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a meb'u lar mec- \=1 = ~=~---
'" ıı ıl Ç 1 y r ? T ~1~?,I!~ ~n ~~~~~~ 

.:::::=-:=.-:::;:;:;;;:::::-::;:;::;::::;;:=..===:=:=::=.:::::..:..::=::ı.p. 1 ı- ·' • • yeti kadtrıln slıktır. f. z le-

a 

~, ·· G zetec"lik ı Facianın netJ~~~i._ t Hpk;~m~t ziraat işleri ve amelesi ~~;::t~ıtı.y k a ameu tat.dırı 
r? bi . fı~atm zel L~lı, •. _;·ta ~ında nele düş .. nüyorlar? Bzefayda!ı olanvev•hut 

V pt:.-rt laf Tal a tekil· 1 "do. • 1 ~gopyan ham: yangı.?ı\ es- 1 
• , , memlel•ete fllyda!ı lan ve 

h ı ı ene:mek ı bl " r.e 1Y r ar? ı1 naıında . ha ın ltlıiıt~İ n~kt _ · · • P'ıu~:•; ~3 ~A:A.) - __ .Meb'İı· Takrir ı hibl pa lanmentoya yahut o ~e ım va•ıına 
an .m• 1 'vu_ ; _ ' ı a' G t! ı·..ı. H. I k fekül , fahr kada ça' .ırk n .~ıır la~' · an _ rnee,lı•t bugün oğleden bu husuı h ka_da malCı..,. at eme!t eri, hizmetleri ve; r r· 

üdJ l, ı lesıne tabi hır lktıııat en ti· ' _ _J, • 1 ı. ı ep ce m ·ette ı cı m v· nnn 1\-fotm.,zel l il! te-a vl için . -a-o' r~ hillı,iimeUn .: rA~ sly ıetl. verJlme&I laz.ım. g ldiğinl ıöy. ıK a•ı g çml§ lan l'l a ar n 
:;. l . k .r. •· A ak tU Ü açı ca ını ve bu en 1• • 1 Av•rsturya l;utaMı;..ıe nsıc•e- ~ · ı• 'h ·,{a ve.rılml~ olan htizah lemektE>d r. J,;1ym ti r ı l 1 n k ka<.< T C!" 

de de bir m.ız t cil k §ub si · · ı · k d • n 
.. d''ml~tl. Uzun ve ftlnalı ·ır ' '·ta l J1tlPLnı"znkere etm~ıtır. Bütün bu su Here cevllp ~ıl},ı;m mn m enı ı n • 

t sis ri yezmı t.k. L ll , a 1 F' 1 d rın ~az •l ve t rl !• - k _, t tklkata ted v'd '1 •onra l- :eyin~ ~- staldl bıeh'uslardan bi• veren n • in, a .• e • 
"' c •· d cabatınd~iıdır. dtnmü•llir. .rfsl cnebl r kabetlne k rıı bir hazine rıuame1eıh en ı-

Biitü iti ıı.'ara raJ!men F:ran z aın s nl h!ınaye l· barka bir,ey evı;u1,1 bah- (Jkfadk b r klik'feb n ~-ıy et 
nl ta lr etınt: 'rçcı..'<. ıan• ını z~h'r' n~n . rpat~a;ı~I _Lill,., - m k, için h, ilmetıiı bu gibi to1madığı ıı . roy: eınit ve de- b 

t ki larin v:. ve l s.ıorir.i t • 
ev d ve l\~ . tr:;'~lfr· . . . ' 1: frl~t ıt hazını t şa vvor mittir : , rik er, rtolta ze • !arını kaın· 

r ... Fen Şımdire k,_ ~a~ ,t~~tl':li' ~e ,, ' ~t~ k'e lıu'u'la~ğ .. D\I ıöyle- Eski ka"'1 ne a'elade .• bir çılıır. ,, 
r . nden tahtı ted- 1 e. bı,ılu!l,l\n. ~ . U,.. .. 13 • a bir .meb'us t banka mu •. e 1 adJ ~ınlı ,. . 
B Da 1 1 A h .ı . t ) d •: ld xu bu m melen.n cra-y r n na g zo· o ~fe anımın i',1.ll,_~ '-' 1 e7 · 'rn 1flY' Y\\ vapı1a,cak m li 0 Uıs ·B • ün hay el ve t k ir1 ı:-r· 
tec ık ted.!ıal. ara da h'ç vam et ğl g bi veh11;m ı;Ji g.; · mua~h-~~t pı:ırojetl h kkında :sına mezunlye. v l;ıtl . ·su te ııa t o .- muz ba§ dön· 

ı e D va· b'r m t c! ad ını söy- t rmnkı'o _ fr. •- ~. . ~uamele, hnk ::uıtç~ h'çbi r _, . , ._ f 
' ' • "a;,ta. i:uhmmuı ur, ' Hü·- · . vür cu te ~t<iyat ve 'e• ıya• 

b . rerce i:' p c Ye Lme t ,, -.. kümet, hııı wn i !!%ahın tehi· .~retle teminat 't 8 nı istilzam tın en Lap ami.I bu 1 adlr-
ku;r. ;i ytı.lar ınu~yyen 'iii 1: e

1
• ' Hü nü Hamit Beye naza· T'cllrııt. rıı m'ı{le· ' etmemektedir. Takibine baı- c inıı hkt.r. ' 

te h na · alac k'ar 1 ı. An" k ralı mo. l:uat cem ". U emrin· J ıı Li IJ ııll • ı '.: r•nf 1 ~ ı»i(lU-, Kezkür illlzah lanı.lan yeni 'bi_r.s\y_a_set yok-far. 
' · · 1 J, Al "40 il Eğer •Qs n 'ıkta b~ kı,ymet· Seyr ~nln f z'ıı hlce ·!ate· e m s'e c kursları ~çı'mak B • d J 00 ~ .· ·- f_ ff 'manrtt)la :ı:. m yon .. Bu hadise, Fra'l•aiıın muahe· ır giin e· ... ,..on fr ıt . 1 ' .• r 1 ,ınaı!.k oJm+ ydı,hiçb r kim•• 

m ı .sı: · k Zacle v A' ı!ıı.l' sur uyte fazet c'I k ted•taatı . ı ' • a.n · tı.vıı:n~ · taıı proJes n delere rl)'aset dai resinde tei- . boı bir h"veı pni:ıde ne labo-
Zad ye •·.ı: · hisıe ıı: 1

r ~ nı. ~t rnük .. mm Ln temin e lı ılır . un yapıyor, prl)t ,t lo _ ,"c'tnuktedir . Bu riki mesai ve sL•lh 'lyıüetlnln ratvıı.rlar4a __ ne .gök yü:ı:ü.nde 
n'aımayı ı\lya . ı:!ütürmilr'ür. Diğer taraftan ba;ıı müder· lkiıaadi meha.füd-.ı altih~ı · .Is ·krı,za __ ,~ar~J i.em.n :it olııtak. . de---..amına delalet etmektedir. ve ne de' · buz\u kutuplarda 
Aynı z manda o 6Iralo,rda Ka· rlsle r gaz.e'e.c ·Hk teprlo,tı.11n mız !hahl'rler-e göreı·Ruey: lüi~ ·goıt · ilen Alman demlryo!ları Bunu müt ell'kıp' bı{ latil.ı:ah hayatla rını ' tehİikeye k~yarak _ 
raden ·'i·pek az ıe'er Y pan Darülfünu.ıda ten:ı n ·eaileb_i!e- kum~tl Moskov.a 'ifa gji;ıı,cl,Jı ICQ- §a-haıl e"'·u~lqı Young p!anına takrlr'nin n reye .lt al'Jı , 550 insa;., t;ğ,İı t'erakkı , e t ea[!slne 
V eli Z.ade kıımpanyası J>u an· ceğl 1 anaat dedirler. Bil· ton ;eklı~ra un · Y":PaJ:ı-i'c:c.e~. kaqı\, ~ıp! n_al·', gösterilml-t~fr. rey ile tehirl kabul ed ilm!-§tlr. hii~et eiırie z~e'rdi. Beterin en 
laımaya .dahil ~dl'mem! t r. ~aut Hukt k fakülte&! müder· çok ,acrl hır de.*.l.rml'~i~, .fa~· ,, zaif damarı yaptığı !~ in hoı 

Ş.m_~i}HJ biı ku pan-ya da rlslerlnden Z "htü B. A mıı,n l!yetıı g<'çmesinf tıım.irı e tnı~t! r. _ görü 'mesl ·ve mükAfntfanma· 
Kal'1f.denf1<e her h af a munta· Darülfüiıunlarında bir' dıı ga; IX ğ: rmeniiı'" 50 "bin ' tonluk_ sı·dır. ·GeÇ'lni~ bir emek ve ya• 
za • ıftl,:rter icra etmektedir. zetecilik ıubed bulunduğunu lıfr (anhan ) vıfrdır;._ t ;_ . 

· hut kazaıalmıı ' bir mnvaffa.kı· •Me vzu -~b-ıc ye t bir IUlafa söylemekted ir. Ayn! zamanda Ruıya h~kiımeti 931 ıene· · yet aökut -v~ laıkaydi ıı. kar• 
bu kump nyanm c ahil o'mak yükıek ticaret mı:ktepler!nde t i zıirfıı,ı J.a ,bı.i~4+Y v.e , enuall fılanıru.; .!ıa•a~ın. : heveıi lurı[ır, 
htlyecel!I aılkarcu . Bu &·retle hona havad!s!erlnl yazm k hububat ile ale1Cımu111 :ı:ahire. z ' ' inkisarı haya'e uğrar. 
itıU.f etniek lıteyen kumpan· · için dert!~~. gö ıterdl~lni' İleti th rayatıı;u dal~a '. ziya.de (~~-<- :·. __ .e".y.-... ·.r· --ek C-a' m· ı·ı· ı·. µıa- .mı-- . ..' Bir tetı:f ._Jçt.ıı ,kale ~ur_ç_IA• 
yaların: ıbtktarı artmaktadır. ıürmekteölr. · lalattırrnıı:k '!Çr~ · tedablr a:"-n· , 
Ev:velc6-ı••nlaıamıyan ,, kum· Ticaret müderr:ılerl l!e ga· m ak:ve daha ı imdld·en pl.8. nl·ar rınqa,.-kel~elerJnl koltuk altına 
panyalann artma11 anla ımayı zel.'ecJI k edrfsat'ıhın Ttc ret Ç:zmekteoır: Ru's\..ya zaten 930 !'· 'd· ·•• <· b · . t t·ti• _," ıı.lan lnşıı,nlıı:.r ı'l'll, Yl)hut yalın. 

-. , c:1 ı seri ~·· ı:arrı .. da•cıhanıhubiıhal" :: -_ U. n ·· _ er·a_ e _e. ·_ . ,_ ~ .. kılmç _di),~ıı.t.\ Şı>;fl•nna. atılan miif llllefilrm~tediı-.. ·· mekt,ep erin e Y pı ma~ını Is· .. _ · ı.,ahramaıır;ı.rı · bu fedakarlığa 
Ma.,U.af•h vapurC:ul.l·r.. .bitli· tertıelı::tedirler. vile ~~~:re j~~acatını'ti \:okhr!iu' · ''oı" l h"tl Ah "" }h ' f ·.. ·· ' ı~v,ke:ff!n en "mii'i.ıin saik be:kı 

ği til&fı ·-tı!mln_ (çlri·l·tertlbat 1 
'
1 1

.. ' ~ ., _ ı~7"::~ırler alması :e ; ·-.-. . ·. }1 e_n-e~ şa l ~r u ay· e en-< \ . çok d~fi-l:llr ', ~~rer!n! ~azan•. 
almakta.ıln-. Y-apılac&k ı1tılaf·· . ,, 'LimAnda _: , ' . " · .. " ~·. pllnlar teı:tip .. ,.&lmı:ıı . bu .g ı j "_::.ı; .:::.t~n·, ,; .. ş;..~t~?2~:::·~1Jyhtar.lıg" -~ , _ .. ,, :..fıt. • .~:!~8'!~~1j~·~ ... ~~~;ır. ;~ " .·-
ma hem· kumpaııyalarıft·- ve ~ ~[ k' "h . .~. "ıiM<ı l!ııu bııhı.t,t._ ," ııly• etinln-.d.- _u_,__ıu ,, ~-~ıu ~ tae· ~ •~ ..,. ~ 
hem de ")ıo1cuların menftl.atml - . Bir ay ı ··, . racat hıı. ,k~rk~nç, P,lr "ıelf.il .. .. ı~cağı·.,. .,,. . ; -.y·ap"m'l a=d-ığiili'.'" ·"'s'ö·~_ •. yl.e' d' ı·ıer ,· ;'" . '.' . >! ·Spor~ard-ıl':•; reb.r' -lc~a.k 
temin «der. irıahiyt~t~"- ola· S~n bir faf-ta zarfında li- · - nı ' ! göı_~~~ıll~.kt~d\r. __ ıCi~~;, . 

