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• .ıı NO' 3 1 ahrır 

Po~ta k utu~u bt. 395 .ıı No. 4 Muhasebe 

.!!,ushası h;r y;;de 5 kuruş_ 
Ba,muharriri ARiF ORUÇ 

f Gönderilen evrak iade olunmaz. 

• • 
ClOJmez (Yarın) farzı muhal ölsede hatta ••. 

/stanbulda Ankara caddd~sinde m~t~uat sultanlı~ı. tas[ıya'! b~ş beyi?li mahlfıkl~r_ !.. Size, evet sizin== 
kafalarınıza menfaat ceşmelerı olmak ıstıyen, kalplerınıze, hakıkatı görmıyen gözlerınıze fazileti işitmiyen kulakla
rınıza hay kırıyor ve ihtar ediyoruz! .. 

Bu memleket; daha bir müddet sizin canbazlıklarınıza, hürriyet kc.ndillerini vakıtsız a6ndürmeni~e tahammül ede
cektir. Fakat ondan sonra asla ! ... 

Vergilerin 
esasları 

Hükumet, vergiler hak· 
~•ııdakı tenkitlere kartı 
azla aıabiyet ıc>atermekte· 

dtr. Bu günk6 Tilrklye'yi 
idare etmek için TOrk va· 
~ndaıının yergi vermesJn
'lell f daha makul bir eıaıa 
lıttnat r edilemez. Eeaaen, 
her hükQ.metln idare ılıteml 
de vergtlerldtr. Tarihin ve 
lpttdaı bükiimetl böyle ol
ciuıu gibi, en medeni hü· 
lcthnetlde baıka bir ıey de· 
}Ildır. Yalnız, vah,etten 
'-'edeni yete doğru tekamül 
eden bül"lmetlerde umumi 
tefaha mftıtenit bir vergi 
llını tee11üı etmfıtfr. 

Her hükumet, bu timin 
~lif ettlfl eıaılar dahilinde 
lr vergi slyaaeti takip ede· 

~llir. Biz de bu i'mfn ne 
lrıı-pJarı var, ne de iıUnat 
Ü~~ umumi ve dünya is· 
"- •-tlit ve iaUhlikiUle mu-
WG!~aelı bir istatistik. Bu 
,_ "G hükumetler, memle· 
l(et'e i d old r n e kaç kirinin it•lz 
ita ' 'iunu ilin ediyorlar. Biz 
Lul~leri değil, it sahiplerini 
htıe bilmiyoruz. Bunun için 

llekı vergilerin heıap?a-
L'.';1 bilmek kehanete kalmıt 

lnuamına. 

Müller, halk kazancı
"lla o/ "-lr o 50 sinin vergi ola· 
lf. a.lındı§ını iddia etmittf· 
._.

1 
lbukı, dünyanın vergi 11· 

f nete kazancın °!o 20 sinden 
&.ıt ~ d llnı vergi defli, müıa· 

ld~e addediyor. Müller'in 
'" 1••ı doğru mudur, blJmi-
"Ot1 z Ç- 1 a.t · unkü, ona veri en 
~tfıtflderin ilmi kıymet· 
~t'den ıüphe!iylz. Müller, 
'I 1

" istltaıtiklerimizden 
te~•de, Avrupa devletlerinin 
lllt •vaı sermayelerile vergi 
\ı bettertni karıılaıtırmıf, t,:rn Yüz elit milyon pa-

ııın 200 ()()() 000 Ura 
te., ' ' z aı \'ermesinden bu 

0 80 ntabettnl çıkarmııtı. 
-.1 Onun bildiği vergi il · 
.,_ilde töre bu niabet dol· 

•llldı. 
._ liGkunaetle bizim ara· 
~tda.lcı vergi ihtilafı da 
t. eaaalara aittir. Biz ne 
....... 1 

1Gıı1t • ınmaaın ve nede bu· 
lcldı il hGtçe varidatı çoktur. 
IGQ~tındayız. Bllakh bu 
-.ı it G Türkiyeyi fmar et .. 
lıak hiçin beı altı yüz milyon· 
"Uı. Gtçelerin lüzumuna ka 

._, .\ııcak halkın refahı· 
da. haç bt r telakki tercih e· 
~'-ez. Halk, kendi refahı 
... L devleu teıiı etmlttir • 
il ıu!"tbnet, devletçi de o!
~ ralde ol•, bayle dl· 
"- h •eeburdur. Bizde 
'-ıa l,ar refah var mı, yok 

._laaakatanna IGzum kal· 

T emizmuhalef et Fır~ri Abdül~a- Büyük Türk milletinin 
dır Kemah •• .d b• J • • 

menfaatcılar tarafından daima 
suikastlarla karşılaşmaktadır 

Arabistan:;;. geçiyor? guzı e za ıt ennın 
Antakya, 17 (H.M·) -

Mahut Aha.il fırka11 ltceri karargahında geçen samim vei 
Aydın, 22 (Yarın) - Milliyet gazete

sinin çirkin ve şuursuz neşriyatı burada 
derin bir nefret ve istikrahla karşılanmış
tır. Memleketin temiz muhalifine karşı 
aldığı cephe ebediyen tel'in edilecektir. 

Abdülkadir Kemali ve rüfekaaı 
f ehrtmlze geldikleri mftddet· 
tenberi fena halde ıurada 
burada ıürünüyorlar. Bil
ha11a ıon günlerdeki vazi· 
yetlerf pek fecidir. 

adam mesut günleri büyük 
nası) anlatıyor 

Konya, 22 (A.A) - R~· ı fevcranlan karıısında anı .. 
lıfcüaıbur Hazretleri diin formalı çocuklarını bulur· 
gece aıkeri mahfelde •eri· lar. Tarihin bu umumi-

Millet hazinesinden 
ayda 15,000 

Türk lirası alanların 
Kaç bin adat gazete bastıklarını 

neşrediyoruz 
Bu süslü, yaldızlı mefkôrecilerin iç 

yüzünü mufassalan yazacağız. 
Büyük Türk milletinin, masum evlatlannın 

yok~ul ve yetim şehit ailelerinin hazinesinden 
ayda 15.000 lira alan Milliyet gazetesi bugün 
3500 gazete basmaktadır. Bu adedin içinden 
mühim bir kısmı Halk fırkası mutemetlerine, 
müf ettişlerıne m~ntesiplerine bedava gönde-

rilmektedir; Türkiyede efkarı umumiyeyi çe-
kl.nmeden temsil ettiğini söyleyen bu gazetenin 

Abdülkadir Kemali pa· 
rasızlıktan bir han kütealnde 
gendi mali hulyalanna 
dalmııtır. Muhalif muvafık 
ondan yüz çevirmfttfr. Ar· 
kadaılartndan Hafız Abdul· 
kadir fae camilerde kuran 
okuyarak geçinyor. Bir iki 
taneai de seyyar ıekerclllk 
yapmak istiyorlarsa da halk 
tarafından onlara boykotaj 
yıpılmııtır. D:ğer muah•llf 
yüz ellilikler de bunlara biç 
bir paye vermemektedirler. 

BilhaHa halkın kin ve 
nefretine c!uçar olan bu 
vatanıızların yakında Arabls· 
tana geçerek tebdili tabHyet 
ederek çalııacakları muhak· 
kakbr. HilkQmet bunları hal· 
kın muhtemel teca -wftzftnden 
muhafaza için bazı tedbir· 
Jer almııtır. Maamaflh 
gençlf k bunları hergiln ıo

kak ortaaında muhtelif ıu
retlerde tahkir ve tehzil 
etmektedir. 

-·-tirajini gördügümüz lüzum üzerine neşrediyoruz. 

H t' JT K"' ·ıs Gazi .Hz. a yre . d ... • amı . Şereflerine balo verildi 
Başvekilin otur ugu Konya 21 (A.A) - Reı-

yerde ekmek yok ) Dün Ankaradan ıtcftmhur Hazretleri buıon 
Kartal ve Yakacığm bir 1 Asarıatika müzesini gez. 

Belediye ıdareıinde bulun· avdet etti mlıler ve saat 21 de aıkerl 
dutu malumdur. Ve bu iki Komisyon /ağvedil· mahfelinde ıereflerlne ve-
büyük köyde yalnız bir mivecek rilen baloda hazır bulun-
fırın vardır. Dlfer mevcut ._, muılardır. 

Uzun z amandanberl --• fırınlar da rakabet yüzünden . 
d komisyon hakkında bazı e-kapalı bulunmakta ır. 

Kartaldaki fırın bayramın saslı meıeleleri görüımekte 
üç gOnil kapalı geçtrildiğinden o'an Tnrk he1etl murah· 
iki büyük köy halkı ekmek• huası reisi Tevfik Klmll 8. 
sizlikten kırılmıı ve latan· dün ıehrimlze gelmiıtlr. 
buıdan ekmek tedariki için T e' ftk Klmil B. gazete· 

Fransız kabinesi 
Parlı 21, (A.A.) - Na· 

zırlar mecllıl öf leden ıonra 
M. La val'in rl)'aeellnde top
lanmıı, ltıizlik f'.ubranından 
mlltevellft vaziyet hakkında 
tetklkatta bulunmuıtuı. mecburiyeti hasıl olduğun· cilere vaki beyanatında ez· 

dan birçok fakirler bu•yiiz· c6mle demitlir ki: Komla- _d_a_h;t;.,..1 edeceffz". 
den aç kalmıılardır. yon için yeniden tahsisat Tevfik Kimli B. bura· 

Evelcede yazdığımız veç· aldık . Komiıyonun lllve- dakl bazı tılerfnl ikmal et· 
hile bu gibi küçük Beledi- dileceği hakkındaki ıayl· tikten sonra Trakyadakl ko-
yelerin halka kartı en kft· alar ıimdilik nabemevslmdlr.,, misyonla temaı etmek Gze· 
ftk bir hayırları bile do· Bundan sonra Tevfik re ora1a ,ıdecektlr. Bura· 

~unmamııtır. Baıvekll paıa· Kamil B. komisyonun it daki komisyonun faaliyeti· 
nın ıkametg&hı olan bir köyde görmedlii meaeleleriDe te- nln daha dört ay kadar de-
ekmek bulunmazsa alt ta· maı ederek dtlmlıtlr ki: vam edeceil kuvvetle tah-

len balodan ayrılırken ıu ' yeti içinde yiikıek bir ts-
nutku ıöylemiılerdir: tlına bizim tarihimizde Tilrk 

"Bu gece bize çok ıaml· tarihinde ıörülGr. Blllreinlz ki 
mi hayat yaıattınız. Bundan TGrk milleti ne vakit yflk· 
dolayı cümlenize ıuretl mah· aelmek için adım atmak 

aausada teıekkGr ederim •• Bu lstemft iae bu adımların 
samimi hayab Tftrk milleti· önünde dalma plıuva ola· 

nfn gilzfde kahraman evlatları rak, dalma yüksek milll ideal 
olan zabitlerlmizln temiz tahakkuk ettiren hareketlerin 
ocağında geçirdim. Bu bil· piıidarı olarak kendi kahra-
ha11a benim için yiiksek bir 
haarasiyetl r.ıuclp oldu. Bu 
noktada durarak buzumuz· 
da ve bütftn millete karıı 
bir noktal nazanmı ifade 
emtek lıterlm. 

Arkadaılar ! B6tGn tarih 
bize pıterl:ror ki mllletler 
ylk1ttk hedeflerine Ylııl ol· 
mak lıtedlklerl zaman bu 

man çocuklarından mGrelc. 

kep orduıunu görmlıtilr. 

( ıtddetli alk11lar ) • Bunun 
içindir ki Tiirk milleti teh
likelere karıı elinde kılınç , 
)'Grümeye mülıey)'a bulunan 
kahraman çocuklarına derJn 
emniyet beılemlıtlr ve bu 
emniyeti dalma beıllye

(D•uamı 2 inci •ahileJe) 

Milli Sanayi Birliği kongrası 
Diln Milli sanayi birllii 

heyeti umumiyesl saat 15 de 
toplanmııtır ,iT oplanbya men 
ıuca t cılar, kereatecller, trl· 
kotajcılar, debbaflar, yaf· 
cılar, ıabuncular ve muhtelif 
aan'atlarla me11ul olan fab· 
rikatörler lttlrak etmtılerdlr 

Bu içtimada muamele 
vergisi hakkında makama· 
tı aliye)'e takdim olunacak 
bröıilr milzakere edllmlıtir. 
Nazmi Nuri B. tarafından 
hazırlanan bu bröıGrde 

muamele verılslnln geçlr
dlil muhtell aaf abat 
bu verıinln teı vlki sanayi 
kanunundaki muaffyetleri 
hiçe indirlldifl zikrolunmut
tur. 

