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Saray derhal muhafaza 
altına alınmışb ! 

ef et Paşa vaziyeti bir telgrafla 
Buy'"k Millet Meclisine bildirmişti 
Sarayda telaf-( T. H. R.) nın (17) tarihli 

taınitni n.dir? 

Vekili Mister ıNıewl HM· 
dereon) vapurda V•.&ıltime 
(Kral Jo ja) tebliğ edilmek Ü· 

.... Qe ~J .,., ........ .olclD
lunu aorduıktan ıoora zırh,I& .._.,, 1ıa.-.. •• ı. 

C'irar naJıJI b;lbçr ielıa<b? 
Cuma ol•ak mOnasebelfle 

..ri.ml&k J.ç.ID maiyet böJüiO ........ ~- ..... ......._ .... ,ıu.-. .. ...._ ....... ,,.., ... 
tak.talar ........... .. 

Wimlıjlo _.. ........................ 
•rwlıa• _.-., Alr4.,•hrn•r 

ZN ......... ..................... ~ .............. --· 

Yazan: ~b• Halk Fırkası azasından 

Abdqr6.aıa.an Nafiz, Sadi 
.. er c-...ı ıaaraya g.derek 
>tahk.fketa baılamııtır. 

A.Jr~ .... e,.. e., ~~ 
R,ifat \Je,, Ke.,(iyetl,kitip Re-,.t .SW ~--·~ ı,le ~ 
Paıara bildt.roı :,tır. 

Bunun tzertne •raya Bey· 
9j:u -.ıt••arnfı M~al.Py t:dlp 
Bey d.e slt~it ve d#~I aaray 
tahta "Wıaf•7'flY• -11.oDJ•tbr. 

Glrıp çıkqıaık aeneclilmtı· 
tfr .. 

Tahklk•t Q~ticcıide firari· 
lerio dokpz .kiti oJduju ve ıa· 
ra,ı4.an bazı 111üçev~r,4t slr.k•t 
ec:ldAijl .alilqaJmı.1 ve ~efet Pap 
vazlyeU A,ıkaraya bildirlJlit• 
Ur. 

lna&.Uz ıs.rwa.lbı • fil,_., 
lllllfiHw:-t.ll.e ı1!idN1 ı,t>J;il 
ajanılara tamc'aı ıe~. 

Ltanbut tT (T. l'I. R.) Za· 
S"PS flt·mı U p'hane-,, 'ilin vaziyeti ha· 

ltak•ia baılamaıb. zıra dolayısı ile hllrrlyet 
Panr .ha'berf fayı olanca - ve hayatmın tehtlkede o1ma· 

8-fUıt.t.-•r\cz memur" Meh- •ndan koe1cara'k '80Uin Mli1-
D1et e.,. ~' ~d•~r. ifimanların Hailfeıl,, ılfatde 

O ....,... ,$'ı'* ,Jwlonaın lallft•enln himayeıinl ve b-
P~ı müdGr vekili Sa.dl Bey, tadbufdan deı4ıat mu(t._~t 
-JRreU flrar4aa heiw'dar etmek ı,tcd il nemeıı 'Wlcll
••ı V -11 •*1JJ 'Elat. o aa· ""'1or. •aatı pla•eıtWt,. 
.. D aal~la,.dı. { J)wg,. ruı~) ...... ._ ...................... ~········ .. ·· .. ···· ......... . 
, m ~halıya! J Büyük bir afet! 

,..,,. ... d.. il ..... ) 
.flılft 4.IDIUW,.le, iıika.et ....... .,. ...- .,...._e•-.'• 
............... p .... 
~ ..... 

Jaıw bılh•• .. ,,.,,,,,. . .......,..... --~·- ... , .. 
.M.lJe p.ter_..k lllMlı\ıJret-
te b91unuy.orU. Devle& bQf.pıo 
~ba ır.zcletv. ta"1J•'*' 
1~ ~lr yemelik fıa'ltne '9V 

Jıllf•N fWiaiuov Jıı.ı "irJf'JlfJ 
ıörtettıJorcla. nlaüarlar, Demir· 
yol~n,_ ~ r.a ..-e· 
y ..... r. Geçen ne buı ....... ~ .......... 
ala maftwklerieda •erilen 
laYalf•l•qle: 

k 

(ttir&aci aaltllede11 deo.un) 
J'IJenık her tarafa JAlllDIJ 
t.na .............. .... 
1lllltltU• ~ .. Hı\yld -P• 
1ı1n•n.da 8u felibu ar.,.. 

~-· U.r ,,,.. •• e\r.ıMli .,.. 
JQP'Ur JAjar aJbJ ~ ltiJ' 
hlfllb dır •dı,_.... Gcıee yol 
•e yerlere iniyor. Y t~w 
yafd\fı vakit yyr~l,.1artA altın· 

.. ""' .ı,,.,, ...... •· 
rak ylDe rapr .. ları ..ırmete 

~--M'· YılN'tlJ lltyümüı 
ataçlann a~ar1n4a taze •ilr· 
JÜ.jl) ...,Mi...... U• 

uyerJ.r,. Bu yiden or••nlar 
ki•llP aalJw1ı1l•Nt ~••rktlr. 

fNrl""" lllUIY'tlll .. Ml•d•tı 
....... k 

........... •ok-
ar lnı....... • ,.. 

eek kıama dokunmaıa klm1eo 
- .cataMt ......... & ..... .. 

