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Viliyetten dün bir tebliğ aldık! 
Gazetecilerden han ilerinin alakalarının kesileceği bildiriliyor! 

Dünya 
Buhranı 
Karşısında 

Ya.zan: Naci ISMAIL 
Dünya buhranı , bütün 

memleketlerde 11nai ve zirai 
ltlizler kafllealnl doğurdu 

Ôyle bir vaziyet karımnda· 
JIZ ki, ln•nların el itlerini haz• 
medecek derecede lnU.n yok 
gibi görünüyor. Bu vaziyetin 
lf adeıl lae, 

A - Bugünkü ıanayl ve 
ziraat teıkllatı fazladır. bil 
letkilatı makul bir hadde 
indirmek, 

B - Herkese it bulabilmek 
için tı ıaatlerlnl kıaalımak, 

C - Hazmı mlimklin lıtlh· 

li.kl zlyadeletlirecek tekilde 
ücretleri yükıeltmek 
gibi eıasher !ardan ibarettir. 
Mamafih terden e.,velde: 

1 ~ lıılzlere para vermek 
2 - Milletleri umumi bir 

tuberküilloza maruz bırakma· 
mak için gıda derecelerini 
azaltmamak 

3 - Milletlerin bedii ve 
fikri lnkltaflarını durdurmamak 
için teıktlit yapmak 
alatemlnden ite batlamak icap 
ediyor. 

Beıerfyet, en ıon eıerl 
olan demokraılyl muhafaza 
etmek mecburiyetindedir. 
B~ lçüa. buaQnkii buhran 

içinde bulunan biitiin hükümet 
ler de bu ılateml takip ediyor· 
lar. Yirmi milyon ltılz vardır. 
Fakat, -Ruıya ile Jtalya müıl 
tem· Bu ltılzlerln hepıl de it· 
lfzllk ücretini alıyor! Bu ücret 
IR, ııhhl bir hayatın gıdaıma 

klfl bir niıbetten aıaiı delildir. 
Sonra, gerek Avrupa ve gerek 
Amerlkada insanın gıda dere· 
ceal pek yükıek teıplt olun
muıtur. Bu derece, hiç bır 

memlekette düımemlıtır. Hat
tlı, medeni cihanın et, yağ, 
ekmek ve hunları tamamlıyan 
elblıe, meıken, fikri ve b.!dll 
haraketlerlnde razla bir iıtlb· 
ilk bile vardır. 

Almıınya ııibl hükümetler 
lıüyük buhranlar içinde tiyatro 

mnılklyl alimi, miltefekklrl, ıan
atklrı himayesi altına almıı, 

medeniyetin bel kemiğini tef• 
kil eden hu ıınıfın ıefıı.lete 
diiımeılne mani olmu1tur. Şüp· 
bealzdlr ki, bu himaye de dev· 
letleıtirmek defildlr. 

Medeni dilnya, her lnıanın 
tabii hakkı olan meselelere 
makul bir tekli verdikten ıon· 
ra, buhranın halli çarelerini 
aramağa batladı. Çoakn, kapl• 
(Devamı 5 inci ıahifada) 

..._. ........... ·--································· 
Meclisteki istizah takriri -

Celse zabıtları 
-35-

Bu demokratik idarelerde 
aerbeıt matbuatın hüküm ıür· 
düiü yerlerde en muhterem 
ve en iyi bir ıilahtır. Fakat 
aize ıorarım, atak edilen fır· 
ka hangi fırkadır? atağı ya
panla: kimlerdir? Fransada 
-yal demokrat muhafazaka
n yıkmak için atak yapar. 
Muvaffak olduğu gün Millet 
Meclisinin kürsülerinin yerinde 

bet vatandatın yerini diğer 
bet vatandaı tıııal eder. Bu 
memleketin id arl lnılcamı, 
(Devamı 4 üncü ıayfada) 

Yeni matbuat kanunu m~~asebetile ., Buğday 1 
Vilayet tebliğ gonderdı. alınıyor! 
Deniyorki <gazetecilik yapamıyacak olan
ların hizmetlerine nihayet verilmesi icabe

deceğinden muktezasının ifası> 
biitiin matbuata gönderilen bu 
teblif tudur : 

Varın gazetesine 
Yeni matbuat kanunu 8 

Ağuıtoı 931 de reıml gazete 
ile neırolundu. Ve mer'lyete 
geçti. Buııün vilayet gazete· 
ıile de neıredildJ. Bu kanun 
mucibince verilmeıl lcabeden 
beyannıunelerln lta11 ve 12 el 
ve 15 el maddelerle müstahde
min hakkında 5 el fa11l ahka
mının na zarı dikkate alınması 
ve tahıil ıeraltl noksanlığı için 

Dün matbaamıza bir teb[ır muvakkat madde ile üç ıene 
gönderen Vali muavini tecil olunanlar müsteına ol-

Fa:zlı Bey mak üzere gazetecilik yapamır 
Matbuat kanunu Vilayet yacak olanların hizmetlerine 

gazeteılnin (13 Ağuıtoı 193l) nihayet verllmeal lcabedece· 
ğlnden muktezaaınıııı ifası rica 

tarih ve (2622) numrolu nua- olunur. Ef. • 
ha11nda netredilmtıtlr. Dün lı. V. Mu. 
vilayetten Vali muavini Fazlı Fazlı 
Beyin lmzaslle gazetemize bir Bu tebliğin verllmeel lcab· 
tebliğ g3nderllmlıtır. Bittabi ( Devamı 2 inci ıahifede ) •.•.......•.•..............•••.......•...•.•.•... ........,. ..... 

Şehirlerde müsademe/er oldu! 

Almanya karışıyor! 
Zabıta milli etp~rverlerden 60 ka

dar kimseyi tevkif etmiştir 
Maiidebourg, 12 (A.A.) - yonallıtler, Çelik mljiferlller 

weimar kanunu e1a11nın ilanı •e lmperatorluk bayrağı men· 
gününün yıldön!)mü münaae· ıupları araaında arbedeler ol· 
betile yapılan merasim bittik· muttur. Birçok kimseler bıçak· 
ten ıonra milliyetçiler impa· la yaralınmlıtır. Bir takım 

ta Tklfat ya pılmııtır. 
ratorluk bayrağı teıktl&tı Almanyanın diğer birtakım 
azaıına revolverle taarruz ıehlrlerlnde ve bilhaıaa Ko-
etmlılerdlr. Zabıta milliyetçi· lonya ve Dortmund' da da ·bır 
!erden 60 kadar kimseyi tev· takım hadiseler olmuıtur. 
klf etmff, birçok bıçak ve Almın komuniıtleri 

revolver müsadere etmlttlr. Aıx-La-Chapelle 12 A.A-
A,teş edildi Schewellerde, Gelıvellerde Ye 

Berlin, 12 (A.A.)- Mağde· Notbergde eıkl "kızıl cephe" 
burg'da Welmar kanunu eaa· teıktliibnın yerine kal'll olan 
ılnln yıl dönümü teı'it münıı· Rotenıchuetzen bund namın· 
ıebetlle yt1pılan merasimin dakl yeni komilnlıt hücum 
hitamında nallyonallıtler, ber- taburuna mensup elll klıl tevkif 

edilmlıtır. Bu taburun faaliyeti 
mutat toplanmakta old11kları faılzm aleyhine mlitevecclh idi. 
binada •lmperatorluk bayraiiın Bu tabur menıuplarının her 
teıktlatııııa menıup aza üzerine birinin ıilahları mevcut nlıan 
ateı açmıılardır. Polis, binayi talimleri yapmaktadırlar. 
kilıat etmlı, 60 naıyc.nliıti tev· Berlin'in ıimıbı 
klf ve bir çok revolver ve bıçak Berlln, 12 _ \A.A.) Billonp 
müsadere etmlıtır. latz'ın etrafında haflfblr örfildare 

Lunebourgda arbedeler devam etmektedir. Yolcular 

Lunebourg, 12 A.A. - Naı· (Devamı 2 i:?~f-~~~!!.~:!,~!. .... .............................. :Aı;·~~~·;·;~; .. ;~;ii,;;;;;-
·_:;.:.:.:.:;.;..;~~~~~~ ~ 

Döviz neye verilecek 
Türkiye ihracat emtiasından bazı

ları hakkındaki ahkam kalktı 
Almaoyada hüküm ıür· ı 

mekte olan iktiıadi buhran 
yzünden, Alman hükümetl ba
zı tedablr almak zaruretini 
hl11etml1tlr. iktisadi zaruret 

ıalkaıile, Almanyaya ithal edi· 
len eıya üç 11.teye tefrik edil· 

l mlıtır. Birinci ve ikinci liste· 1 
ye giren mevad için döviz 
verilecektir; üçüncü llıteye ko
nulan eıyaya da verllmeyecek·r 

Ur. 
Halbu ki, üzüm, incir, 

fındık vebadem gibi mem-

leketlmlze taall6k eden 
ihracat maddrlerl he llçüncü 
listeye idhal edllmlıtı. Bunun 
üzerine, tetebbüıatta bulunul· 
muı ve üçüncil listeye idhal 

edilip te Türkiye ihracat emtl· 

a11 olanlar hakkındaki ahkam 
refedilmiıtır. 

Tüccar, flrmalaırnı göıter

mek •e mahalli ticaret oda· 
)arından menıe tahadetname

ıl ibraz etmek ıartıle malla
rını Almanyaya dovlz alarak 
aevkedeblleceklerdir. 

Ziraat Bankası şube
lerine emir verildi 
Muğla 13 (A.A.) - Borçlu 

!ençberln borçunu buiidayla 

ödemeıl hakkında Ziraat ban· 

ka11nın ıubelerlne emir gelmlı· 
tir. Göycrğiz, Fethiye ve Muğ· 
la mıntakalarında mühim mık· 

• tarda buiiday vardır. Zürra 
bu tedbirden fevkalade mem· 
nundur. 

Dün de altmış beş 
seyyah geldi! 

Dün altmıı beı Amerikalı 

ve Alman seyyah gelmltli· Bun· 
• lar, dün akıama. kadar cami ve 

müzeleri gezmltlerdlr. Bugün 
ıehrln muhtelif asarı atlka ma· 

hallerini gezdıkten ıonra aktam 

saat 18 de aynı vapurla Ame· 
rlkaya hareket edeceklerdir. 
Yolda Pireye ujirayacaklardır. 

Kolera! 
Irakta kolera salgını 

çıktı 
l:.'.ahlre, 12 (A.A) - Irakta 

müıtevlli surette kolera hiik6m 
ıürıaekte olduğu haber alındı
iından lraktan gelen yolcular 
karaya cıkacaklarıl zaman ga· 
yet aıkı bir muayeneye tabi 
tutuhnaktadlr. 

Dün akşamki balo 

Kast nedir? 
Niçin (Y arın)a bi
let gönderilmedi? 

Dün ıece Büyükada Yat 
kulübiinde Hılallahmer baloıu 
verildi. Hilillahmerin menafii 

umumlyeye hadim gııyeılne 

hürmeten balodan bahıede
ceğiz. 

Balo, çok temiz • ve nezih 
olmuflur. Mevsimin en canlı 
baloıudur denilebilecek kadar 
güzel ve itina ile tertip olun· 
muıtur. Yük1ek mahafıle men· 

ıup meduvrn geç vakitlere 
kadar eğlenmlılarnir. 

Yukarıdaki kaydı koyma· 
mıza 1ebep tayanı tee11ür bir 
vaziyete maruz kalmamızdır. 
Tertip heyeti, balo münaıebe· 
tile ıazetemlze ilan gönder· 
memlt olmaaına ra§men tYa· 
rın) cemiyetin menafllnl liya· 
nelen baıka ııazetelerden te· 

darlk ettlfl ilinı (4) ve (12)Ağua
toı tarihlerinde ikinci ve ücüncü 
ıahlfelerlnde ehemmiyet atfe· 
derek karilerlne reklam et
mittir. 

Buna mukabil memleketi· 
mlzde mliteamil olduğu 

veçhile gazeteye gönderilen 
balo biletlerinden münhasıran 

(Y arın)a bilet gönderllmemlı· 
tir. Merkez umumi ile muha· 
verem1* netfceılnde ıehvol

duğu hakkındaki mtitaleayı 

biz de lılr kanaat halinde 
(Deoıunı 2 ini Sayfada) 

Dün Darülfünun divanı toplandı· 

Bir netice alinmadi! 
Divan bu günde içtima ederek yine 
aynı mesele üzerinde görüşecek 

Divana riyaset eden Muammer 
Raıit Bey 

Darülfününda barem tat· 
blkatı etrafındaki hazırlıklara 
devam edilmektedir. 

Dün de darülfünun divanı 
Muammer Raıit beyin rlyaıe· 
tinde saat onda içtima etmlı 

ve akıam yirmi buçujia kadar 
devam etmlttlr. Müzakerat 
e•naıında müderrlılerln tahsil· 
lerl dereceleri ve ili mektep
lerden aldıkları tehadetname
lerle ilmi eserler yazıp, yaz· 
madıkları tetkik edilmlıtır. 

Malüm oldu§u lizere ted
rhatla en fazla. me1ıul olan 
ve tahıile en çok itina eden 
miiderriıler derece farkı ka· 
zanacaklardır. 

Bunun için müzakerede mü· 
derrhler ecnebi llıanlara vakıf 

olup olmadıkları da tetklkedllmtı 
içtima yukarıda zikrolunduğu 

veçhile ıaat yirmi buçuğa ka· 
dar devam ettiği ve bir çok 
eıaslar üzerinde uzun boylu 
ve hararetli münakaıalar 
ceryan ettiği halde hiçbir ne· 
tice alınamamıı, divan dağıldı. 

Divan bugünde keza ayni 
mesele hakkında lctlma ede· 
çek ve baremin sureti tatblkını 

kat'iblr ıekllde halle çalııacaktır 
........................ ~.~-·~·~· .... ~~····~··~·~·H·~·~· .... ····._.. .• ......._.._.. ... 

Çindeki tufan harikulade müthiş! 

Binlerce insan boğuldu 
F eyezanlar hala devam ediyor, alet
ler şiddetli zelzeleler kaydediyor 

Hankeou, 12 (A.A) - Tu· den artmııtır. San nehrin 
fanı andıran gayet şiddetli ıularının yükıelmeıl dolayı-
yağmurlar ve boralar evelkl aile Han Keouda 600 ev yıkıl-
feyezanlar yüzünden harap mııtır. Bunlardan bir çoğun· 
olan havalide yeniden birçok dakilerln fçiqde oturanlar en• 
tahribat yapmııtır. Sarı nehrin kaz altında kalmııtır. Mahıu· 
ıuları pek ziyade kabarmak· latın düçar olduğu hasar vü• 
tadır. Bu yakınlarda yeniden zünJen Şanghay pirinç piyasa· 
yaı.ılmıı olan setler yıkılmıı. aında fiyatlar yüzde 40 art· 
500 evin çöküp harap olması- mııtır. 
na ıebebiyet vermlttir. Hankeou'da 8.000 kiti öldü 

Bir çok klmıeler enkaz al-
tında kalmııtır. Lunghal ve Şanııhay, 12 (A.A.) - Han• 
Tlençlnden Simpukow'a giden keou feyezanl.ırı yüzünden 
demlryolls.rı büyük kanalın telef olanların miktarı 8,000 1 
taıması yüzünden ıu altında geçmlıtir. Ecnebilere kolera 
kalmııtır. Sarı nehrin sularının 8 1181 yapılmııtır. 
yilkıelfp kabarmaıı Sbantung Şiddetli Zelze:eler 
eyalcdnl büyük bir tehlike Roma, 12(A.A)-Ga:ı;ıeler, 
karııaında bırakmııtır. Sullona'da hafif bir zelzele 

Changhal piyaıasında pi· vukua gelmtı olduğundan bah· 
rlnç flatı mahıulün hasara ıetmektedir. lmola' da ıl•moğ· 
uğrama11 dolayııile yüzde 40 raflar, ıiddtotll bir zcelzele 
nlıbetlnde yükselmiştir. kaydetmlıtlr. Zelzelenin 11ner· 

Han Keou feyezanları kezi 10,000 k•lometre mesafe· 
Şanghayl2 (A.A) - Çinde dedir. lmola ıllmo~rafının lba· 

feyeznlar yüzünden hasıl olan reıi harekat rakıiyenin tli· 
felaket Han Keou havaliıinde detlnden bozulmuıtur. Dlfer 
yağan mebzul yağmur ve bir alet 30 ıantlmetrelik hare· 
eıen ıtddetll fırtınalar yüzün· katı rak,lye kaydetmiştir. . .......................................................... _ ............................................... . 

