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Bir Belediye 
Nasıl İdare 
Olunmalıdır? 

Yazan: Naci lSMAIL 
Avrupanın ve Amerikanın 

ıaymz ıeh! rlerlol gezdim. Bu 
ıehirlerlo hepsinde de yol in· 
t:zamı,tozıuzluk, çamunuzluk, 
lıarıızlık, yemek, ve içmekte 
ııhhi usullerden baıka bir ıey 
görmedim, 

Herıehlr beledlyeıl esaslı bir 
teıkllat içinde bulunuyorduı 

Hatta, Balkan hültQmetle• 
rlnln en küçük ıelıJrlerlndede 
bu teıkll&tla karıılaıbm. Şilp· 
beılz, lıtanhulun ıokaklarını, 
bitmez tilkenmez ııhht ınes'e 
lelerini ıle biliyordum • .Niçin 
hala Ziya paıanın "Frenki1-
tanda kaıaneler, Şarkta vira
neler "devrinde kalınııtık? 

Felıefnden, iktisattan ziyade 
bu mesele ile uiiraımııtım. 

Fl!hakika, garp ıeblrlerlnde 
bir ıehlrcilık ilmi vardı. 
Bu ilml bilen insanlar, 
beledi~lerln teknik teıkllalı 
baıında bulunuyordu. Fakat 
oralarda da balkın intihap el
tili belediye reiılerl ve bele
diye azaları hlklm bir vazl· 
yette bulunuyorlardı. lJunlar, 
ıehlrciltk ilminden diploma 
almıı lnsaalar deiilldl. 

Mlthat Paıa, bu teıkilab 
Türklyeye de getlrmlıtı. 
<Fakat, bizdeki teıkılat ıe-
' 
11'.lereıız kalmııtı. Sonra, garp 
tetkllitı zamanla tekamül et· 
1Dlf, bir çok yeni ıelrcllik eaa1-
ları bulunmuf, b•r ilim baoıl 
olmuıtu. 

Biz, bu ilmi bilmiyorduk. 
Bır gün, benim gibi bu lime 

ehemmiyet veren eıkl emnl· 
yeti umumiye müdürü Aziz 
Beyle " ıtmdl meb'uı n görü· 
ıilyordum. Viyana beledlyeıl, 
Viyana belediye teıkilii.tını 
idare eyleyen kanunlarla, nl· 
zamname, ltallmatname ve ıe
hlrcilik hakhında dört ciltlik 
bir eser neıratmlı, emniyeti 
umumlyeye göndermlıtl. Bel· 
kı, bu memleketin belediye
lerini idare edenlere bir reh· 
her olur, fikrlle bu ciltleri em· 
niyeti umumiye namına ter· 
ceme ettim. 

O zaman öiirendimkl, ıehlr· 
leri ıab11lar değil, en ufak 
teferruata kadar düıünülmüt 
nizamnameler idare ec!ermlı! 
Yalnız, bu nlzamnamelerde 
ıebirde ltıiz bırakmayacak 
bir tarzda tertip olunmak 
ıartile! 

Bu nizamnameler muhtelif 
fırkalara mensup Azalar tara• 
fından tanzim olnuyor. 
Bittabi, bir ıebrl teıkll eden 
blUün ıınıfların insani hakları 
.ısblt ediliyor, herkeıln ka

zanmak eahaları tayin olunu· 
(Devamı 2 inci •tıhifada) ..................................... , .................. . 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtla;;-
-39-

Efkarı umumlyeyl bir ta· 
kım litfalkir yazılar ile mü. 
temadlyen teıvtı ve taitlltten 
Ye ıahıl milnakaıa ve ıöğüı
melerden aöreceğlmlz zararla· 
rın vebametınden ürküp titre· 
yerek el birliğinin teıkll ede
ceiil kuvvetle vatani vazifele· 
rlmlzl baıarmak çarelerini ara• 
yıp bulmaktadır ki ancak biz 
aabili ıelimete çıkaracaktır. 
(D•ııamı 4 üncü ıayfada) 

Türk Milletinin Tarihinden 

Zafer Günü 
Büyük Zafer Gününün T esidi İçin 

Yapılacak Merasim Programı 
Tayyare cemlye 

tinde, 30 Ağoıtoı 
tayyare bayramı için 
fevkalade ihzarat ya 
pılmaktadır. 

