
10 ŞtJBAT - SAU 1931 

Abone Şeraiti idarehane 

lst. Ankara caddcıı;inJe 1 Tel. 5.lntral l:tt: 2'31G 
dairci mahsusa DahıliNo. 1 &~!t1 ı tarrir 

> No. 2 M l Jitiıei 
Telgraf lst: (\ARIN) ' > No. 3 Tahrir M. 
Posta kutusu Is!: 395 > N1J. 4 ı\\u.ıasebe 

r A HlL tçlN I HARiÇ tçlN 
~o c liğı : 14C-O kurut Stneliği : 27CD kuruş 

( ç 1'} lığı : 450 c r l 1ç A}lıgı : 850 c 
J 111 A} lığı: 800 c ~ ltı Aylı~ : 1500 c 1 

/\"v sha$1 her .l·erde 5 kuruş 
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Baımulaarriri: ARiF ORUÇ Gönderilen evrak iade olunmaz. 

idam ·kaçkını üseyin hili tutulamadı 
Menemen' de mahkiim olanlar Ticaret o:lası kongresi -A N K A R A ' D A .ihraç malımızın kıymeti 

Cezalarını ödeyeceklerdir ! ranmıyor 
~ ( !:1-us-ta-.!:P:;~ di::ıharbi ye"~i maznu.~Jar!~ :.:;~~' Rapö. tör H. Nezihi Beyin bu haklı. 

H .. o ' • · 
1 v~yerinde teklifi aynen kabul edildı 

Gtui H~ 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretl..!ri Anta'yayl 

teır { e ··nde büyük ve sı:.m 'mi 
tezahüratla isUkbal edilmiıler. 
dir. 

Re!ı!cüm \ur Hr sretler' An· 
talyede tetktkatlarına devam 
buyurmaktadırlar. 

Esat Bey 
Maarif Vekili cevap 

verecek 
Ankara, 9 lHuıud) - Fır• 

ka gurupu idare hey' eti bu· 
&0.1 öfeden sonra toplandı. 

DGnkü içtimada S!i'eyman 
Sırn Beyin ... ~refğ' t krir!n 

mrızakere t cU!diil DDnolunu
Jor. Yannki \ uuguni.ü,ııçtıma• 
elada Maarıf Vekili Esat Be· 
Jin ıı.;al takr"rlııe cevap ver• 
meıt tbUmal daLillodedir. 

Devlet bankası 
.Ankara 9 (Huıuıi) - De•· 

1 ... t Bankasına tcıiı edecek 
olan heyete milli banka direk• 
törleri de dahil edilmektedir. 
B ınlar ıekfz ki ıfdir. 

Zelzele 
~khisarda hafifçe bir 

sallanh oldu 
lzmlr,9 ( Yann) - Akhl· 

BArda 1ıddetli bir ze!ze!e o!du. 

Nüfozca z•~ i· t yoktur. 

İnegö!de 
Dokuz tarikatçı kadın 

tevkif edildi 
Burıa 9 (Y ann) - lncgöl• 

de tarfkatçı1ık Y pan dokuz 
katl1n JJOlis tara ından yaka· 
lanm f ar. Mevkuflar yarın 
" cgün i ic\ p edı ece er· 

" . 
d r. Bunların ad ·yeye t 8 im 
cd .eceklcrl zannedilmekte r. 

22 SALI günü 
---~---==~~---:-:-~ 
iftar 17,361 &hah 7, 3 
Yatsı 19, 7· vt1el 12,28 
lmıak 5,22 lktndJ lb 17 

Türk 
... Yunan 
ltilafnamesi müzakere 

ediliyor 
lamel Pş. nutuk ,ı,yliyecelc 

(.,_.. ) - Bu· Ankara S ı arın 

- T" k Yurıan l· gu.ı meclııte uı • 
l __ 1: •velelerl ti lı.fnameıl ve mua, 

müzakere edilecd.r, Hariciye 
vekili bey fz;.hat verecekUr. 
8a1vekılimfz"n de beyanatta 
bulunm a11 muhtemelcllr. 

l - useyın_ 

llıdcJ.;·et B. 

Firari iyi bir 
yüzücüdür 
~r f (H.M.) idam edlle

çef l bir ıırada ıayanı h•ytet 
bir ıoiuk kıın~ıl kla firar eden 
bacı 1ımail oj:u Huıey.ne da· 
tr yeni hiçbir mal6mat elde 
edf 1em~ml1tlr. 

Hü•cyin kalp ha1ı•lıf1r.• 

Jo;el 

İdam firaı'isi 

Sehpanın al
tından şayanı 

hayret bir ce
saret ve meta
netle kaçmağa 
muvaffak olan ~ 

• 
hacı lsmail oğ· 
lu Hüseyin ha
la bulunamadı. 

iyi bir yüzü
cii ve kuvvetli 
bir adam oldu
ğu muhakkak ı 
olan idam ka
çagını şüphe
yok ki cümhu-
rivet zabıtası
nın elinden ka
camıyacaktır. 
t r 

I izi bulunmuş 
gibidir. Hüse
yininyeri artık 
Türk toprak-

[ 
1 .,.l 

arı aegı , ar-
kadaşları gibi 
ergeç sehpadır. 

111-. ................... 
Yen: bir romana başlıyoruz 

-~ MEÇ.HOL ERKEK ....-
Bu, yeni rc,manımızın ismidir 
Hüseyiıı Zeki Beyin 

Nakle!tiği bu e~er t.eyecanlarla doludur. ince 
bir üs:upla ıazıl.mış bulunan 

11 !!.!.!. l!!ı.lf !: tb! ~k~ :!o .. ~. 
tlı · ı he·recandan he1ecana düıeceklerdtr. 

a yacaac ar "' ~ 

* lıiır hafcbaamı Ja yapıyoro%. 

Muıtafa Pı. 

gün tamalnen an'aıılmıı hu· 
lun.-aktadır. 

~ılhaklka mahkum (Me· 
n men) ıehrlnfn harfcfne çık· 
dıktan ıonra ıarka ıapar"'k 
Man·ıa iıtlkametlne y hut 
ceaıulta ıa .. rak Y amanl&r da· 
fına tllmM.mfr, ltflkiı ılır.al 
lıUkametlnl tercl!:ı etmiotfr. 
Bu btikametıe evveI4 ı• ka 

Ticaret oclaaı İflima halinJa 

T1c ret odası 931 ıened maliyet fiatl ıe tedarıkhf' ka• 

kongresinin 6çüncü celaeılnl rar verilmfıtlr. 
de dün aktetmlıtfr. Müteak ben tanayi tedrlall 

ilk önce dalrkçılıfın lnkl· hakkındaki rapor okunmut ye 

ıafı tedbirleri r t e+ ... f .. brlkalardad 

hakkında En- Jhraç mal/arımızı aanayt• ..-. 
cilmenden ge· • • tep

1
erl tibl 11-

ı~n raporun kıymetlendırmek ı- tifadeıln• ,.. 

hulisa11 oku· çin talep ve istimal- Tfcaref oclat111 
nmuıtur. da bl• ... ,.. 

Raporda Ba· ferini arttırmak Ve tedr!ı k0191 .. 

lık hane d. kJ bun/ayı daha temiz yona teıld ... 
tahııJ Ye mG· karar werflilil 
zayede uıul· dalıa ucuz aurette 
lerJnin u!ahı • •h l L l 
lüzunıundan , lSfl aa efmeR Ô• 

tlllll saatleri zımdır. Çünkü ih-
g bi ıekteler il 
yüzünden mu- raç ma arımızın 
&meıl"lerfn r• kıymetlendirilme • 
ri kaldıfından, b 
blnnet"ce fıat· si, unların değer-
ler·n ya 1 yuı· lerinin talep Ve İS• 
ya diltlO~ün• 
den ve balık· timallerinin tezyi-
ların koktu· di demektir. 
fundan bahao· 
ıunuyor idi. ihraç mallllrımı-

Bir çok b 
miinakaplar- zı iz t~nınuyoruz 

dan !onra Ba· ki harice tanıfma
lakhanenln her 
veçh 1t ıs'ahı· 
n , b 11 ılara 

kr di t m'nf-

ne, ıo 

mal k v ı l rı ın 

bah-

Ur. 
Daha IOll

ra Hakkı ,,.. 
z hl Bey, lhra9 
mallarım ısın 

kıyrnetJ_.actf· 
rilme:n.._,.11 
dakl kendı ra• 
porun anlat
mııtır. 

Rapor Pek 
büyiill bir ali• 
ka ı·e brlı• 

'anmıtlır·Hak• 
kı Nezihi lef 
ı&zlerlne fOJIO 
baılamıttsr: 

- lbr•f 
malları aııı• 
1 etlen r 

Mehm~l Emin 
· lüzuma le balıkların ıalamu· 

m le içm t ep ve ııum~l· 
l rint a ttırm c vo buolan 
daha temiz, d ha ucuz ıurettı 

ve garba doğru uzanan dar 
bir ova varL.ır. 

Bu ovanın ıç·nde garbe 
o ru evvela Sanfk, ıonra 

(Devamı ao'I haherlPrde) 

- geldi 
lstanbul beyazlara 

Bürünecek 
Kömürcüler gülüyor 

J)ün lıtanbul hakıki bir kıı 
bavpıı yaıamııllr. Ş ddetll 
eı~al rllzglr hAdiıeıl he kesi 
hak'tı bir endııeye dü~ürmöt
tOr. Hele geç \'akıt baıl~yan 
kar~ havaların gOzellf~tne al· 
(Davamı 3 üncü ıalaif ede) 

( D v mı 3 ü1cii şa\·f. d J 

---> 
" ' 1 

-

- Raf oılum, okumazan bu adam g:bi •tr "'°" •-'' 
aür.:i ür ü1, 

- A... Babacıfım o bizim meklept• m:ıaı.:mJir. 



100,000 
Liralık 
Vergi n1i? 
Dün iç.tim eden Vt1!yet 

idare 1 yet yüz küsur ı·r ık 
bu- vergi meg' eleıini müzakere 
'etnıl Ur. fl.cs~de fUdur: 

Oef tedarhk fc?aresl Van· 
dcrze \ puru ecentası n mına 
(}0 b

0

n lirnl k l ti ak vergisı.la· 
haluıuk ett.nn· lir. Aç nta se 
bu mi ann yalnıı e do ru 
olmadığını iddia etmektedir. 

f re heyeU dün her ta· 
rafu'a cin1em"§Ur. Teı.l veya 

ademi tahsiline dair harar· 
le T bu bir ti t gu e içinde 
Terıleoekt r. -·-

mda: 
335 nizamnamesi 

feshedildi 
lktısal vei illetinden Ti:a· 

ret odasına blldirllglne göre 
.Şura.yl devlet 27 M yııı 1335 
ta· lhli ihracat nlzamnameıini 
fuhetmi tir. 

Yeni bir "hracat nizam na· 
İned lertıp ol nacaktır. 

