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cektir. Bir hakikate kurban gi· 
elen aail Türkçocufu Arif 
muhakkak, muhakkak mcuam· 
dur. Onun ismetini ve maaanıi
yetini anlamı an kalmadı. 

ey hakkındaki şayanı dikkat 
ve ehemmiyet müdafaamız 
Yarın bütün talsilatile Türk 
_efkarı umumiyesine arz edile· B111,,.J,arriri-ı ARiF ORUÇ -_A iF ORUÇ B. HAKKINDAK' KARAR CUMARTESİ VERİLECE . 

Layemut 
mevcudiyetler! 

/zmit, 23 (Yarın) - Bupn •aat ond'! oali .E,ref B?in vekilleri tarafından yapılan ıerhi dava ve ınlJa
faa ile muhakeme baıladı. Avukat V ıufı ROfıt Bey bır buçuk •aat devam ad en bir iddia •il•ile•i Hrdetti. 
Şerikleri avukat Ali Sedat ve Mazhar .Riza Beyler de ayni il~ Arif Oruç ve Siileyman Terıfik Beylerin 
mah/rflmiyetini i.tetli/et'. Bunları mü.teakıp arıulıahmız: Etem Ruhı Beye ..Sz: verildi. Etem Ruhi Beyin mlJJa- ·~"~

0 Her milletin ve her 
feyin fevkinde olan 
t Ürkiyeye ne şekilde 
olursa olsun hizmet bir 
nıefkW-edir. Bu mukad
des, ateşin mefkure ile 
hareketlerinin haddini t . 

faıuı aç 6Qat devam etmiıtir. Ruhi Bey ~iidafaıuında çok miihim ~evzulara tema• etmiıtir. Miiddeiumumi 
Beyle Etem Ruhi Bey arıuında sıayet miihim miinaluqalar cereyan ettı. Karar gelecek cumarte•i giiniine kaldı 

1 

~)'in. eden fa}ısiyetler 
ç. bır zaman fani fır-

la[an . b. 
1 

ganımet ı.mez-
er • 
• Bu hakikabn yüksek 

: misaline dün de p• 
t oldum. 

M Divanı harp reisi 
ustafa Paşanın gaze· 

te sütunlanndaki beya
babıu okuduğum za
ınan damarlanmdaki 
kan gayn ihtiyari coştu. 

.. Memleket uğrunda 
lb teaddit mücadele' e-

~ ~k etmiş olan 
uyuk asker bu tarihi 

beyanatile adalet saha
sında da b" üld~o; .. • uy Uı;unU 

ısbat etm• t• .......- "ru·· 
1

.. 1§ ır. DU D 

urk milleti ve cümhu
ri d Ye~ ~esli Menemen-
ekı divanı harbin ka-

~~rlarından muhakkak 
ır surette emindir. Di

"&nı harp haksız ve 
Yanlış bir karar venni
)'ecektir. Çü.lli o divanı 
teıkiJ edenler, feragat 
~ faziletin yüksek aş-

Y1e Türk vatanı için 
Çalışan layemut mev
cudiyetlerdir. Onlan, 
e\'et o hikim sandal
Yesinde oturan layemut 
~skerleri, tarih ve Türk
b,~ ebediyen anacak-

50 ki11lnin idamı 
istendi· Divanıharp Müddeiumumisınin iddianame
sinde ~ler söyleniyor? Heyet henüz katar vermemiştir! 

l> ladı. 
M•emeDt Z4 ( Meaemeae 

ıtdea arkadapmuclan) - Bu 
ıOnkl muhakeme)'• tam 1&at 
onbefte baılandı. Relı Pata 
maaualara ıu hltay.a bulua
du. 

- Bu ,O. laeplafzl buraya 
ptlnlekteld ·-·clı• ..... 
dl)'• kadar yapılan Dl hak .. 
menin aetfced hakkında mlcl-
del••-•• ıd.U..ameelal 

Llcllaaa....ı. lrUca hldlaed 
•af....ıaa aalatılcbktaa ıonra 
lııadiMJf lfUrak edenlerla 

clr6mlerl Jelln 1eıln okuna· 
rak baalardaa 50 dea fazla 
•lllD idamı dtlerlerlnln 151· 
11cl madde de tecaJ1nl ve 1 
il.adının l»eraeU lıtendl. 

idamı latenenler arannda 
19fla Eaat ••otla Ali boca lu 
lbralılm ve Maala lçUmalanm 

•rdetmetl lçfadJr. Fakat ha ldcllaaameyf, mah• elJteclenlerdlr. Moddelumuml-
b__. karan oldalunu zan I ta i I d alD lddlaaaı •lteaktp ma .. 

• lddi& .. ı1.aıı.. .... ..t ... ren ti' •• -~ .adafaalan d nlen-
eta• .. ,'11111........ de dbileıı ••Jh 1... a..,ı.-. Saffet t.oca 

'*- ye oadan ıoara mab- ı aetle cllnle1ma dedi. , .. lkarak detllld: 
1ecelf9i ..,.,_ yerecektir. Baadan eoara m&IMl-a- M6cleiama•I M..ı..da çam• 
~~ ıdcltana .. JI tlk6e mi maaTIDI 14dla.aı 1erde (o.,,.... 2 inci MAil•J•) 

Harp olaca~ . 8. M. meclisinde 
Rus Harbiye kom!sen Memur Yetimlerin ma• 
oen"li~ vatan muda. • qlannm kat'ı meselesi 
e Y 5 • aftr.icüldü 
f aasına davet etti ·-· -y 

Moskon 23 (A.A.) - Ankara, Z4 (Ya.,..) - Mll-

H.r
L•..- aasan Ceaeral Vo• let Medid buıtn ikide Relı 
_.,_ ltllD riklll Refet Be11D rl7aMtlnde 

ro.ılef komGnltt 
11 
r-~ 

11
: toplanarak Ormaa kanun ll-

blr ı~t1••1•da >' • ,.ıhaa111 mulat4flit itil' eacimea 
takta, Alman cenerall Lu· tarafmdaa tetkiki lçla karar 
d•tlorhn kitabına tema• ..,..,ur. 
eclenk SoYIJet Ruslara kartı Meak6r bawı pek J&kın-

blr harp da huaual bir eaclmnde 1116· 
ftllaakfk• •lthlt zakere ye mbalcap edlle-
ha.,laclılmı bu takdirde har lebt era• cektlr. 
bin mltecaTia mem Mecliste 0..all lraaavn-
slıtade cereyan et111ed ye dan bafka Y• ....._, maaıb 
• ım,ete elaepamJ1et ye,..ek memuriyet• ta , in edilenlerin 

tdfll bq&D etanlt ye mutlaruun kat ı kret • tayin 
lbı• p 

1 
barblD daha si- eclllenlerln 7an ma.,lannıa 

mGttakbe aktne harbi etla• ketllmeıl de mCbakere edil• 
1ad• bir 18 ecl k SoYIJet mtfUr· Fakat mlapet bir b· 
caJIDI 11'•• ere tanm rar T9l'llmeml1Ur. Celte pa• 
komlnltl pnçllflnl 

1
•• 

1
...,. sartetl ,...On• ta11kolunm11fbır. 

Relilılmn.;.M 6irl ... 
•llilı ma .. Wcuı, 6ir di
~ "• .._, 6cııed .... 
.....,,.. •• ,apaJ,,, .... 

Dan olJ,,.,,.,. 6ir 1118• 

Wir ,..,,,,,,,.,.. JMili,er 
iri: • Klylan611 •linJ• mal 
hl•am11tır. Sefınal iıtelı· 
ı.r Hlıi• liro,a, lıoyrınlar 
lf he, liro;ya .tJen fıAarı· 
lıyor. BalJo,111 olla•ı ilci ,,,,,.,,,,.,. .. 
NE ACI BiR HABER. •• 

Bg d.,,...,,lı Jefi/Js. 
IJ#Hlmf.,.iplild• laoılonma
,0. H.,. ıneml•lıd pi 61-
sint Je .U-llilı mü•a6alıaı 
yopınd •"*'• Wbnıa

odaf~llDA davet e7 em , ..... 
E.-tuar~ Şemseddin m • 

91 f 
ık •tti•h dı kon e Falıld h lıHil nfıla• 

nır aıamet Ba an ı a - , .. ,,a.,, .,,,,. ,,ir 6alaran 

Jrr. 

Se d k ı k ~iıtJ• inl•lıen " millet 
nıa a görülen ateş s 1" nı· te açı aca . .,...,, tlenilen ,., mrlıen 

renkli yuvarlak nedir?. ransı e a "4U.~~ 
r:!'ı:l"'~!!d~~~!;.ı:e.; Heyeti ınurahhasamız seçildi. Pek J,;;,w.,_..a1a.-
1ı~ bı .. çok ,.rı.rc1.n sel•• akında Seli ·g~ e hareket edecekti_r ..,,,,,,,.,. ı .. 
lu rlere ıire, havada san· y L ı. 
.. l'llıızı kuyruklu p7et bOyik 24 yarın) - Cok me11au1e vır 
lak ate, renginde bir JUV&I"" Ankara. n aldıfım bir lıabere göre 
~~ •:::;~°;~ He.:,ıh:::;: menbadak :i.gü. aıuı idare heyeti Seldnikte 
·- Ulu aannmda ~ulunmak· Balkan ~tı er~.vetı maralıhaaamız Trab· 

.:- ırlar. ı acatc r n~.,. • ,.J - top an , • Haaan Beyin riyasetinae 

&. D. 

Çalışıyorlar 
,\akara Halk fırkaa vdl· 

J9t ..,.,,... prm (baaGn) 
1&&t oa birde toplanacaktır • 

ı.. 5. D. 
utar 17,161 S.Wa f •taı 18 50 Ull• 
•ualt 3,35' lkındl 

7,18 
12,26 
ıs 1 

z:on Mit h611 Saphi oe Refit Salfet Beyler· 
Hamda "ı.1ı.r..z etmiıtir. Maralalvıa heyet 
Jen t~etc u • ,., ı..&!-
Jotra ~ltJnile gıuece'"ıs• •-------111 

DiıHı111 laar6i 6rli IMJtl• 
İIPllGllÜinin IJJionoııtul 
~ •net •All•mW.dir. 

• 
ıyor Gazi gi 

Büyüb reis yann Ankaradan 
lzmire gidiyor 

/zmir ve garpta çok eaaalı tetlıikat.y.opi,• 
lacalttır. Seyahat çok lııaa devam edecelctir 

olru lzmıre ....... --=-· 
Ur. 

Gut H..,...._ An• 
meb'uıu doktor Reell C '6, 
GazlaJDtap meb'aaa kahf A 
Sinop meb'uau RReclPec11fDlltl, 
Hasan Ca.tt, Dalalll,. v.a.N 
Şaka Ka1a be,._ rtfabt • 
tleceld~ 

Gam Hundertlllla 

.. UY&llabule -
hakkında IDee '* _.._.. 
1»a1unac.ldan ~=rı•a S.,.hat pek 

--~ 
Jazl Hz. ıakePI k1Jıfetle ntlerlnlD • ..-.. •• 

koaaralDI kGtal ._.._ 
Aalrara, 24 (Yan1) - ... , w Terk efkln 

lltclmlaur Gul Ha .. tlerl Sok .. ,.anı tltiat 
JU'ia (laaa .. ) .. , dobacla .... autak Irat ..._ ...... 

' ~q 

llyılnlı ıftadı 11111 kal1111n111t1r 1 

Sağmal inekler sekize 
liraya sablıyorl. 

Antalyah bir tüccar çok a 
hakik~t!ere temas ediyor ... 

Aatalya(Mubablrlmlzden)- tlslmla ••111&11 haJNI •rC:l'i 
Ant:ıl1ada Davar, Mal, bulda1 Meıer ortada pek .. .. 
para etml70I'• Okadarld lnm- rete deyer bil .., .... .... 
dan ZS.30 •n• evvel l-lr inek lıte buailn Antal1ab --~ 
1ekls llra1a hlr koJUD bir ba- bir tacu .. la tesadlf• .__... ..... 
çak liraya, buida11n okkaııda ı bula• mG akatuma ... 
alllDlf pa. aya ıatıldıimı ifil• ( Deoamı 3 6nct _..,._,.~ 



~klu ve pişekii~ 
Gazeteci Revüsü 
ı:a~ukla ile pitekir D&ra

nnamu; arkatıaa çeldldlll 
; f\,:sa S"Zt:leeller birer bfrer 
< 4JDI m ydana gelmektedirler. 

Paravana aric sında Ka· 
~ Yukha ile plfek" ::- bir mOddet 
muhavere ederler. HA.la piıe-
'" JNW•"Yanacia b r ıöz ha· -._ .. ı. kadar açbğı del'kt•n 

~,.. ..... pzetecileri birer 
~blrer ka '9uklaya göıter·r : 

Pirkar: - Şu kol ko•a 
~ezen üo kfılyl gôrdün mü? .. 

Ka<Juh u: - ~ördum.. Üç· 

~,ler mahallesi aakin'e ·ne ben· 
::l)"OP ... 

Pifıkdr: -- Yok efendim 
:han·, üç!eı-, yediler, kırklar 

.., .. tdıt ya .. 
:aun 'ara da üçler de ler ••• 

Karıakla: - c nım fU ra.. 
ntcuJI 11zatma da k m o duk· 
:.an~ı söyle' .. 

