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Tak 1 e<ık 500 e ek nk JAmbast, aydmJık caddelere mi? Baımulıartiri: ARiF ORUÇ Yoksa, bu zavallı caddelere mi asılacak •• ? 

ti! L::zıs: 

Barolar resmi şekil alıyor İktisadi buhran Firari hald tutalamaclı -

........... ........ 

Hariciye vekilile neler 
görüıülmüşdür? idam firarisini Tural ı 

köyünde görmüşler 
Bir çok müfrezeler takibata dev 

ediyor. Bugün yakalanması 
ihtimal dahilindedir 

Menemen 8 (H.M.) - Seh· 
pa albodan firar eden idam 
mahkamu Bosalanh Ha.e,m 
her.\• 7akalanma1D1fbr. bu 
udeiDlf, Beq&ma Ye daha 
bir ~ok •a:1alarcfa mlteacLht 

Gıui Ha~retlerinin aeyalaatlan 

Gazi Hz. dün Antaly;-..e: 
. """r..,,,.,a., • . ya hareket ettileı 
~ 7 {JUL) - :.. • İdarei örfiye kumandanı F m 
~ -;.:,:= .'!;':'~~ Pş. da Gaziye refakat etmek 
ret etmlt " usun mGddel bmlr, 
........ dır. Bu............ (H.M.) - Ga· 
ddı..ctt INhranm me-wmbahı zl Ha- eaat 1-
~a ye Ttlrk • Ruı ticaret klJI on ~ 
_....eelMtaba daha mGlaft bir Babkeı I r d • D 

t1İde tfrrl edtlmealnln prl• plırlmlae ay• 
:MJ.I ~mektecllr. elet hu~ __ ... lardar. Gut 

Türk • Yunan Hz. aYdeıı .. 
rinde Çilli ı .. 
ta11onunda Va• 
il .. S.ma• 
ban.de ..... 
Dftt Yt haJk 
tarafnadur... 
bl6"11tlk•I ................. 

Gul .. ~ 
btlarmcla lcla· 
rel ırfl,. im• 
mandam Fah• 
retUnP&f&" 
tltier mutat 

MyalJa Efe Tapurtle .AlatalJa• ı cbahur ~ 
1• mGteftCdlıea harellet bu- •......ı ır.. -ini ..... ,..........,, ................... ~ 

,..._,l(A.A.) R.,.. <~•M·-.. 



J'ARIN 
?' 

fsl'fım'/11#.B~12&~~· 
Muamele vergisi dertleri 

Dikkat edelim saıla:fi 
erbabı mahvoluyor 

Bu yüzden birçok f adrikalar ka
panmış, bazıları iflas etmiştir 

Ha.; 
Jay< !ı 

, Atıl:yor mu? 
U' ' 6J llkmektebl erkek .. 

ler k manda clerı veren bir 
mua 1.m den esnasında pür 
hiddet Lfr talebeye tokat 
a mıtn'• 

HalLalrt talebenin hiçbir 
kahabaU o!mad lı yalnız, bir 
saradan dflel bir ara ya geç
mekte olduiu iddia edilmek· 
teill\ 

VcanJan tokattan sonra 
ta ebenla kaf aıı 11raya çaf'" 
parak burnun an kan geJ... 
IDl1tlr. Çocuk eve avdetinde 
haıbliaD&rak Jatnuttır. 

Talc6enfa babaıı muallim 
alcrJW- mahkemeye müra .. 
caat ederek dava ikame et• 
111'fHr. 

r~üteftrrik 
Türkiye bülbülü 
Önümüzdeki cumaya 

seçilecek 
CümLarlJet refikimizin 

931 wnell 1eı kırallçeıinl fn· 
tihap iç• tertip ett!ll m&
•abakara dGD de Glorya 
ıln~a devam edtl· 
tr:lfUr. Ma abalc11ya 1aat onda 
!Lathnt .tır. 15 hanım binler· 
ce ....... hasurunda muhte-
illf ......... tlJlemtılerdir. N .. 
lfcetie •P* rey alacaklu 
.aefeaıls W eh& llakem 
•e n f'a baurunda tekrar 
bı,. ...... okuyacaklar Ye 
L...ı..- a,.amnclan bir taned 
ba8c- ladhap edılftekUr. 

Resim sergisi 
....... ,.... ....... bklJlt 

tarafaldm Beyoilancla Mkl 
l\t] .... lolraata...da ·~la· ca• .... lcla Wlbarata ha,. 
t.nad - . e· tayin 

,_. aaldlrtJeti 4 inci pa
,._ MIHırlretlne abtk mtilld
re ....-...ıanndaa N&fll 
t.e7 .. ,.. ..&ilmift.r. 

Bire beı mi? 
Enelkl allpm Jedi Rum 

~ekteW menfaatine Makıimde 
~lr hale verildi. 

P.alebı 111elrteplertnde ma
\U. •• TO kwede iN et 
flyı? ' bir lira oldu'a tay· ...... 

HallNlıt, N oya gidenle
JID ellerindeki liralar kalcla 
'İaldl bpud : 

- Efendiaa b rer liralık 
J»ılettmfs blmadL S., liralık 
~ar- Dediler. 

Tlrk hocalar, tereE?ednl 
İnulaafasa etmek için baloya 
!Htı llrara Ye erH girdUe • 

8u cemiyetin allkadadar 
tar.m.dan nazarı dikkate 
ahwa,mı ta'ep ediyoruz. Rum· 
lar Mr YerlrU. Tilrld.r bet 
-..,,. Tenfal. 

-·~ Se,risef ainin 
• clikkataizliii 

on .... eaat •lnfe Ha,. 
\larp•f& • K. ddı&ye IOD poıt&JI 
'apaa • .,... Haydarpafaya 
raaa11rla.a o... Mehmet 
.. u ........... bJMderek • 
nıu ••rs•tt .. . 

Cecala ........ eı etuada 

'".,.... --· ••• ..,. ku.. 
tarmdı tfla iMi • het dalda 
ka .. aacak bir ...r.ı hlcltrl-
le'ı • ..... 

•ı..ı,e elJJ bin fnıaa ta-
İ•J'• lılarenln k hallerde 
-'•.. llllk w clalaa d•khdl 
Lu1-•11 llz1mdll'. 

AceP1•n hanı faclau he· 
\.GW tulmalk. Dikkaı taval-
'fe __.. 

Silah kaçakçılığı 
SaJıtekarlar neler yapmış 

Mahkemeye lntı kal eden 
kaçak ıllah ttha li hadiseıin· 
den baıka evvelce de resmi 
be7anname ile ciheti aıkerı .. 
yeye aftmfı aibl gösterilerek 
bu mi&il (k eıva ithal edilip 
edilmEd ğl hakkında yapıl· 
makta olan tahkikat çok mü
hfm bir u.fhaya iııtikal et
mlıUr. 

Gümrük baımüdürlüğünce 
yapılan bu tetkikat, bq ıene 
evveJjne kadar tefJDil edifm·ı 
ve calibi ıüphe bir takım mu· 
amelAt \le beyannamelere des• 
tres 0

1 unmutlur. Umumi va· 
zlyet, ciheti askeriyece fevkall· 
de bir haaaasiyetle karıılan· 
mıı ve birkaç memurun nia
beU aıkerlyelerl katedilerek 
evrakı divanı harbe tevdi 
olunmuıtur. D fer taraf an 
vaki tı'ar üzerine gümrük 
baımüdtrlyeU vaziyetten milli 
m6dafaa veklletlnl muntaza· 
man haberdar edecektir. 

Bı'edi yede : 
Şehir bütçesi 

Şeh"r bütçesi Daimi En· 
dimene tetkik edJ?meie bat
lanmııtır. Bir kaç güne kadar 
aeUce belli olacaktar. 

Hayvan borsası 
Hayvan bonaımın lktıaat 

V ekAletfndea Belediyeye dev· 
redileceğl yazılmııtı. Ş mdi 
Şurayı Devlet bunu tatbikle 
mqpldir. 

Muvafık g6r6lürae Beledf. 
Y•Je deneclilecektir. 

Seyyah geliyor 
ŞehrfmlUJ bemea hemen 

bu hafta ır•yall Yapurlan 
plmelrtedir. O iimiizcl•kt Cu· 
map ela • Humertk • vapu· 
rlle cf 6rt ,.Oz elit aeyyab ge-.. 
lecekttr. 

Berberler tecziye 
edilecek 

Şehrimizde ki berberler 
dla Beledı19 tarafından ani 
olarak tefttf edllmlflerdlr. Bu 
teltlt eenaaancla bazı Berber 
aalonJannm nezafete riayet • 
etmectıklert s6rillm61Ulr. 

Bunlann m 1 hn 87 ,ı 
bulmaktadır. Şu hale nazaran 
tehrfm"zde hemen hemen te· 
mfz bir Berber salonu bulun-
mamaktad r. Bunlar derhal 
teaılye edfecelderdfr. 

•• D4• 

İkhsat birliği 
Kongresi dün aktedildi 

lktuat hlrllflnlaı ıenelik 
kongreli den ıaat 17 de Tar. 
kocafında ektedilmiıUr. 

Konareye lli mektepler 
ve fakillteler llrbeat mGderri1-
lerl lkbaat dolstorları ve lll 
lkbaat tabstlint ikmal eden 
genç'er lttlnk etallflerdfr. 

EYYell Nlzamettin All B. 
taraf adan b "rllfln tealılndekl 
l&Je izah edtlmlttlr. 

Bundata IODra eYVelce ha
llll'lanan •• Ylllyete bildirilen 
nizama••• tetkik ve bazı 
ka11mlan taclll ohm:muıtur. 

icra ecll en lntfhap netice 
llllde Nfsuaettla A11, Muı!ih 
Etem ve Saim Nuri Beyler 
idare he,ıetf için seçllmlılercllr. 
ltttthaz edilen mukarrerat 
muethfnce her içtima içini 
aJrl bir relı intihap edilecek· 
tir. B rtllln dofumumı bildir
mek lzre Gut Hastetlerlne, 
ismet P&f&ya, Meclt. refılne 
lkmat ftldllne tezim telgraf. 
lan "9klhnaiae karar veril· 
mlftlr. 

En IOnra da 19lecek fçtJ. 

I 
malar için tez hazırhyacak 
azalarln liateel teıbtt ediı.rek 
koqreJe nihayet •erllmtıUr. 

Evkaf 
idaresi 
Yok mudur? 
Şehrimizin eykafı ne mü

hf m varidat men balarına ma· 
liktfr. 

