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Nushası her 6 lıaruı_ Gönderilen evrak iade olunmaz. 
Baımalaarriri ARiF ORUÇ 

Meb'uslar Vali oluyor. Lıste hazırlandı. 
Bu sene Büyük Millet Meclisine yeni şahsiyetler girecektir. 
Bu şahsiyetlerin arasında iktısatçılar, Mütehassıslar vardır. 

Liste 
·-

Hazırlandı 
Ar;kara2 (Ha•u· 
•i) Vali olacak 
m.eb' usların li•te· 
•i hazırlanmışdır. 
Bu liste Büyük Re
is t;azi Hz.netak
diın edilecektir. 
Ba aenelıi intiha-
bcıtta B. M. mecli
ıine pek çok yeni 
simalar girecektir 
Şimdiden teabit 
edilen bu yeni .;. 
malar araaında 
emleketin kıvmet 

lerile iftihar ede
ce ti muhakkak 
olan ıalısiyetler 
'Dardır. 

Katil 
Muaal meb'ıııunıı 

vuran tutuldu 
Şelıtimtsde oturan eabık 

Muıul meb'uıu Narl Bey, 
bundan üç ay kadar trn"el 
Beroflunda, Ştıll •kaim· 
dakt evine ,trerken vurul· 
•uw; fakat katil bil' UlrlG 
1-.lcalanmalDlfb· 

O Aman Nuri beyi YU· 

r-. adamın djerci Hacı 
2-tn lamlnde bir Aroavut 
0 ldufu ı..blt eclllmlıtı Bu 

--· hacliae ıtnladenberi 
birçok yerlerde aranmıı, 
•Hlıa1et cl6n pce polfı ddncl 
...... memarlannm etine 
.fltnalf. 1• kalan arak poli• 
._tldGrtyettne ıellrllmlıUr. 

kattlln ylka1aomaıında 
dcıııcı tube midlrl Ata 
8. ba epey btmmetf ıeçmlı· ..... --o,,, idare ltallııyor 

Menemen_, 2 (Yana) -
........ Ye Balıke ıflce crfl 
ld.re buaGndea ıttbarea kal· 
daraı.anıtır. 
l... fa1ahat aerbetltr· 8uJGb 
.,... b11m mahk6m Ankara• 
h 'llakledllecebttr. 

l'eni tayinler 
~2(Yaraa) -Ga 
~ tapo mGdirltJOn• 
~.. laPO ..a.i .. 6 fatk, 

·~tapo mlll6rlQIDe (Sa. ._:te.-tapo aldewl AWOl-
clar. t..,ı. ta7bl edilrllle"' 

1t+l~~~~~ç (~~~~~~~~~ 

Memleketin aeldmeti, saadeti için yeni kararlara intizar olunmaktadır. 
Bu kararların hayırkar tesirleri her halde çok bay ak ve çok f erefli olacaktır. 
Bi1yl1k Gazinin tetkik seyahati hitam bulmuftur. Bu hafta içinde Gazi Hz. ~ 

Ankarada bulunacaktır. ~ 
~ 1~-~~ ~ ~·~~ 

Harbıamuminin cilveleri Meclis T6.rk tarihinde 

lngilterenin Borcu 
Bir İngiliz gazetesinin verdiği 
maltimata göre Amerika 11, 

500,000,000 milyon alackalıdır 
G~ harbtumuml eı· 

naunda Amerlkaya lnıllte
reaha •• •lr WW de•let· 
JerfDla bl~ok borç ettikleri 
Ye bunu peyderpeJ 6cle· 
mekte bulunduldan mal6m· 
dur. Bir lnciliz ıazeteıinin 
verdlif habere ıöre lnıilte· 
re lm.1930 aeneıi iptidaıına 

kadar Amerikan 1m.1286mll
yon dolar borç &demtı Ye 
4388 milyon dolarda borcu 
kalmııbr. Bu beıaba göre 
Amerika barbıumumf de Av· 
rupaya &m.1684 milyon dolar 
y•nl bizim paramızla bu 

gilnktl piyasaya ıörellm.1500 
milyon lira ikraz etmlttir. 

Borıa cereyanları 

Ne zaman tatil 
edilecek? 

Kcbım Paıa Haaretleri 
Ankara, 2 (Yaran) • Soa 

b 1 • • zamanlarda MecJfıte, mtba· a ayaacı ar ışı ~~ı:-:e::r mt~:'e~-:u;; 
h l»ulunmau Meclllfa Ma1ı• 

Bu meselede ,,oksa ıantajmı var r orta1arınc1a ancak tauı 
AldlıaJarların meıgul olmaları -tl-:.eıtkanaatta• vermek-

ı'.A •ımdır. Btltçe enclmeni, halen 
q., wbMal.rcle tetkik edil· 

A?larclan beri dnam l Yani lhuara.. keaclf mekte olan ver,ı kanun• 
edea muba,aacalar _... batlanna alım eabm mua• larmın mediı laeyetl umu• 
leal aon ,enlerde bir mu• meleaiJle .......... , mu• mlyeıinde alacaklan ıon 

a--· balbal aldı. Muba· bayaaalann tabhbll etme· teldi ılrdlkten •nra 10 ve 
- b Ja 20 Marta dofru 931 bat• 

yaacılar cemlJetl l»:r dd diklerl b"r banıf lr mua• çeanla tetkddae baıhJ•· 
defa toplandı. mele banap lraFdrıılu•m•z.l cakbr. 

Fakat enelce de yazdı· Sandan batka abone olan 
,.... sibl mubaJaaa:ar aha ve eabcı tilccarlar biç 
ticaret bon ıdare beye· bar muta•a111ta ihtiyaç 1a1 .. 
tine ve ya komtaerliiine iıı eetmeclen •bt verlfte n&u-
tida de resmen mlraeaat nablllrler, 
etmetltlderındea bu m ... le Ba me1ancla daha fasla 
baklnnda deverua eden lf ılnbilmek Ye btnaena. 
lkler bil' dedikodudan leyh daha fasla k&rtimln 
ileri yarmamqbr etmek için basa ılmrarlarla. 

Din bu meaele)'I eauJa; mübayaacalar kendi arala· 
bir aurette tahkik ve tetk& nnclr aalaıılmakta ve bu ta· 

L retle muamelelere fanuıut 
etUa. 

Aldıtı ... aalflm&tm ae- etmektedirler. 
tleeliDI •JlleD ,_.10rua: Bir muamelede yalnız 

Bonacl iki ae'ft mata• elmsar bulupmayacapaa 16-
a 

8 
larcl re uacalı muba,.acı mute-

.... t ...-. • m.:: va•d •arıaı alnDlfN ta· 
bir imla• al•ıar, bir 

1 vnutun temin edecelf men-
maba,.-"'· laat sadece kencllalhe aittir. 

a.- atnıırameli •u• Eter ılmaarlarla beraber 
cı...- .,....,... aacak tGaauut etmı ...... abaaaak 
• .... - _.,,.-Nk alacı lcıetl paı&.,maktamrl•r· 
•• 1&bOI ara••• bir mu· Bittabi bu talulmde iter 
..ıak t 18& w .....-r1ar. laanıt biri malaantlne a&e 

Maim sabim.. tlolru· clalaa fasla bir hlue .ı.ak· 
dan clolru,. mubafaacıJ• tatlar. 
aittir. MalNrJUcıW' ümtar- s9 adaa iki eeae ene! 
lann ---•-1 bamllanmaıına La ......... ki ..... ...... ...,. .,,, 
mulata~ ôlbllclall ela 1&bf .-mılı•e iki •uta..-t 
.ua.........-ta..-t .te- ...._ ... .., salt pnait 
L•lld-. Halta aka•tllll ı1t lra .... - ka weh9,.et 14a · 
muamelelll'IDtD hnap "" ...... ai•mn• ...... D mad· 
•• ....... ..,...... (O.•• 3 .... ..Ai/etÖJ 
attUr· 

-·-
Fırka 

Kongraini ne za· 
man toplıyacak 
Ankara, 2 (Yarın) Farka 

koaıretlnbi meclıala tatilin 
den aonra toplanacatı an• 
la11h1or• da bunan 7enl 
intihabı mlteeklp olmaıı 
kau clelllcUr. Mamafih in· 
tdaaptaa 80Dra obuu daha 
muhtemeldir. 

••• 

Devlet Bankası 
Ankara, 2 (Y &n11) -

Memurlar ve mtlll mGeaae
aelerla ılmcltye kadar , ... 
aıldakları hille miktarı 12 
lllll7on Lllra11 bulmuttur. 

Bankalar yuıtulle balb 
aneclff• bl11ılır1a kı.,meu 
ancak 3 mi17oa in kaclar
clır. Baualar aaldllrlerl den 
eabalald trenle bura7a tel· 
tlller. 

Deftet .. nbm teliı 
he1eö. Mallp wkdinla rl· 
'aaeUacl• Mat 10 buçukta 
tcaplancla. Bu ~Uma• ban· 
ka~· ..... kaydl.aa &lbl 
............. teablt .... 
llllfUr. 

UNAN iHTiLALi 
Etniki Eterya teşkilib 

~•••• Jltluharriri:Aril Oruç 
MGnferft ıulh aktetme1t lerln Yeni pazar sancalım 

iıtemediklerl meydanda tdf. vermlyecell ıGpbeılzdl. Bu 
Şu halde c!örl devlet araıın· ciheti Avuaturyahlarcla bıll· 
da tiz blrltlt edtlmtı demek yorlardı. Mak1at bir bahane 
oluyordu. icat ederek, Tlrk de•leUne 

Nitekim: ( 1139 h 1726 m) illmbarp etmekti. 
Ruı!ar Avuıturyahlarla anla· Avuıturyahlann mlııaıız 
tmıılar, e1aıh bir ltUfak, ak· teklifleri tabii olarak redde
tetmiılerdl Bu lttlfak, on te• dllmıı, bunun Cberlae de 
ne eonra Ruıların Kınma aı· Nemse ordulan Sarbiatana 
ker ıevketmesile kendini ne- lnmlıtL AVU1turyahlar [Nite] 
t.celendtrdl. Ruı orduları yorldtller. Aynı samanda 
(Bafçe ıaray )ı , 
yalap yıkb. Asak kaleainlde Tlrklye ye illnıbarp etmeli 

aaptetu .... 
811 eanada, Rm tmpera• tor,_ Aaaaaaa mltteflkl 

olan A•111tu17alılar, TGrk· 
le~ müracaat etti er, •lh 
ta vauutaada ltuJunacakla· 
rını 16 edıler. Bu latsmetle· 
rine muk&bilde: Yeni paaar 
Nbe&lını iltedıler. Tork· 

Gazi Hz. 

de unutmad&lar. 
Tlrk ordulan ela, derhal 

a.• ... at ....... 76rld ...... 
Bu bl7flk harbi, Edirne 

aalar._da 1&daret mlha· 
rGnl alan yeni veziri bam 
Elh&ç Mehmet Paaa idare 
ecltyordu· 
( Dncıını 3 anca •altlletle ) 

Elektrikle idam 
Ankara, 2 (Yarın) Columbla •Cenubi Caro· 

RelılcGmhur Gazi Hz. nln ima,., 1 (A.A.) _ lkJ be-
bu hafta içinde tetkik ıe· 
yabatları nihayet bulacaktır. ayam 6 dilrmlı olmakla mit· 

Konyada Recep Beyin rl· eblm bulunan 8 Zıacl bu 
1aıet1ncle toplanarak tetki· '1abah haplıhanede aJDI 
kat aetlceıinl teıplt edera 
ve bura1a avdet eden mil. zamanda elektrikle idam 

'eıutler GazlHzaln avdetlad• edllmitlerdir. Ceuaıa tat· 
ıonra teıbltlne baılanan 1 bikl •naıında d6rcll kadın 
e1aılan ikmal ve ihzar ı 
için aene, Recep Beyin olmak iare 18 f&hU lluır 
riyaaetl~~! topla:.::~kla~ır. bulunmuıtur. 



