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Fethi Bey bütçeyi !iİddetle tenkit edecek 
Arif Oruç B. 

Adliye vekaletinin müsaadesile 
Istanbula geldi 

Arif Oraç B. jandarmalarla hapi•laan•y• wirerken 
Baınıuharrirlmlz Arif Oruç müracaate müıbet bir ceyap 

Bey iki buçuk aylık bir mev• ıelmlı 'Ye _ veriJen hueusi mil· 

iz ıaade üzerine lstanbuf a nak· 
kuflyetten ıonra dün mitten linde mahzur gör6lmemlıtfr. 
tehrlmize aetirilmit ve umu• .A.41tye vekiletlDfn kalem 
mi hapiıhanenln hastahaneıtne ve f kir ıthipler.ine bahuıuı 
1atınlmııtır. m kul tn1ftt:tıef er karımnda 

Tevkif olunduğu gilndenberl vatandaılara g&&terdllf bu ce-
rabatıız bulunan Baımubar• mtleklrbfını hGrmetle kar-
rlrlmfzln ıon zamant.rda zl· ıılanz. 
yadeleıen haıtahfı, kendiaf· Baımuhanirlmfz hapfıha· 
nln fenni bir tedaYlye muh• ae haıtaneılnde tede'YI edi:e· 
taç olduiu kanaabnı Terdir- cek 'Ye Divanı tem7lzln vere. 
IDittit. cefi karar mucibince ya yealner 

lzmıt Haplıhanes!nde teda· muhakeme edilecek 'Ye yahut o 
vlıl ne ımkAn görülemediği için ı beı aylık makdmlyetfnt ikmal 
ldlf ye vekiletine vaki olan edecektir. 

"'1-Başvekil Gazi Hz. . 
Hakkında yazı yazan 

Akşam gazetesi 
mahkemede 

-ismet Paşa Hariciye 
vekili ile birlikte 

gidiyorlar 
Ankara 13 ( Yarın ) -

Hariciye v~ktll Tevfik Rnıtü 
Beyle lımet Pı. birlikte Yu· 

1 nanfıtana gldeçekler orada 
M. Venlzeloı'Ia uzun uzadıya 
ıörO,eceklerdlr. Bu ziyaret 
eınaeınd&. ılyaai muahedt::ler 
aktedlleceil dlmlel lıUhbara· 
bmızdandır. 

Dahiliye Vekili hasta 
Ankara, 13 (Yarın) - Da· 

_ biliye Vekili Şükrü Kaya Bey 
gripten yatıyor. İki gündür 
maka. ına ıelmemektedir. Reisicümhur Ga%i Ma.ta· 

la Kemal Hasr•tleri halılıın• 
da lstanbr.ılda çıkan Alııam 
6azet~ai tarafından yasıla!' 
ıayanı hayret o• Jiklıa.t bır 
Jla:zıdan dolayı mücldeıama· 
mumilik takibata haflamı,
tır. 

Bu Ja11anın mahalıeme-
•İne yakında l.ıanbulda hor 
lanacaktır. ----

Şikayetler 
ftilyonlara balığ olmuştur 

Ankara, 13 (Yann) - Ver
atlerln cıba7etl meaeleaf Ve
kıller heyetinde uzun uzadıya 
lllftzakere ve uıiiPakata edil· 
nıtıttr. Halkın haklı tiklyet• 
lert nazarı dikkate ahnacafı 
zannedilmektedir. ŞiındfY9 
kadar verıiler hakkında ıe
len ferdi 1lkl7etler adlJOD• 
ları bulmuıtur. 

YARIN 
Bir iki pe kadar çok 

mnhlm eaerler nepine 
baılıyacak 

Her gün: 

·· 8 sahife 
Tafsilat yann 

26 cuMı\RTESI günü 
- 5. l). :;. " 

iftar 17,41 1 Sabah . 6,59 
y tn 19 12 \Jfle 1 12,28 

• k s'1s bdndl 1s,2ı 
amıa ' 

Fethi Bey 
Bütçeyi · şiddetle ten· 

kit edecek 
Ankara 13 (Yarın) - Gü· 

ı •ÜfaD• meb'uıu Ali Fethi 
1 Bey yeni sene lçln lımet Pı. 

1 

!ıük6metlnfn hazırladıfı büt· 
çenla bozukluklannı ııddetle 
tenkit ; edecektir. 

' 

Tarihi seyahat 
Devam ediyor. Gazi 

I

Hz. bugün Malatyada • 
Mlaatya 13 (Yann) 

- Gazi Hz. bugün 
hususi "bir trenle şeb· 
rimize geldiler, mera· 
simle istikbal edildi-

Ha~p divanında 
lstiçvap ediJen Istiklalci Süruri Beyin muhakemesine 

devam edildi. Şayanı dikkat sözler söylendi 
lzmfr 12 (A.A.) - Divanı ıahsın evlldı bulunmak ltiba- kadar olması 1Azımre1m~ 

harbi örft mahkemeal bugiin rlle ılzln de bu tarikat tılerln· ı6Jledlkten ıonra ben ctetN 
1aat 10 da Mustafa Paıanan deki allkanız dereceıfnl bilmek def!llm demlıttr. fiun•D ....... 
riyasetinde akdıettfli c~lıede lıter demlıUr. Maanun fırka ne Relı Bahkeı'1cle J&kat _. 
lıtfcvap edilen Bahkeılrden ~ lılerlae karıımadıfını yalnız manda tebey7iln edea llst 
lbrahtm Siirurl Beyin mah· ~ hakikatlere nazara• ,........ .. 
kemeıl fU ıuretle cereyan et· zln denlılık doları.ar. lalı 
aaf1Ur. Maznunlann her biri· tlzerlnde haıll etttll llJlk 
DID a~n ayrı hilYlyetlerl te1- n\lfuaa ve bu ıuretle ••••• 
bit edı:dıkten ıonra lbrablm karfl aöıterllen 1Glnek mlP 
Silrurl B. ka!dır.lmııtır. Relı buttyet neticesi halk efsfertia 
ilk evvel h~yabnızda farka de pek teveccühkir bu ....... 
ı,ılıne karııtıfınız Yakı mldiı lannı ye ufak bfr tprel .. 
Suatlnl ıormuı ve derhal eh• hareke!lnlzln halle tarafıada• 
vanı harbin ılyaıetle müna· heyecanla hemen . tanı, edtl-
eebetl olmadıfını ıö1ledlkten / dii~nl ıöıtermlfllr. Jlalkı• 
eonra ıfzln ılyaıi akidelerfnfz· her veçh:le ltfmadını ~ 

• t• kb J 1 le de allkadar olamaz ancak mıı olmaktan ph1&• Wr .,. 
ıs 1 a ; c:ltTanı harp bugün Balıkeılı tfhar duyabillrılnfa. 

ler. 

rGıizİ Hz. 

• 

• • 
merası mı 

Malatya, 13 (A.A) - Re· 
lıfc1imhur Hazretletl ıaat 17 
buçukt:ı trenle Ma'atyayı teı· 
rlf buyurmutlar, halk tarafın• 
dan har•retle lrarıılanmıılafw 
dır. Gazi Hazrerieri muvaaa· 
)atlarını müteakıp Baıvekil 
lemet Paıa Hazretlerine yeni 
yapılan demlryolu mana ... 
betile tebrik telırafı ,ander
mltlerdlr. 

Gazi Hazretleri ,ehrln bd· 
ha11a yeni açılan caddesi Gze. 
rinde bir ıezintl yaptıktan 
ıoara TGrk ocafmı teırtf hu· 
yurmuılardır. 

Burada kabul ettlkle•I be· 
lediye ye C.H. fırkası azaları 
ve halk mümesafllerile Malatya· 
nm iıt ihsalitı ve ihracata ve 
alel4mum lktııadi faaliyetleri 
(Devamı 3 üncü •ahif ede) 

Uyandılar 
Derin uyku tamamile 

zail olmuştur. 

Bütçe Eneiim•n r•İ•İ Fuat B. 
Ankara 13 (Yann) - Vergi 

kanununun baıtan baıa tadil 
eclileceilnl bildirmfıUm. Son 
aldıiım mesuvk hti! ı. A"'ere 
nazaran bu kanunlardan mu· 
amele verıl ıinln pek cOz'i 
bir ıekilde lndirileceil takar
rür etmlıttr. Diler verıiler de 
ayni nlıbet clatreılade IDdJ· 
rtlecekdr. 

-.e haYalllinde nakıl tarJka• Yalnız birdenbire .. •e-z 
tının en faal bir uzvu oldu· ıe natip olmayan böyl~ bl~ 
iu her kesçe malüm olan n bir kuvvet Ye kudreti 8' ,... 

' kazalarda dolaımak ıureU. retle elde edebildtilnhd ... 
le bu tarikatın inklıafı huıu Hidayet !J. ekserisi hoca tarikatfne ...... 
ıunda azami meıal ıarfed~n ıon zamanlarda ıerbeıt cüm· 'Ye cahil olan halka a......-
Te bu tarikat perdeıl altında huriyet farbaı teık.litına da· ıöre aiinlerce naal _.,._ 
atzll dtni bir cemiyet teıklllntı bil olduguou ve fakat htçbir tabi bulundurdafuna • 11111• 
çalı/maktan biç b!r ıuretle kimıenln ıulbünden aeldlil bir lan ke.hrolaun hOkGmel .. ,. 
rert durmadıfı anla,ılan hır rp hıun vantıJı fena'1k'arJa ali- (Deuamı •011 Aa& 

Hayret 
Ali Naci konso· 

los oldu! 
Topraklarımız (izerinde 

ebedi bir leke olan cemiyet 
matrudu Alt Naci hıdemab 
fe'Ykalideılne b~naen lıvJçrr, 
lsonıoloalufuna 

muhterem la
met Paıa tara· 
fından tayin 
edllmiıtlr. 

Ankaracad· 
deıl ve koyu 
mtlli yetperver 
Tnrk gen~liğl 

bu yeni dfplo• 
matJ çok iyi ? . 
tanır ve matbuat hayatındaki 
ıercfs"z mazil nl yakından 
bi:ır. Bu Efendınfn dipıiz 

cebfnm doyması için yap· 
madığı çirkin rezaletler, ıuur· 
ıuz itler kalma mııtır. 

Memleketin ve baıkaları· 
(Devamı i üncü •ahif ed•) 

Almanya 
Harpten mes'ul müdür 
Berltn: 13 (A.A.)- Almanya• 

nıa ıon harpten mes'ul olduiu 
ıddlaıının eıa11ızlıfını mey· 
dana çıkarmak için beynel· 
milel bir komfılyon marifetti• 
harbin sebebi zuhuru hakkın• 

da bitaraf bir tahkikat yaptı• 

n1maeını lıteyen merke& fır· 
kasının bu baptaki karar tek
lifi Relchıtaı medlll tarafm• 
... kabul edllmtıUr. 

~' 

~ı~ ~ 
~ 
~ 
~ 
nı"~ 
~ 
~ 
~ 

Tüccarlar Komisyoncular! 

llinlarınızı: 
Doğrudan doğruya "YA· 

RIN,, a veriniz. Anadolu ve 
T rakyada en çok okunan 
"YARIN,, gazetesidir. 

---~""~ . 

Vilayet şubelerinizden 
tahkik ediniz. Hakikati 

anlarsınız! 
~ ~ (Yarın) Ticarethanelere kolaylık olmak ~ 
1~ komisyoncu vasıtaalle gönderilmlyerek dofrudan doftUP 
M Of ·~ 

I
~ ldarehanemlze gönderllecek ılanlardan 1030 ten~UıA 
~ yapmağa karar vermlıttr. 
~ Telef on ederseniz derhal bir memurlJ111111 
~ ayağın1za kadar gönderilir. 
~ (yarın) a llln verJrıenlz komlıyoncufarıa .... 
~ ihtlki.rından kurtulura.ınuz, Bu iddianın faturalar 111" 
~ rlnden isbatı kolaytiır. 

~ Dofrudan dufruya idaremize gönderilecek lllnlardalll 

· Tam Sahife: 37,5, yarım aahife: ao, 
çeyrek sahife: 8 liradır. 

Son ıahifede bir ıantiml 17,5 kuruılur. oatc1ıncl 
l ıahlfede 22,S 1 lçOncO ıahlfech 351 lldndd• 50 

kurnıtur. 

ISt. 4316-7 numaraya telefon 
etmeniz kafidir. 



Ticaret filomuz 
Ycpıfan bir betsba göre 

ticaret filomuzun tonnayl 168-
bln 497 dir. Bu filonun ıencde 

temin ettiiU safi geliri 750 bin 
ltradır. 