Bugünkü yarışlar 
Amerika sefiri birinciye verilmek 

üzere bir kupa hediye etti 

Bu.,ün İa• edilect!le yıl.zme yarışları müııasibetile - Bofa• 
:ziçinden bir manzara 

1 Yazısı 5 ine! sahlfededir 1 

• 



Sahife 2 

Yeni matbuat kanunu münasebetile 

Vilayet tebliğ gönderdi. 
( 1 incisahifeden devam) 

eden beyannameler hakkındakl 
mevadı bildiren kanunun mad • 
deleri ilk faaıllarıdır. Matbaa· 
ların teeesüı ıekllleri hakkın
dadır. 

On ikinci madde ıudur: 
Madde 12 - Gazete veya 

mecmua sahiplerin de aşağıda 
yazılı va11f ve kayitlerin bulup· 
maaı ıarttir tebliğde yazılan 
meval ıuıılardır. Beyanname
lere ait' mevat üçncü faaıldadır. 

Madde 9 - Güodelik..:ya• 
hut mevkut ga:ı:ete ve m cmua 
çıkarlll4k iıtiyoııkr gaze~ ve 
mecmuanın çıkarılacağı mahal· 
lio en büyük.-mülkiye memu• 
runa aıaiiıda istenilen malümat 
havi imzaları ile biıı bayanna• 
me verilir. 

A) Gazete veya mecmu• 
anın adı, 

B) Gazete veya mecmua 
sahibinin adı, ıanı, tabiiyeti 
tahıl! derecesi de muamele 
merkezi ol•n iı ve ev adreıl 

C) Var4a Baııuub.urk~ln 
umum müdijrünün adı, 1&nı, 

tabiiyeti ve ika~lgflh.ı 
D) "B,C. rıkrala ~ 11· 

falları yazılı olan'4rd4l) han 
glalaıln filen umumi neıtiyatı 

idare edeceji, 
E ) Nerede yazılı idare 

edllecejl, nerede baıılacağl ve 
buılacağt matbaacınıa adı 
ve ıanı, ... 

F ) Siyaıi olup olmadığı; 
G) Ne vakitlerde çıkarıla· 

cağı; 
H) Hangi dillerde çıkarı

lacağı; 

Y) SermllNtYi leı!ıtrik eden· 
ler lıaıkaları iae onların hep 
ılnln ve ıermaye kanun dai· 
reılnde k111ulmuı bir . ıirkete 
alt iıe ılrket muka velelinln 

)ılı veya taıdildl suretli. beraber 
tlrketin idare m•clialQJ tetkil 
veya ılrketi temıil eden kim· 
ıelerln adı, IBDl, memleketi, 
it ve ev adı-ui. ve.talıl,iJ'elJ; 

K) Gueıe veya mecmua 
bir cemi.Yete altıe nizamname· 
ıln tasdi.idi ıuretile idıue 

heyetiai teıkil edenler' adı, 
ıanı, memlekeU,. lı ve .ev ad• 
re&I; 

Beyanname muhteviyatın· 
da haııl olacak değigiklıklerin 
vqkuundan üç gün zarfında 

bildirllmetl lazımdır. 
Beyanname verenlere bu 

kanunda gaa•I'- vqoıı. mecmu· 
anıl) ıahibi denilir. 

Kanunun 12foci maddest 
de tudur: 

"Gazçte ve Y• mecmua 
ıahlplerinde aıağıda yazılı va· 
ııf ve kayi,lerin bulunması 

ıartıır: 

A - Türk olmaru.alc,. . 
B -• Yır1ıı1l yaıını bitirmif 

bulunmak, 
C - Yükıek mekteplerden 

veya. llıe !~ buıM,, muadil 
Jlier mt:ltteı;:.~rden ıahadetnanıe 
almak, eğer 1E'hadeıneme ec
nebi memleke.t'4r<l.n altnmJf 
hs Tlbkçp oku~ yazu bıdua
mak}, 

D - Ecnebi bir devlet 
hizmetinde bulunıa.ak, 

E - R"ımi bir makama 
karı• ecnel;i tahl•yet iddiasın• 
d buJup.gı.uo ola;ıamak. 

F - Mahcur olmamak, 
G - Bılfıll devlet memuru 

ve asker ve ordu mensubu 
olcıaıı ak (h IHi kanıııaları 

mani olmacbka ıne !elti va 
ilmi ga;ı:~ çı~· 
rılahılt•' 

H 1'CQ ka un 
587 inci na~ blrlDcl 
fıkruında. y~ıla Ct:Z~ ıni.il· 
telz' suslar14 ikiocl babın ra 
ÜÇÜ CÜ fu)JAda y~ıi, 192 ill,çl 

ve. üç\\ncü b bıaın biıinci 
fulındıı. Ya.zıla zi met ve lhU
las, ikinci • • -..ı.. yaeı~ rıı .. 
küp, üçü • ••hnd• yazılı 
rüıvet ve 229 uncu madde ve 
286 ıncı maddenin il fıkruı ve 
287lııcl madde ve 6 ıncı babının 

üçüncü faslında yazıla aahte• 
l arlık ve sekizinci babınıa 
birinci faslında yazılı, 415 inci 
madde ve 416ıncı madde lra 
ıon fıkrası ve 419 uncu mad· 
denin ikinci fıkrası ve 
426,427,428 inci ruaddelerle 
436, 431 inci maddelerinin 
biriuci fıkrası ve üçüncll 
faılında yazıl& fuhıa tahrik 
ve hırsızlık ve yağma· 

cılık ve dolandı1'ıcılık ve hilali 
iflaa ve emQiyetl sui istimal 
ıuçlarından birile mahküm 
olDM1mak. 

İ - Vatan, milli mücadele 
Cümhuriyet ~ e inkilap aley· 
hinde bulunup t.t herh•ngl 
bir , mahkeme ve divan tara· 
fından mahküın olmamak. 

J - 25 - 9 • 1339 tarih ve 
347 numaralı kanunla 26·5·1926 
tarih ve 854 numaralı kanu· 
nun birinci mıtdde.ı hüküm· 
leri mucibince de Iet:hızmetln• 
de kullanılmuına karar veril· 
mit olun~~ . 

K-Mil • n ·· c:adelede ııııal 
altıuda di; an eıqellerln! 

hiıımet ediı:i newriyat yapmıı 

olmamak, 
Madde (15) le ıudur: 
" Gaze~ veya mecmuanın 

Baımuharrirl ~le umum neırl· 
yatını idare eden zahn yük· 
ıek mektepten mezun 
olması ve bunlarla umu1Pi 
mildir ve yazı itleri müdirlnln 
12 inci maddede yazılı diğer 

v.ıaıf 1 ve kayitleri haiz bulun• 
ması ıarttır. 

Betioci fa:.ıl da ıudur: 
Madde 21 - Her gazete ve 

rlsal~nin lıtihdam edeceği 

muhbir, muhabir, muharrir, 
reuam fotoğrafçı ve idare mil· 
dürü ile idarehane haricinde 
abone kaydına ve ya ilan al· 
mağa memur olannların 121ncl 
maddede yazılı olan ıuçlard•!J 

biri ile uıahkO.m bulunmamaaı Ye 
21 yaıını bitirmiı olması ıart· 
tır. Muhabir, muarrir ve mu· 
habir v& yukarıda yazılı diğer 
müıtahdemlerlnln mensup ol· 
duklan gazele ve ya risaleden 
verihnlt ve mahallinin en bü· 
yük mülkiye memurluğunca 

tasdik olunmuı hüviyet vere
kuını hamil olmaları lazımdır. 
Bu madde hl)afında hareket 
edenler ve bunları istıhı;laaı 

edeıı gazete ve risale ıahigleri 
Türk ceza kanuraunun 526 mıı:ı 
m.ıddeıl muciblace cazalan· 
dırrılır. Kanuni bir mani yok· 
ken b ey a n n a m e 1 e r 1 n d e 
bildirdikleri i n t i ı a r dev· 
relerini ardı aır• ve mükerre• 
ren beı defa geciktireAgaze. 
le veya riaale namına ldare
haneıl haricinde abone kaydı 
için verilen hüviyet varakaaı 
geri alı'1ır. Bu madde hükmü 
gazele ve ri,alelerdera muay
yen telif hakkı alınmıyan yar 
dımcı mıııbarrlrler hakkında 
mecburi değildir. 

Madde 22 - Gazete veya 
riıale ıatmak lstiyenler zabı
taya müracaatla hüviyetlerini 
maluuı defterine kaydettire· 
rek mukabilinde bir ilmüiı.· 
ber almağa mecburdUFlar; ga. 
zete veya. risaleleri satarken 

· umumi adap ve nezahatıı. mu
ııayir tedbirler kullanmak, bir 
1ah110 veya heyetin namueu• 
nu !bili veya itibarını keare• 
deeek veya. heyecanı mucip 
olacak surette veya matbuata 
münderiç, olmıyan havadiıler· 
den bahsederek rajbet celbet• 
mek memnudur. Bu madde 
hll&fıe hut!ket edenler bir 
liradan bet liraya kadar hafif 
para. cezaaına v ! yahut bir 
haftaya kadar hafif hap e mah· 
k\im olurlar. 

B zamana kadar neırlyat 
ıahip ve bu kanunla Ilga 
edilmekte olan 16 temmuz 
1325 tarihli matbuat kanunu 

YARI 

Yalova soyguncuları 

iki kişi 
Daha dün zabıta
nın eline geçti 

Bursa - Yalova yolundaki 
soyııunculuk hadisesi Jaillerl • 
den iki kııı daha yakalanmıı· 
tır. 

Tahkikatın merkezi Orhan 
Gaziye nakledilmiş olup tahki· 
kat ilerlemektedir. 

Bursa Vallıl Fatin Bey de 
blzzl\t zahkikat ve takiple 
meıguldür. 

Pulların tab'ı 
Şehrimizde baıılacak olan 

damga pullarının tabedildijl 
yazılıyor. Halbuki, bu pulların 
renkl!lrlnden yapılacak bazt 
tadilat yüzünden tabılan aklın 
kalmııtu. Halen mesele bu 
ıafhadadır· 

Tamııa pulları cumarteıl 
günü tab'a baılanacaktır. 

Romanya sefiri 
Dun şehrimize geldi 

Dlln ıabah Romanya sefiri 
M, Karp alleıl ile birlikte 
Fr•nıız kumparayaaının Tatla 
vapurlle ıehrhol:ı:e gelmııur, 

Mumaileyh iRi aylık mezuni
yetini Parlıte geçlrmltlir· Bu
gün ıefarethanedeki_ vazife· 
ıine baılamııtır. 

Gümrük mektebi 
Gümrük tatbikat mektebiqe 

bu ıene ha.dçten alınacak 5 
Efendile memurlardan ltlirak 
edecek olan 45 Efendinin kayıt 
muamelesine ba11anmııttr. 

Hastahanenin tan1iri 
Belediye 11hhlya müdür

)llğll Beyoğlu haa\aneslnln ye· 
ntden ve eıaılı bir ıe1'llde 

tamirini kararlaıtırmııtır. 
Bu huıuıta ııhhiye müdür· 

lüfüne icabeden tahsisat ve· 
rllmlıtlr. 

izciler gittiler 
Evvelki gün ıehrimlze gelen 

Hollandalı izciler İıtanbulup 
birçok yerlerini gezmiıler ve 
tetkikatta bulunmutlardır. 

Mezklir izciler bu sabah ha· 
reket etmiılerdir. 

Yunanlı seyyahalar 
Dnn Yuruıo baradıralı Me

ııalo Ellez vapuru ile ıehrlml· , 
ze bir Yunanlı aeyyah kafileıl 
ııelmlıtlr. Seyyahlar ıeJıdnıizln 
muhtelif temaıeJmaballnindt 
a••rı atıka müzelerini gezec,k 
!erdir. 

Seyyahlaı; için de Yunanlı 
meb'uılardan bazılarıda vardır. 
Seyyahlar yarın hareket ede· 
ceklerdrr: ........................................... , ........... . 
ile tayin edılmit mes'ul mü. 
dürlerln meı'uliyetı altında 
devam edebilir,. 

Yeni matbuat kanununun 
tahıl! kaydından üç ıene müd· , 
detle muaf tuttuğu zevatı 

bildiren muvakkat (B) madde
ılde ıudur. 

Tebliğin tamimi de muva~· 
ka (a) maddesi ıeheptlr. 

Bu madda ıudur : 
aBu kanunun meriyete ııir 

dlğl tarihten çıkmakta olan bil· 
tün bazete ve rlaaleler kanu
nun naırl tarihinden itibaren 
15 gün içinde beyanname ve· 
rerek bu kanun hiikümlerine 
uymağa mecburdurlar. 

"Bu kanunun neırl tarihin· 
de gazete ve riaaleleria çalıı· 
m kta olan sahip, baımuhar, 
rir ve umumi neırlyatını idare 
edenler kanunun tahsil drre. 
celi noktaaından koyduğu ka· 
yıtlarılan kanunun neıri eana. 
11nda filen bulundukları vazı. 
yetler lftf.hıur kalmak ıartıle 
3 sene ~etle müıteına 
tutulurlaı •• 

ERİ 
Kandilli Rasathanesine rakip 

Y:eni bir rasathane mi? 
Dün ilk defa olarak havai vaziyeti 

oradan tespit ettik 
Ruathane miidürll Fatin 

Beyin kulakları çınlaıınl 
· Kendisine ziraat -mühen• 

dial Meclt Mağmumi Bey na· 
mında bir zat rakip çıktı. Mu· 
malltıyh, lıtanbul raJAtbane.,ı. 
nl vücuda getlrmiıtır. 

Buradan, her günkü ta· 
havvülati havaiyeyi almak 
mllmkllndur. 

Meclt Mağmum! B.ın küçllk 
rasathanesinde baılıca ıu alııt· 
ler vardır: Mukayyit aletleri, 
tazyıkı nealmlyl gölleren clva· 
lı barametre, tazyıkı havaiyi 
gösteren mukayyıt barametre 
derecel harareti bildiren dı. 

rekt ve mukayyit termo• 
mdıeler rutubeti lıaret eden 
direkt mlkya11 rutubet ve mu· 
ltayylt mikyas, ayrıca direkt 

ve mukayyit pilikometre, ıakuli 
ve ufki muha11ala veren ve 
ıllr'atle lıtıkameti gösteren 
rüzgar mukayyltlerl, mikya11 
tebahhur ftrtına ınuhbirl ve 
zelzele aleti, 

Bu teıiıatın kıymeti on iki 
bin lirayı mütecavizdir. 

Halk, böyle bir rasat• 
hanenin ıehrln ortuında 
meydana çıktığmı gorunce, 
gelip buradan havayı öiirenme· 
ğl meıak ediyorlar. 

Bizde, dün havanın göıter· 
diltl tebeddlllltt buradan ya· 
zıyoruz. Tazyik 759, 14 
milimetre, azami harerel 26, 
asgari harraret 19,5 derece, 
nlıbl rutubet 76, rüzgir isti· 
kaınetl cenubu garbiden, 
ıllr'ati saniyede iki metre, 
aema 0,9 kapalı. 

Sigorta tarife komiıyonu 

Komisyon toplandı! 
Komisyonun mesaisi tarif el erin in-

dirilmesine matuf olacak! 
1 

Dün, ıigorta tarl.fe komi.. dan milıteki bulunuyor. Ko· 
yonu Zühtü beyin riyasetinde mlıyonun metalalnin tarifele•in 
toplanmııtır. İçtrmaın ruzna• • tenziline matuf olacağı ümit edi-
me! müzakeratını yangın ıl· liyor. 
gorlaları teıkıl ediyordu. 

Malilm olduğu veçhile, mev· 
cut olduğu tarife pek fahiıtlr. 
Bütün halk ve müeHeıat bun· 

Sıırorla tarife komilyonu, 
netice! ,müzakeratı lktıaat ve
kaletine bildirecektir. 

Şehirlerde müsaJemeJer olduı 

Almanya kar1şıyorl 
(Birinci •o;yf.,doq. Jecom) 

elleri cep !erinde olduğu halde 
gezmemek mecburly etindedir• 
ler Tara11ut alt,nda bulunan 
Rqte Fahne binaaının önµnde 
durmazlar ve binaya. yakla.14· 
mazlar. Polia, yakın bir bin"• 
da tabarrlyllt yapmı1s dolu üç 
tabanca ve bir aandık kurıuıı 
bulmuıtur. Bir kiti tevkif olun• 
muıtar. 