Brötürde aöylenildJfine 
göre 1,5 milyon lira tutan 
muamele "vergin, verıinln 

kaldırılmadıfı takdirde tah
~ edileml:recek kazanç 
verglılnden pek azdır. 

Aynı zamanda san'at 
erbabı yeni muamele vergi
n kanunundaki bazı mec
buri kayıtlara, cezalara, lh· 
tlllflann komuyonda ballo
lunmaaına !Uraz etmektedir
ler· 

~afi kirdan daha fazladır. 
Fransada bile kaldırılan 

bu verfi hakkında ileri ıü· 
r6len temenniler ıunlardır. 

1 - Verafnln tamamen 
llfası. 

2 - Bazı ıebepler do· 
layıstle doirudan doiruya 
kaldırılmadıtı takdirde teı
vlki sanayi kanununun 7 el 

maddeılne birf fıkrdlll ve edile· 
rek bu kanundan 
eden mileıseaelerln 
yetlerine muamele 
nln de ldhali. 

lıtifade 

•nuafl· 
verıisl-

3 - Bunlar milmkiln 
olmazaa teıviki sanayi ka· 
nuunnun onbirinci maddeılne 
tenfl kak verflmasl )Azım 
relen plrimlerin lier aylık 
tahsilata mahsup edilmesi. 

Broıürii hazırlayan ko
misyon bu giln ıaat ikide 
tekrar toplanarak meaele
nln ehemmiyetini anlata• 
bilmek için Yerıtnin kal· 
dırılmadıfı takdlNle pek çok 
m6esaeselerln lflla edecek .. 
lerlnl broıilre fil ve edecek· 
lredlr. 

rafının ne feci vaziyett:_:
1i _ Muhtelit komlıyon pm· mln edilmektetlr. Komls-

duklarmı . anlamak ta muı-ii b d yon heyeti umumiyesl yarın 
de

JC.ildir. Kartal Belediyesi diye kadar un an ıonra 
• d 1 itlerin daha ıüratle ıl· M. Rtvann rl:raMU altında 

bu feci hareketten ° ayı rillmeıl anu eclıldljtnden fevkallde bir içtima akt· 
en b.ay.aL mea'uldGr. Ve dil ktl 

u ua d )Qzum prOlGree teıklllbmaa • ece r. 
TecslJ••l pddetle elzem fr • 

Yapılan besabata pre 
alman muamele yerrt .. u· 
mum kazançtan bu Yerıl J 
çıkarıldıktan aonra kalan 

Komisyon, ayrıca An
kara'ya ıidecek heyeti de 
seçecektir. Bu hafta içinde 
br9tG rtabolunacak, heyetin 
hareketi bir an evvel temJn 
edilecektir. 

' 



J 

tfJP 

..... ~ HA 
Kasap gi 

ı•ütün inhisar Belediye encümeni ce
..........,WUıllilLL .nasıl kesiyor 1. 

memurl n Bazı eınaf Belediye en· 

.... 1 

Blediyel 
0 1mlllt,_,!9K, 

uıtu. 

kllft verdlli cevapla 
tnllları iftn bir hdf. 
idare edllmekte iaede 

c691ıenlnln ı.ndllerlne hak·· 

uı s için bazı etnaf 
tetekkiilleri eh baıvekalete 
ıDlracaat elmitlerdt • Bu 

t 
IAJEFE9: 
Hırsız şebekesi 1 

En nihayet yakayı ele 
verdi 

Bundan bir ild IÜ1l ewvel 
IUyofl«lılda 11tilJlll c elde
sinde Bunalı Fahri t.fendi 
namında bir zatın yerli mar-
lan maiazaımın meçhul 
bazı ethaı tarafından ro 
yulduiuftu yazmıtbk. 

Bu huıuıta devam eden 
zabıta &ahkikaı v~ taharri· 
yatı bltmedifl ııbı )ursızlar 

da henh ele ıeçmemlıttr. 
Fakat ıon ıilnlerde Koca 
Mu 4afapataefa lıqncluracı 
Lmall ve ,e~erci H~lil efen· 
dilertn cLi dl"kld rı ao
yulmut ve bıruzlaı yaka· 
......... r ...... 

Yakal•nan hıraııların 

Samıun mebuıu Aclll 
Bey Maliye veklleti teftlt 
heyetlerf riyaaeUne tayfb 
edilmittir . 

Adil Bey mebıuıluktan 
iıtlfa edurek vazlfeılne bat
lamııtır. 

Mumabile1h V eklletten 
aldıfı emir üzerine Borsada 
tetkikat için tehlrlmize ıel
mlftir. 

Salahiyetleri 
yokmuş? 

Beyannameleri polis 
mühürlemiyecek 
ı>aJüliye JPkilftti f8hfi 

mlze ıöqderdJli bJr emtrfle 
pc>llıln Otelçtler teJWiJ U 
beyannamelerini mllhtırle· 

metini ve bu kabil matbu 
evrakA dolcl"'1J,...Oaıı 
evvel ,temhir edılmealni 

mctllllJlWJ'• vtrdiklerl ffade!ere göre tlddetle •w.~ Y• ia,eat t 
mittir. Cemiyetin beyanna· 

•eıba& polbln 1alhGrle111td 
aJlk,dar'4fm iU,aılar•111 ınP• 
cip olmuı, bu.meıele etrafır.da 
tabldftat icraat polfı mGf t.r 
tqt Hiantl Beye: \evdi edi • 
mittir. 

Bu~· iv 
sine lnfAat iç n 6) 
il a tahılaat ko,lllQlıutl..,~ 

Bu tahıiaat Belediye m · 
lfsl IÇ\tmauida müzakere 
edilecek muvafılC ı&rlldGl{I 
takdirde kabut ecUl.çeftt1r. 

.. leıflY.e bb 'ta hıttatla 
Çubük1u~l jaz depolannı 
tevil edee:ek w b8J'lk ..... 
barlar vGcuda ,et1rt•eeek .lr. 

Bu dePofann lntaıına 
lataadart •• Neftıendtkat 
prketlerl taliptir. 

Belediye bu altı lbdY'on· 
la hatap )°oltan vfl fnbfdam 
tehlikeiflle maruz laı' ah htt-
~ ............ u•lr et· 
Ureceft .. .,. bir Hllt ve 
bir de ş.lair tı.,.troa• lnf& 
ettlrecelrtı.. 

FevkalacJ~ bit" ltotıi:er 
Yakında mtltı mecmua 

Tepeb&tı Ttyatroıunda muh
l9fep hır kODMr Yerilecek· 
tir. Tertip hey'etlnde Ede
biyat taklrdeıl refil Ka . 
rDIG zade Fuat B. ıı,, DJrDI: 
flnua nM 
tafa Ş.kip, Haı,ı. Nimetul· 
lah, Alt Macit, Alamet Ref~ 
Yu1U( $eril •• Orla•n SA
dettln beylerin ve dfler "Bazı 
maruf ta•ll1etleiin bulun· 
dulu halıer abnnnttır. Mef. 
k6reclbk ufruncla hiçbir ~ 
daklrlıktan _.nmiyen al'!t 
kadap•wa ba •adiııle ,ele 
muvaffald1•t"9r dllttrı.. 

Çelı •eli · 
Çelcoalo••ba sefiri M. 

K.ber clGa A wrupa 'dan 
19hrlım. gelmfftlr. Buıilnde 
Ankuaya ıedecektir. M. 
Kober Ankarada T6rk ·Çek 
ko8"1..aak Y& 4-det mGoo 
,...... ............. aı ...... 
la74caktu. 
•• M. Koben TOrk-Çek ml
naMbata Ucul1•.,. atttık
çe lqklfıal etaae"tct oldutu· 
nu llJlemlftlr. 

TiJıdi,.i lızymet 
lıemi-.,onlan 

Takdiri ili,... kwi .. 
JOBluim ~... w11taa1 ilde. 
cekled Irat ılader raa 
maldadar. 
~ 1-.J,rl ..... ~, 

cealyetlnclen aırendlfim~ 
,a" ~ komı.,.ı..,.. 
..._ ...... ~~.#. 
.. ~bir ha~ ~wcut ~ 
• H..u•·~ ~ •J .. 
ya .. eıee.tt.·_. ~ tfe~en 
koiDfıJonl&r acaba lalia 
ne Yaktt hareket edet l:tır. 

Feci bir ılenis hazaı 
Oç lıadin &osufCfu 

0.kQclarda BaflN~· 
d~ Rıza berin kit~ind• 
a~çı 41 Jatllıcla Ayp ha· 
.._m1a ~ 5 ~aflntia Emine 
kö..W. Haeu çav.ufUD 

11.ndalına blnmlflef>. Ayaı 
ıanda1.la 4 kad.ın clah• :va•dı 

Saudal Bejlkfaı a~ıkla
rına feldlfl zamail açıkta 
demini ltalya bandıralı 
Malta 9&purunun herine 
dGtGp parçalanmııtır. 

Kahraman!? 
kaıımpapaa Zinc rflku· 

yuda sakin 1-J~vva ilanım 

heDJtiretl Mevlude hanımla 

d~n p~r Y.,,.rıi\den seçer
ken eski a.vc;i &-.ıd raıt 

Hldiae7i cör'p vapur 
tayfal•ra tarafındfln lla • 
zazedelerdeıa '18:1!(alcı .ı •. 
ıan ça.yu~~ 1.fe h~nım 

k'1cat.•c:Wıl kul f:.sp~,., ııte 
.-ı.a" baaıQu ~urtarmıt· 
lan:lar. 

S.U.lcla MhıDaa dfler 
3 kadı. -~galar ar~•11cla 

gaip ola tak bofuhnut · rdır. 

Poıu·an kadınlar. l ce
setleri aranmıo lıe de bulı:

namam11tır. Boplan dç 
kaclmın h6vl1etl anlatı ama· 
mııtır. 

içki yüzünden 

Beyof lunda yapılan hıraız· 
htın er. bunlar tarafından 
yapıldıfı anfaııTdlfı lfbl teh· 
r'1 dtİer muhtelif aemtle
rr.de yapılan hırıızlıkların da 
y~lcalanan bu hır11Z ıebeke
·~ tarRfından ~dare edi'dıfı 
••ylenmektedır. Zabıta tab· 
ktktbna devam ediyor. 

Bu ~bekenin diler maz· 
~larıda bir tisi .ıiln zarfında 
ele ıeçece~tır. 

Naki bey 
Ticaret amam m6cl0rft 

~ki hey Anka.adan tehri· 
at~ze ıelmittfr. Naki hey 
t~ırret mOdiirtyetial, Ucaret 
olfa11111 ztyal'et etmifUr. 

baı z17ade harici ticaret 
erllt! me .ıul olan Naki 

b y °b'r hafta sonra Anka· 
r 1a •idecelrur. 

Komsiyonculann 
efaleti 

GClmrilk )Joml•Jonwları 
Ticaret odaaa ve Çimralr 

1 ar-.l araı:nda ke~.ıet me· 
ı le.al•• ihtillf ~lanı 
Y zmııbk. lt 1örml1en 1600 
d n faala koıl»J•JQ~CU vazı. 
J tin balU iç111 Anka_.~. 
y Gç kiıillk bir ~~t 
ı ndermete kuar Termit· 
' rdir. Ma h ~ 1 . 
r hat temenni erini& i'ı. ına 

a.wllf! "'"*' k_.."JIUQ 
t din kalar Y,anht tatbik 

11.meıl ve dofru tatbiki 
~llnd, kouıtıyonculara pek 
•• mGhlet verllmeıl meıe
l~?erl d6tiin6'erek kom·,. 
y,,ncu!ara karıı daha bir 
Dfiidd t mü amahaklr dav· 
rinılmacatı muhtemeldfr. 

