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Başmuharriri ARİF ORUÇ 

Sınıf fırkası yürüyecektir! 
Yeni fırka meselesi 

.iş bölümü tJe içtimai va:z;iyeti itibarile 
teıekkülü zaruret haline gelen sınıf fır
kasından biri emrivaki halinde kabul 
edilmelidir! Bunu cümhuriyetçi diğer 
teşekkiiller takibettiti ~ün miivazenet 

hasıl olabilecektir. Arif Oruç -
Halk fırkaıı kongresinde 

kabul edilen fırka nizam· 
nameıi, it bölQmO it.ibarlle 
T<irktyedekl vatandaıları 
iyi blr ta.ınlfe tabi tutmuı· 
tu: Çiftçiler, büyük ve orta 
ıermayedarlar. ıerb~at meı· 
lek eshabı, iıçller, memur· 
lar, mütekaitlerle tısizler 
z<imreıi, bu ta,nifin neti· 

cesidir. 
Anlaıılıyor ki , hakim 

Fırka, vatandaıların ıımf 
mücadelesinde bulunmaları· 
na muarızdır. Bunun sebebini 
ise, ıu ıekilde hulasa etmek 
kabildir: Sınıf mücadelesi 
yerine, herkes itile gücü ile 
meıgul olmalı, ılyasi hak 
aramaktan, içtimai ımıf 
vaziyetini ıalaha çalı,. 
maktan ziyade, ıakin, ses· 
siz, muti bir lebea olmalı· 
dır. 

Buna mukabil, Fırka ve 
HükQmeti Tiirk vatandaıa 
Jayik olduiu mevkii temin 
edecek, her sınıf vatan· 
daıı pederane bir idare al· 
tında yaıatıp, adalet, mil· 

savat, hilrriyet nimetlerini 
bizzat tevzi edecektir. Yani: 
Karıılıklı f ~dakarlıklard~n 
refah ve ıaadet neticesi 
idrak edilecektir. Denilmek 

iıtenlyor. 

Cennette bile varlığı bir 
parça ıek ile karıılanabi· 
lecek olan .,öyle sakin, ra
hat idare Arz üzerinde ta· 
hakkuk etseydi, fÜpheslz 
her vatandaı onu teıek• 
kürle karııla•akta tereddüt 
etmezdi. 

Fakat bu arada,gerek it bölü· 
mi1, aıerek içtimai müıavateız· 
lık, cemiyetin zaruret halinde 
kökleımtı bulunan dtier· 
izamları, biriblrine zıt men· 
faatlerin biri birile anlaııp 
uzlaımasına mi.nl teıkil et· 
mekte olduiu, neden hll tır· 
lanmak iıtenmemlıttr? Nite• 
kim, Büyük millet meclisine 
Halk fırkasına mensup 
meslek mebuslarının girmiı 
olmaatle, onların temsil et· 
tikleri ictlmai ıanıflarm iıte· 

dikleri slyaıi ve içtimai hak
ların tatmin edilemiyeceği 

gibi ... 
Demek oluyor ki, cemi· 

yetin içinde bizatihi birinin 
menfaati, ötekinin mutlaka 
zararını lıtiyen zıt uzuvlar 
bulunuyor. 

Ve hepsinin menfaatleri 
baıka baıka istikametlere 
doğru mftntehtdlr. Patron, 
lıçt ile, amir, memur ile, 
fabrikacı küçök tezgah sa· 
hiplerl ile, arazi ıahtbi 

yarıcılar ile, çiftçi, yanaı· 

maaı lle, tftccar Banka ile, 
esnaf ayAk Aahcıın iie v~ i~h .. 

anlaımak, bu g\ınkü 
cemiyetin nizamı tedvir 
edilmek itibarile imkansız-

dır. Bunların her biri mut 
laka diierinin zararana 
çalıııp, kendi menf aa-
Uni temine savaımakla 

meıguldür. Hükümdarlıklar, 

bütün muhte~if sımf ve 
zümrelerden yalnız birine, 
kendine en yakın bulduğu 

mümtaz ıınıfa istinat 
ederek diğerlerini ezdtkİeri 
lçin, birer iklıer g6çfıp ait· 
mitler, jktidarı; kenal ken· 
dini, kend öz ilitlyaçlarına -. 
8'6re ıdare etmek iıtiyen 

halka, halk id.ıreıine bırak· 
mak mecburiyetinde kalmıı· 
lardır. 

lıt• o mecburiyetin tabii 
muhaualaıı, COmhuriyettlr. 

Demokrasidir. Türkiye de ayni 
tarzda idare ediliyordu. Gene 

ayni ihtiyaçlar Türkiye ctimhu· 
rJyetinl kurmuf, hazmetmlı· 
Ur. Bugünkn Türk de..-leti: 
Halk, Demokrat, Tiirk cüm· 
huriyetfdir. 

Şu halde, cümhuriyctte 
ıart olan vasıflardan en mü· 
hlmleri nasıl ve hangi eaaa" 
istinaden tatmin edilemezdi? 

Zira biri dilerlni nefyetmlyen 
menfaatler çarpıımadıfı, iyi 
den tytye ölçftlGp blçtlmedigl 
takdirde, alınacak netice ya 
nokıan kalır, yahut hatalar· 
la mali bulunurdu. Arada 
muvazene teıisi imkanı ka· 
la bilir miydi? 

Kaldıkl, bunun tecrübeıl 
ıenelerden beri yapılmııtır. 
Alınan neticeye aelinc• ar· 
tık tamamen meçhul tarafı 
kalmamıı bulunuyor : 

1 - Vergiler her unıf 
halkı ezmt.Ur. ÇQokn onu 
Teren sınıflar, kendilerini 
müdafaa hakkını haiz de
lil idiler. 

Z - Bütçede niıbetsizlik 
ve israf oldufu iddia edili· 
yor. Zira: Hükumetin basl· 
retini celbedecek fırkalar 
yoktu. Dolayıaile de mes'u· 
liyet endııesi kalma-nııtır. 

3 - lkt11adi, •lyaaet te
sadüfe bırakılmııtı. Akıbeti 
iltibıal ve lıtihlak nlıbet· 

ıizliğint meydana çıkarmıı 
tır. 

4 - Toprak.tan aıeçlnen· 
ler vaziyetlerini ıslah ede· 
miyorlardı. Çtink6: Kendi 
ıınıfları dııında bırakılmıı· 
lardır. 

S - Kollarile itllyenle· 
rin IA-, hakları kendilerini 
yarı aç bırakıyordu. Bunla· 
n mftdafaa eden, haklarını 
arıyan bir teıekkO.l yoktur. 

6 - i.snaf, küÇo.k tezaıah 
ıahiplerl tam Halk f ırkaıı 
rr."'''nmı 4 ünr.ı; •ahif Pd.,' 

M~h;k;;~··'i·ç;~:r···"·H;;i~iy~· .. ···;~kiir·.··~-~ ............... F~·;·k;····i~i-~d~"""' 
de muhakeme! 1 ? Fırka! 
Bugün de yapmış. 1 a lzmird 
B h 

. .. . Beyanatına göre (ümitler) görüyor! e 
aşmu arrırımız C'ırka reisi ne Jen 2 · d Cenevrede Avrupa bir· r i aı 

İncı ceza a liği mGzakeratıodan avdet istifa etti ? 

iz.mit muhalume•inin feri 
olan bugünkü muh(]ken •· 

yece girecek 
Vekilimiz Ömer Fuıt B. 

[Yazısı iç sayfamızdadır.] 
···-············ .. ··-·······-········· .......... . 

Seyfi öldü mü 
öldürüldü mü? 

e"en Hariciye vekili tevfik 
Rüıtü Bey Dün Tokatlıyan· 

da kendiılnf g6ren bir mu· 
barririmlze ıu beyanatta bu
lunıııuıtur. 

- Gazetelerin sualine cevap 

verebilmek için iptida Ref ıi

cumqur Hazretlerine, bat· k 
vekil paıaya ve f':lüku· i 
mele ar:zı malumat edece· 
ceğiz. 

Ondan sonra peyderpey 
sırası geldikçe matbuata 
mal\lmat vereceilm. Şurl\.sı· 

nı §imdiden ıöyliyeyim ki 
ıeyyahatimden" memnunen 
avdet ediyorum. 

Ceneureden bir takım ümit· 
ferle d6ndüfünti beyan eden 

Tevfik Rüştü Bey 
Bir çok iyi münasebette mak farsahnı buldum. Tel· 

bulunduğumuz devletlerin kik komisyonunun mesai 

Hariciye nazırlarile konuı· (Devamı 4 üncü sayfada) 

··si;i~~f ~-;-~·;;i'···;üf~ttiş·1b;~hi-; 
Tali Bey de tekaüt mü oluyor? 

Ankara 29 (Telefon) :-
Millet Mecltıinln cumarle•I 
içtimaında yeni bütçenin mü· 
zakereaine baılanacak ..-e 
ezcümle bütçeye m6teferrl 
diğer layıhalar rörüıülecek
tir. 

Encüaıenleri11 çoğu he· 

nüz meıaidııi ikmal edeme· 
ıniıttr. 

ikmal edilenler Yerıi li· 
yıbalarnnn bir kısmıdır. Bü· 

Öl S ~· d B h. tçe müzakeratı devam 
en eyrı, ostcı e ıce d k • d 

vak' anın cereyan ettiği ev e er en encumenler e tıle-

···-·· .... ~~~'.!~ .. '.':...~~:!.~.~'.~~!~:;J._ .... ~!!'. .. ~!~~~~!'!~:!!~: ................ J 

Muallim mektebinde müsamere \ 
Piyes oynanırken bir hanım bayıldı! . 

lbrahlm Tali Bey 

Yeni bütçenin miihim 
tebeddüllere uirayacağı nıu· 
hakkaktır. 

