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Nüshası her yerd .ı s kuruş Göfidenlen evrak iade o'.uımaz 

'-~----~-----------~ [ Çiftçi, ı,çi ve Esnafın haklarını müdafaa eder L•ik Cümhurlyetç! gazete) ~----------------------
Haber eskidir Bu Şark şimendif erlerinden elaman! 

tebliğ yok! işte Şark şimendiferi~ 
~eisicümhur Hazretlerine, Adliye vekaletine resmen Banka he~üz mü- nİn köy]iiye yaptıkları! 

müracaat edeceğim. Bu isnadın altında kalacak bayaaya baş-

Arif Oruç Bey diyor ki: · 

yaradılışta bir adam değilim muhakemenin lamadı! 
iadesini istiyeceğim 

Yeni kanun mucibince ııaze· 
ıcilikten ayrıldığını teeıürle kay· 

• dettlğimlz baımuharrlrlmlz Arif 
Oruç Bey rahateız bulunmak· 
tadır. Bir ay kadar lıtlrahattao 
ıonra kendi batına ve gaze• 
tecilik haricinde necrlyatla 
meşgul olacaktır. • 

Kendlılnl evinde ziyaret 
eden bir muhatrirlmlze de· 
mittir ki: 

- Yeni kanunun beni ııaze• 
,ecllikten menedeceğinl kat'iyen 
bildiğim için reımi bir tebliğa 
maruz kalmamak makıadile 
çekildiğimi biliyorsunuz. Zira 
böyle bir ıey beni çok müteeı· 

ılr ederdi. Mamafih, hakkımı 
arayacağım. İıtlkli.1 mahke· 

mesinin mevzuubahı hükmü 
bir kıymeti cezaiyeyl haiz de· 

ğildır: Ceza saat, gün, hafta 
ıene üzerine olur, bizim ki 
\ıöyle deifildir. 

Sonra o zaman timdi izahını 

münasip görmediiim teralt 

~arı111nda muhakeme edilmtr 
dm. Benim i.mall milliye aley· 

kinde tek yazım yoktur. Bili.· 
liı mücadeleyi mllllyenln ilk 
oaıladığı zaman ilk propaııan· 
iaaını lTaıvlrl Efkirda) ben 
rapmııtım. (Yeni dünyıde) ki ··-··-···-···---... · .. -···· 
Divan 
Kadroları 
Tetkikte 

Darülfünun divanı bu· 
gönde toplanacak 
Darülfünun divanı dün ıaat 

t4 ten yirmi buçuğa kadar 

ıüren uzun bir lctlma raktet 

mittir. İçtimada ltarem eıaıına 

göre maat alacak mnderrlıler 

hakkında fakültelerden gön· 

derilen kadrolar tetkik edilmlı 

ve bazı ehemmlyehlz tadlllt 

yapılmııtır. 

Dün yaln!Z Hukuk, Tıp 
ve ilahiyat fakülteleri cetvel· 

)eri tetkik edildifinden divan, 

buııün tekrar toplanacaktır. 

Fransanın 
Yeni Berlin 
Sefiri 

Berlln 11 (A.A) Hükümet 

Françolt Poncetnln Berlin ee· 

faretlne tayin hakkında Fran· 

sa hükümetlnln iltlmzacına 

muvaıakat cevabı vermlıtır.I ...................................................... 
(eclisteki istizah takriri -
Celse zabıtları 

-34-

Arkadaılar; 1nııiltere mu· 

ıahhaıı diyor ki: ( Baılıyan 

buhranı nasıl bltlreceğlz,buna 

naııl karıı koyacağız? Birçok 

,eyler ıöylenmlttlr, birçok 

çareler taharri ecillmlıtlr. fa. 

kat bence nazarı ıtıbare alı· 

nacak en mühim meıele, genç 

neslin üzerinde ümit telkin 

etmek, manevi kavvellerlnl 

takviye etmek olacaktır.) 

(Deuamı 4 ıincii •oyfada) 

[ kemeılnln beni böyle bir ıeyln 
mahkGm etliği tayıaları ,da 
yanlııtır. Buna ıebep te yok· 
tur. 

Ben muhakemenin ladeılnl 

latlyeceğlm. Nerede oluna ol· 

ıun muhakemeye hazırım. İr 
tıklAI mahkemeıi zabıtaları bu 

muhakemede okunmalıdır. O 

zaman herke• benim vaziye· 

timin ne olduğunu anlıyacak· ' 

tır. Şimdi bir ıev ıöylemekte 
mazurum. 

Muhakemeyi iade et
sinler de o zaman bütün Arif Oruç Beyin muhakemede 

olınmı, bir resmi millet neler cereyan et-
netriyatım prensip üzerine miş olduğunu görüp 
müesses netriyattır. anlasın ve parmakları 

O zaman bütün Ankara d k z 
ayni fikirde, ayni cereyanlara ağızların a alsın... a-
tabı idi. Beni muhakeme eden ten Reisicumhur Haz
lıt1klil mabkemeıl azasının retlerine ve adliye ve· 
bile Türkiye komünıat partııı kaletine müracaat ede
merkezı umumiel azaıı olduk· 
tarını ıöylenem hayret edıı. ceğim. Gerçi zaman 
meıln! Kaldı ki, İıliklıi.I [mah· (Deııamı 2 inci sohifacla) ...... ,.,, ...•..••..•..•••.•.••..........••..........•. 

Vali Beyi tasrihe davet ederiz 

Mühim bir nokta! 
Zabıta vukuatını gazete~~r ne şekilde 

yazacaklar bunu tayin lazım! · 

Beyanatı ııaziyeti tenuire kafi 
gelmiyen uali muauini 

Fızlı B. 
Yeni matbuat kanununun 

aazetelere tahmıl ettiği mü· 
kelleflyetler araeında zabıta 
vukuatı da ilk ıafta gelir. Vali 
muavini Fazlı Beyin aaıetelere 
beyanatı ııra ıında bu huıuı· 
takı nokta! nazarı ıu ıuretle 

teıblt ve huli.ıe edilmektedir. 
• lotıhar ve cinayet gibi 

vukuat ' pollı tarafından veri· 
len tekilde yazılacaktır. Kaza 
vakaları olduiu gibi 1 ve takip 
edilerek yazılabilir. Ancak 
yazılamıyacak veya verilen 
malllmattan fazla yazılmasın· 
da mabzurlolanlar, hafif akıllı 
kimseleri teıvika medar ola· 
cak intihar ve cinayet vaka· 
ları ile ıahılyata taalluk eden 
vakalardır.n 

Bu beyanata nazaran el· 
~yet vukuatı hakkında mut• 
lakiyet mevcuttur • Halbuki 
kanun intiharlar hakkında 

münhasıran bir maddeyi lh· 
tlva ediyor ve dly->rkl: 

w İntihar vak' alarını ma• 
hallinin en büyük zabıta 

memurundan mezuniyet al· 
mak11zın neıreımek memnu· 
dur. Mezuniyet alınarak neırl 
halinde dahi intihar edenlerin 
ve intihara 
ferin reıml 

( Derıamı 2 

teıebbnı eden· 
budamaz . Bu 
inci sahifecle ) ·--.. ·-·--···············-·------.. ·-·-·-··----· ... ····--··-····· 

Hollandalı izciler şehrimizde 

Diın tehrimize gelen Hollandalı lzoiler 

Dllo 35 klflden mnrekkep Hollandalı ıehlr izcileri, İtalyan 
bandıralı Ctdya vapurlle AmJaterdamıİan ftlbriml&e ııelmlt
lerdlr. 

Bunlar Galatasaray liaeılnde mlıafir kalacaklardır. Bu· 
gün ftlbrln muhtelif yerlerini ııHeceklerdir. Yarın memleket· 
lerlne avdet edeceklerdir. 

Dün, bazı ıabah gazete!erl 
Ziraat banka11 umum müdür· 
lilğllnden ıehrimlz şubeılne 

buğday mübayaası için emir 
geldiğini yazıyorlardı. Halbuki 
bu emir yeni vurul etmlı 
değildir ve evvelce ıehri· 
mlz Ziraat bankası ıu· 

beılne gönderilen talimat• 
namede de mevzuulıahı alım 

ıeklı muıarrahtır. 

Bu itibarla. banka erkanı, 
yeni geldiği yazılan emirden 

ademi malümat beyan etmiı· 

!erdir. 

Şrmdiki halde, Ziraat banka· 

ıı latanbul ıubesı henüz muba· 

Yaaya baılamıı değildir. Yalnız 

buğdayların, borçlara mukabil 

eatın alınması bir emri muhak· 
kak olduğundan, Banka tube· 

lerl kendi faaliyet ıekillerlnl 
tanzimle meıguldiirler. 

Hindistanda vaziyet 
pek vohim! 

Bombay, 11 (A.A.) - Bom· 

bay hükumeti ile Gandi ara• 

11ndaki nokta! nazar lhtili.fları 

pek a11lıızd11'. Kongrenin mllm 

taz azasından biri vaziyetin 

gayet vahim olduğunu beyan 
etmtıttr. -· ... ···-·························· .. ·············-· Günün vakası 

Zehirlenen adam 

Hastahanede yeten Siirtli 
Osman Efendi 

Sokakta bulduğunuz bir ıe· 

keri yermlılniz? Bu pek ııarlp 

vakanın tafsilatı 3 üncü sa· 

hifemlzdedir. 

Yunan 
İktisat 
Nezareti 

Balkan konferansı için 
noktai nazarımızı sordu 

Balkan ticaret federasyonu 

etrafındaki faaliyet devam 

ediyor. 

Yunan milli iktııat neza· 

reli tehrimlz Ticaret oda11oa 

müracaatla, mezkGr Balkan 
konferansı hakkında 

nazarımızı ıormuıtur : 

Yunan hükümetl 

kanaatlerine de teıkll 

nokta! 

kendi 

edilen 

bir komiıynla teabit etl!rmek· 

tedir. 
·-··--······························ ... ·········· 
..... -.-.. Piy~!JgO ........ ... 

To;yyare piyanırosanun 

,,.rı kalan numaraları Jan 
lıdntilm çekilmiıtir. Diin 
çelıllıın son biit6n numara· 
lar 5 inci •ahihımiaJedir. ..... ~-------....... ~-~ 

Bir vagon karpuzun navlunu kıyme
tinden fazla olduğu için zavallı köy
lünün karpuzları yok hebasına satıp 

nakliye ücretini aldılar 

ln•afo cloııet eclilmHi memleket meselesi halinde bulunan 
Şırk timendiferleri binası 

Şark tlmendlfer yolları 1 betmlıtik. Her gün bir ıürü 
!dareılninln nakliye tarife· 1 felakete ıebep olan bu mü· 
!erini çok yüksek olarak tat· hım hidlee henüz halledilmit 
bık ettiğini yazmıı ve ali.ka· değildir ve felaketlerde eıkiıl 
darlarıo nazarı dikkatini cel· (Douamı 2 inci sahifacla) . .......................................................... . 

Çinde ikinci Tufan! 

4 milyon ev su altında! .. 
18.000 mil su altında, 23 milyon 

kişi ölümle pençeleşiyor 
Shanjhai, 11 (A.A.)-Çlnin 

her tarfında bir ay içinde vu• 
ku bulan feyezanların yap· 
tıkiarı tahrib.ıt bitmek tüken· 
mek bilmeyen dahili harpların 
ıebep oldukları zarar ve illi· 
raplar! gölııede bırkmııtır. 

Yang Tıe vadlıinde bu ıene 
ilkbahar çok iyi ııeçmit oldu· 
fundan mahıul fevkalade be· 
reketli idi fakat bir kaç gün 
içinde ıuların taıma11 18000 
millik bir ıahayı kaplamı~, dört 

1 
milyon kadar binayı tah
rip etmit ve yirmi üç milyon 
kiılyl çok derin bir ıefalet için· 
de bırakmııtır. 

Son seneler zarfinda böyle 
bir feyezan olduğu ı;ıürülmc• 

mittir. 
Nüfus zayiatının miktarını 

tahmin etmek ~ımdllik imkan 
haricindedir fakat bir çok 
köyler rn altında kalını§ oldu 
ğünllan imanca zayiatın lıü· 

(Dcuomı son dakika ela) 
; . ' ~ .. - . - .c - ,,-. .. -

Vatandaşların dertlerini dinliyeceğiz 

Anadolu muhabirimiz 
Bir çok mem

leketlerden bil
hassa Karadeniz 
sahillerinden vu
ku bulan müra
caatlar üzerine 
Anadoluya bir 
muhabir gön\ie· 
riyoruz. 

-
"' 

Anaclolu seyahetına c;ıkacak 

muhabirimiz Siyamettirı B. 

Teşrinisanide Millet Mecliıl açılacaktır. Anadolunun 
dertlerini, ihtiyaçlarını' Anadolu esnaf ve köylüsünün va:z:i· 
yetlerinl yakından görerek müşahedelerini aynen "Yarın.de 
neşretmek üzere arkadaşlarımızdan ( Siyamettin ) Beyi 
Anadoluya tetkik seyahatine çıkarıyoruz. 

Muhabirimizin ilk tetk~k mıntakaları: 
Zonguldak, Sinop, Samsun, Rize, Ordu, Giroson, 

Trabzon. 

/kinci mıntaka : samsun, Amasya, Tokat, 
Sıvıs, Malatya, EIAziz, Mardin, Diyarıbekir, Urfa, Ayintap, 
Adana, Mersin. · 

Üçiincü mıntaka: Mersin, Konya, Niğdo, Kay· 
ıeri, Kırtehir, Yozgat, Ankara, Çankırı, Kastomcr.u, 
lnebolu dur. 



Sahife 2 

Postahanede yeni bir tedbir 

Havale işleri düzeldi! · 
_;.,. 

Havale mucibince parayı alacak 
Olanlar kişeye gösterince alacaklar 

Bundan bir müddet evve• 
line kadar Pastahanede ha va· 
le alıp verenler hazan aaatlar• 
ca Lııelerin önünde beklemek 
mecburiyetinde kı..lıyorlardı. 

Bu mua~ela~ tlkayetl mucip 
oluyordu. 

Bu hususu nazarı dikka· 
te alan Poıta müdüriyeti illi· 
baz ettiği mualp kararlar 
üzerine tikayetleri mucip olan 
ahvali ve kırtasiyeciliği ber· 
taraf etmit ve bütün mua· 
melatı sadele,tirmlttlr. 

Şimdi, evvelce yapıldığı 

bütün havale muamelatı bir 

masa tarafından idare edil· 

meyip ha valeyi, kabul ve te

diye eden memurlarla tediye 

emirlerini yazan memurlar 

tefrik edtlmittir. Bu suretle 

havale mucibince pa~yı ala· 

cak olanlar ellerindeki ihbar· 

nameyi kiıeye ibraz edip 

muhteviyatını derhal alacak· 

!ardır. 
11 ıe1••u••11•11111lllllllllll"llUlllll111111111111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllLllllllllllll 

Vali Bl!yi tasrihe davet ediyoruz 

Mühim bir nokta 
(Birinci aayfaılan devam) bu cezalar iki mlıll olarak 

madde hiikmüne muhalif ha· verilir •• 
reket edenler bir haftadan Yine bu cümleden neırlyat 
bir ııeneye kadar haplı vel içine girebilecek (29) uncu mad· 
25 liradan 200 liraya kadar dede. Deoill1or ki: 
para cezaaına mahk(lm olur· •fertlerin phıi veya ailevi 
tar. bayatı butuılyelerlnl ima ta· 

Binaenaleyh bu maddeye 
nazaran polıı raporlarında 

mevcut olaa da intihar veka· 
IYilnln neırlnin müaadeye mü· 
tevakkıf oldufu anlaplıyor. 

