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Eğer Bu Haber Doğru ise Günün Meselesi: 

Türkiyede Siyasi Fırka Ji;yabna 6~;~ahzeiler~~~~eri· 
Doğru isabetle Gidiliyor Demek Namze:~eria :.hakkak ~~ 

MUHARRiRi: BiR DiPLOMAT • 
l -- Se "be• fırkayı, F etlıi Bey mı 

~QPfı, lzmir halkımı yarattı? ı..ı , 
2 .._ Fethi Bey niçin meb'ııı o aU· 
3 -- Yıı.ıuı Nadi Beyin Serbeı fır· ,__ b. •t1ı•' 
~Q hiicunıunıın •ebe ı ne 1 1 • 

Perşembey_e Baflıy_or! 
il il 

Vali Malailtin Bey 

1enıden alevlenmlıttr. Bana 
•bep Vail " BeledlJ• relll 
Mahldclln BeJID berberler 

_ s•. !ıs -•-· 
hakkaııcla yeniden beyanatta 
bu uama ıı Ye cemiyetin fe .. 
btae karar yerclirerek bu ka 
ran m ~brem blr tanda ber· 
( o.amı 3 anca Nlai/eJe ) 

Bazı Şahsiyetler Anlaşıldı 
Ankara 22 Yeni Mec:llı için namsetbklerlol ko1duk1•n 

kuvvetle f&Ji olu 'ardan bir luımıda fiaıalardır: ŞAr&JI Dev• 
let .. ba,klttbl Saffet, lkt11at Veklletl ticari mukave"lt 

daireli muavini Emin Behiç lltanbal 
poltı midir maa Tini HClıntl, i1rtı1at ., .. 
klleU ne1rl1at mldilrl CeYat Rlıtl, 
Devlet demiryollar milheadlı!erlndeo;ı a ... 
rl, Emllk bankaıı mecliai idare aaa11n· 
dan Salih Beyler yeni Mecltıte bllha•a 
lzmtr meb'utluklan &raunda 

tebeddOller olacata tayle-
nly,r. 

Eıkt lzmır meb'uılukla· 
randan d6rt taneıın:n kala· 

cafı diferlerlnln yerine 

rırıni nuandan aonra •lr.cefinais ııuıutıralarJan: 
- Puot .. 
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-- ~KÖŞESİ Ş E H İ R H A B E R L E R i ----Üc :sal 
Karlı Dağdan Ses LJarı·cı"' T.ı·caret Daire~i: Bı·r muallı·m v' ' 

Dr. Abdullah Cevdet B. Afyon ~I ......_.'_ i_______ ·- J eter mi. 
gençliğinden beri yazdığı Amerikaya giden Dahı·ıdemı· ı·ş go··ru··yor İntihar etmek istedi lstanbul y~rinden oyna 
ıiirleri, Kuh dağdan ses Sabık Urfa orta mektep Yedisind~n vetmiıiıı 
unvanile neıretti. 183 "sahi· heyet dün geldi muallimlerinden Sırrı Bey kadar herkes biribirine girdi 
felik bir hacmi dolduran bu Son günlerde afyon pi- Tütün İnhisarı Erkanından Biri- ikamet etmek üzere iki se· Ne var, ne oluyor?. Bası 
sesler, tefekkür noktai na· yasası durğun)aşmışbr. ne evvel lstanbula gelmiş- top uynanacak •.• 
zarından, üzerinde durula- Piyasadaki stok mıktarı nin Dikkate Şayan Sözleri tir. Bir sene kadar lstanbu· Galatasaray. Fenerba 
cak kadar ehemmiyetlidir. 2 bin 250 sandık kadardır. lun muhtelif yerlerinde 

S l d b b. Harici ticaret ofisinin 1 riçte piyaıalar ve mahreç· Şair bir mütefekkir, ynbut atıf arın urmasının se e ı oturduktan sonra en son 
C · · Ak t h tütu"nler hakkındaki tetki· ler bulacaktı. mütefekkir bir ıair oJan emıyetı vamın a · olarak Beoiktaşta Değirmi 

Dr. Abdullah Cevdet B. yüre didinden ileri gE"lmektedir. tetkikatı bitmiştir. Buna Faaliyete haılaJı~ı ilk taş mahallesinde küçücük 
Bu meseleyi halletmek bakılırsa memleketimizde alızda ofis Türk maHarınm 

ğindeki sevgi ve acıma ate· u"zere Ankaraya gı'den hey- b h . b- J d h"'d bir haneye taşınmıthr. Bu-- 927 de stok tütün bulun· u ranını oy e a ı ı e şini Karlı dağdan sesle söy· rada bir seneye yakın bir 
· et dün ıehrimize gelmittir. maktadır. Bunların çoğu Art· halledecekse buna diyecek leır.iı bulunuyor. lıte, bu hita· zamandır oturmaktadır. 

k 1 k Heyet aza11ndan aldığı· vin, Düzce malıdır. yok! 
hı tetkik etmek istese genç i l Fakat yalnız su akla Bir müddet evvel önüne mız malumata göre hü <fı· Son zamanlarda iflas 

iddia eden bir dimağın sa• met bu hususta Cemiyeti gelı"r kı' Hariçi ticaret ofisi, Asiye Hanım isminde genç 
J eden tütüncülerin elindeki 

mimiyetine ıahit 0 uruz. Akvama müracaata karar famı"ndeı.de anla•ılacag"ı veç· bir kadın çıkmıı ve tanışmış· 
malların bir kısmınında ., ,. 

Diyebiliriz ki hece veya vermi•tir. hile Türk mallarına dahilde lardır. Asiye Hamm oldukça 
b f 11 Trabzon, At tvin, Düzce malı 

aruz rübailerinin ariz vas 1 Satııılardan Türkiyeye de değil, hariçte mahreç araya- güzel bir kadındır. Sırrı Beyle 
b E d • v oldug"'u görülmüıtür. İ d udur. nemiz e yaıayan hisse ayrılmasını i&tiyecektir. cak bfr yerdir • kinci tak ir- bu tanışmadan bilistifade 

b d Harici ticaret dairesi fikirlerimizi, ir ayna sa a· Bu teıebbüs kabul edilme- de ismini dahiliye tahvil parasmı yemek için ona çok 
A d il h C d t B Yaptıg"" ı tetkikat neticesinde 1 d katile, p u a ev e • di~i takdirde hükumetimiz etme i ir " yüıı vermiıtir. Sırrı Bey ka· 

· f d k il b'ldi il l k d 1 d ttU neticeye de varmı•tır: """ tara m an ar ere 1 r • ieans ay mı sabf ar an Y 
11 

..... dının bu vaziyetleri karşısın· 
M 1• .. · k ld k "Madem ki, Türk tütün· D x f dü d .. mittir. ese a, mumın ve a ıraca tır. i15er tara tan n e tu· da temamen abayı yakmıştır. 

münkir Abdullah Cevdeti, Nevruz feri elde kalmıttır. Tüccarın tüncülerden Ali.iyeli Mah- Fakat son günlerde paralar 
ıatr Abdullah Cevdet tam elindeki bu malı tütün ln· mut Fesci zade Ziya beylerden suyunu r çekdiğinden Asiye 

ı k 1 1 f t • d k• hisar idaresi almalıdır. .. kk bi h t t•• tün bir hakikatçi i le an atıyor: ran se are ın e ı mure ep r eye u Hanım bu defa sebepsiz ola· 
Bv suretle buhranın Ö· b h h lif ·çı'n Anka "Asri dudaklarımda te- dünkü merasim u ranının a · ı • rak kavga etmeğe 'haşlamış· 

nüne geçmek mümkün o· raya haraket etmişlerdir. 
bessumler uçmuyor, Dün Nevruz oldug"u ci· 1 tır. bu kavgaların sonuncu· 

b d ur. ,, Bu heyete Samsun ve Glıfran niyazı ma e inin betle İran sefaretinde cene· Buna mukabt'l de sunda Asiye Hanım Sırrı 
lzmirde ikiıer aza iltihak 

dilsiz: öksüzü; ral Konsül tarafından öğle· Tütün inhisar İdaresi er- edecektir. Tütüncüleri· Beyi terk ederek meydan· 
Ağlar içimde füphe, bir den evvel iran tebeası bu· kanından biri fU cevabı mizden Hüseyin Bey de he· dan kaybolmuıtur. 

ifriti mustarip, lunanlara bir resmi 14abul varmittir. yete muavenette buluna· Sırrı Bey kadını bir çok 
lmanımın yüzünde güler yapılmıı ve lstanbulda hu· _ Harici ticaret ofisi çaktır. Kendisi zaten Anka- gün!er beklemit fakat hiç 

b . l k - ü lunan İranlılar bu resmi b h b k t k ır me e yuz .,, ihracat mallarımız için ha- radadır. ir a er çı mayınca ar ı 
Abdullah Cevdet B.in kabule ittirak etmiılerdir. gelmiyeceğfne kani olmuş 

felsefi temayülatını tetkik Öğleden sonra da d ifer sefa- T J CeJJa"" t Hasan ve Asiyesiz yaıamakdar sa 
ret erkanı kabul edilmittir. uzcu ar 

çe maçı var. 