• 

Sahife 2 ry'ARIN Mart S 

ŞEHİR HABERLE R İ 
1

1 Re~~~~~;~;;~~· ~] .JI 
-=---_:;~---------------------------------------------------------------------1. ıaa 13te Afyana•muvasa· 1 

Genişlik Yalan Tehlike ~':,;uy~~7ı:::a•, 1~::~:d:: lngiliz - Fransız- ita 1 

Münasip binalar aran- Dokuzlar heyeti yemiş iskelesi çöküyor mu? heyecan ve sevinçle karııı· 
maktaJır yoktur Senelerdenberi Haliçin lanmıolardır. Afyon meh'· yan Deniz itilif1 -ve 

U Bir gazetede ticaret ban· yemiş önlerindeki sahil kıs· usları Ali ve Haydar Bey· 
kasındaki bir dokuzlar he- mın yavaf, yavı çökme· lerle Vali Kolordu K. J B~ş aylık muvakkat büt· 

çenin tasdikinden sonra be
lediye ile vilayettin. Bütün 
kısımları filen de birleşmio 

olacaktır. 

Bu vaziyette muhasehei 
hususiyede belediye muha
sebesile tevhit edilecektir. 

Muhasebei hususiye şim .. 
di İktısat müdiriyetinin bu. 
lunduğu binaya taıınacaktır. 
Belediye İktısal müdiri· 
yeti de yakında baıka 

geniı bir binay nakledile
cektir. Buna sebepte yeni 
teıkilata turizm ve müstah
demin müdüriyetleri rapte· 

· dilmiş ve kadrosunun çok 
geniılemi§ olmasıdır. 

Maarifte: -Millet mekteplerinde 
imtihan başladı? 
Millet mekteplerinin im· 

tihanlarına dün baılanmıt· 
tır. İmtihanlarda mıntaka 

müfettişlt"rile,baş muallim ders 
muallimi ve bir mümeyyiz 
hazır bulunmuştur. 

Sıhhiye~e 
Neden ölmüş 

Dünkü sabah gazetele· 
rinden birisi Sı4hiye müdü
rünün bir tenkidini neşrede
rek altına da "Tıp talebe 
yurdunda talebeye tifo aşısı 
yapılırken bir resim koy· 
muştu. Bunun üzerine dün 
bir muharririmiz Sıhhiye mü· 
dürüyle bu hususta görü§· 
müş ve şu izahatı almıştır. 

Bu gazetenin neıriyatı 

lcat'lyyen hilafıhakikattir. Ve 
Tıbbi talebe yurdunda hiç bir 
hadisesi vukubulmamı§tır. 

Yalnız her sene olduğu 

gibi talebeye aşı yapılırken 

bir resim alınarak tifo ol
olduğu iddia edilmiştir. 

Bizim bu aşıyı yaptır· 

maktan maksadımız hasta· 
lığı ıalebeye sirayet ettir· 
memektir. 

Hif zızsihha komi~yo
nu toplandı 

Vali vekili Fazlı Beyin 
riyasetinde Hıfzızsıhha ko
misyonu Sıhhıye ve bay
tar müdürlerinin iştirakile 

Sılıhıye müdüriyetinde top· 
lanmıştır. 

Bu toplantıda şehrin 

ı:on bir aylık sıhhi vazi
yeti hakkında görüşülmuıı

t ü r. 
Bakırköy Kazasından 

köylere 'ait gelen sıhhi ra
porlarla, İ timdiye kadar 
yapılan tifo aşıları tetkik 
edilmit ve bu hususta bazı 
kararlar verilmiştir. 

· ~irketlerde: 
Kabloya tahvil edi
lecek havai hatlar 

Muayyen bir zamanda 
değiıtirilmesi lazım gelen 
havai hatları Elektirik tir· 
keti henuz değiıtirnıemiştir. 

Halbuki ıirkct yapılan 

havai hatları beş sene niha
yetinde kabloya tahvil et
mek mecburiyetinde olduğu 
için bu gibi hatların tebdili 
tirkete bildirilecektir. 

yetinin toplanacağı yazılı- meye başlamııtır. Belediye ve C. H. fırkası apo nya 
yordu. Bu iıte hakikate Bu sebeple evvelce sahil· reisinden mürekkep Afyon ~ 
uygun yegane nokta bor· 
sada 9 kişilik bır idare 
heyetinin mevcudiyetidir. 
Yoksa dün toplanacak 
olan bir heyet değil sadece 
yedi kişilik bir encümendir. 

Bu encümen un satıılarının 
tanzimi hakkında bazı for· 
müller bulup idare heyeti· 
ne arzetmekle mükeliefttr. 
Nizamettin Ali, Arif, Ziya. 
Burhanettin Kemal Ömer, 
Nuri, Şerafettin Beylerden 
müteıekkil bu encümen 
ekseriyet olamadığından 
toplanmamıştır. 

Milliyet: gazetesi H. 
fırkası dokuzlar geyetine 
benzeterek Ticaret banka· 
smda böyle bin heyetin 
mevcudiyetinden bahs et· 
mesi efkarı umumiyeyi 
aldatmaktır. 

Bir az daha munsif ne 
makul davranalım. 

Ticaret aleminde: 
Beynelmilel panayir 

İktısat vekaleti 9 Mayıs
tan 18 mayısa kadar devam 
edecek olan Bodapeşte bey· 
nelmilel panayırına iştiraki· 
miz için karar vermiştir. 

burak faaliyetlerini milli 
iktısat cemiyeti idare ede· 
cektir. 

Bizden pamuk 
istiyorlar 

Bulgaristandaki bazı men• 
Pucet fabrikaları memleke· 
timizden yün ve pamuk al
mak istemektedirler. Bu 
hususta tetkikat icrası için 
memleketimize gelen ve Ada
na ya gıden bir Bulgar taciri 
Adana pamuklarını Bulga· 
ristanda (; satılan diğer pa· 
muklardan ucuz bulduğunu 
ve binaenaleyh her zaman 
bizden pamuk alabilecekle· 
rini söylemektedir. 

Poliste: 
Yangın başlangıcı 

Dün saat 12de aksaray
da İnebey mahallesinde orta 
caddede ruın milletinden 
sakızlı Dimonun 20 numero· 
lu furun bacası tutuşmuş 

isede derhal yetisilerek 
söndürülmüıtür. 

Cellat Hasan 
Meıhur cellat Hasanla 

rüfekasının muhakemelerine 
dün ağır c«:zada devam 
edilmiştir. Bazı ıahitlerin 

celbi için muhakeme başka 
bir güne talik edilmiştir. 

Hamalın aşlh 
Kabataıta set üstünde 5 

numarada sakin hammal 
Mahmut Fındıklıda Dere 
içinde 27 numarada sakine 
Fatma hanıma talip olmuı 

ve muvafakat cevabı alma
dığından dün bazı rüfeka
sile birlikte Fatma hanım 

giderken yolunu kesip bir 
otomobile konularak kaçl· 
rılmak isteniJmio ise de Fat· 
ma hanımın feryadı üı:erine 

polisler tarafından kurta
rılmııtır. Mahmutla arka
daıları yakalanarak hakla
rında [tahkikata baıılan· 
mıotır. 

den uzakta olan binaların heyeti Çay istasyonunda .. Tokyo, 2 _<A.A) - Son umumi konferanıı~JJl ~ 
önlerine kadar sular gelmit· büyiik misafiri selamlamıt· gunlerde Parıs ve Romada edeceği nesiceye intııar 
tir. lardır. cereyan eden mükaleme ve nacağı söylenmektedir· 
Anlathğımız ıulann sahile K"' p müzakereler neticesinde İn- Japonyanın tahtelb• 

ilerlemesi değil, btı vaziyet azlffi Ş. giltere, Fransa ve ltalya itibarile Fransaya faild 
karşısında haliç şirketinin Tasfiyeye tabi tutuldu araıııbnda lıafyanı memknudnıl·. bahoedilmeııine kar~ı p~~~ 
Yemiş iskelesinin tuhaf oek- yet ir iti a name a te i . toda bulunmasma ib~ 
lidjr, Şirket iskelenin yeni· Ankara, ( Yarın ) • Ve- mit olduğunu bildiren ha· l k d ' F k t Y" 

kalet emrine alınan Samsun her Japon resmi mahafili veri me le ir. n a a i r 
den veya başka bir tarzda sek mevki tıgal ietıne~tı 
inşasına lüzum görmemiıtir. valisi Kazım Paşa hakkın- tarafından müsait bir su· lan bir takım müıab~ 

Halbuki Yemlıı 1 skelesi da ki tahkikat neticelenmiı· rette karıılanmııtır. J k 1 el 
y apon ef arı umunı Y 

günden güne denize doğru tir, Herne kadar Japon hü· d b k h ~ 
K kumeti kendisine bildirilmiı en ir 1smınm 0 

sokulmaktadır. azım paıa memurin 1 f 
kk dd olan rakamları ifaa etmek suz uk göstermesi ve f 

Karııdan bakılacak olur- kanunun muya atma el y k ı 
imkansızlığı içinde bulun- lestoya ıyam etme• ,_it 

sa Yemiş iskelesi bir adaya mahsusuna tevftkan vekfller k l" ı 
makla beraber Fransanın müm ün olduğu mütea benzemektedir· heyeti tarafından tasfiyeye d b 1 
İngiltere, Japonya ve Ame- a u unmaktadırlar• 

Şirket sahil fle iskele tabi tutulmuatur, z J L 
Y rfkadan mühim miktarda fra aponyanın 

arasında bir kalas uzat· Mı h ı · K f lb• 
U te ıs fazla tahtelbahir inıası hak- on er an sın da tahte • 

mııtır. Yolcular bu kalasın Jd 
kını eJde etmft olduğu iırap ler içfn elde etmif o 

üzerinden dizilerek geçmek· Ağırcezada muhakeme edilmektedir. hacını iıtia.bı mıktarııı 
tedirler. Halbuki bu vaziyet d"l• L 

çok tehlikelidir. 
e ı ıyor Mamafih, bu rakamla- fazla bir miktarda taP 

Ankara, 2 ( Yarın ) - rın ancak " tecrübe ra- bahir inıa edilmesi Dar bir kalasın üzerin· _\ 
den geçerken denize düş· Paket gümrüğünde 60 kü- kamları,, olduğu ve önümüz· vaki olan talebi ıneJ" 
mek tehlikesi olduğundan sür bin lira ihtilas yapmıo deki sene zarfında top· konferans esnasında k/: 
nazarı dikkati celp ederiz. olan sabık veznedar Osman lanacak olan tahdidi teslihat • edilmiı idi. 

mal.keınede : Cemal Efendinin Ankara 
il r Ağırceza mahkemesinde mu-

Sporcu.nun katilleri hakemeslne başlanmıtbr. 

tevkif edildiler Ankarada fırhna 
B d b k 

.. _ _. Ankara, 2 (A.A.) 
un an ir aç gun evı Dün öğleden sonra çıkan 

vel Bayram sokağında bir ıiddetlf fırtına elan devam 
kavga esnasında Beykoz ku etmektedir. 
lübü kaptanı Sait Beyi bı· 
çakla birkaç yerinden cerh Raşit Riza 
edip katleden usturaci Tal- ve 
at ve arkadaıı dün altıncı 
müstantiklikçe istiçvap edil Arkadaşları 
mişlerdir. Raoit Riza ve arkadaş· 

lstiçvaptan sonra hak· ları önümüzdeki pazar günü 
larında tevkif 1müzekkere· Atinaya gideceklerdir. 
lerile tevkifhaneye sevk Bu seyahat bir ay de-
edilmfılerdir. vam edecektir. 

Tahkikat biter bitmez 
Ratit Rı7a heyeti Ati· 

Ağırcezada muhakemelerine 
haılanacaktır. na, civar ıehirler ve Sela· 

nikte temsiller verecektir. 
Şairin davası Sonra Kıbrıs ve Surye-

Neyyire Neyir H.ma- ye gideceklerdir. 

hkum olacakmı? 
Şair Halit Fahri 8. ta

rafından Darülbedayi mecmu· 
asımeı'ul müdürü Neyyire Ne· 
yir ve muharrirlerinden Vas· 
fi Rıza B. aleyhine açılan 
hakaret amiz ne§riyat da· 
vasına dün ikinci ceza da 
devam edilmiştir. Maznun· 
lar vekili uzun bir müda
f aar yapmıştır. Heyeti ha· 
kime karar için muhake· 
meyi başka bir güne talık 
etmiotfr. 

