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pAZİ ·HAZRETLERİ İZMİRİN DERTLERİNİ DİNLİYOR 
Arif Oruç ve Süleyman •Teo{ik Beyler • -_GaziHz. _ M , 

IJ(ararnamenın m~tnı lızmirdetemasıarı-1 . --Jenemende 
: ~ nadevamediyorlar Jd h••k•• } • J , 
M hk hk

" • t k d lzmlr, 1 (A.A) - Reisi· am u um en sa ıyaı 
a eme, ma umıye ararı a cümhur Hazretleri bugün Kar b .. s·· .. k M·ıı M ' 

h 
. k 1 . . d. ? öfleden evvel lzmlr erkek ar ugun uyu 1 et ec·2 

angı no ta ara ıstınat e ıyor. ::n~~z~7:ı~!~~;: ~~e!e;. }isinde tasdik ediliyor 
Müteaddit karikatürler ve alil'." mektebini :Uyarel et· idam mahkfunlan h • d -'-~ 'iiiıaka!e!er ve muıanna tel· mlı.er. dertlere girerek tak· ve apıs ereceu:n ' 

8

r 
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flar neırl ıuretile lzmıt rlrlerl din lemlıl.r ve lale- Menemen, 1 (A.A. )- Müd· 1 Ali paıa zade Ra,., Us Meli 
nlıal E,ref beyi ve zabıtaya beye ıualler ıormuılardır. delumumlllıtn lddlanamed ve met, Ali hoca, Şeylı Jıa1iıı 
ye polıı llyaa efendiyi ve iz. Ayrıca mektebin müdür ve evsafı dava serapa okunduk· Ahmet, Şeyh Ahmet. ,,..., 
mit muallımlerlnl ve Kocaeli muallımlerlnden mektebin tan sonra icabı tezekkOr olun· ı kahya Ahmet oflu t.mail. ~ 
Müddlumumlıt Lutfl beyi ve An· vaziyeti, lhtlyaçlan ve te· dukta [ Türkiye CnmburlyeU zalandan hoca Maotafa, ı..ci 
kara mahkeme! aollyesl ceza kiuıUllerl etrafında malii· teıkilitı esaılye kanununu tag· lsmail, lımall oilu H~ 
ı1alresl heyetini maddel mah· mat ve izahat almıılardır. , yire cebren teıehbüı ve bun· GörOcell Abdülkerim, Meae-
ıuıa tayini ıureUle tahkir ve Kız lisesinin hatıra defteri· lara muzaherette bulunduklan menden Ramiz, Ç.ıakh SileJ" 
yalan bavadlı neırile efl<irı .ı• fU ıatırları yazdılar: ve Mebtl Mehmedln Mebtılık mau, arabaeı Htlıeyla, Atıcılla 
nmumlyeyi tehyiç ettiği iddl· "lzmlr kız liaesinde gördü· ı' için harekete geçtiğini bildik· Acem Haydar, Mehmet oilu f 
arfe maznunu aleyh lstanbul· ~~m intizamdan, huıuıile lerl halde zamılnında hilkiı- Çingene Ali, ômer oııln lh..J 
da münteılr Y ann gazetesi bilBI ve mil'i t rbiye ver- mele haber vermedikleri ve pullu Mehmet, Halm otla Jo.;ı 
mes'ul müdlrl S6leyman Tev• mekte ve almaktaki büyük tekkelerin 1eddinden ıonra zef, Şimbillı Mehmet Ali~ 
fik ve neırettiğl baımakale 1 dikkat ve hey candan çok \ ayini tarikat fcra ettikleri Mazlum oğlu G&zbaklu Meh• 
ile kezalik madde! mahsusa ta• memnun oldum. Ôğretlcıle· lddiasile maznunualeyhim Er· met Alı, Kunduraet K&mıl' 
ylnl ıuretlle Vali Eıref beyi re teıekkür ederim.. bllll Şeyh Eoat, Şeyh Eoadın Hoca S.ffet, Menemenli Ra• 
tahkir ve efkAr umumlyeyl Öğleden ıanra Korpya- olllu Mehmet Alı, LAz ibra· ılm, Menemenli Abbaı ibra• 
tehyiç eyledlklel ve Bahriye kaya otomobılle gitmiıler rahim, Muıtafa Süleyman, hltn oflu lımad, 1ıı.ı. cıilll 
kaymakamlanndan Şerafettla ve motörlc dairelerine av· Manifaturacı Osman, Alı Mustafa, Süleyman cıflu ...... 
Leyle zevcesi Bahriye Hanunt det buyurmuılardır. Kartı· oğlu Hasan, Nalıncı Mu.. lafa, Mehmet otla Abdllr-
maddel mahınıa taylnile tah· yakada kız muallim mek· tafa oğlu Hasan, Mehmet E- rahman, Mehmet ...... lleh• 
kirden maznunualeyhlma mu· teblnde dershanelerde dera- mln, Çakır Ramazan, kahveci met, Fınncı Alımd, Mellmell 
nıaileyh Süleyman Tevfik beyle • _ . lerl dinledikten baıka bil· çıralı Mustafa, Terzi Talil, Emin, Annesi ~ hem-. 
Duzk6r gazete Baımuharrirl Baımuharririmiz ve aabık meı'ul müdür mahkeme ltuzarunJa , ... u müdlrlyet odasında UllüncO Hüseyin, tatlıcı Hü· ıtrelerl Halide, Patma, k.; 
Arif Oruç ve hillfı nkl net- Leıber ltmall ve Hafız Haoan lı Etref Beyi adtyen tahkir Ye dllualllrolerle uzun müddet ıeyln, eaklcl Hüaeyln Ali, Ke- rıu Emine, ııı- frMibl 
rlyaUle emli.kl mdlıyede aıtl· ye lbrahım Bey ve Efendder 13-11-930 tarihli nüshaaının konuımuı'ardır. Ayrılırken çili ldlylü Himmet oğlu SOley• Muıtafa, Poota .,....O teıekkll komlıyonu baıkaca lıaldamıda tevbıden ,.., ale- tinci ve2lncl aabifelerlnd izmıt mektebin hatıra defterine man, Şeyh Halda, Hafız Ce- AL_t, Oıaıan ı.- a.ldJ•• 
tahkirden maznun Arif Oruç nen icra kılınan mubakmele- valilfnl kucağında 2 mualll· tyazdıklan ıatırlar ıunlaıdır: mal, hoca llyaı, hoca Hilmi, (Dveamı •CHI 6a,,_,.,d•) 

Te Vail Eıref Beyin zenpere,. rlndemaznualeyhlmden Süley• me ile bir Alemi iı'te ta.. •Karııyaka kız muallim 
taae hareketinden dolayı du· nıan TeYfik Beyfn z•bıtname- vır eden karJkaUlr ve altında 111ekteblnl ikinci defa ziya· Duyunu umumiye Heyeti vekile dün 
~tın hakaret oldufuna ve dö- de aynen m6nderiç olduğu lzmit valiıi Eıref Beyin mu· ret ediyorum. Çok memnun 
'tllldotDne dair bıllfı vaki veçlılle mezkOr 

11
azelenln alllme hanımlarla cOmbflt et· o!dum. Bundan aonrakl .ı- borçları toplandı 

ltaatta bulunduiu ve Cacli 4. 10. 930 tarihli aGıha· Uffnin reımldlr ıekllnde ıba· Jaretlerlmde daha çok mem· İlamı mGılearlle mezk6r ııa· aımn dördüncn ıahlfednde re ve lzmit valisi meıhur ya· aun o!acafıma kanaat ve- Ankara, 
1 

(H.M.) - Duyu· Ankara, 1 ( llM.) - H .. 

d k 
1 

k k l nu umumiye borçlan hakkın· yeti vekile bu....A- top'-nda. Ad• 

zeteye mektup gan erme ıu· mduz imza ile ve ızmit vi- ran cemiyetinde Bektaplffln ren yO ıe tekamül eıer eri d •-- .. ı d h k d d ğ d a H6snü B. in vakı olan lza· il kanunlar 'llzerlnde ,.-•an 

l
retlle ve maddel mahıuıa ta· !Ayetin e er esin uy u u mum söndii ayinlerini mi ihya gör Om.. h k k ,... 
'1nlle Vail Eıref ve poltı rezalet ıerlevha11 altında ediyor ıerlevbaıtle uzun bir Reı.tcDmhur Hazretleri atının tel 

1 
ini henüz Maliye tadilitın kon..,.W..,.. ıaJımla 

byaı Bey ye Efendilerle mektup neırederek Vali Eıref makale neırtle vali E,ref Beyi mekteplerden ayrılırken ta• nklletı bltırmemlftlr. ediliyor. J zabıtaya hakaretten maznun Beye ve refakatine memur maddei mahıuıa tayini ıure- iebe fevkallde heyecanlı 
nıubtar MahJr ve mezkur poliı llyu efendiye maddel tile tahkir ve 14·11-930 tarlhlt ve hararetli alkıılarla ve 

1

Vali Efref Beyin darp ve mahıuıa tayini suretile hakarette niiıhaıının llnd aahif~sinde İz- "Yap Gazi, yaıa büyük 
tahkiri keyfiyeti kakkında t~a· bulunduğu ve 10-11-930 tarih· mit valisi ıorguya çekiliyor baılı kurtarıcı" avaze.ertle teıyl 
atta bulunmak ıuretile ve 11 nüıhaunda lzmtt ve Anka- gı altında Ankaradan çektlmtı olunmuılardır. Karııyaka 

k 1 t. d - \ gibi götterilen 1 kıta telgraf llıaddel mahiusa tayinile vali radan Ç- i mit sure ın e gc. ı- ( Devamı 3üncii aahifecle) 
il'.' ıl iki k t'a teYa .. afiie va· ( Deoamı 5 inci aahifecle) 
r •-af p,. ... ı tp 'hlrf .. clen ,,.. 11 7!n''" \ te" en ı o· 

,... Istanbulun sözde mümessilleri J 

if oplandılar, konuştular 
Yedi devletin ittihadı 

Balkan konfer~sı 

Netice ••• 
!Onar lira hakkı huzur 

Toplanıp, lıonafl'P 

( Devret tatlUyeılnl ikmal 
, eden Şehir mecllll diln Sa· 
~dettin Ferit heyin rlyaıaU 
\!_ltmcla ilk cel .. ıllll aktetmlr 

\ 

Jafllan ıelıir mecliıi 

ı 
Ur. Evveli Emin&nil nahı ye· 
.ınden intihap edilen ve, .. 
çen'erde vefat eden Sadi 
( D.oomı 3 ancii aalailctl•) 

Gizli celseyi 
Selinikte yaptı 

haleyı teıktl edecek olan Bal· 
kan mlıakı meselesini tetkik 
etmiıtlr. Meclis Hasan Beyin 
riyasetinde her millete men· 
ıup 12 murahhaıtan mürek· 
kep bir komisyon teıkıl edil· 
muini, bu komisyonun Balkan 
milletleri arasında mukare
net huıulüne 111anl olan en• 
ıellerl 'H bunları ortadan 
(Devamı 3 ncii aahilede) 

Selanik, 31 (A.A.} - Bal
kan konferansının bu ıabah 
gizli surette yapılan ilk fçtlmaı 
biter bitmez bir teblif neıre· 

dilmiıtlr. Bu tebliğle konfe
ranıa iıtirak eden hükiimet
lerln murahhas heyetlerinin 
faaliyetleri hakkındaki rapo
run dinlendifi, Balkan ittihadı 
yoluuda atılan terakki adım• 
lanndan ve Balkanlardaki 7 
devletin konferan1& · karıı ıö .. 
terdtklerl hianü niyetten mem- 1 14 PAZARTESi rGnil 
nun kalmdıfı beyan edllmlıtir. s. D. ı,. D. 

1 
Selinllc, 31 (A.A.) - Bal• ~ fftar 17,261 Sabah 7,11 

kan konferuan mecliıl, Bal" I Yatu 18,58 Vfle 12,28 
kan Utihadma dofru i!k mer• laualı 5,30 lk1ndı 15 9 

Şair Sözüne inan Olmaz 

- Bana inanıng hanımefendi, ~j•n decfôı- ~· 
cafım. 

:... Şa_ir ~~hmel Emin Be~ de 6)'1• J;,erelı ~ /rrAllY" I 
.. rmıııı. 
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•. lili?t!i3:JI 
.f a-cianm birinci 
perdesi ka1>3nıyor 

On dört mllyonluk nüfuıu· 
fnuzüan gene otuz 1<f ıi ha· 
caleta've'f ,.. hltbualut bir 
facfamn lnii*lmlerl ~latfak 
feci ljtr ibre~ dbilfyorlar. 

Bun~r llfa"!titiı 'Kubtll)'ı 

tüyler ö perlecek bir ıekilde 
ıeliit ede:.relı 'bnün g nç ka· 
rısını, a. affaı illf~tmııhtr ~ 
yavrucağını da yetim bırak· 
'11n1Jatthr. 

Ş.nttlf tte bu otb'z bedlnl'.ht 
Türkan aileleri mateme eirl 
yorfar. 

Cıha'et yOZ&riden birk41Ç fı:.· 
vanın d hfı ~'Criıtı, barab1 ~ 
bülcıiyıa maruz kalmahuı ne 
acı bir mukadderat, ne kötü 
bir alduhdilc:Ur. 

~ 
No &Mk ltlfyorüt: ? Bun

lar ftfti edlhrieHCllrler? 
Y flf>tıklatı "10z lti'Zltfftcı cf • 

ha yet j'anlanna lbı bıtiltttlmah 
idı~ 
E~ M)fir. 
Ve biZHn Jjtteitt p?erfin "ze, 

bizRR 4ei'Wtelhlerımrze imkanı 
tet k bh'llydı bu gOh 1ftene
lhe in ıytttftıde yefler etietdi. 

E i!!ktrfa< ~6rattle tetakk: 
yolunda Welhale ~ilen 

hlr d~tttttle ~abfh ve ~'arar 

vkdıytt, d>ffacatı: Ye bir .tz"abi· 
t n ltafnım ~'ftica.k ıkader 
ilaMtette Whnıı ôlatı Dnanltı
rtn ~l'fle ölrtte11ı t1aza-
r !hızda bımvwAlr. Bttlilhr n 

Mlli:telf~t1i11'8tfeda vfteufte 1ıetır-
<lllflert \e1tiiibe.ta hima~de et
mek \ite .fiU ~u vtertn8e 
mfi!Wtt.1aal&.'atltk ~atnek 
6ıC flCOl\Aitfse a ~kırtchr. 

* \.JMiftlbel 111tı ıeni litHııe-
~ idili'iı Mvi~h Wuıta-fa 
Paıa gibi Ton Cle"i'i!~ 1iU'ttcl!t 
ve ttibar ~mtt mtıhtetein 
bir zata diYanıharp t~i&i inti· 
hap 8ttielle tmsaü niyetini 
göstermiftlr. 

Fa°lat ne yapalım ki ortada 
kanunun affedemiyeceğl, vic
danı ammenin hazmedem:ye
ceil lJ& cür'am Yardır. Bu di· 

rihn maatteeHif <tnkılap •ley· 
hindedir. 

Bu drGın halıikl inkılap· -
çalara, lcleal·atlere veailel ta· 
.fiz a'la,..ft 'beahahlara hOcutn 
•tlihJ ohtltlıftlR". 

B.mun artk:rtmk!ri ve bu 
cttrnih •lıtl~ek failleri etta· 

anm ~. tntilnldder 
aki~te ho-,.. ~~l&rd r. 

Kanun 1l4fr 'kwTe~ln fe"fktndedlr. 
1f 

Ba te ımthoı klilttetıltı 
birhKt -tleilnl ~tece b
paltt1ittftı Wlfft blft(z'tla n&~ar· 
lar tlll'lD hile ~N!rek ~u 
~ lar -eelfatet 'YÜ· 

~na.ta ... ehi ttilz itim 
ve \llMWillmn llTUk bir ila
ha 'l...... tlftre'dhe ~çalq· 
ma'ıy& hun tç!n kendi· 
mlze fdl 1taftı haralcett 
ve yellll tMMll f)llnllfrı ıÇt'Z· 

meltyl• tla ıpröjNmıtı 'lifta 

hali~ ~1~ 
çalııt....., "1'116 ~e 9"· 

kedeıeelı •~erin fhdaıı ~I· 

maı.ar.. ~ ~rO«"rttfrlıilM 
1lt!!hfe'tlı ... ..;..,ıi .. ı Wta. 
ınulAli .... 

