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== Fethi bey diyor ki: 
Istanbulda "Yarın,, a 

t A!'kara, 29 - Osmanlı borçlannın Tü:rkiye Cumhuriyetine isabet eden hissesi Lozan muahedesine 
e~fıkan lsviçreli hakem marifetile 86 milyon altJn lira kıymeti iti' ariyesinde tesbit edilmiştir • .Borı: 11tıkd b • d • • • • D • k ' liire arı u suretle tesbit olunduktan sonra sure~ te ıy~s~ ıçı? rarıste m_ü:za ere. başlamıştır. Uzun 
İ ? .. bu müzak~re her nokta hakkında h~lııimetın ~er~ıtı talımata,. g6re ı~are edıl~i~~ir:. 

Fe t~Iafnamenın mali cihetleri, Malıye Ve~~letı m~am~labn~~dıy~ _muduru. merhum 
.~t ve Trabzon meb'usu Şefik, hukukı cıhetlen Parıs Sefırı Munır beylerın rey ve 

~u talealanna müstenittir. İtilifname imzadan evvel Maliye müsteşarı Ali Rıza beyin 
rıyasetinde teşekkül eden bir komisyon tarafından baştan başa gözden geçirilmiş 
"~ tasvip edilmiştir • . . . . • ıından sonra hü:kıimet itilaf namenin ımztl6lna emır oermıı ve heyeti mü:rahhaıaya muvaf fakıyetinden 
;:ıı teıe~k-tir etmiıtir. Malıimdur ki itilôfnam~ '!'avazenei maliye. ~ncü;meninden geçti~ten ıonra Bü· 1.l,'t/' Mıll~t Meclisinin tastikına da iktiran etmııtı~. B~ndan sonra ık~ ~ene kadar ~a tatbık ol~nmUftur. 
ile b ?Velenın esası ilk 7 ıene zarfında vasati f c.ızlerın yüzde 31 sını olsun altın olarak tedıye etmek 
ib ır .mikdar aermaye itfa eylemek ve mü:teakıp kademelerde bir bu nisbeti tedricen tezyit etmekten 
ao arettır. 1929 nihayetinde paramızın mü;thiı sükutu ü;zerine mukavelenin icrası dardurulmuıtur. Onaan 

111~ra cereyan eden müzakerat malumunuzdur. Hakikat bu ıekilde iken ve mukavelenin neresinde 15 
I' 'Yı°nluk hata bulundutu tasrih edilmeden "fethi beyin imzaladığı mukavelede 75 milyon 
:a ık hata vardır.,, Efsanesinin nasıl meydan aldığını bi miyorum. Hata olsa olsa bu 
_ asalı uyduranların kafalarında yerleşmiş olabilir. Ali Fethi 

( M .. h• . ' 1 
Kanun· arı tadil komw-

1931 Türkiye ğiJ.zeli 

kraliçe Naşide hanım 
Dün Parise gitti 

U ım hır yonu faaliyette 

22 kişi idam edilecek 

intihap edilditimden dolayı çok 
memnunum. Aleyhimdeyapılan neıriyat 
iizerine hadis olan vak'adan da müte
essirim. Ben meslegime a ıkım. 

~mir, 29 (Yann) - Menemende Alaşehirlilerin 
istintakça isticvaplan bitmiş muhakemeye veril
m · şlerdir. Dün, Ödemişten Menemene, nazenini 
Oşşaki tarikatine mensup Ömer ve Rufai Mus
tafa getirildiler. Mustafa Paşa Menemene dön ü. 
ldamlan talep edilen Şeyh Esat ile oğlu Ali, Na
lıncı Hasan ve Küçük Hasan, lzmirde yaka
lananlardan Mehmet Ali hoca, sinleri itibarile 
idamdan kurtulacaklardır. Yirmi dörder seneye 
mahkômiyetleri muhtemeldir. Laz lbrahim, Reis 
Mustafa paşaya mektubunda on dakika için 
kabul edilmesini istemiştir. idam kararlannı 
Ankaraya tasdike götüren Divanıharp azasından 
Kaymakam Münir Beyin yann avdet etmesi muh· 
temeldir. idam edilecekler 22 kişi kadar tahmin 
edilmektedir. Diğerleri hapı e tecziye edilecek
lerdir. Karar Cumartesiye te ·m edilecektir. 

Dtn Aonıpaya pı ... lıralif•· ,.,,; Jonln ., •• mJa f Ticaret odası ün Sene-
931 ıtızellık Kırallçeıl Na· 1 aabakaııına rıtlrak etnıek tıze- ı•k k • • ıı~e Saffet H. p rlı te icra ... dth refak~tln~e ~emılreıl ı ongres Dl akdettı• 

!:l ecek Avrupa 1nzell k nıii· ı (Deoamı 5 ancı •alaıled•) 
Kanunlar tebdil ~M· hk A l h k~ Kimler iştirak etti ve nelerden hah. 

ediliyor ad um al~ ~ settiler? Gene toplanacaklar 
Ankar, 29 ( Yann) Heyeti kın d. meC IS a• Dtln Ticaret oda11 senelik ıkı N -.eı.:ı ncl relıl edp Bey a_,. 

ın· ı ece kabul edilen icra ve ar verecek kongresi akto"anmuı ur. tır. Nec p Bey, her HDe ... 
il aa kanununda muhteYI tacil· 1 Konl"'ye H. Fırkuı t.- 11..,t m&lııJ'elte akde ilen c! Meclloe ars dılec:ektır. ,. Anhto• Zil (Y-) - bul tqkl'll heye ı refd Ali, konı eler"' mutal&a ff te- ' 
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mülakat 
Ankara, 29 (Yarın) -

lıalya ••liri Haric:iy• or 
lıili T•olilc Rüıtü Beyi• ba· 
sı muhim m•••lela halı· 
lııntla fOA asıın dHll 6ir 
mOlıJlıal ,aptı. Ba m614· 
lı.ata laa•a•f •lı•mmi.Yel at-

1 /edi/melctedir. M 

Örfi idare temdit 
layihası mecliste • · • 
Ankara, 29 (Yarın) _ Cenaze merasimi 

ldarel örfıyenln bir ay daha Londra, 28 (A A.) - ...,. 
temd t ed ld 1 bakkındııkl bur danıı6z Pavlova'wn _.. 
Baı Vekl et tezk4:reıı Büyük l zeı gayet müeeıdr m 111 p fe 
Mi 1 t 1 e go der , k d • r tır. 
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~· 

V.ARIN 

i J!t..-~ ~~~.lj l ıi 
Fena va andaş 1-1ım1 

l.mail Müıtak bey PoliU· 
ka gazeledn n bir baı maka· 
lelinde Yatand ılan yeni bir 
taan"fe tabi tuttu. ly& vatan· 
daı, fena Yatandat-

Eu taml , bazı insanların 
hilr clü,üııcelt. yüksek me kıl.
reli ins nlara hücum için bul· 
duklan çır in ıöz er yanında ı • 

her halde daha insaflı Ye da· 
ha edibanedir. 

Onun fçin ,bu fıkrl m\Jıa
kaıa edebilir.z. .. 
· Mü~tak Bey maka!e11nde 

d or ki: H yat ve mai etin 
c hanı m 1 taz ıkı b"zded 
tahribat ya.pıp duruyor. H lk· 
taa bu tazylka mukavemet 
kuyyetinf çcga tmak ve buna 
muvaffak o madıiımız zaman· 
lar lilç değıae onu müteselli 
etmeje ça ı§lllak lazımken 
bilakis od.ahia em:ı yehızl k, 
tereddüt ve korku dz.ğ tmak 
milletle laiikamet asaanda. ki 
bajlan Ke-T,etecek hallerdend' 
Ve ha a biler Müıtak Beyin 

nuarirısine göre f na vats.n· 
datfar aümresine clahildırler. .. 

Sıhhiye müdürü ne 
diyor? 

Memlekette tifonun ıalgın 
halinde olduğuna dair çıkan 
ıayialar üzerine dün aıhhiye 

Müc!ürü Beyin bu hususta 
f krlni sorduk. Müdür B. bize 
atideki cevabı verdi: 

- Memlekette kanallu• 
yon iti bitmeden tifonun ar
kası alınmaz. Fakat timdiki 
halde memlekette tifo Tardır 
denemez. A ncak muhtelif 
semtlerde bir iki vak'a görül· 
müıse de derhal a91 yapılarak 
önü ahnmııtır. Binaenaleyh 
hiç b:r mıntakanın kordon 
altına alındıiı haberi tama 
men asılsızdır. Memleketin 
sıhhat:umumiyesl her zaman· 
kinden fevka.li.de)yi.dir. 

İktısadi haberier: 

Gazi Hz. 
lzmir 29 (A.A.) - Ret· 

aicümhur Hazretleri bugün 
:: saat 15 te Yiliyet m kamı· 

m teırif etmişlerdir. Mü· 
teakıben belediye dairesine 
müstahkem mevki kuman
danlığına ve Cümhuriyet 
Halk Fırkasına gitmiıier· 
dir. 

· Vilayet ve belediyede 
mahalli işler hakkında ma· 
Iumat ve izahat almıılar, 

Fırka merku:fnde izalarla 
ı fırka nizamnamesi ve teı· 

kilatı alakadar eden mev
zular üzerinde uzun müd
det konu1muşlardır. 

Uğradıkları yerlerde ken-
dilerini görmek isteyen halk 

1
1, büyük kalabalıklar halinde 
çıkıncıya kadar beklemiıier 

1 

ve hararetle alkı§!amı~!ar
dır. Gazı Hazretleri aat 21 

Esnaf Cemiyetleri tet- • de dairelerine avdet buyur-
• muılardır. 

kik edilıyor ·-------

1 Postada 
Yeni ıslahat 

başlıyor 

Posta ve telgraf umum 
müdürlüğü tarafından posta 
ve tolefon itlerinin ia!ah ve 
modem bir halde ıet rilmesl 
için yeni hazıdanan proje 
marttan itibaren ıehrimlzle ala
kadar kısmının tatbıkine baı· 
lanacaktır. • 

Islahata tf!lgraf ıerviainden 
baılanacak ve muhaberatın 

matlup ıür'ati kazanması temin 
edi ecektir. Bu çabukluğun 

hakkile temini fçfn muhtelif 
merkezler arasında do"' u hat· 

1 lar tesfsf icap etmektedir. Bu 
noktan n marttan eYYel temi.ı 

1
' takarrür etmiştir. 

,, Belemyede : 
Yangın 

talimatnamesi 
Şehrimizdeki 1011 ~opyao 

Esnaf Cemiyetleri müra· Hılaliahmer hanı faciasından sonra Bele· 
klp!eri son zamanlarda yeni- diye yakından alakadar olmuı 
den birçok cem·yetıerı mü- Fahir cocuklara bay- 11 ve bu ıv..~usta bır talimatnaı-
rakaba elmlılerdir. [ k, J k 

11 
me yr;pauıtır. Talimatname 

Teftiıatın netayicfne dair ram l uağıtaca daimi encümene tetkik için 

Bu mfttalaalarc?a isabet 
göre mi yona. Bir de a bundan 
daha çok: zaman evvel ve 
mai,etin ~ylkını bu gün
kü ltadar duymadığırr. z 
günler Müttalt Bey de Tanin 
gazetealndeı ayni 11tira pları 
terennüm eüiii için iat.ikliJ 
m bkemeıüıe kadar yol!a~ 

1
' bir rapor hazırlanmaktadır. 1

' Hilaliahmer merkezden verilmittir. 
iktısat vekaletine gönde- a' d iı bir miktar oyu'ncağı ,, Bu talimatnamede line-

llUfb.. 
O gtlltdiea l>u üne kadar 

•azf'Jette aanıt aalihttr ki bf 
ze dilimizi tu mayı emred"yo • 
Bufün malıet tazyıkının fİ<1· 

deU ekailmemit arlm ıbr. 
~uru W ar ve kuru tesel-

ltff:r mtr etmiyecek kadar 
utv.h v ut-ıtır. 

• Diler memleketlerdeki ha-
7at ta&7ikındea bize mU.aı 
getirmek hiç ir zaman kabul 
edemlyl:ceilmi& hır nazari· 
pdtr. 

Aww.. w Amerikatlaki 
._...ıula biaim ~dt :f,ır.lz 

.. "lana ab&M ltar 'ırinden 
tamaıpeo ayndır. 

