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B ugü Darülfünun . divanı içtimaı çok hararetli olacak • 

tahsili olmayan müderrisler 
• 

cı dereceye tenzil edilecek 
• 

Köprülüzade Fuat, Yutuf Şerif, Behçet, 
Avram Galanti, Zeki Velidi, Ali Ekrem 

Macit, 
Beyler 

bu listeye dahil mi? 

Çolıı hararcı li olacalc içtinıaa 
riyt111•t ed•c•k 

Muamrner Ratit Bey 

Bu aün DarülfOnun divanı 
iiçüncü defa olarak tekrar iç· 
Uma ederek müderrlılerln ba· 
reme nazu an maaılarıoı ve 
trkaüt me•ele1ini görüıecek· 
!erdir. Barf' m kanununa göre 
tayin edilecek olan dereceler 
ve bunların nakli mıktan et· 
rafında mCizakerat cereyan 
edecektir. Bugünkü divan 
içtimaı mut dın fevkinde ha· 
raretlı olac~ktır. Btlhau, tim· 
diye kadar, bugiinkü gö 'üıme 
mevzularını t"tkll eden me· 
vat h ı ç mün kata edilmemittlr. 

Ali tahıil gören müder· 
riılerden dioan az;a11 

Muılıhettin Adil Bey 

Fakat, biitlin fakülteler için 
.baıırlanmıı vaziyette bulnu· 
yorlar. 

E•vela, Darülfünun müderrlı 
ve JLuallimlerlnln bareme na· 
zaran mH•f miktarınıo teıbitl 
müzakere edilecektir. Bu me· 
aele çok hararetli bir allka 
uyandırmııtır. Çünkü dh·anın 
bugünkü kararlle müderrlı 

ve muallimlerin aylıklarını tayın 
edecektir. llk önce ıunu ıöy
leyellm ki, Dariilfüoun dlv8nı 
re'ıen bu meıeleyl halledecek 
deitlldir. Muhtelif fakültel"r 

Ali tahıili olmadılı şayi olan 
Köprülüzade Fuat Bey 

birer itile hazırlamıılerdır. 
Darülfiinun d~ı, mezkur 
liıtelerl tetkik edecek ve hak· 
ıızlıjta. meydan vermlyecek 
bir mahkeme vıızifeıtnl gö· 
recektlr. Bareme nazaran mü· 
derrlı ve muallimlere atideki 
maaı verfl,.cekllr. 

1 - 500 lira 
1 - 400 " 
3 - 288 " 
4 - {256) lira 
5 - (210\ " 
itte, müderriıler bu derf'ce· 

!ere ayrılırken ıu eıaalar Dl· 
( Devamı 2 incı sahifede ) 
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Madrit 
Hey 0 canda 

- -
Şehir(Hura)sesle-
rinden çatlıyacak 

Madrit 14,(A.AI- Sabah· 
!ayın erkenden M. Macia'nın 
muvualat e deceği lataıyon 

clvıırında k iiçük bir takım grup
lar loplanı'llf bekliyordu. Ge· 
rek latuyo ~da ve ger.,k halkta 
büyiik bir c•n!ılık vardı. Halk 
muvaaalat r ıhtımı boyunca üst 
üate yığı lıyeordu, bunların lçe
rlalnde meıunen Madrit'to bu
lunan Katalonya'lı bahriyeliler, 
amele, ılyad adamlar, gazete· 
eller, fot oğr af muhabfrlerl 
Ye bir çok M a d r 1 t 
il amele bu lunuyvrdu. 

Polisin miktarı uga ri had· 

(Deoamı 2 inci aahifada) 

Başvekil ve vekiller 
bugün gidiyorlar 

Yalovada bulunan Baıv 
kil lımet Pş. b•ıgüu Yalova
dan Pend!ğe geçerek öğ'e 

tren· le Ankaraya bereket ed e
cektir. 

Bıı fVf k Pı. ilr. bırlikto 
Dahıliye V kli Şükrü Kayn, 
Adlıye \ ek''ı Y ıcıf Kemal, 
M .. arı f ve ıl Eıat Beylerde 
Ankaraya hareket edec k'er· 
dır. 

Sıhhat müsteşarı ne diyor? 

Telaşa şebep yok? 
Bir iki 

ları 
gün zarfında aşı nokta

açılarak ilan edilecektir 
Sıhhiye Vekaleti Müsteıarı 

Huıamettln Bey dün ıehrlmize 
geldi. 

Sıhhiye müdiiriyetlnde 
kendisile görüıen bir muh•rrl· 
rlmize, ıon günlerde ıehrimiz· 
de çogalan tifo haatalığı hak
kında fU malumatı vermtııır: 

Bütün dünya tehlrlerinde 
oldnğu gibi, buradada T fo 
vardır. Bu ıene Temmuz ayın· 
da, diğer senelere nlsbeten 

biraz fazla lsede, telaı ve izam 
edilecek mahiyette dejtHdir. 

Tifo ha.talığı Ağuatoıtan· 

beri tenakus etmrktedlr. Hu· 
talığın önü~ü almak için ukı 
tedabir a . ınmııtır. 

Bir, iki gün zarfında aıı 

noktaları açı acıık, buda, muı
tacel tedbirlerin mühimnıinl 

teıkil edecektir. 

Bunun ayrıca halka ilin 
ederek b ildlrec•jtiz. .................................................................................................................. 

Ey lulün ilk haf tası 

Bir ·çek takımı geliyor 
Takım burada Fener ve Galata

saray la iki maç yapacak tır 
Fenerbahçe ve G~la lasara y 

kulüple rimize b ir çek ta k imı 

m üracaat ederek ik i maç te k· 

lif etml~tir. 

Muhabeı·e müıbet bir ıe· 

k !de nelıce leni rse 11 ve 13 

ey'.ül tadı~e inde ıehr.mlzde 

iki maç yapıla caktır. 

Bu Ç~k ta kımı Çekoılovn k-

ya p rofesyonel biri nci liği nin 

ıonu ncu"u "mahut " du r. 
Cuma günü Beykoz de 

y e pılan maçlar 
Cu ın" günü Beykoz ıaha 

ıınd.ı Feııerbahçerıkinci takı· 
mile Beyk oz ikinc i takımı 
araİında Lir maç yapıldı . 

Fıı. r .. ı , Şaban be Lo•lan
d l ile t kv ı y e ed ile n Fener 
tRk ıtı ı 5 O ga 1 ·p g lm i otır. 

il yl·cz V f' Sii leyr:na n iye 
(Dev• rr ı 2 inci •~yfamızda) 

Yuvarlak masa 

Gandi 
Gitmiyor 
Hindistan bu yüzden 
karmakarışık kongı-e 
kararı tenkit ediliyor 

Bombay 14 (A.A.) - Cand· 
hl, bu aece baılıca muavinle· 

rlnden Bahagu Jap ile Yayakar'ı 
kabul etmlttlr. Bir ıaat kadar 
görütmüılerdlr. Bundan ıonra 
muınlnler g zli bir telaraf çek· 

mı,ıerdlr.Mumalleyhlma, gongre-
nln yuvarlak masa konferansı· 
na lttlraktan imtinaı yüzünden 
tahaddüı eden vaziyet hakkın• 
da müıalea bf'yan etmek\en 
lıtlnlcif eylemlllerdlr. 

Hind latan' daki lngllizce 
gazeteler, kongrenin kararını 

ılddetle tenk ı t etmektedir. 
Yerli milli matbuat, lçtı· 

nabı gayrikabil,, iaminl verdijtl 

1 
bu karan alkıılamaktadlr. 

. Kongre komite, icra komite· 
ılnln lçtlmaa davetine müsait 
olmıyacak fe•kalade ahval 
:zuhurunda lcomiteal reiıl M. 
Pantelln kendi namına hareket 
etmf'jte mezun olma11na ka· 
rar vermlı olduğunu bildir· 
mittir. 

Komite, konferansa lttlrak 
etmemenin lllli.fı red mahiye
tini tanmmun etmed : ğlne 

dair ayııca bir takrir daha 
kabul etmlıtır. Bınnelice ko· 
mite, bütürı azuına ve kon
graya merbut teıkllatı hali· 

(D .. vamı 2 inci •ohifada) ........................................................ 

H. Vekili 
T. Rü,ıü B. dün Ankaraya 

hareket etti 
Bir müddeten beri ıehrlmlz· 

de buluna Harciye vekili Tefik 
Rüıtü Bey dün ıhrlmlzden 
Ankaraya müteveccihen hare
ket etmlıtir. 

Mumaileyh, istasyon da bir 
çok zevat tarafından teıyl 
edilmııttr: 

Bir saatta280kilo
metre sür'at 
Hartford, 14 tA.A) - Con· 

nectıcut) Amerikan bahriyesi· 
nln en ıerl tayar.,r1i olacak 
olan yeni bir tayyarenin tec· 
rübeleri yapılmaktadır. Bu 
tayyarenin saatte 280 ki!omet· 
re mt'ıafe katedeceğ . tahmin 
edilmektedır. Ayni zamanda 
bu tayyarede fevkalade emnl· 
y .. t ve kontrol tertibatı bulu
n•c• ktır. ........................................................ 

Meclisteki istizah takriri 
~-~--~~--~~--

Celse zabıtlar ı 
-37 -

ve meral<ını ce ı betmek, a caba 
bügün ne ma rifet yumurt entıf 
lardır diy gazeteledn sürüm • 
nü temin etmek, ron•a yiik•ek 
1ah11 ara tecavüzle oıı'arı hal· 
l<ın nazarınr a küçiiltrı k, 
•o nra h r ynpı'nn ıeyf fena 
gO ıl<'r n~k uıret ı .. hül.limetin 
olorlle•lnl k ırmak ve d ğ r 
(Devamı 4 İl"cü sayfada} 

1 
Ticaret odasında mühim bir ictima , 

Jlstanbul meb'usu Vasıf 
Bey de iştirak etti! 

Japonların memleketimize ithal 
ettikleri mensucatın yerli sanayii-

mize tesiri görüşüldü 

, 
Dün favkalAde bir içtinıa 

yapılan Ticaret odası 
Dün Ticaret odasında lı

tanbul meb'usu Vasıf ve 
Ticaret müdürü Muhsin Bey· 
!erin lıtlrakla rile bir içtima 
olmuıtur. Bu lçllmaa, Jıı poo
latın momlekf'tlmize ıihal 

ettikleri pa muklu mensucatın 
yerli sanaylimize yaptığı tesir 
mevzuu bah•olmuotur. J::ı pon 

malları, Avrup l dan gelen 
mümaıillerlne nazaran ucuz· 
dur, 

Bu ucuzluk, yüzde 10· 15 
derecesini bu lmaktadır. Mem· 
leketimizin mühim manifatu· 
ra tacirlerinin bu lunduğu mez
klir içtimada, yakında akte-

dlleceiti tahmin edilen Japon• 
ya· Türkiye ticaret mukavele· 
ılnde Ruıya ·Türkiye muka• 
veleslnde olduğu gibi Japon· 
yadan gelecek muayyen mık· 

tardakl maddelere mukabil 
Japonların memleketlnılzdeo 
ma' almaları mecburiyetini 
tesis etmek ve yerli aenayll· 
m 'zl koruyacak te<labirler al· 
mak düşünü 1mü!tür. 

Seyyah geliyor fa
l kat kalmıyacak 

Bugün saat 14 te Romanya 
kumpa"'tyasına alt Daçya va· 
puru Köstenccden limanım ı za 
geliyor. Vapurun içinde 50 
kadar Romanyalı HYY·>h kafi· 
Jeıi vardır. Bunlar b rkaç ıaat 
limnn • mızda iıtirahattan •onra 
aynı vapurla Pireye haraket 
edeceklerdir. 

- - ---
İngiliz muhtarası 

Londr , 15 "A.An - Man· 
cheıter Gunrdiae gozele!I, tah· 
didl teslihat hakkındaki İng i l iz 
muhtırasının 22 Ağuıtneta ay· 
nl z : m , nd .. Londra ve Cenev· 
rede neşredl!e ct>ğl hP.ber ve· 
rllmektedir. 

............ ~··· ··•• ••H•••ı ınnıuııu u ıııı ı uııııııı t ••U••••• •••••••HHlllHlllHIUlll• ı• - ··············· .. 

Reisicümhur cepheye hareket etti! 

isyan devam ediyor! 
İhtiyat efrat miitek'11t zabitler 

silah altına alındılar! 
Havana, 14 (A.A) - Hü· 

kümet kıtaatile u ilcr arasın · 

d .. çarpıtmalar devam etmek· 
tedir. Aıilerin 6 eyalet dahi· 
linde 49 )erde karargah ku· 

rarak t., hauüt f'lm ·ı olduk· 
!arı EöylenmekteJi~. 

Asiler .:iantnkiara eyahlio· 
deki Agabama lstuyonuna 

(Devamı S ;,.; Sayfade) 
....................................................................... 

İhracat ofisinin tesebbüsü • 

Yine şimendifer sebep 
Ofisin vekalete teklifi kabul 

edilirse mahsul kurtulacaktır 
"'\, -

Mahscl denince ortaya ftka ıı Şark şimtmtliferleri 
(Yazısı 2 !ııcl sa ıilcrnlzd e• 
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'-~nkü içtima-1 çok hararetli olacak 
ırinci sahifeden devam) 

t"ancl\ nazıırı dikkate alına

caktır: 

1 - Mrnıe, 
2 - Kıdem, 
3 - o~rain ehemmiyeti, 
4 - Müderrisln,derecei fa· 

ali yeti, 
Barem kanunuoun (8}incl 

maoldeai, ali mekttp mezunu 
o·mıyan devlet meo1urıarının 

f5) inci deıeceden yani (210) 
lıradaa f;oz a maaı almalarına 
ınaoıdir. Bınaenalryh ali nuk
tep mezunu olmıyan müderris· 
!er, diier kıymetleri nazarı dik· 
kate alınmadan en dun 
mert .. beye ineceklerdlr. 

Yükaek tahsil ve d lp'oma· 
yı haiz olmayan müderrısleria 
yalnız E !ebiyat fakültesinde 
o'duiiu söyleniyor vardır, ve ıu 
isım rr ıa yıdir: 

ca, yine derecesi inecektir. Bu 
~ekil dede mesela Mlıon Ven· 
tura Bey zarar görmüı bulu
nacaktır. 

Maamafib, bu cereyanın 
aleyhinde bazı müderrhler lıe 

yalnız ~u iki noktanın mıkyaa 
o' ıırak kabulünü istiyorlar. 
Eser ve ilmi salahiyet, fakat 
bu fikrin akalliyette kalacağı 

kuvvetli olarak tahmin ediliyor. 
Esasen, bütün gürültü edebi. 
yat fakültesi araunda noktal 
nazar ıhtılafı olduğu gibi, fa
külte müderriıleride kendi 
aralarında müttehit bir vazi
yette bulunmuyorlar. 

Saniyen bugünkü divan iç
tlmaında yaıları (65) 1 tecavüz 
ettiği için t<kaüılüklerl mev
ZUl• baha müderrisler he kkında 
verilecrk kare ra da temas edi 
lecektir. Bu meyanda ~u isim· 
ler söyleniyor: Fen Fakültesin· 
den esbak Maarif Nazırı Sait 
Bey, Tıp Fakülteıinden HO· 
ıeyin A 'i Beyle Bcı:m Ömer 

ve Esat P•talar, Edebiyat Fa
külteıinden Ferit Bey ve İla
hiyat F ... 1.ü.tesindeıı Hüseyin 
Avni Bey. 