Ticaret od ... ct keyffy ti 

\üccet.! l ra l b !f: edecektir. --
Takdiri kıymet 
komisyonları 

l!ir kaç gün evvel Anka
radnn verllen telgrnf haber· 
le rl ararındn yakında Takdiri 
kıymet komisyon il' rının da 
Yunanlstana g~deceklerl haber 
verilmekteydL H lbuki dü:ı 
Gayri mühRd"ller cemiyet·nde 
öfrend"ğlmize göre Cemiyete 
bu ltom · yonlnnn ti klerl 
hakkında hl A btr tebligat· 
ta bulunulmu§ değildir. 

ız çok 
rağbet görüyor 

Fındık stol..umu n haki
ki mıktan hakk n Türk 
ma\buatmın ) apt ğı ne.riyal 
hüınü tesirini göstermi~lir. Bu 
tyl ne.ice n z rı d'kkate lı
narak Çe1co lovakyn ve Ro
me.nyaya 60 kadar sirküler 
n6gderf.mf~t r. 

Berlln ticaret mümeıstliml· 
zin 1ttlkadar make.mattan ala· 
rak hartct ticaret of sine er• 
difl ma'Cımata nazaran fabrl· 
katar tarafından yen· den fan. 
dik talep edllecfl öğrenl1ml§ 
Ur. Ticaret mümeasl imizln ra
ponına göre fındık fiatlerl 
yükıe,meie mntemıı.yildlr. 

Müme&&ılim·z, fındık lhra· 
cal tac·r.erimizln e.lerfndekJ 
mallarını ihraç etm kte isU

cal g5stermemeleri lüzumunu 
blldirmektedir. Ofis, Berltn ti· 
caret mümea&llliğ nden a'dığt 
hu malumatı Trabzon, Gire· 
ıon ve Ordu ticaret od ları· 
na lönderllmiıttr. 

Oifer taraftan Alman ga· 
zetelerl alrkülerlerJmizle ala· 
kadar olmuılardır. Aleyhimize 
nefriyatta bulunmaktadırlar. 

Posta~a 
lnhilal olur a 

Posta ve telgraf umum mil-
'dürty 931 nesi nihayetine 
kadar inhilal edecek memuri
yetlere kimsenin t y n cdiJ e

mestn1 lstanbul po t ha mü-

dürlüiüne bıdt mi Ur. 

a...ı\ı amma ondan aan• •- 1 

aar'fte 
Gene seyahat 

Son eimlerde ali iktısat 
mekteb·ne lbi m vzuu bahs 
o'an ulümu -ı yei ticaret 
mdctebi üçüncü sınıf talebe
leri gelece ı: cuma gunu İzrni· 
re k d r b"r eyahate çıkn· 

cnklar r. Bir hafta sürecek 
o an bu tetkik s~yaha.ti de 
g nçle. fn, iktı i, t cari ve sı• 
nııi rnüe66eeelerinl zi}•aret ede· 
ceklerdtr. 

Karar verildi 
Dün toplennn ali ticaret 

mekt bi müderriain en%:Ümeni 
mektepleri in u.Cımu ill e kıs· 
mının ali iklısat mektebi d;ye 
te e f mesın k rar \er
mi§lerdır. Ayrıc yüksek tica· 
ret kısmınada bir is;m buluna· 
<: k ır. 

Ayni zamanda bazı f 1- • 

h t e bu kı mın orta t sım 
i e bir e b.i.1' tic r t l se ine 
it 1 ed Iec ği de mev .. ubnhs 
o'mnkt dır. 

Bize kalırsa bu üç mek· 
tepten e.'Z mi ılifade etmek 
fçin a.'I kı r.ıın i& i tı t mek· 
lehine, d t1 r ilti k1t1mında bir· 
e tlrerek t caret 1 scs:ne kal· 
bolunmaları 1 zımdır. 

Varulat azalıyor mu? 
Son tene za fın 'a 1-:hi· 

ı rlar veri h :ıalmddRdır. 

Yapıl n t tkikat neticctlinde 
bu tedenni in ba~'ıca ıe· 

bebt um~mi r fah•n ademl 
rn vcud·yet.d r. I' çakçılık 
ve bir çok l.imıc!e::-fn pnre.· 

t t 11 ve iç i lbtf • 
çm i lÜ ü d n 

h z·ne Vl4 idatmı mfilcecc·r 
e el.tedfı. 

~ n --
Borsa habe 1 leri 
Dün B r a<l İ ·ı·z 1030, 

Dol r 212 5, 20 Fra s z Fr 
cı 1€8. Altın 91"!, Düyunu 

1 "de 92 ku a eatı:-

tn ıtır. 

Par • 
pıyasası 

Dün bors!\da lngi"'z 1030, 
D 1ar 212,25,20 Frnn • 
Frankt 168, Altın 919 kuruf 
satılmııtar. 

Borsa komiserl"ği 
Ma'ly v kaleli heyeti tef· 

Upye reisi ole.n Samıug m 
u u Adil Bey ,ehr:m ze g • 

m!~tlr. 

Adil Be ddterd r!ığı, t "· 

tü.1 h "s rını v dün de or· 
ayl ziy ret ctm!§tl.. Anc k 

bu ziyaretler resmi mahiy tte 
de ildir, Adil Bey bors omi· 
ser!iğinl de kabul edece~i ~im· 
(i;ik meçhuldür. 

-~ 

Buğday satışı 
Afyonkarahisar köy'erl yar· 

dım ve tnsar.f &andığından 

lzmır ticaret odasma gönd • 
rilen bir tahr!ratta Bulvadin 
knzası yardım ~andığı amba• 
rındn m cut dört b 1n dö t 

yfü; yirmi setdz k lo, Aziziye 
mbannda iki bin iki yüz otuz 

il i kilo buğday ıatıl cağı bil· 
dlr"'miştfr. 

R • y ya ihracat 
Ru y ya Lu n S-0000 ıı n 

dık Portakal ihr ç c lec fr• 

Gazetecilik mektebi 
Bir l:.ydanberi Darü fünun· 

da bir gaıetecflik ft:besi açı· 
1 cağı mevzuu baha idi. Şimdi 
Hukuk fakülte&i bu hususla 
tahkikat yapmaktadır. 

Gaz tec~lfk mektebi Hu· 
kuk fakültesine merbut il<tıcat 
enstitüsünde bır oube aça
caktır. 

iktısat ve Hukuk fakülte· 
tıfnin talebeleri hu ~ubcde ga· 
zetecillğe ait m lum t al cak· • 
ları gibi bu derster ıerbes 

dertler mahiy "nde olacaktır. 
Bu vubede Hukuk f kültesi 
müderrisleri ve ıJ&zeteciler 
ders olcutacak rd r. 

e : 

Şehrm'zfn en r:; "hm ihU· 
ç'nn tl n o en u ve süt 

io'ert hak ·ıncia Şehir mec1isl 
gıhhlye encümen ni g{'ç n ı;ün 
m clise verd (ii bir t l rirle le· 
mas ediim o i. 

Sılıh ~e cncü eni Qt mc
sc!eıile yakından ı · ke d r 
o'mu~, tem!z tut satı ı içb b zı 

tedbirler nlm~ı ttr. 
Er.cünıcn t h c t l tcd· 

b rlerJ ya ında lıC) eti umu· 
m"yenfn tc.sv"b ne z 1 cek
Ur. 

Çocuk bakım ev eri 
Bu ı ne !-'t:.bı?an vilüyet 

bil ç~ıtnln en zen n kısmı &ıh· 
hfye müdü iy Un ndi • V &ye 
c l.lı y ye f vk ude E.'ben.mi· 
yet ve m Ur. Bu e ç l · 
cak 3 çocuk b lnm evi rinden 
biri açı1m' tır. D ğ r il ·s=de 
açılmak üzere ·r. 

-·-

Sokaklar n bu hali 
nedir 

Ş hr"m z e bir çok h rap 
liol ak ar rnevcuttir. l<l t 

h ~'anm ı fçin B !t>d le ve 
idarel husueiyen!n 5 ay"ık 

munkkat bü ç "nfn t rkı 

b klenmek edlr. Kış mönage· 
betile harap sokak'ardan 
çamurlara batmadan geçme· 
nln imkanı yol tur. 

-·-
Yugoslavya 

Bir Tütün enstitüsü 
vi!cude getiriyor 
Yı•goı avyada btr tütün 

enstilusü teıkil olanıı.cekt r. 
Bu mücsseıcnin vazifesi 

tut ün i tih ı ·tını fenni nok· 
tal naznrdan tet ık, zeril ı t 
uıullerl:ıi ıslah v m hım'ün 
nevileri ayırıp l t ndart1ar 
nisbet eylemektir. Yugosl ~
yadan 928 • 927 scnes nde tkl 
bin sekiz yüz ton, 928 - 927 
senes ndc üç hin ye 1 yüz 
elli bir ton ham tütün ihraç 
edilm·ıur. 

Ur ladan 
1930 senesinde Üzüm 

ihracatı 
Urla Tic rf't odeaına veri· 

len malur: ata razarnn Urla 
fd·eles"ndc 1930 ene i zarfın· 
da Holland~ya (140887) kilo, 
İoglltercye 749~10) ki1o, Al
many ya 124044 k "lo ki, ce
m n iki mflyou ki y· z s k· 

iki in ye lf f ı Io 
üzü hraç } 

r 
r 

er 17 kişidir. • • 
sının 

~ .. • a o acagı soy ıyor 

Uzun zamandanberl mu· 
hakemesl yapılmakta ol n 
f7mfr ve i tanbul komünistle
rine 't 1 arer bu gün raat 
dörtte ve alPnen teflı"m edi· 
lec('kUr. Komün;stler 17 kl~i· 
dlr. Cümlesinin ağır tur tte 
m hkum edilecekleri z nno
lunu yor. 

irari O anes 
Çok lan beri nranılmakta 

olan 6 buçuk ıeneye mahkum 
fırarl Ermeni Ohaneı henuz 
yakal namamı~t r. 

C an g'fn Mr fkl gün z r· 
fındn y kalıma.c~ğı ümit ed 1-
mekt ·r. Z b .a firarinin 1::1 
üzerindedir. 

Adi ha a yok 
Geçen'erde be.bas nı öl

durdüğündcn do"e.yı Eeyazıt 
meydan nd idam edi en 
Şı1eli Süleymnnm Lir hat yı 
Ac.li'}e l u ban iU"ğlnc d r 
bir g zetentn ne~riy&.tı üz rine 
mal amı al<li fU beyanalt lu· 
lunmu§ ur: 

- S1feymanın babasını 
ö clürdügü aelfüll earı a i e 

tit o muı H: bunun üzer"ne 
mnhkeme f~am k rarı ver· 

z 

mlştir. Karar Temyiz mahke• 
mebinlnin de t sd kinden geç· 
mia ve büyük Millet Mec'ld 
tarafından tasdik edi'mi§tir. 

BinaPnaleyh kararda hata 
de~ıl, tam bir isabet vardır. 

İza1eibikir d va-
arı 

Dün Ai rceza m hkeme· 
sinde yalnız iznlcib,klr ve 

fiı'i enl dav 1nrı rü' yet dl'· 
m §lir. Malum ğu üzere 
hu davalar 1 -fi r.urclte ru'i· 
yet edilm kted"r. 

Ü a -Ira ıköy 
Su şirketinin iflası 

isteniyor 
Birinci 1 icaret mahkemesi, 

Üsküder • Kadıköy su ;ir' eti· 
nln ill&sı ta eblnl mutazaın· 

mın dav nın rü'yetfne ba§· 
lamıı ve ıtrkel"n plrmçoıunun 
celbine k ar \ ermitlir. 

