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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

ALEM VE FİKİR HÜRRİYETİ HER ŞEYDEN MUKADDESDİR 
BU MEMLEKETE HAY AT VE CAN VERECEK iKi ŞEY 

VARDIR BiRiSi HURRiYET DiGERi SERVEITiR 

eisicümhur Hz. 
ıı a 111 

Konya, 27 (A.A) • Reiıi· 
Cibalıur Hazretleri bugün de 
tlurelerinde p.lıımıtlar bir 
~rafa çakmamıılardır. 

Büyilk Reili 16rmek için 
evlerinin iinünde biriken 
lceıtf bir halk kGlteli akta· 
illa kadar beklemif, çıkma· 
)acafını anla1111ca "Gazi 
Paıamızı,, ı&rmek isteriz 
ayueJeri Ye mGtemadl alkft
larile muhabbetklr tezahG· 
tatta bulunmuılardır. 

Reiıicilmbur Hazretleri 
~oaa çıkarak binlerce 
h.ıJruı iftirak ve arzulanna 
lll\IJcabele buyurmuılar ve 
~haliye hitaben demiılerdir 

' sabahtan beri burada 
~ldedltıntzi ve rahatsız ol· 

lununzu ıörlyorum. Gaa
terdlfintz allkaya teıekldlr 
eder, artık iltlrahat buyur• 
llaaıuzı rica ederim. Gazi 
11.zretıerfnin balkonda gö
l'ibanıeleri ve sözleri, coıkun 
•lkıılar ve heyecanlı tr.za• 
~Grat ile karıılanmıı, halk 
~~dan sonra dafalmafa 
.._.taınıtbr. 

Konya 28 (A.A) .. Reiıi· 
~~ur &zretlerl buıGn öl• 
111111Uen evvel Ttllyet maka· 
llll ile belediyeyi ziyaret et· 
.._ltlerdir. Villyet ve 19bre 
'it nıuhtellf meaail hakkın· 
"- llaal6mat ye izahat almı.-
1-r, bilhuaa ıulama itlerine 
~r mildaYelei efkarda 
"'ll\llıaıuılardır. Gazi Haz· 
~rl belediyeden aynhrken 
V9lecliye relıine Konya hal-
lı:.._ her zaman olduiu afbi 
~u defa ela haklarında göı· 
terc&aiı aamlml hl11lyat •e altkadan dolayı teıek· 
~~erini ifade buyurmu.
~r. Htıkdmet ve belediye 
"-trelerı önünde toplanan -•lf halk Gazt Hazreti erini 
llıaıababbetle alkıılamıılardır • -

Marteşi 
Müstantik nasıl? 

yakalanmış 
IL.ı._.Bababk refikimizin ver
,. nıaltmata göre Çurm 
llıaGatantdd Sudi efendi bir 
~r1Gden rilıvet alırken ya• 
~DIDlftlr 

kaylG tarafından Sudi 
"-ciıye verileck paranın 
llelilf kaydedilmif, bllibara 
~ arandJiında mumai
ı.,:b Parayı sobaya atmııtır· 

Sobada ateı olmadılı 
iÇie lerlal kaydedilen para 
~81Damııbr. "-'Su.it efendi hakkında 
t bal kanuni muam•le7• 
••e1111 ediimlıUr. 

Polis Müdürüne 
soruyoruz ........................... ....... ~ .... ~ .......... .. _____ _. 

Zabıta Tahkikat Yapmak Sali
hiyetini Kimden ve Nereden 

Almıştır? .• Buna Cevap 
Verilebilir mi? 

Bize gazetecilikten çekilmemizi ihtaredenler 
memleketin asayiş mes' elelerile oğrafSalar 

daha iyi yaparlar 
Zabıta ha vadiı ve neıri· 

yat mt!ı' elelinden ne hak ve 
ıallbtyetle iıUcvabta ve 
tabkikatt bulunur. Bu gorül· 
müı ve ititilmfı ıeymidir? 

aarihdlr. Polis kendilifinden I 
ifade. almaya ıelabiyetdar de· 
ğildir. ve olamaz cGriim var

ıa müddeiumumilik kanu· 

baılayan bir kanunauzluk 
vardır. 

Tehdit meaeleafne gehn· 
ce: Bu da dofrudur. Ve 
ıahlt huzurunda vaki olmuı· 

nen ikame'i da'fa eder ancak tur. Hatta Ert··xrul Şem· 
Poliı mödürü beyanatm· ... 

istintak bakimi ıorıu ve MtUn Beye gazetecllillnl 
da yalan ve uydurma hava· tahkikat yapar. b l h ed'l 
dlı neırlnden Ertulrol Şem· terk etmesi l e 1 tar ı · 

Ortada poliain tabkika- mek iıtenmiıtlr. 
MtUn beyin ifadeıl ahnma· tına lhUyaç meı ettirecek Polu MGdlri bey me-
ıına llzum 16rtlldil ve ev• dhilm yoktur. aeleyl te'Ttlle lUraf edecek 
raklle middel umumtlife ciddi tahkikata •lritll· 

ed d Polis Mtldtlril ya kanun • 
aevk ildi iyor demekkt •6ylemel( fdl. 
ıazetede çıkan bir haber bilmiyor yahut maiyetinin ~ediyoruz. yapılan 
herine poliı tahkikat yaptı- yaptıjı kanunsuzluğu mana· muMIJfle lunnummldlr? Po 
fını itiraf etmlı oluyor. Or- ıaz tevillere boğuyor.Bu meıe- illin tahkikat yapmaıına ne 
tada bir kanun vardır. Ceza lede polisin hotbebot mida· den ye kim ltlsum ıaıter-
muhakemeleri uıull kanunu hale ve tahJ(ikat yapma11 ile mittir. 

Memıeketr-b~b;mak 0av-a· ... -... .... . 
• mıl istiyorlar rekoru 

"Şehir meclisi palavracalan 
,~ elektirik 1 ve ,havagazına zam 

._ yaptılar 

l.tanbul halkının iıte
meye lıtemeye ıönill ver
di.il bir nueninl vardır. Bu 
nazeninin adı 19-.ir meclisi-

En aon ve en manalı 
cilveıl de elektrik fla tlanna 
40 para zam yapmasıdır. 

·•..-ı .. 
Bu, varan ellinci 

Htllfı hakikat neırlyat· 
tan dolayı mlıldelumumlllk 
tarafından ıazetenriz aley· 
hine ikame edilen davaya 
din üçiinçü cezada devam 
edflmlıttr. ilk celaede meı'· 
ul müddrilmiiz bu meı' eleyl 
telefonla aldıfını ifade et· 
miı ve ha vadlıl veren Er-
tufrul Şemsettin Beyin bu 
meı' eleyl haber vermek do· 
layııile daha ziyade ali.ka· 
dar olduğunu aöylemlftir. 

DGnkil celsede Ertufrul 
ŞemaetUn Beyin if adeeine 
mtlracaat edllmlftlr. 

Şemaettln Bey, Ankara' 
dan verdfil bu haberin tele-
fonda yanlıı anlaııldıimı 
ıu'ı ııumalin etki lıUhllk pul· 
lanna alt " 3 milyon lira· 
lak olmayıp tlç )'iz bin lira 
o?dufunu aöylemlıtir. 

Muhakeme mGclafaa için 
önilmlzdekl Cumarteılye bı· 
rakılmııbr. 

Tütün alacak 

# Tiirk tarihinde ' 

UNAN iHTiLALi 
Etniki Eterya teşkilih -Muharriri:Arif Oruç 

Büyük hadiseler den tarihi 
vakıalar dan istifade etme
yen milletlerde hayat ve inti
• kam duyguşu olamaz ... 

Meramımız nedir? 
Hır11Uyanlann peJlam· 

beri olan hazreU Jaanın dol· 
mallndan JGz altmq dört 
aene kadar evvel Romalılara 
intikal ederek bin Gç ylz alt· 
mıı sekiz bu kadar aene son• 
ra, Fransız (Ehlisalip) ordu· 
lan tarafından lfıal edilen 
ve nihayet Venedtlıltlerle 

Tirklere geçen (Mora) ve 
(Yunan) -Yunaniıtan tabiri 
sakatbr - ölkellnln, yiizlerce 
•ne sonra bir iki ihtilali 
müteakıp istiklal kazanması 
hidiaeıinl tetkik etmek tıU· 
yoruz._ 

l.ukflll Gurindea bir 
aaır ıeçmeden bu kGçik 
milletin dGnkG uemetll ha· 
kfmlerfnl tehdit etmeli, aan
mall Ye: Buna, Jzmir, lzmtt, 
Kütahya, Afyon, Eakitebtr 
ve llllı ..• yerlere kadar ordu
larile uzanması, ibret gözG 
ile tetkik ve m6taleaya de
ler muazzam bir Yakıa de
fil midir? 

Burada eıkl Yunan ta· 
rilıl ile utr•pcak delfliz. 
Bunu, az çok mektep tale
besi de b11ir. 

Fakat... Eski tarihte bir 
tilrltl birieıtp baıbaıa vere
mlyerek mGtemadiyen biti· 
birlerini yiyen ve dahili mu· 
harebelerden ıöz açamayan 
YunanWar, T8rk idareli al· 
tında iken naııl bırleımlt
lerdlr? Ne suretle iıtlklll 
kazandalar ? O, dünyanın 
baı döndtlrilcü inkallplar 

pçlrdtlf, kan dery&llDa bo
fuldufu demlerde aual Ye 
ne gibi prait altında ilyan 
ettiler? Bunda ecnebi par
malı Ye Tlrklerin ihmali 
vatmı dır? Varsa ne derece
ye kadardır? 

Bidayette (Fllomoz) cem· 
lyetl diye ilmi bir cemiyet 
maskeli a lbnda ite baıh1an 
ehli Yunan (Etnlkl Eterya) 
cemiyetini naul meydana 
ıeU. dl? Alb sene içinde •• 
gibi ıeraiUn yardımı ilt' Tilr
kiyeye kartı yeryer ayak· 
landılar , isyan ba1ralmı 
çektiler. 
~ .. ÜJ&m naal •• ne 

111Mtl• parlayıp alevlendi ? 
Ltanbulu saptetmek lcln ne 
hazırlıklar ,ardlller. Bir ıe
ce lıtanbul ubıtmı edilecek· 
tt 1 (Eterya) ceml1eU naul 
bir cemlyetU 7 Htyanet eden-
leri ıizltce telam mı eclerclt 1 

Rum Patrikl (Grlpryoa) 
ve Metrepolltler naili Ye 
nerelerde aaıldalar ? Mora 
katlilmlan. (Navarin) de Tlrk 
donanmasını naaıl yakblar? 
Nihayet Yunan Kralhtı ne
ıuretle teıekkdl etti? Yunan 
meaeleıl bapndan nlhayeU· 
ne kadar ne safhalar ıeçfr
mlftlr? 

Bu itibarla, milnbaaıran 
Tirk menabllne iltinat et· 
mek tarb ile c T'/Jrk ta-
rihinde Yunan mes
elesini> ciddi olarak tet· 
(Devamı 3 inci •alailetl., 

dir ·Arasında dlılll erkekli 
pek çok nasenlnlerde bulu-

bu mecht ara ııra ı .. 
=bul halkına cilveler ya• 

Son zamanlarda vergi· 
lerde tenzilat yaı>aD hClkB· 
metin bu zammı kabul et· 
miyecelf afik&rclır •• 

lpn tuhaf dhetlDe bu 
(Deuamı IİfÜ. ıc.i •21ra:lc) 

lzmir28 (Yarın) -Şehri· 
mis pfyaaa11Dda tGHln lnhl· 
aar idaretl Mart ayı zarfmcla 
~ütün ıa.t n a:acaktır. 

- Clwtlaıa ... ,,..,.,, ,,,,,.ı.n polt. delil ... -
manJa,11 olmoı~ layıltJır. 

par. 



Sahife 2 

Behzat Arif Bey 
kaçmamıştır 

İzmir polis müdürü kendisine 
atfedilen beyanatı reddediyor 

tekzibile yalancının mahiye 
tini gösteriyor. 