Bnnunla beraber evkaf 
müdürünün faaliyetleri ve yap
tıfı iıler umumiyetle menfidir. 

Halbuki Ankarada imar 
f aaliyetf ne evkaf ldareal bii
yük bir mikyasta himmet et• 
mektedir. 

Ticaret odasmda: 
Kazanç vergisi 

Komisyon müspet 
kararlar verdi 

Kazanç komisyonu dün
Ttcaret oclaıında toplanmııbr. 

Komlıyon azaıındann Nl• 
zametUn Alı B. mukarrerat 
hakkında bir mubarririmize 
ıunlan taylemlıttr: 

- .. BuaGnktı fçtlmaunızda 
kazanç beyannamesi vennei• 
mecbur olanların 1 ıtesinl tet .. 
kik ettik. Beyannameler hak· 
kında İktııat vekAletfne bazı 
tadillt teklif edeceib:. 

Dlfer taraftan kazanç 
kanununun da ancak •4u 
beygirlik kuvvette makineler 
kullananlardan beyannRme 
alınmaz. Fakat bu niabet lef" 
vild sanayi kanununda 2.0 bey. 
glrlik olarak kabul edilmiıtlr. 
Bu ahenkıizllğt ortadan kaJ.. 
dırmak için 16 beyg"rlife ka· 
dar makineler kullanan mGes
ıeıelerden beyanname alınma• 
ma11nı temenni mabiyeUnde 
kararlaıtırciık. 

A1nca unayl erbabından 
beyanname ahnmlyarak karne 
usulü ile ve puliptall suret~ 
~ veratsf almma81oa ka• 
rar verolk. Vekilete, ay ık üc
retle çalııan müstahdemlnln 
aite lhUyaç ve masraflarına 
ka11dık olan ilk yüz ltralann· 
dan kazanç vergltf almmama• 
ıını teklif edeceflz. 

Faaliyetimiz 1,5 ay daha 
ıürecekllr. Raporumuzu ka .. 
zanç IAy"lıuının mecliıe veri! .. 
meıinden evvel lktıtat veka· 
leUne ganderecöfiz. 

Kazanç vergilerinin aza1h1· 
ması meaeleıini de görilıece
ğlz.,, 

Sanayi tedrisab 
komisyonu 

Sana1l tedr1sab komlıyonu 
diin ticaret odaıında toplan• 
mııtar. 

Bu içtimada bazı tanayl 
mekteplerinin ticaret od~larına 
raptı kararlattınlmqbr. Tica· 
ret odaıı ıenelik koqrelh>tc 
bugilnki Ciç6ndi celıeıinde bu 
karar müzakere edilecektir. 

Declikocha'an Ye heyecanı 
muclp olacak olan ihraç mal· 
lanmızın kıymetini muhafaza 
hakkmdald rapor da b111ln ıö
rilfGlecekUr. ..... 
Limanda: 
Batan vapurlar 

Yakında sahipleri tara
fından çıkarblacak 

Son ıtmlercle wuku bulan 
fırtmalar clolayaıiJe Zoı.cul~ 
bavaliılnde bam vapurlann 
karaya dGıtili6 •• hattatı ya .. 
aılmlfb. Bu kasalar haldwada 
beam tlcaNU bahriye midi
riJetiae rapol' p' memip. 
V apurlana neredtt huaıa ul
radaklan anlaıılcbktan 10nra 
ya ıahlplerl tarafından çWa. 
nlacak ve yalaut tahlbtye "'° 
lertle IDeflUI ıtrket tarafından 
çakartalacaktır. HU1uıl All"ette 
alcblımaa laaberlere ıire ba• 
tan ıemileriD Wfeu ecııe~l 
bandıralıdu. 

(Baı taralı 1 inci •ahifede) 
çede azami tasarrufat icrasi· 
le mühim tenzllit icra etme• 
ılne göre binlerce fakir Türke 
it bulan bu müesaeaelerden 
verghıJn tekrar ahnmau cihe
tine gidilmesi sınai lnkiıafta 
milhlm bir te"Yakkuf ve bel· 
ki de bir inhitatı icap ettire
cektir. Ş"mdlye kadar fahri· 
katardan ahnan muamele ver· 
glsl bir sene evveline kadar 
primle karıılaıtırılarak teıl

ratı tahfif edilmekte idt. Nl· 
tekim 927 ıenesl muamele 
vergiıl erbabı sanayii, bugüne 
kü kadar miifkül vaziyete 
dü16nnemi1Ur. 

Seneler geçtikçe lktıtadl 

mfi,kü' it utmıı bankalar 
krediyi kesmtı huna rağmen 

vergi tamamı milli lma'atı 

tazyik et~le baılama.tır. 
Dört seneden beri erbabı 1&na· 
yHn mntemadlyen devam ede
gelen tiklyetlerl bütiın yilkaek 
makamlarca tasdik edilmit Ye 
bu •e glnln 1931 mali senesin· 
de ka1d nlacalı YadedilmtıtJ. 
Nfıan 9W tarihinde Ankara• 
da Milli İkbsat ye tuarruf 
cemiyetinin delileU'e toplanan 

sanayi kongrcı!nde Türklyenln 
her memleketinden gelen 93 
murahhaım lfUraklle aktedl· 
!en cel:ede muamele vergisi· 
nfn dahili 1anayll mutlak su· 
rette tazyik ettJll cihetini 
tesbit etmlı ve hükumetten 
ha verginin dahlb ıanayi 
üzerinden acilen kaldmlması 

huıuıunda bir temennide 
bulunmuıtu. 

Dün muamele vergiainin 
pçirdlff aafha her fabrikatör 
tarafından en heyecanh ltıan
larla izah edllmlı, neticede ge
rek merkezi hiikdmette ma· 
kamatı lliye nezdinde ve 
gerekıe Büyük Millet mecliıl 
huzurunda bu hu1111&tı izah 
ve verginin sanayi üzeitnde 
yaphfı menfi temleri laf ıll 
için aralarından on kltilık 

bir heyet seçllnüftir. Bu haf
ta da mClıtemlrren içtima ede
rek makaıGatı lliyeye arz.. 
olunacak esbabı mucibe ha· 
zırlanacaktır. 

Bu heyet Ankaraya gide
cek murahhaılan kend! ara· 
larından seçecektir. 

içtima çarpmba günil de· 
vam olunacaktar. 

Gazi Hz. nin seyahatleri 
(Beı tarafı 1 inci •ahifede) 
Hazretleri doğruca iz mire av· 
det bu1urmaktadır. 

Balıkeılr 7 (A.A.) - Rel· 
ıicQmbur Hz. bugü:ı öğleden 

ıoora BeledlyeJi Ye C. H. Fır· 
kasını teırlf ederek Belediye 
ve Fırka azalarlle uzun müd• 
det konutmuılardır. Belediye 
lntihababna vatanda,lardan 
pek azanın reye lttlrak etmif 
olmaıını ıayanı dikkat bul· 
muı!ar, fnUh bin tarzı cereya· 
nı hakkmda tafıillt alarak 
bu vaziyetin tahaddOıündekJ 
amilleri inceden inceye araı
tırmıılardır. 

Gerek Cümhurlyet Halk 
Fırka11 milmeH.Derinin, gerek 
.ntlhap 11ralannda Serbet Fır
kanın ön ıaflannda çalıımıı 

olan zevatın verdikleri izahat 
bu hat~u rublyenln tekevvü
niinde bazı gizli tarikat men• 
ıupiarının telkinat ve tahri• 
kab Amil olmuı bulunduğu .. 
nu göstermektedir. 

RelılcGmhur Hazretleri, 
Fırkada kaza ocaklannın mil· 
me11lllerl ile de koouımuı ar, 
mahallt ihtiyaçlar ve faali
yetler Laklunda mal6mat al
m.,lardır. 

Gazi Hazretleri, Edremit 
murahha111Un zeytin Jaflanna 
dair izahatı &:zerine, bu uıad· 
de Gzerinde laUhaalAt ve dara• 
calta bulunanlarıa koopeJ'&• 
tifler tefkll ederek Ye diler 
mmtakalardald aıeılektq1an 
ile birlikler yaparak tam bir 
tetanCit dalreucle çalıp;nalan 
zaruretini meydana çık&l'llllf'" 
br. Cazı Hz. lerl lrtadatlan 
aruında bdha11a, bu nokta ile 
beraber tahtı edilmemJı nefiı 

mal çıkarmak libumunu tebariiz 
etUrerek tetYlkatta bulunmUt
lardar. Matealoben Tlrk ocap 
na attmitler, aakert mahfelde 
ak;--m yem.ini yemlfler ve 
ı&a ııt 3 te Manta1a hareket • 

buyurmu~lardır. 
Bahkealr, 7 (A.A) - Relıt· 

c6mbur Hazretleri, Türkoca• 
fında, Ocaklılarla yayptıkları 
hatbıhaldt>, mllll duyp ve 
milh ahllk tellkldlerinl izah 
buyurmuılar, Cümhurlyet Halk 

1 

Fırkuının prensJp!ert üzerinde 
yürüyen ocaklann fikri, si yaai 
ve ikb adi hayatta mllleUmize 

• me-.cut ve mukadder olan te
klmGl yolunda naııl çahvma· 
lan llzım geldillnl anlatnnt
lardır. 

Ocaldıla"dan bfrlal Bal•· 
keıfrde tarikatlerl temıll etmlt 
ldmselerin bir takım calUBer 
oldufunu, tekkeler kapancl k· 
tan 10nra bunlarm da lzl kal
madıiını, mlneyyer Te alr.h 
bapnda hiçbir ferdia INnla
rm arkanndaa sltaaedlilnl 
ıöylemfıUr. 

Gazı Hazretleri, ltulisa· 
tan cevap vermltler ve de
miılerdlr ki: halkın saffetin· 
den fıUfade ederek mllleUn 
manevlyabna taaall6t eden 
khm~lf'r ve on.ıann muakklpe 
ve anürillerl elbette ki bir ta• 
kım cahtllerden ibarettir. o

lar Türk iD.llletl ~ta ıin teı
kd edecek yazlyetlerba hadu
ıunda dalma Amd olmutlar
clu. 

MllleUmlsln &.inde açılan 
reha ufuklannda faaalu.s yol 
almasına mani olmala ça.İııan 
hep bu mQe111eaeler ve bo m6-
eı ... elerlo menıuplan ol· 
muıtur. Ttırk mlll-.tlnln bun• 
lardaa clalaa Ml1ilk düpn 
o!mamlfbr. Millete anlatma
hdır kt, bunlann aılRet bGn
yeılacle yapbldan tahribah 
hlısetmek llzımdır. 81ı111lann 
mevcucliyeUnt adiumaba ile 
telakki edenler Menemen' de 
Kubllly keıllirken llkay• 
clane leJll'etmeie talu.mmGI 
ve batta al~·~•amata cesi.U"et 
eclealerle bli'cllr. 

