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Haklı, 
Yerinde 
Şikayetler 

•Bugün 11it yarın g 0 l,, sl· 
yaıeti 1e nihayet verilmelidir. 
Hükumet daireleri halka mür 
külot det:!, kolaylık lıapı11 

olmalıdır. 
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Baımulaarriri: ARiF ORUÇ 

ldarai örfiye mıntalıaıına ait b 'r r • ·m 

Mı.• 

- Bu bü)'fik 1okRnta c!a "mln ? 
- Bu lokanta dcğll hanım, Liman tlı1ı:ett a.,..ı 

Af. Ven ·...,elos'u vurdular mı? 

st ulda çıkan 
kü şayia ... 

Yunan resmi makamatı ne diyor. 
Komünistlerin parmaaı mı? 

Dün saat ona 
tanb 1lda bir ıayla 

dotru ı,. ı ta baıladı. xum ya•an4ar 
dolaıma· lar araıında ı: ıham bor ..... Her gün okuyucularımız

dan bir çok mektup'ar alıyo· 
ruz. Bu mektuplarda bıı.zı 
bGk6mel da!relerindekl i1

1
erf· 

nln aylardanberi bir tü .ü 
çıkanlmadıiını, bu ıün git, 
)'arın gel l!e koricforfarda ııü· 
ründürüldülderlnt, bütün bü· 
tün mutazarrır e!maktan kor· 
karak ıikayetten çekindik-e· 
rinl beyan ile acı acı tazal· 

düm ediyorlar. 

l Bir mahkiim sehpa altında kaçlı! 
---~·'.'.'._"----:-:~·--------~=------· 

kadar geleo ltu 
ıayia ıu1Jaı Yut 
nan B *"kil 
M. Veııı..a
ıul'·aıt ,...-~ 

/ı.ylayı hor-
aada çalı,.nlld 

Yatandatl&r Wr 
riblr~erlııdu IO 

ruyor.-.. 
Bazı an :da ~ 

Mektup sabfplerl hu ıl· 
"lyet?eriade pek hak:ıc!ır!ar. 
Bazı devairde bir haylı itlerin 
•ylarca uykuya yattıklarına 
- herkes gibi - b z de ıah it 
elmaktayız. 

İki ıatırlık bir derkenar 
:yazılmak için bile bazı -"Vra· 
k n haftalarca bir mua· 
nın gözünde kaldıiı he men 
her gün ıörü!en hallerdendir. 

Dahiliye vekaleti, ıen ler
denberi kaç defadır devairde 
itlerin ıü·atl mümklne re teı· 
vlyealnl, kat'iyyen gec!ktirilme
llletl'!ll, teahhure sebep o'anla"" 
nn cezalandırılacaklannı ta~ 
mim ıuretlnde emred:yor ve 
fakat bu emirler dahi mevzuu 
bahtı dairelerde, balkın itleri 
gibi hemen derin bir uykuya 

Jabyor. 
Bunun eebebl, memurlan· 

hızda buınne kadar devam 
ttmekte o'dufunu tees.üfle 
cördüfümiiz eski de•rin me• 
nurluk haleU ruhfyeaidfr. Bü· 
riik makaaılar töyle du ıun 
aı kGçük memuriyet ıandal· 
fa11na oturanın ruhi haleti 
lerhal dellıtyor, k.endfni bu 
•emleket ye millete hizmet 
•• eline geçen itlerde ifayl 
ı&r' al etm~kle aıCikellef detti, 
Lallu kendi keyif ve arzuıu• 

na bat ilmekle mükellef ıör
Dlefe, bir ıGn enel kendi· 
Din de tlklyet ettfll muame
leyi tı ıahlplerlne karfl biz
zat ıöıtermefe batbyor, ma· 
l&tımn çekmeceıinde bir çok 
evrak haplı olup kalıyor. 

Halkın en ziyade flkl· 
Jelini mucip olan bu mile .. 
tlf ahvali bertarafetmek ve 
•rtadan kaldırmak elzemdir. 

)Gtün memurlara, demokrat 
•tr cGmhuriyet ıdareımde 
JD bGyiik • ., mukaddes vazl• 
enin halkın ııterlnl vaktı ze
.llanile görmek, ıilrfincemeye 
IGıtırmemek, herkeıl ıdare
ien me,.-.n eylemek oldu· 
lunu 6 tmek icap eder. Bu· 
Dun lçlll''lde yeılne çare hali· 
dan veri'en emirleri infaz te
Dılyenlere karıı emirlerde bil· 
dirilen cezayl 1nfaz etmek· 
Ur. Vazlfeılnt ıfada tekidil 
eden, halkın tılednl bili.sebep 

ıilrilncemede bırakan bGyük 
kGçük her memur - her kim 
olursa olıun, kim• menıup 
huluauraa bulUP""- derb•I 
't'e billtereddtıt ••'•adınl• 

Menemen kordon altındadır. ozalan'lıların vleri 
arandı. Mürteciler asılırken neler söylediler? 

Menemen 4 (Yarın) - Bu 
ıabah, divanı harbi örfinin 
karari'e idam edilmek üzere 
siyaset meydanına. getirilen 
mal.kümlard. n Bozalan~ı Hac\ 
ltmail o~lu Ha1an,şayanı hay· 
ret bir cür'etle idam ıehpasJ• 
nın üç adım önünden firar et· 
m ye ır.uvaffak olmuıtur. 

Hadise ıöyle olmuıtur; 
ftahktlmlar, kafflt·!erle ve 

jandarma ve polhlerln neza· 
reti altmda hük\ımet meyda· 
nına getiriliyor ve birer blr"'!r 
ıehpaya çıkarılıyordu. Sıra 
ü~ ncü kafilede icıL 

Bu sırada H sanı himil 
olan otomobil geldi. Hasanın 
baıı beyaz bir bezle ıanlı ldL 
Sırtında baki bir ceket Tardı. 
Elleal b"riblrlne yakın duru• 
yordu, kelepçeli zannedllebf· 

lirdi. 
Haıan, otomobilden inince 

ıebpaya dofru yOrOdG. Etra• 
fanda ıüngüliiler, jandarmalar 

vardı. 
Bir an içinde fırladı, 

muhafız kOtleainln arasına 

kendini attı. Bir karıaıabk 
oldu, bir ılllh patladı, kaçı· 
yor sesleri yOkıellyordu. 

Bir ara bir takım diidük 
lerde öttO. ffrarın:n divanı· 
harp blna11na doirU kaçtılı 
ıortılGyordu. 
Jandarmalar koşuyor 

Firariyi binanın arka11n• 
dan ııkııbrmak için muhafız 
Jandarma ve poliıler iki ayrı 
kıllllldan arkasında düıtiiler. 

Fakat binanın arkasına 
yarıldıll zaman burada iki 
takip ILolu blribtrtle kartılaıt•, 
Hasan birkaç metre ileride 

alabtldgbl• kotuyorclu. 
Dur, dur, dur 

Arkaı•ndao durmall için 

yapılan ihtarlar, ablan ·~ 
=;,alıdır ki emıaUne snOesalr bir 

ıbr.,t ol1Un• 
Yokıa balldan Terilen 

eaılrld, kanun ve nizamlar 
-ıtmdfye kadar olduiu gibl
tnfaz ecUlmez, yapılan yolıuz. 
luklara ıöz yumulmak polltl· 
kaıı deva111 ederse 111emurla· 
nmızdakl eıkl devrin mlra11 
olan memurluk haleti ruhiye· 
si meaileketl ve milleti ızrar 
eder durur, ılklyatın ve ıı· 
zalbntn aanno. almak ta kabil . 

o lam•• 

- . 
lar semere vermedi. 

O, haya11nı kurtarmıı ol· 

manın he:yecantle hiç I:; r ses 
duymuyor, mütemadiyen kaçı· 
yordu. idamlara nezar t el· 

mek mecburiyetinde hulunan 
jandarmalardan firariyi takibe 
çıkanlar elleri bo~ olarak geri 
döndüler. Firariyi takip için 
ayrıca bir jandarma müfrez ıl 
derhal yola çıkarıldı. 
Aynı zamanda lımatl oAlu 

Hasanan b:r tarafa uza.klaı· 
maması lçtn bütün geçit yol· 

lan tutuldu. 
Gediz çayının aeçil nokta11, 

civar caddeler, tıtaayonlar 
muhafaza altına alındı. O 
ıuretle ki bu sün Menemen 
ve clvanndan kut uçmuyor 
den .. yeri vardır. 

Taharriyat 
Aynı zamanda Hasanın Me· 

nemende oturan Bozalan'ıla· 
rın nezdinde ıaklanmaıı lhll· 
mali de dilıOnüldG, 24 kadar 
e\'da taharrlvat yapıldı. Fakat 
bulunamadı. DITanı harp bl· 
nau araımdakl çahlarm ya· 
nında ele seçen ayakkaplan 
firarinin tehir clıflJla çıkbfı 
fi krlnl kuvvetlendirdi. 

Yirmi bet yaıında genç 
bir adam olan Hasanıa er· 
seç yakayı ele Tereceil mu· 
hakkak addolunabtltr. 

AJl'ıca bu adamı e•Jertnde 
ıaklıyacak olanlar halıLL uda 
da idam cezalı!annı ıaklıyan· 
lar hakkmda tatbik edilen 
maddel kanuniye tatbik oluna• 
caktır. Bu madden)n 269 uncu 
madde olacafı tahmin edile-

bilir. 
Hldiıeden haberdar otan 

mıntaka kumandanı Fahrettln 
Pat• ile Divanı harp reisi Mus
tafa Paıa derhal lizım gelen 
tedbirlerin alınmasını emetmtı· 
terdir. lzmfr vlliyeU de hAdl· 
ıeden ayrıca hahudar olun· 

muıtur. 
Bazı klmıelerln 1ddia11na 

nazaran otomobilden inen 
Haıanın elleri kelepçeli de-

lildi. 
Bu adamın kelepçesiz mi 

otomobile btndlrtldift, yahut 
yolda mı ke!epçeıdni açbfı 
tahkik edtllyor. Jandarma ku• 
mandanı, firarinin kelepçeli 
oldufunu ı8ylemekte muılr• 
dır. 

Mıntaka kumandanı Fah· 

rettin P ıa, ffr r hadlıesln· 
en mes'ul olanlar hekkında 
~ hal tahk'kat yapı1ma11ını 
tmrelmlıtir. 

Huanın jandarmalar, siln· 
gOlO asker 't'e polisler arasın• 
dan kaçı ı derin bir hayret 
yandırmıı r. 
Emın ·ne n dır tesadüf edl· 
bu vak'a etrafında muh· 

teJJf tahminler yapı'maktad,r. ı 
Ark sından jandarmaların 

koımuı a, si.ah atılmasına · 
rağmen Haıauın birdenbire 
l~ni kaybetmeııl akıl erer ıey 

c!elildir. 
Firarinin bulunan kondu· 

ralarında ıehlr dııına kaçtı· 
tını tahmin edenlerin aldan· 
dıfmı, b laklı Haaanın ,ebir 
çiode herhangi bir viranede 
il zlenm ı olmaaı daha ziyade 
muhtemel gürü:mektedlr. Ev· 
)erin tabarrlıine devam edil· 
medteclr. 

Hasanın firarı Menemen· 
itleri çok miltee11\r etm ıtır. 

lzmlr, 4 (Yann) - Dün 
saat Oç•e kıılada mahpuı 
bulunan Mehmet Ali hoca 
ff Manfıalı Ragıp, Tatlıcı 
Hüseyin, Jozef, Alaıehlrll Ah· 
met, Muhtar Mehmet Emin 
Hafız Ahmet hGk6met lıapia
haneıtne ıettrlldller. Bunlar 
merak ederek naklin eıbabım 
sordular. 

- Sizi l.u geçe lzmf re gön· 
cllreceffz, onun için buraya 
ıet"rdik, denildi. 

Birkaç ıaatlik ömürleri ka· 
lan idam mahk6mları buna 
nanmıı ıöründüler, o kadar 

ki tavurlaranda kendilerini lk· 
na eden bir hal sezilirdi. 

Saat betle Jozefin ze~ceıl 

hükilmet 6n0ne geldi. Koca· 

ılle sörGımek arzusunu izhar 
etti, t0nr a fınndan bir kilo 
ekmek ve bir kaıe Menemen 
yoturdu alarak kocaaına re
Urdl. 

Milrtecllere clgara ikram 
ettlli için mahkilm o•an Çitak· 
lı molla Süleymanın tütüncü
dükkinı hOkQmet önilndedlr. 
Süleymanın oflu her akıamkt 
v ktlnde dOkklnı kapadı. Bu 
11rada kOçllk kıa kardeıl ya· 
Dm& ıelmlıtl. 

