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UGU 
2 nci <,ahllcde: 

1- Suryede Frmenller. 
'/.. H•ricJ ve ıon haberler. 

3 nncll aabllede: 
ihracatımız artm•t• bat 
l•dı. 

2 Llıeltrden bir kııım 

n1u1Ulmler Anadoluyu 
ııa k h: d lltce k:ler. 
· rak51m - Beı,lk1aş oto
biifi hattı talfl edlldf. 

4 ilncll 1&bifede: 

hltk. 2- Uzun lllkly• 
3· lsıanbıılun ilk ı-On1f'r1 

nıduklarını 
Öremiyecekler 

& 

Matbuat kanununun tatbikiı1e başlanıyor 
Son ıünlerde Millet Mecliıinde 
lllalbuatta harici istikrazlardan, 

' · Yıınu umumiye borçlanndan bah 
· di. Türkiye'nin; bu meadelf:\d• 
efini, itiıini düıünen bir devlete 
•aşır müıbet bir politika güttü
söylendi. Garip bir t.,.adüi ve 

_ aıiiUe olacak, Lozan'da çıkan ve 
tıırk aleyhtarlığı ile tanılan bir ı:a• 

e de ayni mevzu üzerinde llıir bat 
ale neşretti. Gazelle de Lauıan

. lı"Viçre'den ziyade Fransa mena
ni müdafaa eden bir gazetedir. 

:11.lınao misali Türk mi•ali" başlık 
~ b • 

u makalede Lozanlı gazete, bu-
nk'" h U Almanya buhı·anından ba -
diyor ve onu kurtarmak için siya

Iİ . lhıut istemekte Fransa'yı haldı 
luyor. 
Franaa, parası sayeıinde siyasi 
•ilerini tahakkuk ettirmek iıti-

or, diye tikayet edenler hakaızdır
• F ranaa, bu işte sadece saf bir 
lanperverlik hissine tabi oluyor. 
•ıkalarına verdiği para mukabili?,_
• 11Yaıi menafi iıteıncıinden tabn 
r <e b . • ~ .• Y yoktur. Almanya, u sıya11 

in vııat teklifine crgeç muvafakate 
• ı.,C•~ıırdur! ... itte kraldan ziyade 
" ... "1iyet taraftarı olan gazetenin fik 
, b·"" "'•IBten budur. 

litThangi bir tahıın veya bir ga
l~nin bir mesele hakkındaki fikir 

• •çtihadına kanımak ne hakkımız, 
de Vazifemizdir. Franaa'mn Al

AJ Y•' dan aiyaıi tavizat itıtemeı~, 
~Ya'run da muvafakat etme'1 
11Y•ıi kanaatlerimize uymasa l.fı .. 

Al::- bizi o kadar alakadar etmez. 
.ıe ~ı celbeden sebep; makale-

l"urkiye'nin de karııbnlması, 
ole batıl bir kıyas ile aleyhimizd~ 
~nlıt büküm verilmesidir. Kanaati· 
'•çe, Alman buhranını tetkik eder 
'n "füt"kiye, ancak şu tarzda mev· 

"" .. lıaııı olabilir: .. .. 
Alrnanya misalini gordükten 

llra Türklere hak vermek, onların 
•çlar meaeleıindeki karar ve bat
hııreketlerini takdir etmek lazım-

ır?1• Halbuki Lozanlı gazete, bu 
alıiJ.at yolunu tutmuyor, aılı ve e
•• olmıyan vakıalardan, ihtimallcr
bahıederek Türkiye'yi dütürme 
çalqıyor. Türkiye'nin de Al
nya gibi _ fakat daha çok ha-

f olarak ..:_ bir buhran geçirdiğini, 
i~ansa•dan para iste!11~sine .. m~Ju:· 

.ı.' fr:''"'?- banker~erın•.~. !urki~.e • 
. n 11Yaıı menafi ııtedıgmı, Turk 
Ulr · • ili M"'d-'aa •"'•nın bilhasaa Mi u aı 
aaı, ı k" · · - en mu··ı Is.'· .. en ıı edılmeııne ragm 

J\ ulatın zail olmadığını aöyliyen ve 
"kara• da hamiller vekillerile hükil "'•t .. ,_ 1 . arasındaki temas ve mu.zaacre-

~.•n ınenfi neticelerinden babı ve 
ı llrki d-'·' .. Ye ile Fransa ara•m wu mu-
ıl.. ·~~bn bu aralık bozuk olduğunu 
la ılave ettikten sonra gazelle de 
lıi ~IBıınc' deki makale aynen ,öyle 

li:vor· 
,, .. 'l'ürİc hükümetının paraya ihti-
.,ac:ı " . . 11" ar. Türkiye bu ıhtıyacını 
ıans J . 

1 •ya ve Fransız banker erın• 
d~tı . . Fakat bunlar. Türklere karşı 
rlıJc ~'11Jdı Alnıanyaya karşı kull~n
) ları tabiyeyi kullandılar: Parıs; 
.. ~P•cağı mali yardmı mukabilinde 
'Ur/c . · · ) 'Yeden siyasi imwyaz/ar ıstı-
i or . Gazi. tıpkı Almanyanın yaptı-
011f:1bi tereddüt ediyor! Bu işte ln-
•1 ter · h · de . •nın aldığı vaziyet, da a zıya 
la bıYtaralanedir. Ancak bir taraf
>•n Sovyet/er. diğer taraftan ltal
Ci nlar Türkiyeyi mukavemet.e te~
reı"<lıyorlar. Hakikatte Türkiyenı:ı 
bir •ha kavuşmasında Rusy~m~. hı~ 
)e qı,;nfaati yoktur. Çünku Turkı
)iJc~uvvetleruJikçe, Rusyanın taz
) na daha az maruz kalır. ita/ya
t" gelince 0 da Fransız para-
'Yle ' .. f ~ beslenmiş ve onun nu u-

ı una gırmiş bir Türkiyeyi görmek
~" hiç bir vakit memnun olmaz. 

1 
•selenin bütün ruhu şu sualde 

,0Planıyor: Acaba Türkiye, yalnız 
~•na · ·k di \ı'e 1 vesaitine dayanarak ı ~ısa 

rııaı; vaziyetini ıslah edebılecek "" .. 
' 

~ Yoksa Fransız parasından mus-
ag . . t 

nı kalamayacağı gün gelıp ça a-
ta]( Trıı" 

bı 8!r defa Türkiye'nin ~ v~ ~· 
ad~ vaziyetinde nomıahn bancın

d., bır §ey yoktur· Dünya buhranı-
~ • ., • b••t. 
ı. . memleketimize olan ta 11 .e11r-
ti ~~nii devletçe ve milletçe ~p et-
ı•mız say ve taaarruf politikaaı 

"'Y•ıinde muvaffakiyetle kartıla
tnaktayız. Türk • Fransız münaseba 
~nın İyi olmadığı hakkındaki müta· 
•a ise varit değildir. E ... en Os
lııanı. borçları için hamillerle bükü 
ttıeı arasında vukubulan temas ve 
lnii:zakerelerle· Franıa - Türkiye 
>ıiinasebabnı 'biribirine karıtbrmak 
hatadır. Bizim borçlar meseleıinde-
1.i Politikamız· tediye kabiliyetimiz 
de., ve hatta hamillerin hakiki men
faatlerinden mülhemdir. Bu işte 
Yat~an ve ağyardan gizliyecek bir 
\ı'azıyetimiz yoktur. Ha.millerle olan 
~nkara temas ve müzakerelerinde 
lu urkiye'den siyasi tavizat talep o
ti nduğu haberi iıe efsaneden ibaret 
·:· Yeni TUrkiyc'nin karakterini~ 
ı •alin; bilmıy~nl<rdir kl, böyle bir 

A •f Oruç ve Sırrı 1 Köylüye 
rı Yardım 
Beyler gazeetci.;. Alacaka mukabil huğ· 

ı.k yacaklar day nasıl alınacak? 1 yapamı .. ANKARA 26, (Milliyet) -
• ,. Ziraat bankası lü:tumu takdirin 

Y . k nunun esbabı mucıbe la- d~ bu_ğday çiftçisine ~ardımını 
enı a hır mıkdar daha te:tyıt edecek-

"h· ında şayanı dikkat kayıt var tir. Buğd~y çiftçisindeı_ı borcu-YI as na mukabıl alacagı bugdaydan 

.. f d r·· k. d ki bütün gazete nıaada köylerden buğday salın 15 gun zar ııı a ur ıye e • alınacaktır. Ve himayeye muh- 1 
ve mecmualar yenı taç köylere kredi nisbetini artı 1 

kanuna göre kendilf rİ :ıİ nizama sokacaklar racaktır. Banka bu husustaki 
· den Sırrı Beylerin gazetecilik faaliyeti İçin evvelce 5 milyon 

yeni kanunun ahkimına ıöre g~ze
tecilik yapaımyacağı haber verılen 

Arif Oruç Bey 

ANKARA 26, (Milliyet) -
Dün Büyük Millet Meclisinde 
kabul edilen matbuat kanunu 
iki üç güne kadar Reımi Ceri

dede çıkacaktır. Müteakıp 15 
gün zarfında Türkiyede mev
cut bütün siyasi yevmi gazete
lerle mecmua ve risaleler yeni 
kanunun ahkamına tetabuk ede 
ceklerdir. 15 gün içinde gazete 
ve risale sahipleri gazete ve ri
salelerini neşrettikleri mahalle 
rin en büyük mülkiye memuru
na birer beyanname tevdi ede
ceklerdir. Yeni kanuna nazaran 
latanbulda Yarın gazetesi sa
hip ve baımuharriri Arif Oruç, 
tzmirde Halkın Sesi'ni netre-

1 

ve muharrirlik yapamayacakla lira tahsis etmeyi takarrür et
rı anlaıılıyor. Arif Oruç Bey tirmitti . Bu mikdarı sekiz mil 
mücahedei milliye aleyhinde y_on liraya kadar c;ıkarabilecek
Eskişehirde Yeni Dünya gaze- ! ır. 

tesinde neş'riyat yapmış ve İs- ·····-·-····-··-····---.. -·----···· 
tikli! mahkemesinde mahkıim l 
edilmittir. Bu mahkümiyeti ga 
zetecilik yapmasına mlnidir. 
Sırrı Bey ise Yunan İşgal zama 
moda 1zmirde düşman imalini 

1 

tervicen gazete netreylemiştir. 
Diğer taraftan matbuat kanun 
layihası hakkında muhtelit en
cümenin mazbatasında şu şa-
yanı kayıt cümleler vardır:"En 
cümen layihayı şöyle tasvip et
mektedir: Liyiha Türk milleti
ne hitap eden guetelerin mu
hatabının emsalıi:t azameti, 
terbiye vakarile mütenasip düt· 
meyen bir lisan kullanmaları 
menedilmiş ve bu hususta cüm
huriyet müddei umumilerine sa 
lahiyetler verilmiştir.,, Müsteh 
cen neşriyat hakkında da ma:t
batada şu mütalea ileri sürül
mektedir: "Casus t~şkilitları
nın bir milletin iradesini ve he· 
yeti içtimaiyesini i:ımihlile sev 
ketmek, mektep sıralarında bu
lunan gençlerini vakitsiz meza-
ra sokmak ve nev'i beterin su-
kutu olan fuhta salik kılm<.•. 
için bulduğu en· büyük çare 
müstehcen neştiyat kullanmak 
ve tamim etmektir. Bir kısım 
matbuatımızın düttüğü bu tar
zı netri de durdurmak için mev 
zu kanunlarımızın hükümleri
nin tatbikatını teshil ve tasrih 
ettirecek hükümler liyihaya 
dercedilmİ§tİr.,, 

Tenis turnovamız muva 
/akiyetle ve heyecanla de
vam ediyor. Yazısını spor 
sütunlarımucla kip ediniz 

·········-·····---····--··-·--··-
Tatilden sonra 

Meb'uslanmız gelmeğe 
başladılar 

B. M. Meclisinin bu devrei 
içtimaiyesini tatil etmesi dola
yısile meb'uslarımızdan bir kıs 
mı dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Bu meyanda Gümüt 
hane meb'usu ve bütçe encüme
ni reisi Hasan Fehmi Bey de 
gelmi9tir. ------

İrşat hey' eti _ _,._ ..... 
4 kadın heyıeti buğün 

gidiyor •• 

Kadınlar birliğinin irşat he
yetlerinden dördü bu gün muh 
telif istikamette hareket ede
ceklerdir. 

Müstakil ressamlar iz
harı teessür ediyorlar 

Bu günkü hareketlere iştirak 
edecek doktor hanımların isim 
lı-ri funlardır: 

Handan, Pakize, Ferhunde, 
Semiramis Hanımlar. 

Müstakil ressam ve heykel
tratlar birliği dün senelik kon
gresini aktetmiştir. Kongrede 
bir senelik faaliyet programı
nın tadili ile nizamnamede bazı 
tadilat yapılmasına ve Yuna?lr 
ressamların Türk ress:ıınlarıle 
birlikte bir resim sergisi açmak 
için hükümete vaki ol~ müra
caatlarından müstzkıl ressam 
ve heykeltraşlarrn haberdar e
dilmemesi dolayraile kongrede 

'iı.timali taaavvur edebilirler . . Ha~i 
katte; hiç bir ıe~p .v~ . veııl~. ıle, 
Cüınhuriyet Türkiye sını.n ~e "?yle 
b . mevzua airmeıinin ıhbmah, ne 
ır o 1 • 

de böyle bir teklife muhatap o maga 
tahammülü vardır. 

MakaJenin son cümlesinde onu 
·~azanın ruhundaki emel ve ha~~et, 
açık surette sırıtıyor. Lozan muza
kereleri esnaıJnda Bat murahhaliı
mız ismet Pata, Türkiye•nin mali 
istiklalini incitecek biç bir kayıt ve 
ıart kabul etmemekte ıırar ediyo•·· 
du. Paıanın bu mukaddes inadı kar 
tısında asabile~en büyük bir devle
tin murahhası 0 zaman arkada~la-
nna demişti ki: . 

.• _ Bari biz ısrar etmeye/ım. ls-
uıet Pa§aya istediklerini verelim. 

i:ıharı teessür edilmit ve bu hu
susta Maarif veltiletine müra
caatta bulunmağa karar veril
miştir. 

Bili.hara heyeti idare intiha· 
hına çeçiLrek Nurullah Cemal 
H.ıdi, Refik, Arif, Cevat Beyler 
idare heyetine intihap edilmiş
lerdir. 2 ağustos 931 panr gÜ· 
nü heyeti umumiye bazı mesa
ilin müzakeresi için tekrar top
lanacaktır. 

Türkiye, kendi vesaitiyle yaşaya
maz. Yardım istemek için ergeç Av 
rupa kapılarına ~Jmeğe mecbur
dur. Şimdi kabul etmediği şeraiti 
o vakit faz/asiyle kabul ettıririz!.,,, 

Anlatılıyor ki, hala Türkiye'nin 
zif ve iıtimdat gününü bekliyen
ler var. Yukarıdaki sözler söyleneli, 
sekiz ıene oldu. O tarih üzerinden 
sekiz asır bile geçıe, maliyeci ve po
litikacıların hırsına ram olmamıza 
ihtimal yoktur. Muatafa Kemal ve 
onun Türkiye'ıi; milli haysiyet ve 
istiklale taallük eden meaelelerde te 
reddüt etmek şöyle dunun, bilakis 
azami derecede mukavemet ve has
sasiyet ~östermek kararındadır. 

Siirt Mcb'usu 
MAHMUT 

Heyetler dün la:tım gelen 
sıhhi levazımı sıhhiye müdürlü 
ğünden tedarik etmişlerdir. 

Kazazedeler 
Armutluda bulundular 

Hayırsızada civarında bozu
lan motörden iki kadının kur
tarıldıktan sonra iki erkeğin 
motörle kaybolduklarını yaz
mıştık. 

Motör dalgalara kapılarak 
Armutlu civarına sürüklenmiş
tir. İçinde bulunan Hamdi, 
Hayri, Nuri Beyler sağ ve Saj. 
lim kurtulmuş ve dün evlerine 
gelmitler, feci bir akıbetten 
kurtulmuşlardır. 

Baba, babacığım 
Selami İzzet 

Beyin bUylik hikiyesi bu
gün 4 üncü sahifemizde .. 

Gazi Hz. 
Gazl Hz. diin akşam 

geç vakite kadar Yalo
v•dan şehrimize avdet 
buyurmamış/ardı . .. 

•• 
B. M. Meclisi reısı 

Kazım Pş. diin tli~leri
nin tedavisi ile meşgul 
olmuşfo•ıJır 

Darülfünunda 
Barem •• 

Bu ay müderrisler bareme 
göre maaş alacaklar 

Darülfünun bütçesi hükümet 
ve Meclis tarafından tasdik e· 
dildiği için bareme göre yeni 
bütçenin tatbikı ağustostan iti
baren başlayacaktır. 

Müderrisler bareme göre ilk 
maaşlannı bu ay batı alacaklar 
dır. 

Harp 
aleyhinde! 

Bir harp olursa bütün var· 
lıkltırile mücadele edece/eler 

VlY ANA, 25 (A.A.) - A
mele sosyalist enternasyonali
nin dördüncü kongresi, bugün 
enternasyonalin icra komitesi 
reisi M. Vandervelde'nin bir 
nutku ile açılmıştır. 

Amele takımı, enternasyonal 
marşını terennüm ettikten son 
ra, M. Vandervelde, kongreyi 
dikkatini demokrasi lehine ve
ya aleyhine ölesiye bir mücade 
le açılm19 olan memleketlere 
tevcih etmeğe ve bilhassa inhi· 
damları bütün inhidamı demek 
olacak olan Almanya ve merke
zi Avrupaya gözünü dikip bak
mağa davet etmiştir. 

Hatip, Londra konferansını, 
bilhassa işsizlik gibi bütün ci
handa mevzuu bahsolan büyük 
mseleler karşısında vaziyet al
mamıt ve cihan iktıaadiyatının 
ıslahı için hiç bir şey yapmamıt 
olmakla itham ve muaheze ey. 
!emiştir. Mumaileyh şimdiki 
buhranın sebebi bilhassa nasyo 
nalizm ve fll§izm olduğunu söy 
)emiştir. 

Hatip, inkılaba doğru ilk 
hatve olmak üzere harbi arzu 
eden komünistler hilafına, en
ternasyonalin harp hazırlıkları 
nı takbih etmekte ve sulhu 
istemekte olduğunu beyan et
miştir. 

Ancak M. Vandervelde, aul
hün bekası temin edilip edilme 
yeceği hususunda mütereddit 
bulunmaktadır. 

Hatip, bir harp zuhurunda 
enternasyonalin bütün kuvveti
le mütecaviz aleyhine dönece
ğini söylemiş ve o zaman dahi
li harp çıkacağı ve bundan inkr 
libın fışkıracağını ilive etmiı
tir. (Şiddetli alkışlar) 

M. Vandervelde, sözlerini bi 
tirirken, Fransız • Alman mu
karenetinin husulü hakkında 
temenniyatta bulunmuıtur. 

Nitanlandllar 
PAR1S, 25 A.A. - Fontai

nebleau' da bulunmakta olan la 
panya prenseslerinden Beatri
ce ile Bourbona d'Orlean hane 
danından prens Alvaro'nun ni
tanlandıkları bildirilmittir. 

İtizar 
Buglln gazetemizde mün

dericatın pek ziyade fazlalığı 
dolayısile " Matbuat celsesi ,, 
zabıtlarını neşredemedik. 

• 
" 

ıJün Yeşilkög tayyare karargahı 
kadar indirmiş, hava yolcularının 

bayraklarını yarıya 
matemini tutuyordu .. 

