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ÜÇüncü Millet Meclisı Faaliyetini Tiutil Etti 
Istanbulda Çalışmadan Para Kazanan Hakkı Huzur Zenginleri Var
l!IIŞ, Şimdiye K~~ar K~mseni~.~u Y ~di~arlardan Haberi Yokmuş? 
Üçüncü Ucuncü Mıllet Meclısının Tarıhçesı > Serbes Fırka .. --Mille~. Büyük Millet Meclis Reisi Ki-
Meclısı • p M .. h. e· N k ı.m!;·~~;:: ~~! zım aşanın u ım ır ut u 
bir tezi vardır: Bu milletin Ankara, 26 ( A.A.) - 1 
mukaddratı hakkında öz bilyük Mldet meclfıinfn bil· 

k k Büyük ıün;dl celseıi.ıde Afyonka· 
ıöyleyect- ma am, 
M. Mecliıidfr. Efer, baıka rahiıar meb'uıu Ali Beyin 
türlü düıünecek olursak, atideki takriri okunarak ka· 

bul edUmlıtır. 
içinden çıkılmaz bir anarıi· Ruzoamede m6ıtacel 
ye litmlf oluruz! Biz de bu mevat kalmamıı gibidır. 
fikirdeyiz. Yalnız, bu tez BClyilk Millet MecliaJ yeni 
lımf'!l Papnın mab ola· lntibaba karar vermlı oldu· 
maz. On Tem muz meırull· fundan milhim meı' elelerin 
yetçileri tarafından vazedil· yeni 8ü)ük Miılet Mecliıl 
mitli· Pek iyi biliriz kt, İt· taraj1ndan mOzakereıine 
tihatçılar"Mecllıi Mebuıan,,· bıtlzar tabiidir.. Yeni mecli· 
ıız bir it yapmamıılar, b6· ıln ıçtlmalna kadar mühim 
t(ln muvaffakıyetıiz'lklerfnl bir mevzu zuhur ederse 
de "Mecliıl Mebuaan. fara Meclltlmiz derhal içtima 
lıtlnat ettirmenin yolunu etmeie sallhlyattardır. Üfiir.cü Bciycik Mill•t Meclui 

bulmuılardı. O halde, o devrin Azayı klramm intihap 
.. Mecll~ı meb'uıan,, ları mil· zamanı dairelerinde bulun· kararla dördüncü Büy6k zin vekillerine karıı göıter-
letio son ıözlerl olabilirmfdi? malarına imkan verilmek Millet Mecltı:nin içtimaı ta- dili emniyet ve muhabbeti 

E~ bkla du"ıu"nu·rıek rihine kadar faaliyt.tlnl tatil tezyit ede.:ektlr. Ô.ıümüz 
5 er, man ' .,.üzere yeni~ büyük millet 

h d bil . i F k t til ediyor deki intihabatta hu itimadın 
ayır iye ır z. a a ' mecliıinin içtimaına kadar · 

Demokrasi devleti nazariye· ve en nihayet 5 mayııa ka· Yanhı birçok tahrikatın fiil tezahürlerini göreceli· 
ıine iıtinat edersek, Evet! dar faaliyetin tatil olunma· teıirl altında teımım edil· mlzden hiç ıüphe etmfyo-

demek mecburiyetin• le kalırız. unı teklif ederim. mek istenilen tfkirı umu· nm. 
Çünkü bir milletin tefekk6r mlyeUmizin hakiki ifadeılal rkadaflar: M6te.klben mecllı relıl 
bünyesi, millet mecliıidlr. vuzuh ve ve kat'iyetle teıbtt MemlekeUa birçok kıy· 

\ Klzım paıa lu&Zretlerl ıu tli n J ı ı n 
Y ı .. ın mebuılann fnbhabını we- me muaevver er n ' mu· 
alnız, o ı6yler, o, rey ve- nutuk'arlle içtima devreaJnl " 1 t h J ı i d t 

k 1 b nil"ftlrmek kararını verdiniz. e a1tıı arını 1 neı n e a11· 
rebilir. Demo raı ' unun kapamıılardır. Kuvvetle ilmit edlvorum ki yan QçOncO Büyük Millet 
lleriıinl bulamadı! M.relıi Klzım Pt-nın nutku 1 MeclfıJ, dört aenelık f aailyet 

Fakat bir menfi netlt:e Muhterem arkadaılanm, yapbfınız lılerden ve mJlll hayatında biiyzk bir vekir 
karıııında da ı6k6t edile· D6rt ,eneden beri Mllll hizmetlerden derin bir billl ve hOınlyetle çok klymetli 
ınez. Mademki tarihimizde iradenin sadık bir temsalf o- iftihar duyanların beıledlll hizmetler ffa etmiıtlr. Ka-
bayle vak' alar vardır, bun· larak vazlfeainl ıuurla Y•· itimada lfaret olan bu ka· nunla.ı vesalr tetekıkler mec· 
ların menıe ve ıebeplerlnl pan &il mecllıinlz, verdlll rannıs muhterem mllletlml- (Deoanaı 4 ü 1cii sahifede) 

;~;'~~;:.ı:.·~~:~r.=~~; --ıf~j;Ji),'enin gö;;iiifnind~ . - . . Hakk; b~zu;· 
devlet demokraıi nazariye- B -ı ' Z • J 
lerlle tetkik olunabilir. Bu· Yola ina yapıyor ar. ~ngın eri 
nftn için meırutiyet meclfı· • lstanbul da kolayca pa-
lerını de demokru• nazarı· Beşiktaş Kaymakamı Bır Fırın ra kazanmanın yolunu 
Jelertne g6re m6talea ede- b 1 
bUtriz. Ayni zamanda asrın Hakkında Beledi yeye u anların vücudu •iti-
bır devleti oldutumuzu dO· R v d. raf olunu 
ltnerek bu devrin devletini apor er 1 Bazı tarihin müıteana maz· 
idare eden Ukirlerden de 1 atta, caddeye tecavüz edil· hariy~tlerine malik kim1elerln 
aJrılamayız. mıtir. muhtelif ıtrketler ve milease· 

