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Türkiye'nin 
Afyon 
Siyaseti 
lnıllterenla yüz ıene ev· 

· vıl baıla:ran hlr afy• liya..
U ... ardan dibyaam afyon ıa· 
•• ,... ı.1a..... ...... .r.a1r. 
lnctltue, Çmlllen afyon .. t. 
mak içte, ,O• ıeae evvel, 
m91hur afyon mubareheılnl 
a~mıt. hı emeline muvaffak ol· 
•nııhı.O tarlhtea bvıGne kadar 
da bu ılyasetfn mua11nfdaae 
bir ıekflde taktp ecltldl~ 
görmektey•z: lnııltz ıerma• 
)eıl,bem Hindiıtancla, lraa'da 

t af yon serl1at1Dı ilerletti, bem 
.t~ lnfçre, Almanyadakl af
Jon 1anayiinl kontrol albna 
ılclı. Türkl~enla ~iki ıeaeler· 
cleki af7onlan da ucua bir 
flatla bu fabrtkal'1• ıfdlyor
du. Beı alb HDe evvel vasiyet 
lı6y!e tdl. ln11ltere, afyon •· 
na1Ua1D fenalıflıMlan bahset• 
naezdL latih•llb tahdit etmek 
teldfflerlacle bulun.,azclı. Lon· 
ti,. Otyllala kon\ıo~u altında 
~lapn 20 afyon fabrika.,, 
lau alyaıeUn taraftarlarma ıe
De'fl bir milyar liralık bir it 
ppıyarc:lu. 

lkı ·~ ........ , ,... bir 
al7aeet karpıında buluna· 
7CWU. CriaıyeU Akvam, .ı
Jon taaay:tnln tahclldlnl bU· 
Jor, tıhlal lbtlyaçlta fazls 
• ,.,. .... menlal teklif edfyCir. 
Bu dyasdln u•udN, ID••;J'et, 
lnıanf ye~e ltl:maet ! 

lnıaniy~l ıiyaaeU, bltila 
lnilleilerln SJÜtterek bir idea• 
lidtr. Fakat, bu afyon- ıfyase
lftıde laaaniyel gayesi yoktur, 
Jenl Ta:dyel• göre af~on ıa• 
(Deoamı 3 ihcii •aluf•J•) 

İş Bankası 
Hissedarlarına yijzde 
on temettü verecek 

Ankara, 15 (Yana) - it 
Banka11 umumi he7etl t>uıfln 
toplandı. Bu 
içtimada Ma· 

Üye vekil d ' 
bulundu. 

Bı&nço ve 
lnec • 111 idare 
raporu mit· 
tef.kan tat-
•ip edildi. • 
Lnkanm hlı lı Bat11ıoaımuJiJ. 
ıe ela rlarına ri C•l•I Bq 
JGzde on. temettl yerllecekUr· 

Oto;;biller 
Sablmağa bqlandı 
lzmlr, ıs (Yarm) - bir 

.. Ik fırka11 mlfettlflal• te
"9azlh mak1&cllle fırka aamı
aa aldata otomoltd • ._., .. 
... ,. çak&nlch." 

l
r,- 27 PAZARTESi ~I . 
- t;. D. S. D 

~ iftar l 7 ,431 Sabah 6,55 
• Yataı 19,f4 \Jflel 12~ 
; ım1ak s,ı& bda41 ıs.-

@!!_Jiil'ıdeb 11pnı dikkat rı 

Yeni kararlar 
Arifesindeyiz. Gazi Hz. Perşembe 

gün.Ü Ankara'da bulunacaktır. 
Ankara, (H.M.)

Hallı fırlıMı nizam· 
nameainde çok nas
lı tadilat yapılacak· 
tır. Tadil esasları 

fimtliden hazırlan· 
mııtır. 

Gazi Hz. Perıem· 
be günd Ankara'da 
bulunacalılartlır. 

Gazi Ankara;,a 
gelir gelmez çok ma
him kararlar ittihaz 
etlil«ektir. 

Ankara ya heyet gidiyor 
Bu heyet Ankarada mali 
mehafil ile tem edecek 

Y••l aua.-... ••rsW ka· 
aua "p:ojella.. ,....,. erl.a· 
hana 1aplıfl ve memleket 
ıaaa7Une J&pacafı menft t• 
ılrlerl tetkik Te ba lauaaeta 
eıbabı muclbell bfl' brotiir 
ihzar ~ı.. 41sere !ae,.U umu• 
mlye tanluıiclan Mfil• ıc .. . 
ialayoa din s.-,t lmllflnd• 
ddacl içtim•• ddetmlıttr. 

TaUI• edllac.& ltrOf&rla 
eeaıb laatları ~lw•tllr. Bra• 
temle •ua .. le verpi baa
anuatatblka ltaı'ancbl· 1 Ha• 
alra• 9%7 tardaiatlea itibaren 
ı~rdlll tala& vvilller, dahlll 
.. na,. timi111• yaptıl• teılr
l•r ve .. Terstdea ıana,.U 
er..._ıa ae derecelere ka· 
k..ı.. mutaarnr ohlufu eı· 
.... •ucibealle 16.terllmelr 

tecltır. 
. .. lraar laartd .a· 
va~• •• dahili .... ,.. 
••n ,.... 6 muamele ffl'li-
11 a• ..... ~ ... ele bu bı.he-
tla .... mı.ıt daha art· 
makta olclula da hroı~ 
ele. b1dedllmekte ve ahf:r
lalktmeUn flk&:retlerl aaun 
dıkkat• alarak hu ._. clahdl 
,.nafiden •aMB•I• verslllnlll 
bkhrllacafl Mkiuadald TMll 

Sarfınazar edildi 
Ankara, 15 (Yana) - Aa

kara Hllbk ••kteltlaln AT• 
MJbaaU Hutrua bl

:-. ..,.ı.attea ,._dilik 
..,......, etll'•lftlr. 

ileri ıllrG!enk ıanaJI erl>al>a 
lehlae wltllt lcruı tHdalal 
oluamalrtach. 
Brotlr ltayramı mlteaklp 

paıar pO raportir Y• MJlJ.1 ... 
.. aayl bfrllfl umumi k&Ubi 
Nazmi Nuri BeJ tarafından 
komllJOD& verdecekt&. Ko
mıyoaua tetkikini m&tealdp 
lae7etl ummmlye açdaa içti· 
maa davet edilerek broılr 
oalama da tantblnclen aonra 
bir laeyeU maluu1& de Aab· 
rqa pderllecektır. 

V erslnfa ılıaıı huıutuncla 
makamab 4h1e Y• 81,ek 
Millet mecllıl nesdinde te .. b
blaatg balunulacakbr. 

Bir talebe tağayyüp ett · 
lsmır ıs (Yana) 15 Japa

.ta Nlyaal lımmde bir ''leh. 
oahet ,aacleaberl ortada yok· 
tar. Ga1bola• bu paç polle 
tarafmcla• arumaktadar. 

Yeni tefri/Uımıs 
~Şala& AluMt Kaçar'aa lara,.Ma 

Bugün bqladı 
& IDd .ahtNM olnaJUDU. 

Hayat ve ~aka 
~ıluğun ve ah
libıdıiın refile kimdir 

Sea .U.Ularda ıelirbiltscle ·•elif uanalar tahtında 
... ~ laaftalık •ecma•alar 
Mtlfara .-ııalİllt Ye baalann 
atık ••ttlfab .... reı!mlerl 
.Oddelamullİlllfla ., ehemmi· 
,.sa. aaaan dikkatini cel
Mtmfftlr. Genk reılm ye ı• 
... J••• itibarile m6ıtehcen 
.-1aı1ett• buluaaa bu aec· 
..... , haldunda daya ikame 
-....ı pk mubtemeldk. 

\'ana - Bls bu hutuıta .. 
ktalr.lkUMa tlola11 lttubul 
..Ud••u•ltlftat takdir e

MemlekeU..ı ahlakını 
r.mak ı•Jeille f&btaa Far· 
~nn kınlamaunı memleket 
.... bıu ~•daa anu etmek· 
~s. 8'i · •IHetl• hayat ve 
..._,. ucak ahlakla kaim-
.... Ahl&km l>tr mlll•t hlç 
lllf zaman payidar olamaz. 

Blna•aleyh mefhumuaua 
ba,Uk bir tlmaall olan 

rk mllleUal ahllkmz. 
hla, fuht&t 1efalete teıvlk 
e4enler en, bilyilk cemiyetin 
~dlerl oldukları muhakkak· ... _.,..... ....... 

Hükiimet 
...... -----------------~ i Naciyi devlet ve 

.1iliJlet bizm,tine 
almamı 

Ankara, M - AJI Naclala 
oaıoloılufa taJlnlae da· 

ti •arada ma· 
t 7ok:ar. 

Yıarm - Bir 
Uklmet sa•• 
t9'14de okudu-
.... JUkAn• 
d4ı lıaber TOrk 
.a&n uauml· 
.,..ıoee mem· 
..,,_tı. ka•• 
...... .,. ?1 

lftk6metın ltu adamı laer· 
M..,t ltlr vazifeye t&~M et• 
memek huıaıuada 161terdlit 
llabetb hanketl takdirle ıw, .. 
lar'Js •• 

,_~ -
Saraç zade 

Devlet bankası un.ıum 
müdürü oldu 

~ ouniaaı Dmam rnıtJarı 
SarGf aatl• 

Dalet haaka• umum ml-
41rtlil8e eılıl Maliye Yeldll 
S.raoeflu Ştıktl, banka mtl
dlr m•a Ylalilloe !amir lı 
laanbta mldaro Nu .... t •1· 
ı. _,... edllm;,lerdtr, 
~anm u•vml maha ... '*""' .. Muvaffak BeJ ta• 

J1D .-.ımfiUr. 

Balıkesirlilerin, Çanakkaledeki 
Kadirilerin işinin iç yüzü nedir? 

• 
Yarın telırar Jioa 11 laazara 

crlrac.ılr olan VeA6i B. 
lmaır lS ( Yartn) - Taldibtl 

hlk6met clrmı• e zan altma 
~ ..... 

Gayri kanuni müdah 
Sigortacılar tetkik heyeti ve idaıel 

merkeziyesi ne yapmak istiyor? 
lıtanbulda bir Sfgortacılak. --~j 

tetkikat heyeti vardır. Son 
alalerde bu heyet hakkında 
pek eok dedikodular deYa• 
e ... tedıf .......... ..... 
1a,. &S..eaa ... tetkdmt llePo 
eti bar cok 1olaudaklar J•P
maktachr. 