Bu gel r mtllt fllomuza nlı· 
betle azdır. Yunanfgte.nın to
najı J ml'>·on 3CO bindir. Bun· 
lar senede 2 milyon 850 bin 
Jıralık safi ge!ir temfn ederler. 
İtalyan gcmi!crlnin tonajı 3 
mflyon 29 b!ndir. 

Bu fılonun balyaya temin 
ettiği geUr 70 milyon Türk 
lirn11dır. 

Türk filosunun senelik ge· 
lirfnin azlığı Türk gemilerinin 
daha çok Türk Umanları r • 
11nda ıolemeleridir. Be}nel· 
milel mühim seferler yapan 
gemilerimiz pek azdır. 

Limanımıza ne girdi? 
Deniz ticareti müdiriyetl· 

nfn f ıtatiıtiklerine göre geçen 
ay içinde limanımıza 166 
vapur g lmf tir. Bunlar ara• 
unda birine! dereceyi lfgel 
eden gemt'er Yunan vapur· 
landır. Bazım bir ay zar· 
f nda 164 Yun n vapuru· 
nın geld ei vak dir. L'man 
faaliyetinin fazla olduğu ay
larda Yı nan vapurlarından 

ha ka 144 İngiliz, 139 l l· 
yah v puru gc'mckted·r. 

Bir ayda lst nbula gelen 
Türk sancaıPnı hamil vapur· 
r rın adedi 120 d r. 

Bu heuıba göre kendi il· 
manımızda kc dl emil rimiz 
4 ncü ge'rnel t 

Yuk rd z kred len ecn hl 
vBpurlar.nın oğu tr na t geç· 

iılerdir. 

-·-
Gümrük,e 

Paket gümr .. günde 
intizamsızlık 

lstanbul gQmrük baı mü· 
Ciurlngn, Paket gümrüğün e 
tı'erln pek lntfz m ız gitti ine 
ve memurların ·nsten müık -
l · t ç.kardığına dair yapılan 

neırtyat fizerine t hkikat baı· 
lamııtır. 

Tahkikatın ilk nfhası §İ· 
kayetlerln hak h o1duğunu 

meydana çıkarmıetır. Gümrük 
müfeuıliğl biıdıseye vaz'ıyct· 
etmlftir. Tahkikat nellcef>fn e 
meı'ullyetleri tebeyyün edecek 
memur'ara ağır ceza verilme· 
d mukarrerdir. --

Uydurma haberler 
Bir kaç gün evvel C4mhu· 

r yet gazetesinde Tıp fakül
tesi bocalnrmın polfklliniklere 
devam etme) erek talebelere 
lazım ge1en müıahedelerl 
yaptırmadıkların dair bir 

1 kayet vardı. 
Dün bir mubarrfrlm!z bu hu· 

ıuıta ım aöyleme~e salahiyet· 
ta.r o!an ıon ıtajlyer sımf tale
hed!e ayyrı ayn görüıerek 
bu meı•eteyl tahkik etmfıtir. 

Talebeler muhabirimize 
demlı!erdlr ki: 

• Bu haber tamanten uy· 
durmadır. Bu olsa olsa her 
defa olduğu gibi bu ıeferde 
uynrma bi.dfaeler meydana 
çıkararak allka uyandırmak 

endlfeıbıdeo bauka bir t•J de· 

~· 

Vi'a yette: 
Memurla a yardım 

lstanbul valisi Muhittin, mu· 
avlnl Fazlı, Belediye Fen 
heyeti müdürü Ziya Beylerin 
himmetile lıtnnbuld teşkili 
takarrQr eden memurinden 
muktnç olanları bunların ço· 
cuklarına muavenet cemfyc.U 
ha ckind icap edt-n esasları 

ihzar için ayın 22 ıine müsa • 
dif pazar günü İstanbul vila • 
vetlnde bir Jçtima ktedfl ... cek· 
tir. Vilayet dün bu içtima I· 
çln devalr müdürlP.rlne birer 
davetiye gönderm·our· fçttmıı 
kü~at ve ma.kınt izah edil· 
diklen ıonra cemiyetin n '-ıam· 

l 
na metinin cıa tı tesblt eildec k 

ve bir n ·zamname projeı, 

vücuda getirmek üzer bf r 
heyet ıeçilecekUr. -
BeJe~iyede : 

Faaliyete . geçiyorlar 
Şehir meclisinde azadan 

Tevfik Amir, M that Cemal 
Beyler bir takrir vermişlerdi. 
Bu takrirde Ş•ılfde Etf 1 has· 
tahanesf yonında ek n laöam· 
)arın ıulari'e bostanlcrın ıu· 
'andığı ve buraların Tifo m k
rop'arının men el o1du~u izah 
edfUyordu. 

T krir ı hl iye encümeni· 
ne h va 'e e f nıl§tfr. Bir z • 
man be'ed ye bu lağaml r 
h l.kı da tetki"·nt yap ırm ş 1. 

ş·şı·den Bev:ktaıa kadar 
olan bu sahayı kirleten IA
ğan Inr n muntazam mec a· 
1 rla denize lndiri'meıl için 
b r milyon 1 r il iyaç ol 

u il rl ıü ulr u\:t-. B 'e· 
d ye bu rnl amcan ko knrak 
~ ç Ltrıe} ~ e.pmam tır. Bak • 
hm ene en n yapacaktır· 

Belediye bu 1 e knt'i bir 
ç re bulmnh. Bu ı h yı T fo 

hlikcslnden 1 armahdır. 
~t--

a 
45 ki~o çakm < 
taşı soğa , sar
mısak odu 

Gümrük cevap versin 
Galat ithalat gümrü ü 2 

numaralı nbarmda geçenler
de 45 Hlo çakm kta ı gel· 
mi§ muhafaza fçin emin bir 
mahall konulmu tur. Bir kaç 
h fta evvel ç km ı' rmın 
bulund u sandı"'m iç.inde ç k 
maktaılarının yerine soğan, 

sarmısak kabuğu bulLnmu~tur. 
Boyle 45 kilo ı k'etinde 

yilz binlerce çakm ktaı\nın 
birden bire ortad n ga1p olma· 
aı naz rı d'kkatı celp edece· 
ğinden tnhkikata b8 lanmıı 
fak t tahkfks.t neticelenme· 
ml§Ur. 

Yaptığ mız talıklkatlarc!a 

çakmaktaılarının ortadan 
gaJp o!du u halde netfceıf· 

nln anlaıılamadığını ôA'rensek 
memlel elimizin de çakmak
taıı tahtı inhisarda oldu~un· 

dan 4r: kilo çakmakta~ının 

ne kadar mühim bir kiymeU 
olduğu aııkardır. 

ROsumat müfetUılerl ve 
lstanbul baı ndürilnden 10-

rarız ac ba 45 kilo çakmak· 
taıı ne oldu?J - -

Maarifte 
Mek"i; idareleri veli .. 

lerle temas ediyor 
Mektep idareleri talabe· 

ferin veiflerl IIe temaslara 
ba§lamı§tır. Bu temaslardan 
maksat talebe?erın dahil 
hariçteki ah alini daha iyi 
kontrol edebi mektlr. 

Bu hususta mektep idare
leri velilerden bazı malumat 
t lep etmektedir. 

Mektep idareleri talebenin 
ilmi ıeviy aln1 yükseltmekle 
beraber çocukların ahlakı ile 
de meşgu o acaklardır. 

Talebe vaki siz mektebi 
terketmiyecek 

Son zamanlarda hazı leyli 
talebe'er akitsiz mektepten 
çıkmaktadırlar. Buna knr ı 
b:ızı tedbirler alınmıttır. Mek
tebin eıns diBiplfnl hilafına 

harekette bulunan talebe tld
det 'e tecz ye edileceltUr. 

Kontrol temin için leyli 
melftep'erde sabah ek am yok· 
lama yapılacaktır. 

Fena yere gitmemiş 
Erenköy liaesi ta '•b inden 

geceyi pı~arda geçiren Nimet 
H. ıeleıt tam ır. en anlatıl-
m tır. 

Tahk kat, k ·n geceyi fena 
rdc B çirm dl lui gö termiftir. 

N t H nıma sırf n ·zam na· 
meye riaycts z'iğl yüzünden 
c za verf1ecektfr. _.._ 

"t f . .u e.errı : 
Si ma ve tiyatrolar 

soğuktur. 
.Bazı a ne a ve Uy trolar· 

da kalorifet"le rin yanmad 
dan f!lcr yf'l edilmektedir. 

Darülbcdayi de bile seyh· 
cil r palto il oturm ğa mec· 
bur o' ktadır'ar. Ayni za• 

manda Darülbedaylde palto-
1 r da veıt'yere vermek m c· 
bur'yeU vardır. F kat halk 
h ,'ı o! rak bu mecburiyete 
ria et elm ektedir. 

~stanbul tar. fındakl sine· 

m 1 da da vazıyet aynidir. 
Ancak sinemaların 1 uçüklüğü, 
ke lab lık olması, veııtıyer 

mecburlyctt bulunmamnaı hal· 
kın üaimemeılni temin etmek· 
l dtr. l tanbul tarafında bil· 
huıa Ferah sinema ve tiyat· 
ro rokalabalık olmaktadır. 

3ilet paralarındaki fark 
Tr mvny bil tlerfnln kü· 

surlu o'maı. bi'etçileı le ) ol· 
cul r ı:.r ında, 10 parn mese· 
lesinden ihtilafa ebep olmak· 
t dır. 

Bazı yolcuların 1\i para· 
nın geri alınmasmdaki müı· 

küllı.b i!erl ürerek bunun bir 
hayır cemiyetine terkini tek· 
lf f etmektedirler. Bu mesele
nin Eminönü Hilaliahmer 
l ongreıinde mevzuubahs ol· 
du~nu yazmı~Uk. 

Azadan Tevfik B. bu hu· 
eus~a bir t krlr vermlo, takrir, 
umumi heyet tarafından ka· 
bul cdilmiıtir. Takrire göre 
biletçiler, bozukluk olmadığı 
zamanlar yolculara 10 para 
yerine oefkat pullarınd n ve
recektir. Bu karar HilAUah· 
mer merkezı tarafından kabul 
edildiği takdirde tatbiki lçlD 
Traml ay ~irkeU nP.zdinde le-

, . ' .. .. .... -···.... .. . . ' ' . . . - -·· 

• 

Feci haller 
1 Bir adam borcunu ve

remedi kendini öldür
mek istedi 

Bakıtköyfind Zr)tinlllı:tc 23 No. 1ı 
U bonun ev ndc oturan btı kal Koço 
dün eaııt 2 de oda81na kapanmış, 
fa kıt'a a Br vn'k rcv h erini 

knrnına sıkarak fntlhıır etmek iste
m ştlr. 

Koç:> e#tr sureıte )"tralnndı~ından 
bL)g n bir halde )'ere ser't iştir. 

Zabıt ctı tıı.hkikat yap Jnrı.k Ko
çonu:ı ııfyns da olan bo cunu vere
mediğinden meyus otmuş ve lntlhnı n 
karar verrnlçtlr. 

rv üntehlr K~onun )araları vahim 
olduğundnn bcrryı tedavi Yedlkule 
h s•atıane ine )atırılmıştı·. 

Hava g zınden beyılanter 
Dan e b:ıh snat 8 de Kumka

pıde Ermen Kil'&csl k·şc inde otu
rftn Ho7.arın Z{Vccsı M r l, nynl ev· 
da s:ıkln nryam oğ u Aramı otur
duk! rı ı atta hava gozı to ulorının 
1c.t nmıııundun uhirJencrck bnJ ıln ı~-
rdır. 

Zab t ca bıı) lanı rın imdadına 

ko~ulmuş t hdı tedaviye al nmışlardır. 

Kadıköyünde bir ycngın 
Dün gece uat 21,50 da Kadı

kö) On de Re şltpaşa soka ı l\tı..14-
zlm Nurettlrı efendinin ev nln üst 
k tındnn y ngm ç karıık ltfal) e ) c-
iş'nc·) c kil ar f:st ı ntı J n ıştır. 

Zab taca tahkikat )apılm ş, evde 
klrns;, bulunmadı ı sırada bir odnya 
~ı akılım rrangaldan ateş s çır .)arak 
,1nnfın zulu· ettıgl arı fılıı~tr. 

ki dükkan soyuldu 
S llvrl ıır ı a, Koca u ta apıışa 

c~cıdtefndc lsmail Efend n n k n r cı 
dükkll.nı ve Hail efendin n ş kcrcl dük
k ,11 hırsı71 r tarafı dan 60J ulmuştur. 

Hırs zlar, evvı!lA 1 mail effndinln 
ükklinmın st:lnc çı m şiar, kire it· 
erini kald rm şl:ır, adam sığııcak kq
ar del k lmış ar içeri) g rm şerdir. 