Piıeklır: - O k dar acele 
41tme oe an'atayı .1. Bu \iç'er 
Son Posta gazete'ı :ı n ı h .e
;erıt!tr .. 

ffel' saman üçü bir yerde 
Cio aıırlar. 

Kotn1la'ar - Yaa1! .. Fakat 
\ :ıe lçfn Öy1e dalgın dalgın oo-
~iıı f orlar 7 .. , 

Piıekdr: - Onun sebe inin 
ne otduiunu b"lm z in ! Son 
,.onfude af yon fle uğraı yor· 
larcla OIM1ft tesiri lr. 

K.av111t 'a: - Hak ka ~n öy· 
le, eon gün'erde bir af) on hi· 
•ıatetldrr tvtturmutlatdı. 

A... A... arkela ından 
,elen bu ır.ayı aöz:üklG de 
J:ım? 

Piı.,i.ar - Buna Peyami 
Sefa B. derler. Üçlet n bat 
•lau.Ur. Resln::ll m ka.le yaz
makta mah r, hulm'•rine 
k•l'fl .la pek kah'rd r. 

Kôdrıld11 - H nl ıu bir 
zamaalar Loytına bosuna 
'ltakmadan Müıtak 8. ffbl 
fam lrlr ed be ders •erJneie 
ka......, e. d •at mıdır? 

Pı,.klr - Demek 1 MGt
-.,11 lııeyl taaının öy e mi? .. 

Kanlcla - Tanı m sahir: 
onun Mfrsadı ibretten ten1a· 
ıanna doyultnas:I Bunu sen de 
b6ylece bil 1 

Peya1nl79 de say'e haddini 
lııılletca •• 

Pl,dlr - Peki a, hak fU 
,elen! tanlt 11ıııın? ... 

Kaaklu ı - Ş11 elinde hır 
ı6r6 reıır.e baka baka gelen 
16zlükl6 ull mı ıöyli7orsun? 
tantmamL 

P~lıôr : - Bu; Tak t ba,. 
muhattlrl Melun~t Aıım B.dfr. 
Ellacklll resimler de •bacak 
nsmı. dlr. Kariler aönderMfı, 
laanafdnl enell hasıyım diye 
da,cidp duruyor. 

XanılJ. - Bu gtbe) H• 
•• ta ae .lacakmıı ? .• '••Ah - Bacalı en rtı• 
MI ıl•t.. anlatılsa bacak 
b~d lntflıap ofunacal<mıı ... 

K"""1ıı. - O da c\izel ••• 
A1, r arkadan gelen karakat
la, ......, adam da kim ? 

fAlfddr - Bu zata He
ineclanl Ell Naci B. derler ... 
Bvnu:a lafkl~al uzuııdur. S.
aa f6tm aftlatırım. 

ltiWlllJıı - PekfJ ... b&
lltdll ........ 1... 

( ArAc.11 ytırın) 
... o ......... _ ........... ....., 

latmanın tesir 
Tr&haotd• birkaç ınn ıtcf. 

Lır.ı. ._.._ eden fırtına tel
.., ma1aaltett.tmı arızaya 111-
,..bmftw. 

h ıetaepı. Tta bJN>D tel· 
Paa.n ltatka tarlkle ••rll-

clllerı. 

iiı-ıı • 
iktisadi hı~erier: 
Tiftik ihracatımız 

C çen 930 senesi u.rfın· 
da ti ik ihracatımız 31 blıı 
balyadır. 929 senesinde 32 
bin ba'ya ihraç etmfıUk. Bu 
ac eki t.fUk ıtoku be 35 bin 
ba!yedfr. 

Stokun geçen ıenelerde
ld ihracattan daha fr. z'a 
oJuıu Amerika ve Avrupııda 
tiftik: ıatıfarının görülmed k 
derecede durıurılaımııtır. En 
m-bim tlf fk p~yasası olan 
Bratbort'ta Kaplı me~h r bfr 
tlft'k müs ab ilf bile 100 bal· 
ye tiftik ıatmamı;tır. 

Bir mü§terinin 500 balya 
Uf lk alması f evka ade bir 
hld e te • kki edllmckt fr. 

Bu buhran esnasında, Brat· 
bortta, gene en f z a Türk 
Uftiklerl n ıatılmakta ol· 
ması kayda ıayandır. Ame 
rf ka bizden hiç tiftik alma• 
dığı halde 9-0 ıen~sfnde 31 
bin balya tiftik ıabnııtık. 

Ruslar bizden portakal 
alacaklar 

Aldığımız maluma ta göre 
Ruıya harici ticaret da ·re · 
bu tene l>Jzimle Ucaret yapa
calrt r. 

80 binden fazla sandık 
portakal il1acaklan 'an mü
baytata pek 7alc r.da baılı1a· 
cak'ardır. 

Borsa haberleri 
Dün bonada lng 'iz 1030, 

Do1lr 2 9,5, 20 Frans z fırangı 
168, AJ ın 916, Mecidiye 52,5 
kuru. tur. DCiyunu muvahhid~ 
98 l:u :oıa kadar çıkmııtl". 
lngffz 1030,5 kuruıa kadar 
yükselmııur. 

Gümrükte 
Metruk eıya 

Memleketimiz bilumum 
rlhnriik: anbarlarındn 3 milyon 
lirahk metruk eıyalar utılmı 
ya baılamııtır. 

Gümrük müfettiş anyo 
Gümrük tdareıi Ali mek• 

tep mHuııu T• lisan bi'en 
btr müfettff muavini almak 
lçia yakında bir naün.baka 
lmtlbanı açactk•ır. 

Gürük nıütehassıs anyc 
CümrGk ldared hariçten 

aelen makineleri muayene et· 
mek üzere bir müteba11ıs a
ramaktadır, Mütehauıa türk 
olacaktır. TekaGt maap ala· 
bilmek fçfnde aylıkla istihdam 
olanacakur. 

Ecnehi mehafilde: 
Yunan Konsoloıu 
Yunanı.tan, Türkiye kon· 

aoloıfufuna tayin edilen M. 
Papadokıf bu hafta içinde 
ıebrimize- ıelecekur. 

Sırp konsoloso 
SırbJıtanın TGrkJ1e kons~ 

10111 M. Lazarovf ç ekıpreıle 
dem pbrf mise ıelmlftlr. 

Fırkada 
Teşkildt laeyeti 

letanbul Halk fırka11 tetklllt 
beyeU halkla temaılanna de
yam etmektedir. Esnaf cemi· 
Jetleri ile ele tema• beılamıt
lanb 

m - mr 

l Telefon 
Şimdilik yalnız Istan bul 
tarafı otomatik oluyor 

Uzun zamandan beri yapıl
dı, yapılacak yapılıyor diye 
lfittiğimiz otoma.tık telefon 
meselesi hakliında dün Te'e
fon Şirketinden tahkikatta 
bulunduk aldığımız malumat 
ıudur: 

Otomat'k telefon tlmdllilc 
yalnız 1 tanbul ciheUnde ya· 
pılacaktır. Bu kmmda dört 
b'n küsur ııboneman vardır. 

Şimd den ha'kı bu yeni ya· 
pı acak tesisata alı tırmak 

fçin numaralarda bazı tadt at 
yapı'ac kt r. Bu ta 1 t a la
tanbul c het'nd kf te'cfon nu· 
maraJarı bq rakam ı ol cak· 
t r. Baştaki rakam b t nu· 
mara'arda ayni ol c k ve 
lstnnbulun bir cak• 
t r. 

Bir kaç giine kcdar ç Icn
cak te!tfon rehbeı"nde b nlar 
göster ld fi g:bl otoır.at k te· 
efon hakkında da bazı mn

)Q ! Yeril~cekt r. Du yen 
tesisat nihayet bu ıene içinde 
km al cdilmfı olacak ve he pıl 

blr gfi:ıde faal.yete baol ya
caktır. 

Beyoğ'u ve dig~r kıs mi r 
le fo lan f çtn henilz bir te· 
f bbüsatta bulunu!muı değ,l
dfr. 

Maamafl latanbul ciheti ik
mal eGiidikten sonra bunlara 
baılanacafı mubaltkak glLidir. 
~ 

Mfteferrik 
Haliçteki havuzlar ta

mir edilecek 
S ... yrbefafn Halfçtel f ha•uz

ların tamirine karar vermftUr 
Bu tamirat lütçe dolayısile 

11111 kıs m yapılacaktır. 

Bitaraf riyaset 
Muhlel:t m Gbadele kom iP 

} oı:ıu bitaraf riyasetinde bu
lunan M. Henderson'un iki 
aylık rlyaaet müddeti' önümOz. 
deki hafta bitecek ve yerine 
a2alardan M. RiTal geçe• 
c kt·r. 

Terkos işi ne halde? 
Terkoı f!rkeU h11kkmda 

afia velı.Aletl pek yakında 
arannı Yerecek lr. 

Bundan sonra Rıhtım, 

;>ark demfryollarının mukavele• 
•rlnl telk 'k edec~k ve bu 
lrketler hakkında kat'ı kara• 
•nı v~recekUr. 

)tomcbiller ve tehlikeler 
Son günlerde alomobtller 

pusulalarını ,.ıırmıılardır. 
D6rt gün evvel bir otomo

bil bahçe kapuda bir dük"ina 
ıırdı, ve bil' otomobil po1'ı 
kuliibea«nt parçaladı. 

Be1e~iyede: 
Belediye bütçesi 
Bundan bir mnddet evvel 

Beledi,'e beı aylık bütçesini 
tanzim edfp Ankaraya gön· 
dermf§tL Fl'an bütçe tetkik 
edil'p g•lmedlğfnden bu ay da 
maa~ avans olarak verilecek· 
tir. 

Bade harabü basra 
A gcpya n hanı yar.ıinmdan 

sonra Ufa ·yen:n pek bozuk 
bir hn de oldu~unu mütcad· 
dit def aiar yazmı tık. Bunu 
n zan dikkate alan belcd'ye 
it! y n ·n eks"klerJni tc bit 
ederek Avrcpay& aipar'ıatt4 
bulunmuıtur. Zararın neresin· 

len dönü:üne d·nül ün klrdır. 
Fakat belediye bu f~te çok 
geç l almı tır. inşallah bu 
efcrkl ı ariıler de müte· 

ha 111 gibi g c"kmezcle b r a ı 

vv l celir. Bade harabülbaa. 
ra. 

Arabacıların bir 
rnüracaab 

Şebrimlz dahi!.nde nakll
t ko yon Ue y pı:dığı f çfn 

ra.ba ra ehe;::Jm'yet Yerllml· 
yordu. 

Bu eebcp'e Arabacılar ce-
fyeU Ee! dfyeye &"ebacılığı 

1 fmay ve kamyonlar'a nak· 
Jiyatın mencc!tlmeıl hakk nda 
b 'ecll eye mürac at için .ka
rar vermlı'udlr. 

Lakin b nüz Bc'edlyeye 
milrac at Yakı olmamııtlr. 

Fakat lanund& kamyon
Ia:ı nakllyattan men için b!r 
madde olmadığından bu mü· 
racaatın lüz:Jmıuz olduğu 
•§ikirdır. 

Akılları başlanna geldi 
Belccl:ye lh.~at müdür'ü· 

Aü ıaz, benzin, Ko:za, mo örin 
traktörln gibi me;•adın tıtfal 
derecelerfnt tesb.t dUkten 
so ıra D biliye Vekile ler1ne 
bildirecektir. 

Bu hususta D. ve 1. V ekl· 
letleri milıterek bir mesai 
i e bu aibl maddelerin satıf 
yerlerini ıehir ha lclnde lnıa· 
11 hal kında bir kanun liyihuı 
hazırl'ıyacaktır. 

Ayni zamanda ton Aropyan 
facıası (lzerhıe yeni hfr tali· 
m• tname hazırla.nmaıını Be· 
ledtye Dahiliye Veklletlne 
b au aulıtlr. 

Cemiyetlerde: 
Eairgeme tlerneti 

Türk hanım!an Estrgcme 
dernefl, ıon bir karar (i; e
rine menafii umum!7eye ba· 
dim cemiyetler meyanma it• 
hal edl'mfıtir. 

frtihal Mimarların yeni talimat-
Geçende valideıl 6Jen tGUln 

t Gccarı Dramalı Alı Hü eyin 
beyin ıerek kendisine ıerek 
atleıiae beyanı taziyet eyleriz. 

• 
namesı 

Mimarlar kendilerine yeni 
b!r talimatname Projesi tan
zim etmektedirler. 

. ' Çocuk, gençlik sayfası 
Gazetemiz lcaril•rinden gôrdülll bilyülı oltilraya naçi• 

mn• bir laüm.ıte bulunmalı ifin yakında çolı yeni 
makalelerle fıhacaktır. Bu m•yantla çocai o• w•nflik 
)'tısıları Jfa%molrla lcencli•ini aeodiren bir arkadaıımu ba 

p•rıemb• pnünden itibaren : 

Çocuk ve gençlik sayfası 
llClllll altı•cla 6a •aylada yası J'OMcalııır. Perı•mh• günii 

behleyiniz. 

11 Ankara 

Vebai 
haberleri ı ı l!!·~~·~~~~ 
bakari Yeni bir Drey 

Ankara, 24 (Y ann} - Ve
bal bakar! Samsun· Kayseri ve 
ha val;ıfnde devam ettiğinden 
bu lıaatalık mın akaıı kordon 
altına alınmıı ve hastalı~ 3-
nüne geçilmesi lçln çalıfılmaja 
baılanmııtır. 