Hava faciasının geride 
kalan felaketzedeleri 
• 

ihya Bey de maatteessüf hava 
kurbanlarının arasında 

Bu en güzide tayyarecimizin geride kalan 

refikası göz yaşlan ile boğularak 
diyor ki: ihya hava fena gitme dedim di ••• 

reş ve lstanbul • Sofya araıında 
ıeferleri idareye batladı. Altı 
senedir muntazaman bu iki şe
hirle lıtanbul arasında seferler 
yapmakta idi, kendisi tirketten 
memnun olduğu kadar tirket 
te kendisinden memnundu. ih
ya Bey arkasında genç bir :tev

' ce ve iki küçük yetim bırakmak 

Zavallı lhga .. 

tadır. Kendisi alelusul sigorta. 
lı olduğundan aileaine tabii bir 
mikdar tuminat verilecektir. 
Pilot olmak için l&zım gelen 
her türlü me:tiyetleri haiz olan 
ihya memleketin belki en sıh· 
hatli ve en gürbüz insanlann· 

Dünkü nüshamızda tafsilatı
nı dercettiğimi:t feci tayyare 
kazası hakkında henüz mütem
mim malümat gelmemittir. 
Yalnız dün §ayia halinde devo
ran eden ve şirket muhitinde 
kat'i bir ketumiyet muhafaza 
edildiği için neırini daha et- ı 
raflı malümat aldıktan sonraya 
bıraktığımız bir kara haberi bu 
gün yazmakta artık maalesef 
mahzur görmiyoruz T ürkiyenin 
en kıymetli tayyarecilerinden 
İhya Bey de bu elim faciaya 
kurban gitmiştir. İhya Bey 
Türk tayyareciliğinin en kıy
metli bir rüknü idi. Uzun müd
det askeri hava kuvvetlerinde ı 
pilot olarak çalıftı, Bilhassa 
sivil tayyarecilikle iştigal et- 1 Hava kurbanı ihya Beyin 
mek Ü:tere ordudan ayrıldı. A1- refikası uıı çocukları 
tı sene evvel Cidna ıirketi Türk 
pilotlar ararken İhya bu işe ta
lip oldu ve bir arkadaşile birlik 
te Cidna hizmetine girdi. Pa
riste altı ay kadar tayyare mek 
tebinde çalıştı ve beynelmilel 
pilot şahadetnamesi aldı. latan 
bula avdetinde İstanbul - Bük-

dan biri idi. Cesareti niab tin
de vasi bir zekası vardı. Vefatı 
büyük bir zıyadır. 

Facia nasıl oldu 
l'ayyarenin nasıl bir kazaya 

kurban gittiği hakkında verilen 
( Lfıtlen sahifeyi çeviriniz) ____ ..................................................................................... _, __ ..... . 

Şehrimizde bulunan Amerikalı Darülfünun talebesi bu
giin Galatasaray yiizücülerile bir giizme yarışı yapacak
lar. Bu resmimiz Amıırikalı talebeden ikisinin Süleg· 

manige camiini zigarııtten çıkışlarını ıösterigor 
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Siyast tefrika : 5 > 

ERMENİLER 
Yazan: AH 

Suriyede akalliyetler 
İstiklal kelimesi sihirbaz nefesi 

gibi ruhları sarhoş ettiği için .. 
Ey Suriyeli, Iraklı ve Hicaz- ı ya, Arnavutluğa, Arabistana iı 

lı kard~lar ! El ele veTİniz. Li- tikli! vadedildiği gibi ... 
san elinizdeki Kur'an'ın lisanı- İşte Fransızların Suriyede 
dır. Edebiyat ise arapların çok ve diğer müstemlikelerinde tat 
eski ve müftierek bir hazinesi- bike batladıklan sistem lngi-
d. • !iz üstatlarından aldıkları ders ır.,, 

Vaziyet böyle olmakla bera
ber Samda Suriyeli beş erkanı 
harp· zabitinin de iştirak ettiği 
bir grup toplandı ve şöyle bir 
karar verdi : 

"Vatanilerin yaptığı kanunu 
esasiyi umum halka teyit ve 
Mandater hükı1mete kabulettir 
mek. Bnun için de milliyetper
ver fedakar ve ayni zamanda 
Tüıkleri ve Türk inkılabının 
ruhunu kavramış, onların gaye 
ıini sevmiş münevverlerden mü 
rekkep bir cemiyet teşkil et
mek.,, Bu karar derhal tatbike 
başlandı ve ilk teşebbüs olmak 
Çzere bir beyaııneme neşrolun
du. 

Teşekkül eden cemiyete iti
dalperverler ve daha diğr te
şekküller de iltihak etti. 5 ha
ziran 930 da Hama, Humus, 
Halep, Lazkiye, Berut, T rab
lussam ve Suriyenin daha di
ğer aksamına çekilmek üzere 
şu mealde bir telgraf kaleme a
lındı: 

"S · k urıye an unu esasısını 

Mandater hükumet kabul et
memiş ve Suriyenin dağıtılma 
sı planını tatbike başhmıştır. 
Suriyenini birleşmesine mani o 
lan ve tahaffuz maddesini ilave 
ederek bütün istiklalimizi eli
mizden alan bu karara kat'iy
yen muvafakat edilmeyecektir. 
Protesto ediniz . ., 

Bundan sonra biri cemiyeti 
Akvama ve diğeri yüce komi
ser ik vaaıtasile Fransa harici
yesine protesto telgrafı çekildi. 

Muhterem okuyucular gaze. 
telerde Arabistan haberlerine 
dikkat ederlerse Iraktan Hica
za, Suriyeden lraka ve Kahi
reden Filistine gidip gelme ha. 
berlerinin şu sıralarda çok tek 
rarlandığını görürler. 

F ranıızlar İngiliz müstemle
kat sistemini taklit etmek iste
yorlarsa da tamamen muvaffak 
olamıyorlar. Fazla tazyik da
ima bir infilak veya ölümle ni
hayetlenir. Milliyetlerin öldü
rülm si mümkün olmadığına 
göre şahit olacağımız hadise 
infiliktır. 

Dağıtmak için yapmak 

Büyük harbi kaza~an amiller 
den bh·i de bu olmu!tu: Dağıt
mak için yapmak! bu nazariye 
yi meşhur İngiliz muharriri 
"Wels,, bulmuştur. Mesela A
vusturyayı dagıtmak için Maca 
ristaıı ve Çekoslovakyaya istik 
lal vaadedilmiştir. Eski Osman 
it imparatorluğunu dağıtmak 
için Bulgaristana, Makidonya-

tir. 
Meseli Afrika şimalinde asır 

!ardan beri müslüman tandan 
Berberileri Araplardan ayır
mak ve hiristiyan yapmak için 
büyük h .. rpten sonra devamlı 
bir faaliyete geçmişler, asarı a 
tika bularak, bir taktm garip 
harfler çıkararak Berberilere 
vaktile hiristiyan olduklarını, 
kendilerine mahsus yazı ve me
deniyetleri bulunduğunu ispata 
çalışmakta, Berberileri ayrı bir 
tedrise tabi tutmaktadırlar. Ba 
zan din, bazan ırk, bazan menfa 
at il.millerine sarılarak ellerine 
düşen biçare akalliyetleri sarı· 
makta, ve ayrılan parçaların ka 
nını emmektedirler. 

İşte Suriye bu siyasetin en 
feci sahnesini arzeder. Şimdiki 
halde beş ve ileride yedi kısma 
ayrılacağı anlaşılan yeni Suri
yeyi seri bir Ekran üzerinde te 
maşa edelim: 

Suriyede en küçük akalliyet 
ler~bile istiklal verilmiştir. İs
tiklal kelimesi sihirbaz nefesi 
gibi ruhları sarhoş ettiği için 
yeni propaganda tatbikatında 
bundan en çok istifade ediliyor. 

İşte saf Kürtler daima uğra
dıkları felaket bu tefeci siya
setinden ileri gelmektedir. 

Suriyeyi teşkil eden din ve 
milliyet akalliyetleri ilk hamle 
de bu sihirli nefesle uyutmut
lardı. Fakat Suriye milliyetper 
verlerinin feryadı bunların bi
rer birer gözlerini açmağa bat
ladı.,, 

istiklal kanunu esasilerine 
bakınız; her kanunda şu kayit 
mevcuttur: 

"Memleketin müdafaası, ha
riçle münasebat, teşrii ve tan
zimi salahiyet tamamen komi
sere verilmiştir.,, 

Suriyelilerin "tahaffuz,, mad 
desi dedikleri bu kayt mevcut 
oldukça istiklal kelimesinin ma 
nası kalır mı ? 

Mesela Cebelidurüzu alalım: 
Gerek 24 '10/922 tarihli ka

rarda ve ~erek 14 nisan 930 ta
rihinde neşrolunan kanun esasi 
de burası müstakil olarak tanın 
mıştır. Fakat şu şartlarla: "Dü 
ruz hakimini Mandater hüku
met mümessili tayin eder. Ha
kim mümeaailliğe kartı mes'ul 
dür. İktısadi idari ve sair itler 
komiserin muvafakatinden son 
ra ifa olunur. Mümessil bu 
müstakil hükumetin salahiyeti 
dahilinde olmayan yüksek ma
kamatının hakimiyetini deruh
te eder." 

(Devamı var) 
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haberler biribirini tutmamakta ı 
ve hep tahminata istinat etmek 1 
tedir. Tayyarenin ıiste bir da. 
ğa çarptığından bahsedildi. 
Halbuki verilen ilk haber hava
da ateş aldığı merkezind~dir. 
Sis içinde ilerileyen bir tayyare 
nin ha va da atet aldığını gör
mek yolcu tayyareleri ekseriya 
300\l metre İrtifada uçtukları 
için mümkün değildir. Herhal
de kat'i malumat almak için 
tirket resmi raporunun netrini 
beklemek lazrmdır. ve o zama
na kadar ajansın verdiği haber
lerin sihhatinden tüphe etme
mek lazımdır. 

Facianın akisleri 
Dün bu faciayi tahkik etmek 

üzere bir muharririmizle foto 
muhabirimizi Y eşilköye gön
derdik. Hadisenin fecaati Y qil 
köyde daha büyük ve acı bir su
rette kendini hissettiriyordu. 
Cidna şirketi binası üzerinde 
bulunan Türk ve Fransız bay
rakları alameti matem olarak 
yarıya kadar indirilmiştir. Mu
harririmiz kahraman hava kur
bam İhya Beyin oturduğu ha
neyi bulmuştur. 

Göz yaşları arasında 

İhya Beyin refikası ve çocuk 
lan aglayarak muharririmizi 
karşılamışlardır. Refka Hanı
mın göz ya~ları arasında zevci
nin hafif bir ihtimalle daha &ağ 
bulunduğunu ümit ederek de
mittir ki: 

14 - Seneden beri evliyiz, 
biri altı yaıında, diğeri 15 aylık 
Orhan ve Fikret isimli iki ço
cuğumuz var. İhya cuma günü 
saat üçte her zamanki gibi bi
sikletle ~yyare karargahına 
gitti. Gitmeden evvel kendisi
ne havanın rüzgarlı olduğunu 
söyledim, fakat o gitmek lazım 
geldiği cevabını verdi. 1 hya ço
cuklarına çok düşkündür. Be
nim anladığıma göre tayyare 
Filibe ile Romanya arasında 
düımüıtür ve İhya da hastaha
nededir. 

Diğer taraftan pilot Bonne
tete'in hasta ve yan çıldırmıt 
vaziyette olan refikası ve kain 
pederi kat'i hiç bir haber alma
dıklarını ve kat'i surette şirket 
müdürü M. Pontier'nin avdeti
.;e intizar lazım geldiğini ıöy
miıtir. 
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Almanyanın vaziyetindeki veha-
met hala zail olmadı ! 

Alman basvekili Berline dönd 
.Ş 

BERL1N, 26 (A.A.) - Berline avdet eden M. Brünİll 
Kurtiyüs Frederich Strasse garında hadiselere meydan~ 
mek için Charlottenbourg istasyonunda inmişlerdir. Berlı11 

detleri hemen hemen tamamen meçhul kalmıştır. 
~~-~~-~~--~-·~--~~-----~-

BERLİN, 26 (A.A.) - Alman baekuının verdiği ın•!' 
ta nazaran Banknot kar~ılığı gelecek hafta yüzde 36,S 
23 temmuzda 36,10 a çıkmıştır. 

lngiliz başvekili hariciye nazırile Berline geliyor 

Berline 
Gidiyorlar! 
Alman yada 
hala tehlike 

v4ziyet 
içindedir 

M. Mac Donald ve 
M. Henderson 

LONDRA, 26 (A.A.) - M. 
Mac Donald ile M. HendenO:. 
nun Berlin seyahatleri için icap 
eden bütün tertibat alınmıştır. 

M. Mac Donald, yarınki pa
zartesi günü saat onda Hendan 
tayyare karargahından hareket 
edecektir. Mumaileyh, çartam
ba günü avdet etmek ve bir kaç 
gün sonra tatillerini geçirmek 
üzere lskoçyada kain Lossie
mouth'a gitmek niyetindedir. 

M. Henderaon, Berline aleli 
de yoldan gidecektir. Muma
ileyh, Alman payitahtına pazar 
tesi günü vaııl olacak ve avdet 
te M. Mac Donald ile beraber 
gelecektir. 

Almanya' da bankaların 
inhidamı tehlikesi 

BERLİN 25 (A.A.) - M. 
Brüning, buraya avdet eder et
mez ittihazı icap eden mühim 
kararlar karııımda kalmıştır. 
Mumaileyh, hali hazırda bun
dan on beş gün evvelkinden da 
ha ziyade ıiddetle kendini gös
termekte olan bankaların inhi· 
damı tehlikesine karşı koymak 
mecburiyetinde bulunmaktadır 

Herkes, 13 temmuzdan beri 
devam etmekte olan felç vaziye 
tin kapitalist rejimin harap ol
masını intaç etmeden uzayama 
yacağı mütaleasında bulunmak 
tadır. 

Gayet iyi bir membadan alı
nan malumata göre, yükaek ma 
hafi! kat'i hal suretleri derpif 
etmektedir. Bu hal suretleri, ih 
timal terkedilecektir, fakat bun 
lar Almıınyanu:ı kendi kendini 
kurtarmak yolunda sonuna ka
dar devam etmeğe hazrr oldu
ğunu gösterecektir. 
Feichshank'ın piltinço5u 
BERLİN, 25 (A.A.) - Re

ichsbank'ın 20 temmuz tarihi
ne ait plançosu bu gün neşredil 
mittir. Bu bilanço, altın ve dö
viz kaqılığının 21900000 mark 
artmış olduğunu göstermekte
dir. Şu halde kartılık mikdan 
yüzde 36,1 e baliğ olmuftur. 
Geçen haftaki mikdar ise yüz
de 35,8 idi. 

Reichsbank ile Rentenbank' -
m tedavülde bulunan banknot
ları 28,100,000 m:ı.rk artmıştrr. 

Ecnebilerin matlubatı 535 
milyona çıl.-mıttrr. Şuhale göre 
277,900,000 mark tezayüt var
dır. 

Bir banka müdürü kendi
sini astı 

BERLIN 25 (A.A.) - Al
manya - Cenubi Amerika müdü 
rü Wilhelm T ange, bu sabah 
kötkünün bahçesinde kendisini 
asmıştır. Mumaileyhin idare et 
mekte olduğu banka, Dresdner
bank ile Dannstaete bankın her 
ikisi ile de ferik idi. 

Sırbi!ltan ve Yunanistan 
şikayetçi 

LONDRA, 25 (A.A.)- Mü 
tehassıslar komitesi, Hoover 
planının tatbikına müteallik o
lan mesaisine hazine nezaretin 
de devam etmi,tir. Komite, ev
vela Balkan devletleri tarafın
dan dermeyan edilmiş olan ih
tirazi kayıtları tetkik etmiıtir. 

M. Dioııritch ile M. Venize-

Endişe 
içindeler! 
10 günde lngiliz ban

kalarından 26 
milyon altın lira çekildi 

LONDRA, 25 (A.A.) - İn
giliz bankasından 10 gün zar
fında Avrupa ve Amerika hesa 
bma 26 milyon liralık altın ge
ri alınmış br. 

LONDRA, 25 (A.A.)-Faz 
la mikdarda altın ihrac ıdolayı 
sile gazeteler, hakiki bir endişe 
ye makes olmaktadırlar. 

Daily Herald gazetesi, Fran 
sız bankalarınm Londrada ya
tırmıf oldukları sermayeleri • 
çekmek suretile Londra konfe
ransının tekliflerini akamete 
uğramak tehlikesine maruz bı
rakacaklarmı yazmaktadır. 
Mezkur gazete diyor ki: 

Franea, 10 ıün zarfında İn
giltere bankası mevcudundan 
31 milyon lira kazanmıttır. Bu 
gazete, F ı·ansanın hali hazırda• 
ki Londradaki matlubat mikda 
rını 215 milyon lira tahmin et 
mektedir. Önümüzdeki hafta 
zarfında İngiltere bankasının 
iskonto fıyattnl~ 4Yı o/o'e çıkar 
ma11na intizar edilmektedir. 

Daily telgraf yazıyor: 

Nazır mı, 
Hain mi? 
Canton hükumeti bir 
nazırı hain ilan etti l 
TOKİO, 25 (A.A.) - Can

ton hükumeti hariciye nazırı 
M. Chen, Kobe'ye vasıl olmuş
tur. Mumaileyh, Tokioya gide 
cek ve orada hükumet erkanı 
ve diğer bir çok şahsiyetlerle 
görüşecektir. Bu ziyaret, Nan
kin hükumetinin memnuniyet
sizliğini celbetmektedir. Çin ha 
rıciye nazırı M. Wang, Japon 
maslahatgüzarı M. Chigemut
su'ye M. Chen'in bir hain oldu
ğunu ve kendisinin Japonya ta 
rafından tanınmasınınÇin hüku 
metinin izzeti nefsine dokuna
cağını bildirmiştir. 

M. Chigemutıu, M. Chen'in 
resmi ıurette değil hususi su
rette kabul edil-eceği cevabını 
vermittir. 

••••••• 1 

Sükün varı 
ispanyada kargaşalıklar 

sükuu buldu ... 
MALAGA, 25 (A.A.) 

Dünkü gün görülmüş olan asa
biyet zail olmuştur. Bütün eya 
let dahilinde tam bir sükôn hü
küm sürmektedir. 

Bir banka daha tediyabnı tatil etti 
BERL1N, 26 (A.A.) - Mühim bir bank"-lan Hirte tc;ô 

tı talil etmi1tir .. Diğer taraftan demiryolları levazımı 111 

karteli de fabrikalarından mühim bir kısmını yakında 
Y"-Cal<tır. 

Tenis turnuvamız 
Dün çok heyecanlı müsabakala 
oldu ve bir as (dahle) de yenild 
Dün Tak-sim'dek! tenis ko1'tla~ ı 

rında gazetemizin tP-rtip ettiği tenis 

turnuva.iına devam edildi. 'K"ortte 
finallerin arifesi çok heyecanh geç-
ti ve m;ıruf oyunculardan Sirinyan -
Jaffe da!>lı, Zeki - Jaffredi dablma 
6-4,6-1 gibi büyük bir farkla yenil
di. 

Bu suretle turnuVamızda ilk(aı) 
yenilınit oldu. 

Diğer bütün maçlar çok heye
canlı olmuı ve alakadarlar tarafın

dan çok heyecanlı bir dikkatle takip 
edilmiıtir. 

BugÜn turnuvanın (kar de fina· 

li) oynamacaktır. 

Bilhaua Napoli şampiyonu Mei 
ve Ankara ıampiyonu M. Karaka~ 
bey arasında yapılacak olan ( ıinıll 
müsabaka çok merakla beklenmek
tedir. 

Pazar günü ognanatl 
oyunların neticesi 

Sedat: Dr. lımet 6/1, 6/1 
Necmi: Vedat 6/8, 9/7, 6/4 
Zeki Rıza : Gamble 6/3, 6, 3 
Karakai : Joffredy 6/2, 6/1 
Binnı - Tregouboff : W. O. 
Mei : Jaffe 7 /5, 6/2 

Tarik : Orhan Fikri 6/0, 6/3 
Suad - Sedat : Gamble • '{ 

6/0, 6/1 
Baldini : Watabele 6/2, 6/3 
Mahmut Ş..-if : Melih 6(4, 6 
Zeki-Joffredi : Chirinian • J 

6/4, 6/1 
Karakaş - GannaWay : Alliott' 
Mei 6/4, 6/A 
Suad : Necmi 6/1, 6/1 
Semih Slireyya: R. Levi 6/2. Ş 
Annitaıe - Cimcos: Binns -1 
Guboff 6/2, 6/4 

M.Ô· 

27 Temmuz Pazartesi günkü Progra 
saat A H C 
15 Orhan Fikri-S. Süreya C. Fresco-H. Nuri 

ve 
M. Coınmeno-G.Malet 

ve 
Daniel - Melih 

M. Montagu Norman, bu ha 
reket devam ettiği takdirde cid 
di ve kat'i tedbirler ittihazı 
icap edeceeini hükii.mete bildir 
mişir. Bazıları, para muhacere 
tinin gıı.yesi hükumeti veya 
bankayı F ransanın iştiraki ol
maksızın Almanyaya yardım 
etmekten meneylemek olduğu
nu söylüyorlar. Fransanın ar
tık İngilterenin .ne istikrarına, 
ne de kredisine itimadı kalma
mış olması da mümkündür. 