Dü kü ce'se !e, ~1 rl etin 
t!caret müdürlük'ünde mevcut 
g ç n tenekl p fmço unda 
400 bin il a borç.u görü dü· 
ğü tıöylenmfı ir. 

i ı:i ariy· cvın 1e sakla ış 

ve ıiz et e işti 
Jz. ir mektubu: 
Bu dan evv ki e •u' u 

da l i :n eh' l umumiye· 
slill m ı t ı l Li.'l fz h etmtı 

ve b 0 r zda tura m lb n· 
lı n h h elm" im. Bur da 
çıkım b"r gazete rr ünnse e-
ti' e t r r ~ th me el esine 
temas etmek Jsterim. 

Hanetılnin harim lrmctin· 
de ı: nelerce bir Rum fir rf· 

ini u:.khyan ve en nih yet 
nkayı e1e \•ererek evindeki 

pah aryanın hudut ha· 
r·c·ne tebidi!e bütün İzmir 
halkına kepaze olan ir 
edam tarafından neır~ • 
dılen "Hüriyd,, (!) ga· 
z tesl, dneıind bırçok vatan· 
pcrvcr ve münevver h 1 ı ta· 
vIY ıı temiz İzmtıe ne~r yatıle 
z h rlenmlt pıı 1 öpek alya • 
n akıtmaktad r. 

Bu gazete evvelki mektu· 
bunda da bf dlğ m gibi bir 
gazete defli, bır küfürname
dir. Memleketın temiz evlat· 
!arına, cemiy tlerlne hülan 
her ıeyfne zehir Baçan bu 
küf ürname ne yazık ki mem· 
1eketin mukadderatını elinde 
tutan koskoca bir fırkanın da 
naıırı efkarıdır. Onun, mille
tin sırtından tah11tl etUğl pa
ralarla çıkıyor. Bu paça ra 
nın snhibl vaktlle • Mem'eket,, 
namlle de bir gazete çıkarmıı 
ve f t necip lzmfr ve mül-

u k.:..tı ! "'lkmd !l l üz bu mı· 
ya k ıınzete ini ka~almaia 

mecbur l lmııtı. Çünl .... 1 
u g zet yl l endi paras· e 

d , a Ameıfkad n gel r k 

p r on~ rı vlam ğa çalııan 
mi yon r' rJn parasi e çıkar· 

d.ğıııı an' mıyan kimse kal-

mamııtı. İfe memlekete en 
büyük fennhk•an y&pınaktan 

çekinmemlı o!an bu adam· 
§imdi d~ memleketin temiz 

evlatlarını zerhh-lemek ve leke 
lemektcn çekinmiyor ve buna 

mukabil bütün Türkiyenln isti· 
ant ettiği bir teıekkülden para 
çekiyor. 

Türkiye matbuatının yüz ka· 
raaı bu g zett:nin acaba daha 

ne kadar zaman halk fırkasını 
temsil edeceği bilinemez. Fa
kat ıunu ilave edeyim kt bu 

paçavra daha bir müdd~t fn· 
t ıar ettiAI takeirde eıasen 

bom boı olan Halk fırkası bu 
defa tamamen boıalmıı ola
caktır. 

Siyamettin 

lzmirde ziraat 
kooperatifleri 

VilAyet dahilinde yeniden 
on iki ıatı~ kooperatif ıube11f 

açılmasına karar verflml~ taa
tik için evrak Ziraat Ban ası 

rnü~ü .. •:- " '" ı iyes! ... c gön· 
derilmiftfr. 

Millet Mecl·sı Tur! san 
te~vik ve t kviye için bir 
nun kabul et i ti. T 
sanayi kanunu. 

Böyle hır 1 anuna rne 
1 et iç n §'ddet'e iht"yaç" 
Çünkü Türki ede annyi 
tur. Türk·ye Avrupa sa 
ve mamutfıtının t: ırid·r. 

Mem k ı·mızln çok no 
ve z olan p r sınd n 
nene mi'yonl rca lira A 
pa f r k l nna ~d yor• 

B r da mebzul ol o 
bin mü.I ti atln ve uc z 
ler'e ba ıc sc ed len rne• 
ipUdniye or 1 rdn imal 'VI 

lah edı erek bır kaç m ıll 
le b"ze s tıltyor. 

A' rup 1ı nm"!lenin yii 

o an yevmiye .. lni ve Av~ 
sanayi patron nnın )\l 

kazançlarını bu: kendı 

keıemizd ı öduyoruz. ,. 
Bo bol mevaddı Jptid• r 

ve lşıı z duran insan arı -~ 
ara)!a getirer k nz h·ın~ 

lcrle kendi iht yaçları ızı P'J 
ala ltendtmlz ledarık ve ~ 
edebil r·z. 

Bunun için evvela • 
hlmm t ve muavenet laz ~ 

-tr 
M m ekeUm z e bir ıs.ı 

müte§ bbis·n ez"m ve te.,, 
t le f~ ·yen b 1r k ç aan' t 1' 
''ası vardır. Tc~vlkl senayl:; 
nunu çıl tık an sonr bul t' 
mazharı hlm ye ve nakd; 
o r k i k" .af ve terab.ki 
nıelcri lazımge'i di. 

Son s ne zarfında buoll' 
dnn ma inelerınl durdur-; 
motör er.o n tesi keı len ~ 
işçiler nln boynu bü -ıelP"" 
çoktur. 

En 1 üçük bir lma?ath_., 
yaşay hı ek ve ay k a duıf' 
bi'm 1 n m tak bir bf.,., 
} ye rnulıta tır. ,; 

Banka ar an hre-di k 
lince e mü~ rl r tediy ~ 
bulun m yınca u ak bir •"' 
bir mues eıeyl yıkıyor. 

E ren mü~küiiıt a ınOcl' 
d le eden b r f brikanın -' 
mc.ye · 1lğe n marn den 
enğel er b·zd san yi e ~ 
hım tt. V• t '\'e tergfp ed ev 
) rde onları b rer bi er ad 

e u rumn s· ril ed. Ya 
müsait &erma~cs o'e.11 1ar r 
yor, nlar da ç k a;t.d r. 

-tr 
Sannyi erh hını en t;elll' 

ba~lı ~ikayeti Muamele v ~'~ 
gieir. Bu Tergl motor ve •,/. 
ihtira •arın dü m:ını ve gaO 
yı:.valarının s hebi harabl ı~lfl' 
Bu kanun, Te"v;ki sanayi 1"' 
nunile taban tabnna z ttır• ,ı 

Sanay·e luymet verOI 

hliyen, fabrikalarını ya~ 
mak fstiyen ve l~s·z .ko 1.,j 
ve dima )ara e ilci lnk'r" 
!>ah~etmek lstiyen m:t.eÜI' 
sanayii te~vlk tmelfd r. 

* iki zıt bir crada lçUrn•-
edemez. 

Teıviki aaneyl kanunu•"' 
ken, muamele vergiaJ kanııo• 
·pka edileroe·z. Akıl ve rıı•" 
tık ve millelin menfaati buo' 
amirdir. 

Cavat Rıfat 

Fra;;;;;;m,i gelme' 
Tilrk muhibbi büyük Fr•' 

gız edibi M. Clerd F arer~'il 
dün ıehrimize geld ğl h•lr 
lunda çıkan haber erler a,.1-
mzdır. M. Clerde Farere'l' 
ayın 13 de Larııman' vapurıl' 
ıehrimize eel e ı m ht.aıJI; 
dır. 



M emımıkle rmahkiı'Il olanla 
riyaset "' ztfHt mu·.a·kka bir 
zaman tçfn --kıdemli a~ttd :n 
Mira Ay Ata Bey Urafından 
j6rtıtm k edlr. 

(Ba~ t ttİ ı 1 ittei _,.ıFt!d') 
\.Oefar, ....,._ 9e11"6 Pelen Te 

en mr;ırette TOrke•i kö~erl 
p?m ltt. Bu fdrl 1:&16 mote

kfp te biınıen Du~anlı tlağın 
fU H t>a,te.1n ktadtr. 

laam firarisi anlaıı'an 
Sanık, Doğar ve Peltn köy· 
lertnden g c geçmif, yahut 
bu kö~ terin e!rafından 
:ı&t6nm y~rek do'a§IDlf, bu 
eon mevkıt geçtikten ıonra 

bl lk m churea, lteTkl diqln· 
mfyert:k ( Tü kevl) ltöy6nd~n 
seçmek nıecburiyeUnde kal· 
nııı ve bu nraCla da göze çarp
~ 1, ve k&yln er tarafından 

"tialdlmete haber verilmiıt:r. 
l .. am flrariıfnln bu köy· 

a- a&çer 1 çmez iltica ett il 
.. fU· tti he 7ok ki • Dumanlı 

ı Clal " dar. 
Ve bu .ıtıpbıce l1e muhtelli 

a.tikamet'erClen g6 derl!en jan· 
tf.aıma koran dalı ihata et· 
tidıler, geÇlt noktalanm muba· 
•t.a altına almıılardır. 

b·ıer taraftan lımall oflu 
~ylnla bu daidan çıkmıı 
Glm&u ihtimali de nazarı dik• 
kate alınarak--Be--pma, Mani· 
-. b4km1t -.e lzwr4en mi· 
t.alcllt kol ar, tahrık olunarak 
....... .,.,. wenlt bına 
C111Dbl&rl yasecltlmiıUr. 
.-ıntClbilar Atikarada 

ltmaır, 9 (ıf. M) - Men• 
._•ete Divanıharp tarafın· 
f'an afır hapse makkdm edl· 
lenlerin ceza mO.ddet:erini An· 
brada -1eçlnulerl tekarrür 
Mlıdft'ttr. B-cmt.r tnı -tr&ffa 

nde 1evkedılecelder •• An
rada yeni yapıl.,. mGDferit 

6crelerde hapsedllecllfet•lt. 

l'ilustafa Paşa 
lvattı 1ıörp reisinin 
Jbttgazı agrıyot 

iM ..... , & f.'.1' ) - Of. 
ı Ha. ll Orft 11ıahlte•etl 

tal Mcıtafa Pat•• botasın• 
1ı nrhatlfs Wtualht~ 

Divanı harbin dünkü 

aaliyeti 
Meneme11, 9 (A.A.) - Dl· 

nnı Harbi 6rfl mahkemesi 
bugün ıaat 14· 15 te miralay 
~ beyin rl1aıetinde toplan· 
mqtar. Dört celıe akted rek 
blttnel eelıe~ Kırklarelinden 
lbrahim oAlu Muı11. ~r. vuıa 
alt karar teffı'm edi!mtı lr. 

