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ediyorlar fının hayat pahalılığı hakkında 

Dün ~ayak ye~i 
Vakıt gazeteli mes'ul 

müdürü Refik Ahmet Bey 
dün bir sporcu tarafından 

belediyede adamakıl lı bir 
dayak yemio ve yüzü gözü 
kan içinde kalmı§tır. 

t 

"Milliyet,, ismini taşıyan fakat milliyet, 
lllenıleket hislerinden tamamile mahrum 
bulunan Ankara caddesindeki kara paçav
ı~ hakkın ve halkın dili olduğunu söy-
uyor! Ne yazık!... Ne yazık! ... 

fnliyen insanların eninleri karşısında 
sırıtan ve yetimler mezarının sinesinde 
kurulan korkunç bina acaba bu temiz 
llıemleketin ve bu yüce milletin dili ve 
kalbi olabilirmi ?. 

Burasını, bu hakikabn en canlı nok
tasını serapa his ve namus kaynağı olan 
büyük Türk milletinin takdirine terk-

ediyoruz. 
Milletin damarlarını emen ve bu millete 

Uyku hastalığını öğretmek için çırpınan 
bu 3500 numaralı gazeteden bütün şid
detimizle ve tabii coşkunluğumuzla bahs· 
edeceğiz. 

....._ Bekleyiniz!. .. 

Reisicümhur 
Hazretleri 

it l\.onya, 23 (Yarın) 
:f•lcüınhur Hazretleri bu

'"U -xı 
l 

°K eden ıonra ıehir ve 
c \' •randa bir gezinti yap· 
"'1ılardır. 
Büyük Millet Meclisi 

Ankara 23 (A A) - Bü· 
~(lk ' . 

ınfllet meclisi bugün ıa-
't 14 ~k te toplanmıı ve nısabı 
d •er-tyet mevcut olmadı~m· 

e.n P b " t •rıem e ailnu aaat 14 
~ lçttrna etmek üzere dafıl-

1ttır. 

EQAS 

FevziPş.Hz.nin 
teşekkürleri 
Ankara, 23 (A.A) - Bü· 

yük Erkanı Harbiye Reisi 
Müıür Fevzi Paıa hazretleri 
bayram münasehetile resmi 

ve huıuıi birçok makamat 
ve zevat tarafından vaki 
olan ıamlml tebrtkata ayrı 

ayrı cevap vermek lmkan11z-
1ı~1ndan dolayı, izhar bu· 
yuralan hi11lyata, en har 

teıekkürlerlnln ıblaim• 
Anadolu ajanıını ta vıit bu· 
yurmuılardır. 

Türk tarihinde 

şayanı dikkat sözleri 

Konya, 22 (A.A) - Ba
bahk gazeteıl Reiıicümhur 
Hazretleri hakkında ıu ma
lumatı veriyor: Gazi Haz· 
retleri herıiln ıehrin muh· 
telif yerlerinde otomobille te· 
nezzühte bulunmakta ve her 
tarafta halkın samimi ve 
ıtddetlt muhabbet tezahüra
tde karıılanmaktadır. Ret· 
ıi cümhur Hazretlerinin köık· 
lerinln önü her gün müıa· 
rünllevhi görmek isteyen bin· 
lerce halk ile dolmata ve Gazi 

Cemiyeti akvam meaal 
büroııu iata llıtik ıu beal ıefl 
Mister Nikaon İktıaal veka· 
lelinin muvaf ak" tile İstan· 
bul hayat ıeraitini tetkik ve 
cihan ıehirlerile mukayese 
etmek için ıehrimize gelmlt 
ve Ticaret oda11 nezdinde 
teı~bbüslere baılamııtır. Tica
ret odası ayhk ve yıllık 
geçinme indekılerl ile 

haya t pahalılıılı hakkındaki 
neıriyatı kendltlne vermit 
ve iıteyeceii malumatı da 
ita edece~lnt bildlrmiıtir. 

M. Nıkıon dün kendi-il· 
le görüoen bir muharriri· 
mize ıu beyanatta bulun• 

muıtur: 

" lkttıat yekaletinisin 
muvafakaUle dün İııtanbula 
ııeldim. Üç ıün kadar alalCl
mum hayat pahahlıtını tet· 
kik ettikten ıonra Cenevre
ye gideceğim. Benim gibi beı 
altı kiti daha Avrupa.nm 
muhtelif ıehirlerlnde tetki-

Hazretleri halkın candan ge· kat yapmaktadırlar. 
len bu temiz sevgi nfeanla· rından mutahaHıı bulun- Çıkaracağım indeksin lı· 
maktadır. Gazi Hz. leri ev· tanbul, Londra, Mançeater, 
velkt akıam A•keri ıincma- İrlanda, Anverı, Pariı, No-
da milli mücadeleye ait bir terdam, Cnevre Tiryeıte 
filim Hyretmiılerdir. Gazi Varıova, BerUn, Kopenhaaı, 
Hazretlerinin refakatlerin· İatokho)umdan daha ucuz 
dakt müfetttıler bütün deva a aıöstereceilnl zannediyorum. 
irden 1926 ıeneıindenberl Herhalde İstanbul, Lond· 
yapılan muameleler ve leler raya nazaran yüzde onbeı 
hakkında ihıai malömat ir ucuzdur. 
temtılerdir. Bayram tatilinin Bu aün bir hayat baha· 
bttmeıl münasebetlle Gazi • 
Hazretlerinin devalri v• iç- lıhğınan blr çok styali H· 

tlmai mOeuesatı ziyaret et· bepl•rl vardır. Maamaflh ha· 
meıl muhtemeldir. yat aıittlkçe ucuzlamaktadır. 

Müıarüntleyhfn daha bir İngtlterede toptan flatlar 
kaç ıOn ıehrlmfade kalaca~ı düımektedlr. 
amit ediliyor. Hayat pahalılığı lıe 3.4 

~····oooo·••••ao··.a.10000~ 

1 GAZETEMİZİN 1 
1 Muhterem ilin sa-1 
1 hiplerine ve alelô-

ay f uıla n. toptan fiatları 
takip .. der. Buna 1ıöre mem 
leketinizde bile hayat pa-
halıh~ından en az müteeulr 
olanlar amaleler ve fakir 
11nıf halktır. 

İn1ıiltere ve Almanyada 
fazla ücret olan amelt.ler 
umumi harpten evvelkine 
nazaran daha çok mürehfeh
dirler. " ~ 

Bundan ıora M. Ntkıon 
ıehrimlzin güzellillnden 
baheatmlıtfr. Üç gün ıonra 
Cenevreye giderken Atin•· 
ya da u~rıyarak aıarı atl• 
kayı ziyaret edecektir. 

lzmir hilaliahmer 
kongresi 

İzmir, 23 (A.A) - Hl· 
laltahmer lzmlr ıube1l ee· 
nelik kongreıtnl aktetmlt
Ur. Bir ıeneltk meealyl g~ı· 
teren heyeti idare raporu 
tasvip edllmtattr. 

Nizamname mucibince 
heyeti idarenin ıülüıü kur'a 

çekilerek değlımta be de 
yapılan intihapta yine aynı 
zevat tekrar ıeçilmtılerdtr. 
Ankarada toplanacak olan 
umnmi kon1ıreye lttlrak •t· 
mek üzere Qç aza da lntl• 
hap olunmuıtur. 

Türkiye -Suriye 
hudut komisyonunda 

Halep 24 (A.A.) TGrkl· 
J•Surlye datml hudut ko-
mi~yonu üçD.ncQ içtimaını 

tik celHd açılmııtar, iki ta-
raf heyeti m•rahhuaları ıu 
zeTattan mO.teıelddldtr: Tnr-
klye heyeti; Urfa Tallıl Etem 
aıkeri mnrahhu mlralaJ 
Mümtaz, hariciye murahha-
11 Vedat beyler. Franıız 

heyeti, relı Halep delae mu· 
a vlot M. La vraatra, a1kerl 

Gazeteciyi d öven genç 
esbak Şürayı devlet reisi 
Etem beyin o~lu Nahit 
beydir. 

Vakaya ıebep te Vakıt 

gazeteainde Türk dostu 
Franıız edibi Klod Farer 
aleyhinde yazılan yazıdır. 

Bu yazıda Klod Farerin 
verdiği konferansta Türk 
gençlerinden para iltendlğl 
halbuki o Türk gençlerinin 1 

btr zaman Klod Farerln ara
ba.mı çektikleri yazılıyor
du. Meıele Na hit beyin 
canını ııkmıı olacak k l dün 
Refik Ahmet beyi beledi· 
ye girerken yakalamıı· ma· 
lüm ya Refik Ahmet bey 
Ş.hlr meclisi azaııındandır

bir güzel dövmü§tür. Me
ıeleye müddetumumtlik 
vazıyet etmlıtir. lı ıttı~ı
mlze göre Reff k Ahmet 
bey mute.rrızdan da vr.. et

miyecekmig. 

Yeni asu tahkikah 
İzmir, 23 (Yarin) - Ye· 

nl Aıır ıasnteıl hakkmda 
•tlddelu•umtlikçe idam 
•ahkQmlerile idamlarından 
bir 8'ÜD eTTel yaptlklarmı 
Jaıı:dıkları oydurma müla · 
katlardan dolayı tahkikat 
icra edilmekte.lir. 

Meneaen tdarei örfi 
mıntıka kumandanı miralay 
lhıan Beyin, Müddetumu· 
atllle ya:ıdıfı tezkere üze· 
rlne, ı•••tenin meı'ul mü· 
dürü AçQnctı tıtlntak hAkım· 
llllne davet edilmiıtlr. 

Aynı meı'eleden " Son 
polla " gazetesi hakkında 
da takibat baılanmııtır. 

Bir tekzip 
Dün Ankaradan huııuıi 

olarak Jcra vekillerinin meb'-
murahhaı btnbaıı Bömot uılardan yapılmayacağına 
murahhaa muta1arrıf Naalp dair alınan haber yanhı ve 
bey. _ a11lıııı:dır. Tekzip , ederiz. 

f Bugünki, yarınki neslin nazarı dikkatinef 

l
e • rimize I .\1f, J \ ( ~ 

Otedenberi beni ve (Yarın) gaze- ) ~) ~ ~ _ ) 
1 tesini çekemiyen bir çok garezkar-1 _J, .. ,A ~ ( )\ 

1 ıarın eseri mefsedeti olarak bir kaç , ) ( 11 
lgün evvel (Yarın) gazetesinin ilô:nat ~ • ,,.,~ ~ '/ 
t ücuratında tenzilat yapıldığına ve 1 7 ~ ~ 
1 yapılacağına dair bir fıkra neşredil- ' 

1 
mişti. Hotbehot neşrettikleri bu yazı- ı 
dan dolayı iki memurun hizmetlerine 

t nihayet ıJerildiğini ve binaenaleyh ı 
1 (Y arın)ın ilanat ücuratının kemaffiis-

1 sabık olduğun~ muhterem m~ş~~'!.l~~i 1 mize arz ederız. Yarın mudur;ıq. ,.eı - Alo! .. Alo! .• Ankara .. Müjd•ler o/sıın efendimiz 
~ ........ ı,ıup" .... Q Ç ..... ~llJI"" ha;ırelleri, kandil •öndü f 

P. 



Sahife 2 

- Gençml? 
- Evet. ihtiyar delil. 

Hemen Hemen ben yaıta. 

- Güzel mi? Güzel mi? 
Arkasını dönerek cevıap 

verdi: 
- Erkelin güzeli olur 

mu? 
Güzel ve genç oldulunu 

böylelikle ölrenmlt oldum. 
- 14 -

Onu da aynı gün yemekte 
ıördilm, Kalbim çarptı, yü· 
zümiln ne ıt.kil alacağını 

düıünerek korktum, titre
dim. 

Yemek ıalonuna giriyor· 
du. Doğrudan dolruya La· 
baronun yanına gidince, .,o,, 
oldufundan emin oldum. 

"Onu,, gördllm, keıfettlm, 
daha doğruıu tekrar tanı

dım. 

Şupheılzkl, mahhlkatın 
gizli ve ıahıi taaa'udatını kat'· 
lyyen anlayamayız, tanıya· 

mayız. Nazarlanmız, görOle· 
bilen hulul ve renklerden 
baıka bir teY fark edemez. 
Gözlerimiz açık olmadıkça, 
bizi okıayan, ıaran, ıeven 

kucaklıyan erkeği tekrar 
tanıyamayız, Ruhun, hara· 
relin, ıavletln çehresi yoktur. 
Geçen geceki maceram, her, 
ıeyln karanlıkta bizi aldata· 
bildlftne zaten bir delil de· 
111 miydi? 