Ölçülerde metre siste 
mi kabul edildi 

Ankara, 24 (Yarın) - Mil
let Meclisi bütçe encümenlnfn 
kabul ett'il ö1çü1er hakkın· 
dald liiyihada metre sistemi· 
ntn kabulü teklif edalmekte
dir. 

Layiha heyeti umuınlyeye 
sevkolunacaktır. 

Propaganda yapacaklaı 
Ankara, 24 (Yarın) - Ha it 

fırkası demokrasi hakkında 

eserler yazdırarak fırka mer
kez erine gönderecek ve aza• 
1 rına ckuta.caktır. Bu ıuret'e 
H. fırka ının prcp_gMJda bü· 
rcsu ku-,; l"et" n fr.lecekt:r. 

Seyhan taşıyor mu? 
An ara, 24 (Yarın) - Sey· 

han nehri iki metrodan faz'a 
yükse!m=§tfr. 

T aımaımdan ve hır fela· 
l.et do masından korkulduğu 
için beled ·ye toprak ıeller 
uapma~a baı 'am:ıtır. 

Ankarada bir konser 
Ankara, 24 (Yarın) 

Çekoslovakya büyük keman 
üst~ dı p 2arteıi günll Ankara 
Türk ocağında bir konser 
ve,.ecekt~r. 

l\1ücade!e ed'lecekmiş 
Ankara, 24 (Yarın) -

Hükumet Afvon kaçakçılı~ı 
le fddetll mücadeleye karar 
v rmfıtlr. 

50 kişinin idamı 
( Baı tarafı birinci aa.'ıifede) 

! k içinde Mehdi ile görG;tü· 
g mü 'e nalıncı Ha an!a 
Mehdiye mektup gönderd:ğ mi 
\ e Vt.rdigim ifadelerde evve'i 
nkAr ve ıonra IUrafatta bu· 
lunduğumu söy!edi1er. Ha'bu• 
ki Mel diyi ne tanırım ve nede 
kendfsi'e a!Akam Tardır. 

Müddeiumumi ld~faaını 

teyit edecek küçük bir ıeha· 
det mevcutsa cezama r zı 
olduğum gibi mukacderatınu 
mukaddes Cümhuriyetin muh· 
terem heyetine tevdi ederim. 
dedi. Bundan ıonra Şeyh E· 
aac!ın oğlu ıu müdafaayı yaptı: 

Ben beı ıenedenberi pe• 
derimden ayrıyım. 

Efnaena!eyh kendlılle all· 
kadar deillim. Laz lbrabım 
.ae beni dinlemez. Böy'e t~ltrJe 
uiraımamaaını bir çok defa· 
lar IÖyledJm Ye naılhatta bu· 
lundum fsemde hiç dlnlem€di. 
Canileri tanımam. 

lbrahlmde mutemet bir &• 

dam olarak bi mem deyerck 
adaletin tecetlisfnl isterim de
di. Bunun üzerfne Reiı Paıa 
fU hitapta bulundu ı 

- TGrk •atanının toprak· 
lan Tilrk kanile yufrulmuıtur. 
Bu •atana ıhı.net edenler te b 1 
cezalanna g6receklerdlr. Ma· 
sumlarda adaletin tecelllıln• 
den kaUyen em·n olab!lirlerJ 
dedi. Bunu müteakip Şeyh 
Esat ıu mOdaf.ada bulundu: 

Moddeiumuminm ıözleri· 
nl lıfttım. Hayrette ka 'dan. 
60 kneden heri ibadet v• 
ilmi ff'fao yolunda çalipJoe 
rum. C"mlleri tanımam. He• 
sfz beni bunlardan deg.I 
ek&birden ıorun deyerek atla• 
lele iltica ettlfıDI ıöyledl. 

Ba:ııları tahriri müdafaa 
yaptılar. Karar yarm 
gün Yeril kUr. 

öbür 

meselesi! 
Türklyede benim bat 

dan geçen bir bldiseye ve 
len isimdir. 

Bu hldfae bundan Qç ~ 
ne e"VVel lstanbulda Beyot,: 
lunda cereyan etmtıtfr. ca. 
düz, ap aydınlık!arda ve bef 
kesin gözü önünde seçmiıtll• 

Buaün üzerinden üç seal: 
geçen bu vak'a hendz bJr 
kara bir hükme iktiran e .. 
meml~tir. 

Bu vak'a mlllI bir ticaret
han yi mabvetmı,, hu vak'a 
bir Türkün namus ve ıereflal 
ihlal etmit o!makla berabef 
bu sahtekarlığa cOr'et edd 
herifin kılına l:.ile dokanulmr 
mıf'ır. 

O, henüz keyfini lbt 
IAI etmemlf, o, bu meml• 
ketten kazandığı milyonlara 
kanaat etmemi~, yeni ıene\l.ı 
pefindedir. 

Bir esrareng z adamm ,et• 
ortasında lı'edi~i bJr cina,et
ten henüz mes'ul olmaınatl 

onun korkak tıynetine cür'el 
,, erir. 

Bir Tnrk ne kadar muhr 
I f oruna olaun hilkOme~ 

ona bir çifıb tercih etmetl 
ınaz r ıörülemez. 

Adalet her ıeyin fevldJP 
de dır. 

Bunun tecellJal Jnıbal edJla 
sede ihmal edilemez. Bu 18' 
tunlarda bundan böyle yerr 
ce~fmfz tafsilAt bir hlklff 
de§ll, ıımank btr Y ahucll•• 
oynadı~ı f ecf bir sahteklrlıil' 
meraklı tafsılit:dır. 

Adz T&tandaılarla yOrelP 
'erinde adalet hlm olan bef' 
kes bu eararengiz dolabm t~ 
'er ürperdicl tafsilatına ıtW. 
kesbederek derin ve milli ad 
duyacakbr. 

Vak'a Mahmut Eeat Be
yin Adliye Veklletl zemanuaM 
hadis olmuıtur. 

• Tafsillb ıudur: 
Beyoilunda oldukça bcıynk 

bir sermaye ile açılmıı bir 
maga&en vardır. Bir gün ak .... 
evime ıı' derken kepcklerual 
kapalı ve içindeki eıyayı IO" 

kaklara atılmıı buldum. 
Adliye fılerlle uğraıanlar, 

kanundan anlıyanlarla, ba ıt 
bir idrak sahibi o'anlar TftP 
klyede ~:rle bir cinayet!JI 
vckuuna inanmazlar. 

icra dairelerinin ihbarla• 
ını, tebligatını tab t görenler 

bu bad:sede en ufak b;r teb
lfı·n bile olmadığına emlll 
olmalıdırlar. 

EmD·yetl mal ve emn·yetl 
ıerefe taallfik eden bu adU 
vak' anın içinde bir Y 6laudl 
kurnaz1ıfının, btr Y shudl ıer 
tanatının bütün fnc .. llkleft 
g:zlldlr. 

* 
Mahmut Eaat bey LoUl• 

mea' eleaıle iftihar eden. Hal
buki zamanı menıı.riyd nill 
en htc p aver l.idisesl o aıl 
bu tı baıka mem:tke:'erd• 
on Adliye Vekili dev recck 
kadar mühim, mes'uliyetli v• 
adli bir vak'adır. 

T af sil&tını birer birer ef• 
kAn umumiye öı:ü:ıc!e te,riJa 
ecleceatm. 

Cevat Rifat 

lzm·r piyasası 
lzmır, 24 (A.A.) - Curla 

38 kuruıtan 53 kuru,. kadar 
534 çuval üzuın •e 5 kuruotaıı 
5,30 paraya kadar 310 çuval 
incir aatılmııtır. 



Köylünün elinde 
nıal kalmamıştır 
(Baı larafı 1 lncl aahi lede; 
•c:a halukatın bütlin ıafahatlDI 
O•&nça çıbJakl &ile anlattı. 
I Biz101\t ben boynuma yük
cti lQ ve t h m ü"üm fev. 

k nde 1 n verg"Jerlml vermek 
•i ' .. rı11ı:ı a maruf kalarak dost 
ciGıır.an lı; rı nda hac·z -ye 
lelre3 e t:framaır.ak lç'n ça•· 

ha~f\.r qıand !arımdan be· 
&r nl onar tosunumu ve ıai· 

lqal lqe ID\I ıelctzer ve Kay· 
aerı koyunlarımın çıftinide r: lfra-y~ ıattığım halde borç· 
t.& hlnı odeyemedlliaıden an 

rdakt tohum"uk buğdayı· 
:"" okk •ını iki kuruıa aü r 

ela ı tablldfm. Tabii eak· 
Z&baankı ffat"e e Fakat o za· 
:asada her ç.lf çinin Hr çift 

,'1• lıc-ı on koyun, buiday 
clo.u a b rt vard • 
d 1 t hıa) çok l~t h'&k a• ol· 
"lu kibl arı çcık tlllep de pek 

~zın,, Fak•t bu gGn fıe mese· 
temanılle her kıı otmaı na •-.:en yine ~ cu:ı uğun esba· 

ktkiyeai nedir? 
telt ~akila t tudun Bu gün bir 

neği, üç beı koyun bir 
llat ki e l ujdayı olan çıftç.iyi 
~•ak1a ıöıterilecek kadar 
d ret k ıpelaılftir. O niıbet· 

'de lıbb ı l azalmıı lctihl&k 
ço'" 1 ı'ıa mı br. Bilnet' ee arz ve 
~ ep •raıındak& fark de•ha' ak:f nl hi ett"rm ıttr. Faka' 

ge br.kınız ki vakUle la· 
le.r uf <d P kadınlanımzm 
'erdanına,tepel kler kel anna 
•• h • ta l er ta afma tt. ktıgımız al· 
kil arın l:u iÜn yerlerine tene 
.: bJ e kalmamııtır. Çünkil20 

• 
ne enberi h r hır ukaaın 

ud r -
( muıçasıua dört bır ara· 
•nı zı dü sa an manlarla o an 

l&y ar l ~ G d n ufraaı'a 
b a det "• ~d ne ı rf 

ı, t dol 1 ile h4rlee çık 
lr 11 •nd.u ll nd a par m zd 
te\k~mıı ır. B ttaJ>i veni te-
16k u ~cen yeni Türklyeyı 
eatııeltm k ve bitftn lht 1a· 

lhe e y.e ve ea res.nl tt.· 
ine ı ez m p raya fhlıyac 

t..6 o akla t n;fm edile 
çe n' kap tm k lçfn geren. 

~aıta ve gc ek do"r dan 
Y h e ve · r, l ka 
• ,- w ha a y k e · 

f en t ır yu' ü e z va'l 
tçl L u t ıır na a ı 

~ Ull n linde avvcun.d ne 
rea P z ra ç k rmağ rnecb' 
it~ el • a~&a Me c 

ra f k &Dl da tu ı brua 

"'u~ nı OiQDca t! detll hir 
~ -.ı ~a &9st~mit ve ~ 
ulı mannzır ve. UClı~luk yaa 

ran t hu ül elı;r;ı, ıtir· Bu. 
"id 1'-l ce.ıa inci , l.oJUS.U, 

clı.ı- ayı ol n çifl\.f bahtiyar 
,. • Ç · ü yar ke dl ihU 
p c s;ıı lec r k ıuruıuıd~ o. 
.:~ra gidince l;Örec kt&ır bi 

t ı· f atle den daha t.c~za 
.:~ k 'Vf!tlı r.ek_, daha g nç 
"-'- n, d ha tem·z bv§'d y'ar 
~ caktw. Çünkil" hu efer Is
... l ar mıt •• flok la yar-

• ,or -..la para yoldur. 

tcruz; a.e hıa11 NueJ• p1j,. 

~ Zıh re \toı:aa1tt T 1'_at'et 
~'•rı nolen bu -waz J tiD 

:; O. v a 'V~ınil Dl icap ~ 
•1'Aa: la ar tmı3orl r? 

G. '-l!-~ .. ~ karan 
Csn .. 2, ~.A.} - C 

ltt ı-~ l e. v m mc ... 11 ı n- 8',Jı 
f idi 
t ~ 

·vanı harp müddeiumumisinin iddianamesi 1 

1 
de ••••flr eden G'rltU Mell· daa 151 lncl madde naaara muh"Un temfn ett'll mGmaıat· B · h l fı • • 

Me- 24 (A.A) - aı..ııa ......... Alamet w alınarak pne ısı inci madde- klr nalyeUe• llllfada edOffk lZ ml1 Q ~.eti mu 
Orfı dl~anı harp mahkeme-• c·r1t1ı Mebaıedlıı Rukiye, nla birinci fık aıına vııs munun· merkı:ıl f•r.l yeUnl Mainlsaya halef et ıçın yer 
bug6n ıaat 15 to Mustafa yemek yeren ye kuIGhe ları ıuln ytt'e bal::erverm"yen Bo· haare m't hemen biitün faall- pıyoruz 
P•pnın rfya.et'nde toplana• tetll edeu Bozalanda dit· zalan•an Htlıeyln ol!u lbrahlm, yelini oraya teksif ~tmıı hu· Bam 1 ısan•ar vard r: ICofa 
rak ~chakemeye cevam el• çl Mehmedln damadı JCo- · Ahmet oilu Mehmet, Mani· rada kendisine hay lce taraf- kaklar, cesaret taılar. 
mittir. iddia me\lkllni müdd.. ca Muıtafa ve kardeıl radan Keçici Sü,eyman, Ha- tar kaz nmıı muhiti f alfyetinl Bazı insanlar vardır: RI• 
lumuml muav·nı Fuat BEY Hacı lılll 

11 
ye Hacı lemall fız oi u Slm111r Katibi Mus- tevs·e çal ıarak Hor zkayüne ys' • dır; me t g&rOnilr. 

