da bunu bldltenln yeni· Cumhuriyet bankasına Meydancıktaki d r. Dünka toplendıcia idare 
....a«Mie bırakmak mwuauaa h ti ı&JM... mek daha dotru· gı•ttikçe artıyor b akal d eye ve mlfetttılerln ra· 
ola .. ·kbr. Noksan -·a.-n mal- ... -ever ar ar yan ı _ \'&aa porları okunarak kabul olun· 

ı., için memurlar tarafından dur. b Maniıa. 1 (A.A..) - Ma· Dibi akıam saat 19 a muıtur. 
-'"' ... '·ıılclıktan IODr& u nlaa k• 1 rtnd C h d 1 M Y 1 B llllradı ıleyhlere noksan ~· 1U1 ki-'-clea daha iyi ft uJ e • am u• o ra, e7canta, en lltçenln mıı.aı..-ı zs 

"lıaa .ı.ır -ıı.a ye..ıtecektlr• ıaran eı - rı,.t -ı.ez bankan hll- Pooıahane llullndekl baraka· Nıoana barakıl..,11tır • ~-·-· bık edJ o'dula aniaplacaktır• oedarlıiı çln Ziraat INınka.,. HeyeU waam,. 25 NI· ~~ .~t ~- - Dıt mllhım m•lracaatlar na· lardan bir taneolnden J'&Dl'D ııanıla rekrar toplanarak 
AAa Jam Ua'-n-.;_;n;vv•etfitnn ·· il nfı'/ıarı çıkmıtbr. Atef, clJier b,ua• hem bOtçeyl müzakere ede· 
lY.ll gı n~ '.T_ kubulmaia batladı ahali ' H k• kalara sirayet etmif, an ta• cek ve hem de mlddetl.trinl 

··- -·-Dünkü ekspresle 
Ankaraya gitti 

Muhtelit mGbadele ko-
misyonunda Tilrk muralaba11 
bulanan Tevfik klmil B. 
dGnkl ekıpreıle Ankaraya 

ıttmfıtlr. 

Ôfrendlllmlae ,are Tev· 
flk K&mtl 8. mlbadele ııterl 
hakkında Baı Yekli paıa1la, 

temaı edecektir. Kendisi 
bir kaç sin sonra ıehrlaahle 
d6necekllr. B d A k 

A bankanm mtlb lktiaadlya• d ld 

Un 
~ ş a ım rafta bulunan barakalardan o uran reiı, ikinci teiı ye 
-.. b- llHrlnde rapacafı ıe- ı.zıbat azalan yerine :peni· 

tiri rl kavrıı.dıtından hlae- iki iç taneılle aradaki bara• lerlni 1eçecektir. 

'4adam Hanrifet Bund~n • B~ş ::' o1a"'!:. hır ,.ı.ıına ~~~:~:.':1.:.:;.·0• ı·-----oK"u:: .. -n-y_a_n_ın--s-o-n--giı-. n-'!!!"'le_r_i _ _..,.I 

Sene Evvel Paristen Gelmışb ız~;de Temmuzda 
Şirketi Hayriye te

mettii verecek 
Şltketl Hayriye, hlıae

darların~ temettl tevzi et• 

L- .. ~ollunda M.-ıktep to
......._ •I apartımaamda 
~ Madam Haart1et .., 
........ bir Hollaadalulln in· 

tar._ ettlll ,............ Bir 
~mtz bu lau11111& 
~· ,.,...a1c ..... 

1-aab ~ide etmııttr: 
···Madam HanrlJel l»eı 

""• •YTel Parlıte k~ıtle 
~•ınlrerek lstanbula kaç-

'"Ye orada bir çocutanu 
• ~ lıtaabo1a tik 
c~ •manlarda 1atilaar 
~bar da bUı au111ara· 

taparak bir mtlddet la•· 

ıfyatını temfn etmif niha• 
yet 

0 
da dıterlerl aıbı ...... Seylap konıiqona 

beıt hayata atılmqtır. lıte toplandı • 
bu ıuretle b~e ::: lsmtr2Huıutl Se1llp ko· 
oiluada bir 111ı9'onu valinin rlyaaeUDde 
ael4trl tanımıı •e bazı· toplanlaıunıtbr· 
larile metre• ha yabnı da bmir, karpyaka, a .... 
Jq&IDJfbf· Son bir sene naYa ve Seyclik6Jh le •Y· 
zarfıacla &JdGll aı.artımanm llpsecleler için yapbrılmak· 

d l l ktra· ta olan e•lerln ikmali on blD 
bir numaralı alrH n 
byarak bir kısmını panslJO- lira daha aarlma mlte•ak· 

ı.er kiracılara yeraalt ve laftır. 
lduk ltlkt ltlr hayat ya• • 811 haıaıan Sılalaat ....!!.. 

• lata ba la b ru.rt 19tım ll 1111 a yeıı.ı yeklletlae 
fAD'•- -1 ••t r • .,., _.__,_ 
., ......... kadar bir AbDaD blldlrllmeü kararla...--ıı· 
,,,.,,,.. 3 iıw:i ..w•J •. 

mele Temmu•da bat byaktar. 
Bu aeaenbı Afi ka•ancı 

ançak 4.070 liraya balil ola• 
bilmittir. 

G eçen senelerin tem•t· 
tGlerlnden ka1an 31,960 11· 
rayı da bu 4.070 liraya lllve 
ederek taıueclarlara daflta· 
cakbf'. B61le yapaldıla tak· 
cltrtle, hiue batına bir lira 
ltabet edecektir. 

• 

Al11Mn, Raatı Aila6en : 
- Sıılıın, .U•Junı ptıtlotnttı. Benim ••lairU .,,.,,,,.,. 

h -.ıMfıı.ru. illiıini "• Mr eti.,, ~' MrtGrns. 



Sahife 2 

Fransız 
ıltlalı 
Ticaretten bahsedecek 

değiliz. Lafla, iktısat buhra· 
nının önüne geçilemiyeceği· 
ni biliyor~ız. Maksadımız, 

Fransız kitaplarının gümrük 
vermeden Türkiyeye aktar
ma edilitinin neticelerini 
göstermektir. Tanzimat dev-
rinden beri bu usul çala
kalem devam ediyor. 

Fakat fransız mallarını 
ezberlercesine o k u m a ğ a 
mahkiim edilen dimağları· 

mız suihazma uğradı. Artık 
zevkimizi iğrendiren Fransız 
tiir ve romanından, ne kadar 
güzel de olıa hoılanamiyo
ruz. Çünkü, Türk cemfye· 
tinin örf ve ade .. lerile taban 
tabana zıt bir hayat mantı
ğının mahsulleri kar1111nda
yız. O eserler, bize, Akdeniz 
sahillerinin ııcaklıfını ver
miyor. 

Bilakis ıoğuk bir ıtmal 

rüzgarı içinde Fıransız zeki· 
sının espirlsi, ruhumuzu neı' 
eye sevketmlyor, Bu, Çinli
lerin iıtabla yedikleri fare 
dolmasının, Bizi ttksindirme
ıfnden fark sız! 

Mamafih, bu hususta 
nakil ve mütercimlerin de 
hataları vardır. 

Fransanın yalnız ıehvet 
edebiyatı önümQze serilmiıtir. 
Yahut ta, mi.kilin anlayıı ve 
üslQp tarzının yanlııhğı karie 
bu tesiri vermiıttr. Mesela, 
frengili bir kadını yazan F
ransız muharririnin eseri, 
Türkçeye o ıuretle nakledil
miıtir. ki, okuyan ancak çıp· 
lak bir vücudu düıünebilir! 
Hastalık mütercimin ihmali 
yüzünden arada kaybolmur 
tur. 

Çünkü, eser, ya anlatıl· 

madan Türkçeye çevrilmit· 
tir; yahut ta kelime ve cüm· 
lelerin mahalli ıiveye na
zaran alılıkları kıymet ve 
tesir - lafzi mana - tam 
ifade edilmem ittir! 

Herhalde, Türk pazar
larına getirilen malların 
çeımi!i. damağımıza tatlı 
gelmeli. 

Bu münasebetle Nasrat· 
tin hocanın leylek hikayesi· 
ni hatırlamaktayız! lıte bize 
de böyle bir edebiyat llzım; 
yahut ta yerli malını kul
lanmalıyız. Fakat , beynel· 
milel piyasaya çıkabilecek 
bir seviyeye getirmek ıarUle! 

*"""" .., ...... -............. • - • --· .... =---· • • • • •• 

Paskalya 
Ecnebi mektepler 

Tatil edildi 
Ecnebi mektepleri, Pas· 

kalya miinaaebetile bir haf-
ta tatil etmiı!eıdir. 

Muıevilerln de Hamursuz 
bayramı da, dün baılamııtır. 

YARIM 

• 

Ş EH i R HABERLERi 1 

·----------
Bu 
Sene 
Prag'da 
Bir ziraat sergisi 

açıhyor 
Bu senf Prag'da 5·8 

haziran zarfında bir ziraat 
sergisi açılacaktır. Sergiye 
ittirakimiz hakkında henüz 
bir haber verilmemiıtir. 

Aynı zamanda Prag' da 
birde ziraat kongresi top· 
lanacaktır. Bu kongreye 
lf tirak etmemiz muhtemel· 
dir. 

Hırsız Ömer 
Ağırcezadaki davası 

talik olundu 
Bundan epeyce evvel 

tevkifhane civarında Ana· 
dolulu bir tüccarı öldürmek 
ve soymakla maznun hırsız 
Ômer ve avenesinin muhake
melerine dün ağırcezada 

devam olmuıtur. 
Hırsız Ômer timarhanede 

olduğundan davada buluna· 
mamııtır. Ahvali ruhiyesi 
hakkında timarhanen malfı· 
mat alınması fç:n muhake· 
me talik olunmuıtur. 

ihtilaf 
Defterdarlık ve Evkaf 

arasında çıkh 
Son günlerde Evkafla, 

Defterdarlık arasında bazı 

ihtilaflar çıkmııtır 
Evkaf kendisine haber 

verilen mahlulleri, Defter· 
darlık, kanunundaki ( Mah· 
!iiller hükumete intikal eder 
kaydından istifade ederek 
maliyeye devrini istemekte· 
dir. 

Evkaf idaresi ise, mah· 
lfıllerin öteden beri Evkafa 
intikal ettiğini iddia etmek 
tedir. iki daire, aralarında 
ki ihtilafı halledemezlerse 
iti Devlet ıiirası hallede
cektir. 

Odalar 
Mıntaka kongresi 

toplanıyor 
Ticaret odaları mıntaka 

kongresi 14 Nisanda topla
nacaktır. Kongreye 30 ka· 
dar ticaret odasından mu· 
rahhaslar gelecektir. Kon· 
grenin masrafla:-ını iştirak 

eden odalar ödeyeceklerdir. 
Kongrede mıntakamı-

zın istihsal ve ihraç 
maddeleri hakkında bir ra· 
por okunacak ve odaların 
matalibatı hakkında karar· 
lar ittihaz olunacaktır. 