Din bir l\:orteca blse bu 
huıult-. '" malomab Y•rmlt
Ur: 

• 3~ortacı!ık tethlkat he
Jell tarifeler lhnrlle ...,.ı 
olmaıı lhlm "ıelea bir ceml
J•ttlr. Fakat keadderlne alt ol
DHJ&D bir ~- lflerle •efpl
dlur. 

Faraza .ı,ortalar, ıtıor••· 
larla komtatoacalan •• atıor
talarla bala •GeMetele. ara
uadakl ı•tlllflanla hakemlfk 
vazifeni a6rme~ lıter. 

A:rn, samanda llprtacılar 
ceml7etl clakel merkesl1eıtade 
ıaİlhl•etl haricinde olarak 
ılprta m.aa•l&bn• mucla· 
ha1e eder. 

Her iki teıekkOIOn bu 
tarihindeki 6 ıacı lçlfmamda 
verllen komlıyoa rap>rtı111u 
okuyalım. 

Strortacalık tetkikat hr 
y~U tallmataam .. IDla 16 ıneı 
maddesi veçhlle yalaıs tarif• 
ter ihzar eder. 

Türk tarihinde 
Yunan istiklal 

Eteniki Eterya cemiyeti 

Yazma eserler, bütün tarihi asar 
tetkik edilerek BaşııJuharririmiz (ARiF. 
ORUÇ ) Bey tarafından vaulmıp 
Bütün mehazler birer hiJ"er gösterilmif.

tir. Yakında n~ başlıyacaf*. 



inat! 
Gümrüt 
la tllll 

yoktnDour. 
a.ı•· Mlledılmelidir 

Tlrrli: k&clmlan ealrpme 
de ... ila• Mt ot.p lt.ı1Ata 

IWt •llalifllt) ftıitlıtr •• 
tea tonra ıelen mallarm ,am. 
rilk ....... tataUnl .. teflbt • 
dlllnı razmıttılı. Mııh •naJI 

,..,......, .... lıW ..a. 
mata ı&re bu eıyalar ıllm• 
rtık ,...._. twlılfra4aa ha· 
il t...._ •••idlllMr. Çla
ldl .. •• •Miııı1""'9ıaı.litlla 

,eıdlft ... •-~· tedlt. ..,. ...... . ..... 
1r~.....,--
,aım ............. . 

c .. . 

Memleketıatme ........_ ............. 
~\;Ilı' Y4ldat Jkfu~· 

Maarif YeklletlDce kuu 

....... 

Rumeli Hlearm' da Sarırer laldpda: ldliiaıl Mtt•M ~ Bey eY• 
y.Jkl ak..- Yapurdan k&prG· 

Jtdnat firlıetintkn ,. •ıı •t*"• r.nmtnt* 
1llıa1eı _.o, •elllt edlltt· 

s.. _ ...... llhat ...... Şaldf .. , llNllY•• ecllei 
tl balduada Taki olan flkl· rek kaJP ...... _..ta. t'etl.t> 

etUfl anlaıılm11tır. 
,W.V IWadlf .. tht d _. ~.-.; •a....ttm.....a. otakalaml 
cı .. mc. tetkik edıı..-. .ur1. lYR: .:1. J -

tecil" DCbi aece aaat 31~• c!tl 
Asri ilin telll&ta lnftlyau Be,tktaıt• V alcle çe ..... inde 

fiti~ ...-~ ~ otu t .Wy ........,. _. 
ıtıtiet Be~ta llaa murlanmlaa Ali ekllı'~ etl
lf.-...., 1 .. -de .._t .__. ne Kart Mehmet fımlnde bir 
lh...U ehdlıttr. hl•• ...,_.r .,..,.f, manto 

ŞflW -~~- TillYe iDUpmba ye l&fr 8fJ& çalmıf, 
eUffttıııM •*•tWMlti f~ lcaçarlc ~ **t••t laf. 
k&Ylıl" nHli't'ektU. .....Ol 'inde yakalanmııtır. 
taa1f 61c eaea ,._. için blr iki ot ., çarp .. b.. 
m0"14.t YerdaalfMr, BeJoll . n bakW 

~ ft 'ftJJJi 90kafıada •c• 
rı\~~ .,för HaWn .- S.Ul ._ .. 

Ceoealerde Ş.hlr ..cliit lerJD ........ rt· aı1 ... .,. • .., 
lçtl-•tl.& Ye.SU aak"'6te dd 
ta~ ~ ....... ..a.-~-. 
ecltllrWii' to ..... &a 
atf •_..alllnM•a balta 
•elit Mdtlztl ....,.,lifi 
ln•~liiııtJ .... tlt1 Wulillail
lan ~ff ~Mil fe t~ 
ka\bl C)hfıldl.dfhn'. 

Bu m etle dalitıfe ~•at· 
~mden Laka.rmaın 6n8a• ıe-ÇI--. ................ •da· 
ti akkllf't ..... '*'. "*8dclr. 
ftt!-N-.CIM* ..ıaaktır. h 
• 'la ........... 

• • 
••• •••' ımq 

ı..t •1• 
vtaı ....... t ... .._ Mllıaak için 

liılltunlardal.._Ml,..,. ....... rayyet 
kadını 

tkllMI e1trı. - ~re.fer ~Hfıi'IW't~~tlft!• lede arabacı Y aDlatn, EyGpte 
~· Oyuncakcalarcla Muıtafanm e'V 
Ne ıkadar l!f .. ..,.,ı:fir. lerinde mltldra lnlıl•r me-

7'"1R me~~t&Nldflta ta•~.wtd 
Gre.. ........ l'ia yapılmıt tlç bilyG Akı kaz~ 

ialllnd lh!lr. l7ftl ·llud11thırı 111, kılll,-1'.f llllk~ etM 
~alll&if I ld~ııt 4ı -aı~~ bu'unara'k •G~Clere -.dll• 
_, ~eı-wu,lb W.~ 

Bu mlktann l mll10• 3G hin 
4U llileH ..,_, ı ~· 
'9'n w 1"6 Hot1 s, 

~· iti - ktfel 
~--- ... .. .. 

-1a....- .. dry• 
~~-... ...... 17,.-m&l'' 

po 

Ferli11M!Mt 
aparbmanıncfa l:dmon 
e't'ftkte it& altb't me1ele•r 
elen mahkim'~Nelalfdan mtl• 
teenlr olmut eline -set 'rdlll 
anendtlt ıuyu I~ fntlhar 
etm k latemltUr. 

Bir ıniihM,irimiM 
di tljdfda 

Muhamrlenmttden t\im 
mır..,1 6e;1n Clllii ıece V eme

j u.raela evlne funuı ıhmlf· 
il'. 

Kapıyı majiiauncu1.:1a açın 
hı: di antrede ..... auiaıi paJ; 
to Ye mantot&n Jmıp. 'tlolli 
lfe •am1et ellifafli'. 

Çalınaaı .,,aiiıa ~ 
3db 'Ufaclir. 

Bu ....... .aıa.u çek 
teJA,a., çok aoeı.cJ in......,. 
Hele bu•Yann.ıantffl daha 
.... c1ı. fot ,ok, JftauHa , .. 
IMw. dalla henilzı blr l:at llM 
oca:fa •ôn•emlıl&'.en, daha ili' 
tek çoalrlu ,..._, ........ 
çok li:acluilar dar kalmamııken 
d f•ı1'• hpa ... ı. 

- Tram .. a,. 70llM'lllM le._ Yar. 
Cerçt ..mteW .WJı..da 

ra1lann apndıfını, her ıın bir 
•nn&kklld• tnn••taa r•tdb 
çıktıfını 8'ffl1or, oku7or Ye 
tjltljOfti.. 

Gerçi Karak6,0n yokuılu 
Ylnrj'6M• ... ,ı. .. , ....... 
ehnut, ütendat 1olc111ıar. ht 
ka yoÜardaa, baflra vanta· 

ıa.a. ---ı.t. 
Bandaa ne çılaı.r ? 
Dab~ rien1iz de~rtlen ara• 

IHt 'H bat araMllr altmA 

b+a 1>alu'• tan ç.eldtd- ID• mNe 1111•• aırlMôf 
aanlar '°"''··· n ._ ~nMll .WIMllfl• 

Daha, Appyan hl• -•1 'lltlt-' •1'111" 1M••11• 
ıealade oldt4u sllH btr lt~ln 91 Al~ ~ .. 
ye yaliut 6aıtt Mr zl1aret ıçtn mn.-.erbl et 611 • 
gMtpu"'llil&Hti&llttMY ,-.u · n.1' ewn 'li&, dabttti 
den ullhlt p•.W. Mia'- bi\ ~l ••lt ' l)a1!'alm 

bir Miralay 'IDütekaldl Ye aun ayd Gteılliicfı, 86i 
bo)'da &lllHlk t••rulann~aa iç n4e /,llencqı 
oGlikbptdrnaM•ıJz~tft .,.. ~ .. ._ seqbr 0._, -IH!rl

letl me,.laRA telmed liL Da· W• 
ba f.:en4fM,fınl Laı\ıtı llU atin· hMWti -.ıııııbı~ ·•NiiiMllMl!!I 
dan tokaia at....,; ~~-.J.- l'IM llft\t ._ ... 
V.. f"lda b~7alaiılar tllf ~.,. -n~•• r• ki... a. thr cmlWrdıf. 

m..: T 1Y8 

ve ti:rtle bzanmak l9tia razı /ala l~~t.. de'.1111~ 
......... ..... rpıftan UJ ye 
Artedl• b~ arkadq daha allf. 
'flza t tc llu ihni.tere, llu 

* e wa. "" ... .ı:nı_ 
~ )t>llat'*11., 

u ••r ll;e otNlll•~•·•.-..w 
" ..... ,... ....... .., 
~k~ 

ilklere, 1-ia laia 
ı...1et- •ermetly~ 

~ ..... 
lmcfllr tnı. 



YAJllN 

~ if- -- "=-- !:l•ı.D-1. f5~~;;;..li 
Türkiyenin Afyo Siyaseti 

-• 
Menemende bugünkü 

muhakeme 

(B., moluıleden Jnam) 
aayUnl inhisar albna alınmak 
blb Tardır. 

