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Deniz 
müzakeratı 
Pariı, 26 (A.A)· M. Bon· 

cur, meb'uıan meclisi hari· 
ciye encüm~ni azasından ba
zılarına, bu ıabah deniz iti· 

lafı hakkında M. Briand ile 
görüımüt oldufunu bfldJr
miıtir. Mumailey , müzake
ratın bitmemlı olduğunu 

ıöylemiıtfr· M. Briand'ın ver· 
mit olduğu izahattan anla· 
ııldığına göre tonaj mikta· 
rının tezyidine dair gazete-
lerde neırolunan rakamla· 
rı doğru değildir. 

Bir mahkumiyet 
Barcelone, 26 (A.A) • le

rida' dan bildirildiğine göre, 
cümhuriyet tarafları muhar-

. rirlerden Ortega Y. Gassel 
6 ay hapse ve 1000 lira 
nıakti cezaya mahkum ol· 
muıtur. 

lngilterede 
Pazar tatili 

Londra, 26 ( A.A. ) 
Avam kamarasında ıorulan 
bir suale cevap veren M. 
Clyens meselenin heyeti 
umumiyesi hakkında bir 
karar verebilmesi t ç in 
hükumetin pek yakında 
Pazar güeleri sinema ve 
tiyatroların açılmasına mü· 
teallik bir kanun layihası 
tevdi etmek niyetinde bu· 
lunduğunu ıöylemiıttr. M. 
Clyens, layihanın mevzuu 
hakkında fazla izahat ver
memtııede zannolunduğuna 
göre layiha mahalli memu
runca açılmasına mezuniyet 
verflmiyen bazı" yerlerde 
sinema ve tiyatroların bir 
takım seraft tahtında açıl· 
masmı Jstihdnf edecektir. 
Ahiren mahkemeler sinema 
ve tiyatroların Pazar günü 
açılmasının gayri kanuni 
olduğuna karar vermlı· 
)erdir. 

İsyan 
Alaylar da iştirak 

ediyor 
Lapaz, 26 (A.A)- Peru'· 

dan bildirildiğine göre ce
nupta bir alay fayan etmiı· 
tir. 3,000 müsellah ıahu ih
t,ilal hareketine müzaheret 
etmiıtir. Bir çok gazetelerin 
inti§arı menedilmiı ve 30 
kadar zabit tevkif olunmuı· 
tuı:. Vaziyet endlıelldir. 

Bir suikast 
• 

şayıası 

Madrid 26 (A.A.) - M. 
La Cierva'ya karıı bir suf 
kast yapılmış oJduğuna dair 
olan beher tekzip edllmek· 
tedJr. 

Oustric meselesi 
Pari, 26 (A.A)· Parla

mento tahkikat kombyonu 
M: C Gheron' a vaki olan 
dostane daveti hakkında 

izahat verdikten sonra M. 
Cherop, maliye nazırı sıf a· 
tile Oustric'fn tevkifini der
pif etmfı oldufunu ve fa· 
kat, ciheti adliyeden almıı 
olduğu mal6mat üzerine 
bnndan vaz ıeçmlt eldufu· 
nu söylemiıtlr. Mumaileyh 
Oustrlc bankaıında gayet 
dikkatli taharrjyat lcraıını 

emret mit oldutunu, fakat bu 
taharriyatı ıahsen kontrol 
etmenin kendine alt olmadı· 
flllı ı6ylemııtır. 

Belçikada 
ölüler yakılıyor 

BruXelles, 26 (A.A) • 
Meclis, M. V andervende ta
rafından ruznameye geçiril
mesi teklif olunan ve Öiü· 
lerin yakılmasına mezuniyet 
veren projeyi 79 muhalif ve 
5 müdenkif reye kartı 86 
rey ile kabul etmlttir. 

Gesedi yakılmıt olan ce· 
neral Bernheim' in cenaze 
merasiminde hazır bulunul-
masını menetmiı bulunan 
Manies piskopoıuna karıı 

bir tevbih tetkil eden bu 
teklifi katollkler reddederek 
aleyhte rey vermiılerdir. 

Hububat stokları 
Paris, 26 (A.A.) - Hu· 

bubat stoklarının sarfı ko· 
miteslnde Yoguslavya mu
rahhası komitenin iktısadi 
meıgalelerl yanında bir ta· 
kım siyasi mesgaleleri de ol· 
mak lazım geldiğini beyan 
etmittir. 

Mumaileyh rüçhan esası. 
na müstenit bir tarifeye ta· 
raftar olduğunu söylemittir. 
Avustuzya murahhası en 
ziyade mazharı müsaade 
millet meddesinin kendileri 
hakkınde tatbikini talep 
edebilecek olan bütO.n 
devletlerin muveffakatı ol
maksızın rüçhan sisteminin 
kabul ve tesisine imkan 
olmadı~ını beyan etmiıtir. 

Fransız murahhası, Av
rupa Devletlerinin Roma 
konferansına müttehit bir 
cephe arzeder ıekilde gel· 
melerfnin ıayanı temenni 
olduğunu söylemittir. Fransa, 
rüçhan sistemi yoluna pek 
güçlükle gidebilir. Fakat 
diğer devletlerin baıka tür· 
lü hareket etmelerini pekala 
kabul eder. 

Esasen, Fransa, Romanya! 
mısırları hakkında rüçhan 
sisteminin tecrübesini yap• 
mıt ve bu bapta deniz aıın 
memleketlerin itirazlarına 
uğramamııtır. 

İtalya murahhası, Roma 
konferansından evvel fazla 
müsbet ve elestlkiyetten 
mahrum kararlar kabul edfl
memesi icap ettiğini söyle
miıtir. 

Alman murahhası, eles· 
tikiyete malik ve deniz a· 
ıırı memleketlerce kabili 
kabul bir ıekil bulmak lü-
zum unda İtalyan murahha
sile hemfikir olduğunu söy
lemiıtir· 

Lehli müıahit M. Soko
lovski, merkezi ve ~arkı 
Avrupa devletlerinin vazf. 
yetlerinin fevkalade tedbir
ler ittihazını istilzam etmek· 
te olduğunu söylemiş tir. 

İsviçre murahhası, Ro· 
ma konferansı içtima etti
ği zaman komiteUnin rüç
han eaassna müstenit bir 
muahed0>ler sistemini ta vsi
ye etmesi lazım geleceği 
söylemlttlr. 

Reiı M. Francolı Poncet, 
hiç kimsenin rüçhan ılste
mlne eıaı tubartyle turaz 
etmemtı oldufunu kaydet· 
mlıtir, 

Bir tali komite tetkil e
dilmlıttr. Bu komite bir 
rapor tanzim edilecek ve 
bu rapor Avrupa bir itil 
hakkmde tetkikata memur 
ka mityona ftl'decekUr. 
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Belediyede : 
Yıldız gazinuou 

Bahçe yeniden 
açılacak 

Yıldız gazinosu kapan· 
dıktan sonra belediye saray 
müsteciri M. Maryo Sera 
ile mukaveleyi feshetmiıU. 

Fakat belediye ile defterdar 
lık arasındaki vaziyet halle-~ 
dilmemittf· 

Heyeti vekile belediye 
ile defterdarlığın yeni bir 
mukavele ile anlaımalarına 
karar verildiğinden defter
darlıkla belediye müzakere
ye girmiş ve yeni bir mu· 
kavele tanzim etmiılerdir. 

Bu günlerde imza edile· 
cek olan bu mukaveleye 
göre yıldız sarayı ve bah· 
çeıi 10 sene müddetle be
lediyeye kiralanacak, bele· 
diye bunun için defterdar· 
lığa senede iki bin lira 
verecektir. Belediye yıldız 

sarayı için verilecek ıekli 

henüz kararlaıtırmamııtır. 

Yalnız bu sene sarayın hah· 
çesini temizleterek, balkın 
tenezzühüne açacaktır. 

Dühuliye alınıp alınma· 

ması da ayrıca dütünüle· 
cektir. 

Gümrükte tef
tişat 

Varidat niçin azalmış 
Maliye vekaleti gümrük 

varidatının azalmasının es· 
babinı ve kaçakcılığın men'i 
çarelerini araıtırmaları için 
Maliye müfettiılerine emir 
vermi§tir. Müfettisler tah
kiklerinin neticelerini rapor 
halinde hükumete bildire· 
ceklerdir. 

Gümrük umum müdürü 

İhsan R~fat Beyde aynı me· 
selelerle meıgul olmaktadır. --
İn~isarda : 

M Ürakiplikler 
Ankara, 27 - Yeni ih· 

das olunan inhisar idareleri 
mürakipliklerden müskirat 
inhisar idaresi mürakiplerine 
ıabık Diyarbekir meb 'usu 
Cavit ve Erzurum meb'usu 
Halet beyler tütün inhisarı 

idaresi murakıplığına sabık 

şeker ve petrol inhisarı ida· 
resi müdür muavini Abdül· 
kadir bey üçer yüz lira 
ücretle tayin ediJmiılerdir. 

lstokholm konsolosu 
Ankara, 27 - lstokholm 

Maslahat güzerlığı üçüncü 
Katibi Rıfkı Rüıtü Bey ma· 
hallinde Konsolosluk itlerini 
görmeğe memur edilmittir. --
Yeni T ürkocağı bi
nasının küıat resmi 

Kastamonu, 27 (A.A.) -
Banka arallfında yeni Jnp 
edilen Türkocafı binaıının 
kGpt reıml dün gece saat 
mütecaviz gencin huzurun
da yapılmıftll'. Ocak Gezi· 
nln ıoıterdtil yolda İdlrü· 

mefe azmetmtı oldufunu 
bundan ıonra eıaıı: faali· 
yete ıeçecektlr. Bntan mu· 
alllmler ocafa kaydolun· 
mata karar vermftlenhr. 