Azgın bir boğa 

Kesilirken kaçtı 
Mezbaha altüst oldu, nihayet aya

ğına balta attılar 
Evvelki gün, mezbahanın 1 numaralı paviyonuna keıll

mek üzere getirilen azgın bir boğa, tam kesileceği sırada, 
bağlı bulunduğu balatları kopararak civarında bulunan· 
!arı hayli korkutmuıtur. Misline pek az tesaciüf edilen 
vak'a şu suretle cereyan etmit ve neticelenmiıtir: 

Evvelki gün mezbahaya kadar, ayakları ve boynuzları 
halatla bağlı olarak getirilen bir boğanın kesilmesi için 
tertibl\t alınm11tır. Halatlara, yerlerdeki hnlkalara bağlan· 
dıktan sonra, artık kurtulamayacağına kanaat hasıl edilen 
boğanın kesilmesi için de, hahamın biri ilk bıçağı vurmak 
üzere yanına yaklaımııtır. Tam bu esnada, boğa debelen· 
m<::ğe baılamıı ve halatlar birer birer kopmuıtur. Vaziye· 
tin tehlikeli olduğunu sezen haham efendi, hemen pavf· 
yondan dııarı fırlamııtır. Ayni zamanda, boğanın dııarı 
çıkmamasını temin için de kapıyı kapamıı ve geniı bir 
nefes almııtır. Bu suretle, haham efendi, kendisini ve dı· 
ıardakileri kurtarmııtır. Fakat içerde kalan celep ve ka· 
saplar için tehlikenin büyüğü bundan sonra baılamııtır. 

Paviyonun içinde kalanlar, kapının kapanmasile, baıı 
bot azgın bir boğa ile karıı karııya kalmıılardır. Gözleri 
dönen boğa etrafına bakınırken celep ve kasaplar da çen· 
gellere, pencere içlerine tırmanacak kadar zaman bula· 
bilmi~lerdir. Boğa saldıracak kimse bulamayınca çengel· 
lerdeki etlere saldırmıı yere dütüre•ek parça parça et· 
miıUr. 

Nihayet pencere içlerinde bulunanlar, azgın boğaya, 
ellerinde bulunan bıçak ve balta gibi ıeyleri atmağa bat
lamıılardır. Bu ıuretle atılan baltalardan biri boğanın 
ayağını kırmııtır. Ayağı kırılan boğa yere düsmüıtür. Bun· 
dan sonra hamle edemiyecek hale gelen boğa, yeniden 
bağlanmıı ve kesilmiıtir. 

Terkos 
İçilemez 
denilmektedir 
Sıhhiye vekaleti tarafın

dan yapılan son tahlil, ter· 

kos soyunun içilemiyecek bir 

halde olduğunu bir defa 

daha isbat etmiıtlr. Fakat 

lstanbul halkının büyük bir 

ekseriyeti, terkos suyundan 

ziyade halkalı ve Kırçeıme 

suyunu içmektedir. 

Halbulı:i, bu iki su, as· 

Jında temizce de, yollarının 

pisliii yüzünden pis bir 

halde akmaktadır. Mütehas

sıs doktorlar, bu suları içep· 

lerin hastalanacaklarını ıöy

lemektedirler • 

Belediye bu suların içi

lebilecek bir hale gelmeıl 

için tetkikat yapmağa ka· 

rar vermiıtir. 

Bundan sonra suların 

muhakkak 11lah edilmesi 

için icap eden tedbirler 

abnacakbr 

Yolda 
Zehirlenen 
Kaptanların İşi 
Epey~1zaman evvel, Rüs· 

temiye vapuru lıtanbuldan 
lzmire ıiderken, yolda va· 
purun birinci ve ikinci kap
tanlarile sermakiniıti, hasta· 
lanıp birdenbire ölmilılerdi. 

O zaman yapılan birçok 
muayeneJer hastalığın na 
olduğunu sarahetle meyda· 
na çıkaramamııtır. Son gün· 
lerde, ölenlerin ahıası, tah
lil edilmek 6zere lstanbul 
Tıbbıadllsine ıanderilmittir. 

Tıbbıadll, bu hafta içe
risine ahıanların tahlilini 
yapacak, raporunu mnddei
umumlife verecektir. 

lzmlr ve lstanbul dok
torlarının hastalık hakkında 

verdikleri raporlar da Tıb
biadll meclisi tarafından 
tetkik edilecektir. 

Şimdiye kadar, ne ol
duğu anlaıılmayan haıta· 

lığın mahiyeti, ancak, ra
porların tetkiki ve ahıanın 
tahlilinden sonra anlatıla· 
bilecektir. 

Bir 
Kısım 
Odalarda 

istatistikler . . 
ıyı 

yapılmıyor 
Baıvekilet istatistik mü

diriyeti lstanbul ve İzmir 
ticaret odalanndan maada 
diğer ticaret odalarının Is· 
tatlstiklerini fena bulmuıtur. 
Bunları 11Iah için lstanbul 
ticaret odasının fikrini ıor· 
muıtur. 

Müstahdemin 
Talimatnamesi Şehir 

Meclisinde 
Bel.ediye ınütahdemin 

bürosu talimatnamesi tasdik 
edilmek üzere ıehlr mecli
sine verilmiıtir . 

Bu talimatnameye ıörf', 
esnaf ve lıçiler tel4cil edile· 
cektir . Tescil edilenlerden 
25 kuruıtan 6 liraya kadar 
harç alınacaktır. 

Mürebbiye , hizmetçi , 
sütnine, ahçı, çamaıırcı ve 
uıaklar bu kayda tabi bu
]unmaktadırlar • 

Bu ay zarfında bu kabil 
i~çilerle birli~te müstahdem 
addedilmiyecek olan bazı 

esnafın da tescillerine bat
lanacaktır. 

Şoförler 600 ara bacılar 
100 kayıkcılar 25 motörlü 
ve yelkenli kGçilk deniz 
merakibi kaptan ve çarkçı· 
ları 100 tayfaları 26 berber 
dükklnı ıablplerl 300 ber· 
ber kalfaları 100 çıraklar 
25 kuruı teıçil harcı vere· 
cekle~dir. 

• 
ikinci cezada 

"Yarın"davası rü'yet 
"edilecek 

Yarın ikinci cezada bir 
da vmız daha vardı. Bu da· 
va da baımuharririmtzin 
Arif Oruç Beyle Siileyman 
Tevfik: Bey bulunacak 
ve Avukat Etem Ruhi B. 
davamızı teırlh edektlr. 

Gazi köprüsü 
Gazi kaprüsü için nakil 

vasıtalarından toplanan para 
mühim bir yekCina balil 
olmuıtur. Günden seme de 
ziyadeleımektedir. 

Belediye, projeleri baz· 
bulunan köprü inıaasını m6-
n:ıkasaya vazetmek için 
hükdmete müracaat etmi11 

fakat, müsaade edUmemiftl. 
Paranın zlyadeleımekte, 

kambiyo buhranının zail ol
dufunu nazan dikkate alan 
Belediye, münakaıaya mii· 
aaade edllmeu tçfn, yeniden 
hükCimete mdracaata karar 
vermlıtlr. 

Belediye 
Reislili 

Geoit caddeli, yüksek 
ve muntazam binalı, ope
ralı, stadyumlı bir ıehir ••• 
insanlar, yorulmadan yürü
yorlar. Tramvaylar, araba· 
lar altında ezilmek teblikesi 
yok. 

Tünel , vapur sıkuk 
yolcu tap yor, ucuz bir 
memleket. 

Kapının önünde altı bin 
liralık bir otomobil duruyor. 
Kapısını çifte çifte hademe
ler açıyor, bir okadarda in· 
san yerlere kadar eğilerek be
ni hürmetle, minnetle seJam
Jıyor. Koltufuma ıirerek me• 
raaimle halı döıeli merdi ven
i erden çıkarıp mükellef bir 
odaya ahyorlar. 

Dil:kat ediyorum, kapı· 
11nda: 

Belediye riyaseti ... 
cümleıl en ıüzel bir ya

zile yazılmıı, adeta o duvarı 
zlynetlemiıU. 

Tomar, tomar kağıtlar 
imzalıyorum, sert, sert emir• 
ler veriyorum. Gazeteler 
aıeliyor, bin bir methiye, bin 
bir alkıı... Bunların hepsi 
bana ••• Adım en büyük pun· 
tularla ıazetelerln baıını 
süslemiı, reıimlerlm gilnün 
kahramanı gibi rene en 
baı ıGtunlarda .... .. 

Ne olmuıum, neyim ••• 
biliyor musunuz ? • Belediye 
reisi. Ne yazık ki bu beylik 
çok silrmedf, ıizmetçl seni 
çafırıyorlar diye uyandı

nnca.. istemfyerek ıonturlu 
bir küfürle bu ıabab ziyaret• 
çinin yanına 11tt1m. 

Temenni ederim ki, be
lediye reisimlzde bu beninı 
ıördüfüm rüyayı bir baki· 
kat haline getirsin. 

BÜRJIANETTIN .l.J.I 
... ~-- ................ ~ıww.-. ...... t!!'!ıki:.~ 

Berberler· 
8.M. meclisine 

müracaat edecekler 
Berberler cemiyeti idare 

heyeti tarafından seçileo 
bir bey' et dün bGtün Ber
berleri dolaıarak cumn ı& 
na dükklnlarını açmamala• 
rıru ta vslye etmfıtır • Maanıl' 
fih buıGn bir çok Berberle
rin 'dükklnlannı açmaları 
muhtemeldir. Diler taraftall 
Berberler CemiyeU B • M • 
Meclisine mllracaat ederek 
hiç olmazaa Avrupa memlr 
ketlerlnde oldufu pbl cu111• 
ıünü öilenden aonradaO 
cumartesi ıilnG 6f leye k•• 
dar tatil yapabilmeleri içlll 
bir karar verllmeainl teme ..... 
edeceklerdir • 

_(_Y._a_r-ın-~~ı-n_J-l_a_l_k_D_i_p_lo_m __ a_h _____________________ , ________ g_a_r_a_g_ö_z __ v_e __ ~--ay-a-t--Fı-e-ls-e'4-e-s-i] 

Karagöz - Hayata bu yoldan &iren ••• I Bu mefkurenin en kuvvetli bir mu· ı - Bu membadaD bayatın mGıkGllerine 1 Mevut ıtln nura dofru sfderkea aaalr 
hafızı olur. çare arayan... yenin zulmete karıfblını precektfr • 
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3 Nisan 

A 

iş bankası 
1 

Yeni şubelere tayin i 
edilenler ı 

Birlik 
Manisa batcıları 
arasında birlik 

YARIN Sahife 3 

Günün Mes' elesi .,f&MA Tü.rk tarihinde olilıı6~ılb 
İzmir muhtelitinin ttaarkzı1mte1nıı· ~tYUNA!iiP4N=vrn5relanH.ıeı=•r== IL:cm ALI ı 
kilatı etrafında göaterHen ~ 
itinayı İstanbul 1 
mağlup edecek kuvvette ·, = Etniki Eterya teşkilab 
göstermek istemiyoruz· Şüp· ü. 11.ı h • • • -

Ankara, 2 (A.A.) - Tür· 
kiye İt bankası yeniden aç· 
mağa karar vermif olduğu 
on bet aebenin müdür ve 
muavinlerini tayin etıni~tir. 
Açılmak üzere bulunan mez· 

1 

1 
Manisa, 1 (A.A) - Bağ-

( Birinci sahifeden devam) 
edelim: İtiraf etmeliyizki İz· 
mirliler bu karşılaımaya biz
den ziyade ehemmiyet atf
etmiıler ve icap eden bütün 
tedbirleri almışlardır. lıte 
ehemmiyet atfedilmesi İz
m irliler huabına kayd~dile
cek bir avautaj dır. 

he yok "ki İstanbul muhte· ~ııııı''1Jllllll1i> lYlU arrırı: Arıf Oruç @'1ll1!p~I~ 
liti, ıöyle böyle bir hazırlık - 33 -

kür ıubelerden Adapazarı ıu· 
be müdüriyetine İstanbt~I f~· 
besl vezne müdürü Ruıtu, 

cılıiın terakki ve inkiıaf ını 
temin için şehrimiz bağcıları 
arasınnda bir birlik teıkil 

olunmuıtur. Birlik "Üzüm,, 
adında bir mecmua çıkrra· 
caktır. 