Buna göre intiharlar polis 
raporlarında ııörül&ükten sonra 
ı:m büyilk zabıta memurların· 
dan müsaade , alınma11 icap 
edecektir. 

Eter polia raporlarında en 
büyük zabıta memurlarının 
mllaaadetl mevcut bulununa 
bu takdirde müsadeye lüzum 
kalmamıı oluyor fakat bunun 
turihl icap eder. 

Dlfer vekayl zabıta hak· 
kında kanunun (37) inci mad· 
desinde deniliyor ki: 

• Türk ve ecnebi müellifle· 
rinlıı ilmi ve edebi ve felsefi 
eıerlerl müatema olmak üzere 
halkın ahlaki duygularına 

tokunabilen hakiki veya mühay· 
yel IW'ette haydutluk, hırıı.zlık 
veya diğer clyayetlerin icrasına 
veya bunları yapanların hayatı 
ve hareketlerine imtiaale he
veı uyandırabilecek mahiyet• 
teki matbualar neıri memnu· 
dur. Bu memnulyete muha· 
lif hareket edenler bir eeneye 
kadar haplı ve 200 liraya ka· 
dar &fır para cezaıl!e ceza· 
landınbr. Tekerrürü halinde 

riklle dahi olıa he• ne vesile 
oluna olıun neıredenler bir 
ayıa kadar haplı ve SO lira· 
ya kadar alır para cezaılle 
c:ezalandırıbrlar. Netriyat ha· 
mtllerlnln muvafakatıle yapıl· 
mıı ise ıuç teıkil etmrz." 

(37) inci maddenin aara lıa· 
ünden cinayet Vekayiinin 
poliı raporlarında olduğu 
gibi yazılacafı istihraç edile· 
mez. Ancak yazılırsa lmtiaale 
heveı uyandıracak bir ,ekil ve 
mahiyet verilemez. Akıl tak· 
dlrde yazılabilir. 

Ve yine (29)uncu maddeye 
nazaran meaeii. vukuat zabt. 
ta arasında olup ta fertJerln 
ıahıl veya ailevi hayatı hu· 
ıuılyelerlne taaluk eden bir 
hidt1e)i (rapDnla .,...,._.) ..... 
ıileııle yazmamak icap ediyor. 
Bunu tayfa vazifeıf rapor 
veren polise mi yoksa ııaze. 

lelere mi teretUlp edecektir? 
Kanunun mujtllk tarafı 

yoktur. Bu warahatlere naza· 
ran htlbraç edilen cth~tler 
bunlardır, 

Eğer yanlıı anl.,ılıyoraa 
gazetelerm bu vekayil netlr 
etrafındaki hareketlerlaln ıu· 
mi katiyede tayini ve teabltl 
li.zımplir. Villyetin en b1i16k 
mülkiye memuru olmak aıfatlle 
Valı,.ı bu vaziyeti taarlbe 
davet ederiz. -----···-··-···-.. ----------·-'-:-~'-~----------

Bu şark şimendiferlerinden elama~ 
/ bırakup kaçmııtır. Kumpan· 

yada mütebaki farkı te•ln 

(Birinci aahifeılen ıleoam) 

gibi devam ediyor. Bılhana 
ıon gliolerde kumpanyanm 
bazı hareketleri köylünün 
malıuı sokak ortasında bırak· l 
maaına da 1ebeblyet vermek
tedir. Dün de biiyle yiireklerl 
ıızlabcı bir vaziyet olmuı ve 
bir zavallı köylünün bir va• 
gon karpuzu miizayideye çı

karılmak ıureUle aatılmlfbr. 
Bu çok acı hiJ.ııe hakkında 
ya ptlfımız tabldkıı.t ıudur: 

Uzun köpriiııiin Pehlivan 
kDyünden Recep oğlu Reı:ep 
namında bir köylü, bir va· 
gon karpuzunu ıebılmize ge· 
llriyor. Fakat, Pd.lıvan kö
ylindekl ı.taıyooda kantar 
~uhınmaman navlunun istasyon 
memurları tarafından yalm§ 
tarh olunmaıını intaç ediyor. 
Ve karpuz vagonu ıehrimlze 
ğeldli!I zaman yeniden tarlı· 

lıyor ve zavallı köylüden 40· 
50 lira fazla navlun iıteniyor. 
Bu h-ba söre bir vagon 
karpuzun ıehrimize kadar 
naklJ için 1 ıs lira ilt~nmiıtır. 

Halbuki, bir va~ karpuz 
değil vakonda hatta seğide bıle 
yüz liraya kadar satılamıyor. 

l,te Bu acı vaziyetten mü· 
tee..ır olan Recep Efendi kar· 
puzları 1erıılye boıaltmadan 

zımnında karpuzları müzayede 
ıureUle yok paha1111& aattır. 
mııtır. 

Knmpanyanın bu ıon me
ıeleıl bütün köylülerimizi tesire 
gark etmtıtir. Her eene köy. 
lünün aırbndan milyoıılarla lira 
alan kumpanyanın bu hare
keti cidden pyanı hayrettir. 
Kumpanya, köylülerin ,.ıklyet• 
lerineda henüz bir cevap ver· 
memlttlr. Btr çok köyl<iler, 
kumpanyanın yaptıeı bn yol
auz hareketlerden dolayı ar. 
tık karpuz ve kavuna neklet· 
D?emeğe karar vermiflerdlr. 

Feci bir bilanço 
Bertin, 11 (A.A) - Pelebl· 

ilet müna1ebetile vukua gelen 
kartılıkların bl!aoçoıu ıudur: 

1 Telef 43 yaralı •. 
Romanya-Yunanistan 

Bükreı, 12 ( ;\.A) - Batve· 
kil M. Yorsa ile Yunan 1eflrl 
Collaı bugiin Romanya· Yuna· 
nlatan ticaret ve ıeydeefaln 
mııalııedenuaeeinint ve Ro· 
maoyada Yunan mekteple• 

rioin tabi tutulacecajı ıeralte 
dair bir protokolu imzalamıt
lardır. Bu wuretle iki memleket 
arasındaki bUtün muUak mea'e 
leler haldedilmittir. 

-- . 

YARIN\ 

Afyon 
İnhisarı 

Afyon tacirleri dün 
Ofiste içtima ettiler 

Don, ihracat ofisinde Af. 
yon tacirleri aaat on beıte iç· 
Uma etmiılerdir. Tacirlerle 
ofla raportörleri mllda velet ef· 
karda bulunmuılardır. 

Malum olduğu veçbile, af. 
yon ticareti ya inhisar altına 

alınacak, yahutta bu inhisar 
ademi merkeziyet ıekll veri• 
len bir mürakabe haline ııeu. 
rilecekiir. 

lıte, tacirler, oflıln bu hu. 
ıı:ılarda ki malumatına mli• 
racaat etrelılerdir. 

Vaziyetin tavazzuh etmeıl 
için lktllat vekaletinin ihzar 
ettiği talimatnameyi beklemek 
icap etmektt!dlr. 

Şehrimizde seyyahlar 
Üç gün evvel ıehrlmlze ge

leceklerini yazdığımız Tuta 
aceota11oa mensup Dtyana ve 
Merano vapurları evvelki gün 
hamil bulundukları seyyah ka. 
fileleri ile limanımıza gelml f• 
lerdlr. Seyyahlar üç günden be
ri ıırulle ıehrln cami ve mü. 
zelerlol ve dijer f8yanı tema• 
ıa asarı atika mahallerini gez• 
mitlerdir, bugün de ıaat 16,5 
Göıtenceye hareket edecek
lerdir. 

Avusturya, Cemiyeti 
akvamdan kendisine 

para bulmasını. 
istiyor! 

Cenevre, 11 (AA)- Cemi· 
yeti akvam, Avusturya hüku· 
metinden bir mektup almııtır. 
Mezkur hükumet, bu mektu· 
bunda -•y•lla mail mQza· 
heretlnl lıtemektedir. 

Bu talep dolayaile kl'tibl 
umumi muavini M. Avenol 
ile mali itler fllbeıl müdürü 
M. Laweday yakında Viya· 

naya ııldeceklerclir. 
Bazı haberlere nazaran 

Avuıturya hOkdmeUnln mek· 
tubunda kredi açılına11 late
nllısaekte, ancak miktarı taa- · 
rlb edilmektedir. 

Mongollar bir Alman tay 
yaresini düşürdüler 
RiG, 11 (A.A.J - Mongo· 

lillan polili, iki Alman tayya· 
reclainl Ulanbatoz cıvarında 

tevkif etmiılerdir. 
Monaol hükumeti, Sovyet 

himayesi altında bulunan Mon 
golhtan üzerinde uçmak mü· 
nadeılnfn aneak Rus tayya. 
recllerioe münhasır oldujtunu 
beyan etmektedir, 

Malüm olauğu veçhile Af. 
man tayyare idaresi, Almanya 
ile Çin araı· oda bir ha va yolu 
lhd ası için Nanken hükümetı 

bir ltlli.fname imzalamı• idi. 
Mongol muhafızlar, kendi top
rakları üzerinden ilk defa 
olarak geçen tayyareye ateı 
ederek bir tayyareciyi ağır 

aurette yarala•ııtır. Tayyare 
müıadere edilmiıtir. 

r 

j Beykoz kaptanını iJ/dürenler! 

Sporcuyu öldürenler! 
Müddeiumumi maznunların teczi

yelerini istedı lcarara kaldı! 
Geçenlerde Bayram ıoka. 

gında, Beykoz kulübü kaptanı 
Salt Beyi öldürmekle maz· 
nuo tevkif edilen Bahriyeli 
Cemil 11 e arkadatlarının 
muhakemesi dün birinci ceza 
mahkemesinde intaç olunınuı· 
tur. 

ı 
Müddeiumumi B. iddiasını 

eerdederek Bahriyeli Cemalin 
ka tıldeo, arkadat!arınının da 
cinayetle oetlceleoen gavgaya 
ıebebiyet clhmünden mllcri· 
mfyetlerini iıtemlttir. 

Maznunların müdafaau 
yapılmıı ve kararın tefhimi 

için muhakeme talik olunmuıtur. 

Yerli mallar mızın bir muvaf f akiyeti daha --Resmi inşaatta yerli kiremitlermi-
zin kullanılması kabul edildi 

Yerli kiremitlerlle Avrupa 
kiremitleri arasındaki rekabet 
gün geçtikce daha hareretll 
bir safhaya giriyor. Bu mese· 
le ile Ticaret odası da yakın· 
dan alakadar olmağa baıla· 

mııtır. Yerli ve Avrupa kire· 
mitlerinin evsaf itibarile yek· 
diğerlerile olan farklyet cihet 
lerl tetkik ediliyor. Alınan 

neticeye göre, yerli kiremitle· 
rlnin Avrupa klremltlerinder% 4 
dereceıinde noksan olarak su 
çektikleri tahakkuk etmlttlr, 

Halbuki dayanıklı ve pitkln 
olmak cihetinden de yerli 
kiremitler ~ Avrupanınklne 

faiktir. 

Hükılmet, yeril kiremitle· 
• rln °!o 30 nllbetlnde ucuz oldu· 

ğunu nazarı diki.ate alarak, 

inıaatta Kütahya fabrikasının 

kiremitlerini kullanmaifı temin 

atmittlr. Çünkü, Kütahya" top· 

rakları, memleket dahilinde 
kiremit imaline en elverltll olan 
yerdir• 

Son hafta zarfında ihraçatımız 
ne kadar tutuyor ? 

Son hafta zarfında muhte· 
lit mınkalarda yapılan ihracat 
miktarı berveçhl a t!dlr: 

İstanbul mıntakalarıntlan: 
Fındık içi 162 çuval, keten to 
bumu 227 çuval, kuı yemi 
779 çuval, afyon 477 ıandık, 

tiftik 525 balya , Pamuk 
50 balya, patates 414 balya. 

Menta mıntakaaıadan; ar

pa 1169437 kilo , paumk 

Arif Oruç Bey 
diyor ki 

(Birinci aayfeden deuam) 

seneler geçmiştir. fakat 
hakkımı arayacağım. 

Ben bu isnadın alhn
da kalır ve kalacak ya
ratılışta bir adam deği
lim. 

Neticeye kadar gazeteci· 
liğe dönecek değilim. Şimdilik 
dönmek niyetimde yoktur. 
Maamafih, medeni ve ıiyaıi 
haklarıına btinaden hul\ul 
çalııacaifım. Küçük küçük kl· 
taplar neırtle meıgul olaca• 
ğım. Evvela, bir ay iıtlraha· 
tim vardır. Bir ay hiç bir ıeyle 
metıul olacak deifillm ! 

Hindistan c!a feyezanlar 
var, ne oluyor? 

Bombay, 11 (A.A.) - Bom· 
baya 150 mil mesafede klin Mil· 
va mıntakasında vukuagelen fe· 
yezanlar dolayıslle binlerce 
kiti yersiz kalmııtır. 

Birçok kiti boğulmuıtur. • 

752 437 kilo ( ıtok 4751439 
kilo. ) 

Samaon mıntıkasından; yu· 

murta 2603 sandık, (Tütün 

skoku 6911469 ki' o.) 

Buraa mıı.tıkasında ihracat 
yapılmamııtır. 

Antalya ınıntakaundao 290 
me- •ıkabo kerate ihraç 
edil mittir. 

Almaynada cüm
huriyet bayramı 

Berin, 11 (A.A)- CGm· 
hurlyet bayramı bugün Relc· 
hıtag' ın içtim" r<>1omında Re
islcümhur ve lıülıdmet erkloı 

huzuru ile te .. lt edılmiftlr. 
Maliye n11zırı M. Dlrtrlch 

söylediği bir nutukta milyar· 
larca :kıal\ va deli ecnebi kre
diılnın çekllmeat üzerine 10n 
aylar zarfında Alman lktiıadi· 
ya tının maruz kaldıfı teblf. 
keyl ehemmiyetle kaydettikten 
sonra demiıllr ld: 

Biz yalnız iktlıadı buhran· 

dan defli ıulh muahedename

leri buh•anından muıtarlblz. 

BIUQn 'danya lktııadlyatının 

ve milletlerinin yekdiğerlerlne 
merbut bulu,,duğunun anlatıl· 
ma11 ve tadil edilmesi zaruri 
olan muhedelerde bunun bir 
aüo nazıuı dikkate alınmaııaı 
bekliyoruz." 

Bizden söylemek " 

Nazır hükumet otoriteılnio 
bu buhrandan müteessir ol• 
madıfını ve Alman milletinin 
bu aylar zarfındaki 11kıntıyı 
ıayanı hayret bir ıilkılnetle 
geçlıtkdlğlnl vo hükılmettn 

ıtddetll tedbirlerine uydufunu 
ıöylemlt ve Almanyanın lıtik· 
balı hakkındil itimadını izhar 
eylemlıtir. 

Şark !imendifer yolları 
idaresinin, Yunanistan, 
Bulgaristan ve Sırbistan 
hudutları dahilinde istih· 
sal mevsiminde nakliye 
tarifesinde hayli tenzi. 
IAt yaptıQını yazmış ve 
bunun memleketimiz da· 

hilinde de tatbik edilme· 
sini temenni etmiştik. 