9lçare 1ıimisiz ~e \lmte ..... 
ı..ı.. ıaae: bu l•ai_,.ıde 
yaınp g:deceklerl anlaıılayor. 
.. _.., tlri•ett• '8ondaca: 

dii• b.I• .,.kı. dJitla varder: 
HllJti•t .. mdtııe aw p
'" Mtçeler .,...da bJç 
......... J-.Hll91PMf illi eli? 

etlen fQllW8•1twP 116Jle •ır 
teY• i1lllllP ...... ti? 
Vokısa, f11-r 9'ık ıt>Iı.nda mı 
gidiyoıclta ? Sil' JW• lçltde 
"6,, sdrN r ıüll-

eatl -'*"-llDI 
Ya - ı hl;ıtleq 

ıorut.ı•~ icap cdlıoı? 
A1'1f Oru9 

Bu sene 
lkf /,in ~r ~ 

ha weliy« 
Bu sene .lıe Rnemanya ve 

:Y ~•S.vr•cl.n ıbH bin mu
lıac&r 4Wıa ~ aöy'-l· 
yw. ~eea l~r •iD -.., 
oneır mu.hacir geıliyor. Bunl.u 
iki ıkuma .,,..&Jaclliilı.uır. 

Birinci \ııım id, b0k6mettn 
iskanlarını ...-;,_.ı.r.:t.il', 

Bunlar ma'ludlt mtiretteple-
rlne gönde,.ılecektir. 
~ttıen iı!'r r'! ı\e

miyenler de aHlecekleri ~erleri 
bildireceklerdil'. 

İ•kan ifleri 
T.as.fiye W! z.aınana 

kMtr? 
tıkan 4,leriaia 1'at"J t•lfıi

yeıl i~in 'henOz maıl af11t1J• 
m6baclfllere •erilen ...aMet 28 
Heztranh hlteeektir. 

Y&ll muevtnt f'•~k ti. th 
mAcWeU. ıte•diae U.unl 
"*'- 1 ... m _.,.._. .... 

Kadın birliği 
Genç hannnlann elinde 

bulunmalı diyor1;ır 
Kadın bfrJiiJnde genç -· 

~)N'IO itlo1e bey~ne ceç. 
aefe.rJne .d.f>fTU l>l.r ı~Qlla1W I>~ 
lua~r. ıŞJws{dll la.al~ .Jdtr.e 
Ae,etlnde IJWq,nan Meı'ude 
hanıJD dil J>u ftldrdedı,. 

Yeni karar 
daha! ........ , ... .,, 

yen 1f!rierde duracak 

55 Vilayetimizin zahire istatidili 
. ._.--------------------------------~ 

Y almz fındık istihsali.: 
mız 2,Smilyon ton az!· 

Ticaret ve zahire borsası 3 senelik 
bir istihsal istatistiği hazırladı 

Jıtubul Ticaret -.ıe ahire f 928 ••uein.dt: 
boraaıı ._..._ etmlı olduiu Keten tohumu, .J,328 ton çıkmıı. 
•t1ıt1sttkle 9J7' 28, 29, ao .... ~yemi, 8,218 " " 
ıindenberl lıUbaal rekıoltemlzi TifUk, 3;67 4 ,. ,. 
göıtermif Qluyor • .Aynı w.aıun• Yapak, 14,570 ,, ,. 
411a •eakir ı.MDeler ...._..ada iu •fiata-bulmufier4H' : 
u Jk~ v.uiJetlaıtı-.. MJl!iai .Ke.ten tohumu, 18 kı. 25 para 

b be k ki ~yemi' 16 ,, 
gölterea ir nlı t urma ı· Tiftik 235 
...... ılllÜ .. ,.i ...... lt - y...,_k, iO! : 
aaokUI'. Ş,u .b4lıar tOJt lW.aç.-dllm\tlucllr: 

~., ... ıtobump, 
K.vt1e•, 8«9 
J.iftek' .. ,5.30 
Yılt!Pa.k.. 4,854 

H~a9 '-•n•ıhıd,: 
Afıaa. J.90 kul ç•ka-.tır. 

k="4 ,Çdsıııaıa, O* ,8ujda1.2,7il,8l7,, • 
Ktı buklu gv.Jz, ? ? 

~ .. ....,............._, fçcevf~. ? ? 
,...,. ~ Ye ~ flata b.ılmuilardu: 
~ Mtffade Afı.on, 3344 kuruı 
~.. Butd.•J', 16 ,, 

8u 1'kt ._.. atkolte, Kel>uklu cnb,19 • 
yeldmvnu iayfnde aıaeri 65 .lçceviıı, "f 4 • 

<rlli.ı: .Jıes,ba .ıl.hildlr. Şu 4tedar ton <ihraç etltlıoolJleoılır: 
k n.--1---- ..J Nyen. [868 

U.# -~~-~h•J» a.1c1q, 26Q 
MliJz.llD ..... w -clııwa#J.,r\\Z- ~" ~1~1 

ff7 •••••: ılvce•z. 9tJ 
M•, l-$i0 • ·~· ttlO •enMinM c 

.M.r. Ul.iS7. ,, Kabdklafındık.-52,38710nçıkauı. 
Pa.ak, 18,11& ,, ,, 1ç&nda1', ? ? 
~MNJD, 11',961 " ,, KJJ,tJ,qıl, 7'307 ... .,,, 
YaW 59,1'8 • ,, ıK9~J, ı ... «aSO ,. .. 
i- liMI h.'auıf .. ,,r ; 36,3#0 ,. ,. 
Ko.._, ~JI bruı ..._.._.qebr: 

M... 10 ..- kunıı 
Pam.W. 81 ,, lçlmdık, 79 ,, 
Susa•, ı& ,, ~5 ,, KQtJeml, l9 ,, 

Bel~,. we• lıir karar y 1 f 9 28 KGU a29 ua, ,, ,, • " 
daha vermirir. Şu b4ar ton '6braç e,Ailmiı• Su•~ 2.1 " 

••nNNpe,.ek..-.. 4eMt,.: Jatız1'a.r n~••...,.aır: 
-.ıı ......... ellMIHtli "4M, 152 Kabuklufmd., 7.091 
yerlerde -..~,. Mmr, 12 ~ak, 14,4CK' 