Yeni Asır gazetesi 
müdüriyetine 

Hürriyet gazetesinin 26-
2·931 tarihli ve 121 sayılı 
nushasının ikinci sahifesin· 
de (Behzat Arif bey nasıl
kaçtı) baılıklı yazı içinde 
benim bu mesele etrafında 
bazı beyanatta bulunduğum 
ve Behzat Arif beyin polis-
çe aranıp bulunmadığım söy· 
lediğimden bahsettiğini gör
düm, Halbuki bana Hürri· 
yet gazetesi tarafından Beh
zat Arif beyin pasaport alıp 
almamıı olduğu sorulmuı 

ve ben de mumaileyhin iz
mirden pasaport almainıı 
olduğunu söylemek sureti· 
le telefon muhaveresi hitam 
bulmuıtur. Keyfiyetin bu su· 
retle tevzih buyurulmasım 

rica ederim efendim. 
Polis müdürü 

Feyzi 
Bu tekzibe ıunu da ili· 

ve edelim ki lzmir polis mü
düriyeti hiç bir gün ·Behzat 
Arif beyi ne ikametgahında 
ve ne de idarehanemizde a· 
ramıı değildir. Zaten bunu 
icap edecek bir sebep te 
yoktur. 

Casus Kasım yeniden 
muhakeme edilecek 
Mahkum muhakemesinin yeni
den görülmesi için müracat etti 

Bir müddet evvel casuı· r 
luk maddesinden beı sene· ı 
ye mahkum edilmiı olan 
Kasım Tevfik yeniden ağır 
ceza mahkemesi riyasetine 
müracaat ederek iadei mu
hakeme talebinde bulunmuı
tur. 

Bir komünistin 
tevkifi 

Bir müddet evvel komü· 
nistlik maddesinden maznun 
doktor Hasan Ali ve arka· 
datlarının muhakemesine ağır 
cezada devam edilmit ve 
muhakeme ekseriyetinin 
makkumiyetile neticelen· 
miştir. 

Ayni tahkikatla maznun 
ve fakat hali firarda bulu
nan Salih hakkında muha
kemenin muvakkaten tatl• 
line karar verilmiıtir. 

Ahiren Salih derdest 
olunarak mevkufen Adliye
ye teslim edilmiılir. 

Salih hakkında iddia ve 
karar name tanzim edilmiş 
olduğundan muhakemesine 
bu hafta ağırcezada başla
nacaktır. 

ltf.uhtelisin muha
kemesi 

. Tütün İnhisarı Silivri 
memuru Mustafa Niyazi 
efendinin zimmet ve ihtilas 
maddesinden mevkufen mu-
hakemesine dün :A~ırceza 
da baılanmııtır. Niyazi ef. 
hakkındaki tanzim edilen müs-
tantıkhk hararnamesi yirmi 
sahife tutmakta ve fınat 
olunan ef'alin mecmuu kırkı 
geçmektedir. 

Kararnameye göre Niyazi 

Efendi 223 lira 49 kuruı 
adiyen zimmetine geçirmiı 
1360 lirayı ihtilas etmlıtir. 
Bazı ıahitlerin celbi için 
muhakeme baıka bir güne 
talik edilmittir. 

Gümrük hırsızları 
Bundan bir müddet ev· 

vel Gümruk Antiripoların
dan, halıcı Ali Ekber ef.ye 
ait olan 13 ipek halıyı sir
kat eden Kurban Veli, Hayl 
darın muhakemelerine dün 
üçüncü cezada devam edil· 
mittir. 

Bu sfrkati ikinci ıube 
ikinci kısım memurlarından 
Osman B. meıhur sarik· 
lerden Pastırma.cı Mihrana 
2000 lira vadderek çıkar
mıftı. 

Sarikler esnayı muha· 
kemede cürümlerini kamilen 
inkar etmiıJerdl. Şahitle
r!n celbi için muhakeme 
başka bir güne talik edil
miştir. 
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Ahvali havaiye 
Y eıilköy rasat istasyo· 

nundan alınan malumata 
göre dün azami hararet de
rece idi. Asgari hararet dün 
öğleye kı:.dar 9 akıam 6 de. 
rece idi, rüzgar timal ile 
garp arasında kuvvetle ese· 
cek, sıcaklıkta tebeddül ol· 
mıyacaktır. 

Bugün hava kısmen açık 
kısmed bulutlu olacaktır. 

Bugün Adalar denizinde 
rüzgar timal ile garp ara· 
sında kuvvetle esecek, aema 
ekseriyetle açık olacaktır. 

Bugün Karadenizde sema 
bulutlu olacaktır, lodostan 
fırtına olması muhtemeldir. 

YARIN 

Ş E H İ R H A B E R iL E R 1 l 's~~=:~=~~ı~ 
1. t b ld 1 . Altı ret odası Posta 

Paketlerini 
Kim verecek 
Posta paketleri hakkında 

gümrük idaresi ile posta 
müdiriyeti arasında bazı 

müzakereler baılamıştır. Bu 
müzakerelere göre Avrupa· 
dan gelen posta paketleri 
badema postahanelerde bu
lundurulacak ve gümrük 
muayene heyetleri tarafın
dan muayene edildikten 
sonra ikametgahlarında sa
hiplerine teslim olunacak· 
tır. Ancak teslim mukabilin
de ücret alınacaktır. Posta 
memurları tarafından cibayet 
edilecek gümrük resimleride 
gümrük idaresine verilecek· 
tir. 

••• 

Vilayette: 
Yeni Jandarma teş

kilatı 
Yeni Jandarma teıkila

tına göre bütün vilayetler 
Jandarma komandanlarının 

rütbeJeri binbaııdan yukarı 
olmayacaktır. Jandarma 
müfettitlikleri teıkil ve bu 
müfettiılere erkanıharp zabit
lerinin tayini mütesavverdir. 

Yüksek rütbeli jandarma 
zabitleri kısmen tekaüt kıs
men de orduya sevkedil
mtılerdir. ---
Gümrükte: 

Vapurcular 
Gümrükle niçin anla

şamıyorlar 
Gümrük idaresinin Mar

mara havzasındaki ticari 
muamelelerden beyanname 
mecburiyetini kaldırdığını 

ve vapurların buna itiraz 
ettiklerini yazmııtık, 

Bu gün bu nevi mua
meleler ancak manifesto· 
ya tabi tutulmaktadır. Va
purcular ise eskisi gibi be
yanname usulünün tatbiki
ni istemektedir. 

Mesele deniz ticareti ko· 
misyonu tarafından tetkik 
edilmiıtir. Bu günde güm

mrük komisyonu ticaret oda
sında toplanarak aynımese· 
leyi görüıeceklerdir. 

Gümrük Başmüdürü, va
ki tikayetlerin anlaıamamaz· 
lık yüzünden ileri geldiğini 
söylemektedir. 

Kefalet mese
lesi 

Komisyoncular ne 
yapacak? 

Gümrük komisyoncula
rının kefaletleri hala hail o· 
lunamamııtır. 

Şimdiye kadar ancak 30 
kadar komisyoncu kefa!et 
namelerini gümrük idaresine 
vermitlerdir~ 

Evvele~ yazdığımız gibi 
esnaf bankası da bu hususta 
komisyonculara yardım et-
mektedir. Komisyoncular bu 
gün tekrar toplanarak bu 
mes'ele hakkında kat'i bir 
karar vereceklerdir. 

Para piyasası 
Dün borsada İngiliz 

1030, Do(ar 212,5, 20 frank 
Fransız 166, Düyunu mu· 
vahhide 95,10, Altın 922 
kuruıtan satılmııtır. 

S an U a . Beynelmilel ticaret 

Her gece bir evi soyu· Su depusu geçen sene sat•ııarı 
lan bir mahalle vardır Yapılıyor için bir komisyon " 

etmişti. Bu komisyo tflı' 
Potis müdürü beye 

Son zamanlarda İstan
bulda hırsızlık vak' aları 
memleketin huzur ve raha
tını bozacak kadar çoğal-
mııtır. 

Bilhassa Veznecilerde 
son bir hafta zarfındaki üç 
hırsızlı k bu iıaretimize en 
kıymetli bir şahittir. 

Geçenlarde muharrirleri· 
mizden Emin Bülent beyin 
evi soyulmuıtu. 

Hırsız 300 liraya yakın 
eıya götürdüğü halde bir 
türlü bulunamamııtır. 

Polisin bu ihmalinden 
cür'et almış gibi hırsızlar dün 
gece de gene Veznecilerde 
aynı eve bititik reji müra• 
kiplerinden Ferruh beyin 
33 numaralı evıi.ce girmişler
se de evdekilerin ayak sesi 
üzerine bir ıey çalamadan 
kaçmıılardır. 

iki gün evvel de gene 
aynı mahallede bulunan bir 
apartımanınla bir ev daha bu 
gece misafirleri tarafından 

ziyaret edildiğini ilave ede· 
rek bu mahalle asayiıinin 

mükemmeliyetini (!) iabat 
etmiş oluruz zannındayız. 

Polisin vazifesi muharrir· 
lerl polis müdüriyetine, ka· 
rakollara celbedip dayakla 
tehdit değil, memleketin in· 
zibatıdır. 

İıtanbul'un tam göbeğin· 
de yapılan bu hırsızlığı· po
lisin göremiyen gözlerine 
işte biz deJaili ile, isimle· 
rile bildiriyoruz. Bizden bu· 
kadar. -·-· 
Arap saçı gibi 
Mübayaacılar ne 

istiyor? 
Mübayaacılarla Ticaret 

borsası idare heyeti arasındaki 
israrla mu haf aza edilen nok
tai nazar farklarını yazmıt· 
tık. Maamafih boru idaresi 
ile mubayaacılar arasındaki 
ihtilaflar henüz kanuni bir 
safhaya girmiı değildir. 

Çünkü mubayaacılar bor
sa heyetine istida vererek 

aralarındaki ihtilafın hallini 
resmen istemiı değillerdir. 

Mubayaacılar, aıikar 

haklarına istinaden çok asabi 

bir şekilde hareket etmek

tedirler. Hatta bu hususta 
icap eden makamlara 

müracaata karar vermişler

dir. Bu günde cemiyet bi· 
nasında toplanarakgerek bor
sa idare heyetine ve gerek 

alakadar makamlara vaki 

olacak metaliplerini madde 
madde tesbit edeceklerdir. 

Mubayaacılar cemiyeti 
Reisi Hancızade Nuri Bey 

bu hususta ıunları söyle· 
roektedir: 

"Ticaretin her sahasında 
muvaffak olan Türklerin 

milbayaacıhkta muvaffak 
olamıyacaklarını ve olama• .. 
dıklarını ileri sürmek çok 
çiğ bir iddiadır. 

görüyorum ki bu it ar· 
tık ayağa düıtü. 

Hakkımızın müdafaaıı 
için her çareye baı vura
cağız. Bu it artık yakın bir 
istikbalde halledilmelidir. 

Şehrimizde yanğın esna
sında su bulamamak yüzün
den çok sıkıntı çekildiği 
herkesçe malumdur. 

Ekseriya ıtfaiye terkos 
musluklarında su bulunma· 
dığı zamanlarda kuyular, 
su sarnıçları ve su hazne-
lerden istifade etmek mec
buri yeti hasıl olmuştur.İşte bu· 
na en büyük misal Beyazit 
havuzudur. Hiç ıüphe yok
tur ki Beyazit havuzundan 
itfaiye pek çok istifade et
miıtir. 

Belediye bu havuzu na. 
zarı dikkata almış ve ıebrin 
muhtelif yerlerinde 6 tane 
büyük su deposu tesisine 
karar vermiştir. 

Aldığımız habere göre 
bu su depoları ileride çoğal
tılacaktır. 

Bundan sonra yangın 

esnasında su meselesinin te
mamen halledilmiı bir ıekil
de görelim: 

Belediyede : 
Belediyenin ma

rifeti 
İstanbul Şehremaneti 

Martın altısından itibaren 
prinçten kiloda 20 para ok· 
turva resmi alacağım Güm
rük dairesine bildirmittir. 
Bu emir bütün tüccarları 
heyecana dütürmüıtür. 

Dün bu mesele hakkın· 
da tüccarlarımızdan ibra• 
him, Saim, Hamza beyler
le görüıtük. Bize ıunları 
söylediler. 

"Memleketimizde iktısa
di refah varken 10 sene 
evvel bu gibi havayici za· 

ruriyeden böyle bir resim 
alınmakta idi. Bu gün mali 

zaruretler karıısında bulu
nan tüccardan ve halktan 
vagonda elli lira tutacak 
bir resim almak çok fecidir. 

Şehremaneti esnafı hiç 
düşünmemektedir. 

Yarın deniz tüccarları 
ve alakadarlar toplanarak 
bu mes'ele hakkında görü· 
ıecek ve tesbit edeceğimiz 
esaslar dahilinde Dahiliye 

Vekaletine telgraf çekeceğiz" 
Şehrimizde bulunan ma

liye teftiı heyeti R~is1 Adil 

bey buş-ün Ankaraya gide
cektir. Adil bey uzun müddet 
borsada tetkikatta bulun· 
muıtur. 
A 

Adil bey yarın Anka-
raya gidiyor 

Mumaileyh Perıembe 

günü Maliye müfettiılik da· 

iresine gelerek müfettişler!e 
görüımüı ve ıehrimizde bu

lulunan Maliye müessesat 
ve dairenin itleri hakkında 
izahat almııtır. 