Mü tef enik : 
Esnaf Bankası 

• • 
ışı 

Esnaf Bankasının esnafa 
yardımda bulunmadığına dair 

Belediyeye vaki olan 
ıikayet üzerine Belediye 
tetkikat yapmııtır. 

Belediyece yapılan tetki 
kata göre bir çok esnaf 
aldıkları banka senetlerinin 
ikinci taksidin .henüz öden· 
memfolerdir.Bu yüzden mah· 
dut bir sermaye sahibi olan 
esnaf bankası faaliyetini 
tevsi ve esnafa layıkile yar· 
dımda bulunmamllktadır. 

Para piyasası 
Dün borsada İngiliz 1030 

Dolar 212,25, 20 Fraesız 
Frangı 168, diyunu muva· 
hihidel6, Altın 922 kuruo
tan satılmıştır. 

lktısadi ~a~erler : 
itfaiye parası 

Sigorta şirketlerinin halk· 
tan fuzuli olarak itfaiye 
parası aldıkları yaz&lmııtı. 

İktisat veklleU hu paranın 
alınmaması için ticaret mü
düriyetine emir vermiıtir 

Haber aldığımıza göre 
sigorta ıirketleri bu emre 
itiraz etmiılerdir. Sigorta
cılar, sigorta kanununda 
her nevi masrafların müı· 
teriden alınacağına dair 
mevcut olan kayıttan istifa 
de ettiklerini ileri sürüyor· 
lar. Sigorta ıirketleri bu 
mesele hakkında iktisat 
vekiletile Ankara'ya bir 
heYet göndermiılerdir. 

Ölmek isteyen biri 
Sirkecide yeni hayat ole· 
linüe sakin Demir hisarlı 

327 doğumlu 'Abdullahın 
Edremitteki babası İzzet 
Efendi tarafından kedisine 
para gönderilmediğinden 
müteesir olarak dün gece 
&abaha karıı sirkecide rıh

tımdan intihar kastile ken· 
disini denize atmıı ve ci· 
vardan görülerek kurtarıl

mııtar. Ahvali hariciyesine 
nazaran ıuurunda cinnet 
asarı görülmekle tanzim kı· 
lına\l evrak ile zabıta ta· 
babetine gönderilmtıtir. 

= •e• e:: 

Amerika 
ve Sovyetler 

Nev· York, 2 {A.A.) -
Vatanperverler cemiyetle· 
rinden 52 sinin mümessilleri 
Reis~cümhur M. Hoover'e 
bir mektup göndererek Rus• 
ya ile olan bütün ticarete 
aamhargo vazetmesini talep 
etmiılerdir. 

Deniz itilafı 
Paris, 2 (A.A.) - Parlı 

matbuatı umumiyetle Fran· 
sız, İngiliz, İtalyan deniz 
itilafının Fransa ile İngil
tere arasındaki samimi teş· 
riki mesaiyi takviye ve Fran· 
sız - İtalyan münasebatında 
bir ıükun devresi kiifat ede· 
ceği mütaleasında bulun· 
maktadır. 

Kapatılan 

bir maden 
Nov· Y ork, 1 (A.A.) Meli

sikadan bildirildiğine gör~ 
Matchuola'da bulunan :ve 
1600 kiti çalı§tıran büyük 
gümüı maden ıirketi mali 
kudretini tüketen gümüt 

buhranindan dolayı faaliye
tini tatil etmit ve kapat· 
mı ıtır. 

Fransız meclisinde 
Pariı 1 (A.A.) - Meb'u. 

san meclisi demir yollar 
bütçesindeki açık meselesi 
hakkında müzakeratta bu
lnnmuıtur. Bu münaıebetle 
ıöz alan meb'usların hemen 
hepsi tarifelerin yühseltilme· 
sine aleyhtar bulunmuılar· 
dır. M. Laval hüktlmetln ta
rif el eri arttırmaksızın bu ıe~ 
ğı kapatmağa çalııacağını 
t öylemiıtlr. 

Bir deniz 
kazası 

DiJon, 1 ( A.A ) - Bir 
tüccar vapuru Penka burnu 
açığında fırtınaya tutularak 
batmııtır. Tayfasından 7 ki· 
ti boğulmuıtur. 

lngiliz Nazıt 
farı Pariste 
Paris, 1. - (A.A) Jt. 

Hendenon He M. A.I 
ander, saat 15/25 te pı 
gelmiılerdir. İstasyond&r 
çok zevat, ezcümle ~· 
riand tarafından se!a.-1' 
mıılardır. Nazırlar dof , i 
dan doğruya hariciye 
zaretine .8itmiılerdir. 

İngiliz ve Fransız ıı.s' 
arasındaki müzakerat saıtl 
ta bftmi§tlr.lngiliz, ltaiyaıJ 
Fransız hariciye ve babr~ 
nazırları arasında b&t' 
golen ililaf bu nazırlar t•~ 
fından mensup bulundu~~ 
hükumetlerin taıdikine 
olunacaktır. 

İngiliz nazırlarınıJI 
avdeti ~ 

Pariı, 2 (A.A.) -
Henderson ile M. Alelc,I 
der •yarın Londra'ya afi 
edeceklerdir. 

lngiliz nazırları ; 
Paris, 1 (A.A) - M . ..411 sander, İtalyan nazırl 1 

yaptıkları mülakat ve tP' 

zakerelerin neticesini bi~ 
mek için M. Briand ~e _J 
Dumont ile görüımek UY' 
Parise gelmektedirler. 

Bayrağa 
Hakarl 

Atina, 1 - (A.A) 3 ıı: 
Mbltecisi Rus orta elçiliı1

1 ait bulunan ve ıokaklatO 
birinde durmakta olan ,r' 
daki Sovyet bayrağını pf 
çalamıılar ve kaçmııla~~ 
Hububat konferav 

Paris, 1 (A.A) - tıııl" 
bat konferanıı mesail 

nihayet verd kten ao"; 
M. Brfand gazetecıl (. 
ıu beyanatta bulunmuıt~ 
"Avrupa birliği tetkik ,k 

misyouunun bu ilk ıer·. 

büıü ati hakkında beılel 
kuvvetli itimattan tllı~ 
alınarak ıe'niyet datretf' 
idare edilmlttir. 



3 Mart YARIN 

~1 1 r~: .1 f' aşk~ memleketlerde 
~iii~-iiili-iiiit-.--~-= /randa~ altın İranlıları affetmişler 

Türk tarihindt -YUNAN IHTIL 
kaçırılıyor Bakıiden 17 ıubat tari· 

Muharriri: A Sır,;l«r 
Emlak paralannı 
tesviye edecekler 

Yol parası 8 -liradır 
Tahra nd&n yazılıyor : hile bildiriliyor : 

1 Burada bulunan lran tüc- ) randan altın ihracıni ( Birinci •ahifeden deaam 
carlarmdan bazılarınm Rus· 

_,ruç 
Belgırat'tan Niıe gidilirken 
yolda sulh müzakereleri de. 
vam ediyordu. l 6] Müzake e 
Türkler~n lehine ola ak in· 
taç edildi. Azak kalesinin 
hedmi ile Ruı'Jarın hudut 

Ankara, 2 ( Yarın ) -
Yugusla vya hilkômeti, Sır· 
bistandakl Müslüman emla· 
ki bedellerinjp tesviyesi için 

meclise bir layiha tevdi 

etmlttir. 

B. Millet Meclisinde 1 
Ankara, 2 (A.A.) - Bü· 

yük Millet Meclisinin dünkü 

tçlimaıuda zabıtai saydiye 
nizamnamesinin açanca mad 

deıl tefsiri ve ıılahı hayva· 
nat kanununun dördüncü 

maddesinin tadili hakkında· 
dakt kanun lif ıhasınının bi· 

rincl müzakereıi yapılmıg. 
Kadastro kanunu layıhası 

Ankara, 2 (Yarın)- He
yeti Vekilede evvelki giln, 
müzakere edilen hususi 
idareler kanununda, yol 
vergisi. Dahiliye Vekaletinin 
teklifi veçhile kabul edil· 
mlftir. 

Bu suretle munzam 
vergilerile beraber birlikte 
13 lirakadar tutan yol ver· 
gisi gelecek sene, 8 lft'al a 
inecdctir. 

Bilfiil çalııanlarda 10· 12 
yerine sekiz gün çalışa· 
caklardır. 

Çalı,an kadınlardan yol 
vergisi alınması mevzu ba· 
hiı delildir, --
Menşeviklerin 
muhakeınesi 

hükumet iki cenedenheri Mehmet Paıa sadaret ya münasebatı ılctısadi<inn 
tiddetle men ile murake- blühfirfinü aldıktan ıonra 

karıı hareket etmeleri ve 
beye tabi bulundrmakta idi. Edirneden Sofva sahrasına Rus kavaninine muhalefet 
Kinunutani evahfrinde bit f gittdi Orada kırk gün kaldı. 

eyleme erinden dolayı k1S-
ecnebi olmak üzere üç kit'· Rumeli valisi (Ali) Pa~a da 

men idam ve kı me Siber· 
ilk bir altın koçakçı heyeti otuz bin süvari He Mehmet 

yaya ndi mahkum olmala· 
derdest edilmişt:r. Ticarc t 1 Paıaya iltihak etmiıti. 

tarı üzerine ıran hariciye 
odaıı kanunuıani zarfınJa , Avusturyalı arın Tuna (;. nezareti bu meı eleye mü-
İrandan har!ce kaçırılan sahillerinde a'tmıı parça 

dahale etmiı ve Tahran 
altının 2CO hin lngı'lfz lı'raı;ı d top çeker kalyonları vardı. ile Moskova ar:nsın a hayli 
kıym tinde olduğunu takdir müdtlettenberi müzakerat Ali Paıa bir gece baskını 
edıyor. icrasına baılanmııtı. Neti· yaptı. On yedı saat tlddet· 

Altının en büyfik kısmı cede bu lranlı mahkömlar le harp 01du. Al tmıı bin 
Irak tarikile Franf!aya ka- affedilmiıılerdir. kiıilik Avusturyh ordusu, 

Çırılmaktadır. yirmı bin telefat verdi. [2) 
• Bu muvaffakıyet, bari· Avustıryalılar fena halde 
ıran Ja ı··dı·va ciye nazırı Frogi Hanın 

U 1 M Ç bozulmu,lardır. Blgrada 

k Rusya sefareti ile müzake-anunu rüc'at ettiler. Tuna üzerine 
ratta gösterdiği azm ve 

Tahrandan yazılıyor: iki köprü kurup ( Pançive) 
1 basiret dyasetinln ıemere· ._ 
ran ahalisinden 25 y<.. YaAaıina geçiyorlardı. \'eni· 

sidir. 
müzakere ve münakaıa Moıkova,1 (A.A-Moskou. ~mı ikmal eden her kimsı- çeri!er Belıtadı muhaaeıc 
edi'.miıUr. Kanun ikbsat E:n· amele sendikasmın içtima nin izdh'"ç eimesi mccbu- /ran heyetiaskeriyesi ettiler. 
cümenine verilmlıtir. salonunda bugün menıevfü· riyetine v bu yaıtan ıonru Şamdan yazılıyor : Bu sırada Bosna ser-

y R d k nu lrrin muhakemesi başlan· bekar kalanlaıdan bir ve.. Fransa, lngiltere, Alman· darı Ali Paıanın yirmi bin 
eni a yo anu mı§tır. feis hangi flrkayn askerle "ık g lmeıl, Avus· 

( A] 
y i d gi alının sına dair tanzin yada fünunu haı biye tahs.l ... 

Ankara 2 A - .en ra ıwelltVp iduklırrma eai turyalılarm kuvveimanevile-
nunu Büyük milel mec fsfne vaki süaline maznunlaı: olunan layıhayi kanuniy iç·n, ircm hükumeti tara ri i büıbütün kırmıfh. 

