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Dertlerimizin , • as• " 

SS! 

• 
Cth&n 

çaresı 

tCplaeaia en canla hldt1e11, 
~... Gazt Hasretleriain 

natukland Zi b •atulc, ır. ra u 
lbn aıal Tlrk lnkıll bmı 
._ana Ye dl e4ecek, ilk -.e 

Ei•r r.ı•rt al .. termcktedtr. 
h ~ ıbam!ar, llyik oldu. 
e&er rffatte tutulablllne, 

1 -·· ............ lbua 
• •• feJai al lels 'lltdlnek, mem-
~ lçta .. mudaJ 

"- .:!'. -.ı.uu. " .. au .. 
_._._ 11 clutlerbae nlfuı 
--. oldaluma ita a1-_..1 
..... • D•h.aUDU& 

... lmlfbr. 
~alma --'-L ...... it ·-•Ua denli 

... ae :• bclar ;rap1I• 
laaıata lnkıllp -.ana 

·L._ na P&Jlclar ' b••-• ... Jet lnkıl o.a umell, 
o~abllmeıı lbm m zaffer 
lllıaua 

111
uS• lktuadlyatı· 

dır dl er olmau :1zım-1re: !;_ ıtlr eeılerlle baiınr 
•r-.et tka •emleltetlenle 
itaat membaı olan nehirler 

.... ~~etlalsde fe"ak•t 
ltu fel&keu ,.,.. etili.; ft 
,_,..... -... Itır 1aa ... .._ıa 

..... ~ ..... 
.,._ ... Tlrk ........ L 
~, eaataıe .. D&. c . cupaa m'laaeur 
~-:. ba derchn ele mil:-defl 
k D iDii ete haber 'Yerir
•ert1 JIDe elemek llUJor ki, ltu 
lar •la Ye l.tltln tlertlerta deYa· 
ta aramakta millet M 

11 laata &JD hG t-
._•alık o~htla mO af ret " 
,ok. Fab · r.Bana flphc 
lılktaa t &Jnı •1tnı DiJet 
Itır b ,~tle mili ette mite!< abli 

Se 
e tebellllr ebaelfdlr 

r•etba • Je. e&JI anaıın ld, eenna· 
att amel, menabU tabı
~- e11 letlfade ıibl Gıo 
._, •Gr kk ... unear-
'- iç e eptlr; Cazt P.,. ki 
De alt unıurdan bir Gçündbtı· 
P.111aalda mahrumı1et Gzerine 
hıkt&n b ruu baııtlar. Bu yok· 
a&yQ .. !~arlık çıkaracak o an 
a.eli e, 1erma1e1e hilku· 

n, aııt bir . 
-.ernaeaı Dı&am ve mecrı 
denaelctlr zaİ:anı arlık ıeımlı 
lelıaa k • tıaadl yabnı 7Gk· 
thıaI&de ~~~diitmls memlek•· 
kı..- 'taalk l il} ü amel için, 
"tz.ın I~ bir kanaa " 
bir ınıt~pılamama11, bir aclbf 
l>e....J.a m noluan defıl midir? 
L_·~1111•cl l-nı-1 d leDel cleYriJedııl 
alınız e en mlllet mec.fd· 
lbanı~~ de~ei tn'ikacb ta· 
cenber1 ~ftıyorda, dört sene
.. 

1 
•men her deyrede 

ltttuİ · edi'mek Clzere o?duiunu 
aıııı•· dınız 1 ıçtllk ve amele ka· 

.. n •o h ber tiıı lktıaaclı • yok. Memleke-
dcld Jab lçla, bu noluaa 
sa.k :oh~ bir nolı•ndll' " 

............ lllllr'. 

b,..1~•ha ltuna aaümaall •• 
'llWlr, ne •--d •--•arcl ııua ar, Jara...-.1111& 

lllak ır ki bunlara merhem yur-
lktı.;dl memleketi bihakkın 
deaaek ~falettea kurtarmak 
llıb o:acaktır. Ancak bu 

111 
~aclt eefaletten kurtuldula-

az IWOr ki Tilrk clmharf. c·· Jlk1ek ve urt ,., .. 
huaaı. .. ımıı olacakbr. 
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Adalet bekliyoruz 
IZMIT HAKiMLERi BUGÜN TARiHi 

J{ARARLARfNI VERiYORLAR 
Devlet otoritesinin .siyane~ için ~~d~tle !l'ücadeleye girişen 
Arif Oruç hakkındaki adaletin teceDisi?' efkan U"Jlumiye bekliyor 
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1 
Dün İzmirde uı·lW ... ~ 

1 gezinti yapbl 

Kara 
Bildirili1 

Kimler ida 
aıabkiim? 

M.ı•ıa IO (llaau8 _.._,~. 

....-ı. .artecaı. ... W 
dald branu rana .. ... .............. ................... 
malakt.. elanlanlaa .__ 
luuua altmatı ......... • 

e ........ 
Ve 

Angelide 
IJlj._ fO. ,.,,,.__. 

w. lflllfı yaptılta. 
cecle Kemal lta.mı111 _... 

Y oı•• •oor ıahl,...11!1! 

rlf etUklerl aGn akpma b· 
dar bUrahat bururclaktaa 
10nra aktam 1aat 21 radde
lerlntle Tlrk oc•tma t1p11 bu
rurmaı' ar 'Ye or•dald halk 
aramıa Ul'JflDlf'ardır. Fakat 
bu e1nacla paJayrallle ı,uhar 
eden Bed r ıllllledDcln olan 
lamır mebuıu va,,.{ l:eyln 
tuhaf •• adaba ., "'t•rete 
kaUnen muhallf bir laarebtl 
oca.kta DleYCUt blUba Toıtt: 
ıeacJertnl teelllre pılı• fl"-.;.;..;;::=~~-= .INl~~ı.t 
mlfUr. 

Vlnf e.1 t.l·adert hlu. 
( Dnamı 2 lacl aalailedeJ 
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(Baı tarafı birirıci .sahifede) 
ılm ar l\fus'afa, pcda surücüsil 
cığiu Ali, Md t cığ'u A·i, la· 
rakçı Hüte}in glu İ rah·m 
Etem, Hasan oğ'u Hüseyin, ar · 
bacı Bt kir, E) Lp Ahmet cğ:u 
acı Hasan, n W.E h et, 
el met ça , r • n o ... u Şa• 

ban, Ômer cğ'u Ahmet, Se!im 
oğlu HaUt, lb n c ' Mus· 
taf a, C1Sfm o 'u O c p 

oğlu Mc.v"ut, R p 

nıuht r Ha m, Al K ç, S ı·m 
oğlu Osman, A ~ irden Ah
met Muhtar, HGza an kö}' ün· 

en he.el l mail ve o"'lu Hfüe· 
yfn, Muht r, ~ u 
o 'u 1 matl, Me 
ahin, Halı) 

ır bekçisi 
yfn, hacı 1 mail 
tehmet t>~ 

ıe in oğlu lbral 

Hatan, 
use· 

Hl's n, 
hmet, Hu e· 

Mene.meni Ier .. ~rı: Ga~ zcu 
Ra hn, mo'la ~ mrı.n, ara· 
b cı Hasan, cin w n Ali Ömer 
oA u Mehm t, 3 huda Yostf, 
Mehmet, ip ' en amavut 
amn. mevut A ~•· 

Hor al.öy en. lb al im ho· 
ca, Mus afa o • Sa f, Abid n 
o! ta &ln, Ze 
Hüsey n eğ' A rr:ct, Y l up 
o~1u A f Ealiıl ad n c u U.t.f 
hacı hdız c'T u A 1 Osm n. 

Bozköyür.den: Kerm o lu 
1 rahim. 

İzmi den: Mcbm t Ali ho . 

Ehalliy t n t pleri 
Tüı-k l.ocaları kon· 
r Zerini toplad•lar 
Dan c ' ~ n o ra Mu J. 

lımler Biri i; ne c.kalli~ t 

tt pi ti Türk rn a11lmlerl 
ı n ilk kon r 
lerdfr. 

içtimada 1 k d fa eki h•· 
yeti fdarenln l eı. b tı tetkik 
edilml~Ur. D ha f:onr yeni 
reoe heyeti idar inf lıa.b.na 

eçf' mit ~ e tf c i ze\: t fn· 
tfhap ed 'ml.Je .. 

Hüceztc H. V f: Az"z, ihat, 
Fc•hf. ismet, cı kı, Ah:din 
Dı:ver Bey' erdir. 

Kongre da bazı muhtm J ... 
ral''ar HUhaz cdi'mjı ve bu 
kararlann icr ıda yeni he· 
yet ldar' )'e havale edaimiı.ir. 

---~ ..... ------
le •• ue 

İdare h..,y ti 
• 
1 

30 K nunus, 1931 tar'· 
htnd~ n kongrede 

e7eU icar" ez lı .. na ideki 
~ev t intihap e ilmi ler l.: 

Harrt B. <simli Ay mat· 
bnuı, Kndrl O man B. Son 
posla, Cunal B. Fnikls, Mu
rat 8, IViUiyet, İzzet B. 
Akr~m. Ali 8. lnkı'ap, 
Ş abln P. P yrl B. Vakit 
lınıaft B. İ>e\' f a§müretti· 
bt, N ıuhl B. .....~m Posta, 0..
n'&n 8. Aaıe.m bafmüretUb 

eJk B. Akıam matba~aı. 
N mzeUer 

Haydar B. Milliy t. Emin 
B. Devl t, E .. t B. Ak m 
ki ap kı m , S 1 y n Saf 
B. Evi af, h B. Son Po t 

ba~mftr t h t n B. de-
mlryollar matbaa• 

Ge e geç 
Köprü aa·ma geç 

kapanıyor 
K rak y 1 öprü ü vv iki 

gabah g ne geç kapannıı~tır. 

Köprü 6,45 de ltapnnması la· 
z m g lirken l iyi le tc ka· 
p nm § \ e 20 el kika gecilc· 
mıvrr. Bunn Ecbep, 15 v pu· 
run H t çten d nya çıl n
d\f. T l matn ır.:c ucibince 
l man idaresi emir vermeden 
1 tprü'er kapanıp açılmnz. 

Geçenlerde de yaz ık. 
Köprunün sab-hları geç k • 
pan ası b'rçok h kın kö r'"· 

ün her iki tar ın n bek'e· 
mel rine sebep oluyor. L"man 
da:resi bunu n&z rı dıkkate 

tel gtÇ b rakm • 

beh bekliyenlerden 
biri "prn tam e 1 apan· 
madan tar fa u çme için 
acele dm·o a}ağı kapak arın 
ara mda 1 u.'arbk e ıln.fitir. 

taksi talimat
namesi 

Te tal El ta ·m tne.me in· 
de ynpı'an tadi'at il·mal edil· 
m ş, ~ imntr. meEln ıon 

f te bıt ol lmu~tur. 