Gazete dolandı-
rıcısı 

Meıhur gazete dolandı
rıcısı Mahmut Saidin muha· 
kemesine dün üçüncü ceza
da devam edilmtıtir. İddia 
makamı maznunun tecrimi
ni talep etmittir. Karar için 
muhakeme baıka bir güne 
talik edilmiıtir. 

lerde lstanbul tıcarel 
na müracaatla kaD 

mızın 

her 
ticaret 
zaman 

al 

tali ve kumar o 
vadeli satıılar hakkı 
ahkamını sormu~tur· 

sa vadeli satıılarıP 

haline gelebilmesi ıoılı 
mevcut olup olınadıl1 
sunda malumat isteol 

Komisyona yakıod• 
verilecektir, 

Mamafih Borçlar 
numuzun 504 üncü 111 

sine gore kumar va,,_ 
iz vadeli satıılar k 
memnudur. 

Biz alıyorıı' 
Yunanlılar vergi 

yor 
Yunan hükumeti ~ 

ihracatını tezyit ve 
için peynirlerden ah, 
raç resminin 
vermittir. 

Bizde de peynir 
den alınan yüzde 2,5 
mele vergisinin alınıl 

için alakadarlar teıeb 
bulunmaktadırlar. ..... 
Cemiyetlerde: 

• 
Garp musiki ceJJJ1 

Türk musiki ıin& 

ecnebi san' atkarlar 
. sında himaye etınelı 
"Garp musiki san'atki 
unvantle bir cemiyet 
kül etmiıtf. 

Bu cemiyet asgari 
retleri göstermek o.ıetf 
tarife hazırlamaktadır• 

Şimdiye kadar f 
geceleri 50 liraya 
bir grup, san'atkarl 
bazılarına gecede birer 
vermek gibi haksızlıkl 
bulunuyorlardı. Ar!•"tl 
meselenin önü alınac• 

··~ -

Müteferrik : 
Ticaret müd·' 

nün beyanatt 
Ticaret umum ınOd 

Naki Bey dün Anka' 
gitmiıtir. Mumaileyh ~ t.I 
buldaki meıguliyeti haP"..ı 
da bir muharririıniıe 
izahatı vermiıtır. ~ 

"Bir haftadan be9 A 
tanbuldayım meıgulifC""~ 
daha ziyade harici ticl'.j 
meselemize ve meni 
oiı kanununa inhisar ett"' 
tir. ~ 

Harici ticaret ofiaiJld pı 
arkadaılarımla bera bet f1' 
raç mallarımızdan olan~ 
dık, afyon, yünrk uftik , 
kında ayrı ayrı talimatn•JI' 
ler hazırladık. ,ıd' 

Bu talimatnaınel ti 
ihracatımızı tezyJt ve f~ 
mallarımızı kıymetlendil' ~ 
için bazı esasat teshil et ı . ı 
Sanayi sergt~ 

Sanayi sergisi 9 ni-~ 
Ankarada açılycaktır· J' 
diyen hazırlıklara bati• 
mııtır. ,t' 

Ticaret odası saıı•tf ,t 
hanına ittir ak ta vıiye 
mektedir. 
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YUNAN iHTiLALi 
Disanıharbin 1 Urfalılar Heyeti. vekile zavatz keramın milli aenayi 

• de'1ebllen bir mile11laeden 
içtimaı Çekirte miJcadeleai ıçtımaı haberdar olmamalarıdır. 

Muhaniri: Arif Oruç 

Menemen zıt (A.A.) yapıyorlar Ankara, 28 [A.A.] Malüm oldutu üzere 
Örfi Divanıharp bq(ln yal- Urfa (H.M) - Çekirge icra Vekilleri heyeU buail ı· ı Elektirik Şirketinin aııl 

1 inci aalail•tlcn tleoam ) 
kik, mütalea ve ta.anife ka· 

ki nufuzunu pek ziyade tak· 
vi1e etnaiıtfr. 

1084 - 1673 ticaret mu· 
ahedeslle Frakıızlar bOtiln 
bouıu tarkdakl Katoliklerin 
ve bu münasebetle Tiirkiye 
haricindeki, ecnebilerden 
TGrklye ve TGrklerle mua• 
meleıi olaalann hamisi 

r r verc:IJk. 
1aaa atledea IODN bir celıe kı, mevıiml mücadelesine kil içtlaıamda villyet h 1• milıterfleri fabrJk törlerdi · 
aktetaütUr. Miralay Ata devam edi1mektedfr. U ·- ıuıi idareler kanunu il, • 

1 
Bunlar kJlavab 4 auruı 

itiraf edelim kl : biltOn 
bunlar yazalmıı ve bazılan 
baıı!mamıı olmakla bera· 
her teıbft edllmiı ıe:rlerdl. 
Bu eaerimfzfn mlnderecat ve
ya muhteviyatı pek datınık 
ve anlatılmaz halde idi. 
Ha11aten tasnifinde çok mGı· 
kGlita duçar olduk. Gene de 
fıtedifimiz gibi bir feY yap
mağa muvaffak olamadıfı· 
mızı aanıyoruz. Biz, tarihin 
eaaılan ilzeriode ve dofnı· 
dan dofruya ciddi bir f& 

kilde y(irGyeceilz. Ta ki, ftı:.· 

BeJin rtyuetfnde aktedilen fada bu ıene çekirge top- hasını tetkik etmfftlr. 30 paradan Elekt'rik fıUh-
L- ka k ı. E k f b••d ilk ederler. .... •ıllısJe veli ıız ıflih lanma aaha11 ço aen.,t r V a U CeS Hükümette Elektlrlk ü -
ta,.malt; Ml'hot olarak za· teraktiirlerle yapılmau z • 
hatayı tahkir ve tabanca ruri prilen ıürmek itleri 
te,lıtr maddeılndec ınaznun bltmiıtJr. yalnız çille ıfirü· 
Menemen belediye rGıum len ve ıGrtllecek ola :ı 
lllemurlarmdan Muıtafl yerler henOz bltmemftUr. 
..... Tomak Mehmet mu· Çeklrp fen memurla ı 

eme edilmiıUr. bu lılerle meıauldurlar, v·· 
Karara nazaran mer- llyetJmfz dahilindeki yerler 

itam Türk ceza kanununun Şubat ıo:ıuna kadar kim • 
486 ancı madeaine tevfikan len bJtecektfr. 
altı ay hapse Ye 50 lira afır f • 
Para ceza11na Ye 69 uncu Romanya se ıri 
IDadde nazarı dikkate alın· Konya, 28 (Yann} - Re· 
lllak ıartJle 266, 571 inci manya Sefiri ile Reflkau 
llladdelere nazaran da bir otomoltfllerJe diln Konyayn J 
•1 on beı ıün ki cem'an ye· ıelmiflerdir, 
t1t aJ onbet ,On hape. Ye 50 
lira afır para cezauna mah· Tevfik Rüştü Bey ha .. ) 
lıCkaı olmuıtur. riciye encümeninde 

f _ k izahat verdi 
1' aDUDll .Ankara, 28 [ A.A] -

Ankara, 28 (Yann) - Bilytk Ml.let Mec!fıl ha· 

Ankara, 28 ( Yarın ) -
Evkafın llyfhaıfle bütçeıi f 
meclfı bütçe encGmeni y • 
kında tetkike baılayacakt • 

Evkafın bOtçeıinde t ,. 
aarruf olmıy catı gibi umu· 
mi fnpat maarafı için de 
bu ıene mühim bir tahıis t 
konmamııtır. 

Evkafın yen sene betç . 

ıfnde hayrat, inıaat ve tı.· 
mirat için 120 bin lira kadar 
bir tahaiaat vardır. 

lıte bu ıuretle Evkaf 
idareıl tahıisatı yalnız bu 
itlere ıarfedecektlr. 

idare bu ıene tasarruf 
ederse milli kiilUirlerle ali· 
kadar ve idaresinin mu hafa a 

lerfnden yüzde 40 kadar b r 
hiua alır.Bu zamla beraber 
fab katörlere tahmil edi
len bu tuhaf veraf yilzde 
35 nigbetine çikmaktadir. 

Hangi taraftan bakılı ıa 
bakılun bu meselede maku-
1 yet görmek lmkinıızoı • 
ValJ Bey, ıehir m dfı nin 
ka arlarmm çok m sraf o • 
ukları ı bi aenal yh tatbf 

ediıemiyecek erini ı6y eyip 
durmaktadır. Halbuki g6rü· 
yorıunuzya ıeh r mecllı n 
maerafıız kararlar yermek· 
dedir. 

r t edilecek vakıalar erbabı 
nezdinde lbtlcaca salıh ola
bilstn. 

( Roman ) yazmıyoruz. 
(Tarihi tevıl eclecek)de cle
fflfz. ŞGpbealz bu, pek bu.it 
olurdu. Tekrar edelim ki: 

ke lllyorlardı. Mehmet Rabi· 
fn Fran11d.,a verdlfl mGaa· 
ideler, kenılinden evvel ge
lip ıeçmlı Türk hClkGmdar
lannın bahıettiklerlnden çok 
fahit hatalarla mali idi. t .. 
tanbulda akdedilip TGrk 
slyaıl tarihinde altıncı kapl· 
tolaıyon namlle tanınma11 
lazımgelen mevzubabı mu· 
ahedename, TGrklerle mu-

it kanunu mileıaeaelerf v • rldye enciimeninln buaGn· 
~lqan ameleal olan veki · kil fçtJmamda Hariciye V t • 

ettf it tarihi abidelere dah. 
fazla itJnaya çahtacaklardı • 

Vali Beye bir meı' elel i 
arzetmek isteriz. Verılle 1 
cibayet edebilmek için ha • 
kın verai verme kudreUr f 
arbrmak lazımdır. Halle bey· 
le tuhaf ve fuzuli kararlar 
ez: irse bir gün be para v 
mez hale gelir. 

Yıınan meaeleıl, bertnde 
ehemmiyetle durulacak ve 
çok, pek çok d6f(ln61ecek 
bir mevzudur. Maksadımız, 

Yunan ve Osmanlı rum· 

harip olan ecnebi devletler 
teb "asile, Tiirkf yede elçileri 
bulunmayan diler hilk6met· 
fere menıup tilcçar ve aha· 
lıye, mGnbaııran Fran111: 
bayrafı albnda Kudtıa ve 
Tilrk limanlarından dile
diklerine ıerbeıçe aeya· 
bat edebilmek hakkını 
Yeriyordu. Bundan bafka, 
bu ticaret muahedıi ile 
ldeta AYrupalılarm Franuz 

letlerde ehemmiyetle tetld kili Tevfik Rfittü Bey va 
edilmektedir. Nafta Vekile 1 zfyetJ umumiye hakkmd .. 

Barem llyiha11 da deYle. 

llJthaJI berayt tetkik devlet izahat TermlıtJr. 
DemlryollUı ldarealn 3 

barem )lyıhaıımn esaıları:ı l muhtevidir. 

l'el'di etmlıtlr. 
idare rileıa11 encilme ı 

~alinde toplanarak tetldlcat 
G&flallllflardır. 

Demir yolları idareal b:ı 
ll1ihanm idarenin çol~ 
•lerhinde bulunduiunu v ~ 
de hizmetler husuıund~ 

llllr J'Ollar iclareıi .iıtJın • 
ecltbneue ma1rafm fiste b! 
~cat~• JI~ ıGrm .. d~. 
"-İIJl öwilr .. 