ı "Menıevik Rus amele so'" dahiliye nezaretinde hı' r fın<ialı bu kere de elli zn-
veril miıtir. Bu kanun ayı· · Avurtuya Ceneralların· 

d 1 yal demkrat fırkasma.,. ce· encümen mahsusunda tetki' bitten mürekkep bir heye i 
han kadada ve dfniz e a ıcı b 1 d dan "Vels,, Sadrazam Meh-

na ını vermiı er ir. edilmektedir. Gelecek sene askcr·ye Avrupaya .zime:t 
ve ---erici telıiz teshatı hal.· Mahkeme, Kondratı"ar, 1 b l _1 met Paıaya bir mektupla " randa umumi bır tahrir- ilzere uradan geçmiş eruiı. 
klddakı. ihl;imı ilk defa ole.· Ramzin, Laricef, Gozcef, 1 müracaat etti. Sadrazam nufus icra idilecek ve b ranın bu heyetle berAber 
rak çok ıümul'ü bir suretle Lekraıof ve Zeluikofl fahit acı ve zehir aibi cevap 

tahriri ınütalup mecburı Avrupada ikmali tahsil için di [3] 
htiva etmekte ve tebiz tefcfon olarak fçtfmaa karar ver ver . 

mittir. Yerli ve ecnebi birçck izd vaç kammu talbik olu· gônderifmif askeri dört he· Fr nsa hükumetinin İs· 
ahizeleri için ruhsat almak kt · d 

imecburfyeti hakkındaki mev matbuat mlmessilleri davayJ naca ır. yeb var ır. tanbu sefiri Marki (Danovil 
takıp elmektepir. İthamn., ==~:=.===~====~~~--~~~~~~~~~~= (Nişte) idi. [31 Sulh için 

ahk4mı ve nakli cezaları t k t" 4 t - - LJarbıum••m:nı·n cı"lveierı· A men n ıraa ı saa ıurmuş· CJı w 1. boyuna mektuplr.r yazıyor[*] 
tiddetlendirmektedir. Bu mc- tür Maünunlar kendilerin Sadrazam nezdinde teşeb-
yanda ruhsatsız telsiz tele- atfolunan cürümle.ri itledik· lngı•ıterenı•n borcu büste bulunuyordu. Frans·ı 
fon ahizelerini ihbar ve )erini itiraf eylemiılerdir. - sefiri Avusturyalıların teşt:b· 
takip etmek husnıunda ht· Alman ]Birinci sahifadan devam rine göre :§1 rini bunlardan büsü ve Sadr1tzamın daveti 

tün devlet memurini ve Hu·· kuA meti· 1 del mahsusa11nı ta di her hangi birine gördürmek· üzerine orduya geldf. Bı 
hatta ihtiyl\r heyetleri mec· bu iti ıadece bl-ıtliayaacıt& tedi ler. esnada ceneral (Naybera) de 
bur tutulmaktadırlar. Berlin, 1 (A.A). Ziraat ra bırakmııtır. Ancak bt Fakat Tilrk mubayaacı'c r Avusturya h6kumdarmın 

Verici telsiz tesisatı mut· nazırı M. Steaervald, ftıiz karar iki ıene e"Vvel lktı· huna Ufraz ;tmektedb-Jer aalihJyetnameaile aelmfıti. 
lak surette memurdur. lik meaeleıt hakkında ı&,IE· ıat vekaletine arzed !diği Efer simıarlar nizamname Müzakere baıladı. 

• dlii bir nutukta·, hGk'1meıi halde kabul veya ademi hilifma ıatıı muameleıin( Müzakerelerde Fransız sefi 
BekaArlardan vergi mı id h b ı d [ 1 islahat projesinin malt itler kabulüne dair borsaya he· yalnızca tava11ut ediyorlar· r e azır u unuyor u. 4 

alınacak d~ltmtk, emniyet ve iti nGz bir teblJf vaki olma· •a mubayaacdarın ıikayet Bu muahedede, Avuı-
Ankara, 2 (Yarın) -Ycız· mat hislerinin canlanmasın mııtır. Bu 'Vaziyet karıııın· hakları vardır. Ancak borsa turya, Felgrat, bu görülen 

gat meb'ı.ııu Sfileyman Sır ı temin etıaek •*inadına da eski nizamname halen komiıerlığinin bu h\&ıuıta (Save) nehri sahilinde olup 
bey tarafından Meclise ve matuf oldufunu beyan et mer'f oldufundan bu nizam bir hakikat yapmadıfına (Boına) buduna mQnt hi 
rilen bekarlardan vergi miıUr. name mucibince muamele· göre bu meıele mevzuu kalelerı 'fürk devletine 

klif ... &7 f• le re bu"""nde ıtmıarfar mu.. babı olmaz. terk ediyordu. f S) 
alınması hakkındaki te H •.. S d H M ava bayacı veya ıadece mübayac• lzabatamırdan anlaııldı· a razam acı ehmet 
kanunun l>Qtçe enciimc • ( Al ) B 1 tava11ut etmektedir. fına göre meı~le hiçte mu pata i ..,aıayı e grat 
nt müzakeresi esnasında Yeıilköy rasat istaıyo muhafızı ve aeraıker olarak 

l h b - Muba"aacılar ara11nda amma halinde d •ildi 
Tıhhiye ve Maliye vekille· nudan ııveri en a ere gore tabiyet it~barile ııayri Türk e5 r. iftralctı. Kendisi, Fransız 

{stanbul mıntakaıında hava Mubayaacıların yapaca fi ı ( D 1 ) l k tekJtf ıahibi hazır bulun- olan hiçbir kimse yoktur. Ve ee r annovi i a ara · 
ekseriyetle bulullu olacaktı ğı yegane it iktısat ~eki· N· h k 

nıunur. Neticede Maliye zaten nizamname de bunu ııe are et etli. 
Yafmur yatması muhte· )etindeki muaddel nlzamna· F 

encümeei aibi bütçe eecünldc amirdir. Binaenaleyli tabUy ranıız ıeffri BeJgrat 
e meldir. Rüzgar cenuptan 1 meyi takip ed r k k tt 

teklifi kabul etmemittir. kuvvetle esecek, sıcaklık itibarile Tilrk olan Rum ar, e e çı ar ır· sulhu eııtaAında Ruslar 
Bu vaziyet karpsında defiımeyeecektir. Yahudiler ve Erme-niler mu· maklır. nezdinde de teıebbalte buluı . 

Süleymam Sırrı Bey de tek· dün en fazla hararet 14 bayaacılık yapabilmektedirler. Yokaa itin mugalataya •2nıuıtu. Bu aralık Rus 

1 f der-e ıdı. Tüccarlar da iaUfadele-_ l!!b!!!!!o!!!!!t!!!!!u=l~m!!!a~s~•~oa~n:!'t~oJ~d~ı~r·~~~·- _murahhaeları da crelmltlerd 
lfifl~in~d:e:n~s~a~r~h~n~a~z:a~r~e~t~m~~~t~r:_~~~::.:;;~:;:~~~1!!!!!!!!!!~!!!!9---~~~!!!!~~~~~~~~~~~~ _ e 
• 

5 
--, MP-hlika, tlkAyetlt birdu. Hem ona karıı tedafif destelerle ge?en hanım mek-

etle ~u lafa boJuyorlar, 
il'l'hk mnmkün değil bırak-
-.,acaklarıni ıöyliyorlardı. 

elkıı, her ıeyden e-nel 
tordu: 

- Mektubum var, de· 
hını? 

- Var, üç tane. 
-'hmet Kami beyin ıe-

[ •'*'de bir ıey pürüalendi. 

Be!kıı telit etti: 
O - Üç tane mi, dediniz .. 

n ınn içinde? •• 
- Biri babandan değil, 

Be11c.._ 

- Kimden ya? 
- Fuattan. 
- Ne ıerefıiz, ne kü· 

Çil)( adam, yarabbi! .. • Hiç 

":/Ci.LAN : selle 1tlraf etti: vaziyet almak içln onun tuplarını açmayayım diye, 
- Okumadı, iJelkıı, ne ne dütündüğünü bilmemek 'bana kırk yı1da bir ge'en 

( Yarın ) ın tefrika•ı : 7 2 

I etanmiJ'Or. Kaç mektubunu 

1 

okumadan iade ettim! 
- pne bana da yatm•ı· 
Belkı• bOtOn bütün ıi· 

nirlendi: 
_ Ne yazmıı Allah at-

kına? 
Kimi bey güldü, ama 

aeıl dolıundu: 
- Bir ı6rü tebdtt! 
- Alçak!... Mektup ya· 

nınızdamı? 
YıittHD. 
Sahimi aöyleyorsu-

.aaz? 
Sen benim falan 

18yt~aıttmı hiç ,ardlftmü? 
- G6nnedlm amma ... 

Sen okudunm, Mehlika? 

derıln? lazımdı. Mchlıkada bir ko· arkadaı mektuplarını oku-
Belk11 sarardı... lunu Belkmn boynuna at· maz!.. Sen ne çok bilmiısin 
Evde, babaımın mıı, " Aç! Aç! ., diyordu 

tupların acele acele okudu. KAmf Bey onu k<olundan 
Fuadıo, lstanbula gttmel tutup ~kti: 
~in &mn alınak lzere ol· Yavrucum, bırak, ken 

duğunu ve bu defa izin di blr kere okusun da! 
alamazsa istifa edüp mut· - Bizim blrbirimfzden 
laka gldecefinf, orada mes' ılzli bir ıeyJmiz yokdırkf, 
ele çıkarmak nryelfnde ol· Ahmet, deiflml, Belkıı? 
dufunu perJıan bir ff ad - Elbette, Miihlfk .. 
ile anlatıyor;Cemilenln - ha· Klmi bey )'ine tarar et· 
baıı ilk defa bu kadından 
bah•ediyordu -çoktan Bulga 
riatani d6ndüiünü haber 'Ye
ri1or; fekrar Ec:UmP.ye git
memesi için kızma yalva. 

rıyordu. 
Fuadın mektubunu elfne 

ahnca bir teredOt ani ıe· 

~irdl. Yine okuma.ıan 
ı;'de etıln mi, rotaa ... 

Bu ıef er merak ediyor· 

ti. 
- Olsun. Adabı maa· 

ferat bunu icap eder. Se· 
nln benden de alzli bir tey
in yokdur ama, mektupla· 
n yine sen okumadan oku· 
mam. 

- O aehln ,eytanlıfın· 
dun, muharrir bey! Ben 
•alamam mı anıyOMun? 

Beyefendlmfze her gün 

ıen! .. 
- Ho:ppala!.. iki gözüm 

karıcıtım, tlmdfye kadar sen· 
den bir kere bir mektubumu 
fl:dediflm gördünmill··· 

Ammada insafsız kızım, 
yahu!... Gel, haydi gel, biz 
ıofraya bakalım. Biraları 
buza koy dedfmdi, kız koy· 
dumu acaba? O ıeraeri unu· 
turda yanii 

Onlar, e ele, odadan 
çıkarlarken Bt!lkiı ı. el,tu· 
bunu açtı. Ahmt:!t Kimini , 
Mehlikayı nede uzaklaıtır· 
mak iıtedfilni Belkiı htne
di yordu. Sefil, kim bilir 
ona ne bayafı bayafı teY· 
fer yazmııtı! 

Ahmet Bey , Be ktıın 

(Devamı oarın) 

boyunda almıt o'dukları ba· 
zı kalelerin Türklere i~ desi 
suretinde mutabık kalındı. 
[7) Çariçe Annanı1t murhas· 
ları, yalm% Rus p paslarının 
Kudüs gibi xiyaretgah ara 
gidebiJmeJerini temin ede· 
bilmfılerdi. Ruslarm Kara· 
deniz ticareti (Türklerin ri
yanla rına mahsus gemilerle) 
yapılacakdı. 1ıte bu m dde 
Rus'larla Rum gemicileri da
ima temasta bulundura • 
caktı. [8] Sulh ta olmuıtu. 