Tlrldye •• RuıJa'da fak•· 
taf etmete baıbyan milli 
•naJf, en Dlha1et af1on 
aanaylinl ele meydana pUrcll. 
Tlrklye, afyon mahıul&Ule M--·-· ıs ( A.A. ) - DIY&nl barba arfl •ahke...a meıhurdur. Bir kaç milyon 

ivalD 6Jleden ev•el M rala:r Ata beyin rlyaıetlnde toplnnmıı k6yll, 400,000 d6n6mllk bir 
w cllrt cel1e aktetmlf' lr. Bır beraet karan ile Gç mah"6mf· erufde 500,000 kilo afyon 
Jel karan •ermlfUr. Ôfledea IODl'a muhakeme Japıfmam11br. llUlu&I ecll1or. Etki zaman· 
Yum Balıkeılrlilerin ...,vhakemc:lerfne de•am eclilecekUr. Jarda ela bu kadar lıUball 

Meaemen, 15 - Ôrfl DiYam harp mabkemeıtnde ıımd'ye 
bd h ı ı eder, A~pa fa\,rtblarma 

ar mu te if auretl•le ...... ce• arma mahk6m edllfp ıaddei'lfdl,. FAat, Lıf""'d~ •-•. 
mabkGmlyetJ•rl tudika ddlru etmekle bt'ı1et lreebetinfı 8 • .. aa 
elu 54 mev:lruf bu,On bir sabit kumanclaımda mıktan Wl loıuna 20-35 lira7a alclaldan 
auhafaafa ye treaJe Aakaraya M'Ykeclilmiflerdir. &(Jonlann kflOIUDU 500 lira• 

Birinci ve ikinci celselerde... dana!:· "dh~:,~;::1::; 
Menemen 15 (A.A. 1 Örfi dfyaaı harp mahkemeal buaGn afJoadan heroin, morfin n 

lfleden enel w.1rala1 Ata beJin rfya..U.cle aktettifl cel_. bcleia lltih•I etmek Anayil 
larta blrfnciunde Man!Anm Tlrldı ldiJGnden Cuma oflu Ha· teeull eder etmez, 20 lfraya 
MI muhakeme etmpUr. Halil lclarel lnlye kararnameılne mu· ahp &00 liraJa ıatmak klnnm 
ıaJfr harekeUnclen dola11 maman bulunuyordu. lltfcYabı J&• uatatlarmı tellf aldı. 
JI clıktan 10nra mlclclelumuml maaaNt Fuat B. beraetıal 18• 
-.ur. Ha1ett hAkfme ddncl topl&DlfJncla alhını keneli ekle Ruıyada kaç fabrika oldu-
ılkemete tellfm etUfl lçba 6rfl ldere kararnameılae muhalif tunu bllmlyorus. TClrld7e'de 
.. r hareket 16rllmeclliinl ve blaaeaale1h beraeUne karar Oç fabnb Tardır. Bunlar, Türk 
_..ldllbd tefhbn ~tmlftir. afyonlanaı lfle7erek c:ihaa p1-

bdnc1 cel1e: A1a .. hlrfn Çanılar k&1Gnden Hacı Ha11n J&•11Dda La,Au.lere rekabet 
elfa Mehmet Ah n MalDladan Behçet oflu Fehmlaln mu· etmel• bafJaddar. Bldm atbı 
laakemelert J&palllllfbl'. hem ham afyonu, hem de ••· 

Mehmet Ali hakaas mabkbalyeUaden bahlederek Tayallı naJU ot ... bir memlekete kar
..-wlne 1udıfı mektupta hlk6metinln tahü1eU maneYlye
aDI tahkir eylemekle, Fehmi ele bu mektubun muhteYlyatuu fi llMfl'U rekabet olamud .. 
.. erek poatah•HJe YeNaek ..,.u:e cirim lflemelde muaun Daha ilk it nelerinde Tcırld· 
.. lunu7orla•..L. 1e'ye otu• milyon liralık bir 

Me.hmet Ah lfadeılatle, ahfs •• ıaıp cirminden dola11 yedi Ml'Yet ptlren bu 1&11&yll bol· 
•efe mahk6m olaralrniahpue oıdufuau •• cihan efkln umumiye mak lbundarl 
•hitaben Ta1m·ı aaaetealne 16ndermek fıtedftı vefalrat poıta· Bta, C.mlJ•U Ak•amm af. 
'-nede fken aanllrce elde edi!ea •e mahkemede okunan bu JOll liJaMUncle bu kuU 

1
a. 

.. ktubu bır tee..cır atkuile 1azd1fını, Fehmi de ffadeılnde rtlyorus. lddlamm lıpat edecek 
-.rlf dalreıl ıfcll kltibl iken ihmal ve terahiden dola11 
lf •:r laap1e mahka.. oldufuau ye hapiıte fkeı. Mehmet Ali eaaılan da Cemiyeti AkY&mın 
.le tanqtıfını, haplıten çıktıktan ıonra onun bir ••rakını projelerinde bulabllfrlz. Ce-
'8k6mette takip Ettitfnf, bundan birbuçuk ay evvel Mehmet mlyeU Akvam, af yon •nayl• 
Alini bfraGn kendiıfnl çafarclıfım ve poıtaJ.ı tevdi edilmek Ozere fne malik memleketlerin mu· 

1ltlr mektup verdlftn t ve fakat bu mektubun mubt•Yfyabm rahbaılarlle bir muka Yele yap-
... •ne kadar btlmedfffal, Meh•et Allaln mektubu verfrlcen b. l.uhtallt, ıu ,.kilde tak· 

Eter, Cemiyeti Akvam' da bO.. 
• ...,,_ •ana, Jıyfçre, Alman· 
1• stbl afyon lıUhl&I etmı1en 
..,m'eketlerf kadrodan çıka· 
r.r, bu blı•lerl Ttırkl7e1e •• 
rlr .. 

Maclamld, en fazla mlıtah-
111 bJsim memleketimfa ea bO. 
,Ok hlue b1ze •erilmelidir. 
Ttırld1e, lnıanl1et ılyaı~Unl 
b61le anlar Ye J&ln•a mGtaYl 
haklara l.Unat eden lle,..el· 
milel mukavelelere lftlr&k .,..,,. 

Muar muaahhan lnıtltz R• 
MI Pap, Tlrld,.'Je •/0 10 hı .. 
Milat l6tfederk~n, •n••I 7000 
•ndık lltfo•llball8'D 500 
••dala ditme.ini, bir kaç 
md7on Tlrk köyllıinln lpfa 
1ıaı .. -a, af1on Ucaret " 
aaaJllae yabn!aa dört, 
bet •'1on TGrk 1ermayeunln 
taah•olm&11111 ka1tecll1orclu. 
Mak•t, Tlrldye'Jl af:ron Nha· 
.. elan çıkarmak, lran, Hını 
afyonlarlle A Yl'Upa fabrf kala• 
rmı ifleterek 1,000,COO,OOO 
lira ak UcareU mahfua bırak· 
makta. 

Türk17e, Monclroeta detti· 
dır ld, bu af bl teklıflerl ka· 
bul etlln. Etmedf ve etmlye
cekUr. Şimdi de Tlrkl1• de 
•mııterekalmenfaa., bir af· 
JOJI mbllan tly&1etial tecrtlbe 
etmek llUyorlar. Bu ıl7aMt 
etki t6tlD reJlılnl ihya 
demektir. Buna da muyafakat 
edem•lys. T6rk mllleU ken· 
dl 1enetfnl idare edecek bir 

An ara, 15 {Yana)- RllH 
ocatında tema.leru.e --~ 
edea Ratıt R aa h.,.U ...-.-..;.;;:; 

f tı1atroıu olarak 'flalfel 
fmdan &Ql•Je etclilmi,ur. 

Devlet bankası .,..,r_~ ... 11: 

yakında açılıyor 
Ankara,IS(Yann)-Yana...,. .. 

baulran te•f• heyf'U toıDllıalıtl~~l 
br. Bu topl&Dlf hulllll llllft1~ 
Jettedir. 

Heyd hluelerln ıureU 
dı Jıakkıncla basır ..... 
,.... ı.ddk ff-c+M• t;:',/i"'jj,.. --Aretipa'ya gidlece•: 

Llma, ı •, ( A.A. ) - P.M•V:: 
de Gali ı, yana •ba• S 
liri& bir tayyare,.. ltül•'I 
Ar~Upa'ya sidecel..Ur. 

istifa etti 
Madrft, 14 (A. A.) -

ranruer kabine.ı ı.ura ...a.-; 
tir. 

Bir konferans CWl!I.: 
Ankara, IS(Yann)

mtbtetarı farın TGrk OClıa!!I 
bir konferana Yerecektir. 

Kahkahalar ... 

* Ahmet Numan BeJ 
meYa:uuau de .......... 
anlattt. 

- Kim bt?lr hanı', 
bu oyunu OJD&dı, decll. 

Sonra bana cl6a..., 
dalııus ıibl temtale1ta; 
kanımam ha" • 

- Ne yapanan a 
- Ne mi J&p&rJm. 

nlse k zar dofra ı.. 
fiti JaG1Da ııclertm. 
KeYaer tanbım and'OICl•'JI 
yor, buran ı bl ka.Ulıılil 
heı almıyorlar • 

'baclWae nıtltereden bam ltl .. p'ar ptlrmelr lltecllftnl .,. bu- lim edf dl: Almanya 0/
0 

25.2, 
- için bir mektup 1ascbfım tl:rledtlfnl tf•de etmfıtlr. Franta '/o 21, lastlten °/0 13-

Mlcldeiomural •aa'Yfal Fuat Bey Mehmet Albain bu mek· 83e. Ba komitenin Tlrld,.',. 

haldedir. Bllha11a, idare etmekte 
o'dufumuz bir 1eneU baıka· 
lanaa bırakmak bir •Garf 
reıltllk., a amelidir. Soara 
ihracat mallan için lahit.ar 
ol ... a Bu U~t, 1ermaye-
81D " ticari tetebblı6n 
ı..,..eı.a.ı nrmaye hareke· 

• 
iş bankası müdürünün bir • 

1t.bu de lılkOmetla tabll;rett mane'Yf;relfnl tahkir etUjtDI •• teklif ettfit ...._ 1,., lhU:ra-
Febmlnln de ba •ektubu pouhaaeye Terdfflnden cesa ka· lı 
•unnnua 65 inci maddeıt nazan IUbare alm•rak her lklllaln cm 1e 10 u nllpetlnde lcb. 
.._ 61 lac:I madcle dellletlle 159 uncu madde,. teYltku ceza• Halbuld, M l.Tiçre, u de 
'landın"malannı lltemlftlr. Almanya da bir metre UJC)D 

L--H lallrlme lldnd ı tarlan 7oktur. lnstltere'nla 
lfldafaalan dinlendikten ıoara .. .,..... ' opo Hlnclı.tallda, Fraal&DID HJadl-

lan11mda bu dlrmln te,.blıtlt derece.ıDd• kalman ve mek-
tabun metatade JaGk6metin ,.ıw,.u m..,e'Ylyellal tahkirden cinlde ser'•:r•tl ••*· Fakat, 
a.yadtl kanualannı batettfil ........... n Fehmlma de 1930 ••eal•I• 12,000 Andık 
•ezk6r mektab• ~ teel•I dola,..ale feraa slmethal mahıul&bn• 7,0CO Aildılu11 
laolunma11nclaa T8'k oea lruuunun 159 uncu maddelfnla Tlrfd,. plrarmafbr. Ttlrld1e'cle 
ldnd fakran madblnce her lldılnln içer ay haplılerl " k...dl mahlu:&bDI lf!e1ecek 
etuzar lira atar para cesufle ~sa?andınlmalanna •e Febmlnln •nafi de ...-... O halde, 
•ltm11 ... lnd maddenin Oçtlllcil fıkran del&leUle haplı a~oaua hem alrraı, hem de 
CiezUllllD kırk bei ,On• teullıae •ltteftkan karar •erllcll· fabrikaUSrl olan Tlrkl1..ın 
flrai le,._ etml,Ur. Jd lalıNıl lnlçre Ye Abaan1a'nm 

U.e ka'lflllaıı de J&palabllJr. 
ATl'Upada aq fabrllra, aeee ................................ 
•illa morfin, herofa ve ıalre 
thraç etmektedir. Bu meml• 
lretlerla laaaı'lillde bir afyon 
lahlaan Tardır? 