Kadrolar Ye IAği vler etra. 
fında Mecliıtende çok yeni· 
ltkler ve delitiklilder beklen· 
mektedir. 

iz.mirde Halk fırhaaı par· 
tilerinden birisinin 

Sadrettln 8. 
lzmir, 29 ( Husuıt ) -

Bundan evvelki telgrafımda 
bura Halk fırkası erkanının 

(Devamı 4 üncü Sayfada) 

·····················-·························· ... 
Nurettinin gırt

lağı kesildi 

Dnn rece ıaat OD iki de 

resmini ı6rdüf0.nüz bu evde 

Nuri lımlnde bir poıta mii

vezztl entıtealnl kendisin• 

alt olmıyaıı bir meıeleden 

koyun gibi bofazıoı k•ıerek 

katletti. 

(Devamı 4 üncü aahifede)J (Tafailatı 4 üncü •ahifede) 

Dünkü müıamerede tem rııil veren Vefalılar 
[Yazısı iç sayfamızdadır.] 

ı . T == lngiltere ürkiyeyi 
50,000 

/ngiliz lirasına= 
Nasıl satın almak istemişti? 

• 

F evkalide ifşaat .. 
Yakında Neşre Başlıyoruz! 

····•··················································· ................................................ . 
o _azeteciler: 
Tekaüde sevkediliyorlar tensik edıliycrlar : 

Bu gidişle mütlir, memurları Jleı İne ne 8Ôrecek? 



~EZ~@L~S~a~h~lf~e~2~~!!!!!!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!!l!!l!!!l!!!!!!!!!!!i!ı!!!ll! .. ll!l!!IBl!!!!!l!!!!!!!!!l!!!ml!!l'!'IB .................. v.ARiıiil•ft--......................... llİll ............ ı.-............... h30~M=a~~!... 

rnnm Muasır Cümhuriyetlerde ====== 
==~======Teşkilatı esasiye: 

- Dünya cümhuriyetlerinde 
1·eşkilatı esasi yeler nasıldır? 

~--

Amerika cümhuriyeti 
~--~--

Amerika Teşkilatı esasiyesini 
neşre başlıyorıı:z 

- 11-
"Biz, müttehit hükumet· 

ler halkını en mükemmel 
bir ittihat teıkil, adaleti te-· 
sis, aile rabatfni temin, 
mftıterek müdafaayı teda· 
rfk, un umun ııaadetlni tez
yit, biz kendimize ve nes· 
limize htirriyetin iyiliklerini 
tahkim etmek emelile, müt
tehit Amerika hiik(imetleri 
için iıbu Teıkllib eaasiyeyi 
emir ve tesiı ediyoruz. 
Birinci bap - Birinci la•ıl 

t. lıbu aktile kahul ve 
tasdik olunan bltün teıril 
kuvvetler ve ıalAhlyetler 
müttehit bükdmetler tara· 
fından teıktl olunacak bir 
kongreye tevcll edilecektir. 
bu da bir Ayan mecUsi ile 
bir mebusan (Müme11tller) 
mecif sinden terekküp ede
cektir. 

/kinci laaıl 
J. - Müme11lller mecllıi 

( Haaeof Repneıentatine ) 
muhtelif hO.kômetler halkı 

tataflpı:dan, her iki aeoede 
bf r defa intihap olunan aza• 
dan milrekkep olacaktır • 
Her bükümetfe MfbneAtller, 
azaıı en çok hükekmet kuv
vet teırtiyelbatn m&ntehlp
lerl için matl(ip olan evsafı 
haiz bulunecaktir (1) 

2. - Yirmi yedi yaıma 
dahil olmıyanı, yedi senedir 
mtitteblt bükdmetler vatan· 
dap bulunmayan, intihabat 

J..manında intihap olunduiu 
htlk6met dahilinde sakin 
olmıyan kimse mlme11il 
olamaz. 

3. - ilk tahriri nüfuı 
müttehit hükumetler konıre· 
sinin . ilk içlimaını takip 
eden üç ıene zarfında yapı· 
lacaktır. Sonra da, kanunun 
tayin edecefl tan dahilinde 
her on .eenede bir yapılacak· 
tır. Otuz bin nüfuı için bir 
mllmessil olacaktır. Fakat 
her hükumetin hiç olmazıa 
bir mümessili bulunacaktır. 

4. - Bir hükumetin mü
meılilleriade inhilal yuku· 
buldukta, bu hükfimetin 

(1) Müntehip olmak için ka
nı.men matlup olan şartlar hüku
m ere göre değişir. Bir hükfı
m t dahilinde üç aydan bir sene
.ye kadar müıildet ikamet etmek 
ş tttır. Bazıları yalnız bir vergi 
, c lmesıni kifi görür. Bir harf. 
lcrı okumak yazmak veyahut, yat. 
nı okumak bilmesini ister. (Mat
lup olan yaş 21 dir. 

/ 
kuvvei lcraiyeıl bu münhal· 
lerl doldurmak için mtiha
bat yaptıracaktır. 

S. - Müme11filer mecllıJ 
kendi reisini ve memurlarını 
intihap edecekti:; Ayan 
meclisi huzurunda itham 
etmek hakkını yalnız Mü
messiller meclisi haiz ola-
caktır. 

0~6nc6 la•ıl 
1. - Müttehit hlkdmet· 

ler Meclisi Ayanı, her hiik6· 
met için, her bGkdmettn 
kuvvel teırliyeıl tarafından 
aJtı ıene için intihap olunmuı 
iki Ayan azasından mü 
rekkep olacakbr. Her aza· 
nın ancak bir reyi ·bulu· 
nacaktır. 

2 - İlk intihaptan ıon· 
ra içtima ettikleri glbt, 
memleket oldufu kadar 
naüıa vl ıurette uç ıınıf a 
takılm olunacaklardır. Bi
rinci ıınıf Ayan uaıının 
mevkileri ikinci ıenenin nl· 
hayetlnde vazifeleri hita· 
mında tnbilll edecekUr. 
ikinci sınıf azanın dördün-
dl sene, ilç6nc4l ıınıf aza
nın altıncı ıene nihaye
tinde vazifeleri nihayet bu· 
lacaktır. O ıuretle ki Ayan 
azasının içte biri iki se

nede btr tecdit olunacak· 
tır. Bir hükdmet kuvvei 
teıriiyesJnin devrei lçtimai
yeleri araunda ietlfa ıure· 
tile veya baıka bir tarik 
ile, bir lnbllll Yakl olurıa 
bu bGkdmetln kuvvet icra· 
lyeıl teıril kuvyetla ilk lç-
tlmaıoa kadar bir muYak• 
kat tayininde ltulunaltllır. 
O Yakıt •tlnbal doldurulur. 

3 - Otuz yaıına dahil 
olmıyan, dokuz ıenedtr aailt
tebit biikdmetlerden birinin 
vatandap bulunmıyan, in• 
Uhap olundufu hük6met 
dahilinde ıakin olmıyan 

bir kimse Ayan azalılına 
inUbap edilemez. 

4 - HClkdmetl mütte· 
bide reiıl saniıl Ayan mec· 
liıintn riyasetini lf a ede-
cektir. Ancak Teıavll i.ra 
takdirinde rey hakkına ma· 
lik olacaktır. 

5-Meellıl lyandan dtfer 
memurlarını, hükftmeti müt
tehide ikinci reisinin ray· 
bubett halinde veya bu 
zevatın Hiikumett milt• 
teblde rlyaseU vazifele
rini lfa11 halinde riyaıet 
edecek mu•akkat relı tntl· 
bap edecektir. 

(Devamı .var) 

Bu ne 
Turşu 
Ne pehriz! 

Dün cuma olmak alilna· 
sebetile ıehrimizdekl tine· 
malar hınca hınç dolu idi: 

Vilayetle sinemacılar 

arasında hadiı olan ihtilafın 
naaıl ameli bir safha sC>ıte
recel'I bayii merakı mucip 
oluyordu. 

Valf muavini Fazlı B· 
film ıöıtermeie batlandık
tan ıonra ılnemayı ıörmeie 
kimıenin giremeyecefini 
kiıelerin kapatılacağını ıöy

lemiıttr. 
Aksi tarzda kareket eden 

sinema sahtplerinln de tec· 
zlye edileceklerini buna ili· 
ve etıdtıli • 

Halbuki, dan ıinemalara 
barmutat herkeı gelebildlii 
saatte, matine aralarında 
glrmlıtlr. Böylece •eıkl ha
mam, eıkl taı!,, vaziyetinin 
temadlıine mini olan bir 
vJllyet memuruda zuhur et· 
memiıtır. 

Doğru tarzı harekette budur. 
Yalnız, ıu varkl bu ıekll, 
F azh Beyin beyanatlarlle t"1 

;tam bir bir tezattır. Aceba 
vlllyet 'kaklı itirazları celb
.eclen kararmclaa Yaz Dil 

geçti? 

Celadet göste-· 
recekler! galiba 
Bar, lokanta sinema 
liste ve duhuliye/eri 

·toplandı 
Belediye larafınd•n lo

kanta, bar Te birahanelerin 
flat listeleri tolattuılmqtır. 

Bundan .maada ıtnemalan 
, 'nn duhuliyele~cle tetkik 
edilmek~d!r. 

lkt11a t tılerl mudiir· 
lüğü ile daimi eındimen 
bir elit laaaırlamaktadır. 

Ooun için ıehrlmizdeki lo
kanta, ılnema, bar Ye em
ıali yerlerin fiat liıtelerinden 
sınıfları teıblt edilecektir 

Bu teıblt edilen miktarlara 
Gasaran bir formol buluna
caktır. 86ylelilde, fazla 
resim tediye etmemek için 
ımıfları yanhı yazdırılan 
bu ıibl yerler sabiplert hem 
tecziye edilecek, hem de 
badema hile yapmak tm
klın kalmayacaktır. 