ButlAıı #ıv N.-ıı..aıara ..... , liMI ... ,..... 1 
~wer ~q~t c~ .ı. .,... Suaam, 3450 l'oza. .as 
w ı ur w; .. ı..~ 8 &m•, ~e 

Me•11r taDılk• .•uzwwnd• 
her ka&dan bir aes çıkb. 

ilk taMrruf hevesleri ile, 
-.öf{ewedik ve 1hnıflenaritk 
ıey olmadı. Fakat b6t0n bu 
hldiıede (Y •l\P) lıUilametfn
de ld•_.cb .we Jlaaz edil
tllefi il~ ~lae, 'llUemur 
tenllkbaloı mahiyetini Ye bung 
yaptatı 11lul blldlr4li •• ne ya· 
pılmuı ..... .1..ııtı.le ele dlb 
döDClqü kldar '4Jledl. Matele 
bi.,ildü, iç.Aldü, diadil, ao-
~ iVe rtilD tb ............. 
aöliletliiim&a •e .JlllMWli••1• 
aak6arda dutdu. 

Buaclau De•'- bülJ-. 
hurduk.ne ddilf uıieder _,,... 
bir , llilıı•= ,.netul ...,._ ti .. 
kats6tter4tkldMa..._t.a.ırn 
memleketin -her hantrlllir-cep-
h•I yol alaıtku mtbta'lnt Jra. 
lın._yacak kuyyettJr. 

Sakalımız olm•d\lı .h.We 
v•.zlyet sözümüzü dinletti. 

BMU herkea blllr fakat 
.söylemez. 

'Bir fıkra var. 
'utık 'kocnmm da.,...._ 

bıkan .,u a41meafm .. r .... h 
tbw ıleaç 4ika 41PllRWJ8 •• 

clikmüıt •e•bdıl8"1n :koCl8" ....... a., ........ ı: 
-kılutt•·-----

rp -ıdmıa~! 
ACS.ın bakmlJ ki doirv, 1o

klja uir&a111: 
-1hu ukmara -yafdı 1 

Fakat yakalaJ'IP tlmatıt..11e79 
ndletmlfler. 

~.haflll ••• 1 a !le__. 
•'8 .ocaima 46...._ 

- ~'1 .kaa~ ... o
luna aenden o!ur? 

--Aı:l4k 7•.,..1•c;a"•' an? 
- Ha111! 
Nihayet izahat yetfltp br-

tanlmıı, -'qam eve ı dl •• 
....,.,. 'bir a8"ulDl.llf8 ~ ..... 
~ .......... 

Mamoetaz-WIL....,.'-k
•DHf ve baıım elı.1uak: 

- &, ıı.kat ~-·· ...... ..-e...S ............ . 
.qlDWfe 

81& de •ubaliflerimfze tu-

•• ederiz. (Y aı:tıD) ı blal•
.qaa $lv..llaialer ve elemler 

- 811 if!erl yapan oc!ar, 
falrat lımlal •ö11emeJfz. 1 , ,...., 

A1'11WUW•t••---•4lılt~•• ..... ne•rwıa• .. _.. ..... ...._.__. .. -u•-••-• .. •••a......._._ .......... ._.. ........................ -a_..Ha•--.aaNaı••••••••••IHH•M,_l __ , ____ F ... _ ........... ...-

!~~ o~.,. S.lf.,,. Wtiliları elcı.sm1 J 

Vezneci r k vaka 
v ..... u.rt1e .... yar• /MU.. ,.a1.w. ... 

.darı lıaldıran ltdtliee iN irnit? 
.... v .......... I iuna ut.«aJW.r.aıuJJ.o Drla 

Jpnı oldukça tellıa dltlrea .-tl.-J.ı.JrllJv.. lıte 1>91"1eJ1'1 
._ kı ...... .._ pc_,.,,. be m~.t....ınt kadnn ı.,at 
...... IJtJ.&•D )>g ~da# .ettirir. ---- ~ .. ~~ 

........ ... 
t*5a iıapaunm llthe fi' • 
otw1tffl'...,. l\labıllıM bek· 
çiıl o..,. ~ a.cenln bu 
Hld'•~• lıı&r ........ b6yle 
UDWD i»tüadt Rı»rJUM »•· 
... 't!dsn'fd ..ip ealnık .At 
-~- ....... ,,.. 

••••••• ~-... liatl:c • .auç 

,,.. •°*· 
Polialer lıracluua •il oLla• 

Çiftçı, şçı fırkası 
Uiriltfi -""..,,. ,,.,,,,, 

&.r•ffç .... bl/dnW .... _..,.,, ••"lı""· 
1 

.... ı 11-·--·· ,., ·•••il 
dla a11 taasebde,f.JÇtlertn vazl· 
7~Jl &ç!Jilr. Çij•IJ.tU 

1 ._ ''"'"' 111'1eılıfM*lW• 
2 .,.. Çal.... Ocrdl.-1 de 

keza ..... m~ede 1Mbte
-1ifttr ,.. -"" "1Jy~ C. 

ine ktli ıele..-z. 
~ - Wa11maic ra 

4NIMllllll' ._aes .. aenta ~ 
,ıkı.._...r. 
Hal'9takl, mutlck.u_p rJl• 

_. 11tih•l kuvv,MI ~ ~ 
rle bu .tretJeri ı• _,. 
wt• • llRP 

~fil ~üull! geJen,mJ~· 

Kurnazca bir rekabet 
Y•li ıtriya"itlarla A.IJTuptı mat.lorı 

nasıl .-ekabet eliİjlodtll'J 
YarJJ .W"Jyat ve krem amit- J '3 - LGlts • ....ıa ...._ 

le,.U, HGt:bi lrfJal ,,., •lre 1 •dleıf zla .._... ...... 
fabrtlra1an llf'••tntl• ıbe• re- tlu meeele ••k.._.. .._.t 
'-'-"ı ·~···'J'i JllCVÇUtlQr. otla.- ........ .. dl
.......... A ....... ... Ye ı.eleifs. e.tl ...._,iDi .....,. 