GazetectJere laik6met kar
t1$1idakl kahv.-de oturmalan 
iç ... mGıaade edtlmlttl. 
Llunır, 4 ( Ynn) - Saat 
(Doeamı •on laaberlnJ•) 

tanburda lt1it 
lunaa resmi 
Yunan maka• 
mında,, an•a• 

mı: k l tr1erlııTd• 
Bu haberi taJ. 

kik iç n b·a d( 
Lir 111uharrfri 
m;z Yuaaa S. 
fareli e aiııcl• 
rd k. V ı lıont01 
M. KoadiryotU 
mub rriıfmiıe 
atideki 1s&ball 
Yermff lr: 

.. - Elet bı 

•"• iM• .ı .. • , 
ıdiıin• ıuikalf yap•ldıfı hakkında /atar 
bulcla bir ıayia cıkcın M. Venizeloı 

nı haberi a'dık. Fakat buna ı gGndenberl ertpten _..ıarip 
bir türlil lmkln veremiyoruz. olduAundan evf ndea .ıs .. n 
Çünkil M. Venlze'oı bir kaç (Deoamı 3 üncci uhifıd•) 

.. ..... G5 

Ticaret odası kongresi diJntoplanclı 
Kunduracılar diyorlar kiı 

<<Sanayi bankası iş bırakmıyor!» 
Ticaret odası ıenelik kon• 

ıreıl ikinci celaeılnl diln ak· 

tetmlıUr. 
Bu celıeye ikinci konıre 

relli Kara Muıtafa zade Ah· 
met Bey riyaset etmltUr. 

Kongre müzakerat ve mu• 
karreratma ıeçmeclen evvel 
bu celsenin can11z olduiunu 
kaydetmek llzımdır. 

Bu celsede eTTell birinci 
toplanbya alt zabıtname o· 
kunmuftur. Bu eınada aza• 
dan Calip Bahtiyar bey kon· 
grede 930 buhranının da tel· 
kik edllme1 nl ileri ıOrmOıtür. 
Ancak oda mecllıl bu tıle 
zaten allkadar oldufundan 
bu mese!enin gene orada tel· 
kiki karar) ıtırılmııtır. Bun· 

1 

dan ıonra Gazi HaKNtlerl.ı••, 
Mecllı re ılne, .ı1atvekll 
lamel Papya .e ~ıaa\ 
vekili beye çekilen tuba tele 
ıraflanna ıel n ceyaplar 0-
kuno:-uıtur. 

Konıre relılnln • Attıık mCI• 
zakerAta ıeçeblllrls• 4emetl 
Gzer!ne komisyon tarat.d•ll 
tetkik ve tadil edilen &andue~ 
racalar raporunun m-9rata11 
na seçilmltUr. Kemll~ 
bu rapor hakkındakt ....... 
rerab tunlardu ı 

1 - Kundur&.calu •ar•t 
oda11nda bir aza tar.ı.uı•• 
temıll edilecek'ertn ... yf nfe 
zamnameye muıaJir ..... dl!• 
iundan Kunduracılar ~1eU 
( Deoamı 3 üncll sahi'='},, 



Hald 
iskandan 
ş·kdyet 

Son Gün' r e g ne isi an 
f~'erlnden ıtkfiyetl r ço :al
mı§tır. Ş kayctler en fozla 
memu : itleri baılnrı dn 
bulunmama 'arlle f~lerin uza· 
ması noktaGıdır. Eu c de 
bazı lfler üç beı sened n de 
fa la ~ üyor. Şik~yet1er vi 
1 y çe tahldk edılm ~ t ir. 
Key yet bir Utl g-n :ot rfın· 

d v kttlete bildiri cektir. 

r eşviki sanayi kanunu 
h.-ı s t V l Al,.tf te viH sa· 

n f kanununun t tb"kin 
nt bir istikamet v re 
Bu yeni isli.kamete gö , bi· 
rlncl dert:cede zi aa t do
ğan ıanayi, ikinci d r c e zi· 
raotle dolay11lle al"k d r 
ıanı:ıyf, üçüncü d rcced m m
lckete lazım diğer n l hl· 
meye ve teıvfk ed' ce 

Fo.brikacılara, ta! p' i ü
zer ne karne usu'ü il muaff. 
} t Yerllmesinfn fmdil'k üm
klin olmadı~ anlaıılma tadır. 

Bu un ıebcb d bu kil-
de mua.f'Jcl verild i z m n 
m af alan fabrik a n 

va ciı fptida ye k ç kçı ~ı 

~ pa.b 1 elc.rl tbU li v r't 
göri\lmecidlr. --
İnlıiaarlarda 

Kacakcılıkla 
I 1 

mücadele 
ld bbaratımıza gör , Tiltün 

lnhiıan ye l tasarruf tında 
k çakçıhkla mücadeleye it 
tahalaab mestureye dokunul
mam-abr. Bu tahsisat bir mu· 
temede verilerek kaçakçılıkla 
mucadele teıkilita takviye 
edilecektir. 

ere e? 
Meşhur rejisör 
Brükselde mi ? 
Edirnede mi? 

Akt rl" k tr.ii, yok•a peynir· 
c Tk mi tahail ettiği 

an/aşı' m yan 
rJI hur re .. sör 

Ertu.r l Muhsin B. 
Darülhed yl r j .. rü Ert ğ

rul Muh 'n b Jn Edirnede 
peynire l k ö ren ni heber 
alm ıtak. t bu def ak· 

birinde 

e bu'unu· 
yordu. Acı.ha timdi de Muh-
6İn bey gene bir eve mi sak· 
landı yokıa Ed'rnede ~e yahut 
Brfikaelde midir ? 

Borsada 
Borsada vaziyet 
Dün borıada lngfiz 1030, 

Dolar 212 20, Fransız Frangı 
167, Altın 981, Düyunu mu .. 
vahhid 91.5 kurtJıa satıllJlıı, 

tır ..• 
.. s 

Cihan piyasasında 
Ham madde fiatleri düştüğü halde 

san yi eş)rası fiatleri düşmüyor 
HAVAT PAHA\.U-~' 

1'130 

tnlliliz banka müclürinin •6,Mleclifine nazaran harpten 
evce. ue so ı alıi ham madde fiyaıları v• hqyat bcıhalılıfı 

e.Aan 4ku di buhranı alt· 
t kc-e, artıyor ve ggrünüı te 
Lu buhranın dalıa fazla arta· 
c~ ioııer or. Buhran 
- r-1nız biz ü esna- bü-
tiiD eııemleket rd. son a ne
lerin 'u Z 0

) d hararetle rnü
n liata e leu bit ~-vzuudur. 

1 ı 'ar ve- b ka Ü· 

dGr rl bu \,u\l •n hakkında 
n } n fikirle öy-

1 ily r. [h hran a ız mu-
ay_ en h r d ilinde kal
madığı ıç nd r ki, Lu f ıklrle· 
r!n her memleket için ayrı 

bir elıe'1tmiyetl var. 
Maruf bir lngil(z banka 

müdür6 de cfhaa buhraıu 
~akkında o dukça dikkate ıa· 
yan olan ıu söz'erl sö7lüyor: 

- Buhra.nıo •n ıayanı d~k· 
kat cilıeti loptan flatler ile 
perakende fiıuler arasındaki 

f~tkın gil\ıkçe artmakta ol· 
maıı4ır. Meaeli. toptan flal· 
ler harbi umumıdeo evvelki 
senenin yani 19 3 ı,enesln n 
ıevlyealne )a kaıtığı halde 
lngllterede haya D•halılıiı 

Tapu 
Derdi 
Bitmedi 
Şehrimizde mevcut reımi 

deval in en çok kal balık ola
nı Tapu daires ir. Bu daJrede 
itler ne kadar çoksa, yol6uz-

T. Kamil Bey 
-----------------Ankara da ne ile 

meşgul oluyor? 
Tahsisatı munzamme 

luklar da okadar çoktur. Yapılan 
ıvlerde görülen yol uzluk!ar 

Türk heyeti murahhası re· 
iıJ temaslar1nı hala bitirme· 
miıtir. Tevfik Kamil Beyin 
meşgul olduğu baılıca mesele 
tahıisatı munzamme me~le· 
sidir. omi yonun geçen sene· 
ki bütçesi 250 bin lira iken 
hükumet bu miktarı çok bula
ra.k 180 bin liraya ind'rmfgU. 

hakkında v kel ete y pılan ti· 
lcayctler b' 1 ri tecavüz etmek
tcd r. 1 ele zavallı müb d ler 
hayli seneLr u"r tıkları hal-

de tef f evvüz ett kJ ri m Harı he
n -z tapaya r ptedeme-mişler
d r. Hab r aldı mıza g-re ve
b. A lct t pu i leri ciddi ıur t te 
m gul o arak bir çok va an· 

daı'arı inlet n t pu daire.erinin 
ıslahına çalı acaklır. 

Müteferrik 
Sanayi sergisi 

Bu sene Ankarada 9 nl
sand n 20 ni ana kadar sü-
recek olan bir sanayi serg'si 
açıla~ktır. Z raatçiler sergi
den lıted 'kleri f yleri alabi
leceklerdir. Sergiye fabrika
törler ve bilcümle sanayi er
babı iştirak edeceklerdir. _.._ 
Cemiye'ferde: 

Kabzımallar toplandr 
Kabzıma.llıır cemj} eti he

yeti un um ·yesi dün toplana
rak yeni ıene idare heyeti· 
nl fntihep edecekti. Antak 
ekseriyet hı\lıl o!madığından 
kongre gelecek çarıambaya 
kalmııtır. 

••• 

Uefterdarhkta 
On senelik birden 

Mütek it, e)tam ve era· 
milden 40 kuru§a kadar olan 
rnaaJların on ıenellklerin te· 
diyesi zat itleri muhasibi meı· 
ul üğune \:erilen bir emirle 
bildıri'mltUr. 

Tediyata bu hafta içinde 
başlan~ caktır. 

1914 senesine nisbetle yüzde 
53 nkbetindo yükstktlr. 

Vapur na ullan harpten 
evvel ine naz r an ancak yüz· 
de 18 nlabetinde yüksek ol· 
duğu halde lıletme masarifi 
yüzde 50 nlsbetinde yfikaellr. 
M h&u'it fie.t!erlnln bu aene 
1930 s neal d re~eıine d §· 

meıi muhtemel değilae de 
ehemmiyetli b'r surette yük· 
selmesi uzun bir ~aman için 
memul dc~i?dJ • 

Buhranın b §'ıca çarel iza-
lesi mem?ek tler arasında 
rnüb dele o unan en t'a fiat 
leri ar s nd l 1 büyilk farklar 
tevzin etmektir. 

B ~l ca übade!e, ham 
ma.c!c!e y ti t en mt;mleketler 
ile fabrika ı tt\mul~tı yet!tU 
r~n memleketler uaşındadır. 
ti lbuki ham madde fiatlerl 
çok düt ,ün 1 aldt: mamulat 
fiatleri c!a, :n mittir. 

Bunun I~ n ham madcJe 
yet'ıt ren mt:mlekctler aanayi 
mamuliitını hUyaç ve ahı· 
ttiı niıbette a c.m\yor. Bundan 
hem kendileri heıu de sanayi 
memleketleri mutaaarru olu· 
yor·" ..... 
Tay yare cemiyetindan: 

Tayyare cem'yetl tarafın
dan tabettirilen ihbar, hüviyet 
"ar ka arı, beJ ennameler ve 
defterler, T J yare cemiyeti 
vJ'ayet ve za ıubelerlnde 
ve piyango it lerinde ıatıl· 
maktadır. 

Ve komisyonun 930 da 
hiçbir i§i k mıyac ğı t hm ·n 
ed lerek 931 senesi için a a 
bütçede h'çbir tahs' nt ay ıl
mamıotı. 

Ha b ld bugün e. 
ğına gö e kom'syonun 931de 
daha b r çok görecek l eri 
vardır. 

l~te Tevfik Kamil B. An
karada bu tahsisat itile meı· 
gul olmaktadır. 

B nun miktarına gelince 
180 binden tekrar 250 bine 
çıkacağı tahmin edı mek~edir. 

Tevfik Kamil beyin lstan· 
bula avdet'nden son a Trak
yaya gidip oradaki kumisyon· 
larla temasta bulunacağı ta· 
hakkuk etmiıtir. 

Komisyonun bu günlerde-
d faaliyeti iddiayı emlake denle
rin vea.kalarınm t tldklle o'mı
yanların resmi dairesinden tah
kık ederek tesbit etmektir. Bil 
hara bunlara elde bulunnan 
150 bin lira gurameten taksim 
edilecektir. 

ladui mümkün mallıır için 
l.!lkikat tlcmal ed lip komis
yonca ta dik ed ldikten sonra 
bedel?eri sahiplcr~ne muahe
dede tazminat bedelinden ay
rılmıo olan 15 b"n lngilfz lira· 
sından tesviye edilecektir. __ ... 