Bir d nı temizi t n !O rıı 

duvarı d l'rck )"o ın al 1 şe' erciye 
geçmek i nıl ter, zor oldu unu gö· 

cc ora)aC:n tekr r ı1 mt:an inml~

le·dlr. 
Gumüıı b zı cş)a bir tabnnca, 30 

.ra ka alıp k ç ı 1 rd r. 
H" dl , s b le) 11 (ÜkkA larını 

ıçt k'ar rn .) d, na çı mı fır. 

uale cevap 
L<>ndra 12, (A.A.)- Avam 

kem ra!l:ında sorulan bir suale 
c ''tp Teren M. Macdonald, 
Pilistin me6elcsi h kkında M. 
Weizm nn'a y zmı~ olduğ•ı 

mektubun husule gclmi§ o'an 
bazı ynnlıı enin} ı arı izale 
etmeğl istıhdnf eyledi nl ve 
hiç bir guretle siyasetle bir 
tebeddül vukuuna de~ütet et· 
mem kte bulunduifunu beyan 
etrr. iş lr. 

S r Herbcrt Samuol, tcs!z· 
lere !f .cdarik etmek maksa· 
d ·ıe p r ı1 mfHi l Ukrazlarla 
temin edi'ecek bir t kım na· 
ff a projelerinden ibaret ve 
Liberallerce p k mültczem 
bir t k m tedbiri r.n kabülü 
lehind bir t krlr ve. mişUr. 
M. r .. akdonald, CC\ ahında hü
kü Un mü hfml olan zlh l· 
yet it b rl e bu takriri mem· 
nuniyetle kabul etmekte oldu
ıunu b y n etmfoUr. 

Serbest brakıldı 
Ve.rese, 12 (A.A)- Fransız 

milleti., 20 gün mevkufiyetten 
sonra s rbest brakılm·ıtır. Bu 
mevkufiyetin &ebebl. Romada 
ou suretle izah edilmektedir: 
İ alynn memurları, Fransız 
dellknnlııtndo.n evrakını f ete· 
mi§ler \•e mumalleyhin İtalyada 
ikamet edecek ecnebilere mü· 
tealilk abkfım ve nlzamata rl· 
ayet etmeğl guretl katiyede 
ihmal eylemlı oldu~unu gör
muılcrdf r. Roma da bu mete• 
'·v@ hJrhfr ehmmlyet atfedll
= "mekledir 

lzmirde 
' --~ ~.; 

J ı[JOI~L ... 
İki papazın iddiası! B~ e~iye . . 

Son günlerde İzmir gaze· nnın vazıfesl 
telerinden bır kısmın.Ja ve ora· 
dan da nnklen §ebrlmlzdekl 
bir kaç gazetede bir mesele. 
mevzuu bahsoldu. 

lzmfrde iki clzvlt pap zt• 
nın 4SOO iralık hl r otkAyeti üze
rine lıtnnbulda bir kioinln 
tevkif cdildı~I yazıldı. 

izmtrd~ki papazların bu 
iddiası üzerine rehrimf z za hı· 
t sında t hkikatta bulunduk. 
Papazların iddiası üzerine ne 
İzmirde ne de §ehrlmizde 
kimse tevldf cdilml§ deAlldlr. 

iki p pazın resmt vckiile· 
tini almıı olan F hri Bey 
hmlnde bir zat pap zların 
tapuya dair olan l§ler.nl iz. 
mirde 'e burada takip elmiv 
ve intaç etmek üzere bulun· 
du~u sırada iki papaz lzmlr 
Adliyesine müracaat ederek 
i§lerlnfn görülmediğinden ba· 
htsJe bir iddiada bulunmuı· 

lardır. 

lddl üzerine alclüıul hh· 
kikat yapılması lazım geldiği 

cihetle bu tahkikatın icrası 

zabıtaya bildirilmiıt'r. 
Fchri Bey lstanbulda o'du· 

ğundan kendisin n malumatı· 

na mürncat edilmesi; f hrl· 
miz zabıtasına yazılmış ve 
mumalleyhln polis müdürlü· 
ğü de malümatına m- acaat 
edi'miş ve kendf el ıerbest 
bm:ı.kılmı tır. eselenln a'elad 
hukuki bir I§ olduğu anlaıı'a. 
rnk cezai mahiyeti görü1me
miıtlr. 

Tahkikat eual ı bu suret
le ikm l ed !mit bulunmak· 
tadır. 

.. 

ay 
Cad , 12 (A.A.) - Tram· 

vay ser bl la"m n ba~'amııtır. 
Grevciler bazı tamvayları tut
muşlardır. Polis grevciler üze· 
rine ate~ etmfssede kfmıe ya
ralanmamııtır. Grevciler hlr 
ü r taç"rfn üzerin dükkanına 
kap .m ~ leh r etmioler ve 
mumaileyh n ınümanl tı üzeri· 
ne bir erbede zuhur ctm!~tlr 
Bir kaç yaralı vardır. Polis, in· 
tızarnı tesis için hbcüm mec
burıyeUnde lc.almıftır. Bugiln 
sivil muhfızlardan milrckkeı: 

takvl ye k1taab gelmiıtir. 

Ne kadar borçlanmışlar 
P ris, 12 (A.A) - Cem·yu 

ak •amın beynelmilel zirai bir 
kredi ihdası makaadi.e bir 
pilAn tanzim!ne memur mali 
heyeti me!alıinc devam etmiotir 

Muhtelif memleketlerden 
verilen malüm ta nazaran, 
umumt borç'anma miktarı 

şu suretle temin edilmektedir: 
Bulgari tan 2 a'.:\ilyon dolar, 
Eıtonyn, 23 milyon, Mocarlı· 

tan 245 milyon, Letonya 49 
milyon, Lehistan, 251 ml?fyon, 
Romanya, 240 miliyon Sırbis
tan 733 milyon. Bütün bu 
borçların heyeti mecmuası 1 
milyar 282 milyon dolar mlk· 
tannda vadeli borca ba!iğ ol· 
makta o!up • nadır bazı mil • 
tesnalar hariç ·bunlara yüksek 
bir takım faizlerin llaved icap 
eylemektedir. 

Şehfr meclfalnde azadall 
Muammer B. in Uza nmız hi
lafında baı:ı ten ki ti erde bu
lu"'du. Kendi hesabıma bu 
hücümlerin teferrüalına nüf1lS 
etmedık bile ..• 

Çünkü blHyoruz ki Muhıd• 
din Bey de a?elusuJ bir cevap 
verecek ve aza l u cevubı k fi 
gör cek m el d kapanıp 
gidecektir. 

Nitekim böylede oldu. 
Hatta b z, Hhlk Fırkasında 

bir z ... tın k ndi fırkalarına 
mensup bir zat ve ma anı 
aleyhine en ufak bir tenkidini 
hayretle tela ki ettik. 

Epey zamandnnberl alı§h~,. 
ınız ılstemfn b.ze verdiği ıJ. 
hc.m ~udur: 

Hiç bir fey tenkit edilml· 
yecekUr. EeAenmedlğfmiz bu 
ıeyi cifohen veya tahriren or
tBya döktü ümüz zaman gö
reçeğlm:z muamelenin en ha• 
fffj müba1ağacı olduğumuzu 

1 itmektir. Bu suizan, çok 
defa suiniyet ıahibl o ,ma: 
ith mına kadar lle. l gider. 

.* 
Bu haleti ruhiye da'nyıaile• 

dır ki uf al .. bir tenk:t b!zler• 
bü., ük fırtınalar hlHlnl veri• 
yor fak at arkası derin bir ıii

kunet ve t limanlık o!an fır-
tına •.• 

lstanbul beledlyeefnfn prog• 
ramı o'madığl söylendi. Nok· 
sanlardan tikayet edildi. 

Eler her s&ylenen söze bir 
cevap vermek mecburlyeU 
varsa Mnhlttin bey bu vazife
den geri k lmamııtır. Bol bol 
söyleml§t·r. 

Fakat buna rağmen ıo
kaklarımız, caddelerimiz pis ve 
kaldırımsızdır. Karanlıktayız. 

lbtıkar içlnd ylz. Y edığimlz lpı 
lfğimfz. ıeyler karııık ve pistir. 

Tramvaylar kafi de~iJ, isti· 
rehab umumiyeye mütea!lik 
l ezalf noksan ve mühmcldlr. 

Bu noksanlar ne bir ten· 
kitle düzelir ve ne de beledi· 
ye reisinin gösterdiği mazeret• 
lerle. Bazı fıler vardır ki bun· 
lar zannolunduitu gibi ~a1nız 

para ile hal edilmez, fak at 
günde bir kaç saat kaiıt Ü• 

zerine bir kaç satır yazı yaz· 
makla da olmaz. 

Senede bir kaç milyon 
lira varid ta o!a.1 bir ~ehir 

her sene bu p ranın hiç ol• 
mazsa nı fını kendi men fı n• 
ve imarına ı rfctmelidir. 

Bu kadar p rayı memur 
maaıla•ına ve ~ but eme• 
reıl gorü y n itlere ınrf ve 
tahda ctm k mazer t değiıdlr. 

Bu parayı çoğn tmak ve 
her ıenc nrtan varidatla mcm· 
leketl ihya ve tezyin etmek 
lazımdır. Bu ıvlerde imkansız.. 
lık görmenin manaıma açıkca 
aciz der'er. 

lkt dar dedi~lm mücesslr 
imkanlar yaratmak ve yokta!l 
vaı·lık çıkarmaktır. 

* Parasız yapılacak lılerimlz· 
de vardır. Bunlar aalahfycttaı 
gözler ve in anlar t rafından 

bizzat görülerek verilecek emir
ler ve dlrerktiflerle hal olunur. 
Fakat görm k ıartile: .. 

Lükı otomobillerden bir 
Bütçe açığı 

Vaıhlngton, 12 (A.A) - Haz1· 
ne nezareti erkanı, bu ıenetd g<in inip oel:ırin halini yakın-
bütçe açı~ınını 500 milyon do· dan görmek hem vazife hem 

fara hali~ c1mt-tıı ~··htf'm•I 0M0
- de kfbarbkttr. 

j ğ··-t• l ., u e'n"' J,rt i: 'er. j 



Harp divanında 
(aı,, ""4/ı z inci •ohü.0.) bir hallrı naeydaııa getfrllmeıl fU ıpretle ana vatanı terkede-
~ bak•• aallhlyetiD daha evvel ıöyledii"m ıilt& rek ve eene!erdenberl ku~ D........ .Zd fınızı haaıh bu vaktile ha'kın fıyanklr ve if· iında ta§Ul jı büy ttQil mem• 
buıustakl kerametlnfzio iç yü satkar t•lkinle.rle •J elen eyf· lekeU~izl bıraka ak Kıbrı .. 
zGnü anl.lmak ll~rlz ıua ·ini )·e aıılanmıı olduğu ka~aatl• gitmek iltemenlzde ıahll men· 
ıo IPUI ve maznun halkı haıı· nl tamaıpen teJil ve takviye fatl•r UİWlll en ~üyük spu· 
na toplıyarak onları gün!erce ettJ)ektedlr. Dt mck ki eraren kaddesahnı fedaba.n c, klnml· 
emrim eltında tutmadım halkı me\ cut o:aa derviılik te,kl· yen yalnız kenuilerlııin re· ah 
hükümet aleyhine tahr"k el• il ı s"ıin makıadıJJıza yar· ve saadet içinde aıamalaraaı 
mediıiı dem· tir. Relı tekrar dım etmlı mukaddes dinimiz teminden baıka emel ve d6· 
Bab~eılr intihababnda jöı· menfa.atpere.Wler tarafın'1an fÜQcelerl 0

1

ııııyan e bir 141ppı 

Hayret 
(llt# '-4Jlı I inpl •h/hlW 
Dllt fellkeUnde bOyük saadet 
arayan bosak bnh ln•n a• 
rın yerfne acab• maaqm ve 
mukaddeı mefkureli Türk 
ıesaçlerl almamaz mı? 

l.vtçre llM aiJul miipat.z, bir 
muhite kanı, canı temiz bir 
vetan evlldı ıönderllemez 
mi? 