On.larda. per.a l>ollufv, is-

Ubwlt bellaiu ft daha bul 
1ebep!er buhranı tv ... lit edi~r. 

eı. ele ite o.manlarımız atıl, 
inatlen!erimiz atıl veı ıeı·· 
Teli Ca5ityem& yüz Üslü dur· 
.-lıtacl&. llb aacak rd.resiz 
111 ı u w -rilcle otDniufa
- laaziaeffrie:ı iatiCa::K 
edlleeeme9lnCen. miftekiJiı 

rilecelic ofan bu raporda esaslı bayram münasebetile 1 k mek· '' malarda fi.m depoları yanma 
malumat vard r. ~ · tfp çocaldarıaa tevzi ede- ve bafilaka maai ~maa. içi• 

Esnaf cem'yetlerlnin fs'ahı cektir. Bunlardan mcada Sa- demir kapaklı hücreleı: ve 
talimatnamelerinin tadili ve buncu zadelerin ccm ·yete her ıtnema gchterece~ fılm· 
sa'ih:yetlerinin tevıll l.izım teberru ettiği 74 top kumaıı den baıka bir fi?m bulundu· 
geldiği. ıı.poıda kaydcGilmit- heyeti idarenin kararına ik- rulmayacağı gibi maddeler 
Ur. Aynı samanda eemfyet- Uran ederse fukaraya tevzi Tardır. 
"erin 11hhi lhtlıaçlan derpif ed;lecektir. Talimatname IMr•aç güne 
ederek hiç yoksa iki aç ce- İlk mekteplerdeki muhtaç kadar neıredilecek ve riayet 
miyetin bir doktora malik ol- çöcoklara daha fazla yardım etmeyenler tecziye echlecek-
ması lüzumu ileri ıürülmüıtür. etmek için viliyeün cemiyete tir. 

l>fier taraftan cemiyet terkdllli baloyu cemiyet ba 
içinde ve cemiyetler aru:nda çeculdarın menfaahna ıub2'bn ,, 
yardım •ndıkfan te,kill Brii· 26 aında vermeie si.y atmek-

Ceviz tacirleri 
Bazı ceviz tacirleri beledi

yeye müracaatla ilara~ ediI
mrk üzere aldaklan Te lataa
bula ceUrclikleri ctvizlerden 
oktruva alınmamaıı lazım gel
diii•l bildirm't'erdir. BeWiye, 

naaip göril mektedtr. tec:hr. 

Velhual cemlyetlert .. rün Hirnayei etfalde 
ldl lbl Ye f aydatu o~maktan H'mayet etfal cemiyeti 

lnartannak için tedbirler alın- hayram münaıebettle fakir. 
maaı lüzumu lku.at Velcilell· çocuklara pirinç ıeker ve 
ne bttdirilecektir. saban teni edecekttr. Tevzi 

Cemr,etlerin bu ıinkü edilecek fakir ~cukJann mik• 
faali~ıi esnafa cüzdan ver· tar.ı 2 yüz ite z yüz elli ua-
meie ve aidab toplam• in· 1tnda t~ha.'.üf eta:nektedir. 
hfaar elln&ktedir. d b 

Menau babeoıaa. ıılalaal ve Hunayef etfal yakın a fr 
tedaaıan da •eı•e• alyeliıMletadi:i.t 1•tbktaa sonra. ce· 

miyetleria faaliyetleıi artacak dk. 

tacirlerin teldifıaf ticaret oda
sına bildir.mit Ye bu hsustaki 
mütaleumı ıormuıtur. l~tifı· 
barabmaza ıöıe ticaret odaa& 
bu teklifi yerilıd.e bulıw\ktaclu. 

~, ltafeuil ... - ~-·t ette. biı 
mtBetiııl.. 

~· ve maneif pMf)'etterf ~ Amele birlikleri 
lür edecektir. MemleAetimize 

gelen /ilimler S-acla .rak bir h!mmetle 
çek lıtiyl(l li u yapılabilir. 

8unlan ,;apamamıı ve 
inemlelletln •aLfllyet ve ... d. 
dtrabm flıraf etJlri.t ied, bunu 
, .... edenler defilı, iyi w.- ' 
re edeml7e.Jft mea'u?cbU. 

• Halla -.kavemet Wı ab-
rını ..,.. ...We bdar Wllna· 
•h•'t·.. '9akata talı •lftir. -o.-. &da lu .. , lal• 
... .._u.flktas. Halk -. 
Delene lıllttmdlil icrvlwp 
...... Nht'ı••ıtır. 

•ıda veımfı .r.& 
idi .... , ...... •Gsalt h .. 
• ...., ••• h .... ,, .... ll:aa. 
seltnllı. 

9"' .,. • ..,.. ıh hr 

bl• •-.-. •rclaw al r ı • 
melld•' 

• Üll lılldlrde ~ .. bu 

Aynı zamanda ualarla Leadn. 2• t A.A..) Am.!le 
cemiyetini uauada ln1cam hkltkled ha.klwıd.Jıd yeni ka-
hasal olacalıtır. nunun a•am kama.rA11ada 

Borsada fiatlar 
Dan benada lngtlJz 1030, 

DDl&r 212.20 Franıız fırankı 

167, Alhn 914. meclcli7e 50 
lnınaetan tablmap. -·-

Bir iflinıa 
•

14L 6jlenden aaara 
EHd la Mubadeaet cemlyeU 
Ti~ ecafıada içtima edecektir. 

Ettil>ba odası toplanıyor 
Eltd. CNlaıı liıaıGn Daral· 

h.-. konf•am aalonm.la 
mat 14 le ı,nmada 1ae1* lae
v'allea de bGtçelerbal tala. 

mhaia1&ın! eanaunda M. Ch· 
uacbdt Mllamete ,...ere. tid
detle ... cua e.lerelı emm ın,._ 
Uz aaaayUal (eli.ket Tarlaw•ıo 
kenanaa lat&ar aGriikliemekle 

Amele birliği kanunu 
Lond•a. 21 (A.A.) - u. t. 

beral meb'utlann ek1erJaialn 

..... lllti "h='-- ....... 
bak6taeUa amele bırliklert 
kan•• •ı•h:tt Z11q• 
bh' c•aerf Jet temin edebi). 
-6 m h·fa• ..... _,,.~ 
u• '- ....... kadllertne 

'ubraplan ı.lareaiahlderi ancak 
l tDaaa• •e korkak ailkOtlara 
r atfetmele meehQnız. 

~· .rm .. ndderdtr. 

,..,.r.a ihtar fdtlfma. olara1' 
bnaa reye loadufu zaman 
Meclrate hzır ltulunmam•lan 
,......_ mGımkGa olaapar. 

Blslm kanaatımıza ..,_ ' 
tarh7-1er clelfl idansizllk· ~ 

ltert ı• lu ta- 1Uıanlar fena 
Yatandaf lllllmreılne dabtldir-
hrl C•at Ri/'111 

}.. 

Diş doktorlan 
Bu,an 111-dea IOnra dıı 

tabipleri cemtyeUde T6rk o

catuada. bir ı,u.a Mledecek· 

Rııylııflal meclia 
a.lbt, 28 (A.A.)- Raylıll" 

tal meclllf, 3 Şubatta lçUmaa 
davet edllmlıtlr. 

KOl'unlar trenlere de 

Memleketimize cefen A11m
lefta. ahlllrl elma_. ehem· 
...,._ -.erllmektMlr. Ba ba· 
susta bir luuuuı l&rlhaa lla· 
sırlanmaktadır. 

Aynca Beledi,. Ye Defter· 
-.... ..... .o..,.ı.mı 

lııtdllte a•-· •ı&ıır&.m•· 
tecllr. 

E • - - &-L-~b mınonu UUUWil 

eba_.E-+har'w'nhtaJ.. 
lillta.lan .... rnf eWit para· 
,. .._. a.otohm+lrt fakir· 
Le.re dalll•caluu yumlfbk. 

Hah.. aldıiımlaa 16re umumi 
merkes idare lae1ell teQfatta 
fauhınalmama11n1 ~ııttr:. 

y eai barsa kkmiseri 
Taltftflt "'nham ltonaıı 

lremflerltfrae tayin edlten Sam· 
- ..... A.t ..,. ....... 
• .,.. .. ve ~ıaııı..,oa ..W 
Nanllah E.at meyle .. , ... .. 
tik' • .lcld .. ,.. - ..... ... 
baılıyecalı henb mal6- et. 
itidir. 

' Ankara haberleri 1 Ticaret od?.SI 
•• • } - senelik kongreSI' 

M uf ettış er ni akdeui 
Kongre devam etti I 

Ankara, 29 (Yarın) - Ma· 
llye müfettişleri kongreleri· 
ne deyam etmlılerse de bu 
buıustald mesailerini ancak 
beı altı güne kadar bitirmi~ 
olacaklardır. 

Irat ve mü•akkafat kanuı:· 
Iarı tadilatı hakkında müza· 
kere nihayet bulmuı ve nok· 
tal nazar Maliye Vekaletine 
bild rilmiıUr • 

Bu kongrede kazanç ver· 
glsl tadılatı müzakere~l h.t· 
mJ~se de, hazırlanan eıaslar 
henüz tebyiz ed.i!memi~tir. 

Yeni tadilata naz ran ser· 
beı m.eslek erbabı kariuele· 
rfne istinaden vergiye tabi 

• tutulacaktır. Kazancın re sen 
takdir salahiyeti münfer.t 
me:nurlarda.n aluınıq ve bir 
heyete tevdi edllmiıtir. 

Halkın ve muhtelif kazanç 
erbabının bu heyette mümes
silleri bulunacaktır. 

Bafk,A kazanç beyanname· 
lere tabi mükellef n adedi cL 
bu suretle azaltılacaktır. 

Buna ıebep te tf mtliye 
mükellefler ı:l ı acara müstenit 
vergilerinden icar ilatları 
aranmakta tdt. Şımdi icar hat· 
.al'ıam yübelmeıl esas o ua.k 
kah-.al edıldiii için bu ıuretle 
beyanname ve tikayetlerin 
önilne geçi mft o'acaktır. 

Kongrede, kazanç kanunu 
llyihası t e rt ip edl?irken 
geçen ıene Meclise verllmiı 
elaa tadil prcjftinilt mühim 
kuımla rı tf ıa eeilmiıtir. 

Müsakkafat ve arazi ver· 
gilerJne ait mühim tadi'at 
yapılmıpa, irallız analann 
T"ergfden fsttman kabul edf· 
mittir. 

Bu projelerdeki miıL m la· 
diIAt kklifi hakkıada eıaafı 
tetkikaltan ıoara <Snümflzdekı 
sene icran tenıip edf ariftir. 
A111ea Maliye m9fettit}erine 
ait yeni bir lsanun liylltaanın 
esasları da hazırlanmaktadır. 

7 5 miliyonluk 
Osmanlı borcu hatası 

Aabra. 29 (Yum) -
Tallılm edilea O.manh borç· 
lannda hlleemlze babet eden 
ktumda 75 mil.,onluk laata 
yapaldıjma h:ldla ve lllhar edeı 
at evvelee l.taat:ıul maliye 
nesanti dyaaa .........,. ve 
muamelatı Daldiye pbelerl 

aeft olara• plapn " p.dı 
Ucaret!e meepl olan Himmet 
ade Hlle7iD HümG beydir • 

................. tecle
c:eltal Mdirmit h...... •il
racaatını kabul etmlıtlr. 

Hüeaa ~ Ankara •üte
ablaıllertndendlr. Bu h•ıuata 
keadiıl müracaatı olmadalını 

fakat flmdl blır .. ,. aöylemlye

ceflal ~. 
811 ltaban tetkik fçla 

maliy.le bir k.oml•JOll tefldli 
tal:arrih' etmfftb'. Haseyla 
HAlall '97. ... kemi.,.. 
izahat Yerecektir • 

lzmi, Climhuriyet 
I.ongreai 

lzm1ır. 29 c A.A) - ..... 
Clmb_..,. HdE Fırkan yt.. 

ıa,.ı ._.., ... •• ..... bltam 
.. .. mfttir. Bil,a ....... ,. .... 
tleeelr _........ ı.tllaap 

ol •-.aur. V..,, ~ ta••· 
fl•4·a ka• bıeyeU munlal.u-
lan ıerefme lamı..,,..lasta bir 
ille slJfaett wrilecekttr. 

(Baş tarafı 1 inci aahifJı) 
cesfnde reisliğe Furtun ıail 
Murat, ikinci refsl"ğe IC ... 
Mustafa zade Ahmet, ki ' 
l k'ere de N~zamettinA:ı ve f 
Beyler intihap edJlmiılerdi • 

Gazi Hz le rine, f smel fi 
Meclis Reisi KAz.m Pa~alaflı 
lk!ısat Veki1i Beye tal" 
telgrafları çekilmesi kara.rl8' 
tırıldıktan ronra balıkçı"ı •"' 
zın lnk'§afına dair o an rat' 
oku ımuıtur. 

RaporC:a gösterilen baldl" 
lığımızın inkifafı için hiıllt 
metçe alınması laz.m ıel" 
tedbir ıunlardır: , 

1 - Balıkhanedek' ta~~ 
nıüzayede ve tahsll uıutJ9'· 

çok bozuktur. Islahları .• - do 

2 - Çabuk bozulan ı,_. 
farın kolayca aaklinl te-; 
·çın nakhyat ınüeHelel 
nezdinde l€febb'1u.ta gil'./ 
mest... ._1111 

3 - Baltk kontervecdfilP""" 
himayesi. 

4 - Balıkçılık için ıa' 
o!an tuz, teneke ve fıtıl .... 
ucuza temini ile ı.era._ı 
bdıkçılara kredi bufunma.., 

Bunlardan 'ba2ka rap~ 
ba!ıkçıhk fçln birçok .,.,_, 
nilerde bulunulmuıtur. 