Komllnlıtler 11-12 gecesi 
ıehlrln muhtelif mahall,erinde 
alaylar tertip etmeğe teıebbüı 
eylemtıİerdir. Poliı, bir iki el 
ateıe maruz kaldıktan ıonra 
ateı açmağa mecbur olmuttur· 
Taharriyat esnaaında iki kiti 
tevkif olunmuılur. 

Şehrin merkezinde we;Qlar 
kapuunu eıaainin 12 inci yıl 
dönGmü tea'ıt edılmlıtır. "İ~
pentorluk bayrağ19 Cümhurl· 
yelperver cemiyeti, Unterden 
Lınden' de bir geçit resmi ya· 
pmııtır. ·M. Loebe, Luıtlgara· 
ten' de halka bir hitabe Irat 
etmlıtlr, 

Komünht1erln kargaıalıklar 
çıkarması ihtimaline kartı po· 
lis, fener alaylarının geçecek. 
)eri yolları takayyüt altına aJ. 
m ı r, Pruıya devleti op • 
raaında bir meraaim yapılmıt• 
tır. Berlln belediye reW M. 
Sham, büyük bir nutuk ıöyle• 
mlı ve bu ıırada lısiz muzlka· 
cılardan mürekk~p muazzaın 

bir orkestra reiatang karııaın· 
da açıkta muhtelif havalar 
çalmııtır. 

M. Bruning'in nutku 
Berlln, 12 (A.A) - M. Brü

nlnıı önllmüzdekl Perıembe 
günü lçtimaa davet edilmlı olan 

Reichsrat komiıyonlarının bey• 
eti umumiye Jçtimaında Al
ınanyaoın idari ıalahat ve ec
nebilerle yepılan mail müza. 
kereleı hakkında bir nutralr 
ıöyliyecektı~. Bu lçlilllft am~ll 
olarak ikinci meclisin bir hey, 
eti umumiye içtimaına muadil 

lae de, .. mlln kabul edilmlJ18-
cektir. 

Berlin, 12 (A. A.) - Al
m11nya hü~ümell, Franllz na· 
zırlarmın Berline gelınelerinl ı 
arzu ettiğinden Franuı; ·Al· 
man mlllakatının tarı.hinin 1 
kat'i surette teıbltl içlıı Pa· 
ril kabineal nezdinde teıebbll· 
ıatta bulııoac11ktır. 

Bucıdan ıonra M. La val I 
ile M. BrJand' ın ziyaret proğ
ramları teıhJt edilecektJr. 

Almenya hükumeti hali ı 
hazırda yzun v11deli bir kredi 
f'ide edemlyecejlne ve k11a 
vadeli bir kredinin de velame I 
ti devam eden buhrana ço.re 
olmıyacajına kanidir. 

Esasen Berlln hükumeti, 
bu meıelelerln Bale mü· 
tehauıalar komltesipln salıı

hlyeil dalreılne dahil oldu· 
ğu mütalaasında bulunuyor gö
rünmektedir. 

Bfaaenaleyh Franaız•Almao 
mllzake~alı acil mali mesele 
ıaha11 harıcine çıkacak ve 

iktisadi mü~küllerln ancak 
vaai mlkyaata bir maliteııilıl m~ 
sal ıayeaipde lktıhıım olunabı. 
lcceğlnl söyleyen M. Brüoing'lo 
düıünceılne tevfikan icra olu
nacaktır. 

Norveç sefiri Bursa d(l 
İki aydauberl ıehrimizde 

bulunan Norveç aeflri M, Ben• 

son ailesi ile birlikte banyo 

için Bursa kaplıcalarına git· 
mi§lerdir. 

Fındik mahsulü 
Trabzondan bildiriliyor: 

Üç gllndenberl Boraada 

yeni mahıul üzerine ıekaen 

kuruıtan bir buçuk vagon fın· 
dık satııı olmuıtur, Al:cılar 

seksen kurvıt.aD htekli ıatıcı· 
lar biraz nazlıdıalar, Mahsulün 
bu sen~ noksau olma&ı fiyatla. 
rıo bu ayinda daha ziyade 
lar•kkl lhtiııııali kııvvetlldlr. 

14 Ağustos 
-=- ----

1 Küçük haberler 1 
Mübadele suretile 

lran hükQnıetı İ-ıveç fabrl· 
kotlarına 227 bin lngiliz liralık 
tlmendifer alat ve edevatı ıl· 
parlı etmiıtlr. lrandan altın 
ihracı memnu olddufu cihetle 
lran hükümetl bu eıyanın be
delini İran enıtiaıı alarak te .. 
viye eı:ecektlr. Bu müzakere 
muvaffakıyetle neticelendiği 

halde lran pazarluında İran 
emtia11 ıatılığ,. çıkarılacaktır. 

ltalyada nüfus artıyor 
icra olunan ıon tabire ııöre 

İtalya nufusu umumiyeııi, 
42, 118,435 e balla olmuıtur. 
On sene evvel 38,755,435 ol· 
duğuna n!lzaran bu müddet 
zarfında 3,363,000 nufuı ar
tmııtar. 

On senede 36 milyon 

Hiodhtanda ahiren tutulan 
iatalistıklere nazaran nufusu 
umumiyeye 350 milyondur. 
1920 tahriri nufuıunda yekıira 
315 milyon olduğuna nazaran 
on sene zarfinda Hindtstanda 
ln1&nlar 36 milyoıı tezayüt 
etmlıtir. 

Rus Japon tioarati 
J•ponya hükümeU, ticaret 

ve aanayi nazaretinln teklifi 
üzerine Ruıya ile ticaret mu• 
amelitmı kolaylaıtumak ve 
artırınak için yeni mukarrerat 
ittihaz etmlıtır. 

Rusya hükıimati İran lota• 
at tezgablarina beheri 5000 
tonluk .8 vapur siparlf etmlıtlr. 
Bu vapurlar Rusyanın Akıayı 
ıark ticaret filoıdnun mebde'· 
ini teıkll edecektir. 

Kastnedirı? 
Niçin (Y arın)a bi
let gönderilmedi? 

(Birinci sahifeden devam) 
tapyorduk. Aııcak, balo he• 
yeli tertibiyetl riyasetiltı n Ü• 

lak:atımız neticesinde an'adılı: 

ki biletler gazetemize bilha .. 
aa gönderllmemiıtlr. Bıına. dıı. 

ıebcp ol~rak bal1> ilan l arını 

koyml\dığımız gö~teri.!mekte· 

dir. 

Gıızetemiz yine Hiliılia • 
merin meoııfiinl gözetmek 
makıadile baloyu y.ı:z:mak 

için bi!et beklemii olınaktaıı 
beıka bir .makıatla mütehın·· 

rık deaildir. 

Bir ka.ı: lira masrafı mÜf· 
telzinı olmal<tıın baokıı,mahi·yetl 
bulunmıran bilet temirıl meıe· 
lesiQde yalnız taamiil dolayui.le 
ve h~r gazeteye yapılıpta yalnız 
(Yaruı) gıızetesl iıtJma edil· 
meıl Jtibarile alakodaılar~ 

çok calibi dıM,a.t oları bu nok 
tayı1 naza" dıkkfltlerlnl celbet• 
mek let dik. Kibar mah11filde 
bir hare ket uyaııdıı mağ çalıpn 
bala tertip heyetirıin gazete
mizin en çok caiibi dil>kat 1&• 

hifelerinde nazarı. dıkkatı cel· 
betmeılne imkan olmayan tarz· 
da konulmuı ilıinları görmemi~ 
olması gariptir. 

Herhangi bir ıeb~ple. oluna 
olsun. bugün bizi, yr,rın baılı:a· 
ı:nı , müteeşslr edeçek böyle 
hareketlere m~dtn verilın«!': 
meal için Şuabat tarafıpd4ıı d~ 
olıa yapılacıık hcrhangı brr 
müıamere veya bu nevi ıey• 
leri merkezi uınuminir. tetkik 
etmeıl ve müıtakıllca hareket• 
!erine cevaz vermemeıi lcabe
deceğl anlaıılıvor. 

Tayin 
Dikili kazuında münh11l 

bulunan 60 liralık Zirnat me· 
murluiiuna vilayetin tensibi i;e 
Balıkesir Ziraııt mektel;! 926 
mezunlarından N~zım Zühtü 
B•Y tayin eılilmiştlr, Tr yln 
keyfiyeti ayrıG~ vekalete de 
bıldirUınltUI'> 

1 
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Dün mahkemede Tatbikat başlad~ eldi 'kdŞ BAKifı j 
Yaşasın Sporcu 
San'atkarlarımız Saidi öldürenlerin 

Kanu 
Bugün adliy ye 

tebliğ edildi 

_____ , 

Üçüncü yerli mallar aerıl· 
al Galatasaray da açıldı. müdafaası 

Bütün ıüzelllklerl, tekmil 
ıan'atları, en ince buluıları bu 
aerıide görmek milmküodür. 

urada tetkikatta 
bul nacak 

Tilık kablliyf!tlnln, Tnrk 
dehasının ve Türk ıan' atının 
eıalz nümunelerlnl üçilncil yer
li mallar . aerglılnde bulabilir• 
alnlz. 

Bir buçuk ıaattao fazla do
laıtıiiım halde, yalnız aathi bir 
görüı fırsatını bula bildliilm 
sergide gözlerim kamaıtı, der-

: aem yalan ıöylememlı olu· 
t 

rum. ' 
Avrupaoıo elektrik kuvve-

tıle rekabet eden Tilrküo kol 
aaylnl bu aerglde ölçmek kahtı. 
dır. Türk her ıeyde muvaffak 
olur. • 

Sergiden, ••r aan'atın 
Türke haa samimiyet vo me
tanetle yapıldıiiını bu .Otuo
larda gururla haykırabilirim. 

Temıu eıtliilm birçok ıao'· 
atki.rlar birer gelin gibi ailale• 
dikleri pavyonların da bana 
gönül açıcı izahat verdiler. Ll.0 

kin bazıları da artık eakl ve 
yalnız T~n malı olan bazı 
sao'atların ve aaıı'atkarlarıo 
yavaı yaYaf ıöndüiiüoü ıöylo

dller. 
Ezcümle kehribarcılığı buna 

mlıal göaterdiler. 

lf. 
Sergi, yep yeni bir ıehrl 

Beykoz kulübG kaptanı Sa· 
it Beyi öldürmekle maznun 
Bahriyeli Cemal ile arkadaıla· 
rınıo milddeiumumlllkçe mücrl· 
mlyetlerl lstenmlıtlr· 

Dilo maznunların vekilleri 
Sadi Rıza, Eıat ve Cemli 
B. ler mildafaalarını aerdetttler. 

Muhakeme, kararın t efhl· 
mi için talik edildi. 

Yeni matbuat kanunu do· 

layialle lcabedeıi tahkikata 

geçllmeal husua~ dün viltıyet~eu 

milddelumumlliğe bildirilm iı· 

tir. 

Bu suretle dünden itibaren 

kanun bllflll mer'lyete geçmfı 
bulunmaktadır. 

'Sıhhiye vekaleti mGıteıarı 
Şükrü 8. dün Ankaradan ıeh· 
rlmlze gelmlttir. 

jMüsteıar 8. ıehrlmizde 
aıh~iye işleri arasında bilhaaaa 
tifo meselesi ile meığul ola· 
caktır. 

Mcste§ar B. bu husuıta 
vekaletten lcab eden talimatını 
hamil buluoonaktadır. -----------·--·------·······-···· .. ······· .................................................................................... . 

_Eytam Maaşları '\ 
tediye enıri teb

liğ edilmedi 
MGtekaldln, Eytam ve Era· 

mil yoklamalarına devam edil· 
mektedir .· · 

Beşiktaşta 'bir kaza ! 

Dün feci bir oton1obil 
oldu, birinin yarası 

kazası 
ağır! 

Beıiktaıta dün, 13 buçuk f : Beılktaı iskelesi önünden 
raddelerinde fecl bir otı>mobll 'geçerken önlerine karpuz yGk· 
ka.ııaaı olmuıtur. l lü Abbaı ilminde bir hamal 

Aldıjtımız malümata naza· 
Maaılannın ne zemao ve- ran vak'a JÖie cereyan etmlı· çık!Dıttır. 

rllecefl hakkında mal6matıoa tir: Osküdarda bağlar batında 1, Abbas'a çarpmamak için 
müracaat ettliilmlz makamat, Hacı Beyin haneılnde oturan ıofijr Ziya Efendi dümeni kır· 
maaı ıününüo henüz belli ol· 1387 numaralı otomobil şofö- mır , 257 numaralı elektrik 
madığmı ve eaaaen tediye em· rl 26 yaıında Ziya ef. dün oto· dlr~ğine çarpmııtır. 

mobil ile Taksim takreBlnde ,Otomobil haıara uğramı1, 
rlnln de teblli edllmedlflol miiıterı beklemell:te ımf.. T 

• er.:üman Ahmet Feyzi Beyden 
bildirmlılerdlr. O 11rada Beruflu doktor maada ~oförde dahil olmak 

1 ·ı d b" "d Yuauf bey ilminde bir zat, üzere hepsi }aralanmııiardır. ngı tere e ır l am yanıoda buluoad zevceıi Ma· f' f E 'Madam Marinin yaraaı ... Kardif, 12 (A.A) .- Karı· dam Morl, Fuat Noı , mlo 1 
'" h Ah F leh ikell olup di"erlerinin ha· ııoı öldilrdüiiiloden dolayı Sabi tercüman . met eyzl flftlr. a 

idama mahkdm edllmif olan efendiler olduğu halde otomo· M 
bile blnmlılerdir. eaele_ye vaziyet eden Be· 

kÖmGr madeni ameleıloden Bebek cihetine gitmek üze· ıiktaı polis merkezi yaralıları 
Borbett, bu aabah haplsaoede re haraket etmit Beviktaoa hastaneye kaldırmıı, tahkikata 
idam edllmlıtlr. gelmtılerdir. baılamııtır. 
·········~························~····· .................... ~··~·· · ··· .... ·· . ......................... ...... 
.- Tenezzülde iki amil var 1 , Bir nümayiş 

M • d ·ık }f d .. b k CorDoue, 12 (A.A.) - Sen· andırıyor. ersın en 1 a 1 ay a uç uçu aıkallstler bir nilmayiı yapma· 
Muzlkaaı ile, tiyatrosu ıle, ı· } k J k 1 

gazlnoıu ile lokantası ile hulA· milyon ıra 1 ma Çı tı, ğa kalkı§mıılar fakat polia ta· 

....................................................... 
İhtilaf yok! 

b h rafından dağıtılmıılardır. 
sa her ıeyl yepyeni lr ıe lr. Merlo limanından 1931 1 mevaddı ecnebiye çıktığı 

ı Dıvarcı esnafı sendikaları· 
Bir ıene içinde Türk çocuk 1 1 ilk it d 3 306 909 ı ı B ) ık 1 ı ı 

ıeneı n n a ı ayın a · • ç n e ç a arpa ar ger nın reisinin tevkifini proteıto 
!arının bizim gözlerimizin önil· llrahk emtia ihraç edllmlttlr. yollamıı ve Borsadan Türk ar· ' 
ne serdikleri bu yere ben aer•I atmek ,üı:ere grev yapmıılar• 

Geçen ıeoe ııe, ayoıl za· arpaaıni çıkarmıftır; Ba yüzden · d 
ııi demiyeceğlm. ır. 

manda 8,225,000 liralık mal ne kadar zarar gördüğümüzü f d k ki k Bura11 bir tarladır ki, lçlo- spanya a ura ı 
.evk edilmlıtır. Bu tenezzulüa k d ki k · h t de bloblr renkten ve bioblr yu ar a ra am aarıı a en Tolede, 12 ( A.A) - Bir 

· iki amili vardır. ö te ly r çeıltten çiçek vardır. Bu çl- g • r 0 
• kaç aydanberl devaın etmekte 

çekler, [ ean'atkir vetaodaıla· -1 - Pamuk fiatlarlnin düı· alnıı mıiatahsillet temiz· olan kuraklık dolayısile Tage 
rıo altın bileklerinden rözlerl- kGnlüğü, lenmemiı malı piyasaya arzet· nehrinin ıeviyesl diğer senelere 

1 1 k 1 2 - Mahıuluo azlığı. Bu ı mlze aerpl en a tm ırpıntı ar• men D zararını geçen ıene nazaran 80 santimetre aıaiiı· 
dır. ıene ihraç olunan pamuklann pek acı bir ıekllde gördükle- dır. Sokakların sulanma11ndan 

Yaıaaın Türk ıan'atkarlarıl flat yekünu, geçen senekinden rlndeo şimdi temiz malları vazgeçilmlı ve ıu istihlaki mü· 
BORHANETTIN AL/ 4,714,000 lira noksandır. ihraç ediyorlar. him miktarda tenkis edilmlılir. 