=LE • 

Şirketler®, ve mii_eı
aeıelerde Türk 

memurları 
Lpit6laıyonlar kalkupta 

millet binbir fedakirhla mu
kabil hakfki lıtlkllline ka\'llf
tuktan sonra flk aklımıza ge• 
len itlerden biri, Ttirk çocuk• 
larına ecnebi flrketler Ye mO• 
esseae~er nezdinde himaye et• 
mek olmuıtur· 

Bu ltln baılangıcında ıöa• 
terdfilmlz ha11ufytıt pek fa7Jo 
la ve pek yerinde idi. 

Zaman bu hızı azalttı. 
Gü.n geçtikçe beyecanlanmıs 
kayboldu. 

Halbuki bu ani teeniirler 
ve geçici arzularla halledil .. 
cek lt'eaden değildL 

Bu devamlı bir •azife ve 
Türk çoculdartn!n en tabii bir 
hakları idi. 

* Bugün vaziyet böyle deid-
dir. Şirketlerde, bankalarda ~ 
ecnebi mfMııaeselerlnde TOrk 
çocuklan akalliyettedlrler. 

Burada çalqmafa aelea 
ve burada menfaat ıöreu!er 
bir a:ıcla bu memleketin ev• 
latlarını düıünmelidtrler. 

Onları kendi hallerine l»o 
rakırsak, kendi anularile bir 
Türk bile ltler!ne almazlar. 

Hüktametln banca emirleri 
bunca takayvGdata raim• 
tıpkı Osmanlı lmparatOJ"lui11 
devrinde oldui11 sibi öz kar
det1erlmiz müetteselerde J9' 
bulamıyorlar. 

Bir kaç müeıaeaeJf dola,. 
tun ne Türkçe konUfaD kadaa 
ne de erk ie raıgelmedlm. 

Siikbet ve azametle .. .,.. 
vun maaa!ara kurulmuı ulaa 
tnaan!ar Türkçe ko1aupaı,...t 
zibmelerdencllrler. 

Hük6mettn emri yerine 
gelmek ve mtJleUn beJÜiilne 
hürmet edilmek lazım aeı·oce 
bir azda bizleri diifiinmek J&.. 
zım ı•!"rdi. 

Bu tarzı hareket bvgün ifa 
ıfz duran b rçok münevverleri 
ekmek ve ft sahibi y&pkrdı. 

lf 
O kad•r hotglm defllls 

bu memlekette yaıaya.n diğer 
lnsanlor111da kazanmalarını 
lıteriz. 

Fakat her pyde bir Dit
beti adile vardır. Yüz Türkten 
beıfne it verdlffmlz yerlerde 
on baıka mlllet en· adamın 
selrfztne mevkf veremeyiz. 

Da-ıamızdakl ıamfmıyet 
ve aarahat b6yle menfaatler 
muvaeehfflncle lanimfzln ka• 
le b~ aluuDama11du. 

Bi& bu memlekettıı 6a • ..., 
litJarayız. Bu vatanın blUha 
hamulul hlzı. •rtlanmmla
dar. 

Bu vatan bize ecd ttaD 
mevruı ve tarihimiz pek b67ük 
fedaklrlaklarla meml6dur. 

Bu memlekette kan dökr 
rek can verert k oturuyorus. 

Buradaki Dimetlerclen ..-. 
vell bJ& ltttfade etmeliyiz. 

Bizi insan Jerfoe uym .. 
yawılan biz difünmey·z bile. 

* ~111an llalrlerlmiz ve prea-
tjıferimfze icrayı tellr etm .. 

melfd r. 
Her Yerllf"D emf r üç giln-

de kudretini kaybederse •• 
her ı ıtem zamanla hızını ka_y-
bedene ba zaaftan ve bu 
nokıan ıktaa aleybtmlze fstf.r' 
fade eclerler. 

• Tirk çocaklannm mub.f..:. 
du liaklan111 korumahyıa. 

CEVAT R!FXt 
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Hint 
Vuwaılak masa~ 

lartaı tasv · p etmiş 
Y-lifBlt :hl, 7 tıA-..\t- Hint 

Maılfima...,. ıtttdulıdı le onfe.. 
nnt1111n h1111l lk&mıtet1 ....... 
ettlft bir karar suretinde, Yu· 
Yar:alr masa konleranmnn -.. 
cehe.tnde M. Matciunahl 'ta· 

YARJN 

Komşularımızın iktısadi h 

R 
- ayatı 

. oman~a'nın vaziyeti 
Zıraat noktaı nazarından 1930 . R , se-
nesı omanya da nasıl e • • ? 

1931 eeneıfnde, Roman. g Çmıştır. 
yanın zırai vaziyeti pek ga- T~= ~e nıahıul elde eden 
rip b r safha arzeyliyordu. nıılvanya kıt'aııdır. Son· 

Mahsulün ber k tli o'ma. ra ııraaile, erki Romanya 
ıı:la rafmen, zirai vaziyet fe Beaarabya, Bokovina J k' 
na idj. 1930 ıenesinde, Ro: tedir. geme • 
manya köylülerinin anıba't''a· Mı11r mahsulü d 
rı dolu idi; fakat yeUfUrdiil Z raat nezaretine k- alr: 
mtth ulü ıatamıyordu. C han nelf mısırın f 1 , uçuk da· 
zehair p yaaaaı o derece dü kilnı 1 • az a nıiktarda e-
tük idi ki, her ne fiate olur~ mt k:•d Jçın ıarfıgayret eyle· 
ıa olıun, düşük satıı yapan· rabya) lr. Bu mıııraa, (Beaa• 
lar, ıatıı yaptı sayıldı. Kısmı F mısrı denllnıekted ~ 

f . ranıa hük.ıı. • 
azamı, o ıate ıatmadanıa umeu, bu cinsten 
herçfbadabat beklemeyi ter- olan Romanya 111 sın ü 
c h ett"l r. rük resmine yQzd 3~n g m-

1931 sen ıl Şubatında bu. t•nde bfr tenzilAte nfıb• 
lunmamıza. raalmen köylu-ı- Fransa bu cı· Ya.pmııtı. ' ...,. ' na nıııır b 
rhı ambarları 1930 nıahıu'.ü rJncJ müıteriıidir ın en f· 
f!e lebalep doludur. bin vagon sarf 

1
' &enede 80 

Demek Romanya'dakı zirai bunun nıühi.:Y e~ekter'lr ki 
bOhran 1930 senesindeki flet- hariçten ~I ek ir ln11DJ 
la ın d&tllıdOJünden neı'et Z.raat i i:: k ted~,r. 
e1le1Mktedir. Ftatlann dütük· Roman ç redı er: 
lüiünün ı.-bebi vardır: ta-rafından ya m:llı -harikaıı 

1 - Hemen bü ün dünya üzerine ~ü yapı ~n te,ebblb 
malwılatının bereketi. fu mertebeda ~umlc:ün oldu-

2 - 1929·1930 Romanya dUmtıur• e rediler ita • 
mahsulünün bereketi. ,Bankalar ve Lih 

3 - 1930 weneıi zarfında yet erdeki bank al • 11• vJll· 
Ruıya'nm Tekabet kabul eyle- tefenlllelertnı tez:tr, zlrlat por-

f ı • -ey entefe 
mn la tefle bntün dGnya ve 'mutedil fatzler!e kredi -ita 
piya'lattna 'leTbylern 1 oldutu etmefe davet edilnı ·t'erdi 
mOth ı mfktardald zehatr •e d'A Pa?t1tek1 IDefhur •Da~ 
hdhubett. eeptatlon de Pa~ı. .. .Baa· 

Demek ld 19~0 •nesinde, kaıı, Romanya baakalanaa 
Romanyanm ııehair mahw1itı ~OO 000.000 leyl'k bir latikr 
1.147.000 vaıou balfi olmu,. ata eytenııtttr. Ronn.ny. .~~ 
wr. kaJarı, bu •eblaiı nnıahaa· 

:'de &fhoaa temtnat mukaltt-

.... .... *"" 
C-lıan p )'Ma9İDdti1U saJiJte 

ffatlerlnin dOıkGnl6fOnGn 1laG 
hq l4Mrl ........ jlrilmek· 
&edır. Her ae Judar, RCllDan• 
yadaki zirai 'buhranın ha1dkt 
.ebebl bu :.ile a., .ıbuna, harbi 
umumhılaı Natakl Aa-aya 
nıaheulibmn cimim• ltoaul
dufunu 1 Ave ey'emek lizun 
ae me'ktecflr. 'K5ylc, her ne· 
denae tt>btnnbrrı iamıtlnmt-
ti'. 

.._ . ., trutcar• .......... . 
... bO.ik ··~ nJsbe.t ........... . 
cıltt ttAM.r ta.luamaktatlıı. 

Romanya Hük6metl, zllr· 
lfa&n m hıYIO c!Qıük hat!e 
aatmaılllll manl 0°m.1c tçtn 
bırçOk 1!t"pula1' lnf'l etdı mft 
~e •lttl"Bft~r. «anı. 
Mlc dbep'• ... ..... 
....... ..... Al. .. .. .. 
.wf~ bu tlt11>ol•a ••ae
tlıı.'f'tr,. 

••ans o!iralc: Yerecek· 
lerdJr. Avana, rehin olarak 
tevdi edilecek .zehatrJn J'b· 
de altını ına varabtl k • ece Ur. 

(Arkaaı var) ----------
,. ............ ~ ..... 1 

........ hJll•• •ı 1ıfr fır. 

.......... ftk~:rı -..,!attı. .. 
lttr ıskuadat id ' ..Lir ...... 
--.affaktyetUr. 

SUl'iJ~ ıve Liibneada R~ı 
bundan az bfr zaman -..1 
~·.bleaıek .,.,.. ~d 
uıwti dlaa111e e il. 

'Senelerce Türk tü,Qıılert• 
ne ji Atlft'l.._.._..,.,1 
pla• a:k 04 ...... a..a.laa 
bir oba ,.. tıa • 
kunap ... 
fırıat&aa jdtfan.bd lıillen " 
.... ... ıtak• etlen H 1 1 

'Jllft, Mıaı daa 'liaı u .. _.41 ... 
Pil ••&?t ...... ,. r ..... 

