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• Fırkasının Amele Meb'us Nam e r 
------·--·'"'"'•<= 

Hala 

Almanya Sosyal Demokratl~.rında Olduğu Gibi 
Usta Başıla:rından Yirmi Beş Meb'us Namzedi Gösteri ece 

ı' ,~ 

abrik arın 

Hoca Rasih Ef. Meh'us Namzet
leri Listesine ithal olunmıyitcak 

Barsak ~~~Serbes Fırka~~ --
ihracatımız 

tehlikeye girdi 
Hamburktan gelen son 

haberlere nazaran, Tür
kiye, Suriye ve lran ba
rsakla rının . fiatları pek 
ziyade düşmüıtür. Çiinkü 
Ruslar piyasaya pek ucuz 

TARİHÇESİ 
j Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?f 

Muharriri: Bürhanettin .4.Ii 
İktib'"'s edilemez 

Ankara, ı ı - İlin edile
cek yeni namzet listesinde 
Antalya meb'usu Rasih 
bocanın Lulunmıyacağına 
dair kuvvetli ıayiyalar var 
dır. Hilifetin ilgası zaman· 
larında halifecilik fikirleri· 
ni takip eden ve Fethi be· 
ye karıı Mecliste tedit 
amiz taaruzlarda bdu
n.ın bu zatın intihap dai
re3inde de nufuzu kalma• 
mııtır. 

APkara, 11 - Listeye 
ithal edilen 25 a me)e me· 
b'uııun İstanbul, İzmir, A ı
kara, Adana, Zonguldak, 
Balya Karaaydın maden a· 
meleleri arasından seçile. 

Rasih Hoca 

cektir. 1atanbuldan 5, Zon· 

guldaktan 6, Anka:-adan 4, 
lzmirden 5, Balya Karaay. 

l dından 3, Ad anadan 2 nam 
zet görülecekUr. Bu nam
zetler usta baıılaı' arasın· 
dan ıeçilecektir. Bu suretle 
Sosyal Demokrat fırkasının 
Almanyada takip etli~i sis
teme istinat edilmek iste
nildiği anlaıılmaktadır. 

Meb'us namzetliği için 
en son müracaat edenlerin 
isimleri de ıunlardar: 

Mülga iskan umum 
müdür muavini Necip, İs
tanbulda Sarıca zade Ra
gıp, Paıa oğlu Şakir, es
bak ls ~anbul meb'usu Nu

( Devamı 3 üncü sahifede) 

fiatlarla barsak çıkar· 
i ınışlardır. Bu suretle, Türk 

barsaklarına karşı Dum· 
ping a·yaseti takip edil· 
mit oluyor. Aynı zaman 
da, hu mallar da gerek 
kıymet ve gerek tuzlama 
cıhetinden de pek iyi ya· 
pılmıştır. Esasen, barsak 
ticueti eski Rusyada da 
mü erakki idi. Fakat, Ru 
hükumetinin siyasi mah· 
kumlara, aç insanlara ve 
yevmiye:;iz ameleye işlet· 

tiği bu ~arsaklara kaı-şı 
rekabetin imkanı olmadığı ' 

Serbes fırkanın esasları ne o1abi1irdi? 
Ertuğrul yatı 

Büyükdere rıhtımına yanaştı 
-2-

tın esaslarını kararlaştırı· 
yorlardı. Bu esnalarda Fet· 
hi Bey Büyükderede Nec
meddin Mo la Be in ya ı
sında ika met edıyordu. 

Serbes fırka ha~kmda 

görüşmek ve fıkirlerıni al· 
mak istıyenler kend ı sini o· 
rad' ziyaret ediyorlardı. 
Fethi Bey gece yarılarına 
kadar okuyor, yazıyordu. 

Omuzlarına yüklendrği bu 
büyük yük ün azametini o da 
takdir etmiyor deği.di. Büyük Bir Yangın 

Çatalcayı Kastı, Kavurdu Ve Yüz 
Binlerce Lira Zarara Mal Oldu 

Fransız edibi 
Dün şehrimizde bir 

gezinti yaph 
Fransız edibi M • Paul 

La vrenc dün , ıehrimizin 
ıayanı temaşa mahallerini ~ 
ııezmittir. Mumaileyh, Türk 
inkılabı hakkında bir etüt 
hazırlamaktadır. Bu maksat· 

için, Türkiye barsak fab· 

rikaları fena bir vaziyete 
düımütlerdir. 

Rüslar, muntazam bir 
plan dahilinde Türk tü· 

tün, fındık, bars~k, ar
pa, f asu!yeye kartı 
Dumping mücadelesi E.Ç· 

mııla rdır. Vaziyet, daha 

Ata oıtu Ahmet bey 

Evvelki gece Çata icada 
çıkan yangında bir çok ev 
ve dükkanlar yanmııtır. Yan· 
gm Çatalca çarıısında Os
man efendinin dükkanından 
çıkmJf ve sür'atle tevessü 
etmfıttr. Yangında Çatalca 
telgrafhanesi, müf lü!ük da
iresi, Hi ıaliahmer merkesi, 
21 diikkan ve dört ev yan
mıştır. icra edilen tahkika· 
ta göre yangın çatalcada 
en iptidai bir tekilde olsun 
itfaiye teşkilatı bulunmama
smdan büyümüıtür. 

Vali muaıJini Fazlı B. (Deva"'.' .. ~.~~~~. ~~~~~e.~~!. 

·· · ··· · · · · F ener·~re~iski 
Cuma günkü oyu na _hak~ı-
1 b 

.. L vıs ı 
ırsa u gun e- I k 1 
nı >J I A o aca . ag up 
Bugün Levis· 

ki takımı, ikin· ;i lllüsab'lkasmı 
enerbahçe ile 

Yapıyor. 
Bulgar misa· 

firlerrn · . .. ızm cuma 
iUnü Galatasa· 
tlay1 nıağlup edi· 
1 er· d b ın en sonra 
b UgUnkü müsa • 
~kanın ehem· 

bıd 'Yeti bir kat 
ah 

llu ~ art mıştar. 
iUn F enerbah· 

~e·Leviski maçını büyük bir 
eyecan ve hararetle sey· 

"edeceğimiz muhakkaktır. 

• leviski takımı cuma gü· 
tı(i ,... ' 

'-ıalataıarayın kar§ısında 
-.ıllvafEak denemiyecek bir 

.. terdı' \'e kendiıini oyun gos 
galibiyete ulaıtıran iki go~ 
(iinü de, Galatasaray kalesi 
önünde hadis olmut ancak 
iki fırsatın fevt edilmemeıi 
suretinde kazanmııtır. 

(Devamı 4 üncü aayfed~J 

la Ankaraya da giderek 
hükö.met ricAJimizle temas 
edecektir . 

f4 tehl!keli bir ıekil almadan 
önüne geçmek için teıeb· 
büsatta bulunmak icap 
eder. 

-intihap ·Bitti 
Yüz Altmış Üç İntihap Sandığı 

~.i Dun Şehirde Dolaştırıldı 
Dün 163 san

dık otomobiller 
Jçinde Sanayi 
mıızikasını taki
ben bütün §ehir· 
de dolaşlırıJdı. 
Kaza merkezle· 

rine teslim edıldi. 
Tasnif heyetleri 
bütün gün ve 
gece reylerin tas· 
nifile me~gu) o!
dular. Reylerin 
tasnifi bugün 
muhakkak biti· 
rilecek ve yarın 
(Devamı 3 te) lntıhap Sandıkları B~lediyeye götürülerken 

ttl (f''1. '"'. t ••• , •••••••• 1 •• 1 ·• 1 .. • · 1 1. ' •• 1 1 1 1. 1 1 '1. ' ••••• ' 1 

Kazanan Numaralar 

Büyük Ik.ramiye 
flugüne KalJ.!ğı için Talilerine 
inananların Umitleri Kırılmasın 

Onunı:u tertip tayyare 
piyangosunun üçüncü keıi. 
desine dün öğleden sonra 
Darülfünun konferans salon· 
unda baılanmııtır. Reıideye 
bugün de devam edilerek 
biUrilecktir. Kazanan nu · 
maraları aıaiıya yazıyoruz. 

40.000 lira 

4016 
15.000 lira 

2477 
(Deoamı 4 üncü sahifede) 

Serbes fırkayı te§kil 
edenleri kaydederken sade 
bu üç isimden değil, bir 
dördüncüden de bahsetmek 
lcizımdır. 

Yeni fırka teşkilatında 

en nafiz bir mevkii olan 
bu zat ta Aydın meb'usu 
Reşit G alip Beydir. 

TeteLbüü, görüşü, düşü 
nü~ü itib rile çok kıymetli 

bir rükün olan doktor Re· 
şit Galip B., o sıralarda Li· 
der Fethi Beyin en yakın· 
.arından addediliyordu. R~şit G:ılip bey 

Bu dört siyasi sima, her Mem'ekette kok ıalmıı, 
gün toplanıyorlar, konuşu· tetkilatile, azasile, işlerile 
yorlar ve yürüyecekleri hat· (Deuamt ücü 1cıi Sahifede) 

ID;mping 'ioluk 'iocuğun ağzı~a dü_!!!nce: 1 

- Yaho: Beı kuruıluk clefter yüz paraya satılır mı 
hiç ? 

- Dumping yaptım azizim. dumping! ... 



Sahife 2 

matbuatm 
mertliği 

Dün Ankara caddesinde 
iki kahramırnıo (!) taarruzu· 
na uğradım. 

Bence bu hadise o kadar 
baıit: okadar ehemmiyetsiz· 
di ki bahse bile değmezdi • 
Nitekim dünkü (Yarın) da 
buna dair tek bir ıatır bile 
yoktu . 