( !Jt.lSU ~ -
•e li'P. S.Ji-• ye• 

'llad, ··~~ aru.~~ Ç/-l ~ bır effenU eanaunda lr· 
d -·nada bir tahlm Ki· 
~ 6ldGrdgünCl yazn111ta : 
tale'IJ . dtVL.eYfa ta~'1.f' • 
ll GeraLer birinci lltfnfU 
~~I • itUf\YNJ edil• 

~~~=~ ~ta IO~ 1 •1"'. 
~ ·~ .. elle!I k 

fara Ultı edikten ıonra 
-•Yerine ıeldik, orada 

taz takımı çally~t • 
htrzeybek ha1•pı CWA • 
lıtedım. Fakat K6mf 

1 obf q v 11.rJ!qa}u k· 
•• 'f5:ı ..... •• ctaııt. 
~Ui 6~tırm.ım, kat ....... 

u .. ' nayret ettfleyınız .••. 

Poliste yeni bir 
dayak vc~'kası daha 
(Polis efen_di 

efendinin 
içmit hem 

Buyük ~MU•• f•ci19 İ 
cadclulnde ~ DU~Halı l 

dtlkJr&Jı4' ~.cıHa~n efe11t 
eli ~apt aa,r~p. bod· 
rum katıada. te~ t• 
abldıimı ye b r•da dqal 
, ..... 161.UJPk ~1 
milfe.t&ltf ~c;a HflfQQ b.,c 
pk.1.JeUe bulunmUJ • polf 
doktanı tarafıa&:llA IDllJJ&· 
ne edilerek vücudunda •bat· 

ton ye misali alet darp i 1 
claıP, aaar-.,.J6rilld61flne clafr 
rapanunu1P1eleye konulara' 

ta~~~ IJPl .. tu'. Me
..._ ... klnnd•. m•aem•t -1: 
illa) tızere. *~t ~1t}li· 

çaJC, ffasaq 
ID r•ıq 
~wil.f 'l 
- Rak111 18Rden, meuı 

benden, aeJ bu Öl&QI lt;ellr.ı. 
DecJj. lateme;re iltemeJ 

rua olclıım. Rakı i\me& ilk 
adam detma •••a.. Sanki 

bu alitam batım• aehlcel 
felaket lrabhae clofcİa. 

Çarpdan çıkbk. ~" 
kapumm ~ela maMY 
bir bakbJ Ya,,tv.. Lmı d 
~buq Q.l'..,lıatp ·H.an 
ef .. cJlckn dok.sanla~ l»r r~ı,, 
di1erek bir. ılfe biledk aldı. 
B.ıdlal raJsı tJ~I p;»li 
Zfxa A;•di1e. verdi • ~ ~ 
cebine koyclu. 

- Nereye aldecefls. de· 
dm • 

Bu karara yegane it ra 
eden Tevfik Salım Pa ay 
ha k narı ına te,ekkGrler • 
mizl az~erken ıehlr me · 
li ine biraz daha makul dav· 
ranmaıını ta niye ederiz. -
Fransız Mçcli

sinde 
Pariı, 28 (A.A) Meb'u· 

ıu mecltı sGael sanatlar 
bOtçeılnJ lralflıl • mitti 
M.11!: • ... itk.11 Ilı 
b6~'19 ... ·~le- ~- ha 
laya kW,, 

ana hakaret edenin ha . 
Şrmclt ı&rOnlD,. Dı yordu. 
Noktaclekt arkadaıı ile ber: 
pobı merkezine aatnrclGI 
Burada tekme, ıil e boci 
rum katına indirdiler. V 
orada da ada sn akıllı d6f • 
diler. 

Erte~ı dDi\ ıtfa1-e~ hac 
Hlenii B~nı ti~Jet e.tti~ 
mquen-ı. olchm. Po fı n6be i 

Do)f.tooa day.ak yediflme rapor 
verclt. ŞJm.dl aqeaeleye mG • 
klJ'e mtlfettJılerf yazlyet e 
Uler. T-abldkata baıladala 'i azcf, Polfıle beraber 

· lan meselesini milnha11-
ran (Tiirk tarlhlerfntn ıörilf· 
terine göre) tetkik etmektir. 
Bu ltfbarla: Yunan mesele 

ılnde ecnebi atan mehaz 
larak göıtermlyecefiz. An· 

cak Türk tarihleri ile ecne· 
bi tarihler araundaki tena 

kuzları not suretinde kayıt 

edeceğiz. Az evvel de lpre 

etlffimiz gibi: maksadımız 

bu tetklkabn 119 Türk mf

n~b~e iqftJW.: Ye if\19• t 
·~·~ kered 

o "~"" el t 
teb~ Y• •N-kem·~· 

Rum u•utalme ~bı -
me" için e\'vell bir met 
bal yapıyoruz. Bu methal 
tamamen bir hul&1adan lba· 
rettir. Yunan meaelelinln 
bat aqaCJDı Ye tarihi eıbap 
ve aaıille,tt ı&ıtermek ftlba · 
rfle, f~deh olacatma kan 
oldufUmuz methalC:le, me 
zula alllra11 olanyan zat 
mal6m t bazfeclllmtıtJr. V f.• 
k&yllo can alacak noktalaa ı 
ıieterihalı, IQzumıuz olan 
lar tabii olarak ihmal olun· 
muıtur. 

bandıra11 ıöltealne 11iına· 
rak Ttırkiye ile ticarette 
bulunmaları liizumu teyit 
edllmtı oluyordu. Çnnk6 : 
Mehmet Rabi Fır:\nıız 
tuccarından alınmakta o 
lan yüzde beı ıümrlk re1-
ml yilzde ilçe tenzil ediyordu. 

Tabu 7üzde ıkJ niıbetin· 
de bir gümrilk reıml iıtf fade 
edecek olan her ecnebinin, 
Fransız bandırau ile Tlrki· 
yeye seyrGıef er etmesi 
düa k&rla Ye faıdelt bfqq 
olac~tı. Bmıdu ela, Fı&"~ll&
lanq -~•I t.Ufade temin 
~klerı ptplutat ı. 

On altı sene eonra, (1102 
h. 1889 m.] Veziriazam Kap-
rilltı zade Mustafa Pa,.: Haz. 
reli Ömer zamanından heri 
Ortodokilarda bulunan Kud• 
,.r1fdeki (Kaame) anahtar
~· ~ardan alarak 
FqnffS:.r~ teıllm etU. K&P: 
rilll zade1e 16re: • DeYletJ 
allyeye zamaa zaman kafa 
tutan Ruı çara Rum taffell
nln metbaı (!) idL,, K&prGll 
Z&Ale, denizde karada asim 
kuvvet,ı Ye TOrklere karp 
muhabbeti olan Fransaya 
karp yeni bir cemile ı&ater
mft oluyordu. (2) Bu deh· 
,.tlt hat•, Ruı ana aklerlnl 
d6rt açmalanaa .. beblyet• 
verch. 

itte bundan eonradır ki 
Ruıyadayent bir devlet esa• -.aQ bakkmda teTlt. f 

~•ıl keailerek h&· 
•Je aGnderllmı,tlr. 

er, ve if lda ltanan u 

Ç&JCI, H..-ıı. .ı,. .. c11. ~j 
cla.,.ap telfrl al... Y 

bftidq .lalr .halda bla. 111at.s.ı 
anl4tb. 

- Şurada Beyazıt nolr· 
taa k~da ptyucı a,tn•· 
wt Yar • O~ada lçerls. 

dlkk&nda rakı tçdifimfzf in 
kh etmft. elbette edeCelr 
Çlnkt eYYela Poltı kend 
hemıertu.. Sonra da (eve : 
içclller}cleee iste bir de ceza· 
ya çarpacak fakat çarıı or 
tallllcla bir kaç defa rakı 
lçdleıe daYet etUfhae o ıG 
beraber Şautaan ... aıu ald 

BuaaQn......_yUal&n 
arkaıı ahnınca a kadar ba· 
m no san anmm a&ren R· 

vabn - bizi ltkll etmeme 
için muYakkaten Ye lttfen 
aı~aba bu111rmaluuıı 
Ye ~rJM b(~ea IOIU'a 

eklildWb 91 s&,İemeleria 

ılan kurmayaçah,an Deh 
Petro, Ruıyanın 

l,tii"pıı 
~kara, 28 (Yarın] -

~-'!flU~t Med&IJ ~>' 
~~ ~D"1 I~· 
~icra ve i~ ~·~ 

"' ~dp{ft ..... ~ •• 
'l Y~ '"l~~ilfan~n 

tq aaaclclellne ~H 
..... ,~ .. ~tJfr· 

Ye IDIS!~tl U· 

'P.'- detcleJ'&~ eclt;· 
il aa~ kulun l~· 

hat.a m--~de --- .. , = "'":w.a-
mahimata na· 
mn ini arada 

~ ... ......... 
la .......... itfa 

·~~ ~ ~· laythaanı ........ 

- Ben bu, ı,. h&Ja f& 
t~rum. Sttn~erce a~u 
ıumla. eutafhk etmfl bil' ada· 
mım, b6yl~ bir bal hiç ba~ 

ma ıeJMJ· 
ç.r11 wxkıllM ~~ 

nokta polia. maauanı. lplı 
Ziya ef•cli T&Edır- Bu adam 
08 •-"• pd•n.., laerd9. 
dik.kin••• pllı Ye kqlDfU 
emaflann yaamd,. ...... 1 

- YÜll H,alaD. Efeadi, 
Septwle flrle. ....,_.._ ilk 
rakı •• saman tçeolts• 

DerdL • bir deid; iki 
dellt, tiieı ~ı, l,lr ~ de
falar oldij. 

~~yet ..ı. ~I ~
~ ,,,,. .... ~ ~
d .,., be ~ 
otaraJordalD. 

- Pqt~a.. O~~ 
içki içi~ ......... yok. 

- oa.a- sarar JOk. 
afÇl-pbaacı detw. 

Şuraunı da ll1Je,.1ın ki 
piyazcı ile Polh Ztıa Elerdi 
hem,.rldtrler. Ne I• ~lna 
afrc14r. 

RakıJ1 içti. Be~ ~. 
tık. Gll:el stızel aJnlff& 
deljl mı,ıa. ffa)'U'. pol f efen· 
eh ....,,. ...~, h~ 

tımaza tablt pek çokemaaf 

rica idtyorus. Bu aeuetk: 
r&rmedftlmia yeya ılrlp t 
kaıdan ihmal etmif oldufu • 
muz me~ allka~ olm • 
JID olr,talar haricinde ka· 
~ e ... h ~llerimiata ta • 
~· .mam etmif olacak 
larclır • 

(D•amı ocır) 

P.[ı~)~M!"""u-a-he-data resmiye: 
c 1. 4. 

(2) Rapt: c 2 ı 138. 
)3) 788 da Fauh upt 

etmlftlr. Asal da Dlnbıe din 
Ye ten nehlrlednfn Asalı 

denlalne daklldOIO yeı:4en 
on kll,oaıetro ,ubrdadır. 

( 4.l l\atit: c z • 485. 

Amerika' da 
Walhtqtoa, 27 (A.A)

Eeld muhariplerin Yaz Jet· 
lertnla ıalaluna mGtealllk 
kanua llylha11 hakkında 
Reluclmhur A. Hoover' n 

to hakk nı ayaa mech f 

de nasan IUbare alınmıfbr. 
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Suriye' de asayiş kal- WE!cHUdj)liitlil 
mamışhr ~ ~- _ıı:kıli: Hüseyin Zeki 

Deniz işleri Fransız ~a~ayii Bütün vatanperverler tazyik 
müzakeratı sergısı edı·ıı·yor. Halk telaş içinde. - Beni affet!, Mirlk, 

Pa ris, 27 (A.A.) -Meb- Stockholm, 27 (A,A.) - sevgilim. Ben deliyim. Ağ. 
usan meclisi hariciye encü- Kralın biraderi P!'ens Eu- Berut, ( Hususi ] - Bir tanperverler tevkif olun- lama! Şaka söyliyordum, 
meni reisi M. Paul Boncou- ge"terin riyaseti altında bu- haftadan beri Süriye'de fır· muttur. saçma sapan, Gerçi bir se· 

lunmakta olan İsveç· Fran· dd ı .. Simdi Suriye de heyecan fi), bir ihtiras oyuncag"'ıyım, rae bahriye encümeni reis: kalar arasında şi et i mu- ·~ 
sız sanayi cemiyeti bir asri cadeleler başlamıttır. hüküm sürmektedir. amma, beni sen, gene kur-

M. Appell. deniz işleri mü· Fransız ressamları sergis~ İntihabat zamanı yak· Vatanperverler bu vazi· taracaksın. y almz beni hı · 
zakeratı hakkında M. Bri- vüc~da getirmiştir. h t ft · ti yelten fevkaiade müte.::seir- rak, irademi toplıyayım v~ 
and ve M. Doont ile gö· ı· laştığı için er ara a ıç - dider. Ve hükumet merke- b 

R •t ·ı " l malar yapılmakta ve hatip· unutayım. Ve hakiki ir rüştükten sonra kendilerine oma ı l a ler nutuklar irat eylemek- zlne protosto telgrafları ateşle, beni harap eden 
hükumet namına verilmiş Roma, 28 (A.A)- Fran- tedir. çekmişlerdir. canlı bir ateıı.Je, gene öpür-

d l Eransızlar henüz kat'i bir "" ~ 
olan malumattan ° ayı sa ı'le İngı"ltere arasındc. Suriye hükumeti vatan• tu··ıer. Bunu, bı"rkaç saniy~ 

fikir izhar etmemektedirler 
memnun ve bu malumatı kararlaıtırılan şekli halle perverler a!eyhinde şiddetli hükumeti haziranın şih Tacüt· devam eden sessizlikten 
kafi bulmuş olduklarını he· müsteniden esas itibarile bk propaganda!ar yapmaktadır. din riyasetinde kalması veya anladım. 
yan etmişlerdir. itilaf huşule gelmiıtir. Bir!{aç gün evvel ŞamdL intihap zemanında muvak- - Puhen ve bedenen 

Roma, 27 (A.A) İn- Kıral, M. Henderson ile Fahri Bey barudinin evinde kat bir hükumet teşkili seninim, Myrtille. Sen benim 
giliz ve İtalyan nazır ve: M. Aleksender'i nezdinc vatanperverler bir içtima fikirleri mevcuttur. Vata- mabudumsun, istikbalim. 
mütehassısl arı arasındak i kabul etmittir. Bu iki ln- aktetmişler ve hükumeti ha· niler ikinci fikri tasvip Seni seviyorum fakat hash 

d ı h d kı i etmektedir. b d ) ) 'd d' mükalemelere bugün de e- gili7 nazırı Romada talyan zıra a)ey in e nutu ar ra · gi iyim. t i iğimi ı rae ı· 
1 d Krallık ve Ciimhuriyet 

vam edilmiftir. Matbuat da· devlet adamları ve müte· dina baılarnıt ar ır. meselesine gelince fırkalar yorum Benimle konuşma\ ı 
ha ziyade nikbindir. hassıslarile yaptıkları müka- Bunu polisler haber ak· ikiye ayrılmıştır. aşkın mucizesini görmekli-