SEVİLLE, 25 (A.A.) - İş
lere tekrar batlanılmış ve ıehir 
tabii manzarasını almış olması
na rağmen varoşlarda ihtiyat 
tedbirleri ittihazına devam o
lunmaktadır. Şüpheli yolcula- 1 
rıo üzeri aramlmaktaadır. Sa- 16 Levi - Halidun Chirinian O.Fuat-Tarı~ 

17 

ve 
Topikian - Lefterl 

Suaı 

\·e 
Bal dini 

ve ve 
Zeki S. Nami-A.N.0' 

Mlas Armitage-Sedat Mei 
ve ve 

Miss Cumming-Gamble Karakat 
Daily Express gazetesi, M. 

Montagu Norman'ın altın mik 
yası sayesinde altının Londra
ya tehacüm edeceğini söylemiş 
olduğunu, hatırlatmaktadır. Bi 
zim bankalar, taahhütlerini ifa 
iktidarından mahrum olan A
vusturya ve Almanyaya kredi
ler açtılar. Buhranın bizde akis 
leri hissediliyor. Şimdi biz or
ta Avrupaya altın zincirlerle 
bağlıyız ve bundan kendimizi 
kurtaramayrz.,, Diyor. 

bahleyin erkenden bir kaç ko
münist tevkif edilmiştir. Komü 
nistler hava gazleri direklerini 
yıkıyorlardı. Bunlar bir takrm 
kimselerin bir kışlaya hücum
larını teshil için gaz direkleri- il 
ni yıkıp kırmak istediklerini i- 18 
ti raf etmişlerdir. Son günlerde 
öldürülmüş olan sivil muhafız ! 11 
yüzbaşısının cenaze merasimi fi 

Suad - Sedat Miss. Whittall-Armitage 
ve ve ye 

Hamdi - Salih Mrs Were - Wer 

valinin ve hükumet memurları- ••••••••••••••~•••••••••••-' 
nın huzurile icra edilmiştir. As Amerikan talebesi Galatasarafi 

Evlenirlerken 
BÜKREŞ, 25 (A.A.) 

Prenses lrena ile Artidük An
toine de Bourbon'un izdivaçla
rı münasebetile icra edilecek 
merasim ve şenliklere dün Si
naia' da başlanılmıştır. Daha 
bir takım ecnebilerin ve bilhaı
sa Yugoslavya kraliçesi Maria 
ile nişanlı Arşidükün iki birade 
rinin gelmesine intizar edilmek 
tedir. 

keri vali Jeneral Ruiz T rillo, 
~kserisi ecnebi olan iğtişaşçıla
rm mikdarını 200 kadar tah
min etmektedir. Şehirde sükı1n 
vardır. Bir çok amele tekrar i'
lerine batlamıı, liman tekrar fa 
aliyete geçmİ§, canlanmııtır. 
Sükı'.in ve asayiş o derecede 
mükemmeldir ki polis, tathir 
ameliyesine daha ziyade kolay
lrkla devam etmek için idame
aini arzu etmemi§ olsaydı örfi 
idare kaldırılacak idi. 

1 Harici küçük haberler 1 

Viyana'da bir c;nayet 
VİYANA, 25 (A.A.) - Ko 

münist olduğu zannolunan bir 
ajan,siyasi olmaıı muhtemel bu 
lunan bir takım sebepten dola

Dün, öğleden sonra; Prenses yı bir Alman tacirini rüvelver
ile Artidük kendilerini tebrik l ··ıd·· ·· t•• e o urmuş ur. 
etmeğe ve hediyeler takdiM et- / d k l ki • • b" spanya a argaşa ı ar 
mege 0gelmış ola~ ır t_akım he MADR1T, 25 A. A. _An-
yetlen kııbul etmışlerdır. Kral; d 1 · 'd k k 1 ki "f b" h . a ousıe e çı an argaşa ı ar 
genç çı te ır seya at tayyııresı 1 kt d H··k- t ··kı1 
k 1. b' d "f V d 1 aza ma a ır. u ume su n ra ıçe ır pan antı , oyvo a • · · h f · 
M. h 1 b" t k d' · · . 1 ve asayışı mu a aza ve temm 

ıc e ızza en ısının ıma k d" 
etmiş olduğu bir tahta hokka 1 etme te ır. 
takımı ibda etmişlerdir. Fransada arev 

25 - 26 temmuz gecesi, bü- ROUBAlX 25 A.A _ Rou 
yük bir resmi kabul yapılmış- baix mıntaka:mda um~mi me
tır. Bu gün medeni ve dini ni- sai konfederasyonuna dahil 
kah merasimi icra edilecektir. mensücat işçileri sendikaları-
-·-···········--··--··············· .. ••••••• nın hepsi 27 Temmuzda tekrar 
!osun bir memorandom tevdi e- İşe batlamağa karar vermişler 
derek Hoover planının memle- dir. Artık greve bitmit nazari
ketleri bütçelerinin müvazenesi le bakılabilir. 
ni ihlal suretile bais olduğu ma 
zarratı ehemmiyetle kaydetmiş 
oldukları müstahberdir. 
Aynı teslimat meselesile işti 

gal eden tali komite de toplan
mıştır. Öğleden ıonra muhtelif 
heyetlere mensup mütehassıs
lar aralarında görüşmüşlerdir. 
İngiliz murahhasının talebi üze 
rine, yarın celse aktedilmemesi 
ne karar verilmiştir. Önümüz
deki içtimaların tarihi pazarte
si olarak tesbit edilmiştir. 

z,ppelin hareket etti 

BERLİN 25 (A.A.) Zeppe
lin saat 4,40 da Leningrada ha 
reket etti. 

Bari sergisi 

ROMA, 25 A.A. - Bari' de 
açılacak şark panayin dolayısi 
le İtalya devlet demiryolları 
nakliye ve seyahat ücretlerini 
yüzde elli ni,hetinde indirmiş
tir. 

yüzücü/erile yarışacak 
Bu gün bir kaç günden beri ı müteakip altı seti biribiri arkalısı' 

şehrimizde bulunan Amerikan kaybetmiılerdir. Binaenaleyh f~ 
Darülfünun talebesi Galataaa- 111zlar 6/1 galip ıehniılerdir. JJ<ııı" 
ray kulübü denizcilerile bir de- maçta mücadele çok ı;iddetli olıt'ııl 
niz maçı yapacaktır. tur. lngilizler, Cochet'in müıeadclİ' 

Bu çarpışma memleketimiz- hatalarından istifade ederek .,!' 
de ilk ecnebi yüzme temaıı ol- kaydebniılerdir. Oçüncü maçta lıt' 
mak itibarile çok calibi dikkat- ıilizler seri bir oyun oynamıtla,,ıl 
tir. da Fran11zlar mukabele etmiılerdi' 

Gelen misafir talebe arasın- Fransızlar, altı .. ,.. yapmıı olı)uı.I' 
da ne dereceye kadar yüzücü- n halde Huıhea ile arkadatı •""' 
!er olduğunu bilmiyoruz. Fa- üç sayı kaydetmiı bulunuyor!~ 
kat Galatasaray kulübü denizci Son maçta bir sayıya kartı ~,,;ıı 
!erile müsıı.baka yapmak iateme dört sayı yaptılar. Bir az ıoııl' 
!erine bakılırsa her halde arala F ran11zlar müsavatı temin ettilel' 
rında güvendikl:!ri elemanlar Her iki taraf altıpr ıayı yapntlf f 
var. Demektir. Aksi halde böy- di. Neticede Cochet ve Bru...,on S: 
le bir müsabakayı yapmağa rı· galip ıeldileı-. 
za göstermezlerdi. Bakalım ne 
olacak. 

Müsabaka programını :ışağı-
ya yazıyorum: 

Saat 15 100 metre serbeset 
erkekler. 

15,10 400 metre serbest er
kekler. 

15,25 50 metre kurbağalama 
Hanımlar 

15,35 200 metre Serbest er
kekler. 

15,50 100 metre serbest Ha
nımlar. 

16 50 metre serbest erkekler 
16,10 100 metre kurbağala

ma erkekler. 
16,20 4X50 metre bayrak er

kekler 
16,30 atlama 5 mecburi 2 

ihtiyari 
16,50 Su topu erkekler. 

M. ö.' ' 
Davis kupası kazanıldı 

PARIS, 25 (A.A.)- Hava ,•·,·at 
sız olduğundan Hughes - Kingsley 
lngiliz takımı ile Cochet ve Br·ıı-

non Fransız takıntı arasında rkt'k· 
Jere mahsus n1uı:aaf t~nis maçı..-ı.da 

pekaz seyirci bulunmuştur. Müauba 
kaya ıaat 15,17 de baılanılım~tır. 

lngilizler ilk seti kazanmışlaıs" da 

Amerikalıların hoşuıı
gitmedi t 

V AŞINGTON 25 (A.A.) ~ 
Hariciye nezareti, tahdidi tef 
hat halckındaki Fransız uıor~ , 
toryomunarttıla kesbetmipe I 
henüz noktai nazarını bildirııı' l 
miştir. 

Amerika hükı1metinin F rıı11' 
sız tezini memnuniyetle k•1; 
lamayacağı ve bu teze miiı•. 
ret etmeoyeceği söylenmekteıl•', 

Bu intibam akislerine bu 'i 
bahki gazetelerde tesadüf eıfı ' 
mektedir. • , 

Nevyork T ribur.a gazetesı 1 
zıyor: r· 
"Amerikanın tahdidi tej' 

hat siyaaeti, teslihatın tahdi ~: 
dir ve siyasi ittifaklar eld~ 
mek için sarfo!unan mesai. fe' 
ya karışık bütçe proJ_e el 
ri esasen karma karışık vaz•~1 
teki müşkülleri tezyit etıne ıt' 
dir. Her ne kadar ortada ref .• 
beyanat yoksa da hükurıiet\, 
F ranaanın vaziyetini teill!ll ed 
tiği mazidekinden daha zıY~~
~iddetle arzu ctır.ekte oldutet' 
nu zannettirecek hiç bir •"" 
mevcut değildir. 
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ıse muallimleri arasında bazı değişiklikler mi olacak?.,. 
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ihracatımız artma-
başladı .. v ga 

Son hafta içinde ihracatımız 
i!~ Üzerinde epi tereffü var! 
J<lf ~on bir hafta zarfında muh- ı leri fevkaiade bir içtima yap

t~ıf ihraç mıntakalarından şu ını9lardır. Bu içtimada yumur
nıkdar etYa ihraç edilmittir: taların damgalanması hakkın
. Saınaun mıntakasından: 378 da Roma konferansının karar~-

ıı lo tütün 2, 705 sandık yumur- nm tatbikına imkan ohnadıgı 
~· Samsunda tÜtün stoku teabit edilmiş ve .. yal':1ız yumu~ 

t ·134,ooo kiloya baliğ olmuş- ta sandıklarının uzerıne hususı 
, ·Ur. bir damga vurulması esası mu-

dı. latanbul mıntakasından: 120 vafık görülmüştür. Bu k~rıı:r 
~Yal fındık içi, 80 balya tiftik, hükiimetimizin de davet edıl~~

tl - .'•ndık afyon 237 balya ya- ği Brüksel konferansında mu-
ıag .h , ec1·1---•-. 1 1 raç edilmitti. dafaa ı .,.,_~,~· . 

Mersin mıntakasmdan: Alt- Hük6metimızm noktaı naz~-
4 " 11. dokuz bin üç yüz altmış al- rmı ihtiva ed- rapor da Ofıa 
3 kilo arpa 114 607 kilo pamuk tarafından hazırlanmaktadır. 
' ri ihr:çiledo ~lul~f'. :ıo.ooo kilo de- Yunanistanda tütün 

r 1 mıştır. ı ·· 
9 

rabzon mıntakasından: mahsu U 

/~ilın~2~ kilo iç fındık ihraç e- Alınan malumata nazaran 
lİ( ıştır. Bu mıntakada 80,000 Yunanistanda bu sene tütün 
dır~ kabuklu fındık istok var- mahsulü kapte itibarile iyi fa-

l' h . kat rekabet itibarile azdır· Ya-
,Jlı 

59 
ınır mıntakuından: pılan tahminlere nazaran bu se-

kil ,931 kilo palamut, 35,000 ne tütün mahsulü geçen sene
ki!~ P~lamut hulasası, 2?,112 den yüzde 40 - 50 noksandır. 

~ ğı .h Yun ve 4568 kilo zeytın ya Buna sebep geçen senenin tü-
S"raç ~ilmittir. tün mahsulünün satılmamış ol-

ı ·0 hır hafta zarfında Bur- masıdn·. 
6 ol 11\ıntakasından hiç ihracat Yunan Ziryt nezareti zürra 

1" llıanııştn. yedindeki 170,000 drahmi kıy-
f<a l p • metindeki iyi cinı tütünii müba vun arımız arıse B yaaya karar verm_iştir.. u pa~a 

gidiyor .. 
ihracat ofisi Avrupaya ka

~n. nakil ve ihracı işini temin 
IDtŞtir. 

Beynelmilel bir nakl.iyat 
:~J>anyası yaptığı biı· ~nlaş-

d ıle lstanbuld,n Parise ka-
7 ar kavunların beher kilosunu 
.'5 kuruta nakli taahhüt etmiş 

. , r, Kavunlar Marsilya tarikile 
~l a~~ıni 8 günde Parise götü

ın':'ş olacaktır . 
Üfı~ diğer taraftan Pariate 

'e v· la lYanada kav~nlar~ız~ sa-
cak ajanlar temın etmıştır. 
Ofis alakadar kavun tacirleri 

' e lJ zunköprü ticaret odasına 
' 'ziy · b0 1d· · · etı ı ırmıttıı-. 

Ofis raporunu 
hazırladı 

bir istikrazla temın edılecektır. 
Yunan hükumeti bu tütünle

ri müsait zamanda zararı kendi 
sine ve karı köylüye ait olmak 
üz-ere satacaktır. 

Manisa üzümleri 
ve Sovyetler 

MANİSA, 26 (A.A.) - Sov 
yellerin İzmir ticaret mümessi 
li üzüm mübayaası için buraya 
gelmiş ve bağcılar kooperatifi 
müdürü ile temasa girmiıtir. 
Fiyat üzerinde henüz bir itilaf 
hasıl olmamıştır. 

Üzüm ve incir 
1ZM1R 26 - Ü zum ve incir 

müstahsilleri bugün ticaret o
dasında toplanarak yakında iş 
!emeğe başlayacak olan imalat 
hanelerde alınacak tedabir et
rafında müzakeratta bulunmuş 
!ardır. 

t ~ofyada Bulırar ticaret neza 
,~ın~e ticaret odaları mümea

~ ~e yumurta ihracat tacir-

\ 1 t~~~-
· Bu işi Koca Ali 

çetesi mi yaptı? 
İzınire gı· den iki yolcu kamyonu 

"ld" ' eşkıya tarafından çevrı 1 • . 

1 
İZMtR, 26 _ Topuz Mu•- ı si nihayet yakay.ı eleverdı. Ka 

afaya a·t b" k Tepekö ti! Bucak karyesınden Rama
l'd ı ır amyon - 1 H 'd Merhum 
· "n lzınire elirken Triyanda zan oğ u ammo ur. . . 

Çhıfllig" in kg b. de bazı Emin Beyin Odabaşılar partısı e ya ın ır yer · · d 
1 

'Ydutl "d ·1 kar•ı nin muarızı olan partının a am a arın ur,, emrı e • d • ı ı .. 
!ıtııştır K durmağa !arından ol ugu an aşı mış .. r. 

ttıecb · amyon • • k ··ıd·· d .. 
cleki ur olmut, haydutlar iç!n- Sevdığı ızı O ur U 
"'{ lerden para istemişlerdır. İZMİR, 26 - Torbalıda aşk 
lar ~k., cevabını alınca haydut; yüzünden feci bir cinayet ol
lıyar am!.onda~i 23y?lcuyu_ bag muştur. Vak'a şudur: Torbalı
h. ak .uzerlerındekı 400 lıray'. nın Arpacı köyünde 45 yaşla
de;:ettıkten sonra civardakı rında Hasan .Ali isminde birisi 
tuta Ye yuvarlamışlardır. ~ol- höyün ve 0 cıvarın en guzel kı
l'a t kurtarılmıştır. İçlerınde zı olan Fatmaya aşık olmuş, 
;;atı ve ölü yoktur. Haydutlar kız ile evlenmek istemiştir. 

ar etmiştir. Fakat 45 yaşında bir adam 
y Evvelki gün de ayni yerde olan Hasan Alinin bundan bir 
a~ttcı Ahmedin 9 numarah müddet evvel karısı ölmüt ~e 
in· Yonuna h·aydutlar, dur, em iki çocuğile kalmıştır. Bu yuz 
a.' Yermişlerdir. Ka01yon dur den Fatmanm ebeveyni Hasan 

l'olın,,, haydutlar ateş açmış, Alinin talebini reddederek kız
lia~·ulardan Bayram koluntan farını vermemişlerdir. Bunun ü 

1 
ıt .başından yaralanmıt ar- zerine Hasan. Ali, Fatmayı ka 

h:· Şıddetle takibe başlanan çırmaya karar vererek evvelki 
!a~·dutların elebaıuı meşh~r gün tarlada kendisini yakala
d·l~ koca Ali olduğu tahmın mış ve zorla kaçırmak istemit-

1 1Yor. 

Katil bulundu 
M ~RF .ı\, 20 - Urfa mebusu 
ınıa. mut Beyin biıyük oğlu E
lan" Beyj katleden adam, zabı-

ın tnütemadi takibatı netice 

tir. 
Fatma mümanaat edince Ha 

san Ali tabancasını çekerek kız 
cağızı öldürmüş ve kaçmıştır. 
Zabıta firari katili aramakta
dır. 

MaarJf!!. 

Fazla mı? 
Liselerden bir kısım 
muallimler Anado
luya nakledilecek .. 

Önümüzdeki ders senesi ba
§mdan itibaren lise muallimle
rinin derı saatleri artırılacak
tır. Bu suretle aynı maatla bir 
muallim daha çok ders işgal e
decek ve muallim adedinden 
tasarruf edilmiş olacaktır. 

Ve bu ıuretle elde edilecek 
fazla muallimler münhal olan 
bazı Anadolu liselerine nakil ve 
tayin edilecektir. 

Muammer Raşit Bey 
Bir müddetten beri rahatsız 

bulunan ve ayağından ameliyat 
olan darülfünun emini Muam
mer Raşit Bey iadei afiyet ede
rek dün makamına gelmiıtir. 
Dr. Akil Şakir Beyin yaptığı 
ameliyat muvaffakıyetli netice 
vermiştir. 

Kampa çıkılıyor 
Darülfünun talim taburu 12 

ağustosta Pendiğe kampa çıka 
caktır. Kamp bir ay devam ede 
cektir. 

800 l1~e mezunu 
Bu sene bütün Türkiye lise

lerinden ı.uU genç mezun ol
maktadır. Bu talebeden bir kıs
mı eylulde ikmal imtihanlarına 
dahil olacak ve ondan sonra 
mezun olacaklardır. 

inhisarlar 

Müskiratta 
Yeni şekil tamamen 

tatbik edildi 
Müskirat inhisarı yeni kad

rosunu mali sene batı olan hazi 
randan itibaren tatbik edilmit
ti. 

Ancak idarenin ahiren Bü· 
yük Millet Meclisinde kabul 
edilen bütçesi ve kadrosu mü
naıebetile bir mikdar daha ten
zilat yapıldığından 11 memur 
daha çıkarması lbnn gelmit
tir. Bu memurlara dün tebligat 
yapılm19tır. İdarede yeni ıekil 
bu suretle tamamen tatbik edil 
mittir. Kendilerine yeni kanun 
mucibince müddeti hizmetleri
ne nazaran taznıinat verilecek
tir. 

Evvelce kadro harici kalan 
memurlardan elli beı kadarı 
taşra ve merkezdeki münhall&
ta tayin edilmiştir. 

Asım Beyin ziyareti 
Müskirat umumi müdürü A

sım Bey dün Tokatlıyanda büt 
çe encümeni reisi Gümüthane 
meb'usu Hasan Fehmi Beyi zi
yaret etmiştir. 

Haliç Şirketi 
müdürlüğü 

Haliç tirketi müdürü Emin 
Bey Ergani maden şirketi mü
dürlüğünü kabul ettiği için şim 
diki vazifesinden istifa etmiş
tir. 