J11al ediyordu. Salona 105 ol tarı Hleeyln -.e Haıan ve ı· tafa ve p ıaköyünden Si- kadar gltm"t· Bu köyOn yiizde Hazı lnıan'ar vardı : Hlf' 
maznun getlrtlmfttl· Bunla~ mat• ualar Bozal nda hulun· mavla Mustafa, Bakk ıl Meb· tı k enini tartkats ko mu tur. lir, her,ey htaalnt verir. Ll• 
araaında Şeyh !sat ta bu.ı:.• dak an ııNda hareketleri iti· met oflu Abdurrahman Ara· Orada l ~urda bl r cami bile kin bu adamlann yalandan 
nuycrdu. barlle mOHharet vadıncle hu· bacı Bekir, Ahmet Eyip ve yaptı mıftır. f kir fetadını bu bOrindtıblerl fazilet meteld 

Fuat BeJ, masau•lann •Uf• Hcca Hasan oğlu Hüseyin .. m de akıtan Uz lbrah m bir kuvvd 
1 

Ur pençs t'e •r 

' 

"b d idd"aname lunan yine ayni köyd n 0.:;- nhnca göz'e bre' klı' ballncle arını teırı e en • maQ o• 
11 

Mehmet oı'u Ah· ve Menemenden vak'ade.n ara ak baleti rubiyeıin bir lfa-

rd t f 
lddf namenin • ıimatyah meydana ç kar. 

sini ıe e t. • d met, Bosalandan Man!ıaya ki gün evv•l haberdar o'du· de1i o'mak Gzere lnk ip a'ey· ÇiinkG onlar ko kbre 
okuı.aaaaına batlanma •n ev: giden iki kiplik beJetten rol· ıu ıabadetl anlaıılan Ra- hinde bulu muıtur. Ve bütiln ÇGnkü on ar rlyaka dır 9._ 

vel, Re"ı maınıınlara bttabea· lerl itib•rile maznunlara itti· 1·t cilu lbrahlm Çavutunda vaız'anna da hu vad e y6rüt· HiçUr. 
• Bu okunacak teJ ıfzia hık· r(lkleıl olaa bacı lama!liı kez ısı lnd maddenin b:rfn· mOı Ye tnkı?lbm hakiki dftı J1. 
kınızda he1etçe verlladı bir h mı'rHlaln k aı f atıaa hacı el fıkrasına uygundur. manı oldufunu ıös•ermif lıte bu zftmreye dahil ola• 
karar cleii'dir. Heyet, h plni· Ali oilu Muıtafıl ve Görece Bu u:add Jere glSre Ye ve burada haklı mlirlecl bir adamlardan baz lar1, '°"' 
zfn mGJafaalanm d1 led'kteQ k·,an.W• Altdülker m ve Me- yaılan nazarı ltlbare alınmak f kirle yettpne e çaltı- geçmezkl kalem n n ç rkel-
onra kararma -.~recekUr. nemenden Aptu rab ol'u laafız u etile ceıa Iannm ta1ln"ni mıflır. Horuz k6yGnde ve terini tlı.Bmilze nllr eelnler. 
demlıt'r. Meneaı•deD ad er içine ka· ist yorum. aYdette Man ıade muayyen Z ra gayeleri muhalefeti 

Müdddulllııml aıuavJ Fu· tıld fı ve malla lab dolaıtığ Fi ld• it fak ettilderi 'Ye eıhae a t~thna ar Japarak tıu temi• Ye k6kl ım ı ak delerlill 
at BeJ &DWıbauran Menemen anlatılan Ramiz ve lleza ul· ülduneU ıui lyetle b berdar tarikatın Türkıye dahlllnde leke'emekt r. 
hidiseı"nJ ika ulon ~&AU• lere k•r•t•P z"k r ederek ran etmed.ld ri a la ılamıyan mu ne,ir ve tamimine uAraımıı•ır. Zaman uman. ~G -" M 

arın Manisa ·an hareket ttl· c•k altına afren Harputll! un Mehnr nin y ' Mani da t bur fmaml 1 ndan küflü diıle nl b se s ı er• 
tıklerl ıGnden it barea, tatlıcı Melaınet l'• Sünbü tü Mebme• Hasbi,. ve laar n Em ne ye tP-kaOde ınkedtldik n 10nra bu aclam ardan b r taneli 
Hüseyin evind ki ı,r111al,arcla tal>anca atmu suretile icray cardetl Halid e Fatma ve aerbert hayata atl mu D an gene l:ir Fok bal fı korkaklala 
baılaııut ve -1raaile Pıtpköy aclilnaal eden Abbaı, balkı Makbale, sütçü Mehmedln k • istifade ederek Anadolunan ıle uaaklan b .ze kuyruk ullacb. 
ve Boıa'an'dakl vı:ziyelle· ak 1 .la t ed 111 K&sbanın da buaetla... htmen her taraf:nı, Karadeniz -tl 

k 
ba1r • tma Ye en h ı K e B ı k ~-rbeıt fır1-a kapandı, a-

rını ve bu vazl1et'er"oin öy- b _ L 1 - k ka 1 terim. ıa f i, ayıeri, ursa. a ı ~- -~ " .,. R 1ı., ayraa ç ... fU ur • M L- a..._mlft ---·- bala. C!.-.~ · 
'erdeki ıekll tezah(irii..;ıil tu· L ffA·--t C...bft bu n.. r ,,. a ila -valisini d.la- 11t1 .............. v • • .oıs...,.... 

ZAJl ara•aCI _.,..n, ~ f(.lddelumum1 ıaıuaya k ... k •L fırkadıı. 
lr ederek ,astud ktın ~ra L..,_ ... _ it - L • f httam •erd kten eonra &"'ıl pra uu tarı atıa kut1a!ma 

b 
za.,..... -11aı a,,.... uzer n· ... " k t d Fetbt h- ::usta, bu ada--

bura
' arda kend !erine za r .ı_ clu_...1.. k 1 1 k df rt.. 1 __ , ama ve teı i itmı emir eme- -~ 

k 
ac ruurm• ç n tanca r ~ eanıanın mente ne, "~1- T k h m111 .&Jll karan ık 

O
lan maznunlar.n hAdiaede i 

1 
ktrııL _.. * 1.. 

1
• ı·_ .J..a k bu ğe çalıımııt r. ür yenin e • Si ~I e e ıa uıre5.ne ua ama il yabna ov5 ru çt mq Ye h f _. ,_ 't Fe ... L& ..__ t..t.. .---. 

roller1nl birer birer teırih el· eti -•- 1 M men er te.ra tn'"an i n:rı ..., -~ Y-.. ... .. ..--üzere ip 8 rm.a ıureti e ıafhayı hazırlayan Janl e- nakıil:>endl fC) bled, bunla- Bu aabık llcıyu mahalt t11 ma-
mfıUr. maddeten fıtlrak ettiği anla- ııemen fatllerinl yetftttren ve un ev nele çıkan vetaik nf k l'»tr 1 sete ıütamvndald 

U1'adan ao..ara f/e'le•en ılan Yuıuf othl Kimtl, aıi?e- t rikat perdesi arkasında faa· ve Uz lbnhimtn bu ti 
hidiaetbal:t büıflo f,c:aatile ria büti11 elailt.1 taıwfphir iyete teçerek llakh iffal eden icraat.Dl Uade edea " 
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Sahife 4 YARIN 

~i memleketlerde 1 

Harice altın çıkar· 
mıyacak 

,, "3iı1Tl!Q 'irticaı tel 'in i.,"...yc~ • ..:. I 
K hire, 24 ( A.A. ) - Hü

kum t me l ket bar cine al· 
tın ı arı mas.nı men'etmi~tir. 

· r beyanname 
Y ni De h't, 24 (A.A.) -
lmumi V l n'n iki güne 

ka < r s'y •i mevkufarm ser· 
be". hır l ıl ası hak' ındn bir 
be) nname ne r tmesl 1e inli· 
zar o unm ktaCır. Bazı eya
letle n hü' t'.'ı etleri bu mev
kufıarın L zı kayıt ~·e enrt ara 
tabi ol ralc mı, ~ol s mutlak 
sur tte m t 1 veril ccği me·' 
ıe' i o tay tiırmc~lerd r. 

Taç g · yme merasimi 
B · kr ş, 24 (A.A.) - Kral 

Ca l ü ı taç giyme mera imi 
15 M yuta Almaju ia' da yapt· 
Jac ldır. 

İs on u fiatleri düşüyor 
Lahey,!4 ( A.A.) - Mi:li 

banl.a, skonlo fıat"erini yüzde 
~iye i 1dirmişt'r. 

R ~ · sicümhur infhabı 
Hels'ngfors, 24 ( A.A.) -

Reiıı:c mhur intihabı 16 şubatta 
yap acakt r. 

Le his' a :ı - f ran ticareti 
Varşova, 23 ( A. A. ) -

Diyet mec "si hariciye encÜ· 
meni Lel 'stan ·İran ticaret 
r.ukavc'en mes"ne rnüz yyel 
iti iı namcy.i tasvip etmifllr. 

Aç1arın nümay"şi 
Sarrevruc k 23~A.A) - Bin· 

lerce jş iz bir açl k alayı ter· 
Up etmeğe teıe büs etmiıler· 
dir. Pol s nümayişe mani ol
muı ur. Sabahın dokuzundan 
ö'7 e vaktine kadar ıc h ·r da
h 1.nde tüvari karakolları do
•aım!§l r. 

Affıumumi 
Bombay, 23 (A.A) - Bfr 

affıum mi ı an edileceğine 

dair olan haber henüz res· 
men le yy t etmemfvtir. 

Adr ye nazırı 
L'ı.bon, 23 (A.A.) - Adli

ye ı az rı 1 t'fa dmi§t r. Bat· 
vct il bu 'azir eyi ve! ... iil ten 
lf a ec1 ecektir. 

B gün OPERA da 

LILI DAM/TA 

BAŞ BELALARI 
f im n e 

Sinema gibi 
Polis ve jandarmayı 
aldatan bir sabıkalı 

Hı ızl k ma(de in(' en I! t nbul 
tevt f a. e ird m \kuf tulu n Oh tıe 
s:n d bir s b 1 alı c v d 1 gün n uhıı
• mc c d ln:e üzere bir ja ca rr.a n:u
haf .. z sın a Fatih Eulh n ahlı:tm~slr.e 
st.v ed 1 1 tir. 

Sııb lal Ohanes Ç r ı laıp s·nc!n 
f r at ul rt.k jam:arm n.n cı:nC:cn 

kaç ı t r. 
O ne ·n d rdc ti iç n n·uhd z 

j nc!a ma b r müd "<.1 ta1<ip d iş ise dt 
,ak 1. ı aca ını aı;l l• c ıoı 1 r 
.. ürcat t C).! mc ... urolnu,tur. 

f,rcri Oh nesi • ir krç pot s"n te
kibl h r I; sn c.I şını n uc p olrru, ur. 

roı 1 r ön er n <n s rııtı~ keça 
Oh n s korkut k 'çln ark ı:ın en f
i h at a a rnccbur o. uşlaru a, Ohn
nt:S a o • l.ıra snr. r ort d n 
ga p ol mu, tur. 

O r.n nbı'rnlı ve c·r•etı Ar l ır-
sı·t rd n ol u r:d n tak p v _ <=crd~ f 
çn enir H·ıl ştir. 

Beylerb y'nde bir hırsız'ık 
l I b } 'n e ~u i e c C:d ir.C:e 

tu a Kam 1 L l I J c' lr.dc b k i H se
l in at..r.nı:ı oda ına l ırsız girnı ş ı azı 

t..Şl a ile bir r. Ik.ar par s nı çrıtıp kai
n ştır. 

Bir tramvay kezesı 
Eeyo tunda l.ul illnc'.e fırı ·cı 

ı· r h nı n._r.nın c ü Ldn r:dn slı 1 ç 
Mal 1lr.lı 1 r.h m d 'n f till 1 c d e
{n en ge. e ken : 01 r- o. lıı Şişli} c şl -

len tram\8}& Atı .. <!ıi;ı s rnda dil.o.üş 
s ğ Lacc n aı. . 1 t1nrn şt.r. 

Komşu ktogEsı 
Oal hJa Kı met l:an nda o'uren 

l·adam Le:ı lı: ko-r.~usu Fr::nso.n le 
k vg et •'şler birtiı terinin bn,l_rıı ı 

yar~l.ımı.J rdır. 

Uir cerh 
Er·ururr.tu r t:S a re3 o tunda 

oturan Dim trl} 1 bıç-kla l arc.lamıştır. 

Dost ve eşıl< 
Ocl t <in o u an ırn h:ls~ Mchm t 

k ııkar.çl. sılka le C:ostu 1 oU:.. yı 1 ı
,a I\ l& al mştr. 

