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Acı 
Seı,ı ,. dıkör ~ a-

ka prüye yana11yordu. 
,- ... r1 ... u1e rengi 'kaçmq, 

kanlan çel<fmff, sakalları uza· 
mıt, çehrcl• inin rengi ılya· 
hn c1 

3nmüı 7a 'ın yak, nim 
cıplak inıan'ar nraya dfzllmfı 
birjbirlerf e kavga ec?iyorlardı. 
Yo·cu d doe ı· 1..-ın ol n bu 
ka 'aba·ığın birbiriJer le dövGf"' 
med bir ke., Jo'cunun yükü
nll taıımak endl~eatnden ileri 
ge'fyordu. Bu manz r k r§t• 

ur.ela duyduğı m elem ve le
euıürün du s.ni tarif e<ie
mıyeceğ'm. 

Ba insar.!ann yürek p r
ç er. ıdil bel erine, bir 
ekmek paren f\ in birJbirlerlnin 
bc~~zmn sa l a arı- ne ka· 
dar t dit 1r teenürle f hit 
olc!umı bu rnanzata kartı· 

undaki ial.ayit ve bt11:z:tğe 

de o ke.dar ayret ettim. 
.,.. 

Bu ad1> m 'ann yan'arına 

d 'dt • K ndil ti e lconuı
hım. B r vı ı: rdan çıkac k döı 1 
yo 1

C11 f'Uatını taı m k iç n 
böyle yirmi etvz insanın bir 
yere btr L c Ek ley· tv.a cefo 
iç'rle 1 l u :cctk crır.e 
kendi er'ne ı ctl n l: i bir 

n m zoıdı: cm 
m ccvıp tU o dt: 
l{e eic m, i~ 

• z < ört parça < • 
iç'n binb r· rzı 

y yoruz ca cnu l:i e 
mı ta in 1 

"Huca 
nimi :s re. u , ı fi L.r.t.üm. r 
z n:aılkr r bt çt. k 13 on 
fnt cm < '.fr. cinn cu berd etli 
tt 'r f ~ccıi )Cz b'n k I· 
y f11en < 1'C cu ic;ir.de bfr 
k&~ biıı ı na bir fol ma eh· 
m lı nci«:n rem il or? 

* Aks1ım ıaa t yedi idi. Tü· 
nelin ar a cckğ nda, vgı~· ll 

ma.tbauının önünde t nıam 

on be:o g<.nç lı r.bi ri üzerine 
y §'ı mış t lrefi) or nrdı. 

Ay kl rı çıp k, k f 1 rı 
çıp'ak, \ÜC cdunu11 yiya a mıt 
et'erl ç.ıp Lu ençl r1n 
manzarası l Cr ğ mı yaktı. 
On'arın da yt.ıılor na Eol~u.c\. m. 
Olltarla da kcnu:te.m. 

Bu a r çer, )a ınm kura 
efradı ı:ç, çıp ak, rnğı:I: altın

da bir k m ... elcrr.el.ten, bir 
kuru yorgan an mahrum ız
tırep ve c: lelin canlı ve can 
yı.kıçı bit l qkeJi §el.llnde 
kn ranı}o , kn r in or'srdı. 

Bu b«'b hl r, Eal:ahley'n 
bir ham ~ lık için dö\ üten 
tmaniar l.ndar bile hay ttcn 
naslbedar eğil rdf. 

Eir ki ma t 1 m'k a abfl· 
mek lç'n y rn 1 ku uı bile 
kazc nmt) ml an bulamıyan 

bu inıanlnr lu iledbaht r 
11ürüıünü bô)1e okak ortalo.· 
rında terke m n n .e 'uliyet 
ve fccna l nl dr~ünen:k ve bu 
ande bun er.a bir lyıl k, bir 
yardam ~dememek Hlırap! • 
rile uzaklajt m. .. 

Eo ıefalet marıuralanna 

kapı8 altlannda yangın 3 erle-
rinde •e ıtbrin her ıemtfode 
rut gelmek :ebıi· ot u. Bir 
gün lül<a ot< mc.billerin )'Umu· 
ıak mfnderlerinden in rek 
bu faclalan tkik etmekdekl 
bü)·!ıklBRün zevk ne !lı1aıma.k 
htiyen ŞehrE:minleri görecek· 
)eri ciğersiz tablolardan hare· 
ke~e geleceklerini z nnederlm. 
Az bir himmet ve az para· 
lnr1a l>unlaran b!ıılucesiai 

Darülfünufi~a: 
İki enstitü. açılıyor 

DarülfOnunda İkbaat :ve 
Fehefe enıtitü1er1 açılmasına 
karar verilmiıUr. 

Bu enıtftü1er önümüzdeki 
devre ıeneılnde faaliyete ge
çeceklerdir. 

lktııa.t. enıtflüıü fçln Av
rupadan bir müteh ıus .getir 
cektır -·-
i ÖJB te: 
Bütçeler vilayete 

geldi 
Vi'iiyet umum dairelul 

bü•çeJ rl vıJ-~et büt~ encü
menine a .. tm· Ur. l?u sene 
v llyet bütç alnin en mü tclr 
t raflara ~arfı fçln zami gay
ret ı rf edilm !!Ur. BntçedP.n 
O bin lfra { dr!er·n tr.kan 

~ far ıine t hsl• ed'lm!ıtf. 
Y lnız bu faklr,cr içinde 

kfmıcsl bul n n arın on ar 
i oe etUrilme'erl için icbar 
edf!ec kur. 

Hiç kirucsi olmıvım mü· 
nes y mal ed kcek 1'üçült
er de m ktep! re veri ccek
lcı d.r. 

So-r 10 bin lira Hi "!leh· 
rnere, 10 b n lir açıkta ka
l n [ r p k mru z·ere lObin 
l rn c!a vkrınde tedavi edile· 
Llccck vu<n .l.crc ayrılr 
m §tır. 

Eur.1 rden na d& Heybell-
d ı n tor; om unda v l yetin 

20 yatağı otuza, t hıi atı da 
ıo binden 25 hin ib!s~ edi!· 
c ktir. Ayrıca da ercm mü 
c dele c<mfyetine 21 bin lfra 

erilec.kllr. 
Bu &Ene cem'an yekun vf· 

İly Un ıhht) e lütçcı.l 180 
lir dır. 

Bu lf lçf n belcdfyen!n büt· 
çe inde de 6 7 yüz bin lira 
tı.hslrat mevcuttur. 

BOtçede z'raat için ayrı
lan meblağ da büyük b r ye
k\me l:aliğ o,mııktadır. Mey· 
vec ılık enbtütüıü için s:eçen 
Eeneden EO bin Ura me cut 
olduğu ha.rle bu une de ay
rıca 50 bin lira ayrıimıkbr. 

Uef terdar ık ta 
Borçlu s-ı ·rkctler 
N ztlerinde hül:.~met ta· 

rıı.fmdan kem 11e bulunan 
şi. ketler, bu komi erlerin üc· 
retlerini ma.' rnndığı \ aııtaııie 
lruffye etrrek mecb ·riyetinde 
oldukları ha. ae tin: diye kadar 
taıflye etıncmiıl rdir. 

Bu gibiler en borçlu al
dıklan m~balfğin 'l'.ahgl.f emva 
kanunu n ucıbince t hsllirıe 

) fteıc3arl kça kar r Teri mfttlr. 

geçlndinnek, tefaletten kur
t l'mak pek mllmkiinciür. Ve 
biz b r tün, her ıtıat bu btd· 
babtlar<lan ) üzlercesinf can
landıraca'k im an ve Serma• 
yeyl !Olmklara almaktayız. 

O &aınan gene bu tn-
ıanfarı çalıımektan kaçar, 
unerilikt(ft hcılanır ıöriinek 
o vakit otılarm tefli mevcu· 
diyetlerine :nihayet ı:mekte 

kimse merllamet etme&. .>Jul 
takdirde laerk:eıln g6zü önün· 
de <!uran bu can 'ı la elaları 
çirkin :garmek herhalde mana· 
sını bulamadı ımlZ bir laka· 
yitli.kUr. 

Cevat Rifat 

YARfN 

' 
Yaman adam 

Bir sabıkalı adliyenin 
duvarını delerek eşya 

çaldı 
Dün Adliyede ıayanı dik

kat bir ılrkat vak'ası olmuı· 
tur. 

H dl enin faili L!gor is

minde bir ıabıka'ıdır. Lfgor 
heyeti haki eyi tahkir mad
des·nden 3 üncü cezada mu· 
hakeme dil mi J ve ruhi zafı 
dol ynl!e e.demı meıuliyet ka· 
rarı crferd' cumarteıi alp· 
mı tahliye cd Im'ıtir. L"gor 
evvclk• g<ce Ad:ıye Emanet 
c!a"reıinln ark duvarını del· 
mek s:.:retile binaya girmit 
ve fakat fıe yarar bir ıey bu
lamı)•araL. a det elmiıt·r. 

Lfgor bu esnada eski ceki 
etini içerde unutmuı ve d rt 
deıtl mümkün olmu~tur. 

Vior mevkufen dl.ycy 
teıl.m ecit:mi t r. 

üteferrik 
Ka alizasyon 

bitiyor mu? 
E ip clh tine is bat eden 

kanallz.a yon fo§aah ikmal 
edifm'§Ur. 

Ayni z manda Unkapanında
ki teefiye havuı:unun inıaat da 
bitmfıtlr. Euı uf k t~fek, nck

nlar bitt kten tcnr& Be 'edi
y cc teıellüm ed 1 cekUr. 

Elektrik tarif el eri 
Tramvay ~e Eltktril< ta· 

rlfelerini tc bit edc-n 1 omfs
yon bugün lçfma edecektir. 

Kilovat betında yirmi para 
kadar El ktr.k tertfcsinc!en 
tenzilat yr.pı!m sı muhtemel· 
dir. 

B:r sa bıkahnın firarı 
Bir J.aç gün evvel Eminö

nü merkezine gel rilirken j n· 
duma·arın e.inden kaçan 
Ohanesln e!b bı firarından 

dolayı k,ndisinl get·~meğe ı 
memur edi en jandarma'ar 
tevk f eoi mitlerdir. Bu mes· 
elede jan armaların azami 
bır ibma i o duğu sa.bit oımuı · 
tur. 

Beyannameler 
Otelciler Ccm~yeti be· 

yannameleri maliyet fiatından 
faz'a bir flatl ttıiı taha ku'k 
ettiğinden l: unlardan kazanç 
ver&i•i alınmağa karar V"riİ· 

mittir. Ancak vıergimn m keıarı 
hakkında h~nü.z verilmit bir 
karar yoktur. 

Borsa aleminde 
Dün bonad~ ln~lliz 1030, 

dadır. 212, 20 Frans z fıranğı 

197, 5 attın 914,5 kuruıtan 

ıatalmııtır. 

Se}Tisefair. de: 
Seyrisefain 

yeniden vapur mu 
almak istiyor? 

Seyr!ıefaln idareıi vapur 
a ima hur.uıunda blr {Ok tekUf
lerle kar§ılaımı~tır. 

T ekliflert tetkik eden idare 
ic11 bir lhUyaç l<ar1111nda 
<>lmadı~ını bildirmektedir. 1. 
darenln •on ) eni a .. dıfı Ege 

vapuru hcamlnde ve muvafik 1 
bir teraitfe -.apur buluna 
ıatuı almuı muht• meldir. 

.. 

İn~isarlar~a 
Memurin koruma 

sandıtı 
T"tün lnhi arında, emur

larm maAılarından terkettik· 
lerl yüzde be§erle t"fekkül et· 
miı bir Taaarruf 1andığı var· 
dır. Bu ıandık fena idare 
edilmekte olduğundan geçen 
bayramda Hga edller k erine 
Memurin koruma sandığı teş

kil olunmuıtu. 
Ayni 2amanda es 1 ~an· 

dığın ta fiy ı:nde sülüıa his
selerin ı hipler'ne reddi ve 
müt~bah!ainın yen! ı~':ld;ğa dev
ri için hir heyet te:kil ~dilmf~· 
Ur. Bu heyd lstanbu ile bz.Zl 
baın.udirtyeller:n hecabını tas· 
f.ye lmiılir. 

DJğ r Ga~r lerin her p ·arı 

da alfabe sır asile te fi ye 
edi:mektedlr. Ancak f fn bu 
kadar 1.:um s taıra memurla
rının fika~ etini l!mc p o'mak
tadır. Teıfiye heyeti tam bir 
adalet göstermektedir. 

T rcuüh el n hal: rlcr-
uöre ç. tl &.n h 1 p'aı a ba
zı cüzi lıa a ·ar n~!tua gel· 
mcktedir. Eu c; ı.ynca l.. • 
yellere ol çmaktadır. 