Bu mese!e üzerinde dal' 
ziyade tevakkuf edilm~k td' 
bu it bir komiıyoaa ba•.I' 
oiunmuştur. 

Komisyon için eeçllen a1' 
,ar, Abmet muı.tM, D...ıt 
Hamdi, Ali Hüseyin beylerll 
M. Vehennanchr. Konrif1d' 
ba~kçıhk lakkında ihsal malt 
mat çıkaracak ve daha zl)adl 
buaiin tatbiki lmki:ıa .J6' 
etaslarla mqıuJ eıacakt.11'· 

Daha 1Gnr:ı. ıanayl tecfrl' 
salına alt raporlar okunuıdl" 
tar. Bu raponla Alman1" 
lngiltere, Fransa ve TOt' 
kiyedeld ıan' at tabsUl.,,ı 
fıulisa edilmfı Ye elye,
Maaıif veklleU eltnde b-1" 
qan bir kı11111 ıanat mek ef' 
erinin t.ıc:tısat Veklletine def' 
ri llzım geldlii ileri .arWatlf 
lÜr. Bu mes'ele için de çart 
çı mektebi mGdOril Ta .... 
Kimyaker Halit. defi' 
ticaret mektebi 'M san' atfll 
akademili mid&leri Beyti 
den mikellep blır komi•,., 
mulıap olunm111ftur. 

Bi a• ıoera da lmadUlfll' 
alana aöndertliklmi rapor ~ 
lü1E edUmitttr. f 

Bu rapcll'cla lıııtr .... 
milyon llramam ulsupia llf' 
clelt olarak laulce llltil• b,... 
edtldiırtn: ............. telıf' 
bl ball ~ S.be,11' 
ara•ada ea ful& tllllau J 
eden ıudur: L• 

l.Utik .... .., .. ,..... ~ 
ma,ekü iM ı&mrilk ...,... 
abnmaktachr. Buau &~
kundma maiualan bilt.Ca t11 .. ~ IWlk,, 
kupia - al...ıa ithal .. 
mektedlrler. Bw(ytızdea aen•fl 
5 milyon liramız harice ,at' 
mektedlr. 

ICundul'acdlk 111e1eleal ı<;)I 
ele Akif. Osman Nuri. cirns# 
tarife .OdOril Lmall Hakif' 
S.,.koa fabrlka11 allte....,._ 
Ha1rettin 8e1lerden m&P' 
kep bir komlıyon teftlml~ 

Bunu mCUealdp rela Ti# 
tan zade Marat 8q loıııı" 
nln ha &Gnlllk llillaJele erJt 
iW .. ,.leeelr Jconıre ...... 
n.tın. eaaetelerAe 11'8 ed~ 
ile• IÖylem(ftlr. 

Bu suretle ele 
idmıflu'. 
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beye açık mektup 
f Malve S.leftnlz tarafmdan her ve-• L f 1 c •a J J ıileden tat fade edilerek ıık, 
\_, ;ol asarru J enupı. Müfettiş eri ,ık tekrar edilen l Türkiye 

\ıış eri , cüaıhuriyetinde ı1z·n ıibl bir 
Birtfllkı• aey:1uııe• Ankara 2!J (A.A)-Maliye çoban ile bir vekilin kanun 

r:as AnkarA, 29 (A.A.) - M ı:ı l --t. '-ı oluJl•• miifettfı'erl kongrel arazi 'Ve nazarında] farkı olmıyacalı 
\ ~ lua.t Ye l&n.ı:ruf cemfyeU &UUU anüıekkafat ve kaza•ç •etıile- hakkındaki beyanat b r Tiirli 
•ilnüzd.:ld Nisan ayının Ankua._.29 ( Y~~.: rtndekl tadilatı pltirmtılir. Ka· hukuk Altmın·n veki'et ma· 
dalsı•z.uncu ou-nun-d- A-'---ada L..l- ~·r- und 1 dl ·~- f il h-1.Jlr -• .... ll.IUll Cenup _. klat11••- :ıanÇ kanan a yapı an a • aam na geçmt11 t awı an::n 

ıhıeYnaimllel ~raat teknik 1.er· bazı aı.ret er topr~ ıü· lata göre takdir ralahlyeU ku•veden fJile inkılap edeceii 
ll•infn açıl ığı binalarda ikin- geçerek. köylerden yun tarı münferit memurlardao alma- ümit ve kanaaUlediT ki : 
et Ankar 111· ru-ıü e köyiü.J• alt eua fi Mer ln Valiıı Faı·k B-ın a m ı sanayi aergl· 1 rak muhtelif kazanç ıını arı -~ 

ılnt açc:. caktır. Sergiye biitün guı;~m~::,~: ;~ te«btrler. 11'üme11lllerlnln de bulunaca.ğı phuma kar 11 tılediği hakaret' 
( Jer)f mab yapan fabrikalar S z.-nliıt'da bir heyete verilmfıtfr. Kazanç ve hfifı kanun hapfı ııuç1arm· 

9e müessese' er ittfrak •de- ahnmııtır. on ı;r. •ftle den bl ük.el dan dolayı mumailrl b bak· 
_.~.. "'" B ı a. f aıfrett auY: • beyannamelerine ti m • 
~r Se en l"lıa -•~ kında Tarıuı Cümhuı:Jyet 

• rglye iftirak edenler alchklaıı ~.ı.r tla kaçaı:aen Jeflerln icara müı~enlt vezrf· 
~- aeçen sene oldufu -'tii n~---t atı- h d MUddelumumilllfne t kiyet lif •• Jandamı• • nu-~ !erinde bundan sonra icar a • 

• P•ra abnmıyacağt ail>t haf aza memurları yed tel'ifttblil yateeftneıf ~tutu• etmfıtim. Müddelu111uınil1k. 

( 
.W.p ıelnte!erinde ve -.- le--'•r. ud a11...r ..__ L...... makamı ıuçların vazlfei me· 
-ıı...ı -~J- rua J arm ıa lacak 'lw earetıw ıııııııcyamıame 
..._ lerind• ten.t t temin A ıreılerle • murlyetten mQnbats bir cürüm 
-11...._ •- araıınd'a ... u•---Lulaa. mdwadfl- ve ı·k&yetledn önü.ıe l~e- d a: h , k --M:a111ftır. ... •J.L.U d oldulun an IJ& iı.e ti iyet· 

m•de 3 ko•uo-driıln en an· ceklL Arazi Hrgiıln eirataız. 
7 l'J L ... r. ı _..ııı nameyi yuca makamuuza 
LOttgu aaK cak ltfrisl! brtul•ur ._ •!.: .,.di yeqideıı. iatl.ma CIU.. d.:ı- 1 

k l ret
'er karmai• muvatfak _. göndermiıtI. l'\rn ue ·umumi "' 

Ömür eri 1Dt1Jlardir7 • Cfktlr.. iin f>u kanaatına ftlra.zen mevzuu 
Zonguldak, 29' (Ynm) _ bah11 ıuçlııran [ memurin mu· 

Şehr11111z limanına relen 3 Gazı• Hz. ıç• l•D yenİasır hakemat kan11nunda ı tesrih 
lttniye nun unal'Hla liöaıür Te tarif edllen suçlardan 
l'llildilebl mir lr. Bu n a.r ? ohneTtP htr cftrmü adr oldiı· 

_.E:~,,:: a~~=::~ gazetesi._~e ~~.kz~!zın~~oı: _ _Ln ~=~: b8!~~~;a• !:~~ 
a 3 \apura lwhrıiüt ~etel»- DllS ,,...a ua :ııu 1 1DIUil ikinci 'btT lltlda ilfr liiee ma-
\lf;., .. Bu lıe •kisine nisbeien Bu ..... • 91114' tçı d qrıl.madıjına kAAi idJ. Serbee kaannızdan talep ebn- ıtfm. 
tieıte bir-el r. Kozhlua. Tür.Is uyandk Gszt ..,ınnızday ı. münakaıayı istıyen, demokrui Aracım uzunca bir zaman 
löınar ılrketl f• ~IDiye tzmtt; 1..,.. .refWi ._...,a-. ruhuoun halk tabakaları.iff~ g~iliten eon a ÜfÜncii hfr 
ancak 200 ton tahmilit-yapa· sım lnıgb pisıiaa• b-.1or. de- köli- selmuına lrteyen Gazi istıida ile.de- (tıefkiJMJ .... ıy~ 
lfiiı .. ..,,edir.. Refsfc;J'ntliar Bazretleri • idi. lzmfr. Wziain yüksek kMUIDUllun wataada,Janı ba&.-

-·- z·yarett meralfmıiz ~irm!i Cumhurıyet ,,.e-fazlk.t dertleri- elliil hakka istinat etlerefl MüselJah sakiler arzuıunu tzliar Euy.~urar. nl unutmadı ve unutmayacak-. miracaatlarımaa: ~gi i mua· 
~ Bun•n için. uflt..ua , ~ tır. d b me.leye tabi tutu'duitınuo t~ f aafj vef{e halinde pkl.,. ~--ıea S:yast mücadele e, ir ta· rafıma tebll&lnl maka.mı dL.•· 

'J- ....-ret: tıiJtklallli ..ı;ııam* raftan da, dlfer taraftan da letlcrlnde.n iltlrhııam eyieı:ıifc 
ta~kaor,. 28 (A. A.) - Bir midil ı~·nde tttpenMiüedlr.. i~lemmı hatalar lüpheaız var· tim. 

•ibellili hıruzlat K, Ga~titte layUJAtr lznrir, bu-- eh"- Valmz, liu hatalann, bi· istidamın poıtahane,.e tarihi 
:lllllnln 26 ıında bir Amerika gün rol l>ahtiyardtt. tün aynhltlann- fe•kinde dunn tevdii 27·?0·930 ve makamı 

ey' etine alt olan otomeblle 7 I ğ L•Te bir cumı.:urı-t mefkUresl bir devletlerine -vüsulü ile 3tt 10 930" 
t Fakat 6unu •ÖY eme • w 

1 
" J-

• et' aç1111,larchr.. Şoför- y•a· 1 ._ __ , ..],_. v---ıaeali ıne1cuttur. O .akit taribinded'r_.. la lüzulD var DW LUDlf llCW&".· ......,... J k.a 
lllnııtır. 300 llad.r polis bu lzm:r, Gazint di•iltUAI Turk herke•müttemttıro Tek bir ka· [Teş ilalı eaa•iye nunu· 

haaıaları sa.klancbklan y.euıe c-_ . L_-11 i nat btitüll' fıliirlHe hirkimdır. nun madeei ınehKlhl her· 
lllıthaau.a etmf ı· er, ı...ıerloden vata....-~- ~zl•~ llWIDyeı h--ı b ·r d.irei resmiye) f 
••- ~ ...t-xıı lll1Z i a--Lr~r her. .feıi O da, Gazinin Tü~ ıeaçBilll• -.. 
udllot oldüımü•ler. birJai cla- ""--" IP8 s; I! ·ı -- vaıtaua*';..,. ..... Fuıdau "f'.Ulac -. ~--ı-a .......... tiimmıJa emaııet..etliiJ. cnm ng ,__ .r- ... 
~r ıurette wara am·-larcbr. '-II' _ . ..:_....ı..1ır bulacak miiracaıatlat kar~ 

ı aw dolln&u.~am;~iDıılar.ıt.. •tmak. aaruull ve~ • 

Pll'ADS -1 ~ Gaı_ Ner .,..... ltel&-nde- liiı- Cumbr:J.et~ Demokra1I. aılMia--acaseJNUl'n ~Di 
• '-' El9 1 •--J .Jeti n milaı.t:Iye. tahJii etm.Jcl• milı-

mez bir .re- olan ---1:. aıkı, BurlyeL ve -...-aw: mı n k l d 28 (A ... ) B ut ... u.ıw;r i ellef tuttulfa halele CGmhu· 
~ ' on ra .~. - erm her IZ.mfrDaln rulıunda ıii.liM bepimis ı.ıa •Jll11 olan. ..,. rlvet adll•ealnln hak. ve ada.-
-.Jalanndan. aeleaı. bir. b.alwre. -• 111.-----r. ---1·-ddM J .. ·~UVY_ ..... --·ı... wmuı. _......,.en llll&AA b d -A 
.Sre Cenubi. Amedkap .,. .. CJ.I ~-- aaanafan... iaq unda. fikir ve leL anyaaı. fr vatan apı _.. 
.. ckt.- eh .,.ası.rii &r ilia Falııaıt C'.ezftnlıı4D im ofltl f .. ka farlliırP 80 lacfm ehem· racaahııa karv ılkft. kalmaaı 
...._

01 
G•oraeı, Beımut'a pL sadfıcıe. bir ziyaret d~fildfr. -. __ L...rf~ . ., Türki)e c<tmhurfyetwde ıu _.,.. " • wu1aruz.kl, bGyiik Reiıimfz va· m•ı 7 'e ltebn ~uımm ~~ üç vaziyetten lhrlUbhı me'V· 

..... ı. dl çah•anbm bltbttı"te~ u&.Rr .... 
--..er r. tanıD' umumi '111! •- ~ cut" oldulw lanaat1nl veriyor: 

v: • T'.-- 8711ab'lecek seb.plerdea.tlailna J 1 
ı. flM Aff~'FHW l 1 

1 pı"" 1 he. T 'E it .... u.a- T .. r'l'etktltb esasiye a• 

) y. ı kından anlamak için ıeyahat 1 daha kuYTed•r• 'ftUntmtm vatandaılanfa böy e 
Parlı 28 (A.A. - en na• ~ •• •an-~ ..... 