1 
, 

1 
\ie 'İ-ı;y'abn 'blt'Çok lezahü'ra• 

caktır. , . manımızdım oldukça mülı.!m l:ıuğiy ~-•rıt,sala~.-1 buh,ran~-~: 11 1 okud: __ ;._lu. _ "h_ ~O•, e e, s. ;~ı~d.; J : Te_~f!k __ v.~ R~_-l d ,endiierln tında bu -rekoru gayel emel 
•ı ' 11 miktarda ihracat yapılıiıı~tır. - ı 1 l ı t t J t " - edtnm1 ek. ·bu· iddi•mı:ı:ın kuvTe-• ' ' u.en teur er n . za e eme- ~ fapkalar ale1hın~e bulı,µıar•k: - . muhakemeleri düiı hitam bul· ' ~ . Müteferrii: ı.:ı·~h~~;!.~e~;;~:~!5a;~. d~n i~aha ' müıkub"I :_iı· '."kaz.i~ Şapkjı.yı giydi~. f:O:vUJ' olduk, ,mıııtur. tine delal~t ~de~. k ' 

..._ , . ydeırtl· a~.ar~.111nc~- "' iJıunftıa ' t~· , giyeni ::!e,·g--ty.J.ıren de kaf;,rdh;. Afırceza mahkemesliıliı . ·. Her ·leye bil tymet ver• r kl·ı· · • ed. • ., ı· 185 ı>-ın kiki kabuklu badem, , k mek, her işin'- layık ol<lllğll 
3 1 ·illi ty-Or ar 1500 ' 1andık yumurta 160 bal- . Rlısyanın bu aziııı faalı_,,...J .. tt'ı" · Demekle maz.ıun Zeyrek <:a- verdiği karara ıı:öre her t ı 

~ ı - takdiri eslrgeın emek bugiınüıı weç~(ıl , müessese ya tiftik, 169 çuval içfındıki lngllt~renln na:ı;~!~ 'dikkatini mil imam ve. hııtıbı Abdülhay muhtell• t!'lulldar be~r ıene tabii ' icaplarından· o!muıtur·. 
48 çuval kabuklu fındık 5 · celbetmlştlrM · ef. dUn ikinci 'Cezada mu· hapıedilecektlr. Dlfer üç t&h· ı • netede ? · b d b t k B · -.• · b Fenalık yap-ah bir lnsamıı .. • ,,çuval, lç a em u unma • '1l,'mesele hıı.kkındaj ıngt- hakettıe : " edıldı; ··, sildar; eraat etmlttlr. · ~ 

E-1·•-b( ı L. • • · 1 • · · · cürmü yanı.na_ ,kj,r kalmak, iyi 
- .... r. ueyaz taı a- tadır. _ ... . fız Aı.,,am kamarası harici M· Abdnlhay' ef, !inatların Ere.nko""y c"ınayetı" -, 

d t kıl d 1 A t h f f el ' · hizmet . e_tml.t bir insanın mit "in an ~,Pli. P te il e ne· yn a t11: za!:..1\1 .~ mer· .. caret nazır,_• , ",Mister, Gli!~tte..,. .dofru ohnadığmt ıöyledl. Din· • · • · · ' 
1 --1 

' a.· k•· idi s ·- _J ' 1 "" ' - k k "' eı· k Ü • d kafatı unutu~alc: ın ... nlık oı· er Y...-fll- , - • on za· • 11uııel1 ~!'.J. oln 651 ilo pamp. , ten ~ahat · ı..tıefl!lftlr. , , . ., , .lenen , ıah!tler _ de AbdQ ·hay r aı macerası Y zun f'n 
1t1&Al11nla:· · tne.çhul bir.-.mııe,. ·~maundan 84 bin 491 l<ilo M~maiİeyh, Ruıyan!iı hu: efendiyl mesul eıkcek bir Erenköyünde ·vedia Hanım_ı ra.zeılnl bq'far, · 
ıeae Lu •ineler! taMıt.ni-ffi'ek- tİitün 1 İzmlrı'en 49 bin 375 bubat ve zıı-hıre t!ıracah~i,. , ı1.1hadette bulunmadriındnn, katlede• Tevfik Fikret Ef. nln Herk-. l:ıav•tında vücudc 
tedfr. 1'a.1.l(~.rı !er cam.dam kilo afyon, .28. bin ~50 kl'.o teksif lç!n 'faa'.lye\te bulun· Abdülhay Efendinin beraatine muhakemesi ·dün devam' et· getirdiği ef'alµı , nlk ve bed· 
yapılmaktadır. palamut, 301 bin 585 kilo tü· duğundan haberdar olduluılu karar verllmittlr. mııttr. Bu ce!sede fikre! Ef. ine göre (Nikübed) muamele 

Bunlarm T!lrllye haricin• tün, 51 bin 410 kilo üzüm, söylemlıtır. Bükrefte top'ana• Abdülhay Efendi dün geç nln ılnnlne alt hukuk mah· aörmek iller. Bunda!l emlA 
de imal 9(fı;enlerl ftıtlmall de 772 bin 489 kl'o z ytlnyağı c ,k blan zirai konfernaıta Rut- vakit teh[(-ye edllmlıtır. .kemeılnden ·erilen karar gel· oldufu gnı'ı ceza: korkuıu onu 
mevcuttur._ Eaktıehir ticaret bin 909 denk yün, 17 bin 700 ~~~~1e~~r.faaliye.U de letkiıı. ' Hakaret l'llİ etmiş? medifinden karana celbi için ~ötll . fiillere yall•tmaktaa 
oda• ••·aıeaele hakkında İk· yumurta ihraç edllmlttlr, B muhakeme baıka bir ailne meneder. Mükafat arzuıu 

· · Görülüyor ki en fazla ibra· menfaatmı gözetliyor?. Muhllı Sabahattin eyin da tnıanın ~--bını ve hevesini tııat Telı:aleUne miirJcaatla t 1 b 1 bırakılmıflır. •-
, ı · catta bulunan lıtanl:ul ve z. H"kümetlmlzln· · Berlln d.ı '!:mirde verdiği ir tell'lsi tahrik "eder. ıahtekut..... 6nlia• 0e.-ıııne- d ı b w .. , · d · , Beraet ettı·ıer ılni ıstem1ittt; ,. " ~ " mir limanları ır. 'ıaıı u a 'fe Fra.oaada birer Ticaret oda-'! etnuılıda müp elumuml l.e 

1800 Hndık afyon at oku • •ardır. ı' ' halk ara unda' çı 'can ihUIAfı l..,artakule Dereköy çift· 
Müh~pdis mekteı>i me•cuttur. Ticaret odaları ticaret lle- cazeteye 1aıı:arak müddei·, llftııden çoban lımaill öldür· 

laburatuvan minin faallyetlerlnl takip ede· umumiyi tahkir eden Ahenk dükleri idd!aalle le•klf edlle-
Yikldl MGhııadl• mektebi Ticaret odasında: rek Türkiyeyi alakadar eden hazeteal bq muharrlrleıl NI· rek Afırceza mahkemeıtne 

laburalut'~rl bDyllltül~e!eft cfo netayicl birer rapor halinde :pmettln Bey-dün birinci ce- verilen mühtedt Mehmet •e 
hetle "·.r~11e Nafia v~kaleU Bu nasıl iş btanbul Ticaret oda11na bildi• za m,ahlı:emeıtnde htlnabe Milmlnla muhakemeleri don 
tarafuadan 40 bin lira tahıisat rlrler. Fakat Fraaıada:ld Ti· ıuretlle clınlennıtıUr. Afırceza mahkemesinde ya· 
'yrılm111tt! ,., Buna bütün manasile caret oda11 menfaate göre ku· M hk... ld ı pılaııı ve maznunların katli 

Gdı=ek 1enede tahıllatı rulmuı bir müeıne olduna· a Um 0 U ar ika ettikleri tebakkuk etmedi· 
uttıraeakttr. ihmal derler dan lönderd,ifl rapor çok ke- Çatalca tahalldarlarından ğladen her tklıl de beraet el· 
İngiliz ~- bin otuzda Dün Ticaret oda11nda ıaat r• yanlııbr. Bittabi bu r•ıa- - olup thtlllıla maznun bulunan mitlerdir. 

15 t Od 1•-1 t 1 '- lıt raporlar ticaret A!emlmlzd_, ____ _ 
DGll .lı,-or .. da lngillz 1030 e a mecıu op anacaa f le h 1 k el "' . ' 

v• ..... 1c. ı.ıık ec1ıı- c:eı.e- men ı te.tr r aaı etllle ı. _ır. , Divanı Alı.ye ven"lmic Geri alacaglar )olar,!t!;ZS, 20Fran11z fı· rda b · L k - 1 "T 
nla nımameııl lbertnde mil· Zara 0 aıaa i.n - A) p Vaıın .. to.ıa 13 (A.A..) -Hü• •aneı Ui~ Alba 9l9, Meddi- la -'- m17an bu müeuueoln bilhuıa Parlı; 13 (A. , ~ ar• o 
ıı:akerat baı Jac-tı. la t t hkık t k mi yonu k .. -et,N••--, .. uva'dakJ bahr_ iye 52, • bl b D" •-- bu ıkt••Ddi buhran hen•a· -n' • men ° a a 0 1 ..... ,.. 'e ... arllla u •

1
1 r. ... Ancak ııeıae . e ... erlyet ~ • ı· ı k 16 r•y ile Snla ııl•hendazlarııu 0 eri alma~a 

lvunu mut'ahbJd_ e 93 kuruı 10 da ne iıe yaradığını anlıya: reye arıı ~ • • • 
hl•l olmadıfındaa mllııakerata ııaa· a-•-, Vlıcoıa meıeleı'.nl Divanı karar Ternalettr. 

ı...arad• •Çıtm11 95,S kuruıta ,, __ -•·tir ... t • ö d ,. ı. 
t' .-ç-e- , -·- H / -. AJl)'e g D ermea• .,.arar ·er• 300,000 amele 

Yalnız hangi fiilden müka
fat haııfl harak.U.n -ıaikazat 
görüleceğini bilmek ıarttır. 

Bunu biz aarahateiı 'bilmeliyiz. 
Y oba herhaqt · bir •aıaııa 
bot g&rlltnnek' •erahut her
hanrt bir prenııbı ıı:lhirde 
hazmetmlt glbt aôrllnmek kafi 
defildlr. . _ 

Bts üı~pları lcendt flnl 
ıahul&raııaıza ~~ .o8'5r~ndllklerl 
aama~ deiü, blli.klı memlekete 
nafi oldukları · zaman &evme• 
llyJz. ' •' ' 

Kendl : aempatlmlze uygun 
tnı~nlan kiymetlendlrmek bir .. ' 

hotki.mlık ve phıalarını eevmeo 
' kapanmlfl,ar'• Oda meclll& ualaruwı f __ 1..-"I la , mittir • 

. - ·- odaya kal'fl olan bu eıfır al&· lfC UA<J amış r _ içki yasalı 
Mi e~sitimiz olac;ak kul de•ana etukçe lçümala· Caclıx, 13 ( A.A.);;... Crew:_ ,. Loadra 13 (A.A.) --Avam 

tek btle meml.ate olan hız. 
Londra, 13 (A.A) - Mali" DıetıeJınden dolat• emekdar 

· çeıter konferan.. Lancechrlıt n ·mÜfıt· ılisa:nlan1" taltif ve 
pamuk aaaartt ameletlae rol ' lakdırlif ·fıi~ . '.-zl7etlerf. 
vermek .....ı.,JtDe · R~J~ - niıa . e' .i.:O.ı .. ~ ~ .l!..ıtc:elerfalo 
•ermtttlr·· 300,000 ar l41."' •,. , -.._ f rfı~ • · ""'!~.' 

"m·.-~cl& baluaan bir mi(. na d~ha çok tal k eclılecefl eller, bahri teaııihlatda kt 6.t· kaa,ıarluı lıplrtolu içkiler mem· 
•- ile~ oda.ana -mln.· aefklNfır, Artık bu faaliyeti kadqlarma teaanllt ptenn~k 10 

aul,-eU haıkkmda M. Scıy-
C.atla ~cal tacül-ı.aa ....... ~ IOıua ticaret iflel'- makaadtle 7apmlf' oldukiaft' ·m.- tuafiadaa wwtliıa 
111ümeeltlltfln,l kabul eclece- •ta tılurında ıııttıflne iua• arbdafhlc pe"'9t bar&br'ak 'lr"nun ı l&ptheMn• 18 reye br-
liol -blldkmtft.lr, mak kabil deiilcllr. ip '::n-;~:ı.:ın:~• ... du. :ı iJ7 r•J' ile reciJ~tırıifUr • 

ııaıteli 1il1ı4l .,,. , Wt~·i .' ~- ,D~ .. ,...~~r~'' .._ .._ 
tardır. t ,.. ..-

. . 



.n~ı __. s a 
1'.AIHN -

-#;;flB~tfAJ ~-1!1».ff~= 
Gazi Hz. Dörtyolda lrak'ta isyan 

k k tli 
Şeyla Malamat ne 

Halka hitaben ço ıyme iatiYor? 

il AMara lıa~rleri j 
İs bankası 

Senelik içtimaı bu-.. 
s_un 

••• s -

l•tanbul Şehir mecliande 
F 

Manisız bir sürü -mü-.. 

bir nutuk söylediler Baldat, 14 {Yaran) - şı. 
mail L-akta laJan ecln Şeyh 
Mahmudun YazJyeti hakkında 

A•••ra, J4 (Yarın) - lı 
l:aalrau hcyett ıJmvaı1eıl 
(Jarıa l:uıGa teplanarak ,.. 

aellk pil&nço7a tetkik edecek 
" yal laeyeta idare aa a 1181 

~cektlr. Aaalanlaa Lamla· 
naın defttUrilecefl 161len
mektedtr. 

nakaşcilar yapıldı 
~h~.n AacıA ve elim dertleri yerini 
kursu laklakıyah hikim olmuşlll' 

Ma•atya, 14. (A.A.) - RetlfcOmhur hasretleri Tlrlr oca .... 
tlana,... arlarkea •MalatJaJI 16rmek Malatyaam muhtel'f ahallal 
ıı. daha apk 16rlflmek lçla bu kadar samaa klft deftldJr. 