Ta"matname bu günlE.rde 
il mal edılecektir. Bunl!n tat· 
bi l fç n fo!ö 'er uzun bir 
müddet veri1m kte 'ir. 

l:ö 

Son zemanl da bczı hu· 

den nr a· 
ma&ına mü· 

arındaki bö-
• • 

rııı ım :ı ı 

turette 

r z o'an 
esa lı bir 

min 
iç n ~·md'den t 

~ Leı, anmıst1r. 

Şirndı) ~adar y pılart t~t· 

ltiket \: t crü c net'c a· de 
tedr'cl yapılacak mücadelenin 
bir fa"dc tem.n €demfyece l 
anlamı§lır. 

Binaen ' bl tarafta 
bütün adalnr a sytıı H.man· 
d. ı.e ba lan cnğı gibi mü· 
cac! l e, çi e Er öy 
c betlcr"nc de le§mll olvna· 
rak 'u ha 'fdeki çamlar-
da d t tklkat apı l!.C k 
vt h ~arat gö .. üld~ğü t kair-

lml edilccekur. . ·---· 
Oarülfürıunda: 

Datü f ün un a barem 
Bu ı n m mi bütçede 

yapılan taaarruf dolayıı'le 

Darülf ü unun bareme dahil 
olmıyacağı yazılmıfh. 

Bu hususta dün Darü:fü. 
nunun emini Muammer Raşil 
Bey ıun.urı söylemi Ur: 

- Fı hakik bu sen b t
çede büyük b·r tasarruf ya· 
p1lıyor. Fnlcc.t bizim de bare
me bu S"'ne girmemiz takar· 
rür c U. Çün cu l zlm bareme 
l bl o~ m ll 1 nun ikt za· 
eında ıdı • 

Bl h ta Ve cü'e t müs-
bet cevap vermiıUr,. 

z 
Evvelki 

v ala 
a şam 

odu 
Gazetecilerin balosu bu 

ene her senekinden fazla bir 
ne 'e fçfncl e ve!kf k§am 
verildi. 

ak 1 ı lon?an sat on· 
dan itibaren davetlilerle dol· 
mağa basl mıc:.tı. ~'-üstesna tu· 
valetler!e baloya gelen 'er, ga· 
z teciler tarafından karş 1an· 
makta ve herk se ayrı } rı 
yer göster lmc < e idi. 

iç ve dış aloniarda guzel 
parçalarla çiftleri neş'elendi
ren iki cazbant ba on n ne'. 
es ni l:.usbutün arttırıyordu. 

Baloda lstanbulun çok la· 
nınm111 s malatı ve bılhe a 
H nım ar arasında m v im· 
en ton modasın gör gi} 
çok 1Zarif e·m ar vardı. 

Sa11t en ikiden t:cnra pi· 
y ko ç kildi ve talıh,c.r ç c 
zarif hcdiye!er fsa ı. et clt'. 
S baha kartı hersene o'dt f:u 
g bi bu rene de Bdo g" z t i 1 
tevzi cdildt. Ba'oya a't r f 
nükte, güzel )'azıl r'a ç 1 .. n 
bu gaxet dan . .1 ler ' 
i}f tesir b ralitı. 

Hd·sa r. hın ) e 
kadar ~ lllS ve eğlence aevaı 
etti. 

* 
Bu sene a onun te 1 t 

edf ecek h ç bir y rJ }o1 lu • 

Y ın·z v iyer mesele i hız · 
la n n halta pek ço 1 rı 
ha 'ı o ra canı:u m ş r. 

Hiç bir zan an P.. f un 
gard cp p r •n aim k do r e:. 
ı d r. El!cıhetın ce iyet 
o'mamak· beraber l 
idare eden 1 rin bun 
i.ibara aima.Iarı lazım 

Agopyan hanı ' 
Agopy n 

- • '9' 

ıst:cvap 

anbul limanın n 
a a:cdğı şekil 

l ı t kal tin e ~ n • a. 
bir komisyon te kil ed · ıer k, 
Is anbul lim nınm mü t klel 
~eki teıbıt ed·Iecektlr. u 
komf &)·on Belediye arafandEln 
vaki olan t l p üzerin le· 
§ekkül etmektedir. Belediye 
şehr:n müstllkhel oe linin lı . 
ıltasını tanzim lç!n b na lü-
2üm göst rmi Ur. 

o yon 1 bs t, Jye, 
Nııfa, l\.üdafa i Mi 
1 bul bP-1 diy s 
ile müteh 
edec tl:r. 

~1 üskirat in ıisarı 
m "d"r·· gel y r 

Müskirat inbis rı mü 'ürü 
y rı Ani radım h ·m·z 
gel c kttr. Mumaıleyh An a· 
d yeni s n bütre 1 ha nd 
1 t·ye vekô.le ne ' hnt 
ermlaUr. 

Tev ·fhanede 
iki mevkuf birbirine 

girdi 
Evvelki gün tevkifhanede 

bazı mevkuf ar ar:-sınd kav· 
ga çıkmı~, mevkuflar b'ribir· 
}erinin k falarını yarını§· ardır. 

Hndbe f öyle olmu§tur: 
Tevkifhanede bir ahve 

ocağı 1 Ietmehe olan mah· 
kumlardan Arnavut Mehmet 
He tehdit cürmünden mevkuf 
bulun n a ık po1is memurla· 
ırınd n Sırrı e ı?ndi b·r a'acak 
:>·üzün den lr~ \ ga etm1 !er, bu 
sıra a mev uflardan ~ehme· 
din arkad ıı Arnavut Sü Y· 
manda karı mış \e il-i arka 
daı b!r o' re S.rrı dendi i 
d vınek 1 eml. rd.r. 

O r n Sırrı efendi tevkif
henenin l aranUne kısmına 

kaçarck dayaktan 
kurtarın s ve orada } 
b ... lamı§ ır. 

Sırrı ef. evvelki gün hn· 
keme edilmek üzere ndliyeye 
c '\k olu c k ö cd nberi 
le .ca sin kar kin beslemek
te olan f\11 hmet v~ ~ü C} man 
birdenb re ez ıne hücum et· 

r, J nd rma!arm müma· 
r ğ ı ı ada c gızı 

) re y ı p ~övmü~ er ve 
d ~ r ı l l. rn "ardıa. f\ üddei 

mt:rr. ıl l l il ala lat'a· 
tır. 

ulan loh rn ı 'a'ı çift iğ'nl irlare 
ettec k ve yrıca zi, aati husu· 
si e v umum ye müderris!iğl 
y pacakhr. --

i<lan evziab 
Türk yenin muhtelif taraf· 

larındn. t c:ev et nıüessesatında 

mevcut rr.ü mir ve gnyrl müs· 

mir E~ l rın umumi te~zia ı· 

na hal nn ı .Halk bu awaç
lc b k ı kle. töstermek· 
l d·r. E'r çok yer' rde az za· 
n:an idan tev
z ata y p •. mı~ ır. 

-·-
Z,.. o Ağanı karısı 

parasız kaldı 
Amerfhada bulur.an Zaro 

Ağanm karm tarafından be
'cd yeye bir fstid ile müra· 
cant edilerek aitı aydanberl 

Z ro A..,nya !t mna· 
~m kendisine verilm~ ini ve 
maa ın tekrar tahssi fsten· 
ml~t·. Zaro Ağa be'ed.y.,de 
ücr tle müGt hdem bulundu· 
f.u~dcn ve ,. zife .. ini t~r !.C· 

d rek Amerik ya gilmiı bll" 
lunduıtundan bu talebin is'a· 
fına imi an görülmem·ıur. ---
Elektrik ve ha va gazı 

tarifeleri 
Üç yda bir toplanan tul· 

fe komisyonlarından e'ektılk 

şirkeU tarife komisyonu dün 
toplanmı§hr. Şirl~et murahhas· 
Inrı ücretlere zam yap.imasını 
l temi şlerdir. 

ükO.mct ve belediye mu· 
tahhasl, n ise fiatın olduğu gl· 

i kam nd 
d r. 

JlGl' ava a.,.ı 

• 

1 e . in ~ ta if teri tctk:k 1 
edilmeğe ba lanmııbr. 

(Baş tarafı 1 inci ahifecle) 
nan ocak refsl Esat Beye 
yüks lı: sesle §Öylece hitap 
edcrel<: 

Vcbıf Bty 

Fırka lco gresi var. Ya· 
1 ancı unsurları dı~arıya çıka
rın z, dem'ttir. 

Bu g rip hitabe kar s nda 
herkes fn~ırm·ş, b·r çok g nç· 
er de bırbirlerlnin yüz er ne 

bnka l lmı~·ar. 1§ e bu e na· 
da Ha!k fırkası kongresini kü· 

Diş 

31 KAnunuıanl 

ne ir? 
oada memur Turgut Bey bo 
ani ve Jraba lhlar üzerıne der-

ha) V·sıfb yin yanına to'kuhırAk 
kimi :kar:detliğini va 'yabancı 

unsurların kimler olduğunu 

sormuı ve be.dehu muharririmf· 
z·n yanına gelerek: 

Vasıf Beyin yabancı 

unsurların kongrede buluna• 
mıyacağına dair emir ver 
diğinl t:öylıyerek muharriri· 
mize ocağı terketmesinl bil• 
dirmi~tir. Bunun üzerine mu• 
harrirfmiz, Turgut Beye fU 

cevabı vermi§tir: "Türkiye 
cümhurlye\i hükumetinin hü· 
v!yet cüzdanıni hamılı her va• 
tandav bu vatanın unsurudur. 
Yabancı umurlar meınleke• 

Un evladını vatana yaban• 
cı dd denlerdir. Yabancılık 
onların g yri medeni ve 
terbtyel s'yasiyeye münaft 
) a hancı d uygularındadır. 

Den buraya Vasıf Beyin 
p · vralarını dcffl, Gazi Hz. 

i , in met i vecizelerinden 
istifade ve bunları ha1kımızın 

dert orta ı bı lunan yuksek 
ıerefli g zetem!e efkarı umu• 
rniyeye bil irmek için ge1dfm,, 
d'yer k §ap!<a ,.e pardesüsünü 
alaraK ocağı terketm"ş.ir. 

kongresi 

a la 1 
g e yeni ida e heye ·ıe Ü çe-

si •• Üza ·{ere eti ve bir teav··n 
sa dığı teşki .. e k rar ver ·• 

n- tab"plerl l!enelik 
kong eler'ni Türk Ocng ndn 
nl·d m rdir. Kongreye b'r 
f o re r ·~He iki katip 'nti· 

hr.p ed ldlkten sonra ba~lan· 

mııtır. 