Ayni zamanda ıınıflannı 
yilkseltmek lltemlyen bar 
.,.. birahaneler de metrubat 
mekQllt flatlarını tenzil 
edeceklerdir. 

fena, 
Çok fena .. 

Ekmehciler, uncular ne diyorlar? Şikago,, nun caniler; hır
sızlar memleketi olduğunu 
okuya ok.uya öjrendik. Fa
kat korkarım kf •Jetatt&ul,, 
bu huıulla rekoru luracak ... 

Bu halletmeli! • • 
ışı 

Mes'uliyeti o ona o, ona atıyor 

ekmektir 

Gün deiil, saat aeçlD.i
yor ki bu kafa yarJlmasın, 

ortada bozulan bir kalp delinmesin. 
Gene bir ıaat g~çmi· 

yor ki blr uslura bir gırt· Ekmeklerden bazılarının 
bozuk olduğu bizzat bele
diyenin dahi tahtı itirafın• 
dadır. Bunların düzelebilmeıi 

için hamurkArlar cemiyeti 
R~isl Şevki B. de tunları 
ıöylüyor: 

•Vakıl, ekmeklerin ba
un bozuk çıkblm• biz de 
blllyorua. Hattl bu lauıuıta 
bazı tasa vvurlarımıa da 

Maamafih. hepılnin lttlf ak 
e ttiif bir nokta Y.ıu" 

Hamurkar mektebile ek
mek htkayeıfnln nihayet· 
lenmeleceğl ! 

Bu husuıta bir fırıncı 
diyor ki: 

- Evvela, ekmek yap· 
bğımız unların matlup ev· 
ıaf ı haf z oJmaıını temin 
etmeltyiz. Fırıncıların kıımı 
azamı unculara borçlu ol-

lafı tkiya ayıtmaa1n, bit 
kaıa ve b-ir cüzdan bo
ıa lmaıın. 

Yedi yaııııda.kı çoc•k 
bıçak tqıyor. 

On yaıındakf katil olu-
yor. 

Hele 
kahraman 

yirmiıinl aıan 

(!) larıft hesabı

•e adlire bile 

Yardı. du fundan bize yollanan un 

nı poli• 
tutamıyor. 

Metell bir hamurklr- yaı ta olsa, kurtlu Ba ol•a 
kabule mecburuz. Aksi tak· Neden 1 ? .• bk mektebi teıiı etmek l1-

etml1 ve Belediyenin de mu· 
avenetbıl reca etmiıtlk. Fa· 
kat, bu teıebb6ı6müz allka 
ile karıılanmadı. 

Fakat ıunu da ıöylemek 
lıtertm ki ekmek Jıi aıbı, 
halkın sıhbatlle alakadar 
alakadar bir meıelede Be
dtyenln daha ba11aı olma• 
ıını arzu ederdik. 

Gayrı 11hhl ıörftlen ek· 
mekleri toplatıp denize dök
mekle Belediyece yapılma11 
icap eclea kontrol tama
men icra edilmtı def ildir. 

H•murkarlar cemiyeti 
relıinin beyanatının iki cep
beıl olduiu 16rül6vor: Biri 
mekteple e~ek meseleıi· 
nln dCb:elece~nl aab*tmek: 
dlierl de Belediye talimatının 
noktanbğından ıiklyet. 

Halbuki, prek uncular, 
fırıncılar ve aerek deilrmenci· 
ler nezdinde yapblımız tah· 
kikat ekmek meıeleılnln ıı· 

lahı için batka ıeyler da· 
ı6nmek lbım olduiu nok
talarındadır. 

dtrde uncu krediyi keıer Bu pnkolojlk bAdlıeyl 
ve fırıncıyı borcundan mfitehaaaıalarma bırakalım. 
dan dolayı mahkemeye verir. Bizim gazeteci ıörüıüınüz 

Tabii fırıncı da iflas et· m._cıtiki dütünifümüz ıu 
memek için aükuta mah- noktaya varıyor. 
kam oluyor. Ekmekler de bo· Memlekette iısizlik var· 
zuk çıkınca beledi ye yaka· dır. 
mıza yapıııyor. Memlekette umumi buh· 

Uncular iıe f&yle aöylü- ran vardır. 
yorlar: Buna mukabil "Para., 

- Fırıncılar paralarımızı yoktur. 
yiyorlar. Kendi hilekarlık· lıte, bitiin l>u m&hlm ıa· 
larını atmak içinde böyle ikler inıa .. 1laı ı, çileden çıka-
iftira ediyorlar. Yaı unlar, rıyor, deli ediyor. 
bizim deffrmenlere Gfütmek lf-
için Terdlitmlz bufdaylar Parasız kalan adam her 
tleflldtr. ıey tapablhn. Pantalonunu 

Dettrmencller kendi el- ıatıyor rakı ielyor, daha ileri 
(erindeki eıkt unlan bun• giderek kokain çekiyor, ve •• 
larla deilıtirip fırıncılara nihayet çatlıyor. Buiuluyor. 
namUDıza yollıyorlar. Bunlar olmasa bıle .• etrafına 

Deiirme\l,Cl._. I• J>-.. •hlınpr. 
ithamlara muhatap dejlller· Ya çocuklar? diyecek-
mit gibi hareketi tercih edi- siniz ... 

yorlar ! Onlarda ıörenek... Ma· 
Şunu da ilave edelim ki lllmya, çocuklar berıeyi 

Belediye mevcut teıciye 
uıullerile fırıncıların htlele- kolayca taklit ederler' bele 
rlne mlni olamıyor. Çfinkü, fena ıeyleri ... 
fırıncılar ne kadar cesayı Jf 
nakli verirlerse verıinler, Bu kanlı hadiıelerin Ö· 

bu miktar. dalma hileli ka· nüne ıeçmek, en inaanl, en 
Ekmeklerin bozuk çık· zançlarınıu yekiknuodan çok tabii vazifemizdir. Amma 

masının ıebeplerlni ararsak azdır. Bu huıuıu, bizzat fı- her ne pahasına olursa olıun. 
meı'uliyeti uncuların, fırın· rıncılar bile itiraf ed~yorlar! BÜRHANETTIN ALI 
cılann blrlblrlerlne atfettik· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••• ................................... :•• .. ••••••••····-···-
lMlnl haJretle ı&rilyoruz. m- tstanbul ve taşradakı 

.............. -;;~~~~·;·;,·······l..... 1 O EV l i R V E M O ES S ( SAT 1 RE S Mi Y E H i H 
- Nazarı dikkatine: i .... Y .. A""R""i""N ... i . . 

r ···--·····-····-··-··· ............ : 

Pek J•kında intiıar 
ediyor 

Hazırlıklar ilımar_.dil• 

mi,ıir. Franıızca YARIN 
bir Atmıpa p•t••intlen 
larlcaıs olaea/ctır. Kav· 
Hlli manJer.icat· En yeni 
en tcıse lıavaJia • Guel 
tabı. 

- -- - - ...... --------- - - -

1 Haziran 931 tarih;ndan itibaren gazetemizde neşredile
cek bilOmum daıair ve mtiessesatı resmiye nanatının, teahhüre 
uğramamasmı ve muntazaman neşrini teminen yeni teşekkül 
eden vt merkezi istanbulda, Ankara caddesinde, Kahraman 

zade hanında OÇONCO KATTA bulunan 

RESMi iLANLAR 
T O 8 K ; l i M i T ( T Sıi 8 1 E T i H E 

Göndertlmesi tktıza ettiğini: devaır n · müessesatı res
miyenin eoazın ıttilama arzayleriz. 

Telefon: 20960 

İnhisar idaresinde yüksek maaşlı memurların aylıklan · indiriliyor 

Karqöz. Eh maıaliah maıallah Büt~e 
• ara ol•ada ben Je al•am fa~la 

inini;,; bakalım bu kadarı Karo•ö~ - E. tpbii lan ikbalin bir 
itibarı oardır. 

Buna {fattan inip eıefc binme/4 
derler. 





YA.lUll 

Yeni fırka 
meselesi 

( Baımakaleden deoam) 
sınıfından oldukları halde, 
Halk fırkası daha yukarı tas 

ıifli vaziyete istihale ettiği !çin, 
onlar da, kendi . ımıflarana 
yabancı :htiyaca aöre arka
da bırakılmıılardır. 

H alk fırkası 'la göre iş bölü
mü demek: hakikatte muhte· 
lif menfa&tli Halk kütl~ 
lerinin siyasi, içtimai hak
larını birer teıekkül halin· 
de araya bilmemeleri mi, 
Kendi sınıflarının fırka la· 
rını teıkil edebilmemeleri mi? 
Vatandaıların serbes intihap 
hakları mı? Hangi biridir? 
Kaldı ki, Demokrllt mG· 
e11eseler bunlardan hiç bi
rini ihmal etmezler, ıerl· 
de bırakamazlardı. Bırak
tıkları takdirde, cümhuri· 
yelten baıka herhanai bir 
ıeye benzemeleri, yahut 
benzetil01elerJ gayet tabii 
olurdu. 

-Tirkiye Cümhuriyetinde 
fırkalara Uizum yoktur.Çün· 
kü: Halk fırkası hem teırii, 
hem icrai vazifesini Türki· 
ye halkı nam na yapabilir. 
Her sınıf vatandatın cemi· 
yet içindeki hakkını huku· 
kunu mahfuz tutabilir. De· 
niyor. Halk fırkasının bp 
ıiyasetl, altlii• bu yol, te
mamen çıkmazdan ibarettir. 
Fırkanın kendi kuvvei icra
iyeıi tarafından teklif edilip, 
gene kendi teırii kuvveti 
tarafından kabul edilerek 
icraya konan kanunların, 
mem eketin geri açık ıafta, 
bırakılan sınıflarını tatmin 
dmeıi ihtimali var mıdır? 