Adana' da 
Çocuklar bakrmsızlıli 

icinde midir? 
' Adanada mekteplerde bu-

lunan drahomlu çocukların bir 
araya getirilerek tedavi edil
ıneıl düşünülmüıtür. Bunun 
neticesi olarak da Adana ilk 
mekteplerinden Yeni mektep 
tedavi yeri ittihaz edfmlıtfr. 

Fakat buraya yatırılan 178 
çocuktan ancak 20 sJnln üç 
aya yakın bir zamanda gözleri 
silinerek teda vl edilebllmlı· 

tir. 
Çoçuklar hasta b&kıcı1ann 

elinde bırak•lmııtır. 
YARIN - Çocuklar Tilrk 

nüfusu servetinin istikbali de
mektir. Bunlar Ozerfnde en 
küçük ibmal en bGyük mes'· 
ullyeU omu::ılarımıza almak 
demektir. Bunu iyi dü~iln
meliylz. ----

Ahali fırkası 
Şube 1erinin kapanması 

için emir veri'di 
Reisleri Surlyeye firar et· 

mit bulunan Ahali fırkaıı ıu· 

helerinin kapatılmaıı için Da· 
hllıye Vekllellnden emir l:e
rilmiıtir. 

••• 
Son Posta ve Yeni Asır 
muhabirlel'İ Divanıharpte 

Ankara, 4 (Yarın) - idam 
0tahkömla.rlle mülakat neıre
<.ı. _n S n Posta ve Yeni Aıır 

ııazetelerinln muhabirleri, o ... 
vamhaipçe lstiçvap edl'mlt
lerdir. lst çvaplan esnasmda, 
bu haberi uydurduklarını sör
km 'şl rdtr. 

Muhalefete hürmet etmek meden 
olmanın başlıca alametidir. 

Bilıyoruz ki Av1·upa mec
lislerinde bir mesele münaka§a 
edıldiği z man fik'rler çarpı§Jr, 
kanaatler ortaya dökülür ve 
ekseriya büyük mü aceleler 
olur. 

Bazı defa ehemmiyetli va
mü im 

n biri 

n'arın mü kere ve müza-
1 erelerden sonra yekd ğer'nln 
koluna ,glrerdı. dostça, kardeı· 
çe gezdiklerini pek ala b liyo· 
ruz. Bu tarzı hareket medeni 
seviyenin yüksekliğine de alet 
eder. 

Hiçbir insanı sam 'mi ol· 
dukça kendi iç.t hat ve kar.a· 
atlerinden dolayı muatep tu
tamayız. 

Biz karıımızdakinin fikri· 
ni beğenmediğimi;,, zaman mu
h tabımızın da b'zim kanaatle· 
riroizi be~enmedl 'nl ve dü· 
şüncesine uygun bulmadığını 

kabul e' rnetyiz. 

* Bizde e'ya i mücade!eler 
ve vatanı a akadar eden mev· 
zular üzerJndekf zihni yet !>am
bı.vkadır. 

Bizde me§rutlyetln ilanın

dan bugü. c kndar bir iktidar 
mevkii bir de m•Jha!efet var· 
dU'. Bu dakikaya kadar ikti
dar mevklinde bulunan'ar 
kendilerini hakiki vatan;:-er
ver, muhalifl~rl de düşman 

addelmiolerdir. Bir memleket· 
te kan döken, vatanı için her 
ıeyi feda eden ve icabında 

mali ve bedeni i bü.ün feda
ki.rhkları güze alan insanla
rın o ~em!ekeUe e'bette bir 
hakları olmak lazım ge'ir. Bu 
hakların en meıruu ılyasi ben· 
liğine sah 'p olmaktır. 

Bu tesahup tam ve kamil 
olmadıkça kendimizi hür ve 
muhıUmlzl idealfmlze uygun 
göremeyiz. 

lf 
Btze sulm'saller veren ve 

fena hatıralar bırakan Hürrl· 
yet ve itllü'çılar ve bazı menfi 
te,ekküUcr ittihat ve lerekkiyl 
devirmek için maal'eaef na• 
mef!U vasıtalara müracaat et· 
miıler ve hatta vatan düıman· 
larıle blrleıecek kadar ileri 
gitmitlerdtr. 

Bir fırkayı devirmek için 
memleketin menafii ailyeıi· 

nf hald.:lar ctmek'S hiç bir za
man afedilmiyecek b:r hidl· 
sP-dir. Bu hadiseler bfzde muha
ltf etfn suizan altında kalma· 
sına ıebep olmuıtur. 

* Bununla beraber bu günkil 
muhalefeıti dünkil fırka ve 
poat mücadelesine benzetmek 
asla doğru değildir. 

Düne kadar zelil ve na
mefN JlaUraalar ve fırka. ka Y• 

galan yüzül\dea düımaa ıal
laruıda aördüjümüz imanlar 
artık içimizde yokturlar • 

Bu gürkü muhalefete ku
lak verenler ve onun ıeıinl 

ıoiuk kaıalılıkla ve lhtirauız 
olarak dinli yenler göre
ceklerdir ki bugünkQ mu
haliUer, dün memleketi müt' 
kül bir vaziyetten kurtarmak 

için can1arile başlarile çalı• 
mıı olanlar ve Gazi lnkıli.• 
hının ön eafl rmda isUkl&I 
mücadelerinin muvaffakıye
Une yardım edenlerdir. 

Onlar memleketin ne mür 
kü'at ve ne ı tuaplarJa kur• 
tarıldığını gördül~lerl ve bur•• 

muk bil v zedı en si ten1ler 
ve dahil oldu ı muz rej'm ta• 

yesinde terakki ve teali edf• 
lece~ini blldıkleri iç.in bd 
umdeler n tamamli tatb ki 
için mücadele ediyorlar. 

Muhalefet Türk yeyl laf. 
zan deiil bütün manasil• 
mes'ut ve mütekamil görmek 
istiyor. 

Bu günkü muhalifleri mu
vafıkfar s fında da görmek 
mükündür. Eyer menfaat'er 
ve dünyevi arzularımız hakiıll 
bulunsa idi o zaman b:zi .. 
için de bir mesele yoktu. 

* Nitekim öyle f n sanlar var 
bunlarm vatana bir emekleri 
geçm mi tir. Bunlar h ç bit 
fedak~rlık ctmif dewi'dirler. 

içlerinde vaz·fei asker'ye' 
den kaçm11 o ani r -,; ardır. 

Harbı umumide kardcılr 
rlmiz Caliçyad n Kütül' arna• 
raya, Anafart !ardan Sur1r 
ye kadar cephe cephe kaO 
dökerken b rlyo mekt~p"' 
rln e bir hocal k kaparak 
va tan vazif in~n k ça 
t b ·ı istiklal ha bi e de git-' 
med ler. 

Bu gib"l r Hak fır aıaıll 

l·uvvctll gördiiklerl zama• 
oraya inhaap et ekte ve bil" 
tün ta'akat v hulul ka IJ. 
yelleri saye fnde fırkaya yr 
ranmakta te hh r etmediler• 

Halk fır asına zaaf tarl 
olup ta Serb-ı fırka ıı:.hne,. 

atıldıfı zaman Adliye veki Uil 
hulyaaile gene böyle inaanlarl 
Serbeı fırkanın plıtarları aır 

yanmda gördük. 
Oalar timdi yeni fınat'ar• 

intizar edıyorlar. 

• 
Bu günku muhalifler bur 

1 r değild'r. Bunlar he: tür 4 
tehlikelere ve müıkülata r•r 
men memleketi tekamül etınll 
görmek için çalııan ve hüf'l
yetlerl tamamen teayyün elJllll 
mefkürecilerdir. Bunlar ya 
nın teatial '\le milletin ıaatl 
ve refahı iç n çcthııyo.Iar. 

ir 
Bu muhalefete hürmet yr 

cibei medeniyet ve ıtan ın,.• 
niyettir. 

Ba~Etabli 
midir? 

Geçen aün Atına telıral
ları arasında baıpapaz 1•1-
yoı Efudlninde elabli Raıor 
luclan olmAdığı yaulmakt•~ 
Halbakl düa hu it için fi~ 
siDI aorduiumuz Türk beJ~~ 
murabbasaaa lzuından NeDll 
8. mubarrirlmize atideki br:' 
yaaatta bulunmuştur. 

•Bu haberin nereden 
karıldıiına bizde ia~tık. çor 
kü Tatyoa efendi eta.bh otın-~ 
için bütün ıera.lU hafzdfr. Sd' 
nun içinde biz ona elabll ~,. 
•'"asını v rmi 



TBaı tarafı 1 inci •ahif ede) nl mutlak ıurelte onun yanına 
"ı. Kubilay beyin teh"t eclil· g'Ômllnüz., dedi. Sonra ailesine 
1 il yer.ht otomob 1 gürü1tü· alt vasiyetlerde bulundu. FtL· 
krl ara'111'4• ıert bir ıes ig .. kat en ıonunda gene Şeyh 
~4J. Esatlın yanına gömülmesi vasi· 

Sehpa 'ar kurulduktan son· yetini üç defa tekrar etli. 
'a derin bir rüku. ba.ı1adı. On Hafız Ahmet metindi. Va· 
t.e

1 
dak ka süren bu sükutten ılyeUnde, eervetinclen bes yüz 

aonra bir muhafız asker kofa liraonın Molla Şaban Me1ç.dt-
~Of• geldi. Hükdftiet önti:ıde nfn ftnarına ıarfedf1ınettnt fi· 

bekHyetı inzibat yüzbaııtma : tedl. 
'"Herşey hazJr!,, haberfnt verdi. Haydut Mehmet Elt'ln azlı 
\' eniden bir otomobıl gürültüsü ıch·t Kubili.yın ıehlt edildiği 
•ldu, İç nden meıhur çerkeı A' i ve bayrağın d:klldiği mahaltle 
~tnu vini Hüıeyin ç..tJ.VUf çıktılaı atı'dı. Evveli tıımialyeye çık· 

Bu me~hur ıfrnahırı tanımı• mak 1 temtdl. iki muhafız 
~llh yoktu. Bı &hara Mehmet mahkümu kı:caklı~ e'l'-k tskem· 
tminin auld fı ıehpaya yak• leye çıkardı. Eu td r de il· 
Jaıtı : rıı.~ın bof azına ,eçlrilmeıfft• 
J 40 Hanfya, ne zaman gelecek mani olmak bti!cl. 
~unlar?,, dedi. Cellat ıı.bırsız Sonra •Allah a§kına blr-
.. nıyordu. teyler röyllyec~ğim,, diye ba· 

Y nlden b·t gürültü o!du. ğ rmı3 a başlach. 
,u deT müddeiumumi n.u· Mcsevi J zefin yüzü ıap· 
h··nı Fuat B . .gelmı1u. sarı kesitm·ıu. Bir haham 

MabkMn'ardan yedisi ietas• kendisine son dini telkinat· 
tonda, ikisi Berg11ma cadde• ta l:u'undu. llmeğı boğazına 
Jnde, dardü 'ruz pazarında, ke~c!i elile geçirdi ve son 
itrı Kubila} ıtı ıe1ıit eelldfli olarak §U -göz'ori ~öyledl: 
terde, sekiti hi1k6tnet clvatın· "Ya~uın Türkiye Cümhu· 
'• idam olundu. mahkkOm- tlyetı., BO'fnak Ramiz çok 
l.r e6ngCilü jandarma ve ar met~e't t(>stenll. lpt ko'ldi 
terierin nerareti altında siya· bliyQk bir ıofuk kanlılık!a 
~tt meydanına getirildiler. boynuna geçirdi. Hükmü infaz 

Sehpan'ın altında b'r hoca edilenlerden hükurret önünde, 
\nahkrımlara ron dini mera· Tuzpazannda ve 8€deatende 
•tını yepıyor, levbe etme'erihi aıı'an 21 kiı nfn cesetler·nın 
llıylüyor, ıonra dua cıkuyor, kaldırılmaıına ıaat dokuz 
~n nihayet te tp mahkumun butukta baılanacaktrr. 
\;öfti'hna ıeçfriltyordu. lttas)'ooda a•tlan yedi 1'1· 

İztnır 4(Yaınn) - ide.dl hG· ye ıe'ince bunrat- taat dn 

ltrnler nfn 1nfımna ftk ölırt1tk fidye kadar hırakdacaklardu. 
~•ttısyonda baıtandı. Burada ikinci kıSHD bluhakeııne 
hılanlar arasında L&zfbrabfm başlıyor 
\oca da vardı. Apteı alarak 
•am z kılmak tetedi. Evve!ce M~nemen, 4 (Yarın) - Df .. 
lı~tanetını muhafa%a edtyotdu. nl ıtya'lt!h alet etmsle maz· 

Sehpayı g8r5nc1! kelc1!!edf, nt1n oı.tttk muhte1if yerlerdtm 
C1t•vetl kl!sildl. ~-'uhafızlardan getirllen eşhaıın ır çvep?arı 
M kttt koU•nna 1ırdt. Son1'& bitmek ~reelfr. 
'irntk botazına geçfrildlll za• O 11 6i9'a ıhatp bunların -n ~Aıl)'t'ft ıtR'tdtlu. Mlirte• muhakemeletfnl buıJilnden ftf .. 
Mea: baren rü'ıet edecek ve lflr'at· 

"Benbll pirim hocamdı. Be· le bitirecektir. - .......,..~4"'""7 

Ktıtahya. Tavf"nlı 
htlttı 

An\ara, il (Ynuı) .... ftft. 
lalaya. Tavıatı'tı hattında1rt •• 
l'il 'l'lthtıyet bit tıafta.Ja ka· 
dar bitecektir. 

llattıtt ı.ııtıah retJ tai4 
-~r dolaytth te1hblr • 
llalftir. 