Aldığımız malumata naza
ran Haliç şirketine yeniden bir 
müdür tayin edilmeyecek ve 
şirket idare memuru işletme 
müdürü Celal Bey tarafından 
idare edilecektir. 

Giritli seyyahlar .. 
Şehrimizi ziyaret için gelen 

ve M. Baklocis'in riyasetinde 
bulunan 170 Giritli seyyah önü 
müzdeki salı günü memleketle 
rine avdet edeceklerdir. Seyyah 
!ar şehrimizi ziyaretten çok
memnun kaldıklarını, gördükle 
ri hüsnü kabule minnettar ol
duklarını söylemektedirler. 
Son bahara doğru bir ikinci Gi
ritli seyyah kafilesinin gene 
tehrimize gelmesi için bu defa
ki seyahati tertip edenler şim
diden hazırlık yapmaktadırlar. 

Amerikan tayyaresi 
Amerika tayyareci!erinden 

M. Palado cuma günü Nev
yorktan doğruca lsıanbula ha
reket ettiği yazılmıştır. Bu tay 
yare dün gelmemişse de hare
keti hakkında Y eşilköye malu
mat geldiğinden bu gün, yarın 
muvasalatı beklmiyor. 

Emniyet sandığını 
dolandıranlar 

Dolandırıcılıkla maznun olanların 
muhakemeleri devam ediyor 

Emniyet sandığı memurla
rından İrfan ve Kemal Beyler 
2555 lira ihtilasla maznun ola
rak birinci cezada muhakemele 
rin~ devam edilmiftir. Sandık
takı hesabatın tetkiki için mu
hakeme talik edilmittir. 

Dava yeniden başlıyor 
Kadıköy Posta memurların

dan Mehmet Şükrü Ef. sui is
timalinden dolayı evvelce ağır 
ceza mahkemesi tarafından al
tı ay hapse mahkum olmuıtu. 
Temyiz bu kararı nakzetmiş
tir. Birinci cezada yeniden da
va başlayacaktır. 

Karar kaldı 
Bundan bir müddet evvel 

Karagümrükte kunduracı Ah-

met Kenan isminde birini öldür 
müttü. Bu cinayetin davasına 
dün birinci cezada devam edıl
miştir. Tarafeyn iddiasını yap
mış, karar için muhakeme ta
lik edilmiştir. 

Beraet ettiler 
İkinci ceza zabıt katiplerin

den Turhan ve Salih Beyler Ne 
dim Bey isminde bir zate ait 
izalei bikir evrakını ortadan 
yok etmek için 50 lira rüşvet al 
mağa teşebbüs etmekle maz
nunen birinci cezada muhake
me edilmiş, müddei umumi tec 
ziyesini istemiştir. 

Dünkü muhakeme neticesin
de maznunların beraatine karar 
verilmiştir. 

Bir motörün yolcusu, 
eşyası denize döküldü 
Sirkecide az kalsın müthiş bir 

facia vuku buluyordu ... 
b;ısri patlıcan almak meselesin 
d n aralarında kavga çıkmış ve 
Basri , Emrullahı bıçakla yara
lamıştır • 

Bu da başkas• 
Karagümrükte Nişancada 

marangoz Mehmet, çırağı Mu& 
tafayı borcunu vermediği için 
odunla yüzünden yaralamııtır. 

Afife H.ın paraları 
Fenerde Haydarda oturan 

Afife Hanım, kiracısı Hatice 
Hanım tarafından elli lirasının 

1 çalındığını iddia ettiğind€n tah 

Denize düşenlt1rden Lfltfi E/' kikata başlanmıttır. 

İsveçten Standart Oil tince
tine gelen 7 fıçı benzin tranıit 
olarak Sirkecide Demirhane 
iskelesinden dün Hakkı kaptan 
idaresindeki 10 numaralı mo
törle Serviburnuna nakleder
ken motör devrilmiş ve derhal 
batmıştır. 

Motörde transit olan benzin 
!ere nezaret için bulunan Sirke
ci muhafaza memurlarından 
800 numaralı Lutfi Efendi ka
zayı şu şekilde anlatınıttır: 

- Motör iskeleden hareket 
etti ve dönerken muvazenesini 
kaybetti ve ani olarak devrildi. 
Motörde Hakkı kap l a:ı ve ben
den maada altı tayfa ve amele 
vardı. hepimiz motörün altında 
kalmak suretile denize daldık. 
Ben denize dalarken motörün 
kenarına yapıştım. Kolumdan 
ve ayağımdan fena halde bere
lendim. Diğer kazazedeler ara
sında elhamdülillah yaralanan
lar yoktur. İçimizden yalnız 
birisi yüzme bilmiyormuş onu 
da sahilden İp takarak derhal 
kurtardılar,, 

Yapılan tahmine nazaran mo 
törün hatalı bir surette istif e
dilmiş olması bu kazaya sebe
biyet vermiştir. Muvazene te
min edilme iş oldui.\undan dö
nerken motor devrilmiştir. 

Şoför mü, falakacı mı? 
Üsküdarda lmrohorda otu

ran şoför Emin Atlamataşmda 
oturan kahveci Osman ile kav
ga etmiş ve sopa ile döğerek 
yaralamı ş tır. Osman hastaha
neye yatırılmış ve Emin kaç
mıştır. 

Bu da kabadayı 
Küçükpazarcla Emrullah ile 

iskambil kavyası 
Üsküdarda Pazarbaıı mahal

lesinde oturan Vasi! ve İıtefo, 
isimlerinde iki arkadat iskam-

• 
bil oynarlarken kavga çıkmış, 
İstefo Vasili batından ağır su
rette yaralamıştır. Carih yaka
lanmıttır. 

intihara teşebbüs 
Kapalı çarşıda kuyumculara 

ait ecza satmakla müştegil 27 
yaşlarında Madam Artaloz dün 
zehir İçmek suretile intihara te 
şebbii s etmişse de kurtarılmıt-
tır. Madam Arşaloz HaSeki hu 
tahanesine götürülmüştür. İn
tiharın sebebi anlaşılamaıuıt
tır. 

Şirketler 

Vapur ve 
Otobüs 1 
Şirketi Hayriye meclisi 

bunu görüşecek 

Şirketihayriye heyeti mnumi 
yesi bugün ıaat on beşte fevka
lade bir içtima yapacaktır. 

Bu içtimada şirketi Hayriye 
nin Boğazda vapur servisine 
yardım etmek için otobüs teıiıi 
hakkındaki teklifi müzakere e
dilecektir. 

Otobüs servisinin ne suretle 
temin edileceği heyeti umumi
yenin kararına b ğlıdır. 

28 Temmuz Salı günü 
T. Maarif C. rozet 

<ıünildür. 

Vilayetle 

Kazanç 
• 

Memurlara ait 
kanun geldi 

Memurin maaşlarından ka
zanç vergisi kesileceği hakkın
daki kanun dün vilayete tebliğ 
olunmuştur. Kanun ağustostan 
itibaren tatbik olunacaktır. 

Maaş cumartesi 
Ağustos umumi maaıı cu

martesi günü başlayacaktır . 

Vilayet mektupçusu 
Vilayet mektupçusu Fuat 

Bey tekaüt olmuştur. Yeni kad 
roların tebliğini müteakıp yeni 
mektupçu tayin edilecektir. 

Etabli Rumların 
mikdarı 

İstanbuldaki etabli Rumlara 
vesika İtası için nüfus kayıtlap 
nın çıkarılmasına devam edili
yor. 

Şimdiye kadar elli bin kiti 
için kayıt çıkarılmıştır Geri ka
lanların mikdarı da 8 - 1 O bin 
tahmin edilmektedir. 

Yeni kadrolar 
Yeni kadrolarnı bu günlerde 

tebliği beklenmektedir. 

Orman müdürü 
Vilayet orman müdürü mezu 

niyet almış ve Bulgariıtana git 
miştir. 

Hakimiyeti Milliye 
bayramı 

Yarın Hakimiyeti milliye 
bayramı olduğu için devair ta
tildir. 

Cemiyetler 

Lokantacllar 
Sandığı 

Bir teavün sandriı tesis 
edildi 

İstanbul lokantacıları araların 
da bir yardım sandığı tesis et-
mitlerdir. - •. ~ > 

"İstanbul lokantacılar cemiye 
ti yardım &andığı,, ismini taşı
yan bu teşekkül esnaf cemiyet
leri arasında atılmıt ilk adım
dır. 

1000 lira esas sermaye ile 
tesis edilen bu sandığın varida
tı azanın bir defaya mahsus ola 
rak vereceği para ve sair gelirle 
temin edilecektir. 

Sandık heyeti idaresine heye 
ti umumiye tarafından Nitanta 
şından İbrahim, Londra biraha 
nesi sahibi Y orgi, Galatada 
Cümhuriyet lokantası sahibi 
Yani Efendiler İntihap edilmit 
tir. Bu heyeti idare lokantacı
lar cemiyeti heyeti idaresi de 
iki aza İntihap edecektir. 

Orman yangını 
MUGLA, 26 (A.A.) - Köy 

ceğiz Ağla ormanında çıkan 
yangın söndürülmüştür. Yanan 
saha otluktur. Ağaçlara bir za
rar olmamıştır. 
= 

Beledi!lede 

Tramvay 
Otobüsleri 

Taksim - Beşikt .. 'i 
hattı tatil olnudu 

Dün öğleden ~onra beled\·: 
merkez seyrüsefer miıhendısle
ri ve yanlarında ki.fi mikdaıda 
polis memuru olduğu halde 
Taksime giderek Büyükdereye 
işleyen otobüslerde ıi ni bir fen
ni muayene yapmışlard.... Bu 
hatta işleyen 17 otobüs muaye
ne edilmiş, bunlardan 14 ü gay 
ri muvafık görülerek seyriıs~
ferden menedilmiştir. Bu 14 o
tobüsün 4 ü Tramvay şirketi
nin Taksim ile Beşiktat araaın 
da işleyen büyük otobüsleridir. 
Esasen burada dört otobüs işle 
ten şirketin bu dört arabasının 
da frenleri bozuk olduğu anla
şılmıştır. Bu otobüsler de sefer 
den menedildiği için dün öğle
den sonra Taksim - Beşiktaf 
seferleri tatil edilmittir. Bu o
tobüsler tamirden sonra tekrar 
yeniden faaliy~te batlayamaya 
caklardır. 

Çünkü yeni otobüsler tali. 
matnamesi gayet sıkı ahkamı 

havi bulunduğundan yeniden 
sefe çıkabılmek için ruhsat
name almak icap etmektedir. 
Çünkü bu otobüslerin ruhsatna 
meleri de istirdat edilmiştir. 
Yeni ruhsatname almak için de 
belediye makamına bir istida 
vermek ve muvafık olduğu ce
vabını almak zarureti vardır. 

Tramvay tirketinin bu dört 
otobüsten batka otobüsü olma 
dığından Beşiktaş - Takıiın 
hattı gayri muayyen bir müd
det işleyemeyecektir. 

Diğer mıntakalarda otobusle 
rin fenni teftişlerine gelecek 
haftalarda devam edilecektir. 

Belediye hudutları 
~elediye tarafından tertip 

edılen kaza, nahiye ve köylerin 
hudutlarını gösteren risale net 
redilmit ve nahiye ve karakol
lara tevzi edilmiştir. 

Çerrahpaşa hastanesi 
Cerrahpaşa haıtahanesine i

laveten yapılacak çamaşırhane 
~e mutbak için lii.zım gelen pro 
Jeler tanzim edilmittir. 

Denizde: 

Halk postalan 
Deniz vesaiti nakliye tarife 

komiıyonu dün sabah Deniz ti
careti müdürlüğünde~ içtima 
ve Haliç şirketi fiyat tarifesini 
tetkik etmittir. 

Haliç tirketi bu sene bilet 
ücretleinden zam veya tenzil 
istemiştir. Şirket sabah 9,5 ğa 
kadar halk postaları ibdaı ~e 
cek ve bu postalar da gidip ge 
me biletleri 1 O kuruta olacak
tır. 

Her Al/ahın gunu ablalarınla pldjlara gialp 
marsık gibi yanacağına, biraz burada kal da ev işleri 
öğren, hem küçükken çalışanın bügügü'lce yüzüne 
güzellik gelir, nur t•lir/ .. 

- Siz küçükken hiç iş görmez miydiniz büyük anne? 



·ı 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 
27 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ti No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
c 

3 aylıiı 

Türkiye isin Hariç için 
400 kuruı 800 kurut 
750 ., 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 
6 

12 
.. 
" 

Gelen evrak geri verilmt'Z 
Miicldeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tar. Gazete ve matbaaya ait i;I« 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Cazetern.İx aauların meı'uliyetini 

ı..bul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün aıami hararet 30, 

asgari 20 derece idi. Bu· 
gün ruz.gir mutedil poy
raz, hava açıktır. 

ffrLs:iliJ 
Mösyö-Efendi-Bey 

Bizim memlekette hep Türk 
olduju halde muhtelif akalliyet 
unaurlarına mensup olduğu i
çin ayrı ayrı hürmet lakabı a-

• lan adamlar vardır. 
Türk ialim - Bey, efendi, 

pata: Ali Bey, Hüseyin efendi, 
Enver Paşa gibi . 

Türk yahudi - Mösyö, e
l fendi, bey,: Mösyö Kohen, Av 
ram efendi, Muiz bey gibi .. 

Türk rum - Mösyö, kirye, 
efendi, bey: Möıyö Vafiyadis, ı 

, Kirye Vuilaki Tuyandifilidin 
. efendi, Panciri bey gibi .. 
ı Türk ermeni - Mösyö, ba
' ron, efendi, bey. Mösyö Zartar 
· yan, baron Hagop, Kirkor efen 
. di, Andon bey gibi .. 

Görülüyor ki, bizim yahudi 
ermeni ve rum vatanda,lar ken 
dilerine mösyö denmesinden 
memnundurlar .. böyle olmasa 
her gün r renkçe gazetelerde is
mi ( mö rö) tabirinden sonra ge 
len bir &ürü adam itiraz eder 
ve kendisinin efendi yahut bey 
olduğunu söyleyerek bir daha 
böyle ter~ şeyler yaz-imasına 
müsaade etmez ... 

Böyle ihtirar .. lak ·pları bir 
adamın milliyetini gÖ5teren ilk 
alamettir. Her yerde insanlar 
kendi milliyetinin hürmet la
kabını kullanmayı hürmet ese
ri telal•ki ederler .. Onun içindir 
ki; bir İngiliz y<hut Amerikalı 
için ( Mist~r) yazarlar. Bir Al
man için (Her) derler.. Bir 
Fransız İçin (Mösyö) ve bir 
İtalyan ıç:n (Sinyor) kullanır
lar .. Yunanlı için (Kirye) Türk 
İçin de (Bey) veya (Efendi) 
denir .. 
Aklıma öyle geliyor ki; ken

dini böyie (Mfüyö) diye ileri 
sürenlere bir sorsalar "ne za
man mösyö oldun, çeiebi?., 

Acaba ne cevap verirler!.. 
Eğer candan Türk olmak is

teyorlarsa evvela isimlerinin 
başından yabancı lakapları kal 
dırsmlar! 

Sskişehirde Talat Beye 
Azizim .. genç misiniz? .. ça. 

No: 72 Yazltn: M. Yavıız 

buk unutursunuz!.. Eğer çok 
müteessir iseniz şöyle bir haf
ta on gün kadar batka bir yere 
gidin .. Üç aya kalmaz batka 
birisi için yanıp tutuştuğunu
zu belki bana yazarsınız ... Gö
rüyorum ki; siz.in atk ateşiniz 
biraz çabuk parlıyor... endİ§e 
etmeyiniz ... çabuk söner .. Hem 
efendim .. dünyada kız kıtlığı 
mı var? .• 

Yerde inleyen bir 

(Genç kızlar gl'upu) 
imzalı mektuba 

mahkumun • 
sesı 

Böyle bir cemaat namına 
mektup yazılırken oraya men
sup olanlardan hiç değilse re
isi veya katibi umumisi şah
san imzasını atar .. Siz onu da 
ihmal etmişsiniz. 

"T eofilos'u ben çok iyi tanırım. 
Geçen sene Bizansta görmüştüm,, 

- Sefaletimisi yakından gör ı danın öbür köşesine götürdü-
mek mi iatedin? ler. 

Bu ihmal bilmemezlikten mi 
korkudan mı? .• 

Mektuptaki tehdit satırları 
bana bir bardak gazoz kadar bi 
le tesir etmedi. Senelerden beri 
(cinsi litif) in erkeklere kar
'' yaptıklarını göre göre onla
ra kar!• tam bir intikam hissi 
hasıl ettim. Filen bir ıey yap
tığım yok ... yalnız elim değdik 
çe bizimkileri ikaz ediyorum. 
Beni tuzağa dütürmek için 
zahmet edenlere şimdiden te
şekkür ederim. Baki Allah şer
rinizden emin eylesin!. 

FELEK 

Türkiye 
sından: 

iş Banka· 

Hakimiyeti Milliye bayramı 
münas.:betile 28 temmuz 931 
salı gunu İstanl:ul ve Be
yoğlu şubelerimiz kapalı 
bulunacaktır. 

T. Tayyare C. 
Umumi l\'1erkezinden: 

Bursa'da müceddeden inşa 

edilmekte olan Tayyare ve 

sinema binasının Elektrik te-

sisatı kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. Türkiye 
dahilinde bu gibi tesisatı yap 
ınış olduklarını vesaikle ispat 
eeen taliplerin yirmi beş lira 
mukabilinde proje ve şarlna· 
mesini a!m:ık üzere Tayyare 
cemiyeti Umumi Merkezine 
müracaat eylemeleri ve tek
lifnamelerini de 6-8-931 tari
hine müsadif perşembe günü 
saat 15 kadar Merkezi Umu-
miye tevdi eylemeleri 
olu'lur. 

ilan 

Bafra Hukuk Hakimliğinder.: 
Bafranın Gazipa~a mahalle! indcn 

Zeynel Abidin oğlu Salih ustanın 

Beşikta,t.ı Ha .. bt.ı'Un sokağında 1ô 
numralı hanede n1ütekait binbaşı 
Ahmet Bey biraderi Hayri bey a
leyhine açtığı (320) lira ulacak da-
vasının yapılmakti\ olan ruruşn1a

sında: 

- E•et ... 
- Kumandan Andronikos'la 

eski tarapları içtikten sonra, bi 
zim sefaletimiz ve ıztırapları
mızla alay etmek için buraya 
geldin, değil mi? 

Şair T eofiloa'la konu~an 
mahkum, kollarını kaldırarak 
haykırdı: 

- Arkadatlar ! bu adam An
drOllikoa'un hafiyesidir .. bura
ya, ıztıraplarımızla alay etmek 
için gelmit··· 

MahkUmlar Teofilos'un ba
tına toplandılar. 

- Gebertelim bu herifi.. ve 
midesindeki ıaraplarr yere akı
talım ... 

Teofiloa'un kollarından yaka 
)adılar: 

- Ne duruyoHunuz? .. 
sanıza ... 

- Vur .. . 
-Vur .. . 
- Vur .. . 
- Ne duruyrsunuz be? vur 

sanıza ... korkuyor musunuz? 

T eofilos'un sert bakışları bü 
tün mahklıınları korkutmu§tU. 

Maamafih T eofilos için teh
like vardı. 

Mahkumlar, kumandanın ha 
fiyesı zannettikleri şairi öldür
meğe karar vermiılerdi. 

T eofilos zindanın bir köşe
sinde büzülmüş, etrafı seyredi
yordu. 

Birden ayağa kallctı: 
- Sefiller! dedi, ben de si

zin gibi, kunıandanın gaza
bına uğramış bedbaht bir ada
mım ... İçinizde, Bizens şairi Te 
ofilos"u tanıyan bir kimse yok 

1 mu? 
1 Mahkumlar gülüştüler: 

- Onun Selanikte işi ne? 
Diğer mahkumlar da söylen 

meğe başladılar: 
- T eofilos Selanik'e gelse, 

bütün açlar ve sefiller onun pe 

şinden ko~arlardı ... 
- O, insanların ıztırapları

nı terennüm eden aziz bir adam 
dır. Onun ismini ağzına "lma! 

- Bu herifi ne söyletiyorsu 
nuz be? 