Bu l:;at tin cbcbl &ü~ün 
p ra l c ça 1§ n ko. hyon r 
nrız o an ten c!idl m .. ddct 
hr.stalı~ıdır. 
Ş ... &yetlcrin bitmesi iç"n bt 

hu. 1 m eçmesi lez mdır !. 

Fazla çaıışan mem ·r·ar 
T utün lııhilarl rı 9:8 929 

bütç ıini çı' erm k fç.iı:ı nıe 
murl rın m s i aat h rlcl •• de 
çnh§hrı'dıitmı yı:.z .1ouk. 

Bu memur ra ayrıca ma-
ı'arın eöre üc et vullme le· 

dir. Anc k bu gibi üc et er 
fçln nyn1an tahsisat ik f yet 
etmedi ind<.n b~zı memur r 
çalıctıkl rı güne na uır n ek
sik ücret veri'mektcdfr. 

Bu da bazı mcmurle.nn 
tikayetlerlnl muc·p olmakta· 
dır. 

B 'ze göre löyle meı'e~erde 
her kesin a~ ağ nı ~org nına 
göre ı.z tması lfiz rndır. --

Gümrnkte 
Gümrük müdürünün 

tetkikleri 
Geçenle de ehrimfze gelen 

Gümrük :umum mü ih ü 930 
ıen'-ıi varidatının aza maaı 
hakkı. <la eıash letk;k Ua l. u
lun mu tur. B'!haua gCmr: k 
varioatının 931 bütçes ne eıaa 
o~acak mfütarını teıblt et· 
mittir. 

--·-
Ticaret Ddasm~a: 
Sergiler komsiyonu 

Ticaret odaıı Sergi'er kom· 
ılycnu cün toplanmııtır. Bu
topıa.nhdan bu cene Pariıte 

açılacak Kolonyal ıergısıne 
ittirak edecek tacirler miz!e 
tema11 etmek üzere bir Delege 
intihabım eıelesi görü:ülmüıtür. 
Oda ıerıt~er ve panayarlar 
komiıyonu azasından üç zat 
namzet eöıter~lmııtir. 

Bunlardan birinin intihabı 
Jdare heyetine havale olun
muıtur. 

lıtanbul Vil.iyetinden: Ti-~ 
u.rethene, o\el, pandyon Ye 
gafr bu gibi umumi müea· 
aeıatta oturanlar ve çahtan
lann 1704 INo. lu ka!lun mu· 
cibince 1 • l - 931 gayesine ka-

1 
. ? 1 • Silahlar terkedilecek 

zvestiya bi ma a) __ __..· n-
de şunları söylüyo ! 
"Cemiyetiakvam Sovyetlere 

taahhüt kabul ettiremez,, 
Moskova: 26 - (A. A.) -

lzveıtiya gazetesi terki teali· 
bat meı'cleıi hakkında ıunu 
yaz.yor: 

'"Gelecek ter lef teılıhat 

konferansının içtima mahalli 
ve bu konferan11 r~iıinin Jıuretl 
nt h.ıbı hakkında Cemiyeti 
Akvam mec i ince vetllen ka
r r V.miydi Akv 11 menıup 

devletlerin So yet hü meti 
tarafından ıerdolurıan m(ita
leaları bazı ıfyati sebeplerden 
dolayı nazarı U bara almak 
lüzumunu duydukla ına delil
dir. CemiyeU Akvam meclisi 
ne konferan ın reiılnl ıeçmf~ 

ne de konfcran11n toplanacağı 
yeri tayla ty'emittir . 

İhzari te klteılihat l·omJs· 
yo. u t r f ından hu:ırlanan 

muahede proj alnl terki tes· 
lıbat konferansına İ§tirak ede
cek hüH~melleri cal:a ş·md·-

Yü • p yasası 

•• r 

A'many daki ticaret mü
rr.e sil erimizden gele.ı rapor
! da p lamut, yün gibi m d· 
de!er"n p yasalarına tem 
ed lmektedir. 

Bu hı suıta Teri!cn ma:(i. 
mab yazıyoruz. 

Pa~omut 
Piy-sa geçen ay ga}d 

sakin olmuıtur. A ~cak kücük 
muameleler yapılm1ştır. Tril o 
1 mirden 10 7-6 l g.lız l.rası 
f1y4tla ttlı..ıf cdılm ktedır. Yu· 
n:ıni tand n yni lll•l 9 -10 ln
gi'iz na arze ildiğinden 
Yı.:ntn ma· sulü Cz rinde ba
zı ı u ınc e o muı1tur. 

l.ımir d n bazı-pa'amut par· 
t lerl r: n ayaa edilmiıttr. Ha· 
len °!o 15 muhteviyatlı pa!a· 
mut 8 5 l ıgillz l:r ıına' 0

/ 0 10 
muhtevlyatlı he 7-10 lngl!iz 
l ran ıa te~l f edi mek~edir. 
Aıa nevihdn fly tı dah 
t zdır. Yunaniılan °/0 10 muh· 
teviyath Zea ve Aıtaceo p&· 

laffiutluını 6· 10· lng liz lira• 
una tek l.f eylemi~tir. 

l'lüıterilerın elinde kafi 
ma! bulunmama11 dolayiııi:e 
mübayaata b §layacakları v 
piy nan :yakında c nlanacağı 
ümit e,lilmektedir. 

Yün 
Blrlncikilnunda piyasanın 

vaziy ~u değiımemiıUr. Büyük 
mütkülatla bazı ehemmiyetsiz 
aatiı1ar olmuısa da ffatlar 28 
aenedcnberi görulmemlı dere· 
cedfll c:Iüımütlür. Bütün cihan· 
da talep arzm çok daha du· 
nundadır. 

den bazı t Rhbütl=r tına 
ııokan bir vesika ıekHnde gös· 
termeğe yeltenen Cemiyeti Ak· 
vam azası devlet'er..:en b zı· 

larının bu iddiaıı tamamlle 
çürüktür. Sovyet hükumeti 
herhangi bir lauhhüde gi· 
ri~mek mecburiyetinde olma· 
dığı gibi Cemiyeti Akvamda 
Sovyet Ruı)·asına herhangi btr 
taalı bü u 1 abu\ ettirme i ti· 
darmd değildir. H nk ki terki 
tesllhatı temin iç n Sovyet hü· 
kümetl terki teslihat konfe• 
rana uda nıüna ip ve lüzumlu 
gördü~ü herhangi bir mese• 
leyi or aya tmak ~nı 

muhaf za eder. Konteransl 
müzakere serbeıtnini tahdit 
v tazyik için y .. pılo.n ve ya• 
pılacak olan bü:ü l teşebbüs

lerden yega e m kaat h kiki 
ve fili terki teılihntı iflaı '/C 

akam te u"'ralm ktır. 

cok 
' 

e 

Yunus ba!ı:ı yağı 
j k od o'm k uz re i• 

rincı kanunda m-m eı<:e i ' az:
de.ı Deust ehe Leva 'lle.L n e 
nın "Der·nc n vapuru i e 

EO fuçu Yu .uı balığı ya,ı,oı 
&,lmıştır. 

Bu e"bi yağlar A m n ·s· 
da sanay·d vaai mıkyrt a 
ku11anı makta ve itlm a pt· 
tıkçe arlmak'adır: Son 5 1e 
zarfı'ldaki san 1y e mah s 
balık yağı f h:\1,tı a,a }ıdaitl 
is.atbttkte göııte·i m·şrr: 

Seneler miktar to:ı k ymet 
m· yonmak 

1929 128, 7 JO 75, 13 
1928 103, 8'.H 59, . O 
1927 85, 3d3 51, 64 
1~26 :sı, c .. o 37, 91 
1925 49, 413 35, ıo 

Almanynda bu gibi yağlar 
da:ı gümrük resmi ınma· 

maktadır. Bu ma'dan A rn'l.1· 

ya ya ıithaliıtımız pek z.:y~· 

de ınkfıafa müsaittlr. 

Rus yada Fenni Nebatat 
ist hsalinin tevessü .. 
Rmıy:ı da t tb'k ed"lmekte 

ol n iklıs t p'inına tevf kJ.ı 
1931 ve 32 Genele.inde fenni 
nebatat i ihıaliıb ehht-m y t e 
tevsi edl ecek•ir. Pal?l l: z r:• 

yat sahası 1931 de 250, OJ 
1932 de ise 350,0~)) '1 a-, 
tütün için 1931c.e 29COO v' 
32 de 40,000 h kaar, yem'ş V"J 

sebze iç n 1931 de 63 000 ve 
1932 de se 75,000 hektar. Se· 
ker pancarı için 1932 de 40 O 
ve 1932 de ise 7000 hel.taT 
o'a'acaktıw. 

Çocuk, gençlik sayfası 
Gazel miz karilerinclen gördüfü '1üyü1t aliikı:ıya nacı-

• 
zane bir hizmette bulunmak için yalımda c;o yeni 
makalelerle fthacalctır. Bu meyancla rocuk ve gımç :ik 
yazıları yeumakla lıendi•ini .sevdiren bir arhaJaşımız bu 

J>C'l'ICm6• pnü:ılM itibaren: 

Çocuk ve gençlik sayfası 
dar hüviyet varakaları ver- namı altında f>ir .. ayFaJa ya:ı ')'tı%llcaktır. P.e,.,em!Je g{mii 
melerl mecburiyeti 15 • 2 • 931 ı behleyinu. d 
tarlhine kadar t dl edı fÜI'• i~' --•••••••••i•----~••mı•:&1*&9--
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:_-~l \ Kesik baş 
Nil,.ayet laiU•r 11H1Y· Krotiçanın işi sarpa 

Güzellik 

Mecliste 
Yeni sene bütcesi 

... M Ankara (A A) 's- •k 
tHet M ' . - u u 

kili N ec fsl bt gün Reis Ve-
. uretlf n A:ı Beyin riya

letinc!e t I op anınııtır. 
Allc • le ~rı n:emnu mıntakalar 

• 1unun · cf ·ı a ıstinaden i<ıtimlak e• 
ı rnf§ ola h b n gayrimenkul mal'ı:.• 
n cde' lerinin 1930 'e 1931 

•eneleri b • , in u~e erinden, memnu 
-~~takalar iat ınlak bedeli na· 
aqJ e aç I k • h kk aca fan dan tes\'iye 

a ınd kı k inil k a anun layihası 
~ ere •e kabul edi'miıtır. 

d il una nı.zaran h:timlak be-
e eri fsUbk k h f ra a 18 iplerine c· 

olu \'ekil ıe t heyetince tayin 
nacak t d t d· arz a carameten 

ed Ye edilecek ve fstimlik 
e i en 
't'a. , emlak ve araz den 
\' 2 ıyet tar.hinden itibaren 

d:~gi aiınmıyacaktır. Bu müd· 
"'er .

1 
zarf l da tahsil edilen 

gı er iac!e olunacaktır. 

1930 büt . fasıl çesınin muhtelif 
800 h~e ~~cldelerl arasında 
1 n kusur liralık münaka· 
de Yapılnınsı ve l:u rr.iktar· 
- a.n 2<o bin küsür tranın 
aaıernnu ı b d nııntakalar ırm'ik 

e eli nami'e Milli a . - ' f '9ek •
1 

ıv u a aa 

el 
a e 1 kara kısmı bü1çedo· 

e açı' f t&h ao asla fevkalade 
Sftal t k k it d o.a a onuhnası hak· 

e~~I aki kanun liyib..aı kabul 
ı er k i t ril . ç .maa niba1et ve· 

. mı.Ur, 

la Mecliı pazartul gün~ top· 
nacaktır. 

~--.. 

Balkan bir/itinin 
gayesini izah 

ediyorlar 
İek:nkara, 26 (Yarın) - Te-

ül eden Balkan birlP'i 
CelJlf t IS 
•• ye b rehi Trabzon meb' 
uıu H R •san, KA.Ubi ~umiai 
uıen Eıref beylerdt.. 

a& Bu ceıttyetln gayeı'nl nl-
1 .. ~nanı~tnin bir.nd maddesi 
oy e izah ~diyor. 

•a.k·M..dde 1 - Balk.anlarda 
bıl ın ınilletler araıında umu· 

Jetle h arı gayeıhıle berabe~ 
~a.h, b el ...,_ ~lali kı.dır.r nıukad ... 
ıleı, Yani ikllı di f kri ve 
Jaıı b ar•tta anlaıma. uzla· 

!;'1• •p btrleıme meydana ge
d l'lllek,ttr. Ccmlyet\n gayedn· 

e biri tı eırneoln ılya,ti varlıkla· 
• ~e dahili bayatları mahfuz 

e ınuhtercm. tanılı.c.. 

lert Madcle 2 - 8'\kan millet· 
ıe -..asua.d4. ~ak TO 1..W.. 