Mer~ lima~mın 
ihracab 

Aidatım z mala.ata ıö-
re Menia ltmanıadan ey:tı 
a.dayeUncle bu l'lıe kadar 
~ mdyoa 324 b·n lira kıy· 
ıfeUnde 54 bin 33 bal1a 
pamuk lliraç eclllmlıUr. Ha!· 
•ld · 929 da aynı madde! 
ıdamn .. a 8,5 milyon lirahk 
• bin l;alya pa111uk ihraç 
edilai\fll· 

Balya tnikt&l'nlm p•lt 
• olda11aa mu'kat.d h.,.fat 
araaand•dd 4 mtlyon llnldr 
farli fiatl-'rtn de bdat' elit· 
ttlllnl ıaitet.ete klfflır. 

Borsada faaliy~ 
J Din bOi'-'.cla lnld1& ıoaa 

_ .. _ clo ~2,5, 20 F1"a fth 
•, Mfift 92 kBMlllla.ı 

blmqbr. 

Hüınü 8ey bir lthı ta h 
klki ~~ J.Alirq•7e &ide c· 
~ndea .&a~lca lkpAI ~e· 
ıqemfttlr. 

Şimdiye ka• 
tahkikat netlceıia e yft!· 

n~ \M1annameled delil • .ö· 

t•cf~ ~rf hu kabri ma ll 

e\.r, q mtlh 1 Jilft nf 
lİll\taftlr: 

Üç memur •çdta 
çıkanldı 

Beyoilu poıtahaneıinde 
6ç memur açıla çlcarı1hn)· 
lir· lle"llurlann açlfa çıL a· 
r•1marma 19bep ıatlıUma.1· 
l~rtdtr, Tahkikata de•am 
olunmakt•dır. 

ivanı HMp Karar 
Hakimliğinde 

Menem~d, 22 (A.A) -
tjıvaıu ha bı 6rfl karar ha· 
ııtıııtmce Maplsadan B ( • 
de91 bfuftarındın Alı halı· 
kfnaakl revk f mGzekkere-

ı~I Urdadaaa karar 'e
r laitt ve me9'ıaf tahl ye 
e llmiflar. Yine karar ha 
ldmlıt:..ıce Düzceden Vah t 
Hul;m, menemenin Asarl.k 
k6y6nden Ali Hasan, Mc h· 
mel otlu Emin ve ahmct 
oflu Hamzanın men'ı mu 
hak me·e iıı11t ~arar ver;ler k 
tah" iye 'ert icra edllmittlr. 

Divanı harpte muha-
keme yarın 

Menemen, 22 (A.A ) -
Divanı Harbı 6 fide b-.sln 
muhakeme yapılm .. ııtır. 
Muhakemelete yarın de•am 
olunacaktır. 

Bursa, 22 ( Yarın ) -
Tart•atçılarla aWcadar ol· 
cf uli:Un için ettelce tutul· 
mut Ye billhare terbeı bı· 
.. tnımıı olan 9 kadın 
tekrar tevkif ~dllmtılerdlr. 

Pu k1:6ila1' ilet sine ka· 
dar Me he gandertlecek· 
alrdir. 

....... , 12 (Yıaaa) -
ct-rAı Dtaa.,ılaarp ...... 
'fJ 1 tanlra6ne me.-p 
,......_ .. hakemel.._ 

ltllflllllll.lfbr. 

ı •••es 
Sen~rdenbe. ı TGrk ıenç· en l>il1lk dGpnam olu 

lltlni k...,_n bir dertte fuht- ' menhuı dertten en 
tur. Buata seneler b6tiin kabahat hilk4mete 

rkt~ mat! tının çok tid· SabhlJe YeklleUae c. 
1.detlt mOcadelelerl karıı11nda - Sıhhiye Yek&lett 

ı1 zırre kadar m6tee11lr olmı· ııddetle mlcadele ecl 
Jan bu dert maleaef elyeym yeni fuhuı talimatname 

1 
bOUln tlddctile devam etmek• birçok fiklyetler old 
le ve memleketin yetlftinlf ii bu tall•atn......._ 

bir çok sGrbüz pnçleri yaklt• durdurularak .. , 
llz topraklara g6mmektedir. 1331 tarihinde Japılaa 

Mlcadelede niçin muvaffak mataamenla tathl..._. 
olunmıyor? Bunun ıebeplerlnl Yerllmlf. 
uzun uza~ıya aramafa lilzum lıte bu da yeni •• 
yok. Şimd ye kedar ıe1fp ıe· bir tadil haberi. Bu 1\ 

çen kabı neferin berhanıi bin t nd 1 n. d 
1
te a naıı muca e e 

olursa olıun ~u mOhim iıte r.e akıl ..-dlrlle.-a. 
en kilçilk b"r muvaffakıyet Akıl ercflrllet:eıfı t.ı, 
ı~ıterddderl a6rillmediil ıtb var,a p .._ fuhuı MI 

f>u it Gıertnde tanzlnı ettik· fıltyat ıaf!aııqa tktlktl 
fttri tflUmatnapıeler, ittih~ 1 
fttJklerl tedlf irler mlteatldtt rletndlyor ano.I& 1c&11•• 
d 

b e onıa ı 
ef-_lar tadil edlldiftnd6n alı 

maalesef h~ bir ac: m,_ blııl 
ol amı •• (u~ l.lllNl41H 

l,lne yO!'tmiiıtGr 
Bataftldi iiıtidr 

me•t de çok ıakat ve dGtO· 
nOlmelııCZI ta111'•"1U'· ·fi,. 
rCllerle fa~ıe'~ ••ıı lçr4JJ 
rezalet eder erken t~11Jnatna• 

tnenfn ltabetslzllll bta ı Mll 
qeler kU-...._da ıal>aı.,a a 
cak uayfrcl aıfatanı verme"· 
tedlr. J.bi~bulaa ~d 

en d tarafı da f ahl•Ht .. .. 

"f tlf+Jorlarm umumi 
'Jtaı~han&lerln kuyudatı tetkik 

edlJine bu f~atld ne~< 
kuYYetll oldup ve ,_ech jJtç 

deıılae 4·1' bı., ıencln aehlr1'n· 
cltlfnl ,&mek ml;kal deftıelir. 

BlaaeaaleJh; me•l•ltıltlD 

( B,,, malıaletle 1 tl•fla fit) 
maanıtar. Gerek htık6met 

erklch, cerek Halk farkannm 
paetelerl ıttn.r etmlflerdlr 
ki, memlelcetta imarı ı,ın .. 
ıelecek neaınertn .aadeu-

lçln bu neella ~~meal 
tab ldlr. Hük6meU idare 
eden bfr fırkanın bu dtplo 
mwtça itirafının ne demek 
oldutunu anlamayan ktm1e 
kalmamıtlır zannederiz. 

()hı 'dt-, vergi almama· 
lamı '•r~ vergiler ale,.bine 
1Propaıandam1 yapı.malıdır? 

IGtÇt mfzla maıarlf f aalı t&• 
bil bir tektldedir. Daha az 
~lamaz. Bu YaaiJete naza
ran mdletin refahı ile hl
k6metia mall'aflarmı temin 
için bir uıul bulmak icap 

eder. Burada v~rıı ilmine 
•Oracaat etmek, ilmin ka· 
bul etUll niıbet1erl almak 
bltçentn diler ls*•lanmda 
•emlekete Jtfl'a _.,lh'•n ... 
1'9rle telliln tartbr~ 
"6nyaa a .... 
n ba,le lda~Alltilılrı 
ıa 11111• Dampiq. nallae 
•lraea ew. Rwqa ..ı. . 
;..:·.&r.;.,_ı. 

111,_ına talayor. ......... .... ..... .. 
Rs.;&ya _. ,.._elllilllilll -........ 

usa • """ .. 
mll .. Unqelt~t.. 
ı .... asra h~meclM 

talbldt., Bu tllaadea 
qaa,. HCU-6-et, bu 
~re 'llfUIJetl"t ıa,
ljdtr. 

Gaaetelerba 
!erin tahdit eddecell 
abqb. Bu meaeleJI 
ettik. Otelaller 
11a,a.blr,.,c1e ... 
tur. 

Ancak bu m•le 
Oradan as aerma1.U 
tpD anonl• flrke& 

Yhfcli bMi ot:..-.fl 
•ndamenuuhalu 

Beraet e:tmıll 



lzmtr, 22 (Yarın) - İs· 
bul • lzmir arasında ıey
fer ed( n Rüıtemiye va

unda bir teı .. mmüm \.a
di1e11 oldu. Vapur süvari l 
Teyftk, bey kamarasında ö'ü, 
~l'kçıba11 Hidayet, ıt:rkama· 
rotA•i,v..pul' aah!hl AU,tkincl 
-.tan Ziya ve katip Remzi 
_,ler de kamaralarında ve 

ağ1r surette hasta olarak 
bulunmuılardır. 

Hutaların h pşi memleket 

haac ıhanesane ka dırıldıiar 

Vaziyetleri çok ağır v - hn '.)at· 

larından umit yok gibidir. 

Yedikleri bir yem k üzerine 

teremmüm dır.it o!dukları 

tahmin edilmektedir. 

"Rüstemiye>> 
vapuru hadisesi 

İzmir 22 (A.A.) - Rüı 
temiye vapu. ur.da vuku bu

--' 
1Biiyük Türk milletinin 

gü e zabitlerinin 
lan ini bir ölüm ve umu· (Baı tarafı 1 inci •ahifede) yarının kahraman1arını ye· 
mi haı alık hidiseıinin .Ik cektir. Bundan &011ra da littiren mürebbilerimiz da· 
ande zi&irlenmeden mite· Türk milletinin ulvi ideali· htldtr. icabında derhal ki• 
vellit oldu~u zannedilmitti• nln husulü için kahraman veılnl deflttlrerek icapeden 
Fakat merhum vapur ıüva· ıuker evlatları hep önde yere batını veren ve ordu 
risi Tevfik Beyi:ı cesedinde gidecektir. Bu gün Türk ile beraber yilrQyen muallim 
yapılan otopsiden ve haıtala.· milleti mı.vaffak olduğu her arkadaılarımız dahildir (tld· 
rın kan ve idrar tahlillerinden hayatı ,eytn kahramanı ola detlt alkıı!ar). 
alman neticeye nazaran rak kendi ordusunu, ordu· Ben yüksek ordumusun 
hadisenin zehirlenmeden ıu a kumanda eden öz zabitlerinden ve onlarla be. 

Sahife 3 

Zagrapta bir 
miting 

Zağrep, 21 (A.A.) - Tet· 
bit ıuikaıtçıları Y egoıla vya 
aleyhindeki mücadele mil· 
ıeevviklerl aleyhinde büyük 
bir mJUna aktedllmıt ve 
hariç e memleketin dahili 
itlerine miidabale mahiye· 
tinde yapılan tahriklb tld· 
detle t~l'ln eden bir l< arar 
ıuretl kabul olunmuıtur. 
Miting emaıında hiç bir 
hldlıe olmamaıtar. 

mütevellit olmadığı, der.iz evllt'arından milrek kep raher olan Tiirkün mü.nev· Gayri menkul malların 
gripl deni'en \ e yakalana~•· zabitler heyetini, yüksek ver ewlAtlarından bah .. lti· açık artırma ilanı 
anı bir suretle ölüme kumanda. heyetini görmek· ğim zaman, fikren, wicdanen Üsküdar 6ıncı icra memurluğun-
sewkeden bir feci haıtalık- tedir. ilmen milli kahramanlıfı dan: 
tan münbais olbuğu anla· Mtllet!e kahraman ev· ittirake mübe1ya büt6ıı Açık arttırma ile paraya çevrile-

cek gayrimenkulün ne olduğu: 
ıılmııt.r. Jitlanndan mürekkep ordu Tark gençlerinden bahıedl· Maa bahçe köfk. Gayri menkulün 
Edı·rnede sular o kadar yekdiğerile birleş· yorum. Bu geceki manzara bulunduğu mevki mahallesi, numarası: 

t'rmlttir ki dünyada ve ta· bana bu yiikıek geiıçliil Bostancı cesri derbent 1447-7 No. 

gene Yu .. kselı·yor rıhte bunun misali ender· temsll et.iği için nekadar Takdir olunan kıymet: 430i lira· 
ld .w. ı K ı Arttırmanın yapılacağı yer, gün, dir. Bu milli tecelli ile müf o uaumı1 an arsınız. a -

H .. k A Amen·kada Edirne, 22 ( A.A) - b d saat: 16-3-931 Pazartesi günü saat 
U Umet tehir olabillriz. (Şiddetli im e taha11ul eden saadeti 11 den 16 ya kadar. 