Kon re riyagetine muallim 
'~zım Esat Bey, katip'ik ere 

de Behre H nım'a Feyzu"1ah 
Bey intıhap e i mi~lerdır. K~n· 
g ede i k dt. fa eski he •etl 
l renin en 'i' raı;oru o' .. u:ı• 
mu~lur. 

D ha sonra k · p ve k nd 1 r 
çıkum kta o klnrı m crru 
(Dev mı 4 ü,cü ıahif.,;/c) 

Habbe kubbe nıi olmu ? 
• 

• 
ı ı ı a u u-

•• aret ol fv1ec is .. un 
şa ~ ret kastı y kt r. 
Tütk Sözü ve lstanbul ga· 

zetelerinde gazetemizde çıkan 
bir yazıdan dolayı Büyük 
Millet mecl"sl tarafından dava 
ikame ed:lmit oldujuna dair 
bir haber okuduk, 

Da ay~ sebep olan nevri· 
yatın ntlı ıudur : 

Adanada Halk fnkası teı· 

kilfıtına rr.emur heyetten Ce· 
b 11 Ber ket meb'uıu Naci 

Paoa Adanaya ilk geldiği ıı· 

r lardn Türk ocağı sinemasında 
b r konferans vermit ve kon· 

fer an nda Halk fırkasının 

memleketteki muhalif meea· 
binden bahıetmiıtl. Bu kon· 

feransa kartı matbuata hah· 
§edilmf§ olan tenkit liakkından 
fst:foda ederek alınan 

noktalar fahlfl Te bu suretle de 
bir hail lettmal olunmu~tur. 

Y azı1an yan 'rafıtmıı 
o1ıln t lekkf ~n ok mak b ·~ 
tıamlmlyet ve memleket endi· 
11esile y z1lmı1 olup Büyük 
Mlltet eclsinl ıahs!yeU ma· 
nevlyedne hareket etmek hiç 
bir veçhlle kastedilmiı de· 
~ildit. 

Ve bu yazı a üyük mil· 
1 t m c i ·n en • abs dimi~ 
olmasına göre iddia olunan 

cü üm de aki deg·Id'r. 
Mesele adl!yeye intikaJ et• 

Ukl n sonra adalet huzurun ,a 
da yapacağımız müdafaa ve 
ıöyliyeceğlm!z söz budur. 

Bir zatın kendi kannatın• 
uygun ıeki'de vermfı ol .. uğd 
konferansta ona muliahf bir 
kanaatm kar~ılaşmı~ olmnrın• 

1 
dan ba§ka bir§e-y olmıyan bıı 
ne§rlyab mesele yapmak va 
bundan B. M. mecl s nfn cah· 
siyetl maneviyedne hnknret 
manası çıkarmak do~ru de,. 
§ey değildir. 

Ayni zamanda davaya se
bep gösterilen yaz·da Hya• 
tariki ile kanaat mücade~e&I 
yapılm•ıtır ki medeni bir ca• 
mia arasında böy~e b"r hak• 
kın istimali hakaret o an a:z. 
Ve bu gibi hakların fr.timall 
etrafında çok samimi düşüne
rek ona göre hareket lazııO 
gelir. 

Y ni Acsnı 

Alay köşkünde 
Güzel Sanatlar bir' gfnde 

Reım~m Sau B. tarafındııO 
• znrt si ü ıü caat <ı .. rtte l:ft 

r sim se·gi"l açı'ac ktı • Euıı'" 

<lan m ad ha:ta 1 :1 

c k re Alay kö11 •• üu u 
a u d n · c m ? n cd6 

blyat de:-nl verilcc,.ktir. 



Gaz teciler - Bir marşandiz ~uallinıler •.. 
ıa [ K vuklu ile Piıekir, hi.· Sıvas hattında kara Tekaut BJUl!lan ~Y'. 
K p ravanaıun arkaımdadır. 1 d . heSlftHl tetkibb bittı 
onu~ur1ar.] sap an ı 30 (Y ) - ilk K k A -· Ankara, arın 

•eti avu lu: - lkı Gç gündür Ankara, 30 (Yann)- ,tMAa• mu&IUmlerlnin tekıaiit 
teÜr!~•J'erdu. Neden Pi· dolu."uo muhtelif ,JıtınıaJdarlD• ~oa alt ••:rtJıa proje-

p 
da ı d detli soAukuklar de:valll ma" tk k ik ı edilerek 

t ar· - Ha ı b k c. L-. ılmn te ı atı ma 
yor bir k • Ya ar fr açı· etm tedir. B lhuaa ~vu 119• k 1 nderilmi,Ur 
beli dei ~P~~otr.lYkazmı, kıımı, valisinde yağan devanıh ur Heyeti ve kelyletlgo bu layib: 
...J k k s a ı insan h - " d d ~• Maliye ve e ua f a enıes nde. ın er yuzun en bir marıan ız teraua ,..ı•t Maarif yekiletlaln 

Kavuklu:_ y d Yıld zla· Sıvaı arallllda k ... a Glıe tamamen it· 
~aeta idin Pi ke. a emek ki ıaplanıp kalmııtır. .,llıtal aaaal'lll• be ~e ar •• ne i e b·zlm ti k etmlf olmakla hera r 
gazeteler g b Treni kurlarmJla ıfdell ra 
duruyorlar.ene urada dolapp dlier bir tren de ayni mahalde .p1aas ,&,ar f'f lli•e eıtmiıttr. 

p k 0-b ilk 111.Weı> _..uallim-
n b·r!r ~:e;- Sahı ben onla• Upi ile karıılqaıJf bir .kaç,... JertPl 1929 ,.neli .. ,,uııe 
ılunı!. .itte Eli ~a anlatıyor- aon yoldan çıkıo.ıttır• uc»r •ka.it olaıllarMPD te-
nuz baıında nact -B. kulu. Gelen .mal6mt .Q&edne. Jııı• ...... n ..tdal ,tbl Ma· 
ı.,..la ile -la; l>elinde karadan bir .._utdle lııar ~ ... ed ı.cek falce.t bu 
W IAlle&ll tutmuı vagonu tahrik eOileıek biclile Uyeca yo ' 

mile karılar sibl dönllp du· tarfılıt&ea __.ki •iUıekaitı mu· 
taa:ror. Plo.haliae ıöaderJJmı ... r. ="'•..,...._.1a.n-z ,_t ban• 

1'a ki •• • •• .... .edil .,ı:::.. u: - Acaba •den? Zirart mütebasaslan ...., _fmd.. tıen!P .. 
bir b ; - Neden olacak Ank ) IWı -"tfr. ond altaya lap olamadı da ara .30 (Y_. - • UJıbaDID .... ma nar.aran 
oatbİın.. İkdamın 14000 oat Vekaleti tarafından ...... d. J,u...ı tdueler her •ıme 
ha ı zamanlarda har vul"1p telif tubeler 4&erfı1Mie ibtllU 1111ı1aWmlel'in tekaüt ~tle-

rAmakn dıavurdu. Onu batırdı yapmak Aizer&AY...,af ... aa- ...ı .. fD wtar&DI Zlr.aat banka· 
r a an, 6ted L- d . .de...ıl 1 -.ı__ lt....&.--alar ırua 'bir k bl 1 en ueri en ~• m 1 -.... ım ~ llDA teıliye edecek ve kaau• 

Dun d:çaltı:ı lra ı:;.ra aldı. O &Y.det et.mele baılamıtlardır. aUll aaevkll mer'ayete atr-
çıktt. Şlmcll A.:!ıa, ... ~~ii"- Bu m9J111!11d& ziraat klDIJ•• metini mQteaklp ilk mek~p 
te ıöraün diye .,lnkıa lv.edf- tahıll eden ziraat mGbendili uanımlerlnden tekaüt olan· 

r 
p. a ut- ..Eaat B ..,.,1_ '-- &a. ..---ı.11. m ~ b -..yor... ey~ gemu fYir' ~ ._ ... tlan ~ _. ıe-

Kavuklu: - 1>eıeneki acı· ılae thtiaaıı ddüfflatie bir wa• _...., Ati.,_ ZAraat ban· 
Dace,lt hu ad.am.. &lfe verilecektir. ası ,.ura ından t..U,. edil• 

Pıtekar: - Elbe~ u C:•-dı ,A rik liJar ......:ı: ~Dil ~t~kUr. jıpm ıazeteıfıadekı htıs=. n~ ~me a UU'pU'- JI~ ., ..... bukaya 
Mit :etUm de •ttım tliye ka JllliJar Jesdl edM:ekleri -Mllt ita· 
:-• tokmakla d&riy.or am: Ankua, 30 (Yana) - llr ıe1De talıl tııtulaaık olan bu !.'f• &eçtikıea - nvıs,,'. allddeıı..ı..rı lılr ,........ -ııwı.no ı..nmcle mual· 

... . grup unun t6Uln tohiaarm& ta· U.. •• "'Je naa göN tanzim 

1 Eh Neol B: derin bir of ltp ol~u -.e ..... .ıat tü· .e1ıa.ıct1r. 
•eker ve: Ati -Felek tHye ı,.. liflerde buluadulU ,_,a-lda· 
...... wtadan 9etclir. Ar- .dır. Bu ut.eri ~ •ulu-

--
:-•ncktn ~en9ten,top{U JÜZ• Dan tÜtiin ,a_Lı-.. UJIUllll aj(l 

, k şı, .gozu yerinde mat- .......... -
""" Mrgen9 meydana gelir] dilrt' Behçet .. ,.n ~ 

K. Vllklu - Piteklrım bu Dedi ki: 
7ak kıııklı delikanlı da ki ? - ~ı. Wr ....... ._... Piıekir - A 1 N 01 telerde <Juıb or. flalbuid •b 
atclerken u Ah Fellah acı B. YGktur. 8üy1ehlr tef alla, be-
~ııtı . ,, diye u ıtl-
" F 11 h fte bu gelen de nim baJ.er m olmıall .z.,.. 

e a ,, br. mez mi? 
Kavuklu - Allah k TüliiD 1nhı..ra Wittell ye 

• b aı ına ik yı ırakta doğ u - 1 t memurin h.rem&n.iD tetk 1 
Hı b" l ıoy e. ç oy e biç'mlt Felek bu.aüol.rde bilecek ve Behçet 

•bar mu? B im b ld l L Bey bir iki ,..A • ı.-d•r J.taa· 
lı ki . • m z Fe- ,... 