Maamafl, timdi bu ada· 
mın hareketlerinde ıaklanarı 
alevi hl11"dlyordum, öy:e 
b:r hlıki, muhteri• dakika 
ları ıenlendlrtyordu. 

Ferdi, hafif bir ıeıle 

mırıldandı: 

- lıte, T eniıdekt bey! 
Prenı Hüseyin, Labarona 

yaklaııyordu. Fakat henüz 
bir söz söylemeden evvel 
gözleri, bir saniye için bana 
takıldı. Bu bakıt kalbimi 
çarptırdı, karmakarııık bir 
diif ünce deryasına yatırdı. 
Beni, ilk defa görüyordu 
Ôyle zanned•yorum ki, bir 
çok fade:er, manalar me· 
yanında, ba&& 11. memnuniyet, 
takdir, Eevtnç ve meserret ve· 
ren bu bakııını okuyarak 
kıza:dım. 

Çok hafif ve asil bir le· 
bessümle, kocamın hareketi 
ilzerint>, baınıı eldi, ıonra 

Labaronla konuımaia baı· 
ladı. Prenı, içeriye girer gir· 
mez, Lobaronun çehresi 
gülmüıtü, sanki bütün atkı, 
birdenbire, Prenıln cazibesi 
kartısında yeıerlvermiıtt. 

Fransızca konutlular ve 
gördüm ki o da bu liıanı çok 
güzel konuıuyor. Bir gün 
evvel, anırzın bir yere git· 
Uği için özür diledi. Sonra 
Labaronun oturmağa mah· 
ıus develi nzerinc, Cenev· 
reye giden ıeyyah bir ar· 
kadaıı oldulunu ve onunla 
beraber yemek yemek mec· 
burlyetinde bu~unduğunu 

ıöyledi. 
Uzaklaıtı ve labaronun 

ılmaıını sene bir teeuilr bü· 
rüdO. 

Arkadaılle beraber, sa· 
lonun diler tara(andakl btr 
masaya otutua• ı.kıamala 
baıladı. Gözlerimle bir ciddi· 
yet, bir buıume• vardı. Ne
mel&sım! Bu dikkat, bu Ja· 

lancı ciddiyet, bende hey~· 
canlar, fırtınalar, kıyametler 
koparıyordu. 

Sanki güneıin harareti 
altında bulunan bir nebat 
idim. Ve bir zaman, koca· 
mın birllatif esinde faz' a f&zla 
güldüm, sonra, gayet tabii 
konuımağa baıladım. 

Aklımdan bin ıey geçi· 
yordu: 

"Esmer, kuvvetli, mü· 
e11ir, ne güzel dudakları 

var; nahif fakat bütün vü
cudu ıaf kuvvet, aık! .•. 

Simaaında bir kad;n za· 
rafetl var, elleri kelebek 
kanadı gibi hafif ve çalak! 
Ah! Budu biliyorum ve hlli 
vilcudumu yalar gibi okıa· 
dıfını btuediyor, titre yorum. 

Ne kadar ıe hvetli bir 
hali var? Aman yarabbi! Ne 
kadar hoıuma gidiyor ve bu 
ne kadar ümltılz ve müthis! ,, 

Bu eınada kocam sordu: 
- E anlat bakalım! hı

ıımımı naııl buluyorsun? 
- Vallahi bey dikkat et· 

medim bile .. 
- Canım, ıöyle aıatı 

yukarı •• 
- Fena deftl, fena de· 

fil! 
Ferdi ıözünü ıöyle bitir· 

dl: 
- Herhalde bunun gl· 

bılerini çok gördfin! 
- 15 -

Ôğleden ıonra, bir mo
t6re binerek Socarno'ya ka
dar bir gezinti yaptık. Fer· 
diyi Komovarda yalnız bıra· 
karak sahillerdeki villaların, 
bahçe' erin manzaralarını sey· 
re batladım. Hemen hemen 
gayri ıuuri, Prensi arıyor· 
dum. Ona teudüf etmlye· 
ceğimi zannediyor ve diğer 
cihetten de, Labaronun ade
mi mevcudlyetlndeıı biliıli

f ade, Levi görmeli temen· 
ni ediyordum. Vahıl, menfur 
ve çok garip bir kıskançlık 
bir kalp airııı, bent, onların 
ıu ande belki de beraber 
bulundukları, belki de oda· 
dan odaya geçen kapıyı aça· 
rak ıeviotikleri düıünceılne 
sev kedi yordu. 

Oh! Böyle bir ıeyl gör
mek ne fena ıey, Yarebbt!. 
Bunun ne gibi bir heyecr.n 
hasıl edeceğini biliyordum; 
benim vücudumdan batka 
bir vücudun yanında ihtiras
la hıliyen Prenıl tahayyül 
ederken mülhit bir hararet 
hi11'!ttim: Vücudum yanıyor· 
du. Boıu boıuna deli olduğu
mu itiraf ediyor, boıu botuna 
onu ıevmem ihtimalinin im· 
kanı olmadığını diiıünüyor, 

boiu boıuna, onu müc
rim göra.eye gayret <diyor· 
dum. Vücudt.m, bütün bun• 
ları hatır:ıy~r ve çırpınıyor 
çırpınıyordu. 

Ötele döndüm. Günün en 
bilyük hf'yecanını ıene ko
cam verdi: 

- Biliyor musun, kar.cı· 

lım, kime ras geldim? Dün 
ıabahkl beye .. fımi, "Prenı 
HileeJin,, mit-•• Selim ver· 
dim, konutluk. Yarın gOneı 
batarken, biz1, laala Bellaya 
g6t6rmeyl teklif etti. 

Galtba, onun btr huıuıl· 
yeti Tar; öyle bir zaman da 

YARIN 

gideceğiz ki, bizden batka l 
bir kiti daha bulunmıyacık. 
O saati. rde ziyaretçi kabul 
etmf z:ermfı. iyi b~r fırıat 
değil mi? Hem bana öyle 
bir nezaketle teklif etti ki, 

ŞEHiR ABERLER 
kebul ettim. Amma, ıayet 

onunla beraber gltmekliği· 
mbi iıtemt zıen ... 

- Niçin lılemeyim, ca· 
nım? Zaten gidecek deği~

miydik biz oraya? Hem 
mademki, !öylediğin g bi, 
bu bir fırsattır •.• 

- Prensi görde bak, ne 
ıık, ne kibar! 

Cevap verdim: 
- Eyi ya! 

-16-
0f! Perilerin, Meleklerin 

iskanına liyik küçük Ada! 
Aıafı taraçada, parmakları· 
mm arasında kamtoyya çi 
çeğinin eter kokan geniı 

ve iri yapraklarını eziyorum. 
Prens Hüıeyfn, lstanbu:

da bulunduğu esnada, bir 
defa bize teıadilf elliğini 

ıöyledl. Fakat ne suretle 
ve nerede ? Kendiıl de bil· 
miyordr. 

Sonra Amerikalılara, Al 
manlara tesadüf etmeden 
yapyalnız meıhur Berro!· 
nees sarayının mermer ve 
tablo dolu ıaloularını gez· 
dik. Fakat "ondan,, baıka 
htç biriıini ha\ırlamıyorum. 
Hatıramda kalan ıey, ıuu· 

rumda heyecanlar yaratan, 
kıyametler koparan muha
veremiz, teati ettiğimiz bir 
kaç kelime ..• 

Prens, gelip kapımızı 

vurdu. Takdim edilirken, 
ciddi ve çok kibarca sözler 
ıöyledi. Ben, bu sözleri en 
ıofuk ve r. smi bir !avurla 
kabul ettim. 

- Niçin? 
- Biliyor muyum ya ! 
Çok güzel konuıuyordu. 

Tavurve hareketindeki incelik, 
nezaket, görüt tarzları ve 
karı beni cezbediyordu. Mü· 
temadiyen Ferdiye b&karak 
onunla mukayese ediyor \"e 
sonra utanıyordum. 

Niçin mukayeıe ediyor· 
dum. Vallahi bilmem! Çünkü 
ikili de vücuduma aah"p 
olmuıtu; be'.kide bu, intihap 
etmek ıali.hiyetlnl hiS1etli· 
flm içindi. Belki de, ikiıfde 
ıuunuz muhakemesiz bir 
halde '1enlm için döiüıü· 
7orlardı diye onlann oyHn• 
cağıyJım. 

Prenı, tercihen kocam la 
konuıı•yor ve ıofuk da vra· 
nıyordu. Fakat öyle zaman 
oluyordu ki gözleri, ikim!· 
zi de ııkı 11lu bfribh ine 
bağlıyordu · Çıtğın, kederli 
ateıin "1azarlarımızla, ciddi 
teklifli ıözlerimlz arasında 
dağlar kadar fark vardı. 

Ne iıe, Marengo muha
reheıinden bir gün evvel 
Napoleonun yatt:ğı karyola 
bulunan odada bulunduGU 
eınada, kocam uzaklaıtı, 
öbür kııma geçti. 

Prens, birdenbire, ıakin 
ıakin konuıurken durdu, 
gözlerimin içine baktı ve 
ifade edilemiyen, muhteris 
aıil ve hemen hemen ateı· 
li bir tavurla ıordu: 

- Beni affediyorsunuz 
delil mi? lıtirham ederim, 
bent affettliinzl ıöyleylniz!. 

Cevap verdim; 
- A•la. 

Felaket. Herba!de 
izah etmeliyim. Bildiğiniz 
kadar mOcrGm delilim. 'Ve 
o zamanclanberl nekadar 
muazzep o!dufumu blleenlz! 
Bunu bilmelleinız. 

(DeYUllftl') 

Belediyede 
Beynelmilel 
Seyrüsefer 
işaretleri 

Sqn günlerde tehrim!ze· 
de vukubulan kazaların Ö· 

nüne geçmek için tehrin 
dahil ve haricinde bilha11a 
tehlikeli noktalara beynelmi· 
lel seyrüsefer iıaretleri ko· 
nmasma karar verilmiıtir. 

lıaretlerin yerleri tesbtt 
edilmiıtlr. Yalnız ltaretlerln 
ifade eyledikleri muhtelif 
manalar alakadarlara tebliğ 
edilecektir. 

Tebltğattan ıonra ipret· 
'er mahallerine konulacıık· 

tar. 
Bu ftaretler, tehlikeli 

noktaları, dönemeç yol!arı, 
nelerde ne kadar sür'atle 
gidilmesi llzım ıeldiiinl 
göaterEcektir· • 

Köprü altında yatanlar 
Geçen gOnkü içtimada 

dilenciler meselesi ~ehir mec· 
ltdnde hararetli surette nıü· 
zakere edi'mittlr. Belediye 
yeniden bu huıuıta yeni 
tedblrl'"r alacaktır. 

Evvel& köprn altında 
barınan bazı inranların, 

bilhassa çocukların yatıp 

kalkmuları tiddetle mene
dllecektir. 

Ktmıeılz çocukların Aya
ıofyadaki belediye hakım 

t:vinde gecelemeleri temin 
edilecektir. Bundan boıka 
her bekdtye mıntakasında 

tetkil edilecc k pol:ı müfre· 
zeleıi gayri mübenen za· 
mantarda m ahalleri arayı· 

rak dilencileri top'ayacaktır. 
Taklbet'i'fcek y ni tedbirler 
sayesinde dilenci' iğe nihı yet 
verilecek ilk ameli tedbirin 
bu olduğu iddia ediliyor. 

Beledi ye istatistikleri 
Belediyece eon zaman· 

lara kacar mahdut ıeyltr 
hakkında idatiıtik tutul
makta idi. Ha' buki badema 
iılatistik i1lerinin teıii ve 
bir çok maddeler üzerinde 
iıtatiıtik tutulmaıı mukarrer 
bulunduiundan bu hususta 
tetkikata batlanmııtır. -·-
İktısat ~aberleri : 

Çeltik ziraah ilerliyor 
Mt m • eketimlzde çeltik 

zlraa~ı ıon ıeneler zarfında 
oldukça inglıaf etmtıtir. 

Yapılan bir btatistife 
ıöre memleket:mtzde çeltik 

draatınan müsait 300,000 

d9niim arazi vardır. Fakat 
arazinin ancak onda birin· 
de pirinç yetiıtlrmektedir. 