Madde teyin ederek yaz. 
dıQımız bu yazı maattee· 
süf kumpanyaca nazarı 
dikkate alınmadı. Hatta 
koylülerin bizzat kum
panya nezdinde yeotık· 

- . 

ları te,ebbüsleri de bot• 
çıktı. Hul6sa; -kumpanya 
(cemaat ne isterse söyle. 
sin imam iıildiğini yapar) 
tarzında hareket etti. 
Bu fecaat karıısınde 
Şark timenoiferleri ida· 
resinin memleketimiz 
zürra, çiftçi ve tacirle
rini kolladıQına ve ken· 
dilerine iyilik yaptıQı 
hakkındaki iddialarının 

artık ne derece doğru 
oldu!lunu, 

İster dini~ 
ister dinleme 

Maliye nazırlarından aonra 

aöz alan baıvekll Brllnlng AJ. 

manları yekdiferlne bafhyan 

rabıtalar dalma hatırea tutma. 
fa ve yaıaıın cumhuriyette 
bırl"ten Alman milleti diye 
bağırmağa davet etmiıtlr. 

Müteakiben Relıicümhur 

Cumhuriyet meydanına gide
rek kıtaatı teftlf etmlıtlr. 

muazzam bir halk kitlesi Re
lılcümhuru ıl<ldetle alkııla· 

Plltbr· 

iş 
Kadınları 
Kadınlar birliğine 
teşriki' mesai tekli· 

f inde bulundular 
Diln aaat 17 de Türk Kadın 

birliği tarafından Amerikalı 
lf kadınlan federaıyon aza11 
olan mlıaflrlere Türk ocafı 
binasında bir çay ziyafeti ve 
rılmııtır. 

Ziyafette iki memleketi all 
kadar eden hasbuhallerden ıon• 
ra Türk Kadın birlığlnln tarihi 
teıisl hakkında izahat yeril· 
mittir. 

Amerikalılar da bize fede
raıyonları hakkında malılmat 

vererek bizde de federaıyon 

teıkilatını ve kendllerlle bir
likte faaliyette bulunulmaımı 

samimiyetle arzu ettiklerini 
ıöylamiılerdlr. Kadınlar birli 
ğinde müfit olarak kendilerlle 
birlikte çalııacaklarını bildi 
rerek tetekkür etmlılerdlr. 

Saat 19,30 Amerikalı miıa• 
firler kadınlar birliel azalarile 
birlikte yeril mallar ıergiılnl 

kezmefe altmltlerdlr. 

Amerıkalı 
Hava 
Kahramanlar 

Boardman ile polan· 
do, tayyareyi bozdular 

Marlgnane, 11 (A. A.) -
Tayya ecl Boardman ile Polan
do, Cap· Codu bozmak ve onu 
bir furgon-otomobile yükle
mek üzere buraya reldiler 
'fayyare, yarın tayyarecileri 
Boıtona götürecek olan olan 
vapura yllkletilecektlr. 

Baköde petrollar 12 
: gündenberi yanıyor 

Tahran, 11 (A. A.) Bakö 
den bildirildiğine gllre bir 
petrol kuyuıu 12 gtındenberl 
yanmaktadır. Yangını söndür
mek için aarfolunan me•al 
boıa gltmlıtir. Üç kiti öl 
müttür. Birçok kitllerln ya 
ralanmıı olma11ndan endiıe 

ediliyor. Günde 800 ton pet 
rol zayolmaktadır. 

Tokyodan Parişe 
Parlı, 11 (A.A.) - Japon 

darülfünunu talebeaindan Ku 
rlmura ile Kumakavva Tokyvo
dan bır Nyahat tayyareılle 

Parhe gelmtılerdir. 

Berlinde 174 tevkif 
Rerlin, 11 (A.A) - Bulow 

p la tz hadiseleri dolaylılle 17 4 
kiti tevkif edllmltllr. 

Yunanistanda komünist 
tahrikah 

Atına 11 (A.A) - Nazır

lardan mürekkep bir konferanı 
akded limit ve bunda ıpor ve
ya edlblyat cemiyeti diye ı• 
çlnen ve fakat hakikat halde 
komünist teıkilitından ibaret 
olan butün cemiyetlerin feshine 
karar verllmltllr. 

Bir fOför 12000 frank 
bahşış aldı 

Milaooo, 11 (A.A.) - Mücev• 

her tehaMlarına gllre Ame

rikalı madaın Coleman'ın bir 
taksi içinde uoutmuı olduğu 

mücevheratın kıymeti yarım 

milyon lirettir. · 
Madam Co1emao, bunların kıy• 
meli 9 mılyon olduifunu ıöy· 
lemit idi. 

ÇünkO Parlıte bulunan 
valdeılnta çantaıına elliler bir 
takım mücevherler daha koy• 
muı eldufu ~nnında bulunu
yordu. 

Madam, ıoföre 12.000 fraalr 
milkafat verllmııtır. 
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~KUŞ BAKIŞ , 

Fırsat 
Düskünü , 
Mini mini bir cüsse· 

nin, nalni mini iki eline sıkııan 
iair kalem p rçaaı, aağmı, ıolunu, 
öııünü, arkasını görmeden ay· 
Jardanberi karalamalar çizip 
duruyor. 

Bütün hedefi, bütün gözleri 
biziz, yani (Yarın)cılar. 

Evvelki gün baımuharrirl· 
mlzin -yazdığı vedanameyi, 
dün kaleminin kırık ucuna 
dolıyarak i<Jtediğl gibi tefsir 
toden bu fırsat düı'kününe 

artık acımaktan baıka gülmek 
1 tiyoruz. 

Bugün, uğurlar ol un, bü· 
yük efa geldin dediği Arif 
Oruç Beyin, dün, Anka • 
rada elini eteğini öpen 
ve Arif Oruç Beyin ( Yeni 
dünya ) anıda muhbirlik ede· 

~ 

nin bu adamdan baıkası ol-
.ınadığmı kariler bilmelidir. 

Dün kendisi muhalifti, bu· 
'gün bize çatıyor • latiklal 
mahkemeıi huzurunda yeminle 
kalemini kıracagını soylediğl 
}.alde bu -gün hali. iki tarafa 
•aldıran gene bu adamdır. 

Maksi& fikirlerinin dalka· 
vu ·luj:unu yaparak Arif Oruç 
Beyin (Yeni dünya) ıına ıokul· 
mak isteyen de bu adamdır. 

Binaenaleyh, bu zavallı 

.çocuğa ıunuda ıöyllyelim ki 
bu tarz hücum mertçe değildir. 
Elinden kalemi atan bir adama 
çatmak, ilahsız bir insana 
hllDçer aallamak demektir. 

BÜRHANETTIN ALI ....................................................... 
Tifo ne halde? 

Bağçeler nasıl sulanacak? 

lstanbulda Tifo nun az ol· 
duğu, çok olduğu hakkındaki 
münakaşa devam ede dur• 
ıun gerek vilayet, gerek 
Belediye sıhhiye müdürlük
leri icap eden tertibatı 

almıılar ve Tifo mıntakaıın· 
da da aıı tatbik etmlılerdir. 

Diğer taraftan, lağım sula· 
1 
r!le karrıan sularla bahçe· 
)erin sulanması ve bu huıu· 
11un men'i hakkında alaka· 
darana emirler verilmlıtir. 

Talimatname 
lctp ederse tadil edilecek 

Belediye iktiıat müdürlüğü 
yeni arabacılar talimatnamesi 
hakkında vukubulan tiki.yet· 
leri tatbık·ıle tnefguldür. icap 
~den tetkikat bittikten sonra 
talimatnamenin tadil edilip 
edihnlyeceji kararlattırılacak· 
tır. 

YARIN 

Yerde bulduğunuz bir şekeri yermisiniz? 

iirtli Osman nasıl zehirlendi? 
Yerde gördüğü şekeri yiyip zehirlenen adam bir ay 

evvelde bacağını kesmiş, bela bela üstüne gelir 
Bizde hala devam eden bir Yine amcazadesinin evine fakat' aldırmıyarak evine doğ· 

takım huy ve tabiatlar varsa gelmiş, hem istirahat ve hem· ru yürümeğe baılam:ıtır. 
o da sokaklarda bulduğumuz de hergün için yavaı yavaı Evine gelmiı, içeriye gire· 
abur cubur ıeyleri alıp yenecek ıehrimızi gezmeğe baılamııtır. rek oturmuıtur. 
ıey ise yemek, içilecek ıey he O•man Efendi, saf ve te· Aradan bet on dakika geç· 
içmektir. miz kalpli bir adamdır. Ayni mi§, Osman Efendide aancılar 

lıte, bu gibi tabiat ve huy· zamanda sofudur, bat göstermeğe baılamııtır. 
!ardan çok defa çocukla· Evvelki gün, sabahleyin Aman, zaman derken san· 
rımızın, hatta büyüklerimizin kalkmıı, abdestini alarak ıabah cılar tiddetlenmlf, Osmanı 
dahi zehirlendiklerini gördük. namazını kılmak için Kılıcali zıplatıp, hoplatmağa baıla· 

Evvelki günd yine biriılnln camiılne gltmiıtir. Namaz•nı mııtır. 
zehirlendiğınl ltittlk. Bu hi.di· kılmıı camiden çıkarak Gala. O ara evln halkı uyanmıı, 
senin nasıl olduğunu anlamak ta caddeıinde gezinmeğe baı- panıuman kocakarı itiçları 
vt! bir ibret olmak üzere tah· mıştır. yaparak sancıyı amdlrmeğe 

klkat yaptık. Bu ıırada gözü yere tllıe· çalıımııtır • 
Bu adam 35 yaılarıoda rek ıekere benzer bir hapı Fakat, duracağı yerde git• 

Oıman leminde biridir. görmüıtür. Gördüğü bu şey: Hkçe ziyadeleıml'ğe ve gittik· 
Memleketi olan Siirltte ba· Köpekleri . zıhtrlemeğe mahsus çe Osmanı lnvraedırmağa baı· 

cağını kırmıı, tedavi için bir bir haptır. lamııtır. 
ay evvel ıehrimizde bulunan Üzeri tatlımsı, içerisıde Bu 11ra da ıebebı,ni sor• 
ve Tophanede oturan amca· zehirdir. muılar, Oımanda yediği ıeke 
zadeıl Apturrahman Efendinin fıte, Osman Eefodi bu ha. rl ıöylemlılir. 

pı görür görmez almtf, ağzıaa.A 
yanına gelmitlir. Meeeleyi zabıtaya bildir· 

götürerek dilinin ucuile tadına 
yirmi gün mukaddem Etfal bakmııtır. mitlerdir. Zabıta da gelmif, 
haıtahanesine yatmıı, baca- Tatlı olduğunu gömıuş "ne Omıan ihamancye kaldırarak 
ğından tedavi edilerek bir güzel şeker" diyerek hemen tahkikata. baılamııtır. 
hafta evvelde çıkmıştır. yemlıtir. Ağzı biraz acılaımıı A. S 
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Dün tahliye edildiler Dünkü fırtına -
Suiistimalden maznun olanlarla sah. Rasathane ne .diyor? 

te tahvilat maznunları beraet etti! Kandilli raut merkezinden 
verilen malümata nazaran dün 
azami derecei hararet 28 as· Beyoğlu hastanesinde 700 

liralık suiistimal iıinden dola· 
yı tevkif edilen hasla memar· 
!arı ibrahim, Hamdi B.lerln mu· 
hakemelerl dün Birinci ceza 
mahkemesinde intaç·olunmuş ve 
aııl mes'ul firari Muhsin B. hak· 
kında ki da vanıo tefrlklle, mev
kuf bulunan iki maznun be
raetlerine karar verllmittir. 

Mevkuf Hamdi ve İbra· 
hım B. ler akıam ü:r.erl tahli
ye edilmiılerdlr. 

Sahte tahvilAt 

Sahte Yunan tahvilatı tabı . . 
gem ısı Denizalh 

Oılo, 11 (A.A) - Saat 13 
Cte Nautiluı kıçın kıçın gitmek 

te idi. 

ve tevziinden dolayı zabıtaca 

tevkif olun"'n Yorgl ile, ali· 
kadar olduğu iddlaıile gayrı 

mevkuf olarak muhakeme 
edilmekte olan Cemil Beyin 
muhakemeleri dün birinci ce· 
za mahkemeıinde intaç olun· 
muıtur. 

• 
gari lae 21 olmuı ve ruzgi.r 
ıağnak halinde yıldızdan eı· 

mlştir. Rüzgarın ıürati 14 met· 
reye kadar çıkmııtır. 

Bugün hava ekıeriyetle bu 
!utlu olıı.cıı.k ve rüzg-i.r Şımıı.l 
iılikametbrden esecektir. . . 

Müddei umumi B. her iki· 
ıinin de beraelinl istemı1 , he· Amerika paınuklarmda 
yeti hakime de icabeden mü· görülmemiş tenezzül! 
.zakereden sonra beraetine ka· Lon.dralH(A.A) - Bir çok 
rar vermiftir. gazeteler Liverpol ve Mançeı· 

Mevkuf y orgl dün akıam ter piyasalarında pamuk fiat• 
tahliye edilmitlir. larında görülen duıüldüiıün 

30 ıenedenberl .görülmemiı'. 
Mürteşi terbiye nazırı olduğunu kaydetmektedirler. 

Tokyo, 11 (A.A) - istinaf Tim• gıı.zeteıl, Amui.ka pa· 
mahkemesi irtifa fiiline lftirak muklarınm flatlarında aörü· 
töhmetile zanaltına alınarak len bu tenezzülün sebebini 

C k 1 d hkontolarını tevıl etmek ve 
ereyan uvvet i, eniz Cnakdi ce:ı:aya ve 10 sene hapae 

f ti D 1 1 fiatlan tutmak için hilküme· ena ır. en za tı gemisinin mahküm edilmiı olan ıabık 

1 f d h 1 1 tin açmıı olduğu mühim kre· 
ıu ar tara ın an sa i e atı ma• Terbiye nazırı M. lnıhicla-Ko· 

d dileri kullanan ziraat federal 
sından en ite edilmektedir, bashl hakkındaki kararı nak· 
M 1 b h lb h meclisinin bu siyasetinde gör· 

otör ü lr gemi, ta le a · zetmittir. mektedlr. 
re yardım etmek üzere Tro· Lindberg nerede? Mezkur gazete, netice ola· 
mıe'dan hareket etmiılir. 

Sahife 3 

Adana' da sporcular arasında 

_·· ... eyyiç bir içtima 
Mersinde resmen Gençler birliği 

or ulübü tanı acaktır! 
Akın' da yazıldığına göre: 
Adana'da, Adan!\ mıola· 

-kası Spor kulüplarinin ve Mer· 
sin gençler btrli;;ınin i~irakile 

Halk fırkıuı aalonunda, tütün 
müdürü u11:1umisi Sırrı Beyin 
riyaseti altında toplanarak bir 
celse akletmlılerdir. 

Kongrede Mersin idman 
yurdu murahha !arının Genç· 
ler birliğinin kong?<eye iştirak 

etmemeıi ıçın setdet 'klerl 
noktai nazarı, Birlik reisi Et
hem ve eski -reisi İhaan Ce· 
mal -Beyler muradif müheyyiç 
ve esaılı fikirleri red ve cerh 
etmlıtir. 