- Bizimle alay etmekten çe 
kinmiyor .. niçin gebertmiyor-

Miiddeialeyhi mumaileyhin ik~ · sunuz? 

metgiı.hmın mcçhı.1 olma" itiba:ile Uzakta, yerde inleyen bir 
ilanen tPbliı:at yapılınasına kaı ar 'e mahkumun sesi işitildi: 
rilmiş ve duruşma 15 eyliıl 931 Sa. 1 _ Teofilos'u ben çok iyi ta
lı günü •aat 10 a bırakılmış olnıakla nırım .. geçen sene Bizansla gör 
mumaileyh bunün ve saatta Bafra ·· t"' muş um ... 
Hukuk mabkeme•İne bizzat gelme- - Gel, bak! tanıyacak mı-
diği veya tarafından mu&addak ·~· sın, bakalım? 
net ile bir vekil göndermediği tak- - Oraya kedar gelemem. aç 
tirde hakkında duruşmanın gıyaben l lıktan dizle!İm tutmuyor ... 
yapıl~cağı ilan olunur. Teofilos'u sürükleverek zin . . 

Yerde yatan mahkum baıını 
kaldırdı: 

- Sakalı onun aakalma ben 
:r.iyor •. sol kulağının ucunda si 
yah bir et beni olacak. Dikkat 
edin, var mı? 

Mahkumlardan biri haykır-
dı: 

- Var .. 
- O halde odur ... 
Saçı sakalına kanımış, Yahşi 

tavurlu, iri boylu, kırk yaıla
rında bir adam, T eofilos'un 
omuzuna vurarak: 

- Bizans şairi T eofilos im
parator aleyhinde yeni bir şiir 
yazmıf ..• o !İiri okursan inanı
rız ki sen oaun! 

T eofilos mahkUmlo.rı birer bi 
rer tetkik ettikten sonra, göz
leri sulandı .. hassas şair, sefa
let ıztırapla bu kadar bat başa 
kalmamıştı. 

- Okurum, dinleyiniz! 
Diye bağırdı. 
Ve yüksek sesle, imparator 

aleyhinde yazdığı ıiiri okuma
ğa başladı: 

"- Dün akşam Vilaherma' 
nın etrafı gümüş kaplı büyük 
h•vuzunda çırçıplak rakseden 
cariyeleri yakından gördüm ..• 
İmparator Yuanis elmas par
maklıklı tahtından, havuza a-
uç avuç altın atıyor ve çıplak 

ktzların başlarına eski şarap 
savuruyordu. 

M&hkümlar, yumruklarını sı 
karak bağrıştda : 

- Kahrolsun imparator .. ya 
şasın T eofilos. 

~ 

Şair devam etti: 
"- Saraydan kaçlım .•. sefa

hatle sefaletin mütesaviycn hü 
kümran olduğu bu memleket
te, bir gün, imparatorların u
sak ve uşakların İmparator ol
duğunu görmiyecek miyim, Al
lahım? ! 

Saraydan, bir daha avdet et
memek üzere kaçıyorum ... 

Sefaletle el ele verip inleyece 
ğim. 

Bundan sonra sefillerin ıztı
raplarım terennüm edeceğim. 
Sefillerin yardımına koşeca
ğım. 

Sefillerin midelerini şişirme-
ğe çalışacağım. 

Açlar! yüzünüz gülsün! 

Okzüzler! yüzünüz gülsün! 
İmparatorun sarayında bay-

lm~lar ötüyor... yakında o al
tın tahtlar yıkılacak. .. o salta
natl;:;r yere geçecek ... 

Muztarip kalpler mes'ut o
lacak. 
Ağlayanlar gülecek.. 
Ve gülenler ağlayacak!,, 

(Bitmedi) 

1931 

Bakırköy S. Hukulı: Hakimliiin 
den: Müddei Şükrü Beyin müddei 
aleyhim ' Kemaleddin ve Şemseddin 
ve Şerafeddin Beylerle ve Fetanet 
ve firkat ve Fevziye hanımların , •• 

yıan ve müttereken mutasarnf bu
lundukları Bak:rköyünde Kartal 
le-pe mil.hallesinin 1 ncirli. caddesinde 

11-13-15 numaralarla murakkam 
hane mwnuttemilibnın izaJei ~uyu 

zımnında bilmüzayede satılmasına 

kar•r verilmiştir: 

1: - Hanenin birinci katında biı· 

oofa üıtüncle bet oda bir hela ve İ· 

kinci katta yine bir sofa üstünde 
bet oda ve bir beli ve üçüncü katla 
bir oofa bet oda ve bir heli ve ze

min katta kırm1ZJ cini ile me&ut 

bir tathk ve yine kırmızı cini ile 
mefruş bir yemek oduı ve diğer biı 
od• ve cini ile mefrut bir kurnalı; 
hamam ve bir oda ve çimento ile 
mefruı iki kiler ve babçe içinde bir 
kuyu ile ,.e bir tulumba ve yine bııh 

~e içinde ayrıca bir oda ve yine di .. 
ieı· iki oda ile bir heli. ve miktarı 

kllfi bahçe ile etcarı müımire ve l:"l 

n müımire ve hane ve bahçenin 
Ön ve yan tar.afları dicat"I;) çevriln1i-t 

tir; 

2: ... Mealı.Ur hanenin İcra kılınan 

birinci müzayedesinde üç bin ı;ra 
mukabilinde h;ssedarandan Şiılı:rü 

Bey üzerine birinci ihalesi yapılmıııo 
ise de kıymetinin bet bin bel yüz 
lira olmasına naz.aran haddi lftyilnn 

da olmadığ1ndan tekrar yirmi. gün 

müddetle müzayedeye konn1uştu.- • 
3 : - Maliimulhudut hanenin hir

ıüna hacz ve İpoteNi yoktur İftira
ya talip olanların kıymetinin yüzde 
on niıbetinde pey vermelt!rİ Jizım

drr; 

4 : - Kat'i satışı muteakip müt~ 
teri bedeli müzayedeyi bei gün z.or
fında icra vezs;İne teslim etmediği 

taktirde mü"tenkif addile tekı·a,. 

n1Üzayedeye çıkarılacak ve noksan 
satıldığı taktirde aradaki farkı be
del ile bilcümle nıesarif müstenkif. 
ten tazmin olunacaktır. 

5 :, - Mezkur han~ 18 8-931 ç.r
şamba günü saat on betde Bakırköy 
Sulh Mahkeme~inde münadr mari
fetile üç defa bağırıldıktan sor.r;ı 

en çok bedel verenin üzerine kat'i 
sabfı yapılacaktır ve haneyi görmek 
ve gezmek İstiyenlerin 931/203 ııa
marah İcra dosya numarasile Baftır

köy Sulh icrasına müracaatları ilf.n 
olunur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Satılık ev hissesi. No. 10 

Ayakapı iskelesi caddesi, Gül 
camii mahal.esi, Cibali, ta
rafları Simon ~e Kiryako ve 
Marye arsası ön tarafı yolla 
çevrilm"ş ah~ap evin 36 lıic

sede 2 hissesi satılıktır. Mez
kür hissenin beclel i peş:ne!l 
verilmek şartile : · n edilen 
kıymeti 125 lirad r. _ .ıtış açık 
arttırma 11-8-931 srJı günü 

saat 16da defterdarlıkla(M-339) 

Nakliye 

A.:NA.I>C>LlJ 
SlGORT !)İRKETi 

Türkiye İş Bankası tarafından teşkil cdilnıişlir. 

Adres: ı Telefon: ı 'f e'gr.ıf: 
4 üncil Vakıf Han fst. 531 lmtiyaz 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Kok 

maden kömürü 
tonilato 

75 

Krıple 

maden kömürü 
tonilato 

300 

Tiivenan 
maden kömürü 

tonilato 
200 

ııörgen oO 
çeki 
400 

Müesseaeye bir ıene ıçın iktiza eden berveçhi bala ııe 
ve mıktarlan muharrer dört kalem mahrukattan 24 Ağııl 
931 pazartelİ gtinü saat birde kok, ikide knple, üçte ro 
nan maden kömürleri saat dörtte gürgen odunnuunn k• 
zarf usulile münakasaları icra kılınacağından taliplerin te. 
minat akçelerile münakaaaya müracaatları. 

* *. 
Darülaceze müdürlüğünden: 

Nohut Mercimek Kuru çalı faıulya 
4000 2000 10000 

Kuru ll:ı: 

1500 
Müesseseye bir aene için iktiııa aden berveçhi hali ıı• 

ve rnıkdarları muharrer dört kalem erzaktan 5 eylül 9 
cumartesi günü saat birde nohudun, saat ikide mercinıe"' 
saat üçte fasulyenin, saat dörtte kuru üzilmün kapalı ı 
usulile münakasaları icra kılınacağından taliplerin teııı' 
akçelerile müesseseye müracaatları. 

• • • 
Darülaceze müdürlüğünden: 
Darülacezeye bir sene için iktiza eden şartnameaine 

but listede muharrer üç yilz küsur kalem ei:zayı bbbiyeD 
26 ağustos 931 perşembe günü saat on dörtte kapalı 
usulile münakasası icra kılınacağından taliplerin yüzde Y 
buçuk ilk temjnat akçelerile müesseseye müracaatları. 

• * * 
Darülaceze Müdürlüğünden: 

Sabun Et Mubtelifülcins 
5000 Hastalar için yevmi elli ve aceze on beı kalelJI 

için haftanın muayyen giinlerinde aebze 
yüz kiloya kadar koyun eti. 

Müesseseye bir sene için ikt:za eden berveçhi hali iJef 
ve mıktarları muharrer üç kalem erzaktan 20 Ağustos 93 
erşembe günü saat on dörtte sabun, on beıte et, on altıda sei· 
zenin kapalı zarf usulile münakasaları icra kılınacağın°" 
taliplerin teminat akçelerile müesseseye müracaatları. 

* ~ .. 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Sadeyağ Zeytin yağı Arpa Saman 