Köprülüzı.de Mehmet Fuat 
Yu.uf ~ eref, Behçet, Macit, 

oAvram Gıılantl, z, ki Velidi, 
Ali Ekrem Bey.er. Halbuki, 
bu müderrıalerden bazılan için 
faküitece hazırlaı. an listede 
(400) lira maaı tefrik • dll. 
mı,tır. Bı,,aenaleyh, divar tin 
eli bu liıte üzerinde epıce 

meıgul olacak demektir. 
Bwıdan maada, bir mü· Yalnız, Hukuk Fa~ültain-

derriı a i tahsil görırÜ• dohi de tekaütlük yaşına g~lmit 
o!ı , den künü d,.,si olmayın- h'ç bir müderris yoktur! .. -·····-····················--·-···----············-··-----·-·····-······-···-
,Madrit 
.Heyecanda 1 

Yugoslavyada 
Rejim 

(birinci sayfadan der·am) 

ı:le indlrilmlttl· Bidayette 
hücum taburuna menıup bir 
lkı muhafız görülc!ü ve müte· 
alı.ılıen üç suvnrı muhafızının 
lataıyon avlusunda me.,kı al
clığı nıü~ahede ed idi. Trenin 
muvua alından biraz evvel 
M. Macia'yı hükümet namına 
ıeilımlamak ts,:in meclisi ter
ketmlt olan birçok nazırlar 

ge diler. 
Saat 11,55' de sürat katarı, 

ytaayona girdi. Bir aralık M. 
Macia vagonlatdRn birınin 

pecereıinde gorü•dü. Ahalidı..n 
biri ellerini çırptı. bu mülhit 
bir alkıı tufanına mukaddeme 
oldu. 

H. Macla, Barcelone be
led ye reisi ile Madam Ay· 
ıuade •• m tmazel Macia ile 
b·rlıkte vagonun çıkma mahal
llnde göründü. Mumaileyht 
nazı lar karııladıiar ve Madam 
Zamora, matmazel Macia'ya 
muhıeıem bir çiçek demeti 
Vf'rdl. Bu sırada Katalonya'lı 
meb'uılar M. J.\.lacianın etra· 
fını aldılar, mumaileyh, kesif 
bir halk tabskaaının araaıoda 
kendisine yavat yavaş yol aça· 
rak ı:erledi. 

lstıııyonun mahrecinde"Hür
ra! ıealeri tekrar yükselmeğe 

baıladı. 

"Yaıaaın! Yaıaaın İspanya! 
yaıasın fed ral cümboriyet!n 
nidaları eıidildi. 

Katalonya lideri, nazır. 

ıaıla birlıkte bir o omobile bindi 
ve hallan alkııları arasında 

uzaklaıtı. 

Maceanın beyanatı 

Madrıt 14 (A.A) - M. Ma· 
ela, Havas ajanu muhabirine 
beyanatta bulunarak seyaha
tinden çok memnua oldujunu 
ıöylemııtır. Mnmalleyb, istas
yonlarda halk tarafından batta 
aece geç vakitlerde u~ranılan 

mevklflerde alkıı1anmıı ve bir 
çok yerlerde nutuk ıöylem ğe 
mecbur olmuıtur. 

Mumaileyh trende Madrit· 
il gazetecileı·e Mad.rite kollan 
aç•k olduğu ha)d., katalonya 
teıkilltı eeaaiye kanununu 
takdim etmek üzere gelmekte 
olduğu ve bu kanunun ta1Ylp 
edilece4lnden ıüphe etmedlil· 
ol aöylemlıtlr. Mumaileyh, 

P .. rıa, 15 A.A •• Be1grat'taa 
blldirıliyor : 

Şımdiki r~jimde tadilat 
yapı acağına dair olan haber
lere müteallik olarak Havas 

ajansı muhabiri, kralın geçen· 
!erdeki beyanatının müıarüo 

lleyhln halıh zırdaki emel ve 
maksatlarına tamamen teka· 

bili etmekte o!duğ4nu emin ve 
ıa.ahiyetlar bir meblağa. at· 

fen bildirmel<tedir. Binaen• 
aleyh ne timdi ne de ilerde 
biı güna ta dilii.ta intizar eclılme 
m k ıcap edf'r. 

kanunun il<lisadi zamarıın Mad 
rit ve Katalonya tekniıiyenlerl 
araeında doıtane müzakerata 

zemin teıkil edebileceği Ü· 
taleaaındadır. 

Fakat salahiyetlerin talıdı. 
dine müteallık hlç bir müza· 
kf're icra edilebileceğini Z'ln· 
n .. tmektedir, Zira teşki.atı 

esasiye kanunu bütün Kata
lonya milletinin irı , desini ifa· 
de etmektedir. M. Macia, 
cebren kabul ettirmek mevzu-

bahıolduğunu ıöylemek iıte
mediğıni ilave eylemiıtir. 

Mumaileyh Kata!onya teı

kllalı esasiye kanununun mü
zakereıl hususunun İspanya 
kanunu eaaıisinin ar:ıtd.lece· 

ği tekil ve surete tabı olma11 
lii.zımgeldiğlnı beyan etmiştir 
Eğer kanunu esaıl Madrit hü
k ümetıne katalonya teıl.ilıitı 

esasiye kanununda mevcut 
salahiyetlere mugayir l· ~k 
ve salahiyetler bahıedecek 

o'urıa müzakerat hemen bat· 
lıyacaktır. 

M. Macia komisyon tnra
fınc.lan teıpit E dilmit olan 
ilk kanunu eaui projeaınl 
arnen neıreden Madrıt gaze
teıerıni husu i bir alaka ile 
mütalea etmektedir. 

Mumaileyh bu projede fe
deral cümhuriyelten bah•€d!l
mfmlı ve mıntakavi teıkılatı 
esasiye kıonnnlarının Cortes'le· 
rln muk'lrrcratına tabi tutul· 
muı o1maaındon dolayı inki· 
sarı hayale uğra ıttır. M. 
M ela, nihayet Pazartesi av
det etmek f krlndedir. Munop 
ileyh, takriben dokuz sen~doen 
berı Madrıt'e gelmemiı oldu· 
iunu Ye trtkııii.tı epas· ye· ka
nununıı tevdi ettikten ıonra 
tehrl bir ıeyyah gibi z.'yarel 
edec .ğinl ilave etmlıtır. 

uı• •--··· 

YA 

~ 

.IE-
SitoTta taTif el eri 

Odada 
Dün tarife komis

yonu toplandı 
Dün ticaret odaaında Uca• 

ret müdürü Mehmet beyin de 

tıtiraklle aiğorta tarife komfl. 

yoou top!aamııtır. Bu içtimada 

geııe yanaın ıiğorta tarifeleri 

tetkik edilmlttir. Fakat, net:ce 

heoüz tayin edilmemittlr. 

Poliste tekaüt 
Vekaletten tekaütlüğilnü 

isteyen poliı müdlrlyeti 3 ün

cü şube baı memuru S&dık 

Beyin emri gelmlıtir. 

Mumaileyh Eylül iptida· 

ıında vazifeden ayrılacak, ye

rine baıkası tayin edilecektir. 

Yatla gittiler 
Oo gündenberi atina •alı. 

sinin oğlu M. Mercauria ile 
bırlikte ıehrimizde bulunan 

M. Deoexa dün aaat 16 da 
Deıpina Mariya isminde ki 
vapurula Atinaya hareket et• 

ltlerdir. 

···-··-· .. ·······-··--············-···· .... ···-
Bir Cek • 
Takımı geliyor 
(Birinci aahifeden devam) 

birinci takımları arasında yapı· 
lan maçta 1 1 beraberlikle ne
llcelenmiıtir. 

Su!eymaniye • Beykoz te
kaütler maçı da beraberlikle 
bitirmittir. 

HilAI - Anadolu 

Geçen hafta 2 1 mağlup 
olan Hılallilcr cuma günü tek
ra · Üıküdarda Anadolu birinci 
takimile bir maç yaparak 5 1 
galip gelmiıtır. 

İkinci takımlar m çınında 
l O Hıliıl kazanm;ıtır-. 

Kasımpaşa idmsn yurdunun 
kongresi 

Evvelki gün Kasımpıo1" 

idman yur<.u fevkalade kon
greslnı akdettl. 

Bir sene zarfında yapılan 

spor hareket eri izah edilPrek 
raporlar ay ıert kdbul edıldi. 

Mü•eakıben de yeni ıdarehey
eti seçildi, 

Neticede riyasete Etem iz. 
ze, ikinci r ,,fiğe Nail umuı 
katıplığe Kerım azalıklara da 
l\!üeyyet Z.ki Nuri ve Vehbi 
beyler intihap edildiler. 

Yalnız ıurasını •öv• •mek 
isterim ki umumi kaptanlık 

tan Nuri beyin çıkaı-ılması 

b•ç te doğ u bır har~ket de
ğildir. 

Kasımpaıa kulübünü üçün

cü kümeden y .. lcm '>ir zaman· 
da kurtaran ve bugün ikinci 

Hinıenın f" piyonluğuna ka
dar getiren Nuri B. olmuıtur. 

Buou ıııklır ed«cek hiç bir 
kimse yokıur. Yalnız terfi 
müsataka ında 
elde edi emedi 
beyı bu sefer 

muvaffakıyet 

dıyrrek Nuri 
kaptanlıktan 

ayırmak İııç te sportmence 
btr hareket ola'llaz. 

r 

1 

BE LERİ 
Hazırlıklar Jevamediyor 

Balkan konferansı 
Diğer memleketlerde bu noktaya 

çok ehemmiyet veriyor! 
Ticaret odaaına gel n ma• 

lomata göre Bağdat gazeteleri 
Balkan konferansından evvel 
iatanbul Balkan memleketleri 
hariciye nazırlarının içtima 
edeceklttinl ve Balkan menı· 
leketlerinl alakadar eden müp 
terek tktıaadi meselelerin pren· 

ıipleri üzerinde konu~acakJardır. 

Bu konferans, müoterek 

banka tesisi ve müıterelı. güm· 

rük tarifeleri gibi diğer bütün 

memleketlerde tesir göıtere· 

cek mevaddı ihtiva etmek do· 
layıaile öbür memleketlerde de 
büyük bir dikkatle karıılan· 

maktadır. 

Rusyada mecb ri tedrisat planının 
birinci senesi bitti 

Mo kova 14 (A.A) - Bü. 
tün Sovyı:t i uıyad4 tatbikine 
baılanan mecburi tedrıaat 
planının birinci senesi bugün 
bitmlıtir. 

1930 31 senesi için tespit 
olunan er kamın yüzde 110 5'1 
tahakkuk ettirilmiıtlr. Mczkür 
ıene zarfında 17 milyon 600 
çocuk mekteplere devam et
miıtlr. 

Çarlık zamanında en yük· 

aek rakam 7 milyon 200 bin 
idi tedrisat Şimal kısmının 

en geri kalan mıntakalarda 

bile yapılmııtır. 
Tedrisat aovyetleri ttşkil 

eden muhtelif milletlerin lisa
nına göre yapildığındiın ço
cuklar muhtelif 70 lisandan 
okumuılardır. Mekteplere ye· 
niden 90 bin mualiim yeti tl
rilmiıtir. 

Yer altından iniltiler 

Liyonada vukubulan fe i azanın 

neticei hasara ı • 
espı edi di 

[yon, 14 (A.A) - Dün vu· 
kuu bildirilen kazlltlıD sebepleri 
ıtmdiye kadar yapılan tahki
kaı a rağmen henüz anlaıılma
mıştır. İnfilaka hava gazının 
sebebiyet verdiii zaonolun
maktadır. 

Enkaz altında kalandan 
on ıekiz kiti ortaya çıkarılmıı· 
tır. 

Bu kazadan onbeşl hastane 
ye kaldırılmııtır. Biraz evvelde 
beı ceset çıkİırılmııtır. Üç ki· 

~inin daha hala enka:ı a !tında 
bulunduğu söylenmektedir. 

Yıkılan evin yanında:ti evde 
infilak neticesinde kı&men ha
rap olmuıtur. lof.lıikın teıl-

rile beı yü:ı: metrelik bir raha 
dahilinde öteye beriye fırlayan 
parçalar camları kırmış, ka· 
pıları yerinden söküp yıkmıı

tır. 

Yıkıntıların ııltında kalmıı 

olan kimselerin henüz hayatta 
olup olmadıkları kesdirileme· 
mektedir. Çünkü bu feci ka· 
zanın vukuuodan biraz sonra 
enkaz altından gelen ını:uler 
duyulmaz olmuıtur. 

Bu felaketli infilak ıehrin 

her tarafında çok derin bir te· 
eaaür uyandırmıştır. Gayet 
kesif bir kalabalık kaza ma
hallinln etrafında toplanıp 

birikmiştir. 

Hind Vatii umumisinin yuvarlak masa 
konferansı için Gandiye cevabı 

Bombay, 14 (A.A.) Vali! 
Umumi kongranın yuvarlak 
masa konfranaına tıtirak etme
mrğe karar verdiğini bildirmek 
üzere Gandi tarafından gönde· 
rilen telıırafa verdiği cevapla 
aadrcc kongreoın kararını baı 
vekile bildirdiği ve Gandı ile 
kendi arasında teati edilen 
mektupları neır .. tt ğinl beyan 
etmı~ıır. Vali M. Gand!nin 
de ayni sur .. tle hareket ede
bilrcrğini bu cevabında ihıas 
etmııtır. 

Kongra Liderl••inden Ma-

laviya bir beyanname neıret· 

mlı, hükumetin Delhi miea· 
kına riayetıizlik göstermıı ol 

dbğuna dair ileri sürü1en id 

1 
dıalar hakkında yeniden tah 

1 k katta bulunulması hak· 
kında Gamlı tar' fmdan vuku 

bula"I talelıl yeniden tetkik ede 

ceği ve bu suretle kongrenin 
Londra konferansında temıll 

edilmealnl mümkün olalacaıiı 

ümidinde bulunduğunu kay
delmiıtır. 

M. Laval ile M. Briand, Bemiyeti 
akvam içtima hıtan1ında n gidecekler 

Pariı, 15 (A.A) ••• M. La vat 

ile M. Houch, M. Brııınd'ın 

Berlln a~yahati •e i• ' ~ın 

lazım olduğunu görerek F ran· 

sız nazırlarııun Berlln seyaha

tinin Cemiyeti akvamın içllnıa 

devresinin hitamına mümkün 

olduğu kadar yalım bir tarihe 

talik etmek hususunda mnta· 
bık kalmışlardır. 

M. Lıı~aı, M. Hoe•ch~ dok-

"'\ 

tor•arın M. Brıaouın &ıhhi va

ziyetinde günden giine 

ıala h müıa hede etmekte ol-

Juklarını fakat maileyhin 

Cenevıtye az.mellndeu cvvd 

Berline gıtmeıine mu•a 

müıa etıı nln mürn~tün 

1 
Bizden söylemek 

olm.,dığı fıkrındQ b"ulundukla· 

rıııı ıöyıf'miııır. Zıra, aayf.yede 

yapım< sı tavs ı ye edil0> 'll 

bir ayıık illır.1hat ve hu -"" 

kılacdk olursa elde edilmıo 

olao anlahın ihlal rdılmesl ih· 

tim" v rdır. Ticar t ue Sanayi han· 
I< Si ıtn tat•lr tedryal eli, 

gi malumdur. Aylardan 
b.:ri ho açıldı, ha ac;ıla· 

cak diye mütemadiyen 
aed kowl!Sİı de uıu ed ... n 
bu ışın bız ne ,ekil ı•e 

c~r~yan alacaawı bılmi· 

yoruz Aldıgımız birçok 
mektuplar. telefonlara ve 
b,'tz.nt müracaaf/ara brz 

ele ceuap vermekten aciz 
kaldık. 

Birçok tüccarın alakadar 
oldufu bu bankanın bu 
ha rrç ldr, ha aplıyor diye 

ı g cirmuini biz biY • 
avutma kelime& le teu:ıif 

edelim de sen 

İster dinle, 
İstt>r dinleme 

İngilterdee grevler 
Londral5 (A.A.)- Soı.ıth

Shi•. d •de çarıamba giınü gü

nü 3000 amelenin grev ilan 

etmesini mucip o1an ıhtıliif 

muıl hane bir ıurette hal•edilmı1 
"re normal bir tarzda 

tekraı t>a ~· ıinılmııtır. 