Fransız sefirinin tavas· 
ıutu makbule geçti. Sultan 
Mahmudu evvel tarafından 
mükafatsız bırakılmamak 
arzusu izhar edil i. Sadır· 
azam Fransız sefirine ziya· 
fet verdi Marki (Dannovil) 
Belgrat munhedesi üz rinde 
iki sene geçm den (1740 m 
1153 h ) İstanbul' da mutlak 
bir nüfuza sahip oldu. Bi· 
rinci Mahmudun ıı.ıdırAzamı 
ile müzakereye girmiıti. 
Mehmet Ra 'fn bin ıekscn 
dört aenesfnde teçdit effği 
(Türk· Fransız) t"caret mua
hedesi, bu sefer büyük bir 
basiretsizl k ile Franaız ar 
Jehtne o'arak daha vasi ve 
ıümu in tadilata uğradı. 

lıte bu muahede farktaki 
Fransız nü uzunu emsalsiz 
ve rakipsiz bir ıekle ıok· 
muıtu. [9J Bu sayede Tilr
kiyede bulunan Katolik mü· 
eaıeıelerJ, Filistin ve hatta 
Mısırdaki Katolik kili e, 
manastır, mektep, ve ilah .. 
müesseseleri, resmen Fransız 
hfmayessine gtrmi§ oluyordu. 
O kadarki, bu müesseseler 
Fransız kralının (b yaz b y· 
rağını) cephelerine v çatı· 
larma asabilecek) rdf. 

DJğer Avrupa devletle
rinden farkta elçi ve kon· 
solosu olmayanların tebala· 
rı da, resmen Fransız konso· 
loılarmın hlmayeler"ne gire· 
bfleceklerdf. 

( Devamı v111) ------
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lktısadi ve mali hayat: 

Türkiye'mi Gramofon Plakı 
Sanayii 

Senede 3.500.000plak imal eden İstanbul Kolum

bia fabrikasının yarısından fazlası Balkan ve 

Şark memleketlerine ihraç edilecektir. 

Gramofon makinalann· 
daki son tek'Vmiıl hoparlör· 
lelin akıllara hayret vere· 
cek bir ıekle girmiıtir. Bil· 
ha11a san'atkar sesinin pü· 
rüzsüz itidilmesi dünyanın 
her tarafo.da gramofona 
karıı bf r iptila uyandırmıı· 
tır. 

Bugün, her evin demir 
haı eıyası arasında bir gra• 
mofon maklnaıı bulunmak· 
tadır. 

Türkfyede ne kadar gra· 
mofon makinasl vardır bili· 
yormusunuz. Yalnız, 1929· 
1930 senesinde 1500,000 plak 
satılmııtır plaklann °/o 95 
türkçe 0/ 11 5 de ecnebi llıan· 
larınd bulunuyordu. JFakat, 
heplside Avrudan idbal edil· 

mitti• Bu hesaba göre, biz 
senede asgari 3000,000 ll•a· 
mızı plaklara vermiıUk. 

Bu idhalatın °/0 80 ini 
de Londradaki kolumbl fab· 
rikası yapıyordu· Eğer, bet 
senelik idbalitı düıiinilraek 
15000.000 liralık bir heaap
la karıılaıırız, milli iktiıa• 
dımız için miihim bir yekün 
teıkil eder. 

Son gümrük kanunu, 
plak rusumunu artırdı. Be
her plaktae 37 kı. gilmriik 
15 kt- oktorva alınacaktı. 

Buna 13 kı. ta nakliye 
masrafı ilave edilince, 17 
kuruıluk bir plak için 95 
kuruı resim vermek icap 
ediüorduki. fiatın üçte birini 
geçiyor, malı'da pabalılae· 
tırıyordu. Kolombia f abrt· 
ka11nın müdürlerinden M. 
Wilam Fors, mallanm pa· 
halılaıtırmak ve Tiirkiyenln 
teıvJki sanayi kanununu 
nundan istifade etmek için 

TürkJya' de bir klik fahri· 
kası teıiılnl diiıünmüıtiir. 
Filhakika, kolimbianın din· 
yada 45 fabrikası vardır. 
Fakat, İstanbul fabrikkaı 
Lolumbfa'nın delildir. Ko
lumbia konıersfum umumisi 
teknik müdürü Mr. Aillian 
Fors'a aittir. 

Bu zat, lstanbul fabrlka11 
1,000,000 liralık tesis 
sermayesi koymuı, fabrikada 
1930 ıeneıi mayısından iti· 
haren çalıımafa baılamııbr. 
Yalnız iıtanbul fabrikası Ko
lombfa iımini kullanmak ve 
Kolum bia konıoralumuna 
dahil bulunan markaları 
imal etmek, ibunları teksir 
eylemek hakkını satın al· 
mııbr. Bu suretle türkiye 
Balkanlar ve yakın ıark 
memleketleride İstanbul fab· 
rikasının inbiaan altına gir· 
mitlirttr. 

Çünkü, ihracat bi~ ay· 
dan beri baılanmıı, Arapca 
Arnavutça Bulgarca ıeıler 
yeni yeni gelmete baıla· 

mııbr. FabrikanınJ ticaret 
teıkilatı, Kolombia'nın bey· 
nelmilel ieıkl)A.tına istinat 
ettiği için muvaffakiyetine 
emniyet edilebilir. 

Milli ekonomi noktal 
nazanndan vaziyeti tetkik 
edecek olursak, Tnrkiye'nin 
bu teıebbGsten pek çok 
istifade ettlllnl, mlllt 
aanaylmize bir uzuv ihra
catı emtfamıza bir marka 
karııtıfını görürlz. Fabrika 
pllkl•nn heyeti umumiye· 
sini burada imal etmekte· 
dfr. Mevadı Jptfdaiyenin 
yüzde 70 1 de TOrkfyeden 
tedarik edilmektedir. Eter, 
Ergani bakır madeul lniklıaf 
edecek olursa bakırlı teıkil 
eden diler kısmında harfe· 
te gelmlyecektir. Yalnız plak 
hamurunu teıkil eden bazı 

eczalar v ardırkf Londradaki 
fabrikadan gelmektedir. 

Panra, fabrika müdürQ 
Mr. Olford'an baıka Nr Hut·I 
rer namındaki mübendiı 

ecnebidir. Fabrikanın 50 a· 
meleıl Tbrktftr. Bu suretle 
el iti ıermayesf ise türkiyed 
kal maktadır. Halbuki, bu 
fabrikadan evYel seneYI Gç 
milyon plak paraıının hiç bl 
k11mı tGrklyede kalmıyordn 
Bu gün bu milyonlonn imal, 
mevadı ıptldaiye dmaırafları 

türkiyede kalmaktadır. Fab· 
rika ancak ae.rmayeyi tılel, 
mek faizini almaktadır. 

Bu faiz ise, azami ola· 

Nihayet 

Peru hükUnıeti istifa 
etti 

Buenoa-Ayres, 2 (A.A.)
Umadan gelen bir habere 
göre Peru hük6meti istifa 
etmiıtlr. 

Fici Adalannda 
kasırga 

· Suva, "Fici adası,. 2(A.A] 
- Reımen bildirdifine ıöre 
son kasırıa 160 kitinin 610· 
mOne ıebebiyet vermlıUr. 

Bunlardan dördü Avrupa• 
hdır. Kaybolanların miktarı 

da miilıimdir. 
Yeni bir fırka mı? 

Ati na, 2 [ A.A.] - M. 
Venfzeloe, amele ve miiı· 
tahdeml tarafında4 sosyal 

rak %20 addedilirse, 1929· 
1930 seneılnln3000.000 lira· 
sına karıı 1930-1931 sene· 
sinde 300.000 lira vermit~ 
oluruz ki, pek fazla tahmin 
edilen bu mıkdar da bir ıey 
deflldir. Çünkii, senevi 2. · 
700.000 lira kazanmaktayiz 
Aynızamanda, harice ihraç 
edilen prakların el iti me• 
vadı lptidaiyeleri de milyo-
nu geçmektedir. 

Bu para, hariçten Tür• 
kiyeye geleckUr. Bu suretle 
3000.000 lirada bu parad•n 
çıkacak, Türkiye plak pa· 
raaı vermek delil, hariçlen 
pJAk parası almıı olacaktır. 
Jıte. sanayiin bu gtbi karlar 
vardır! 

Bu fabrika aarı~n son 
makinalarile techiz olmuıtur. 
Otomatik pres makinası 

oldufu gibi. Kolumbta pllk 
larında bulunan reziftans
mukavemet tabakası da 
kamurlarda bulunmaktadı. 
Yeni plaklar yaptJiı gibi 
Kolombia konsorıfuma dahil 
olan IOdeon, Parlılfon Pat 
he regent Homokord, Nl· 
pofon Kolumbia pliklan· 
nı da Türkiye ve balkan• 
1 ar ye yakın Şark için 
tekılr etmektedir. 

lstandar dize edilmiı 

bir markanın bu teıebbüaü· 

nil bir makina fabrlkaıının 

takip etmesini temenn ede· 
riz. genç Türkiye, bu gibi 
ciddi nnal teıebbüılere 
muhtaçbr. mllll r ve ecnebi 
ıermayeılnin bu gibi teteb· 
bislerlnl himaye etmek 
vazifesidir. 

kapalı daire içinde 68 ıaat 
13 dakika uçarak, 67 saat 
13 dakikadan iblret olan 
son müddet rekırunu kır· 
mıılardırl T•yyaredller, ha· 
il uçmaktadırlar. Bunlar 
saat 5-07 de de meaafe re
korunu kırr:nılardır. 

Roma itilifından 
sonra 

Parlı, 1 (A.A) • M. Hen· 
derson ile M. Briand İtalya 
hariciye nazırı M. Grandiye 
ıu telgrafı g6ndermtılerdir: 

Roma' da mOzakere edi· 
len itilaf hakkında zetı ali· 
)erile temamen mutabık 

Peru'da vaziyet 

Buenoı Ayres, 1 (A.A)
Limadan blldirildifine göre 
Reiaic6mbura donanma na· 
mına gönderilen bir telgraf· 
ta dahili bir harbin öniinü 
almak için yeni bir askeri 
meclis teklifi fltenmlttir. 

Roma itilafı 
Roma, 1 [A.A] • M. Hen· 

deraon ile M, Aiexander, 
kralı ziyaret etmiılerdir. 

M. Henderson, Romaya 
yaptıfı seyahattan memnun 
kaldıiını ıöylemlstir. 

M. Grandi de ıulh davası 
utrunda bazı fedakarlıklara 
mal olmaıına rafmen elde 
edilen neticeden memnun 
oldufunu beyan etmiıtlr. 

Papa, deniz itleri hakkın· 
daki müzakerelerın netice· 
sinden dolayı memnuniyet 
beyan etmlıtir. 
Fransız meb'usan 

meclisinde 
Parlı, 2 (A.A) • Meb'uaan 

meclfsl, ıfmendiferler bOtçe 
ve mukavelenamelernf tetkik 
etmlf ve M. Laval'in talebi 
Ozerine bunların encümene 
ha valesini 269 reye kar111 

307 rey ile reddetmfıur. 

Avusturaiya Gümrük 
Varidah 

Sydney, 2 (A.A) - Yeni 
cenubi Galles hOkftmeUnfn 
son 8 aylık gümrilk vari· 
datı 20 mi iyon lngfliz Ura· 
ıına balii olunmuıtur. 

Geçen senenin aynı dev· 
reaidde b11 varidat 29.500.000 
ıngillz lirası idi. Bu rakam, 
haıılltın bütçe tahminle· 
rinden 6.500,000 lngiliz 
lirası noksan çıkmıı oldu· 
funu göstermektedir. 

Bir Taltif 
Belgrat, 1 (A.A) - A· 

mlral Guepratte'ta Y ogus· 
lavya hanedanı niıanının 
birinci rütbesi verılmlıtir. 
Niıan mumalleyhe' Harbi· 
ye ve Bahriye nazırı tara· 
fından merasimle tevdi edil· 
mittir. 
Gandi ve valii umnmi 

Dombay. 2 A. A. - Va· 
lif umumi ı.?.e Gandi ara11a· 
daki müzakerat yeni bir 
ıekil ve fıtikamet almııbr. 
Mutedil unsurhnn mödaha· 
leif Gzerine tlmdiye kadar 
munbasıran mütareke ıera· 
iti hakkında cereyan et· 
mekte o'an mGzakerat tim· 
dl kanunu esall pl&nı sa· 
hasına intikal 'tmlttlr Mu· 
vaffaklyet lbtımallerl ılmdi 
henamandan ziyade Clmtt
baıhtir. 