Acem!erin de Türk
ler kadar kendisinden 
nefret ettiği bu adam 
lsviçrede kimi, hangi 
ıniLeti ve neyi teın1il 
ed~cektir? terdtA"tni:ı büyük f aa.liJ>ct ve s ynıete alet olarak ku:lanıl· vatanıızların cevelingahla•r 

azam•· taıkıııl kJucl4n maksadı mıttll'· Bu huıusta ne dersi· bulu~ SaırlJ.e 11t1Ptak•llAll 
k 

, Bura.una •Yıtat ;,,;.: !:!-P. ince 

Diz O Z
ama_ .. _ arkada·'arını • n,i;ı? Maznun böyle hareket· o.ayca geçmek e bunlarla DMP tı b kıaınıQı araıwdık, mllaletef 

dan 8•zeıecl V "1at Hilmi ercla Lulunau.clıiını halkın irleıerefıı •YAJ• llJM!Cell'et ye ~ netice eld,ı edemedik. 
beyle diğer arkadagla· h"ssiyatını gürültü ü bir ;ekil· ihan t yolu ü,zeri ~yürümek Yalqaa ,....uım ı.-l'et ede-
na ZID kaamo yollaıında ) 6· da lbar eU..lloin Mbabinl fırsat buldukça a· ·z Türk va· lUa ki bia lNa lw~ıtt, lsJNt 
-"ve''- tarıtpcle.kl sö~lef'P,• iıtt!Ubatta be1edtyeoln utalı ta.~~~.~ançerlemek çareler:rt- P•-nııı to--11 ..-.uı~ı h.ıı.'-"'· 
ır•, ,._ _ .,......., Ukriııde mi i.4. 11~ de· __.. ..,... - .. • .,,.. 
.. , .. fırka ~iJle yiirlr k~•.,.,.. hareket etmMI oldu UIPI ıoy· alt vta M•i•'W 1MP Y•lM iM· metten tek bir ıııtl M>JIW· 

ı ... JI lmez IDzlerile • bbe- Lt8'i•tir· ile"• mituklbeo 1.. ini ..l-x:ı:- ..ı_ . • --~ ... ! 
... .l .. _..1_ li!e .. ~~ ... ~. ~· y.a......,. ••• 
IMe bulunmaktan IDIH'• .. 1• 1• tdd~.ııl ~tet....... ya r~, Reis bwıll ınij~-_kJp, O.aiti· "~- -
.. idi? Bu derece ,....n1ıca kaymakam ar • .-JU10 mu· lJye Vekili Bey:e umu111 Jan· M V • ) 
ı..r-.u izi ve adal•te hlk6· dirlerbıe hJ.an••JıDI& diye darma kumanda uaın teft"ı • enıze os 
aet kaavaluıaı •Y•k aiti•• yazalı makaleniD sebebini makıadile <1qlaıtık'•n ,NM-d• H,Qftalığı haberi 
,.!arak ltJ& k&r biı' vaziyet aormut ve mu.,un b• yaunın bunlar halkıkorku ma)f., tthdit 
jtııkıamaDWG .,.ıJd aMır -· keodl ba!Mrl olmadan ' zıl· etmek ıı•1ealıı ~ h.at!f41Jqr· qy(/qrtnll imif 
llaı IOl'IDllf ye ~-· bf.U· dJiuıı ve btı.ada balkı la4kt1· Jar Bahkesire u~r dıklarııt-.n Atın.a, 1ı2 (A.A)- M, Ve-
kbatt& t..panhk olBIUUfbr, aaet a1 ey&ae tahrik ~eti i.ıUkbAller!l)e lf.iın nQı 11tme- KJl.z~!os.~ hafif yarı111 bir 
.._. "•alkı,1.1 buhtacl.,P •&· ollDacbi•• liy~.m, •• it T. ı;o.nlnJ leı:uln li.zmJ diye >''-'" fc!ce ujredıJı b,aberl fureU 
Jaa!e ltk duYar a.t._ --M evvoW. J•Maia im- ,.Wle· daiıJll.ı ve 11.lr de 111ab4llll b.e- katiyede t.:kzfp eli!mektedfr. 
· u.k i.u laH.M k&.t .wı·.ı •• ,ı •k....,_ yeller:nden halk f rkuının k.f. ft.f.. Venizeloı, duçar ~utu 
~ kltnte)'e Mr ~ )'•pm&· Gazetenizde bir ıey daha zanm.o.11 iize1Jv.e topleıış,,n maz· ırfp hastalı~ın4an tamamen 
_.ı.r .. ı. bir heyet ~1 ed1· .-..-du. KQiü v,..tandaJ'ar b~taları Ankaraya gölürec,eğiJn. kurtulmuı olup nck.ıhet dev· 
t k al&kacla.r .,..kanalara brkwayuaız ve faiçbi ıeyden dıye Vedat Beyden ayrı dk· realnJ şayfil ede eeçlrecek Te 
ere . _ , .ı. tan ıonra lstanbu a 0 lltliiniz· 

miiracaat edJleeeiQ aoyıeuı· .çekb~meybı" diyorıue.uz m&k· b b t 1 1 ek ü payitahta avdetine kadar ken· u maz a a an mo zre 
l'Dl tla• et9ittir• SıaGt.DIZ nedir' ıUAliae nıazaun .aize 25btu IU• vermek ittentl· dlı:ne Hariciye nazırı vekllet 

Ayni zamanda, fırka bDJ· hıç bil' ınak.adı o!matlıtanı dili halde kabal et..-dlltn :ıl edecektir. 
le yür6r kanunla yüriimcz maamafib bu yazının kendi· ve muhaf z'a otomobflle Mu· __., .... ._.,..._ 
teklinde cevap verdiiinl ıöy· sine alt olmadığını ve bu danya tuilıfe Eaı.ku(fc!en Zenci esaretinin ilgası 
1emf1Ur. Rebfn halkın mesa· yaınııa kendJaJ An.karada uzaklaıtljsaaJı baluetsııek aure- l..onwr:l, 12 (A.A) - Zenci 
büz ~tiud topburbia ıöyle- bN!u...., ~·...,. V-42'1ldıjını tile memlekette ı yri tabii b

1
r .....u.aı Wkiiaclu IJ.

1
4armak 

)niyor, bu büt'ik lf.ewet •~ ı4JlnJ!ıUr. ReJa b.wı~a lıQPr4 a..tta mevcucltyeU 1 .... .ııt· ~ l.ilauarY•J• pı,aderlfen 
JmdreU aaaıl hu~uua ıua· maUM1Da fU aa&li aermuı - ~ •trlrwa cW:ller .,.,...., l.•,.te •ima.al blr be1etıa 
he de B&lıkfflr b.ı.difetlaln Şlmd yo kadar hayabna.a 

1
:" ...;.~ ._,.. .-km ':; 11..htf._ 4- 4Ji)aıMril1111ett 

J&pbğı balatlardan 1"Jldum svretle ıeçfrdtniz ve baılıç-ine almıı bulu~=. •• ~_ J.ı .,,. ~ Ak•.,.. bJr 
4emiıti.r Bundan ıonra rolr, ... t.l•luı·,: ee 14'. flmcll ıııulıt • ~ ....,... ....... .,.... IPU• 

l>u lfler
0 

için etrafuı>u l.Qp- if JA_k_ Çlb ..ıiql• aıııllrMıı •11-..ı..tn- .,_..,. lıa 11\..•'• ....... =---:1
• 

ı..·ı1a..,. loa'kı -1
11 

.._, el .ı. oowewk> ............ ,,.ıııf mı.ı. ı.ı..ı. ..,.. 1 la •Mım re ,.an..,;•_ ...,.:: ;.n 
a-...u&e v.e Adeta bk kw-an· chulu• •• - t,lerle 1negul ~ etini çıkatln1f ır. Ancak ... 1 •-lrllf. 
1
..- ? add medeft sonra • n •• ..,_ ~ ,...,_ '- ,.,.,h,. 
'day• tabi olarak harekete ge- oldunuz Mazollll IOR saman· •o 'a ıtrketlel'fft~_ ..... _~ , .. m ._ ......... bul~••.,ıın 
tlrdfltnlz ve da•JDJL bun.fana t.dıa ...-dtk etMiiol daha ,..,.. ....-. ..- ••:ı tı,..a,,.., · Wkill- alt 

.ı td··""• .. uz h~de in· •••el Ucant f;le ate •eftlUl fyt ye etraflı yap:ı.r&k yaz!yett ld 1 ... 1 i tir ısanınua o ,....... · b 1 u. o u unu ..,y em f • 
4ib.t bet• .ıa... ettilbdı •&r6l· 9ldupnu f&,leDJft ve t,u b.,. daha iyi pre t ece.. •~•• H bo l 
_.. ...._ .,., emir ye ..,.ıa 4a1ua l>uı ıuıw •• ,.. -. . ..._,n F•~ _... arp rç arının 
..,.:. mlu7at swe.MI• mtıUr· bMM4n• ••~4' bl· fştJhe 1tkli 
tahkfk•tt•n anle.ııl1»ıttır. ~elı mllteaktbeu .fG JU•ll tW ~ ..... Ml4• o.latllye "9.wlr,, 12 (U) tt- Harp 

lıte cahil ha.lkın bu muta· IOl'IDUttur. Babkealrc&. dade· Da~•hllıll~ı en ~~ı''dcltrk# ,.WZ .IN>r-tlu',... 41Jqa IW-r& Alıe ._. 
li 

ı .a. a,ncla Kıbrıaa _..ek >'• Yau emeılnlo fı9- ~ • ı. . 
•.atkArane harekeli ve teı aı n ... .,.. bebi t " Dahli kllJ 1 -~#d lçjp a .. AtMt. .. f,an•a 
ael1et--' •• e~velıce .de wJ._ ı.- .. upıort aleak t•bG· • • 1• ft , n n ne~ J#l w, ~lfıl>b.il.ıe 
4'l'•ls ibl ~ cioı.,.ll• ıünde bulwadı:tuau ıördilm ora,a hfr foka m&m.111 i 

11
• bulJJ•m'IJ J.J.l.yeU~e ,ı...,, ol· 

-~ "dzleN iN-.. u· M şlbl tbval ye v~zi)'ol liae fatlle defli, bir hilkamet m• ın.-tlı.iw• .dsir Av411ıl bAa.J.I'.•· 
ı»e4er H erin merl:nıti)'et· .K,abr.,. ,uoıek .,cburt.Jol.IDi muru olarak aıavtı mahaadlle aın,d,a ı9rulan bir suale çeTap 
tal etUklerJ d k cık hiuettJrdı. Yok.,. Kabrael• ve ı•lc!JllJll ~~ylJyerek bunu• ae- veren M. fff'ndeno.,, h9 itin 
- ..... pld•pl .ç.o 1'ıi>....w.d.a ar.-zcl. o•·den beblnl 19.f'1JUI '9•1t1tt• fUI• bir habme ••••eli .Pran1& 

l oJ.rak meydan• ~ Wt bir mllnaaebet mevcut· kaata makrun deJildlr demtı had••~~ ~-rf a~-- ~~~~~~l-
h ta pe

vce sama•-•-• b Lir a- f dd 1 .. ..,..... ~ ı.. ya.......,...a 
)U ~ıuı e J erek T• pi murcMı? Ne arqid ae ıtca· u•u• • .,.z,. a o ua-.· aı.r la..,ı a.- "'9'1W\t"'1 hiç 
sızl.allll.at.ıieJ• lakJı I ,...,.,, ... u .ye ne dıe (abrlbJara iti• nanın f'lea e\atEfUt-. CelM bManp bir f•J.~& b~ • -~· 
dal As~ .. 4Jnt bllı.Ome- barlle para kannmal• hiçte bu?u~-'_!.•·..ıt~el•, ~;!1ed,.,e~ •o6y)emltUr. 

ndır.AkJak ... e a ., ab:ıuJ lt d fGUA _..., W"!"'uf8Clr•• luf • - "- • 
UJ& -. tW1J ,..,_.. W .Oaalt • u • aya r~ae de lldnct celce 1•pıla· T •hi .... '"" ha 
tin ·"""'·~· ....... .... ...-ı. ,........... bir mak· ... ,., ••• k ı.ulıake ... c ..... ,. an seya t 

, tekil Te •:=....w 4Jr. ••• s.-dJ 1U!ı•"'-• Daiiet•nJ' eldu- tel~• talık edtJaıtıtlr. (ll.qı '-rafı l l,rtcl ıltNl•tl•) 
,...Wıil a • • pu .. ~ .... A...-rtka " -Y~b"Y--.. ~ .ba~kı~d~ ~~· M.-
... _.. 111&Vni ~--- .............. ..,,. •· enı u~ lf.t~w ... 1Qr.qlup1Jft ...... 