VllllıNa f«thi11ttu htç ._ 
filM 1iiMllHidl tefrik ~ 
bir aeVfyeye çıkmalıyız. Bu 
W'evl1"! 4f'danh'tW.'h 'fffhtliletftı 
ve esrar dalga,larmın tesirin· 
Hen ltttftaNC:ak lc:aB r tı~un 
onu da klfi 8ÖI' ceğiz. 

Memleket çocukrarının dl-

Yeni 
Polcs 
TıeŞiıtl.dtı 

Bir rhci'ttta başhyor 
E. Umumiye m. ti tarafın· 

dan '1 Mart 931 tarihinden 
itfbaren umuaıi yeni po!iı teı
kilatımn tatbikine emir ve· 
rilıbiftfr. 

Yeni trelen \!mir mucibince 
1 Ml\rt 0 31 tarihine kadar ye· 
niden 1>0 iı 1'ayıt -edilm'tye
cektır. 

Aynı zumcnd poliı komi· 
ser, muavini, aivil memurların 
terf içinde yeni bir usul tat· 
b.k edil cekt·r. 

Aynı zamanda memurlar 
arasında becnyif, nakil gibi 
muameleler de geri bırakıla
cıı.ktır. 

••• 

İnhisar'ar~a 
Tütiin inhisarında 

.-gergi 
TUlfth f htsar idaresi ve~· 

ne kı~ıtfıtı yetıi b1ns.)'a nak
li milnırsebeUll!ı bot katan sa· 
Iotıda btr "m10tiul&t 'ierg·si,, 
a~ittntfUr. St!r~ lhtn ~~Hie'kah-
1 l-.. ııda her tre"Vi~tgal'a t~ıh:r 

d hın ktedlr. Küçük liir ıme
n Ur odasını & iht·va 1'den 
bu nıkta ~ril 'f.Ö. n:ttı«fye ll
-;tıkf r. JJttcak Ye ~iye ntıı•a 

~~ n~<ksı ~ h müsaade 'ft· 
rlhrletnijtır. 

Bu fJ'e ğ'etıe tlo~t dan 
db~nfya Hc'St'dfthcü 1ube tneı· 
gul o~ır. ......... 
1inranrm : 

Liman f aal=yeti 
Son bir hafta zarfuida .,. 

tanbul ltmanmdan 1,162 tbn 
Buğ<lay, ı~B l:fn kilo Arpa, 
T85 lfüı 8'tdem, 20 '1>1n kl!o 
C 'z. 4 18.ndılt Afyon, '& 1 
çuval ktrl:ukiu 'fe SO çuyal 
iç F mlfk lhl'aç ~d.ımiftlr. ··-
~ılibjyade : 
ı; fıs ar 

GYlp «Yftyttr 
Şehrfmfzde eon giittlerde 

'Grip metlflt '\fe atfın bir 
'l~tte deWln etmektedfr. 

'8u htı'IU'sta S hhr1e ıtıüJü
iiyetl tNk'kat yapmaktadır. 

Tetklbt ne t«'tltnde lüzııtn aö· 
rü örse rnektepler bir mlldclet 
ta il t>dllecekt·r. 

mallarını, icatınlarını doldur
tnah \'e ahlakiyallyle faJıa. 
ıxyia meftUI obnalıy :z:. 

Çalıı1ttı Gfrh flar n 'li
yen kollar lıfewat için v~ıt 
bulmaz"ar. 

Atalet 'Ye cehalet fenal4ın 
IUftllarıthr. 

'Bunlara "tdhayet -.erel!m. 
Ve buna "8P•hllmek için 
bG~ftn tne\'cddiyetlmizle çtah
'falım. Ondan 'ldhra efer bir 
balın "ıp dadıiını görül'Wek 
lite '<> z~ftilin ".yıkılan henüıdan, 
dökülen kan benden ılze e-
161 01-n. 

tf 

Mılarlf, 'tf, ~ ilk 'ft ıtıtHi 

'*""Ye ile dMi '\'e h nf>et
~rıme titr ~ne ~ul ol· 
1nabyız. ta~ '9e gü n<tüz 
çahımak ve kendimizi inlc!ıla· 
l;ıtı etttrb fl'itdl!tttie va1'fetrtı~k 
mecburiyetin8eytz. 

Mes'ul~tfıfüz, :ttnnetttli· 
mizden daha büliiktür. 

CEVAT Rlf'AT 

Dikkat 
Sahte asprin ya .. 
pan grup t~u du 

Müdeleiumumi işe başlaüı 
Galatada Küçük Millet 

hanında lıi r ecza ~posunda 
sahte arpirln .. -atıldığı poliı 

müdiriyeti ce haber alınmııtır. 
'yapılan tahkıkatta ıekiz kilo 
koladan yapılmıı sahte aspi· 
rinle, aabte "Bayer,, marka· 
lı a&pirin tableti basan bir 
prea makines·, kutular ve ıa· 
ire l:ulunmu§ mtiddelumu· 
m.liğe teıl:m edi ml§tir. 

Ya :<:alanaıılar ıahte asJ>l· 
rin!eri Acop ism"ncle bir er
meninin yaparak sattığından 

tevkif edilmiftir. 
Tutulan mhte aspirinlerin 

Agop tarafından undan ve 
kol dan imal edilerek, üzer· 
lerine sahte etiketler yapı~ı

rıhrak piyasada aatıldıiı e.nla
.f lmı§lır. 

Se. hte aspirinler asılla:nn

drm tefrik cdilmiyecek dete· 
cede tuklit edilmiıtir. 

-·-
1ktısadi lın~srier: 

Vekalete müracaat 
edecekler 

Dün .Mili ıanayi biriiğm. 

de löp'ıınan fabrikatörler Teı· 
"ılki aanayi kanununun ~atbi· 
katı münaseb ti'e mt'I uz ka

hrran mü~kül • ttım do a~ J lk
bıat Veklletlne müradlat 
etmefe karar vetmlflerdfr. 

Herseııe fabrtkatara vertfen 
mev dd lptf daJye!erln kanuni 
DM:rhalelerdetı ıeçfp muatne
lenln ilmraline kadar uzuyan 
müddetin firzu edi1en ııtiai 

faaliyetle kabflt telif olmadığı 
ve bu kırtasiye merasiminin 
C:levatm halinde kanunun is
tihdaf ettiği gayelerin hu
lftl.ünile çok <teahhür vaki 
olacafı göriilü'müı ve te
rek makine aer~k tpt"dai 
maddeJf!re ltlt uaul, ~ra· 

stmim tebdili tle daha bnit 
"1'e «.z zamanda kabili Jcra 
bir bal tarzıhın tatblkıtıın lk
tnat vekaıetinden rk:a ~il· 
nıetfne -k•rar 'ffrilmiftlr. 

Ticaret mtftında: 
.. W' IS t 

Kunduralttlar 
'tdp ldtlclı 

Dün kunduraeitar komla· 
'fotiu tıcaret oda~ında 'topla· 
ttarırk, kütıduracıftirıtı Ticaret 
oda11 senelik kongresine gön· 
derdfk!erl re-,Sdı'u tetlifk ıet· 
m ·ıtır. Ra.fiorun 111uhteYiyab 
ltiuhik görtıliff~edrr. 
"K~de :Wuht'klrllcı~riiıız 

lıa"t&fiıda fllydtklı 1cllrtrrhlr 've· 
ritmelııi muNtetn\;l<lfr. Ancak 

'kbng#tffltb 'ka'JlatrlaTı 'tdıelınt 

tıtiltı!'yltttfd., o1ı8u}ünlhlb, kat' 
i~jff'f ~eri tçfn ltcb'lat v~klle
tftt-e R°Mıd~rl~cJliftr. Jdıl lka-
'ni'ı yef<(!~ ~~tr. 

--ftıgı'ln i'lıçta 
1'cııı &i\'a-lla lttgiliz 1030, 

Dolar 2'12, 20 'Prartsız Frankı 
\67, altın '913,5 1Curu,k ık· 
tılmı,br. 

m 

Gecikme 
Neden 
Olmuş 

Tütün inhisan sıkışb 
Tütün lnhisarmın 928-929 

bilançosunu -el'an çıkarmadı· 

ğını ve Mal.ye vekaletinin 
•ık11tırması üzerine memur!a· 
nn tn adından fazla calııtırı· 
larak bilançoların bir an evvel 
vekalete göndereceğini yaz
mııtık. 

Aldığımız malumata göre 
bilançoların 2 ıene gecikmesi
nin ıebebJ taıra müdlrlyet 
ve ba§Jllüd"riyctle inin henüz 
mezkur sene bilançolarını gön· 
de memış olmn.larıd.r. Bilan
çoların bir an evvel müdlri· 

1 
yele irsali için emirler veril· 
m·,ur. 

1 tihbarat mıza göre t tra· 
daki mü e t t er de bu mesele • 
ile alakadar olacaklardır. 

D su bu faaliyet ve bu • 
sür'at tebrlke fllyandır. 

Seyrissfain maaş 
veriyor 

1 - Seyrtsefain müdfrfyetf· 
nin geçen 1931 kanunusani 
maaftnı Uıttı mile, ıubat maa· 
şile beraber yer;;ceil haber 
alınmıştır. 

2 - lstanbul vfl8:yeU me
murlarle 'pol"ı memurlanna 
dlltı aktam&tn itibaren maaı 
verilmesine be.ılanmıflır. 

Yeni mubayaa edilen 
(Ege ) vapuru 

Geçetı sene SeyrtsefWıice 

mubayaa edilen (Eğe) vapu· 
runun bzunları 'tlktqlından 

tamire ihtiyaç .ıg&itenntıtir. 
( Ege ) vapuru ~zmlrden 

a-vdet ettikten ıonra kil.zan· 
Jan tamir tedllmek liz~rn Ha
Hçteki 'Seyrlılefafn havuzlarına 
ç€kileceği haber liltnml§tır. 

Sabıkası olan garsonlar 
işten çıkanlacaklar 

Gazlno'arda sabıkalı pr· 
'tbnlar çalıtftıaktadır. Halbuki 
bu :ıgfbl ._damların Çahph.ıı 

rifzktnna~ haricindedir. 
Nh~amnamelerln tatbik e· 

tiı?m~ili Vlllyetln 111lzan 
dikkttt · ni celbetmit .,e 'bu dıe
rele hakkında r>o"'ls tnüdllrlG· 
ğbne e'hıir vertlmlıtlr. 

Ga~ıno, ıahıplenyle garion 
ve tef garsonların hüyivetleri 
tahkik edilecektir. 

S&bıkaıı olBnlara tılerlriden 
d çekt:rilec fi gibi gazino 
aahfp!erl hakkitida da takibat 
yit>ılacaktır. 

Dolandırıcılar çoğalllı 
Son g&ıJerde birçok Ho

kuidınctlik vek' al arı olmak
tadır. D6n -de iki cat vila~te 
müracaat ederek Nihat ha· 
ırs1nda bir dolandırıcı tarafın· 
dan do'andmldıklannı bildire
rek -tikayette bulunmuılarllır. 
Mtiftekilerin tlk6yeti 4udur: 

" - Nihat B. komtsyodcu· 
dur. Bize it bulacafanı 'Vlde
derek birimizden 30, birhhlt:· 
den 100 lira -dolandırdı." 

ŞikA7:et-çiler vltiyet tara· 
f ın~n Poltı ikinci ;wubdine 
.gönderllmlif lerdtr. 

Ekmek fiatlan 
Belediyece an b«t günClea 

h'eri teshil edilen ek~k ve 
francala fnttlatı dün -e1ki fia.t· 
ta olmak üzere ipka edilmiıttr. 

Gayrimübadillerin emvali ____________ .,_ ______ ____,.._ ____________ _ 

Nasıl takdir edilir? 
Bu hususta hazırlanan talimatna 

cemiyete tevdi edilidi. 
Gayrı mübadlllerln Yuna· 

nlatanda bulunan maJlarmın 

kıymetlerinin ne uretle takdir 
edileceline dair yapılan tali· 
matname evvelki gOtı Gayrı 
mübadiller cemiyetine tevdi 
~d lmlttlr. Mübadil vatanc!a1· 
ları pek fazla alakadar eden 
talitnatnameyl aynen neıredl· 
yoruz: 

J - Yunsnistanda mal ter· 
kedtp 10 haz·ran 1930 terihi· 
ne kadar gayrımübad l olduk· 
ları usulen tesLit edi!miı olan 
musakkafat eahlp'erlnden 
mahal'en kıymeti takdır ettir· 
mek lstiyen'er 10 '1Jhat 931 
tarihlfte kadar lstanbulda 
gayrımübadiller takdiri kıy· 

met komlıy nuna m6racaatla 
gayrımilba ıl .,es'kası ile 
beraber bu rıallarının mevki, 
cins, kıymet ve ciheti tasar· 
ruflarını ve h neli ise his· 
•e!erl mlktannı ve merhun 
mü'k, vakıf ( fcareU kare· 
t~ynli ) gibi buna alt diğer 
ttıah1matı tahr ren beyan ve 
tasarruf vesika.lannın birer 
turetfnl rapt Ye te'f'di ederler. 
'Bu .,.-..etkten Muhtel"t miıba· 
bele komisyonunda bulunan· 
lar takdiri kıymet komisyo
nunca ceJp ve tem in edili yol'. 

2 - T rkolunan mü .. ek· 
kafata ve Garbi Trakyadaki 
emvale kıymet takdiri fçfn 
Maliye Vekaletince teıkll 

edı•c~k bt!y'dter 'fUbat 931 
zarfında hareket "edec!ek!ertn· 
den bl%zat hak wahipleri vt!ya 
mDnn"p !RÖMceklerl ICtn#seler 
heyetlerce tayin ve i1'.n o1u· 
nacak mftddetler zarfırida 
lhallar;nın bulunduğu yerletde 
ispatı \tiicut ~erek tapu e· 
nedi, kayıt 'IU?eti, Veql "e'Vriakı 
hticcet, ferman, k'ar ..,e is
ticar 'mukafelesi -vana tstfm· 
lik 4'ararı gibi te'lllıt evı'ak 

ft vt!taikl fbru n "'#&trl· 
menkuUi frae ederler. 

Aksi halde heyetlerin 
mahallen yapacaklan tetkike 
--veya evvelce "Verilmiı \'ela. 
ike nazaran blllhara 'konula· 
ca"k ltıyınetlere itiraz edemezler. 

3 - 51uıakkaf at ıahibl . 
ı aynmübadillerden yalhız 
evrak ve veaaık üzerine ı .. 
tanhutda knmiıyonda talcdirl 
kıymet istiyenler blritıcl mad· 
dedeki vesaikile 10 'Şubat '931 
tarlhlnden ttib'lfren ntha7et 
'bir -ay zamnda -komtıyona 

müracaat edeceklerdir. 
Emvali mua\f'azaya dahil 

ve evvelee koıntsyon tara· 
f ından kıymeti tayin ~ edllmlf 
bulUDlln arazi "la'Jıtp'tertnclen 
tallmatnltDfe abklmı -dahiline 
olarak mahallen kıymet tak· 
dırtnl talep edenler birinci 
ıtDalae •"'ahali ilahllbide 
mlltac-t edebilirler. 

