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Sahife 2 
ez 

~nm~ 
Selanikte 

zelzele 
Selanik 7 (A.A.) - Sela· 

nik mmtakasının her tara· 
fında bilhassa Dramada 12 
saniye süren şiddetli bir 
zelzele olmuı, ahali arasın 

da büyük bir korku ve te· 
laş uyandumıştır. Bir çok 
kimseler yeni bir zelzele o!· 
masından korkarak evlerine 
dönmek istememekte ve açık· 
ta beklemektedir. Nüfusca 
zayiat olup olmadığı henüz 
malum değildir. 

Bir sefir 
Sovyetlere iltica etti 

Moskova. 6 - (A.A.) 
Tas ajansı bildiriyor: Çokos· 
lovakya sefareti müştefarı 

M. Stilipp, 5 Mart tarihin· 
de MoskovaSevyar idaresi· 
ne müracaat etmiş ve gen· 
disinden işlemediği siyasi 
cürümlerden dolayı şüphe 
edilerek hükumeti tarafın· 
dan geri çağırıldığmı ve 
haksız yere tecziye eeilmesi 
ihtimali olduğunu söylemi§ 
ve Sovyet Rusyada kalmak 
arzusunu izhar etmiştir. 

Bir deniz kazası .. 
Şanghay, 7 (A.A) - 2000 

tonilatoluk Hain Cihang va· 
puru dün akşam fırtınalı bir 
havada Hanghov koyunda 
Saddle İslands'da karaya düı
müş ve parçalanmıştır, Tay· 
fasından bir kaç kiti başka 
vapura ahnmııtıJ, Fakat di· 
gerleri bu civardaki adacik
la ra sığınmıılardır, 

Bir kasırga 
Şanghay, 7 (A.A) - Ga

zeteler , Maurice adasında 

viddetli bir kaıarga olduğu
nu, halkın Çarıam ha günün· 
denberi ekmeksiz ve sütsüz 
kaldığinı yazmaktadır. Su 
ve elektrik tevziatında bü· 
tün intizamsızlıklar olmak· 
tadır. Yollar, su altinda kal· 
mıf, münakalat inkitaa uğ· 
ramııtır. 

Deniz itilafı ve Sovyet 
matbuah 

Moskova, 7 ( A.A. ) -
lzvestia gazetesi, yeni deniz 
ltilifmı Fransız emperya
lizmi için yeni bir muvaffa. 
kiyet addederek diyor ki : 
"Fransa Vere say sistemini 
ikmal ediyor. Fakat bu sis· 
tem içinde mütemadi buhar 
ıaklanan bir kazandır. Vi-
daları sıkııtırdıkça infilak 
anı yaklaşır." 

lran güzel sanatlar 
sergisi 

Londra 7 (A.A.) - Lon· 
drada açılmıı ve bugün ka· 
panacak olan İran güzel 
sanatlar sergisini şimd 'ye 
kadar 250.000 den fo z · a 
kimse ziyaret etmiştir. 

Mahalli rasathane Çar· 
ıamba sabah kasırganın 

yaklaımakta o!duğunu ha· 
her verdiğinden ahali der· 
hal evlerini Bırakıp çıkmış· 
lardır. Bundan dolayı nu· 
f usca zayiat nisbeten ez 
olmuıtur. Rüzgar saatte 180 
mil süratle esmi~lir. 

Kocaman dalgalar güm· 
rük rıhtımında bulunan eş· 
yayi ahp götürmüş ve va· 
purları şehrin başlıca mey· 
danına doğru sürükleyip 
atmııtır. Bütün adanın ce-

~ 

ker mahsülü mahvolmuıtur. 

1 M. Brinad'ın 
mülakatları 

Paris 7 (A.A.) - M. Bri· 
nad, bu yakınlarda aktedi· 
len Fransız-İtalyan deniz iti· 
lafı hakkında İngilterenin 
Paris sefiri M. TyreH ve 
Fransanın Londra sefiri M. 
~e Fleuriau ile görüşmüştür. 

lngiliz bütçesin-
de açık 

Londra, 7 (A.A.) - Mali 
senenin nihayet bulacağı 31 
martta yapılacak bilanço· 
nun bütçede mevcut açığın 
evvelce lmrkulduğundan da· 
ha az bir msktarda olduğu· 
uu güstcreceği zannedilmek
tedir. Çünkü geçen şubat 

İngiliz hazinesi için beı eket· 
li bir ay olmuştur. 

Bir yangın 
Lonclra, 7 (A.A) - Tay· 

mise nehri boyunca uzanan 
rıhtımda Londra kulesi ci· 
varında bu sabah bir yangın 
çıkmııtır. Kaoçuk ve Çay 
antreposu olarak kullanılan 
7 katlı bir bina tamamile 
yanmıştır. 

Fransız ayan 
meclisinde 

Pari··, 7 (A.A.) - Ayan 
meclisi, milli cihazlanma 
için ilk taksit olarak 670 
milyonluk tahsisat itası 
hakkındaki kanun layihasi· 
le Hindiçini bankasının im· 
tiyazını 25 sene müddetle 
yenilenmesi hakk.ndaki ka
nun layihasını kabul etmiş· 
tir. 

M. Snovden hasta 
Londra 7 (A.A.) :__ Bir· 

kaç günden beri gripten ra· 
hatsız bulunan M. Snowden· 
in hususi doktorile iştişare 

etmek üzere idrar yolu 
hastalıkları mütehassısların· 
dan bir doktor çağırılrnıştır. 
M. Snovden'in sıhhi va:-.:.i· 
yetinin dün akşam daha az 
iyi olduğu söylenmekte idi, 

Bir şirketin ticareti 
terki 

Brüksel 6 ( A.A:) - Pe· 
uple gazetesinin Anvers<len 
istihbarma nazaran der:. ve 
kösele ticarelile iştigal eden 
bir şirket bütün ticaretini 
tatil etmiştir. Zimnıeti 50 
milyona balığ buiunmakta· 
d r. Bu iflas yüzünden bir 
çok Anvers t ıcirleri mil) on· 
lar kaybetmektedir. 

Muamele vergi~ 
Ankara, 7 (Telefon) -

iktisat encümeni muamele 
vergisi layihası ha kkındtı ki 
kararını vermiştir, Encümen 
değirmencilerin de muamele 
vergisinden istisnasını tasvip 
etmiştir. 

Encümen bilhassa teker
rür meselesinin mal sahibine 
ağır gelmenıesine itina ve 
dikkat etmiştir. Muhtelif ka· 
nunlarla vergiden ıstisna 

edilerek melmekete ithal 
edilan aleti zirniye ve saire 
gibi muamelattan yapılan· 
)ardan ş imdiye kadar vergi 
almıyordu. Encümen bu hu
susu dn nazarı dikkata alarak 
bu suı etle h atiçten bilaı esim 
gelen alatın memleket dahi· 
bilinde yapılan mümasille· 
rinin de ver .., iden istisnasını 
kabul elmittir. 

YARIN 8 Mar~ 
-----

• 
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Yunanlı talebe
ler Nisanda şeh

rimize geliyorlar 
Darülfünunlularımız bun· 

dan bir müddet evvel Ati· 
naya bir ziyaret yapmışlar· 
dır. Yunan Darülfünunluları 
hem hu ziyarete mukabele 
olmak, hem de iki memleket 
talebesi arasındaki samimi· 
yeli teyit maksadile mem· 
leketimize geleceklerdir. 

KlotFarer 
Memleketine hareket 

etti 
Fransız muharriri M. 

Klot Faı·er bugün şehrimiz· 
den hareket etmiştir. 

Feci bir hadise 
Bir adamın karısını 
koynundan almışlar 

Rize 5 [Hususi! - R ize· 
nin Karadere nahiyesinde 
feci bir vak'a olmuştur: İki 
sene evvel köy ahalisinden 
Kamil, henüz 18 yasında 
o!duğu hala evlenmiştir. 

Kamil zevcesini çok sev· 
di~i için hiç yanından ayır· 
mazmış. Geçen gece evinde 
zevcesile hirliktE' yatarken 
bir kaç kiti evi basmış ve 
kendilerini silahla tehdit 
ederek kadını kocasının koy· 
uundan alıp kaçırmı~la,·dır. 

Kamil bu hususta hüku· 
mele tikayette bulunduğu 
gibi kendisi de failleri arR· 
mağa haşiamıftır. Bu araş· 
tırma esnasında failierden 
ikisinin babalarının hadise· 
haberdar olduklarını öğren· 
miş bunuu üzerine dün bu 
iki kişiye çarııda tesadüf 
edince tabancasuıı çekerek 
ikisinide ö!dürmü§tür. 

Kat l bundan sonra hın· 
cını almış bir va.z'iyet!e (oh) 
diye sevinerek soğuk kan· 
!ılıkla polise teslim olmu~ 
ve yaptığını ıarahaten iti· 
raf etmiştir. 

Ham petrollar 
Bir imalathane açılıyor 

Şehrimizde ham peirolu 
tasfiye için bir ımalathane 
açılmasına teşebbüs edil· 

mi~tir. Bu imalathane, ser· 
mayedarları türklerden mü· 
rekkep olan btr şirket mari· 
fetile idare edilecektir. 

Şirket Romanya' dan 
ham petrol getirecek bun· 
ları imalathanede tasfiye 
edecektir. Romanya'da ham 
petrolun kilosu bizim pa· 
rayla 29 paradır. 

Almanya, Fransa gibi 
ekser memleketler hariçten 
ham petrol alıp memleket 
dahilinde tasfiye ederler. 
Bu suretle hem memlekette 
sanayi hareketi olur, i~çi 

kitleleri iş bulur, hem <le 
harice daha az para gider. 

Şehrimizde açılacak olan 
tasfiye imalathaneleri bu 
maksatları lemin edebile· 
ceklir. Tasfiye imalathane· 
lerinde ham petroldan ben .. 
zin, petrol, mazot, makine 
yağı, vazelin gibi maddeler 
çıkarılacaktır, 

Borsa~a: 
Borsa işleri 

Dün borsada İr.giliz 1030 
20 Fransız frangı 168 dolar 
212,25 altın 921 düyunu 
muvnhide 96 kuruştan sa· 
tılmııtır. 