Görülfiyor ki, Halk fırka· 
ıı bütün ıınıfları ve her teyi 
kendinde toplamağa çaht· 
tıkça, farkına varmadan 
kendi benliğinden de ayrı~ 
mııtır. 

Fırka bir an evvel, 
kendi sınıfına, kendi 
Aınıfı içine dönerek va· 
ziyetinl ıslaha çalıımadıfı 
takdirde, düne kadar oldu
ğu gibi tesadüflerden alına
cak netice: Sıfırda kalmak 
tablt görülebilir. 

Bu zaruretlerin dofuracalı 
yeni (ırka, H. fırkasma 

kendi •ınıfına geçip va.ziyet 
alması için gideceli yolu 
dahi gösterebilecektir. 

ARlF ORUÇ 

Hariciye vekili 
ne yapmış 

(Birinci sahifeden devam) 
sine gelince muhtelif dele
gasyontarın bu meyanda 
bizim noktai nazarlarımızı 

gösteren beyanat ajanslarla 
neıı olunmuıtur. 

lıte bütün bir materyeli 
ve Cemiyeti Akvamın mil· 
kellef komiayonlannm ih
zaratı ve etütlerin itlerin 
mahiyetine göre yapılan ko
mitelere tevdi edildi. 

Eylöl içlimaında ihza· 

rat ve tetkikat yapılmıı ola· 
çajı ümit olunuyor. O va· 
kit meıai neticeleri üzerin· 
de daha müıpet mütalea 
yürütmek mnmkün olacaktır. 

Encümenlerin tetkikleri henüz bitmedi 

Bugün Meclis bir _çok 
liyıhaları görüşece~_ 
Birinci umumi müfettiş İbrahim 
Tali B. de tekaüt mü oluyor ? 
(Birinci sahifeden devam) 
Vekiletler buıünkü tuar· 
ruf li.yihalarına göre mu
karrer ve mOspet prensip 
lere istinaden kadrolarını 
hazırhyarak Baıvekilete ver-
miı!er ve Baıvekllet te 
Meclise vermiıtir. 

Bu kadroda mfihlm de· 
ğitiklikler olmamasına raj· 
men fsUsıar edilmeyecek 
farklar vardır. 

FvveJce verdifim haber-
lerin bir kımıı tahakkuk 
etmiıUr. 

Valiler mektupcular, kay· 
makamlar, nahiye müdir· 
leri, kaza müdlrlerl, mal 
memurları, iıkln memur ve 

müdirleri, Defterdarlar vilayet 
Muhatebel hususiye müdür· 
leri ve memurlara, villyet 
matbaa mildirleri arasında 

epice tebeddüller vardır. 
Ancak Taziyet katiyyen 

bir lijiv teklinde değildir. 
Gerek tasarruf layihasının 
ve gerekıe bOtçe ve kad
roların lattnat ettiği li.ğıv
lerden fazla tekaütlOkler· 
dir. Bu ıünki hükömet 
kadroları içinde takaütlOğü 
gelmlt bir çok memur 
vardır. Bunlardan ihtııas 
sahibi olanların deflttirll
meyeceff aıiklr dır. 

Ancak vazifeleri baıkaları 
tarafından yapılacak olanlar 
tekalide sevk olunacaklar· 
dır. 

Ela'n açıkta bulunup ta 
sinni \eka0d6 ikmal etmlyen 
memur bu mtlnballere ta-
yin olunacaktır. ETelce 
de söylediflm gibi ıerek 
ilga ve gerekse ihdas bir 
bütçe mu va zenesl halinde 
yapılacaktır. 

Tekallde aevkedllecek· 
ler arasında bir takım ze· 
vatın ve ezcOmle Mıtat. 
Nazım, Fatin, Şevket Bey
ler aibt valilerin, Klzım 
Patanın, Mektupcula;dan 
Fuat, Süreyya Beylerin isim
leri ıeçmekte lıe de hen6z bu 
hususla mukarrer bir t•Y 
yoktur. Ve müteka~din için 
bir liste yapmak doğru de
lildir. 

Bu ancak layihanın ka· 
bul6 halinde takarrür ede· 
cek bir ıeydlr. 

Birçok z~vat vardır ki 
tekaüde sevki icap eder. 

Ancak bunların yerle
rine koyacak kimse bulun· 
madıiı ve harf çten alınamı· 
yacağına ıöre (30) seneyi 
ikmallerine raimen tekaüde 
ıevkedtlmemelerl milmkün· 
dür. 

Bu günkü haberler bu p 
yıa mahiyetindedir. Kadro· 
lar etrafında vekaletler çok 
ketumdur. 

Bazı veklletler tetkikatını 
bitlrmlt olma11na rafmen 
ılcıl tetkikatından baıka ıu· 
retle tMblt edilecek tebed· 
düller alınacak kısa ıumullu 
salahiyete' fltfnaden yapıla· 
oaktır. 

HükQ.met daireleri içinde 
takviyelerine IOzum 2örü· 
lenler vardır. Ve bunlar mii 
dadele ve becayif suretile 
yapılacaktır. 

Umumi yetJe mektupçu· 
luklarını lli•i hakkında 
} en6z bfr malömat yoktur. 
Fakat bu ftktr etrafında 

tetkUı at yapıldıfı söylenmek 
tedir. 

E•velce söyledtflm albi 
umumi ml1fettiıllkler mese
lesi geri kalmıttır. 

Meclisin bu celsesinde de 
bu itlerin intaç olunamiya• 
cafı anlaıılmaktadır. 

Müzakerat biraz uzun 
sürecektir. 

Her elbet madde madde 
161terilecektfr. Binnetice mu· 
hakkak olan bir Taziyet 
varsa o da her vekalette az 
çok kadro deiltiklikleri oldu
fudur. 

Memurların tensikl me· 
selesinde bir çok hAkamet 
ve fırka aazetelerlnin verdtil 
haberleri Maliye Tekileti 
tekzip etmektedir. ' 

Y anlıı anlatılmanın .... 
beplerlnf sahibi sallhlyet bir 
tözle izah etmektedir. 

.,Tasarruf liyihasının· yal
nız memurlara ait k111mları 
ahnmıı ve bunların bugün 
mer'i kanunlar kar111ındakl 
kablli~eti lcralyeal ve tesblt 
olunan tatbik ıeklllerl dü· 
ıünlllmekslzln haberler ve
rilmlttlr. 

Mesela hiç hir veki let 
ıumüllü bir salihlyet iste
mtı el eğildir ve atağı yuka· 
rı malftmlaıan baıka lafıv da 
hemen hemen yok ıibidir. 
noktai nayarı halindedir. 

Sonra bu veklletlerln 
Millet Meclisinde itin 

baıka bir tekil alması ka· 
bildir. G6rilyorsunuz ki, bu-
gün ıöyle böyle mal6m ta· 
raflara nazaran uyduruldu· 
ğu gibi mühim tenslkler 
yoktur. Hele tenkih asla 
varit değildir. Kimsenin 
maaıı indirilecek delildir. 

Ancak hakkı müktesep 
olarak tetkili.t kanunu me
sabesinde olan Baremle iki 
sene için kabul edilen maaı 
faz lalarının indirilmesi tabii
dir. Fakat terfi haklarından 
vaz geçtlmiı deflldlr. 

Baremin mektebi i.ll me· 
zunu olup ta A vrupada oku· 
mut olanlar için kabul etti· 
ii iki ve diler memurlar 
için kabul etUll llç Hne terfi 
hakkı kaldırılmamııtır. 

T erfie istihkakı olanlar 
kemeki.m kaulnl haklann
dan istifade edeceklerdir . ., 

Yeni kadrolara nazaran . 
ba:ıı becaytıler Te bir iki 
terfi Tardır. Becaylılerfn 
en fazlası Dahiliye vekile· 
Une aittir. 

Bu hususta vekllet ke-Şurası muhakkaktıt ki 
Avrupada iyi bir havamn, 
ıulh havasının el birli· 
ğile baılamasının faide
leri olacaiı gibi rejyonal 
bazı müıpet tedabir bulun-

•••••••••••••-•••••·----·•••••--•••aaaaHaM .tumiyet muhafaza etmektedir. 

. ması da gayrımümkün de
ğildir. Ancak, asıl müzake· 
ratın mevzuunu teıkll eden 
ıktısadl buhranın cihan· 
ıümul olduiu ve reji· 
yonal tedablrln yanında itin 
mahiyetinin fıU1zam ettifi 
cihan ıumul tetkik ve teda· 

bir için d6oyadaki bütün 
hükAmetlerln bir beynel· 
milel iklısat konferanıı-
aktetmelerl fhtlmall de ıay
rl Tarlt olamaz. Ve tubatta 
in'tkadına intizar olunan terk 
ve tahditl teılihat konle· 
ransı müsbet neticeler ver
mefe mazhar olurıa yalnız 

sulh için defil, lkt11adi bub· 
ran için de mGeuir Amiller 
den biri olacağı süphelıizdir. 

Son aldıaım habere 
nazaran m6ddeU hizmeti 
30 seneden fazla olan umu· 
mi Mftfettlı lbrahlm Talı ve 
yine kadrOda bulunan 
Baımlıevlr M6mtaz, Adliye 
mifavfrl Talat Beylerin de 
tekaGde aevkedlleceklerf 
kuvvetle söylenmektedir. 

Maahaza yukarıda d" ıöy· 
•~difim rıbı henüz mukar· 
rer bir ,ey yoktur. 