-Jar vazifelerine baılamıt- ediyor. Bunua ldn içimiz ya· ... ~olacaktır .. lkuu• ,.J- •ır hak tanı7an maddul 
..__,, hna ..... ~Afil llW• za· ~~- ...... L-rf t 91edll meıl)et'b:tn kaldin"nnı 
...ır'QU'. manda "miti• doludur. Gazi, w .. cı_..ı,... .... cum... P - F--ı..... ~ musarrat u i fiDlır ayni ,ektMe cftrtilhmesl yeya mütec.-.ia - --T. 

Türi u.l&DJ. Qzedu ljildlkçe ... tlak. W. W!9rM ........ ••k.allraw .. L.ıa .-H•1• el'd• 
Hanor., 28 (A.A.) - End... mfuleklilc _. fllÖ ~r~le ı lieteklm. itte a)lllt ~)dide da- fu 'Veyahut ta matdur me•kl· 

iıallfik ~mtll' .e1dllf lffr onu• lhtfpc;...,._ daf- gor· mOlıülenriyor. ~ba"df lhıhranı iade o dufunu iddia eden sahibi 
ILb n y .. _ ~·--. ~rın 

1 ııa ere cöre,, uoteu· unaa aa· mir"' ·--... ••- 11uıa-aı-.lı,..-11cıaı lln-.ın- h.rid eztlamm ılb 
\ •nda tılem•kt• o'aa teıaa ta•mfbi ~ llzırn gelen yolu llli:led-ıııl• kar..-• _.. eclilmif•r. JlcaOa buaus h ..... 
~ 8lrçok korıanlar yolda. taa,,_ a"n<rm«zde açmııtır. Bu defa ıaahalll amll:erla l!Prfnler •e fl.ıt2 
elıılli··er ve 200 kadar Çinli d halkın refahı ve memle- r ı..c....a..-et1n_ tJttısadt ,. ..ıı ~ tameaat. ederta la 

11 a, __ ı, üL•- q.-uw .. •- ... A- it ... 
>elcuyu alıp aötürmGılerdir. La· ~ u•d•tl f4i.l& w- •--·- ............ ciılıll h dMM- ._.,•••

1
•

1
• -.. • •p 

• _ • p tr a ' 'r lh''r ••il ' .. un .. La..sedaWr- ...._ ltlrltıbaln mewcudJyeti. do a]J119· 
h.a..,.TunnanfU deımryolb. ._ -um • - 41·'t kal b 1 
•- ,.._ _ _._ muL•kkak"A ........ lhtlma'ld "'azinln ...,_ _.. •lf. u un•un. 
•orranların tehdidi &l&UI..., -•- • "' • •· i kdl d ı-ı- '-• .n. it 
b Ga• Hazl'llllr+• •· ~..n1:ı. -•L -ıet. bu. aAlltacla· _., ta r e -. qar um o-

l ulbamaktachr. • _L ..ı-~•.._ .-rv u uuua JL. ~ .ı k 
fOk •eau1tur-c1Qec~ ___..,. ..ıa ha'·'k.U 0 ......... atar.a.k. .raK taıı .. tjımız anaall& 

Miittecooial!MJh•••lll Vat.JUD dip akummcla. alt 1 ikll'lerı:' blrleı;.~ne biı.met aful edeçek. tazimatımı aıanar 
. llrenemen, ~(A.A.J - ~ tlutu aibt,. bUl'Ad&da.hatta hu. 1 .lecek? Her halde Rü!Gk wemuvaffabyedertoid tememıl 
b ... cfelit camartıenJ gQ'nir •d• dtfer .ı.am.le& ziJ'ada- ıı Settftr ıeyabatt 1.UkbalrmJL etlen ondört milyon vatancl'aıl'ar-
lrttcaa luyam maksadile uk@. ieaııllnl hı.ttirea ..U.tıl• ı,hıt yeaf ~ nrile'*" tedbir- •n-bftht ollb fuma- h:mfb ede-
larilbnın tl'iyaııe• g1.la...-klL buhraalaı vardlr.. lklaıadi. ~· Jerl9- ahm••n• multadtPeme rtm, efendim. ---
lntsnnn bakkal Hasan 1111&.. ;• hsa dan müteY.elllt miiıldı 1 al•• bh& c-..... fl61h!n:eell' Vefat ebr •. 

u 8 RcltlnlD daJd. p p141.. 11efaba: •rectıilmid 
Ealiifdürd'en Tatar maaifabl• J&t, Devlet Cazt lflpHM• addeıılt,.-. .. i.._ 2a ~.)ıı-1* ....._ 
~aci Abdurrahmaa ve HaCL Jertnden kaçmıyacaktı~ ~- Refıldlmlaur tlwet'8ııl\ b-. belet ...a 17~ '8 -'-* • 
ILDllt ve hazır elb~cl ~ lkmirde .. ncadel• fçtD rad• da Cümhuri1et mcik.. ı mit.Ut• 
lnıbua ve hiikA•el aJ.,W.· büUln azmi. ubmGa.c:a1ıne'f tr reıloln hakiki. manwnı biç. • 

' de ıw.v.vühatta. b_.uanıaillıt; baılacaktır. famk' h.U... ~ ~ ıiplietlz •eoçDie, bGUla mü- Şi<ldetlı faşlar 
lllaaaun lzmfrde ameleU. aö•ter.ecell yo.IM daüDa kmUlr il. nevverlere telJtln edeceık u An.kara, 29 fA.A.) - Şfd. 
ed• ..Jen llaJean.ıtaah ı... l•ı 10r.,. bilir. Buracla.Gaz••m • oaun liPzlerl etrafında &irhi. ; ~il brdan K..,ser d• s., 
!in lalllallıilem.a.-hJllPll.c•lltrr- ırtedliinl ktN11iıen. va Gazi. , kendfllllnden huıat ISuf'a.cak· , vaaa gitmekte olan bir mar· 

tlzüm satişlari nln lıte..-liilnJ ~ ilim- ı. tD". lkillfl" lft'e hnun fçindlr- .. 
1 
nd: treni yıtddız 

1
11t81JODJ.1 

ki kurtarıcııını ılneıfne bat- ! 1 • .:n•• aNtnn a ara • p-
f ı-., 29 (W.A.) - BU ,an yok:;ua son birkaç aylak ı · m~ktaa mütevellit tabii ıtevfn- J ı.,mıt- ae- el lha..t rtfhtlfb1'. 
42 -...,tan 58 kuruıa kadar hldlselerfn u7andırdıiı kıtib1r d ı.tnc19, a,..t aemanda 66- ı NabelJlhaaC liaL! ... ıtfne--
61 ç:uyol üdm ,.. ]]' buçult l r y.ıı.k nmıtlerle doludur. )erile kiıl mıktarda ---

l'an dtltBnerek ıöy fy.oru&o ·~ u u luı"'ta lt~dak 61 çaval incir bmW b l:IQfpld nfa. H"sili Gaısl ıınclMtlmftttn.. .H.ltın ,_.. 
''Vf' it lııuDI' 30 paıadan 11'3' lk• mücacfeleıinde lrfaıa YuallD Büırilk Gaa •t1lwir tbldk ..Wt • ...._ 
~l.:VAI L.~rda fııcır eatı mıfbr. el metkil ita•1 etU. ı • 

• işreti.er >> e dair 
E'1ıi bir naul.JıdQf ana 

ıu mslıiubu (lfmd.rmi,.. /fine• 
yaradıtı ifia cayııen ytUıye· 
rum: 

Azf zlrn BGrhan. 11 Sadri 
Elem • i kalemine ve diline 
dolamıı, hücum ve li'cvedip 
duruyorsun. Bu adam için 
ben de bir ıeylet yazmııtım, 
daha ıerbet fırl<a infisah et· 
meden evvel.. Fakat zaman 
ve mekan bu yazının ne~rine 
fmkaıı ve aman vermedJ. 
Ben de bu zavanı yazıyı b r 
köş~e attnn. Enelld gün 

aenlia yazım .okuyuMa lk-lır· 
lacbm. 

Yolluyorum letenea ,......,.. 

ıı•-

Ar~aclafım "işaretler,, 
•Üturıu muharririnin liarakte· 
rfui bir lo!o~ralf ı •adakatife 
meydana pAarmııtır. 

Dıyorki: 

Günün yazılarından bahıe
d·yorc· uli. Bir arliada9, eabab 

gazetelerinden birinin " )şa
ref!er" ini ima ederek, nev· 

lnde halHJi:aten enkı ıeyler 

t')fdufunu içtimai ve iktıaadi 

bir aörüıle yazıldlit için ilim· 
le de alaka Vf' irtibatı l ulun· 
dufunu ıöyledl. 

Bir diğeri: Memteltett1nfz. 
de, 1imdlJe l.adar:lm tarzd 

yazı yezw'mBmııtır. İ:im'e mi

zahı, mizahla ıi,aıett bır eş 
Urip; böyle bir halitadar 
mük ... mel • Kronfli ,. ler YÜ· 

cude ptlrmek h~katen &iı 
mu,..!faktyettir. Bu itibarl'a, 
bu ~ni çıirı, daha dal· 
rueu " l a& i l "'a pr.der
mubarrirlne horç\uyUL .td . 

B'r ba,kası "fikri. irfanı 

vf edant hü~ cılarak. taıunar. 
kıymetli muharririn farl a lf· 
!erinde bu ltadar ttr.r davran 
d gnn, fes h~ n•el ne ile, 
f.a.t fnffaa ht1m aonra da arii· 
tcmadfyen MSerbeı~ firlta,. ya 
necle-:1 ~8\:um ett ~f ~lr Ulr
IG an-'ıyamadtftnı dJy.edt : 

Platta ~lr zamanlar, mer 
•u• 6ir akıam gaz teıf· 
•i• bar aühınlanncfa neır· 
etttfi' yaztliıınhr., htmnf ~c
lıll!'rdel:I mt&ahbelertncft., 
111ifte111aclfyen fcı aabm tenl1t, 
tilahilt •~ luwr ve 
lataRmm tadtt üt'll'l hülıi
mett ve o l\il1C:Omet1 tutan 
•ı.abi,. y, timdi; padtplilu 

clrvrinla kasıileci şaiileri 
aibl malla. 'M. aiiG..C... etme 
ainto eM.biaL de lianıır&J!!ll......, 
clıfına hatırlatmayı unutm~ 

Mae' sfl' ~tan .... 'tee
laerlae benzereo bu. •zıların 

IBhtıada nıüatetlr bir büve 
ıesdiii .le ilav~ etm.U. aiaii· 

aü .... _dL a~ .. --~ 
liaz.a... illa) jMe cltnieJeD" 

- FılUr ft matallab.nJH:o 
za ch,,.dfm, dedt, dlft~ te· 
rinlzde ne derecelere it.: dar 
t.kbmur &unu bilmem, rakat 
•uhflkkak olan b·r ıe1 'Varu. 

''işarer" mc:"••i ap J.&D• 

m ılardao, luanıa tuban a.. 

likatind.en "ö.J allı,. ..ı.u,.. 
lwdaıubr.. ..... ılll=n ıe 
n1ldıfını t<d;..vi etıfrm~k fçia 

u:auamad.W-•ri" ı ~ . alb,, 
n ......... fçAI- l!ç- Sronu,
Jnn Wttft Jıı"r hnlttntl fa (.:'ÖZ 

y•mtwllft ltalelltfhf.kırnt , mu
aaz.-. .... ltoeta.,. k•yuN a.... 

tııırJa. metl~fittÖe· fent bi,-
t fi laı•a..r v• ,..._.e.._ (ıft.. 

rık çevfrmeje b.t!......,. Bu• a 
içincllr ki bu çala aa w .,.ı. 
~n menkül:i,.t .-Zerllt 
tekrar- JataJBak içla,. laa• +• 
sonra yojord.u üiDyenk .,.. 
me!o: fıtlyor, hem efemlla 
"Robert kollej.in •caak otla· 
larıncla tef laüf etmek.. mô 
baa oda•annda "Dü11inler.a 
h:c~ ·ya ~ mert ye ya:amall 

'u rurken niç:n" zülf ÜJ!lll'e .. ba 
sun nıç·n gene rna&a.m alaWMia 
gö den düııün?.- Maı*kete 

müfit •ı,. o!mak: Te --
bÜ)J-k 111Mhadyetlere (!) bip 

mek ııtea bile det Wlr. '1>1• 
yarıbdiir ,.aecelermln kıo....., 
rilyalartnl' hatırla.11p, •e,_. 
candan .. ,..,._. dö ... 
d..._a kaçnmak, Jatç-te ....... 
biı' •·Pek t deij!dlr. • lti...r. 
2üaup,. kal: lles mlell' aıkW-
kaıbrın uaradıgın .. ~ *"' 
görmek ç!D. methiye.. 111_.. 
fırkaya da, etki hiicıama ..... 
mı,aa aGarn& yanamak lffD 
h:cv·,.eıer yazana ... z.,... 
eder-ki L.. b hı• ._.dJlılp 
ell' ...U.111 havadı•n ~ 
calı: d•yaa lm!ae. deltJd•e' o 
biri de: 

- " ial t.taa ,...-k 
yalaıt., ._.er 

1;)4. .ıtı lıitüa ... ,.sıı.... 
Devlet c1em·ryollaı Nep,.t 
l iL.ü iilün.Q .ı. pçi~ 
ç nmlf-· l,ttm.itnk J ~ 
ret er,,. nmharrtrı.- • •~ 
.1.a laybai ıöylniJ~ [1. 