Çünki bizim teıkilat, an
cak iki basit ekseniz ile 
muhim uzuvlarından k11ınen 
mahrum vaziyette bir nıuh
teliti alıp lzmlre götürüver
mittir. Halbuki İzmirliler, 
son ;ki üç hafta zarfında 

mütemadiyen çahımı,Iar ve 
İzmiri temsil edecek en 
mükemmel formu bulmuı

lardır. 

ta ve tam şeklinde olma· Babali, (Muhip) Efendi ı bir takım tekliflerle ortaya 
masına rağmen fzmiri bu ismindeki bir zatı Fransaya çıktılar. Rusfar : 
temaslarda mağlüp edecek sefir olarak gönderiyordu. Sırbistanın Eflak ve Buğda 
bir euerjiye maliktir. Bu zat ı.yni zamanda Napo· nın haiz olduğu imtiyazlara 

Oyun tarzında lzmire 1 leonun imperatorluğunu tas- nail olmasını i•tiyorlu, Sırp 
nazaran daha kuvvetli bir dik eden hatı hümayunlar v~yvodahiına ( İpıilanti ) 

Eskiıehir şubeıt Müdiyi· 
yetine merkez ihtiyat mü-
dürlerinden Mümtaz Ay· 
dm şubesi müdiriyetine 

manisada sürekli 
yağmurlar 

Manisa, 1 (A.A) - Son 
günlerde devamlı surette 
yağad yağmnrlardan tütün· 
ler ekilemediğil gibi bağlar 

da itlenmiyor. 

teknik mündemiç bulunan Franıız zaferlerini tebrik aıleıind c:ın birinin t f . 
1 d k ay mn 

İstanbul muhtelitini bugünkü e ece ti. Muhip efendiye ortaya sürüyorlardı A 
bf k 1 • vus-

ve pazar günkü müsabaka- rço gizi talimat veril· turyalılara ge?fnce, onlar da: 
larm galibi olarak görme- miıti. Muhip efendi Fransız- Kara Yorginin prens tayin 
mekliğimiz için ortada man. lardan ıu maddelert yap- edilmesini ve Sırbistanın 
tıki bir sebep yoktur • nıa,arını talep eclecekti. maktu bir vergiye bnğlan-

Ancak fzmirlilerin kendi 1 - Rus-Türk ittifakı- maıını iddia edi..<or)ardı . 
Menin su besi Müdürü 
Hamza, Manisa ıubeıi mü· 
dürlüğüne ıstanbul merkezi 
nıuhasebecisi Selim Behçet 
Antalya ıubesi müdüriyetine 
Zile şubesi müdür muavini 
Ayt.tullab Gaziayintap f ubesi 

'l~~l~d~~. "'f~~i~J°u·~,. 
0

İ~~h~İ~ ~ 
izmirin en iyi oyuncula

rından Vehap evvelce ceza . 
en bir müddet futbol oy
namaktan men olunduğu 
halde bu müsabakada VÜ· 

cu! unu temin için alakadar 
tefkilat Vehabın cezasını 

refetmiı ve bu suretle İzmir 
muhtelitlne azami kuAvetle 
çıkmak fırsatını hazırlamıştır. 

sahalarında oynaytfl ve ta- nın feshi Bittabi Babıal i jki teldifide 
kımımızın mühim uzuvla- 2-Eflak ve Bugdandaki reddetti [7J. 

L 

müdüriyetine Tarsus tubesi 
müdürü Hamdi, Uzunki;>prü 
§Ubeıi müdüriyetine Samsun 
ıubesi ıefferinden Sabri , 
Malatya ıubesi müdüriyeti
ne Nazilli ıubesi müdürü 
Ahmet, Diyarbekir §Ubesi 
müdüreiyet ne Ödemiş şu
besi müdürü Bedri , Bartın 
ıubesi müdüriyetine idarei 
rneı·keziye hesabı cari ıef· 

M. Hanriyet 

ıubesi müdüriyetine Samsun 
ıubesi 2 inci Mü. Salahattin, 
Fatsa ıubesi müdiriyetine 
Sıı msun ıubesj mürakıbı Ke
mal, Sinop ıübesi müdiriye· 
tine lzmir şübesi murakıbı 
Nesip, Bafra tübssi müdire· 
tine Erzurum şübesi muhase
cisi Rıza Kamil, Beyler tayin 
edilmişlerdir. 

Ankara merkez ikinci 
ınüdi!rü Kemal Bey müfettiı
liğe ve Sadi bey ikinci mü-
tayin olunmttılardır 

I talyan gençleri 
(8iriı1ci aayfadan devam) (Birinci sayfadan devam) 

tirketindel memur bulunan ammer Raıit beyi ziyaret 
lgonet isminde biristle ser- etmiılerdir. 
best hayat ıürmüı nihayet Müammer Ra,it B. İtal-
geçinemiyerek ayrılmıştır. yan gençlerinin darülfünunu 

Ondan sonra Ali isminde şık bir ziyaretlorinden çok zevk duy. 

Türk gencine tesadüf etmiş duiunu iki doıt milletin 
onu çılgınca sevmeğe batla- genç uzuvlarının birbirini 
mııtır. Gayrimeıru ıartla ha- tanımasına yardım eden bu 
Yatından temin ettiği paraları ! ıeyahatlerın teakrp etmeıini 
yediıdikten baıka puapor· I teminin ettifini söylemiıtir. 
tunu rehine koyarak bütün Hukuk talebe cemiyeti 
mMraflarmı yetiıtirmeğe re•ıt Hıfzı B. Türklerin İtal-
baılamııhr. yanlara karsı olan büyük 

Son haftalar içinde, allkalarından hahıetmiıtir. 
eylenmeğe karar ver· 
lnitler, ·ve madam Hanriyet 
evinden bazı eıyalarını sa· 
tarak düaün masraflarını 
Aliye yermiıtir. Ali bu pa· 
ralarıda aldıktan sonra oaey· 
dandan kaybolmuı, Madam 
lianriyet bir hafta kadar 
0 nu beklemiıtir. Bfr daha 

avdet etmeyince çok müte· 
eısfr oJmuştur. Hatta arka
daılarma hayatın acılarına 

Bu arada ziyaretlerinden bü
tün darulfunun arkadaıla-

rının memnun olduklarnıı sÖy· 
lemiftir. 

Misafirlerin mukabil te· 
ıekküllerinden sonra: 

- illa .• illa 
Gürültüleı 1 ife salona 

geçilmittir. 

rından kısmen mahrum bir ~on vaziyetlerin eski haline (Devamı var) 
halde seyahate mecbur ka- irca.1. [1] Cezairi seb'a mes-
laşı gibi esbabın maç neticesi eleshin Türkler lehine halli 
üzerinde ancak a-alibiyeU Çünkü: Rus gemiJeri bura· 
İstanbul hesabına pek az !aı d a istedikleri gibi fesat 
farkla tevcih etmek gibi karıştırmakla beraber ~ulh 
nisbi bir tesir haııl edeceği· olduğu halde Adalarıda ta.h· 
ni de düıünmek lazımdır . ; iye etmiyorlardı. 

Bu tafsilatı vermekle, Bakalım netice ne olacak ? 4 - Gürcistan tarafla· 
rındaki yeni Ruı istihkam· 

POLilTI 'arının yıktırılması ve Rus 
ist· !asınr:ı def'i. [2] Zaten 
Pariste tekrar umumi musa· 
l.:ha müzakerata baılamıştı. 

Nasıl havalandı ? 
Karamürsel Er•iliıinde 

ticaret yapan Mehmet ef. 
mal almak için eYvelki gün 

ıehrlmlz• aı•lmiıUr. Akıam 
üzeri 'yoriunluğunu dinlen
dirmek için sirkecide bir 
birahaneye gltmiıtir. 

Bir iki tek attıktan son· 
ra yanına Mftrftvvet ismin
de bir kadını çafırarak bir· 
likte içmeğe baılamıolardır. 

Rakı tohbeti bittikten 
sonra otomobille Feridiyey• 
aitmJılerdir. Şoföre para y .. 
rirken kavga çıknıııtır. 

Yüzünden yaralanmış Türk elçili Mehmet Ef. 
Pariate fevkalide ikram ve 

Beyoğlunda İıtikl&l Kı· iltifatlara nail olmuıtu. Fran-

' rathanesinde ocakçı Kadri sızlar da ltanbula miralay 
ile Şoför Hüseyin Hilmi kav ( Sebastiya) m göndermele 

ga etmtılerdfr Kaari yüzün· l karar verdiler. 

den yarai.anm •. •.ıtır. j Sebastiyan, Napoleonun 
_. _ akrabaıı idi. Mısır ve Filistin 

Ağırcezada 1 taraflarında bir .hayli ' do
/ Iaımıştı. Hatta Napoleon'a 

muhtelis komiserin r verdifi raporda : 
: · - Mmrın Juraffne altı btn 

davasına başlandı 1 Fransız kafidir, denıitti [3}. 
Polis dördüncü ıube em· 1 Muhip efendi Peride mu· 

rinde koaıiser iken thtllas ı vaffak olmak üzere idi . 
Pruıya ile Fransa arasında yapan Cemal Efendinin da· 

l 
tekrar harp baılamııtı . Tam 

vasına dün Aa}ır cezada bat· 
bu esnada (Korfo) da bulu-

lanmııtır. ayni zamanda polis ! nan Ruslar (Kalaro) yı zapt 
Ka Y8'a bitip otomobil 

aiitkten ıonra Mehmet efen· 
dinin aklı batına 8'elmiıUr. 
Bu suretle çeplerine bakmıf; 
fakat 1764 lirasının uçtuğu· 
nu anlamıştır. Tahkikat ya· 
pılmaktadır. 

kinci ıube müdürü Şükrü, l ettiler . Napoleon da Vene· 
Dördüncü ıube müdürü dik merkezi olan (Ragoza) 

Salahattin, defterdarlık üç· ı yi ita-al etti. Ruslar Karadai 
' üncü ıube varidat müdürü aıilcrile Ragoza üzerine 

1 
yürümüılerdi . 

Çuvalı bırakmışlar 
Fatihte iki meçhul ıahıs 

bir çuval kurıun götürürken 
önlerine çıkan polis memuru 
Nuri efendiyi a-örünce çuvalı 
bırakıp kaçmı,lardrr. 

Mantarcılar tutuldu 

Fai2. ve Fuat Beylerde Tazi· 
Fransızlar derhal muka· 

felerini ihmal ettiklerinden 
bele ettiler ve Ruılarla Ka· 

tnaznun olarak rnahakemede 

hazır bulunmuılardır. Ce

mal efendi bu ihtilası pasa· 

Port muamelele· rinde yap· 

nıııtır. 

fi) Maltl rr. : EflA!r ve Bu~dan 
Beylerinin ye c!I scnec'e tebdili 
mes'elesi. 

