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GAZİ İZ MİRDE MÜHİM 

Gazi Hz. diyor ki: 
"En nihayet lüzum ve mecburiyet görürsek bu yolda 

her şeyin fevkine çıkarak 
hedefimize yürümekte asli tereddüt etmeyiz,, 

Kanunlarımız müsait değilse onları tadil ederiz. Bi~iml~ be~a~e~ 
.Yür~mek istemiyenlere bir şey demiyeceğiz Onlar ıstedık.lerı gıbı 
J'iirurler. Şunun ve bunun muteriz olması aıla müteessır etmez 

bur ~IDlr,28 (A.A)- Relı!cGm-
21 d azretlerJ, dGn gece saat 

e c~ h lill um uriyet Halk Fırkan 
Yet k 

lıııdakı . ongreslnln Türk oca• 
le"dt ıçtfmaını teırif etmlt
lzırı~· :o~greye riyaset eden 
lf-)l eb usu Va11f Bey, cel
blın açtıktan sonra kongre na· 
l'f ta Reiafcümhur Hazretle-
il •e'a ı ııtıı • ın amıı, Fırkanın ha· 

Jca ne ve memleketin ·hala .. 
Qrına "k tf Yu tek huzurlarlle ,,.. 
ınaa d ,, ~ 
~ 'Ver ikleri ıereften do-

11 lcon i 'te ta gre zannın minnet 
led Zhn erini arzetmlıllr. Cel-
ltr e, BBergama, Kemalpaıa, 

e, a 
tlrıı Y•n ır kaza kongrele· 
bı 11 raporlan okunuyor ve 
ı-:ı'~hhaılar tarafından rapor- . 
•a.:z~r nde mülahazalar de• 

0 •Unuyordu. 
Re1a· - h -t L cum ur Hazretleri, sa-
ufr b ille uçu a kadar bu m6-

dt tratı büyük bir allka JJe 
•-

11 enıJıler ve atideki nutku 
uat bu \] Yurmu11ardır: 
~ h lllumi reisi olmakla mft. 

a t h ' d liatk F u.un ufum C6mhuriyet 
'te le ırlcasının fzmir vilayeti 
\ azalarının murahhasları 

Uzurund h 
\ıdide a ulunmaktan fev· 
'1ıılırı H memnun ve miltehu
'-ırı · uzuru Alinize çıktıfım 

an na b t~rn I mınıza ve lttabJ 
~•l etUfinlz halk namına 

a 

Relı BeJfendl, hakkımdaki 
hlsdyabDJSI ıf ade etti. Bu hle
af yattan dolayı ıuretl mahsu• 
aada tqekkilr ederim. Burada 
okunan raporlan ye söylenen 
aC>zleri fevkal&de alaka ile 

dlnled m. ld 
feykallde ı.ııfadelt bu um. 

G6. 616yor ki halkın her tGrlO 
dert· erini dnıonen ve tedbl~ 
Jer arayan kıymetli Azaya 

ma'iklz. Her ,eyden babı 
nfz, Ziraatten, sanatten, Uca• 
retten, maar.ften bahsettiniz 
lktuadiyabn bütiln ıubeleri 
hakkında çok aGzel mü!aha· 
za ·ara 1&ml oldum. Ve biiUln 

bunlar halkın efklr ve hfaalyatına 
yakından allkadar olan, ona 
llyık olduiu ehemmiyeti at· 
feden HiikQmeU Clmhurlye 

(Dsoamı 3 ncat •alailetle) 

Meclise urilen meh'as!!! 
-yetimler için 

toplanan para ... 
) 

C l- 81ocamere tertip edllmlttlr• Bu 
Ankare 28 ( Yarın 

11
-, hem auretle tane celbedilmlıUr. 

k waa muha are-ıanat ban
1
un .. ~iyon ve Ma• Bu laareket, Cemi lanat 

t.ette u uaaa ,,... 2 25 • b' tara Haydar, Bahri Kanununun 14, 4, ve 
ntsaaıe us ' hlf ye l{lzım Beylerin ifadeleri 27 fnd meddelerine mu a 1 tir. 
alan••• ı~ Batnkllet tar•· Mevzuata muhalif ve bir 
fandan vefllen teskeresi mecltı 111rette toplanan tanelerden 
Adliye ve Tetktllt encGmen- bir kısmının etkf ya takibine 
lerince tetkik ecUhnektedir. 1&rf oluaduiu hlsapll\nn yal· 
[yvelceman·aadahutahaney• Dlf tutulduiu ve bir çok bl· 

Rontken aıtıbayaaıı, Usedehkll Jetlerin aayl olduiu lkrl sG· 
U ıo tahdll ve • 

bir kaç ye ınleri 1 icra•• lç!n rGlmOıtiir. 
tan ceaılyet n n 0 , • 1 -

lk. ki i JahaisticrJap iki kişi da~a. tahliye 
ı I edildi edıldı 
'-mir, 28 (Huıuıl) - b- Menemen 28 (Hueusl) -
az le H Me•kufen iıtlcup ~dı en Bur 

BEYANATTA BULUNDU 

-·· 
Fuhuıla mücadele 

• 
nızamnamesı 

Ankara, 28 (Yaran) - fu· 
huıla mücad le nizamname•l
nm tatb kine baılanmııtır. 
Fakat tatbikat netlc:ea'nde nl· 
zamnamen!n ııhhi cihetlerin 
noksan olduiu teeblt edllmlt
Ur. Bu sebeple bir emrazı 

zühreviye nizamnamesi yapıl· 
maıı için Sıhhiye Vekaleti 
tetkikata •e htlhzarata bat

lamııtır. 
Fulıuıla mücadele nfzam-

namealnin idari ciheti noksan 
olmaiu için Dahiliye VeklleU 
ap~ idari bir D nmoa .. 
h .. rıamaktadır -·-

eraet e e er 
Divanıharp heyeti 83 kişiye bugün 

olmadığı takdirde 
yarın cezalarını tefh·m edecektir. 
-;---··------• .. 

1 
tfcesfnde beraet lcaunan 17 

Ankara, 28 ( A.A) - kftiden b~ı k dın muhake-
Men•m•n lta~a•ile Manİ•a meyi müteakıp talıaUre edil-
.,. Balıkeıir merke.z ka:ur mlflerdir. 
larıncla bir ay müddetle 
1 Kctnana•ani larilaind• Eugün a.ktofonan celsede 
ildn •clilen iclarei 6rfiye- bunlardan mO~ebıı.kl 21 klfİ'" 

ye de beraet kararı tefla .. 
nin bir ay tlaha leme/idin• 
dair icra veiil/eri heyetinin edilerek tah iyelf'rf icra tı.a..-
28-1·931 tarihli lıararı B. mııtar. 
M. Mecli•İ11in ta•clill.:ne ar- Div•naharp Re"n M.etafa 
zedilm:.ıir. Paıa eraet kezananlara be

r t kararanı tefhim ecl~ 
ıu aozl rı soy emfıt r : 

" S zl rtn 
larl b r c 
bak meniz n t es nde Men
men vakayU fecJaalle ve cerek 
bu ~al<ayJI meyJana ıeUren 

Nakııbendi tar& atlne .,.. • ..., 
b zı kimseler il ve tarikatta 
in tıaf cd n lrtf cat tecella,a· 
tile bir eöna a kam• ........ 
mcdlğinden dlvanıbal'p lteye
Uoca beraetfn(ze luuar veA
mııt r. Bu m naıe"t.le .. 
beyan ederim kı ı 

Bu muazz z vat•- w 
milletin refah ve taadetiae 
engel olmak ve kendi ale,.... 

Ankarada yeni bir de ur ak bir baretk•t c11ıen-• 
tiyatro lstlyenlere karı• la.._et 

ııddetle hareket eder •• ..,,. 

Ankara, 28 {Yarın J - Bu· Dioanı laarp R•i•i Ma.taf a Pı. lan o1anlar kanunun pe•r 
rada bir Uyatoro heyeU teı· Menemen, 28 (A.A) - O,.. ne çarpar. Bunlar ceu ....... 
idi edlleceif rivayet edlfmelı· fi Divanı harp buıüo öjledeıı •aareceklerdlr. Hep nfıl!a btl 
tedfr. ev,eel topluamııtı-. memlekete hayırlı el• ..... 

Buna ıebep de Darnlbedayl Menemen f ae1aeını mey• v nur yolunu tak p etlaelllml 
artistlerinin faza yorulmasına elana ıeUrea aellerle alika a· tavsiye ederim. 
1Dukabfl fazla kaza ne temin n ıörülerek tahta zan ve mu· B raet kazananlu lt.-
adememesldlr. Yeni teıkll edı- bakemeye ahaaa 122 kifldeu bu aöz'erın• derin ~r .Mıka 
lecek olan Uyatro heyeU tet- 17 al hakkında eYvelce meni ve teYinç ile dinlediktea __. 
kil yazife•lnl Raı t Riza Beye muhakeme kararı verllmlı ve hey~can ·ve meaerretlea -et• 
vertlec:ektfr. Bu huıuı için tahliye olunmuı'ardı. Mnte- feryat ederc:uloe, C.ilmhurife& 
Raıtt Rlza ve arkana~'arı bu 

1 

baki 105 kitinin alent olarak le rı.dalete karıı mloael ve 
hafta temıll vermek için ıel- icra kılınan muhakemeleri ne- ( Dn1amı Z inci •altifed• J 
meal ku.vetle tahmf9' edil· -----------------------

Ankara Barlarında Şampanya Alemi] mekteclır. 1 
••• 

Vergi tadilat projesi 
Ankara, 28 (Huıu•I) -

Malfye mGfetttıleU kongresi 
yana bugtln bitiyor. Kongıe· 
alla hı aırlachlı verıt tadlilt 
piı:'ojelerl Maliye Vekili Muı· 
taf a Aptlllhalik Peye Ye '1mlı · 
Ur. -·-P. Yung işe baıladı 

Anka1a, 28 (Hususi) - Sa· 
nayl mekteplerinin tedriı u'ul· 
lerinl tetkik, tensik ve bu 
mekteplerin ıslihı için Alman• 
yadan celbedlle~ .,,.. feel'r 
Yuq ip baılamııtır. 

1 mtrde Selinfklll Cem' a• salı lı-•llle Alaıehlrll Eaıine 
,t ye Behal tarikatından -

1

, j.i';'Eı.ıı .. ,akalanch. k lalıllp ~· 10 PERŞU'Br s•n:ı 1 
Heni1z malômat yo hmtr, 28 (Husuıl) - il- iftar ;;~(, 1 Sab~ ;,~s 

1 
... ,,_ _ >.--' ··q 28 (Husuıl) - ~ rtncl ıruptan baki kalan 83 Yata 18,54 Ufle 11,,7 { 

M ... -• ı H karannı ve p kitinin yarın, olmaclatı takdirde Ln 1 
f~~~~~H~~-,~r·~~!~~~~k~k~~da~~b~u~~iJ~&~~C~u:m:•r:t:e;sf~~~~f~h:~~e=~=~~;t~~~·:~~n=k~=5~,3~2~~k:t~n:d~l~J;t~~~l~:~M~•~~~a~m~n~•~'~·~~~•~r~,~~~~~ı=·~~~~~~~~-~~~ 

• I tedayj. dı'I h• M ~ U • • U -
, ..1

1 1 
a;.qt rok haıtadar. Kea• ver '" f-"' 1 ac·m~m'ııt r • 

- ıöARE. URFiYE BİR AY D HA TEMDİT EDiLDİ 
- vnntu. ifa 

aaf eden 



Gümra/t 
Varii:latı 
Azalıyor 

CQm klare.I bir istau .. 
uk Def' tıth-. Bu lstatbtli' 
aıw. 930 aeneıf kanl'9,uevvel 
ayı aarfaadakl lnracatımız 929 
Mnettabl 7nl ayı!la nazaran 
18 ml!700 30 bin 740 Ura nok· 
&aad • 130 ıene l birinci 
ki• D da 13,511,512 liralık 

ihracatta bal ndulumu.z hal· 
de 921 teaet delil ihracatımı· 
:ı.ın k ıymeti 28,902 252 lira 
Jdl. Ayni ay içinde 929 da 
JS,OS411SO 930 da 15,383,615 
llralA litt& bulunduk. 

Aleyhlml:ıe olan bu fena 
•astyet lıarpsmda derin bir 
teemm le ihtiyaç vardır. Se
nelerdeaberl devam eden ma· 
naeıı ve bot rap°"cu1uk ılya• 
setine artık alnaytt Termeli· 
yfa. Ne y p.caklana biran . 
., ••• ı J•ptlKll. 

Ç idi •Jio artık teYakku· 
fa tatı.am ltı yoktur. 

Fe çar rl v ken uçu· 
ruma dotr sf tmek manHız• 
d11. Al adar, hakkı huzur 
feraıatl Y tam bir f aallyet 
bekltyoru. 