.... ...~ ... tco..yMllll1 '1'.-ltlt 
-•-"A•iillıl4 .... llS ·t•llll~:n Avrupatlan bu pldlcle4lt'9al 

et -••r.a., 4-trae umuml-.er
kezlerinln buluaduju ıehrin lı-
mial tE~cltMhJ..du. ~lec~, 
......... -...e..aeemue· 
f-l bir ti,. 'kV.oaya ATrUpa• 
dan .,...... •takı 'i>Jr eaa ••. 
bı ıattlı7or. Yahut ta, rhri· 
•I•~ ı0L-'la fUMAI ..,an 
•tiıt.,....r ele, .eıN* IJile 
yeril olan mamulltı Pa
nı''9a, Londra' dan ıel•it 
~ .pi,_aya ıiit_üyorlt\r. u 
i"t,ncl taraı lt,tU...,ıa ecnd>i 
marlt. .ea&r•lır yapı
yo .... 

8p ecuobi liUaıılf.r 

.au JUY1J eıru csW'l 

temin etmlt oluyorı..t 

l - K.-m fıç'1r.ı~ celdi· 
linden sQ.,.cık nemladen 

"' 2 - Avrupa eah cli1e 
h•Uailfıd, 

ıf,deri oi9'114e -- .. ,_.. 
Mrieft-en trtMill .a1e..aıfer. 

Kah 'e fiatları 
diiştiyor 

W• ~4atlır,ça,J .. ecm .ıQn•at. tıir Alil elrit"aeıe 
t..tloaNftar. il. Ucıtall -. 
yaz menhDlssM•t lkh •ul• 

maıın~, hem ~e en taOyi\k 
1'aJne ~hrecl ,ola.n 1!rf ~ I• 
~ Sııat1',r4D fe.Jcalf.de tlGı· 
.... fen & .,.ıı,.,. 

LalRn, tehrtm·zde kUralıvo 

tüccarı müttclttt -olcl(iundan 
piyauyı tutmol• lucmen mu• 

v.Sf.k ~oıl.-r, 

Deniz yıözme havuzu 
yaptı.rı1ı,:oT., 

leledife .. -.ı .... ı.ı .._ 
•it, ·B•tllfe..,Wdıra -"~4 
,... ................. ... ............... ~ 
• •• .,. ctW.k ı cek ı&. 
.... ~ __ ..... :llMl.-

Utlitkat 791•1f1 .... . 
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~ ZABiTi IUHARRIRiMIZtl lllŞAHADELERI:-.. 

--rarkeşler arasında 

YARIN· 

TayJare piyangoaa dün de çekildi/ 

Kazanan numaralar 
BiR ALEM ••• 

Yazan: Ahmet Suleyman 
1 iDün çekilen numaralan da kimi-

--... len aşağıya dercediyoruz _,_ 
güzeller güzeli! 

Parlak bir dalganın sonu 
nasıl biter? 

ekseriya 

'GellbUr u ıoı. üzerine , 
Jr k 'f• yandaki oda· 

bir buıe alm11 ikinciyi de al• 
mak lçlo dudaklarını uzat· 
mıthr. fakat. o ara Lemanın acı 
b•r feryaduu ltltmıı, kendiıl· 

Dl toparlamak lltemtıtir. Y •· 
nından farlamıt. bir an için 
acaba ae oldu dtye dufÜD• 
mele ve ıözlerlnl haddtuden 
fazla 11çarak etrAfıoa bıt.kın• 

mata boılamqtır. 

lardan b rf e trmlıUr. Bunun 
lzenne f yakala T ahıln de 
1.ı kalk ı iki elleri ce-
9cle odanın içinde btı iki 

'PZCUlkten sonra, Lemanan ya 
-. ıe mtı. çıplak omuzlara· 

ha fçe dokunarak: 
- E ıilzeller güzeli ae•· 

1 1 , benim koık deb· 
ve ealtanabm ! Nasıl 

~ ttl mı? Şimdi beni 
..... IJor muıun bakahm?. de· 

r: Bunun uzerlne LemaD 
aerdaaını kırıtarak: 
- Aman ef end m, belen

.. mi demek ne demek ? 
lapmla beraber kabul edıp 
lllııaeeye kadar ıeninim! Bu 
C9Yaptu IOD derece memnun 
.._ Tahlin, koltuklaranı biraz 
dalaa kabartarak kararan goı.· 
tıltlm de biraz dalla açarak: 

-. O halde, o h ide, ıGze. 
lllD laeaım ben de seninim, .a...t ve elinclen çekerek 
brrolaoaa ilzerlne atmııtır. 

• • • • • • • • • • • • • 
Lemaam 10nsuz cllYelerl 
...._ uvalJı Tahtıln, zoraki 

BAkmlf, defatla bakmııtır. 
fakat ae 16rllo beteatnlnlı. 1 

Dudafını fyanındakı Japon 
Mehmf'dtn kulaima yapııtır· 

mıı. o uaım ıuz~IJ~r aGzeli • 
Leman Hanımın dudakları"' 
diyerek emiyor. 

Tahıln emdikçe Japon 
Mehmet te cananın acı11ndan 

tnlJyor, fAir de var kuvvettle 
sazım çah7ordu L. 

lıte bu aarada içeriye uzun 
boylu, 1arııı• biri ılrerek kor· 
kuaç .eılle : 

- Eyt imanım vu mı bana 
yan bakan ! dıJe bir oira at· 
tı. 