Lakin, ıabah ve akıam 
iazeteleri, vak'ayı kaydetti· 
ler. Binaenaleyh bir kaç ıa· 

. tır da benim yazmam icap 
etti . 

Siy.ııai mücadelede, bil
hassa Belediye intihabatı 

zamanında (Yarıo) gazeteıi 
çok çetin neıriyatta bulun· 
muıtu. 

Fakat o zaman siyasi 
kanaatlere müsteniden aleyh· 
lerine yazdığımız, hem de en 
ağır kelimelerle yazdığımız 
insanlar tahammül ile mu· 
kabele etmiılerdi. 

Bu millete yakışacak ha· 
reketlcrile kendilerinin ıiyasi 
terbiye sahibi olduklar!nı 
göstermitlerdi. 

• 
ıahsa yapılan taaruzu sa· 

mimi bir fif ade ile kaydeden 
Milliyet, Yılmaz, Akıam ve 

Son posta gazetelerine teıek
türü borç bilirim. 

Siyasi dütüncelerimizde 

fikir ihtilafımız ne olursa 

olsur bu gazeteler, hadiseyi 

tamamen bitaraf ane yaz

mıılardır. Bu da Türk mat· 

buabnın mertliğine en bü
yük delildir. 

BÜRHANETTlN ALl 
.......... :-..... ..-.:•-··~· ... .,... ... · ~ ·-- .. . 
Sofya - İstanbul 
Bir ay sonra:telefonla 

konuşulacak 
Sofya'da bir telefon tesis 

edileceğini yazmıştık. Tesi· 

satın ikmaline devam olun· 

maktadır. Telefon muhabe· 

resi bir ay zarfında baılıya· 

caktır • 

··-

YARIN 

• • 

HABERLERi ŞE 
---------------------------------------Türk l Lonca da Mehmedi öldüren Ali 

Cinge e Mustafa 1 icaret 

Meclisin son lçtlmaında Muhakeı .eye l:>aşlandı; Müda- M:ı~=~ti~i~binde 
kabul edilen kanunlardan faa şahitlerinin inlenmesi için bir kooperatifçilik ıubesi 

Maden 
Nizamnamesi 

biri de madencileri alaka- açıldığını ve bu kısmın ko-
dar eden ve maden nizam· Dava talik olundu. operatifçililc nazariyatı mü-

namesinde tadilatı tazam· Ramazan bayramının dördüncü günü Balatta Lonca· derrisliğine Hakkı Nezihi 
mun eyleyen kanua layihası· da Mehmedi öldüren çalgıcı Çingene Mustafanın muha· Beyin tayin edildiğini yaz-
dır. Buna nazaran m"den- mııtsk. Hakkı Nezihi Bey 

"" kemesine Ağırcezada başhınmııtır. d · 
lerden nisbi reıim alınırken k d F ünden itibaren yeni vazi· Vak'a ıöyle olmuıtur: Maktul Mehmet ar a aşı U• fesine başlamı§tır. 
madenler ikiye tefrik edil- at le beraber bayramın dördüncü sabahı arkadaıları De-
mekte galeri açmak sureti· mirci Hilminin evine gider~er. Hilmi de arkada§ları Ke· iş bankası 
le istihsal edilen maden• vork ve S alih ile beraber ot11rup içiyorlarmı§. Bu iki Küçük senetleride 
lerden yüzde 1 den beşe arkadat ta bu sofraya dahil olup içmeğe batlarlar. Kafa· iskonto edecek 
kadar, kütle halinde tstih· lar biraz tütsülendikten 8\lı:tra Loncaya gidip zurna çaldır-
•al e d 1• 1 en madenlerd~n ı h 1 b t b"l ğ ı i~ bankası, küçük esnafı " - mağa karar verir er. Der a ir o omo ı ça ırır ar 
de Yu-zde 1 O dan yir· k O d b ı k h 1 i korumak ve tefecilerin elin-ve Loncaya hare et edilir. ra a u unan a ve er n 

dt!n kurtarmak için, kredi miye kadar bir nisbet birinin önünde otomobil durur ve bu beı arkndat aıağı, 
dahilinde alınıyordu. Son k h . - - d 1 k d t 1 K hve açmafa karar vermittir. inip a venın onune san a ye oy urup o urur ar. a • 

12 Nisan 

İstanbul da 
Hastahaneler ihtiyaca 

kafi değildir 
İstanbulda mevcut haı· 

taha~eler ihtiyaca kafi gel
mediği için, Belediyenin 5 
senelik programında, haıta· 
haneler mühim bk yer tut· 
maktadır. Fakat, beı senelik 
programda tatbik edılse, 

hastahane ihtiyacının önüne 
gene, geçilmiyecektir. Bu· 
nun için, hastahane ittihaz 
edilmek üzere yapılmakta 

olup, inıaıı yarım bırakılan 
Çapadaki Evkaf paviyonla· 
rının tamamlanması düıü

nülmektedir. 
Hastahane yapılmak üze· 

re intaıma başlanan ve el
yevm tütün deposu olan bu 
pa viyonun gene hastahane 
f ttihaz edilmesi için, Sıhhiye 
vekaieti, Evkaf müdürlüğü 
nezdinde teıebbüsatta bulu
nacaktır. 

K H l Açacağı kredi de, alacağı zamanlarda madencilerimiz nin içindede maznun Mustafa arkadaşı em ancı asan a 13 J A i d 
faiz, tabii ve nizami faiz ey Ui a resmin çokluğundan tikayet· beraber oturup Y a~ar ismindeki zurnacıya zurna çaldın· 
miktarından fazla olmıya-

çi; Maden ihraç eden diğer yorlarmıı. k 1 M k caktır. Banka, ku-çu-k esnafın Altıncı beynelmilel 
d Biraz sonra Nazminin tarafı kahveden çı ar ar. a • 

memleketlerle rekabet e e- tul Mehmet kahveciye bir zurnacı bulmasını rica eder- 50 liraya kadar olan !enet- sergi açılıyor 
mediklerini söylemekte idiler lerini iskonto edecektir. Altıncı beynelmı·Iel sergı· 1 sede taha riyatn ra Rmen bclunmadığından tt:krar otomo-
lktısadi program hazır anır- l l h k t Esnafın senetleri. birbirlerine 13·27 eylu~ l zartın da Seli· 
k b ·h t dı0kkate bile binerek avdete karat verirler. Otomo >i are e en u cı e nazarı kefil olmak ve imza koymak 

k il. k cttı"k ten sonra kah-enı·n eltı· adım öte ilinde bu kahveden nikte açılacaktır. alınara resmin tenz ı a. " suretile kırılacaktır. 
H k d çıkan maznuna tesadüf ederler. 1 Yunanlıların bu ıergiyi rarla~mıftı. Ü O.met ma en f bankası, bu iıler için l k 

ı"hracatımJzı teıvik mak· Yaşarın faediis nazaran,, maznun zurna çaldırrmak Se amkte açmaktan ma -
sermayesinden bir kaç yüz l B Ik ı h 

•adile Meclise teklif için angv.J·e ettig"inden sokakta zurna çaldırıyormu11. O sı· sat arı a an arın i racat .. bin lira tahsis ve ifraz et-
ettiği bir maddei ka· radn maktulün otomobili bozul(uğundan bunların yan· mitlerdir. eıyasını kendi memleketle· 
nuniye ile yüzde 10 dan larında dururlar. Bu çalgıcı kafilesine "Gaz ipafa,, şar· B d rine toplamaktır. 
20 ye kadar olan resmin kısmı söyle ttirmek isterler. ·~te bundan kızan Mustafa u apeşteye ıWüstahdemin 
yüzde 1 den 20 ye kadar " Bu adamın parasını ben verdim size ne oluyor ,, diye M d k fi k • K 
tenzı·ıı·nı· teklif etmi•tir. Mec· a en O e sıyonu azanc, 

~ üzerlerine yürür ve otomobilden inen Hilminin yüzüne bir •• d ·ı k 
lis bu teklifi aynen kabul b gon erı ece Be'vannamelerı· yumruk vurur. Bu hadiseyi gören arkadaşları otomo ilden 'J 

etmiıtir. Bu suretle hükumet inip aralarına girerler . işte o sırada Mustafa ceketinin iç Bu sene Budapeıtede Müstahdemin ku·anç 
zımpara ve müma1ili maden· beynelmilel bir sergi açıla· 

ld d cebinden bıçağını çakanr. Evvela Kiyorka hücum ederek vergileri beyannameleri def-lerden almakta o uğu yüz e cağını yazmııtık. Milli ta· 
10 resmi yüzde be~e ve vurmak ister · sarcuf ve lktısat cemiyeti terdarlık tarafından kabul 
bazı madenlerden almakta Fakat Kiyork kaçtığmdan bu sefer maktul Mehmedin zengin bir maden kolleksi- edilmeğe baılanmıştır . Be-

d üzerin e saldırır ve mc.ktutU kı-sığının üstünden feci surette 
oldugwu yüzde 5 resmi e yonu gönderecekti. Bu kol- yanname müddeti bu ay 

k d yaralayıp kaçar. Maktulü arkadaşları derhal Musevi has· 
Yüzde 1 den befe a ar f leksiyon Kara deniz vapu~ sonuna kadardır . Muto.yyen tahanesine götürürlerse de bırkaç saat sonra ve at 
tenzil etmeğe karar ver· eder. runda açılan geyyar sergJde müddet zarfında beyanna· 
mittir. Bu rkararın madenci· Esnayi muhakemede maznunun cürmünü tamamtle teıhir edilmittJ. melerini vermiyen müease-
lerimizi tatmin odeceği ve Halen Ticaret odasında inkar etmekte ve bıçağın kendisine ait olmayıp maktule ı .ı bi i ı· f J f 
onlara bir yardım teıktl ede- bulunan bu koleksiyon Bu· se ere.en r mı ı aza verg 

ait olduğunu ve müdafaa! nefs için yalnız elini tuttu- ı kt 
ceği ıüphesizdtr. dapeşte sergisinde teşhir 0 • a ınaca ır • 