_ ..... ~·~ . .--

Eniştesi Nurettini koyun gibi 
gırtlağını keserek katletti 

Dün Üskiidarda çok ıa · ı 
yanı dikkat bir cinayet ol· 
muıtur. Bu cinay< tin garip 
olduiu kadar feci ıafhatı 

var. 
Aldıiım tatailAtı yazıyo-

rum: 

Nurettin kimdir? 
Nurettin Üsküdarda Şeyh 

camii clTarında Baston so-
katında oturan ve berberlik 
yapan biraz bezıfn biridir. 
Bundan iki buçuk sene ev· 
Tel Fatma l1111lnde bir kızla 
evlenmiı Te kendi de aske
re ı:tmitth. 

Askerden dönüş 
Nurettin bir buçuk ay 

evvel askerlliini ikmal ede
rek dönmüıtür ve evvelce 
hlmlle kalan karısından bir 
de bir buçuk seneUk bir 
çocufunu ı&rm6ıtür. Şen 
Te neıeli yaıamakta olan 
Nurettinln son zamanlar
da itleri fena ıttmeye bat· 
lamıı Te biçare adam pa · 
ra11zlık ve itıizliiin teıirile 
biraz asabi olmuıtur. 

ilk kavga 
Nurittin akıam biraz faz· 

laca içerek eve gelmlı fakat 
······················•····························· 
Fırka içinde 

fırka 
(Birinci aayladan deoam 
parti, parti ayrıldıklannı ve 
biribirlerl aleyhine ıtaatta 

bulunduklarını bildirmiıtim. 
Halk fırkan erklnıoın biri-

J 

birleri aleyhindeki propagan-
daları bilhassa buı6nlerde 

ıon 1 dereceyi bulmuı Te 
fırka heyeti idare relıl Cev· 
det Fuat Bey lıtlfa etmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 
atdıtım husuıl maHimata 

"2öre Halk Fırkası üç parti· 
ye aynlmıttır. Bunlardan 
dan biri Kars mebuıu sabı· 
kı Saddrettln B. dlferi eski 
Halk Fırkası mutemedi Sa
lih •e bir de Vasıf Beyler 
partisidir. 

Cevdet B. yin istifasına 
ıebep, diler partilere men· 
sup bazı klmıelerln. Halk 
fırkası lzmlr mahfillerinin 
birer kumarhane haline 
ıettrildifi Ankara merkezi 
umumlılne jurnal edilmesi
ndendlr. Cevdet Fuat B. 
malO.m oldufu iizere 
Vasıf B. partisine, men-
suptur. istifası sebepleri 
hakkında ıunları ıöylüyor: 

- lıttf am biç bir ıebep 
•e dedikodular üzerine de· 
ilidir. Hastalıjım dolayıslle 
dır .• 

Diler taraftan Cevdet 
Fuat Beyin bundan bir mıd .. 
det evvel mahza bu dediko
duların örUilmesi için An .. 
karaya kadar ıtderek izahat 
verdlil ve fakat dlier par• 
tilerin tesiri !yüzünden Cev· 
det Fuat Beyin maruutının 
merkezi umumfce nı,zarı 

nasılsa mutadını geçirerek 
geçe kalmıthr. 

Fakat bunu maznr gör
meyen karısı Fatma Hanım 
koca sının kederlerini düıün
meyerek hemen atılmıı ve 

- Niçin geç geldin? Ne· 
rede kaldın? Bizi neye bek· 
letiyorsun. 

Diye söylenmeğe baıla

mıttır. 

Nurettine bu vaziyet daha 
glran gelerek bGıbütün mütees

sir olmuı •e o da kar111na 
mukabele ederek araların da 
hafif bir kırfınlıfı intaç eden 
kavga olmuttur. 

Yemeğe davet 
Fatma Hanım kocasını 

ycmeft!ı .lavet etmiıttr. 
Nurettin reddetmit ve 
- Ben yemiyeceğlm. 
Demlıtlr. 
Kadın: 

- YJyecekıjn. 

Diye tarar etmlı Nurettin, 
- Yemeyeceilm. 
Diye tarar etmit ve bu 

vaziyet tekrar karı kocayı 

birtblrlne aokmut tur. 
Buntlankl alız kavıası 

daha alırca olmutıuır. 

ikinci safha 
Bu. itin btrlncl ıafhası· 

dır • O aktam Nuretttnf o 

fazla içerek ıeç ıelmesl ve 
karısının bu Taalyeie tabam
mtllıtlzltlk a6stermesl bir 
kavga ile batlı yor ve ikin
ci bir kavaa ile bitiyor. Fa· 
kat bu ikinci kavganın so
nuna dof ru biriıi odalarına 

sirmittlr. Bundan sonra ha· 
diaentn ikinci ve feci saf· 
hası baılamaktadır. 

Nuri kimdir? 
Bu kan koca araıına ka· 

rııan o ıırada evde olan Fat
ma Hanımın kardeıt Nuri
dir. Nuri posta müvezziidir. 

Nuri odaya girince Nu
rettin hayret etmit ve ağız 
kavgasını bırakarak Lu 
bir teyler söylemek isleyen 
kayin biraderi Nuriyc bak-
mııtı:-. 

Nuri derhal 
düıer gibi: 

da~dan 

- Sen ne hayvan he
rif sin altlama bu tecavüzü. 
nün sebebi nedir? 

Demlıfr·. 
Biçare keca~ aralarına 

kantan bu adamın kQ.stah
hlına kızarak! 

- Senin ne vazifen o, 
benim karımdır. 

Demittlr. 

Kav~a bqlıyor 
Fener bir kararla oda-

ya girdiği anlatılan Nuri 
enlıte si Ue ~ayet mllstehcen 
bir tekilde kavgaya batla· 
mıtbt. 

Hldtse ltba haline geldifi 
zaman saat gece yarısını 

bulmuı oluyordu. 
Nurettin filhakika bu 

kavga neticesinde biraz 
ayılanı ise de ıene ayakta 
güç duracak bir halden kur
tulamamıttır. 

Bıçak 

dikkate alınmadıfı .aylen· 
mektedlr. iAdeta bir çocuk 
kavgası halini alan bu me
sele halkı hayretlere a•rk 
etınJıttr. 

Cevdet Fuat beyin istlfau 
kabul olunmuttur. 

Nuri, enltteslnin 
lufundan Jstifade 
belinden bıçağını 

sarhoı· 
ederek 
çekmif 

ve eniıtesinin üzer ne hü
cum etmittir. 

Bir an içinde cereyan 
eden bu hal kar1111nda bi
çare adamca['!ız ıes çıkar

madan yataiın üzerine yu
varlanmışllr. Kana susayan 
Nuri bu sarhot ve bitkin 
entıtesfne kartı merhamet 
vcı ıafkat göstereceil yerde 
eniıteslnln ellerini ve ayak· 
)arını kıskıYrak sar0111tır. 

Feryat 
Bu sırada Nurettin afzı 

6zerlne dayanan nasırlı 

eJfn altında ancak ferya .. 
dedebllmtı ve biraz sonra 
feryadı harharaya kalbola· 
rak dinmittlr. 

Nuri enlıteıinin boynunu 
btr koyun ıt bl tutmuı ve 
keıkin bıçafı tle zavallı 

Nurettlnln kafasını bir ta· 
vuk kafası ayırır gibi kes
miıtlr. 

Yetişenler 
Bu feryat1ar Ozerfne ko· 

mıular eve kotmuılar ve 
bu feci, lilyler ilrperten 
cinayeti Te batında da te· 
rfri görmütlerdir. 
Nurettlndeu, can çekııtrken 
ancak hafif duyulabilen bir 
ıes çıkmııtır. Polise ifade 
verenler bu soD 
diyorlar ki: 

söz için 

- Nurettin, göz kapaklan 
6rUlltlrken .. beni keaeD ka· 
yınbiraderlmd'r,, diyebildi. 

Haber 
Derhal pollıe haber ve

rilmittir. Pollı vak'a yerine 
gelmiı ve kanlı bıçafı almıı 

ve bütlln ev halkını teTkif 
etmlttlr. 

En ziyade ıayanı dikkat 
olan nokta Nurettin kansı 

Fatmanın bu hadisel fecla 
cereyan ederken bafırıp is
timdat etmemetidir. 

bu vaziyete göre cinaye• 
Un mürettep olduğu ve Fal 
manın da f aıli mü~terek 

bulunduğu tahmin edilmekte 
•e tahkikat bu safhadan 
yapılmaktadır. 

İzler 
izler, deliller ve Nurettin 

çırpınırken fltkıran ve sı

çır .. yan kanların Nurinin el
bis --leri ilzerlnde bulunması 

Nuriyi itirafa sevketmfıtir. 
Henüz tahkikat bitmemfıtlr. 
key(lyete mQddeiumuml mü· 
dahele etmittir. 

Nurettin öldü 
Berber nurrttln Tak' adan 

ancak bir kıç dakika son
raya kadar yaıayabilmlt ve 
polis •eldtfi zaman zavallı 

adamı ölü oloıak bulmuıtur. 
Ceset Moraa nakledilmtı 

Te bıçağın bofaza nasıl ayır
dıcı teıblt olunmuıtur. Kom
tuların ifadelerine göre va· 
kanın sonu ıudur. 

- Btz bir ecı feryat ittt· 
tik. 11 Öldürüyor imdat! ,, 
hu ses ıelen berber Nuret
tin Efendinin evine koıtulr:. 

Yatafında tavuk keıilir 
ıtbl boğazından kesilmiı bir 
bir halde kanlar içindeydi .. 

Bıldiilmfze göre Nurettin 
Efendiyi ka:rın biraderi biç 
se•mezdi. 

iı 
bi 

bi 
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--------------... -~/Poliste: 
Unutulmuş Bir Tekke 

1 
Fücceten Şarkta 

ı-. ___ B_e-y_h_il_h_a_v.zı_n_~_ra.n...... öl Üm Azılı bir çete 
yakalandı! anevi bir maktel... Çamur Şevket 1 

neden öldü ? 
Beybilhavzda işe başlayınca 

Urfa 29 - Cenuktan ge· 
len bir çete (Sorfçe) cıva
rınd• bir kamyonuu yolcula· 
larına soydu. Vak'a çabuk 
haber alınmııt•r. Bunun iize
rtne bir mtifreze çeteyi ta
kip etmtıtlr. Çok müsait bir 
ıekılde çete muhasara edil· 
mittir. Müsademe neticesin
de iele efradı ki.inilen im
ha edildi. 