Ticaret ndasm~a: 
Bir kongre 

Buı n ıaat 14 de, Ticaret 
od sında, T carct od ıının 
ıeaeltlc ko~reıl aktolunacak· 
hı. Kon.,renln ruznamestnl 
en•elce J zmı tık. Bu ruzna· 
m ye • re lhr ç mallanmızm 

aymetl rinJn tatikran, ıınai 

ledrlaat \'e balık<Cıh~ımızın 
lnkl9afı meı' ~ leıf görüı<UeceJ,. 
Ur. 

Dahili ticaret beyanna
mesi kalkıyor 

Bir tubattan ltlbaren Mar· 
marada Seydllbablr Te Kum· 

._ ne Ka:radenizd Kefken 
•e Karaburun araıındak1 ıa· 
bdlerde vaki na1'lf yattan Uca· 
l'etl dahllJye beyannamesi aren .. 
1 l'f&Clıiklll'. 

Vapurlara konulacak anm. 
r lı memurları vaııtaalylo 

it temla olunac:akbr. 
Tkcarlar, acentalar deli· 

iM rtliarük idareı"ne malla· 
raaaa miktar ye marka11nı, 

a.ulı l eleyl blldfrcceli· 
) rdJr. Vap rdakl me.!'urlar 
da ımaha tahmil olunduiunu 
la.dlık edecektir. Çıkacak la-
reJfde ay 1 muamele tekrar 

dolanacaktı • 

rındık fiatları yükseliyor 
Yunanlılar yapmakta ol· 

da lan nqrlyat ve 'Propaf an· 
dalara TUrkiye lındık ıtoku· 

tıun pek fazla o!duiunu ilin 
~tmlflerdl. Bu münatebetle ın· 
dıklanmu.a takt: azalmıt Te 

ftatlu do.muıtur. 
Anca1 Tiirk m'\tbuab azl· 

f t'llnl yapmıı olmak için fın
İtıla ılıolla•uaun izam eddda.; 
JIDI Ye ukJJti ıtokun az ol· 
~ufuııu yazmııtı~ Alman ıa• 
•et.teri de Türk ı &etitlerla!n 

a ~na Juılannı lktillaı 
t-~Ntr. Hakikat arblr .an· 
·~ eldUpodau fındı)ila. 
h-..a ola11 talep art•..,,. 

V• ee!ıınn kJk>tuk iç fındık 
",. llamıaa fiata 3 ıtlfa kadar 
•6aelmtıUr. naha zly&de yik· 
telecejt d aıtk.lrdır. · 

Yun nWann her zaman 
'8örülen b yf propag nda• 
~rı btçt aant defild r. 

8 

I 

Farka bakın! 
Yunanlılar 7 O mil:-' 
yon, biz 7 mily.on 

"-------------·---------Zeytinciliğim' z ma nluyı 
Bulearlıtaıı konıolotunauz 

zeyUncillflmlz hakkında ınG· 
hfm malumaltan anlaııldılfna 
göre Bulgar:ıtana yalnız Yu
nanlata.n ve Türklyeden Zey· 
tin göndertlmektedlr.929 ıene• 
dnde Yunanhlar Bu Jgarlıtana 

45 milyon LeTalık zeytin ıön· 
derdiklerl halde b!z'm ibra· 
catımız ancak 5 mtlyon LeYa· 
dm Türk lir 11 göre Yunan· 
lılar 70 milyon 875 bin, l>b: 

7 milyon 875 bin liralık :ıeyUn 
ihraç etmektcyb;. Aieyh'mb:fl 
olan bu mütlitı lliracat farliı 
ambalaj huıuıundald dlltkat· 
sizlikten ileri ıelmelitedlr. 

lhr,..ç ettiAlmb: zey!lnterl 
büyük fıçılarla ıöndermekte· 
ylz. lyt latif ad• yap••k 
tayız. Halbuki Bul&:arlctan ha
kumetl büyük Te altr fıçı· 
lardarı (az1a ı<Unrak roa 1 
almaktadır. Y apacafımu: re· 
gine it zeytlnlerlmlz iyi lıtilde 
etm~1' -ye 100 • 125 1".ilOluk 
fıçılarla töndermekt!r. 

Netekim Yunanlı zcrt'n 
ihraç t ctrlerl bütün bu :ara 
riayet etmektedirler. 

Ayni zamanda onlar zey.
ttnlerl ince tahta aa ••• 1 
kCiç<ik fıçılar d • da c6'1· 
dermektedirler. Bu ı retle daha 
az gümrük re. Ter ikleria· 
den bize rekabet eylemekle· 
dlrler. 

ihracat taclrlul ftt.den 
memleket naır.ı a rica eilf yo• 
ruz. ihraç mu.il n ızı a M• 
laj ve lıtiflne dıkkat etdıtler. 
Nef aıetçe rakipsiz mail ll•t. 
mizl bir d k:kat 1:lik yüktl 
yok bahasına elden ç.karllle.• 
yalım. Allliatl•r •U•••WI· 
da bu ite ehe-.mlJ,M v«mell 
lazımdır. 

Ticaret kamu5u 
Ticaret oda11 ,..be •641· 

rü ye raport6rl Hudd Te Z hat 
~7 dlSrt clltl:k bir " Ticaret 
kamuıu ,, hazarlamaktulır. İk· 
tııat veklleU Y•P,tılı bir ta· 
mimde b'1Uht Ticaret otlatan 
Ye boraalarırı abene ol•alan· 
nı bildlrmtıtlr. .... 

MevlCuf meli' UJlar 
meselesi 

Varto"'•· '7 (A A ) Baı 
Tekti S aTek ıabık melt'u1-
lardan baalarının •••kuf tu· 
tulma11 meeelMI hak.kanda 
medbte izahatta h•luaara.k, 
geçen ıon• memlekettekt ta· 
brilClUır bir tarafta• Lebtıta· 
n • ka-ı1'ıartci IU•adıaı ıol· 
betmek ve dil• tarafta• 
kanb Yak' a ·ora müacer ola· 
bilecek kanP.iJar lhtılu •1· 
lemek tehHli..._. ıöitutliflal 
ve hu hareketin lıulti•oNçUı 
elam ol4ufunu 1611-ijtlt. 

M. Sl&vek aevkufliUıa 

fena muamel•re tüt t•baliaa· 
dıldannı t...ta etlilJt- Ye INa· 
dan b67le la~ .-.wetıı 
tedtilrlere müracaat et. ..... 
me7dan Tertllıilfne.filll t&har 
e~lftit'. . -

ispanya Kıratiçesi 
Madrft, 28 '"(A.A) L. lapan• 

fa Kırallç... Lemlrada bul•· 
nan Te afır ıuı •tt• baat.a ctlaa 
annesi Prenı aleatrlc:e'i gör· 
mek üzere ~u Londr ya 
ttdecekur. 

az 
M 

- - . . .~ . .. ~i".·ı · 
"" .,.ı . . .. 

' -. ' . .:, - . 

Kaptan 
MaQfları 
Az mı 

Serrfleiain TapurlarındakJ 
serça.r\:çılar ma•fl•rmm tec:· 
yfdf fçln i.lar•1• •lracaat 
edeceklenlfr. 

Buna ıel.ep to, yap dar· 
dalil afÇI Te Clier \:t t MÖ· 

retteli tin mut' ke.dde· 
r!nlnktn4len fada elmaaıdır. 

Mütef ik 
Hilaliahm>erin 

yardımı 
Bu rün ıaat 13 te Emtaön4 

Hil iiah ec' f\lMU k-di mıa· 
taka11 d ltatlold fakirlere 
nakdi tenlatta ltul•aacaktır. 
Teyzl e tecek ,.ara, ıubeDia 

arfı a ıallhllettar eldut tah· 
ılıatt n arttmlaıt9'tr. 

Arsa fiatları artıyor 
Şehrllllfı:de M• sa•aalar· 

da "fep1l n fada j aattan ar· 
ıa fiatlan artnuıhr. 

Bl:tia11a TaL:d.m •e14anı 
abidenin tnı ıa • ıonra 

o el rda an art& fta.t· 
farı f ahit bir ıarette yGkıd· 

mittir. 
Arı ftatfa aa 

nlc ten 6 T mis art r. 

Be e: 
~at' i Norar var 
Veznectlerd Şeü&4elta· 

ıına ks.dar llH•&• yel• ıe· 
nlf'emeaı ı~. lt91Miye, it na· 
l ıın lıtlmllli etmekte tdf. 

Faliat bu kı nuıla lta:u 
binalann e•kafa alt olau. 
fundan BeJ.cliJe 
arall ~ıka'll t1a e 
Dabtli1e V4'kll bi müraca· 
at etınıt*'dh'. Hallndd Bel• 
dtre IJu yolun cellf ettbo..t 
huıu1U114a· kat'i llarar Ter•lf· 
tir. 

Pidelerde hile var 
Son rinlerd.e fat'aaaların 

ıat ıL.:ları phlelenn Tedaliri 
nek:san olaUld&n luuuaunda 
Belediy ı• b'aa tlki1etler ya· 
ki olmuıtur. 

Bu huıusta Beletifye fırıa· 

ları tefUı lçili emir YermlıUr. 

C1miye 18trli: 
Döktorlar toplamyor 

Cuma ,.nü. EUbba aıuha· 
denet Gemtyett Türk Ocafıa· 
da toplanarak seçen hafta 
tamamlan•HJf'D meaelehd 81e1 

ıeleleri mizaken aclcrek ta· 
mamhyacaldareır. ..... 
Maarifte 
Maarifte içtima 
MaariP m-ltltia H.ydar 

Be-7ln rlr.a.ıeu.Me~••••ıe4en 
l~tlmalard•. mG.fettlfler aeoe 
bldayetia<lea lterl yrpbldan 
tefUtler· 4eUoeılel'i hakluacla 
fzatlat vermekte4Jr. 

Ayrıca aeliteplel'la llltf· 
yaçlarını ela• letÜlt etmekle· 
dirler. --·--lzmirde yağmu~lar <lin<ll 

izmır, 28 (A: lı\} - IJCt 
ıGnden beri J•fan yafmurlar 
dlomlı ıofuklar baılamııtır. 
K:arııyakadakl Yamanlar daı 
~na ve ctvar tepelere kar 
4G.ımOıUlr. 

Apponyi'nin 6 

nutku 
Pette, 27 (A.A) - Kont 

' Apponrt medlıte lzh:an ter
ki teılihat koml17oou tarafın· 
dan tanzim olunan muahede 
proje91 hakkında aö,leditt 
nutulrta bu nauabede projeli· 
ne kar~ 4 al btr Tuifet 
a ak zarureU i efaGmmi1etle 
karcle,.lemlftir. Koat App1toyt 
••anedeaüı lae10U um..Ure· 
ılat tenkit etmek lıtedillnl 
fakat SJ maddedniia ıayam 

dJkkat olcl a11 ıö,.l tı Te 
demtıtir ki: 1o1 Ba aatltle mu· 
abedeat akit de.ledut el· 
re•m kabul etmtı bul•ndukları 
karadeafı: tahditli tea'fliat 
tartlanaa ti.mil 0~1Dadıiını 
utazammı dır. 

Btnaenale1h mualıedeler· 
le tertrl teslilaaü ita ı • eden 
denet lç#ö bu er.a da Ma~ 
carbtaa fçfa Stakote Mtıltafa· 
za edllecell demeli.tir. Halbuki 
ekler devlet orduluau lıte· 

dikleri l'lbi lıattl milzakere· 
lert dea sonra teıtl. edebile· 
cekler Te Macarlar, lapanyoi· 
larl. yay Ye okla çarpıımak 

meclturi7etitlde Amerika 7er
lt' erlnbı TazlyeUae düıecek· 
l«clir. 

Macaristan h:erUlrUı harp 
nkrtnden uzaktır. Fakat bir· 
deuleUa bayatlyett httlla gt 
bU teca Tftı:• kar ılllhlan· 

aalda ka·mdtr. C tyetl Ak· 
Y• ı tecfı ecien iev· er mal. 
[uplere kartt um11 1 terki teı· 

attan ıenra da lıteı 

yaztret~ednt muhafaza etmek 
iatl7orlar ıa buau mtaak.a 

c:e4meU • alerh 
yalaız a alete el 1, bir' çok 
lıa.kuka lı~aatl ~l~ıill teee 
l at 

kidertz,, 
Kont App••rl Cemi1etl 

Ak~am le....ta• Wr çok 
INsudanaa kaim taraftar. 
.C..alda ilteraluw iM a 

• r cl4e edJlea •lletleria 
•..S\l.r etM1etle d.~la 

zl7ade k ....... lar •• •• dere
~Je' kaw c1...-. .-weceıı 

ti ft•i ve M carla al• mal· 
lip!wdea .. ara pkplerta tle 
allılAlarıaı t•kMlecekfennl zan 
ae.,ltledftt .. ehem•f1etle •1· 
tıl.,tMfk • M•r& demljHr ıa: 

"ız tetae4i Wt tlelater 
tkl7e a7nlmıı bukaaeyôtlar. 
Gal ler, •&ll6plar. ıulh 
fikrine Ye derieitls"a hÜdil$ 
yetiae mW.aı.lt&r Te ahelllk· 
tar teMdd mcaaire mia• o~ 
DULktadır. Matarlataa mua~· 
tıleiert llMıla etuı. ltlr 'tar&fle 
t<rld tedlbata fda•• ~clecek! 
.ı.n bir 111uka.,.ı yl kall•I 
edecl•ec ... 