ı " alın az evi basarak bütj.iıı kA f ld i H Şeker kralının p anı lemeler etrafında yarın Ekseriyet istemektedir· ğln a i ge i. ışte: emeıı 
Vatanperverleri harice çıkar- 1 H 1" h d F h k tuldum bı')e 

(AA) Pariste M. Briand ile gö- ar. a ı azır a ransız- emen ur .. 
Batavia, 28 • · - lmışlar ve içtimaı men et· lar seyirci vaziyetinde gö· Prensin, sevgilisini oda· 

ındopacl.fı·que AJ'ansı tahriri rüıeceklerdir. mi«lerdir. l 
~ 1 züküyor ar. larını ayıran kapuya kada:· .. d ı p •ht.I"' ı· Ayni aünde Halepde brcı.· 1 s . ve hususi musaa e a mma· erU 1 J a J 0 Berutta top anan urı· götürdüğünü his ettim: 

dan yapılacak ıeker ihraca· him bey Hanna menun evb ye vatanperverleri ~üku- _ Bu gece bekleyebilir· 
ı Nevyork 27 ( A.A. ) - de de bı'r ı"çtlma yap•lmak ir.· ti haziranın iıkatım ? G k ? tınan bir emirname i e men· • me miyim. elece misin. 

d Limandan bı.ldirildiğine gö· t miıı. sede hük.ıı.met bu tçt1• intthabatın hu··r bı"r ııekı'lde edildiğini teyit etmekte ir. en "" u ve "" Bunu söylerken, şilphesfz 
P h .. kA metı"nin neıı· d etmı'• ve bazı v~ rt,casını talep etmiıı.lerdir. Bu emir hilafında hare· re, eru u u "" maı a men "" c.· "" kıp kırmızı olmuştu bu söz· 

ket edenler ıiddetli surette retmiş olduğu bit tebliğe "' d d lerinde garip bir heyecan 
nazaran asi kuvvetler, ken· F a Hı.ndı.stan a cezalandırılacaklardır. Bı: d k ransa ayaDID titreyordu. Uzun bir sukut dil erini Areguipa a i asi· 

tedbir, ıeker kıralı M. Cha~ lerle birleımekten menedilen Parfs, 27 (A.A.) - Ayan Allahaba.t, 27 ( A.A) - oldu. 
dbourne,un 5 senelik p]anına ' k meclisinde Sovyet dampingi Ôtedenberi polis tarafından Sonra, erkeğin gür sed Miralay Jiminez in uuuel · duyuldu: 
tevfikan ittihaz edilmittir. lerı· tarafından Cuzce yakı- hakkındaki müzakerat et· aranılmakta olan 3 müsel-
t ı ·ı· • ·ı"f - Olmaz! olmaz! yapa· talyan ngı iZ ıtı a 1 nında mağlup ve peri§au nasında keten sana%ii huh· lah siyasi maznun ile: 

marn, elimden gelmez! .. Roma, 28 (A.A.) - L0 n - edilmiKlerdir. Asilerin reiE· ranı hakkında vaki olan poJislerden mürekkep bir 
ı: Fazla yalvarmak }çiı ı dra da toplanmıı olan deniz Jeri arasındaki rekabet dola· islizahlar dolayısile J\1. Taı - grup arasında şehrin umu- anu kucakladı. 

konferansında halledilme· yısile aralarına nifak düı · diou'nun alkıı.larla karşık· mi bahçelerinden birinde h 
} Birisinin hıçkırdıgını fa 

yerek muallak kalan mese- müş olduAu söyleniyor. nan bir nutkunu müteaki!l bir müsademe vuku bulmu~· ettim. 

leler kaklnnda İtalya i
1
e Hindİslanda meclis, ziraat nazırının be- tur. Yarım saat devam eden Kapu kapandı ve ben, 

İngiltere arasında esas ili yanatını tasvip eden ve hf· bir mücadeleden sonra maz- sak!andığım yerden çıkma· 
barile bir itilaf akdedildiği Yeni Delhi, Z7 (A.A.)- kumete itimat beyanır ı nunlardan b irisi ölmüş, iki· dan perens yanıma gel-

k d Gandi ile umumi vali ara· 1 t k · · · d I imaların" resm< n bildirilme te ir• mutazamm~n o an a rın sı e yara anmıf o ... medi. 
Merkezi Avrupa ile .sında bugün vuku bulan kabul etınittir, rağmen kaçmağa muvaffak Canımı yakacak kadar 

mü1akatın hitamında Gancii, J .1. k b• P olmuştur. Polis müfettişle- kovvetle elimi tuttu. Di~a 
Hava seferleri •-~ 1 i ·r ngı iZ a ınesı rinden biri hafif surette yeniden mü~ emata gir fi - riya çıkartarak: 

Londra, 28 (A.A.) - muinin mümkiln olduğunu Londra, 27 (A.A)- Mac yaralanmıştır. _ İstemeyerek bu şan-
Lomira ife merkezi Afrika söylemittir. Noktai naza·· Donald kabinesi kamaradc. Demiryolları müstah- dıgınız furtnnayı göreeniz 
arasında hava seferlerine ihtilaflarından dolayı Lond· bir m&ğlubiyete uğramıştır. demleri diye bunı yapdım. dedi. 
bu sabah başlanmııtır. ıa hükumetinin müta.lea· Çünkü, · sinai ihtilaflar,'l. Madrit, 28 (A.A) - Na· intikamınızı bu suretle almı: 

İmperial Airvays kum~ mu-teallik kanun bakkınd;ı fıa nazırı kralın sarayından aldınız. Ben cezamı çekdim . . ıının jstifsar edilmesi muh- r-
panyasına ait bir posta tay· lı'beraller tarafından ileı i çıktığı ıırada vaki beyana· Bı'r sanı'ye d.ırdu, elimi temeldir. Müzakeratın in· 

-1 
aynı zamanda benimle al~ 
etmenizede müsait bir s• 
ne hazırlamak içindi. p 

Cevap vermek ve kiiÇ • 
bir muhabbet sözü mırıldall 
mak istedim- ~ 

Elini ağzına götüre 
sus demek istedi; bir nefer 
de samimiyetle dediki: 

- Haydi, ıimdi gidirı~ 
ve ıunu da biliniz~i~ ti ıJ' 
kabahatlı isem oda sızı _u~,. 
tamadığım içindir. Eh 
miklerimi incitti, az kal~ 
haykıracakdım. Aynı zaııı• 
da beni dişarı itiyor, kol' 
yordu. 

Odasından çıkınca, at'{ 
ya inip otelden dı~arıya ~ 
dım. yalnız kalmak ve ş# 
şünçelerimin şuurumu sıtr 
zulmetini aydınlatmak ibtif' 
cını duyuyordum. 

Oh! İnsantim ıefil k~ 
Ya§ayan her mahl dl 

bir zulum vt. kibir "ar 
Aşk bizi nefretten daha ı J: 
de, zalim, kalbsiz ve hod81 
yapıvor. U gün. öglederı !~ 
ra, rasgele göl boyunca I 
rüdüğüm saat, hayabJJllrı 
parlak ve pürihtişam ti 
olduğun hatırlıyorum .J 

Odama mümkün old ~ 
kadar geç dönmekten, .• J 
camla kartılaşmanıaııv
başka bir arzum yoktU· 

Hava, ciyerlerfme 
tath giriyor ve benliği 
biriıinin zaferini tes'it e 
ğini, haykırdığını ve 1 ) 

(Devamı vartfl 

~-===~=-==~ 
MA~İE BELL 

... lf:An ANltLO 
MAKSUOIAl'f , 

./ CLAUOE fARRtflf 11 

bütün İstanbul 

GLORYA'f' 
yaresi Afrika ve Hindistane . sürülen tadil teklifi 31 reye tında, demiryollar iıcileri daha ziyade sıkarak: 

k O 000 kt kıtaı şayiası teeyyüt etme· ve mu"ıtahdemlerı' arasınd• koşturuyor• 
götürülece 4 • me u· miştir. karıı, 37 rey ile kabul et· ., Burada kalmanıza 1 
b h ·1· lk olarak bu su"kuAn hu"ku"'m ıu··rmekte oldu- ı - d IH k K d' B hı. u amı ıne Umumi vali, Gandi ile mjttir. ve din emenize musaa e e- er es en ı a v 
sabah başlamıştır. Londrc gorüıtükten sonra londr~ Bir deniz faciası ğunu söylemtıtir. ditim o idi, kalpsiz iseniz, _,_ 

ile Tanganika arasındak i "YuvarlakMasa,,konfaranu Fransız meb'usan D h k" EMl.L JANNİNGS 
i seyaha t 9 gün sürecektir. murahhaslarında:ı 8 kiçedeı . Napoli, 27 (A.A) - Dia· meclisinde ı• e a ar .. . .. ,,t 

Daha sonraları Kap'c bu hafta kendilerile mültı mando namındaki btr Yt•· Paris 27 (A.A.) - Meb' 1 tarafından ibyda edAilen e .Lrı muAessır eNn mukemmel e 
tekrar sefer yapılacaktır. katta bulunmuı olduğu iki· nan vapuru Garpi ada11 usan meclisi, güzel sanatlar 

Kabul etmiş sini davet eimiıtir. Gandi, civarında içinde yangı ı bütçesinin müzakeresine gir-
Paris, 27 ( A.A) - M. Yeni DeJhide kalmı1, kong · çıkmıs olan bir İtalyan va· mit ve günde 3 celseyi büt-

Laval, Romanya ~sefirini renin icra komitesini top- purundan istimna.~ işaretled çe müzakerelerine tahsis et· ı •••••••••• f.lmidr· ...... aı•DI 
__._k b-- 1 I t 1 t · J!~~m~e~~e~k~a~r~a~r~v~~~r~m~i~at~ir~.!!!!!!!!!!!le'~;ı:;~;;;;;;~~~;!~~~!llf'!~!!!!!!!!!!!!~~~~!!!"!!!!!!!'!!!!!!~~ . -;;a~u~e;t~m!!!!iş~ti~r~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~'!!!!!!!!a~m!!!!ış~ı~r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!l!lll!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!i!!!!!!a~ı~n~m~ı~t•ı~r~.!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1! .... ~ ~ 
~ 1 r• ~ ] Ah!.. mektepierle evler inde sakladığı iki &a .lf 

arasındaki bu nisbetsizlik!.. cığı vardı; biriniboı~' 
... Komiserin Evinde ha- rüp kıza bir ut t t 

onlara piyasada geçen şar~ 
kılarda veriyordu. İlk defa, 
Hicazdan; 

- Bahtiyar olmak ne 
küç alemde- ah! •.• 

• 
'-i/J.U DE NUJ R.Cr. 

f İtmiyorl&rdı. Kesik 
saçlı, ablasından dahc. 
renkli, muhitine istihfafla 
bakmağı öğrenmiş bir kü
,çük 1hanımdı. 

Belkıs, onu fazla küstah 
buldu. Maamafi, Belkısa 
çok nezaketle muamele edi
yordu. Hem de oldukça 

zeki bir kızdı ; gösterilen 
ders • galiba biraz nota da 

biliyordu da ondan • Abla· 

sından çok daha çabuk 
alıyordu. İffet utanıyor, kı
zarıyor: 

- Hoca hanım, siz be· 
nim için yorulmayın, Me· 

( Yarın) ın tefrikası : 70 

lahat bana sonra gösterir. 
Diyordu. 

Hoca hanım! .• 
Aman, bu Belkısın o 

kadar hoıuna gidiyordu ki ... 
Kendisine hep böyle hitap 
etsinler istiyordu ! 

Eğer hocalık bu ise, hiç 
te fena bir ıey değildi. 

Önce, ötekinin berikinin 
ayağına kadar gidüp pa· 

ra mukabilinde ders vermek 
Belkısa çok ağır gelmiıti 

amma, bu İf zanedildiği 

kadar güçİ değildi itte. 
iffetin, ney gibi, hazin ve 

l güzel bir ıe•i vardı. Belkıs, 

B:ıhtJyar olınak ne güç 
alemde ah!. 

Şarkısını verdi. İffetiı 
sesile bu ıarkı çok güzel 
oluyordu; " Haca Hanım ,, 
utanmasaydı allayacaktı; 

Acaba bu tatlı, esmer 
kızçağızın ne derdi var? Di· 
ye düıündü. 

Acaba Muallim Mektebi
ne devam eden küçük kız 

kardeıi yanında kendi ceh· 
linf, aczini his edermf? ... O· 

na hızmet ederken acaba n~· 
ler duyar? ... 

Kim bili,.., belkide daha 
baıka, daha mühim derdlerl 
var. İhtimalki göksünhn üs
tünde lavanta kokulu bir 
kaç kağıt parçaH saklayor? •. 

Zavallı! kim bilir ne ka· 
dar bedbaht olacak! 

Belkıs, küçüğede baıka 
dürlü açıyordu. Biçare ço· 
cuk, daha şimdiden yuvası

nı hakir bulmağa, abla
sını begenmeme~e , mu
hitine dudak bükmeğe baş
ını~ ... Henüz beliren kanat 
larını beslemek içinde önün
de dört kpcaman sene var! 
Sonra ne olacak? Bu müte· 
vazi yuva, uçan yavı·uyu 

acaba ne kadar zaman bek· 
leyecek? ... 

O, belki yıllardan sonra, 
kırık kanadlarla buraya dö
necek; belkide artık biç 
dönemiyecek! 

Yahut, eger eski bağları 
büsbütün kırıp uçacak karar 
ruhundaki isyan kuvyetli 
değilse, sonuna kadar,kafeıe 
haps edilmiı bir kuş gibi bed
baht, sıkıntılı, muztarip ya
§ayacak. •• 

fız Recebin kızı Zeynep'te, ettiler; .Fakat haftadj
1 
f 

babasından gizli ders alı- ders... Bu, çok hah' , 
yordu. lecekti... Ayda iki Jjt~ 

Hafız, çok mutaassıp Kağıt lira ama, ol&urı··· 
bir adamdı: Evde bir tek değil ! 