Dursu 1 çel/uşun mc.ri~e\i 
U kapanı ca o u:-an Du sun ça\ uş 

1 ahvec. Ea .. C:ı b çakL \ a:-r. uş firar l t
miştir. 

~faymı:ıı vuran eniıtte 
l.ü, ükdere<!e otura'l balıkçı Yo g 

kay nı ·,o or. ile bir tile m a lı.s n e. 
avga tn iş \ orgi ı o _orlyl tıça-la 

vurn u; u •• 
C ib ~ollsl.r tarafın<!an yaka

! nmıştır. 

A~ır bir cerh 
Bek rköJ ün<'.e baL:knl çıraı::ı Hı

zır la H l 1 \'V ilci ııkşam V. li cfcnc 1 
a1 ı ı a b rbl le ile l&\f:B c. tmişle , 

bunlard 1 H 1 1 bıç kla Hızırı karnın

.J o )&r la ışbr. 

tı ec u un }aruı ffı oh!u .. un ·an 
lg n bir h .. Jdc h .. st han }e 1ıı.t.r 1 

• ış r. 
Carlh Halil el"r.d ki lcar.lı tııçakl .. 

lak 1 n~. tır. 

w'h~heUe bekçisini vurmuşl-r 
Al sııre1 da otu an N rl ıhı F 1 

11 hile bel ç si Meh et aı,o} ı 1:11 sc-
e vj bir kaç ) eri d n y r l.ımış-

1 rd r. 
c. rlh f\ ıırl Fc.lk firar c t klcr n-

e 1 a la ında t kiba ı kı;nu ı yeye 
şl ılm şt r. 

uhteşem bir konser 
Güzide bir hey'et tarafın

dan pek yakında milli Mec
"lıua namına fevka'ade b'r 
ı<onser tert 'p edilecektir. 

Konse in çok mükemrrel 
o'acağı tahmin ed lmektedir. 

hakkında. Gazi Bir cinayet 
Hazretlerıne ge- Tahkikatı Adlivede 

len telgraflar 
Ankara 23 (A.A.) - R ·af· 

cümhur Hazretlerine Menemen 
hadisesi r.: ü 1a ebcllle ıu tel
graflar ge"mi~tir. 

Reisicümhur Gazi Jı1ustafa 
Kemal Hazreti rine 

Yarattığın cümhı:r"yete fn· 
dirilmek i tcnen b •tayı bu 
uzak ellerde ne eflc haber n'an 
bütün ge ç"ik bu mel'ane i im

ha için i~aretler'n "ze munt z rız 
Pcshof: Türk oc ;:ı ve B l • 

diye R.Mevlüt. T. C. R. T r 

Reiaicümhur Gazi l't1ustafa 
Kemal Haz.retlerir.c 

Tcp'anan vi ayet m clisi 
umum si, bir züm eye 1 atta 
vatr..n·n aziz bir p .. rça.m d • 
ğll bizzat Cümhuriyet refm'
nl ist'lıdaf eden Mene men ir· 
Ucnını lanet ve nefret' e yad
etmi~tir. Vılayet ha kının his
siyatına tercuman o'an rn clis 
bu münas .. betle duyduğu de
rin e!em ve teessür'erinl bü
yük Halarkar:arına besledikle
ri pr.yansız minnet ve tazfm 
his'erine terdifeo takd me 
ac 'zlerin~nı memur etlığinl 

kemamali fahirle aryeylerim 
Efendim.: 

Mardin : Vali Talat --• 
iki tahte ·bahir 

Londra, 23 (A.A) - Avus· 
turalya donanmaııına men up 
iki tahte bah rin Jnglliz donan· 
maaı ıefaini meyanına ıt~ a :f. 

r.e da!r Avustra'ya hükumeti 
tarafu:dan vaki olan tek'if 
kabul edılmiıtir. 19L7de ikmal 
edilen ve her biri 1532 ton 
h"cminde olan bu iki tnh d
bahirin toku'mal rı muknrrer 
bulunan Akdeniz donanmasına 
ait e€ki ıki lahtc bl h rin ) c· 

ı ınf h. tma'arı mukarrerdır. 

a 
SİNEMASINDA 

Bugünden it:baren 

Yırtıcı k 
.!) 

Müthiş vem rak av r b'r süp1.:r f lı 1. 

~ılha~sa b r 1 p nın r.ec leyin 
• nsızın 1 01 r .. ' ı bo b r 1an 

cdişı s h·.c~ı ş.) anı km ş dır. 

Ayrıca FOX JURNAL hali 
hazır dünya ha\'adislerl. 

Gündüz 2,5; 4,5; gece 9 ,5 ta 

Geçenlerde Ş.hremiı l 1de 
Arabacı cemil eti azasından 
Mehmet Efend"yi ö'c.üren 
arabacılar kahyan Zaf.r Ef • 
he.kkındaki tahk.kata müstan· 
tık' ıkçe devam edilmektedir. 

Bu katil hadisednde taall19 
müt olup olmadığı tahkik ed,1-
mektedir. 

Adliye başmüfett;şi 
avdet ediyor 

f zmitte ad i bir m selenin 
tehkikile rr.ergul bulunan 
Ad fye Vekfı "eti İstanbul ha.· 
müfettişi Hüseyin Şükrü B. 
tahkikatını ikmal etmek üze
redir. Bugünlerde ıehrim~ze 
avdet ed cekt'r. 

Polis kab:Iesini evi 
soyuldu 

Hırııızlar polis müdü lüğü 
kaf 1 esinin evini soymuılardır. 
Evvelki gece meçhul hırsızlar 
Şehzade bafındn Acem oğ!u 

hamamı arasında Po'.ia mü
dürlüğü kalilesi Dürdane Ha· 
nımın 25 numaralı evine g r 
mişler, 2 pardöııü, 1 paito 
bir ıeson, töğüllük, ve 5 çift 
iskarpin a~ı:-ıp cavuşmuşlardır. 

Polis müdürlüğü, me~hul 

hırsızlı.rın tal arrisile meı· 
guldü • 

Vaız hakkındaki 

tahkikat bitti 
Tefe vvüh b lisaniyede bu· 

lunduğu için tevkif edilen 
Zeyrek camif vaızı Abdü hay 
ef. hakkındaki tahkikat ikinci 
müstantıklikçe ikmal edilmek 
üzredi ... 

Tahkikat bitince e rak A~ır 
cezcı. mahkfrneslne ver.lecek 
ve orada mahkemeye ha§ a· 
nacaktır. 

11RTiSTIK 
Pek yakında 

CAPT~l'tMMONO 

fn manıf s nema artisti 

RONALD COLMAN'ı 
(SAPPE R) ın es r n 1 n muktebes 

ve rn bu) er ib aı 

BULLDOG DRUMOND 
Muan ın söz ü \ · ş rkılı fi m nde 
takdim edec kt r. \eni f~lın ar
kad şı Vilına 8, nk 'n n bıhakkın 
· ı 'nı tut. rı arışın jo. n Ben~t't r. 

=---.!__ __ wc:a; 

HAUDE. HUJRCr. 

tayan e. tmek, haykırmak lıU· 

Jorum .•. 
Mchl ka ıoruyor: 

- Hastamısın, yavrucum? 
f aıımı ıallıyorum.. Ar ık 

kürekleri bıraktılar, ıandal 
kendi kf'ndine kayıyor.. Yana· 
•nzdan baıka ıandallar, dan· 
tel ve ipek yıfınları taııyan 
u.ndallar geçiyor ..• 

Arkadaılarım yavaı aeıle 
ft çok az konuıuyorlar. 

Sonradan anlıyorum ki 
ilepd az çok benimle meıgul· 
ler. Enlıtem haıtalandıf ımı 

annediyor, aıullacık aoruyon 
- Nesi var, Mehllk? cl6n• 

a.mi? •. 
O, bllmt7oram • ceYap 

(} orırı) '" tefrikası : ~2 

1 

veriyor. Bu tefer Nihat, hafa 
ıa ıdığım bir ceıaretle elimi 
tutuyor: 

- Dönelim, değilml hanım 
efendi? Rahatsızsınız, değilmi?. 

Nihayet kendimi topladım: 
- Bir ıey dt:iil, emin olu

nuz, bt r teY def il ... Gece çok 
güzel de ••• 

l!en böyleyim, benim ta• 
bammGIGm yok. Halta olu· 
rum. .. 

Dönüıte ben F erbadan ko· 
lunda idim. Bir aralık kafi
leden biraz geride kaldık. 

O birdenbire durdu, yib.ume 
bak ta: 

- Sise blrteJ e61li~· 

ceğim! 

Ben bir adım atarak 
cevap verdim. 

Söyleyiniz! 
Şımdi be kt sırası değ'l; 

fakat sonra da ..• Çok geç ka!· 
maktan korkı.: yorum. Beni 
din"eyinfz dinliyor musunuz, 
Şl. hr:yar Hanım? Ben ıfzl ıe· 
viyoruml 

Yol uzun, gentı, bembeyazdı. 
Bizden haylı uzaklafan arka
daılar·mız, bu beyazlık orta-
ıında büyük ve koyu birleke 
gibiydiler. Ta uzaklardan ıt
kiyetll kurbaga ıeılerl geli
yordu. Zaten kurbaialar hep 
böyledirler: Her zaman, ker 
ıeyden ı klyet ederler .•• 

Genç, kuvvetli erkek bap 
biraz daha bana eyfldl: 

- Sizi çok teTlyorum. Ve 
te'~in ederfm, hayabnızı ba .. 
na ballamak latfunda bulu
aunama, liaJ hiç plılman et-

rrıiycceğim! S ze fq ik olmağa, 
s'zi mes'ut etmfye çahıacağım •• 
N den susiyorsunuz .. 

Şehriyar hanım? ... Eir ke· 
lime! Is erıeniz "Evet" dime· 
yinfz, lak"n... Ne bileyim, her 
ha' de ümit verici bır keleme! 
" Belki ,, d yin ·z, " Beklen! ,. 
Deyiniz... Hayır demezs.niz, 
değilm.? ••• 

H.çkınk zannettim. Çok 
dönen baıımı ka!dnmam; o, 
öbür tarafa döndü; ıonra, 

kuvvetli ve isyankar, yüzünü 
ıaçlarıma tekrar yaklaıbra· 
rak hııldadı: 

- Anlamıyorrousunuz. ıizi 

seviyorum diyorum ıize, ha· 
yatım1 kumala hakkınız Tar 
mı? ••• 

Seraemllffm blrdeoı bire 
geçer gibi oldu. Bende llyan 
et Um: 

- Ben d&e beni eeTtnla 

zs Kin"" 1Ha 

O a lı ili ye Ve ka J e in in sa 1 ahi y et i y o 1 m r 
iz· ey ··İ 1 

ti az • • o 

Buy üzden Da iliye Vek "l t. 
da i til "f 

~ 

lzmir beledyesi aras 
Dah liye -velcaleti den f z. 

mir iş ban as a hus .. i;tr 
tezkere g:>nd<>rilm" ·r. Bu 
tez' erede, İzm'r bele ye n·n, 
İş banl·nsmdan yaptı "ı istik· 
razdan miı .. ebaki imlan kıs· 

mının veri'memesi y. zılmak· 
tadır. 

lzm'r belediyesini , ft ban· 
kasında yapt.ğı mukave ede, 
iki milyon l ra a ması ica 
ediy r. 

Halbüki, bu emir işin ren· 
gini d ğiıtirm:ıtir. 

Bu emrin verilmesine, se· 
hep İ..:mir beledıyedn n n~dı "ı 
parayı yeı s z sat fetmesi ola· 
rak tösteri:mi§lir. 

Diğer ta aftan lzmfr be
lediye reisi S. zai bey de bu 
emir üzerine faaliyete geçe· 
rek 1,.. b~ nkuı hak! ında pro· 
tes o ç .kcceğ:ni bildirmi tir. 

Sezai B. bu husus İzmir 
be!ed yesiyle, fzmir t l:ankası 
arasında bir mukavele eılu.u· 

ğnu söylemi§tir. 
Buncian ba§ka s~zni B. n

lahiyet m t selesinede temas 
ed~rek; D..ı.hi'iye ve .aletinin 
bu istikraz hakkında emir 
verme~e salahiyettar olmaya· 
cağım ancak mürakube ede· 
b.lece~ini iieri sürüyor. 

Mukavele muclb;nce, I~ 
bankası mütebak' parayı ver
mektedir. Fakat l;t-;le o'mak· 

1 Jn lera er bu Is 'kr z • Da• 
h: y '\i ka'et"y l mir b ' cI·ye
si ar ında b'r no tai n zar 
ilıti'afı co v ı:m ı ur. 

Mese en n so ı ıe d"nf Da• 
hi ye V k·'el n n r:e cbiJ.. 
de ka ~ı ıyaca~ı h... üz l.dll 
de i dır. 

/um· 'Je 

Üziı - rin sen f caı5 
vaz·yeti 

lz:nir üz m erinin tfcart 
v z':> etlne dair İzm r T caret 
O ası ta a.fınd n haz lanaır 
rapor fU 'u.: 

Me" m iptidan-dan 22· 
l· 1931 tar hine kadar lzm·r 
borE sına 33,164,514 kilo üzüDI 
satılmı~ tır. 