Diğer taraften çeltik 
ziraattrin önüna büynk 
bir tnktıaf devresi açılmıı· 

tır. Yeni 11tma ile ile mG· 
cadele talimatnameıi mem· 
leketlmizde çeltik zlraatlııl 

çok tewvlk edecek mahiyet· 
tedir. 

Adeta çeltik zlraatile 
ııtma mOcadele f aaltyeti 
yekdtierinin mütemmimi ol· 
maktadır. 

Sıtmayı tevlit eden ba
taklıklarda çeltik maati 
yapdmaa bGk6aetçe d ... 
....... ktMtr. 

Sigortacıların 
hüneri 

itfaiye teıkilitı itmam 
edilmiı tehirlerde belediye· 
lerce sfgorta ' tirketlerine 
muayyen bir vergi tarhedil· 
mittir. Sigorta tirketleri ka· 
nunen ve itin icabı dolayııi!e 
kendilerinin vermesi zaruri 
olan bu parayı sigorta mu· 
kavelelerindc: rüıum ve 
borçfar meyanına idhal 
ederek halktan tahıtl e\m~k 
yolunu tutmuılardır. 

Bu vaziyet karıııında 

al&kadular lktırat vekile· 
tine mürauaatle iıtn tashihi· 
ni lılemiılerdir. Yapılan tah
kikat nellcesind~ yolsuz'.uk 
an'aıılmıı ve lktısat vekl· 
leli itfaiye hl11eıl olarak ıI· 

gorta tlrket'Erine tarbcdt:en 
resmin hfç hir sureti; alın· 
mıyacalını lstanbul Ticaret 
müdüriyetine bildlrmiıt;r. 

Ticaret mOdlrl1etl de ıl· 
l! orta ıirketlerl nezdindt ki 
komis :rlere tarif eler üzerin· 
de bilhaua bu huıusu tel· 
kilt etmeleri için emfr ver· 
mlıttr. 

İhtikar 
B~lediyenin vazifesi 

nedir? 
Bha fiallarmın ucuzla· 

tılması için Ticaret müdü. · 
lilfünün ıicket nezdinde tc· 
tebbüıte bu'.unduiu habe ·I 
ecir\. d c: IHair. 

ÇünkG bira fiatlan üze· 
rinde yapı'an 'htikar ile ti· 
caret müdnrlOtn m ' taul o~
mamııtır. 

Ticaret mOdüi üiü bira 
gibi havaylcl zaruriye fiat· 
tarı 6zerinde yapılan ihtikar 
ile be!ediye lktlıat müdürlü~ii 
me11ul olduiunu bug'bl tı!er· 
leme~gul olmağı ıallhfyett 

haricinde o'dupnu i1erl ! Ö • 
mektedtr. 

Halbuki belediye ikt'ıat 
müdürlüğünün fikrine gö ·e, 
biranın ba yaylel zuurı.,.den 
olmadıf,nı, bu gibi if ln'e 
me11ul ol matı vaz.if e ha 
rtclnde ılrmektedlr. 

Bira havaylcl zaruriye· 
den olsa ve yahut o'ma1a da 
bira f;yatları lzerlnde ya· 
pı~t. n ihUk&r i' e belediye· 
nln meıgul o'maaı IAzım 

ıelir! . -
MOT[f ERRIK: 
Sergi açılacak 

... 
Milli iktlıat ve taearruf 

cemiyetinin ta va11utile önü· 
müzdeki Mayıı ayında An· 
katada bir yerli mallar 
aerglıi açılacakt·r. 

Bu eerg;ye bütiln mem· 
leket sanayii iıtlrak edecek· 
Ur. 

Sergide ı ıtıı da yapıla· 
caktır. 

Bir kafile Komanyaya 
gideceı.: 

Geçen ıene Romanya 
rical ve erklnı l~e meb'uıla· 
rından mürekkep: bir ht-yet 
ıehrlmfzi zl1arete ge!mit 
lerdt. 

a. .. ,.,..._.mhı 
tllle' meb'aılardan bezıları

DID ela JIMraldvile bir eeır· 
1ah kaEileıinln Romanyayı 
ziyaretleri için hazırlıla .............. 

Bir nizamname 
Ticaret müdtrtyed 

rebh. mukabilinde 
para veren mne11-' 
kında bir nizamnalll• 
mıı, lktuat vekile 
dermiıtir. 

Nizamr:ame bu 
Vekilet taraf andan 
rasına gönderilerek 
o~unacaktır. 

ikraz ve iıtikraa 
lanmn murakabui.
ta tirketlui komiıer 
Halit bey tayin o:uo 

Muamele vergi 
oluyor 

Muamele vergi i 
da tetkikat yapma 
heyeti umumiye ta 
tefrik edilen komil 
Sanayi birltiinde ı 
toplanmııtır. 

Hazırlanan bro 
tetkikatı yapılarak 
ya verilmfıtfr. Bro.
karaya ,a:ormek Os 
zım Nt ri, Tevfik, 
Ali Beyler ıeçllm" 
güne kı dır hareket. 
indir. .... 
Borsada: 

Borsa hah 
Dün 

1030,5 Do'ar 
Fr11nıız frangı 168, 
muvahh'de 9ô,S A" 
kuruıtan la.tılmı ;, tır. -KüçüAlerden 

c.'"oğacalı 
Ş~hriınizde küç 

ıah plerinin birleıer~ 
mayelerini birleıtir 
büyük bir otel yap 
l&n habetl dofru 

Aldıfımız habe 
umumi buhrandan 
ıtbi otelcileı de IQ 
clfr. 

SonMmanı...
liden o'ıaadtia lfin 
temin edeuae .. kt&dil 
yüzden ne böyle bO 
ve ne de gazete!eriD 
ları gibi oteldler 111e 

liıl kabil deflldtr. 
iıten evv4'1 para 
zundır. 

Talimatname 
Elyevm ı~hri~ 

lunan Ticaret um 
dürli Nakt Bey m 
kanunu talJmatna 
zırlamakla meHUld 

500 Yunan se 
gelecek 

Ma111a doiru 
rical ve meb'uılar 
rekkep bir aeyyah 
f8hrimlzi ziyaret e 
buradan Yalovaya 
lerdir. Bu heyet 500 
mürekkeptir. 

Siyah şişelerde 
ba suları 

Memba ıu!arıaJıl 
titelerde ıablmau 
dıtı halde, m6k 
t:fler •tfcen..le 
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/ SON HABERLER 
------------------::~=---~----Be h zat Arif Bey IY eni bütçe 

~· 

firarını etti? Her vekaletten 
tasarruf -- ._ ... ___..... ..,,_ "I ..... ~-

3 seneye mahkum Yeni asır 
muharriri aranıyor 

İz 3 { H . ) Hükumetin manevi ıahsiyetini 
mir 2 ususı -

tahktr ı:çundan üç sene ağır ahpse mahkum edi.~en "Yen! 
aıır" aa.htp -ve muharriri Behzat Arif bir kaç gundenber. 
zabıtaca aranılmakta idi. İzmirde bulunmadığı anlaııldı. 
İıtanbul'da Adada akrabası nezdinde olduğu haber almdı. 
Mahaza bu haber kat'i değildir. Bu zatın, İstanbuldan pa· 
saportla Avrupaya kaçtığı, elyevm Paris te bulundufu da 
ıöylenilnıektedir. Rivayetlere bakılırsa Behzat Arif sta~
bul'da yeniden pasaport çıkartmamış, eski bir pasaporta 
firar etmiıtir. Keyfiyet lsıanbul zabitasından soruldu. . 

T 
. 26 d bu me.hkCmıiyet kara.rmı tetkık 

emyız ayın sın a 
edecektir. 

• lf * 
Devlet bankası ! Sicilyada fırtına 

' 1 • ı Palermo, 22 (A.A.) -
meS e CSI Sicilya'da gayet ıtddetli bir 

Ankara, 22 (Yarın) Dev· fırtına çıkmıttır. Dereler taş· 
l~t : bankasının Teıis heyeti m.,, yeryer hasıi olan seller 
bir ·martta Ankarada topla· Palermo ıehrini su altında 
narak hi11e kaydolunmanın bırakmııtır. Birçok trenler 
ıeraltinl teabit edecektir. Bu su birikintileri araıında mah· 
huıuıta talimatname !abe· su: bir vaziyette kalmııtır. 
dilerek bankalara gönde· Nüfusca zayiat olduiu da 
rildi. Bankalar bir mart· haber verilmektir. 
tan 15 Ntaaoa kadar hisse 

kaydedeceklerdir. Yunanistanda 
Hiııedarlar kaydolun· 

dukları hı ... mıktarına göre 
rnecliıl idare Azalarını tesbit 
edeceklerdir. Şu halde mec
liıt ıdare 15 Ntıandan ıon· 
ta taayy6n etmlt olacaktır. 

Bankaya müdür olacak 
a:atı meclf ıl idare Maiiye 
vekilini taadikına erzedecek· 
tir. Saraç oflu ŞOkrü ve 
Ziraat bankası müdür mu· 
avını Salabattin beylerin 
taytnt mevzu bahistir: 

Havana'da kargaşalık 
Havana, 22 (A.A.) -

lltr takım ihtılilcller tara· 
f ından tertip edlldlil iddia 
olunan ve zabıta tarafından 
dafıtılmaıına teıebbüı edi· 
len btr içtimada vukubulan 
hadtıeler eınaıında nüma· 
Yiıçilerden 50 ve poliı efra· 
dından 10 kiti yaralanmıf· 
lardar. 

Peru ihtilali 

umumi grev 
tehdidi 

Atina, 22 (A.A.) - Na
zn Jar mtclisi bir grev zuhuru 

ı htimalini nazarı itibare ala· 
rak bazı inzibati tedbirler 
almağı derp1f etmiıtlr. Bazı 
haberlere göre amele hüku· 
met memur ve müstahdem· 
Ierile müıtereken hareket 
ec erek umumi grev ilin et
tikleri takdirde hükumet bir 
kaç sınıf askeri !!ilah altına 

çağırılmııtır. 

ispanya' da bir nü-
• 

mayıf 

Berıelon, 22 (A.A) -
Yüzlerce nümayifçl, Zabıta 
tarafından menedilmelerine 
rağmen Miralay Macia'nın 
evinin önünde toplanmıılar 
ve Miralayi hararetli ıurette 
alkıılamıılardır. M. Maria 
balkona çıkarak halha teıek
kür etmiti idea:ınin "hürriyet 
iman ve adalet,, kelimeleri le 
hulaıa edilebileceğini ıöyle-

Llma, 23 (A.A) - Tay· 
Yareler Arequipa üzerine 
btr takım beyannameler ata
tak Collac isyanının teıkin 
edilmiı olduğunu ıhttlalcilere 
hildtrmiılerdir. mittir. 

--~- --=--~--------:-... 
-y~Altl; 

l kadar ıefik bu kadar an· 
, ' l Yan gözlerle bakmamııtır. 

Kamı Beyin dili birden· 
hı.re çözüldO! 

- Nihayet! diyordu, kO· 
çük hain seni! Yaramaz ıe· 
bi! Maıkara yavru ıeni! Mi· 
hayet yine kafeıe düıtün 
Ya! Amma ne kadar üzdün 
hHıyor muıu", bizi ne kadar 
Gzdün? ••. 

Belkıa, ıımarıkca, gülü· 
Yordu: 

- Mehlika nerede, eniıte? 
- Nerede olacak? yine 

lıtanbula indi. Sen gideli 
heınen her gün iniyoruz, 
belki bir izini bulabiliriz dl· 

( 1·arr11 ) ıı1 te.!!i.'!!1
" : 

6? 

1 
ye. İstanbul kazan, biz: kep· 

, H bu küçük hanımın çe. ep . 
yüzünden! .• Bu gün Mehhka 
Suatla beraber indi.. haydi 
yu!;arıya gel! Seni, ıeni ya· 

ramaz çocuk!.. . 
Ay! bu küçük beyde kım, 

böyle?.. b 
- Bu küçük bey.. u 

. t 1 
benim oğlum, enıı e. 

rla cevap 
Belku, guru 

verdi ... 
- Otlunmu? .. Bir haf· 

tada? Şık! .. 
Olduktan sonrada 

böyle olmalı. Değilmfya ? 
Bir haftada yetiıUrmeU! 

Ankara, 23 (Yarın) yeni 
bütçe l:\yıhası henüz tama· 
m en tevzi edilmcmiıtir. 