"sure,, bulundurmaz, "çal· Nihayet, Zeynebi'J' 
ğıcı makulesi,, nin yarın beı günde bir ders alıl' 
ahiret gününde kızgın saç- karar verildi... . ,t 
lar üstünde kızgın tellerle Belkıs, bu hik8ye1~ 
çalgı çalacaklarını söylerdi. kından dinlemiş, ı:rıiit 
Halbuki kız, Zeynep, • sarı olmuıtu: f'l;1 
uzun saçlı, büyük mavi - Zavallı kız! fl' 
gözlü, narin tazecik · ut havesli, dedi. Ben her ·~.Jı 
için çıldırıyordu. ders veririm, zara'. ) .. 

Anneside üç evladını göm· onlar gene ayda b•' 
dükten sonra yetitdirdigi versinler. k ; a 
bu sevgili yavrucuğun Dördüncü tele.be ı.jı,,,, 
göz yaşlarına dayanmamış, t v :., 

mühimi! Mütekaı f'~ 
babasından ğizli ders alma- ıanın toruniydi. 1'. od~ ; 
sına muvafakat etmitti· JJ 

Evlendiği günden beri bir eski zaman e\Tl ı' I 
tam otuz sene de - birik- kafesler, kalın perd~~ 
tirdiği ve "ö]ümlüek dirim- kasında yo.vıyordU· r;J 
lik,, diyık.ıek bir çıkın iç· (De"•Jt 



Habrabnı yazan : NACI ISMAIL 

8ufir Hanı, Enclerununun bağında ku
rulan bir Şah ça!'ırının altı~cla oturmuş, 
ıaleyanını çektıkten sonra. - Menem 
ldylemiıtim. /slô.mbulun hemisi sünni 
değildir /ngilizi var, Amerikanı var, 

' Frenği var, dedi 
-10-

Süveyş kanalından lrana doğru 
Genç kadının gözleri ho· 

nmııtı. Zannedilirdi ki, 
hnçliflnln hu elemli bata· 
llııı hayatile ödüyordu: 

- Bir Mis, beni ıevl· 

lordu. Ah, onlar, otuzluk 
in.Idık, ıözde bakire Miıler 
lolc ınu, her birinin birer 
te11ç kızı vardı. Bu kızları 
le•erler, onlarla ıeviımek 
lllettııı aıılarlar, öyle alda· 
lırlar, ıeytanhklarla, kurnaz· 
ldclarla genç kızların kalp· 
lertne )'erleıirlerki, onların 
bu ZUraf abk aıkından kur
tul•n bir genç kız bilmiyo-

~-· Bu, bizim zamanımızda 
,...,le idi. 

llu Mis, bana da buze· 
lıJrJ atdamııtı. Bu zehirle 
latel'fkleımls, bir medyum 
lfbı bu zurefanın esareU af· 
ta._ airmiıtlm. O her yaz 
l.tı11ra giderdi, beni de gö
lGriırdQ. Burada, Mısırlılarla 
t..n•ıbm. Onun mel'un •t· 
lraaadan kurtulmak 'için bir 
'1.ıırlı tle evlenmek istiyor· 

11111. Sonraları kocam olan 
.\ı-1.p, lstanbula geldi, beni 

hamdan istedi. Zengin, 
a._, mültefit görünü· 

rr· Kafamda yaşayan 
•Jatın kahramanı gibi zlh· 

:iılıe Yerleıiyordu. Zengindi 
er zenginin iyi olacafına 

:"d"•cl.n baıka bir ıeyln dün· 
" a bulunmadıfına yalnız 

::. ... etin ıaadet getlrecefine 
hlllıt bir kızdım! 

'1 Pttıııra geldikten ıonra 
b ••ır, evlerindeki geri ter• 
it l)eııın acısını, ııcak bir ık· 
Qı tehvetlnln darbelerini 

11 
'•1-rda, bir yutum ıu 
hı ._eb&ul olan g.ıyri tabii 

'tltl1.rın fecaatını çektikçe, 
baııma geldi. Ayrıl· 

t:' • kovuldum, bof&ndım. 
il ~t, cemiyet te beni si· 
~den atmıtb• 

'-•te '-bt11ı maceram bu! Ka
' lıkenderiye Portsaltte 

~- atbı yüzlerce Tilrk 
it •ardır- Hepıinln döyle 
1cıa:'a6ze1t1ni, böyle bir 

tS.ai dinlemek tıterse-
~,~ 11111ılertni; adreslerini 
Ş111• aidiniz, gör616nüz 

iılıdt, hıçkınklar içinde 
Yor, bu itirafla günahını 

Jcı ak lıUyordu. Ne ça· 
Se~ıı Papa1 deiildim ! 

lllanııı itirafı Tiirk 
ld rı lçiıı bır ders olma· 
hı 1' )'az11ıayacaktım. Ec· 

tr lllektebı, nasıl bir ze
'1~11 't'e zengin Mııırlıda 

lı 61hGntyat bellııdır. 
' Pttıaır için, Mııır ka· 

et. ... ~i'Q en temiz bir adam 
ti~ e terbtyesine, ne tah· 

)'e •e nede ahl&kına bir 
~ltıııız olabilir. fell· 

"1ıa' Gtk, Mıı r ihramları· 
11 •)'rı •Jn tipte yetlıUr

, tClııaı,.et zevkinin, ka· 
letıelllckfıtnfn ayrılıiı, 

ı., erıe mGnaaebetlerln 
•- \açurunı kadar baı· 
qlı b 

ı. 1. it i tabii sebepler 
'taee\....~•açlan fellketle 

-ııııa1r11or. 

Mısırlı, bizim için muh· 
terem bir adamdır. Yalnız, 
zengin Mmrlılarla evlenen 
Türk kızlarının ° 099 u bo
f8nmıı, rahim hastalıkları 

içinde erimiııir. Bu da baı· 
ka bir hakikat! Uzun söze 
ne hacet. Bir Arap kızı y;r. 
mi yaıında ihtıyardır,! Bu 
yaı, lstanbul kızının tomur· 
cuk mevsimi değil mi ? 

Gece, bu facia ile geç· 
miıti: Sabah karanhkları 
içinde ayrılırken fotura gel· 
mlı, üç yilz lnilizi kıvır· 
mıılardı! 

Son haftamızın heıabını 
kısa keamek daha doğru o

lacak. Akpmların otomo
bil gezintilerini gecelerin 
barlarını kaydetmekte bir 
zevk olmasa gerek! Yalnız 

bir ıey kaydetmek lıterlm. 
Bu zengin Mısır' dakitapçı 
ddaklnı nadirdi. Acemceyi 
öğretecek bir kitap aradım, 
bulamadım. 

Koca Mısır, ecnebi ser· 
mayeıinl geUrmtı, ecnebi 
kültürünü getirememi§ti! 

~ 

Nihayet, vapur günü gel· 
di. İngiliz Hint kumpanya· 
6ının indiye vapurile Sü· 
veyif kanalını seçerek, Şap 
denJzfne girdik. Yulumuz 
uanın Buılr limanı idi. 

(Devamı var) 

Ziraat konf e
r ansı 

Pariı, 28 (A.A) • Hu 'lu· 
bat kouferansı mesaisine ol· 
hayet vermtıtlr. Konferanı, 
idhallt yapan memleketlerin 
merkezi Avrupada ziraatle 
uğratan ahaliye aldıktan 

mahıulleri ıürmek ve sat· 
mak huıusunda yardımda 
bulunmak iatediklerinl gö
rüp anlamıı, fakat yetiıtir· 
dikleri hububatın sabf mua• ... 
melelerhıl bir merkezde top
lamak ve daha iyi bir surette 
tanzim etmek IGzumuna mil
tablillerin dikkatini celbet· 
mifUr. Bu mesele selecek 
ay Romada toplanacak buf
day konferanıında bQtün 
dil.nyaya ıamil bir plln Oze
rinde yeniden tetkik edile
cektir. 

Ahşap binalar 
Şehrimiz yangın yerle-

rinde arsalar Gzerine bazı 
kimselerin ahtaP evler yap
brıdığı gör6lmilıt6r. 

Bu inf& edJlen evler mu• 

kkat dahi olıa ahıap bl· 
va ld i odan na inıaıı memnu o u u d 
bu gibi lnf&&la m6aaa e 
edilemiyeceil gibi eıkiden 
inta ediJmlı ahfap bina sa· 
hiplerine yıktınnlmall buıu• 
ıunda teblll olumuttur. 

Arjantin gümrük 
tarifeleri 

Boeno1-Ayres, 26 (A.A.)
Bir emirname IGks e11a ile 
,.rap, mensucatı filim ve 
petrol ·gamrGk reslmlerlnl 
tezyit etmektedir. 

YARIN Sahife S 

Parçalanmış 
Avrupa 

!Hindistandaye-Tire de feci bir otomo-
ni arbedeler b•J k 

Paris, 27 (A.A) • Anna· 
leı gazeteıi M. Vlnıton Chu
rchill'ln "Parçalanmıı Avru· 
pa,, ıellrvhalı bir makalesi· 

Lucknov 28 (A.A.) - 26 ) azası 
Şubat tarihinde civar kasa· 
balarının birinin ahaliıl ile 
polis kuvvetleri arasında 
vukua gelen ve adeta bir 
muharebe ttklini alan 
bir müsademe neticesinde 
yeril bir gümrük memuru 

ni neıretmiıtir. M. Churchill 
bu yazısında tahdidi teslibat 
huıusunda Cemiyeti akva· 
mın 10 sene ve ihzari ko
misyonun 5 ıene silren me· telef ve bir polis memuru 

n ecruh olmuıtur. Arb de saiıinden sonre elde edilmif 
olan neticenin çok küçük 
ve ehemmiyetsiz olduğu, fa· 
kat bu hedefe götüren yolun 
dolu bulundutu zorlukları 
daha açık bir surette gör· 
meğe imkan hasıl eltıği 

mütaleasındn bulunmakta· 
dır. 

M. Churchill'in fikr·nce 
bu halin ba~lıca sebepleri 
Evveli • ıilah!anmanın baı· 
lıca sebebi oian • korku his· 
idlr. Ondan sonra, hudut· 
ların istilaya uğradığını bir 
çok defalar görmüt olan 
Fransanın duydufu endiıe, 
daha sonra ufuklan üıtün· 
de Sovyetlerin kini ve Al· 
manyanın ıiddetli gayzı ka· 
nat germiı bir halde do-

!laıan Lehtstanm halecanı 
ve korkuıu ve en nihayet 
her sene Franaanın çıkara· 
cağı aakerin iki misli asker 
temin edebilecek ve ço11un 
bir hayatiyetle dolup taıan 
mütemadiyen kabaran Al· 
man gençlifi dalgası gelir. 

IBütQn bunlara cenupta ha· 
riı ve velut ahaliıile Fransa· 
nın litin rakibinide ili ve 
etmek icap eder. 

M. Chufchlll, Franıanın 

duyduğu endi~eleri ve tah· 
didi teılihaltan korkmasına, 
·§mali ~arki hudutlarını ke· 
mali faaliyetle kapatup 
kuvvetlendirmesine pek a!a 
akıl erdire bildiğini ıöyli· 
yerek diyorkl. 

"Kudretlf Almanyayı ye
n•p yere sermek içJn hemen 
hemen bütün dQnyamn bir 
araya gelmesi icap ettJ. 
Töton volkanının yeni bir 
fevaram halinde Fransa yi· 
ne böyle bir yardıma artık 
güvenebilir mi ? 

Fransa kendisini tecrit 
edilmlı bir vaziyette ve mu· 
zaffer olmakla beraber tela
Ukede göriyor. Napoleon ile 
Foch'uu kaldırdıklan kuvvetli 
ve parlak kılıcın paslanma• 
sına müsait bulunmak iıte

miyor. lıte bunun içindir ki, 
tahdidi teslihat planının ye· 
gine noksanını te§kll eden 
rakkamlan yerine koymak 
lfi güçle~yor. 

Böyle olmakla beraber, 
Cemiyeti Akvamın mesaisi 
allkadar bütün miiletlerin 
tam bir arzuıu ve bümO 
nlyeUle devam etmelidir. 

Sulh gayuinln devam 
ihliı ve sebat fle takibi bü· 
tün dQnya efkA.n umumly• 
ıine iktısadl ve maJI mese
leler üzerinde temerkOz et• 
tlrilmeıi, açıktan açıf a du· 
yolan sük4n ve huzur ibtf. 
yacı, telaı ve endi,eye da. 
türen dedikoduların kuvvet 
ve teslrlnin kınlması; bitkin 
bir halde bulunan dil.nyayı 
tedricen ılk4n ft huzura 
dofru götilrecektir. 

Reichstag meclisinde 
Berlin, 28 (A.A.) - Mil· 

llyetçJler fırkası aza11 da mil· 
liyetçi ıoıyalistlere peyrev 
olarak Reiçhıtas meclili mO· 
zakerelerfae tıUrakten lmtf• 
aa etmltlertlir. 

e•naaında 5 kiti daha yara· 
•nnmııtır. 

Peru' da Vazi
yet 

Lima, 28. - (A.A.) Pe· 
r..ı ordusunun hükum te sa.· 
dık kalan kıtaatından 4 alay 
asker Arkuipa'da çıkan is· 
yanı bastırma için Mo len· 
<!o'ya gitmek üzere ' pura 
t ·nır. iılerdir. 

Bir otomobilde 
bomba 

Parlı, 28 (A.A) - Ecne· 
bi memleketlerde cereyan 
r.den bir ıayfaya nazaran 
ltalyamn Paris sefırlnin oto· 
mobillnde bir bomba bulun· 
muıtur. Halbuki hakikat 
bu merkezde delildir. Sefir 
He mülika t ettikten sonra 
s~farethaneden çıkan bir 
Fransız recüliinün arabasın· 
da boı bir kumbara bulun· 
muı olmasından ibarettir. 
Sovyetler hükumeti 

ve Kanada 
Otta va, 28 (A.A) - Na

zırlardan M. Ryckman Ruı· 
yadan gelen kürk, kereste 
ve kömür gibi mevat itha· 
latının men'ine dair olan 
l.aramame hakkında vaki 
beyanatında, Ruıyadaki kö· 
mür ve kereste tmallthane
Jerinde mecburi çahıbrma 
usu16n0n mevcut oldufuna 
Kanada hGk6metinln kani 
bulundufunu söyJf yerek de
miıtir ki: Biz, komGnizml 
tutmaktan lmt·na etmelıyiz. 
Bunun için de Ruıya ile t'· 