4 - 'ra'Ylfti ~et 1fe. 
yetk;rl: 

'ikisi Ma1RM1onya, 1İfrf Glf'r
bl 'Pı alkya ...,iri -apır 'Ve t..._ 
1'a, .,iti ile 'Gfrlt -tre Ad&t.r 
IÇln -oa!I& aza11ı1 ~ 'he. 
~ .. llye ııvdkll~tlöee 't~l 
edilir. 

s - He~t fkiıı ~let 
tarafından tllytn biti de ah~li 
'll'lalı«lltyeyıe vakıf "Oı.m.k tar
uıe Oayıiitntibadllkfr ~iye. 
"tltıce irae, VekAl~çe kabul 
edilmek üzere üç azadan mü~ 

1 
teıekklldir ve üçGncü 
ancak lıtiıarl reyi haizdir. 

Heyet azuına Vekalet 
mnnaıtp görü' cek ücret 
yö-vmtye maktuan tayin 
veıalt1 nakliye masarifile 
ıabı aldinden tesviye edlliy 

Heyetler t~sbit olunac 
müddet zarfıhda takdiri kı 
met icra edilecek yer" e ' 
bulunarak verilecek tali 
~ahillnde ifayı vazife ederi 

Alakadarların lıtanbul 
takdiri kıymet komisyonu 
verecekleri evrakı müsbl 
mahallen gösterilecek veıa 

ile tatbik ve bili.hara rapa 
larile komisyona iade edihn 
üzere kendilerine tevdi edf 

6 - Heyetter mahaUerin 
tahmin ed lecek ve evra 
taearnıfiyeye göre tebedd 
ettıtit vaziyetleri de n zarı i 
bara alarak bulunacak kı 

metleri mü'ş'Jr müşterek b 
rapor ihzar ederek avdeti 
rinde lstan buldakl tak dl 
kıymet kom· yonuna te 
eylerler. Mevcut kıymeti ta 
mln edilhUı o'an emv11 

'teddk olunacak vaziyetleri 
töre ma-zba~al..rının ih 
İıtanbu~daki takdiri kıyııı 
komtsyomına aittir. 

Heyetler .gerek talimatll 
mede derplı -edilen '" ge 
mahalUndeki resmi teıekk 

lerden •lınacak kuyut ve dl 

lftmattaıı ayni vaziyette 
bulunan emlak kıymetlerind 
tlmzac ile gayrimenkule 
hakiki kıameUnl teıbit ed 
ler. Alakadarların bir ltira 
varsa rap,,rlara raptadl!m 
üzere tahriren ifa eylerler. 

7 - Ledelicap ara:ılnfn Y 
ni kıyytnetinde ıühu1et dlm 
üzere arazi 1 bağ ve bah 
zeytin· lk, ova ve tarla 1arı (11 
hlr dere kenannda olanlar) 
ha yır tarlaları m mera 
koru olarak tasnif edfle 
tü:ün veya hububat yetiı 
diilne ve her 1ene mezru 'f 

ya mühmel oJclu}una gö 
taearruf kuyut ve evrakınd 
"bıeıahahln üzerinden liey' 
mecmur ıına nazaran kıyme 
teri bulunur. 

8 - h.ı)'ıii~tldl bllltbas. 
8rahml olarak g6ıterllecel. t 

9 - Tapuda biç kıyme 
')raalı ôlbılY'ln arazi ve lll 
nktcab:t 1çttı lt"~th!rce 
1nln -oluneblleeek ~ayın« b 
ham IC'anncliln Ye e•a 
den lıtihraç olunur. 

10 - Heyetlere vazlfel
nln ipka.ima müteallik mQte 

mim malumat Veklletçe teb 
olundr. 

ti - talin ~lurian ~raıtı 
det zarfında komlıyona 111 

raoaat -etmlJ.Sn 'Ye mah 
.....ıe de heyetletee matl 
'ft'latk "\te 111t.ntlmiitı fe 
etmfyen •ayrtftdibadlllertl' 
halaa ~ ~thW~ 

iltanle -~ 
.. tltitllr. 

ltdıta~ilili 
~na olftMfıililtffe \a,

edflecefl bı'Wnu lbalisoı.
Samıun mebulu 'Adli Be 
A'ıika~Y. ~andnğü ıöylJ 
bıektedtr. 4Adll '8~ ben 
~bmıkilitlln fsfffa etbretbf 

Boria kohifterlfflni "• 
~8ıp ~Unfyecefi d~ 1ı_nüz f 
bcu görülmektedir. . 



~ ~ ~ #Efil--~l!PEr9~ 
Menemende idam hükümleri Salıya 
(Beı tarafı ı iHJ ••lel•) l clıldan 15 gGa fçfnde kendi· ıfye kan1W.unu talylra. teıebbw 

Gazi Hz. 
(Baı ıaalı birinci •ailede) 
vapur 1 ıkeleıinde binlerce 
halk Biiyük reill muhal> 
betkir tezahür lerlo aelam· 
lamıı1arcbr. 

* çoôan A'i, Lülü Mehmet oğ u lerinl faıe eyledikleri ve Meh- ettirmek fiiline azmettiği 
lli, Bıoza'anlı muhtara Mıı tafa, dinin emri üzer:ne ıakin bir ve Manhada mukim Girf 11 

lzmlr, 1 (H.M.) - Gazi 
Hz. eabahliylD Erkek lfae· 

az
41 
Muıt ._ •ade ltıııaJl, ke- ev olmak Ozere intihap ola· lbrahim. c.Bhı bmaiWı asilere 

~ci Hüseyin oflu Süleyman_, nan kır mahal!inde kulübe in· ıilah ve mühimmat tedarik Ye 

aza l~ra•m, aza Mustafa Is- ıa ey'ediklert Ye bura • ita eylediği ve kendilerile he· 
n,ıatl, 1ııe9ec1 HOıeyin, Hacı da merkumlan fafe et· raber g.Ltmeğe ta1fp ola1D1Dası 
Jiasan, takçı lbrahim oğlu tikleri ve bu ıuret e mer• na. bine.en 1-ıalardan NalıDCt 
Et~m, Hoe:ı Hasanın Hüseyin, kumların Mehdilik be,anna.· Haı;an, G1ritli Ali oğlu o .. 
Hamzo o lu Bekir, Şerif oğlu. mealle tE'ıkilib esuiye kanu· man, Emrullah oğlu Mehaıfi 
Jyip, Osrran oflu Haaan, Ah· nuau tafyir~ cebren te,ebbüa Emin, Çoban Ramazan, tat· 
rnet o~lu Mehmet, Hü.ıeyin ettiklerine ve C11maibalib hcı Hnseyin, kahvaci Mustafa 
cığlq İbrahln;ı. kurabiyeci Ha• Ramfzfa aıflerJn Menemene terz.' Talat, to~u Hüaey'n, es· 
ıc.,, HiiAeyin. oğlu Mabıııut. dülm16nil milteaklp kendıleri- kici H&!eyin At, Keçeliden 
Hl\~ AU oğlu M\lıtafa, LU.tful- ne rehberlik ederek mabaUA.. Süleyman çavuı, Kahya ı .. 
lah oğlu Ha~ Şaban oğ'u b hUlikte do!aııbfı Tit bu su- 111a.il, Koca M.atafa, Hacı 
Mehmet, Horoı kö~ünden lb- retle alb uinia tetkJlih esa- İsmail, Hacı 1small oğ!u Hü· 
rahlıp, Mustafa. otlu SadJ, ıiye kanununu cebren ilgaya seyin, Abdullıleriaı. Ramtz, 
Abidin oğlu Tıthsin, Zen oğlu teıebbüı ftiıhııa ittirik eyle- M.ıLa Sile.y•aa, Y•ltY& atla 
Haaa\\,. Çulha ~hmet Ça vuı, <\fğ).De ve Çıtakll moll• SüleJ· Hüsevfa, Çingene Ali, Har-
Horoakö,Yünden Sadettin oğlu QIBJWI alb aaiaia NıenE111ea- putlu Mehmet, Jozef, Şimbilli 
Nu.rettin, Arılan oğlu Şah&Jl, ele fcra)1 faa1'1ct etUkJ.tri ..,. Alı, Osman, ojlu Mehmet 
Sulta.niyeden Ömer oııu Ah.· rada daima yaalaımda buı-- Arnavut K!.D)l\ Abbas, Kerim 
ınet, Muıa oğ?u HcalU. Necip 1•.n.mak. haUi bi.r aıalaık aığlu i&rahim, Grritll İbrahL111 
"lil" mevlo.t, Ragıp. oğlu o.. a.a.ı..ın. reiil Mehdi Mala· Qğlu. İamail Türk ceaa a.....,. 
lıan, Mümtaz oğlu Haıim, Qlede. ligara. ik.aın. et1114k n nun 64 üncü meddest defa:. 
lliko~, Huseyio oğlu,. Ahmet, v.e •l'tlltıU:a. He~,mta laiMlen lıtfle ?4f ıncı ma~a1n 
fakuP.Ah, SarahatUn ojbıNa· .. a.1eaa asileri beledilye mey· blrad, Wuaııaave IA• llnalıa 
-t, ltahmanlıdan Ali Osman, dıaıHtHt bayraktan dJkmek- için i91, Mutaf Sü~yman, Hüse-
~orozköyilnden Muıtafa, Yad.ıı llzımgelen çukuru kezmak .. , olfu Osman HafJz ~mal. 
~ilu Oamo.n, Menemenli Raıtt ve Çingene AlJ, Hvputl11 'Pabu imama. Jı,.,, hacı Ali, 
•llu lbrahfm, Bozalandan Fal· Mehmet, Jozet. ŞfıubillJ AU., P\ıazad• Ratr1p Şeyh- hafız 
ııa; Paıaköyünden Sünavh Mehıcli v.e U"kU.ılan b.ır .Ahmet, Şeyh Ahmet Muhtar, 
Ötman, Ba1'kal Maz!um oJlu cliye UMYdanuıda. mltfrie ~ Mehmet Ali hoca, Ş yh Eaat, 
lif, Kerim of hı lbrabim, fb. g11I .W.la!-. llS&M )"a-ntarına- of:u Mehmet Alliıin &ı üncü 
rahim oğlu lımail müezzi.o. gelen Jandarma yüzbatısı maddenin üçüncü fıkra.ııı: de!i· 
\erber Ahmet saatçi oğlu.Halil, Fahri ih:y:n asilerin r~is'eri!e let.i!e 146 ınc:ı maddenin birJnd 
tl~ia Ma:ıflum, Mu.tala konufttp ayrılmasını zabıta fıkraım& teyfikao ftlamlarımt 
'flq Meh•et, Mania.lı tütüne.ti aıpirinin rfcata mecbur kal· ancak Ali oiilu Hasanın fülin 
.ilas•n. hs.klarında alenen dığı ıeldtnde kabul ede:-ek ikaı esnasında 15 yqını bitire· 
kta kılın'lll muhakeme neti- bu hakarc k tlalltıılamalaı:ı.. e rek 18 yaıını ikmal eylemediği 
ietb~d.eı nıa.ıııunlardan Nahncı nvna vut K.iınilin KulMliy Be· anlaııldığından 55 f ncl madde. 
\lasf&q, EmruUab o&lu Mı:h· yfn ıehadetlnl miü.eakıp. nin birinci f ıkrasma tevfikan 
bet, GirJtli küçük Huan, b~ıı• dır.efe< bağ)arıak için haıkkmdakJ idam csza11na mu• 
~obe.n. RaDıA:ıaıı. K.ahv•cl. ip. veıdlğj ve Keam oAJ,il İbr kabil 15 sene- ağır hapis ceza-
ıırap. Muı'af,, tMz,A: Ta'A.t, rahimin.. Aailıedn tebftÜ' f9.ia sile tecz ye intt ve. nalıncı 
fop'IQ. Hiiaeyfn, tat.IJCJ Mmtafa. mahalli va~'-.,r& ..ku p?dio Hasanın ca.ünı falecliiJ ar 
küsvJıı, eakicl ...._,_ Ali, il e.,..da lrapıall l&UJren hal-- racla on yedi Y."llQl bi ırı8 
Ceçeliköylü Himmet otla şa... kaı bitabe11< bunlar eYlfyadır, 2Iı Y•f.lOl itmana ey.IP.me fit 
•Yanan ıahııların ~_,.en kurıun iılemez demek ve Se- anıl&11 malda 6i ibcai madcle. 
'ıldfaufnde tarilal vu.kuu oJo.n liııa ofl~ Abbaını Asilerin be- nfa fılt•ıra mahuaauaa. biw• 
O.tı.1930 tarihfne tekaddüm lecliye aney~ııında icrayı ha· hakkıadakt idam cennaa be-
~ıı aüruerd. Çı8k Muıta• buet etttklert ıırada.. M~ dql ~4 eene afır haplı cezulle 
tQıa. kaJıv.ehanetiDd• "tat• Mehııaetffn ıllih atmaaıaı mA• teaıyeaine ve çakır Ramua .. 
cı MG1eyJn'in hanetinde ıno- te.kıp. nuahall4 areamd• ıiliia nıo kezalik 21 yaıınL ikmal 
tad.:ı.., 

1 
1 l••a'• atarak halkı fıyana teıvikt eylemsll M ip ıe-...ceaıaııa 

u • .., çtf~ ar yaeı - • b ..ı L 
lehdU k 1 Tü k,i etıııeaiu. Ye Ş.,a 6-at. ojAu; eue 66 ın.cı maddenin fılr.. 
, ilapı ıpreU • r ye M~~ u1. 1 .a,., 1a . L•-· r.aıa mahsusuna tew.ken 24 
·iiınh..u.riyetl tqkllltı eıa1f ye ...,.,._. nıı..,_ .._._ ._..._. _..._ u.;.~ 

ı 
dnl ziyaret ettiler, talebe 
dutte.ydl, ıınıfları gezdiler 
ve talebeye muhtelif sualler 

1 irat ettiler. Müteakiben son 
sınıfın edebiyat deısiDcle 
talebeden brrinfn Menemen 
lrtfcu " lakıJlbın fazile-
tine dair ya.zcbiı l:4r yuıyı 
çok beyendikleriol ıiy'edi
ler. Buradan. Knıa Kız Li· 

1 
ıedDl teırif buyurdular. 
Ô.sled?n ıonra otomobil ile 
Ka.r:ıyakaya geçtiler. Oıa• 
dakf k.aa muallim nıektehfni 
gezip motarle konakJarm.. 
avcfet huyurdu'rı·. 

Kıraliçe 
Pcmse visıl oldu, 1ia 
raretle karşılandı 

A lll"tpa. sJaellitc: 1Wi•la
lııasına iıtfr•k edea kuıaliçemiz 
Naf de Sal1- R. Para.. mava· 
salat eJımlttfr. Net#de K. s.i 
aktalDI Opera. Uıatroıua&a 
verilecek baladı. bMar IMala. 
nacakm. 

Çutunba.. .. cı. .. ~ 
jUl'naİ,, pzateainda. y ... ı 'ı14ak: 
milıabakaya ittirak f dilecek• 
ti& 

Macar kıra'içeai intihap, 
ectlen bir darülfünun talebeU 

1:>alo v.e müaabakada. huır 

bulunmak .. için dün hareket 
etmi Ur • 

Avrupa kıraliçeliiinf kJmin 
kazanac:ağı ıimdiden tahmin 
E'dtlemez. 

Alimet oj u. İbrahim,.. Maltafa 
oitu Sadi, Zene- oğ,lu Ha•n, 
Şaban, MüılJnı of Ju Ha'lt.
Mtlıtafa, Abidin e>&lu T11ılu.io 
01111aaı 67T numa.-ali kanunun 
bu.inçi maddeılne tedJkası 
bi•r NDe hapiale11ine ve. RaJ .. 
manh kay.ünden Ali Oıman·n 
anaı af ali. irtdcıipla. f•la ola· 
rak Uha faal bulunman •• 
bebJle ti,d.det addlle a,...ı madf.. 
de aalt4mvı. te~ıkau üç ~ 
ne hap.tııe lrarar verilmqttr. 

Menemen (cay-
-_ L M--&-'- en.ı M-4fMu- eeoıe -.- cnapaı ma ......... 

