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SENE: 2 S NiSAN - ÇARŞAMBA llSI No. : 467 

---------------------Abon• Şeraiti 

DA HIL 1ÇIN I HARİÇ tç1N 
"icııeliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuru§ 
Altı Aylığ ı : 800 > Altı Ayhğı : 1500 > 
Uı; Aylığı : 450 > Oç Aylığı : 850 > 

ldarehane 

lst. ~kara caddesinde 1 Tel .. ~antral fst. 2431 ~ 
daırei mahsusa DahılıNo. 1 Başmuhamr 

Telgraf lst ( y ARIN) » No. 2 Müdi.riyet 
· » No· 3 Tahnr 

Posta kutusu İst. 395 > No. 4 Muhasebe 

Gönderilen evrak iade olunmaz. Nuslıaaı lıer yerde 5 kuru1. 
Baımaharriri ARiF ORUÇ 

9 sm ............ lfW!_. .. _.! ................ ~~~~----~~:" ........ -:~---------::~------------~----l!!l!l!llmll!mll._mlll!!ll!!!!!!!!!ll!l!l!!!!!!l!!!!!9!!!!!9!!!!11!!!!1!11!!!!!m!ll!!!llımı! ........... ... 

Ermeni ve Kürtlerin Irandaki Tahrikitı 
-----11!!!!!!-•<l"!!e~• , ... ______ _ 

Hükômetimiz, Iran Devlet Memurlarının Firari Eşkıyalan Teşvik 
Derecesindeki Müsamahalarına Likayt Kalamıyacağını Bildir~i 

Komıu lranın Şüpheli Siyaseti ____ _..;. ______________ ___ - -Vilayet Daimi Milliyet v~ Memlektle ılf ünaaebetleri -

Tahr~n, Iran Azerbaycanında ki 
Hainlerin T eşkilibnı Dağıtmalı! 

Encümeni Masonlann Esrarı 
Toplandı 

Vilayet daimi encümeni 
diin toplaumııtır. Btı içtima
da Kadıköy ve bllha11a, Oe
kildar fıeyti aefer tarlfeıl tet· 
kik olunmuıtur. Bundan bat
ka, bir ltalyan mOhendlıl· 
nln, ıehir ıüprilntülerlnf 

fenni bJr ıuret imha ede
ceği hakkındaki teklifine, 
konuımuıtur. 

1Ve Katulik, Ne Protistan, Ne müılüman 
Ve Ne de Kafir imişler 

Büyük Metrik Op. M. Kemsi 8. in Beyınnameıi Ankara. 7 - lran hudu· 
dumuzda yeni her baqi 
bir tecavüz yoktur· Yalnız 
eıkf ffrarHerln lran hududu 
dahilinde dalma tahrik& t 
yapmakta oldukları 16rill· 
mektedlr. HiikOmetlmiz, e· 
ıaaen çoktan, tedbirlerini 
almıı bulunmaktadır. lran 
hükiimetinin müıamahaki.r 

1 davrandığı kanaati huıl ol
maktadır.Hilk11metimi&,tcap 

ettikçe lran hük11metlnin 
nazarı dikkatini celbettlğl 
veedeceif anlaıılmaktadır 

Ankara 10n zamanlarda 
Kürt veErmeni Tefkilltının 
lran Azerbaycanında yeni· TiJrlciye Reuiciimlaura 

Gazi Hz. 
den faaliyete geçtffi, ora- lran ıahı 

lardan gelen haberlerden öfrenilmiıtir. Açıktan açığa Rıza Peh1ev1 Hz. 
aleyhimizde çahıan Bu teı· kilitın maattee11üf komıu lramn DeTlet memurlann· dan 
teıvlk denecek kadar müsamaha gördükleri söylen mekt.dir. El'i.n dostluktan babıe· 

. den lranhların bu yol da hareketleri tee11ilrü mucip bir hal olarak taıvlr edilmektedir. 

Bu gün intihabat baılıyor ! 

Sandıklar Hazırlandı 
Dünya 
Bankaları 

İntihabat Üç Gün Devam Edecek T<:~as Hali~de 
V ' Cumaya Bitecektir j lng~.lı~ ~ankası dırek-e torunun beyanah 

Buıün mOntahibl uni Nev. York, 7 (A.A.) -
intihabına baılanıyor. San• •Nev. York Tıme1. ıazete-
dıkl•r ıabahleyln uat 7 den, ılnde çıkan bfr yazıya 16re, 
aktamın 6,5 funa kadar a· Vaıhfnıton'da bulunmakta 
çık bulunacaktır. Sandıkla· olan İaafliz bankaıı direk· 
rın baıanda nahiye müdür· törQ Vaıhington'dakl Ame-
lerı, bir kltip ve bir me- rlkan mallyecllerle dün ya-
lllur, kazalarda kaza kay· palan bir içtimada •fedeıaleı 
IDakamları, hazı mıntaka· RESERVE ,, bankalarının 
larda da heyeti tefliılyeden müdürlerile Avrupa d a.k 1 
birer zat bulunacaktır. lnti· merkez bankalarının mOdftr· 
hap Gç gün devam edecektir. lerl ara1ında vakit vakit 
Cuma akıamı ıaat 6,5 ta konferanılar tertip ed ı lme-
bGtiin ıandıklar kapanmıı •inin iyi bir ıey olacafmı 
olacaktır. ıöylemitlir. DOnkü müza· 

* kereler umumi bir mahl5e-
Halk fırkaıı müntebibi U haiz bulunmuıtur • Bu 

lani namzetlerinin Fatih içtimada , beynelmilel vazl· 
lllıııtakaıına ait llıte de yet , altın , gümOı , cihan 
lllıdardır. Vali Malaittin B. mab plyaaala11nın bona reı· 