L-ak halu\metinıa ••ıretUll 
re11nl tebifl tudur: 

Şehir mecliıl clGa Mat oa 
cf 6rt buçukta mutat içtima· 
lannclu albne&ıiDı aktetat,ur. 

lıude JeN plecekur. ~ 
a,·a halthuırtlan &11ade .. 
rlrenk bu ....... ,. lı.ı 1.iJ JJ.rlde daha m61alt bir mentmde beUd latYekfl l..et Pa

f& ile ,.ur •irmek •• ılrlfmek fınatuu lndunam. tlemtfUr. 
~ .. retıl M,alat1ablann •buaet ... •errN\t'i .tıerl..t ~ 

aile i&r t~ hl alel& '"" lslft ftldt balamatl~,..i&D _.... 
yeJllt teeaGrerlnl anetmlf •• lrOIDfQ Vlllyetlere 1e1ahatlerl 
etnum da Malat1a1a ,., .. k Yadmde ltalaMak~anaı habrla· 
tarak ela ha fasla kalmalarım rtca etmlftlr. 

• Aat Şeyla Malamut •a.
fttlen (A •a) dyanada 1arp bb 
111411• tut...,_ .... Jat'aw 
........... k (Saclaı) lmib· 
.... üdu 8erlellilftfr. 

m , 1.Mütekaitler 
l"4?rri oermiyec~lı 

' { Aakara, 14 (Yana) -

Bu cel1ecle yine maaa11s 
btr ~ ~Jwalar ..... 
taa ,--. ._ı. ;1,lr ..,. ı. 
rar Yeltmede11 fçtlma:a aıfaa. 
Jet YerllmlfUr. 

mek kap eder. 

~.. 8eatJeN.ld 
.. OJacabr. ŞIM 
,..&.. .......... Şeyh, orada bir kıt' uun 

lnnkarak SGleymaaf1eye ay. Alelamum mltekaltlertlen yol 
....... afmmama1& hakkında 
Maı .. b'uslar .. cllte lttr 
telrltf ya.,.caldardır. 

DG.nkQ celtede bGtçeDID 
Yaridat !allı okwamuı Ye ltu
aua berinde bir takım •I· 
naka,alar Japıı.ı.,. 

fuclelı olacüm. Bu .. cıl4 
t•emmGldGr. 

Gazi Hazrtlerl .. wahea Meliler ki: •MuJalm ldr 'f'll&yetlmlsla 
IDerkeaflle ltısı pU... demfryol• olm.,tur. a.,._ katlar bu 
IDGhlm Te çok fe,tall Malatyaya ıelmek llteJ•!er ita metl•I 
Yauhaıa bulunma•a11nıılan dolaJI analanaa kolaylıkla muyaf. 
fak olmamıflardır. Bu anal•r bu .. m!elıete fOk feyts ptın
cek Ye memlelreUa tabii kı1111etlerlnde11 dlnJaJI mllteftt ede
cek mahlyetteclır. Yeni ... r, umumi anu,a tat.W. etlecelrttr 
lmldindeytz. Tilrklye Clmburlyetlnln ı-.at ettfll projeler dabl
llnde muayyen semular sarfdrda ••tama blltln mntakalan 
feldc ra1larla birbirine bailanacaldlr 

fitin Yata• bir demir kitle Mime plecekttr. 0.mlryoUan, 
IDemlekeUn Ulfekten, toptan daha mlhlm im emaf7et llllhıdar. 
Demll'JolJanm .kullaaacak olan Tarlı milleti men,.l•dekl tik 
lan' atklrlılanı, demlrclllfla ·, tekrar ,aetermlı olmakla mtlftehlr 
elacalrur. Tllrk mllletlDlll anet, refah, mecl•lyet yollanncla 
7irtlmeıl ye Tlrklyecle flmaat hayatuua ,eksek lnktp.flan 
ancak ba demirden 1ollarda olaealrbr. M.lletfn, hayat Ye 1aadet 
lfaldan bu )Ol ardaa ,.ıecekUr. Cilmhurlyet hals6metlnla l»a 
'ladldtkl çok Yel'lmb ıa,,.U Ye çok ldealbt hareketi tak411re 
.-.yandır. 

Burada milhlm ola• nokta Tlrk mllletlnfn kendi baldtafı· 
BID bu demir yollarda elac:afa laaldkatml bCHOn mOfklllere 
rafmea takdir etmell Te ona ıa hlp olma• keyft,etfdlr. Men
teinclen demirci o~aa ft bilin dlnyada ciemlr 1AD

1atJafa na• 
pra bulunan Tarlr, l.1 •atanıada fkmal eclfmlt olan bu )&Do 

••JI elbette muaun medenı,.UD bGtiln dlnyada yGluelttlfi 
4ereceye isal eclecekttr •• 

RelllcGmbur hazretleri aamlml muhabbet hltlerfnln muh
~rem laalb lblafım rica ederek, ~ Yaktt trene aYdet ha
hramılar Te ıece aaat birde D6rtyola hareket eyl .. ltlerdır. 

Devlet bankası 
Tesis heyeti toplandı 

Ankara, 14 (A. A.)- De.
let Banka11 tellı he1etl baaAn 
Malı1e Yeklll AbdOlhallk Be-
1111 rl1a1ettnde ilk •~Umaım 
•ktetmııUr. He1ete it Baaka· 
• umum mGdilrii Celil, Zira• 
•t Banb•11 umum mGdlrl 
Ş~krG, Emllk Bankuı umum 
llaGdGrG Hakkı Saffet Beyler!e, 
Oı111anb Bankan amam •6-
clirG M. '16 Sorbtye, mltr 
,.._, nfatde lfllrak etmltler-
4tr. H9"tt., milll Bankalar; 
ltra•t Banlra11 umum mOdGr 
llDuava.ı Sa:lbetUD Te aanayl 
•• Maadln baakaa umumi 
.. idildi Saadettin Jkyferfe, 
~ebı banka!ar; S..'ra 
keınmerçlyale İtalyana, a.1-
dirG M. Poml ye bDUyas.ı 
flrlcetler de lıtanbul elektrik 
•• tramYaJ ,ırkeU mldlril 
iti. Ha111e11 tarafından tcmıll 
~t!r. Heyet uzun mOd· 
tet de•am eden masakeredea 

Hukuk talebesi 
Ankaracla cemiyet 

yapacak 
Ankara, 14 (A. A.) - An· 

kanda buluuan hukuk me
sualan Tiltkocaflncla içtima 
ederek mesleki Lif stlerfaln 
kuyyetJeadlrd aetl ft arala· 
nada teaanOt temlal aa1eılle 
bir cemf1et tefktllne karar 
ftrmltlerdtr. Nizamnameyi YÜ· 

cada pUrmek ve bilkOmete 
brp mlteeebblı Yazl
yetlade bulunmak Gzere lef
kil edilen heyete Kayseri meb
a• Re,lt, Şuraya De•lettea 
Kemal Abf •• Kemal 
F.dfp. Ajanı umum müdOrO 
Mavaff ak MGtldrat amum 
mild6rG At·m. R6ıumat hukuk 

110,..trl Baha, Maliye Ka vaoln 
mGmey7bl llO•tu Beyl~r 
1eçllmtı!erdfr. Jkınd fçtlma 
28 ıubat pe .... mbe seme yapd
acakbr. 

•• 1 .. 

det etmfıtJr. Fakat aıkerleri
mla bunlan tenkll elmlftfr. 

Şeyh Ma•m11clua bu hesi· 
.. undea ıonra cephede Gç 
ıGa tilıb deYam ebnlf, IOD
ra Slleymanlyenla 37 mil 
ceaubu prkllhadekt (Seray) 
briyed a.ıler t&rafındaa ııaal 
Hılmtttlr. A1m dokusunda 
efkjya (Zurmal) karakolumu-
n almıı ft a11n oauncla da 
(Natlirt) karakolumuaa teea· 
Y1s etmtılenlJr. 

Aym oa blrbade alkerl 
bir lut'amas (Şah NaclJrire) 
kadar llerlemU, 12 itinde du{ 
m•n•a Nacllrtd• çeklldlfi 
alrllmlfllr. Bu ıece elUıeı 
ldılden mllefelr.kll dupaaau. 
Gç kolu lutlafanmıaa ate, 
apaıılar Ye fakı t mukabele 
ılrlr.Gf!erdfr. Bu ~&rplfaıada 
bir atkerfmiz . 6!m6f, eıklya· 
an da bfrlıl telef o!muıtur. 

Hr.r dd tarafta ta mOte&ddit 
yaralılar Yardır. 

Vergi mücadeles: 
Bir memur öldürüldü 
Ja.mbuaar, 13 (A.A.)- Ver· 

ıt tedlyetladen lmUna etmek 
möcadeleli taraftar~armclu 
40 ldıiJlk bir çete tarafmtlan 
naba ıelen ltlr taanua Detl· 
cettacle bir Hlnth memur t• 
lef olmuı •e lklıl de ajır ıu· 
rette yaralanmııbr. 

Fazla muamele yapım· 
yacaklarmış 

Camberra, 13. (A. A.) -
Commoawealth bankan idare 
medıu, kudıl_... ı .. lall&t 
ıwtermekte o!dufu hOkOmet· 
ler taraf andan maaTaflar ten
ldı edllmecllft takdirde bu hfl· 
k6metlerle fazla muamele 
Japm•••la karar Yermtıler· 
dır. 

ffuzuta çıklmyaeak ~ı 
J>arf1t P (A. A.) '"" Ha J 

ha:lll'da apfl Loıre'da bulun-
makta olan M. Raoul Pwet 
tahkikat komlıyonu huzuruna 
çıkmak bere mezkQr kom·•· 
1ondaa bjr daYetıaame almrı 
br. Mumaileyh, me1afe dola 
JJıly e bu da Yete lcabe. 
mGmk6n olmadıfım M. Peret, 
buncf an 10nra komlıyon hu 

Adli kanunlar 
Tadil tetkikah bitti 

Ankara, 14 (Yarıa) - Etki 
Adlt.,. ••klhnln kabG.1 etttr
dlfl baunlann tadlllae dair 
tetkikat tleYam etmektedir. 

icra .,. lfl&a kan•••••• 
tadlll hakkınclald t•tldkat hl· 
tam l>a'muflur. Bayram .... 
ted mec!lı he1eu umu•IJe· 
ıfne ars ecltJecekur. 

Beynelmilel aeryi · 
Aakara 14 (A.A.) - Milli 

drb1at Ye ta1arruf eemı,.tı. 
nla t.,ebhtlıl de 111 ... da bey. 
nelmtlel teknik 1erılll .,.Y. 
yonlannda açılacak olan mllll 
1anayt Mf'ıfıt Anayl erbaltı 

tarafından bGyOk bir allka 
ile karplanlDlf Ye timdlden 
c•mlyeUn u•uml merkezine 
bl~k 1n6racaatlar yapılmır 
br. 

• 
Tamirat banlıaaı 
Pam, 13 (A.A) - A.ert

kan klipte, be,nelmllel tam· 
rat baalra.mn pNDllplerlnclen 
bahteela •• ba kutuıta faahat 
•~re• me:rkGr hanka mGdlrl 
M. M•e Garra•, halthasınla 
tld mlıtacel saruret meYcut 
olclufunu beyan etm 'ttfr. Bun· 
fardan bfrlıl 1erma7elerln nak· 
lfnl le•hll etmek, lklndıl de 
aermayeler pfya1alannı uzun 
Yeclelt maamellta yeni açmak 
Muı-1alle7h, bu ılJ.aletl Fran1& 
bankan ile Amerlb ye Fran· 
ı:z lıcık6met1erlnln kabul et· 
fll'1f '9 old1,1klarmı beyan et· ,., ... 
'r \ ltfu,..ıJeyh netfee o!ırak 

tamirat l>anlca11nın bevnelmf· 
Jel te,rfkt m ... ı eeauna ml1-
tenft bir mtleırwae o'dufunu 
azaımın her tOrlO harp thtf· 
mallerlnl defebnefl taahh6t 
eylemekte bulunduklannı ill· 
•• ~yfemlıtlr. 

Gandi 

Eu &11ade n metelell 
lzerlncle fada teYakkuf edlJ. 
mıı fakat içtima Tuitlab tel· 
kıb tahlfı edllmtı bulundu
lua4lan ıu meıelnl Qaerfa. 
deki ıayl•en a6zlertn mahfu& 
bul•ndufu dermeyan edılenk 
yalaıs ıu Yarldatmıa tetkik 
" kaba) eclll•nl hakkmda 
Asama NJ ft flldrlerl .ı... 
mqtlr. 