(2J Aı ı nı c. ı s. 86 
[3) Cevdet c. 7 s. 180 

s. ıoJ"l Cevdet c. B •· !55 As ım c. ı 

l5J A sım c. ı s. 10.: ııa 108 tafıiIAt vudır. 

. [6J Ender•n nıızırı F.bubeklr Ef. 
n.ecmuası ı. ı J 

[7) Cev.ııt c. 8 s. 72 

İntihabat 
faaliyeti 

{Birinci •ayf adan devam) 

Iecekur. Mülhak kazalarda 
intihap ayni annlerde yapı
lacaktır. 

Emt nönft mıntakasında 
(26) •andık bulunacak ve 

(181) münt~hibi sani seçile
cektir. Burada (25,229) rey 
sahihi vardır . Diğer mınta 
kalarda 11ırasHe dercettlf i· 
miz rakkamJar buvaziyeti 
ifade etmektedir . Fatih 31 
sandık, 43110 rey 337mün
tehibi ıanf, Bakırköy 9 san· 
dık 5629 rey 45 müntehibi 
ıani, Beyo4Iu 22 ıandık , 
1'2646 rey 329 müntehtbi
aani , Beıfktaı 9 ı andık 
13248 rey 113 müntehlbi· 

•ani Sarıyer (17) saıdık (6088) 
rey, (47) müntehibi sani, 

tahammül edemiyeceiini 
ôlnıek istedijini buna kat'i 
karar verdiğini söylemeı}e 
baş!anıııtır. Nihayet evvelki 
~ece apartımanına ~elerek 
u kararı ne surette mevkii 

tatbtka koyacağını düıünnıüt 
banyoya pansiyon Almanın 
'llYunu doldurmak üzere 

Oradan hukuku düTel 
müderrisi Ahmet Retit B.in 
dersine 1rirmiı!erdlr Ahmet 
Reıit B. dertinf Fıransızca 

vermif ve çok alkıtlanmıı· 
tır. Daha sonra pasta ikram 

edilmittir. 
Misafirler bu gün Sofya· 

ya gidecektir· 

Hukuklulann bir 
teşekkülü 

Şabıkalı Bebek Hasanla 
Hüseyin Avni, Kaımpa§ada 
oturan Esma hanımın 62 Ji. 
rasını mantarcılıkla alıp ka
çarken yakalanmıılardır. 

Maznun paraları kaybet 

tiğini söylemektedir. 

Vazifeleri ile ihmaldan 

mazum 'Şilkrü, Selahattin 

Faiz ve Fuat Beylerde ken· 

di!erine ıöyle bir cürmün 

iınat edJJerniyeceffni ıöyie· 

miılerdf.ı-. 

ra daflıları dafıthlar [ 4 ] • 
Rumelide bu hadiseler 
alevlenip dururken, Paaban 
oğlu, Tersenkli o~lu , Edir
ne.le Dnğ deYiren oğlu gibi 
derebeyleril, ta Lülebur8'az, 
silivriye kadar dayanmıılar· 
dı. 

Çorlu eha lisi de bunlara 
uyuyordu. 

Tersenkli oğlu çiftliğin· 
de iıret ederken kendi adam
larından biri tarafından kat
ledildi. lıtanbul bu adamın 
serke~liajinden ancak bu su
retle kurtula bildi. [5] Bun· 
lar hep nizamı cedit askeri 
maddesini ileri sürüyorlardı. 
Etkiyayı tenkile giden ve
zirlerin maiyetlerindeki asker 
ler Halkı eıkıyadan ziyade 
11oyup sovana çeviriyordu . 
Hatta büyük mesnetlerde 
bulunan rical bu soyguncu· 
luktan iıtifade seYdasına 

Ladıköy, (JS) sandık (11182) 
r!!y ve (91) mOntehtbi sont, 
Uıküdar (21) sandık, (13765) 
rey. (126) müntehibl sanf, 
Beykoz (9) sandık (6323) rey, 
(49) müntehibI sani, Ada
Iaa (4) sandık (1858) rey, ve 
(lSJ müntehibi sanf. Mülhak 
kazalPırdan Çatalca (78), Kar· 
taf(30), Şile (30), Silivri (47) 
müntehibi ıani çıkaracaktır. 
Müntehibi sani listesi nisanın 
ııltıncı günü ilan edilecektir. 

M. Masfield 
Ankarada birinci 
Konferansını verdi tird·x il .. ııs:i esnada haya gaz e 

olen) h . er atırına gelmiıtır. 

Bunun için hava gazının 
-u~ w h f Ugunu açarak er tara ı 
•akıc ... k 'b' -d .J ..... apamıı ve 1 ır mu ·· 
'let b 
t ekledikten sonra gazın 
e•i1") 1 e bayılmııtır. 

b 
1 
O sıra.da Alman odasına ,e_. 

h, 11 'Ve soyunduktan sonra 
ll)o i . 

'~ Yapmak üzre içer eırer 
ittlt tından köpükler saçarak 

) 0l'en, Madam Hanriyeti ban· 
tılln 

bır Yanında ,.ere yıkılmış 
-.aı· l'lo)t 1Yette aörmüt hemen 

thb: lllerkezine mes' eleyı 
lor t ederek se•ian bir <lok· 
ı,'tl t~~irilnıi~tir. Fakat yapı· 
llı~tı kır çok tedavilere rcığ· 
)et adın ayıJmadan niha· 

C>Jınn. t- . c d-"f ur . eset un 

Hukuk talebe cemiyeti 
son içtimaında • Balkan tu· 
rizon ,, bürosu teıkiline ka
rar vermittir . Nizamnam~ 
ıine de böyle bJr madde 
ilA. ve etmiıtir , Bu teıekkül 
son zamanlarda sıklaşan 
Balkan Darülfünunlıların 
seyahatlarını kolaylaıtıraca· 
iından difer fakülteler de 

haberdar edilmiıtir · , ....... . 

""M;;4~· ·~;kl~dıJ~i;iir ." Pol!s 
bu ölümü ıüpheli gormuı 
ı.ede bunda bir kast olmayıp 
kadının sevdiği tarafından 
terk edilmeıinden haaıl ola~ 

h ·~· 1 birl teessürle inti ar ettılSın 
bütün tanıyan arkadatları 
kat'iyyetle te:tıin etmekt~ 
dirler · 

Kaçak iskam bilciler 
Sahte damga ile kaçak 

iskambil kağıdı satımlar tev
kıfaneye gönderllmfı ; bun· 
lardan yalnız Artin efendi 
kefaletle tahliye edilmittlr. 

neticede dava daha bazı 

tahkikatın icrası için taUk 

olunmuıtur • ·--·-··· .... ---··;· N~~;. "öik·ı;;;t~-~~ 
lstanbulda intişar eden bilômum yevmi 1 

Gazeteler ve MecmJ.ual'arın 
Sipariş ve muntazam irsaJatını en müsait 

şerait tahtında kabul reder. 

Umum Gaz.efteler 
Müteahhitliği 

İstanbul: Ankara c&.ddcsi Orhan B. Han dnirei mahsusa .. . ' . ~ 

-· ::r . • 

bile düımüılerdi.[ G)İşte,Devlet 
gailelerle uğraııp duruyordu 
Rumeli' de aıayif namına 

bir teY kalmamııtı ve zaten 
yoktu. Bütün bu karıııklıklar 

bit miyormuı gibi Rusya 
ve Avusturya devletleri 
Sırbistan hakkında yeni 

Ankara, 2- (A.A) - Bu 
gün ıehrimize gelen İngiliz 
ınümtaz şaJri M . Mlıafield 
Türk oca~mda birinci I.onfe· 
ranımı vcrmittir . 

Şair bu konferansına 
baıta Shakıpea> e olmak 
üzere İnaiHz ıairlerlnl n hn
yatlarını ve tiirini mevzu 
ittihaz r etmit ve İngiliz 
edebiyatının bir hulisasını 
yapmııtır. 

Konferansta Adliye ve
kili Yusuf Kemal, harkfyc 
vekaleti erkanı, süf era ı ve 
ıehrimizin mümtaz sınıfın
dan yüzlerce sami hazır bu· 
lunuyordu . 
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er e'- Ettik 
( Birinci sahifeden deı•am) 1 
ba§ladı. Süleyman Tevfık 

B. tarah riyasetten sorulan 
suallere ce ap vererek: 

makamı ;ddia tahattur bu
yurmuhdırlarkt muvekkilim 
yetmfılik Süleyman Tevfik 
Bey de, ihtiyar bir Türktür. 

- Dünyada her §ey ha
tırıma gelirdı. Fakat böyle 
bir itnıh karşı ında kalaca
ğımız h.çte hatırıma ce mez
di. Bendeniz ve nrkadaılarım 
Türk oğlu Türküz. Bt:ndeniz 
elli iki senedir matbuata hiz
met ediyorum. Büyük küçük 
neşrolunmuş asanın 300 den 
fazl dır. Elimden geldiği 

kadar bu Millete hizmet 
ettim. 

Aciz efradından 
du~um bir necip 
hakaret etmek nsıl 

bulun· 
Millete 

olur? 
Kendime menıup ol· 

duğum milletin nasıl. tah 
kir edebilirim? Bunu d6· 
~ünınek bile ıayam hayre:ıtit. 
(Kelbaşa timtir tarak) cüm
lesi pek e§ld bir Türk zarbı 
meEcl dir. Bunda kat'iyen bir 
tahkir man sı yoktur. Ehem· 
mi t .. rkle il ine. ve üçüncü d4i
recedc ki şey ile u~ra§mak, 

elzemı ıhma, i e lazımı yap-
mak gibi ahvalde iradedfiir. 
Gazetemiz eskiden fimendifer 

siyasetine muarız dır. Biz ıose 
ve yol siyasetini takip edi
yoruz. Şimendifer büyük 
bir nehir gibidir. Etrafında 

bir takım küçük dereler ve 
ve ırmaldnr gelip buna birle§· 

rnezse nchr n suyu kalmaz. 
Bunun gibi köylerden ve 
kasabalardan :stasiyonlala 
şoseler ve yollar olmazııa ti· 
mendifer buıı aelir gider. 

Biz bu cümleyi bu ser· 
levhayı yazmakla uzun olur 
yol ıoseyi ihmal ile şimen· 
dffer milyonlar -arfını tenkit 
etmek istedik. Bu bir içti· 
hattır. Diğer bir gazate de 
b ıka içtihatta bulunur, er
babı ilim ve fen araıımdan 
mUnakaıa açılır, nihayet 
hakikat tezahür eder. İhti
mal ki biz içtihadımızda ha
ta ed: oruz. 

Fakat bundan dolayı 

melii'ul olamayız •• 
Demf~ ve bu esnada 

müddeiumumi muavini Cemil 
Bey: 

- Aç millet diyor , bu 
da tahkirdir. millet açmıdır? 

Sualini sormuı ve Süley
man T evfık B. de buna ce· 
vap vermi~tir • 

Bundan sonra. mıı.knmı 
iddia: 

- Bu cüml~Ierde Türk· 
lüğü tahkir nlaııldığından 

ceza kanununun 158 ve 159 
uncu maddeleri mucibince 
tecziy sini ta cp ~ylcmiıtir. 

Bunun üz in\,; vekilimiz 
Ethem Ru Bey kalkarak: 

- M ıhterem r !5 beye· 
fend; bendemz bu davadn 
zatı cürmü.1 taalıuk eylcd· 
ği dur aha.de çıkınnk 
is.emezd"m. 