Cemiyet 30 Ağu[• 

toı günü akıamı ıaat 
21 den ltlbaren Tak· 
ılm veya Galatasaray . ' 
Llıeıi bahçeılnde bir -~ 
müıamere verecektir. " !!il 

Müıamereye aaat 16 
da baılanmaoıda muh 
temeldir. 

Saniyen gündüz 
eaat 10 dan itibaren 
Sarayburnu parkında 
ve geceılde,eahil kıı· 
mında muhtelif ejilen 
celer tertip edilmiıtir. 

• • 
~ • 

j 
Halkın eiilenmeıl 

için ya pılan pro• 'ı' gramda: Şehir ban· ._...;;._ _______ _.,,...... _ _..,e,j>.,.__~ 

doıu icrayı ahenk edecektir. 
Parkın muhtelif mahallerine 
gramofon vezedilecek, mehter 
takımı da ayrıca icrayı ahenk 
edecektir. Bundan maada orta 
oyunu, hokkabaz kukla oyun· 
tarı yapılacak ve maruf kim· 
ıeler monolog ıöyliyecektlr. 

Gündüz tatbik edilen program 
aece ıahll kıımında da aynen 
tekrar: edilecektir. 

Aynı gün, Beyoğlu Üsküdar 
ve Adalar halkının yaptıkları 

teberru ile alınan ilç tayyareye 
Beyoiilu, Üıküdar, Adalar, lıml 
takılacaktır, 
Bu mer11.1im, eaat 16 da Ye· 
ıll köyde yapılacaktır. 
Mera1lme bütün lıtanbul hal· 

kı, hükClmet, erkem askeriye 
müe11eaatı resmiye ve huıuılye 

müdiranı ve teıkilalı ealre er· 
kanı davet edilecektir, Misa· 
flrlere limonata bbklvl pula 
ikram edılacek, ıahade bahriye 

muzlka11 ınilli havalar çalacaktır. 
Yeıllköy bava meydanı 

.ancaklarla tezyin edilecek; 

tayyare cemiyeti, Beyoğlu, Üı· 
küdar, adalar halkı namına 

hitabeler lradedilecektlr. 
Badehu, bu üç tayyarenin 

Pılot ve makinistlerine, birer 
altın ıaat hediye edilecektir. 

Cemiyet, Tramvay kum· 
panya11, Seyriıefaln, ve Şir· 

ı keli Hayri yeye müracaa.t ederek 

1 
halka ıühulet olmak için, geç 
vakte kadar fazla ıeferler" tah· 
ıt.lnl temin etmiıtlr. 

• Zafer bayramı münaıebe· 

tile, geçit resmine bir tayyare 
tlmıali lıtirak edecek ve lçın· 

de bulunan kızlar tarafından 
halka tebriknameler atılr.cektır. 

Yeıilköyde, üç tayyare için 
yapılacak teV1lm meraılmini 

müteakip tayyareler, lstanbul 
üzerinde uzun milddet uçuılar 
yapacakve halka tebrikname· 
ler atacaktır. Bu bayram ve 
teV1lm merasimi hazırlığı için 
24 Ağustoıta, tayyare teıkilatı 
Reiılerinin iıtlraklle, tayyare 
cemiyetinde umumi bir içtima 
yapılacaktır. 

...................................................................... 
Y arüagyara karşı ayıptır! 

Istanbul Sokakları 
Taaffün Ve Pislikten nihayet ge

çilmez bir hale geldi 

Şehrin temizliğile aliikadar olıııası 

lazımgeleıı Belediye Reisi 
Muhiddiu Bey 

Son günlerde ıehir yolları 
cidden pislikten geçllemiye· 
cek bir hale gelmi§tlr. 

Şehrin en piı mahalleri 
Balıkpazarı, Meyvehoı, Divan. 
yolu Sirl.ecl ve bilhaua Sirkeci 

1 gümrüiü civarile Sirkeci ea· 

rının arka k11mı teıkil etmek· 
tedir. 