(D~camı car) 

lllllllllLlalTTI 
300,000 ln1olulı tlitiJn dalaoereai mi? 

irde dalavere: 2 ! 
lzmırli bir tüccar tütünleri yolsuz 
olarak inhisara satmak mı istemiş? 

Bu tacir H. fırkası erkinındanl 
h rd Kutuluk kereste 

..... Umal nelen ıonra iklad 
l.u lalfıt mal daha meydana 
P•ı ar Uu bidiıede ıöyle 

aa etaütttr 
u hak kereıte MaileUma· 
f& etmeli akluaa koyan 

car Aokaraya litlllit
tlr. Aakarada bu tkc:ana 

aa kap blmak btemlftU. 
Luea bunu bekkyenba 

de ortafa bir tuta. .... 
il ma,tir. Bu sarede 

ti arm elinde 300 000 ldlo 
illak ti le y .ırm•t· Bu tütGnle· 

la ı r idareli tarafından 
bD aamaaı tekhf oluomuı 

Ticeanıı bu tt klafi Anka· 
kabul oluamuıtur. 

Bu aracl& bazı nüfuzlu ze. 
bulun 

'91t9u.ltL Cenç kadın, Bur
• n Bllf ~e yine lıtan· 
Erenk6yfiae ıelmrıtt. 

·•• J rletUt aillcl.abwt. 
f. çakmamafl1o Ha~ata 
•• seç 7orclu. Datma 

•Jllf ••tleNe sokata çakıyor. 
ayni f haelan, aJDI ldmselerl 

6 üyordd. • r -·· c•· 
,._.erde, m111 öftr 

malDlf artak 
,Ok4oetbal dal&I 
~ ......... 

.-t 

dutunu •ff z•et. ıueletl J•· 
a,or 

Y alailz tGUlnler alınarken 
bu arada baa .. ,lerdea daha 
baheolunu1or ki, t61leclır. 

E•velce Tltlo lahl.an
nın tOccar elmdekl atok 
mala alma karanadan kaça. 
mak ıurellle lıtlfade ecltl1Plft r. 

ikinci nokta olarak ta iz. 
mire ayralan nlıbete nazaran 
300-000 kilo bü,ak bir rakam 
oldutuatlaa 300-000 kilo ti· 
tlniin Samıun plyua11Ddaa 
alaaacak tütünler araıuaa ltha· 
il mGnaıfp görillmOflGr. 

Bu tOccar bunlan hallet· 
Ukten aoara lzmire dönmGf, 
..U.alanaı lamir plJaNllD• .._ ıe-.. batlamıtlır. 

Bu tlccana ela kereete ta· 
dri 1 bı Halk f ırka11 -"'· 
nınd a oWutu 16yl•.tyor. ==== = 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
lurmızı bulmutlarda. itte o ıa· 
maodanberi hiç bir tarafta 
16rünmemt1U. Sokaia Wld 
daha seJıek çıkıyor, ....az, ... 
u&, Hlcra ld5teler arayor ve 
mah~u ctbl duruyordu. 

Mahkeme, hu ikinci f z. 
dOD de bJr te1 çıkarama,... 
ca• me .. 1e,ı ta..ıf etmek 

---- lua.Wa. 

a.ıachit ... 
..ı •• ...... ........... 

Tayyare piyllft60nna Jatt
Je Jeuam eJilJi. Kuman 
numaraların lialaini 97nen 
ncır~Jiyoruz. 

5.000 lira kazananlar 

5353 
3.000 lira kazananlar 

43014 1998 
22965 33457 
35186 
2.000 lira kazananlar 

29521 1625 
J.000 lira kazananlar 

31862 47499 
49575 26400 
37440 2497 

806 42738 
3043 5276 

28780 14028 
9405 19720 
8333 39094 

200 lira kazananlar 
9839 371 13931 33631 
1008 226 2 3816 36583 

28510 43911 11791 84758 
25450 411 6 4e566 48359 
1415 17644 4546 17790 
842 o ••••t ... 
3073 305 7 a.303 32285 
6503 396 o 11206 37668 
378~9 168 l 7871 24162 
41615 5238 23232 20459 
il 741 45012 39588 23555 
42230 27 4 10182 ı486ı 
48422 

125 Lira kazanan'ar 
39641 47021 43904 *N43 

638 6160 3Z4 1'69, 
41880 47463 43581 19112 
9401 46126 17248 35154 

21545 6109 37414 41882 
24445 10559 33870 35730 
14835 178 4 42787 47~ 
28425 45534 24196 37217 

1772 14240 15403 281 
35953 36807 25567 28763' 
41369 17554 31698 4P1' 
38383 31165 7323 38869 
15461 26649 12228 25994 
18282 332 O UU26 37036 
11210 38763 39824 43400 
47935 2308 17003 17757 
38583 28738 47695 35737 
45925 183~5 17003 17757 
9093 40712 23722 43466 

13476 5550 30360 23203 
3135 27297 13897 21018 
44ı37 331 l 8111 31841 
12888 192 6 48828 21855 
8545 39723 2219 27494 

20266 414l 17867 3652 
23987 32.2 26El9 8054 

JOrdu. baaeu, be11oa plea 
fellkelia, HJcrana kartı olan 
baıtn ta vur ve barekeUa e .. 
rarenglz Lir ceaa11 oldufunu 
dGıOnOyord . Çoktaaberl, ıenç 
kadının heyaltnt, babraım

dan çıkarmı tı. llktn, Adnan 
Salımtn ıüphelerlnden Ye ce
u hlktmın n tahrik&blldan 
beri, oau hatarlamaktaa ı•· 
rlp bir sevi duyuıordu. 