Stadyom'un önünde bi 
birini ezen bu binlerce ad3 

mın elindf! çifte çifte lir 
lar, içeriye girmek için mil· 
tasıl hücum ediyor, bağırt 
yorlar : 

- İlJe gireceğiz, a~ 
kapıları, paraysa para, fst 
laysa veririz .•. 

Biraz ötede, ta .. trıd 
vay yoluna kadar birik"1 
halk görüyorüm. Kadın, ~ 
genç, yaoh .• 

Umumi harpte ölmeıst; 
için gıdasının vesikasını bt 
liyen bedbahtları andırıY" 
lardı. 

Bunlar da kimdi, bu 
ğukta bu kadar zahmete P 

çin kııtlanıyorlardı. 

MeselE' yok, sinemayı( 
recekler... İçeride ne "' 
a~k sahneleri değilmi? 

EğEr gözleriniz "kadr,P 
dan bir an için ayır•'' 
olursanız asıl aık ouıJJ1 

larile karşılaıırsınız. 

>t-edersek diğerperest bir in· ölmeği tercih etmiıtir. Ni-

l h• t d Saz sesi gelen her h•1 
saniyete taraftar olduğunu e ıs an a Sigorta ücretlerin den ve hayet dün gece geç vakit ll 

F k b k k A k d 1 bir gazinı.>ya bakın " anlarız. a at o u ara te- k d. 1 r a aş arının evine gelmiş ve bir mektup 
rinde hem materyalisttir, hem Bir tütün sergisi şi ayet e ıyor ar M h k . yazarak masaya bırakmıı atsanız yere düşmez " t' 

d açılıyor Tuz tüccarları tuz sigor· U a emesı rini orada tatbik edcrfiıı de manevi bir haz için e silahını çekerek beynine ateş 
B b l T t d d ld ta ücretlerinden tikayet < t· Tav•ancrlda Bağ bekçisi Bu küçük hesap , DlaJ mistiktir. ütün ru ai erini ıcare o asın an a ı· mektedirler: 11 etmittir. O sırada nasılsa kur· . ifıı 

okuduktan sonra kendisi ğımız malOmata göre Lelis· Foçadan Marmaraya Yuıufu öldürmeten ve kendi şun seyrini kaybetmit ve "Mıat,, hanesini geçDJ ~I 
hakkında ıu hükmü verebi· tanın Poznan ıehrinde bir kadaı· beher çuvaldan 5,5 kainpedert Mes'udun eviı•e Sırrı Beyi sol kolundan ağır Memlekette para yo 
liriz. Halikle mahJô.k aransm· tütün sergisi açılacaktır. Ser· hurua alınmaktadır. Ala• arkadaılarile birlikte taarruz surette yaralamııtn. Bunun İktısadi buhran ""''~ 
da taht~kurmak istiyen insan! 1 giye ittirak etmemiz için Oda- kadarların bu hususta ha- etmekten maznun Cellat üzerine Sırrı B~ Y feryatlara Diye bar bar bai•' 

Karİı da~dan sesin bazı ya bir tesktre gönderilmtotir. zırladıkları rapor bu gün Hasan ve rüfekasının muha· ba!!lamış etraftan silah ses· ken bu misaller siyabırı 
orijinalitelerini de kaydede- ' m~ni- -mukarr-;;~b bilifına- Ticare Odası idare heyetinde kemesi dün A~ırcezada gö·P fertle karııık çığlıklara koşan nında beyaz, kurdun Y' -
llm. bir tm1a tarzı takip edilmit müzakere edilecektir. riildü. C e 11 at Hasan Sırrı Beyi kanlar içinde bul- da kuzu gibi görünmüyor) 

1 - Şiirde, santiman· ve alfabeye yeni harfler Tiftik Bekçi Arnavut Yusu· muılardır. BÜRHANETT!~ 
talizm ve ritmden ziyade ilave olumuıtur. Abdullah fun ölümünden firari Mah· . j0s~i~d~· i;i;i~t~·e· ~~~~;~;d~~. : .... c~iıi~. H~.s~~;~. bu ııl 

• b" f ·ı f' 1 k d k Son hafta zarfında tiftik .... marazı ır ı ozo ı yapı mıı· Cevdet B. bu no ta a en- mutla ıerik olmak ve eve suçlu bulnuyorlardı. katlinde fin.ri Mah .... ~ 
tır. Fakat, bu filozofinin di tabirile asidir. satıılarında bir canlılık gö· taarruzdan da maznundur . Bütün ıahitler dinlendi. beraber olmadığı tahalı ~ 
ekoli yoktur. Tıpkı J. M. Lakin, Abdullah Cevdet B. rülmektedir. Mart bidaye· Yataklık ve eve taruz ve ettiğinden beraetine iı' 
G 'd Id " b tinden bP.ri 541 balya tiftik Arkadaolarından Saim ayau a o ugu gi i. de, bulduğu harflerle, yaz· Şükriye taarruzdan Sabri, verildi. 

2- Kltap,Türkçe, Acem· mak istediği eadayı ifade ihracatı yapılmıştır. Maama· ve Kazım ayrıca Ahmet A f K S ıı~ erb" 
tı , azım, aim, ce at Beraet edenler s ı::.. ce ve Fransızca rubaileri edebilmitt deg"'ildir. Mesala fih fiatlar yüksek değildir. isminde biriıini bıçakla· 

1 
d or-

11 k ı 80 Hasan be. aet etmit er ir. bırakılarak mahküDJ ihtiva etmektedir. Eser,'böy- eski Türkçede ki noktalı Tiftiğin i osu 70 • makla Atıf, Sabri ile bir· bir 
k k dl k b Ahmedtn bıçaklamasından ve Kazım ve baıka ,,1 lece beynelmilel değildir ; "h,, harfi yerine "Khn harf- uruıa gitme te r i u likte firari Mahmuda yatl1 k. b b )ıl'' 

d 1 k 1 B mıktar 930 senesi fiatlarıma Kazım yedi ay, Saim eı rümden maznun u ı.ı fakat milletler arasın a erini u }anıyor. u ise, lık etmekten maznundular. b r hk v 
kalmııtır • lngllizleri taklitten ibarettir. göre ancak üçte bir nisbe- ay Yİ"mi eı . gün ma i'ım cellat Hasan serbest 

3 - Kitepta, Dil encü· * * Undedir. Ayrıca Atıfla Saim Fikri oldu. kılman.ııtır. 

Karagöz - Bodos ağa, tenekenin üstüne F.f.;lKaragöz - Bir okka halis yağ bulmak 
bir kaç parça yağlı peynirden istif etmişsin. için lstanbulu devrettim, gitti. Sen de var 
Tenekenin içi ise, imarsız]a dolu. Bu dala- ·mı, Eftim ağa? 
verelerden ne zaman vaz geçeceksiniz. Ô Eftim ağa - Ne gezer. sen, kırk yılhk 
hür gelişte mi? ahbapsın, Karagöz. Doğrusunu söyleyeyim 

Bodos nğa - Ah, Karagöz, yağlı peynir mi? hütün yağcılar mahlii~ fabrikası haline 
nerede? bütün mandıralar yağsız yapıyor. geldi. Dııardan gelen yagı muayene eden 
Belediye, bu peynirleri gelirken muayene yok. Acı geliyor. Acısını çıkarmak için 
etmiyor, cezasını biz çekiyoruz. Ben Kase· ı tatlılara karıotırıyoruz. Böyle gelir, böyle 
riliyim. Bu kadar ceza verdikten sonra, gider, bu. 
külahı değiıtirmem hiç ? Karagöz - Haniya, mahlftt yasaktı? 

Karagöz - Bu ne hal, bu ekmekler niçin 
baıka renkte, belediye, bütün fırınlar için 
aynı hamur kuılanılmayacak mı? Narh, her 
yerde aynı. Fakat; ekmeklerin kimisi es
ıner, kimisi beyaz, hamurlarıda üste caba. 