~ğunu ve yere yuvarlandıkları zaman yaraladığını söyle· y t f• t) 
Bug.., day lunmuk üzere Milli ve İktisat umur a ıya arı 

miıtir. Şahitler ise maznun tarafından vurulduğunu söyle· . 
cemıyeti emrine verilmiıUr. düşüyor 

ıh • • t db. mitlerdir. E 
racatı ıçın e ır k srar İçerken ya· Paskalye mu-nasebetile, Müdafaa için muhakeme tali edilmiıttr. 

alınacak - kalandılar Anadoludan gelen yumur· 
Son senelerde buğday is· Suiistimalciler T evz· at Galat1L'da Kafkas otelinde talar fazlala§mııtır. Fiyat· 

tihsalitımızın 2 milyon tonu oturan 16 yaılarında sabı- lar da, ucuzlamaktadır. 
tecavüz ettiğini yazmıştık. Bir çok muhtarlar Faaliyet son gün- kalı Şabanla lbrahtm esrarlı Suat Derviş H. 
Bugüu memleketimizde epi· hakkınba takibat var ferde arttı i!~~:~ içerken yakalanmıı· Muhr.rrhlerimizden Suat 

Kadın Bı.rlig"" İ c~ bir buğday stoku vardır. Muhtelit ınübadele k1.·· Dervı·ı H. du- nku- ekspresi• 
l Etabli vesikalarında sui- c:::::=: ..,..,_ 

Dün bu mesele için topa- misyonu mesaisine devam etmek gu-çtür. Tabiı" a-rada D .. b. .. e e l d b k h Almanya'ya gitmi•tir. Suat un ır musam r · nan zahire borsasf hubu· istima e en ir ço mu • etmektedir. Tevziat faaliyeti k k ır 
te tii gayrımemnunlar da Derviı Hanımın bu seferki t verildi u bat komisyonu ihracat kont· tarlar hakkında takibata ıon günlerde daha çok art- olur. Maamafih tevziat muh-

seyahati tedavisile alaka" Dün Kadınlar birligwinde ratolarının Avrupa kontra· baılanmıştır. Suiistimal etab~ mııtır. Esasen yapılan mua· telil mübadele komisyonu:ı· 
dardır. bir müsamere Terilmi•tir. toları gibi tertip edilmesine li vesikaları almak istiyen melatta hiçbir yolsuzluk ca üç ay evvel bitirilmit ve 

ır 1 k l Suat H. gazetemize muJI" karar verilmittir. bazı Rumların tahkikat ev· 0 madığından müşte i 0 an· şimdi mahdut müracaatlar Müsamerede Birllk aza· tazaman yazılar yazacaktır• 
Değirmenciler birleılyor d 1 S lar azalmııtır. Bu hususta, ka1mıRtır. Komisyon takdirı· ıile davetliler ve matbuat rakı a yapı mı§tır. uiis· ~ T ti keıı 

mu? gayrimübadiller cemiyeti re- kıymet muamelatını bitir· ramvaya a ar 
kA h b ) t timalleri tahakk ok edecek .ı er nı azır u unmuı ur. lstanbuldaki değirmen· isi sonisi Celal B.demiıtir ki: dikten sonra, gayri mübadil- Kumkapıda 'oturan ,,O" 

Müsamere iki üç saat devam cilerden birkaçı, birleşmek olan muhtarlar müddeiu· Böylehalli müıkül ve lerin istihkakı bono olarak bar Taksimden Şiıliye ıid_., 
etmis ve büyük bir samimi· üzere aralarında müzakerata mumiliğe oradan da mah· muazzam bir meı'ele de her· Maliye Vekaletinden verile- tramvaya atlarken dn11110f 
yet havası içinde geçmlttir. ba,Iamıılardır. kemeye sevkedileceklerdir. kesi umumiyetle memnun cektır. ıağ bacağından yaralanmıı:tr 

I__;,_ ________ ~---- --------~----------------------~----1'_a_r_a_g_o_··z ____ ~_e ___ S_o_ğ_u_k_l_a_r__.J 
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Karagöz - Ne o, kömürcü deyı gene 
yüzün gülüyor ? 

Kömürcü - Ne yaparsın Karagözüm : 
Havalar bir ay daha böyle soğuk devam etse 
keseleri ıitlririzl 

- Bu soğuklar Sinemacıların itine yaradı: 
Gene halk balık istifi gibi yığılmış! 

. 
1 ot 

- Hele kahveciler, havanın böyle de- ı -Fakat bu zavallıların hali ne 0 uy b'1' 
vam etmeıl için gece gündüz duacı galiba! 

1 

Belediye bunları düıünüyormüyormu a<" 
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rn~~ OKLl'1tt1AZ Tayyare Piya~gosu 
~-:& . lı d d ) 48651 19594 39679 39450 

1 Af\ CX<t.Jf l1.'J :.,,_;; ' (Birinci 1Ghi • en - 16340 5894 38258 
~ , ı_J...\K 10.000 lira 2:!~~ ı401s 24636 18939 

Evveli Kadın ~~ke~e kazanan 2842 44202 26306 6154 
F ener-Leviski 

Aşkım Söyleyebilir mı? =: :~: :!: ~~ 
23009 8692 33035 

Bu ıuall bana mErkek olsun. Pek rtca ederim Sır· 8.000 lira kazanan 17869 20983 25747 1611 
bir karlinı 90ruf'd'

1
• d daı hanımcığım bana nati• 19169 37275 49449 37768 

6zl ,ay eme en ? 21532 birinci • k ~ k nı bat veriniz ne yapayım 44982 46920 2864 38240 
evvel kadın er e~~ af 

1 

1 /smir Cavidan 8405 37691 15209 16680 
turaf edebilir, onabil en•, 7n lzmır karielertnden 5.000 lira kazanan 16124 29437 32419 diye ır m .. 2703 
11eviyorum " d 1 Caoidan hanım ef. 11852 48435 16496 22997 30186 
B aıezun mı ır yan 

una ve bunlann Hanımefendi, 9462 26643 34957 5333 
;;::.nd:naı;~arak ta hilkat Bir kadının bu g•bı ı.-~ 3.000 lira kazanan 9808 43292 24820 2125 
tabiat baDUD b6yle olma•ln (erde 6nayak olması aiizela 35435 36612 12489 10185 7125 
menml eder • itte karlemin deillclir. Tabiat kaidele- 4266 2825 42136 16432 
mektubunu okuyoruz: r1ne nuıballftlr. Hayvaalarm 2.000 lira kazanan 24440 19446 44063 26001 

Sırdaı hanım, atkıncla lbile diti kendini 16820 33796 19559 27600 4510 

akı .an dtrheaı dirhem satan bir 2430 15746 33092 48582 
Ben otuzuna Y a.- ' 368 12049 6463 8675 

dul ve bJ.ı çocuklu bir kadı- nazenindir. 1.000 lira kazananlar 1:984 48817 49931 47797 
nın abbaplarunız arasında Medeniyet kadına bir 10516 42102 794 6143 36383 33958 42760 6747 
hen6z evlenmemlf ve ben takım yeni haller veriyor, 41178 8681 25503 49914 1935 
yatta bir delikanlı onu sevi· fakat bunlan yanlıı tellkkl 39907 17369 33730 30505 31973 30960 20146 

yoruaı. Onun da benimle etmemeli. 500 lira kazananlar 3~S: 17298 :::: =~ 
bafka tQrlO allkadar oldu· Medeniyet tablab lnklr 44696 

21994 6417 tunu bana kartı olan tavur· etmez, tamamlar. Kedın bun· 16673 11677 27914 36027 13946 24288 
lanndan anlıyorum. d~n yirmi aıır ıonra da 20764 8992 2564'3 24564 19390 4641 19733 771 

Fakat bu genç miithif aıkta dalma nazlı ve çe-kln· 49219 5399 14467 28068 38446 3783 41619 7926 
surette mahçup, beni aevse gen kalacaktır. 5705 19539 28194 28974 733184 38211 37294 4202 
ve aıkından 6lae emlnlaı ki Sevgiliniz pek mi mahcup? 16932 24930 46204 37982 2750 1838 30080 41915t 

cesaret edip te afzml aça· Neden b6yle ıenç kıza ben· 200 lira 35358 1137 3648 9640 
rak bana bu aıkı bir ttlrll zeyen bir insan sevdiniz? 32377 25866 24246 32486 
bıldlremlyecek, benimle b6yle En utanmaz erkek en kazananlar 22723 17042 25836 40865 
teYlerden delil daha bava• hoıa ,tdecek erkektir. 38421 46196 35569 41121 36956 30130 28230 9518 
dan, sudan bahsederken Fakat mademki ıizin 33305 22225 37266 36441 13200 22417 Z1T57 38998 
renkten reni\t pdyor. 19966 33126 9380 42736 17193 1294 41320 38269 

tabd bana açdmadakça vazlyeol• timdi lıl' ıekilde· 38246 30160 49122 41162 40653 22445 4008 19223 
bea de ona açal~orum. dır. O halde size bunu laı· 7704 23305 21271 17355 21927 22521 32027 30008 
İt b6yle ı6rGncemede ıtt· hlh edecek careler bulalım. 42668 4862 z4545 1865 43947 22589 28235 1633 
tikçe üzülüp duruyorum. Sevl'tllnize ce•aret verecek ı 1452 41479 20130 36101 38236 36520 8293 