"'»et hlttar8• h hfhil 
..... t IHlaı tuhelerde çok afir 
tletlemekte, b&zı ıubelerd• de 
durnıuı bulunmaktadır. 'k.O
W.• .. l'•"fMlk uttmın _.ı . 
'8&aı 1 Martta olacaktır. 

v~ıi pro je!eı'İ 
Ankah• 4 (Huıu.tJ ... Mu· 

Uaele ft mlbakkiflt verıt· 
l.ıııta tallillt Jtfo}'lerl M. 
lll~c:ııtne teJm!ıtfr. 

Mu&intle verı.ıt pröjeıfrte 
a6re, ithal t.dtlen ı·nei mü\• 
•~•~ter lma!ltından• ktymet1~ 
itıııa 'fit.de alta1ı n ı•betiıdle 
lbuaf!ıele ver,.ısl alınacaktır. . ---17 Ptt"RŞEM~E fftıtG _ 

- ' o 6. J 

'••at n.~o 1 S.bah 7, 8 
y • •• 19 2 \.•fle 12,28 
ıl•-lı 5,.21 Skin'!? ;~;~ 

Tayin edilen 
valiler 

Ankara 4 (Yarın) - Miin· 
"hal bulunan Samıun va!lllğine 
aeyazit mU!k ye m1lfeltftl 
Alitilet Muhtn,Elldt .-UHfl• 
ne Dtyatbekft vıdtıt NtzamMI 
Dlyarb~ldt' Yllfillfftre Aatal1a 
yatla Faiz, Antala vabllfıne 
Mut va?fsJ Zeynelibldln, Muı 
'Ya1Wlfiıe, Maraı wlhi Ferruh, 
MaNt 'ftlllfllnt, va ftha 
'Blltr Samı, Van vatıttttne 
Ellzfz vali muavini Mlthat 
beylerin nakil ve taytalerl 
• ........... lftlr. 

Mubatalar Mecliste 
Abk•ra, 4 (H. M.) - Ya· 

rın ( bugGn ) mecltıte, bazı 
tef.rt mazbataları müzakere 

edlMektlr· -- . Italr• sefirinin %İyaretı 
bra, 5 (H. M.) - ltal· 

ya ftftrl, Hntcip veldll Tevfık 
Rüıtü J.eyl ziyaret etnııı. ıö-
ıGımbıtBt. --- . s. Emlak nizamnamesı 

AnkaTa, 4 (H. M.) - Stı
c1t" em'lk n!l:amoameıfnia 
tab'ı b'tıntıUr. V.akınd• Vili
retlere ,a.ıdertlecektfr. 

YARIN SalaH'i 3 
9 r · n 

Gazimiz 
Reicümhur Hz. seya

hatlerine devam 
ediyor 

Aydın, 3 (A.A.) - Re
lılcümhur Hazretleri saat 
16 da Belediyeyi ve C. H. 
f ırkumı te,rJf ederek aza· 
lar n ha 'k milmeıllllerlle 

lnmaımuılardıT. Belec:liye'de 
,ehtr itleri hakkında h~ahat 
ahnıı ·ar, fll'kada ihracat 
ma ddelerl yett,tlren muhte
lif mıntakalann umumt va· 
zfyeti, ihttyaç·an ve iıt hıal 
koopratıflerJnln faaliyet 'Ve 

ink ı flan ı 11ertnde uzun 
müddet tetkJkatta bulun
muf ardı1'. Verilen maltıllia· 
ta nazaran, kredi ve ıabf 
koopr-al flerinln or aklarına 
temin ettffl menfaatler ve 
vbal olduk.an inktıaf cleTe
ceıl bu m6e11eıelerl llylk 
bulundukları itibara mazhaT 

k•lmııttr. 
lndr ve pamuk in ıtah

ılllerl gJbl. uıuın, af'YDft ve 
Gzüm müıtahıiılerinfn de bu 
nevi birleımelere muhtaç 01· 
dukları ve bu ihtiyacı temi· 
ne hazırlandıkları aniaııl· 
maktadır. 

Reiılcümhut Ha21Tdtlerf 
bundan ıon1'& Tnrk ocajım 

1 
teırif ederek ocaklılarla haı· 
bihalde bulunmvı ar, prog· 
rarnsızhkdan tikiyet edenltr 

1 tıaret buyurarak d m şler k": 
- Türk ocakları Cümhuri· 
yet halk fırkumın hen ıu· 
beteridir. Fıktl hayatta mıUe 
te mürebbillk yapacak ilim, 
tktnat, .. yaeet ve saz~• ıa· 
sanatlar gibi bitQn harı ea· 
halarnide •atendaflan yetf,· 
tirmek için p·ıval k edecek· 
tir. Ocaklar C. H. Fırka ının 
progrmını va andaılara izah 
etmekle aeıl vazifelerini yaı-· 
rn ı mefkanlertne -en lriiy&k 
hlzmeU ifa etmlı olurlar. 

Y aaanızın üçüncO mad· 
eeılnde bu c"het ıarahaten 
ifade edılmifllr. Gayemiz 
çok faydalı olduiune kaL'i 
kanaatf*riz bulunan b• yol 
n ... erinde bütilnz.mlliet hem· 
ahenk o!arak ben.her yii· 
rümekten ibarett r.,, 

Ga~ Htzretlerl, vaııta 

ıız·ıktao köylere ••d p ha k 
ıle tem ı etmediL.lerlnl IÖy· 

liyen ocaklıya cevap vere
rek teyh ve mürit" erin köye 
giderken o!o:robtl maıt~fı· 
nı düıünmedıklerfftl h ht· 
latmıt ve bir tnefkit-eye 
ya1tfı nehedenlerlft p~'erl 
ufrun<la he tOrlll zatrilrtft 
-ve fedaklrhktafl ıt'fk 
aı.eakltrını t'&.- buyur

muıtur. 

Ayam, 4 (A.A) - Rt!lll· 
cilnıhur Haatttlerl ıecey? 
trende geçirıtıtıler ve bu 
aabah ıaat 8, 30 da D niz
tiye hareket bururmuılardır. 

Denizli 4 (AA.) - Re· 
tafdlmhur lb. iaat 13 de 
Denizliyi teırlf bbyurmuı· 
lardır. lıtaıyf)ndlm .wt•fır 
kalacaklart C.H· Farkasına 
kadar cadde!er iki l raflı 
halkla dolu idi. Sürur için· 
de olan ha "k Bilyük refıl 
coıkun tezahürat, alkıt ve 
Yata avase'~rlle ltal'flla • 
llilftir. 

Nasıllt, 4 (A. A) .. Re· 
ıttc:Omhur Ha'rl"e°tleıtt D""!:. l 

Vilı\)'et bütçeai yapıldı 

Geçen seneye nishetle 
200,000 lira fazla 

Bütçe 4,800,000 lira 
lttanbul vJ1A1etınfn 93.1 flkan mualltm maaıYan ltaıı 

ıeneıl huıuı1 muhasebe büt- mevcut ilk mektep blnalan'" 
çeıl valt rnua•lt11 Faz1ı, mu· nın ikmali ve yeniden 18 
huebei buıuıiye müdürü Ce· tik• mektep binan ln1a11 te,. 
mal beyler ta.rafından teebit kH etmt"ktedir. 
edl mlft nlt Muhiddin beyln Bu 18 lk mektep blnaN 
de taıd lnnd n sonra e cüme- da t1Ave edi'dıtı takdirde İı· 
ne tevdi ea •ııtl . V l yetin tan\,ulda yeniden lnıa edilen 
bu tenekt bltçelf 4,800,000 ilk mekteplerin adedi kırka 
litadır. GeçeG eenekl butçe balif olacaktır. Ba mektepler 
iM 4,600,0 O lira ı•i. lstanbulun te;ıyiftinde ebem• 

Şu Yaıdyete n~Hran bu miyetlt ıurette imil olacaktır. 
ıen*I bltçe 200,000 lira K6ylerde mektea> ihtiyacı 
fazla demektir. Maamafih bu tamamlle tc min edflmfttfr. 
fazla 1k için ayr ca menabil lıtas.tıbul vilayeti dahilindeki 
varfdat temin ed m ı d fil.:br. bütiln köylerde mektep açıJ. 

Varidat fa labfı nazarı dik· mııtır. Bu eene ıehirde yeni· 
kate a1mwuftır. V llyet bu ıe· den 8·10 mektep açılacak ve 
ne en slJ .. ~ ııhhat, ık net de- bir çok mekteplerde yeni n· 
rfc:ede ma rJf 3 ftrıcG derece nıflar kütat edilecektir. Yol 
na a, dard6ftc(1 derece ziraat vergiıl eskisi gibi 10 lira ola· 
itlfte elremm yet v rmlftlT. rak fpka edilmtıUr. Vf iyel 

Sıhhat tılerlnde yapılacak yol parasından 500,000 linyı 
olan ar tunlaTchr: umuml yollar için hftk6met 

3 bakım evt, 50 000 lira emrine verecektlt. 
tut'e Cerrahp ıac'a bir verem Mütebaki para tle bu ıene-
hastabanell ınıaTI, 20,0~0 Ura l'k yol progtall'1nı tatbike de-
Jtaaile Heybe'i ıanatoryomun· vam edt>cekttr. Bu yolla1' me-
da vi'iyete alt yatak adedinin yanında Oıküdar • Beyle" yo-
3o a iblağ!, 25,000 lira ile ıo- lu bu ıene kat't ıutette ikmal 
ka.kta dilenen ve köprü alttndan edılecek ~fı Klçükçekmeceye 

mOmet yol \amamlıtnacaktır. 
çocuklaTın toplattırılarak bir 
medresede teken ve mektebe Bundan maada difer bir çok 

yolların fnyatı da vardır. Ayncr 
ıevklerf to®D lira ttasile a~ bir çok köprülerin lnıaıı da bu 
yakta dola,an ve vertm baı· meyandadır. 
)angıcında ô!an hastalara gt· z·raal bütçe.inin en tnüh'ır 
da itası ıuretile muavenet, gı· f aelı T opkapı ıe.rayı bostanla· 
t1 asız çocuklara ynrdım için rında teeial karargir olan nü· 
Hili.liahmere 10000 itaıı, ve· mune fidanlığı ile haıaratla 
remle mücadele cemlyetfııe mücadeledir. Bu nilmune fi· 
de JOOOO l•ra ver hneıl gibi danbiı için ce bedilen tkt ltal· 
muhtelif nh'llat ff!erf. 1 yan müteha1111 b r fkl gOtıe 

Maarif bütçeı·nın en mi· kadar ıehrJmizde buluna· 
hfm k 1ımlarını bareme te'f'- cakhr. 
•• 1 :t@' • • •• a 

'j' -lfye geçerekn yarım ıaat 

kadar Nazillide t~vakkuf 
buyurmuılerdır. ~u mtiddet 
zarfında Türk ccağındP, Be· 
ediye, Cümhuriyet Halk 

Fırkaaı beyetler·nı, çiftçi tüc• 
car ve muall:mlerJn mQmes
til'erlle münevverleri kabul 
ederek memleket itleri hak· 
kında konuımu~lardır. 

Nazll.ıler, yabmıı olarak 
elt'geçen ıelırrıı rlıyut için 
lttlrdaltan beti iki üç ftfll· 
yem liTalık yeni nıaat yap· 
tdda.,ını, pamuk afra•t'nttl 
YtttiyelJ •• lıtıkbal"nl anlat· 
mııJıtr ve yapılmı k a olan 
Mendereı kanalJarımn lk· 
ınalini \'e t !dı1 mukarrer 
o·up arlztsl mQbayaa edi-

l len pamuk ulah tııtuyonu· 

nun hıtah ev•el vftcude 
getfrlJm,.~lnl temebftl ~nllt· 

1 
lerdlr. lstaryon v6 tlvarı· 
ıu do!durt1n binlerce halk 
Gazi Hazretlertnl h~yecan· 
la eellmetlemltletdlr. 

ı 
Denizli, 4 (A.A.) - Gazi 

Hazretlerlnln Dettfzllyl teı 
rff huyuracaldarıtu ltlten 

j
' ltaJk •evfnç ı,JhtJecUr. Her 

tarif ônatılabala baıla· 
mıı'ır. bentaU ıiiturla çal· 
kala maktat'ır. 