Fakd muhterem mak~
mı iddia bizi. nazik mevki 
ç ktiler. Bu cihetle veziyeU· 
m z ciddidir. Biraz sadetten 
ç kanam kuıurumu af bu
yurunuz. Çünkü müdafaa
mın gayesine vüsu için tav
zihi cür-m çaresini 11rıy • 

en ım. 
Muhterem makl'ml iddia 

gbrülüyorkf Türklü~ün hay
siyet ve mm korumak duy 
eni rı d çol ha11aatırlar. 

' Onların i>u e saı vaz mı 
ir Türt\. rr b l r'm eyleriz 

Anc'4k g r.e o r ... uh erenı 

Onun c!a baba.11 ve ecda
dı, evlat ve ahfadı Türhtür, 
ben de Türküı.1, hepimız 

Türküz. Türklüğü sevmf'k 
ve onu kıııkana.ıak müdafaa 
etmek müflerd: borcumuz· 
dur, mukaddes vazifemizdiı'. 
Türk evladı o arak hepimiz 
bir milli ailenin çocukları

yız, kardeşiz. Hangi kardeş, 
hatJii evlat kendi ecdadını 

ve Tal"hğmı tahkiri hatırın~ 
getirebilir? Türkün asil ka
nından böyle bir namkör ev· 
lit bu Vatandan doğmaz ve 
doimıyacaktır. 

Bendenlze kaltrsa bu 
davalarda bir içtihat hatası, 

bir tellkki, bir ıuftefehhüm 
meaoleııi olmuı, r·üvekkilimf 
maznun sandelyesine otur
muotur. Bu suitefehhümün 
bu t~lakkt heyecanlarının 

sebebi mühimdir. Memleke· 
timlzde hayatı siyasiye he· 
nüz baılıyor. Fikri ve siyasi 
terbiye henftz inkfıaf eyli· 

yor. Medeni milletlerin si
yasi mücadelelerindeki in· 
celiklerle bizler henüz ülfete 
baılıyoruz. 

Bu ıeb< pf edirki 11k ham
lelerde bazı acemiliklerimiz 
o1uyor. Meseli Franııada, 
lnailterede Almanyada hat· 
ta Balknn c.lev etlerindeki 
vaziyet ile aramızda henüz 
garip zihniyet farkları aö
rülüyor. Celi bir misal ar
zedeyim. 

Franıanın harbiumuml 
kahramanı Fransa tarihinin 

tekrim eyledi~i siyasi rical
den meıhur (Klemanso) ya· 

dedilince bütün ilim adnm· 

larmm nazarında onun ta

rihi ve siyasi hayatının te

assüm ettiren (Lhomme en· 
chene) ıi hatıra gelir. 

Malümu Alinl:ıı: Lh' omme 
enechene Zincir bent adam 

demektir. Klemansorunn na· 

ıtriefkarı olan bu aazete yal
nız Franıada değil bütün 

diinyada meıhurdur. Eılr, 

Zincirle bafh Frasa demek 

alan bu sernameden dolayı 

Klemansorun Frım•a, Fran
ııız milletini tahkir ettialnl 

dütün.fn Fransada ne bir 

kabine, ne bir hükumet, 

ne de bir siyaııf rakip Te 

muharrir veya müellif zuhur 

e•miştir" Çünki bu gibi ah· 

valde "çtihatlara hürmet 

medeniyet kaidele rinin 
nslıchr, hukuku esasiye ilmin 

dede nslolan ruh· budur . 
Yarın gazetesinin o nus· 

hasında Malatya timendife· 
rinin küıat rcgmfni haber 

veren telgraf havadisi ser· 
nam .. ine ( Kel baıa 

ffmtir tarak ve aç Türk 
milleti bot tren istemez! ) 
ibarealnin yazılmasında da 
TürklüğO,n ıahsiyeti mıme

viyesle1n itıtihtafeyliyen bir 
manayı hakaret çıkarmak 

imkanı yoktur. 

Bu imklnı batıra aettrecek 
ne medc::iyel aleminde, ne 
de Türk münevveranı ar • 
11nda ne bir ilmi maagi ne 
de bir bela~at ve selaset 
hocası tasavvur edemiyorum. 

- Sonu Yarın -

YARIN 

Günü spor faaliyeti 
Muhtelit takımın lzmire gidişi 

lik maçların şevkını kırdı 
İstanbul muhteliti namı 

altında birinci Küme ku'üp· 
lerinin değerli oyuncuları 

f zmire gittikten ııonra biz 
bize kaldık. 

Bu hafta şampiyonanın 

ikinci turunda ehemmiyetli 
bir mevt.fi olan Beıiktaı
Fener behçe maçırı ııeyre· 

decekdik ve geçen haftanın 
yağıılı seması altında tehire 
uirayan V•fa-Galata saray 
karvılaımaaının mabadinl 
görmemiz takarrür etmiıtt. 

Fakat ... MühteUtimlz 
ıehri temsil edeceği bir 
müsabaka için İzmire 
gönderdiğimiz cihetle, bugün 
f'n hararetli devresine air-

miı bulunan lik maçlarm 
ıevk ve hararetini bir ınüd
det füin k"'ybetmiş olacağız. 

Bu günkü maçlar 
İstanbul muhtelitinin lz

ınire azimeti hasebile birinci 

kümeye ait lik maçların bu 

hafta tehir edildiğini yazmıı· 

tık. Bu yüzden, buaün bot 
kalan taksinı sahasında Ga· 

latasaraylılar lzmire ıiden 
aüzidelerin yerini ikinci ta-

kım azalarile doldurmak 
üzere bir ekip teıkil ederek 
Pera ve kPrtuluı Rum ta· 
kımlarından birile karıılaıa
caklardı::-. 

Gal~tasaray bu haftadan 
sonra Leviski Bulgar takımı 
llede karoılaıacağı için 

bugünkü yapılacak hu· 
suııi müıabakn, tehrimizde 
kalan Galatasaray birinci 
takım uzuvları için Bulgar 
maçına bir hazırlık te§kil 
etmektedir. 

Diğer taraften Kadıkö

yünde ikjnci güme ilk maç· 
larına her mutat l'devam 
edilecektir. Bu müsabakalar 
evvelce haber verdiğimiz 

veçlile şunlardan ibaret ur: 

ya 

1 - Hil6.l - Beylerbeğl 

2 - Kurh•luı • Boğaziçi 
3 - Altunordu - Töton· 

İkinci kümeC:e yapılan 

ıompiyonluk müsabakala· 
rının birinci kümede ol
duğu !ki turdan ibaret ol· 
mamasına göre icra edilen 
maçlar her hafta dada z!· 
yade ehcm:niyct kesbctmek· 
te ve hararetlenmektedir • 

Şimdiye kadar hadis 
olan vaziyete ıörc bu kata· 

goride birincilik Kasımpaıa 
takımına teveccüh dmek:edlr. 

Kümenin eu kuvvetli azuT· 
ları ..neyanında bulunan 

Kurtuluı, Pera Rum takım· 
ları bir iki ma~lubiyet ver· 
dikl. ri cihetle ikinci plana 
ka!mııtır. 

nw ınrı r.:zı11s•m•zw••m1+c11r:::wma•11zs•••••••••-

Bahrisefit Felemenkl 
-:.:=·· ·~ Bankası ·• = 

İST AN BUL ŞUBESİ 
l~~re merkezi: A .Vı STER O A M 

Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 1 
Tediye edilmiş ıermayesl: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 fL. 
GaJaUıda Karaköl pıılastıı Telefon: Beyoğlu 3711-5 
fstanbul tali şubesi: •:,\erkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemeci Han. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelat 

OT(l T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Soğuklar 
lzm · ı-de fazla 

tesir yaptı 
Son soğuklar, İzmir ve 

civarında epey tesir yapmıı, 
bir çok bağları zr rara uğra-t 
mııtır. 

Ala!ehir bağları yüzde 

70 , Kemal paıa bağları 

yüzde 30 , Kemal paıa mül· 

hakatı bağları yüzde 50 , 
Urla bağları yüzde 20- 30 , 

Bornuva bağları yüzde 15 , 
20 derecesinde zarar gör
müıtür. 

3 Nıaan 

Konser 
Tayyare Cemiyeti 

Menfaatine 
İhaP.n B. idaresinde, de

niz orkestrası tarafından 

nisanın üçüncü günü saat 

18 de Tepebaıı kıtlık tiynt

roı:unda fcvkaliule ıinfonik 
bir konser verilecektir. 

Localar 300 ve 200, bi

rinci mevki 100, ikinci 
mevki 50, galeri 25 kuru§· 
tur. 

Biletler tiyatro kiıesinde 

satılacaktır. 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Oritn Bank 

lstanbul tubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kas<llar vazolunmuıtur. F intlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 1 
Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karfl8lndaki bankaya müracaatları lazımdır. 

•111:1111U11..JRılıliR .. .-.ı .... mr.ı~:riP.!!'JIJ~-............. 111 ....... . 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Bud o (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 

«Mukden 

Bilcümle Banka Muameldtı == 
f-lesabab riyc küşadı- Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 

sandı~ı-M •kCıkfttı ecnebiye, kanıbİY?· esham ve ~a~vil!t a.lı.m satı: 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvılat bedellerının tahsılı-Adı 
ve sirküler itibar mektuplan Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredı küşadı - Esham ve tahv.il~t 

muhafazarı vesaire. 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret 

Merkezi dare: MILANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBl:LER 

İngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karakoy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHiLİN Dl Kİ ACENT ALAR: 

Jstanbul'da : Alalemciyaıı hanınJa Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

l ZMi RDE ŞU BE 

. " . 
SElANIK BANKASI 

Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, lstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yum•tJistan'Jaki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavata 

İstanbul asliye 3 üncft 

hukuk mahkemesinden: Fe· 

hiıoe hanımın sabık hocası 

ikametai.hı meçhul Mehmet 

efendi aleyhine ikame ettiği 

tescili talak davasının icrayı 

tahkikatı 23, 4, 931 Per,em· 

he günil ıaat ona muayyen 

bulunmuı olmakla yevmi 

mezktirda aelmediği veya 

tarafından bir vel il gönder

mediği takdirde hakkında 

gıyaben tahkikata devam 

olunacağı ilan olunur. 

YARIN AKŞAM BİRİNCi 

DEFA OLARAK 
GECE İÇİNDE BiR IŞIK 
% 100 Fransızca a6zlü bir büyük 

ihtiras ve esrarenaiz dram. 

Cı 

~ LEON MATHOT ANABELLA 

~ MAKSUDIAN tarafından 

--ıı-a v-e-te-nmıı.!: L~U~Cl.!!!lliE'N 80 YER ve M~Oll!!!B~E""""'R!!!llll!R!!l!!!T!!!!!!!l!!!!!R""A~NllllJ!!D-E~--
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YARIN 

HatırabDı yuan: Naci ISMAIL • 
Nihayet kendimize gelmiı, Hazreti 

/~;rt~lfff 4.; ·i i '4...._~---1 -Yi-urdn. 
Alman-Avusturya Giimrük ittihadı 

No.: 463 

' 
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ıırıid'i• ~narlı galyanla, ai~&--4;,~ 
Q bizi IO'llfar-••• g6"'1U'./bUi n _,_,,.,tam 

Fransız Meclisinrle 
Hariciye Encümen Reis Mösyö 

Boncour İzahat Verdi , -41-
Gillleftmici ._._r Pariı, ı (A.A) - Franıız üzre bfr rapor bazarlamafa 

ltenla ldtaranm ilk te--1 
dolaanmuflu. 