•••nun b:b••ı:• !:'.a11emlı •-• •••• .ı • .n,1l ma· Meçlil eı.ıciimePiPd.C' tct• ~.ı "''hMl4tap-'• Y• •~ 
Wlfuıı hald old l'1 ailfe ıa• de laaler .ır•ea para k••nmak ı_:ı. edilı:..-- ı '-·· •azlyeUnde temin ed .. Aca-
" aaGtea'k:ben ne b •• zeapa qla;ıak seTdude aaa .. ~. un•• ye- klıa{t.qa klt•t•'9ltr a .. 
ı-...wı Jallı6nıell• ::: ıcıı.- ~ kJm-fp ~· !Wn JDalUm deJit talllilltr -• ı.oo.iı. Uf· 
eıte_ılhlDe be.1kı ihAI' ae ,artHmemlftlr. An~fa 13 (Y nn} - HO- .ler Tlç_~4• a.urtlqa#l '1flJı 
1rıua.-d1111 ılellafttılr• , __ ..ıı.... ,

11 
..,.._ ltt.1 ten'f'lr kemetbt laasırladıfl hetçe M c fayda1a olacalını a6yle ...... t.dil' 

1kJa. Fdlü ~ve r~ ............. ~ltNta _.... bı b6~1 encOmenlnde mba· J\eı.tcjmh\11' ~retlvl vt-
a-ı111ratt ı.cı.4it1Aw• ftkl,_& ':. teP ....... olan hlr arkedatı .._ Mı.. 'ıt1&1'-. ..... ... 16yet ma•rlftl\f T• mille mfk· 
lık!a _._.,..,. ............... _

1 
bulundutunu ve onunla mu· .tb _...b,_t(l~a.ı •~lıb~~etl teplerlne dair Tail fle maarif 

.... , -Mr1H9et PafMllD -··--. fdı uauıl lr ..... yette ul...-u• Ad"-"-d 1 ha .. 
... p daoda hem .... JaabertJ• •lrlttıJlnl maalP• ki &adlar ukkmda mu• UM• mu U&UU en .. t matlar, 
.. &a~ etr lıeailZ bir karar Tfr-.•c:UJIPJ .,. ,_., ..,...uıwr• ..._.. takip ·~ mef'k6nalD 
il.at ı.tedikten ıoara iP ...ıı ..ııaln• de~• btwiP cM ..,._\AOl•ıtfn ~ t>Gıp· nudıtyethıt w Jlbellltnl ..._ 

-.,_...,. y...ı ~a .W.. -.ek ~ ıals bit Mili,_'- ba- Din ~ki y"'yttl antNıt.. temadi"" anlatmak 
Jııll de raı' •tl&ett llıeDilS.....ı 

1 
d~ nu arbk :&.flk..- caktır. Şlmdl.ıe "'dar b• dfri. a a dG 

t.·.- tefkll&t ,..ııanat1aa ".e.:; ~:,..;,aMiull ,a .._.,Ur. len rtk~..Ww ,_.. b- ..-
_,.. ce....ı ..ıı- ılaa ...:.t ;.. .... _..... ..... .... lisl ııılP.deo lbaıetU. ..... ......_.... 

olma11 ve çok ıaraııı 

Binlerle dönüm arazi v 
hatlan hasara uğra 

lsmtr, 12 - Soıı 1611lerd• Bertket y.,.. .aill 
lmair dvanaa Jafan yapaur- l,aren IUJUD iıJ ... 
lann neticeli olarak ( Cel· gö. ü do. 8u dt.k ._.. 
lat'göll bir buçuk metre kadar tjvannd~ ıtddetll W. 
yilkulJnitJir. v-.rdı. Oaf lartlua 

BI ha11a cPlllt l'e Tepe:köy kurtlaru inmekte o 
ara11nda demlrfolaJ •JI ıJ.lll»d.a haber verilmektecllr· 
katmııtır, tren1-r ıJJüa1'0l4~ ıö'ijııijJJ fJPf!IJfll saraal 
l'"çeb.ltyor v~ ıpyup da.ha kasında bjiy~ ha..,.f 
zly•de y6ku:lpuesj ibtıoı-.U rn11t1r. 8ip~rlt cacm~ 
en~ll:e)l ~ip o~yor. 'J.I altım;ladır. ... ~ .. 
Türk - Yunan lbrahin:ı T-·-·=·· 

Muahede tasdik edildi Bir beyanname 
Ankara, 13 (Yarın) - Di1uıbcklr, il 

Ttırk· Yuaıan uuıab.ecleat clOu aıı.Gfeltfı 111r ı.i.a}llll• 
-.eclJate tucltk ..Aa.uftlr. ""1· ka 1. t..l>.n •• 
zPoıeıaiıa bql.nı cııula bari- la4Dlede HobMP. •• 
clye veldlt IJey l.lk JJUl k irat ~Ai&Ma,ı.aıs,.. iii• 
et.ma,ttr. T eriik Ra,tü Be1 AJNJ1-nu ~ 
nutku.da Tflrk • Yw.-a dod- tahrik ._ 
tutundu ••h•r.aı tik fa,. tüaden .,...._ ... .,,,_, 
ıata. S.ı•oktUe "'•her Ati- taaı...,,.~ Mlflllf,, 
naya, ON.d4a d• M carlet.aaa kCbn cd:ı..a 
akfe.ceklerlai 461'-"tir· laakluad,. laıtlMf ... -.ı 

Muhecle 116 r.,A Ta M• k~ ... ,t.&ı ... IMlJll-j~ 
Ufald. kab.,I ,..111-1.a.t •• 

~ Kilwit Bir tebrik telpafı ,,...r• 
Ma'atya 13 (A.A.) - Re- --~ı~-.;~ 

lı!cGmhur HJı. tAr4fwd•n 
Barekll '-aet Papya a~· 
ki tellraf çekl1191ftlr. 

e., •••• JapJ p~ Htz· 
•lltriJl• 

Yeni yapı fan yol ile Ma· 
latyaya vardıiını bu g6Dde 
ıb:l, taktp ettltlniz pek ita· 
bet·ı hur faa'iyeüıa.de11 u· 
layı ı,a, daha tebrik ve tak 
4'rleriml anedıerim efendim. 

Rehlc&mhur Gad 
M. Kemal 

OrlMll ııl•tmui 
Ankana, 13 (M.M.) - b 

iat •Ülletl deaet Ol'IDaD it· 
'9tmellat temin lçtn IGO itin 
lira ~h,tlı etmltJlr. An~k bu 
MD4t J.triıla4& Of)J)t~l&r4a el V• 

let itle.. ~dalk fMtll"1tu
cektlr • 

fbwi~ 
Haı. 13 ( Yann) - At,. 

ctıllwbr g_... ı •aell.le .b.tr
~ A.et.Mr• f...,. lltdlbıa· 
rat ........ .._ .. we.NU •itana ...... .., ................ ,.....,..,.,.vr . .AıNtu•..,._, 
" ... ,.,.,,,. -1: ....... .at.,Jd-· ·-- ..... .... ..... ...... 

Jill.'IUPl•ml,. 
ele.ki~ ..... 

......... 

hakkında ki ddnd raporulUI 
MalJye YeklleUne ver~. 
Maliye t•"1eti ~iin keadllJa. 
Jt.n )>asa h:Mu•t ip • ..... t 
~tır. 

J'Jrlncl r~ ~ ... 
... idMtlı ttvlW ş. te~ 
..... 9'1t fVo"'IDU bpQa 
••klı,te yermeaalftlr. 1' etld
bda ................ 



Fener bahçe yine bir 
rekor kırdı! 

Vefa Süleymaniyeyi 7-1, Gala
tasaray Beykozu 6-1, Fener 

Anadoluyu 16-0 yendi 

F~n~rbahce, Anadolu kaleai ö ~iınd• • 
Fener takımı, geçen hafta man 2-1 Ga!ataNray galip 

üçUlk rekoru tu:ı eden vaziyette fd!. 
kim lliveten Kadri Bey lktncl c!"vre zarfında Ga· 
fanstakl eıkl yerini almııtı. . latasaray dört gol daha yepa· 
BilUin oyun, Fenerfn akın· . 

n içinde geçti. Birinci haf. rak 6-1 ile oyunu galıben 
Jlll ıonunda Fenerbahçe bitirdi. 
dl ve ikinci devrece de Beykoz takımı, iki eyvelki 
koz ıayı yapmak ıurdiyie maçlarında göıterdifl 9yunun 
ticede O 16 galip geldi. bu defa oynıyamamııtır. 
G~en haftaki on tıçlük yenilen ıol adetlerinin 

" bu ıuntle de larılm11 çokiuıunu Beykoz kalectıinin • 
;ııı te lı edl~mft o?du. sakat b.r halde maça çıkma· 

\oz - Galatasaray •·na atfetmek kıımen doıru 
6,abakanın birinci dev- o~ablllr. Fakat, Beykoz, Be-
'a Ga ataaaray çok gü· tlktaı ve Fenere kar11 yaptıgı 

oyu.ı oynamakla be- muvaffak maçların akibinde 
"''C haltmm m&d-· Gala' a.aray pek kolayca mla· 

"" 11111 -'*- itip olması. ı- - ·' • •tı-o •• 

"' 1a.,_.k mm J.. ' 1 W latan • uaı mü· .aaıaaa a Du ta~ı 
Qt\r}lgft, raket gilmrü~aaklkl kuYVetl hakkında 
tı'erln pek intı.. .. J ram bir kanaat teba11ül6 im· 

__ ııaı."tr1'1d blttlll sa• klnını refetmektedlr. 

Vefa - Süleymaniye 

v.ı. 

• m1tahaka1a tanf•JD 
....... pmqlardu 

v.ıa 
Natık 

Emin Sal• 
lllteJin Sami 5aleyman 

O-an Gul Remsi Naci 
saleyrnani~ 

Hakin 
Sabri 

Cafer 
Necab 

talı mı 

rlJet ıubarlle mlldafaa oyunu 
oynadı. De'YN hitamında Sü· 
leymanlye 0.2 mailtp vaziyet· 
te ıdı. bdncl haftayımde Vefa 
hlcumları daha tehlikeli bir 
hal a'mııtı. Çamurlu akınla· 
nn tevlit ettlil karıaplıfı bir 
kat daha karqtınyorclu. 

Bu laaft&J'IDcla Vefa bet 
pi daha atarak ıallblyetlnl 
7 •Jl de tahkim etU. Buna 
makabli SlleymanlJ• IOD da· 
kikalar4a pea albclan hlr ıol 

1 a p m ak mret17le blrldk 
.. ,.11111 teaiba .. itil ... 

, ez_ 

Bulgarlar Bayrama 
gelemiyecekler 

Sofya futbol muhteliti, hastalık 
dolayısile Bayrama gelemiye· 

ceğini telgrafla bildirdi 
Sofya muhtel;un, temtlll 

bir maç 7apmak bere B 
olacafını 6pt· 

ralb'.fk latanbula ..,_..f Bulgar (utbolcular1ndan 
blldıftiadittk. jelen telgrafta, takım azalan 

Bütün buauaatta allkadar 
teıkt:atlar arrıında anlat· 
ma basıl olduiu halde, ahi· 
r~n Bulgarlardan gelen bir 
telıraf bu miiıabakanın dü· 

araıında haata olanlar bulun· 

dufundan bir m6ddet için lı· 
tanbula ıelmiyeceklerl bildi· 
rllmek t~dir. 

· Kadıköyündeki lik maçları 
D6n de Kadıköyünde Fe· 

nerbahçe sahasında ikinci kü· 
melik maçlanna devam ~dil· 
mittir. 

1 k oyun Kumkapı • Albn· 
ordu araıında idi. Altınordu 

gelmediğinden Kumk•pı ıere· 
moni yaparak gaUb!yetl ka-

dildı. 

Bu hafta böyle iki takımın 
birden maçlara f ttirak etme
yiılulnln sebeplerini araıtır· 

dık. 
Bu takımlar ıahanın h:ç

bir zaman oynanmayacak ka· 
dar çamurlu olmasından ve 

Süleymaniy• • Vefa 
bulunmadı it için maçla• a 

.z.andı. 

Boğaziçi - Beylerbeyi 
Bu oyuna ıaat 12,45 te 

Bolazfçtnln hücumile bati :.ndl. 
Baılanııçta Bofazlçi mun· 

tazam pa,ılarla ilerliyordu. 
Fakat bu akınlarından bir 

ıemere elde edemiyorlardı. 
Nihayet Beylerbeylilerln 

ıoldan ·Boiaz:çi kaleçldnln ye
rinde olmayaıı bir çıkıtı yü· 

lftlrak etmediklerini 6srendık. 
Hakikaten dün ıaha oynan· 

D1ıyacak derecede çamurlu 

idi. 
Sahanın bazı yerlerinde 

biriken ıu diz kapaklara ka· 
dar çıkıyordu. 

Tabii böyle blr yerde oyun 
oynanmaz. 

Hele oyundan ıonra yıka· 
nac•k ıu bulunmazıa! .• 

._ 40 as 

Yunan güreşçi erine 
hazırlık müsabakaları 
Vefik- Yusuf güreşi için antrenll 

(Böyle güreş olimpiyatta 
nadiren görülebilir) diY.or 

Düra fOlc mükemmel bir gih"•ı yapan Velik ve Yusuf A•la1t 
Beyler (Köıecleki Yuauf Aalan Beydir.) 