Ve bu iıte akıl danıı· fırsatlar izhar ediniz, hiç 39951 28381 19581 24808 26437 23112 15003 19084 
mak için ılze soruyorum. bir ı~Y söylemediğiniz hal· 43227 3435 42423 19516 15878 13902 45719 18950 
Sanki bir erkeğe, 0 da her de ona bakıılarınızla, tavur· 20896 49733 48954 13654 41422 32595 
bir ıey söylemeden evvel, lannızla bir ıeylcr ima edi 1 00 lira 20163 42180 4899 40819 
düpe dtiz seni seviyorum nlz. Onunla bir ıaattea daha 32259 7332 21736 26430 
dese kıyamet mi kopar? Bu biraz daha mun bir mlld· Kası:uıanlar 19953 7228 21702 16479 
çok ayıp bir f8Ymlclfr. 81- A.,.... w• Anıoa 8029 4"681 4 .. 1 ı.- 49'81 

el t yahnıs Ye bqbap ka· "IVVPi1 6"~ ""' Mil ~ 122117 26398 
zimde erkekler ,ıcli sevmeie lan111. 37045 2880 40579 10118 ~ ı~ 9119 
ve sevdillmlz seman birin· 2408'3 4128 29381 12841 ~ 8917 3985 _: ı 1 Bu en mahcup erkele .,...20 4747 25795 25727 
el olarak bunu .uY eme e 11800 13893 29325 619 

402
.,..,

76 d ? bile cesaret Yerecek bu ça· 8714 25365 26893 
hakkımız yokmu ur 47576 2229 49557 25048 

redir. Bazen onu kıt.kandır· 28454 3957 23739 4734 
Ben ona "seni sevi· 37544 21731 28040 13553 

5095 
44069 

•-•- makta iyi neticeler verir. 44054 47549 
yorum dısem pek ali çh1UD 19321 37196 5618 972fJ l3583 
olacak. Her halde onu tefvik 3881 l 23303 41962 4l 194 31858 44283 34622 

Onu sevmekllllaı onunla eclıniz, fakat tik defa ıfz 9604 4115 47639 10537 32993 36766 31877 4:: 
hayabnu blrlettfrmek ille· 1 ona aıkm•a 16ylemeylnlz. 16629 34215 19978 22732 3524~ 9864 l~ 23453 

aıekltllm gayri tabii-~~,·-, .. Sadaı 1.268 3820I 23339 24108 !:03: 4
:: 40357 23676 

···· -Graf Zeplin : Z:: :8z! = ~~ :: 4:: 1~: 
• 6030 31438 36710 22294 28932 20131 f.8447 

Kahirede Yere inen Balon'! Yirmi11!: =: ~:~ :!!! ~= 1~ ıs!: 
beşbin Kişi seyretti 362os 30111 31135 48630 44858 42414 39498 

·A )- Ni· idare eden Dr. Eckener, gö- 39009 15819 27247 43815 30337 38224 11018 
Kahire, 11 (A · ü "r görilnmez ·•ddetli bir 44303 21022 23682 19363 14594 23209 28378 

giinü ıa· r .ou .. 20184 37589 9703 2336 40655 42390 48794 
sanın dokuzundcu Friedrfchı , alkıı tufanı kopmuıtur. Bir 959 47667 26378 43203 46345 24304 
babı saat altı a ed çok kJmseler balon müret· 
hafen'den haraket ;: tebabnıo etrafını sarmıtlar 50 lira 44762 = ~: 
Graf Zeplin balonu ve kendilerinden el yazıları· l 38073 

47736 ıt 
saatlik bir uçuıtaa sonr~ Dl havi kalıtlar almak iste- kazanan ar 24272 Amorf· ....... 

14786 
17199 
3304 

31049 
37809 

= 42093 
35078 
48562 

d" Mı topratına ıe H lk bu 23964 42043 4AAAJ 13146 tıHv un sır bableyln mitlerdir. a ın, arzusu "IVV 

miıtlr. Balon, ~..ıa doJaı· bol bol i&'af edilmlftir. 9896 3046 28893 22980 BucGn on bin lira habet 
7.5 ta KalıireafakUJU iati· lngiliz askeri tayyare 29559 21462 9725 26317 eden 30400,40bln "tıra kaza· 
tıktan sonra A11olan • 150 - nan 4016, 15 bin lira çık.., 

d vaaı idareıine mensup d6ıe ıelmt1, kesif bir halk ' b •• k 21032 kametinde yoluna e 200 lnıtllz 22477.,8 lnura çı an 
kltf ile kGtlell tarafından COflUD aJ. numaraların Git ye alt ta• 

etmiıtlr. Al aıkerl yere bağlanan zep- k 1 1 ,__ la t B 
Graf zeplin balonu • k ıı ar a aarıı Dllllf ır. •· raflarındaki yttser numara 

k •Ahında· l in'fn iplerini bir saat a· lon, ,.hrtn lzerinde ve çok darcler lira aaıortl alacak· 

(Birinci sahifeden devam) 
Yoksa... Hasmının çok 

talisiz ve beceriksiz oyunu 
olmasaydı fevtedtlmfyen iki 
fırsabn kazandırdı~• netice
den batka bir akıbet ken· 
dlıi için mukadder olabi
lirdi. 

DaıGnüyoruz: 
Aceba cuma gilnkii o

yun, Levisktnin hlı oyu· 
nu mudur? Nuı1kt Galalua· 
ray, o gün sabantn nlsbl 
surette çamur olmaımdanl 
baılıyan bir silrii fayri mü· 
.. u ıeraiUn zebunu olarak 
anormal bir maç yaptlyıe 
Bulgarlarında ıahanın alır 
madıklan bir ıekilde olma· 
sının ve stada yabancı bu. 
lunmalarıaın Jn zfmam tes
irile kendl val6rlerJnln al
tında bir oyua g6ılermedi
kleri varit habr olamaz mı? 

Pek kabll olan "Olan bu 
eıbap tesirabnın Bulgar 
misafirlerimize fena bir maç 
yaptır.nail mtimkündlr. 

Ancak bunu hayle olup 
olmadıfını bu,Onkl m6sa· 
bakada oynanacak Leviıkl· 
den -,layacalı:ı ve Bulıar 
takımmın '1aklki kuvvetini 
tahmin etmek lmklnına bu· 
gün malik olacafız. 

lf 
Fener bahçenin bugünkü 

maça ne ıekilde çikacrı iını 
kat'i ıurlte malum del ildir. 

En kuvvetli olan ıekillerclen 
biri budur. 

:mr: 

Büyiik bir 
y; 11n 

(Birinci ..,,ıaJatı Jeoam) 
Yanaın lstanbuldan 16nde· 

rtlen ltf a tye m6fre•esi ıaye· 
sinde ı6ndürülebilmlıtir. 
Şehrimizden 16nderllen it· 
falye müfrezeleri henüz gel 
memlılerdir. Çatalcadan ala 
nan ıon maldmata göre 
yangında bazı kaşt eaerleı i 
16rllm61Ulr. Yenaının ltf a11 

hususunda da ihmalklr dav· 
ranıldılı anlapln111br. 

Bu mtlbim yangının tah· 
kiki için vali muavini Fazh 
Bey de Çatalcaya ptmlıtlr. 
Yanıında yanan dQWnlarm 
çofu manifatura, UD ve 
tuhafiye mafazaıı oldupn· 
dan hasarat ve Arar mn· 
him mikdaıdaclır. 

Yanıına alt evrakı tah· 
kiklye bir iki sin• kadar 
ıebrimize ıelecektir. Son 
dakikada alclılımız mal6· 
.,Uta 16re •klnından 
yusm çıkan o;lian efendi 
n-.ret altına alınm11tır. 

Vah muavini Fazlı bey 
de din ıece ıeç vakt• ka· 
dar tehrlmlze l'elmemtftlr. 

masa tayyare arar dar tuaıuılardır. 
d._....... apte· alçakta• bir milddet dolat- )ardır 

ki batlama ~ ... e r Kalaba•·x..n ...ıtuk .. • art• nd • 
ak k erken .... •· ._. aıııtır. Balonun fç.I eki ·-·- -.-..---

dilmlttir. V tltı ço matı berine ahaliyi balo- mlrettebat ıle yolcular 1o- Bir Rekor 
olmallD• ratmen 2500C> kiti da k1-·tır ak J 

Prena Bibenaco ıere• 
fine zi,alet 

Roma 10 (A. AJ - T•J
Jare kltlbL ar,ns BtbHsco 
terefine bir a1afet vermff 
ve bu ~ hava ı,ı.t 
nuane ~nmuttur, 

ini manevra· nun yanın n uza ..., m kaklarcla blrlkmlt o an haJ. Port Darwln, (A .A .) -
balonwı yere 1 ui' için 720 1tf alye neferi çalı• kı telimlamıılarclar. la,tlb: taJJ&Ncderden Scot· 
ıında faazır bulunmuft • ra!mııtır. Bunlar ahalinin Kahire, 10 (A.A)- Graf te, saat 17,50 de burada 

Balon, topral• te':aı berine au ukaıala mecbur zeplin, d6n akpm saat 23/SS karaya ınmtı ve bu ıuretle 
eder etmez seyre plen a ;· kalmıılardır. te Malta berlnden ıeçmif- •Kinıaford Smlth'in laıll-
li balonun etrafuada vücu a Nihayet, Graf zeplin ur. Öyleye dotru Mısır hu- tere • Avuıtralya arasında 

1 lit kordo· LI "' t h in 9 .......... 21 tte h ba ıettr.ilmls o an R0 d t Fdlıtlne ,ıtmek Gzere ., n• duduna varac••• a m •- ıaa ya DiZ fi• 
nunu yararak ileriye 0 ru terce ıeytrclnln alkııları ara· ediliyor • Zeplin, olbaptakı na yapaıak ıureUle tem 

1 ı .. ındekt I ~- bl M evlemıı olduiu rekoru tak· atılmıt veba onun Y mıda yeniden bava aDIDlfı.u• lUllfname mucl nce ııır , 
tJi bir ıureıte ... ) G da Ftb_u-'e ııdecek· rlbe• 18 saat farkla kıl'lllll-yolculan barare K.udO.., 11 (A~ - · n eonra ..... ... 