Fırıncı - İşimiz veresiye. Tüccar, bu unu 
veriyor, fabrikalar bu unu çıkarıyor. Neyi 
verirlerse alıyoruz. Bef ediye cezRyı bizden 
alıyor, unu veren tüccardan, fabrikalardan 
alsa ya! .. 

e'll~ 

1 

Karagöz - Ey belediye t'dıııi-' f. 
birer birer esnafın arasına gi 01~ 
söylediklerini eıitiniz. Hiç ·ııl 
ıelırin yiyecek, içecek ıeylerı ı'1r'~ 
koyunuz. O zaman, hakkı hllıd' '-
kesbedersiniz. Yoksa, boğ'a:ı•0: V. 
halkası kalacak bu paralarjf(lı ~ 
gemisi yürümez, derler: Be içlfll"'J 
ata sözünü bilirsiniz. fakat, 1eıl' baıka bir marifetle bu ııe tı• 
Hiç olmazsa, beni dinleyin 
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~ -- v----~f H. Fırkasının Türk t_fllM Türk tarihi~! ~ 
; __ --~J'~~j ıı Ocakları Siyaseti 1ff'UN~N iHTiLALi E 

d . ~ı Etnıkı Eterya teşkilah 1 
1 . B vasın a (Baımakalulen devam) 1 fırkası, bir sıstemi kabul ~ -
zmır orDO ye' de nkrın tekamülü tarı- eder etmez, o ıiıtemın cereya·, '4~'".... Muharriri: Arif Oruç _, .. ul> 

1 
A hini yazmafa müsait olsaydı, nını açar, ~evlet itleri arasında 1 _ 

22 
_ 

Heye an Bektaıilerin Epükürien fel · bir teıa~ut baılar ve mem-
sefeıfnin Türk fikir bünye- Jeketin ıdareıi de bir siste- ı Fransız sefiri Türklerin larla (Preveze) sahillerini 

• k Jd bir çok yerlerde sinde yaıattığı tohumun bü- min hükmü altına girer. Bu Fransa ile ituf ak etmelerini zaptettiği gibi boı durmadı. 
Bır dam yı 1 1, yüye büyüye bugilnkü laiklik ııiıt mi kabul eden vatan- teklif etti. Zaten Rusya ve Cümhuriyetçilik ateıi galeya-

d d arlar çatladı şuurunu tqkil eylediğ1ni daılar, H. fırkasının safla- Avusturyadan emin olabil· • na geldi. Rum ahaliye 
e UV B Alt dağ görCililr, Ladiniliğin de milli rmı doldururlar ve bu saflar, mek ancak Avrupa muva- h taben bir beyanname 

D.n. ece orııovanm ın b B k ı 
lzmir 22 (A.A.) - un 1 H lıı. ti i bünyemizde yaf8yan. bir hiç oıanmaz. 8§ n sistemi zeneıine dahil olabilme•Je neıretti • Rumlar da eıki 

' k bulmuıtur eye an ne ceı n· k b 1 d t d 1 d k b d 8 k k köyünde bir heyelan vu u • b 1 d de kuvvetlen baıka bir ıey ol- a u e en va an aı ara a a il i i. u no tayi ve nü · Yunan cumhuriyetlerini 
' yıkılmıı ve azı ev er e d ki · ibi h k t k d de aayri meskOn bir cam 1 J Nüf a· madığı anlaıılardı. Buna, iste l erı g are e etme teyi babıalide fehmediyor u. hatırlatmağı ihmal etmedi . 

• ki h ule ge mlıt.r. uıça z 1 h 1 sarsıntıdan dolayı çatla ar uı 1 1 iması GAZI gibi eserile bir beda- hakkı veri ir, ılyaı:i aya- htilalci Franıanın açık Zaten ötedenberi iıtiklil 
da Yıkı im !l 11, ev er n sarsa 1 i 1 

Jiat yoktur. Yalnız mın hat olan Türk harsını dn ila. tımız sistem eı r. timiz, göz elçisi Türkiye ile tecavü-
lcöylüyü heyecana diiıürmiiıtür. ve ettikten sonra, Türk in· Kristofkolombun yumurta- zi fttifRk altletmek ,istiyordu. • T •• JarJ kılabmın ve,ut fıkriyatından sına kalmııtır! Böyle bir şey derhal harbe ka· 

Izmır U ccar kim ıüphe edebilir? Halk fırkan, bu fikirde rıımak demek oluyordu. Hal· ı 

Budapeşte de Beynelmı
•Jef Ser- Halk fırkası, kendi ida. midir, değil midir, henüz bul i Türk devleti bitaraf kal-

resine tevcih edilenteı kidin, ellı değıl! Yalnzız, safi rmı rnağı tercih e tmlfti. Binaen· 

ı Ed 1 inkılap eqılarından geldiği doldurmal için bir hars aleyh Franı.ıtnın duıman -

giye ştirak iyor ar zamıında iıe, yan hı bir teıhis l müuseıesini içine kanılır- larile sulh akteltiğ tarih-
kölkil teıhir kar11S1nda b·ılunuyor, demek mak istiyor. Hail ukı, bu ten itibaren muteber ol. ak 

1 .,., (A A·)-Buda· vatekı. meyan b ı d b k hars müessesesini aıılayacak ve ahkamı Avrupaya ıamil 
zmir, ~ 1. it l ••raf· etmek üzere sanayi ve pa- tir. u ıiltun ar a ir aç l 
d be De m e ~ • d f i h t ık H f k bir sı'stemi de yoktur: Laikli le, bulunmak ıarlile bir i lif ak Peete e v h i iz Ti· lamutçular 1irket1eri ittirak e a za e t • • ır a-

Je ittlrak için t• r m 1 d" sına slstemıfzlfği, deylet cümhuriyetçilik ve inkı!ap, yapılabilecefi cevabı verll-
d d Yapılan ikin edecek er ır. ''I h k d k A Uret o aıın a I ve fert haklarının bir idare mu etin arsına arııta, i. Her iki hil ümetln vru-

ci i ti da lokum ve ıeker Serstde ziyaretçi ere me-m sistemine istinat ettirilme- hepimizin malı oldu. Bu pa haricinde yapacakları 
1 ç ma bi helva•• amil• leket hediyesi olarak incir h k h kk meselelerde kimı:enin lir harpler, lıu muahede mevaa· 
eme ve ta n tevzii dütünülmüııe de bu mesi, u i t a ın teıa-

1 h b lunmuılar ıer· dümu" ... de de ferdin zara. muhalif fikri yok. Türk ocak· dma şamil olmıyacaktı. Bu 
eri ez•r u i • mevsimde en iyi kaliteden '" 
ılye iıtlrake karar verm ık incir bulmak l<abll ol- rına neliceler çıkman mu· ları iıe, bu fikir eri temsil fekilde otuz bin asker ve 
lerdir. Mayııta açılaca halefet cereyanını doğur- eden birer müeuesedJr. H. epice bir donanma ile Tür· 
Olan bu ••r•iye incir ve amabıfı.ıdan karaburun cin· D ) k d fırkası, bu teıkilitı kendisine kiye ve Franıadan tecavüze 

- "' k 1 " t · muıtur. ev et i tııa. iya-
lzAm deri ve barsak ihracat ıinden 800 i 0 üzum emın k karııtırmakla bir ıey knzan duçar o!mıyan diğerine mu .. , tını abul eden bir idare, 
taclrlerı'mi•le palamut, edtlmiıtir. mı!: olmaz.Esas n, H. fırkası avenet edecekti . Ayrıca • ıalaıt teıebbüsün serbeıthinl ... * lf -tl k siyasetini kabul ed m ocak- İngilizlerle Fransızlar ara-abul edemez. Bu serbestiyi 

D. Bankasına 1 Manisa' da kabtl eden idare ise, dev- çılar da kendisinden ayn sında harp olursa Türkiye-
d ğilı dl·r kı'I? nin Fransa"a muavenet et-

, 
let iktısadiyatı sist«·mlni tat- er ·• J 

rafbet günden güne Manisa ,!21 (A.A) - Ma- bik edemez. Bu gibi zıtların Eğer, bu karar tatbik edile- mekte mazur tutulması mad-

h nisa vilayetinin dokuz meb'- cek olursa, timdil'k büyük bir desi de ılave edilerek hafi ar yor k h birleıtirilmesidir lii, iktısadi 
uı çı aracağı ta akkuk etli. hars müessesesi atalete mah· bir senetle birlikte imza 

Ankara, 22{A.A)- Devld H Ik f k .1 'd ve fikri hayatımızı karıftır-
k a ır asının vı ayet ı are k6m bırakılacak, bu kuvvt.• edildi • Fransa sefirinin ye· 

bankası hisse senedatı ayıt h ' t' I .1 b f k ınıı, Türkiyenin yüz milyon- 1 1 eye 1 aza arı e azı ır a 1 Un de bir iki ıenelik lsra- rine baıka bir btiyü' e çi 
muamelesine hararetle de- • t i 1 i ü hibi . luk ihı·acatını yetiıtiren zmir 

mun es P er m nte ıanı fından sonra hllkikat anla- geldi • 
vam edıliyor. Bankalara ka- intihap edileceklerin teıbiti müıtahııllarına da Serbes ıılacakhr. Fakat, yazık ola- Napoleon her tarafta 
Yit için vaki müracaatların fçin mOlhakata l'lttiler • Fır· fırkayı yaratbrmıtb· Uik caktır ! m zaffer oluyordu . Ruı im· 
!Di"tarı .-ıuntazauıan tuta ka teıkilltı mOntebibl ıani- cumhuriyetçi l'ençler, bu fır- Biz, Halk fırkas•nın bir peratorlçe•lf ( Katerina ) bu 
hey'etine bildirilmektedir • lerln m6nevver ve inkılipçı kayı idareleri altına almıı· fırka kuvveti halinde ebe arada terki hayat etmifti . 
Dıı f ld 1 mız l rdı. Bu bir irtica hareketi h er tara tan a 1 1 zilmreden ıeçllmesl içip bil- dlleımeslnl iıteyenlerdt:niz. Türkiye rahat ve uzura 
nı 1.11. - k ban defildı, bir ıistem leıme taz· d (P a umata gore mer e, • he1sa itina ve faaliyet gös- Yalnız, hiç oln azsa Bulg.. kavufAcafı zaman a as· 
1
- d k yıkı idil lnhfıarların kaldı- k (1] "••ının teıkiline air anun termektedlr. rlıtan, Yunanistan, Roman· ban) oflu galleıl çı ta. 