Meırutlyet mecliılerl de· Dilo, bir muharrir mizl, ıe erde mecliıl idare azalıfı 
"1okraıhıin kabul ettlli mec· intaatı yaptıran, müteahhıt müdürlük gibi müteaddit it· 
lltlerını·ydi ? H H leri bulundufu ve her birnl 4flm B. e ıö 1d erdik. a· 
h Bu ıünki demokraıl mec· tin 8. kerıd ııni Mumhane den do ıun maaı ar ücret· 
•i, bır dereceli intihabat caddeıındeki def:rmenin le ler ve hakin huzurlar ala· 

~~~erine iıtinııt eder. Ve bir bulan muh rrirJmlze: rak yaıadık arı ötedenberJ 
l ietın bütün ıiy.ui teıekkül· .. - G &eteci mh n z? ıazarı d kı<dı ce lb •tmek· 
erinı lhtıva eyler So:ıra,bir Ben g ıut"ye ıöz ıöyleye· le Jır. AıJ.ğım z ınahl nda 
lnillet Jenı ihtiy~çlar karı•· mem. Gidin, yapılan bina göre, bu ., ,zıyetteki zevatın 
••nd . ısırnlerı teıpıt edım~ktedır. 
)' et kalır, memldketln aı• Beıikt ıtadır, g6r6n. G me Haklarında verilecek lcarar 
t "•ett hakkında unauaıl bir 1 ne sorac ,k .a :ı z ıornp oJre· kendilerini memnun etmezıe 
,;rıkıt ba.f 1ar1a, maddeli ıel· l nln. Ben hiç'>lr ıey bı imi· bile ıöze batan vaziyetlerinin 
11: le'11ıeıın, mecllı f4'ıhedi yorum . ., dem ttlt. tabiileı frilme:1f, umumun 
'1' Yenı lntıhabat yapıbr. BL1!1LID (l.&~rıne Bı tik ta ta memnuniyetin celb~decek· 
d .. eırutlJet nıecliı eri, ne b•r ı·den muharririrnlze, lnıa tir, Bunlara ıapbe edilme-

""rec: l ed ı k ı f el-arın mektedir. -..111 " i intihaba 11ttnat et· i me te o aa ırın " • 
lcttı •rdı, ned! uınuıni ten· daki eınaf, bir afızdan, 
fe1hr lca.rı11 ında kendilerini ıu ılan .öylemlılerdlr. 
.... •t11aeıı dAın.amüılerdi. "Buraıı evvelce, 1Cird6· 111 

.. • u ... Muhittin B. d '"'ıı aıı1et, bunların 11Uk· d bir fClmOz kötk6n bahçe u• 
" era Hatim B. lımln e d E kır. k te ,._t Q( '-aybettirmeie ka· B varı 1 ı. ıasen uf ..._ " mOtaahbft Bettktaıta, a • d f 1 k t r ~ •• ~eldi. Mahmut Şevket f i yola ofru az a çı mıı ı • 
t(l ..... ,Q b yatpazar1nda bir ınn nı•· Fakat bina eıklden yı pılmıt 
t :ı 'lıatalr kılıç ıakırbıı, bO· 11na baılatmııbr. Fakat, ya• oldulu için, belediye lıtim• 
1'1llda rı kapatmaia klfl bel dl nbamna• 
(""' ... Eııverın ı6r6niltil pılan bina e ye ı . ( D•amı 3 anca •alail•J• ) 
ve0 me-•-e u•ıun delildir. aof&· 

cı,,., 3cl1cl •alail11tl11) .... 1 

---Devlet bankası senet 
sabşı 

Muıla, 26 (A.A) - Dev· 
let bankaıı hl11e 1enetlerln· 
den bir kıımı ıatılmııtır. 15 
Nısana kadar dif erlerlnln de 
tamamlle sablacafı muhak· 
kak ıibidlr. 

Nicin Kapandı? 
.-.-

MUHARRIRi: BlR DiPLOMA T 

Birinci kısım 
Serbes Fırka nasıl teşekkül etti? 

Türkiye muhalefetini 1 la· vel bu iki relı ara11ndaki 
rihlni araıdıracak defıliz. ıhtl)if mebdeınden ite baı· 
Halk Fırka11na muhalefet lamak icabctmez mi ? 

eden gurupların, fırkaların 
naceralannıda ıeçmek niye· 
Undeylz. 

Yalnız, Halk Fırkaaile 
Serbeı fırka arasında ge· 
çen ıfyaıl Düelloıııvı esas
larını araıdıracaiız. 

Bu ıiyoıl Düello, Fethi 
Beyle lımet Paıa araıınd~ 
geçmi di. Şiipheılz, bu ikii 
fırka Reiılde birer kuvvetin 

milme11illerlyd • ikisinin de 
dayandıfı kuvvelltr vardı. 

Şeyh S it fıynnından bir 
iki ay evve'dı. tımet Paıa 
fatifa etmiJ lstl\nbula gel 
mı,u. O za111an baovekl lele 
de Fethi Bey geçmiftl. İıte 
ismet Paıa ile Fethi Bey 
ihtilafı da bu zaman batla· 
mııtı. Halk fırl<aıında iki 
lide" meydana çıkmıı, ikiıl 
da tarafta toplamıı, fırkayı 

de ikiye ayırmııtı. 

Bu iıler altı ıene evvel 
olmuılardı. 

ŞOpbes'z bu ılyaıl D6ollonun O zaman, bu lbUlifın 
bakıkt alimlerlde bu kuvet· ıebepll ri yazılmamııtı. Fakat 
lerdL Fakat, bu kuvvetlere yekdiferine zıt iki noktal 
ıöz verilmeden m1tçtaya nl· nazara ı bu b ıvekfil k mü-
hayet verılmlı; iki Reisin cadeleıini idare ett il göril· 
çarpıımalarfle her ıey bit· lüyordu . O zamanda Halk 
mlfcli. fırkasına karıı b r muhalefet 

O halde her teyden ev· ( D.-u .... mı 3 nücü 4ohifede 

1 

İkis_a_t_dı_e_v_r-in-d---e-----ı 

-·---

- DayJanma tu~im ? intihabat İfİn yiis hin lira 
ma•ral .Jilmiı .. 

- lnıallah bedelinin lııynaetinde Adam halanmaıtar • 



KUŞ ·---.. ·•-tıuıı• ___ ...... 
-&im@••- BAKIŞi 
Ocak 
Balosunda 

Türkocağı bir balo verdi. 
On senelik ocaklıyım, 

daha bu ilk neı' esine ittirak 
edebildim. 

Şu veya bu cemiyetin 
kongrelerinde - sanki on bin 
kiti bile bir konferans sa~ 

lonu imiı gibi - bir türlü 
dolamıyan salon, dün ak
ıamki davetlilere dar bile 
geldi. 

Bir düğün evi gibi sıra 
sıra dizilen iskemleler üze· 
rinde kadın ve erkek nü· 
m uneleri arzıE ndam edi
yordu. 

Dans edenler , seyircilere 
çarpmamak için, birer cam
baz maharetile yürümek 
mecburiyetinde idiler • 

Fakat müsandenizle bu· 
na ben"alaturka balo" diye· 
ceğim. 

Çünkü: 
Baş örtüsile kadın ka. 

dıncık oturan, arada bir 
şişesini çıkarıp hararetini 
söndüren büyük hanımlar 

vardı . 
Tabakaşından saçaklı 

bir tutamı aheste, aheste 
.saran beybabalar vardı . 

Hatta dansedenlerin ara· 
sında " kovalamaca " oynı

yan yavrular vardı. .. 
Bütün bunlaı:a rağmen 

yüıek simalar arasında içi· 

len bir fincan çay bana unu

tu!maz hazlar verdi. Hala 
o zevkin bir parçası içimdedir. 

• Gece yarısından sonra 
çıkarken eski habralar, ka· 

ranlığa rağmen birer (nur) 
halinde gözlerimin önünde 
uçuımıza batladı. 

Ocak daha"Beyazıf" ta idi. 

Her mektep dönü1ü bu aziz 

insanlarla tanıtmak için ora· 

ya giderdim. En büyük he

vesim "Ocaklı,, unvanını al· 

maktı. Fakat bu payeye 

eritmek için önümde iki 
uzun rene vardı. 

Şimdiki meb'uı namzet· 

leri gibi yaıımı büyültmek 

bende ikinci bir hevesti. 

İıte bu toplantı, tam on 

sene evvelki gayE>nin bir 

rüya kadar hükmü olnıa

ğını anlattı. 

BÜRllANETTlN ~4.l. 

ŞEHİR HABERLERİ 
1 1 

Talebe birliği 
Senelik kongre henüz 

yapılmadı 
Milli Türk talebe birli

ğinin senelik kongresi henüz 
toplanmamıthr. Bazı hazır
lıkların bitmesi için seçilen 
komisyon arasıra toplan-

maktadır. Komisyonun verdiği 
kararlara göre birlik idare 
heyeti her cemiyetten bir 
kitinin iıtirakile teıkil edi
lecektir. 

Senelik kongre ise bu 
gün aktolunacaktı. Fakat 
bazı sebepler yüzünden gene 
tehir edilmiştir. 

Belediyede beş senelik 
icraat programı 
Belediye beı senelik bir

icraa t programı hazırla

mağa baılamııtır. 

Nazım Hikmet 
Kitapları tetkik 

ediliyor 
Müddeiumumilikçe ıair 

Nazım Hikmet Beyin yaz
dığı eserler hakkında da va 
açılmıştır. 

Yedinci istintak hakim· 
liği meseleyi~tetkik etmek· 
tedirler. 

100 Çocuğa 
Himayeietfal elbise 

alıyor 
Kurban bayramı yak· 

laıtığından Himayeietf al ce
miyeti fakir çocukların giy· 
dirilmesi için hazırlıklara 
buılamııtır. Kurban hayra· 
mında 100 kadar fakir ta· 
lebeye elbise, kasket ve a· 
yak kabı tevzi edilecektir. 

Himayeietfal cemiyeti 
mektepler müdürlüklerine 
üracaat ederek fakir ve 
mühtacı muavenet tabeleri· 
nin listesini i8temiıtir. 

Kadriye H. 
Sabık müsanhğı dava 

etti 
Sabık Müıtantik ve ha· 

len Bandırma ağır ceza 
mahkemesi reisi Hikmet 
B. aleyhine Kadriye H. bir 
dava ikame etmiıtir. 

Kadriy" H. Hikmet B. 
tarafından tahkir edildiğini 
iddia etmektedir. Bu da va· 
ya 16 Nisanda Ağır Ceza· 
da baılanacaktır• 

Adapazar Ticaret Bankası 

Hesap Vermemiş mi? 
Bankanın İstanbul Şubesi Mü

dürü İbrahim B. Ne Diyor ? 
Dünkü sabah gazetele

rinden biri bir mektup net· 
retti. Bu mektubun Sıpahi oğ· 

Ju Mehmet Ragıp B. tara
fından ve Adapazarından 

gönderildiği yazılıyor ve mek· 
tupta deniliyor ki: 

- Adapazarı Türk U. 
caret Bankası, hissedarlarına 
hesap vermiyor. Halbuki 
en küçük hisse senedini 

taııyanlar bile hesap sormak 
içtimalarda söz söylemek 
ve ıaire gibi hakları haizdir. 
Bankanın hesap vermemek· 
ten maksadı nedir ? Bir de 
üste hesap soranlar üzerine 
kir atılıyor .. jttiham edili· 
yorlar. 

Fakat yazı, gördüğünüz 
ıekilder müphem bırakılmış, 
kimin ne suretle tehdit edil· 
dJği, kimin ne ıekilde ve en 

Halit Fahri B 
Karar 18 nisana kaldı. 

Şair Halit Fahri B. in 
Darülb edayi meı;muası mes
ul imüdürü Neyyire Neyyir 
H. la mt harrirlerinden Vaı
fi Rıza B. aleyhine açtığı 

hakaret ·amız neıriyat da
vasına dün ikinci cezada de
vam edilmtuti". Heyeti haki
me karar için muhakemeyi 
18 Nisana talik etmiıttr-

Garsonu ôldüren 
Behcet B. yin 
mnhakemesi 

Çamlıcada Sefa gazino
sunda bir gece yarısı garson 
Aleksandrı silahla öldüren 
Behçet B. in muhakemesine 
dün ağır cezada devam edil
mittir . Heyeti hakime ka
rar ve müdafaa için muha
kE"meyi 11 Nisana talik et· 
mittir. 

Huhuk talebe cemiye
tinin çayı 

Huhuk talebe cemiyeti
nin geçen seneki mezunlar 
şerefine verecekleri çaylı 
danım tehir edildiğini yaz
mııtık. Haber aldığımıza 

göre çaylı dans pazartesi 
günü Maksim ~alonunda 

verilecektir. 

ile ittiham edildiği, kime 
leke atıldığı zikredilmemiştir 

Dün, bu iş hakkında 
İstanbul ıubesi müdürü lb
rahim B. i!e görüıen bir mu· 
harririmize İbrahim B. de· 
mittir ki: 

- "Ben heyeti umumiye 
içtimaında bulunmadım. 

İçtimada ne gibi bir ha
dise geçtiğini de bilmiyorum. 

"İdare merkezimiz Ada
pazarındadır. Her halde, 
orası buna cevap verecek; 
umumi efkarı tenvir ede· 
cektir. Fakat, hiç zannetmi· 
yorum ki, hesaplar hisse· 
darlardan saklanmıt olsun. 

"Söylediğiniz YE> zıyı, ben 
bugün okudum- Yazı pek 
müphem. Hiçbir ıey anlıya 
madım. Ne kastedilmek ·s
tendiği ve kime böyle cevap 
verildiği anlaşılmıyor." 

Süleymanoviç 
Nihayet evvelki gece 

öldü 
Her ak!fam uyuyabilmek 

için aldığı ilacı fazla kaçır
dığı cihetle zehirlenen ve 
tedavi edilmek üzere Ame
rikan hastahanesine kaldı
rılan ıehrimiz tüccarların
dan Mustafa Süleymanoviç 
bey üç gün, üç gece uyuduk-
tan sonra dün akşam saat 
8,30 da hastahanede vefat 
etmittir. Süleymanoviç be
yin evvelce intihara teıeb

büs etmit olduğu hakkında 
bazı ıözler söylenmit bilahara 
tekzip olunmuıtur. 

Her ne kadar Süleyma· 
noviç beyin her zaman uy· 
ku için veronal alması muta· 
dı iaede hadisenin bu itiyat 
tesirile alakası olmadığı mu
maileyhin intihara teıebbüsü 
neticesinde öldüğü rivayetleri 
yeniden canlaomıı ve bu hu
susta tahkikat icrasına baı
lanmııtır. 

Pakize yüz vermedi 
. diye kızmış 