Kongrenin hemen hemen 
merkezi alkletinl ieıuin eden 
birliğin bu tam! i hiıılerle mu
radif noktai ıuızarı kongre 
arasında derin bir hü nü tesir 
uyandırmıştır. 

Bu vaziyet karıuında mil· 
zakere ve mecllll terkeden 
idman yurdundan, Muharrem 
Beye hitaben E!ki reis Ihsan 
Cemal Beyin. 

"Gençler Birliği sizlere 
karıı samimi hislerle nıüteha .. 
ıiıtir. Sizlerinde aynı aamlml 
hislerle mütehassis olmanlZI 
reca ederim" ıözü aynen zap
ta geçirilmittlr. 

Netice itibarile mrntaka he 
yeti idareli, fenni heyetler in
tihap edilmiı. Cenup mıntaka 
sından !Menin namına birlik 
reisi Ethem Bey mıntaka he
yetine ekseriyetle seçilmiıtir. 

Gençler bi liği Adana mın 
takasının spor ceııçlerl üzerin 
de pek derin bir hüınü tesir 
-uyandırm11tır. 

Adana Mersin Gençler 
birliği ve murahhaslarını derla 
bir aevinçle karplaaııılartlır. 

Eylülde gelecek, 
hareket edecekler 

Rus amelesi 
programla 
Rusyadan ehrimize 308 1 

amele geleceği e»vl'lce yazıl· 
mıştı. Dlin bu hu usta Sovyet 1 
sefaretinden aldı~ımız malü
mata .göre: Ameleler Eylül 
bidayetinde ıe rimize gelecek
lerdir. La · b ların i tan
bulda ne kadar lıalacaldarı ve 
ne gibi i ler üurine te kikatta 

Güzel san' atlar 
Birliği 1apl~r.ac tar 

Güzel san'atlar birliği Ede· 
blyat ıubesinde11: 13 Ağustos 
perıembe günü (bugün) saat 
on ~dide Birliğin Gülhane 
parkı meıhalini:leki merkezinde 
ay) top[ ntı 7apılııoektır. 

. Mus , çay e edebi h uha\ 
ard.ır. Azanın bu 'li.nı davet 

ıayarak refikalarile birlıkte 
teırifleri rica olunur. 

Adana Belediyesi 
ı, Bank11sından paramı aldı 

Yeni Adana yazıyor: 
Asri mezbaha lnıaatının 

yarım kaldığı malümdur. Be· 
ledlye bunu ikmal için lı ve 
Maadin bankalarına müracaat 
ettiği ya21lmrtti. Haber alclı· 

ğımfza göre Belediye nihayet 
,it Bankasından para almıya 
muvaffak olmuıtur. 

Diğer taraftan söylendi· 
ğine göre bankadan para 
almak keçen defa ipotek 
edilen arsalar arasında eıhua 
Belediye tarafından satılarak 

üzerine Ahipleri .tar.afından 

bina yapılmıı olan ar alarda ' 

bulunacakları henüz malı'.iııİ 

deiildir. Esasen bunun içia 

sefarethane de makamı vlll· 

yetle görüşup bir program 

tan:ı:im edecektir. Bir kaç gün 

sonra mezlıiır amele hakkında 

u.rih ve ka t'i malumat sefa· 

rethand.?n bildirilecektir. 

Nüfus müdürü 
Komisyon taı;fiye edildi 

Adana.dan bildiriliyor: 
Vilayet nüfnı müdiirll TeY• 

fik Bey vilayet inzibat komı .. 
yonu Le.rafından gösterilen lü· 
2'Um üzer'ne tasfiyeye tabi 
tutulmuıtur. Encümen baıka· 
tibl Sırrı bey nüfus dairesi 

are itlerine vekaletten tayin 
edi ıtır. 

~ahire borsası 
Ansı kimler olcu ? 

Mersinden bildiriliyor : 

Odaca zahire borsasına intı. 

hap edilmesi lazımgelen •za• 
lıklara Hekirnoğlu Bürhan ve 

Numani Beyler intihap edil· 
mitlerdir. 

Mühim bir rapor 
Mersinden yazılıyor. 

Tic11ret ve Zahire borsa• 

ilk defa olmak üzere arpa ih· 

racatımız hakkında mühim bir 

rapor hazırlamaktadır. 

Ad d • I N y k ) rak diğer mahsullerin ve bil· ana a tayın er Japonlar tayyarecileri ev· or • l l ( A. A. -ç k k 'f b' - d hana ıeker, kahve ve ha- Pangaltıde yangın 
Metun blunan vilayet tapu tr.ykif ettiler o eıı ır siı yüzun an kır flatlarını islab l.çln ya· 

Cmevcuttur. 

müi:lürü Talat Bey Üsküdar Tokyo, 11, (A.A.) _ Muı• Lindberg ile zevcesi Nome -·- Pangantı'da Eıklıehtr ma• 
pılmıı olan bu çeşit teıeb· Dünkü yangın 

tapu baı mıemur!uguna ü~kudar tahkem mıntakalar üzerinde Alukaya takriben 180 kilo JI . ballesinde Madam Farkoneti· • büılerin cihan ikWıaıliyatınm Cümüııuyu caddesicde lzo· 
tapu bat -memuru Seyfettin B. uçmuı olduklarından tayyuecl metre mesafede bulunan Se· bugün .maruz kaldığı muıkül- ra apartmanında oturan Ma· oln evinden Y ngın zuhur el· 
Adana tapu müdürlüğüne la· Pangborn ile Herndon hap!se vard yarımadasının ıimal H· leriD baılıca sebepleri oldu· dam Eleninin dairesinden yan• .mif, ıirayete meydan veri.ime• 
yin E"dllmiılerdlr. atılmıelardır. bilinde karaya enmielerdir. i!unu yaz.maktadır. ııın çıkmış, sondürülmü,tür. den öndürülmü,tür. 
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Tefrika No. 8 

1 KIRIK KALPLER l 
Zorla bir bahıı bitirdi. Eli· ı 

ni, yeleğinin cebine sokarak 
ıaalini çıkardı baktı. Hayretle: 

- Saat, iki olmuf, dedi. 
G5zide, hali. gelmedi. 

Deli gibi ·oldu. 
-Evet, Haıım Efendi ne ıöy. 

lediğinl bilmiyordu. Güzide, 
muhakkak bir felaketin kur· 
banı ohnuıtu. 

:r elefona koıtu. ~cele ile 
bir hastanenin numarasını 

ıordu. 
Cevap vermediler. 

Baıka bir hastaneyi ıor· 
du. 

lıminl ıoyledl. Gece nöbet· 
ehi bir zaman sonra, ıertablbe 
aoracağmı söyledi. 

Yazan: Hüseyin Zeki 
Nilıat Cemil birer birer 

bütün butahanelere müracaat 
etti. Hiç hi1 felaketzede getir· 
memiflerıli. 

Saat sabahın dördü idi. O, 
hali telefon ediyordu ... Güzl· 
deden küçük bir iz bile yok) 

Baıı çatlayor, kalbi ezili· 
yordu, Karısının esrarengiz 
.ıraybubetinl halle çahııyordu. 

Bir.az ıonra, düıüncelerl 
büsbütün karııtl. SQnra lııen· 
dinden aeçerek yere, almın 
üzerine uzandı ve güneı 

ilk altın ıııldarını pençereden 
uzatırken uyandı .•. 

Yorgunluktan hütiin vü· 
c.u.du kırak gibi olmuttu. Elan 
elektrikleri yanan mesai oda· 

'9ında bulunmaktan mütevel· 
lit bir hayretle gözlerini oğuı· 
turdu. 

Aklını başına topladığı 

zaman nevmidane bir feryat 
kopardı: 

- Güzide!... 
Heyecana karıı daima 

kendine hakim olan bu İ<uv· 
vetll adam, bir çocuk gibi 
ağlamağa baıladı. 

Güzide! ... 
Demek ki doğru idi, ken· 

dislne bütün hayatını feda 
eden, onu delice ıeven koca.mı 
ocağını bırakarak kaçmıştı .. 

Gözlerinin önünde, Güzl· 
denin genç kızlık hail, aiti 
anasını beılemek için daimi 
didinmesi, lflat eden babaıının 
sonra annesinin zatürreden 
alıımlerl ve onunla evlenlıle• 

rint canlattı. Evet, evlenmesine 
ıebep, ona ol&» ..merham.~tl ve 
ıev.glsl idi. 

Güzide, bu meıhur, zengin 
ve asil doktorla evlenmeği 

kabul ederek minnet - ve ıük
ranla, sözlerini dinlemiıti. 

Ah! Genç kadın o zaman 
hamisini, koce-tını ne kadar 
seviyor ve doktor bu ateılı:a 

aıka nan! mukabele ediyordu! 
Altı senedeeberi ne bir bu

lut, ne bir ıey saadetlerini ka· 
rarlmııtı .•. 

Güzidenin birdenbire, bü· 
tün bu maziyi unutark aşkına 
hıyanet elmeıi miıDlkün mü? 

Nihat Cemil, yeeıle güldü. 
Aynada yüzünü ııöl'üyordu . 
- Belki, dedi çünkü on· 

dan yirmi y.af büyüjii.m. 
"Belki, ç.ünk ü saçluı.m be· 

)lazlandı, elem, ~· uaıa ve 
da.ima eayimln .emereaJ oı.rak 
yurumııflu. 

"Ruhum .genç, fakat vücu· 
dum ihtiyarladı. 

Güzide, minnet ve .fÜkran 

borcunu, güzel vücudu ile 
ödediğini zannediyor, ıimdl 

ise rekrar, kendine ıikl.m ve 
serbe,tisine nail oluyor. Saa· 
detim! bir an aydı latdıktan 

sonr gene kendini düşünüyor. 
• "Ah ! Ben insanların en 

betbahtı imişim! 

Göz yaılarl iki misli olu· 
yordu. 

Doktor Nihat <:emil doğ· 

ru söylemifli: O. inıanların 
en betbahtı idi. 

Maamafih, bütün hu ı71ı· 

rap ve ümitslzliklerine rağ· 

men mübhem bir ümidi Nar· 

dı. Bu ümit, hayattan rıuibl 
kalmaın.ıı kim1elerin kalbin· 
den .aju bir bulut cibl Meçen 
bir ıeydf. Belki, güzide mile· ı 
rim def ildi ve Jıer hangi bir 
ha.dinden dolayı e ine gel· 
memittl· Şüphesizki huda ek · 
yakında keıpikallyet edecekti. 

.E.fendiıinin biitiin ece , 

uyumadığını iHeden H tim 
rEfendi, doktoru o eınada ra· 

altız etmekten çekinmlt. 
hatta, birazda koıkmuıtu. Sa· 
<bahleyin erle den .mua ene 
odasına girdi ... 

Elinde, poıtacmın gece ya· 
rısı getirdiği hir mektup vardı. 
ıhat c~mil, merakla ıor<lu : 

- Mektup mu? Çabuk ver: 
Mtıktubu, Haılm Efendinin 

<:'ilerinden kaparcasına aldı. 
Üzerindeki ya'Zıya aıkkat bile 
etmedi. 

Zarfın içinden çıkan ki.ğıtda 
ancak şı:ı bir kaç kelıme vardı: 

Madem ki ilim ve basta· 
!arını bana tacih ediyorsun, 
onlarla kalabilıuin. Ben, deni 
•>!ven, henden ba~ka hiçbir 
ıey icvmeyen bir adamla 
J•ıayactjiım. 

Güzide 
( Deuamı var) 
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Reşit Efendi tevkif edildi 

işin 
Bisikletle 
düşmüş 

• •• •• 
ıçyuzu nedir? 

giderken ( 1110) lira 
ve kayıp mı olmuş ? 

Yeni Adana ga:ı:etesinin ver 
diği habere göre: 

İnhisar idaresi muhafa:ı:a 
memurlarından Retit Efendi 
idareden teslim almış olduğu 
bin yüz on lira vagon ücretini 
bisikletle istasyona giderken 
yolda düıürmek ıuretıle kay· 
betmtı olduğunu haber verdiği 
için lnhisnr müfettiıliği tara· 
fından tahkikatı yapılarak 

evrakınıc adliyeye verilmt"k 
üzere olduğunu haber vermittlk. 

Haber aldığımıza göre tah· 
ktkat evrakı ciheti adliyeye 
tevdi olunmuı ve Reıit Efen· 
dl hakkında tevkif müzekke· 
reıl keıllerek hapse konmuıtur. 

Reıit Efendinin muhake· 
meıl kanuna nazaran mevku· 
fen cereyan edecektir. 

Diğer taraftan haber ve
rildiğine göre Reıit Ef. baka· 
yada kalmıı olup askerlik müd· 
delini ikmal etmek üzere davet 
edilmlı ve bu ·para kaybetme 
meıeleıinden bir kaç gün ev· 
velde kendisine tebliğıtt yapıl
mıştır. 

Tam ciheti askeriyeye tes• 
lim olacağı günlerde bu para 
kaybetme meıeleıl hi.diı ol· 
muıtur. Ayni zamanda Reıit 
Ef. mükeffel bir memur olma· 
dığıda söylenmekte olup bu 
cihetten alakadarların m;itte• 
hem addedileceği tahmin olun· 
maktadır. Bulunduğu vazifede 
ıekıen lira maaı verilen Reılt 

Ef. daha evvel posta müvezzii 
bulunmakta idi. 

Benzinler için İzmir Belediyesinin 
nazarı dikkati celbediliyor! 

(Hürriyet) İzmir Belediye· ı 
{ılnin benzinler münasebetıle 
ııazarı dikkatini celbediyor. 
filhakika İzmir için ıayanı 
iikkat olan bu mesele hakkın· 
da ki mütaleaları alıyoruz! 

Belediye nizamnamesi mu· 
ciblnce mevaddı müıteile sa· 
tııı bazı kuyut ve ıeralte ta· 
bidir. Bu meyanda petrol ve 
benzin satıı mahalleri hak 
kında yangın tehlikeıine kar
ı• esaslı tekayyüdat vazolun
muıtur. 

Maaleıef ıahlt olduğumuz, 

ve haber aldığımız bazı vazi
yetler belediyenin bu tıtekl 
ihmalini ııöstermektedlr. Mül· 
bakata ııllyen kamyon ve 
otomobıllerln hareket ettiği 
bazı hanlarda, külliyetli mlk· 

tarda benzin bulunmaktadır. 

Bu benzinler. hanlardan 1111· 
yen otomobillere ve kamyon· 
!ara verilmektedir. 

En küçük bir kıvılcım, ufak 
bir ihmal, minimini bir dik
katsizlik neticesinde parlıya• 
cak olan bu benzinlerden ma· 
azzallah muazzam bir yangı· 
nın hanumanlar ıöndürmeıl 

ihtimali her vakit için mev· 
cuttur. • 

Biz bugün tehlike var di
yoruz ve Beladlye de gözünü 
dört açmasını, benzinlere dik· 
kat etmeıini istiyoruz. Yokaa 
yangın çıktıktan ıonra ve za• 
ten bajirı yanık olan İzmirin 
bir k11mı daha küllere münka.
lip olduktan ıonra alınacak 
tedbirlerin hiç bir faldeıi ola· 
maz. 