Bır_den,.ıflaeı mabudunun 
1 alevi 1115mM. Muıdd 

aeılerl bofuk naralar' 
r'lllrlllllaalu, sGrilltfller ta· 

etmete baıladı. A,m 
Lalli bfr maldele dön· 
ıtG. Naraclu, hıçkırıktan 

tlca bir ıe1 lpdllmfyor, 
palalar ..... ,..,. 

kafaları biçiyordu. 
fak aakilnceye kadar bu 
iuıma de-vam etti. Fakat 

ne oldufunu anlama• 
tb, yal111Z her sal ka· 
lldan btr seı ltltlllyordu. 

- Hıyanet! Hıyanet ! 
Şafak ıökGnce mabedin 
meydanlannda y6zıerce 

ve gencin birer ley· 
aibt 1erpilt oldukları ıö· 

Şimtl~ herkes acl ha· 
anla•lftl. 

Tamt mabedinin ghel 
elft Zal otlu RWamtn 
nhlı kaçmlmqb me)fflaa
...-~ 7ataa bet on Jta" 

... ~, .+_.. 
lan blnania.t. 

Ordu; dat tat dimeden 
frana dofru yol almqdı. 

Zaloflu Rilıtesm, bin ıerden 
ıeçldiJede hfndkuı ıeçidlni 
tutarak lranlıların bu kuı 
uçmaz, kervan ıeçmez bo· 
fua yerle,memelerl için 
dolu diqiıı öne ıeçmlıler 
eald masallarda iımi ıeçen 
buraklar gibi tozlardan di· 
manlardan teıckkil eden 
kara bnlutlar içinde gözden 
kayp olmuıJarcb. 

Nihayet, ortalık karııtı. 

Siyah bfr bulut diinya ize· 
rine çöktü. 

Cempt: 
- Sihirli aynanın per· 

d•i kapanıınl dedi Berme· 
ı;nekf. Kisranın ı6zGnil tek· 
rarladı. Püaerler, ebedi)·et 
perdeıinf çekUleı. O za· 
man, Zerdeıt 16r6nd6. 

- Ey kesral dedi Levhl 
mahfuzda yazdı olan kade
ri a6rmeden perdeyi kapab
bnm. lıtikbal me~hul kaldı. 

meb'usanJ meclisi hariciye 
encilmeninde relı M. Bon· 
cour, Avuıturya • Alman 
gtımı flk Hlllfı hakkındaki 
müzakerelerin vaziyeti hak· 
kında lzahatl vermlıttr. En· 
ctimen, M. Bon,.our'un bu 
izahabm senet il ti haz etmit 
ilk önce Franıız hakameli· 
nin baılamıı olduiu lfyaal 
mahiyette m6dahaleleri ve 
cemiyeti ak•amda yapıla· 
cak tabkJkat uıul ve mua· 
melelerlnf dikkatle takip 
niyetinde bulundufunu gös
termiıtir. 

Encümen, itiraz '1lunan 
bu itillf için bir vesile ve 
hal'f"ket' noktası teıkil eden 
vaziyete p.rkl ve merkezi 
Avrupa hnkametlerlne teal· 
"luk eden huau111tta hakiki 
bir Avrupa IUllfı pkl,nde 
çare bulacak olan ve vücu· 
da ıetfrilmeıf derplf edilen 
te,klllt vazifeıincle M. Brl· 
and'a yardım etmek arzu• 
1W1da bulunduğundan aza· 
ımda birini Cenevre içtima· 

memur etmiıttr. 
Parlı, ı (A.A)- • Ha vaı 

AJanıı., bildiriyor : Roma· 
dan bildirildlfine g6re, Al· 
manya -A vuıturya ıtknruk 
birlifi meı'eleılne ltalyanın 
herhangi bir müdahalede 
bulunmayacafı artık muhak· 
kak görilıımektedir • 

Ecnebi ıiyaıl mabafil, 
İtalyamn bu inttur vaziyeti 
hakkında bir çok faraziyatta 
bulunmaktadır. Şu noktayi 
hatırdan çıkarmamak l&zım 
gelir ki, İtalyanın noktai 
nazannca Macariıtandan ve 
belki de Romanya iizerinde 
cazip bir tesir yapmaıı ve 
küçük itillf 1Jl&nzume11ini 
zafa uiratmafa matuf bu

lunman muhtemel olan bu 
birlik küçük itil&f tehlike
sini büyük harpten evvel 
Avusturya Macariltamn tet
kll eltili tehlike ile tut· 
mağa mütemayil olan ltal• 
yan diplomaıiıl tarafından 
gayri mfisait btr nazıtrla .-.c.-11 tla ••r-laua 

hı,ett anlatıldı • Bunlar Zercleıt, ba,ka btr ıey 
~lem~mlf, huzurdan çe· 
kllmiıtl. 

andan evvel tetkik edilmek görülemez. 

ılarclı • Kt1ranın tunç 
10 serden ıeçttleridl . 
at , buralara naııl ıel· 
erdi ? Mabede naııl gir· 

ler, bu baskını yapabil· 
erdi~? •• 

Bu hareket, ne kahra· 
llktı, ne de bir celldet 
yeli • Hıruzhkb • lraa 
11 bin bir hdeyle bu 
........ ,, ,eselhtl ciht.n· 

deıtan olan tanrı ma· 
9111Dtn altlaeılnl çaldıranıtı. 

8-bal, Be,tlk Millet 
açıldı ret1, allbefl 

--·-nn lraoltlar oldufua• 

nıektepler j 
ÇokJarının i111a11 

bitti 
hu) •e mtllbakatta, 
Japılan birçok ilk 

'"\'911-..ıı ... lnıau bitmlıtlr. 
"-lııllade, tnıa tıcld· 

ihale edilen ilk
~..._ adedi zı dır. 

J\lnız bir dd ta· 
laa11na healz bar 

••lltmı.t 

Bu saniyelerde idi. Beh· 
lulu dana, salona ıtrdi. Ay 
hanım on ıekiz ptbllvanm 
omuzları üzerinde bulunu· 
yordu. 

Cempt, TOkrfe: 
- Ay llaa11111, dedt ...... 

karannın bCltla &lkelerl 
mm lfludfr • lranla Tarana 
bfrleıtlrmek lltersenJ&, Z•Y• 
cem olunuz r " 

Ne oldu bilmem • Glale
rlml açmlf , Amertlrablara 
da ben de tatkm ...... 
etrafmma } l,.lnaı,_ , ffu. 
retl Huqit'la atder ,..._: 

- ROyamı slrdtlals 1 
Sualine ceftp ftreml-

yecek bir bale plmlftl" 
Bu ZercleıU kllalnl, eırar 

h plyanı fçirmlı, ılhlrll ıa· 
rapla. hayalimizi canlandır-
mııtı. Bu da bir filmdi. Fa· 
kat• bu kadar bin senedir, 
Aıyahlılardan ba,ka kimse 
bu ilmi bJlmlJOI'. 

(Devamı var) 

Bir türlü bitmiyen 
bir iş 

Beledt:r• ile E-vkaf ara• 
d ... _.Jen beri, bir Ada 

llD a, owu ... 
çamlan datlllfı Yarclu. Bed 
diJe, Ada çamlanmn k• i
tine alt oldufuna llJlemek· 
edlr E•kaf ta •JDI iddia• 

!ı.c1ı. Halbuki, Beledlfe, 
barl:;e olan muamelelerin
de, E•kafın çamlan tablrlDI 
kullanmaktadır. 

E kaf Beledlp ale:rhlne 
v ' ti ' tle lnta· açtıfa davanm r a bbİılere 

cı için Japtaiı tete Evkaf 
devam etmektedir· lak 
ldareli, hem birlkmit =•· 
ki alarmı, hem de m 
Jenln feebinl istemektedir. 

Dil• taraftan, Heledl· 
ye ele maliyeye mlracaat e-
derek, çambklarm ki~~:~ 
oldutunu• tartn eclil~ 
lltemlttir. Bu mlracaatta, 
kadastro ıclaredala çaalak• 
lana hlkmen BeledlJ.,. •• 
olduia" •Wmr'"'•kl karan 

C. IL-L dllmlflllı clll •DV_........ 

. ... . 
Amerika' da F ransada 

İfsizlerin gürültüsii 
Annapollı. "Maryland,. 

1. - (A.A.) - BalUmor' dan 
aelen bir ipi& kafileli Ma· 
rdand btlkOmett meb'u1&n 
mecllabie bir lltlda ftl'mek 
lltemlftlr. l,llsler DIUDIDa 
ıla: .a,.ı.mek •ulfet.taJ 
de.-uhte eden muralııliaı 
mecllı blnaunclan çıkıp ıfl• 
meli hakkında relı tara• 
fmclaa -verilen emri dm
dinlemek lltememlftlr. 

Bunua ClserlDe bir arbe
de çıkmıfbr. Vak'a mahalli· 
ne alel&cele celbeclllen po
lltler lpfderl mecltı bJaa11a
dan clqarı çıbraup ...... 
lenlen bir çok kimse .... 
flf aarette :raralandbftarchr. 
Bunlann anllmcla ddde bdla ...... 
Berlin-Roma hava 

hatb 
Roma, 1 (A.A) - Berlln 

ile Roma arauada telil 
edilen yeni ha •a hattında 
ilk sefer 2 Alman tana...ı 
tarafından yapıbmtbr. Bu 
ta:r:rareler bup yere in
mltlerclfr. Bunlar, Almaiay• 
b6k6meU mtınakallt nasıra 
kle Alman ticaret ta11are
lerl idareli mtldtlrlnl setir• 
mtılerdir. Bu zevat M. Bal· 
bo tarafmdan kabul edil· 
mitlerdir. 

0 

Polis mekt;biıtcle 
imtihanlar 

Polll mekteblnlll lmtl
hwan bu ay içinde bat
hyacaktır. Yapdan imtihan• 

lar neticesinde muvaffak 
olanlar, mskealere ftl'lle
ceklerdir. Onlardan sonraki 

de-vrede de, mektepte oku· 
malllll polisler m.ektobe· de
vama baıhJacaklardır• Bw 
1t111ttle. blru zaman 1anra 

polll mektebinde ~·· 
iDii tek -- .... fi 
cakbr0 ......... ..... 

grevler 
Douat, 2 (A..A.)- H• 

nb çahpaakta l»ulanan 
•den amelellDI haftan 
cıkumak ...... ....... 
cinrmcla ,...YCll.... mCl

rekkep 1dr alay tepk· 
ldll etndt1••· Komtlnlıt
ler bu .ıa71a 1a.:tmda çocuk 
arabaları ı:atGten bir takım 
bclmlar ko1mlf)arclı · Bun· 
fana arkaıınclan delikan• 
hlar aelmekte idi. Bu ıu

ntle hareket etmeleri· 
abı tebebt polhln mtlclahe· 
lesi lnGne ıeçmekttr. 

Muhafazakirlar ~rka
sında değifiklikler 

Londra, l (A.A.) - M. 
Novllle Clıamberlaln, mnha· 
fuakArlar farkaaa tefldllt 
•eu reltUftaden lttlfa 
etmlftlr. Sabık Avuıtural· 

1• umumi •aitti Lord Sto
nehaken, mlstaff M. Naville 
Cbamberlatn'm 1erlne pç

metl için M. BaldYID tara· 
&adan keadltme yakJ olan 
tekhfı kabul etmffUr. .. 
111 olacaklar mektepten J• 
tlfecefclerdlr. 