Sonra, yine Merala limıı.nın- ........................ _,_........................... ~İr banka veznedarı 
dan ılmdiye kadar 3,9S7,404 İntihap yapıldı! öldürüldü 

Sahife 3 

Birinci Umumi müfettiı 

Ağrı dağında 
lbrahim Tali 8. bu havaliyi gezmiş 

ve memurlarla görüşmüştür 
Yeni Merıln gazetesinin 

Yandan aldığı habere naza· 
ran: 

Iğdır - Birinci umumi 
müffettıı İbrahim Tali bey 
refakatinde Beyazıt valiıl Muh
tar, tnüfettıılik asayif müdll· 
r(I Şükrü Deyler bulunduğu 

halde dün Kara tarlkile Tuz· 
lucadan lğdire gelmiılerdir. 
lbrahim Tali Bey büyük te· 
zahüratla lıtikbal edilmiıler
dir. 

Bu sabah refaktindekl ze· 
vat ve mıntaka kumandanı 

Rıfat Beyle birlikte geçen ııene 
harekatı askeriyeye sebebiyet 
verip ordumuzun kahremanh· 
ve yıkılmaz 11zmlyle teml:de. 
nen Ağrıdağına cıkmıılarda", 

Bu cevelandan hudut karakol
larından geçllmlt ve lbrahia 
Talı Bey zabıtan ve efradıa 
hatıralarım sormuıtur. 

Gece geç vakit ıehre dö.; 
müılerdır. Gece askeri ve mll-1 
ki rüeıa ile halk mümemeallletl 
ve tacırlere bir ziyafet v .... 
mlılir. lbrahlm Tali Bey yana 
Beyazite gidecektir. 

Adana kamyonları 

Hayatla oyun oynayanların mes'u..: 
liyeti kime aittir? 

Yeni Adana gazetesi hal
kın hayalını tehdit eden ko
mlayonculardao bahsederek dl· 
yor ki: 

Herkesin gördüiiil gibi ıe· 
birden köylere yolcu nakle
den bir takım külüstür kam
yonlar lılemektedlr. Bunlar 
yedeksiz muayenesiz yola çık· 
makta ve bu yüzden kazalar 
vuku bulmaktadır. Para· 
sızhk dolayıslle ve ucuz üc· 
ret mukabili olarak halk bil· 

!erden birisinin ıatılmasıni 
ıahlt olanlardan bir zatın a .. 
lattıiiıoa göre yüz liraya b11J1o 
lardao koskoca birlal hem de 
taksitle olmak üzere aatılmıt-

Artık yüz liraya aatılaa 
bir kamyonu ve onun na~ 

' çalıııp emniyet telkin edebıı.; 

ceflnl düıiinmek lazımgeltr; 

Acaba bu külüalürlerln vukua 
gelireceiil faciaların mea'uliyed 
kime aittir. .................................................. ._ 

mecburiye bu kamyonlarla Bir Konser 
• 

balık istifi ıeklinde binmek· Halk şarkıları çok muvaffaQ; 
tedir. yetle söylendi 

Karıı yaka mezarlığı ile Sahibinin S.?ıl artiılerindea 
istasyon caddeıl boyunu ka· Fikriye H. ikinci kooıerlel 
rargiıh ittihaz eden bu kamyon- dün akıam Çiftlik Parkında 
lar muayene edilmiı olsa hiç vermlıtır. Çok kalabalık ol. 

bir suretle hareketlerine mGıaa· muıtur. 
de edtlemiyeceğl tabiidir. Fa- Konser Porgramı çok ıüzel 
kat bu muayenenin yapılma· tertip edllmltti. Fikriye H. 
masıdır ki bu külüıtürlerln hal programda dahil olan parça• 
kın hayatı ile oynamaauıa !ardan baıka btlhaua hallı 
meydan verilmektedir. ıarkılarıoı büyük bir muvaffa. 

Ba§ka memleketlerde böy- klyetle tağanni etmlt ve ıltl. 
le yolcu nakleden vesait ha· detle alkıılanmııtır. 

reket etmeden evveı ukı bır Muğlada tütün mah-
muayeneye tabi tutulur ve sülleri 
her dürlü yedek eıyaaı kont· 
rol edildikten ıonra hareket· Muğla 13, (A.A·) - Vill·. 
!erine müsaade olunur. Ada· yetin her tarafında tütün kır- , 

ma ameliyesine hararetle de. nada ile bunun tamamiyle 

Francıla şeklinde ekmek 
olmaz 1 

kilo arpa ihraç eclilmlttlr. 
Geçen ıeoe he ayni mev· 

simde 543,885 kilo yollaomıı· 
tır. Arpamızıo baılıca müıte
rilerl Mlllr, Belçıka, Almanya 

vam edilmekteclir. Mahsul ,..: 
Dün komisyon toplandı IGJasgw, 12 ( A.A ) - Bü· akıine olup kamyonu ida· 

re ~denin bile kim ve çeen ıeneye ohbetle : azdır, fa· 

Francıla ıekllnde ekmek 
Belediyece tlddetle menedıı. 

mlıttlr. 

Bu yüzden belediyece ke· 
ailen cezalardan dolayı Bele• 
diye ile Adliye arasında ıh. 

tllaf çıktığı haberleri alaka· 
darlar tarafından tekzib olun• 
maktadır. -·-

ve lngilteredlr. 
Temmuz ayında Meraio, 

Ticaret ve Zahire boraaımıo 

tespit ettiği vaıatl fldatı ıudur: 
3 kuruı, 96 para. 

Bu ıene arpa :zeriyatı faz· 
ladır. 

Polis mildlrlyetınde dün yük bankalardan birinin bura· k d · 
hangi adam olduğu ameli ıe- at geçen seneye nazaran .. 

Poliı müdürü Ali Rlza : Beyin dalH ıubeılnln veznedarı akıam h f h t ı k d T· 
kilde kontrola tabi değildir. a ne ia ve aa a 1 aız ır. U• 

riyasetinde ıube müdlranın llzeri odasında ö!ü olarak bu· k ı b 
d. b h 1 k 1 1 Geçenlerde bı"r kamyonun tün umpanya arı irinci tet• an lr eyet top anara a ı· lunmuıtur, Kasadan 1500 in· 

k il 1 ... ı ı tih b ı aynı· seferde ı"ki defa hendeğe kiklerinl bitirmlılerdir. Yakua-naca po • "' ıı n a 1 cra ' glllz liraoının çalınmıı olduğu 
oluomuıtur. anlBıılmııtır. yuvarlandığı ve içindeki aeklz da ikinci tetkiklerine başlaya· 

B h d · ıl" h ı~ caklardır. u eyet, iln ı uıı tan a ... ,ama • • Spor havadisleri on kişinin hurdahaı olduiiu 
kadar terkini kayt edilip cevazı Santander 12 ( A.A) malümdur. Yolun bozukluğun· Fare mücadelesinin ne. 
istihdam kararı alan ve istifa B 1 .1 1 t 1 • ı dan ziyade kulüıtür ve kont· tı"celerı"nı" 

d d eyne mı e en ı ıampıyoo U• 
e ipte yeni en memurlf"t " 1 1 ı t k k ki • ı ı k k 1 gu . ç n yapı an e er e er ro auz yo a çı an amyon arın Mu'"la 13 (A.A.) _ Te..; 
talep edenlerin evrakını ted- - b k d F L b ld b k ı • 

1 musa a asın a ranıız eıu· se ep o uğu u va a ar ııra• muz ayı zarfında yapılan fa· 
Yalnız, ıon yağmurlardan 

arpalarımızın zarar gördüğG 

kik ederek memuriyete a ına• • ' I ı Fi ll . ğl d k d " ld er, ıpanyo a erı ma up sın a le errür etmiyor egl lr. re mücadelesinde iki bin dö-
Denizlide sıcaklar bilecekleri tefrik etmiıtlr. etmlttir Yolda bozulup kalarak yolcu• nüm arazı temlzlenmiı, 555 

Muracaat edenlerin adedi • 
muhakkaktır. Denizli 12 (A.A) - Sıcak· . 100 e ballii olup , geçvakte . ; Grevler ları saatlerce bekletmek meıe· dönümüde keıafetl azaltılmı~ 

lar ilç gllndenbert tiddetlnl Bu sene Belçika da yeniden kadar meıal devam etmif, .Barclone, 12 (A.A) - Ka- leıl lse görülen ve devam Bu ay içinde yeniden bin bet 
arıtırmııtlr. Bu giln hararet arpa alıyor. Geçen aene ise, hitam bulmadığı için cumar· uçuk sen'ııyii amelesi, grev etmekte olan itlerdendlr. yüz dönüm arazi fare ilti-
derecul 39 dur. mallarımızda 0

/ , 15 nlsbetlnde teslye kalmııtır. ilan elmietır· Geçenlerde bu külüstür· !asına moruz kalmııtır. 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""'""""'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!ll!~"'""""!!!!l!!!!-..!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P.!!!1--1!11!31~~~!!!!!!!0="!!~~!!!!!!!!!!1!!!~--~~~-~- ~. !!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"='"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!".-.,....,-'""'--'!!!!-~- -'!!!!! 

Tefrika No. 9 

1 KIRIK KALPLER 1 

Doktorun yüzü bir ölü ren• 
gini aldı; elindeki kağıt bir 
zaman titredi. Sonra elinden 
kurtularak halının üzerine 
düıtü. 

Nihat Cemil, sallandı, eli· 
ni boğazına gotürdü, ve bir 
aesbile çıkarmaksızın, dehıetle 
ürperen Hatim efendinin ayak· 
!arına yıkıldı. 

ihtiyar hizmetçi, efendlal
nlo üzerine eiilldl, diz çökerek 
zorla öbür tarafa çevirdi, kal
bini dinledi ve kulaklarını yır
tan acı bir feryat kopardı: 

- Ah! •• Sefil kadın ... Oau 
öldGrdü! 

Doktor Nihat 
.3 bilyük felakete 

Cemllia, 
ufradıjı 

Yazan: Hüseyin· Zeki 

1 
meı'um geceden bir zaman 
aoora, Hikmet ile GQ:ıılde, iz. 
mir cıvarında mshtetem bir 
göıkt~ yerlef1Dltlerdl. Bütün 
hlzmetçllerl, onlara evli bili
yorlardı. 

lkiaininde, ne lstaobuldakl 
nede mazideki hatıralarıoda 
enditell izler kalmamqtı •• 

lıte ozamandanberl altı 
ay geçmiıtı. lkiıl de birlbir• 
lerloe prestıı ediyorlar, ara· 
larındakl itimat, rilnden gGne 
kuvvet buluyordu ••• 

*O meı'um ıvak'adao evvel 
Cih:lde kaı defa: 

- HıkmetJ demlıtl, artık 
tahaı11111iiliim kalmadı .•• Ben 
böyle bir koca ile )'a ıya• 

mam... Artık iıer geyl ona pere;ıtıı e diyor. İtimadı var, 
itiraf edeceğim... buı;ıa mukabil sen, tikiıyet edi· 

" O zaman Hikmet, onu yorsun! Haydi l:öyle ıeyler 
ltesklne çalıııyordu. Güzide· · 1 düiünme! 

nin kendi ile ltaçmaaını iı• - Artık beni sevmiyecek 
tedlğl 'Zaman , bin · türlü qaıkaaınıo olan bir kadından 
bahaneler buluyordu. l'ııkacakııo diye korkuyorum. 

- lmkln yok, diy«ırdu, bu - Her halde ıenin yal-
olıımaz! Sonra; ne ile yaıarız? • nız bana alt olduğunu isterim. 
Babamdan kalan fU küçük Ahi Zengin olsaydım! 
Irat, ancak beni 'geçindiriyor. ı- Ne yapardın? 
Sen ki gençsin, gllzelsln, lüka - Hemen sizi kollarımın 
hayata, maarafa alıımıısını ara11na alır, çok uzaklara, 
düıll~ealz bir teıebbüstea hiç kimsenin bulamıyacağı, 
dolayı tevellüt edecek· mah· · ke-fedemiyeceıı · kadar uzak
rumlyetlere katlahablllrmtiln? 1a1a kaçırır, orada aenl bağrı• 
Sonra, haydi diyelim ki bütün ·mal bo.ıar, lierkeaten k11kana· 
bunlara · tahammül ettin, ' ya rak kıymetli saklardım ... 
ıefalet eylçe üzerimize çökerte 1Maylaln bu güzel sabahın· 
bü~ün aıkımız, bir kuı ııibi, da 1 Güzide gülerek, lıte bu 
uçup glder•e ne yaparız? ' cürbleyl tekrar ediyordu. 

• Aıkta . ıervet evlerin te-
1
Genç adam neı'e ile cevap 

meli rlbldlr. Emın: ol ••• Şimdi; • • verıdı. 
tık olduğumuz • elbi kalallml . , 1- Görllyorıun • yal Sözüm· 
M~'ut değilmiyl-z? Kocaa sana .de i durdum. Gerçi bir kaç 

gün ortadan kayboldum, alzl 
kızdırdım amma, yeri varmıı. 
bak ... 

Mirasa konar konmaz he· 
men yuvamızı hazırlamai• 
baıladım. 

- iyi amma mirasa koduğuo 
z!man, ne diye bana haber ver 
medln de beni merak içinde 
bıraktın? 

- Sana bu suretle bir silr· 
piriz hazırlamak iltemlştlm. 

Hem bazı müıkülattan korku
yordum. Bereket venin ki, ko· 
can manllarl düzeltti ... Hemen 
hemen ikimizi blribirimlzln 
kol~arına altı. lhtıyataız adam 
aenl bana itimat ederek Uyatro• 
ya göııde.rdi... Bizde ne yap• 
tık? Darülbedayiye g!dece~imi~ 
yerde ••• 

Güzide, kaılarını oynallı: 
- Y etltir, Hikmet... Ar.tıkr 

kocamdan kiç, hiç bahaetmeı 
- Pi1man mı oldun 1 

Oh hayır ... o, hastalan. 
iti için beni çok ihmal etti.
Halbuki ben, evlendiğim za· 
man onu delice seviyordum. 

- Bendende fazla mı? 
Güzide, Hikmete baktı 

ıadece: 

- Belki! 
Dedi, Hikmet hayret ve 

hoınuhuzlukla: 

- Söylediğin ıeye bak! 
Hem de itiraf etmeğe ceıaret 
ediyorsun dedi. 

- Zavallı annemin haya• 
tını birkaç ay uzattı, beni 
aefaleıten kurtardı, yeni hır 
hayat verdi. Onun iyiliklerine 
o kadar minnettarım ki bilmi
yerek aevılim... lıtiyordum ld 
hayatım, haya tıaa mi!nha• 
p\ıun, yalnız onun için yaıı· 
yayım. Heyhat! A:ıı aoora gör
düm ki ben, kalbinde ancak 
ikinci deftcede Jıir yer alıye· 
rum. , (Devamı 11ar) 
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iLMi ı Demokrasi ve: 
ESERLER Mücrimlerimiz: 

Muharriri: Dr. H. A. Malik 
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Memleketin meılek mek· ya öğretildiği bir işte çalııtır· 
teplerlnde tatbık edilen mes· mağı müessese memurları 
lekl tedris usullerinin burada vazife edinmelidirler. 
da'tatbiki talep edilmelidir. Bu nevi müeueselerde ten· 
Mektep malzemesinin ve mu· bellik ıuçlulara ve mücrimlere 
allimln ıuçlular üzerinde hı· en büyük düımanlığı yapabl-
rakacağı ve yapacağı müı· leceği gibi, bu tür!ü tıılz ha· 
pet veya menfi tesir çok yata atılmıı fertler de cemi· 
mühim olacağı icln bunlara )"etin lktısadl hayatına en 
dikkat etmek ve ehemmiyet büyük darbeyi vurmuı olurlar. 
vermek kendillğioden bir me• iıs!z güçsüz ve faallyelllz her 
ıele teıkil eder. Tedris edile· nevi programın netlceıi men• 
cek ve kÖllerilecek ıan"at, san'· fidir: 
atkarı, ıan' atı biraz yapmıı Ve bu müeueıelerdekl 
ve anlamıt ve san'atı yeni öğ- disiplinden gaye muti ve ıe .. 
renmeğe heveı eden her mah· ıiz mahpuı veya mevkuf de-
puı ve ıuçluyu alakadar etme· gil; fakat iyi ve ıeciye ıahibi 
ildir. vatandaı yettıttrme~.tır. 