caret muamelelerinde bulun· 
mamalıyız? Bu tlddetli ted· 
birin Amerika hükumetinin 
muhtemel muzaheretlle alın· 
dıfı zannolunmaktadır. 

Lort lrvin M. Gandi 
Yeni Delhl, 28 (A.A) -

Valii umumi Lort lrvtn ile 
M· Gandi görilttilkten yarım 
&aat sonra V alil umumilik 
cra heyeti fevkallde bir 

içtima yapmıftır. Vallf umumi 
ile M. Gandl araıındakl bu 
mnkilemelerin arada mevcut 
fhUlaflan yalnız 3 veya 4 
eaaılı noktaya münhaıır bı
rakmak netlceıinl haııl eltili 
haber alınmııtır. 

Siyasi mahaftl, yeni mü· 
zakereler vukuuna intizar 
etmekte ve bug(ine kadar 
haküm ıüren bedbinliğin hak· 
h bir sebebe mQstenit olma· 
dıiı mütaleasında bulunmak· 
tadır. 

Fici adalannda 
kasırga 

Londra, 28 (A.A) - Flci 
adalarında bulunan Suva'· 
dan blldirildijlne aare, 21 
Şubat seceıi Burada vuku 
bulan kaıırga esna11nda iki 
evden baılra b6Uln binala: 
r:..ı ~ıkıİdıfı alınan tafıfll· 
ttan anlaıılmııtır. 

Draza milıtemlekeslnde 
yerli ahaliden 20 kiıinin ce
ıetlerl bnlunmuıtur. 

Vitilevu adaıında teker 
kamııı yetiıtirmekle maruf 
bir k6yiin 150 klıtden lba· 
ret ahallltnden 125'1 orta· 
&lan bJbolmUfblr. 

Müsademe eden iki kamyon 
yolcularından bazıları ölmüşler 

Tire ( Yarın ) - Bayra· 
mın sonuncu g(inü bura da 
f ecl bır otomobil kazası 

oldu; Hançerli ofu Muıtafa 
Efendiye ait bulunan 29 nu· 
maralı otomobil bayram ya· 
pan çncuk ve kadınlan ha· 
milen lzmir ıosesinden Tireye 
g~lmekte iken Muharrem 
iıminde bir ıahıın idare&in· 
deki yük arabaıı da yolun 
diger kıımını takip etmekte 
idi. 

Tam bu ıırada Tireden 
çocuklarla dolu olarak ha· 
reket eden ve ıotör Mehmet 
efendinin idareıindeki 17 
numaralı kamyonet ıur·atle 
giderken otomobille araba 
araıından geçmek lıtemlı 

ve köprü üzerinde yanhı 
bir manevra yQzQnden 29 
numaralı kamyona çarpa· 
rak iki metro derinllfindeki 
hendeğe yuvarlanmııtır. 

Otomobil içindeki yol· 
culann va veyi asını bir 
f acfa takip etmiıtir. Zira 
Bahriye mahallesinden Na· 
zire hanım isminde genç 

bir kadın otomobilin altında 

kalarak baıı hurdaha, ol· 

muı ve derhal vefat etmiı· 

tir. Yolculardan 14 yaıında 
Ali belinden ağır surette 
y aralanmııtır. 

Diğer yolcular da hafifçe 
yaralanmıılardır. Şoför hiç 

bir teY olmamııtır. Derhal 
adliye ve zabıta tahkikata 
vaziyet t-tmiılerdir. Mecruh 
haıtaneye nakledilmiıtir. 

Nazire hanımın tabibi 
adli tarafından muayeneılnl 

müteakip defnine ruhıat 

verllmiıtir. Kazaya sebe· 
biyet verenler tevkif olun· 
muılardır. Q,,.,. ______ _ 

İnkita mı? 
Y enı Delhl 28 - Hlndl1-

tanda kanunu eıaslye aft 
tesadüf edilen mtııkülibn 

halli hakkındaki Gmltler 
bugün biraz zayiflamııtır. 
Bunan sebebi valU umumi 
tarafından Gandlye yapalmıı 
olan mukabil tekliflerin kon· 
gre komiıyonunda maruz 
kalı~ olduğu muhalefettir. 
Bu hal, müzakeratı çıkma· 

za sokmuıtur. 
Hemekadar reımt maha· 

filde valil umumi ile Gandl 
arasındaki m6kllemelerln 
inkıtaa uframıı oldufu fA• 
ytası tekzip edilmekte ıaede 
halihazırda halli lhım•• 
len bir takım eaaılı mtıtkOI· 
ler mevcut oldutu ve bun· 
lardan en milhimmlnin Gan· 
dl tarafından poliı hakkın· 
daki lttlhamlara ve poliıln 
nümayiılerl tenkil ederken 
baluız olarak göıtermlt ol· 
duiu ıiddete dair tahkikat 
· crau ıureUndeki talebinden 
ıbaret bulunduiu bu bapta· 
ki latihbarata atfen beyan 
edilmektedir. 

ispanya Cümhuriyet
çileri 

Oviedo, 28 (A,A.) -
Aıturles Ciimhurlyetçller 
blrllfi icra heyeU diler cilm 
hurlyetçl birliklerinin mu· 
karreratına halt:l gelmemek 
§arUle gelecek inUbabatta 
müıtenkif kalmaia karar 
vermlılerdir-

• • • • • ...... 1 •• 

Yeni e.erler 

Muhit 
Muhit mecmuaıının 29 

uncu sayı11 nefis bir klpak 
)nde çıkmııtır. Ahmet Ce
vat beyin (bmlr nutukların 
dan aldııımız dersler) mu· 
sahabesi, m6derrlı lımall 
Hakkı Beyin Türk san.atı 
hakkında klymetli bir maka· 
lesi, eıld ve yeni edebiyat 
hakkında Cenap Şahabed· 
din beyle mnlakat, S61ey· 
man Nazife dair hat!ralar, 
yOzlerle reımi, 5 hiklye, sl
zel titrler ve nellrler, Spor 
ve sınama aablfelert, edebi 
tetkikler- bu nuabanın m01-
tema mil.nderecabnı teıkd 
etmektedir. 

Bu nasıl iş? 
" Y eniasır ,, başmulıar
ririne pasaport veril-

• 

ı 
memış 

lzmlr, 27 (Yarın) - Bır 
gazetenin yazdığına göre 
Y eniaıır gazetesi baımu· 
harrlrl lımail Hakkı Bey bir 
hafta evvel Viyana'ya git· 
mek Qzere pasaport almak 
i temiıtir. Fakat her nedenıe 
kendisine pasaport verilme
miıtir • Zabıta bu haberi 
tekzip etmemiıtir. 

Şeker fiatı 
Londra, 28 (A.A)- Nev· 

York'tan aelen bir telsrafta 
M. Cbadoume' un teker fi· 
atlarının mGstaklr bir vazl
yatte bulundurulmaaı meae-
leslle meıgul olmak Gzere 
Avrupada toplanacak kon· 
fer ansa lıtirak için bug(in 
öfle üzeri ile de Fran· 
ce vapuma btnecell bildiril· 
mektedir. M. Cbadourne re
faka tine Knba·Amerlk de
nilen teker komiıyonu kiti· 
bini de almtıtır. 

lspanyol parası 
Madrtt, 28 (A.A) - Ma

li1e nazın lıpanya bankaıı 
idare mecliıinin bir içtima· 
ında vald beyanatında, hü· 
k4metln peçetaya yeniden 
ihtiyatklrane bir surette 
kıymet taktir ettikten sonra 
hukuken lıtlkrar temin et• 
ınek maksadile lıtikrar mu· 
amelelinden evvel yapılmaaı 
llzım gelen hazırlıklara bat
lamıı oldufunu blldirmlıtlr. 

ispanya darülfünunlan 
Madrlt, 28 (A.A) • Bar

celone, Santlaao ve Valence 
dar6lfünunları gtılecek pa· 
zartesi g(ieO tekrar açıla· 
caktlr. 

TAKVİM 

Mart 
1 

Sabah 

Ölle 
ikindi 

Pazar 

1931 
6,351 Akşam 

12,27 Yataı 

15,35 lmaü 

18,00 
19,21 
4,:16 
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,i~~~~-------l\ l Oksürenlere :KATRAN HAKKI EKREM Fırtına 
Yavaş 1yavaş sükunet 

ibuld.u 
" Kar,,dcnizde bir buçuk 

ay evvel baılıy&.n fırtına bu 
müddet zarfında bütün şid· 
detile devam etmiı ve niha
yet son günlerde sükun bul· 
muştur. 

Fakat bu fırtına esna· 
sında bir çok vapurların bat· 
tığını, karaya oturduğunu ' 
ve hasara uğradığını yaz· 
mııtık. Şimdi karaya otu· 
ran vapurlann tahlisi 
itile meşgul olunmaktadır. 

İngiliz vapurları da ka· 
raya oturan vapurlar meya· 
nındadır. Bu vapurlaı ın tah· 
lisi işine gemi kurtarma ~ir· 
keti meıgul olmaktadır. 

Şirketin Sezar vapuru 
ve kazazede iki vap{arun 
kaptanları kaza mahalline 
gitmişlerdir. lngiliz vapur· 
farının kurtarılması ihtimali 
vardır. 

Alman bandıralı St:res 
vapurunun da kurtarılması· 
na çalışılmaktadır. 

Sarına ve Alemdar va· 
purları Sersi kurtarmak için 
çalışmaktadırlar. 

Tecelli Adalet vapur· 
undan yeni bir haber yotur. 

Bu vapurdan ümit ol-
madığı için tahlisine lüzum 
gürülmemiıtir. Burgaz civa
rında karaya oturan Löy Tri
yestinonun Çempidalio va· 
purunu kurtarmak !çin bir 
tahlisiye gemisi istenmiştir. 

Estren kablo şirketi 
Aldığımız malümata göre 

Estren kablo şirketi türki· 
yede ki muamelatını tasfiye 
edecektir. Bu hususta tirket 
hükumetle müzakere·ye gir· 
mi§tir. Şirket posta ve tel· 
graf idaresile bu mesele et· 
rafında mutabık kalmıılar
dır. 

Şimdi ıirket buradaki 
tesisatını hükümete terkede· 
cektir. 

Estren kablo şirketi aynı 
zamanda Yunanistandaki 
itlerini tasfiyeye başlamıştır. 

Bu arada E&tren şirketi
nin memurlarının ''aziyetleri 
bu mesele hakkında şimdi· 
lik belli değildir. Şirket 
Yunanistanda muamelatını 

tasfiye ederken memurlarına 
tazminat vermişti. 

Şirketin burada muame· 
latını tasfiye edecek hu ci· 
het nazarı itibara alınmaya 
cağına dair ortada bir ıny:a 
vardır. Şirketin İstanbuld.a 
85, lzmirde 15 Türk memu 
ru vardır. Ş rketin memur· 
ları Yunanistandaki gibi taz· 
minat vermesl için hükume· 
te mürrcaat etmitlerdir. 

Dfiktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zilbrevi 

hastabklar mütehas 
Cumadan maada her ~ ' 

ıaat 10 dan 6 ya kadar h ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstaııbul 389 ;1 

Şlliri azam ~ 

ABOOLHAK HAMiT 1 Büyük tayrare 
Beyin relikai muhteremeleri REQ,. piyangosu 

Lüsyen 
tJ A~~ül~ak~Hamiff 
BİOKS DİŞ 
MACUNU 
hakkında fikir ve 

mütaleası 

h~.~~1-~ 

/~~~ 
~·~~ 

Bu kibar ve münevver hanımın takdiratı 
BİOI<S Dış MA .~UNU'nun yüksek 
kıymetini isbat eden bir delil daha teşkil~ 
etmektedir. t\2;f 
BIOKS DIŞ MACUNU son de
rece beyaz, köpüklü ve :gayet 
latiftir. - -- · - -

§M 

Biçki dikiş bilmiyen hanımlara 
Maarif \ 'ekaleti Celilesiıı i ıı ruhsatı resmiyesini haiz 

HANIMLAR 
EİCKİ, DiK.iŞ DERSANESl 

\ \'C D Ü R V 1. i\\ C ESSİ Si 
NEKTAR K. ZARUKYAN 

Ailenizin bir senelik dikişine vereceğiniz ücretle 
üç ay zarfında thiçki ve dikiş nazari ve 

ameii olarak esaıh surette tedris eder 
ve musaddak şehadetname verir 

Bcroğ'lu P .ınğaltı 'İcadi;•c caddesi 
Telefon: İ stanbu l 735 Çayır sokak No 6 3 

P'?'3i 1PBA'&tJiltLLLiW.~4U LAMili ~ f"Bell---· 
Tütün inhisarı umumi 

müdürlüğünden: 
1500 kilo sabun 
1000 ,, Sulfur dö karbon 

2 adet yirmilik bet asit karbonik tüpü 
Mezkur üç kalem eşya 1 l/Mart/931 Çarıama bgünü 

pazarlıkla Sattn alınacaktır. Talipler o vakte kadar Gala 
ta'da mübayaat komisyonundan tafsilat alabilirler. · 

' 

r 
Diinyaoın en hassas ve endakik saati dup 

15 aene için taahhütlüdür. 
1929 eenesi barselon ır eşherinde biriııciliği 

kaz tı n . ıştır. 

Fiatlar .n ehveııiyeti \ e santl c rın 1r.rafet i 
tilhasa C:i[ er m;rka arın fe••Hndcdir. 

Türkiye için umumi vekili: 

VAHE ÜTÜCİY AN 
İstanbul, Sultan Hamam 32 No. 

iEFi*S' A+*ôH 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
2 inci keşide 11 Mart 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık ikramiye 

ve 25.000 liralık bir mükafat vardır 

~::::;-=---=::~~~~-= 1 
Ankarada ~~~ 

om T AŞHAN rALAsl 

~!f !?~!~f~aı:ıa~1~r? ~ 
SERViS MUNT AZAMDIR ~~ 
RESTORAti KARPİÇ ~~ 

Fiyatlarda mühim tenzilat~~ 
Odalarmı? .• ı telgrafla angaje ediniz. 1 
~~~~~ 