0 u.nu tagy)re cebren teı.eu- ~ ~.,.naa, yeUne- ve&._..., ı..itdal 
)ila için müzakereler icra vtt r•qa Olmanın Nalqilik- teıkt· mııklm Raell hoca ~ 

DiuuıhuH. ı5 \IUileeek 

t.rarlar lttJ)ıaz eylec:lfkl•l lit.-ıı nefir ve tamim için f aı- Alll ve ıŞeyh E"11adın 
'e bu 1 .~ A'' il HL .ıı1ete geçerek ha.lif elik, mil• meı n arJ&•n 4A o Q "'" ctlııllm vukuu zamanında 
le)iQ N ( H Meıh L rJtUk nam1. albııd-.. hafi bit. 
Cın " a ın(:I ,...,,,. ,pıe tetk.f &\ Jap-.rak birçok k~ 65 y.aııaı biUrmjf oldi&kl .. 
b ~u, çaklıl' Rll~AD, clJiFı lerit b&ııı t4'11dla.ı. Jtıa.l edeıt an~f1Wi1111U.. haklaanfıllıkl 
'te a lıtul ilç ar.kac:laıhwle. bJ,rbk· IQ. ~ huciMd .... ~ ı• .. cezaıının 66ıncı maddenia 

ben -~~kete geçerek ~ : ~ Meladtmn- aktıahalltnnclint f•kl'8TI malisuıuı hilkmünce 
bd 6~ ~ P-- nalla• y..,.1 tadkaderıu.. 26 aena apbapiscewiı..t".C· 
l.. ~ 'w~NI Ali ~ Jat!8ap dtfrdik'ert ve .....,_ y.eleriar S~man oiJa M'1Rt 

lnıı::~~~~~-=ıHawa. M,...._ ll!luıM.r•·nı~15 Mm~ Kam Mbatafa, Ka.. 
~ ~ •..-. aıwa lllıl'ttli .._, p _...ı ıe,lat hcliB- e-riPe- Mı•eblil.D ıAl4 ıt.aa roil• 
~r bcJr.&yıe ~.W ilt! ı ve orada 13 gün alıkoy· Ay~o Melam.ı P...Wrlndea 

ata Ye diler maznunlan ~ f _...._ demı''lt Mel:aautt> olha Aıbdarreh rw 
la ıu..__ -.a ... --1 dulilan ye meraum• .-
~ ~b 1g...,,, ~,_. d t llitnatıa bwwıduk· Hoca Mi8eJ'n R.manıa otlu 
~.\J. d.eli.IJ:JW;ie..s&Wl cabaa ~n : e etle afthd!,_ ve B'eMir, Şerif Ahmet oflu Eyüp 
~ P.ata~~n KAitt'AL ·~-vde 1 u ıuDr nalıncı Hasan B'o::alanb ffata.D mut• Mu-.. 
nlll L...lal:L. aı..,. af arını 111118JJ M bmıe 
1 ~·~ 1...,-1"" Me,....._ v.aııtaılle teı~iflb eıasfye k•· otlu ' •• • t olJu. 
dıatıilıtı htraket-. pçealltd u•DU cebren tatJfre azmet• llfr•him, aza Halil otla. ıt .. 
~rıde miaafJI. .....- ıa.. iki 1 ft Maf11t1aclan ıeyb u.n. be~ Aı.n.t.. HGaeytnin 
İt~ıe fiile ııarak er.... ~b:edln ~hdl Mel:imet ve ceza a..auaunua 161 inci m.d-

lzmir, 1 (YMm~ - ~
ka :rmaltamı Latfl beye- aufliıaıt 
ya.malda ma.znun bulunanlar, 
düa df van liarpçe muhaltcaa&. 
leli lcr• edil.... ıoa. dartı Wtia 
nim de kefaletle tahllyelerl !o. 
n eclfldt 

Muem• ...bak k-..maı. .. 
mının da dhıuaahuhe. vena... 
cefl ......UU,Or.. 

ltfam lıükômlt~ 
İzmir, (Yarın) - Yann ak: 

,,._ (._ akf&IP) t.W. hiıktm· 
leriain lof u ecUleceflne datrJ 
burada kuvvetti bir- ha.lier 
vardır. ,. . . 

:ıvrıcı.}'e. na~ın 

utiFa. •«i 

!Jlıılaıfa 

Kanalizasyon ne halde? 

Tamam üç sene sonı 
Yeni bir kanun çıkarması için 
hükumete müracaat edecekler 
Şehrlmfzde ıenelerdenberl 

devam eden ka:>alfzuyon 1110-

ıelesl ıon ıafhaya girmfıtlr. 

O, eenelflc bir mesaiden 
sonra birinci kııım nihayet 
bu'IDVf ,.. Unkapamndaki 
taıftye havuzu taınamlanllllfbr. 

Bu ı~belK"yt yapan ,uk .... 
tfn eermayeclar grupa reUt 
Foa Frayt ... .ıehrt..ıa geliltif 
ve lnwadald teı:satı tetkik· 
ten ıonra çok bt tenmif fr. 

Ş.beka ifltyecek bir hale 
gelmittfr. Ancak bu ıebeke
lerf.a iıUyeblhnelf ff n beJe. 
ckye fen müda.16f6nh haaar· 
lad iJ l,leta. tali•dAlllJIMf• 
nbı. 111 dkıumtlen çail1DM1 Ja.. 
zamdw. 

Kaaal;zasyon mecraıtlWl 
geçt.ilf yeılealdti evlerin 

hususi borularla mecra,& 
bağlanması da lazım ıeld:&I 
l~in kanalizasyonun geçtifl 
eahalar, bir kaç mıntaka)'& 
ayr1lacaktır. 

Fvve'Jd tuflJ• ha. ... ına 
en yak\n olan Unkapanı ve . 
avarındald mecraya bıilam 
ıaalan için bina. ıablp!ed icbar 
lelınacaktır. 

Bu mesele lçfn büflln b• 
lan allkadar olmaıı lbııll 
9elmekted r. 

Belediye talimatnaıuesfltı 
dirki maclclelerin kann pıkw 
lfhe koaaıuı ileri ıüriilmdrıt 1 
tedir. 

Buaun için bokametten blı 
lanun çıkarılmaaı f~n milr_.. 
caatta bulunulacaktır. 

İstanhuluıı-so--m~e,.._Y_e_d_i devleti11 
mümessilleri ittihadı 

(Baı tarafı 1 inci •alaifeJe) 
Beyin yer.._ Aretaf beyin 
maat.IUt elııaa.arak. ,_,. 
tak.._ edlaitıtif. 

Biliiiııu• en.. Al.ı ....,._ 
taleJI' ettlıit' bet giallk lllMll

niyet kabul ecft~cft. 

Bunu mü eaktp Srlaflfye 
encümenin:n göndermiı olcfu
vu bir t~mennf kıraat edilcl'I. 
Bu temennide Şehhdeld me~ 
cut haıtaneleıden bahıetUl

c rt k .. demektıeclfr ki; &t. buta· 
nelerde yatak miklan 4500. 
dil-. 

Halbuki bu miktar ha liha· 
zırdaki ihtiyacı tatmin ed .. 
cek bir adet deiJ?dir. 

Bu huıusta ihzari bir ta· 
lnm tedbirlere teve11ü1 edil
mlfte de bu meıele. .a.afuul. 
tetliibt yapd11rak hallr cllie
tfnJrı. düf4n01atell rica ..W:. 
mcktedir.. Meali• rn•aaN1a 
tind• h.n.a. dair hiçbtr ._,,.. 
olaıadıiındau müatacell,..-t k• 
rarile ruznameye alınm.._ 

teilif. etiil...lt lleftl-olunda. 
Fakat bu huıuıta makn.o 

mın.da mat•••• ............ , 
elUifnden mesele gelecek cel· 
1e:re talik e~ 

Bund•n sonra takdiri icar 
müa,,fte ....., ra4lmkaaa-ı ke
mi6J1C19lmn MRlll t.U.,. 
daa intihap edilecek Azalar 
re)!l hafi ile fntikap edilmlı· 
rerdit. llAAkA celaell• bwıdaa 
ba... ltt11er mi....._ edd· 
mea'1ıllr, Mec1Jı ikblcl fçüm.,. 
ını OUDIM"NQ JıFPllCMltm 

Ll-ILL. • • 
Y-i:Dnc:RR- JReZURI 

yetlerinin tevsii 
Anku.ı 1 (Y&n~ - 1'· 

kfnlafı meb.'.u1a Faik llep •• 
llt'bdat)arının liqırladı~ va· 
itlerin ....,_.,.,._lala tewtt 
ballnadald proJel•rt sah ,. 
nG mGaltere- edecek olmr 
hrlca ............. ıctt -- . 

Ankanıda-br 
c&vam ediyo 

(Jlaı tarafı 1 inci •alaileJeJ 
.. ldır-.k; çaPelerlftt tetWll 
elmeRaf kararf&fkrnaaıtıL 

Be kon.Myc>aun .....a ol9 
cafı net'celer bnfeNM • .,. 
l•ıne tasvfp ~dtFdikten ._a 
lmlumt bir içtimada müzaiieıe 
111evkıJne ı..n-aMa-. 

Medeni kananlann ........ 
*'flmeaı llle•leaina. dl:&oa°' 
k•nferanı rmaa .. llna kea. 
maıına. Jaadar vwilatUw. U.O. 
u., S..bn. •uıhada fWr!a 
yaymap mat.af bı. tU. 
led.b l'1er almı~tır. 

Bu ak~am ıehir namına."" 
mtJrahhae heyetle• ıerefJne 
bir ziyafet •erJ'mtıUr. B~ecll
Y• refll, ln!yecanlı bir autui 
ıöıflemıı ve biUOn Balkan mif. 
le.Zertnt bf rbıt-ile hoı ıeçinmr 
1•dnet ennı,ur. 

IDivamhary ita• 
raclar. mecfıss 

verjJdi 
Aıiıltara 1 (ff .M .. )- DPftıat. 

harp lcanalllan Adü,... ...._ 
mmü:de. müaa.11.,. edil•..,.. 
Y.an Meal ıta tullk edtlmeel 
ft>.aı.hükGmLerfn aalaJ.) fn{a» 
mulı.emeldlr. 

--·-ta "'--* Etatn, ~ v• Mehmet E'mlol Metidrlll• deı•tıa..bJrmcı flllır.aaa. te..ıtaıı 
~d:ıl\ Y,e Nalwca ........._ t•lik- ..,. batt& MeltdJye Meh• birer-. müWletJe haD1111eı1-.. 
e ertnd,Q..t~7.Ahill eüneal• ~ haaıekeUd muaveneUftl ve Hoı.ca kirAn~Natit.~ 
lf ~e bunlaıc:lıaA Kpp Ma elfr mlyecetmf beyan etmek A1J kw. ..._~ oil•ı Aluaetş 

~' 3t (AıA.) - H.
ctreı nema ee......ı a .... 
cief Jl&ifa ~ ~ J'WJ• 
C.n•ral Klaalof tayin oıc. ..... 
mu~un 

AnkM•, 1 (l:f.l\t.) - Ak
ıama doihı tekrar ka.r 1aı.-. 
mala IRaal&m11ıır. 

Yeai bit bakeri hastane 
Ankara, 1 (Y'ann) - Dli· 

._ ıutlanmfa-yapılma11 taı 
hmır...,aılııwl lia......._ 

· a, Hacı l..,..ıı. bacı lı•tl P yit Mnaet MabtarıD Nakıl Nedim oillaı M.trlal. Rıs p· 

~~ liüae,.Jp, Goı:iQl)a AWillt :ı:a. lntlaap eıttirdlfi ve.yı:odi othı O..meru M"-t.. oilu 
\e ınıta. Mehdt1* davMll• ._ kendi lmzllU• muhtevi mu~ Raıimln 56 ınaa madtlenta 
rdıı-. çıkası d-~ MeJa-. L- r-"' -a Mebt•lıl. bak- fıkrayı -h·-~ veçbtl. 