Bu autuk aedı.te ı!4det!t · 
alkıalan..: kuliJua•~· 

••• 

Yuncıni•tanda Uı p 
Atfela, 28l (~.A) - Gr1p, 

teldUüti.r -Wr' ~l aLitlıadU 
hilkimet bitGa •ekteplerl 
k-.atmala •• .. cılıı mid· 
delle .. nemalan, tiy.atrolan, 
muz&khoUan keca kapatmai• 
Te umumt Jçtlmaları menet• 
mofe karar "Vennlttlr, 4 nazır 
grtp ten muztarlptlr. M. Veni· 

loıun 11bbata yenndedtr. 

o 

BERAET EDENLER 
Divanıharp heyeti 83 kişiye bugü 
olmadığ takdirde yann cezalarını 

tefliim edecelCtir. · 
( Baı taralı 1 inci •amfetle) 
tükranlannı arzetmifler Ye 
1o1 Y aıa n Cümliudret, adalet 
Te memleket nldalarile ıc.tnç· 
tea ailamıılardır. 

Bundan ıonra idare! örfiye 
mmtaka l<umanduıı PahretUo 
Pata Hazretlert de beraet 
kaı:anaa 'ara k~up ıunları ıôy· 
femtıtır: 

Geçmlı olıun, adalet her 
zaman tezallür eder, ıuç'an 

olanlar ceı:alannı çe ecekler
d~. Cezaları hlta anda btttabl 
mütenebbih olacaklar Te mem
leliet" erine aedaliatle çalı,a• 

ca.klar. Allah tablratlanııı 

affetd.n. Divana harbı örfi 
Ref ü P ıanın ıöyleddHerl gll>l 
hepinizin memlekete hayırla 
olmanızı lıterlm. Hepinize 
uğurlar olıun. ,, 

Beraet edenler ıunlardır: 
Mehdi 'üfekaaından Metimet 
Emf nln vı lideai Hasbiye, hem· 
9fteıl Halide Fatma, k rau 
Emine, Mehdinin kayıovaldeıl 
Rukıye, Manfaadan Hasan 
karısı Fatma, Menemenden 
Saffet Hoca, Menemenden 
HüıeJfn oflu Rastın, Menetmen 
tü üncü Haydar, Menemenden 
cöz.iikç mehmet AH, Mene
mend Raf4t o~'u lbrahlm, 
Meaemeodcn Mazlumakt oilu 
Radm A:ı, Menemenden ibra· 
hem oflu lımafl, Menemenden 
berl>er H f ız Ahmet, Bozaliıı· 
dan Alt oğlu Muıtaf •• Mani· 
radan (iseyfn of!u keçeci 
SüJeyman, Ma.nfıadan f uruncu 
Muıtafa otlu Ahmet, Manlıa· 
dan Ahmet oilu Hüseyin Maz· 
I.ım, Manfaadan HaaAn oilu 
Katmerli Mehmet, Manfıadan 
ticüaci Haaan oflu Haaan, 
Maai .. 4'an Ahmet oflu Halil, 
Maalıa.laa Mustafa oi'u Meh· 
saet, Manhad•n bcçakcı Mu.
tafa, Maatıadaa Çolha Melf.. 
met Ça YUf, Ma• a-ıan Hoca 
Hakkı. Hwotkötd Sad tfin 
Qjtu NuretUa. 

Beraet karatuun tetillihi1 
Gteak p Saffet Hoca ıu ıöz· 

l rl ıö:J:leenlftfr. 
Y aptbln tetk~at çok adi· 

liae deYam etmift(r. 

Bentm nzerime iınat edilen 
f . i~n kal kadar ayıracak dere· 
cede tetkilıti ıureUle neticenin 

tecelll•i hük'ümettn kanunu a· 
dtUalo nrf bir adalet terazi· 
daden ibaret olduğunu cihanı 
r9sterı~dff.lr. Ben memleketime 
bugüne kadar yaphğlm hizmet
ine buadan . ıonra irıadal hu· 
auwada clevam edecellm. 8ü 
hüklkmeüo idarell altaada lra· 
hat bulw urkan' ,Ult gayeler 

takip ede.ler herYalilt için ceza· 
lanm cöreceld_... T ecz,Ye 
adaletlia ea pa ....... r. 

(RbyUli Gam:tiiln reimfnl 
ıöetettli) Tar olıu• Bdyüli 
Gaetmfe, Yllf '1 11.ft ' hiilftlmetl· 
ıaf&; kallrolıua fllirl mef ae

det t&flfUI kata kuTvetler. 
Btd.d ıotil'll a:anem, teb
rl ~ edtlereli a•aqim için en 
muliaddeı bir Tat:if e yapmak 
IUt'etl'e öleceljmd• ferah o
lup nelı ml al'aba te.Um ede

c:el••· 

Saffet hoca bunu müt~ 

~ktp dc-mlıtir ki: Sırf adalet 
ilzeıfne müesses olan hnku· 
m .. ti CümhurJyeml:ıfn bütOn 

<'":be.na jJanıoı ıaurbam edertm 

efendi • 
Meaem • 28 (A.A) - 1 

ılmlerf aıaltil. yazı e ha 
hakkında karar ltaldml Net 
mettln Bey tar.f.,daa nıerı 
muhakeme karan verr.ln>f 

ve tablt1e edfı. ettltr. 
Boı:afandaa Mebıııe 

oflu Hüıeyln, Urladan Mu• 
tafa kanıı Fatma, Hua 
Efendi k1Z1 Z hnl"y e, Mabrnu 
kan11 Vellle Şer:te. kızı Melih 
Mu•tafa anau Fatma, Muataf• 
kızı Şerife, Muıtafa kar ... 
dlier Fatma, Mu taf a kı.zı dl· 
ler F tm Balıkeaırdea Mol
la Hüıeyfn, H&IJ.l otlu lımad 
limlrden Lütfullah Ef, Masıl-
sad a Girftlf Fent Bey. 

Yme karar hlkim!lfınc• 
ha1dannda t lilC abli gaytt 
meYkuf olarak devamır.a ka• 
rar verileri Foça hidfaettnde• 
maznb 20 ktıtde. 16 ıı tat;; 
liyo edilmiılerdir. 

-- -..~"""-- - -
İZvestiyıa .Alman 
siyaseti haakında 

ne diyor? 
MoiL:on, 27 (A.A) - lı:· 

ve Uya i 1:eteal Almanyanıia 
Ceaen~ ı,t m ılarında takfP 
etUfJ ıfyaa tte balitsle dıyo'ı' 

ki: an · 'omasiıl Ceoer 
rede bazı mu•affakıyetler ka· 
zanm11 ır Bu meyanda c f{atı 
muvacehetlnde yuaarı Sf!e~ 

· yadakt Alman .akalliyetletinltı 
maruz bulunduflı fene mua• 
me:eyl 'lia etmıı ve bunal 
iUraf etmek mecburiyetinde 
kalaa Za ,etkiden meı'ullarlll 
tsc.zfye cdJfeceil h:ald<ında d• 
tellitnat almııtı.r. Alman}•a 
bundan trı bir tAblye uıuül• 
f!erlde ço fıUfade edebilir. 

Dlfer taraftae Almanya· 
nın M. Grandiye muzaharet 
ecleftk SoY)etlorla A nupa 
konfer&IKl a "tet edilmetiiı'i 
fıteiıae.ı de A •• diplomatı 
için t pheaiz büyull' bii' mu· 
vaffak:ıyet te U eder. B ta 
lep Almaayan n Tazlyetınt 
ihlll etmek ı&yle ciur un h • 
rici latfkrb me.eJ 
ıayı Ji;. manyaya muzaharet 
etm le mec!Mw kıl ııtır. An· 
cak: Almanya ae Lehiıt o 
1'orkloru me.e.I ine de ter
ki teı '.ihat Tcya Almanya• 
nın da ıi 'ihla••aama müaa• 
de edilmesi mecelecinl ileri 
sürmefe ccaaret edemeüilıtfr. 

Çünkü A:lmanya Jalnır: 

Fra1U1z • fnfilfz ltlllfının teh• 
didi altında dtfil aynı zaman• 
da Alman alyaaetlne hak.idi 
olan ve bet'feydea e'YTel ha· 
riateo iıt kraı: aklini hU zıı 111 

eden bvi'juTa 11Dlfının tazyıkı 
Al·ında!da buluauyor. Bt ı:ürt" 
kü A'hlaaaya malitel&f iki ce-
re1aa lçlııde bo-ca ama.lltadır. 
Eu lc.TTetlelde. IHl'iı V ~rUJ 
mualiedect ale,...de-olaa bü• 
yçk hail( kitfeet Te clıerf df 
pddetll bır laaHCf dyaıd ta• 
kltiii.de ldE ltulWlkıa cutfn -r • 
yl ... dlelır. 

·--
Fransa - Lehistan 
Varta••, 28 - (A. A.) -

D1et mec:lfif. Leluıı. '" F· 
raasa)a olan bHp hor\l•rt 
haltk dl'.ld !"'ranıı~ • L.-ti lll· 
lafını •i Franna çalıt11.n 

Lehll fikir ~dc.m 'a ı •le mo a en 
am~leılne alt tern .1at mrle• 
a1llk Fnm17. • Leh muh.avel~ 
ılni taadlk etmlolir. 
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1 yapacak dejlldlr. Hep bera· "lıaniilerf tehir edflcbflfr,orada 
her ,)'apac~ız. bunu teıblt mGmkündOr. Bun-

Vataadaılann ıuau C.terfm larla ,ahıan alikadar olaca· 

(&., tartılı 1 iıtci .alıil.Je) I detmelerf Jhımdır. Bu allka· 
tama•U. ... ..., ltibve alma· 11 a1nı tekilde klame etme-

1 «ak ve Jcabatma tamamlle ildir. Yalım bu temennflH 

ketlerde bu teıekkOlün Lfr 
mGıabiblnl aramaf a IOzum 
yoktur. 

•adık olacafız. Şiddetli allat 
lar. 

Cazı Hazretlerf, mayaaa. 
l&tlerfnde olduia ,tbl ocaktd 
aynlırlarken de murahhaı '9 

sarnflerın elloı ve mahabW 
tezabQrlerJle karıılanmıılarcldıı 

hYeMül olunacaktır. fcra kunetlerine bal .edildik· 
1 ~phelis bük~meUn letlnat r ten aonra h~d ,tatbik olun· 
ettfği fuka1nı1z.an mildürlerl de mazaa buııdan müteessir obua• 
bunlarıa tabakkuku lçha her mak lizımae:dijml bllınek ve 
türlü takibat ve te,ebba.&tta bunu bitiin erbabı müracaata 
bult ııaacaklar"'ır. Fakat bir itham etmek icap eder:. 
nokta üerinde umumun na· Bütün bu raporların muh· 
zarı dikka hal celbetmeli Ute- teY1yab, yapalabJec:ek .ıfbi bir 

buau -4ıterJm, demeti tunu bunu lım, heyeti alf yenfze vadedf· 
yap mai• mecburum de,mektir. yonım tfddetlf allu,lar. 
Bu yapılması llzımıelen ıey- Yalnız, löyledı~·m bir nok-
Jer fçfo vatandaı maddi, ma· taya avdet ederek arkada,_· 
il ve maneTi, mevcudfyetfnl lardan rica edeceffm kf va· 
müheyya tutarsa ancak o za· tandatlara, efkln umumlyeye 
man mefknreye muvasalat dalma hakikat& söylemek va· 
müınkin olur. Fırkamızın ta• zifem·z .olsun herkese arzula. 