b 1 k d hl rılmaıı halkı harekete are· llıuci ine mt·m e et a • G •• ••ki d ya gibi ıiıtemleımelidir. Napoleon Bonapart Avuı· 
lintfeki sermayeleri ec· umrU er e tiriyor, devlet meıeJelerlnln lttiha ve Terakki. bu sistem· turyahlarla sulh ynptı. (Vene· 

b k ıerbeı münakaıası d11 mO· "e i paraıı C)lara mevzu Yeni bir gümrük itti· sizliğin kurbanı olmuıtu. llık) hükumetini derhal tak-
b nevverlerl teıkllita sevk· 
•nkalarla imtiyazlı ıirketlere hadına doğru ediyordu. H. fırkası bu fırkanın tar.i· tıim ettUer. (Preveze) (Parfa) 

emeli ile yanıp tutuıan 

adalıları cumhuriyet letkili· 
ne teıvik etti • Hararetli 
Ceneralın teıvikleri tabii 
lıtanbul'da duyuluyordu • 
Alınan haberler endiıe edi· 
lecek mahiyette idi • O ara
lık Fransa' da basılan Arap· 
ça bir beyanname dahi ele 
geçirJldi • Bu beyannamede 
Kudüs yahudıJeri ittifak ve 
ittihada davet ediliyor • 

Filfıtinde bir yahudi 
hükumeti kurmaları lilzumu 
ihtar olunuyordu. (2J 

Napoleon Fransaya dön· 
dü. Şerefine ver\Jen ziyafet
lerde- Türk sefiri Esseylt Ali 
efendi de Lulunup iltifatlar 
copladı. (3] Bir taraftan da 
Direktuvar hükılmetı, Nopo· 
leonun göıtrerdiği lüzum 
üzerine Fransanın (Tiilon) 
limanında haznhkl rda bu· 
lunuyoı du. Bu hazırlık otuz 
harp gemisinin teçhizinden 
ibaretti. Parie elçisi Esseyt 
Ali efendi bu hazırlığı Fran· 
sız gazetelerinde okudu. Ve 
sebebini ıordu: 

Baıka bir buıuı için de
diler. E•ıeylt A i efendi aze
tedekf bendi tercüme eti 1. 
lıtanbula gönderdi. lstan-
bulda Tulondnki hazırlıkla-

rın evveli: Arnavutluk 

( Devamı var ) -----(1) Pasban o lunun adı (Os an) 
dır. B bası 1206 Ru seferinde s d-
razam tar fııı n le ııı e ılıı 'ştl. 

Osman ka ''' sonra me} dada çı 
nıı tı. ÖJü ce) e kadar t nkil edil me. 
mff (vezir) ilk ile al. ı\'t r. 

ltUrak lıi11esi olarak tefrik Berlin, 21 (AA) _ Sa· Bu kubbeye akıeden hoı hini tetkik ettikten sonra, (Doniçe) (Bohbur) Fransız· 
'•filen bir buçuk milyon lihiyettar bir menbadan ıada bu idi 1 yeni siyasi ıahs'yethıl tef" ların hisseıine düıtü. Cene· (3) Morıılı Esse3 it Al efendinin 
ltra hilleye mukabil timdi· bildirildiğine aöre Almanya Bu hareket, H.F. ını da kil etmelidir. ral Napoleon çok genç idi. Parls sefaretnames ne b k ı Efen-

(21 Cevd t c 6 s ~1-282. 

• N. · JSMAJL (1) dl çok sonra gürü it le gelip idam 
Je kadar bu bankalarla im· ile Avusturya ara11oda ya- harekete 1rettrdl. Yeni teı· acı Ateıli bir cümhuriyetçi · edllmı ti. Kesik batı Sultan M hn ut 
llyazlı tirketler tarafından pılan iptidai bir itilafta, Al- kilit yapıldı, yeni ulahat ta V 1• .-... b<".., ll!g~ö!!!!"rü~n~ü~y~o~rd""'u~.!!"'9"''!'"'K_ü""'!!ç~ü~k ........ "'!!ad~a~·~......,tu'!'!"rb'!""~"!!s~ın'!""d!""e""'!lc .... b..,r...,ıs_t_n~d~ıı-g~ö~m-n~lü":'"''d~u~r. 
•alcı hıasei ittirak talebi tak· manya ile Avusturya ve di· yapılacağı söylendi. O halde, a IDID eyanatl ~racaat ettiğımiz berber heye.inden, gerek Halk fırka 
tfben iki buçuk milyon lira ğer Avrupa hükOmetlerfnden bu muhalefet cereyanının (Birinci sayfadan devam) ler cemiyeti Reiıide ıunları sından ve gerek berberlerden 
Ja balıt olmaktadır. Netice· arzu edenler arasında idari meselelerden çıktığı herler cemiyetine bildirmif söylemiıtir. daha dofru olan meseleyi 
Ye nazaran teıil heyeti mez bir ıümrük ittihadı vücude itiraf olunmuyormu? Biz, bu olmasıdır. Vali bu bc:.yana· " - Muhiddin Beyin be· düıünmüı, k nunu yaprnıı 
lcCkr nıae11ese!er tarafından getirilmeıt .maksadlle derhal itirafı ıiıtemıizlfğe kadar tan.:la berberler hakkında yanala ve feııih kararı Ü· tır. Bızlm fikrimiz, bu mese-
"u'- b k " .n. " H F h lkt zerine Halk Fırkasına mü· d k h ._ au ulan talep mi tarını m"k .. lemelere ıiritilmeıi ıoturuyor, • • ını a an cemı'yet •dara heyetinin ve e • anunun ÜKmiıne riayet 
le u • ı d rac8at ettik. Cuma talih 

anun tayin ettifi hadde derpif edilmittlr. Almanya ayıran sebebide bu meıe e e hunlarla ayni fikirde olan etmek, kanunsuzluğu terviç 
lrc y k H F Hü yakmaktaki g a ye m i z d "d 1 1 1 a ederek muayyen nlı- ile Avuıturya intikal dev· görilyoruz. o sa, .• ıı . bazı berberlerin cuma talili ruhsatiye reımf vermemek e en mu "uı e eri ortadan 
~tler dahilinde ayıracak- reıine mabıuı olmak üzere k6metlerf f aaliyetislz geç yapmak iıtemiyen berbnle· değil, esnafı berberlerile l<aldırmaktar. 
ttt, ayni tarz ve ıekilde tanzim memif, bir çok faideli lıler rl tehdit hatta bazılarının tamas ettirmek ve sene· S-u-1-ta_n_a_h_m_e_t Suh°ah~ 
Manı·sa'da cdilmiı bfr gümrük kanunu görmOıtG. Bir zamanlar, camlarını bile kırdık'a rını lerden beri istirahat yüzü mesinden : 

ve gümrük tarifesi tatbik harici siyasetimiz biiyilk ıöylemı1u. görmeyen bir çok arka- lıtnnbul Sultanselin de 

S v kJar edeceklerdir. Vücuda getl- bir ibabetle idare olunmuı, Berberler cemiyeti idare daılnrı inıanca çahıma.· 
ogu rilmeıi tasavvur edilen ıftm• bu memleketin can damarı heyeti, bu beyanat üzerine ğa alııdırnak ve dinlendh-

ft t.lanio, 21 (A.A) - iki rük ittihadı, gümrilkler ha· olan ılmendifer lnıaatıda bir dün geç vakit toplanmıılar- mekdir. BI çok arkadaı-
,..ç ..n. d d d k f d ı -ı ı ti dır. Bu frtimada valinin lara Halk Farkasın n vili· ._ •"n enberi devam e en sıfatının yOzde doksanın an in ita evreı n~ •• rm f · " 
..,,lıı•-ı • d b k H f k beyanatı ılddetle tenk t " ardan Malnisa baiları fazlaıı hakkında muteber Bun an aı a, • ır ası 
>"Cizde •- l bu memlekette bir harekt-t edilmtı ve cemiyetlerinin 
~ aırk , kaaaba bai arı olacaktır. f h h kk d 
*"tele 1 f ve bir disiplin kuvvetidir de! eı tıdilmeıneıi a ın a 
.. L a tnııı, Salihli ve Ala· M. Muller'in ve ah Halk Fırkasına müracaat 

qlr b Bunun i,.in, H. F. nın 
d.. atlan yüzde 1ekıen A) M· T t i 1 dl Halk Fırkası, ""l'ec:e Berlin, 21 (A. - yeni vazlyde g6re bir teı· e m fer r. 
'·t &inde zarAra uframıı· f t t ı tir b berberler cemiyeti idare 
" Muller, bugün ve a em 1 • kllita baılaması dofru ir 1f i d heyeti ile mOzakeredf bu· 
Lı Pruıya diyet mec 