7000 2500 2500 2000 
Müesseseye bir sene için iktiza eden berveçhi bali ııe11 

ve mikdarları muharrer dört kalem erzaktan 29 ağustos 93 
cumartesi günü saat birde sadeyağ, ikide zeytin yağı, aç!' 
arpa, samanın kapalı zarf usulile münakasaları icra kıJııı•' 
cağından taliplerin teminat akçelerile müracaatları. 
~~~~--~~~~~~~~~~~--~~_;/ 

125 kuruş yüzü ile kuştüyü yastl~ 
İstanbul'da Çakma:ı:çılar sandalyacılar sokağıııda kuştıif 

fabrikasında yüzile şilte 12 liraya, yüzile yorgan 15 firar' 
yağlıl:oba yastık 5 liraya. kuştüyünün kilosu 125 kuruş!• 
başlar. Kuştüyüne mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. İstJO• 

-----~--~-~-· . . . 
HE~ ~I ıLINLlH T~HK LIMTED ~IRKETI 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

·-----~------a11i·•-----=::Aıaııı ....... 
UZUN HİKAYE: 1 ' bugün ne piıireyim ?,, diye sor· hiç olmazsa bütün mazisini ver bir şey hatırlıyorC:u, küçük sı- ı lerinde çocukları oynatan da-

mamıştır; muhakkak, ki oğlu- melidir. İşte bunun için, ona bu nıflar cadde üstündeydi; büyük dıların peşine takılıyordu. 
k d. . " d d" eıııit' en ısıne anne,, e ırtrn ,1 
ti. Mahaza, kendinden olııtıi~~ 
bu çocuğu hiç hırpalamaıııı~ 11, 

azarlamamış, hiç dövmef111f" 
Ona bir anne kadar şefk•t 
muhabbet göstermişti. 

B b 8 b f nu henüz çocuklen, kucağına a hatırayı anlatacak.. lerin okudukları sınıf bahçeye Bütün bunlar muhayyelesin-a a... 8 acığlm • lıp hoplatmamıştır. .. Amma salahiyeti var mı? bakıyordu. Bütün dersler ayni de canlanıyordu. 
Öyleyse böyle bir adama "ba Neden olmasın, nihayet sevdi- sınıfta okunuyordu. Tarih, coğ "' ~ '* 

Nakleden: SELAMİ İZZET bacığım,, demek?.. Belki sa- ği kadına, karısına anlatacak. rafya, hesap, türkçe hocaları, Hele hele biraz hesap ede-
hiden gülünçtür. Esasen Seyfi Fakat bu hatırayı söylemekle sınıfa, talebenin ayağına geli- lim bakalım. Mektebe üçüncü 

d,. Leyla gülmeğe başladı. Es- disine "babacığım,. denecek de babasına, bambaşka bir ses- yalnız kendi kalbini açmış, if- yor, fakat resim, kimya dersle sınıftan mı başlamıştı, dördün-
nıer yüzünde, birdenbire hem- bunun denmesini istiyecek bı"r le "babacıg"ım,, derdı". t . 1 k k" y . d t 1 be b ka b" f h ""d ·7 D"" d"" ""d b şa e mış o mıyaca ı. a an- nn e a e aş ır sını a, o cu en mı... or uncu en aş-

beyaz dişler göründü: sanki bir baba değildi. Mevcudiyeti bile Seyfi, hazan babasının karşı !attıklarını ters anlarsa, tam an canın ayağına gidiyordu. Mese lamış olacaktı. O zaman on, on 
ı9ık yamnış gibi. Peki amma hissedilmeyen herşeye, herke- sında otururken, çok eski bir lıyamazsa? Bu perdeyi açacak la kimya laboratuvarı, korido- bir yaşındaydı. 
neden gülüyordu? Seyfi ne tu- se uzak duran bir adamdı. Da- günü, yanyana yaşadıkları bir olursa, izzeti nefsinden başka run ta öbür ucundaydı. Resim Evvela onu hususi bir mek
haf bir şey söylemitti, ne de gü ima siyah giydiği için hiç na- günü hatırlardı ... Bu bir gün- birinin izzeti neisi de rencide atelyesinin pencerelerinden cad tebe vermiılerdi. İfte o mekte-
lünç. Sade babasına "güle gü- zarı dikkati celbetmezdi; öyle lük - bir saatlık - bir hatıra- olacak.. de tabak gibi göründüğü için bi hiç hatırlamıyordu. Fakat bü 

Seyfi on yaşına gelince: ; 
- Artık Sultani'ye gicle' 

sin demişti. 
Sonra ilave etmıştı: lıı' 
- Korkma ... yalnız lı• 

yacaksın: ~ 
Babanın sınıfmda okuY''' 

sın. 

le,, demişti. soluk benizli idi, ki kimsenin dır, fakat unutulmaz, büyük bir "' '* ~ resimlerden ziyade gelip geçen tün çocukluğu ve yaramazlığı 
-· Babana "babacığım,, gözü üstüne takılıp kalmazdı. hatıradır. Babasının kısa bir Bundan çok zaman evveldi. )erle, tramvaylarla metgul olu- hep o mektepte geçmişti. Bu Seyfi heyecanlanmıştı. J"" 

de~:? de orıa güldüm.. Üstelik dehşetli de miyoptu! 1 bakışı, sesinin biraz titrek çık- O zaman kaç yaıındaydı? Ha- yorlardı. hususi mektep Seyfi'yi tahsil Babasına karşı, meçbul rıl1 
Bir karış ötesini göremezdi. Bu ması, bir sözü, Seyfide birden- tırlamıyordu.Kaç yaşında oldu Sahi, mektep sıralarında ıre- ettirmeğe kafi değildi. Amma kaddesata olan hörmeti "' ı'' 

Seyfi artık çocuk değildi. Çe derece miyop olan İnsanlarm bire bu hatırayı canlandırır. Ba ğunu bulmak için uzun bir he- çen her senenin günlerini mez teyzesi onu küçükten $Ultaniye Babası, yanlarında olduğU)ı Jıı 
vik ve gürbüzdü, fakat, otuz al kasiriilbasarları sari imiş gibi zan aylarca, hatta bütün bir se sap yapmak lazımdı. cedip, bir tek gün yapmak ka- vermek istemiyordu. man bile onlara meçhul 'ıl 
tısını sürüyordu. Alnında kırı- gelir. Her görülen ıeyi fena gör ne bu hatıranın canlanmadığı Seyfinin büyükanası: bildir. Seyfi, Şemi Beyin şimdiki dı. Bunun sebebi evvela ~o JıO' 
§ıklar, şakak!arır•Ja beyaz sac- düklerini bilenler, o şeyleri, on- olur; fakat Seyfi, sırası gelince - Aklımda hiç bir şey tu- Mektebin haricinde de, gör- karısının çocuğu değildi. An- ri idi. Göğsünde, siyah bır ,Jı 
lar vardı . Uzun boyluydu. Ke.n lar da fena ve bulanık görürler. ilk işarette bu hatıranın hazır tamam, derdi. düğü dekor tetki: Taksim hah- nesi ölmüştü. İşte bu da sönük dona bağlı iki gözlük s.arkBil'' 
eli ekmeğini kendi kazanıyor- Muhakkak, amma muhakkak, ve nazır olacağını bilir... Seyfiye hafızasızlık, belki de çesi. Çocukluğunun dört mev- bir hatıra idi. Ana şefkati unu biri uzak, biri yakın içııı, soır 
du. Yapacağı işler için kimse- ki hiç kimse Şemi Beyin kar- Bu hatırayı Leyla' ya anlat- büyükanasından mirastı. Esa- simi bu bahçede geçmişti. işte tulmaz derler amma, Seyfi, ni takar, gazetesini okutj 
den ala! danışrnıyordu. Bunun şısında: "Acaba bu adamın şu ması lazım gelecek. Severek ev sen mektepte okuduğu seneler kapıdan girince, sol taraftaki kendini sevip okşayan, kolla- ra onu çıkarıp öbürünü a ırt;ıı 
için babasına: "babacığtm,, iş hakkındaki fikri nediı·?,, di- leneceği bir kadından bu hatı- öyle biribirinin ayni idi ki. Mek havuzun kırmızı balıklarını gö- rında uyutan kadını hiç hatırla zünüze bakar, daha so~r·~ciJ 
deme~i insanın biraz tuhefına ye dü~ünmem:~tir; muhakkak, rayı saklamaması lazım. İnsan, tep ayni mektepti, sınıflar ay- rüyor; ti ilerideki köşkte 1h- mıyordu. Eve başka bir kadın rar ikincisini çıkarıp bırı·Jı b' 

c id1-::~r~~~ _ c. c __ : ., -· .ı. ı. _ _ I ~~ ~~r~~~ ~~r :'.ün , _ ?,i_le olsun: sevdiği bir kadıinia.i.bıeilikii İib•üitiüin•n•· :ii-.~~~n~ki~.·~i~i~~a z~rı~I ~i·•~ı~~~.:W~~:~.~·t~t'ı~~~~"e~·~'-J.ı:~~Ü:n~B~e~;h. i~~'"d~· d~a~r~e:ıte~t~t:iğ~i~~b~a~n~d~o--~g;.e;.:l:m:;.i_;ş;_, ,:S_;e.:,y:...fi:.Lon...::.a_:ç:_.a..:b.:.u~c.::aJ:k_'..ı't,_e.::y...ı...:n..:e--el;_a.:.ta.::.r_d;..ı,;,. _s~e..:y...;f...;i ,_b_ü_y .. ı.ı"'-' 



Yeni matbuat kanununun ihtiva ettiği ahkam 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Meclisinde Cumartesi günü Büyük Millet 
edilen matbuat kanununun 

kabul Üsküdar Hale aiuemasında larak i timaa davet eyler: 

uğurlu şapka duhuliye 10 1 - Maddelerin muhafazası ve 

metni 
kuruştur. muhtemel iıletilmesinin temini mak 

BALYA KARAA YDIN sadile fenni ve mali elzem ve muva-

TÜRK ANONİM ŞiRKETİ fık iktid.m haiz bir grup ile mcka
nle akdi. 

arrııırtesi gunu Mecliste 
:tıbut edilen matbuat ka
tıanunun son kısmını 

neşrediyoruz] 

rü halinde bir aydan iki aya kadar 
lıapiı cezuı ile beraber üç yüz lira· 
elan af&ğı olmamak üzere ağır para 
cezasL 

J ı.ı l.t.dde: il - Sahibi vefat eden 
~e veya riaale umumi newriya .. 
•dare edenin cezai meı'uliyeti 
d - B 

Gazete veya risale vasıtasile bir 
suç İrtWp edlldiii takdirde bunun 
cezaıı da aynca verilir. 

Madde: 19 - Gündelik ırazete ve 
alelümum İller aylık, ister daha az 
bir zaman fasılasile bqrolunan gaze 
te veya risalenin her nüshaıının ü
zerinde sahibinin ve umumi neıriya 
tını idare eden kimse ile ıazete ve· 
risaleyi basan matbaanın ismi ve ba 
sıldığı yerde satışa çıkarıldığı gü
nün tarihi yazılır. Buna muhalif ha 
reketinden dolayı basan, beı lira
dan 50 liraya kadar hafif para ceza
sı ile cezalandmlır. Bilerek sahte i
ıim ve tarih ıösterilmeıl halinde 
basan iki haftaya kadar hapis ve 
100 liraya kadar hafif para ceusile 

ıik olmamak üzere hapsolunur. Şu
kadar ki takibat yapılmadan eVTel 
iıtenilen malumat bildirilecek olur
sa terettüp edecek cezanın dörtte 
üçü ve takibat eınasıncla bildiriline 
yarııı indirilir. Muhbir Teya muhar 
rirler ve yazı itler müdürü tasni et
tikleri veya aaılsız olduğunu bildik
leri haberlerin netrinden mütevellit 
suçlardan mes'ul olup ırazete veya 
risalenin sahibi ile umumi netriyatı
nı idare eden kimse de bunlarla 
hemfiil saydırlar. 

dd • ~ç. ay neşrolunabilir. u 
et •çınde varisler araıında bu 

. ~nda yazılı vasıf ve şartları haiz 
ttlr 11 varsa mahallin en büyük mül
__Jer nıernuruna yeni bir beyanname 
P"'alt tnell Ye diğer miraıçılarm muva .. 
fa tıuı aldığına dair resmi bir vesi 
• )'a. lıtığlamak tartile gazete ve ri

Yı netre devam edebilir. Miras· 
• araaında bu kanunda yazılı va• 
v~ fa•tlan haiz kimse bulunmaz
,~..., bu müddet içi'.'de . kan.uni 

e e ~· Şartları haiz bır sahıp goı-
gc Ye onun tarafır.dan bir be

! nnaıne verdirmeğe mecburdur· 
ell• n~dde hükmüne riayet etmek: 
j uç aydan fazla gazete veya rı· 

~. ~dneır:dildiği takdi~de . ~8 inei 
S- l\1 e hukuınleri tatbık edılır. 
ti . jd~e: 12 - Gazete veya risale 

P erınde aıağıda yazılı vaııf ve 
)'ıtler; b a) _n ulunma11 ıartbr: 

~· - !>irk olmak, b)- yirmi yaıını 'f"1t bulunmak, c)- yüksek mek 
di• •rden veya lise ile buna muadil 

.... ,,. li ol ır mektepten tahadetname 
::ı. ı., eier f&hadetname ecnebi 

it teplerden alınmıt ise Türkçe o
~lı: Yazar bulunmak. d)- Ecnebi 
e devlet hizmetinde buhınmamak: 
lth·~•nıi bir makarna kartı ecnebi 

k)'eti iddi!'sında bulunmuı o~ 
fiil .j f). Mahcuz olmamak. g)· Bıl· 
du f!Ylet memuru ve aıker ve or•u n.enıubu olmamak. Huıusi ka
ltı.~tilr rnini olmadıkça meıleki ve 

1 
1"r'l82ete ve risale çıkarabilirler. 

-d Ürk ceza kanununun 587 inci 
te desinin birinci fıkrasında yazılı 

>:ala l l 'k' • b rı .'."~ıtelzim suç ar a ı ıncı 
lnın uçuncü fa1lında yazılı 192 

lırıc~ ve Üçiincü babının .bir_inci . f~
. fa Yazılı zimmet ve ihtilA~! .~ 

fa 
1 
•aiında yuılı irtikap, uçuncü 

1 llıda y-lı rütvet ve 229 uncu 
dde ve 286 ıncı maddenin ilk fılı: 

1• blıı ve 287 inci madde ..., 6 mm ba.-
1 !""' Üçüncil faslında yazdı sahte
f lılc ve sekizinci babının birinci 
.;•tında yazılı 416 inei madde •• 

1
: •ncı maddenin ıon fıkrası ve 

""cu aıaddenin ikinci fıkraoı 
.:ao 426, 427, 428 inci , ~ddc;l~l~ 
1 • 431 inci maddeleruun birUICll 
ıkrası ve üçüncü faalında yazılı fuh 

l l.ııhrik ye hır•ızlık ve yağmacılık 
Ve dolandınc.ılık ve bileli ifliı ve 
'~ııiyeti süui istimal suçlarından bi
rı(e tnahkum olmamak. k)- vatan, 
~lı mücadele, Cüınhuriyet ve in-
. '-P aleyhinde bulunup ta herhan

tı bir mahkcıne ve divan tarafından 
~ahlciım olmamak. 1...25-IX·1339 
2G ılı ve 437 numaralı kanunla ve 
ka • V-1929 . tarih ve 854 . ~~aral~ 
Ilı "~nun bırinci maddesı hukumlerı 
., j<•bince devlet hizmetinde kulla-

1 11\aınaarna karar verilmemiş ol~ 
~· Milli mücadelede iıgal altında 
ti "ftnan emellerine hizmet idici net· 

Yat Yapmıı olmamak. 
lıiJ,fVIadde: 13 _ Türkiye'de ecne
ltlahın, &'•~ete ve ~isale çıka~ıı 
d . •llı hülulmetlenn ayrıca musaa 
..... - . 'd d e ve umumı ne:Jrıyatını ı are e-

aı "=•1. olanın Türk vatandaıı olma· 
t."- bağlıdır. Bu ırazete ve risaleler 
~"'hu · · · dah"I" "'-. . rıyet hükümettnın ı ı ve 

)" tıci ıiyantö aleyhinde netriyat 
8~1ar. Bu maddeye muhalif 

;:"'•1ıratta bulunanlardan verilen 
"'t.aai tnüaaade iıtirdat olunur. 

• ~•dde: 14 - ilmi ve ~hliki 
h ~trıyatile devamlı surette fazilete 
~~et eden ııazete ve risalelere da 
ke.ı lfiinun divanı kararile maarif ve
li <'ti tarafından takdirname veri
~· ~İzınetin devamlı olması için 
)" fl1)'atın en az bir sene fasılasız 

mahkum edilir. 
Madde: 20 - Gazete veya risale

lerin her nüshaıından ikiter tanesi 
günü gününe ve tevzii takip .eden 
mesai ıaatinde gaz.ete veya rısale
nin çıktığı yerin en büyük m_ülkiye 
memuru ile Cümhuriyet Muddeı· 
umumiıine verilir. Verilmeyen her 
nüıba için 5 lira ve tekerrürü halin 
de ber nüsha için 10 liradan llflliı 
olmamak üzere 25 liraya kadar ağır 
para cezaıı hükmolunur. 

Madde: 21- Her ırazete ve risale
nin istihdam edeceği muhbir, muha
bir muharrir ressam, fotogralçı ve 

, ' bari' 

Madde: 28 - Gazete veya risale 
ile veya sa.ir tabi aletlerile veya el 
ile yazılıp teksir edilerek netir ve 
tevzi olunan yazılarla ve umuıni yer 
lere levha ve ili.o atmak suretile 
balkı ceza kanununda yazılı cürüm
lere tetvik edenler b11ndan dolayı 
ceza kanununda ayrı bir hüküm 
bulunmadığı takdirde Türk ceza ka 
nunua 311 inci maddeıi mucibince 
cezalandmlırlar. Şu kadar ki bu 311 
inci maddede yazılı olan hapis ceza
sına bülonedilen cezanın altıda biri 
ilive olunur. Ve para cezası hükmo 
lunan hallerde bu ceza suçun nev'
ine ıröre bet lradan 1000 liraya ka
dar ağır para cezası olmak üzere ta
yin olunur. Tetvik neticeelnde kııa
tedilen fiil zuhur eder veya o fiilin 
icraıma teveııül edilirıe müıevvik
ler fail ile ayni derecede meı'ul o
lurlar • 

idare müdürü ile idarehane cın-
de abone kaydına veya ilin almap 
memur olanlarm 12 inci maddede ya 
zdı olan suçlardan biri ile mahkum 
bulunmaması ve 21 yaşını bitirmit 
olması fllJ"ttır. Muhbir, muhabir .• ve 
muharrir ve yukarıda yazılı dıger . 
müıtahdemlerin mensup oldukları 
gazete veya riaaledeo veri~eğe v• 
mahallinin en büyük mülkiye me
murluiunca tasdik olunınut hüvi• 
yet varakaımı hamil olmaları !izım 
dır. 

Bu madde büafında hareket .,.. 
denler ve bunları iıtibdam eden g• 
zete ve riıale sahipleri Türk çe .. 
kanunun 526 ıncı maddeıi mucibin 
ce cezalandınlır. Kanuni bir mini 
yokken beyannamelerinde bildirdik
leri intitar deYrelerini ardı sıra ve 
mükerreren bet defa geciktiren ga• 
zete veya riaale namına idarehanesi 
baricinde abone kaydi için verilen 
hüviyet varakaaı eerl alınır. Bu 
madde hlilonli ırazet<a ve rioaleler
den muayyen telif hakkı almıyan 
yardımcı muharrirler hakkında mec 
buri değildir. 

Madde: 29 - Fertlerin tahsi veya 
ailevi hayatı huıuıiyelerini ima ta
rik.ile dahi olsa her ne veıile oluraa 
ohun neıredenler bir aya kadar ha
pis ve 50 liraya kadar ağır para ce
zasile cezalaııdmlırlar. Neıriyat, 
sahiplerinin muvafakatile yapılrmt 
ise ıuç teşkil etmez. 

Madde: 30 - Türk ceza kanunu• 
nun 156 ıncı maddesi sarahati hari
cinde kendilerine mevdu vazifenin 
ifasından dolayı, Büyük Millet Mec 
tisi azaaınclan icra vekilleri heyetin
den ..., resmi heyetlerle devlet me
murlanndan biri veya bir kaçı hak
kında iıim ve madde göıterilmiye
rek müph- ve ıüizannı davet ede 
cek mahiyette müteeariu.ne yazı ve 
resimleri• Büyük Millet Mecliaini 
ve icra vekillerini heyetinin ve ceı· 
mi beyetelerle devlet menıurlannın 
veya bir kıımınm teref ve bayıiyeti 
ibW olunursa üç ayduı altı aya ka
dar bapiı ve 100 liradan eksik olma
ma üzere ağır para cezaaı hükmo
lunur. 

Madde: 22 - Gazete veya risale 
Htmak iıtiyenler zabıtaya müraca
atle hüviyetlerini mahsus defterioe 
kaydettirerek mukabilinde bir ilmü 
haber almağa mecburdurlar; ırazete 
veya risaleleri satarken umumi a
dap ve nezahata mugayir tabirler 
kullanmak, bir ıahsın veya heyetin 
namuıunu iblil veya itibannı J.eı
redccek veya heyecanı mucip ola
cak surette veya matbuacla münde
riç olmıyan havadislerden bahıede
rek raibet celbetmek memnudur. 
Bu madde hili.fına hareket edenler 
bir liradan bet liraya kadar hafif pa 
ra cezasına veyahut bir haftaya ka
dar haff hapse mahkum olurlar. 

Madde: 23 - Gazete veya risale
nin mülkiyeti hususunda kanunu 
medeni hükümleri caridir. 

Madde: 24 - Bir ıene müddetle 
neşrolunmıyZan veya neJrolunduk
tan sonra kendiliğinden neıriyatı 
beı sene tatil eden ırazete veya risa
lenin adı üzerinde sahibinin hakkı 
kalmaz. 

Madde: 31 - Türk ceza kanunu
nu 426 ve 42' nci maddeleri muci
bince milıtehcen sayılan maddeler 
ballan ir veya duyırularıru inciten 
~~ ayıp sayılan ıeylerdir. San'at ve 
ılim eserleri müstehcen değildir. 
Bunlann san'at veya ilim e.eri vu
!ı?' haiz olup olmadıldarmı tesbit 
ıçın cümhuriyet müddei umumisi 
bet kitiden mürekkep bir ehli hibrc
den iıtitari rey alabilir. Ehli hibre 
ter~iye ve güzel ıan'atlar müntesip. 
lennden ve yüksek tahsil ırörmüı o 
!anlardan itılıa.p olunur. 

Madde: 32 - Bir kimıenin namu
sunu ihlal edecek veya itibarını Ia
racak: veya töhret ve servetine za
rar veı:e~ecdt bir maddeyi neıir 
vautasıle ifta etmek veya ifıa niy• 
tinde olmayıp ta kendisinin teref ve 
hayıiyetne tecavüz edecek neıriyat 
yapmak tehdldile muayyen bir müd 
dete ait obene bedelinden ve tarife
ye tibi ilftnlerio muayyen ücretin. 
den fazla bedel ve ücret veya buııla 
ra muadil br menfa:ıti kendiıi veya 
bafkaaı için tem.in edenler ceza ka
nununun 192 inci maddesi mucibin
ce ceza ıorürler. 

Madde: 33 - Milli paranın kıyme 
tini düıürmek veya dahil veya ha
riçte bu paraya kartı itimadı tarH
bilecek vak'aları taıni veya tahrif 
ederek nefİr ve itaa edenler üç •Y
dan tİç •eneye kadar hapiı ve 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezaıile cezalandırrlsr .. 

marnile ve hazırlık tahkikatı esna
sında yalnız cümhuriyet müddei u
mumisinin emrile yapılmakta olan 
tahkikata ve adli muamelelere mü
teallik havadislerin ve cürmü yapan 
larla cürme kurban olanların foto
graflarIDJn netri menedilebilir. Bu
"" muhalefet ancak müddeiumumi
nin bu baptaki yazılı emrinin gazete 
veya riaale idarehanesine tebliğin
den. !ibaren bir suç olur. Ve yazan 
10 lıradan 100 liraya kadar hafif 
para cezaıile cezalandrrılır. 

f) • Neıri caiz eıki bir ili.mm ıui 
niyetle ve yeni bir hükmün kezalik 
ıüi niyetle tekrar netri sogme ve 
hakaret iddiaıile takibat yapılması
na ve ceza verilmesine mini değilw 
dir. 

8') • Mahkeme müzakerelerinin 
neıri memnudur. 