11e garip şeyler gördüm? 

Heyecanlı sahne! 
enç pastör sesimin işitilmesin

den korkuyordu .. 
-26-

Söylediklerimin dııarıdan 
uyulmaması için arenç pas . 
rün heyecan gösterdiği 

elli idi. Titrek bir sesle: 
- Fak•t bunlara da ln

um var küçük Hanım, dl· 
or. 

Hiddetle cevap verdim: 
- Eyi bil ki ben az fa· 

at derin yaıadım. Şimdi 

uradan sesimi filvaki kimse 
uymuyor, kartınızda artık 

arip bir ıölge gibi kaldım. 
akat ıu tekkenizin tarihi 
ddolunabilecek kadar va· 
ayi ile doluyum. Nerede 
aldı benim saf ve berrak 
ocukluk düıünceledm, ne
de ıtmdiki ıef aletim. İçt· 
in hayatını bir gören olıa 

rada sönmüı rüyaları yO.k
k ne Omitler, ne fellket· 

er, ne maceralar var. Paı• 
ör efendi, ben korkak ve 
uvvetsiz değilim. Fakat 

düıUlğüm çirkabın Ağırlı
iından ılmdilik yorgun ve 
bitkinim ... 

Genç pastör nüvaziıkAr 
bir tavurla: 

- Müj... Hanım, yeıil, 
derin bir ormanın ipek yo· 
ıunlarına bezemtı kayalık
larından akan berrak) bir 
ıu glbl temiz konuıuyorsun. 
Sen aaırlarca ,-aıamıı, bin 
çeılt emeller, hırslarla, zevk· 
ler, maceralarla didlımit 
insaniyetin bitkin ve yorıun 
varlıtından tektir edilen 
ffhvet içkisini içmedin mi?. 

Dünyanın ve insanın et
ten, çamurdan, sinirden, 
ıehvetten, afyondan mamul 
bir zehir olduğunu bilmi
yor musun?. 

Küçük Hanım. tiki.yet 
ett tin hayat, karanlık asar
ların esrarından, ıehvetin ra· 
ıelerinden, lnıanın aradığı 

maceralardan bir parçadır. 

Bu ıenç papaz neler 

ıöylüyordu. Ben bu iirenç 

tekkeye düıtOfGm anden 

bert bu derece ılık Ye dii

rüat bir söz düymamııtım. 

Şikayet ettiğim hayat, de
mek kl asırların esrarından 
ıehvetin raıelerinden, insa
nın hayatta aradığı mace• 
ralardan bir parça imiı. 

Demek ki Beybilhavz, eara· 
reneiz bir ıehvet ve mace· 
ra yekunu imlf... Bu haki· 
kati ııte Beybilha vzı temsil 
eden, bu zillet bücreıinde 
beni irpt edecek olan genç 
papaz ı&ylilyordu. Heyeca
nım biraz stikQnet bulmuf, 
yorgun vücudum iıtirabata 

muhtaçtı. 

Genç papazfanıma 

oturdu. Bu itinalı tu va 
lete malik sıcak kanlı 
ve dlıerlerine nisbetle çok 
doğru, hatta Beybllhavz tek· 
heılnia. bir ıehvet ve mace-

ra tekkesi oldutunu söyle· 
yen bir gençti. Elemlerlme 
iıtirak eden bir bakıı'a beni 
tesell i etmek istiyordu. Bir 
az felseff, biraz havai ve 
daha çok Beybilbavz aley
hine söz söylemek suretile 
beni sevindiriyordu. Bu genç 

adam, bana sokulmak için, 

lsayi, Musayı ve bilmem 
daha kimleri öne ıürmilt 
değil, bilakiı bu kelimelerin 
ahmakiara aldatmak için 
uydurulmuı birer manasız
lıktan iba•et olduğunu söy· 
lüyordu. Bu doğruluğundan 
dolayı ben de kendisine kar
tı bir hürmet duyuyordum. 
Hayattan, ışıktan, saadetten, 
insandan uzak bir yerd", 
berıeyi bir lztirap ve heye
can adesesi arasından gö-
rürk~n bu adamın, yüreğim· 
de boiulan bir hakikatti 
netterlemeıl bana adeta 
manevi bir ıtfa vermtıtl. 

(Dwamc oar) 

İn hisarlarda 
Ay başı yapılacak 

tsdilit 
lnhtaarlarda yapılacak 

tadilat ayın ıon günü teb

lli edilecektir. 
Şimdfden duyulan riva· 

yetler ıunludır : 
Şube müdiir muavinlik

lerl llfvedilmittlr. Vazife· 
ıiz kalanlardan bazılarına 

İstanbul ve taırada vasile 
teklif edilecektir. Bu vazi· 
feleri kabul etmiyenlerln 
açık maaıları kesilecektir. 

Ticaret odası 
Tüccarların fotoğ
rafını isteyecek 
Pjyasa da bazı kimseler 

ıunu bunu dolandırarak bu· 

radan kaçmaktadırlar. 

Bunlardan çof'U bunu 

Ticaret namı altında yapı· 

lıyor. 

Bunu nazarı itibara alan 
Ticaret odası bundan sonra 
Odaya mukayyet tacirlerin 
birer de resmini lstlyecektir. 
Bu suretle bu gibi tacirle· 
rin takibinde bu resimler 
ite yarayacaktır. 

İzmir de 
iki kişi tevkif edildi 
İzmir 29- Manıaa bi

rinci noteri Aptulhak J-la· 
mit ve Eytam müdürü 
İbrahim beyler tevkif edl
lmJılerdir. 

Noter zimmeti ne 12800 
lira geçirmiıtlr. 

Eylem müdiirii de ema· 
net para ıuiistlmal etmiıtir. 
Ayrıca itin içinde sabtakir

lık ta vardır. 

Dün ıaat 11 de Beya
zıtta Çukurçeıme meyda· 
nındaaı geçmekte olan eı· 
rarke.ı Çamur Şevket bir· 
denbire üzerine fenalık ge
lerek ölmüıtür, Zabita 
tabibi derhal mahalli ..-ak' a
ya yellıerek ölüyü muayene 
etmiıtir. Şevketin sektei 
kalpten vefat ettiği anlaııl
mııtır. 

Zabıta tahkikata baıla-
mııtır. 

Dövmüş 
Beyof lunda berber hakkı 

Ef. diin bir kadın me~ele· 
sinden arkadaıı berber Ya· 
kubu fena halde dövmüıtür. 
Zabıta tahkikata baılamııtır. 

Sandalları çalınmış 
Arnavutköyünde balık· 

çıhk eden T enagozla Di
mitrinln sandalları evvelki 
gün meçhul ıahıslar tara· 
fından çalmmııtır. Sandal
larınkürekleri dün Üsküdar· 
dar kıyılannda bulunmuı· 

lana da sandallardan bir 
eıer yoktur. 

Arkadaşının parmağını 
kırmış 

Şennar isminde blriıi 
bi-r kadın yllzOnden arka
daıı Aleksandır ile kavıa 

ederek arkadaıının iki par
matını kırmııtır. Zabıta 

tahkikata teve11iil etmiıtir. 

Bu çete ıımdiye kadar 
yilzlerce vaka yapmııb. Sa· 
bıkahydı. Halk çetenin ya
kalanmasından fevkalide 
memnundur. 

T orpito muhriplerimiz 
ne vakit geliyor ? 
İtalyada yeni lnıa edi· 

len Kocatepe ve Adatepe 
torpito muhriplerimiz 14 
Haziran tarihinde lstanbul 
limanına gel mtı olacaklar· 
dır. 

Edirne arıcılıkta ileri! 
· Edirne ve Kırklarellnde· 
ki bazı arıcılık müe11e~
leri fenni arı kovanları ge
tirmiılerdir. 

Halbuki, memleketimizin 
her tarafında fedni kovanlar 

olsa ihracat yapmamb: mim· 
kün olacakbr. Bunun içinde 
Ziraat bankaıının yardımına 
lüzum görülüyor. 

Müsamere 
D\in iece T epebaıında 

lstiklil liıeainin son sınıf ta
lebeıl tarafından bir veda 
mOıamereıi verllmtıttr. 

Banka dediğin böyle olur! ____________________ ...... ._., __ ~----

Bu ne biçim tasarruf 
hokkabazlığı! 

Şu Ziraat banlıasına bakın ! 
Ankara, 29 (Husuıi) -

Ziraat bankaıı Anupaya 10 
kiıilik bir tetkik heyeti 
göndermeie karar vermiı· 

tir. Fırka kongresinde vazi· 
yeti çok ciddi konuıulan bu 
bankanın taıarruf zaman
larındaki bu hareketi garip 
görülmektedir. 

Tetkik aeyabattne çıkan 

Hamit Bey 
Tütün inhisanndan 

istifa etti 
Tütiln fnhharı uml!m 

müdür vekili Hamit Bey, 
kesreti meıguliyetinden ha· 
htıle m6d6r umumi vekale-
tinden çekilniittlr. Behçet 
Beyin Ankaradan avdetine 
kadar umumi müdür Tekl· 
Jetini ikinci ıube mildiirü 
Nazmi Bey deruhte etmtıttr. 

