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DAHiL İÇiN I HARİÇ İÇİN 
Seneliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 

1 A 1 - . 1500 l> Altı Aylıg'Tı : 800 » Atı Y ıgı · 
U- A l - • 850 » Uç Aylığı : 450 » ç Y ıgı · 

ist. Ankara Clddesinde 1 Tel .. ~antraJ İst. 2431 ~ 
dairei mahsusa DahılıNo. 1 Başmuharrır 

T 1 f 1. t (YARIN) » No. 2 Müd ~riyet 
e gra s · » No· 3 Tahrır 

Posta kutusu İst. 395 » No. 4 Muhasebe 

Nu.~hası her yerde 5 kuru.L 
Başmuharriri ARİF ORUÇ 

Oônderilen evrak iade olunmaz. 

--~~fihayet Müntehi s n intihabatı Bitti 
- -!!!JaEsZ:: -

Antalya, Konya, Adana Meb'uslarile Harici Ve J)ahili Memuriyet
lere Tayin Edilen Meh'usların Yerlerine Yeni Namzet Gösterilecek 
,. 

Türkiyede 
Kaç Nevi 

· Mantık Vardır? 
NacilSMAIL 

Türkiyenin inkılapçıları 
arasında iki zıt mantık gÖ· 
ze çarpmalc tadır : 

ı - Telifciler mantığı. 
2 - Sistemciler mantığı. 
TelJfcller istiyorlardi ki , 

Ma~·ksın devletçiliği, Spen· 
ecrin fertçfliği, Jameıin ne .. 

ticeciliği, Listin milli eko· 
nomici)iği ve Ficbtenin va· 
tan·!ılığı birlettirilerek bir 
fikir meydana gelsin. Her 
derde deva olsun ! 

Sistemcilerde diyorlarki, 
her sistem, kendisinde ev• 
vel gelen bil:ün fikirleri 
tetkik ettikten ıonra teıek
kül eder, fnıan fıkrinJn ıon 
tekamü.lünü gö•terir. Bu
nun için, muhtelif sistemler
den bir fikir te§kil edileme:ı:. 
Böyle bir fikrin hayatiyeti 
yoktur. Eserıdz ve neticesiz 
kalır. 

1 ürkiyede fikrin tekAmülü ta
rihinin son safhalarına bakacak 
olursak, bu ceryanların sebeplerini 
görebiliriz. Blllrlz kı, meşrutiyet 

fnktlAbından sonra, garp felsefe, 
iktısat, içtimaiyatı hakkında bir 
neşriyat vardı. Bilhassa felsefede 
Riza Tevfik'm takip ettiği usulDn 
f kirler lizerlnde büyük tesirleri 
vardı. Halbuki, Riza Tevfik, sistem
siz bir mütefekkirdi. Muhtelif mes
lekler-.en b ... hseder, bir mevzun da 
muht.:lif mesleklerin beyylnelerHe 
fsbat etmeğe uğraşırdı. Fılbakika, 
ne müsbtt bir fUdr ortaya atmışt ı , 
nede bir şey isb~t dmişti. Yalnız 
tellfçilik mantığın meydı.na c.kar
m.ş, oı.:uyıuı sınıfa aşılaır.ışt.. :Aynı 
zamanda, lt\eşruliyet ini ıli!bını ha.
zı · ııyan zihr i, etti! bu aşıya musaıt 
idi. Çiitıkil, Tüıi iye inkı~~ç~ları, 
Fran~rz medt.nlyetindt.n yem fıkırleri 
almışlardı. Halbuki, Fransız mede: 
niyeti nıantı 1 idl. Yeln12:, umumı 
fikirler takip edeb lirdi. Bunlar ise 
tal<litc mijsalt oldukları için, umu~i 
Şelı:illerilc alınıyor, bu şekiilere gore 
bir fikir hAsıl ediyordu. Bunun 
içindir ki, Türkiyenln milli meı~Je
leri tetkik olunmamış, Türk fikrın!n 
kendi esashırınd. n tekilmül ettirı!
mesi düşünülmemişti. Belki, mııı~ tın 
Ş~hsıyeti haricinde bir mantık ku
ruımu, tu. Yani U) durma bir_ mede
niyet fıkri hükünıferma olm:-ga baş
lamışt. , Bu fikir, Türk mi!letfnl~ 
harsı haricinde kalmıştı, Şuphesı 
insani mahiJet.ni kaybetmiş, Türk 
illi Jetinin fe tlerlni hareketsiz bı
rakmıştı. Çünkil hükmediyordu. Türk 
fert .erin ilcala;ına da müsait bi~ 
muhit kat rı.amıştı. işte, bizdeki fikrı 
tl!kAnıü li gec.kt.ren sebeplerdı:n 
birf ... e bu idıl 

Rıza TevfJk ve onun ar
ka~ları, bu sun'i zihniyete 
hitap ediyorlardı. Onların 
aeliıigüzel teı cümeleri, na
kHieri, adapteleri de bu 
Umumiyetçi zihniyet içinde 
bir hareket yapıyor, Aristo 
ltıantiği gibi bir telifci man· 
lığın esaslarını kuruyordu. Bu 
sutetıe, Logomocie'ye müs
tenit bir edebiyatları da te· 
essüs etmifti. Bunun siyasi 
•af hası ise muvaff akiyetaiz· 
lıkı , 

e geçmitU• 

/ • Yeni M~clisin Şekli Hakkrnda ilit~ma~!!:f • ~~- ~ Serhes fırka.,.. 
Y enı Meh us Namze erının Isım- T ARiHÇEsi 
.leri Maliim Olm ğa Başl':\dı INasıL Açıldı, Nasıl Kapandı?! 

l lerde ise bir haftaya k ldar l Muharriri:. Bürhanettin .4.li 
ikmal olunacaktır. lktib~s edilemez 

Dahiliye vekalt::tin·n ka-
rıuına nazaran NiJanın 25 Fethi Beyle Yarın namına liJk mü,akatı 
ınc" Çarşanba günü mr.m- '( nasıl yaptım 
lekette m b'uıı intihabatı - 3 -

Muhittin Paıa 

(Ankara 12 Memleketin 
muhtelif yerlerinde intiha· 
bat fılerl ikmal edilmiştir. 

Henüz bihnemio olan yer~ 

Y pı1acaktı 26 mcı Per• 
şenbe akıamı da ıotih p işi 

bitmiı olacak ve halkın 
in:Juı.betmiş olduğu meh'us
larin isim'er gazetelerle Hfın 
olunacaktır. 

Yeni millet meclisi Ma
yısın altıncı cumartesi günü 
açılacaktır. 

Yeni Meclise elli yeni 
meb'us dahil olacaktır. Di· 
ğerleri eski meclisin azaları 
olup bu intihapta namzet 
gösterilecektir. 

Hüseyin Rağıp Bey 

Meclisten hariçte bıra-

(Det1am1 3 Ü'lCÜ saMfede) 

Artık Yalova tam mana· 
siyle siyasi bir (Merkez} ol· 
muştu. 

Reisicümhl•r Hazretleri· 
nin orada bulunmaları, Ba~
vekilin Yalovada tedavisi 
ve Fethi Beyin de orade 
ikameti burasına bambat· 
ka bk ehemm !yet vı:rdir 

mifti. 
Vapurlar mütemadiyen 

Y alovaya yolcu taııyordu. 

Bütün gazeteler Yalova· 
ya çif le, çifte muhabir gön
deriyorlardı. 

Hatta bazı baı muharrir· 
lerde bizzat gidi;:>, Ali Fethi 
Beyle görüımek istiyorlardı. 

Fethi Beyin Gazi Hz. le
rile Yalovaya gıditi Reiıi· 
Cumhur Hazretlerile uzun 
uzun mülakatı 9uphe yokki 
hususi bir ehemmiyeti ha· 
izdi. 

Mülakat peşinde .. 
Kumkapı Nişancasında Bir Vak' ... ı - Yeni sefirlerimiz 

Fethi Beyin yeni fırka 

için, ne söyliyeceği efkiırı

umumiyede derin bir ala
ka ile bekleniyordu. 

Şu ha.de \Yarın) bu na· 
zik meseleler hakkında 

Serkiz efendinin Kızı Ankara, 11 - lstanbul 
mebusu Hamdullah Suphi 
Beyin Kahire büyük elçili
ğine, Antalya meb'usu Sü
leyman Sevket Beyin Prag 
sefaretine tayinleri la ltar· 
rür etmiıtir. 

Sürpiğe Minasla Yaşaması Tav- 1 

siye Edilmiş, hF akat ... 
Kumkapı Niıancasında 

Perıembe günü bir vak'a 
olmuıtur. Bu vak'ayı yazı-

yoruz: 
Y enikapıda, Sepetçi so · 

kağ.nd:ı 37numarah han~de 
oturan iplik boyacısı Serkiz 
Efendi, kızı Sürpik Hanımı 
bundan altı ay evvel Ka • 
dıköyümle bir rençpere ni

oan la mı otır. 
Bunların nikahları pat

rikhanede gayri kanuni ya
pılmııtır. Bu nikahı mütea· 
kip Minas ve Sürpik altı 
aydanberj Ke.dıkoyünde bir· 
ilkte oturarak balay1armı -- --·--

Kacırıları kız 

l (Devamı 
1

4 üncü sahifede) 

100,000 Lira 
Büyük İkramiye Fatihte·Sabriye 

Ve Emine Hanımlara Çıktı 

I o0,000 lirayı kazanan Sabr;ye ve Emine hanımlar 
100 000 liralık büyük ik· S.ıbriye ve Emine hanımlara 

.ı.. İ11tanbul meb'uııu Tevfik 
Kamil Bt yin So'ya Elçiliği 

için Bu gar hukuıneti nezdin· 
de ycıpılan islimzaca muva 
fakat c va bı g lmiştır. ...,,_, ____ ---
n ınlar resımd görülmekte
dir, Gerek Sab ye ve ge 
ekst- Emine hanımiar taliirı 

bu c:..ni yn dımı karpsında 

keı dı er ini hüyiik bir sevin et 

krı ptı mış!a rdı r. 

100,000 
Lira kazanan numara 

3377 
Bu numaranın 100 nu

mara yukarı 100 numara 
aşağı olan bilet.er 40 ar 
lira yani onda bir bilet 4 
Jira amorti ka zanmı§lardır. 

5,000 lira kazananlar 

4677 
3,000 lira kazana,,Iar 

47599 13375 
20UO lira kazana!llar 

5014 
8245 

21680 

43740 
42631 
49673 

1000 lira kazananlar 
47929 36i18 
49719 3112 
2245 33691 

(Devamı 3 üncü •ayfede) 
ı:..a •• 1 •••• -~ ••• 

Fener 2-1 Mağhip 
Halk, Fenerlilerin Fena Bir O
yununu Görmekle Muteesirdi 

Ferıeri ve G;ı/ala sarayı mağlup eden Leviski takımı 
(Yazısı Spor sutunumuzc'a) 

L Harici ticaret sermayesi icin ~ 

l" Fakat,meı·utiyetten son· 
a, sistemci bir mantık ta 
(Devamı Üfündi Sahifede) 

' F h Al ahal· çıkmıştır. 
ram iye ati ·t kta~ mN 15te Sabriye ve Emine ba-
lesi camii ıerı ıo a.ı o. 

9024 30962 
3710 39189 

20332 21225 
(D~tJarnı 5 inci a:ıh!Fed~) • 

ihracatımızı finana e etmek icin 
pada da kök •almak lazım. ' 

Türkiye gibı A()ru-



Sahife 2 y ARll'il 

• 

Asrıatika 
Mektebi 

Ş EH i R HABERLERi Kaldırım 
Kabadayıları 

Asarıatika, beynelmilel 
ehemmiyeti haizdir ve bu 
sahada teferrüt etmiı 
kimseler Avrupa ve Ame· 
rlkada büyük bir ehem· 
miyet kazanırlar. Esasen, 
eski eserlerin kıymet ve 
ehemmiyeti izahtan vareste 
kalacak kadar aıikardır. 