Bu liyaaeUn bG?&taıı, bir 
all1ar llrabk klrdaa TlrJd. 
J•,. bir kannca hı....ı &Jll'
malıbr. 

1&nlyete hlsmetl anlam. 
Yalnıs, herkete a)'111 halda 
vermek aJDI yaıdfeJI tahmil 
.,,ı .. .ıc ıarttle I 

••• Uçüncü dördüncü celsede neler o u hl11eJerindea aa ~W'Jr nd7 
Oç1nc1 C8!M t Balılwalrdea Mehmflt oflu Abclulkadfr ve •luü!!ll ııada 163 GDcl madde dellleUle her ıldllnln altlf&I' ay 

llehmet Ali oflu Eailnin ... laakemelerf yapılmııtar. Bunlar haplllerlne •e otuzar lira cua1I nakdi de cezalaadanlmala· 
tekktdf.rba .eddlnden IOllr& tar&ate Jatlıap •• ba adfcle nna karar Terildlflal tefh.m etmtıtlr. 
.,de-·t ifa " de'Yl'lt a'ftllllll tat.imal etmekle maman 

- D&rdGncl cel• • Bahkeılrden •kici HOMJID otlu K&mtl 
lılll~Wallradlr lfad ... nde cl6bled oldufunu, tarfkate men1Up " Baltkelfrin Bosveren lr&,Onclen Halil oflu Alameclln mu-
... ....._ Şe h Esada tammadatını allmemlı •• mtlteakıp hake :neleri yapılmlfbr. Bunlar da tekkelertn •~ddfnden tonra 