" l.aretlere ,, ne güzel ~ 
·z<',, eleji) aal? 

Eaki telim cfoıtum. 
Ey ka~.iıe'I •el J, ia ,.inl. 

mi 'li baylu muhrr 'rin bo) andall 
biqi'ik iıl ·r gör iJfUaıe laf_.. 

eCRHAE.Tii~ ALI 
l" l il 1 ~ "ti• Ltllf -o.-. 

C mııl. c lr ba n ll) lccU.I • la. u.z.b• 
gjl.:ıı:h. boJ nHO ı ... 

8 .. A. 
ÇocaRl ra claır 

GençleJPe o~ 
f A ı:luıdaş aıwdal•~ 

Bu oyun Ja..lS liiıt. tara• 
fından oynanır. Ç'eculdu •· 

a bW halka ı.,Mıl eııl•ı... 
Oyuncu'ardao ikisi ,.,..,, .,.r 
ae çaıpzaz bir ,.kild > üa. ~ 
ıatanı~ ,,e- i:7. nulae .... 
liır ö. til örl&Merek bq.. • 

ayakları kallat.ılır. HA.kaıı 
~ıkil eden çec.uklar bir SO

R ıyı c.lden ele dolattararıak 
bir teneıi hafif bir darM 
i e yatanlardan lür nin. vilcll
dlma vurur. l7arle1t J"feD 
çocuk: 

- Aricıulafl vurdııfM dip 
yanl9tWdae ~tap .ı
n~: 

im: .... d ........... 
.._., o valııt darbeyi yıycn ÇO"' 

ak, ... daıl nnı~ ~ 
d1Kkade bakar, iç erincfen & • 
riainıo lam nl ıöy er. Bilir• 
ebe itten- kurtt1fur. l!fftnez!e 
ebe kabr. O un ~if11~ lfr 
lan9 de6 dıu a 'n •r. rıı.r..[1_ 
091uaa lllllealel'clan Wri _.. 
llt -- .... olatı.- v. ,., •• nına OJlMMt11' acetrl risı& 
birlnJt ~erek ye r.e ,.ııaı:.,. 
S payı, yeni ebe, fOC k.Jaıılaa 
kend ıl alar k actmi ~
ı·- vurur. Darbeyi yiyen ç~ 
c,/<J 

~ Arladftı, yurcflr'ar dip 
•es'entw\ 

- "'• vurd ..,,,.,.. ~ 
kada.kJ O)MI w..ı- W 
isır.fni ıö er. bd 

Bll suretle \ ani 
değ 1 bulama• Te &. bk ha
f ıl d ~ k yerken oyun 081 
tle de.am ed'e-r 



Sehffe 4 

Ecnebi Memleketlerde j 
Rusya ve Hindistan 

konferansı 
Mo kova, 28. - (A. A.) -

Tas ajan ı bi.diriyor: 
hve Uya gazetes1, Hfndfs· 

tan konferansının mesaisini 
bftlrerek kapı:nması vesilcs le 
De§retliği bir be.§makalede 
di}or k f: 

İngiliz emperyalizm( Hin· 
dfstandaki nıt:.vkiini katiyen 
muhafaza etmek istediğinden 

1 a'k J..ü .esinin zararına ola· 
rak Hint l urjuvalarile nn!a~· 
ma~a ça'ıııyor. 

Hint ko 1( eransı, t ... gfltere 
hükumeti Hındularla müs' ü· 
man ekalliyetleri karşı karıı· 

ya b aktığından epey za f 
düımü~tür. l r. giltere hükii· 
meli Hindiltanda mes'ul bir 
merkez hükümeti tanıme ğa 

amade olC:u&unu li'd:rirken 
milli meclisten çıkacak her 
hangi bir kanun hakkında 
umum valinin MVeto,, su gibi 
ihtiyat tedbirleri de §art ko§· 
mafı ihmal etmemfıtlr. 

Diğer taraftan muhtelif 1 
lda .. e teıkilatlarını ve bu me
yanda orduyu, harfci siyaseti 
ve maliyeyi de milli meclisin 
mürakabeıi haricinde brak· 
maktadır. 

En ziyade yola getlrilmfo 
Htodular bile bu tahdidata 
karıı ı'ddetli protestoda bu
lur mu~lardır. M Burj;.ıvazl ,, 
muhtariyet esası daires'nde 
lngfliz emperyalizmi ile Hin· 
dular araunda hakiki ve de· 
•amlı bir itilafı imkfıns.z brak· 
ID.lfbr. 

Fransız kabinesi 
Par.s, 29. - (A. A.) -

Uval kabinesinden Cı.:ma gü
nfi umumi ıfya:et hakkında 

komünist M. Cachfn, radikal 
aosyalist M. Richa d ve ros· 
yalist M. For tarafından isli· 
1.ahatta bulunulacaktır. 

İflas mı etti ? 
Londra, 29 (A. A.) - Pa· 

1nuk mensucat Amlılerl cemi· 
yeti M Odlham ,, atelyeleriol 
bpamağa karar vermlılir. 

Ne vahşet! 
Shaf er, 29. - (A. A.) -

Fevkalade heyecana duçar 
olmuı olan hnlk, zabıta me· 
murunun elini lrolunu bağla· 
dıktan sonra bir adamla hü· 
in ailesini itlaf eden etmf~ oldu· 
tunu itiraf bır delikanlının 

bulunduğu haplrhar eye gide
rek mumafleyhl orc d ın almıı· 
lar ve otomob!llerle civardaki 
bir köprüye götürerek orada 
ennıı'ardır. 

• HAUDE NUJR.Cı ; r. 

Sonra Osmanın bir teklifi· 
ae cevap verdi: 

- Peki peki, haydi ço
cuklar ıf zde, bakın herkeı 

faaliyette, lİem dönerken 
4önmiyenfn baıı döner. 

N.bat korka korka ıözle
dme baktı. Bende cesaret 
Ye emniyetle ona baktım, 
~erdu: 

- LGtfeder misiniz? 
- Dünelfm, Nihat hey. 

i6nellmkl batımız dönmesin. 
Biz Jçeriye cfrerken •Neı· 

llta. çalınmafa baıladı; bu· 
bdar kalabalık tçtnde ilk de
fa oynayacakbm. Hemde tan
aol Kalbim çarpıyordu. Nihat 

İntihabatta müstakil 
kalacaklarmış 

Madrit, 29 ( A.A ) - Sağ 
cenah Cumhuriyetçi liberal 
grupu yakında fcra edilecek 
intihabatta müstakil kalmağa 
karar vermi§tir. 

Zirai mahsulatı himaye 
Berlin, 29 (A. A.) - Ra· 

yhf§tag bütçe komisyonunda 
z traat naz1rı M. Scheele, zirai 
m. hsulat hakkında daha ıid· 
detll b:r himaye usu· ünün 
tatbikını mütezammnı prog· 
ram hakkında mütemmim lza· 
hat vermiıtir. 

Gandi AUahabat'ta . 
Allahabat, 29 (A.A) - Gan· 

di, t üesadan Motinal ve Java· 
banal Nf. hru ile görü,mek üze· 
re buraya g-lml:Ur. Kongre 
rüesasından ekterfsi hasta bu· 
lunan MotilaU ziyaret ve kon· 
grc yakında aktedeceğl komi· 
te içtfmaında bpatı vücut el· 
mek üz.ere buraya gelmiııler· 

dlr. 

Muhalif imiş 
Vashington, 29. (A. A.) 

MümeHiller meclisinin yol"ar 
ve münaka' at koıriayonunda 

hazine müsteıar mua vlni M. 
Lawman, mecburi çahıtırma 
tari kile imal edil mit olan 
bütün maddelerin Amerika ya 
soku mamauna derpif eden 
kanuna muhalefet ve bu ted· 
b rin iritilmek htenen gayeye 
muhalif olduğunu beyan et· 
mi§tir. 

Müthiş bir yangın 
Tokyo, 29. - (A. A.) -

Endopaaifik ajansına nazaran, 
Tokyo varoılanndan birinde 
vukua gelen bir yangın 120 
evi tahrip etmiıtir. Nüfusça 
telef at yoktur. 

Luica vapuru hadisesi 
Londra, 28 (A.A) - Lord 

Alexander, Lufca vapuru hadi· 
i ıi hakkında Avam kamara• 
onda sorulan bir ıuaale ver• 
tlfği cevapta, bu vapurun za· 
bitalarile efradı arasında mü· 
tekabll memnuniyet ve muha· 
liıet esaslarına müstenit mü· 
naıebet mevcut olmadığının, 

hir taraftan zabitlerin idare 
hususunda kabiliyet göıterme
diklerlnfn tahkikat neticesinde 
anlaıılmıı olduaunu aöylemıı· 
itr. Bahriye nezareti lnzıbat 
meclisi bu eıbabı muhaffifeyl 
nazan itibara alarak efrat 
hakkında verilen cezalan in· 
meğe karar vermiıtir. Gemi 
zabitlerinden bazıları muvak· 
katen telcaüde ıevkedllecek· 

ferdfr. 

(Yarın) ın telrilıa•ı : 47 

duıaladı, tekrar sorar gibi 
g6zlerlme bakarak mınldandı: 

- Tango! 
- Negrlta, dedim, ben 

severim. 
HayretJol gfzlemeğe çalıp· 

rak bellmden tuttu. 
Musikinin ahengine kendi· 

mfzt bırakarak, tıpkı serseri 
bir dalıa aıbı kaymafa baı· 
ladık. 

Alıpk olmadıfımdan mıdır 

nedir, danı biraz benim batı· 
mı d6nd6rGyor •e kalbimi 
çarptırıyor. Biraz kendimi 
••1becllyor ııbı oluyorum. 
Muadd ~• hareket... Sanki 
&Jalduum Jerclea k~ıl7or ... 

YARIN 

Üç müdürün beraetle
rine karar verildi 

Hapishane, tevkifhane, müessesatı 
cezaiye müdürlerinin cürümleri 

sabit olmadı. Beraet ettiler 
Tevkifhane müdürü Ziya, mahkemesinde bitm!ı ve karar 

hapishane müdürü Halis, mü• tefhım olunmuıtur. 

~sseeatı cezaiye müdürü Ke- Mustafa, cürmünü itiraf 
nan B. lerle anbar memuru ettiği için J2,5 sene hapı:e 

bir kontrol memuru bir de ıııahküm olmuıtur. 

katip, vazifei memureler:nı JOl sene mahkumu tek .. 
suiistimal eyledikleri iddiasile ı 
muhakeme edi:mek tizere rar hapse girdi 
Ağırcez mahkemesine veril· Evvele İstanbul cinayet 
miı!erdi. mahkemesince 335 genesinde 

Bir müddettenberl devam 101 sene hapse mahkum olarak 
eden muhakeme, nihayet dün ozaman firar eden ve geçen gür. 
intaç edilmiıtir. Mersin'de yakalanan Ali Rıza, 

DünkQ celsede müddeiumu• dün Jandarma muhafazasında 
ni B. iddasını serdederek maz· ıehrimize getfrl!mis ve 101 
nunlam vazifelerini suiistimal ı sene mahkumiyetini bitirmek 
eylediklerine dair delail mev• üzere tekrar hapisaneye so· 

::ut olmaması dolayısile he psl• ( kulmuıtur. 
rıin beraetini talep etmtıtlr. 1 Son af ve tecil kanunu 

Bu talebi müteakip maz· mucibince cezanın nısfı tenzil 
nunlann vekilleri müdafaala· edilecektir. 

rını yapmııılar ve müddeiumu· Mühim bir yankesicilik 
mi Beyin talebine fftirak ede- oldu 
rek müvekkillerinin beraetle• 
rint istemiı erdir. 

Heyeti hakime bir müd· 
det müzakereye çekilmlf, ba· 
dehu gelerek kararını tefh'm 
etmlıtfr. Bu karara nazaran 
Ziya, Hallı ve Kenan Beyler
le arkadaolarının beraetlerine 
hükmedilmiıtir. 

Çamlıca cinayeti 
davası bitti 

Bundan bir müddet evvel 
Çamlıcada bir gazinoda Alek· 
san isminde bir garsonu öl· 
dürmekle maznun bulunan 
Behiç Beyin davannın rü'ye
tine dün Ağırceza mahke· 
meıinde devam edilmtıtir. 