Tarih ve medeniyet kartı· 

sında canlı ve yegane ıa· 

yanı itimat vesikalar de· 
mek olan asarıatika, bu
günkü medeniyet ve bugün· 
kü ilmin menıelerini ta· 
harri ve tesbltte oynadığı 

rolle milletler arasında re· 
kabet ihtirası bile yarat• 
mııtır. O kadar ki siyasi 
kombinezonlar bile ayni 
uğurda rol oynamııtır. 

Mesela İskenderlkebirln 
lahdi için, Almanya lmpe
ratoıu tarafından Abdülha
mide yapılan rica ve iltı· 

mas meıhurdur. Bu mes'· 
elede o zamanki kıymetli 

Müze müdürü Hamdi Bey 
merhumun yararlığı ise, 
her türlü cesaret ve sita· 
yiılerin fevkindedir. 

Yalnız, ıu var ki asarı· 

atikanın ıöyle veya böyle 
olduğunu idrak etmek hiç 
bir ıeye yaramaz. Toprak 
altından çıkarılmı§ küflü bir 
demir parçası, yahut kırık 
bir çini, veya yeni açılan 

eski bir mezar, bu hususta 
Kompetan olmıyan bir kim· 
seye ne ifade edebilir ? 
Hiç! Hatta o ıahıs değil 
cahil, devrin rayıh allame· 
lerind n bile olsa! 

·--------
Yangın 
Tahkikatı 

Raporu Bitti 
Çatalca yangını raporu 

Jandarma dairesince hazır· 
lanmııtır. 

Bu rapora göre yangın, 
Osman efendinin dükkanın· 
da bulunan gaz, benzin ve 
sair mevaddı müıteilenln ted· 
birsizlik neticesinde ittlal 
etmesinden ileri gelmiıtir . -

Rapora nazaran yangında 
iki otel, bir fırın, telgraf· 
hane, müftülük dairesi, yir· 
mi üç dükkan ve dört ev 
l andığı anlaıılmııtır . 

Hilaliahmer reisi Ali pa· 
ıa dün vali muavinini ziya· 
ret ederek harikzedelerin 
müıkül vaziyette olup ol
madıklarını sormuıtur . Vali 
muavini bey, harikzedelerin 
muavenete muhtaç olma· 
dıklarını evi yananların an· 
cak 3 aile olduğunu bildir· 
mittir. 

ihtiyar 
Roza 
yahudiyi öldü
renler 

Roza isminde bir ihti
yar yahudiyi öldürmekle 
maznun Mehmet ve Süley· 
manın muhakemesine baı· 
lanılmııtır. 

Vaka ıöyle olmuştur : 
Roza Beyoğlunda Tünel 

baıında otuı maktadır 

Bir gece Mehmet ve Sü· 
leyman yahudinin evine 
girmlıler ve kendisinden 50 
lira istemiılerdir. Yahudi 
vermeyince kaburga kemik· 
!erini kırmıılardır. Maznun· 
lar daha bir kaç sirkatten 
mevkuf bulunmaktadırlar. 

Dünkü celsede bazı ıalıit· 
er dinlenerek da va talik 

bir ilmi teıhis konmamıı 
bir kitabe v.s.için kullanı· 

lacak ve orada kendini 

gösterecektir. Demek olu· 
yor ki alaydan yetiımiyen 

ve ilim gözile eıyayı müd· 
rik zevata ihtiyaç vardır. 

1 

Şehir Meclisi 

D~n Toplandı 
Dünkü içtima çok cansız ve 

sönük bir şekilde geçti 
Dün ıehir meclisi mutat içtimaını aktetti. içtima çok 

cansız geçti. Daimi encümenden gelen zabıtlar okun· 
du ve kabul edildi. Yalnız ikinci celsede maarif encü· 
meninden gelen mekteplerin tamiri ve yeniden yapılacak 

mektepler hakkında hazırlanan rapor lçtlmaın en mühim 
mevzunu idi. Bunun Maarif müdürü Beyin içtimaa geç 
gelmesi yüzünden gelecek içtimaa tehirini mecburiyeti 
hasıl oldu. Ve meclis önümüzdeki perıembe günü toplan· 
mak üzere dağıldı. 

İtfaiye resmi 
Tenzil talebi reddedildi 

Sigorta ıirketlerinln be
lediyeye verilecek olan itfaiye 
resminin artık halktan alın· 
mıyacağını yazmııtık. 

Sigortaların bunu kabul 
ettiklerini, fakat, itfaiye 

resminin %5 olarak alınma· 
maaı için müzakere ve teıe· 
bbüılerde bulunduklarını da 
ilave etmlıtık. 

Sigortacıların, 

resminin % 5 e 
edilmesi husunda ki 

itfaiye 
tenzil 

talebi, 
iktisat vekaletince, son defa 
olarak reddedilmiıtlr. 

Bulgar 
Muallimler şerefine 

konser 
Şehrimizde buluııan Bul

gar muallhnleri dün bazı 
Bulgar müesseselerini ve 
yortu münasebetile de Sen· 
siril kilisesini ziyaret etmiı· 
!erdir. Bulgar mektebi mü· 

dürü tarafından yapılacak 
bir program mucibince mi· 
safirler mektepleri ve tema
ıaya değer yerleri gezecek
lerdir. Mihmandarlıklarına 

ilk tedrisat müfettiılerinde;;
Sınkı B. tayin edilmiıtir. 

Tramvay şirketi 
Üstü kapalı bekleme 

mahalli yapacak 

Bulgar misafirler lise 
hocalarile Darülfünun asis· 
tanlarından mürekkeptir. 
ve içlerinde lisan muallim· 

leı ide vardır. Reisleri Fran
sızca muallimi M. Kaçef'tir. 

Bulgar misafirlerle konuıan 
Maarif müdür muavini Hıf· 
zırrahman Raıit B. meslek· 

daılarının Türk maarifi hak· 

Tramvay ıirketi, mu· 
kavelesi mucibince muhte· 
lif yerlerde üstleri kapalı 

bekleme yerleri yaptırmağa 
mecburdur. Fakat bunları 

birçok yerlerde yaptırma· 
mıı bulunmaktadır. 

Belediye tirketler komi· 
ıerliği, son defa olarak ıir· 
kete lhtaratta bulunmuıtur. 
Bunun üzerine, ıırket, teah
hüdünü ifa edeceğini bildir· 
mittir. 

Bu ıekilde inıa edilecek 
olan bekleme yerlerinin ade· 
di 30 dan fazladır. 

Kasten mi 
yakmış? 

Vicdan Hanımın 
muhakemesi 

Ahmet Beyin evinde ki· 
racı iken ev sahibine ada· 
veti yüzünden evini kasten 
yakmaktan maznun Vicdal\ 
Hanımın muhakemesine dün 
ağır cezada baılanmııtır. 

Maznun Vicdan Hanım ken
lliaine isnat olunan fili in· 

kında ciddi bir alaka 
gösterdiklerini, 
çok müsait 

Edirneden 
in!ibalarla 

ayrıldıklarını , hatta mOsa
mere programlarını bile hif· 
zettiklerini söylemiıtir . 

Bulgar muallimlerinden 
16 ıı kadın 11 i erkektir • 

ve üç muhtelif liseye men· 
supturlar. Şehrimizde 5 gün 
gün kalacaklardır • 

Erkek muallim mektebi 
müdürü Saffet bey dün ak· 
ıam misafirler ıerefine mek
tepte bir konser verdirtmiı· 
tir . Bu konserde Zeybek 
oyunları da oynanmııtır . 

Yeni bir mizah gazetesi 

As ırıatikadan anlamak, 
bulunmuı bir eserin hangi 
devirden kalma olduğunu 

bilmek, maddi kıymetini 

takdir edebilmek İlah ... 
kültür jeneralin hududu ha· 
ricindedir. Asarıatika mü· 
tahassıslığı seneleri; hem 
de çok uzun seneleri öldü
recek kadar hususi mua· 
iye ihtiyaç gösteren bir 
san'at ıubesidir. Tabii
dir ki böyle bir iti bıı.ıara· 

bilmik müzelerde memur 
olarak çalıımakla temin kı· 
lınamaz. Herkes, tarih ve 
san' at tarihi kitaplarında 

yazılanları okumakla ne 
bi!ebiliyorsa, müzelerde 
ve hafriyat esnalarında kul
lanılanlar da ayni nisbette 
malumat siihibi ya olurlar; 
yahut ta olmazlar ! Esasen 
kitaplardan malüm ve mu· ı 
ayyen eserler hakfunda fi
kir alınabilir. Halbuki, bir 1 
mütahasoıs, hakkında hiç 

lıte, bu ihtiyacın kat'i 
surette bir neticeve raptı 

için, yegane çare asarıatika 
mektebi açmaktır. Maarif 
vekaleti erkanı, mevzuu 
layık olduğu ehemmiyetle 
karıılamalı, tetkik etmeli· 
dir. Bu gibi mes'eleler par· 
lak nutuklarla değil, karar 
ve kararların tatbiki ile 
yl'lpılabilir l ' kar etmiıtir. Dava ıahit 

"Bekri Mustafa. ismin· 
de yakında haftalık bir mi· 
zah gazetesinin neıredilece
ği haber alınmııtır. Yeni 
bir ihtiyacı tatmin edecek 
olan arkadaıımıza muvaffa· 
kiyet dileriz. Sabih iZZET celbi için kalmııtır. 

(Yarın)ın flalk Diplomatı 

Bir 
Grup 
Meyva alacak 

Bir ecnebi grupun mü
messilleri, ötedenberi, Tür
kiye meyva ve meyvacılı· 
ğını tethik etmekte idi. 

Mümessllerine tetkikat 
yaptıran bu gurup, Türkl
yeden çok miktarda ve 
muntazam ıekilde meyva 

ihraç etmek fikrindedir. Grup, 
burada iki imalathane vü· 
cuda getirecektir. 

Bunlardan birinde, 

doğrudan doğruya ihraç e· 
dilecek meyvalar ambalaj 
edilecektir. Diğerinde de,, 
konserve yapılarak ihraç o
lunacak meyvalar temizlenip 
iılenecek ve kutulara ko· 
nacaktır. 

Kooperetif 
Halk ve esnaf tenvir 

edilecek 
Yüksek ticaret mekte· 

binde h'llka mahsus serbes, 
kooperatif derslerine baılan· 
mıştır. Mektepte, bundan 
baıka, halka, kooperatife 
dair konfranslarda verile· 
cektir. Kooperatif teıkil 

etmek lstiyenlere izahat ve· 
recekler, rehberlik edecek· 
lerdir. 

Ayni zamanda, Ticaret 
müdürlüğü de, esnafı koo
peratif teşkilatı vücude ge
tirmeğe teıvlk edecektir. Bu 
hususun temini için de eı· 

naf cemlyetlerile temaslarda 
bulunacaktır. 

Esnaf cemiyetleri müra· 
kabe kaleminde bir koope· 
ra tifçilik ıubesl ihda11 da dü· 
ıün(llmektedir. 

Ticaret odasından, neıri· 
yatla. halkı kooperatifçilik 
hususunda tenvir edecektir. 
Odanın neıriyat ıubeıl, bu 
münasebetle kooperatifçiliğe 
ait bir kitak neıredecektir. 

Dkonomidöpinans mec. 
muarıda, kooperatlfçiiik için 
fevkalade bir nüsha çıka

racaktır. 

Rus barsakları 
Rus barsak ihracatın 

Almanya barsak piyasalarını 
sarımııtır. 

Eskiden barsak adedi. 
nln vasati flatı 40 kuruıtu. 

Simdi ise vasati fiat 25 ku· 
ruıa dnımilıtlir. 

Bizim senevi barsak lı· 

tihsalatımız, 1 milyon adet· 
tir. Bu münasebetle Rusların 
vaziyeti bizi mütee11ir et· 
mektedir. 

Şu Babıali caddesinin 
garip bir hayatı vardı~. Ne 
Beyoğlu caddesine benzer, 
ne Şiıliye, hatta ne de Edir· 
ne kapı sokaklarına ... 

Bu sokağın dükkanların· 
dan, kaldırımlarından tutun 
da insanldrına varıncaya 
kadar her ıeyde ve her keste 
bir fevkaladelik var. Hatta 
garibi ıu ki bu kaldırımdan 

' geçen yolcuların yürüyüıün
de bile bir "Vardakostalık" 
sezi\iynr. 