Borfa fiatled 
Son haf a z. rfında bona 

fla lcri ıu ıuretle teıp.t diJ. 
mittir: 

Cinsi 
Aliy3 ü.aıa. 
A a 

)Jr •• , 

44 
39 

8 rinc• 26 
fk ci 35 
Ürüncü 33 

kurut 
52,4 
44 
3S 

K rabör.e 26 30 

Vapurlara tahmil 
Son hafa zar,.ında fzmfl' 

limanından ecnebi liman'ara 
ihracat; 635,009 kilodur. 

İhracat 

• 
( Yu lan op rası tenoru ) 
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ve g nçlcrdc Madam l<Y\ ELİ ılc a •~I dı m z MARV !:iA \ A hOU • • t ır f.nJan t nısıf c.lılen 

ATINA APAŞLARI 
.aıı~tıll~ s;osli ve ıarkı"ı fılm"n' görecekt'r. 

~E_..lli'.m._m3111 .... m;:l._~lliUmmal:Jma~~Ec:~~, 

ARTiSTİK SilvEJ!IASINJJV 
Ç rş1mb3. gun ıne kaci~r i.r e ed c ı ı Rı 1 Z . CJR :-..1~ ~U. \

1 
n veni 

t.p retı \e UR TL Tlf IMER ve PAL L \ l ı ıı s 11 rı 

CİKOSBARONES 
I 

film'ııi görüp d n emek fı satım kaçırm • cıJ 1 z ı l n 
11. şıyc: Tü kçe ve f r nsızca müh: m 1 r f ın u ust 

b:r mak 11! ile aks ·ttirilmektedir. 
l:ı.v·e : Mck" ,l\\o·ı e P'Of o•nı ı ·ı t rcıh e \· r. (C 11 

c:::r-;~-

dedim mi Feıhat bey? ı'ze 

kim dedi ki ka'binizl, Omü· 
d inlzl yüzünn fkt defa gör
düğünüz bir kadının önüne 
alınız? .•• 

Ya ben" kalplerle bir oyun
cak gibi oynamafa alıımıı 

bir kedınsam? •.. 
Koluma sıkı sıkı sarılan el· 

le:l birden çözü· dü... Kolları 

yaı ıyerden koptu sandım; o· 
kadar aciz ve bedbaht, yanı· 

na sarktı... Sükiit .•• Uzun ve 
çarpıntılı. 

Sonra dnıük, biçare bir 
ıea ıordu: 

- Son cevabıma, Şehriyar 
Hamm? ••• 

- Size ıfmdi bir ıey 16y. 
lJyemem. 

- Te,ekkür ederim. Ben
de bu cevabı bekliyordum. 
dilfünecekılnlz deatlmi? Dö

-Aoacekıinlz •• mutlaka •• 

vafakat edeceksin z? 
T krar koluma sarıldı. 
Ba~ım çok dönüyordu. Taze 

güzel bir ümitle bir ı ıka, b!r 
ko.dma bağlana bilen hu Eaf 
çocuğa o anda ö: le ac•dım kl7 
Farkında olmadan sö •lt•nd!m: 

- Zava'h çocuk! Ben ... 
"Evli bir le dın m.,. diye

cektim. Sonra buna içimden 
isyan ettim. Kendi kendime: 

- Be'kis ! Deal1ı1. Dikkat, 
yavrum! Ne kadar is ura IJ çek
tiğini, ne kadar bedh..ht 
o~duğunu hatırla ! Kararıaı 
unutma! 

Bu yaıın.ı ':•dar bir ıön 
doğru uktan, ıamimiycttcn •7-
rılmadın; ne buldJn? Bııü 

azıc kta baıkaları, erkekler, 
eziyet çekıinler. Şeytan aza. 
bıda gerek. 

Ben kendime bu naılhat• J 
(Deuamı oar) 



- ... z ,S:mıııl&RS•:S•t•&attn-
um 

S .. ' ı . ıırat mes e e~ı 

o .. hangi sporda? 
Tay· are, otomobil, motosiklet 
gibi vesai in kazandığı sür'at 

en başta geliyor 

K r tarla'ara erıllftd9 ~ki apOPOll 

Db1ada bir çok ıi1rat 
relrl'Q elde ed lmfıtır. Bu re· 
korlann elde ~dilmeıl, bu tıe 
de•amh biw m ıal aarfetmek 
::;barile h ı neyi ıpor adde• 

Bl4t7• eeaadır. 
Bı. ecnebi ıazeteıl, te'ılı 

ffllea tirat rekorlarını me
ralı etmlt Te Ad m oAlunun 
biı' l&lllye de en faz a hangi 
•por aleU ile ne kadar mesa• 
fe lcatetUglcl bir c lve1 ha.Iln· 
de mukay ae en neıretmJıUr. 

Bu aaaetenlD verd li ısa· 
hata -naaaran tayyare, oto
lllobtl, motoıiklet ve ufra 
aıbı makhıe ile yapılan ıpor 
larcfa hakiki 1ar ı muayyen 
!tr metafe aktettlkten ıonre 

(Ba, ı.ralı 4 üaciı uıla "fed•) 

tarlhlDe kadar ihracat ıudur: 
Me.matlt Kilo 
tlman~a. Ş. Avrupa 7 ,249,878 
nıtitere 6,410, 116 

ı baılamakta ye azami a\lrat 

0 
pınaa ikU..P edilmektedir. 
Halbuki, alel'lde koıuda 

metele b6yle de(ildir. Sürat 
metafeala her ıafhannda da 
•n.&Yi 1Kıhm111alctadır. 

Elde edilen rekorlar 
Bir taniyede katedllea Ml· 

ratler ıualardır. 
Tayyar•= 160 metre. 
Otomabil: ıos 5 ,, 
Moto•ilıl t: 61,5 J. 
Kano: 41 ,8 " 
Sfıi: (Kar üılünde lılaJ .. ) 

29JJ IHlr• 
B ·ıilıl~ı: 15 5 ,, 
Patİ/1aj: 11,7 " 
KOia: 9,8 " 
Yü.une: ı 14 ,, Nn'yede. 

Anıd.ka 3,799,131 
Fransa 429,9~6 
lta'ya 2,283,876 
Avustralya 49S,2e5 
MuJatclif 733,926 

• 

Amerika 486,994 
Franaa 736,303 
l alya 6,238,499 

Borsa Fiat!an 
Son hafta sarfmda borıanın 

·- a-• a--'hlerindcld flat· 
ıencn'" ~ - ~· 
1 n ıu ıuretle teıb"t edilnıiıUr: ""- 70,926 

Muldell 184,358 

İncirlerin ticari va
ziyeti 

lsıa!J lnc:lrlerlnln ticari 
•aatyettM dair lzmlr Ticaret 
odu. tuafmdaD hazırlana• 
rapoı .... rı 

Mnalm lptldaıından 22-1 • 
931 tullafae kadar lzmfr bor
ıaaıoda 2.0,639,072 kilo bıclr 
aautmljbr. 

V apmlara tahmil 
S. ltafta zarfında f:antr 

l•a aılaa ecnebi memleket 
l~maalanna ya)d ihracat 
371374 •nodar. 

ihracat 
ı.t...ım tptfdaandaarapor 

tattt.a.. ..ar lzmlr llmanlD" 
dan •••l>t memleketlere ••· 
kt lbruat p ıuretle teıplt 
eclilaalfdrı 
Memleketler Kilo 
Aı.a..,a •• Şimali 5,972,324 
AYl'Upa 
~netltere s,ı 19,616 

C ıııl O a ..ı Kurut 

Süzme 27 33 

Elleme 16 25
•
5 

Paçal 7 20 
Natarel 

7 
: 76 

Hurd• 
4 

' 
Ekmekçiler ihtilafı 

devam ediyor 
tzaıırcle beleclJJeaıiA ekme-

1• uark koym&ll ,cı.0nclen 
lsaıir fuıncalal'11la l.mtr bele
clJyell araıuacl• çakall iJıtJllf 
bil& devalll ecUyor. 

Kal'fl1ak• tınncılan ek· 
ek ~rmamakta ıuar etlJ. 

:Orıar. fzmlr fınncıları lzmir 
mebaaU Vauf Beye mQracaat 
eclenk du tıte bakcaa olma• 
lllU t.telllltlerdlr· Vaaf 8. ltu 
itte hakelD olacaJıbr. 

Elektrik şirketinden 
şikiyet ediliyor 

l.mtr •asetelerl Ye lsmlr- ı 
111..- E ektrlk 11rket1Ddea fld· 

. - ' 

C Meraklı dünya haberleri , J 
Tüneyen baykuşlann çevirmek iste- . Kuşlar da bizim gı·bi 
dikleri alçakça manevra hüsranlar-

ile nihayet bulacaktır Üçyüzmetreden biribirilemuhaber 

lzmirin sinesinde 

Ôz: ve temiz: ruhlu muhalif bir gazete eden kuşlar hangileridir? 
baş mc.kalesinde nelerden bahsediyor? 1 ln!anfar nasıl uzun mesa· ı bir uıulle haber nrlrler. • 

felere telsiz Ue haber verir- hay.anlann fayet ,.oıa.ld• 
N:ımu9, ıeref, haysiyet, IÖs,, Yeni A dan naklen Me lerse kutlarda uzak ı 

memleket mefhumlarını ancak nemen hadi esini yc.zmıı. Bu lerd ki meaa • uçtuklan mal6mdur. l,te ba• 
midelerinin ·•pned volunda e arkadaılarma haber lardan biri L•- l•• ı"-.ıiml 

r ~ gazeten·n yazısından müddeJ· uu -w mu 
diled klerı g bi anhyan alçak umumtltk muharrlrlmlzl hadi· yeri ler. Bunun en pyam- de bal OzuJne çaker. Bir kaf J 
kalemler, 8 ne fk ıündOr lcl'p- 1e esnuında Menemende bu· hayret miıaU gece kelebekleri mil uzaktaki arkadap ba• 
lar na 1 ğamıyor Falkın lundufu manaı nı cıkarm ı ve ı da ı" ü r. E er bir ıörilr ıarmea oda apJI .... 
menfuru olan varakpar l 1• bu zatı k m olduğunu b z en 'ebe l tutar Ye bu a· Bunu ıören ve aukta 
le bınbfr hezeyan ku uyorlar. tJ du. Be ki de h k ku u u· f k kutuya korsak geceleyin ola lar apı hareklb takip 
Hürr J t istemiyorlar. Utan· m"ye ıahldi olarak fıtima ey· h d ı 
maktan na.lbl Olml

,,anlarla er 1 ti tt n oraya e er er, baıka defa bir ı..-
J 1 yec ktir. Bir po Js efendi va· k k 

u r amn nekadar mtıı tıl ı ta ile ıdar hanem zden ıo- er • k leb k erin tııtıı• · yirmi Akbaba tarafından toJı. 
ol ğunu takdir etmiyor de- rulan bu su e le p e n ce· d g nü go uz. buna dair lime ufradıfı ıörufnıuıtGr. 

lfz. Faka ne yapalım iri yap ta v ri d. Dun de b- ün b r çe l r z krolun b lr. Bir Beyaz kuyruklu Kartal 
1 mirin sinesinde tüneyen bu gaz t J rde bir a uıtoı tari- Ezcuml. 'J ne bu keleh~kler- dftfal 1 ga petmfı ve bir bat 
bay uılar zama zaman otü· hınden it baren çıkan nü ha· b rl p ncere açık kasını bir hafta onra W-
yorlar. ar n Ur kol k i onu fit nıldf. !arak bir kafesin içine muıtu, lıa'bukJ o civarda 11 

Dün de bfiydk b r ıevlnç'e Eu meyanda bizden de ara· bıra mıı ve bir kaç nat yh nıll mesafeye kadar ... 
öttü er: "Yeni A ır aleyh"n.fe dı!ar verd k. sonra erk k kel belderlD her bir Kartı.I yoktu. 
dLv ıh rp tidde"umum l il Sc hl n dir bilmi o z? 
tahkikata ve takibata baı a• H tta ıorm k ve ö~r nm k te c 11 

• 8 'd 
1 

ve ııece 1 er- Acaba bu kut oraya ...... 
"'" • ı t mey •· y aln & muhakkak 1 lkçe oda11nın lçerlıl yüz· aıarak leıadtlfen mi plılıl 

Bu lıaberfn d recel vftıu· olar k bild fmlz bir c bet lerce ke eb le dolduiu görul· Z ra vak'a ine !terede 
lnınu b"lm"yoruz. Ancak böyle vardır ki biz yaz• kJ nmızı müıt r. tu. Yok1& bu kut tarafm ... 
bir 

1
cyin vukuunu bir dakika bilerek ve a çerck yazdık. Ya· Biz telıfz mevcelerfmfu kend· ine bir haber mi ..,,. 

fçın aablh olarak kabul eyle- zı'anmız a ye hayatımızda zamanın en büyük lhtfrat derildi 1 
sek, bir meslektaı hakkında gizil kapaklı makaatlar "ehe- naz rıla bakmaktayız. HtJ. Bf ce hu meçhuldlT. Ancak 
takibat kararını her halde se- tabı veri miyecek noktalar bukl yırtıcı kutlar dan buılan bildiflmla birıey varaa o da 
vinçle deıil teesdirle kaydet· yoktur. bunu b nlerce ıeneden beri bu g bi hayv nlardakf lnı 
mek iktıza eder. Ahlak ve Efer ortada bir dl Qm ol· tatbik etmektedirler. aamianın b zlere nazaran f..,. 
terb e mefhumlan bunu ıa idi mü deiumumilJk vazl· Bir kaç ıene evvel diıl kalide kuvvetli olmaudır. 
amirdir. feıinl ıtmdtye kadar çoktan btr Karıa kuluçka oldufu l ._ 
H bukl b fendfle Jn b