' m ne ka.vun yed'ri ki hula av.det .ıe&.ektir· 
.. ine k I k r • e e ..• ~· Pi.ıekiu: - İtte bu F.eJ.k. Ankara Hukuk talebesi-

o c na endir F d nin oma ...vafıati 
rUe klın ne hıria u ad· yazı"a· tJl"'J 

•ne de ı k a , ark, Jd. Anka•· ao ~ ... D ) -
Ka y~ e • Ankara iHukak .&alebeıilllıD 

• vuklu: - Demek kt .bu Roma 9'Yalıall on ~ubattla 
relek, yazı L.- b dlır b yazan cinılnden· yapılauktar. ::S Ja .. t on ~ 

a... gtlD -de•am edecek, a•d.U. 
L•, Pit.eklr: - Evet h ..ı_ P•·e ye ~tDay..,la ufrua· 
-.ıir k ' em ... "' 8 Ja,ar.~~:m ~azd, mı llçlmile caktar. S..,abt.t.9 bGUln .. 
ta•m ğ d • ıporcııdur ha kuk profer6rlerl ye taleı..a 

a a a gelm •-•'-lr lltedlr 
Bu ıırada .:h.k elimi t.J .....- _,,.., • 

ek hiçlmlı bü Gk eaı 
tay... Y kale111l .pa· 

•!:& .-plır.ar.ak .-ıer 

-~ 
M.R 

·--~--~A.likaa ..._., 

GaJHz. 
• arasında 

il _.., 30 (A.A.) - C.d 
ı ııelle.l tt. 12'.__ 

•-... .,ece a;;ımamr• 
... Dl tefrif hu.,ararak 

......... '9turmutfa1' " 
llaeaaa11 temata -etmttferdtr. ....... ,. 

Adauada 
Ankara - Adanacla kll811f 

:•ı ~peraUfbdn teıkllt I· 
...;: elan m&racatı Ztraat 
tllr. ıD.~nca t.tk6 e"'lmekteo 

.uu ...,.acatı pt>an trak• 
~plerl d fer iı'aldar •· 
-~~~ la .ele bu fllw Jttlrak 
..: ~rtut ldd.la .etmek· 

lr ~' B'1 k.Mua tetldbb 
;:":

11 
n4e koo ~raUflp ,.,. 
me 1'unetle Omlt 

... ektecl.ir. 

~aradennde 
.Ge~eııki fırbnanın ha· 
~800 bin liradır 
~Ta, la (N'arm) - 'Ka• 

,.clıeDJSdeki son fı malad n 
~ atııran ve batan 'fOrk 
_,,urJaııam lıa•n BCO Wn 
.... ıradde1ıadadil'· 

Bu yazd 0 .ı,orta kumpan· 
,.ıar le qpur ular ara ında 
tJaUlAf pu.ııtır. latanbul ~· 
~cular blrlili de halled..-. 
dJillld• Aokar•Y• v@urc ... 

..., ekkcp bir hey•l 
lar n ••· 1 m ir. H yet dün Ma iye 
:: l t at Ve &letlerlle teuı•• 
clerek tav aut unu lıtemijtlr· 

•<• ... 

İlk içtimaını bu
gün aktediyor 

Sellnlk, 30 (A.A.) - Bal· 
iran konferansı, tik 1çtlmaanı 
7ar.ın aktedec ktlr. Konferan· 
ıın meıalıl 3 gün devam ve 
hafi olarak cereyan edecektir. -·-

Bir şerir 
Heyecanlı bir ta

kiptan 
sonra ele geçti 

Bueııoı Ayres, 29 (A.A.) 
- Bir çok cinayetler frtlkAp 
e-1f olan bir &ta: 7an ıeıtrl, 
heyecanlı bir tak pten ıoara 

"•kif edilmlttlr. Me k•m 
takip esaaııntla b r polis ae· 
fenle .bir ıenç k zı öldürmtiı 
ye dtfer bir poltıl de yara· 

laınıfta. 

••• 

Kabine 
Beyannamesini 
müzakere etti 

Parla, 29 (A.A.) - Kabine 
aktetmtı o dutu tçtlma•a, 

beyannamesini tanzim •e mü· 
zakere etm•ıtir. Kat'ı ıeldi 
yann tesbll edıleeektir. 

Japon prensi Viyanada 
Viyana, 29 (A.A.) - Jaro 

pren!li Takamutsu ve zevceıi 
buraya plmiflerdlr. 

histanda moratoryom 
Varıova, 30 (AA) - Ber· 

1Jnde inU ar eden T .Ulzo blQf 

cuetMiala ~itle c6ç ay itin 
Lehtlt nda moratorJam illa 
e lecefi bakk n ki h her-· 
lerl ree ... n t k p olunmak· 
tadır. _ ...... 

Bir .zelzele daha 
A lcante, 29 ( A. A.. ) -

'A'coy k•ı baunda kuvvetli 
bir zelzele h 11edılmltl r. Zel· 
.. le ile mit• f*k olan pil· 

ülerd n U'btete düçar oı.n 
alk Nbi&IAR 6iWliml1Ulr. 

Museliniye itıiar 
Va6twstcm 2&(A.i\~ - Hl 

&met, R. •utler'tn 29 IC.;ıut 
tariHlt 'DUlku dofaytslle M. M• 
tolhdye t.yn ı Dl'~· ı 

Spora ehemmiyet böyle 
olur 

Lodr.,._ 18 (A.A.) - A· 
..- ...... ,...-. ltf\kAmet b 
nlhaJet Şn..... -..ıı tnl
.aW..mıa u kar• 
wrmlt .wuı- .,..... ..... . 
M. ,......w, tl"9 ... .. 
Ur: ~. rwlm= 
-lar ew41a ba t ...... 1 ._.,_ •4Wn• 'fııre• 
............ ,,,... de llu Maya 

•1-k ._ .... . 
...... r. y alhıs 
.._..._ ........ t.u .... 
...,...... -.Etnda tnıfly• 

..ııı..ett ... ~ 
nat ilaaa lkttaa e-. 

Azılı mahkimlar 
Shahr, il <-'-4} - .... 

.. lt .... k.... ...... 

.................. ita.-,. 

il D 'ti 

Ticaret borsası 
laboratuvan 

Tütün, Sabun, uJtfn, zey· 
Unyağı, aüly&fı ,ıbl ihracat 
eae.ııaın ticaret ttenaaoCla 
muamele cö .afi yazı • flı. 

Bu bu1111ta iktııat vekaleti 
telklkabnı ikmal elınlıtir. Ya· 
kında, fıtanbul,lzmır, Samnın 
Meraın, Trabzon tlcacet ber· 
ıasında bu maddeler (lzerinde 
muamele yapılacaktır • 

Bu mü ı betle ticaret bor
ıaıı laborat arı bu ihtiyaçlar, 
temin edebilecek ıekllde bli 
yCitOlecektir. Bir kaç ıünden· 
bert ı hrtn iz laboratual'MllD 
tevıilne bat nmııtır-

J tihar 
Fetlye nahiyesinin blrmdc 

kartyeı nden Ômer kerimesi 
ve mu v t{a ıövGk karlr ı 
M hmet 'E ceıl Sulu 9- IO 
gecesi saat 5 raddele iade 
ustura bıç Aile boğazından 
kend ılnl erh ederek b r kaç 
saat ıo ra v fal etmlttlr. 

Adliye tayinleri 
El6ais .......,._ relıl 

raldaa ..,., ~lft flr cea 
reWtlfne ne '8lt lı ~ 

llye "''' A Be1 
Jia ........ "· 

eaeQJıl •ar 
AclMedm ı-• loıyr. .......... ..,, ....... 

•••Jft 'lmellflaclan bua 
..... ~ .J ... 
tık. AJ• YiMll iııtrtnd ailnO 
•aıtahane1e nak edtlmlf olan 
laı .... art.n w tmtll • 
dae wetkuf 11t 
.. , •• 4ln llmltflr • ..... ~ 

Et - balık ı .. · l'lllR 
alık e 'el HMMIWIWıl 

--8uk&vaa..., ... U..._.. 
... fallı 1 ......... . .. .... .,. ... ...... .., 
...... iaM ISWuıtu .. 
.... ....w ............ 
ıu.a .. _. ... , 

Gak•• 1ta•J.ıpazannd 
harb.nya a ...,. •hl• ILt • 
dır. Kar k6y b ...-n 
biri de ı fMlf .._ etinin 
okkuın 200 kuruı lateQlyo ... 
d'o. lu r t ti zitekt eG 

,.. .tı ı et fi t!~rl· 

• tJ ı ai'de et a. 
atMI 116 biat ara 

- Ne o? ••• 
- Aman ezfatm -tlllW 

lmnıe -gitmiyor. 
Eırteretan blrıer ..... Wıııl 

Vntllma, lttr telefoa ....... 
- Peki. 
Yalda f>lr ..._ .... 
- Btzlıa ıautıe'fl 

lıa ka111 Wo,.a 1ııP ıır 
llz, kunm dajıtı..,. 

- P4!kt. 
1Woda 1'tr .toltl 
- Yabu ba4o , ...... 

lıılt& lf!'lmedt, f111111 '* 
yıver. Çabuk ~a\d.....aı 

- PekL 
lkı ıenç kMhm 
- Eier bizdea 1li 

mezaen ıöcenlrl&. lllm ~ 
ça olaun. 

- Peki 
B rkaç mıeraklaa 
- Falan Bey ........, 

lan Beye tanıtm k ille ..... 
Şu uzun b.,lu f.&oca ..... 
mı! •• 

İtfnlz .,otua bu._.ell 
birer ara ıp baı.aueıia • 
mm rın Beylerin ıönla 

- Onada peki... 
De n fo afçalail 
- H ı u aya ı.&liiıa~ il 

fi topla da lr lk pos pallit .. 
G&teftlnOz ya •• Sisi• ...... 

muzda l:ayle, bla m •• ._. 
m z de bu htçhn.,. 

lt r zaman, her .,.tde ~ 
-.etec il .. 

IM>RHANEIJDIN 
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l Ecnebi memleketlerde 

H.nt siyaseti 
Lrmdra ~9 ( A.A. ) - M. 

3a'd' v·n'e bir m kh·p yaz • 
rı k Hi t ı:yasctf ha~hrd k 
noktai nazarla ın ih•i'ah co 
le.yııı· e muharazr karlar rüc:· 
aası 1 cm tes·n n içt·ma'arı c! 
l und n ıonra baz r bı un mı 
mak ni nde od ğunu b· · 
ci rr f~tir. ~ t: rr a i eyh, bu mel . 
ll: lunda md e fırk sı lıüt lı. 

m ·ne l.a r ı mt h fa z 1 ar fı 
l.a tuafından y. pı 'acak mt -
hale ette ona yard m e nll k 
ten ha'i kalmıyacağını la\ 
ey'e niılir. 