•llutlam1tbl'• ' -Yk ye 1 raf aplia, ••t 11 de Ku· Ur. br. 
Graf sepUni -

Yeni bir Rasathane 
Parlt, 10 (A.A)- Alplar 

cı.Darmc• Yaclllinl çeriren 
dal kolu Clzerlnde y&kında 
t.ıytk bir Ra1&thuıe lota 
eddecekUr. 

Riza 
Cevat Sadi M. Re.- t 

All, Muzaffer, Zeki, Filnet 
Şaban 

Maihaza Cevat ile Ziya
nın mGdafaada çabpnuı ve 
Flkretbı muavin hattına a· 
lınarak Alietttnfn ıat iç ve 
Niyulnln de sal açık mevkl
lerlnl t11al etmeli de bek· 
lenebtllr· 

Levfıki takımına gelince: 
Bulgarların bugGn anform 
çıkacakları muhakkaktır. 

Levlıki takımı Fenerbahçe
nln forvert hattı hakkında 
klfl derecede te . vir edilmlı 
oldufu dhetle Bulgarların 

bu,On tam manaıile çalı .. 
fi caldarı ve zaferi ehle 
etmete çok ufraf&cakları 

tabiidir. * 
Aceba bu gftnkQ maçın 

ıalfbf kim olacak? 
Le•lıklntn Cuma gtlnktl 

oyuauna bakarak Fenerbah· 
çenbı galebesine kani ol
mamak mimkGn delil .• 

Aneak, eltma.leld mlk-
1a11 te,ktl eden Cuma ,On• 
ki oyunun yukanda yazmlf 
oldufumuz eıbap teıirile 
Leviıktnln tam ... vlyeliae 
lıaret etmemesi d4 melhu~ 
dur. O halde •• • Maçı btt 
mek ve aeyNtmek ~..

baıında kehanet ve tahınl
n a tta hulun maktan çok 1Ji 
biı hareket olacakbr. Ba· 
kalım •• • 

F. H11111di 
·=-===~ 

ı
/ngili~ kıralının· lıa

••I lrdtibi 
Londra, 10 (A.A.)- Jn. 

elliz kıralı, miralay Sır GJI. 
ve Wfıram'ı son zamanlar
da vefat etmlı olan lort 
Stamfordham'ın yerine hg. 
susi klllplilfne tayin el• 
mittir. 

Siragosse f ak8lte-
lerinde 

Siraıoue, 11 (A. A.) -
Muhtelif faklltelere devam 
eden talebe tıb ve hukuk 
f akilltelerl talebelerinin 13 
Nisandan IUbaren derslere 
tekrar devam etmeleri 
kararlaıbnlmııbr. 

Şatranç cihan 
m'/Jsabakaaı 

Newyork, Jl (A.A)-Şat· 
ranç cihan pmplyona Alek· 
hine elyevm hal• balundutu 
pmplyonluk UDY&DIDI ffa. 
vaaa'da yapılacak yeni bir 
m6ıabakada eski pmplyon
lardan Kapablanka'ya ka"ll 
mGdafaa eclecelfnl .a,ıe

anfttb'. 
Portekiz' de 

Llsboa, 11 (A. A.) - Da· 
hdlre ...,.u tarafından 
n•ıreclllen bir eblftde porta 
mevldlnde bulunE n ukerl 
lataabn hlk6mete sadakat 
beyanım mutaaammm bir 
telıraf 16nderdifi hll
dlrdmektedir. Hıkamete, 
Porteldade ve deni& apn E
yaletlerde bulunan idare 
reialerlnin tasvibi ile, ıaha' 
emeller peılnde koıan aılt. 
re tiddet a&termefe u
metmlı bulaamaktacbr. 
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(Birinci sayfadan devam) 
koskoca bir fırka vardı. H. 
fırkasının 'bu (beton) kuru· 
lutu karımnda nasıl ıve 
hang sflfıiıl.:ırla iş bat na 
geçmek lazımdı. 

işte, Serlies fırka lideri ~in 
zihnini ikarı~tıran mes'<>ik 

t burada idi. 
Arkadaılar1 ona fırkanın 

kökleımesi için yapılacak 

itleri, yiirüneoek yollaTı bi
r.er~ birer anlatıyorlard 

Fethi Bey; öYJenen her 
sözü, ·gaTB.sının duma lan 
arasında canlı misallerle ka
rıştırarak, gözlerinih önüne 
geUr~e çahııyordu. 

Memleketin idaresinde, 
ıhata va.rmıydı? •. 

Var a nerelerde ~e an· 
gi noktalarda idi. 

Bir kerre .,bu ciliet tes· 
bit edilirse, ,tzilecek .prog· 
ram hazırlanabilirclj. 

Fethi Bey "Ve arkndaşları, 
İsmet Paşa kabiner.lnin bü. 
tün icraalını gözlerınin ö
nüne serdiler. 

Progc mlarını tetkik et· 
tiler, Projelerini te kik etti• 
}er. Günlerce süren bu zi
hin yorğunloğundan sonra 
nihayet u ..neticeye VArdılar: 

Bu memlekette vergi 
sistemi hatal dır, alınan ver· 
41iler istihsal ,l)i.tıbeti 'le de• 
ğildir 

v Sonra gene İsmet paşa• 
nıo Şimendifer ; siyasetinin 
liir. n sle. ıtahmll etmesi, 
imendffen inşeatı için uzun 

vadeli hamci tikrazlar' 
ı aftırlıj!inı ya'Pmıya rak wergi

lerle bu i · bP t~rm ğa ça.hı· 
masi douru o'amaz fikrinde 

idi . 
• Fethi Beyin, Serbes fırka 
progrtt.\hını hazırU:\'rJ(en:.esas 
ola: ak .. yür,jidüğü noktalar 

l i§te b nl rdır · 
Nitekim sonradan öğre· 

peceğimizc göre~ S. F. Lideri, 
fır,k(\Stnl te.şkil (" ttikten sonra 

a 

, t . beR bu f saslara temas e ,nış 
ve memleketin bugün' için 
inhisarlara müsait olmadığını 
.ileri ıtürmÜJtü • 

lf 

Fethi lJ. Yalovada 

YARIN 

s 
'Mısırda 

Tütüri Resmi 
Yeniden 'Artlı 

Ankara, 11 ( A • A • ~ -
İstanbul meb'usu Tevik Ka
mil Beyin Sofya e\ç1li~i için 
Bulgar hükumeti nezdind~ 

~f apıij\n iatimzaça mu va faka~ 
cev.ııbı .gelmiştir. 

Haber aJğ fı~ı~ göre 
Antalya meb'usu j Şj!,Jeyman 
Şevket B yin d~ ~rag sefir
liği Çekoslovak hükumeti 
nezdinde fstimzaç eifilmiştir . 

Bulgar 
Muallimlerinden b · r 

grup ta dün geldi 
Bulgar mulıllimlerinin 

ilk lhsmı evvelkl gün gel
mi,terCltr. İkinci kısmı ise 
Aün c,ıhrimize muvasalat 
etmi§lerdir. Misafirler, Edir
neden evve1ki gün hare· 
ket ederek, dün konvan
aiyonelle ıehrimize muva
salat etmiılerdir. Bulgar 
muallimleridl, Maarif er
kanı karıılanfit \ ve misa· 

l firlerimlz, Erkek muallim 
mektebine götürülmüılerdir. 

Kendileri Etkek mual
lim mektebine misafir edf. 
leceklerôir. Miktarları 32 
kiti tutan kafile, yarın şeh· 

ırrımizdeki bazı mektepleri 
ve DarülEünunu ziyaret ede

L:lerdir. 

Sahife 3 

Havalar 
Her yerde 
Fena gidiyor 

habınm ne zaman ba~lıya
cağı henüz malum değildir. 
Merkezd n gelecek ~mir 
b&klenilınektedir. B.u emrin 

gelmesi içjn de meb'us nam
ıletler·nin ~e,sbi~ edi pli§ ol
ması lazımdır. 

(Birinci sahi'feHen devam) 

'11 • usta mülga ayan re· 
isi Mlenemenli zade Rtf at, 
Aii tlcare ve iktlsat mek
tepleri cemiye~i reisi Ra
sim, Galata gümHiğü haf 
muayene mcmüru Nasuhi, 
Millet Neclı 1 Öa.ire müdüril 
Cemil, lzmir tir ret odası 
umumi katibi Tıur gut, Edir
ne bel~diye rt: i'ı H . .ıl it, İk· 
tasat iVekaletl baytar 1Umuın 
müdürü Al Ri~a maarif 
müfettit,lerind~,:) Ali Ca· 
nip, Pariıte Semih Rüştü 
İstanbuJda müder is Niza· 

Arifi ye memurlarından Etelll 
Nazif, Evkaf avukatların· 
Han Rtfat Ahili.et, Kırklar· 

elinde avu\:at Alaeddinı 
Üsküöarda yiTmi üçüncü 
mektel< haı muaJlimi YılınaZr 
sabık Muı meb'usu Ahınet 
Hamdi, ı.aabık Siirt ımeb'usu 
Necmettin, Ticaret mektebi 
müderrislerinden S dık B·· 
ler. 