Bu karara nazar n maz· 
nun beraJI maılahat arkac4ıı 
Muhtar Ha an ile hlr:':k e kırk· 
~arellne ge'diklerl etil da ui· 
raci.klan Hilıeyln efendJntn 
hanında bir mü.!~t obuup 
t0nra dıprda her ik'ıl birhkte 
t aret lıUmalile yine mezkftr 
hana a•detlerinde maznunun 
alkô1ün tealrlle tradt ve ıh tya· 
n makıada müstenit olmak11· 
~ ılbıtııameae b'aliıyeti tea
f>lt e'lıl~n tıezeyanamla ba· 

Si ı6zler aanetUil ye 
merkumun bu sözleri, dıat 
atit ederek devletin emnl
yetlDI fhlll edebilecek hareke
te balkı tqvlk eyledlll ıure
tbide a6ıtertlmft llede mer 
klmUll ba 110lcla -kullarıdaiı 
elfuaa n•f 'M mahiyeti ld· 
Mıtl9 tleihllll'aD lbti•• eltftl 
ana11n .ımıı •• mucibi tec
lim ıaç mahtyeUnde telikki-
ttne tmkln f6rü1nremttttr. 

raa...._.twfh muaunun tws· 
lttt kıbnan ha ı6zerl araımlla 
tlrm 6ılr itdlat n tnalcam me•· 

., ...... pbl hldlseye ta• 

.. ·-da maıahe-

datmda tem bir 11,.Ü olm.Yl
lt 9e jfaclab "*1danm dahi 
)6allttrtde aa6ba;:.a elddfu 
Ur6lm6t •• mununun l;lr 
fdliha\lı iln't • haHıket et· 

Ull 'ltdkmila •••at Lbll 
edftlDedtlfnden lteraetlae la· 
iV Wll!m1ttfr. 

ı-. n 1 a 
\1 ali Beyin saldhiyetı 

Ankara 5 Huıuli) - 1931 
bütçesinin müzak reı ne bütçe 
encümeni tarafından bayr•m· 
dan ronra ba.şlanacaktır. 

Heyeti Vekile, 'ta' ilere ve· 
rfeceık aallhiyet etrafmcle.ld 
müzakeratını ikmal etmiıtir. 

icra ve iflas-kanunu 
Ankara g; (ffaııııt) - Adil· 

-ye- entftmenl !cta •e tftlı ka
kanunanda ta.ili ectlm ma\I· 
de~er üzerinde tetklkatta bu· 
luııtlilMlttıadır. 

••• 
M\i$ald<afat ve arazi 

nrgileri 
Ankara 9 (A.A.) - M6· 

ıaklrafat ve ara'ZI -.e_.ainde 
yapılan tadillta miltedatr il· 
yllla ~iRa\ta -.neetM te•dl 
tlddeeektlr. bl;lhr;a g6re 
fMl 'fetltbif'ten affafardan 
binde beı, Irat .cetlrenlerden 
l>lnde 12 ve alelitWı difer 
aras'den blınle • yerel alı• 
.-ukbr. 

Hüffii~aleylıin
de ~ulunan biri 

yakalatıdı 
lzmir 9 {Huıuıl) - Hak6-

.. te tefeYlih&lla Wlvtımak· 
la afasdun bir k&Mah Tik•et 
k6yllade yakal&n•nbr. A\h 
Hnaeytndlr. Bunun • Mene· 
mende muhakeme edllmeıl 
muhtemeldir. 

,: ... 
~soo ira zarar 

fzmtr, 9 {HutUIS) - Titan 
bililıar ldareeklln l>taraaa "'° 
bfı paliet atel7eıl alb •J 
"f aatl,'etteb M;nra 2fJOöO IJra 
-.arafta k~th. 

-·~ 
lzmir Polis lcamoau 
bmtı9(HutUll)-ı-trBe

fecl1Je •• 'hlta ....,..... 
teftthlell:ati .. ...,.... •• 

' ' f tZ 

Medeni «3ain 
~.ı.tf\'arm) - Ut 

pôhı llilibf'll Ömer ~. ama· 
amda lsmtitn ıaztno •• t>arlaL• 
nada k•41ıalana çalt.-a11 me
aedt)..,U. Yeat ....... 11ta6llllıCl 
...... ~ .... 
na mlaüd• Mmlftfr. 

Anltata. 9 (lluıbıl) - , .. 
Nil tdam aıilk6mu lftneytn 
liillltidtl• lfedh gir iiW6mat 
7oktur. Söy•enltd·~ne ~re 
yaİfÜD lr ıamaaCla l>u~cl 1e 

ıdtt tAlll :tdpan alttndan 
kaçan 4ki illala1ram daha .. ,. 
dır. BunlPdan lıttJotst ı yb 
Salt lqande allbdanaıı ... 
la ai&m eelıpa altından, 
Uçm.,. .... dl ffalepte bak· 
lr~llik edı10rmuf. Dtter Kon· 
ya fsyaDıdCla udacl!ılı zaaıaa 
b'9dff, ~ efe 'baılamıı. 
•*''* ttmna~ 
611 ıOllfıtk ·~· 

Tica et 
(Btı ta .. alı 1 inci •ahif ecl ~ 
lı ih•l etmek llzımdır. Çün· 
kJ ib aç m l'ar 1111zın kıymet· 
lendtnlm ıl bmılann deter1e
rıaln, talep ve i&tlmallerı.nin 
tezyidi denıekt'r. 

lt.ra-ç mallarrmıtdan an· 
-caic bu W01'tıtfe nami klr Te 

menf t temini mümkündür.,, 
Bund tonra Hakkı Nezi 

hl ı,ey ihraç maltannıız için 
ıerd6hman tm Mrln yarım 
aurdanb ri ai&ğı yt kirı ayni 
temennf.er m blyettilde tek· 
rar Wilmekte olcuAunu veaa k, 
iıbat etmıtür. Ve ıhfll'Ç -mal· 
larım zın kıymetleri için mu· 
zır olan tafıtı g:bi bir takım 
yolıuzlukların önüne geçli· 
m lfftl ta"fityelt!rde tnıfun· 
Malla l hu ta 'fi y leiin 
..~ dllllesHe m6titldlu ~ 
MMlcdlf*l Rjlftiııfft~. 

"'6rfar tley ıwatea~Wien 
·•--•tf'ı*l-.Sı tanifôr.u;tlz'? r 

ıMe ı;fe~eı-6 t. r~ Ha 
#. t a"*'1ada atr ~I 

tı Helmtlflr. 8u • .-ta r m&We li~ 
Mç Mr •• t•t'..ııat ~lfft 
tHKlükil •kız ı'U~r 
mGtaleatan mtaal olarak a6ıte
rerek • ihraç mallarımızı 
'lfS tanımıyoruzkl barice 
uıtmamız bievzuu talitO·· 
un • demlıUr. 

l!ltin\lan ronra lıltbaal 1&· 

"ıhftuicla mallanauzı iiyftiet· 
le &tfaie'k lçln alınm•ıı tüım 
te'ft'fedb!H .rl btndb b-&t\ae-

4M"8l ~·-din """· nm neden dGıtlk oldutımu .Je 
neden pahal ya m'al ftllcYlle
rinl izah eylemhUr. 

Verilen izahata ıöre nakil 
ilcretlerlnln maliyet fiathıden 
d ha pek faza olma11 yan 
lltlhaal sahalanndan lıtthllk 
mtrlfederhae kadar olan mai
f&fl rtn a']ir 1>U • ... aa malisu
lbtndhl ~ı Ye fUÜe'tl 
.. .... ~ tetdMr 
et-'teclhı. 

HaldaJıl9Mlll~ ...... 
akıben talt·fln ihmal ye-kam 
'hahıuı 7GsC1Dden klyltlden 
baılac:bimı ı6Jlelnlft ambalaj, 
akil 'Ye ıtandardisalJOD meee
erlnln taltlll etmlt ve ~m· 
aı ık mal anmmın tip'.,. 
ayn ma11naan baika }apila· 
eak bir tef olmadıtında, ıtaa· 
danl....,cb111D --~·tt· 
m"zde !&Mllk ıda -pek çek 
zaman soara ba 117abrece-
fiDC:le l•ar eylemlft r. 

onpite b\lliaala mura· 
bahftllık metef~ıt -tA rnta 
alllta ti;ııUulıl'IDlf .,. _..kil· 
plara "Rlhtn blmuf "'· 

!"ff'1hllrui1IKI 1te;. faç .. _e atlfl~ teMa ldlletek 
.-..•ha4&tl«r.ıan )Mliia tetWtil 
v"e IMı >para 'atla makul f&fs. 
erle zürra& tevzii llaımııLr. 
~l maralaıa'lateitılı lldiladl 
teclbtrter.ofarak lraklır...War 
.... ,ur. 

Bu meee·e h&kkıada ..oda 
umumi kl ibl :V •'bı 1aeJ ile 
a)'DI sam.Ua hukuki ...._ 
ler abmnaWar ~lal ileti-tir• 

1~r. Aa k K Nesihl .,., 
w.anunl teclbltler ••••• 
fllaleamek mlmkln o~au 

• lıılaaenakJh ........ teclbfr. 
erln aklllliael ,_.,.bdecetlnl 

"6ylemlf ft aural:ahaalaiüa 
..._ __ __..__.. ..... llllliom'!_~'!~!~ lmfıa't l~ln pClecıe lkı ... ~ tecl

lrler ........ lillt hattl "· 
~ oldupu ıCICha etmlf'..lr. 

'!Uptircla a&nmmüı'D.n· 
cma a t "faiil f&JU• difcludtlr. 
8u ti "' aRIDWta i• H. -W.illll 

gayri Türklerd·r. Hatıl biz 
mR arımızın nerelere ı ttaği
nt ancak keıttrm kle tayin 
etmektey z. 

Size Adda ti aret ~llll• 
nın raporundan fU Htır'an 
okumak iıhrim; Biz malları· 
mız Meninden ıonta nel'eye 
""l'tttttnı -&thneytz. Ço'k ttğraı· 
ui m z ha'cle b çb r "ftla1Umat 
e!de ecle'in yotuz. Çltık(l ih· 
r1.cat tacirleri gayri Türkler· 
dlr. 

wt• ..... ....... 
Bu tt. kllf l:abul olunarak 

ko~peye nihayet verllmiıtlr. 
ıco·nare mukarrerab mu· 

c11lılce rl'lln ... ..-re eC:lllen 
Gç ''por Oda 6tetlaıie 
ıöndert.eeekUr. 

Oda mecllıl de bu rapor 
lara +eneli ~anaatln .... , 
ederek ht p•laJ lktaaat ftltÜe
tfne ı6ntlerec:e~tr • 

:-~~ '8. i'1 ~ı•11 nriifill'ii 
liliiiıiiıııll •Ma!fa'rdlWD ...... -- ...... 

Derviş 
Kadın 

Men men d Tanı 
yeni yeni ı h lyetler e 
....,. baıa 1, 

Ne gariptir ki bu 
malar arasında ön 
ecen kadın ar da v r. 
Derviş katlı 

Dervlt kadanlae 
o dul<ları. tar kalln i 
g6z' erim n a ;\1nele ti 

ç t 1a1>ttnyoratn: 
Kiminin ba ında titr 

\evi 8'Mc~lt, et~ d 
,. Nn'l;6r. 

Baz111, ellncte ~ 
lhYd'e "lt~er "t&fl,,. 

l'eılti > '""'*tik 
Çofu da, tO~ 

poıt ü erinde Sıll) • 

le chü> çekiyor. 