M. Ba'dw'n veriiğ c~vapt 
bu kaı arı kalul dmiı H 

aynı z '\manda rr. e\ cut nok a 
naz r ihtı Afla ının hl.kumel 
körfı yapılacak mücade!edt 
halicane lır aurelte t ıri 

muai)'e mani ol.:ııyacı:.ğın 

bi.d rmi_tir. 

Kont Apponyi 
Buda ı:e~te: 29 (A .A.) 

Kont ~ pponyl mecliste terk 
teshl:at komisyonu tarafındaı 
lıazır'akmı.kla bulunan mua 
bede prcj esinden bahse:de el 
demif'İr ki; .. Mı çariııtan n 

ihzari kcm·tede ne de Cem 
yeti Akvam mecl dnJe azad r 

Binaena'eyh bu proj ye 
karıı protes:o yapılmalı \ t 

Macaristanın c~m·ydi Ak-
-wamdan çıkması <ıerpl~ edi. 
melid r.,, 

Kont Apponyl l:u mese 
lede l.ü iUmeU krt'i bir halt 
h reket Ut.hazına d" vd el· 
mııur. 

Har'cfye naıı:n Kont Kı 
rolyi hükumetin uır:umi ıu ' lı 
terki taraftuı olduiunu, fal at 
teılihat ıahasmdaki fa k no 
tai nazarından gal~p· H ·e mt i
lap'ar ara•anc.aki bugüı kü 
vaz'ye·t idııme edece•c m ah -
d y· h1ç bir veçh le kabt I 
edemlyecefh 1 ıöylemlrllr. 

Sulh muahedenamesi 
Londra, 29. - (A. A.) -

Lortlar kamaraaır.da * Lor 
Cickinıon ,, ıullı muahelerlne 
imza koymuı olan l ütün 
c!evJetler n "Ve bu meyanda 
>. meı kanın n:anen tahd d · 
te 1 hata mnteallik bir takım 
ır.ükel'ef'yetlnle bafh o'c!uğı 
aıüta1eannda l ulllnmuıtur. 

1\ ı n: ai t y l<iz.i:ne <.eve m· 
la dtmlıtlr ki: $ayet galip 
snemleketfer tea ihatlarını tah· 
elt etmiyecek olurlarsa, A·
man milleti yeniden ıilih!an· 

mak bakk nı ta'ep edecektir. 

Spekülas yonlann 
son muhakemesi 

bugün 
Eorsada Spekülasyon yap

tıkları ve Türk parasını koru
ma kanununa muhalif hareket 
ettikleri fçın polfıçe ynkalan -
rak mah ( m ye verilen iV. 
Mlç l'e arke.daıfar n n muhı • 
k mec:ıne bu gün ikinci cez.a 
nah~emednde devam edile· 
~ek Ur. 

Bu günkü ce'sede karar 
verilm si muhtemeldir. 

Sahte tahvilatç11ar 
S hte tahvi"at tab'ı i§°r. 

len ddayı tevk l edilen Ce· 
nil B. le Yorği h kJarınc1ıı 
t,eşincl müstantıklil-çe yapı'an 

hki t lamamile hitam bul 
nurtur. 

1\ üııtantik, kararname i 
a "'IZim < di err k e' rakı müd-
1eit•mumili "e tevdi ed ?mı i r. 

1''üdd~iumıımi1ik'e evrak 
'llahkemeye ver ceh'r. 

Casusluk mesele:.I 
. yoktur 

Potfs b·r·nci §ube mf dü
üğünce iki carumn yakalr n
t ğı h kkınclak· hab .. ,.ler teer 
yG' etnıen ekted ır. Yalnız ikf 
1 inin ml\lum tına mür. caat 
d·1m

0

şt r. 

, .. GLORYA-
Bu al~ıam 

'eat 9,45 te 
RAYl\''CND BfR""ARD'ın 

t:n ıon ıahes~rl 
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A 
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eeıll ve prkıh 
2 afhlh film 
t< kml1I birden 

(T ARAKA~OV A) 
EDITH JEHA NNE 
(PRENS ORLOFF) 

OLAF FJORD 
(CHOUV ALOFF) 

1 
KLEIN ROGGE 

taraf•ndah 

Vikont Cecil de, tealilıatı 

emumi avrette tahdide çalıı· 
111 nın muahcdel~re imzalarını 

loymuı ola ı bütün dev:etler 
fçln mane" 1 bir nıGka lleflyet 
eld-.funu a6yfemlıttr. - GLORYA -
~ • ffAUDE. NUJR,Cr. 

Bir arahk Nlonu bir *Po
~r. llfı dolaımala baıladı. 

tlahhlar birer lkf ter fırlıyor

~rdı. Ev sahibi doktor, Yeı&
ıe hanıma ıeldl : 

- Hanım Efendi, maaanu
a teırlfJolzl bekliyor. 

Y egine Hanım· kıaa bir 
1ereddütten ıonra bana •ma. 
•adenlzlel. dlylp kalkıı Te 

llllhat hemea yanımda peyda 
eldu. Baabayafı tevina:.dfU. 
Bılınem ma hıuı, bilmem 1&• 

Mden, .,_ birde naıU..t 

.. rc:IJ: 
- YeılDe Hanmala o ka· 

- kODUflll&JQm, ....... J 

( tarın) ın lelrika•ı : 48 

oluyor. Siz bu lnıanlan blle
meulntz Şehriyar Hanım; 

llf ıöylemek için bahane 
ararlar. Necil da k11kanç, ılrret 
bir kıaclır. Sonra 6zG16n6nGz ... 

Tam ben bu sözleri dü• 
ıünmefe dalacakken kulafl• 
ma enlıteml n eeıt seldi: 

- Şehriyan ala'ım. 
Diyordu.,, Btlirml? ., Diye bir 
kaç eeı ıordu. 

- Bilir, bilir ... 

Celll beyle Se'tinç , kota· 
rak ae!dıler. Koekoca adamın
.ta lıoflD•• De çtrkm oluyor! 
S.Tinç. kolumclaa 1akalacb: 

Ha1tb k6çGld Pokenl 

Jea.i.rrN 
Kanlı kavga 

Beyıızıtta lu hYCel Oır. anla balrırc 
Alla 81 r.da en iki gün tı,lr ka\ga çık
m f blrblrlerlle dlMijmefe baılaır.ıılar· 
dır. 

Kavgaya Alln'n o.:ııı Settar, t'Bse
yfn, 1 as n, Mcmlş ve Osmanıa hrdeıl 
Aptl de karım şl r ır. 

Blrl!>lrler n'n boğazına sarıla~ak dl> n, n.e den Osma. ta Aptl ba~lı:rından 
' a. aı.ı rın<'nn l aralanmışl r t astaha
ej e y fır 1 ı l.:ırdır. 

ı orsı r ı a' ga me hıll'ne yetlf'lklerl 
u it dfü· iiıe lerd n buıları kaçmış bir 
. çı ya ı . nm ~t r. 

Z b t ca c r hler hakkında tahklka
beehnı n ı.tır. 

Oto-nc.b:I keza:arı 
Şofö Al ı ekn in n idaresindeki 

>to o 1 D v~n . olu dan ge uJ en 
klz ~ r şl r ın 'a Osm na çnrpn ıı { ocuk 
kerh: 1~ n eıt.n a almı~tır. 

Liçare çocuk tehlikeli bir halde 
ılra aı d f nc. .. n ta3 g n bir halC:e 

lai ne ) tı rılrr ışt r. 
K z la setep ' 1. n ~oför 1ceç rken 

a el nr. ı} rn hke:nc. e ı vke. ilmiş-

§ Şoför Kem t ef. lc!ar tt gı 
7ı f\u, lu o o o 1 Le lktaşt n ie" r

e ' t ı l\\ t-ır. t ef nd"n n ı r -
nd ld r; 1 f ti. lu tra \ ' il.}_ ç .. rp ş, 

r k tren Va) n gerek e oto .. obılln 
ı zı l erleri p r ç 1 n ı t • 

B:r yankesicilik 
BrJ o ' un a ( Ernperl. 1) otell" <'e 
ı t lrg·ı :z t b.ı s ı d::n l\. !'\ Joı 

n clt.1 g J 1 [ c o lu dan r eçe·ke 
l n el ı lu .• n 7 Ofa k, ıro < r. lı ı, 

1)0 1ü k 1 rn lli1 rn çhul l ir )B..l1 esi 1 
arı: ır ışt r. 
0 ir c omo!>:I denize t'üştü 

C'alatıı r ı tı ıra b f lı rra rız ben-
r lı (fr j l) 'aı u u ÜnJ on s g ... rtr 
J t' mi O - An• v n c en< 1 1 

:!l l\'u. lu o•o ... oMI , .• 11· l ilki t l'r
r, h r ta lsn ' omo:il dcnlzı.:: }U ar-

ın·'' g~r olmı t..r. 
t.tonıo 1 n <1 n z n ç arıtn as 

·I 111: eş l "'tf lsec'e otorrotıil n d fj
fl malır. I d rin olJ ı-;undan çıkarılama

ıtır. 

Kı1Kan9 bir f ''~ 
Oel"fa<!a k hvecl lra lı ~ 11 fkbrr 

.,<'' r<'f l E ine ·ı. k • ııı çlık rı:lk rı le 
r. J · rında k vg çık f, Ali 1 Uıtı 
ı: • ( l 1 ı ıçaı la ) iizünd n ve elınc!eı 
'lraı~m t . 

B.r po'isi .. evi ıoyulc'u 
Zlr.d n rı k sın c'a otur · n O lat 
lls ar.er· czl mn et tbr.tı (an l':as r 

'e d . all"sil . d j gr e g zmf e g tt l. 
r da e 'ne hırı z girmiş ça. aşır '< 
ıi e ç· t ·ttl • 

A eçhul ı sız 1r b trc· ar nmaJ t&dı • 

Nercıinc!en \ U:'ulmuı? 
O çen çar:amta g eni rıart 22 <'< 

Zlttln lım ·nde liri kasıı; n rn y ral 
, u ... u l'ald HaJ d. rr •ı• hastaba. es • 

mü. re at tt ittir. 
lue't n h •tahanede zabıtrca lst ç

r. e ilmi~ ise < e ı e dl kendıslal y rf · 

ı ıiın· fdc!"a t l,t' r 
1 1e t ·n 1 <!IHı f yanı f<'tkfk gli 

1 il Dnden bafka tar.ıfınd :ı n yarı la. -
~· h 1 'e f 1 · cft';:i rl şıl ı tı r. 
f7z< ttl va ' rlşamı ı a~ carpap 

va aı da bir ka ın ve e k<kl göriildilo
lnı!en t hk ka b tşlan.lınııtır. 