Gandi 
Gitmiyor 

(linci sahifeden Jevam) 
hazırda kongre tarafından tat
bik edildiği müdetçe itilaf 
ahkamına riayet etmelerini 
emretmlslir. 

Hint valisi müzakerede 

Sımla 14, (A.A.) - Hint 
valisinin icra mecliıl kong enin 
istınkıifı meselesi ıle ltongrenln 
icra konıitıı~ı ile yenldrn müza 

ri:ere icrası lüzumunu iırap eder 
mahiyete Gaddintn muavinleri 
tarafından gönderlıen nımreı
mi mektuplar üzerin., ne gibi 
bir- karar ittihaz edileceği ,hu
susunu müzakere etmek üzere 
!oplanmııtır. 

M, clıs n bütün azaaı hazır 
bulunmuştur. 

lngil:zler Mısır 
Bombay 15 (A.A) - Hü· 

l<ümetin Gandiyi Londraya 
gitmeğe ikna etmek !çın ur· 
fetm., olduğu 2ou meaaı, valil 
umuminin bir hakem komiteal 
ihdıumı kııbul etmemesi yü• 
zünden o kim kalmııtır. 

M. Mahatma Gandi, Dılhl 
misakının kutsi mahiyetini 
hatırlalm kla ve hükümetln 
aynı zo.ma da hem hakim 
hem de davacı olmıyacağıoı 
be:ıu•n etm .. kt .. d;r. Mumaileyh. 
İngiliz zimamdarlannın Lon• 
draya gidilmesinde iarar et· 
memekte ve keodıslnin yolu 
uzerinde da.ima mamalar Çt• 

karmı>kta o!duklarını ilave 
eylemektedir. 

Bunun! beraber M. GandJ, 
bütün teşkilatlarrlan mütare
keye riayet etmelerini taleP 
etlY'iştir. 

········----·--·-···- ···--
Rei icümhur 
Cep hey 
Hareket etti 

t 1 inci :ı ılıifeden deuam) 
ateı vormiılerdir. 

Bund•o b~şkll Fuara Kaba
ya nahrinln üeı ündeki köp 
rüyü berhava etm ıler, telgraf 
te.lerlnl keomişler ve keodıle· 
rile çıırp11mağ1> ge 1en hükü net 
kıtaetınm yaklaşt•il•nı görerek 
mühim miktarda silah ve cep· 
hane almışlar VP. k çmış•ardır. 

Havana, 14 (A.A.) - Reisi• 
cumhur. M. Machado; Sao· 
tak"era valili miralay Mibıwo 
Aniel ile görüvüp vaz yet hak· 
kında müzakerede bulunduk
tan $Onra yirmi dö t sd .. te 
kadar silahlarını bu akarak 
asilerin affedilmeılni teklif 
etmiıtir. 

M. Mach,.do'nun cf'pheya 
haraketi a.ilerltı ıu h yapıla• 
cağına dair bR:Lı fRyialar ç,k
maaına oeb• p olmu~lur. Mamafl 
l.ongre mesaısine fa•ıla vermlo 
ihııyat t'fradı ile tekaüt edı(, 
mıı zabitler silah altına çı.ıiı• 
rılmı.tır. 

··~····· .. , .. , ............. , .. 
lhracat 
Ofisinin 
Teşebbüsü 

Busene lr rpuz mah•ulü· 
nün gerek §ark ıimendifer 

yo !! arı idar,.• nirı nakli itinde 
gÖ•terdlği yo!su:!uklar ve gerek 
satılmak iç•n rn• hreç buluna· 
mamasından Dl• h vo1muıtur. 

Knrpuz ır.ahsuıünün böyle 
göz önünde mahvolduğunu 
gören barıcl ticaret ofiıl ka
vun mahsulümüzün d11 aynı 
akibete marnz kdlmamaıını 

temin etmek makadile bu 
mahsu'ün hem nak'.ı ve hem de 
hariç memleketlere ıevkl nok
tıuında bazı tedbirler lttıhaz 
..tmittir. Ofis bunda.o baıka 
ibraç ecli'ecek kavunlar ha~ 
kında bir de nizamname ha· 
zırlanm11 ve ayrıca aevk
o'unacak kavunların üç 
kHodan noksan olmamalarını 

~lktıaat vE-kii.1 .. tine tavaıye et• 
miştir. Vekal<'t of:sin, bu tek· 
lifnl kabul ettiği takdlıd~ Üf 

kılndan noksan ol<:n kavublar 
ihraç edllmıyecektir. 

• 
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Kadın Tahliyeleri redde_ ildi Derece 30 
Erkek 

Kadın ve erkeğin farkı, me· 
ılenl,.et dGny ında artı yer 

la-yan vatanau bir .kelJ• 
e halindedir. 

Senelerin gittikçe nurlaıan 
ufüklarında kadın · erkek aynı 
1afta ilerliyor Mustafa Kemal 
Türklyeaınde, lı:afes arka~ında 
plnekllyen Tilrk kadını kalma· 
mııtır. 

Ne isim farkı, ne kıyafet 
tekli nede duyuı nfıbetl ka· 
dmla erkeği ayırama:ı:. 

Yalnız bir hürmet mefhu· 
mu bu nazik mahlüka her za• 

an ve her yerde bir erkekten 
ayrılık derece11 al vermlıtlr. 
Yolda, trenı!e tr mvayda ona 
yer vermek bir nezaket e.erl· 
dır. Ne iki koltuk, ne de bir 
kllçük bölme arllk kadın için 
def ildir. 

Çok kere dlk~at ediyorum, 
lramyaya bir kadın gine ve 
arka ~ralardan birine otursa 
ayakta kalan bir erkek aızlanı-
J'Or: 

- Etrndlm kadınların yeri 
lıuraaı mı? •.• 

Kah bir ıllkütle karıılanan 
bu hokkabaz hilnerl kadar a· 
caylp suale, bazen de ıürbQz 

bir - ille gibi eeYap veri· 
yor ı 

- Kadın her yerde otura• 
~ılır ... 

Kadınla erkek arasında 
fark arayan bu adam eğer 
fhtiyaraa ona 7erde veren 
bulunuyor, defilse aldıran bl· 
le olmıyor, 

Bunun gibi garip zıhnlyet 
aahiplerlne demek liaımdır,kl 
kadın, artık bir çoc maki· 
•eli degildir, ayatta ananda 
ber fert gib ı.tl &AZ b bakin 
\'Ar ır. 

tediil yere oturur. 
latediği yerde gezer, 
l.ıediifnl içer, 
Cümhuriyet Türkiyesl, gö· 

çen saltanatın büıün köhne
liklerlnl yıkmııtır, 

Unutmıyalım kl: Bu yeni 
Türkiye de ııeıter kullanan 
tnrk kadını vardır. 

Hakim huzurunda Talan• 
dnıını müdafaa eden Türk 
li:adını Tardır. 

Devlet bürosunda fı gören 
Türk kadını vardır. 

Gazete satan Türk adını 
Tardır. 

Satıcı Türk kadım vardır. 
Biltün bıı itleri bir hamle

de gören Tiirk kadını varken, 
bıyık ve 1akal alameti farika· 
ılle ondan ihtüıı ıörüace; 

'8lıtıın erkeğin firma aramaıı 
ıil ı ünç olur. 

BÜRHANETTiN ALJ 
Mektepler 

eylül 15 te açılıyor 
Ş lu,. z tlekl ilk ve orta 

mektepler Eylülün 15 inci günii 
ç1lacak Ye tedrisata lıaılana 

c.>ktır. 

Tefrika No. 11 

İskender F ahrettin B. hakkında-
ki nokta kab edilmedi 

Mllıtehcen neırlyaUan do· 
layı haklarında dava ikame 
olunan Akıam gazeteıl mu· 
harrlrlerinden Vali. Nurettin 
ve mes'ul müdür lıkender 
Fahrettln Beyler mevkufen 
muhakemelerine dün 2 inci 
ceza mahkemesinde baıla· 
nmııtır. 

Dünkü. celsede maznunla· 
rın vekili, yeni matbuat ka· 
nunu mucibince gazeteleı·den 

mes'ul müdürlüklerin kaldırıl· 
dığını ve neıriyattan dolayı 

mes'ullyetln neırlyat mü· 
dilrlerlne tahmil edildiğini 
ileri ıürerek l.kender Fah· 
rettin Beyin mes'ul müdür 
ııfatile neırlyattan mütevellit 
olan bu davadan ayrılmaaını 

l ı.tedl. Mahkeme, müzakere 
neUce&inde yeni ma buat ka· 
nununun bu maddesinde, ka· 
nıınun n~ıri tarihinden itibaren 

lSglin müddetle gazetelerin gene 
elldıi gibi eı'ul mildürlerin 
meıullyetl altında in.itar edece
ii zlkredildliinden l.u talebi 
reddetmittir. 

Maznunlar hakkında ayni 
meseleden dolayı 7 inci müs· 
tantıklikte reni bir da va mev· 
cut oldu~undan bu dava tah· 
kikatının ıon ıafhası müstan· 
tiklıkten sorulmak üzere mu· 
hakeme yarın saat 14 e talık 

edilmtıtir. Maznunla r mahke· 
meye müracaatla tahliyelerini 
lstemlılerae de bu talepleri de 
reddedılmtıtır. 

• 
Tevziat günü malüm değil 

Gayrimübadillerin mazbata an ya
kında Vekalete gönderilecek 

Gayn mubadlilerln mazba· 
taları 28 Ağuıtota kadar ikmal 
edilerek Tekalete gönderilecek. 
Bunu mllteaklp vekalet bo· 
nolan gönderilecektir. 

Bonolar, m11zbataların tet. 
lı:lklnden sonra yekiiletten 
ııönderilip uhalnna tev:d edi· 
lecejtınden tevzlatın, ne vakit 
yapılacaiı henüz malüm de
ğildir. 

Mağlubiyetin sebebi nedir? 

Karagümrük halk stadındaki maçın 
şayanı dikkat noktaları nedir? 

Dün Karaaümrnk stadında· 

ki mçtan bahıetmiıtık. Bu mü
naaebetle aldığımız bu mektu· 
bu dercediyoruz. 

Adliye takımı noksan bir 
kadro ile bundan bir ay evTel 
Karagüa:rüklü ıporcularla ıırf 
bir samimiyet için karıılaımıı 
Ye bunda (allblyet ve mağltt· 
biyel gayesi g6tmemlıttr. Bu 
makıaıla da zaff bir ıekilde 

bu maçı kabul etmtı bulunduk. 
Hal böyle iken, artık bir 

reYanı maçı yapacağıaıuı pek 
tabiidir. Bunu böylece kayıt 

ve ııaret ettikten soara : 

Dlln Karagümrftk Halk ıta· 
dındakl maçın tafıiliitını ya· 
zıyorum: 

Bu maç yeni teslı ettiil 
haber ahnan 1'e oyununu tak· 
dirle ıeyrettlğlml:ıı Çırçır 

, ıporla Karagümrilk birinci 
takımları araaında olmuttur. 
M ç: Hekem Necmi Beyin 
tdareainde ve Karagümrüklüle
rln hücumu ile batladı. HenQz 
6çüncli dakikada Karagümrük 
moh c· eri · M. Ali Beyin 
aza tan çektiği bir ıütle ve 
buna inzimam eden Çırçır 

epor kaleclaınin dil<kabl:ı!IAI 

yüzünden ilk aolü atmıı bu· 
lu du. 

Ba ırolün bilha,... daha 

konbine ve daha Fa vülaüz 
oynayan Çırçırlı f tbolculan 
teıcle sebep oldu · u ve bu 
itibarla turuncu ılyahlıların 

Knagiimrük kalesi i sıkııtır· 
dıkları görüldü. Birinci devre
nin ortalarına doAru Kara· 
ırümrlik aleyhine verilen bir 
flrlklk Çırçır spora beraberlik 
golünü kazandırmı oldu. Bu 
ıuretle birinci devre müteva· 
zln bir 'ıekilde bit~. 

fkıncl devrede her takım 
da mutlak bir galibiyet an· 
yordu oyun bu suretle çok 
zevkli bir ıekll almıı buluna• 
yordu. Pek yakın bir maziye 
malik Çırçırlı aporcaların tek 
nlk kabiliyetleri halk üzerinde 
temiz bir teılr bırakıyord • 

Karagümrük 1Crt bir mü· 
dafaa takip ederek ve saha 
alııkanlığının verdiği büyllk 
bir itimatla Çırçır •porun çok 
müeıdr ve mahirane akınla. 
rını kesmeie muvaffak oluyor 
du. Bu devrenin 10nlarına 
doğru Çırçır spor kaleıinln 

önünde hasıl olan bir karga
ıalıktan ve havaya kalkan 
tozların hani ettiği bir 
ıis tabakası ara•ında Ka· 
ragümrüklülerln bir gol 
yapmıı oldukları görüldü ye 
oyun da bu ıurf'tlf! Kıırııırüm· 

-4-

1 Ki IK KALPLER 1 
v efakar haılm Ef. efendi· 

ılnl öldü zannetmlt ve var 
kuvvetile bağırarak bütün 
hizmetcilerl baıına loplamııtı. 
Biraz 10nra, doktorun tenefflk 
ettiilnl görünce gözlerinden 
yuvarlanan yaıları kolıyla ku· 
ruladı ve ölmediğini anladı. 

Nihat Cemil aadece bayılmıotı 
soyarak yatağına yabrdı ve 
etrafında pervane gibi dönme· 
ie baıladı. 

- Hayvaa herif, nene ge· ı 
re teDln b 1' afte! 

Soara, Güzideye döaerelc: 
- Nen var ne oluyorsun, ea· 

nıın? 

- Ah! Korkuyorum ••• V • 
ı!yetfn bu ıekle dökülece#inl 
ümit etmemiıtlm.. Şımdf, ba· 
ıımıza gelecek felikettea kor
kınıyordum •• Herhalde cezamı· 
zı ıörecejilz:. 

Hıkmet gülmefe çalıtarak 
sordu: 

- Kımoılt o, bzt cezalaa
dıncak ... Om? 

Güzldey kol rm 
llİİnde aktı ve ııöa )'aflarda 
bulullan- ıüzel ~iialertndea 
optü. 

Yazan: Hüseyin Zeki 
- Allama cicim... Seni 

ıeTiyorum". Saadetımlzl hiç 
biri de karııtıramaz ... 

Ve o mütekebbir aıklla 

- Ne 7apalım! Diye illve 
ettl. Mademki lnarban olacak 
blriai Tardı, o olıua. dab& lyl 
deill mi?... Seni seV1eydl~. 

Güzide müte1ellı oldu: 
- Öyle! diye ceYap verdi. 

Beni seneydi ... Bunların hiç 
yeri o!mı7acaktı. .. 

Birden sulta, yüziiDii bu
ra§turclu, elini y6:ıı6ne pıür

do. Baf1Dı Hikmetin gôflinde 
ııtdl,erelr: 

- Olı! Hık-tclfUa. diye 
mırıldandı. O kadar mu'u-
dum ki- Y alwıda aııae ala· 
cajım. • 

Oo onbeı dakika lilren bu 
ba ygın!ıktan ayllan 'doktor, 
ıaıkın ıaıkın etrafına bakındı. 
Hatim Efendi, Efendisinin 
aklını kaybettl#inl his1ettı. 

Acele telefona kotlu ve 
doktorun arkadaıı olan doktor 
Hamit be7t çaiırdı. 

Doktor Hamit Bey derhal 
ıeldL 

Nihat Cemil muayene et· 
tlkt• eon•ite laMtaDUl edMar 

Serinlik birkaç 
g""n içindi 

Kandilli rasat merkezinden 
aldı#lmız ma ümata nazara•, 

1 dün azami derecei' hararet 30 
a1a:ari 18 olmuıtur. Bugiln rüz
gar mutedil olarak poyrazdan 
e&ecek ve hava açık olacaktır. 