Herhangi bir aan'at için Suçlu çoouklara evler 
dahi kullanılacak makinenin Adliye Veklletınde ıalahi· 
temiz ve iyi olmaaına dikkat yettar makamların bftyük mu-
edilmelidlr. Akıi takdirde ar· avenet ve yardımlarile mem-
zu edilen müıpet netice elde leketin muhtelif yerlerinde ki 
edilemez. ha piıhanelerde ve tevkifhane-

Suçlulara veya nıahpuılara !erde barındırılan on fiçten 
verilmesi arzu edilen içtimai yirmi bir yatına kadar çocuk· 
bir terbiyenin müeuir olabil· larm ve gençlerin lıtatlıtikle· 
meıl için laalettayln verilecek rınl toplıya bildim. Burada 
terbiyeden daha güçtür. Va· muhtelif amiller ve sebepler 
tandaıtan talep edilen kanuna tahtında ileride baıılacak bir 
ltaatın ve emir ettiği nıea'ull· 

eaerde göllerlleceğl gibi haplı 
yeti her ıuçlunun layıkile id· 

ve tevkif edilmlt bu genç ıuç
ıak etmeılne ve kavramasına 
, luların hapıahane ve tevklfha-
ehemmiyet vermeli. Bunun en 

nelerden ayrı bir müeueaede 
müe11ir cephesi, ıuçlunun her bulundurulmaıı elzemdir. 
ıün temaı edeceği tevkifhane Şimdilik tuavvur edilen 
'lreya ıalahane memurları vaaı• 
taılle bilvaııta terbiyedir. m_!ieneıe mevcut değildir. 

Huliıa, ıslihanelerde bu Binaenaleyh yapılacak ço· 
cibi fikirlerin tahakkuk etmeıi cuk evinin veya mfie11eıeıi· 
için, amirlerin, mfidirlerin ve nln hapiıbane ve bu günkü 
memurların bu ıahada yetiı· tevkifhane kılıifından çıkarıl· 
mit olmaları; tahıiıatın ona maıı, çocuğun ve cemiyetin 
&öre konmaıı, asri talim ve istikbali için tarttır. Çocuk· 
terbiye plrenıiplerlnln ve fi- lara haplıhanede oldukları 
kirlerinin liyıkile tatbiki ah· hiulni verdlrmlyecek bir mü· 
lakın ve karakterin lpkltafı eaaeseye ihtiyaç vardır. 
için lçap eden uıullerln lıtlmall lıtatlıtıklere ıı-öre memle· 
v~ bütün bunların mG.vaffakl· ketin muhtelif haplohanele-
yetle tatbiki için suçluları kütle rinde muhtelif •uçlardan 
halinde değil; fakat fert olarak dolayı dokuz yüze yakın 
nazarı itfbara almak IAzımge· ıuçlu çocuk mahpuı ve mev· 

li kuf vardır. Nüfuau az ve r. 
Ve ıonra, ıılahane. hapis· aanayl hayatına yeniden atı-

hane binası terlrinden kurtul· lan bir memleketle ve mil· 
malıdır. Ve tatbik edilecek Jette dokuz yüz ıı-encl tevkif· 
proııramın yeknaıak olmaıına hanelerde atıl ve lıslz bırak· 
çok gayret etmeli.Binaenaleyh makla eldeki hazır ıermaye· 
ıılihanenln muvaffaklyetl, ki· nln lıllmallni bilmediılimizl 
iıt üzerinde çizilen program· göatermlt oluruz. Şimdilik 
ludan ve ıanaylin öğrenilme bütçemizin ve elemanlarımızın 
ıl için kullanılacak makine· mfiıait ve kafi olmayııı, bü. 
lerden evvel, idaresi ellerine tiin bu çocukları bir araya 
tevdi edilmlt amirlerin ve me- toplamak ve bu ıuretle mad. 
omurların şahslyetlerlndedlr. eli ve manevi terbiyelerine 

Suçlulara öğretilecek ıan'· çalıımak kabil değildir. Maa· 
atın, terhlılerında ite yarıya- mafih Ankara, lzmlr, lıtanbul 
cak ve ekmeklerini kazandı- ıtbi büyük yerlerde; Himaye! 
racak ve bu ıuretle cemiyete Etfalln ve yeni teıekkül eden 
bar olmaktan kurtaracak bir Maarif Cemiyetinin yaptıkları 
aan' atın olmasına çok dikkat ılbl boı binalardan birisini 
re gayret edilmesi ıarttır. Ve klralıyarak küçük mikyasta 
10nra hapishanede veya tev· bir tecrübe devreıl geçirerek 
klfhanede kaldıılı müddetçe ve aıil hedefe doifru basiretle 
ber ıuçluyu ıründelik maara· yürümek en tabii bir tey olmuı 
fını çıkaracak, ehli oldulu ve• olur. , (Devamı var) 
-.;,,~_....__.......,.,.~~--e,,..--- _ 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
-------·- Hatıratını yazan: ./ .L _______ .. 
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Enverle Cemal, Bolşeııik ordusunda birer 
vazife almak için komünist muhafili ile 

müzakerata girişmişlerdi 
Yeni lıtanbul hükümetl, bu lıktan dem vuruyorlardı. Fakat 

talebelerle allkaaıuı keımit hu iddiayı da dinleyen yoktu. 
bulunuyordu. Halbuki, bunların Bilhaua, para meıeleılnden 

ltlrçokları hükllmet fabrikalarına sonra da harp mesulleri itini 
J'erletlırılmıı, bu fabrikalar- takip eden münevver bir sınıfta 
daıı aldıkları yevmiyelerle ya· vardı. Bu iki grup birletmlf, 
ııyorlardı. firarilere hücum etmelie bat· 

Şimdi lıe, bu yevmiyeler !adı. 
keailmtıtı. Hük(lmet hesabına Eski Türk ocağı retli bu 
,kutulan mektep talebeleri ile hücumun batına geçmittl• Ar-
lıtr çok memurlar da vardı. Ve!. tık, neticeyi hesap etmek 
lıaaıl, bGyfik bir Türk kolonlıl zor bir ,ey değildi: Firariler 
aç kalmıı, Tal&t Paıa fnarlle· Almanyada barınamıyacak 
ıİlldeıı yemek para91 latlyorl .. rdı. · bir vaziyette kalmıtlardı. Hep
Halbukı, firariler de paraıız· ıi de baıka yerlere ıttmek 

VARIN 
!±! --

Po iste: Adliyede: 

Yı e dayak Tahkir 
-

Su yüzünden biri- Vala B. hakkında 
biri e girdiler yeni bir dava 

Galata'da çe;me meyda· 
nında amele Mansur, Beyoğ• 

!unda yeni çarııda çetmeden 
ıu alırken Safa Bahiettln 
Efendi isminde biri ile kavga 
r.tmlf, n<'tlcede Bahaettln Efen· 
diyl dövmüıtür. 

Bıçak çekmit 

Unkapanında nalıncı soka-
ılında oturan toför izzet Efendi, 
Beyoğlu ısntral birahaneılne 

giderek 1 1 lira 55 kurutluk 
tıret etmlı, heup neticıl gar
ıon Yani ile kavga ederek 
ıuıtalı çakı çekmlttlr. Şoför 

izzet Efendi yoklanmıı, hak· 
kında tahkikata batlanmıttır. 
Hem hırsız hem de carihl 

35 yaılarında Muı famlnde 
biri dnn, Beyoğlunda kereı· 
feci ıokaliında oturan Haylk 
Efendinin haneılne · girip 
laJr tapka çalarak kaçmakta 
iken Haylk Efendi tarafından 
görftlerek yakalanmııtır. 

Bu aırada Mut, bıçafını 
çekmlf, Hayik Efendiyi ba
tından yaralamıılır. Mut ya· 
kalanmıı, tahkikata baılan· 
mııtır. 

Dikkatsizlik · 

Mahmut Efendi lımlnde 

blrlıl Üsküdar tramvayların
dan birine blnmlı, Tıp fakülte• 
al önnnden ıeçerken kolunu 
dıtarıya cıkarmıttır. Bu ıırada 
yandan geçen bir otobnıe 

çarpmıt, kolu kınlarak haa 
tahaneye kaldırılmııtır. 

Bir selAm için 

Perıembe pazarında otu· 
ran hamal Yunuı, arkadaıı olan 
hamal Hızırı ıelam vermedi 
diye baıından yaralamııtır. 

Akıam muharrirlerinden 
Vali Nurettin B., (Rahip ve 
rahibeler) lıimli tefrikanın 
müıtehçenllğl dolayıılle yedin· 
el mnatantiklik kararile tevkif 
edılmlıtır. 

Vlla 8. tevkifini müteakip 
bir yazı daha, neıretmlt ve 
bu yazı da mahkemeyi tahkir 
mahiyetinde ırörüldü,fü cihetle 
aleyhine yeni bir dava daha 
ikame edilmlıtır. 

Muhakemeye yakında baı· 
!anacaktır. 

Tatla edam öldüren 

Gebzede Hnıeyln ilminde 
birini bir taıla öldüren Kazımın 
muhalıeıneılne dnn birinci 
ceza mahkemesinde batlan· 
mııtır. 

Dinlenen tahıtler vak' ayı 
hiklye etmlılerdir. 

Muhakeme, ırelmlyen ta
hltlerln celbi için talik edıl
mlttlr. 

Biribirini yarelamıtl•r 

Ntıantaıında oturan Zeki 
efendi, kaaap Apturrahman 
efendi ile kavga etmlı neticede 
Zeki efendi bıçakla Aptullab 
efendiyi Aptullah efendi de, 
dit hemle Ziya efendiyi yara· 
lamıılır. 

Cerh 

Mercan da ıapkacı l.hak 
Aptullah Efendi pollıe müra· 
caatla Rahmi ve Adıl ilminde 
iki kiti tarafından baıından 
yaralandığını iddia etmlttlr; 

Rahmi ve Adil yakalanmıı, 
haklarında tahkikata baılan· 
mııtır. .................................................................................................................. 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-35-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci aahifeden Jeoam) 

memleketin dahili ve harici 
aaaylıi ve ıelimetl sanılma· 
dan, biç bir teY hiıaedilme· 
den idare devam eder gider. 
Yalnız bir farkla, oda mem· 
leketın iktlıadlyatinda fertci· 
ilk devam ediyorsa <ınun ye
rine devletçilik gelir. Batka 
tekilede ve fakat ferilerde 
bir tahavvül huıl olur. Hal· 
bukl alze ~orarım: Volkan re· 
llkirda bulunan fırkaya hü· 
cum ederken onu yerine han
ııt fırkayı geçirecekti? Bu ırün 
muhalif matbuat denen mat• 
buat bu fırkayı yıkmağa ça
lıııyor. 

Yerine hangi fırkayı ika· 
medecektir? Bu gün hücum 
edilen fırlı.a deminden beri 
izah ettiğim gibi altı asırlık 

- -

Türk vatandaılarının lalinet 
seılerlnl itilmemek lıtlyordu ne 
çarekl, Almanyadan baıka 
bir yere gitmek imkanı yoktu 
itilaf matbuatı, müttefik hü· 
kümetlerln harbi idare eden 
diplomatlarını mücrim göate
riyorlar, buııların teılim edil· 
melerlnlde ıulh tartları da
hiline ıokuyorlardı. 

Hatta, Felemenğe iltica et· 
mit olan kayıerln teılimi 

için de müıterek mndahale· 
!erde bulunacaklarını bila per· 
va öne ıürüyorlardı. Bu vaziyet 
bitaraf hükümetlerlnde emin 
birer melce olmadıklarını göı. 
terlyordu. 

En doğru hareket, Alman· 
yada kalmak, Alman ricali 
ile müıterek bir aklbeU kabul 
etmekti. 

Eıaıen, bu ııtbl ricalı de 
ıtıllf devletlerine teılim et· 
memek için Almanyada kuv· 
vetli bir cereyan vardı, bazı 

Oımanlı fmperatorluiunun bu 
memlekette bıraktıliı elemleri, 
ııtırapları, mahrumiyetleri, fe
laketleri kendine maletmlı, 
bin bir ,cldale karıımıı, cihan 
hukukuna galebe çalmıı ve 
nihayet bir Türkiye Cnmhu
rlyetl meydana getlrmlı Mü
dafaa! Hukuk namından sonra 
Cümhurlyet Halk Fırka11 na· 
mını almıt, prenılplere ve ıa 
yanı dikkat fıkirlere, bu mem 
lekette Osmanlı fmperatorlu· 
ğunun ve belki de bütün Türk 
hükümetlerlnln idari hayatla
rında görülmlyen prenılplere 
müstenit idari, ılyaıi, iktlıa· 

di, içtimai ıahalarda çok ya· 
ralı ve kıymetli adımlar at· 
mııtır. Bunu yalnız benden 
dınlemlyoraunuz. Bunu yalnız 
ben ıöylemlyorum. Memleke-

mahafil, vilıonun bu teklifini 
kabul etmlyeceğlnl de iddia 
ediyordu. 

- Mamafiye, Enverle Cemal 
teıllm keyfiyetini muhakkak 
addediyorlardı. 

Bunun için tulaf devletlerini 
tanımıyan Ruayaya iltica 
etmek, Ruı ordularında birer 
vazife almak fikrinde bulunu· 
yorlardı. 

Eıasen Ruıya da dahili 
harpler vardı. Bolıevik ordu· 
ları ile, kumandan11zdı. Öyle 
zannediyorlardı ki, Bolıevik 
ordularına kabul edıleceklu, 
birer Bolıevlk kumandanı gibi 
Ruıyada yafayacaklardı. Ce. 
malin halılki maksadını bilm!· 
yordum. Enver Turan impa· 
ratorluılunu kurmak Cik· 
rlle hareket ediyordu. Şnp· 
heılzkl, ilk, fır1atta TGrklıtana 
gidecek, Bolıevlklere kartı 

harekete ıreçeçektı. 
( o~varnı var) 
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Mübadiller hakkındaki kanun 

Tatbikine başlandı ! 
lzmir vilayeti kanunun tatbikine 

evvelki günden itibaren başladı 
fzmlrde Mübadiller hakkın· ı 

daki kanunun tatbikine baı· 
lanmııtır. (Hizmet) gazeteıinln 
verdiği malumata nazaran : 

Mübadillerin teffiz itleri· 
nln intacı ve borçlarının affı 

hakkındaki muaddel kanun 
reami ceride ile ilan edilmlt 
ve mevkii merlyete glrmlt ol· 
duğundan bu ıünden itibaren 
tatbike batlanmııt:r. Bu ka· 
nuna nazaran mübadele ve 
tefflz tılerl tamamlle ve der-

hal hallolunacaklar. Mübadil• 
!erin aldıkları maldan tıkinı 
adi dereceıine kad•r olan 
kısmın borçları da affoluna· 
caktır. 

Dahiliye Vekaleti, kanunu-• 
vilayete tebliğ etmlıtir.Bu ıa·' 
bahtan itibaren iıkan dairesi 
bu kanun mucibince müraca• 
at edenlerin itlerini ııörmüı 
ve iki mübadilin borç mua• 
meleıinl ikmal ve intaç eyle: 
mittir. 

Mezbaha ancak sarfedilen para
nın faizinin yarısını çıkaracak ! 

Yeni Anana ııazeteıl ya· 
zıyor: 

Para yokıuzluğu içinde 
Adana belediyesinin üç yüz 
bin liralık mezbeha ln14atına 
baıladığı ve belediye varida· 
tından baıka bu lnıaata bele· 
diye emlaki de ipotek edile
rek buraya ıarfedılmlı oldu· 
ğu ma!Gmdur. Buna ralimen 
noktan kalan lnıaatın ikmali 
için belediye lı bankaıından 
ıöylendlğlne göre büyük bir 
para almıttır. Şöyle böyle asri 
mezbaha ıon alınan para ile 
ikmal edilebilirse üçyüz ellibin 
lira gibi bir para aarfedllmit 
oluyor. 