Daha dokuz milyon liralık 
tacarruf yapı:masına zaruret 
va rdır· Yeni bfüçenin masraf 
fa~;;!arında müsmir olmayan 
sahala r t& hıisat verılme· 

m ktedir. 
Ziraat Bankası sermaye· 

si .:n ledri:eu 100 milyon 
li rı yaya ib1ağı 'çin tahsisat 

ko : ml~otu r. • 
Mi' i Müdafaa bütçesinde 

20 m 'lyo -ı liraya yakın ta
sa ruf yapılm ı~tır. 

50 milyon 
H ükiımet p'4ra 

alıyor 
Ankara, 23 l Yarin ) 

Sermayedar b·r Alman gru· 
p '.l ı l e yapılacak 50 milyon 
lira ·ık istikraz için grup mü
ID ' ss:llc ri Ankara ya davet 

ed imiştir. 
lstıkrczm aktindcn be~ 

sene ıon"a, on senede on 
tal it c tediye edileceği ve 
:·ndı ab ili pı1 ra almmıyarak 
m i.hhar.· ran oemil' -y olu mal
zem si alınma sı m~vzuhabis 
o!ı;;uğn gih: bu ishkrazın 
Erz rum Sivas haU'n n in ta· 
111r.a tahs:s ediieceğj de söy· 

lcnrnektedir . 

Sıtma mücadelesi 
Ankara, 23 (Yarın) Sıh· 

hı ) e vekaleti bu sene büt· 
çe. :nde bilha11a s:tma 
ve firengi mücadelesine 
e h "mmiyet vermekt€dir. 

Sıtma mücade esi için 
Nd a vekaleti de bazı ha· 
tak!.kları kurutmak ıuretiJe 
yardımcla bulunacaktır. 

Vekilin davası 
Ankara, 23 (Yarın)-Sa· 

bık İktısat vekili Şakir Beyin 
"Son posta" gazetesi a leyhi· 
ne açtığı davaya yarın "bu· 
gün ,, baılanacaktır. 

icra ve iflas kanunu 
Ankua, 23 (Yarın)- ic

ra ve if.as kanunu projeıı 

tabedildi, Adliye encümeni 
sa • giinü bunun müzakere· 
fir e ba ~hyacnk tır. 

MchH:.a ka ç 
dc,1-;çek ?.. Bnna 

yolu nu en iş te? 

vq:urile 
mek'up 

- Ne de mek ht'yo. su· 
nıız yani, Belk;s hanımefen· 
di? .. Siz dönmeği bir kerre 
ak'mızdan çıkarın! 

Belkıs, yüzüne ıoğuk ıu 
serpilmfo bir insan gibi ürk· 
til, ürperdi : 

imkanı yok, eniıte, bu 
gece kalamam... Sonra te· 
zem deli olur. Çocukta ya· 

nımda. 
- Teyzen~e kim, Allah 

aıkına? 
- Teyzem iıte. 
_ Ben teyze, meyze bil

miyorum; Mehlika gelince· 
ye kadar seni ıuradan fU· 
raya bırakmam. 

Sonra benim azar iılte· 
cek vaktim yok. Siz kozu· 
nuzu paylaıın! 

... Ahmet Kami Beyin 

YARIN 

Poliste: 
Limanda bir cerh 

Galata rıhtımında bafh 
Fransız bandralı (Karamanı) 
vapuruna mal getiren (Me· 
metcik) motörüne sapan tak-
mak mes'eleıinden bir kav· 
ga çıkmıı, motör tayf ası 
Mustafa deniz ameleainden 
Hikmeti baıından demirle 
yaralamıv ve dövmüıtür. 

Dün bir naş çıktı 
Sirkecide Gümrük önün· 

de dün ıabah bir kadın naıı 
görülmüıtür. 

Naıin üzerindt!ki izlerden 
bir cinayete kurban gittiii 
an 1 aıılmıştır. 

Kadmın naıl üzerinde 
hüviyeUnı isbat edecek bir 
vesika 'e adres bulunama
mııt r. 

Tramvay neyaptı? 
[minünü Bebek hattına 

iıleyen 233 numara ı tram 
vay Bahkpazarı caddesin-
deki virajdan dö;.1mek üzrt: 
iken ha tın bozukluğundan 
yoldan çıkmıı o sırada ora· 
dan geçen 3!'16 numaralı 
fmır.önü • Balut hattındt1. 
itleycn otobüse çarpmııtır. 

Müsademenin ı·ddetin
den gerek otobüı, gerekse 
traın vayın bazı yerleri pa· 
çalanmıt mü,teriler teli~a 
düşerC'k kaçıımıya ca2lamıı· 
lardıı·. 

Seyrüıefer ve polis ~le· 
murları kaza mahalline ge!
miş?e · yolun bc.zuk:uğundan 
do1ayı kazanın vuku buldu
ğunnu tesb;t etmiılerdir. 

Bu kaza yüzünden (1,30) 
s~at tramva.y!ar tılememit 
nüfurca zayiat olmamııtır. 

Veresi ye olur mu ya .• 
G;ılatada Şişhane çad

desir.de tütüncü Alt Abbas 
efendinin dükkanına ko· 
misyoucu Apti efendi gel· 
mi ~ , bir miktar çiko~ata ile 
tülün almıı paraıını ver
memek istemiıttr. 

Ail Abbas efendi Aptf 
-. fend;den aldıf ı ıeylerln 
paraF:nı istem~slnden ara· 
larl\lc rında kavga çıkmııtır. 

Mahalli hadis ye polis 
memurlarınadan Sabri ef.ye 
karıı gelerek üzerine hü
cum ettiflnden yakalanarak 
hakkında zabıt varakası tut
muı mahkemeye vertlmf ı· 
tir. --
Mısır Kıralı gele-

k 
., 

ce mı. 

B_yrııtta lntiıar eden 
El' ehrım gazetesinin verdifi 
bir he.bere göre, Mısır Kıralı 
Fuat Hz. ilkbaharda Tür· 
klyey! ziyaret edecektir. 

ça!ı~ırn odasın a gel miılerd: . 
Çalıııyor mıdmız , 

en= ot'? 
G •nç muharrir ~evkle, 

nt:t'e ile Cf; V.: p vet" d i: 
- Evet çocuğum. 
Oi.urdular. 
Kami bey, bir lahza dü

ıündükten sonra anlattı: 
- Ne zamandır dama· 

ğımda bJr koruluk, bir ku
raklık vardı. Eıkl eserleri· 
me bakarken içimde fea.ct 
bir sızı duyuyordum: artık 
yazamıyacafım zannediyor· 
dum. Evlendikten ıonra bfr 
kelime bile yazamıyan bazı 
muharrirleri dehıetle dOıü
nüyordum; fnanırmıım, sev· 
gili Mehltkaya karıı bile za· 
man zaman kine benzer 
bir ıeyler duyuyordum? 
Halbuki o ya vrucufun ne 
kabahati var? .. Sonra içim· 
de ya vat yavaf kımıldanıılar 

t 

Sahife 3 

"Y eniadana,, gazetesi 
adalet huzurunda 

Adana meb'usları halkın izzeti 
nefsini kırmışlar 

Adana, 23 ( H. M. ) -
Hükumetin ıahıiyetl mane
vJyesJnl tahkir ettiklerinden 
dolayı tevkif edilen -yeni· 
Adana- gazetesi ıahibi Ah
met Remzi ve. makale mu· 
harrJrl Muzaffer beyler mu· 
hakeme edildiler. Mevkuf
lardan Muzaffer B. muha· 
keme esnasında: 

Bu yazıda meclisin heye· 
ti umumıyesi değil yalnız 

Adana meb'uılarını kaıtet
tiğint ve Adana mebuılarım 
kendi müntehipleri hakkında 
izzeti nefis kıracak bir 11f at 
kullanmıı olmakla muvabe· 
ze etti. 

Bu eınada reis maznun· 

lardan gazete 1ahlbi Ahmet 

Remzi beye ıu ıuall~ri sor• 
du; 

- Bu makaleyi neırin· 

den , evvel görseydiniz ya
zarını idiniz. 

Remzi Beyde ıu cavabı 

verdi: 

- Yazardım hilınü nl· 
yet ve samimiyetindan emin· 
dir. 

Decit, 

Muhakeme bazı ıahitlerin 

dinlenmesi için baıka bir 
güne bırakıldı. 

Hapishanede bir\ M. Mussolini-
hadise Jnin bir makalesi 

Madra, 22 (A.A) - El- Viyana, (A. A.) - Neue 
Y~ vm Madrit lıapishaneeinde Freie Pre11e gazetesi M. 
b I 

•·t 
1 

- h . Mussoltninin tahpidi teslthat 
u unmaK a o an cum urı- h kk d hl k l · i a ın a r ma a eıın 

Yl tçiler fırkasının reiı!e in· neıretmektedtr. Mumaileyh 
de:ı M. Zaora, Cuma geceıi bu makalesinde hiç bir dev· 
baıvekil olduiunu iddia eden let1n komıularıadsn emin 
mechul hlr tahıa tarafından olmadıkça tahdidi teslthat 
el< fona ça~ırılmııtır. meıeleılnde önayak olmıya-

Adliye nazırı bu hadi e cajını beyan etmektedir. 

hakkır da tahki kı t yaptır· İçki kurbanları 
dıktan ıonra bu da yetin N ev· York,23(A.A)-Nev· 
eğlenmek maksadile kurul- York'un maruf tıp mütehas· 
muı bir ya:andıtn ibaret o?- s.s)armdan biri 1930 sene· 
dt tu zannındatbulunclu~unu sinde doğrudan doiruya 
ıöylemitltr. Fttkat, M. Za- veya ~ilvasıta içki yilzün-
moranın ahbapları cümhu- den ölenlerin 1295 kiıiye 

halli olduğunu kaydetmek-
riyetçi reisini telefona ça· tedlr. Mumaileyh bu yOzden 
ğıranln rın İı;panyada sağ ölen daha yüzlere,. kitinin 
cenaha mcnaup bir müfritler tesçil edilmem it olduiu mü-
f ırkası te~ktl eden İııpanya taleasını serdediyor. 
lejyonerlerinden olduklarını Fırka içtirnaında 
zan ve tahmin etmektedir· Marıilya 24 " A.A ,, -
ler. Beyoelmilel amele teıkilah· 

Bunlar, M. Zamoranın na dahil Fransız soıyallster 
kaçmata çalııtıiı bahane· fırkasının bir içtimaında komü· 
sile hapishane muhafodarın· nlstler sosyalist kea:lmiılerdir 
dan bıri tarafından öldOrül· Bunun üzerine ıJddetli kav-
mesine vesile ve fırsat ver- galar olmuı, ıilihlar atılmıı 
mck ümidlle bu harekete biri afır olmak üzere iki 
gtrmit hulunmabdırlar. kiti yaralanmııtır. Sllih 

M. Zamoraya bir ıulkast atanların tevkıflne muvaf. 
yapıld ı ğına dair buıün ec· fakıyet hasıl olmamııtır. 
nebi memleketlerde ortaya MAnl'[ BF-ll 
çıkan ıayiaya bu hadisenin 1< L 

ıebep olmuı olması muhte
:neldlr. 

Peru'da vaziyet 
Bucnoı-Ayıes,22 (A.A.)

Peru' dan gelen haberlerde 
Arequipa'daki muhafız kıta· 
atı ayaklanarak ıehri ele 
geçirdikleri bildirilmektedir. 

baıladı. Ve nihayet, geçen 
gün, ~çimdeki o eızıntı ar 
birdenb:re patlak verdi. 
Artık okadar hararetle, 
okadar kendimi eserime 
vererek çalıııyo um ki .. 

- Kım bilir ne ıaheaer? 
- Herhalde benim en 

güzel eserim olacak. 
- Ahmet Ki.mi Bey hu· 

rada biraz daha dütündü: 

J~ Artlt.LO 

- SU WW'.lı!'l!'P._•W 

Gitme! Sen burade oJurran 
daha iyi ça ' ııacağım .... 

Ahmet Kimi bey daima 
tatlı ve neı'elidir. Fakat Bel• 
k11, onu hiç bir gün bu ka· 
dar çocuk, bu kadar hafif, 
bu kadar ıAadetten ve aeı' e· 
den aarhoı görmediiinl dü
tündü. Onun, çok zalf ve 
renksiz çehreıl üıtOnde hrl· 
kulide canlı, harlkulide par· 
lak ve gilzel' duran gözlerine - Bu en güzel eserimi 

ıana ithaf etmek istiyorum 
Belkuı. Çünkü... Bunu bana 
ıen ilham ettin. 