Kadınlar 
Polis olabiliyoı~lar 

A11lraradan verilen nim 
reı•I maltlmata ıöre, hanım· 
larınna, reeım1 dairelerde kul· 
lanıldtldarı stbl, pollılikte de 
lltıbdam edt.etektlr. 

TDrk b.n tn!an, tıpkı ~ 
pollıleriml• tibl, reıml v~ 

alellde ttlbi9e1erle yazlf• 18-
•ecekle dtr. 

----~# bt'l' 

M. Venizelos 
(BGI tnafı birinci ••ltll.Je) 
çıkmıyordu. lıne:entl•y beyte 
bir ıuikaıtm evinde 7apıtnıa· 
tına da tmkh yoiclur. Şayet 
böyle bir ıu kaet fapdnılfla 

dlubalakak k-cnnG11•ıtler ta"•· 
fmdaa ,.ı.....,. &ebehı de 
..... , 1 

Son günlerde Venlzeloı 
hükümeU Yunaniıtanda mlk· 
ten tek ola• ke•üaieller bak· 
kı ~da f · ddet .ıö•termefe baı· 
lamııtır. M~an:af h bu haberin 
oılı ekrp •hna4tiı 'hakkında 
l: l ~e fi ç '1 l' hmlll t&blii de 
gclmiı def :ldfr. 

Ba ha' Hin hardı ihtiyatla 
telakki edılllRal ilmdilik za· 
rurid"r . ., 

Ticaret kongresi 
(Beı taralı J inei salailcd•) 

odaya aza a6nderemez. 
2 - Kundura'Cılar •ıhhl mu

ayeneye mecbur olmadıkla• 
nndan belediyenin •uayen• 
cilzdanı b•deli olarak 25 kul'Uf 
alması doğru deiildir. 

3 - Rötönaj (tanen) mik• 
tarı köeel~lerde yüzde ondan 
fazla olmamalı ve bu ntıbet 
köaelelere ııaret edilmeli. 

4 - Beykoz kundura f ab
rlka11 devlet münakasalan ha• 
rlclnde 1000 çiften fa&la ırl
nakasalar.a ittirak elmemel cllr. 

Bun ardan ikinci ıkaımı t
zah eden Ticaret oduı m<idlo 
rü Mubıin Bey bu 25 kuruı• 
ların aza 1ara verilen h6vlyet 
varakaaı bedeli o'dufumı •• 
burada yanhı anlaııklılını 
ıöylemlıtir. Birinci ve üçilucU 
fikirle:- kabul olunmuttu. 

Dördüncü meae!e bakkna• 
da Sanayi ve maad.n ba1ı1• 
kası müdürü Sadettin E~y 

&ykoz f abrika11 c!evlct e!.nde 
iıe de tamamen ticari bir 
tetekkü1dür. Ve bu teıekkGI 
için mllyo:ıln aarfo'unmuıtuf. 

Binaenaleyh h ~r Ucart te
ıe1ikü gibi Beykoz fa '>r•kası • 
büttin milnakaaalara lftlrO 
edebilir.,, demfıtlr. 

Bun• mubbtl Millt sanayi 
bir!lll utnmni katibi Naz ... 
Nuri b y ıu ffkrl tlett ılr
mG ıt ilr: 

"Beykoz fabrikan büyilc 
sermayeli bir müeHeeedtr. 

D Aer klçük mnesseeeler 
münakaaa arda bu f altr kaıun 
rekabetine mulrayem t edeme& 
ler Ha bukl devlet onların 
da harnlıid:. Bru feragat g&• 
termelidir' • Bu fi ... r kabul 
olunmuıtur. 

Bund 1n 'IOnra ıanayl teJ. 
rlsatı raporu h"kkandakl ko
misyon mukarrer~tı okunınur 
tur. Su ınukarrerat ıun1aidd': 

1 - Nafıa ve Zongu'ldak 
mad~ mnhendiı mektep1etlflll 
progl'amlarına bazı elet' eler 
6.veıile ıanayl mnhendlıl,.. 
taıt eeek mGetntıeler tıMDllll 1 

llzımdır. 

2- Fabrlka1ar neldht• 
kendl thtinılan dahllb•de • 
nal enıtlliller teılı etmelMllr· 

3- Bütiln aan'at ve fla 
mek&epleridln lkt .... t "kllr 
lettne re1>tı tüslRnu vardır. 

Bir ncl karar wkıraaa 
A,nt zatle t ahıftı Bets 

11Mellte!'9 :e,.. "tak'"'911 
met' eletinde klltldfddat ..... 
tiyoruz. 

8 ze yitll bit eli •n'd 
mühendtı tnellt~l>t Jbftndar. 
dı,erek vetilletten daha ce .. 
temeeyatta bulunulma11nı &el I 
etmiılir. Maamaflh daha z ,.. 
de orta Hn'at mekteplwrl Jle 
meıgul o! unmuıtur. 11 • 

Oda umumi kltıbl \)'JflDI 
ve Aynfzade 'rahıla herler 
ttGUtn wan'at ...a.lepl•r ala 
l!ıtaarife deYrt llzım ıetdıdlal f 
1ddfa ve hattl ilmi bir ıur 
flkt •l•itl•rdJr. 

Karar verllmemlıtlr. R .. 
por yeniden endl..-n• haY .. 
le o'unmuıtur. Bu 'l•foa.aa ko• 
ıren?n 9 Şub,.t• ı.ıutar t•n di
dine dair bir teldff mO~.alcere 
Yl kabul edtfmt•ttr. H•1ed 
dinum.,._ Jhl7.artetı cDI tokw 
rar tnp\J.h"'" ktar. 

Bu akşam MAJf K ·nemasınd~ 
2 MEŞHUR Yl!.DtZ 2 MOKf.MMEL Ftr MDE 

Dünfllnıll en ~üz 1 laadır1, : BILLl DOVE 

['$ 1 • ,,,. 

AŞK ÖLMEZ filminde 
ve net'e pr .. n--ı · <.;OtilEN MOORE 

CİCİ MAl~KİZ filminde 
Bu zenıln ptoın.re herhalde. Ae•ls.eı tarafmdan beteDJlkckllr. ,. 



ciers'nde ben 
Pat .. 

• 

Karagöz 
Defineler içinde 

Karagöz (Perdeye ge'lr 
Hacn aı , Hacıvat; neıeduin, 
ıana pekçok röyl"yecek!erlm 
var. Kafir galiba Şe1lz a deba· 

tında mt h a llt bilerl çok yedin· 
de bt raya gelemiyorsun. 

Hacı vat • - (Perdeye gelir, 
Karagöze bir tokat a§keder.) 
Pat ..• 

K. - Ne vuruyorsun Ha• 
cıva t! 

H. - Ah.. Benim sevimli 

H. - Nemi vuruyorum, 
(küt indirir) S n bana kafir 
dururu uyLm? ı Hacı\alım. 

K. - Hacı vat demem o Karagözüm! 
de~ il, yanf... K. - Cu dünyada ı< nden 

H. - l Kara· ,ll&:llm-ml*~=' m!:'Z:::::s:euva•m-a!.'!w:m:::w•ı~ baıka iyi adam 

aözün g ( s"n ke- ı ·r yoktur. 
aer., K·mıniıka- osunun H. - Sen de 
Cır! ben miyim _ bu dünye.da 

"afir? I ' Ramaz . l\~., nileri 11 bir tancain. 
K. - Dt r an- K Y en Da vu umu aldım e!e, • - a 1 ' 

lat yım Ha ı· S 1• d . I c:handa bir 

1 
e am ver im ıa vınç 1 e. d- d . 

1 ~at.. Bülbül gibi ramazanın ur aneaın. 
H. - B n bu- On Lcı nde geldım dllel bH. - Haydi 

aüne kadar on u koltuk ka-Dan •. Dan ... 
.1-..di gündür on ç 1 * bartma.l ı bıra· 
tulay m da ıen kalım da b:raz Tokma~ımı vuruyorum, 
bana J iıf ır di- ahenge başlı· Kap larda d'1ruyorum! 
yesin! O.l yedi 1 Çocuklara yeni haber yalım. 
g c dlron yedi Var mı diye soruyorum! K. - Hacıvat! 
g .ındür bet vak- D H. - Söyle an .• Dan .•• 
time bet kata· * Karagöz! 

yım da ıen ba- Çocuklar htp Yarın aldı, K. - Ben bu 
na bu unvanı Sahlfeme hepsi daldı! akıam pek 
-veresin ha •• ! St.. vfnin ey çocuklar dardayım. 
{Pat··· Küt in· Bayrama ıurada ne kaldı? H. - Ben fkl 
dırir) O D akıamdır kar· an.. an ... 
K. - Aman iC dayım. 

Hacıvat b 'raz 1 Yen! cami direk lat~r, K. - Aman 
beni dinle. Ka· Benim canım börek ister! Hacıvat kar 
flr dedi isem Ö:.Csüz er n göz yaıına dedin de bat-

beyliz, yara· ı Dayanı.cak yÜrt!k faterl anma geldi; za· 
.maz demek fa· D ten ben ıana an .• Dan ••• 
tf d m. Seni ıt. « bu mesele f çin 

cif Kü:hanl de- En hoı günün eğlencesi, gelmiıtfm. G.-
111ek iıllyor- Karagözün eilenceıi! çen hafta llk 
dum. En hoı tatlı baklavadır kar yağdığı ge-

H. - Ha ••. ! O En güzel ıeı çocuk ıeal! ce bizim Bur· 
uman it de- D D salı zenglnHa-an.. an ••• 
ffıtf, o halde * cı Molla Be· 
beni affet Ka- ye raıt gel-

- _ Şairlill aldım ele, 
ragozum benim K I l k xı k il 1 mlıUm. Bana: 
1... d d.. a ın ar ı &aa ı e. 
uu art un- Karagöz ıu 

d i Ali, Veli, Ayte, Zehra bir mendildo-
7a a, yeg ne Beni perıembeye bekle! 
7arl vefakarım L: D luıu parayı al, an.. an ... 
ıenaln, lf"nden T ben b·r ftlm osun 
baıka benim •••••••••IW çini Ankaraya 
ldmlm var ! Gel ıen nle gidiyorum dedi. 
barııalım. Ben parayı aldım yanın· 

(Karagözle Hacıvat ıanlıp dan ayrıldım Şimdi tıittlm ki 
lpüıUiler) Molla ıizlere ömür! 

K. - Oh .• Benim sevgili H. - (Gözlerini açarak ) 

YARI,_. 

• 

BiLMECE 
Maymun kardeş orman.da 

Maymun kardeı ormanda 
dola,ıyordu. Birdenbire kar
ııııına bir takım hay\an'ar 
çıktı. Bu clnı cin' hayvanlar 
o ke.dar ho~una gitti ki bir 
kahkaha koyverdi. 

Bakalım ıiz Maymun kar· 
deıin gördüğü hu hayvanları 
bull.\biletek mısiz? 

esme bakınız. Bu hay
vanların yerini 1 oyayınız ve 
!timlerini yazınız. Doiru hal
lettf Ain "ze kani olduktan tanra 
kupon!a be aber: 

İstanbul, "Yarın" gazctegl 

Çocuk sahifesi bilrnece mulıar· 
rlrliğtne gönderlnfz. 

Dikkat 
Eöer mektubur.uzun zar• 

fını kapamıyacak olursanız \le 

fazla birıey yazmazsanız zar· 
fınızı bize 1 kuruıluk pul ile 
gönderebilirsiniz. Bu 11uret'e 
faz'a posta üc eti vermezsiniz. 

Kazananlar ve hedi
yelerimiz 

Geçen hafta kazananlara 
bu haftanın hediyelerini 9 Şu
bat Pazartes! günü yazacağız. 

...................................... Jl!iidi:WX P.!K: 

Y arın'ın Çocuk sahifesi 
Bilmece kuponu 

5 Şubat 1931 

lıim. ______ _._ ______ ~--------------------~-------
AJres 

imza 
:.K;m _________ .. _____ :,;ıı__ --

Ş mdl oefineler ıahlbidn ha? 
K. - Öyle Hacıvatam. 
H. - Jf mlz it desene! 
K. - Sana bundan ne Ha• 

cıvat ? 

H. - Sen benim yad vef 11.· 

karım değil miıln? Sen benim 
yeğine arkadaıım, yoldr. ıım, 
kapıdaıım değilmiıln? 

K. - Eet.e ... 
H. - Ne olur paranın ya· 

rıaını bana ver. 
K. - Sana heı para bile 

vermem, ıenrni benf döversin! 
H. Ne oıur dörtte birini 

ver. 
K. - Bt!nde ~fmdl fki bin 

lira, sek'z yüz kurut otuz iki 
para var. Sana bundan ne? 