• 
1 KUŞ ABERLERI l:.==sA 

Silah kaçakcılığı Telefonlar oto- ~:n~.:~.b::ı!~"' 
Ne zan1andanberi ya- matik olacak hayli tlerlemiı bir ıat 

. pılıyormuş lümsiyerek dediki: 
Telefon ıııirkctinin ııehir y d 

iki ay kadar avvel güm· ~ ~ eni meclisin yüz e 
telefonlarını otomatik bir d 

rüklerde vaki olan silah ka· kını gençler teşkil e 
çakcılığı mes' el esi mahke· hale getirmek istediği ma· mi§... Yavaş, ya vaf ıls' 
meye dü§müştü muhakeme lumdur. Şirket bu husustaki yol göründü galiba? CI 
salahiyeti olmadığından tah· faaliyetine devam etmekte· vermedim, çünkü bu '/J 

k ·ı t . . . dir. Ancak telefonların oto· terem zatın alay etti"i 
ı ca m ıcrası ıçın işi güm· • 

rük idaresine havale etmiş· matik hale ifrağı birçok zının açılı;,mcian anlaıı 
ti. Gümrük idaresi yeni tah· memurların vazifelel'ine ni du. Mamafih bu muh• 

k 
hayet verilmesini intaç ede· yeni ve genç meb'us 

zetlerinin gözümün ön .. 

geçmelerine vesile oldd• 

ikatm neticesini Adliyeye cektir. 
güodermiştir. Sekiz 1 sandık İ 
derununda ki 1400 tabanca stanbul tarafındaki tf· 
ve 75-a v tüfen gi bi.r sala· lefon numaralarında yapı· 

lan son tadilat bile mu· 
pvrya ile Dolmabahçeye , 

d d 
cip olduğu kolaylık hasebiy· 

ora an a sivil memurlar ve 
aske rlerle Tahta kalede bir le memurin kadrosunda 

ardiyeye konulmu§tu. 
Müdafaai Milliye Ve· 

kaleli hesabına gümrükten 
çıkarılan silahlar kanuni 
müsaade olmadığından mu· 
ayene edilmemiş ve bu su· 
retle kaçakçılık kolay olmuş 
lu. Askeri memur:ar divanı 
harbe verilmiştir. 

Sivil rnemurlarin muha· 
kemesi yakında başlanılacak 
lır. 

Ayrıca gümrük irlaresi 
17 bin liralık silah kaçıran 
kaçakçılara 28 bin lira ceza 
vermi~tir. 

Belediye~e : 
Yeni işaret 

kuleleri 
Kara köyde vesaiti nak· 

liye için bir işaret kulesi 
yapılmıştır. Epey zamandan· 

beri işleyen bu kulenin 
müsbet semereleri görüldüğü 
için tezyidine karar veril· 
milmiştir. Esas itibariyle 
şimdilik üç işaret kulesi 

daha inşasına karar vermistir. 
Bunların nerede yapıl· 

ması muvafık olacağı tet· 
kik edilmektedir. Birinin 
Eminönünde birinin de Ga· 
latasarayında yaptırılması 

dü§ünülmektedir. Yerleri 
kat'i surette tesbit edildik· 
ten sonra in~aa t başhyacak· 
tır. 

Seyrüsefer 
Kadro tevsı edilecek 

Hazirandan itibaren sey
ı·üsefer merkezinin müdiri· 
yete kalbile kadrosunun 
tevsiine karar verilmifti. 
Bütçeye taalluk etmesi iti· 

baı·ile bu hususta bır rapor 
hazırlanmış ve yeni kadro· 
nun şekli ile beraber encÜ· 
meni daimiye verJlmiştir. 

Encümeni daimi bu hu· 
S•lsla ki tetkikatını ikmal 
ettikten. sonra ypni kadro· 
yu bütçe encümeni ne tev· 
di edecektir. 

Ma~kemelerde : 
Meyhanecinin 

katili 
Bir kaç ay evvel Balık 

Pa..:s.rında Meyhaneci İlyası 
öldüren Ya.kubu~ muhake· 
mesine dün ağır cezada de· 
vam edilmiştir. 

Esnayı muhakemede şa· 
bitler Yakubun aleyhinde · 
şehadette bulunmuşlardır. 

Hey'eti hakime müdafaa 
ve karar için muhakemeyi 
başka bir ({Üne talik etmiş· 
tir. 

tensikatı mümkün kıimak

tadır. 

Gümrü~te: 
Gümrük ve vapur

cular 
Gümrük idaresi, vapur

cuları hareket ederken ruh
ıatiyeye ve izin muamele· 
sine tabi tutmakta idi. 
Vapmculaı ın şikayeti üze· 
rine meseleyi tetkik eden 
denizciler komisyonu vapur· 
ların hareketleri için hiç bir 
gümrük muamelesine lüzum 
o'madığından ruhsatiye ve 
izin muamelelertnin kald· 
rılmasına karar vermiştir. 

Karat bugün Ticaret oda 
sında Denizciler komisyonu 
tarafından imza edilec~kHr. 
Badehu karar rapor halin· 
de Oda meclisine verilecek· 
tir. 

Sı~~ıyede: 
Afrihada veba 

varmıs 
~ 

Afrikanın cenubu gar· 
biıinde vaki Nigeria rnüs· 
temlekesine tabi Lagos'da 
vefatla neticelenmi§ veba 
vak'ası görüldüğünden mez· 
kur liman muvaredatına 

muayenei tıbbiye tedbiri 
konulmu§tur. ..... 

Halit Fahri beyin davas 
Şair Halit Fahri B. ta· 

rafından Darülbedayi meç· 
muası mes'ul müdürü Ney· 
yire Neyyir H, Ja muharrir· 
lerinden Vasfi Rıza B. aley 
hine a\:ılan hakaret imiz 
neşriyat davaoına dün ikinci 
cezada devam edilmiştir. 

Heyeti hakime tarafey
nin verdikleri müdafaa la· 
yihalarının hissiyatı rencide 
edecek mahiyette görüldü· 
ğünden ret etmi§tir. Esas 
müdafaa için muhakeme 
başka bir güne tehir edil· 
miştir. 

Belediye-Başpapazlık 
Belediye ile Ermeni Baı 

papazlığı bir arsa mea'ele§i 
yüzünden mütekabil dava 
açmıılardı. Bu dava Pazar· 
tesi günü dördüncü Huhuk 
mahkemesinde rüyet edile
cektir. 

Yeni kömür depoları 
Boğazın münasip bir ye· 

rinde asri kömür deposu te
sisi için belediyeye yeniden 
bazı müracaatlar vaki olmuı· 
tur. Bunlar da evvelki mü· 
racaa ti arla birleştirilmifti. 
Bu hususta tetkikat yapıl-

makta olup teklifler arasın· 
da müsait bulunanına teıa· 
düf edilirse teklif yapan 
grupla temaaa geçilecektir. 

Birinci meb'us ... 
Avukat Vasfi Ratil 

Düşündüm, meb'uslul' 
yık değil, elik bir zat. 
ten bunun için azmı çl 

Bir ... gazeteye e 
yazdığı iki bat ma 
kastedrek, Gazi Ha 
rının çok beegndl 
bilhassa siirt mebusu 
mut beyin ağzından 

ğini bağıra bağıra 

•~itti· 

Eh... Artık meb 

olurmu? ... 
Heyy.. zavallı a 

acaba senin o yazını 0 

yüklerin büyüğü bit 
olsun okumuıt1'udur? .... 

Mamafih size, o 
teki müdafaanizdan 
her halde 
girecek azanın 

dansınız. 

ön 

* İkinci meb'us .... 
Her halde Sadri 

beydir. "Günün iıare 
ni vakıfhane bir 

aylardanberi bize ihtar 
istifade ediyoruz. 

S ize bir ıey sorın-1' • 
yorum Sadri Bey, rJe 
luğunuzu kabnl ettit

1 

göre aceba birini7 k 
nutuk söylemeğe rııiid~ 
dir?.. Bunu öğrenıne 
dt: tavsiyem var .. · 

Ali Saip Beyin sa"1
11 

nında oturmayınız bat' 
tın huzurunda bir k• 
yapmııtınızya .. , Bel1'i 
disini rahatsız edertİ!ı 

BURHANET111~ 
•• 1 1 1 t ••••• 1' 1. 1. 

1 
'. 

Mü tef enik: 
Çok şüka' 

Ayasofya caıniİ' 
park oluyor 

Ayasofya ca111ii 
nın park haline ıf 
Adliye binası tar•; 
kapıdan cami kaP11 

dar giden kısmın 111 
tefriti için evvelki ,ot' 
gelmiıtir. Avlının bil 
. i d t . . b ıç n e anzımıne 

caktır. icap eden fıd 
evkaf ve beledtye fi 
!arından alınması '' 
etmiıtir. 

Cami a vlııında 
kahveler maalesef~ 
desinde olduğu tçitl 

mamaktadır. Anc•" 
kendi hudutlarıoıO 
çıkmaktan mened 
dir. 