" d s· 1 h ,..,, ltanbul dard"n-
a u c r oy• yapar ı. ınaena ey ma um h2'lde erkeğini kayb•tmtıtlr. u Çil 

Ye bağlarla alakaları yokhtr. kalemlerin bu ınanaa.z tchdıt Tecrübe yapılan man akada memurluğundan: Naıır Be 
Onlar ellerin 'en gelse llzl ve zorba ıklarından kl\rpluın- bu g bl kuılar nadir idi ve borcundaıı dola11 Tophanelle 
ark mızdan fte~ek z ndanlara ela ürkecek yoktur. Defterdar mahallesi T bt atınak llteyecdr.' ecel mı.'e Hareketleri ancak kendi· bir kaç m·ı uzakta,da ancak k bunlardan il .. çift vardı ve tr.. •0 aflnda aUk 18-18 
aJQmümüzdeD b~ e ICTlneCek. l l l b" dab k - T T d er n ıra:ı a ç ura ıu· 1 i d t k 1 k k k ıt 24, 28 numarall 111a 
Neden çünkü onlann yeıane rülclemekten baıka fa de er n e c 

0 
ra Uf yo tu. E k ğl d l f ı d hane aruıının ıü u·ı L• 

arzulan ,. Yeni Asır ,, ne rl· yermez. Bls kanuna da1ana• r e gece 1 
1 

n n 1anın a 
111 

yat aahanndan çekUlln beı rak, ctımhcrlyete inanarak b"r kayalıkta otururken hır ve ıehreman llD.D adet 
on &•••t• faaia ar.tsınlar "' lnkılihın mukaddeı eııerlerlnl hayvan larafındaa hilcuma 

53 54 
harita 

lh trasla kararan ıözleri baı- korumak için vazifemizi yap· utradı ve her lkld beraber çap mucibinde t 144 melle 
ka bir ıe1 ıönniyor. bk ve ha va• femlzde kanun elli kadem derJnltpncle çukura 87 desimetre olup otu• ,e. 

Ha kın kendll&rlne mite- •• c6mburlyet ayakta dur• dü,erek kaygaya baıladılar miiddetle lbalel eYTelJye ml-
veccih nefreUnl yenmek lçJn dukça deYam edeceflz. neticede karga telef oldu •e sayedeılne vu'olunmuıtur. 
bilr ~emlerha ıuıturul111a1ını Kanunu, ba memlekette bir yirmi dört ıaat ıonra oraya Mezkf1r arsanın beher metrr 
fllfyorlar. Bunlar fırkacı iDi- lif zanneden, ctımhurfyet reji• erkek bir karga ıeldl ve dltl ıunuo beı lira kıymeti ma-
dırlar? AsIA. Fırka lidert lı· m nl bir oyuncak Nnan sefil kar1ra3 a yardım etmefe baı· h _, __ , __ 
met Paıa vakur bir lıııaııla birkaç kalemin afç kça ladı. Acaba dip lraıs• bu e.- ammeMll olup ıallp-

natbuat htlrrfyetınln muhafaza• çeYlrmek latedddert maneYra, kek karıaya baYadan bir ha· loymeU muhammeoelinlD 
11ndan bahsederken ~unlar hıiaranla nihayet bulacaktır. ber mi &6nderdl ki burada de OD Dlıbet!nde peJ .1'pıl 
•bcırrfyet latemeyfz. diye har Oou kendılerloe flaadiden biz yQz'erce aıil muafeden onun alarak 928 2121 doıya au .. 
lanyorlar •• Ne derlerte delin• müJ 'el:yelim. u 7 raalle 2-3 931 tarihinde eaal 

U
-uml en.Ar •--adilerin· mua vene ne ıltap etU 

ler. Bu daıkGalerl-t ufrata· ... ıa •~ Akb b J k Id 14 16 •- d 
1 

·--bul 
cak del ı.. B!s lıi.dlaeJI ka· den tikııln!Jor• Blras da ken• • a arın ço 

0 
ulu • ya .a ar 1111&11 

riler aıl&e anlatalım 
1 

diler! meddl .. bıl b,lııJııler Ye memleketlerde hayvan leıı tlncll icra memurlııJıııra lılılo 
Kaıtamonlde çıkan • Tok utanoınlar. Yeni Ası~ olduiiu &aman bunlar Jekdi- &al ••J'a bllyeklJ• manocul 

------.-.;.---~------------- terlerine kendilerince ma dm eylemelerJ ilin olunur • deıt e ,tlı:Ayet ed yorlar. Bu ılka· ve aafnak ha?inde yajmurlar -:-:---:":':"--:-....,.....,.~----~.;....--..;...~::.~:;;-... ..., 
yellere aelep tlrketJn halktan yafmafa haılam ıtır. Yafmur det evvel Homa köyiinde feci 1 birkaç çiçek vak'aa .......... ynkııek llcrel almakta olma· blla fa11la dnam etmektedir. bir cinayet lılanmlf; 11

hhlye mtıdiirlültl derhal ba 
Şehrin cenup clhetindeve halk Kezban lımlnde kim...,• bar hutabiıu men'i dra,.U 

uclıJr. a aıında Ga.vuz dağı deni en kadınıu evi baıılarak etY•ll IAzım.relen tedbirleri .ıa:11111r. 
zınir civarında kar Amaaoı'a faz'a mlkta da kar ve paraıı ıaapeclllmittl. Yeniden celbedJlea 8 ula 

fazlalaşb düımtıı ve dalı hemen hemen Meçhul 19rlrler kendllorbıe k..e.::~":::~-: lbDdlılil 
de 56 hlD kltlye ... Salihli· Ka1aba Ye Kemal kapatmııtır. mukave"1el 16steren Keıbanı 

P
-a d•ilarına faz aca kar Sokaklar tlddetll ıouklar- •fır ıurette •aralaauılar, yaY• bik -. d b ' tat tıdilmtıtir. 

yaimııbr. Mülhakatta ı.dcietll an uz tut•uıtur. rueuau ela a1aklanaın altında 
kıt baıla•ıfbr. Ôclemiıt• feci bir ıurelte 6ldOrmcı,lercll. 

Narktan fazlaya et SergardiyaJU vuran ~ezıbanı yararı1an, eıya 
satmak yok Şerife hanım Ye -•n• ıu.,.deıı çocıılu-

Sek'• •J e••el Ôd• nu 6ldiirenler' tekiz klıidir. 
lznılrd• Belediyenin son • " " 1akalanmıılardır. 

narkından aonrafahfı tiatle et mtıte hap ıhane ıerıardl- Avılı11Ja 
ıatmakta ısrar eden kaaaplar yanı Sami efendiyi ıokak o • Grip salgın bir 

halde 
devam ediyor 

bakkaada tahkikata baılanıl· taauıda tabanca ile cerla v 
katledea Cinci Ahmet zeyceı 

mııtır. Kaaap Cemal, R fat, Şerife hanımın Afırccza aıah-
Mebm•t •• ŞOkrG Efendiler kemeıindckl muhakemeıl hl· 
be,er, Ramls, Hasan, Hacı tam buhnuı ye karan tefhim 
Mehmet. De•lr Haaaa, Hakkı edllmııur. 
ye ıarekl• Efeacliler on beter, Karamame ( Mezbure Şe· 
H'JJaf Ceaaal Efendi de tld rifenln alır •urette bir ta hrk 
lira cePJI nakdi yerecelder neticesi Sami efendiyi ka ten 
•• dOkklnlan Belullye tr.ra• katle7°ecltlindea) on ltet sene 
f ıadan tlç ıb mClddetle MCl- la plshaDe •• J&flOHl yirmi biri 

___ .. ikmal etmem"' bateblyle 
declıl~tlr. ceaanıa altıDcla WrlDln affiJle 
O•tı1aniyJ• tld buçuk tene altı' hapıl 

Şiddetli ka, ve fırtuıa 
başladı 

Otmaniyede üç gGndenberl 
hayalar bozularak .,ı Ay t'n 
her tarafında f d etli fırt a 

kendlabıe tefblm etm!ıtJr. 
Konya da 

Konyada sekiz haydut 
yakalandı 

Kony 'd bundan bir milel-

Aydında mGtemadlyen yaf
murla lranıık ıfden feu laa· 
Yaların tetlrt balkın eahbaU n 
serinde keadbıl ı&termiftlr. 
Şehirde ., p •lsm .......... 
cle•am ediyor. 

Adanatla 

56 bin kişiye 
çiçek 

aşısı yapıldı 
Ad.anada biıcleabire ~ 

Şekerci 

İsmail Hakkı 
Beya~ıı OlıpılarlHıfı l/o. 

Bayramlık neflı tek• 
.-...ı ..... ı.r11n1s ..... 
hem ucuz ftatla .. ~ 
Müfterilerimiz da 
memnun ka'maldll9. 



Sahtfes YARIN --~ 

25 K~ncnusaof 

ı••n>Şeker hastalanna ve :;abetik olanlara büyükm~det•••': Şarkış a Tayyare Ce-1 ~~ 

~~n~~~ ~~~~a~d~ n.~ı~"!~eııbb~~~!i miyetinden: :y~;~:~~~rfın~ 
: teker haıtalanna gıda olarak kabul eyledı~ı eaas ~e formül üzere yapılmıı olduğunu ve • Elyevm Şarkışla ambarında rnev- K.Anunuaanl 

terkibinde ylizde 60 miktarında aaf Gluten mevcut olduğunu musaddak meıhur klmyaker· Sirl·eciden hareketle ( üef lı, 
ferin rl1porunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Glutcn müstahzaratına her cihetçe faik cut 5000 beşbin ve Gemerek istas- Zong~ldak, Ba~n, Kunıca§lle, 
bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Meeahlri etlbba tarafından tavsiye edllmr.ktedlr. Paketi ve Cıde)ye azımet Ye avdet 

40 kuruıa. Haıan ecz deposu toptancılara tenzilat. YODU C•Varında İ ambarda meVCUt edecektir. 
Tafsilat için Stdıed ra.lonu 

ere. I" A TRAN 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

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

3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye ltonulmak aıı.retile tertip üçer 
kefidelilr iki ltısma ayrılmış gibi bir 

ıekil almlftır 
Mükafatlar keşide !=ırasile: 20.000; 25.000; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100. 000 liradır 
Çok zengin olıın yeni planı 

talep diniz 
Biletlerin sahlma a 

korıprinıclcri 
almakla d~' ~"1 fr!kin olunabuır. 

Y a.lnu: kır1"17l b4ndırollu Jaaklld ,,ea,or.• 
Gl'T' balijına .tik,.~at ve bu markayı aawırrca 
t.; ...... p edi 1%. 

lktısadi bir ilan 
terzihanesi peşin ve veresiye 

büyük tenzilat çolc ucuz fiatlarla 
her nevi kostümler, palto, pard ü, fr k amokin, caket 

atay, kl4dınlar için en son gelen model-
lere muvafık t yyör ve mantolar imal eder. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık 

Izmir terz·hanesi 
bütün elbiıe lhtiya-cınızı 

den temin edebilirsiniz. 

• 
~rzu edenler elbi elerlni veresıye yaptırabilirler. 

lzmir terzihanesinin • 
veresıye 

mamulntında gösterdiği kolaylık hiç bir müeıseaede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptığı itlerle muhterem müıterilerinin hüsnü tevcccü· 

hünü kazanmı§tır. Ve bu suretle piyasada cidd~ bir 
müessese unvanını almışhr.izmir 
terzihanesine bir defa uğramak iddiamı~ fa· 

pata kafidir. Keıeıinl sevenler vakıt kay0rtmeden 

koşunuz. 
Babıali caddesinde fzmfr terzlhane3l sahibi tüccar 

terzi ve biçki mütehassıaı: Mustafa Snllb 

HAKKI EKREM 
Gayrimenkul mallann 

açık arthnna ilanı 
lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 
Manav gediğinden miinkalip bir 

bap dfıkkan J-45600 hisse itibarye 
49824 hbsesi 

Gayrimenkulün bulımdufu mevki 
mahallesi, sokağı, numarası: 

f st2nbul Bahçe kapı AJaettin ma: 
Balıkpazarı caddesinde atik 9 cedit 
15 numaralı dükk.in mezkur tamamı 

Takdir olunan kıymet: 5000 lira
dır. 

Arttinnanm yapılacağı yer, gün, 
saat: İstanbul 4 üncü icra dainsi11de 
2-3-931 de saat 15 ten 15 bucu2'a 
kadar. 