Doktor Hikmet Bey '" 
yolculannıa alaalıtlea .,.,. ala· 

Terkoe 9'rk.U ile olu ... 
kaYele fetb ecl imek bet"1A 
Alil milhım o!an ita cta11Wt' 

Mukayefe f ... edtld~ 
1 

toara ıı lreabl elaemmt1et .... 
Bunun berine Nlı : F lhaldllıİ 
lla'erlag çoll ellemmf1etll tlfl 
kat Oaeriae ............ 
IH de bualan• .. 1a1aa ._ ... 
dulunu fakat ltaıl• .,. ... 
Tarldaba tetlrdo oldt• ....... 
tlmdl!lk ~u laa•lta •• ., .... 
lenmelr l&am selJyona ..... 
t61lemeelal rtcaderım d .. Fl.U 

rak llledddm yere 1a Yerdik· 
ltırt dtfer taraflar.n il ••' edt'• 
dlft, halbuki bunun ıullıtl· 

Bundan ...,. eykaftllİ 
beledı1e1e tleft'Olunaa ..... 
hD laer halele emf bO'ç_...: 
dea aJnlırkea .. ,.Jdlde ~ 
''ldıfu11 •• belediyeye ne _. 
retle •arldat temin edeWllıi 
ceftDI bunun e1aılı IU .... 

hal eclılm< .a Jizım pi tıl' 

mald• baıka blrteJ olma· 
dıflnı ileri ıOrerek bu adam-
larm tecslye edllmelinl talep 
etti. 

MGtealrlbea Nuri 8. para 
alanlana kimler olduklan tee
pft edıldlk tek ıonr• teca·ye 
f'dll.celderlnl ı6yledl. Blllharı 
Hikmet il. yalnıs t.ca"yenln 
klfl ol•adıfını bas yerlerde 
çeımelerln •• ıuların tamir 
Tapılmaıı için para a•ındıfı 
halele hiçbir teıebbtlıte bulua-
11adıfı Ye Şehir hartclncle kGnk 
lerla lnnlarak ıulann tarla· 
lara aktafl 1ablt oldulu Ye 1-u 
.. .,. h&dl1elerde karan'ann 
kim oldufvnu t .. blte lbam 
olmaJIP IUJU• alrbfl tarla 
1ahfbJal tecslJ• etmelrle bu 
fffn halli flllklnı olduluau 
6y1Mf. 

Nuri li. Su Jolculanni· 
fasla para Yererek . ba ıt· 
bı yelıuduklann •nane seç· 
mek lmkln111dan bahaeth. Bu· 
nun Oserlne Te•fik S.llm Pa· 
ta buna cevaben °demf1tlr lcı: 

teklif edtldı. 
Bundan ~n Yar dat r.llla 

okundu, hepli •ahul etblıl. 
\'abus ton madde o'aa ~ 
ba ıulanada ........ bir._.. 
l&DJdr mlDaJra,a .tlJ ... 
here lçUmaa Dllaayet ~ftl'tl&· 

Şehir mecltıl Puartell ~ 
·çttma ed9e41.kt1r. 

Tramvaf Şirketi 
(Baı ltırtuı I İllci -.ıJ.J.-J 
m~ıhur Karakl1 Yir .. Ja ... 
ıeçerken yoldaa çıkmıı • 
JeyrJlmelfne ramak kal• ..... 
•atmanın feyka &de ıaı""' 
ıayeılnde dt:Yrllmektea lalr
tarı'mıfhr. 

Şu hadi• de 1l1t•r·,otW, 
HanMe •~a,... temamd• Ot 
etmıı Ye it l~iD!}'4Cek iılf" 
••zlyete dOtmOftlr. F• :1:.o..ı..,.-.-
i1e te~amlle çal•:-ıaciaa ~ ....... 
berhat ·ve PJn bbAlt ... ~~: 
Wr ı.aldeclır. Ş. _. ... llll'tı 
4'>1aytılyle sene teJdu -.~~-.;ı,...·•·'"~,:, 

ruz: Tram•a1 tirketl ...... 
huıOnkCI Haneea fd;1J'ellnl .... 
dl l etm•lfdfr. ÇGakG b• tlla• 
re becerikıfsllffle lttihar 411. 

- Bu edamlara Mrllecek 
'azla para hukuki Ye kaaanl 
dbetten tetkik edilecek oluna 
riıvette11 baıka blrtey olma. 
dıfından lmkln haricinde bir 
ıey oldufu ve anc.:k bu a· 
d:ımların teıbltle tt:cziJe edil· 
meli lhımdır. 

Medeni bfr ıehr .. de adam 
baıına urarl 150 kilo 

HaUu bir tiri& • ._ r 
ecleml7or, hah ........ .,. 
O, tGrlQ tehlıkelere ...... 

•u lıabet etmeıl llzımdır. Bu 
miktar Berllnde 20:>, Ney. 

kalmaııaa meydaa ••• 

Mevkuflann afvını 
istiyor 

Jorkta bir tondur. Biz Hfari 
miktarı kabul eder1ek 700 

ııf bl onlann harat!arıJ. 
oynamaktan ,.,. durmuror. 

80nra O.manh Bankan .Odl· 
rG M. d6 Sorblyo, Sanayi •e 
itaadın Bankan mlclOr mu•· 
9haı Saadettfu, banka Komer
ct1ala mGdGrii M. Poml we 
ltt. Hanaenden a: Grekkep bir 
~ komı11on tefldl etmf,Ur. 

Dilılıat: 

Dolandırıcıyı po
lise veriniz 

ATDI ı...ıncle blrtllaln bir 
takım ecnebi mOetleaelerlne 
sfderek 1a•temls .. mana 
para alclıtuu ftitUk. Bu nam
da bir adamla ıuetemlaln 
laff bir alaka• 1oktar. 

sunana çakmaktan lat'nkl 
edecest huıuıunclakl kararını 
tetkik etmfıUr. Parlamenk 
tahkikat komllyonunda iki 
bAlrlm 1emfn etmekten llUn-
klf etmrı!er Ye bunun lçlı 
meılekl urra riayet mecburi-
1eUnde balunduklannı ileri 
ıGrmilflerdlr. 

Bunun brlne komlıyon, 
bu ytizden uıradafı mOıkOllt 
hakk ncla adUye naanaa bir 
mektup ,andermele karar 
Yermfıtlr. 

Ar ahabat. 13 ( A.A. ) -
Hintlller ltUhada konrresl ko
mftetl Candı tarafından Y• 
rllen n kabul& teldıf edilen 
karar ıuretful tetkik etmek· 
tecllr. Gandt, bu karar ıure-

bin nufuslu lıtanbula ,Onde 
1 10 ton ıu llzım ıellr. Eter 
1 tanbul ilerde bir fabrika 
ıehrl olacak1a bu ldet t•biJ. 
dır ld daha al1adeleıecekur. 

Eter ıehlr dafınılc fae ıene 
m"ktar artar. Halbuki Ter
lroıla yapılan mukaYelelerde 
bu nılktar {ole dundur. Ma· 
demkl Terkoe de•ncltlecekur, 

Erıeç bOyGk facıalua • 
Mbebi,.t Yereeeft flpJa ... ı•~ 

Bu acı haldbtJana Halk 
Vckllettnlu de .... ,..... 
kaçm11ac:afl ............... . 

Bu tubarla nkl 'et, ~ 
Un merkes'nl baberdar ea-a 
•• l 3yle pek hcnn?• bir klı•• 
tebclıltıaı lttemellcllr. 

komJqon De•let Baaka11 
~ .. tenet'erl b11t •u• ... 

llleeeleıln.I tetldk edecek· 
Ur. T •ılı heyeU mlteakıp •t
U...•ıraı puartell ,Oal aJrte. 
~kUr • . 

Vefat etmit 
Par11, 13 (A.A.) - Uma-

11a1 harp .. aa11Dda F.....U ... 
Belçlka kunetlerba• aa ....... 
etanıı olaa aneral Bem...., 
'•11ate 'Miat et1aı,ur. 

Pollae m~caat ecblmlttlr. 
Karllertmlu rica eclerls. ita 
adamı mlracaab b•llDÜ ~ 
hal pollle taUm edlD1s " 
$t. 24316 •• .,.,. ....,_ 
etmek 16tfua• ltahmaaa. 

-·-Klot Farer1in 
lıonlranıı · 

B!r b~ sG~en beri pfı. 
rlmlade bulunan. ~r:anııa edibi 
M. Klot Farer'ta yeneeifnl 
JUdafımıa konfefU1t&D ....... 
dllnl din Fr .... U,.lrolaa-
cla ••naiftir· 

Unde tJllh11a ftaatlfallk Ye 
muhalefet hareketine afha1et 
Yerilmell için lrabulil lbım 
ıelen prtlan beyan etmek· 
tedır. Alman bir habere ,are, 
GandJaln llert ıOrdGrti bu 
ıartlar dyaıl m••lruOar hak. 
inada 11maml af dam. bplr
tola ipi Ye eeaeba kumatlan 
aatu dlkklalarm •rbe.t'9 
anaret albada buluacluruJ. 
ma11 laaeuılarmclao lharettlr. 

biz thudfden bunlan •taılı 
bir ıurette dGfOnerek ona 11• 
re hareket eblleklqımı. il· 
mm ıeilr. 

Bıs bu,anG dG11Derek 
teıl1at yapınak flterıek 1a11a 
belki hu lhu,aç artaealr Ye 
t~krar asim ...,.flar aarflle 
ltltçemJm bir bt dalaa .. ,... 
cak Ye açıktan bir para bey. 

Bir sual 
MO..merelerbade Tadı .,. 

tık'll m•rtlDI calmAk ..... 
•I "Clnde Lutu ... ,. •. , Ca •at•'• 
ki AYuıturya rnelctebt: ..... 
1!1'P m'dlr?. Yokoa Todrtr••• 
A •ıuıh;rya mllll ha7at Ye ... 
r•canım Ja1&tmak ı.er• 
lauıull bir ,..,. •lldurf. ;. 

Bu euale lsaclk ..., 
l.Uyo:-~z. 

( 



Yangın 
( i'd kişi yanmış 

Londra, 14 (A.A.) - Lond
rada Naryie one'de çıkan bir 
tangın e nasında bir kadın 
laiklm il bir kiti 6lm6 ve 
Gçü ftfoiye efradından olmak 
llıere 5 ki~ yaralanmtıtır. 

Mesai komit _si 
BrükıeJ. 14, ( A.A. ) - A•

İııpa m~l etleri arasında me
lal itllra i meıe' esini telkık 

-edecek komlte 21-22 Mayısta 
BrOl'<ıe~·dl" toplanacaktır. 

Teb'it ediliyorlar 
!>ar s, 14 (A.A.) - Journal 

pseteı'nin H~ndaye'den aldıfı 

bir 1.abe e gö·e, za'hı a cüm
l:ıU'!' y çi o arak tanınm ~ b ·r 
çok kp yol. r"caline eye m 
b lann: kta olduldan Henda
ıe' clen \:ıkıp g tmeler"ni Vl! 

,l..otre ha v.za&ı lııaricince otu,.. 
SD&'-11nı ihtar etmiftir. Bu 
adamlar Belç, kaya g:tmifler· 
dir. 
"1Iombia kibrit ir. h ·sar· 

8f:ıota, (A.A) - Kolom· 
... •6kumetı k brit imali in· 
... • ıım h ~fneye verilecek 
..ttJ r~fm ertııe m .. lısuben 
... &cak 10 mftron dolarlık 
W- a-. na mukabilinde bir 
flltc~ ~er mtı ne mezuniyet 
llamn kongreden lsteml~tir. 

Bu flllıfsara ta ip olan ıirketfn 
laı eç ki r t f rketlerinden bırl 
olduğu haber alıninı~tır. 

5 Kişi asılmış 
Hanef 14 (A.A) - lndopa

erFrque Aja 51 Haidong, cına· 
yet mahlı.emesi tarafından katil 
cOrır.ünc.en dolayı ıdama mah· 
kGm ed mi olan S ihtila!c nin 
12 Şuba ta ıdam ed"'mif oldu~· 
lannı bı r mekted r. 

K bul edi miş 
Camb a, 13 (A.A.)- Üc· 

~rde t nz t yapılmaıı ve 
hiırca t bi tıtnumi fst "k azlar· 
ldan h r l gıliz Iı a ı ba ına 
3 Şi inJ 6 P€nı n"ıbetinde fev· 
ka Adıe bu- resim almma11 
maddelerınl ihtiv eden 3 ıe

neli.ı< p an Başveki ler konf e· 
wamınuı b~ünldl t.;tmaaında 

•ul cdJ'm'ft . 

.!. .... aat buhranı 
Budap ıte, 1'6, t A. A. \ -

Ziraat aleminde görülen buh· 
na hakkında telkikatta bu· 
laamak iazere 2 mazbata mu._...ti intihap edi!miıUr. Bun· 
littffn hirl M. Ma.rtnkoviç 
ittir ncf~ bir Yuras'avya'ıdır. 

111!1111 ,. ... blwa llek· 1 
--"- balrttadl ,. tek· 

tar ...., Pıill. nahat rahat 
_.. •ftla a.. terte&ts T&rk 

•un YUlrmaa aatafllmaz 
ıGlan we ••Diret ven· 

Jttrclu; içinde adeta, kafesteD 
kurtulup JUY&fllla DTilfmuı 
Itır kuıa aM •tlt&I Yanb. 

Mc•ttk,... •ta•••••n• • ... ,. .. n.... C...,11 ..,. .. - ,...... •. ~ 
-. hır ...... Bwt, ltlr ... 

.. , ......... tjl N.iea7-
.... 111 •• .,,.. .. Ora. 

t1a 16rcllll ft ~nflll 
.. , • ., ... ..,., ..... teı.. "" ... ........ 

. Dehşet 
Ölen ve y~ra ananlar 

Benares, 13 (A.A.) - Ec· 
ntbi bir mensueat tac·r·fiin 
katli do!ayısile Müslümanlarla 
Mecusller ara ıncla zuhur 
eden bir arbedede iki kiti 
ö.mil§, 77 kisi yaralanm•ıtır. 