Bir tekzip 
Menemen, [A.A] - Sa.· 

bık Menemen kaymakamı 
Cevdet Beyin Orft divanı· 
harpte muhakemesine baı· 
lanmak (lzere bulundufwıa 

dair 28 Şubat tarilıll lstan· 
bul gazetelerinde Dlvanıhar· 
bi örfi reisi Muıtafa Pata Haz 
retlerinln beyanatı namı al· 
tında fnUtar eden haberin 
tekzibine Anadolu ajansı 
mezundur. 

/rakın ilk tayyare 
filosu 

Baidadtan yazılıyor. I
rak hiik6~eUnfn lnailtere
den mGbayaa ettill alb 

Fabrikada teıls edilirken 
Türkiye'nin plak sarfiyatı 
bir buçuk milyon adet idi. 
Fabrika ise, yevmiye 12.000 
plak imal etmek üzere ya· 

demokrat iiminde bir fırka 
teıkıl edilecefine daJr orta• 
ya çıkan ıayialar Gzerine 
sorulan bit su'ale verdlii 
cevapta, böyle bir teıek· 
k6lün vakitsiz ve mevsim· 
siz olacaftnı aoylemlf, bu· 
nunla beraber mile11lıleri 
mesuliyetlerinl miidrik bu· 
lunacak böyle bir fırkanın 
v6cuda gelmesine müsaade 
edlleblleceilnl s6zlerfne 
il&ve etmiıttr. 

kaldıtımızı ve ayni fikirde 
bulundeiumuzu, huıule ge· 
len bu iıllifı hilkfınetleriml· 
zfn tavsJbine arza hazır ol· 
duiumuu memnunıyetle 
beyan ederiz. ltalyanm ga .. 
terdlii uzlaıma zihniyetini 
fevkalade ve l&y.kı veçhile 
takdir ettlllmlzi beyan ey· 
lemeyl vecibe addederiz 
Bu ittllfın biltiin dOnyada 
sulh ve miisalemetı temine 
metuf olarak vncuda getf· 
rılmlı olan eaerıerl pek zl· 
ya de kuvvetlendirmele yar-

tayyareden mGrekkep ilk tay· 
yare fllosu Mardın sonunda 

pılmııbr ki, senede 300 gün 
çalııan fabrıkanın senevi 
malatr, 3.600.000 adet plak 
tır. Bu ıuretle nııfından 
faz lası ihracat emUamıza 

dahil bu'unuyor. Fabrika 
bu günlerde yevmiye 3.500 
plak yakmaktad:r. 

Müddet ve mesafe 
rekoru 

Oran, 1 (A.A) - Tay· 
yarecl Bo11outrot ile Ro111. 

dım edeceilne kani bulunu· 
yoruz. 

Bu hayırlı vak'alardan 
dofacak dostluk ve itimat 
sahasından istihsal edllebi· 
lecek olan falde ve menfa· 
atlerf bu eserin hayır ve 
nefllne hakim kılmak husu· 
ıuncla hiçbir pyi ihmal et· 
memekarzuıunda bulun·ayoru• 

Londradan hareket edecek 
ve Llaanm ilk baftannda 
Batda da vaııl olacaktır. 

Bu tayyarelırl Irak mi· 
dafaa nezaretinin lasilte
reye teyyarecilik tabıil için 
•önderdfii havai atkerlye 
lzaımdan bulunan Iraklı 
tayyare zabitleri sevk ve 
idare edeceklerdir. 

zmir terzihanesi peşin ve .. re .. ,. 

muamelata ba)'ilk tenzilAtÇOk UCUZ fiatJarJa 

her nevi kostflmler, ·palto, pardesQ, frak ımokin, caket 

atay, kadınlar içinen songelen model

lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

• malzeme ile modaya muvafık b6tün elbise lhtiyacınısı 

lzmirterzihanesinden temlll edebfllnl· 
• 

ntz. Arzu edenler elbiselerini Verestye yapbra 

bilirler. 

lzmir terzihanesinin veresiye 

mamullbnda gösterdiii kolaylık hiç bir müeueaede 

yoktur. lzmir terzihanesi OD seneden berf 

yaptıfı itlerle muhterem İnüıterllerinin hilsnil teveccil• 

hüiı Okazanmıftır. Ve bu suretle plyaıadaCİd dibir 

unvanını almıştır. 
izmir terzihanesine bır defa utramak 

ıdcltamızı llpata klfidlr. Kesestnl sevenler Talut 

kaybetmeden koşunuz. 
Babılll caddesinde lzmir tenlhanesf aalıibl tüccar 

terzi ve biçki mütehassısı: Mustafa Salih 
. - - - - - ·--- . - • 

Şimdiye kadar b:r RAD '11".Q 
almamııaanız. ı 1 

PHILIPS FJLbrikalan tarafından icat edilen ve biiyiil 
emsah pek kuv· D fh _J <<l b 
vetli olan yeni .ren oae am ası 
ile m6ceh s·R 

hez bulunan } Philips Radyos 
dinlemediğinizdendir. 

Hadımköy müstahkem mevki sabn alma k 
misyonundan: 

Hadımkö,andeki kıtaatın ihUyacı içln ifayi taa 
edemiyen mOtaahhidi sabık nam ve heaabına 5000 kile 
zin münakasa ıuretile milLayaa edileceflnden talip o 
larm 17·3-931 Çarıambn günü aaat 11 de HadımköyOD 
milstahkem mevki satın alaıa komisyonuna mGracaa 
tlln olunur. 

Bank F ranko Adiyati 
Anonim Şiı:keti 

Sermayesi: 25.000.000 Fran 

Mlkazl idaresi: Paris, Budro (Boudraaa) Sokak la. 9 
Şubeleri: İstanbul, GalEtı, Voyvoda Caddeli Noe 

Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 3 

(( 

(( 

Harbin 
Mukden = Bilciimle Banka 

Hesabatı cariye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarraf 
sandığı-MeskOkAb ecnebiye, kambiyo, e5harn ve tahvilAt alım 
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvillt bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans ~ 
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tah 

muhafazası vesaire. 

An karada 

OTEL T AŞHAN PAIAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve husuşi salonlan havidir. 
SERViS MUNTAZAMDIR 

RE S l 8 R Al 1 A R P I C 
Fiyatlarda mühim tenzili 

Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. 
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Hatıratını yazan: NACI lSMHIL 

Hayat ağacının bulunduğu yere gel
rnif, bu ağacın meyva~ını yiyerek ölüm
den kurtulmak, bütiin ınsanlara bu mey· 
vayı yedirmek için can atıyorduk. 

-12-
Aden Cennetlerinin bahçelerinde 

itiraf ederim: Cidde ve 
HıdeJ,de, Umanlarının ipti· 
dal ıektllerinden ıonra bir 
mamureye glrmiıtik. lngiliz 
teknift, Babülmendep boğa· 
zının muhafızlarına bir Niı 
bafçeıl yapmıı, kırmızı gül . 
lerle çemberleıen bir Aden 
yaratmııtı, ıebrin bu kızıl 
rengi, güneıfn dik yahm1a· 
n içinde kaynarken Adenin 
ateıten bir çember içinde 
kaldıiı ıörOnüyordu. Mefer 

Musa'nın hakkı Tarmıf. 

Tevratın 2 inci babının 8 9 
\IDcu ayetlerinde yazılıdır,ki 
"· Allah, Adende bir bahçe 
Yaptı. Ademi oraya koydu. 
GörünOıO gOzel, yemek için 
iyi her bir af acı ve bahçe· 
nfn ortaıında bayat afacını 
hayır ve 19rrl bilmekltk afa· 
cını bitirdi,. Vapurun gü· 
Vertealnden Musa 'nın o cen· 
netini seyrederken doktora 
takıldım: 

- Ahdi AUk'ın cenne· 
Une ,ırıyoruz, dedim. 

- Sahih, ona benziyor· 
Fakat, Hollvutta aynini 
Japmıılardı. 

- Öyle defli, dostum. 
Btlininızkl, Tevrat: 

•Allah, Adem hayir ve 

terrt bilmeldtkte biaden 
hırt ılbl oldu. Hayat ata· 
candan da ,.,...- ilelebet 
Jaıamasın dedi. Ademle 
ifa Yayı Adt aden tart hiep 
hayal ataçının yolunu mu· 
haf aza lcln Aden balçc· 
linin tark canibine kcrubi· 
ler ve her tarafa döner 
aley kılıcıikame eyledL. 

8-3 Bal 22·24 Ayt t 
eliyor. Bu hayat atacının 
lllenasından yl yerek bun· 
daa kurtulmak, Mua'nın 
Allaha ,ıbi olmak fıtemez 
111&.lnlz. 

GörGyoruz ki, bugiinkü 
4den' de Muıa'nın. 

Altı bin senelik kelen 
Cennu ııbı kızıl bir alev 
~ılıca içindedir. Zaman, bu 
u kıhct an aleyl dettıtfr· 

llledtff gtbf hayat atacı nı 
ct_ llıabvedememlıtlr. 
),_ Doktor, Hutbenin ma· 

elanı tamamladı: 
b - Ararsak, bu atacı 
d Ulur' IDeyvaıını yermlyiz, 
el'lbılz! 

lı Mtıbendiı Hiıht, daha 
ul'Yetlı bir it adamıydı: 

- Bır fidanını Amerika 
:~ ı&tGrGr, patentini ·alır, 

llle11ıetc "meyTasını sata 
'-ta •llrarder Ferd'u da 
ae'9fb. 

htuOçGncG Amerlkab, pi· 
d nun dumanlanaı bize 
Ofru 1&vurarak: 

iroan edecek insanları bı:
lamayacaktır. Musa'nın ki· 
tabı yer yüzilnden kalkmıı· 
tır, diyenlere de •cennat 
-ül-Aden,,den baıka bir teY 
t6yleyememiılercU! 

Tabiatın katı kuvveliae 
inananlardanım. Arkadaıla · 
nm da öyle. Fakat btdm ıi· 
bt beı altı bin sene lbrani 
esatirin tesiri altında kal· 
mıs çocuklarının en samimi 
devirlerinde bu telkfnlerla 
yaıamıı insanların içlerinde 
bir ıOphe dolaımıyor d~til ! 
içinde akla kadar ıelmiyen 
bir belki, belki hareketi can 
tanıyor. 

lngilfz sancafının dalga· 
lanııı kar1111nda eriyordu. 
Aden Cel lnetlerl de lnglli· 
zfn deitldi ya? Yahudilerin 
yabuvaıı, bir Hint raced 
gibı lngiliz mabmlsl olamaz· 
dı? 

Şehre çıktık.Temiz asfalt 
yolları, gözlerimizi alıyor, 
bahçeli, ballı kötklerden 
taf&D müsekkir meyva koku. 
ları getiren sabah rüzgi.· 
rJnı içe içe gidiyorduk. 

Ne Nis, ne Kan, ne M:
ya Mey, ne Kalifornlya aa· 
lülleriade böyle muntazam 
tarhedthntı bahçeler ftl'dı 
ne de bu diribıen ...... bu 
-...,11 rlqln 11arcb. Her 
batde, • Bal E..... • buran 
tdl. Bunun itin, llMapı.da 
da Aden Cenaet •utat· 
Hind c:lelllsfnla rllll&rladle 
Şapdenizlnin Akdeakden 
g< Urdiil rüzglrlar, bu bo· 
fazda bir!eılyor; Afrlkanın 
meyva ormanlanndan ıüzl· 
len kukular da Adenle ıı· 

zıyordu. 
Şehrin kal'alan, eıki mi· 

marlsl, lnaanlarının renk Te 
tekillerini ıöıterlyordu kı,lta· 
ribin biltnmiyen ıenelerinde 
buralarda eıkl bir medeni· 
yet yaııyordu. Mııır'ın illhi· 
ıarı Akdenl ze yerleıtfll gibi, 
bu medeniyetin lllhlan da 
"Arzı Kenan ,, aakinlerlni 
teshir etmf4, Tevrata ıtr· 

mitti· 
Adenin Araplan, ne Mı· 

ıırbrlıldra. ne Hıcasblara 
Te ne de Yemenlilere ben· 

ztyordu. 
ince uzun boylu, alyah 

altında oval bir ylz, db bir 
burundan te,ekkCll eden in· 
aanlan Arap neslinde bula· 
mayız. Tarih ~6yler ki bir 

Olar lran Kearalan bu· 
zam• 

1 rd hokamrandı. Fakat 
ra a a d 
bunllr lranlılar da delil ı. 