1 
n e harekettir. lunmuı ve vilAyetçe ittihaz 

I•~.. asankale 'de . müteveffanın hatıraamı tez• Bize göre, H. fırka11nın olunan feılh kararını keen-
" il 1 kir için yapılan meraıim ılıtemleımeıi için dt mokrat, lemyekün addeylemiıtir. 
li Zl 1 Şaki ele geçti mecllıte hazır bulunan ye· çiftçi, eosyaliıt, soıyal de· Bunun Ozerlne bir çok 

a .. •aankale, 22 (Hususi) - ı&ne komiiniıt meb'uı aya· mokrat, libftral v.ı. idare berberler ve cemiyet heyeti 
""1,. ct-.ardakı ıayıb ve azıh fa kalkmak iltememiıUr.lç· esaılarıntlan biriıioi kabul idareli Vali ve Belediye re· 
\'._ •cle.n Recep ölü olarak, umaın hitamında bir çok etmen lizımdır. Bu idare, id Muhiddin Bey aleyhine 
tlt 

111~• hayyen elde edilmlt" soıyaliıt meb'uılar bu ko- uıGllerinin kitapları yazılmıf, hakaret davası ikame ede· 
~il i•ar Kaylüler . bu azılı mGniıtln yilzüne tOkilrmek tatbikat kı11mları da tecrO· ceklerinl s6ylemJıtir. 
~ etı ı bak tte bulun• H Bu huıuıta mal6matma '''°lcatl n ele ıeçmeıinden ıuretl e are belerden pçirilmiftlr. • 

de nıemnundur. muılardır. 

yet tarafından ve ra.en fesih 
kararını keenlemyekün ad· 
delmesinden bilt&bi mem-
nunuz. 

Biz, daha fazla cemiyet· 
le ve eınafımızın lılerlle 
me11ul olmağı düıilnilyoruz. 
Yoksa her hangi bir makamla 
münakaıa etmeli değil •. 

Berberlerin bir çokları 
ise, Cuma günü dOkkAnlan 
açmak için belediyeye milra· 
caat etmlı,er, cemiyetin ken· 
dilerlnl çalııtırmak iıtemt • 
diklerini ıöylemlılerdlr. 

Bu mesele, ticaretin ıer· 

beıtisi ile alakadardır. Vazu 
kanun, ıer~k cemiyet idare 

Dibağ Yunus mahalle& nd 
9 No. da ık met ederken 
elyevm ikam tkilu m chul 
Mustafa kaptana : 

Sepon efendi tar tından 
aleyhinize açılan ıen tle 200 
lira alacak da vasandan na
mınıza gönderilen arzuhal 
ve celpname ikametgahını
zan mechul olduğu ıe hı! 

bllltebllğ gönderli mest ne 
mebni ilinen tebligat icrası-
na mahkemec karar ve il
mio ve 27 .4. 931 tarihine 
müıadtf pazartesi günü aat 
on ilç buçukta muhakenıede 
hazır bulunmanız 1 zu u 
hukuk usulu mahk m lcri 
kanununun 141 incı nıac'dt-
sine tevfık an ilanen tebl . 
olunur. 



Sahife 4 

Galatasarayın son mağlubiyetine 
müncer olan teşkil tarzı bizde 

tek seçici usulünün bir 
tecrübesidir 

Son Fener - Galatuaray 
maçının dedi koduları el'an 
devam ediyor. Bilhassa Ga· 
latasarayın mağlubiyeti et· 
rafında gerek gazde sütun
larında ve gerekse alaka· 
darlar arasında tahliller ya
pıl~akta ve normal bir 
maçdan doğan neticenin es· 
babı araıtırılmaktadır. 

Serdedilen mütaleat me
yanında umumun ittifak et
tlli cihet ıudur: 

Galatasaray takımı cu
ma günü iyi teıkil edilme

mittir. 
Ulvi merkez muhacim, 

Midhat sol iç oynatılmak 
auretile hücum battı ahenk 
ve enerji deıı mahrum edil
mit ve eski . oyuncularile 
takımın faaliyet makaniz· 
maaı bozulmuıtur. Bu iti
barla, takımının teıkili yü· 
künü omuzuna alan adam 
yüzünden mağlubiyet gel

miıtir. 

Gerçi Fenerin cuma gü. 

nki çok canlı oyunu Gala 
tnsaray takımının fena teı

kili f Et.dar netice çzerinde 
hissedı r bulunan k.ıvvetli 
esbap meyanında ise de 
bizim hakikate tetabuk 
eden bu umumi görüılere 

ilave edecek bir fikrimiz 
yoktur. 

Ancak iıaret etmek iste
diğimiz bir nokta_ var. izah 
edelim. 

Galatasaray takımının 

tarzı teşkili son zamanlarda 
İtalyadan baıhyan hir sis
tem dahilinde icra cedilmek· 

\ 

teydi. Adana tek seçici usulü 
denilen bu sistem, malum 
olduğu üzere her hangi bir 
futbol takımını alakadarlar
dan mürekkep bir heyetin 
a<:'ğil, ancak en fazla salahi
yet ve ihtisas sahihi olarak 
kabul edilen bir zatın intiha
bına terketmekten ibarettir. 

ltalyada tatbikatı çok 
fo ideli olan bu usulün doğ· 
ru veya igriliği hakkında 

nn!ietler yapılır VE. h izdede 
şc.yani tatbik olup olmadığı 
düşünülürken yambaıımızda 

bu sistemin bir tecrübesi 
yapılıyordu. 

Galatnıaray takımı, 

ll2}Un zamanların gerek bu 
kulubün ve gerekse sıpor 

te~kilatımızın baımda bulu~ 
nan Yusuf Ziya beyin inti· 

habına arzedilmifti. 
Bizdeki tek seçicinin ilk 

mühim eserinl20kanunuevvel· 
deki Fenar- Galatasaray ma
çında gördük. O H ·alarda 
fenerbahçe, uzun bir antre
nöman. devresinin verdJği 

idman kabiliyeti He tam 
formunda bu{unuyordu. Hal
buki Galatasaray zaif bir 
halde idi. Bu gayri müte
vazin olan vaziyette tek se
cicl, Galatasaray takımını 

kaleci oynamıı futbolcuyu 
merkez muavin gibi müda
faanın bel kemi~ini teıkil 

eden bir mevkide ve )'ıllardan 
beri oyun sahasından çekilmi~ 
mütekaidi de yine Defonsta 
oynatmak suretile garip bir 
tekilde sahaya çıkarmııtı . 
O zamanlar sürpriz ıeklin
de tarif edilen bu eser, Fene
rfn ıönük ve IAkayt oyunu 
kar111ında muvaffak oldu • 
Göriiıler bu eseri alkııladı . 
- ne yaman bir adammıı 
bu !... dediler ve dedik ve 
zaif bir adama birdenbire 
kuvvetler deviren enerjiyi 
bahıeden adamı takdir ettik. 

O zaman çıkıp ta (yahu! 
kalecilikte ömrünü ·geçirmit 
bir genci Fener maçında 

santrahaf oynntmak ne de
receye kadar doğrudur. Bir 
daf a düıünelf m. ) diyen ol· 
madı. Hele sakat ve müte
kait bir oyuncunun tekrar 
Fener bahçe müsabakası gi• 
hı Galatasaray için hayati 
olan bir karıılaımada hik
metivücudunu da tetkik eden 
olmadı. Eser muvaffak ol· 
muıtu ya bu kafi idi. Eser 
muvaffak bir eser ve bunu 
vücuda getiren zatta ıüpbe. 
sizki. bir ( yaratıcı ) idi. 

Günler geçti, hatta (yeni 
bir merkez muavin kazan· 
dık) diye eseri yükselttik· 
Ve her G1ılatasaray maçın
da (sürpriz) varını, yokmu 
diye bu hevesi körükledik. 

Nihayet Fener - Galata
saray maçından bir hafta 
evvel, tek seçici bu vaziyet
lerin tef vikkarlığından ce· 
saret a!dı ve bir hamle daha 
yaptı. 

Müdafaada çok muvaf
fak olan bir haf oyuncusu· 
nu forvertte oynatmr.k ve 
Müçtebayı takımın dimağı 

mevkiinde olan merkez mu· 
hacimliğe koymak ! 

Dikkat edilıin, bu tec· 
rübede Galatasaray için 
ikinci derecede hayati ehem 
miyf'li haiz olan Beıikt&f 

müsabaka sın da yapılıyordu 
Takımlar sahada boy ölçüf 
tüler. Gafalasaray faik oy· 

nadı ve sahadan göğsünü 

titirerek galı biyet ile çıktı. 

Umumun goruıu, eseri 
yine alkıılayordu. 

Aman efendim, ne oriji
nal bir ıeki!di bu !., Meğer 
ne cevherlere malik imitiz
de iııtifadesini bilmiyormu· 
§UZ dediler. 

Mithatm forvert hattın· 
da ahengi bozan ve daima 
geri kalan oyun tarzına 

kimse iliımedi. Ve ı bittabi • 
tek seçici, hamlelerinde de-
vametti. 

Vaktaki son Fener· Ga
latasaray maçında aynı 
yaratıcının ayni orjinal ese
ri Fenerbahçenin canla bat-

Şirketlerde 
Tasfiyeyi kimler 

yapacak 
Bazı ıtrketlerin muame

latının tasfiye edilecefini 

yazmııtık. lktısat veklleti 
tasfiyeyi kendi memurlarıylr. 
yaptırmağa karar vermiıtir. 
ilk hamlede tasfiye edile
cek tirketler ıunlardır. 