Bu çok mühim mesele he· 
men her gün lstanbul mat• 

buatı tarfından birçok acı Iı.an· 
la yazıldıiiı halde belediye 
bu hususta hiç alaka gfütemı. 
yor. Halbuki, memleketimize 
g.,fenleler ecnebi her ıeyden 
evvrl bu phliğe hayret etmekte· 
dır. Çünkü. dünya cenneti olan 
bu ğüzel ıehrln bir 
çok güzelyerlerl taaffün ve 
pislikten geçllmiyecek bir hal· 
dedir. 

Hele meyvehoı ve Sirkeci 
rıhtımları bir çok haatalıkfar 
doğuracak kadar pis ve yüzleri 
kızartıcıdır. 

Bu cidden çok acı vazıyete 
ecnebiler kadar bizde hayret 
etmekteyiz. 

Çünkü, belediyenin baıfca 
varidatını tanzi ' at paraları 

teıkil etmektedir ve ,, • y!e ol· 
duğu halde de maatteea11üf 
temizlik yapılmamaktadır. 

1 
Hemen herııün ya:ı:dığı· 

Limand_a yangın 

Birmotör 
vapura çarptı

ve yandı 
Seyrlıefaln idaresine alt 

olan Tophane ismindeki Is· 
Umbot dün ıabah, Kadıköy 
ı.keleıinde demirli iken sabah 
postası yapan Haydarpaıa va 

puruda Kadıköy iıkeleıine 
gelmif ve yanaımağa baıla· 
mı ıtı r. 

Manevra eınasında Hay· 
darpaıa vaporunun dönmeni , 

T,phanc htlmpotuna çarpmıt 
rahnadar olup batm,ıtır. 

Jstımbotun içerisinde yolcu 
olmadığı için nüfuıçe zayiat 
olmayıp tayfalarda kurtulmuı· 
tır. 

İdare ve zabıta takikata 
baılayarak Haydarpaıa vapuru 
kaptanı İbralt.im Beyle istim· 
bot kaptanı o1'n Raiim Beyi 
isticvap etmlıtlr. 

Dehşetli 
Kazalar 

15 ölü, 37 ağır 
yaralı var 

Parh, 16 (AA.) Dünkü 
gün Fransada yollarda vuku· 
bulan kazalar yüzünden 15 
ki nln öldüğü ve 37,ılnl ağır 

surette olmak üzere 63 kiıinln 
de yaralandığı haber alınmır 
tır. 

Bonolar geldi 

Tevziat 
Birkaç güne ka
dar başlıyacaktır 

Gayrı mübadillere verileck 
olan bonolar Maliye 'Vekaleti 
e11Qlak itleri müdürü Rüıtü 

B. tarafından ıehrlmlze gelirli· 
mit Mezkür bonoların tevziatına 

bugünlerde baılanacağı müı· 
tabberdlr. 

Ticaret aleminde 

Ofiste ' 

Fındık tacirleri 
neler g-örüştü 
Dün ihracat ofiıinıle fındık 

tacirleri top lanmıılardır. bu 
lctimada ıhracat ofisinde fın

dık ih« cı hakkındaki noktai 
nazarı müzakare edilmiıtlr . 
lçtimaa ofis raporatuvarları 
Akıl ve Halil beyler ri yaıet 

etmiılerdir. Fındık ihracı me· 
ıeleıinde, alakadar tacirlerin 
mutaleaları alınmakta faideli 
görillmü•tür, 

Nelicel müzakeratın iktısat 
vekaletine bl dırılmeıi takır· 

rür etmlıtir. Vekalet ofisin 
ve fındık tacirlerinin müıterek 
noktal nazarlarını mütalaa 
edecek ve fındık ihracı için 
bir nizamname yapılacaklır. 

mız bu itten biz bile yaza· 
yaza bıktık. Belediye ar· 
tık faaliyete geçerek bu it üze· 
rinde çok ciddi tedbirleı· ittihaz 
etmelidir. Akıl taktirde yüzle· 
rirulz yabancılara karıı ili 
nlhaye kızarık kalacakfır! 