Mün(e.it mücade'eler de· 
vam etrr.ektedir. MuEel Ah po· 
lis'cr ıehfr aahilınde devriy 
gezm€: ktenirler. 

Amerika deniz işleri 
Vash"ngton, 14 ( A.A) -

Den·z inşaatına. ait olan ve 
meb'uran mec'.iı;Jnce tadilen 
kabul edi'en kanun layi-lıann
da bü)'ük ıürat tayyare'eriniıı 
UÇU§ tecrübei:eri yapı'mak üz 
re 225 bin do!arl k tahtisat 
istenmi tir. A akaciar n~zır, 

bu münaaebetle vaki beyana
tı ·d.ıı bu ıfdit e İng"liz tayya· 
ceeı'eri 2 cene i i de Amer
kalal rın elinde blllt an tay 
yare'erden saal a 50 mil da· 
lııı f z'a sürat e hardc t e
d kcek ta•yarelere ınaak ola· 
cak'annı öy emi~Ur. 

Avans mı verecekler? 
Par·,, 14 (A.A) - Meb'u· 

san mec ısi bankaların Ame
rikgya yapacak1an avans mu· 
am lel "ne Fran amn da j t·
rakl h kkındaki istizah t k
rirne ait mü:z.akeren·n har·c· 
ye bütçesinin tetkik"ne baıla

nacağı gü e bırakılma• ına 
müttefikan karar verm şl"r. 
M. Herr:ot, radikal sosyali•~· 

!erin bu avan1ara Franaanın~a 
i'Urak etmesine muvaffaka t et 
ti ılerini ıöylemit ve bu mur..· 
melenin A!manyada hüküm 
ü en itsi~lik buhranına b"r 

çare b m ğa mat f o d u· 
nu bey n ed rek c! m" t r ki: 

"Bu ıu fc Fran nı mü• 
te k ız o'duğu krdar d"cc· 
nap bir m"Het oı · v u l:ü
tün düny a i pat dm·~ ola· 
cağız. 

M~cıı~, den •z ticareti, me· 
ıai ve Alsa.ce-Lorraioe lütçe· 
}erini kabul etm"ştir. 

ispanya kabinesi 
!',iadrit 14 (A.A.) - Be• 

rangar kı.b:nesinin fstffa ede· 
cef ine dair bazı ıayialar do· 
la1maktadır. 

Olü olarak bulunmuş 
Londra, (A.A.) - Muhli~a

zakir fırkamu son kabineıin· 
de harbiye nazırlığı etmfı olan 
Sör Hamlng W ortbington E
vam. bu· sabah ya taiında ölü 
olarak bu anmu,tur. 

(Yarın)ın tefrillası : 62 
• ••• wwı 

romanlahndakl gibi feci bir 
nırette f ,.._ç cleilldl. Ha yır, 
biç deiiJ.di... Mubakllak ki 
Bellua • Saloa b•Jab. nın ea 
nuib tabakw lçiDele bulan· 
du. ....... 

.......... pok• ...... 
................ W.daklan 
_..,. bat.16A AW O.. hlo 
••tmtı-nlal O,_. tae kacht 
....... ll•t'&k .. liltlt ~ .. 
lerdL .. içki kumar, lalchtlf Ba 
8t6 JHJan& 1Ôll'flbyot! Jca • 
-. tçldaWsfı't'61Miraar~· 
..-lafı t!blln •llMtt• ~rkmchr, 
.n..tte llr•çtttl 

...,. o ddl Mblh .... 

N:ıanlaıında o~uran anbar· 
memuru Mahmut efehdt dün 
tramvayla Beyoğ!un.a gide k€n 
mcıhur yangesicferaen Şakir 
cebinden para cüzdanım ça· 
larken curınü me§but ha inde 
yaka!ar.mı~.ır. 

.Neden öldü 
teycğ onda Tercüman ıo· 

kıı ğında oturan 1 ıgiiiz taba
sind•n ~atma.zel Le. Vifı dün 
birdenbire c.ü:erek ö'müi ur. 

Ma mazel Levi in v fatı 
§Üphell ~ö ü"düğünclen muaye· 
ne edilmiş zıkı ır.dırdan efat 
~ttiği anlaşı·mı~tır. 

Sab kalı Agop 
yakalandı 

Salr.ka'ı hı:-s z1ar<!an ı<>P 
ev' ~.ki lün Beyoğiunda [ t k-
l -eti 11"nde K rla a ük· 

kan nm camckihını kır rak 
e ya çalarken cürrr ü mtihut 
ha1 nde yaka!anmıııır. 

iki sabıkalı mantarcı 
Birkaç 'akitlenberi 1 an

bulun muhtelif yerlerinde 
i.Zarfçı:ık) ve (Mantarcı·ık) su
retita do'andırıcıl k lapan 
<Sabıkalılardan Eolşevik natt:l· 
le maruf H lmt i e V hbi 
ı:•il memur'ar taratındc:.n 
~' n b.r 2a vnUıyı doland rır· 
·arken yaka!anmıı ııdliy ye 
te •·.m e-Lilmft e d r. 

Bu iki ıer"rin r d ' n •• 
dan üçü firar ettikleri ıden 
derdest eri için emir ' ril
mişt·r. 

Bir otomnbil kazası 

Ko a a ol 
Ze n p h ı .la t em e~ 
v gün bir al ~k m l • 
.. ;nd n k vga E>tm·· er, E em 
do'u rakı §İ esini Zeynebi ı Ka· 
fas.na vurm11ş tth ıkeli ıu• tte 
yarala mıştır. 

B_ir ev soyuldu. 
Saraçhane baıında 8 "ncl 

Zr hra Na le hanımın '\ine 
h r z g.rmi~ bazı efYa çal· 
mııtır. 

Süpürge sopasile 
Samat} ada Su[umanıuıt rda 

oturan Karah ·aarlı Hama yak 
ile Kevork bir oda meaeie
ılnden birbirlerile kavp el· 
m ı'er. KeYork Hı.mayakı ıft· 

pürge ıopaıile baıındAn yara• 
lamış·n-. 

eaklsinin yediği halt?;. Ve ı ra 
ile baıkaları... Bütün etrafında 
dolaJ&ıı avcıla·... Avcılarda 
değil de av kokusu almıı 

tazeler ••• 
Bunlann içinde l>rr taraf

tan Belkııa, btr taraftan da 
Meblkaya yatanmak lllfyen 
IMKlalalat .... .-ardı 1 

Doktorun karıdı? •• Aıııa.
yatalJbt, o ne brçtm kaduıdı? 
O pllba tnıanhlı nak, et, 
bota 'fe IGı zannedl1ordu? 
Ne kendini '8fenmlft 1dlstaL 
~ydd l;te tam bir Alon t 1!. 
Dlnyada hiç bir ... yara· 
mıyan, erkeiha lll'h..dan,.. 
ç1nlp ta.i uaırm yapema!a• 
ra awç anç TOrk llraa ıer
pen tuferll mahltldarL. s.ı.. 
bammlaral .. 

Poef ... itte belb. ın.nta• 
ruı hepıladen, arn _,... ...... 
nlror, ~ ... ı,,.ıc1a. 

Zelzele 
Yine tahribat yaph 

Wellfngton 13 (A.A.) -
Nap"er'den bildirildiilne göre 
bu ıabah ıon derece ıfddetli 

bit ze!ze!e olmuı ve tepenin 
bir kum1nın da yeniden inhi· 
damına ve yık1Imamıı o!an 
bir takım bina'arın<la yıkıl· 
maama sebebiyet ve m"ıt·r. 

Vı1k'a n:aha linde çalıt

makta olan l>r taknn kimse· 
l _r h fif eurette yaratanmıı· 

lardır.Ş hrin t m"rl am liya
tı nınva-kkat surette tatil edil· 
mf~tir. 

WeHington, 13 (A.A.) -
Buğ6n öğledetı tonra Otago 

eyaletinde yeıai zelzeleler his· 
sedilm"ıtir.Wangaı:ul<l de bazı 
hasarat olmı:ıtur. Has•ir.gs ile 
henüz te'.iraf muhaberatı le· 
sis edilemt:mi§tir. 

Ziraatı tesıı·ı ed"yorlar 
Paris, 13. (A. A.) - Ayan 

~cl"sl M. Tardleu nün akış· 
farla karşılanan müdaha'u"n· 
den sonra z:rai kcopcrat fer 
ihdasını tulıll ed<cck ol n 
Ch~nanl kanun lay,hasını ka· 
bul etmiıUr. 

A 1manya bütçe i 
Ber:in, 13 ( A,A. ) - Ref.

chtar, he.ridfe bf tçcsittl ka· 
bol etm·şt r. IV'ıcl••, dahtH 
nizamnsmenin n"aiuna ka ... ~ı 
protesto etm · § ve · sli · a eyle· 
m·ı bulunan M. S oel r yer ne 
·ciı vekil ·~ine hal ·çı ardan 
M. Cario~t'u intihap e m"t"ir. 
M rkez fırkatı ta afın an har
bin ıebep!eri ve nıcs'u iyetlef 
m ı l 1 hakkında be n tml· 

li tal kıkat icra ı t 1 bi;ıi 
r k veri"en takrir 

mır- t::ıe. M et 

OPERA s"nemas1 f 
llu hafia biı"nci A.rnan ko
m tı sr GFRIED ARNO 
a af ndan t mı l eoi en ve 
mevsımin en şen ve eı=e.n· 

ce'i ko edl i o'an 
• 

ViYANA ..• 
ŞA KILAR MEMLEKETi 

(Wien ... du S!adt Df'r L eder) 
Sözlü, şarkılı ve müzikalı filmıni 

gösteriyor. 
Ha~iye : Türkçe ve Fı. nsızca 

mfil !tem ler fi lm ü ermL dfr. 
İt!vet"n: NİCKEY t10USE 

w a z 

Eski bir ıarklı kafaa.le: 
- Hem utan laua böy!e 

böyle düıerl •.• 
Hnkmünii verdi ve anık 

f azıa..nı cl6tAiMBiyerek •f'dfre 
arka &iti aüıttl ozandı; el?erl 
baıının akında, epl zaman· 
danberl ilk defa duydulu .ı .. 
rln ,19dit, Jalucı, tabalDtnOI 
olwama• im hanede toaltanı
nu eline &lclı. Ve ,. ... Mtle, 
ı..e...aun bfr ...... , .. mini· 
dlU1mala lmtt.4ı ... 

Y anadan tal rok 'bir ut 
tedarik etmeltclt. Etrafta da 
uıcak reklam J&ptaktan 10nra 
hemen t19 bqtata ak lbtmdı. 

Hayalim bqka tOrlü temin 
edemezdi ld. •• Atrnetlllln JOn 
defa satblı lndllnclen elbıde 
e111 llra blmıfb. lh.nun otu
zunu timdi Sabrtye Haıuma 
veteeekll; kalanla 8 lrie• 1tlr 
ut alır, ıfd. .• Faka&eoaba .,. 

Antalyada da yo 
bir üfürükçü y~kalan 
Üfürükçünün evinde muskacılı 

ve üfürükçülüğe ait bir ço 
kitdplar bulundu 

Antalya (H.M) - Antalya 
poltsl K btıı'ı Muttafa hoca ie

oıfnde birini yal alem!t ır. Mu ... 
taf a hoca iifiiriikçü)i\k ve mı
k cı1ıkla iıt ·gal etmektedir. 

Zabıtaca evinde repılan 

aharriyat tıeticeeinde Ofü ilk· 
çüilii a mı kaeıf ıia alt bi~ok 
kite.p"ar Y•Zılı kijıtı.r elde 
edilm"ıtir. 

Bu kAğı'llarda aazarı 

dikkati ca ip gü'ün~ bir reıme 
-.e yaz lara tesadiif ed lmiıt·r. 
Bu reaim bir nabn resmidir. 
Nalın hazreU Alinin nalını 
m·ı ki bu nesnenin kendiaini 
decı.l resmini bile üzerineie 
bulunduran birçok "kazaya 
ve he!&ya., her, ö!üm tehi k~ 
leı inden, soyulmak ve yağma 
ed,imekten, den'zde boful· 
maktan hulasa darı dünyada 
n kadar mE:halik ve meıah:p 
varta hepsinden masum ka· 

lırmıı. 
Bu hocafendl hakkında 

1 a in olduğu g·b·, 
yegfni anlatan, düşundüren, 

t ren. b"r e~erdir • 
m• w• 

po ia da "reance 
pılmaktadır. 

Polu müdilr6 M 
hocanın ıf adeı·m b zzat 
t r. Lıptolunan ifa es 
Kibrıah bccanıa Nak 
t rikatlne mensup old 
lqı'makt:aGır. 

Hoca, Antalyada 
kate k"mlıerin menlUP 
ğunu ıöy emiJtir. 

Bulana f "mleri 
edihni,til' Hoca Musta 
d: de yüzlak evratta 
Hüseyine kadar l:tit' 

ıec esi ve ıatre be. s 
bulunmqtur. Tahkikat 
etmekted ·r. 

Rekor kırmı;. 
To~yo, 13. (AA.) -

ku-.vet ere meınup bir 
sevk ba'onu Japon ıa 

met rekorunu kırını t • 
Balon, 30 saat 45 

havada kalmııtır. 