Tophanede oturan Ali, 
Pakizenin kendisine yüz 
vermemesinden kızarak Ö· 

lümle tek,lit etmi::: ve kama 
ile üzerine yürümüıtür. Ali· 
yi zabıta yakalamııtır. 

Defterdarlık 
900 bin liralık yeni bir 

dava açtı 
VarislNi olmadığı halde 

~ahte veraset senelerile Bey 
oğlunda Sen Jorj hastanet i· 
ni, Sen Benuva ınektebini 
ve diğer bazı emlaki kendi-
leı ine mal eden bazı kimse
ler hakkında müddeiumu
milik tarafından yapılmakta 
olan takibat kanuni sebep
ler dolayısile tecil olunmuş, 
ancak bu adamlar hakkında 
arzu ederse, tazminat davası 
açabileceği defterdarlığa 
bildirilmişti . 

Defterdarlık hazinenin 
zararını mevzuu bahse•tekek 
bu eıhas aleyhine birinci 
kukuk mahkemesinde 900 
bin küsur liralık tazminat 
davası açmıştır. Bu dava 
evrakı birinci hukuk rnah· 
kemesi tahkikat hakimliğine 
verilmiıtir. 

Galatasaray 
Talebeler motörsüz 

bir tayyare yaptı 
Galatasaray lisesi tale

beleri muallimleri M. Bayyer 
ile hirlikte bir tayyare yap
maktadır' ar. Bu tayyare ma· 
ki nesiz olacaktır. Avrupa' da 
böyle motörsüz teyyareler 
imal edilmektedir. Alman· 
yada Feld isminde birisi 
bu hususta tecrübeler ya
parak 3 bin metre yüksel
miş ve 148 kilo metre kat
etmiıtir. 

Bu tayyareler ha va ce
reyanlariyle üçmaktadır . 
Aynı zamanda bir kişi 
taııya bi 1 mektedirler. 

Galatasaray talebelerinin 
yaptırtıkları tayyarenin boyu 
7,5 ve eni 10,5 metredir. 

Uçuf tecrübelerini muat
lim M. Bayyer yapacaktır. 

Tahtadan olan bu tayya
renin kanatları vardır. Üç 
senedenbel'i imaline çalııı

lan tayyare yakında bite· 
cektir. • 
Sof ya - Istanbul ara-

sında telef on 
Sofya il~ İstanbul ve 

Ankara arasında telefon 
hattı tesis' edileceği hakkın· 
c la gazetelerde bir taliım 

haberler çıkmaktadır. Bu 
meseleyi alakadar makam· 
lardan tahkik ettik. Böyle 
bk tasavvıırun olmadığını 

söyle.tiler. 

Mütevelliler 
Ankara'ya bir hey'et 

gönderiyorlar 
Bundan bir kaç gün ev· 

v~1ki nüshamızcia Yunanis· 
tandaki vakıf mütevellileri-

nin çok feci vaziyel te kaldıkla
rını yazmıştık • Türkiye -
Yunaniı.tan arasında yapılan 

biı muahede mucibince Yu
nanistandaki vakıfların be
delleri Türkiyedeki mütevel
lilerine verilecekti . Yunan 
hükumeti muahedename 
mucibince Yunanistan'daki 
mütevellilere tevziata baflaM 
mı§tır. Hatta tevziat hitmek 
üzeredir. Memleketimizde ise 
henüz tevziata baılanmamıı· 
tır. 

Halbuki evvelce hükumet 
tarafından ittihaz olunan ka
rarlara göre mütevelliler de 
gayri mübadillerle birlikte 
tevziata idhal edileceklerdi. 

Mütevelliler bunun yapıl
madığından şikayet ediyorlar. 

Mütevellilerin bir buçuk 
ay kadar evvel Başvekalete 
yaptıkları müracaata da hf.
nüz bir cevap verilmem :ıu r. 
Muhtelit mübad~!e komis· 
yonu ise bu hususa ait tev
z;at evrakının elyevm Ma
liye vekaletinde tetkik edil
mekte olduğunu ve tevziata 
Maliye vekaletinin kararın
dan sonra baılanacağı bil· 
dirmi~tir. 

MüteveJliler cemiyeti son 
defa olmak üzere maliye ve 
Başvekaletlere müracaata 
karar vermiıtir. Cemiyet 
ayrıca Ankaraya ~a bir 
heyet gönderecektir. 

Merkez memurları 
arasında değişiklik 

Polis merkez memurları 
arasında yeni değiıiklik ya· 

pılacağı söyleniyor. Bu hu· 
susta aldığımız malumata 

nazaran bu 'tebeddü1de Oı· 
küdar merkez meoıuru is· 
mail B. Eminönü merkezine 

Eminönü me1 kez memur&J 
Ahmet B. BeyoğLı merkezi"' 

ne Fatih merkez memuı ıJ 

Mazlum B.Sarıyere, Kadık6f 
merkez uemuru Fuat B. Be

tiktaıa Sarıyer merkez 111e

muru Necati B. Fatihe, Be
şiktaş merkez memuru El'· 
rem B· Kadıköy merkez ıııe

murluğuna nakledilecekler 
dir. 

Bu hususta ~merkez JJJe', 

murlarına henüz tebligat 11 

pıh amııtır. 

LJYarın) ın Ha_lk_D_i:._p_lo_m_a_tı ________________ Kı_a,_r_a_g_ö_z_v_e_K_a_,,ç_a_k_tu_··t_u_· n_le_r~ 

Karagöz - Bu· ne hal dayılar, öksü· 
rük salğınma mı tutuldunuz ? 

Köylüler - Sorma Karagöz, tütün göğ 
sümüzde nefes bırakmadı .. 

Karagöz - Altı kuruıluk köylü sigara• 
s& varken gübrelerden yapılan kaçak içi· 
•i r mi, hiç ? Öksürükle, püfle kurtulsanız 
ne ala. Bat ağrısından, mide raba::sızlığın· 
dan, göğüs darlıtından baı kaldıramıya· 
cak11nız. 

Karagözl- Ulan Avram, bu otları e
tekler için mi doğrayıp duruyorsun ? 

Avram - Ne diyorsun Karagöz ağa, 
kaçak tütün içenlere kenevir, dut, çalı sü· 
pürgesinden aliyyülala tütün kıyıyorum. 
Miıon da saman kağıdından kaçak siğara 
kağıdı yetiıtirmekten baıka bir ıey dü
ıündüğü yok. 

Karagöz. - O o o ağalar, sigaraları 
tüttürmüşseniz, gel keyfim gel diye dün
ya vız geliyor size galiba? 

Ağalar - Karagöz attı kuru§luk köylü 
sigarsı bu! içtikçe inııanm keyfini geti
riyoı. Hele yaz olsun yeıil çimenin üzerine 
ıöyle bir kurulup üçünü bir araya getir
dik mi delme gitsfu keyfe ..• 

Karagöz - Ey ağalar ! Kaçak trtii0 

derler bir nesne vardır, hepiniz bilir5l· 
niz. Eğer bu tütün iyi cinsten olsaydi, o~· 
kası 3 liradan satılır köylerde illmi bi e 
g3çmezdi. Size nasihat\m olsun, kaçakçı· 
mn malı kazıktır. Kaçakçıya uyan helll 

kaJf'" kesesini boıaltır, hem de hastalıktan 
tulmaz. 
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Türk Ayakkabıcıları 
işsizlik içinde Kıvranıyor 

Bugün ça ııan yüreklPrine itler. 
k b aldım. acııı h b ~ 

im den tu me tu u O zavallı ıenç kıza ınç a•· 
Konduracılar cemiyeti 

iktisat ve Maliye Vekalet
lerine müracat etmJıdir. 

Bu müracaatın ıebebi şudıır. 

Bunlar yerli sanayi ııçı· 

lerinin himaye cdilmeıl lazım 

geldiğini iddia etmektedirlı r. 
Bunun tleticesi olarakta güm· 

rük tarifeleri tesbit edilirken 

maddelerden lıiç birinde ka. 

çamak noktası bırakılmamak 

tcabetliğini ileri sürmekte
dirler. 

lst .. nbulda telitlı hazır· 
laklar devam edip giderken 
fngiliz amiralı Nelson çok· 
tan 1ıkenderiye cıv .. rındaki 
(Ebuhuı) da bulı.1n.ın Fıran· 
sız donanmasını yakıp pe· 
ı itan etmitti . (Ebuhur) daki 
Fransız donanması yirmi 
üç parça idi. Y ediıi lıken
dedyede kal !lllflı. Kuvvayi 
külliye Ebuhurda bulunu-

Adriyatlk sahilinde Tepe-
Sırdaı hanım, )arlar, Artık ne yapıa ku· 
Kadına eziyet eden er· sur ne söyleıe kabahattir, 

kek yalnız koca ve yalnız onu yazıhane de ik! kerre 
maıuk değildir. Halbuki bu aramıt olan erkek kardeti 
güne kadar takip ettiğim sevgiliıidir. Ôyle olma:ia 
yazılarınızda kadınla erkek neden arkadatı ... beyin r 
düımanlığına kartı kendini sinema gezintisini teklifini 
his Aleminde müdafaa ede· kabul etmez, hele onun &k· 
bflmeıini temtn edecek na· ıam büro aaatinden ıonra 
aihatler verdiniz. gizli bir otomobil gezintisi 

Şimdi ben, hayatını, teklif eden ve buna ret 
kazanmak için çalııan genç cevabı alan amir bey bunu 
kızlar namına ıizden amir affeder mi?., Çalııan kız ya 

1 karı• arkadaıları ve amirlerile ve meılektaı arımıza 
kendimizi müdafaa . etmek fevkalade nazik olmağa 
üzere neler yapmamız li- yahut ta bir büroda iki bu· 
zım geldifini soruyorum çuk üç aydan daha fazla ça· 
Çünkü kadın hayatta en lıtmağa mecburdur. 
fazla ıadrf aile içinde veya lılerinde sebat eden çık· 
ıevdada hayat mücadc!esin· mıyor, zavallılar ise nadiren 

de çekiyor. terfi görür ve senelerce le· 
Ben tahsilimi ihmal elti· rakki etmeden hep aynı iti 

ğimdenberi dürilıt bir fÖY· yaparlar. 
le hayatımı kazanmaya çalı· lıte ben her girdiğim ite 

ııyorum. muntazam bir ıurt tle de-
Fakat bOtün gayretime, vam ettim, bana verilen va· 

arzuma, çalııkanlığıma rai· ·feleri hüsnü ıuretle ifa et· 
h zı h. 

men aenelerdenberi er tim, fakat buna rağmen ~ç 
girdifim iıde bir iki aydan bir iıte bir iki en fazla uç 
fazla kaiamıyorum. Buna aydan fazla kalamadım. 
aebepte tenbellifim, kabili· Halbuki hayatımı ka· 
yetıjzfifim defil, if arka- zanmak ve bunun için ça· 
daılarımın ve amirlerimin lıımak mecburi yetindeytm, 
beni bir türlü memur ve 

1 k telakki söyleyiniz bana ne yapayım 
meslt.ktaf o arcı Beyazıt 
etmeyip yaimz kadın ola- Ferhunde Hüseyin 
rak görmesindendir. Çalııan 
bütün genç kızlar benim Sevgili Ferhunde hanım. 
yalan sö~lemediğimi ta.sdik Sizin hataoız Oç ay için· 
ettiler. Hen yeni bir ite bat- de itinizi terketmeni~dir. 

Bu da tecr6beıizlif iniz y6· lıyan her genç kadın me· 
z(lndendir. muriyete devam ettiflnin 

ikinci günü yazıhanede yalnız 
lrat olmut yüzler iyi giyinmif, 
insanlar ve fevkalAde nezih 
arkadaı?ar bulur. 

lı arkadaılan daima 
llıantoıunu giyerken yardım 
ederler. Kapıyı a~masına 

•akit bırakmazlar. Amir 
)'alnız güler yüz ve tatlı 
•özte:hitap eder. Fakat giin· 
ler ~çtikçe çalııan alır bat· 
h kızın bu fazla nezakete 
bir terbiyeli teıekkürden da· 
ha baıka bir t~yle mukabe· 
le etmlyeceği anlaııldımı 
lraı için her gün verilen 
Pf\raların ve ona güzel gö· 

lıinlze devam edip eı • 
kek arkadaılarınızla me11ul 
olmazsanız, onlann ya vnı 
yavaı halitabilye avdet 
edeceklerini ıörecekıiniz. 
Bundan ıonra gireceflniz 
itle meslektatlaı·ınızın tıraıı 

uzanuı ve Otüsüz pantolon· 
la vazifelerine gelecekleri 

ilne kadar tahammOI eder· 
:iniz. Bir daha o iti elden 
kaçırmazsınız. O gilnO bekle· 
mek için de üç ıey lizımdır: 
Birlnclai ıabır, ikinchl il· 
kaydl, fiçOncOsüde kadın 
oldupmuzu itJnüzin batın· 
da unutmaktır. 

tiiııı.aek için aynanın kar.!:,,,,_ .. ~ ... ~..r-----::-: 

0 .. .. e··yük Millet Meclisi 
çuncu u 1 den ziyade, inkı· 

( Baınıakaleden devam) tahıily e e~ardı Bu mec!lı, 
he k k b'r Jlpçı ar • b 
-~ r eıi ı6kiit ettlrece 

1 
harf inkılabında ve inkı'~ 1 

et adclolunmuıtu! . alikadar eden bütün mes e-

cl Metrutiyet meclls)erı, 
1 

d urla haraket etti. 
~ 1 le er e ıu 

d ltıolcrasiye mOstenit o ma· I k tarıhimlzin llyemut 
~lcları için muvaff al' ola· n b:;~erinden birisini letkil 

'lıı•tlardı, defilml? sa e 

~ Ciınhuriyet meclislerini ~u~akat, memleketin iktısa· 
r lktlc idersek, ileriye doğ· dli ve harsl mese'eleri· 
u htr kaç adım abldıiını dl, a 1 hat ikmal edeme· 
t~r b 1 Dı! ait ıs a 
tu e lltrız. Bilha11a, o · B meaelelere kart•• 
lla n btr lııkıllp zihniyelnln dl. u delildi. Fakat, b;r 

..;••ifaluyeUle kartılaı•· ~:ra~~~inde kabul edilen ka· 
le OçGnc(i Millet Meclisinin t dil teklifleri kar· 