bet k '·-'- .._ ver'9 ~ ._ ~ tGru v~ riifek•nnan iy-.~ luada .,dılllDA. telkwtı 1110,,. altıda ba:talD bittemtl 12 ......, 
tJarıncla. lettkb&I •• ı• cli,.a. bulu ... l.ı suretile alb •J' h..,.,._ va- Mameadaa 

~~~~erJa~ nıO.ttakil bir. ~v. :m.:,...U. ke-. t'*'*".. Şeyk 11'' '• Hoımldi,-.1• 
• .._ ettddert ve kll'fle kal· • 

Lrenahiieum 
A,,...ıe-. 31 (:Mı.~) 

Gmwp; ..... ni 16111 tr-..U• 
birkaÇru -*Aa atıl~ ~ 
fulçf, .... ,,.,,._ 

-·-
Vaıifesindea aff~dflCll 

Moakova, 31 (A.A) - Na· 
veraırı Kafkaı cilmhuriyetlerl 
ICN ltomtaerlerJ heyeti relat 
Blfayp, talebi OzerJne Yazlf• 
aind•n afWfllMttf~ l'eftae 
Ch)Jelindl ta,....,,.....,, 

nln pl-'an ..._LedtllnifHH 
Bu lftnur fçhrQlllianetMLll 

m6t•h-.ıa ..... edflf~ 
Ur. Gelmea,.,_. AYnrpadU 
ptirflecektlr. l'apıla~ lftr 
baıtan• Cll!hane aTQUlll 
olacakbr. • 



1 Ecnebi memleketlerde l 

Jetil mi? 

: İşsizl•k meselesi 
Müzakerat hitam 

bu.muş 

Cene·ne, 31 (A.A.) - Bey· 
ne'm:J, 1 meaal 1:.6 .. osu mec• 
Uıl fııtz"ik hakkmciakl mCza· 
keı eye nfba yet ve rm'ıt·r. 

Meclir, bu meıre"eyl n"ıan 

.tçtlmaında yeniden tetkike 

.la~lıyacakbr. 

Muallimin katilleri 
mahkeme huzurunda 

Muiz silahı " Ben vermedim,, diyor 

İhtilalciler 
Divanıharbe ~evk

edilocek 
Madrft, 31 (A. A.) - 15 

Ş:ıbatta çıkan lbtill:e lfl!rlk 
edenler divanıharbe ıevked,. 

lecektfr. 

Büyük tayyare 
Laı Pamaı, 31 (A.A) 

llO X (faretlt büyük Alman 
tayyated saat t4 te Laı Pal· 
mai9

& gelmittlr. 

15 milyon dolandırmış 
Parla, 31 (A.A) 15 milyona 

pk.n para do!andırmıt ol· 
ınakla ar.aznun bir k:mıe 

tevk.f edilmfttir. 

Cenera'in cenazesi 
, Paril' 31 (A.A.) - Centt· 
ial !ertbe'ot'nun cenazesi bu 
•bah kaldınlmıtbr. 

lhtiliflar mahkemede 
hallolunacak 

Geçenlerde Kaıımpapda 

berber Mulsln dükklnında ka· 
zaen katladilen muallim l:fan 
Beyin muhakemesine bı.ılan• 
mıılırl Maznun'ardan Mu·z 
gayrı mevkuf, katl(tıkembecl 
H ... mdl mevkuftur. 

Esnayı muhakemede Mufz 
kat:l llet"nt verm~diflnf, Ham· 
dl fıe tabancanın Mufı tara• 
~andan maıa üıtüne kondviu· 
nu ve kendid de hoı o?duiu· 
nu zannederek alap endaht 
etlfihıl ıöyl mittir. Mahkeme 
hey'etl bu brr:bfrlne uy1111p.n 
tfad.,lerln 11hhallnl bulmak 
tçfn ,.hıt celbine karar vermlı 
ve muhakc. meyi baıka bir ıü· 

Tayyareye 
verelim 

Her sene oldufu sfhl hu 
ıene de zt.klt ve sadakat fitre 
mOn'-aııran Tayyare Cemi:reU 
t~tkflltı vaııtaıde top'ana· 
çakbr. Toplanan para blllha· 
ra TaJJare Cemiyeti umumi 
merkezlle Hlfllfa~ mer ve Hl· 

• mayeletfal Cemfyetlerl ara· 
ımcJa takıfm edflecektfr. 

Zeklt Ye fi trenin ne ırret· 
le t('p'anacafı h"kkında r6· 
"GtO'm•k Cz!re Cat.alofluıı.rda 
T'\yyare CemfyeU lıtanbul 
villyet ıubeıl merkezinde ka· 
za ve nahiye ıube'e'l'i re!1-
l•rlnfn l2Uraklle bug«a iP& 

15 te umumi bir lçUma akt 
ecldecekUr. 

1 

ne talik etm'ı'fr. 

Kaniye H. katiller; 
Katiller cürümlerini 

inkar ettiler 
Gdya bir tecavGze maruz 

lralmııfar gibi Balatta sokak 
ortaaında ıillh endaht ed~· 
rek pencereıl 6n0nde oturan 
Klniye H. namında bir kadmı 
cerh ve bfnnetf ce ölGmüne 
sebebiyet verdtklerlnden do 
layı tevkif eclden Maksut n: 
Kerimin muhakemel'!ne Mf
lanmıttır. Maznunlar dlrilm
lerlnt lnklr etmekteaırler, Mu· 
hakeme phit celbi için bt•ka 
bir gtlne bırakılmııtır .. 

Firari Ohanes 
ydkalandı 

Babaeski ( Yann ) Dır .. r. 
ta evYel Çartıkaptllllda bir 
Jandarma tarafmdan mahke· 
meye götOrü!G:ken firar eden 
meıhur hırsızlardan Ohanea 
tlmdlye kadar yakalanma· 
mıı•ı. 

lıtanbul J.Jndarma kumaın· 
danlıfl tarafından yapılan 
takibat aetlceılnde firari Oba· 
nul dGn Jandarmalar Baba 
eıkfde yakalamııtır. 

Ohaneı Babaeıkld~n mah· 
fuzen latanbula getirilerek ha· 
pll ıahaneye teslim ~dllecektlr. 

İstanbul otomobi: 
Türk Anon:m Şirketinde! 

Madrlt, 31 ( A.A ) - Na
...,.· ar mec'llf, lntfhal:at iola .. 
711ile çıkacak thtillflal'I tetkik 
için bir mahkeme 'teıkil 'ne 
karar ve mittir. Bir intihap 
•mtakaıında rakipsiz o'arak 
namzetl"flnl illa eden bir 
•ımsenln intihap edılmlt ad
dedllec~ifne dair oYan intihap 
iuuau maddesi kaldanlm11br. 
1}.yan latlhabab ıubabn t&aıe 
rpı!acakbr. Kortea mec!talerl 
martın son baftaıı zarfında 
.açılacaklardır. 

Bir Darülfünun kapabldı 19 Mart Perşembe günü saat 
15 te ş:rketin alel!de surette umumi 

Siyasi mevkuflann 
tahliyesi 

Allahahat, Si ( A. A. ) -
lonıre Bclerlerl tlyad mev• 
-.ıflar hakkında umumi af 
lh edilclfil takdirde aalb 
•lzakereleriae batlaama1mı 
iri IUl'ette karpfamala karar 
Wermfılerdlr. Bunclaa bapa 
Merter mbakerat drneıl 
-.11ada taa kanununa mu• 
pJ':r ıurette wkubulacak ha· 
ıekedere memarlann ak 1u• 
.. ıanm n ecaehl mah aalaD 
~blana ar.ende ıantlllG 
.a&etçderln lilkln clalrellncle 
~t beldemealııe mGsaade 
WdllmH rl deprt •otmvılardu. 

Madrlt,31 ( A.A.) - Da· heyetinin içtimaı mukarrer tutundu. 
rtllfflaun mec'lll Taziyeti tet• ğundan vekAleten veya asaleten l!a
kdr etmı1, D. rG"fOnunun bili kal JO hisseye malik bulun ·ın hisse
mlddet k•ı;ata:mai'IBa •arar daranın içtimadan bir hafta evveline 

kadar malik bulundukları hisse se-
vermfttfr. neterini veya mevdu bulunduğu ban-

TARAKANOVA 
Bu lıafta 

GLORYA 
DA 

ka makbuzunu ıirket muhasebeciliğine 
tevdi ye duhuliye varkkalan aJmalan 
ve içtima gününde Taksim'de şirke
tin merkezi idaresi bulunan merkez 
garaj10.1 teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
J - Meclisi idare ve murakıp ra

porlarının tetkiki 
2 - 930 bilAnçosunun tasdiki ve 

meclisi idarenin ibrası 
3 - Şirkete verilecek istı1came

tin tayini 
4 - 931 senesi murakıp ve üc-Muvaffakıyet 

tacını taşıyor J 
retinin tayini 

5 - Yeni heyeti idare ualannın 
seç''mesi. 

(Yarın) ın telrilcaaı: 50 

.. bedl1e heklerlermlf.. Eler 1 lardı. Ntçla af :anlı, b:bafyo-
4ıaat onblre bdar olmJUp rah• ram. Fakat o allar•en ben de 
........ pderme:ıuen b .. tlan mutlaka içimde atlamak Ilı· 
prulanauı ta malmm mahsuD tf1acı durar, dlzlerlafa dibine 
priJe dlaerlermlf- aokulvr, atzel al&lerbaden 

Sonra alqamla 1•ta ara· üan 1atlara bua baka, tatla 
mda tekrar Wde .. I• aelh- tatlı atlarclım. 
i-mit-•• · O.un 1e1laden ruhuma, 

Mleallr akraha ralalanm mlplaem aalarm nah tfkl· 
.laeklelmemek, .. 1azma et_. Jetlerine bftt&rak, muhanel 
illek .. ••- lllr telaall- C.-etlerlD rD1a11 daktlllrdG. 
.._ •Yulal Şerif • .._,,... •saret Yuvf. ua hlrçok 
t.mı blJmeclllfm, fUat W.. ,_ı_..., manalarde beraber 
tnllll btıer b&nr umemdea N- ....., bdlrdlm. Gbel " 
... cBpıııa bıta•ı akraha ruhla- ..... •Yutul. un, babamla 
.... lıecli1• pllp t• 1 

B...a amaea _. - O.. Wr ,.tdızla Glaet 
ra••t J&'fq ta .. 1 " A.1 ı.aaa ..ale ettiler t 

decliifnl lptmlt, görm6t gibi; 
,azlertmde yaıabyordum. 

Bazı cuma ıecelerl rilyam• 
da bana aeccle eden ,.ldızlan 
ıarilr, te•k ve heyecanla uya• 
aırdım. 

Onlar ne lez"z aaatlerdll 
O rahat Ye ıflzel ıeceleri, o 
temiz ve rahat rilyalan artık 
miebbed .. n kaybetUm! 

Za Yallı annediim l Akraba 
rulılanm fazla bekleımemek 
tç!D OJUDlanm lnrakıp Kuran 
obma1a kotan mlDI ID!al la-
mua flmdl cama aecelerbil 
aa..ı seçinllibd acaba blJI.. 
7or ma 7 ... 

lttarabundaa ellerimi uu
dam.-

l>tbayada eaçok •orktaium 
,.,, Rahun ebeddlilne 1aaDo 
llllJ&DfUID kabul etUklerf . ...... .... . . ....... 
lcarualalı. lir. •-anla ~ 

fe1.ln~ w11r;~· 
Kıskanç aşık ~ 

-Bakın neler yaph Son senenin pamuk ihracatı 
Be3•oflunda Ziba rokafında ota·an 

ıtrııbecı Denff, m,t-ul mPdam Hela- T •• k ki 
~fr.fn bı1•b bfrfı'le ıoffakh konu,·u- ur pamu arı 

ana ~rOnce h'ddetl ·nmff. bıçakl4 

- alltr rrf yerl·r'nden ,·ar-l11mt,hr. 

Carfh D.rv'ı mrfretfnl var !aktar k d•ı• ? 
~:~~:.,:,0!~ ..... ;e~-~'Q..dc:~:~!- nereye sev e 1 ıyor. ~ 
1•nu ikrar et:-- lftfr • 

Necruh madam HaJald tahta teda
viye alm•ıeft ... 

Ka"ın kava~ıı 
BakırHJ Onde b·z fafr',,."BI •""~ 

l•tfndrn Harr'y•. FJife lıfrltılrJ•-fJr 
,,1ra ederken lıevga etmfye baılam·ı
'ardır. 

ffa•·rfye ile El'fe l·pv.r11 ed,.rı-r

t-n ı-çı•r·n• ~·ol"rak lstlerfnf, bafl4
-

. ını rı·t-ııhrdır. 
H11y·f .. e .. f'1 ht'ıtlll l'tı"f"'• c'r 

'-ı .. gaya lrPr tmıı elf,.ctrkl y· fl'ek t11•·· ı 
....Jff'erfn bl'ynfne varıırak arır ıarett 

··arıla-·· ır. 
El'fe b"''gın bfr Y.'8'ah"n~ve yP

t r Jm·ı. t'arlh Maa~afa ite lrarlı yalra
ıanm ·ftr"· 

Tevoı'el'da frallyet 
K•"ıkl• inde o'a•an Mustafa efntl' 

"'YYrltl gln B•ro-ıvrc'an ı .. ·rerlre~ 
11n·na iç tfr f rohJn-aı., l(ff b 0 r ts .. 
Jmaa df3•e tavhyarl'k 25 lfra1a ıztt
alr dol' n.t1f'11t·~l .. ·tfar. 

FQo'~ten v~.fst 
Dfvan roJl'ft ... Otaran Mafıts .. 

":'mfn Bey dOn Ç·nbı.-rl't"ştan geC'e·
'•en lze•fn .. fe- rJtk kel:relr yere dl~
ıtlf Yefft t etınlııtfr. 

Muhtar Fmln bey'n Cf'ıte~ı ıru11-
·ene eflJrrrk bip ıekte,fn&'erı vefr 
' ' tfll anfaı:lmıf defnble ruhsat vern

"ft"r. 
"rımvay oa<'iesirde hrrsız'ı' 

Beye zıtta Traırvay yolanta N •f 
·-("1!dflrat gaz f

0

rhtfn~ aft dikh•nrr 
···Jldl tır·lara•· ener f .g·ee hıra zle · 
~lrarlf. ~usrefall b efendiye ait, l' 
• ~eke benZ:a Ye sair ev• ra•ıı 

·çn ıııard r. 
Tavanı delir.dl 

Bttfkt-fta k3y fç"'"fe M•gı•drf 
•ftn<'inln dlikkln n n t· yıın·nı dt lerc ı 
'•ırtaz'ar aırmı~. lra··ın. erk.k ço~.ı 
eldiven, daba bir ç. k eıya çdmıı 
• rdar. 

Hırıuzlar baze izler baral t ğı:ıduı 
tlkfplerlı:e baıJandmııtar. 

Doktorların kazanç 
• • 

vergısı 

Doktorlar, evvelki gfla akt 
etUk.lerl kongrede, kazanç Ter
ıtlerlne itiraz etmıı:erdf. Dün 
bu huıuıta kendlıly~e görü,en 
bir muharrlrimize Daiterdar 
Şef k 8. demfttir k:: 

-Bu ff, bir kanun mesele· 
ıldlr. Mecl.ıten kanun çılnn· 
cı1ak adar, kazanç ve .. ıfıl ver· 
mele mecburdurlar. B·z, dok· 
\orlardan, kanun ahklmına 
ıöre aafl kazançtan ·iizerlnden 
Yergi almaktayız.,, 

M. Haydesten 
Türk- Bulgar müştere~ 
sefirinin itimatnamesi 

lıveç h6k6meUnln TGrkiye 
Ye Bu'ıarlıtan sefiri M. Hay
deaten dün Soffa'da BuYıar 
kıralına ltlmatnameılnl tak· 
dim etmlt, phrfmlze ıelmit· 
br. Mumaileyh, pazarteli 
aGnG Ankaraya azimet ede
C4'!1·Ur. 

ber, bu sabah bu korkulu 
pye IDaamak fıtedlm; eter 
a:Gm kar, .... , bir karanlık· 
tan bqka birteJ deiflıe, an
aec" ltmln rubu da kumar ma• 
•11 bapnda •bahlıyan becl· 
baht çocuiunu ıörGp ubrap 
çekmez. 

Ben, bu sabah -duydu
lum acıyı bG!On 6mr6mde 
unutamı1acafım. 

14 Mqı• 192. 
O Yak"'aclaa IODr& Mehlt

b da, seYd de daha dlfkGn 
16rlallyorlar. Bılhaıaa Ahmet 
K&ml bey. Ben de ona karp 
hersin bir as daha 7akmlık 
hlaaecll1orum.G6zlerlade bazen 
baba1111a bakıtfan Yar, o kadar 
7akm •• yumupk. 

Bana haktld bir brdeı 
•mlmlyetl de JUYalarmı açan . 
h lalanlaia altetelddr •• 
..... ettanm. Fakat mbuiet 

1930 ftneı!nin on bir •JI 
zar"mda TG kfyeden Fransa· 
ya 4399 kental pamuk sevk· 
edl1m"t ve burada fıtihJike 
•erilmtıtlr. Bu m 1ktar 1929 
da 23109 ve 1928 de 25276 
ken· al idi. l.k·ıer yGz kilo\•k 
balyalar ft"barf e ııraıile 21997, 
11554,12638 balya eder. 

ÔtecLnberl tahmin edil· 
diflne göre TOrkfye pamuk· 
larmın Ji!zde 60 m:ktar ibra• 
cali Adanaya isabet etmekte
dir. 

Hint pamuğn 
Reımen J• pılan ilanlara 

g6re, hGtGn Hındfıtanda pa· 
mup ekilen ıaha!ar 22 mdyon 
964 bin akardır. 

Bir sene evvel aynı zamatı
da ekllmtı olan ıahalar 23 
ml'yon 436 bin arttı. Bu ıu
retle iaha,arda yOzde iki nla
bethdn b 'r te:ıakvı vardır. 