1 Neıet bey AkHray mi cetveline dahli olmak 
lbeb'uıu, 2 Veli bey Fatih )er komterl, 6 SelAhattin bey ilzere teda~Ole çıkarılan 
lc..ı.aı kaymakamı, 3 Ali Va· Balıkhane ıer kontrolu, 7 yeni e1ham •• tahvil&tı al· 
~~~y, lıtanbul bankaıı mü· Hazim bey Cerrah paf& haı· mak huıuıunda ki kabllly .. 

...-.ı, 4 Nael bey lıtanbul il· taneıl et1bba91ndan, 8 Niyazi ti ecnebi memleketlerle ti· 
~an tlrketl kontrol mOdGril, bey Seyrltefer veznedan, 9 caret muamelelerine alt 
Satın bey Belediye ıtrket· (Deoamı 4 inci •alaıl•tle) muhtemel temayGJler ve ti· ........ , .. 

•• ••••• •• • • • • • .. " .. .. , ....•....•....•....•.... . . .................. . 
C. F. -;;;-....... 

caret muamelelerinde daha 
mGl&lt ,.ralte avdet fmkAn 
ve lhtlmallerl ııbı me1elele
rln tetkddne tema1 edllmit
tlr. 

Bir tekzip 
Ankara, 7 (A. A.) -Ha· 

rlclye vekAletJ mGdlrl umu· 
mlleri araıında tebeddeJAt 
olacaiına dair bası rasete• 
)erde 16rOlen neırlyatm ... 
b olmadlfı haber almmlfbr. 

Bundan baıka ıazinolar, 
bahçeler, oteller ıibl umumi 
ruhsatiye iti ıör6tillmüıtür. 

NumanB. 
Meb'uıluk için müracaat• 

lar devam ed•yor 
Mimar Numan B. de meb ·• 

uıluğu için mOracaat etmlıttr. 

Kendlıi bu mOracaatile 
beraber bir de program 
ıöndermittir. 

-3-
Kırk kardeıler, p ek iyi 

takdir eder1lntz ki, TGrk Ma· 
•onlara bazı milletler gibi 
töven bir miJllyetin, ne de 
"vatanım ruyu zemin, mll· 
Jetım beni be,er,, diyenler 
aibi vatan ve milliyet mef· 
humlarını ortadan kaldıran 
tehlikeli bir idealizmin esiri 
olmamalıdırlar. Masonlar 
memleket ve milliyetle ali
kaıı derin olan ıamiml in· 
sanlard1r. BOtün dOnya ile 

Dikkat 
Ma•orıların Kırltlar 

mecl1'•i 2 7 Şubat 1931 
tarihinde meçhul mabet· 
lerintle toplanmıılar, 6a 
beyannamenin neırini J.. a· 
rarlaıtırmıılardır. Bis•, 
veaikayı tevdi etmiı olan 

münasebetini keserek ken- bildirmef e lcarar uermiı· 
dinden olmıyanları düıman tir. Bekleyiniz. 

e.Jıi ıark locaıının biiy6k 
meırıkı, Türkiyeci• Ma
aonların İf yiisleritti if ıa 
ederek hakilrati la"llıa 

(Devamı 3 üncü aayfeJe) ...... ~ı;a:ll;.'f>~il!ıllıl--,.-----
.. . ı ::. 1 .... ..... . ·-~ • • ·~ .... . ...... ... . 

Güzel gözlü kıralıçemiz geldi 

r Bu Ne h!l! ~ Naşide H. Dün Geldi 
latanbrıldan Ban- . ~ 
dırmaya 33 lira 4S 

günde mi gider? 
Bandırmanın Edincik 

nahlye8lnde Niyazi ça vuı 
bize yazıyor ki: 

[ l.tanbulda Limon la
keJeunde "Rıyazı Kazım 
Muıannlf otlu Naklıyatl 
Umumiye Ticarethane· 
ıl,,nden otuz üç lira ala· 
cafım vardı· 

Bu ticarethane 1ıtanbul 
Pc•ıtahaneılnin 2566 No. 
lu maki ıuzlle bu par ar. 
26 Şubat tarihinde bana 
gondermiıtl. (45) ıiiıı oJu
yorkl bu para bana ıe!· 
nıedl. Bu parayı almak 
için lıtanbula ıeldim. Dart 
beı lira .aa1raf e ttim. 
Sonra bu para ile itimi 
görecektim, verıtmi vere• 
cektim. Sızım ıtbl ye•· 
nıün cedit rızkın cedit 
geçinen insanların para· 
larını alamamaları bütün 
itlerini bozar. Şüphesiz 
poıta idareıi köylülerin 
ziyanlarını vermez. Fakat 
bu mtlleUn efendlıi köy· 
16d6r, lddia1ında ol an 
hilk4metlmlzln bu ıtbl 
kanunıuzluklara mGuade 
etmediilne inanmak lıte· 
rlz. O belde bu k6y1Gniln 
45 ıGnHlk lntlzanndan 
meı'ul kimdir? lmnbul 
poıta idareıl bu para11 
niçin .. hiblne vermemlt· 
tir? Bunlan kim teıbit 
edecek, me1'ullerlnl kim 
arıyacak? 

KaylGnGa hakkmı kim 
koruyac:akbr? Zanneder-
1em lıtanbul poıta mftdG· 
riyeu bu tıle megul ol
ınak lıtemlyor • O halde 
Dahiliye vekAletlnln bir 
mGfetllt ,andererek eı1tıh 
tahkikat yapmau, bu ıtbl 
kanun•• muamelelere bir 
nihayet vermeli icap et· 
me•ml ? ••• 

193 ~ Hn .. i 6Üsel/ik lcralıfeai Naıitle laanım 
Ya.zı•ı Jf Salıif•mi•tl• 

Ceui Tüney 
Dünya Boks Şampiyonu Gez
mek için Dan lstanbula geldi 

D6nynın Bolı• Şampiyonu 

Dünya bakı pmplyonu 
Amerikalı Cunl TGney dan 
Toroı ekıpre1lle Mııırdan 
Suriye tariklle tehrfmlze 
selmııur. 

Şampiyon bir rnQddet· 
tenbert devri llem ıeyaba· 
tine çıkmıı bulunmaktadır. 
Bu meyanda Mıııra aıden 
TOney bir müddet Ehramlar 
diyarını tetkf k etmıı ve ora· 

(Devamı ~ nci •alailetle) 
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Sahife 2 YARIN 

• 

Niçin Ş EH i R HABERLERi Bir 
Gezinti Bu adamı 

Kovdum? 
Vesikalard n ismini ve 

kim oldufunu ögrcnecek· 
iniz. Bu adam bir gfin "Ya· 

rın" idare nıüdürilnü n sılaa 
iğfal edere~ bir makbuz 
dcft i 'Dl , ortadan kay· 
bo 

)'.:: , )' kalamak için 
polise mur caat edeceilmlzl 
bildirdhn. 

Derhal ieldi ve defteri 
iade etti. Fakat makbuz 
defterinin 3 - 11 numarau 
yoktu. 

- Bu parayı Ruılu· 

dan aldım, yedim, dedi. 

D rbal: 

em 

lun 
dirai • 

alA· 

İzıaı ' e hu· 
f Oruç boy bil-

Ba ,muharrirımiz aldığı pa· 

rayı mahı:. Iine 1ade ctmediii 
takdire g z te ile teıhirini 
ve aynı zam nda matbaaya 
sokulmamasını bildirdi. 

B0 n bu iti temizlemekle 
meıgulkcn yerli mallar pa· 
zarının da aynı suretle ka· 
feıe konulduğunu öirendim. 

Ve derhal: 
Buyrun, dedim, ılzin 

(Yarın) da yeriniz yoktur. 
Hakkında muamele ya· 

pılmak (lzere iken, iki nu· 
maralı vesikayı verdi. An· 

Dolandırdığı parayı iade 
edeceğini göst.,ren oesika 

Şehrimizdeki Alm~ Polisler 

iki Grup oldular 
Dün de Eyübü, Edirnekapıyı 
Yıldız Sarayını Gezdiler 

Dört beı aündenberi iıtanbulda bulunan Alman polis· 
leri, evelki, gün, Adalara aiderek gezmiıler, Polis kara 
kollarını da ziyaret ederek muamelatı takip etmiılerdir. 

280 kltiden mürekkep olan bu hey'et, dün, ıabahda 
iki grupa ayrılmııtır. 

Bu gruplardan biri Eyüp camiine gitmlf, camii gez· 
dikten sonra Edirnekapıya, oradan da öflc yemeli yemek 
üzere, misafir bulundukları Totonya Alman KulübGne 
dönmüıtür. 

Diğer grup da öğleden evvel, Yıldız Sarayını gezmlı, 
Saraydan sonra da Yıldızdaki Polis Mektebini ziyaret et· 
miftir. Polis Mektebinden çıktıktan sonra bu grup da To-

tonyaya avdet etmittlr. Ôğle yemeğinden sonra, iki grup 
birlikte, Şirketin 15 buçuk vapurile Üsküdara geçmittir. 
Üsküdar iskelesine çıkan kafile yörüyerek Tıp fakültesine 
kadar ıelmiı ve fakülteyi baıtan baıa gezdikten sonra, 
17 buçuk vapurile İstanbula avdet etmittir. 

Alman Polisleri, Cumartesi aününe kadar lstanbulda 
kalacaklardır. 

Bacagından ya- ı 
ralandı 

Bülbülderede Mehme-
dln kahvesinde rakı içen 
Ahmet, sarhoılulda sokağa 
iki el silah atmııtır. O ara 
sokaktan geçen Antuvan 
isminde birine iaabetederek 
baca~ından yaralamııtır. 

Çenberli taşta bir kaza 
Sant8,30da Çenbcrli ht· 

tan geçmekte olan 769 Nu
maralı tramvaydan atla
yan Sefer Ef. tramyayın al· 

tına yuvarlanmıı, iki ayak 
parmağı kesi)mietir. Vak'a 
dolay11iyle tranıvaylar 15 
dakika teehhur etmit, hasta 
Cerrah paıa hastanesine kal· 
dırılmııtır. 

Hem içmişler, hem de 
Karaıümrüklü Salim ile 

arkadaıları panoramaya gi· 
derek on bir liralık içki iç· 
tikten sonra para vermemit· 
lerdfr • 

Postanede 
işler intizam alhna 

alınamıyor mu? 
Postahaneye geçmi~ olan 

Kullpostal muamelesinin in· 
Uzam altına ahnamadığın· 
dan ıikayet ediliyor. Dün 
bu huııusta bir muharririmiz 
Posta haı müdürüne müra· 
caat etmiıtir. 

Posta :baı müdürü mu· 
harrirJmize ıunları söyle· 
mieUr. 

- Bu huıusta poıtaha· 

neden ~lkayete lGzum yok· 
tur. Paket resmi daha fazla 
ailmrüğü alakadar eder " 

Bundan ıonra lstanbul 

Rftıumat müdüriyetine giden 
muharrirfmize müdür mua· 
vlni bey de demiıtlrki: 

- Paketlerin aümrük 
resmi hakkında iUraz eden· 
ler, ticaret odasında ekiıper 
hey'etine havale oluyor 

''Y ,... arın,, ın ~ 

Küçük ilanları 
''V .l arın,, karilerine bir hizmet edebil-

mek emelile küçük ilanları aşağıdaki şart
larla 10 Nisandan itibaren kabule başlıya
caktır. 

1 - 5 kelime bir satırdır • 
2- Her satır için 5 kuruş ücret alinır • 
3- Bir defadan fazla ne§redılecek ilanlardan yüzde 

15 tenzilat yapılır • 
4- Küçük ilanlar her gün neşredilir . 
5- isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

gazetemizi adres gösterebilirler • 

--- ~ .. ~ !7 

Karn~öz - Ey Alman polisleri, ı;ehr1· 1 .... Bizde öyle hin oflu lain bıraızlar 1 .... Ôyle ıerirler var ki 
mizi gezdfn;z, ben de size mcılekiniz hak· var ki in.;anı ayak üstünde afıonlayıp, zevk için adam boğazlarlar. 
.kında biraz tafsilat vereyim. ıoyup, ıovana çevirirler. 

Müsteşar 
Ferit Bey 
Dün Geldi 

Adliye Mnsteıan Ferit B. 
dfin Burıadan ıehrimlze gel· 
mitlerdir • Ferit Bey ıehri· 
mlzde bir kaç aün kaflar 
deha kaldıktan sonra Anka
raya hareket edeceklerdir . 
Dün öğleden sonra muma· 
ileyh Müddeiumumi Kenan 
Beyi ziyaret etmiılerdfr . 

Türk tüt .. nleri 
Fabrika inşası 
kararlaşhrıldı 

Turk tütünleri inhisar 
idaresinin Suriye' de bir tü· 
tün fabrikası inıasını karar
laıtırmıt ve bu it için Suri· 
ye'lt bir grupla müzakereye 
giritmiııti . Bu müzakereler, 
80n günlerde tamamen bit· 
mit, grup, fabrikanın inıa· 
atını altı ayda bitirme~l te· 
ahhüt etmiıtir . 

Fabrika, ıenede 60 bin 
kilo Uitün imal edecektir . 

Surfyede olduğu gibi Bel· 
çika, lsviçre ve Mısırdn da 
imalathaneler açılacaktır. 
Buradaki fabrikaların in,ı· ıı 
ıçın, mahalli gazetelere 
ilanlar verilmi§, talip olan· 
ların bir ay içerisinde ~art· 
larını bildlrmeleri ilan edil· 