çlbltln. a&aı ı.t-ıa.r... kar· 
ııhkb . 

l 
HT1lye engel olahi.Ltcela 

o •n cbı ta Jpyu. •• dittl•celerl 
t ~IDıen ort&Un laald~aralrl 
~r. dae bupnin baldkl p 
d 1 trinin yuattıiL ia1uhk 
UJr-.danaı ve dtq.Ancea..Inl 

'9e na· MaDıet lcaplan.ı ap.alp, 
t:e1Djw..&: • .J...la. ı-ulDiain ea.iz. i.-· 

Fırka ka~a kQnı.re.şi 
f rk ~J.ra, 2~ (Y.a~) 91\ Hail 
' ... Apka,• UH ... ~ :Gn 8.Jediy• ~clJp• aalqNM"' 
• tc-p·aumaı~ 

k.oacı:eder a.Tak•t ıı. ... 
B. r Yuete fnliMP etl&J .... U. 
I~ BerVı aııtkı••daa 

tonra.. haıve:J hılar• rapor-. 
~kunllmf ve ka::-fhU,a~ 
ıun lqkj lçiD im .,am• 
•1rılmııtır. 

Poliste 
Yeni teşkilat kana

nu11da neler ıJar ?-
Ankara 26 (A.A)- Hazır· 

!anmakta o!ao yeni pc. llı teıki· 
liıt kanunu ile polis müdürleri 
ve meıkes memur'arı üç 11nı
fa a)rılmaktadır. Vı"ayeferc!e 
zabıta imfrlığ nl poliı müdür• 
lerJe merkez memurları ff a 
edebilecektir. Me k~z memu• 
ru ve konııteı" o'abilmek tç·n 
alı mektep me· unluju tArt 

tutu!acakbr. 

Osmanlı borçları lıa
milleri nihavet anlaş
mata mecbur oldı>lo.1 

Ankara, 26 {Yarm) - A'· 
dtfıın habere göre, Düyunu 
umumiye ha.rnil eri ismet p ıa 
hük6metiyle an1a,mak zar~· 
retinl hlsaetm f~ie. dir. 

Hükumet bu ıenede ma· 
h'.im olduğu üzere 6~0 bin in· 
giliz lirası veımeği teklif el· 
m ıtir. Bu m ktar taksitlerin 
üçte birine muadil olduğundan 
ham.ilerin hu 11\İkt~ın talr.sit· 
ferin ~fı delic.ea;ne tbl~i 
edfmesi hakkında. teklifle bu· 
lwıacakl&rı ıöy'c~ın»e.ktedh·· 

Orınancıbk tphsili 
Ayara, 26 (H"ıuci) -

lktıtAt veki'4tl orınapcılık 
ta h~ll f çlo. A nup•Y• oıı ta· 
)ebe göııder~ekUr. -·-Itf ü~kkafat tahriri 

Ankara 26 (tfuıuıi) -
Çeqaftkezelç mil akkafat te.h· 

rirl bitlllltfr. 

dana çı/tfJ 
Baından yirmi gün kadar 

enel Beyazıtta Mısırçarıuı 

b'tında. eMJ be"'çile ~n Recep 
aaanİn kulübed bahçeıindekl 
fıçıda uıik bir çocuk baJı bq• 
lıınınut ve tahlüu~ bati~ 
IJılltt. 

Qir müddettenberl devam 
eimqkte olan tahkikat ikmal 

edfap ırr .. 
Çocuk b&flDID bir kadın ve 

erkek laıafmdan müıLreken 
keıi diğf, biıahara erkek tara· 
fından da bir fıQJa, ataldıtı 
tahe. kuk etmfıUr. 

'erktk, Mehmet fıminde 
bir tab kalJdır, ter lı: cinayeti• 
de dostu olan bir fah"ıedir. 

Nıaaııı~fh bunlar.n her 
iki!!; de henüz y .. kalanmıt qe• 

jilleırdir. 

T 3yyare şehitleri 
ihifali 

saTdı 
Bllyiikdet'e otuz Q_çOncll 

111ek•P. Qıualllmi Naılde Saf· 
f.et H. m arz.ellik kıraliçeıt 
ilAn ohan qıau ciolayıst!e t•· 
b ddlls eden meıele Maarif 
Vek&lt"tJnde ıu ıuretle telik· 
ki edi'mektedlr. 

MttkltP. uıua~lim'erl hakkın 
da mevcut olan ahkama g5re 
bl~ muallimin ıneal~kten tardı 
fçln iffete mugayir bir hare-. 
kette bqiunmaeı lazım olup 
ynzı'an m ı eğin v.akarlle gay· 
rt mQtenaa p harekette bulun•n 
hak1'ı"'1a n za men me~ ~u o
lan ceza takdirden ibarettir. 
Netide Saffet h11.n1mm güzel· 
Ifk mü abakaıına itliraki 
iffet• mugaylr hıır ket değ" I· 
sede- meı' ti n v karın• mC'· 
nafi olduiu pipheı·zdlr. 

Kendııinln bunu takdir 
etmemi• olma1,1 b:dayetten 
e bır,bı m liaff°feden addedi'· 
m ·,u; ıınc k Vekaletin nok· 
taln•z•rı ı1e te-'akkisi kendiar 

(BQf tarqfı 1 inci •ahi lede~· ne tebliğ ve te(h"m o'unduk· 
tan ıonra da bunda iar~r et· 

parkına r·cJecekler ve tayin 
ediltn yer:enle ahJl movki 

edecekludlr. 
Bun ardan maada gene nra 

ile fırkA OW~k,a~ hi.- piyade 
ab\lru, bir ıüvarl bölütü, 

bir tcpçu 1: atar') ası, bir poıiı 
ı.i.uru q_nl,rı takibea mek· 

t~pJ,i!er, DariiıMf ~~' ~ • 
ke1'muallim mt.ktebi, Feyziati, 
lst8Lf1bul liseleri kız ve erkt k 
ame:i hayat mektep eri, Gala· 
tas.ray lisesi izcileri ah:r.i ıııev• 
ki edecektir. 

M~ra1ıme ıaat 11 de Fntib 
par"•· Beyazıt Selimiye, Tak· 
ı ~ •• ME..çkaciaa udıac~k 
tCJp .. rla merasime baılana· 
c:.-J.lır. 

M•admf merlfu ~lfr 
c;\aqı .,.ça,cak Y• meraaim ye
rJn\fe bulunanlan ha\a ıehit• 
ferini ..ı-...ıa.... da.Tel e· 

dt~k,U{ .. 
~ü.ttaklMa bor~uw.. .e

receli ltMeA ~ı" ~w..r 
ve melfı\epJilv aeliwo. v~· 

yett wrak.lal'ı afyilleJ ·~· 
lar11n ~ac.Jr.:arclır. 

Bu .. Md.a. F..Ulı. pwk.ı.ı;\41~ 
Be7azıt ve Gal•ta kulderl~de 
,..fJI daire ve mhneselerdt", 
limanda. mevcut .,..ılıucle 
ba)'laWa• ya.vat,__,,....,.. 
.. dar twlbilecak, laAl.a..ı ıı 

t mıı,r •• falFlrala• tlWllJ 
ça .. caldard1re 

O anele herkee " ~ 
naWlye vaı talan, ıebltlen 
lriinnd fçiq bir daldb d.,.. 
~ardır. 

Bir dakika ıonra {tJayraWar 
tekrar çekllecelc Ye dlclelder 
aulf caktır. 

Bun'l mGteakJp, mera.ım 
-.alı•,Ufndekl ta17are -ıtıdesl 
6n"8cllt ordq, na-.ına btr 
&.--.• zabiti. ta11are cemlıe
Untlen bit pt, b.Jk n,111111& 
ıehfr m~alnden illr asa 

' Wttbeı.r tıaı edtııeek\e.; •• 
~,ıan mtlteakfp ••ika ~ 

'ı.-. ta.•• wau1'.tılr. 
Matelllf q..-.- ..,. 

fa"llt •l..UJe14 ı-.llJN, har
WJ!ll mt:k&eM. ~ '11ı•~ 
bir. ...... ~bil ---~· .... 
laa yara. lf d,f • N" eclıc:alct\r. 

e..ıao. IQD.J;• PMJ~ .,. 

tfftn• bttP.C~ Ye ~,..... 
........ .uı.;.w,ar •• 
,.,·na -'"'~tlJe tfn• 
abtdeıfne plenkler konacaktır. 

meN te.kdJr cezı r Qın ta b'kini 
fdi'zam etnı•ıt r. Qu da ,.... 
pJ1111,tır. 

Maarif Ve.kile.ti N•tlde 
Saffet Hanımın muallfmllkte 
kahnak vıya Avnı,p ya g t· 
mek tık'arından hangisini 
terc.h ed~ceğinden henüz re• 
men haberdar değildir ve 
müpbakaya ı.urakt tardı 
müstelzim bir hareket o'ma· 
c.ığına töre, blll mt zu· 
niyet A'Yru~a g tse. l»le k,~ 
disi hakkında tart cezaıı tat· 
bik clunmıyr.caktır. 
~kadarki i:u tarzı harelre

tile muallialtk&ea i.Uf a etmJt 
adclolwnacaianclao ~ yaJdt Ma. 
Arif Vekil ti kE ndiııinln tahıill 
fcJQ earfettr~ meb•l;ı. f•iz'• 
ber,ber Yelhlmle .-ya lııefifan
de~ tN.ıe 'l~ tH~bl,Gı edeceı..t·• .. 

Bu münaaebetle Telıiletln 
her tarala bir taW.. ~ 
rek. badtma. ne. mvaU .mleria
•• ta.lclyınlg 1.ı. IYJMJ 111.Üta~ 
ba•ıa a ııaısalderin• .. - • ., 
de ol-maıaaaı ye. 1ra,o,..-. 
i!f:~ allkatferlqa llildirJl,
meünl te "il- ..IHelt haM 
ahapıat""· 

Anadolbda 
Kar fırtına• bası 
yerlerde diniJ'Or 

Kasta mont, 26 ( A. A. ) -
1'M ........ 
lr.ara y._ J~..ı llf>•~l..,-ı 
bayv91tl~cı. ıw~leflıı.ıe""-"lr. 
Qa,çe ile ~ ., • ._.._ 1ı.v .. 
bol•Dt PP• l>Jllwn;.wı. tel-oı 
paf te lerl bertarafta taaak 
oıu, .... t .. ..... 
KQ.,.~ ıw.aisi 
AMM-.a ... ~• 

ft~ılen konırreıl d6a • uU
dn• .... ....,f&lr• 

Dllnkil lçtlmada n.ant-

w:rai91 bnanv ....... ,.. """" 
O...lncle yapılan teıi(.bt ta• 
.-men bltıalıtlr. Bbıln--araşl 
ve mCiıa~a(at ka~unlar11Juı 
mQzakeredne 4"YUJ olllJl 
-'llM 

• •• 
j Maliye müf llllİfle • 

koncre&i ltiti;or 
Aall•·• .26 (Yw~ - r.t..ı 

llJf ..... ır\ ılt:ri ~.... ha' 
ta nlhayelfnde bttecekür. 

Gazi Hz. 
Ç 8"' tar.JL 1' Lıci •olail•de J 
•akkında ko.nuımuıta .. dır. Ve
rilen izahata göre fabrikanıo 

MI ıhryacı to.mJıı. eJilmiıUr. 
Uıak, Z6 (A.A. ) - Reial· 

cümhur Ha~retlod Uıak istAs
yonunda kencllsinf hararetle 
allnılıy n halk kitlesi tarafın· 
dan ıe imlanmıı'•rdır. 

T.renden inerek 20 dakika 
kadl\r halk lle hllha~ 141ker 
v" ziraat koop~r•lif etrafında 
konıtııuuı1 ardır. 

Uıak, 26 (A.A.) - Retd· 
cOmhqr He.z·etleri raat 18,45 
te lzm!re hareket ey· emiılerdir 

Almanyada 
U~uşturucu madde
l~r hakkında bir 

• 
nızamname 

l.Jyl!,§ url.lCU maddeler ıul· 
iıtiQaalinin o .. une geçmek 
mal4aadi e Almanya Dahil:ye 
n zııreti af yon, morf n v., 
kokş:n müıt hzeratının ecza• 
haneler- tarahndm ıatdmaaı 
liakkıooa yeni bir nizamname 
11 ar eyl~m·ıur .. 

Hırpg/amayın, 

Zedelemeyin 
Bu mcml kette muhalefet 

nır.e~ ana eline kalmıı blr 
bedbaht yavru &ib d ·r. 

En ufal< vesı:e~er:e h rp:ıla• 
nır, en küçük ıebepleie ze. 
delenir. 

l?>amarlar·mda aynı kan 
dolaıan, aynı meuıle~~l hava• 
11nı tenef üs ed n iki vatıan
daıı•n birJ ıırf kafacının 

iç.nide taııdığı fi,.ir kaynaiı 
)ÜZilnden ötekinden daha a~ 
ımtiyaz1ıdır. 