Bu paranın banka heıabına 
göre ıenelik faizi otuz bin 
lira kadar bir yekün tutmak· 
tadır. Buna karıı bugünkü 
•azlyete göre mezbahada ke· 
ıilecek olan hayvanattan alı· 

nacak rüıum ancak on 'dört 
bin lirayı bulmaktadır ki mez· 
bahanın getireceği varidat bu· 
raya ıarfedilmiı olan paraya 

tımlzl bilen bütün yar ve ağ· 
yar bu gün bunu bar bar ba· 
ğırıyor. 

Arkadaılar; eğer ben ken· 
dl lhanımdıtn baıka bir lisan 
bilmlyen bir vatandaı olıay· 
dım kendimi dünyanın en za• 
vallı ve en betbaht bir adamı 
zannedecektim. Çünkü bu gün 
ecnebi neırlyatında, ecnebi li· 
ıanlarınde memlektim için ya· 
pılan tetkikleri, hatta bir kadın 
tarafından bile bu memlekette 
yapılan tetkik ve tetebbuları, 
Tnrkle Cümhuriyetlnln teesaii
ıünden sonra Türk milletinin 
hali hazır ve istikbali için attı
ğı ıaflam adımların kuvvet 
ve kudretini bir de ecnebi gö· 
zile görerek ve dinllyerek bil. 
glml ve kabiliyetimi takvlvye 
edebildim. Bu memlekette ec· 
nebi lisanlarını bilerek bun· 
ları takip eden kaç vatandat 
vardır? ve bu zavallı vatandat· 
ları biz ya para kazanmak, 
yahut ıahel bir infiali tatmin 
etmek yahut cehlinden, zava• 
llılığından blliıtıfade memleke· 
tı yıkmak, için, bazı dü;man 
unıurların iktııadiyatımız hak-
kında yaptığı menfi pro-
pagandalara alet olmak 
ıuretlle bu vatandatlara bed· 
bini telkin etınek, vazlyetlml· 
zl elim göıtermek ıekllnl ka· 
bul etmek matbuat ıerbesllıi 
midir; Matbuat hürriyeti midir? 

Arkadaılar; Memleketi bu ha 
le getiren ve bu gün idare eden 
fırka, bu fırkadır. Bu hOcum· 
!ar bu fırkaya yapılırken bu 
fırka devril!rte yerine gelecek 
fırka hangi fırka olacaktır? Bu· 
gün bizim için halleclılmeel la· 
zım ııelen ne eualı hareket 
nokta11 buradadır, Bu mem· 
leket için ıerbeıUI matbuat 
olabilir. Fakat rejime ve dev· 
!eti idare eden tetklllta kar· 
p hücum etaıek; onu çürüt· 
melı, yapılacak hataların en 
dehıeıU.tdlr. 

[ 
ait ıenelik faizin ancak yarısın{ 
ödeyebilecektir. 

ikinci bir meıele iıe hal.' 
kın mezbahadan utıfade edip 
edememeıidir. Buradaki iıtl· 
fade ıekli ıouk hava teıiıatı 
keyfiyetidir. Yani aıcaklardan 
bozulup çürümeıl muhtemel 
c.lan teyler buraya konacak 
ve ıatııa çıkarıldıkça veyahut 
lazım oldukça alınacaktır. 

Bu teıisata ihtiyacı olan' 
yumurtadan tutunuz da daha 
pek çok ıeyler mevcuttur. 

Halbuki tehre üç kilomet· 
re uzakta bulunan ve beledi· 
ye ücret tarifesine göre ancak 
bir arabanın yüz elli kı:ıruıa 
gideceği yere bu makıatla eı. 
ya götürülüp konmasına im· 
kan yoktur. 

Binaenaleyh evevl ve ahir 
iddia ettiğimiz gibi mezbaha 
meselesi bclediyeyl pek açık 
olarak çıkmaz bir yola götür
müıtür. Ve her hesapsız ve 
ölçüsüz itin &onu da böyle bir 
çıkmaza müntehl olur. 

Muhalifler dikkat etmi· 
yorlar mı, görmüyorlar mı ki, 
bu hıtlden istifade eden ne 
muhalifler ne de reıikirdıı 
bulunan kimselerdir. Anarolde11 
istifade eden ve intikam his· 
aile ayaklanan her hangi bir 
aallı varlıl!ın harekete baıla· 
dığı günde, bizimle beraber 
onların da baılarınm keılldlğinl 
giirmemlıler mi, bilmiyorlar mı? 

31 mart vakumda Hüse· · 
yin Cahitten evvel muhalif 
fırkada bulunan gençlerin baıı 
keıilmiıll. Biz hala bu vazi· 
yetteylz.. 4-5 ıene zarfında 
bu memlekete cümhur!yetin 
getirdiği, yeni ılstemlerln, yap 
tıjfımız teceddütlerlıı ıağlam· 
laotığına, tam bir aerbeıti için· 
de bunları münakaıa edebi· 
leceğiroize kani miyiz? ve bu 
muhalifler bu kanaati mi ta· 
ııyorlar? 

Arlcadaılar, iktisadi ıahıı· 
da muhalif matbuatın yürüdü 
ğü yol çok tehlikeli bir yo'dur 
ve bu yol hakkında hüküme 
tin ne düoündüğünü ve bu hu· 
ıusta ne gibi tedbirler aldığını 
ve bilhassa bu propagandayı 
kar§ılamak için ne ı:ibi h:ızır· 
!ıklar y11plığını anlamak be· 
nim için buraya ı:eldiğlmden 
beri en lcuvvctli bir emel Jıa. 
linl almıtlır, Ve çok ümit 
ederiz ki hükumetimiz bu va
ziyeti li yilc oldu! u ehemmi
yetle kavrasın ve bütün mccı· 
leket ve mtllet namına hiç 
olmazıa t~tcbHı vııaıtıılan nok· 
ıan olan ~<?:ıçliflmize lıtikbal 
lçln gayet ı.lllam, aarlh ve 
kat'ı bir ynl gü>terebilecck l:ir 
vaziyet ıhza, etsin ..• 

Ar«.ada ıl:ır; lktmı.dl vazi
yetin bütün :nce noklal11rır.ı 

herhalde iktıeatçı ol:.:.:ıycn be· 
nim glbt bir v.tarıda;ı•n hıJle· 
deccfl kat'ıyetle kabul edil· 
meoıı. Bu no~l.alara tr.rııae:n 
ancak bir amatör 11fatll•dlr. 

(Devamı var) 
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Şili Hükumeti 

Faiz vermeyec kmiş! 
Hükumet ecnebi memleketlere olan 

borcunun faizlerini vermiyor! 
Nevyork 12 ( A.A ) - Şili !arıt. ait olan ve alakadar 

dahilinde Santiyagodan bildi· memleketlerdeki bankalara 
rildiğine göre hükumet bugün yatırılmıı bulunan fai:derJn 
koı;ıgreye yaptığı bır teklifte paraaızlık dolayıslle tediyesln· 
altın pu&nın vaziyelml kur· d<ln vaz geçilmesini kongreye 
tarmak için geçen ay ilan edi· tavsiye etmlltir. Bu faizlerin 
len kısmi moratoryomun bu seneye alt olan miktarı 13 
ecnebi memleketler ole.o borç· mll:ııoıı doları bulqıaktadır. 
ların faizlerine alt tedlyatın Bundan baıka hükumet kısa 
tatili ıuretile tamamlanaıasını vadeli bonolara ve clllhili borç-
lslemiftir. lara ait faizlıırl de tediy.4:alne 

Hükumet, ecnebi memle· nihayet verilmesini teklif et· 
ketlerclen alınmış ödünç para· t.ı mtıtir. 

" :"> 

Macar miletinini tahkir eden iki 
şirrıehdifer ameles· tevkif edi dı 

Pragve, 12 (A.A) - Maca• !eridir. Vak'a mahalline bir 
rlıtan·Çekosloıı:ııkya hududu Çekoslovok tııh!Qk heyeti 
üzerinde kain Hidaanemı:t gönderilmfıtır. Hariciye neza· 
ismindeki ufak ıemeodıfı., Is• retJne henüz bu hususa dair 
taalyonunda dün akıam Ma· mufaHal maliimat gelmemiıtlr •. 
carlılar, Çekoslovakya gümrük 
idareal müdürünün vazif«JSlni Hıdaanamet'de birkaç ay 
ifa etmekte olan Stefan evvel yine buna milmasil bir 
ismlnda bir gümrük me• hadise olmuı idi. ~car me· 
memurunu tevkif etmtılerdir. murları, bir Çekoslovak fimen• 

Sebebi her lkiaide Çekos• difer amelesini tevkif etmiıler· 
iovak olan bu memurların Bu adam, bet sel)e hapse mah-
Mac•r milliyetini tahkir etme· kum olmuştur. 

• ~ j t:ı 

lrlandada bir demiryolu köprüsü 
tamamentahrip edildi! 

Lonclıa, 12 (A.A)ldanda da Roman • CatHolique ııenç· 
BAl;.LY BAG'dan Cav4n kont• !erinden miirekkep bir çok 
luğı,mda Cos~hılle sıden kafilelerin dün akıam Costec· 
GREAT-NORTHEM demtryolu hlll'c gltıııek üzere yola çıktık· 
üzerindeki köprü birden bire 
berhava olmuı ve telgraf tel• !arına dair bu gün bazı ıayı· 
!eri kesllmiıttr. alar dolaımaktıt.dır. Bunların , 

Bir proteat.an cemiyeti olan makıatla.uıun proteatanların 
Royal BlagkPrg~ptorgoreogeqıen tçtimaına mani olmaktan iba• 
tetklJ&tının içlimaına miAIJ 
olmak maksadile bu köprü· ret oldufu zannedilmektedir. 
nün tahrip edıldiil zıınııolun• Lizıııı gelen ınzıbati tedbirler 
maktadır. alııımıpır. 

l":.' r: t.l 

Bir zenci eski miiadeiumumı muvinini 
feci bir şekilde öldürdü 

Vafinston, 12 A.A, - Otal· muavl11lni11 eıyasıııı taııına.k 
Ie .. den birinde ha1J1allık etmak meselKinde dolayı] çıkan blr 
te olan bir zenci eıkl müddoi· kavga e1Da11nda muavinden 
umumi muavini M. Frank Norr yediği bir tokadııt. ac111J11 çı· 

191m 1,4 kurt11nla öldllrmüıtür. karmak lçin yapmııttr. Zenci 

Zenci bu cinayeti bir bu cinayeti iıledtkten ıonra 

müddet evvel müddeiumumi kllrakola gidip teılim olmuıtur. 
t, ı.'..~ LJ 

M. Zamora'nın beyan;:ıh lkhsat ve~ili Viyanada 
Madrit, 1,2 ~A.A) M. Alııola Viyana, 13 (.A,A.)- Türk.I· 

Y <\mora, buJJÜll adliye nazırı ve lktııat, vekili Maıstafa Ş,e-
ile birlikte ar•:ı1i iıılahatı pr<ı- ref 13, dün Vi:ıı,anaY.I' ge)pılttJ.r. 
jealni tetkik edeceğini ve ya• ................... H~;~~;f ................ . 
rın da harbiye nazırı ile tetkl· 
katınll devam edeceğini beyan ir kaç gündür düfiıy.or. 
et mittir. 

Mum;ıileyh bundan ıon,,a 

eski bir dos!unun kendisini 
arazi ıslahatı projesi komiayo· 
nunu azaıı üzerinde tazyij< 
yapmakta olmakla itham ey· 
lemesiııden ıtka yet et.mittir. 1 

Fare ve bebek 
Millane 12 A.A - 8ir fare. 

yeni doğmuf bir çocuğun uyku, 
euıasmda bir kolunıı kemirmıf,llr 

Kandilli rasat merkezinden 
verilen malumata nazaran dün 
a1.ami derece! hararat 24 aa
gari iıe 21 olmuıtur. 

Btıgün r.ü:ıgar mutavauat 
olarak poyrazdan esecek ve 
hava bulutlu olacaktır. -Madr-ite gıdiyor 

Barcelone, 12 (A.A.) 
Miralay Maoia yarın Madrıte 
gidecek tir. .................................................... , .. , ............ , ..................... ,., ...................... , 

Üç senelik tetkik neticesinde bü
yük bir· tenezzül görüldü! 

Ticaret odası son ü9 ~~ 

nelik ihracat emtiamızın u.· 
tıı fiyatları hakkında tetkl· 
kat yapıyor. Bu tetkikat. lh• 
racat emtıamızın ıatıı fiyatla· 
rında umumi bir ıenezzülün 
mevcudiyetini göıtermektedlr. 
Ezcümle: 

1929 Ağuatoaunda teneke· 
al 1171 kurut olan beyaz 
peynir 1931 Ağustosunda 675 
kuruıa düımüflür. 1929 Ağuş· 
tosunda okkası 88,5 kurıı-.: 
olan ekstra ekstra zeytin yağı 
l930 da 68 e ve 1931 de de 
66 ya dütmüttür. 1929 Ajuı• 
tosunda 1444 adedi (iri mal 

J 

1 

olıııı,k üzer.e) 48,5 lira eden 
yumurtalNımız. 1931 A4uato· 
sıında 28,5 liraya inmittlr. 

Bunlardlln m~da tiftik, 
afyon, yapağı ve halt fllltları 

mühim surette sukut eylemlı· 

tir. 

Ayni zamanda baılıca lh· 

racat emtialıı.rmııı:dan olaıı 

balmurnunım okkaıu 1929 
Aauatoıunda 202 kuruı iken 
bu. flat 1930 da 153 ve 1931 
de 118 kuruıa inmlıtır. 

Derllermizde de 0
/ 0 60 nı .. 

nisbetinde flya.t dütkiinlii4ü 
vardır. 

YARIN 

Buda garip • • 

Haliç doluyor mu? 
Yirmi beş sene sonra Haliç toprak 

halinde satışa çıkacak 
Haliç 

tadı. 
yavaı yavaı dolmak· J 

Eğer temlzlenmedı4 tak· 

dirde yakın bir zamand KA· 
ğıthane deresinin ağzı çok ller· 
leyecek ve timdi ıu ile dolu 

yerler münblt arazi parçaları 
olmağa mahkum bulunacak· 
tır. 

Bu huıuıta yaptığımız tet• 

kikata nazaran, ıöyle bir he· 
ıap meydana cıkıyor: Galata 
köprüsünden Kağıthaneye ka· 
dar olan mesafenin tülil 10 
kilometredlr. 

genl1Jlğlde 500, llZami eenftliğJ 
800 ve asgari genlıllğl de 
300 metredir. Umkuda 25 
kulaçtan 0,5 kulaça kadar 
tahalüf etmektedir. 

Bir kulacın alta kadem 
olduğunu da heıap edersek, 
tehlüke aıikardır. Bılhaa a 
Kağıthane ajwarı e.kaeriyetle 
ve 0,5 2 kulaç derinlik . ar· 
zetmektedlr. Buna derenin 
tere .. übatı bahrlyulal de il&. 
ve edersek, azami 25 sene 
ıonra Halicin müotehasının 

toprak halinde 1atııa çıkarıl· 
dığını göreceğız ! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••-•••-•••••--.. --•-·---•••unı_...... 

Dünya . İ Buğaziçinde 
Buhranı Bugünkü 
Karşısında Yarışlar 

- (Birinci :sayfadan devam) ( Baımakaleden devam ) 
talisU de, esnafı da, . amele
si de, zürr•l de, san' atkarı da 
da birer teıkllata lıtlnat edl• 
yordu. Herkes, tııizllğln aebep 
ve adedini biliyordu. Her teı· 
kilat, cemiyette yaıayan bir 
kuvvettfr. Hiç bir zaman, keıı· 
dislnin ihmal edilmesine da· 
yanamaz. Bılaklı, bu teıkila·I 
tın yaıama~oı ister. Esaaeo, 
bu teıkılatlardır ki, devlet ma· 
kanlzmaaını ı,ıeurler ! 

İ,te, çalı;anla ç•lıt yanı 
birleftlren hak ta bu teıkllit• 
tan doğuyordu. Bu 1&yecladlr 

ki, ıısizlere, para zürraa yardımı 
fazla mahıuliUt imha veyaı 
ıtpk vergileri koyulabildı. 

Bu v11ziyet, tabii değildir. 
Herhalde, A. B. C maddele,· 
rlne göre tabii bir tekle koyu· 
lacaktır. Yalnız, btlmelidirki; 
Avrupa· Amerika buhr nı bir 
yokıuzluk demek deftldtr. 
İlim, para ve it1 oradadır. Bü· 
tün mesele, makinenin terek· 
klyatına karıı insan 111yl11nl 
yeniden tensik etmek, yeni bir 
aiıtem bulmaktır. Yokaa, Rua
ya ile ltalyadan maada, hiç 
bir yerde açlık, kıtlık para11zlık 
ve hayatsızlık yoktur ! 