"Küçük dağları ben ya· 
rattım. gibi bakıılar "Çeki· 
lin ben geliyorum" gibi yürü· 
yüıler hep bu köhne Babıali 
kaldırımlanndadır. 

Bir gün ansızın karıınıza 
sopalı bir adam çıkar ve 
sizden kendi kanununa göre 
hesap sorar. Baıka bir gün, 
yazdığınız bir yazı yüzündeu, 
üzerinize kap kara bir ağız 
açılır. 

On iki senedir bütün sa· 
dakattmle birgün aksamadan 
üzerinden geçtiğim bu cadde 
korkarım ki bana bir gün 
alçakça ihanet edecektir. 

ikı giin evvel, kafama 
bir yumruk yemlyeceğim ne 
malam, demiıtım. Ertesi güıı 
iki kaldırım kahramanı, ha· 
kikaten batımı yarmak iı· 
tedi. 

Yarın bir kurıunla kal
bimi delmeğe kalkıımıya
cakları ne malüm. Fakat 
bunu bir an hatırımdan bile 
geçirmek istemiyorum Çün
kü bu günlerde düıündüğilm 
baııma geliyor. 

• 
Bildiğim, duyduğum ve 

gördüğüm "BabıAli. hikaye· 
luini tekrara lQzum yok. 

Sık11k görünen bu ka· 
badayılar, çok iyi bilsinler· 
ki dere beylik devrini 
yatamıyoruz. 

BURHANETTIN ALI . ' .. ._ .. ' ................. .. 
Yirmi Nisanda 

Bulgar taleb~ler geliyor 
Yirmi Nisanda Balkan 

haftası için ıehrimlze gele· 
cek olan Bulgar mualliD1 
ve talebeler hakkında vi· 
!ayete malümat gelmiıtlr· 
Vila vet, misafirlerin ibate 
edilmesini maarife bildir 
mittir. Maarif müdürlOitil 
misafirleri lise ve muallilll 
mekteplerinde ibate ede
cektir, 

Bu cümleden olmak üzere 
dün gelen Bulgar muallllll' 
ler grupu da muallim ıııelı' 
tebine yerleıtlrilmiı ve i" 

Karagöz 
"''"' "mlo odilmiıU•J 

Ve Köylüler 

Karagöz - Ne iceyf bu yahu? 
Köylül.:r - Şöyle iki katlı bir 

olsa diyoruz da! 

1 

Karagöz - Kalabalığa bakılırsa, 
evimiz yolunda galiba? 

Köylüler - Ziraat bankası % 3 
kabul etmedi ki ... 

ketinde olduğu gibi % 3 ile para alabilsek 
faizi Traktörsüz it yapmayız! 

iıler 1 Köylüler - Eğer dünyanın her memle. I 1 
" ıar· Karagöz - Ne yapıyor sunuz a11a falı''' 

Köyliiler - Mahsulü çuvalhyoru~ 111,ıl 
mahsul naaıl ayrılır,nasıl ambalaj yapı d~ '/o~ 
istandar edilir bilmiyoruz ki ... ilğreteıı 
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Serbes 
Fırka 

(Birinci sayfadan 

karilerini haberdar 
nıecburiyetinde idi. 

devam) 

etrnek 

Arif Oruç Bey bana 

§U emri verdi: 
- Şimdi Yaiovaya git. 

Fethi Bey oradan ayrılın: 
cıya kadar kal. Gazeteyı 

günün mese!clerıne dair 
olan havadislerden haber· 

dar et. 
Çıkarkende Fethi beye 

bir mektup veı di. 
bavulumu ·hazırlamakla köp· 

·· müş· rüye gitmem bir saat sur 
tü. Fakat ne yazık ki ben 

· ken va· ıncrdivenleri ırıer 
pur açıldı. Bir kaç gazeteci 
arkadav ellerini snllıyavrak 
benimle alay ettiler bagu ı· 

yor) ardı. 
Sentn hesabınada te1graf 

k . .. -ı e oı·ye Vapur çe erız, uzu m ·· • 
gözdsn kaybo'duktan rn.:· 
ra hemen bir motor 

kiraladım ve kaptana: 
_ Son sür'atle Yalova· 

ya .•• 
Malum olduğu üzere o 

zamanlar Yalovaya günde 
ancak iki vapur vardı. Biri 
sabahleyin sekiz buçukta 
ötekide akşam üzeri altıda. 
Gene attı vapurunu kaçır

mıştım. 

Yalova yolunda 
Seyrisefainin yandan 

çarklı bir vapuru iki tarafrıı 
köpük!ete:·f'k ~dalara ~oğru 
yol alıyordu. Bu vapu~· B\i· 

yük Adaya da uğrıyordu. 

Kaptana: 
Bu müddetten istifade 

edip vapurdan evvel Yalo· 
vaya varır mıyız? . Dedim. 

Kır saçlı kaptan güldü: 
- T t"krar döneriz bile. 

Dedi. Ortalığı lo~ bir hava 
kaplamıştı. GünPŞ turuncll 
rengile gittikçe küçülüyor· 

du. 
(Marti) nıotörü öyle bir 

an geldi ki, yandan çarklıyı 
çok geride bıraktı. 

y alova iskelesine • çıkh-
t k gece olğım zaman ar l 

olmuıtu. l11kelede (İstanbul) 
rn t•• u·· bagvlı idi . Küçük bir o or _ 

d · postanenin us-ra yo, yenı . 
tbnden ta buı aya. kadar hır 

· ı ·riyordu • Hicaz peşrevı ge.ı 

Ertuğrul yatı da açıklar 
da hem beyaz bir gurur 
halinde kendini ılık suların 

. 'b'di koynunu. atıvermış gı 1 • 

Y alovada Otelde 
Yirmi dakika sonra 0; 

Yalova kaplıcalarına ge • 

lrlistim. 
Tesadüf beni cand;n 

bir arkadaşla karşılaşdır ı. 
onun delaletile (Çinar Ote· 
linde) bir odaya yerleştim· 

Şimdi ilk işim Serbest 
Fırka Liderini aramaktı. 

Arkadaşım onu da izah 
etti: 

h B ekseriya - Fet i ey 
Gazi Hazretlerinin nezdin· 
dedir· Geç vakte kadar ku· 
lır ve sonra (Büyük ot~l) de 
ki dairesine gider, dedı. 
Gaz:i Hz.nin yeni köşkleri-es
kisinde İsmet Pş. oturuyor

du • (Çınar oteli) ne beş _d~
kikı:l mesafede idi ve goru
!ıiiyordu. 

Fethi Beyle ınutJak gr· 
ce bir ınüJakat yapınak ist~
l'or~um. Çünki\ g;ızete~ı
likte (Atlatmak) bir :ıevktı", 
8ii~ün teşebbüsüme, bütün 
gayret ve yorgunluğuma ' 

A 

YARIN 
'1 

:;;;~ua!jlliB~~:'l:W!s;1m1.-uTl ...... ~ .......... ~ .. _. ...................... a~ez::zı>•w+E21aw ...................... , 
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Bileti Bulundu Haftası Fırkasının 

Yeni Bir Tebliği 
Ankara, 12 (A.A) - Cu· 

ıhudyc~ Halk F1rk-ısı Umu
•mi Katipliğinden tebliğ o-
• 
lunmuştur: 

İstan hıl mür.tc-hibi s:rnı 
intihabat·nda. reye i~tirak 
edenlerin adedinin azlıftnı 
ve bu nisbetini üçte biri tef· 
kil dtiğ!ni bazı gazeteler yaz· 

mıştır. 

Hemen her tarafta oldu-
ğu gibi İstanbd int:hab:- tın
da reye iştirak ;- i~beti ~ un· 
d " n ev,,fllki intihüptar: faz
ladır. Btt :ıisbeti ı hakike t ! 

şudur: İ tanh•I - şeh~inc:1e 
168,400 h!rlnci muntehıpten 

143 000 r.i reye iştirak f't· 

. t'·r Yüzde nisl,)eti 84 tür. 
t'.!l'Ş ı . 

İst: dıı ! vi'ayl ı :nin k • 
-'~26 600b'!·i .ci r..ı:hzr brır.c.. · 

tehipter: 23.200\l r~ye i~~i~ 
._ et'"'"' ,t:. Yü=dc ni·L t : 

ı- Ö.1'- .......... lrı • . 

89 dur. 
Vatand~şları yanlış le · 

k 
1~ 

!a!dtiden b.ırt~rm :ı ve c. .a· 

ı l r 'a·t l/>nvir < t mek iç" ıı .:ac a - -
hakikat !15 .1 olu~rnr. 

Balıkesirde Bele
diye intihabatı 

Bahkccir, 11 (A.A.) -
Belediye in!ihabc-.tır.a bugün 

l:a~~anmıştır. C. H. Fırkısı 

n a r:1zetleri11in ekseriyetini 

rnuhtevi heyet te~bl etmr k

t>!dir. 
• l:!alk, :Jüyük bir alaka 
ile intihabata iş~i:·uk etmPk· 
te ve reylerini C. P. Fırlr :ısı 
nnmzetle:<ne ver::nektediı·, 
Belediye intihabatı Cumar
tesi günü biteceLt'r. Vilaye
tin merkez kaz;:;.sı da dahil 
olduğu h,1lde 6 kazasm.:Ja 
müntehibi sani intihabata 

bi~miştir. 

sağmen muvaffak olama· 
dım. Zira o gece Fethi Bey 
Gazi Hazretlerinin köşk ie-

rinden çok geç c1kt1. • 

İlk mülakatı nasıl. 
yaptını 

Sabahleyin uyandığım 
Ç :.yımı içmeden , zaman ~ 

(Büıük otel) e koş•um. ~a-
F thi Beyin on bıre 

pıcı e . . . 
doğru uyandığını bıldırdı. 

Oteliu avlusunda birçok 
c simalar vardı. Meb-

tanınını~ . 
1 müdürler ve hır çok· us ar, .

1 1 
j . kibar ve zengin 'ı e e_'. 
an d "k 'd. 

l at asın il ı 1 t. Eun arın 
1 

•• 

gazeteci vardı- On.ara go-
.. kmemek için ba~ka yerde 

zu . A ·f 
·d Bir az sonra rı 

otUI um. 
Onıç beyin mektubunu oku-

n Fethi Bey, beni odasına 
ya.., dı Lider henüz pija-
çagır · . .. .. 

.1 ·di Beuı gorunce, 
ma -;ı e ı . 

. -zönden eksilmeyen 
daıma yu 
tebessürnile: . 

_Mutlak mulakat, dedı. 
_ Bu ilk şerefi(Yarı)na 

. ok minnet· 
bahşedersenız, ç . d 

ı Dl 
Beyefendı; e

tar o uru 

dim. k l ·deri altın 
Serbes fır a ı ' l 

· ·--ara a · tabaka~ndan brr ~g 
1 .., la yaktıl.tan c:h, ça •magı . 

sonra bir lahza dü~ündu 
.. 9 u .. me baktı baktı da: 

yu.. D d. 
- Yazın... e 1• 

(Devamı var) 

·1iisadere Edilen Bu Biletlerin Hazırlıkları 
Ankara, 12 (A.A) - Ço-

Beherİ ~Jn Şiline Satılıyordu cuk haf tası hazırlıklarına 
Nev-york, 11 {A.A.~ - Aquitania vapuru !le gelerek başlanmııtu. Bu sene de geçen 

bugün kan. ya çıkan bir tiyatro mülteziminin eşyası ara· sene olduğu gibi memleketin 
sında İrlandada büyük at Y\lrışları menfaatine tertip edil· her yerinde bir hafta devam 
miş bir milyon piyango bileti 1 olunmuş ve müsadere etmek üzere çocuk bayramı 
edilmi~tir. Bu bHetlerden herbiri on şiline sat:lmakta idi. yap ılacaktır. Mekteplerde 
Bu tedbir timdiye kadar yapı'an m üsadere!erin en eht>m-
miyetliıi addedilmt!ktedir. ve himayei etfal teşkilatm-

Bu musadereye "Ahlakı bozan şeyler ,,ir. limanda tev· da çocukların eğlendirilmesi 
kif edilmesi hakkında 1930 tarihli tarife kanunu muci· temin edilecektir. 
hince lüzm .. 1 görülmüştür. Cemiyet çocuk haftasın· 

·--~--.... ,~·- ·----.,_.~--

Arnavutluk ta Graf Zeplin 
kabine istifa etti Kahire, 11 (A.A)- Graf 

H Zeplin ba!onu Filistinden Tiran, 11 (A.A) - Ü· 

1 ~ ı ' ı· · Kahı"reye dönmüq, şehrin <umet, meo usa n mec.ısı v 

ile kendi aram1da çıkan bir ufukları üzerinde bir saat 
ihtilaf n eticesi oiarak isti- kad ar dolaşmış ve yere ine-

rek 30 dakiktı kadar kaldık· fasını vermiştir . 