Sevinçten Belkıım dili 
tutuldu; Nefes kadar hafif 
bir ıesle: 

1 
baktı; bu gözlerde ki arzuyu 
neı'eyi dofrudan dofruya 
kırmafa ceıaret edemlyerek 
izzete döndO: 

- Ben bu kadar IOtfe 
liyik mıyım, eniıte? 

Dtyeblldı.. Öteki itilme· 
dl ; devam ediyordu: 

- Ne olur, Belkıı, be· 
nim iyi çocufum, benim 
gilzel çocufum ! Ne olur 

- Ne dersin, izzet? Bu 
gece burada kalalım mı? 

izzet, ciddi bir bOyOk a
dam ta vrile cevap verdi: 

- Kalmayalım anne. Alc
ıam Qıtü evimize dönelim! 

- Ay ay! Çapkına da 
bakın! Baıbayafıda .. anne. 
diyor... (Devamı •ar) 
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1 SİNEMA SAHİFESİ-.-
~~~~~~~~·~~·~~~~~~~~~prj 

Melek, Elhamra Seoi//i Şarkıcı filiminde: Tahtelbahir S-13 
Ramon Novarronun 

sinamalarında 
18 Şubat Çarşambadan itibaren 

Eşhas 
Plyer dö Mirand Maurlce Chcvalier Mös}Ö Bi .ling 
Oeorges Bardler ~ Aıdam Bllliııg Mıırlon Ballou Bafbar 

Billing Claudette colbert Bor: li nişaı Iı Frank L} on 

Hulasa: Amerikadaki meş· 
bur Çiklet fabrikalarından 

birinin sahibi olan milyoner 
Billing Avrupa seyahatine 
çakmııbr. Kendisi baza iıle· 

ri dolayasile Londrada kal
mak mecburiyetinde bulun· 
duğundan zevcesi ile keri· 
meıi ıık ve dilber Barbarayı 
Venediğe gönderiyor. Ve
nedikte, kendilerini gezdir 
mek için tuttukları tercüman 
fevkalade ıık ve tam bir Pa
rJsli olan PJyer Mlrancie ir 
minde., bir gençtir. 

Piyerde Venedikte iken l•ul
lunan ıen tabiatın tam rna· 
nasile Aemrikalı bir İf ada
mı olduktan sonra e. an 

mevcudiyetine ihtimal ver
miyen Barbar:ı bu teklifi 
redd(;diyor VP. buna sebep 
olarak da esasen kendisine 
talip olan ve o ane kac! ar 
kalbini anlıyamamıı bulun· 
duğu Ronnı ile evleneceğini 
söylüyorsa da artık bu sefer 
de her ne bahsına olursa 
o'sun Barbarayı kaçırmama
ğa karar verm;ı olan Piyer 
bir kolayını bularak el'an 
eski şen Piyer olduğunu ·a

bat ederek Barbara ile mes'
ut bir hayata atılı} orlar. 

yeni muvaff akiyetleri 1 

Ramon Novarro 
"Sevilli Şar· 

kıcı,, Ramon 

Novarro ta· 

raf mdan çt::v

ri' en Fransız· 

ca sözlü ve 

şarkılı fı: m· 

dir. Bu filim 

pek büyük 

bir rağbet" 

mazhar ola
caktır. Ra· 
mon Novar· 

ro'nun Sevıl· 

e ııehrinde

ki kahveler

den birınde 

Pierrette Ce
illol ile rak

setmesi, fi. 

limin en gü· 
• 

zel kısımla· 

r:ndan birini 

teıkil eyle· 
m ektedir. 
Yakında tehrimizde gösteril ctktiı' . 

e 

... Şarlo'nun yeni 
bir filimi 

Şarlo taraf odan sahneye 
vazedilsn (Efkarı umumiye) 
ismindeki filim, Pariıte gös
teilrmeğe baılanmı~tır. 

Filimde rol ale.n baılıca 
artistler (Adolplıe menjon) 
ile (Edna Purviance) dir. 

• • • • • • • 1 •• :ı.. .. 1 • 1 • • • • • ' • 

:::z: 
bur olur. Ceneral Vou Lil 
şov yegeni ve emir her za
bite Vinfrit ile fırka müıa
vlri adlisi Pozanski bu idam 
kararına muhalefet etmesi 
için kumandanı leş vık 

ederler Gırişr idamdan Tercüman evsafı mü mey · 
yizesi Barbaranın gözünden 
kaçmadığandan pederlnne bir 
telıraf çekerek kendisine an· 
cak Piyerle evlenmek niye
tinde bulunduğunu bildirmek 
üzere Venedlke getirtiyor. 

Yeni ve bü~ük birfilim 

korkarak kendisini Biyoıef 

o'mayup üsera karargahın

dnn kaçan Griıa Ça vuı ol
duğunu ikrar eder. Ve bu
nun böyle olduğu üzere ka
rargabdan lastik edilir. Ce· 

Bu vaziyet karıısında fe. 
na halde hiddetlenen Billlng 
bu hareketi bütün mevcudi
yetile reddediyorsa da kızı· 
nın israr ve tehdidi karıısında 
kendine damat edinmek ni· 
yetinde olduğu ve tesadüfen 
o esnada Avrupaya gelmiı 
bulunan Ronni ile bir plan 
kuru7orlar ve Piyeri Ameri· 
kaya gelmeğe ikna ancak 
Billing Çiklet lmalltında mü· 
him blr mevki ıahlbl olma· 
dan Barbara ile evlenmeie 
kalkıımıyacağanı da §art ko
ıuyorlar. 

Barbaraya sahip olmak 
için Piyer bu teklifi kabul 
ederel:C beraberlerinde Am~ 
rikaya hareket ediyor. Fa· 
kat Amerlkaya vardığı ilk 
zamanlarda Venedikte ter
cüman olmanın Amerikada 
it adamı olmaktan daha ko· 
lay oldufu zannını hi.ııl 
ediyor, ancak çalıımak hu· 
ıusundakl metaneti hiç bir 
ıuretle saraılmıyarak itine 
devam ve hatta bu gayreti 
ıayeıinde Çiklet imalatında 
mühim bir de keıifte bulu
nuyor ki bu keıfl artık Pi· 
yere muvaffakıyet kapıları· 
n• açıyor ... Pi7er kt:ıfettiği 
viıklli ve ıampanyalı Çik
letler sayesinde Billing 
müe11esabnın en mühim 
bir rüknü ııraıına ge
çerek Barbaranın desti iz 
divacına talip oluyorsa da 

18 Şubat 1931 tarihinden 
itibaren Arti•tik sinemasında 

1917 kiti Avrupa bir 
harp tufanı içinde. Alaman· 
lar Rus eıirlerini htdematı 

nafiada kullanıyorlardı. Ruı 
eıirlerinden Griıa Çavuı 
polanyada Navaritki üsera 
karargahından kaçarak or· 
mana iltica ediyor. Orada 
Rus muharrirlerinden Bab-
ka isminde birile buluıur ve 
bir kaç ay bir oduncu 
kulübesinde yaıarlar. Grita 
memlekete dönmek arzu 
sunu yenemediğinden genç 
kiz ölmüt bir Rus neferi· 
nin elbise ve cüzdanını 

Gri1&ya vererek dütman 
arazisinden çıkmaıına yarı- j 
dım ediyor. 

( Gırışa Çavuş) 

Almanların iığalinde bu
lunan Mervisnkte Babkanan 
tanıdıklarından birisinder.ı 

yiyecek isterken Grita Al· 
man devriyesi tarafından 

tevkif ediliyor. Ve emir mu· 
cibince karakola gidip ken· 
diıini ihbar etmedlii iç~n 
ça vuı Addile Bioıeff namı 
altında idama mahkum olu-
yor. Şark oldukları umum 
kumandanı ceneral Şifenzan 
tarafından dahi bu kadar 
lastik ediliyor. Vatanına 

dönmek için Rus ordusun
dan kaçan bir Ruı neferinin 
erkanıh11rbiyeıi tarafından 

idama mahkum edilmeıloden 
müteeaaif olan fırka kuman· 
danı Ceneral Von Ltıov Is· 
temeyerek emri kabule mec-

neral Von Ltıov Griıa acıyarak 
meselenin hakikaten Şark 

orduları kumandanı Şif an· 
zala yazar. 

Bapka Mervinaki kadar 
Griıa yi takıp ettiğinden ora 
da Griıanın idama mahkum 
olduğunu öğrenir ve yiye
cek satıcı kadın kıyafetine 

g ;;;;k Grjıanın mahbus ol-f 
duğu yere gider ve onu 
kaçmağa davet edf>r. Griıa 
Jeneral von Liıa~ beni hi
maye ediyor. Her halde 
e.dalet tecelli edecektir di-
y .:!r- k Bapkanın teklifini 
t eklifini kabul etmez. 

Şifenzan ieam emrini 
geriye almaz. Von Livon bu 
adaletsizlikten mütee11ir ola
rak karargahı umumiye gider 

Sipcnsala görüıür, Şife· 
nas emri geri almakta israr 
ederaede V on Lfıevun ada
vetinden sonra fikrini değiı· 
Urir ve idamın infaz olun· 
mamasını telgraftan emir 
ederse de fırtınanın tidde
tinden telgraf ve telefon 
hatları buzulduğundan emir 
mahalline vasıl olmaz. Bap· 
ka hapishanesindeki muha
fızları zehirleyerek Grııayi 
kaçırmak istersede bukadar 
keımekeıten bıkan Griıa 
razı olmaz onun için blom 
bir harp ve esir hayatından 
daha kolaydır. Boznaıki ve 
Vilfrite onun kaçmağa ça· 
lııırJaraada nöbetci onbaııyı 
ikna edemezler. 

18 şubattan itibaren Operada 
gösterilecektir. 

Hulasa: • Kenneth Mac · palıdır. Radto harap ııı f'. 
Kenna Farrell Mac DonaJd vaı yavaı içeriye ,elil" 
ve Frank Alberlson tara- J..la vaıızızlık baı götter• 
fından Şanaayın meıhur bar- can kurtaranlar iıleıDI 
]arının birinde 13 numaralı ölüm muhakkak Burke 
Amerikan tahtelbahiri mü· mandanları alıyor. Bu -
rettebatı eğlenirken Eerian d h lb h b " ~ a ta le a irin atl115ı J-' 
hareket emri geliyor. Bu ı d ı _wa 

vepur ge iyor ve a ·~ 
emri geminin torpido şefi, indir yor, tahte:bahirin toır" 
Burke getiriyor. Orada bu- mahrecini temizliyorlar• 
lunan İngiliz zabitlerinden f1111 

Buradan çıkmak _. 
biri Burkeyi harp zamanında yalnız b r çar~ var. Tol'r" 
İngliterenin en me,hur er· .. 
kanı harplerinden birini endaht·Je dı§arı çıkOI 
götürürken düşman tara· Bunun için birinin """ 
fmdnn batırılan Kontr·tor- kalması lazım ki t~ 
pidorun kaplanı olan bir atabiJınn. Bu nefer kal • ~ . 

is iyor. Fakat Burk ita~ 
arkadaşına benzct:yor. .. 

Tahtelbahir Çin denizinde etmiyor. Sona kalmak 
bir vapura çarparak batıyor. müsaittir. Hepsi kurtuhı,,.. 
Kaptan ve nöbettekiler va• o ölüyor. Bu adam 
pur tarafından kurtarılıyor. zamanında yaptığı bir 
Makine dairesi l:ozulmuıtur. bahatten dolayı hüktlme 
Yalnız ön taraftaki bir daire ce mahkum edilen bir 
Burk on dört arkadaıile ka- giliz zabiti idi. 

Sinemacılıkta hayatın 
• 

değert•' 
Amerikada çevrilmek

te ol:::n filimlerde tehlikeli 
roller ifa eden artislere 
verilen tazminatın listosi: 

1 - ParaıOlte tayyare· 
den atlamak: 80 clolar 

2 - Bir tayyareden diğer 
tayyareye atlamak: 100 dolar 

3 - Tayyareden trene 
atlamak: 150 dalar 

4 - Otomohlld~n ta~·
yareye atlamak: 150 do·ar 

5 - Vapurdan tnyyııreye 

atlamak: 250 dolar. 

6 - Otomobil müıade· 
meal kapaklanma: 250 dolar 

7 - 300 metrodan faz·a 
bir sukut esnasında paraıü· 
tün geç aıçlmaaı 150 dolar 

8 - Bat aıağıya uçmak 
150 dolar 

9 - Bir tayyarenin ka
nadında baıka adamlarla 
mücadele eylemek Bunlar
dan biri boıluğa atılacakbr. 
225 dolar. 

10 - Birtren g eçldinde 
tren ile otomobilin müsade
mesi 150 dolar 

11 - Kanatlarda iki 
adam bulunmak p.rtile tay· 
yare ile taklak atmak: 450 
dolar 

12 - Tayyarenin afaç· 

l lann veya evin Ost6ne dlr 
mesi: 1300 dolar 

13 - Tayyare üçmaktJ 
iken devrilerek sukutu. yart' 
gın taklit edecektir. ı'JJi' 
dolar: 

14 - Tayyarenin uf" 
makta iken infilakı ve pli' 
raıütle tayyareden ayrıl'°' 
1500 dolar. 

Sydney, (A.A·) - ,., 
hur Avuıturalya artlıtl .... 
den Nellie'nin vejat etlllff 
olduğu bildiriliyor. Mu111•• 
ileyh 74 yaıındaidl. 

Sinema haberleri 6 cı •ayfail' 

' Karii erimize 
-&....~ 

YARIN - haftada iki dr 
fa ıinema sayf aıı neıret• 
meğe karar vermlıtir. Se•• 
gili karilerimiz, ılne_. 
alemi hakkındaki en yeıd 
ve en mühim havadiılerl 
ıütunlarımızda bulacak• 
lardır. Karilerlmizln ıınr 
ma hakkındaki her tOr14 
suallerine derhal cevap Y 

rilecektir. Bu baptaki mek 
tupların ( Yann ) gazeteıl 
sinema muharrlrliiine 16 
derilmeıl rica olunur• .._ _____ _ 
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Hatıratanı yazan: NACİ fSMAİL 
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Seyyahlar, burasını arı 
kovanına benzet~iılerdi. 
Fllkat, bunların bu taş par
çalarmrlan bu mezarların 

' diplerinde yaşayan mum· 
Yalardan ne anladıklarını 
bilıniyordum. Tercüma n' ar, 
biraz "tarihi kadim" Pro· 