Türkiye buhraııı naaıldır ? 
Bu ıuale cev•p verebilmek 

için: 
1 - Türkıyede işsiz ver 

mıdır, yok mudur ? 
2 - Gıda derecesi sıhhi 

nisl:>ette midir, değilmidlr? 
3 - F'ikrl ve bedii ha. 

yat inki,afta mıdır, değil 
midir? 

4 - Milli mahsultıt, ma. 
liyet sermayesioi geçıyon 
mu, geçmiyor mu? 

5 - Vergilerin 
kaçı tabii şekilde, 
kaçı haci3' şeklinde 
olunuyor? 

yüzde 
yüzde 
tah9'1 

6 - Milll istihsal, milll 
ihtiyacı temin ediyor mu, 
etmiyor- mu? 

7 - Hııyat seviyesini 
yükı~ltme(je IUu.ım van mıı 
dır, yok mudur ? 

8 ·- lhı-aoatımızı fazla. 
l&fjttrmak imkAnı bulunur mu 
i>ulunrnaz mı ? 

9 - Milli istihsal ve is. 
tihltıki idare edebek serma· 
ye v11r mıdır, yok mudur ? 

1 O - Umumi sıhhat de· 
racesi yükseliyor mu, dü· 
düfüyor mu? 
Gibi meıeleleri rakkanı• 
larla izah etmek ıarttır. Akıl 

haldtt, blzde.ktbuhrana hıthlaı 

koymanın imhanı yoktur. Hel· 
bukl, bu rakkaıolarıda kitaba 
geçlrmlt bir halde değillı. Her 
teYdeıı evvelı va:dyetiınl:d 
tayi11 etmeliyizkl, göyledlğuıılz 
söıdere inanılaın ve dünyanın 

"buhrandan kurtulma. lnkıla• 
hına glraıek lmkinı elde edı, 

lebilılnl 

Naci ISMAiL 

Bu ıene yapılan yüzme mil• 
sabakaları diğer senelere na· 
zaran çok munta21&1D bir tekil 
almııtır ki bu dl\ teıki! atın ba. 
ıında bulunanların clddeıı ıa• 
yanı takdir faaliyetinden ileri 
gelir. 

ilk mibaba.kalardanberl de
niz ıporlarına kartı gösterilen 
a.laka bize bunu ispat eder. 

Büyükdere havuzunda 
ıtmdlye kadar yapılan müsa· 
bakalarda alınan netlcelerJn 
ne kadar mühim ve ıerefll ol· 
duğunu gormilıtük. 

Geçen hafta yapılan seç· 
meler ise bu günkü müıaba· 
kaların dahİı. iyi neticeler ve· 
receğinl gösterir. 

Ba husus bu yarııların 
mıntaka birliği olması, netice· 
ler üzerinde mühim tea.trler 
göderecekUr. 

Bu müsabakaların dlğjır 
bir huaual)Wlti de Amerikanın 
Ankara ıeffrf M. Grew cenap· 
!arının bugünkü yarıılarda 
birinci gelen kulübe verilmek 
üzcıre bir kupa hediye etme• 
!eridir, 

lıte bu suretle kulapleri· 
miz büyük bir rekabet ıaha· 
ama geçeceklerdir. 

Mıı:ıtaka birlnc,illğine ve
rilen ehemmiyet heyet tara· 
fıııdan aynı ıekilde karıılan· 
n:ıııtır. 

Çünkü denize.ilik heyeti, 
kuliiplerlmlzlıı teveccühünll 
kaz.anmıı ve geçen haftadaki 
iııtjhapta da eyaen ipka edil· 
m ttl• 

Bunun lçlndirki çok faal 
ve ktyınetll heyet azaları bu· 
künkü müsabakaların dahil 
muntazam ve neticelerin dıU\a 
dOrüıt ohı.bilmeıl için haddin· 
den fazla çalııa.caklar ve mın• 
tllkş. birlnclliğile blrlikte yeni 
ıene vazifelerine batlarkeıı 1 
kendllerJni o mevkie getiren 
gençlere daha faidell olabile
cek bir surette ilk adımlarını 
atmıı olacaklarJndan ıüphe 
etmiyoruz. 

Genç aporcularımızla hey'e
te muvaffakıyetler temenni 

· ederiz. 
At yarııları üçüncü at ya• 

rııları da bugün Veli Efendi 
kotu mahallinde yapılacaktır. 
Ya rııların diğer koıulara na· 

· zaran daha heyecaıllı olacağı 
tahmin ediliyor. A. R. 
Denizcilik heyetinin tebliği 

T. l C. 1. luanbul mınt•· 
kaı.ı D.enlz.ctlık heyeti reisliğin· 
deıı: 

Amerlk11.nın Ankara ıeflrl 
muhteremi Mr. Grew cenap· 
ları TürJ. ıu ıporcularlle y.a• 
kından alakadar olarak bu. 
gün 14 ağ111tos 931 de Büyük. 
derede, yüzme havuzunda ya· 
pılacak lstanbul mıntaka,ı 
yüzme atlama ve ıu topu hl· 
rlnclliklerlnda en fazla puvan 
alan klübe verilmek üzere 
lütfen bir "kupa,, hediye et• 
mitlerdir. 

Mliıarünlle.yh ıeflr cenep
lannın 11öıterdiklerl kıymetli 

alAka va nezaketten dolayı 

Heyetimiz kendilerine latan• 
bul su sporcuları n•mına tıı,. 

ıekkürlerlnl aTZeyler. 

... A..ı;;ı.~-· 
Beynelmilel futbol 

Federasyonu sekiz maddelik şaya'" 
nı dıkkat bir tebliğ neşretmiştir 
"F.l.F.A. lcrra Komitesi 5 

Tem.muz 1931 tarihinde Pa· 
rls'te aktettlğl içtimada F.İ.F.A. 
daimi katibi umuınlliğlne talip 
olacaklar 1 hakkında berveçhi• 
zir karar ittihaz etmııtır: 

1 - Namzetler azami 20 
Eylt\l 1931 tarihine kadaT F. 
l.F·A. Fahri katibi umumlllfl· 
ne müracaat etmtı olmalıdır
lar. De.ıılz aıırı memleketler 
müracaatlarını telgrafla icra 
ve bilahara bunu mektupla da 
teyit edeceklerdir. 

2 - Namzetlerin logilizce, 
Fransızca ve Almanca lisan· 
!arına ve ilaveten dördüncü 
bir lisana da tamamen vakıf 

olmaları ve beynelmilel futbol 
tılerlnl bih•kkın bilmeleri la· 
zamdır. 

4 - Namzetler bir seneyi 

tecavüz etmemek üzere staja 
tabi tutulacaklardır. 

4 - Katibi umumi bet 
sene için angaje edilecektir. 

5 - Katibi umumilifln mu. 
vakkat merkezi Amıterdaaa 
olacaktır. 

Daimi merkez icra komitr 
ılnce 1 haziran 1932 tarihin 
kadar teıpit edilecektir. 

6 - Bu muvakkat iatihdam 
müddeti için ayda 250 dolar 
tediye olunacak ve konturat 
yapılacak olan bet ıene içinde 
ıenevl 3600 dolar teıvlye olıa
nacaktır. 

7 - Katibi umuminin m"u
vakkat ve kati tayini icra ko· 
mltasınca kararl•ıtırılacakbr. 

8 - Muvakkaten taylD 
olunacak katibi umumi 1 ki· 
nunuaaııl 1932 tarihinde •azl· 
feline baılamıı olacaktır. 

Meşhur mosant gene mesele oldu 

Yerlilerin hayatına sa
mimi sur~tte kar-ışacak! 

Eski Avrupadan kaçmakta oldu
ğu ndan memn n imiş! 

Parlı, 12 (A.A.) - Paul Mo-1 
rand, cenubi Amerika'ya git• 
mek üzere yarın Villefranche'· ı 
da vapura binecektir. 

Mumaılyh, Ajanı Havaaın 
muhabirini dünyanın her tara
fında icra etmiı olduğu müte
addit ıeyahatlerJnln zengin ha. 
tıraları ile nıüzeyyen olq evJn• 
de bavullar arasında, seyahati• 
ne ali son hazırlıkları yagmakta 
oldu&u halde kabul etmittfr. 

Genç, ve m.ıruf Fransız mu· 
harrlrl, Latin • Amerika metle· 
niyeti ile temas etmek üzere 
etki Avrupadan kaçpıakta 
olduiundlln dolayı ıon derece 
memnun olduğunu söylemlıtir. 

Mumaileyh, ilk taaavvur· 
ları hilafına. olarak, eylül \ 
nihayetinde avdet etmiy 
cek, ıeyat.inl ıene nlhayetloe 
kadar temdit edecektir' Çün-. 
kil çizmlt olduğu seyahat pro• 
gramını ikmal edebilmeıl !çın 
bu müddete lhtiy&cı vardır. 

Mumaileyh, Rıo de Janeiro'da 
vapurdan çıkacak ve otomobil 
veya trenle Brezilya sahille. 
rlnl takip edecek, Sanpaulo'da 
tevakkuf ederek bir konfe· 
rana. verecektir. 

M.Pul Morand demlıtırki: 

Ahval müaaade; ederıe Br~I'· 
yanın içlerine girmeğe çalıııı.· 

c•ğlm, fakat zamanımın klft ı 

gelmemesinden korlckyerum, 
Mumaileyh, bundan ıonra 

Ürü'ğe'yl ziyaret alnı.ek ve 

Kontevides' de bir konferanı 

vermek taıa vvuruııdadır. Ora
dan Bu.enos-Aires'e gidecek 
ve orada Fransız edebiyatına 

delr altı ve ya sekiz konferans 
verecektır. Bundan ıonra pa• 
rage müteakiben Chtli'ye gJ• 
decektlr. Chill'nin cenup ha
valiıi kendia.lni pek ziyade ala· 
kadar etmektedir. 

Paql Morand, büyük Ok· 
yanoı sahilini ziyaret ettikten 
ıonra Peru ve Bolivaya'ya gl· 
decek ve oradan Meluika'ya 
müteveccihen tayyareye bine
cektir. 

M. Paul Morand, aeyah.t· 
!erinden bilistifade biiıtÜD mem
leketler ahbap~ına ziyaret 
edeceimi binaenaleyh takip 

' ede«il seyahat pro&ramını 

kat'l ve ıabıh bir ıurlllte ıÖJ· 

, 

!emek kendiıi için müıkill ol· 
duğunu beyan etmlıtır. 

Konferanı vereceği büyük 
ıehlrler hariclode ıeyahatlnln 
rehberi, vukuat ve tesadüfler 
olacakttr. Mumaileyh yerlile· 
rin adetlerini ahlaklarını ve 
pslkolojiainl tetkik edebilmek 
ve cihana nazaran umumi 
buhran karııaında latin Ame
rika memleketlerinde ne 111-
bl akıülameller hasıl ol· 
mut. oldu~nu görmek için 
yerlllerın hayatına mümkün 
oldujıı kadar samimi surette 
karıpn~ arır:uıunda Bulun· 
maktadır. 

Mumaileyh diyorki: Eğer 

kendi tahıi arzııma tabiiyet el· 
mlf'oluydım, tatlllMlmden isti
fade eden ve Hyıüıat etmek 
tçln çok enternan bir kıt'a 
olan cealm cenubi Amerika 
yı intihap eyliyen alelade blr 
adam gibi ıey,ıı.hat ederim. 

Bir tavzih 
Varın gazetesi müdürlüğüne 
Efendim, 
Gazetenizin 26 temmuz 1931 ta· 

rihli nüshasında mütekait Ati! im· 
zasiyle ıııtişar eden bir mektupta : O 
sırada İstanbul Müddeiumumiliğirıde 
bulunan Salalıattin Bey isimli bir 
zatin huzurunda cereyan ettiği be
yaniyle garip bir muhaveıedcn bahs 
edilmekte okluğunu hayretle giirdiioı. 

Dört sene evvel Is tanbul müdde· 
iumwni mu.aviai idim mektup sahi· 
bini asla tanımamak.tayım. Müddei· 
umumi muavini sıfatiyle de hiç bir 
mevkuf ile aramda bu yolda bir 
muJ;ıaı·ere cereyan etmiş değildir. 
Esasen ben yalnız ağırceza mahke
mesine memur idim vazifem ancak 
mezkur mahkeme müddeiumumllifi· 
ni ifa etmekten ibaret idi bu ili· 
barla mahkeme• haricinde hiç bir 
mevkuf ile temas etmekliğim müm· 
kün ve mutasavver olamaz. 

Binaenalerh ismim zi!..Tedilerek 
şahsıma atfoluıı:ın ı-e tamamen asıl· 

sız bulunan mezkür mektubun bana 
taalluk eden kısımlarını sureti kat'iy· 
yede tekzip eder ve işbu tekzlpna
memin gazetenizin ilk çıkacak nüs· 
hasına dercolunmasını rica eylerim 
efendim. 1 • Ş · 931 

\"an'da 
Adliye Müfettişi 

SatAhattın 

1'aı kııla civarında yor
gancı bağçeılnde 17 inek bir 
boğa Kırım ve Romanya ela· 
ıl11den, toptan veya perakende 
satılıktır. Sahibi inekcl Ab
dullah Efeadiye müracaat elli-
nlz. 
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YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
lıtanbulda Boğazlçlnde Bliyükderede Bahçe köyündedir. Tahıll müddeti üç aene ~Altı 

ıömester.dlr. Leyli ve meccanldlr. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendlıl diplomasını alırlar. 

ORMAN MÜH[NOiSi OLMAK i~iN: 
Yükseh Orman Mektebine yazılma ve alınma şartları 
1 - Taliplerin Türkiye Cümhurlyetl tebaaıından olmaları, 
2 - Yaılarının 18 den aıağı ve 25 ten yukarı olmaması, 
3 - Tam devreli ille mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Vekaletince 

tasdikli lise ve muadili fllhadetnameli olmaları, 
4 - iyi ahlaklı olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak it ve hareketler bulunma· 

dı!ıını beyan eden ve mahalli zabıtuınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik 
olmaları, 

5 - Her türlü haotalıktan salim ve bllha11a görme, du11ma ve ıöyleme uzuvları tam ve 
diğer nokıanlardan beri, gezip yürünıeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden 
doktor raporu almaları lAzımdır, 

6 - Talipler yukarda yazıla veılkaları, en ıon mektep ıahadetnameıini hüviyet 
cüzdanını, aıı kağıdını lstanbuldıı. Yüksek Orman Mektebi Rektörlüfüne yazdıkları bir 
lılldaya illıtırerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine 'veyahut 
en büyük mülkiye memurlyetler_lne nihaye't 1 Teırtnlevvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan ıonra alınabilmek için usull dalreslde ve nümuneıl 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taıradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
Yerilecek ve d"nler baılayıncaya kadar yemek ve yatakları mektepçe temin edilecektir. 

Taıradan gelecek talebenin yol masraflarına alt vesikaları ve hare'.<et ettiği mahalden 
Yuksek Orman Mektebine ~rmek üzere hareket ettiğini beyan eden bir vesikayı bera· 
berlerfnde R"tlrmelldirler. 

Yeni Eserler 1:1 
Olimpiyat 

Meılıur Sinema yıldı11 ]eannettc 
Mac Oorald ı:c mül:kat r.ıpan ılk 
Türk Src;rcusu 

Dundan bahis İhıan Beyin 
Parla mektubunu Olimpiyat 
Spor mecmuasının yarınki nuı· 
hasında okuyunuz. 

• • 
Ekonamı ve finıns 

Mecmuaaının Temmuz nuı· 
h• 11 lnlltar etmiıtlr. Bu nuı· 
A·aettln Cemli, Muhliı Ethem, 
Rtmzi Saka Beylerin kıymetli 
makaleleri ve dünya iktisat 
haberleri ile lıtanbul borsa 
ha b.,rlerl vardır. 

14 Ağustos Cuma akşamı 

Çar,ıkapı Yazlık ılnema ve 

Ttyatroıunda 

Genç san'atkarıar tarafından 
Tiyatro : Eski hocalar 
Sinema: Dağlar Kralı 

Güzel ve neı' eli bir gece 

İstanbulda Marpuççularda Emir 
oğlu hanında 3 numarada iken elye
vm ikametg;ilıları meçhul bulunan 
OORAL BİRADERLER EFENDİ
LERE. 