Gelecek sene ele 
maniye camii ııe-5 p 
met camiinin avhl•' 
haline getirilecektir 

111 
Sultanahmedin 

ıofyanın tamfrbtı 
ikmal edilecektir• 

"" 



er 8 Mart 

• 
nın muhakemesi 

yapıldı 
Menemen, 7 (A.A) 
Buaıın yüzbqı Mehmet 

41t Efendi ile KoblaJ 
1'ey IDGfrezeıiUen Ç& VUfU •e on hapların muhakemeef 
tapalınııtır. Muhakeme aafa· 

"-tandan hl11l olan lbum 
'-ertne Ally kumandanı 
~~•.ınlerlnfn ·ve Binuap 
"ftldc Beyin ifadelerine m Ü· 

l'lcaat sdflmeıine karar 

"ertlnıi1t1r. Menşevik merkez ko· 
8elgratta zelzele miesisin mahkeme 

-

t 8elarat 7 ( A.A.) Belsrat sinid mahkemesi 
~tbaneat bu ıece saat 1/10 bitti, 
~ lllerkezl 530 kilometre 
'-ile l&fede Ye ıtddetli 180 Moıkova, 7 (A.A) - Al· 
le. ron olan bir hareke.ti arz mahkeme menıevlk merkez 

St tdebnittir. Vü,andro, komiteılnl bitmiıtl. Müd-

~ca, Demirkapu ve Var· delumumı maznunlardan 
bqdt lllGhim basar vukuu 
.._e.,.:"'ektedir. Saat 2 de ' dfler dokusu dokuzu· 
teL_.~i Sel&nik olan iki ha· nunmubteltf mabkOmlye-
~ •rz k dedıl ı ti tini fıtemipir. 

t - ay m ı_r_.-=-----------· 

ı.,11-._ Fuadın hakkı var. 
~ ~ç lciınıeyi sevmedim. 
~: ~~~ille de imkln yok· 
~e lnı, en ılzli kö,e-
~ol kadar saffeti afkiyle 
~.....:· Artık bir damla 
~ıaw111••• Fua'ta aldandım. -.,.o .... lla' tecrGbesizdi.a, ae· 
4-.. I:' 2&nnettlm. Sonra . ..... 
)\a-.•)ı llldı... Kurulu bir 

P.f :~ınle dafıtamazdı111. 
'de._ •ddeıata hürmet 
~ta11 lrıulcaddeı ballar ta· 
il' lcı.;2~fraz eski kaf ah, bir 
d "'t lon •ın. Onun 1 çin efer 
ltallc ~I una kadar bana sa· 
, ' oaa11:•tdı... zan ederim· 
ltta GtGn eza ve cefa ... hı 

en, yuvamdan 

Y~AN: 

( Yarın ) ın telrilıa•ı : 16 

çıkmazdım, kaçmazdım ••• 
Fakat bir kerre oradan çak· 
dıktan aerbes uçmafa abıtik· 
tan sonra •. tekrar kafese?,. 
Hayır!Fuat bey bu budala· 
lata benden beklemeıln IOt· 

fen. 
- Peki, Beik11, ne yap-

mak fikrfndeıin? 
Güzeldiler, yarabbi. Bü· 

Uin zeki ve bOUln his! •• 
- Fatihi neden befen· 

miyorsunuz, eniıte? Dofruıu 
ben, Kara gümrOfiln piı 
sokaklarda birbirine abanan 
'ran ıiyah evlerini sizin 

b~tün muhteıem, mükellef 
kaıanelerinize tercih edi· 

tARIN SatJte 3 

lzmirde Tark tarihinde 
~(·- YUNAN iHTiLALi Bir kadın yandı 

bmir, (Huıuıl) - Bu 
bu nazariyenin tatbıkın den Etniki Eterya te•kı")a" b ıabah ıaat ilçG otuzb~ı ıe· Y 

çıJmu,ıır. Demokraıfnin ta- çe Ba1rakbda bakkal Hak· -
riblni, bu ıinki demokrat kı efendi isminde bir zatın ~.... Muharriri :Arif Oruç 
hllkQmetlerfn siyasi hayat- evinden yangın çıkmıı, bu _ 8 _ 
fannı tetkik edelim. Hant1 ev klmilen yandıktan ıon 
demokrat memlekette; bir· ra s6ndilrülebllmltlfr, Yunan kanal ve körfezleri ola-, dıfı hayretleri celbedecek 
den fazla fırka yoktur. Han- Yaptafımız tahkikata cak - devr e.yleyebılecek· bir ıeydl. G6rGl6yorkl sure-
gi demokrat varchrkf, de- nazaran yanrın bakkal Ierdi. Türk devleti aynı za- ti haktan görGnerek Ruılar 
mokrasiyi ili.o eder etmez Hakkı efendinin ihti· manda tazminat olar"k Ruı· Marki De (Vıllnöv)G bile at 
müteaddit fırkalardan mO· yar ve köt6r6111 olan ya hükftmetfne dört milyon latmaga muvaffak olmuılar• 
rekkep bir Millet Meclisi valdesinln Gıt katta yatmak· ruble vermeflde taahhüt da. [2] 
olmaun? Esasen, fırka de- !a oldufu odadan çıkmaıtar. ediyordu. 1 - Kaynarca muahedesi 
mek, bir fırkadan fazla bir İhtiyar kadın ütümesJn diye Kaynarca muahedesinin Raılara üç bily6k muvaffa· 
te,ekkGI demek defli midir? nkıamdan odaıına :nangal en mühim bir maddeıf da- ldyet vermiıdi: 

Akhma bir hAdlıe ıeldi. konulmuıtu. Af Jebl ihtimal lıa var idi ki, bu madde Kırımı dahili lbUllllere 
Mudanya mitart.kelinin ilk mangaldan sıçrayan bir kı· Eflak ve Buldan aballlfne dGıilrerek içinden vurmak 
ginlerlode idi. BusGnkO in- vdcım yüzOnden yang•n zu· • Romenlere· ideta bir nevi ve :rakın Lir atide ki.mtlen 
glliz Baıvekllf Makdonald, hur etmiıtlr. iıUklil imtiyazı ıibi bir,ey idili. etmek. 
lstanbula ıelmitU. Bir ıiln Yanrın derhal teve11ü veriyordu Romenlerin bü- 2 - Eflak ve Buidatn 
Anadolu KulGblne ufradı. etmit ise de ev dahilinde ika· tün cürümleri affedilece"l . Romenler • ı·•erine mOda· 
G6ril Ül.r:. k rd met etmekte olan dört aile 15 ,. 

f ur en IO u: gibi papaslara da mOnaafp hale ederek mOıtakbel bO-.. S d k f efradından hiçbiri yangının 
- iz e aç ırka ; mtiyazlar verilecek, Romen· yilk Rum blrllllnl teıktle 

vardır? farkına varmamıılardır.Etraf· 1 1 T k h k 
er n ür ü Ometi nezdin- do"-u •ürümek. 

G ljb H.r:. C h tıın yangan görülmilt ve derhal d b M •• J 
a a, uaeyfn a it e ir aslabatıOzarı • Ya- 3 - TirklJede ki kilise 

bey cevap vermlıtf: ev dahilindekiler uyandın· ram 1 1 b 1 kt Ef 
e ç • u unaca ı. • itlerine Rus ıeflrlerinl karıı· 

B' fı k ı k t 'arak dı-rı çıkarılmıılardır. l Ak B d V - ır r a, mem e e s- a ve uf an oyvoda· dıra bilmek. 
f k ı Yalnız bakkal Hakkı efen· ır aıı. 1 ıklan umurunda ıt~lyet 

M kd ld .ır.- d dinin ihtiyar annesini kur· 
a ona ın a •• ın an ıu ve geçfmılz~ikler olursa, 

cümle çıktı: tarmak imklnı bulunama· Ru- teflrleri müdafaa ede· 
- Ôyleyae, henilz sizde ınıı ve zavallı Emine H. bileceklerdi. [l) 

rırka baıfamamıı demek,, feci bir surette yanmııtır. itte: (1152 - 1739)f Nlı] 
Makdnalad, demek lıte Derhal yetl,en ltf aiye müsalebasında T6rklerin htç 

miıUrkl, Demokraal,fırkalarla büyük ıayretler sarfı ile clüıilnaai:rerek muahedeye 
t>aıl•r fırkalar ya M l yanam baıtmlmııbr. itfaiye ... ıar eme • ıli.vesine rıza ıöıterdiklerl 

Kalan maddeler, bunların 
yanında feri vetali ehem· 
mlyeti haizdi. 

Netekim çok ıeçmeden 
Ruılar Karadeniz blklmly• 
tJnf tesise dofru Kanm it
lerine müdahaleye baılamıt
lardı. ket fırkası, fırkaların fevkm <·fradının ev dahilinde ka· bir madde: dokuzuncu mad· 

dedir, her fırkanın münaka,.. Ian!arı kurtarmak için 1ö1- ele Rualann TGrkly.,'deRum· Kaynarca muahedeıl fe· 
sını kabul etmedJfl bir mü- terdlii fedakirlık fiyanı ! arla ııkı bir temas hbıl Iiketi ile nlbayetlerine Türk· 

1. d takdirdir. teareıe ir. etmelerini mucip olmuıtu. Ruı harbi, Avustur7alılana 
H f k Jandarma böliik kuman· 

angi ır a vardı ki, Bu maddede Ruı Ticareti menfaatlerine dahi yaraa:ııq. 
memleket meselesi münaka- danı izzet bey i1e milddel· 

bahri•eıinln Türk riayaıına· dı• Şu •uretle ki· A-ustu-a 
~a etmexl k b l t ı ı umu111illk bugün yancnn hak· " • .. • "' ·" • 
• ts a u e 1 n. ". ·yani Rumlara· mahıuı ge· T k 

Halk fırkası, fırka ismi· kı.,da tahkikat yapmakta· milerle icraıı caiz olacaxı lılar harp bida7etinde Gr • 
i k d F k Jırla 15 lerle birlikte Ruılara karı• n tqıma ta ır. ır anın r. zlkredllmlf idi. Tilrklere ı~· 

mana11, bazı vatandaı· ya bu madde ile ayalarına harp edeceklerine taahtlt et· 
1 rdan d nakataların yapılma11cla •LJ 8 ıı...ı h d d a a ayrl Clailnen vatan- f alde temin edl-larclı. Ha· ha eri ve u .... an u u un 
d 1 mtimkGn de-.lchrdüt Ztra ı-· (De•amı irar) 
aı annı bialeımelf demek- •• kikatte Riular llteseler ve "' 

ti her fırkanın hlldm hlr - .... - .. -.-.. -•• • r. ..-.. birde L-- apalar ba-'e btr rı 1 Maallechlt mecmu• ~ 
O bald b.n.ta- t uru vardar htikmem.l I• ._..,. 7 • Pi K ... n1•ll•dat mecmaaıı 

e, u 1&11 va an· ınu-aa-L,,_.• aall olamaz· -· lr Bit 
H b uh J f f k b "' naa.,... c 3 • 284 Ce\'det e 1 S - ba . -

daılan lfape etmesi mOm· ter, iç lr m a 1 1 ir u lardı. O K1Dan FranllZ ae- ""1e :ıltre~ ki: lıtanbntda Avaı-
ktln olabilir mi? hakiml:rete tahammil ede· firf (Vlllenö•) On mtızakere· tarya sefiri olap bl!lhara bapetdl 