h) • Bir ceza davasının batlama 
ıından •on hükmün verilmeıiııe ka
dar hi.kim ve mahkemenin kararla
rı ve muameleleri hakkında mütalea 
serdedilemez. 

İ) - Gizli bakılmıyan botanma da
valannda ancak; 

1) - iki tarafın ve f&hitlerin isim
leri, aan'atleri ve adresleri, 

2 - mevzuu bahıolan ve karar Ye
rilen hukuki meselelerin kısaca İlla· 
hı, 

3 - Şahitlerin şehadetlerio.in ay
nen olmamak tartile kısaca mevzuu, 

4 - Hüküm fıkrası yazılabilir. 
Bu madde hükmlerine muhalif ha 

reket edenlerden 20 liradan 90 lira
ya kadar hafif p;u,a cezası alınır. 

Madde: 36 - Gazete ve risaleler 
kendi namlarına piyango, tombola 
ve saire ıribi herhangi bir suretle ta
lih ve kurra oyunları tertip edemi
yeceği gibi böyle tertiplerin kupon 
"Ve y&ZJ ve ilinlan a:uete ve risale· 
lerde neıredilernez. Hilafına hare
ket edenler 200 liradan 1000 liraya 
kadar ağ1r para cezaıına mahkiim 
olurlar. 

Madde: 37 - Türk ve ecnebi mü
ellifleria ilmi ve edebi ve felaeli • 
serleri müıtesna olmak üzere bal
kın ahlaki duyırulanna dokunabilen 
hakiki veya muhayyel surette hay
dutluk, bırıızlık veya diler cinayet
lerin icrasına veya j>unları yapanla
rın bayatı ve hareketlerine imtisale 
heves uyandırabilecek mahiyetteki 
matbualar nqri memnudur. Bu 
memnuniyete muhalit hareket eden
ler bir seneye kadar hapiı ve 200 
liraya kadar aiiır para cezasile ceza 
landırıhr. Tekerrürü halinde bu ce
zalar iki ıniıli olarak verilir. 

Madde: 38 - intihar vak'alarıru 
mahallinin en biiyük zabıta memu
rundan mezuniyet almaksızın neı
retmek memnudur. Mezuniyet ulma 
rak neıri halinde dahi intihar eden 
lerin ve intihara teıebbiiı ed~nl~in 1 
resmi b.ıdmaz. Bu madd~ hukmune 
aıuhalif hareket edenler bir hafta. 
dan bir seneye kadar hapiı ve 25 
liradan 200 liraya kadar para ceza. 
arna mahküm olurlar. 

Madde: 39 • Tiirk ceza kanunu
nun 312 inci madde~inde yazılJ suç 
ları matbuat vasıtasilc irtikap eden 
lere bu maddedeki cezalar altıd" bir 
arttırılarak verilir. 

Madde: 40 - Paditahçılık ve hi· 
li.fetçilik yolunda ve komünistlik ve 
anarıiıtliie tahrik eden neıriyatta 
bulunulamaz. Hilafına hareket eden 
!ere altı aydan üç seneye kadar ağır 
hapiı cezaıı verilir. 

du haricine çıkarılmış olanlarla 16 
nisan 1340 tarihli ve 431 numaralı 
af kanununun Uçüncü maddesinde 
yazdı eıhaaın gönderdikleri yazt ga 
zete ve risaleleri neşretmek me~nu 
dur. Muhalif hareket edeni r altı 
~ydan 3 acneye kadar hapis ve 30!) 
lıradan atağı olmamak üzeı·e para 
cezasına mtıhkı.im olurlar. Bu ıuret 
le ?.~ırolu~n yazılar bir ıu . teıkil 
ettıp takdırde ayrıca takibat yapı
lır. 

Madde: 44 - Kanun ve n :zanına .. 
melerin reımı gazete ile netrindcn 
evvel aynen netri memn.ıdur. HiJi, .. 
fıncla harek t c·d,nlcrden 5) liraya 
kadar hafif para ceı.ası aTır.ır. 

Madde: 45 - Resmi t'airelerin ma 
lümat Ye beyanat vermeğ, :ıalahiyet 
li memurlarının ve hükUınetce ta• 
nınmıı ajansların verd ikle,i İıaheı-
lerin nefri ıu, te§kil c tmez. 

Madde: 45 • a). Cezı kanunu
nun 486 ıncı n:a~deıi 1-ükrnUnce bir 
dan esnuında i!<i taraf veka vekil. 
!eri tarafından dava hakkında mah
kemeye verilen evr. kın 'Ve atrdolu
nan ~ü~afaaların muhte'i olduğu 
tahkir liifızlarmın r.eıri ır.ahk<'ınece 
geri alınmaaı menedilıniı clm>d kça 
caizdir. 
. ~)· ~ahkeme huzurunda davaya 

aıdıyetı olmadığı halde üçüncü ta
hıslar aleyhine yapılmıı ve mahke
mece geri ahnmaaı emredilmiı hare 
ketlerin netrinden dolayı gazete ve 
risaleler takip edilemez. Haklarına 
tecavüz .·dilmiş olan üçüncü şahı .... 
!ar ancak iki taraf ve vekilleri aley. 
hine medeni ve cezai takibatta bu
lunabilirler. 

l leyru umumiyti fe,·kıl!cle 

hi edarıoa i!Ao 

25 temmuz 1931 tarihinde ını

kadı mukarrer olan hey'cti umunıi~ 

yeyi fevkalade için tevdi edilen his

se ıened.ltı miktarı kanunu Ticare. 
tin 366 ıncı ve §İrket nizamn!.mo

sinin 27 İnci maddelerinin tayin ey 
lediği miktarı asgariye vasd olma

dığı chctfe meclisi idare hissedarau 
heyeti un1umiycsini B'elecek Aı::ı.:ı

toıun 12 İnci Çarıaınba günü saat 
on beşte Şirketin Galata'da Merkrz 

Rıhtım Hanında kain merkezi idare
sinde ilk İçtima ruznameyi müzake

ratı olan mevaddı atiye hakkında 

müzakere etmek Üzre ikinci defa O• 

2 - istifa eden mu,.akıbın yeri
ne 1931 senesi için yeni bir mut: ,. 
bın tayini. 

işbu içtimada bilasale ve bilff
kile. hazıı- bulunmağı arzu eden his 
ıedaran Ticaret kanununun 371 in~ 
ci maddeıi mucibince m:ılik olduk
ları ıenedatı yevmi içtlmadan laa. 
kal bir hafta evvel lstanbul'da iir
ketln me-rkczi idareaine ve Paris'te 
Dantcn sokaitnda 3 No. da (B,.,;, 
do Paris et de Peyi ba) bankasına 
tevdi etmeleri liozımdır. Ticaret ka. 
nunu ve nizamnamei dahili ahkW:wn 
ca itbu ikinci içtimada temsil edi· 
len hisse miktarı ne olursa ol•un 
icra edilecek müzakerat muteber O• 

!.caktır. 

tatil olunabilir. Bu suretle kapalı- günden fazla aı a verilemez. Dahli 
lan gazete veya mecmuanın neırinc uzun bir müddete ihtiyaç görülürse 
devam edenler hakkında 17 inci bunun sebepleri kararda tafsilen 
madde hükınu tatbik olunur; bu su tesbit olunur. Duruşmanın hitarnııı
retle kapatdan bir gazetenin mes'ul da cümhuriyet müddeiumwniıinin 
leri tatil müddetince baıka bir iıim iddiasını hemen serdetme•İ Iizun
ile gazete çıkaramaz. dır. lıin ehemmiyetine göre müd

Madde: 50 • Yabancı bir memle deiumumilikçe evrakın tetkikin. ih 
kette çıkan gazete veya risalenin tiyaç ıösteriline bunu için en çok 
Türkiyeye sokulmaoı ve dağıtılması Üç gün mühlet verilir. Cüınhuri)~t 
İc.ra vekilleri heyeti kararını ile me- müddei umumisi tarafmdan iddia 
noluoabilir. Dağıtılan nüıhalar ka- •erdedildiktea sonra maznunun n,iJ .. 
rardan evvel icra vekilleri heyetin- dafaunı hazırlayamadığı anlatılu·sa 
den müıtacelen karar alınmak üze- b~nun .~çin ken~isine en çok bet 
re dahiliye vekilinin emrile toplattı- gun muhlet verilır. Müd~faadan 
nlabilir. Menolunmuı gazeteleri sonra hemen ve nihayet üç ı:ün için 
memnuiyeti bilerek Türkiyeye so- de hükm tefhim edilir. 
kan ve dağıtanlardan 300 liraya ka· Madde: 59 - Matbuat va .. ı.ıuile 

Madde: 47 - Gazete veya risal... dar ağır para cezası alınır. irtikiıp edilen suçlardan dolayı 18 • 

nin meı'ulleri matbaanın neıriyatuı Madde: 51 - Adaba münafi müs- dir olan karar ve hükümler aleyhi
dan tevellüt edebilecek her türlü tehcen resimleri havi neıriyat Cüm ne tevessül olunacak kanun yolları 
hukuki "Ve cezai meı'uliyetlere ha- buriyet müddeiumumilerinin emrile ceza mahkemeleri uıu.lü kanunu ah4 
le! ııelmemek üzere bir memurun toplattırılabilir. kimına tiihidir. Temyiz mahkeme
vazifeıine müteallik fiillere ait ola· Madde: 52 • Matbuat cürümle- sinde maznunun celbedilmeıi hu•u
rak !lazete ve risalelerde yapılan rinden ve matbuat vasıtasile yapıla- ıunda yukarıki maddeler hükümleri 
neınyat hakkında bir devlet memu- cak •uçlardan dolayı hükmolunacak tatbik olunur. Aıliye mahkemeleı-in 
ru veya ıali.hiyetli makam tarafın- tazminat ve mahkeme masraftan ce tayin olunan ceza milrtan ve mu 
dan ırönderilen cevaplan meccanen hukuki ve mali meı'uliyetlerden ce- dafaa hakkını iflat etmiyen usul ha 
neıretmeğe mecburdur. Cevap ve zaya mahkiım olanlarla beraber ıer talan nakiz sebebini ttlfkil ebnez.. 
tashihler gazete ve risalenin bu ce- ınaye koyanlar müteıelıilen ıneı'ul. Nakzolunan blilıüm mahkılmiyete 
vap Te tashihlerin vuıuliinü mütea- dürter. esas fiil.in suç teıkil etmlyeceği nok 
kip ilk çıkacak nüshasının ayni ıü- Madde: 53 - Matbuat vasıtasile taamdan nakzolunursa temyiz llMh· 
tununa ayni punto harflerle hiç bir yapılan ıuçlar altı aylık müruru za. kmıesinin beraet kararını verir. 
ilive ve tayyolunmalmzın netredi- mana tabidir. Temyiz mahkemesi hükmü, asliye 
lecektir. Neıriyat devlet memuru· Madde: S4 - Türlı: ceza kanunu· mahkemesinin suçun nıafıncla hata 
nun f&hsına da tealluk ettiği taktir· nun 428, 427, n 480, 482 inci mad- ettiği noktasm.dan nalı::zeder ve ba 
de bu memur aynca cevap Yermek delerile bu kanunun 18 inci madda- ela cezanın ai"alatmasını mucip ol· 
hakkına maliktir. Bir eazete veya ıinin a) ve b) fıkraları sekiz, 19, mazsa bu hatayı tashih etmek ıure
risale neıriyatında zikir veya telmih 28, 29, 33, 34, 35, 44 üncü nıadde- tile clanyı bükme bağlar. 
edilen hakiki veya hükmi f'lhısların leri ıümuliine giren suçlardan dola- Madde: 60 • Kanunu teblii mu-
o netriyata cevap venneğe haldan yı hazırlık tahkikatı yapılmaz. amelelerinde ırazete idarehanesi ııa· 
vardır. Cevap, ırönderenjn im:zaıını Madder 55 • Matbuat vasıtaıile zete sahibi ile umumi neıriyab icla .. 
havi olmak ve teallılk eylediii yazı irtiklp edilen ağır ceza mahkemesi- re eden zatın kanuni ikarnetc"ihl ., 
nın iki mislini geçmemek lft.zmıdır. nin vaz.ifeıine dair suçlardan pyrİ M)"11rr. 
Cevap gazete ve rjsale hakkında ha suçlar cümhuriyet müddeiumumiJi. Madde: 81 • En ağır cezayı miıo
kareti muazammm sözleri ve ıuç ğinin iddianarneıile doğrudan doğ- tel~ maddelerden maada suçlar 
teşkil edebilecek mahiyetteki ifade- ruya mahkemeye verilir. Müıteh- aılıye mahkemesinde ırörülür. 
!eri havi olursa veya netrinden üç çen mahiyetteki netriyattan dolayı Madde: 82 - Müddeiumumi ve 
ay ıreçmit ise de imtina edilebilir. eazete veya riaalenin intiıarı mah· hi.kimler vazifelerini bu fasılda 'la-
Cevap ve taıhihin dercinden imtina zurlü ıörülüne cümhuriyet müddei zıldığı sür'at ve müddetlerde mu~ 
halinde imtinaın sebepleri des:hal umumiliğince ıaz.ete veya mecnıua. hik bir ıebep olmakırzın ifa etmez .. 
mahallinin Cümhuriyet müddeiwnu nm muvakkaten tatili ve lüzumu lerı., haklarında hakimler ı...nunu 
milerine yazı ile bildirilir. G zete i- halinde de maznunların teYkifi mah hükmüne tevfikan kıdem tenkisi "" 
çİn ~akare~ mutıızamnun veya ıuç kenıenin her safhasında davayı ırö- icabına eöre bundan sonra ırelen 
teıkil edebilecek mahiyetteki ifade- recek olan mahkenıe veya hakimden inzibati cezalar tatbik olunur. 
leri havi cevaplarda müddeiumumi. İstenir. Bu talep dııruımadan evvel Madde: 63 - Matbuat •uçlan..
lik gazetenin talebi üzerine müosip vaki olursa mahkeme veya hakim dan haklarında takibata baflananlar 
göreceği tadilleri yapar. Bu tadiller evrakı tetkik ederek tatil ve tevkif mahkeme huzurunda da ıifahen ve
den sonra cevabın neırinden imtina j hakkında bir karar verir. Beraet ka kil gösterebilirler. Ancak üç gün 
edemez. Cevabın neırinden sonra 

1 
rarile tatil kararı kalkar. Mahkılmi- zarfında veki.letnarnenin aıd "eya 

gazete veya riaale ayni menıura ve- yet halinde mahkümun mahküm ol- tasdiki suretini mahkemeye venn&
ya ayni tahsa ve ayni meseleye teal duiu müddet veya para cezaırnın leri prttır. 
luk eden ve yeni mah!yette netri· j öde'.'"'emesin~en dola~ı 11e kadar Maddeı 84 - DeYlet daire ye mü
yat yaparsa yukardaki tartlar da.i- hapıs cezası lazım eeliyorsa o mik- esseseleri tarafından neıredilen res 
resinde ve bu defa yazının üç miıli. , tara muadil olacak ve ceu kanunu- mi gazete veya ri .. leler bu kanunun 
~ tecavüz e~emek üzere tekrar n~.nun 25 nci maddeaiode muayyen j matbuat vasıtaaile irtikap edilen 
bır cev~p neırıne .mecburdur. Bu f muddetten azami haddini geçmiye- suçlar hakkında ve neıriyattan keo 
'?ecburıyeU"':den ımtina halinde 25 ı cek bir müddetle gazetenin tatilin• ! dini mutazarnr addeden kimselerin 
liradan ~-00 !ıraya kadar ağır para dahi hükmolunabilir. Gazete veya 1 ırönderecelderi c.,...plan neırebnek 
c~za11 bukmolunur. Haldı:mda neı- mecmualarını kara hilafına neıre- 1 mecburiyeti haricindeki mükellefi
nyat yapılan f&hıs ölmüı ise cevap denler h.akkında ~ç aydan aıağı ol· j yet ve prtlardan müıtesnadu-.. Bu 
v_~ek ~ıık_kı kan, koca; usul ve mamak uzere hapı• ve 200 liradan j gazete veya risaleler vaaıtasile irtl· 
~una ıntikal eder. Bunlardan bİ· aıağı _?lmamak üzere ağır para ce· I kip edilen ıuçlrdan dolayı pzete-

lanın kullanılmaaı diierlerinden bu M dd . 56 B' mes'ul olanlarla birlikte n h kkı · k d a e. - ır suçta mutt.,rek suç menuu 
•Pılını, olmaaı ıarttır. 

1 .l'.'!adde: 15 _ Gazete veya risa
'"'n ba · · · )' tmuh rriri ıle umumı neırı-
t •tını idare eden zatın yükıek mek 

~~le~ ~~zı:'n olması ~e b':'nl~~. ~: 
t\. "1ı mudiır ve yllzı aılerı mu duru
.,. un Yukarıki maddede yazılı diğer 

1 
asıf Ye kayitleri haiz bulunmaaı 
rttır. 

Madde: 25 - Bir gazete veya ri
salenin hususi fedakarlık ihtiyarile 
elde edip yazdığı istihbarat bu ga
zete veya risalenin mülkiyetindedir. 
O gazete veya ı·isaleden müsaade 
alınmadıkça neırinden 24 saat geç.in 
ciye kadar bafkası tarafından neşı·e
dilemez. Netredenler haldund" "te
lif hakkı kanunu,. hükümleri tııtbik 
olunur. 

Madde: 26 - Mahallinin en bü
yUk mülkiye memuruna aazete veya 
risalelerin ikifer ııüıhaıınrn verilme 
ai gazete veya risalede çıkan yazı 
ve resimlerdeki telif hakkını kayıt 
ve tescil hükmündedir. 

Madde: 34 - Türlı: ceza kanunu 
hükümleri hariçinde olarak matbu
atta bilerı;k yanhı metinler veya bir 
kimseye atfedilmiı vesikalar, yahut 
haddi zatinde doğru, fakat münde
ricatı tahrife uğratılmıı metinler 
ne,redenler bir haftadan bir aya 
kadar hapis veya 10 liradan 50 lin .. 
ya bdar ağır para cezaaına mah
kum olurlar. 

Madde: 41 - Bir gazete veya riıa 
lenin meı'ulleri aleyhine dava açıldı 
iı uman cümhuriyet müddei umu
misi veya ıahsi davacı tarafından 
davanın açddığı ,.azete veya risale
nin idarehanesine teblii ettirilir.Bu 
tebliğden sonra hükmün kat'ileıme
sine kadar o eazete ve risaleler yal
nız takbat hakkında tek ve baıit bir 
it'ardan batka hiç bir •ebep ve ba
hane ile bir ıey yazamaz ve müıte
ki de bir ter yazdıramaz, Bu mad
de hilifına hareket edenler 100 lir 
dan_ 1000 liraya kadar ağır para ce~ 
zaııle cezalandrrıhr. T kerrüru•· b 
1
. ~ 
ı?de bu para cezaıınrn azami had. 
dınden ba,ka altı aya kadar h · .

1
• apıs 

cezaıı ven ır • 

Aile mevcudiyeti eaaıını bo 
k 

za-
cak, adınlarımızın ana olmak h • 
suıundaki fıtri temayülünü zayıf! u. 
tacak her türlü neıriyat Y•ıaktı a 
Hilafında barelıet edenler bir ayd:· 
bir seneye kadar hapisle cezaland~ 
nlır. 

rı tarafından cevap ve tashih hak- zası hukmolunur. 1 nin doğrudan dntruya idaresinde 

a 11 at e er. olanlardan bir veya birkaçı hl'\kktn~ ola.n ve yazı veya resim ıahibi müt-
Madde: 48 - Gazete veya risale da ve dava açılınası izin almağa h.:ı.i tereke". mes'ul olurlar. Bu hususta 

mündericatından dolayı kendileri- lı olur, ve izinin almmarnaaı veya memur~. ".'.uhak~tı hakkındaki 
nin mahkümiyetlerini mutazammın herhangi bir suretle tebligat İcı-a e- kanun hukumlerı cereyen etmez. 
v_erile~ek hü~üm .. •yni gazete veya dilmeme•İ •cbebile geçecek zaman . ~dde: 65 - 16 temmuz 1325 ta
nsale ıle o hukmun tebliğinden iti- matbuat vaaıta•İle irtikap edilen rıhl.i matbuat kanunu ve zeyillerile 
~ren o !l~e~e ve riıalenin çıkacak suçların muhakenıesi için bu kan matbaalar kanunu ve hakkı telif 
nı_ha~et ~'?ncı nüshasında ve mah- da ~abu) edilen sür'ati tehir cdcc~ ~nun".nu~. bu kanuna muhalif hu-
kumıyeti -ıca~. ettiren yazıların çık mabıyette görülürse bu kabil maz- kumlen muleadır. 

,. Madde: 16 - Bir eazete veya 
t •&alenin sahibi ile umumi neıriya
ı::;."• İdaresi ayni meb'us ubteıinde 
u 

1 
lan nuyacağı gibi ayn ayrı meb 

-' •r tarafından da deruhte oluna• 
·••:).ı:. 

eıı ~dde: 17 - Beyannameyi alan 
.., buyük mulkjye memuru beyanna 
k 'J tnünderecatını mahsus defterine 

l.;rdctti.rdikten sonra beyanannan1e 
~ibine bir ilmühaber verir ve en 
ı. •a. nıüddet içinde beyanıt.ame muh
d~\ltyatının hakikate muvafık olma-~ 

~ '"111;: tahkik ve al~cağı neticeye 
ı;;:re 18 inci madde hükmünce bare

t ed •. r. 
ı, M ~Jc: 18 • Yukarılci maddeler 

u Ü •C mu!ıa1if olarak ne::aı-edile,1 
ı:az t~ .,._ 1 b.. - '· ··ık· tl'l. v"', Q r ıs e uyu ti mu ıye 

' u unun emrle derhal kapatılır 
ol " a;; .aki c zal htiktimler tatbik 

llrturt 
u). Be ·1 k . . 1 

t dtltotı Y \ ::ın1e vc.~r! m
1
e
1 
ıızın neş 

dent... .:ı:ete ._, ya rısa c er ne~re· 
dar a ;den 100 lırad•n 500 liray.ı ka· 

iı:•r lJ. ra cezJ.sı alınrr. Te!4""rrü 

Madde: 27 - Her ırazete veya ri
salenin nqriyatından doiao mes'u
liyet umumi neıriyatı filen idare e
den zat ile bu gazete veya risale sa
hibine aittir. Muharrirleri kendi im 
zalarını taşıyan yazılardan ve res· 
samlar yine imzalarile çıkan reıim
lerden dolayı hem fiil olarak ırazete 
sah.ibi ve umumi neşriyatı idarl! e
den zat ile birlikte mes'ul olurlar. 
Müıtear nam ile veya imzasız ve 
remzi; imza ile inti~ar eden yazılar 
mc:nleketin dahlli ve harici enlniye
tine ve esrllırt askeriyeye ait ise mu 
harrirlerinin hüviyt-tlerinin cümhu .. 
riyet ıoüddeiumun;iıi hu iıtec~iği 
zaman ıt•z~te veya rİsalı!uİn sahip· 
terinden ve urnuıni beşriyatı idare 
edenlerden scrabilir. Talep olu'Oan 
bu malUmatı vermezler veya yan
Jıt olarak verirlerse ıazete veya ri
sale intiıar etmekte olduğu halde 
mahkemeden alınacak karar üzerine 
kapatılır ve n~}ı·iyatın nihııyetine 
göre yapılacak k•nuni takibat hariç 
olarak bundan do>hyı üç aydan ek-

Madde ı 36 - a) • iddianamenin 
son tahkikatın açılmaaına müteallik 
kararın bir cürme ait herhanai tah
kikat evrakı ve vesikaların duruıma 
da okunmazdan evvel neıri memnu ... 
dur. Ancak mahkemenin veya müd. 
dci umuminin müsaadesile ve bütün 
gazetelere birden icrası lizımgclen 
tebliğlerine tevfikan bu vesikaların 
beşri caizdir. 

b) - I.patı caiz olmiyan ıöğme ve 
hakaret davasına ait zabıtların ve 
buna müteallik ıikayetnamelerin ay 
nen ve hül;..ıaten netri dahi meml1U 
dur. 

c )- Mündericatı umumi edep ve 
ahliika dokunabilen tıbbı adli rapor 
larınm da neşri yasaktır. 

d) - Muahekem~sinin gizli olma
sı kararlaıtırılan dava zabıtlerinin 
da mahkemenin müsaadesi olmadık 
ça neıri memnudur. 

e) - Ceza tahkikatı batladıktan 
sonra ilk tahkikat esnuında tahki
kat hakiminin muvala.katının mzı-

Madde: 42 - Memurların ve bil 
fiil aıke~ .olanlar!.• _or.du mensuplar; 