Ber.ı ..a4tU.ı ,_,,.... 
bdorrahmaa aau11 !leF "ftt 

Jur ye, M.ur ve Liltaaa ~akar 
tniie..,..lertndea ..._. zeıra 

.ftjin!a b9fWae ~ )ek 
bQyiik tftlllnat goıterddlf, 1n. 

rafınd•n vaki olan beyanatı ...,_ 

D..,er taNftan, ::slraat için 
kredi tanzimin sadı ..rayret .. 
dl m jtJr. 'Y"Aut, iıilılribnt, tln
kalara mlrecaat edenılr, .ar. 

itt.r ....... •t ,.a ... ~ 
bada1>1tt t'-1 ..lılıtı'lmııyara'lc o
raya kir ve zarara balunadn 

Yfp ~ n llna esd'et'Wlll ta· 
rafmdö HtnaM&n 'tetldMtı ... ..,eti !JlaMıancla .... il ... 
-plhı ~ .-U1'lhtc teyle-
...... tft • .&uatlle, ...... ..... ... ,...,. •nona .e ... ımn .. .. 
s!mt ıe•DM•da Moılimanlum 
noktM auannı kabul eWre
bllmek jçin tttfiıaz ellfl.,c:6 
'hare'kel lanı 1'ak1t•nda lldlD· 
kera"tta '1atanmaft 1tzre ht11t11l 
b'lr ~ .,..p..... ... 
...... Ut. 

Dokumacılar bbfi§i 
M.açeater,7'(A.A)- 1>oku· 

macılar birlJflnba .umuml .dlec. 

IW IMlcG• .tepla1111111br. Fa'kal· 
pamuk aanaJll llemlac1e datf. 
llT Dkbala ~ ...u 
.W. ecldemellilftb'. 

Nın tlcalll Mnetlerinfn iskonto 
..tflmamı 'Ve kendilerine ita· 
w ,.....Uakd olUDacak kre
dJlerin fllizlerlDUa aaltdlll&lllU 
tal.., eyleınaıur • 

Arazlnfn ne 1Ufftle ...,_. 
aneli llzım a.ıatll tadlamta 
lt&,tMen 1'tlbialtt -.e ...... 
"'- ..... ...., tJlııı•llÜ6 .... r ........... ,. 

~aat .. ArallU .emtrV• 
ae&ar.eUntn IOD aporuaa .... 
saran, haYanın pell .111llaalt 
l»uluama11 aa,.e.ınt., "IO!lba· 
bar zerlyab 111naffa'ld,6 
yapdlbqtır. T .,,_,...,. tam 
Yidttılllt:le J'llfmı ...... .......,.., 
rQOtan 1D•aclcı..._._ *'-• 
1ıatleatn .......... . 
............. .....,., ... il ......... .... ... 

Ea fada ......... 

... tl'tfiaıl ... 1 -- -
·~- --k.llııll tllllakla--....................... 
dl. MW.tJ,......a a...1 •ra· 
1• snn. 

Memurlarımız otelde pA 
az ktm-.eletlla temaı 'llUl'wtr. 

olraaı 1rÇik ıMer ae~ 
..... d ...... ~ ... 

dile .,., ................. ,.., .. 
...a. &aMnaa mal -.lı.w. 

O .-...-. ki, S..Ve p1-
J.uaa .eaa.e LotuWa. ... 

1ta;ıllle la1fp o1adlal' tften 
çeklldller. Reji hasnna lilmlı. 

WdosJaa ...... .,..inin 
~adrefl ,.. b'!ftll •JIE•laile 
matr&W.r ıddu 'M t"......,.,e 
...... lllllilJCllilak ............ ..._.. ••h=• .-Wı. 

... . 

r• en ve kena ı!ae 'dMlll 
......ı. ~ .... ,-...: 

v..ı.ıı •ta)lar. ·~~ 
~. 11., •• ı.:w ........... ., .. .-. 
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S11fıtfe 4 

Tahdidi teslihat nerede? -
Fransızlar yeni ve büyük harp 

gemileri mi yapacak? 
P.:ırfı, 7 \ A.A. ) - Meb'usan mecl:ıı l·orldorlarında temin 

o·unduiiuna göre, hC.kümdln bu ıene meclise tevdi ettlitl 
bahr:ye bü"çeal huıuai bir ehemm'yeti haiz bu'unruaktadır. Bu 
lütçeye, A'.r:ıan kruvazör!erinden d~ha büyük ve daha mü· 
kemmel müteaddit z:rhlı kruvazör!er looaaı için tahı!ıat kona• 
cağı ıöylenmektedir• 

Bu seneki bahri programın birinci kumma daha kü(ük 2 
"ruvQzör ile 2 tahte.bahir ve tahdide tabi o'mıyan aınıflara 
nıenıup b:r kaç g mi loıuı dahil bulunmaktadır. Mecliıte 
yapı acak müzakere lnta edilecek zırhlı kruvazörün bllhaua 
ht ap hacmi etrafmda cereyan edecektir. Bu kruvazörün 
23 bin ton ha<;rnfnde o'o uı kararlaıtırı'.m•,tır. 

İktısadi buhran 
Avusutralyayı mahv

enıyor 

Londra, 7 (A.A) - Avuı· 
turalyada hüküm •Üren iktuad' 
buhran bu memleketin paran 
lher:nde fena b:r tcslr yapmr.• 
ğa baı · amııtır. 

Bugünkü halde, 100 lng!'lz 
Jfrasıle 130 Avustı;ra:ya lirası 

a, nrnaktadır. 

Tayyareler dönüyor 
R o de Janero, 7 (4..A) -

Cenral Ba 'bo ile lta' yan tay· 
rarcc, e İta[yaya dönmek üzre 
vapur& binmiı· erdir. 

Vefat etm·ş 
Parı•, 7 (A.A) - İtalyan 

iyan mec ı.ı sabık reisi. M. 
T.ltonl T at etm:ıtır. 

Bankacı.ar tevkif 
ediliyor 

Paris, 7 (A.A)- Franranın 
orta l.umında l!:'CI .-!en faz'a 
ınberJ bulunan bir bankanın 
2 direk!örü tevkif eıli:miot:r. 
Bu l ankanın 500 bin frank 
alaca!lı ve :i.O milyon frank 
borcu vardır. 

Hep omesele 
Cenevre, 7 (A.A) - Afyon 

meselesini tetkı.k eden ld:ıari 
kom!syon mesaisine n:bayet 
vermtıtir. 

S: 13 TAHTELBAHİR 
Süper filmi görerek titre

yecek ve alkıı!ıyaca lcsınız •• 

• HAUDE NWR.er.-· 

Tokyoda 
Ka:hnlann int babını 

istemiyorlar 
Tokyo, 7 (A.A) - lnı?opa· 

cifipce Ajansının verdiği bir 
habere göre, hükümet muh· 
tariyeti haiz mcc ls!ere aza 
seçmek huıuıunda kadınlarada 
e:k~kler g'bl intihap hakkı 

verilmesi kakkında meclise 
bir kanı:n layihau tevdi etmit· 
tir. Ayan mec.lsl, milli mec· 
lise kadınların da aza intihap 
edeb lmeıi hakkındaki liyihay' 
reddetmlıtir, 

Çalışmak böyle o!ur 
Nevyork, 7 (A.A) - Buc· 

nos • Ayreı'ten b:ldirild:ğlne 
göre, Arjantin hükümeti mah 
suHerlne y~ni mahreç!er bu!

mak için büyük gayretler sarf 
etmektedir. Arjantin'den bu,. 

day almak htlyen avrupal. 

C:eğlrmencilere gayet büyük 

•Kolaylıklar &Öıtermektedir. 
Hariciye neza•etl, Arjantin 

buğdayı a!maları muhtemel 

olan dlı}irmencilerle doı}rudan 

duğruya mü:!:akereye glrlıme· 

Ierl için İngiltere, Fransa, ltalyı 
Almanya, Felemenk, Be!çika· 
daki ıefrlerlne taltmat aön· 
derilmittir. 

Beyazh bir kız çocuk bizi 
karııladı Merdfyenln loıluiu 
içinde zalf ıözlerlm Şehrlyan 
araıtınrken, Nılı: 

( Yarın) ın tefrilca•ı : 51 

1 seL 

- Azkaldı ıl:r,l tanıyamıya• 

caktım Şebtryar Hanım! 

Dedi. Yüreflm afzıma ıel• 
611 sandım. Beyaz ipekler için• 
deki bu mini mini kız? •• Evet, 
lfte o, ta kt:ndı.t. A;dı:ılık 
calona · girince 16zlerlnln 
mavlmtıak ıuleel parladı. Af· 
zı bo.gün daha kızarmıı; ha· 
reket:erlnde on G\. yaıındald 
kız çcc\.klann uçucu, ceraert 
tatlılıtı Yar. Bu, ıeçen rece 
ıö;dü~üm Ş.hlryarın tıpk111 

d•iil; amma ondan daha p / 

Belinde bir demet menekıe 
Yar. Mr.ı'ut çiçekler! Onurı 
zarif inhinalı belinde ne ma
nr lı, ne baıka duruyorlar! 

- Ômrlimde ı'zln kadar 
,ınel bir kız çocuk görmedim! 

- Bir kız çocuk! Ben mi? ... 
Benim kadar küze ? ••• Niçin 
benimle alay edlyoraunuz NI· 
hat Kemal Bey? 

Gilldıı... Beı raıında bir 
çoculun gözleri kadar temiz, 
berrak duran gözlerinden o 
yakit bir 16lle ıeçtl ve cİu· 
daklan müstehzi, acayip bir 
tebe110m!e bOkllldli: Bana 
lnanmırordu! Halbuki 

,. • ı<IN 

Kartalı soyup soğana 
çevirenler ne diyor? 