Niha ret yaz ıeldJ. Aclaaa 
Salimle Eaıı , ewlenmecleo 
enci olduıu albl, ıene Cad· 
de boıtanmdakl k6fkil ima· 
laclılar. Birinci kaua, dd .da 
•• bir salon varda Narin bir 
uma, ln•rıla lst~nla a ... p 
.......... lwlat 

zıı 

klmee de hemen clost oluyor· 
larcla. Ba munaaebetle birçok 
ellenceler de keıfettller: Balak 
avt, kotralarla dentz gezinti· 
lerl, otomobil Alemleri ... 

iıte, dd hafta olanuıtu ki. 
ıenç adsmlar bu tekilde yaıı 
yorlardı. Fakat daha evvel, 
Enlı, ne kadar azap çekmif 
ae kadar ilzCalmGtUl? Kaç de• 

falar intihara k•lkmıı. lllda 
Adnan S.llmln maabkl slslerl 
k&l'flllnda vaz pçmlttL Artık 
timdi, ne 61Gmclea. ae de ilet· 
ka btr ıeydea bahsetml:rordu. 

Adaao Salim de roma••nın 
IOD ka...aı bltlradfti. .. ... 
..... s-ç ,_. 

13 Huhil\ 
,~---- Almaıyı ııttıpları: -----....... 

Korkunç istifham!~ 
._. ______ Yazan: Suat Devrlt ______ .. 

-1-

4,5 lnilyon · aÇ !.~ 
Almanya heyecan içende.. nazır
lar da yüksek maaş almıyacaklar! •• 

1 man ihraca om dbelmeel,fer
dio refahı, ~emleketln ... detl 
demektir. Ve bu mtltldll •ad
yetten, a, e at..ı bir dene 
.ırmek ıfmd ki halele Atma .. 
ya tçln defıl, daha bir çok de .. 
letler için de bir mucizenta nlna 
bulma11 demektir. 

* Brunnlng kablneıl bu •ul• J 
yet kartı11Dda ne yapa1or? 

Almanyanın butGn ıaze
telerindt) meyzuubahı olan sef 
ıudur: 

Brondtnı kablneıt bu vazı. 
Jet karı•• nda ne yapıyor? 

Muhalif ılyaıl farkalana 
tenkldtoe g6re (Brünu.tı) ka• 
blneıi mühim vaziyeti cezri 
bit ıurette halle ult'aım17or, 
bir kaç teaellk lk.b .. dl ve 
ılyaıl ııtikbali hfçe sayıyor ve 
hldiaatm akııına göre gilçliik· 
lerl ılhıG ıunüne alınan teda• 
birle lllah ve idareye utrap. 
yor. Halbuki Almaa1aam va• 
ziyeU ortak muvakkat çare

lerle yani pamuk iplıflle bai
lanmağa müıalt defıldir. Ü&• 

ıı baıtan aısğı deiftUrmek, 
evet Almanyanın lkbeadl, da· 
bili ve harici ılyaaellnl baıtan 
•ıafl del ıttrmek la .. .1mdır. 
Müfrft Sai cenah fırkaıma 
göre bu f eliıkelln 6nüne ıe
çtlm•k için bir t•lc Ça(9 var• 
dır: Dllctata lef.. 

16033 





Sahife 6 YARIN 13 Haziran 

Aylardanberi beklenen "F evkalide,, 

KRİSTAL RAKISI ÇIKTI!! 
Zevk aleminde yeni hfr inkılap teşkil eden bu rakı uzun müddet dlnlendirilmiı-n:emba suyu ile sureli h ususiyeden mükerreren takdir ed imiş bir harikai sanattır. 

Allo! 

Hayret edeceğiniz nefasette ~, 
ve f evkaladelikte cıktı ~ı , 

dünyaya dehşet veren yeni peygamberin mucizeleri 

Cinsi ahlak taraftarı mısiniz? 
Kıymetli müderrislerimizden Mazhar Hüsnü Beyin bütün 

memleketi alakadar eden açık münakaşaları 

Kudurmuş bir polisin elim ölümü,. 

kızı Seniha Hanımın gençlik itiraf atı 
Büyük ve tanınmış · zevatın iştirak ettiği bir tahar

riyatı ruhiye hilesi Talat Pş. neler haber veriyor? 

Dedektifin şayanı dikkat cevapları. Esrarengiz kartlar 

Bir f ahirin f akrizm ifşaatı. Ateş insanı nasıl yakmaz? 

Maymunlar arasında bir Cizvitln hatıratı. 

Kad·n ~ücutlarındakl earar • Kudurmuı: Zabıta romanı • lnsanlaımıı nebatlar • 
f anyo ıahifan • Mahnm ıahifa. 

Çocuk gazetesi, mektepli gazetesi muhabirlermizin isimleri. 

Parmak izlerinden haleti ruhire keşfi 

İstanbul altındaki defineler 932 Haziranının , 
16 ıncı günü meydana çıkıyor 

Tefrikalar, Hik~yele"", Bilm9celet ve bol Resimler 

-=---~~~-=~~~ :~~ 
.. Yenı eserler .. 1 TEMIRLENK 

Kooperatifçilik 
Bu nam altında A i Ticaret 

mektebi kooperatifçilik huku· 
kıyatı muallimi Suphi Nuri 
bey ye:ıi bir kitap neıretmiı· 
Ur. Son zaman'arda pek moda 
ve türkıye için \:Ok hayırla 

oJecalı muhakkak olan bu 
mesle lı:: hakkında edlnmeıl 
laz ımgelen her türlü timi ve 
kanuol mahlmatı ihtiva eden 
bu kitabı karilerimize tavsiye 
ederiz. Suphi Nuri Bey ki· 
tabınJa ye.in z nazarıyat ve
ya türkiyedeki tatbı kat ile 
k.:.lmamıf, a yni zamanda da 
Rusya ve lta lya gibi zıt ıiya
ıe' takip eden memleketler
de de k<loperatifçtlik tatbika
Ule u ergul olmufh.\r. Hiıılı 
bugün memleketimizde bu 
meılekten muf assa fan bahse 
d en yegane eser budur. 