Dün mühim bir yankesici 
lik vaka'sı olmuvtur: 

E üyük Empryal otelfnde 
oturan lngiliz teb'aırndan Niko 
Eftfmyadi s, Beyoğlunda t ram· 
vaydan geçerken ceketi cebin· 
de lç!nde 700 frank, 150 drah· 
mi, 40 Türk liraH ve 1000 lira· 
lak çek bulunan cüzdanı meç· 
hul bir yankesici tarafından 
a§ırılmı§tır. Polis. bu adamı 
aramaktadır. 

1.mr.,.._.=mmm•ı ..... 111t, 
Albert Prejean 

Paris damları altında filminin 
sevimli mümessili 'e 

GiNA MANES 
sesli, şarkılı ve Fransızca sözlü 

İS YAN 
filminde 

bulunm ı:~tur. 
lh on ve Ha anın t lr hırs z kum

cnya ın ın edamlar ır. dan oldukta ı zan· 
ec'. lln:e'.tedlr. Zı.bıt.ı hıhk kat l t p-

11 aktadır. 

Bir tramvay yolundan ç:ktr 
Bu s · bah ea t dokuz buçukta 

saı:. ım'ö~ütt<! t bbı adli l.lnası öniln
le l ol :!t.n çı·.n ışt.r. 

Cu } üze ·n 20 • 25 d .. ı· r.:a tadar 
' ıtnnbul cihet ndo tra.AllW tderlerl 
jurmuştur . 

Şurı:ıs ı şa} anı di1ckt.!fff' tt ıto: gÜ" 
evvel oy'1& )'arde b r t ramvay dtıh 
yokan ~ kmıştı. Her halde bu hatta 
bir lıozukluk olsa gerek ••• 

lki kaıa 
24 s:ıctte iki otomobil kaza ol

olmuştur: 
ı - 1916 numnr h o'omob!l Oala-

tada 5 yaşar.da Ad z lsı • .inde bir çuc.ı&a 
~arpar~ k ) arnlam ı .tır. 

2 - 128 ~ numaralı cto-obll şı ·a
.e caddesinde Nesim'e çarparak )'&ta· 

lamıştır. 

Para istemiş 
Os• üdarda Sultantepe de ofu:-.•., 

Sa?:ahattln, Karab. t s 11lnde blr nfn 
önüne çıkarak para istemiş alama..-~ 
ıçakla lnralallP kaçmıştır. 

------~-----

Beyhudemı uğraşmışlar 
Londıa, 28 (A.A.)-Avam 

kamarası, tredünyon'ara ve 
sanlyi ihtilaflarına ait kanunu 
tadili kakkindaki layihanın 
ıkincl müzakeresini yapm ğa 
baılamııtır. Adliye mızırı, 1026 
de yapılan umumi grevin §im· 
diki laylhaya göre gayri kanu· 
nuni aid ~ :I lm~sl azımgeldl
ğln t1öylemf1tf r. Hatırlardadırkl 
muhafazakar' erla liberal ar bu 
noktıı hakkında hilkumetten 
sarih bir fikir aimağa beyhude 
yere uğraımı~laraır. -·---Tevkif edilmişler 

Röma, 28 (A.A.) - Bres
cla' da beı ki~i yanht veya gizil 
maksatlara müstenit 1 aberler 
neırettiklerinden dolayı tevkif 
edilmiılerdfr. 

..- Ka::ao .... 

A da 1" a: 

Pamuk işleri 
Adana pamuk müstahsillee 

rl bu ıene pamuk piyasasıa· 
dan pek memnun değllc lr'cr,, 

Müstahsiller, kredi iıleriD 
de o'dı.:kları parayı ödeyemf. 
yeceklerinden mütteki bulu• 
nuyorlar. Hariç p!yasalardan 
gelen alıcı fiatlarda çok d~ 
tüktür. 

Bart ncla 

Yumurta ihracab 
Yı·murta ihracatı bunaa• 

üç sene evveline nazaran çok 
durgundur. Bundan üç sene 
evvel Bartın sayılı yumurta 
ihracat merkc z· er·nden bir' f'.IL 
Fakat bugün öyle değildtnı 
Yumurta ıh raçatçı1anndan bir 
kıs:nı baıka ticaret ıubele"' 
aramaktadırlar. 

Erz11rum 

Şiddetli soğuklaJı 
Erzurumda ıtddet' i soğu~ 

lar hükiim sOrmektedlr. Bir 
h ftadanberi Erzurum ve ch~a
nna dü~en kar etrafı acaın
akıllı kapatm·ıtır. 

Bu ıene kııın sair ıen• 
lere nazaran çok fazla o'ac 
ğı anlaıılıyor. ___ .... __ ___....._ 

Kaçak içki imalathaneler 
New·York, 28 (A.A.) -

içki yaaagı memurları giz) 
bir imalathanesinde y nm 
milyon dolarlık ispirtolu meı
rubat bulmuılar ve musadere 
etm :ılerdirr 4 kiti tevkif olUJlıol 
muıtur. -·-9 Kifi ağır surette 

yaralı 
Londra, 28 (A.A.) - Yant 

Cerze hükdmetl dahilinde 
Amandal tevkifhanesinde diln 
akıam mevkuflarla gardyanlu 
arasında tiddetli bir çarpııma 
7 k:ıi de kaçmııtfr. 

-----------------------------------------------------,-. Bugün bu akıam ve yarın yalnız matinelerde .._ 

GÜZELLİK MÜSABAKASI 
(Mi• A11rupa) 

GLORYADA 

Dünkü celsede Rıfat B. 
isminde bir zatın htinabeten 
gelen ifadesi okundu. 

Bu ifade, Behiç Beyin 
kasten atmadığını gösteriyordu. 

Bu suretle muhakeme bit· 
mı,u. 

iddia ve müdafaa için mu• 
hakeme talik edtldJ. 

~--:11----, 
Bütün dünyanın en t ; 

meşhur çocuk hekimleri 

GLAxO AMERİKALI KIRALIÇASI 

Dalğıcı öldüren tayfa 
mahkum oldu 

Geçende Sirkecide daf fıç 
Arap lsmail isminde birini 
öldüren tayfa Uz Mustaf a'nın 
muhkemeııl dün AltırcPza 

Birdenbire, nasıl oldu bil· 
mfyorum, ensemde sıcak bir 
ürperme duydum; ya vaı, 
mahrem, zengin hl r ıes : 

Sizi çok ıevlyorum ! 
Diye inledi. 
Saçlanmın ucuna kadar 

titredim ••• 
Bu ıeı Yarabbi, buıea! •• 
Bu, Nibadın ıesl deAildl; 

bu, benim çok tanıdılım, çok 
aevdlflm bir ıesdl. Hem bu 
ıeıl ben h&li. seviyorum; h&I&, 
ıu dakikada, kuvvetle, çaresiz 
bir kat'lyetl seviyorum.. Sevf· 
yorum, seviyorum, seviyo
rum!... Yalnız bu seıl ıe•dlm, 
7alnıa onu ıe•lyorum ••. 

Cazlerlmfn büyüdügünG, 
çok bOyildüıüntl hl11etUm •• 

Ruya mı g6rüyorum? ••• Kl· ı 
bu, belkide. 

Birden bire etrafımda]d 

eoa 1erll J•riD• aeldJ. NJbat, 

müstahzerinin meme
deki çocukların bes
lenmesi için en mü
kemmel bir süt oldu
ğunu tasdik ediyorlar. 

'il ,. , 

:Du ıefer kendi sesile, devam 
ediyordu: 

- Seni çılgınlar gibi ıevf· 
yorum, Şehriyar. Ümit ver 
bana. 

Beni kuvvetle kendine 
çekti. O vakit bende kuvvet· 
le dikildim, çekindim ve göz· 
lertme bir kamçı kadar çar
pıcı bir bakıı koyarak 
bu küstah, timank ıencl ıüz· 
düm. Fena halde ıaprdı, 

Bereket verıf n danı da 
bttmı,u. Süt dökmüı kedi ci· 
bı beni bir koituğa kadar ıö
türdO. Sonrr.. çok mazlum bir 
1eıle yalvardı : 

- Ai ediniz, ne olur, af 
ediniz benli 

Cevap vermeğe vakit kal· 
madan, Yeıine hanım yam• 
mıze ıeldt: 

- Ne kadar ahenkli OJ· 
lllJOr&UDUS. kQçtlk baaım dedi. 

Önümüzdeki Pazartesi günü 

ELHAMRA Sinemasında 
JOAN CRAVVFORD, ANITA PAGE, ROD LARAGUE \e 
DOUGLAS F AIRBANKS'in oğlu tarafından oynanacak mükem-
mel bir filimde cümbüşleri ile SAMİMİ HAYATLARINDA 

hazır bulunmanızı davet ederler. 

·--· s illi 
-- ==:ı: 

- Teveccüh göslerlyorau· 
nuz, Hanımefendi! 

Yanıma oturdu. Şuradan 
buradan konuımafa baıladık • 
Bir aralık, beni adeta lmtihen 
ettfflnl gördüm. Fakat mükA· 
leme ilerledikçe bu küçük 
garip kadın karııaında öyle 
derin bir hayret ve takdir 
duyuyordum ki ona kızmak 

aklıma ıelmedl. 

Çocuk zeki, çok hasaaı 

ve bilaıli idi. lçllmalyatından, 
ruhlyatmdan, felsefe ve ede
biyatından vukufla, kolaylık· 
la bahsediyordu. Ve o karar 
her ıeyden fazla bir felesoftu: 
Kendi itikatlarımız, telikkile
rlmlz, ve ananelerimizle örüp 
baılarımız (izerine gerdiiimia 
perdeyi fnturıuzca delmiı hür 
•• yüksek bir batı vardı. 

Onun fikirlerini dinlerken 
bazen bir kartalın kanadıada 

• o 

ıahikadan ıahikaya uçuyo
rı;m zan eltim ve bu kadını• 
yanıbaıında olupla onu tana
mıyan, andan çirkin imalarla 
bahsedip geçen insanlara acı· 
dım. 

Bu kadar fnsanlann fevkine 
çıkan bir baı, bence, her dü-
ıündüiünü, her iatedlğinl ya· 
pabilir. Ona karıı mak hakkını 
neden Ye na11l kendimize ve
ririz bilmem ki? ••• 

Yemekten ıonra Y eg&ne 
hanım, yine benim yanıma 
ıeldi. 

Beni, onun çok zengia 
menbalara benzlyen kalbi ve 
kaf aıı meftun etmiıtı; onu da 
benim derin cehlimle müt .. 
hayylr ve tesllmki.r halim 
alakadar etti ıaliba. Her ke1 

hatta Necla aeni \hmal ederek 
benimle konuıtu ve Mleyla.J1 
beraber oynadık. 

( D•uamı rJOr) 



Bugünkü maçl~ 

Kemal - Ancelidis 
müsabakası 

Günün en mühim spor miisabakaıı 
G. S. kulübünde yapılacak olan 

boks macıdır 
t 

Her haftamn mut&t ıpor 
faaliyetini teıkll edeD lik maç
lanna aamfmeten bu aktam 
Caıata S...ay klübünde bokı 
•&sabablan tertip o:unmu,. 
tur. 

Eemal Beyle yunan ıam· 
Piyonlarından Ancelidıı ara• 
llnda yapalacak maç haftanın 
- mnb m ıpor hidiaeıini teı· 
kil elUil nlıpette çoktan beri 

clddt karplqmalara ıabne 
' olnnyan bokı llemlmlz beıa• 
bına ehemmiyetle kaydec. ile

( cek bir faall1et teckil etmek· 
ıec11 .. 

Enefee de bildtrdlffmls 
ı •eçlııle, Kemal 'Ye Anc. lid ı 
, bir kaç ay mukaddem Tak
ltaa ıtadyomun da bir maç 

)'•PID•tlu Ye neticede kıymetli 
bolu&iımaa Kemal bey ıalip 
ıelmlftL 

Bu delald Dl'fılaıma bir 
lnttlram maçı mahiyetinde 
bulunacaııncl&a ehemmiyeU 
teaauf etmektedir. 

D61Gt OD devrelik olacak 
'•• bllamlacak eldivenler bw 
' dalmklntlen t!aba alır bulu-
• ••cakbr. lluDclaa •aada yaa M...... lllftU~• aüdafaa 
J•pau laae11111ma eneedea wr
-. 1ı~ ld bu 
tut. ••ah.kama çok Mit 
CeNJaama ıol açmıı bulun· ......... 

madıkça kazanma• "' lçla 
hiçbir sebep yoktur. • 

F otbul maçlan 
8ug6a blrfnd ve ddnd 

knme lik maçlanna ber • ..,. 
tat devam eailecektfr. 