Arkadatfar, zaman, tarih, 
hadisat takip etuffmfz btfka· 
meae bizi aldatmamııtır. 
Bu yol (lzerfnde her giln daha 
çok tenevvilr ederek hedefe 
yOrilyecefiz. Bizimle beraber 
yQrümek fatemiyenlere bir ,ey 
diyemfyeceflz. 

fa • mır, 28 Huıutl)- D: 
harp refıf Mustafa PafA 
~Qddeiunıunıı Hidayet J! 
er Gazi Hazretlert t r Emd 

kip ettlfi program bir ~ıtika· rının tamamen kabili lı'af ol. 
metten tamamiyle demokratik dufuna dair fikir vermek bt-
halkçı ıblr proıram olmakla zfm için fayda vermez. Fırka· 
&eraber, fktasadl noktal na· mızm makıadı bayle ıün ka· 
zardan devletçidir. Bu Jtf. zanmak defildlr. BüUin ha· 
barla fırkamıza milıten!t olan yabmızı hakiki ve maddi e-
k61Wmetl cümhurJyeoin .her ıer!er Yermektir. Fukamızın 
noktalnazardan yalandaılann ıözlerf' herkesin hoıuna rfde-
hayatfyle, btfkbalfyle, ref ahiJe cefl ıözler delil, fakat mil· 
alakadar olması tabiidir. Hal· letl yOkeeltecek hakikatlar 
kımız tab'an devletçidir ki her olacaktır. Alkıılar. 
türlil ihtiyacı devletten taltp Efcr, Cümburfyet Halk Fır-
etmek 1,ra kendlal.Dde bir ,hak kasmm Heyeti allyenlzl teıkll 
ıörüyor. eden mQnevver azau, bu nok· 

Bu itibarla, mllleUmlzfa ta· ı tadan mtlJeU herlün trıat et· 
bayii ile fırkamızın progra• meli vazJfe bilir ve nJbayet 
mmda tamamile bir .mutaba· kendiıl için kGlfet addetmez· 
Jcat vardır. Bu istikametten lerae hlaıl olacak efklrı umu· 
yürilyeceiiz ve muvaffak ola· mfye ıayanı itimat olabilir. 
cağırwzda ıüphe yoktur. r..rn. ÇWılLü ,arkadatla, efkln umu· 
taleat nız içinde iktaıadl saha· mfye her içtimai heyette da· 
da çok pratik noktalara temas ima 'Ve d ima me"tcuttur. Fa· 
ettiniz. .Meıela, kooperatifler. kat hallan efklrı umumlyeıl 
Şurada burada halk veya mü- hariçten klmıenln tedrl olmak· 
!levverlerin teı ebbüıü ile fiil ı•zın tabii olarak mevcut olan 
ıahas na geçen kıymetli hail· efkAr ve h sdyatm y'ne tabii 
:alar örü!mektedir. Hükume· o'arak yarattıiı bir havadır. 

t miz.in de bu teıeblüalerl tak· Halbuki beıer daima teair al· 
vl} e lmeıl llzımdır. tında kalır. Yalnız yeter ki bu 

Hükumeti cümhurlye, bu tesfr, içtimai heyeti vücuda 
·üzumu tabii idrak etmektedir. ptlren lnran1ann hak ·kat~n 

Fakat, daima bu me7ancla iize- onlan dOıüntn ve bütün var-
rlne çok yük enflen bir mü· hfını onlara hatru tahılı eden 
eaeıe maliye varclırJd o, da. lerl tarafından yar tı'ıın. 

Ziraat Bankandır. Bu ıuretle yaratılacc k olan 
Banka, /asla fafa a'ıyor efkln umumiye bu memle-ke· 

deniliyor. MA elaallll ol..ada- Un btilrbalint temin edebilir. 
ğ m J"n hu aaeyzu Guriade y olua he;- Jaenst e.en bir laa-
çck faala e6ylemlyeceiim- Fa- Ya de tebeddGI edeblleeek •ır 
ket, d fer ecnebi baablaruun efkln umamtye ~de ,..,. ... 
aldıfı fafz"er mub1 ... ediJfr- ak ~armatUmat mtlmkGn ol· 
se, ancak o saman nimet mey- mas. Tlrlr •lleu.tn af lem 

rim. Herbanai bir kazanın th· zfhap baıd oJur ve IODl'A ta• 
U,acı izale o unurken di&er mamen yaptan?amazıa uınu· 
ua murabhuları eördü:er ki mi bir neY.mldl meydana ıe!tr. 

ıerdoluaaan talep er yalnız Bu raporları aaerc'Jerfne taale 
kaadi kaaaluuıa ait delildir. delllet edenlere kal'fl bir iti· 
Bu ibtııaçlar btrbidae .miip.· matıızLk uyuır. Her temenni· 
balı ve a.ümaıil olarak her nln kabtlt tatbik olup olma· 
YlliJ•t murahhaaları tarafın· dıfanı dilfGnmek lüsumunu 
dua alkroJuama tadır. yalnız b6Uln •ata.datlar• anlatma· 
bt• köy bfr keza bir TfllJet bdır. 
murahhaıları tarafmd.n bu Arkadaı'ar, zaman telak· 
aertlerin ıiratle hallo!uaabi· ldıl çok malalm bir JllH'eleclir. 
lecefl Hhabı laa1ı1l olur. Yolla:dan babeolunuyor. Me-

MemleketiD umumi :vazf· aell, ÔJemlt kazaaından JCa. 
Jetioe ıöre, aya! ihUyaçların aaba oYalmA yol lizımcbr. Bu 
kr ku.a :Ye laer vlllyet!e çok kıymetlt hır yoldur. Kez!\• 
aewcut old~ dütGnGlürae ltk aOçGk ye büyük Menderct• 

lk_paUaia .birden ve ıilhu'etle vadflerlnl 1>1rb·r1.1e rapteden 
tatmini mimkün 0ı.mı7aca• yol da çok kıymetlfdir. En 
ı.a kanaat etmek I&zımcbr. nihayet, .bClt6n memJeketf mü· 
lıuarı dikk&u calJp bir nokta- talea etıflimlz zaman neka· 
da ıudur ki blrbll'ine &ıt ild dar çok ki!ometre ro!a JhU· 
ana dermeyaa oluaur. Bir ta· 7acımız vardlr. 
Rftan memleketin bJ.~k Bunlar laep yapı?acak~r. 
llK!yaçlarmıo lir'atle aahulet Fakat zam•• mefhumu~u ıd· 
" tabnlnl utcnirkea diler l'&k etmek Jla.mdır. Dünyayı 
taraflan bunlu :için ebem Gamclüz samaetUkJerl uman 
elan vaııtaf eauiyenln .de ıbu tellkkicle olanlar onun beı 
teakıaı talep - '-- -- -ı alb bin eeaede vilcude ıeldl· 

U111DUJOr ~· ... ıu 
ftya bu "raialn tadil ve flnl zannetmfılerdi. Hail ukl 
Wafl(I menuu Mhaoluyor. dGnyanın nihayeti ~ey ·ana 
Şepbe yok kı, mümkün olan çıktıktan ıonra anlıı ldı ki 
.. tiln tadiller, tabfifler yepıl· dünya beı attı bin senede de· 
-.Ldır. Bıaaua ı~ıa aaakul f JI ..an~ mJlyonJarca teneler 
•• mantıki uaaUerı laalmak sarfında meydana gelehllmlı 
4-fma elsemdfr. Ur. MGkemmel bfr eserin ani 

Fakat zamanın •• •••ta• ~fr ı.tebbaıle Ylcuda ıe meal 
aıa çok mühim oldufuau laa• okadar kolay deffldlr. Aynı 
tardan çıkarmamak 1&rthr. -•anda diifGnmek IAzımdırkf 
,Meaeli bam •dceclaılar, ~ bu aokaaalar yanm anr!ık btr 
Mendereı ~yuadan balaeede- tekalliisGn neticesi olsaydı bel-
rek onun bueule setlrditt fe· ki o kadar dGfllnmeje l4z•m 
..,.u heplnbf ımütelaallll etlen ,oktur. 
INt' tekilde izah eWler fakat Fakat biltnn bu nokıaalar 
,..ea:aleketin diğer bütün alna· aaırların terakGm ett·aı no!r 
manda batak ıklar vücude ıe- aanlardar. Bu aeıJJ, hattl bun· 
Uren •• ıüzeqihındakl kay· dan tonrakJ nealUer, ,ok ae-

dana çıkar. Her keı, kendlı.ae bir Rkre malfkfyetlnf temin etmrJ. 
yardam dOıGndOIG .._aa .r- ,.,,.....ıır. YOr"dGfGmGz 
zu etlftl kadar yerdım ı6nne- ~IJIOlwaun mfl'ell aaacM-

JD •ktrdfr. Baa yerlerde yap- te ftal ecln 7 :cine '}'Ol o'du· 
tırdıf m heıapJara aare, b4Ula funu anlatmak IAzımdır. &r 
bu tf'mennfler tamamen..... eyin huıu'ilne çalııırken Hl· 
n dikkate aLmrsa ba taleple. Ula aaeıalnfn, bGtOn teıebl-ü .. 
rfn hatta 1an11111 talllllD ...._ lertn feıırklnce Türk efl in 
bfmek l"n ziraat kanka11•a umumlyealnl hakfkatı fd ak 

~etU aruiJl lı!lfadeafz bir neler çallf&l'&k bu DOkMalan 
'-le koyan nehir.er düıünü· telifi edebilecektir. Her va• 
Ar.. 11pbe.U bunların yal· tandaıın arzu ıetttf lal ~pma· 

Onlar da fıtedlklerl gibi 
hareket ederler, bizim hedefi· 
m:Ee dofru yQriirken fıabet 1 
o)duJuınU&a ve en nlhay,.t 
muvaffaldyetle hedefe vaaı 
olacafımız itimadımız o ka
dar kuvvetlidir ki ıunun ve 

bunun muteriz olması bizi asla 
miitee11fr etmu. 

Belki tenblh eder daha 
çok dikkatli fl\par. Yalnı& bı. 
zl ,eriye ı&tOrecek olan1ann 
takip edecekleri tatik&mete 
ıııla mOıalt davranamayız. 
Kaawnlarımız mlba t defilıe 
o kanunlan tadil ederiz, yani 
kanun yaparız, t'n nilıaye• 
IOzum ve mecburiyet pril . 
ıek bu yolda her,eyln !evkfne 
çıkarak hedefim zde yilrü· 
mekte ada tereddüt etmeyiz. 

Bir tarihte Jzmlrde fkUıat 
kenıretf Odu. or&da bGtün 
arkadaı'arla beraber ben de 
bazı ı6z'er dSylemlıtlm. Türk 
mtlletl, bOtOn tar.hinde harp 
me1dan!arında birçok zafer 
taçlan rfymfıtir. Bununla mü . 
tehlrdır. Da•ma müfteh·r ola
caktır. Ancak, lıu mefharet 
tacım daha çok tezyin rd r k 
mllleUn batında tutab·Imek 
çin dlier bir aahada bcheme· 

bal muvaffak olmaaı lizımdır. 
O da, tkbaat aahaaıdır demlı 
tim. Bu dakik.ada tftiharfa 
görilyorum ki kıymetli azanız 
'6z e6yJerken ben·m o zam n 

mOtehanlt oldupmdan daha 
yek.ek i»lr leha11ls jfe tktaaat 
'Sabannda her noktaya par· 
mak'armı koym111'arcfı ... 

Bunu s6rmek, benim için, 
man •i bir mazhariyettir. P.u 
mazharlvetl fhıaa ettiklerinden 
dolayı ayraca tt',ek.kOr ederi :n. 

Gazi konaf11aa ka9ul ecUl.., 
lerdfr. .. 

Gazi Hz. istirahatte 
iz.mır, 28 (A.A) _ il-' 

cümhur Hazretlan bulil ... 
irelerhıden çıkmanuıla,;.,, 

~ ..... -__ _ 
lzmir p·y; ~~ında 
lzmir, 28 (A.A) _ BuıGa 

47 kuruıtan 52 kuruıa kadar 
285 çuval Qzüm, 10 kuruıtaa 
12 kuruıa kadar 69 çuval Ja
cfr ve 5 kuruı 10 paradaa 
ICO çuwal hurda Jncir aataJ. 
111.ıtar. 

-·-.. 
insanlar münka-
riz olacak mı? 

Bir gün insan neıff yerylle 
dinden ıi inecek mi? Bu ihti
mal NevJC)rk Ormam Melrt~W 
A isi m ütehaıııuları tarafmdaa 

ilnak ıa edl mıı •e son .zao 
nıanfarda neıredilen bfr bro
~örde ıöyle beyan olunmuıtuıs 

"Haıaratı tetkik eden &lı--
eı bize d yor ar ki; eğer gle 
:ıün b rinde insan ne il yeryG
zünden kalkacak olursa bu h._ 
di e hububatı, ormanlan, v.ı.. 
hani nebatatı tahrip edebil• 
cok o"an hateratan hlctamlle 
vukubu"acakbr. 

Bu l öcekler ve b11tailmredea 
obn h r.çok blfeyll hat1rat 
kurreiarz izedodekl tanı ha
yata Jnaaadea daha fu'a UJ
guDdur. Be,.r ancak ......... 
aayuiade onlara tefevwuk.edu; 
halbuki, tUalUDlyetle ..... ..._ 
bu kudretlerini mezk4r ~ 
man 'arına ka111 bir ıllab ma• 
kamında detti onlara bfr ,... 
m a bi iatlmal ederler ·yatlf. Mı 

böcekleri tahr p eden kutlaa 
ö.dOrmt k ıureW.. ~kil çök ye bGyilk Mende- fi dGJlnmek haya'pereıtliktlr. 

•~n ibaret olmadıiı aalat•· Y.apıJabllecek olan teJ her 
JU B'tün bu neh!rler bafka kesin a zulan muhauala11aın 
:J~e acr et membalan ıruaUıf olabilir. 
Aeı. bi&Jm memleketlmlsde Arkadatlaı', cGmlemfzce 
kral snunbadır. Bunları ber· malimdur ki, Cümhurf yet Halk 
&udltuıek JAu,mdıı. Ve be- fJr.kall ve o.Da men•&aP o'an 

en aıafı 150 mllyoa ltra Mr- •• ımt· a1a alıttumak, bu hali 
:maye e malik olma11 lbımdır. •• halı tabii J•pmak, tura· 

Halbuki BqGn Ziraat ...._ .dan •• buradan ••*ek ı'1ıı· 
lruanıo •rmayest &acak 15-SO il" flldrlere aahtelclr ve •I· 
milyon liradır. Bunun •~n falklr telklnlere aıll el\em-
muaveneU ancak bakadar ya• m yet vermfyeeek bir olıun-
pablllyor. Daha fa•la11nı hakta yapmakbr. 