ı riht herkeıten daha 
ran ta ' h 

sahih bilen fırdevı Se na· 

d d bir kayt yoktu. 
meıln e e 

( D•oanıı oar) -tı - lran' da petrol dama· 
lı •raJacafına bu Cennette 
_;1•t afacuım meyva11Dı 
ta~ daha klrlı bir it 

l>OaZllaıJI&? diyordu. 
bta Jle ya! imamlar için 
bır t•h111ndan daha ltUhalı 
lılE laadet mi olurdu? Ya· 
) ... lct, Muaa'aın deninde 
dala 111•Yorduk, haUften sa· 

Mümessiller içtimaı 
CeneTre 2 (A.A.) - Ce· 

miyeU Akvam tarafuadan 
lkbpdl buhranın tabi oldu· 
lu ahTal Te ,eraltl tetkike 
.. mur edilmlt olan tktuadl 
mecliılar mametedlerl bqilq, 

,oplanıllUllacbr· l'llla bu ıtbi tepıirlerlne 

YARIN 

Harbi umumiden sonra 

ilk Alman-Fransız 
milli maçı yapılıym 

Her iki tarafın büyük bir itina 
ile hazırlandığı bu futbol miJsıı

bakası ne netice verecelı? 
v Arupa gazete !erinin ha

ber verdiğine göre ilk Al· 
manya • Fransa futbol maçı 
bu ay zarfında icrl\ edile· 
cektlr. 

F~ansızların ltalyanlarl ~ 
yaptıldan maçta fena bir 
netier almaları üzerine da· 
ha evvelinden tekarrür eden 
Almanya milli müsabakası· 
nın daha bir milddet 
için duçarı teehhOr ~lacağı 
rivayet edllmlpede bunun 
aslı çıkmamııtar. 

Fransııdar, verdfklerl ıö· 
ze ıporculuia yakııır tarzda 
merbut kalarak Alman ta· 
kımı ile yapacakları milsa.· 
bakanın vaktinde fcra11nı 
temin ederlerken, ltalyadrı · 
ki mailublyetlerinin futbo~
dakf zaıflarından ziyade 
ltalyaya gönderdıklerl takı 
mın iyi teıkfl edllememealn· 
den ileri geldlllni dilt<in· 
müılerdlr. ~ 

Tek seçici siatemi 
filvaki Fran11zlar bu 

düılncelerinde k11men bak· 
lılardır, 

ltalyan maçına çıkanlan 
Fransa milli takımı uzun 
mOnakaplarla geçirilen va· 
kitlerden ıonra mOıabaka 
arlfellnde bir heyet tara· 
faadan teÇilmlı v~ ltalyaya 
ıönderllmlıU. 

Bu Franı•z takımı yaptı· 
i• mlabakada lal~ bir mu· 
vaffakıyet 161teremedl. Oyun 
cular ıerek hClcum ve gerek 
ae mOdafaada birblrlerile 
anlaıamadılar, ahenkle oy· 
nayamadılar. Neticede mal· 
l6blyet kencltlerine teTeccüh 
etti. 

ÇOnkil ltalyanlar Fransız 
takimı gibi teıkil edilme· 

mitli• 
Frana .. çmdaıa çok 

evvel, ltalyan ıpor tepi· 
lltma menıup bir zata ta 

lamın antrea6macı " -
çllmeıl tama men bırakıl· 
llllfb· Bu tek aeçlcl, kabl· 
ltyetlll 20 ıencl bir ıtada 
topladı, Te talim etti. Maç· 
tan bir hafta evvel, aııl 
mOaabaka için bu 20 gençten 
seçtJii 15 ktılyf bir yere 
kapadı ve nezaret altına 

aldı. 
Bu 'ıuretle maç glnü 

kımı i!e yapacakları mAÇa 
ltalyan ıiıtemlade hazırlan
mak üzere ıaaliyete ıeç· 
miılerdır. 

Avrupadan verilen ma
lumata nazaran Franaa·AI· 
manya maçı her iki memle
kette büyük bir allka tevlit 
etmfıUr. 

Harbi umumiden ıonra 
her iki millet birçok ıpor 
sahalarında boy 6lçüımüı· 

lerdtr. Fakat Franaa·Alman 
ya futbolcuları l mlll1 mahi· 
yette hıç: mfhabaka yap· 
mamıı!ardır. 

Bu sebeple, maç fevka· 
iade bir allkaya mazhar 
olmuıtur. 

O kadar ki, Parfate yıı.· 
pılacak bu mOaabaka gOnü 
için timdiden aatılafa çıkan 
biletler kapılııır derecede 
aatılmaktadır. 

Müsabaka miinasebeuy:e 
büyük b;r Alman kütlesinin 
Pariıe akın edecefl anlatı 
lıyor. 

ltalya • BelçiKa Milli maçı 
11 oldu? 

İtalya tle Bel~ka mllll 
takımları araıında yapılmuı 

mukarrer futbol m6aabaka11 
ltalyan ıpor tetkllibnın 
yaptıfı t~bllfata nazaran 
tlmdillk tehir edilmııur. 

U Dil 

Yunanlı güreş
ciler geliyor 
Yu'lanlı 161"efÇller çar

tamba 10na ıaat sekizde 
vapurla Ltanbula plecek· 
ler, Pertembe aOnG artfı· 
tik ılnemada bir aOnen ma· 
çı yapılacakdır. 

Ayrıca Kendi gilreıçlle· 
rfmiz arasında da busuıl bir 
maç yapılacakdır Maç ya· 
pacak g<lretçllerlmlztn ade
di on iki ye balti olmak· 
tadır. Bu gOreıçllerlmldn 

ekaerlyeUnl Hlliç idman te,kll 
etmektedir. 

GGzlde ıüreıçllerf mlze 
muyaffaluyet temenni ede
riz. Memleket, ıereflnt ya
ba lara kartı g6ıterecek· 
lerine emin bulundufumuz 
ıilreıçllerimlz ılmdiden ha· 
zırlanmaga baılamıtcf ır. 

-·· Fransız kabinesinde 
Parla, 2 (A.A.) - Nuır· 

lar mechıl buaOn M .. Brland 
I~ M. Dumont tarafından 
lasiıtere Te ltalya de aldr 
dllmıı olan deniz ltlllfı 
lıükmda yerilen iahab 
dinlemlt ve bu IUllfı tama· 
men tayanı memaalyet 
bulmu~r. 

ltalyan 1 bayrafını futbol 
aahaıında temlll fçtn çıkan 
pnç ler bOtln manallyla 
idman kudret Te kabiliye
tini lktfıap etmiılerdl. (). 
yun baıladı ve bu ıençle· 
ria FraldlS oyunculan ara· 
tmda .. kine •r'atl,le 
meldir: dokuyarak Franıız 
kalea1Dl topa tuttukları ıö-
r6WO. 
ff1DS1Zlar~a H Sifi Dylı 

yaptyorlar 
Kuadaa hl ... kapan f. 

ranııslar Almaa7a m1ll1 ta• 

Bunu mCltealdp M. Lan· 
dır ltshllere muaYenet hu· 
IUUDU.lıal•la lçfD bal ve ... 
tlkbalde ittihaz olunacak 
tedbirler hakkında izahat .,.......... 
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leraem. Ya ilse, hayatımdan, dalarak dClflDeie ba ıla 
vazifelerimden aynlar ak zev· mıtdı. Prens, kocamı selam· 
celik ıadakatlml unutarak ladı. Sonra bana doiru 
aeydiflm mahl6ka yalan ıöy· dönerek, ıankf evvelce baı· 
lemeie mecbur oldujumu ve lanmıt bir muhavereye de· 
bundan baıka, vücudumda vam edlyormıt gibi! 
hlklmlyetle buıule glUrdi· - Demek böyle: Dedi, 
IJnlz o tatlı Te unutulmaz kitapları IOtfederamiz. de-
aahneyi hatıramdan -.akiip itimi, hanım efendi? 
atamadıfımı ı6yleraem! Evet 
ya size, vQcudumda hlsıl Ve ayafa kalkarak ilave 

etti: 
ettlflnlz hararetin ihUru 
zehlrlerile tutuıtufunu söy· - Şayet, öilen <htO 
leraem! Ne cevap verecekıi· kabil oluraa, medyun uınk. 
nlz ? ran kalacafım. 

Uzaklaıtı! 
Hatlarında bir nevi alev 

kotarken, ditlerlle dudakla· 
nnı ııırıyordu. 

- Demek ki, ikimizde 
ealrlz? diye mırıldandı. 

Ben de kalkarak Ferdi· 
ye: 

Ona bakbm Te birdenbire, 
makavemetıuz bir heyecanla,\ 

- Haydi, dedi m,bfz de 
ıtdellm. Yafmur tlddetll 
botanacak galiba! .• 

- Prenı HOaeyln, kur 
yapma11n sana ıakın ? 

bu ıün bl'e losardıfun mGthtı 
bir harekette bulundum. - Kim bilir, memnun 

olmazmı11n ? 
Bir kut gibi canlanan, 

koltufun Ozerfnde takalluı 
eden beyaz, dnlrll ve ince 
eli 16rünce, tutmak arzuılle 
yandım ve elim, elinin Oze
rfne dOıtil. 

O lnlededl: 
- Canan! 
Sonra, birdenbire, aankl 

bir u7kudan ayaaauı gibi 
elini çektlı 

- Siz lnmlılniz clnml· 
ıiniz! büsbiltOn mahvoldu· 
fumuzı mu lıteyonunuz? 

Arzu cür'ettmln yardı· 
mile cevap verdim: 

- Ne inim, ne· cinim, 
ıizin gibi, etten kemikten 
bir mahluk, bir kadınım •• 

Mınldandı: 

- Ne rapmab? Ne 7ap-
mab yarabbi? 

Sonra lllTe ettf: 
- ÔlmellJ ÔJmek ilam.. 
Birdenbire, ta 16zlerlmln 

içine bakb. Sıma11nda .. hvl 
bir mana Tardı. Şlftp, ka· 
baran burun deliklerinde, 
yan açık dudaklarındı- , 
daliın Te aablt 16zlerinde 
uhrevi bir melike var ıtbl 
idi. 

Bu defa onun eli benim 
elimin Clzeriae dGftO. Ve 
decltld: 

- Bu ıece benim oda.· 
ma ıelıeniz. •• 

- Dellmlllnla ya kocam? 
1 Ne ehemmiyeti var! 

uıulca kaçıverlralnfz! odala· 
rınız ayndefll mt? 

- Ayrı ama ... 
- Herhalde bGtCln ge· 

c•lrrl ılzl beklemekle ıeçl· 

..-celim· Ôile yemeflnl yer 
yemeS' odama çıkıyorum. 

- lmklnı yok! imkanı 
yokL. 

- Bekleyeceflm a6yle· 
dtklerlniz dpfru ise, heryeri 
karmakanıık ediniz, banim 
gibi •ya batllk ya çıktık.,, 
deyiniz. 

Birdenbire elimi çektim. 
Zira asaldan Ferdbllu ıel
diltnf 16rmCl1tOm. 

El' an bizi premlyen 
Fercltye tebe11ilm ederken, 
hafif bir aeıle haber Terdim: 

- Kocam ıellyor. 
Prenı alelacele cevap 

verdi: 
- Odamı deilftlNcellm 

Ôileden aonra numarutnı 
a6ylertm. Her halde ayni 
katta olacakbr. Ve Taarlh 
etU: 

- •o. aua yQallııdea .• • 
Ferdi, bize dofru ıell· 

7ordu. Ve 7afmurun iri 
dam(aları, raprakları hı,.... 

Kaılannı çatarak yhO· 
m• baktı. 

Hemen fllve ettim: 
- ÇünkO, ıayet kara

nın, Mı11rlılar ve polanya· 
lılar. indinde muvaff akiyet 
kazandıfını arzu ediyorıan, 
bot yere ufraıma, bey 
efendi. Prena HOseyln, nı· 
ıanlıdır. 

- Nıtaolı mı ? 
- BUmiyormuıun? Yemek 

salonundaki komıumuz u. 
baron dö Stilmen ile nııanlı. 

- Vay, vay! Peki na11I 
billyoraun aen ? 