Tabii mecralrına çe kilmiı alkıtlar.) ve duıündiiklerimi nazarım ı - işbu gayrimenkulün arttırma 
aleyhine İŞSİzlk olan nehirler yeniden yük- Arkadaılar! Ordudan hah· ıize isal etmektedir. Söz· şartnamesi 17-2-931 tarihinden iti-

l selmeğe ba~lam11ıa da ha- sederken bu memleketin lerime niha•et verirken tunu baren 930 - 174..? No. ile Üsküdar 
V: J Vuhington, 21 (A.A) ~ 16 · d · es"nde muay e ı tınan memur arının vaiarın çok güzel olması T k ı ıncı ıcra aır ı Y n nu-

Reisicümhur M. Hoovıer, hü- hakiki sahibi olan ür mi.· sarih o!arak ıöy?emek iste- marasında herkesin görebilmesi için 
mitingi· kumeUn 3::10,000 iısiz 30 sebebile bu fazlaiaımadan ktinin münevver evlatların· rim ki Tilrk milletli orduıu· açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 

Atina 21 - Memuriar gine kadar is bulacağmı endiıe edilmemektedir. Ma dan bahsediyorum. Bu ev· nu çok ıever, onu kendi malUmat almak istiyenler, iibu şart-
clln aktett.kler} mftıng ne· bildirmi~tir. Şimdive kadar halle!er arasında teıekkü~ 'atlar içinde ıüphe yok ki idealinin hlmiıi telakki eder. nameye \e 930-1742 dosya numarasile 

b k 'I =~~~!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!'•==~~~~'!!!!'!'!~~~""!!:::::ı~~~· meınuri)etiınize müracaat etmelidir. ttee.facılıe tanzim ettığl yent 100,800 iııı·z hükumet tara- etmiş üyüce gö er ve ıu 
Rusy dakı. mukabil l G ı·k d .. 2 - Arttınnaya İ§tirak için yukar 

-murin lAyihaeından dolay hndan münasip yer{eıre ve ile ihata edilmiı e-vler hala d eDÇ 1 UDY8SJ daki yazılı kıymetin yüzde on 
..._._ete bir proteeto:ıame '·a.zife!ere ye-rleıtiri.miştir. mevcuttur. ihtilalc:ler tem.J?::t gösterilecektir. 
lindermiı!erdir. Diğer tuaf- Bu hal hüu'.imet tarafmdan Birmanyada kargaşalı Mo&kova, 21 (A.A.) - Genç'iiin kıymetli ve ye- :., Hakları tapo siciliyle sabit 
•- ı bi liği birkaç ay evvel tertip e dl.· r."enıevı'k ıosyal ..ı_mokrat ıaoe mecmuası. Bu hafta olnııyan ipotekli alacaklılarla diğer 
~n ame e r memur· Rangoon, (A.A) - Thar· m uc alakadarların ve irtifak hakkı sahip-

1 1 Üta it ld t - mi-ı olan "it ve \AZ~ e prog· f .L k ı k tteıı' ta rıkt 10 K a.r a m ıan o ıı unu gos· .. rawacW'dan 20 kilometre ıraaıı mer ez om • ... :. uruı !erinin bu hakl.ırmı ve lıus~ile faiz 
1 ramının,, faydalı nctlce}er f d k bil t~rmek l~ln bOUin ~me ecemi· kadar t.ızakta l::ulunan Za· nı ın an hazırlanan mu a ve masrafa dairolan iddialonnı iş· 

Jetl•ae ıttr tamim göndere· v rmeğe ba,ladığını gös. inttli.l teıkilab h&kkındaki T ayy.ıre Cemiyetinin ha•· bu ilAn tarihinden itibaren yirmi gün 
term ktedfr. l.,,thme' da 400 köylü 19 tırdıfı beya 1nam3 ve def· i~·inde evrakı ınü:.bitelerıyle birlikte 

rek herblr ihtimale kartı umu· tabk:kat bitmitllr. Maznun· · 
Çünkü bugüne kadar Şubatta 40 kadar a!'ker ve terlrri ku!lanı ıız. memuriyetimize bıldinneleri icap e-

•i bir grev ilanına hazır lar yakında Ali mahkemye eder. Aksi halde hakları tapo sicilile 
450,000 iısizin muh 1elif İf• li t b J nl b d ı· · 

unınalarını bildirmietir. erde kullanılnıaaına imkan po se arruz a ;.:ı unmuı· st:vkedilecektir. chrmalan, hılifında here· sabit olmıya ar satış e e mm pay-
"11k6met her fhlimale lardır. Bu yüzden vuku bu. la§masından lı:triç kalacaklanlır. 

hasıl olmuf ur. I B fi ketin ceza kanunu mucibince 4 - Gösterilen günde arttmnıya 
ı.- _ _. -t..t..ıetU tec birler • 1 lan çarpııma eınasında 25 lstanbu irinci 1 A.ı me- 1·ııtı"rak edenler arttınna ııartnunesini 

...... e-7--- ....... mıra ay macıa d t&kıbat ve meı,uliyeti mucip 'il .. 

-1mııtır. Kabine azaı.ı hü- kadar köylü ölmüt ve bir murluğun an: o!acaiını bilmeleri, okumuş ve tamamen kabul ebniı ad 
-ıa memurların tehdit· Paris, 21 (A.A) - Gata· pois neferi yaralanmııtır. Adres: Mezbahada müta ve itibar olunurlar. Üstüade bırakılan 
- lonia iftirakçılarmdan m!ra· H d A"' 3 - Müflisin mallarını k 1 ~ bedeli zamanında lerflı..._,_ 1--..1-m..,aca~nı ••e Mutaarrız' ların geçen iki haf· ahhit am i fi& gaynmen u un 
'41!F• ~ •J ... ·~ l M J L .-- k 8 nakit ve tahvilaA tı ve buna mü• ·1 k ı ı'kı'ncı' bı'r ay ac a DU a oam ar- Balada iıml ve hövlyetl ven mezse gayrımen u 111''11fiırlar metelesint sureti celone' a aıtmek üzere Pa· ta zarfında b ·r takım kar· mı sil hıymetli evrakını her ne arttırma ile saiılır ve bedel farkı ve 

k • muharrer zatın tflasna karar 
atlyyede halledeceğini söy· rtıten hareket etmittlr. ıaıalıklara sahne olan civar ıcretleolursa o'ıun ellerinde mahrum kalınan yüzde bet faiz ve 

leırıektedlr. Mumaileyh iltasyonda, va· köyler.nde:A geldikleri zan· verUmff olduiundan tasflyenl diğer zararlar ayrıca bükme hacet 

F l .L. il adi ıekllde yapılmaıına kara bı lunduranlar ister fflhıs fate kalmaksızın memuriyetimizce ahcaklı 
ransız - ngı·ı z tanda..-r e t•raftarları al· nolunmaktadır. Bundan bat· boı. oka ve sair mieSHH olsun, 

•-ılanRlltbr. k H d k- le d 1 \ erilmlt olduiundan : tahsil olunur. Beş numaraiı fıkradaki 
ıH a enza e ow r e -. b nlaran üzer:_..ı_ı_, haklan k d'le fl d f müzakerah ' ~ ~ ·- 1 - Müfliıten alacalı ..,_ prt tahakkuk etmek ay 1 ç e a Nicaragua isyanı 4•1derJ .z&Aaolunmaktadır. aaahfuz k•Jmak tarUfe omalla bağırıldıktan sonra ga)rımenkul en 

P.ırlı, 21 (A.A.) - in· N V k 21 (AA ) olan veya malJarmcla iıUh· ayı ı milddet içinde daireye veıı çok arttıranm üstünde btrakıhr. Şart 
aflt ~· or • • - Bundan hatka, Henzad' kak iddiaunda bulunanlar me'eri, vermez.erıe c~zai ı-•-1- tahakkuk etmezse arttınna aeri hıra· 

ere hazine nezareti mü- Meksiko,dan gelen bir ha- mıntakasında Limanda kö- ... aa.. • 
llleı 111 il F M ı· alacak ve iddlalarıaı Jtbu bb.t ve mu'ulfwett .... ucip ola- kılıp alıcı taahhütlerınden kurtulur ve 1 er e ranıa a ıye bere göre, Nicaragua asi· ı ~ _. teminat ta kalkar. 
llezaretl arasında b&ı)anı- S d ' yilnde 50 kadar köylil bir po 1 ilindan bir ay içinde eyya cefım mazeret bulunma· 
L lerinin relıl ... an ino nun müfrezesine hücüm etmtıtfr. reımiye mllteına olmak üze 5 - Arttmnanın birinci vey.a ikin-
._u müzakerelere dün we mümeuill Dr. Zapeda geçen d>kça rüçhan haklarından ci olmasına ve gayrimenkule taaJIQk 
~ Partı'te devam edil· hafta Eltule havaliıinde vu· Muıademe neticeıinde köy· her ,On ıaat (13 ten 16)ya ka· ka!acaklarının blUnmrıl, eden kanuni hakka ve sau,ın tarzına 

1
-,Ur. ku bulan miiaademeler ea- lülerden 3 kiti ölmOttilr. dar, Sultanahm etteAdl&ye bi- 4 -23· Şubat • 931( Pa- göre dii'er şartlar : 

P d • t 2 inci arttınnadır. Satış ııeıindfr. Spanyada kar fırbnasl nasında hüküınet kuvvele- araguay a vazıye naıında iCl'flJ'l Yazlfe eden zarteıl) günü saat 13te yuka· 1 nti arttırmada 1200 liraya ala-
M ( A A ) r'nln uğradığı zay!atın 40 Buenuı·Ayre1, 31 {A.A.)- Blrlncı tfİls dalreaine aelerek nd.:ı yazılı o!ao ıfJis dairesinde cakiı talip olmuştur. 

t adrid, 21 ' - maktul ve 10 merruptan Asıomktfon'dan bildtrıı. k 1 d ~ 1 ki ı lk d h 575 lira mukabilinde 1 inr..i ve .. ldd t1 ... aydettlrme eri ve ıenet, e..- • aca ı arın i fçtimaın a .. ....,_n fimalinde t e i ı'baret o!du~•nu ıöylemittlr. diğı'ne ao"re hak"'met kıta· b d l ile h b 1 1 fl 500 lira mukabilinde 2 inci derecede 
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atı Villa-Encarnaclon ıe • bunlan aııllarını veya tasd.kll müşterek borçlulariyle kefili• icra memurlugunua müracaat edılnıesi • .. ektedir. Palancia ~e San· bahriye silah endazJarından· 
t ı i 1 ti d t etmff]erdir Ko ıuretlerlnl vermeleri, riııin ve borcu tekeff.n.l eden Yazıl.an Gayrimenklu 16-3-931 ta-
•llder ~yaletlerile her türlü dır. Dr. Zapeda, asilerden r n s r a • • u 
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- Bir çocufum olaydı ! 
8tr ÇOcupm olaydı! •.• Ah! ••. 
Bır çocufum olaydı! .•. 

~ 
Buradan ayrılalı bir haf

ta ı.oluyorclu. 
Meblllra,.. eumartoal gü· 

116 lıtanbula lnecefinl ıöy· 
le111ı1. perıcmbe günil öfle 
'-l'artle t.fr hınız gibi kaç· 
~a ile Kimi Beye 
birer mektup bırakb; ken· 
-c:IUerine çok minnettar ol· 
<i""-a, .f111iktertai ya,.dıjı 
llllddetçe unutamıyacafını 
~llalatb: 

"··· Fakat - diye devam 

r~AN: 

(Yarın) ın telrilca•ı : 65 

etti - daha fazla evinizde 
kalamazdım. Menkubaıı ol· 
mak felaketini, ezeli bir ıü· 
nahın yükü gibi hail omuz· 
larımda taııdığım adam,beni 
dava etmek üzeredir. 

"V azi:1etimle ılzl l'Önül 
üz :: ntüıü ve,hem de miitkül 
bfr mevkie düıilraıüı olaca· 
fım; belki de i11PiDiz münu· 
aebetıiz bir ıekllde ıtzete· 
tere aksedecek! Sonra.. Bu 
mamur da olmasa, aıiieb
beden ıtzin fuzuli bir mba· 
flrinfz olarak kalamazdım, 
dlfli ml? ••• Hayatımı tanzim 
etmek, çalıımak, kazanmak 
lizımdı. 