Tarsusta neler olup neler bitiyor? 
(Yeni Mersin) in Tarsustan 

aldığı haberlere nazaran: 
Yemekler ve kebaplar pahalı 

Tarausta et flatlarına na· 
zaran lokanta ve kebaplarda 
fiyatlar pek yüksektir. Bir 
parça ekmek ise beı kuruıa 
verilmektedir. 

Bunlar bir niıbet dahilinde 
indirilmesi için merclinin naza· 
rı dikkatini celbederiz. 

Namruna giden otomobiller 

Namrun yolunda iki oto
mobil kazatı olduğunu evvelce 
yazmııtık •• 

Bu gibi kazaları nazarı 

dikkate alan belediye otomo· 
bil ve kamyouların muntazam 
aurette muayene ve tetkik 
edildikten acı.ora seyahatlarına 

1 

müsaade olunmı.ktadır. Bu 

ıuretle harekettenberi kazala-

rın önüne geçilmlıtir. Bunun 
devam etmesini temenni ey• 
leriz, 

Ekmeklere dikkat 

Taraus furunlarında aatı· 

lan ekmek ve somunların içe• 

riıinde bir çok mevaddı ec

nebiye, çuval, ip parçaları ve 
daha baıka ıeyler çıkmaktadır. 

Belediye memurları tara
fından bunlar bir kaç gün tef. 

Ut görülüyor ıonra ihmal edi
liyor. Teftlt müddetince dik

katlı yapılan ekmekler diğer 
günlerde iyi olmuyor. Belediye 

relıimizln nazarı dikkatini cel
bederfz_ 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
-------Hatıratını yazan: ./ .L ______ _. 

-33- ~ 
Firariler, Berlini rahat bir yer zanneder

lerken, iki bin talebeden mürekkep bir 
açlar karşısında kalınca şaşırmışlardı 

içinde idi. Harp :ıamanında 

lae MNach Pariı" Pari~e nüma· 
ylılerile çalkalanıyor, ıulh 

devrinin aeaalz neıellği sesli 
bir istihzaya dönmüıtü. 
Adeta, bir panaylr hali vardı; 
kalabalık bir panaylrln nizam· 
aız laıan dalgaları gibi bir 
mahıer ! 

Bu Almanlara ne olmuıtu? 
Bunlar, Franıanın mağ

luplarına benzemiyorlardı. Fil· 
haklka, mllyonlarca ılllhlarını, 
toplannı, mlteralyozlarını mü· 
tarlke mıntıkuında bırakmıı· 

lardı. Alman donanması. Bir~ 
Balına balığı gibi İngiliz donan· 

• masının demir ağı içine alın· 
mııtı. Fakat, hiç kimıede me
yuıiyetln eıeri görünmiyordu. 
Halk, mütemadi, nümayiıler· 
le cumhuriyeti, soayaliatlikliği 
alkıılıyor, halii.1 bulmuı bir 
millet halini gösteriyordu. 

Enver de ıaıırmııtı. Çünkü, 
harbi idare eden Alman dip· 
lomatları da yerlerinde otu· 
ruyorlardı. Yalnız. harp za· 
manında iktidar mevkllnde 
bulunmayan fırkalara yerlerini 

-34-
Meclisteki son matbuat münakaşalarının 

zabıtlarını aynen neşrediyoruz 
(1 inci sahifeden devam) 
Arkadaılar: bugün lktıut 

ilminin ifadesi, plslkolojik hi.· 
diıeler ılyasi akide ve hadise· 
!erle, felsefi hi.diıelerin heyeti 
mecmuasıdır, denebilir. Bir 
milletin iktlıadlyatını, en kuv· 
vet ve kudretli olmak üzere 
o milletin enerjiıinde aramak 
lazımdır. Bugün ve yarın iflas 
edeceğim diye bir dükkan, 
açamıyacak kadar korkulursa 
yarın paramı kaybedeceğim 
diye cebinde bulunan birkaç 
kuruı ikraz edilemez ve bir i§ 
yapılamazıa, memleketin bü· 
Uln çalııkan gençliği betbinliğe 
düıeue bu milletin iıtıkbalin· 
den ne beklenebilir? Bilhassa 
kuvvei manevlyeyi, istikbali 
tahrip, nokta11ndan yapılan 

lltlzah hükumet tarafından 
verilecek olan cevapta bu nok· 
tanın da ıarahalle ve kat'iyet· 
le ifade edilmeılni çok temenni 
ederim. 

Arkadaılar; değil bizim 
gibi yeni teıekkül eden hüku· 
metlerde, hatta en, eıki en 
kudretli millet ve hükümetler· 
de bile bugün dahili ve bey
nelmilel buhran vaziyetlerini 
tetkik ederken, demokratik ha-

1 

yata alıımıı ve o hayatı kavramıı 
olan memleketlerde matbuata bir 

nazar atfederse~ bizim iktısa
diyatımızı tetkik ederken düı· 
tüğümüz müthl§ vartanın ne 
derece büyük olduğunu anla· 
mak kolaydır. 

Fransızlar buhran geçir!· 
yor, fakat biç bir Franıız ga
zeteılnde biç bir bükümet re
cülüne iflAs eden filan tücca• 
rın katilidir, denmemiıtır. 

Amerika, Almanya buhran 
geçiriyor. Almanyada ıeneler
dcuberl milyonlarla çalııan 

mühim ve kuvvetli ve ıon de· 
rece nafi firmaların ihtiyar 
akıakallı müdürleri buhran· 

dan kendilerini (Rayn) nehri· 
ne atmak ıu retile intihar d· 
mlılerdir. Fakat hiç bir Al· 
man gazetesi bunların katili 
filan baıvekildir, dememlıtlr. 

Arkadaılar; muhalif mat· 
buat, muhalif fikir dediğimiz 

bu memlekette devam ed~n 
zihniyet, bunu da bize aöyle
mlıtır. Memleketimizin bir 
ıehrinde naaılsa vaziyeti ko· 
ruyamıyarak ve bir haıtalık 
netlced olarak hayatına bati· 
me çeken zavallı bir vatan· 
daıımızın akıbeti elimeıinl gaze· 
tesine kaydederken bunun ka· 
tlli İsmet Paıadır demlıtlr. 

Yuıuf B. (Denizli) - Ne 
büyük bakıızlık. 

Durgut B. (Maniıa) - De· 
vamle-Arkadaılar; ifli.ı eden 
tüccarın katili İımet Paıı ise 
ıize sorayım, memleketimizde 
bilhaua yeni harfler çıktıkdan 
ıonra çok fazla okumağa bılı· 
yan fakat muhakemeıl noksan 
ve kıt olan vatandaılar mem· 
lekele bu kadar hizmet etmlt 
bir adamın iktisadiyat saba
ıında vatandaı öldürdüğü ka· 
naati hasıl olursa rica ederim 
muhalefet için de olsun, muva. 
fakat için de olsun istikbale ne 
elim bir manzara getirir. 

Arkadaılar; deminden beri 
muhtelif zamanlada bu mem· 
lekette çıkan muhalif matbu· 
atın ve bu matbuatın takip et· 
tiği cereyanların elim akıbetini 
tasvir ettiler. Fakat bilhaua 
benim arzu ettiğim bir nokta 
tamamile teıhir edilmemiıtır. 
Serbest matbuat hiç ıuphe 

yok ki, demokrasi siste• 
mi ile idare olulun yerlerde, 
reakarda bulunan fırkaya ve 
reiaıkarda bulunanlara atak 
yapar, hücum eder ve onları 

yıkmak, onları devirmek, on• 
ların yerine geçmek için ça • 
lııır. (Devamı var) 

...... ~·························· ..... ·~··· ...................... . 
Sıtma İzmiri adamakıllı kasup ka-

vurmaktadır diyorlar 
( Halkın Sesi ) aıtma hak· 

kında ıayanı dikkat bir nok· 
tal nazar ıerdetmek ve 111· 
manın lzmiri tehdit ettiğini 
ıöylemekte ve ezcümle demek· 
tedlr ki: 

Sıtmanın ıon haitalarda 
lzmlr ve civarında, ihmal edil· 
mlyecek bir derecede hüküm 
ıürdüğünü müteaddit defalar 
yazmııtık. 

Sıtma mensupları, bizim 
görüıümüze nazaran çoğalmıı· 
tır. Bu hal, mahalle aralarında 
da göze çarpmaktadır. Mesela 
sokaklarda oyun oynıyan bir 
çok cılız [çocuklar vardır ki 
bunların damarlarında habis 
bir utmanın hüküm ıürmekte 
olduğu dudak ve burunların

daki uçuklamaklar ilin etmek. 
tedir. Bu mini mini yavr:ılar 

terketmlılerdL Bunun içindir 
ki, saadet ı gibi felaketi de 
hazmeden bir idare teessüs 
etmiıti. 

Türkiyede bu fırka teşki
latı olmadığı için idare ma
kanlzmaaı karmakarııık bir 
hale gelmiı, fırsat bekliyen 
ıaltanat gibi kara kuvvetler 
meydana çıkmııtı. Mağlubi· 
yet , Almanyada kayıerliği 

ylkmıı , kayıeri kaçırmııtı • 
Bizde ise , ıaltanatı iktidar 
mevkiine gelirmiıti. Çünkü, 
bir fikir teıkilitı yoktu. 

Bir kaç gün, inkilap gÜ· 
rültüleri içinde Talat pa;a 
kafilesini bekledik. Bu kafile, 
bizden beıgün ıonra beriline 
aelmlıtl • Öyle maciralar ge· 
çlrmlılerdi ki , bir kaç defa 
çapulcu puıularına düımüı· 
!er, nihayet, kazaklardan mü· 
rekkep bir muhafaza teıkilatı 
aayeıinde Almanya ya glrebil
miılerdl. 

gülüp oynarken kendilerini 
saran bir ateı veya tlt· 
reme teılrile evlerine koı
makta ve birer tarafa kıvrı· 
!arak sıtmanın ıstıraplarını 

çekmektedirler. 
Bu çocuklar bakın11ız kal

maktadır. Sıtma miicadele 
heyeti bu hastalardan haber 
almamaktadır. 

Bizce ntmalıları araı:nak, 

bulmak, her ne vaaıt'ly& o!ur· 
sa olsun buldurmak eıtma 

mücadeleaindendir. 
Haber aldığımıza göre sıt· 

manın tevessü ettiği heyetçe 
de anlaıılmııtır • Ve bunun 
için de esaılı ıurette müca• 
deleye karar verilmit ve bu 
huıuıta tedbirler alınman ta
karrür etmitlir. 

Firariler, ilk günlerde Ber· 
!ini emin bir yer addediyor· 
du. Maamafih, firariler ittihadı 
bozulmuıtu. Daha ilk günlerde 
dört, boı guruba ayrılmıılardı. 

Talat, Türk hazinesinin bir 
kısmını firariler arasında tak· 
ılm etmlı, diğer kısmmıda 
müıterek bir harekete karı• 
ıaklamııtı. 

Herkes, ıöyle böyle zengin 
bir hayat geçirecek servete 
malikti. Belkide, Almanyada 
refah içinde hayatlarını geçir· 
meğe kafiydi. Fakat, hiç de 
ümit edilmlyen meseleler çık· 
mağa baıladı. 

Berlinde binlerce Türk tale· 
besi vardı. Bu talebeler, Al
manyanın muhtelif memleket· 
!erine gönderilmiılerdir. 

Fakat, mağ!Qbiyet ihUli.1-
lerl üzerine birer birer Berlin· 
de toplaııyorlardı. Berlln ıefa· 
reli ise, bu talebeleri iaıe ede
cek bir Y~_?:iyette değildi. 

(Deuamı var) 

Muharriri : Dr. H. A. Mali/. 
-1-

Kıymetli ilim adamlarımız· 
dan Doktor (Hilmi A. Malik) 
Beyin : (Demokrasi ve müc· 
rimlerimiz) adlı mühim bir 
eıeri lntiıar etmittir. Bu mü· 
hlm eıeriıı ıayanı dikkat bul· 
duğumuz mühim noktalarını 
aynen iktibas ediyoruz: 

Mücrimler ve suçlular 

Bazı suçluların ve mücrim· 
lerln, cemiyetin ıelimetl için, 
ebediyen muhafaza altında ve 
hücre içinde bulunmaları el
zem ise de, lılenen çürüm ve 
auçların adedine göre hangi· 
ılnln hücreler içinde bulunup 
bulunmıyacağı cari uıul üze
rinde hareket etmek hakikaten 
güçtür. 

Mücrim ve ıuçu lıleyenln, 
cemiyetin ıellmetl için yapıl· 
muı icap eden ıey, içtimai ta· 
rihçesini tetkik ile psikoloji 
ve pslkoanaliz metotlorını kul· 
!anarak ıahılyetln mühim ka
rekteristiklerlnl ortaya koy• 
maktır. Bu metotlarla elde 
edilecek neticeler, suçlular, 
mücrimler ve cemiyetler için 
daha faydalı ve daha müspet 
olur. 

Ceza kanunlarının latenil· 
dlğl gibi müıpet faydaları te
minden acız olduğu mazinin 
ve asırların bize yadigar ola
rak bıraktıkları neticelerde ve 
tecrübelerde görürüz. Haplaa· 
nelerdeki muvaffaklyebizllğl 

idareye atfedenler de yanılı· 
yorlar. Asıl hatıt, mahpusla· 
rın ve mevkufların liylkile 
barındırılmasında ve mesele
nin içtimai, psikoloji ve palko
anallz usullerlle halledilmesin· 
dedir. Hapisanelerimizin ve 
tevkifanelerimizin, mahpuala
r>n, ve mevkufların üzerinde 
müıpet tesir yapabilmeleri lcln, 
mutlaka onların haleli ruhi· 
yelerinl anlayan kuvvetli ıah· 
ılyetlerln ellerine teıllm edil· 
melidir. Ve sonra onları menfi 
görüılerden mjispet görüılere 
ve sabalara ıevkedilmek için 
de kendilerini ki.fi derecede 
me111ul edecek meıgalelerln 
mevcudiyetine lüzum vardır. 

Haplaa nelerin bazılarını ve 
müıait olanlarını çiftçilik ve 
ziraatle me111ul olabilecek bir 
hale koymalı. 

Mamafih bu faaliyet talim 
ve terbiyeleri için hazırlanacak 
programa zerre kadar halel 
getirmemelidir. Bu ılstemln 

mahpuıların ve mevkufların 
kaçmasına daha çok fırsatlar 
tedarik edeceğine füphe yok
tur. Bununla beraber nihayet 
cemiyetin ve beıeriyetln bir 
ferdi olan bu mahpus 'te mev
kufun kaçmaalle takip edilen 
müıpel ve yeniden yapma ga· 
yeılnl ıaraacağı zannı haııl 

olmamalıdır. 

Haplsanelerden firar eden 
ve kaçanların mazide cemlye• 
te yaptıkları fenalıktan daha 
büyük bir fenalık edemiyecek
leri pek tabiidir. 

Yol kampları da ayrıca 
tetkike değer bir mevzudur. 
Bizde yazları bir çok kuaba· 

ların ve ıehirlerln yollarını 
rençperliğile, bağ ve tarlası ile 
meıgul köylüye yaptırırız. Hal· 
bukl bu gibi mahallerde ha· 
piıanelere atılmıt ve hiç bir 
it görmlyen nice mahpuılarl 
vardır. 