Bu lfyasetin en mGhlm mes inklıafı için eerbea bir lerde hazır bulunmasına s6· otmn (Tocat) Kaynarca maahedetl 
1. d sah B 'I ı di ki ı~a: •Raıların 111eharet ve Tllrlılerln 

zaran, ıer in yaratacaiı a arar. unun ~ ç D r re o muvaffakı7eth Fransız bellhd erinin nadir nlmanetldfr. 
kabiliyetini izharamani ol· bltfln flklrler bir fırkada 1 dlplomabnın bu mahzuru Bıt maahedenln akdi tarlbltıden 1tı-
ma11d1r f"llma ettlrllem baren Tlirk lmperatorıaıa Ruı •Y•· 

• T' ez. nasıl olupta ...aremedfli ve 
Ç.n. kü hl 1 i flki •- .... letlerfnden b'rl hllkrrliae ılrmlfcllr .• 

un ' s er n, r1e- N•ol lalll911 yahut nazan dikkate alama· 
rin lzbanna muyaffak ola· ••••••••••••••••••••••••d•e•m•ıı.tır•.•••••••-
bdmek için sl7a11 ye ffk•I # 

Siyaai tefrika: bir mOnakqa hayati il· 
zımdar. lman1ar, bu eea1-
larla teklmGI Jolunu bula· 
bilirler. lnklllp zihniyetimi· 
zln müe11lıi olan Na1D1k 
Kemalin : Hakikat yıldı· 
rımı, fikirlerin çarpıımaımı 
dan çakar. ,, vecizesini •n· 
Hamak btemlyenlerln dol· 
ru dütüa diklerlnl kabul ede• 
meyiz. 

Bir fırlra dahilinde mil· 

f yorum, enlıte, llfJa deıil, 
kalbimle tercih edl7orum. 
Sonra... Yabancı inıanlar 
arasında da delflim. Bur1ab 
çok eelri bir ahbabımızın 

evinde kiracıyım. Sabriye 
hanımı Mebhka da 11yaben 
tanır. Bizim evde en çok 
ilmi gçen insanlardan biridir. 
Yangından sonra babasın· 
dan kalan, bu kaç Ocak 

eve geçmete mecbur olmuı. 
Çileli kadıncafız za valh. 
Evi ilk defa buluncaya kadar 
çoJ.., pek çok müıkilllt çek· 
um. Fakat rörilr g6rmez 
ııandım ; o muhiti sevdim • 
Sonra ... Çab11p kazanmanın 
kazanıp yemenin ve kanaat• 
klr olmanın zevklerini tat· 
tım; " tevekkül ,, denilen 
güzel hiHI damla damla 

içtim ... 
Belkıs coımuıtu. Yanakları 

al al olmuı,gözlerf koyulaımıf, 

-
Serbes fırka niçin kapandı 

Bir g{in bir beyanname ile kendisini fesheden serbea 
fırkanın ıırrını dfrenmek iatemezmisinız? 

Serbest fırka nasıl teşekkül etti, ne yapacakb, neden kapandı 
Yakında yarın sutunlarında bu esası oknyacaksınız -parlamııta. Karı koca, mey-i 1 

vaları ellerinde, kımıldama· 
dan onu dinleyorlardı. 

- Ben, fakir yatarken, 
zenıfnlere kartı ıarlp bir 
bil taıırım: Biraz kine, da· 
ha çek hakarete benze7en 
maaınafib bu Jkiıtnden de 
baıka tuhaf bir hlıl Oalan 
kOçük, tefti prdim; benim 
hakkımdan b r ıe1 çalmıı 
olduklarını, lükse, aefahete 
sarf ettikleri liralar 

içinde benimde birKuruıum 
bulundufunu dn,ooGr6m. 

Ne ıaripdir ki bu hiı 
bana acı bir zevk ve tiken· 
mez bir kuvvet verir. Hal
buki burada, sizin evinizde, 
rahat ve müreffeh ıeçen 
gilnlerlmde dalma bir gil• 
zel hi11fn bir akıilaemeltni 
duydum. 

Gönlümde her an fena 
bir hJı, bir üzintü, bir hl· 

cap bir kuvvetsizlik vardı. 
Ve her ,an, mi temin 

ederim, her ıon, ha1ta11na 
lllç ve ııda bulama1an 
bedbahlan için için dGıin· 
dGm... Kendi vasiyetimi 
unuturdum da... Ôyle ya, 
ben de burada bir ııtıntı 
idim. 

- Belkıı! Rica ederim 
Belkael. •• 

- Durun, ıozümü kes• 
meyin: Haktkat budur. Ben 
de e'Yinlze litfen nezaketen 
kabul edilmit fakir bir ka· 
dmdım, ve buradan aynldı· 
iım ıon ben de fakir pek fa· 
kir kalacaktım. Bununla 
beraber zentln bir dekor 
içinde oynadıfım senafn ro
lü beni muztarip etmefe 
kifi ıeUyordu. Beni affedl· 
niz. Manaıebeblz münaıe· 

betı'z ıöylüyorum galiba ... 
Ben zaten tam akıllı bir 
kız de.ilim k · ... 

/ Böyle kimıeye benzeme:ren 
acaip hlılerlm,dGıün6ılerlm, 
16rütlerim vardır ... 

- Mehlika, kuvvetli bir 
nefesle: 

- Öyledir! 
Dedi, Ahmet k&ml Bey 

çok dalıın, doıoncelf, Qz. 
ıln durayordı. 

Bir dakika, hepıi ıuıdu· 
lar, dikkatli dikkatli, ar· 
mutlannı soyuyorlardı bir 
aralık Belkıı, yine baıını 
kaldırdı ; bu sefer irkek, 
teredditltl bir s sle söyledi: 

- laeUn anneıi, yani 
Sabriye hanımın kızı, geçen 
yıl ver~mden ölmiı. 

Şimdi izzette, gördiinüz
ya, çok zaif. Gıdaya, ha
vaya ihtiyacı var. Halbuki ... 
Bizim yaramız az. Ancak 
geçinecek kadar. Bu çocu· 
f u kurtarmak lazım ... bu
radaki eavaplarımı bu gün 
alacafım da •. 

( De•amt Yar ) 



]ki türlü spor elbiseleri 
vardır: hanımfendi; birincisi 
hakikaten spor yapan ve 
bu gibi elbiselere ihtiyacı 

-0lanlara iklnciıi de ıpor el· 
biseleri giymek moda oldu
ğu için öyle elbiseler yaptır· 

bu gün arme bluz mer
can rengi ve pemb11dir ve 
ya kası önündeki çizgi sim
dendir. 

mak mecburiyetinde olan 
zarif hamm efendilere gö
redir. 

Eğer sopr yapıyorsanız. 
da yapmıvorsanız da hanım 
efendi bu modadan istifade 

edebilirsiniz. Çünkü A vru
panın büyük terzileri sporcu 
olan ve olmıyan hanımlara 
göre birbirinden güzel elbi
seler, kampleler, takımlar 
yapmaktadır. 

Zaten sportif elbiseleri 
ihmal etmek ısmarlama, 

mak zarif bir kadın için 
imkansız bir şeydir. 

Ebedi gençliğin sırrını 
anlamış ve lezzetini tatmıı 
ona asri kadının gardro
hunda sporttfı elbiselere bü· 
yük bir mevki vermesi çok 
tabiidir. 

Gace elbiııelerinin topuk 
lara kadar uzandığı öğle· 
den sonra ve çaylarda giyi · 
len elbise renklerinin çizgi· 
lerinin bu kadar ağır başlı 
olduğu bir moda vevrinde 
küçük beyaz yakalı küçük 
bereli tatlı rengi pul-overli 
sdo: komplelerini nasıl sev· 
meye bilirsiniz hanımf endf 
çay ve suvarf.! e-biselerini 
terkedipte sabah gezintisine 
ve ya şehre iflerin!zi gör
meğe gittiğiniz zaman giye· 
bileceğiniz bu elbiselerin 
sizi ne kadar genç o affe· 
dersiniz neka dar çocuk gös· 
terdiğim aynalarınızda kim 
mbilir kaç bin defa gördü
nüz. 

Baharın baılanğıcında 
size yeni b ir spor konp!esi 
yapmanızı tavsiye etmeğe 

bilmçm lüzum var mı?. 
O halde müsaade eder

seniz beraberce bir komple 
için nasıl bir renk intihap 
edeceğinizi ka rarlaıtıralım. 

Esmer, kara gözlü ince 

vücutlumusunuz, size krem 
düz yumu§ak bir fanileden 
bir etek ve aynı renkte kısa 
bir mantJ tavsiye ederim, 
bunun yakasına aynı renk te 
fazla tüyler bir kürk yaka 
koyunuz ve içinize mer
can renkli bonc!e bir 
pullover yapınız ve bu pulio· 
ver in kre m renginde sivri 
bir robası bulunsun, be' i· 

mize k rem b ir kemer takı
nız ve ayakkapla?'ınızla el 
çantanız krem rengine yak
laşan bir yılan derisinden 
olsun ça"1tamzın kaps~mda 

I ~ mercandan ~ir topuz olursa ı 
• çok daha guzel olur siyah 

yaraıacagını tesa-.vur edi
yorum. 

1 saçlarınıza mercan rengi pek 
yaraıır ıapkanız bü 1üzünu· 

zün rengi olıun. boynunuza 
bir dizi mercan takınız ve 
mercan yüzükle mercan kü· 
pe süsünüzü ikmal etsin. 