Şirketler 
Bu seneki blançolannı 

veriyorlar 
Şehrimizdeki yerli ve 

ecnebi ıh ketlerden btr kıs
mı 930 blanÇOlarını ticaret 
müdüriyetine Yermlılerdlr. 
Buna nazaran 930 senesin· 
de kazançtan yüzde 10 30 
nlıbethıde azalmıftır. Bun• 
lar ıerm~yeden ziyade klr· 
dan zarar etmiılerdir. Tadili 
faaliyet ıirketler de yok 
def ildir. 

Bunlar arasında Balya 
Kara Aydın ılrketi 6.000.000 
lira açıkla f aaliyetlni tasfiye 
etmlıtir. 

beher azaya gilnde 80 lira 
yerilecektlr. 

Seyahatin altı ay devam 
edeceğlfd heıap edersek 
maıraf 150 bin lira tuta· 
caktır. 

Bu fuzuli masrafın kapa· 
blması için gQya tasarruf 
aıakıadile 200 memur kad· 
ro bar(ci bırakılacaktır. 

Buğday piyasası 
ne halde? 

Bugünlerde düşkün 
• 

yenı sene mahsulü 
bereketli! 

Butday piya1&11 buıün· 
lerde düıkfidür. Bu teoez
süle ıebep, ıon zamanlar· 
da mahsulQn fazla miktar 
da piyasaya ıevkec:lilmeli 
olmuıtur. Maamafib, bu bal 
ariztdfr 

Yeni eene bufday mah· 
aulO ise bereketlidir. 

fiyatların da tlklyeti 
mucip olnuyacak derecede 
normal olacafı tahmin olu· 
auyor. Esasen evvelce ya
pıldıiı gibi Amerikan unu· 
nun piyasaya arzedilmemeal 
ve Ruıyanın Ti.irk pazarla
nna buiday ıevketmemesi 
butdaylarımızın iyi bir fiat-
le lıUhliklne sebebiyet ve
riyor. Son günlerde Trakya 
ve vaaatt Anadoluda yalan 
yağmurlar da mahıul için 
feyizli olmuıtur. 

Polis müdürünün aldığı paralar -
Geri mi alınıyor? 

Adana da bekci maaşı nasıl 
lağvedilmiş ve alınmış? 

Yeni Adana pzetesl ıun· Haber aldıiınun göre 
lara yazıyor: bu eayri kanuni vazlyetten 

Adana $alla mildOrü Yu· haberdar olan emillyeU umtf 
ıuf Ziya Beyin Adanaya miye naldürlüAü meıeleff 
geldiği iki eenedenberl vazı. ehemmiyetle tahkik ve ~t-
fedar bulunan bekçi bapqm kike baılamıı ve meft\lk 

memuriyetine niha,..ı v•erek IUretle öirendiğimize •Kza-
kendistnt bekçi kontrol me- ran bekçi kontrol menıurlu· 
muru un vantle bu vazifeye 
tayin ..-e "bekçi kontrol me
muru Yusuf Ztya,, tm:ıaıı 

ile ayda kırk bet lira maaı 
almakta olduğu anlaıılarak 
neırlyatta bulunmuı ve all
ka dar tahkik makamı da 
meseleyi böylece tesbit et· 
meıidir. 

Bir poliı m6dürnün eıas va
•ifeıi ıehlrin iıayfıioe tea· 
lliik eden her huıuıu kont
rol etmek olduguna eöre 
bu ıekilde bekçi daireıinden 

para alamaıı her halde kanu·. 

ni bir ıey olmazdı. 

Btlhaasa barem kanunu 
çıktıktan ıonra bu suretle 
maaı almak kat'iyyen men
adilmtı Ye kanuna aykırı 
farzolunmuıtur. 

Her ıuretle uıulıu olan 
bu tıten polfı mildfirtl Bey, 
keyfiYet meydana çıkıncıya 
kadar para almakta devam 
etmiıttr. 

fu namı altınJa iki teneden 
beri ayda kırk beı lira alın· 
makta olan paranın idare-
ılne emir "Yerilmittir. 

Ad anada 
Asri mezbaha 

Adana belediyesinin üç
yüz bin liralık bit mezbalia 
yaptırmak için Belediyeye 
alt olan emllki karıılık ıö&
terfp rehinettfil malumdur. 

Henüz inıaa.tı hitam bu} 
mamıı olan bu asri mezbaha 
emlak bankasına rehin edile· 
rek para alınmak istenmlı 
olduğu haber alınmııtır. 

Kooperatifçilik 
hareketleri 

lktııat vekalet , tarafın· 
dan kooperatifçilife &il bazı 
e1erler çıkarblacaktır. 

Yeni tepkkül eden koo
peratifçilik cemiyetlde koo· 
peratif namında bir imtiyaz 
almak için vilayete mütacat 
etmlılir. 

Para 
Adana ve 

bankası 

veriliyor 
havalisinde Ziraat 

iyi çalı§ıyorm~ 
Ada nada C9'en sene ra faizi eıkı botc.}Uaa ila v~ 

kef aletl müteselsile ile lk· edilmek suretile bu kabil 
raz eylemiı olduiu parayı 
temtn sur•Ule tecil eden 
atraat bankaıı bu sene kü
çlk çiftçinin de mümkün 
mertebe ihtiyacını temin et 

meyi dilılnmüı ve geçen ıe

aekl plana yilzde kırk ilave 
ederek ikrazata baılam11tır. 

müstakrizlere 30·40 Ura ntı· 
betinde para •erilm~tedir. 

Bu suretle para bulmak 

için bankaya mfıracaat ejeıı 

köylerin ,11,dedi otuzu tnıl

muıtur. 

8anka da bilhassa bu 

itlerle meıiul olan G ni Geçen ıene para almıı 
olanların bu senede tekrar beyin mesaiıd görulmekte 
para alabilmesi için umum vç geceli güodüzlii.ıçalııın-k 
müdtlrlil~e verilmlf olan •uretile *'az lılerlnl fa:a~· 
mabat üzerine mesela yüz mo darlığıyla mütenasip ıe· 
lira ahpta ödememlf o)ımla· kilde intaç etmektedir. 

Cwl'r1ftC'ı""'2 

Hastalar 
Sokakta kalmadı 

deniyor 
AnadoJud an aelen bazt 

hastaların .okak ortalannda 

kaldıfını bir ıazete yazmıfb. 

Bu buauı baklmula ah· 

hlye müdtlr\l AU Rıza Bey 

ıunları a6yliyor: 

•Vaki neerlyab 16rdtim 

ve tahkik ettirdim. Mevzuu 

bahiı haıtalar yatırılacak 

hasta deiildirler. Bunlardan 

biri Kokıaljiye ve dlferi 

felce mnptelldırlar ki asıarl 

üçer ıene yatmaları icap 

eder. 

Bunlar için tahılı edl· 

Iecek yataklarda bu mOd· 

det zarfında yüzlerce hasta 

tedavi edilir ve kendilerine 

hayat verilir. 

l Balonla 
Rekoru bthyor! 

Viyana, 28 (A. A.) -
Saeldon' den bildirildiğine 
göre profesör Picard 16 bin 
metre irttfaa yükselmiıtir. 
Balonu, normal Mtr 1Urette 
Curl cümudiyeıi iizerioe in· 
mtıttr. Profesör ile ark~ 
ı. saf ve salimdir. Balon 
ile balonda bulu'Dan af&t 
ve edavata da bir ıey ol· 
mamııbr. 

60 milyon çiroz 
Babkçılar cemiyetinin 

yaptığı iMi' btatiıtiğe göre, 
bu sene 60" milyon çiroz 
kurutulmuttur. 

f KiJçük llttnlar f 
DAKTİLO .ARiNivoR 
Dolgun maaı ve ıeraltle 

daktilo Hanımlara tbtiya~ 
vardır. 

Sirkecide Hocapaıa Yeni 
Altay oteli karıısında ( 19) 
numaraya müracaat. 

Telefon 21040 
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IANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
B Ü t ü n k o n f oir Ü h a v i . 

' T h "A ~ .... 
Fiatlar ehvendir 

Telgrafı- aş an nkara., · Telefon 1163 

a.i.-şARA..T pİs yerlerde dofar, çöplOklerd• 
lf'ir""~etvUnema bulur en mühlik mikroplara
!raaında yatar ve nihayet yemeklerinizin üze-ıı 
r.ıne'lconarak onları bulaftırır.Onlar sizi öldüı:·.: 
.,.eden, alz ·onları öldürünüz. Fi.it püskürtünüz. 

FRt, aınek, slvrlalnek, pire, karınca, güve, 
tahwkurusu 1ılbl hataratı ve bunlaran tohum
ıarınıimha eder. Hataratı öldürür fakat insan
lara aalA zararı yoktur. KuUanılmaaı kolaydır. 
L•k• yapmaz. Flit'i dlie'r ha,arat tmha edici 
eczajarla tetvlt etmeyiniz. Siyah kufakh sara 
ıenefceıer üzerinde aakermarkaalnı ıateyJnlz, 

İQ.IT POSKDRTDNDZ 

l/zltHllı1ıiıniıi 11111;, ~ 111ul0iilı flit. ıa/111- 11111/11~14 "'11kllll'# lftt/tlldtadtr 

ı Umwni Dı,asu: J. BERT vt.ŞÜREKASI ifıubol • 8''*1allepotla Han 

Büyük arfitre 

piyangosu 
inci Kefide 11 Hazir.an 113Jdai 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 
AJrrıca: 15.000, 12...ÔOO, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

• 

BaDkaF raılkoaziyatik 
Anonilft Şirketi 

Sf/tMAYE!Sl: 25.0<n890 Frmk 

Merkezi idaresi, IWis, Bura (llliraal) saka IO. 9 
Şubeleri : lstaabl, ~~. VoyvOcl• ~eeıHc;. 102 

Telsraf adrelf: :f'raıtalJanJt. 

1'elefmi Befothı 1421 2 • 3 
Poata btaaa Galata No. 376 

.. Herl»in Mukclen,. 