• 

fTAHTELBAHIR s 
t 

Bahrimubltl Atlasi derfnllk!erinde geçen mülhit b 
dramın feci inf ti1("r"nt gô•terir. .: . .m!m--

d kaç lira kazuabilecek?.
Arbk ıatacak bir tef de kal
madı. S.kqmca tualet'erl birer 
birer mezada pkanaah. 

Güldü. •• 
Ba da iyi amma ne Yaklte 

kadar? ••• 
Gerçi Sabriye Haa\m biç 

para llfı ettirmlJor. 
- A... Baınnıa ...... 

yerin Yar, e•llcbm ben ilin· 
ciye ltallıal' •tar. E• ._.m 
deatl. mm. Alleaatlea u 
lylltk mi ıarcllhn' 

l>IJOl', cftyol' ama, ü....Ue 
otm•z ki.. O·da keacllne '-k· 
maktan adZ lab h1r kJm. 
mi& '9cm Fatflı JnllNDA 



Arja.ntinşampiyonu } ... 
manyada mağliip oldu! .. 
Diğer tar.af1arda da Hafta içi Llde 

açlaı· oldu. Buz Hokeyi 
iyonası aşladı 

},femle t'mize henüz ya~ancı olan s orlardrın : 
R ıgby maç nda top İl pışm:ı sah eleri 

Aı:ja t n §ampfyo-.u Me -
ezi Av u pa' a fena bir intiba 

ile ge i 0 . Ge.ç.en ıayımızın 

ıon bab rJer k1111Dında Arjan 
tin takımının P~rtste Stdstftr• 
KloP Fr nıe muhtelltine (2-0) 
yemldi~int haber verm §tik• 
Hafta içinde At'ja-ntln tak m1" 
ıun A vr . pa tcpraf ında ikinci 
bir ına.ğlöbiyetttıl daha Haiier 

al ehli. 
'rakım Parüten .A'.lmanya· 

pın Sarman ıebrlne gllm·f, 

orada ~por l(q{ip Bftl'men ile 
oyırnıuş ve lltlad defa olarl.ll 

yent1mfı ir. 

29 bin 1eyttct örıilnde 
8a1'11lf n tı kıım btrffıel hafta· 
7m 4-1 gahp gelmffi l1Cfııct 
at ...... ArjJm ta 2, ..... 

2 ıqrı daha k111detnlltl• " 
~e1rced., Atmeıniar 6431 plip 
ıtılmftl«' rdfn 

Arjantin talbnt• buradan 
••fh ve--IJerltae 1ıaecekur. 

Ş&Jllrdltlr-
A'tllM.,... ~11mA4l

J.-. ~~dl eunelk~ir. Jt.d· 
... faitt vır.a-. s;ı, •· 
.,...~rtu•-rJ." ~s.
K.llp- Nılıol-'• .. ~AwtlUl')'Jl 
sa.anı 5 O pıaaAflilA 

Dretdner Spor KlGR tab 
.. •te• 11 dz~ Aüun,... 
~ ..... ,. 8\2' .... 
,. ... ,,,.. . •"'1~ ıs tiiıia 

seyirci bulunmuıtur. Herta 
fena oynam ştı;. 

Prağda Viner Atlet· k·up 
Sparta ile cynam f ve V ya
nalı ar maçı 4-2 kazamnııla'r-

dır. 

Avrup3da il maçl!)n 
Parfste lık ma rları ha·a· 

ret?e devam etme leC!lr. Son 
Hafta Ra ing K üp 'e Stacl 
Hranıe oynam ı ve iki rakip 
ttn Ralinğ 4 3 galip gdtniı· 
Ur. Şimdıki ha.de Ruillı bi• 
rlncf g:diyor. 

balyada Yüventüs devam· 
JI fi! ·ib yellerle çok fü· lemir 
Ur. Arkadan gelen ta ımlar
la 6 puvan farkı old ğu için 
"mpiyonluiu muhakk ktır. 

Ondan ıonra ikinci plan 
da tieı k iip vardır: Roma, Na· 
AO!f, Bologna, Lacıo, C nova. 

Buraya gelecek olan lro· 
pıatrlya eon haft. geçen ıe
nelılt ıampfyon Ambro~iyano
ıle oynamıt ve (2·.2) J bwa. 
beni kalmııtır. 

Bir lrJantinli lh! ... 
ArjanUnin metlaur oyun· 

c•Uıırından "Gfıli ltalyaya 
kaNket etmiı ır. •Ceno•a,, 
tilkuaında merke• muaviD 

0 ,..yacaktll'· , 
Bir futbolcunun teczıyesl. 
••elce lıkoçyamn milli 

ttıdil 4 ı·•• IW' ._. 

V>R 

1--::-: __ M_e_ra_U_I_d_ü_ny_a_ş_e_y_Ie_n_· _ _ıl 
Vesaiti nakliyeden t'ramvay mı 

yohsa omnibüs mü otobüs mü 
müraacalıtırı ve esbabı nedir? 
Mevcut vasa·u nakliyeden 1 

Omnibüs mü yoksa tramvay mı 
daha müracc htır? 

çrkarıldıkları ıüpheslzdir. 
Bu araba'ardan b!r çoğu 

A r'kaya nakledilmekte ve 
o ada gerek k o1ık gerek yaz· 
lık mesl<en b zmetint gö mek· 
tedir. Hatta bazı ehli keyif 
ola l r l unları mav nalarda 
veya ıuttU maheı•Bada inşa 

e iJm' raHarın üzerine ko
~ ar,..k neh 'rlerd ve göl" rde 
sabih hfr otel gibi kullanıyor· 
lar. 

Ah 'ren 1 g }terede tt"~kıl 
ed'Jen v s iti n k'i e ko fs· 

Y n ı omnibüse h kkı ,-çhan 
vermJ t·r. B rüm'erlen olmak 

Bu münoıııebetle tramvayla· 
rm mahzurlarını da tad t ede· 
llm. Bun'nrm en mülı'rnmi 

d·"'erlerine nazaran 
"z 'm sık forun ade i ev
e d e i E"8 vı ha. ek ıt çı· 
1 r " ü ü h ~ ai el k• 
trık ttrt h baEı tr v Jar• 

' i tel ~e 'ne t ht.;J n 
z .. ,. .,a ıı ı' 

ra tır. Maama ıh b zı ma· t 1 tert bata, cereyanın b z n 
h l'erde tr m 'V ıayl r" i in a u amut g:bi şey,er· 
Eökülme!I; lçfn bunların ~ki· d:r. M • nf cihetine g ince 
mesi y hut yıp"'anma 1 a fr tr.rımvay te : Ali fç'rt ihtfy 1' 

Uzar ed•lmektedır. et:!ilcn ma. rafın otobüs ve sa· 
Pöyl ce 'st m~ 1c e-n rafrıt fre masrafın an katk-at fazla 

lia'an atatalnın d h1 harice oldugu bed1hi ve aıikardır. 
Jf )/.. 

Köpek1ere şimend'ferde seyahat 
için mevs·mlik bilet veriyorler. 

Ş'f?1end "er erde teyalıat e-
den kopekl rden m vıfm'ı 

Ee,-ah t b !e f e m k o an 
} lnız b t. nE"Cltr bu dn 
lir lnr i ız İJ ac?a ına ult 
t r. S h b on b"1 n her 
• u köpe · Londra h r cin k' 

~ ............ n l s b 

muahhar n kum· 

Bir transatlunt "hin 
sieortası 

Londra, 13 (A.A.) - Com· 
p gnı General T.anıatlant quc 

namındaki bilyuk F rl\nl z sey i· 
fa n k mpanyası Franıarun 

;,aı Nazaire in§Aat tezgikla 
ına ı pariı etligi ce111"Jl traııs· 

ıtlant ld Londt da iki buçuk 
nilyon lnrılız lirasına eigor 
ttimt<ıtir. 

- l!!!!!? 1 2!!S!1{ 

ve ıtmdi Ley Atletik t•ltım:t
nm Menecrl "Kile,, Hamıl· 

toD takanmmı kaptanına ya• 
pacakları maç· a mat' öp ol
m aluı için yüz •ngili:ı llraıı 
teklif eun:ı, Hllmllton t kı· 
mı "K ltı,,. yl m•hkemey ftr· 
mit· Mabkemedtı "lale yi 
Jç ay hldemall ıakkeye mab· 
h6m etmlıtir. 

Buz Hoke~ ş:mıp~Onll 
Dünya... buz a&erlnd• be

k., ıa•pltonad Polonyada 
"Jlrfnlca ıeber'nde liG9't 
edilmf t ve ilk maçlar oynan 
mı,tar: 

Ştilnft,.. liad~ı - .u.rirr 
neticeler ıunlardır. 

••rlttan -lirllfferct 3'1, 
Polonya - Franu2-1, A•u• 
ı_,. - Rom..,,.. 7.:0, ifan•· 
da - Franaag:c, Avuıtul'J'•-
1Dltkıl9 ı.o ç.i'aı&ew.11,... -
Macartatan 4 1, Amerıka-Ro
maa:;a 15-0, lı•eç-Avuıturya 
3· 1, ÇelzoaJoyakya - PolônJa 
41 

r y rıya 

Rusy 'nrn <.ığac sana· 
il 

yiinde çal şan me 
Londra 13 ( A.A. ) - Rus

yanın agaç ıanayiinde çalııan 
Rus ameles nin çalııma ıera· 

atini y kından b.ılen ıayanı 
it'mat bir t kım e hasın bu 
bap aki if delerfni almak için 
hükCımet n Ruıyaya bir tah-
kikat komiıyonu göndermefe 
hazır olup olmad10ına dair 
Avam ka arasında wrulan 
bir ıua;e c vap veren Hariciye 
n zm M. Hendenoıı l>öyle bir 
omlıyona Sov~t hnkühtetl 

tarafından tultllit 96ıterfJ. 
mfyec k oldul<tan ııonra bu 

komisyonun mesaisinden hiç· 
b r n~tfce çıkmıy•cafını ve 
fakat btzza' keadfcfu n Ruı 
a:ac ıaaıı.yi ıubeıfnde meıgul 
Ruı lıçilerln vaziyetini takip· 
ten ıeıri ka 'mıy,.cafına ve 
tlmdiltk kanaatini saraauk 
c1e·mere d6ıstlteı olduğu tak-
dirde Ruı IHrecat meaelH!nde 

Rua,. ya -..fi b•ttı hareketini 
değiıtlreceilnl 167lemI1t1r. 

Rusyada I>ir istila 
M..W.n lW ~ A.) -

KarZJnoıvkl lktbadl pllnlar 
komtıJoau lihftacl relılittnd n 
U&ffad ettatr n- m\111 IWtt~ 

ili komil)onu relı'illu• ye 

ualıtana ıayln o!unmuıtur. 
Kendiıl burada elektrik te

ılsab ıubeelal idare edecek· 

-
cıya bakar gibi bakıvor, dü· 
şunduğ"mü, komııtu '1mu gö
rüyordu. 
Kocamın kelları doianmııtı; 

onları cılız, kuTvda~ ve 
al~§siz buluyord6m. Ağzı he· 
nimkine dokundu. A'ht bir 
raıı ile dudeklerıınt 1 dun. 
Baıka tür!ü harekete meullm 
yokt~ 

- Niçin? dedi. A tzm veri 
Soğuk dudak.1arım güç hal 

i!e AÇ p uzatua.k: 

- ·~ e yavrum. n·yeblld!m. 
Bl den bire afıt'ıit u, l ücu· 

dunu hisse tim. Ve sonra, 
bilmiyorum, beni fE< h bir İ8'! 
y n-a sevkedenı; cild'MI g ren, 

dalatıuıı ilıt"iic:~ g ren, bir 
yara gibi y" eklerin l d ğlı· 

yan, de in bU ıey h ssettlaı. 
Ve, ne v c.danımc:...an kopan 

ve ue de arzumla ge en bir h -
rebtle, ellerim bu adamı itti, 
bacakluım o.u mak attırdılar 
Baıım d<.Wrildi ve i adem.den 
Ç<kmıt bir ıetle liai rdım; 

- HAyırf Ha,.ır! l olmırzf. 
M6leheyy+t, a lana~ 

tek aT Eftl'ıhnafa be ladı: 
-D limiti 1 ~ ııyortunr 

V so a, g g·r, kın, 

arılm lttan vazgeçuek bana 
baktı. 

Ilcnf i tflA ed n a a i 
bı: hran hır mE:cr v r i 

olm le ve oynı zam nda h r· 
z h ht'm ın bert r f 

mal .. içi 1, b'lr 
b r t zda g<-z 

- 8 ni artı it ıev 1Nyo 

s ? Ne oluyoPı n? 
- Seni seviyorl m, f 1 t 

•·nirliyim, L rgınlı~ım r. 
içim çek liyor, m ıtar'b m. 
M rak etıneyeatn lıye sana 
ıı y emem'ıtfm. FaLat beni 
b rakmalısm. 

Ve ezherlenmlt bir ders 
gibi tekrar ed yorum: 

- Seni ıevfyorumi Sana 
pre let ediyoruml F kat beni 
bırak. 

Kalktı: 

- Hakkın var. Seyahat, 
bugOoun yorgunluiu.. İstira· 
hat et. D3ha evvel ıöylemeU 
idin. Hak katen gaı ipıin ... 