HUKUK 
FAKÜLTESİ 

Dört seneye çıkanlmakl 
için düşünülüyor 
Darülfünunun islahi sı 

ralarinda Doktora kısmı 

hariç olmak üzere halen üç 
sınıflık olan Hukuk Fakül
teıinin dört seneye çıkarı· 

lacağı söylenilmektedir. 
Bu mesele üzerinde tet· 

kikat yapılmaktadır. Tale
beler bu fikir etrafında bir 
leımemektedirler. Karar ve
rildığı takdirde fakülte 
gelecek sene 4 sınıf olacak
tır. --

Polis tayinleri. 
4 üncü şube müdür

lüğü 
Mülkiye müfettiıltğince 

görülen lüzum üzerine itten 
el çektirilen İstanbul Polis 
dördüncü şube Müdürü Sa· 
dettin Bey vekalet emrine 
alınarak yetine Tarsns kay
makamı Danit beyi tayin 

Münhal bulunan Sıvas 

polis müdürlüğüne Kayst:ri 
sabık polis müdürü Hami 
beyin maaşı gabıkile tayin 
edil mittir. 

Ömer Bey 
İzmir Polis müdürü Ömer 

Beyin kadro maası ile polis 
müfettlıliğine naklen tayin 
edilmiıtir. 

Uzun müddet Emniyeti 
Umumiye §Ube müdürlü

ğünde bulunmuş olan polis 
l müfettifi Feyzi beyin kad· 
ro maaıı ile · İzmir polis 
müdürlüğüne naglen tayin 
edilmittir. 

Haydar Bey 
Tarsus Maarif memuru 

Haydar B. İlk tedrisat mü
fettitliğine tayin edilmiılir. 

Polisler 
Yeniden muayene 

ediliyorlar 
Zabıta memurlarının sıh· 

halleri bedeni kabiliyetleri 
ve sicilleri hakkında yeni 
tetkikat yapılmııtır. Muaye
ne ikmal edilerek raporlar 
emniyeti umumiye müdürlü
ğüne gönderilmiıtir. Rrapor· 
ların tetkikinden sonra me
murlar arnsında ahvali ru· 
hiye ve sinleri itibarile 
meslekte kalmaları muvctfık 
görülmiyenler bir miktar 
tazminat ile memuriyetten 
çıkarılacakdır. 

Bunların yerlerine amir
ler kısmına ali tahsil görmüı 
kimseler alınecaktır. Yeni 
alınacak polis memurlukla· 
l'ına da askerliği ikmal ede
rek ihtiyat zabitlifi yapmıı 
olanhr tercih edilecektir. --

Ahvali havaiye 
Kandilli Ye Y eıilköy ra· 

ıat lıtaıyonlarmdan alınan 

malömata göre dün azami 
hararet 9 asğarl hararet 5 
idi. 

RGzgir garp ve cenup 
araımdan mutedil olarak 
esecek, ııcakbk defiımtye
cekttr. 

BuıGn hava ekseriyetle 
baftf bulutlu olacaktır. 

Vilayette : 
Vilayet bütçesi 

Vilayet 5 aylık bütçesi 
tastik edilmiıtir. Kararın 

tebdilinden sonra Belediye 
ve Vilayetin tevhidi tama
mile ikmal olunmua buluna· 
caktır. Yani Belediye mu· 
haaebesile hususi idare mu· 
hasebesi birlestirtlecektir. 

Hususi idare memurları 
Belediyeye devrolunacaksa 
da hususi muhasebe müdü· 
rü Cemal Beyin vaziyeti 
henüz malum değildi. 

Maliyenin bir emri 
Maliye Vekaleti defter

darlığa yeni bir emir gön
dererek vergilerin azami 
sür'atle cibayeti lüzumunu 
blldirilmi§tir. 

Maliye memurları faali
yete geçmiılerdir. 

Cemiyetlerde: 
Bir talebe cemiyeti 

İstanbul erkek lisesi me
zunlarının bir cemiyet leş· 
kil edeceklerini ve bn 
hususta heyetin faaliyete 
geçtiğini yazmııtık. 

Heyet cemiyetin nizam· 
namesini hazırlamııtır. Bu 
hafta içinde kanuni mua· 
meleleri ikmal ile heyeti 
umumiyeyi içtimaa davet 
edecektir. 

Kongre gelecek cuma gü· 
nü erkek lisesi konferantı 

salonunda akdolunacı:.ktır. 

Salon ancak 300 kişi is· 
tiap edebileceğinden azanın 
istirahatini temin için terli· 
bat alınmaktadır. 

Aile isimleri yazılacak 
Evvelce yapılan tahriri 

nüfusta eıhasın aile isimleri 
kaydedilmemitdi. 1932 se
nesinde yapılacak tahriri 
nüfusta herkesin aile isim· 
lerile kaydı için bir proje 
hazırlanmaktadır. İstatistik 
müdiriyeti tahrir zamanına 
kadar bu hususta bir karar 
verecektir. 

-·-
Meksikada iki şaki

nin idamı 
Puert o, Meksilco, 27 

(A.A.) - lkı şaki, üç ti· 
mendifer amelesini kılıçla 

parçalamak suretile itlaf 
eylecHklerinden kısaca mu
hakeme edildikten sonra 
federal askerler tarafından 
idam edilmitlerdir. 

Bir yağmağerlik 
Broklyn, 25 (A.A) -

On iki kadar kadın bir gü· 
zellik müessesesinde tuva· 
!etlerini yaptıı1rlarken üç ıa
ki içeri girerek tabancala
rını çekmiıler ve dehıete 

duçar ofan kadınların mü
cevherlerini ve müe11esenin 
kasaıı muhteviyatını alıp 
görütmüılerdır· 

••a: 

Yunanistana gidecek 
hef et seçildi 

An._..., 26 - Yunanı .. 
tana ııdecek olan beı tak· 
diri kıymet azalan ıeçil
mlıtlr. Maliye azal&n 1 .. 
tanbula hareket ettiler. 

Heyetler latanbulda bir 
hamrbk lçtlmalndan ıonra 
Yunanlıtana hareket ede
ceklerdir. 

28 Şubat_.
: 

M. Briand 
Deniz işlerile meşgul 

Parla, 26 A,A) • M. Brl· 
and, deniz müzakeratı111:' 
ana hatları hakkında 111eb· 
usan meclisi hariciye erı• 
cümeni reisi M. Boncour 
ile görilsmüştür~ M. Hender 
son ile AlexenJer Pazar 
günü Londraya avdet etlll~ 
den evel M. Briand ile I"' 
rüıecek lerdir. 

Futbol lzmirde 
macları 

' iiJI İzmir, ( A.A) • Bug 1-
ıehrimizde dört maç yaP~ 
mııtır. Birinci mac Şark 
por ve huca ikinci takılll' 
ları arasında icra edilrnif fi 
sıfıra karıı iki ile Buca ı•· 
lip gelmithr. Altınordu ıl• 
Şark ·spor birinci takılll~·~ 
arasında icra olunan ik•0 

maçta bire karıı üç i~e altt' 
nordu galip gelmiıtir. 

Üççüncb maç Kart•1' 
ka Spır klübü ite Göıte,. 
birinci takımları araıılldl 
yapıZmııtır. Föztepe sıfır' 
kartı birle gelmitUr. Altlf 
ile lzmir Spor birinci ti' 
kımları arasında yapıl-' 
dördüecü maçta sıfıra 1',r 
birle Aitay galip ğelrnittl' 

• 
Kastamoni tJI' 

• 
layet meclisı 

Kastamoni, 27 (A.A) / 
Vilayet umumi meclisi iÇ 
mama uihayet veri)dliftı' 
Tanzim edilen bütçe yekO~ 
889 bin liradır. Her d• 
bütçesine vilayetin i111arı-' 
matuf ve varidatla ınüte,,,. 
sip tahsisat konuf muıt; 
Bu sene bilhassa naf a if 

fevkalade ehemmiyet -ve -

mit ve vilayetie en nıil~ 
bir yolu olan Kasta1110:, 
lnebolu ıesesinin ıniik ~ ~ 
mel bir şekle ifrağı i tJt 
esaslı faaliyetlere geçilınif ~ 

ı"' Bu yol ile Ankara yo , 
da daimi amele istihd• 
kararlaıtırılmıttır. Al 

Halka meccanen 111eY' 

ağaçları fidanı tevzi :: 
müesses 40 dönümlük ı/ 
mektebi fidanlıiı bu 1 

dönüme iblağ edilecektir• 

Mukabil ihtilal 
teskilatı davası ıı. 
M~skova, 26, (A.J.) 'I. ~ 
Menıevik merkezi ;I ~ ~ 

rosunun mukabil i~ 
teıkilatı davası bir Ol 

Moskovada ili mablı 
huzurunda rüyet oluO.,; 
tır. Mahkeme Reisi Ş 
kin'dir. ~ 

Hilaliahmer koni')"'/ 
Kast amoni, 27 (A·.41. 

Hilalialımer senelik ko0 I 
bngün umumi vilayet -~ 
lisi salonunda akted~ 

-TA-KV~ 

Sabah 
Ölle 
ilindi 

Şubat 
28 

Cumarts 

1931 
6,37 ,~ 12,27 Yattı 

15,13 . .... 



en 28 $UJ,ar 
~ ' 
t..~ ~. 