Eğer~mai gözlü kara saç
lı iseniz size siyahlı beyaz 
tan bir manto yapınız derim 

Eteğiniz düş siyah ipek
liden plina bir etek olabilir 
pull-overniz. Beyaz ve tur· 
kuaz rengin imtizacından 

olsun turkaz renğin yüzü· 
nüze en yakın gelsin tur
kuaz modası geçmek üzere 

I olduğu için gözlerinize ha· 

Beyazbir yaka yahut bir jilet 
elbisenizi süslemeli değilimi? 
Kızıl ka vre rengi Stranstan 
bir çanta ile tek atkılı bir 
iskarpin kızıl kah ve rengi 
evet saçlarımızın renginde 
bir (foter) şapka üzerinde 
kahve rengi ipekle marka
nız itlenmif yeıil bir 
boyun mendili ihmal et· 
meyiniz. Şapkanı ea taka
cağınız yeçll bir ayalp el
bişeniz~ koyacağınız çanta 
ve ayakkabılarızın derisin· 
bir kemer. Poltanya kızıl 

kahve renği bir yaka ve 
boynuza donuk boncuklar-

ilk bahar fay komple/erinde bu sene yine siyahla be· 
yazın zaferfrıi göreceğiz bu kom/enin mantosu beyaz benek
li siyah bir yünlüdendir. bu manto beyaz marokenle dubledir 
; lbise•i siyah marokendendir bu elbisenin beyaz maroken· 
den bir robası vardır e§erp şeklinde ki yaka11ı siyah ve 
beyazdır. 

rukulade yakışan bu rengi 
kullanmak için istical etme
nizi ta vslye ederim. 

Belinize siyah parlak 
ve gümüı tokalı bir deri 
kemer koyunuz ayakkapla
rınız ve el çantanız parlak 
siyah deriden olsun ayak 
kabınızın boyalı atkılı ol· 
masından daha fazla açık 
olması fakat çok dekolte 
olmayıp büyük bir toka 
ile süslemesini tercih etse· 
niz bilmem daha iyi olmaz· 
,mı, ıapkanız muhakkak 
turkuaz renği yünden 
olsun, kizin olmuı oldu
gunuz turkuvaz küpe 
yüzük ve kolbileyenizi bu 
takımla lı:ullanabil irsiniz. 

Yok Eğer kumral iseniz 
size çok mada olan yeşil 

rengfnin hatırlatmak isterim 
İçinden yeşille kızıl k ahve 

dan n veya uzatmıı tohta
lardan yeıil ve kahve renği 
bir kolliye sizin zerafetinize 
bütün gipte ve taktirleri 
celbedecektir. 

Eğer sarııın iseniz size 
penbe ilegümüıüyü tercih 
eciniz derim. 

Gümüıü ile penbe ren· 
gin intizamla dokunmuş bir 
kumaş tan bir yarım manto 
ve et ek yaptırınız açık 

penbe tek renkli örme 
bir onlla ver sine ne 
kadar yakı~acak zaten 
ben hayatımda penbeyi sev-
meyen bir sarışın ğörmedim. 

Pembe blüzünüze beyaz 

pikeden bir yaka koyunuz 
gümüşü bir kemer gUmüvü 
deriden bir çanta ile bir 
çift atkılı iska rpin bu kıya· 
fetinize lazım gelen tef er
ruattir. 

nunuza pembe gfimüıü bir 
kolye aynanın karıııından 

ıaatlerce ayrılmıyacağınız· 

dan eminim. 

Uç güreştede Yunan"" 
lıları yendik 

Her halde bahar konple
nizi yaparken renk imtizaç 
ve tezatlarına ehemmiyet 

Güreşçilerimiz yapılan J!bütün 
musabakaları kazandılar 

Dün akıam Artistik sine
masında Yunanlılarla ikinci 

seri güreı müsabakaları ya· 

pılmııtır. 
Geçen akıam sayı hasa· 

hi!e- Burhana gelip gelen 
Zervinf z bu deta Abbaı 
(Beıiktaı) Beyle güreıti. Ab-I 
bas Bey Yunanhya karıı cid· 
den faik bir güreş yaptı. Ôy· 
l.eki Yunanlının on dakikalık 
birinci devre sonunda artık 
bütün mukavemetini kaybet· 
tiği görülüyordu. 

Birinci devre niha' 
yetinde hakem heyeti Abbası 
galip addetti. 

İkinci karıılaıma, Gapa· 
tlalits ile Münir ( Harbiye ) 
arasında yapıldı. 

Münür bey, bet buçuk 
dakikada Yunanlının aırtını 

yere getirdi ve çok alkışlandı. 
Yunan federasyon reisi Münir 
takdiren bir madalya verdi. 

Üçüncü güreı Stringorl• 
ve Saim (Kumkapı) arasında 

.Avdıldı. Birinci devre nihaye
tinde güreıleri müteakip An· 
trenö Her Peter tarafından 
ıefkatla {kucaklanan üç güreı 
çimizide tebrik ederiz. 

Cemal bey dünya re-
korunu egale etti 
Göreıleri müteakip, mün· 

taz halteriuuz Cemal Bey 
halter rekorlarını kırma te· 
oebbüılerl yaptı. 

Muntazamadoki eski reko· 
ru 89 kilo idi. Cemal Bey 92,2 

kilo kaldırarak Türkiye re· 
korunu kırdı ve 92,5 kilo 
olan dünya rekoru ile müıa· 
vi btr rekor tesis etti. 

Ayni zemanda silkme 
rekamı olan:ıos kiloyu 1125 
kilo kaldırmak suretiyle 
kırmııtır, Tebrik ederiz. 
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Son moda zarif bir manto 
bu manto yeşil koro/in gümü· 
,ü bir yünlüdendir üatündeki 
küfük peleri bu bahar ekseri 
mantolarda göreceğiz düf· 
meleri ve kemeri yeşildir. 

vermit kendinizde mevcut 
renklerlerle giyeceğiniz renk· 
Jer daima nazarı dikkate alı· 
nız giyinmek yalnız bir ih· 
tJyaç değil bir san'attir. 

Ölen çocuk 
Beyazite şehzade baıın· 

da boz doğan kemerleri al· 
tındaki halı arsada iki gün
lük ölü bir çocuk bulunmuş
tur. Polisce terk eden hak
kında tahkikat başlamıştır. 

(J ., 
OPERA SİNEMASINA 

gidip güzel LUPE VELEZi 
( FLORİDA) da Garaibes 
adalarında çevrilmiş olan 
sergüzeşt ve heyecan dolu 

HATTI ÜSTÜV A 1 
Güneşi altında 

nam son filminde görü
nüz. İlaveten Nelson Ro
vüsü filme alınan müzik-

hol fantezisi 

Ayni zamand"' Tünelin 
3ej•oğluna doğru çıkan sırt· 

ia da 117 han, apartman 
yaptırmıştır. 

Öldüğü zaman emlaki 
Mahliila kalmııtı. Hatta, 
zamanın hahambaşısı tara· 
fından verilmiı olan bir 
ilmuhaberde variaaiz o~duğu 
kaydedilmektedir. 

Mahliilat dairesi emlake 
vaziyet ettiğ! zaman Ter
kos lıirketini de almak iıti· 
A'.ordu. Fakat, araya M. 
Piyerno namında bir adam 
!ı:arıımıı, katip Süreyya Pa • 
şaya hulül etmiş nihayet 
sahte bir varis meydana 
çıkmııtır. Şimdi, Pariste 
T erkos şirketinin meclisi 
idare reisi olan bu zat, ken· 
dilini Kandonun oğlu ol· 
<luğunu iddia etmif, ha· 
hamhanenin mahliilat dai· 
resinin bütün Israrlarına 
rağmen bu sahte varis me· 
selesi tahakkuk ettirilmi§ti. 

Fakat ne Tapu dairefi, 
nede Evkaf nezareti bu hl· 
leyi tanımak istemit nede 
varis efendi ile de akıl hoca· . 
ları ileri gitmişlerdir. B•J, za· 
manın mahkemei ıeriyesine 
gitmişler, bir tahkimname' 
almıılar, -b~unl;--hanları, 
apartımanları kiraya veri· 
yorlar, Terkor ıirketinl de 

akoammdan itibaren 

OPERA ve ARTİSTİK 
sinemalarında: iraesine başlanacak Ceçil 8. de Millein 

HAYATIİSA 
Sesli ve iarkılı ıahaserinde puse ve aşk macerası yok· 
tur. Fakat beşeriyet için aık ve muhabbetten daha 

muazzam ve daha müessir ne var? 

spor· itibarile pek müPssh· ve k uvvetli bir 
mevzua malik tamamen fransızca şöz,ü ve ıarkılı 
DAG ÇOCUKLARI 

I 1 İnci •ay fadan devam) 

' ~~tedikleri gibi idare ediyor· 

lardı. Bu if, iaii~ kırk aene 
böyle gitmiı ! 

Mütarekede İtalyan ol· 
mıılardı. Zamanı da tasfiye
ye müsait görilyorlardı. Bu· 
nun fcin bu serveti MahlölA· 
tan kurtarmış olan çete fa· 
aliyete geçti. Kimisi han ki• 
misi çiftlik almıı ve bir kıı· 
mı hanların tasfiye itide 

• 
Naum-Alber De Leon efen· 
dilere verilmtıti. 

Bunlar mütareke hükô· 
metinin gafletinden istifa· 
de ederek emlakin bir kı•· 
rmnı kendi namlarına bit 
kısmı da kumpanyanın aza•1 

namına yaptırmıı, = bu itleri 
idare eden mahut Salt P•· 
Mollaya da bir serevt teJJJill 
etmfıti. 

Bugün, bütün bu eıh•' 
istanbuldadır. Emlak "' 
şirket te hali asliıile 111e"' 
cuttur. O halde Evkafta0 

eski dosyayı çıkartınabı 
meseleyi tenvir ederek k8: 

Tan emlake ve Terkos tit' 
kettne vaziyet etmelidir· 

Bu suretle Terkos beW 
sından kurtulmuı oluruı· 

Bilhassa belediyenin bi' 

komisyon !eıkil ettirerek bi~ 
an evvel bu iti bitirme•' 
lazımdır. 