mlıttr. Mühlet henüz la· 
mamlanmamııtır. 

Bunlardan ba§ka, irakta 
da bir fabrika açıl matı ta
savvur edilmektedir. 

İsviçre f abrikau, §imdi· 
den mamul Uitln ıiparlıle· 
rine baılamııtır. 

İnhisar müdürü Behçet 
B. bu hususta kendisile gö· 
rüıen gazetecilere : 

"Ecnebi memleketlerin· 
de açılacak fabrikalar, tÜ· 
Uin ihracatımız için bir in· 
kiş&f Tasıtaaı olacaktır ••• 

"Hedefimiz, idareye bü· 
yük kar temin et.mekten zf. 

yade Türk tüUinünü her 
tarafa ihracat yapmaktır.,, 
Demiıtfr. 
-=---- vm 

ve onlar karar verebilir. 
Binaenaleyh heyete de 

bir hakkı huzur olarak 25 
lira verJlir ve bu ücretler 
paketin kıymetine göre de· 
ğildir. 

İntihara teşebbüs etmiş 
Eyupta Haliç tirketf me· 

murlarandan Ahmet efendi· 
nin oğlu HRsan tentürdiyot 
içmek suretile intihara te· 
ıebbüs etmiotir. 

Agopyan hanı faciası 
Agopyan hanı yengmı 

tahkikatı ikmal edilerek 
evrakı a~ırcezaya gönderil· 
mittir . 

Pek yakında ağır cezada 
muhakemeye baılanacaktır. 

insanlar, kıı zamanını, 
toprak altında geçiren bazı 
hayvanların, baharla bera
ber meydana çıkmalarına, 

takvimde yer vermiılerdir: 

Zuhuru ha.ıarat ! 
Haıarat tabiri, halk di· 

linde, methü senayı ifade 
etmez. Buna rafmen, mesela 
yılanın tabiatin bir mujde· 
ıile uyanmasını anlatırken, 

bu terkibi kullanmaktan 
çekinmemf§Jz. Fakat, hiç 
bir an bile düıünmeyiz b i, 
biz insanlar da, haşarat gibi, 
ilkbaharla beraber soyunur, 
dökünürüz! 

Kıt vakti, kalın kumaı· 
lar içinde barındırmaia uğ· 
raıtığımız vücudumuzu, bü
tün tabiata terketmek iste· 
riz. Hepimiz, tehirlerin için· 
de veya dı§ında olsun, ba· 
har havası almak zevkine 
düıeriz. 

Ben de, aynı hazzı duy 
mak hevesinden '.kendimi 
alamadım • Bir arkadaıla 
beraber ıöyle ufak bir ak· 
ınm seyranı yaptık • 

Nuruosmaniye - Kapalı· 
çarıı yolile Beyazıda çıkbk. 
Meydnn kalabalık . Ho.vu· 
zun etrafı lebalep • Bütün 
günün yorgunlutunu beda· 
vadan çıkarmak isteyenler, 
kanepelere sıralanmı§lar • 
Kahveler, keza tıklım tıklım. 
Faknt , burada bir ıey gö· 
züme çarptı : 

Tramvay durak yeri hiza

sındaki kahvelerin müıte· 

rileı ini gençler teıkil edf· 
yor ; cami etrafındakileri· 

nin de ihtiyarlar .. lnsnnların, 
yaılandıkça, ıükun içinde 
fıtlrahat etmek arzuları hu· 
rada da kendin! göstermlt ! 

v. s. 
lıte, bu küç.ük aezinti, 

yukardaki ıatırları yazdıran 
amil oldu. Ve: 

- lnHnlcırın, haıarattan 
ne farkı var? 

Espirisint hatırıma ae. 
tirtti. 1c .,._ 

Kaçak rakı 
Langada Markonon e· 

vinde bir ibrf k ve bir de 
boru bulunmuıtur. Yine ayni 
mahalde lstepanın evinden de 
200 kilo cib e, boı bir fıçı 

ve bir de teferuatile birlikte 
kazan. bulunmuıtur. 

Tabanca almak 
bahan esile 

Sabıkalı Nevzat yanın~ 
bir arkada§ alarak galatada 
mahmudiye caddesinde si· 
lahçı Halil ı n dükkanına git· 

miı, tahllnca almak hah•· 

Şan için, 
b ta" .... Fakat 50 liraya çalııan bir de z• ;,. 

mız var ki Alimallah bu herifler kut 0 
' 

polisimizin elinden kurtulamazlar ! .. 
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Masonların 
Esrarı S O N HABERLER 

Alman nazırlan 
Londraya gidiyorlar 

Parla, 7 {A.A) _ .. Echo 
de Parfı (Birinci sahifadan devaaı) 

telakki eden bir iperpatrio-- Kıral 
tizim ( Hiperpatriotisme) de •• H 

Türk memleketinde, Türk · UşümUŞ 
Masonluğunda yer bulama:ı!. 
İnsaniy( tin teknınül, mc 5 • Hastalanmış 
tarip beşeriyetin saadet' gibi Londra, 6 (A.A.) - Kırar 

Cemaat işleri 
Bahri 
itilaf 

' Yapzlmıyacak 

b • ıazeteıl Almanya 
aıvekılı M. BrununJg ile 

harfcfye nazırı M. Fon Kur
~uıün lngtllz baıvekilf M. 

ac Donald tarafından 
Londraya davet edildikle-

Paris, 6 (A.A) - M. Do· rfne dair İngiliz gazetelerinde 
asil bir gaye uğurunda çalı- odasında ist.rahat halinde 
fan bir cemiyette şoven bir buhmmnktadır. A!mış olduğu 

Halledilmeden Evvel Gandi'nin 
Londra'ya gitmeğe niyeti yok 
Bombay, 6 ( A. A. ) - Delhi Müslümanlar lconferansı 

Gandiye ve kongrey<! itimat beyan etmekten istinkaf 
cdildiğ:nden dolayı siyasi vaziyet muğlak bir hale gel
mistir. K<'nferam, hükumeti kongrenin amalini teshil et· 
melde olduğundan dolayı itham eylemekte ve meşruti bir 
takım teminat talep etmektedir. Kongre tarafından inti
hap edilecek olan bir hcy'et asgari matalibini anla
mak üzere Müsiüm;\n lider1erHe mülakatta bulunacaktır. 

umergue ile hariciye ve har
biye nazırları arasındıı Ville 
Franche' da yapılacağı söy
Jenen konferanı haberi Rsd· 
sızdır • Bahri itilaf tesviye 
komitesi bu ayın 14 dünde 

intiıar eden haberi uzun 
uzadıya ınevzuu bahset· 
mektedfr. Bu gazete, M. Bri· zihniyet yaıayamaz! hafif soğuktan mütevellit 

Kırk kardeş er, Mason· hastalığı tabii seyrini takip 
luk hiç şüphesiz her yerde etmektedir. 
aşağı yul arı aynı esas1ar Londra, 7 (A.A.)-Wind· 
üzerine kurulmuş, < ynı ~o şatosundan alınan res· 
Pt;ensip}erle idare edilen a· mi haberlere göre İngiltere 
lemşümul bir cemiyettir. kıralı Bron~it'ten rahatsız 
Bu esaslara. istinat eden bulunmaktadır. Hastalık 

. - t.. UDSU" k d F b;r cemiyetin bu un -· ağır ağır artma ta ır. a· 
larının senJıolik bir zencirk kat, kıralm sihhi vaziyeti 
yekdiğerine merbut rlma- etrafmdal ileri endişe ye dü· 

Gandi, cemaat meselesi:1 'n hallinden evvel gitmek ni
yetind ? değildir. 

mesaisine Londrada baılıya
caktır . 

Bir kömür madeninde 
grev ilanı 

andın Londrada M B f . run ng 
ve Fon KurUus ile İngiliz 
nazırı M . Henderaon ara· 
smda vuku bulacak içtima 
da hazır bulunamıyıcıtfın· 
dan dolayı miltee81ff oldu. 
funu bi1dirdlffnf aldıfı btr 
habere atfen yazmııtır • 

ları temennisin" rea!ize ol· şiirmemektedir. 
duğu bu dakikada kabu Hava soğuk ve bulutluduı·. 
edilse bile, Masonluk her C. H.Fır kast U. kci-

Kongre, H•ndislanın düyunu umumiyesi meselesini 
tetkike memur ve mutuhassıslardan mürekkep bir komis
yon teşkıl edecr·klir. 

Aaint-Etienne, 6 (A.A.)
Komüniltlerin teıvlki üze· 
rfne Aroı kömOr madeni 
aıneleıl carıambadan ftlba-

11
Le Jurnal., ıaseteıfne 

nazaran , A lman baıveklli 
ile ha riciye nazırının Lon· 
drayı zfyaretl<•rf fçln teıbit 
edilen 7 Mayıı gGnil franıada 
refıfcümhur intihabının Ya· 
pılacafı tarihe pek yakın 
bulunmaktadır. 

nıem!ekette olduğu gibi 
"milli,, vasfını gaip edemez tipliğinin tebliği 
ve etmemelidir. Ankara 7 (A.A)- Cüm· 

Onun bütün kudret ve huriyet Halk fırka•andan tcb· 
kuvveti evvela en yakını Hğ olun r uştur: 

k A .. Son iki gün zarfında 
olanların saadet ve te amu-
J h d 1 J 'di ld ı'sı'mlerJ aı:ağıda yazıh 64 üne tevci e i me • r. e- lı' 

aliaıJzin geni!liyer.:!k. hu- kazanın müntehibisanl in· 
dutlarımızı aşc.rak alell'şü· tihaLatı hitam bulmuş ve 
mul kollekt~f bir ideal ha· muhterem müntehipler rey-
linde tecelli edebilmesi için· leriui fırkamız namzetlerine 
beynelmilel mürıasebatımı· vermişlerdir. 
zın idame ve inkişafına ça· Kazalar : Gediz, Bartm, 
lıımaktan haz ve zevk du- Gelibolu, Malatya, ımerkez), 
yarız. Bu itibartadırki, Türk Arapgir, Kemaliye , Adıya· 
Masonları bir çok ecnebi man, Akçadağ, Hekimhan, 
Obediyansların münaıebet Kahta, Ç şme, Edirne,(mer-
tesis ettiği gibi Masoni mü· kez) , Uzunköprü', Pütürge, 
nasebetlerin geniıleı:Imes! Çankırı (merkez), Ardahan, 
için çah~an, Masonluğa a- Gönen, lsparta(merkez), Eğ-
lemşümül bir karekter ver· ridi , Şarki Karaağaç, Ulu. 

mek için uğraşan A ... M... burlu , Yalvaç , Kars (mer-
L. yede dahi' of ·nuşttır. Biz kez), Bergama, Söke, Bı:yın· 
bundan sonrada bizimle mü dıı, Uşak,Alaiye, Menemen, 
nasebet tesisi ve cemiyeti Düzce, HasankaJe, Kara· 
heşeriyede insanlık ve ahlak mürsel, Kozan, Karaman, 
Prensiplerinin neşir ve tamimi Kağızman, Samıun (merkez) 
huıuıunda bize elini uzatacak İpsale, Nezip, Bayburt, Gire
hütün ecnebi Kırk kardeşler son, (merkez) Tirebolu, Göy· 

nük, Ger:ıe, Simav, Şile, 
ritnizle, bütün Obediyanslar- Bilecik (n1erkez), Gölpazurı, 
la mesaimizi biri şti:'meğe Ga:-za, Tokat (merkez), Ar-
h~zmz. Fakat itiraf edilme- dova, F~tsa, Erbaa, Çanak-
lidir ki, insanlar milletler kale (merkez), Kayseri (mer-
c:trasındaki sıkı hududu orta· kez), Develi, Pmarhaıı, Bün-
dan kaldıracak kadar henüz yan, lncesu, Karacasu, 
tekamül etmiı değildirler. ikinci milli sanayi 

. . ( Devamı var ) 
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Con Tüney 
<Birinci sayfadan devam) 

d•n Suriyeye geçerek Berut, 
lia.yf a ve Y t.f ayı gezdikten 
'

0 nra T oros ekspresi ile dün 
tanı zevalde ıehrimize mu· 

~-•alat etmiıtir • 
Dünya şampiyonunun 

de\'ri A 1 h o o o r a em seya atını ıcr .. 
ederken İstnnbul'a da uğrı· 
racağı evvelden mıdfım bu· 
Uta.rra.tktaydı. Ancak Tüney 

•ey h , 
d a au esnasında merasim· 

. . 
sergısı 

Ankara, 7 (A.A.) - j. 
kinci Ankara milli sanayi 
:ıergisi 9 Nisanda saat on 
beıte milli il~tasat ve t~s~r. 
ruf cemiyeti umumi katıbı 
İzmir meb'uıu Rahmi Beyin 
nutkunu müteakip Baıvekil 
ismet Paıa tarafından açıla
caktır. Sergiye daha fazla 
rağbet vardır. Geçen seneki 
sergiye kırk firma iştirak 
etmiıke•ı bu ıene 70 fitma 
ınamulatını teıhir ediyor. 

Meb'uslar, Devlet erk&nı 

ve Sefaretler açılma mera· 
!imine devet edilmişlerdir. 