Q:ünkü onun alnına muha• 
lefet damğası en ç\kmaz mii.• 
rekkep'e ban' m ıtır. 

Ne e_y - g\ıe, kime dert 
yanta bu, temiz valAndat içi& 
manevi bir kabahat ıayıhr. ... 

Kendimden pay blçfyorumı 
Düne kadar ellerimi ha• 

rarelle ı kan d st elleri, lıusü11 
bana uzaklan bir s~ lanı h r• 
ketile vazJeslni yapm,IJ olu
'JOr. 

Efer benfm ellerim F"ethl 
Reyin aYı:ç!arına temae •ttiJ• 
eler ben'ın parmakl~nın 
mul:alif bir kalem tuttuyta 
dirüm müdür? 

• • 

19 Biri .clkanun 1931 ta .. 
r h!t reunl gazetede inli ar 
eden bu nizamname mezkOr 
maddelerin ıatıımı bir çok 
)eni tal..) idata tabi tutmuk· 
tadır. Ş mdil e kadar uyuıtu· 
•ucu meddeler ıalıt'8da yalnız 
eczjlhanQ!eır kontrol c.dili:yOI', 

du. Bwıdo.ıı bö> le nıürakabe 
ed 111\ifUr. Heki- diı t•bibi 
ve b1ttytar.u n )uac kla.rı re· 
telord• baDı1i haslAlıklar için 
11torfin 'Ye kokaioli ilaçlar fı• 
tiyebilecekleri $8Jl)Dt.~de 
tJsrih ac:U m.ektedir. 

Muhalefetin n:anasını ano 
lamıyanla.- içm belki öyledir. 

Fikirlerin mücade!ed ınil
letlerln refahını temin eıtnı"ıtir. 
Mücacleleıiz hayat ıliÜiSIS 
harbe.ıneie benzer. 

Muela kokain müıtab,r 
rat, yMQP: ku'kll 'lwfUP iut• 
lak, ~ ~D 3 bu)Alıkları 
içi°' ta.leR edikb.Uir. Bqndan 
ba~a doktorlu- reçete fl6 
tal.., ettikleri uyuıturucu 

aaadd61er mOıtahzcreler lfin 
defter tutmalc- llleebUl'lyell• 

dc!dirltr. Bu ~- haatanaa 
hü•lyeU, hAtt~lıl aa nevi ve 
l•limt.1 nlt#nal\ g\ııtahzerln 
ne•l ve QJi)ulaıa kaydo'ura• 
caktır. 

Eczah'aneler afyon, ....... 
Cin ve kokain oldafu rıltt ıü
m•lar. l...ı eyl.7ip mÜ9la 

~e11 bal ııcJe .,ımala mecbur 
clu,Jar, Eczahane)efin fabrika 
ve dep~arından mObayaa er 
ledddeı 1 qyuıturucu. maddele
rin, ~halli 1arfı ve mevcu· 
du hakkında mOrakıplara fza• 
bM •na•l•d Ye. ent.lu •Ga· 
Dit• l'*az eylemeleri llzımclw. 

Sa .. ılar ıttnG ...... ief· 
tert mabıuta., kaytediltcek 
ve ec.a..• ..&ııbı t.ıafm4.,. 
•fterleı IMr arı .....,._ 
blzı:at •trol ecJU~ktJr. 

NlQgıpaqaepln •azeyledtfl 
t.m.~d,t dola1ııi?e. afyOA ıl· 
rüJPilnl.IJ daha ziyade t~na• 
kuJ edeçetl ı&yt~ektecllr. 

... 
Beni yakından tanıyıp, 

uzııııktuı g çen1er emin o'su ... 
lar ki, ben de onlar kadar .,. 
._e1111tkete batlıyım. 

Y aıayan f hit er- k'1l:.aiat 
de benim pa çamtı.n da ... 
1anlar vardı• .. 

a>ORHANETdN AU 
~------..... ·~--.... ------
'Fındık, fıstık satıınld 

Boı a rea ye mey lan arda 
çadır kurarak fındık, fııtık '8 

••I~ ıibi ı~yler .._ıaut'em.ıca 
mapzaraıı ıehrln ıiizelttJ!ol llf. 
lal ettlğlaclen baciuaa bU bit 

, ki-.ıelere milıNule ~-sıesl 
-~·~ a•trna llluı• t •• k•sar 
h l .. fl,IM. hareket ed#Pler·l' tc8' 
3'7,ai.!içj" zabıt.U helffiJ• te~ 
liırttıaa_.ı·u.o bir madde llf.ve 
edll~'•k li1e1f yet. alikaUılllll 
te1'll etli m:ıt,v· 

- ••• tıı:< 

Eilirneda tenvirat' 
Edkne, 26.~U.) - Um& 

elektrik. 11\ednl derublo 941• 
'MIU'elll ıirketl tealtabDI lk 

•ti•··~----1 • 

Bqılq aııll 
Ticaret bor1a11ada hu ... 

JI• dah-. teıufz ve daha 1 
,..... dalJltnd• •b''"' 
hona idare heyeti yeal bir 
tallmatna..., ,......,... 

••'- bctnat 'Nlı&M*''- ~ 
k._dan aonra tatbik edlll-4_."' 

-·--Jlilrn -Jep..ı1ı,; Aeop;rıuı. hlm fellntıııdtn On ilti kUl'1 a~cal 
toıtra J&..,_. ~lleb yet ve1911 Moek.o• 2&(A~J - JC.-
fllta t!Apoa111"1D ~az17tttlJd 'ftt ·ı aı .... ıer ı.,..u Kiı•IJflM)'
ci~rd" cWıa. bQ. kab1l. bir- çolt kAln.lbr .. MWla )r.6mlr h&.P 
depolas oldutunu yazana. •• suıllıll cı.rul ı..ı ,~ 
beledıJeniQ D~n clıkk-.Ulll letelD ~beJ'J'&.,. Ti.~· 
ctlbet.Plltttr. AtJ• 0..1 d•~ 

IJall.( aJ,la~m1" s9re, be. 1e,11 ... ı-. temila tçtp. b& faa.Y" 
lecllye o dvırd• ki b)I k•btl uda "n• llık•JU Mil._,... 
depolın tet~e hıılamıp. ıııta kıuu ....., ... S. .,., 
811 teftttfn yent bir f~llkettn yulal'tla lıııUhMi ~c 
6!"1ııe geç~c k- meni ted~ _.. lcOm<lf-m._rl 19 •e,•* 
le.ı lttl~z netfce,tne varaçar d6rt mlfJoa te.- balll ... 
lıaı ıOpbeda addedlyorm. calmr. 



, Sahife 4 

emieketlerde ( 

Gan • 
1 

Kayıtsız olarak serbest 
b·rakı dı 

Londra, 26. - (A. A.) -
rü üm t, Gandi il Hint ıttl· 

h dın n l ong e i icra kem tesi 
tza ın k y t ve §artsız ol rak 
gerbe.. Lır kı m' t r. 

l r nt m "lli yet erveri in 
bir hareketi 

Eombay, 26 (AA) - H • 
vas t J '11 ı bi.cir·~ o : Ga di 
ll;Z ı e mi lrnnu unun ga 
e 'i esi e mukavemet ci· 

<!al ne i•t'rak elmiş o'an \e 
bu yuzden h p e at Jmış 1 u
lun n im .. el r n l h ye o un· 
mıısı do yısi c k nd sinin t h· 
liy ı mes·nı kabuk.en is-

y em· t'r. 

İ..panyada Ör i ic!arc 
ka1dırıldı 

M drit 25 (AA) -He im 
Ye Madrit eyal tlc ri mü tes· 
na om < üzere f pany .ın 
her t rnf da örfi idare nl· 

Sov ef ere usumet mi? 
M:>~kova, 26 (A A.) - 1z. 

'Yett'ya g ze esi Avrupa bi ıği 

tet ık komisyonunda So, yel· 

lerf n daveti mcs les nde D ni· 
n: a a \'e Norv ç muralıh !a· 
rıuın daHt alc} h' dehi co e· 
rfni h ünku fCra 't altında 

So' yet R syaya Jr r§ı iz ıar 
edı m ş bariz lir bu ı.:m t nf· 
ıan si oları.k te'akki elm ... k· 
\edlr. 

Br"ant ne cevap verdi 
Par! , 25. - (A. A.) -

M. Brf nd, } eni kabine i 

teşk l etmesi h kkında Re:si· 
cünıl ur tarafınd&n kend ııne 
Y .. ki olan tt klife ver ğ 

cevc rta, Avnp Hrl ği t 1 
komis onunun lqınc!a b (un
masımn Başvek il k v~ z f i· 
ni uhde•ine a m ğa hr. an 

bın.kmı}' Cf ğı mütalea ında 
l>U • unduğunu bi' dirmictır. 

Br"and hariciyeyi 
kabul etti 

Paris, 26 (A.A.) - M. La
val, Ccnevrcden avdet eden 

M. E riand'a harici~ e nczc..re i· 
ni teklif elmlf mumai'eyh 
hunu kabul etmiştir. M. Lr.val 

M. Magfnot fe M. Tarcfo'ya
ce nnzar<.tler l(klif etn i~tir. 
M. Laval, bu !abah M. Magi
not i 1e, M. l:'alardfyer'ye ve 
ve M. Herrfot'unun mün eul 

Jini kaLul elmif ir. 

.. 
HAU DE.:. f"'1J. t R.Er ... 

tt•p mndivenden aıafıya fır
ı~t vermek arzusunu tfddetle 
du;d~m .•. 

Beni çok vabıJ buluyorıu
nuz değil mi? •• Hakkınız var •• 
Bu ıty 'er: naul C:ütünüyorcm? 
Sc.vı lJ Nıl:at için? .• B z onun
la f~ ke.de.rcıktan l:eral:er bil· 
yü 'uk, Şehriyar Hanım. Da· 
1nu '.uınıızda ayni kan, ayni 

- ns 

igo tacılar 
o··n senelik kongreıerini ı araıetli 

bir surette akte tiler 
,.ürklye lgort lar merkez 

d fresine men up s.gor a kum
pa.nyaları müdür ve mümes· 
sillerinin fşt rakiie dün tünel 
hanındaki dnirel mcrkcz!yede 
bir gongre aktedilm'ıttr. Kon· 
greye Ar.adolu s'gorta şirketi 
müdürlerinden Ahmet Vefik 
Bey riyaset tm şt r. 

Kongrede evve'a geçen 
seneki idare heyetinin faali· 
yet'ne dair olan rapor okun· 
muştur. Bundan rnnra da 
Tü k mi li reauümns kum· 
pan) aEı haklcında kumpan
) anın fen n:üfetti§l"ğl tara
fından rapor okunmuşlur. 

Bu r porda m'l:i reassü
ransın, sigortalar arasmdc.ki 
gayri meşru rekab tin izalesi 
için l &is cdıldiği z.kredilmek
te fdI. 

Gayri me ru relrnbetin fza
leııi iç n kompan}a·aıın tat
bikine ıuccl:;ur oldukları ta· 
r fenfn rea ıürans tarafın

dan t nzim cdi'di i de ra· 
porda ayrıca KB} dolunmak
tadır. Bu r ı::o a tö e reas-

iki haric ·ye nazırı 
arasında 

Cenevre, 25 (A.A)n - M. 
Von Cur ius'a z'}aretinl iade 
etm'!l:tır. iki Hericiye nazırı, 
Avn p bir'.fği tetkik f..omfs
yom: da ve Cemi yeli akvam 
mcc i inde elde edilen netı· 

celerden dolayı memnun:yct 
beyan etmışl rdir. 

Yeni platin tabakaları 
Nevl ork ~6 (A.A.)- San· 

Fago de Şil.d(n bild rildi· 

ğin~ göre Ş lıye ait Şıloe ada· 

sında plfıtın tc .. bal aları keş· 

' 

panyaleır araunda hüküm
ferma olan rekabetten istifade 
ederek erbabı ticaret '\ e sa· 
niyeden bazıları hatta resmi 
daireler bile sigortalarını 
dun ücretlerle yatırmakta 
id ler. 

D ğer taraftan raporda ye· 
ni y ... ngın tarif esindeki gayrı 
tabii!ikleri izale için bir ko
misyon intihap edılei ~i kay
do!unmaktadır. Komi yonun 
tetkık tı yeni idate heyetine 
bildirilecek tir. 

Reauüransın bu raporu 
memnuniyetle kar~ılnnmıfbr. 

Bundan sonra da idnre heyeti 
intihabma geç'lmf~ ir. H fi 
rey nct"ces'nde An cfo u, 
Türkiye m.I i re s üranc, 
Helv çye, A'yans 1stanbul 
ununun, Fonsiyer, 

Ahen l\ffn h : go la 
panyaları yeni ı-are 

içi seç lmı§!erdir. 