* Hayalimde cani 
ti mi pçıle lıl1rak 
flı ltitft'nt r . ......... ,__. .. ,.. 
tialar, bljUn 
ltlillt tlU',a4'kr 

c/httilc.t-



• 
vırn11r 10 Şubın - . 

öylü Sa if esi 
SAL İN CEMİYETLER. 

.. t bo§ ce 

niyet .!e ekt"r. fü :ı l ln•v· 
ve,leri iı ihsal ı z e otur· 
mıyan cem;yt t _r t ·url b • 

le o'n a•a bunu erg ç h •· 
1 d.,r' er ' e ac s ı • 1 l<r · 

• fl3vl~ •• n bu u nJ arı ıt · ra 
' a ma3ı laLım ı ı 
1,:=:=m ~.....-~ 

İstilısald h 0 def•
miz n clnıa .dır? 

Dö tyol mL h b.r:m zi ı 

köyü ah r,.ı iç n gö ıieru ğı 

bir mı ktup var. B ııu t b i 
bu sahifeyi ~ku a ı k riler • 
rni:ı: gör< c kt"r. Mekt p ~öyle 
Ü• ü ı körü okL ursa 1 e'k 

' nıan ıının f t"n. an ıı m z. 
Fa' a üze inne bir :ı: d h 

, kkatiml:ı: tdcsif e<l .:ek u'.ur

ı. k I~ baınla.k ılır. 

Bı.. me 'p ze :ı:ımnan 

Dörtyol portakalları ne halde? 

uhabirimiz mekt -
b n anes··y ··yo ? 

Türk köyiüsü is ihsali her şeyin 
fevl(inde görn1~k ister ! 

Dav:3·:n tıı u n P rı iablra 
alm1sı raz mdırl l 

~:::::::ı:ır:E-=:ı.ı;=.ıcıı::z::::ı: 

Bu servet akınını 
durdurmalıyız 

G çen hafla da lu mev
zua tc mas etn.iş\ k. Son se· 
ne ı·n ve iç:nde lulı.:naı ğu· 
muz ay;ar.n en faz'a oh<m· 
miy< t verilecek haya i iti 
buc.ur. 

[ ünya ecrvetl içinde Tü k 
serve, ni.1 tesba uıı mit L.r 
rakkamına teındüf edem.yo· ı 

ruz. 
Eöylc o'makla bera er bl

ıine ı bir,c y v r!l'I 1 ür!c hay· 
va ı z.rantçı iğ! Tüt;.lyenl11 en 
belliba~ ı bir ~enet ıubeoinl 
l<'tkıl ediyor. 

Pamuk fiatleri düşkürıdür 

Bunun için ted iral a 
IAz ... • ge ıyor 

Rekabet için az, fal{at hiç olmazsa 
iyi istihsale ih iyacımız var 

Pamuk htihsa!d'erl bu 
•encki f;at C:ü,kün'ü,üıtden 

dtlışctli •urette f.kayet eıityor· 
!ar ve Tü k pamLk'ar.nın de· 
ğer'nl bu'masını lst yorlar. 

Ş pheı.z 1<1 bu çek yerinde 
hır hı.k ve bir taleptir. Tiirk 
milı" ah sil unıurları umumiyet 
itibarfe nazarı ıtıbara alacak 

o!unak bunlardan pamuk Is· 
t h:alcıl, ri ihmal edilmlyecek 
bir kuvvett'r, 

etrafında Lir ta~ım flklr'e r 
ortaya atılıyor. Bu fik rerl 
b.r ki no ta etrafında hu &

ıa etmtk mümkündür. l\"a• 
hal 1 C• zetelerin m nuub h .. 
et ğı bu nok a' rı ı md ılc 
J..ayu melde ıktıfa edt c ğ z. 

Bundan ıonraki köylü ıA• 
hlfelcrim z le p<ımck I~ erine 
tekrar avdet mek ister:z. 

Fıy·'crin yü' sel~i'm s için 

al·n c k te " •l"r ar sınt.I 
un!ar t e i Ü Ü o·: 

1 - Zi aa. rnhuını'l mu-o 
tedi bir §tki ne küç;;t lm.s'• 

2 - Ro:ırnbet i~in az, falı.al 
iyi istih •• ı. . --

~ m k ut ) o i, sen 1 r en· 
l er b1.. r r a ki p, r nk al is 1 
ı ' lerl •t h•a r e b r ) 
\ zanm y~r r 'e ıs s~l ku\· 

" ı ri b( " ıa göL or. 

Dcrtyol (H.M.) -· Cu es n 
f'ö t,ol port .. kal ağ~çl rı a 
ıe yazık ki h § rat arız o'· 
m tur. !Verr • ke e c <..Lkça 
İ: üyü!c b.r para gdi c n l:u 

ya ihracat tirketl te,ekkü1 

e 1. 

Bcm•n ;ç·nrlr ki, bu nob 
, yıı l u noktaya tekrar dö.1· 
ouk. le p e ene n•ü emadıy n 
rr qr<ul olmağa ç lı nen · z. 
Eg r anado. g< z,te erl.11 ı 
yazd ğı ve a c ı ır z 1 aber r 
şd 1 nde T u k a '\'\an g r\'etl 
·ok pah s a t d ı ç kaea•,. 

s., g 'ccek s ne'erd~ bun •n 

Tü k toprak lst hsa!inde 
çalışanlardan bu kısma ken· 
dilaini vermi2 olanlar mem· 
le kete bü} ük bir para har•· 
keti geıırıyor ar ve o'cuk~a 

g niJ bir ıst hsal yeküni e 
karşımı~a çı!cı)o 'ar. 

l\'zmiı-de de d en-
una •c ddt>n )az .tır. ele· 

w:ck çok h11f f olı.: . 
Bu sene Po ıak 1 ağaç' • 

•t a ha ar •. t arz o ması ırü 

., s le ile yaz 1 aı lu m k· 
ı p Po tal 1 1: •ı i n 

" 
I n 

1 1 

n l 

1 u 

t l 1 \o 

lir ta m 
r· 

iT 

l 

h 

r 

kuru. ı r 
tk kurı• a kad r 

u al i c r 
n 6 bu· 

18 çuval 

(Yarı ı) 11 t 

t' Uıkçe b n eı. e r C:urur· 
m. Şimdi " tık g ır.Ü) orum. 

o il Ş hr.yar 1 goz erlnı 
.tırken: 

- Hayret ed;yor rn, diyor. 
ı o:nm gö:ı:l , 

üyuk, öy'e r:: 

ı . 

o uıı da 
ı gezlert 

O z m n çocu • li'•l "tun 

\er l orıor • ı göz· er 
" { ·- ete, C. • e gö.ü

t b •• r.; bu gozleı •.... 
22 Nıs 192* 

D ın F e h tla • rtıeıtrken 
i m • aynı dakik a dü,üa· 

r :-h,_t: " Nıha ıen ıu ... ,, 
uıı.e ı, ben: 

ğ ç'ara ~ a•arat arz c'm rı 

mü tllh5l~ rl fena halc.e u· 

Bu f.rket de Rusyaya mü· 
ayyen za nan zarfında gô ı· 
dercce"i malı le- rrik dem • 

yinee iti biraz ko hyo ı a'· 

mak turc i' d.,ueltl. Ger-· 
ür. ı: ur ~yor. 

f sa rn b'r l·aç sen c '"l· 
er •mc.ıye knd r b ş 

v kd Lı t, 
b rl ı r ca ı e s 

m f" r.ı r r pt 

[ 

r < 

rr 

r.t l t O} nl l ' ) S 

1 r T 
t 1 

lT 

i . \ 
t c 

. 1 

•• 

c rı '\ z 

r 
ac' 
o l g h 

1 ve 

IDL 

1 

v 

e .. 

f 

l1: AN: 

- Buraya bır gcc 
dav tb .. ! 

t 

1 z • 

, p . 

on!arı 

Dedim. 'k m z ele yarım 

arfın } eri • lzc!en ı çrodık. Ne 
calılyane f .. iıl P<n.en, Meh· 
lıka Hanım'a Ahm~t Kamı 

Be} e lir du vet te kere•t yoz· 
dım. Şehriyar Hanımef<ndi e 
birlıl l teırıflcr ı rıca ett m. 

f'e ınad t! Bnnu hteme!.:, 
üm'l etmek bile ne büyü!. 
saa .1 

23 N:~an 102* 
O rmı hazırlattım. Fer· 

hnt: 
-Pek .m de dü·me. Gel· 

mezlerae lnkia11r mu hıt olur 
ha •.• 

t 

rı 

• 

v en sa 

.I< 

r 1: 

t 

\ 

•ı l 

t t 

Lı ,, . 

r t 

1 1 

• ç 

1 

ı 

O L 1° Ol F 1 1:. ı 

:ı.ı1 ı r g , Ct; t.ı 

1 

( 
c. yo 

1 
Ku " k '> , r a 

1 
le•, beyaz penle, 1 z çl· 

ç •• er bu a m •• Ş h ı! 

Ee .. m :;e ' y r m! ... Il n·nı .. 
Ahi Be ıiın o!s !.. 

O 1: l•r mi ı c b ? ... 
N,k el ., ". u or m? , 

2."" N"11a.ı 1 'J2* 
H ,·erim Lf.nı 1 'ç 1 a z: 

l'l.ck u •ımt cnııb ı !dı'llj 

du \C,l nı ka l e y rlu. P 
nk§ m c l ,r •• 

IJ un, a e Mzel, nf' en , 
ne ayd ••. t ı ... il rkH ' h r· 
ıey, ne kadar rn< a' ıı ! • • r 

1 

mcrd.ve L 1 ı;ü.ı n a 
tında O) le p ı 1 p rıl &li üı. ıu· 

1 yorlar ki... Şelı lyuın ı ıl fcı'· 

1 ayakları onl ra b p {;< \- , oı! 

f Bu taıları l ı 1 ""'~ u • m ... 

ondan aaua a- 1 
L\· am111a 

ac. ıı ı t .ı hı sec'cce '· 
1 lı ık ~ • n en r · 

• o 
.. 

l 

f 

r 
i \ t t 

\ h t: 

1 p {; \ 
Ben r d n le 

r is 
B •, A' 

en z 1 • ı ı 

Km ıJ, 

E rıe tr. n 

e l & •• 

t 

'l 
~ . 

ı \ r. 
L n1? .. 

2 g • 

\ duı 
( : 

ı, F ' c. n 

hık , a f,ıı.; o .. , koca an 

rra kozu, arı ç'ı ', L • 
ıı zlı kımı s z l ı:c a z nim 
kv"k ı.yah ı&ç' , z 01..da ıt, 

p .b 'u 'ü Şd ı• 11'1 "> 
k dındı ? .. f\. ~r 'ı b 1 Lır 

hu ıkat•ır. F c 
F rh t ~ 

d ı , ynl 1 • 
& il' bı v ) o 

A a 1 , oyu c 
nlyo. ! ... 

C ı a ah 1. 
<'. Dimağ m 
i {;cum ed yer 

1 ı\u. : 

l'e 

y ı 1 o!• 

çı'gı •• 

eğle· 

ıy \ in~ • 
o'. ey ı,ırden 
hiç bi i.ı 

1 

1 

1 
y z~ m:l•orunı. ı 

Fcırhat a k r~ iıklı Yaziye-

Ada a v c v n ı;ıbl pa· 
m•ık i t s l.:ı e t. r 
krden g \. ı hı b 
luır: n~ ıl y s ı.ılt 
c' ,r t c l> r er c. L, u 
t, r }O • 

" fı ı )l 

' 

' 
I 

' c 

ıı Y• r· 
fer fla t
ceeğine 

düğü:ıü 

r:. cı' 

• 

1 1 

• 

, 
. r t:. 