Acaba bunları yol lnıaıın
da kullanmak faydalı olmaz. 
mı ? Uzak yerlerde yapılan 
yollarda bile it paydoılarında 
mahpus ve mevkufları çadır· 

larda muhafaza etmek kabildir. 
Bu gibi itleri yaptırmaktan 

gaye mahpuıları müıtahsll 

yapmaktır. Ayoı zamanda, 
kuvvetlerinden lltlfııde etmek 
ve her huıusta iktuada riayet 
etmektir. 

13 - 25 yaıına kadar 
mahpuı ve mevkufları talim 
ve terbiye hayatına alııtır. 

mak, hapbane ve tevkifhaf 
nelerin eıaı gayeıl olmalıdır.; 
Ve bu da kalabalığı fazla ha· · 
plsane ve tevklfhanelerde mah4 
pus ve mevkuiun ihtiyaçlarına · 
göre hazırlanmalıdır. Pıikolojl 
ve pslkyatrı bilhaua bu yaıta. 
ki ıuçlulara tatbik edilmeli ve 
eldeki vesait ve diıiplln ile 
genç mahpuslar ve mevkuf: 
!arın yaılı mahpuılardan ayrı 
olarak bulunmaları cemiyetin 
ıellmetl için zaruridir. 

Yaılıların hayatta geçirmlı 
oldukları bir çok acı tecrübe· 
ler kendilerine ders olduğu 
vakidir. Fakat her ıeyl kendi 
malümatı ve tecrübesi dahi· 
!inde gören ve görmek lıte: 

yen ateıln gençlik yaılı mah• 
puaların ve mevkufların müs
pet veya menfi taııdığı emel• 
lere ve kendlıindeki temayül
lere göre tecrübelerinden kea 
diaine :paye ayırarak ya uı• 
!anır ve yahut kendisine ve 
cemiyete blaman bir düıman 
keıllir. Binaenaleyh hapisha· 
nede genç bir mahpusun ve 
mevkufun kuvvetli bir mile• 
rim olabileceği gibi ıslahhane• 
!erde de J alancının, dolandı• 
rıcının, yaltakcının ve ılnılnln 
katmerllıl olur. 

Cürüm yani katil; istallstllc 
!erde gösterileceği veçhile asa1 
biyel ve tehevvür netice!! 
meydana gelir; ve blnaena· 
leyh geçicidir, tehlikesi niıbe
ten azdır. 

Halbuki sinsilik ıenelerin 

meydana getirdiği bir itiyat, 
ılfası çok güç marazi bir has
talıktır. 

Senelerin nııfı mahpus ve 
mevkufun üzerinde bırakmıı' 
olduğu menfi tesir ile ani bir 
uablyet ve tehevvür neticesi 
katli yapmı§ birisi arasındaki 
fark baıka baıkadır. 

Sinsideıı daima korkulur 
halbuki katli birinci defa 
yapmıı kimseden lıe korku 
cüzidlr. 

Binaenaleyh, ıılah evinde 
evveli. idare baıında bulunan• 
!ara ve sonra da programlara 

ehemmiyet vermeli. Suçların çok; 
!arı üzerinde ıahılyetlıı büyük 
tesiri vardır. 

Bundan baıka teknik me-' 
ıelelerlnln halli için eksperlere 
lüzum vardır. Islahanelerde 
hapıaane tipinde gardiyanlara 
ihtiyaç olmadığı gibi, mevkuf
lara da mahpus muamelesi 
yapılamaz. Burada gaye, vasi 
manada talim ve terbiye olma· 
hdır. Hayatın acı taraflarilE kar 
ıılaıan (ıalahane mevkuflan 
haıln tabiatlı ve dolayıaile ıa· 
hırsız kimıeler olur. Binaen· 
aleyh, onları mektep 11nıfla
rında mektep çocuklarına oku· 
tulan deralcri tedrlse kalkıımak 
bir az düıünceaizlik !olur. 

Onlnra okutulacak mev
zuların hayatta tatbiki kabil 
olabilmeli ve her gilnkü ihti· 
yaçları tatmin etmelidiı'. Ve 
bu ıuretle tedrla usulleri yaılı 
kimselere tatbik edilen tedriı 
uıullerin aynı olmalıdır. Bina
enaleyh, her ferdi ayrı olaral( 
ve lhtiıas dahilinde meslek 
ve akademik imtihanlardan 
geçirmek. çocuğun atisi için 
elzemdir. Her hapishanede 
baılangıç olarak mahpusları 
ali.kadar edecek mesleki ve 
aalr bir kaç kitabın bıılunman 
faydadan hali deg\ldir. 

Haplıanelerde ki meslek 
mekteplerinin entipüften değil 
fakat, memlekette en iyi ve 
müspet mekteplerin bir cüzü 
ve numunesi olmalıdır. 

( Deuamı ı.ıar ) 

', 
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Çirutt ikinci tufan . _Bir g_!zete in ikinci kısmı da dü~ bittı! 
4 milyon ev su altında' I idarehanesini Bir(41934)numaraya 2000)Iira,(8239)numaraya 10000 

••• kaç meçhul şahıs ira ( 46946) ve (15400) numaralara beşer bin lira çıktı 
18.000 mi s altında, 23 nı"lyon yaktılar 

kişi ölümle pençeleşiyor Baibao, ı 1 (A.A) Bir ka~ 
meçhul ,ahıı ka oliklerin ffktr. 
lerini neıreden Gazete det 
Norte'nin idarehaneılnl yak. 

(Birinci aayfadan Jecıam) mll aıeıafede bu!Ullan a. 
yük bir yekun tutmuı olacajiı detli btr zelzele kaydetmiıtlr. 

fÜphesizdtr. Diğer taraftan 1ıtokbolm· 
Hankeouden gelen bir çok den alman bir telgraf Londra 

millteciler henüz anlaıılama· raıathanesi SismograflDlD aa· 
mıt b ;r sebeplen dolayı:ölmek· at 22,27'de ftidilme İf bir de· 
tedir. Vahim bir sari baatahk recede ıiddetli bir zelzele 
zuhurundan korkulmaktadır. kaydetmlt olduiunu bildirmek· 
Lizımgelen her türlü tetbirler tedir. Bu ikinci zelzelenin 
alınmııtı r. merkezi 3,400 mil meıafede· 

Pekinden gelen haberlere dir. 
göre Shıhli eyaletinde vuku polide zelzele 
bulan feyezanlar İkt yüz elli Napoli, 11 (A.A) - Arz1 
binden fazla kimseyi aç ve fizik en•tilüıü :cihazlan 10 
perltan bir h le dü,ürmüııür. Ağuatoıta ıaat 22,22 de bir 

H ekimlerde vul<u bulan saatten fazla devam eden ııt· 
zarar •e hasar mikdarı iki detli bir zelzele kaydetmiıtlr. 
milyon 1ngiliz lirası tabmhı Zelzelenin merkezi 11.200 ki· 
olunmaktadır. Bu Eyaletteki lometre meıafede bulunmakta 
en büyük kanal taımıı ve el· idi. 
vardaki eraziyl ıu altında bı· Mekıikada F eyezenlıır! 
rakmııtır. Bütün memlekette Tampce, 11 (A.A.) - Eya· 
ki bu vaziyet kıı mevıimlnden let dahlinde feyezaıılar vukuu 
evvel çok büyük bir kıtlık haber veriliyor. Bir çok kaaa• 
olacağım göstermektedir. balar ıular tarafından tahrip 
Zelzeleler de bat gösterdi edilmiftir. Tampico kaaabaaı· 

Lmıdra, 11 (A. A.) - Dün nın büyük bir kıımı m altında 
. aaat 22'28 'de Weat·Bronwiok kaJmııtır, Telef olanların mık> 
rasathaueııi merkezi 4 4. 060 tarı henüz malüm deilldir. 

' i::l ~ ııı 

Af manyaya Hoover planının tatbıki 

Mütehassıs konferansı 
Konferans itilaf la bitti, itilaf 

protokolu dün imza dildi 
Londra, 11 (A.A) - M a· 1 

hasaılar itilafı J>l'Olokolu, •aat 

17'de imza edilmtıtir • • 

elde edilen itliH nedil"? 

Londra, 11 (A.A,) Beynel· 

milel tediyatın talikine müte

allik Hoo"'t'er projeılııln tatbiki 

clbeU h.kkmda tetkikat icra· 

11 a memur o1an mü.tehUSMlar 

kon rllntı. 4 •fta süren me

aaiden ıonra Hoover planmın 

Almanyanıu tediyabaa? 

İngiltere, Franıa, ltalya 

carı.tan ile Bulgariılanın ya· 
pacakları tediyatın bir ıene 
mllddetle tehiri eıaaında tam 
bir ttillf elde edilmiıtlr. 

Ma mafib, Bulgarlıtan hak· 
kında ittihaz olunan kar.arda 
bir kaytt vardır. 

ulgarlstan A ve B aerma· 
yelerl heıabına yapmakta ol· 
duju tedlyata devam edecek 
Ur. Çünkü bu tediyatın tehiri 
efrada it bir takım tedlyatın 
da tehir edilmeaioJ iaUlzam 
edecekttr. Halbuki Hoover 
planı mucibince bu aevi te· 

ve Çekoslovakokya arasındaki dlyata dokaaalmamak icap 
beyıael müUefıkin hup borç- ediyor. 

ları tediyatıam talikine dair Bulaarlıtanm bu huınul 
illan cihetlerlnio tatbikıaa mü· vaziyeti hakkındaki ıııüzake-
~allik tali tedbirlerde ve Ma· rata devam cluı:ı.m ktaıhr. 

~ ~ ~ 

lzmirin kurtuluf gününe hazırlık 
lıı:mlr, 12 (A.A.) - İıı:mirin kurtuluı lıa'YT&Bll olan 9 Eylül 

gününün bu aene de fevkalade mer simle tes'idi için faaliyet· 
)er ve aı:ırlıklar bqlallnfbr. 

Torbalı civarındaki otomobil 
soygunculan yakalandılar 

lzmir, 12 ( A.A) - Geçenlerde Torbalı ve Cumaovaaında 
blr otomobili aoyan haydutlann kaffeıl derdest edilmiıtlr. 

Rusyaya giden futbol
cularımız 

Otleıa, 12 (A.A) - Türk 
futbol takımı muvasalat etm ı 
•e hararetle istikbal olunmuı· 
tur. Deri.al Moıkovaya hare
ket ed~cektir. 

Aj~n~ın noto: Anadolu 
Ajansı Ruıyada Y•pılacak 
bütüa maçlar hakkında ta· 
kımla beraber giden muhabiri 
nt&h ucundan alacağı mufaual 
telgrafl" rı bültenlerinde neı· 
redere k ve ayrıca vürudu 
ııkıamı radyoya verecektir. 

Bir kasaba yandı 
O trant, 11 (A. A.) - Btr 

yangın, Garde gölü üzerinde 
kain Bolognano kıııabuım 
tamamlle h arap etmltUr. Ha· 
sar iki milyona ba:ıji bulun 
maktadır. 

Bir tele-f •e altı yaralı vardır 
Yangın mahsulitı da yakmıı 
ve 450 ki iyi yerıiz yurtsuz. 
'1ırakımıtır. Memfirlar felaket 

edelere yardım için bemen 
le ap eden tetbirleri almıtlardu 

• 

Berkovitz bankası gişe
larini kapadı 

Bükreı, 12 (A.A.) - Ber

kovilz bankaaı bugün glıe· 

lerlnl açmamııtır. Banka mü· 
dlrlyeti ecnebi piyasasında 
husule gelen düşkünlük ne
ticeıinde banka mevcudu . 
nun muvakkaten tedaviil 
edemiyecek bir hale geldiğini 
ve müsait bir neticeye tktlTa· 

nına kadar intizar olunan 
müzakerat cereyan ettiğini 

ve halkın her halde paralarıoı 
alacaklarını bildwmiıtir. Ban· 
kanın önünde çok elim sah
'leler olmuı ve halk zorla 
bankaya girmek lstemiıtir. 

Berlin borsa:sı 11 
Ağustosta m;ılıyor 

Berlin, 11 (A.A.) - Bor• 
Ullıo 1 7 Aı}uıtoata tekrar 
açılaı:aaı aöylen1aoktedir. 

mıılnrdır. 

Bulgaristanda 
tren kazası 

Sof ya, 11 (A.A) - Bir 
orıandlz treni Fllfbe·Bargaz 

yolnnda yoldan çıkmı}tır· 

18 vagon yanmııtır. Ha· 
aarat 2:0 milyon leva tahmin 
edilmektedir. Nüfuıca telefat 
yoktur. 

Belçika 
Kongosunda 

Brükaael 11 A.A - Kman· 
hop tan gelea bir habere 
göre biaikletle ketfe çık 

lr mbfreze ııallerden rnürek. 
kep bir kafileye rastgelmlı 
otuz kadar ulyi öldürmüıtür. 

Lojon donör 
• 

nışanı 

Fransa tarafında M. 
Massigliye verildi 

Parla, 1 l A.A - Cemiye
ti Akvam nezdlndeki Fransız 

murahhası M. MaaaigliFe 
Lejloo donör Dif&Amın ko• 
mandör rütbesi verilmi§tir. 

Cubada ihtilat 
tertibatı 

Havaua,11 (A.A.)-Francl· 
ıco eyaletinde iıyan edenlerin 

' reiıi Olarak taaııım11 bulunan 
Ceneral Franclaco Perezanın 

Loı Palacioı civarında Hükd· 
met kıtıatına kırrp. barbettiil 
eırada bir çok taraftarları ile 
maktul düotüjiü söylenmekte
dir. 

lngiliz Bütçesi 
Londra. (A.A.) - Bugün 

Baıvekalet dairesinde M. Mac 
Donald Snowden ile banker• 
ler &r&aında vuku bulan mil
lalcatlar neticeainde Hiiküme
tln bütçede müvaze-yl he7 e 
baha.ına oluna olaun teaılD 

etmek lüzumuna kani oidu· 
fu bildirilmektedir. 

Küba ihtilali 
Çarpışmalar esnasın
da 9 kişi ile bir onbaşı 

öldü 
New · York, 11 (A.A,) -

Küba'da Guanbacca'da vuku 

bulan çarpııma eına nda lb
tllalAlcllerden 9 kiti tle bir 
onbap ölmüıtür. 6 kifi de 
yaralanmııtır. 

7.595.000. lngiUz taJabesl. 
nln hocasız kılmıısı 

muhtemel 
Londra, 11 (A. A.) - E. 

vening Standart gazeteıl ya· 
[;zıyor: 

Milli muallimler birili! 
icra meclisi azasından birisi 
birliğin tuarraflar raporunda 
tavsiye 1 edilen ücret len zil&. 
tına karp tiddetle mücadele 

edileceğini ve icap etliği tak· 
dirde azasına ıınıflara de. 

vam etmekten imtina etme· 

!erini emretmekte tereddüt 

edılemiyeceğlni aöylemlotır. 

Böyle bir karar veıild.lif 

takdirde bütün mektıepler lc:a· 
panacak ve takriben 7,595 
bin talebe bocanz kalacaktır. 