Şark, 

kum· 
heyeti 

Daha Eonra Ak~am gaze
tesir.in ıigorta prmler:nin 
arttığına dair yazd ğı bir 
haber münal<Rşa edflm·~ ve 
pr'mlerin l üıcı.e 29 ten zzül 
etti'-in et ce•dne \ a lmı ır. 

=z; 

Gandinin tahliyesi 
eshamı yü seltti 

Londra, (A. A.) - Bom· 
ba) dan gelen lir telgrafa na• 
zaran Gandinin tahlıycııi ka
rarı üzerine borsadaki esham 
20 puvan yı:luelm §tir. 

Avusturya - Macaristan 
V .t}'ıtna, 26 (A.A) - Comt 

Belhlen, Avuslur}a - Macaria· 

tan dostluk muahedes"ni im· 
za1amak üzere buraya gel· 
m:ıtir. 

50,000 kişiden 
f edilmışt r. Bu t bakaların O 111, 00 kişi tahliye olundt· 
düny nın en z ngin tabakd-
1 rı old ğu CÖ} enm<.ktedir. 

Asarı ati :ea bu1undu 
Bagdat 25 (A.A) - Kish'te 

Bah~unnanr'ın mabedinin al

tında. ga}et mühim aıarı ati· 

ka ket.edi.m'ştir. 

Pamuk buhranı 
Londrn, 26. - (A. A.) -

Kabine pamuk buhranı hak· 
kında tetkikatla bu.unmakta· 
dır. M. l\~ac Donaid, i htilafı 

tahsen haHetmeğe çalıımak· 

ta d:r. 

( } arın) ırı tef rika:u : 4~ 

dolu haya tına sizi karııtıra• 

mam... Hayır, bu olamaz, bu 
o'mamalıdır, Şehriyar! güzel 
ve mftsu~ çoçuk! .•. ., 

Diyor ••• Nihat da ayni kah· 
kahe.dan töyle t'kiyet ediyor: 
• • • S ize "'zalfmn dedılim za· 
man kahkahalarla gü:C:nnüz. 
Fakat neden? N!çin aüldün 
Şehriyar ? Hem da kahkaha
larla ! Ben o da arkamızdan 

ıeliyordu. Bu mQıtehzl, ıad· 
dar, fena kahkahayı o da 
duydu; o da fçfnc'en k1rr b 1flr 

Yeni De1 i (A.AJ 26 - Nı
san ayı ile l Anunuev\·el ayla
rı arasında tevkif ed lmif olan 
50,000 ki~lden 11 bini tah iye 
edi!nıiıtir. Bun·ardan 20 bınl 
dükkan ve mağazaların önüne 
dikilerek ticarete mani olmak 
istediklerinden dolayı tevl<if 
edi'ml~i di. Hali hazırda 2350() 
klıl mahpusta.dır. Nh:an ayı ile 
TemJ11e"" ayı crı s nda ilyan'a· 
n baııdırmak için açılan a'eş 
neticesinde ahaliden 100 kişi 

tef ef olmuı, 427 kiti } aralan· 
m•ct•r. 

nu sevmezsin. " Sevemezsin 
ki! ••• ., Sen mutlaka ben.m 
olacaksın, yavrucuaum•,, 

Bu da böyle davam edip 
gidiyor .•• 

Mektupları Mehlika f'a be
raber okuduk. "Enitteme ıöy· 
lemiyelim, dedim. Söylersen 
eminim ki yarıda bırakUracak. 
lyiıf mi ıuıalım! 

Mehlika da razı oldu, ı6y· 
lemf J t. ceif z. 

Şimdi çocuklar benden ce
vap bekliyorlar: Son cevap! 

iki kifıt üzerine ıu kelf· 
melerl yazıp yollayacafım: 

• Ne evet, nede hayır. 
Azıcık ciüılineyim ! • 

Bu ıatır, beikide onlara 
bO.ylik bir ümit Ye teıelll 
menbaı olacak ... 

Adeta meı'udum bu,Gn. 

ai:enin kanı dolaııyor ••• 
0

Blrf· 
birimizi bu güne kadar lnclt
m~dık •• Böyle iken •• lıte onu 
l.\lıfin yani batımda i6 me
le ta hunmGI ed~1nlyorum ••• 
f ak•l HUila kabahat onun. 
e .. ncen, benim biricik ., .. 
lum~•W!. ne lıtlyor? ... Onun 
kkak he.,. .. lerle •aceralarla 

naal f{ildcı ! Dör.Gp buiazına 
ıarlmak tıtedlm... O seuem! •• 
•o tenertt... o htç aana ..... 
lfk olablllr mi?... O hfc- seni 

J MYet.dlrmi? ••• He• sea ele o-

6 Mayı• 19~ 
Sabuleyta Ferbattan, ak· 

,.-. N:. .. ttan teteldılr 

Şarkılı intihar 
Bir Rum kendini vapur

dan denize attı 
En•cl.I aı·şnm ı net 19,5 dn Adalaro 

hnr.?kct cd n ı'\\alt be va uru K n 1 a a 
önle:rn~ gcldı,.I s red · l olcıılardan 25 
y. fi rın a tı:h l 1 cd le:ı birisi kendi. i 
uen Z.! .'\ar k jr.tihur e rne ister .. ş r. 

V (:Ur dcrhel (ur<!urul .rnk l C· 

nfz ·c t harri3at )ııp.tm ş 1 e (e lii. 
eser l ulun mı r. ı~tır. 

lı n t.hlr.n kum otdu;;u tnhcılr. 
edllmckt C:lr. 

f Ü\ İl c'i f-ekkmdn bir eser 1 lra 
rn13an rnün .hi in kcnd nf de .ız~ ııt

cd n evvel Gi:vcrted~ ş•rkı rö 1 -
'fği b ı.t men ura t refıı daıı gor"I· 

n Ü tür. 

Bir deniz kc:zası 
Snra3 b rnu önfir.dc Nnmn1g'1!ı 

ır.o or ı.: bir l elk nll <ırr.sınna ır.u 

1 me ol u,t•ı • 
Yclfcer.ll de mfihlm lir rahne o·

med lınd n l olur.a d. \'a 11 ehi ış ıs. < t 

ar. a ı:Ah n otörü su ı1 13a b şl d -
<! n o rır da y ı Jarındnn r.c.er 

Jl\lm t ı o ör.ı at.lıla ek kurtar 
Sal p z r onu c ge.ircrek k .. r • .) 
ot .. ı t m:ş ar. 

K.GKanç b:r kec!ın 
Be~ 0 0 lunda Glav nl sokııi:ında otu

ran ran cvucu 1 ~dınlrrdan N(b h 
'ıa ım sa hoş, <o tu Is a 1 n ka ın 
lıı 1 b r bıır bir r ı C:c\u ot il e gir-

1 ini ı.örr. n, olup c_ınlannı k.rnı Ş· 

ıır. 

Ne ah t hanım otrlfn cnır 1 rı ı 
l ırd. ı s rada en el nin daırar·r.rı 

kes ldi~.ndcıı h t han le lll ır.ln ışt r. 

arın ksvgtsı 
K ı pr.şa o fmam n:nh il s'rdc 

o-mı:nıı. zc c 1 ş st! h 1 ıı: ev ı 

sahibi N k l c horı 1 ı r ında \ 
m sel es nd r. kıl\ gn ç kırış blrıblr lcriı ı 

C:övmuşle dlr. 
Yang n b~ş1 ngıcı 

Yedlkulede TLcc·r H yrl B<>y' 
köş Dnc:cn evvelki gün larc u çıl m 
Is < c ttrcfa s ıwc.t ctt.rll eks.z.n.n 
sö.Jdürııl üş ür. 

Eir cerh vak'ası 
Osliü nr a A'paz rı da Hflml cr

krda~ı Sel mi b r clwcı.k mcs lesınd.n 
IJıçwkl.ı l er .. lam ştır. 

Uçan eldivenler 
Unk rnnır da otur n H llt rw 1' 

nl~arn Uf nrk d ş l s·r.ama a g r. ! . 
lerd r. 

l:. Jet r.lmok fçln ccb'n" 1 o ·d bL 
eldivenleri bir şnl s meçhul to:-nfln nı 

• lı . n şt r. 

12 sene 6 ay hap:s 
Nermin barında Ahmedi 

vuran Tıl:biyeli Zati'nin mu. 
hakemesine dün nakzen ağırce· 
d~ devam edilmi~ ve heyeti 
hakime 12 sene 6 ay ağır ha· 
p's kararında fsrar elmi~tir. 

Komünistlerin bugün 
muhakemesi var 
Bugün ağırc~za mahke

mesinde komünist er'n muha
kemesi gö. ülücektir. Bugün
kü celsede maznunlar müda
faalarını yapacaklar ve müm
kün olur•a karar Vf'rl lf'ct>ktir. 

mektupları a!d m. Tahminim 
yanlı§ çıkmadı; :zavallılar bir 
ıevfnmitler ki ••• 

ikisinin yazılan da (imitli 
ye neı' eli. 

Nihat 11
0 acemi aktörünn 

elbette beni aldatam yacağına 
inanıyor; Ferhat tan o reraerl 
çapkını., kendisine tercih et-
mi) e celime emin. 

Damarlarında ayni al!enfn 
kanını g~zdlren, ayni terbi
yenin asil tezahürlerini gÖEte· 
ren bu çek dotı, çok arka· 
dat çocuktan böye bfr birle
rine düıman eden benm! •• 

Ben kudretli bir kadınım! 
Ve artık betbaht delilim ••• 

Fakat Meblik canımı nldı 
baıOn: Oolan uzun mOddet 
ba yazlyette bırakmak ıünab. 
_,ı Efer ben fklılnlcle kat'ı 

eurette Nt et ..... m, kencllat 
kkikatı •lara ll1le1ecek-

27 Kinunusa 

Cal~ızmı kan~·r~ı~ltan snnr ... 

r ya e 
• ç c D 

lzmirde bir a am hatası ı nas l 
tem· zlem ek istedi ? 

lzmlrfn Ba'çovada, henüz 
doğmuc bir çocuğun boğulup 
doğ nrkatına at lmaa'le neli· 
celenen b·r cinayet olmu\:tur. 
Hadise §udur: 

Müteveffa Gt itli Snit 
ağa bundan a'tı Eene evve·; 
m· bndil suret le G rittcn ge'· 
m'ı ve Ba'çovnya iskii.n cdil
m st·r. Iv.üle\eff mn A ye 
"tminde b:r zc' c i Fatma ve 
Ane namında ild de k zı 'ar· 
d.r. Merhum hay tta iken 
kız Ayşeyi ?\ .. ercan oğ:u Ha· 
san namındaki rençpere ver· 
mi~ tir. Bu c..ilc, dö t be§ se· 
neden beri güzel bir hay t 
geçirmiştir. 

Hasan bir arada. y ~adık· 

'a,.ı aileleri arasında bafdızı 

bulunan Fatmaya göz koymuş 
ve ele geçirmek ve m ktadı 
\:ehvt.nisini icra etmclr için; 
elıııden ge'enl 11.rf tmekten 
geri kalmemıttır. Fatma bah
Ç?ye g"tmiş olsa; Hasan da 
pe~ini takip eder ve Fatma 
1 c bulu~ma,: iç'n b'nbir de
s:se'er icadına çal ~ır ve za· 
varı kızı iğfal etmek emclile 

varını "}oğunu Fatmcının uğ· 

runa feda e mck.en çe· inm z. 

Bundan bir nene evvel, b'r· 
likte ynşadık"arı, Ba çovadaki 
hanelerinde Fatmaya rastlı

yan Hasan biçare k za gayri 

me ru tek'if tla hu:unmuş, 

Fntmayı ko undan tutarak 
ayni mahalde bulunan saman 
damına götürmüş ve berbat 

etm"ştir. Bum se'elerden kim· 
senin hah ri olmamıştır. 

Fakat günler geçt kçe Fat

manın da karnı titmiye başla· 

mış. Ve n:hayet günün b'rin· 
de mukadder akıbet günü 
gelmi, çatmı§tır. Yeni Hasa· 
nın baldızından 'gayri meıru 
çocuğu dcğmuştur. 

Bu rezaleti nacıl ke.pa· 
malı? Çünkü aile arasında 
kıyamet kopacak .•• 

1 
Hasan düşunmÜ§, t"tınmıı 

bu rezaletin anc;,k bir suret· 

mit··· 
Öfkemden ağlamağa bat· 

fadım. Oda ıöylediğfne pif· 

man oku; ) üzümü gözümü 
okıayarak beni teskine uğ•ar 
b; ıonra ıordu: 

- Şaııyorum sana Belkıs; 
bu çocuklar ne yaptılar ? 