..:lldt lcendtnl fesih kararı nunldarın ka Jdı Bu vasiyet 

• f) d ğru tllın a a ti ct._h eı.aokraslye o k dini fesh et r· 
l:'-1c• btr adım sayılabilir. ken:i I" enm g6sterdi. Yok· 

at L ıh me.e uzu da~· ı._t ' 0 1r dereceli int •· K · f&nın de .. , 
~-~IQ}(i kabul edilseydi, sabi· =~:b:~ir çok tabri· 
-.61 ... ._ ''•inin bu gOnkü gl • t a..ı altında tesmim 

~"lnın katın eaın 
llr.ı L_ temıil) kuvve• dilmek istenilen efklrı umu· 
''-ıı -;-ız bulunurduk. Bu e eklinde bir iddianın 
'1ıııet Çitıdtr kı, Oçoncil mihe,, !elesinde bir allka11 
"-ttıı ı.al!cllılnde memle· feıl m d Efkln umumiye de
IJ.tı) butun temaytll ve olamaz :· 1 kabul ettfli bir 

ttHa11ııı temsil eden mokraı n o 

Son sene zarfında yalnız 
Japonyadan frtanbula üç
buçuk milyon çift altı :as 
tik, üstü gelen ayaknbı gel-

mitdir. V.! ve bunbarm mü
him bir kıamı gümrüklerden 
ucuz gümrük tarifeıine uy
durulara~ geçirilmittir. 

Türk kunduracıları bu 

bu üç buçuk milyon ayakka
bıde beheryüz kin•undanl62 
lira kümrük reımi alınacak

ithalatın kendilerini itıiz bı· ken bir takım tafsirlere uf· 
rakdığından tikay~t etmek- rayarak 62 lıra alınmıttır. 

tedirler. Ayakkabıcılar cemtyeti 

lstanbulda ayakk~bı ter· öı.ümüzdeki ıenelerıle de 

lik gibi itler üzerinde çnlıtan Türk iıçi!ini itıiz bırakacak 
vasati otuz bin kiti bulunmak· olan bu halin biran evvel 
tadır. ı önüne geçilmeıinl istcmittir. 

•e• e::~ 
Belediyenin gö

zü önünde 
( 1 inci aahifed,. ıt deı:om ) 

lak edip keıinciye kadar bu 
halde kalacaktır. 

Halbuki yeni yapılacak 
binaların, Belediye kanunu 
mucibi.~ce, daha içerlek ya. 
pılmaıı lazımdır. Haıim R. 
ise l:öyle yapmamıt, yaptır
dığı binanın intaaına, bahçe 
duvarı hizasından baılamıt-
tır. Bunun üzeriile, gördü- 1 

ğünüz gibi, yol dar kalmıf

tır. Yakında' yol açılarak 

genitleyecktlr. O zaman, bu 
timdi yapılan bina da ke· 
ıllecektir. 

• Belediye nizamnamesi 
bu kabil binaların taı if da· 
bilinde ve yoldan • icap ettifi 
kadar • içerlek yapılmasını 

Amirdir. Hatim bey için böy· 
le yapıyor, anlayamadık?. ,, 

Bundan sonra yapılan 

fırına bltitik bulunan bakkal 
dükkinının sahibi Nihat bey 
de illveten binanın yapılması 
dolayislle d6kklnının ıeerde 
kaldıfını bundan zarar aö· 
recefinl ıöylemiıtir. 

Muharrfrimiz iıin hakiki 
mahiyetini anlamak üzere 
Beıildat kaymakamlıfınada 
müracaat etmlttir. Kayma· 
kam ve beaediye relıl Şev· 

ket B. kendialnt.ı ıunları söy· 
le mittir: 

• - Bu itle ben metgul 
oluyorum. Tetkikatta bulun· 
dum ve tetkikım neticesini· 
de bir raporla lstanbul b.?
lediyeslne arzettlm. Şimdi· 
lik, netice hakkında, size 
birıey ıöyllyemem. Yalnız, 

Haıim B. yaptırdıfı bu bina 
ile yolu kesmlıtlr. Belediye 
fen heyeti mildnrlüfü Be· 
yoilu beledi yeıl mnhendlsli· 
fine havale etmiıtlr.,, 

ZE2 - · 
gayri mektup kuvvetdl. Teı· 
kllitl esasiye kanunumuz 2 

S. F. niçin ka
pandı 

biriuci aahifeden devam 

<.ereyanı batlamııtı. Halk 
fırko ıı, bu cereyan karıısın· 
da ikiye ayrılmıttı : 

1 -Fethi bey partisi, bu 
muhalefetin ya{ama11ını ka· 
bul edi~ or; memlekette fikir 
neıriya.t -ve ıiyasi teıekkül 

hürriyetler:ni müdafıı.a edi· 
yordu. 

2 - lsmet pl ıa partisi 
ise o zamanki muha 

lefetin tabii bir muha· 
lefet olmadığını iddia ediyor 
memleketin bu muhalefete 
tahammOI edemtyecefinl an· 
latmak istiyordu. 

Nihayet Fethi bey par• 
tiıf ekıerJyet kazanmııtı. Fa· 

kat Şeyh Sait isyanı çıktı. Ta· 
rakkıperverler birdini ıiyaaet 
takıp ederek iktidar mevkUne 
geçmek iıtiyorlardı. Vaziyet, 
hakikaten tehlikeli olmut· 
tu. lnkılAba icarı• bir su'i· 
kast belirmeie baılamııtı. 
Halk fırkası, bu yeni vazi• 
yet karıısında yeni bir •iya· 
set takip etmek mecburiye
tinde kalmııtı. 

Fethi Bey, lıyan'n ma· 
halli olduğunu, mubMefe· 
tin kilrt isyanında alikaıı 

bulunmadıfmı müdafaa el· 
etmiı, •Ellerimi kanla boya· 
mak ietemem,. demlıti. ismet 
Paıa partiıl bu fikirde de-
ğildi • Onlar , T erakkı · 
perver fırkanın bu 
iıyan hareketinde amil 
olcufunu öne sürliyorlardı. 
Nihayet, lımet Paıa tezi 
ekseriyet kazandı. lzmir ıui· 
kastı fıe, lımet Paıa ek· 
seriyetinln haklı olduğunu 
ıöıtermııtt. 

lıte, ismet Paıa • Fethi 
Bey mOcadeleıl b6yle ba .. la
mıı, bu ıekilde bitmiıtl. 

bu efklr umumlyenfn kuvetlni 
ihsas eylemesi içini her t6rlü 

masa deyi babı eylemlıtlr • 
feıih kararı ise bu kuvveti ik 

Fethi Bey, dahill ılya· 
setten çekildi. Parlı ıefare
tine aitti. lımet Pt- da Halk 
fırkasında batvek&let Uderı 

kaldı Fırka taafiye edildi. lımet 
Pata bet sene rakıpılz Bat 
•ekaleti idare etU. 

rardao baıka bir ıekilde tarif 
edilemez. Ohalde h6k6metlni 
lktısadl ıfyasetfne karı• mu· 
balif bir cephe alan efklrı 
umumlyenin milli! aklı se
limden ibaret oldufunu ka· 
bul etmek daha ısabetkl· 
rane deillmtdir? 

Neol ISMAIL 

Beı aene sonra, bu iki 
devlet adamının karı• kar· 
tıya geldiklerini 16rGyor, 
emanıız tenkitlerine ıahlt 
oluyoruz! 

Bu yeni vasiyet, nasıl 

meydana ıelmiı, Fethi Beyi 

sahneye çıkarmııtı?. 
( Devamı var ) 

yor (yarımdünya) \Orya) 
adlı üç ambarlı ve yüz ıek· 
ıen toplu amiral gemiıi de 
içlerinde bulunuyordu. Uç 
ıaa.tlik muharebe netice
sinde Fransız donanma· 
sının dokuzu lngilizler 
tarafımlan esir edilmlt 
koca donanmadr n iki 
kalıyon, iki kuvvet ve iki 

delenli Ali paıa Fransız 
Üzerlerine hücum etti. Ve
nedikten Napoleonun zaptet· 
tiği Perevt•ze, Duniçe, Buy· 
luz, Berga kaleleri znple· 
dildi. ( Korfo) adası dahi bu 
meyanda ele geçti: [31 

Tepedelenli Ali Paıa eıir 
eltili Fransız ceneralile diğer 
Fransız esirlerinin ellerine 
Fran11z maktüllerinin kelle
lerini tulutlurarak lstanbula 
gönderdi ve tabii vezir oldu 
[4] Muzafferiyetier lıtanbul
da birkaç z'lmandanberi mü· 
zakere edilen ittifak mua· 
hedelerinin lmzAs•nı intaç 

(bombe) kadar kurtulabiluıifli 
yani kaçmıılardı. [1] lıtan 
bulda Nilaonun ıalibiyeiin· 
den kimselerin haberi yok· 
tıı. Tam Ruı donanması ıel· 
difi zama•1 lsl.ı;enderiyedeki 

etti. Ruıya ile aktedilen mu
ahedenin Oçüncü mıtddeıl 
çok manidar idi. 

Napoleon mağrur ve 
baı eğm, z Çarı Grğütmilf 
olacaktı ki üçüncü mad
deye: 

"Kezalik Puliıabı Ali Os
man hazretleri •lahi elhaleti 
hazl Ruıya devleUnin ziri 
taıarrufunda bulunan kafei., 
memaliidne biliiıtiına ze· 
min ve kefil olur, kaydı 

Franıız donanmasının yakıl· 
dığı haberi ıeldı. Babıali 
lngiliz ıef areUne teıekkilr 
etti. [2) 

Amiral• Nelaondan gelen 
müjdede Rus ve Türk do· 
nanmalarının hareketi talep 
ediliyordu. Hatta, lagiliz 
amiralı istical ediyordu: 
Ruı ve Türk donanmaları 
lskenderiyeye gidip tahrip 
edilmeyen Fr1tnaız gemilerini 
mahvetmelidir. Bir taraftan 
da Fransadan gelecek mu· 
avene tin önüne geçilmelidir, 
diyordu. Ruslar ve lngiliz
lerle ittJfa&q milzakereıi de
vam ede ken T6rk ve Ruı 
donanmalan fidye takıfm 
edilJf: 

Birinci k11mı, birer iki· 
ıer kurvet Ye Tark ıalopele
riyle Radoıa aidlp Hasan 
beyi alarak lsk.!nderiyeye 
gideceklerdJ. Bunlar hareket 
,tuler. 

ikinci kıamın vRzlfesi da· 
hıt mühim idi. Bunların doi · 
rudan doğruya Adrlyatlk 
körfezhıde bulunan Fıranıız 
tığallndekf Adaları ve Rume· 
li sahilini muhafaza edecek
lerdi. Bu kııma:Türk donan· 
mumdan büyük knçük otuz 
parça gemi ayrılmııtı. 

Evveli Ruı donanması 
bir g(ln sonra da TOrk gemi· 
leri hareket etti. Çuka adaaı 
vuruldu. ( Kefelonya ) ve 
(Zanla) adalarandakl bin 
dört yüz Franıız eılr edildi. 

konuldu. (5) Ayrıca on üç 
maddelik m6lemmim bir 
mevaddı müteferrika senedi 
alnıp verildi. Aradan on 
iki gün geçmeden lngilizler· 
le de on maddelik bir itti· 
f akname imza edildi. ( 26 
Recep 1213). 

(Devamı var) ------(1) ClVdet c. 6 ı 342 Asım E. 
Nelaonun seksen topluk Jkl gen 1 
d6rt ,. .. at sefine b r takım da kil· 
çlk cemller zaptettlglni kavdeder. 
Alım c. J ı 31 balr. 

(21 Alım Efe dl: Nelsonun mu
ufferl1etf esnHındı bDyllr lrDçük 
on d6rt lrlta Raı onanmas nın 
Amiral (Olranon) lrumandf ı nd ola· 
rak lıtanbal Uman n n bulundu nnu 
ı6J lerlrl, doğrusada Budurlttlfıık ve 
n u hede1lnln onuncu maddeıldc 
teyit eder. Cevdet pap: (c. 6 
s. 35') Ru ıva ile lttHak çdl ememlş 
olduğu hulde Ruı) a donanması ın 
lıtanbala g elmek üzere t ulundugu 
fıılhbar olunduğu e1nada (Nelıonun 
muzafferiyeti haberi geldiğini kay 
tdder. 

131 A11m c. ı s. 72 Bu a atar 
Cezafr blllhıra Ruslar fle blçok mü
nazaalar çıkardı. Ruslar bur adan 
aıflarl idare ettiler. rcezafr 8 b' '1 

nihayet lngflızler f. gal etti. Yunan 
lıtklAlln sonra (126.1 - 1863) s nesinde 
devletleri kar:ırılc Yunanı larıı v.r
dllrr. Devletıdre bu kararı bizim 
tarihlere heuüz g çememlş (1280) 
tarlhll(takvlm vekayi numara: 128 de 
v rdır Tiirk y nfn muvafakatlde : 
muahrdat mecmuas c. 5 ı. 4 vrdır· 

141 Cevdet c. 7 ve 8 
f5T Muahedat resmiye: c. 4 

ve 15 bak 

~--------.... !!!!!!ll~~ r 

Dispanserler 
Şimdiyiye kadar 7 yüz 

kişi müracaat etti 
Sıhhiye veklletince aç•l

ma11na kadar vererilen het 

verem dflpanıerinden üçil· 

nün açıldığını yazmıttık . 

Diğer iki diıpanıer1iiin açıl· 

maaı içinde ııhhiye müdür

IQO tarafından hazırlık 

yapılmaktadır. Açılan dlı· 

panıerlerde faaliyet baıla· 

mııtır. Bu dlspanaerler ve

remli hastaları tedavi ettik· 

leri ıibi fakir haıt11ların 

lliçlanaı da paraıız ver· 

mektedir. 

DOııe kadar Oç dfapan· 

sere mOracaat eden basta· 

)arın mikdan 7. 8 vnzü le· 

cavilzOs etmlııtr. 

Balıkesirde intihabat 
Balıkesir, 25 • (A.A.) • 

Meb'usan intihabı tefti~ he
yeti bugün vJJayet idare he
yeti ile bir.ikte bir içtima 
aktetmit ve viJAyet erkek 
nüfusu miktarını teıblt ey
lemtıtir. Hazırlarıan mazba
taya nazaran Balıkesir ,·ili· 
yeti bu intihap devresinde 
10 meb'uı çıkaracaktır. 

Belediye intihabı ıçın, 

intihap encümeni bugiin te-

tekkOI etmiıtlr. 

-·-
irtihal 

Şehrimiz tüccariarından 

Mustafa Silleymanoviç be

yin cenaze merasiminin bu 

,Unkil cuma günü öğle üze

ri Teıvlkiye camiinde billcra 

Maçkadald medfenl mahıu· 

ıuna defnedllecefi illtihbar 
edilmittlr. 



S.htfe 4 

Bü günkü maclar 

Vefa - Gal"lt~saray 
maçı 1 

Bu musabaka, şampiyonluk 
üzerinde tesir yapabilecek 