a,.... .. ı, 1 ş la &.cim Erenk&jGncleJd k&fkln&a '°" · tarlkatle meırul olmakla munundarlar. HClaeyln of'u Kimli 
•ıllere ceYabeD : •J ba aa" kdla,. Şeyh Eaaclın deiddlr. ıfacleliade babaunın e.klclea ruRa oldufunu ve kead.ılnln ele 
~~~tdsk::U.:&a1ndeld tenekeden ifbDde kullanmak 1eklz ıene e••el nakıt tarikatfne ıirdttlal Ye fakat ı mdl met-

._':_~ .~edm~~~ ı .. ba kıflann ba lıte kullamlmıJ'•e&ia rul olmadıflnı, Şe1h Eaadı tammadıtını, onun zlyareUne ıtt• 
..,....aan ua a1t1n d kt IODI'& 10rulaa 1Uallere ceTaben: meclfllnl stylemtttfr. 

'-klaadakt .&.deri oku u antellade kaldıluıı dSylemlıtfr. Hal· Halil otlu Ahmet lfadeıfnde tarfkatle aflka11 Qlmadı ın.& 
l.tanbula ıfttıfinf, Bahketlhkibtta otelde kalmadıfa •e ,.,h t11lmf1tfr. MGteaktben 12 eyl61 929 tarihinde Klml e yazdaiı 
'-ıkl l.tUbulcla yapdaa ta dllmı Ur mektup okunmuıtur. Bu mektupta maznun Ahmet lh•a.-lara 
Lama eYinde ,kalchiı teEmtbl~ e ıfad!...;de, dakm~d oldufunu 1el&m etUl1nclen ye Efendi Hazretlerinin huzuruna attmek 

Meamet A 1 oflu . . 'kate menıup olmacbtmı 
Abclullradtrle beraber, ça ıt tn'd ~kadap Abdalkadtrle ,an- lıtedfllnden •e mane•I baba11nm keadllelertnı lkaa etUlfaden 
llyle ......... Bu unda Şeyh uıM: a un bu mektubun kendi· AUahm ıe.-ı h kulu olan Hazretin 11-Vaıı albnda cimi• dt•a· 
4erdııt •ektap ptertlmfıtlr Sil am toplanma• temennl1atandan babaediyordu. Maznua bu Dit k· 
.. alt olclutunu ikrar ebnitffr. ber ddu 1Uçlaruu lalar tabu Klmlle yaaclafuu •e mbderlcatmdald l(adelerfle K&iallln 

Mcddei "1Jllaml muaYIDI Fuat ~rla, her llrlllnlD de Şeyh baba11nı ka1tettiiüd IBJlellllfUr. 
~--de bu yadlde dtaleaen il te11bl buluacluldaruu MGdcleıumuml muaYbal Fuat Bey her lld muaUD. Nalql 
Latıa temaılan olduta;• "b:-"!: :ı:lrt l.ta..bula alttfllDI tarlbUain ., ka yt murltlerlnden olduklannı Ye de d olarak 
llJleddderinl, Abda.ika irin dlİ. an Mehmet Eminin ele ıkrara14n .. eTlertacl• çan tarikat• alt ... rler oldulunu Ye 
fayh Elada ziyaret ettfllnl, r 'faza k6m0r almafa ıttUlfnl basarbk talaklbtmda mektut»an kendime alt oldufunu ve efendi 

Banka KommerçÖ'ala ltalyana1~ 
lira Hallı lırlıa.ına iane alan Maa 

B. , bilet rliaıımu oermentek için 
liralılı bir araPÇa makbuz vermif 
~#.~a.-. MA~~6Glıie 
~~fL-~..r~ ,, ~ ~~ .u·Wllilll'~ 
Clii, .. &.,.,,.~·~.Ü . .4J.ıu .-..~ 
~~".;,. ./Ju.~;4.L ~.?" ... ef''*'?4'·~~..,..u 
... ~ ~.I .... .,,,,."-7'·6.. ... ,tf:./..L.-..... 
~ ..9tV"" ~-cL~ ~ 4'·~~,~111!111! 
... ~ .,.,__,.#~ .,6~ 
Banka müdOrlerlade,. M. 

T oledo bize doıtane ı&ylemtı: 
- Halk fırka11nıa bu lan• 

blletlerinclea bakbk Ul&D~ • 
380 IJralak balo bdeU olurmu7 
Baabnm merked, bu & ... .,. 
lan kabul etmiyor. 

Sonra, 350 liraya verilen 
bileUn Ozerlnde Clcret kayda 
yok• lıtn kitaba u1ma11 lç'n 
bet llrabk bır Halk fJrka11 

makbusv vertll1or •ıte o kadar. 

Qer, bu ... ti .. Mnk .. 
lıtanbul tulNtel mGdlrG Mu
ammer MJ ....,.....,, ol· 
1&Jd" 300 lira •ermH deffl, 
kenclllhil poll• telllm ede,. Abdallradlrla aereP ,ıtt~,;:.-AWİlkadlrln e•.IDd• pkan, Huntlerln~ makada Ş.:rh Eaat o'dutuau ifade etUlfn.1 

81Jlewk ..,.tile ee••P Şe la i..dm mlrttlermden oldulu beyan ettlktea 10Dra her ddllnla ele Tiril ceu kanununun 
le1h &adm ıaç .. llarlle, Y ş. h &a41& ılnderdfll ıaeil- 183 inci madclellne slre taJlal ca........ lltemifUr • 
.. )'Jlt ettllfnlnl .e Mela=..~.w;._a!ıı,ıat ıoylemlt " •er Muaualana _...., .... ,. ._,......_ ....... He"u la&k ... 

dik. Çtblkı, Yll&Jetten, DarGI· 
,....... a.ıec11,.c1m taldllr 

~= .. • dearbclamum~ --~~ta c1.bd olcl .. 11~~ ıı:.:-_:.:: ddncl topl•aı..,.P. ı.. 11ıı.-0ıa ~ a7 ... ....,.._ oaar 
___. ... .... ...... lira ......... CHtatle ~ ..nttJdıa..: ar. ....... Tiril ... lraaaaaaali • .,... ~~ -=::.=:;:. ..... --....,... ....... lldllcl ... .... l8fltlm ........... 

....... ,.. l.detl.fa eldea •· 
talm&• • nudar .,. lttr ctl-
rlilidlt ........ ..,. .. . 



YARP.f 

Türkiye'min Krfi>m. mad~leri 
Bfr za~nler, TorkJ1e 

lro'1' an, Clünya plyaaa11na 
hAldmcU. 1900 sene•ln~e, 

cihan ~"~ıızwı 0
/ 0 ~9 ı lb· 

ff.Ç ~BİJ.9~· .Auwın ~· 
-~~ • ~Mi'i~ .. t'JJlpt .P.f~ 
fe~dir. ıso2 ıeqesin4e, 3.4J)OO 
loa ihraç etmlıUk. 

Yuna~ıian, yalnız .5000 
ton çtlar~~jfmlıtL 1~31 ıe
aıellnde Yunanistan 25.000 

ton ~~' ed~s+ kir ~· 
M dl- B~ JH, }Aı9QO tona -Ur. &>nr~ YJYl'tPJpt.an'ın, 
ihraç ettiil mal -la bem feu. 
Jaem ce11 heniz ve bem de kıy· 
mdıizdlr. }Jlz bu Jibl malları 
1mhal inde &(ibre ıibl bırak
.. ttayız, 

;ismet Paıa tenk~e 
rakam istiyordu. B:z m obız. 

dö ~dep tn \l ~Jpe S.~1" 
e~~Y~AA•n'ın ·be, bla

YirmJ ~ l>lne çıl'arak 
fu fiat dfiEte ettir~eıi 'ka· 

@.r .b.c'ijİ ı;ı; c~m -ye ı,rh a· 
aelfJab ıörG'mUf ma..:nr '! 

Bu meı' elede lımet Pqa 
li'.,P.eıi~ln lGY.ilk meı'uliyetl 

nrdır. Çı'*a, yazfyet\n J,u 
hle felmeı~tn 'fe '1u ba~de 
Gr .... ~qun ~p.e MLebt 
V ltf,.e JN4ea ~ra'm.u ol
~. &eutf~r, .ce
cen tent kl nutku !fUta lıisfpde, 
~{,n kanunu~un ç kardaça· 

Te s.• anlma11 tc'.'tp et• 
ıayle~ , .. ı. kabine, ne 

en ıene L:auuqu çİllardı ve 
~ b~ne ~lc.Atme.1' niJ,etlnde. I 
lf unun ıe~~L~l mi arıyor• 

111Dt·z7 Yoktur. Ancak bu JI- ı 
bl •h,mpı yeıs·a lıl~ı;le ıııiga• 
le lırtı-.t Vaelr.il#tWn &Jrıit 
W.91aman qlıa J_e'"'· 
• •Maden kanun yotdufunun 
..,..,e ~e•leJııin hep,jQe 

•e~ z rtra ~,ı4•\me.k ı· 
temCı.ol\uz. Yalnız )Fl'om 
meuiu.ni izah edeceffz. Bu· 
sa, ıen~•I 4QO,OQO toıı 
krom ıarfed 1-nekte~ir. Kro
mun to:ıu Jte 11-16 ıdiqcUr, 
30,4~,~co ıtl!nllk b r !;tir. 
Bıicl'e o.Ünya~ c-aa iyi cevhe-rf 
•~en, T.iir" k,qmuoun bü· 
-IGiı .: İıan ,pl~asafannda lr.ıy· 
metA tanınm.,llen Ye maden
~f:1 ce•kfl~ d~u iken 
1N tervelf bJbediyoruz. CGn· 
•ı 25 30 sene evYel yapı'mıı 
Wıa ~e ~· PfPA ~amna· 
W('&lfbı ~ü~ tlcar~t Ye 
~~ Wtfriıae 9J~Jı•A 19~ 
.lelerine ~'94!k-._ .. •r.. n·~~name, raklp\ert
~ rerc'a~t ebnelC'ldım!~e 

$d ( r , a 

mani r. 
A - Faa1a rüsum'ar 

B - Nakliye 6cretlerlnln 
fazlalıfı 

C - Me•addı anftlekıyealn 
pahalılıit 

D - lhraeat Ye ' f tUhMI 
formalitelerinin faz.ahtı itin 
fecaatini .anlamak için, Tür
kf )·e, Yunanistan, Sırblatan 

gibi krom ihraç eden üç 
memleketin rüıum ye nakli ye 
masraflarım mukayeıe ede
lim. 
1-Türklye, bir ton madender 

imtiyazlı olursa 3.5 o~mazıa 

4 lira ruıum alınmaktadır. 

Yunantıtan, hiç bir rGnım 
alma%. 

Sırbistan beher ton için 
kl!o~etrodtL (),86 saptiı.q nak· 
lixe 'tllP'•(ı ,J~·~tadır. Tür
ıwe, .2 ffffll ah~qr. 

3 - TGrklye b r wı Açfn 
1ı36ılıl0~11·'11 ~PfJI VfJ ~h· 
liye ücreU alıyor. ~Jb\fMP 
ve "f u1\4Ws\fp ile 8'9 lt-utuı 
alıyorlar. 

Bubüytk mMraf farkların· 
dan baıka, bir d:oamit 6ç 
kra1a çİ)larıldı. Bı1'vaula 
vergi!erle kazanç vergili tle 
bu ma1raflara 1 a •e olundu. 

Sonra, ıün, ıey.mJ'ye, fu· 
zuli memur maaıı ıibi m.,. 
raflar clA Yatd,r kt, T~iye 
krom uının taUhaal ~ra(la· 
nnı çoialbyor, JD•I pal::.al4Ja 
malo'uyor. lla"bukı, ftaf an 
biz tayin etmiyoruz. Jlifnya 
btihıalAtınm yüzde 96,5 unu 
emin eden rak:plerlmiz!n fi· 

~ nı ~"'l ' me~ m cbu
riJetinde kalıx_o.ruz. Mallan· 
mız• ıatab"lmek için rak"plc· 
rlm'z p IJllHrf.f'l\I') ı Jl!PQJ\k, 
lıaflA da~a UfYı,_IJnak icap 
e~ez mi? 

Bugün, Türkfyenln f:at 
tayin e\tJil f.ar,JJLt k•çb. R~ 
deıina, Kaledp~yada J,eni 
madenkrın iılelilmcıi ve dl· 
dtter hiikGme lerin fı:ihsal 

moNraJiarını \ltmalyı .saye
sinde dünya lıUhıaU ıu te
kile girdi: 
Rode la 
Ruı1a 
K,ledon~a 
Hind·•tan 
Sır'blet~n 
'Yunants~an 

Cenubi A,ıpe~ 
Türk ıe 

~,O"O T.oıı 

9-.. «lQP • 
30,QOO • 
&o,poo • 
3J,OÔO • 
25,000 • 
25,QO t • 

16 000 • 

1 