Ônlmlzcleld hastrancla, 
polll m6c1Gr1Qlnde idari 

tebeddtlllt J'&pıı.calJ lmY• 
-vede •eYSUu bahwlflmek· 
tecllr • Bu lliYayetlere a&e. 
flmcb alb ıabe hahnde fda· 
re edilen pohı madlrlGP, 
bazlraa4an ıtı~aNa dd Jm. 
aıa tabım edfleclktlr • 

Şimdiki altı 111ben1D •• 
zlfeıf, bu lkl .... .,. takelm 
edilecek , dfler fdut .. 
111sı11e1et• vaırta ....,a .. 
cektlr. 

- 3 ·- I • 
Şeyh kerevetin liıtOnde, mfıler, a"·-

beyaz bir evliya hayali ıtbi mitler, altı a> 
oturuyordu. Ve yanında k6· mfıler birde arka •. 
yün iç ihtiyarı vardı, on• nlip bakmıılarkl ..... 
larda kerevetin üıUlnde, Ve herkeı heyean "'"' 
ıeyhe hGrmetlerinl izhar et· merak içinde, konuımuyor, 
mek için diz çöker ıthl o- kıpırdamıyor, ıeh devam 
turmuılardı, dizleri Gıtiinde ediyordu: 
afır ve z..hmetlf itlerden - Peri padlf&hınıu bf-
derileri ıertleımif, çok da· ricik kızı Denizler ıultananın 
marlı elleri duruyordu. kar111ına çıkınca.. Yalnız 

lhttyarların gözleri kay· ocafın baıında ellerini ıtı· 
bolmuı feralz gözleri, ıeyhe tan heniiz çocuk denilecek 
çevrilmiıU. •. Bittin mevcu· kadar ıenç olan yabancı 
diyetlerini ba1rladıkları bir- masalla fazla ali.kadar gö-
metkar b• dikkatle onu dJn· rOnmliyordu. Gözleri ocafın 
llyorlardı. pnı!tılarmda, bir takım dG· 

DeltkanhJar ocafın baım· tüncelerln P•tinde dalgın 
da helva ile mef1Ul oluyor· gibi idi. 
lar, köyün E'frafı, bG)'fiklerl, - Şehzade kılıncına ıa· 
küçlikleri, kendilerine ıare rdıp .•• 
birer yer i11al etmlılerdi. Siyah ıüvari de dikkatini 

Yerdeki hayvaa postalar~, bu maıala vermemiıU ... Baı· 
her taraf dolu idi. Ve bu ka bir py dinliyor ıibl oda· 
kaJaba(ığm içinde köyü ya· nın yalnız dikkat ve allka 
hancı iki misafir daha vardı. olan hanımın içfnde yaban-
Bunun biri, uzun boylu, cı idi .•. O ıeybi defli, geceyi 
servi endamlı, ıenit omuzlu, dinliyordu. 
ince belli bir delikanlı idi. * ~rı aerpuıunun içinde kay• - Yedi baılı e)derha, 
bolmuı, zeki ıazlerinfn ıi· yedi boynundan kanlar a· 
yahlıklarında insanı cezbe· karak yerde yatıyordu. in-
den bir kuvvet var idi, ve san baıından yapılmıı ıa· 
yırtıcı bir kuı ıaıaıına ray in f çlndeki dünya ıOze· 
benzeyen burunun, kalbe lini kurtaran ıehzade, onu 
korkulu bir zevk veren bir elinden tutarak geUrlyordu. 
manası vardı. Saray kap11ının 6ntl, ejder· 

Bir iki akıam evvel, ıü· hanın yaralarından d6k6len 
neıin buz tutmuı yolları kanlarla adeta ııtr dere ol· 
lmıl bir pınltile tutuıturdu· mUflu. 
la ıaatte ta uzaktan ma• Sıcak kanlar fıkırdaya. 
..., tı killer çıkaran aal 1e.. ralc kamyosdu ... onlara ıe09-

duı;!•Ml9. Ye dek ctk pi -~--· ŞeU
..... kA...... .... • ...... açtı .... Allah 
Jiılllan Gatlacie, ceheD••I kenclJlerlnl kurtarma11 IA 
Wt dr'ata. •led..._ ıf7a&. atraz etti. Blrtltta ,Ok ylzlJI. '* atla, oaakGtlal'UI ..... cLl bir at ltG1aldlPnde bir 
rilvarili prtlnmGıtl. kuı peyda oldu. Kanaatla· 

Stlvarlnbı ıfyah harma• rını. ... 
Dili muhayerll6kul .... llu- Şeyh mualmı 16ylemekte 
ıan kanatlan gfbt bu beyaz devam ediyordu. Ocak bae 
çerçe-ve içinde dalsala1111or- .... oturan cocuk dalaın p 
clu: Batan SO.et, at8f etek· lertai ılJ'ah IAYarlııln yüzGne 
lerinln 11db11m jollarda ıG· çevlrmlıtf •.• ona bakıyordu. 
rlrken, bu alyah :rolcu, ki- Ona dikatll bakılacak ol-
Jln dk kultıbe.ııae Jaldaf" aa btıtün ricudaıaua titre-
_,, ve kapıda oynayan ço- dili g6rtlld8. 
Ctlklara tmamm evini sor· Bu çocuk haıta mıdır ? 
•ıtu. Ve itte onu da bu K6y mi1&flr odan ocaflll 
kiye ml1&flr etmıılerdL atetf Ye insanların hareke-

OçfincG mftaftr on dlrt tele pek ııınmııh... Bu ço-
• bet J&llannda ...__. hır cuk *• tltrlyr rda?.. Ya. 

~ zl ooafan atetıncfen mi 
erkek çocufu idi. K&:re böyle lnsarmıtt7 •• Belki ııt-
haqf vuıta de aelmiıtt? mae belkı hi1111Da11 nl'Clı.. 
Ab, lillluyoktu • • • onun - Perl padJıabJ kmıaı 
ıeldflfnl klmte prmemlıtf.. ejderhanın elinden kurla• 
yalnız o gece alaca karanlık ran ıenç ıehzadeye: 
daha yollara bGabGtlD b... •0tıe benden ne ddef'i! 
madan imamın kullbellnl.- tin.. diye ıordu; $ııhsade 
kapıllDI wrmu1t tatb bir inine baktı: • Saıbfmm 
kadın leline beasey• ince dilerim padııahım. d"'": 
...... Hiç ldaue ıı ........ 

-Klmaesla liir 7olcu111m herkeı pyhl cllnürordu. 
demt1u. Bu ıece heaı tanrı Solsun çocuk ılyah elbi1eli 
ml1&firl olarak kabul ediniz. yolcuya bakmakta dovam 

Ona da kl:r oda11na mi· edt1ordu: 
ıaflr etmlflerdi. Hiçbir ıı· (Devanu •ar) 
nıf m, li~ bir rltbenln, --·------· ..... ------------
lpretlDI tqımayan elblMll, 
1erpufU de ocatm lll J'&IWla Sergi Mayısta açıhyor 
olu.nıJ'or, hayatında hiç ft BalaçıYanlık ye tawkçu• 
16rmemif kadar beyaz eli• lqk ....,ı.ı, Mayıı fçerlıfndtı 

~vanhk 

rta ocalan atefbıde ıunıyorclu. aplac:aktır. Seratde çiçek, 
Kimse onunla IMfPll detti- Hbze, tavuk kuı ve tavıan aibJ 
dl. Herk• bG,ak Mr' 41ddnlt ••"'9Jalu tethtr edllecekUr. 
ve allka de f8)'hfn anlattıta Sersbaın bir k6ıeılnde 
matah cllD1ı,enla. Ş.,lt ma• de nme, çiçek, kuı ve ava 
1alıam ea meraklı Itır .,.. alt tablolar tethir eclflmek 
rlad. fflt: Gsere bir r..U. eerpf v6ea· 

- Aa ıltmltfer, az slt- de aeUırilecMU... 

ir 

ler: 
ır 

in 

e 

R 

ll 

• 
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ci sahifeden der1G 

Süleyman Te 
ah riyasetten sor• 
e ce a p vereı ek: 
Dünyada he. §Cl 

gelirdı. Fakat 1:: 

at kar§ttında ka 
hıçte hatırıma ge' 

rndentz ve arkadaı 
oğlu Türküz. B n 
i senedir matbuat 
diyorum. 8üyii1 

lunmuı a'' 
ır. El 

bu 

cfz efr 
m bir 
ret e tm« 
Kendin 

mil 

zetemiz ı 
seline m 
yol siya 

ş uz. 
nehir 

takım J.ı 

rmaHar 
zse nch 
nun gil 
snbalard 
seler ve 
endifer l 

Biz bu 
vhayı ya 

attır. D. 
aıka içt 
ahı ilim 
ünakatıı 
akikat t 

al k' bi 
a ed: or 

Fakat 

da tahkiı 
Suali 

man Te' 
vap ver. 

Bunc! 
iddia: 

-B 
lüğü tah 
ceza kar 
uncu rr 

tecziy-.si 
Bunun 
Ethem l 

- l\ 
fend '; 
zatı cür 
ği d r 
ifitemez 

Fak 
mı iddi 
çcktilcı 

m z ele 
ç karsa 
yurunu 
min ge 
Zİslf CÜ 

ca~ım. 

M" 
görülü 

siyet v 
gnl rıı 

Onları 
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Ancu~ 
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[KM[K ve . Beynelmilel son etibba kongresinin diyabet:k olanlara 
G[VREKl[ff I gıda olar .. k kabul ettiği formül üzerine istihzar edilmiştir. 
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ŞEKER HAST bÇUDCU 
•• 

H . • ı· w • d HASANEcz:~:lİAKlm ıgın en: 
p .10. Cinsi Tamamının kıymeti S;ıt~ık hisse- Hisseye ınusip kıy 

mnhammenesi nin mıktan ıneti muhammcne 

Ar kalpak· 
.ı- caddesi 33 

• .srşıyıkebir kavaf· 
lar caddesi 60 

3 Çarfıyıkebir zincirli 

4 

5 

6 

7 

8 

han alt kat 21 
Çarııyıkebir zincirli 

an üıt kat 
Tavuk pazarı atik 

2 

Afi paıa 22 
Çenberlitaş vezirhan 

alt kat 46 
Çenberlilitf vezlrhnn 

alt kat 50 
Çenberlitaf vezirhan 

üst kat 1 
9 Çenberlltsı-f vezirhırn 

üs~ kat 43 
10 Çenberlitaf vezirhan 

dükkan 1250 

" 800 

oda SOo 

oda 300 
fevkindeki odaları 
müıtemll dükkan 1000 

oda 500 

" 800 

,, 300 

" 400 

üst kat 21 hava arsası 50 
11 Mahmut paıa küçük 

2-5 

2-5 

2-5 

2.s 

2-5 

2-5 

2.s 

2·5 

2·5 

2-5 

500 

320 

200 

120 

400 

200 

320 

120 

160 

20 

yeni han alt kat 14 oda 150 2-5 60 
12 Karagümrük tramvay güzergahına karip bin zira mıktarında ıfrazı halinde dört 
parça emlakin inıasına müıait arsanın toptan bebe~· zlraına bir lira, ifrazı halinde bir 
buçuk liradan mahkememizce veresesinin talebile terekesine vaziyet olunarak derdeıti 
tasfiye bulunan müteveffa Ahmet Beyle Nevres hanıma alt yukarıda yazılı emlak 
hisselerile bir arsa tamamının otuz gün müddetle ve açık artırma suretile paraya 
çevrilmesine karar verilml§ olmakla taliplerin görmek i~ln içinde bulune.n müstedr!erine 
ıarait müzayedeyi oğrenmek için olbaptn mevcut ıarlnamesine hi1&clcre muslp kıymeti 
muhammlnenin yüzde onu nlsbetfn.Jc pey akçasile 6·S.931 tarihine müsadlf çıuıanba 
iününe kadar mahkemeye müracaatları ve kıymeti muhamminelerini bulduğu takdirde 
yevmi mezkurda saat 15 te müzayedesi ikmal ve ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
ve alakadarların yevmi ve vakti mezkı'.irda mahkemede hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. 