Açık neşriyat muhakemesi 

Rahipler ve rahibeler 
romanının davası ! 

Vala Nurettin ve 1. Fahrettin B. Ier 
müdafaa yaptılar karar yarın 

. ValJ Nurettin 
Akıam gazetesinde "Rahip 

ve Rahibeler namında aık ve 

ihtiraı romanı n unvanı 

altında çıkan romanda müs· 

tehcen neırlyatta bulunmakla 
maznunen tevkif olunan Vala 
Nurettin ve lskender Fahreltin 
B. !erin muhakemeleri ikinci 
ceza mahkemesinde intac olun 
muştur. 

Dünkü celeede, istintak 
daireıinden gelen cavabı mü

zekkere olunmuı, bedehu, tef· 
rika yegan yegan okunmuıtur. 

Bu iıte bittikten sonra l 
reis Hamit B. Vala Nurettin 
B. ye bu romanın müstehcen 

olup olmadığını ve bunu genç• 
!erin okumasını doğru bulu· 
nup bulunmadığını; ıordu. 

Vala B. bu romanın tehzibl 
ahlak zımnında yapıldığını 
ve fenalıkların teşhiri ıuretile 
gençleri bu yoldan tevakklye 
çalışıld ğını anlattı. 

lıkeoder Fahrettln B. de 
bu yazıların müstehcen olına· 
dtğını ıöyledi. 

Bundan sonra müddeiumu· 
mi .muavini Kimil B. mütalaa· 
sını ıerdederek, bu yazıların 
açık ve hayaıızca olduiiunu, 
bu yazıları her ıınıf tabaka• 
nın okuduğunu ve teıirleri baş· 
ka baıka olacağını hatta tef· 

rikanın mahkemece krraatı 
esnasında maznunların gaze• 

leci arkadaşlarının bile okunan 
yazıları hande ile karııladık

larını ıöy ley erek neticede 

maznunları matbuat kanunu· 

nun 11 inci maddesi delaletile 

çeza kanununun 426,427 lncl 
maddelerile mücrlmlyetlerini 
istedi. 

Badehu, Vala ve lskender 
Beylerin vekilleri Haıım Rafet 

bey müdafaasını yaptı ve be
raetlerir.I istedi. 

Muhakeme karar tefhimi 

için yarına talik edildi· 
•--••n•••••U••• .. •••••n••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•u•••• 

Ticaret ve sanayi bankasının işi 

Faaliyet ne zaman? 
Banka tatili tediyata mukabil tah

silata devam ed}vor diyorlar 
Ticaret ve 

ıanayi banka· 

ıının çoktan 

beri faaliyetini 

tatil ettiği ma· 

lümdur. Ban· 
kanın faaliye· 
tini tatile ıe· 

bebiyet veren 

halkın banka· 

daki paraları 

tahsil etmesi· 
dir. Hatta ba· 

zı tüccarlar bu 
hususta teliiı 
ve asabiyet 
göstt>rmlı idi· 
ler. 

l~te bu yüz· 
den kapanan 
banka yakında 
açılacaktır. 

( Tafıilatı 3 üncü 
ıahifede) Ticaret ve Senayı Bankası 

Lindbe~g - . 
Nevyork- Tokya 
arasında uçuyor 

Petropa vlovık, "Siprlyan , 
17 (A.A.) - Linderberğ ile ka· 
rıı ı Petropa vlo•kda J ·re in mit· 
lerdır. Çarıanba günü Tokio'· 
ya gitmek üzere tekrar hava· 
lanacklardır. 

Zelzele 
- ..... --

Cezayiri mütema. 
diyen sallıyor 
Cezair 16 (A.A)- Maison 

Carree ile Alma ha valiılnde 

dün bir kaç defa zelzele ol· 

muıtur. 
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ı·r e en gazetecı s· d lık ve kıyafetlerini tarif edi-Baaeaıa lıtanbulda yol ver- Acentesiyiz ıs var 1 J'Onım: 
glılniD altı lira olarak tahsili Bir kaptan diyorki: Birinci •dam: Birer çlql 
k l 1 Bcrezilyaya gı'den 'Al h k k h [ l ş h ı d k arar •ıtırı mııtır. ırıu a eme co eyecen ı o mu Dan nbeh hmantfllıt:ı kellf • in • cörünen çukura aç-