H - Bana, ile olur Oçyüz 

llrannı ver. 
K - Veremtm •. 

H - Ne olur lkfyüz lira· 
ıını ver. 

K - Veremem •. 
H - Elin', ayagını öpeyim 

Gençlik ve halk kütle 
Tarihte büyük hareketlerin 

ıeyrfni takip edecek olursak 
bütün lkı ip ve ihtilallerin 
genç kafaların mahıl\lan ol· 
duğunu görürüz. 

Gençlik, tarihi zaruretlerin 
yolunu bulan seyrini deilıtl· 
ren en büyük kuvvettir. 

Küflenmiı zihniyetleri or
tadan yok eden geçllkUr. 

Bulundu&u kütleye refah 
temin için çalı§anlar genç 
kafa ardır. 

1 akı' ap hareketlerinin Ö• 

nünde yaılan l!erlemtı olan
' ar bu!unablllr. Fakat o ka
fanın o inkılapçı mefi-.6reıl 
yine gençl ktel.i ileri fikirlerfn 
aıııı ile doludur. 

Gençlik, fakat düıünücü 
duyucu gençlik fçtfmai vak'· 
aları gören bir gençlik, içti· 
mai maznun, kütle D"aıkui· 
nln bozuk taraflarını anlıyan 
bir gençlik inlcılap •e ih'ilal 
hareketler!nin başında bulu· 
nur. 

Gazinin büyük inkılabı 

kim diyebilir ki bençllf :nln 
mefkiireıf detildir. 

O, kütlenin haı eketlerlnt 
değl~tirmek fçin, Türk f çtimai 
nizamım eski yo"dan yeni bir 
yola çevirmek için daha genç· 
ken bir fhUyaç duydu. Ve 
bir gün bu genç mefküre ıe· 
merf"afni verdi. Gazi inlula
blnda mu\laffak oldu, 

Fakat, gençlikte bu lhti· 
yacı, yeni bir a~ı kudretini 
doğuracak nedir? 

Bu ancak kütle ile temns 
lan ileri gel:r. Müfekkeremizf 
yeni inkiıııflıı.rla parlatacak 
olan ancak bu temastır. 

Zira hepimiz biHrrz ki 
inkıfaba kadar memleketi· 
mfzde yenil k l'apmak !ıUyen
'er kuvvet ve kudretınl halk 
küt!Psfnden kat'iyen almamıı· 
lardır. 

Karagözüm bana ne olur yüz 
lirasını ver! 

K - Veremem .. 
H - Aman KaragözGm hfç 

Nazırar, ıadrazamlar 
yet yine ı .. ray çer\.iveıl 
yetiıt.rmlı, beyni ı lan 
korkak, kitaplara kapa 
kütleden uzak adam:ardı. 

Bugün yapacağım z 
nevi hareket!erin kuvd 
kütled~n almak mecburi 
tin deyiz. 

Edebi b!r inkılabını yı:p 
istiyorsunuz. 

O, kütlenin 
cailız. Resimde 
yapacağız. 

Resimde körülecek 
kütledir. 

Siyasi hareketlere ne ı 
ı_, taraftar d ğ"ls iniz. 1 
ni4' kütle mı? Muaikid 
oir alem mi yarr.tınak ve 
ıatanak mı istiyorsunuz? 

Kütlenin hiss:nı t rcoıı 
kudretini gene kütleden • 
cal z. Bu kudrd te aP 

gençhkten alınabi ir· 
Hii 'kaa: 
Gazi ılr si kudıelfnt 

tarlada kargt.ları bek e~ -~ 
ve •Gnra kü.Ie ile bı;ft>ll'r 
yaşarken geıı çliğinde aldı. 

Rus muhat riri Ma 
Gorkl kalem lcutretfni .. _ .. 
Y" f nda iken kütle 1 e telP"'" 
farına medyundur. ~ 

Musikıde Sistim Rop•:..1 
lerl niçin bukadar göze ~ 
yor. Çünkü köylü küt d .,ıl 
ruhu bu na .melerde 
Genç' er, -~ 

Yarınki her tür'ü kabfl"' 
ve kudretinizin bir t rnfll ,f 
gibi taımaamı fsters~niz b f 
küt esine koıuncz. Me kiirt .. 
riniz bü} ilmeğe muhtaç 
nebatsa loprelı kütledir. .ı 

Bize ref h temin edeO""' 
olan ancak bu kii led«>n Ç; 
cak olan gençlerd r. Ya o~ 
içine plrfniz, derdılc, herşe~ 
a akadar olunuz veya oı;,. 

içınden, onun öz malı o'• 
yetişi ,iz. 

Demokraaı bu demekttl 

ÇocukSe 
olmazsa elli lfrumı ver. 

1 
Türkiyenln yegane Çoc~ 

KH - veremem.. mecmuasıdır. Maarif Vekl' 
Yirmi bet••• . -" 

K Veremem. letfnln h;mayeıinde her ....,-
H Bet lirasını ~er! 1 ta cumartesi güderi çıkat• 
K Hach-at, ıen bu gf· 56 ıncı ıayuı çıktı. 

diıle metelığe bile fitaln ama 1 K 
yok ... Yok .. Y oook... 5 uruı 

( Hac:vflt Karagöze kOcum 
etmek iıter. Karagöz tokah 
indirir \'C kaçar. Haıcvat •I· 
larken Karagöz Perde arka· 
aından ıeal duyulur.) 

K - Karagözüm yalanın 

fendi, 
Ru akıam Haclvab yendi! 

1 

Gençliiln kıymetlJ ye 1" 
ıane mecmuası. Bu &afi' 

çıktı. 10 Kuruı 

• f. + 1 Tavşan Kardeşin Müzikası ____________ .... _________ ......_.~---_______ __... 

' • 

- ' ·- . • 

1- Tavıan kardeı elekl~ik· 
le ıOpGrme aletini eUne almıf, 
"ılıml•rln tozlarını a'ıyordu. 

Çok yorulmuı, alnından ter 

2 - Biraz dinlenmek fıtecU. 
Fakat ne yapmalı· idi. Hemen 
aklına bir ftktr ıeldı. 

3 - Eline belindeki ağız 

çalgııını aldı. Ve havalar çal· 
sqata baıladL 

4 - Fakat, nef eıl yorulmuı· 
tu. Hem it görroealnl, hem çal-

ı
' gı ç41Jmaıını btfyordu. Z~hnin· 

de birdenbire ffm,e1'1er çaktı. 

5 - 3u!muıtu. Borunun 
lçhıııen ha va ılr!p çıktıkça 
çalrı ötecekti. Hemen ıGpGr

me ilebnln ucuoa çalaıyı ıe· 

clrdl. 

6 - Oh, timdi çalgı ,.,il 
havalar çdlıyor, ıüpfirme ~ 
klneıl yo~ulm•k ta bllm·10_~ 

Ta"f.."'·' 1Lardc11n aeYiOP"'~ 
bakın:z nlha1et 1ok. 



i 
•. 

1 ~ 

.. 

5 Şub t 
YARIN Sahife 6 m 

1 Meraklı dünya şey eri 

'Milyon r mezar arı 
ln"'an.ların hayatta bulamadıkları konforu 

m ·ıyonerler mezarlarında yaptırıyorlar 
Söy?ediklcrl gibi işi, zev

kııefayı, teleub sü ia e:): i ha
ııls bir kel.me ile hay b r 

A e "kalı' r 

se 

ya~ayan 

öl ükte!! sonra da mücteml n 
böyle bfr yerde bulun cak· 
l rdır ki bu da dünyada k n· 
d çf b .. ük fk.. yi 

t ec k r. " H tı t 
Manastın ,, n mını al cak 
olan .bu meza Iar dü yıı 

1 kurula ıdanberl mümtaz ö'ü· 
le i muh f z ve h tıral rı .. 
) eden mükellef bir bina 

olacaktır. 
Mermer, granit ve bronz

d n mamul olduğundan a ır· 
l rca tıiikünetınl muhafaza ede· 
cek bir abide olacaktır. Bunu 
derhatır edecek o an ar i in 
g z'erlnm önünde daima zl· 

dar ve sakın bir bina bulu· 
n CIAktl&'. 

Buna hınanın rüzgardan, 
yağmurdan ve s ır tesiratı ha· 
vaiyeden muh za cdılece• 

gım ve içinde kışın ısın

mak için bir kc: lörifer konu· 
lacağını ilave edersek ne §a· 

yanı p a b r er ol cağı 

kendil ğindcn nnfo§ılır. 
Bu binayı f n§a edecekler 

"fiatler dü§ ün ıken b"ran ev· 
''el karar ver n · yok a fiat· 
ler yük Hr e l b 1 oartı da 
o derece güçlefi n dil·orlar. 

Lakin bunu ınşa ed cekle· 
rin verdıkleri ilanda fiatler 
yiı d ğ z t n bir § h ın 
kendi h"sses'ni karla başkasına 
devred p edem ·y ceğinc d fr 
blr~ey yoktur. Maamafih buna 
ıc·m m hal f et der? Bu gibi 
veylere gülmek istemediğimiz 
g bi a'ay etmek te aklımıza 

gelmez. 
Ancak bizim gibi garp1i

go. unen birfey 
Amar"kalı a n 

te • 
da 

i er 
ist rse 

~::;;;;;;;::::;;~~~;;;;;;;~~:FC():'--=-=-=-~---M· 

Galatada büyük babasını· 
öldürdüğü için yaıının ufaklı· 
fı dolayısile 10 sene hapse 
mahkum olan Eyüp ha"kkın· 
daki karar temyiz mahkeme
since nekzolunmuıtur. 

Dün Eyüp tekar mahke· 
meye çıkarılmı§tır. Nakza 
fttiba hususun..ia muhakeme 
talik olunmuıtur. 

A a ezen şoför 
Bı:nd n blr muddet ev· 

vel Tünelden Bankalara inen 
yol üz rinde bir kaza ol
mu§ ve itfaiye otomohıli 
Avram ism nde bir Museviyi 
ö dürdüğü gibi üç l iti} 1 de 
yaralam tı. 

O omob in § f rü Fa ret
tin efendinin muhnkemesine 
dün Ağ ce a malr • mesinde 
devam edi iti f ve yara l a 
nt g n rapo al' ol i l'. 

Muhnkeme, idcıin ve müdafaa 
için taük olunmu tur. 

Müfettişler 
Yeni tahk"kat ar 
Po ıs müfetU lcrı, dö dü 

cü şı..be muamelatının bir 
kısmını ve bazı dosynl ı tet· 
kik ve fti e h \' ıt1ardır. 

Bu tRfıkıkat ofr müddet 
d vam edecektir. Bundan 
ba~ka müfetU~!er, daha bir· 
çok t hk atla mc~ ul bulun
maktııdırlar. 

Gardiyanın davası 

Zelzele facıası --
Ölüler ve yaralılar pek çoktur 

Ser gardiy n Galib!n m z. 
nun buhmdugu c'Ü m o en 
yalnız bir danesl ıubut bu
lunduğu için 3 ay J ap ine ve 

ı 
aynı müddet1e vazifesinden 
mahrumiyetine krar ver 1· 
mi§tir. 

Wellington 3 (AA.) -~ Napierde ah" n v~kl a gelc:n zel· 

ı t . i de kaç kiain telef olmuı o d u h nüz ma um 
ı ze e ne ıce n -.. . ~ 
1 d ğll..ı çH ·· 19 bin aha isi bulunan bu kuçt k limanın et-e o r. un .. u, .. b h 

fil l. kası ke i i .. ir. Henüz teeyyut etm yen azı a-
ra e ıı k .. 1 k" . b •· x. 

tberlere naz ran tel f olanların mi tan yubz ercck lflfyeI k al • 
!bulunmaktadır. ş h.r biribirinl müteakip ir ta ım e a et e· l 
rln tahribme maruz kalmııtır. 1 

d 
heye1an ve lnhidamln':', zelzele neti· 

Ze'ule, met a gau, , 
n ınlar TahUsiJe h y 1 rl yangının ı 

cednde 1:uhur ded n ya gınek 
1
'çin c"vardaki bi lan taramitie 

t ftüne me} an verme d H k t e e95 b . tinde kalmıtlar ır. stane yı ı mıt 
berb Y .ı ~tmek hmec u:ı k~cıfar enkaz al mda mıı olduğun• 
ve doktorıarla asta a , ,_. k ı · 

d . 1 .. külle~mişUr. Altına cırço < mse-
dan yaralllann te kavıa m~~dan kaldırılması uzun sürecektir. 
ler kalmı~ olan en az n or Jel d 

(AA) - Napier'de vuku bu n ze ze er en 
Weh ngton, 4 d · görenlere ye. ~f!1m edenlerin faa· 

ve çıkan yan ınl r n zarar . olmak içi zabıta hususi 
l kt u~ratmnrına manı 
I} eUnl &e • eye o 0~ . k ıehrinden d ıarı çıkmasını 

müae.ade almıt olanların annevır 

la. ı't ıarctte ınen...:tndıtır. 
i valiıl Beledfs'oc halk arasınl!a topla· 

Yeni telancl fmu~ lirası yermiıtir. Palmer ton beled yeııl 
nal laa~ye 100 tgl ıhazırlamakla nıe g !dür. Kruger ismi e 
5000 nıulteclye yeri nnrcasından arada ıırada 30 kadem 

.. 
1 

tawnm.1ı W airakei cay 
trUfaa kar' r ıu fışkırmaktadır. 

d lan nefre-ycrum. Bu e. ama o 
Um • lae)'all ıevmekll~ime ma· 

nJ e'amıyor 1 ,. 
Demlıtl ... 
Onlara , gıpte ediyorum. 