Herkes kooperatiften bah· 
ıed '-yor, fakat kimse bu meı· 
lf.'ğ fn neden ibaret olduğunu 

Müellifi: Nedim Vefik 
Naşiri : Kanaat kütfıphanesi 

logtlizceden tercüme edilen bu eser, Temirlenk ve onun 
tesis eylemlt olduğu muazzam lmperatorluk hakkında 
bitarafaoe yapılan bir tetkik mahsulüdür. Bu eserde 

Temirin hayatı romantlze edllmft olduğa için karii yormuyor. 
Şimdiye kadar tarihlerde kendilinden pek az bahıedi· 

len v~ bunun!a beraber yakıp yıkıcı, insan kafalarından 
kuleler yap:ın zaUm bir hükümdar olarak tanıtılan Temirlenğe 
bu eıerde tarihin nadir kayde:ylediği yükıek bir debayi 
aakerJye salıip ve bllha11a mimari.le tekemmül eden bir 
merleniyetin banisi ve timin ilimlerin hamiıi o1arak gö. 
rüyoruz. 

Eserde T emirlenğin hayatına ve kurmuı olduğu mede
niyetin nefis eserlerine ait güzel rf!ıimlerle tezyin edile· 
rek Kanaat kütüphanesi tarafından neıredilen Re ı 'mli 
Ansiklopedik neıriyat serisine ithal edilmfıtlr. 

FIATI: 150 kuruştur. 

Or. Ekrem Bebçat 

Çocuk hastalıkları 1 
mütehaı1111 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

bilmiyor. Kooperatif nasıl bir 
ittir, neden mekleketimizde 
henüz inkiıaf edemedi, nasıl 
terakki edecektir? Bütün bun· Beyoğlu Mekt~p sokak 1 

T .. lefon: B. O. 2496 ..J 
ları bilmek iıtiyenler bu kıta- ı Telefon : B. O. 2496 ı 
hı okumalıdır. - _ 

* Küçük Hikayeler kol!ekıiyonu 
Numara 7 f laziran nQshası 
C: nap Şahabettin, Va Nü, 

M. F~rlduo, Sadri Etetn, Suphi 
Nuri, Celilettin Ekrem, Nahit 
Sırrı, Cemil Cahil Beylerin 
muhtelif yazıları ile M. Feri· 
dun beyin l(.apan) piyesini 
ih iva ederek lntfıar etmfılir. 
Oç renkli gayet zarif bir ka· 
pak derununda olan bu hikaye 

Daru11af ak MüdlrlJetinden: 
Mek teb:u bir senelik et 

ve ekmeği kapalı zarf uıullle: 
Odunla kok ve mangal kömür6 
miıoakaıai aleniye ıuretile 

mübayaa alunacakiır. 
(23) Haziran Salı günü saat 

(16) da kararı kat'iıi verile· 
ceğinden taliplerin o gilıı saat 
(14) te Nuruomıanlyede Ce
mlyeU Tedrlaiyel la!imlye 
merkezine gelmeleri. Şartna· 
meıi mahalli mezkürdan her 

Haydar Rifat B.in eserlerind:l 
Ayni haklar iki lira 
Miras meseleleri Bir ,, 
Şerhli borçlar kaımnu « c: 

(İkbal) kitaphanesinde 

Dr. Hayri Omer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeli azaımclan Beyoğlu 
Aiacaml karıı auasmda 
133 No. 6ileclen aönra mü
racaat. Telefon: 3586 

5İ"EKLERİN! 
~ i!?i 

StNEKLER İN başlıca işi.hastalıklann intişa-
rı na vasıta olmaktır. Bunun delili, sinek 

Heri n çok o l düğu yerde tifo'nu n fazlalaşması-
1dır. Ni teki m havala r ı n soğuması , yani sinek
•ıerin ö lmesi le t ifo d ahi zail olur. Sinekler •. 
:tifodan maada blr çok tehlikeli hastalıkla rı 
<lahi bulaştı rı rlar Sinekleri çabuk v e k olayca. 
ıPldürmen i n çaresi, Flıt p üskü r tünüz. 

• Flit, sinek, sivrisinek, pire, karıpca , güve .. 
'aht aku rus u gıbi haşaratı ve bunların t o h u m
"larını imha eder. Haşarat ı öldüri.ır fakat insan
iara as la zararı y okt u r. Kullanılması kolaydı r. 
Leke y a pma z. F lit'i diğe r haşarat imha edici 
eczalarla teşviş etmeyıni z. Siyah ku~aklı .s~rı 
tenekeler üzeri nde a.~keı: markasın ı ı stoyınız., ... .....,_,... .. ,_ 

.FLiT PC_SKDRTO~DZ'. . . 

-IJzln ııtlfdlnlzl tım/11 ıtmık 111akıadilı Flit. yaımz mDhDr/11 llhekılırde ıatllmaktadı,; 
Umumi Deposu : J. BERT ve ŞÜREKASI iıtanbul • Galata Voyvoda Han i 

'------------~--~----------------------~ 

BANKA KOMERÇİY AL~ 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.00~ L1ret, ihtiyat akçesi: 580.000.000 
Merkezi Jdare : Milano, italyanm ba§bca ıehirlerlnde. 

Şubeler: İngiltere, İsviçre, Avustıırya, Macaristan, Çe· 
koılovakya, L~h1stan, Romanya, Bu1garhtan, Mısır, Aro('• 
rlka Cemablri Müttehldeıi, Brezilya, Şilt, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvalör ve Ko~umbiyada J\filyasonl.ır. 