Arkadaıl•r, efer bu g-ne 
.kadar lktıl&dl ıahada arzu ettl
ilniz aerecode b6yOk muvaf. 
ak17etler t6rilleaalyoraa, bunu, 
tabfl bulm&k liaımdır. Bu de
mek delildir kt, To k mi letl 
iktisat eahaıında labil'yeta _.. 
dır. Bunu belki diyenler var
dır. Fakat bunlar TGı k mil e
tinin haltlkl tarihini bılmiyen· 
er -.. CNtU hale ki kıymetiyle 

A=imJer' eler kutlar. o1m .. 
ıaydı, kısanların 1er Jbl•• 
alta Maeden faala fapJa ... 
.J&Caldannı ..a1'•r'er, (IDldls 
•ter baıbuh.t ve ıenk Mbatat 
tamamJle talarlp edJ.mlf o ... 

beldeı.ııek hayal olur. Bunu da yapmak htJtU 

Yalnız, muhtelif muatakala· abniae terett6p eden bJr va· 
rın da ihtiyaç!armm m.bethal stfedir. Fırkamız difer •em-
nazarı d kkate almayona Ye leketlercle oldufu ffbl her 
paraıınm müıtahak olaaler- hanı• bir pollttlra unsuru rt-
dan z!1ade o!may&Dlara veri• bı tellkkl edl memelfdfr. Ma· 
7or1a o aman bu ttfraz '" l6ma ........ ır Jıı -'J•al f.,.ka. 
teoklt edilecek bir nokta o- lar, mua11 n, mahdut mak· 
lur. Bu takdirde, l>Nıkanıa sallarla te,elrldll ederler. Me-
Ya-1J•tf baldktyeafne aelme- .... lzmır Ulccarlan yalmz 
ılnl talep etmek halkın bil· kendi menf aatlannı temin 
hana çiftçilerin sarih hır hak· tclebllecek bir fııka 7apabı. 
kadar. lirler Jabut yaln• çf ft~erden 

Arkadaılar, bu raporlar n ibaret bir fırka olabilir. 86yle 
bu raporlar üznlnde aiylenen mahdut bir fna olalttUr haJ. 
lkler behemehal auan elik• bakı l»Jsrm mbm • blJle 

JaemC\ı bertaraf olwaac:.ak· .-.rkadaılann klffeti hiçbir za· 
111'. .man 7apmadıkları ve yapa• 

Fal\t taldP ffflen proı· mıyacaklan ıeyler hakkında 
. •m be,eu usnumiyeyl p· efkirı umuınlyeye kartı fjfal· 
•il old~u için bittabi bir il.Ar bir YalUe bulunmasnalı 
ara talrp ed Jiyor ve bu bir 9ru.Sp olarak kabul et· 

aae1anda b•zıları plt1or. Ha· .miılerclfr. 
kikatea ~dut mı ntaka 'ar- Bqin• bel.ar oldulu ı•· 
tlakJ lhtlJ•eat tllflD"lılqG bl buJlcian 1011ra ela 1:6yle ti· 
•PMn hu ll.allbualM'ıY&rlttf. falklt bir lipaet takip ede-
Fakat, dGtiıaOlmelldlr ki .bu .lldecdimbd k..,. ..... tme-
IJaUyacı te•dJ etlecefimia O• BuauD için memleketi 
lao.kdmet l:attn aaeaaleket tb· imar edıeaellz dedlfillllz ••· 
Uyaç.larfyle Jİleuyldnr. Bltiln -.n ~alım ,.pabllecefimt& 
~leket JhUyaçlannı .,r&J& tfl))erf J!Apacafız. Y olua b4· 
.koymak telNarGa. _.ttlrmek .,. t4n aıarwm ılamal ettfll 
lıb'oqam: memı.etı birkaç eenede 

tanımamıı 0
1anl rc:hr. BüHln 

be,erf:ret• sJraau, aan'ata ilk 
öfreten Tnrk mfHetıdlr. Tnrk 
milletin n dOnyaya mllrebb rlfk 
etmft oldutuna artık hakiki 
lllm ertn ıGphelt lrafmamıftır. 

Tnrk m!Uetfnln buoc!aa 
ıoma .da IAyık ohlafu dettc:e
de lktnad.,..t MM lada yak. 
aoleaet ne kllnaenla lflPh•lf 
'OhnaDMlıdır. ... • ...._ vasl-
Jeea ı.u hıdıfe ...... .... 
erf,ebllmek tçla millete yol 
16sterm~I( ıe yard11D t-.elr 
Ur. Bııı: bunu bir Ylcclim l.or
cu, bir iuanltlr IMtrc• blllı •· 
Borcumuza ıadıluz, dataıa -

1 

cakt,r. 

I 

SİZİN İÇİN: 
Raymo11d s.,.,.a,J't11 •i· 
n•lfta.>'a ntılılettifi Çltrlar 
Ru•yaaı ıorilainin m p· 
_, .... 1-i ...ıJ/Mlll-

J.,. liri o cm: 

T ARAKANO M7ı 
,_.•tıdMi G :F-' 
tlen ıtibare'I pr«•lıl.inıs. 

GLORYA 

lıııate alınmahd r. Bea .de ama- mahdut Itır auar takip eden 
mi relıfn z olmak ILbarile f&h· blr te,.kldll ddfldlr. ~-----.. ... --~~~--.................. .. 

.. .. tn J.IO YI ~ÜJÜI i'llS •tfakf Jllj . 
COmlauırifet Ha:k Wlra"· cennete 99.tr-.k hayalini 

- maakaada, Littahl lçtecle tak.ip etmeJia. Me.ıeketl ,imar 
ıan &lıkadar olacafım. Al- BıWda her ımıf lıallan 
lcıılar. BOtOn vilayet erin ra• meafaatlerfnl mntaavl bir 
porlan taınif olunabilfr. Aynı ıurette, biri dflertnl muteaar· 
clneten meıe'eler vardır. Umu• rır etmeden temin etaıefl fıtth-
mi raporlara umumi heyeU daf eden bir teıekkOldür. 
idareye bl'dirflir. 0Nda ta.. Bunu, tavru hareketimiz Jtbat 
nlf olunu. Hanıt ita. in der- •t-ktedir. Bulld.n .onra, 
akap JaJ>ılmaca mümkilndar ı.a,ı. olacaktır. l>Jier aıemJe. 

Butun Parıs halkının terennuın ettifi -m~ilci 
Bu; .,.n, MYimll ve gülc.lrlcQ 

ŞEKERiM 
Fransız op r tidir. Heyeti temsfl·yeı 91ndı: 

MARGUERITE .IHJREND ~NT GRANIER, ~IONA 
.CJ 0-Y A 11u.aire • YI••- Pek 1akıada •• • ••••••••• tlnemaımda•••• 

ba.lundufu mulırun her tQr n eclecei;s .c:ferk•a ••tancl&Mara 
~· tmUa.ı euaek ve e. hafif mükelleftıjpetler albn· 
ltuaları kabiliyeti tatbiklJlerf da bırakacak dejiliı-,PJ Aklı, 
tatbi' ediJIQek G&re icra ma· bütiin vatandaılar icabında 
Jr.mlanaa l>ildiwmcktedJr. 'iır müke leflyetlere ve her 

Heyeti aliyeıU&.10 kı1metlı türlü f edakArlı4• tahammül 
..... ııbl fırka azamızın ken- edecektir. Yapılmall lizımıe-
Mleriat buawala mlk.Uef ad- le11 ,eyleri füb ••J• faJan 
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GENÇLİK SAHİFESİ VE 
1 Biraz da kahkaha f GENÇLiK VE 

" -" ... ""a··z e " 
"" .ıı.(40 u ac·yvad,,ın şairliği 
I.:a a öz - P dele ge1ir: 

/ . ık 1 o n b r her bu per· 
ıı mbc c u ıc.!.en i,i artn lay· 
:- m a k r p rdeyi yarın da 
kt:r.:ıc z.B al m ayinei dev• 
rnn n ler tösterccc.k? Y hu 
H C

0

Ji vat n r d ? {Bagır r} Ha
c . \ at .•• 1 u •• H chat .• Nerde
s·n ya h u? • • • ( Ses &clmcz ) 
n'a şı dı, l Tpa7an, tembel 

h r:f u u ço )em·ş ral La •• 
H aydi, l i bır § rkı töyl~ye· 
)

1 im de d ) ar, ge.ı r •• 
Hani b n b r c ğlenceeee •.• 
H n bana b re le e eee .•• 
( Hac yva t arkadan gelir, 

bir tokat a tar ) 
Haciyvat - Al ıana bir 

eğlenceeee ..• (Pa ) 
K - Aman Hacyivnt ne 

'\'ar öyle .. Of, e nse köı<.ümün 

lkoptuğunu zannettim be .• Bu .. 
ııe lvuruı böyle? ( Hacivata 
indirir .• P t ) 

H - Aman başım .• ~ 
K - Başını ked.ler ye1"n!. 

Nerede kaldın?. 
H - Sorma Karagöz, Bu 

akıam .•. 
K - Ha, b "liyorum, Ma

arif Em nl, Muzaffer Beyde 
iftarda) dı ! 

H - Yok canım, bu akşam. 
K - A nlad m, anladım, 

M arıf müdü rü HaJ da Be3 i :ı •• 
H - H ydi o.auan, bu 

ak~m b n .• 
K - Tamam, Vali Mu

hittin Bel •.• 
H - Zırvalama be Kara· 

regöz. •• O ToEunl rın Gülha· 
ne b hçesindek i yer erini )lk· 

tırm ın, kafi .. Ben bu ı kşnm •• 
K - Haa .. Şımdi buldum. 

Sen bu a şam •.• 
H - E .. 
K - E.. Sen bu akıam 

·Karagözden dayak yemeğe 
geldin galiba ..• Ben bu akşam, 

hen bu akşam.. Şöyle baka· 
hm ne yaptın bu akşam.. Ela· 
lem ıenin hizmetkarın mı? 
(Pat .• ) uıağm mı? (Küt .. ) 

Eo muşlar. O da aman gıdık· 
lamayın , gü1cceğlm geliyor de
m ·ş. S -nin g bi nekes dam 
mı ba .1a maha llebi a lacak. 

H - Ya, alursam •.• 
K - Ben de sana alırım. 

Dur Hac ·yvat, ıen o baba) i· 
ğlt iği yapamazsın. Gel seninle 
b"r :airl k yapaiım, hangimiz 
hang·m zl m at <' derse o mahal· 
lebiyi ı marksın! 

H- O.ur Karagözüm! Baı· 
la bakalım! 

K - Yarın, artık satııi!e 
r l p'eri l:ütün yeııdi. 

H - Arif O uç bey ıe
vin&in sana bundan, ne efendi! 

K- S u tanahmet cami"nin 
duvar:arı hep ıırçadır.J 
b ir f . rçadır. 

H - Vakitçinin ıakalları 
doğrusuya f ırçndır. 

K - Çoc ·kları yapacafım 
ben ilerde birer paıamıtım! 

H - Ne y r. param ben de 
ıana indir"rsem timdi. 

K - Bilmeceyi halledelim, 
biz de biraz kazanalım, 

H - Bilmeceyi bilmem 
ama Şehze.deye uzanalıml 

K - G el bakayım, gel 
Hcciyvat .. Biraz haydi yanıma 

H - Kel ne demek, ıaıkın 
her·f, ben deği lim sendn kel. 

K - A Haciyvat, nuruay· 
nım, cözü yanlıı anlama. 

H - Sa onlarda Ayı aibl 
koltt.ğa sen yan ama! 

K - B:rnz edep, biraz ha· 
y bırak artık bu lafı! 

H - Ben bıraksam ıen 

yokl rsın reçel diye her r fı! 
K - Böy ·e sözler söylenir 

mi hiç ylrmınci asırda •• 
H - T opkapıda çingene· 

Ier }'ntıyor hep hasırda!. 

K - Ne de büyük bir ta· 
i§ID Haceyva ım pes, pes, peı ! 

H - D ha fazla zırlama• 
d n kaba herif lafı keı ! 

K - Peı.. Dedim Hacty. 
vadım.. Mahallebiyl ben aen· 
den yiyecekken sen benden 
yiyorsun. Fakat olur talr de
ğllıtn ha • • Hele bu hafta 
Sana karıı bir hazırlanayım• 
d görürsün ıen gününü •• 

H - Aman kem"k 1erfm 
(Kaçar, tekrar g lir) Karagöz 
ıakayı h>rak amma ben bu 
akıam ıana biraz mahallebl 
alayım diye Şehzadeba~ına 
kadar gitrniıttm ..• 

K - Bana mı? Aman dur, 
11dıklama güleceğim geliyor. 