istidatta bulunuyor 
Bugün lik maçlarına her ımnda son haftaların zaferi· 

mutad devam davam edi· ni baıında taııyan Vefa ile 
lecektir. bir müsabaka yapmak Ga· 

Taksim Stadyomunda ic· latasaray için mevsjm içinde 
ra edileı.:ak olan müsabaka- mühim denecek bir imtihan 
lar rmeyanında mevsimin demektir. 
mühim karıda ımalarından ualatasaray bu imtahanı 

biri olarak addedilmeye seza nasıl geçirecek? Bu ciheti 
bulunr bir maç var: tetkik etmekde Vefa maçını 

Vefa - Galasaray! bir derece cazipleftiriyor. 
lf. çünkü Galatasarayın son 

Bu n üsabakanin ehemmi· mağlul>iyeti, bu taakımın 
yeti derecesini tayin için teıkili etrafında büyük bir 
Vefanın son iki hafta zar· dedi kodu tevlit e.ti. lyi teı· 
fında kazandığı muvaffa· kil edilmediği içln mağlup 
kiyetleri tetkik etmek kafi· olduğu iddaları karıısında 
fidir. Galataaarayın tek ıeçfciıi, 

Filvaki Vefa takımı. lik izahı mümkün olmayan ve 
maçlarının ikinci devresi açıl· külup saralarından madut 
dığı gün Fenerbahçeyi bulunan esbap dp)ayisiyla 
mağlup etmek suretile bu ıekilde haraket edilmek 
güzel bir girif yapmııtı. O mecburiyeti hasıl olduğunu 

gün, cidden güzel bir oyun· ilan etti. 
dan sonra kazandığı galibi- Bu ne demekti ?. o halde 
yete bak keıpeden Vefa Galatasaray. yalnıf bir görü· 
takımı müteakiben karıılaı· şün tertip ettiği sakat ıekil 
tı2ı Beıiktaıla· rruvaffak bir değilde ancak zarure tevlit 
maç yapmış ve İstanbul ü- . ettiği formdt: çıkan bir çer
çüncülüğü almaktan her çevemi idi? bu kat'iyet1e an
sene ıaımıyan Beıiktaılılar la11lmadı hakiki manasına 
mağlO.biyetten güç1bela kur- nufuzetmek imkanı olmayan 
tularak Vefa ile berabere bu izahlar karşısında Galata
kalmıılardır . saraym dedi kodl'llar doğuran 

Bu suretle 1stanbul ıam- :eıkil tarzmın muamması bu 
piyonası üzerinde geçen iki gün bir derece tavazzuh etmit 
hafta zarfında müessir olan olacaktır· Çünki eğer geçen 
Vefalılann bu gün üçüncü haftaki ıekihizliğ~ isabetsiz 
bir tesir yapmıyacaklarını kana atlerinm iyoksa zaru· 
kim temin eder ? relin ilcaatıma hakim oldu· 

Fenerbahçeyi puvao iti
barile müıkül vaziyette 
bırakan ve Beoiktaşlıların 
üçüncülük mevkiini sarsan 
bu takımın bu günGalatasa
rayan nazik vaziyetini rah
nedar edecek bir netice ile 
maçtan çıkması çok muhte
meldir. 

Galatasarayan hah hazır 
vaziyr.ti de düşünülünce, bu 
günk6 maçın Vefa köıesin
den tebellür eden ehemmi
yeti hır kat daha artmıı olu 
yor. 

Galatasaray takımı el· 
El yevm Fenerbahçe ile müsa· 

vat arzeden bir vaziyette 
buiunmaktadır. Değil bir 
mağlubiyet hatta bir bera· 
berlik Galatasarayı Fener
hahçenin arkasında bırakma 
ğa kifayet edecektir. Mevki· 

in bu derecede nezaketi kar· 

ğunu bugün sahaya çıkacak 
olan Galatasaray takımı bize 
izah etmit olacaktır . 

Hülasa : Sürpriz1er takı· 

mının bugünkü maçta ne 
suretle görüneceği mes' elesi 
son dedik o dulard n sonra 
ıayam merak bir nokta teı· 
kil etmektedir ve bu cihet 
Galatasaray- Vefa maçının 
ehemmiyetini bir derece 
artumış bulunmaktadır . .... 

Bu musabakadan mada 
Taksim sitatyomunda yapı 
lacak olan diğer maçlarda 
ıunlardır: lııtanbol sipor-Ana· 
dolu saat on ikide Süleyma· 
niye· Beykoz saat ondörtte 
diğer taraftan Kadıköy sa
hasindede ikinci kömeye 
ait lik maçlarıda devam 
edecek ve ıu musabakalar 
yapılacaktır: 

Eyip·Boğaziçi, Topkapı· 

pera. 
• • 'r ••• 1 •• 1 l 1 ••• ' •••••••• t 1 •• '. 1 ••••• t 1 1 ••• 1 •• ' 1 1 •••• 1. 

Alman başvekilinin 
beyanatı 

Berlin, 26 (A.A) - Ber
Hn ticaret ve sanayi kongre
sinde bir nutuk söylemiı olan 
M. Brunin;c Y ounk planını 

icra edebilmek için ihraca
tın inkitafını temin etmek 
zuureti karfıııında gümrük 
itilafının pek doğru ve mu
hik o!duğunu söylemiı ve 
Almanya ile Avusturyanın 

girmit oldukları yolda sonu
na kadar gitmeğe azmetmiı 
olduklarmı ilave etmi,tir. 

ransının meşgul ala
cağı mes' eleler 
Roma 25 (A.A) - Buğ

day konferansına ittirak ede
cek oJan mütehasınsların ifa
deJerindP-n anlaşıldığına göre 
konferansın tetkik edeceği 
baılıca meseleler ithalat ve 
ihracat yap n memleketler 
piyasalarının vaziyetile Rus 
dön ping ·muhtelif memle· 
ketlerde hüküm sürmekte 
olan buhranların izalesi ça
resi ve zırai krediler 1n bey· 
nelmilel bir ıekilde tenıikidir. 

YARIN 

Kazım Paşanın Beyanatı 
(Birinci sayfadan devam) 

lisi ihtisas encümenlerinden 
uüun bir tetkık ve münaka
~aya tabi tutu~duktan heye
ti umumiyede mfizekkere 
ve intaç edilm iılerdir. ihti
sas sahiplerinin dikkatli me
saisine istinat ıeden karar-

ların Devletin umumi idare
sinde mütekamil bir salah 
meydana getireceğine kc na
atim vardır. 

ayrı iftihar hissi duymakta 
haklısın•z Alkıolar. 

Büyük Reisimizin işare· 
tile yeni Türk harflerini ka
bul eden uçuncü büyük 
millet mecİisi yalnız Türk 
tarihinde değil bütün ciha-

1 nın irfan tarihinde yüksek 
j ve ebedi bir nam bırakmııtır. 
inkılap tarihlerinde bukadar 
u}vi bir 01edeniyet hamle

sinin misalini bulmak çek 
mütkiilctür. 

Arkadaşlar: , 
1 

Şeyhlik ve dervişlik ru
hunun tesirleri altında igfal 
ve sevkedilen bazı kimse· 
lerin Menemende yapmak 

Memleketimizin geçirdiği 1 

para buhranına mani olwak 
üzere neşratti ğimiz kanunlar 
umumi ve müessir DE'ticeler 
vermiı ve halkımızda milli 
paraya karoı zaten mevcut 
olan emniyett bir kat daha 
arttırmııtır. 

Senelerden beri büyük 
bir dikkatle takip ettiğimiz 
imar ve nafta fsiyasetimizin 
umuıui, istikameti, dünya 
iktiAadi buhranmdan mem· 
leketimizin de azç.->k müte· 
essir olmasma rağmen de

ğiımemittir. 

Her sene olduğu gibi ge
çen senede dikkat ve isa
betle hazırladığiniz bütçe· 
mizde muayyen umumi hiz
metlerin biçbirı sektedar ol
mam11br. Bu müvahede ve 
hakikatı memleketin iktisa
di V8,Ziyetini tebarüz eltirmek 
maksadile arzediyorum. 

Muhterem arkadaolar! 
Bazı vatansızların teıvi· 

katile Ağrı dağlarında ge· 
çen sene yapı1an ıakavet 

hareketlerin~ kat'iyyet ve 
ve şiddetle tedip ve Cüm· 
huriyetin yüksele kudıetini 
bir kere daha i&pat eden 
kahraman ordumuzun seri 
hareket ve muvaffakıyetinJ 
hükumetimizin basiretini ye 
memurlarımızın gayretin! 
şükranla yadederim. (alkıo· 
lar) Muhterem halkımızın 
gösterdiği fedakarhğı ve ali 
meclisiniz bu gibi ahvalde 
aldığı isabetti kararları ha
tırlatmağı da bir vazife 
telakki ederim. 

Efendikr! 
İnsanların ilk devirlerin· 

de bile milli dahasile uarat
tığı parlak medeniyet eser· 
lerini cihan tarihinin sahi· 
f derine tevdi eden Büyük 
Türk milletinin tekamülüne 
mani olan karflerden kur
tarmakla her birimiz ayrı 

istedikleri irllca kadisesi, 
Cümhuriyetin k3hir darbe· 
leri altında temamen akim 
kalmııtır. 

Muhterem halkımızm 
medeniyete muhabbeti ve 
vatan merbutiyeU bu gibi 
mecnunane teıebbüslerin 

daima akim kalması için en 
kuvvetli zamandır.Milli''mef
kurenln fedakar bir hadimi 
olarak hayatını eıirgemlyen 
Kuhilayın ismini tebctl ile 
yadetmeği bir V( cibe adde
derim (alkışlar) . 

Muhterem arkadaşlar ! 
Ali meclisinizb aktettiği l,'I 

muahede ve itilafna meler 
harici münasebatımızın 'sa
mimi dosluklarla' kuvV'etlen· 
mesine, dürüst ve sulhperve· 
rA.ne siyasetimizin btr kat 
daha in'~itafına medar olacak 

•mahiyettedir . 
Memleket dahilinde uzun 

bir seyahat yaparak halka 
yakından ve doğ rudan 
doğruya temas ve mil-
letin arzu ve ihtiyaçlarını 

o yüksek nüfuzunazar ve 
kudretile müıahede eden 
Büyük Reiı icümhurumuz Ga · 

zi Mustafa Kt mal Hazretle· 

rinin tetkikleri neticesinde 

alınan ve ahnacak olan ka· 

rarların milletimizin saadet 

ve istilası için fevkalade fa

ideli o!acağı muhakkaktır. 

( alkıılar ). 
Milletin aziz rehberini 

amilletin mümessilleri buzu-

runda tazim ve merbutiyetle 

selamlar ve cümlenize en 

samimi :hüımet ve muhab

betlerimi arzederek içtimaa 
nihayet veririm" 

~~--~---·-·------~~ 
Bu nasıl iş? 
İkraz müesseseleri 
ı~ontro! edilmelidir 

son günlerde Faiz muka· 
bilinde para ve efya bonosu 

veren ikraz müesseselerinin 
hemen hemen hepsinden 
şikayet edildiği malumdur • 
Dünde bir kariimiz matbaa-

mıza kadar gelerek Beyoğ· 
lunda ikraz i§lerile iştigal 

eden "kırmızı horos,, mües
sesesinden tikiyette bulun-

muvtur • Bu ııkayete göre 

mezkur müessesenin faiz 
mukabilinde verditi bonola· 

rın ticarethaneler tarafından 
kabul edilmediği ve kl'bul 

edilmeyen bonoların paraya 
tahvili için mü esse 
se tarafından yeniden faiz 

talep ed!ldiği bildirilmuktedir. 
Halkı soyarcasına yapılan bu 
gibi işler hakkında müddei 

umumiliğin nazarı dikkatini 
celbedertz. Bir paradan iki 
defa faiz almak hiç bir yerde 
görülmüş itlerden değildir, 

Sıtma 
Kinin te\. zi olunuyor 
İstanbul ve mülhakatının 

sıtmalı mıntakalarında sıt
ma mücadelesi yapılması 

için hazırlıklar baılaınııtır. 
Bu cümleden olmak üzere 
sıhhiye müdüriyeti sıtmalı 

muutakalara tevzi edilmek 
üzere 10 sandık kinin hazır· 
lamı~tır. Diğer taraftan be· 
lediyelerde bataklıkları ku· 
rutmağa başlamıştır. Kinin· 

ler, mücad~le memurları 

tarafmdan s•tmalı hastalara 
tevzi edilecek ve sıtmanın 
rağa, sc•la sirayl t etmemesi
azemi gayret gösterilecektir. ...... 
Muahede 

tasdiki 
Paris, 26 .• ( A.A.) Hü

kumet, Türki e - Fransa 
tiçaret ve seyrisefain mua· 
hedenameıini tasdik edilmek 
üzere ayan meclisine tevdi 
etmiştir. 

27 Mart 

Yunan gazeteleri ne diyor? 
-· RJW• 8 ··-

Fransız- Yunan Ticaret muahe-
desinin feshi bir zaruret mi? 

Eslia gazete!;i Fransa hü· 
kCımeti tarafından ecnebi 
taraplara kartı mevzu güm· 
rük resimlerinin yakında 

yükseltileceğine dair olan 
tebligatını ileri sürerek mev
cut ticaret muahedesinin 
feshini bir zaruret addet· 
mektedir. 

Bu fesih Fransızların teb 
ligatına karıı bir mukabele
bilmisil addedilmemelidir. 
Zaten Fransız tebliğ i Yunan 
hükumetini dostane bir tarz· 
da müzakereye davet ede· 
rek muayyen bir mik tar ıa
ra bm bu münasebetle yeni 
zemaimden ist isnasını da 
tefhim ediyordu. Yunan hü
kumeti bu daveti kabul et· 
mit ve yeni müzakerat için 
murahhaslarını tayin etmiş · 

tir. 
Maamafih şurasını da tas· 

dik etmek icabcder ki Yu