Ve e.ektr.k düğmesini ç.e
vtrip beni zulmet çimle bı· 
ra:ıı:arak .rmf. 

vıu 

Ohl Karanlıkta fıkırlerlmln 
farbna11 içinde, vücudümde 
ıüldinllt ht11eetikçe, fikir eri· 
mln 19Tlfl cM.tltiyor, lıtihale 
ıeçlrl1ordu. 

Hareklbmı idrak edebil· 
me.. ............ Ferd .,e 
kartı an•melem.len piıman olu
,.,...... Ve mlMm kalchtım 

teca•Gz, kurba• oldntum ıut 
m•mele bana lllrdenblre feci 
.rlJrlnGJor •• bcatln mevcudl· 
y.u.&. t•lal'lk eMJor, lı.,an et· 
etUrlyordu. 

Fakat mubalcemem uya • 
an'anelere, Aleme, ah-

Nakili: HüıeyjrZJıl 
7 _ .. 

ıü,dükçe, viicudOm IDILllSI~ 
yetinde ısrar ediyordu. 

Gitgide, ten mle 1'11 

ara5ında bir bufre açı 

Vicdanlı mah ok'f V: 
te karı• isyan ec1tyordPı-
da lı mahlük, bana, • 
rlan f erd ye kafll n.._.11'1 
ğtmdan, yairJ ksı td 
ketten vakti e pele ••111! 

1,07D numat l hiıılll'~~ 
9{1111 lat nbulda, biıf'Cl'ıtı-.r.'. 

Bdlme, ÔJemif Y 

maml t•r 
12 000 1 ra i.-"""'-.. 

3.'3 797 numaralı b 
parça ı lıtıınl>ulaa, 
~sı Ad nA, B 
Znnq"uld&kla ıatl 

par au natı:.malll 

10 000 Ura 
31 ,228 numarah 
parçası lı anbulda, 
98•1 kct'.t~ 
Karata attltaıı, 

atıUnllmıttd'. 
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Ohan es 
Firari henüz 

/ j __ • ___ j _H_an_·ci_ha_h_er_ler_l,_• __ I 
Traktör tecrübelerindeki yakalanmadı 

h h 1 ~le· Çuplr.,. .. mü im ata ar Jaa41umalann e11ac1- kacaa m..... Bepklafta l»uluatlu-
r;e l J. l t-• halter alaa sabıta tahar-

C enni surette yapı mauığı anlaf ı an Ankara r1,. .. -..,, .... , •• flpu a... 

tecriibelerinin kıymeti olmadığı anlaııldı ! :_: :ı:::bro.:!: 
atletlert faaladar. . .............. 

M•ı9tolu n •lt9'tt1'- R...tl hhatar111 .. koleJla 
• -..,... mekıuı.n1, •!fWJ! TH·~Btt••• tlPIMİll peJmiı& 
baaalüiD·a -*t1er1 \ ..m. •laılJla• ut.tar• 
..... ~· ki - lal,ak ...... • .... 1ertllr. Zaı..ta 

Ankarada J•pıfaa Tr k- •rfl1at J•P•lf " u .....,.. 
~elerl MJMlfllliel ~. 
Llhi~ 'j'.pi•ailllftlr. IJt tela4a aktl W 94'd 

lf ~ ~ ...... , OJliMlt lıreıpk Dataara aJıamlfbr. 
..,lk Muaktel'la lalrlnd ıe~· Tnkt6r tecrGbelerl lttr Mht 

••ortlemaa nültettnt kompb. ... faalatlle ebe•alyet ..,._ 
kelere, ea k~Gfh6 .. laa.a- .. k :edlr. 
tiae •en.ek IA•••tlar. Bu t.afta Ohaalelll 7aka· 

8 - · Maklaalana •aldld laa .. 11 nYTetle tah•• etlll-

.. , .Celd eel»cpler tle tccaG- tallla lfblclen ibaret •almfbr. 
..... am~l.7attald hatalarm- 3 - Tarlanıa dalph ol-
tlaa deri ıe'mlıUr. malan tla tlerialllderia ı·~ 

Hak yerini bulur 
Çanlara 13 (Yana) - Çan

kanam Köbrilll kö76ndea 
Hamdi de K6pril~G HaUp Hatan 
uaunda hlr delirme• ihttllfa 
sılualfb. Mahkemeye aktedea 
da•a l'ıu mahk.....mde 
a6r61Gyordu. 

Hatip, claTaJ'I bybeclece
llDI anlamıı bir ab clettr
•encle buidar 1Ylt6rkea çifte 

de ~lef ed nk :,.,~ı pcuk 
it.bata Hu.cll Ef. ~ ·~ . ... 

Os .... •••• .... mu· 
bü... Dd ceılnde iç defa 

Kraliçeler 
Mand1a 13(A.A.) - Praa• 

ea, Danbaarka, Yuaaalltalt. 
Tilrldye, R .... ya, Al .. ara 
" Belçika ıO..U& kral·~ 
rl Caay1re ••••eccilaca ~· 
para blnmlt!enbr. 

Avrupa1a talebe 
gönderilecek 

Aııkua, 13 (Yana) - O..: 
maaahk tablllU~a A•.,..Ja • 
... rilecek ...... uı111 ... -.~ 

· ~·· ...... ka 
19 ıens kaaalmfbr. 

Betlaalaane laaberla 
Sofya, 14 (A.A.) - ·~ 

.... AJaa• tebhl ec1.,... .. 
Yanan-Bulıar •O• keratlle Jüri he1ett, bepelmı?el mellHe allafa bir rel •J· 

lealbele • buzeyen bir tall- J .. mlfbr. Ba slW tecriMlerde 
.. tname Jıpm ıtı. Naprl tarlelana Mr MTl,ecle o!malan 
...,ak bu ıe! 1. IJI ıcb. A•eb icap •"•· Çlalıı, 71ktek in-

Hlu,..ılert teıplt oJuaau,tur. meldedlr. 
er falmlıa, amorUJI üha ----------

ima aamaaa laaaretmek lçla 
u ftat ................ Halukl fi
atlana lltat!ltdderle ltpal Mil
__. ıu.. pllrlı• jlrt ... 

Te•Jl• malak• ...... • stden 
" ltoalarak ıelen ba elaya 
H tlefa Hatip HaMma a.lama 
••llk6m oı..11 ile ..Uc:e
lnm·ıttr. 

RıuyaJa bufJay 
maJı.ulii 

1 

ba:a bl,Gk deTletlerta ...... J 
banketlert balrlaada mual ... , 
meaelelerta halllal hi~ ..,., 
bile teebd •al.IJetlncle ..... t ela-" tatblka a.tbaldba o.a- 11mcla asılaa derlaldde alpk 

..m. imamda a~laa clertallk ara-
Maldnelerta mab1eıetl muta ••Jlk fark •anhr. Ba-

9t•l•latleld laatalan 41Art ava ~ ld clllw MJHI-
..... ,.,..ı;nr1a: a1ı.ı ...... 1ı.t1a ı.. ıs.20 

1 - IC•1114atm teplaa••• •etrotla Urlallk ll~ar " 
.-~• •• toplaaaa karudabD bana •••itti al .. arak blt6a 
..... aruu cemetmek. tarlaaıa derlallldert iN ••--

Nuaaa .. tana teıbatmde ıar- Ulere sin hetap olaaar. 
tirat ka1cledıll1onlu. TecıllN Jlrl he,.U lttr rerl llçalf 
••••111. ~5 ••Meab.t La• latemedlflal llç .. mlf •• bla
laallea im areaf idi. a. •ecl· netfee •• tlertnltkl.ea ....... 
4let arfmda muhtelif derinlik· lan da pyrtf...ı lü .. Jdl. 
lencle kazıJllUfb. Bu araziyi de 1ap1l•lfbr· 
18 maldae1e takılm edince Jee'oJI aoktal aasarmdaa 
ltu:Janaa daha as kamlmı:, ma16mclur ki, topraflll her 
.. mknaa ela daha ~ ka:al· 5-10 .._eki ı-..kkıTa Ye 
-. t• p d ·ar Yermek icap .w. mu~a..,.,etl batka bafkadır. 
8u YaaiJet tecrlbe lçla lh·m 4 - Toplanan rakamlana 

iJDI makaYemettekl ar.. blrlettlrdmealad• MJMl•llel 
tralltarleN ........... weullenle slnleJd ,.kdlenle 

·-- WL lahlraf edllmlftlr. 
A - Bili.um malıiaele-Ha·wı .w... " tbfer 

rMIMltallel teaaW.nle, he> 

.. --· lfla ~· edll~ en&I, 
... tro de •lcebbea 

rlitılhldarı. daulullr, arulnla 
ı.ıaıısaTtmet d•recetl l!çlllr. 
..,., ta. traktlre Tertla 

..... emel m&D'Upla• 
,......... Ankara'da o!dufu 
it tetadlle bar~maL Ba ·.a. p,et malalmdlr. Mu· 

ftlHt ltlbarde •ı. 20 fark 
ect.. 

MakanmeU fasla '* tar
,,. labet eden traktlr fes a , 

rla ••ortt ... alan aJDI ,a.. 
de ile .__.. ecldmftl ......... 
.. ...... -..w1r. Çlekl, ... 
m aakı-t.na ~fp " la
f&lan kempllketllr. BUllan tla 
l;ealttlr. Mlnktel slM ... , .. 
tola •• otomatik kompll: • •ar 
...... .ı.ı., •• bir ...... 
amorti ecldeİJıllır. Ç&nkl !auaua 
amorti edilecek loa mlarıam 

·1 

,.u ... k·-· ~ .&tkkat • 
8Mmlttlr. 

c - H-.ap ta, metre -*· 
llN ...._ Japallalfbr. Halin .. 
ki, lıl 3. laerlae JapalaD •• 
taplartla her trak6r6a hafrl-
1at Mrlalifiaıa •IM•I ....._ 
• icap H.rdl. Tarlalar da!· 
pb o'dutundaa bazlları aa 
clerlalllr, baz.ı lan fasla derla· 
ilk rapmııtarclır. Bma...ı.,b 
M3. ile .._P 7apW.. .... 
llÜb yolma. 

Hal&aa, yapdan tecr6MI• 
rta feaal ld7•etlerl yoktur • 
Ve jlrt he1'•U pz lluarde 
•e pJrlfeaal lıınaplar~a 
bir-traktlre 5, bir deterlM 3, 
bir a...a- 2 nuaara ...... 
...... 1&h17ettar ...,. ... .,. 
lleup cm.llerlala ~ .. 
ld,.utt roktur. .. ...,.le ...... .. ..... 
._ tnktlr;er haldnacla terclla 
11.,..; ........... c1o1na .... 

l.taaltal •k•lacl icra tla· 
........ n: 

9ir tle,ala tembal llttfa• 
a •a Fatihte Sofulu cad· 
...... erta cedit Şakır efeacll 
..blmcla 24 •Gkerrer atik 
... cecllt na .. rah cllkk&ada 
.. 1acn 125 .... •ulatellf ra· 
la de 25 lo1• aabua " 30 
okka ,.kerhi pua7a ~· 
...... karar Yerllmlttfr. 81· 

--- ••Yali ... inala ml
AJ ... _,.UJe ..U6r .. k. 
kal .. 1ı1ca ..... ıa tubat 931 
~,_ ....... Mat• ... 
... - ddye lwlar 1&blaca
.. illa olUDur. 

Zayi maq cüzclam 
lataaltal ut ••atlan mu· 

..MMc!llilaMD a:..kta oWa
lum 533 aa•anla •••t dlz-

' 

tla-ı kazaen zaJI .w.. 
Yeialalal alacaiı•41aa ~t:iia 

1 lalkml yokturt 
1 "" ~ i!'!;'ia ·kaJIDakamı Yumf 

1 IC.lmll be, ••cell 
Dilber 

MotlcoYa ı 13 (A.A.) - Taı 
A)aa11 l.Udlrtyo r: Hah koml
aerlerl medlll reJll M. Molo-
tof Ruı eana7tlnl lclan etlen 
RYabn ilk topl&DlflDU ı6Jle
clftt bir autukta seçe• .... 
168 milyon klntafe l»alll otaa 
ltufdaJ mahıa:ına. t.a aene 
Zil milyon klntaJe sıbnlaca• 
tını. allb stral7eala latlma• 
ltal tamim eanUle slraate bir 
bt .taba ıerml Yerllecellal Y• 
ltabulUI bu•ubat aakllal te .. 
Jaıl •• teırl l\ID ••aonlarm 
adetllaln 60 bine çskanlac:ala-
aı ~rm·ıttr. 

Tahaniyat yapıhyor 
Berlln 14 (A.A.) - •Ra• 

lchıbanaer. teflıllltma •en• 
tup &Tada• dd klllala 31 IC. 
eçTel •ecetl katletldmelerf 
lzertae tahkikat ıcr ... a ... 
mur edli..ıı o!aa l.U.talı ha· .. 
kı.taln ~ertllil bir rapor 
lzerlu milli IOIJaJlat fuk~ 
-~~::~ie tutİe; ~.;andaki 
hGcua mİfreaclerl merkeale· 
rinde •• birçok asalann ika· 
••tslbiarmda talıarrl1at le• 
ra edilerek bir colı yeulk 
mueadere edllmlıUr. 

& ···~"'·- ,.. • -1'1'ft7a, ,,-,..--11• mecliurdur. 
&• k't rakibi olan trüt& 

.... lir tar!a7a teaatllf 
... nce t1alaa es •rfl7at 7apa ... 

tecrlbeclea alman heeap
lu ... trakt6rlerl• IJlllitnl 

katlU~pno 161termes. 
Netice: Ku111daba topla .. 