I Denizçiler 
komisyon raporu 

gönderildi 
Denizçller komisyonunun 

hazırladığı raporlar Ticaret 
odası tarafından lktısat Ve
kaletine giSnderilmiıtir. 

Bu raporlar arasındaki 

rakabetin men'ine , Mar • 
mara ha vzasmdaki müna • 
kalattan eskisi gibi da-

hili beyanname alınma • 
sına ve limanıpıı~dan vapur
ların alacakları bahri mal-

Milli Ekmekçiler ıirketf, Mil

li kantariye ıirketi, Milli 
ticaret tirkeU, Milli mahsu 
lai ıtrketi, Milli iktısat ıir· 
keti, Milli ihracat ~frketi, zemelerden resim alınma-
Mtlli ithalAt tirkett. muırııı dairdir, 

~ek yakında: 

1 Dünyaın en büyük hayvan 

L 
mürebbisi 

" 1 
Z O U V l AN O ve A R S L A N L A R 1 ..... -~o@ee@)ee@o 25 Mart çarıamba akıamı o~~e+@e 

ı 
MELEK SİNEMASI © 

Viyana operasına mensup meşhurtenor SCHIMIDTi ~ 
,!,,.. MAKSUDIAN - ROGER TREVILLE ve JEANINE GUISE 
~ile beraber B 1 R H A F T A L 1 K S A A D E T@ 

( VENEDİK GECELERi ) 
filminde takdim edecektir~ Pat döndürücü ltnlyan ! 

@ musikisini ve gondulcuların ıarkıl~rmı dfJ!leyeceğ~niz ® 
@ bu p.heser, Venedikte çevrllmit ve tamamen fran-
~ sızca sözlü olup mevsimin en güzel eserlerinden biridir, ~ 
'W'~e@e~~-@ee@ef.e@)~~·~e@oo®)t1++~ 

la oynadığı oyun kınoHında 
delik deıik oldu, o zaman 
eserin sakatlığını gördük ve 
ne yıapıyor bu adam .. Diye 
haykırmağa baıladılt~ Mit· 
hat hfç ~oı lç mevkifnde oy· 
natılırmı? Ya Müçtebanın 

takımdaki vüdiduna ne der• 
siniz ? Hele Ulvinin san

trfor oynaması ne de· 
mek? diye tahliller yapmağa 
kuyL .. lduk. 

Eğer, Fenerbahçe geUti 
güzel ve cassız bir oylın 

oynasaydı ve eğer Zeki 
bazı defalar olduğu gibi heı 
nıetro ilerisinden geçen topa 
koımasaydı ve eter bütün 
Fenerliler Adam sende ... 
diyerek ıöyle bir maç yap
saydılar, sahadan yine mu
zafferen çıkacak olan 
ayııı eser kar111ında hu 
defa (Yeni bir merkez mu
hacim kazandık. Yeni bir sol 
içimiz ) diye alkıılamıya
akmı idik? 

Galatasaray mağlup ol· 
duktan sonra Mithatin son 
insayt mevkiiode hücumların 
ıevkını bozduğunu fark 
edenler, bir hafta evvel ayni 
mevkide aynı oyuncunun 
Betiktaıa karıı oynatıldığı

na niçin itiraz etmediler. 

* 
Demek istiyoruz ki eserleri, 
daima hadisatın verdiği 

neticelerin gözlü4ünden 
tetkik ediyoruz . Sakak bir 
ıekli görmek veya bir ıeklin 
sakatlığını fark etmek bize 
her daim için nasip olmıyor. 
Bozuk tarafı, ancak makus 
tecelliyatın intibahı bize öğ
retiyor . Muvaff akıyetlerin 
esbabı hakiki surette araı
tırılnıadığı için arizi zaferle· 
re eriıen bütün ıekiJleri ve 
planları muvafık ve müna· 
sip olarak telakki ediyor 
ve öylece kabulediyoruz. 
Halbuki bir gün normal 
vaziyette mekanizmanın 

bozuk tarafı eıeri altüst 
edince ozaman anlayoruz ki 
yapılan çerçive ıakattır. 

.... 
Tek seçicfde bizm gibi 

bir adamdır. Bizim muhiti· 
mlzde yaııyor ve bizdendir. 

Pe~ tabiidirki bizim gibi 
J~recek ve bizim gibi ~isse
decektir .O halde~·· tek ceçici 
bizim memlekette olur~u, 
ve bu sistem bizde tatbik 
edi,ebilirmi? Ve ıayet bir 
tek seçlchniz de plsa ~~h·bü
nünii hadisatın akııına göre 
ayar eden bir efkarı umu· 
miye karıısında muvaffak 
olacak mıdır? 

Bunu düıünmeliyiz ve 
bi~~ f çin tek seçici siste
minin tatbik~ yp,lunda tec· 
rübe merbalesi~i tetkil ede~ 
Galatasaray takımının se· 
çilme meselesini tetkik et-

melJyi~. 

F. Jfamdi 

• * • 
Istanbul muhtelitiniıi 

dünkü eksersizi 
Nisanın ilk haftasında 

lzmirde lstanbul ve lzmir 

muhtelilleri arasında bir 
müsabaka icra idileceğf 

maleimdur. 

lzınire gönderilecek Is· 
tanbul muhtelitini seçmek 

\\zere muhtelif klüplere me

nsup oyuncular eksersiz mah

iyetinde bir maç yl\pmak için 

dün Takıim stadyomuna 
davet edilmiılerdi. 

Münhasıran genç oyun

culardan teıkil edilen dün

kü takım Pera ve Kurtuluı 
Rum takımlarından mürek· 
kep bir kombinezonla kar· 
ıılaımıı ve neticede 3-1 ga 
lip gel mittir. 

f Hazırlanınız ! .. 
Dünyanın 

Sonu . 
yaklaııyor . . fi 

-----~·- -..... -
Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara oaddesi 66 

Cihan k6tlıphaneri üstütide 
Perıembe günleri ıabahtan •· 
öğleye kadar meccanen · 

23 Mart 

j ~ı<~t.<L~Q O~UYAMAZ 
=="~ Y•lnız 
[,(ADINLAR OKU8UNE§ 

Haşarı Erkekle Nasıl 
Geçinilir? 

Karilerimizden aldığını 
mektuplar içinde bu gün 
ne§rine 11ra gelen bu mek· 
tup zannediyorum ki bir 
çoğumuzu alAkadar edecek· 
t~r. Çünki eminim her bifiniz 
~ayatınızın bir devresinde 
hu mektubun temas ettiği 
m~vzuu ~ok yakınd{:ln yata 
mıısınızdır. 

/ıte mektup: -Sırdat Hanımafei-ıdi 
Efenclim. 
Bizim dertlerimiıi dtn· 

lemek için açtııınız sötunu 
her gün zevkle takip edt· 
yorum. Size bazı müıküll'C· 
rini soran karilerimize ver· 
diğinj~ cevapları gördük· 
ten sonra ben de st,t raha~· 
sız etmeğe karar verdim. 

Efendim hen yirmi bir 
yaıınd~ oldu~ça tahsilli ve 
oldukça giizel bir bzım. 
!Jir seneye yakın bir za· 
lllaqd~u~eri k~n~jm~en ~n 
bet yaı daha bijy(lk bu 
erkefi deli gibJ ıeviyor, 
onunla evlenmek istiyorum 
Halbuki bu adam dünyanın 

el! ~le avuca sığmaz en 
haıarı l>fr adamı~ 

Bana karıı muhabbet 
ve guya merbutiyet göster
mesine rağmen kendisile 
.an,ıtığımı~danberi her üç 
dört hafta bir \>eni ihmal 
etmefe, beni araınamağa 

ba§lıyor ve onu ş•ırada 
burada değiıik de~itik ka
dınlarla görüyorum. 

Fakat kendisini her ya· 
kalayııımda bana daha 
büyük bir sevıi ile avdet 
ediyor, gördüğüm kadınların 
ya bir çocukluk arkadatı 
ya bir akraba zevcesi oldu· 
IJna beni kandırmak için 
u~raııyor, ~i~r ben kanar 
isem bir iki hafta sakin ve 
sadık etarafımda dolaııyor, 
sonra gene baıka kadınlarla 
alakadar o!mak illeti ken' 
di~i gösteriyor. 

Daha yanında iken rast 
geldiği kadınların arkasın

dan hakmağa, arkadaılanma 
kur etmeğe baılıyor. Tabii 
kendisi!e kavga ediyorum, 
ortadan kayboluyor, bu defa 
bir baıka kadınla ıurada 

l>urada dolaııyor. Bana rast 
gelince gene bana avdet 
r!diyor. 