Şakiler yolları kesmiş, paraları gasp
ederek polisleri yaralamışlardı 
Dün ıehrlm'z Ağırceza ı 

mahkemesinde mühim bir 
ıekavet davasının rü'yetlne 
baılıı.nmııtır. Dava ıudur: 

Kopuk Mustafanın rlyaıe· 

tinde olan ve Muıtafa ve o .. 
man laminde iki efradı bulu· 
nan çete Kari al ve C• varır.da 

eıklya'ılc, ıorıunculuk yaparalı 

bir çok evleri roymuılardı. 
Şakilerin en mühim CÜ· 

rüm eri devlet memurlarından 
muhasebe! huıuılye memuru 
Rıza efendinin önünü keser, k 
80 liraaınıagup, kendilerini 
!• vkif e giden poliı mtmurla· 
rına ıi!ah endahtı ve k .. za 
Talip efendi namında bir za. 
.ın yolunu keserek parasını 

garpettikten ıc nra zayallıyı 

ki ye_rinden cer helme· eridir. 
Şakilerin cü ümlerl ka il 

'castl!e ıi.ih endah:ı, garp ve 
irkattir. Çe:e efradı llk tev· 

kiflerinde gerek zabıt11ya ve 
!Iere!: ır.üıtantıkliğ~ cürümle
rini itiraf ettik?eri halde mu· 
fıalceme esnasında l ü:ün cÜ· 
üm" erini inkar ve adeta 

'>lrer me' aike oldı:klarında 

ı:ar elmf§lerdlr. 
Halbuki genk ıoyulıınla· 

.. . ~· ... ... 1 ~ ... , J · 
rın te,hisl ve gerek maznun-
arın vaz'yetlerl birer ıakl ol· 
:uklarında ıüphe bırakmamal 
adır. Mı:hakeme {ahit celbi 

"çfn baıka bir güne bırakıl· 

ıtır. 

H.!kuk 
Şeker 

mu, ceza m? 
davası devam 
ediyor 

A'pul!u ıeker fabrika•ı a· 
likadarlarınc' an Haıan Hayri 
B. tarafmdan Sonposta refi
kimiz aleyhine açılan 20 bin 
lira'ık tazminat davasına dün 
de 3 ncü ceza mahkemelinde 
bakılmııtır. Gaz~te vekili yap· 
tıı}ı kısa b:r müdafaada da
vanın uıule 1;ö.e hukuk da· 

vası mah'.yetinde olduğunu ıöyll· 
ıuc k müidei vekl:Ierinln derhal 

muhakemeyi baıka bir güne ta· 
ilk etmlıt:r. 

Firari Ohanes 
Henüz yakayı ele 

vermedi 
6 ıene a!llr hapıe mahküm 

Ohaneıfn Adliyeye götürü· 
l~rken firar etti!linl vazmııtık. 
B~zı gazeteler Ohanesln hu
dutlarda revkif edildi!llnl yazı· 
yor, Yaptığımız tahkikatta 
Ohaneıln tevk'f edılmedljtlnl ve 
yazılan yazıların a11l11z oldu· 
lfunu öğrendik. --
leı.lı1TN 

Bir polis 
• 
intihar etti 

Pd:: te Ahıredlye pora mevkii 
mDcetb.rtıntan f!.>8 ı u aralı Muhit
•ın ef d öt d<n e 1 müp'<ll oldLj;u 
sinir l le.tini ı t.ıir.te m rkezln )&tak
h ntıi •e çıkarak roHt tab rcaıını 
a!1zına rık- lf intihar etmfşt r. 

Otomobillerden sekınınız 
Unkapanıntl'a oturan Mehml!:t dün 

Tophıın~den g ç~ ken 1741 n mır. h 
OIO!l'.Obltin fit '- kal T lf Ve ~J.l.' J<r• 
\,;• • • - ,. ·I. -

lt:rfn rn yara:anm ıt.-. 

Kac'ır.ı yaralamlf 
llDn Torhane en g çen Ssb hattın 

ef ncl ile Seh r hanııı eh mrr:lıets'z 
b:r meselcd n kıtvg' çıkarmı~l r. Sa
bahattl• efendi bıç<k a Seher hanımı 
yarı amı§br. 

Cürmümethut 
Tavu'.:p zarın ·a Haf z Ömtr it•· 

nının 6 nu ... arah odrıında Ham }'ak 
te ilk çala. ken 4'Jrm:.meşbı;t h l.n'• 
ı halaı.m ıtır. 

Hı •J•k rol"• rrtrkezıne getlr!
ltrek takkı da t ~ihata b ı a ım·ştır. 

Merkumun evvele ıfrka1lc!n bir 
çok ma· kümlyetlerl olduj;a g!bl aynı 

zaman ·a ceza mahke eı-nin k11rarlle 
polis neza-e~f altına alınan aabık1.h
larda'1 o·duğu ani şılm şiir, 

, DOKTÔR--

1 
SULEYMAN SIRRI' 
Dah:lı hastalıkları. Cuma· 
dan maada hn gün 2 den 
ıonra Alemdar Sıhhat Yurdunda 

• kabul eder. -
mahkeme haricine çıkanlma· - 12 şub3t - : 
!arını talep etm'rtir. Mahke- 1 M A J 1 K' te;;i' 

h b 1 b . k İDAMDAN KURTULMUŞ 
me eyetl u ta e ın anunl sözlü ve Ş.lrkılı 
o'top olmadıfırı tetkik için muanam lıır fılm. 

hayatımda hiç bu kadar ıa· j 
mimi olduiiumu batırlamıyo-

1 
rum. Ben • • • • • • • 

' • • 12 Nisa~ ~9;. 1 
Görmeliyim. görmeliyim, J 

dedim va ı tı:m... Ona gözel 
çiçekler de götürdüm. •Adada 
birldnl görmeı}e mecbur ol· 
duiiumu bu vedleyt fırıat bi· 
!erek Mehlika Ye Şehriyar 

hanımefendilere de arzı hür
met etmek fltedl!llml,, ıöyle

dtm. İnandılar mı bilmiyorum. 
Her halde lnanmıı gorun
mek nezaketini gösterdiler. 

Şehriyar çiçekleri çok le• 

yiyor. Zaten, o da çiçekler 
sfbl renkten rayihadan ibaret 
bir mahlok. BugOa menelıı,. 

renrt bir eavap glymlıtt. ~a .. 
lert koyu tr6rlloGrordu. Ve 
dudak.lan kızıl. 

Uarabbl, bu dudaklar• ne 

çok manuı var. Bir kıvrılıp• 

larlle lnıana bin ıey ıöylüyor• 
!ar! 

Ben bu dudaklan, bu ıöz
lerl, bu taıralı küçük kızı'.. 

Haydi acele etmeyeyim! 
Bu gün kabul günleriydi. 

Evveli ben gittim. Şehrlyara 
çok gllzel çiçekler gö tOrm Ot
tüm; öyle ıevindl ki ... Çocuk 

gibi çırpındı. ilk defa, bu 
kızın yaıını merak ettim. Ba

zen on beı, bazen ylrml beı 
ıörünüyor. Fakat ekaerlyetle 

on ıekız rtrml. Bu rOıı çı. 

çeklerini ıevlnçle kucaklar• 
ken on ikiden fazla söater
mlJordu. Sevılll Sehlryar! 
Tatb çocuk! ••• 

Bir aralık Mehlıka Hanım: 

- Sen aliçiikken çiçeklert 
hep 6perdtn. dedi. 

- Şimdi de 6perlm, MeJı._ 

=· Tu s 
• fdö&i-

Rusya hükümetl sanayle verdiği fev!ca'ide ehemmiyeti zira• 
atten eıirğememlttlr. Ş mdlye kadar lhmllle u!lrayan ve yalıut 
kapitalislerle bir zümre! kafilenin istifade ve istismarına mahıuı 
olan köyler ve çiftçiler aztm bir himmet ve fevkalade meaal 
ile ihya edilmeye baılandı. 

Yukarıda recmin! gördüı}ünüz bir trak!ör kafilesi vi l ua• 
zlyl mal.ine kuvvetlle taramakta vı. memleketin zengin hazin .. 
lerlnl iıtıf~de babı bir hale getirmektedir. 

Kendi ekmeğini kendi topraklar;n n feyzinden kendi lhtlya~' 
yacını kendi aayü zeki~ından çıkaramıyan ml!Ietler çok aı}ır ııtı--1 
raplar!a karıılaımıya mahkumdurlar. 

Bu reılm bize komıu memlekette zlraate Yerilen fevkalld. 
ehemmiyeti göıtermektedlr. -lika. 

S:z demekki çocukluk 
arkadaııaınız? 

Dedim. İkisi de uzun U• 

zun aü:doler. Mehlika hanım: 
-Evet, dedi, biz ıade relin 

görümce deı}lllz, pek küçGk· 
ten beri de arkadaııd:zdır. 

Fakat niçin okadar göldü
ler7 Benimle alaymı ettiler 
acaba? 

Amma neden ? •• 
21 Ni•au 192" 

Bugün çok mahzundu •• S.. 
beblnl bilmek için yandım. Fa· 
kat kabllmi7 Şehrlyarı bilmek, 
Şehrlyan tanımak kabil mJ7. 

- ·- -

Her ıeJe inanır ,ıbı duran bat 
yük ve tatlı ıllz'.erln arka.al 
da ne aclp'ne muammalı lalıf 
ruhu Yar! Bana lnanmır~ 
kendlılne hiç bir teY ıörle~ 
ılım. Fakat eminim ki o lıllt 
yor. Bıllror ve bana gözludt 
cevap Yerlror: yalan ıöJlllJO"f 
ıunl diyor.. Onu lnandı·-
lçln ne yapmalı?·. 

Bayle deli sıbı Aıık ola~ 
fun hiç aklıma rellrml ıdiıt 
Ferhada ıülerdım. O, ıalJJt 
Edirne treninde, beı on dıi' 

ka yllzllnil 16rdlll6 aanııo İlf 
kllçllk kadından mOtenıa.,.. 

(DcrH!lmc 11-
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Alı r eorremeeı adalara! .• 
Hafif bir kok• kna. floi· 

ru ~' ba,U...aca.l ka.lar 
heJecanlqdırıJor. Güvercfıı
lerla 11ÇUtlu~ ve Manolya· 
salluoalan ile Zakkumağ ç· 
larının sarktıfı ) eı mtş ta· 
rac:ılf latrTal nmm ta z"r e
lertacle yuk e yor. Sonra, i~ e, 
hllfmane ve ti det b r er
~ eli: eli, m rne e mi l:ıükiiyor. 
z mc ferden gel n bi-r neva · , 
beni parçalıyor, ve f n • ldan 
hariç zanncdi en za im bir 
revir-, v&cudumır, ayni zaman
da cLmdurarak .,e yak rak 
ta l!ik!er"a-e kadar it:i;or; 
ha yslacağım ıanıyorum. 