H - Bu .ia, ne demek? 
K -Haclyvat, Tilkiye Ta· 

wk kızartması yer misin diye 

Gelecek perıembe seni bu· 
rada beklerim. Haydi baka· 
lam, timdi koluma gir de Şeh• 

ı zadebaıına doğru hem bir 

1 
piyua yapalım, hemdfl ayine! 
alimde neler olduğunu seyre
delim. (Kolkola girerler). 

G~?~~.!~ ~?~!~Si ) 
1 inci sayısı 1 

4 renkli bir kapakla bugün çıktı. Şiirler, hlklyeler, tefrikalar. 

Nüshası 10 kuruş 

j!amazan manileri 1 
Davu:umu aldım ele, 

• 

Hor görmeyin beni hele! 
Bu rama%an geleyim ben 
Her perşembe biraz dıle! 
Dan, dan, dan, dan ••• 

* Dava/umun ipi ipek 
D wr:si de berıek benek/ 
/pek fakat Bursa malı 
Yabancıya kim g:decek? 
Darı, dan, dan, dan ••• 

* Ah bir kere bayram gelse, 
Giyaeh yeni bir elbise!. 
Belki babam o gün verir 
Birkaç lira hiç detilıe! 
Dan, dan ••• 

-tc 
Dikkat edin adım To•un, 
Yarınımız güzel olEun! 
Dilerim ki pek yakında, 
Arif Oruç Bey kurtulıun! 
Darı, dan .•. 

1 Dershanede l 
-Muallim - Söyle bakayım 

Necat, senin yanında dört ku
nt~ para var, ben de 4 kuruı 
ve Eem ıenin kaç kuruvun 
o~ur? 

- l"ört kuruı efendim? 
- N·v !. 
- H ep vadettf ğ"niz hıı.lde 

ceJ... fme bPr~ey girmiyor da 
ondan efendim. 

>1--
N f çin severmft 

Nih A e sordular: 
- Bu canlı kedfvi mf çok 

seviyorsun. Şu oyuncak Kedfyt 
mi? 

- K rnt tok otdn~u za. 
man can lıyı, aç olduğu za
man cıon ııızı •• 

- Nfve? 
- Çünkü Pamuk ozaman 

benfm ht• ü vller ·me arkadaı 
çıkıyor da ondan! 

Çocuk Sesi r 

1 
Türklyenin yegane çocuk r 

mecmuasıdır. 

56 ncı sayısı 5 renkli 

1 
Bfr kapak içinde Cumar· ı 

tesi günü çıkıyor. 
20 sayıfa 5 kurut 

Başka memleketlerde çocuk ar 

Avrupaoı, ekseri. yerlerlne 
kar yağalı epi oluyor. Daha 

lıtanbulda karın yüzünü b · .e 
görmedik. Kıt mevsimi, 

I A vrupad bir e~lence m vsl
m dır. Resmimiz bir İngiliz 

1 
m ktebi ta le besinin kar oyun· 
lar nı gösteriyor. 

İP A_T_L_A~MA OYUNU 
Kıı birkaç günden beri 

kendisini göstermeğe baı1adı. 
Şüphesizki tüçük karllerimiz 
kendilerini üıütmemek later
ler. Bunun için gelin ıu oyunu 
oynayın. Bakınız nekadar ısı· 
nacakıınız. 

Bu oyun için birkaç o
yuncu kif dir. 

Oyunculardan ikisi ellerine 
bir ip alırlar. Karıılıklı tutar
lar. Diferlert resimde görüf e
cell Qzere ellerine cetvel tah· 
taaa uzunlufunda bir mukavva 
alırlar. Her keıln bir çakıltaıı 
't'ardır. Sıraıı gelince bu ça· 
J,1 t""'"' l· ~v ,. r ve ta"1 dn .. n· 

• 1 ( Kücük 
t 

Nurinin arabasını fil ne yaptı? 
i e:w 

Haftada kaç kitap okuyorsu uz? 

lıim, Garpta dev adımla
rile ilerliyor. Her gün yeni 
yeni hadhe ve ihtiraların 

al'§ı11nda bulunuyoruz. 
Hücresine çeki" erek beıe

rlyete b iraz daha kolaylık, 
biraz daha nur vermek 
ç·n geceli gündüzlü çalı,an 
a J·mier var!. Fen ve ilim 
öyle daireki gü. den gü· 
ne kutru büyüyor, halk a ge
n 'tlfyor. Bu dairenin merke· 
zinde kalmak , muh te doğru 

açılamamak tüphesfz ki mah· 
rumiyetlerin en büyüi üdür. 

Bu b ilgi daire sinin muhitine 
dofnı bizi götürecek o· an ne· 
dir? Müfekkiremiz·, hatta bu 
daire dı~ına kad r atabilecek 
ve insanlığa biz m de bir par· 
ça yardımımizı intaç edecek 
kuvveti ve kudreti bize ve· 
recek ola n kimdir? 

Şüphesiz ki bu ancal• ki
tapların ayes"ndc olacaktır. 
Mcktep!erde edin ilecelc: m a Ü· 

ma t nihayet bir de eceye ka
dardır. Mektep , fen ve ilim 
dairesinin merkezden m u h ite 

gidecek yolu gösteren bir yer
dir. Biz c;Ü yayı ancak kita p-
ların eayesinde öğrenece~iz. 

K itap dü~ündürücü bir ha· 
rareu·r. Dü~ünce, fer i yar • 
tıcı kuvvetlerin a~larlle sarar. 

Gençliğin yegane vıızlfeti 
kltap

0

arına ear lmak, mek en 
sıralarını terkedfnce, kitapla• 
larını bir yana atmamaktır. 
Bil'akis daha ileriyi, daha 
\zağı görmek lazımdır. 

Dünya hareketleri de gün• 
den güne değf~iyor. İktısadi, 
siyasi bir çok faaliyetler var. 

Bu g 'bi faaliyetlerin neti· 
ceıinl daha evvelden ke§fet· 
mek, memlekette ona göro 
tetbfr1er almak a ncak tetebbü 
il~ k ud retini arttıran yaratıe& 
kab llyetimizle mümkundür. 

Gençler, okumayı kati:r· 
yen ihmal etm yiniz. N o u
yaca ınızı , ha i yo an id 
ceğinizi §lmd ıden tayin e diniE 

ve bu yolda memlekete müfit 
olm ak için, vatan için, e ~ 
r ye t için çalı ınız. 

Bulmaca.. Bu durmaca 
Aşağıdaki bulmacayı 

dostumuza kıymetli 
Devek U§· 

)arının bir ıa· 
hibı vardır. 
O, resmimizin 
bir yerine giz· 
lendi. •Baka· 
hm d lyordu 
Deve kuıları 
ben gidince 
ne yapacak?,, 

halleden 100 küçük 
hediyeler vereceğiz 

Hakikaten •• J • ' 

l~-...:....~,~--~,s·~-~~~~~::i~~~~~;;ı ku§larda onu ffi . . -:- .· .._ . ...,~~ı;;-,.~~ 
araıtırıyorlar. 

Acaba adam nerede? 
Dofru cevap ver~nler ara• 

11nda çekilecek kur'ada on 
k"ıfye bayramlık hediyeler, 
( 100 ) üncüye kadar da 
muhtelif hediyeler 't'erllecektlr. 

Cevaplanmzı gelecek salı 

ak,amına kadar •Yarın ıazeteli 
çocuk ıahifeıl muharrlrli~f,, 

1 

adresine gönderiniz. 
Bilmece kuponunu e.smert 

unutmayınız. Kuporuz ce
va plar kabul edilme --------Y ARII 

Çocuk ıahie•i 

29 Kanuntsani 
Bilmece k onu 

Gençlik blmecesi 
latanbulun 60a1'fU mefla•r 

bir aemtlnfn lsl}lytm. 
1·2-3 üncO harflerhn Ca· 

zfmhdn ıtaobula t•ırtfl rtacıt. 
kullanılır. · 

l·Z·3 4-5 fncl hrflerl111 e
förlerin kiırı. laal&Cm ... l'arıCill'. 
4 • 5 • 6 ıncı harfle. ID ten 
okununca güzel bk koku,., 
dürüı okununea lr aa.cle.I 
bl dirtr. 

S incJ barftmden baı~arala 
Clolru okununca hocalaım 
pek hoıuna giden blrfeJ ole• 
rum. 

Halleclenlere kur'a neUce--

1 - Bqof&ın'• on hı.,. p.ı...a,,..,,. ••liri
... r.ıi ........ İfİll "P• Nuri "• .ı ........ 
_,__ . :,_,.. Filiıt ~ifıiıl .,.,__ •"8c• ltar ... _ ... 

2 - Fil Je hayrd .ul. Çün'4 Nurinlrr eli1J• 
lilJi,l ıarai yapılmalı if in alınan Jif l•rine benziycn 
6ir ald Hrtlı. llcm.n Nariniıa elin'-a lorlamile 

3 - Nuri aflıyorJa, lalcal tli,lnl yerin• ••ltli
fiıal sanneden lil •• lcaJar •niniyor. 

alade muhtelif hediyeler lllk• 
dlm edeceitz. 

CeTabınızı Yarın ıaset.l 
Gençllk mubarrlrlne t6Dllle• 
riaJ.s • ...,.. ""'' ... ,.11a . 

i 

a 



Avrupatla futbol 

Fransızlar, Italf8nl~ 
. ınağlUp oldu! 
· Geçenlerde Çeklere galip gaelf 
~Fransız/an İtalyan_fat 0-SyetfJ( 

Stu,a, l.parta ıthl Awe
pa fdtb~!GhGb nstadı ola 
tekmaTan yendikten aoar6 
~Dnalar, en yakın koliifG• 

S:a ca bô1 a!~üft&lw. 
Fa1tal bu sefer almall ae

tlee, Frauısları biç te mem• 
.._ Heeek bir ,ekı!dl t~ 
e~a.ur. 

'hni teılUbnhl d~dlkoclu'8 
•aera •••m-eden Fraa~z 
... il futbol takımı ltalyan t._,.._ 117•1: beıtıkta..-.... ra 
-lllbt,etle k&Jlfllaıtı. 

Fil•alıl, İtalya milli takı•a. 
COO eeytrcf k&Tfıiıbda UM 

'-'-tlrettatn çoeuldannı 0.5 
~ \,arb bti farld• Jft•lt 
D ...... ftl. 

M9J na•ıl o!Ju1 
kal yanlar, bu milaabab 
~ loif: baırhldı ıdtlt!r. bd 
iic ı..1ta ttTelden, Fraaıaz 
lllAll to.a ne Japdacak te-
11\ilı ~ 22 ltta'ta hlttiöl~
•JnllaiJ. •• ciddi bir entren· 
Daaadaa IOnra bunlardan 131 
eeaı olarak tefrik edllmlıtlr. 

Ma~ lia,tan bata ltalyaa• 
1•ftft' lııa1&ıU7•tl altmdi cere-
1• •lmlt •• FraMd talUbt 
'- •aktae ıir' aliyle d .. ı 
~tlanma birbirine kaqbraa 
1111~• ldkaa•lan kal'fllUMla
, ... •a,killt çekm .. tlr. 

Ecnebi ıazeteler ltalJ• 
tekaiilnln, aolle aeUcelea.a 
aı....auda ı.... •kOal' be· 
Uia safahatı ka•ra-"ma 
~ .. ltar._.kt bft' IGr'aU 

..... • 1 ~· ta1r.illr1t lkt· 
~-

Framıkl .. r, bu oyun ka~ 
--~ IC&p eden- f4'daklllıl* 
Japmlft faiat 5 ltalyan ıolO~ 
•lıl ,..,.~anö"a madf olamM-

-... 
lta~n milH takımr içi• 

ll•rbl Amerlkadaa ma~f 
.,...cular anı•Ji' .mı.lil'f 
• lff" ~·•'Wfte 

S.a maçta~ ltat;aaliaik•dt 
_.im aunınmr u: te-
kıldM y..aJe ba&,et-
_. tbeN tiu lld of'IDCUJU 
( ........ daJall ........ ~ 
•••· Bu nold•d~ kazanılan 

..... ..,..., 
- B•u ı.LUa e.lıcelt- b· 

dar budall ofmadJlunı 11s ............... olau,... •• 
...... , ;tbt biMt de t•tcllk .,.._ 

-- ............ etl•••ktl 
,..,~ 

O.lan Wyalıtitr -~ 
dh.tn.17or••; bu- b!çJm .baut 
.... .... • ,,, •• , .. uda 
c•rlrta pllJorclu. Nllaa• u• 
f-..i ettL Uclan cl&tma,...,. 
lıuıi•w dwaa clucla...,_ • 
ew te ..... tıille ~- llıalitr! 