12000 lira kazanan numara 
41934 

10000 Lira kazanan numara 
S239 

5000 Lira kazananlar 
46946 15400 

3ooo ıL • a kazananlar 
8901 28185 

2000 Lira kazananlaT 
30518 30456 

l ooo L;ra kazananlar 
22642 12858 40949 Z1553 
43498 46349 29209 39!70 

6524 46427 17237 10218 
37754 15947 

200 Lira kazana lar 
14030 
31411 

1278 
28108 
46767 

36256 
3456 

39531 
3376 

38485 

24546 
31844 
30041 
18773 
Z0760 

4294 40907 45014 

4Z053 
16995 
t.6325 
10364 
.2839 

4515Z 
13414 47736 48019 37404 
40525 31'981 27095 8054 
13302 46738 41754 12468 

ton lira kazananlar 
46892 35627 
23089 32201 

19 
7203 

23756 
20475 
42086 
6257 
6410 

35042 

21247 
1058 

31129 
33819 
40341 
37496 
7206 

41185 

42356 
21656 
'30950 
2363 

42215 
46207 
36531 
27583 

3511 
7S26 

~731 36316 6978 
35714 42100 28657 

2149 
16535 
14375 

29759 
33539 
19997 

39804 14053 
18322 24925 

2106 
33613 
43266 

10123 
33831 
28007 

21170 4320 
49742 3fJ128 

206?1 
38391 

119 
36281 
23453 
18099 
13539 
47017 
24370 
2607.S 

42793 
1176% 
39001 
31641 
28161 
.2'682 
46024 
200 
15809 
29352 
2fJ127 
307' 6 
-9377 

35809 
40807 
'91'38 

17760 
38341 
28778 
29406 
11570 
32633 ........ _ ............................................ -.. 

Poliste: 

Dayak 
Kirkor bilasebep 

dövmüş 
Bebekte Bostan gazlnoıua

da fııbk ıatmakta olan 1'odo
rfyt bllbebep Ktrkor lnninde 
blrJ diiğmüı h ldtında tahklka· 
la baılanmııtır. 

v·a.gım 

Taksimde \'ağhaae eoka· 
ğında telgraf -arlarmdan 
Mebmat Necip Beyin m ecl· 
ren ıklmet ettiği 17 numaralı 
haneden dün yangıo çılanıı 

sirayete meydan verilmeden 
itfaiye tarafından söndürül· 
müıtür. 

Anahtar uydurarak •• 

Nurioamanlyede Şeref ıo· 
kağıada oturan Kemal Efen 
dl dün, polise miıracaatla oda
sına anahtar uydurulup giril· 
diğinl ve bir palto ile 20 lira 
kıymetinde olan bır kol saa• 
Uain de çalındığım ve bımwada 
ber dalın iç.in ndaaıoa gelJp 
gitmekte olan birisinin yaptJ.. 
fını dia et•iftlr. 

Bedeva rskı! 
Çenıel köyünde bakkal 

Y orgl Efendi dün polise mü· 
racatla Hay.lal'. Ra,it 'Ye Fazlı 
iıml de üç kitinin dükkiznn. 
dan 1 kilolu rakı airkat etUk· 
lerlnl ıddla etmtı, zabıta tah
kikata baı1amııtır. 

190 lira uçmuş! 
Cağa:,oğlunda kahveci Akif 

Efendinin ezdiude garson 
Mehmet Necatı dün, Akife ait 
çekmece derununda 190 lira 
fle evrakı huıuıiye mevcut 
cuzdanı alıp kaçnuıtır. 

Zabıta tahkikata baıla· 
mıftrr. 

32525 46828 4702 
37336 23375 16154 
39978 8273 37464 
39414 32225 16604 
24406 6649 37193 
28980 39675 2Z23 
12185 23718 24039 
20941 16692 1253 
12048 33514 3984 
37784 41020 35564 
25285 41264 43904 
11304 23310 39899 
18118 43010 17555 
15037 6951 39747 
26547 

6502 1 7266 
12688 

84 
1365 
5665 

45155 
13690 
26404 
14066 
9047 

35977 
43852 

2208 

30 Lıra kazananlar 
23505 42190 15093 10069 
19851 27066 28766 39631 
11058 36902 23848 31396 
37472 23104 30856 19730 
48994 30189 23335 5674 
25975 4236 34069 22546 
8328 13675 23760 12733 
4064 24683 43383 23570 

22080 24341 32791 4ti778 
3169 29173 16645 45255 
9341 13093 663 41350 

12734 23161 44371 4ti373 
18036 16107 22545 8277 
35651 38586 27230 34709 
17550 16566 24533 %6372 
43971 23402 11786 48586 
40999 18458 9840 .5634 
11459 9290 6225 44712 
14675 21360 '43279 3656 
34192 12949 18405 3026 
14782 19173 4119 30598 
16380 
11874 
39645 

30304 
2894 

47882 

10773 
22320 

1522 

12547 
22317 
20352 

40319 10271 39130 22112 
49691 40111 11091 39285 

33434 10042 36206 24202 
46980 30312 
4 01 37451 

25108 
35089 

9099 
2678 

28110 

44827 
36042 
42318 8272 

17977 
34812 
20083 
102l9 
20071 
27244 
23282 
15783 
38376 
37191 
5881 
3227 

267.32 
36189 
37435 
20994 
32838 

832 
16105 

26529 
17181 
20778 
47924 
31328 
40141 
19936 
20052 
18068 
8811 

32542 
29316 
20229 
29720 
43289 
16445 

5791 

7678 
8437 

12615 
31070 46211 

3143 24755 
9318 32596 

45715 36448 
161 25736 

23521 31373 
27920 5587 
49318 48239 
10835 47183 

4653 37365 
29233 10311 
15203 24550 

41443 14171 1790 
48997 3411 

6735 
3 84 

8491 
37574 
48008 

26292 9678 49677 
10142 43995 39340 
14652 33804 43553 
32023 4814 17991 
27961 40189 1215 
10 5 8282 43205 

6010 
31356 
11128 
42001 
37643 
27300 
34785 
32628 
15053 8867 

33638 
10552 
14761 

951 
31600 
25934 
4831'8 
1468Z 
17504 
39683 
2Z635 
16073 
4779 

32295 
39489 
34081 
33774 
20578 

7237 
24635 
11976 
33093 
22010 
16834 

163 

39646 
15957 
33183 
19587 

41529 
41019 
15343 
15974 

22774 41143 
26033 33995 

6435 
40250 

4817 
31501 
5719 

22178 
4059 

49245 
22252 
30445 
38122 

9287 
10273 
32737 
40098 
30742 

3919 
24620 
40405 
22575 

35889 
48159 
23732 
17546 
39868 
24661 
9125 

21472 
33367 

662 
11132 
9438 

'8379 
32754 
30399 
22683 
35674 
37894 

1285 
37014 

42974 47601 28243 

3669 
16027 
5466 

32356 
43936 
45308 
31254 
44763 
23278 
33160 
47204 

556 
111788 
31084 

566 
45351 
2378 

42799 
35439 
15350 
22321 
17507 

1627 
21005 
'2299 

25283 

32788 
49301 
28993 

1002 
10645 
32167 

7146 
42854 
41390 
29270 
20448 
41874 
21402 
10648 
32476 

4009 
36994 

9219 
11386 
36741 

2084 
7863 

43831 
49738 
42633 
46662 
37709 
39780 
29240 
31604 
32988 
20944 

8376 
41160 
31819 
33297 
46355 
37841 
26444 
28647 

40460 
12849 
30163 
19822 
41204 

9617 
36497 
40423 
46440 
17634 
2998 
5268 

13620 
21036 
47558 
46609 
49504 
32539 
34197 
49159 
28860 
17293 
33802 
42139 

4347 
3238? 
21747 
17938 
1453 

24792 
27850 

6570 
45194 
34541 

11767 
11169 
17660 
29988 

4619 
33206 
30403 
49919 
32733 
19383 
36957 
25633 
11633 
27829 
46788 

6661 
15113 
21776 
28655 
49469 

9505 
42137 
38841 
27562 
49744 

30824 
32765 
20717 
15363 
46801 
18432 
421-06 
10621 
20340 
30978 
46359 
26063 

741 
41221 
44689 
28843 
47498 
41988 
25729 
20596 

3554 
42886 
15877 
17017 
31483 

48956 30404 
29582 7791 
46734 
23198 
24109 
14152 
16%79 

5596 
5454 

42280 
15493 
42476 

6234 
21707 
288i 

17557 
33207 25545 40399 
15327 37362 18766 
47897 8778 12619 

1333 46489 8807 
5434 9904 42643 

2Dı000 firafık tüyuk müüfat 
En n çeki en 20 bin 

lirahk büyük mükafab 
atidelri yirmi numara 
kazanmışhr: 
40646 11994 44S03 
30170 8538 15810 
45172 42195 37557 
42264 18649 27665 

33568 
~5051 

34540 

49402 41447 zııoo 45660 _ .............. -·-····---·-········ 
Adliyede: 

Gazeteciler 
Dün isticvabedil

diler 
Müstehçen neırlyat cür· 

münden tnkif olunan Akıam 
muharrirlerinden Vali. Nuret· 
tin ve 1ıkender F ahrettln Bey. 
ler, dün jandarma mulıafaza· 

aına Adliyeye ıtellrilmit1er 
•e inci ceza mııhkerne.t 

kalemine çıkarılarak isticvap 
olaDdular. 

Davaya devam dıldi 

Vazifesini ıullıtımal ve tah· 
kir cürılmlerinden maznnn 
bulunan Çatalca müddeiumumi 
Demir Ferit B.ln muhakemesine 
dihı birinci ceza maiıkeme
ılnde deYam edılmlı ve Çatal· 
cadan gelen bazı tahitler din· 
lenmiıtır. Gelmeyen ıahltlerln' 
celbi için mahkeme talik edil· 
mtıttı-. 

1Van91n tahkikatı 

Beııktaı yangını bakkmifa 
zabıtaca tanzim olunan tahkf. 
kat evrakı müddeiumumilikçe 
ikinci milstantlklığe verilmı,Ur. 
Müıtantiklik, kararlJIJ vere-
cektir. 

Tabfo dolandırıcllı§ı 

Taklımde Miı sokağinda 

Mlmoya apartmanında oturan 
lımail Hakkı Bey, polise mü· 
racalla Asıaab ille.çitte 44 
numarada oturan bir ıreı
tarafbıdau yüzlinı kıymeUnde 
olan yağlı boyalı tld adet tab· 
!osunu dolandırdığını iddia 
etmlı, zabıt!\ tahkikata b11tla· 
mtıtır • 



Sahife 6 

•F adimenin aşkı! 
Yazan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüphanei umumi 

Milli, aşkı ve hissi resimli roman 
Kitapçı. tütüncü 11e müvezzilerden 

arayınız. 

Bugün çıktı 
1 : , ,. 

Yeni neşriyat :J 
-- - --

Gol 

Gaip aranıyor 
Kırkçeımede Sekban baıı 

İbrahim ağa mahalleılnde te
kerci ıokağınd" 25 numaralı 

Spor hayat ve hareketimizi hanede aakln Sirkeci rıhtım 
bu kadar güzel reılmleri ve ıtrketl sigaracı bölüğünde ham· 
yazıları ile ifade eden bir ıpor mal 307 tevel!ütlü Halil ağa 
mecmuası daha yok denilebl· bin Yuıuf onbeı gündenberi 
lir. (17) inci ıaym da çok mü· gaiptlr nerede olduğunu bilen 
kemmeldir. okuyunuz! mezk!ir haneye bildirmed in· 

uniyet namına rica olunur. 

_.TiYATRO ve SiNEMA 1 .----------. 
Şehir Tiyatrosu Do~tor feyzi A~met 

Sabık Ciıt, ıaç ve zührevi ha1-
talıklar miiteha11111 Cu· Darülbedayi san'etkArları 
madan maada her giin Yeni kadro ile bu akıam 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 

Şehzadebaıı Mtllet tiyatro· halta kabul edilir. 
ıunda : 

Adres: Ankara caddeıl 
Çifte Keramet No. 43 ' 

Vodvil 3 perde Telefon: f•tanbul 3899 

Yazan: R~ıat Nuri B. ---------ıiııiiııiıılıı-
İotanbul c müddeiumumi· 1 Or. Aristİdİ 

llğindeıı: Buna birinci icra 
memuru Cemal Beyin derhal 
vazifesi batına hareket etmeıl 
ve akıl takdirde müstafi ad· 
dedilecağl ilan olunur. 

-·-İatanbul müddeiumumillğl 
tlamt>t dalreılndeıı: İstanbul 
Barosunun 448 ılcil Numara· 
aında mukayyet avukat Hafız 
Huliiıl Ef.nin avukatlık ka· 
nuııunun Sinci ve nlzamna· 
mel dahlltnln 57incl maddeılne 
tevfikan sekiz ay müddetle 
avukatlıktan men'i hakkında 
Baro inzibat meclisince karar 
verildliil Mahammat kanunu· 
nun 60ncı maddeıi mucibince 
llln olunur. 

OSMANU BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

IST ANBUL ACENT ALIÔI 
Telefon: latanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyotlu 1303 

Sen edat 

bilinde 

ve pollça muka· 

muayyen vadeli 

hesabı cari ıuretlle veya 
avanslar, pollça ve lıkon· 
toıu. 

Tiirkiye Cümhurlyeti • 

nln baı'ıca ıehlrlerlne ve 
memaliki ecneblyeye ıe· 

nedat, çek, !Ubar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lraalatı. ( He"ıabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 
kıymetli etya muhafazaaı, 
kupon tahıllatı, Tiirkiye 
Ye memalik! ecneblyeye 
keıtde edilen pollçaların 

tenlyeıl, borsa muamelatı 

lcraıı, akçe bey'l ve ıe· 

raaı, ıalr bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa icarı. 

İstanhul 3 üncü icrasından ; ls
tanbulda Marpuççular caddesinde 
Emir oğlu hanında 3 No. da mukım 
iken elyevm ikametgahları meçhul 
Ooral Biraderler Şirketi tarafına Is· 
konto Türk Limited Şirketinin zim· 
metinizde. 329. lira· 50 • kuruş ala· 
cağının temini için lstanbul Asliye 
Birinci Ticaret Dairesinden sadır olan 
16 - 7 • 1931 tarih ve 1931 • 96 
numaralı haczi ihtiyati kararı muci
bince istanbulda Bahçekapıda Cer
manya hanında:\:asyonal Süis Sigorta 
Şirketindeki sigorta bedelinden borç 
mik.tarı ihtiy~teıı haczedilmiştir. 

icra ve iflas kanununun 92 inci 
maddesi mucibince t~bliğ makamına 
kaim olmak üzere itan olunur. 

Zührevi hastalıkları 
Tedavihanes! 

lfmlnönü: •ab•k Far aka han No. 8 J 

Doktor Agop Essayan 
Langa 

Her gün 

cami aokak No16 

hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

Ltanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan : Taınamıııa 4000 lira kıy
met taktir edilen Kadıköy Osman 
ail:a ve elyevın Rasim paşa mahalle
sinin atik Aziziye ve cedit lh!amur 
sokağında cedit 2 numaralı köşe ba
şında klrgir hanenin tamamı yeniden 
açık arttırmaya vu edılmiş olµp 
2 • 9 • 931 tarihinde şartnamesı di
vanhaneye tiilik edilerek 16 • 9 • 931" 
tarihine müsadif Çarşamba günü sa· 
at 14 ten 16 ya kadar İstanbul dör
düncü icra dairesinde açık arttırma 

suretile satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde 7 
teminat akçesi alınır. Müterakim ver· 
gi belediye ve vakıf icaresi müşteri· 
ye aittir. Hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla di
ğer alakadaranııı ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 

ilfüı tarıhinden itibaren 20 gün için· 
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
lazımdır. Aksi lıalde lıakları tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış bede
linin paylaşmasıııdan hariç kalırlar. 