1 tlh1al olunacak mahsul 
mıktan 4 milyon 753 balya· 
dar. 

( ofOO librelik) seçen eenekl . 
ttteyyClt eden balya adedi 4 
milyon 672 bfn balya fdl. 
Bunda da Jilzde 2 teuytlt 
vardır. Bunun'a beraber ce·e
yan ~den bava müralt dttf ldlr. 

Tahmin dairesinde pamuk 
fst'hHI ttdilecejl metk6k 16-
rO"m k~ed·r. 

Rusya·' a pamuk 
Ru•.,anın ıoa h' berler'ne 

gare Ruıyada 1930 aenEd 
mabıuiü 478 Ubrelik 2 mll1on 
balya verm'ttlr. 

1929 da bir milyon 351 
bin balya Ye 1928 de bir 
milyon 208 bin balya atın· 
mıthr. 1930 ıeneslnfn bu te· 
z.ayüdll zeriykt aahalanam 
fa2lalattırılmaımclaa deri pi-

•mittir. 
Bu fa.ı.Jaklu Ruqada 

aanaylln lnldpn ~"Drlncleld 
prapagaadanm tatl>ild tberl· 
ne vaki olmuttur. 

Bundan bqka hava da 
pamufa mGıalt c:ere1an et· 
mittir• 

Verilen ,haberler Rusya· 
mn 931 senesi pamuk seri· 
yabm daha ziyade artbraca· 
fi merkezindedir. Bu leza· 
yGdGn yOzde 25 nlıbeUade 
olacafı mevzuu bahltt:r. 

Fakat tabalar pamuk ze. 
tfyatma pek de aalib olmıyan 
mıntakalara da tetmil •d;le
cektir. Ruıya bGkdmeU bir 
kaç 1ene ı&J ye ibt"mam ile 

artbkça rahatıızhk duymafa 
baılıyorum. 

Ne zamana kadar onlana 
evinde kalacafua? ... Ve ae 
•fatla? ••• 

Mehlikanın amcaamm ima o
n•n evinde birkaç ay mlaaflr 
blablllr. Fakat birkaç aeae 
elbette kalama&! 

Bir akraba ••ine alma• 
r•• evlenecell aGaG bekllJeD 
bir ıenç im olayclua tlPh•· 
m Yu!~etfm bu kaclar alır 
Ye laa1ll1•tflkea ılrilnmacll. 

ŞliDcll ne bekliyorum 7-
Bu e'tcle kollama bath, 
otunnut ne bekll1onım? 

... Ben, lıtikbab hltmlt 
bir imanım. Ç&lıııp bir lokma 
ekmek kazanmaktan batka 
bfrttiJ CICijllnmemelJ,ım. 

Yme buaGq o kadar bed
bı;aam; o kadar b.r•bnn kt. 

ı 6 mayıs 19/r 
Ba•lildaa ..-tup aldım. 

ıenevl 3 milyon SCO bin ~ 
ya yetfıtlre.eceiini i.mit .., 
mektedlr. 

Bu va2fyet Ru11aJ1 A...
r:ka vesaire pamuklarındaa 
tstf gnaıını intaç edecekti• 
Ve bu pamuklara huıuıt neTI 
neıclyat yapmak ıç ·n ken• 
pamuklarına karıtlıracalı mlll
danna ihtiyacı olacak3r. 

Ru~ya Amerika pamula 
lıt"hl\kinl 1927-28 reneaincfe 
408 bin balya ooksanlaımıt
tır. Yeni pamuk pıevlimfnd. 
tlmdlye kadar Ru,.anqa iat lt!o 
llk ettiil Amerika pamula. 
bir mevılm enelld ldibJlktea 
yGzde 50 niıbetlade azdır. 

Ru• pamuk'annın çole 
15· 16 puı tulünde veya daha 
uzundur. M'ktan ıeçea tene 
Ltverpol Ye Beremene ıetıril
miı olan ve çok iyi görillea 
Ruı pamuklanndan aiıbet.
azdır. Bir kaç ıene ıç·a RUl
yanın lst!bıal etliği pamuk• 
lardan vlli ihracat 1apma,.. 
cafı söyleniyor. Yapı'an tllfı. 
racat Av.ıupa plyasaıiyle ta 
ederek Ruı pamuklanaa hP 
leplerl terviç etmefe 1aaz.ı1 ... 
maktan ibarettir. 

Ko,yada 

Kar devam ediyor: K 
boyu 10 santimi buldu 

Son gilnJ,rde mevı"mlla 
umul1111yan halleri görlmGıtGr. 
Ônce ıklime mutedllmft adal 
yaimurlar yafmıfbr. Ard1ndaa 
kuru bir ayaz bir bı.ftad• 
fasla muhiti kasıp ka~umıae
tur. Oç ıGndenberl de lcu9' 
•etlJ bir lodoı yeli esmefe -.. 
ladı. DCız:ilklere 10 aanUm U. 
dGımOttilr. 

Mef'•İ'lrla 

Ticaret odası kÖngre 
de neler görüşüldü? 
Konırecle Fhıl, sabık melf. 

uı Niyazi Ramazan, Kılıç DM 
Kamil vt er, Numan BeJI• 
blrçcık cle.rtlerden bahıelmlffer. 
Bunlardan Niyazi Ramazan 
B. odanın arzu ecllleJ ıekilde 
çal.,mad tın~ Kıbç zade KAmd 
Bey de tarife komlaycaunda 
bulunduiu zaman liman p 
keU elinde bir masraf b&tpıo 
ılle gelerek mör&fı bpatmalc 
için rOıum tarhı mecburiye
Uncle bulunduiu Yadlalnde .&8s 
ılylemııur. 

Hayabmı kıramefJ adam, tf 
de babauıı •dava edeutım. 
diye tehdide bql'8uf. •s.
mektuplanmı okumadan IMe 
ediyor. 

•Siz keacbtlne J&DDUI; la-
reamea DYcemcllr. Kanan Le.,. 
tarafımdachr. O baıaa itaate 
mecburdur. Son defa 11JU10-
rum. Eter aYdet etmf7owb. 
ikamet dan edecefbn.. 

Demıı ... 
p.abam da lalç l>ttmıren '!'..__. .. e1a lalç ıe it• ,.,.. 

'*'*:... maablmn ele afaut; 
Mi' at, bir au!lıat". Y..,..•a danmeb lqıltfml .. 

Sah feler dolum t•hddt 
Ye auJliat; bana hıçLtr 197 
167le~I. Fakat bir kaı idi 
çtlk cilmle de y&r• la:ıd.ı.m. 

Baham mektubunun Lir 1e1UM1~i~ 
• ... Aipmlan alhıeı A.•ia-

(D41Hı• .:cu» 
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Kim daha zengindir 
Denyida ll~i'hs fakril U· wnet 3CO dolar olenfundan 

rutelt8! b~bıeder~ ltlllyar- -nr•ati ıurette olan bfrAmeriblı 
1, ~ ..., o 1ervett"4cl bfr Rusdan 10 defa 

larra c>ynıt)'a• ... acmc:• .,.. 
dır. Tatili bu 'milyal'Mi''ahn daha zengindir. Lik.n adam 
kılltda plftl '8fffet "ft •em· batana 800 dolar olan J.ıpon-
leket Amerikadır. A111enka· ya ve İtalyaya nazuran A· 
ınm a111Hı urfftl -460 'milyar mertka'ı 4defa daha zengindir. 
~ıl(lan taalaciır. l.bu ar d A many;ıda servet n6fuı l>a~ı-
(İnrJI biO:stem'lb.h hariç} na lCOO dolardan ibaret bu-
l i a..e, Fransa, Alma ya, lund ğundan b'r Amer·ka'ı 
ltalra, Ruaya ve J ponyu:ıın bir Al andan 3 defa haha 
servetlerine ımıadıT dir. zengindir. 

Arr r kanın ıervet mec· Franıada b~ ıervet nnfuı 
muan lafın e<l'ldiği takdir· baıma 1500 dolar olduiundan 
de adam bapna 3400 do~ar b.r Amerikalı bir Fran ftldan 
t abet eder. Halbuki Avrupa· 2 d fa daha "ngindlr. lngll· 
dnki 6 hük<lmet'n serveti mec· tereye gelince ~5 milyondan 
m !an taksfm edtld ğt tak· ibaret nüfuıite 120 milyar •er· 
d:rde adam batına lCOO do· vetfne nazaran nüfos başına 
far isabet edez. Bund n A· 2800 dol r fs.abet ec!er ki bu 
nı rl anın u mı] etlerden 3 da mer kacla ad fn batına 
.cJ fa daha ı ng n old u an1a· ıa t eden aenettn -6 da 
1 hr. Rttıyada adam ba*ına-olan 5 idır. 

1 * ..... i 
Arif Oruç, Süleyıınatı Tevfik Beyler 

~ 1 · · h 'f. J . ' d.ki Ok nhifmnde hm "t 
(Baı taraı-t ıncı •a e eJ 'f J E f b ril va ~ e ey avene e 
ne§rl eureUle ve maddei JllP h· b:rlikte tecavüz planı hazır· 
ıuııa tay"nıle vali Eıref Beyi hyor ve ilaabiri tarzında Te 

kezalik tahkir ve 14-6-930 ilaahiri tarzında ~ gazetenin 
tarihli niishasında Ankara genl1 iğine • tı adet yan yana 
inabk~hıf 

1 
nio kı.rarı Türle ef- dizi1mi§ karikatür ve ıahtf~ 

rtaıında ve çerçeve dahı-
kan umumfyedni 11!rtcıde et- ltnde lzmtt Talfstne ntt\kellef 
ltıiftlr bat lfl altında yarian dayak "i yekti 1erlemnı 've 
bir lft1lkale tle Ankara ... ıliye gayet frl harflerle yazı1dnt 
mahkemesi ceza daire-si heyeti namuıkir kadınlenn ırzttıa 
h ~ k"meıdnltahkir eyleaiğl .gibi inuıalhıt «Ulttntt'fftl "fayi 
12-11-930 t..ıırlh1l nüshasının olan lrmJtn "Tallsi Yatandaıla-
blrinci ıahlfeıfnde 6 kısımdan rı tevkif ettirmekle hesap 'Ver· 
mu ~ıe1ddl ltatrkaUir "\fe al· mekte kurtulacaiını zanne· 
hnda l:imft valtdtte mftkellef diyor cümleıile ba,lıyan bir 
bl dayak ı:tyafetı baıl ~ al- mr.kale ve ortasında da mu· 
b dakl tMJttf~a ~e mahnt Cu· btldema '1n~redflen Cudi tm-

d 1 k 
b i k imzalı mektubunu tetirar der-

i 'mza ı me tu un e r r ceUnlt oı ..... a "ft ~ ıı-
"n'q11 wNttte vali ~ ~ bu mekt11bua '",.erekte mu· 
layUd madde ile 'ft \Mcirı allim ~mal tardıadan -aön· 
"UmumlyeJl tebfiç edecek ma· derlldifl tahmin edilen ve 
hıyette aılı ol1111yan baıma1'aJı, gatete1Je• lnUıar eden mek· 
neıri ıstit6ttle ftti ~reE Beyi 'luplanh bll'fııfft 'Yvr.n ~ıi 
tat kir ~lal '*JSda mez· h'aımuliarrltlfll c.mfbi 11twine 
~nr b!dufU ,.~ ıtai&llatı -re :clffe'lilnhı de ifa'ıfblu"hwrlrt 
'l!a ıtnamele a~M'ft life Wra· ATif Oroç 'he)"fl ,jafttq:> -edlftnfı 
i.d HbflMan .göıterlten ~rl· ve blnaeaale.yh mumaileyh 
ıy:uwaa 'ft tetnı fe'n ıga'tteden Arif Oruç bey nemına eön-
~ar katdtWrde ııar'f ı.te fraef~ilen derllmff olmuına ıı'bu bar 

k'At·ı "lahit t>ldUğu ma'ka1e "ib'tltttll!ft!C.tmin lıe 
elfal: ve fi l e gaıı:eteae tt"vali edegeli:ü<elde 
glbl dii6r maanunua.eyh mu;· olan neırtyatı ıırf tekrardan 
tarı ıabık Mahir efeoaidln ., ibaret öJıaıdl)e mumaile~ln 
ta~lt Saahattfa vasıt;dile neırfyatı vakıadan dilakiı ha-
b ~er 1 madl kabvehk AD f eh be~ Jdu'funu"rftfte1'Yft"bulur.• 
de vet ede'lwe'k oturma ta 0 an l b d ' 1111 h . de ve mut ve binaena ey o ay e 
S • 6 k!tf ınuvace esın p E f B in emrile muh· 
fhti it ettıfi diğer kesana Vail Va iri~ ~n~tı olma•n-
Eıref BeylD darp ve tank r e• ~ar ~lan 'Mahir ef. nin 
ancli'll ve anma .geçlldJil mai .. ::d':uıe ve f tiltik(erl uıulen 
hlyettnae 111adel malııuaa 0 

t 1 o'unan di~er bir km m 
1 ha •--t tmadatta em n - ...,. suret e aıeaua ft gayri memnun keıanın •-Y· 

bulun4lufu lalim& kılman -P.· ~tıte ~ katı 'an 1ittilı Ya'kl 
-httleiia aMddereeat phadet- '" 'f'1'aztiltd9 :t>ır 'fa''J'u8un 
ter!ht ~ re'ibUt 'l\te ._ '1~ llt*at ..,:ıa'4ettif ıdiliafltll ttah· 
kıa<t.w Afff OrdÇ ft Su· ktka rbtle llEtMI •6rmekı1Zfn 
teylb1ıltı 1f~f4k ~~ 'Wklll mahsa ge.etetfne ıOrihn te-
t«tıt tdeta ~.ılbn a~de mini tezile ve efkirı dnuiırıl· 
~lr ~a'IMe 'WliWi'l'lnltt ıAittll 've yeıyi tehyiç ~k ıurette 
1ıflf&;etfn11111a m.wt löliMfu vetaf•il edlln~~C!en 
~ va.il !EjMfflliıtl ~ktlle- ~l ~ ıtntıı~te Yı1ı'b1Bf'a· 
'ffiiln ...._ ~ ltfdtlliöa• yan ıozlln;1~r,,atııtll'mftıaade 
ıliktafıln M•n ,.,.ı~te tWeıl tH•lezdffr 1'1a;m.kale-

'f._ ete lb4jW,ab •ııikta ~a- •tle .,e ı bu ~ltylitan camleu· 
.ilta ._ ~ tattmd• "ve ~ hük6.nMial ~..utte fem· 
•ç(indl ~ ea'h~~e ~l -eden bir 4ah.. mütaallik 
1i~ 119t~bli' lt9i"m bulunma11 hakkınlla tebebl 
\ınah~t "'81Wffi> tık gijfıf fede ftCli!efl ceza airdetmek ifzere 
'fe taYtft 'lftt ItıatlMtfe ybtMut ~t!tfrıth 'tfti'dı t4tttll 'l'btk 
b~tbtllkl'I _.r;wen ~., dez• rtMtiUMDtiil 490 ..,!d! 
rli ıffr ~ 'biftniltftrıer '1n~tnfll r2 doi 
ziyr!li8' ·~er 1'/~tf rtı'r~ _.tibl~ ~ edilen 
Und• .,..'laU!VDUI 'dflnaıına v~ * .__ -eç ,,,- 1N1ftl '"ft 1iç 
ll'er 'ttikl* Jlttrif "hı\: bey trz ırra eaııatı -nikôrye ~e 
'12:~1b t11.•tıe fJtftiWl ~flıp 6 ne• ırıad~ 'löudblnce kea• 
nıewa.M~ft'Hthm IMti 1b'ıl'la- flk ~dır -.eltim 'IHr y ha,Uı 
ıattar aftMl'afl*!n~bWY• e 25 Ura afıreeza)ı -ııakMl-
etmdt~ • 'ft. 11.tJ!O tarihli :ın 69 uncu ıbaClde muclb~~ 
n • h d L.s;..'11.:.:•a~Oz aerlavha• ce nıttharı olan .an ~ '!_ 

ua a • uıa· - 12 IJra .aıvcez-7• 
ve lzmit \ta it sinin eamuı ti- 1ıf aı l'Ve zaıh ve -tfA•ettle llir 
klrane hareketi b .. ber ~rea na ~n af on 'bet gOn ;ıı.-
diye dart vatandaı ıı:~ ::: " J.1~ lira afırcez«Y• 
tevldf eclltdl -&a1htı ~'-~rf ~ ,....,...tflıMte 'ft :&a-
te ~f"118 lttflnae ~ 

F ransızla-rın mağlU
biyet haftası 

-----

ltalytl'llara ma}iüp olan FraıelfZ milli tafrrm lıaleci•i 

Bu sene ba~ınd•, Noel 
tniinu b t'yle tutfp olunlln 
beynehnfel teı le.-tlar Fransa· 
ya bir sürü g«llblyet ka~an· 
dırnH tı. Ba meyanda (Stade 
Françats) in Spartayı yen· 
mit ve Prai ,ehrinl tttımıil 
eden ~la vya takımı da Par:-. 
fdtri ekfpine mailup o~muıtur. 

Bütün A-vrupaaa biraz da 
hW~retle katı laiian bu 'iittll
ce1etden ıonta bu defa da 
Fransızların 'beynelmilel spor 
takımlarından majlub:!D ;çak· 
t klanna f&hl t oluyorm. 

~Jw.tde, FrtltiUı:"A.,ftlilli 
takmtffiın ı alya '1ftıılli tak mı
rra -O S yenfl (ftnl ya:ımqttk. 
Aynı h._fta nrf ıhüa ~etf'drt) 
~titinde LMcıe~tg Vef'tan· 
m ınım biktinta'n titr ımDiiiba· 
ka yapmııl•r ft 1tdf~de r•· 
lib[)"et l;-okreılbU.-glttlara tevec· 
~nh •ttnııtır. 

Ydb&1K1da Parlıe,gelen Spar· 
tayı msf!ap eden Stade F· 
rançafı ekipi ahiren karırlaı· 
talı t Yiçrenin -Gra11hoppen 
ta'lcımına mağlüp olmu~tur. 
Spartayı yenen takımın, ıon 
bet yirmi Ü!1 eonr.a Sparta
dan çok zalf bir eklpe maf· 
16p olması hayrete fAJIAD 