Ne günahları var ? Onlara 
hlç e.cımıyorinusun 7 

- Erkek değillermi?... E
me11erimi, hayatımı kıran ıe· 

fil de er kek değil midi? Erkek· 
lere kinim var, Mehlıka. On
lara azap vermek!e maı'ut 
oluyorum! 

- BütOn erkeldereml? ••• 
Fakat buçok feci! •• 

Mehlik, acı acı haylnrmıt-
b. Bu sefer allamak sıraıı 
onundu, yüzGnü kanepeye 
kıpa7•rak haçkırmafa ha.
lada. · Şaıardım, dondum, Ye 
pk muıtarfp oldum ... 

le kapanacağına n ıl erdir· 
mi~'ir. 

Buda çocuğu yok etm k! .• 

Ha an bunu ak ı a koy
muı ve hı:.kikaten de böyle 
yapın ştır. 

Bu surerle Hasan çoçuğu 

feci bir §eki'de bogar k c·var 
d ı eteklernc atm tır. fzm r 
adlı) esi bu l.ususta t hk.kat 
ba§ amı~tır. 

Osman 'yecle 

Bir yo1laz dal:a tutuldu 
O man.yede Dortyo! kaza

rının Üzeyır'i köyü den had 
1 } s t:f endmf n hn k ara ınd 
d'n propagandası y, ptığından 
doln ı ıorguya çekilmek üze
re Dör yol adi ycsince le" kif 
cdilm ştir. 

Mersfo.cle: 

Tarsus ve Mersinde 
aşılananlar 

Ayın birinden c n beıf ne 
kadar Mersİ:l ve Tar usta on 
beş bin kişl}e ç'çek eşm ya
pılmıştır. Aş ya d vnm edil
mekted r. Sıhhiye daircs nin fU 

faa liy ti oayanı §Ükrnn bil' 
haldedir. 

lzm'rde: 

On s"ğara yüzünden 
neler oldu? 

fzm'rde Üçkuyulr rdn Kan

tarcı A 1i Bey·n hanesinie hız. 
IT!e karlık a meşgul yirmi yaı· 
larmda Nev~ehlrli Emin o lu 
Yusuf arkadaşı 16 yaşınrfa 

Anamorlu Budullak oğ'u Ô· 
mer 10 dgara öc ünç vcrm'ı 
ve bu sigaraları geriye iste

diğin :len muğber olan Ômer 
hamil bulunduğu bıçal in 
Yusuf ağır surette cerh etm:ştir. 

ispanyada grip sal~ını 
Madrit 25 (A.A) - iv.od· 

rft'in her tarafında müstevli 
surette grip hüküm ıürmek

t dir. 
• 

12 mayıs• 
Doktor Şakir beyfı1 l.ö~ldl· 

ne ak§am y(mekir.c c.!avctll
din. Mehlikle lıir Örn<;k yap· 
dirdiğ miz yeni tuvalcllcrim:z1 
g ydık. Aynanın önünde Çtp
lak umuzlarıma ve göluüme 
bakarken dü~ündüm. 

l.k defa dekolte esTnplt. 
Sevinç Hanımın davcUno git· 

tifimiz akıam ne k3dar ıı
kılmııtım! Salona ilk adımı 

-;tarken bir U\'Uruma c!C:?tl:m 
zannettlmdl. HalLul-.f ıimd• 
bu kıyafet hAna ı:ı.ek ta!>(\ 

geliyor. Az z,__manda he LJ• 
yük fark! ... iyi... T o.r.ı b:kdt 

llr.ı g bf. Çek meX?ı:n.nt.m .•• 
Vapurla MuJıya, o:-c.da.n. 

otomnblJle dok~or~n hat ıı .. 
yundakl koıküae r't:: .. C'ok· 
torun reflkaaa ~nJı, l·u1~u, 
muhtepm, renkl~ıi fc.vka'lt!e 

(Devamı r.Jur) 
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~SPOR ve SİNEMA . Avrupa ittihadı 

Bir kadın Gençler 
Bedavacılar şahı ile Adaletin teceUWni rek dereceli intibıtf 

istivor istiyorlar 
bir m ülika t Al'Davutkö,ande 1&raf bur- lzmır .ençlertnden Celat 

naada ıa aumarah hanede B. biae ıöaderdlft mektupta 

Milton, bir futbol macı icin umumi 
1 • 

harpte kışladan nasıl kaçmıı? 

laaton (Bec!avacllar ,ahı) filminde 

~~lerde ı~hrlmizde mev ıına komik bir alemin ifa· 
zu. ' d fi! 'Per a e.JAkadar olan bir deıi ·r. 
'- 'IGıterildtı • Beda-yacı?ar Milton! Dlferlerln1 gü~dü· 

fa.hı,.t rDrken kendfıinl de ellendir· 

Bır ıpor merak111ın1n bokı mit o!ur. 
ıı-.ç1ar:nı b k Milton! Sporu ve ıarkıyı b a Te rpor müıa a as nr 

eda.,a g·rmek tefehbiia erinin ıeven l u adama, a1al>Jteıen 
g~~ d ailealr d n ibert'l babası sorardı : ., Bu hal seni 
O~a L_ fl -1- k'7 uu ime ıtürkçe o1arak nereye go urece ·" 
-.e.rileo i'"minfa me\ zuu d ha f\~ilto.ıı namına, ıöhret bu 
Zlracfe mümaı olar&k ., Ana· ıua!e cevap verdi. 
fort•lar balı. o.ma11 ikU&a Spor ve Şarkı. 
edtrdL, 16 yaımda, Milton eıkrfm 

Her ne~ •a~daTzıcılar 
:altı. ~eya •Anaforcular kıra· 

1
" lilll>inde b · ze güzel bir r.1. .. U )&fa mıt olan "Milton,. 
• ali -en l ir ( rannz ıpor 

an .. IDuası mü"i.kat yapmıı 
~~ S..,mfi •eauboul., un :ver
ılt •e-Ya.p!an neıretmJıUr. 
~e muhabiri, mülika

tını -~ ll . .., .. r•rt. e an abyor: 
.. Anaforc Iar kıra ı haz· 

;etleri ldtıen beni kabul eder· 
er llal 1 

l' (Charnp-Elyıe) nln bü1ük 
l} •lroıunun h ç pac-aport 

lan• l)'an ~e insanı dıprıda 

tt:--.n nıiicdetince bdddmek· 
len ... L, k 

~1Unıwyen apıcısa 

k - E\'et, Buradadırlar. Fa· 
&.t lflremezainiz. 

( - Heden? Ben bizzat ana· 
r°rcular kra'ı hazretleri tara· 
•nc1&a beklrtilıyorum! 

- YeoJ Burada anafor 
Yola I 

Ce~ ırererı kapu:a, bm-
11'-taa kap yı kapattı. 

Ben etrafıma l:akarak re· ,. 
· ~zarlarla bu ha 'de f)!r ça• 

re -..ar1ren doı' um (Eou't:oul}-

~· •leacb li gör.üme fltıtl n 
... a. ilerde daran makme-

tıl.-. J1ln • ı!deıek Mlltonun 
)'er&ı.e eturdum. 

yııpmak lçln liseden kaçardı 
Mekttpte olc!uju zamanlarda. 
vaktını, dt.f .er1erlne Mu.o) 
ıark tarı ,.azmakla geç rlrdl. 

N hayd Miltona bJr meı· 
lek intihap etmek zamanı 
;geldf. Hukuk mu? Hayır, bu· 

J- u-nınemek fcabeder. 
DU oUf 

Futbol, kafe-koo.er. boka 
bu mtihaP ,.,eseleımde kar-

i k' ıwe mı çı kazana• 
fi ı .ar , 
Kale • Koneer olc:lw 

BiUhare Georgeı Mlltonu~ 
t te na11l iftihar etUI cpere 

mal6111dur •• 
Mil o un bir hatıra11 
Tiyatro kapısında Milotnun 

b t . aıe~lııi bekliyen 
temıill 1 ır ~ .k ık 

uhabire nihayet om 
m -ı1ki oiuror ve 

rtmen mu k 
rpo obJle biner< 
beraberce o.cnı 1 

J duhul varık• E.rı 
Maccarı ı etleri 

Türkiye Jc man oeın y 

k 
• ·--1..ul auntakuı ri· 

lttf fa ı UIAD6" 

ya setinden: 
1931 ıeneıl tamplyon mü· 

f naınem!z 
b kalarına n zam 

sa a el bul hak· 
111ucibtnce ıerbeıt u 

._ J bu'unan zevatın 
kının ua z · k 

b takt ,era 11 an1ama 
bu ap a1· 
w dubutJye Tara'kalarJDl 

fkJıer '"del fotol· 
111a'k nzere h 1 

narJJll ve veıikalannı am • 
:rla <eulatın birinci ınnno: 
en ~ f b 1 1ıey -

kaaar mıntaka u o t b-
etine Dl(lracaat etmeleri e 

• • • • • • • • • 
tdthon! ft• la!m yalnız 'ba· lığ o~unur. 

.An karada ~ 

ifil T AŞHAN PALAS i 
KALORiFER - BAN_~O ·. 

Asri T~ tmsusi •aloa~ ~· 
SERvts MUNTALPUDvan 

HUTliJI liUHili 
Fivatlarda mühiDi tenzı i 

ttatEr.lfl.'fi tel,grwft• a41Jı, • ..._ 

d 11 diyor ki : 
makim Selinlk mGlaa 1 erfD- Son etınlerde biz Tar gen· 
den Aliye Rabia H. bize gön· d 

çlerialn hl11 J&tını rencl e 
derdiAJ mektı~• ıunlan s..§1· eden bazı haberler larettilh 

ffiyon etmektedir. Bu haberlere na· 
T•beall naadaletl tamamen zaran önümüzdeki meb'uı in· 

teTtft için en h6r ml.letlertn Uhabatmın bir dereceli olma· 
ka vanlnf medenflertn"e müra· yıpta eıkfıi gibi f1d dereceli 
caatla rlne en lıir mllletlerin ol cağı oöylenmektedir. Yani 

takdirlerine mazhar olan ka· aenelerdenbcrl mUletln batına 
vanlnl adliye meydana gelir· musallat olan, 111üntehibl ıa· 
ren hOkftmetl celflemtnfn te"f'· nllik vaz'fellnl ıören Yalller 
'Zil adalet lçfn me"f'kll merlyt.· tarafından meb'vsların JnUhap 

te "f'Holunan maddeleri ya edi!eceff pylan Tardır. 
Tat yanı ulvi Te kutıt kuTvd· Eler hakikat l:u merkezde 

fıe ne ya~k!. Biz millet Ye-
leri~l gaybetmekte olduğunu killerinin demokrallden azak· 
,..f(t devletlerine lğtfkaren arz· 

laııp 't'atanımızda arlatokraıl 
edecelim. Feryatnamem dik· zihniyetine bundan ıonra yer 
katle müt•Jea buyurlacak olur- nrecek1erlne ihtimal "f'eren· 

,. carfyenızde lıbatJ muddea lerden J~f Uz. Eıaaen ylrmtncJ 
e.tmlt olurum ıöyle kl: asırda bu zihniyetin hüküm 

Hük6111etln ana vatana ee· Eürmes·ne 1m1.An ycktur. 
ttrcliil Seli.Dik mübadtllerin· Fakat! Zaman zıaman 
den 340 seneıinc:!e ikinci Rem· Jü k mil et nln tar htekl yfik· 
eli vapuruuun mübadil kafi'e- ıek aerefin en , mevkiindcn 
sini naklJnde ee•k memuru l:e.h eden b zı rlcali ı yasiye· 
refakatli• kafile meyanında miz l:u,ün ıahd lbllraı arım 
ıeYk ediJd;m ye 1500 ist hka· yenemiyerek, Abd3lhamtdin 
km tt:beyyün etmekle kanuna otuz fiç ıe:ıelik ıaltanatını y.ı· 
tenikan maha il müretteblm kan , An fartalan ,aratan , 
o1an Ktıt hyaya ıevk cdilml Yunan c!öküntülcrini denfı:e 

atan ve nıhayet cümhurlyeti 
yerek 1ıtanbulda Jsknn idil· f in eden bu kahraman, aıll, 
dfm. Tekmil veııa:k ve muha· 

eclp milletin ıtrndl de Y' n l n, 
ct.ret'm Jıtanbul hkin daire· Bulgar mil'etl !lıadar re~it ol· 
ıince tebeyyün etmekle ilkin mad ~ını tcdlaya ka1kııılırr.a 
edildiğim haneyi ıeffız ellını. millet ve genç'tk namına 
Valde ve biraderimle aramı· bundan daba büyük bir facia 
zın açık o~marı her lklılnln ta.avvur edi emcz. E7el her· 
bin tOrll tevilita teveıdille- şeye hakim o.an bir kençllk 
rint "f'e nihayet mahkemeye vardll'. Yqryor •• yaf&Y•· 
mürecaatlannı mucip -olau. cab tır. 
1. an'bul bftind eeza mahke- En aamfmi hltabımız genç· 
rinde uzan mudc!letdenberı lfftn tt kamül "Ve ln'kfpf:na 
cereyaft eden 1nchakemendzde en,.el olmayınız. B"z kalbi· 
hü"Clmetin ka"'f'anin -daltt.tn- m~e tDtutan Cümhuriyd 

de harekete mecbur olan ve at.,tata fe1isit neticelednl 
barek't eden l.tanbul •ıkan bır an evvt.l tahakkuk ettir· 
ıdalreslaia maame!Ab .nazan mele ~alıfitken lhtiTasatmızın 
itibara alrnmaclı. ze bu1'u olmı.:k 'istemiyoruz. 