Ne_if~•'ut f sanlar!. •• 
'?falbukı ...... . 
Ne11e, lıalıın ... Şimdi ken-

dtınden bahsetıııek oP.ye yarar 

Mlnkif ••• 
24 Mayıs 192* 

1'1ano çalıyonım. Kapıya 
iki kere "Tık Tık,. vuruldu. 

.. ru 1 idi. Bu enhteni Vu 
, ':.il<" "G Ji • ı De-

Kıımldama an ' '" 
dtm. Yin . ç lınakta deva~ 

(l arın) ın tefrikası : 53 

r 
ıÖ) lemfyordu. Bir gece evvel• 
den, Mehlika ıı ikimize bir
az öfkeli o!du 'unu hatırladım; 

ıülerek: 
_ Dün g celd öfkeniz da· 

ha geçmedi mi? 
Diye sord m. Cevap ver· 

metlfifnl görünce haytetle 

dör.düm: 
_ A... Sizm'ıfniz, Nihat 

Bey? Ben ağabeyim zannet· 

f t
. 5 fa aeldinlz.! Yalnız 

111 ' ı.rn... o 
m11ınız? 

_ Kimle l; eraber olayım 

istiyorsunuz, Ş hriyar Hamın 
efendi? 

Bunu sabi etle ıordu. Bir· 
e Um. Ad nıtar bana y k~ırıtı, 
ıonra arkamda durdu, Bıtıer ' 

deııbireı 

Hayret 
2 Milyon işsiz 

Londra, 3 ( A. A. ) - 26 
Kanunuuni tarihinde ifsizlerln 

miktarı 2 milyon 592 bin 650 

k:fye baliğ bulunmE..kta (dl. 

Şu hale nazaran, evve:kı haf

taya nisbeten 15756 kl~i nok· 
sandır. 

f st · kraz m üzakerah 
Paris, 3 (A.A' - R manya 

Maliye n zırının Romanya'nm 
f ranıadan aktedeceği istikraza 

ait müzakerata devam ve ne

t celendirmek Ozete bu gece 
buraya geJmfı olduğu teeyyüt 

etmektedir. Bazı hc.ber?ere 

rağmen fltikrazın miktarfle 
tediye ıeraiti henüz lesbn edil-

ı; d o ld •. 

== 
- Çok neza s zsin · ! 
Dedim, tekrar piyanoya 

döndüm. Yaphfı kabaliğı o 
da f rketmf ,U : 

- Affediniz beni, Şeh

riyar hanım! Ne kadaı· ı ı .... p 
çekUAlml bilmiyorsınız! E.ü ün 
betbabt, inıanlar albi git gide 

bende nezaketılz 'H fena olu· 
yorum; beni mazur görmeli
siniz... Beni af elmeliılniz ... 
Çok mustaribim Şehriya hanım. 

- Buıiln buraya bunları 

eöylemeie mi ıeldlniz?I 

- Bunlan söy'emjee mec
burum. Hayatta hfç olamadı
tım kadar mustaribim!Bu, yep 
yeni ve çok mDklik bir ıstırap. 

- Hayatınız çok kuıa, NJ. 
hat Bey, ve çok mahdut, ya· 
ıadıkça utır plart tanıyacak, 
ımız; ıüpheıtz daha çok müh· 
Uk olanlarına da raıtaelecek· 

L!2Z Q :::ı=:z 

~j ~-------D_u_·n_y_a __ S_iy_a_s_e_ti ________ \ 

Bravo, bravo 

Caddede 

Cümhuriyetçi 
merkezler 

Barc Jo e, 3 (A.A.) - Ha. 
kümet, bütün Cnmhurlyctçl 
merkezlerin yeniden açılması· 
na mezuniyet vermlttir. Da· 
rülfünun Pazarteıi gününe ka· 
dar kapalı kalacakl r. 

Bedeni inkişaf 
Par·s, 3 (A.A.) - Ma rlf 

nazırı ile bedeni n üsteı rı, 
gençl"ğln bedeni fnkf~a mı 
ter.~il m k"'adile bütan m • 
teplede mer'i olan evkat cet-
vel' erin 'n 1 Teırlnievvel t rl• 
hinden it haren tadil edilm d 
huııuıunda mutab.k kaJmıı lar· 
dır. 

1000 kişi yaralı 
V 1 ngto'l, 3 (A A) - Na

pf yer' d yaralananların m k· 
t1>•• hf e yakınd 

ıılnfz. Hayat bu, azizim! 
Önce m~ tehzJ ve tsUhf af

kAr ba~ rnıştnn. Fakat son 
cümlede lçi d ki derin e! m 
ııe~·me de sirayet ti. Nihat 
e~Hdı, yüzüme baktı. BJr an 
1<>nra yavaı yavaı doğruldu; 

niha) ıı"z bir acı ile: 
- Belki ! Dedi. BüUln bu· 

dalA.Jar ki nsenln kendflet 1 ka 
-dar muııtarfp o'madıfını zan· 
ueder)ermif ... Şüpheıiz ben de 
onlardan blrJyJm. Fakat ılze 
çok rica ederim Hanımefendil 
Artık bana kat'ı birıey öyle
yfnfz: "Düıüneyim., demlıtlnlz. 
tlft~ündilnüz mil? 

Kalktım. Ellerimi arlcam· 
daki piyanoya dayıyarak dur
dum ve güldüm : 

- D ıilneylm diye zaten l 
ıize ıaka söylemJıtim, Nihat 
Bey. Son cevabımı vermek 
için. .. 

Jurnal gaz te ine S lanık· 
ten yazılıyor: Balkan konf e· 
ransınm icra heyeti bu gün 
toplanacaktır. Bulgar heyeti 
murahhnsasını g cfkmesindcn 
dolayı resmi kü§at yarına hı· 
r kılmı~lır. H et Balkan tttt
hadının i ı b lfne m e lUk 

1 

c r yan edec 
Gel ce T r· i vv ide ls
bul' da içtima edecek olan 

v' eti umumiye içtimaına 
ze ü re b r prog'ram 

dı ml Ur. Bu rogra-
bazı n ktaları Balkan 

ka roı& ndan 
siyasi teı· 

un r da 

batı. 

eğ r 
h -

ol n 

ras}' onu aca-
u r n d h:li eı· 

kil& t na b r t sir f cra edebl-
·r m? 

lttil ada il ol n hüku
d rh l bu 

am 
Kamarasınd 
Lond , 3 (A.A) - Av 

k marasmda intihabat a ya
pl1 c k ı 1 h ta m "teali k le • 

ayil as n mu:z: .. ke e ine 
~i m cıe...,am edllm ttlr. 
f zal !ar ıtd etle l yi· 

ha aleyhinde bulunmuılardır. 
Hatiplerden blrlsl M. Uoyd 

rge'un Ş kagolu m f r 

fttihattan çıkahllirlet mi? 
Bal can h:tlhadı hükumet• 

1 ri d"ğer beynel i el grup
lara 1 t r k e bil r er mi v.e 
ne raft ahtı da f tırak edtı
bilirler? 

Ba kan it lhadına d h l }ıük6' 
metl r ara ld ıh• l" fların 
h 1 it hat hü m l erinin 
mü terek ·yasi bir tem• le 
malık olup olmıyac k arı. 

Ba kan ittih dı iç'n resmi 
bir 1 nın tayini. 

Balada b yan olunan huıu• 
a o. ö e mute al i A r pa bO· 

m tl r le b Balkan bloka 
v de g t rilfyor. 

Mu yü Briyan tarafından" 
klif edilen Av upa fed .. 

r syonu, Balkan bJo nun tef" 
ki 1 için bir mısal olacakbr. 

Bu ak§Rm murahhaslar ıe
r ıne Vat·nın ikametgahında 
b r r ikabul icra edllm tUr. 

Bal an konf eranaı relıl M. 
P panadas) o Balkan ıtt haclı 
fikrinin hiased lir derecede te
r k ı e t inı ven h yet mu· 
ııff k yetle tetevvliç edecek 

olan mesaiye efkarı umuıniye
n n m ait olduğunu beJ•D 
etmiftir. 

I filik 
• • • 

eınınıyetsızmış 
Lo rlra 3 (A.A.) - Bir 

fngf t htelbahl nde vukua 
l f 1 bildiri n fnf 1 k hak· 

k katen pek az eh"mmlyetl z· 
lr. in il k makine d ireleria• 

aki "A • capole,. nin usullerini J 
tatbik mevkllne koymakta o)

du~unu beyan etmfoUr. 

de vukua gelm"ı ve bir motö· 
rü kısmen tahrip etmiıtlr. Reı• 
mi hır tebliğ altı ktı hl llfll' 

v a h ki§inin de hafif ıur tte 
yarala.nmıt olduğunu bildir
mektedir. 

Af yon komisyonu 
Cenevre, 3 (A. A.) - Af. 

yon komiıyonu, bır muhalif 
reye karı• Jtlifakı ara ile bir 
l·arar ıureU kabul etmtılir• 
Bu karar ııur tlnde uyuıwrtıcu 
madde rle müıtakkabnlll 

imal nln men'J hususunu all• 
ka r hükumler'e tavılye et-
meıl Cemiyeti akvam mec:U
aınde rica edilmektedft. 

Bir kaç derebeyi arzularını 
emele fırkasının temsil etmek
te oldu~u heyete cebren kabul 
ettirmektedir. M. Macdonnld, 
JAv h nın ga ıaıi muhnfazakAr 
f r ın son defa iktidar mev-

klfnde bulunduğu zaman1arc'a 
oldu~u ~·hı rey verenlerden 
bir akall ve in par'am nl da 
ekseriyet ihraz etmesine mani 
o1mal tan lb et bul nmal-ta
dı • M.Macd nald, hükumetin 
ekaliyetlerln riyazi bir surette 
tema lini teinin edetı tem ili 
nltbiye muh l"f oldu~unu ilave 
eyletnlftll'. Hilkömet,akaJliyet· 
1 rln te nafi ıl deıil, ekserl
yetlerhı vücude gelmealnf te
m ne- ç 1 ~m thı ır. 

Bütün c nı özlerine top
lanmı2 be il ordu. 

- Düıünn:ıeğe hacet yok· 
dıkf .•• 

Elim bir ıanfye geçtf. IClr
piklert ve dudakları litlrlyordu. 

- s·z her genç k ZID M~l
ne sevine fstlyece~f bir genç· 
ılnfz ... 

Yiye durdum. Onu heye
candan ö!durmek Jsllyordum. 
Oda ıa nki bunu hl11ettf; ee
ılnde tanımadıfım bir raıe 
ile: 

M111rln o Şehrljanna ben• 
zer ki tlnetfn 

Ôldarmedikçe vuılunu et

mezdi rayegan!. 

DJye tnledJ.. O vakit b I· 
mem ne oldu? Ta f lmd '1 

saraıldım. Ruhumt n bilmem 
neresinde gıılf kalmıg bir hfs, 
birdenbire isyan etti 'Ve ben, 

istinkaf etmişler 
Madrıt, 3 (A. A) - Mdıı 

Ii komitelerle amele umudll 
blrlijf ve ıosyaliet fırkaa 4 
reye karıı 50 reyle 1 Martta 
kra edlleceok lnt habata 1tb
ra kten istinkaf eylemti• b-.. 
bu hi si e oldum. Kat'I 
zebun bir samimiyetle: 

- Beni aff edinfı, Ndlat 
Bey! Dedim. Size karp çok 
fena hareket ettim; biliyoraı•• 
Fakat bende mazurUlll .. 
Hayatımın hık .. yeılnf btlteııls 
bana acırdınız! Ben, ttzln bfl
dliınfs gibi ıafır bir genç las 
değilim : Bundan tene'-
ev•el, ben ev endlm f 

Nfhadın ince yOıft, •ttd911 
kcrkunçlaıtı; ıaçları dike• cll
he :ı oldu: 

- Fakat ne ole tanıt 00 

lunuz, diye havkudı, be• ıf
l ııevlyorum ! HayatııD• ltJr 
bedi felaket, bir ıtUnm le

ke getlrece n 1 bilse1Dblle. 
y ne ı zl f&tfy um J •r ren· 

gf bir k dm 
ten bfltyorum. A la ın z 
Ne o1ursanız olun z, h atlDI" 

(Devamı ,,.r) 



YARIN . 