Kend me hak verdirmek - Ôyle iıe ben tokağa purla Adaya indiler. Meb. ıcımlefflle, bir çocUk l'ibl 
için . üılü cümleler filin gidiyorum, teyze. Geç kı..iı"" zül bir haziran güneıi al- uçarak meNliven•ert incit ; 
yazmak ııtıyonım amma 1am merak etme. luet tanda Ada, çayır çayır ya• kolları açık, BeUnta koıtu. 
beceremiyorum ki •• Beni aff. eteklerine aanldı: nıyordu; ıokaklarda kimse- Belkll, az kaldı, mGfkil 
ediniz! - Beni de götiir, anne! ler yoktu. bir kanat ıtbi kendine açı· 

Şimdı adreı bırakmı· Belkw, katlarının orta• O, 11mııkı kapalı pe.ç6' lan bu kollann araıına atı• 
yorum. Btr kaç gün ıonra sında bJr çlzfi ile, bir lahze sine ralmen, tanınmak koP l&eakta; bir an ı,1ıı aannet· 
yine ufnyacafım. durdu; Sonra ıordu: kuılle, yilrell çarparalt;. tiki K&mlBey oaun baba11, 

Daima çok meı'ut ol· - laett de aattıre~ri• çeneılnden terler akarak., karclefl, yahut bunlanian 
manızı Ulu tanrıdan dilerim.,, ant teyıe? l: omboı aokak?arda koı11ıo daha yalua,dalıa c:aıulua,blr 

Şimdi izzetle oyuarken - S.. bilirU.. kıız-. yor, •linde tuttafu çocui• deh akandan 1111cltr ve onun 
birdenbire onlan dütündG. 8'rc&.ltke nee'•-ad! da nndtalle lteraber ıartıJo. kollarma.atdmaktan daha tabii 
Kımbilir bir- haftadır ne &en-' btt' anne te•kl ve ..,.,... IOyordu. bir bueket olamaz! 
kadu ilzillmOtlerclt! yecaaile kOoQIO Plrdüd' ~ toeriJe ılr• Fakat. kollannı uatmıı 

h d kendi de Ediratııden ptl ,Uma, f•l'fafan pelerenlqf iken, btrdenbJre durdu, Ja• 
"Ben, fena kalpli, u • 

difl uzun etekli, bol~ dama kartı kifeüne k• nm adım prtledL Klml 
kim bir kadınım! ,, diye da. ye .ırah bır taıtal 1ı~ clar fıaılattı •• hlUaetçl kıı• BeJ ele kollarını bıcltrdl.Ba· 
düıOndil Kalktı, mutbakta dt; JbQal k•lna bW pe~ aevindnden a vu a.Yaa ltıa:p- k11tdar. 
me11ul bulunan Sabriye ha· ile örttü. kınrken o, hemen ltb ka- Blrlblrlertne tiyllyecek 
nıma ıeılendı: Mebll'ca fimdl hl~ 1611" nepeye uzanıverdi. bir ıeylerl yokmuı ıtbi, 

- Teyze! komlıerln kız- heılz, mltaflrJnba fz:,•lre PervJnln ferJacl111a yu- usun usun bakııtılar .•• Ve 
larına derae bu gün6mil al· d6ndöiün6 ortalıfa yay.mıı· kardan Ahmet Klml S., Belkıı, o ande htuettl ki, 
deceflm, yarın mı? b. Onun için tekrar Acl .. ela llc»ımuıtu. Genç adam, Bel· dönyada hiçbir klmee, ken• 

- y ann, evlltcıfım 1•· 16rilnmemek ihamda.. k111 16rilnce hummab bir diıine bu kadar doat, bu 
nn! ikindi, iiıtü. Ôfleden aoarakl tik va• ae•lnce tutuldu. Ve beyaz (Devamı var) 
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Nakili: Hüseyin Zeki 

-11-
Raktbem na ıJdı acab&? 
Zira, ıeamel, 

fatemeksizin bana 
te,adüf, 

rakibe 
vermiıti; tece11üıten, merak
tan daha ziyade ona karıı 
müphem bir k11kançlık ve 

hatta bfr nefret hisaedfyor
dum. 

Onu tanımak arzu!lle 
yanıyordum. 

Ca:r:ibeıinf, zerafetinl, ö~
renmck istiyordum. Atkı 

nasıl bir dilkeılik ile tuta
bilmlıU? Meçhul ndamın 

muhabbetle, kem"li lehey
yüçle kucakladığı hu vücut 
nasıl ıeydi? 

Geçen gecenin can alıcı, 
bütün bir hnyata de~en 
zevklerini ona medyun ol· 
duğumu dütündükçe, kendi
mi zaptedemiyerek, çileden 
çıkıyordum. 

Genç miydi? 
Onu ihtiyar, ıolmuı gör

sem ne kadar sevinecektim. 
Fakat aksini de düşünmeliy

di; ya çok güzel bir kadınoa. 
Onu bir an evvel törmek 

için hem can atıyor, hem 
de tereddüt ediyordt m. 

Ôğlf' yemeği uzuc ve 
tataı:ı: g çtl. Ferdin1n sunJle

rine dalgın dalgın cevap 
verdim. 

Yalnız şunu hatırla yo
rum ki, bir an, Ferdi bana 
camdan, göl i1e Borromecg 
~ara yının taraçaıını gösterir
ken: 

- Ne kadar güzel! Ne 
k<ıdar güzel, değilmi? dedi. 

Şu cevabı vern emeğe 
mukavemet edemedim: 

- Evet, maalesef büs
bütün unutmaklı~:mn im· 
kan yok! 

-7-
Nıhayet onu gördüm, 

ayni akşam yemekte ıima

ıını tetkik ettim. Geç gel· 
mitli ; gerek hususiyeti ve 
gereks~ güzel iği ile içeriye 
girerken herkesin nazarı 

dikkatini celbettl. 
Boyu, benim gibi, bir 

az uzun ve mütenasipti. 
Zaman zaman, bizi birlet· 
tiren vukuat sebebilc hazan 
mütekebbirane ve münfeilane 
hareketlerde bulunuyordum. 
Onu sempatik gördükçe, 
kabili kıyas olamad~ğımdan 
dolayı ümitsiz1eniyordum. 

Dantel ve siyah kehrüba 
ile müzeyyep, siyah elb:se
ıinde, sanki elmastan lem· 
aları vaı·dı ve bu, vücudunu 
gizli, daha arzu edilir bir 

ıekilde gösteriyordu. 

Onda, ilk göze çarpan ıey, 
incecik derisınin parut11 idt. 
Polonez kadınlarına has ıiıt 

gibi beyaz incir rengi, si

muında bir ıafak yaratarak 
iri gözlerine guya iki mavi 
elmas takıyordu. Sonra 

0

ha
rakatında, kendine hizmet 
ettirQ"ıeıini bilen ve her ha
reket! nefis bir muvafakat 
ifade eden bir mahluk gibi 
nazlı bir eda ve ağır bir 
asalet vardı. Herhalde ha
yalı, ıahane bir ahenk ve 
zevk içinde geçip gittiği 

beJltydt. Hulaıai ke'am, ben
ce hıraktığ umumi intiba 
olarak en sevdiğiniz nadide 
bir çiçeği, ince, zarif bir 
§Bheaeri misal gösterece{tim. 

Labarım kimseye bak
madı, oturdu, lakayt bir 
tavurlıı dalğın dalğın yeme· 
ğlnl yedi. 

Geçen geceki vakadan 
ıüphe ettiği hiç belti diğildi. 
Müsterih oldum. Hakikaten, 
sofradaki goruşumüz çok 
sakin ve mütebessimdi, çok 
terbiyeli ins ,nların l n u 

vardı· Gerçı nazarlar mı:z, 
bir yerde takılıp kalmad n 

birbirmizi süzüyorduk. Laba
Jon gayet hafif 'derecede 
miyuptu, nasılda. beJlf edi-I 
yord ! 

Ö le zannediyorum ~ i 
b1zim orada bulunduğumu· 
zu b le ferkedem di; hal 
huki ben, .kide birde başı 
m döndürüp gözlerimi ona 
doğru çeviri, ordt•m. Y· mt· 
ğ n nihaye~inde, kcce.m cam 
pencereyi açmak için mu. 
saade istedi. O, tat.ı v ha· 
zin, muess r bir sesi ve 
ço!t düzgÜ'l bir Fran ızca 
ile cevap verdi : 

Sonrn yemek bi nce, 
çekildi gitti Ben de F rdi · 
ye cazbant bulunan s lon 
da gecikmeden odamız git· 
memiz· tek!ıf ettim. 

Aynaya bak1p çehremi 
görmekte o kadar acele. edi· 
yordum ki... Yüzümü gör
m elt içi.-ı değıl amma .. Ken· 
dimi onunla mükayese e:de

rek yeni bir zaviye t htm· 
da görmekti. 

Ayna beni utandırmadı. 

Çok güzeldim. İfrata \'aran 
mahcubiyetim ve has ~ siye· 
time rağmen, nazarla ımda 
bilmem nası] bir ihtiraı 

vardı. Sa. ı cildim, siyah 
gözlerim, tamamile inkiıaf 

eden kalçalarım dolnyıslle 

yürüyü~ümdeki ağır ve va· 
kur ahenk, Çerl•es ka ı ka
rııık annemi hatırlatıyordu. 

"Allah tan beni onu.ı ya
nında görmeseler! " diye 
dü§ünüyordum, yoksa, na· 
zarları altında, bir hırsız 

veyahut bir esir gibi l ozu
lup halacağım. 

Bununla bern beı, unu 
düşündüğüm t.snadö bile, 
çok güz 1 olmdıy..iım, çinkü 
aynadan bana bakan Ferdi, 
boynumu küçük küçük pu
ıelerle kapladı. 

Göksünde sıkmak istedi. 
Gözlerinde, gayet iyi tanı• 

dığım alevi gördüm. 
Niçin bu a ev, beni he

yecanlandırmadı? 

Ben de bi!miyorum ! 
Kendimi hatırasını s kla

mak istediğim müttehimi , 
fakat leziz bir nüvazıln tahtı 
hükmünde sanıyordum. Hem 

sonra, yaşa<lı~ım bu mace· 
ranm zevki, ona kart:ı ken
dimi heyeccınlı hissetmekten 
men ediyordu. 

Nitekim, geçen geceki 
gibi kocamla muvazaa et· 

YARIN 

meğe, onu kandırmağa ce
saret edemedim : 

- Biraz hastayım galiba. 
Bir a11pfrin de aldım amma, 
yine baıımın ağrısı geçme· 
di. Kaıki yemeğe inmeşey
dım. Sahi ıöyJlyorum, beni 
rahat bırak ta istirahat 
edeyim, o·maz mı cicim? 

Kocam yattığı vak:t, 
urulca karyolama süzü!düm 
ve fikirler:min, düşünceleri
min i.; ı de, beyhude yere 
meçhul adamın simasmı ta

hayyül ederek, o aziz l atı
raiarı yafadım. 

Çünkü artık görmek sı· 

r.uı ona gelmi~ti. Hakaret 
E>dilmeğ_ susamışt•m, hak
etmi~t·m. 

·- 8 -
E"tesi gü 1, ena tesaoüf 

edecekmi ilham eden gizli 
bir hlst!i kablelvuku ile U· 

yandım. 

Bah onu oteide yok zan· 
nediyordum ve otelciye de 
avdet ettiği zaman bana 
göstermesini ı;ormaga ceıaret 
edem miştim. 

N 'çin onu buekadar ça
bı.:k görmekte acele edi · 
}ordum? 

Nihayet on·ı <la gördüm. 
Ote!de hulunduğunu Fer· 

diden öğrendim. 
Daima hastayım deme -

ğe devam ederek, kocamın 
.. o günkü sabah gez'ntisine 
refakat etmemiıtim. Niyet· 
1endiğlm halde mektup bile 
yaz.madan , geç vakta ka· 
dar yattım. 

Ferdi, dönüşünde, kamali 
bir heycanla , garip bir 

te'4adüfden bahs etti. 
- Otclce t nis oynıyan· 

lar var ya! diye anlatmağa 
bat!ladı. Seyret:njie gi~medi. 

Bir parça da, sağa, &ola 
oynadım da .. Ne isf', tas~v

vur et, huffin birilc az kal
sın kavga ediyordum. 

KaJb;m çarpıyordu: 

- E ? Ne oldu sonra·! 

Anlatsana! 