Jrponya 10,000 • 
A~erika 20,0:0 • 

Türkıre'1e eıkl mevkltni 
Te~fk ),çln, macen ill,rlnJn 
maden kanunu fe teıbit ~ı!
nae 1 ve bu kancnuo dG~Ja 

milden _ piyaıalarile ~almi ~ir 

mfiPıtl.~'betl ~ajz o~aıı ~fP 
eder. 

l<;!jy~• Çelılt, bo1a ve ~e
re~;t aan,yilaı..e ~q)l,Anılm•k· 
tf'dar. İsveç, AlmanJa v• f r4n· 

·~ ~ibt ~u f•payj., P.J'llk 
Ql~111le -~tler~e Kr8m '1f&denf 
)PklfJr· Jıu mcuılc~t',.-e ıp,n. 
•up (iç ıv~et, Tü •dıe' 1n üç 

kr~ m~kni.nl alm ı, ~'' 
D)i\J\>n Mr~ \ulf'&t r;rpırıe· 
al 1~\/,H,llk ~alıı·~r~•~ıMfr: 

1 - l(lllt-fdı ~~enL 
l~ ser .. ay:~.pe ·ımm~k 

~lr. See.e...ı l'f .p,cıO /,fi' fJtrf-Ç 
v.ı~~iı'. 

fi. - fj ı1PAl4' 'PM~• 
Franıız 5. det M. et «l••JI., 

flr~U Wf'tlJSJfiAD if~Jfi.Jpr. 
S.qe~k ~'"~b, ~ t~~r. 

3 - l!tıt•ı ~•\le.al 
ltr~~ #fJPJXeaf ~raf>PM.n 

ilf.•tilqwJ.t~~lr. Bir bq~k M
~~k:rl J~lJ7~7' ~.we'~ı 
liltPJ!AitiJajeıı bAr lf aç bJ~ 
t.9{1l11k l•Uhlfll4tını ~Jlç ..,_ 
IJ\e.11) .. J •• 

Sana7l mewekeıluin'n 
bu NJ"m&}'edarlan, aza::ntbt:I:. 
al pyeailıebu_ ite ahlfllıiı'enl"r. 
Eger, kauuil müsait olyru, 
Tiirk"ye ea1d m~vkliae aele
cekUr. 

Hilkömej, b .rbalde ,b;ı 

ıel\e bu .ıka.uunu Mecl ı~en çı· 
karmaLdır. 

. 
T-1ik edild;. 

Ma.drid, 14 (A.A.) - 15 
Martta lçtimaa dav.,, f evve!ce 
karar!aıhr lmı1 olan Corteımcc· 
1.ler:nln içi.imamın bafka bir 
v kte taliki hakkındaki ka 
r~rpame J<ral tarafın~an 

f& ~di!ıql1tir, 

l ~kr~r. çalıffl.Cıtk 
Pariı, 14. (A.A.) - Q.u.tr&c 

bankaamw ~~ıı Q.Je~ine 
taıv~l'•ln_, karar ~er:I~ A· 
dam j,•!lk••• ile ~l~d• 
n araıında bir mulı•yele YtP•l
mı~r. Jlu+Ptukavele muceb!n· 
ce alacaklılann ~kıerlyetın ·n 
karan mahkemece taadik ecli
llr dtlmez mGfllı banka itle
rine tekrar vaziyet edecek ye 
~fse'erJnl açacak1arclır. 

t i 1 ; ı 

rakl felaketin nanda o, aur 
nimet kaldı. Kiıkı a sekiz 
tane Öfle e•lm bir ıecenin 
içinde ldll olaydı da ••• 
Bak ı mdı... Ben de ne 
bunak kan olmuıumya ! Sof. 
ra batında ıana neler s6yliyo
rum ! 8a1atı benzin uçtu 1 
HaJcli ben auıuyorum .,ayrt, 
eYlldua. Y • yemf ltnl. Salala 
da aW& ıttahın a~f - .... - .... 

Komşularımızın ihtısadi lıayatı 

Romanya'~ı vaziy;eti 
Ticari pcı~Ü'AI ~a-1-..,-aAla ,bu .sibJ _.. 

Ticaretteki duqrunluk .de- tülf r mevcuttur. Ahiren E ük-
T&m etmektedir. MQateblfkin retıe J.oplanan ~--t kqnfe-
:ıttra k•biliy.elinln aza~mua ranaı, bu .atbi eptJiMlleri11 th-
satıf& lcral tellr eyleqı~kte- c as nı, konferansa lıtfrak eden 
dır. Bunun fçtn t\lccarlaım memleketlere ta•fb'ta y~· 
po"içeler1, daimi •ur~Jl• ya tir. 

t~it yey?- prqJAllo ~JP.aek· wuıwn bathca ~··· 
tffJfr• ~f ' 

1-Jayh ~~rultn berJ Ro- ~R!': a 
map;ra \fcare\in~~ l:lu det4!~e ~ auheıul.&tı &6-
bqd b\r bu~rap mpıa~ecle e- r011t DNthallerfnln tetlırld; 
dllmemittfr. - Re~bet ıartlprının td· 

Tüçcarlar ver.fi ye reılm'e- ld~; 
rln çok afır o'du.uncfan tlkA· -Ar ç ~Att~~k ~hfµ-
yet ey~iyorlar. BJ1Plıu'ın t•h· I~ \1Qlt ı,1dJlg•l KMı tM 
fif eclt meşl için beyhade 7~re vik tta bulunnı~ 
Uıteb~lerde b'1!pn"'~k~a4Jır· - Ro~an1a ~~~6n6 
1'lr. ÇAq.Jt~ ~tkW51e Dccf Cı&hi fthaJ «lecek olan memleket 
'e:f'!8 1_a ço,. ı•c• va ar. ler brıı ihr.acab ~~ ve 

~ım•n.döf.f\r!fr _ bu bapla ttt,haz edilen ~-
J.;l1Fma 811~nya 111ım'l~~do- birleri 19uralr.alie c1Jleıqek; 

feri na~ıtakll bir Re,\ paıln- - ihraç •dilecek ~vadm 
dedir. Jfu idarenin batında .,tt"ndariJMr.,, ccitltJMŞt iç n 
bir mtldürtl umumi ile bir tetkikat :ve te bbülatta bu 
meellıl ldue bulunm•klaaır. 1 k· te 
Bu ıene uahi tlmepdöfer ida- u9• ' 
realiıt.u ~tinde IPI.itim '°. - Romltıl)J'A -,•h~t't Yt 

k dı ma;:nullt lehine ~cnebl mem· 
çt Yar r. leke ',rdekl pro~c.anyyı ~t. 

Gelecek aene b~ bir zlm e7·,m,k· 
~ilf\a hMhııtWIM• ~~b - Ticare;I barlclyeJI a• 
kNa.sa .JWPtu.!.\r. l~k•d•~ ~en k~Uf ve nfza-
:$~e Wtr, "'~~ mat pro}eferlnl tetkik eyle-

'M~~lfarı ile H-~tfer ~de mek Ye bu bapta re1 Yermek. 
~µı ,ııJMUod, bfr ı~nz~~t,. - Har·~ tfc;&Tete ait bil-
~~lillr i;~Iunm~kta ıdller. tiu eGmle ma bmatı alikadar ma· 
tenzl.ibn alvı, ı·mend&.rer kamlara bildirmek. 
ine~ur an a aıında tensikat · * 
yapılmaıı ve biiyak memur:a- Ez-,tll'ffı~n WlJH,ı,da bir 
rın tenzili d&filnü .. mekt.edfr. w1c},tıi ~e; Jılr ~· ~!-
Roman va Milli \fi ~• J>=r V•"-'11 ür • uı '!" l»J& \lQPla' ~. 

IL-acat l:nc:ti•ü~ü ~ecJi 1 '~ 7 qacltn 
~il &of ~ 1.1 "1 -~lf41p\lr. 

Roma Y• :r·car.et ,.e ıS oa· 
yl mi d<irlY.ctl b:r (Mıl 1 ibra· 
ca,t EL1ıtilpsü) ibdaı eıleıplı· 

1\r. 
E~t'tO, blr ~tl~~°"t mü· 

.. ff"• •id·r, 
Eqşlitü. 26 NJa~n 1920 ta· 

r\hU lçaqun mucib r.ce 'hdas 
o~pnmuş ve l~ May11 1130 da 
faaliyete baıla~ııtır. 

Enılitün~n hedefi, mell\le· 
k~t q.ırbıula.uun tanz.mi, tez· 
y.d ve hüsnü i ares.d.r. 

Enı' i ü, in ıuıi müeıaele
rin yerine kaim o· mıyacak ~e 
ihr.acat nahı yapıın~aukur. 
V Jıcl/efl, f \ır.e.ct.t ~z.~, f.eı· 
vik ,,t~ektır. 

AJfll\&Jıu".'1 mepılekft.~Jı· 
s"1ünün ihracab m'\raliabe~ 
a!tında b~~unacllktır. 

'Enılltü, her ne kadar, lıii· 
kGmeUn murakabesi tabbnda 
bulunuyor bede, buekatında 
.mulJt,ardır. 

lhyıında. (Roma ihracat 
enstıtüıül esaaata daireıiDde 
bar~ke\ edilmiılir. 

L h•ıtl\11, Pr'l'CArlmn ve 

li '' 1 il i J ç ii F i M ı t i 
leme.Un ya 7 

- HafJI' ham. 
- Ut ders nden blrtv 

açdın ııu 7 
- Şep f:f-Da d•~ •• 

kızarm, 1>.4~ ~ffffa ~~ 
J~ulA'P ypk. 
~ t>~nf" _,ıı~f4J:lmffn. 

v~ısell~. ~n peyn\f ek~ek 
ye~m •••••• 

'Belkıa, ıtdcletle, bclmıa 
ı6z0n6 kesti : 

Eyi ama, hm d• •na 116y•r 
le4.lm tueı Bea ,.1ı ...... 
tmu kazaıa.,.uapa. 
ktndlatl 61cl~L.. 

lhtiıuuı ai.1lt_, .tM1Mıa
c1m bO,adoı 

- Aman laama eYlıltoua, 
dur, .Len paull akbP Aitim• 
1 ln ederim. Blum baıl1edn 
tkikm ut tlenl ...._ ... 
ta nerelere kadar liderler, 
IODl'L .. D...... IMJIA kq .Jdti 
... M.U:.t...-. 

- 111kklrı•ı• ..... 

l~ra "'wil~•'• IJ»~c'tıl kfa· 
re ~r4f nd~ t4fjp ~ısııpıt 
~ a~a,. ~n mqre~k,pUr. 

~~il dört k,tfıp WJI· 
n:ı tır: 

1 - Z'raat kMmı, 
2- Sınai lqımı, 

3 - lıtiblJarat Te neırlyat . 
lffJJJJI, 

4 - Kt~bet Jtı,a;aı. 
ll-

}lükü~~t, E ~ıUtq Jar,afııı· 
dan tatbik"ni m~bwi kılm.,ı.r. 
Bu •uretle, Enat tiinftn fa ıliye· 
tin<jen bıa1akki.p ittif adF edil· 
m~~ı memuldur. 

nsijt.u v1tzifeıe baıJrr .b..t· 
la, ,z kr:ndiılne dd IMtdef 
ı.ı tı ~Y~.-aif \11': 

M9tte~4k ~~"1"1p 
ply;ısaları, ahval •e adab hak-
kıllda Rom"n7a lhrtcat ~a
rethanelerine mahimat ita 
u onlan ıkaz ey eıuek; 

ihracatı, nlJa~eta 
taıı~·m eı:emek. 

1 k bede e var.Al::l'mttk .lçbı 
[.., tftO hf'•giln l:ı6'6n Roman· 

cakbm teyze. Akıam nemazı 
c~U mi? 
· - Abdest.Hı yo~ 1etlttf· 
l'!tlJl~ln, ~ap11pıml Y ~t~nUI 

...-~4fU1~ap ~ ~it·· ~~e~ 
yukanda mı lçeraln? 

- Ben kah.Ye lçatfJD, .... 

~-· NerecJe abden ai&Jllll. 
•.• Jlires .IGU& .,._. ... 

U.lca penlell odada, pembe 
yazma bir seccade OıtGade 
'9lkM• parmak kadar 90e11kke 
JapbCt .,...., 91lerlal iotlUİa 
a~ı_ror, içten sel '1 !reeıme
ıe..ı. ha' if haflf ..a&nar ... 

Alıali gaz~ 
MiWürü Reşat B. 

kUm oldu 
~ut Abalı aazetetl 

sul mndnrü R ı:ıt Feyyas 
in muhakc meılne dün 
~ ~~eıqule # 
Ye fn'aç edilmiUr. 

Mal.ıkepıe re'ıl ilk d 
J911M.'IP4 j)ir ıey diycceil 
up plqıa.flı.,iauı 

m&.P.19P; 

- Ha.,vır,, .s:e•~WJlı .-· 
Jlwt~an f~ A ~h 

• rı A»kNndu. ~· 
R•t <Feyyaz ikJ Aç 
fır <ha ~iı cezasma ma 

o u1,.-du. 
L4ldp ı~rek J&flD"1 'e 

tiye yazı.arın n te" JıJıtl 
.,Pl\1 ~ ~~4-~rcl Di ı 
;p.tjıf 'du~k J>ir ene rekla 
,.ıfr~ bp- JAn ~ r J. Jl'4'. 
J<ırk ki ı ... ~ ~ • 
ııwelne :re bir Hile •m 
ı 11nupJ1e nu.&Idi altuac a 
oıırmaıma kal.ili ka]4z 

ıi&ere -karar verjlm•~· 

~iqüJM)wr. 