Bu meseleyi tahkik içi1' 

Hahamhaneye giden o bi' 
muharririmize Hahaın bıtf' 
vekiii demiştirki : 

" - Bu eski bir 111esefe' 

dir. Biz, mahlu)ata ihb~: 
etmiıtik. lhbarna111eJ11 t 
d d J(o1' 

osyasm a mevcuttur. ..,. 
K d . . .. 1 u"atil omon a, varıssız o ın ~ Jfl' 
Prriste ve lspd.nyada~i e)1I~ 
lake vaziyet edenlerıo 

1 
ııfl 

biriside Kont kamaanda ~se 
oğlu değildir. Akrabası 

katiyen yoktur." t'' l ~ ıı 
Terkos şirketi, be a ,.f 

rengi bnlunan bir Tunedd
ten manto ve uzun kollu 
eteğin pillerle bollaşon bir 
ko;;pkrir.in size !e !cada-

Ba§ınıza pembe bir ör
mf:' be '"e giy0 rs<>niz ue bo} 

Filıni kadar hir filim görülmemiştir. rlcyeti tenısiliycsi başıuda 

.l\\ARV OLORV LOUİS TERNKER ve JİM OEALD ila\ eten for
tinio bonaııo\ a..2 kısımlı k Orenad:ı. filminde İspanyolca taganni ediyor 
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yordu, başını vuracak kai 

buldu. 
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YARIN 

Polisie: 

Hatıratını yazan: NACİ ISMAIL 

Oman sultanının bana hediye ettiği 
siyah inci bir servetti. Fakat, bu kurnaz 
arabın hakiki bir inci verdiğine zor ina
nıyor, kaptanın dudak aı·ası gülüşünden 

Sirkeci meyha
neleri 

Vukuat rekorunu 
kırdı 

Sirkecide bazı meyhane· 
ler ile eğlence yerleri polisi 
daima İfgal eden vukuat 

şüpheleniyordum. 
-16-

merkezleri haline gelmıı 
bulunmaktadır. Buralarda 
her akıam bir iki vak'a ol
maktadır. Polis bu vak'alar· 
dan bilhassa eğlence yer!eri 
sahiplerini mes'ul görmek
tedir. Eminönü zabıtası bu 
hususta bazı takyidat ya
pılmasını ve idare ettikleri 
yerlerde mükerrer vukuat 
çıktığı takdirde meyhane, 
birahane ve eğlence yerleri 
sahiplerinin mes'ul tutulma
ıını lüzumlu görmektedir. 

Oman Şultanı, berbeti 
araplara gibi iri yarı bir 

&ençtf: çenesinin ucunda 
bir tütam sakalı vardı. Kir· 
Pikleri, katları surmelidi, 
•af kulağınıda inciden bir 
bektati küpesi sallanıyordu. 

..ııı bunun gömleği kirli de· 
iildi. İnce ipekten bir sof 
aıymiıti . Fakat, boynunda· 
iti inci gerdanlık bir alamet· 
U. Bu bir süs reğll, bir bağa· 
dan farksızdi. S:tan bir yeni 
cerı baltac111 gibi ağır afır 
Yürüyor, servetinin nlıaneıi 
içinde kopmağa yüz tutan 
baıını zor kaldırablliyordu: 

Develerden inerek iner 
inmez, ayalt basmak ıerefi 
mıze bir deve yavrusu kur· 

• ban kesildı. Benim için bey· 
lik bir itti• Doktur, saray 
1 pısının mezbaha yapılma· 
ıını, eıifin kafa kesmek taıı 
Jerlnf! kullanılmasını anla· 
Yamayordu. Belaya bakı· 
nızkl, deveyi botazlayan 
erbabta defilmlf, yüzümüz 
gözümüz, üstümüz, batımız 
kan içinde kalmısh. 

Araplar, kurban bere
ketidir, sevap, mevap diye
rek kanları yüzlerine sürü· 
Yorlardı. Ne sevabı bu! De· 
•enin eUnden çöplenmek 
için ne yapacaklarını bilmi· 
Yorlardı, desem dofru olur 
Ya! 

Sarayın dar bir kaplll 
•e.rdı. Ancak, bir adam gi· 
rebilirdi. Yalnız bizim 150 
ltk ıiımanlardan olmamak 
lartlle dar çıplak kordorlar 
•raıından geçerken bir kor
~u hiaaetmemek kabil değil. 
llıe.n, her adıamda bir sen· 

deliyor, bir sırtlan ininf' 
lidiyor, hissini tatıyor, 
~or zor yürüyordu. İçimizde; 
le •Ptan Cenıuıtu. Bir kaç 
eliıne de Oman'ın iptidai 

•rapçasını biliyordu. Şulta· 
~•n kırk kf limesine bl r ke· 
lttıe ile cevap veriyor, ıağı· 
~le, ıolunuza biriken saray 

ikanın selamlarına sözle 
~'t'ap veriyordu. 
Od Nısayet, sarayın kabul 

•••na girdik Zanneder· 
•eı.ı . '1 ' fazla tarife lüzum yak. 
lt fnder, seccade ve deve ki· 
r~lert dötenmiıtl. O mih· 
ıçt Ribi bir taht yapılınıf, 
te.~e Yedi ıekiz kiti rahat 

t bağdaı oturabilirlerdi. 

Qt laten, Sultan bağdat 
Qt "l'llıuıtu. Bizim de öyle 

Urtaı k le, aınız için birkaç da i· 
Çele Pantolonlarımızı geri 

tile.~~~ icapetmittl· Otur· 
lle.ıı1 ~ın oturduk. Fakat, 
"-'- iz cenderede olduğu· 

tu bilen anlar. 
8ıı d1,. Yerleıir yerleımez, •n ı l '-lo •ınl verilen kabu 

dQ}~Un da sakallı araplarla 

8 
Uttu. Boı salonun hafif 

lleıltıfr karanlık vardı. Gü· 
ı..nc tlrınemesi için küçük 
L ere} d "' hı, er en gelen ziyalar· 
h" Ço}ley ıeçilmezdi. Yalnız 
den f araplarının ıözlerin· 

oıforlu Bir zi ıkı· 

• yordu, bunların kuvvetie 

1 

da vetlilerl görebiliyorduk. 
Sakın Acem mübalagası 
yapıyor, demeyin. Çöl arap· 
larının gözlerinde bu ziya 
var, vesselam! 

Beı on dakika geçmemit 
ti, bir gürültü, bir nara ile 
ortalık çınladı. Sultanın ha
rem sazendeleri geldi. Elle· 
rindeki def, ziz, darbu
ka ve maıa sağa, sola sallı· 

l or la r, gül( r ~ üz le bizli dil· 
şat ediyordu. 

Bunların hepsi kadındı. 
Boyları, mütenasip, endam· 
ları.hoıtu. Yazık, yüzlerinde 
kollarında o kadar çok düğ· 
meler vardı ki, çirkin değil, 
iğrenç birer mahluk haline 
girmiılerdi. Arapzevki böy
lesini severdi. Ne diyelim. 
Belki, onlar için bu vahıi 

düğmelerin bir fusunu vardı? 
Ne çaldıklarından birşey 

anlıyorduk, nede tarkıları 
hoı bir sed!l getiriyordu. Fa· 
kat araplarm keyflerine di· 
yecek yok. Ağızlarım f araı 
gibi açmış~ar salyalarını zor 
tutuyorlardı. 

(Devamı var) 
• 1 •••• 1 1. 1 •••• 1 •••• 1 1. 1. 

Üç kuruşa 
Urfada buğday fiatlan 

çok düştü 
Urfa, 5 (Hususi) - Hariç 

memleketlere sevkedilmek 
üzere istasyonlarda istif 
edilep buğdaylar tamamile 
ihraç edilmediğinden çuval· 
lar içerisinde filizlenmefe 
baılamııhr. 

Buğday ve arpa fiatler1 
halen dütüktür. En iyi buğ· 
dayın okkası üç kuruı ve 
arpanın bir buçuk kuruı 
üzerinden satılmaktadır. 

Bu hususta bir rapor ha
zırlanmaktadır. 

Feci bir kaza 
Evvelki gün saat 10 da 

[yyupta Çeıme sokağında 
'1.7 numarada ciğerci Bahat
tinin dükkanında 1324 do
ğumlu çırak Hüseyin oğlu 
Recep et kıymakta iken 
elektirlk ile ı,leyen maki· 
neye parmağını kaphrmak 
suretile sağ elinin üç par
mağını kestirmit ve berayı 
tedavi cerrahpaıa hastan.e· 
sine kaldırılmııtır. 

Yangın 
başlangıcı 

Dün gece 22 buçukta 
Beyoğlunda T~pebaımda ye· 
ni yolda 24 numaralı apar· 
tımanda dördüncü katta 
sobadan çıkan kıvılcımlardan 
yaniın zuhur etmit iıede 
ıöndürülmüttür. 

Kim çaldı 
Evvelki geçe saal 23 bu· 

çukta Bey oilunda halepll 
sokağında 24 numaralı ha· 
nede mukim garson Oramtdi 
merkeze müracaatla turku· 
vaz lokantasının üııt kıt· 
mındaki odaya asmıf oldufu 
paltoıunu bir tahsı meçhu· 
lün aıırmıı olduğunu ıöy· 
le mittir. 

İspanya beledi-
Portakallar yeleri 

Mübayaada müşküla· Madrlt, 7 ( A.A ) _ Na· 

tımı gösteriliyor zırlar mecliıl, biltün beledi· 
Dörtyol 6 (Hususi ) - ye meclislerinin tecdidlne 

Ruslara verilecek ıekıen bin karar vermiıtir. Bütün be-
çıft sandık portakalın üçün· tediye azaları reyiam usulii 
cü partisi olan on bin kü· ile intihap edilecektir. 

sur sandık portakal dün i•· Fransa hava 
kenderuna gönderilmlıtir. • 

Milbayaada tüccarları- bütçesi 
mıza ruslarm yapmakta ol· Parlı, 7 (A.A) - Meb'u· 
duğu muamele fiyaoı hay· san meclisi gece celsesinde 
ret bir müşkülit şeklinde· ha va itleri bOtçeıini kabul 

etmiıtlr. 

dir. ı • ..,-.. -~ .... ~~~=-= 

Dr. Ekrem Behçet 

Rus mübayaa heyeti ı ı çocuk hastanesi ku lak, bo az, 
portakalların sandıklarını b\lrun mütehassısı 
muayene ederken portakal 
üzerindeki benekleri has· 

ı k olarak kabul edi· 
ta ı " d 

1 k. bu yuz en 
yor ar ı 

B. oglu Mektep sokak 1 

Tel.fon B. o. 2496 

, ' çocuk hastalıkları mütehassısı 

k k Portakal ıskarta pe ço 
çıkarılmaktadır· 

Halbuki bu benekler aiaç· 
)ardaki hastalıktan ileri gel· 
mit olup portakallarımız 
için bir özür teıkll edecek 
teY delildir. 