HaTaların son ıünlerde 
serin gittiğinin ubeblnl rant· 
haneden aorduk, aldığımız ce
Tapıa: Bunun, haTalarm bulut· 
lu olması dolayıaile biraz serkı 
oldujjunu ve gavrt tabii olma· 
dığını söylemiıttr. 

Lind vergin Nevyork 
Tokyo seferi 

Nome• Allı:a., 14 (A.A.) -
Llng Rergile. karısı kamçatka· 
ya gllmek üzere ha valanmıı· 
l-ır. ---

Gümrükte 
Sahipsiz. mallar satılıyor 

Gümrüklerde birik- ıa· 

lıiP6iz m llarm ne zaman aa• 
tıla.:ağıaı i.tanbul gü rüfü 
baımüdürG Seyfi Beyden ıorduk 

ve aldığımız cevapta: 
-• Mevzubafıs mallar bu 

günlerde ıatıl•ia çıkarılacaktır. 
Maahaza bunlar gazetelerle 
ilin edtlec• il cihetle sahi· 
ma keyfiyeti blrıız tet.hhür 
edet:ektlr. Demi Ur. 

Maame e ıergisı 
Ne zaman kalitacak7 
Gümrük idarestode yaptı· 

fımız tahkikata nazaran, tim· 
cLyc kadar ıhracat emtia1indan 

a ınmakta olan yüziide iki büçük 
muamele vergisinin ilgaaıaa 

dair olan 1860 numaralı 

kanunu 17 Aıtuıto•tan itiba· 
ren tatbik edilecektir. 

Bu hususta Mal.,,e vek&. 
leli, bu kanuna göre hareket 
edilmesi için ııümrOkıere teb-
1 ğat yapılmııtır. 

• üklller.u aali.hıyeti ıle bit~ 
Dün zevkle 07wılarını sey. 

reltfğ;mız her iki tak;mı da 
hararetle takdir ve tebrik ede
rim. 

Halk s'tadında son haftaki 
maçlar bi.ba .. a birinci kata· 
gori oyuncularm stadyomda 
ae:yretliilmf:ı: maçlarnıdan da· 
ha zrvkll ve canlı oluyor. 

Şun uda ili ve etmeliyimkf: 
Hakem oyunu iyi idare etmek· 
le beraber, ohavanm kararma• 
sına raimen oyua devam et• 
meıi doğru değildir. 

intihap 
Eski maruf futbolculardan 

Kadri Beyin riyasetinde Baya· 
zıt Koska idman yurdu namlle 
bir spor kulübu teslı edilmııtır. 
Kulüp riyasetine Kadri, Umu• 
mi kaptanlığa Muhittin Beyler 
intihap .. dırmışl .. rdir. 

da Haıim Efendi ı[e yaln z 
kalarak bazı sualler ıordu: 

- Bu baygınlık anlaııl· 

maz bir fey. Nıhadın harareti 
yok. Müthlı bir ıademeden 

ürkmüı o!mah .. Güzide Hanım 
nerede? 

Haıtm Ef. içini çekil : 
- Doktor B., li:ıı, t;fnıdl· 

nln en büyük do.tuaunaz. Si· 
ze her ,eyi söyllyebıllrim, dla· 
leyin ... 

Diyerek b6tlin vak'ayı taf· 
ıllltile aJllatb. 

Doktor havadisi dikkatle 
dialedikten ıonra : 

- Te.Tekke delil 1 De
d.ı. Anladım~.Ndıat, ka..-ıa 
firarını haber alınca ... 

- [yet, bfr DMklıap ile 
haber allllC& kead.ıni kaybet• 
u. O mektubu bll& aaklıyo
ruıa.. itte, talik için mebluı
mede en caoll tahıt,. Oku7u
..._ 

SUTiye Je ne er o uyor: 

uriye kralı kim ol 
Affı u umi kararnamesi neşredil
di Bedevi rüesası sergiye gidiyor! 

Yeni Menin gıızdeılnln ı 
verdijjl habere ne zaran: 

Fransız arın mll.i bayramı 
olan on dört Temmuzda ya· 
pılmaıı takarrür eden affı 
umun.i kararnamesi Suriye de 
neıredilmiıtır. Bu kararnt.me
ye nazaran isyan zamanındaki 
haraketlerinden dolayı miicrim 
olan ne kadar eıhas vara 
ister arzu itaat etaln, ftıter tim· 
d ye kadar itallt etmemlt ba· 
lunSUD afedilmitlerdir. 

Mahpus olanlar derhal tah· 
lıye ed.le cektlr. Hariçle bulu
nanlar be istedikleri zaman 
avdet edeb leceklerdir. 

Fakat bu :ıftan, iki liatede 
idmlari münderiç o'anlarl& a .. 
kerl divan harplarca mabk6m 
olanlar istisna edılmiılerdir. 

htıına edilenler meyanında 
doktor Şehbender ve Ihsan 
Cabrl Beyler de vardır. 

Suriye Kralı mı oluyor 
Şamda münteıtr Lej•neT 

gazetesi Hal-p muhabirinin 
verdiği Parlı ve Kahlreden ge· 

Belçika' da bir taarruz 
Bn.elleı, 14 (A.A.) - Le 

Solr ırazeleaf, ltalyan kon10'ot 
vekili M. Zudettloln dün ır"ce 
evine dönerken hüviyetleri Dltç

hul bir kaç ıahnn taarruzuna 
t ğramıı oldujlunu yazmakta• 
dır. Bu adamlar M. Zudettı'yl 
tiddetli surette döğmüı'er ve 
kaçmıılardır. M. Zudetti bu ta· 
arruzun siyasi mahiyette blr 
ıuikant oldu4u zannında de
fildir. 

İtalyada bataklıklar 
Reggıo Emilia 14 (A.A.)

Parmiglana Moılia da kuru· 
tultDUf olan arazinin sulamatına 

ait mesaiye bu gün müıteıar

lardan Sertleri iJ hülıümet 

mecrıurlan hazır buTundukları 

halde baılamııtır. Hükümet 

erki.nı bataklıkları kurutulmeı 

olan genlt aahayı gezip gör· 

muıler ve Rehgloda çalııan 
lıçllerin bu ıahada vucude ge. 

tirmlı oldukları eıf!rdeıı mem· 
nun kalmıılardır. 

Meksikada feyezan 
Tampıko, 14 ( A.A) - El 

Univeraal gazelul, R o Janucl 
nehrinin iki ta rafında bulunan 
16 köy ı' ddetlJ bir fırtınadan 
sonra vukubulan feyezan ne
ticesinde su altında kaldığını 

haber vermekıedlr. Birçok 
kimselerin telef o1dukları ıöy· 

lenmekt•dlr. Bu köylerin ah11· 
liainden bir çoğu el vardaki 
lfpelere kaçmıılardır. Bunla· 
rın oralarda aç kaldıkları rl· 

•ııyPt olunmaktadır. 

Hamit lıey mektubu oka· 
duktan IODra.: 

- Oo ! O o ! diye mırıl· 
dandı. Fakat bukadar tid · 
delil yazmak ... Hak.kalen bu 
kadın bir ıefıl lmlf.. Z• TaUı 
Nıhatclk ! 

Bayılmanın sebebiai timdi 
aaladnn. Onu ne kadar çok 
aeylyoa muı.an ? 

- Ah! Beyefendi, bu ka· 
dını bir defa ele geçirsem". 
Fakat balacağnn Ye yibüne 
tüküreceiim. O kadll!' iyi bir 
adama ıshrap 1'e. me-

Ah! 811 kadından nefret et• 
mekte ne kadar hakb imftlm ... 
Yılan kan! •.• 

- Rica ederim, 1U1I 

Haılm Efendi suııu. Hamtt 
Bey, Nılıat c.mllin azerıae 

eltlmlt aablt nazarlarla gözle
rtne ltaln,.orda. 

Nfltat Cemtl lıufanılr s(i:ıı
a.w bJr tuafa dıku ,,. he
zeyana laatladıı 

-Z&vallıkadmcalı& :ıatür-

len mevıuk haberlere atfen 
Suriye ıekll hükümetlnln kral

lık olarak kabul edileceğini ha; 
ricl ve beynelmilel eıbaptan 
doTayl Suriye tahtına kr-1 
Alinin iclas edileceiinl bildir
mektedir. 

Sergiye iştirak edecek 
Berut; gazetelerinin yazcfı. 

ima göre Parlate küıat edil .. 
cek olan beynelmilel müste
liki.t ıergisine Suriye bedeTt 
aıiretleri rüesasından on zatta 
lttirak ettirilecektir. Bunlar 
arasında Emir Nuri ta'lan p .. 
fA da vardır. 

Atlret relalerl Pariste Fra..; 
ıa hükümetlnin mlaaflrl ot .. 
caklardır. 

A§ahanın mahtumu 
Meıbur Hint muhacl•lerııt; 

den Ağahanın mahtumu, ma• 
iyeli ile beraber bu yazı Lüb
nan da geçlrmekt .. dlr. Mılll' 
meclisi ayan reisi Yahya lbr .. 
hım Pata da Lübnana gelmı,. 
!erdir. 

Bir otomobil kazası 
Roma 13, • (A.A.) - lkl 

otomobil Mivaıwaııare clTa• 
rında çarpışmıılardır. Otomo
b ilerde bulunanlardan üç klfl 
kömür hallne gelmlılerdir. 

Hava seferleri 
Roma, 14 (A.A.) - Muh

telif kumpanyalar ahaliyi ha• 
Ta yollaMmlan hifadeye alı,. 

tırmak makaadile ve HaTa lf" 
leıi ne:r:aretl ile yaptıkları IU. 
laflar üzerine tenzi atlı ta
rifeye tabi hususi bir 
hava ıervtıl vücude getlrme
ğe karar vermiılerdir. 

Bu ıuretle V enedlk • R0o 
ma ve Roma· Vened.ik ıeferl 
lçin yiız liret, Tiryeste • 
Cenevre ve Cenevre. Tirye .. 
te hatb için yüz lire!, PaTle
CeneTe 7o'culuğu için yirmi 
bf!f liret ücret tay"n edilmı,. 
Ur. 

T enzila.th tarifeye tabi ola 
cak bu uçuılar Ağuıtoı ve 
Eyliıl ayları zarfında tertip 
edıl~cek ,enliklerde yapıla· 
caktır. 

Kayseride çocuklara ait 
bir bahçe yapıldı 
Kay1er ', 15 (A. J - ~u;. 

Di mevklıadeki belediyeye aft 
ı,,.hçede idare! h ual e ile 
Himaye! etfal ve yardım cemJ· 
yellerinin muavenetıle çocuk• 
lara mahsuı ıalıncaklar kay• 
d raklar ve jımnastık ali.il 
getirilmiştir. 

Bahçe 12 yafına kadar ç~ 
cuklara malisuetur. Bir aılite 

ha1111 bu bahçe ile meıfuldur. 
Bahçede ıtmdilik lk!Ji erkek 
ve birisi kadın o'mak üzere üç 
mürebbi vardır. 

ree ol • Maamaflb bGtüa 
ümit lıaybedllmit defilJlr. 
Ona çiçetıler, bir •Ürü çfçekler 
alın.alı.- H~r 1emekte bunlar
dan dört tane a' ıı! Haydi 
bakalım, beyler, dersi karı,. 
tırmayın! .• Ne diyordum, ha." 
Ne diyordum? ..• Evet! Baıım 
ne kadar da ağrıyor ya! •.• 

H t Bey, ellDt, hat 
Cemilin alDH1a koydu. Zavalb 
Nı at Cemil ya vaıca lçlnl 
çekerek gözlerini knpadı. 

Haılm Ef. aorclu: 
- Ümit vannr, dolttor B. 

Geçici bir baygmlılıı: efmalı, 
tf.Wıl mi? BJraııdan aklı batlna 
ırel.-~. 

am'1 JATqça ce-..p Ter
di: 

- V allahl bilmem &nlt 
ederim.. Fakat U'e bakle on 
bur&da, evde ıı :ret dık 
katle bak Har seli 

:rolda -- (De&ı'llJM -> 

• 
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danada spor 
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Adanalılar sporun yalnız topa in-
hisarından şikayet ediyorlar 
(Y .. nı Adana) g•zeteılııln men modaıı eıkimlt bir hile 

yazı ığına töre Adanada ıpor 
vaziyeti ıöyıedir : 

Denızlerde karal&rda bin 
bir oyun tertip edilerek hayat 
kuvv,.tlendlrılmlye çalıı , yor. 
Ve her mil etin en çol< ehem• 
mlyet verdiği ıey ıpor olarak 
tesblt "dıliyo ken maalesef 
Adanada teıelıkül münakaıa· 
larl'e ortada dör>üp c!o 1aıan 

top'tan baıka ıpor namına 
bir ıey yok. 

Şöyle bir bakılırsa Adana
da ıporcu namı altında bir 
ıerl kulüp ismi ıôylenlyor. iç
timalar yapılıyor, kongreler 
al<tolunuvor ve Bunların ga· 
zete ıüt•Jnlarında bin bir nıQ-
nakaıaları oluyor. N tice ve 
bugQn görülen ıekil heyeti 
umumlyesi itibariyle bir top 
oyunculuğudur. 

Diğer memleketlerde topla 
fapılan ıporculuk hemf'n he· 

gelmlı ve spora müstenit bin 
bir ç~ııt oyunlar tertip olun· 
mut iken Adanada n hayet 
lopa vurupta arkaıına koımak· 
tan batka bir ıey görmüyoruz. 

Geçenlerde tertip olunaıt 
biaiklet yarııında bir dereceye 
kadar Adana ıporu tenevvüe 
doğru iılldat gö•terlr ıibl 

oıdu ve bu hal sporda bır 
yenilik olduğu için yQkıek 

bir al&ka ile lıarııl aadı, 

Şüphesiz ki lstenmlt olıa 

buna benzer lılr çok ıeyler 

yapılabilir. Ve tıte yapılmak 
mümkün old uğuda görüldQ. 
Binaenaleyh filan veya filan 
kulOp diye etiket taıımak ve 
kuru münakaıalarla vakıt 
ö dürmek makaadı tf'mln et
mtlden çok uzak kalır. Ada
na ıp•ncu gençleri dünya 
ıporcu ile birlikte yürümeye 
gayret etmektedir. 

Yeni gelen telgraflara nazaran Pa
muk piyasası çok düşkündür 

(Yeni Adana) - forsaya 
relen mutat pamuk piyasa tel· 
ğıafları cih. pi< dıl<i.n piyara 
haberleri getirdi. Bu telgraf· 
lara nazaren vaziyet ıudur, 

Lıverpol: 

Hazır mal: 4,44 iken 3,64 
olmuı ıekıen aıağı dOımOıtür. 

Tepin evel vadeli: 437 iken 
3,66 ve Teırlnıanl vadeli: lıe 

4,4S iken 3,72 ye düımüıtür. 
Hint pemugıı: 
Bir gü'l evel 3,66 iken 3,1 

bildirim ıtır. 
Neyork: 
Bu piyasa 8,8 iken JJ 1 

aıeğı olarak 6,97 bildirilmittlr. 
Düo bu kadar dütkOn ı• 

Muamele vergisi 
17 ıguıtosta tatbik olunacak 

Adanadan yazılıyor: Bü· 

yük millet mecllılnce kabul 

edilen yeni muamt.le verg ıl 

kanununun 2 ağuatoı tarıhıl 

ruml ceridede lntlıar etUjjl 

blldlrllmlftlr. 
Ancak kanun neırlnden 

ıs alin ıonra muteber oldu· 
fundan bu kanun mucibince 
lktllap edilecek maa.flyetln 
17 ağulloıtan itibaren batlı· 
yacaktır. 