AL! Borromeeı ada n! .. 
Atltım bt gece, da galannnı 

talla tcmcYvüc:ü ar da ora· 
c:ta kal-arda; -wtic:.udum, bir ko
rua 6zerinde imff gibi, ora~a 
ale•"eııcft; 1enf b r lıayat, ora• 

da ·~6'. 
Be lt.kayeyl anlatmafa 

mn.alf ak 0ı.al>i cekmiJim1 
Hi1ti7emf daha doğru2u mace· 

ra w 
Hapt'.n ye dUnyaıım, be-

nim l~ rer..glnt, tadJJUJ tu• 

zuau., manas nda deği.Uren 
bu ant tebedclüliln bütün in• 
ceofırdeırfne pre Yerebilecek 

m Jfmf 
n 

J Eylitl J9U 

o,ıe eilnler vardır ki önü· 
mlzde •çunamlar gibi açılı· 
yerirfer, 

Buılnlerde namütenaİıl-
lik elduJu lç"n• JfrmJ dört 
Mat deliiıClir. Buıtarı da m8fs 
terek yeknaıak - pçer. Bizi, 
blnalunınayacalt bJr IUl'elte, 

pwura ~klapmakaa her 
a ldrfeJ yapamas. Bqiinıo 

de. Llllkia fet.Dai ..ıtfa gl· 

, ha,.atımızın ta ortaamia 
tnfer, oraya Mı l,aret lınra· 
nfa1' ••• Tıplı, ka•rrgamn lıor
mfan ,:w ... 

Ey:ü!ün Urtnci günü ıaba
' kocamı aoa defa ola.ak 
-tdüm. ~ğim ve lta,at.-
11 k11nf11Df c-lan kocamı soa 
ela afank petüm. O a~ 
n sonra. tüplJes·:ı gene ya• 

121mda ycıeamağa dt:.vam ettL 
.K.ürrelarzdan kaybolup gitme
di, ufkumdan da ıilinmedL 
Bununla beraber. artık on• 
tanıyamaz olmuthlm· Fakat, 
aödlnüt veyahut hlıled deıe 
atıUfl için d Ali; gözlerim, 
htlferlm. 9 6cadum d~ğiıerek 
o- cleilfttrmlt ve tan111111az 
bite inde kotnaurta da ondan··· 

Bntm letnt besile• oırün 
ölGverdJ. Bfsler için. bir anda, 
höıfece lia' malılak ölüveri· 
Jor, aelnulanla birdenbire ya• 
bna ve 1a•at dnflll&D keıi· 
lıverr1oruz f Ve hiç kimte ıu· 
urumuzun lbu karanlık ama· 
1ı-.dall bir ı.,,,len fÜP~ et· 
ınt,or; la ld ı.., palic;:•~ ~p 
gStdla.·. 

Gehfnler de. bana, yainı1 
t.·r hayat yapdıfımızı, bir tek 
ciünp. oldwfwnu. söyfeslDlerl 
Cewnfer de, bana, hislerdeki 
'Yaliletten ..,. ....... 
. Birçok 1ta11tlar akma cl
rllJcaruz. 1eaı1nler ediyoruz, 
)aaa için aiyetler tutuyoruz 
Te zannediyoruz ki fikfrferln, 
ruhların r.ıdttarı, metaneti var· 
dır Y alaız bir ıstanıden kor 
kuyoruz : Mfkroplarla, hasta· 
İıtdarla huıUfe p~en öliim ve 

maddi kazalar... Sonra bir 
ap &.Jı :ıor~ bir erkek süru

nüp geçiyor, beyn"mfze bir 
k k çarpı oır, mizde bir 
nüvuıı n harareti, bu sözun 
bii ü, af i ic • h .. kmedi
yer. Ve harpte h-arap ruyM 
berbat oluyor, d · iyOI'. A' -
mm zde yeni kıt'alar ltel t1or. 
iç nlert arka nulptelA eden 
sıhra z b r ıun: n teairlni 
his di oruz. l ırabın yerini 

, ' n f e, 111nerr neı e, ııneaer· 

reUn yu"nl d ıst rap altyor. 
A tık m hlük ar bize vız 

geliyor. Onların yerini Laıka.· 
)arı al Yc_lr, hatta . hayatımı.ıı 
bile ... 

1 Eylıll 1922 sabahı, Ter· 
matt'ta, oafo ., ıald:de buzlar 
aras~ ve vahfi bir ıarette 
yeıermıo uçururolar üzerinden 
ıökerken. Ferdluin muniı ve 
sevgili ç b:resiıı.e. muhabbetle 
ıon defa ala baktma .. 

G idi,. yani benim ~ır 
güzeldi demek istiyorum. 

ÔyI'e L&td yorum l'd, çam 
ağaçlan arasınd•ki küçük b:r 
pat:lta.dan ıir.,atle intyoria. 
Bana giizel çfçek'er top!amıı, 
muzafferane getiriyordu. 

Beyaz in el, m1111ea " 
ince simuı, bende, yine bizi 
birleıUrea. laeW o.. baillJ&D 
muhabbeUw atkı ~an.IH" 
yordu. 

- Canant De.di. Bua\arı 
ıeneidevrlyeJ seyabaUmWo bir 
menzlll, merh&lesf dl~ aakla ... 
Florence' a ı:derıen, Seigtıeulie 
~ydanında, aana raruenya· 

larda11 toplayacaiuzı. Amma, bil
~ gfdecek miyiz 1 

Ben, daha ziyade,~· 
,,. Streıa da veyahut BeJ!agtı 
de kahn•i• teldla •dlJIOl'Bll : 

c.ferek: 
- Ö,le be? Dedim. 
- L•la Bella"ara DHtM1I· 

yaları ve1ahat Beller.a.' ma ku
llllSI defterleri feıııa mı? 

Elf, elfmln ftz 'r:ne dokun· 
d'a11 alet hararetini lmıettlm. 

Ônümüzd~ ftııeı, kıp· 
kırmız~ büyal ye kırnebk 
o arak yükseli.yordu. 

Sab.hia aalellr, deiaa lflim
earan· bizi tftret yordu. 

Tee11üfle • rılclaatLm: 
- Madeınkl n yet etmı,. 

tln, nfçln Florence' a ııtmt. 
yelim? 

- Hayır, hayır. Strea-'da 
kalacai,ız. Oruı ıen.-lir. ıa
hat edeıts. 

o a,ı. latedd 
Şayet f1ore...'a ıttmff 

olsaydık, onu bW se.•e.cdUm 
ve dt,ert .•• 

il 
lzd. vacnnımn yedtncl ıenef 

devriyealnl te•'it lfia, latan
buldakl evimizi terk •• ltal-
1.,. 1C1ahat e.llyerdak. 

Ba, apumzm, hlzt hfrlet· 
t ·rea, tonra W:ell irin l.aflıyan 
ge~lik çıiıınlı1111ua&D aziz bir 

tarihi tdl. 
Ferdi, o uman yirmi J&• 

ıında idL lıianbulda hukuk 
tabıil ediyordu. Bı.r gCla, Ga· 
laW&r&J Baealndekl LJr aer• 
gide bana tu..dfif etmlıU. 

O gün lıava, birdenbire 
kapr.amıft 10bldarda bJr ilk 

( Deoamı oar) 

Ev aranıyor 
Şlı!r - Kurtul t c:fvat"ında 

kltfır, t>eı odafr eY aranıyor. 

ldaretntn milracu.e ı. 

YARIM 

Çocuk ahifesi 
Kazananlar 

29 KAnunuıanl 931 tari• Küçükayasofya Medrese 
• d 1 Çocuk ve Ge lik 
hllm cemf 1 halleden karileri· 
•bden yüzlerce nıektup a <lık. 

aolraiı No. 2 de Tutünca Meh
met B. 

A.. arı Kale lçbade No. 
Devekuılarının eafıitlf res· 

mi e :s çev ce ala lık için• 
e l . 

Gençlik b lmecemlzde ara· 
n kelim (Taks"m) idi. Ne

ticede do~ru hallec!en er. ara• 
ımda çek 1 kurr da: 

Birinci iği: 
o " 2 1 1 mektep-
ten No. 164 V dat A du h 
B. a ııhr. 

(Bir kutu şe er) 
İk!ncf~ Be iktaı Türkali 

malt ett N . 45 füzbaıı Re
fik B. ofu Vedat M s'ut B 

(Bir albüm ) Bire dü
zine çikol a alanlar 

Feyzi e lı sı S. 7 de Sab· 
rl B. 

Çengelköy: Kufelt cadde
sinde No. 41 de Mustafa Ce
vat 8. 

BW"ıa AWeri lieeai S. g 
do Haydar. 

Ş li Tar kki si üçüncü-
smdtn 164 PerranHösaü., 144 
1 han 8. 

Oıllüdar Erkek orta mek
tebr 8 Seda.t B. 

Birer küçük h"kaye 
kitabı a12. lar 

Uzunköprü:. Tuhafiyeci 
Sımento 8. 

Uaunköprü Kemal Miıu· 
!Am ma tura t'carethane· 
ainde N m. 

A ara Cümh riyet mek· 
teht 317 M mmer B. 

lı.anbul 6 ıncı noter _. 
nwr arından Celil 8. 

Maltepe Aıkeri IJs~ l 2403 
H. Cahil B. 

BireJ', çt>cuklann şiir 
kitabı kazananlar 
Fatihte Celea~ oda 

mektebi 1·2 de 529 Llltfi 8. 
tı anlt•l 3üncü mektep 1&1 

Hami ıt. 
A11kara: Mmıikl muallim 

M. 5 Azam Yılhıaz 8. 
J(Qnya K•llı\k. zade Ömer 
lst bat Maarif nriid&riye 

tmde M. V. 1'eftiı H. odaCıtı 
Musta 

BeyledJeJfnde: ~Gpliicede 
Ne. 25 \ İsmet B. 

Anlrara • hte a. .-ldebt 
S. 5 te 343 SalAhatttn. 

Telirdalc sw.,_..,_,a 
mektebr 3TI 1. Necatr 8. 

Kulrlısrell ortamektep No. 
HS Asta o v f.mall B. 

Cemlik Dcıfı.- aeiJı'meni 
maldoatl Mustafa. 8. 

Eıkf Mr lh aniye ilk mek· 
tebt ısı Zeki B. 

1le7lube 1 Çamlıca caddeıi 
90 numara"ı ha!IH. Lem'i B. 

Kanmpaıada cami kebir 
Küllıan. aoiafı No. 12 de ı ... 
maJf, B. 

Ta#ıtl& A'a.1 S •uıc•· 
lanadaa Liitlü Şeftir. &. 

btanbu': 42 lnd mektep 
No. 140 Rw1• Fikret K 

Teklrdaiı: Muıiki pazan 
111lalbı Mua.....- B.. dca M. 
Z. HamJQ. 

HeJbellacla: lamet Pap 
cadded No: 59 Sa.ise H. 

D"vanyolu Emin Pata co
krfı No. 14 :e Hılmet B. 

BakrTk6J: Saim afacı No. 
60ı da Muann Kea-r H. 