M. Mu~olininin ~eyahati 
Roma, 1 I (A.A.) - M. 

Mussolini ile M. Ba bo bir 
byyareye binerek o~ue'de:ı 

Gaete'ye gelmişler ve orada 
Brezilya' dan dönen izcilere 
geçit resmi yaptırmışlardır. 

M. Mussolini'ye hava 
tarikile yaptığı tu seyahatte 

16 tayyare refakat etmiştir. 

İtimatname taktimi 
Madrit, 11 (A.A)- İspan

ya hükumeti ne2dine tayin 

olunan yeni İ•alyan sefiri 

itimatnamesini kırala taktim 
etmittir. 

' 

lan sonra Friedrichashafen' e 
avdtt etmek üzere tek ·ar 
havalanmıştır . Kral Fuat'm 
bir mümeı.sili He İngiliz fev
kalade komiseri , Baıvekil 
ve nazırlar Dr. Eckeneı'i 
selametf emişlerdir . 

Hava seyahati 
Tombuktu, 11 (A.A.) -

Ha va işleri nazırı M. Dume· 
snıl'in, tayare ile garbi Af· 
rikada yapmağa çıklığt se· 

yahatta refakatinde bulunan 
hava filosu Gao'dan Tom· 

buktu,ya gelmiştir. Filo, ya

rın Segu'ya dönecektir. 
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. Reylerin tasnifi 
Istanbul Ve Mülhakatta Kaç 
Kişi İntihaba İştirak Etti? 

Reylerin tasnifi dün on 
ikide bitmiştir. ikindiye ka • 
dar her daiı enin intihap 
heyetleri mazbatalr rını he· 
yeti teftişiyeye getirmiıler
dir. Neticede şehir dahilinde 
168491 müntehibi evelden 
143002 kişi reye itlfrak et· 
miştir. 

Mülhakaıta 26603 den 
" 23212 si iştirr1k 

Şuhale göre ıehir dahilin
deki iıtirak nisbeti yüzde 84 
mülhakatta yüzde 88 dir. 

İki üç mıntnkada nam· 
zet listelerinin bazı namzet
lerin silinen isim eri istiı1 ıa 

edilirse ittifakla CCmhuriyet 
halk fırkaı namzetlerJ olan 
1559 müntehibi sanı kazan· 
mıştır. 

•~ Yen-i Tefrikamız 4t 
w ----

Unutulmuş 
Bir Tekke 

Protistan misyonerlerinin istilai 
faaliyeti Baybilhavz nedir? 

Memıeketimizde "Bayb:lhavz,, namı altında bir 
mi1:yoneı· teşkilatı vardır. Bu , bir heviyet tekkesidir. 
Bir kara duman gibi teh likeli, faaliyeti çok ciddi ve 
dikkate ıayan safhalar arzeder. Tetkik edilirse, islam 
tekkelerinin bile bir memleket için buncan daha teh-

likeli olduğu iddia edilemez· 
Pastorlarm korkunç faaliyeti, kitabı mukaddes va· 

ızlarJ, zehirli neşriyat, sözde ilmi vaızlar, telkinler, İıı· 
lamiyet aleyhinde propagandalar, gençleri ve bilhassa 
genç kızları Protistan Y:lpnıak için bulunan çarelP.r, 
esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evve!a vicdanına sonrada ....... tasallutlar, 
spor kulubü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro· 
paganda mahaHeri ve saire .... 

Bu esrarengiz ve istilai faaliyeUn iç yüzünü, ya
kında neşre başlıyacağız. Bu ibret yesikalarını vata
nını seven her Türk bir act ilaç gibi içmelidir. 
....... .-19!1 ..... -.1111!'11 ...... ~mar 
Müjgan hanım başından 
gecen/eri aynen anlatıyor 

' mı *"'""- CT ... .._' • • ~- ... ·, "- t. ... • "'\. 

da memlekette çocuk mes'
elesini muhtelif cephelerden 
t etkik eden bir kitap neıre
decektir. 

Ankara, İstanbul radyo
larile konferanslar verile· 
cektir. 

Matbuat çocuklar için 
fevkalade nüshalar neırede· 
tahmin olunuyor. Mamleke

tin bütün himayei etfal te· 
şekkülleri çocuk haftası için 
balolar hazıriamaktadır. Ba· 
ların hasılatı o mıntakalar· 

daki hiınayei etfal teıekkül
lerinin faaliyetlerini idame 
ve çocukların himayesine 
tahsis edilecektir• 

Umumi merkezin Anka
rada ana kucağına merbut 
olarak yaptırdığı büyük pav· 
yon bu hafta içinde açılacak· 

tır. Bu pavyonla ana kucağı 
eski kadrosuna nazaran bir 

misli büyümüı olacaktır . 
• ' •• 1 ••• 1 1 1 ••••• 1 ... 1 1 1 1. 1 1 

Yeni meclisin 
şekli 

(Birinci sayfadan devam) 
kr lacak olan bu 40 Zllt ara· 
sında sabık Serbes Fırkanın 
14 azası ile bugünkü Konya, 

Adana· Antalya meb'uslarmın 
bir kısmı ve Kahire sefare· 
tine tayin edilecek olan 
Hamdullah Suphi, Prag se· 
faretine tayini mukarrer bu· 
lunan Süleyman Şevket Bey
ler vurdır. Bu arada hoca 
Rasih Beyin ismi de zikre· 
dilmektedir. 

Yeni meb'uslar kimler 
olacak 

Meclise yeniden girecek 
olan 40 zatin kimler ola
cağına gelince; muhakkak, 
yahutta muhakkakl! çok ya
kın görülenler arasında: 

Snbık Müzeler müdürü 
Htth , ınele namına İmalata 
Ha b } <' uı;labaşıla rında 

Şerd, Hik cı.yenüvis Reşat 
Nurı . S eyrisefain Müdürü 
Sadu llah. Mefsuh Türk ocak-
u rı Şa k müfettişi Has- n 
Reşi . , Kolordu kumandan
la rından Ali Hikmet, İsmet 
ve Fevzi Paşaların yaverleri 
Fikret ve Ahmet Beylerdir. 

Ankara,12 (H.M.)- O .. • 
biliye vekaletine dün akşam 
geç vakte kadar gelen ma-
lumattan anlaşıldığına göre 
müntehibi sani intihabı mem· 
leketin ('kseri taraflarında 

ikmal edilmiştir. Henüz b:t
memiş olan yerlerde ise aza
mi bir haftaya kadar bite
cektir. 

Bu itibarla vekalet meb
us intihabınıu 25 nisıı.n çu· 
şamba günü bütün memle
kette ayni zamanda yapılması 
tertibat almıştır. j 

Şu halde meb'us intihabı 
ayni günün akşamı bitecek, 

Sahife 3 
y = 

Türkiye de 
Kac nevi , 
Mantık var ? 
(Baş makaleden devam) 

görülmcğe başladı. Başkla· 

rım tarihe ve başka müte· 
fekkirlere terkediyoruz. 
Z iya gök A lp, me en iyetın 

harsi \'e mantıki t asn ifini 
kabııl eder etmez, u mu , iyet
ten,mill ıyt le doğru gidilmek 
ihtiyacı duyuıdu. Bı..nun isti· 
natgahı ise, tel ı fc.lıkten sis· 
temciliğe rica t idi . Bu za· 
mandır ki, Türk milliyeti , 
Türk lisanı, Türk harsı cere
yanlarına tesadüf ediyoruz . 
Fakat, bu cereyamn müte· 
fekkirleri azdı . Bilhas~a , 
genç nesli Fransı'Z Darülfü
nunlarında mahvettiğimiz 

için, Almanyanın hursi me· 
deniyetindetı sistem fikri 
getiren mütefekkir:erimiz 
pek azdı. Bu cereyanın ede· 
biyatı tesis edilemiyordu . 
Bunun içindir ki, telifcilik 
zihniyetini istihlaf ~demedi . 
Fakat, memlekette bir sis· 
tenıci zihniyetinin esasları 

kuruldu . Bugün, neşriyatla 
meşgul bazı profesörlerimiz 
ve Almanya da tahsil gör· 
müş baz ı mütefekkirlerimiz 
vardır ki, sistemciiik esasını 
neşretmektedirler. 

Milli hars ise, yalnız sis· 
temcilikle hareket edeı· ve 
yalnız. bu mantık, ferdin 
ilcalarmı harekete geti ebi
lir. Çünkü, telifcilik, aklın 

bilgisidir, sistemcilikte hayatın 
bilgisidir. Hayat ise, kendi 
bilgisi ile yaşa r ! 

Halk fırlcası, TürJ iyenin 
idaresi hakkında yeni prog· 
rammı yapmazdan evvel, 
Türkiyeyi idare edecek olan 
mantığın nevini tayin etmek 
vazifrsi karşısındadır. Mem· 
leketimizde mütefekkir bir 
sınıf vardır. Bunların vazi
yeti tavzih etmeleri için bir 
mecburiyetleri yok mudur, 
acaba? 

Naci iSMAiL 
•• Uç yüz 

Bele ikalı 
' Doktor geldi 

Dün sabah 300 Belçikalı 
doktor , Mesajeri kumpan
yasının Chanpollion vapurile 
gelmiştirler. Seyyah doktor
lar Bruseelles n edlcal ce
miyetine mensupturlar ve 
mezl<ür c~mjyet namına ıe· 
yahat etmektedirler . 

Doktorlar, dün Tokatlı-

yan oteline inmişlerdir. İkin· 
di zamanı kendil rine bir 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Bu gün ş eh rim z n ,ayanı 
temaşa mahalle ın geze
cekle rdir. Baz ı m uf etib
bamız la d~ t~mas ·p mes
i ki l ir un} ı 1 t m n ede· 
c k le dir . E ö y ec , Etıbba 

m uhadem t c 1) t i le 

Brusell s ca c mfyeti 
arasında metı ki bır t esanüt 
olacaktır. Be çı k lı doktor
lar Türk meslekta§larına 
Chompollion vnpurunda bir 
ziyafet vereceklerdir. 
"--~----
retice 26 Nisan perıembe 
günü sabahı gazetelerle ilan 
edilecektir . Millet Meclisi 
ise takriben bir hafta sonra 
ihtimal Mayasm 4 üncü per· 
ıembe günü açılacaktır . 

Gidenler ve kalanlar 
Bu devrede kimlerin 

Meb'ua olac.akları mes'elesi-
ue gelince songünlerde deve· 
ran eden kuvvetli bır 
rivayete göre Re~at 

Beyler yirmi dört 
meb'usu diğeri de 
meb-uslar olacaktır . 

Nuri, 

amele 
höylü 
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Fener 2-1 Mağlôp 
Şehrimize &'elen Bulgar 

Leviskl takımı dün ikinci 
maç1nı Fenerbahçe ile yap· 
mıştır. 

Güzel bir havada cere· 
yan t>den bu maç hayli ka
labalık celbetmifti. 

Maça saat on altı buçuk
ta baılanmııtır. Sahaya ev
vela Bulgarlar ve onları 
müteakıp F enerbahçeliler 
gelerek mutat merasim ya· 
pıldı. Fener bahçe takımı 
ıöyle çıkmıştı; 

Ali 
Cevat Ziya 

Fikret Sa dl Reıat 

Muzaffer Zeki Şaban 

Alaettin Niyazi 

Bulgar takımında: ise, 
hiç bir tebed<lülat yapılma· 
mıf ve Galatasaraya karıı 

oynayan takım çıkarılm11tı. 
Maça Fenerbahçenin hü

cumile başlandı. Daha onun· 
cu dakika hemen 18 • 20 
pas içerainde B'ılgarlar 

aleyhine bir vuruı cezası 

verildi. Fener kaptanı ta· 
rafından çekilen bu ve bu· 
nu müteakip daha iki ceza 
vun.: şu maalesef gole tahvil 
edilemedi. Nihayet Bulgar
lar aleyh ·ne verilen bir 
penaltıyı Alaeddin Bey go· 
le tahvil etti. Ve bu suret· 
le birinci haftaym Fenerin 
sıfıra karşı bir golile bitti. 