Hatıratını yazan: Naci /SMAIL 

h Alihazret Ahmet kaçar, her sene 
0 hranda bir müzayede ilan eder, fazla 
ra verenlere de İran şehir ferinin 

idaresini tevdi ey /erdi 
-47-

Hanların müzayede kaimelerı 
Bu tehlikeli zorbanın da· Bir adam senede kaç tü· 

tine de, iyiliğine de lanet men vergi veriyor, bilirmi· 

ek doğru olabilirdi. Fa- sin? 
t, bununla dost olmayın· - Bunu , ne Alihazret 
1 bu iptidai muhitte ya· bi!,r, nede Hurşit ! 
lll~k ta kabil olamıyacak· Senin anlıyacağm bir 
h .liatta, hayatımızı bile kelime ile bitireyim : ne ka-
lılteye koymak ihtimal zanırsak, vergiye veriyoruz· 

hilinde bulunuyordu. Ancak, gıda için pek az, bir 

l' ekraı Kanberle karşı ıey kalmıyor . 
rııya gelmek, bu esrar· Size yeminle söylerim: 
iiz: İranın bu bicimsiz iş- gününü kuru ekmek ve so-
ini daha derin noktalar- vanla veya b ir avuç pirinç 
il öğrenmek lazımdı. Ak· ile geçirenler o kadar çok· 

ha.ide, ilk hatvelerde tur ki .•. 
ıkilata uğrayacak, baıı· 

belaye girecekdi. 
- Gel, kız! dedim. Şu 
lıların itlerinden biraz 
sedelim. Her halde, bu 
r hoıuna gitmif değil· 
a! 
ICanbe,., papağanlarının 

•ındaki minderine im· 
du. Çayları demlendire 

lendire görüıüyordık. 
- Haniya Kamber ağa, 
n dostunuzdan az daha 
Yafı yiyecektik. 
Kanber, bir kaç defa 

tını salladı: 

Hiçaneye çıktılarmı, ne 
ne hukuk, nede insaniyet 

tler. Düıününüz. Vergiye 
bulamayınca Hiçane di· 

lar. Hıç, dostluk,, filan 
er mi? 
lian, fena adam değildir. 
at, Şahın emri olacak 
n için, bu fenalığı yapı-

~\l •on cümleyi söylerken, 
\fııu &özlüyordu. 
..... Bilmezsiniz, diyordu: 

k..... Hanın hafiyesi de 
ltıt · Hemen, eammazlık 
tlet. 

..... AMırma, dostum. 

'i 0 nlardan değilim ya. 
~'ttıı, bu Hanın kim oldu· 

1~ bu vergileri kime top· 
llı, bu memlekette hü· 

gt~~i kim temsil eylediği· 
•d tenınek istiyorum, bun· 
~tl ba.hsedebllirmisiniz ? 

r llnber bu, Şarkın meş· 
. ~'tıklı diplomatlarından 
1 

trır:.-üı, heçirmif, Hin· 
ltl;tanbula gilmiş bir 

lt~e~~ ~er halde, birf ~~ 
l~rd alır ve söyledığı 

tıl\d e aklın kitap yalan· 
it~~n çıkarılmıf beylik 
, ~olmazdı. 

ltdı 5Ylerim, dedi. Han, 
d~r. ~~kat, btzim vali· 
~t Ş •nt Raçaları gibi 
~ı... ahtır. Her sene va• 

-=t 1' , 
~ ahranda müzaye· 

• Çıkı: 1 ' rı ır. Şaha fazla 
'-.r ~tenler Ha nhkları 

tıQ ._ rtık, bizler de on· 
t-.. "&lerb ·1.1ı, Ş anıeune kalmış 
~~. la~~ namına söz söy· 

hiikütn, kendi namla· 

~"'"-r. rn ederler, para 

ah, iıiınl 
rıtıd eri malum ver· 
ttt,lll en ba§ka para top

llıan 
~ ç\telti 1 enıretmi§lerdir. 
~ .. dlll , darbi hiyçane 
lttt:.:· Ne heaabe gelir 

.... a._ - bu! 
llleıleyi anladıaı. 

[ De,,amı fJar J 

Fırıncılar 
Kongre için hazırlık 

başladı 
Mayısın 28 inde Buda· 

peştede bir ft.-ıncılar kon· 
gresi toplanacağmı yazmış· 
tık. Ticaret odası fırıocıla· 
Frımıza i•tiraki tavsiye et· , , w 

mektedir. Bu kongrede fı
rıncılar için fena kanunlar 
ve talimat milnakaıa edl· 
lecek ve murahhaslara bir 
ziyafet verilecektir. 

f stanbuldan Parise 
lhir günde 

Beynelmilel Seyrüseferi 
Havai Şirketi, yaz seyrü
sefer cetvelinin tatbikına 20 
nisandan itibaren baılıya

caktır. 
Şimdiye kadar tatbik 

edilmekte olan kıt tarifesi· 
ne eöre iki aünde yapılan 
lstanbul · Parla seferi, 20 ni· 
sandan sonra, bir günde ya

pılacaktır. 
Yetilköyden 4.31 de ha· 

reket eden havasefinesi, Pa
rise, ayni günde saat 22,15 
te muvasalat edecektir. 

Bu fevkalade ıür'atin 
temini için, Paris hattı is· 

tasyonlarından Bükreş, Sof· 
ya, Belgrat, Budapeıte, Prağ, 
Viyana, Nurenbeıg, Straz· 
burg; Varıova hattında da 
Breslavda, onar dakika te· 
vakkuf edilmesi icap etmek· 

tedir. 

Belediye polisle~i 
Bundan böyle Beledıye 

polisleri de merkez memur 
luğu emrine verilerek Ad· 
(iye polisleri gibi nöbet ve 
devriye vazifeleri görmeğe 
baıhyacaklardır. 
yangın başlangıcı 

Arap camiinde Fatma 
Hanımın apartmanının ikin· 
ci katında Dr. Kohen 
Efendinin dairesinden yan· 
gın çıkmıı. fakat söndürftl· 

müttür. ... · -
M. de Alvear Arjan· 

tine dönüyor 
Boullogne - Sur · Mer' 1 1 

( A. A. ) - Arjantin sabık 
reisicümhuru M. de Alvear 
Buenos-Ayreı' e gitmek üze· 
r• bugün öğleden t:onra 
vapura binmiotir· Mumai
leyh, Arjantine döner dön· 
ınez yeniden fırkasının ba
pna geçecektir· 

YARIN Sahife 5 

Amerika 
Belediye reisleri 
Paris, 10 (A. A.) - Cos· 

tes ile Bellonte'un ziyaret 
etmio oldukları Amerikan 
ıehirleri Belediye reis1erl 
müstemlekat sergisi müna· 
sebetile Paris' e gelecekler 
ve Paris Belediyesinin misa· 
firi olacaklardı.-. 

İsviçre'de 
Arazi kayıyor 

Cıenevre, 10 (A.A)-Lin· 
tenwil'de Stockberg eteğin
de bir arazi kayması müıa· 
hede edilmiştir . 800°":metre 
uzunluğunda , 250 metre 
enliliğinde ~ e takriben 
500.000 metre mikabı hac· 
minde bir toprak kütlesi 
yolu üzerindeki köyleri teh· 
dit etmektediı' . Bu kayma 
neticesinde Montagnon' da 
bir çok evler yıkılmış ve 
orada buiunan 114 binadan 
ancak beşi ka. lmtştır . 

Fransada 
Amele ücretleri 
Lille, 10 (A.A). - Men· 

sucat sanayii patronlar kon· 
sorsiyon, ecnebi memfe· 
ketlerinde satıf yapılmamak· 
ta olduğundan dolayı ücret· 
leri tenkis etmek mecburi· 
yetinde kalmış olduğunu 

Roubaiks ve T ourcoing ame · 
le sindikalarına bildirmiş· 

tir. 

Fransa Reisiçumhuru
nun seyahati 

Bizerte, 10 ( A. A.) 
Fransa Reisicumhuru M.Dou· 

mergue'i hamil kruvazöre 

refakat eden filo, saat 11 de 
buraya muvasalat etmif, tay· 
yareler tarafından karıılan· 
mıı, mutat toplar atılarak 
selim resmi ifa edilmlıtir. 

Madenler amelasi ale-
minde 

BrukselJes, 10 (A. A.)
Beyne)milel maden amelesi 
komitesi ile beynelmilel 
sendikalar federasyonu bü
rosu, önümüzdeki Mayıs 
ayında toplanacak olan 
beynelmilel say konferansı, 
bu münasebetle bir içtima 
aktederek kömür ve Linit 
madenlerini de ihtiva ede· 
cek yegane bir mukavele· 
ııame prensibine muvafakat 
etmiılerdir. 

M. Doumerguein 
seyahati 

Bizerte, 10 ( A. A. ) -
Colbert kruvazöründe çekilen 
hususi bir ziyafetten sonra 
M. Doumergu!!! ile maiyeti 
timendiferle Tunus' a hareket 
etmiıler ve oraya saat 16-35 
te muvasalat ederek Tunus 
Beyi ve nazırları tarafından 
istikbal edilmiılerdir . M. 
Doumergue, yollara diztlmit 
ve pencerelere ko~muı olan 
kesif bir halk kütlesi tara• 
fından alluı1anmakta olduğu 
halde hükumet sarayına 

gitmittir. 
Yunanistan ve Lehistan 

Atina, 10 (A.A.) - Leh 
sefiri, Yunan Hariciye nazı· 

rına bir dostluk ve hakem 
misakı aklini teklif etmif 
ve buna müteallik bir pro· 
je tevdi etmiştir. 