·p \'<. f c. C r m 

.nac.uı c tı < k• 

t •'· .. o E •· 
Ah hu k ad n .. Co~'erlnde 

(.. n ı , < u 'arı c_ l Jı .1• 

n<mi rak y'lıı l u k u ul kıı ı 

A , luıu h .zı 1ı· 

e e § t>nC o 1. ın d y ırl 

g •• t.I . 

27 N sacı 1 J::. s ~esi 
1 a_>t, lu, sa .. , rru.E~ı .. ı L 

çcc k ! Ncrdcl,. 

Ş h y r, du l • l f 
t ı, en z ın, r n ç n ~ h· 
ı. L ! [ .ı un g<.c Lizl oj.c 

guı.<.>l ıda e etl , z .ılc ö}le 
mmel < ğ cm ı k ... Y a· 

ğ 111 ç, .a ... ' .. en b .... 1 '.e .. d!sl·e 
b r. ber ) iı üyor 'ur.ı; F rhaı, 
d l !td ıarr rmıızd ,, . .rdcn· 
b r~ fç'mdcn hır ey h 1 ı, onu 
a çl rından tutıı;ı ıo"aın k 
ıa aır:alı. ve yu!c:rc ~ar mrık 
hted.ııı: 

I r lOp.aıı11or 

fü 
le c 

26 (1 c znl ı 1 e• 

rr. m • ı tar, t'1d n 

\o> a er • A y ye v 'm ~ 

' c .,. ı • lı c zaya 
t • d '• 

' 

• 

• 

- Çok za ·nı in ·z! 
D yarı , c.o.ı ü· keı 

k a cı b.r kahk lı ıl 
r.Li d ı. 

f t, } üzü " b r hı at 
ıhı ı r a ı an bu k h ah ... dıın 

kiın l:ı •r nasıl memnun<:İı 1 
D lf neınek içi m"rdı ve· 

n.n topuzurıa -arıld.m. O,, 
1 ç L r y ol g b. h" 

~zoen: 

- A lalı raha •ık "\'e dn 
O 'ı yu u en, çolı; 

n şe}" r y p <is yo m. 

Bt .... s, k l.ıı dcftert'l s hl 
'derı. ee,e ac le ç v r ı. 

H b d ğı f yl r.. l k 
b · r 1 a • ·, bl t s ı 1 
bır o.e ım •. ~abif<' rl 'o. 
d ıru o du. ! le ı v ktl yoktu· 
N uter kap da, hey canc!a" 

tık •ara '• ki yordu. O a ıl 
"müthi~ z 11 1 ıır., ı ö~ren ·ne 
istiıordı• N baret ar .. c! i 
• n uni l uldu: 

( Deı•amı ı:ar ) 

1 

1 
1 
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llk kısmın hulasası 

l B O
lllt1•• atlalar.,.Jayızl Hafı! bir koku bana clofra 

orr l J G • 
geliyor, beni llayıltacak kadat heyecan an ırıyor. Üıfeteın· 
leritt .,,,,,,.,., ınanolya ıralkımları ile zakhum afaçlarmr~ 
•arktıfı ,_1atltİI taraçayı unutamıyorum. Sonra laakim bır 
.,.... .ıt rtMnwldimi l>ükü>or, .zu'metlerden gelen bir ~iı 
6eni parplıro1'.. işte hayatımın tlönfım noktalı o gece b111ladı. 

P•t4i ile beraber i%dioacımısır1 ~ellinci lerNi orıyH ·ni 
••:1ahat mekle teır' ıt ediyorus. lıtanbulJan k lkarak ltal· 

yay~ Stresa'ya giJiyoruz. 
F. tdi ile izdio cımrz, 6itglın Galataıaray li.eaindtlıi 

feıad4litmt1ze btıflıdır. 
O ,.ı,. lamnı b ·r<Hnltit'e kalJanmıı •lrcklarda bir ilk ... ) 

8&Mt tıtmuru taımağa 
batlamlllle Arabam olma• 
dıAı için, bu ma vt güzel, 
talh •d u 1ınlt harekat'• 
gencin çaJırdıJı b r takıiye 
hl ele ınedur olm uı1 u • 

1 1 hafta sonra, ona bir eh· 
habımm da teaadtif dtlm. He
me• hemen çarçabuk denebi
lecek bir ıurette anlaımaia 
b ıtaddr. 

Ben ondan üç yaf daha 
bClynkttlm. Bu .atk bana bir 
lkas, ka•llatıtnın m~vcudıre
Unl ispat eden blr hamle oldu. 
flen, lilekt z, tnblıatıız, mah· 
~ub eml ft terddtıt içit bliJft· 
ln&ı btr llızdım. O zaman• ka· 
~ar atleme bll&talıkh bft kız hh:· 
ılnl wermlt\lıD· Netaım, Ferdi~ 
ıevdllfml ı6f !tdflftn •ak t, 
bahatal ı.tedllll'lll kabul edl· ..,.. 

Net , •• k ld. 1•th bir patÇ 
delldtm• W••• b~ he
-~ fail ldı. Ve ltotklufuttı 
....... pldiı 
~: adeti projelerimizi 

()pan babau zeng·ndl, fab
itkatan. e.pa~nlan vardt. 
Oilm- mtrannclaa ma1atudl 
~eceitnl llerı.,e ıürerek teh
İ11t ~t " tzdt•acattıa .azun 
•uddet mani o du. Bia, onuta 
llunfakatiDl hUbsalden 1 f
Uk. saftlh dhazım ve Ferdi· 
'1n amatar olarak gazeteler 
Jeld ı inin ıe~k kazanca 
Je cer lbe racamaia raıl 
tlduk. 

Tahtilt, tabii, 1Uya düttl 
~ ba hal'mtSt .d6r ':Nae ıonra, 
) baaa ı cep kadar deflt-
lıfftiıı 

Fenli. t>Gy61t bir ter"fetin 
baıına geçince, avukat o'mak 
taat tilple Fahflkalarlleı ltl~ 
"'• -.tflll ....... bafladı. 
At'bli etom.Wle merak •rda. 
Hw .. ,. bdrouau ıoktu V • 
her ~ ca1>.acak bıkb. 

Fakat ha1at 111et'ut ıe~fp 
at-•• 8 tk rabıta••• bir 
•rkadatl k, tada bir JUV . ._.,.. .. 

Heral Gn beratı. dıUra..., 
Dnu ., nclan1tak la bera~r 
aıulalttmlsi kayvetleacUriyordu. 

Bea. çok okuyor, daha 
fasla hG'1a1ara datıyar, Ferdi· 
1• olan muhabbetimi• yaııyor" 
dum. Cerçe onun, insanı kaz• 
dıraa ve .... ura beal me
raklandıran lıall vardı ya! •• 

Kocam hqlndt, fakat çok 
lyl kit. Ta cecuklutundanberl, 
hcıtGn d610ncelerlnl yapbrmak 
•delW _..,.._ Ouua i"8 be
'11 ldeClall ;61 0 pabük, hak· ........ _,.rdu. ..,.Lft-· 

Af"- ltuıa" maaur ..... uı-• 
aff ecllrenlu. Zaten bayablDIDt 

la t1 ·-•-• zevklerimizi te7a a erlllllal• 
o hdar ı.tedtkle e 1 re :r 
fedf 7011 ki, bu t;byutl ' 
tater ı.te-. tath bltt•J olu· 
)'ordu. 

V.U.,ııl ... ·.ııula 

Se.adetimf zln mG emmlml 
olatak yaları Lt ıey temenni 
eclfyorduk : Bir Çbcok. 

Fakat ta 1, unu bizden 
e.tr;ememiıti ••• 

EyUi?ün blrfnd pnü, Lo
corno yl Lac MaJeurl geçerek 
Ster aya •ardık. 

Romada ve N po kle, ev
velce bir kaç zaman kalktıfı· 
mız için ltalyayı biraz btlı
yordum. Fakat, yeıermtı sepet• 
ere benzeyen bu ıüllett gör
aıemfıttm. 

Güzel manzara, hemen 
hlslerıme tesir ett'. O gece, kö· 
ku!ar ve renk'er, ı~mmeyi 
ve 16&lert oktamaktan d ha· 
z'p.de kalbin deriaUJderine 
tesir ediyor, ruhu nenn lerle, 
ıııklarJar~a. muallttlerle kapa· 
tı,.ordu. 

Çok 1orfon oldufdnu h!ı 
ediyordum. Pallan1a da ı:ıaonra 
vapur, burnunu çevirerek, ilk 
ıııklar araıında gölO ı~U, 
Stresaya yanaıt&. 

Kocam: 
- ltt- geJdlil. Dedi. &..bttt 

.,...... ..... pft ,..... 
INıudfat ... . 

luı f ettim. 
Glmleftmlaa OnGiMlet .. ,.. 

rı lnai.aJaatitran, ~aluk· 
tan mGtevelllt Lır tül varda. 

V apurclaa tıkarken, kuv· 
ve&le Fertllam lceluaa aban-

d fil· 
O. Her ıeya!ı~t mlzde ol· 

uıu gibi, merakh ve ıdalrll 

: 
- Buran mahıerdlr, ıhndl. 

All btan ki dnıı Loan'dan 
te efon e tiler. Regloo da bir 

alre ha:iarl•m•ı'ardır elbet. 
Otelle aramızdaki meıafe 

bit kaç ad malt. l~er ye strdllı 
F«dı yazihaMP del~ JGt-il
d... Meferae, otada bizi bir 
inkltar bekllfOrm•ı• Cabba, 
ı..llln'.. lelef•n .. 
,..,. etmemlılor. Modtlr, tel· 
ıraltara, notlata •akla, fakat, 
ht"r ha.ı:ıt bır fani ılik ala· 
ınyle, h~blr 19rde llmlliliıl 

bufml\k kabil c>lmaclt. 
_Zaten, oda lıtemlt olla 

ıdllet, JOJı d ~ua. Ô1le 
mltaflrlerlmlz varld, cezalarını 
beklemek kfnı t ~•J• ıaloa· 
lanncla yabyorlar. Okadar 

k019l'l•~NI 
Kocam kızarak itiraz etti: 
- Olur ,., det n Ço1t JOr 
~ ~e hu ta•lM, bpa .,...,. 
otel arafalt'.&JiSt bttte14ım, 
baıka bit tatarı entrdlm· 

Otel aaıd6ttl. bd uM• 
kıttılttlila' eltbdell phbtJen 
.,....., 0Jdut1111• anlatan il· 
kayt bir 1aarebt ~apta. 

Sonra bir tavsiyede bu-

fubiiaalA 'teıt tıt tU t 
- 8arrom• • Pa!a~ de 

ara)'IDIS• dedi. Or da ıer ftfi 
c1 Maaleief, İ!eY.liiOJ4 b .. 