İkinci Haftaym: 
Bu Haftaymda Fener 

takımı daha bozuk, Bulgar· 
lar ise daha düzgün ve ha· 

Haftaymin on beıinci 

dakikasinda Bulıarların bir 
akını Fenr müdafaasının 

çok fenu oynamasında gole 
tahvil edildi. 

Fener takımı dün maal
esf ıimdiye kadr oynadığı 
oyunların en fenasını oynadı. 
Haftaymin 35 cı dakikasında 
Bulgarların çok cansız bir 
akını da gene Fener mü· 
daf aa11nın bozuk oynayısı 
neticesinde gol oldu Ve bu 
suretle bire karıı iki ile 
Bulgarlar galfp geldiler. 

Nasıl oynadılar 
Bulgar takımı teknik 

olmamakla beraber P çok 
kuvvetli bir müdafaaya ma· 
ilktir. 

For hattında ıutörlerl 
yoktur. Hepsi canla baıla 
oynadılar vr azami derece 
muvaffak oldular. 

Fenerliler: Fener takımı· 
nın hemen heyeti umumi· 
yesi bozuk oynadı. Dünkü 
oyunda ne Fikretin çalım· 
ları, ne Reıadın kesiılerl ve 
ne de Zekinin şütü yoktu. 

Leviski lzmire gi
decek 

Leviski takımı fzmirde 
Altay ve Göztepe spor ku
lüpleri tarafından İzmire 
davet edilmittir. Leviıki 
takımının İzmire gidip git· 
ıııiyeceği bugün anlaıılacak· 
tır. Leviski izmire gitmediği 
takdirde Fener ve Galata· 
saray 
maçı 

takımlarile intikam 
yapacaktır· 

kim oynıyprlardı. 
'_:_~~--~~~---

M. Siyamettin 

Trabzon 
Fındık alım satımı 

Trabzon, 11 ( A.A. ) -
Bugünlerde fındık alım 
satımı hararetlidir. Ffatlar 
yükseliyor. Mal bitmek üze· 

redi • 
Yumurta ihracatı da 

artmaktadır. Un ve mmr 
fiatları düıüktür. 

Denizli'de 
Nafıa fa~liyeti 

Denizli 12 (A.A) - De· 
nizll nafıasınn> sekiz aylık 
faaliyeti netice si olarak 
Denizli Çal arasında 9,5 De· 
nizH Sarayköy arasında 7,5 
Sarayköy Buldan arasında 
5,5 Denizli Acıpayam ara· 
sında 12 kilometrelik ıose 
ihale edilmiı ve bunların 
büyük bir kısmı yapılmııtır. 

Denizli • Saray arasında 

sekiz metre uzunluğunda 

bir betonarma köprü ya· 
pılmııtır· Bundan baıka De· 

nizli • Acıpayam araıında 

bi . clokuz diğeri 6 metre R· 
n k" 

rasında iki betonarme op· 

rü ile 24 menfez ve Çal ci· 

dan Menderes üzerine varın 

bir betonarme köprü ile 18 
menfezin ihalesi yapılmıştn. 

- ' Her tarafta inıaata sur 
tle devam olunmakteclır. 

~yrıca vilayetin muhtelif 
d 26 5 kilomet· semtlerin e ı 

relik yolun tesviyei tü.~a
rabiyesi yapılmış 25 kı ~· 
metrelik ıose üz~rinde eFas.ı 
tamirat olmuştur. 

Baro 
İnihabı Serbes olacak 

fstanbul barosu idare 
hey·eti intihabının 25 Nisan· 
da yapılacağını yazmııtık. 

Simdiyc kadar yapılan 
baro intihaplarında Halk 
fırkası namzet göstermekte 
idi. H. fırkası bu defada 
baro intihabı ile yakından 
alakadar olacaktır. Yalnız 
doğrudan doğruya namzet 
göster mi yecektir. 

F ırk ': baroya benzeyen 
fikri teşekküllerdeki idare 
hey'eti intihaplarında, cemi· 
yet mensupları arzularının 
nazarı dikkate alınarak 

namzet gösterilmesine dik· 
kat edecektir. 

Barodaki arzu ve tema· 
yüllerin anlatılması için icap 
eden temaslara, Fırkaca 
baılanmıştır. 

Mektep 
Müderrisleri Ankarada 
toplanacak kongreye 

gidecekler 
Maarif vekaleti: bütün 

liseler Vf' erkel::: r:ı:.:::ı!!:m 
mektepleri müderrislerini bir 
tamim ile, 11 Temmuzda 
Ankaradn topl.macc.ık kon· 
greye davet etmekiedir. 

Kc ngr ~de, talim ve ted
r:s itleri görüşülecektir. 

Bir üfürükçü 
Üç aya mahkum 

oldu 
Trabzon, 11 ( A. A.) 

Bi'" üfürükçü hoca üç ay 

1 hapse mahkum olmu§tur. 

YARIN 

Ünyon fransezde 
Dün bir konferans 

verildi 
Dün saat 18 de Ünyon· 

franıezde Belçika meb'us· 
!arından ve Belçika harici 
san'at propağanda cemiyeti 
katibi M. Soufs Pierard ta· 
rafından bir konfreans ve· 
rilmittir. M. Piera rd bu 
konferansında san' atkarların 
ve sanayi erbabının mesai 
ve gayelerinden bahsetmiı. 

t . VaA kıfane bir tahlili ır. 

ihtiva eden konferansta pro· 
jeksiyonla bazı misaller de 
gösterilmittir. 

Konferan, Belçika tica· 
ret odası salonlarında yapıl-
mııtır. 

Odalar 

iki katil 
Dün muhakeme 

edildiler 
Beyoğlunda Musevi zen· 

gini El yazar Ruso Ef. nin 
ellJ lirasını gasp ve kaburga 
kemiklerinin kırrnak suretile 
ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun Mehmet ve Süley· 
manın , Ağırceza da muha· 
kemeleri görülmüıtür. Heyeti 
hakime ıahit celbi için mu· 
hakemeyi talik etmittir. 

Kakmalı silah alacaklar 
Amerikalı bir müessese 

Ticaret odasına müracaat 
ederek eski silahlarımızdan 
almak istediğini bildirmiıtir. 
Müessese daha ziyade kak· 
malı silahlar alacaktır. 

İntikam 
Davasına dün başlandı 

Kongre toplanıyor Ev sahibisi Ahmet efen· 
Mıntıka ticaret odası dinin evini yakmakla maz· 

kongreıi yarın Ticaret oda· nun Vicdan Hanımın mu· 
11nda akdedilecektir • hakemesfne dün Ağırceza· 

Kongre üç gün sürecektir. da batlanmııtır. 
Vilayet ve kaza ticaret oda· Vicdan Hanım Ahmet 
ıı murahhasları gelmiılerdir Efendile aralarında hasıl o· 

Evvelce de yazdığımız gibi lan bir geçimsizlik yüzünden 
bu kongredeıı Ticaret odasının evi yakmak sureti le intikam 
talepleri üzerinde mukarre- almak istemittir. 
rat ittihaz edilecek ve ihraç Maznun Hanım hadise• 
mallarımız hakkında bir yi inkar etmektedir. Şahit 
rapor okunacaktır. te yoktur. Dünkü celsede 

Sanayi birJig"" İ hadisenin tenevvürü için 
davanın talikine karar ve· 

Dün b;r içtima yapıldı rilmi1ur. 

Dün milli sanayi birliğin· Romen telgraf cılar 
de bir içtima olmcıtur. Bu Romen telgrafcılarının 
içtimada. ithalat ve ihracat ıehrimize geldiklerini yaz· 
eıyası hakkmdki tevazünün mittik. 

sanayi üzerinde olan tesir· Telgrafcılar postahanede 
leri görüıülmüıtür. tetkikkatta bulunmaktadir· 

lran hükümetinin ithalat lar. Aynı zamamada ıehrin 
eıyasını bir takım takyidata muhtelif semtlarini dolaı· 
tabi tutulmakta olduğunu maktadırlar. 
yazmı2tık. Bu münasebetle Dün postahanede ıeref-
Acemistaoa mal ithal ede- lerine bir çay ziyafeti veril-
bilmek için o nisbette mal mittir-

satın aımak ıazımdır. ı,te Adliyemüsteşarı 
dünkü içtimada lranın bu 
yeni vaziyeti hakkında mü· Mahkemeleri teftişe 
zakerelerde bulunulmuıtur. başladı 

İttihaz olunan mukarrerata Adliye müsteıarı Ferit 
&'Öre evvel~mirde İktısat B. dün Kadıköy Sulh mah· 
vekaletinden bu haberin kemelerini ziyaret ederek 
doğruluğu sorulacaktır. t ?ftiıatta bulunmuıtur. 

Ocakların ~evr~ Alkol ve gençlik 
Dün fırkaya emır geldı Galatasarayda bir kon· 

Türk ocağının Halk fır· ferans verildi 
kasına devri hakkında Halk 
Fıkası lıtanbul meı kezine 
dün bfr emir gelmişti . 

Devir muamelesine ya· 
kında baılanacaktır. 

Şoförler 
Ayın on sekizin.de 

toplanıyor 
Bir aydanberi intihap 

edileceği mevzuu bahaolan 
şoförler cemiyeti idare hey· 
eti hala seçilmemiştir. Şo· 

förler ayın 18 sekizinde 
toplanarak yeni idare hey· 
etini ntihap edeceklerdir. 

Tavukçuluk ve bah-
çıvanlıkmektebi 
Yirmi iki Mayısta açıl· 

ması mukarrer olan tavuk· 
çuluk ve bahçıvanlık ser· 
gisine Anadoludan da birçok 
kimseler htirak edecekler
dir. 

Sergiye ittirak edecek
lerin tren, vapur vesair nak
liye vasıtaları ücretlerinden 
iıtifade etmelerinin temini 
için alakadarlar tarafından 
lktısat vekaletine müracaat 
edilmittlr. Nakliye vasıta· 

lar• ücretlerinde tenzilat 
yapılması kuvvetle muhte
meldir. 

İki gün evvel ıehrimize 
gelen Alman felsefe ve 
içtimaiyat profesörlerinden 
Hernn H er t S t e g e r 
Galatasaray konferans sa· 
tonunda bir konferans 
vermittir. Profesör ayni za
manda maruf bir içki aleyh
tarı olduğundan dünkü 
konferansın mevzuunu "Al
kol ve gençlik,, diye intihap 
etmi~tir. Çarıamba gecesi 
de Feyziati lisesinde felsefi 
bir konferans verecektir. 
Yetil hilal cem:yeti Alman 
profesörünün ıerefine To
katliyanda veya Turkuvaz
da bir çay ziyafeti tertip 
edecektır. Ayrıca On rül· 
fünun emaneti de profesörle 
alakadar olmaktadır. Pıo· 
fesörden Darülfünunda bir 
konferans 
olunacaktır. 

vermesi rica 

Hernn Hart streger 
Alman klübünde de bir 
konferans verecekE ve bir 
haf ta sonra memleketine 
avdet edecektir' 

Pis sular 
Halkalı ve Kırkçe,me 

suları da pis ve içilemiyecek 
evsaf ta olduğun dar., bu su
ları içen mekteplere filtre 
konulması düıünülmektedir. 

13 Nlıan 

Serkiz efendin in kızı 
(Birinci aayfadan devam) 

geçirmi~lerdir. Bu müddet 
J:arfında müteaddit def'alar 
kavga etmiı ve barıımıımıt· 
lnrdır. Fakat on gün mu· 
kadclem yaptıkları büyük 
bir kavgada Sürpik hanı an 
bohçasını kaparak Y enika· 
pıdaki babasının evine gel· 
mittir. Minasla kavga etti· 
ğini bundan böyle bir daha 
gitmiyeceğini ve onunla ya· 
vayamıyacağmı kat'iyyetle 
söylem ittir. 