Birer kar.lposfal 
••~ananlar 

Kızıltoprak K6r~fe lfo : 
24 te Saadet H· 

ICaLataı 11.e.I No ;155 1't 
Fahri 8. . 

3 te hail n 8. 
H yb l da : tik ıne tep 

Alt Gal p 8. 
r öy : 3 ncü ktep 

54 n H. 
Darünefaka liaaı 133 No. 

Nec t 8. 
Ka ı öy Erkek 0 ~a mek· 

tehi 227 lama l & 
Ç. kale bpirtol fç! 'ler in 

hlıan da M. Rem l B. 
Kızıltcpra.k lıtuyonu civa

rı çıkmaz Hüsey· pasa sokağı 
No. 26 da Fatma H. 

G&J&ta Y alkapanı Kelebek 
vıoka~ı No. 4 te Nurullah B. 

An ara cad esi A ef. 
s a ı o. 5 te f. f Zıya 8. 

Beyo~u 9ı u mektep 
No. 20 Münevver Şükrü H. 

Adapazarı Sah ha: H. mek· 
tehi 346 Fahrünn sa H. 

Ca ata Şehriivar ıokagı 
Aman han o, 8 de N.ego E. 

B Y erb yf Çam ca caddesi 
No. 82 de N cmiye- H. 

Darülfünün Sa tral me
ID'IU'U Ferit B. 

Kadıköy' S.tııt joeeph 
mektelai tal bea.den Kemal 
Ve el 8. 

Beıiktat: lhramur cadde
si No. 112 de Oımaa B. 

tt.tanbul AJı araJ a eba 
t;ek.Jm · ıokatı No. 10 de All
ıt Refet H. 

Fatih Şahlnıhan m haHed 
Ömer PAfa ıo. No. 2.4 te izzet 
887. 

fstanbul: 27 inci ilk '~· 
tep 303 Naciye R 

Yeniköy: 17 iıad mektep 
No. 14 R cep Sü • eyman B. 

Eık11elm: lb.a.aiye M. 233 
Fevz! B. 

Kız Amelr Hayat m. 293 
Fütnhal K 

K.u IJllULf& zJacfrliku;ruı 
Piımaniye mahalle• No. 91 
de~B. 

K. Moda Murat ıokafı 
Ne. 2S Rafi F~ at ık 

Cal a •••T lıbaıt ihzart 
2" de Şevket Hakkı R 

T arabya: Doktor F etfd B. 
of u H. T an.raı B. 

• <>il u 9 UDCll ~L:tep 
14 d F thi B. 

lzmtr Kapau~ntl se!>ze 
Mehmet B. 

fatl Nttaaca Bakal zade 
sokak No. 24 da Makbul H. 

Ad azll'ı Uzunçarıı ma· 
lllfateracı Y uauf ofla Elue-111 
B. 

Kad köy Kurbaiah ca.lde· 
f Kapta1rp f& car11U lra!'lllin• 
a. No• 28 de Neztlıe 11 nan 

H 
ICocaelt Nr.f• feu memu-

• Fuat Beyi.,. R.11111t & 
EislW.. 1... •or alMı'• 

esliMle 127 No. .ta N~at 
Tevfa B. 

.a.dbuJ Km erta mektep 
388 l'an f H 

Ankara Erkek liıeat 317 
ııı.a a 

Bana: Asi.eri 'be ı...r za• 
bltt Jibbafl A.ltmet & .... 
»aJıGıık & 

...,eliHayat m. 22SCallp8. 
Kasımpaıa 9 uec:n tile mefr. 

tl'p 4 • Z de No 14 FetlaJ it. 
CiM!t wuıa faltıibuı. ~ 

rlkaa11e memuna Süleymaa B. 
ı.a .. ..-ı ..... .... .w. 

reı nd Feti B. 
Ad pau. ark &Okafı No. 

100 de met H. 
Lzcuncuk aaldıq tepe 

Jr.h 8.. aolrafl No. lıl" ı de 
Ber.aet Ftf]'Zf • 

fzndl:. Ne.fıa Fen memuru 
Fuat Ofuz B. 

Çanakkale: Llaıa11 kahYe• 

!E!!!!2!ld 

1 Meraklı dünya şeyleri ] 

Japonya'da ne oluyor? 
Kızların Üzerinde kimono aramayın. 

Gramofon her evin ziynetidir 

J11pon arti.tlcrı i•tirahaı ediyor 

Japonya'da dan11n ğayrı danı hocalarından 
ah la ki edll~ zam ~ rmı 81' vıe ddd • 
faı & el ek olm1.1or. Fakat çalıımaia baıla~ 
Bugun her ı birde asrt dan• smetle, ecnebi rekabet!ne 

lonları açılmaktadır. J zz t• koyahlleceklerlnl ilm t 
refalr onat. da bahl a mel\ rler.Japo• ia•ı'stı:'• 
adar danı edilmektedir. EY.. nln çofu Amerikan dan .... 

lıerde tablatlle en modem ri.ıule olchağu gıbi "Tql dan~ 
ı amofonların yartlUDJ ile gen l Jlan..nak adırJar. Bun•.an tal-
kız ve erkekler eylenm k e· ıi otomobili zannetmeslao 
d rler. B11a r, dansta tbt8f 

Btlmf yoruz f mdt 1 ı f &llru bihakkın taııfaD k 
yaıında olan J pon 'ar bu dm rd'ır. Bütün danı arı 

nçl rl hö,dc cfa s e e n d kleri g bi icap eUiil sam 
o ~ in ... ttn k pm k Japon aençleriu ele ... 

uzere okk: ttndan bahıediy r- c. lığı e e Ier. Palı-. y,Ja 
l r ?- yerleri 11kı bir kontrol altm-

F t ·n ı.- ia •*f da bulundunr.""Teal d9cerl• 
ler me eltler4nde ..W.t bir 

mı 
eıki surette çalııabilmek fç a ha-

b ki e- sual bir müsaade almak mee> 
• Artık Uya.__ burI eündemrler.Ka.vaı,ui • 

f~V"' ancak danı de,,.m ettfll 
) rda re mod.. ~ra müddelçe görü§ebdlr· Daat 
:ırapu bluıa iberilacle bit nce, k valyeılnht. ,..... 
1 hiç oturamaz. Kmd ertae ...... 
Ala .... 61eıbwle ~ edf wlialba k ....... kl 
..., &&ime,. ~. yeri iıgal ederler. DanliJlll 111, 

F: iMi deillflik k..,... apandıi ncl.11 aaetıl1arım,... 
• da J.pea artla len lrHdt onra terk eder er. Reaml&Dfl 
papu duta ablmak •ar Japen Ctr~ U,dal 

en o fuau sirenk eler- "ı..t eıDMıada pter ... 
hal Am rikanm "' lnefbu,. tecltr. 
• -====- - - 5 • 

st.nde • t çi Ld ı B. 1 tep M. 1 han H . 
E)'1tpc Ba1'a Ha,.lar Nazır Afyonkaıahtnr l)aıulhP" 

af& •e~upı t\c. 20de Beılrrı H. nar mektellt tale•ıı,,..,.. 
Beıtktaı: Valde çefmell Net. J S. S.... & 

çeıme meydanı No. 19 da Kadı ö n d • ___ ..,,_,y, ... L;: 
FMm& ff. K J"ıı e n.a111. 

Ad 
• . plr...a Hi'u.,-Paea 

apözan; Sabıha H. M& t\a N . H 
255 H ·erir B. .:;~~ · Ha 

. A ı. a ~,,.a •ekteı.ı.-. cadıte.I No. ";, ... Pat ..... 
Aiı Aıir B. lı:ntt Orta mekNP 

Unk~p•ı: F.._ ndded11• C. de H. 
de ~o. 15 te kereıted Faıh Vefa Ortam. 146 F 
V el.W efl- MehlMt N•J. 8. ' E10p Baba ha,.n..-r..-ı 

Cerve: Ziraa.t bulıracmtl.. JOlnıtu.ada M. 20 .-.... ~ 
B. Aına"tutköJ A\mefdr 

K~lar eli" M.erkm Şerif ı, .ı e:tt clau 8. et. it.dl* 
. o~ u A e.v B. mal H. 

Çapa: Kız Mualtfm M. son Ma-:lta Topça ,.. 
eıaaftaı 29 Ha1rı1e H. mektelatacle Jkia&tı 1111 .. ~j 

Bursa 11 incı fırka erklnı· B. kazı Süheyl& H. 
llıarp hmMtm E,.ep Sabri Ba o.,,,.atpeta Orta • 
ker meal Gönül H. R 1 B 

SeffnıfJe ICulıld.ayan llo. ectta~l>uf ftaJyan 
8 da Zeria H. • mek bindeD T hı • S. 
~ cWtlh 11 in 1 me•tap S. c-t• Jlal kpı md 

5 te No. 181 Ziya. B. ah H 
Fat h Aukal"paıa Loleciıe- ~ R Y..O B S. 

rtf .kafi Na. 16 .. Sun~ H. mo -cep • 
Cöztepe Mama caddeande al:udu IS iact • 

leyli. H. Vedat. B. 
g. mpta UauapW. Nk Dikk t 

~ de 1 abvecl Murat kwlmeıl 
Zt-ıw.. fi. 

K6çükayaıofyada Kasap 
•it- fi 4' .. 1 ... ıeae H 

Beılktaı• TOrk Al a)\al· 
~d Mo.45 ,....,ap Ref ılr 8. 
eilu Yılmaz 8. 

küdar poıtahan l tev· 
t &aı men: ru A&dt B. ızı 

Na e fi. 
M*lıe 9_... _.. 



~r.ı 
1 

. -
Avu~t·rya f brikalan l1ez.1ren sandal} al n umumi satış deposu lstant>ul'da 

l<atırcmğ'lu hanında hirinci katta 30 numarada Joz. Aciman Telefon Is· 
tanbul 2309. Hamiş: Ayni depoda envai çeşit perde ve döşer.ıelik kadefe 
lre ve fantazi kumaşlar mütenevvi istor perde mister, tül, keten perdeler, 
ötrüler pirinç komeş halis Jngiliz kesme lake karyolalar ve saire fabrika 
f aatın tcotan \e ptrakende satılmaktadır. fiat maktudur. -

ÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KF.ŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı kqidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. di ketidede 100,000 liralık W,.iilc 
ilıramiye lıonulmak •uretile tertip 11çer 
lcqidelih iki kısma ayrılmıı gibi bir 

ıekil almııhr 
Mikifatlar keıide sırasile :- 200.000; 25.00; 

30.()00; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok ~engin olan yeni pldnı 

. talep ediniz 
Biletlerin sablmasına başlanmıştır. 

hnıitte 

1stasyon Oteli 

ıSınitin en temiz • ,n mükemmel 
otelidir 

Milufirlerinin hususi 
bir tekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
~ tavsiyeederiz 
.. .ım.a. lllt 4la ~a'ah. Yanlar. Ucas it rapu ba 

•lın uıJI .ı. ı.t.e•• thfiJ• ederts. 

terzihanesi peşin ve ....... ,. 
••Jlk tenzillt çok ucuz fiatlarla 

w ...ı ............ palto, pardesG, frak llllOkfa, caket 

• .., ... ...., için en son gelen model-
lere •••allk tank .. mantolar imal eder. Ea blrlnc:l 

...... de modaya muYafık bGtln elbUe lhUyacınm 

...... ir terzihanesinden temin edebillnlnlz. 
• Anu ... elbı.elerhıl veresıye 7aptırablllrler. 