Fakat bu avdetinde beni 

onun saçnıa sapan temlna· 
tına kanmaz bir vaziyette 
bulursa, onunla k11kançlık 

kavgası yaparsam, ona 
surat edersem deı hal ben&leıt 
uzaklaııyor, bir tki ay daı
ğın kalıyoruz, sonra bu dar
ğmlığa tahammül edemiyo
rum. Onun saçmalarına 

kanmıı gibi görünilyorum, 
banııyoruz. Fakat pek kısa 
bir zaman için • 

Bu adamdan vazgeçmi· 
yecek kadaı onu sevdlğim 
için ne onunla olan müna • 
sebetimizin de bu ıektlde 
devamı benim içiiı taham· 
mül edilmez bir azap oldu· 
ğundan onu nasıl yola geti· 
reblleceğlmi bana öğretirse· 
niz minnettarınız olurum. 

(Erenköy) V. Naciye 

Efendim, 
Sevgilinizden vaz geç

n ıek mücadeleyi terkt.tmek 
yani kaçmaktır. Muharebe. 
de kaçanlara ne derler siı: 
de beııim kadar htl"rstnlz. 
Bu adam her ne kadar sa
dakatsiz ve çapkın ise de 
'4ize merbut olan bir adam· 
dır. Her üç haftada daima 
değiıik bir kadınla beraber 
bulundufu halde her defa 
yeniden size avdet edftl 
bunu laba,t eder. Bu adaını 
tımdiki halde haıariliğinden 
vazgeçirmek ;mkanı yoktur. 
Onu kendi halJne bırakmak 
kendi bıkıncaya kadar do-
laımaema mGsaade etmelic! ir, 

Bµ ahlakta adamlar ıu· · 
rataız, kavgacı kadınlardan 
hazzetmezler. 

Hayata satht bir gözle 
~aktıkla,rı fçfn size yaptık~ 
ları fenalı~ları anlarla·r ve 
si~fn ka vgalarınızı, suratını~11 
l~zuqısu~ Vt abeı bulurla•1 

Hayat onlar için bir eğlence 
olduğu için kendilerini sı'un• 
tıya sokmazlar slzdt<n kaçar
lar. 

Eğer ondan ayrılmak 
istemiyors~nı~ ve efe f 
onunla evlenmek iıti• 
yorsanız ona kedinizi ga• 

yel güler y~zlü, gösteri· 
niz, söyled!klerine kan'-' 
görününüz; daha iyisi bıl 

şeylere lAkayt kalınız. On
kıskançlık göıl!'rmeyinls-
0, zamanla yorulup uıılanuP 
sizinle aile kurmafa talf P 
oluncaya kadar böyle Y" 
pmız. 

Sonra inUkamfnııaı n•r.f 
alırsınız bunu size öğret
meğe hacet yok. Nikahta k'' 
ramet vardır derler doftll
dur. Kadın ve erkek evfedlt 
E:vlenmeı biribirlerine y•P'' 
cdkları eziyeti hak tarafıo• 
dan öfrentrler. 

TlY A TRO SiNEMA 

SİNFONIK KONSf1 
Tayyare remiyeti l'JJ.,r 

fatine 3·1·f!31 Cuma-~ 
saat 18 de Tepebaıı klf""'. 
tiyatrosunda Deniz Orkel~ 
heyeti tarafından siof' 
bir konser verilecektir• 

• 
Üsküdar 

Hdle ainemaaı~ 
Düztaban Bash bae"' 

Falcı 
l!ivetcn 

Hava karakold~ 
Proğramlarımız Cu~ 
ve Çarıamba günleri ~ 
Her gün gündüz 3 t•, 1 

9 da Cuma günleri 
4 te 9 da 

• 
Bu akıadl ~ 

Pangaltı sine-/ 
halkın beklediii bilY; ~ 
samere. Kafkas 11111 ~ 

yeti tarafından l~•!-~ 
büyük konser (K• P'.J 
reytesi) sinemada ~ ~ 
son günleri ] muass'l ı-' 
Komik Şevki 8. ~r• 
gülünçlü piyes. 
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HIKAY 
, ...... _.. ................... ~ Yedi Büyü 

. r ·ı 
a.li 

arp kokusu Gandi 
Yeni bir Fransız Kongreye bir telgraf 

• 
avızosu 

Bordeauk• (A.A) - Fran
.. mGstem'ekelerlade taru 
aut nllfeelnl Japmata tala· 
• eclllecek olan Mont Dur
'rille amom Clenlse ladlrtl
adfUr. Bir çok haUpler bu 
mlnuebetle t61leddderl qu

tuklarcla, denls ı ti 1 l h· 
mn akdinden dolaJ& DMı 
mnlllll19t beyan etmiıle 
Fra...ik doaaamaana lJ&.,.. 
ecldea pmtleria memleketi 
mldafaaclaa '-tk• bir mak 
1a da tatma edilmedtltnl, bu 
huauata ılsll hlr tecavQs 
emelleri 'hetleamedlllnl .a,. 
lemtılerdtr. Bu •atıpler ha
tla da.,., an ~eli ba1ab 
berinde tealrlert pek Jakıa. 
da ılrllecek olaa -... ltl· 
llfmdan tonra dOltlne 1118-
klllmit..,.. defttn edilme. 
llal hararetle a...a etmlı 
lerdtr. 

ispanyada 
l,sizler nümayiş 

yapıyorlar 
Cordoue, 21 (A.A) - 11 

lider J'alun mahallerden bi· 
rinde btr nlmaJlt ppmıı1ar 
" bir .._ekci dll&klmna 
hGcum ~. Zabıta 
nlmaJttçilerl daiıtnuı ve 
llk6nu iade ebalftlr. 

M. Grandi Parise 
gidemiyor 

Roma, 2Z (A.A. ) - M. 
~......... ~t•t· 

gönderdi 
Karaıı. 21 (AA.) - M. 

Gandl .... il lrOlll"e me
marlanna pderdlll bir 
telpafta 24 Martta yapalma-

• k-.ıece karfllatbnlmıı 
olan 11111auam alay !le o 

tarihten IODl'a rapdacak teaa. 
lalılereait lul...ı.ldanlan vas 

ı~llnl lltemlftlr.M,Gan
cb,bu taleblnla .... blnlclelzah 
ederek •Bqlıattblsh. de iki 
arkad&flllm Uhor aaık.,. 

tinde methaldar addedllerrk 
anbean celllda tetllm edıl
arelertne munlasır bulun· 

duldarı bir ıırada b.- ka
bilden meıerretklrane teza· 

birleı 1aplma•m• ana 
ecldecek bir f87 olmadalmı 
be1•n etmt_.... 

Gandinin 
kabul edilen bir 

mita'-sı 
Yeni Dellll, 21 (A.A..)-

M. Gandl'Dla n l.Oadra'da 
topla nmıı olaaı JUVarlak 
..... lıonfeıu... •tura• 
..ı- .. , .............. . 
.-ı a vall.t umumi ile 
pJrl rennt ıurette vu· 
kub11aan bir mflllkatlan ea· 

aauiıda M. Candl mes'ul 

bir lnıtlls heyeti murabba· 
ıa•ıQ J~ Itır tarlbte Hin· 

....... --- ...... 1.::..1 

-otıu.Atıa *fbia 
l .......... .W..ftb• .......... .., ... 

- ........... ateldea. 
...a 1JI ohl...-u ..,..,.... 
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Hazarı dikkate~ı ---Gerek lstanbul ve 
gerek taşrada gaze
teleri bulamadığınız 

takdirde 
Yegane müracaat mahalli 

Boğaz 
Umum bayilik 

merkezi 

Mahkemei asliye Ü· 

çüncü hukuk dairesinden: 

YARIN 

~~f;E~~~~~ 
;;~ ,,.~., . . lk ·~ . 

r ~sı ~: . J ~ • ~ 
~~·~·,:r.:·:. >:>•· ~,.r;;,: 
~.-=- ~ ... ,, ~ ... _,., \a...~ 

~~;:ı~ .. ~.::·1:~ ./ ·~- - --- --------·- ---: ~;~ .. -·:J·.t~ ~. ' ~ 
\~\··~ -:~·f .. ~ .~~ Limon çiçeklerinden müstahzar 
't~1;~·.:C-6J '-:;.ı 90 derece bir harikai san'attır. 
Markasına dikkat, Taklitlerinden sakınınız 
fransanın JAN MARİ farinası. lngilterenin Ankitsonu, Almanyanın 

4711 i ne ise Hasan kolonyası da Türkiyenin layemut bir harikai 
sarı'atıJır. 

fiasan kolonyasının bu nefis ve cazibi ruh kokusu i_çinde ~·\~stlfil 
ve h:ı.yran kalmamak mümkün değıldir. f-Iastalara şıfa ve sınırlere 
sükunet verir. Baş ağrısı, baygınlık, çarpıntı zamanlarında bir hayat 
arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet için yeganedir. Hasan ecza deposu büyük ıtriyat 
mağaza! mnda bulunur. 