M.Doun1erg ve Tunusta 
Tunuı, 10 (A.A.) - M. 

Douuıerge, buraya muvasa· 
ıat etmit ve hararetle is
tikbal edilaıiıtir. 

Yurdumun Işıkları 
Yazan: Suat Deruiı 

-- 12 --
O bu saıayda hemen 

her gün boğulan biçarelerin 
feryadını itilerek cesetleri 
kapıların önünde çürüyen· 
ler!n kokusuyla bunalarak 
büyümemiş mi? .. 

ğı geçen;n ertesi günü mah· 
busun kaçtığı duyulunca 
Hünkar gazebe gelmif. 

Gandi 
Hasta olduğu 

söyleniyor 
Ahmetabat, 10 (A.A.) -

Gandi sıhhatinin muhtel ol· 
masına binaen, Broach mın· 
takasında yapmak taııavvu· 
1 unda bulunduğu seyahat· 
ten ~vaz geçmiştir. Mumai· 
leyh, bu ayın on beıtne ka· 
dar burada kalacak ve son· 
ra doğruca Bombaya gide· . 
cektir. 

Küçiık İlanlar 1 
--..: 

istanbulda veya taşrada 
Tecrübeli bir muhasip 

it aramaktadır. idarehane• 

O halde bu f iddetli ala
kaya sebep ne o!abilirmiı? ... 
Pencereden ona 1-.akarken, 
pencereden ayrılıp ta oda· 
sırıa kaçtığl zaman bu gen· 
cin hayalini gözleri onun· 
den kaybetmek için gözle· 
rini kapıyormuş ..• 

Ve baıında bir tek dü· 
şünce kalbinde bir tek 

Onu yeniden ele geçir
medikleri takdirde hepsini 
de birden boğduraca • 
ğını söyliyerek bütün sa· 
ray erkanını tehdit eder· 
mit. Memleketin dört bir 
tarafına atlılar çıkarmıı. 

Ge ne saraylı bhı bir endi· 
ıe ile bu takibin nasıl 

n~ticelenecefiııl merak ede
rmiş. Ôyle ki bu me· 
rakla gece gözüne uyku mize müracaat. 

)f 

Evlenmek istiyorum 
istek varmıı; bu genç 
odama gelecek fela· 
kete mani olmak her ne 
bahasına olursa olsun onun 
hayatını kurtarmak... O 
ölenlerin boynundan akan 
kanı görmüı o boğulanların 
hırıltısını i!ilmi~.. Ve ertesi 
günü bu zavallı delikanlı· 
nın da ayni akibete uğrı· 

yacağmı düşündükçe gözle· 
rinden yaşlar boşanır, hıç· 

kırıklarla ağlarmı1. Nihayet 
onu kurtarmak arzusuna, bu 
arzunun şiddetine mukavemet 
edemiyen genç kız her bir 
tt-hlükeyi gözüne alarak ka· 
pıcı başılar içinde paraya 
kartı hırs ve tamaille tanıl· 
mış olan bir kapıcı bsıayı eli? 
geçirmeğe karar vermiş .. O 
sarayda parası, fiyatı veril
dikten sonra satın alınma· 

yacak hiç bir şey yokmuı, 
bunun muvaff akiyeti çok 
güç olmamıı. Para ile satın 
alman kapıcı batı lazım ge· 
len esvapları tedarik etmtı, 
zandan bekcfıinl de gene 

para ile iğfal ederek itin· 
den uzaklaıtırmıı, sarllyın 

bütiln gizli yollarını, gizli 
kapılarını bildiği için mah· 
busu kolaylıkla zaçırabilmiı. 

Fakat kindanda onu 
daha yakından görmüş o
nun kudretli bakıılarına 

daha yakından bakabilmiı 

olan genç kız bu genç ada· 
mı ilk seçtiği dakikadan beri 
ance.k ımasallarda olan efsa· 
nevi bir aıkla sevdiğbi,korku 

ve hayretle anlamış ... Yalnız 
merhamet btasi bu büyük 
fedakirlığı yapacak bir kud-

girmez, gündüz yemek ye· 
mez, herkes görüpte sebe· 
bini aramağa kaliuımasın 

diye gizli gizli ağlarmıı. 

Firardan iki gün sonra 
Hünkar sofrasında hizmet 
eden genç cariye bir müj
decinin gelip firari mahbu· 
sun izinin keıfedildiğini 

arzederken duymuı· 
insan kudretinin fevkln· 

de bir metanet göstererek 
cebri nefsedip bağırmamıı, 

bayılmamıt • 
Onu yakın bir günde 

gene eli kolu bağlı olarak 
getirecekleri bu saray ona 
bir mezar gibi korkunç ve 
ha va sız gelmeğe baılamıf . 
Bu haberi duyar duymaz 
kalbine gelen ilk his 
buradan kaçmak arzusu 
o1muı~· Evet kaçmak bura· 
dan kaçmak ve bu meı'um 
saraydan kaçtıktan sonra 
onun izini aramak, onu bul
mak ona kendini bekliven 
tehlül<eyi bildirmek, onu 
kendi hayatını muhafaza, 
mGdafaa etmeıfne Amil ol
mak. Bu ar~u kalbine- doğ· 
duktan ıonra artık sarayda 
kalmasına imkan yoktu. 

Akıam karanlık çöküp 
te Hünkar dairesinde saz 
içki, rezalet baılarken, val
de sultan ağalarla, ülema 
ile, vezirlerle birlik olup ı 
taıkınlık1arı günden güne 
artan Paditah ~hakkında fe· 
sat tertibile meığul iken o 
gene aynı kapıcı baıını 
buldu; gene para ile kan· 
dırdı ve kendine erkek 
çocuğu elbiseleri buldur· 
du, tebdili kıyafet ettik· 
ten sonra kapıcı ba· 
ımm yardımiyle o tahtelze
min yoldan şehrin haricine 
çıkınca ger:ç kiz doğrudan 

24 yaıındayım. Ecnebi 
bir müessesede 150 lira ma&f ~ 
alıyorum. Sarııın veya esmer 
18 ila 19 ya~ında genç bir 
Kızla fetoğraf t eatiJinden 
sonra evlenmek istiyorum. 
"Yarın" gazetesinde Z rumu· 
zuna tahriren müracaat 
ediniz. 

• Acele satılık arsa 
Kadıköyünde Y o~urtçu 

Çeıme caddesinde mütead
dit meyve ağaçlarını havi 
arsa ehven fiatla satılıktır. 
Gazetemize M. Z. rumu· 
zuyla tahriren müracaat 
ediniz. 

• 
Hizmetçi arıyorum 
Kadıköyünde Modada 2 

çocuğumla birlikte ikamet 
ediyorum. Ben yok iken 
çocuklarıma ve ev itine 
bakmak için genç bir biz· 
metçi istiyorum. "Yarın,, ga· 
zeteainde P. F. rumuzuna 
tahriren mGracaat. 

* Bulunmuş av köpeği 
Bir ay evvel Okmeyda· 

nanda baııboı bir av köpe· 
fi buldum. Sahibi üç 
gün içinde müracaat etmez 
ise ıahlacağını illn ederim. 

"Yarın" musahhihi 
Eltrem 

* iş arıyorum 
21 yaıtnda orta mektep 

tahsili görmüş bir gencim:: 
Az çok her iıde tecrübem 
vardır. 

Her hangi bir it istiyo
rum. İhtiyacı olanlar "Yarın " 
gazetesinde A. Z rumuzuna 
lutfen bildirsinler. 

rette olmiyacağı için onun 
hayatım kurtarmak için 
kendi hayatını da tehlükeye 
atan bu çocuğun kalbini ani 
surette doğmuf olan hissin 
aık olduğ muhakkak imiv .. 

doğıuya o kavak ağacına · · · · · · · · ~· · · • · · · · · · · · · · · ... 
gil miı ve k imsesiz kırlarda Yeni eserler 

Genç cariyenin siyahlar 

giyipte kapıcı baıile birlikte 
mahpusu zındandan kaçırdı

e::=== 

ne tarafa gideceğini tayin· 
den aciz bir halde etrafına 
bakmdıktan rnnra ağaca : 
Güzel kavak, dedi. 

(Devamı 11ar) 

,, Taşra Gazete Bayilerine ~il\ 

1 lstanbulda ~:I!! !!2~um yevni 
Gazete ve Mecmuaların 

Siparişlerini tam ve muntazam irsalahnı 
en seri olarak ve en müsait şerait tahhnda 

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteahhitliği 

İstanbul: Ankara caddesi Orhan B. Han dairei mahıuıa 

Küçük hikayeler 
kolleksiyonu 

5 numaralı Nisan nüshası 
Üç renkli bir kapak de· 

rununda Mahmut Y esarl ' 
Ali Rıza Seyfi, muallim Mü· 
bahat, Mehmet Nurettin, 
Sadri Etem, Osman Cemal1 

Celaleddin Ekre m, Cemil 
Cııhit beylerin hikayeleri il,.. 
lbnürrefik Ahmet Nuri be
yin nakıı piyesini ihtiva e· 
den bu güzel mecmuayı bil· 
hassa tavsiye ederiz. 