Dün yazdıfımız veçhife, )ardan biridir .• 
Beyoğlun'da C. H. F. merke- Bu müsabakada M~ 
zinde güreı müıabakaları ya• daha çok hücumda ç&lııtı ... 
yap1Jm11tır. güzel oynadı. J!mail ekseriyet 

Tf:crüb~li idmancı'al"a mah· itibariy.e müdafaa O)'U.AUDU 

ıuı olan bu güreıler, ayni ' kabul etnıakle beraber bil 
zam, .... da Martın l'k haftasın· dahilinde güreı~· 
da 1 lanbula gelecek olaJ'-- Neticed Münir, sayı heea 
Yu.1a~~Rıert!e f;ra edi: bile gallp ilan olundı1. 
ıe:-; müsa b:kalar fçin bir İkinci küref, günün ve hat• 
h azırhk mahiyetinde idi. ta ıenentn ~n ~evkle ıeyredl· 

A"1trenör tarafmdan mun· len oyunu o muıtur. 
A tazaman hazır~anmıf olan A~renör ~.' P ter. mu~ar• 

gençler dün gim•ı meraklıla· rlrlmiz~ bu guret içın ıoyle 
rından mürekkep bir küt'e dem'ıtır: , 
huzurunda mfü!abaka yaptılar. lıtanbu da bu de~e~e fe-mal 

Ahnan neticeleri ıu ıuNt· ~r güreı ilk defa goruyoru~. 
Böyle oyunlar hatla kat l 

le hüJaıa ediyor~ yeti• ı5yleJ ebllirlm ki olimpW 
61 Kılo Hubtyetf.ea Kl· "-t1-rda bl e nadiren görlt. 

nail birine', Yeıar (K.K.) ikinci miiıtür.) 
66 Kilo Bt·inci Münir Vefik· Yuıuf karıılaıma• 

(Harbiye), ikinci lımall (K.K.) 11nda her iki taraf hem m6cla• 
12 Kilo Birinci, Yuıuf Ve- faa ve hem de hiicumda kuT• 

flk Aı'an ikinci. vet ve tekn k ltlbar1y'e cidden 
79 Kilo Adnan ( s~1.) bi· temayüz etmlılerdir.Güreti mü• 

rlncf Haydar (A .,8 dolu) lk~ncl. teak!p ontrenör ve hakP-m haye( 
BT Kilo Muı .. afa ( K. K. ) ıkt güreıçiyt tebrik ve takdtr 

birinci, H ... yrt (K.K.) ikinci. etmiılerdlr. Bili netice w hitam 
.. I ,,. ~ bulan müıabaka,yı muteaklp 

Gureş,er nası o .... u. hakem heyeti Vefiki galip .. 
Dün ıeyrettlflmlz güreıler lan etmtıtlr Her iki genç 

içinde k .. yda · 11\yan iki mil· Yunanlı ıüretÇilerle karııla• 
ıabaka vardı. ıacak eklpimlze dahli bulun• 

İıınall • Mftnfr güreıl, bun· maktadırlar. 

zGnden golle netlcelend•. • - -.Q..,...,.... 1 • 1. Gelen Yunan gu·· reş-
Be, on. dakika geçmeden Ist. muhte İti z-

Beyl~rbeyi tklncl golünü dn mire çağtrıldı ı d • ? 
Y•ıı;;;raz ooara 2·0 Boiazl· lzm!r futbol mıntaka heye· çileri kım er ır • 
çinin ıaliblyettle bitti. Uuden lstanbulda alakadar Yunan ı6reıçilerlnln mart velce blldlrdlsimlz bil ıGreİ-

lktncl devtede Boiazlçl· teıkillta ahiren b'r mektup bidayetinde lstanbula gele- lerin neret!e yapılacaiı henGa 
nl daha canlı görüyoruz. Leh· ıelmittlr. cekleri ınalikmdur. lstthbarab• belll deglldir. . 

k 1 l l l mt .... nazaran bu ekip ıu ..a. 8eyoi'undaA1rl ılnemada 
lerlne bir ço pena tı o uyor. u mektupta zmirll er ni· - a- ih ıı-d d bab-

k re'
,.ilerden terekldip etmekte·. yapılmaaı · Uma~ en e 

Bunlardan bir taneılnl ha em san ayında maç yapnıak üzere ~ tedlllyor. 

çalıyor. lıtanbul muhtelltlni da't'et et• dlr. Zer't'aniı 56 kilo Papadaki• Yunanlıl1rla kim~er gilreşe.eak?. 
Fakat bundıtn lstlafde ede- mektecllrler. 66 kilo Strigoriı 72 kilo Samut Yunanlı gilreıçllere karp 

medlier. Bir miiddet ıonra lıtanbul mıntaka1ı Futbol 79 kilo. çıkarılacak Türk ekipl hentla 
lehlerine ikinci bir penalb heyeU bu teklifi tetkik etmek· Bu güreıçtler kendi kate- kat'lyetle taanGıı etmtı d .. 
oldu. teclir. ıorilerlnde ıamplyon olan ıenç- sU-.ilr. Ayni zamanda Praı't& · 

)erdir. içlerinde bllhaua Zer- yapılacak Avrupa gilreı ıam-
Nlyazl BeJID aGzel bir fil· Mil TON SJLLS yanll ye Samut kayde pyan• plyonan için muntazam ~· 

uıe Botazlçl ilk ve son golü- ite dır. hflınlan sürehaıç1tdlerlmbız1 el7e~ al 7apb. lLL ZerTanlı olemplyatlara it· anform bir • u UDDla&• 

Dene bu ıuretle Bofaalçl- DO ROT H y MACKA k 1 plyatta tadırlar. 
MA.IK • da tlra etmlı ye ıon o em Haber aldıx.-ıza g&re Yu-

ala 2· 1 mallt\bl1etll• btttL J sınem~ın dlnya horoz ııklet pmplyo- •- 1 Par tDAMDAN KURTULMUŞ na ile Çok muTaffak bir mtlaa· nanhlar'a yapılacak stlteı er 
Eyüp - a mllkemmel ı&zltl filminde mu· baka yapmııbr. için Kimli; Maahar, BO,haa. 

Soa maç hu iki takua ara· vaffaktyet kazanıyorlar. lıh"lar na-"& yaptl8Cak? MGolr, Yuıuf, ,b..U,~Veflk. 
_..1a • ..1.. n•ra ,.•--..11. E_._ h • C! fmd · JllGIJI tau TeTftlı, Mu•t•fa, Saim ve Faik ......... .-, ....... ·~..., MILTON S&WAJ tara an Mlıabakalann tarihi te- cim 
_...oa1 pparak ıallp adde- ıbda ecll'en en ,0-91 ftlmtdlr. karrlr ftlmlttlr. GGalerlnl e.- Beylerla tefriki oluomakta 
.. ctan ....... flkuAW tu. l.İİİİİ-İİİİİıiiİiiiiiiıiiıiııillll-•I 
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Dtrekdcellr_.... 
_ Fakat ayni zamanda 

tenin baiırm•ı olduğunu da 
annedtı'orum. Bafıı91'&D& u· 
,..ncLm. Nç~ l>afırdna? ye 
.leminden bahsettiğ n o feci 
,.7 de ne fdi7 

OldGrüdl bh-kaç eanl e 
aeçU. Kendtnrt uçurumun ke
• nmta -g6rdt\#fim 'fçtn yatan 

anpgrll•m. 
- Kor'dorun lambası sön

mfittü. İçeriye girerken kapıya 
çarptım, ayağ m kaydı. az 
de ha düt üyordum. Karanlık 
aıabıma dokundu, korkdum, 

bafırdım .. 
- Feci ıey bu mu? 
Kon•ııaata metalim kal

mamııtı, vucuc1amu debıet 
atlll etmttU. Sar mı o feci 
nrn oaklamağa uğraı rak 
b.: ıım"a • Evet ,, ded'm. 

Kocam, devam ediyordu: 
- Fakat dııan çıkme.dan 

evvel ..lektrikt .buradan yak· 

ma11111nn idin? 
Ya?aa ıöylemeıe ya vaı ya· 

''fa ı 1llrprak; 
-Karanlıkta düğmeyi hu· 

lamadıfım için öylece çıkmıı· 
tam, dec1tm. 

Odaya naaarlarile devret· 
t if•I paiim. Ben de gayd 
iradi ayni suretle hareket et· 
t m ve ilk defa olarak, Fer
dlnle CMia91•a muhalif taraf· 
ta ba§ka odalarla lift.ak e 
den bir kapıyı gördilm. Kapa· 

lı ldL 
Tetkikinden birıey ç-kara· 

mıy&n ve esaıen han 
en derin bir n matla inanan 
kocam ka lama t.•I l Ye 

ıaçlanmı ok14d1. Yüzüme 

bakara la 
- NP- ka.d r aı hlıln d d , 

yüzGn kızar ı ve mütt hiç· 
ıtn ••• Uylr.un yok mu?... Hak • 
katea baı a d ğ l m si ? 

- HaJ1r, b laklı çok iyi· 

ytm. 
- Bent ıen uyandırdın. 

BunuD ı, n ben de gecenın 
ınnteba kfsini koynunda geçi· 
rec .. tm. Karyo ada yer aç. 

- Okadar hızlı IÔJ eme • 
Bunu bana kim ıöy t· 

ınitU Y Blrfılnfıı bizi ifUece
flnl mOphem bir tarzda h a
aedtıor n Ferdinin liübali 
f akala mmn onun kulaklanna 
kadar glttflnt tstemf yordam. 

- Hızlı ı&yler m ne olur ? 
d'1• ce• p verdi. 

HAL/DE. NUJR.cr. 

Aalta bosul: 9e dar bir 
tola ılrmftU• B•b her ıar
ıılatta t::lr kere yertnden fı,.. 
lıJoı ı Yorjun wücud4nde, bu 
•aramtılarm yerclJii edJ•· 
tt lıav wetln duıdaruyordu .•• 

_ .Şu p,meniD yanındaki 
lk>ıa• e•- tamam! Dur. 

Araba durur (iunnaz atla· 
dı. ~iik bavuhı eliad• idi. 

Aralaaa. iMılrcln tavuıla, 
~e"" 6ııCiaftld bci7ük ban
~da indi dt. 

Belkıs .ı ~aataımi.an 
~ra.ltael;J'a pata ~karıTken, 
~aca e-.ln kapua ~ıldı; lh
~ lllr..., ...,._ı. teitendt: 

- c.wı,. 1111 e'rl&tla• 7 

ııl lltene ~yle lronuıurum. 
- Sanki herk. uykuda 

o'mah da ••• Saat k&ç 7 
- iki 
Koynuma 11fıaclı '9e du 

daklara, her 2~ an heni tah· 
rik ett'ğlnlblld 1 llübali bir 
okıayı,ta kulağımın etrafını 

fipmefe baıoladı. 
Bu ntıva ı n manlln açdm . 

Ve bu ben e bilmem ne 
tftrlft fena telfr yapnuı, beni 
müphem bir h sle iz' ac etmtv 
oJduJu halde, hlsalyabm .sak· 
tamağa, yalan söylemeie baı· 
lamıtnn: 

Bu g~etıberl hep hhsl 
yabmı sakladım, hep yalan 
ıöyleclim. Sam "miyeUm ubk 
o dürülmuıtu. 

Kem tfktlm ve qlum da 
ıun"unm ve 1radem haric nae 
gelea bir kua aettce•de 
ilelebet 61dürülmü~t6. 

Ferdinin hatırını kırma· 

mak iç"n b«'Aillt'yar: 
- Yavru !... Yavrum! ... 

d e mrrı1danıyordum. Fakat 
k defa o'a ak vlcclanımcla 

h z müteredd t, bir biı 

varda. 
Bu, Ferdfntn .Jcaryolttmcla 

kalmayıp u k,afftNlR arzOIU 
ıdı. Kendimi f klrlerfme terk· 

bı mele, k n ime celmek 
ve ba 1&& ı t plamak tçtn 
al m k hb can atıyo'l'dınn 

Bununla bet"aber ,me: 
- Yavrum! Yavrumt ••• 
Demekte devam ediyor· 

dum. 
Ko ları bel me d landı~ı 

e nada, aiZl kulağımda keke· 
ledf. ... 
y m ıa Ol' muıua? 