~cıo(@eo@oo~e@eo(@)oo(®cıo~·cı@ee@ee@e~e@)oıı@e~cıcı@)o~ 

~ UGUR EVi ~ 
ı NURi - DANİYAL f 
.. Bilc:in!e Dnrı iı' V!! nlHnntı r:nn'y3 v~ h:ısusi· ! 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

İST AN BUL ACENT ALI Öf 

Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı ca'ri 
suretile avanslar,po!iça ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerıne ve memaliki ecnebiye
ye seııeJat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
alısilatı, Türkiye' ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey' i ve şer ası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 

DYONUN 

YENİ BiR 
• 

ŞEKLi: 

23 Maıt 

AHİZE VE OPARLÖR AYNI MAHFAZA İÇİN 
lfadronun bu birlefllrllmis ıa 
mahal ve paradan ıasarrul el 
dlOI gibi lennen de tam 
miitelciimildir. 

~ En mOşldJlpesentlerl 

~~~ ,her suretle tatmin edtll 

(fil~"".' 
1 
~ ıregane radıro 

~· -·-'1;' TELEFUNKE 

' ~ 33 W/Ldlr ' ~- . ~ 

Anesti Efendi tarafından 
Hiriso hanım aleyhine açılan 
bosnnma davası üzerine 
mezbure Hfriso hanımın 

ikametgahının mechul ol· 
ması hasebile ilanen yapı· 
lan tebliğe müddeti zarfında 
cevap verilmemii olduğun· 
dan bittalep tahkikat gü· 
nü olmak üzere 26 nisac 
931 Pazar saat 14 de tayin 
kılınmııtır. Y evm ve vakti 
mezkurda bizzat ve ya 
bllvekale mahkemeye gel-

y~:l~, Mıli, llıd, hll<J'<i i~leri, E nla1< sahiplerini:ı <f> 
ecn aklerl11i id ıre etm~k. lfra.z, Farağ, lııtikal, lkraz, ~ 

@ l3tikraz;, Alım ve satt:n ve her :ıevi muamele takibini $ 
@ deruhte ederler. @ 

T ılef:> ı Be •o '·!u 4515 Oaflta, Eski g ii.nr!lk Caddesi Uğur Han No. ~ tk 
~e@ee@cıe@o•e@ee@)oJ@oe@~e@)cıcı@Ge(@~e@cıcı@eee@cıo@)ee@)o~ •ic•a•r•.· ............ mmBla/ 

Tütün İnhisarı Umumi Müdür
lüğünden: 

;ae::n ::~~;:.u::~bureye 5 000 kilo kola nişasta 
~------------~~~---- ' 
D A KUTIEJ ~ Nümunesi veçhile pazarlıkla 5,000 kilo ~erli kola nişasta 

f • • f\hnacaktır. Ta:iplerin 100 lira terrıinatlarıle beraber 31·3· 
Cilt, frenği, Belsoğuklu~u ve ade ni 931 sah gü lÜ Galata'da mübaat komisyonuna müracaatları. 
iktidar muayene,elektirik ledaviham·sı 
Karaköy Börekçi fırını sırasında N . . 4 

Doktor -•• 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa. 
cami kartı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

Tele fon: 3586 ... mııı•-
1 ı tan bul beıtncl icra da· 

!resinden. Mahcuz ve furuh
tu mukarrer büfe, masa, hah 
çini tabak vazo, sandalye 
ve kane~e ve ıaire26 · 3 931 
tarihine müsadif perıembe 

günü saat on ikiden itibaren 
Beyoğlunda Yeni çarııda 

bostan batında 25 numaralı 
dükkan fevkındeki odada 
satılacağından talip olanla
nn yevmi mezkiirda ma
hallinde hhzır bulunmaları 

ilan olunur. 

' ~· 
Doktor ı 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavi hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

farın dahili (iç) haıtahk-

larmı cumadan maada 
ber ıün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numarah hu· 
ıusi kabinesinde tedavi 

Mahkemei asliye üçüncü 
hukuk dairesinden: Cuma 
efendi tarafından Ane H. 
aleyhine açılan bo§anma da 
vası üzerine mP.zbure Ane 
hanımın ikametgahının meç
hul olll'aaı hasebile ilanen 
yapılan tebliğe müddeti zar· 
fında cevap verilmemiı ol· 
duğundan bittalep tahkikat 

aünü olmak üzere 26 nisan 931 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

8[STORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

telgrafla angaje ediniz. 

~·=:;j,ııll~-..:::.--:=~::::::::.. 
Bank F ranko Aziyatik 

Anonim Şirketi 
Sermayesi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi: Paris, Budro (BBudrun) Sokak No. 9 
Şabeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 

Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 

--
«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka 

Posta kotusu: Galata No. 376 

Muamelatı == 
Hesabatı riye kiiş:tdı - Vadesiz ve v:ıdeli tevdiat - Tasarruf 

sandı 5ı-\\ kukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tıhv lat a'ım s'ltı
mı-Senet iskontosu -Esham v ~ tahvilat bedellerinin tıhsili-Adi 
ve sirküler itibır m!ktupl:ı.rı - Esha n ve emtia üzerin~ av:ms -
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muhafazası vesaire. ................................ 

Bahrisefit Felemenk 
... Bankası -- --·-

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

Mezun sern1ayesf: 25,000,000 FL. 
Tediye edflmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oıılatada Karakôy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstıınbul tali şubesi : ~Merkez Postanesi lttisaHnde 

Alla'IemecJ Han,, Telefon: fst. 569 
Bilumum banka muamelat 

pazar uat 14 de tayin k•· E • k ı • 
~~~~~tı:e~:v:::11ve~;:~~~!:. 1 mnıyet asa arııcar~ı 
diği takdirde gıyap kararı ( 

ittihaz olunacafı ilan olunur. !Si 232 y &&B 4 aı 2 z 4!UMWM ..... !f5•MIA u;::w;ıam:ww:ıw~ 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

Üçüncü keşide 1 lNisan 
1931 dedir. 

w 1 
Çocuk hastant>si lrn ilak, bog az, 

buru:ı mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak 1 

Te:efon B. O. 2496 ,-- ' Çol'uk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir ı> 

Şerhli borçlar kanunu » » 

(İKBAL) kitaph:!nesinde 

il"IP'· -· İstanbul icra riyasetinden: 
Beyoğlunda İstiklal cadde
sinde 272 numarada tuha
fiye ticaretile iştiga 1 eden 
Aristarhos ve Evristeni fs
tirongiloı biraderler kollek
tif oirketinin konkordato 
için mühlet itası talebile 
İstanbul icra ve itiraz mer· 
ciine •vukubulan müracaatı 
üzerine icra kılınan tetkikat 
neticesinde konkordato ta
lebinin nazarı itibara alın
masına ve icra \ e iflas ka • 
nununun 278 ve 279 uncu 
maddeleri mucibince borç· 
luya iki ay mühlet verilme
sine ve Galatada Merkez 
rıhtım hanında 171 numa
rada avukat Hüseyin Hüsnü 
Beyin komiser tayinine ve 
iıbu mühletin ılanile bera
ber icra ve Tapu sicil me· 
murluklarına bildirılmeıine 
karar verilmiı olduğu ilan 
olunur. 

T K 
LA İRADER 

Şimdiye kadar emsali piyasada gör~lm~mig 

11111 İki Defa Anasonla lnbıkten 
Çekilmiş ~ 

FEVKALADE 

RAKI BOMDNTİ 

~ SAAO(T ~ vapuru Pazar· F, - lesi 17 del! 
-" Sirkeciden 1 

hareketle Gelibolu, Çanakkale Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

Ayvahl;: ve İzmire azimet ve 

Çanakkaleye uğrayarak av· 
det edecektir. Yolcu bileti 
vapurda da verilir. 

Adres: Yemiıte Tavilzade 
biraderler. Telefon lst: 2210 

-· IZMiR · MERSİ 1 ma-l LÜKS ve SÜR'AT Postası 
1GERZE vapM:~t 26 

Perşembe 
akıamı saat 19 da Sirkeci 

rıhtımından hareketle doğru 
İzmir, Kili ük,Fe.hly(~, An· 
talya, Ali.iye, Mer;;in ) e 

azimet ve avdet edecek
tir. Tafsilat için Sirke· 
cide Küçük Kırzade Ha
nındaki acentasıne müra· 

caat. 1 
Te"efon: lst: 3118 Gala· 

ta acentası: Galata: rıh~ı- 1 
mında 35 No . Vuçin~ 

_. Tel. Beyoğlu 1169 

•-• rst*titEAii.. a 
Doktor 

reyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi 

hastalıklar mütehaa 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar b ,-;ta 
kabul edilJr. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

ı W!ZJ WJJWst 25 i 1 OL 1 -

Zayi 1330 sicil numaralı 
şoförlük ehliyctnamemi :ııı:~. 
ettim Yenisini alacağımıhı.ı 
mü yoktur. 

Aksarayda horhor cad· 
f ··r desinde 51 numarada fO 0 

ihsan. 
-:::==========:=.;==-==---~ 

TAKVi .M 

Mart· 
23 

Pazartesi 

Sabah 
Öğle 

ikindi 

1931 
ısı' 
t!lı" 12,21 Yatsı 

1
s 

5,59 1 Akşnnı '.:s 

15,48 lmsılıı: ~ 
~111111111111~~!!!!!!'!"'~~'!'!'!! "!.' il 

Mes'ul müdür ve ınunıe9• 
Rn.,.h!T"""'f;.., A'{ 