or. Semiramis Ekrem H. 
Be' oğlu Mektep sokak 

Telefon : B. o. 2496 

Bu suretle beyentlnıf yen 

portakallar için tüccarları· Haydar Rıfat bayin eserlerinden 
mızdan Necati Bey Rusları 1 . ı· 

A . 1 "klar kı ıa . r ynı ı.. n· » 
rotosto etmıt ır. " Miras mcseleleı i ır 

p Bu şekildeki mubayaa Şerhli borçlar kanunu » » 

karıısında artık bilmtyoruz l~(l:K:B~AİiL'-) İlkiİİtamhliiaiiıniiellı•in•d•e• 
allkadarlar ne düıünecekler? 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 

Hale Sinemasında 
Geee Ba•akhanesi 

mümessili Evlin Holt 
lla veten Çifte zafer 
mümessili Jak Hoksl 

Programlarımız Cumartesi 
Çarıamba değlıir her gün 
gündüz 3 te geceleri 9 da 
Cuma günleri 2 de 4 le 9 da 

• 
Ferah sinemaşı 

Bu gece Ferah Sinema
da Halk geçesi tiyatro var· 
yet ikramiyeli tonbala loca· 
lar(l25) koltuk (25) 

Fatih askerlik şubesin
den 

Fatih askerlik datreıln· 

deki ıubelerde mukayyet 
olan maliil yetimleri ve ıe· 
hit yetimlerine 930 ıenesl 

beylyye lkramiyeatnin birin· 
ci defteri mütemmimi olan 
ikinci deftere idhal edilen
lerin ikramiyeleri tevzi edil· 
mek üzere defterleri kaza
lara gönderilmiıtlr alaka
daranın mukayyet bulun· 
dukları Aıkerllk ıubelerine 
müracaatları . 

Zayi pilaka 
1697 numralu otomobil 

pilakası zayi olmuttur. 
Pılakın hükmıl yokdur. 

2483 Nuri 

ldanbul yedinci icra da· 
irtsinden: Bir borçtan dolayı 
mahcuz Semer ve Minder 
ve Baılık iıbu Martın 11 in· 
el Çartamba günü saat do· 
kuzdan itibaren Mercanda 
Caferiye hanında bilmGaa· 
yede ıatılacafı ilin olunur. -Sultan Ahmet D6rd6hc0 
Sulh Hakimlifinden: fstan• 
bul Telefon ıtrketintn bey· 
lerbeyinde Çengel köy cad· 
desinde mukim Abdülrauf 
Bey zimmetinde alacafınd6n 
dolayı ikame eylediii dava 
üzerıne mumaileyhtr.ı ika· 
metgihının mechul bulun• 
maıı hisebile ılinen tebli· 

gata karar verJlmtı ve yevmQ 
muhakeme olarak 11 mart 
931 tarihine mOaadlf Çar· 
ıamba günü saat 13 buçukta 
bizzat veyahut bir vekil 
muhakemeye fgöndermedill 
taktirde gıyaben muhakeme 
edileceği ilin olunur. 

tkıncl icra memurlufun· 
dan: Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve fOruhtu mukar
rer han" moblla1ı 10-3-931 
tarihine mOsadif Salı günü 
saat 12 den 13 kadar Beyoğ· 
lunda saksı sokağında ibra· 
him beyin apartımanında 
6 nu-lu dairede elyevm yan 
ıokak N 10 btlmilzaylde sa· 
tılacafından talip olanların 
gün ve saati mezkiirda ma· 
hallinde hazır bulunacak 
memuruna 929-1511 doıya 

numaraılle müracaatları 
ilin olunur. 

İstanbul ıkincı icra memur· 
luğıından: Bır deyinden dolayı 
malıcuz \e füruhtıı mukarrer hir 
adet Alman N, R, marka \C 7973 
numaralı kartandur su gelmakına 
11-3-93 l tarihine miisadıf çarşam
ba günü saat on ıkıdcn itibaren 
13, 1-2 kadar lstanbulda Asma 
altında yaldız hanında 69 numa· 
ralı mağaza önünde bilmüzayede 
açık artınna suretile satılacai'llldan 
talip olanlar yevmi ve saatı mez· 
k(ırda mahallinde hazır bulunacak 
memuruna 930-2917 dos1.a numa
rasile müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

No.: 437 

Sahife 5 
l 

Nakili : Htaeyin ZJci 
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Ya erteal gOn ! .. 
Oh! O ne müthit bir güu

dü yarabbi. 
Gilnet, suların üzerinde 

pırıldanıyor, onları kıvılcım 

ıeklinde gösteriyordu. Serin 
bir rüzgar baılamıı dünya· 
nın, çiçeklerin, tabiatın ko· 
kusu sinesine almıı, bazen 
tenefüzü ederek, bazen ıa· 
çarak dolatıyordu. 

Ve ben, bu ,sabakl ka· 
dar yaıvmak için mes'ut 
oldufumu hüınü etmemiıtim 

Beni ıen, eıki halime 
rucui etmemlı oldujumdan 
dolayı kendi kendini tebrik 
ettiğini söyle ben kocamın 
karısı mes'ut görQnQyor· 
dum. Küçücük ekmekler 
üzerine kaıık, katık bal 
koyuyur ve bana yidtriyor· 
du. 

Kahve altı çabuk bitti. 
Bütün ihtlrazlarıma rai• 

men, Ferdi, hl~ olmazsa iki 
gün için Dugano ye gitme· 
mizi ilteyordu. 

lırar etti: 
- Gene geliriz hem za· 

ten bu hava sana yarama· 
dı ki, sen bu kadar tuhaf 
görmemiıtlm .•• 

Fazla dinlemeden aıaiı· 
ya, Dogano da oda tutmak 
için telefon etmete indi. 

Ben gltmemeie karar 
verdiğim için, yataktam kalk· 
madım bile.· Dalgın dalım 
bir roman oku1orclum. Fer· 
eli bili •eJaaemJ,di. Nihayet 
yarım saat 10nra pldl, da· 
ha kapadın ılrer airmez 
dedi ki: 

- Canan, blliyormuıun?. 
Bir facia olmuı! •• 

LkaydaneayüzQmü dün· 
diim: 

- Ne faclaıı? 
- Preııı Hii1eyin yok· 

mu, bizim prensimiz hani •• 
Batan kan beynime hil· 

cum etti, vilcudOm buz gi· 
bl oldu. Merakdan öliiyorum. 

- .•• Bu ıece aklını 

oynatmıı ıallba ! 
- Ne, ne dedin ? 
Kollanmı uutarak kar

yolada dofrulmuı, a1afa 
kalkmııtım. 

- Neıi bu tıte... oda· 
ıında intihar etmıı. 

caısnmden, zaptemedi· 
flm bir feryat çıktı. 

daha sonra, Ferdi kayip 
etdl ki: 

- Eyvah! Baııma ıe
lenler ••. Diye lnildemiıtm. 

Canıız bir halde yere 
doıdim. 

31 
GözlerfıDI açtılım zaman 

kocam m6thlı, korkunç bir 
çehre ile alnımı kolonya ile 
ufuyordu, 

- Hele ne ile, dedi 
uyanmıyacafını anmııtım. 

Ve llAYe eottl: 
- iç bunu. 
Bent, biraz canlandıran 

bir kadeh alkolu yuttum. 
Aklım baııma ıeldl. Tekrar 
faciayı hatırladım. 

G6zlerim. yuvaaından fır· 
lamııdı. Bir Kelime röyle· 
mekten Ferdi ye bakıyor· 
dum. 

Ôyle ise timdi ••• 
Durdu tereddüt etti. 

Tekrar ha yılacafım diye 
ko:-lrdu. 

Fakat çok hiddetliydi. 
Yaklatb, karyolamın 

üzerine oturdu. 
- Şimdi, söyle bakalım, 

bu herifle aranda ne vardı? 
Suvaltnl tekrar etmefe 

mecbur oldu. Zira ben, ona 
cevap vermekıizln ıaılun 
tatkıo fakat sabit bakıyor· 
dum. 

Nihayet mırıldandım: 
- Hiç bir ıey yok. Ne 

olacaktı? 

- Şakanın ııraıı detti. 
O, senin atıkındı, değilml ? 

- Delimi oluyorsun ? 
- Ôyle ise, niçin hay· 

kırdın, niçin bayıldın /. 
- Ne bileyim ben 7 
- BUmezmlsln 7 
- Heycanım ıayet tabi· 

Tanıımayormldin? Hem da· 
ha evveltsl ıün beraberdin •• 

- Pdk ali. Ya buna 
ne dtyecekıln 7 

Elini uzatarak avucunu 
açtı. Küçük bir ölii baıı bu· 
lunan halkayı göıterdi. 

Evet, çekmecende 
ıtzledifin bu ne idi? Kolon· 
yayl alırken gördüm. 

Heycanından o kadar 
parçalanmıt idim ki' bu 
mücevherin ıörünllfün ak· 
ıülamel yapdı: dUim tutul· 
du. Ayni zamanda kaide
rin hakikat oluıu fena 
halde teılr etmltU• 

Gözlerinden ip sfbl yat
lar akdı; ellerim titrerken, 
difer taraftan da bir hıç· 
kırmak mecrasına tutuldum. 

- Ya ! itiraf ediyorıun 
deillml 7 orospu! o senin 

aııkındı demek! beni tuta· 
rak saralı. 

Korkuyorum. KaÇDJak, 
kurtulmak f ıteyerek yalan 
yalan söylemete ıayret 

ederek mırıldandım : 
- Yemin ederim ... 
- Evet, yemin etme=k 

hiçten bir ıey, deftlmi? 
oruıpul 

Kemlklerı kıracak sanı

yordum: 
- Seni öld6reylmml? 

Atkının yanına ıöndereylm· 

mi, kahpe? Ah! alçak karı! 
( Deoamı o•r) 

•••••• ' ••••• 1 1 ....... . 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

- Aklın batına 
def ilmi? 

Baıımı salladım. 

ıeldı, ikinci keşide 11 mart 
1931 dedir 



Sahife 6 YARIN 

Oksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM Doktor 
-.. 