Buda peşte Sergisi 
Türkiyeyi Yalnız Milli İktısat 

Cemiyeti Temsil Edecektir 
Ankara, 7 (A.A.) - Mayısta toplanacak olan Buda· 

pe§te beynelmilel sanayi seıgisinde Türkiyeyi Milli iktısat 
ve tasarruf cemiyeti temsil edecektir. 

Sergide teşhir edilecek mahsulat ve muamelatımız İı· 
tanbulda toplanmaktadır. Cemiyet muhtelif mahsu!at ve 
mamulatımıza d <tir dört yüz hin nushu brogür hazırla· 
mııtır. 

Haber aldığımıza göre sergi. mahallinin en güzel yerle· 
rinden biri Türk pavyonlarına tahsis ediJmiıtir. Pavyon 
larımızm planını mimar Sednt Bey yapmıştır. 

Sergide Milli tasarı·uf cemiyeti namına cemiyet mua· 
melat müdürü Vedat Neditn ve komiser olarak ta Sana
yi anüfettişi Daniş Beyler hazı\' bulunacakiardır. 

ispanya 
Darülfünunlannda 

Barcelone, 7 (A.A)' - İs
panyol darülfünuaları f ede
rasyonunun' Katalonyada ki 
ıubesi darülfünun açıldılı 
vakıt derslerde hazır bulun· 
mamağa •. ve talebeye tahsil· 
lerine d~va.n içm !azım oJau 
ilmi vaııtaları tedarik ve te
min etme~e karar vermiıtir. 
Darülfünun emini darOlfO· 
nunun intihabat bitinceye 
kadar kapalı kalacafını ıöy· 
lemittir • 

Filistinde şekavet 
Kudüs, 7 (A.A.) Gazeteler 

Birseba civarında silahlı bir 
kaç ıakinin 7 arap . tüccarını 

....... -----·-
J Milli iktisat ve tasarruf 

cemi yetinin senelik 
kongresi 

Ankara, 7 (A.A) - MiJJi 
iktisat ve tasarruf cemiyeti· 
nin tıenelik kongreıf 21 Ni
sanda toplanacakhr .• Cemi· 
yat bu bet aylık faaliyeti 
hakkında mufassal rapor 
hazırlamaktadır • 

Manisada aygır 
deposu 

. Manisa, 7 ( A.A. ) -
f darei hususiye manisad.ı 
ıon ıiıtem bir ayıır depoıu 
yaptıracaktır. Yeri temin 
olunınuıtur. Planları hazır· 
lannıaktadır. 

ManisaJa yapılmakta 
olan Gazı mektebinin Jnıa-

ren grev ilanına karar ver· 
mişlerdir. 

Avusturya'da yeni bir 
hükumet 

Sydney, 7 - (A.A) 
Yeni Cenubi Galleı hükt'.i· 

metinin ıimal kıumla rının 

bu hüktimetten ayrılarak ay
rı bir ülke haline konmaıı· 
na aft ilk hareket ve te· 
ıebbüs bugün Maftland bele· 
dıye daireıinde yapılmııtır. Bu 
yeni ülkeye tahıla edilen ha
valinin mümeasillerl olan 
150 murahhaı belediye da
irt·sinde toplanmıılar ve 
"Y Pni lngiltere" iımiJe teıkil 
olunacak yeni hükumete alt 

kanunu eıui layihasını ka
bul etmiılerdir. 

Avusturya - Almanya 
gümrük birliği 

Viyana, 7 (A.A) - Ga
zetelerin neıriya tına göre, 
sanayi federaıyonu idare 
heyeti, Avusturya • Alman 
gümrük birliff hakkında 

ehemmiyetli ihtiraz! kayıtlar 
ileri sürülmefe karar ver· 
mittir. 

lngiliz ve Alman filo
ları arasında ziyaretler 

Londra, 7 (A.A.) - Ga· 
zeteler , İngiliz ve Alman 
harp filoları araıında ziya· 
retler teatisi hakkında vak· 
tile cari olan ldete tekrar 
avdet edilmeıi hakkında gi· 
rfıilen müzakerelerin devam 
etmekte olduğunu yazmak· 
tadır • 

"Oeuvre,, gazetesi de M. 
Briand'ın Londrada yapıla· 
cak bu f çttmada ha•ır bu. 
lunmak Cber~ kendlatne 
olan da YeU Cenene lçUmu. 
DID yalan bir ta rtlate , • .,.. 
lacafllldan c1o1a,. kabul 
edemedtlfnt ka Jdetmektedlr. 

Berlln ıa•etelert M. Bru. 
nfna ile M. Fon Kurttuı'un 
İngiliz baıvekillne misafir 
olacaklarım ve Londrada 
bulundukları sırada lngJ!iz 
meslektaılarile Avrupa nın 
umumi vaziyeti, iktisadi 
buhran ve ~Avrupa birliği 
mese!eleri eibi günün en 
mühim meseleleri arasına 
geçen hususatı birlikte tet· 
kik edeceklerini beyan et· 
mektedirler. 

Fiorida vapuru felaketi 
Malaıa, 6 (A.A.) - Ffo. 

rida fellkett eınaıında kay·J 
boldukları •aanedflen f ki 
muhacJr bulunmuıtur. Bun· 
lar IFior;danın Malaıaya 
muYasalatı eınasından karaya 
çıkmıı ve heyecanda bitkin 
bir halde bulunduklarından 
dolayı rıhtımda uykuya 
dalmıı olduklarını beyan 
etmiılerdir •. 

Delhi · Simla hattında 
bir tren yoldan çıkh 

tevkif !ederek bunlardan bi· 
rini öldürdüklerini, bir diğe· 
rini yaraladıklarını Ye hun· 
ların üstlerinde ve yanlarında 
bulunan eıyayı alıp kaçtık· 
farını yazmaktadır. 

atı da bitmek üzeredJr. 
Mektep 16 dershaneli ola· 
cakiır. 

fspanya'da 

Fransa Reisicümhuru· 
nun seyyahati 

Stmla, 6 (A.A) - Bir 
takım meçhul 9fhaı Delhl 
ekıpre .. D.I Lalr1 yakınında 
:roldan çakarm11lardır. Bu tren 
btrkaç stn aonra hokamet er

Bir tren kazası 
Hueıca, 6 (A.A.) - Sa

ragoz ve Madritten gelen 
Floransa , 6 ( A.A. ) - 70 timendlfer amelesi Galan, 

Montignoso yakininde Tu· Gracia, Hermandez mezar· 
rino ekspresi , içinde beş larına çiçek komuşlardır. 
genç bulunan bir otomobile M. Titulesco Pariste 
çarpmııtır · Gençlerin hepsf Paris, 6 ( A. A. ) - M. 
ölmü ştür • Titulesco Parlse gelmtıtfr. 

1 1 
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Pariı7(A.A)-Franaa Re· 
isfcümhuru M. Dumerıue, 
yarın Nice ve MonacJ tarJ· 
kile Tunuı'a ıidecektir. M. 
Domerıue, Monaco' dan gec· 
tiğf sırada pren•f ziyaret 
edecektir. M. Doumergue, 
Vintimille'de Kolbert gemi· 
sine binecektir. 

klnını Sim la ' dakl lkametglh· 
Janna götiirecek ldL Raylardan 
bir çofu yerinden çıkarılmıı 
bulunuyordu • Maktnfıt bu
nuıı farkına vararak hemen 
fren Yapınııtır. Buna rafmen 
lokomotifle 6 vagon yoldan 
çıkarak devrilmiıtir. Bir kaç 
yolcu hafifçe yaralaamııtır • 

d~~ daima uzaklaşmak iste· 
'ttı~· cihetle vampiyonun yev· 
.. 
1
1 

tnuvnsaleti alakadarlarca 
~ ı:l. 1 tutulmuıtur. 

Ceuı Tüney Haydarpa~a 
htırı 

www z ,.._sa: - sa es :::z:sm• 
mizde üç gün kadar kala

caktır. 
Ceui Tüney Dünya ıam· 

,.~Taşra Gazete Bayilerine """ 
Leviski takımı per

fembeye geliyor 
Sofya, 7 (A.A.) - Le· 

viski takıını perıembe günü 
lstanbula muvasalat edecek 

Muğlada kışlık z~riyat 
Mugla, 7 (A.A.)-Bu ıe· 

ne Vilayet dabiJinde kıılık 
zeriyat olarak 180 bJn dö
nüm bufday. 125 bin danam 
At pa, 27 bfn d6a Gm Çavdar 
18 bin dinim :rullf, 1800 
dclalm bald a elrllmltUr. 

tik a ınuvasalt-tinde Ame· 
L an ıefarethan si erkanı 
'&taf d k ttı an hususi surette 
•e~l~anı:nı1 ve beraberce 
"ef' at etmekte olduau 
S ;kaıııe birlikte Amerika 
t e atetin· ~ k'b •ta b ın muıuna ra ı t>n 
~ ula. geçmiıtir, 

~~l llıerikalı Şampiyon Bey· 
•afıllnda. İstanbul Palasa mi· 

r olın 
cl~rtt Ufbu. Dün saat on· 
bı ı· en ıonra rafikuile 

.. •kt ı 
~l!l. e ıtan hulun ıayanı 
t·t. ~a ~ahalledni gezmit· 

cı. ur bok!ör, ~ehrf· 

. 'ug"'unu malum olduğu 
pıyon 

" Dempsey ile iki defa uzere, k' 
yaktığı maçta müthit ra ı· 
bini mağlup etmek sureti!e 
kazanmııtı. 

Hatta son Tüney· Deusey 
müsabakası spor tarihinde 
bir Rekor teıkll edecek ka· 
dar kalabalık bir ıeyfrci küt· 
lesini toplamııtı. Miktarı 155 
bin kiıiye varan temaıakar 
ile bu milıabaka dünya spor 
tarihinde kırılmıyacakr bir 
Rekor teıfı etmfttir. Bu yüz· 
den Tü.ıey de milyonlar ka· 
zanmıı huhmmaktadır • 

1 İstanbulda ~!!~~~mum yevmi 
Gazete ve Mecmuaların 

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

kabul eder. 

Umum Gazeteler 
Müteah,hitliği 1 istanbu]: Ankara caddesi Ordan B. Han clairei mabsuaa 

4 ' 1 r ; \. - ~ • - • , #"' J.. 
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ve cuma günü ilk müaaba· 
kasını F enerba hçe takımı 
ile yapacaktır 

Muğlada intihabat 
Mufla, 7 (A. A.) - MOf 

la merkez kaza k&ylerlnde 

yapılan mQntehibf sanJ in• 
tibabatmda kclylOlerln yQz. 
de 90 • 1 reylerini fıtlmal 
etmiılerdir, Reyler kimilen 
Cümhuriyet Halk i Fırkaıı 
namz~tlerine v'" rilmi~Ur. 

Bodru~da çekirge 
mucadelesi 

Mufla, 7(A.A.)- Bodru· 
mun lılimhanelerf köyü ile 
Karaova nahiyesinde ıOrül-
memit 400 dönGmllk bir 
arazide ıörillen yeıll çekir
ge ile ınücadeleye batl•n· 
mııtır. 
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(Birinci sayfadan devam) 

Etem bey Tüccar, 10 Ye.&in 
bey Tüccar, 11 Ali.ettin bey 
Maliye tetkik memur) arın den 
12 Kamil bey Po ta ve Tel· 
araf memurluAundan müte· 
kail, 13 Rifat bey İEtanbul 
müftülüğü muhnl!ibf, 14 Ce· 
!al bey Fatih nikah memuru 
15 Halit bey İstanbul Hman 
oirketi memurlarından, 16 
lbrahim bey Bakkal, 17 Ka· 
mii bey MaHye muamele 
memuru, 18 Refik bey Posta 
telgraf m muru, 19 Hamdi 
bey Yüzbnıılıktan mütekait 
20 İımall Hakkı bey Akseki 
muhtarı, _2) Ihsan bey fere 

memuru. 
22 Selih~ttin,bey ~uha· 

Eebei hususiye memurların· 

dan, 23 Mustafa bey. Maliye 
icra memurlarından, 24 Mer
sin bey. Sebze taciri, 25 Zih· 
r:i ucy. Döıeme tüccarı, 26 
Hamdi bey. Müftülük me· 
murlarından 27 Tevfik bey. 
Gümrük memurlarından, 28 
Sadettin bey. Mimarsinan 
ikinci muhtarı, 29 Mustafc 
Necati hey, M(marsinan bi· 
rinci. muhtj rı 30 Kamil bey. 
Tü ün ·n\ıisarı muhasjple· 
rindr n 31 Nedp hey. Ma te· 
pe 

0 

lisesı müdür muavinle· 
rirden 32 Ahır.et bey. Keıes 
te tüccarı 33 Cemal Ziyr. 
bey. Doktor, 34 Ali ismai 
bey. Doktor, 35 AH Mustafr 
bey 36 Ha an hey, Mühendir 
37 Ulvi bey, Vilayet evrak 
müdürü sabıkı 38 Saim be) 
Mütekait 39 Mustafa bey, 
Mimarsinanda l ahve salıib 
40 Nefet bey, Tiitnn inhisarı 
memurlarından 41 Süley· 
man bey, Galatasaray lhıeeı 
dahiliye ı;nüdürü. 

1 Dr. ıl-llkmet bey. lstan· 
hul umum meclisi azasından. 
2' Asım bey Müskirat inhi-
arı umum müdürü , 2 Ce· 

malettin Fazıl bey Avu>fat, 
4 Feridun bey Manyasi za· 
d , 5 Halil Hilmi bey v,·u· 