Göğü• geç"rd'm, rlye.klr 
r ıeıle: 

- Sen lltlfor -..un? de· 
m. 
- Oh, H'et... lıllyona ! . 
lyoruın!.. 
- O h de ben de ••• 
Cami b r dı1m gtbı kendi· 

sal vermlı m. Ve ıe kl tabıt 
le gôz mi kap mıı , bı r 

t crtıbede h s:ır l: u!unor atbl, 
lıt mi bl'memekten 

ütevel t b r f&fkıaldda, ola· 
cağı bekliyordum. 

Bu gün o anımı, onu, ben· 

uıımden ç. kmıı ' tabtrioden 
daha daqtln bir py ile ifade 
edemem. KetHU••ı bir yaban-

( Deoanu oar , 

(Yann) m telriltaı ı 61 
- Geldim, teyEe. 
- Hoı geldin, tef a gel· 

dm mltcıfım!... Sea chtr, 
dur Ç9ccııkl Bea onlan abram •• 

V • içeriye döodil: 
- izzet! Benim 6rt6md 

ataffnene Lana. 
Karı• cuabalarcla tel&tlı 

hareketler oluyordp. Sokakta 
t•bel tenbel eıtnen tawklar 
bile bu yabancıya barretle 
bakıyor gibiydiler .. 

Belkıs, kaplJI bpemak 
için biraz acele etti " "-· 
dini malta daıen temiz ve 
lot 'taıhkta SabrlJ8 Hammla 
bfll ..,_. wıu.ca. ...,. 
1tlr ...,_ aldi. .. 

YARIN 

Sigortacılık ve 
sigortaları 

Türk 

Yirminci asrın en parlak 
Tatfı beıeri lhtlyaç)Mı daha 
çok w .daha ternlz bit' ıektlde 
tc-•hı eılql w n1anlan knkA1t 
dahiline girebilen tehlikeler
den mutlak ıurette koruma• 
Rdır. 

Cetaı,etHırıa eltn4iıekl ha 
içtim i müdafaa Aleti ıigorla• 
lardtr· 

O daL-ça ozan r..man f aıt· 
larında ~ kiıçftk primle
rin öi •r•y• ge me.t Mkl· 
katta bıaıit bir lktiıadt .badi· 
ı dır. Ancak, iiçük prim erin 
b'r '8.nlY• ı<dmeeile tefek• 
küt ~den müesseselerin devlet 
o·o teıınden daha mükem
mel bir içt"mai emniyet yara\.. 
maları ıayanı hayrettir. 

Devletin tema.mile muha• 

tal nazanna g6N •utalft 
etleceğimlzcln teknik -....... 
le11 üzerinde pek durmayaca• 
p. 

Sigorta mhlleaelerlmiz ara
mada bir QOkları ancak lal•· 

letl yani kelime ttibnri1e mll
ltdir. Eski bir M>zü hatırlaya· 

rak, "Türk na•ı altında fi· 
renk wrabahaM ..Urdüklerl i. 
16)r' ek liznndır. 

M t kıJ111etleri ayrı ail· 
it ı~yele b ne de~ce ko· 
ntduklai'I da taYanı teemmüf.. 
dlr. FaTa'sa Milli rea11üranı 
ı rketl mOkerrer ı gorta lbU· 
yacından doğmuıtur Ye baki· 
k ten b.,an bir ihtiyaca teka· 
btl etmektedir. 

faza edemed ği b'r çok içtima· F~kat 1 nfena tare& m6cıse· 
i kı metle~ f gôrta ettirıl· ae in ecneM nrmayıesi elinie 
d"kleri tak de t "' bk nıu• balunmandır. Bu •uretle de 
ha faza .e em ·n yet altına temin edllen ilttfa•enln 111n. 
,,trmlf ohular. h m bir iman ee ebı ellere 

Gerçi hayat sigortası ö'il· geçn:ekte• r. Bu müe•ıere 
min önünü almıt değildir. hakkında l2ahat ftrebl 1111Ek 
F•kat ölüm dolayısile vukuu fç n Unyon ılgort~ .. kelinden 
muhtemel -çok k re muhak• bahıetmek lazımdır. Bu ıtrket 
kak -olan f.Uketlerin .fena maruf idare ademı vaaıtaalle 
teıirlerinl tule etmlflh'. aıetnleketlmlzdeki bütün ılgol'la 

Zııteıı hayat sfgortatı aile- it e el atin ı '· 
ler!n müdafaa llel r. Yoksa V• etili ~ayelertn mu. 
hiçbir zaman tasa ruf manası· hafa%an lftUTZ1lU bahıoldufu 
na gel :nez. mman'ar ketrlt •ine.laden 

Bütün bu iM11aç
1ar tlolayı- ittihadı milli ,gibi g ya mflll 

ıile ıfgortacılık •ıle1'1 ıon za· eermar• 1 • t ' kk 1 etmıı 
man'arda pek z'yade ıenfıl müe11eıelerdofurmuıtur. Ana· 
m:ı ve ehemmiyet kazanmııtır. do'u ıli'orta ı rketl de O yon 

Bugün h r meml ket:n me- ı üe ı ... , l mil r kisve 
c!e yet derecesı "gortal rının al ında teza r tm~ ilteme-
adedi ve f aalıy l eri tle ö 1çü • llnd n meydana g 1mfıtir. 
mektedlr. A aclo!u flrketl hlnJ teft· 

ati Onde klrı n tl-rtte 't>lrinl 
h mete 'ft!'tte nt f An et· 

bu ıa.yede remıt n\üe• 
•~lliı~ı~rde b r b k r çb n ka· 

... ~,,•h. Fak t bu mü ae 
nl t den, . 

hD11t01rn@1H:m e e elld e yap.· 
bir teb fi ile hr.kkı ruçlaa· 

ı men kal ııtır. 
F INt Oayoou-. Jı ıc...tle 

Meraklı dünya şeyleri 

Eğlenceli seyahatle 
frenlerde radyo ile konser n ... m~:~.~ 

verilir, tertibat nası yapılmıştır? 
ln,ılterede trenle ıeyahat n111 tavanına ael'mlf teU 

edenlel'Ia teyahat mGddetl• ibarettir. Şimdiye kadar pıoj 
rl ce llot ftkit 1r9çir1nelerl 1~ln pılan t c beler iyi ne 
treBlere ra-dyo kon'hHtfbH'. •ennlelir. Anealc rad--•ri.". 
Aaıl r.dyo 1naklnett hu uai bir luıv•etl tretı btr uın.W.. 
arabada belatamalcta •e •1- lıut d mir bar ya1111adaD _, 
~er ara halara bir takım tel t fi vakit kaybolmakt&Mlıf 
ter ibatfle m but bulunmak- hu hal dahi arz ıle tellll-•~iflı 
tadır. Ra'1y•den lıt fade et- celer 41.ra ında bb 1.11 ill~fJ 
mek lstlyenler mem11runa bir de ıe meıinden ı.rl ~ 
ıt11n vererek bJr çift teletOn tedfi. 
1ıhrtar ve 'Ondan ıonra radt0oo l<anade •tlll .,t11dnll~I'! 
nun balerierint dinlemeye lert yo!cu'arıaın eifenmel 
baılarlar. Ahize tertıbabnl \tyatlanın ~lllln ı~ n ,__, 

sarsıntı ve aheuks'zlıkten "•*'- illa yonl&r t..ı. et•Wlll~ 
tarm k i • bunun lçıne pamuk Bu ietaıyoalar yelcalu& 
ve alr yumuıak ıe.yler aaz kon er vermekle 
dol ur •11f talıt& ku uda etııl yerelt bav.411 
m.ab l za -"lir. Havai hat mekte ve eilencell 
ise 30 adem tulünde araba- tert p 1'tm tedlr. 

• :A!!!!! s•8• ~ 
Dünyanın ~n iyi şoförleri nerecledır. 

Köpeklere seyahat için bil 
Loadra t>d. mttlGl'lt.utl· 

d-e ~nf .e ltaydu lana takl· 
b nde ku lahı~Mak Otre huauıt 

il' toför tert~tt •ücuda p 
Utmfıtlr. Bu fOföt) l' me 
in anlardır ve her hlrl uzun 
muddet bu itte mumareıe 
keıpetmlı birer po ı zabttldır. 

Bunlar bu lfe ayrılmazdan 
e'fT l ı kı btr muaye eye tabı 
utulurlar ve on a mü e-

madiyen tal nı '\'e le b ye gl>-
rerek rakip olduk'an bayı 

kema • em t • balak 

alc elen afi.ayet ltuıo ~ ı 

za tr~ kO f rltJ ft:d• ı•===~;=~==~~=~~~===~=~ii 

dd m den onra 
a f tle'li cleö 

- Odan hazır, 
n•clfnn. Sen çak. ben bavul· 
larıaı getiririm. 

- Amma karanmız ne
Jdtya, te,.se? Hani bana sade 
"Ayıe,, dlyeçeklln ya ? .. Hem 
benim f6bek adıllll Ane k0oo 
yaa ... defli mllbl7 

- Ah e'flatcam, aut.. Sut, 
o giialetl akhma ıetırmel Rah· 
metli a1a11ed la, nur içinde ,.,. 
ıın, bir dedlil•I dll etalımdl. 
O vaknler, meklnı nur otmn, 
Hacı amcaa da •I• Ama 
b• 6mrlmi gtlnlmG yine si-
zin evde feç relim, hanım 
efendi b.rakmazdı ki.. He1 
gidi ıOnler hey... O kaplıcala· 
rm keyf nl kCınae bizim ka· 
ur çdcarmadı ... 

Sabriye baıuaa. ıklerlnl 
sile atle bunlan anlabrken, 
ılltaunUt•n Oıldlne balmu• 
JllU ................. ,.D 
harap, pcarb_1a merdlnalerl 

1 • .,MIR re nüraft " ı r-
tlnl çıkatınıı ır. Ancak ... 

n yan ı T&ırkçe olan bu 
ıt'dPkl memurlar Ôn· 
dlfıer tecellileri «>'an 

k tle n tıler le de aynı za-
man & •4tfl'UI o url.r-

D er taraftan kat'iyen 
mtll o 111811 llzım celen pyrt 
m ili 11 Mtlll reaHilraat ,. ıa 

temin ettlfl klr Onyoa flrketl· 
ne devredfhr. 

Lak n ıJaortac lıftmıs hak· 
k nda hiç le bedbin olmağa 
lGzum yoktur. 

Ç ka Uıtiln ve müıktrat 

ç kmıılar, kapılan k~cClk 
eof ya açılan iki odacl n 
b ine - oltak CUtClradekll'\e -
,trmtılerdi: 

Beyaz ör nJo bir ıedlr, 
bembeya2 patıtk1 perdeler, 
yerde kaba Te rahat aôrüaea 
sakız &ibl bir yatak, kınnıa 
yasft)a kab'ı bir yorpn; tajda, 
yükl\la'iln kap111 a Onde iki 
ıandaly&; duyarda GıUl ılyah 
UU örtül O, ıılemell bir la •ha 
~tnd., dır kadın f otofl'afa; tld 
tarafmda kifdtan orme .o .. 
ler, çiçekler .... 

1 le ldlçOk odanın bfttOn 
flU'••• bundan lbarettL Maa• 
mafth. Betkıı bmaımı san.y. 
lara derfflftetdt, okatlar rahat 
n ıevfmll buluyorda. 

Sabrt1• hamm. Bu....._ 
,.,... b.. .... •••elld halbıt 
taJI• yakıla aalabrkn ., 
18a"luaa a,. .,._,. ,,, .... 

TAt n lnhlıarıma ıtgorta 
ıaadaiı f nıaHe 2 roa 
liN ka ar bir eenn e ma· 
lik olmu tur. Serm yeler! ar 

Jhtl r kad11a ..,.clenblre 
onun btlrahabna ihtiyacı 

01-c:e.Atnı clltlnerak tkihıCl 
yanda keıdl Ôyleya! Kım 
blltr ae kadar yortundu ! 

Ta.. Ada«laa ıellybrdu. 
Mudan1adaa ıellr albl btr 
181• 

- s .. ,., ..... u .. -
aacdc dinlen eTl&dım, em? 

Yemeli hemen baarla1a· ,. ........... ,.,. .. , 
Bent• Takti• beUf deftl

dlr, teyze ılz ne vakit ,er-
aenlz 1erlm. 

- Ben alqemı kılıp Jlyle 
yurum evtlclım. Yemek lçla 
defli 7a fıte,t6beler ollUa, ra•1 

btm ıtın•h J•lllll&lln dlJe yt. 
yfyorum ••• HGda bilir, lazam,. 
bet nldt namaade ellmt •Al 
ceaha haktan lllmlmG 16 
70ftlmt dualarda au kaLul oı. 
-ıor artık, ltllmem ld.. la.-

... 1 •in ya,.., ....... 
•ek ,.mettıaL .. 

EYe , teJt:tdl•ıM.I!! 
kılar, so a ;em... 