nan hükumeti bir taraftan 
k('ndi kabahati olmadlğı 

halde bir senedenberi tek 
cepheli kalmış olan muahe
deye bağlı kalarak, bir ta

raftan da yeni müzakera~a 
ıptidar edemezdi. Yunauiı-
tan he r h angi bir itilafa 
vasıl olabilmek için bil' se· 
n eyi mütecaviz bir müd
dettenberi dostane bir tarz· 
da sarfı mesai etmi ş ve Fran· 
sa tarafından kendi şarap· 

larına gösterilecek tcshHata 
mukabil bazı tavizat teminini 

tetkika amade olduğunu bildir· 
mittir muahedenin feshi ze- 1 

mini teıoizl emi, ve her iki 
tarafı da dostane ve samimi 
müzakkerat neticesinde fay
dalı bir itilafa va . ıl olacak 
bir mevkie çıkarmıştır. 

Ayna mesele hakkmda 
neşriyatta bulunan kırali-

yet taraftarı ve muhalif 
Eleniki gazetesi hükume-
' in f~sih teşebbüsünü tasvip 
ederek bu muahedenin zaten 
Fransa tarafından ihlal edi
lmif olduğunu dermeyan 
etmektedir. Gene m Jhalif 
P roia aynı mealde neşriyat
bulunmaktadır. 

Yunan - Bulgar 
münasebab 

Cümhuriyetçi ve hükfi· 
met taraftarı Patris gazetesi 
Yunan· Bulgar münase· 
batı hakkında Sofya mat
buatında görülen mülayim 
neıriyatı ve ezümle Mir 
ve Prepoı-etz gazeteleri ta
rafmd an son günlerde iki 

memleket münasehatının 
dostane ve samimi bir iti· 
mada istinat edecek ıruretle 
düzelmesi lüzumundan halt· 
seden makalelerini memnu
niyetle k aydetmektedir. 

Patris diyor ki: " Bdgar 
matbuatının bu hareirntini 
çok takdir eeeriz, çünkü 
her iki memleketin menfa
a tine mm•afık olduğu gibi 
aradaki ihtilafları hal t~şeb-
büsünde bulunanları da n u'!

sr ilerinde teşci ederek iki 
tarafın menafii aliyesini 
temin edecek bir teşriki 
mesaiyi kolay1aıtıracak ma· 
mahiyettedir. 

-· ..... = 
Rüstemiye 

Vapur faciasının ra
poru bitti 

Bundan bir ay evvel 
Riistemiye vapurunda bir 
facia olmuştu. Bu facia ne· 
ticesinde kaptan tevkif, 
çarkçı Hidayet kamarot Ali 
efendiler ölmüşlerdi. 

Şüpheli görülen bu fa. 
ciaya s€bep o!ara deniz grapi 

diy~ bir lıastalık ve Zl.hir· 
Jenme hadisesi gösterilmi~J r. 
Diğer taraftan görülen lüzu • 
mu üzerine ölenlerin ahıa 1 arı 

morga kaldmlmııtı, Mcrğ 
heyeti icabeden muayene
yi yapmıştır. Bu husustaki 
rapor yarın adliyeye gönde
rilecektir. 

Dün geceki 

Münakalat konferansC 
Cenevre, 25 ( A.A) - · 

Yollarda ~ münakalat mese· 
lesini tetkik eden konferans 
ecnebi otomobillerıniu tabi 
tutulacakları vergi usulü hak· 
kındaki beynelmilel mukave
le projesini kabul etmiıti r. 
Bu projede vergiden istisna 
müddetini teshit eden ah· 
kimdan ileride istifade ede· 
cek olanl tr tasrih edilmekte 
ve otomobilde bir vergi cüı:· 
danı asılı bulunndurulmas• 
usulü ihdas oluEmaktadır. 
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Yangın ~ ~ ur·- o rn (,) G.l ~ ..... ~ <> eı::: o::: ı:="CQ) 

dün şehrimizde iki yan· >- d ~ ~ < ~ .E 'a t 
~ k' , o::: s , "'·>- - ~ .§ ~ gın va ası 0 1mu,tu1·. Bunla- O - t.ı. ·- ... ..J ~ ,,.. "'"'\ o::: .... ..... Q> ':f 
rdan biri ak cam üzeri ol- , "' ........ ..,,4 

- < - ırr v - ,,,.. ~ t.wo..J .::ı ~ 
rnuı ve §ehzade ba§ında bir @ <Z N z 1~ .S ~ 
kulübe yanmııtır. İkincisi ~ ~ :;:e j a:ı 
ise Alaca hamamda kezzap <t ~ < ~ · 
cı oğlu hanında olrnuf ve @)f?o ~ı;: < 1 
han kamHen yanmııtır. Her ~ <'-' 
iki yarığının söndürülmE sin· ~ f. 
de itfaiyenin gösterdiği @ ~~~~~ 
gayret takdire eayandır. .o 
Yanğınların sureti zuhuru :;@oa@oo@o0!9~o@ao@' :-
hakkında zabıtaca tahkikat Bugün ELHAMRA sille· 
yapılmaktadır anasında fevkalade bir 

Baytarhk kursları 
A:ıkara 26, (A.A.) - Ka· 

racabey harasmda açılmış 
olan memuriyeti bayt aı iye 

zeotekni Vı! sun,i telkin 
ktırs!arı 2 ay devam edecek
tir. Ayni zamanda sari hay· 
van hastalıklarına mahsus 
olarak Erzincan seronı 18.
lioratuvarında kısa devreli 
kurslar yapılmaktadır. 

muvaffakıyetle devadl 
etmekte oian 

MONTE-CARLO 
büyük operetini götiİ~ 
dinleyiniz. Müme ıstle•1• 

JEANETTE MAr voNA 
bugzn saat 10. 4s te tell· 
zilatlı matine Haşiye • ~~ 
sabah verilecek tenıilA (} 

1 
~atin~de CENNET YO~jt 
Fılminın müsnbakas1nad si 
mükafatların kat'i keti e 
icra edilecektir. , 
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Habratmı yazan: Naci /SMAIL 

B k. __ı dı· eJ11et bu gün de Behulu-erme ı ae , 5· • .b. k 
lüdana gelmez ve . aö!leditı.n gı. '. a-

Talebe 24 saat grev yaph 
Dahiliye nazınnın beyanatı 

mer mabedinin alı'lıe•ı bu dıvan. ıçınde 
mukaddes mabud~:;~ıarabını ıçmezse 

'Avusturya- Almanya 
Gümrük itilafı Fransa'da 

İngiltere'de Nasıl Karşılanıyor? 
Loodra, 25. • ( A.A.) · 

Röyter aJanılnın Parlı'ten 
aldıfı bir habere göre, M. 
Brinad ile M. Henderaon, 
Avusturya· Alman gümrfik 

ezcümle Avusturyanın mali 
vaziyetinin yükıeltilmealne 

miltealllk bulunan ve Cemi• 
yeti akvam meclisinin dela· 
JeUle aktolunan 1922 tarihli 

Madrit, 25 (A.A) - 1 
Darülf ünilnlulaı birliğine 
mensup talebe zabıtanın al
mıı hal ve vaziyeti protesto 
etmek makaadile 24 saatlik 
bir l'rev yapmafa karar 
vermiılerdir. 

1111, 6ç Polis hafif surette 
ve talebeden 2 kiti afır su
rette yaralanmıılardır. 

Bunlardan baıka, bir as· 
ker ile 4 kiti ağır ve 6 kiti 
de hafif ıurette yaralanmıt· 
lardır • 

Hüda vent bu ıecenin 
teref ine mukaddeı ateıe 
nezrolunacak maıumları ta· 
Yin etıfn! Cemıit vezırin 
•6zlerinden memnun olma· 
lnııtı. Çünkü, bir senedir 
BeblulüdaPa Turana gltmlttf· 
Kanıer aUheıini getirmeğe 
•hdetmlı, iki oğlunu mukad· 
deı ateıe nezreylemiıti. Fa· 
kat, keodiıinden hiç bir ha· 
ber ahnmamııtı. Bermeki, 
her ıiin (lmit verir, Cetntitl 
lo1aludı .• Artık Bermekinln 
liınitlerlde lçilemiyecek ta· 
'•p)ar 8 ibi bayatlamıtb· 

Cemtlt Behlulildina ıer· 
IÜ&e,tinln muvaffakl1etıiz· 
)JfJnden ıüphe etmeie baı· 
lanııt. "Bermiki,,nin bu met'· 
Gnı akıbeti kendiıinden sak· 
ladıfına hükmetmittf: 

- Bermeki ! dedi, efer 
bu,ande Behlulüdina gelmez 
ve aöyleelijin gibi kamer ma 
bedinin iliheıf bu divan 
ıçlnde mukaddes mabud 11· 

muzun prabını fçmezıe, 

mukaddeı atetl aöndClrme
mek Jpn ıenf, neıllnl ye neı 
linin nesltnf yakacafım. Ka
lünü boralar içinde dajıttı· 

racağım. Sana ne Hürmüz 
,efkat gösterecek ve ne de 
Ehrimenden muavenet gö· 
rebtleceksln • 

Cemıit handa bir zevku 
ıefa Umaaliydi. Onun bu ka 
dar ıenelik Hüdaventlik dev 
rinde ne muharebe olmuı, 
ile bir vezir batı keıilmlı ve 
ile de aizından bir tehdit 
aaza çıkmııtı. lran altın dev 
rini Yatıyordu. 

Meıhur lran ıerdan Hint 
.\Jcdenniz , Bahriahmer , 
"111r mQstemlekelerinden 
G ı&111, çiçek ve gOzel insan 
tabu111u topluyorlar, ıarap 
.. e IDudkl ibtatlannı lrana 
~lldertyorlar dı. Bir misli 
aı_llGz cihanda yapılmanuı 
'-' 11 baliı somakinden ma· 
)' ll) Perse polit ,ebrinfn yem· 
"eıu Şiraz odasını dofru 

1 Bunlar ve kendi mabetle
rindeki kihinlere bakirlere 
ıapemretlere l ıu ıırları öi· 
retmezlerdl. lranda öyleydi 
Hilrmilzün dört meıhur 
meliki vardı. Azrail, Ceb
rail, Mikail, İsrafil. 

Baı kahin Zerd~ıt bu 
melekler vasıtaslle kayıp 
hazinesini ofreniyor, lran 
milletine haber veriyordu. 
Artık bat kihlnin sözOne 
kim inanmazdı. Cemılt bile 
bat ~&hinin önünde baıını 
eierdf. 

Bermekl Hüdavendln bu 
korkunç hiddeti kartmnda 
durakladı. Yalnız kendiıi 
deiil, bütün nesli m-ıhvola. 
caktı. Filhakika bu defa ya · 
lan söylemiyor, bat kihlnin 
kayıptan ald•fı bir habere 
inanarak CPmtldi tatmin 

ediyordu: 
- Ya Hüdavent, dedi. 

Ben bir meliki lran ateıge· 
deleri klhlnlerlnln relıl ılze 
s6ylerki BeblulOdana mukad 
deı ateıten geçirllmtı Şir'in 
ayaklar1 altma yatmlmıı 
bfr kahramandır. Hintknı 
da}ları, Hayber geçitleri böy
le bir kahramanın reninden 
ne yıkılırdı bir Turan aliheıl 
mi buna karıı duracak? Bir 
zaloğlu Rüıtem,,ml lranın 
alihi kahramanının 6ntlne 
geçecek? 

-Ya HOdaTent. 
Cemılt est diler nlıt 

dua11nı niçin her gGn yapı
yoruz? Efer Peblul, Turan 
aliheılnl getlrmezae, duamız 
yeryilzlnden kalkacak, Alla• 
hımız dua11z kalacak. 

Biz, ne yilzbln anrlık mu
mukaddes ateıf ıöndilrmek 
için bu ma"ama pçUk ne 
bu talihin kurbanı olmak 

isteriz! 
(Devamı Yat') 

Pire' de 
Serbes mıntaka Ma
yısta faaliyete baş 

lıyor h ~11•n bu meıbur Cemıit 
'il-.. Of( lllda on bin saray iç 
~1 • 111 bafcıhk yapar, haf
~-:rca. g6lsuyu içinde yı-
'ıe nııı ayaklarfle (lzilmlerf 
~'- tler, lranı ru içmekten 
,,~an Cemıit sarabını 

litlardı. 

Te,klli ; ki sene evvel 
takarrür eden Pire serbes 
mmbkası önimüzdeki ma· 
yııtan itibaren faaliyete 
batbyacakbr. Yeni teıkillt 
eıuen çok mGhim olan Pire 
Ucaı-etl bahrlyeslnl teksif 
ederek y unanf ıtanın tica· 
reU noktal nazarmdan tilc-

itilafı meselesi hakkında 

bir anla§ma hasıl etmf o!er 
ve İngiltere hükumeti he· 
men harekete geçmeie ka
rar vermiıtir. lngiltere'nin 
Berlin ıefirl ve Viyana ort' 
elçiıi bu hususta siyaıl te
ıebbüsatta bulunmak için 
talimat almıtlardır. Bu me · 
aelenin Akvam cemiyetmin 
tetkikine havalesi lizımgel
difi Almanya ve Avuıtur-
ya hükumetlerine iı'ar edil
miıtir. 

Fransa'da 
Alman - Avusturya 

itilafı 

protokolun ahklmını muha
faza husuıunun akvam ce
miyetine aidiyeti mahfuz 
bulundufunu hatırlatmıt ve 
demfıtfrki : 

" lıte bundan dolayı bu 
proje bir neticeye bağlan· 

madan evel cemiyeti akvam 
meclisinin bir ıöz söylemefe 
lüzum görmemesi mümkün 
def ildlr • ,, 

Pariı 25 (A.A)- Meb'u· 
ıan meclisi hariciye encüme· 
nl relıi M. Boncor'un M. Brl· 
and ile bu sabah yaptığı mü· 
lakat hakkında verdiii iza
hatı dinleıniştir. Encünen 
aızaıı F ranıız hilkümetinio 

Pariı, 25 (A.A)- M. Bri- bu meıelede aldıiı metin 
and meb'uıan ve ayan ha- vaziyeti müttefikan tasvip 
riciye endimenlerinin reisle- etmittir.Azadan birçoiu ha· 
rini nezdlne kabul etmiflir. riciye biltçesinin Ayan meli· 
M. Briand Avusturya -AJ. sinde müzakeresi esnasında 
man g(imrük itilafı projesi- M. Briand'ın Avusturya· Al· 
nin ortaya çıkardığı vaziyet man gilmrilk itilafı projesi 
hakkında reislere sarih ma- hakkında beyanatta bulun· 
lümat vermiıtir. M • Briand masanı temenni etmittir. 

* ..... 

Tıp fak6lteıl talebesi 
nilmayiıler yapmıtlar, ar· 
bedeler açılmasına sebep 
olmuılar, ıonra fakülte bi
nasını önünde barikatlar 