~m:mı-:~. 
Hakikatı saklıyanlar 

lzmir Ticaret odası 
çamlar devirmiştir 

--~- --

Gazi Hz. lerine takdim edilen ra-
por meğer baştanbaşa hilafı 

hakikatmış ... 
lzmir, 27 ( Yarın ) - İs

tanbul ticaret edası gibi 
İzmir tiçaret odası. da Gazi 
liz. ferine son seyahatlerin· 
de bir rapor takdim etmiıtl. 
IConyada iken Gazinin em
riyle raporu tetkik eden 
heyet İzmir ticaret odasına 
iki te'graf çekmi;'tir. Bun· 
lardan birinde vergiler hak· 
ktnda malCimat lstenmiftlr. 
ikincisinde de lzmir ticaret 
odaaına vergiler hakkında 

&erdettiii temen"lilerin eıa· 
len 931 renesi bidayetinden 
beri kanun ile tadil edile· 

tefi bildirilmtıtir · 

Berbat işler 
Sigortacılar kontrol 

edilecek 
Ankara, 27 (Yarın) -

lktııat V eki.leli sigorta kum· 
knyalarının vaziyetlerini ve 
~tlfelerini tetkik için ıali· 
"ıyettar memurlara emir 
"ermiıtir. 
1' Vazifeleri haricinde ha· 
•..Uik yapan ve füzuli mü
~h-.lelerde bulunan tarife 
d 0 tnl•yonu ve sigortacılar 
b •lret merkezlyesi hakkında 
lltl.aı yeni ahkam vazedil· 

eaı muhtemeldir. 

A.vrupaya gidecek 
talebe 

V 'lcAnkara, (Yarın). iktisat 
'6. e ileti hesabına muhtelif 
-. "tru.,_ tehirlertnde ziraat a: baytarlık tahıil edecek 
h llçler bir hafta ya kadar 
~telcet edeceklerdir. Bay· 
d, ille için 20 martta yen·. j lllüıabaka açılacaktır. 

llgiliz gazetecisi 
Ankara da 

İtı Ankara. 27 ( Yurın ) -
4:'lız gazetecilerinden Ma· 
~ Ba.vlis ba~ı mehafili 
~i)e ile görüımek üzere 
it,~ ta.'ya. gelmtıtlr. M. Bay· 
~ara 'ya ümidi hillfı"na 
.._ le 111 buldufunu soy· 

' tedtr. 

• ~n tahlil edemediği 
Ucumları altında bu· 

~a kalmııtı; bir de timdi 
it., la haılarsa? .. 

Ylr. Bu, manasızlık 

"l~erı dııarı gezinerek ıu· 
~ burada konuımağa; 

Ilı ltan, Nihattan, Yeaine 
.. _~an, Celil Beyden 
So •ornıağa baıladı. 

•c1a:ta izzetten bahsetti. 
ı luklan hakkında mu· 

"' izahat verdi. Daha 
~~ot cutu elİerinden tu· 

l. 

'lızetcliim, Gel sana 
~l k1-11m! 
)'"0 aıecltr, çocuk bil-

İzmir Tical'et odası eski 
rapl)ru Gaziye takdim ile 

iılediği gafı anlamııtır. 

İıin tuhaf ciheti t:sasen 
raporun lstanbui t 'caret oda 
sı rapon•nden iktıbas edil· 
m!)' oJmasıdır. 

lzmir Ticaret odası ma· 
lum raporunu 1-ıazırlarkf'a 
ls!anbul ticaret odasından 
raporlarmın suretini i~te· 

mitU· 
Oda katibi umumisi tel· 

graflara ver.:ceği ce\lapta 
raporun eski olduğunu bil· 
direcek ve teessürlerini arz 
edecektir. 

Tebeddülat 
Nafia memurları 

değiştiriliyor 
Ankara, 27 {Yarın ) -

Nafıa Vekaleti memurları 

arasında bazı tebeddülat 
icrası kararlaıtırılmııtır. 

Hariciye tayinleri 
Ankara, 27 (Yarın) -

Kados Konsolosu Saip Bey 
Vekalet emrine alınmııtır. 

Ankara 27 - Münhal 
bulunan Matbuat Umum 

Müdürlüğü Matbuat ıubeıl 

Tetkik memurluğuna lstih· 

barat baıkatibi Mehmet Ali 
bey tayin edilmittir, 

Kadastro kanunu 
Ankara, 27 (Yarın) -

Kadastro kanunu Meclis 
ruznamesiııe konulmuıtur. 

Çocuk haftası 
Her yerde balo verildi 

Ankara, 27 ( Yarın ) -
Himayei etf al cemiyeti çocuk 
haftası için hazırlanmakta· 

dır. 
Hafta baılayınca üç gün 

bütün merkezlerde birer 
çocuk balosu verilecektir. 

( Yarın ) ın tefrika&ı : 69 

nıiyordu. Merakla Beikısı 
takip etti. 

Belkıs içeride Kimi Be· 
. ismini biimediği çok 

yın 1 " 
hazin parçalarla taı arı ıoyr 
letir, inletirken, genç romancı 

. ·ne eğildi; kalem, 
yenı eserı 

delice bir tehalükle, beyaz 
kağıtlar üstünde koınıağa 
baıladı ... 

.fr 
O gün Mehlikayı ancak 

köprünün Aadalar iskelesinde 
görebildi. O, vepura binınek 
. . balkın bo§alınaıını 
ıçın, 

bekliyordu. Yalnızdı. Ken· 
dine pek yaraıan menkeıe 
rengi ipek kostümDnü giy· 

Bit zıya 
Kıymetli doktor 
Naom B.ansızın 

öldü 
Daülkelp muessesesinin 

kıymetli müdürü Naom 
Bey evvelki gün füceten 
vefat etı: i~tir. 

Müessesenin başında ıe· 
nelerdenberi yorulmak bil· 
ıniyeo bir gayret ve him
me~le ça!ııan bu fen ada
mın ani ö:ümü, kendisini 
tanıyanlarla beraber Tıp 
alemini derir. bir hüzne 
garketmiıt r. 

Cenazesi vali l\ıh• hittiıı, 

İstanbul meb'usu Edip Ser· 
vet beyler ve dostları haz r 
bulunduğu halde Kadırga
daki kabrine kadar götü· 
ıülmüştür. -
Beş senelik 
Faaliyet projesi 

hazırlayacaklarmış! 
Ankara, 27 (Yarın) -

Dahi'iye vekaletinin Baıve· 
ki.lele verdiği vilayetlerin 
hususi idareleri hakkındaki 
kanun layihasına göre her 
vilayet meclisi 5 senelik bir 

faaliyet proğramı hazırla· 
)acaktır. 

Bu programlar vekiller 
heyetince kabul edildikten 
sonra muhteber olacaktır. 

Sanayi 
mektepleri 

Maarif vekaleti tet
kikat yapıyor 

Ankara, 27 ( Yarın ) · 
Maarif vekaleti sanayi mek· 
tepleri hakkında tetkikata 
b:lılamııUr. Sanayi mektep· 
)eri vilayetler arasında mın· 
taka mektepleri haline ge
t.recektfr. Mektep)er maarif 
vekaleti emrinde olacak ve 
bütçelerinin üçte birini ve· 
kalet, üçte birini buh.mdu
ğu vilayet diğer üçte birini· 
de mekteple itliraki olan 
yilayetler temin edecektir. 

Niifus kanunu 
Layiha sür'atle 

bitirilecek 
Ankara, 27 (Yann) 

Dahrliye Vekaletince Meclis· 
ten geri alınan nüfus kanu· 
nu liyıhası birçok tadilatla 
yeniden hazırlanmaktadır. 
Liyıhanın bu sene Meclise 
verilmesi muhtemeldir. 

, mişti. Sabırsız zamanlarında ı 
yaptıfı gibi, iskarpininin 
burnunu yere sürüyor, dü· 
ıünceJI görünüyordu. Belkıs, 
yanına gitti; yavaş sesle: 

- Mehlika! 
Dedi. Genç kadın ıaıır· 

dı, gözleri büyüdü; çocuğu· 
nun elinden tutan siyah 
çarıaflı, kalın peçeli kadına 
hayret ve korku ile baktı •• 
Belkıs tekrarladı : 

Ben im, Mehlika. 
Hiç! ••. Belkıs! •• Belkıs? 
Sus, rica ederim, ya· 

vaı, gel azıclk daha vapu· 
run hareketine dil '11aklka 
var • 

Bekleme odasına girdi· 
ler. mehlika Belkıı.n peçe
sini açtı; onu yanaklarından 
gozierinden tekrar tekrar 
öptü. Rabitaaız cümlelerle 
tahıirinl öfkesini, üzünUis
ünO. •• anlatıyordu. 

YARIN 

Mes'ele 
mühendis mektebi 
talebesi diyor ki 

"Bir sabah gazeteıi mek
tebimiz ve talebesi hak· 
kında yalan ve iftira dolu 
neıriyatına gittikçe germi 
veriyor. Kullandığı lisanla 
kendi seviyesini gösterdiği 
için o' tarafa temas etmiye· 
ceğiz. Efkarı umumlyeyi ıu 
noktalar hakkında tenvir 
e mek işleriz. 

1 - Gazete baskından 
b. hsediyor. Halbuki gene 
gazetenin ifadesinden anla· 
ıl yor ki ne bir muharrire 

tecavüz edilmiıtir, ne de 
tr. dtbaanın bir tarafına do· 
kunulmuşlur· Vak'anın ni· 

h :ıyetine kadar orada hu{u· 
nan polislerin ve kumiserin 
•' müdahale etmemesi yal· 
r.1z hakim vaziyette kalma
r, _!!.ıu bunu isbat eder. 