Babası Serkis Efendi ise 
gitmesini ve MinasJa yaşa· 
masını tavsiye etmittir. Bu
nun üzerine Sürplk sesini 
çıkarmıyarak babasının evin 
de kalmııtır. Paskalya mü· 
nasibetıle büyüklerine hür· 
roeti unutmayan Minas ta 
tebrik maksadile kalkıp 

kain pederlnin evine gel· 
mittir. Birkaç gün misafir 
kaldıktan sonra güçhalle 
Sürpik ile barı§mağa mu· 
vaffak olmuıtur' 

Perıembe günü akıamı 
Minas, karısı Sürpiği alarak 
kadıköyündeki evine gitmek 
üzere evden çıkmıılardı. 

Minas, Aksaraydan tı· 
ramva.ya binmeği teklif et· 
mi§, Sürpik ise Niıanca 

caddesinden geze geze git· 
meği istemiıtir. Bunun üze
rine genç koca bilate? eddüt 
Sürpik Hanımı darıltmamak 
1-in kabul etmit ve koluna 
girerek Niıanca ce. .Jdesin· 
den yürümeğe baı lamıılar· 

dır. 

Niıanca caddesinin kahveler 
meydanına geldikleri sırada 
bir ıeyden haberi olmıyan 

minası , sürpikil kolundap 
çıktığını görmüt ve ne oldun 
derneğe vakıt kalmadan 
Sürpiği sür'atli adımlarla . 
Acem Mehmedin kahvesi 
yanında sokağa yürüdüğünü 

görmiiıtür • 
Oda yürumek istemif, 

fakat adımını atacağı bir 
ande önüne Sürpiğin eski 
dosti Haçik çıkarak: 

- Nereye gidiyorsun? 
Demit ve ününü kesmiı· 

tir. Minasin: 
-O benim niıanlim, ıana 

ne demif. 
Sanıme, banane derken 

iki ateıli genç kavgaya tu· 
~ımuılardır, 

Onlar kavğa ededursun 
Sürpik bir gün e\ vel Haçik· 
le sözleıtiği Niıancada deli 
Rızanın eski ~vlne gitmittir. 

Beride kavga eden lia
çikte Minasa bir iki yum· 
ruk vurarak Minası yere 
devirmit ve kaçmııtır. 

Dayaktan sersemleten 
minas güç hal ile kendini 
toplayarak polis merkezine 
gitmiştir. 

Mes,eleye vaziyet eden 
Kumkapı polis mt-rkezi he 
men faaliyete geçere1c tah
kik ve taharriyata baıla-

mıştır. 

İki gündenberi devam 
eden taharri neticesinde 
zfı.bıta Niıancada : oturan 
Galatalı Reıat, Şekip, Atam 
aralarında Arap Haydarı da 
Hatic0>de İf başında iken 
tevkif bitmittir.İsticvap ncU· 

cesi Mevkuflar Sürpiği ka
çırmadıklarını, ve timdi 
de Rizanın eski evinde bu
lunduğunu beyan -:tmiıler· 
dir. Zabıta bunun üzerine 

evi basarak Sürpiği bulmuf 
ve karakola getirmiıtir· 
Karakola gelirken tesadif 
eden muharririmiz Sürpik 
Hanımdan ıu izahatı al· 
mııtır. 

- Beni zorla kimse ka· 
çırmamııtır. Minası sevmi• 
yorum, Haçiii seyiyorum 
onun için kaçtım: 

O ara önlerine çıkan 

annesine de dik dik bak· 
tıklan sonra 

- Ne var? Ne oldunuz 
ki beni arayıp duruyonu· 
nuz diye haykırdı. 

Annesi de Erın ·nicv bir 
ıeyler söyledh t ... n •on a 
merkeze girdiıer. Zd.bıta 

ifadeye nazaran kaçırılmıt 

değil kaçan Surpik hanımı 
annesine teslim etmek ıste
mif fakat annesi, ben kabul 
etmem namusumuzu temız· 
lesin diyerek kızını bırakıp 
gitmittir. 

Bunun üzerine merkez 
f~vraklarınıt anzlm ile Surpilı 
hanımı ve Minasın iadat 
ettiği hanımları adliye teslilll 
etmiştir. 

M. Brian'da gönderileıı 
bir telgraf 

Paris, 11 (A. A.) - El· 
yevm Delphes' de toplan· 
makta olan Radikal ve De
mokrat fırkaları beynelmi• 
lel itilaf teıkilatının yedin• 
el kongresine ittirak edeo 
aza M. Briand' a gönderdiği 
bir telgrafta en samimi 
temennilerini bildirmiıtir. 

M. Briand hararetli bir 
cevap ile mukabele ve te
teıel.:kür etmlttir. 

BORSA 
ist ikrazlar 

lst. cahili 97,50 
Şcrk d. yo. 4,80 
D.il:uvah. 101,50 
Gümrük.er 5, 10 
Bagdat 49 
T. askeriye 

TahvilAt 
Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

Anadolu l 
• il 
.. 111 

Esham 
iş Bsnlı:nsı 8,85 
Anadolu 19,70 
Reji 10,50 
Şlr. hnyrlyc 16,30 
Tramvay 56,
Umumi sfgo. 10,
Bomontı 35,-

Terkos 31,9' 
Çimento Ar. ıs,ı• 
On yon 1/J,fJ 
Şark dey. 'l,, 
Balya 4,, 
Şark m. ecza 3/I 
Telefon 21,"' 

ICek fiatları 
Pra" 15,tJ Londra 1030,

Nüyork 0,47,23,-
Parls 9,01,-
,\,flano 9,01 ,-
Erükscl 3,39,30 
Atinn 36,40 
Clnevrc 2,44,87,50 
Sofya 65,10 
Amst. 1,17,65,-

Viyana 3,35·= 
Madrft 4,25,621 -
Bcrlln ı ,98, ı'l, '4 
Varşova 4, 
Pcftc 2, 10,: 
Bük ret 79,,_ 
Belgrat 26!.. 
Moskova llJll"' 

Nukut ~ 
kuruş kur -1 !sterlin 1032,- l şilin Av. 31,;; 

1 dolar 212,- 1 Pezeta 23t 
168,- 1 mark ısı,"' 

20 f, frsz. O 1 zloti 24,"' 
20 liret 224,5 .., 

f 118,- 1 pengo 3'fii:J, 20 • Belç. 
20 ley 

20 drahr.ıi 55,50 20 dinar tS."' 
20 f. lsyfç. 825,- 1 çernoveç ; 
20 leva 31,- 1 Altın 911, 
1 florin 85,- ı Meclcllye 5-f,"' 
20 kur.(çek) 127,- 1 Banknot 260t"' 

ARTİSTİK SİNEMASINDA 
~eınali muvaffakiyetle göste-el 
rılınckte ve mevsimin en güı 
opereti olup fevkalade fablo \ e 

şarkıları havı olan 
EGLENCE KÖPRÜSÜ 

fı 'mini gö:-ınek ve dinle
mek fırsatını kaçırmayınıı: 

J feyeti temsiliye başında 

Jack Oakie Ye Polly Valk8r 
Bu şaheser Çarşamba günü s~rı 
matinesine kadar irae edilecek::;. • 

Ş EH 1 R KIZI 
Mümeasilleri 

CHARLES FARRELL 
MARY DUNCAN , u 

Müteveffa F. W.Mıırnau P 
ıon ıaheıeri __ ..... 
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30 bin liralık 
büyük mükafat 

En son çekilen 30,000 

~ tdünde ki ., d "İran Şahının sarayında,, liralık büyük mükafatı ati· 
f recatımızın ço ugun an 
l'ikaınız b d d 1 erni tir. Özür dileriz. deki 30 numara kazanmıştır: 
· , . , , ugün erce i em , .' .. , , . , ...... · · · · · · · · · · · M 4319 11392 10561 41464 
~ .. ~·'' ·~, .. ' ... ' .. ' • 29552 34134 47112 47628 

ı ayyare 2Y~ngosu 2::~~ ~~~~: 3!::: ~::~! 
birinci sahifeden JeıJam) 21746 16005 12876 10623 342 20328 9048 26116 
soo ı· 30985 49431 24401 35508 403 14686 39268 33258 

120 
ıra kazananlar 19576 27556 28925 26067 19543 355 2so2 44080 

30 26898 9776 26865 47445 28155 225 206l8 32642 31976 
48227 36804 16965 7244 36346 149 6215 

2 40851 8126 42214 
40589 14975 2102 25801 'f ashih; 

los 16991 33424 23424 13179 16710 6651 24469 İstanbul dördüncü icrasından: 
311 37983 3461 24045 12785 9427 6854 44714 3-4-931 tarih ve 462 numaralı nüs-
OQQ lira kazananlar l5380 44852 11500 49092 hanızın 6 ıncı sahifesiııin 6 ıncı 
45 2144 23494 30046 23760 ı 7272 8006 26225 sütununda dairemizce açık artır-

348 46
041 

5839 34784 3436 36369 l0417 14352 ınası icra edilecek olan Çenberli-
taşta Dizdariye mahallesinde Katip 

46159 1601 13540 36086 22326 3257 10873 Sinan yeni sokakta 2-2 numaralı 
22603 26323 27434 25602 43069 19859 46321 bir bap hanenin 25 Nisan 931 tari-
17197 4186 48680 11699 24028 43811 37229 hine müsadif cumartesi günü saat 
22464 15490 12868 34662 20449 20705 11985 13 buçuktau 16 ya kadar açık ar-
196l8 48128 38022 

4102 24932 12920 16118 tırması yapılacağı ilan edilecği 
5469 

yerde sehven 15 Nisan 931 olarak 
47833 38303 2 19532 28601 21897 47971 ~ 

9 
ilan edilmiştir. Satış günu 25 Nisan 

61 594 23755 2671 47273 21874 38400 16958 931 olduğu tavzihen beyan olıı-
86 11899 261 35704 13897 47823 314 31134 nur. 

OQ Lira kazananlar t5085 9959 1598l 34569 
38 46390 9372 22481 1981 25191 43189 48674 Açık mukabere : 
82 17296 49638 43093 26656 24809 1'J050 17936 Gazetem:z spor muhabi-
53 19027 905 28013 30550 48421 1976 21.98 ri Rıdvan Beyin hemen 
'11 6063 43588 34355 30514 2243 41793 37670 gazetemize gelmesi, 
59 38137 35956 7583 35843 19639 10404 25870 
'14 11926 29167 46199 28037 41485 48633 2578 
98 21951 37615 4157 49999 3931 30692 23648 
33 29783 20562 16155 539 40636 28649 46258 
35 35802 31216 43283 21049 19778 2656 4983 
24 8492 33813 49211 1612 13764 40764 61553 

36989 32162 49238 45127 16665 38146 15424 
25825 48229 45798 1662 49781 26233 14093 
27224 33586 22678 26650 9270 39246 6828 
43840 6273 44874 39478 45174 17844 41947 
36954 6682 35290 10160 144?6 3899 31467 
20944 41570 5422 33717 23173 26953 36418 

27756 32091 36547 40039 2227 28193 6444 
12951 42587 13467 12594 35104 10777 27826 
28293 23879 13237 7985 39513 40724 26205 

6 13175 12648 45193 35864 13923 28234 28721 
so 15700 17972 16584 24205 439 17375 43128 
S4 330S

7 30847 42628 27748 34206 1016 33824 

~8 49220 24358 16428 29406 31417 12665 14086 
&~7 17827 42584 23379 38233 29543 50630 33851 
9 26548 47529 27801 28938 
8 48447 16074 46841 8779 9706 30834 9641 

19 59710 14242 5o7 23001 7124 3997 3659 09
2 11898 8508 40050 4255 36447 2544 47637 

?04 8799 42124 900S 37092 49488 26363 33336 

0~~ 14os1 48443 40630 1701 11091 22669 99s 
38757 21521 388 42410 48498 25402 19047 

11 31807 21880 941 40233 20559 39697 31949 
31 43959 3915 7041 21626 19847 41134 25526 

'o~2 29478 4228 11286 24611 36238 20008 6693 
~~5 19154 37709 17905 4532 11831 14493 18863 
56 11721 39309 14052 36258 37342 
? O lira kazananlar 32279 21036 43478 43827 
49 3854 35285 33497 26211 28903 39337 422l7 