Bu karann tatbiki alaka· gençler • iJ mıı iki göz, Topuklarıaa kadar 
R b k l-.J şfır bir ıı. k•pla .. flır. Sevahılı darlara teblil etmiwtir. Dün razetelerden biri M. Ve agıp • ıra ı ıııl uzanan beJaıt bir entart

1 miteca vire 'l'flpurtan, ıeyrüıe· Yalnız evvelce yol parasın· Valter nammda bir ıtatın bu- Ktlta Kaymakamı Ahmet 1 ameliyatı için memleket hu· B lh avurdu çökmüı bit ıurat. 
ferden kalmıtlardır. l aHa dan borc11 olanlarO.n eeki ı.e. ra4an baıtı TGrk aençlerlaln Cemli 8. ı tahkir makamı re.. tanesine naklolunaıuıtur. h İkinci adam: Upuzun bir bey. 
Adalara lfltyen vapurların ep ıabat 10 lira üzerinden alına· Brezilyaya kandırıp göndererek minin emrine ademi itaatıan 27 temmuzda evrak temyl:t ..ı ancak 

12 
de köprüye gel· Ayaklarını örten bir be7u en· 

Bren sefiri 
Değişme haberi tekzip 

edildi 

çaktır. -~~---- orada aç ve ıefıl kaldıklarını dolayı aazetemlz umumi müdü. mahkemesinden menkuzen iade mlılerdır. tarı. Konarı kısa cüppe tek-
yazıyordu. ru" M. Ra nıp 8. ın 7 ay 4 edılmtı S aiuıtoıa tayin edilen I • llnde bir aba. Yanı bir surat 

Ankara, 17 (A.A) - Bern 
elçiliğinin tebdiline dair tıaa 
edilen havadiıln uıl ve euutan 
iri olduğunu beyana Anadolu 
Ajan11 mezundur· 

Muğla -M.arma
ris yolu yapıla· 

cakrrı? 
Muğla, 16 (A.A.) - Mai· 

la-Marmarıs yolu fn ... tı çok 
ilerlemlfUr. Y ulun btrtact kıs· 
IDIOtd 11tavakkat kabulli ya
kıada yapılacaktır. 

Uşakta buğday 
mahsulucok • 
Uıak, (A.A) - Bu ıene 

Uıakta bufday ve arpa mahsu· 
lü fevkalade bereketli olduğun· 
dan zllrra m ~hıulünü tarladan 

rüçliikle nakledebtlioyr.Dün çı· 
kan bir fırtına barmanlardakt 
ıaplan btrıbırt- kanıtırmıtır. 

u,akta 2800 metre 
asfalt yol yapılacak 

Uıak, 17 (A.A.) - Bele
diye 2800 metre murabbaı tu· 
tan çarıı yolunu aefalt yaptır· 
mara karar vermtıttr. Yola 
faaliyetle deYam edilmektedir 

39 derece hararet 
Uıak 17 (A.A.) - Üç dört 

aüııdenberl havalar çok 11cak 
gitmektedir. Hararet dereceıl 

gölgede 39 dur. 

İspanyol kanunu 
• • • 

esası proıesı 

Madrıt 16 (A.A.) - Ka· 
nunu .... ı prejHlni tanzime 
memur, komisyon, dün eabah 
ve bu akta• toplan•lf ıre -
calsinl rce ikmal etmtıUr. Mil· 
zakerat eaouında hemen he· 
rnen bütlin aza hazır bulun· 
muıtur. Kanunu eıaalnln 101 
babı ikmal edilmtı ve lımanya 
reisicumhurunun intihabı uıu· 

lünün teıbit etmek itibarile çok 
calibi dikkat olen muvakkat 
bir madde de tanzim vel teıvlt 
olunmuıtur. 

Bu proje, meclis riyaseti 
divanına tevdi olunacaktır. 