BANKA KOMERÇİY ~~; 1 
İTALYANA 

ikinci keşide t 1 
1931 dedir 

filMDAB ZADE VAPU-~ ı, 
Millet vapı11 

M!rt Paıfll 
günü akşam s .. atlSdeSi 
rıhtımdan hareketle( 
dak, lnebolu, AY~0 

Samsun, Ordu, 
Trabzon, Sürmene Rtıi 
pavri ve Hopa) ya aıi (~ 
avdetle ayni iskeleierlÔ 
fıkebir, Görele ve tJ 
ıskelelerine uğrıyaca11' f 
Müracaat mahalli: st•~ 
Meymenet hanı altırıd1 
zıhane. Telefon: lstatıbt' 

1154 

Yelkenci "av"' 
Karadeniz Postll,ı 

S 
1Ll 

amsun 4 

ÇarşambB 
günü akıamı 18 de 

Sermayesi : 700,000,000 Liret k h d hııtl eci rı tımın an 
Jhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret l 

Merkezi dare: MILANO (Zonguldak, nebol\Jı fr' 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde sun, Ordu, GiresoJ1rftl~ 

ŞUBELER zon, Sürmene ve • 
İno'iltere, İsviçre, Avusturya, M:ı.caristan, Çekoslavakya, Lehistan, k ı l t ti ~ is e e erine azıme 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemalıiri Müttchid~.si, det edecektir. 
Brezilya, Şili, Unıguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolunıbi- ~ 

yada Af ilyasonlar T afsılat için Sir 
İST AN BUL ŞUBE MERKEZİ Yelkenci hanında t• 

Galata Voyvoda caddesi Karak.3y Palas (Telefon: 2641-2-3- 1-5) acentasn~a müraca:16 
SEI-IİR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: Tel: lstanbul 101 

İstanbul' da : · Alalemciyan hanl'1da Telef. 2821. Beyoğfon..ia : 1 
İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo (lairesi Borsada Telef. 1718 Beyoğlu dör.<lüncü sıı~ 

iz MİRDE ş U BE hakiınliğluden; lstan~ul~~ 

TO;~l~Ea oÜ~iÖ~Ö
0

;Ü~~~A~iS;~D~ =·•··-!BllSlA'liU!liiil:illi1*-•ır.:ı•E'lt~~·l.IEMiimı-.,'iF'.,.!.l••··-.,u:il'Jtt•m•ız.,_,•n.ı•-----· ~~~5~~:~~;~:,~:~i~'EJ,;11° IA 1 •. ~ 1 - -, Dükkanın lamanı!ıı\ Birinciliği ihraz etmiı olan 

HİKMET RIZA HANIMIN ~p~ , ....... ~r, ·; 
Müs·ıbaka ~snasında müteaddit defalar ,-. "'"' okuyup, ~idd ctle alkışlanan ve seşin mu· ,<ttP! ~E1 
yaffakıyetine rt:vnnk veren ~·~~ ı~' 

Harput Mayası- Darülelhan Halk 
Şarkısile bestekar Kaptan Zade 

Alii Rıza beyin 

LEYL OLUR ıarkısını havi 

Bahrisefit Felemenk 
'Mia &F -: Bankası ~-$17: w· 

kıymet takdir eJilmiştır· r 
ve ihale rnılıı bedeli ıııüşte . ' olmak ii zere i steyeıılt'rı•ı 

rinci 1,; .1rşamba günü sıı 

Bevoğlu dördüncü hukul< 
siı;de lı az ı r bulunmal arı il 1 

Doktor 

isTANsuL şusEsi Agop EssO; 
•~are merkezi: A M s T E R D A M Langa cami so1' 

Mcz· n serrn;ıyesi: 25,000,000 FL. t~ 
Tediye edilmfş s~nna~·~si: 5,000,000 FL. 19 Her gün has . 

G11i11Zt1B1ltlm-l'Jlilm'l!ll:miml:lııı:::ı:&I! -· ih tiyat akçesi: 3,250,000 fL. ~ k b ı d vl 
Kiralık ve satılık Galatodn Karaköy palastu Telefon: l:!e)oğlu 3711-5 t 1 a u ve te a 

Satışa çıkarılm•ıtır. lstanbul tali ~ubesi: ~ ;\ erkez Postnne.,ı ittlsalind~ ~ 

Columbia Plakları 

R~~~~~:::t!~:~::::~ mıD-•o=y-
0

ç-eÜri~~t Bank' 1 Au~:;r~~"~;"k:''~::~!;,;;, ,.. 1
1
- ua,:r0ı·k 10~'~' 

battal, Reaksiyon düz Ma- flj 'J 

kineierimükemmeı bir halde IEmnı·yetkasaları~·~,. ~ Almanya EınrsP 1 kiralık ve satılıkbr. Görmek Deutshce Orietn Bank .~ ye ve zührevfye ~ı·· 
için her gün İkdam hanında ol .. 

' 

ti aza nndan BeY dl 
kapıcı Dursun Ef.ye, pazar· İstanbul ~ubesinin müceddeden küıat olunan cami kar"'ı eıraıı1' ...ı 
lık için de Galata'da eski pı=== v " 

dairesinde bodrum katına mükemmel ve No. öğleden ıoıır" 
Gümrük caddesinde Uğur 1 ı F ı Dr. A. KUTJEL caat. ~ ı müzeyyen kast:. ar vazo unmuıtur. iat ar İHTİSAS MUHASEBELERİ 
hanında 2 numarada kdam 35 

ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da Müderris Kömürcüyan Beyin Telefoıı: 
vekili Nuri Beye müracaat 1 Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han bu mühim eserinin c<Şirketler mu- Cilt, frenği, l3elsoğukluğu ve ademi --·- ~ .~ 
edilmesi. l l d hasebesi kısmı» çıktı. 100 kuruştur. lktidar rnuayeneelektirik tedavihanesi M. 'llllu" du· r Bur ha,.,. 

Tetefon; Beyoğlu: 4$15 ---•k•a•rİl§ı•sı•n•d•a•k•i•h•a•n•k•aiııya!!!m•m•iı•'r•a•c•a•at-ar•ı•a•-ı z•ı•m .. ı•r'••mil' Karaköy Börekçi fırını sırasında N. 34 "'' 