- Ben de anlıyarnadım. 
Orada tanımadığım bir 
adamcağaz vardı. O da te
nis oynuyordu. Ben içeriye 
girer girmez, zaten hain 
hain yüzüme baktı. Bend'~ 

ona baktım ve bir an, oyu
nun tesadüfile hafifçe ona 
çarptım ve zannedersem 
bir parçada ayağına bastım. 
O zaman, şiddetle yüzÜ"'Ü 
dö ·dü. Sanki köpek ısırm ış 

gib· .. Ve gc.yrimütenaıip bir 

hiddetle, Türkçe olarak: 
" Emri<ıize amadeyim,, 

dedi. 

Titriyordum, mera•a ko
camın EÖzünü kestim: 

-Aman yarebbi! Am8n 
yarebbi! •. 

- Korkma! Canan, di
ye ilave etti. Bir ıey olma
dı. Niçin "emrime amade,, 
olduğunu ıordum, o herifi 
hakaretle ıüzdüm. Zaten 
bu i·elimeleri ıert sert ıöy
lemlttim. Gözlerimde: "ıa

yet bir ka\'ga iıtiyonan ha

zırım !1 demek isti yen bir 
mana vardı. 

Sonra? 

- Sonra, karıcığım, ze· 
ili ve hakir özür diledi. Mü· 
tehayyfr gibiydi. Af diledi. 
velhasılı kelam, ıafok attı. 

Oyun sıraamı bana verdi ve 

, 
Kolumbia 
EN METİN VE 

MAGIC NOTE~ 
.. -...=>' ...... ~ 

Pi iki arı 
TABİİ SESLİ 

Makinalar Eıı Mutena Ve Cazip Plaklar 

IKOL MiBIA MARKAÜLARIDIR 1 

Yeni sene münasebetile 
• 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığı yeni plakları 
umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Gene Os-, 

man, .. 

Çingene
ler, .. 

Gül Fat-
ma, .. 

f:J 
___.-.;) Sarı Ya

pıncak· 

Sarsa 
kolum 

Bilmef11 
neye· 

Yalnız! .. "KOLUMBİA,, Plaklarını alınız .... 
,· . ·, • . .p: .. . ... 

Kelepir ve yeni bir 
yazı makinası 
Kullanılmamış yepyeni bir 

yazı makinası kelepir olarak 
satılmaktadır. 

Beyoğlu Ağahamam Fı.ık· 
paşa sokak 7 numara Rot .?n· 
berğ Efendiye müracaa t . 

BÜYÜK YENİ 
RAGIP TAKVİMİ 

~iayüz altmış dört salıifclik bü 
) iıkl tk\ ııııdir. Muhle\ iy.ıtı çok en
gindir. Oüzel bir muhtır.1 deftl rini 
h vidir. \ anlış tak\ imleri alnı ıak 
i1,in ~\ehm t Ragıp Beyııı iotografı· 
111 \e lürk eşrı}.ıt Yurdu in11a:ıı-. 
na dikkat bııvıırmalıdır. hatı 2'1, 
1 ez cıltlı 'h kııru~tur. 

1931 Tak\İın \C rnuhtıraları: 
ııın en güzc.I' ve ı rıfı 

NECATİ MEMDUH 
licaretlıanesiııindır. ( ep 7,5 ıııalfı 

matlı ve muhtıralı tak\ imi 15 aj. nda 
lar 10-40-1'}0 duvar 25 kunıştıt.r. 1 ter 
venle :ıra} 11111. ve giirünüz. 

TAKViMii ZVA 
Senelerdcnberi lıı;rkesin rağbetini 

kazanmış olan Takvııni Zi) a bu clefa 
19 ~ ı ~ene i:ıe ait olup nefis kağıt 

uzerine Devlet rııatb.1asıııııı ilıtinıaıııile 
hurufat baskısı olan k çıkmıştır. Mün
dcrecatınııı dogrulu g"U \ c rasatlı ıııe
ııın hesabına tamam en tevafuku lıa::.e

bıle digcr tak\ ıınle re müreccah ol
dugundan erbabı r .ıerakııı birer niis
ha edinmeleri ş.ıy::ı.r ıı tavsiyedir. 

Merkezı tev11i: Beyazıt Çadırcılar 

No. 109 .ı\lipaşa lı:m 22-23 ıııını ra
da Yusuf Ziya 1 <iiti iphaııesi. - .:..-------

tekrar tekrar özür diledi. 
Hem de ö y!e bir neza.ketlekf 

tattım krtldım. 1-lem biliyor 
musun, ı güzel oyun 
oynuyor ki, herı ı kibar bir 
şeye de benztyoı ·. 

Bir solukta. sordum: 

Devamı var) 

BÜYÜK TAYARE 
PİYA GOSU 

Onuncu Tertip 

2 inci keşide 11 mart 1931 

Kefideler:Vilayet, Şehrer.ıaneti, Defterdarlık, İf, Zf'j. 
ve Ü!lmanlı B .. nk.ııları ıu· 1rakiple:-i ve halk huzur11 

yapılır. 

Büyük ikramiye 25,ooo liral 

. , 
itimadı Milli Piyango Gişesı 

Muhterem müşterilerimd !n görmüş olduğu rağbete ..,; 

kabil her keşidede ikramiy..! çıkan numaralara hiç f,fP' 

yeni bir bilet takdim etmi l\r. Ayrıca 9 uncu tertibfıt I 

rinci keıideıinde ilan edildiji veçhile bir büyük duf,t ,f 
ati ile bir gramofon makin. ıfni satılan numaralar iiıe ı/ 

~ teri bu keıidenin sonuncu günü ıde ve arzu. eden rrıuf I 
miz huzurunda kur'a çel:ilmek suretile kazanac•~ 
maraya hediye edilecektir. ıJ 

"'"' Altıncı keıtde biletleri keıfdenfn son gününe 1 
muhafaza edılir. Giıemlzin sattığı biletler hiçbir b•

11 İ 
alınma:ı . Doğrudan doğruya Piyango müdürlOiürıdefJ I 

"'" nır. Yeni keşide biletleri gdmittir. Toptan ve per•lı f 
satılmaktadır. 10 uncu teı tipten yeni bir bilet alı:o' ı/ 

tiyle ikramiye ve amorti çılcan biletlerin bedelJertrıi I 
miz teiviye edeceğini ilan eder. 

Fatih tramvay caddesi No. 14 Tel. iıt. 4002 
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!__ ~~klı Düny~ Şeyleri 
1 

Hatıratını yazan: NACI aatte yüz İngiliz lirası ! 
Şah 360 cariyesini getirtti. Bunlar 

senenin her gecesinde bekaretlerini Şah
larına nazreden hanların kızları idi. 

Londradaki Adelfi U· 

yatrosu müdürü ahiren mez· 
kur tiyatroyu tekrar infa 
ettirmek için bir inıaat ıir

ketilc bir kontrato aktet· 
rniştir. İıbu kontratname 
ahkamı mucibince tlrket 1 

evvel hattı ikmal ettiği tak· 
d irde beher ay için kendi· 
ıine iki b in İngiliz lirnsı 
verilmeıini dahi ıart ittihaz 
etti. Reie kunturatoyu imza 
ett!kten sonra kendisini le· 

mamen emniyyet olduğunu 
hissetti zira gerek reis ve 
gerekse diğerleri bu hattı 
üç ıeneden evvel bitirilme· 
sini gayri mümkün zannedi
yorlardı, hatta bazıları Me· 
gmn bu teıbbfüte büıbütü 
periıan olacatını düıünerek 
buna adeta acıyorlardı. 

İluramn develer', bizim 
~dalar e,ekleri gibi isimli, 
•uılü ve f eyleı;of meşrepli 
&Ötiinüyordu. Fe:Iah]arm ka· 
tı11k a rapçasmı medrese 
çömezlerinden dah~ do~ru 
'nl17orlardı. On sekizlik bi
ter kız ııbt birer birer diz 
çökHUer, bindik ~ölün hey· 
betli taıl ıklarını doldurur 
tıbı yUrüyorlard,, H~psinde 
ta.ha kalkmış bir at heyb~ll 
~ardı, etrafımızdaki otoma· 

iller de birer tarla fares: 
tibi gözden kayboluyordu. 

llu bitmez tükenmez çöl 
içinde gözile ha~ çeken 

~btaınlar ve dört bin sene· 
ile bir tarihin b~kçlı i almt k· 
t . 
a:n mağrurla~an esrarı ngiz 

EbUJhevil olmasaydı, er.ki 
~ııırlıların varlığı hakk·nda 
htr ıey bilemedik. Roma, 
Se:ıaslan, onun is mini lcc zr 
"- 1ıh\td1. Srop onlu la ı, li
''-nını da ,itmişlerdi . fira· 
~Unların, Kleopatraların mem 
l tlceuerlnin ne dinleri, ne 
1••nl~rı ve ne de ki!ap'.arı 
kaldı~ İnsanın ha'eut eli, bu 
lt\nkü dünyanın aklını ku
t'n eıki Munrm her şeyini 
)ıktı, kırdı. 

Fravun kelimeshıi, küf· 
t\in, me!lnetin mefhumu 

ra.ı>tı. Fakat dünya üstat· 
Atının bu ehramlarını yıka 

rna.1dı. Onların fikirlPinden, 
on ar il ın ahlakmdan, onların 

ininden ayrılamadı. 
ile Dev~ler Ebülhevlin ö~ü
lG ael~ıılerdi. Bu büyuk· 
'f~n onüde benliğ:mtn sar· 
,_ 1fın1 bu abidelerin birer 
ııı:eeık b -k llt gibi lisana gelerek 
•ô na ~u dünya aergüzeştin1 
) Ylemek istediklerini anh· 
0rumı 

•i ~•kt Mıı.ır neydi, bilir mi· 
llıt ? ı 1 d'' d ki · nsan arın uı.ya a· 
maceralarında ikl dönüm~ 

"•tdır · t 
b 1 - Dünya işlerini s:hir
a.~hkla hal'etmek 

h 2
11
- Dünya itlerini akıl ile 

a etmek. 

•lcıı8u günkü dünya, bu 
tik 1 kabul (tmiştir' Bunu 
f bulanlarda eski yunan 
'Yle f f so larıdır. Fakat, b:J 
e~ıe f ' k ı 80 ar milklerince 1 a· 
e, A Rlh naktamandre~, f ;sagor 
tt\ ileri de Mısırdan bu i!· 

l H . 
dı getirmişlerdi. angı 

ili d 
l açarsanız açınız, ora a 

••ır' ' ~lı ln kendisini bulursunuz 
~ ' Buhlar yaömııJardı. E
tti' 
lık 1 eaki M11ırın kitapları, 
:t .~nderıye hamamlarında 
'l(ıl t~ rrıanu, olsaydı, ne garp· 

hr~•palar vahşeti, ne de 
l'id • Halifeler zulmeti ile· 
b bulunacaktı. 

~ u Ehramı onun için yap· 
clt •tladır. Ölülerin tekrar 

rl)ltıeıı için mf, .zanneder· 
•tnı1 ? 

'kl İtııanı, slhirbazhktan 
tı.' •0 kan Mııır medeye· 
'Cide b 
t\ıı, u bot fikri aramayı· 

~1 Bu Kiln anlatılmıştır ki, 
•ır k~ h· 1 ' f 'ind a ın erinin fevıse e· 

)ok; akıldan baıka bir esas 
1'l

1 
Ur, Din tarihleri göste· 

Ot, Apıı öküzü bir Allah 

4 -
Sonraki )azılaruııı lir ıarça 

değil, Nil'in münbit toyrak· 
landı süren öküzün bir tim· 
sali, bir servet misali idi· 
Naı:ıl olur ki, bukadar müs· 
pet düşünen bir ilimde Ruh 
bulunur? 

firavun' dan başka Allah 
bilmiyeu bir millette Ruha 
inanılamaz! E;er böyle o!-

' T ' masaydı, musa nın evrat 
ında da inEanın bir Cehen· 
nem • Cennette hayatı ola
cağı, öldükten sonra d iri le-

ceği yazılı olurdu. 
H iç olmazıa, Yunan fey-

lesoflarının ilk kıtap~arında 
ı ulı, ruhun tekrar gelişi, 
ikinci bir hayat işareti 
olurdu? 