·' 

: . 
nefasetile 

dünyada şöliret kazanan· ve 
iştirak · .. ettiği be~elmilel sergilerde 

mamulitmın 
) ' 

Bilcümle 
Bütün 

t.eynemllel talimata 
Jl'I muwafık bir ,.kllcle ,. •• 

11tır. Munlrtel'ID aldalı 
-~alana hiçbir f..S kıJ· 

roktur. 
2 - Mllaltaka,. lftlrak 

.._En büyük nişanlar ihraz eden 
H A C 1- B E K i R 

J&a Mthabane laaberler Au.f 
psetelerlnde " onlanlaa 
aakl.11 A't'nlpa paete......._ 

•.,..clt'mektecllr. Bulı~4 

k6 ... ll M. H...ıenoa..ıa 
lrlaabaclaa mala.ata 

Bu teklifler k ... b it•••' 
tetkik echlmtetır. V • •~• 
ihzar edllmektMlr. 

Bu bunuta ltaıka ..... 
yette •erden telaml malt=,. 
••Yllm.ıa ye Wbılaaa .. .. 
Fraaea " ltai,._m bu ...... . 
ledeld hattl laareket'ae ...... ı 
ee, Mezk6r dnfetler Sef,ef 
" Attna blk6met erine 1•'
mualllk meeelelerln balb Mlıg. 
kuacla bir tarsa umvmfce - ' 
coıtane temenal1at .......... 
mitler •e •a.pet hiçbir t• 
lif 4lenae1aa etmemlıl ... 

Kongre 
lntibabattan evvel 

toplanacak 
Ankara, 13 (Yann)-Hatli 

fırka• konınll wmumt lntl .... 
battan ••Ti Aabnda , ...... 
cakbr. Bl,ak Cul bu koqre. 
de f&J&nı cltllat bir auta\ 
Irat edecektir. 

Büyük bir istikraz 
W a~bf,ton, 14 ( A A. ) ~ 

M. Mellon, ko.,... tarafa'Mlaa 
teıkll edJen buaud enclm•la 
relalne yazclıfl bir mektupta. 
eald muhariplere Yerilen p 
mia artbnlma11na ait olan n 
•esk6r eaclmen tarafı.ta. 
kalııul edla.. tBllfe ltb'u • 
ıalfUr. M. Hellon, bu projeala 
kabull halinde plecek 28 ar 
içla bla milyon dolarlık 'ıtlk
raa muamele!erlDe ıt ·al '•eel 
icap edeceltnl iltdu&ZJDa _. 
bep olarak 16tterllmltUr • 

Üç kip ölmiif 
Laı Patman, 14 ( A.A. ) -

Bir toprak ç6k811tO.i JOsla-
den 3 eY 11lnJm11br. 3 k•ıı ll
nı61t 6 kiti de alll' IU~ 
yaralaamlflu'. trakt6rlere •JDI eekdde 

apl l>1,akl6kte tarlalar 
-. .... .mır llzımclar. Ma.taUI .... 

ile ıayrfmuntua• •e 
..... _..... fula bir tarla 

atmda aarfl1at dhetlaclell AL 1 J suıııı unuı Zade 
MUHiDDİN • il .............. fuk 

Hattl trakt6rlerla -~ 
Jlrl •• ,...... .. ciheti 

• etmJtlerdtr. Her'et tek· 
kabul Hecellae ...... 

....... ._,t .. , ... um t.wt, et-
"tarlalan lmr'a celaırek 

takım ........ , • 
........ fenni .., ..... ... 

... ._ calranlmıf{ar. 
at..IW• f•a terla llaW 

tnktk blttaltl ..... 

İstanbul : Bahçekapı • Beyoğlu - Pangaltı 

Karaköy • Kadıköy • Ankara • Mısır 

Sermayesi 
Tarihi teaisl: 1888 

Tamamen ttdiye edilmif: 
30,000,000 frank 

Markizi hini: lsho'lt 
TiirkiJl'dakl ınaırt 

Oalata, lstanbut, l.zmir, Sa...., 
Adına, Mersin 

Vunaniıtan'daki p.ıbeledı 
Atina, ~IAnilr, kavaJı 

Ha- nevi banka muamddert 
Kredi mektuplan. Htt nni -. 
kukAt ite hesap klpch. Çek ..-. 
visteri. Kırahk bSAlır. 

& 



Tüccarlar Komi y ne ....... 

llinlarınızı: 
D "ru an oğru a 'YA

. ·z. A ........... -0 ve 
n çok ok 
zete · 

ulana fahlı 



BEYOGLUNDA KA·RtMAN MAGAZALARINDA 

B .. yük Sabş: Ehven Fiatlanmızdan istifade Ediniz 
.Şayan1 İstifade Bazı Eşyamızın Fiatlerini Müşterilerimizin Enzan Takdirine 

Tweed L. K. Jilel L. K. I Şapkalar L·K Mendiller L. K. 
Hanımlar için triko ~ 25 

Arzediyoruz. 
Masa örtüleri L K. 

Cayet IJI dnı 3 25 JGnden modern 1 , Hanımlar için •elur 5 50 Hanımlar için markalı ~s Saçaklı Ye çiçekli 3 25 
ropluk metreıl ' renklerde adedi Suadan ıon moda,. , yarım dClzlneıl 1 1 adedi 1 

Tweed irikote yün kostümleri Çoraplar "Gui,, Şeınsiyeler 
Cayet enli, 4 50 J5 00 ipek çoraplar 7enl 4 50 Hanıll)lar için 

Pantuflalar 
F6trden tabanlan J ~ 
deriden Piti I _,: mantoluk " t Tenzilatlı flat ,, f renkler • t IJI dnı adedi - 2,75 

Dra ----------------·----------------··------------------
Safi ,na, tık 5 50 
mantolar için " t ----

Krep Azur 
Tamamen ipekli 4 25 
mlntehap renldet'de" t 

Triko yünden rop'ar 
Tweed deaentadel7,00 

Çoraplar 
Menerise flldek61, 85 
1tJur hasetli çifU 

Hakiki Japon kimono Çoraplar 
Hanımlar için 22 50 Sailam clnı ipekten ı 25 
ipekli n ı ve ajur .... tb • t 

Tafta Manto!ar oraplar 
Tama .. a ipekli 4 20 

Avuıturalya lutr- 98 O (Be111herı) ipekli 
2 25 _. k cbu t tlaa ipek altarb 175 , IOD derece atlam t 

l•J- J"WUfA • ______ a _kı-.y .... •e~t~ln.;;.;de;.;;Jk;,;e;.;;;n;,_ __ • dnı " ajur ltqetll 

Velur tifon ıua 
ş.k aece ropları 5 00 
lcla 675 .. • ' 

Velur sua emprime 

~n:,.1a,: '-:- 5,Bo 

Mantolar ipekli çoıÇlar 
Chapal luturdanJ48 O •Be•berı.aa1et alır 2 85 
200 lira ln1111e· 1 cJU •• ajur baıetll 1 
ttnde ea • çtfU 

Kürkler 

Carnltlr için n J, J O 
FJclivenler 

Su..t taklidi her 
renkte 95 

Şemsiyeler 
Hanunlar için nim 4 50 
ipekli ,. , 

ömlekler 
Eerkekler için, fantazl2 25 
kretondan iki yaka· 1 
ıde beraber ,. 

ile r 
Eerkekler için riko 5 5n 
ybdea ıa1et IJI ı Vı 

Elhavlulan 
Tlylil renkli 51 ~ 

eponjdan aMclt I' 

Her vakit bulunmu 

Okazionlar: 

clnı • 
----~~~--..-----•-----------------op döıam r 

Eerkekler için J ~ 00 
11DIG • 1 t 

Kısa rop döpmbr 
YlnlG erkeklere " J 2 ,5 

El çantalan 
Hammlar lçlD d..a J 4~ 
takllch adedi ,.,, 

Önlükler 
Çocuklar lçla el t,leme- 39 

----------------- ---------------------------------· 
lerlle mlzeJJ'•• • 

Penuarlar 
Pirene kumquaclan 7 7 
fanta:d el iti••.. ı 
rlle 111laenen adedi 

MUf&mbalar Eldivenler 
Hanımlar için iki 14 00 Pod611edden 11kana· 3 50 
taraftan llildue ı bılir ••Ja ılaeeden t 
btllr. • temlnath 

Gündüz roplan Mantolar Külotlar 

Şapkalar 
Eerlekler için Meri· 3 17 
noa' dan(ltal1an mar· ı I ' 
ka) • 

&yun atlulan 

Krep dlflnda 30 00 Hanımlar için de-80 O Pamukla her renkte 85 Safi yGn 
10D moda tt t rlden ekttra dnı,. ı acladj 

Puloverler bikoyünden kostümler Mendiller Yatak örtüleri Külotlar 
Hanımlar lçla fan• 4 75 Çocuklar için f&pka 5 O BeJ•• l.Yiçre el 12 50 
tul trikodan mllte t boyun atkıa Ye 1.. ı lıleme'I IJI dnı ' Yumuıak pamuktan 2 9 
ne•vf deeenlercle adedi Urlerle beraber ,. 17,SOn adedi kan11 aGal deaenlerde • 1 

--------~--~-------Çoc u Jdanl. ahsus elbise dairesinde Hammlara mahsus elbise dairesinde 
Çocuklar için bapa ayala kadar muktezi her ttlrll left· 

... ab lk1&17e, elblleler, paltolar, pardeailer, 
Cayet IJI clİlı kumaılardan en IOD modaya mu•a&k ~ 

aevl haZll' elbleeler, mantolar, fistanlar, mupmbalar Ye moclera 
map•balar, f&pkalar v. ı ..• 

BANKA KOMERÇIY ALE 
ITAi..YANA 

, ·-· ,_.,,..___ • ..c ~ 
. .. .L4ı&1csi: 700,000,000 Uret 

ihtiyat akçesi ı 580,000,000 Liret 
Merkezi lttare:. Mlı..ANO 
halyannı ~ıca fehirlainde 

ŞU~ELER 
flıillliel'e, İnfçft, ..\waturya, Macarlataa, <;ekostavdyı, tehlıtaıt, 
--..,., Balgarlstan, Mısır, Amerika Cemahiri Mlttehldal, 
....,., şm, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvat6r we Kolmnlliıo ,.MU, ...... 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
• ~ata Voyvoda caddesi Karakc'Sy Palb (Telefon: 2641·2-~4-I) 

Şl!HIR DAHiLiNDEKi ACENTALAR: 
~ul'da : Alalemciyan hanında Telef. 2121. Beyollundlla 
llmcill addesl Telef. 1046. Kaınbiro ~ Bonada Telef. nıa 

JZMIRDE ŞUBE 

Babrisefit Felem nk 
BankasıE!~ 

ISTANBUL şum:sl 
14-e ..... h AMITERDAM 
ilan M'IUJelll ..... .... T...,_ ........ _ _,...ı ...... n. 

blu,at ..-ıı a,a,• n.. 
Galafllda __..,, ,.._.. T•-• ao,.tıa 1111-1 
htmabal .......... : ...... • .............. . Alla._... a.. Tılofem ht. • 

8ilGmam ~ muamclltl 

Emniyet kasaları ican 

Anonım Şirketi 

Sermayesi: 2S.OOO.OOO Frank 
llmzl lllll1SI: Pl1I. lih ••) Slklk ... 9 

Şa#Mleri: lstanbuJ. cw.ta, v_,. ... Cad._. No.102 

TeJıraf ldral: frulabllık 
Telefon: BeJollu 1421-~3 
Posta kotuau: Oatata No. 37q 

1 Harbin 1 

« Mukden 

=: BilciJmle Bttnlıa Maamelcth ==· 
Hetlbatı cariye kiipdl - Vldeliz we vadeli tmllat - Tasamıl 

llndlll- Meslliklta. ecnebiJer~t-aham: • llılwillt ahm ub
mı-Sdet isken~EShun w tallvillt bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirldller itibar mektuplan - fslwn w emtia herine avans -
Ecnebi memleketlet iizerine l:ltdl lllipch - Esham ve WıvmA 

muhafu. Wllire 

An karada 

om T AŞHAN PALAS 
KALORiFER - BANYO 
Asri ve hususi salonlan havidir. 

SERvls MUNTAZAMDIR 

IESllll lllPIC 
Fiyatlarda ihim tenzilat o•...... .....,.19 .... 

urlf ppkalann mGntehap ~tlerl •· ı ... 

Iktısadi bir i 
lzmir ter~hanesi pepn ve ··..-yt 

muamellta bl,ak temdit çok ucuz fiad 
her nevi koıtCbnler, palto. panl .... frak ......, 

alay, kadualar I~ en son gelen mOd 
lere munfak tank •• mantolar .... • la 

malseme ile moda1a maftfak t.ltla .U.. 

· zmir terzihanesinden _... ........... 
• Anu edeni• elbllel*lnl veresıye ........ Nlw] .. 

lzmiı· terzihanesinin ve 
111amullbnda sa.tenllll kolarbk hl9 1* •ı-
,Htur. lzmir terzihanesi • ••••• 
yapt• lelerle ~lalı• aallfterderlida ........ ._ 

bODI bamblfbr. V•fnrmretle pl,.eada cid~··ra 
.....· .. · essese un anım aJwın ... 
terziha esine 
pata klfWlr. ıce...... ••eiiler ..-.ı 

koşunuz. 
Bawıt cadde.._ 

tenlft ........ : ... _ 