İstanbul 8 inci icra me
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz eıyayı furuh
tunu karar yerilmiı buluna n 
altı lop kol astarı 15-4-931 
tarihinde 10 dan 12ye kadar 
Sultanhamamında Koço Şif· 
man oğlunun dükkanı önün· 
de satıla~ğmdan ilan olunur • 

-
10 
rrir 
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-
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Oksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 
----------------------------------

Türk ve 
Ecnebi ıer
aHerin de 
daima bi· 
rinciliği ve 
en büyük 
mükafatı 
kazanmır 
tır. 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Sevişmek yasak 
Mümessilleri 
Liyadöpüti 

İlaveten ıe hir kurtları 
Programlarımız cumartesi 

ve çarıamba günleri değiılr. 
Her gün gündüz 3,30 da ge· 

celeri 9, 15 te cuma günleri 
2 de 4 te gece 9, 15 te. Ge
lecek program Gülen adam. 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

MillET vapuru 
12 Nisan 

Pazar 
gunu akıamı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, lnebolu 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Sürme· 
ne, Rize, Mapavri ve Ho· 
pa) ya az\met ve avdette 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
iskele!erine uğrayacaktır 

Müracaat mahalli İs· 
tanbul Meymenet Hanı 
altındaki yazıhane. 

Te1efon: İstanbul 1154 -TAVILZADE VAPURLARI 
AYVALIK-İZMİR POSTASI 

SAAO[T 
vapuru pe· 
zartesi 17 da 

' Sirkeciden 

hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Ayvalık ve lzmire azimet 
ve Çanakkaleye uğrayarak 
avdet edecektir. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemiıte Tavilzade 
biraderler. Telefon fst: 2210 .. --------SADIKZADE Biraderler 1 

VAPURLARI 
.KARADENİZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

Domlu pınar 
vapuru p gü· 

12 Nisan azar nü 
ak§amı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, İne· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Gireson, Trabzon, ve Ri· 
ze ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkec' ıde 
Meymenet hanı alt· -'nda 
acentalığına mürt .caat. 

Telefon lst. 2· '34 

Lımon çiçeklerinden 
müstahzar 90 dere
ce bir haı·ikai san'at· 
br. Markasına dik
kat. Taklitlerinden 

sakınınız. 
Fransamn JAN MARİ 

farinası, İngiltere'nin AN
KITSON'u, Almanya'nın 
4711,i ne ise Hasan ko· 
lonyası da Türkiye'nin 
layemut bir harikai san"· 
atıdır. Hasan kolonyasının 
bu nefis Te cazibi ruh ko· 
kusu içinde metitülat ve 
hayran kalmamak müm· 
kün değildir. Hastalara şi· 
fa ve sinirlilere sükünet 
verir. Baıağrısı, bayğınlık, 
çarpıntı zamanlarında bir 
hayat arkadaşıdır. Masaj 
ve tuvalet için yeganedir. 
Hasan Ecza deposu. Bü· 
yük ıtriyat mağazalarında 
bulunur. Memleketimizin 
ve ecnebilerin büyük ricali, 
asri kadınlar, ihtiyar val· 
deler Hasan kolonyası isti· 
mal etmekte olup müstah· 
zırını tebrik etmektedirler. 

Bahk yağr ve hadit mürekkebatı 
mgk~m~na kaim ol~n İsviçre müstat. 
Tahsıl ıle yorgun ?uşcn veyahut neşvüneınalarına 

noksanlık arız olan nahıf çocuklar ve kezalik her sindeki 
kahiller, f~k~ddem~iler, _maddi ve manevi yorgunluk· 
lar ve zafıyetı asabıye hısseden sinirliler: 
Dr. Hommel'in HEMATOGENE 

mukavvisini pek büyük muvaffakıyetıerle kullanmak
tadırla~. Jştiha uyanır, kuvvayı zihniye ve cismaniye 
tamamıle avdet ederek cümlei asabiye takviyet bulur 

Bütün ecza depolarile cc1.anelerde bulunur. 
•m~ımm Umumi Vekili: K.Keçyau-istanbul·-Cermanya han 

Bank F ranl[o Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.()00.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Bou~rean) Sokak No. 9 

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

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı 
Hesabab riye küşadı - V·,.desiz v~vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı-M -kCıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı· 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili -Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham v~ emtia üzerhıc avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

m1•.hafa2·as1 vesaire. 
........................ 1l9l"lllllii8mllll! ..... 

BA~lKA KOMERÇIYALE 
İ1'ALYANA 

Ser ınayesi : 700,000,000 Liret 
lhti yat akç;esi 530,000,000 Liret 

Merke ti dare : MıLANO 
ıtalyanm aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngiltere, fsvıçre, ı Avusturya,. Macaristan, Çekoslavakya, Lehist~n, 
lfomanya, Bulg; Jistan, N'us. r, Amerika Cemahiri Müttehidesı, 
Bre1jlya, Şili, l' nıguvay, Arjantin, Penı, Ekvatör ve Kolumbi· 

ya da Afüyasonlar . 
İSTAN&f.JL .ŞUBE JvlERKEZI 

Galata Voyvoc ıa caddesi Karal~öy Palas {TE.'lcion: 2611-2-3-4-5) 
. ŞF HIR DAt-JiLiNO\C:Kİ ACENTALAR: 

. Istanbul'da: Alalemciy ıı.n hanıılda Telef. 2821. Beyoğ'lunda: 

1 
Istiklfil caddı1 ,i Telef. 10ı46. Kamhıiyo dairesi Borsacl.ı Telef. 171J8 

İZ.MiRDE ŞUBE 

~~c- rna+-.. r1: n~lllW* 

~~~~~ 
~ Ani :earada 

~~OTEL T ASl-IAN PALAS 
~ KALORİFJ.~R- BANYO~ 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS Ml JNT AZAMDIR 

R E S T O R A ,N K A R P i Ç 
Fiyatlarda m ıiihim tenzilat 

Odalarınızı telgrı ıf•a angaje ediniz. 

~~~~-~~~=~~ 

YENİ ~iKAN ALA 

Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefasette hiç 
bir rakı yoktur 

Kilosu 200 kuruştur 
250, 300, 500, 1000 gramlık şişelerde 

'50 6o Wo 200 k~ruıa satılıyor.! 

·~ Her yerde arayınız •~~~iiP' 

l:?tm~....- Jül Kastro 

Kazmir Ticarethanesi 
( Orozdibak Karşısında No. 15) 

Muhterem müşterileri, yeni gelmiş oe son moda 

olan h. umaşları ziyaret etmeğc daoet eder. 

r- .. 
ı Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Orient Bank 
lstanbul şubesinin müceddeden küşat oluna'l 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kase.tar vazolunmuştur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 1 
Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 

tsaJşısmd:!i ban!;.r,:e=:.=~!"ı !tzımd2~ mıa 
c - - 1 

Bahrisefit Felemenk' 
- .. "" _ Bankası ::, ·• . - ı 

i 
iST ANBUL ŞUBESi 

idare merkezi: A M STER DAM 
Mezun S('rronycsl: 25,000,000 FL. 

Tedl) c edllmlş scrma~·esi: 5,000,000 fL. 
ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

Galatada Karaköy pnlas!a Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : • ~ter kez Postane ,i ıttisalin e 

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

IEmniyetkasalarıicar 
- it&& 'llW 2 2 

Cağa loğlu - Mahmur iye 
caddesi Çatalçeşme so· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hasta· 
larını kabul eder. 

Çocuk hastam:sl t u lak, bot;az, 
bı;run mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 

,w 
B. o ıu Mel'tep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastatıt:ları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 

))ok tor 

:ı Hafız Cemal 
f Dahili hastalıklar 

teda vihanesi 

-,··:. \';,,: · .... ,.;1·\I\··&. 
• , . ', ~ :I· 

1 

Beyoğlu Mektep sokııl;. 

Telefon : B. o. 2496 Doktor 1 
m 

Agop Essayan 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden Langa cami sokak No 
Ayni haklar lki lia 
Miras meseleleri Bir :ıı 19 Her gün hastalarını 

;.Ş.erllh.li .b.or.çl.ar ... ka111n.un·u-·»->llıi' ıkabul ve tedavi eder. (İ~!Al) kitaphanesinde 

.. 

SELANiK BANKA 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezı idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, izmir, SarJI 

Adana, Mersin 

Yun<ı'listan'daki şubelet1 

Atina, Selanik,Kavala 

Sermayesi 10,000,00~ 
ıngiliz lirası 

İSTANBUL ACl:NTAL..I 
Telef on: İstanbul 331S 

BEVOOLU DAİRf..S1 

Telcforı: Beyoğlu ı.303 
Senedat ve poliça mukab 
muayyen vadeıı ,,.e}·a hes.ı 
suretile avans.ar,polıça \IC 1 

tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin 

şehirlerıne ve memaliki e 
ye senedat, ı;;ck, ıtibar ınc~ 
ve telgraf emimamelerı ı 
(Hesabı carı)küşadı, sene 
kıymetli eşya muhafazası, 

ahsılatı, Türkıye'} e ve m 
ecnebiyeye keşide edılco 

lann tesviyesi, borsa 
icrası, akçe bey'i \e şer 

bilcümle banka muaıne 

icarı. 

- Doktor 

Almanya Emrazı 
ye ve zührevlye (' 
tl aza ısından Beyoğlo 
cami karıı sırasındl 
No. öğleden sonra 
caat. 

Doktor 
Fevzi Ah 

f. Cilt Saç ve züb~ 
1 hastalıklar müte 

Cumadan maada bl 
ıaat 10 dc.n 6 ya kadl' 
kabul edilir. 
Adreı Ankara CadcJJ 

Teiefon uıanbul 

Cihan kütüphancs ~ 
Perşembe günleri'' 
öğleye kadar rrıe'' 

Zilkade: 23 - ~ 
_,r-

NisaJ1 
12 

""""' Sabah 5,26 l y11ıt• 
Öğle 12, 15 ııııs•' 
ikindi 15,57 ~ 

!ZL===:::J~ ıJ 
Meı'ul ınüdür JJ" 

Barluın-'1"' 