&.sa w~-d°" 13 (;A.Alı) 

~al Araujo _..,_.· WIHlllll 

·nttbap eclıtm t lr. 

ı\tlJeQk• bmçesinde 
el~JP?• l;J ( ~' ) 

AN.•MJJ ~4~1W 
kl beyanatında aa.,.ı.,ı. 
~QJp J'4 flr • .Aa tlMıl -'d 
iu ~kte Ji'ji~ IMflN1 

tM .. MJAl'1 .Nr .aıjpn ~ .. ·.,..., .. 
t;b4'0tıa ~ ~· Aiı~ 
ten&il ecllleceiinl söıkmıı 

,p s..a ~~!erinde bjr "" 
.DPfre~~kıedlr. 

Taltp vu,kq_ ela, ft.tJM 
Y' ~cpebl dıracat .ticaı 

hanelerine ve biitiln all 
d,ar"ar' ıoecca~en mu~ 
~~mat ~rpıek. 

~ll,~til, p~k ..,J~da 
uale neneci~ktü RM~i 

btı'i .Rome~; dli•rJ Era 
ve Almanca veya !nıllt 
~ıar&k .ve her ay D .biri ve 
betinde •çakbr. 

rlŞ~d•n m~d~, En,Ut 
..Rcma~ya iJe mü!'lAıebata 
ıımek arz ıunda laulun 
~ bl tlcvetbal!elerln emd 
amtde .bulµnmakta.dar. 

E.aetitü, teıelrltalünGn 
altı ayı zarfında Jna'691at t.-
1 .. binl tJıtiva e:clen 4,;iOJ me 
lep alm,ıtır. Veqle9 ce•apl 
nn adedi 2_,'990 i g~~ı\f r. 



Ya at.,,,.,_ y Z.Mt ,_.fa&dintle 
~alttlll ~n /ıgrJ alevleri ~tralııula aer· 
ıneı ılihaetlden aleıller yardı 1 rıteı lla
tlelali laları 'f'lıtı, Ma 6ı.ıd 4&1· 
""' verJiW. iJMI lıG/ıiA ~iNii • 

Çemıit,g~ce IJV.ahını h~,Yll! i)~di!• 
~alrl teffl"'lardM -

İzmir 
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n tebeTvilr· 

m z v 1, koka-
' t h enin c:aha 
ı, d ha ı ddet• 

, o ehvet ıademe
ııuJordum. 

Bu •ırat nG\'azlıln Yerdi
la te,ennüç, 'tOcudumdan •J· 
almıyordu. 

H yır, o ar kut&de ıe .... 
.... llfl, o ıGzel harareti, uzun 
.pa...ı tınaıında o meçhul 
kollar araıanda hl ıettii m 
plcl rtaca ıeyi haf azamdan ko
JNU"&IDlJOrciu:n. Ve derece 
--.ce 16 b m nazanmca 
t.&fif e lyo ciu. 

Bu pLıe1e marus kaldılım 
le'• aetic.e itibar e mH'ul 
al Jt1La7 Uyand ~m zamaa 
it lflea ıeçm ı dep ml idi? 

Beni lu l:ey<can ıel 11e 
almaktan Te ukutumu, reza• 
leUml hazırlamaktaa 1e&be 

'ul klrder idı. 
Madem ki timdi artık it 

eı.uı, l 1 m ıtf, 'tOccc?OsG rar
clai ıran teJI nual uzak· 
raıa ı, naili al meli idi? 

at bir kaç eaat eTTelkl 
Ubme irca edecek h 'ç bir 

net becer rcktu. canımı 

Jmadı•ça, bendeld kızpn ha· 
'tll'arı dlemtızdl. 

Damarlar ma bir at h'r ak· 
-.. dudak'arı dudak anma 
...... ı Te bir a eT •lcudil

cle mlfU. Ve bu raııycr, 
'llr ec.fyor beni bum~alan

orclu. 
Birdenbire beni ldr fikir 

p aclu 
( Ba niyazı,. maruır. kal· 

lçta kabahatli bile o'ma· 
o, hoıuna ptUfl l~n ye 

a kocandan ..ıdadaiın lçla 
ı.tlerl••ıln. ] 

Ani feTra eden bu fdc in 
... Walt·lal takdir ettim. O, 
11Mıaaı11mclan l.Umdat etti. Ve 
ll!tlıaaYemet etmek!!lt::i" meJ• 

ftrmeaea bir nedamet 
MllıtbiUJe btai kaldırdı ye 

, Ferdinin odallle benlm
ara11ndald perdeyi kaJ.. 

ISatea elen et, bitin al
_ ...... ,,ıe benliflmde dogan 

meYCadiyet, ani bir proje, 
bir karar.a dirildi: 

[ lcnrcle kocanın kollan 
uana kenclinl terkcder Te 

.. ~ ldmae itilmeden onun 
ferini uyuı turabilırıln] 

Çlaka, mitemacllyen, belki 
4 bizi cl1ale1ea 6teklnl 
Galyo•du111. 
r. o. • karan!ık edasına 

ı. ..... ıyor Ye hatif bir 
onu çalırıyorduml 

- Fercll! Fercll! 
TatlUI bir eda ile eeyap 

11t11onan? 
- U7anık mı11n? 
- Madem ki kODUf'lyOo 

la,tım. 

Hakikat halde kocamdan 
tf z • eclitl• ,.Y Yardı : Artık, 
ıtelebet çıkaramı1acak oldu· 
fum bir maske talrmııtım. 

Nazlaya eda ile: 
- Beni affeclelln dire ıel· 

clim, dedim. Ve ben çok h ..... 
çındam, çok hakualak eWm. 
Ka.urumu itiraf edi1orum. 

Elektrik d6meılnl çeTtrdl 
istihfaf ile bua ardanlakta 
bütı. 

- Çıl11n bf r lfnfr torbaıum 
lfte dofruıu! Ne lıtl7oraun? 

- Biraz yanından kalmak· 
hlımı Ye beni 6pmenJ. 

1 Tltreyordum. 
l Fakat ric'at etmek lıteme· 

cltlim için yatalım• ıtrdim. 
f BGtGn kuYTal aldiyem, o· 

- mGnkat olmaldıiımı, ona 
kolfanmı usatmaldafımı te· 
menni eclf yorlardı. Soluktan 
donmuıtum, camltUm. Fakat 
bana rafmen kollarım aça!cla. 

Beni kencllılne çekerek; 
- Çapk:n. Dedi. 
Aizımı almaean dl7e Jl

dmG maheuı omuzunun çu• 
kuruna kapıyordum. HGm· 
mala bir ra,. ile kendime 
dofJ"U 11karak kendimi bara· 
loyordum 

- Beni 1eTtyor muıun? 
Beni teTIJor muıun? Diye 

kekell1ordu. 
- ETetl ETet! E..T! ... 
Yalnız okpJlftDı hfı edl· 

1ordum • 
F.krfm, mukavemet edll

meır. bir eeyrlle 6teklne ıfttJ. 
fi, kollarınm taz7.klnf, ba· 
na tanıttırdıfı lr.unetf, ateıl 
antbrdıfı emada lç'mden 
selen bir ıee: ( S.n mflbtezel 
bir kadınıın ! Sen mlbtezel 
kadınun! ) Diye bafuıyordu. 

MGphem bir hatıranm u
J•mı ile, ıtzlf ce, dilim aizım
clan çıkb, dudafıma dokundu 
Te onu ıtımlt buf du.. 

A~da&ıyordum. Meçhul a· 
dam 11ıra119b. Şevk Ye prur 
de içimden: [ETet 11ırclı: f>u. 
cfatımı 11anh] cllre tekrar ecll-
1ordum. 

Ve Ferdinin coıkunlt1ldan
aada batırmamak, lıyan et· 
..... ek, rentclen kaçmamak 
için dlfl rlllll ııkıyordana Ye 
bir Papaıan ıtbı: 

- YaYn1m! YaYrum! Dl· 
rordum. 

Sonra kendimi kurtararak: 
- Mibaade eder mil n gt. 

deyim? decl'm? Her ıey• rat
men çok yorfunum. 

Y anaklanna budaklarımla 
dokonup, kutarak odama aft· 
tim, kencllml yataiıma attım. 

B...-ı 7utıklara ,amerek 
bir neTI Utreme ile, hunıma 
lenelerl araımda hıçlnrmafa 
batlacbm. Ferdinin okta 11ıla· 
rma tahamm61 edemlyecek 
kadar ıerifnle,Uflm için aıa· 
bl bir tehe•Tir hıuecllyordum, 
artık tahammGIOm kalmamııb. 

Ve kenbl bendime mevzun 
bir ifade ile: ( Sen mOptezel 
b'.r kadınun! MahToldun! mab:' 
Toldua!) diye tekrar ederek 
1e11ls fakat 10neuır. bir bıçkı· 
nida talirordum. 

Sabaha brp, bitap, ..,... ........ 
IX 

F.rtell •bala. futmaclaa 
-ra ha•amn ~una be.
s11-. ,.,..c1ar bar ,aa.,. 'o ....... ..,.) 

YARP.f 

11._ __ M_er_a_kl_ı _diı_· n_y_a _şe_y_le_ri_..--..1 
Tatlı bir mesele 

Yemeklerin lezzetini nasıl anlanz. 
Ağzımızdaki bu tertibatta ne var? 

Bir ,eyt tatmak ile onun 
lezsetlne bakmak keyfl7etlnl 
birbirine kanıtarmamaladır. 
B:r yemelfn lezzeU yalnıs 
DTTel salkara tabi bir keyfi· 
yet olmaJlp aJDI zamanda 
kunel pmmeyl de allkadar 
.Ur. Eler ~aıek 1erken bu
ran de' lklert afn7ona 1eme• 
ıfn lezzeti bt men klmllen 
mahTo~ur. O •akit ancak y .. 
dilfmlz yemtfln tatlı, acı, ek
ti Ye tualu olup olmadıfını 

an'a1ablllrlır.. Eier kuvvel 
ıammeaJz meTcut delille J• 
cllilmiz bir elma ile bir 10la· 
nan ara1mdakl farkı bi!e anla· 
yama,.... 

Ku•Yel saika dili kaplayan 
" afazı ihata ederek l'lf&I· 
muhatlcle baluaaa clamarlar 
n11taule hluolunur. 

Banlar dilin .. thı berinde 
afak kabarcıklar halinde il· 
yat ve lyuh1a miktarda bu
lunurlar. D11ln arka tarafında 
•• k61ce •akın cihetinde on 
iM,. kadar•• terı (V) teklinde 
o~mak Cbere büyik kabarcık· 
lar pupu Yardır. Bu kabar• 
cıklar ırupundakl damar'ann 

M. Al'>anın müzahereti 
Madrıd, 16 ( A.A ) -

EfyeTm Parlıte bulunmakta 
olan M. Alba, krala 16nderdlfl 
bir tefırafta Corteı mecllıle-

. rlnl bir mle11l1an mecllıl ha
linde toplamafa daTet edebf· 
lecek herhanfl bir hGkdmete 
ml!zaharet edecellnl blldfr• 
m'ıtfr. M. Alba, bu te'grafında 1 

M. Sanchez Guena, M. Mel
puf ad:!i ıie At. A'Yarezfn bay. 
•e bir kabinen tetktf için 'l· 
z·m ıe'en evıa(ı hafz olduk· 
fan zannın'• bulundufunu Ya 
bunlann tetktl edecekleri bir 
hlktimete kendl!ıfn de lttlrak 
ecfec~lfnl beyan etmlıtlr. Şfad• 
d:kı buhranı netlce!endlrebll· 
mek için tkl teıvfye ıureU 
derptı edilmektedir. 

1 - Maura, Romanoneı, 
Buıallal, Garda • Prteto •e 
Cambo fırk1'1arının m6me11ll· 
lerlnl de lhtlTa edecek ıenlı 
bir temerklz kabfneıl teıkllL 

2 - Diktat6rlük ldareıf. 
nln tee11iiı ettlll gOndenberi 
Corteı mecllılerlnln lçtfmaa 
daveU için mücadeleye atıl· 
mıı o!an devlet adamlannın 
da fıtfraklle M. Sanchez 