...........-..., ""'-' 

Talebenin 48 saatlik . 
grevı 

Parse'on, 29 (A.A.) - Da· 
rGtfünun tal bes", Sara oı, 
Madr:t ve Sevıl Darü"fünun· 
alebednin mahpu•il et'erinfn 

iC:amesine karıı protesto ma• 
kamında olmak üzere yarın 

48 ıaatlfk bir grev ilan ede-
c .. ı. · ..,.,. . 

diye batırdı. 
- Bilm ·yorum, iyi bflmi· 

yorum, emin olun •• 
- Hay.r canım! Nazlanma! 

Blld gin kadar. 
Beni adeta ıürükledl. Ben

de zaten lıt m ·yor def ildim; 
yeni \lfrendifim bu oyonu çok 
te'Yil orum. Masalarında dör
cGncu oldum. Sa~mda enft~em, 
ıolumda Sevinç Hsnım vardı; 
Celil Bey ka11ıma oturmuıtu. 
Enııtem benim 6nümede bir 
kaç lira koydu. Oyun baıladı. 

Oynıyorduk. Zaman mef· 
bumunu kayfp edecek kadar 
oyuna dalmııtak. Kaç 1aat 
geçti kim hlllr ••• 

Bu ıece çok ta ıanıım 
vardı. Ekıerlya Nbık eeflrle 
karıılaııyor, dehıetli kazanı· 

yordum. Bir defannda sine 
on bet lira kadar bfr para11 
aaüme çekerken, birden bire, 

Nevyurkta 
Kırk llıiDcl caddenin k6te

tfnde, beılnd ıokaktan biraz 
rendeki l:u ma'bede tirelim, 
kapıyı bekleyen an:anlara 
ralmen, burası nebatat bah
çesi değil, lnıana hayretler 
veren Şehir lcü 'üphaneal, Pubii{ 

Library dir. Meslekdaılanmın 
neı r ettiği bu dö t milyon ki· 
tap arasında, Orada ne eüzel 
vakıt geçirdim. 

1911 de açılan bu kü \lp 
hanenin hem ıablt hem ıayya ı 

teıkilatı vardır. 

Carnegie tarafından yaptı

rılan seyyar kumının her me· 
hellede bir tane olmak üzere 
kırk c!ört ıubeıi vardır ve ha 
ıube dalma gelip giden oto
ll"'ohillerle asıl merkeze mer· 
buttur. Her maha it-de o ma· 
hal"enln terc:h ettiği kttap'ar· 

mereli Chatham Square ma· 

halleıinde Çin kitop'ar; Har
fem mahallednde Zenci ede 
biyatına aft kitap'ar bulunu 
F ili.'stisna herke:, ha~ta pt • 

zar günferf de dahil olmal 
üzere, her gün ak~amın saat 
oı.una kadar, istcd.ğl Eaaltt 
kütüphaneye girebilirlf'r. 

Müe lif ve kıtap h:im'erfn 

nazaran tasnif ecli'miş kolayce 

i·t·fade cd·Ur fiş'erle deh 
muazzam bir divanhane ser 
bir servis, lntihap etllğhı f7 

ki e.bı bu hads·z hesapsız kitaı 
y ğm'arı ı rasından, bir tavtl 
'eye lüzum gö ülmeden vr 

her gün tecdit ed 'en kart ar 
baza fhtiyaç h uetm d n , 

bet dakfkacan daha az b"r 
zamanda size lf'min t>der. 

Eu :nermer c!öıeli Reneaan" 
·arayında <?erin b"r ıükiit h ki:r 
fil er (Amerika'ı'ann öl Çf' erf ı 
kaı,çuk' ur; bir ayakkabı ,e, 
duydunuz mu bilin"z ki bu bfr ı 
Av upahdır . Mürek1 er, kağıt 
ve kt r•un kafemlerl mf'ccanr~ 
umumn, 1 ıtlf ad ı ne a • siı dl'· 

m"ttir. Salonlar zarif kad n ..ı , 

lalebeler, tny nl ran'atlar meı 

ıupları, model kopyacıları 11t 
doll dur. Eüyük ı lo daı· 

maE.da mevkut nerlyat gezt:
teler, ecnebi gaze!e1erf, 

ıan'at, musiki Amerika ta ihi, 

Ahrani, Şa k Usan arı, ı·yasi 

ktı•at, cograiya, jeneraloji lçı 
ç·n BraiUe urnlile bau'mı 
kıt ·ar, çocuk!. r için ıJc bir 
kü• üphane unutulmamııtır. 

E azı k.'mıelu caktf olerıte 
beraber notlar aimağa gf'liyoı

lar, fakat buna li!z ·m kıı\

mıl or, çünkü oh! ... t k bir 
fotograf ( fotos at ) usullle arzu 
edi" en yer erin hemen l p· 
· "· ~ r' al·nm t -~adır ... 

onun bıyık altmdan tü.düğü

nü his eder g hi oldum. Buna 
hiç b:r man:ı veremedim. 
Gayri ihtiyari: 

- Uvertürüuüuz? 
Dedim. İki as gösterirken 

iiçüncü bir as elinden maanya 
kayma ıın mı? Ateşe dokun
mqum g·bi acı acı b!r *ay!. 
ded m: 

- Üç asi Fakat benim 
yalnız üç ruvam vardı. Ni
çin bana *fyisfn,, dediniz? 

- Üç umı?... Ah, cidden 
sersemce oynıyorum, ben 
elimde yalnız iki as var zan 
etmfıtlml 

Bukadar budalaca uydu
rulmuı bir yalana kOçilk bir 
çocuk bile inanamazdı. Fakat 
ben de öyle aeraemlemiıtim ki 
bu harekete bir türlü mana 
•eremiyordum. Tam bu ııra· 
ela a7ak blleklerlmcle kaba 

Vahıete bakınız ! 
--------------------------200 liralık küçük bir 

• • para ıçın .•• u 

Bir adamın göbeğinde kızgın yağ 
haşladılar ve çayıı· çayır yakh~ar 

İzmir gazetelerf nln verdik· 
lerl maiumata göre Eğirdirin 

Şay karyesinden Beşir oğlu 

f r p Mustaf anm hanesi dört 
ü a1ih ve meçhul eıkıya ta· 

a nd m basıfmı br. Şakıler 
Ml ı afayı bağhyarak muhtelif 
~ killerde iıkence yapmıılar 
ve göbe~ine kızgın yağ dök
nek ıuı etlle iki yüz lirasını 
.lıp sa vuımuşlardır. 

Mecruh r~uatafa ototomo
i'le Eğ"rd!re get"rilmiı ve ifa· 

desi alının ıtır. Tahkikat de
vam etmektedir. 

* Ayın on bir ncl gecesi ta"t 
i'<i raddeferlnde g ne dört 
meçh~I müsel"Ah t ıkıya Hay· 

1 mana kariyesl civarında De
nizaltı nam mahalde ikamet 
Eden Eğr"dfr:n H.ıv:tu kary• 
ılnden Hacı Ali oilu Ah
med n çadır.nı basarak zaval
nın ellerini arkiılıından 111kıca 

bailamıılar, kama ve ı' l iıhl .. 
rım da göisüne a11yayar k: 

- Para çıkar diy~ iııe:eıaı

ce yapmıılardır. 
Müteakıbeo sıcak zaç Jll' 

ğını bcğt zına <. ökmüıfer v• 
bu suretle 90 lira para i e 1 O 
lira kıymetinde ev eıya ını v• 
bu meyanda zevcesi Ayten'• 
üzerinde bulu lan ziynet allla 
!arını alıp ıa vuımuı · ard r. 

Şalnler tiddetle takip edil 
mekted r!er. 

Diş c/oktorları kongresi 

f ürk Ocağında toplan -
Kongre yeni idare heyetile bütçe
sini müzakt>re etli ve bir teavün 
sandığ~ teşkiline karar verdi. 

(Baı tarafı 2 inci •ahifeJe) 
meselesine geçi" m:ıt r. Kitap 
.ht.yaç'arını talmln lç:n tim· 
d l:k "Firitonun,, tercümesine 
karar verilmiıtir. 

Eundan ıonra bGtçe m~ 
ı?!esı görü~ülmüı S31 • 932 
bütçesini S2.9 • 920 biUçesin· 
,,,."' f arL.h oıarak ~039 lira 
91 kur.ıı olarAk teabıt etmiı· 
le dı r. 

Gazi Hz. lerile Baıvekll 
ve Sıbh ye Vekıa Ee) ere ta• 
zimat te!rrafları ·çekf meıfne 
karar veri'dikten sonra yeni 
sene Hare heyeti iDUbababna 
geçf mf_tlr. 

l - " P? 

ŞEKERiM • •••• 
!. EKERiM ..... 
ŞEKERİM ••••• 

lnUhapta Eebıre ve Nma 
hayat H-nımlar a Kazım EM& 
Huan Hayr•, Mehmet Rifal, 
Osman Bı.irhan ttin, R "".t• 
Hakkı, Ga·ıp Ap~ı ve Sami• 
beyler l 1Uhap edi;mit?er .. fr. 

Kongre ö·ümle aralanndaa 
kaybedecek ·eri arkadaı an,.. 
ailelerine yani m makıadtle 
bir taa vün ıandıfınan vücucle 
geUriimesini de tabb kar.
almı. br. 

l!u ff içinde 17 maddellt 
bir nizamname kabul etmffllr 
Konıre nihayetinde cemiyet 
hazır"adıfı mükemmel bir hl· 
fede bı..zıruna bir çay Yer 
mittir. 

MARGUERITE MORENO 
SA INT GRAN1ER 
MONA GOYA 

ve e!haaıl fza.ncız operetlerin en ıen ve en aevimlisl olan 

E K E 
• 

ş R 1 M 
Önümüzdeki Çarşamba akşamı 

MELEK SiNEMASINDA 
"lllE••••-• lrae edilecektir. 

bir tazy k hiıettfm. O zaman 
bir ı.nda vaz'yeU ka \ racLm. 
Ve ıarip, cidden çok ıar.p 
bir ıey o~du: 

Bu muameleden okadar 
tiddet:e ilrenmlıUm ki, o lih· 
zenin içinde, bilhaaaa kuıtu· 

rucu bir ile ç aimıpm pbl 
mıdem bulandı. Hem 67le 
bulandı ki iki elimi aizıma ka
payıp balkona koımaıa mee
Lur oldum. Hepsi pıırmıt
Iardı. Eniıtem arkamdaa 
koıtu. Çırpınıyor, tep.lalpr, 
ailıyordum .•• 

O telaıından, ailadJiımı 
fill11 farketmedi: 

- Ne oldun, ya Yrum. Ne. 
oldun 7 Diyordu. 