tlüddefuannnl malcamı ftG· Çünkü biz it nç'er maz•ye 
dt da'Vtlml '"f'e l:eraaUml tal p el€ i ) idliıb&Je koıuyoruz. 81-

ettfll halde heyeti hlk me zi bu yo'daa h 's bir b:vvd 
meneckaıez. 

mcame1el tef!fz.yeml .fnh ve • Evet! 'Btz btr dereceli ıfn. 
brndenlzl bir sene hapse mah· 

lilıap httyoruz. Çinkü dttan 
kuın ve gayri mübadd addet· ar hinin bir .,·,ini kardct· 
u. Şayanı hayrettir ki Se'i· aıed ği lnkı.lpfan yaratan ltu 
nlkte batapu mutaıaTrıf ot- milletin va.Lue tbUyACI }'!Ok· 
lvtum eaıva1tm me~ cut 'bu
lundufu "Ve Yunan hü'1<6me

tinden de muhaceret' ml mü1-
bet evrakun oldufu halde 
!JUDU cJa nazarı lUbara aima· 
dalar Ve daha ıayanı ha,Y· 
rettir ki doıyamı hakkı ıari
hiın olan t.nıvAlimin tapularile 

•e Tesalkl ıalre.tle we mü.ha· 
dele hakkındaki bilcümle mu

,ameli.1Um yalide .. cuı-u etü
Jer. BedU.&ı. ve hakikate 

kal'fl ı. eerece lar.af.sulik • 
jaabızlık dmlıwlyet ada 'eU 

namın• bir lııtkcdir wı P.J 

ı.euürdilr. 

f.iel' atı .ieırlet!.rl J.ta Je. 
ıı.,ı ıu.le ..ı.ek .udUDda lu
JelawM p ~OIJ'MDI oelp 1'• 
ı1ıetldk -.,_.urJM •• ,. ...... 
•JP8 bir .-lfeUtt •uıta.Ule 
_..,. "1tfnd rn,.ekf 1D1 
_ _.. ... ı~•.....W. ... 
,.... eetk6 ........... v; 
ben de en t _.,.. .... 

namına bu buıuau soruyorum. 

.ar. 
Millet nl ıeven meb •uı halk· 

la temu ~du. Tenv1r eder. 
Kendisini sevdfTir, millette .nu 
maeb'uı ıntthap der. (fte bu· 
aun için a.ız·m a. aerbeıt 

lot~bap 'bakkınuzı veı1nlz. 

Çünkü biz .düa1aaın en 
ınede.i kauwı!arıaa malike»· 
t.aıa ıbU ailletlz. Y .eriniz. ,nn· 
kii biz hakka ar.anma&UU 

bıı.. .... dıabad,,.t aedyJ&. 
Bi.dm damarlamnıda karna• 
lar•11 \aa eümurf,,.t b11m. 
Bu Jcanın k'kimnlnne hı, btr 
kuvvet mani olamıyacaktır. 
Çhkü ec' iri' ._.,._. 
rı.halefeler lılll~ düter, 
.,.bl'olw:. F.akat onuD ortaya 

:rıla ueds Jt•Jtmr dur. J,. 
..... .., ~ h11kulru wi· 

nmı.-.. .... ......... hak-
i 1 .. . 

Na-' 5'I •ud.laret1aa., _,. 
..... ._!ft, 'BH!fi uft)e\t- dlm-

J7.ıJ hted·k •• •Mık. 
Sizden de mdletln, Pnçilfln 

Tan ıazetellndea: Avrupa 
ittihadı tetktk komtıyonu dan 
birinci celaeılnl aamlmt muhit 
lçenınae bıttrdt. Komisyon ilr 
lerba hitamı milnaaebeUle M. 
Brtaadın Irat •ttill nutukta 
yirmi yedi hükiımetln konfe· 
ranaa ltUraki ilk •azff elerl har-

bi bertaraf etmek ve aulha tak vJ· 
ye etmekten ibaret olan mea'ul 
laükumet adamlan .arasında 
tema1111 hemen münkaU ol· 
madıfını bbat etmlttlr. 

Tetkik komisyonunun lç

tlmaından ev\'el ibanun ftle· 
r den bir mucize parlak ia· 
kat deTamnz hır wnuh&ta 
inli ar edilmemek lbım ıel· 
d'Ainl ıöylemiıtık. 

Bununla beraber yem te
tel<küliln akı lne b r ıurette 

teı1'1D• baılamasınıda - it 
ediyorduk. Möeyö ıK.GrUyllı 

ile Grandi blclayette Aza ol· 

mıyan deTletler"fn clawtbil ... 
1ep etmltler n ba talep ıepef
ce mftnakaıaya ıebehtyet ..,.. 
ml,ttr. Maafl Ruquua ._. , 
feranaa da 't'eU onan cemtJetl 
Akvam kararlanna lUra• et
-eceifne delilet etmez. 

Vetktk heyeti Te aaha .. 
mea' eledea e•ffl 1kt11acll 
buhranın .ATrUp&7a olan tio 
rayeUnl menuubaht eW 911 

Uıccart mali ve aürrai m_._ 
llnl tetkik f çln bir komil~ 
teıekkül etti. 

Lakın abllkl noktal 
nazardan en mfthlm bir h .. 
reket ber lhtlllfta cemlf8tl 
akvama mGTacaat ederek ıul
hun tak"f'Jyealne çal11rak .._ 
euauncla Almaa1a, Lıııltere. 
İtalya, f ranK mveltlMılan
ma neıretülderl •• d41'er hl
k(imetleria remaea tanJp • 
uklerJ beyanaamedir. 

crG ••• 

Esrarengiz bir 'Cinayet 
----~----~---------------------

Bir arabacıyı nasıl pu-
suya düşürdüler? 

Akb'1&rdan yasıbyor: Bir de ne 16raiio ı 
A'kh.sarın Kethuda mahal· Arabacı Mehmedtn ceseclt

l ılnne mukim arabacı Köyiü 
of'ı: Mehmet, bsabaya yarım 
ıaat mesafede Devetaıı mev· 
kUnde ıütçü lbrahim •fanın 
baQkuleıl y nında ci6rt kurıun 
l'e ÜÇ bıçak yar "il a mU SU• 

retile hunhucaıına öldürul· 

mütlür. 
Köylü oilu Mdımet, cuma 

günü akıamı ailesile bet"Aber 
aqam yOJH kler'oJ laaz.rla· 
malda me"ıul iken ansızın 
kapı çalmmııtır. Mebmel der
hal ka.,.ya lwılllllfhn'· Kaps· 
, ... ka Ju1& .boylu bJr ad&m· 
dır. Arabacı Mebmede ıôyle 

dl70r: 
- Eıya nakledeceğlL ~ 

banı la zırla da l;eraber alde
lim. 

Arabacı Mehmet bu vakıtsız 
sairin kim olduğunu .ldlmiror 
fakat bet on kuruı alırım diye 
araba1191 lıaariıy•r. meçhul 
p.luıla beraber gidiyor 11e 

cMlerken de karııına : 
- Ben Akı~ uam kadar 

se11rim. 
Diror. 
Aradlln ıaatler ,1eçiyor ••• 

Ara.._._ 'INr ....... ,ok. 
ZanU. ıs.an. ._.ak .._179 
~ .. 

S-W u1sıw. Sedsa pee 
telifi• . Koca••daa lılll bir 
haber ~ok. sa~ lt.rabi.la .... ..... ~ 
ru-.. tetldl -. b•=h
l'Jm•d- fflEıt. "l!aal. b.. 

dl .... ?uda ·•-aı .. -
lçla ................. mta.1--
.ı ....,,..._ .... N11ılxn tr· 
leıile dl ..... , ' tr 

1 
et.., _,,._ Ha,.ıtEf it-. 
tadlrıl .... ,, 1 1 ...... 

...k w.1w...- ilk c'r'a
rlJet ae11çle,Jn'11 dıll•rine ~ 
cftma• o1unaz. ~ cMnya. 

aın en mede.. •--.ıarına 
*1.Ms ........ malet .... 

tnlılba.P 

Za valla arabacı çok va&,I,.. 
ne bir ıurette ölclG ralmlıtm'• 
Sütçü lbrahim, korku "f'e be
yeca!I f çtnde lbemen Ak hisara 
a ydet ederek h.ldlıeyl Jan
da maya haber veriyor ve 
müteakiben müddeJıımumilll• 
haber veriyor. 

Mlddeiumuml wkıll, ınB .. 
tantik, doktor ve difer all• 
kadar sevattaa 111ir'.kkep 
bir heyet derbat 'Yak'a ma• 
ıh&Utae .eJderek tahkikat& 
baılıyor. 

'Maktulftn ,.anında Wr 1-e• 
aiaı lioeli kapçalı d. ,O. 
adım 11~akta ve yol kenarın

da yeni kırılmıı bir kaına 
ıoı lbu1unuyor. 

Tahkikat Ye teftiıten fOD,. 
IU'let kasabaya naklediliyor. 
Te laeyet te maktulün evuıe 

ıider.ek tahkikatı tam ka bat· 
lıyor. Hlll kocasını bı.k,eıneklf 
ola• ıkadnaca ğız, bu f ecl ha• 
beri haber alınca fer7ada bar 
lıyor "f'e derhal yatafa düıüyor. 

$Qpbe ~ Tütahr. 
hanı müsteciri cambuıd O.. 
111an çavuı, ICtpeı.ek 1 HCl 
7in, Bam lsmail fle l>tr kaç 
arkadaıı nazar~ t altına alıaa• 
rıak Jf adelerine müracaat eclJ. 
Lyo .• la~ta devam ~ lı
.-.ekt.Nv. Ueoü ~r Jp ca .. 

Parpa ti osuncb ıi>• 
l<oıııık Şevki Cey t m 

Sabık D.ırüloedayj ııe rn 'eti 
artıstlerı b rl ide bır ge 

2 P. es 
h'a aşk lftantas ı.-

3 .p Ja 
Çıfte ıQr-p ı r .,odvı1 

21~ 
V4~4t a.ısı. e ~ ...,_ 

4'edek6y ~,. 
Sıı.... ..... 

V'UMVU 
Sesli,, ıozlü ~ 

şalaeıa- tı. 
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... < .... Şeker hastaıanna ve diyabetik oıanıara büyükmüjdel<ll(•••': Bina inşası münakasası 
HASAN GLUJEN EKMEKLERJğf İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Umum_i_M_ü_ ... 

HergOn taze olarak lıUhzar olaomalıtaclır. Beynelmflel ıon etJbh. konrreslnln ı d.. J .. " •• d • 
• ıeker haıtalanna gıda olarak kabul eyledfll eıaa ~e formül üzere yapılmıı olduğunu ur ugun en. 
: musaddak meıhur kimyakerleri~ raporunu havidir. _Avrupanın terkibi meçhul Gluten 1 1 - Kabataş'ta idarei inhisariyeye ait ambarlann yanında J9P1facıılt 

müstahzaratına her clhetçe faık bir nefaset ve mukemmeliyettedlr. Meıahlrl etlbba binanın inşası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuşhır. 
····~ tarafından tavsiye edilmektedir. Hasan ecza deposu ~•G•••• 2 z fi 1931 · t b. • · p ar gu··nu·· aat '--- 12 Je - ar ar senesı mar ımn ırı .. cı az s ..,,_. 

•• • Denizli vilayeti 
daimi inderı: 

encumenı 

1 - Çal-İney yolunun 1 tla 12 inci kilometreleri ara11ndakt 
köprü \•e menfezlerin lntaaı vahidi kıyasii fiat ve kapalı zarf 
usuli ile münakasaya vazcdilm:ı~lr. Yapılacak imalat sınaiye 
bedelleri tanzim edllmiı olan hariç ced.,.ell.Ae söre hesap edl
lecektır. 

Hükümet bedeli thaleteri yekCtnu ylr bin liraya balfi 
Gluncaya kadar fmalltı aınafye yaptırabilecektir. 