Takıim Stadyomunda yapa-
lacak milsabakalar 16:ılardın 

Vefa-l•tanbal •por 
Vefa takımı ıımdlye bdar 

yap ıııı ol ufa maçlarda pre
flni koruyacak netfce•.er almı• 
lir. Hattl Galatasaray, fenerıo 
bahçe a~bı kOmenfn en ku"'9 
vetll takımları karıısında bile 
,erefle mailOblyeti kabul edeı 
bu takımlar, dllzsOn ve canll 
oynıyan lıtanbul llJ0'11 
yapecaiı maçın heyecanla oı... 
caiı tahmin olunabilir. 

Penerbalıfa·Beyi~ 
Beykoa takımınm atedea 

beri Fellftl'bahçe1~.~~~ 
rüıt bir oJUD r--
hatırlıyorus. ki lrab.lranıa 

Bu defa • 
az çok he1ecanlı ol111&11 •• 

muldur. I 
Şilcl tnOs•b•k• .... 

Geçen sene C.H.F. tarafıao 
... bilin ......, .. ldlplfflAla 
lrarplaf91•11 lcill IMr tilfl ko
_u •• ~. aaalO. .... 

....... _.. Jt...J!=!' ft tal't 
On .... m.unDllP• 

klfnda ,ap.11cık _... 
DUY& .. _..J... ..alcl ell 
aabablar tonu....- r cak 
fasla pm,t1oaluiU kana& 
takumll ..... .ıaaakbr· ' .. 

Ceçen senenin pmp.J 
lufuau Fenerbahçe kaz.anmıı 

ıldl IW' tene için ., .. ıta. 
•• ı --•--na ._ .............. 
bqGn baılanmalLtadır. 

Saat l l de Şllt için Ana• 
clo?u 99 T .... ,. tümlan -

a • çe aşide hanım 
dün Parise gitti • 

~ 11a mlodaa ...... • 
Aıttlal ılllrl11lqJ 1 . • ..... pta Tldds•rl ......... ,.., ... .. 

..... .. ...... ........ -L... 

... 9ceJlr..ı 1919 .... ıefelr.M .......... 
............ , }h ~,, __ -.. .... .... ........... ..,. __ _ 

Jf ı ·-·· ........ •ı.. '= 
Maa'le .,,.... T _.. il ·~~~~:n-~-;'ıWL' 

ı..,.,'t 'nı ..,_.., ... _. ...... -

,, "' ss b ......... r .... , .. ... .. -··· ... X.. ... lS ıw'ıp ...... tcla' I'• .. w ... __ .... il 
•.• ıll ela ..... ). 

8- ıltqı•lclll V• ... ..... 
... .... ıbıh-l'ht- .. ,... .. ... - ..... ,.... 
h-. ... _,.. ....... ıl ili 
....... 1111! ... -

TıYA TRO e-. S/NVIA 
0.Ndar 
~ &memumda 

Muazzam ft'im 
NUHUN GtMISI 

Her ıün i\induz 3 te ıece 9 da 
Cwu ıüıı?crf 2 de 4 te ıece o da 

* Kadıköy 
Sllreyy& Sineaıa.smıla 

Uçurum 
Con Barimor tarafından temsn 
eJilmİf sesli, " prkılı pek 
mukteşem film s _nem m.ı da 

gösterilmektedir. B Jgun maunalar 
2+6 da.dır. 

~ 

Şehzade başı 
Ferah Sinemaıında 

BugQıı saat Wrı v gece 
saat dokuz a 

Unum varyete num ralan 
39 artıst 51 num ra 

kP ycan mu.sa yett 
aınca mü l 
MaUaecle t.en&Jil 

ltta!lbul bd icra me
marlutwıdan : 

Bir borçtan dofaJI mabcu 
ve paraf& çev"--1 mubr
_. ... adet portatif ...-ınofoa 
31-1-931 tarihtndıe _.t 14,31 
peqembepazarmda 5"1 numaralı 
MatildJ&n buwı )&apuıunua 
&M\lld• açık. arttı•m& ile 
..tııacal ndaD tallplel'ia Takti 
.-,.acf• dalle•Wn30-5407 
au ... ralı doıyau?e orada 1 patı 
dcat edecek memunamua 
palfacaatlan tlln .ı.nur. 

Mahkemei aslıye üçUDQl hukuk 
dairesinden: 

Mm'i müdıthıle davumd dola-
'1ii.dds Osk" ~ms 
~ iskele cadde inde l numar il 
lwaedt mutim Zeymei Abkf n efendi 
wraar bulunan zevcesi Safiye H. 
m lııdum Ali Rıza Et. ve keza ınab
ct.-. lsmıü 8ürhınettin daıdilcr ve 
kaimeleri Saf Samımc ve Mun re 
banunlır haldannda icra ol an m~ 
bakepıc celsesinde mahalli ikameüeri 

~ ---- dela,t ... 
..... .....,. kraw ..... 
verilmıı ve bu b ptaki muhaleme d• 
w 7 Mart 031 cuntll'bi saat ı" .. 
talit edilmlf olcftliunAI yftlllf w 
saab mezk\lrda bmat veya tan8 
nndan musaddak bir vekili aaunee 
bıZll' bulundw'malan IGzumU • 
olUIUJf • r 

fatila ıalb 3 IDd ...... ........ 
~~ ......... HoltJU •• 
halletlnde katlecldn arat.;t 
lar kllaJatl Arap ~':il; 
terelsı*3 ....... CI' -..&... 
••• b .. - .... ı tf .... ,...,... ......... ,..,. ........ ..... ........... "~ .,.. ....... ..,.. .... 
.. ltldaJI ...... ........... ~•c 911-eNJa• ...,. .... ) .. 

* ... ......... Ar-.~ 
...... ..,.,. • n 
••rapda ..... ,.. ••ad' 
•••N .. sııtc• tut t4ı. 
... ... k...- ,.. araltulle 
, ....... yefllfQtıımWlalf 
....... _ .. faıtoa• ...... 
11•~

•• .. • ,.... Atpas .. ....................... 
••h• ........... aca 
....... ... ..... lllil 
> .,. 

Buuıun~..,.._ 

VAPURLARI 
EARADENlz MUNTAZAM 

ve LÜKS POSTASI 

Dumlupınar 
Pazar Tapun 1 

ş.Mt 
alqamı Sırkecl ııhtınwaden 
hereketle ( Zon1rtldak, ine
bolu, Ayancık, Sa1111un. 
Onlu, Cfreaun1 Trabzon, 
Silrmene ve Rise ) ye ui
aet ve awdet edeeekttr. 

Tafıitlt ~n Sirkecide 
Meymenet banı albnda acen
t.altf[na müracaat. 

Telefon lst. 2134 

l.tanbul Sinci icra. m~muı
luiu dan: 

Mahcuz ve eatılmuına ka
rar verilen ıandalya, aaat ve 
Afre2·2-931 pazartesi ıünl 
ıaat 12 den itibAren Bomontl 
civarında izzet Paıa ıolcqın
d& No. 11 Kiaf zade lb.an Be1 
apartımanında açık arttırma 

suretile ıatılacatt ll&n olunur. 

.. s.-.. ~Dôtf~a·r ...... 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Sa~ " zm._-,,.,.. 

haatalılJar tec:la -vilıane.ı 
Cumadan maada her gün 

taat 10 a--n 6 ,,. bdu Jı.aeta 
kabul~ 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Te efon ıstanb 389ulQ 

latanbul 3 Gnctl icra m. 
mur ufundan: 

Bir alaeafın temini tatlfaa 
mmamtla mahcuz huhınup bu
~ paraya pvr :laMstne ka• 
rar wr11 .. b Bir kafelndea 
ibaret bulunan Gulao " Ti
yatro e11alara Şubatın d6rdiin
cii ÇarpmM ıGn\l Nat 10 .. aa 
12,. kadar Kadıkayhde Ml
-aıo11Dı•+ı ... un dalallinde 
·~ arttıqaa uıullle Nblaca• 
llmlaa tall rla •·ba'Hlade ...... ••--k.....-.a• 
__.acaatlıan llb ~ 

Dattar .. 
HaJITi Omer 
AlwJra .... dldl}'9 

RDdaa Beyofla Alacaml 
brp 111U1Dda 133. No •• 
W• IOlll'& mQracaat. 

Telefom 3588 

11t.:bu1 lkl8Cl lcı& d&iret 
dndea: 

8tr borpm .W.11 matam. 
... .,.,. pt11haaeel muku-
._. .... trtWe ..eı ,.. a .. 
,._ ............ ,ak .. ...... ...... 

- te ..!lal] ..... ...ı11191q ...... ., ...... .,. ...... 
3-z.831 tarlla&M •••dlf .. 
.... la&t 13 - .......... 
taabul belftlred Sumlbe&I• 
teniatle lldacl açmk ut11ma• 
......... •tdacatmdaa tallt 
olanlum ••*lr ... w .. 
atee_ ... , ...... ....., 

cak ·---- alraeaatlan illa ohnam. ,..,... 
Hawaı-&w.rt._..• .......... ............. .... ,.ç1anm __.1e1g.... .. .,., ............ '·~ ,.,. c • ...,... la ..... .... ...... ....... .. 

Meraklı dünya şeyle • 

Denizlerin dibin 
Balıklar neler yerler ve UAliiil~· 

hayat sürerler 
O.izlerin aahlle yakın 1 binde Jatlyan 

eılletlerindeld aebe.taha mey. itte llaal ... 
cudiyetl, buralarda Jatayan çamur yemekle 11111•111 
balıklar için bir aıda teıkll Soa bir umf a..ı.w.. 
eder. Llkin sahilden uzak we ktlılt alarak .t.a11 ·..--
daha derin olan mahallerde mGnhal olarak 
78flJ&D ~hlclar ol ylye9 C... milıtanfa albomtUt 
siaclendir. ederlu. 

Bun!ar 200 metreden iti· Derinlik çolahlaC8 
l»aren ve ltuaMa da~a aiyatle ı&tta uabr w 
derlntklerde bulunurlu. Bu 
balıklar heme aalerlQl yemekle 
vakit ı~·rırler. Bu clewlnlik· 
leNe l.aJ•t bir eaJ4l'flklrdea 
ıbaretUr. Btı,Qk balıklar yol
lanna teaadQf eden kDrQk ba· 
lıldan Jerlff, ltaz len • 6a
ı~rlne teu.d\lf eden atü hay-

~··lar on!ana artılılarde 
ı~fnlrlw. 

Bu haWdaıdaa bu.lan ha 
lib& .. Jlerı yakuamu lçbı 
pyet mOkemmel baya ma· 
lll&tlr. ...... ~- ...... 
mabl61dan yakalaaaaya ve 

artık vı Jea.I• _..h4i• 
olmazlar balar deaialerln dl-

Beynelmil mespi bürosu 
Cenevrea ZI (A.A.} - Bey· 

nehallel BtffAI hllıoew ki r..t 
mecllllDln 21 mel tçtlma clev• 
retlnla ltltfncl celıed bq ak· 
... Fraua la· klmetl m\ll'alır 
haalanndan M. Foataiae'la 
r.yaaetfnde açslQMfbr. 

Çığ kazasmdm 
Roma, Z& 

Bardoneche'de clla 
laa N kuua _. .. il! 
zabit, ı lal~ 
A"p &TCl ............. .......... ... 

Iktısadi hır il .... 
lzmir terzihan • 
mu•ellta •• ,... teMMt çok ucuz ......... ,. '"'~ ..- ........ ,... ..... 
.,, en ge~n 
lere .... ,.. ta,,e. " ... teau 1ma1 ec1er. • 
malzeme de moda,. maftlalı: bltGaa elblle 

zmir terzihanesınden .... edeliml'!IJ 
• 

~ ............. 1er1a1 ver~ıye , ...... 
lzmir terzihanesioin v• ... 
mamull.tada 16eterc:blt kolaJfak hlt bir ..... ...,. 

,o1mar. Jzmir terzihanesi oa .... .... 

11•.tez •t•ım ............... 

.,.. .......... _. .... ı 
D ..... ,..-.~ ... 

8'tlllr• 
kat.al elmlrece""*-

Acsele etmırcbm. r-rte-
••• •ba'" T~" C.. .. ,.... ............ 
teürtk edeWinlalll. 



- -- YARIN 

8 ~Şeker hastalarına ve diyabetik olanlara büyükmüjde!~••••• 

, HASAN GLUTEN EKMEKLERİİ 
) Her ün taze olarak istihzar olunmaktadır. Beynelmilel aon etıbba kongresinin 

() ccker hastalarına gıda olarak kabul eyledjğı esas ~e formül üzere yapılmıı olduğunu 
mu .. a d k meıhur k"myakerlerin raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçlıul Gluten 
mü t hz ratına her cihetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Me§ahirl etihba 

tarafından tavsiye edilm~ktedir. Hasan ecza deposu~ ..... 