fesörü gibi ezberden bir 
ıeyler töyliyorlardı. Kimisi, 
bu taıları getiren yüz bin· 
Jerce Yahudi esirinin temel
lerde göanülü olduklarından 
kimisi de Beni İsrail kanının 
hu Ehranların inta1armda 
su yerinde kullanıldığından 

demvuruyordu. 
Bi!mem ki İstanbul ter· 

cumanları da mısırlı mes· 
lekdaıları gibi mubaliğanın 
-cemcesini taarif edil orlar 
nıı? 

Belki. burada bir ter· 
cümanlar mektebi vardı. 
Belki, Mısır Belediyesi de 
doğru malumat vermek mec· 
burlyetini koymuştu? Ne ça
re ki en nihayet biz sergü· 
ıeıtct olan seyyahın heye
candan heyecanlı bir vak'a· 
ı ını hikayesinden baıka bir 
fey'e itibar ettiği yok. Ter· 
cüman seyyah ruhunu an· 
lamıı kanuna tefavuk eden 
ıekaıını bırakmıyor, vesse· 
lam! 

Dos~larını, bu yalan mü
sabakaıunı dinlemekten lez
zet alıyorlardı. Tercüman, 
fıra"\'unların beddua?arını , 

ahirette dirilmek için vücud· 
larını, dünyada ki servet, 
at, kayık, silah, yiyecek ve 
içeceklerini bu mezariardc.. 
muhafaza eylediklerini, vü
cutlarının can~ı imit gibi 
durmakta olduğunu söyle· 
dikce, bu insan güruhuna 

hıüıterek bir hezyan geli· 
Yor, bu yalancı peygamber

lere iman etmiş gibi oaşkın 
ıaıkın bakınıyorlardı. Mısırlı 
lllüslüman feJJahlar bile bu 
•özler karıısında baılarını 
ınutekidane eğiyorlardı. 

Her mutekit bu sözler· 
de biz hakikat sezehilirdik 
Hlrfstiyan ~ ığın ahiretini ku • 
tan Yuhanna da biz ölümün 
Yaıe.dığı gibi dirileceğini 

Yazıniıtı. İslamiyet kıyamet 
RÜnünde lsraftlin ruhları ce· 
•etlerine göndereeeğinl, her 
Cesedin dünyadaki şeklile 
dirtJece~ini bildirmiyor mu 
idi ? O lıalde Mıııırlılar pey· 

Raınber'erden binlerce sene 
~\'Yel bu esrarı bulmuılar, 
ruhların cesetleri hazır bul
rnaları için de kendilerini 

llluınyalamıılardı. Galiba 
lllizan yolunda e ç kalma· 
lllllları tçin de yanlarına yi
Ytcek, içecek almıılar. Kıl· 
dan fnce kılıçtan keskin sırat 
köpıüsünden geçmemek için· 
de kayıklarım mezarlarına 
koymuılardı. 

Mısır esatiri, bunlarla 
doluydu. Htristiyanların haçı 
cennetin anahtarı gibi kul 
lanılıyordu. Bunlar gibi da· 
ha bir çokları da esatirdi, 
hakikat değildi. Yahudi 
Filon, lskenderlye akademi· 
•inde Mmr ruhuna hakiki 

hır ıekil verince ıema vi 

)
dinlerin kltaplarile karıı· 
aıtık. 

lıte, eski Mısırın dünya· 
dakı macerası bu kadar 
teıırliydl. 

Biz, dönen kafileye ka
rıımııtıl~. Fakat, yerlerimizin 
tekrar dolduğunu, daha cer
bezeli tercümanların sesleri· 
ni ititt : rmeğe uğrathk1arını 
görüyordum. Hayat bu! Yal· 
nız hakikatle yürüy· r, Yola· 

noda muhtaç zahir! 
Kahireye dönmü~tük. Şim· 

di, kahire'nin g~c~ al~ mler ·· 
ni gö. mek 'çin bir plan ha· 
zırladık. Ben, tercümanın 
p~anına girer budalalardan 
değildiın. Ne ya~ayım k i, 
Amerikah dostların h rem 
hayatı arıyorlardı . Tercüma· 
ballandıra bal !andıra anlat· 
tığı bu gfzJi "harem hayatı,, 

eğlencelerinin blrer tercü· 
man L uydurması olduğunu 
!:Öylemek bir hata olur. Amc· 
rikalılar era!'lnda kr.:: dimi 
bozardı. Parayı onlar vert:.• 
ceklerdi, onlaı ın miras ye· 
diklerine karışmamak akıl 
karı değildi. 

Ben, onlardan ziyade 

tercümanımı yalanlarını tas· 
dik ediyordum. Bu Mısırlı 
açık göz neler ~öylemiyordu. 
Ne nameler yanıyordu: Kral 
sarayındlln kaçırılmış üç 
cariye, İstanbul sarayından 
getirilmiş iki 'prenseı, fstan· 
bulun bi'mem hanği paıa· 

sının dünya güzeli kızı bir· 
leşmiıler, Amerikalılarla gö· 
rüımek, onlarla anlaşmak, 

eıdrlik ! erinin acısını bu dün· 

ya centilmenler:ne bildirmek 

için sp,bırsızlanıyorlarm.ş ! 
Daha ne'.er varmıı, neler : 
Şahın, padişahın, kralın 

gözdeler:, baş muğanniye· 

~eri, blr aurlık tarcap, gül 
suyu nargileleri, kimsenin 
görmedtgi saray çalğıları ve 
sonra da herıey, hertey ! 

Eğer, tereüman benim 
İstanbullu bir kurt o!duğu
mu bilseydi, bu bin bir gece 
masalını bu kadar uzatmaz 
miydi, dersiniz? 

Bana kalırsa, herife vız 
geliyorduk. O da bir !ilan 
ken gibi ıöyliyordu. 

Amerikalılar, saklanmış· 

lardı. Gitmek ıaatini bekli
yemez olmuşlar. Sa voy ole· 
linin bır:nda viski musaba
kasına girmişlerdi. 

Saat onda, Nilin kartı 
sahilindeki bahçeler içinue 
Jı:aybolmuş hissini veren hü· 
yük bir köıkün önüne gel
mfıttk. Tercüman, otomobi
lin klaksonunu üç defa ça~· 
dırdı. Bahçenin genlt kapı· 
ları açıldı. Hurma ağaçları· 
nın içinden geçen bir yolea 

gidiyorduk. 
( Devamı yarııı) 

. ·M~~if ~t~r·~ .fi~tl~~ı· . 
düşüyor 

Manifatura flatlarında 
tenezzül görülmektedir. Muh· 
telif cins kumaı fla ti arı ge· 
çen ıeneye nazaran epeyce 

düımüıtür. 
Bunun sebebi son zaman· 

larda manifatura piyasasın· 
da büyük bir rekabetin bat· 

lamıı olmasıdır. 
Şimdiye kadar manifatura 

piyasasında İtalyan firınal~rı 
1 Ya ha· 

tı yapmak ve p yasa 
kim bulunmakta idiler. Hal· 
buki tki üç senedenberl pi· 
yaıays. yavaı, yavaı, ıoku· 
lan Japon manifatura fab· 
rikatörlerl az zamanda ltal· 
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Kartal Kayrr akamı beyin 

nazarı dikkatine 
Maltepede iskan edilen 

Yaııya mübadillerindenim .. 

Evim Maltepen·n Cümhu
riyet Camii karş,sındaki 

arap rnkakta bir numara h 
hanedir. Evimin cadde ye 
bakan pencereierf çok l Ü· 

yüktür, bu itibarla ge rek 
buzlu camları gereks~ buz· 
suz camları mühim bir be· 
de) m ukab.linde temine 
mecburuz. Buna rağmen 

her zam an t:0 kağ111 içinde 
oynıyan çocukla r c:ımları· 

mızı muntazaman kırmak
tadı r '. ar . 

Bu yüzden bu kış mev
siminde uğradığımız zarar 
pek fahiştir. Bir ka ç defa 
karakola müracaat ett ik. 

Bilmiyoruz n eden, hiç b ir 

faide görm ek m ümkün o'.rı
madı. Halbuki k a ra.kol ku· 
~andanı çocukları.ı e bevey· 

nine ufacık bir tenbihte bu· 
lunacak olursa, zararın önü· 
ne geçilmiş olacaktır. Mal.al
le kcmşuhıkları arasında bi r 
şekerrenk' ik zuhur etmc:~iı1 

için vaziyeti idrr.kten mah
rum yavrulara b ir şey 

söy!eyemiyon·z. 
Bu işin bir kaç de fa 

müracaat ettiğimi z karakol 

tarafından yapılması şüphe
siz daha makuldür. 

Kartal kaymakamının 

nazarı dikkatini celp ile 

yolsuzluğun önüne geçil· 

mesi için ted birlerlni rica 

ederim. 
ı\'al tcpede ıt uk l ı Y nıı~a ıı iibal!ıl

l c i ıı, en Abc:u lh ıllııı zaclc Buhi 

Bu nasıl iş? 
Matbacıl ık nıektı:bi ta· 

lebesindeniz. Bundan Eckız 
ay evve l inıt h an o'<lulc ve 
imt ıhan numarala r mızı ve 
şahadetnamel4?rimizi nlmak 
iç:n mektebi ? müd ürü ve 
mudl'mi olan Devlet mat· 
Laası müd ürü Ha mdi Emin 
beye müteaddit defaiıu mli· 
raca a t eıtık ve her def asanda 
" Ka ıtların z vt:kal~t e da· 
h a henüz ge'.med • ,, clcdilt:r. 
Sen defa müracan ımızda 
müı..ür B. gü'üm iyerek " ır.e' · 
tep aı tık !ağvedil<li dedi. ,, 

Ş m di muhte rem müdür 
beye soru) onız: "Masa$ınm 
jçine sak'a dı ğı kağıtları yani 
ta h riri imtihan kağı t arını 

bize ,, vekale tte diye,, a lca · 
:aca k ne gili scb{' p ~er va rdı. 

Maarif veka ldi g. zete
lert~e m ekt€b:n açıl dıjtını 
ilan e ttiği zaman ( zcüınle 
diyodu ki: Mektebin gaye~ i 
müteha.~sıs matbaacı ~ e tiş· 

tirm~ktir." Şımdi de Maarif 
vekili B. den roruyoruz: 
Vekalet fakir bütçesinden 
fec!alcarlık yaparak e.çtığı bu 
m ektebi ne için kapadı, ma· 
demki kapayacaktı ne için 
yirmi c!ört b in lira gibi yük· 
sek b ir meblağı havaya attı . 

Bu yazımızın mulıterem 

gazeteniz' e neşrini rica ede· 

riz e fend: m. 
... 1 •• • • ' •• 1 • •• 1 • •••• '1 •• t •• t 1 1 ' 1 '. ' . 1 .... 

• 1 • •• 1 . 1 1 . 1 1 

~ ... ı.ı& 
Filistin mes' elesi 1 Şeker idhaltit res"!i 

Kahire 23 (A.A.) - Hu-
Ku~üs,_ 23.(A.~~ ~ Ara:. k umet şeker idhalat resm in· 

icra 1 omıtesı remnın m de tadi!at yapm ştır. Yeni 
h l •A h'•kA t k A ına bir a ı ı u ume er an . . tar ifeye göre neba t şekerin· 

mektup gönclere rek şerefını den gayri tasfiye ec1 i l miı şc -
tanıyan hiç bir Arabın wc· kerle rden ton b ıınn 9PO 
izmann ile görüşmek veya· ta sfiye edilm 'ş n eba t ş kt:-
hut kendisile müzakeratta r in<len 950, tasfiye edilecek 
bulunmak teklifini kabul ham tekerden 800 ve diğer 
edemiyeceğini, çünkü iz7 eti· n evi şekerleı d n 900 kun ş 
nefı ıahibi olan hiç b :r A rt• resim alınacn ktır. 

hın Weizmann'ın veya baş· jki İdam 
lı a Yahudilerin memleke tin 
Jşlerine müdaha!e etmelerine 

müsaade edemiyeceğini bil· 
dirmif olduğu haber veril· 

mektedir. 

Hindistanın yeni 
merkezi 

Yt ni Delhi, 23 (A.A) 
Hint imperatorluğunun yeni 

hükümet merkezi olan yeni 

Delhi ıehrinin inşası için 
~geçen Kanunuevvel nihaye· 
tine kadar 10 milyon 875 
bin İngiliz lirası rarfedilmiş 
olduğu haber verilmektedir. 

İtalyan manifatura eıyası 

için kuvvetli bir rakip ol
muıtur. Bunun iabii bir 

neticesi olarak her iki taraf 

ta fiatları kırmağa baıla· 
mıılardır. 

Alakadarların kanaatle· 

rine göre, manifatura fiat· 
ları dati.a bir miktar düıe 
cektir. ltalyan firmaları tüc· 
cara daha genlı vadeli 
taksitlerle ıabf yaptıklarm· 
dan şimdilik piyasayı tut· 

maktadırlar. 

Bellefonte "Pa,ısi' vanya,, 
23 (AA.) - Hırsı z~tk yap 
tıklnrı sırada kendilerini 
te vkife gc'en bir onb&tıyı 
katletmiş olan Gle ndague ıle 
22 yaşındaki ve Schroeder 
ismindeki metresi bu sabah 
elektirikle idam edilmişler· 
dir. 

Sir Mosley'in bir 
beyannameşi 

Londra, 23 (A.A.) - Sir 
Mosley, amele fırka şı kabi· 
nesi aleyhinde bir beyan
name neşrelmlşt · r. 

Denizde bir facia 
Mıırsi l ya , 22 ( A .A. ) -

Liman önünde ki mendirek 
üzerinde kain telsiz ista s
yonu " Saint· Servan ,, na· 
mındaki vapurdan bir telsiz 
almııtır. 25 şubat saat üçte 
41 derece 13 dakika. arzı 
şimalide ve 6 derece tulu 
oarkide istimdat işaretleri 
vermekte olan diğer hfr 
vapura rasgelen "Saint-Ser
van,, ın göndermi~ olduğu 

1 

telsiz audur. "Size mt.avenet 
edebilecek bir vaziyette de
ğith,, 

Sahte 5 
c m 

Atletizmde a y 
başl ı 

Yunan ve Romen atletler ·nin 
, 

lstanbula getirilmesi için 
habere cereyan ediyor 

mu-

Atletle rimizin beyne'mi· 
Jel t emasla r na vesl1e hnzır· 
lamc.k üze re a lakadarlar 
ta rafından teşebbüsatta bu · 
l u u .ımaklad ı r. 

Eu cümleden olm a k üze· 
ı e İstanbul atletizm h eyeti 
ile Yunan ve Romanya at· 
!et heyetleri arasında m u· 
hn b r<- c ~ rey an etme!ttedi r. 