kat Baro. reisi, 6 Necati bey 
Avukat, '7 Murat bey Asker 
mütekaidi, 8 Dr. Rüttü bey 
Cerrahpava hutanesl ha 
hekimi, 9 Malik bey Derül· 
fünun müderrislerinden, 10 
Ali Kamil bey Darüu.ıfaka 
müdürü , 11 Celal Fey~ az 
bey Avuka , J.2 Esa t bey 
Din müesseseler: ~üdiirü, 
13 Dr. Şukrü. Hazım bey 
Cerra hpa§a hadanesi etıb
basın dan, 14 Memduh bty 
Sabık Fatih beled ye ımfü 
..:ürü , 15 Halil bey Fat h 

uh"'sebccist: 16 Nafiz bey 
Hukuk nıezun~ muallim , 
17 Rıza bey Kütahya meb' 
usu , 18 Ata bey Şehzade 
maliye şı•beııi tahsiJ memu· 
ru, 19 Sait bey Kütüphan10 
memuru, 20 Hakkı beySuitan 
Ahmet sulh b~~katibi , 21 
Hacı Cenf bey Belediye 
miifetttl lillinden mütekait, 
22 Sül yman Nıımi bey Di· 
n'i müessese1er mürakiple· 
rlnden , 2a Ha}<lar Niyazi 
bey Lue '·muırllimlerind n, 
23 c~me'lr.,.~cy •Defterdar· 

l~ ar~~t plijmcyyizi, 25 
TaFat bey Zahire borsası 
memurlarmdan , ~~6 Nurl 
Siileyman bey Doktor 

27 Bekir Vefa bey, Pos• 
!a müfetti~lerlnden 28 Mtts· 
tafa Nail bey, Düyunu Umu
miye hukuk mü~avfri ~abık 

29 Enim bey Rümrnat mu· 

\ 

• 

-
hazır andı 
ha ebP. müdüriyeti muhasibi 
30 Salım Ahmd bey, Dok· 
tor 31 Eset Şerafettin bey 
Dr, Da.rülfurıun müderrisi 
32 S··rı Enver bey, Eczacı 
33 Osman Ferit bey, istiklal 
Lısesi müdür muavini 34 Sa· 
det bey, lıtern kablo ıtrke
tinde 35 Hüsnü bey, Beledi· 
ye harita ıube11J katibi 36 
Mahir bey, Jolis müdüriyeti 
dafre müdürü 37 Ali bey 
EshBbı emlakten 38 Emin 
bey, İçki İnhisarından ambar 
memnru 39 Reıat bey Kim· 
yager 40 Hasan Hulkı bey 
Bakriyeden mütel:ait tica
retle meıgul 43 Ziya Nuri 
bey Eczacı 42 Basri bey, Diı 
Doktoru 43 Nurettin bey, 
Gümrük memurlarından 44 
Yahya Edip hey Muhasebei 
hususiye ınüfettifl 47 Ahmet 
Salt bey, Sulh ceza hakimi 
67 bey, Darülfunun nebatat 
asiatrm 48 Nuzaffar bey, E-
czacı Ticaret meklebi asista
nı 49 Hasan had; bey Ta· 
pu memurlarından 

1 Mehmet bey fsıanbul 
Umurat Meclis azasından, 

2 Galip Hakkı bey Doktor, 
3 Bican bey lstanbul Umu· 
mi Meclis nzasındaıı, 4 Sadi 
bey lstanbul Umumi Meclisi 
azasından, 5 Yusuf bey Bah
çevanlar Cemiyeti Reis, 6 
Mahmut bey Belediye Leva· 
zım Müdürü, 7 Hasan bey, 
Belediye Levazım Memuru, 
8 İsmail Hakkı bey Müddei· 
umumi muavinlerinden, 9 
Ahmet Ziya bey Bakkallar 
Cemiyeti Reisi, 10 Ahmet 
Riza bey Fırıncı, 11 Mem· 
duh bey İstanbul Gümrük 
ı~ üdürü, 12 Süreyya bey 
Zahire b:>rsasmda mürakıp, 
13 İhsan bey Adliyede ka· 
tip, 14 Nehri bey Sabık 
gümrük müdürü, 15 Abdül
baki bey Darülfünun Mual· 
limlerinden 16 Abidin bey 
Mektep müdürü, 17 Sa ıh 
bey Elektrik Şirketi memuru, 
18 Kemal bey Mütekaidinl 
askeriyeden, 19 Hamit bey 
Snt müstahsili, 20 Mahmut 
bey Rüsumat katibi, 22 Mu· 
hittJn beykElektrik Şirketi 

memurlarından, 23 Ragıp 

bey Hava gazı sirketa me· 

murlarından, 24 1smail Hak· 
kı bey Arpa Eeminl mahal· 
lesi muhtarı, 25 Hüseyin 
Daim bey Mezbaha memur· 
larından. 

26 Eyilp bey Arabacılar 
cemiyeti azası, 27 Hü eyin 
bey Çar~ı c .. nafından, 28 
Pehlivan Muetnfa Ef. Knh· 

veci, 30 Ali bey Kömür ta· 
ciri, 30 Necmi bey Ticaret 

odasında raportör,31 Afıf bey 
Eczacı, 32 Ahmet Enveri 
bey Hnse!d hastanesi eczacı 
baıı, 33 Saiahettin bey 

Katip, 34 Kanri bey 
Süt müstnhsili, 35 Muhar· 
r •m bey Mütekaidindena 
Adil bcyEczaci , 37 Mustata 

bey Koruk Mahmut mchal
le&i muhtarı, 38 Ali bey u. 
zun yusuf mahalli muhtarı, 

39 Mehmet Hulusi bey Ma
liye memru, 40 Ltıtfi bey 
Polis komillerf, 41 Sad: bey 
Mollaşcref mahallesi muh· 
torı, 42 Mehmet Emi bey 
Polis müeürü Bafmemuru, 
43 Sait bey Polis lnımı si· 
yası mcmurlal-ındrm, 44 Ga
lip bey Mütekaidinden, 45Et-

YARIN 

NaşideH.Dü Geldi 1 

Kraliçemiz, kendisile görüşen 
muharririmize seyahat ihtisa-

satını anlattı 
1931 senesi Türkiye gü

zellik kraliçesi Naıtde Saf
fet H. dün sabah saat yedidt:: 
Letüs vapurile ıehrimize 

gelmittir. Vaktin erken ol· 
masına rağmen birçok halk 

vapurda ve Rıhtımda kraliçeyi 
büyQk tezahüratla karııla· 
mıf!nrdır. 

Na§ide Saffet H. gelen 
halkı sevimli çehreslle gü· 
lerek selamlamı~tır . Bazı 
tanıdıkları tarafından ken· 
dlsfne müteaddit buketler 
hediye edilmiştir . Kıraliçe 

gayet ıade gfylnmfıti . Ar· 
kasında beyaz bir manto 
ve ayni kuınaıtan bir fapka 
vardı . Naılde hanımın si· 
ması biraz yorgun gözükü
yordu • 

istikbale aiden muharrl· 
rlmize demittirki: " Sekiz 
günden beri devam eden 
yolculuktan dolayı yorgunum. 
Yalnız f unu ıöyliyeyim ki 
Avrupaya yaptı~ım seyya· 
hattan ve memleketimizi bu 
suretle temsil < ttiiimden 
çok meı'udum. 

rem bey ETluıf memurların· 
dan, 46 Avni bey Defterdar· 
lıl avukatlnrından. 

1 Yahya Galip bey. Kır· 
ıehir meb'uııu 2 Hulftsi Er
tuğrul bey Doktor 3 Avni 
bey avukat lstanbul umum 

meclisi aznsı:ıdan 4 Tevfik 
bey munHim 5 Nuıi Ley Ta· 
!ebe Yurdu müdüril. 6 Me· 
sut bey Ayvanıarny değir

men: müdürü 7 Ethem bey 
Tüccar 8 Hilmi bey Doktor 
9 Ömer bey Kasaplar cemi· 
yeti umumi katibi 10 Fikri 
bey Tütün inhisarında depo 
müdürü 11 Agah bey Tütün 
inhisarında mu;akıp 12 Ce· 
mal bey Din müesseseleri 
murakıplarından 13 Alt be-y 
Tüccar 14 Sadettin bey Tü· 
tün inhigarı memurlarından 
15 Tevfik Pa. Mirliva müta· 
kaidi 16 Fazıl bey Dlıçi 17 
Arif bey eczacı 18 Hulld bey 
Avukat 19 Kaıif bey Knmus· 
yoncu 20 Şükrn bey Bakkal 
21 Hasan bey Ot tüccarı 22 
Mahmut bey Zilrradan 23 
Necati bey Kumuayoncu 24 
N url bey Hilaliahmer Bey
oğlu veznedarı 25 Nasuhi 

bey Rüsumat memurlarından-
26 Hafız kemal bey Doktor 
27 Hurrem bey Kaptan~ 

28 Feyzullah bey 36ıncı 
ilk mektep müdürü 29 Ali 
bey Kumusyoncu 30 Bekir 
bey Doktor 31 Saim bey 
Seyrisef ain levazım müdilr 

muavini 32 Refik bey Ar 
matör 33 Salim bey Zürra· 
dan 34 Abdülkadirbey Mek· 
tep müdürü 35 Halit bey 
Adliye icra veznedarı36Tııh· 
sin bey KumusyoncuJar bir· 
ilk reisi 37 Ahmet Hamdi 

bey Pui müdirlyeU memur· 

larından 38 Aliiettfn bey 
Ziraat mühendisi 39 Ali 
bey Müessesatı diniye e:v
rak müdürü 40 Hüseyin 
bey Zürradan 41 Avni bey 
İstanbul Belediyesi evrak 
müdüril 42 Hüınmettln bey 
Muhtar 43 Mehmet bey 
Barut inhisarında memur 
44 Ahmet hamdi bey Muh· 
tar 45 Namzi hey Rüsumat 
memuru 46 Rahmi bey Ma-

lstanbuldan ayrıldığım 
gündenberf dolavtıA"ım bütün 
memlektlerde hem yerli halk 

1 
tarafından hem de oralarda 

bulunan Türkler tarafından 
büyük bir alaka ile karşılan· 
dım. Avrupa matbuatı hak· 

kında pek taltlfkar neıri· 
yatta bulundular. Onun için 
hepsine karıı çok müte§ek · 
kirim. 

Ecnebi memleketlerde 

Türk kadınının güzelliği el· 
rafında büyük bir merak 
vardır. 

Bütün dolaşh~ımız mem· 

leketlerde herkes beni me· 
rakla karııhyor ve Tiirkiye· 

dekf kadınlık hayatı hak· 
kında bir sürü ıualler kar· 
ıısında knhyordum. 

Bilahare Naşide Saffet 

H. ve ailesi bir otomobile 
bindi. 

Otomobil halltın alkışla· 
rı arasında uzakln.~ırken o, 
beyaz tuvalelile bir bahar 
çiçe~inf andırıyordu. 

arif memuru 47 Aptullah 
bey Sabık rusuma.t memu· 
ru 48 T hstn bey Mektep 
müdürü 49 Mehmet bey 
Muallim 50 Avni bey Rü· 
sumat memurlarından. 
1 izzet bey Ak Uımanzade 
Afyon meb'uıu, 2 llhami 
bey Mezbaha müfettisi, 3 
Nail bey lstanbul belediyesi 
varidat mildürQ, 4 Orhan 
bey latanbuLbeJedlyeıi mas· 
raf müdürü, 5 lsmail beye 
Devlet demiryolları müba· 
yaa komisyonu azası, 6 Ya. 
kup Sabri bey Rüsumat mu· 
a} ene memurlarından, 7 Ô· 
mcr Lütfü bey, Gureba har 
tanesi bat hekimi, 8 Ahmet 
Hamdi bey Eczacı, 9 Nafiz 
bey Evkaf serveznedarı, 10 
Necmettin bey, mütekatdini 
askeriyeden, 11 Fazıl bey 
Zahire borsası baııkatibi, 12 
Naci bey HfluHahmer vezne· 
darı, 13 Nuri bey Terziler 
cemiyeti umumi katibi, 14 
Hafız Kemal bey, Rober ko· 
lej mektebi muallimlerin· 
den, 15 Haydar bey içki 
inhisnrı muhe.ıebecisi, 16 
Mehmet Rüıtü bey, C. H. 
F. Vilayet merkezi idare 
müdürü, 17 Efhem bey dok
tor, 18 lbrahim Ziya fabrJ· 
katör, 19 Ferhat bey bele· 
diye kantar merkez memur· 
larmdan, 20 Hacı Hakkı 
bey Evkaf bankası müdü· 
rü, 21 Ali Rıza bey Bahçı· 
Vanlar cemiyeti azasından, 
22 Süleyman bey eshalı em· 
lakten, 23 lbrahim Fahret
tin bey ilk mektep müdürü, 
24 Vahyi Ef. sabık Cemi· 
yeti belediye aznsındıın. 

25 Rasim bey Fabrika· 
tör, 26 Nuri bey Emniyet 
&andığı veznedarı, 27 Ali 
bey Adliye icra memurla· 
rından, 28 Refik bty Adli· 
ye emanet memm larındaıı 
29 Rec~p bey Dokunıa Tüc
carı, 30 Asım bey Adliye· 
de mutemet, 31 Tahsin bey 
Tapuda mühendis, 32 Ce· 
mil bey Kürkçübaıı muhtarı, 
33 Hulusi bey Müteahhit, 
34 Remzi bey rouh· 
tarı, 35 Rahim bey Tüccar· 
dan, 36 ishak bey Dtı Dok· 
turu, 37 Recep bey Posta 
ve telgraf memurlarından, 
38 Mehmet İhsan bey Bak· 
kal, 39 HuJüsi bey Telgraf 
baımüdüriyetl mes'ul mu
hasibi, 40 lsmall Hakkı bey 

Filistinde 
Bir~ aç Yahudi 

öldürüldü 
Kudüs, 7 (A.A.) - Hay· 

fa'da yerleımck maksadile 
gelen Yahudi muhacirlerden 
bir kaç kitinin dün bazı 

t •cavüzlere maruz kalaıak 
öldürülmeleri i.ıztrine mem· 
leketin her tarafında gayet 
büyük bir heyecan hüküm 
sürmektedir. Yahudi muha· 
c:rler, telaı ve ltorku içinde 
kalmıılardır. Ölenlerin ce
nazesinde on bin kiti hazır 
bulunmuıtur. 