nın, dahılı ve harıcı sıyaıi mesele) 
hakkında mütaleaları, askerlik er 
vazife aleyhinde tenkitleri munta ve 

. "b . za 
mın ve ınzı at ve ıtaal.l) ınilnafi J • 
rak gönderdikleri makale ve ,:.~
tupların derç ve ne~redilmesi ~em .. 
nudur. Bu memnuyet hilôfın.t ho 
k 

re-
et edenler üç aya kadar hafif par 

cezaıile beraber 25 liradan 200 lira~ 
Y~ kadar hafif para cezasına mah
kum olurlar. Ne~redlen bu türlü }"a
~la~ı yazmıı olanla~ın hüviyetlerini 
ıızlayen gazete ve nıalenin mea' i
leri biı· haftadan altı aya k•ci:r 
hapsolunur ve kendilerinden 50 li
radan 200 liraya kadar para ce 8 alınır. 7. sı 

Madde : 43 • 3 Mart 1340 tıuih 
ve 431 numaralı kanunun hükmüne 
tovfikao Türkiye ciimhuı·iyeti budu· 

mıı oldugu sutunda ayni punto harf nunlar hakkındaki muhakemenin . _Madde: 66 • Bu kanun neıri llt-
l~le ~e. o gazete veya risale tatil muvakkaten tatiline karar verilebı- rıhınden muteberdir. 
edılmıı He müddeiumumi veya ala- lir. Mütekabil davalarda maznun! Madde: 67 - Bu kanunun hukum 
ka~a~~ann t~lebi üzerine masarifi dan biri hakkında dava açılm;uı ~_' l~rinin icrasına İcra vekilleri beye· 
ma uma aıt olmak ıartile hakim zin almağa bağlı olduğu takdirde tı memurdur. 
v~. mah~eme reisinin tensip edece,{i b_ir~eıtirilmemiı olan davalardan bi- Muv~~kat mad~~; a). Bu kanu
d.•.aer bır gazetenin tckabul ~decek rının veya bir ka,..ının mesel . . nun ıner tycte geçtıgı tanhten ık 
ıut d • enın ma kt 1 b"" ·· · unun a ve o sütunda mutat ·ı~ hiyetine göre muvakkate ıat·ı· ma a o an utun sazete ve rısal('.o ta 'f . ı.an n ı ıne 1 k . t 'h" d .. rı eııne cöre verilecek bir ucrct karar verilebilir er anunun neırı arı ıo en ıtıba-
mukabili_nde neşrolunur. Beıir mas- · ren 15 aün içinde beyAnname vcl" _ 
rafları yınc mahklnna ait olnıak . . ~dde_: 57 - Matbuat v •ttftıİI~ rek bu kanun hükümlerine uymaiiıı. 
tile alakadarları dilerlerse d" !ar ırtıkap C.dılen_ "'.çla~dan d()layı. lüzu mec~urdurlar. Bu <anıana kadar 
niha et ·· .

1 
•~er m.u

1
n.kal ır.ore ctımn1urıyct ınudderuma nctrıyat sahip ve bu kanunla 1·ı .. a 

y ~Y gazete ı e neşrine hük. ~ ~olune~ıhr. Neıriyattan dolayı mab ~ı ı erın~ yapı a~k hazırlık tah- edilmekte o1an 16 temmuz 13~5 t.'\· 
kiım edılen gazete veya risale mah- ~ı::.atı':";'.' ruhdaye~l~r hh~~ zaı·fı~d~ r~i matbuat kanunu il~ tayin edil. 
keme hUkmünü ne~retmezıe ayni ı la ıd azı; ır. hk ·~a ı ~ta l.abı mıı mes'ul müdürlerin mea'uliyeti 
~~hkeme 200 lira ağır para cezaıı suç ar dan ~ t~ ~· -~·en ıaa bır altında devam edebilir. 
hukmeder. Israr vnkuunda para ce zamMandad ~ 58ce eMn ıhnkır. 1 Muvakkat madde; b) Su ka:ıu· 

.k. k h a c. - a eme ı.?ı· ınaz- nun ne . t "h· d • 
zaıı ı ı at iikmolunmakla bcrn.ber nunun ikametg&hr itibarile mahke. Itri . t~ ar', ın e gazete -:~ rı&ıtln 
bu hükmün tebliii üzerine de koy- m~ye c~lbedilmeıi için li.zımgelen ftı ç~ annaı<ta o!an ~bıp, ~;ı_,. 
maz.sa her teahhur eden aün için muddetı nazarı dikkate alarak d muharrır ve umumı nctrıyatmı ıda 
100 lira para cezası alınır. ruıtunnaları ceza muhake 1 . u- re edenler kanunun tahıil derecesi 
. Ma~de:d 4~ - Memleketin umumi ıulü kanunundaki müddet;"cl ~rı u- noktasından koyc!uğu kayitlerden 

sıyasetı!'e o u~acak neıriyattan kayyet olmıyan en k b. er.,, ınu- kanunun nqri ıeınasında fiilt'."n bu· 
dolayı ıcra vekilleri heyeti kararile tayin ederler Kat•- ~~a ır zamana lunduklan vaziyetlere mahour k.ıl 
gazete veya riaaleler muvakkaten madıkça du..,;t 

1
1 ır zaruret ol- mak tartile üc sene miıdd.,tle mü.-

ma ar arasında ~. teına tutulurb.r. 

• 
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Yeni çıkan ala 
AH E 

OMONTI K 1S1 
recr i•b• : etlinız F:msali arasında bıı nelasetce hiç bir rakı yoktu 

Kilosu 200 Kuru,tur. 
UiO, 260, 300, 500, 1000 gramlık •"•l•rd• 
30 tiO GO 100" 200 kuruf• .... ııyor 

Her yerde arayınız .. .. 

Bursa Ahmet Vefik Paşa hasta
nesi Baş Tabipliğinden: 

Bursa Ahmet Vefik paşa haltanesine 931 senesinde icap
eden mualecat açık münakasaya vazedilmittir. 

1 - Münakasaya İftİrak eden (247,5) lira teminat akçe
sini Bursa Zıraat Bankasına teslim e<lecek ve yahut bu nİ.1-
bette Banka teminat senedi ibraz edecektir. 

2 - Fiat haddi IAyık görüldllğü takdirde 4-8-931 salı 
,Unü saat 16 da encümeni vilAyette ihale edilecektir. 

3 - Mualece ihale gününden itibaren iki ay zarfında 
Ahmet Vefik pap hastanesinde te1lim olunacak ve bedeli 
idarei hususiye hesabına Zıraat Bankaaından verilecektir. 
Pul, mukavele ve saire kimilen mllteahhide aittir. 

Ist. Evkaf müdürlü
ğünden: 

f Bir sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunan Emlak 

1 - Bahçekapıda dördllncll vakıf hanın zemin kabnda 
8 - 1 No. dükkin 

2 - Hanın asma kabnda 4, 8, 28 No. odalar 
3 - Hanın birinci kabnda S. 11 No. odalar 
4 - ,, ikinci ,, 'l1, 28, 37, 39 No. odalar 
5 - ,, dllrdüncü ,, 19, 20 No odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-932 taribiııe kadar bir 

senedir. 
• • • 

iki aene mllddetle icar için m8zayedeye vazolunan emlik 
6 - Hanın asma katında 18 No. oda 
7 - Hanın dörd8nctı kabnda 23, 24, 25 No. odalar 
Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki 

ıenedir. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunın emlik 
8 - Hanın asma kabnda 17, 19 No. odalar 
9 - " birinci ,. 34 No. oda 

1 ~ - ,. d3rdüncü ,, 11, 13, 15 No. odala, 
Mııddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

senedir. 

••• 
Mebdei icarlar: Eski müatecirler için akdi sabıkın hitamı 

} eni müstecirler için teslim tarihidir 
Müddeti müzayede: 21 temmuz 93~ den 11 ağıutos 931 

sah günü 
Balada muharrer emlak kiraya verilecğinden müzayedeye 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 
o:ı dört buçüğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı 
muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre istan
bul Evkaf müdürlüğünde varidat müdürlüğünün akarlar ka
lemine müracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilab hakkında malümat almak isteyenler 
bu müddet zsrfında müzayede odasını müracaat ederek 
ecri misil raporlarını görebpirler. 

Hurda Bakır, Eski Battaniye 
. ve saire müzayedesi: 
lst. Emrazı akliye ve Asabiye hastanesi Müdürlüğünden: 

Hastanemizde mevcut tahminen 2500 kilo hurda bakır ile 
4000 kilo kadar paçavra, Battaniye Ayakkabı eakiıi 16 
ağustos 931 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te 
açık arttırma usuliyle sablacakbr. Eşyayı görmek için Ba
lurköyündeki hastanemize ve müzayedeye iştirak için de mez
kur mahal Malmtidürlüğlinde müteşekkil satış komisyonuna 
müracaat olunması. 

Zonguldak Defterdarlığından: 
Zonguldak vilayeti hükumet konağının(56614)1irallkuruş keşif 
bedelile dördüncü kısım insaah 931 temmuzunun 30 uncu 
perşembe günü saat 16 da Zonguldak Defterdarlık dairesin· 
de ihalesi icra edilmek üzere bu günden itibaren kapalı 
zarf usulile münakasaY.a çıkanlmışhr. 

Taliplerin Ankara, fstanbul, Zonguldak Defterdarlıklarına 
müracaatla keşifname, şartname ve sairesini görüp ehliyeti 
fenniye vesaikını, yiizde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat 
teminatile teklif zar~larını ihale gün ve sa:ttinden evvel 
Zonguldakta münakasa komisyonu riyasetine usulen tevdi 
etmeleri ilan olunur. 

iktisat Vekaleti 
Manisa asma fidanlığı müdürlüğünden: 

Manisa Vilayeti Horos köyünde iktisat Vekaletince tesis 
edilmekte olan Amerikan asma fidanlığında 9699 lira 12 
kuruş bedeli keşifli iki kıt'a kuyu ile bir kıt' a Hvuzun inşası 
bugünden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya vaz edilmiş 
olduğundan talip olanların ihale günü olan 4-8·931 tarihine 
kadar izahat almak üzere Mani1a Asma fidanlığı müdürlü
t6ne müracaatla• 

1WJ.A.&.....a...& & .a.... a A rtı-...-.. .. ~~& 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları f IF • • J!!f Amatörle 
Hepiniz Fırsattan istifade Edini Kat'i ihale ile satı-

ilk akar, mağaza K O D A 
Yalı Ve ko•• şkler Fotoğraf Amatörleri Müsabakası 

Türkiyede nakten tevzi edilecek mükafat 2000 lira. Tek bir res'r. 
Mevkii ve nevi Senevi bedeli 

1 - iataubul Balıkpazarı Abıçelebi ma 
halleıi Değirmen ıokağı ( Kuruyemiş 
çiler) Bzerinde iki odayı müıtemil 5No. 
diikkin. 
2 - Sultanahmet Camii kurbinde Ka
basakal mahallesinde Arasta sokafuıda 
11 ve 13 No. lı üçer odoh ve Bol ao-
kakta 8 numaralı 3 katta 9 oda ve 
10 No. h 4 odayı müttemil ve tatlı 
ıuyu havi dört bap hane. 
3 - Boğaziçinde beylerbeyinde elyevm 
Çavuş bafl caddesinde Çiçekçilik, Li-
monculuk, Ahır ve arabahk kalörifer 
ve motlSr dairelerini ve su trazineleri-
ni müştemil etrah duvarla muhat otuz 
dört bin küsur metro arazi dahilinde 
17-19-20-22 No. lı bir bap sahilhane 
ve derununa cart nısıf masure maı 
leziz ile kadimen tevsii intikalli 13 
numaralı maa köşk bağ ve 4 No. ma 
müttemilit bir bap sahilhane ile 15 
No. ma köşk ahır ve derunlarına cari 
iki ma1ura bir çuvaldız maı lezizin 

ican 

540. -L 

840. -L 

4 üncli 
icra No 

930-611 

930-610 

21-24 hisseli 4300. L. 930-621 
Baukamıza merhun ve balida evsafı muharrer emlıilı: is

tanbul Dürdlincü icra dairesinca Hblmak üzere müzayedeye 
vazedilmiştir. 

İhale birdir ve kafidir. İhale 29 Temmuz 931 çarşamba 
günü saat on dörtte lıtanbul icra dairuinde yapılacaktır. 

Uhtesinde takarrur eden müşteriye Bankamız bedeli iha
lenin % ellisine 50 aine kadar bet sene müddetle Baiıka
nın teraiti umumiyesi dairesinde para ikraz edebilir. 

Tali pi erin ve daha fezla tafsilAt almak istiyenlerin her 
mülk8n hizaaında gösterilen numara ile dördüncll icra daire
sine veya Bankamıza müracaat eylemeleri. 

Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kumaıı imalithaneden verilmek 
üzre 7500 - 8000 kıtlık elbise (Caket ve pantolon) ile 3300 
serpuş ve 4450 tozluğun biçki imaliyeıi kapah zarfla 11-8-
931 salı günü saat 15 te yapılacakhr. Talip olanlann temi
nat akçelerile birlikte Gedikpllfll'da Jandarma imalathane
sine müracaatla şartnameyi görmeleri illhi olunur. 

Deniz Levazım Satınalma ko
misyonun dan: 

12000 ton ekstira rekompöze kömür 29 temmuz 931 çar
şamba gilnü saat 11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı 12000 ton 
ekstra rekompöze kömür münakasaya konulmuştur. Müna
kasa zamanı olmak üzre tayin edilen 29 temmuz 931 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zarf uıulile teklif edilecek 
fiatlar muvafık görüldüğü takdirde ihale edileceğinden fart
name almak isteyenlerin her gün ve vermek isteyenlerin 
ihale gtin ve saatinde Kasımpaşada deniz müzesi umum lra
pısının üstündeki deni:ı: levazım satınalma komisyonuna mü
racaatları. 

Zonguldak Defterdarlığındc;ın: 
Zo:.guldak hükumet konağının 17265 lira keşif bedeli 

( KALORiFER ) tesisatı olbaptaki proje keşifnamesile şart
nameleri veçhile 1931 ağustosun birinci cumartesi günü saat 
16,50 da Zonguldak Defterdarlığı dairesinde ihalesi icra 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ~ıkanlmıştır. 

Taliplerin izahat almak üzere (ANKARA), (IST ANBUL), 
( ZONGULDAK) Defterdarlıklarına mliracaatlan ve yevmi 
mezkurda ehliyeti fenniye vesaikini ve 1295 lira muvakkat 
teminatla münakasaya iştirakleri lüzumu ilan oulunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 
il. ci tertip ı. el keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,000 
LİRALIK İKRAMiYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

frkıye ~üsabakasında 340 Lira K A Z A N A B İ L İ R 
Beynelmılel ,, 23600 ,, 

Resimlerinizi Vakit Kaybetmeden Gönderiniz. 

Beyoğlu'nda LION mağazalarında 

Mevsim sonu satışı 

devam ediyor 

M. M. V. Satınalma komısyonn iranları 

Denizli' deki askeri kıtaat 
)btiyacı olan sığır eti kapa!ı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 24 ağustos 931 
pazartesi günü saat 9 da 
Isparta' da Askei satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 
(Şartname heyetimizde mev
cuttur.) Taliplerin şartname 

almak münakasaya girmek 
üz:re ihale saatinden evel te
minat ve teklifnamelerile bir
likte Isparta' da mezkür ko· 
misyona müracaatları. (469) 

*** 
Konya garnizonundaki kıta-

at ihtiyacı için mete odunu 
kapah zarfla münakasaya kon 
muıtur, ihalesi 12 ağustoı 
931 çarşamba günü saat 15 
te Konya'da Askeri sabnal· 
ma komisyonunda yapılıcak
tır. Taliplerin f&rtname almak 
ve münakasaya girmek üzre 
teminat ve teklifnameleri ile 
Konya'da mezkur komisyona 
müracaatları. (468) 

*** 
Antalya'daki Askeri kıta-

at ihtiyacı için aığır eti ka
palı zarfla münakqaya kon
muttur. ihalesi 22 ağustos 
931 cumartesi günü saat 10 
da Isparta' da Askeri satın 
alma komiıyonunda yapıla
caktır. ( Şartname heyetimiz
de mevcuttur.) Taliplerin şart 
nıme almak ve mlinakasaya 
girmek üzre teminat ve tek
lifnamelerile ihale saatinden 
evci lsparta'da mezkur ko
misyona müraeaatları (467) 

• * • 
30-7-931 tarihinde ihale 

edileceği ilan edilen 144116 
metre boz renkte kaputluk 
kumaşın ihalesinden sarfına
:ı:ar edildiği ilan olunur. ( 466) 

* * * 
lslahiyedeki kıtaatın ihti

yacı olan ot kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 4 ağustos 931 sah günü 
saat 8 de islahiye' de askeri 
ıatınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin tartna
me almak ve tekliflerini ver 
mek üzere temioatlarile bir
likte mezkur komisyona mli-
racaatları. (456) 

• • • 
Pirinç 30 temmuz 931 per-

ıembe saat 14,30 
Bulgur 30 temmuz 931 

perfembe saat 14,30 
Kuru ot 30 temmuz 931 

perıembe saat 17,30 
Odun 30 temmuz 931 per-

şembe saat 17,30 
Ezine ve Bayramcıktaki 

kıtaabn ihtiyacı olan dört 
kalem erzak kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi balada yazılı gün ve sa
atlerde Eçinede 66. livıo sa
tınalma kamisyonuıida yapı
lacaktır. Taliplerin şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
üzre teminatlarile birlikte 
mezkur komisyona müraca
atları. 

.y. "" • 

Ordu ihtiyacı ıçın yerli 
fabrikalar 'mamüllbndan 80 
bin 486 adet kilim kapalı 
zarfla münakasaya konmut
tur. İhalesi 29 temmuz 931 
çarşamba ırllnü saat 15 de 
Ankarada merkez satınalma 
komiıyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin şartname ve nü
muneyi görmek ve teklifleri
ni vermek üzere teminatla
rile biri kte mezkür korniı
yona müracaatları. (437) 

"" "" .y. 

Ezine ve Bayramcıktaki 
kıtaatın ihtiyacı olan arpa 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 4 ağustos 
931 salı günü saat 15 de 
Ezinede Askeri sabo alma 
komisyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin ıartname almak 
ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarlle birlikte komiı
yona müracaatları. (451) 

.y. .y. .y. 

Şoför ve muavinden bat
ka onyedi kişilik olmak üzere 
Alh adet otoblis kapalı zarf
la münakasaya konmuştur.İha 
lesi 5 Agustos 931 çarşam
ba günü saat 15 de Anka
rada merkez sabnalma ko
misyonunda yapılacakbr. Ta
liplerin prtname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile birlikte mezkur 
komisyona müracaatları. (452) 

* * * Ordu ihtiyacı için yerli 
fabrikalar mamulatından 625 
buçuk ton çimento kapah 
zarfla münakasaya konmut
tur. İhalesi 29 temmuz 931 
çartamba günü saat 15 de 
Ankarada merkez satınalma 
komisyonunda yapılacakbr. 
Taliplerin şartnameyi görmek , 
üzere Fındıklıda heyetimize 
ve ıartname almak ve tek
liflerini vermek Bzere temi
natlarile birlikte mezkür ko
misyona müracaatlan. (445) 

Deniz Levazım Sahnalma komis
yonundan' 

M8nakasaaı 
4650 Metre elbiselik ıriyah pyak kumql Kapah zarf usulile 

5 Ağuatos 931 çar-
1250 ,, kaputluk ;, ,, " pmba g8nft nat 14 

de ihale edilecektir 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı iki kalem 

elbuelik ve kaputluk kumq münakuaya konuldu. Münakasa 
gün8 olmak Bzre tayin edilen 1931 Hneıi Ağustos ayının 
beşinci çarpmba ıünli saat 14 de kapalı zarf usulile teklif 
edilecek fiaatlar muvafık görüldl!At\ takdirde uıulen ihale 
edileceğinden prtnameıinl almak isteyenlerin her g8n ve 
vermek iıteyenlerin m8nakasa fftn ve saatinde Kasımpqada 
deniz müzeainln umum kapısının ftstündeki deniz levazım 
satmalma komilyonuoa teminatluile birlikte milracaıtlan. 

Dişleri seri'~ ı 
beyazlatır 
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K OLYNOS, dl,l•ri .'fi 2 

beyazlatır. Çünk~ ıf d 

.-• aararmı" tabaka.Y'' ) 
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11emek artıklarını ını!IJ td' 
BUtün diş t>oflulc; ve ar 

larını tamamen temiıl' 
muzadı taaffilll kOpUilı• 

leri çürüten mühlik ııjıl 
rc>plannı ıt.llt eder. . 1 

lyı, eailam v• patla~ ). 

lere mal ik oımaaını '~ 1 
edlyoraanız heman ((olf I 1 
istimal• t>atlayuuz. e r b 

farkını görecekslnl"' . "; , 
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Merkez aı.:enta : Galata. luP 
B. 2362. Şube ,\. Sirkeci \I 
u.de han ! . 2:"40 

1 
________ .../. ıi 

TRABZON POSf~ 
(MAHMUTŞEVKE1''" 

ŞA) 28 Temmuz Salı 
de Sirkeci rıhhmındııJI 
roketle Zongnldak, lnt 
Ayancık, Samıun, 

Ordu, Gireıon , Tr• 
Rize ve Mapavri'ye ~ 
cek ve dönüşte of, ıl: 
mene Gllrele 'ye de 

11 

yacaktır. _../; 

PİRE - iSKENDERIYf 

(EGE) 28 T emıJJıı' / 
10 da Galata rıhtılll1 

kalkacakbr. /. 

idarece aıağıda iıJll it 
zılı malzeme münak:İı 
satın alınacakbr. 1 
% lOdur. İhale 29 • 1' 
300 KG. ispavlo, 300 

1 
~ 

teneke lamba temdide 

Askert fabriıı' i 
lar ilanısrt 

I' 13 kalem tethin ya~ 
Yukardaki malıeıııe 

zarf ile 3-7-931 de ~: 
ihalesi yapılacaktır. ~· ~ ı. 
11Artname için her gUP ...- .,, 
nakasaya girmek i.çı 

1 
gün teminat ( Teklıf(3ı müracaatı. 11 

*"'* ~ 
9-9-931 tarihinde , d 

z:arf usulile alınac•~ 
olunan 100 ton ele ı 
tutya şartnamesiııiP r'}, " 
kısmında tadilat ya~ıl.1 
dan m8nakasa günü ~·ıl 
saat 15 ıe tehir e •

1 
/ 

Taliplerin tadilatı ı;ğl'ı/ 
için her gün ıJJÜP8 

girmek için de o gll~ 
nat ve teklifatlaril~ it 
lan. (3298) ı. 
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