&s~! 27389 30854 13859 26079 15345 
28361 ~~!~~ 

~982 44304 23492 19061 27364 13609 33205 
19177 

47977 11757 12403 38437 11954 40400 
7890 

'3Q64 26417 12021 13469 2964 20604 346
18 

~~~ 21406 4873 16662 40572 8812 45918 45697 

,~ 35532 25283 18866 
~A3 24656 7952 28212 17280 
~, 12570 44390 507 
~~~9 28902 48232 57113 10460 
~~ 7984 11833 20860 

TiYATRO SİNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Sevişmek yasak 
Mümessilleri 
Liyadöpüti 

İlaveten §ehir kurtları 
Programlarım1z cumartesi 

ve çarşamba günleri değişir. 
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. --

İstanbul 4 üncü İcra da-
iresinden : 

Kadıköyünde Misakı mil
li sokağında 5 No. lu hane· 
de sakin iken elyevm ika
metgahı meçhul Tevfik ef.ye 

Tevfik efendinin Kemah· 
lı Mevliit ağadan borç aldığı 
iki bin liraya mukabil birin· 
ci derecede ipotek gösterdiği 
Mahmut paşada servi ma
halleııinin Menğene soka· 
ğında cedit 10 No. lu bir 
bap hanenin nısıf hissesine 
bin beı yüz elli lira kıymet 
takdir edilip 20· Nisan- 931 
hrih!nde tartnamesi divan
haneye talik ve 4-~Mayıs-931 
tarihinde hisseye musip kıy· 
meti muhammeneyi bulduğu 
takdırde en ziyade artıranın 
üzerinde bırakılacağına dair 
ilanın bir nüshası ikametga· 
hınızın meçhuliyeti hasebile 
ve tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur . aa9o 1010 201s5 12222 48643 

a337 40206 41112 25877 9409 38705 226
36 4~:~~ Doktor ~MM 

856 42970 47034 11928 41513 35464 24°16 
11 I 

aa
64 

35690 21916 3563 30051 43011 26 37707 İbrahim Zati 
lt63 35765 12894 43155 43606 13536 33100 22802 Cağaloğlu - Mahmudiye 
a17

8 
49185 7127 11485 3138 1089 48426 6808 

caddesi Çatalçe~me 50• 

Oss 26575 33325 25744 8833 11981 42568 :!4 kak No. s. 
0
87 

5833 17654 40003 42570 28175 452ğ9 39 O Her gün öğleden son· 
378

3 
9991 1262 49030 

45036 
J0536 39629 16540 ra altıya kadar hasta• 

as 39216 27620 8359 16112 38240 6657 11790 larına kabul eder. 
&9ı:ı 9 20021 33049 13140 6 44547 18455 
s;~ ıs112 12449 11538 42424 4734 48767 29529 ~ ... ~ 
~Oıs 44oso 34421 28536 44198 20695 49115 18933 ıdrarını kaçıran 
6633 

33466 1009 5801 19509 9513 
49674 cocuk ve büyükler 

l3
56 

31015 12235 27634 46837 12696 23460 
4797 Hususi bir usul ile az va· 

S3
03 

21107 13804 43121 33089 19558 19426 
18360 kıtta tedavi olunur. 

~~88 40215 40296 24087 28316 24396 31747 Keza nefes darlıfına 
432 7 3415 18308 40395 40322 -u~ptela olanlar da isti· 

<l~13 78 34320 284 ... ı 28283 3144 30518 i"de görürler. 
So33 41496 23967 47939 1693 94 Dr.Yermanyan-Kum-
~&,Oo 17623 47688 21210 20575 48723 24918 1 b. N 3 
~166 45491 26833 36109 1275 3872 41550 0740 kae: ~irdi .ı o., .• 

44146 374 5355 2449 8626 

1
.,.,.. 1 H İ K A YE T+l l l_K_üç~ük_1_lan_la_r, J 

!...-• --L.--Yi-U_Y_d_U_ffl_U_n--:-lş_z_k_l_a_T_l ____;;.._ - / ~!~~:!~~I vez~, '!~~~ıip 
Yazan: Suat Derviş 

1 iv aramaktadır. İdarehane· 
1 mize müracaat. 
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Merhamet et te bana 
cevap ver, karanhk bir ge
cede, siyah bir atla servi 
boylu, ate§ gözlü güzel bir 
süvarinin geceyi birer ok 
sur' atile dek rek ölümden 
kaçırdığını gördün mü? "Sen 
tü:ıtgar dallarını kırarken, 
kavak bafını iğerek: "Evet,, 
demi§. Gene cariye: "Onun 
ne tarafa gittiğini bana söy· 
Jer misin?,, diye sormuş. 
K vvvetJi bir rüzgar esmiş, 
kavak ağacı gün batısına 
doğru iğilmiş. Genç kız kır· 
larda gün batısına giden 
yolu takip etmiş, az gitmiş, 
uz gitmiş dere tepe düz git· 
miş bir dört yol ağzma gel
miş. 

Bu dö(t yol ağzından 
hangisini takip edeceğini 
bilemeyen zavallı kız birden 
bire yolun öbür ucundan, 
beyaz sakalh bir ıeyhin, elin· 
de asasile, karlar içinde zah· 
metle yürüyerek ilerlediğini 
görmüş. Hemen yolunu ke· 
rerek ellerini öpmüş: " Ey 
baktşlarında tanrı aşkı ok".l· 
nan, kırısıkalnında, beyaz 
saçlarında, zahmetli sene· 
lerin izi görünen mübarek 
şeyhim, ağamı kaybettim, 
kendi siyah saçlı bir süvari· 
dir: .. Siyah atının üstünde 
yı1dmm gibi uçar ... 

Dünya yüzünde hiç bir 
yiğitin kameti ondan yü~
sek değildir. Onu gördünse 
Allahaşkma, Resulullahaş· 

kına bana bildir. "ihtiyar 
şeyh elile geldiği yolu gös· 
termiş :,, Üç gündür mağ
ripten meşrika doğru gidi
yorum, Jemiş evvelki gün 
bir pınar başında, tasla 
pınarın buzlarını kıran bir 
yiğit civana rast geldim. 
Siyah karışık sakalı sivri 
boyu, k:ıyalar gibi omuzları 
vardı, katının üstündeki 
yarayı ellerimle yıkayıp 
sardım. 

Çok konuşmadık beııden 
ay~ıldı, Yene gün bat•şma 
dogru atını sürüp 'gitti.,, Se-
yhin elJerini öptükten sonra 
genç kız yoluna dev~m et
mif · yürümüş, yürümüş bir 
dağ baıında ihtiyar bir 
kadına rast gelmiş. Kadının 
omuzunda, ormandan topla· 
dığı çalı çıprı demeti varmış. 
Genç kız onunMkarşısına ge· 
lip: "Güzel ninem, diye 
konuşnıaya başlamış. Dağ· 

larda ormanlarda yolumu ve 
ağamı kaybettim, bu karlı 
yollarda }1 11.iırım gibi giden 
siyah bir et}a siyah süvari· 
sine rast geldinmi? ihtiyar 
kadın:,, ormanda çalı çırpı 
to~larken, diye cevap, ver· 
mıı. Kurtların hücümuna 
uğradım... Beni parçalıya· 
caklarken imdadıma bir yi· 
ğit yetişip kurtlarla boğuşarak 
beni kurtardi, sonra atının ar· 
karsına alarak beni tehlikesiz 
yollara çıkardı. 

Bu yiğitin atı siy<ıh, 
kendi libası siyah, ve siyah 
libasının üstünde gene ayni 
renkte büyük bir harmanisi 
vardı. Bı·ni yolda bıraktık
tan sonra güneşin battığı 

yerEı doğru atını sürdü. Kelle 
taıır gibi gidiyordu. Sen 
ona bu z ,\if ve kuvvetsiz 
bacaklarınla nasıl yetişe bi· 
linin? Bak gün kayboluyor, 

d;ığda, ormanda kurtlar inil· 
diyor, dereler, göller dondu. 
Bu gece belki bir kar tipisi 
yolunu kapar, gözlerini kör 
eder, nefesini t üketir.. seni 
durdurur .•. 

Madamki canımı kurla· 
ran yiğit senin ağandır, bu 
gece kulübemde misafir kal, 
ate~imi beraber yakar, çor
bamı beraber içeriz oğul ... ,, 
Gök yüzünün kalın bulutlar· 
la kapandığını gören genç 
kız ihtiyar kadının teklifini 
kabul etmiş, onun yiikünü 
kendi sırtına alaı·ak bera· 
berce dağ eteğindeki kimse· 
siz kulübeye girmifler • Alet 
yakıp ısınmı§lar, çorba piti· 
rip içmişler... ve sonra uyu· 
mak için hayvan postları 
içine yatmışlar . 

Gece iloerlemiş ... kadının 
tahmini doğru çıkmış... Dı· 
şarda müthiş bir tipi var· 
mış.. Sürü sürü çakallar 
bağırıyor, ormanda kurtlar 
uluyormuı... Rüzgarın u~ul
tusu içinde birdenbire bi'r 
takım insan sesleri işitilmi§, 
ve sonra kulübenin kapısı· 
na vu .. ulmuş. Genç kız post· 
ları başına kadar çekerek 
uyku taklidi za parmış ... dışa· 
rıdan seslenmişler " Ey müs· 
Jüman aç kapıyı.. hünkar 
emrile bir asi peşindeyiz .. 
gece yollarda kaldık .. tipiye 
tutulduk.. soğuktan donaca• 
ğız, bizi misafir et .. ,, genç 

kız yatağında korkudan titrer 

ken ihtiyar kadın kalkmış,ba· 
şına. bir örtü alarak hün· 
karın adamlarına kapıyı 

açını§ •.. MJsafir oldukları bu 
yerde büyük bir patırdı ya
pan bu adn.mların arasında 
bir de haremağası varmış. 

Bu zenci, genç kızı pek iyi 

tanıyan ve eğer görecek o· 
)ursa muhakkak, tebdili kı· 
yafet etmiı olmasına rağ· 
men kim olduğunu bilecek 
bir adammış. Genç kız bu 
beladan nasıl kuı tulacağ.ını 

düşünürken, onun uyumak 
taklidi yaptığını görenler 
hizmet etmesi için onu 
zorla yatağından kaldırm"ı· 

lar. Zenci, luzı görünce hay· 
retle : "Fesüphanallah, diye 
düşünmüş. Bu çocuk ne ka.· 
dar da saraydaki cariyeler· 
den birine benziyor.,, 

Ko rku11undan gözlerinin 
içine kadat kızarmış olan 
genç kız telaşla ağalara 
hizmet ve ihtiyar kadl· 
na yardım edermış, Mü· 
temad.yen kızın peşinde de 
dolaşan zenci, birdenbire 
başındaki, bütün saçlarını 

nkı tutan dar serpuşu çek· 
mi§... omuzlarından aşağı 

iki kalın ve siyah örgüsü 
dökülen gene kız, acı bir 
feryat koparmıt ve odadaki· 

lerin ani ıalfkınhğmdan istifade 
ederek verdekı serpuşu .alıp, 
kapıdan dııarı fırlamıı, ora
da henüz eyerJeri çözülme
mıt atlardan birinin üstüne 
atlayarak, fırtınanın içi· 
ne doğru atılmış gitmit. 
Kar fırtın1'.sınct souğa, tipi· 
ye, rüzgara rağmen, genç 
kız ertesi günü kendini, be· 
yaz mesçitli temiz bir köyün 
önünde bulmu~. Yarı yolda 
atı çatladığı için gecenin 
bir kısmınıda yaya olarak 
yürümüş olan çocuk, bir 
gün imama misafir kalını~ 
ve köylülErden, siy.ah süvari 
geçtiğinJ, ve atını köyün 

İş ar(yorum 
21 yaşında orta nıf'ktep 

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

Her hangi bir it istiyo· 
rum. İhtiyacı olanlar '"Yarın,, 
gazetesinde A. Z rumuzuna 
liitfen bildirsinler. 

* Kiralık köşk 
Acıbadcmdc Kızlarağası çeş

mesinde Ali fuat Bevin vasi 
bahçeli köşkü kiralıktır.· İçindeki
lere müracaat ediniz. 