- Sız gidiniz, çeklIIDf• 
kuzum! ••• 

Diye tepindim •• 
Bir dakika aonra Mehlika 

ile Sevinç H&DUDt ellerinde •• 

kolonya ve limonla ıeldiler. 
Bende az cık keodımı top·• 
mııdım. Baıım balkonun ıü-t..
nuna dayalı, için ıç ·n ağlıyo .. 
dum. Onların ıararı ile bır u 
yQzümü y.kadım; suya az,elk 
limon sıkıp lçirdıler; l:apma 
ko?onya dö ~tüler. Hep " ne 
oldun? •••• Ne oldum? •••• Diy~ 
lardı. ~en: 

- Bi:miyorum... Bilm 1• 
rum-. 

diyor, tekrar hırçınlaım• 
fa baıbyordım. Canım tepine 

tepine, kendimi yerden yen 
çarparak, ağlamak lat y f'da. 

- Herkeı kepazelijlmial 
ınrdü mü? 

Dlve Mehlikaya aordum. 
- Ben bir ko tukta UJ119 

muı kalmıpm, 19rt, dedi- G• 
rGltüye uyandım. Neye ai&rao 
cbiıma anlayamadım... Amma 

(O..• fHU) 



Keıtıal,An 
Fener Beykozıı, lst. 
Anadolu Tophopıyı 

bea ,. ....... tbadfôdlWlld• 
t!ti l hl l lbtlbllUatti W.t 
tihblıf ~~ ilk arıat!aHAA 4• 

41 'dati it. 
.t...Jo a • t oplıOJIC 

Bu •enenin ıllt tura•I m•ft 
laruaa Ana.le • T pkapı kartı• 
la,nıan ile betfanıyordu. 

... bırtek •· 
...._,. q,tiftr vltııflıd._ Aha· 
clebı ta' tnı defa da az 
~k MÖtdmldtl ~it tekilde 
.... ,. 'tlt nhlı. 

ateaı HGıeylii 
lılUaflı kenıal. Malamut 
.. ...., NH11lk. ~ 

lJya 
Mı:laec'tm: thnh m, Halil. 

Ôi11in, Mahltıut BeyfenD. 
Blrind dnre nllılyetllt' 

de tltat.r,a ı-l t,vab"&ft ıdfo> 
a.. Ilı a cl dene •ffınd& 
Anadolu akınları, merkel 
mahadml Oman Beyin tent 
e\tlll 'pa tar'• clalıa ziyade 
l8İeAtt 1 na l ~at aia. Ve 
ba itlftt!• ,apıl• ili tol 
m .. ba Mn ~lu tar• 
&.a.. ..w.- ı.m.e·· 
1ı1a1 mt8' 111. .,.,. ......... ... 

~e fi t!lni Mfa 
M ile mane opa.h. Mit 
Libha ıporcu ...... ,_.... 

il: • dk MftaJlll 

ıelm 
temine 
Fener 
kalar 

hatla 
JiblyeU 
Bir d 
olAn v 
talrımı 
Ber'n 
mat l>lr 
fener 
ıahaya 

ltllflll•·.lf4l ...... R-.-•• --~ 
•~Et ytatta 1.taat.el 

fi el 
linata ~daı 

V.ra muhac m enaa- CUl. 
laat.. larafındon diprı Çaka• 

tanbul fpol't j .,ı ~ 
~ maçı Ô· 3 pbb&,etle ........ 

~ .. .,,,.. 
L.t lıfJtl te 11' ""'" 

hara çıkb' ar. 
ca lfl 

... idil elm~kteydb 
Mal 

Lıt lbnhlm 
SccW d 

-fala, llebçet, ~ 
s 1' 5.ılt 

'te -llıflm• 

azar ğl DCeleri Bir '"!'i .meldubanJa ne ~~? 
flefhrır ıngili:z edi,,, "~"-'°" !'e •sı Bu bir efsane mi? y 
pap•l•r pasar gt!n.t .ınema 11• tiyatroya 

ıttınek "G _D NA H,, Jiyor.~a~. Sa peri masalı Dil? 
tlalk bu ganp efsaneye guluyOr lataabul Galata ~afat .. ,b Mubtln efeadl •» 

ı-dfatla pazar g(bılerl ancak 200 taneli pazar ,011· ,.,s Lazlann etellerlnd• •• 
... ye aatr eilence 1erle- lerl açık bulunmaktadır. Ru· kim Kay .... ll Yua.t Kenan 
ttDla kapah &!dulu maldm· haniler t.a me•oalyete ...... B. W. ,a.derdlll mektupta 
..... .lhırea bu gibi eflenee oJarak 1tnal>1 mukaddealn pa· 4IJOT kt. 
,erlerinin pazar ıünleri büth zar ı'nlertal laaanlana yine Bir ltuçak .... kadar 
..-ıekette ·~ltM•ı ~n b r lcend1 aaenfaatlan için '* lil· ne.tı•• tah .. n Akaeldnln 
..-n Jlylh ıı tanz'm edıt. lı6n iatlrahat ıtln6 addet· fakılar maballnlnd• Mea... 
......... ltbtw lıMıun Jly'ban tttfnl e hu &(lnlerdı lnaaa· met lımlnde blrilll• Wr tlca· 
Mı' aç haftaya kadar Avam lann evlerlnla lflerl'• ve iba· ret seyahati ,... ... dtıılb-
k.-ar .. na talnl'm ed le- 9t e ftaade nıeılul olma• m61'6k. 
- ve bir aene evvel memle• lan lizım •eldJilnt ileri ılı- G çen yaz lıtanbuldan 
bt efkln umumlyeıllal D1elt ar. mlfatakatla Çankln. Bolt1, 
aff* lf'l'Wll meıhur dua kf. Dijer tarafa tellnae pa• Kastamonu, lnebolu, Kayıerl 

tlli aka lal atbı flcldet 1 ur IJI Jeti ..._.. .. U,.t- Gaz'ayıntap •eaaln 'flll1ab 
_..b,.tara aebeb'yet vere- ,.ı na a~lllHln tarhot'uk V9 dolaprak tekrar Antebe av· 

.... idrak eereta,or. dllayelterlll •~almau aoldal deUmlme zuhma ı• en bir 
gaann41an m Detin ba7ab arbedede hlaıl olan na w 
tçtlmalfftf o.er ne baynk bir flpla. alerhı iM lllat •1•aan 
testrt o"'111a t&Jleramektedlr. ıuçtaa do •rı mr bal 1 mah e-
Lontlra eı.....-ld 11ae .. 1&· m...-ıat dart huçolt a1 hk· 
tte a~lın• yir_. teDeden p. le 100 •• sa ba•a .e 
~ ki buçuk ay baplale 46 llta 

Bu m.W.t urfancl. pazar cea d. arkadefllll& yetllm r 
10nled klllıe1e ıidealerln mlk u. Derht.I tettlf •• kanunun 
tan ,ok anim 1t1r. Ayal&&· bahte'llil aa1&•ı,.te •tbte-
manda 1013 aenealnde erlcek nlclen tanzim ye takdim llıl .. 
" kadın 10165 kftln n dna· nan latida anmd •deıbl "•· 
7 de aaGllehlm olma11na mu- buU. _.lılce-ft temıJ&e claa· 
kahil 1927 de H ..aktar nllfe derllmlnt • h halı keJfl ola· 
teaessül etmlttlr. SerMtluia ak n~zed lmlıtlr. 
ait rakamlar iM 4e.ha c iti- ak te d 
tlikka til\ 1813 eeMılade Huıuau me 6r t&'J ur-
188871 r .. wthkla lllaatte- un a ııl lç~tlde h ldkaten :: 

h 11 0 ••• mukal>tl 1928 ... f ._;,. m:r t••• .. miktar S5842 lf u11' ada .,.. •• m 

•1e•lltllt· alt : Ar4ı.&l aıımın tabaemret ve 
s1aemalann aça'ma.. -...ıllMI l1ilrlltl'fele lı>adra aevimll bir çocuk bulunmaıı 

,.._,. eenede 2to0:0 mebftmd• •• o..-d8!_~t 
. ..,.._.. • ' t- anb Antepli kam mca .--.u' 

u .. _ _,__ t•faeclll • 
...-.ı-u., lir-. • IDM&&CW'--. ...... ~ ....... ,..,. 



YAKl.N 31 ltl - ' 

GR PE KARŞI ' 1 AS Pİ, R i N BAYE.ı 

;HASAN.GLüTEN °EKMükKLf:iii! =--·;_r~~··~r:~· .. ··-. 
O ""'"' Wo •"'""' ı.uı..., oluomoktado. S.yn•lmllol •M •tibbo koo.,.•nln 1 o 1=-UMBIA . ı:ı=ıı 1 
•. ıeker hastalarına gıda olarak kabul eylediği eıas "e formül üzere yapılmıı olduğunu p L A K L A R J -=~ • 
f muıacdak meıhur kimyakerlerln raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gluten 1 1 

müstahzaratına her cihetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Meıahirl etıbba MAK~ULE ENVER HANIMIN ı 
__ .............. tarafından tavsiye edllmr.ktedlr. Haıan ecza depo·u ~··· eoMI NO. 18594 Alemin evleri çamdan 

e. •• l ff
orA't.RlAITluR -SDEOKZTAORJ Beyoğlu dilberleri 

fl.AKBUU: ENVER HANIML~ 

BUYUK TAYYARE NO. 18593 Asrihovarda BASUR MEMELERi (e!ekfrikle) Aşka inanma 

PiYANGOSU Divv~~~~ahbr~O~O~kta:~Mk~~a:~~~~-s~~~ • Beıtekln Kaptan Zade Ali Rıza BeJ 
• HAFIZ B0RHAN BEYİN: 

NO. 18592 Çamlıca güzelleri 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11ŞUBAT1931 

Feyzi Ahmet Ayrı düştümse gönül (Gazel) 
Cilt, Saç ve &Uh:-evtye MUGANNiYE ~ AFiYE HANIM 

butalıl.lar teda-,.fbaneıl 1 NO. 18591 Bir harbiyeli -
Cumadan maada her ailn B"l b" b • • 

ıaat 10 dan 6 )'a kadar haeta 1 1 mem neye ır usenı -Y e~i pla~da 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ıkramıyeler ve aynca amorti vardır kabul edflJr.••••• ••••••••••••••••• 

3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak •uretile tertip ücer 
keıidelik iki kısma ayrılmış gibi bir 

Adreı Ankara Cadcletl N.43 
Telefon utan!> 389ul() Muğla vilayeti Nafıa baş mühen-

fekil almıftır 

D •ş Tabibi Mutah disliğinden: 
har Muammer Mua:a villyeti del !inde kara Börtlen. Köyceilz yolu tlze· 

Sirkeci tlmendlfer fıtaı)'onu rinde ıniıceddet )'apbnlacak olan 2-6 açıklıjtında tablı,.eıl Mükafatlar keşide ırırasile: 200.000; 25.00; 
30.000; 35.000; 40.000 ve 

karıuında Nemli o.de han abpp 3S45,58 lira bedeli k~ifll bir adet köprll 11·2 931 tar!• 
birinci kabna nakletmiıtır. . biııe mllsadlf Çarıaruba ıünü saa 15 te ihalel kat'ln•eıl icra 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmışhr. 

lstanbul 4 üncü lcr.:ı memurluğundan: 
.&.çık arttırma ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 

Maa dükk!n bir bap apartıma
nın nısıf hissesi. 