Bartin-lnebcılu postası I 

HiLAL Bilecik Rakısı 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemiye
ti azasından Beyoğlu Ağa
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra · 

~~~r 9 Pazartesi 
günü akıamı Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Ereğli, Zon
guldak,Bartm, Cide, İnebolu, 
Evrenye ve lıiıe iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 
Yük ve yolcu için Sirkecide 
yenihanda 1 numaralı acen· 
tasına müracaat. Telefon 
İstanbul 3105 

lstanbul dördüncü icra 
dairesinden: Panayot efen· 
dinin V asil efendiye olan 
borcundan dolayı mahcuz 
beyoğlunda Hüseyin ağa 

mahallesinde karanlık kar
na vula sokalında atik 8 ve 
28 mükerrer cedit 5 numa
ralı maa bahçe hane; yeni ,,. 
hlrde keresteci sokağında 

10 N. lu bir kıta ananın ic
ra kılınan ihalei evveliye 
müzayedesinde hanenin bin, 
arsa elli lirada talibi uhde
sinde olup bukerre yüzde 
beı zamla ve on beş gün 
müddetle thalei katiye mü
zayedesine vaz olunmuıtur. 

Hanenin hududu ve me
sahaaı: balen sağ tarafı ef
tim ve'ilya hanesi, sol tara· 
fı piroku arsası, ahara ait 
hane, cebhesi karanlık kar
na vula sokağıla mahdud 
olup 85 metro arzıdan 60 
metro bina ve yirmi metro 
bahçedir. Mü;temilatı: hane 
nim kargir ve zeminle bera
ber dört kattan ibarettir· 
2 tatlık, 3 sofa, 7 oda, iki 
mutbah, 1 kuyu 1 sarnıç 2 
kömürlük, 1 çamaıır hane, 
1 kiler 2 hala ve aydınlık 

mahalli ve bahçeyi ve ıahnıjı 
muhtevidir. 

El eni Hanım kiracıdır. 

Kıymeti muhammenesi 4025 
Iradır. 

Arıa halen ıa~ taraft 
v asilikl hanımın hanesi, 
solu mamtko araaıı, arkan 

yovan vereseıi bahçeıı, cep
heıi keresteci, sokağı ile 
mahdut ve 148 arım terbi
indedtr.kıymeti mubamme-

neıi 220 liradır taliplerin 
ve fazla maldmat almak 

isteyenlerin 341 • 2765 dosya 
numaraıile müracaatları ve 

müıterilerin kıymeti mu
hammenelerinin yüzde on 

niıbetinde pey akçaamı 

"·ezneye teıllm ve ihalei 
katiye günü olan 26 · 3 931 

tarihinde saat on beı bu
çuğa kadar dairede isbatı 

vücüt eylemeleri ilin olu-
nur. 

lstanbul 8 ci icra me
murluğundan: Bir borcun 

tc mini istifası için tahta hacıza 

Türkiyenin en meşhur ve mergup 
rakısı dır 1 caat. 

Telefon: 3586 

Tütün inhisarı umumi-Ka=ySulhİcrasından: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bu· • • d •• ı •• "" •• d lunan Müdevver bir adedet mu ur ugun en: aynr ve iki adedet sandalye 
ve bir adet dolap, olup tah· Mevcut ıartnamelerine tevfikan Trabzondan, Erzurum, 

Bayburt, Erzincan, Gümüıhane, Torul ve Maçkaya bir tı hacze alınmıt olup 10 
sene zarfında yapılacak mamulat nakliyatı münakat.aya mart_. 931: çarıamba günü 
konulmuıtur. Talip olanların teminat mektupları ile ryeldeğirmeni caddesinde 
10-3-931 Salı günü saat 10,30 da Galata'da mübayaat satılacağı ilan olunurr 
komisyonuna mürat:aatları. 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası 

iSTANBUL ŞUBESİ 
f dare merkezi: A M S T E R D A M 

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

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
İstanbul tali şubesi : •,\terkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han. Telefon: fst. 569 
Biliımum banka muamelatı 

J 
Emvali metruke müdürlügünden 

Satılık emlik: 
Ferfköy birinci kısmında eski kuyulu bağ yeni baruthane 

caddesinde kiin ve kısmen kargir olup altında 83 numaralı 
dükkanı müıtemil ve birinci katında mutfak, ikinci katında 
üç oda bir bela, üçüncii katında: üç oda bir hela ve kiler 
ve terkoı ıuyu ve elektirik tertibatını havi 81 numaralı ha
nenin dört hi11e itibarile haz·neye ait bir hi1Sesi: bedeli 
dört taksitte 1150 lira: 

Kınalıadada zeytinlik caddesinde kain yedi oda üç ki· 
ler, mutfak ve kuyuyu havi 890 ziralı eski 16 yeni 67 nu
maralı maa bahçe hanenin üç hisse ltlbarile hazineye ait 
iki hissesi bedeli dört taksitte 1515 lira: 

Kaaımpaıada büyük piyalepaıa mahallesinde Zincirli 
kuyu caddesinde eski 238 yeni 348 numaralı maa oda ah
ıap dükkanın bedeli nakden ve peıinen verilmek üzere 500 
lira: Muhammen bedeller ile: 

Balada evsafı ğösterilen emlak 15-3-931 tarihine müıa· 
dif Pazar günü saat 14 te bilmüzayede satılacaktır. Talip· 
lerin % 7,50 temioat mah.buzlarile lstanbul emvali metrii.· 
ke satıı komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Anka.rada 

OTEL T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

R(STORAH KAHPI~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje 

M 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

CJlt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehas 

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

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 ..................... 

Kiralık ve sahlık 
Matbaa makineleri 
İkdam matbaasına ait 

Rotatif, Avusburk, Avusburk 
battal, Reaksiyon düz Ma
kineleri mükemmel bir halde 
kirahk ve satılıktır. Görmek 
için her gün İkdam hanında 
kapıcı Dursun Ef.ye, pazar
lık için de Galata' da eski 
Gümrük caddesinde Uğur 

hanında 2 numarada İkdam 
vekili Nuri Beye müracaat 
edilmesi. 

Telefon; Beyoğlu: 4~15 

OSMANLI 
BNKASI 

Sermayesi 10,000,000 
f ngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALIÔl 

Telefon: İstanbul 24460 

BEYOÖLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye 
ye senedat, çek, itibar mektupla 
ve telgraf emirnameleri irsalat 
liesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe pey ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

İstanbul sekizinci icra 
memurluğundan: 

alınıp firuğtuna karar ve
rilen bir adetrayaklı singer 
makinasının Martına 12 ci 
perıembe günü saat 14 de 

Tandanl bedesteninde açık l~~==~=~==iii=ii=~=~~=ii=~ii=~i: 
ırtırma ıuretile ıatılacagın-

Bir deynin temini istifası 
zımnında mahcuz ve füruhtul 
mukarrer ol an Beıiktatta 
Hasanpaıa deresi sokağında 
18 numaralı mağazada mev
cut iki bin küsur kıye kömür 
11-3-931 tarjhfne müsadif 
çarıamba günü saat 10-12ye 
kadar bilmüzayede füruht 

dan talip olanların vaktı 

muay..<ende memuruna mü
Tacaatları ilan olunur. 

Doyçe Oriant Bank 
olunacağı ilan olunur. 

Satılık hane • Deutshce Orietn Bank Doktor 
Aksaravda Siuekli bak· A E 

.. d lstanbul aubesinin müceddeden küşat olunan gop ssavan kal Cerrabpaıa caddeEin e v 'J 
s1 numarada ı2 odalı, tçi dairesınde bodrum katına mükemmel ve anga cami sokak No 

k müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
Jııı yağlı boya, elekttri , ' 19 Her gu··n hastalarını ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı da 
ha vagazmı tatlı ıuyu hovi 1 d y V k f h k b l d • d 

Aıirefendt caddesin e eni a 1 an ı•-m! 1 a u ve te avı e er• 1500 arını bağçeli bir konak karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. _ 
;. cele Eatalıktır. ---.iiiiilliliiiiiiiiiilmiliiiiiiiı•-----.-..--

l 

Şaşılacak 

şey mi? 

,. ASPİRİ N .. B A YER ın soguk algınlı
ğının çar çabuk onune ;:;:eçm esi hiç de 
ha} r e t edile~:ek L' r şe} değ i ld i r B i lakis 
g aye t t abiidir. "'ASPİRİ N ., gı b i ~~" 
sa l i b in i taş ıyan i..ıır ır.ustahzar rııutlaka 

müessı r o ln a l ıdır. S z d e ayn ı f i k i rde 
değ il mi sıniz? 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
2 inci keşide 11 Mart 1931 dedir 

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

ve 25.000 liralık bir mükafat vardır 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA . 

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

Merkezi dare: MILANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehist~11' 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri MüttehideS~· 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjaı:ıtin, Peru, Ekvatör ve KoJuınbı· 

yada Af ılyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3--4-5) 
ŞEHiR DAi !İLİNDEKİ ACENTALAR: . 

. istanbul'da: Alalemciyan hanınd~ Tel~f •. 2821. Beyoğlunda-8 ıstiklfil caddesi Telef. 1046. Kambıyo daıresı Borsada Telef. 171 

İZMİRDE ŞUBE 

Bank F ranko Adiy;ti~ 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Fran~ 
Merkezi İdaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 ol 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıi N~ 
Telgraf adresi : frasiab2 3 Telefon: Beyoğlu 1421· • 316 
Posta kotusu: Galata No· 

« Harbin 
« Mukden ~ = Bilcümle Banka Muamelatı ~ 

Hesabatı riye küşadı - Vadesiz. ve vadeli tevdiat-:-: Tasa~ııtr 
sandığı-M ~ktıkatı ecnebiye, kambıyo, esham ve t ahvılat alı_rrı Adi 
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bed~ller~nin. tahsilı-5 ve sirküler itibar mektu~ları - ~sııaı:ı ve emtıa uzerme ava~vif! 
elinecb Emekleremt üzerıne kredı kuşadı - Esham ve ta 

mu;;sı veTe.A K V ~ 
~----~---:--~------

Doktor M t 
Hafız Cemal ar 

8 Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Pazar 

1931 
Sabah 6,24 Akşaın 

Yatsı 