Hayf adaki Yahudi mec
li•I, gayet oiddetli tedbirler 
alınmasını t vsf ye etmekte
dir. Hu meclis azası diyorlar 
ki katilleri §iddetle takip 
etmeliyiz . Böyie yapılmadı· 
ğı takdirde taarruzlar teker· 
rür edecektir . 

Y edtkule istasyon müdürü, 
41 Şevket bey muaJJfm, 4Z 
Hilmi bey Askeri ltse;inde 
mualHm, 43 5.olmi bey Avu· 
kat, 44 Hasan eczacı kim
yager, 45 Bürhanettin bey 
içki inhlsa rı memurlarından. 

46 Nuri bey Köııcle ve 
deri tüccarı, 47 Mehmet Nu
ri bey Koyun tüccarı, 48 
Meh:net Sırrı bey Sigortacı, 
49 Cemal bey Otelciler cemi· 
yeti katibi umumisi, 50 Zihni 
bey Muhasfı 'tı zatiye me· 
murlnrından , 51 Mustafa 
Hami b, y Rüsumat muayene 
memurlarından, 52 Sabri bey 
VfJayet tetkik memurluğun· 
dan mütekait, 53 Hamdi 
Emin bey Devlet matba=lsı 
müdürü, 54 Hakkı bey Bah-
riyeden mütekait, 55 Hasan 
Faik bey D . Demir yollar 
hey'eU teftigiyeıinden , 56 
Riza bey Sirkecide bahçeli 
lokanta sahibi, 57 Salih bey 
Yedikulc maliye ıubesi me· 
murlarından, 58 Ihsan bey 
Avukat, 59 Mehmet AU bey 
Tütlin inhisar muhaıiplerin· 
derı, 60 Şt:vket bey Hattat, 
61 Ahmet Hikmet bey Şi· 
mendifer fabrikasında , 62 
Ahmet Ley Demirci, 63 Muı· 
ta fa ef. Koce.mustaf apacada 
kahTeci, 64 Tevfik bey Mu
allim, 65 Emin Ali bey latan· 
bul umumi meclis azasından, 
66 Ferit bey Emniyet sandı· 
iı tahmin ıefl, 67 Saffet bey 
Fatih Belediyesi bat mühen· 
disi 

1 Refik Ahmet bey, İı· 
tanbul umumi meclisi nza· 
11ndnn 2 Emin bey, Haliç 
şirketi müdürü 3 Süleyman 
Şevket bey, Muallim 4 Celal 
bey, Haliç ıirketi itletme 
müdürü 5 lhaan Arif bey 
Doktor6 İsmailbey Dokuma 
tüccarı 7 Ahmet Behçet bey, 
Tiıccar 8Nafizb. Tütün inhi-

sarı 9 Abdul.ah hulusib. Fab· 
rikatör 10 Yunus bey, CibaTf 
tütün fabrikasında 11 KaSJm 
hey, Fruncu 12 Muharrem 
bey, Maliye tetkik memuru 
13 Mehmet Emin bey Tüccar 
14 Hasan lhcnn bey, Damga 
muhasebe katibi 15 Hacı 
Tevfik bey Mektupçuiutan 
mütekait 16 Sami b. Tüccar 
17 Halitb. Bahriye mümeyyiz· 
liğinden mütekaıt 18 Hüseyin 
bey, Rüsumat mubayaa me· 
muru 19 Ahmet bey Matbaacı 
20 Sabri bey, Tüccar odasi 
kiUbi21 Kemal bey Doktor22 
Y akup Seyfi bey Bakka.l 23 
Tahsin bey Vilayet ziraat 
miidürü 24 Muatafa Nuri bey 
Maklnlıt 

25 Haıim bey Posta me
mürlarından 26 Kadri bey 
Posta memuru 27 H imi bey 
Posta memuru 28 Hikmet 
bey Mall\l mütekaidi 29 

8 Ntıaii 

Nevyorkta 
Yeni bir şekavet 

Nevyork 6 ( A.A) - Bir 
bakkal dükkanına §erirler 
tarafından vuku bulan teca· 
vüzde 2 kız çocuğu ezilmif 
ve 6 kadar şahıs ta yara· 
lanmıttır. Dükknnm sahibi 
olan İtalyan bir kaç zaman· 
danberi ıerirler ta:-afından 
istenilen parayı vermemit 
olduğundan dolayı tehdit 
edilmekte bulundu~unu söy· 
lemiıtir. 

Tayyare yangınlarına 
karşı 

Roma, 6 (A.A.)- Sivil 
tayyarecilcrdeıı 2 teknis-
yen, tayyare mötörlcrinde 
vukua gelecek yangınlara 
kartı lıtzı..Uhi müteharrik 
bir itfa aletinin muvafa· 
kıy~tle tecrQbelerini yap
mışlardır. 

_!!;!!!!!!' 

1 
Ata bey Polis ikinci ıube 

! müdürü 30 Bahri Prukar 
31Rıza b. lslcan memur!ann· 

dan 32 GaHp Tütün inhisar 
memurlarından 33 HasaP 
Fehmi bey lstanbul lisesi 
muallin lerlnden 34 Hüseyin 
Avni bey Saraç esnafındal' 
35 Afi Rifat bey Maliye tel" 
kik memurlarından 36 Arif 
bey Sabık evkaf ketebesin• 
den 37 Mustafa bey Bakkal 
38 Mehmet Cemil bey Keh· 
libarcı 39 Ali bey Darülfil• 
nun memurlarından 40 h" 
mail Hakkı bey Rüıumal 

memurlarmdan 41 Vasfi be1 
Tüccar 42 Nimet bey Şap' 

kacı 43 Hüseyin bey yeınU 
tüccarı 

44 Cemal bey Yerli M 
lnr Panayırı k11mı ıeflerind 
45 Yakup Sabri bey Sar• 
46 Fethi bey Ynğ tüccaff 
47 Ômer Vehbi bey, H•' 
müsteciri 48 Süleyman ~.,~ 
Zahire tüccarı 49 Saffet JUF 
bey, Dıı doktoru 50 Fe~ 
bey it Bankası Hukuk 11JI 
ıııviri 51 Osman Ef, Ta 
Ulccan 52 Osman bey Şelı 
el 53 Hüsnü bey, Evkaf~ 
nedarı 54 Ethem bey, ~ 
nıisyoncu 55 Halit bey, 
tanbul Belediye Evrakı rıJ 
diye Memuru 56 Haltt Rrl 
zi bev Bahriye yüzbaıılı 
dan mütekait 57 Hasan 
mi bey avukat 59 İ• 
Halit bey Eczacı 50 Ah 
Cemil bey, Bahriye yüzb' 
hğındun mütekait 60 
bey, SeyrJsefatn vezned 
61 Hüseyin bey Evkaf 
ebesinden 62 Osman 
elektirikçi. 

' 63 Ahmet bey İrat~ 
bibi 64 Fuat bey Do ; 
65 Necati bey MuallirO /. 
Tevfik bey Maliye medl p 
67 Sadlk bey KaptaO I 
Y akup bey Hacı JU•'~ 
damadı 69 Hüsamettitı ~ 
Eczncı 70 Faik bey J:JI~ 
tıhktan mü!ekalt 71 ıt,l 
bey ilk mektep mur.ll1 ~ 
rinden 72 Hulusi bc1 ~ 
mektep ınualllmlerlnde!' J 
Hayri bey Kundura dl 11' 
zası sahibi 74 Tahıffl ~ 
Makine ve elektirlk -;,~r 
bt müdürü 75 lsnıad ~' 
bey Bakkal 76 Ha1d•' '' 
Defterdarlık memurl"''" 
77 Avni bey Muallf"'"" 
Hüseyin Hüsnü beY ıı; /. 
tep muallimlerinde 1 ili~ 
bey ilk mektep oıu• ,.., 
rlnden 80 Cemal bef I 
ıumat memurlarıııdıt:iİ. 
Mehmet bey SaııaYi ~ 
katibi 82 Ulvi beY ct' ,.. 
memurlarından 83 S-1'd ~ 
Haliç tirketi muhs~•f'.1 
murlarından 84 kteP_, 
Şevket bey ilk ıne 
allimlerlndeo. 



YARIN 

H bratmı yazan: Naci /SMAIL 
a • • 

fıkın Şia ahuntlarına iman etmedığı ve 
lranın gizli tasavouf teşkilatından 
birisine tabi oldup anlaşılıyordu 

-44-

İatanbul muhteliti geliyor 

İzmirde iki Galibiyet Kazanan 
sporcularımız bu sabah geliyorlar 

• 
Benderbuşir hanının sarayı 

tık. Doktor da vazifesini bi· 
.Aıık Rıza ı i u· 

ıııı dii, ld mühleteıt ır.eyhlıar, •eyisıap. I tirmıf, ı• m 1 • 
11 ôrnrü gilzeıte dernlyabl deryap: 1 - Olan oldu, dedi. Ya• 
11

;• ki cihan ru blharabı dant rın büyük bir cenaze ala· 
11 n tebf ruz çiinar baf harap ' · M li 

.. . i yını seyrederıinız • ec ı, 
Ônıründen kalan bir ık dajılmıı, biz de yalnız kal· 

IGn)(lk zamanı ıif ıarap k 
1 mııtı · Çotrek geçir. Bu hayatı, 
dflr:lcat et, ki bir daha bula· 
"'•zıın, bilinin ki cihanın 
'1ctbeu harap olmaktır, sen 
de e.kıbet cihan gibi gece 
1611düz meıtii harap ol.,, 

Kıt' asını okurken, Hay· 
)•ının insaniyete kartı bir 
kt11 bt!slediğinl anlamııtım. 
Bu bir facia idi. Fakat, bu 
Lan köıeainln de biitiln bir 
bayat ifade etmediğini dü" 
IGnGyordum. Belki, daha 
ttlksek meclisler de baıka 
leıtrler altında kalabilirdim. 

Şu pejmürde Atıkların 
kıyafetlerinden ziyade ruh· 
larını öfrenmt·k iıtiyorum. 

Sakjı keıtiler, ıöze baı· 
l•dılar. Mabahaae, Hayyama 
daır idi. Atık Rıza diyor• 
dı ki: 

- lran Atakları, Hay
)'amı bilmezler. Biz, lnatUz· 
ler, Alman ve Afrlkalılari 

.. 
Sabah olmuştu. Kamber, 

telif içinde odaya ıeldi : 
- Haberiniz var mı? di· 

yordu. Fareler tauna ufra· 
mıı, yüzlerceı;i ölü bir 
halde taılıklara ıerilmff. Bu 
da nedir, bilmıyorum. Biz de 
bilmiyorduk. Yalınız , hana 
ıitmek için hazırlanmak 
icap ettfiini hatırlatarak 
savdık. 

Doktor, k&hkahadan ba· 

yılıyordu : 
Hanın her tarafına 

Mous Oil flit sıktım, diyordu. 
Kaliforniya tarJa farelerini 
temizlediğim ıibi bu hanın 
da yerli silkki.nma ::on dersi 
verdim. Ne kadar zamandır, 
böyle bir tecrilbe ıahaıı 
arıyordum, bilseniz J 

[ Deoamı oar ] 

Şikagoda 

lzmir muhtelitf ile temsili 1 
mahiyette iki müsabaka 
vapmak iizere İzmir e ıiden ı 
İstanbul takımı diln Ankara 
vapurile lzmirden hareket 
etmiıtir • Sporcularımız bu 
sabah saat on buçukta Gala· 
ta rıhtımına muvasalat ede· 
cekler ve sporcularla alaka· · 
darlar tarafından hararetle 
istikbal edileceklerdir . 

İzmirden gelen gazete· 
ler, muhtelitler muaabaka· 
ıının tafsilaile doludur. 

Gerek Cuma ve gerek 
Pazar günleri yapılan m a ç· 
ların esas tafsilatını ka~ ile· 
rlmize bildirmit olduğumuz 
cihetle bunları tekrardan 
ictinap ediyoruz. Ancak 
muhtelitimizin lzmi rde bı
raktığı tesirata i ·aret eden 
bir kıs•m İzmir nef· 
riyatından bahsetmek her 
halde fnidelldir. 

İzmir gazeteleri, muhle· 
lit takımımızın forvert hat· 
tından çok sltayiıle bahset 
mektedirler. Bilhassa sol ve 
ıağ açıklar vasıtasile inkişaf 
eden İstanbul hücumlarının 
ahenktarlığı kaydedilmekte· 
dir. Buna mukabıl İstanbul 

intihap ar çaldığımız için öiren· 
dik. Fakat, Hanlar meclis
lerinde, Mollalar ıeyranla· 
tında Hayyandan okuyanlar Yollarda Eşekli, Katırlı, Cambaz 
"•rdır. 

Bu malGmatfuraıluk, iıı· Kumpanyası Dolaştınyorlar 
~ııı kulliı delik in•nlardan Ştkaao, 7 (A.A.) - Şl- mek: mak•cltle-talulmıı ufak 
ldufunu :,asterlyordu. Fa- kaıo belediye reiıllflnl elde ve sOslO ıipClrse ıeklınde 
•t bu maldmat nerenin etmek lçfn •Bts Bfll,, (Bi· rozetler oldufu halde ıeh· 
'aahıullydi? Çıraklıktan mı yGk wllliam) lakablle maıuf ri.ı baılıca sokaklarında 
'lrenmifti, bir medresenin ve cümhuriyetçiler fırkaıına dolaımaktadırlar. Bunlar aJ· 
ltlınızınden miydi? Bir fikir mensup timdlki reis M. T- Tica, •Reyinizl bana ve-
~tbı olmak için bu eıaıları homtaon ile Demokratlardan rfrseni• biltOn Belediye 
"' 6irenmek istiyordum. M. Cermak araıında bat- idarealni Polak yani Lehlf'ler 

- Aıık, ne Mollanın, ne byan mOcadele bugiln re- ile dolduracağım,. ibareli 
't Ah d k yazıh levhalar taıımakta· 
k_ ~ ondun kilrıüsilnde ye- vler yertldlli sıra a en yil • 
, J 1 ı dırlar. Bu suretle Şikaao'da 

llaez. Biz, namdar &pkla· sek bir hadde vaıı o mut- bulunmakta olan birçok Leh 
"- ç6ınezllk ede ede bu ıır- tur. E1&ıen intihap mücade-"- muhacirlerinin reylerini elde 