l m'? 

leyman Tevfik Beyin -vali Eı· 
'i'ef'8wyi t.tıkll'fhn dola')'I hare
ltettntn tema• etutt tmk e«Jza 
hnueunun *l80 inci lifedMıi
ne teTffkan tıltd"r edi'en bir 
eene ha.pb •e 200 ·lira alır 
~i naldll7e 1ıe11riyatm -mdh
telif ıtüıhalatda te-Yali etmlt 
olma11 baebile 80 -tncl 'tmld~ 
de mucibiıtce a~ttda biri olan 
iki ay h"'f>İI ve 36 lira 
~r cezayı nakalnin zammile 
'bıdfi oi<ltılu 'brr 1'ehe 
ftd ay 'hWpiı l\'e 236 il· 
'ft ifr •t'ei\lyı ~diye 
ıtMt 181 ltl"l •lNrd• mdctltıdce 
:takdir eiıMı titr ~,. h.,,,. 'vf 
ıt5 lrta alil' deD11 9'Acd•urı 
ııtg ıWfada W.Nkie dlUdblHce 
~fi olkb 15'1GD ~ 'V• 
.Y ılfıa -al*r ca\ıttı naltdhUn 
elahl llAveeiht ifa il oltWlu 
~r une iki ay on bet ,.On 
laaplı ve 248 l ra alır cezayı 
aakdlye alır Anltera AılJ7e 
...hlremeal :Cfta -Al esi lreJlletf 
hlkimeslnl tahkll'Clen dola11 
hareketinin tevafuk ettffi .f8% 
inci maddeslrıf n -4 Gncb belr,' 
di muclblnce ra:kaır eathı 
altı a1 hapla ve 100 liri& ~'f 

"Fransız futbo'unun 'Son za. 
manlarda ~rad fı bu mmaf
fdciyetliz''k er, Frannz Rughy 
mil'i takımının lskoç nıilli 
ekipile yaptığı karıı'a•mada 
da kendini göıtermiıtlr. 1 koç
yalılar bu maçta Fransayı 2 
sayı ile mağ'up etmitlen lr. 

Mekt•plerde •por yurtları 
ocrlı;;or , 

Haber -"dtıtımza töre 
lflo:rıf ore'kA'etl, meictep'i ıpor
euhıttın hltr çtekl ku itplere 
ttitfa'bıın 1n"ıı~n f!lltrhıi "~r
dtkten ıo'dra lta"d o1aı.n 't'df· 
Jeti derpff etmlf '\te •ençlerln 
ıpor f aaliyetlehndeıa mahrum 
kalmamasını tem!nen bazı 
kararlar ittihaz eylemlıtlr. 
Ezdimle, ilk ve Orta mektep
lerde tal ebenin b 'r 1por yur· 
du teıf ı etmeleri ve bu yurt
larda beden terbfyeıine hizmet 
edecek •?orlar filpılmaıı te
karrür etmlıtir. 

Aynı •amanda, Maarif ve
kllett yDksek tı hıllini ')'llF'l l 
talebenin rpor 'kulOpfıerlne tn
thabıtu -'terbies "b•tWmflhr. 

Ytln"Z 1 k, orta tnekMp
lerle Lf.e tlllleobetl!rl lia~te 
h~bir b'Gple •fika peıyeia 
~tmtttcretı . ttu~11edilml1 bulun
m ktadı#la:r. 

~ezal K•dlttln "f'e J>Oltı U,aı 
ıefendtyl .,_il&ti iaaldUla 
Uyhlile tahkirden .Oı.yı 
harebtlne t4!mn etten '480 
net ttitddt!iUn '2ncl ~elfdt mu
cfbrnce kezalik takdir eailen 
bir iene liaplı •e 280 llra 
alır cezayı nakelinln 69 ncu 
madde mucibince n111ftarı 
olan 9 ay hapiı ve 110 Jfra 
cezayı nal<3inin zalilnilte blr
~ne 11 • y on bet cbn haplı 
ı398 ltra trfır cemal nalrtllhln 
mtimalıe,hln lilhi lk.ı t\ftiP8hı· 
tle 6S -Yatlbı fleıbtal ~it 
btilutıhl'nı hdelHht afbüa 
biti olan Uç ıty .. 1rrm1 te
l<lz .atın haplı Te 'tü ~anın 
MmSlllle bir '188 1'9dl &y 17 
... tfiilplı • Oç :yaz -- bir 
.fifa -.fir cnwyı-atlltdlmn ma
...... 1dara•• 1lfe ltiRdlıti 'llle-

ııı titlfı..awn wtaı a· 
lep 'lfe ~m'e,_n atM111 
-\t19 lthhmifhıı,ılı S~bı•tı Tev
ftlE: beyin · öt.&\Jut lhtdeddde 
de ~ ~cbfle ~tenin 
1Wtttttle'ft~'lıırChnı iia~ttbdflr 
tmifthbta'.tt'ltr bhttW,tp but'bZ& lh· 
1t1lfi'lik gttUertMle nt&tt.nnı 
,....l'Wbt l$dı "bre.!i>ttrtret11• 
ıazetenln kırk bet lira '1tbJ 

l. .. . , , Dünya Siyaseti 
• 

Tan gazetesinden : 1 
Reiıicümhur Hindenburg 

dnn Müıyll Kurttyual kabul ) 
~tmiı ve mumatleyh de ken· 
diılne Mecll11 Akve..:mk cere-

yan eden müzakeıata. dair 
olan raporu takdim etmlıtl. 
Refı:cnmhar Alman hey· 
eti mura1ıhaauınm fıUhaal ey
ledlil ınuvaffakıyetten m<'ID· 

nun olmuıtur. 'Miiıyü Kürtfyuı 
wonra BaıTek il ziyaret ederek 
oaa da netfcei müzakerat 
hakkında malumat vermlotir. 

ParlAınento mahafilinde 
Po'onya tht lafı baldıınd• Ak· 
'Vam mediılnde bulunan sureti 
halden dotayı Hariciye nazı· 

rının mevkiinin hhıedilecek 

veçhile kuvvetlendiği kanaati 
hükümfermad.r. Ahtli fırkası 
reiıile bıraz da ıağ cenah mat· 
buatının Hariciye nazırının 

hattı hare.kelini (aavip et
meleri ve mumaileyhin yalnız 
müfret fırkalarla ınUcadele 
edecefinl tahmin et irmekte-

, 

cOzi bir mehlağ mukabı inde 
müdlrl meı'ullığünü zarureten 
deruhte elmlf olm sı Te ga· 
zete neıriyatı balada bahse
dildiği vçehile bfazat bat mu
harrir tarafından idare edil
mekte oldu~unun ._.nl t ima ı 
hasebile fU hal hakkında eababı 
muhaffefe added'lerek kanunu 
mezkörun 59 uncu tnaddeıl 
mucibince tayin edilen ceza· 
larm 6çhı l;tri elan yedi 
ay bir 'iÜn haplı ve 11 ı lira 
a~r cezayı nakdinin tenzi111e °'bir 
sene 16 gün hapıine Te kendi· 
ıinden ~20 lira .. ğır cezayı 
nakdinin ahzına 'Ve Mubta: 
Mahir efendinin hareketinin 
ııenmı ettiği kanunu cezanın 
480 inci maddesinin 1 inci 
bendi mucibince üç ay 
hapıine ve elli lira a • 
a{ır cezayınakdi ile tecziye
!lne -w nepı,atı "'9alcıamn he
yeti umumiyeıl ltil:rarlle he· 
cllefl lzmıt -·flıl Btr f Bey 
olup icra kılınan muba"keme
,rtmten ile ·b hltVlritk ~,.ll!dt~n« 
neHran 't'all Etref llepı ftfal 

le kucafana oturdutu banaedlfer 
ıitUitfftrfeıftn ~itfa "t'e 'Mw· 
bui'e11 '\-aliye tanıtanın -da 
Yeni Turan lrkmektep müdı
teıl Ltltfiye Hammler ,.Jdufu 
ve lıidbenln ı 'hık maarf f mü· 
c!Or6nün -Samam tnemurlye
tinde vukua geldiilnl ve mü
dtrl nlUllialkt,hin ıbtı tebepte 
tahvilinin rica kılındığı m~v
zuu bahıolmuı ve binaenaleyh 
fldlcı taylftl ,.uMtde Mikap 
edllmlf dhnaane 'inebnl llKı· 
tnatnrlarm bıttüı da"Ya ika· 
metinde muhtar otacaldanna 
ft blilnettce n4!iF1'1ab 'ntna 
tle ı..lt 'lhlHlllllDferl 'ft "bin· 
netice ~it ma•rlf tdatftlnln 
W.lıtmedfli Ytdl 'BtNf Be-
1tn ıwfllWtltte tötliliUr ......,. 
fe.._ ""'9 ~mlı nıewraou 
~ılttıtt 'ft ... ........,. te 
ftm'.111• .... li1'tltntt 'tihnak 
rtlhuh bundlln ,_"' 1ft 1111-
hwllll l•mtt Wıfhita-.ımn 
tMt r~t1nAHllll • "*"' 1 ........ 

9 - 11 -!l!O llalilelt 
'ttdıblmAila 4ıünnte ~ .u 

dctıwı,. ~
itil .. 'lldhdr~ r'Wk...,.ı 
~r ~--1118~· ...... ...,, .... .,... .... 
~t •••ıll....-b ........... 
~. fa ;tltfi 
~ '9ıdHln '1ı ~ 
bir ha~aretl ima kıli1lh bulan
maiı 'lur.4bıle "Stıleyman TeY
iak ve Cudi nam mttttea
ftle ı"&nClerflalfl 'bahaeClllen 
Ye ıazet'9de iki tlefa n411rolu· 
naa biktÖbeanan ... ....,. Ma
hfr ıdlı t~dan •an-
tlerfllıtı -ı.akkıllchL teeılf nl 
kanaate badim deli il 
.. ıcıe 4dllememiı oldufundan 
mamunu merkumun dahi mek· 
tup aandermek •uretUe vali 
Eftef 'Beti ve polfı byaı e
fttıdlljl "Ye hlldt ~bıtaıım 

dir. 
2 Şubatta içtima edetlk 

olan r•1lhflaı meclisi bu ... 
ıe e haldcıac:ia Har1ciye _...,. 
nı dinliyecektir. 

Ankaradan gelen bir 
bere na2aran Tarktye, mecllıl 
Akvarnm davetini kabul dıDlr. 
tir. Ve Avrupa itttbam kes 
mtsyonunun ınayıı ıçuaıaınA 
hazır bulunacaktır. Türkl~ 
T~ fik Rtiıtü Bey tan.ıl ede
cektir. 

Türk mahafi1lnde 'Sov,-. 
lerfn de Türkiyeyi takip .... 

c ilnl zannetmektedir. 
Maamafih Sovyet ••tl>ıtab 

hnknmetln daveti kabul el88-
me.ln, istiyorlar. Vaılngtonl9D 
blldbildiiine göre ltalyanaı 
Amerika ıefirl, bahriye tlll
henclaı: kumandanının bir W 
lüpte trat eylediği nu.uldia 
Muıolinlyi tahkir ettiğini ıdllla 
eylediğinden Amerika hdkt
meU buna dair ıab)dlılala 
ba lamıttır. 11 
tahkir etmek ve 30.7.'930 &• 

rihlı nihha11nın lılfiDd 
ıah 'fesinde mün~tlr _.:.. 
Arif -Oruç bey fmzaılle tatJtal' 
e it ve blnaena'eyh keodl
•ine bu hutuıta bir meı'ullJ'd 
cezaiye gayn mGteveccth '"1-
lunmut olmak ıttbarfle ....... 
malleyb Arif Oruç heyin .w.I 
eml&kl millJyeden mot..-.ı 
hMaisyomı tahkir ~· 
rümlerlnden ve Arif Oruç 8'1 
le Sü'eyman Tevfik Bey .,... 

hine batırtye lta,.atlk'Wtliı ~ 
rafettin Beyle :eeyceli Babrit• 
Hamm tarafmdan maildel Mh 
:susa ta71nt -iuretile .._ -d 
miı hakaret da vaıına gelitldlt: 
Eıaaen gazetedeki ..... 
yattan müddeilerin 81tı1*1 
zikredilmediil afbl lmaeD MI 
kendileri kaatedllmemlt 
ene~ madclef vekaliala _.. 

nunlara lıbat aa'UJıllllltl 
Wl'bltflt ve lmbı'ete .._ 
'His ahinm kim oldafulll'll 
taırihl teklif olw.man ...,. 
rine mndaf aa ıaded1nde • 
lılmler verftmtı otmll'k tn'*'1· 
le dlrüm te kil etm!~ 
binaen A. Ourç ve S. ~
B. 1eftn bu e1tR,tlerdtffı 4Mlr·-..... "..t..l 
r ne, müteaddit keıanla dıa& 
• 
ederek ve it 'Etre'f be) '*,... 
ne mntaall k ~ide .. 
-,.eue ve maddel mahsusa• 
ve isnadnuretiııtle at,..tta 
unduldan UIUlen alfft 
'beı'ber -tnn.11 "ft :ltnıııddl• 
hafız Hasan efendileftD ..,. 
etlerlbe 'ft dd ,.es ilra k_.... 
göıt*6itl a'ktlrd9 911e,
Tevfik Bey n muvakkateD ~ 
llyeılnln lcraıına •• ılJf/llJllll 
n .. ıtup a1Hıa ..,.... 
len a6ıterlldilt ., 
iınadabn tekli ve maJalJ!llll!~~ 
ve _,....._a)'e 
kallı huillht ihtiyar 
biilunma11na Ve f'. .,;..C_ 

kıanın eflll'n ._.....,.,. ...-
ylç eder mahiyette ~ 
ıına mebni Arif.Or11ç& ....... 
dakl tahliye 'kararenıa ..... 
'ft ._,ıran •dftt eelfll.k 
vıııta B.tteE •r çta At 
.,.. ,na .... ..poll• ıı,.. ""'11

-•-
111 

için 200 lfranm ma&bu&t lia• 
Dnnunun 11 kad •# 
Glr.lbhıce mununa ale 
~r.iaer,.azeteaa ....... 11-
ılllJe kendlerble lta•n• .,.11JO 
llralefW1'lltlftt;a'af ... ~ 

.mae 'M'-aarlft ...,.,,., 
0 uhteleriae ta'bmıbn~ .,.. _____ __ 

lardan Mahir efedlnla ~ 
-kuf bulunclutu .......... tr 
rayıa mabaubuna ~ ....... 
olmak üzere 'doth•• • ... 
teflkaaı karar t'enfclı. 



BÜXÜK TAYYAR 
PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11ŞUBAT1931 

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

3. cü keşidede 100,000 liralık büjlük 
ikramiye konulmak auretile tertip üçer 
keşidelik iki kıama ayrılmıı gibi bir 

şekil almışhr 
Mükafatlar keşide ~rasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmışbr. 

okuyuculanmıza: 
la gilnden f Ubaren menfeatfnfzl dGf(inGyonanız ve l'azetelerlnfzfn 
e-.lnlze, d6kklnınıza, dairenize kadar muntazam bir tekilde l'el· 
ltnl lıtfyorsanız Horozoflu Ucarethaneılne milracat ediniz. 

lkhsadi bir ilin 
terzihanesi peşin ve veresiye 

muamelata bcıy(ik tenzillt çok ucuz fiatlarla 
her ae'ri koıtGmler, palto, pardeaü, frak ımok.in, caket 

atay, bdmlar için en son gelen model-
lere munfık tanlr " mantolar fmal eder. En birinci 

• malzeme de modaya muvafık biitGa elblte ihtiyacınızı 

lzmir terzihanesinden temin edebilin1nız. 
• 

veresıye yaptırabilirler. 

terzihanesinin • 
veresıye 

mamullbnda 16aterdiil kolaybk hiç bir mtleıaeaecle 

Joktur. lzmir terzihanesi OD eenedea beri 

7aptılı lflerle muhterem mGfterilerinin hGmil teYecct\· 

hlnO kamllllfbr. Ve bu suretle plyuada Ciddi bir 
Üessese unvanını almışhr.izmir 

terzihanesine bir defa uframak lclch.nmı 11-

aev•ler valot kaybetmeden pata kafidir. JCeeeaml 

oşunuz. 
Babılb cadd~e lzmtr tenlhaaeıl aabibl tilccar 

terzi ve biçki mfitehanııı: Mustafa Salih 

istasyon Oteli 

•mitin en temiz 
oe en mükemmel 

otelidir 

Müsaf"ırlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 

li·llmi. n eden bu oteli 
~kese tavsiy:eederiz 

Otelin altmda bir de Koleaanh Yardır. Ucuz tı yapan bu 
aGe11eıeyt de herke .. ta vıfye ederiz. 

Kelepir oe yeni bir 
yazı naalıinaaı 

Şekerci 

lsmail Hakkı 
Bqaıı Olıplıır6a,ı No._ 89 

Ba,.ramhk aefh teker ve 
tek•lemelerintls hem lemis, 
hem ucua flatla aatılmaktachr, 

Mllfterllerlmlz dalma 
memnun k~tadua. 

'1J®!UJ%!Ç/2j 
TAViL ZADE VAPURLARI 

1zMIR POSTASI 

Dl.. .~~:~et .. 
~ zarteıi akıamı 
ıaat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, doiru 
İmlre azimet ve Çanakkaleye 
ufrayarak avdet edecektir. 

Yolcu blleU vapurda da 
Yerlllr. 

Adreı: Yemlıte Ta'Yilzade 
biraderler.Telefon lıtanbul 221 ··-BARTIN hattı LOks ekspres postası 
Hilal val:b:t 