2. - Tahrir heyeti ta 
!~benin gönderdiği beı mu· 
rahhas komiser huzurundan 
alenen tarziye vermit ve 
, azılan tekzibi ert 'si günü 
çıkaracağına namusu ve 
şerefi üzerine söz vermiı· 

t 'r. Ertesi günü tekzip 

yerine hakkımızda yine 
küfür dolu yazı lntiıar edin· 

ce ıaıtık. Talebe izzeti nef· 
d ne yapılan bu tecavüzün 
hesabını sormak için talebe 

cemiyeti mahkemeye mü· 
racaat edecektir. Tecavü· 
zün müesseseye ait olan 
ktsmile Nafıa V ekalei me ı· 

f! uldur .. 
3 - Gazete mektep· 

deki anarıiye misal olarak 
saat altıya doğrn matbaaya 

g~len ta~ebenin mektepten 
kaçtığını zikrediyor. 

Halbuki talebenin her 
gün beıten yediye kadar 
serbest olduğunu bilmiyor. 
Yani, diıtpllninl, idareılni 
tenkit ettiii bir mektebin 
nfzamnameıinden bihaber 
bulunuyor. 

4 - Mektepte sük6netle 
derslerine çalııan talebeyi, 
yaptıiı tenkit ve tecavüz· 
lerle bizzat bu gazete anar· 
ıiye sevketmek istiyor, 

Fakat emeline muvaffak 
olamıyacaktır. 

Mühendis mektebi talebui: 

Protestoya cevap 
Ankara, 27 ( Yarın ) -

Foka · ıirketinin Nafia veka· 
Jetinin protE'atosuna verdiği 
30 sahifelik cevap tetkik edil· 
ınektedir. 

Belkıs, kendisini kaıkte 
arayıp bulamadığını söyledi. 
Ve birkaç cümle ile vaziye· 
tini •zah etti. 

Mehlika, onu adaya gö
türmek icin ısrar ediyordu, 
amma, Kimi Bey kadar kuv 
vet ve hararetle defli! 

Belkıs bunu kendi kendi· 
ne bile itiraf etmek ilteme
df. Fa.kat 11brap duydu •. 

Hocanım 
Komiserin tiki kızıldan 

büyülü iffet yirmfılnl geç· 
kin, eımer, ıevlmli bir kız· 
dı. 

Sahife 3 

Bakôda mühim 
hidiseler 

Baku petrol mıntakalarında kanlı mü
sademeler oldu, bir çok amele ve köylü

ler kurşuna dizildi 
Son zamanlarda Baku ve 

havalisinde mühim hldi~-

ler ve müsademeler etra· 
fında gelen haberleri teyit 

eden "Taymis,, gazetesi mu· 
habirine göre Bak6 petrol 

ocaklarında çalııan amele 
maaılar1 ıııı az '.- ğı ve it sa· 

Big Honse 
Metro Goldioyn meyer 

1 

müessesesi, ( Big Aonse ) 
n~mında muazzam bir filim 
vücude getlrmiıtir. Bu filim 
1931 senesi sinemacılık ale-
minde bir teali merhalesi 

teıkil edecek tir. 
Filim, Amerika hapisha· 

neıindeki hayatı tasvir ey· 
!emektedir. 

Filimin hakikata uygun 
bir tarzda , iicuda getirilme· 
al için stüdyo miid6rlill6 
her türlü fedaklrlıfı g6'ze 
almııtır. 

Stüdyonun mimarların · 
dan ve m6bendtılerindfl!n 
müteıekkil bir grup Amerl· 
kanın baılıca hapishaneleri· 
ni gezmiılerdlr. 

(Holyvood)'a avdetlerinde 
gezmit oldukları bapilha· 
nelere göre, tabii cesamette 
bir hapishane modeli inıa 

eylemiılerdir. Planlar ikmal 
edilir edilmez metrogoldevin 
mayer ıtüdyolan dahilinde 
binalar inıa edilmiı ve geceli 
gündüzlü meaaiden ıonra 

f'lm çevrilmele baılanacaktır. 
Dekorlann cesameti ha.k· 

kında bir fikir verebilmek 
f çln ıunu zikredelim: 

Hapishane a vluıunun du
van 15 metro lrttf aında 
.->lup, dahfli kolayca l ,200 
ktılyl istiap edebilir. 

Hapishane dahilindeki 
höcreler dört kat olarak ay· 
nen yapılm11tır. Her korl· 
doru vardır. Koridorlarda, 
yi.ie°kha~eye, · · atelyelere, 1 
avluya giden demir merdi· 
Yenler mevcuttur. 

Ftlimln en milblm kıımı. 

aUnln fazlalıfından bir pro· 
teıto etmek (izere grev yap· 
mıılardır. ' Grev yapanlar
dan bir çoğu kurıuna di
zilmiıUr. Bundan baıka Ba· 
kii civarındaki köylerde ta· 
harriyat yapılarak evlerin
de silah bulunan köylüler 
dahi kurıuna dizilmiıtir. 

Vebai bakari 
Şiddetle mücadele 

başladı 
Ankara, 27 ( Yarın ) -

Erzurum sıvas Kayseri ha
valisinde hükumferma olan 

bakari veba ile mücadele 
için mevcuda ilave ten 20 
baytar daha gönderilmfıtir. 

Milcadele faaliyetine Trab
zon baytar mildürü Etem B. 

riyaret etmektedir hazırla· 

nan bir liylhaya eöre yeni 
keıfedılen veba aıııının tat• 

bikine lüzum gösterilmekte· 
dir. 

koridor, avlu ve merdiven· 
lerde cereyan eylemektedir. 

Bu filim, en meıhur 

Franıız artiıtlerf tarafından 

vücuda getirilmiıtir. Baıh· 
caları ıunlardır: 

Mona Goya; Charles Bo· 
yer. Audre Berley; Audre 
Burgere. 

Filimi tertip eden Dok· 
~or Paul Fejos tur. Muma· 
ileyh aılen Macard ır ve dok
tordur. 

Doktorluğu terkederek 
Uyatroculufa ıüluk eylemJı 
Parlıte vücuda getirdiği eaer 
'erle büyük takdirler kazan· 
:ııııtır. Tiyatroculuktan he
'lelinl aldıktan ıonra sine
<nacılıfa atılmıı, bin müıki
.atla Hollyvood'a varmıı ve 
orada hakikaten muazzam 
eserler yaratmııtır. Paul Fe· 
011, timdi, sinema üstatla
j1ndanbiridir. 

fAııaıı• ... A~ ılı~·~ .. udbnılıılftdlllbıtiliınıilb.ıllkıdlıılı~ 

i GAZETEMİZİN 1 
J Muhterem ilin sa-: 
J hiplerine ve alelii- il 
111 mum büt ·· n karile- ~ . . t 
·~ rımıze E 
1 Ôtedenberi beni ve (Yarın) gaze
l tesini çekemiyen bir çok garezkar-1 
~ ların eseri mef sedeti olarak bir kaç 

gün evvel (Yarın) gazetesinin ilanat 
of ücuratında tenzilat yapıldığına ve 
: yapılacağına dair bir fıkra neşredil

KGçük Melahat, on ye
disinde var yoktu. Vilayet 
muallim mekteplerinden bi· 
rinin ikinci ıınıfınd• talebe 
idi. Tatil ıonunda yine mek· 
tebine dönecekti. evinde iki 
aylık bir misafir oldufu 
tçlnmldir nedir, hatırını çok 
ıayıyorlar, bir dediflnl iki 

:1 miıti. Hotbehot neşrettikleri bu yazı- ı 
1 dan dolayı iki memurun hizmetlerine 
4 nihayet verilditini ve binaenaleyh l 
3 (Y arın)ın ilanat iicurahnın kemaffiis- t-

i sabık olduğunu muhterem müşterileri S 
&.mize ars ederiz. Yarın müdürlüğji ~ ,1 ................... 1,, ••• ,.,~ 