Cevap vermeme zam•n 
bırakmadan, ba~ırdı: 

- Ah! Kadınlar, kadın· 
lar!... Dedi kodular& naııl 
da bayılıraınız! 

~ 
Saatler afır geçdt. Bu 

lrıaa zaman eınaıında me· 
rak lçerlılnde boc.dayQp 
durdum. 

Prensin teklif etUfl ran· 
devaye atdGp attmeyecefl· 
mi dGıOnmefe baıladım. bir 
an bana öyle geldikl beni 
zlnclrlerle baflamıı bile ol· 
aalar demirleri kırup kota· 
cakdı1n. 

BOtOn fnsanlann kendi· 
nl aerbeı zanednp, lhtlrar 

ların arzulann afında bOtün 
bedbahtların hayatında böy 
le zamanlar vardır. 

Bir kitapta okumuıtum 
ki manyatızma uykusunda 
iken fnaan manyatlzma ya· 
panın tfkirı olarak elinde 
bir bıçlk veyahut bir rovel
ver oldufu halde kendine 
Wlm olmakll&ID Allah •ev· 
dtfl imahhiklan öldOrmefe 
ıtdermJt- • 

Biz, ekıeriya b6yle bir 
kudretin .tahtıteılrindeylz. 
Mantık bizden aynldafı va· 
kıt her itin nihayetine ka· 
dar gideriz. Sabit bir fikir· 
le man~atlzme e:lilerek fe)l. 
ketin wkuuna kadar uyap• 

madaa o fikri aon hududu· 
na kadar takip 84141-

Ben de, prenıln odaıana 
ıftmeie karar vermJıUm. 
lhUraıım, beni ı6r6kleyordu 
Te, ne erteıl ıOn baııma 

plecekten kaçmıyarak, ne
de erteıl aOn olabilt.ceflnl 
dOtGnmlyerek, gecenin gel· 
meılnl bekliyordum. Fakat 
korkuyorum da .• 

Otleden aonra, elime 
iki roman aldım. Biri •za
Tallı Neçdet,,, dlierl •Mavi 

( D•oamı oar) 
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E AHÇE 
RAKISI 

içilmekle t ecrübe edilmiş olur . 
.' . ' ·. ~.~~· .. :.. -· ... '; _ .......,: , ' . . . . . . 

~ o;h"";kr;---::::~ ... . . ~ - -· ·, ..... -- . 
. ' 

E MİL JANNİNGS 
Tarafından ibda edilen en müessir eder. 

YALAN 
Şimdiac kadar e msa li piyasada görü !memiş 

İkiDefa Anasonla İnbikten 
Çekilmiş 

F EVKALADE 

R A K 1 80 M O N T i 
Lea~t ve rayiha5ı gayet nefis1 terkibi 

fevkalade saf 

Rekabet imkanı yoktur 
tecrübe kMid!r. Her yerde arayım:z. 

~~~~~~~-~,~-
;:;. 1;i"fir-F '.! , • • .. •., .. , tt- .. ., " , ·"!!:-''.. . ı . ~ -- . -
--~ 'ı ·. nv ·---~: ;,. :. " ti'_;..... ·. · {. 

Büyük · Tayyare 
• 

pıyangosu 

2 inci keşide 11 Mart 1931 dedir 

Büyük ikramiye 35,000 liradır 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık i!tramiye 

ve 25.000 liralık biY mükafat vardır 
·:: .. ··.:: .. -.. .,. ., '"'ı:. ,,,._ 1~ ·.· "'•.fA-. '-!·.: .• ,· .• . . , ,. . ·- ';"' . . . . ::. ~'~:ll,,·.•. . '.. ,, . ' . • . ..,. - -- ~~.. ... ' ~lJ"r. . . -4: • ,, .. • 

Tütün inhisarı Umu-
.----

mi Müdürlüğünden 
1050 kilo deri parçası: 14 Mart 931 5000 · 30,000 kilo 

tahta kapakları: 16 l\.fart 931 18 kamyon ve 14 kamyo

net köhne la tikleri: 18 Mart 931 

Pnzarlık1a satılacak o!an bu üç kalem eşya için hiza· 

larında gösterilen günlerde saat 10,30 da Galatada mu

bayaat komisyonuna müracaat edilmelidir. ıalipler deri 

parçaları ile tahta kapaklarını Cibali ve köhne lastikleri 

de Azapkapısı levazım ambar!vrında görebilirler. 

~ .......... 1 ... ~~5M!!llEi11111~••tmı-.ııı~r .. 1111••Lı1 .... & .. ~2 11111ill1&DJ 9' 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

YARIN 3 Mart 

~~ .. ~--~,,.~,ı.;t: 

Yeni sene münasebetile 

1 • 

KOLUMBIA 

- ----- -:.ı::.-iiiiiiiiiiii 11•-.. Şehzadebaşı 

E abrikasının piyasaya çıkardığı yeni plaklar 
umum KOLUMBJA bayileı·inde arayınız. 

Gene Os-• 
man, .. 

Çingene
ler, .. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Sarı Ya
pıncak. 

Sarsam 
kolumıı 

· Ferah sinemasınla 

Bu gece halk gecesi 
Sinema Tiyatro Varyete 

Gül Fat-
ma, .. 

Bilmem 
neye. 

~oltuk: 25 kuruş _ _. 

~@oe(@oo@)eo@o8?@oo@eA@eo@)o Yalnız! .. "KOLUMBİA,, 

t Uğ!!~ - ~a~yial : .. ~ Dr. A. KUTI,ELf-··Cı'DE~~~~~~~~~r;.-:up et ..,,. Biçki, dikiş bilm iyen ban mlara 

ı 
Bilcümle devairi mü· t@ Maarif Vekfilet l Celilesinh ruhsat ı resmi~ es n i ~ Cilt, Frenği, Belsoğukluğll ve ademi 

essesat resmiye ve husu· to k ·d l k · ., ·· · I 1 A N I ;.,\ L A R ~ · tJ ar ınuayen :!e e tın ı> t..!ciavı.ı;ı: ıesı 

@) Si.yede mali idari hukuki K k" B" k . f d N 34 Biçki, dikiş d ersa nesi 
@ ıo ara oy ore çı ırmı sıras ın ,ı, . MÜDGn VE MÜESSİSi 

~ ve emlak hiıelerinin NEKTAR K. z A R U K y AN 
~ em{aklarını hüsnü S\J· ~ DOkfOr Ailenizin bir sen d:k dik,şine vereceğin'z ücretle 
~ retle idare etmek kira· ıo h üç ay zarfında biçki ve d!kişi na zari ve ameli 
@ ıarın• muntazaman ken· @ Feyzi A met olarak esash surette tedr:s eder v. 

Plaklarını alınız .... 

haız 

1 ~ d
·ı · ' - d k musaddak geha<letname veı·ır ı erme . gon erme ve ı Cilt, Saç ve ~ül:revi • 

f ~ i t'k 1 'f . t'k @ Tel . fon·. lstn bul 7~~1 De) oğlu Parıgı:i t . İc 1 ·'fc caddesi ., ırag n ı a ı raz ıs ı · . hastalıklar mütehaa , ~ Ça~··r sok11k f o 63 

~ raz alım satım ve usulü ~ Cumadan maada her fi. •eurJ:;m;;ı~ ~m%'"~~~ t*Wiı:lllWflliJ .... t defteri üzerine defter· @ı ıaat 10 dan 6 ya kadar h ta 
~ )erini yazdırmak ve her ~ kabul edilir. 
@ nevi muamele takibi ! Adres Ankara Caddesi N.43 
~kabul v0> deruhte eylerler.~ ] Telefon 1 stanbııl 3899 --Serinlenıek 
'f AJ,.es: Galata eski ~ ; •rep ·.u&L m 
(@) gümrük ceddt!ai Uğur ~ . ~ 

nefesi, temizlemek ve tütünün son
radan verdiği nahoş lezeti mahv et
tirmek için, GABA tabletleri alınız. 
Boğazın iltihabıni ve bundan ileri 
gelen bilecek vehim neticelerin önü
nü alır, 

,ı han No. 2 Telefon Bey- @. Doktor 
~ oğlu 4515 ~ 
o(@)eo~oe(@o9o@oo@oıı~o Agop Essayan 

Bir Kutuda takriben 400 tablet vardir 
Eczanelerde ve Ecza depolarinda Sahlık hane 

Aksarayda Siuekli bak
kal Cerrahpaıa caddesinde 
57 numarada 12 odalı, içi 
dııı yağlı boya, elekUrik, 
havagazını tatlı suyu hovi 
1500 arım bağçeli bir konak 
acele gatalıktır. 

KADIKÖY 
Süre~ ya Sinemasında 

Btlli Dovun Temsil ettiği 

Genç kız kalbi 
gösterilmekie 

Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

lkabul ve tedavi eder'I 

Biçki dikit bilmiyen hanımlara 
Maarif Vekaleti Celilesinin ruhsatı resmiyesini 

HANIMLAR 
Blç_Ki, .. DiKiŞ D~RSA!'{EŞl 
MUDUR VE MUESSISJ 

NEKTAR K. ZARUKYAN 

haiz 

Ailenizin bir senelik dikişine vereceğiniz ücretle 
üç ay zarfında biçki ve diki~ nazari ve 

1tmeli olarak esaslı surette tedris eder 
ve musaddak şehadetname verir 

Dokl:or 

Hafız (~emal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çoculı• 

. '· ların dahili (iç) hastall~ 
lstanbul şubesinin müceddeden kü§at o!una, 
daire~inde bodrum katına mükemmel ve ı -
müzeyyen kas~lar vazolunmuştur. Fiatlar Yelkenci vapurlar1 

1 
1 

Telefon: İstanbul 735 Beyoğlu Panğaltı 1lcadiye caddesi 
Çayır sokak No 63 • 

BANKA KOMERÇıY ::ı 
ll\rını cumadan maada 
her gün (2·4) de Di\'&YI" 

l'olunda 118 numaralı hı.J• 
ıusi kabinesinde teda\11 

eder. 1 
t 

ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da j . 
A~irefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karşısındaki bankaya müracaatları lazımdır. 

-C~i *'Mffi?!t' -- --
-Bahrisefit Felemenk 1 

-==Ud Bankası ::: 5-
İSTANBUL ŞUBESİ 

idare merkezi: A M S T E R D A M 
Mezun serMayesi: 25,000,000 FL. 

Tediye edilmiş sernıayesl: 5,000,000 FL. 
i htiyat a~ çesl: 3,250,000 fL. 

Galatnda Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711~5 
Jstanbul tali şubesi : ".V:crkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han,, Telefon: ist. 569 
Bilfımum banka muamelatı 

1 
-41 
.. 

Karadeniz Postası 

S vapuru amsun 4 MART 

Çarşamba 
günü akıamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, inebolu, S 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azlmet ve av. 
det edecektir. 

Tafsılat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentaıına müracaat. 

Tel: İstanbul 1515 

Dokt~t .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye CemJye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa
cami karıı 11raımda 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

---------------··--~-1 ---~efon: 3586 

İTAL YANA ~Ç~ocuk hastahk ' arı ınii· 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,0QO,OOO Liret tehassm 

Merkezi dare: MILANO D kt S · ıniS 
italyanın aşlıca: şehirlerinde o or emıra 

ŞUBELER Ekrem H. 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lelıism11, Beyoğlu Mektep 80ka1' 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttclıi dcsi, Telefon B. O. 2496 
Brezilya, Şiti, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi-

yada Afilyasonlar - ~ . ________________ ......,,,, 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZl • 1lf 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-1-5' T A K V J l~ 

ŞEHİR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: • ~ 
fstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlund ı: M t 

İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 ar 
İZMİRDE ŞUBE 

3 --~ Bu hafta Elhamra sinemasında - .. 

MAURICE CHEV ALİER 

DEVLET KUŞU 
Filminde ve 

Nangy Caroll ile Charles Rogeers 

KADIN İSTERSE 

Salı 

1931 
ıs,ı 

Sabah 6,31 1 Ak; aıu g 31 
Öğle 12,26 Yatsı 1 

5
' '(J 

ikindi 15,38 lnısAk ~ 
M. Müdü,. Burhanettıtı 

filminde 4 