Ayrıca kanunun tatbikine 
ait bir t.ılimatname beklen· 
mektedlr. 

Kışla yolu 
Tamirat hitam bulmuttur 

Yeni Adana: Kıırııyakada 
topcu kıılaıına ılden yol bo
zularak fena bir hale ıeldlğl 

için tamire baılanmııtı. 

Koıu meydanı ile daha 

bazı köylerin ana yolu olmak 

itibarile ehemmiyeti malum 
bulunan bu yol tl\mlr edilmtı 
ve tamiratta hitam bulmuıtur. 

Muallimlerin seyahatı 
Edirne poıtaıının yazdığına 

ıllre, Bulgaristan seyahatine 

iftiralı edecek muallimlerimiz 

reçen Cuma günü konvanıf· 

yonelle ıehrlmizc!en hareket 

etmtılerdlr. Kendilerini Kara· 
ağaç lıtaayonunda Vali B. baı· 

ta olduğu halde bir çok z.vat 
~.,ı etmiılerdlr. Mualllmlerl-
11lz bu ıeyaha ti on beı ırOn 
ladar •m edecek ve Ful-

rfltanın ~.. Zııtevl, Fı 

•"'-'"•I muhtell bir Ye lca
lyaret ede 

len piyaaa telgrafları boraada 
Qtee11!irü muc p olmakla bera• 

ber bu haberler ağustos tah
min raporuna atfen bildlrilmlı 

olduğu iç n ıon ve kat'ı rapo

ru beklemek lazım gelmekte• 

dir. Mamafıh söylendiğine na· 
zaran kati rapor'ar tahmin 
raporlarını teyit et . iği t .. kdir· 
de plyasll ptk dütkün alım 

ıatımlara mQoha11r ka' ııc'lktır. 
Tahmin raporu Amerikada 

bu seneki pamuk ma ünQn 

çok fazla olacağında müstenit· 
tir. Düıı gelen haberlere söre 
bugQn p•muk flatı yQz kuru• 
ıa düımnı oluyor. 

Büyük zaferin Tes'i 
dine Hazırlık 

Ankara IS, (A.A) - Tilrk 
gazeteciler birllglnln teıebbQıü 
ile t<ıekkül eden bQyQk zaferi 
tu'id l<omite• I bugQn Dahıllye 
velı&letınde Müateıar Hilmi 

j beyin rlyaıetınJe içtima ede
rek müzakeratta bulunmuıtur. 

Momlta 26 Aiuıtoıta ort.u 
mQmo11illerl ıerefine verilen 
ziyafet ve 30 Ağuıtoıta An· 
kara ve Dumlupınarda yapıla· 
cak meraılm için hazırlanan 

proğram Qzerlnde çalıcmıı ve 
teı'ıt meraılmlnl biitün mem· 
lekette geoit ıekl'de icralı hu• 
ıı.ııında yapılacak teıebbüıle

rı dair kararlar almııtır· 

Almanyaya açılan kısa vadeli 
kredilerin temdidi hakkın-

daki proje 

Bale 14, (A.A) - Alman· 
yaya açılmıı olan kıaa vadeli 
kredilerin müddetlerini uzatıl· 
maaı ıeraltl hakkındı . ki ıuıu 
projesi Qzerlnde bir anlaıma 
baaıl olmuıtur. Bu proje Al
man Murahhas heyetine tevdi 
edllmltllr. Müzakereye devam 
olunmaktadır. 

Şüpheli otomobiller 
Baraelooa 14 (A.A) - Ec· 

nebi bankalarından birinin 
önünden geçmekte olan bir 
otomobil pollılerln ıOpıeılnl 
davet etmlt ve durdurulmuıtur. 
Pollaler bu otomobilin içinde 
elblıelerlnl deiltllrmek Qzere 
olan iki kiti ile birkaç rovelver 
ve bir çok C•phane bu 1muı· 
!ardır. Bu arabayı takip eden 
difer iki otomobil pollılerln 

yaklaıtılını aörür rörmez ıa· 
vuımuatur, 

Vuku~!'- Beraat 
15 gün zarfında Rüşvet aldığı 

neler oldu? sabit olmadı 
Şehrimizde 1 Ağuılos ta rl· 

hinden 15 Ağuıtoı tarihine 
kadar olan vukuat: 

66 cerh, 1 1arkıntılık,' 2 

kumar, l QfQrükçQ ük, 1 em· 
niyeti ıuliıllmal, 2 müıademe, 
39 ılrkat, 83 darp, 39 kazaen 

mecruhlyet, 11 taarruz, 7 dolan· 
dırıcılık, 1 tavcılık, 2 çocuk 
terki, 4 lı:açakçılık, 9 tehdit 
12 yankulcl, 13 teıhirl ıilii.lı, 
1 lzaleihikir, 1 icrayı fuhuı, 

1 flliıenl, 1 aahtekarlık, 2 
tramvay kazaıı, 17 yangın, 9 
hakaret, 3 nr.aı zuhuru, 1 
Mr.ntarcılık 5 ıllih atmak, 
2 zehirlenme, 3 df'nlze dnıen. 

Otomobil kazası 
Şofö, Selibaddlnin idare

ılodekı otobüı dün, Haydar• 
paıa geçidinde ıoför Münir 
Efendlnın idaresindeki 23l6 
numaralı oıomobile çarpmııtır. 

MünQrQn otomobilı haıa•a 
u,itramııtır. 

içinde bulunan D .. vlet de· 
rntryolları lıondokt örlerlnden 
Ömer Rıdvan Bey de hafıfçe 
yaralanmııtır. 

Şofi.\rfer yakalanmıı, tah· 
klkata b!ltlanmııtır. 

D_rp ve oerh 
lıtıkfal cac!deılnde lıir 

kahve önünde lhıan ile met• 
reıl Fatma ve arkadaıı Ali 
kavga etmlt~lr. 

NetlcPde Fatma ile Ali 
bir olup ihsanı dövmüı ve ya• 
ralamıılardır. 

Derdeıtıne giden memur
lara da bıçak teıhlr etmlıler• 
dir. 

lkııı de yakalanmıı, hak
lannda tahkikata baılanmıı· 
tır. 

Kal'ısını yaralamış 

Fatihte Sofularda imam 
bayıldı ıokağında oturan Hayri 
Efendi uvceıl Fatma Hanım
la kavga etmlı, neticede Hayri 
Efendi çakı ile Fatma Hanımı 
yaralanmııtır. 

Haıköyde lıak ilminde bir 
muıeviden rüıvet almakla 
mazouc 2 inci uza mahkeme• 
ılnce tahtı muhakemeye alı

nan Hasköy merkezi lkıncl 

komileri Riza Beyin mahke
meıl dQn hitam bulmuıtur. 

Mahkeme netlceılnde lınad 
olunan rQıvet cQrmü ıablt ol
m .. dığından Rıza Beyin bera· 
e ine lrarar verilmlıtlr. 

na v Lütfü ile arabacı tbrahım:
Tepebaıında bir birahaneye 
giderek ıarhoılukla orada bu· 
lunan 1abık Gardlyanbaıı Ga· 
lıp Efendiye bıçak teıhtr etmlf, 
yakalanarak hakl.umda tah
kikata baılanmııtır. 

Biribir inı yaralamıılar 
Erenköyün de oturan renç 

per lbrahlmlle ömf'r kavga et
mif, neticede birlblrlni bıçakla 
yaralamıılardır. 

Otomob 1 kazası 

Tepebaıı Gandenbar gazi· 
nosu garsonlarından Kara• 
vangel, Tepebaıından ıeçer

ken hüviyeti tesbit edllemlyen 
bir otomobilin ıademeılne ma· 
ruz kalarak batından 

lanmııtır. 

Kıybolmut 

yara• 

Üç gQndenberl evine gel
mlye Kadıl<öyünde ıakln 

marangoz Saim Efendiyi, al
lealnln müracaatı Qz~rlne po
llı 2 inci ıube nıQdürlyeti ta
harrlyata baılamııtır. 

Bııındıan yaralanmış 

Hamit Efendi lımlnde blrlıl 
Şehremininde te111düf etti.iti 
Nıyazl Efendi ile alacak meıe
leılnden kavga etmlf, netice• 
de Niyazı Efendi l•ıçak a Ha
mit Efendıyl batından yara· 
lamııtır. 

Yaralayıp kaçtı 

Kel Celii.1 lamlnde biri 
H .. yri Efendi yakalanm ıı, dün, Devlet matbuaı önündP. 

tahkikata baılanmııtır. kendisini dava etmit olan 
Bıçak 9ekmit Adalet Hanımı bıçakla rarala-

Unk,.panında oturan mil· yaralc kftçmıftı~. ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ~., ... ~ ....... 
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Meclisteki son 
zabıtlarını 

matbuat münakaşalarının 
aynen neşrediyoruz 

( Birinci aayfaJon JeıJam) 

taraftan tahrlk&t yaparak ne
rede lıyan havan eıecck diye 
beklemek ve bu l<eımekeı 
lçerlılnden birıey kapabilmek· 
tir. B\Jnun lımlne de muhale· 
fet diyorlar. 

Eff'ndıler; bunun' adı açık· 
ça, düpedüz h ynnettlr. ( Bra• 
vo ıealerl, alkıılar, alçaklıktır 

aeılerl. ) 
Bunlar b,zı vatandaıları

mızın ıaffetlnl, yüksek meclis 
ve hüklimetlnlzın hürriyeti 
matbuat aıkından mütevellit 
müsamahaıını lıtıımar edl· 
yorlar. 

HOrriyetl matbuat bumudır 
Bu fiiller hurriyetl matbuat 
nam ve he1abına tılenen el· 
nayetlerdir. 

Muhterem Efendiler; bun
lann hareketleri her hanıl 
yanht bir kanaat mahıulü ve• 
ya her hangi bir zuhul neti· 
ceıl olarak tutulan ıaklm yol
da yürQmekten ibaret değil, 

tamamen kaıtıdır. Ahlaki, ik· 
t11adl, içtimai bQnyemfzP, CQm
hurlyet rrj mine karıı hal ve 
itlye alt bır kaattır. Buoa da
ha ziyade mOaamaha etmek 
meml•ket için çok feci neti· 
celer t~vllt edebilir. Efendiler; 
bu nesil bir kaç tene lçerlaln-

1 
de aaırlık lnkıfAplar yapmııtır. 
F•kat matbuat rahaaında ufak 
bir ıılahat yapı.mam•ıtır. Bu 
kadar muazzam inkılap ya• 
p•lDlar acaba matbuat ıaha

ıında c• z i adımlar atmaktan 
&cizmldlrler? Elbette de,itıl. 

Bunun zamanı gelmlı ve hat· 
ta geçm tlir. Daire! intihabı. 
yemden müteaddit mektuplar 
alıyorum, Memleketin huzur 
ve ıüküna çok muhtaç ol
duğu bir zamanda bunu ihlal 
edenlerf', halkın yükıek itim&· 
dına mazhar olan zavata teca• 
vQz edenlere çok mukaddes 
tanıdığımız rtj'me kaadeden· 
)ere hal& niçin bir ıey bilmiyor 
dıyorrlar. 

Efendiler bu hale milletin 
ve vaz ı yetın tahamülü kalma• 
mııtır' Vahde il mlliyeyl ıaraan 
k aıt ve teca viizlere nlha yet 
verilmesini lıtlyoruz. Hükli· 
metimlzln de bu huıuıta ne 
dOtiindiiğQnQ anlamak lıteyo
ruz? (Allııtlar) 

Reiı - buyrun Şerif Bey. 
Nazifi Şerif B. (Antelya)

Efeodlm; bendenlzden evvel 
ıöz söyleyen arkadaılar, meı
leyl okadar güzel teırlh ettiler 
ve bu matbuat hainlerinin ma· 
zlıl, emelleri hakkında okadar 
,...ı ıllz 1.~r ıöyledllerkl: ben 

Umumi, mükellef ve hususi bütçelerden 
verilen maaş, ücret, tahsisat, hakkı hu· 
zur tazminat. yevmiye, ikramiye ve ih
bariye/erden alınacak kazanç vergisi 

100 liraya kadar 
101 200 liraya kadar 
için °/0 6. 

"!o 5, 
kııımı 

201-300 liraya kadar kııımı 

için °/0 7, 301-400 liraya ka
dar k11ımı için °/0 8, 401 lira
dan yukarıaı için °/0 9. 

Bir vezneden muhtelif nam• 

1 
ve hayvan yem bedeller • 

D - Vefat veya beden 
arızalar ve malliliyetler Qzer&. 
ne verilen tazminat ve lkra--
mlyeler ve kanunu mahsuılan 
mucibince malullere verilen 
terfih zamları. 

E - Her nevi satıı ikram • 
yeler!. larla yapılan kazanç vergisine 

tabi tediyatın niıbetl, her tedi· 
ye yelıünu üzerinden tayin olu-

F - Umumi, mülhak va 
huıuıl bütçelerden yalnız Oc• 
ret alıp bır ay içinde lıllhkake nur. 

Madde 2 - Umun:i huıual yirmi lirayı geçmlyen kadro 
ve mü hak bütçelerden yapılan .lahlllndeki mQıtahdemln üc• 

retleri. 
aıağ.dakl tediyat kazanç ver- G - lıtıhkak miktarı yüi 
ı. ılnden müateanadır: 

lirayı geçmiyen maaıların yır~ 
A • Maluliyet, yetim, dul mi llraaı. 

ve elli lira ve ondan aıağı le· H - 7 Mart 1931 tarih ve 
kant maaıları, 157S numaralı kanun ile aylık• 

Bu harclrahlar ve ma111rlfl !ardan tenzilat icra edilenler. 
zaruriye ile ikamet ve ıeyahat Madde 3 - Bu kanuna 
yevmiyeleri, meıken bedelleri, mugayir ahkam mülıadır. 
tedavi ve ölüm masrafları, Madde 4 - Bu kanun l 

C - Kanunu mahıuıları· Ağuıtoı 1931 tarihinden mu-o 
na ve bütçelerine htınaden teberdir. 
ordu ve j"ndarma mensukla- Madde S - Bu kanunuıl 
rlıe kQçQk ııhhıye memurlarına hQkümlerlnln icra11na icra v ... 
ve nıQbaılrlere verl'en yemek kıllerl hı!yetı memurdur. ......................................................... ·-·-·-·-········-·······················-.... 
Macaristanda bankalarda mevduatı olanlar 

Reıte, 14 (A.A.) - BuırOn 
neırolunan bir emirname ile 
bankada mevduatları bulunan· 

lar Peıtedel7A,ituıtostan itibaren 
ve vilayetlerde 21 ağustoıtan 
itibaren mevduatlarına ıerbeıt 
çe teıahup edeceklerdir. 

Dovlz ile tediye t ve Pen· 
gouun dövl:ıe tebdili Milli Ban 
kanın mQıaadeılne tabidir. 
mali ve 1anat müeaseıelere 

mkablyo krediler açmak için· 
bir tamirat bankası ihdas olu 
nacaktır. 

ilu bankaya devle te it Irak 
edecektir borçlu olan emlak 
aah·p•erlne borclarını taaflyesl 
mühleti temdit olunacaktır. 

Perıte, 14 (A.A) - Hühü· 
met altın Penıo hakkında bu
gün bir emirname neıretmlıtı. 

Bu emirnameye nıı.zaran 

borçlar ve vergıler altın pen 
go olarak teıplt ve tediye 
rlunACftktır. Dıe .. r t•naftan 

bunlara bırıey l•ivesıne lQzum 
görmez, billün katbimle lttlrak 
ederim. 