(Devamı var) 
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1 SPOR SAYFASI 
~~~~~~~·~·~4.~~ 

Kadıköyündeki Bir Yunan . ~u~bol takımı 1 lzmir lik maçlan 
L•k l getırılıyor 1 

• 

ı març an vazıyette? 
Dün de Fenerbahçe stadında 
Lik marçlarına devam edil

miştir. 
Lık ma çlarmdan evvel 

Fenerbahç küçddf:ri ıle 

Moda rum ku übünün il~!n· 
ci ta ımı ar ında bir maç 
yapıl ı. 

Bu oyunda Fener kü· 
çükleri ııfıra kartı dört ıayı 
ile galip geldiler. 

Bu oyundan ıonra Llk 
maçlarına baılandı. 

Beylerbeyi - Totonya 
Bu hafta Totonya ıa· 

haya ıeklz kiti ile çıktı. 
Buna mukabil Beylerbeyi 
takımı tamdı. 

Oyuna Totonyanın hCl· 
cumile baılandı. Almanlar 
birkaç dakika ıonra Beyler· 
beyi kaleıine güzel bir 
akın yaptılarsa da bir ne
tice elde edemediler. 

Bu ıırada bir oyuncuları 
geldi. Bu suretle dokuz kiti 
olan Almanlar oyunlanna 
daha aerbeı devam etmele 
baıladılar. 

Beylerbeyliler de Toton· 
yalılar ııkııtırmakta gecik· 
mediler. Totonya aleyhine 
verilen firtkikten iıtlf ade ede· 
rek birinci gollerini attılar. 

T otonyalılar bu devrede 
bir kaç fırsat kaçırarak de't• 
reyi bir sıfır malldbiyetle 
bitirdiler. 

lkinci devreye Beyler· 
beylilerin ayaiile baılanclı. 
Bu devrenin baılangıcında 
T otonyalılar daha hlklm 
oynuyori Beylerbeyi kaleıl· 
ni miitemadlyen ııkııhnyor
du. 

Bu esnada Beylerbeyi 
aleyhine penaltı oldu. Al
manlar isUfade edemediler. 
Biraz sonra hakem her iki 
takımdan birer oyuncu çı• 
kardı. 

Bir az ıonra Eyup aley
hine penaltı oldu. Bu pen· 
altı ile Kumkapılılar ikin· 
el ıayılarınıda kazandılar. 

Devre üç ikı Eyubun lehi· 
ne bitti. 

ikinci deue baslangıcın· 
da Kumkapdılar daha aerl 
oynuyordu. 

Eyuplılar dörd6ncii gol· 
lerfnf atmakta gecikmediler. 
Arkadan beflncl ıollertnl de 
alttılar. 

Artık tamamile malld· 
blyeU blueden Kumkapılı 
bir oyuncu Eyuplu bir ar· 
kadaıtle ka Tga çıkardı. 

Hakem pek tabii olarak 
bu iki oyuncuyu sabadan 
pkarclL 

Eyuplılar saldan sol· 
dan mOtemadlyen ilerledi· 
fer. Oyunun bltmeılne pek 
az bir mOdd~t kala altıncı 
gollerini de attılar. 

Bir az sonra da oyun 
Eyubun 6-2 ıallbiyetile bitti 

Eyupten Ferit, Alieddln, 
Refet ve Adnan beylerle 
kaleci Zlrayil efendi, Kum 
kapıdan da Mustafa, Saim, 
Sadullah, Niyazi, Fahri ve 
Tevfik beyler oyunda 
muvaffak olanlardandır. 

Fyuplıları tebrik ederiz. 
Jf 

Llk maçlarından sonra 
Fener bahçe ile ltalyan ta· 
kımlan klU'fılaplar. 

Fener takım bir kaç 
oyuncusundan mahrumdu. 
Böyle olmakla beraber bi· 
rlncl devrede Nlyazlnln, 
ikinci devrede Zekinin attıtı 
gollerle maçı 11fır iki kazan· 
dı. A. R 

500 lira aylık 
Ankara, 27 - MGsldrat 

lnhiaar iclaretl Baımurakıp
lıiın 500 lira Gc:retle sabık 
K·b .. :t i b'earı umum mi· 
el rü. ı ir KeYkep Be,. ta• 
yl ı cc:tlır.'~tlr. 

Atina •tadının umumi manzaraai 

Atinanın en kuvvetli ta· · ıon oıarak bfrde Fener-Gala
kımlanndan olan Olimpiya· 1 !asaray muhtel! ile mibaba· 
kos ~futbol takımının ıehri· 1 ka yapacktır. 
mizde üç maç yapmak üzere 1 Bu takımın gelmesi için 
geUrllmeal etrafında mil· yapılan teklif ata buradan 
zakereler cereyan etliğini l cevap:verilmiıtlr, AUnanın 
haber alıyoruz. , tı'an beklenmektedir. 

Ollmplyakos takımı bu Aria yenildi 
sene lik maçlannda birinci lıtanbula gelen Arlı 
ıırayı iıgaleden neticeler takımı ahiren Olimpik Yu· 
elde etmektedir. nan takımı ile ilk maçla-

Olimpiyakos takımı ıeh· rında 3 • ı maglup olmut-
rimizde yapacağı üç maçta tur. Bu seneki maçlarda 
Fener. Galatasaray takımla· Arlı takımı beılncl sırayı 
rıyla ayn karıılaıhktan sonra l11al etmektedir. 

Bravo Kasımpaşa 
takımına 

Dün Kasımpafa takımının Ga
latasaraya o-3 mağlup olması, 
çalıf anların çok f eyler yarat
maf a kadir olduğunu isbat eder 

Dün Taksim stadyomun· 
~ Şilt maçlarına devam 
edilmiıtir. 

Dünkcı nnshamızda kay· 
dettğimiz veçhlle Şilt maç· 
ları Turnuva uıulile yapıl· 
makta ve birinci ile ikinci 
kilmeye dahil bitin kulOpler 
itUrak etmektedir. 

Bu itibarla, birinci kG
menln en kuTvetli bir takı· 
mı ile ikinci tasnife ait bir 
ekibin karıılaımasma da f&• 
bit olunabilirdi. Nitekim dün 
Galatasarayla Kaıımpaıa 
Şilt için bir maç yaptılar. 

Din taksimde icra edl· 
len bu mGsabaka kuv· 
vetlerl muteTazCln olmayan 
iki takımın karıılaımaıın· 
dan ibaret bulunması IUba· 

rlle pek kayda f&yan sayıl· 
mayabilirdl. Fakat alınan 
neUce ile Kasımpap takı· 

mı bu maç üzerine mah· 
sus derecede bir ehemmi· 
yet celbetmlı bulunuyor. 

Don KaaımP&fahlar Ga • 
latasaray m61abaka11ndan 
0.3 matl4p çıktılar. 

Bir milddet sonra Toton• 
ya aleyhine de penaltı 
oldu. Beylerbeyliler bu 
ceza wruıundan 1.Ufade 
ederek ikinci gollerlnide 
attılar. Bet altı dakika 
sonra oyun bittL Bu ıuretle 
Almanlar sahayı mağl6p 
olarak terketU. 

~-====----------------------------==ı=ııı:::: 

Fakat Galatasaray pbl 
lstanbulun en kuvvetli bir 
takımına bu kadar az bir 
farkla yenilmek Kasımpap 
için bir muvaffakıyet addi· 
ne sezabır. Eyüp - Kumkapı 

tkinci maç bu iki takım 
a asında idi. 

Oyuna Eyubun hücümile 
baılandı. Daha baılangıçta 
Kumkapı aleyhine firiklk 

o d . Eyuplılar pasla bu flrikik 
c zasını go e tahvil ettiler. 

Eyupluler bu ilk golün 
neıeıile dört bet dahika son· 
ra ikinci goaerini de attılar. 

· Oyun bir müddet her iki 
t rafın da mütevazin hü· 
cumile gectL 

Devrenin sonlarına doğ· 
ru Eyüplüler üçüncü gol· 
lerinide attılar. 

Bu uçincü gol Kumkapı· 
uları ümit iz endirmedi, bil· 
akis canla baıla çabıma· 
larına sebep oldu Vt! çok 
geçmeden bu çabıma plle 
neUcelencll. 

Kasımpap takımı dünkO 
muvaffakıyetlni tam bir spor· 
cuya yakıtan disiplin dai· 
resinde çalııması ve dalma 
ileriye doğru kotmak isteyen 
azim ve fradeıinden kazan
mııtır. 

iyi bir ıekllde antrene 
edılen bu ekip sahaya temiz 
ve dürüıt bir halde çıkmayı 
ılar edinmfı ve dalma em· 
selleri araıında bu itibarla 
bir milmtaziyet kazanmı,. 
tır. 

Şu satırlarımızla, ne Ga· 
lataaarayın dünkü zaferinin 
kıymeUni azaltmak Tene 
de • muvaffak bir maçtan 
ı onra • Ka11mpapyı met· 
etmek gayesini kullanmı· 
yoruz. 

Ameriian yfılıulı atlama ıamp9'0111111an ,,U.l 6ir atlaylf ( Deoamı 5 inci Mlylatla) 

lzmir futbol fampiyonasındo 
her hafta beklenilmeyen ne 
celer doğuyor. Şampiyon ki 

olacak? 

G•f•n ••nelci lzmir ıampiyon~ Salt.arya talcımı al 
atadı 1da 

lzmır futbol fAmpl1ona· 
tının birinci devreıl diin 
hitam bulmuı olacaktı. Dlin 
yapılan maçlann neticesine 
dair ıu sabrlan yazdıiımız 
dakikaya kadar bir haber 
ıelmiı deiildı. Bu IUbarla. 
lzmir ilk m açlannın geçen 
haftaya kadar verdiği neta· 
ylçten bahsedecetts. 

Maçlar ne gibi neticeler 
• ven yor 

lzmtr lik maçları buaene 
pek tuhaf bir teeelll7e maz· 
har oldu. Ev.ell ıampfyo· 

nanın baılama tarihi allka· 
darları ihtilafa dOflren bir 
mesele oldu. 

lzmirdekl ıpor heyetle
rinin bu ihtilafından hafta· 
larca geri kalan maçlar 
nihayet baılandı. Fakat her 