Gayrimenkulün bul.ı:ıduğu mevki 
mahallesi, sokağı, numarası: ' 

Galatada Alacame:.çit M. Malı· Z m~diye ve Alacamesçit caddeleri, 

. onguldak vilayeti nafıa baş mü- ~~':n~e0~e~ı; ~r~2~}.'.:ı: ~~h~: 
tı d• ı· v • d mineli. en ıs ıgın en: Arttırmanın yapılacafı yer, ıün, 

' Bartın - Ça,.cuma yolunun O + OCO - 7 + 300 klloo saat: lstanbul 4 üncii icra mcmurluru 
dairesiııde 23- '> ...,,. .. .,,. ~u11ce1 

;ll'letre ıoıe lnıaaına muktazl (59480) lira ( 40) kuruı bedeli •11, ş . 
tal ke~lfll (10220) metre mik'ap ham taıın lrae edller.-•- \ ı i3.r po'is!: ~Y\.-.-: ı3' ili 1 ~ 
lüp'ar' '.n-a. :rol boyuna nakl ve lıtıfı •- .t-\. ·~j() kadar. 1 
vftz·ye· i idr me ede<.,-, ç.,ı,._, A-, 1 P._.," ocaktan 1 - llbu rıyrimenlıulGn arttırma 1 
d y· h'ç lir veçh le kabı 1 &:> Kanıınuıanl 931 tarl· prtnamesi 12·2·931 tarihinden itiba· 

·itırılç "' ~e~lı ı söylemı,ur. • dlf ba 11 O. ren 9:0-297 No ile lst. 4 iıncii : 
hinden itibaren 4 ~ .... , ~:n tarihine mlba çarp.na 1 11 

icra clıi?'sinin muıyye:ı 1111maraaın- ı 
aaat on beıte ihale edilmek üzere yirmi bir alla müddetle ve da herkesin rörebilmesl için açık- \ 
kapalı zarf ıııu·ü lb mllııakaea)'& konmuıtur. tır. handa yaıılı ol.nlardan fazla I 

T alıp olan· ann tahıl at almak Ye ıeraltl 6Jrenmek bere malümat almak i•tiyınler, ipıu pıt· 1 
d .ı ilr ti müna nameye ve 930-297 dosya nunıara-

Zonauidak Nafıa b, t 1111lhen i iline m acaa an Ye 
0 

siyi• memuriyctimiıe müracaat etmo- ı 
kaıaya lttlrak için de )üzde yedl buçuk teminat akçalan •e lidirlcr. 1 

. kı li.zımeılle birlikte mcdı:6r a\lnde Yaktl •uayyenlnde 2 - Arttırmaya 111irak lı;ln yu- , 
':~ı~ ... et dalmt eacllaıenlnde ta batı ,,ücut etmeleri ilin olunru karda yazılı kıymetin yüzde 7 il 

' teminat gösterilcccktir-
3 - Hakları tapu sicillile sabit 

olmıyan ipotekli alacaklılarla difer 
alakadarlann ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz Iktısadi bir ilan 

terzihanesi peşin ve veresiye 

muamelata büyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 
her nevi kollümler, palto, pardeıü, frak aaıokln, caket 

ato.y, kadınlar için en son gelen model
lere m1:1vafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 1 

malzeme ile modaya muvafık bütün elblıe ihtiyacınızı 

iz mir terzihanesinden temin edebilirsiniz. 
• 

Arzu edenler elbiselerini veresıye yaphrablllrler. 

terzihanesinin 
• 

veresıye 

ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden ılibaren yirmi gün 
içinde C\Takı mü~p:telerile birlikte 
memuriyctimize bıldimıeleri icap 1 

eder, aksi halde hakları tapu sicillile ı· 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar .. 

4 - Göslc;.l<n günde arttırma~~ j 
iştirak edenler arttırma şarbıamesını \ 
okumuş ve lüzumlu malümatı elmı~, 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
aayrımenkulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayrimenkul ikinci bir art- l 
tırma ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faız ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
k~.u:aksızın mcı .. urlarca alıc dan 

kılınmak üzere kapalı zarf uıulile münakasaya çıkarılmııtır. 
Harçlı inıaatta lltlmall muktezi müstahzarat bedeli eıaa 

keılf hede'lnden tenzil kılınmak ve ameliyatı ballit olacağı 
meballğ 931 bütçesinin hini tasdikinde tediye kılıı;mak ıartile 
talip olanların ıeraitl nafıada mü:ıderlç kavalde ve bermucibl 
kanun tem!nab lazimeyi raaetmek aureUle münakasaya lttlrak 
edebilecekleri illn olunur. 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
11e en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz mamulfıtında göıterdiğl kolaylık hiç bir müe11esede 

yo'·tur. lzmir terzihanesi on seneden bert 

yaptı&ı itlerle muhterem müıterilerinin hüsnü teveccü· 

ı, lışıl oiunur. I eş ııumualı lık· , 
radaki şart tahakkuk etmek kaydile '. 
üç defa bakırıldık1an sonra gayn- 1, 
menkul en çok arttıranın üstünde Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz it )'apan bu 
bırakılır. :;;art tahakkuk etmezse art· mO.easeıeyl de herkeıe tavsiye ederiz. 

hünü kazanmııtır. Ve bıı suretle plyaaada ciddi bir 
.n\Üessese unvanını almıştır.İzmir 
·terzihanesine bir defa uaramak iddiamızı ... 

pata kafidir. Keseılnl sevenler vakıt kaybetmeden 

tınna geri bırakılır, alıcı taahlıiıtle- ı .::;.:==;::.:.:~~-':":'-:""--::-;:-;--;;-~;-----"'.:1 __ _ 
riııden kurtulur ve teminatta kalkar. i Mug"' la vı·la"yetı· Nafıa baş mühen-

5 _ Arttırmanın birinci v~ya ı 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta-
allük eden kanuıü Jıal-ka ve satı· disligv i {J den: 
,ın tarzına göre di~cr şanlar: \ Mu~la vllayell dahilinde Fethiye • Kemer ve Feth'ye • 

Oznmlll yollan üz~rınde milceddeden yaptırılacak olan muhtelif 

-ALEMDAR ZADE YiruWA.11 

Bülent vapuru 
ş;bat Pazar 

günü akıam lal\t 18 ele Slt 
!ıhtımından hareketle(Zon:ıul 
dak, lnebolu,A,.anmk,S.nop 
Samıun, Ordu. cır.o.. 
Trabzon, 50.rm;}neRlze. Ma· 
pavrı ve Hopa) ya a:dmet ye 
avdette &)'Dl iıkeleleıle(Vall
fıke:.ır, Gör e Y• Onye) 
lıkelelerfne ı:ğnyaraktır. 

Müracaat mahalli: l.taa
bul Meymene ~ hanı altm:lüf 
yazıhane. T elefo.n: lataaW 

1154 

r,·y A TRO 11• 'JlNE..lfA 

Şehza: ebaoı 
Ferah S ıemacla 

Bu gece 2 incı gJla ın&u ııa 

39 ar i; i: nwura 
Varyeteler k·milca ~r. 

Kafkas - Azeri mu;dr11
- .ıeııı 

konseri. fiyatJar ad~t&. 

Do.etli 

Hayri dmer 
Alnıan)'a l:nraa didip 

Ye zühftYlyP Ceaıı,..u ua 
11ndan Beyo ; • ı Afacamıl 

kartı 11raamd~ 13l. N~ IJ
leden aonra ı:ı.ira~ 

Telefo~. 3531 

MU -I~i-T~~ 

Do~ tor 

Hafız Cemal 

Dahili h talıklaf 
tedav.i aıe.ii 

Erkek, kalın Ye ,eı • 
ların dahi;i ç) hu.taht.. 
larmı cum ' maada 
her pn (2-4 de Dl•• 
yolunda 118 maralı ~ 
ıuıl kab.n~ ı-• tetlayl 
eder. 

Ve bel gevçcklıo:ı ,,,r~ı cıı ..aııısııır 
deva Servoiıı lı ı rı·lır. ()qıe8o ı 
btanbul'da Sirkec '_e Ali I~ lllCI 

kez cczanesıdir. T .1 a 15<1 ~ 
posta ile göııJer lııuit* .. 
gatpa.zan'ndaki, Tri\b1011'Ja Ymı 
ferah eczanelerin~e bJluıwr. 

.........-liilllıiiiiiiil!! 
Do .. .,., 

A. Emnn:· el~di 
koşunuz. 

Babılli caddeılnde lzmlr terzlhaneıi sahibi tüccar 
terzi ve biçki mütehaaalll: Mustafa Salih 

Müteraikim vergi, Belediye, Vakıf \ 
icarcsi miııteriye aıttir. Birinci ı 
arltırmada en ziyade 2000 liraya talip \ 
çıkmıştır. Arttırma 2 inci dir. En · 
ziyade arttırmanın üzerinde bırakı· \ 

açıklıklarda 2898,30 lira bedeli keıif:I 15 adet lma'lb ıınaiye· frengi, L 
nin çımenlo ve demir çıbıkları Nafıaya ait olmak ıartile hanesi. Hergu b 

11-2-931 tarihine müıadlf Ça11amba günü lhalel kat'iyyeıl icra kadar has..-ı.ar·n 

... :: ('~ lcdaııi 

h •·• alıpa 
ı-ul edem. 

lacaktır. 
Yazılan maa dükkan apartıma

nın nısfı hissesi yukarıda gösterilen 
23-2-931 tarihinde lst. 4 üncü icra 
memurluğu odasında işbu il1n ve 
gösterilen arttırma şartnamesi daire
sinde satılacaZı ilan olunur. 

kılınmak Qzere kapalı zarf uaullle münakasaya çıkarılmıt o'.du· Sirkec:de Tr tinde fotoğrafıı , 
on ö:eli illlu
.. ıı ~ 

ğundan talip olanların ıeralti umumiye ve husudyeyl tanımak 1 birinci katta. 
ve bermucibl kanun teminat ita eylemek ıuretile mllnakaaaya ~----.ı;;: ':iillliö::a-••mi 

ki 1 1 
. 'ı'lücl\61' ''"" -uv • .,D _A!l 

lftirak edebllece eri l in o unur. 