- Ay,._de 
lum111117 

- Kalacafam, &e,.e. 
- Metaıwa ... ... 

..,. ... ıaııata ... _ 
Kaclıneefm bir~ .-.:.aii 

ti ye Belk111 6ptG ? ._. 
,. ,ekip ıtttt. 

Belkıı ph:m k..._ 
rar etrafına bakındı • 
rar ıealı pnlı, rahat 
nefeı adı: B. tertellfri 
eTI, onun ruhuna ...,18!11!! 
bir lcıkaa Te e...t,.t 
du; içinde acl.ta, ..,. .. 
~rtulup ,......_ 
lalı b .. a taWI _. .... 

M ........ ft .... '°',. ...... ifa. 
(O..dl 



G:·R 1 P E KARŞI 
--Ramazan Avına Mahsus 

@a~a!a'd! KaratGl'da barak~ fıruu lttisalin~a b~ ıahallab:ctnln lslOnda 
• 
1 

B.üyük Elbise Fabrikası 
En mGkemmel kumaılardan en ıon modaya muyafık Ye kuıunuz 

1bfçlmde imal edJlmfı zencin Te mtlteneTTI ~itlerde mtlatahap el• 
'bkeleri muhterem müıterllerinln enzan fıt:fadelerlne arzeder : 

Erkeklere malısua Erkeklere malı•us 
Müflon ile Gabarclbı Lira lnıtllz biçimi ıpor Teealre Lira 

Pardesüler 251
/ 2 Kostümler 1492 

Meıhur Mandelbers marka 
Emepermabllize Gabardin 

Pardesüler 291/2 
MGfloa ile Maadelberı 

Pardesüler 371/2 
lnıtlia biçimi kumaılardaa 

Perdesi1ler 221
/ 2 

LlclTert ılyab T.ı. renklerde 

Kostii:mler 181!2 
Hanımlara malıaus 

Muhtelif reaklerde Gabardin 

Trenckotlar 171/2 
Daveti• 

9 J61/ Mantolan 2 
Çocat 6 Uradaa 

Elbiseleri mbaren 
A"lm zamanda µkeklere malııut sayea pk pardea61w ve k«Mtihnler il• Hanımlara. 
mahıuı mantolar Te ipekli mppmbalann mGntabap ve mlteaeYYI çeıfferl de vardır. 

Toptan Ffatına Perakende S&bt • Tedlyatta Bti,.nk Teıhlllt 

L Def ter darlık ilanları 
. lsta~bu.l Defterdarlığından: 

-, 1..-Q-~-M-~N-~ ... l

BANKASI 
Ma~ş ·Sahiplerinin ve mahallat hey' eti 

ihtiyariyesinin nazarı dikkatine: 
lıtanbul Zat Maaılan Muhaaebecllfilnden: 
Muhaaebemlzden maaı alan blltamuın mütekaldfa, eytam 

'9e eramllin aıafıda gösterilen tarif at dalreılnde Mart 931 
Joklamalan f cra edileukUr. 

Sermayesi 10,000,000 
lngiliz lirası 

fsTANBUL ACENTALIÖf 
Telefon: lstanbut 24460 

EEYOÖLU DAİRESi 
Telefon: Be) oğlu 1303 1 - Yo~lama muamelltı 15/Subat/931 Pazar ıüntl ltaıh• 

,.&r•k sekiz sün deYam edecek, bunun d&rt ı11nü dul Te yelim• Seııedat ve potiça mukabninde 
19re, dört aann de tekaOtlere haaredilecektlr. Yalnız merkez fU• muayyen vadeli veya hesabı cari 
lleılnde her sin kadm Ye erkeklerin yoklaaalan yapılacaktır. suretile avanslar, poliça ve iskorı-

15- Şubat·931 paza1 tosu. 
17· • • • sah Aıkerl ve milkl dul ve yetlmlertn Türkfye COmhuriyetinin başlıca 
22· ,, • ,, pazar Ye bunlann Tekil ve vaıllerinln ıehirlerine ve memaliki ecnebiyc-
2-4- • • " sah ye senedat, çek, itibar mektuplan 
u;. Şubat-931 . pazartee~ ve telgraf emirnameleri irıt~ 
18- ,, • ,. çarpmba Aıkerl ve mllki tekaflt1erln ve (Hesabı (ari) kü senedat ve 
23· • • • pazartesi bunlann vekil ve vaıllerlnln kıymetli muhafazası, kupon 
25- i • • • çarp.mb ·• tı, Türkiye'ye ve memaliki 

2 - Bu mOddetln lnklzaııada artık ıubelerce yokla.nuı.J!fll"'~ ı ecnebiyeye keside edilen poliça-
devam eddmeylp maaı tevzilne baılanın~~ merkez· lann tesviyesi, borsa muamelat 
de yapılacakbr. Bu mOddet za~ı~~ .. yoklamaıııu yapbranla· icrası, akçe pey ve şerası, sair 
nn maaılan verilecek, yapt!!:tamıı olanların yoklaaıalan ve bilcümle banka muamelatı, kasa 
•aaıları ma&A. ••.:Zıatı~ui;;; ıonra baılıyacakbr. icarı. l J •

1 ~ ı ~ ı 
''ltıf• --~ JC.-". ~alri reımlye ye huıuılyede müıtahdem olaa?ar ı ::.::::==========~ 

ı ; i !:nh:~:.~u ... ~::!~':'e~~;,11::~:; .~:c~:.~n·~:=:~~~: .. :~ 1 s [LAN i K 8ANKAs1 ' 
menıup buiunduklan daireden almakta oldukları ücret veya 
aıaaılann· dercettlrllmek ıur.eUle aynca taadık ettireceklerdir. 

. 

ASPiRİN BAYER 

Kolumbia PIAklari 
EN METİN VE TABİİ SESıJ 

• 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARIDIR
0

} 

Yeni sene münasebetile 

KOLUM&İA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığı yeni pldltJaı. 

KOLUMBİA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar şunlardır: 

GencOs .. • Sarı Ya-
man, •• pıncak,.. 

Çingene- Saraam 
ler, •• koluma, •• 

Gül Fat- Bilmem 
ma, .. neye. 

Yalnız! .• "KOLUMBf A,, Plaklarını alınız .... 

OSMAH f ERRUH tı SEHAİ KAZMİRCI -
-

(~h:k Steln} BeJoflu l.uklll Caddeıl No. 303 
~ 

Çocuk elblteleri: 375 ~:~::na Erkek paltolar: 1095 ~ti::~• 
Çocuk paltoları: 695 ., Erkek koıtümlerl: 1395 • 
Muıambalar: 695 ., Trençkotlar: 1695 • 

Rekabet kabul etmfyecek derecede ucuz olan flatlanmız: 
Dalma pefln para. ile ıatmak huıuıunda herkes için faydalı 

olan prensibimizin bir neticeıidlr. 

flatlarımızdald bu ucuzluk ayni zamanda gerek latanbul 
merkezimizde ye gerek taıra ıubelerimizde mnıterUerimf· 

zin gittikçe artmakta olmasından ileri gelmektedir. 

ISMARLAMA KOSTÜMLER 
emıalalz fiatlarla imal edilir. 

Yeni Makastarımız Mükemmeldir. 

ADIKZADI: BI.~--·-~~ 
VAPURLAJU 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LOKS POSTASI 

lNÖNO 
•aş:ı,:t 15 Pazar 

akıamı Sirkeci rıbtımmdaa 
hareketle ( Zongılldak. f..e. 
bolu, Ayancık, Samsun.Onlu 
Gireıun,Polathane, Tra&aon. 
Sürmene ve Rize ) yo ad-
met ve avdet edecektir. 

Tafıillt fçtn Slrkec:lcle 
Meymenet hanı altında acen 4 - 1 mfthaberler tekmil Heyeti ihUyariye tarafından tem• 

bir edilecek, mühürler gayet okunaklı ba,ılmıı bulunacaktır. 
Heyeti ibtıyariyenln mühürleri menıup bulundnkları kaza Kay· 
makam veya Nahiye müdürleri tarafından resmi mühürle 
taıd k edilecektir. 

5 - Heyeti ihtiyariye yoklama llmühaberlnln tanziminden 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 188S 

Tamamen tc:diye edilıni~· 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: istanbul 
Türkiye'deki şubeleri: .. 

=... talığına müracaa t • 
~ Telefon lıt. 2134 

~ Hilaliahmer Merkezi Umumisinden: •-;ı+11111mr ____ _ 
~ 

aanra vefat v~ya tezevvOç gibi "Vukuatı gün il gününe ve en 
eeri yaııta ile idareye btldlreceklerdfr. 

6 - Yoklama muamelesi, ıahibl maaı bizzat görülmek ıu· 
reılle yapılacaktır, Daimi hasta, mah11, müı!n olanların yokla• 
maJarını yapbrmak ve maa~larını almak fçfn kimi tevkil et· 
tik erine dair yoklama ilmühaberine ayrıca meıruhat veri e-
rek siyri tasdik edilecektir. l~bu meıruhatta sahibi maaıın da· 
imi laaıta veya malul veyahut mfiıfn o!dufu tasrih edl1mekle 
'bera~er vekillerinin dahi muvazzah adreılerJ gösterflecekur. 
lıbu meıruhat Gzerlne cüzdanlara ltaret edileceflnden maaı 
teyzflnde bu ctbiler için baıkaca llm6haber getlrnaefe 
mahal yoktur. 

Galata, Jstanbul, fzmir, Saın:ıun, 
Adana, Mersin 

Vunanistan'daki şubeleri: 
Atina, Selanik, Kavala 

Her nevi banka muameleleri 
Kredi mektupları. Her nevi mes
kukat ile hesap küşadı. Çek ser
visleri. Kiralık kasal r. 

a- Doktor ,_, 
1 r ı •• 

: ilin sahiplerinin 
nazarı dikkatine. 

Ramazan bayramında çıkacak Hitallahmer gazetesine ilan 
vermek istiyenlerin Ankara caddeıinde lstanbul llAnat odasana 
müracaat eylemeleri. 

Son iki sahifede santimi 30, ıondan bir veya iki Mhifed! 
aantiml 40 kuruıtur. Üç, dört renkli lllnlar için ayrıca ücret 
takarrür ettlrilfr. 

Gayet nefiı Bayram tebrik 
ka .. tlarımız gelmf atrr. 
Beyazıt lıtanhul liMl,i. 

karıısı Elektr.k tlrkeU al
tında kırtasiyeci Cemil Azmi 

OPERA TvR DOI<TO'R 

HAlll SEZAi 
BASUR MEMELER} (erakrrıt:e) 

ve cerrahi hastalıktan anııt"la~ 
Divanyotu Dr. Emin p.ış:ısoka No ?Jl 

7 - Taırada bulunupta yoklamasını bulunduiu mahalden 
aönderenlerin ıönderdiklerl ilmühaber mutlaka mahalli ida.,. 
heyetince de teedik edilmlt olacakbr. ~ 

Ha.yri Omer 
i Almanya Emrazı cildiye ~ imi~ ~ 
! ve zGhreviye CemlyeU aza 1 ·- BAYRAMLIK ' oôkt~ 

Feyzi Alımet 8 - Yetim ye. dullann gftnlerlnde tekaütlerin ve tekalt 
,ani erinde de Jetim Ye dulların yoklaması alana maz. 

9 - Her aablbl maaım 7edinde bulunmaıı lbımıelen •• 
•lk ıunlardır: 

A - ElyeTm Jedlnde bulanan maaı cOzclam 
B - Resmi aenedl 
C - Nlfuı teıkereel 
Ballda s&terllen buıaaat ve •eıalkten blrlll nokıan olaa

-lann yoklama muamelesi blzzarur icra edllmlyecefinden bey• 
llaude yere ıube memurlanaa llNr •• izdihama mahal hıra• 
tulmamaıı rica olunur. 

ı · ıından Beyoflu Ağacaml 
karp euumda 133. No ij· 

Koıtilmler 
Paltolar 
Pardeıüler 
Çocuk elbtselerl 

10 lira 
11 • 
13 " 
5 " 

1 f Tayyar• Cemıyetının bar 'ı 
1 tırdıta beyanname "" d-41· ~ ),i ALI RIZA MÜESSESA Ti l ferleri kallanı uz. .J: 1 u,.ı.,1°ıiW~P!Nfn)ıı- latanbul • Eminönü-

Cilt, Sat •• &ührnt1• 
baıtabklar ted• vihanetl 

Cumadan 111aa.d"' Jıcr 1011 
uat 10 dao 6 ıa kadar haalA 
kabul edilir. 
Adreı Ankana Cadde.I N.43 

Telefon ısfanb JSl'J.ıf) ........................ 