İSTANBt;L 3 ÜNCÜ ICRASlN· 
DAN: 1931 2065 

İskonto Türk Ltd. Şirketinin zim
metinizde matlubu olduğu iddia olu· 
nan (329) lira ve (50) kuruş ınaa 

masraf ve ücreti vekalet haciz yolu 
ile tahsili hakkında vaki takip talebi 
üzerine tar, fınıza gönderilen ödeme 
emrinin zahrına m ülıaşiri taraf mdan 
verilen ıneşruhatta mezkfır mahalde 
olnıadıgmı z ve elyel'm ikametkahı· 
nızın meçhul olduğu gösterilmiş ol
masına binaen ilanen tcbliğat ifa91na 
karar vrrilmiştir. Tarihi ilandan iti
baren bir ay içinde müracaatla bir 
ilirdz dernıayan eylemez ve anı ta
kip eden sekız gün içinde borcu 
eda veya borca klıfi emval ve saire 
gö,tcrmcdiğiniz takdırde gıyabınızda 
rnuaıııc!ilı icrdiyeye devam olıınaca· 

ğı mezkür ödeme emrinin telıliğı 
makan'. ,m kaim olmak üzere ilan 
elunur. 

İ stan'ııılda 11\arpuççularda Emir 
oğlu •·arı nda 3 'o. da iken elyevm 
ikame !gahları mc~·lıul bulunan 00-
RAI. BİRADERILR Eff~ 'DİLERE 
İSTA . '!ll'L 7 İNCİ İCRAS!:\DAN: 

İskonlo Türk Ltd. Şirketine bor
cunuz olan - 225 - lirdnın temini zım
nında Sultanal•'?"et sulh l lukuk 
llakinıli "indcn Sadır olan 1-7· !931 
tarıhli haczi ihtiyatı kararının bir 
suretınıiı ika'lıe•ıı:iilıınızııı meçhul ol· 
ması hasebılc telılı;:at icra kılıııama
madığı rnübaşıri tarafından verilen 
şerhten anlaşılmıştır. Ve hacizname
nin tarafınıza ılanen tebliğınc karar 
verilmış olmakla 1 tanbul 7 inci ic
rasını. 1931 - 719 numarasını müs
tahsiben :r.üracaatla haciznaıneyj te
bellüğ ctmediğıniz takdirde gıyabı
nızda muaınelei kanuniyenin ifa 
kılmar.ağı meliım olmak üzere ted
biri il tiyati llararı ilanen tarafınıza 
tebliğ olunur. 

Eskişehir Hususi mu~ase~e Mü~iriyetin~en: 
Eskitehirde idare! hususiyeye alt aari sinemanın üç ıene l'k 

bedeli icarı kapalı zarf usulile 26·7-931 tarihinden itibaren yir· 
mi gün müddetle 17 8-931 tarihine müsadlf pazartesi günü 
ıaat 16 da ihale! kat' iyesi icra kılınmak üzere münakasaya 
vazolunmuıtur. Taliplerin idare! huıuılyeye veyahut encümeni 
vilayete mürncaat etmeleri ilan olunur. 

Büyük Tayyare 

Piyangosu 
11 inci Tertip 2 inci KeŞide 

11 Eylüldedir 

Büyük İkramiye : 35,000 liradır 
YRICA: (15.000, 12.000, 10.000 8,000)lirahk 

ikramiye ve: 25.000 iiralık bir mükafat 

Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün 6ğleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 1 
ndumh a

1 
ralhı huı1 ukılt kabineıinde l 

a 1 i aıta ı arı muayene 
de teda yf eder. 

Telefon: latanhul 2398 / 

, Or. Aristidi 
Zührevi hastalıkları 

Tedavlhanes! 
!Eminönü: Sabık Karaka han No. 8) 

SİNİRLiLERE 
Salt Limon Çlçeii Kolonyaaı 

y .. gane çaredir. Deposu: Yeni 
postane karıtıında No. 16. 

lstanbul Beşinci İcra l\\emurlu· 
............. 11111!11 .... lmlll!, f 

Dr. Hayri Ömer 
1 

ğundan: Avukat Dimitri El. nin Di
yonis \'lalıyoti El. zimmetinde 
alacağı olan meblağın temini istifa
sı için mahcuz olup Be;·oğluııda Hü
seyinağ:ı mahallesinde imanı soka
ğında eski 10, 10 mükerrer yeni 
12, 14 No. lu tahtında kargir dük
kanı müştenıil ve tamamına (29725) 
lira kıymet takdir edilen maa dük
kan bir bap apartımanııı nısıf hisse
si ile yine tanıaınına (6-1,000) lira 
kıymet takdir edilen ve Oalatada 
Şalıkulu mahallesinde Caddeikebir 
ve Cerrah sokağında kain bulunan 
atik dört defa mükerrer (1) "e 552-
5ö0 eski \'C 590, 492, 494 ve 1 ill 
O yeni No. ınaralarla ınürakkanı ve 
tahtında sekiz bap ınağaz:ıı·ı müşte
mil (Barııatan) hanı naınile maruf 
kargir diğer bir barı mağazayı müş
tenıil apartımanııı nısıf hısse5i ve al-

Aimaoya Emrazı cll· 
diye ve zührevlye cemi· 
yeti aza11ndan Beyoğlu 

Ağacaml kartı 11ra11nda 
133 No. öileden ıönra mü· 

ı racaat Telefon: 358:.J 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura gıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
61 numarada Seyfi kundura ma
ğazasında imal ettiriniz. .................. 

Doktor feyzi A~met 
Cııt, ıaç ve zührevi has

talıldar müteha11111 Cu
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: ·Ankara caddeaı 
No. 43 

Telefon: lstanbul 3899 ..................... 
Doktor Agop Essayan 

Langa 
Hergün 

cami •akak Nol6 
hastalarını kabul 

ve tedıvi eder. 

Satılık ev 
Aluaray Horhorda Sofular 

mahalleılnde Ragıp bey soka· 
ğında 14 numaralı hane ıa· 

blıktıır. Talip olan zevat 
•Yarın" gazeteılnde mürettip· 
!erinden Nevat Efendiye Ye 
bu adreı ile görebilirler. 

tındaki dükkanlardan 3 No. lu ber· 
ber gediğinden ınünkalip diikk.ln ma
lıalliniıı On iki hisse itibarile Beş 
buçuk hissesi açık arrttırmaya vaze
dilmiş olup 22 • 8 • 931 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik edilerek 
16 Eylül 1931 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 14 len 17 ye ka
dar Beyoğlundıki İstanbul Beşinci 
icra dairesinde açık arttırma ile sa
tılacaktır. Arttırmaya iştirak için Yüzde 
On teminat akçesi alınır. Jl\üterakinı 

verı;i ve Belediye rüsumu ve \'akıf icare-
leri nıüşterıye aittir. Hakları Tarıu 

sicillerile sabit olnıı yan ipotekli alacak
lılar ile diğer alakadarların ,.e irtifak 
hakkı sahirılerinin bu haklarını ,.e 
hususile faiz ve ınas:ırife ait iddia
l arını Han tarilıiııden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı ıııüsbitelrrile bildir-
meleri llzınıdır. Ak .. i takdirde hak· 
tarı Tapu siciDcrilc. sabit olınıyaıılar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Al;\kadarlarııı Yeni İcra ve 
İli.is kanununun 119 uııcı.ı maddesi 
hükmüne göre tevfiki hareket etme. 
lcri ve daha fvla mallinıat ve tafsi
lat almak istiyenlerin 930 • 4316 
Dosy.ı No. su ile nıenıuriyetimize 
müracaatları ilan olı111ur. 

A M A T -Ö R L E R r 

ŞANSINIZI DENEYiNiZ 
K O D A k 
Müsabakası 31 Ağustosta bitiyor 

Resimlerinizi Derhal Gönderiniz .. 

T k b• • 1 Türkiye müsabakasında 1. 340 lira e Ir reSimiBeynelmilel müsabakada! 23600 > 

~ K A Z A N A B i L İ R .. ~~~ 

Resmi ilanlar Türk Limi·tet sirk eti 
; 

Türkiyede her lisanda intişar eden 
bütün gazeteleriçin bilumum res

daireler ilanlarını kabul eder A 

mı 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 
Resmilan - Telef on : 3. üncü kat Telgraf adresi: 

20960 Posta kutusu İstanbul 753 

UGUR EVi 
.... -ııı .... .-ma•~ 
NURİ - DANIY AI 

Bilcümle Devair ve Müeueıatı resmiye ve hususiyede, 

1 
Mali, idari, Hukuki itleri, Emlak ıahiplerlnln emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Ferait, intikal, ikraz, istikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Telefon: Beyoğlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Caddesi Uğur H ... ,, 

lıtanbul 4 ncü icra memur• • Parla Tıp Fakültesi mezunu Ci1 

luğundan: Mannik Hanımın Cilt, frengi ve zührevi ha•talıklu 1 
M f d 1 d mfitehas"'ı 

uıta a ağa an a acağın an Dr. Bahsettin Şevki 
dolayı teminat mukabili To· BabıAU Meserret oteli kartı•• 135 

panede defterdar Euulfazıl defter• blrncf kat sabah sekfzden akşam 
dar yokuıunda atik 55,57 ce· yediye kadar b1141asııa hastalarını 1 
dit 43,45 mukaddima bir bap kabul eder 
hane.. elyevm area ot.uz gün 

mQddetle ihalei evveliyeye 
vazolunarak (600) lirada talibi 
uhdeıinde olup bu kerre % 5 
zamla ve on beı gün mllddetle 
lhalel kat'lye müzayedesine 
vazolunmuıtur. MezkQr mevki 
yangın mahalli olması h~ue· 
btyle ıehremanetl tarafından 
tanzim ve muaaddak çapa na· 
zaran 138 metre ve 18 tanzim 
terbllnde o:up ve mevkie na· 
zaran mezkür ananın beher 
metre müreltbaı altı buçuk 
lira kıymet takdir olunup ta· 
lip olanlar kıymeti muhamml· 
neılnln % 10 nu nispetinde 
pey akçesini alarak 927 6043 
doıya N o. 11yla 5 9 931 tari· 
hinde lstanbul 4 üncü icra 
memurluğuna bizzat veya bil· 
vekile müracaat eylemeleri 
ı lan olunur. 

OSMANU BANKASI 

Sermayesi IOı000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENT ALIGI 
Telefon: J.tanbvl 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat 

bilinde 

ve poliça muka· 

muayyen 

veya heıabı cari 

vadeli 

ıuretlle 

avanslar, poliça ve ilkon· 
toıu. 

Türkiye Cümhurlyeti • 

nln baı1ıca ıehlrlerine ve 
memallki ecnebiyeye ıe· 

nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lrsalatı. ( Hesalıı 
cari) küıadı, senedat ve 
kıymetli eıya muhafazası, 
kupon tahsilatı, Türkiye 
ve memalik! ecnebiyeye 
keıide edilen poliçaların 
teniyeıi, boraa muamelatı 

lcraaı, akçe bey'! Ye ıe· 

raıı, ıalr bilcümle ban· 

ka muamelatı, kasa icarı. 

lstanbul üçüncü icra me

murluğundan:Temamına 16728 
lira kıymet takdir edilen Bey· 
oğlunda atik Şiıli balmunıcu 
cedit meırutiyet mahallesinde 
Kağıtane caddeılnde atik 2 , 
cedit 224 numaralı ve harital 
kadimede 5 nümara ile müra· 
kkam 150 dönüm 8 zira tarla
dan müfrez elyevm bir tarafı 
Doktor Palaıkoya lhıan olunan 
mahal ve bir tarafı Kağıtaneye 
giden tariki ame ve bir tarafı 
muhteı tarik ve tarafı rabı'ı 
ta vukcu oğlu sokağı ile mah· 
dut ve 4914 zira Sultan 
Bayazıt vakfından olan maa 
müıtemllit bir bap hane 
ve kolza yağı latıhaaline mah· 
ıuı fabrika binasını" tamamı 
ikinci artırmaya vazedilmlı 
olup ıartnameıi divanhaneye 
asılmııtır 7 Eylul 931 tarihiue 
müsadff Pazarteıl günü ıaat 
14 ten 16 ya kadar lstanbu) 
üçüncü icra dairesinde açık 

artırma ile satılacaktır artırma 
ikincidir birinci artırmasından 
8000 liraya talip çıkmıı olup 
bu kerre en çok artıranın üs· 
tünde bırakılacaktır artırma· 
ya lttlrak için kıymeti, 
muhammennln yüzde yedi bu· 
çuğu nlsbetinde teminat akçe· 
ıl alınır müterakim vergiler ile 
belediye reıimlerl ve vakıf 
lcaresi müıteriye aittir. Hakla· 
arı tapu ılcillerlllerile sabit ol· 
mıyan ipotek alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak 
hakkı ıahlplerinln bu hakları· 
nı ve hu1Uslle faiz ve masa· 
rtfe dair olan lddtalaıını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müıbitelerile 
bildirmeleri lazımdır aksi hal· 
de hakları tapu ıleillerlle sabit 

·olmayanlar aatıf bed~linin 
paylaıma11ndan hariç kalırlar 

alakadarlarının icra ve iflas 
kanununun 119 uncu maddc
ıine tevfiki hareket etmeleri 
ve daha ziyade malumat al- 1 
mak iıteyenlerin 930 · 3648 1 
dosya numarasile i.tanbul 'r 

l
. 

üçüncü icra memurluğuna mü· 
racaatları ilan olunur. · 

SADIK ZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 

Karadeniz Postası 

OUMLU PINAR y6a~ı~s~o~ PAZAR 
günü akşamı saat 17 de Sirkeci nhtı
nıındaıı lıa'rekelle (Zoııııuldak,İııebolu 

Ayancık, Samsun, Ordu, Oircson, 
Trabzon, Rize, Map:ı vri ve 1 lorıe) 

ye azimet ve avdetle ayni iske
lelerle Sürmene, Görele ve Ünye• 
ye uğrayarak avdet edecektir. 

faıla tafsil.it için Sirkeci Mey
menet hanı altında acenllhğıııa 

müracaat. Tele. 22134 •lllml!!!!lll!lll-----· Gaip aranıyor 
Kırkçeımede Sekban batı 

lbrahim ağa mahallesinde fe· 
kercl sokağında 25 numaralı 
hanede ıakin Sirkeci rıhtım 
ılrketı ıigarıı.cı bölüğünde ham• 
mal 307 teveliütlü Halil ağa 
bin Yusuf o,'lbet gündenberl 
galptlr nerede olduğunu bilen 
mezkur haneye bıldirmed in
saniyet namına rica olunur. 

Zayi - lstanbul Topa.ne 
d~niz levazım yollama müdi· 
riyetınden almıı olduğum ter· 
hiı tezkeremi zayi ettim yeni 
ıini alacağımdan e&klılnln 
hükmü yoktur. 
323 numaralı Sadık oğlu Şevki 

Kadıköy İcra Dairesıııdeıı : Oöz
tepede Oöztepe caddesinde Mehmet 
Efendi mahallesinde 2 ve 4 numa
ralı köşkte mukim f'atma Münevver 
hanımla İstanbulda Cağaloğlunda 
Kapalı furun karşısında 3') numara
da Diş tabibi Mustafa l\khmet be
yin şayian mütasadif oldukları mez
kfır mahalle ve caddede kfoı 2 ve 
4 numaralı iki bar kıi•k maa bahçe 
ve teferruatının ızalei şuyuli zımnında 

bir ay müddetle mevkii müzayedeye 
vaz olunduğundan dellaliye ve ihale 
pul resimleri müşterisine ait ol•ııak 

üzere talip olanların 16 · 9 - 9:lı ta
rihine tesadif eden Çarş.ımba günü 
saat 13 buçuktan t6 buçuğa kadar 
Kadıkoy icra dairesinde mezl:ür köşk· 
lerin kıymeti ınuh:ınıminesi olan 8370 
liranın yüzde onu nisbctinde rıey 

akçelcrıle beraber hazır bulunma
ları ve mczk[ır gayri menkuller ütc
rinde iddialarını ve h s·ısile nı .. ,r.f 
ve faizlerini ve sair haklJrını gı.iste

rir vesikalarla il;in ıarihindcıı 10 gü, 
so,ra icnya gelmeleri aksi l ı.;h.le 

satış bedelinden hariç tululacrkları 

ilfrı olunur. 
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