* Daktilo 
Türk ınüessesatından birisinde 

çalışmak üzere iş arıyorum. Ya
rında(Daktilo) rumuzuna müracaat. 

. * iyi bir şoför 
Mektepten mezunum, her cins 

otomobili istimale muktedirim. 
Burada olmazsa taşraya da gi
derim. (Yarın) da K. rumuzuna 
müracaat.. 

* iş arıyorum 
48 yaşıııdayını. Rüştiye talısi· 

liın vardır. Veni harfleri okur 
ve yazanın. l iususi bir katiplik 
yapmak istiyorum. Arzu edenler 
(Yarın) vasıtasile D. rumuzuna 
yazsınlar. - c: 
garbindek! baoka bir köye 
do~ru sürdüğünü öğrenmiş. 

Nihayet son geldiği köyün 
misafir odasında, sevgisini 
kalbinde taşıdığı, hayatı için 
ha.yatını feda ettiği genç 
karşısına çıkmış. Ve işte onu 
kurtaı mak için bir hile ter· 
tip ederek gece helva soh· 
betinde giiya bir masal an· 
latmağa başlamış... Bu su· 
retle ona hayatınm tehlike· 
de olduğunu öğretmiş ve 
bütün masalı dinliyenlerin 
içinde bunu yalnız o 
anlamı§, ve gene kıza 
kendisinden başka kimse· 
nin sezmediği şükran dolu 
bir bakıola baktıktan son· 
ra, misafir odasından ya· 
vaıça çıkmış. Buzlu yol· 
tarda s~s çJkarmasın diye 
atının nallarına ahırda bul· 
duğu torbaları sararak koy· 
aen geçmit. Bütün köylü· 
ter misafir · odasında genç 
kızın hikayesini dinler· 
lerken, o hem masal 
söyler hem de geceyi din· 
!ermiş.. Ôyle büyük bir 
endişe ile ditılrrmiş ki .. 
biraz mübalağa edilecek 
olsa, belki ta öbür köyden 
atlarına binenlerin hareke· 
tini bile j§itmiş ... 

Evet buzu yol arda öten 
nal sesleri d uha kims • ı şit· 
mezse o duyarmış ... 

O duyar ve köy ahalisini 
i~gal etmek, f rarın n uzak· 
İa§masını temin ıçin , kendi 
hayatını bile bile feda eder, 
kaçmas.ını düşiinmeden ora· 
da da dunır ve beklermiı 
Saraydan kaçan cariyenin 
erkekler içinde oturan esire· 
nin baıına gelmesi mukad· 
deı olan şeyin ne olduğunu 
pek iyi bilerek ... 

'f 
Genç çocuk bir an için 

susamıştı. Koylülerden biri: 
- At sesleri var ... dedi. 
Hepsi geceyi dinlediler. 

Evet ta uzaktan dört nala 
atlılar geliyordu. Bu ses 
madeni bir ahenkle gecenin 
içinde ötüyordu. Herkes 
genç delikanlının yüzüne is· 
tifhamla baktılar .. · o ölgün 
bir sesle anlahyor:muş: "O 
gece de böyle bir gece imiş, 
karlı, soğuk ve rüzgarsız bir 
gece... göller 
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Sahife 6 YARIN 

ş N'' GLUTEN (KM(K ve . beynelmilel son etibba kongresinin diyabetik ola~ıarı 
GEVREKlERI gıda olar ~k kabul ettiği f ormm üzerine istihzar edilmıştır 

HASAN ECZA DEPOSU Tel.20711 İstanbul ve Ankara büyük bakkaliye m«ığazalarında, lzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana:Y ıldız bakkal~ 

Çocuk hastanesi ku lak, bı> ;az, 
burun miltehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep soke.k ı 

Telefon 8. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiram:s Ekrem H. 
Be) oğlu Mektep soka 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin esarlerınden 
Ayni tnklar İkı lia 
Mıra5 meseleleri Bir ı> 

Şeriılı borçlar kanunu » ıı 

(İK AL) kitaph !nesinde 

İstanbul birinci iflas memurlu
ğundan: Adres: Yenı postahane 
karşısında Letafet Han.ııda 1-2 nu
maralı yazıhaııısindc icrayı ticaret 
ederken ilanı ıflasma karar verilen 
Lütfü Kamil \ 'C fazlı Zade Bahattin 
Şirketine ait masa ve heyeti ida
resinin vaz'iycti hakkında muda
veleiefkar edilmek ve tazı mgelen 
mukarrerat ittihaz olunmak üzere 
alacaklıların 22 - 4- 931 tarihine 
müsadif çarş1mba günrı saat 14 te 
Adlıye sarayınJa vaki birinci ifliis 
dairesi toplanma salonunda içtima 

• etmeleri ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 

teda vihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastalık 
larmı cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan

yolunda 118 numaralı hu· 
su si kabinesinde teda v! 
eder. 

Zayi - A skeri vesikam 
ile nüfus teskeremi gaip 
ettim. Yenisin( çıkartaca· 
ğımdan esk sinin hükmü 
yoktur. 318 duğumlu 

Mehmet Rustcm oğlu 
Ahmet Afif 

Doktor 
Fevzi hmet 

Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehns 

Cumadan maad her 
aaat 10 dan 6 ya kadar h ta 

kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.4J 

Almanya Emrazı clidi· 
ye ve züh .. evlye Cemiye
ti aza sındsn Beyoğlu Ağa· 

· cami kartıı urasında 133 
! l o. öğleden sonra müra· 

en.at. 

Artık Elbiselerinizi Terziye ısmarlamaya Lüzum Yok ~I 
Çünkü Galata' da Karaköyde börekçi fırmı ittisalindeki 

büyük mahallebicinin üstünde kain 

Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

ostüm vePardesüıerin 
müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. lianıınlara mahsus 

mantolar, pardesülı:r ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Ma3hur C H AR l ES SEM ON l. T. O. f a~rikasmm 
. 20000 , A D E T 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
ve 19, 1/2 liraya saltlmağa bafJanmııtır. 

~ TEDİYATTA BÜYÜK TESHiL.AT ~· 

Kas tro ~ ::::::.-:-,;-;-.;. S=--[ L~A N;;;;i K;;B;;;cA H .. K iiiiiii.MA s·ı· 
Kazmir Ticarethanesi 

( Orozdibak Karşısında No. 15 ) 
Muhterem müşterileri, yeni gelmiı ve son moda 

olan kumaşları ziyaret etmefe dauet eder. 

oyçe Oriant Ba k 
Deutshce Orient Bank 

lstanbul şubesinin müceddeden küıat oluna 'l 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kıs.sc":.lar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 1 kar~ısındakt bankaya müracaatları lazımdır. 

~m:= 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELEI{ 

lngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidcsi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
iSTANBUL ŞUBE J\1ERKEZİ 

Galata Voyvod:ı caddesi Karaköy PaHis (Telefon: 2641-2-3--4-5) 
ŞEHiR DAt-llLİNDEl<İ ACENT ALAR : 

lstanbul'da : Alalernciyan hanında Telef. 282 l. Be)roğlunda: 
istiklfü caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

IZM]RDE ŞUBE 

an ranko Aziyatik 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tedi}•e edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, fzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yumı•ıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

ıngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALIÔI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİREsl 

Telefon: Bcyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilindC' 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça \e iskon
tosu. 
Türkiye Cüınhuriyetiııin başlıca ı 

şehirlerine ve meınaliki ccnebıye· ' 
ye seneciat, çek, Hibar mektuplar 
ve telgraf emimaınelerı ırsalatı. 

(Hesabı cari)küşadı, seneıfat ve 
kıymetli eşra mulıafaz:ısı, kupon 
ahsilatı, Türki) c'ye ve mc111aliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça 
lann tesviyesi, borsa muamelat 
ıcrası, akçe bey'i ve şernsı, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Fatih üçüncü ıulh hukuk 
hakimliğinden: 

Dr. Ahmet" ikbal 1 . A'!onim Şirketi 
66 Ankara caddesi 66 Ser~aye~ı: . 25.000.000 Frank 
Cihan k ütüphanesi üstünde erkezı ldaresı: Parıs, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

~~ Yedikule'de imrahor 

mahalles;nde istasyon cad
desinde 41 No.lu hanede 
mukim iken 19 • 9. 930 tari· 
hinde vefat eden Kahveci 
Pet o efendiden alacak ve 
borçlu olanların bir ay zar 
fmda mahkemeye müraca· 
atla alacak Ye borçlarını 

Per§embegünleri sabahtan Şabeleri: İstanbul, Galnta, Voyvoda Caddesi No.102 
öğleye kadar meccanen Telgraf adresi : frasiabank 

Telefon: Beyo 1-2-3 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
9 Her gün hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 

«Harbin 
«Mukden 

Posta kotus:• . 376 

Bilcümle Banka Muamelatı 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığt-M_ kCıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı· 
mı-Senet ıskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine avans -
clinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

kayt ettirmeleri ve iddiayi 
veraset edenlerin dahi üç ay 
zarfında mahkemeye müra• 
caatları ve aksih:ılde kanu .. 
nun tarifi veçhile muamele 
olunacafı alakadaranın ma· 
hlmu olmak zÜt~re ilin olunur 

.A.nkarada J 

~OTEL T ASHA PALAS' 
KALORİFER - BANYO~ 

Asri ve hususi salonları havidir. ~~ 
SERViS MUNT AZAMDIR ~ 
RESTORAN KARPI~ ~ 

Fiyatlarda mühim tenzilat~~ 
Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. - - ~': 

~~ 

Tütüninhisa ı uDl 

müdür · ·· ğünden: . 
idaremiz için - nümunelerine tevfikan • pazarlıkla ıcıı

miktarda levazımı kırtn :iye ahnaraktır· Taliplerin 200 lı 
teminat akçelerini hamilen 18-4 931 Cumartesi günü 'ş 
11 de Ga ata'Ja mübayaat komisyonuna müracaatları. 

.Bahrisefit Felemen .. = D5& Ban ası er H 

İST ANBUL ŞUBESi 
idare nıerkezi: A ı\\ S T E R D A M 

Mezun scrroıı3 esi: 25,000,000 fL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 371 ı-~ 
lstanbul tali şubesi : "Merkez Postanesi lttfsal!ndc 

Alla'lemccl Han. Telefon: lst. 569 
BilUmum banka muamelat 

IEmniyetkasaları icat 
._ -Yelkenci vapurıarJ 

KARADENiZ POST ASI 

Samsun 15vm5~ 
Çarşamba 

günü akıamı 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) 
ickelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentesine müracaat. 

Tel: İstanbul 1515 
4861 .. 

İkinci ticaret mahkeme· 
sinden : ltalyada fabrikatör 
FRA TELLi FİLA tarafından 
keıide ve Balatta kain Sü· 
reyya Paıa mensucat fab
rikası aahıbi tarafından ka
bul edilen ve 5-12 930 tari· 
hinde tediyesi meırut ( 425, 18) 
dört yüz yirmi beş ingiliz 
lirasile on sekiz ıilini havi 
kambiyalin ziyaından dodayı 
usulen ilanile iptali hakkında 

fabrika vekili tarafından vuku 
bulan talep ve istida üze· 
rine ticaret kanununun 638 
inci maddesi ahkamına tev· 
fiki muamele edilmek üzere 
tarıhi ilanılan itibaren kırk 
beı gün zarfında mezkur 
kambiyalin mahkemeye ib· 
razı lüzumu ve ibraz edil· 
mediği halde muktazi mua
melei kanunlyenin ifa edl· 
lece~i ilan olunur. 

Ruj ert~~ 
P~rtev müstahza~B~111, 

rikasının son eseri ıb bO 
Tamamen nebati t• 

dan ve gayrimuzır ıı'e 
~ !~ _ edilmı,~.11 

T·AK 11-;ı 
Zilkade: 24 - MBrt: 

N·saJl 
13 

' Pazartest 

1931 1~ 

Sabah 5,24 1 Akşafll ~ 
Öğle 12 15 vatsı 

• JllC 
ikindi 15.58 lıtı!e ~ - ~,,. 

Mes'ul mfidilr 'le 'JU 
BralaatMffltı 