Haber verlldiğine naza· 
rnn Yunanlılarla bu la p t a 
muta bakat hasıl olmuş , an· 
cak İst anbulda yapılacak 
müsabaka günün tekarrü rü 
iç in son müzakereye giril 
miftir. 

A tina atletizm h eyeti, 
İstanbul atlefzm h eyetine 
Atina ve İstanbu; atletik 
ek Ep:eri ara ~ında t msili 
tnc h iyette bir karııla şma 

tek lif elmiş ve terih olarak 
31 Mayısı ileri sü rmüştür. 

Bi '.d irilen tarihn ka dar 
atletle rimiz·n milli vnr!ığı 

temsile k adir bir ıekilde 

hazırlanamıyacnklurını dü

şünen alakadar teklif edı:en 

mfüabakanın biraz daha 
arkaya bıl'akılmasını cev
ab en Atinaya bildit mittir . 

Kat'i netice ma rt ayı 
z a rfında belli o1ocak tır. 

Romanya~ , atletlerde gelecak 
D:ğer taraftan İ ı;tanhu l 

atletizim heyeti Romanya 
atletizm mın takasma müra
caat ederek Bükreı atletle.-
r.Je İstanbulda bir temsili 

Paris Ziraat 
Konferansı 

Pars, 23 (A.A) - Cc· 
ın:yeti Akvama dahil Avru· 
pa Dev1etlerinin murahhas· 
!arından mürekkep ziraat 
konferan sı bugün se.a t 11 
de Hariciye nezaret.nde 
açı 'mıştır . Kor.feraııs mer 
ke:t.i Avrupa Dcvlet'erile 
Balkan d evletle rinin hubu

bat istoklarının aarfı mes"· 
lesini hal ve tesviye ede· 
celct ir. Konferansa fvt "rnk 
eden devletfel'in r.dcdi on 
dörttür. Küıat resmini icra 
eden M. Briand Lir nu tuk 
irat e de rt.k konferansın 

uyandırdığı büyük ümitler
den ve ihtim a llerden b<ıh · 

ıe tmittir. Müzakera ta m illi 
İktisat nezareti müsteşan 
M. François Ponl.et riya set 
edecektir. 

Yeni Fransız-İngiliz 
itilafı 

Londra , 23 (A.A) - H ar ·
ciye nazırı M. Hendeı« on 
ile Ba hriye nazırı M. Ale l s· 
ander refakatle rinde ha rici· 
ye nezare ti memurlarından 

birçok zt:va t bulunduğu hal· 
de bu sa hah Parise hare· 
ket etmişlerdir. Mumailey· 
h "ma orada den iz mesele ıı i 

ha kkında Fransız ltabinesi 
aza si!e görüşeceklerdir. Bir 
Jngiliz, Framız itilafının e'· 
de edileceği kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

miisabakn icrasını tele ıf ve 
ta r ih olarak ı:eyus es ay ı 
zikretmişlir Teş bl..ıüs h u-. 

müzakere hnliıı<len "eri 
geçmemiştir. Atiel.izm y, . 

fn in g;rişt'gi müz kerder 

şayet muvaffakiy t'e ne'ice
len ·rse ynpılacnlc b nelm·-

lel te m nsla2 ın atletlerimiz 
l: esabına bir telcamül me~
h a lc si olacağı şüphe izdir. He 
ye t' e spo. cularım z bt1 yol
da muvaffak iyet lGe ede
r iz . 

Haı ı r' ık başla dı 
İstanbul Atletizm H yeti 

yapı ' acak beyne'milel temas· 
lara b ir hazırlık olm l iize 
re hayranım ik ııci guı1u 

atletlerimiz .. bir k:os ko u-
sü yapt rm ıstır, 

G a lata arny kulübü Jo
linde başlıyarak Taksim, 

• Dolmaba hçe, Fındıklı, Ka

raköy yolunu takip ed n 
atlP.tle r Tepebn~m<lnn tekrar 
Galatasaray ?okab'ne avdet 
etm:şlerdir. 

Bu hazırlık ko u. unJ., 
13eşiktaştan Mehmd birinci 
ge!rniştir • 

İstanbul kros şaı11p·yo
nası ya" ılıyor 
Mart ın i k h l ın 'a İs· 

tanbul l<roso 
yapılacakt r. 

Bn koşu h al kında bil.:
hara izah at vereceğ'z. 

1 !vlussolini aleylıin<.'e 
bir nutuk d ha 
Nev-York, 23 (A.A) - J . 

n ere) Bu fer tarafından M. 
Mussolıni n e}hindc söyl r 
mf§ olan nutlrnn i'z r;. de n 
daha 15 gü 1 g çmed ı A e· 
rika muddeiumumı mu vı i 
M. J ohn Le d O Bı n ı tar • 
fmdan İt&l) n ha v kilinin 
yen'den tar i} e t kb ne l J. 
k·şma. mı intnç d c k rnahi· 
}'ette bir nu tuk h rat cdıl· 

nı işlir . M. O Brin nı.:tlm d 
Amcrıl<a cla İtnlynd ki hiıkfı· 
me t kabilind n L r h ·· ı ümet 
mevcut olmadığını \'e orada 
bir di kta törün tek bir emir· 
nam e i e iicretl ri umumi 
, urette tenkıs cd bil ce i ıi 
söy' cmektedit. 

Fransız - A mer "kan 
dostlugu 

P ariB, 23 (A.A.) - M. 
V ashing tonun doğt munun 
yı!dönümü rnünasebctl!c Ma 
re şal Lyautey, müslcml k ~ t 
nazırı M. Rcynaud 'e Ame
rikanın Paris ııcf.ri R•. } 
m üstcm!ekat scrgı nd lop
lanmışl ard r. Bu ser g n ·n 
Amerikan 'l.ubcr.: VaFh·r o· 
nun doğduğu } r o!nn ıv· o t 
Vermonıı andırır biı- ~ ] · • 
de vücudc geliri mış ir. l\I! 
Re}nat.d W. . Edge birer mı· 
lııl< i at ed ek F ran n i'c 
Ameril n t-rar ndl\ mevc ıt 
bu:unan v e tıu' hüu n bu~iık 
amili oldn dostluğu tes'it et· 
m l§tir. 
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Çıplaklığa dair ' 
(ilimler 

Sinema dedi
koduları 

Avrupanın hır çok tehir· 
lerlnde bir çok (Çıplaklar 

cemlyetl)teıekk6l eylemektadir 

Geçe-n pazar günü Parie
teki "0Iympio" ıJnemasında 
"Dünyanın ıonu" filmini 
görmefe gelen ıeyi.cilerin AJmanyada baılamıı olan 

bu cereyan Fransa, IDtılte· 
re, Amerika, lıpanya, Avus
turya vesaire birçok mem· 
leketlerl ilttll eylemektedir. 
Bu cemiyetlerin azalan pn 
ıeçtlkçe çolalmaktadır. 

Çıplakhfa dair tabii ve 
timi fllmler vQaude getiril· 
mittir. 

Bu flllmlerla baıhcalan· 
nı teıkil eden : 

(Pariste çıplaklar), (Kuv· 
vet ve gilzelltk) ve (Phlyd· 
op1ollı). 

Pariı Etıbba cemiyeti 
au11na lrae edtlmlıUr. Bu 
filtmler fevka!lde bir ali· 
ka uyandırmıılardır. Umu· 
mi llnemalarcla p.terfltp 
p.terilmemeel hakkında bl 
yak bir mtlnakap cereyan 
eylemektedir. 

Şarlo' nun sebah 
Amerika ılnema möe1-

1e1elerl, ._u film çevlrm .. ı 
için Şarlo'ya muauam aer
vetler teklif eyliyorlar. 

Buna rafm•, Şarlo, hiç 
bir 'Veçbtle Msll film çevir
memek busuıundakl kara· 
nndan vazgeçmiyor. Mevıuk 
haberlere 16re, Mıll film 
vOcuda setlnDeıl için, iten· 
dıslne bir milyon dolara ya
kın para teklif edtlmlıUr. 

Bir milyon dolara ralbet 
etmemek berkesin kln ol· 
maıa serek! •• 

L. Aiglon 
Metbur Fransız edibi 

{Edmund Koataucl) nm (L. 
Afslon) namındaki ph .... 
rlQlln filme alındıfını yaz· 
mııbk. 

Bu f Jlm ikmal edllmlıttr 
Şimdt, filmin muıikl kıımı 
tanzim edilmektedir. Bu kıs· 
mı, baılı bapna mubt ... m 
bir konaerdlr. Çalınacak olan 
parçaların bazılannı zikre
diyoruz: 

Mebul'un: Rolaad'ı; F• 
manlnlı'nln: Aıtuzle'ıl; Sc
bubert'ln valıları; Yob; St· 
rauH'un bir marp; halo 
aabnelerlnde ıayet gilzel 
Czarda1'lar; 

0.brauae'nun Tanfan le 
Tultpel; bunlardan mada, 
Auıterlltz harp meydanı mu· 
ılkalan ••• 

Bu film hakkında bili· 
hara mufaıaal izahat vere
ceffz. 

Sinemaya ait bir 
istatistik 

Çe~oslo'fakya'da 1930,.. 
neıinde ıöıterilen fllfmler. 

1930 aenellnde, Çekoı· 
Jovakyada 1.797.547 metro 
tullnde 2.079 filim göıterll· 
mfttir. 

Bu flllmlerden: 
189 adedi sesli fi lfm 
356 ,, komedi ,, 

31 ,, 11nal ,, 
45 ,, spor ,, 

862 ,, bavatils ,, 
254 ,, terbiyevi ,, 
342 ., muhtelif ,, 

Gösterilen flllmlerln en 
fazlaıı Amerikan flllmlerl-
df r· Sonra, ııraılle, Alman· 
ya, Çekoslovakya, Franaa, 
Ruıya, Avuıturya, lnglltere 
•e ltalya gelmektecllr. 

Sansnr m .. eleıfne pllnce: 
2147 ftlJmden 2029 u 

kabul edılmtıur. 

adedi 10,520 ye baliğ ol· 
muıtur. Bu film, pek yakmda 
fehrimlzde gösterilecektir. .. 

Erle von Ltohfm, (Uni· 
oe'·sal ) heıabına olarak 
( Omama kocalar ) flimlnl 
çeYlrecektlr. 

* ( General ) flllmlnln Al· 
manca11 (Conrad Uveldt) •n 
çeYfrecellnl yazmııtık. Bu 
filJmln Franıızca11, Chomy 
Bonrdelle, Luzy Vernan, 
Panle aaclral çerirkcekUr. .. 

Son lllatiıUle 16re Ka· 
nada da 1108 lfaema Yar· 
dır. .. 

Saeba Gulb'JIUn ilk .... 
11 filmi olan (Beyu ile llyab) 
pek yakında itilecektir. Çok 
muvaffak olmuflul'. .. 

SeYimll artlet ( Blaacbe 
monte() ... (Cirmi methut ) 
namındaki filimini ikmal 
eylemlftir. 

Foks Fl!im prkett Relll 
Harley Clorke, renkll fillm
ler hakkında mOukerede 
bulunmak Qzere Berllne 
gltmftUr. .. 

Amerika.lakı hüynk film 
kumpanyalarının 1931 seae
ıindekl masrafları 1,780,000" 
franka halli olacaktır. 

Madenciler 
Himayeye muhtaçtır 

ihmal etmiyelim 
Madenciler btrllfl umumi 

heyeU dün Ticaret odaıında 
fe-.kalide bir kongre akte
deceklerdL Bu kongrede, bu 
Mnekl Ticaret odaıı koagr• 
ılnde okunan "Sanayi ılya
ıetl ve proara•ı,, isimli ra· 
pordakl temennilerini takip 
için alınma11 icap eden 
buıuaatı 16rilteeeklerdl. 

Madenciler h0k6metten 
iki ,.Y lıtemekted&rler: 

Bunlardan biri maden
clllflmlzln sallhı için bn-
k6metln yardım etmesi, dl· 
feri de blrlacl ııkkın lcra
ıına lmkln yokta maden· 
ellerden alınan verginin il· 
ıaudır. 

Mal6m olduiu veçblle 
madenclllftmlz git ılde ıan
mektedir. 

Fakat umumi hapten 
evvel en fazla zımpara lb· 
taç eden memleket oldufu· 
muz halde bu glnkil ibra· 
catımız esklılne nlıbetle 5 
defa azdır. Ancak 8 milyon 
kilodur. 

Kromlarımız içinde ayni 
ıey varittir. lranlılann 32 
derecelik kromları bizim 50 
den fazla dereceli kromları· 
mıza rekabet etmektedir. 
BüUin bunların ıebebı ma
dencilliimlzln hlmayeılzllfl, 
buna mukabil vergilerin 
aiırlıfıdır • On beı gQn 
aonra toplanabilecek olan 
kongrede yukarda yaz • 
dıfımız iki ııktan birinin 
kabul edllmeıl için Ankaıa
ya 16nderllecek heyet intl· 
bap olunacaktır. 

Bu Taziyet kar1111nda 
tfllıları muhakkak olan ma• 
dencllerlmlze muvaffakıyet· 
ler temenni ederiz. lıte fazla 
varıfnin bir •••rl daha. 

Santf~ao"Cblil"' 22 (A.
A.) - Lima'dan bildir.idi· 
fine göre mezkur tehirde 
muvaffakiyatdzl:kle netice 
lenen ihtilal harelı.ell Are· 
kipa'da hlla devam etmf k
ttdir. Hük(imet, vaziyeti 
eski haline sür'atle iade 
edecejini ümit etmektedir. 

Lima, 22 (A.A.) - Hö
k6met kıtaatı askeri bir ıizıl 
ittifak ve inan hareketi or
taya çıkarılmıı olan Arekf · 
pa ıehrl üzerine doiru iler
lemektedir. Hükdmet ihtiyat 
sınıfına menıup 1500 aıkeri 
silah altında çafırmıı, Mo. 
lendo limanı ile tayyare kar· 
rarglhlarını kapatmlıtır. 

Alman Cümhuriye
tini müdafaa 

Berlfn, 23 (A.A.)~- ~Al-: 
man sancaiı cemiyeti ( Re- , 
lcbıbanner ), yedinci yıldö
nlmQ teı'lt Ye cOmhurlye
tln mtldaf aa11 için vukbu
lacak ilk davete lcabete 
amade oldupnu tlln ef· 
mittir. 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

ikinci keşide 11 mart 
1931 dedir 

OSMANLI 
BANKASI 

Snayasi 10,000,000 
Jngiliz lirası 

IST ANBUL ACENT ALIÔf 
Telefon: lstanbul 24460 

BEYOÔLU DAiRESi 

size tarif edilmez bir rahatsızlık ve• 
rir: ne işe nede zevk ve safaya İJtab 
brakmaz. 

GABA tableUeri derhal serinle
tir, nefes borulanm dezenfekte eder 
ve çok hof bir surette sizi rahat.siz· 
lıldan kurtanr. 

Bir lıutuda blıriben 400 tabi. nr. 
Htr tcune ve ecza depolannda.. 

9a4e 
~~~ ,, ~ 