Raaih B. (Antalya) - Muh 
terem arke.daılar; benden ev· 
vel söz ıöyllyen arkadaılarım 
matbuat hürriyetini ıul lıtımal 
ederek ıöyle yaptılar, böyle 
yaptılar diyerek idare& kelam 
ettiler. Haylr arkadaılar ben• 
deniz öyle demlyeceiilm, eıa· 

sen çalıımaiia baıladıkları 
gQndenberl bu adamlar yap· 
tıklarını yapıyorlar. Burada 
kaç mahkemenin ılclll okundu 
kaç ticarethane dollaadırıldığı 
ıöylendi, ve bilmem hangi 
düımanlarla tıtlrak ettiklerin· 
den bahsedildi. Şu halde cep
he, matbuat hürriyetinin ıul 
lıtlmal ceı ·heıl dPğildlr. Mem• 
tekelin ve 1Pilletln latıklillne 
karı• alınan bir cephedir. 
Bunu bu noktadan muhakeme 
etmek lazımdır (Doğru ıealerl). 

Arkadaılar: daha ilk istik· 

l&I aıücadeleıl baıladığı gün 

Arif Orucun Anadoluya ne 

suretle geçliğini, Çer kes Etem 

ve aveneıile nasıl çalııtığını 

ve kaç def• lıtlklil mahke
meıl kürsüıü önünden geçti· 
ğlnl arkadaılarım ıöyledller. 
Şimdi mOkerreren bu milletin 
hQrrlyetlne, bilbasaa vatanın 

erdiği ıon lktısadi ve mali 
lıtlkl&le karıı cephe al n bu 
adamdan ne ümit ediyoruzda 
matbuat hürriyetinden istifade 
ehin vr.ya etme.in diyoruz? 
efendiler; bu adam milletin, 

bankalara ve tasarruf sandı~v 
lanna yapılacak mevduat ve 
verilecek çekler ve keza a• 
mele ücretleri ve memurlQ 
maıııları ahın pengo üzerin· 1 

den heıap ve tediye edilec•lc• 
tir bir kilogram altının kı : mı• 
ti 37 - 60 Pengodan fazla ve 
38 • 41 Pengodan aıağı bu• 
lunduğu takdirde altın ve kı\• 
ğıt pengo müaavi olacaktır. 
Her akıam Maçar Milli ban• • kası altın ve kağıt ııeogo ara.~ 
11ndki nlıbeti teıbit edecek
tir. 

Komünist tahtikati 
Berlln 15 (A. A.) - Son 

günlerde evlere ve kahvelero 

bir takım yazıla yapııtırmı~ 

olan yirmi komQnlıt tevkif 
edllmtıtır. 

11 Ağuıtoıta Bül.\\platz' da 

yaralaıımıt olan pollı memur• 
!arı bir takım tefıdlt mektup· 
ları ıı lmı~•ardır. 

lıtiklil mücadelcslle uıtraıtığı 
günlerde, ona hlva~et için. 
bin bir çareye baı vurmut 
hain bir mahlüktur. Bu mah. 
luk nasıl olurda; matbuaL 
hOrrlyetl denilen nıukaddeı 
bir mefhum altında; bize ıÖ· 
vecek, millete ıövecek ve mil· 
!etin lıtiklalile alay edecektir? 
Aklının ermed!ğl nokta budur. 
Naaıl olurda bu adam gezele 
çıkarmak için ruhsat alırr? 
Bir kaç defa lıtıkl&I Mah
kemesinde, vatana hlyanet 
ve vatan bilmem ne m•ddeı .. 
rınden dolayı muhakeme edil· 
mit bir adam ıazete çıkanr7 
Gazeteyi kendi namına çıkar• 
mıyormu •• Kimin nammaolurai 

olsun., Bu adam na11l yazı y~ 
zeblllr? 

ikinci nokta; Amerikadaı 
bilmem ne heriflerin tahtı terbi· 

yeleril!de yetfımit adamlard•r 

diye Matbuat M:idürQ Umumlı& 

yııptığımız adamın oradan na11; 

çıkardığlm billrılnl7, Ç· ktıktau 

ıonra onun ve ref,ka11nın bir 

mecmuacılık hayatları vardır. 

Bu mecmuaları yilıiltıden Ha. 
klimetln aldığı tedbirle ,ı, Em• 

niyeti .Umumiyetle ve i:.rlı&nı 

Harbiyede bir letkık yapana. 

nız anlarsınız. Onların mnhı. 

yellerini b6ylece daha eyi la• 
vramıt olursunuz. 

Şimdi bu adamlar mat• 

buat ıerbeıliıinl ıul 

··r ~ J.11.t.·,,,, 
(Devamı var) 
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lngiltrede vazi-vet ne hal.de? locak gümrük 
Marbn on altıncı günü Moskovada akıt e imza m~murları 