hafta hiç umulmayln neti· 
celer doldu. E1a1en pmpf· 
yonaya baılanacafı zaman 

Jzmir ıpor te,ekkGllerindede ye 

nl taanuvlar hatıl olmuı ve 
klClplerln bu dellfikllil ilk 
maçlanna diler senelere 
nispetle daha fazla bir bu
suılyet teTclh etmlfU 

Geçen cuma aGnü lmıır 
ıamplyona11Dın albncı haf· 
taıı ldrlk edildi. 

Şimdiye kadar Lhasıl 
olan ~ neticelerin hiçte tah· 
min edllmiyen .. klllerde 
tezabGr ettilfnl bir az ev· 
vel ıyöleaüttlk. 

İtte misalleri : Blr mtld· 
det neellne kadar .... ıer· 
denberl lzmtrln futbol kral· 
lıfmı hiç ba,ka bir takıma 
kapbrmıyan AltaJ'ln Tflrk 
Spora mail4p olma11 ! 
ve ıımdlye kadar en batta 
giden lzmtr sporun, d6r· 
dinci ıırada plen Mbn 
orduya maihıP oluıu ••• 
T akımlann karar pu-

vam var? 
Bu haftaya ıelinceye ka· 

dar lmatr klOplerlnln ekse
risi beter miieabab yap
mıtlardır: 

Albn orduıu ve K. S. K. 
d6rcler maç yapmıflardır. 

Takımların kazandıiı puvan 
adec:linl ıu ıuretle bflllla 
ecleblllrb, 

/zmair •por: S 
11111 Te 4 defa 7enml1 
ciefa matlup oJaaaıtlı 

Mailubly.U Al 
dır. On iç pu•anla 
ta ıelmektecllr. 

Altay: Yaptlf! Nt 
abakanm içinde ıaffp 
11111 bir maflublyet 
ele beraberlikle 12 
kuanlDlfbr. ikinci 
tedlr • 

Şarlupor: Bet m 
yaparak iki defa ı · 
far matlup olmtq ve 

afada berabere kallml~ 
puTanla GçG•cl u 

G6ztepe: Ştmdly• 
dar birer phbipl 

h.aberllk kazanm11 
defa da mail6p 
Sekiz sayı fle d61'111Hlidlll 

tadır. 

K. S. K. ile Altın 
takımları, henGz d 
fa OJ'Un Yermlf ol 
dan birinci turda 
meTkl heniz belli 

K. S. K. bir defa 
ıelmlt Te cl6ıt defa 
olmuttur. 

Alıın OrJa u. 
liblyet, beraberlik .. 
16blyetle K. s. K. 
daha deri bir 
ı11al etmekteclir. 

T6rli•por talamı 
hafta alb ma~ yam_. 
puTan kaDDmlf 
yordu. 

Birinci devredeki 
dan J&Pılan 
dan 10nra kat''._,... 
olacakbr. 

lzmirde fazla 
atan 

Be,er maf yap(llt 
lardan: 

1- Altay 1 
2- lzmtrapor 
3- Gastepe 
4- Şarlapor 

IZlnirin en ç 
yiyen kal s.,.,. 

m11 tolıımlardan: 
1 Ş.rkıpor 

2 Gkte.-
3 Altay 
4 ... .,....,. 
Ttırbpor taldı~ 
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Hatıratını ynzan: NACİ İSM ıL 

Bu Kollej terbiyesi, Türk cemiyetinden 
Yetişen Türk gencine karşı bir tiksinme 
hissi vermiş, Türk'ten başka bir erkekle 
evlenir, Türkiye'den başka bir memle-

kette yaşarsu, mes'ut olacağına 
iman etmisti , 
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· Bütün geceyi de bu iç
kile geçirece~~ değildik ya! 
Şöyle hir hareket bir ziya 
bollug~ u b· ' 

, 
' ır masanın etra-

~nda birleşen kadm, erkek 
ahkahaları istiyordum. 

bi D-~~-yan.~n, yeni z~."kını, 
r ~ofor sur atilıe degıııerek 

llerli h ' · Yen oppa neş esı ara· 
Yan insanlardık. Bu sedir aş
kı, hülya, maJihülya aşkında· 
\'ez.kalan a~ırlarda yaşamı

)'orduk. 
Fakat, bu kadınların cin 

' 1Yet zevkleri eskidi bu mu 
•ikide bir tango arjan in bir 
fokstrot, bir oimi ahenki yok
tu. Büyüyen, yaratan genç· 
hk gibi sıçrayışla sinirlerini 
besleyen kenç medeniyetin 
Çenherinden ayrılmış bir a· 
lenıdeydik. Eski Roma'nın 
" b Argie,, alemlerini biliriz; 
Unlar, şarkı, oyun ve alayla 

~eçerdi. 
Bizans ve Mısır mabet· 

lerinde de Fallus'a ibadet 
tden içkili, oyunlu şarap 

11.)fnleri yapılıyordu. Dini 
')inlerini, içki kadını ve 

~il.rapla geçiren Akdeniz 
İYatınm şark ve cenup 

bılelllleketlerindeki bu hazin 
nı· kı l\'ayı, bu melul nt:ı'eyi 

.. ttı icat etmif, hangi mec· 
••Un b 
8
• ' u ıstırabı kalplere 
,1•111dirrniş; sark musikisini 

R ayan b· v ır nagme yap · 
ııtı? 

. l'ürk musikisi, ağlayan 
ır n ... d k agme ir, bestesine ya · 
ak diyecek kader, yanık 
:~P:ta öyle! H~nüz, İran'ın 

htt nı bilmiyorum. Fakat, 
ttıakam musikisinin bir 

le t\'levi eseri olcluğunu söy· 
r, naydan çıkan yanık 
~~ . k e erın bizde ve şar ta 

•te gibi kullanıldığını an· 
ı ak. bu muamma da hal· 
ur, gider. 
Şark alemi Batlamiyos 

t}'' ' 
)d ettnin hesaplarına göre 
r,:rulınuı, Nirvana'nın iz· 
111.n b aıkı için bestelenmiş 
kı u guatama. Buda mu· 
rı:~ı terkeder, milli tahin· 
le asrın usüllerile armo· 
tk eylerse hayatı elem gör 
le~~n kurtulur, asrın ne~e 
)e~ne karııır yaıamak iı;
'k llıilletler bu yola gir· 
"'ta llıecburiyetindedirler, 
~ 1 tna • Buda dinini ınev· 

•ttıi 1 1 (ll\lnd a tında kuran arın 
1) a değili 

dı"ı. erin bir dalgınlık içindt 
\l k Gözlerime ne bu 

adın b l .. ıs ' ne u a em go· 

tl'ab Rol? Altın Ordu dört 
· d .. ilke.da bir gol ve K. S. 
e ort rn" b l ~'ı l usa akada 9 go 
t\\ erdir. 

Q~iYon kim olacak? 
\l tine· d 'lttn 1 evre şampiyo· 
'~en lzrnirspor olması 
tie::ıu__hakkak gibidir. 

~.,b k un İzmirde yapılan 
lıı f' alar bermutat tah· 

le. e'°klnde neticeler ve· 
'ttıi olursa mesele tabii ... 

rüı.üyordu. Mısır semnın, 

aklım: almış, götürmüştü. 
Zatt:n, Mısı. 'ela da bu gec 
s.masmdan, bunun reng·n· 
den, yıldızlartnın hareke· 
t 'nden ba11ka güzel bir 
şeyde yok! Firav m'un lim· 
leri, bu yıldız~ardan seneyi, 
dört mev im·, on iı i P.l' , yed 
günlük hafta~ı bu'muşlardı. 
Semanın harilasmı, hunlar 
yapmıştı. Bundnn ilmi, iki 
bin sene e\ vel Yunan filo· 
zofu, dünyanın yuvarlak 
olduğunu söylemi~ti. Bu 
bı.i.yük semanın kalp'eıde 
yerleşen seşi olamaz mıydı, 

hiç? 

Bu kadınlar, mısırlı de
ğildi. Eski mısm.ı ruhu, 
bugünkü mısırlıda yoktur. 

s·mdi: ·Her şevi olduğu 

gibi götüyordum. İlk darbe 
kadına geldi: 

- Siz kimsiniz ordum! 
Kadın, kekelemek isLdi. 

Fakat. ser bakı ıım karşısm· 

da afalla~mıştı. 
Devam etim: 
- Siz, ne Sultansınız, 

ne prenses. Yalnız' güze! bir 

kadınsınız, siyah gözlerini
zin içlerinde elde asa, yalın 
ayak yürümeğe, ebediyete 
doğru gitmeğe razıyım ! 

Bilmek isterim, Mısır Jı. 

mısınız, Türk ınüsüniiz, Su
riyeli misiniz, Rum musunuz 
nesiniz? Bu beyaz ten bu, 
süzgün ) üz, şarkın başka 
memleketler.nde olmasa ge-

nk ! 
Irk ıhtira-ı bu! Yılan 

göLii gibi bu kadını manya· 
tizma etm"şti. Dalğm algın: 

- Türküm. dedi: 

Türkçe cevDp verdim: 

- Öyleyse, bu macerayı 

anlatınız! 
Ne uzun mukaddemesini 

haklı gösteı en serzenişlerit i 
yazmak isterim. Yalnız, şu 
elim kısmı okuyunuz. 

- Ben, Emirganda bü-

yümüş bir paıa kızı idim; 
KoHej' de okudum. Bu Mis 
terbiyesi, Türk cemiyetin· 
den yetişen Türk gen·. 
cine karşı bir iiksinme h"ssi 

vermişti. Anamdan, babam· 
dan, akrabalar.ım<lan, bil
diklerimden, Türklük namın· 
daki her şeyden iğreniyor· 
dum. Bu Amerikan mektebi 
benim içime öyle bir kurt 
aşılamıştı ki, Türkten başka 
bir erkekle evlenir, Tiırki· 
yeden başka bir memlekette 

' 1 ... ya~arsaın. mesut o acagu~a 
inanınış değil, tınan etmıı· .. 
tim! (Devamı varJ 

'"tü;k·~"Ç~k"' 
Ticaret muahedesi 

imza ediliyor 
Ankara, 27 ( Yarın ) • 

Turkiye Çekoslovakya ara· 
sanda imzalanan Ticaret ve 
seyrisefain muahedesi mec· 
lisin tasdikine ar zedilmiotir. 

YARIN 

Vigant, Hesin, Mirzayef, Okonşeviç ve Ney 
taraflarından idare olunan muhalefet seçği 
zamanı komünist fırkası aleyhine olmakla 

ittiham olunuyor 