yaparak polfıle ıiddetli bir 
eteı taatiıine baılamılardır. 
Talebeden Gç ve polislerden 
bir kiti 6lmfltti1r. Bir yüz. 
buıı afır surette yaralan· 
mııtır. 

Müsademe blyilk bir 
ıiddetle devam etmektedir. 

Madrıt, 25 (A.A) - Da· 
hlliye, Hariciye ve Maarif 
nazırlarile Emniyeti umumi· 
ye müdüril, Baıvekfl, Ami· 
ral Anzarın riyasetine top-
lanmıılardır • Bu lçtfnıada 
bugün vuku bulan arbedeler 
dolaylıile alınması muvafık 
olacak tedbirler düıünGl
müı tür . Derslerın ileride 
ilin edilecek tarihe kadar 
tatil edilmeıi muhtemeldir . 
Tıp fakültesinde çıkan arbe-
deler neticesinde bir Polia 
ölmüı, bir Jandarma Yüzba-

Madrit, 25. - (A.A.) • 
Dahiliye nazırının beyana· 
tına göre, dilnkü nümayif
ler merkezdeki darüf ünun 
ile baytarlık ve eczacılık 
fakilltelerfnde vukubulmuı· 
tur. Fakat muallimlerin na· 
ıihatlan üzerine ıükı'.in ve 
huzur iade olunmuıtur. Tıp 
f akülteai kapalı bulunmak· 
ta oldufundan talebe bura
ya gizli bir kopıdan girerek 
dama çıkmıılar ve oradan 
pollsJerl lata tulmuılardır. 
Bundan sonra talebe dııa. 
rıya çıkarak bir 'fer bul
muılar ve polislerin etrafı· 
nı sarmıılardır. 

Bunun üzerine 1101lıler 
ıillhlarına davranmak mec· 
buriyetinde kalmıılard1r. Sa
at 14,45 te fakültede sükun 
iade edilmiıtir. Poliı1ler bina· 
nın içerlaine ,trmemiılerdir. 
Fakiilte relıı talebenin ba
tına ıeçerek binadan dııa· 
riya çıkmıttır. Nüfuıca za. 
yiat 2 kitinin ölmesinden ve 
7 kitinin de ağır ıurette ya· 
rala.nmaaından ibarettir. 

Yunan meb'uslar meclisinde * * * 
Yol inşaatında yapılan israflar 

§iddetle tenkit olunuyor 

Yunanistan . 
işsizler için bütçeden 

para ayuıyor 
Muhalif Prola gazeteli 

Mecllıi mebusanda yol fnp• 
ali dolay.siyle yapılan tara· 
f at hakkında bfr mebuıun 
lıtizahını menuu bahsederek 
BatYekllln AUna'cla baka. 
metle aktolunacak muahe
deleri tahsil için her tarafa 
arzıhtzmet eden bir sOm• 
renin mevcudiyetini tasdike 
mecbur kaldıiını yazmak· 
tac' ır. Gazete makalealne 
devam ederek cli1or ki : 

• Yol lnıaab mOzakere
lerf emannda bu profeayo
neller hlzmetlerlnl mtlmknn 
oldufu kadar pahalı satmak 
çareainl bulmuılardır. M. 
Venfzelos inpatı olan mü
taahhidln bu tanda tavas
autfa bulunan zevata 67 mil
JOn drahmi vermek taahhG
dilne ılrlttifinl itiraf etmit· 
tir. M. Venlzelos bu mes' e
leyl mevzuu bahsederek 
h6k6metin bir kanun teklifi 
ıuretiJle mOtaahhitler tara· 
fından eıhası aaliseye yapı· 

lan hiametlerle '' yrf mOte
nuip bfr komiıyon teklif 
eden her mukaTeleyl keen
lemyekiln addetUrmek lste
dlfliini töylemittlr • 

fakat M. Venlzeloı ne· 

rakbrcb. Bu adamlar lıter 

V r.nizeliat olıun ister muha
lif iıter memur, •••eteal doıt 
ve nazar akrabaıı olsun her 
halde bunları teıbir etmek 
ve •ayrl ahlaki olan bu ha· 
reketleriDI kanunun taraba· 
Un den lıtlf ade ederef, lec· 
zlye eylemek lizım gelmez 
miydi?" 

Aynı mesele hakkkında 
hilkQmet taraftarı olan Pat
ris gazetesi dl)•or ki: • Şa· 
yanı ıilkrandır ki ne hGk6· 
met, ne de Mecllt bu ,ıbi 

kirli meselelerin tamamen 
11yd11ılanmaaından çekinmez
ler. M. Venfzeloıun beya· 
nalı bu gibi ıuf istimal· 
lerin badema Yunanlıtan· 
da tekerrilr edemi yecflne 
dair millete teminat ver
mfıUr. Muhtemeldb ki bazı 
hatala• olmuıtur, fakat hn
küınet bunlan itiraf etmek
le beraber milcrimleri blll
merhanıet tecziyeye de te
ıebbüı etmııur. 

İkt11at Nuan yakında 
amele vaziyetinin ıılahmı 
temin edecek ıurette bir 
kaç kunun llyibaıını mecli· 
se tevdi edeceflni mesai 
konfederaıyonuna bildlrmiı· 
Ur. Bunların arasında mesai 
piyasaıının tanzimi, ibraç
edllen amelenin müdaf aal 
hukuku ve muhaceret bak· 
landa olanlar ,ayanı zikir
dir. Bundan batka tısizler 
için biltçede tahsisat ayrı· 
lacaktır. içtimai siaortalar 
hakkında miltaleatta bulu
nRn lkbıat Nazın iıtaUıtfk 
dairesinin amele kuyudatı
nı ikmal etmek üzere oldu
iunu ve bunu m6teaakip 
hük6metfn bu mesele hak
kında da bir kanun llylha11 
tevdi edecefıni ı6ylemlttir. 

içki kaçakçılığı aley
hindeki muahedelerin 

yeniden tetkiki 
Vaılgton, 26 (A.A)- Alt 

oldufu dairelerce henQz bu 
bapta ciddi tedbirler ittihaz 
edilmemiıse de allkadar 
büyilk deyJetlerle miln'aklt 
içki kaçakçdıtı al~yhlndeki 
muahedelerin yeniden ve 
J'akın bir samanda tetkiki 
taaavvur edilmektedir • 

Amerika hnh6metinin 

Fransa' da 
Harbiye ve hava 

bütçeleri 
Parla, 25 (A.A) - Ayan 

meclill harbiye ve ha Ya it· 
lerl bOtçelerini kabul etmi§· 
tir. 

Meb'uaan mecllıl maliye 
eac6meni Fradaa ile cenubi 
Amerika arasında tesis mu
taea vveı hava hatuna de
vam edllmeıine f dair olan 
ve lyan meclisince kabul 
edilen metni reddetmi§tlr. 
Bundan sonra encilmen, ev
Telce meb'uıan meclisi ta
raf.odan kabul edllmit olan 
metnin yeniden müzakeresi 
hakkında M. Renaudel'Jn 
ileri silrd6fil teklifi- kabul 
etmek istememfıtir. Bunun 
iurfne M, Rena udel, maz· 
bata mubarrlrlifinden istifa 
etmiıtfr. 

Komünistler 
Yeni bir nümayiş 

yapblar 

-., 
4 

etkeı, Cemıite tapardı 
>tf d 11111 t, hıaanlann en za • 
"-raıa;111•rlıtrını keıfeden, in· 
~ .. liG 11 bnı kı yolunu bulan 
lıı, .. a. :•~ent idi. Yalnız. lra· 
~, ~ enzenııyen bu adam 
~' hlllııt neslinden gibiydi. 
' •ki z ~ ~lhl'oı İ erdeıt namı 
lf ıaı,lt ' ra.nın bat klhin· 

Ce '111•rıı lıfal ediyordu, 
~ ttılllııt lfGdaventti. Her 

~llldıUtadı. Zerdeıt, baı 
1' •)İe~er ıaza, kalpleril 

carlara, malların gümrük· 
ten çıkardma11, Jılenmesi 
ve antrepolara vazolunman 
busuıunda pek bnyilk hiz· 
metler tf a edecektir. Cem,. 
an 26 bin metre murabbaı 
mesahaıında olan bet bily6k 

h iD'aatı bltmlttir. 
angarın 

Şimdiki halde yeni antrepo-

1 1 1 bazı sınai tesisat ar nıaı, 

ricuda getirllmeıf ve serbes: 
mıntakanın en mükemme 
ve en m6terakki vesaitle 

den bu ıf ıaatı itmam etme
di niçin M. Zavitsianos pa· 
.,a:nastaıio tarafından rtekllf 
edilen tahkikat komiıyonu
nun teıekkOlilnil aldm br 

itte, Venlzeloz muhalifi 
efendiler, ılzln gQnde iki 
defa metettfilniz mazi ile 
hal ara11nda bu fark Tar
dır ve timdiki hilkümet bazı 
kumaz adamların harekl· 
tma bir nihayet vermefe 
ft kendi ıeref ve hl\yılyeti• 
nl tamamiyle muhafaza et
mefe her vakit muktedir 
dır.,. 

Nakliyat fiyatları ilzerinde 
yapılacak bilyGk tasarruf
tan sarfı nazar bu e,ya Pt· 
rede ıerek antrepo ve ,erek 
Jtçillk busualarında dijer 
A-vrupa llmanlanadaa hiç 

kara ıulan hududunun 12 
mil olarak tesbftl ve takip 
hattın•n vlzıh ve ıarlb bir 
ıurettr. tarifi teklifinde bu
lunulacafl söylenmektedir. 

Roma buğday konfe
Henderson - Zaleski 

Paris, 25 (A.A.) - Ge
nç komünis!er teıkilltı aza
sı mensup bulunduklan teı
kilitın 50 inci ydd6nümil 
münaaebetile bu.On bir iç
tima Yapmıılar ve bu içtima 
bittikten ıonra milstemleklt 
nezareti 6nilnde bir nüma· 
yf ı icrasına t~ıebbos etmlı· 
)erdir. NGmayiıçiler burada 
bfr kaç cam k1rmaılar ve 
poliı efradı vaka mahal
line ıelmeden evvel savu
ıup ıitmiılerdJr. 

Jngiliz-Fransız harici-

'-. GJJerı' halkın manevi 
1ll 

111 
ili halleder ve 

"ela. eıhu.. timini idare o el, b zamanlar, bat 
~ta le~ hakimdi. ilim, 

lıa ' alihler tarafın· 
t '\'._rı::;:~ra 6ireUlirdi. 
Q~ bt,. arda her unıfın 

lltbeu vardı. 

teçhizi huPualan tetkik olun• 
maktadır. 

Dlfer taraftan Akdeniz 
llınanlan aranncla en birinci 
mevkilerden birini tgal eden 
Pire Umaallllll bu .. beı 
mıntaka .. ,. .... ,1ncle ye as 
zamanda bdhaua pirinç, 

kahve, ,ek.;i. tllh ılbl aksa· 
yı ıarktan ve yahut Ameri· 
kadan ıelen ve ıark mem

leketlerine ait oldufu halde 
tisndiye kadar garbi Anupa 
lfınanlannda tranaitlerl ya· 
pılan eıya için blytlk bir 
tranllt merkezi olacalı tah
min oa-acaldlr • Filhakika 

biriyle kabllı klyaı olmıya• 
cak derecede ehYen b;r 
tarifeden istifade edecekler
dir. 

mülikah 
Parla, 25 (A.A) - lnstl

tere hariciye naun M. Hrn-
deraon bu ubiJa ı..ıuz se
farethanelinde Leh hariclJe 
nazın M Zaleıki ile yanm 
1aat kadar 16rl11mil1Ulı. 

ye nazırlarını 1 mülakatı 
Parlı, 25 (A.A.) - M. 

Briand ile M. Henderson 
Avusturya-Alman itilafı hak· 
kında don baıladıklan mn
k&loameye bugünde devam 
etmfılerdir. Matbuata hiç 
bir teblii Yerilmemiılir. 
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. Kumar ı ..--~Nazaı?_ Dikk'!.te~ 
Polıs kahveleri arıyor llr 

Mektepli talebeleriden bir Gerek lstanbul ve gerek taşrada gazete-
kısmmın bazı kahvelerde leri bulamadığınız takdird~ 
kumar oynadığından Maarif 
Em.nliğin~ tikayet ecilmiıtir. 
Maarif Eminliği bu tilca-
yetleri dünden itibaren Po· 
lise bildirilmiıtir. 

Polis şi•pheli gördüğü 
kahveleri kontrol a.tına 
alıoııdır. Bunl. rdan bir kıs
mı hakkında Polisçe zabıt 

varakası tanzim edılmittir. 

Saati çalınmış 
Kasımpaşada oturan Sa· 

kin efendi dün Beyoğluoda 
Asmalı mesc:tten geçerken 
sabtkah Hasan Basri tara• 
fından saati çalınmıştır • Po· 
lis hırsızı yakalamıştır . 

T/Y A TRO SlNENIA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Harikalar filmi 

Bağdat Hırsızı 
Mümessili 

DUGLAS FAIRBANKS 
Nazari dikkate: Bağdat 

Hırsızı Çarıamba günü nıa
tinesine kadar devam ede-
cektir. 

Şehzadebaşı Millet 
tiyatrosu 

Bu akıam ve Cuma günü ve 
akıamı zeng:n gala 
Şevki B. temsil eri 

Ankara dram heyetini· itti· 
rakile. Komedi. Dram 

· Varyete Dans 
Ayrıca büyük Boks 

maç arı Fransız boksöru 
Firanki Marten 

maçları idare edecektir 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

VegAna müracaat mahalli 

:Boğaz: 
Umum bayilik merkezi 

Ankara caddesi Orhan B. han, 

e SELÇUK 

Acele Satılık 
Lokanta-ve Birahane 

Karaköyün en it'ek yerinde ve ucuz fıatla 

satılıktır. İdare hanemizde z :ya Beye müracaat. 

ı-

1 Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

İstanbul şubesinin müceddeden küıat oluna'l 
dairesinde bodrum katına mükemmel v ~ 
müzeyyen k.u~lar vazolunmuıtur. F irltlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

<: &&.tol) J 1 H 1 & 

~ 

~ " Ankarada 

lom T A~HAN PALAS 
~ KALORiFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

ff[SJOHAN KARPİ~ 
~Fiyatlarda mühim tenzilat 

1 

>I • C dalorınızı telgrafla angaje ediniz. 