1 - f ıbu gayrimtnkulün arttırma 
şarbıamcsi 16-2-931 tarihinden itiba
ren 929-5.( No ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numarasırr 
da herkesin görebilmesi için açık"' 
tır. lı!nda yazılı olanlardan fazla 
mal(ımat almak istiyenler, i~bu şart
nameye ve 9_9.54 dosya numara
siyle menmriyetimize müracaat etme
lidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin yüzde 7 si 
teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadarlann \ie irtifak hakkı sahip
lcrinm bu haklarım ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddilarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yinni gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder, aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyular satış bcdellıtiu 

paylafmumda hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malfımab nlml§. 
bunları tamamen kabul ebniş ad ve 
itibar olunurlar. Ostüadc bırakılan 
gayrimenkulün bedeli zamanında ve· 
rilmeı.sc ga} rimenkul ikinci bir art
tınna ile satılır ve bedel farkı ve 
n ahrwn kalınan yüzde beş faiz ve 
d ger zararlar ayrıca hülm1e hacet 

ıııu.ksızın Dlemurlarca alıcıdan 
. hsıl olunur. Beş numaralı fık· 

ra ... aki pıt tahakkuk etmek kaydile 
c... aefa ba~ırıldıktan sonra gayri
ı enkul en çok arttıranın üstünde 
l ırakı.ır. Şart tahakkuk etmezse art· 
ı.rnıa. geri bırakılır, nlıcı taahhütle-
nnden kurturJr ve temmat ta kalkar. 

5 - Arttırmaıun birinci v~ya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta
alluk eden kanwıi hakka ve satı
şın farzına göre diğer şanlar: Mü
terakim vergi ile belediye resimleri 
vakıf iarcssi ınü~teriye aittir. 

Yanlan dükkan hissesi yukarıda 
göstcıilcn 2 • 3 • 931 tarilıınde ist. 
4 üncü icra memurluğu odasında 
i§bu ilan 'e gösterılen art ırma ŞJ.rlııa· 
mesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Doktor .. 
Hayri Omer 
Ahnanya Emraz.ı cildiye 

ve zühreviye Cemiyeti aza 

undan Beyoğlu A.ğacaml 

karıı sırasında 133. No öğ· 
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3586 

İstanbul ikinci İcra me
murluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukar· 
rer otomobil e.lat ve edevatı 

1-29-31 tarihine müsadlf Pazar 
günü saat 12 den 14 de kadar 
Taksimde Gran garajda açık 
artırma ıuretile ıatılacaiından 

talip olanların mezkur gün ve 
ıaatte mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna 

allan ilin olunur. 
müraca· 

4000 Ör bin ruplaı buğdayla Mart karrmnda Mizano~!u han 'o. 
• d • • 2 Telefon İstanbul 354 

gayesın e deposu I mal edılecek Gayrimenkul maUann 

köy ambarlarında mevcut 10000 açık arthrmaiJaoı 
. l . b ..., d l S İ 931 fstanbul 4üncü icra mcmuı1uğtm:1 ft: on hın rup.ııal temız ug ay - - A~ık nrttı_:rna ile p.ıraya çevn1ece4 

gayrımenkulun ne old$· 

tarihinden itibaren yirmi gün miid- Maa bahçe bir bap kt\'1dn 
mcımr. 

etle satış şartnamesine tevfikan ki ~a~;:~~"~!~~:.0·:n~'9~·cr: 
aleni müzayedeye vazedilmiş oldu- 7 n:ect~~~~ '~0~dit incirlik Sa a ~ 

ğundan taliplerin Şarkışla Tayyare (so)T~:~~ ~::~y~;~!~~.~:~ 
Cemiyetine müracaat eylemeleri men~~~~~anın yapd•cab. rer. eü~ 

saat: 

İlan olunur. İstanbul 4 üncü icra daires. .:!e 
2~2-931 s. 13,5 , 15,5 

E • S d ..., •• d •• } •• •• d 1 - işbu gayriıneukullln ırtilf. 
mnıyet an ıgı mu ur uğun en mı ıartnamesi J5-2-93t tanüindea 

Beplıı:taı Akaretler 83 No. Tevfik B. kızı Münevver hanım ifbaren 93J-407 No. ile lit. 4 ün ı 
ıcra dairesinin muayyctı ntımaruıa a 

Tarafıadaa 12 • 1 - 931 tarihiade Sandıfımıza Bırakılan para herlcesin görebilmesi i~in açıktr. rıu-
fçht vertlea 70794 m.uma!ab cilzdanı kaybetUfini ıöylemfttir. da yazılı olanlardan fazla 1na1011t .. t 
Y enht verflocef'at!en eıklılafn hikmil olmıyacafı llln olunur. almak istiyenlcr, işbu şınnamcyc , e 

letanbul Birinci lflaı me· lı•anbul ikinci İcra m• 930-407 uosya numaraille aıem rı· 
yetimize muracaat etm lıd'r. 

mur} vedarı: murluiundan: 2 - Arttınnıya iştirak için yu ar· 
Adres: Galata'da Posfor İıtanbul'da Çiçek pazarın• da}azılı kı}nıetin yüı.de yedi teın x ... t 

Hamı 8 No. lu y zihanede da Fıad,khyan hananda mukim gösterıl cektir. 
Vapur ıahlbt ve acaataıı Yani iken ikametgihl meçhul b•luaan 3 - ~faklan tapo sicilile aı. 

olmayan ipotekli al caklıl.nrl& d t 
Karamaaof Ef. ı Zare Zakaryaa ef udiye: alakadarlarııı ve ırtifak hakkı sat r 

Balio i81DI ve adrul Ardatez Fındıklıyuı eftn· !ermin bu haklarını ve hususile f .. 
yazılı olan zatın iflası aç:tlıp dJnin Sultanahmet 3 üncü ve ma~r fa dair ol::n iddialanııı ~-
tasflyeam adi ıekilde yapıl· Sulh mnhkemesinden a.Idıiı ?u i an t rı 1 nden ıtıb ren yırım g 1 

k ı Oldu• ve Çfçekpazarında Fınd klıyan ıçınde evrakı mu bi elenle bı'rf 
ıaa ına arar veri miı hanında 40 nu•aralı m ll:a· 
""'· d a mtmuri} e imi c bıldirmeleri icıtp 
.... an: za kiraMIMlan koatrat dahilin· e r aksi ı alde h karı tapo si .e 

1 Miiflfıtea alacaiı tle k.-k L--- ı..__ ve kontrat b"t ı 
1 11 d ...,., nr-. sa ı om yanLır s tış bedelinin p-;-

o an Yeya ma arın a iatllı- middetlafn blt•eslnd ıonra !aşmasında h Jiç ka ırlar. 
kakı iddiasında bulunanle.r tahliye tarJhf olan 16 Mart 4 - Oo. r len giıııde artlırntı& a 
alacak •• fddf&larıaı lıbu 930 tarihine kadar ıart Teç· iştirak e eni r arttım1a Ş<lrlnam s i 
llindan hfr ay içinde eyyamı hile gii•de bir Ifradan yüz ~kumuı.ı \e lüzumlu malumatı ah :, 
resmiye müıteıaa olmak üzere otuz yetll lira ve icra meıa· unları t .. mame>n k _bul etm i ad r 
h ( ) L ıtıbar olunurlar. Ustünde oırakı ın 

er güa Nal 13 ten 16 ya •a· rlft yirmi dokuz buçu'- lira · k ·~ 
K; ~a} rınıen uıun bedeli zaınanm a 

dar, Sultanahmette adliye hl· Ye tahliye tarihinden bugüne \Crılmezse gayrimenkul ikinci r 
ıwuınd tcrı.yı vazife eaen kadar dtikkin içinde mevcut arttırma ıle sacılır ve bedci farkı \ e 
Blrfaci IAM dalresiae gelerek olup icra marifetile ıth r ma· . mahrLın kalınan ylude beş faiz e 
kaydettirmeleri ,.... ıetaet, def.. halle aaklo!unan eıyalan• oiğcr :ı:ararlar aync.ı hüknıe hAcct 
ter gibi delilleri her ne iee muhafa:aa ve kira meaariff k. ımaksııın memurh etiınizce alıcıdın 

tilhsıl oıunur. Beş numaralı fıkrad i 
bunlan asıllanaı veya v..dildi 25 lira ki cem'an iki yüz otuz t ı ak 
auretleriaf vermeleri, altı buçuk llraaın m·-.. ıa- şbart a kuk etmek kaydile üç defa 

u .. n . agın dık(an sonra g yrimcnkul en 
2 - Mnfllıe borçlu olanlar rif Ye yizde on avukatlık çok art ıranın üstunde bırakılır. Ş•:-t 

yukarıda göıteri!cn •üddet ücreti tahıiline dair bulunan l 1 h k etm zse :u ttırma. geri b r • 
iç.inde borçlan mikdanaı yaz· 7 Tem muz 930 tarih ve kıl:p alıcı ta, hhüllermdt!ll kurtulur ~e 
dır a n, hilafında har.. 930 • 751 Nolu ilam, alacak· tef i • t ta k !kar. 
ketin ceza kanu•u mucibince lı taratıadaa 'berayı infaz dai· 5 - Ant nn:ıııın biı ıncl veya ıı.. •· 

re f t dl k l k ci olmasına \e gaynmenkule ta 0 ır. 
takibat --e m-'ula" __., - .... ip m ze e• ı ınara namı· ' ... u ... ._ ,_... - eutn I\• nuııt lıaklc:ı. ve salı m tarıır ı 
olaca>:..ı:ıı bil ele ... I, aıza gÖRdf'rileıı ödeme emri tl u• k c,re r 'I:' r . r: Art ırına binııc -

3 - MüflJlin oallarıaı ve 1 ametgihınızıa meçhuliyetl ir bilcü ı le vergi b ,, di C. E'wi f 

k ı 1 b hue bebyJe teblft edilemedi· b rç an r üut ri, e i t r. 
ıt t ıvi atı ve una mü· iinden ilinea tebliiine karar • J 

maail hıyı:netli evrakını her ne Vuılan h n m a. bahçe yu 1• 
Terilmlttir. Tarihi ilin dan itf. nda gost rılen 26-2-9 JJ tarıfrırıde i t. 

suretle olursa oJsu ellerinde b b aren ir ay zarfıcda bcrcun 4 ü cü ıcra nıeııı rl od 
bulunduranlar ister tahıs fıter u asında 
banka ve sair mile sese olıua, eıuına bir itirazınız olduğu ı~ru ılfın \'C l'~f r'len arttırma il t-

t kti d if h naı da re:..nde nııla.-ıı7ı l:ı 
bunlann üzerindeki haklan a r e f a en ve ya yazı olun•ır. -... 
m bfuz o imek ıartlle o malları ile bf dirmenlz aksi takdirtle ====:::~~-----

müddetin hfta mınd 1.n sekiz 
aynı müddet içinde daireye ver· 
melerf, vermezlerıe ~zai takl· gün içinde dahı, borcu eda 

Yeya burcun edasını temlnen b t ve meı'uliyete u~rayacak· 
J rının, mazeret bulunmadık· mal göıtermenfz lazımdır. 
ça rüçhan haki rından mahrum İıbu müddetlerin h "ta-
ka! cnklarının bflhımPsf, mından ıonra hükmü ilamın 

4 - 4 • Şub t. 931 (Çar· zor ile fcraaına baılan cağı 
ıamba) günü ıaat 13 te yuka· malumunuz olmak ve adiyen 
r da yPzılı o'an iflas daircafnde haciz yolu ile tebliği lbım· 

1 cakhların ilk fçl maında ha· gelen ödeme emrinin t l: 1 ~1 
z•r bulunmaları ve 11'Üf1f sin makamına kaim bulunmak 
müıterek borçlularlyle kefi1le· üzre ilanen tebliği keyfiyet 
rfnin ve borcu tekeffül eden olunur. 

---------------------t! 8. f r klmaelerfn içtimada bu· İstanbul 3 üncü icl'aı.ıından: 
lunma~a haklan oldu~u ilan Bir deynin temini latif ası zım 
olunur. 

Müsaft ıeraf tle kiralık ev 
Şııllde altı odalı elektrik 

havagıızı ve terkosu olan 
kagir ve bahçeli ev kiralıktır. 
Me§ruUyet izzet paıa sokağı 
N. 15 

Tophanede seyrlsef aln mu
hnscbeslnde TALHA Beye 
milrace.at. 

nında II'ahcuz ve paraya çe· 
., irllmeslne karar verilen 35 
parçadan ibaret piyano, kon· 
Eol, halı, çini ıoba ve saireden 
mürekkep hane eıyaıı Kanunu· 
sanfnin 28 inci çarpmba günü 
saat 10 dan l le kadar Arna
vutköyüde Yahudi ıoknğınd 
6 numaralı hanede ıaulacağı 
ilan olunur. 

Uo.~ Jr 

'"'ey;;i A ımet 
Cilt, Saç ve d!h:-eviye 

hastalıklar tcdav"hancıl 
Cumaa n m ada her gün 

ıa&L 10 d n 6 }'a kı&dar haıt.1. 
kabul edilu-. 
Adre Ankara \...&ddesl N.43 

JıQ 
~ 

T YA TRO ve SİNEMA 

Ekler b} a ro'u Tel: 
Be} ğlu 845 

B M u l • • 1 mci nı ı 
14. O a Ihı ı J (r vü) 2 ır 
ııı t 17. D d Ç.rda1 (cp r t 
Su r 21.30 a MI o Oj) (opcr 
Yar n p.ızartcsı 26 karu.n<Uani y _ 
nan re usı.ı G.Us ' o.ıb 

lıl-
KADII\' ÔY Süren a sinemasında: 

Bu ü ı ıı itib rt.'11 inıc .. ne wş 
!anan (0[(.E BAT AKHJ\NEU J. 
ş heserıııi bclıı:m ·hal gö ~nn1. 

M. rıııudür Burh nettin Aii 