"Pravda,, (13-2-1931) ga· 

zetebinfn verdiği nıRlümata 
göre Azerbaycan komünist 
fırkasının heyesi merkezıye 

ve Bakü komitelerinin he· 
yeti umumiye iç imnı, şuba
tın 8 ve 9 unda Azeı·bavcan
d kollektivize harcketlni ve 
fırka içeri...ind ba~ ve· 
ren yeni muhalefet gm·upu· 
mm faaliyetini müzakere 
tmiştir. 

Muhalefeti teşki! id ... re ve 

eden Vignnt, Hesın, Mirza· 
Jef, Okonşev·ç, ve Ney ko· 

münist Bakü sovyetinin aza· 
larmdan olup, ıeçği zamanı 

fırka aleyhine çıkmak için 

komünist olmıyanları hazır· 
lamakla ittiham olunuyor. 

İçtimada bunların hare· 
kellerini komünist fırkası 

aleyhinde addederek, kontrol 

heyetine mezkür ıahıs!an 

tahtı mes'uliyete celbetmeyi 

emretmiştir. 

Vigant bir defa daha 

fırka aleyhinde olmuştur. 

Bakô' de mühim 
hadiseler oluyor 

Baku petrol mıntıkalarında kanlı müsade
meler oldu, bir çok amele ve köylüler 

kurşuna dizldi 

Son zamanlarda B kü 
ve havalisinde mühim hadı· 
seler ve mü@ademe!er etra· 
fında gelen haberleri teyit 
eden " Taymi6 ,, gazetesi 
muhabirine göre Baku pet· 
rol ocaklarında çalışan ame· 
le maaşlarının az· ığı ve iş 

saatinin fazlalığına. bir pro· 

testo etmek üzere grev yap

mışlardır. Grev yapanlardan 

bir çoğu kurıuna dizilmittlr. 

Bundan başka BakO. cıva• 

rmdaki köylerde taharriyat 

yapılarak evlerinde silah bu· 

lunan köylüler dahi kurıuna 
dizilmiştir. " Btldirit,, -

Bravo Kasımpa-1 Ne olacak? 
Umumi müfettişlikler 

gene mevzuubahs 
oluyor 

takımı şa 
(Dördüncü sayfadan devam) 

Esasen Galataııarayla Kn· 
sımpaşa arasındaki farkın 
} üksekliği cümlece malüm· 
,(ur. 

Ancak işaret etmek is· 
tediğimiz nokta ıuclur: 

Kasımpaşanm dünkü mu· 
vaff akiyetli oyunu b~r tesa· 
düfün eseri deği1dir. Çalııan 
ve kazanmak için didinmek· 
len çekinmiyen bir takımın 
elde ettiği tabii bir neticedir. 

Bu itıbar]a Kasımpaşanın 
dünkü muvaffakiyetli diğer 
sporcularımız için göz önün· 
de tutulmaya seza bir hal 

te~kil eder. 

Beşiktaş Beykoz maçı 
ikinci 

Şilt maçı Beykoz Beşik· 
taş arasında yapılmııtır, 

Beykoz takımı bu mü· 
s .. baka nt.ticesinde 5-1 ye· 
nilmiıti . 

Beıiktaş takımı çok gü· 
zel bir oyun göstermiş, bil· 
hassa üç orta muhacım Bey· 
koz def anımı hırpalayan ve 
zaferi hazırlıyan bir amil 

olmuıtur. 
Beykoz takımı dün ıö· 

nük bir tarzda oynadı ve 
Beykozlu muhaclmlerinin 
münferit mahiyette olan 
akınları Beşiktaı; müdafaa· 
sının ıuurlu müdalıalesile 
bertaraf edildi. Bu yüzden 
Beykozlular da ancak teref 
sayısını kurtarabildiler. 

Askeri Takımlar 
şampiyonası 

Askeri takımlar arasında 
icra edilmekte olan futbol 
şam'piyonasına devam edil· 

mittir. 
Halıcı Oilu, Gedikli Kü· 

Ankara, 27 ( Yarın ) -
Umumi müfettiıler ihdası 
yen"den mevzuubabs olmak· 
tadır. Kat'i netice Gazi 
Hazretlerinin avdetlerinde 
anlatılacaktır. Karar veril· 
dlği takdirde lstanbul, iz. 
mir, Adana, Trabzon ve 
Ankarada olmak üzre bet 
umumi müfettiılik ihdas 
edilecektir. 

Erzurum -Sıvas 
50 milyonla hat 

yapılıyor 
Ankark, 27 (Yarın) 

Sıvkı-Erzurum hattını . yap
muk için 50 milyon liralık 

teklifte bulunabilir Alman 
grubunun mümet11tllerl 10 
martta Ankaray gelip hü· 
k1imetle müzakerelere baı· 
Uyacaklardır. 

Grup teklifleri hakkında· 
ıd hükumetimizin noktal na· 
zarını kabul etmittir. 

An karada fuhuş
la mücadele 

lstanbulda acaba ne 
zaman başlıyacak? 

Ankara, 17 (Yarın). -
Ankara polis müdilriyeU fu· 
huıla mücadeleye pek fazla 
ehemmiyet vermektedir • 

Yirmi kadar gizli ev bulu· 
na rak bu evlerde yakalanan 
~adınlar latanbula gönde
rilmiftir. 

çük Zabit mektebi takımı· 
nı 6·0 yenmlf, Kuleli lisesi 
ekipi Deniz lisesini o - 3, 
Maltepe mektep takımı A• 
keri Senayii 4 - 2 maflup 

etnıittir. 

Sahte 5 
cm: ---

Nakili : Hüseyin Zeki 
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- Myrtill, seni her va

kıtkinden fazla seviyorum. 
Sözlerinde çok derin bir 

samimiyet vardı. 
- insan sevdiAinden 

sakınmaz, kaçmaz, Hüseyin, 
Dünyada benim en kıymet· 
li olmakla beraber, ıana i· 
nanmiyorum. Bana haber 
vermeden ortadan gayip 0 • 

luyoraun, dün beni görmek 
için gelmedin. Kapını seksen 
defa çaldım belki- Bak bu. 
nıda itiraf edeyimmi? Aı· 
kına susamıı olduğum halde 
bütün gece seni bekledim· 
Geçen geceler, hep gözilmd~ 
tüldü. Evvelden, bizi birlet· 
apfren büyük hi11in, maddi 
itaretl~rine susardın. Şimdi 

roller de~ifti. evvelce tatdır· 
dığın muhabbetlerin. tbtl. 
tiraıların, ıalim mahrumfye· 
tine katlanmak icap ettiğini 
hiasedlvorum. Cezamı çeki· 
yorum. Hayir, artık beni 
sevmiyorsun, Hasan. 

- Bana haber vermeden 
iki gün, niçin ortadan ga· 
yip oldun Myrtille? 

Bunu ıöyleyen prensdt. 
Sesai aAır bir elemle titre
yordu. 

- Yinemi bu ailem? ne 
olduğunu söylemedimmi sa· 
na? Annem, Mısırdaki has· 
ta kardeoimızın yanına git· 
mek için Cenevreden vapu· 
ra binecekmif, bana telgraf 
çekmio •• bunuda ıöyİemedim 
mi? O nkıam döneceğimi 
zan ediyordum fakat akıl 

tesadüf, bir kaza yüzünden 
yirmi dört saat ıeç kaldım. 

Erkek ıusuyordu. 
- Yafanmı s6yllyorum, 

Hüseyin? Zannedermiıln ki 
bu seyyabatfmde mahrem 
bir sebep mevcut olıun ? 

- Hiç olmazsa gittifini 
bilmiı olsaydım! ... 

Ah ! Bu asil ve temiz 
kadın ıeıi, nasıl titreyordu 
ve ben, kendimi bu alicenap 
his karıısında ne kadar kü
çük his ediyorum! 

Tece91üs ve merakımın 
ebedi cezası olan bu söz· 
lerini asla unutmadım ve 
asla unutmayacağım. 

Bir kaç dakika ağır bir 
sükut esnasında üç kalp, 
göğüsleri parçalayacakmıt 
gibi çarpiyordu. 

Sonra, prens yavaıça 
cevap verdi: 

- Seni seviyorum, Mir· 
tille, fakat bir buhran ge
çirdim de. Kim bilir! Belki 
seni daha fazla seviyorcm. 

Evet yemin, ederim, se· 
ni her vaktinden fazla se
viyorum fakat ayni surette 
değil. hatırlayormusun, Mir· 
tille? Benim bam baıka bir 
adam olduğumu hissedilp 
beni manen temizlediğin 
zaman zevcem olmağı kabul 
etmittin. Atkının mukabili 
olmak üzere, hayatımı da 
değfıtirmemi istedik. Tatlı 
sesin, necip ve afif sözlerin 
ümit ve imanın oyduğu men
baı coıturdu. 

Bana kendi imanını tel
kın ettin. Daima ihtitas fır· 
tınalannın pençeıi altında 

kendimi mücrim tehlikeli 
hissettim, sana temlik etmek 
•aadetine liyık olmadıfımı 
ıöylesem, ne yaparsın, Mir· 
tille ? 

- Beni öldüreceksin, 
Hüseyin! Hriıtiyanım,ıüphe· 
siz. bununla beraber haya· 
tımın saadetini Allaha bile 
tukedemem ! Oh! Kalbim· 
den çıkan bu feryat... Onu 
bOtiln ruhumla takdft edi· 
yorum. 

Onları göremiyordum, 
erkelin seılnl ölğün bir su
rette itidiyordum. Sanki bu 
ses, buseler ve göz yaıiarı 
arasından geliyordu. 

- Kapucuya haber bı
rakmııtım; söylemedtıe ka· 
bahat benim mi? Ohl Ha· 
yır. Hüseyin! Aramızda Orta Anadolu da 
böyle menfur bir anlaıa· 

mamazbk olmaıı müm· 
künmü? 

- Mlrtille aramızda hiç 
bir a nlaıamamazlık yok. Her 
ıey kadere tibi ne yapalım? 
Sen bulunmadıfın zaman, 
ben, biz, •ıkımız1 taliin cil
vesine uğradı. 

- Ne oldu? 