2 Pazartesi 
ı&nü akıamı, Sirkeci nhtı· 
mından hareketle ( Ereill, 
Zonsuldak, Barba, Cide, IDe
bolu, ~yancık, Evrenye, IUıt) 
lıkelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

YGk ve yolcu için Sirke
dde Yeni Handa (1) numaralı 
acenlaıına mGracaat. 

Telefon: lıtanbul 3105 

SATILIK HANE 
Şlıli' de Bull'ar çarıııında 

Klğıtbane caddeılnde 88 
numaralı her ttlrlü konforu 
ha Yl üç kat, on oda, hamam 
ve fevkallde manzaralı ve 
bahçeli, yağhbovab mükem• 
mel brr ev ıatahktır. Görmek 
için perıembe ve cumadan 
maada her g(ln ıaat 10 dan 
12 ye kadar derunundaki· i 
lere mOracaat. 

Jstanbul 4 üncü lcra memurluğundan: 
Açık arttınna ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 
Maa bahçe bir bap alı§ap hanenin 

tamamı 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi, sokağı, numarası: 
frenköy SaJır!lyicedit Kayl~ağı 

caddesi C. 139-139 1'ıo. lı • 
Takdir olunan kıymet: 2650 lira 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 

saat: 1stanbul 4 üncü icra memurlufu 
dairesiııde 5 - 3 • 931 t. s. 13 ilA 
15,30 kadar. 

J - ffbu ~ayrimenkulün arttırma 
ıartnamesi tarihinden itibaren 
929 -97 No ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numarasın

da herkesin görebilmesi için açık· 
tır. lı!nda yazılı olanlardan fazla 
malfunat almak istiyenler, i§bu şart
nameye ve 929-97 dosya numara
siyle mcmuriyetimize müracaat etme
lidirler. 

2 - Arthrmaya iştirak için yu-
kmla yazılı kıymetin yüzde 7 
teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit 
olrnıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
il!n tarihinden itibaren yirmi gün 
ıçinde evrakı müspitelerile birlikte 
memuriyeümize bildirmeleri icap 
eder, ak~i halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen filnde arttınnay a 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış, 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrimenkulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayrimenkul ikinci bir art
tırma ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diger zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memurlarca alıcıdan 
tahsil olunur. Eeş numaralı fık-

radaki şart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri
menkul en çok arttıranın ü tünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art· 
tırrna geri bırakılır, alıcı taahhütle-
rinden kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanm birinci veya 
ikinci olmasına ve ıayrimenkule ta· 
allflk eden kanuni hakka ve satı· 
ıaı tarzına göre difer fart)ar: 

Müteraikim vergi, bedell Belediye, 
Vakıf icaresi mütteriye aıttir. 

V azalan maa bahçee ahşap hane 
yukarıda gösterilen 5-3.931 tarihinde 
lıL 4 lnC!G icra memurlufu odasında 
itbu ilAn ve eöıterilen artbrma pıt. 
namesi dairesinde utılıcafı llAn ohlı.i -· 

••-~Şeker hastalanna ve diyabetik olanlara büyükmüjdel • 

HASAN GLUTEN EKMEKLERi 
Hergiin taze olarak lıUhzar olunmaktadır. Beynelmilel ıon eUbba ~ 

teker haıtalanna gıda olarak kabul eylediği eıaı ~e formill here yapdlDlf aldwluaa 
muıaddak meıbur klmyakerlerfn raporunu ha-.ldlr. Avrupanın terkibi meçlaal 91uleD 
müıtahzaratına her clbetçe faik bir nefa1et ve mükemmeliyettedir. Metalılrl etibba 

tarafından 

sfanbul 4 üncü cra memurlu
iundan: 

Açık arthrma ile paraya çevrile
cek gaynmenkulün ne olduğu : 

Bulgurluda Yalnız Servi mev
kiinde atik 35 No: 225 lira kıy
metli 4,5 dönümlü tarla tamamı. 

Ve yine Osküdarda Burguriu kari
sinde Umraniyede atik Yalnız Servi 
ve Çavu§başı çiftliği cedit tantavi 
Halit B. sokağında atik 37 m. 1,3,7 
cedit 2 No: 28100 lira kıymeti mu
hammineli 400 dönümlük araziden 
100 dönümü çam ve sair ağaçlarla 
ve havuzlarla müzeyyen rnaa müşte
mil!t köşk ve çiftlik mebanisi müte. 
hakisi kabilzer tarladır. 

Arttınnanın yapılacağı yer, gün, 
saat: Jstanbul 4 üncü icra dairesinde 
.>-3·931 t. s. 13 ila 15,30 za kadar. 

1 - işbu gayrimenkulün arttırma 
şartnamesi 23-2-931 tarihincl n iti
baren 930 - 544 No. ile lstanbul 
4 üncü icra dairesinde muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, i§bu §art-

nameye ve 930-544 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttınnaya i§tirak için yukar 
daki yazılı kıymetin yüzde 3 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapo siciliyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını iş
bu iıfın tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı mü::.bitelerıyle birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap e
eder. Aksi halde hakları tapo sicilile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay· 
taşmasından hariç kalacaklardır. 

4 - Gösterilen günde artbrmıya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. ustünde bırakılan 
gayrımenkulün bedeli zamanında 
verilmezse gayrıınenkul ikinci bir 
arttırma ile saalır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcaklı 
tahsil olunur. Beı numaralı fıkradaki 
ıart tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağırıldıktan sonra gaynmenkut en 
çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri hıra· 
kılıp alıcı taahhüUcrinden kurtulur ve 
teminat ta. kalkar. 

5 -Arttırmanın birinci veya ikin
ci olmasına ve gayrimenkule taalluk 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer şartlar : Müterakim vergi 
Belediye Vakıf lcaresi müşteriye 
aittir. 

Yazılan Tantavi zade Çiftliği yu· 
karıda gösterilen 5-3-931 tarihinde 
Is anbul 4 cü icra memurluğu oda 
sında işbu ilan ve gosterilen arttırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı Ha ı 
olunur. 

- •. -.ta-n~b-ul-4-ün_c_ü_l_c_ra_me_·_ 

murluiundan: 
Tamamına on aektz bin 

bet yüz lira kıymet tekdir edi· 
len FaUhte Dülgerzade ma· 
balleıl kuyulu nahllbent ıo
kaiında ıabık Fatih ıulh ma· 
bkemeılnln oturduğu atik l 
mükerrer 1, 1, 1, 23 cedit 
5, 7, 9, l 1 numaralı apanman· 
la altındaki Gç dükkln 7.3.931 
tarihine mGaadlf cumarteıi l'fi· 
nü öileden ıonra ıaat 13,S. 
15,5 araunda b:rincl arttır· 
maıı yapılacak ve 24-2-931 
tarihinde prtnamesl divanha· 
neye talik olunacaktır. Fazla 
maldmat almak lıUyenlerln 

tavsiye edtlmnktedlr. Hasan ecza depoıu 

lıtanbul dördüncü icra dal· lıtanbul betiHI 
reılnden: murlufunda.n : 

Erenköy'ünde Sabraylce- Medıuz ve aÇ6 arttırma 1 
dit mahallesinin Kayııdaiı ile aatılmaaı mubn-• 1 adet 
caddeılnde 139-139 N. lu Ayaklı Slnger dikit makıneıl 
köıkte ıakln iken elyevm ika· Şubat 9 unca puan..& aB:ı6 
metgahı meçhul hafız Salt ıaat 10; 13 buçukt.aa tllbarea 
efendiye. Sandal bedeıtenı.le mGzar• 

Mada~ Olombiyaya olan 
borcunuzdan dolayı -.efaen ferai 
eylediğiniz balada adreıl yazı· 
lı köıkün tamamına 2650 lira 
kıymet takdir edilmtı ve mez• 
k6r köıkün bi11enize muıip 

miktarın dahi tarihin· 
den açık arttırma ile paraya 
çevrilmeıl takarrür eyl~mlt 
oldufundan bir ftırazınız var• 
ıa 929-97 • doıya numaraslle 
lıtanbul 4 ünc\l icra memurlu· 

· funa müracaat eylemeniz 
ilan olunur. 

Doktor .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zübrevlye CemJyeU aza 
nndan Beyoilu Ağacaml 

kal'fl ııraımda 133. No öğ· 
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3586 

lıtanbul ıekizincl tcraıın· 
dan; 

Bir borcun temini için 
haczolunup paraya çevrilmeıl 
mukaner olan bir adeı alnger 
makineli Ye 42 adet befl'lr 
Ntlıiı ve paldım ve 84 adet 
temer minderi •• on k!yye 
atyah [köselenin 931 1eneıl 
Şubabaın dardGacJl Ça11amba 
g(lnü zevali aaat on buçukta 
Mercanda Caferlye bamnda 
açık arttırma ıureUle paraya 
çemlcceiindea talip olanların 
yevmi muayyende memuruna 
müracaatlan ll&n olunur. . . 

Doktor 

Hafu; Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 

Erkek, kadın Ye çocuk· 
larm dahlll (iç) baıtalık· 
larmı cumadan maada 
her ıin (2·4} de Df van
yolunda l 18 numaralı bu
ıuıl kablneılnde tedavJ 
eder. 

Telefon lıtanbal: 

Eyüp lcraundan: 

de aalonunda 18\ı'·-tınclaa 
müıterilerfn mahaU•pde J'eftll 
ve vakti mezk6ra W9tW!a· 
ları ilan olunur. 

Doktoı 

A. Emanü.eJ;di 
frengi, bclsoftüdıap l!dati 

hanesi. Hergün aabahtaa ılqa• 
kadar hastaların kabul eder. 

Sirkec"de TrabZOll .U ifti ... 
llnde fotoğrafhar ·a Hp ı ık 

ıJ
0

ri nci katta. 

lıtanbul 
murluğundan: 

Bir deytnt mak' d blhten 
dolayı tahb hacze ahaaa koltu 
ve halı ve aalreııfa Şelıre

maneU boyacı sokafında mi• 
tebldinl aıkel'lye UJ'lllakam• 

!arından Halit berka hane.an• 
de 3-2-931 Sala aflnl aaat on 
dan on bire k.MI... malaalU 
mezkiirde bitmft·ıpde filrabt 

edilecelfnden taktt elanlann 

mahallinde ha_. ••--k 
memurına mlraoaM etmeleri 
ilin olunur. 

50 yaşındaki kadınlar 
şimdi 30 yapnda gibi 

görünebilirler 
fn büyük Tıp pule*lerl tara· 

fmdan yapılan PY• lllırset llir lco
şif neticesinde cilde, imi uam ın 
haricen kabili tatbik ~ IDlqtf• 
mış ve bu da a-enç ıöriinmet ktl• 
yen veya sert ve barull* tair elde 
malik ve yahut YUDMlfd:: Ye sark* YI 
naldan ve çirkin ~aklan olan 
milyonlarca kadınlar icill W,Qk bir 
saadettir. Milyonlarla mcllUIWI u
yesinde cildiniz gıda- mas ve ja.. 
biatin kaJJa bahşettiii Cllldm .&tlrei 
şariyesi sayesinde ı.. 111&11n ...,aıtl 
hayret bir surette aazasn we duçar oı. 
dukları hus:.ısl terkıbat le zihapt 

ensaca ve hüceyraa iAklltp edeb "Mer. 
Cildiniz için bakiW bir gıda lh· 

zar edilmiştir. Kabili .. ve yebız 
5 santigram taze ..,._ ve kaBU 
mas ve yağsız SİİbJ'e laalinde 10,... 
tigram zeytinyafı itR bu iri Jlllddı 
Tokalon kremi m'1nldııebatmda aev. 
cuttur ki bu fimdi7'8 kadar cilt için 
keşfedilen en mükemmel w en futa 
mugaddi bir wıudur.8, llcmal bil 
gecede ve inanıhmy.U derecede 
cildinizi tazelenjirccek" ilaya mo
cekiir. Bu faideli ~ yapnz, 
bu akşam onu veçhiaia llğ' tarafura 
tatbik ediniz. Şayet JarBI aabaJıı sal 
taraftaki cildiniz aola twanrı dalla 
tatlı, daha tu.e, 4alııa ,_..t ve 
daha güzel 2& inmlrnr• trremin 

Amil ri size paranm iade edecetlcrdir .. 

4 Cincü icra dairesine 930-448 
doıya numaraalle muracaat• 
lan ve allkadarların da yeni 
icra ve lfllı kanununun 119 
uncu madclealne gire tenikt • 

Bir borcun temini l1Ufa11 
için mukaddema tahb hacze 
abnan on bin okka ot ve bin ok· 
ka arpa Duraun köyilnde 5-2-931 
tarihine mGıadlf Peroembe günü 
ıaat 13 de açık arttırma ıuretlle 
paraya çevrilecef"nde talip 
ol&Dların Jevml mezk6rda ha
zır bulunmalan il&n olunur. 

na 
Feyzi Ahın.et 

40 ve haU! 50 ,.... cecıntı bin 
terce kadınlar Taılcaloa •aninin 
mu tazaman istimali llfCIİDde hemen 
bir genç kızınkine mlpbiia ta' ve ta• 
ze bir cilde malik oJablirodar. 

Nümunelik •eocmm: 
Zirdeki kuponu padececek iter 

karieye cilt için en ~ Itır 
unsur olan TokaJ911 lcreaUndea ltir 
nümwıclik gönderecektir.. 
- Kealleoek- kupoa: 

< Semı "- t 
hareket etmeleri lizumlle bil· 
dlmle milteraklm verct, Yakıl, 
belediye horçlannın alıcıya alt 
olacalı tl&n olunur. Mkayede 
J• prebilmek lçfn 71lzde yedi 
1-laat akçetl Yermek lazım
dır. 

Cilt, Saç Ye ~ 
laaatalddar tedavilıanesJ 
. Cumadan maada h• aQn 

saat 10 dan 6 Ja kadar buta 
kabul eddlr. 
Aclreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanb 389ul9 ..., ....................... . 
Bu adresime latfal Wr almune• 

lik göndermenizi rica edccül. 
ismim , • • • • • • 
Adresim • • • • • , • 

M.Mador a .. ..._ .. 