' erdık, pirin iznini aldık. leıi pek heyecanlı bir edeceklerini Gmlt etmekte-

'1 kolay t•J delil! ıurette geçmiıtir • dirler. lntıbabm nettceıl hak· 
t MGbahaıeyi dini mueikl İki namzet, Şikaıo'da ki kında tutulan bahislerin 
~•lına getirdim. Şia mulla· bir milyon miintehibin rey· ekserisi Cermak lehinde gö· 
tının ne fikirde olduklarını lerinl kendilerine celbetmek rünmektedir. Tompıon, bu 

'otduın. için habr ve hayaltlen ıe· propaganda faaliyetlerine 
1 '- b ı l"' ıta " Bana muzaharet ~östere· ıı.. "'11• u ıözlerden can an· rebilecek her tiir u vaı • • 

~ı t T d Th cek olanların hepıi miiki· 
1 ı: lar"' bat vuruıuılar ır. o .• 

.. b fatlandınlacakbr. Va dile 
d -1Cuıun ıesine kartı kim mpson, idaresi altında 1 u· mukabele etmektedir.,. 
~ 11"•bllır? Hazreti Süleyman lunan bir eıek ' katır ve • k 
~11•rla 16zleımtyor mıydı ?. t deveden milrekkep bir can· iki ÇOCU 
""treu Davut, dallarda . baz kumpanyasını propa· Bir hafta toprak al-

ltı ı6ylemiyor mıydı ? ganda vaııtaıı olarak kul· bnda kaldı 
il. 4tıkın Şia teıirl baricin· (anmaktadır. Nevyork, 7 (A. 'A.) -
6 kaldajı anlaıılıyordu • Ba hayvanlar ıntilıaba Nikaragua milli k6ngresi bir 
..:~ ı .. , lranda da bir takımı ait aflıler taıımakta olduk· içtima yapmıı ve Jdanapa 
~ tasavvuf tarikleri ola· )an halde sokaklarda dolaı· ,ehrini yeniden imar Te f b· 
~.a~· Fakat, bunları ıoracak tırılmaktadır. ya imkin ve ihtimallerini 
\L '-'r ileri gidemezdim • Ne Hiik\kmet memurları bu· tetkik.etmiıttr. 
"1t li k ••lık Timeı muhabiri Mana· 

Hı.~ ' ile olnıaz; belki de küf· aün ehemmi yet arı ar- • ,..az h • ihtimal ver guayı harap eden zelzeleler· 
"'1td e Gkmedilir, katlolu· lar çıkacalına 1 be- den sonra bu fellket eına· 

tık. memektedlrler. Bununa • sında o"lenlerden 975 kitinin 
tie h J bir gaile 

I~ · ~re\kı aııldarın afız· raber her anı d 
1 

.ımdtye kadar 16m6lm01 
~ il 1 • ' 0 it f arze 1 en r k ,

1 
ça lllııtı. Ôyle manidar çıkarmafa m IA 

1 
e oldufudu haber verme: te-

~h eler aöyliyordu ki, &ı'ik mahallelerde pollı takv y dtr. 
ı._ \lnuıı eıkt medeniyet ceY· kuvvetleri dolaımaktadır. Yıkılan yerlerin enkazı 

l1ılt R kf t Cermaktan 1 d "' dl ce-~'1 aaldadıfı anlaıılıyor· a p namze l 
1 

i a bn an mutema yen 
ı-: 

1
l alnız, fikirleri dGıtur• taraftarlan ise ceket erenn:ı ıetler çıkarılmaktadır. Dün 

~l Çinde idi Ye kulaktan dOtme iliklerinde k enkaz altından iki küçilk er· 
ltt lba hır imanın eseriydi. namzetltirl intihap edildlii

6 

kek çocuk diri olarak kur-
\ çı• lllGnakaıa a elmez· takdirde programlarında ya tarılmııbr. Bu çocuklar bir 
ı._ 1 l)•ha ıaJ&L•;ett'arlarını dettikleri veçhlle her t4rl6 hafta toprak albnda kalmıı· 
~ lllaJc uaJ I 1•• frtiklp )ardır. Bunlar ıuurlarmı ta• 
' ' onlarla münakaıa cinayet erin, irt.,.. ve -amile kaybetmiı pbi P. 

•le icap dl d fiillerinin umumi surette .... 
Ilı- e yor u. . ..A ribımektecllrler. 

-., lll6nak&f&ya dalmıt· ailinip ıiiprOleceiinı •vıter-

ınuhteliti kaptanı Zeki B. 
İznıirliler hakkında ki ihtfıa· 
ıatını ıu suretle anlatmııtır: 

- K11men zayıf olma· 
mıza rağmen bu netfct!yf 
evvelden tahmin etmittik. 
Oyunun bajlangıcından ikin· 

. ci haftayımın otuz heıinci 

dakikasına kadar devam 
eden hakimiyetimiz, bu ne· 
ticeyi almamızı temin ey· 
ı~miştir. Defansın daha iyi 
ve miikemmel elemanlar· 
dan mahrumiyeti, ıon daki· 
kahırda gerimizi biraz müı· 
kül vaziyete sokmuştur. 

Baron Feyzi Bey takım 
içinde erı muvaffak olan· 
lardan biridir. Bu itibarla 
bizim sol tarafı:nız o kadar 
itlememi§tir. Kaleci Lütfü 
Beyin iyi yer tutmaması İz· 
mir muhtelitine iki gole mal 
olmuıtur. 

Zeki Bey sık sık oyuncu 
değittiriimesinin mağlübiye
te E=ebebiyet verd;ğini ıöy· 
lemek suretile de alakadar 
hey'eti zımnen tahtie etmif, 
Fehminin kalede ~ynatılma· 
ınasına hayret ettilini de 
ilave eylemıttir. 

lstanbul futbolcularının 
avdeti 

İzmir, 7 (A.A)- İstanbul 
nıuhteliti bugün öğleden 
sonra limanımızdan hareket 
eden Ankara vapuru ile 
İstanbul'a avdet etmiılerdlr. 
lzmlr muhtelitf ve spor hey' 
eti idareıf ve allkadar senç
ler tarafından teıyl eddmit
lerdlr. 

Fransa - lngiltere maçı 
ParJı, 7 ( A.A. ) - lngil· 

tere ve Franaa'yı temsil e· 
den takımlar arasında don 
yapılan Rugby maçı Fransız· 
Iann galtbiyetile netfcelen
miıttr • Oyun , çok sert ol· 
muıtur. Neticede Franıız'lar 
13 e karşı 14 sayı ile galip 
gelmtılerdir. 

lngiliz - Franız 
Rugbi t•mplyonluQu m•91 

bugün y•pıhyor. 
Londra, 5 (A.A.) - (Ce· 

clkmiıttr). Beynelmilel Rug· 
bi ıampiyonluju için İngiliz 
Fransız takımları arasındaki 
maç pa:zarteıl olacakbr. lb. 
timalkt bu uzun mOddet 
fçln İngiliz ve Fransız kü· 
melerinin ıon maçı olacak
tır. Meler ki Fransız rugbi 
federaıyonundaki nifak zaıl 
olıun. Bir mOddet evvel 
Franaız federasyonundan 
on tkr kadar aza ayrılmııtır. 

Her nekadar federasyon 
bunlara karıı mllfklr bir 
vaziyet almıı ise de bu iti· 
lafklrlık azaları federasyo
na döndürmemiıttr. Bu iti• 
laf neticesi olarak Fransız 
federasyonu biraz zayıf un· 
surlarla lnıiltereye ıelmit· 
tir. Fransız takımının bu 
vaziyet karıısında evvelce 
Snansea'da uğradıfı kahir 
maflubiyete mGpblh ikinci 
bir hezimete uğramamaıı iç.in 
büyük ga1retler ıarfetmeıl 
llzımdır. 

Bu maçı Franeızlar ka· 
zanmııtır. 

Bir atletin talebi 
Bloemfomteln (Transval) 

5 (A.A.) - Cenubi Afrika· 

Sahife 5 
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HIKA YE 

Yurdumun Işıkları 
Yazan: Suat DerıJİf 

-- 8 --
Köy misafir odasını dol· l 

duranl ır, gitıide artan bir 
alaka ile genç delikanlının 
masalını dinliyorlardı. Ço
cuk, zaif yanaklarmı hafif 
hafif kızartan bir heyecanla 
anlatmakta devam ediyor
du: "Büyü tutmuı, iblis va· 
ide sultanın recelarını le a
bul etmif, kardeıinin Ö· 

lüsüne yaklaımaktan korkan 
ıehzade, kuvvet ve nüfuzu 
ele alır almaz, zalim kesil· 
miı kendisinin Padioah oldu· 
ğunu ikna için çalıpnlara 
bile merhamet duymazmıı ... 
On beı ııene mahbuı kaldık· 
dan sonra n&ll oldulu ıaa· 
det salahiyetten sarhoı, dG· 
ıünmeden idam emirleri, j 
aziller ff'rman edermif··· Val· 
de sultanın büyüsü, damar· 
larında ki kanı, fenalık ek· 
&irine çevir mit··. Padiıahın, 
ba~ kaiarına zülmetmekten 
ve sef ahatfne, zevkine uy· 
maktan baıka bir kayıuıu 
yokmuı. Sarayın barem tarafı 
birbirlerinden ıilzel cariyeler· 
le dolmuı. Padiıah bdtün vak· 
tini kadınların arasında, bütün 
bir memleketin yilzünü kı· 
zartacak eğlenceler için te· 
baaıının vaziyetini dilıün· 
meden, halkın nelere ihti· 
yacı olabileceğini bir claki· 
ka bile hatırlamadan geçi· 
rirmiı... Sarayın kubbeli, 
süslü odalarında, zurnalar 

çifte nareler çalınıyor, çıp · 

lak cariyeler Padiıahın hu· 
zurunda raksediyorlarmıı. 
Hatti bazen ıaz sesleri ve 
içki ef lence ıofralarının 
g(lrDltüsG o kadar yüksek 
çıkarmıı ki 1&rayın civarın· 
daki camilerin miezlnlerl, 
ezanları ortadan kesmeye 
mecbur olurlarmıı. 

Havuz kenarlannda ki 
genit yapraklı af açların 
plgeaile bezenmiı kameri· 
yeler de, Padfıah, büUln 16· 
n6nü çenıtler oynatarak 
zevk ve eylence içinde ıe
çirirmit·· lVe Yalde sultan 

onu tereddiıine, o onun ıu· 
kotuna daha tiz bir amil 
olmak isteyen bir teha· 
ilkle, ona her ıün yeni 
bir cariye taktim edermit·· 
sarayda her gtln yeni btr 
ıef abat icadedillrmlt eylence 
ve içki gecelerinin yorgun· 
luluna tahammül edemi yen 
Padf ıah btr çok kereler 
baygınlıklar ıeçirirmtı ... 

Nihayet Talde sultan, 
ıüya oğlunu okutmak ve 
tedavi etmek baheneslle, 

nın pek maruf atletlerinden 
Vtljoen cenubi Afrika hikd· 
metl dominyonuna miiracaat 
ederek atletizmi ınilttehtdei 
Amerika' da miikemmelen 
lfrenebilmed için kendisine 
ilç Hne milddetle senede 
100 ltrahk bir tahsisat iıte· 

mittir. 
yerdfii istida bu tahıtlin ple
cek olimpiyat maçları fçln 
kendbinln cenubi Afrtkada 
kalmasından daha çok fay
dalı olacağını ı6ylemltUr• 

Viljoen 1932 de Lo•nıe
leıde vuku bulocak olan 
olimpiyat oyunlarına tıtfrak 
edecek olan cenubi Afri
ka takımına tefrik elun
muttur. 

kendi sihirbazını saraya 
davet etmtı ve az zamanda 
mel'un sihirbaz Padtıahın 
hakimi olmuı, valide ıoltan· 
la sarayın içinde teırtki 
mesai etlikten ıonra ıeylan 
bu sarayı bir tek parmalı 
üzerinde döndürmeğe bat· 
lamıı. Ôyleki, Hasekiler bir· 
birlerini kıskanarak türlü 
entirikalar çevirirler., cariye~ 
ler zerrece hicap ve haya 
etmeden envat rezalete a· 
let olurlarmıı ve Aialar , 
Vezirler, saray erklnı Padi· 
ıahın cinnetinden istifade 
ederek envai hileler yap
mafa çalııırlarmıı. 

Padiıah sarayda dönen 
hilelere bigane, komıu dev· 
letle açılan harbi düıünmez, 
içkiden sazdan dinlenmek iı· 
tediff geceler, memleketin en 
meıhur masalcısını çağırır 

ona masal söyleterek din
lermtı... gene bir gfce, ha· 
vuza akan suların tatlı 

bir ninniyi andıran ıe
ıl içinde, ona maıal anla· 
tan meıhur masalcı kadın: 
"Bir varmıı, b:r yokmuı, eski 
zaman içinde, f elbiseleri, sa· 
rayınıa döıemesi, perdeleri, 
yastıkları, ıamur~an bir 
Padiıah varmıı.,. Diye bar 
lıyan bir maıal anlatmıı, 
bu Padiıahın o kadar ho· 
şuna gitmiı ki, hemen er· 