• 
pıyangosu 

3 üncü Kesi~e 11 Nisan 9 31 de~ir 

Büyük İkramiye 

100,000 liradır 
AYRICA : 40.000, ıs.ooo . ıo.ooo 
8.000 liralık . k ı 

ı ram ye ve 30.000 lira-

lık bir 

VARDIR 
1 • • 

• '.. .1 ~ . ./ • . 

, , .;it.' .:· : 

Türkiyenin en meşhur 
rakısıdır - -

Or. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. o. 2496 

Çocuk hnstancsl kn lıık, bo&az, 

burun ınfitehassısı 

Dr. ·Ekrem Behçet 

Haydar Rıfat beyin eser Jerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir .. 
Şerhli borçlar kanunu )) l> 

(iKBAL) kita haneıiııde 

1stanbul Sinci icra me· 
murluğundan: Bir deyni 
mahkümunbl hden dolayı 

mukaddema tahtı hacze 
alınan Taksimde Ağa hama· 
mı caddesinde 47 numaralı 

' hanede mevcut bulunan eı· 
yanın bu kerre furuhtuna 
karar verilmiı olduğundan 
7 nlıan 931 salı günü saat 
l 1 den 12ye kadar mahalli 
mezkQrda bilmüzayede fu. 
ruht edileceğınden talip olan· 
ların yevmi mezkQrda ma· 
hallinde hazır bylunacak 
memuruna muracaat etme· 
leri ilin olunur. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALI0f 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca , 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye; 
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsaHitı. 
(Hesabı cari)küşadı, sene<.lat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye' ye ve memaliki 
ecııeb~·eye keşide edilen po!iça 
tarın tesviyesi, borsa muameıa 

icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

-· Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almnnya Emrazı cildi· 

ye ve züh!'evlye Cemiye· 
ti aza sandan Beyoğlu Ağa
camJ karıı sırasında 133 
No. öğleden eonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
. 
iş arıyorum 

Hergün akıamları aaat 
yediden sonra her hangi bir 
it ile İftigal etmek arzusun· 
dayım. Arzu edenler "Yarın" 
gazetesine ( F) rumuzlle yıız 
maları. 

Son Fırsat 
Deyin senedile mahsup 

müddeU bitmek üzeredir. 
Son kanuni f1raattan istifa
de idtntz. 

Balıkpazar. Maksudiye 
Han (35) Derviı. 

TiYATRO SiNEMA 

Şehzadebaıı Millet tiyatrosu 
6 Nban perıembe 3 cuma 

gündüz ve akşam 

Sanatkar komik Şevki 
bey temsilleri 

Türkiyemizin bat: hanendesi 
Hafız Burhan B. ve arka 
daıları tarafından sahnede 
btyrık konser, t iyatro, var· 
yete, muhtelif danslar Du
huliye 10 mevki 20 koltuk 

30 localar 100 ve 150 
kuru~tur 

* Şehzade başı 
Ferah sinemada 

Bu gece 
Halk gecesi Sinema tyatro 
varyete Hermina hanım 
konseri yarın gece komik 
Naıit Bey ve O ... çingeneler 

( asso • yana ) 

* Üsküdar 

Hale sinemasında 
Mahpusun Şarkısı 

Mümessili Rtınr Bartelemez 
geleck program Çılgın Bakire 
Programlarımız Cumartesi 
ve Çar§amba günleri de~itir 

Hergün gündüz 3 le ge· 
celeri 9 da cuma günleri 
2 de 4 te 9da 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavi hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

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

yolunda 118 numaralı hu· 
ıuıi kabinesinde tedavi ~ 
eder. il 

Telefon fstıınbul: 239S il . . . ' •' , . ... ... ' 
. - .,, .. "' -
1 

Doktor 
Fevzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
haıtalıklar mütehas 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b .ta 
kabul ediIJ.r. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

_ .. mli ... IBli~rıım ........ l "'wı""""'~tor m ;, 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

Dr. A. KUTİEI .. 
Cilt, frenği, Belsoğukıugıı ve ademi 
ktıdar muayene,elektırik teda\'ih.mesı 
Karaköy Börekçi fırını sırasında N. :14 

Ticaret itleri umum mü
dürlüğünden: 30 ikinci teı
rin 330 tarihli kanun hü
kQmlerine ıöre bankacılık
la fıtiğal eylemek üzüre 
tescil edilmiı o!an italya 
tabiiyetli (Banka İtalo OrJ· 
yentale·Banğo İtalo Oaiyen· 
tale) ıirkeU bu kerre mü· 
racaatla Türk ıyedeki faali
yetine nihayet verdiğini ve 
tasfiye muamelatına Hasan 
Tahsin ve Hakkı beyleri 
tayin eylediğini bildirmit 
olmakla mezkür banka ile 
alakadar bulunanların yu· 
karıda lıimlerl yazılı tasfiye 
memurlarına ve ica hında 
utaobul mıntaL.ası Ticaret 
m6d6rlüfüne müracaat ey
lemeleri ilin olunur. 

lstanbul üçüncü icra me· 
murluğundan : Haralambos 
efendiden temellüken Dimit
ri Seretidis efendinin ma· 
dam Fotinideki alacağından 
dolayı haczolunan Trapya'da 
Trapya caddesinde 140 -142 
numaralı arsanın nısıf his
seıinin altıda bir hissesile 
kayden 156 ve 158 numa· 
ralı bir bap hanenin üç yüz 
yirmide yüz elli dokuz his· 
sesi otuz gün müddetle 
r.:ıevkıi müzayedeye vazo· 
lunarak hane beşyüz ve arsa 
elli lira bedelle talibi uhde
sinde takarrür etmittir. İha· 
lei kat'iyyesi icra kılınmak 
üzere on beş gün müddet 
ve yüzde beı zamla mevkıi 
müzayedeye vazolunmuıtur. 
Kayden 156 ve 158 numa· 
ralı mahallen yalnız 156 
numaralı mahal alettahmin 
148 ar§ın terbiinde ahıap 
muhtacı tahmin hnnedir. 

Zemin katında kırık mer· 
mer taşlık, mermer koridor 
üzerine tarafeyninde tahta 
perde ile bölünmüş bet göz 
kömürlük zemini taşlık ve 
kırık malta çamaıır ma· 
halli ve sarnıç ve gömülü 
küpü havi arka sokağa ka· 
pısı ve asma kata merdiveni 
bulunan matbah asma katta 
merdiv{ ni iki taraflıdır • Bu 
katta bir sofa üzerinde bir 
yük bir hela bir oda, birinci 
katta bir küçük sofa üzerin· 
de bir oda bir hela büyük 
ayrıca· bir koı idor üzerinde 
iki dolap iki oda, ikıncl kat· 
ta birincı katın aynı olup yal· 
nız koridor da dolabın biri· 
birine çatı arasına merdiveni 
vardır • Çatı arkası bir dolap 
ve önünde çinko kaplı tara· 
sa vardır • ikinci katta da 
balkon vardır . 

Hududu kasap Luka ve 
Corci Mavrokordato gayri· 
menkulatı ve tarafeyni de 
cadde ile mahduttur Deru· 
nuda Kostaki Hacı oği u e· 
fendi müstecirdir. Derunun· 
da elektirik tesisatı vardır. 
156 numaralı hanenin kıy· 
meli iki bin dokuz yüz li· 
radır. 140-142 numaı·alı ma· 
hal arsadır, rnikt'lrı mesa· 
hası tahminen 158 arşın o
lup hududu Kosti Pandela 
hanesi Taranti arsası ve 
tarafeyni tarik ile mahdut 
140, 142 numaralı arsanın 
kıymeti m1Jhammeneri yedi 
yüz doksan liradlr. Talip 
olanlar kıymeti muhamme· 
nesinin yüzde on nisbetinde 
pey akçesini müstashiben 
25 - 4 - 931 tarihinde i· 
halei kat'fyyesi icra kıııılaca
ğından 339 · 1904 numara· 
rasile saat on üç buçuktan 
on beı buçuğa kadar bizzat 
veya bilvekale münacaat 
eylemeleri ilan olunur. 

-lstanbul 8 nci icrasından: 
8 numnrasi: 931-1684 

Borçlu Binbir direkte 
eczane sokağında 32 numa· 
rah haneae mukim Avni 
Arif ikametgahı meçhul 
olduAundan H. U. M. K. 
141 inci maddesi mucibince 
ilanen tebligat icrauna ka 
rar verlldifinden kendlıine 
tebliğat makamına kaim 
olmak üzere ilAnen tebliğ 
olunur. 

Ademi iktid 
ve 

Bel gevşekliği 
Karıı en müessir d 

Servoin haplarıdır. Dep 

lstanbul' da Sirkeci' de 
Rıza Merkez eczanesi 
Taşraya 150 kuru§ posta 
gönderilir. 1zmir' de 1r 
Pazarındaki, Trabzon' da 
ni Ferah eczanelerinde 
lunur. 

~~~~~~~-:ı 

İstanbul 4 üncü 
memurluğundan: Tamaııı 

(5020) lira kıymet talı 
edilen ÇemberHtaı peyle 
ne Dizdaı iye mahallesi 
Katip Sinan yeni soka 
2·2 No. lu bir bap han4" 
tamamı 5 .4. 931 tarJhU 
fartnamesi divanhaneye 
ilk edilerek 15·4-931 ti 

hine müsadif cumat 
günü saat 13 ten 16 
kadar İstanbul 4 üncü 
dairesinde açık artırma 
retile satılacaktır. Art 
ikincidir. Birinci artırm 
da (1000) liraya 
çıkmıı olup bu kerr 
çok artıranın üstünde 
kılacaktır. Artırm:ıya it 
için yüzde yedi te 
akçesi alımr. Müter 
vergiler ile belediye r 
leri vakıf karesi müJt 
aittir. Hakları tapu ıl 

rile sabit olmtyan j 

alacaklılar ile diğer 
daranın ve irtifak 
sahiplerini• bu haki 
ve hususile faiz ve ma 
dair olan iddialarını 

tarihindetı itibaren 
gün içinde evrakı mil 
lerile bildirmeleri la:ı 

Akıl halde hakları 
sicillerile sabit olmı 
satıı bedelinin paylaı 
dan hariç kalırlar. J 
darların yeni icra "'' 
kanununun 119 unc~ 
desi hükmüne göre 
hareket etmeleri yl 

ha fazla malumat 
ıstiyenlerin 930-490 

numataaile memurif -
müracaatları ilan ol~ 

TAKV 
NisaJ1 

3 

Sabah 

Öğle 
ikindi 

Cuma 

1931 
5 54 1 "'" .. ıd , ,. 
12,20 yat 
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15 50 •
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Barhan.Uitt 