- ff.ayret ettlnb .Şe'lııf)u 
t.&aım, defli ml7 

Suçlu ,tbi ıaıalacbm~ 

Frdn'I(% kabineıi 
metlilfe 

Patflt 28' (~.A) - LlYal 
kabhie.f Ctlill• .anı ..... ... ... ,... ......... .. 
yQc6t _.... be1aa•••'••• 
oka1auhr· 

DiiRJ• feker fitltlan 
~~ Z8 (Aık}- M· 

Cfia--14&; A•nıf'l•• a•· 
cletlnd. .... ~,.att• ...... 
n.-.1 phr ft1abmll teilltl 

ba_..A lteyllel..ılel '* •· 
la elA" eddkelftl• -
olclut-u eltlemiftlr. M. Claa.&· 
bdmae, W1le bir ıtt'lf ,.. 
kında ..... •lldibtWllt talıo 
dtnle ................. h 
ze. ~ aablilWll~ 
........ lfTe'--s' .. 
ld ,.lao ftatlanlaa aru ... 
~ .......... _. bldll 
bir lfl'*~ dlTe• ......... 
,~ - Ufi ffiafı 
v .,. .... %8 - (.K. ~) -

D1et .ecıw; ı:A~·- F· 
raa•ra ela'n iarp .... çWn 
•akhl~lit traua • t..la" lil
l&'füaı •• FraaMla ,aliı• 
LeWl , ................. .. ... 
alldC Fraa• • Leli •iıli&Y-. 
elni ta.dik eta*iilfr. 

yeni- Fransız kal>idesi 
Parll. 28 (A.A) - Pan.t• 

cat··~-......... ~·\ k........... ....lt Itır 

- ffe,v;.. Ftbb'" ~ 
O.-M~•A.!-11111'JMM li1*91f _, .., 

........ ..,J' .. ~ • .... ~ ........ , - .... .,,... . ...., .. 

........ dl• ......... ., ....... ..... , &.... .wm ....... 
- ıtbaler? 
.--1' ... lfeh~ •u.r 

fMM• etat. 2'Aif, ....,. 
Yı1t•r-L• o..Hi bitil·~ - A....ııt ..._... ... 

H•eil loadumt ra mtatttr 'fbll'kt.. 
_ Ba yqaae .,._. l1lil,ı i M»aldıtrbl4)1 .-... 

bıum r I& 6-e ...._..._. • .... 

Tevkifhanede 
Ganılen g.ilne meolnıl 

adedi artıyor 
l.tanbul Teftlfhaa-.de 

•eriut1ana adedi ,Onclen 
.... artanuo. 

halllaaarcla, l.taabal teY• 
klfhaaeeade 458 ,.. 1alnn 
me•nf balaa•akta•. Bu 
meouRar. 2IOO. 1abn. 
IOll 3 ., ArfaaM teftlfba.e
,.. stnn•tur. ~ a· 
declf ıbllm ,._ d• art· 
maktam. 

Döti kifilik htraz kum
panyası yakalandı 
Adil, Haıaa. Süleymaa Ye 

Mehmet f.mla~e d&t hıraz. 
pbllı tarafaiiaa 1akaumıt
tır. Bu lcum .. n1a efracla Be
yuıt cı ... anadtlkt mlatdff la• 
ıııdlldanlaiıl ..... • ...... 
.. it.ldftolll". Talildltabi, •IS:. 
ta•tfkbk ••a'1et Mlil'ltl'lr • 

Kiistali bir Ermeıri 
Geçea ...., YeJı• W• 1.ır 

kah•ede TGrk"ll•: laal~ 
eiı~I .W •ritNIM IUçfk 
11111liicteld E .... w, zalMta ta· 
rafaadaa A.lllreJ• teYlli e.1t:. 
•tı •• lçG'nc6 •Ma9t616~ 
lıliöcYabit yalN:.ı.ıa ... ra, 

hUdaııt•• tedff -~ 
kead«ei teyklf'haae1e ae•k· 
Nit.ı,ur. 

101 .ene mahk{tmu 
On iki aeae evYel kaçarı 
Mersi~ yakalandı 

335 HDe•4e litUIMll d· 

•atet malı'k-.... ce 101 ,.. 
nefi •ahkhı etlfWll\ lıalıM 
firar ed•n AMıuK RIU l•üi· 
u ltir kaUl •aikiiıııau, ara.tan 
i! _. ~~ ... ra yaka• ........ 

.. i1ıtil ....... H. ,euw.:. 
....- tmar •(iilla&••re eo· 
W.cakı. • 

Kem~ nistıoı: 
~ atUi)"ft! verJf;. 
yöt: da ~ jafoftA 
P• U..ct fit JtA 

.... ı- elliik-· 

... "' btwa&b t·•··- tlr.. 
-ı etltlalt ... _ ........ 

Talaktbt enela -~ 
larla ltlrlikte ••W .... •lilıiliilllill9 
.- MltMatlr. 

Etl'l ıa~w T'tt ra.tr 
1ı .. 1a~ ..... ,_eı .. ı 
Afırcea maWt-.-4• la
~ sJllwtw ..,.._ tllNdi' 
Jeal k• ~ da•an 
6Wrlıl 1•1• tnlalt MtUa"'9cek 
Ye & "IC• r6' et oh••cak&u• 

ka keHı:a -~ 
- Necl'I ldtlit 
SalllMa • ;11111., S.wtaç 

lteldWre labNk ...t.f: 
- Halli ..a.taalat .. 
Dıa.tA. c••• ektmtla - s.... .... ,.~ J&Y. 

..... Recll, !' ....... ...-.. ..... .,.. 

s-ra el1Qi. ~ ... 
lilMllS~• İli ~ Jtediı 

- An1Hm• """" ·""' "A.Ja••• .. a..•. 
tanchm; "~ 1e1 çalsarmatb• 
Maamafilı tazln plttmclea bu-
Jıanmılana Ya..,...rtne hati
bi etm~ tik ı...1m mat, 

Rameli kaoafınıla 
nela olmq1 

K-aclılCay Manütr Ef•dt 
kai~W •&llta'llN ferriah Ye 
ş,,a. o-.. .,.. MllMt 
Ber _... Raf ...__... aW...-
t-az bir meldupta d•IU: 
,.oi'ld: 

R....at l&nt-W• ltlıl•-
maallme H. Hamm S. Ham· cad... Gut. c:M~ 
mm laaaeltnde, lbic:f 1ta.ur· 1· lmıkılll... ı.. teea.ozdea kordr 
ikamet etmAt~ RM•lf mal iç' ceılif ı.talnllba 
pSete mulaarl'frlella !( tlraç eldıtıiMa takclJr ede 
a.,. .......... sat-ta. ---- ~ ilç aeae enel harf lnlıallbldt 
heaeatd ·-~ lrabtı~ Ya... •ertl'8a ıeanwı\i sa~ ••le oh11111atıtadll'., Baaclan emel •e ı•JM ujnmcla 1 
hltkaç rG• en-ef di:tDcf 'atı ptla'n bü- teWMit.I mlteakı ••al eaei H. Ha ... r. lçl\ieG lftelere, ehme*'1 b 
kattaki ft. ..... r fefft otw-- ıı betı.ıı •&-fldilA bariılal••ı 
malt haeeblte ltefıa.11 aezant Ne 1aak ki a tlamal • 
ılrüıGIA)or. N. Beyta Yalldetl, aJflda te aıht ol•n ,V..~ 
H. Ham•• nlkl'e.dlıi k-t- • ...._., r rı• ~ ...-~ 
.. 1ıta tllei H. H...- M N. bir fecaathJI ~· td"·•~ 
Beyta dalreMade oturuyorfar. Ye J(lslerce ~il' yatddA 

Mu•habe emaaacfa: eW& nnllmt' bu tarihi cJDaJ 
~ahllfiMli bit feryat Te f(eiııll fatlt omkt N:lldıM• 
kept•. Hept11111: ne •W* ace- bett ol .. ~r. 
._, Btr 1...- fllla mı yar ~e Yataa, yataada 
za•mrle odalardaa ftdıalll. ~ •lı4ifit •e rebbert 
ilk de 11• 181-elhıa? Haa.nın lunaa bf& •ual&mler IJll l 
ISed ~ ~ •• ~ facia lcnk ~ 
beftn ... aaçlan • a Clmhurtpet 1UibatçdanD tef 
• pn futamıı1ar. l!eyire eDa.t'e ellntilir· ltu1Hll11 ,ehi• 
Wr tab.~a CI 6S:. cellalett er.ta ikaı.ti ıırmas-
dlrece ...... te1a•M1tt. ine h::ztw lçia Jem&a ecli,..,... Y .... 
bAn• etti. 8'% ele luwk•l'ua •·· arza•~ manfftlt 6'111r 
ti.ya« bçblr. Ve kolllfll'ana lpa bü16k ku .. adu•s-.,..lrl 
IU••r••cle ıeceyt ıeçtr•lli: emfrlm J bekllyorus. • 
•• ella tla kal•aitayw:. Blaa· Ey 1 lrf .. ,..ftiltWPf'. 
eaalıfJli'nUCe mela.rnrt-eWn d4tm•• K.u Slaia 
Itır tm•rela d.-W bfJ!e .- cehalet a.e'V ~ 
klı'a,ça hareketi aa11l lelik· lrfaa or«lu_.. -... 
ki edffr. cap ye 11bra lletll .-

~ _,____ ım cleet.. altında 1nlerk 

Şelartmtu ,.a.. eenalalu 
aruaa4l1i mlly011erl•. prtıaaler 

chtr•~ ''lial..-aMt• 
lüMl 1 O bGynk tmdn Ti 
tartlııılala laJullp. •• h ........... -

1 ~ b4ımetle aaalacakbr.,......,. 

upl S-- ~ •""• "* 
.... çllk bir ı.f• .. . 
dar. O, ._ ı1r1nmes dı ... .-

belac&k •• ezecek* 
Ba aa haltd.t. .,..., 

mOte1e1i1'az olmalft...
etUrfyor. Dahlllye yeklb 
Ka1a be,.ta dedikleri sthl:• 

rı IU oeludet w taaw--~-
9eçM'i1"\ltemr: oı-.a ... ·-[~ .. ,,. 

Ba •nahlar teltrımtala •atan Te ~urıyi11Dlla 
• ...... ,..~ ....... , ........... # ,_ aaup •• cehalete kurbaa 

.. .. ... 
tlliaak..- .............. '~ --.......... ..... , •. 

işsizlik llolbisyon• 
Ceae 21 A. A) • .. 

Iİdik komilyoaa. tetkik etııı 
.. hail 
.... kt _ _. ........ ,. 

.. ,. .. ilk" 

•• Stze!OrJlnal bir 
olıfmn:lill-1 

Dedim. CIWG: - ...... _ ...... ... _ 



LLıre8~ YAlfiN 

Hergün taze olarak istihzar olunmaktadır. Beynelmilel son tlbba k ongr ıinfn 
teker bastalanna gıda olarak kabul eyledJği esas ~e formül üzere yapılmıı olduiunu 
musaddak meıhur kimyakerlerln raporunu h avidir. Avrupamn te rkibi meçhul Gluten 

• müstahzaratına her clhetçe faik bir nefaset ve mühemmelfyettedir. Meıahirl etfbba 

....... ~ tarafından tavsiye edilmektedir. Hnaan ecza depo u 

BÜYÜK TA 
PIYANGOS 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

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

3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak saretile tertip üçer 
keıidelik iki kısma ayrılmıf gibi bir 

fekil almıftır 
Mükafatlar keşide ~ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmışhr. 

Bir 

RADYO 
iLE 

Gece eriniz kısa olur. 
Fakat. .. bunun için, ahizeniz: 

BüUln AnupaJI alabllmelı. 
kullanııı ıayet baait ve 
lnUıan gayet .akemmel 
olma11 ıarttır. 

Bunlan temin eden •••. 
Yalnız bir 

PHILIPS Radyosudur 

lkbsadi bir ilin 
terzihanesi peşin ve veresiye 

muamelata bOyük tenzlllt ÇOk UCUZ fiatlarla 
her nevi koıtümler, palto, pardesü, frak smokin, caket 

atay, kadınlar ·~in en son gelen model-
lere muvafık tayy6r ve mantolar imal ede.r. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ilitiyacınızı 

lzmir terzihanesinden temin edeblllnlnt:a. , ___ _ 
• 

Arzu edenler elbiselerhd Veres ye 
İzmir terzihanesinin 

yaptırabllirler, 

• 
veresıye 

mamulahnda aösterdiği kolaylık hiç bir müe11esede 

yoktur. lzmir terzihanesi OD eeneden beri 
yaptıfı itlerle muhterem müıterilerinln hüınü teveccQ· 

hünü kazanDllflıl'. Ve bu ıuretle piyasada ciddi bir 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine l>lr defa uframak iddiamızı ı .. 
pata klfldir. Kelellal ••ftlu YdJt 

koşunuz. 
Babıali caddesinde lzmır terzihanesi eahil>I tGcear 

ve Hçkt Mustafa Salih 

-------------------------Gayrimenkul malların 
açık arttırma ilanı 

1stanbuJ 4 üncü icra mcı .ır gundan: 
Açık arttırma ile p. r ·a \ rHe

cek ga} rimenku'ün ne olduğu: 
Hane tamamı, 

Gayrimenkulün buluiiduğu mevki 
mahallesi, sokağı , numarası : 

Ahmetpaşa Süleyman ye Molla
hüsrev rnwliesi Kayserilı S. No. 3 
tamamı. 