İzmir terzihanesinin veresiye 
mamallbnda 16ıterdii1 kola7hk hiç bir mGeuesede 

~oktur. IZinir terzihanesi on •neden ber1 
,.,Lıı ltleda muhterem m6fterilerlnln bGınG teYeccG· 

ldnG kazaamqtır. Ve bu suretle pf7asada ciddi bir 
üesseSe unvanını almıştır.İzmir 

terzihanesine bir defa uiramak lddlamm ... 

pata ·uo.11r. Keeealnl 1n..ler Talut ka1hetmeclen 

koşunm. •idil c..W.llacle 1-tr tenlhaaell salatl.i tlcc:ar 
teni " biçki mltehUllll: Mustafa Salda 

.... 1 - -

YAJml •t:t 

Şark Malt Hulasası Kullanınız. Her 
eczanede satılır. 

TORK MAARiF CEMiYETİ 

BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU 
l M tt Hediyeler: Doç ofo•obllf, yemelr odaıı ye 11Jon tatımJarı, sramofon, Çekili ar a biıllııet, fotoiraf, dilı:if malı:fnelerf, aaatler. lıattaıılyeler Ye dljer yor. 

lrı1metll e11alardır. 
Bil es ve fakir çocalrlarıa otamatarına yarc!ım için bir lira •ererelr bfr bfl~t l•nı7., 

Ankara caddeıl : Orhanbey han 3 GncG kat -C 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

IST ANBUL ACENT ALIÔl 
Telefon: lstanbul 24460 

BEYOÔLU DAiRESi 
Telefon: ~yoflu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 

1 
suretile avanslar, poliça ve iskon
tosu. 

Türkiye Cümhuriyetinin bqtıca 
tehirlerine Vt mmıaliki eaıtbiye
yt amedat, çek, itibar mek.lan 
ve telgraf emirnameleri irsallb. 
(Hesabı cari) küpdı, aentdat ve 
kıymetli qya muhafazası, kupon 
tahsilitı, Türkiye'1e ve memaliki 
ecnebiyeye kqide edilaı poliça
Jann tesviyesi, borsa muamellt 
-icrası; ak,Çe pey ve terası, sair 
bikünite banka m••melAb. kasa 
ican. 

Dr.A.KUTIEL 
Cilt, frenği, Belsofuklulu ve ad"'m 

iktidar muayene elektirik tedavi~i 
Karaköy Börekçi fmnı sarasında No. "H 

SELllll BAllASI 
Sermayesi 

Tarihi taili: 1888 
~maınen tediye ediTmı11 

30,000,000 frank 

llnlZi idaresi: lstanbll 
Tifklya'dekl şubeleri: 

Ollata, lst:mbut, lzmir, Sam&Ul1, 
I d ma, Mersirt 

Vunanistan'daki ş~belerf: 
Atina, Selanik, Kavala 

Her nevi banka muamelelerf 
Kredi mektuplan. Her nevi mes
kukat ile hesap küşadı. Çek ser
visleri. Kiralık kasalar. 

- ı Uaua aailddet -
ı.t&rcla dlal•mlt• fe•kalldcl 

ı 
s·ovOKADA. 
. RlKISINI 

avsiye ederiz. Galata: Beyazıt Soka~ 

• 35 ve 37 

Şekerci 

İsmail Hakkı 
Bquıt OlıplarlHı,ı No. 89 

8ayramlak neftı teker Ye 
.. kerlemelertmlz hem temiz, 
hem ucus flatla satılmaktadır. 

Mllfterllerimlz dalrM 
memnun kalmaktadır. 

1 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç Ye ztllmmr• 

haıtaWJar teda vihaneıl 
Cumadan maada her ala 

saat 10 claa 6 Ja kadar huta 
kabul edlllr. 
Adrea Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanb 38Qul9 - --------- - ~ -
TIYA TRO VE SiNEMA 

Oskndar 
Hlle ılnema11nda 

ANNA KARENiN 
MGmessili Oreta .Oarbo Con Cilbert 
Her gün gündüz 3 te eece g da 

Cuma günleri 

Bank F ranko-Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudraan) Sokak lo. 9 

Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 

Harbin 
Mukden 

Posta kotusu : Galata No. 37' 

:=: Biletimle Banka Muamelatı == 
Hesabatı cariye küşadı- Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasamıl 

sandıfJ-MeskCıkAb ecııebiye, hmbiyo, esham ve tahviJAt ahm sab
•ı-Senet ·iskontosu-aham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
~ sirküler itjbar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
~ebi ıııemleketler üzerine mdi küpdı - Esham ve tahvil&a 

· muhafazası veşaia;e. 

Doyçe Ori.ant Bank 
Deutshce Orietn Bank 

lataabul ıubealnln mClceddeden kOpt olunan 
clalNllDde bodrum katma make .... ı •• 
mtızenea kasalar Yaaolunmuıtur. Flatlar 
eJayeadlr. Ana ede•lerlD Balaçekapı'da 
A,lnfedl caddetlatle Yeni Valaf lama 
karpuadald bankaJa mClracaatlan llzundır. 

Ankarada· 

mL T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVls MUNT AZAMDIR 

. RESTORAI IARPIÇ 
Fiyatlarda . mühim tenzilat 

Oclalarıaım telgrefla anı•J• ediniz. 

Felemenk Bahrisefit - Bankası 
IST ANBUL ŞUBESi 

iare ••lltzl: A M S T E R D A M 
Muaa ıermaynl : Z,000,000 FL. 

Tediye ed:l•ft aermay..ı : 5,000,000 FL. 
lhCIJat at~nf : S,Z0,000 FL. 

Oalatada Karalr67 palaıta Teldon: Beyof'a 3711-5 
htaabal tali tabeıl: •Merlrez Poıtaaesl ut.aallade 

Alla'l•mecl Y.aa. Telefon: lıt. ?168 
Bilumum banka muamel!tı 

j Emniyet kasaları ican 
Zayi 

1929 senesi lzmıt Numayln 
mGfettlflillnden almıı oldu
fum Asker teskereml zayi et· 
dilimden yenfılnl çıkaracaiJm
dan eıklılnln bGkmG yoktur. 

Adres= KaramOrael Ereyll
ıtnde Mustafa oflu lbraklm. 

TEMlsTOKLI 
KOROVINIDls 

lıtanbul ikinci icra Me
murlufundan: 

Yelkenci Ya.,..._ 

KARADENiZ POSTASI 

Samsun •a~:ı 
Çarşamba 

ginG akf&IDI 18 de Sir
keci nbbmmdan ı.uellede 

1 ( Zonguldak, İnebolu, Sam
ıun, Ordu, ClreloD, h~ 
zon, SGrmeae •• be) 
iskelelerine azimet •• a.
det edecekttw. 

Bu kere idaremizce 
sabn ahnm11 olu 
Fransız Pake K...
panyasımn seri fMla 
vapurlanndan 5311 
tonluk lüb ve •iriaeit 
ikinci, üçüneü r wl 
kamaralan ye mlle
addit salonlan Jaayj 

Erzurum 
vapuru Kara lleDis 
liatbna ilk sete.ini 25 
Şubat 931 ÇupaM 
günü icra eyliyecektir 

Tafllllt ip SlttecWe 
Yelkend hanında bin 
acenta11na mlracaat. 

TeL ı~ahal ısıs 

TAViL ZADE VAPuRLARI 
lzmlr PosteN 

ID.L .. ~~a!e!._ 
~ ............ 
saat 17de Sirkeciden harelıetle 
Gelibolu, Çaaakka).. •ır
lamlre azimet Ye Çaaal9'.ıw,. 
ulrayrak aydet eclecekttr. 

Yolcu bdeU vapiİnla ela 
Yerilir. 

Adret : Yemltt• T ad aacle 
biraderler. Telefon l.ta.1221 

Doktor 
Hafız Cemal 
Dahili hastalıWP 

tedavilumest 
Erkek, kaclm Ye çee& 

lana dahili (iç) ballah.._ 
lannı cumadan maada 
her ala (2·4) ele Dlwa .. 
yolunda 118 numarala la• 
ıuıl kablaeıtade tedaYJ 
eder. 

Ttletoa fıtaabtl'I· ztM 

Ümidi istikbal 
Tayyare 

Piyango So,-baylilf 
Şf mdiye kadar l•tanl>q1cla 

bir çok aileleri aenı'n ede1r 
Jeılne talili Kitedlr. 

Tatlln.zl tecrübe ediniz 
Beyazıt Okçularbat• No M 

Tdrfon ı~r. l~JI 

Doktor 
" Hayri Omer 

Almanya Emrazı ctldi1e 

Ye aGhrevlye Ceml1ett t:ıa 

ımdan Beyoilu Ajıu:aml 

karp ııraımda 133 tb o}· 

leden soma mlracaaL 

Tclef o.ı: 35SS 2 de 4 te ıece O da Gelecek proeram 
KALP HIRSIZI 

Erhlı .,. KaJın Ta~ui 
Be1oilu l.Uklll Caddesi 

G6aGI Sokaiı No. 19 Rua 
Konıtllat0111 brıııında 

Bir borçtan dola11 mahcus 
bulunan ye furuhtu mukarrer 
iki adet Romanya dnı ve 
•imal inekler 11 Şubat 931 
tarihine mGsadlf Çal'f&mba 
sflnG saat 11 de FaUhte At 
pazannda bllmlsa7ede sabla
calınden talip olanlar ,an 
ve ıaaU mezldlrde 930-3583 
dosya numarallle mahallinde 

hazır bulunacak memuruna 1•
1
---------• 

Aamon Novaıo mGracaatlan illa olunur. M. Müdür Btl.-hanett!n A 'J 