2 - Bil umum inıaat muka'Yelenamenio taaU.l tarihin· 
den ftfbaren beı ay ıonra ikmal edilmek ıarttır. 

3 - Münakua müddeti 13 • 1 • 1931 tarihln4'ea 2·2· 1931 
tarihine kadar yirmi ,andür. 

4 - Münakaıada dahli olanlann yirmi bin llranm yüzde 
1e.lı buçuk nul>.tmde dlpozito .... te .. ınat akçeel ahnacaktır. 

5 - Münakasa itibari mallalnl ve tartnamei fenntde zlkr· 
edfldlil Teçhile iktidar fenntılal lıbat edealer kabul olunur. 

6 - Talfpler 661 numaralı milnakasa Ye ihale kanununu 
onuncu maddesel mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 2-2-931 
Pazartesi aünn ıaat 15 kadar Vilayet encümeni datmlıt riya· 
aetine teYdl etmlı bulunacaklardır. 

7 - Müoakua 2-2-1931 tarih Ye pa•rtHl aiba<i Denizli 
Vilayeti encümeni daimısinde yapı.acaktır. 

8 - Evrakı keıfiye 'Ye tartı:ıamesini görmek veya daha 
ziyade malfimat almak bteyenlerln Denizli Vlliyet baıa mü· 
hendiıJlfine müracaatları ilan olunur. 

.. .; ,. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. Ci KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

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

3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak auretile tertip üçer 
keıidelik iki kı•ma ayrılmıı gibi bir 

ıekil almııtır 
M ükifatlar keşide ~ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin sahlmasına başlanmışbr. 

lzmitte 
İstasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ~deriz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz lf yapan bu 
mQe11eseyl de herkeıe taYıiye ederiz. 

En iyi Rakı 
,..., 

Hı lltahmer lıtanbul mer· 
lıer.inden: 

Fıtratı mümtazel ıefekatfn• 
den eYvelce de mebzulen mü .. 
tefit olduğumuz Türk tü.ccan 
mutebarcıinden Sabuncu zade 
Mehmet Şakir beyfendl, bu 
kerre de merkezimize dört ne
vide 1100 b:n yüz lira kıym•· 
tinde 7 4 tep manifatura tebu
rü ıuretlle ibrazı f6Ulvvet 
eyledığlnl kema t f abril ıük· 
ranla arzü ilin eyleriz. -Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve z.üh~,,ıye 

hastalıllar teda vihaneıl 
Cumadan maada her gün 

ra•t 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddeıl N.43 

Telefon ıstanb 389ul9 

Hadım köy Müıtahkem Mevki 
ıabn alma Komlıyonundan: 

Zarar ve ziyanı ifayı taah· 
hüt edemiyen müteahhidi ıa· 
bıkına alt olmak üzere Hadım· 
köyündeki kıtaatın iktlyacı 
fçln 5000 klto benzin aleni 
münakasaya konmuıtur. Talip 
olan'ann 10 Şubat 931 ıalı 
günü saat 14 te teminat akçe
leri ile blrllide Hadımköyün• 
deki Satın alma komisyonu· 
na müracaatları ilin olunur. 

Doktor .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve ~ühl'C:viye Cemiyeti aza 

sından Beyoilu Aiacaml 

karıı ııraaında 133. No öi· 
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3586 
.1111141a .............. ~ 

lstanbul ıekialncl icra 
memurluğundan: 

Bir deynln temini istifası 

zımnında mahcuz ve furuhlu
mukarrer on adet esnaf ban· 
kaıı bllae aenedah 29 klnu· 
nu•ant 931 tarihinde saat 
dokuz buçuktan on lire kadar 
borsada furuht edileceğinden 
taliplerin müracaatlan ilin 
olunur. 

Doktor 

A. Emanüelldi 
Frengi, belsoğuklıığu tedavi 

hanesi. Hergün sabahtan akşama 
kadar hastalann kabul eder. 

Sirkecide Trabzon öteli ittisa
linde f otoğrafhanenin binasında 

birinci katta. 

kadar kabul edilecektir. 
3 - Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye muhase

besinden 25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 
4 - izahat almak istiyenler müdüriyeti umumiye Fen heyeti reisli

ğine müracaat edebilirler. 

1 Defterdarlık ilanları 1 W!l;m:l~zt~ 
-------------------------------------------------Satılık araa: No 36-27 Hacı kaymak sokağı Kuzguncuk 
Denize nezareti olup ebnlye inpama müsaittir. Meıahaıı mlk· 
tan (460) arıındır. Tahminedilen (230) lira kıymet defaten 
Yerllecektir. Müzayedeye lttirak edeceklerden yüzde yedi bu· 
cuk pey akçası alınacaktır. Satıı muamelesi 12·2·931 Per,em• 
be aünü saat 15 te Oaküdar Malmüdürlüiünde pazarlık u ulile 
yapılacaktır. R. 

Sablık ev No 21-6 ealLl tiyatro yeni temap ıolrafı lcadlye 
mahallesi Üıküdar. ZemlD kat bodrum hlrlncl kat hır oda, 
bir mutbah bir helA, &kinci kat üç oda bir yüklük bir hail, 
Gçüodl kat iki büyük oda bir ufak ıandık odaıı iki daracadır 
Bir miktar bahçelile mutbafmda sarnıç 'Ye babçeılnde kuyu 
olup odalan cesameti takriben 20 metre ebadındadır. Tarafeynin 
meydanlık o!maıı hasab:le nezareti klmlleyl haizdir. Tahmin 
deilen ( 1500) lira kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye 
ittlrak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. ı 
Sa!ıı muamelesi 9·2-931 Pazartesi günü saat on bette Üsküdar 
Malmüdürlüğünde aleni müuye uıu.ile yapılacakbr. R. 

* Satılık arıa: NO. 54 Kandtlll ıokağı kandlllt. Denfz rıhtımı 
Te kıımen kagir temelleri mevcut olup ebnlye lnıaıına e ve
rfılldir. Mesaha11 miktarı (200) ziri.dır. Tahmin edilen (2000) 
lira kıymet iki senede iki takıltle 'Yerllecekllr. Müzayedeye itli· 
rak edeceklerd~n °/0 7 buçuk pey akçeıl alınacaktır. Satıı mua· 
melesi 9-2-931 pazartt:ıi aünü aaat 15 le Üsküdar Malmüdür.ü· 
ğünde aleni müzayede uıullle yapılacaktır. R. 

* Satılık arsa: No. 16 Türbe sokağı Hasanpaıa mahaUeıl 
Kadıköy Kutdill çayın karı111ndadır. Tarafeyoinde haneler 
mevcut olup ebniye tnıasma elvertılidir. Meıahuı miktarı 

(167) ziri.dır. Tahmin edilen (200) lira kıymet iki senede iki 
takıltte verilecektir. Müzayedeye lıtlrak edeceklerden °/0 7 
pey akçası alınacaktır. Satıı muameleli 9-2-931 Pazartcıl günü 
aaat 15 t• Üıkütlar Malm~dürlüaünde aleni müzayede uıulile 
yapılacakbr. R. 

* Satılık arsa: 4 hl11ede iki hf11eıl No. 23-29 Vangınabafı 

caddeli Sellml Alt efendi mahalleıl Üsküdar cephesi Yangı· 
nabalı caddesi . ve arka ciheti meydanlıktır. Tarafeynfnde 
haneler meveut olup ikametslh tnıaıına müıalttir. Meıaba• 
ıı miktarı 200 z·rAdır. Tahmla edilen 150 lira kıymet defa• 
ten Terllecektfr. Müzayedeye ittlrak edeceklerin yüzde yedi 
buçuk pey akçesi alınacaktır. Satıı muamelesi 12-2·931 per· 
ıembe ıünü ıaat 15 de Üık6dar Malmüdürlüfünde pazarlık 
uıulile yapı!acaktır. R. 

* Satılık arsa : No. 3 Derici ıokaiı Haıanpaf& mahal.esi 
Kadıköy: Kuıdillne kurbiyaU bulunup ve tarafeynlnde ebnlye 
mevcut olup lkametki.h inıasına elverlı1idlr. Mesahaaı mikla· 
rı (172) zira (12) parmaktır. Tahmin edilen 172 lira kıymet 

def aten verilecektir. Müzayedeye Jıtlrak edccekl,.rdcn °/0 7 
buçuk pey akçası alınacaktır. Satıı muameleli 12-2-931 Per
ıembe günü ıaat 15 te Üıküdar Malmüdü lüğünde pazarlık 
uıultle yapılacaktu. R. ..,. 

Satılık ana: No. 18- 36 Derici ıokaiı Hasanpafa mahalleıl 
Kadıköy: Kuıdiliçayırı kar1111ndadır. Ve iki tarafında haneler 
m"!vcut olup ikametgah lntaeına müsaittir. Mesahaaı miktan 
(188) ziri. ( l:l ) parmaktır. Tahmin edilen ( 188) lira kıymet 
defaten Yerllecektlr. Müzadeye lttlrak edeceklerden '/0 7 buçuk 

lpey akçesi alınacaktır. Satıı muameleal 12· 2· 931 Perıcmbe 
ıünü saat 10 te Üsküdar Malmüdür~üiilndo pazarlık uıulile 
yapılacakUr. R. 

• 
Satı'ık arıa: 4 hf11ede 2 hf11eıi No. 23-29 Vanrınbafı 

caddeıl Selami Alt efendi mabalJeal Üsküdar. cepheıJ V angın. 
bafı caddeai otup arkası meydanlıkt r. Ve tarafeynlnde hane· 
ler mevcut olup lkametgAb inıaaına elverltlldir. Meıaha11 
mıktan ( 200 ) zlrldır. T abmin edilen ( 150 ) lira kıymet 
defaten Yerilecektlr. Müzayedeye tıtfrak edenlerden yüzde 7 
buçuk pey akçaıı alınacaktır. Satıı muameleı1I 12 • 2 • 931 Per
,embe aGnii ıaat 15 te Oakidar MalbdOrliliüıade pazarlık 
uıullle yapılaeakbr. 

VE LI ZADE VAPU~lARI 
KARADENiZ POSTA!I 

S • vapuru 29 p :\ -'-• 
amı Kanunusui dl ~BIWJI 

günü akşamı 'Sirllrıei nht -· 
dan hareketle Zon:uld.ü., ine , 
Gerze, SJmsun, Oirc-PG, Trabııol, 
Of, Sürmene, Riz we Pli,_.~ 
azimet ve avdette ay.I iskl&dlde 
(Sürmene, Vakfıkebir ve ~c 
Uirayarak u det edecektir. 

\ ük ve yolca içiıa ...._ 
Gümrük salonu k.ırffıuıda AlA ~ 
Hanının birinci katımJa~i ace .... -
h müracaat. Telef nıa f 9t. 9St 
........................ 1 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLA.RI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
~e LOKS POSTASI 

İnönü 
-.apuru 27 S ı 
Kanunuıanı a l 

1 
akıamı Sirkeci rııbtımınd.aa 
hareketle ( Zong•udak. la .. 
bolu, Ayancık, Sam••• 
Ordu, Gireıun. Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) ye uf· 
met ve avdet edccc!d.lr. 

Tafsilat fçin & clde 
Meymenet hanı albnda. accn· 
talıfına müracaat. 

Telefon fst. 2134 

lstanbul 3 6ııc6 icra •c• .. 
murluğuodan ı 

Bir borcun te•mrnf lstlfHı 
için mahcuz Ye paraya çcv· 
rilmesi mukarrer tAhm nen 
on bin okka mangal k6mirü 
Yenlkapı limanı orman 4cta
rell altındaki depoda Şubattn 
birinci Pazar günü Mat on.lan 
onhlre kadar ıahlacalttır. Ta· 
lfplerlnln mahallinde bulana-
cak memuruna müracaatları 

ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dalıi1i hastaiık!ar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) baııalık
larını cumadan anaada 
her eün (2·4) de Divan· 
yolcnJa 118 numaralı lıu
suıi kabinesinde \cd91Yl 
eder • 

Müzayedeye konulan 
bvğaaylar 

Şarkııla fataayo:ıu l:urhande 
ve Gemerek bte.s~·o:-ıu c; •a· 
rında ve köy anıbar?anada 
Tayyare cem·yctt maa o!uak 
mevçut olan kü~!iyclil cı:ktal'-
da buiday, hlaha~lcr1nda ıa· 
tılmak üzre 15-1-931 ardlC.
den itJbaren yirmi g~h :ma~
detle r..ıü:ayedeye lco ,muı· 

tur. lıUrak etme!: v .. çe~allf.nj 
anlamak Jstlyenler!:ı ~ ;u!u;!a 

Tayyare ıuhesine lllW'aaa!· 
lan. 

M. Müdür Burhsne .l:n Ali 