~~~~~~~=--~==~ 
~o@ıı~@eo@o~@eo@o~~aı@eo@o90-@eo~>~·<t 

t Koşunuz! 0 

~ ICoşunuz! 
~ 
~0• ICoşunuz! 
.@ İzmir terzihanesi Peıin ve veresiye muamelaatla o 

~ ve çok ucuz Hatlarla her nevi kostümier, pardüsüler, 
Frak ve Simokin, caket 

~ o 
@ 

~ 
~ 

G> 

ve 

Hanımlar icin: 
~ 

En son müdellere mu\ afık tayyör, ve mantolar 
imal eder. 

O @ Adres: çüncü keşide llNisa11 !' 
1931 dedir. @) Babıali caddesinde izmir terzihanesi sahibi tüccar 

• @ terzi ve biçki mütelıassısı: MUSTAFA SALiH @ 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk 

la~ın dahili (iç) bastaiık 
lannı cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan 

yolunda ll8 numaralı hu
susi kabinesinde tedavi ffl 
eder. . il 

fstıınbul: li 
1 Doktor 

5 

mrf<i>I 

e@.'®)oo@)o~~@ee<®"@)oo@o~tı~~·e(@)ee(@)o~ 
~~U•*lllil•DWmJi ..... liiillllimıiimillllillllıi .. illlllill .. llllllİilllİiil 

Bahrisefit Felemenk 
am:mır· .. =, Sw Bankası 

İST AN BUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun serP1ayesl: ~.000,000 FL. 
Tedl)e edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemeci Han,, Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelat· 1 .. 

Emniyetkasalanicar. · 
Agop Essayanp 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

·-----------l---------------------------

1 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,00D 
lngiliz lirası 

İST AN BUL ACENT ALIÔl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÖLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

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

şehirlerıne ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamela 
ıcrası, akçe bey' i ve şer ası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

• A • 

SELANIK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'daki şubeleri: 

Galata, istanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunanistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala ... ................. . 
İstanbul 2 inci icra me· 

mur!uğundan : 
Bir borçdan dolayı mah· 

cuz ve açık artırma suretile 
paraya çevrilmesi mukarrer 
eıyayı b t!ytiye 4 Nisan 931 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 12 • 13 de Şiılide 
Hanım efendi sokağında 
97 N. lı Apartıman önünde 
satılacağından talip olanla· 
rın müracaatları ilan olu· 
nur. 

İstanbul beıtncl icra 
memurluğundan 

Bir borcun temini için 
kanape oda ve ıof ra takım· 
ları G. L Nagel markalı pi· 
yano avize kürdes secadeler 
komidonlar tablolar, ve sa· 
ire kıymettar eıya 1·4 - 931 • 
tarihine müsadif Çarıamba 
günü saat 13 ila 15 te açık 
artırma ile qtılacağından 

isteyenlerin Beyoilunda Te· 
pebaıında Pedrolli ape rtı· 
manında 2 inci katta h:ızır 
bulunacak memuruna ve 
dosya N. sı 5806 dosya · N. 
siyle müracaatları ilan olu· 
nur. 

SÜREYYA 
PAŞA 

Mensucat fabrikası 
Balat 

Dokumacı anyar. 

Doktor -
H 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zübrevlye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· 
cami kal'fl ıırasmda 133 
No. öi leden 10nra m6ra· 
caat. 

Telefon: 3586 

. . t ; 
L!!I 

Satılık ve Kiralık 
~ızıltoprak Bağdat caddesinde Kazımpaşa köıkü na. 

mile maruf olan maamü,tamilat kö;k kiralık ve satılık· 

tır. Gezrnek içi:ı her gii 1 m ~ı'.<ur kö,'<e m lracıat. tafsi· 
lat almak üıere Galatada Uğ:.ır hanında 2 numarada Nu ·i 
Beye müracaat. Telefon Beyoğ'u: 4515. 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Baudrun) Sokak No. 9 

Şabeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden = Bilcümle Banka Muamelatı == 

Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 
sandığı-M kCıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve t:ıhvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsilı-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtıa üzerin~ avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadt - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

Türkiyenin en meşhur ve m.:!rgııp 
rakısıdır 

1 
Ooktı 

Fevzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi 

hastalıklar mütebaa 
Cumadan maada her 

aaat 10 dan 6 ya kadar h ta 
kabul edilir. 

Adrea Ankara Caddeai N. 43 
Telefon ıstanbul 3899 -Çocuk hastanl•Si ku lak, bo,.az, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o,. ıu Mektep sokak ı 

Telefon B. O. 2496 

- o ,.--
Çocuk hastalıkları müteha88ısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 -Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar iki lia 
Miras meseleleri Bir • 
Şerhli borçlar kanunu » ı> 

(lt<SAL) kitaphıneıinde 
ERA OOKT 1{ 

HALiL SEZAi 
BASUR MEMELERi ELEKTRİKLE 
ve cerahl hastalıkları mutehassısı 
Divanyolu Dr. Eminpaşa sokak 

No. 20 

_____ ::,...-' 
Dr. A. KUTiEI~ 
Cilt, f renği, Bclsoğukluğu ve ade1

" 

k ti dar muayene, elek ti rı '.: ted,ı vi 1ıa11~ 
Karaköy Börekçi fırını s~ 

~ 

TAK\rt]_ 

Mart-
27 

Cuma 

1931 . .. -
Sabah 5,54 1 Akt•111 ı9•tj 
Ôfle 12,20 Yatsı I~ 
ikindi 15,50 lıns•; .~ 

- - 011',,.... 
Mea'Üı mOdDr ve 111Jll 

Barlaan.ttiA 111 