Takdir olunan kıymet: (3694) lira
d ır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: lstanbul 4 üncü icra memurluftı 
7-3-931 saat 13._5- 15,5 

1 - f~bu gayrimenkulün arttırma 
şarbıamesi 22-2-931 tarihindaı itiba
ren 9-0-195 No ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numar .. sın
da herkesin e örebilmesi için açık
tır. lıarıda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu şart· 
nameye ve 930-195 dosya numara
siyle mcmuriyetimiııe müracaat etme
lidirler. 

2 - Arttmnaya ~ürak icin yu-
karda yazılı kıymetin yüzde 7 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli nl::cakhlarla diğer 

al kadarlann ve irtıfak hakkı hip
leruıın bu hak.arını \ e husu le faız 
\ e masrafa dar ol n iddia nnı i~bu 
ilan tarihindeı ıtıbaren > irıni gün 
içinde evrakı wü pitelcrile bırlıkte 

mcmuri} etimize bıl inneleri icap 
eder, aksi halde: hakları tapu s cillile 
sabit olmıyı.ala.r sahş bcdeliaiıa 
paylaşmasında hariç kı.lırlar. 

4 - Oö terilen gunde arttırmaya 
iştirak edenler mitınna şarlnamesinı 

okumuş ve lüzumlu malümatı almış, 
bımlan tamamca kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrımCHkulfm bedeli zamanında ve-
n mczse ga}T menkul ikincı bir art
tırma ıle sat lır \ C bedel farkı ve 
ınal.rum kalın:m yüzde beş faiz 'Ye • 

d ger zaraı iM a} nca hükme hacet 
Jrnlınaksızuı memurlarca alıcıdan 
tahsil olunur. Eeş numaralı fık

radaki şart ttlıakkuk dmek kaydfle 
i ç defa ~rıldıktu sonra rayri
rnenkul en ı; ~tırarun üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art· 
hrma geri bu akılır, :ilıcı taahhfılle. 

riı; en kurtulur ve temiuatta kalbr. 
5 - Artt.rmaıun birinci vtya 

ikinci olm1.s111a ve pyrimcnkule ta-
alluk cd~n Jmıual hakka ve 11b
şm wzıııa 2~re djfer vanlar: .Art
tırma ikincid;r. Bilc:umlc nıuterakiııı 
vergi, Belediye ve Evkaf borçluı 
müşterin in olup ençok arttıranın üs
tüat bırak&lac.tkiır. 

Vazılaıı lıuıe yukandı ıötterilcıl 
7 - 3 - 93 l tar ı n e · • 4 uncü icra 
mcmurlufu odasında i bu il.&n ve 
gösterilen art!ırma ~artmımesi daire
sinde satılacaP,1 ilan olunur. 

Zayi 
Hüviyet varakamı ralp 

ettim. Yeafslal çıkaracafım· 
dan esklF.nfn hükmü yoktur. 

Ali Ticaret yüksek kuım 
833 Mehmet 

,... 
Spor Alemi çıktı 

Spor Aleminin bugünkü 
nnshan üç r-.nklı bir kapak 
derununda bugün fntl§ar et
mlıttr. 12 aenelik bu mec:nu· 
anın yeni ıayıaıncla futbolcu 
Zekinin yirmi ıene ıonrasını 
tanlr eden pael bir bık• 
törü de mevcuttur. 

Ecnebi ve gayri müılf m 
mektepler Türk muallimleri 
c:emiyeU rlyaaetJnden: 

Pazar ıüuü lçUmada ek
ıerfyet bAııl olmadığından ce
mlyetlmlzba eenelik kongresi 
30 K. sanl cuma ıün6 ıaat 

14 le SultaDahmette muallim
ler blrllğt merkezinde topla
nacakbr. B6Uln arkadaılarm 
teırlflerl rica olunur. 

Gayrımenkul malların 
açık artbrma ilanı 
lsfanbul 4 üncü icra memurlu

ğundan : 

Açık arttırma ile p:ıraya çevrile
cek gayrımenkulün ne olduğu: 

Tarla ve gene la maa köşk ve 
ahır. 

Oa:;-rımenku!Un bulunduğu mevki 
mahallesi, !'!okağı, numara ı : 

Topk pı dışında Ta keci M. Gü
müşsuyu S. 2, 3 No. lı \'e her ikısi 

de üçer dönüm bir evlektir. 10-16 
hissesi satılacaktır. Gene aynı yerde 
2, 3 No. lı ve biri üç dönüm 352 
arşııı diğeri 2 dönüm bir e\ lek 305 
zira 2 tarlanın tam. mı olup işbu tar
lalar cıonümüne (50) lira ve ayni 
mahalde derwıunda köşk ve ahın 

havi ve (27) numaralı tarlanın 2-4 
h ssesi satılacak olup bum n da ta
mamına 280 lira kıymet konmuştur. 

Arttırmanm yapılacağı yer, gün,. 
saat: İstanbul 4 üncü icra mcmurlu~ 
7-3-931 saat 13,5-15,5 

1 - J~ ga) rimenkulün vttırma 
~artnames ı 22-2-931 tarihınden iti
baren 930 - 90 numara ile istanbul 
4 Üflcü icra dairesınde muayyen nu
marasında herkesin görebilmooi için 
açıktır. lllnda yazdı olanlardan fazla 
malumat almak isti1enler, işbu şart· 

nanteye ve 930-90 dosya numarasile 
memuriyetimizc müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak içİll yub.r 
daki yazılı kıymetin yüzde y disi 
iemiuaı ~östcril«cktir. 

3 - Hakları tapo siciliyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtıfak hakkı sahıp
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa daır olan iddiaları ıı iş-
bu ilan tanhinden ıtıbaren yirmi gun 
içinde evrakı müsbitelcr yle b'rlık e 
memuriyetımıze bıldirmeleri icap e
eder. Aksi halde hak an tapo s c ile 
sabit 01n111anfar satış bedelin n pay
laşmasınd n hariç k ·, c ki rdır. 

4 - Oosknlen günde artbnnıya 
ittifak edenler arttırma şartnamesini 
ekumuş ve tımamel! ka ul etmiş ad 
ve i tı lıar olunurlar. UstuuJe bırakılan 
fa} ı ı ncnkulün b elı zamanında 
verılmezsc gayrımer.k l iltmci bir 
arttırma ile saulır ve bed~l farkı ve 
mahrum k.ı.hnan }Üzde beş tuz ve 
dıier zuarW- ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetinıizce alıcakh 
b.hsil olunur. Beş numaralı fıkradaki 

tut tallakkuk etmek ka} dıle üç defa 
baftnldıktaıı sonra gayrımenkul en 
çok arttıranın ustünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri bıra
Wıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
kminat ta kalkar. 

İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

offelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini -~~S~~a; 
temin eden bu oteli (:tj~~~~~3 
herkese tavsiyeederiz 

Otelia altında bir de Koleaanh vardır 

ınfteaseeeyi de heı-keae tavsiye ederiz. 

'fit~~ 
~j An karada 

OTEL T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Od t ranızı telgrafla a ngaje ediniz. 

lstanbulda yazit elvan 
Eıir Kemal mah Uestnde bi~ 

bap lbr h lm bey mahdumu 
S üleyman galip beyin hayatta 
olup olmadığını adresim• yaz. 

m sını rica edert.. 

Menemea. Oıman bey hanın· 
da hemf!ru l : Z bide 

Doktor 

Hafız Cemal 

Dahili hastalıklar 
tedavi hanesi 

TA VlL ZADE V APURLAA 
MUNTAZAM AYV~UK 

POST ASI 

~~~~1!!~! ... 
~ ıembe aktMllıl 
saat 17 de Sirkeciden buekede 
Gelibolu, Çanakkale, K çlk· 
kuyu, Altınoluk, Edremtt. 
Burhaniye ve Ayvalıia uıl111et 
Te avdet edecektir. 

Yolcu blletl vapur4a 4.: 
•erilir. 

Adres : Y emlıte Ta .-flu.cte 
birftderlt r .Telefon lıtanbul 221 - _ _...,,. ·-

Doktor 

5 - Arttımıımn birind veya ikil!
ci olmasın ve cayrimcnkule taaUUk 
eden kanun! hakka ' e satı~ ta.rzma 
.. e ~., tariJar: Satılması mukarrer 
pyrimcnkullerin bilcümle müierakim 
~crfi Belediye ve Evluf borçları 

m~kriye aittir. 

Erkek, katlm Te çoc.u1c
lann dahltt (iç) hastalık· 
lannı cumadaa maada 
her gü• (2-4) de Divan• 
yohıncla 111 .-arah ba
susi lrablnetincie tedavi 

A. Emanüelidi i'i 
Yazılan gayrimenkullerin yukarıda 

gösterilen 22-2-931 tarihi•de lstanbul 
-4 tıacü icra Rlcmtırhıfu odasında ifbu 
ilin ve gösterilen arttırma p.rlnamcsi 
dairesinde satılacağı halen ikamegatı
Jarı meçhul bulWlan borçlu Meryem 

t 

J1anıınla hissedar Behiye Hanımlara 

itbu ilinm tcbliii makamına 1"im 
olMajı ilh olunar. 

Beyogıu dördüncü Sulh 
hukuk malıkeme.indea : 

Beyoğlunda Kalyoncukol
lui n a k kuyulu aokafında 
24 numara ı b nede mutasar• 
rıten a&kia iken 19-1-931 ta· 
r.hi .de vefat eden Madam 
A vnlnin terekesine mah· 
kf a ece Y af yet edtldiftadea 
ta ihi ilandan itibaren eıhabı 
matlup ve allkadaranın b"r 
ay ye veresenln üç ay zarfın• 
da Beyoğlu dördüncü Su~h 
hukuk mahkemeline müraca· 
atları lüzumu i'in olunur. 

Ltanbul Bep.d icra dalre
llnden: 

Mahcuz ve (üruhtu mu-

eder. 
Tefefen lstaabCll~ 

lml .... --ıbK[llllJllJ ......... 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve züb·•vlye 

hastalıklar teda vihaneıl 
Cumada.a maada her aün 

•••t 10 daD 6 1• kadar basta 
kabul edillr. 
Adr• Ankara Caddesi N.43 

Teldon ıst.ınb 389ul9 

ikinci icra memu rluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa

raya cevrilmcsi mukarrer yazıhaneye 
müteallik eşya 1-2-931 tarihine mü
sadif p:ızar 2üııü saat 14,16 ya kadar 
Galata' da Danüp Si~orta l'laııında 
açık arttırma suretila satılacağından 

talip olanların mezkur gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunuak mımu

~ müracaattan ilA.o olınu. karrer mulatellf clnıte 1131 
adet kereste 2·2-931 tarihine 
mGsadif pazartesi günQ ıaat ~~------------

9 dan itibaren Tophanede Bo- ---· D o k tor 
fazkeeende 68 num ralı ke- .. 
re•te mağazasında nblacaıın- Hayri Omer 
dan talip olanlann yeYmt 
mezkGrda mahallinde haur Almanya Emrazı cddiye 
hulunmalan ilin olunur. Ye zühreviye Cemiyeti aza 

P•ri• Ttp Fakültesi mezunu 
cm, f'n•sf, Beleofuklqa •itaba••• 
Dr.Bahattin Şevki 

11ndan Beyoflu ..\iacaml 

karp ımwnda 133. No 61-
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3586 Babılllde Meeerret oteli karıısı J3$ 

lllrlacl W •baMm akp .. kadar • llı••••••••••••l 

ı 

rrenc:i, belsoğukluğu tedavi ~ 
h:ınesi. tiergün sabahta ıqa...a 

kadar hastalann kabul eder. 
Sirkecide Trabzon ö leli lttia.

linde f otografhanemn blııı-4a , 
hırıncı katta. 

Tl YA TRO oe SiNEMA 

Pangaltı tf )'a lrosunda 
J<Anunusam 29 Perş"mbe c·ıııu a • 

Komik Şevki Bey km ı lerı 

Türldyemizin en namdar un' J.tk.iit.uw 
işt.r.ıkı ı e 
Tımurlcnk 

Ta.ril.lbuyük P. 4 J•cr<i: 
Komedı V ryete 

* O küdar 
H:ile sm njı 

Muazzam fılfm 
NUHUN GEl\.l.J 

Her güıı g .ııduz t • l! ... .= O ı ta 
Cuma guıılcn 2 de 4 te ~ cc 'J da 

"" KadıkÖ}' Sureyya sınema :n<.111 
UÇUR UM 

Con DH rim r tarafı 1dan tem~ 
~ilın ış bu seslı, soı: ıi, şarkılı f'!'k 
mu!ıt ş ın f ılm sın n anı, Ja •o. te
rilınektedir. 

Bu gece fe\ ka:,tJe ryet 

* Ferah ılnemad& bu clqar.a 
Dört saat devam c.dcıı u Ü'ı.madıf 

varyete, Mezeya w-kn.t..ı\ı b Jclm 
Bepi vedon f(arlo• f,j ıkl ,.. muv11c 
ne şampi;·o ıları, lt' d Jı lı klc.t.!t11r. 
Dimanş ml:rikol numero, St P tU 

Çin grupu. Ayrıca sıııcına V 

M. Müdür e~rh:... ou;n Ali 