İstanbul fUb& merkezi: Galata Voyvoda cadde. Kara· 
kay Palas (Telefon: 2641- 2 • 3. 4 -5) 

• S.4.DIK i"AİJE ' 
Birader le!" vapurları A 

Karadeniz muntazam ve 1 
lüks postası 

Sakarya 
14 ~':~::n PAZAR 

günü ak§amı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle doğru (Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
ve Rize) ye azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle {Göre-
1.:)ye uArayacaktır. 

Yük ve yolcu için S ir· 
kecide Meymeuet hanın· 

1 
dakl acentahanesine mü· 
racaat. 

Tel: htanbul 2134 ....! ................ ... 
• Pariı TıpFakülteıi mezunu 41 

1 Cilt, ve zühr evi hashl ıklar 1 
mütehassıs ı . 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali Meserret otelı karşısı 135 
linci kat,sah:ıhlan akşama kacl:ır 

Dr. A. KUTİEL 
Cılt ve emrazı zülıreviye teda· 

vihanesi. Galata Karakö)·'de bÖ
rekçi fırını sırasında No. 34 

ı=~ Doktor 
lbrahim Zati 

Caf aloğlu • Mahmudiye 
caddeıl Çatalçeıme ıo
kak No. 5. 

Her g6n «fileden son
ra altıya kadar hastala· 
rını kabul t-der. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada her 

g6n ötleden sonra saat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lıtan

bulda Divan yolunda {1 18) 

numaralı husuıi kabinesinde 

dahili ha1talıkları muayene 

ve iedavi eder. 
Şehir dahilindeki aoantalar : İatanbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: istiklal caddesi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

lzmirde ıube ·-----1 
Telefon: latanbul 2398 

·~~~~~~~~~~·~~ Doktın feyziAhmet 

OSMANll BAHKASl - 11 Selanik Bankası Cilt, ıaç ve zührevi h ac-
tahklar mütehusm Cu-

T arihi tesisi: 1888 madan maada her gün 

Sermayesi 10,000,000 Sermayesi nat 10 dan s ya kadar 

I"ngı"lı"z Jı"rası 1 d d 1 hasta kabul edilir. amamen le iye c i miı: 
Adres: Ankara caddesi 

30,000,000 Frank 
ISTANBUL ACENT ALIGI No. 43 

Mer kezi idaresi: lstanbul T ı f i b ı 3899 Telefon: lstanbul 3318 e e on: ıtan u 
Türkiyeci eki şubeleri : Doktor 

BEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat 
bilinde 

veya 

ve poliça muka· 

muayyen vadeli 

hesabı cari ıuretile 

avanslar, poliça ve iskon· 

tosu. 
TGrkiye Cümhuriyeti • 

Galata, lstanbu1, İzmir, F s b 
Samsun, Adana, Mersin ua t a it 
Yunanidandahi ıubeleri: 1 A l _, , i C'h k"l'' n ' ara cau~es ı an u up• 

1 Atına, Selanik, Kavala ı h 1 N t" d ~ 66 
------••-•·--aı·~ pne• us un e ı o. Bc.yoğıu sullı ıııahkcmı.:si ikinci Telefon: latar.bul 2385 

Doktor Agop [s3ayar. 
Langa cami sokak Nol6 

Hergün hastalarına kabul 
ve t edavi eder . 

13 Haziran 1931 = Hızır 391 
- Cumarte · -- Sl -- -
Arabi Rı.:mi 

2 6 Muharrem 31 Mayıs - -Vakit - Ezani Vcklt - V sati 

Evı<at S. lJ. Evkat s İ>. 
ı---- ---- -
Sabah 6 4.ı Sa!>4lh 2 !!5 
ö.,ıc 4 32 Öglc 12 H 
ikindi 8 33 kin di lG H 
!Akşam 12 12 Akşam l !> 42 

2 

!ıt:kuk Mldıııliginden: Bir mccunm 
tahliyesinin temini için mec;.ır dahi
limle bulı.ilıan i88 balyada 39668 ve 
78 balyada 19o9 kıle (firesi hariçtir) 
mu ıtelıtiilcins m. mu! tlılüııler 1-7-931 
tarihine ımisadıf çarşamba giinü sa
at oııd. n oıı il\i; c kadar üalatada 
Keıııcraltı caddesinde 78 numaralı 
dcpıJCl:ı açık • rttırm.l ile para) a çe•·
rilccc~ inden t~ liplcriıı tütiınlcri•1 be
her kilo ltllil lakdir euilcn 788 bal
y, d:ı.kinin beher kilosun ı 20 para 
digcr 78 bal}, Jal,i Hılünlcrin beher 
kilosuna on il,i. on beş kuruş üze
rinden heyeti mecınua~ıııın tut::ırııı

dan ) üzde on nisbetindc pey akça
larıııı alarak yevm ve saatı mua1-
yeniııde mahallinde hazır bulunacak 
me lUru ıa müracaatları ve daha 
evvel tutünlerı gormek ve satış tar- ı ı 
zını ... nı. ınak istiycnlerin mahkeme
mize mürac.tat ile 9'KJ-501 nunıaraiı ~--M-es•u•ı ·m-.ü-dü•r•,.•e•m•!i•,,,•c•ss·ı--ı 

Yatsı 2 Y .. tsı 21 44 
lmsftk 6 2ô ~msik 2 i -

~aamı bilha11a karileri· 
e ederiz. tün alınabilir. 

nln baı'ıca ıehirlerine ve 1 
memalikl ecnebiyeye se· 
nedat, çek, itibar mek
tupları ve tergraf emir· 
nameleri irsalatı. ( Hesabı 

cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli ~ıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memallkl ecnebiyeye 

keıtde edilen poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 
lcraıı, akçe bey'l •e ıe· 

rau, sair bilcümle ban

ka muamelltı, kasa icar1. ..................... M ......... lllİI .... •~ dosyayı tetkik eylemeleri ilan olunur. Bürf.ar:.ettin Ali 