Komlayon relal, projenin tevdi 
ecltldijl ğO.n hemen mebuslara 
okunablleceflnl ve fakat ,ekile 
ait bazı tadJlat yapılaceğlnl 

ıöyleaılıUr. Mumaileyh, ıon 

derce dtkkata ı•Y•" bir takım 
mukabil teklifler, tadil teklif· 
ler tadil teklifleri ve bilhasea •• 
Katalooıya •rubu tarfından 
yapılan tadil teklifi mevcaıt 

oldufunu illve etmtıtır. 

El Debate gazeteıl, kanu· 

nu etıul projeıinden bahseder· 

ken diyor k • · 

Bu proje, tanzim edildiği 

'ıekllde kabul ed!lecek olursa 

klıae pek Yabtm bir vaziyete 
düıecektir. 

Proje, devletin mutlak ıur 

rette llikliil esaıını vazetmek

te .,. kil.enin fmUyazat ve 

hukukunu zerre kadar nazarı 

••bua almamaktadır. 

" k Bu huıulta ma umatına mu-Bu bu.u.ta malümatına ü h 128 11 i c ruımada Temyizin nakız ara· O - • d m. S rla•ı ıa g n apıe, ra a ır para e- racaat ettl"'lalıt Seyrltefaln çuncu a a • e., • , • M V 1 rina ltllba •• M. Ragıp B. in 100 •• müracaat etlljlmiz · • ter zaaına ve Kaymakam 8 . e 500 kaptanlarıadan birı· muharri· kalları, bıyıkları, kaıları bir-i lira kefaletle tahliyesine ve bu· 
muharrtrlmlze ıunları söy e · lira tazminat ltuma mahklim ru1111a11ın 9 eylOla talikına karar rlmlze ıu izahatı vermlıllr: birine karıımıı bir ıurat. 
nılfUr. olduğunu ve bu hlikmil tem1lz ve kefalet akçan naklen veril -•Bır kaç ıenedenberl, bu Gene uzun ve beyaz bir 

- Biz, vapur ecenta11yız, ederek ziraat ıılerl için tahllye dlfl kararının kattleılp katil... meyaftnda bu kadat kuvvetli entari, kısa kollu bir hırkıı. 
her yolcuya bilet verir ve ıu· olundğuunu ynzmııtık. Muma• medlflnln tahkik •e t.blt lise te .. düf etmemiıllk. Kim bu adamlar ? 
hulet gösteririz. Mevzuu babı tleyhln iki aylık ziraat mezun! · edilmemesi. Bende Fener bahçenin Ya· Bunlar ıarkta M.ydutluk, 
zatlardan Rum olmumı hatır· yeti bittiğinden 28 Haziranda 6 - Diğer davalardan do- rım mil açığında demir attım eıkiyalık eden (lç m~l'undur. 
lamayorum. Bırııl Berzilyaya Gaziantep hapisaneıine teıllınl layı ınürliru zaman heeabına Burfaz açıklarında slıe girdik. Dağa adam kaldırırlar. 
gidlpte lf bulamaz ... meıuli• nefsetmlt ve müteakip gözle. eaaı ittihaz edilen müddette Rotamızla lıtanbula rtdeblli· Dağda adam soyarlar. 
yeti va ur acantalarına teretüp deki had trahom unu teda vl ve iıabet bulunmamaıı... rlz, Yalnız Yolcuların ıelametl Dafda edam 61dllr0rler. 
etmeza. Cevaptan, kendiılnl Eıya, can, hayvan, para 

B ı d • 1 8 namına rljıuda ihtiyaten dur-
mi üıktağnı !addediyorum. Mem· e e ıye 1 . eş sene dum. bunların aözlerlnt bürümüıtıır. 
ete tn po lıl var.. E k k d fakat. .. 

Gelecek seneye Yolları tamir riçinjKatil kastile atılan srar eş a ın Cumhuriyet hlikumetı, jan• 

Ziraat enıtltüıil için Anka· 
rada lota edilen binaya or· 
maa mektebi alisinin de ev· 
velce nakit takarrür etmlıtı. 
Bu huıuıta yaptığımız tahki· 
kata nazaran mezkur mekte· 
biıı bu ~ne Ankaradaki bina• 
ya naklinden aarfınazur edil· 
mlııtr. Bununda :sebebi bina· 
dakl bazı nokıanların ikmal 
edilmemeılndendlr. 

lzmirde esrarkeş bir darmaaı buna mll&aade eder-
kaldı esaslı faaliyete silahın cezası mı? .. 

kadın yakalandı Malını, ırzını .. ntha· 

Maahaza mektep, gelecek 
ıene ıuretl katıyede Ankaraya 
nakledilecektir. 