Aliikadarlarııı icra ve iflas kanunu
nun 119 uncu maddesi hükmüne gö
re tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
930- 138 dosya numarasile memuri
yetimize müracaatları il!n olunur. 

ı. - Beyoğlwda Sağ Sol sokak 
21 No. da LLONİDA. 

2. - Taksimde Valde Çeşme

sinde 21 No. da MA VRİDİ. 
3. - Unkapanında Yavuz Sinan 

mahallesinde Leblebici sokağında 38 
No. lıı hanede İSMAİL oğlu J\IUS· 
TAFA KAPTAN 

4. - Oalatada Beyazit mahalle
sinde Yeni Şehir sokağında !31'-ıo. 

da mukimler iken elyevm ikamet
gahları meçhul bulunan KLEF ANTİ 
KALFA OÔLU İSTİRAli Efendi
ler: 

İST A, 'BUL SEKİZİNCİ iCRA 
DAİRESİNDEN: 930 • 1829 

f'eliks Levi, Viktor Levi ve Rü
dolf l'ridman Efendilerin zimmetiniz
de matlubu bulunan • 925 • liranın 
maa faiz ve masarif tediyesini natık 

taraflarınıza gönderilen ödeme emir
lerinin zahrındaki meşruhatta ikamet
gahlarnızııı meçhul bulunduğu ve bu 
sebeple tebliğat yapılamadığı zikre
dilmesine binaen teblığatııı ilanen 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında müracaatla bir itiraz denne
yan eylemed;ğiniz ve anı takip eden 
• 8 • gün zarfında borcu eda veya 
borca yetecek mal irae eylemediği

niz surette gıyabınızda muamelatı ic· 
raiyeye devam olunacağı mezkur 
ödeme emirlerinin tebligi makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

uu---... -

~ 

YARIN 

, ÔLÇÜ ÜZERiNE FENNİ 1 

lcıia~.,.i:;fl 

Kasık 
Bağları 

Mldebaraa 

böbrek 

düıkünlüğii 
ne tıbbi 

Korseler 
lstiyımlere 
ölı;fı tarifesi 
gönderilir 

Eminönü; 
İzmir Sokağı 

Zaharya Oreopu1os 
-:~lllllİiıııııııı~-.. -l!llm. 

Beyoğlu 5 inci lcra11ndan: 
Mahcuz olup satılması mukar· 
rer ev etyaaının 15 8 931 ta· 
rihlne muaadlf cunıarteıl giinü 
ıaat 16 18 araaında ikinci 
arttırman yapılacağıodan ta· 
!iplerin Sakızağacıoda 77- 79 
No. lu Haydar B. apartımanı 
önünde memurumuza müraca· 
atları ilan olunur. 

Bilecik icra riyaseti kon• 
kurdato komlıerliğinden: Bıle· 
cikte mukim otuz bir zade 
Ahmet Beyin icra itiraz ve 
tiklyet mercllne müracaatla 
iflastan evvel konkurdato 
talebinde bulunması üzerine 
icra kılınan tetkikat netice· 
'inde muvafıkı kanun görülen 
konkurdato talebinin kabul 
ve nazarı dikkate alınma11na 
ve iki ay mühlet itasına ka· 
rar verilmlı olduğundan ııbu 

ilandan itibaren 20 gün zar· 
fındll borçlu otuz bir zade 
Ahm~t Bey de eıaleten veya 
kefaleten alacaklı olanların 
Bilecik icra memuru ve kon· 
kurdato komlıeri Hüınü Beye 
müracaatla alacaklarını be
yan ve kayıt ettirmeleri ve 
bu bapta evrak ve veıaiklerl 
mevcut lıe ibraz etmeleri ve 
ltbu yirmi gün zarfında ala· 
cağını beyan ve kayıt ettir· 
mlyen alacaklıların konkur· 
dato miizakernlnden hariç 
bırakılacaklan ve yine ltbu 
yirmi günün lnkızaıını takip 
eden on gün zarfında da ibraz 
edllmıı ve edilecek olan veıa· 
ikin tetkik edileceği ve yine 
ilandan itibaren otuz gün 
ıonra konk11rdato müzakere 
edilmek iizre alacağını kay· 
dettiren alacaklıların Bilecik 
icra dalreılnde yapılacak top· 
!anmada lıbatı viicut etmeleri 
lüzumu tlan olunur. 

ISTANBUL 3 ÜNCÜ İCRASIN· 
DAN: 

jozef Kohen Şirketine· 446· lira 
borcundan dolayı mahcuz bulunan 
Ortaköy de Mecidiye mahallesinin 
Bahçe sokağında kain eski 30, 32 
yeni 16, 18, 20 numaralı iki bap dük
kanı müştenıil hanenin yırıni dört his· 
se itibarile üç hissesinin icra kılı
nan birinci müzayedesinde iki yüı 
liraya talebi uhdesinde olup ihalei 
kat'iye yapılmak üzre tekrar on beş 

gün mlıddetle müzayedeye konul
muştur. 

Hududu : Sağ- tarafı Aşir Uen
din in dükkanı, solu !sak hesko'nun 
dükkanı, arkası Yani'nin lıane bah· 
çesi ile mahduttur. 

Mesahası: 32 metro terbiindc 
arazinin 70 metrosu hane ve 12 met
ro balıçedir. 

Evsafı: !üne. Bir ve ikinci kat· 
!ar haricen kargir dahilen ahşap, bi
rinci kata çıkan merdiveni ıııııza

yik diğerleri ahşap ve üçüncü kat 
ta ahşaptır. 

Biriı.ci kat : Bir sofa üzerinde 
üç oda, bir helfi, bir zemini çi· 
mento mutbah, bir de sabit dolaplı 
olup ayda on beş lira kira ile Mat
mazel Sultana Aseo sakindir. 

İkinci kat: Bir sofa üzerinde 
üç oda, bir hela' bir ıııutbalı olup 
hissedar Fani Hanını sakindir •. 

Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde 
2 oda, :.! sabit dolabı mevcut ve 

• üzeri örtülü zemini çinko bir tara· 
ça vardır. Bu kısımda borçlu ve 
hissedarlar sakindirler. 

Hane altındaki 18 numaralı dük
kan : Zemini çimento, arkada nıer· 
diven, altına nıüsadif bir kömür
lük ve camekAn bölme bir depo 
olup aralık bahçeye kapısı vardır 
dükkan kepenkleri demir içinde on 
altı lira kira ile Vasef Efendi ki· 
racıdır. 

20 numaralı dükkan: Kepenkleri 
demir zemini taştır, derununda on 
üç lira kira ile kasap Yako efen· 
eli kiracıdır. 

Mezkur hane ve dükk'nlard.ı 
elektrik teçhizatı ve Ter mev· 
aıttur. Fazla malı'.ımat 1930 • 19 
numaralı dosyasındadır. 

Yüzde beş zammile taliplerin 
tamamının kıymeti muhammirıesiolan 
5358 liradan hisseye ınusip mik
tarın yüzde onu nisbetinde pey 
akçesini teslimi vezne etmeleri ve 
31 • 8. 1931 tarihine mı'.isadif Pa
zartesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar ihalei kat'lye müzayedesi yapı

lacağı ilan olunur. 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddüt ediyorsunuz ? Müziç, nahot teılrlle ıizl 

harap eden, yazın zevkinden mahrum eyliyen (ter) ipekli· 
lerlnlzl de çiirütmek ve lekelemektedir. 

Sü - Do - RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar değil· 

ıeniz liiften arkadaılarıoıza bir kere ıorunuz. Aldığımız 

teıekkümameler bize, bu müstahzarı, ılze tavıiye et· 
mek ceıaretlni veriyor. 

Cadde Bostan Plaj 
Ve 

Gazinosu 
Kumıal aahlllnin letafetlle meıhur Cadde Boıtan Plajının 

diğer Plajlara miiraccah olduğunu itiraf etmeyecek kimıe yoktur 
Gazinoda mükemmel Caz Orkestra mevcut

tur. Fiatlarda o nisbette mutedildir. 
Bir kere gidip görmek kafidir. 

BankaF rankoaziyatikt 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 
Şubeleri:. lstanbul, 

Paris, Hurda (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adreıl: Fraıiabank 
Telefon Beyoiilu 1421 2 · 3 
Poıta kutuıu Galata No. 376 

*Harbin Mukden 8 

Bilcümle Bankı muamelatı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekiikatı ecnebiye kambiyo, '.!aham ve 
tahvilat alım ıatımı - Senet iıkolitoıu - Eıham ve tahvl· 
at bedellerinin talıaifl - Adi ve ,ırl.üler itibar mt•l.."f ,.,• 
rı - Eıham ve emtia iizerine avanı - Ecnebi m ..... 
ilzerlne kredi küp.dı - Eaham ve tahYillt muhafazı veıatre 

w -

- ---- ------

Suadiye pl;ijına doğru Köprüden yarından itibaren her gün 
Seyriselain vapurları muntazaman işlemeğe başlıyacaktır. Muhter.ım 
müşterilerimizi memnun etmek için en mükemmel artistlerle yeni 
varyeteler konulmuştur. lstanbulun en mükemmel eğlence mahalli 

~ Suadlye plajıdır ..... 

Zonguldak Nafıa Baş 
mühendisliğinden : 

Bartin·Safrı.nbolu yolunun 41+500, 42+300, 42+600 ki· 
lometreıinde yeniden lıışa edilecek cem'an 17603 lira 22 ku· 
ruı bedeli keşifli altııar metre açıklığında üç adet beton ar. 
ma köprü 6 Ağustos 931 tarihinden ıtıbaren 26 Ağustos 931 
tarihine müsadif çarıamba günü ıaat 15 te ihale edilmek üzere 
21 giin müddetle ve kıpıı.lı zarf uıulıle miinakasaya konul· 
muştur. 

lnıaaına talip olanların tafsilat almak üzere Zongulda Nafia 
Bat mühendisliğine ve münakasaya fıtlrak için de teklifna· 
me yüzde yedi buçuk teminat akçeıl ve Baı mühendlsllkçe 
muıaddak ehliyeti fenniye veılkalarile birlikte mezkiir günde 
muayyen ıaatte vilayeti daimi encümeninde hpatı vücut etme· 
lerl ilan olunur. 

Eskişehir Mahalli mu
hasebeMüdürlüğünden: 

Muhasebe! huıuslyeye ait Eskişehir memleket hastanesinin 
ihtiyacı için tahminen 2500 liralık edviye ve alalı cerrahiye ile 
emrazı zührevlye ilaç ve malzemesi ve 20 adet yeril mamulatın· 
dan bir yataklık karyola• ve bir adet ıeklz ırözlü yemek ıobaaı 
26. Ağuıtoı. 931 Çarıamba günü Mat dörtte Esk:ıehlr vilayet 
encümenince ihale edilmek üzere münakasaya konulmuıtur 

lttirak edeceklerin listeyi görmek ve vermek üzere müdüriyeti 
mezkiireye miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Şirketi H~yriyeden: 
Cuma günleri Boğaziçinln tenezzüh mahallerine gidecekler 

için berveçhiati ıeferler vardır. 
Köpriiden: Yeniköy. Tarabya, 

Büyükdere, Sarı· 
yer, Yenimahalle, 
R. Kavağı, Altın· 
kum, Sütlüce ve 
A. Kavağına 

7,00 7 50 8,00 8,45 9,30 
10,00,10,15 (Yeniköy, Ta· 
rabya Siitlüce ve A. Kava· 
ğı yoktur) 11,00-12,00·13,00 
14,00-14,30 ( Yenlköy ve 
Tarabya yoktur) 14,35 (Ye· 
niköy yok) 15,ı5·16,00-17,00 
18, 20, 20, 05, 21,30 

Köprüden A. Hiıa· 
rına: 

6,00, 8,30, 9,45, 11.15, 12,25, 13,30, 14,35, 
15,15, 15,45, 16,50, 18,00, 20,15, 21,ıcı, 

22,00, 
Köprüden 

Seykoza; 
6,00, 7,00, 7.50, 8,00, 8,30, 
9,45. 10,00, l 1,00, l 1,15, 12,00, 
ı3,00, 13,30, 14,00, ı4.35, ı5,15, 

16,00, 16,50, 18,00, 20,13, 21, 10, 

9,30, 
12,25, 
15,45, 
22,00 

Büyükderede Ltdo yüzıne ıpor havuzunda bu cuma giin ü 
ıaat 13,30 dan itibaren yüzme, atlama, ıu topu (Mıntaka 
blrinciliiil) müsabakaları vardır. 

Eskişehir hava mektebi Kuman
danlığından: 

Eıkiıehirde Türk tayyare ıehitlerl için lıtanbulda lbidel 
hürriyeti tanzlren ve fakat daha küçiik mikyaata bir abide 
yaptırılacaktır. Plan mütaahhide aittir. Yerini görmek bu 
huıuıta tahıilatı tazime almak lıtiyenlerin Eıkiıehirde Hava 
mektebi kumandanlığın" müracaatları. 

Acele satılık ev 
Mahmulpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 

bet oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 
satılıktır. Mahall bekçlline 
miiracaat. 

btanbul Dördücü icra memur
luğundan: Tamamına 6000 lira kıymet 
takdir edilen Boğ-aziçindc Sarıyer de 
Orla çeşme sokak atik 25, 27, 27 mü· 
kerrer cedit 43, 43 • 1 ve 43 • 2 Nu
maralı tahtında dükkanı fe\'kinde ha
nesi bulunan kagir !urunun tamamı 
açık arttırmaya vaz edilmiş olup 2)-8-
931 tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 14 • 9 - 931 tarihine mü
sadif Pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar İstanbul dördüncü icra da· 
iresinde açık arttırma suretile satıla

caktır arttırmaya iştiralt için yüzde ;·edi 
teminat akçesi alınır müterakim vergi 
belediye vakıf ıcaresi müşteriye aittir. 
Hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer aJakada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve ıııasarife 

dahil olan iddialarını ilan ,tarihinden 
i!ibaren 20 gün içinde evrakı müsbi· 
telerilc bildirmeleri lfizınıdır aksi hal· 
de hakları tapo sicillerile sabit olma· 
yanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar alilkadarların icr.ı ve İf
las kanununun il 9 uncu maddesi hük
müne göre hareket etmeleri ve'; daha 
fazla malumat almak istiycnleriıı 

930 • 156 Numarasile memuriyetimi· 
ze müracaat etmeleri itan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra ıaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar 1 ıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numara!: !ou;uıi kabineılnde 
dahili hastalıkları m jayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 2398 

İstanbul sekiıinci İcra meınurlu· 
ğuııdan : Sabri beye Ezgayri masarif 
Vclnıiş beş liı.1 borçlu Beyoğlunda 
Şişli de Osman bey Cabi sokağın d1 
Kırbtal aparlımanında 4 numarada 
mukim iken halen ikaıııetg:ilıı meç
hul Mebrure l lamına öJeıne emrinin 
tebliği kabil ohnadığıııdan ıııumailer· 
hanım işbu borc:ı karşı tarilıi ilandan 
itibaren 15 gün zarfında tarifatı ka· 
nuniye dairesinde serdi itiraz dme· 
diği takdirde müddetin mürurundan 
sonra '.ıki eı!Jcak itirazı ıııcsın:ı 
olınıyacağı ttbliğ makamında ilan 
olunur. 
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