Hususi bir içtima 
~~~----~~~ 

Buhranın ehemmiyetli 
çaresiz olmadığı kat 

olduğu fa. 
söyleniyor 

Lendra, 14 \A.A) - Tatil ettiği masbatanıu tatbikı avam 
samanlarını ayrı ayn yerlerde llamarasınının iki içtima dev· 
reçırmekte olan Nazırlara ka resini işgal t:debilecek teırii 
binenin Çarıamba gfınü vuku tetbirler alınmasına lirzum 
bvlacak huıuai ve fevkalade gösterecektir. Halbuki vaziyet 
lçtlmında hazır bulunmaları derhal harekete gEçilmealnl 
için haber gönderdiği ıöylen· ıcap etmektedir. AYam kama· 
nıektedlr. Bu içtimada taıar ruınca bu yolda kanuni tet· 
ruf komitesinin tekllflerl fet· birler almmaıına lüzum his 
kık olunacakur. edlld ği ve ımaan gö· 

lngiltere'de mali buhl-an rüldüğü- taktirde avam ka· 
Londra, 14 ( A.A) - M. marumın muayyen içtima dev 

Mak Donald, M. Suorvdeu, M. reılnden evYel vıt sonbahar bırı· 
Hendereon Ye M. Smuu bu lantıanda lçtimaa dawıt edil· 
ııün M. Balduvin M. Mevllle 
Charnberlaln ve haıta bu unan. mul la:ıımgelecejl ılna olun• 
M. L oyd Geo~ge Vf'kalet eden maktadır. 
M. H r rbert Samlel ile mali Hük"mete menıuk mabaffl, 
buhran hakkında görüımüı· muhaf.azakir •e liberal fırkaları 
lerd.r. reielerinlır bugtıa batvek&Jet da· 

M. Veuilla Cham berlatn lı"alnde M. MacDonald'ı ziya• 
ıı~z,.tecilerıe mali buhranın ret etmelerinin fırka ua-.nda 
ehemmiyetli o l duğunu fakat 
çaresi bulunmıyacak bir halde bir mii:ııakeı-eye girltildijl ma· 
olmadığını ıöylemio ve demif naeı.na gelemiyeceğini va Y.· 
tir ki: pılabilecak hertürlü teklifleri• 

"En mühim olan cihet ancak hükumetiıa aalihiyetl 
hük u netin yalnız bütçeyi tev· dahilinde oldufju miltaliaauı-
zıine karar verıldiğini b. dir· da bulunmaktadır. Nazırlar 
meal değil, fakat bu kararı· mecliai, 17 A§uatosta lopları· 

. nı vakll geçirmeden ve tered· mağa d.avet edilmittlr. 
düı göıtermedeo lizımgelen LQudranın mail nuwkezinde 
teclb•r .erl almak sureUle ı.hat Londra 14 (A.A.) - Eve-
etmeaidtr. 
lngıllerenin mali vuiyetl 

Londra, l (A.A.) - Röy· 
ajansının aldığı bır habere gô· 
re nazırlar enciimenı yaptıji:ı 

müzakereler neticeııade kat'ı 
lı:ararmı vermiftlr. Bu karar 
büıçenin her halde tevzin edtl· 
meaı •e bunun için rl~t •e 
tatbik edilecek başlıca 
esasın her ıuuf halk taraıındao 
lııu ı.ueusta çalıımuı ve. umumi 
fedakhlıklara katlanmasından 

ibaret olduğu merk zindedir. 
Biltç• de- t-ruf lemini için 
llerı ıürülen mufa-1 toekılffer 

elyevm maliye o.ezaretınde 

telkik edil 'lleketedir. Bu tek• 
lifler Ye bunların tetkikatlndeo 
alınacak neticeler nazırlar en· 
cümtninln pazarteıl günkü iç· 
Umana veril•cekıir. 

rhl Standord guzeteslntn 
• Loadra mali merkezi nııuliabl· 

rt pazıartıe-ıı günü kabı- ~tt

maı bittikten eonra M . Maıc 

&naldın millete ıu veya bu 
tarzmı lfl açnıa11 ihtimali fııa
rlcinde olmadıı}ını yazmııtır. 

Bu muhabir 1abıt - mak 
tu faizli eeham ve tahvllat
tan hwıual bi,. ra•im> alıDlllen 
hakkındaki teklifin mali mep.. 
kez aıahafilinde büyük bir 
ne,..ıalilde br~ıland.iiınr kay 
dettikten aonı<a bu m .. hefOı. 

den bazı 1an ıcanifatura 
etyan cfaD yüzde on. nilpetlnıo 
de ıth.ıli.t reımi alınmuına 

imkin görülemıyeceğ.I zanoiy 
te hayali inkisllt'ına. ıığnmıt 

olduklannı ila va et :nekredir. 
Ayni mub .. bır yazumın 

sonunda diyor kt : i:yl ve doğru mah'.imet alan 
mahafilde ıöylend ı ğine göre 
lnr it.erenin 111,.a vaziy.f>tı ta· "Böyle bir vergi kona..:a· 
mamıle ıağ~amdır. Son günler- sına dair çıkaD §11.yia buııün 
de liııılllz lkasnuu kıym .. tıınde akıama doğru Bcıua fiatlaıuır 
ııö· uı~n tcmevvüçleı sathidir. da kuvvetli bir terfi husulüne 
Ve memleketin mı.il umumi ebep olımıtrur. Irat sahlple· 
vazıyc.tile hi~bir münasebeti rind.ın yeni bir vergj alınacajt 
haız deaıldir. Salahiyette.. hakkında orta.da dolatan de-
lt.mııelerin fikrince tasarruf dikodular ise iyi bır eurette 

• v<t, koml&y.onun teklif, karıılanmııtır. 
~ ~ ~ 

Haz:ne mühelefiyeti Bir kardinal Franeız. 
lngi terede at ya1'rş- huducfuıula \teki linin 

ları tevkifi 
Lor.dra 15 A.A - Evenıng 

Nov. yn z ıyor: Bır takım ş_e yın. 
larll nazaran Lord Lc.ındeaale 
ahırlannın mubim. bir kısırunı 
ıatnı ,• k niyet inde bulunmali.tH..:ır 

Bu gazııte, gitgıcfe ağır 

la•makta olan hazine mükellefi 
yetlerıııin yarış, ahırlarının lıu 
&ur~tle yavc.ı )'a\<af ortadan 
ln!kmaaına sehebı)'et vel'mekte 
o:dııılu ynzmaktadır. 

Vakt.l" yarışlara 30 at ile 
ittirak eden Lord LondııaleJn 
oh• ui ancak beş hay\tanı 
vnrdır. L ·ıtd Derby antrerr eııt 
maer,ınarının üçte birini tenk!s 
etm ı · tr. M . Vilbo· n ile. I.:.edl 
Curzan ahırlarını daha evvel· 
ıatmı~~ardır. 

Yeni maear haz.ine 
tohvilleri çıkarılacak 

1 Pıtr , 14 (A.A.) - M, ca· 
r i ıtanılım başkn Frnn•a, lsviçre 
F e!em .. nk ve l a iyada dahil 
olduğu halde bı:ynelmild bir 
grup bir sene vad .•li ve beı 
mi }On İ ı g iliz liral k Mıtcar 
h z oe Loooları tıtirak husu· 
ı nda en büyüli: hiuevı franıa 
almıitır. 

Madrlt, 15 [ A.A 1- Fr.an a· 
ya ıltica etm ı i o!an Kardinal 
Segra nın yuine Toledo Tu. 
hanı reisliğine tayin edilm•ı 
o'an bir papaa Efran51z hudan· 
ua tt>fluf edimlti:lr. Bu papasın 
Kard nal Segura tarafından 
veıimıı bır tahrlrati hamil ol· 
duğu enla§ılmıştır? Kardinal 
s;,gura bu tamimde devlet ile 
kih t.ıtın ~ YNhnaııı hakkındaki 
kanun Korteıı mecliıı!erince 
tasvip edilmeden evvel kılıse 
ve aıt eıya ve emvalin sur' atle 
ıatılma .. nı lıpanyo! Pıskopoı· 
!arından rlnc:-a: etmektedir. 

M. h.aval ile M. Brüninng 
Parll 14, (A.A) - Aicıa.., 

üzeri M. Lava! ~lofonla M. 
Bruning ile görüomüı ve Brianr 
nın sıhhi vaziyelinclen dolayı 
evvelce kararlaıtırılmıo olan 
tarihle Berline gelemiy • ceğln· 
den müteessir olduğunu tekrar, 
beyMJ etmlftlr. 

M. LavaJ bir müddet e•Yel 
baılanmıı mük.ii.lemeler~ im· 
kan hasıl olur olmaz devam 
etm•ğ l çok arzu ettiğini de 
ıöylemlştlr. 

edilen Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesini aynen 
ve tamamen neşrediyoruz! 

Madde ı - Türkiye Cüm- 1 
huriyetl ile Sovyetiıt Sosyalist 
Cümburlyetleri İttihadı Hükıl· 
meti arasında 1931 ~eneıl 
martının on altıncı günü Mo .. 
llova' da akit ve imza edlO 
len Ticaret ve .eyrlsefain Mu· 
uebetf kabul ve ta&dik edil· 

mi tir. 
Madde 2 - Bu Kanun 

rıeori tarihinden muteberdir. 
madde 3 - Bu kanun ah· 

kamını icraya, icra Vekilleri 
Heyeti memurd'ur. 297· 1931 
Türkiye Cümhuriyett ile Sov
yetist Cümhuriyet İttihadı 
arasında Ti'.:aret ve Seyri· 

safain muahecı&names l 

Bir taraftan 
Türkiye Cü,.burlyetl ve 
Diğer taraftan 
Sovyetilt Sosyalist Cüm·· 

buriyetler İttihadı, 
Aralannda · teyemırriinen 

mevcut elaft dostane ıaüna
betlen takviye ve iki memle 
kelin iktiıadi münaıebetlerı. 
nln inktpf1na hizmet f'lmek, 
kezalik memleketlerinde te
baalarının ikamet fllrtlarının 
tanzim eylemek arzu.sunda 
bulunduklarından bir Ticaret 
ve Seyrieefain muahed .. ıı ali• 
tine- karar vermirler ve bu 
m,.Juatla, murahhaela1'ı olmak 
itte re, 

Türkiye Re!slcümhuru ı 

'fürklyenin S S, C. 1. oda 
fevkalade büyük elçi Ye mu· 
rahhaıı Hüseyin Rağıp Beyli 

S. S. C. İ'.. merkezı .cra 
llomlteal: 

Jıt nei:re Malt K-Omieer
mua vıni teon Rarahan'ı 

tayla etml§ter ve müıa· 

rünileyhler ıalahiyetnamele

rinl yekdiğf'rlne tevd edip 
bunlıtıı ueufüne muvafılı ve 
mui:'eber bulmu~lar ve aşaı}ı 
clakl hükümleri kararlattlr
mı~lardır. 

Madde l - Aku ıaratw· 
dan birinin vatandaşları ecne
bilerin kabullerin", dola ma• 
larina, oturmalarına <'-O ayrıl· 

malarına müteallik diaer ta• 
raf ülkesinde mer' ı veya mer
lyete konacak olan kanun nl· 
zamname ve talimatnamelere 
uymaları §&rtile herhanı,:i ec· 
nebi memleket vatandaşlarllf' 
ayni ıerait altında o ülkeye 
girmek, orada dolaımak otur· 
mek ve oradan ayrılmak hak· 
kına malik o acakla1'dır. 

BUnunle beraber şuraaı mu 
karrerdir ki bu muahed~na· 

menlıı ahliamı ne Akıt taraf· 
!ardan her birinin mt:ml keti• 
ne ımıhacerete aerbeatçe mili 
suade vermek qya bunu ser 
beatçe menetıxwk hakkına nede 
panport, vi:ıe ve oturma ruh• 
aatnameıl hu&uslarında mer'i 
veya mer'iyete konacak olan 
n izamnamelere lıa4el iraı el• 
ll'CZ, 

Akit Tarafla"rdan hl!r bir 
mrhkeme karını neticesi ola· 
rak, ırerek kanunh r ve ftlari 
niza ııınameler mucibince, ge• 
rek devletin delıili emntyetıne 
müteallik ıebepler dolayleile dl· 
ğer Taraf vataııdaılarından 

olan fllhı•larln ülkesinde Ytıf'
le,melerlnl veya oturmalarını 

menetmek ve bunları illkeıin· 
den çıkarmak hakkın ı mahfuz 
tutar. 

Madde 2 - Ak t Taraflar• 
dan her birinin vatandaıları 
bu muahedenamenln birinci 
maddesi mucibince diğer Ta· 
raf ülkesine girdikleri ve ke. 
zalik bu Olkeden ayrıldıktan 
z.ıman :ıatl ve beyti llttmalle 
rine mahıuı olan mallaruı 

ithal ve ihraç memleketlerin· 
de bu bapta mevcut kanun 
nizamnamelere uyarak • ithal 
ve ibraç eylemek hakkını ba
ız olacaklardır 

f 

Bu hueu ta akit taraflar· 
dan her birin in vatandaıları 
en :ııiyacle müıa.ıdeye .,az· 
har millet vatandaılarmın 

tabi ölduklarınden weya ale· 
caklarıodan daha azmüaall ıe 

raite tut im yacaklard f . 

Madde 3 - Ak!t taraflar· 
dan her birinin dığe~ınfn ül· 
kellnde otnran \tatanda'11U't 
oturdukları memleket mah· 
kemelerlnln kazasına tabıd •· 
ter. 

Mezlr4r vatandaılar üd. 
del ve müddeialeyh olarak 
mahkem ler derecatının kaf. 
fesine aerbeatçe müracaat 
edeceklerdir; umumiyetle, ka· 
nu i •e adli himaye buıuala· 
rında, ea ziyade mü•aadeye 
mazhar mlilt't vatandaılarına 
lıahıedllmif veya ileride bah· 
ıedilec"k olan haklardan mılı· 
leflt olac:alrlardır. 

Mahkeme maoarifinl müe· 
ınmın kefalet akçesine ve adli 
muzaharete ( f.akir olanlara 
ltahıedllen kolaylıklara) mü· 
taallik meseleleri, huıuıi bir 
· tllaf aktedillnceye kadar, her 
iki Akıt Tarafın mütekabil 
mevzuatı tanzim edecektir. 

Aile hukukuna, ehliyl!te, •ez .. hk vasıyet tarikile ~ya 
bilav&1lyeı tevarüse mılteallik 

meseleler Akıt Tarafler ara•ın· 
da aktedilecek hususi bir ltıla· 
fa mevzu t.,şkil edecektir. 

Madde 4 -Akıt taraflardan 
her birinin .-aıandaşları, diğe

rinin ülkesinde, gerek berri ve 
bahri orduda, gereli milh 
""'Yll milli mubafız kıtaatında 
her hangi merburi hizmetten 
müstesna olacaktudır. 

Kıo:ııalik bunlar 1t1llarıda 
aayılan himetlerden birine 
muadil olmak iJ:ıere ihdaı edıl· 
mit nakti veya ayni butün 
mükellefı,.etlerden müstesna 
tutıılacaklardır. 

Kezalik mezkur vatandıır 
lar gerrk adli, gerek idari, ge· 
rek beledi bilumutn reı.mi 

Ye mrcburi memuriyetlerden 
iıtiına edileceklerdir. 

Anuırı tabiiyede.n münba 
lı afat vukuunda Akit Taraf· 
!ardan birinin vatandaol"rı dl· 
ıferlnln ülkesinde çalışma mü 
kelldiyetınc . abl tutulabilecı.: •• 
!ardır. 

Nakli mükellefiyl!tler ve 
askeri i&timva ller, kf'zalık aı· 

ke i ıhtiyacal ç , v- gı ve le· 
kallf huıuıların<la Akıt Taraf· 
lardan birinin vatanda§' arı dl · 
jteriniıı ülkeainde en ziyade 
müıaadeye mazhar memleket 
vataodaılarının tabi tutulduğu 
veya tuıul&cağından daha az 
müıall ıeraite tabi tutıılmııva· 
cak1archr. 

Madde 5 - Menkul ve 
gayri menkul malların lhrını,te-

mellülcü ye tluarrufu huıuı· 
farında Akıt taraflardan her 
biri diğerinin vatıındaılarına 

en ziyade müıaadeye mazhar 
millet muamelesini mütekabi· 
len bahıeder. 

Madde 6 - Bu muahede· 
namenin birinci maddeıl ah· 
kamı mucilifnce Akıt taraf
lardan her tifrtnln ülkeılne 

girmlı olan diğer Taraf va· 
tandaıları bu ü lkede en ziya
de mü•aadeye mazhar millet 
vat11nd~ıları hakkında tatbik 
edilen esasların aynına tebaan 
ımai ve ticari f aliyette ve 

fikri ve bedeni mesaide bulu· 
na.bileceklerdir. 
• Akıt Taraflar, ülkelerinde 
mer'i veya mer'iyete konacak 
olan kanun Ye nizamnameler 
mucibince ıeyyar san'atlan, 
ayak ıatıcılığını kezalik MÜ' 

-•ip görecekleri herhanal dl· 
ıier birfet ve meılekl kendi 
vataı:ıdatlarına huredeblle· 
ceklerdlr. 

Madde 7 - Akıt tarafla1'-
dau birinin üll<eainde mer'i 
kanunlara tevfikan, t1caret ve 
ıanat lcrau makıadile teıle 

dilmit her nev'i hükmi eıhaı 
diiterlnin ülkeıtnde de hükmi 
eıhea tanınacak ve hauatan, 
müddei ve müddeialeyh aıfat· 

larlie mahkemelere müracaat 
hakkını haiz olacaklardır. 
• Şura11 mukarrerdir ki yu· 
arıdaki ahki.m, Akit Taraf· 

lat"daa birinin ülkeıinde mü· 
t ıekktl hükmi bır f&baın dl· 
ğer taraf ülkeıinde muameıa. 
tun icraya kabul olunabilip 
olunamıyacağının bilinmeıi key 
f yet1ne taalluk etmez; bu key· 
ftyet bu ıon ülkede bu bapta 
mer'i veya mer'iyete girecek 
katıuni ahkam daima tabi ka· 
lır. 

Ecnebi hükmi phsların Akıt 
Taraflardan birinin veya dl· 
ğerlnln ülkesinde faaliyete ka· 
bulü ıçtn mer'lyette olan umumi 
kavanın mucibince evvelce 
ruhnt lıt hıali icap ettiği tak
dirde ikl akit taraftan her 
bı rloln her hükmi taheının 

dijerinln ü kesinde kabulil 
e'1-lce ruhsat iatlhsalme tabi 
tutulacaktır. 

Bununla beraber turan 
muliarrerdir ki iki llilt tara· 

fın hükmi tahıalarının diğeri· 
nln ülkuinde 'kabulleri için 
lcabeden resmi muame'elere 
müteallik huıuılarda. mezkılr 

hükmi ıahıtlat" en ziyade ınil· 
111adeye mazhar millet hükmi 
ı•hıalarına babıedilmlf veya 

edilecek olaa 9a:ıt1,..tten daha az 
mü1ait bir 9azıyette bırakıl· 
mıyacaklardır. 

Şurası mukarrerdir ki akit 

taraflı rdan her birinin bu mad• 
denin ahkamı mucibince 
diğerinin ülkeslnda fae1iyete 
kabul edllmit olan hılkmi ıa

hulan bu ülkede en ziyade 
müsaadeye mr zliar millet mu· 
ameluınden milltef1t olacaklar 
dır. 

Madde - 8 Akıt taraf. 
!ardan birinin dil{erlnin ül· 
kesine kabul edilmlı olan 
vatanddıları ne ı• h11ları ne 
de mallart veya faaliyetll'rl 
ıtibırrile o ülkede en z;yade 
müıaadeye mazhar milet va· 
tandaş'anmn mümaoll fPraft al 
tında tabı oldulrlarından ve· 
ya olacakliı.nndan baıka ve
ya daha yüksek vergilere ve 
re•lmlere tabi tutulmıyacaklar• 
dır. 

Akıt Taraftarlardan bırı. 
nln ü kesinde mütetekkil olup 
muamelelerini icra için d ıter 
taraf ülkesine kabul edılmlı 
olan hükmi ıahıslar, ne malla· 

rı veya faaliyetlerl,nedeberhangl 
dığer bir huıuı itibarile, bu. 
Olkecle muamelat icrası için 
kahul edilmlt olan en ziyade 
mü•aadeye mazhar milletin 
mümaail iktısadi h•defll hükmi 
ıahıalarının aynı ıeraıt altında 

tabi olduklan veya olacakla
rından baıka veya yüksek Yer· 
aılere ve reılmlere tabi tutul· 
mıyacaklardır. 

Bu maddenin ahkamı de"V
( D.vamı oar ) 

Prague, 14 A.A. • 12 Aiiuı 
to.ta MaCIAI' memurları tara
fnıdan Hidaı - Nemet'te teklf 
edilmfı olan iki Çekoslovak 
gümrük memuru geçen ııece 
ıarbeet bıralnlmıftır. 

ispanyanın en iyi 
matadoru öldü! 
Madrlt, IS "A.A,. - Birkaç 

zamandanberl sıhhi vaz yeti 
ümlhlz olan meıhur büyuk 
matador Gl!anillode Trlana, 
vefat etmiıtır. Gitanillo bir ilii
reı eana11nda bir buğa tara· 
fıadan yaralanmııtır. Muma• 
lle)lh dünd .. nberl ihtızar ha· 
linde bulunmakta ve çok latlrap 
çekmekte idi. 

Müteveffanın &1ll lıml f. 
ranciıco Noga de Loı Reyft 
olup Sevltle'll idi, Genç ol
makla hera her hıı,ll hazırda 

en iyi matador ve Seville ml'k 
tebinln en iyi, mümeuill ad· 
dolunma'.da idi. Mumaibyb 