(D mı or) 

YAJtlN 
o t 

Meraklı dünya şeyleri 

Yıldızlara rakıp 
Bir İngiliz köpeği hem şarkı söy
lüyor, hemde insan gibi konuşuyor 

Mektep muallimesine taarruz etti diye .• 
Kopeklettn bir marifetleri 

vana oda malöm elduiu veç· 
hile bav amakbr. Havlama· 
dıldarı samanlarda fıe 1akit 
bulunurlar. Uktn ahiren btr 
fngtllzln sahip oldufu btr kft· 
peie konutmak ve prkı aoy· 
leıneft ögrettif ini ıöy?erıek 

taacciip etmeyiniz. Bu köpek 
hattl son günlerde ftllmede 
almttnıtat. Bunun 1e1f adeta 
lnıan MSlne he zemelıtedlr. 
~il bu k&pefe muteb· 

blil eotterllip h'1tlun kin\ ol· 
dulu ıoruldufu vakit d r· 
lıal ana papa demektedir. 

Her halele HoUvot zengin· 
feri bu k pefln hei etini iti· 
dlr1ene pek ziyade hayret 
edecek!erd·r. Köpeğin sahibi 
bunu J zan muharrire köpej"n 
ahiren ıöıterdiil marifete dair 
ıu s6zlerl eöylemııttr : 

Blraün köpek kendiılne 
bir top almaklıfımı bana IÖJ· 

ledı. Beırcle erte 1 günii topu 
aldım tbp• götün-ce hayva· 
nın sevincine n bayet olmadı. 
Ulcln blrgiln topla oynarken 
topu ıokaia dilıürdü ve o ci· 
varda b r eflenceye dalftrak 
onu u'buttu ve boı olat•k eve 
d6nd8. 

K&pefe topun nerede? Dl
Je ıordum, hiç ıeı çıkarma· 
yup kabahatli ıihl durdu. Bu
nutı iserlne kaılanmı çattım 
ve laaydl ııt topa: retlr d• 
db:a. 

Kapek benlııı bu 1ııddetl· 
mi gotGnce hemen evden ça

kıp atttl ve bir müddet aon• 
ra o topun ıkı mfı'i ceıame 
tlııde bir topla avdet etti. 

L&ldn aeurd 'kten a• za· 
mu aonta d rt çocukta balı· 
ratak kapaya ge diler ve t'* 
pu lttecltl.w. K6pek kendi W. 
pulla lnılamayınca onlarıukf. 

al almlfb. 

TePedon inme buna derler 
neden lfaret memutun.a ıa• 

tından selundaa tltmedln .le 
ba u•allı adamı ead n faili 
eldlı aah1acalınm neden yol· 
da J•Y• ıldenlerden birini 
ezmedin dcı h zlm adamımızı 
ezdin. O da denıff kl : ne ya· 

palım ılzin ırıernurun aha1iden 
bir farkı yok kt. Bunun üz rine 
vazl7eU llavrayan Amerikalılar 
l,aret ıae•urlal'Ubb boflarını 

AMeriioJ• ~rll••f•r memut'ldrı b6yl• fJld•fe ı&r4yorlar 'I 
~Cen erde Avrupa ı hır- 1 teltm le. bundan sonra 

ı.r ndea birin e bir oto~obll. cua1i nak l er ve saire toför-
lfaJl valdfe haltnd• bulunu lerln "n otömohtl iablplerlnln, 
bir lf&ret memurunu ezmlfı. (). reabftde ılnlllldh ı bl t• 
t&taobll ub blae ıormuılü pelerl den lnecekUr demek. _._ 
Gen«t 6ir ı·nç mi P Yerli rnalı lcııllancılrm 

Mııollllh•llbt ,,.,,... ltbtlftl 
balıın naııl i•lwıı- etli~.,. 
MilttebUlei Ainerdta'cla 

Mal')'Yille ıa ltt•biald dua lb
bteli 19 yaıındakl MI• Vel
ma Kolter, ,....ı.nı., h•zı 
meçlaul eılıaı tarafından Fed 
bir aurette t.erbat edtlmft Ye 
6ld6rlllmllıtOr. 

8d .aaaafft ~t~e 
en faıl• methahlır o!•a lay· 
men Gum aaann•a bir ar~,, 
cllrmGnll lllraf eUblftlt. Btı 
.lenuUa faili, clt nl itiraf 
ettikten ....... IOOO ldfdtk bir 
t.allmt ................ 1s.ı. 
m fbl'• Çoıkwı halle. arllba ya• 
kalamıe •• m.W.l>ıa e&b11na 

·~'"' 6ıleı11y. .. ,,.., "" 
~,,..,. ,. .... 

C&•att. twlller .-.ltıan 
ıulamakta peki & aroull&M 

• ıamrtar. 
Beledi,_.,... aaun cllk

bUnl eelbcclerlL 
bal .......... ,.......... .. .... ,. 
at.flemlJtlr. Raf*loDt kaçtık 
allpp ..... ,. ...... .... .... 
ıçtna ı at,ıa • 

R • m a. ua• .,..ma. 
il 1 ..,. ..... M. ltoltw'Jtıa 
du1duiu kini ~I'· 

Sofya muhtelitine k 
kimleri oynatacağız-~ 

Bu takımın gelişi spor kongresi 
kararındaki buhranı canlanJm 

IMr mld t enberi her 
nelmilel veya be)'!!etteıki' lt 
apot t•maa annı ıeyretmeklen 
•a•rumduk. 

Bayramda lstanbul muh
t•lltl ile i.lr iki maf yapmak 
Gzete Sofya muhtellllnln 
tehrlm ze geleeeflne dair 
Terilen haberler ıporc\ı• 
ları ve futbol meralchlannı 
1lphe1 a ki memnun etanftt r. 
Ancak bu h beri duyan her· 
hesin aklında d rb 1 ıu ktlf • 
ham kıvrılıyor: 

Bulgal' takıntıııa kAt'fl 
kim eri o atacafız. 

Evet, 1 tanbul muhtelltfnfn 
lot•a• k mi re atydlre e· 
lfs. A &e un. l.,&Uf •• ,..ban
ca takımlaıla 1 pılu bGttlll 
temaılarla Yari 1 mıaı h&hak· 
k n teliıı 1 etlea ı lr oyoneu
lar ıpor k nırea nln veni ı 
lıaraf'la IJu kab l maçlarda 
oynamaktan m edil kten 
ıonta yerlerine k mi r oynı-
1acak. 

O wu yet .,._ ld, mil~ la· 
lumamı11n Is. tire• btle hen z 
taa,.,cln el emlttlr. 

An r al etcut ollDIJ&D, 
it m'er ta a andan terk p eclı. 
1 il m çh 1 bulunan nttllt 
ekip m ı l or!ada me•· 
cut ile n Sof 1a - lata nhuJ 
ana -;ı bir de teık lltlar 
ar ımda y&°f'ala ak teanaalar· 
da lıtanb 1 muhteliti o lef" 
idil .... ı-ı .. yaaa tdı 

lf o ror. 
Bu h IUIM ~ Ak clat-W 

konare .. ..,... aln ı 
aablyette "T palan m6ıabaka· 
lata alt •ki ttıa• ve lemı 1 
maçlar için m mnuıUyet n 
m z'1 Lab glam v cal tu M-
yaıa H yorl •• ela bu bu uıta 
kat'lt et ifa.ele ed 4 ne b r 
hGJunllıl •• ne de h lt!i 
aıeve•t ohnad il b&t h k k t· 
tir. 

Yeni ıpor 1'onıreıl L:ara· 
ram ~r il ea e y d&let 
~Ull h lde, metebadcltı Y&• 

zfyetln prelt bolun ma 
l,te bayram da , .... ,.. 

ve Sof ya muhtellUnln 
esi LugOD yana W. 
vaki elacafı halde 
meçLullt içinde J1M' 
foruı. 

Kongre kal'arının 

•• tahım teıkllinln ded k 
ara11nda pçecek vakıt a 
ıonra, on IJÜDG aı 

Sofya ımıhtelltfne çıkara 
aua l..tanbul tak mı ko 
ki İta'yanlara kup 
Franıtz ann ak !Mtdae 
masm! 

Yüz bin Türk Ji'-M~ 
Amerıka•an g len M 

lere g8 • meılnıt teell 
yonu Tilden Florida m Plui~ 
Garda ıe rinde bir m ... Dll 
yepm ı ve rakıbl Hun 
3-6, 4 6,~6 t'e mal 6p .a.ılllil• 

Tilde e, Amer kada 
Avu.tralya oraantat6rltıl'MllP 
lıim teklıfatta bıılunııra#~~ 

Ezcllmle ti dene 
ralyada y pacafı bir 
mukabil S0,000 dolat 
yfiz bin TQrk llra11 
mtftir. Tlldea lnı 

Avt...turalranm •~ --~ 
yoncuıu ile kandlaM-~ 
Alb lbaç f pacaktd.. 

Cumo ,enW f!lıl[llN~ 

{;Gtef ·~ .. 
ıa 2 931 Urillid .. 

Be, iu bu 
mtalta ldeaa 

hll flınMc:Mr· 

r Dünya haberleri 
L. ·- ·= _, • • ·•••• Avrupa ittihad nın ·h 

Mtrabo PrallfUI lhttll.Undeti A•tupa hlk4Dletl• 
•v•el Fraa .. am IDllleferrtk da clc.Yltl etlea 
akvamdan mtlrekkep fayrl 
aıGte191Jdl l.lr abate olduau· 
nu s67'erdl Hakt1'aten Avru· 
pada baldıaarda buna yakin 
bir kaide lnalu mak adır. 

1464 eeneainde Boh•mya ne aoara iM Br•Will ... 
llralı Corc Podebrıı.t 14 uncu dlll Yeçhtl• d._..,.-""''" Lut.,.. ı&ncletdıtt bir mektup ıaalarla ıad 
d~ J•al A.vrupa:rı tetJlll ltla aame ufnraa 
1t1t•K.rallar.1tuau.d..a bala• 11 Aınetlka ft 
edl)'ordu. ınıdafaa .ter* 

21 Temmua 1149 lla Vılr oillua- mevkU • 
tor ...... a.-. tu•h...,..... ldt blrlık tetlld e 
llnde Irat e1leclfll bir nutnk· ka çan 7dlıtut. 
ta • Bir ıtn J~I .... ki C.. -·,..... 
mahiri ......... .~ıttlaa Hinc:Nnbuqf' 
Cemahlrl m6tteb«del Avrupaya Berlln, 9 (A. ) 

dealslerbl llffl ı41.a 11..ıaı ı • ' ~ 
matacak d4lttfe. ben attm 

teıı7 eh Jtat iM, A Npa l.t nS.'91 
,aınrlldetf ltJlaath haklfnnl• tabık ka 
blr proJe119frelt8 flr. 1911 de ı t.-,.•y 
arla ..... \ f.4J11 ............ 
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OSMANLI 
BÜYÜK TA yy ARE 1 BANKASI 

PiYANGOSU 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. CI KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
. Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 
3. cıi keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip üçer 
keşidelik iki kısma ayrılmış ıt..::J bir 

şekil almıştır 
MüJcaf atlar keşide ~ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin sahlmasına başlanmışhr. 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en m.ükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
lemin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz 

Otelin altında bir de Koleaanb 

.. 
lkhsadi bir ilin 

terzihanesi peşin ve vereıiye 
muamelata bnyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 
her nevi koıtümler, palto, pa.rdeıü, frak ımokin, caket 

atay, kadınlar için en son gelen model-
lere mu' afık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbiıe ihtiyacınıiı 

Izmir terzihanesinden temin edebillrıınız. 
• 

Arzu edenler elbiselerini Veresi ye yaptırabilirler. . . 
• lzmir terzihanesinin veresıye 

mamulatında gösterdiği kolaylık hiç bir müe11esede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yc.ptığı f§lerle muhterem müşterilerinin hüsnü tevcccü-
• 

l - n ka anmıştır. Ve bu suretle plya ada C d A b • r 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uğramak iddiamızı is-

pata k fidir. Kesesini aeveııler vakıt l .. aybetmeden 

koşunuz. 
Babıili caddeılnde lzmlr terzihanesi sahibi tilccar 

ve biçki Mu8tafa Salih 

lıtanbul tubeılnln mOceddeden knıat olunan 
dairesinde bodrum katına m6kemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Flat1ar 
ehvendir. Arzu edenlerin Babçekapı' da 
Atlrefendl caddesinde Veni Vakıf han 
karıııındakl bankaya mOracaPtlan lazımdır. 