IUICDmll Banka 
Heabab -=-IJ• ktl .. dı - Vadetlz •• vad•b tevcllat -

Taaarruf •Ddıiı - Mekaklb ecnebiye k-.b'1Q, e•ham ~· 
tahYlllt ahm atımı - Senet lıkontoau - E.lıam ve ı.hvl-

1&~ J-lelletlalD ta'*1! - Adi ve llrktller itibar melltupl•· 
n -. illaa• ve emtia kerble aYaD• - Ecaeht memleiet 
laerlae krecll klltadı - Esham ve tahYillt muhafazı •eaatre 

Limon 9içeklerinden müstahzar 
60 derece bir eseri ı•n'attır. 

fransa'nm JAN MARJ -farinası, İngiltere'nin Ankitsonu, Almanya
nın 4711 ne ise Hasan kolonyası da Türkiye'nin Jftyemut bit harikai 
san' atıdır. 

Hasan kolonyasının bu nefis ve cazibi mh kokusu içinde mıstü 
Jlt ve hayran kalmamak mümkün değildir. Hastalara şifa ve sinirlere 
süklinet · vrrir. Baş ağrısı, baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir hayat 
arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet için yeglnedir. Hasan ecza deposu, bQyQk ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

. BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.000 Llret, ihtiyat ak9eıi: 580.000.000 
Merkezi idare : Mllano, İtalyanın baıhca ıehlrlerlnde. 

Şubeler: lnılltere, lıvlçre, Avuatıırya, Macaristan, Çe
koslovakya, Lehtıtan, Romanya, Bulgaristan, Mııır, Anıe
rtka Cemahtrt Mftttehtdeıl, Brezilya, Şilt, Urıw
ArJantin, Peru, EkvaUh· ve Kolumbiyada Afil 
lstanbul fUbe merkezi: Gala~a Vo,.voda cadde 
kiy Palaı {Telefon: 2641. 2 • 3· 4 • 5) 

Şehir dahilindeki aoentel:ır : İatanbulda Alalemciv.an 
hanında Telef. 2821. 8-ıyoğlunda: lıtiklil caddeıl Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Boraada Telef. 1718. 

. lzmirde ıu&e 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTILIGI 
Telefon : 4tlJllbl 13l 8. 

B.EYQ$LU DAlRESl 
Tefei:'on: Beyoffa •1303 

Senedat ve pollP, mu~a· 
bi.._ ._Vıll-JJ'eD vadeli 
veya be...ı,l qrl ı~reUle 
avanılu, pollça " I~· 
toıu. 

TQrkl1e Oimburl1eU• 
bin baılıc~ phtrlvine ve 
me•allki ecneblyeye M· 

nedat, ~. itibar •ek· 
tupları ve telıraf emir· 
IWIUtlerJ Jrealltı. ( Heaabi 
cari) kltadl.- eenedat •e 
kıymetli el)'& 11111bafaaaıı, 

kupon tahıillt1, Türkiye 
ve memallkl ecneblyeye 

ke,ide edtlen poltçalarm 

tenlyeıl, ho"• muaalellta 
lcrQa, akçe bey'ı ve er 
ran, aalr bllcGmle baa-
ka muamell.h, kasa: fcarı. 

Selanik Bankası 

Tamamen tedl7e edilmlt : 

30,000,000 Frank 

PERTEV 
PUDRALALI 

En pahalı pudralardan, 

daha ıOzel , en ,OZel pud· 
ralarclan cJaha ucudur. 
Mlntahap kokular~ ve 

muhtelif renlder••· 
Her yerde 
yımz. 

ara-

Saçlannızın 
· · Daimi ola-

rak natü
rel rengini 
muhafaza 
etmesini 
isterseniı? 

Yalnız : 

(N~OKOM)saçbıı ast 
Kullanınız. Qlde kat'ıyyen le
ke bıraıdnaz. Bit defa tecrübe 
cders eniz, her \rakit tercih ede
cebfniz. fiatı ıoo ktiruotur. 
Bütün eczane ve parfümeriler
den arayınız ve markasına dik
kat ediniz. Deposu : lstanbul 
aahçekçı Ka.ıezker hanı No, 25 
1asia i in acenta aranı or .. 

1---...-. ... 
Seyrisefain 

Merkez Aoanta11: Galata 
Köprllıtaıı L 23&Z ıuha 
acentaıı Sirkeci Mühür
darzade Hanı tel. 227 40 

Bozcaada postası 
( Erelll ) vapqru 31 

Mayıı pazar 17 de idare 
rıhtımından Gekbolu ÜP'" 
aekı Çanakkale lmroz Boz
caadaya kalkacaktır. 

Pire fskenderiye 
(Ele) vapuru 2 ha&lran 

alı 10 da Galatadan ha· 
reketle lzmire Pireye ui· 
rayarak cumarteal ıababı 
lakenderlye1e varacakllr. 
lıkenderlyeden pazarteıi 
15 te kalkacak Ç&l'f&mba 
Pireye de ufrayarak per· 
19mbe ıelecektlr. 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

1 1 L l E T ~·::;;" 
Cumartesi 

16.Di akıamı aaat 18 de 
Sirkeci nhtımından hare
ketle (Zoaguldak, lnebolu, 
Sammıt, OrdJ, Gfreaoa, 
Trabaoa ve Rfze)ye azimet 
ve ( Vakfıkebir, Tirebo
lu ) lıkelelerlne ujıaya• 

rak aYClet edecektir. 
Mlracut maballl lı

tanbul Mtı1aaaaet Hanı 

..... lsl' ... 
Telefon: lıtanbul 1154 

SADJ}(ZADE 
8ir•derlel' vıpurhiraı 

~l'aQalz mu9'tazam ye 
ilke poıı.ıı 

Sakarya 
vapuru p1 A 7AR 

31 ma}'lı nl.,. 
ıGnii ak .. mı aaat 11 de 
Slrkffl nhhmmdan har• 
ketle dotru (Zonpldak, 
lnebolu, Ayancık, Samıun. 
Ordu, Gite10D, Tıabzoa, 
Sir•n• ve Rtse) )'e azı. 
met ve a vdette G6releye 
ufrayacakbt. 

Dikkat: Pazar glnl eaat 
birden aonra vapurun ya• 
mna gelen mallar kabul 
edilmez. 

Yük ve yolcu için Slr· 
keclde Meymenet hanın· 
dakl acentabaneeine mü· 
racaat. 

1' el: lıtanbul 2134 

Satılık hanesi olanlara 
KIRAuK EV ~IYOR 

Topkapı, ŞeLremtnl. Fatih 
Uzunyuıuf, Keçecilerde 3· 4 

oclala •• blrUda bahçeli 
kiralık ev aranıJor. EY ealılp-

lerlnln .. Yarın,. ıazetealnde 
Merkezi idaresi: lstanbul 

Tt.rlriy•tl•lti ,abelm : 
Doktor mutahhlb Ekrem Beye 

Galata, lıtanbul, lzmır, 
Samauıa, Adana, Merala 

Yananüıcmtlai ....,_,: 
Atlna, Sellntk, Kavala 

Fuat Sabit~;: 
Ankara caddeli €1han kOtlp· 

haneal Clattlade No. 86 
Telefon: lıtanbul 2385 

KUTIEL 
Cilt ve emrazı zdhreViye teda

vihanesi. Galata Karal<Gy'de bö
rekçi hrnu ..... Ne. "' 

GELEN ESERLER: 

Resimli şark 
Reıfmll tark mecmunııa 

....,ran aula.a• nefiı kapa 
la ~kmııtır. Bu nüıha 
bir çok kıymetli mekaleler 
RomeQ RoJina aJt f:Jlr . et 
ve bir çok kıymetli me 
-lelere Romea Roliu 
bir etüt ve bir çok yazıla 
Ye htklyelu nrdır. 

OkuJUculanmıza bara 
retle tavıfye ederiz. 

Dr .Hafız Cema 
Oabiliya bastahklan 11utehaSS1s 

Cumadan maada 
gOn Qleden sonra •at 
(2,30 dan 5 e ) kadar lıta 
bulda Dl\ran yolunda (118) 
numaralı hu•uıl datrednde 
dahllt haatalıkları muayene 
ve tedavi eder . 

Telefon: ktanbul Z398 

-Doktor 
İbrahim Zati 
Cafaloflu • Malımudlye 
cadden Çatalçeıme to· 

kak No. 5. 
Her ah ıtWen eolfe 

ra altıya kadar haıtala• 
rını kabul ~der. 

Doktor faJZi Ahmet 
Ctlt, .. , Ye ztıhrevl hae

tal~ar miit.uııı Cq. 
madan maada her IAP 

~o daa il :ra kadar 
haıta kabul edilir. 
Adre•;. Ankara catldeti 

No. ~3 
Telefom ta bul 3899 

Lanp cami •ol«ıl& Not• 
He.-gün ha•talaram ka

bul Y'e tedewi ed• ... 

Haydar Rtfat B.tn asılertmlen 
Ayni haklar lkı hra 
Mlraı meıelelerl Bir • 
Şerhli borçlar kaaww « c: 

<ikbal) kitap aneılnde 

Çoouk hattalıkları 
mtltehaaı._., 

llr. Semiramis Ekrıı lf. 
Beyoflu Mektep aokak 

Telefon: B. O. 2498 

~ouk hastahanesi ku· 
lak bopz burun mü· 

tehaı.,~ 

Dr. Ekr• Ballçet 
Be1otlu Mekt~p ıokak 1 
'l elefon : 8. O. 2496 

gitmek I~ 

(3) auma~ 
otomobili tercda et.llnhtr, 
Adada baıına fi) llta ...._ 
kilo ( 40) para. 

Mu'ul midir u ma.....a 
Bıtrlaan.ııin Ali 