BÜYÜK TA YY ARE'I Bank F ranko-Aziyatik 
Anonim Şirketi 

PiYANGOSU 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

t. CI KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve ayrıca amorti vardır 
3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip üçer 
keşidelik iki kısma ayrılmış gibi bir 

şekil almıştır 
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 başlanmışbr. 

Avusturya fabrikaları hezaren sandalyalan umumt satış ~eposu lstanoul'da 
l<atırcıoğlu hanında birinci katta 30 n~ma~ada Joz. Acı"!an Te.lefon Is· 
tanbul 2309. Hamiş: Ayni depoda envaı çeşıt perde ve doşeı':ıelık kadefe 
.Jlre ve f:ın.azi kumaşlar mütenevvi istor perde mister, tül, keten perdeler, 
A3rtü'er pirinç korncş halis lngiliz kesme Jake karyolalar ve saire fabrika 
tfiatına tootan ve perakende satılmaktadır. fiat maktudur. 

• 
Iktısadi bir ilin 

terzihanesi peşin ve veresiye 

muamelata büyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 
her nevi kostümler, palto, pardesü, frak smokin, caket 

alay, kadınlar için en son gelen model-
lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbile ihtiyacınızı 

iz.mir terzihanesinden temin edebilirsiniz. 
• 

Arzu edenler elbiselerini Veresıye yaptırabilirler. 

İzmir terzihanesinin 
mamulatında gösterdiit kolaylık hiç bir müe111esede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptJiı itlerle muhterem müıterilerlnin hüsnü te..,eccü· 

hünü kazanmııbr. Ve bu suretle piyasada ciddi bir 
~üessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uğramak lddia~ızı ... 
pata k&ffdlr. Kesesini sevenler Yakıt kaybetmeden 

koşunuz. 
Babıali caddesinde fzmlr terzihanesi sahibi tüccar 

teni ve biçki müteha111ısı: Muetaf a Salih 

Eskişehir okuyucularımıza: 
en itibaren menfeaUnizl dGtGnQyoraanız ve gatetelerlnizln 

-e , dt.Lk;.nınıza, dairenize kadar muntazam bir tekilde gel-

ait nız Horozoğlu ticarethanesine müracat ediniz. -r 
' 

Ankara da 

TAŞHAN PALAS! 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR ~ 

RESTORAN IARPIÇ_ .. ~ 
Fiyatlar~~ t.,~~~!~~ ~~~e~J~~ 

...., ~ ---- _· ~~ ~~ ~~ 

Ruj Pertev 
Pertev m iistahzeralı fabrikasıııın 

son eseri ibdaı. 
Tamamen nebati boyadan \'e 

gaytimuzır ınevaddan imal edilmiştir. 

Jsfanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan : 

Açık arttırma ile paraya çe\Tile
cek gayrımenkulün ne olduğu: 

Bulgurluda Yalnız Servi mev
kiinde aiik 35 No: 225 lira kıy
metli 4,5 dörnımlü tarla tamamı. 
Ve yine Üsküdarda Burgurlu kari
sinde Unıraniyede atik Yalnız Servi 
ve Çavuşbaşı çiftliği cedit tantavi 
lialit B. sokağında atik 37 m. 1, 1,7 
cedit 2 No: 28100 Jira kıymeti mu-
hamınineli 40J dönümlük araziden 
100 dönümü çam ve sair ağaçlarla 
ve lıavuzlarla müzeyyen maa müşte-
milat köşk ve çiftlik mebanisi mütc
bakbi kabilzer tarladır. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün . 
saat: lstaııbul 4 üncü icra dairesinde 

5-3·931 t. s. 13 ila 15,30 za kadar. 
1 - lşbu gayrimenkulün arttırma 

~artn~mesi 23--2-931 tarihinden iti-
baren 930 - 544 No. ile İstanbul 
4 üncü icra dairesinde muayyen mı
marasında Jıerkes·n görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
nıaliımat alrııak i!'tiyenler, işbu şart-

nameye ve 930-544 dosya nuınarasile 
menıııriyctiıııize mür:ı.caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar 
daki ya71Jı kıymetin yüzde 3 
teminat gf sterilecektir. 

3 - llaklan tapo siciliyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla di~er 
alakadarların ve irtifak hakkı sah p
ler'nin bu lı:ıklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını iş-
bu i an tarihinden itibaren yirmi gfm 
içinde evrakı mihbiteleriyle birlikte 
memuriyetinıile bildirmeleri icap e
cdcr. Aksi halde hakları tapo sicilile 
sabit olınıyanbr satış beüelinin pay· 
taşmasından hariç I· •'acaklardır. 

4 - Gösterilen günde arttırmıya 
i~tirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. ustünde bırakılan 
gaynmenkulün bedeli zamanında 

verilmezse gayrımenkul ikinci bir 
arttırma ile saCılır ve bedel farkt ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaks171n m0 muriyetimizce alıc:ıklı 
falısil olunur. Beş numaralı fıkradaki 

şart tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağırıldıktan sonra gayrıınenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri bıra
Jcıllp alıcı taahlıütlerinden kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin
ci olmasına ve gayrimenkule taalluk 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre dii'er şartlar : Müterakim vergi 
Belediye Vakıi icaresi müşteriye 
aittir. 

Yazılan Tantavi zade Çiftliği yu
karıda gösterilen 5-3·9'31 tarihinde 
lstanbut 4 cü icra memurluğu oda 
smda işbu ilan ve gösterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 

Şekerci 

lsmail Hakkı 
Beya%ıt Ok~ularbaıı No. 89 

Bayramlık nefis ıeker ve 

ıekerlemelerimfz hem temiz, 
hem ucuz fiatla satılmaktadır. 

Mü,terilerimiz daima 
memnun akalmktadır· 

Zayi 
827 ılcH numaralı arabacı 

ehliyetimi zayi ettim. Diğerini 
alacağımdan eskisinin hükmii 
1oktur. 

Ahırkapıda can kurtaran 
1Dahalle1i : Ali bini Şakir 

·:. Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi İdaresi: Paris, Budro (Boudre3n) Sok3k No. 9 

$ubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : Frasiabank 
Tekfon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta ko.usu: Galata No. 376 

« Harbin 
« Mukden = Bilcümle Banka Muamelatı = 

liesabatı cariye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 
sandığı-MeskCıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve t.Jıvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bcdelleriniıı talısili-Adi 
ve sirküler itibar mektup1arı - Esham ve emt a üzerine avans -
Ecnebi memleketler üzerine kredi küşadı - [slı:ım ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Ciball fabrikasında yapılacak elektrikli yük asan,örünün 

vaz'iyesiy!e bazı nevakısının ikmali pazarl kla ihale oluna• 
caktır. Taliplerin raporu görmek ve pey sürmek için 100 

lira teminat akçalarını hamilen 9 Şubat 931 pazarleıl günü 
ıaat 10,30 da Galatada mubayaat komisyonuna m ·.iracaatları 

lzmitte 

İstasyon Otelj 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekiide tirahatinı 
temin eden bu oteli •~~~.u. 
herkese tavsiyeederiz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz it yapan bu 
mile11eeeyl de herkese ta 'Hiye eder.iz. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

Satılık han hissesi 
Çelebi oğlu A!aeddin mahallesinde Arabacılar sokağında 

eski 9, 11, 13 yeni 6 ve 4 numaralarla murakkam olup birinci 
ve ik'nci katlarında lkiıer oda ve birer bölme ve tahtında bir 
bap maiazayı miiftemil banın 32 ·hisse itibarile hazineye ait 
üç hissesi bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1500 lira bedeli 
muhammen ile 9-2·931 tarihine İnüeadif pazartesi günü ıaat 

14 te btlmüzayede satılacaktır. Tal p'erfıı yü:ıde 7,5 teminat 
makbuzlarile lıtanbul Emvali metruke ıatıı komisyonuna mü· 
racaat eylemeleri. 

Hem spor, hem sinema 
Türkıpor bug6n çıkan 19 

uncu sayıııile beraber okuyu• 
cularına bir de ıeklz sahife· 

lik sinema ilavesi veriyor. Bu 
28 sahifeHk çifte mecmua için· 

de sizi ıaatlerce meıgul ede
cek yazı ve re.imler bulacak· 
11nız. 

Spor kumınd• en ıon ve 
husuıi haberler, haftanın fa· 

aliyetl, mektep maçları, kıy· 

me'tli makaleler, enteresan tef· 
rlkalar, krokiler, karikatür· 
ler ve saire. 

ilave baılıhaıına bir mec· 
muadır. Güzel artist resimleri, 
ıinema habelerl, Greta Garho· 

nun hayatı ve ikramiyeli mü· 
aabaka aibl cazip yazıları ve 
reılm, resim, resim .•• 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt1 Frenği, Belsoğukluğu ve adem 

iktidar muayene elektirik tedavihanesi 
Karaköy Börekçi fınnı sırasında No. 34 

Mutfak inşası 
Daruttaf aka müdüriyetin• 

den: 
Daru11af akaya kapalı zarf 

münakasa usulü ile bir mutfak 
yap:ırılacaktır. Zarflar Şul:atın 
(23) üncü Pazartesi günü ıaat 
(15) te Nuruoııman·yede Ce
miyeti tedrlslyel lıılimiye mer
kezinde açı~acaktır. T allp o
lanların ıarlname ve keılfna· 
me suretlerini almak üzere 
mezkur merkeza müracaatları. 

Lik ma9ları 
lstanbul Futbol heyetinden: 
6 ·2·931 cuma gün6 icra e· 

dilecek lfk maçları: 
ikinci küme Kadıköyünde: 
Eyük • Beylerbeyi ıaat 

11 Hakem Nuri 8. Topkapı · 
Tötönya saat 12,45 Hakem 
Saim Turgut 8. Kaııırrpa~a • 
Boğazfçl saat 14,40 Hakf'm 
Saim Turgut 8. 

Birinci ldime Taksim Sta· 
dında: 

Galataearay • latanbulspor 
saat 11 Hakem Arif B. Fe· 
nerbahçe • Sü"eymanlye saat 
12,45 Baul 8. Beıiktaı • Bey· 
koz saat 14,30 Niyazi B. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık Postası 

Selamet 
vapuru her P«
ıembe Üf&JDI 

saat 17 de Sirkectden harekede 
Gelibolu, Çanakkale, Kliçılk· 

kuyu, Altınoluk, Edremi4 Bur• 
niyE" ve Ayvalığa az!meı ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti v urda 4a 
verilir. 

Adres : Y eml<1te T vıt zacla 
biraderler. Te!efon lstanbul ZJI --BARTIN hattı Lüis eksprn pntısı 
Hilal vaş:~ı s Per;ede 
günü akıamı, Sirkeci nbtı· 
mından hareketle ( EreJi, 
Zonguldak, Bartın, Cice, l.e
bolu, Ayancık, Evrenye. lkp) 
iıkelelerine azimet Ye ay61et 
edecektir. 

Yük ve yolcu için Slrlıe
cide Yeni Handa (1) numaralı 
acentaıına müracaat. 

Telefon: lıtanbul 310$ 

Doktor 

Hafız 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocull-
ların dahili (iç} hastahk-

J 
!arını cumadan maad& 
her gün (2-4) de Divan· 
yolunda 118 nı.maralı hu· 

i ıusi kabinestnJe tedavi 
eder. 

Telefon 

Kelepir ve yeni bir 
yazı makinaaı 
Kullanılmamıı yepyeni bir 

yazı maklnası ke!eplt olarak 
ı "tılm akta dır. 

Beyoilu Aiahamam Faik· 
pap. sokak 7 numara Ro&en• 
beri Efendiye müracactt. 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildlye 

ve zührevtye Cemiyell aza· 

&andan Beyoğlu Ağacami 

kartı sırasında 133. No iğ· 
leden aoma müracaat. 

Telefon: 358S 
H •• -

lıtanbul icra memur· u~undan! 
Bir borçtan dolayı mahcuz 

ve ikinci arttırma ıureU1e pa· 
raya çevrilmesi mukarrer eto

mobll alit ve edn·ah 10·2-931 
tarihine müıadif Sa'ı aGnü 
saat 12 den 13 çe a...lar 
Taksimde Ganm Garajda açık 
arttırma ile ıablacafındaa la• 
lip olanların mezkur aAla ve 
ıaatte mahallinde haıar nlu· 
nacak memuruna aıü.racatJa .. 
n ilin olunur. ......... ~~-----... Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve z~h!'•vf 7e 

hastalıklar tedavihaneJI 
Cumadan maada her pn 

Eaat 10 dan 6 ya kadar huta 
kabul edilir. 
Adres Ankara: Caddesi N.43 

Telefon ısOl.nb 1\# ... .................... .. 
M. Müdür B&adanettin An 