Mil t DID&• -

Sermayasi 10,000,000 
İngiliz lirası 

lsT ANBUL ACENT AUÔI -.· 
Telefon: lstanhul 24460 

BEYOÔLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı c, ri 

1 surctile avanslar, polic;a ve iskon
tosu. 

Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 
şehirlerine ve memaliki ecnebiye
yc senedat, çek, itibar mektupları 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 

(Hesabı cari) küşadı, senedat ve 
kıymetli e~ya muhafazası, kupon 
tahsilMı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça-
ların tesviyesi, borsa muamen 
icrası, akçe pey ve şcrası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

lstanbul 7 inci icra daire
sinden: 

Bir deynl mahki\münbih
ten dolayı mahcuz 61 kalem 
eıyayl beytlye itbu Şubabn 

16 ıncı pazartesi günü ıaat 
ondan itibren Kızıltoprakta 

Kuyubaıında Salahattin Be
yin kö,künde bilmüzayede 
satılacağından talip olanların 
mahaII de memuruna müm
caatları ilan oh nur. 

1 SHAHiK BAHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 
Tamamen tediye tdilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idarui: lstan~uı 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, lstanbul, lzrıir, Samsun, 
J dana, Mersin 

Yunaııistan'daki şubeleri: 
Atına, Stlanik, Kavala 

Her ne\i banka muameltltrf 
Kredi mektuplan. Her nevi mes
k\.ıkftt ile hesap küşadı. Çek acr
visleri. Kiralık kasal:ır. 

Darunafak MüdiriyeUnden: 
Darünafakaya kapa.la zarf 

mftnakaıa uıulü ile bir mutvak 
yaptırılacaktır. Zarflar Şuba

tın 23 üncü Pazartesi gtınü 
ıaat 15 de Nuruoımanlyede 

Cemiyeti T edrislye lı!lmlye 
merkezinde açılacaktır. Ta11p 
olanların ıartname ve keıif
name ıuretlerlni almak üze~e 
mezkCır merkeze müracaatları. 

Türk Ocağında 
Konferans ve Konser 

12 Şubat 931 per~embc 
günü &.k§amı ııaat 21 de Kö· 
11Pmiha\ 'zac1e M J.mut Rarıp 
Bey ta nfından "Avrupa mu-
sik'ı:inln Türkiyede yerle mesfn 
mevzulu bir konferans Vf':rile
cektlr. Bunu müteakip piya
niet Bedin Gcvdet Hanım re
f aka tile Mahmut agıp Bey 
tarafından atideki proıram 

veçhi!e bir konser verilecektir. 
Vivaldi'nln mi majör Kon· 

ıertosu: 

Bethoven fa majör Romans; 
Tarlinl ıol minör Sonat; 
Sarzat" Zigoynenay.zen,,. 
Bu konferansa herkeı ge-

lebilir. 

Doktor 

A. EmanüeHdi 
Frengi, belsoğukluğu tedavi 

hanesi. t Iergün sabahtan akşama 
kadar hastalann kabul tder. 

Sirkecide Trabzon öteli ittisa
linde fotoğrafhanenin binasında 

birinci katta. 

.......................................... , 
Felemenk Bahrisefit 

Bankası -lsT ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi : A M S T E R D A il 
MezLıa eeraul .. ı: 25,000,000 FL. 

Tediye ett·ım·ı 9erma~·esl: 5,000,000 FL, 
ihtiyat alrçesf: 3,250,000 FL. 

••&atada Karaköy palu?• Telefon: Beyot'a 371 t-1 
a.ıaobu1 tali şubesi : •ıi:erte:ı: Postane.l ltt:sallndt 

Ana•ıemecl P•n. Te1:fon: lıt. ~9 
Bilumum banka muamelatı 

Emniyet kasaları icarı 
EH M 

Bu kllçelUt glJ.derden· . ......... 
Jıcnu:ı uykudan mahmur, v.At olu· \ 
nan ~ekcrlemc bekle111yor. iki uç 
tablet ile arıusunu memnun ve bir I 
çok ftnalıklardan vılcay• edersiniz~ y 

pjr l(utıada lakı ·ıı 400 labld vırdlr ~, . 
fcuMltrd« ve ı:aa 4tpolarında ıf 

ı-~~ Defterdarlık ilanları 1 

Fatih üçüncü sulh hukuk 
· hakimliğinden: 

Fatıhte Karagilmrükte Devrlı Ali mahallesinin bostan S. 
N. lu hanede mukim iken vefat eden miltekafdinl aıkerfyenen 
Ahmet Beyin terekesine mahkemece vazıyet edl1

m'1 olmakla 
alacaklı ye ~orçluların tarihi 115.nından itibaren bir mnh ve 
iddiayı veraset edenlerin üç mah zarfında mahkemenin 931-10 
N. lu doıyaıile mürrcaatlan ilan olunur. 

Fatih üçünücü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Hocaltadıa mahal!eıinde ıabunhane S. 18 N: lu abıap 
iki kat iimer!ne mebni malOm\ilhudut ve mnıteml!Atı bahçedn
de muhtelif meyye efaçlarne :JU ıarıncı bulunan ve 840 Ura 
lıHymetl muhammineyi haiz müteveffa Hacı Durmuı Ağa· 
nın ha•Hl eatalıktır. Talip olanların 3.3 931 tarihine mfAıadif 
(arıamba ıünü eaat 15 ıe kadar mahkemenin 930·95 doıya 
aumaraıde mlracaatları ilin olunur. 

~~~~~=~~~~~ 
An karada 

OTEL T AŞHAN PALAS ~ 

1 KALORJF~R-BAN_Y_O ~ 
Asri ve hususı ~a onlan havıdır. ?i~) 

SERViS MUNT AZAMDIR1 ~ 

" RESTORAH KARPİ~ ~ 
~ Fiyat arda mühim te zilat ~ 

C c!c.i .. rı .. ı ... ı telgrafı 
~--........,,-r.:--::-r- --=---

• 
ı e 

KOMPRiMELERi 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
iÇiN 

KA T'İ TEDAVİ 
Şekerci 

İsmail Hakkı 
Beyazıt Okfularbaıı No. 89 

Bayramlık nefis ıeker ve 
ıekerJemelerinıfz hem temiz, 
hem ucuz flatla ıatılmaktadır. 

Müşterilerimiz dalma 
memnun kalmaktadır. 

Ümidi 
• 

istikbal 
Tayyare 

Piyengo Seı·bayili~i 

Şimdiye kadar lıtanh1ılda 
bir çok aileleri zengin eden 
yegane talili Kişedir. 

Taliin'zl tecrübe ediniz 
Beyazıt Okçularbaıı No. 66 

Telefon Ist. 1311 

ıo .Şuhal 

TiYATRO VE SiNEMA 

Oıküdar 
Hale ılnemaıınct. ~ 

ANNA KARENıN 
.Mümessili Greta Oarbo Con ~ 
Her gün gündüz 3 te gece 9 dl 

Cuma günleri 
2 de 4 te gece 9 da Oelcc:ck pı11ra1' 

KALP l:IJRSIZI 
Ramon Novaro 

~ 
Bu akşam Pangaltı tiyatrosunda 

Şevket B. temsilleri 
Sabık Darülbedayi ve dram t1t7e... 

birlikte 
SON PUSE facia 3 percfe 

~srarengiz köşk komedi 2 petd• 
Cambaz, V arycte, Danslaı 

Duhnliye : 30 

Gülhane müsamereleri 
1930-1931 aeneıl Gülhane 

müsamerelerinin altınc111 8 
inci pazar günü Muallim Na· 
zım Şakfr Beyin riyaae~ 
inikat etmtı v~: 

1 - Dr. Salim B. Slhlltl 
ve mide aılliıl. 

2 - Dr. Rıza B. Hlpofiaı 
tümörü. 

3 - Muallim AbdülbcUr 
Bey Agopyan hanı yang111111• 
da vaki olmuı bir gaz teeesa• 
mümü. 

4 - Muallim Sani YaTer 
Bey burnunun ameliyatla 111i• 

eıkalinin ıslahı. 
5 - Dr. Muzaffer Be1 

ıuprasdle bir gomme vak'aaı 
6 - Dr. Refik Bey Huracı 

kilye ve muhit0 k kilye neti· J 
cesi husule ıelen Periton ~· 
PJene iltihabı. 

Haklarında teblllatta l>u• 
lunmuılar ve münakaıata -.ıııı 
allim Abdü kadir, Nazım $&· 
kir, Murat Niyazi, lımet Bar~ 

Beyler lttlrak etmlr 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocula· 

Iarın dahlH (iç) haıtalık· 
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan
yolunda 118 numaralı ha· 
ıuıi kablneslnde tedavı 
eder. 

• Telefon lt!tftnbıll: 2.'l9S 

Eyüp Sulh Hukuk Hihlm• 
lii•nden: 

Yani efendiye yüz elli Ura 
borçlu Panayot efentfl Beyoi· 
lunda Elli yokuıunda Malte
zakf ap.ırtımanı ıda ikamet et· 
meltle f'<en ah:ren ikametga
hının meçhul o'masmdan do· 
ayı iliı.nen tc.b,ig t ifa edlle

ı ~ ·c t etmed'0 • ·en 
b'ttak.p mu meleli gıyap teb-
1 ği :ıe ve ye' mi muhakeme 
olan 5.3.931 Perıembo ıaat 

10 da 'sbata vücut ve müddeti 
za ınd it r z etm <l ~i tak· 
tirde yeminden nukt'il ve va
kıa'arı ikrar etmtı addo!una
cağına ve keyfiyetin yirmi gi'in 

müddetle ilanına kara1' verH
m:§ olduiu ılin olunur. 

Doktor 
•• 

1-f ayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zühre·ıiye Cemiyeti aza 

undan Beyoğlu Ağaca.mi 

karıı urasında 133. No öJ· 
leden sonra müracaat. 

Telefon: 3586 

M. Müdür Bürhenettln Ali 