- Şayet sana1 eski hata· 

larımın pençesine tekrar dilt· 
Uilümü sana layık olmadı· 
ğımı yarattıfın ehya ettifin 
yeni adamın girdaba yuvar· 
landığını itiraf edersem ne 
dersin? 

- Hüıeyincilim seni tek
rar kurtarmalıyım ıenl tim· 
diden afvediyorum çünkli 
seni af vetmekte küçük bir 
ba~~ım vardır zannediyo
rum. Ben unutacafam sende 
unutacaksın ve kollarımın 

arasında. aıkı1:11la tekrar di
rileceklin iıte diyecefim bu 
fakat zannetmemki bir gün· 
lük gayubetim esnasında ••• 

- Mahv olmam için bir 
saat kafi geldi. Mirtille bir 
saniyede de aramızda tek· 
rar hakim olabiliriz, 

O halde, hayatım heba· 
ıına olsa bile, seni kurtara· 
cafım. Y eterki beni seve
ıln. Yene sevsen . 

Zirai vaziyet 
Sen yağmur ve karlar 

Ziraatin mevsim ihtiyacını 

karıılamııtır, Bilhassa don 
tehlikesi olan yerlerde kar 
üu tehlikenin önüne geç· 
mittir. 

Yalnız ıslaklık tarla tr 
lerlnf ve tarjla f arelerile 
mücadeleyi biraz durdur· 
muıtur. Afyon zlraati ya
pılan bazı yerlerde bozulan 
Afyonların yerine yeniden 
zeriyat yapmak mecburi· 
yeti hasıl lmuı~ur. 

Pusu meselesi 
Zabıtamızın faali-

yeti 
Mersinde geçenlerde Er· 

çili fıa efendinin pusuya düt
mıilrülerek bir sul kaate ma· 
ruz kalmııtır. Bunun üzeri· 
ne çok kıymetli bir jandar· 
ma zabltimfz olan yüzbaıı 
Ethem bey takip ve tetklka· 
ta baılamıclı. Ahiren öiren· 
diffmi:ıe göre dnllu Müs
taf a, çavakb Hasan ve Ömer 
isminde Qç ıahıı teıbit edi· 
lerek derdeıt edilmiı ve 
Adliyece tevkif müzekkeresi 
kesilerek tahkikata baılan· 
mııtır. 
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EN METİN VE TABİİ SESLİ! 
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MAGlC NOTES 

~uoc-l"Aıt• 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar I 
IKOLUMBIA MARKALILARIDIR 1 

Yeni sene mi1.nasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığıyeni plaklar 

KOLUMBİA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar şunlardır: 

GençOa-
man, •• 

Çingene
ler, .• 

ma, .. 

Kadıköy 
Siren• ainemaanda 

Piyangoda bir 
kadın 

Jannet tarafından tem· 
111 ecldmlt fevkallde ftllmchr 
Mauneler: 

Suat, 2-4 6 dadır. 
~)~~~~~ 

Uğur Evi 
Nari-Danya_l 

Bddbale clevalri mi· 
eue 1ab reaml7e ve bu· 
IUllJ ede mali, idari, hu· 
kuld ve eml&k hiısele· 
rlala emllldannı bilini 
auretle idate etmek, td
ralanm muntasaman 
keedllerlne ılndermek 
ve feraı, intikal, lfru 
ı.ukras, abm sabm ve 
uaul6 defteri üzerine 
defterlerini yazdırmak 
ve her neri muamele 
takibi kabul ve derub· 
te eylerler. 

AJrea : Galata 
Eak1 Gimrtık cad· 
deal uıur han 
No. 2 Telefon 

BeJt>llu: 4515 

SEllltl BAlllSI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 
Tamamen tediye edilmif: 

30,000,000 frank 

lllklzl idRSi: lstal 
TMIJl'Mlpllll'i: 

Galata, lıtanbul, lzmir, Sam&Un, 
Adana, Mersin 

Vumailtan'dald tubeleri: 
Atin&, SelAııik,Kavala 

Her nevı banka muameleleri 

1 
Kredi mektuplan. Her nevi mes-
kQklt ile haap kilfadı. Ç.ek - 
vialerl. Kiralık kullar. 

Sarı Ya
pıncak. 

Sarsa 
kolumu 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN IARPIÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

telgrafla angaje ediniz. 
w~~--==~~---==---=~--

lkbsadi bir ilin 
zmir terzihanesi peşin ve ....... ,. 

muamellta büy6k tenzilltçok ucuz fiatlarla 
her ne"Yf koıUimler, palto, parded, frak smokin, caket 

atay, kadınlar ıçmen songelen model
re mu"Yafık tan6r '" mantolar imal eder. En birinci 

malAIDe de modaya muTafıl(bitfln elbile lhtlyaanm 

zmirterzihanesinden tem1n ectebllini-
• nls. Ana edenler elbiselerini veresıye yaptıra 

blllrler. 

İzmir terzihanesinin veresiye 
mamullbnda '6tterclqi kolaybk hiç bir .a1111ıede 

1oktur. lzmir terzihanesi ........ bert 

7Aptılı lflwle muhtwem mifterderlala hlml tneecl· 

bin ikuannufbr. Ve bu ıuretle pt1uadaCİddibir 

ıiessese unvamm alllll§br. 
• zmir terzihanesine '* .w. atramak 
iddlaama llpata klftcllr. K....mt .....ı.r •akıt 

a,betmeclea koşunuz. 
Babllll caddeilncle lmdr tenlhanell ahtbl tlecar 

teni ve biçki mflteha_. : Multafa Salih 

idaremiz için 5,000 kilo ıiklop çenberi almacaktır. Ta· Si 
liplerin 2- Mart- 931 Pazartesi günü saat 10,30 da Galata· ünü ak§am ıa.atlSde 
da Mubayaat komisyonuna mürrcaatları. rıhtımdan hareketle(Zo 

- dak, İnebolu, Ayancık 

BANKA KOMERÇİY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MILANO 
ltalyanm aşllca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngiltere, lsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekosla vakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Miıttehidesi, 

Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi· 
yada Afilyasonlar 

IST ANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palls (Telefon: 2641-2-3-4-5) 

ŞEHiR DAHiLİNDEKi ACENTALAR: 
lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. · 282J. Beyoğlunda: 

lstiklll caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Rorsada Telef. 1718 
iZMIRDE ŞUBE 

_' ________________ .... ______ __ 
Doyçe Oriant Bank 

Deutshce Orietn Bank 
lıtanbul ıubeainln m6cecldeden kütat olunan 
dairesinde bodrum katına mGkemmel · ve 
m6seyyen kualar vazolunmuıtur. Flatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıtrefencll cadcleıinde Yeni Vakıf han 
kU'fUIDclakl banka1a mlracaatlan llzımdır.. 

1 
Samsun, Ordu, Gi 
Trabzon, Sürmen~ Rtse, 
pavri ve Hopa} ya azilll \1. 
avdette ayni iıkelelerle( 
fıkebir, Görele ve Oo 
elııelerine ufrıyacakt&t 

Milracaat m.anaı~ 
Meymenet hanı 

yazıhane. Telefon ı 
1154 

BankF ranko Adiyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Markizi ld•ısi: P•is, Budro (B•aaı) Sakat ıo. 9 

Şubeleri: lstanbuı Galata, Voyvoda Cacldeıı No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoflu 1421·2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

« Harbin 
« Mukden = Bilc'/Jmle Banka Muamelatı == 

Hcsabatı cariye küşadı.- Vadesiz ve vadeli tevdiat Tasarruf 
sandığı-Meskuklh ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvillt alım satı· 
mı-Senet iskontosu Esham ve tahvillt bedellerinin tahsili Adi 
ve sirküler itibar mektuplan Esham ve emtia üzerine avans 
elinccb Emekleremt üzerine kredi küpdı - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

Bahrisefit Felemenk 
Bankası 

IST ANBUL. ŞUBESi 
idare merkezi : A M S T E R D A M 

Mezun ser .. a3 eaı : 25,000,000 PL. 
Tedjye ectıı.ıı sermayesj : 6,000,000 PL. 

lbUyat akçesi: 3,2IO,OOO FL. 
Galatada KaraklJ paJuta Telefon: Beyofı. 3711-5 
latanbal tan pbetf: •Merkez Postanesi lttfulfnde 

Alla'lemecf H•. Telefon: in. • 
BilQmum banka muamelltı 

mniyetkasal 

Feyzi ·A 
Cilt.Sat .. ~ 

haetahklar mitehal 
Cumadan meada h• 

eaat 10 daa 8,. kadar lı ta 
kaba! ecllllr. 

Ad.... Ankara Cacld..a N.43 

.. -------··· Telefon ııtanbul 3809 

Ookt 

Hayri 
Almanya 

,. Ye :ıdllırevtff 

Uuaımdan 

cami kup 
No. 611edea 
caal 

ve cerrahı ha 
Divanyolu Dr. 
20 

iL Y&dlr: 