Guerra'nın rlyaıettnde bir 
kabine te,kılı. 

işsizliğe çare bulunacak 
Madrlt, 14 (A.A) - Ana· 

dalouıte' de ıtddetle hGkGm 
ılrmekte olan lplzllie bir çare 
bulmak lzere 8 milyon peçe
talık tahlilat lta11 hakkındaki 
kararname resmi ceridede in· 
t'ear etmtıUr. 

Hava manevralan 
Yeni Delhl, 14 (A.A.) -

100 tanarenln lfUraklle ya• 
palan ha Ya manewalannda 
Talil umumi ile 1abık TalU 
umumi, birçok hlntll rical 
" 100 ltlae ralan ıytrld ... ................ 

nlhayetfnde h8cn puplan 
ara11nda iM Ç9flll tomurcuk· 
lan vardır. 

Bu tomurcuklarm hGcrelerl 
karpuzda oldutu ıfbl ince 
•e llm olarak tertfp edllmlt
Ur. Htk:relerin nihayeti bir 
noktada tece111111G etme.ıe.. 
ancak açık olarak ufak 
bir kanal bırakıncıya kadar 
yelrdlferlnden me1afell olarak 
tert'p edllmlılerdlr. 

Tomruk hlcerelertala ft• 

zt(elert damarlara kunet Ter 
mek lçtndlr. Her clamardan 
..ça benser ince bir tel ka· 
nah içine afrer. Tel IOD dere
cede ha11&1tır Ye bir ıe1·n 
leaeUnl be111• ı..ı •aır.lfeal 
ifa eder. 

Bir tefi tatmak için anın 
mahl61 halinde baluaman 
icap eder. Sal,. il hal
olanmıyu •eya o'uaamıyan 
maddelerin le:aeUde yoktur. 
DllJn bam cihetleri dlferlerfne 
nazaran daha ha1aıbr. Mesel& 
dllın ucu tuslu ıe1lert daha iyi 
hlaeder. Arka ciheti acı ıey
leri Te yanlan ise ekti •e tath 
terleri dfıer t&raflara nlıbetle 
daha eyi hlı eder. 

zirai enstitü 
Cene•r•, 14 (A. A.) - Ce

mlyeU Akvam mali komlted 
tarafından be7nelmllel bir zi
rai itibar enıtltGıG tetfdllne 
alt Yasıh bir proıram kaleme 
almafa memur edllmlı olan 
murabbaı he1et t:k içtima dey.. 
realn mGzakerelerlne dGn 
alrıam nlha1et Yerllmlıtlr. Bu 
he1et me1alılnln netlceıl hak· 
kmcla ka!eme aldıfı llylbada, 
merkezi ye tark, A YrUpa çift· 
çllerlle malı plyaıalar ara11n· 
da mutava11ıt ~azlf•ılnl 16-
recek beynelmilel bir enıtltG 
teıkl'i uaı fUbarl'e mGmkün 
Ye binaena'eyh, arzuya f&JaD 
o~duiunu beyan etmlttlr. 

Bu enıtlUlye alt nlzamna• 
me liylhuı bilha11a baılanaıç 
1ermayeunl 5 milyon albn 
dolar Te ihtiyat akçuını da 
gine bu miktara yakın olarak 
teıplt etmektedfr. Bu termaye 
ileride 50 milyon albn dolara 
kadar çıl<arı!abllecektfr. Enıtl· 
tliniin umumi merkezlnfn Ce
neyre olacafı zanneclJlmekte
dlr. Bu enıtlUiniin me1alılnde 
utra7acafl en bQyük miiıklllt 
zirai ttlba ra •n çok muhtaç 
olan memleketlerin benGz bir 
nna alt muntazam bir uıul· 
lerl bulunmamaııdır. 

Gençler birliklerinin 
kontrolu 

Surat, 14 (A.A.)- Kokulu 
maddeler, bıçak ye emıak 

te1ler, muhtelif aerpuılar Ye 
lngtllır. ıtıaraları utmakta o
l n bütGn cllkkln Te mafa· 
za 1ahlplerl, mahalli ıençler 
blrlllderlnln muntazam eu

rette bu dGkkinlan nezaret 
albDda bulundurmakta olduk· 
lanm a6rerek bu pbl e11a 
lan matualanncla bulundur· 
maktaa •• aepıltlenllr. 

il Taliit 

Mesele nedir? 
Bazı Fenerli oyuncuların tecziy. 

edildiğine dair çıkanlan 
havadisler asılsızdır 

Bir mGddettenberl ıazete 
ıGtunlanna kadar intikal eden 
bir dedikodu pkanlda. 

Fenerbahçe takmamdan 
kaleci Rıza, hafbek OJUDCUIU 
Rept Te muhacım Fikret Te 
Muaaffer BerleriD iki hafta 
eTTel ıtadyoma &lrerken tur
nike Nf1Dda daran bam all· 
kadarlar de yaptaklan mGna· 
kap bu dedikodulara rol 
&ÇIDlfbr. 

Bu itin lç7tızGnG •• ha· 
kiki mahlretlnl tetkik etml· 
1eceifır.. T eıldlltta yezlfeclar 
olan •Tabn ıtadyom tumlke-. 
llnde re1men vaslfe almıı ol-
malannı dGıGnmek abeı hu· 
lunduju cihetle burada hl· 
dlı o'an meı'eleyl de .. re .. 
mi,. mahiyette tellkld etmek 
dofru o!maz. 

Meeele ol.. olea, emayı 

dOhuldc bir kaç OJUDCUyla 
ıtadyom memurlan araıında 
çıkan mGnakataJ• etn.fta bu· 
lunan bir lld a~lkadarın ml
dahale elmeılnden ibarettir. 

Hldlıe ,ekil ltlbarlte bu 
çerçeTeyl aımazken Ye bahu· 
1111 huıuıl mahlyetl ıeçmlyen 
bir Tazfyette hldlı o' n Tak'a 
neUceılnde tahkir edilenler 
Tarıa hak'annı adalet kapı· 
11nda aramak lmklnına malik 
bulunuyorlarken bunu reımf· 

yete mal etmek için çıkarılan 
dedi kodular hiçte dofru 
d~flldlr. 

Bu tıde lıml ıecen zeva • 
bD duçan hakaret oluılan 
resmiyete bile lnUkal elle da· 
hl bunu ıazete ıltunlanna 

kadar intikal ettirip her iki 
tarafın izzeti nefılnl ııcıkla· 

makta man& nedir? 
Her iki taraf ta memleke

tin temJz ve delerll çocukla· 
n<!ır. Aralannda hldfı olan 
v~zlyet - ıayet bu ıurette 
izama deler ıekl~de ile- bir 
a'le efradına J"kııır ıamfml· 
yette barıımal n pek tab ·ı 
Ye f&J•nı temenni iken çıka· 
nlan ded kodu1&nn bu 1aml• 
mlyetl bozan bir ha va ibdaı 
etmeılne nlç!n fırıa 'Yeriliyor? 

Bahuıuı tefktllt erklnı 

araııncfa ufak tt1fek hldlleler
le oyunculan tecziye etme'« 
ye takımları zafa dı çar et· 
mek zihniyetini beı'tyen hfç 
kimse ol adafını dGıGnGyornz.f 

• 
Boy~ot C!zası ıerildili 2sılS1zdır 

Bu me1ele hakkında deve
ran eden ıaylalar Fenerli fu~· 
bo!culara ceza verlldlit 1Ure-

tlnde kat'ı bir ,ekti a!dıfı el· 
betle dGn 1allhlyettar bir 
zatla konuıtuk. B'ze dedi ki: 

-Böyle bir karar olıaydı 

e•ve'l biz haberdar olacaktık. 
Eıa1en bu f'!kllde tecelli 

etmlf bir muamele dabJ yok· 
tur. Kat'iyyetln tekzip edebi· 
IJrılnlz. 

• 
Otomobil sür' at 
rekoru kırıldı 
Otomobille .Or'at kotuıuna 

çık•ak tehllkeb olmaıuıa nl-

meo bunu ze•k edinen kim ... 
ler de yok deiiidlr. 

Otomobille rekor J&pmak 

ı~ A•raı>• " Amertbma 
bh' çok senpnferi Ye •portmen-
len lpUll denilecek teldlde 
megul olurlar. 

Bir çok lortlar Te banker· 
ler vardır ki bir ılrO muraf 
thtlyarlle mathlt .nr• atler 
teminine muktedir otomoblller 
7apbnrlar. Bir çok aportmea• 
ler vardır k her seneblr kur
ban •eren bqclGndGrik:Q 
ıGr'at kotulanna ölOmil si• 
alarak ltUrak ederler. 

Merakblann bu lpUll n 
- lif aramısda - l lras da 
cinnet teklini alan ra • betlul, 
ln1&n otlunu otomobille uça
cak derece7e kadar 7übelt
ml1tlr. 

itte iki hafta evvel yeni ted 
edilen ıilr' at rekoru buna d .. 
lllcllr. Saatte 396 kllometre 
me1afe katetmek bir as da 
akıllara hayret Yeriyor delil 
mi? 

Son J•pılan tecrübenha 
tafılllbna prJımeden evvel ı• 
çen senelerin rekorunu yaulaaıı 
Kınlan rekor uatte 320 kilo-' 

metre ile lnıtlf z btnba1111 Segr' 
ve1e aitti. Bu aclam ayni sa.' 
manda de!ll& üıUinde kan. 
otomobille rekor 1apmak •v• 
cla11na dCiımilftL 

Geçen aene ıene bil' rtl 
kor teılıl mak1adıle yarıta 
alrmlı ve rekoru elde ederek 
muvaffak olduktan 10nra deY• 
raen kanoıundan yan 61G 
bir halde çıkan'mıı o!an btı 
porcu, ne yasak ki kendine ıol 
d:fl bir iki dakika zarfında 
yapbfı yanıın neUceılnl IOl'

muı Te muvaffakıreU11ln baz• 
za arasında can vermlıUr. 

lıte böyle hazin macera• 
lara yol &\:&D bu teh'tkell ya• 
nıın bu aeue yapılan yenlılnt 
yann yazacal z. 

Krallık kabinesi düştü 
Madrlt 14 (A.A.) - Beran• 

guer kabineıl bükGmdarbk 
ldareılne taraftar unıur.._ 

artık kendi ılnl tutma~ 

baıladıfına kani ol.ıs.rak lttl
fa11nı vermitllr. Kral hemen 
lıtlıarelerlne baılamıı M. Ro• 
manoneı ile M. Garcla Prfe• 
toyu kabul etmlftlr. Bu iki 
deYlet adamı kraha 1arayın
dan ( ktıktan acura gazeted· 
lere Taki olan beyanat! nn• 
da vatandaılar ara11nda fyt 
mOnaıeb~tler teılıl ı• 1•tllll 
takip edecek bir hnJıllmet 
teıklllnl krala ta •ılye etaalt 
olduklanın söylemlflerdir • 
M. Garda Prleto bllkA• 
metin bu,an bir kararname 
neıredf'rek lnUhaba b b&ıka 
btr Taklte talik etmek mıe• 
tinde oldufunu beyan elmlr 
tir • 

Aktaın Cberi kral Corteı 
mecliılerlnln mle11ban mec• 
llu halinde lçtlmaa da••ttae 
taraftar bulunan M. Sancbu 
Guerra ile Villanueya 41n• 
resi kabul elmlfUr. 
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