Ne Musa gibi eski Mısır 
ilmini bilen bir dahi, nede 
bülun ilim Mısır' dan tahsil 

cttkilerini iUraf eden Yu· 
nan feylesofları böyle bir 
iddiada bulunmamışlardır. 
Çünkü, Mısırda böyle bir 
itikat yoktu. Birkaç asır 
bö;ıle düıünen insanlar al
danmış!ardı. 

Fiı avun, tekrar dit :lece· 
ğ :ni düşünmemişti. Kendi
s!nden başka bir varlık 
tanımadığı bu dünyada ken· 
disinl kaybetmemek istiyor· 
du. Bugün biliyoruzki, hiç 
ö memek ilacını arayan Lok· 
ınr nhakimde Lir Mısırlı idi. 

Buradan anlıyoruz ki, 

Mısıı-hlar ölümün bir ceha· 
leHen geldiğini, ebediyen 

ya~amak sırrının bir ilim 
jşi olduğunu anlamışla.rdı. 
Yalnız, bu i 1im okadar iler-
!ememişti, bu cahalet, dün· 
yaya erken geliş yüzünden 
ölüyorlardı? 

(Devamı var) 
• 1 f J 1 1 •• 1 1 ••• ' 1 . 1. 1. 1 1 f. 

Büyük Tayyare 
Piyangosu 

mezkur tıyatroyu muayyen 
o!an tarihte ,ealim etmediği 
takdirde tiyatro müdürüne 
geçecek her gün için 475 
İngiliz lirası ita ey ?emeği 
taahhüt etmiştir. 

Bu gibi şerait her kontrat 
ta mevcuttur. Kunturat bü· 
yük o!dukça şeraitide o ka
dar ağırdır. Mesela bir inıaatı 
bahriye ıtrketi yirmi bin ton· 
luk bir vapur inoaemı taah· 
hlıt eylediği halde mezkur 
Vhpurıı muayyen tarihde tes
lim edemiyecek o 'ursa beher 
geçecek gün için 50 şer İngi· 
liz liras ı ita etmek mecburi· 
yetinded i r. 

Bir kaç sene evvel Me
gis l11minde bir Amerikalı 

Valparezoya gelmiş ve mü· 
teahhH olarak i21 hayatına 

dahil olmu§tur. 

V alparezo şimendifer 

idaresi ise cesim bir sil8ilei 
cibal arasından g eçecek ti· 
mendifer hattınm işnaın için 
bir müteahhit bulamıyordu. 
Nihayet Megisi huldu ve 
onunla bir kuntu.rat aktetti. 

İşte k•.ınturat mucibince Me
gis hattı üç sen ı~de bitirme
ği ve bitiremediği takdirde 

geçen beheı· ay için iki bin 
İngiliz lirası tazminat taah
hüt ediyordu. Lakin şeytan 
Megis mukabeleten kuntura· 
tuya. muayyen müddetten 

Megis buna karıı bir 
tebeseümle mükabele edi· 
yordu. Nihayet bin kiti top· 
ladı ve on!arada iki misli 
YE. vmiye vererek Jıe baılattı 
ve iki sene içinde hattı ik· 
nıal ederek 24 bin ingiliz 
lirası paraJ aldı. Mümailey 
h er giriştiği iti bu tarzda 

lkmal ettiğinden az zaman 
acnra cenubi Amerikanın en 
2cngin adamı oldu. Vapur 

k umpanyalarile ıimendifer· 
kı-de dahi böyle mukavele· 
~tr vardır. Mesela Hinclis· 
t a a postasını nakle de-
ce k vapur b;r gün 

te$).hhur edecek oluna yüz 
İ 1giliz verm eğe mahküm· 

dur. 
İngiltereden lrlandaya 

posta nakledecek ,·apur her 
gün muayyen saatte hare· 
kete nakline mecburdur. Zira 

ınt. ayyen saatte hareket etme· 

d'ği takdirde her geçen 
~aat için yüz İngiliz liraıı 
vcrmeğe mahküm olur. Ma· 
zeret o!arak ancak ha va• 
nın fena olması lazımdır. 

--------...... ~·=------
] Mütecaviz bir serseri Bir cerh vak'ası 

Kumkapıda oturan Ge~ Kaaımpaıada Küçükha· 
redeli Yusuf evvelki gün mamda bfr kahvede sakin 
sarho~ olmuş Neşet ismin- l ogu. tçu Derviı efendiye 

de b. fi k Eerseri takımından Rizell 
ır e avga et 'Jleğe 

hatlamıthr. Kaıım oğlu Hamdi kama 
Sarhoş Yusuf, Neıeti bı · çtktiğ lnden yakalanmıthr. 

çakla tehlikeli bir surette Bir yangın başlangıcı 
yaralamsştır. Dün Üsküdarda Dogan-

İntihara teşebbüs cı!arda ıoför Ahmet efen· 
Kumkap&da oturan 11 d nin evinde yakılan gaz 

ccağından v.tef çıkmıı ise 
yaıında Türkan hanım ten· 
türduyot içe rek ı·ntı' har el· de etraftan yetiıi'erek •Ön· 

c'.ürü'müıtür. 
mek istemiş isede has~aha- Çıkan ateıten Ahmet 
neye yatmlmııhr. efendinin zevcesi Latife ha 

Bir kavga n mın kolu ile bacaklurı yan-

SirkccidP. şoför Geredeli n ıotır. 
İsmail B.eşiktaıta Sa:tme Silah atan sarhoşlar 
hanımın tvinde Yusufla Eminönünde fpçiler cad-
k a vga <' lmiştir. c!csinde Mehm~t, Osman 

Kavga :ıra nr.da Yusuf l\' a'ımut sarhoı olarak l · 
tabanca ile 1smaili baı n· li. h altlklarından yakalan-
dan yaralamıtytır. m11lardır. 
-~~ .-.-----------------------

ikinci keşide ıı mart Bank F r~nko Aziyatik 
1931 dedi!;; Anonim Şirketi 

'"S[i'ANiK BANKASI 1 Sermayesi: 25.000.000 Frank 
S 

. Merkezi idaresi; Par is, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 
ermayesı · Şubeleri: lstanbul, Galaıa; Voyvoda Caddeıi No.102 

Tarihi tesisi: 1888 Telgraf adresi : frasiabank 
Tamamen ü:diye edilmiş: Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 

30,000,000 frank Posta kotusu: Galata No. 376 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri~ 

Galata, İstanbul, İznıir! Saııı:.uıı, 
Adana, i\\ersın . 

\ uııanistaıı'daki şubdcn: 
Atına, Selfı.ııik, KavaLl 

Her ııevi banka muaın~teleri ] 

1 

Kredi ınektupfarr. Her ııevı ıııes· 
kfıkat ile hesap küşadı. Çek ser
visleri. Kiralık kasalar. -.. 

« Harbin 
« Mukden 

~ Bilcü.mle Banka: Muamelatı = 
-

1 
t · küşadı Vadesiz ve vadeli tevdiat Tasarruf 

ı i*'sa )a ı carı ye ' . . • 1 · ~ ~sklıkalı ecnebi ve, kaıttbıyo, eslıaın ve tahvılat a ım satı-
saııdı~ı • k t tslı;111 ve talı\ ililt bedellerinin tahsili Adi 
nıı Senet JS ·on osu· 4 

' • • - • . _ .. l . ıektupJ.ırı - l shaın 'Ve eıntıa uzerıne avans 
ve sırkul~r ıtıl ):ll tlJı "zerine kredi küşadı hlı:ım \ c t:ılıvi l:ıt 
elinecl> l nj ek eren u , .... 

ıııulıafazası \C ~aıı t:. 

.... 

Lik macların .... 
' 

Birinci devre bittı 
Lik macların 

' 
bittikten 

birinci devresi 
hasıl olan sonra 

vaziyet 
Lik maçların birinci 

devre•i hitam buldu. 

Oynanan maçlardan alı

nan neticeler Fenerle Galata 
Sarayı ylrmiıer puvanla 
en başa getirmtı bulunmak
ta dır. 

Bu iki takım, birinci 
devre zaıfında yaptıkları 

yedi maçtan altısındfl galip 
geldikleri cihetle birbirlerine 
karşı: icra edecekleri maç 
neticeyi halledecekti. 

Fakat, ma:ü'll o!duğu 

veçhile bu iki takımın be· 
rabere bir maç yapması 

b:rincl devrenin ıampiyonunu 
tayin edememis ve her iki 
takım müsavi f&.vullarla en 
ba~ta ve berC\ber vaziyette 
kalmıılardır. 

latanbul ıampiyonluğu 
ıu suretle ikinci devreden 
ta ha1Bul edecek ııeticeler~ 
bağlı bulunmaktadır. 

Ftmer ve Galatasaraydan 
so 1ra en faz}4 puvııın sahibi 
olnn takım Betiktaıtır. Şu 
ıuretle b irinci devr ~nin 

iki ncisi olarak bu takımı 
kabul etmek icabeder. 

Beıiktaıı takiben İ•tan
bul gelmektedir. 

Bayramda yapılan 
maclar , 

Bayramın birinci gunu 
Taksim stad) omunda Fener· 
bahçe ile İtalyan ekipf kar· 

ıılaımııtır. 
İtalyanlar, epey za man· 

danberl munta.zaman ante· 
ne edllmi; bir halde idi. 

Neticede Fenerbahçe 6 ·4 
İtalyanları mai tip etm'tUr. 

Bayramın ikinci günü yine 
Takism ata yomundal lik 
maçlarına Jevam edilmiı 
ve birinci devreyi tamam· 
lay.ın müsabakalar icra 
edilmiştir. 

Bu müsabakalar meya· 
nmda en mühimmi Beti ktaı 
İsta nbulspor maçı idi. 

Bu maçta Betiktn~ ta !:ı
mı hiç tahmin edilmeyen 
bir netice ile karıı 'aımı~ ve 

İstanbul Sporla berabere 
kalmıthr. 

Betiktaı forvert hattın· 

da Nanmın oynamayııını 

bu neticeyi hazırlıyan eı· 
ba;> meyanında mütalea 
edebi inek le l11tanbulapor · 
luların galibiyet! temine 

matuf olan cevval oyun tar
zının bunda müee11ir oldu
ğunu kabul etmek icabeder. 

Bir:nci hdtaymde iatan
bul spor 2 · 1 galip vazi· 
yctte idi. İkinci devrede 
Beıiktaıın nisbi bir faallye· 
tine şahit olmuı ve fakat 
bu faaliyet Beıiktaf heıabı· 
na beraberlik sayısının 

yapılmasından i 1erl geçeme· 
mittir. 

ikinci maç Vefa ve Ana· 
do'u arasında idi. 

Vefa neticede 6 · O ile 
galip gelmittir. 

Diğer taraftan bayramın 
üçüncü günü lstanbul muh· 
teliti bir hazırlık müsaba· 
kaıı yapmııhr. 

osMANlı
BANKASI 

Ser~ayesi 10,000,000 
} ngiliz lirası 

İSTı\NBUL ACf.NTALIÜI 

Telefon: lst:ıııbııl 24460 

Hf:VOÜLU DAiRESi 

felefoıı: Beyoglu 1303 
Seııeclat ve poliça ıııukabiliııdı• 

muayyen vadeli vey,ı hesabı cari 
surctilc avanslar, poliça ve iskon
tosu. 

Türkiye Cünıhurıyetinin başlıca 

şehirlerine ve mematiki ecnebiye
ye seııcdat, çek, itibar mektupları 
ve telgraf emirnameleri irsalatı 

(J lesahı cari) küşadı, sı.:nedat ve 
kıymetli eşya rnulıaf.ızası, kııpoıı 
tahsilatı, Tfırkiyc'ye 'e meıııaliki 
ecııchiyeye keşide edilen poliça
larııı tesviyesi, borsa mııamelit 

icra::;ı , akçe pey ve şerası, sair 
bilciıınlc banka ımıaıneliltı, kasa 
icarı. 

- _.ı.. __ - ---· • 

İLAN 
Şirket 1 Mart 1931 tarihinden itibaren lıtanbu\'dı 

bira satışını atid : ki şerait daires~:-: de icra edecektir. 

1 - Şişe Birası : 
[ ir defada asgari 300 fişe mübayaa etmek şartile 

herkes 1 O şişeiiK bir kasa oirayı fabrııtadın 275 ku· 
raştan alabi lecekti~. Huauıt birahtrm fiatı dı bu eııaa 
gö. edır. 