l "G •• J Müsabakaı•nda yüksek uze ses,, fakıyetler kaza.nan 

Safiye, Hatice ve Mahmure 
~ hanımları her ak- 'Al l • _J dinleyebilir· 
~ ıam Beyoflunda ırıO enrUJaa ıiniz 
~~~~~~ \;~~~..,.-~-Y'j,,,..---~C:-T 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Bmlro (Boudraan) Sokak ıo. 9 

Şubeleri: f stanbul, Galata, Voyvoda Caddeıl No. 102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

« Harbin 
« Mukden = Bilcümle Banka Muamelatı =: 

Hesabatı cariye küşadı Vac; siz ve vadeli tevdiat Tasarruf 
sandığı-Meskiikatı eaıebiye, k; mbiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili Adi 
ve sirküler itibar mektupları Esham ve emt a üzeriDe avans -
elinccb Emekleremt üzerine kre ti küşadı Esham ve tahvil.it 

muhafa1 .. :;ı vesaire. 

--··--- ray 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

lıtanbul ıubesinfn milceddeden küf&t olunan 
dairesinde bodrum katına milkemmel ve 
mGzeyyen ka1t11ar vr zolunmuıtur. Flatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Babçekapı'da 
Aıfrefendl caddesinde Yeni Vakıf ban 
karıısındakf bankaya milracaatları lbımdır. 

~:::;;;~.,;::=~~~~~ 
An karada 

om T AŞHAN PALAS 
KALORİFER- BANYO"'~'-" .. 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAll KARPIÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Telefon: Beyoğlu 1303 ~ Od•lırınızı telgrnflı engıje ediniz. '""""""• 
Senedat ve poliça mukabilindu 
uayyen vadeli veya hesabı cari ~~~~ 

sureti1e avanslar, poliça ve iskon- ~~~:::?arb;;;,ımıııııı;;;::;::::::;;.-.o:::::::• 
osu. 

Türklye Cümhuriyetinin başlıca 
hirlerine ve memaliki ecnebiye

e senedat, çek, itibar mektupları 
ve telgraf emirnameleri irsalatı 

(Hesabı cari) küşadı, senedat v 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
tahsilAtı, Türkiye'ye ve memaliki 
cnebiyeye keşide edilen poliça
arın tesviyesi, borsa muamelat 
·crası, akçe pey ve şerası, sai 
ilcümle banka muamel~tı, kasa 
ican. 

Zayi - Nüfuı kifıdım 
ile alkerl Yestkam ve tram· 
vay prketlne alt elbise se
netlerim zayi oldufunu ve ye 
nfslaf alacafımdan elkislnin 
hlkmü olmadıfı llln eylerim 

Beyoilu Asmalı mescitte 
deYriı sokafında bozacı Ha
san babanın 38 numaralı 
baneıinde milıtecir Ahmet 

oflu Mustafa 

..................... ı.-........... , ...... 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi darı!: MILANO 
ltalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, fsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi· 

yada Afilyasonlar 
IST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy PalAs (Telefon: 2641·2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHiLiNDEKi ACENT ALAR: 

lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 282f. Beyoflunda: 
lstiklil caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Horsada Telef. 1718 

IZMIRDE ŞUBE 

Doktor 

Hafız Ce 

Erkek, kadın ve 
Iarın dahili (iç) h 
larmı cumadan ID 

her gün (2·4) de 
yolunda l 18 numar 
ıusi kabinestnde t 
eder. 

Telefon lıtantul: 

Bir deynfn temial 
mında mahcuz b!r a 
sa, kopya maklnetl, 
'Ve saire mahi halin 
Perıenbe günü 11 de; 
poıtane arka•ında 

zade,, hanında furubt 
ceil ilin olunur. 

Doktoi 

Hayri 
Almanya Emruı 

ye ve zührevlye C 
ti aza ıından Beyoflu 
cami kartı ııraıında 
No. öi leden ıonra 
CAAL 

Telefon: 

EyOp lçra 
Bir borcun temini i• 
nında mubdde•• 
hacze ahaaa EyGpte -
çıkmazında, 3 numar 
çe derunundaki evde e 
hacze alınan bir acı.f 

huzurunda açık arttı 
retile ıatılacafından 
olan'ann ye-.ml 
muayyen mahalde b 
lunmalan ilin o!unUI• 

EyQp sulh hukuk 
kemeılnden : 

Yusuf Efendinin 
kaptan ile Fatma ye 
Hanımlar aleyhine 
eyledltl lzalel ıöyu 
ıının mubakemealnde b 
dan Nfıantaıında D• 
Polker aprtmanında 
Hanımın lkametglbı 
o!dufu celpname 
milbatlr ve mahallesi 
fhUyarlyeıi tarafından 
len mepubattan ani 
ve illnen tebligat 1 

karar Yerllmft Ye ye
hakeme olarak 10-3-931 
ıae t 11 e talık kılınmıt 
tundan veYm ve yaldi 
kıirda mahkemeye 
veyahut tarafından • 
dak bir vekil ıand 
akli takdirde htaklldll'I":: 
teblırabn gıyap mu 
yapılacalı Ye tıbu dl 
dan bir tanemin dl 
neye a11lm11 bulundu .. 
ili makamına kaim 
Ozere ilin olunur. 

Doktor 

AgopEssa 
anga cami sokak 

19 Her gün hastal 
abul ve tedavi 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara FOSFATLI ŞARK MALT Hulasası kullanınız. 

Her eczanede sablır. 