J ar kışla Tayyare Ce- il· ~.~;a~· Beı~!!.~~Ea~m • • d ıktıdar muayene elektırik tedavıhancsı 
nıyetın en: Karaköy Borekçi fırını sırasıııJa No. 34 

E 1 
Gayrı menkul malların 

lyevm Şarkışla ambarında mev- açık artırma ilanı 
• lstanbul beıincl icra me· 

cut 5000 beşbin ve Gemerek ıstas- murluğundan: 
Açık artırma ile paraya 

yonu civarındaki ambarda mevcut çevrilecek ğayrı menkulün ne 

4000 d.. tb • J b "'d } M l olduiu bilihara bir bap kah· 

. odr ıdn rup aı .kug layd3:1 ark ve ~:;r~n::ıenkulün bulundu· 

ga ye~lll e epOSU 1 ma e l ece ğu mevkı, Mahallesi, Sokağı 

köy ambar)arında meVCUt 10000 ve n~marası Bofaz içinde 
Emlrganda Atık muvakkıtha· 

on bin ruplaJ temiz buğday 15-1-931 ::k~~~~n-=ektebi rüıUye mu· 

tarihinden itibaren yirmi gün müd- nu::r:ıdna ıokaiında 13 
ve 

15 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden lira~akUr olunan kıymet 780 

defle Saf·ş şartnamesine tevfikan Artırmanın yapılacafı yer 
• giln ve 1aat beyoilunda lıtan· 

:ı)eni müzayedeye vazedilmiş oldu- bul beıincl icra dairesinde 7 
v d . Mart 931 cumartesi g6n6 ıaat 

gun .an ~alipler~~ Şarkışla Tayyar~ 16-114 - ı,bu ıayrı menkulün 

Cemıyetıne muracaat eylemelerı artırma ıartname•• 2s.2.s31 

ı•Ja" J tarihinden itibaren 930· 4351 
n 0 UDUr. numara ile Beılnci icra dai-

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. c: KEŞ.DE 11 ŞUBAT 1931 

yeni p anda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip üçer 
kcşidelik iki kısma ayrılmış gibi bir 

şekil almıştır 
Mükaf at!ar keşide ~ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Bi!etlerin satılmasına başlanmışbr. 

lstanbu halkının en çok lıef endi 1 " 
ralbd dt i;I tir ı:.lvanıo g ş~sı vana o c!a 

•nc•k Borazan gişesi dir. 

Oltem :ıden b Jet alanlar arunıda n:B
•fm ikramiyeler alanlar pek fO tar. A3n. 
rama:ıda nrram •areteler bayii olan beraz n 
lıe gün mütterilerinln evi 1 ın 6nünden 

seçtllfl lçfn arzu etu-ınız Yakft lllletlerlnlıl tetdll edebilirsiniz. 
Ve uHerıl rirun b .. r ••retl: buk.ık ye menfaatlerini muhafaza Ye bUhuN 

KUVVET:::,IZ, ZAYIF, KANSIZ, SIN1RLI OLANLARA: 

Hommel'1n Hematogeneın1~9 
alarlana bG,.cık lıtlfade ılrGrl•. 

lıUhalan aGndea .- artar •• bGn
Jelerl kunetleflr. 

Bitin ecza depolarlle eculaaMlercle 
llMftuttur. Umumi yeldJt: K. KEÇY AN. 

l•tanhul ı Germanya Han 

resinde muayyen numarasın· 

da herkeıln görebilmeıl için 
açıktır. ilanda yaz lı olan· 
lardan fazla mali\mat almak 
steyenı!er iıbu prtnameye ve 

930 • 4351 doıya numaraaile 
memuriyelimize müracaat et· 
melidir. 

2 - Artırmaya ittir.ak için 
yukarıda yazılı kıyme'ln ° 0 10u 
temftıa t göııterilec ktir. 

3 - Hakları tapo ıicl'li 

ile ıabit o'mıyan ipotekli 
alacakluara d ğer alake.dar· 
ların ve irtifak hakkı • h'p· 
lerinfn bu haklarını ve husu· 
sile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ı,bu i in tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evr kı müsp:telerile bir· 
l kte memuriyetimize bild"ri'· 
me1eri icap eder. Aksi balc.e 
hakları tapu ıfci'li aabit o ı 
mıyanlar ıatıı bedelin n pay· 
laımaaında hariç kalırlar. 

4 - Gö terilen günc?e ar· 
tırmaya ittirak edenler artır· 

ma ıertnameıinln okumuı ve 
lüzum u mal<imat almıı bunla· 
rı temamen kabul etmiı ad 
ve itibar olunurlar. Üstünde 
bırakılan gayrı menkulnı:ı 

be eli zemanında Terilmezs 
gayrı menkul ikinci bir artır· 
ma ile satılır. Ve mahrum 
kalanın °/0 5 faiz ve diker za 
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memurl yetim ·zce 
alıcıdaD tahsil olunur. 5 Nu· 
maralı fıkradaki üstünde hı 

rakılır ıartı tehakkuk etmezse 
artırma geri bırakılıp alıcı 

teahhütler"nden kurtulur. Ve 
teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci 
veya ikinci olmasına ve gay· 
rı m nkule teallük eden ka
nuni hakka ve aatııın tarzına 
göre diğer tartlar. Arttırma 

birlncid"r. ihale tarihine ka· 
dar vergi ve evkaf ve bele
diyeye olan borçlar borçluya 
aittir. Yazılan gayn menkul 
yukande ıaıterl?en 7. Mart • 
931 tarihinde Beyoflunda ı.. 
tanbul beılnd icra memurlu

iu odaımda ııbu db " 16• 
terilen artbrma eartnamell 
dalrellncle aablacaiı illa ola-
aur. 

Yavuz 
Terzihanesi 
En güzel kumaı· 

lardan, en ucuz ff .. 
atle en sağlam El· 
blıe diker. lıtanbul 
Yeni Postane cad
desi No. 16 Tele· 
fon istanbul 2253 

Ömer LOtfl 

Doktor 

Hafız 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın Te çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık· 

l 
larım cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu· 
ıuıi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon f atanbal: ~ 

lstanbul 4 ünai icra memurlu2tJndan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 
Maa dükkan bir bap apartuna

nın nısıf hissesi. 
Gayrimenkulün bulurıdu2u mevki, 

mahalıesı, sokağı, numara6l: 
O latada Alacamesçit M. Mah

rnudıye ve Alacamesçit eaddeleri, 
atik ve cedit 22 -223, 1,40 No, Ta
mamı on bin lira kıymeti mulıam
ıninelı. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
at. İst ııbul 4 üncü ıcra mem rluğu 

da·rcsiııde 23- 2- 931 t. s. 1J ila 
15,30 kadar. 

J - işbu rayrimmkulün arttırma 
şartnamesi 12-2-931 tarıhinden itiba· 
ren 9-0-297 No ile lst. 4 üncü 
ıcra dairesinin muayye:ı numarasın

da herkesin gorebilmesi için açık
tır. iıaııda yazılı olanı n.J n fazla 
malumat almak istiyenler, ı,. u şart· 

C Emvali metruke ilanları 
Emvali metruke müdürlüğüncr 

Şeyh Mehmet Geylini 
mahallesinde Balıkpa· 
zarı caddesind 82 o.Iı 
Nevşehirli hanının 

Ş hri ic rı m mmeDI 

l-
80 Numaralı Mafazası 4) 

84 •e 3 • • Te ardiyesi 5 
1 • Kahve ocaiı 20 

2 
" 

Ardiyed 20 
4 n " 

10 
5 " " 

20 
6 " 

Yazıhanea 20 
7 .. • 20 

81 " • 20 
82 " • 10 
8J " • ~· 9 " " 

zo 
10 " 

,, 20 
11 " " z• 
12 " it ~· 
13 " 20 
14 " 

21 
15 " 

zo 
16 .. " 

20 
17 .. • 10 

18} " • 40 
19 
20 " " 

29 
21 " " 

20 

22} " • 4 

23 
24 • • 48 
25 • • 48 

26 • • 40 

27 • • 40 
28 • ,, bekçi odasıdır 10 

Ba'Ada evsafı muharrer emlakin 3 2/ 31 tarih ne m&aadıf 

Salı günü saat 14te bılmüzayede icara raptı mu arrerdlr. 'Fa· 
lıplerin '/0 7,50 teminat makbuzlariyle lstanbul Emvali metruke 
icar komisyonuna ınuracaat eyleme' eri. 

1 aıneye ve J O· 91 dosya ı umara- ı 
ı;iyle memuriyetimıze müracaat etmo- l 
1 oırl r. 

2-A~ırmQı ~tink ~~Y• !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

karda ):!Zlfı kı}lll.llll }'Ü:t.de 1 Sİ lzmı•tte 
t m ııat go terilccektır. 

3 - ti kları tapu sicillile sabit 
otmıyan ipotekli alac klılarla dığer 

alakadarların \ e irtıfak hakkı salıip
ıen 1 n bu haklarını ve husu:.ı e faiz 
' r , r f d, ;r o an idd a rmı işbu 

·n t rıl iııden ıtibaren ) irınl gün 
ııJe e rakı mu p.tclerıle uırlıkte 

n ır e ıınızc bildirn1eleri ic.ıp 
eder, a~si halı...:: hakları tapu sicillih: 

t c., ıı ı) ani. r satış b <lelınin 
pa) şmasında hariç kalırlar. 

4 - Gosterııen günde rt ırmaya 
ış ·r k eden er artt.ırn1a ~artn ıı e mi 
okumuş ve lüzumlu malumata ıılmış, 

rı tamamen kabul etmiş ad ve 
ıt bar olunurlar. Üstunde bırakılan 
ga} rım nkulün bedeli zamanınJa ve
n ı z ) rımenkul ikı 1cı r art
tı.rına ık: s tılır ve bedel f, rkı 1ıe 
ı alınını kalman } üzde beş faız ve 

ger zararlar a}r.ca lıuı<me hacet 
k Jınaksızın memur! rca • ıcı an 
t ... I il olunur. Beş nuın:ır lı fık-

radaki şart tahakkuk etmek kayJ le 
uç defa bağırıldıktan sonra gayri
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art· 
tım1a geri bırakılır, alıcı ta lılıütle

rınCien kurtulur ve teminat ta kalkar. 
5 Arttırmanın birinci vc."ya 

ıkinci olmasına ve gayrim nkule ta-
alluk eden kanunt hairka ve satı

şın tarzına röre diğer canlar: 
Mutcraıkim vergi, Beledıye, Vakıf 

caresi müşteriye aıttir. Birinci 
arttırmada en ziyade 2000 lir ya tal p 
çıkmıştır. Arttırma 2 inci d r. En 
ziyade arttırmanın üzerinde bırakı

lacaktır. 

Yazılan maa dükkAn apartıma

nm nısfı hissesi yukarıda gösterilen 
23-2-931 tarihinde lst. 4 üncü icra 
memurluiu odasında işbu ilan ve 
röstcrilen artbnna prbıamcsi daire· 
ainde satılacatı illn olwıur. 

Çlken eserler : 

Kürlıfi! .D6llctm 
Vasuf Ziya Beyin bu ıüztl eseri 

herketoıin seve seve okuyacafl bir 
hiUyedir. 

İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

M üsafirlerinin hususi 
hır şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz 

Ot 1 n altında bfr de Koleaanh vardır. Ucuz tı ,.... bu 
mnes ı:eyl de ) erkeıe tavsiye ederiz. 

1 t r bul Mahkemel Asi'· 
ye 6 mcı Hukuk Dalrelinden: 

Ha 1 Ef ndi tarafındlln 

Koca Mustafa P ıa Rarr.azan 
Efendi cokaiında 26 n-:.ımara• 
lı aneJe mukim LiiıfiJe Ha· 
nım aleyhine ikaı.le olunan 
tescili talak davasında muma-
ileyha Lütfiye Hanımın ika· 
metgihının meçhullyeU haıe· 
bile kendisine istid' a ıuretlnln 
tebliğ edilemediği mübaflrlD 
tahıiyeılnd n anls.11lmaila 10 
gün zarfında cev~p vermediği 
veya yevmü mubakem" olaaı 
l6-~·931 tarihine müıadif pa· 
zarteıt gOnil aaat 14 te tal.ad· 
kat blklml huzaruna se•mf!
dlil veya muıad~ak blı Ye

kll a6ndermedlfl taklitte hu
kuk uıuln muhakemeleri ka· 
DUDUDUD maddd malaauAllDa 

teftdraa hakkmda 111aben 
mub keme lcra c.clilecei) ilin 
olunur. 

lstanbul tkincı Ticuet mala· 
kemeıinden: 

Mahkemece tf!laına karar 
verilmlı olan Sinem&CI Var
terea Ohanes Peıtilc J'&D ef ..Un 
akteylediği kongordatonua tas• 
diki üzer ne iflasının katdanl. 
maaına mahkemece kanw Te
rild it ilin olunur. 

lstanbul lkinc Tieuet tla· 
lreıinden 

Mü Ilı Bohur Alkabat elea· 
dinin Mahmu p tada ÇoNPtt 
hanı derununda kila mala· 
zasında mevcut ma fetura 
ewyaslle maıa, ve demir kala 
ve etyayı aaireı nln bdmlzar•· 
de fGruhtu kararılr •••lwa
dan tal p olanların S • Z • iNi 
tarih ne mGsadlf Salı - .. • 
at onda maJazaıın.M ltutr 
Lulunmaaıa Ubulllı'9 illa •· 
lunur. 

M. Müdür Burb.lMWll lH 