para olarak az mühim bir 
ıervetle Sİ!vllle de üç eY bl· 
raUmaktadır. Cesedi, dogdugu 
ıehıre nakledilerek orada def 
nedilecektlr. 

Banka yağmacılan 
Barcelone, IS ( A. A ) -

Rlr ecnebi banka .. nın önündeD 
yaveı yavaı ırecmekte o 1alf 
ıüph il bir otomobil, poliı 

f rafından durduru ' muıtur. 

içerisinde bulnnan ve elbhe 
değlıtlrmekte olan iklti yaka· 
lanmııtır. Ôzerlertnde dolu 
bir kaç riivelverle milteaddlt 
Muhimmat buluıımuıtur.[ lğed 

oton.ob!I de bu otomobilin peı&ll" 
den gelmekte ıdı· Bunlar olan 
ca aür'atlerile kaçmıı'ardır. 

Tevkif edilen oahıa'rr, bir 
tah.ıldara hücuM etmek kere 
hazırlık '8P'1111 o dukıanaıı 
ıöyleml,terdlr. Bunların daha 
ziyade öaünde tevkif edilm ı 
olduli:lan bankayı büı: •1m 
ile nptetmek nıy .. tınde 
oldukları tahmin edtliyor. 
Polıa, tablrt:ıfat yapmaktadır. 

M. Macia şerefine ziyafet 
Madrit, 15 (A. A.) - Mı. 

Macla ıerefine belediye daire
•inde bir a•yafet lll&Rlmittlr. 
Yemekte M. Zamora, Matm 
zel Zamora, Mt a Mecia ma· 
dam Avguade, maarif va ik· 
tıaat na:ıırlan Bercelone be 
tediye reiıl ve meb'ualar ha• 
zır buluamu•tnr. 

Bereelone-da bir infil• 
ltanıeloda IS A/Jı - Şehrin 

merkez'ndekl ft,ek fııbrıkala· 
rından btrtnde bu 1111.bah vukua 
11elen bir: tııftlak balkı deh..,ı. 
düçar 9hftlttlr. l,\ftlakın tiddeU 
ıle d•anndııkt evlmn camian 
kırılmıftir. Telefat yoktur. 

Ve .. gi mhsilah 
Part•, ıs (A.A.) - Geçen 

temmuz ayı v.ergt ~hsllatl 

4,489,02.7,500 f11anıa- balll 
olmuftur. 86tçe tahrntDlert
nazaran 950,021 ,500 fracdıı 
fazla ve 1930 ıeneıl temm~ zu 
tahsılatına· nl•beten 13'516,400 
frank aoku.ndir. 

Bir gazete menedildi 
Enen ,16 (A.A.)- Rheın. 

nec:ha walhıleiııııhe Ze•lung, 
imparatorluk mabkeme11ne bir 

tlkayetpame vermiıtir.Mevzuu 
gazetenin pleblıite dair bir 

makala neır.elmeıi iizerlne Rhin 
eyaleti relll tarafından tatil 
edllmit oll'llasıdır. 

ltalyan - Alman dostluğu 
Berlln1 15 (A. A.) - Mü· 

nihte bir Alman • İtalyan ili· 
lafına müzaheret cemiyeti te,. 
kil P.clllm•ttir. 

l1ııııım-ıK"'Lİı~·ı·K-l·L·AN·L·A·R~-._ 
Tat kıtla cıvarıı.da yor

gancı beğçeainde 17 inek bir 
boğa Kırım •e Romanya c•n· 
sinden, toptan veya perakende 
aatılıktır. Sahibi inekcl Ab· 
dullah Efendiye müracaat edi· 
nlz. 



-fi y ATHO ve Slt.EMA 

Üsküdar 
Hale Sinamasında 

Ben B:ıbamı İsterim 
!lav sten 

Kaplan tarzan 
Duhuliye 10 kuruıtur. 

Gaip aranıyor 
Harbi umumi senesinde 

lzmırde beıinci Tayyare bö· 
lüğurıderı gdip olan biraderi•n 
K•dri oğlu Mehmet Satıh Ef. 
1336 senesinde Somada Yu· 
nan istilasın,la gaip olciuğ•Jnu 
anladım. 

Hayatta olduğunu ve nerede 
bulunduj!unu bildiren zevata 
tarafımdan [500) lira mükafat 
ver leceği ilan olunur. 

İstanbul Yarın G•zeteslnde 
Mrhmet Sadık 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar · muteha3sısı 
Cumadan maaoa her 

gfın öğleden sonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar İatan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: f,tanhul 2398 

Do~tor feyzi A~ınet 
Cııt, saç ve zührevi has· 

talıklar mütehauıaı Cu· 
madan maada her gün 
1aat 10 d~n 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeal 
No. 43 

Telefo.,, l•tanbul 3899 
iiiııııı ................. !m __ 

Nazan dikkate 
SJğlam va şık kundura gıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Sey1i kundura ma· 
ğazasında imal ettiriniz. 

__ l_. ............ 11111!!! 

Dr. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti &7aaındıı.n Beyoğlu 

Ağacami karıı 11ra11nda ı 
133 No. l!ğleden silnra mü· 

1 racaat. T .. fefon: 3ı;g:.J 

Doktor Agop [ssayan 
Langa cami aohalc No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Ace:e satılık ev 
Mahmutpaıa mahallPslnde 

küçiik Yıldız han ıokağında 

beı oda' mutebah ve taraçay 
ha vl 21 numaralı hane aceleı 
ıatılıktır. Mahal! bekçisine 
müracaat. 

Satılılc ev 
Aksaray Horhorda S<>fular 

11111hallr11nde Ragıp bey ıoka· 
ğında 14 numara.ı hane sa· 

tılıktıır. Talip olan zevat 
•Yarın. g•zetesinde mürett•p· 
ferinden Neval Efendiye ve 
bu adrrs il e görebilirler. 

ist. ıı. ul Dönlu cü icra d.mc:> rı
den ; ıı. ırköy K ız!J~ı Leon sol:ak 5 No 
lu haııaJc c~m~f:çı Toıııa oğlu Yanı 
dccı1.ı.yc: Ji:ıralamt;os cfr.,Jiye 40 li· 
n bu cunu1dan dol;ıy ı b·nııci den ce
de i;.ıntek grıstc'ri.eıı Illkıdö; ünde Ce
v:z.ıkt< SJk l a,.pclf da Orta soo<ak 
ır M~. No.11 • .r ı n nısıf hısse<,nin 
6C .• c iııb.ırik tJ. ıssc•;n;1 p.rkyı 
ÇC\.I ı .... s Jı.p t:uılrne~ı uzeriı e ta
rwfı '" a,;OrlJe,ıle:ı U (tn( C!'1.r.ııt! ~ 
ik nı(' il.ınız 1 , ı .. t..ıı.,: ,..,lc'·•v •• ı· 

~·in ~ .. .,nu :ı t " •:' t r Je 
J ı n b hl• mu 'L et ~ ır· ~ r-

cı ı Jı·k "' c.ld ,fun~ v 60 
ı; ıı ı .dJ• ı. trrcun te<;iı·c cdıl· 

nı ~ .. d ı;bı. ö 'enıe "'ıırı , jnea 
\d lı 'Ut .ı r 

C dde Bostan Pla.i 
Ve 

Gazinosu 
Kumsal uhilinin letafetıle meıhur Cadde Bollan Plajının 

diğer Pl&j!ar n üraccah olduğunu itiraf etmlyecek klmıe 
yoktur. 

Gazinoda mükemmel Caz Orkestra mevcut
tur. Fiatlarda o nisbette mutedildir. 

Bir kere gidip görmek kafidir. 

" Baytar tabibi olnıak istiyen 
lise mezunlarına 

Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezunu 
alınacaktır. Mektebin tahıil müddeti sekiz ıömeıtire olup 
leyli ve meccanldir. Talebeye elbiıe, çamaıır ve muhtaç· 
lara cep harçlığı verilir. 

Hükumetin hayvan ia!ah ve çoğaltılmaaına fevka!&.de 
ehemmiyet vermesinden dolayı baytari tababet mesleğinde 
gençlerin htikbali temin edılml§tlr. 

Vilayetlerden talip olanların yol masrafını mektep 
tesviye edecektir. Kabul olunanlar hemen ıtmdıden mek· 
tepte kalaLllirler. 

KABUL ŞARTLARI: 
A - Lise veya Maarifçe lise derecesinden musaddak 

nıektep mezunu olmak, 

B ·- Türkiye cümhurlyeti tebaasından bulunmak, 

C - Yaıı 18 den aıağı, 25 ten yukarı o1mamak, 

D - Sıhhi ahvali lahıile ve ata binmeğe müaalk almak, 

Bu ıar tl arı haiz olanlar iatidalarına: 

A - Lise ıehadetnamelerini veya bir ıuretlni 

B - N üfua tezkeresini, 

C - Polisten muaaddak hüsnühal veılkaları, 

D - Dört adet kartonsuz vesika foioğrııflarını bağlı· 
yarak İst&nbul da Selimlye de Yüksek baytar mektebi 
rektör .. iğüne vilayetlerde baytar müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburlyelerlnl ifa 
edeceklerine dair Noterden ~oadd k 
la8hhi.lıtn110'1e vc .. eceklerdir. 

.,F dimenin aşkı! ... 
Yazan: Ahmet Süleyman 1 
Basan kütüphanei umumi 

Milli, aşkı ve hissi resimli roman 
Kitapçı, tütüncü ve müvezzilerden 

çıkmıştır 
[sKişa~ir Hususi mu~ase~e Mü~iriyetinnen: 

Eakiıehirde idarel hususlyeye ait asri sinemanın üç ıenel k 
bedeli icarı kapalı zarf usulile 25.7.931 tarihinden itibaren yir· 
mi gün müd.letle 17 8-9~1 tarihine mü•adif pazartesi gilnü 
saat. 16 d" ih ı lf'I kat'lyeıi icra kılınmak üure münakasaya 
vazolunmuetur. Taliplerin ldaıel hususlyeye veyahut encümeni 
vilayete mü•ıtcaat etmeleri ilan olu.,ur. 

::-;;-~~~~~~~~~~~~~~~ 

UGUR EVi -c 
. -NURi - DANIY Al 

Bilcümle Devair ve Müea•e•atı reımiye ve hususiyede, 
Mali, Jdari, Hukuki itleri, Emlak sah 1plerlnin emlak erini 
idare etmc:k, ifraz, Fera~, İntikal, ikraz, İıtikraz, Alım 
Satım ve her ııevi muamele takibini deruhte ed .. rler. 

Teleıo1: Beyoğlu 4515 G<ılata, Eski Gümrük 
Cnridesi Utur Hn~ ~·o 2 

• aFrankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.0UO Frank 
Paris, Burdo (Boudrean) so~1k NO. g Merkezi idaresi; 

Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda cadd .. 4i No. 10..! 
Telgrıı.f adresi: Fraıiabarık 
Telefon Beyoğlu 1421 2 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

•Harbin Mukden. 
Bilcümle Ba~k ı mua]P.la!ı 

Hc•&batı cari}' ku adı- Vade iz v.:ı vadeli te,·diat -
Taearrur ıand.ğı - ekukıitı ecnebiye kambiyo, '!sha ı ve 
tahvı.at alım satımı - Senet lskontoıu - Esh m ve tahvi· 
at bedellerinin tııhaili - Adi ve ıirnüle, ıtıuar me tup 1· 

rı - Eıham ve emtia üz•riııe e.vans - Ecnebi mcmıe!-et 
üzerine kredı küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesaı. e 

- • •~ • .J.... 1,.t e ır uır••--·•· 

-----Alameti Farika 
Çorap Fabrikası 

YOHAN LAHER 
ve 

FREDERlK LAHER 
lstanbul-Oalata, Fransız Oeçldl 

Han No. 17 
TELEFON; l eyreı 1 •26) 

İstanbul beıtnci icra me· 
murluğundan: Ktrkor Gaza· 
ro•yan Efendiye ( 1700) lira 
97 kuruı vermeğe borçlu Hüı· 
nü Beyin karnı Feride Hanı• 

mın uhtel tasarrufunda bulu· 
nan ve mec'muuna (12000) li· 
ra kıymet taktir edilen Kos· 
kada Mimar Kemalettin ma· 
halleslnd ~ Laleli c• ı:ldesınde 
eski 39.79 81; yeni 77, 71, 69 
numaralarla murakkam taraf· 
ları: Bir tarafı hazan l <mail 
Bey arsası ve hazan ıehrema· 
netine ait arsa bir tarafı Re· 
ct'p paıa kütüphane•! ve bir la· 
rafı 30 metrelik tarik vt' bir 
tarafı bazan Fatma Z hra ha· 
nım ve hazan Hasan Hayri Ef. 
ve Neylre hanım ar1a!arı ve ba· 
zen 20 metrelik TarıklaDJ lle 

aıah ,lut mukaddema tahtında 

83,81,79,77,75 nu·lu bet bap 
dükkan ve 73 nu-lu ma bahçe 
konak derununda nısıf maıu
ralı mal leziz elyevm arsanın 
73 Nu • lu maa bahçe 
konak mahallenin derununa 
cari Kanavate Mesennatına 

tebaiyetle nısıf maıura halka· 
lı mal lezız tamamile 79 nu·lu 
bir adet Fanllacı; iplikçi gedi· 
ğtnden münkalip 8luu-lu dük· 
kan mahallinin 4 hisse 
itibarile Bir buçuk hiı· 

sel eri 12 ••hım tertibi le 3 
ıehlml 16. 9 · 931 tarihine 
müıadif Çarıamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar Açık bi· 
rlncl arttırma ıuret ll e satı 1 r· 

cak ve ıartnamesl 5 9 • 931 
tarihinde divanhaneye talik 
olunacaktır. Arttırmaya İ§tİ 

rak için Yüzde On teminat 
alınır. Hakları tııpu sicillerile· 
rlle ıablt ol mı yan lpotr kil 
alacak'ılar ile diğt'r alaka· 
ı:!arların ve irtifak hakkı sa· 
htpler 'nin bu haklarını ve hu· 
suıile Faiz ve maıarife dair 
olan t<lC:ıa 1 ıHını ilaıı t• • h ndt>n 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müıbıtelerıle bildirmeleri la· 
zımdır. 

A'.<si hRlde hakları tapu •I· 
clllerile sabit olmayanlar ratıı 

bedelinin p 11 yl111ma11ndan ha· 
r'ç ka lı 'ar. Gayri tn•nkulün 
müıterlye ihalesi tarihinden 
Hıhareıı iı'iy•cek vergiler Be. 
led.ye ve Vakıf fcareleri müı· 
terıye 11lttir. A1akadarlarıu le· 
ra ve İ fla• kanununun 119 u'l· 

Haseki hastaneı;l civarında 
bir miktar para bulunmuştur. 
Sahibinin c .,rrahp•§a Küçük 
mühendis sokak 14 numaraya 
müracaat etmesi ilan olunur. 

İstanbul 3 üncü İcra me
murluğundan: Tamamına 5215 
lira kıymet takdir edilen Çen· 
berll ta§ civarında Mulla Fe· 
nari mahallea nln atik Esirpa· 
zarı caddeıinde eskı 21 yeni 
18 ve 20 ve 1 numaralı Meh 
met Paıa sokağında 1 ve 
Eıirpazarı caddesinde 18 nu· 
maralarla murakkam ve tah· 
tında kahve haneyi mü~temil 
hııricen kagir ve dahilen ah· 
ıap han ve aralık mahallin 
temamı açık arttırmaya vaz 
edilmi§ olup 1-9 331 tarihın· 
de ıartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 20 9 931 tari· 
hine müaadif pazar gü ü saat 
14 ten 17 kadar İstanbul 3 
üncü icra dairesinde açık ar· 
tırma ile satılacaktır arttır· 

maya lttlrak iç n yüzde yedi 
teminat akçesi alınır müte· 
rakim vergi 1erle belediye re· 
ılmlerl vakıl icareıi müşteri· 
ye ltttr. 

Hdkları tapu aiclllerile sa· 
bit olmayan ipotekli alacak· 
lılar ile diğer alakadaranin ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masarifi dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbıteleri:e bil· 
dırmelerl lazımdır. Akıi halde 
hakları tapu sic .ller;'e sabit 
olmayanlar utıı bedelinin pay· 
laıma.ından harı ç kalırlar 

a lakadarların icra ve if; aı ka· 
nununun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfikl hareket 
atmelerl ve daho. ma'Cımat 
almak fsteyrnlerin 931 4 dos· 
ya numarasile memuriyetımize 
mü'"caatl"rı ilan olunur. 
.. mll ... 1111:1 ....... .-ıı 

OSMANU BANKASI 
~ermaye3i 101000,000 

İngiliz Jirası 

IST ANBl.:L ACENT ALiCi 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOliLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve pollça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretıle 

avanslar, poliça ve hkon• 
tosu. 

Türkiye Cünıhurlyetl • 

TAViL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK IZMIR POSTASI 

SADIK ZADE BİRADERLER 
VAPURLARI 

Karadeniz Postası 

DUMLUPINAR Y6\i.~s~o~ PAZAR 
günü akşamı saat 17 de Sirkeci rıhtı· 
ınınd.ııı lıareketle {Zonguldak,İnebol · 
Ayancık, Samsun, OrJu, Gircson, 
Trabzon, Rize, M1p1vri ve Hope) 
ye azimet ve avdette ayni iske

Llerle Sürmene, Görele ve Ünye' 
ye uğr.ıyarak avdet edecektir. 

I'azla tafsiJ;İt için Sirkeci Mey

menet hanı altıııJa accntJ!ığına 

nıüracaat. Tele. 2213-1 

- 1 İogıliz Hüseyia R~s o:m 
va purları 

Karadeniz sür'at postası 

ROST Er.,iY E 
ff ~R vapuru 17 ağu~

,__ ..... _.l tos p zart. •i günü 
akşomı saHt 6 da 

S rkecl rıhtımından hank .. tle 
Z o guldak, lnebolu, ~.ya ,, cık 
S mıun, Unyc. Or·l11, G ı re•un 
Görele, Trabzo.,, Riz y ' azi· 
m"t ve avdetle ayni iskelelerle 
Süımene ve Vakfıkebire uğ• 
rayarak ge-lec ... Jctfr. 
Merkez acerıtası [m'nönü Reşadiye 

caddesi !\o. 12 Tel: 2876 

,Dr. Aristidi 
1 Zührevi hastalıkları 
1 Teda\1ihnnes! 

rp .... ;. iin1· Snhık ı nrakP! han No.81 

> Paria Tıp Fakülte• mezunu 41 
Cilt, frengi ve zü"ırevi h~stnltklar 

mlite.hassı~ı 

Dr. Bahsettin Şevki 
BabıAll Me!errel oteli kRrşısı 135 

blrncl kal sabah sc~lzden aı · şam 

1 y< dl, e kadar bllAfasıla hasto larını ~ 
kabul eder -

1 

Beykoz ıu :h icra memur· 
luğundan: Bir borcun ödenme• 
ıi içlo mahcuz olup satılması 

muk •rrer bir buçuk yaıında 
bir re'• dana aleni artırma su• 
re tiyle 23.8. 1931 Pazar günü 
saat 9 da Ü.küdarda hayvan . 
pazarında satılacağından almak 
isteyenlerin o gün ve aaatta 
müzayede yerfnde hazır bulun· 
maları ilan olunur. 

Acele satılık 
Kırk santimlik otomatik 

polonya kalınlık makinf'tl yeni 
olar~k müstacelen fatılıyo·. 

İstanbul Kutucular c ... ddeıl 
No. 55 Muatafa Kiioif ·----

Gaip aranıyor 
Kırkçe§mede Sckb"n baıı 

İbrahim ağa mahalleıinde §e

kerci sokağında 25 numaralı 
hanede sakin Sirkeci rıhlım 
ıirketi sigarıı.cı bölüğünde hıım· 

mal 307 tevellütlü Halil ağa 
bın Yuıuf onbeı ııün<lenbPri 
galptir nerede oldu~unu bılen 
mezkur haneye b ı ldirmed in· 
saniyet namını\ ric11 olunur. 

Ji6Ağus~s 193 J-~ı"'" 1031 
-=Pazar=-

-~ 
Aratıl Rumi 

1 Rebi•ıltıhır 3 Agı:sfoa - -

cü madde•ine göre tevfiki ha· 
reket ry emeleri ve daha ziya· 
de mıılu'Tlal almak iltryen!erin 
60 3 do•ya numııra•i'e İs· 
tanlu' 5 ı ci icrl\ memurluğu 
n:a nıurac t'arı f'An nluntır. 

nin baı"ıca ıehirlerlne ve 
memaliki Pcnebiyeye se· 
ne<lat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lnalatı. ( Huabı 
cari) küıadı, senedat ve 
kıymetli qya muhafazası, 
kupon tt hsilatı, Türkiye 
ve rıemali 1 Pcrıebiyeye 

keıid ed ıen poliça'.ar.n 
1 • 
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5 i c 1 m murluğund•n: tesviycai, borsa muamelatı 
Mahcuz kup" yüzük bi l'zik icrası, akçe bf'y'I ve ıe· 
fğn 17. ts· 931 t.ırih!nde saat i . b 1 - 1 

raaı, saır ı cum e ban
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