Alıcılara 

rllmiyeoe" 
caktıı . 

batkaca niç bir tenzil6t ve komisyon ve
ve ,ırketin bir gQna acentaları olmaya-

1 

2- Fıçı Birası: 
l'.ir defada asgari 300 litre mübıytsı etmek tırtlle 

herkes litresini f abrikadın 33,50 kuruıtan alı bile· 
oektir. 

Keza 'irketin aoentaları bulunmayıoak ve alıolları 
başkaca hiç bir tenzilAt ve komi"yon verilmeyecektir. 
Yalnız 1 k6nunsani ı 9-31 tarihinden 30 Nisan 1931 
tarihine kadar aagairl 6000 lıtre f191 birası tatihl6k 
eden lokanta, birahane ve gazinolara beher 100 
litre ıçin 150 kuru9 komisyon verilecektir. 

Türk Bira fabrikalırı (Bomonti·Nektar) 
Türk Anonim 'irketi Müdüriyeti 
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' Yeni neşriyat: 

Karlı dağdan ses 
Abdullah Ce-.Jet B<•yfn 

p tk le:r.zctlc e>l.unnn kıt'nic.r1 
bu unvnn1a \'e 185 ~ahife· 
lik bir kitap olarftk ç.km ştır. 
N~vf pahsına mu:ıhasır bir 
ılham ve tefekkür mnhsu· 

lüdür. 

1 -~ Yelkenci vapurın•· 

Kitabın üzerinde "Şairini 
fü sunu" adlı fU kitabın ÇEf· 

nlsin i verir: 
Elinin dokunduğu taılar 

kızıl kor oldu, Bu füsün ne 
füsundu , bu el nasıl bir eldi; 
Gönüllerde baıladı lçin için 
bir yanıf; Yüreği alev dolu 
Karlı dağdan ses geldi. İleride 
Karlı dağdan seti ayrıca 

bir mı:.kalede tahlil edeceğiz. 
Şimdilik bu asli şiirler mec
muasını okuyucularımıza 
ta va iye etmekle tktif a edl· 

yoruz. 

Teşekkür 
Senelerdenberi müptela 

olduğum haatalığımı hazlka
ne bir surette tedavi ederek 
sıhatim i ikUıap etmeme 
muvaffak olan Tıp fakültesi 
tklnci serlriyat müderisle· 
rlnden Doktor Neıet Ömer 

Şimdiye kadar bir RAD VQ 
almamıısanız. ı ' 

PHILIPS Fabrikaları tarafından icat edilen ve büyültme 
emsalı pek ku•- p th J l b 
vetlJ olan yeni en oue (( am ası>> 

ile müceh B.R Ph ·ı· R d hez bulunan ı ı ıps a yosu 

dinlemediğinizdendir. ------· ve muavtnlerile Asistan Bey· 

fendllere aleni teıekkürlerimi 1 
arzederim. 

Hopa Sarp 
Gümrük idare memuru 

BANKA KOMERÇİY ALE 
İTALYANA Adil 

Teşekkür 
Gülhane hastahanesi ikinci harici 
operatörü Murat B. ve asistanlarına: 

Fehmi, Mustafa, Cevat, 
Fuat Mesut ve Saim Beyler 
tarafından yapılan tehiikelt 
büyük bir mide ameliyatı 
netlceıinde kardeılm Hasa· 
nın keıbl afiyet ettiğini ma· 
allftihar ceridenize dere· 
etmenizi ve tabip Beylere 
de ayrıca teıekkürlerimi 

beyan ederim. 
Hasan Sabri 

İıtanbul Beılnct icra me· 
murlu~undan : Beyoflunda 
Hammalbaıı caddeıln de 
irfan Hilmi bey apartıma· 
nının 2 numaralı dairesinde 
mukim iken bu gih1 oturdu· 
ğu yeri malum olmıyan 

Yunan tebaamdan İttavro 
varisi madam Keti Pilita)•· 

Yani oğlu lıtiratl efendinin 
aleyhinizde Sultan ahmet 
üçüncü ıulh hukuk mahke
mesinde tatlhıal eylediği 
18-12-930 terih ve 930· 1332 
No. lu Beyoflunda Kuloğlu 
mahalleılnin Lapacı çıkma· 
znıda 4 No. lu olup murl· 
sınfze 1326 tarihinde iki yüz 
lira mukabilinde İpotek edi
len haneye alt ipotek mua· 

melealnin iptalile lıtlratl e
fendi namına kaydın tas hl· 
hine dair olan ilam hükmü
nün infazı için takip ta 'ebile 
dairemize müracaat edilmiı· 
Ur. 

lkametgi.hınızın meçhull· 
yeti haseblle tarafınıza teb-

lli edilemiyen ödeme em· 
rlnin lıtirati efendinin takip 
talebine veya ipoteğin fek ki-
ne dair b!r itirazu.ıı olduğu 
takdirdt. tarihi ilandan itiba

ren 30 gün geçtiiinde i'k 
yedi gün içinde 931-350 No. 
su!e icraya müracaat ile ti· 
fahen veya t•hrlren beyan 
etmeniz lAzım gelir. Aksi 
takdirde tarihi ilandan itlba· 
ren bir buçuk ayın mürurun· 
da gıyabınızda icraya teves· 
ıGl ec!t!eceği malöm olmak 

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

Merkezi dare: MİLANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, İsviçre, A\'usturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemalıiri Miıttehidcsi, 

•Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Perıı, Ekvatör ve Kolumbi
}'ada Afilyasonlar 

İSTANBUL ~UBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palcis (Telefon: 2641-2-3-4-5) 

ŞEI IİR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: 
lstanbul'da: Alaleınc;y:ın hamna:ı Telef. 2821. Beyoğlunda: 

istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo ltairesi Borsada Telef. l 718 
İZMİRDE ŞUBE 

4:m--.ı ... ~.-............................. _ 

Emvali metruke müdürlüğünden 

Satılık hane hissesi: 
Üsküdarda Selami Ali efendi mahallesinde Sarraf 

soktlğında eski 44 yeni 60 numaralı hanenin 48 hiue iti· 
barile Hazineye ait 9 hissesi bedeli nakden ve bPrveçhi 
de~in verilmek üzere 425 lira bedelle 9.3.931 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 14 de pazarlık ıuretile bi!
müzayede satılacaktır. Taliplerin yüzde 7,50 teminat mak· 
buzlarile lstanbul Emvali metruke satıı komisyonuna mü· 
racaat ~ylemeleri. 

#----------••1mmıı--...11·•a;--ii!!·u:·•~•!iii!'J' 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

1 İstanbul tubesinin müceddeden küıat olunan 1 
daire~inde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kı s.llar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 

Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han _t 
karşısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

:::::::::::::::::::~~~~----•• D kf '"J lstanbul Ücüncü icra 
O Of memurlufundan: Bir bor· 

Feyzi Ahmet cun temini 1sufası için 
mahcuz ve paraya çevril· 

Cilt, Saç ve züh:-evi mesi mukarrer Avrupa ma· 
hastalıklar mütehassısı mulatı ve Kristal camlı it· 

Cumadan maada her gün temeli bir parça camekan!a 
raat 10 dan 6 ya kadar hasta 3 parça duvara mevzu ca-
kabul edilir. mekan Beyoğlunda Galata· 

Adres Ankara Caddesi N.43 saray kar§ısında 268 numa· 
Telefon ıstanbul 3899 ralı mağazada Şubatın 

ve ödeme emrinin tebltjl ye· 

rlne geçmek üzere llln olu· 

nur. 

26 ıncı Perıembe günü ıaat 
9 dan 10 a kadar açık art· 
tırma ıuretile satılacaktır. 
Taltplerlnln memuruna mü· 
racaatları ilan olunur. 

K ra<len z Post<.. sı 

Er, u uın ... \'l'\ll~' ll 
L L5 Ş •oat 

Çarşamba 
günü ak~amı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hnreketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gi:reson, Trnb
zun, Sürmene ve R ZG ) 

iskelelerine azim.et ve av· 
det edlcekt1r. 

Ttıfsıla t i~ in Sirkt: cide 
Y c Ik enci hanında kai t 
r.centaıırna mürace.Rt. 

Tel: İstanbul 1515 
~'.'.'ml!Z§!BEll!CIZl3~~S!D .. 

TA V1LZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK

IZMİR POSTASI 

Saadet 
vapuru bu ııe· 

fere mahsus 
olmak üzere 

pazerteat 17 de Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanak· 
kale, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye ve Ay· 
vaılık ve f zmire azimet 
ve Çanakkaleye uğrayarak 
doğru lstanbula avdet ede· 
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
Terlllr. 

Adres: Yemlıte Tavil zade 
biraderler. Te!efon İat: 221 O 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Bayram münasebetile bu 
haftaya mahsus olmak üzre 

Dumlu Pınar 
vapuru 23Pazartesi 
Ş•ıbr.t 

akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong•1ldak, İne· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Giresun, Trabzon, ve Rize)ye 

ti!( 

azimet ve avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide 

Meymenet hanı altında 
acentahğına müracaat. ı 

Telefon lst. 2134 

İstanbul ikinci fcrn me
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve ikinci 
arttırma sur~ tile paraya 
çevrilmesi mukarrer otomo· 
bil alat ve edavalı 25-2-931 
tarihine mfüadif çarıamba 
günü 12 ila 13 de Taksimde 
Gran garaj önünde satıla· 
ca~ından talip olanlar mez· 
kur gün ve saatte mahal· 
Jinde ki memuruna müraca· 
atları ilan olunur. 

Zayi-Askeri ve ıair veıf· 

kalarımı Beyazıtta gaip et
tim, yenisini çıkaracağımdan 
hükmü olmadığını ilan ede· 
rlm. 

Nasrettin Hoca gazete· 

tinde poıtacı İsmail efendi
n in nezdinde Ahmet oğlu 

Halil 

~ ~ 

1 Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

)arın dahfli (iç) hastalık· 
tarını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu
ıuıi kabinesinde tedavi 

1
• 

eder. 

#( ·--

Bahrisefit F elemen 
- - Bankası 

İST AN BUL ŞUBESİ 
lc:ıare merkezi: A M S T E R O A M 

Mezun serrın~ esi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş ıcrmaresl : 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 fL. 

--
Oalatad:ı Karaköy palas·a Teldon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : ".\' erkez Postene~ı ittisalinde 

Allıı'lemeci f'an. Tel. fon: lıt. 569 
Billıınıım bmıka ımıaıııelfıtı 

Emniyet kasaları ica 

1--~---!m .......... a ....... ~~~~~wac~------~ 
Kuvvetsiz, Zayıf, Kansız, Sinirli olanlara 

Hommel'in H[MATOGEHE'ini-
alı. sn bi:yük stlfa e görür•erı lştaha!ıırı &imden 

gi4ne artır \'C t Ün) eleri kuvve.lcşlr. 

Bütün ecza depolari:e eczanelerde bulunur. 
Umumi vekili: K. Keçyan 

İstanbul • Cermanya Han 

lktısadi bir ilin 
lzmir terzihanesi peşin ve veresi 

muamelata büyük tenzilaıçok ucuz fiatlar1 

her nevi kostümler, palto, pardeıü, frak smokin, ca 

atay, kadınlar içinen songelen model-

lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birlJ 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ihtiyacıP_, 
lzmirterzihanesinden temin edebillrt 

edenler elbiselerini Veresiye yaPtJt' 

terzihanesinin veresi1e 

mamulatında gösterdiği kolaylık hiç bir müeaseıed• 

1 . .h . ti 
yoktur. zmır terzı anesı on ıeneden bl 

· yaptığı itlerle muhterem müıterilerinin hüsnü tevecC~ 
hün ükazanmııtır. Ve bu suretle piyasadaCİddibJf 

•• unvanını almıştıt• 
izmir terzihanesine bir defa uğra~ 

sevenler va"1t iddiamızı iı pata k&fidir. Kesesini 

kaybetmeden koşun UZ. 
Babıali caddesinde fzmir terzihanesi sahibi tüccl' 

terzi ve biçki mütehassısı : Mustafa Salllı 
. .... . - ... ·-----·-

DoktO i -
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemiye
ti aza undan Beyoğlu Ağa· 
camı kartı 11raımda 133 
No. öğleden ıonra müra • 
caat. 

T elefoıı: 3586 --

Doktor 

AgopEssaj 
Langa cami soka1' 
19 Her gün hastal 

'kabul ve tedavi 

M. Müdür Ertatral 