lesi günü samurdan bir el· 
biıe yaptırmıı, sonra aarıı· 

yı baıtan aıağı ıamur dö· 
ıemeye baılamıı. 

Yerlere samurlar serti· 
mtı, duYarlara 1&murlar kap
lamıı , perdeler •murdan 
olmuı ••• Memlekette •mu· 
run fiyab yGkıelmlf, Padııab 
dört bir tarafta samur top· 
latırmıı •.• Kadılara haberler 
ıönderilmiı, devletin büyOk· 
!erinden cebren 1&mur alınır· 
mıı ••• Vermlye kudreti ol· 
mıyanlar ya azil ediUr ya 

haplı olunurmuı··· Limana 
ıamur yükile ıelen gemiler 
cebren boıaltılırmıt-•• Padi
p.h aamur gördOkçe neıele· 
nir, bin bir c&rlyeıine içi 
dıtı samur elbiseler yaptı· 

rırmıı.. Samur bulmak için 
ahaliye cebredilir, çuvallar 
dolusu paralar sarfedilir, her 
türl6 mezaliqı icra olunur• 
mut••• Muharebeler, açlık, 
yoksulluk, Padtıabı alakadar 
etmemit··· O yalnız kendi 
sOsii ile alikadar olmu,... Bir 
kadın gibi, hatti. daha fazla 
ıiiae düıkOnmüı ... Süılii el· 
biaeler giyer baıına çiçek· 
ler ta kar, sakalına inciler 
dizermir... Onun kadınlara 
karıı zafından istifade eden 
Cariyeler,Hasekıler, iktidarı 
ellerine almıılar. 

Fakat bu yOzlerce kadı· 
nın içinden biri hilkmü elf' 
biraz fazla alınca, onu bir 
dlferl ile deviren, eTet on
lan birbirine çarpıp karan 
m91'um bir el vermıf .. Valde 
ıultanın eli .• (Deoamı oar) 

z~;ı ~ J;t~~i,~i:z~i ~~~~ · 
farı Muhaıbecilifi Samatya 
ıubeslnln 43868 numarasile 
almakta olduium maaııma 
alt cilzdanımı zayi eylemfı 
olduğumdan hükmü olma
dılını ilan ederim. 

Sabri bey valdeıi 
Fatma 
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ŞEKE HASTALIKLARINA HASAN'' GLUJEN [KM(K ve Beynelmilel son etibba kongresinin diyabetik olanııı 
Her gün taze istihzar olunan '' G(VREKlERİ gıda olarak kabul ettiği formm üzerine istihzar edilm~tr· 

HASAN ECZA DEPOSU Tel.20711 İstanbul ve Ankara büyük bakkaliye mRiazalarında, İzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana:Y ıldız bakkaliY 

TiYATRO SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Bahriye talebeleri 
Mümessilleri 

Jan Kravfort 
Proeramlarımız cumartesi 

ve çarıamba eünleri değı§ir. 
Her gün gündüz 3,30 da ge· 
celeri 9, 15 te cuma iJÜnleri 
2 de 4 te gece 9, 15 te. Ge
lecek program Gülen adam. 

.ı ........ ııım ...... 1111!. 

Yelkenci vapurlar, 

KARADENİZ POSTASI 

Erzurum s ~~~~ 
Çarşamba 

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

Tafsilat için Sirlcecide 
Yelkenci hanında kain 
acentedne müracaat. 

Tel: İstanbul 1515 

----------TA VILZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK 

POSTASI 

S[LAMET 
vapuru per. 
§embe 17 de 

Sirkeciden 
hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Küçükkuyu, Altınoluk, Ed-
remit, Burhaniye ve Ayva
hğa azimet ve avdet ede
cektir. Yolcu bileti vapurda 
da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade 
biraderler. Telefon İst: 2210 

ı 

Çocuk hastanesi J:u lak, bogaz, 
burun miltehassı!lı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o.,lu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastlllıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

' 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir l> 

Şerhli borçlar kanunu :ıı :ıı 

(iKBAL) kita hanesinde 

Acele satılık arsa 
Kadıköy yoğurtçü çeşme 

caddesinde müteaddit mey· 
ve ağaçlarını havi arsa 
ehven fiatle satılıktır. iste
yenlerin arsaya biUtik 88 
numaralı eve müracaatları 
rica olunur. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

3 üncü Keşi~e 11 Nisan 9 31 ~e~ir 

Büyük İkramiye 

100, 000 liradır 
AYRICA : 40.000, ıs.ooo. 10.000 

8.000 liralık ikramiye ve 30.000 lira

lık bir 

MÜKAFAT VARDIR 
-cJ . . . . . ·: ' ,/ . . \ 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

Ankara da 

OT[l T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje 

- -
Bahrisefit Felemenk 
.,. · Bankası 5-5-

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

Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edllmiı sermııyesl: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: S,250,000 FL. 
Gıılatı:d:ı Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 371 t-5 
lstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'Jemeci Han. Telefon: lst. 569 
Bilümum banka muamelat 

fstanbul şubesinin müceddeden küıat olunan 
daiı·esinde bodrum katına mükemmel ve E • t k ı • 
müzeyyen kas~lar vazolunmuıtur. Fiatlar 1 mnıye asa arı ıcar li 
Aıirefendi caddesinde Y·eni Vakıf han 
ehvendir. Arzu edenlerin. E~ahçekapı'da 1 
karıısındaki bankaya müracaatları lazımdır. ---------------------• _ - rzımı -zr••-- -

@c@et(@)e-®c>@co@)eıı~·~(@eo@)~e@e@ -

Koşunuz! Çil~QLA T CEMiL 
Koşunuz! HKERCllHAFIZ MUSTAfA ve MAHTUMU 

Koşunuz! Bahçe Kapı Hamidiye caddesi No. 90 ~-
lzmir terzihanesi Peıtn ve veresiye muamelaatla ---

ve çok ur.ıız fiıııl"rla her nevi kostümier, pardüsüler, 
Frak ve Simokin, caket 

ve 

Hanımlar için: 
Eo son müdellere muvafık tayyör, ve mantolar 

imal eder. 

Adres: 
Babıali caddesinde İzmir 'terzihanesi sahibi tüccar 

terzi ve biçki mütelaassııı: MUSTAFA SALiH 
~o~·(@)&~~~ .. ,~~o@Po@)a . " . 
Sf lANIK BANKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

IH!"l'!ll!IHr'I• Doktor ~ 

• İbrahim Zati 
Cafaloğlu ·Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

Heı · gün öğleden son· 
ra ali ıya kadar hasta· 
)arını kabul eder. 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi l~aresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: Istanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : f rasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı = 
Hesabatı riye küşldı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığ1-M kukalı ecnebiye, kambiyo, efham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- ·Adi 
ve sirküler itibar mektupları - faham ve emtia üzerine avans -
elinccb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat 

muh:ıfazası vesaire. 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

İST AN BUL ACENT AUÔl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAi RESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilin 
muayyen vadeli veya hesabı 
suretile avanslar,poliça ve isk 
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin b 

şehirlerine ve memaliki ecnebi 
ye senedat, çek, itibar mektup 
ve telgraf emirnameleri irsaI!t 
(Hesabı cari)küşadı, senedat 
kıymetli eşya muhafazası, kU 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memal~ 
ecnebiyeye keşide edilen pof 
lann tesviyesi, borsa muaı11 

icrası, akçe bey'i ve şerası, 

bilcümle banka muamelatı, 
icarı. 

Doktor 

Hafız Cema 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çoc 

ların dahili (iç) haıta 
lıınnı cumadan maa 
her gün (2-4) de Div 

yolunda 118 numaralı b 
8Usi kabinesinde teda 
eder. 

Dün sa hah 2338 n 
ralı otomobilimin plak 
zayi ettim. Y enislni ırat 
ğımdan eski plakanın 
mü olmadığını ilan ede 

Adreı: Beyoğlu lbil 
kağında 23 numaralı ı 

Mehmet -
Cilt, Saç ve zühre~ 

hastnlıklar müteha• 
Cumadan maada her 

ıo.at 10 dan 6 ya kadar b 
kabul edilir. 

Aclreı Ankara Caddesi~ 
Telefon ıstanbul 38.,. 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Vunarıistaıı'daki şubeleri: 

, ..................... .. 
Dr. A.hmet ikbal 
66 Anka-ra caddesi 66 
Cihc.rn kütüphanesi üstünde 
Perıembe günleri sabahtan 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Doktor 

AgopEssay 
Langa cami sokak 
19 Her gün hastal 

1 
kabul ve tedavi 

TAKV~ 
Atina, Selanik,Kavala 

=ar~J::1111 .. •m1 .............. .. 

- Doktor .. 
Hayri Omer 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve züh!'eviye Cemiye
ti aza ıından Beyoğlu Ağa· 
cami kar§ı &1rasında 133 
No. öğleden sonra müra· 
caat. 

Telefon: 358G 

öğleye kadar meccanen ,_ 
----------

ist::anbul İkinci iflas memurlu
ğundrın: İflasının açıldığı evvelce 
ilan c ılunan Mezbahada paçahane 
müte2ıhhidi Hamdi ağanın tahki
ki dfüyunu hitam bulmu_ş ve. tan
zim olunan sıra defterı daırede 
alaca! clıların tetkikine amade bu. 
lunduımlmuş ve 7 mayıs 931 _ta,:
rihine miisadff perşembe gunu 
saat '•4 te a!ac.aklıların ikinci top
lanın; ısı takarr.fır etmiş olm.akla 
alaka darların ~yevmi mezkurda 
Adliy e sarayıııd'a vaki ikinci i!Ias 
daire! 1iode ham· bulunmaları ılan 
olunuı:.. 

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

Merkezi dare: MiLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, isvıçre, Avusturya, Macarist~, Çekosla.v~kya~ Le?ist~n, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerıka Cemahırı Muttehıdesı, 
Brezilya Sili Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi-

' ' ' yada Afilyasonlar 
iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy .Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHiLiNDEKi ACENT ALAR: y 

fstanbul'da: Atalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoglunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMIRDE ŞUBE 

Zilkade: 19 - Mart= 

Nisan 
8 

Çarşanıbd 

1931 i 
Sabnh 
Öğle 
ikindi 

5,33 1 Akoıııtı ~ 
12, 16 Yatsı fi 
15 56 hnsB" 

, -.e ~ 
nOot 

Mes'ul mDdilr ve 1 ,AU 
Burhan•ııilt 