Bir Belediye 
Nasıl idare 
Olunmalıdır? 

( Başmakaletlen Jeoam ) 
yor, nizamnamelere dtrıamtlı: 
bir ıekıl \"eriliyor. Bu nizam· 
nameler; bir Belediye reisinin 
fil<rl dejil, bir cemiyetin ba· 
reket nokta11 oluyor .Şilpheılz· 
ki, belediye relılde, belediye 
azaları da bu n!zamnamelert 
harfi harfın~ tatbik ederler. 
Aksı halde, kendi 110ıflannm 
bakları zayi olur, bem l..en· 
diler! ıahıen zarar aörürler, 
hem de ıtyaat akidelerinin 
tflaıları karıuında kalırlar! 

lıte, Avrupa ve Amerlkada 

tehirleri idare eden ka•"ret 

te bu ılyaıl hak ve menfa· 

etlerden baıka bir ıey defll

dlr. Bizde ile, bu fırkalar 

yoktur. Belediye, yalnız bir 

fırkanın elinde bulunuyor. 

filhakika, bu fırkanın bele. 

diye azaları arasında muhte

lif mesleklere menıup ıahıılar 

Yardır. Fakat, fikirleri ıahıı· 

lar tem ıil etmez, aihaıi zih

ni Jetler ifade eyler. Bu 

zihniyetler he, slatemlere mü· 
tenlt fırka programlarıdır. 

Bir fırkllda, muhtelif meılek· 
lere mensup inanlar buluna• 
bıltr. Fakat, bualann meılek· 
lerl fırkaya hükmedemez. Bel· 
ki, fırkayı idare edenlerin zıh. 
rtyetlerine i!ihar olunur.Bunun 
içindirkt. aynt fırka içindeki 
ihtilaflarda fırka disiplinine 
muhalif addolunur. 

Tllrkiyenin belediye slyaıetl, 
bu eıaılar. haricinde bulunu· 
yor. Halbuki, ıehircilık ilmi de 
bu eıaılardan harice çıkamaz. 
Her halde, Türkiye belediye
lerine Avrupa zihniyetini vere· 
bilmek için yeni bir ıisteaı keı· 
foluomalıdır! 

Neoi ISMAIL 

t • Beyoflunda Nermin laıaln· K.eçecllen:le yangın yerinde yet kendl~lnl emane~ ettljl 
geç ı de bir kızı katti kutlle Jara· Ômer oğlu Kadir Halil Oilu kanun bu küıtahların haddini 

Maçka· 01man 8. yolun- lamakla maznun bulunan Meıtan, aatz ofN Yatar ve btldırmekte bir dakika gecl· 
dakl Colu caddesinin birkaç lbıan lımlndekl çocufun H k N ı t ı d k ? uan ızı azm ye am n e ır mı ... 
güne kadar muntazaman tef· muhakeaıeıl dlln birln:>I ceza dört kafadar ellerine geçirdik· Lanetle yadedilen ıark 
rlı ve tayinine baılanmaıı mahkemesinde intaç edlhnlıUr. teri bir miktar earan naraile- lıyanının hiç ıüphe yokkl bir 
takarrilr etmtıtıt. İhıan 10 ıene hapse mah· lerlne koymuılar ve ~ete iki ıüprüntüıün~enl baıkalan 

Bundan baıka, Belediye kum olmuısede henüz 18 yaıını batla•ıılan:lır. Bu •ırada ora· olmıyan bu üç ıenerlyl, o rü· 
bu ıene, elindeki yol tabslaa· bitirmedtjl için cezasının nııfı lünç olduju kadar da korkunç 

dan geçmekte olan btr pollı 
tını klmllen ıarfedecek ve indirilerek 5 ıene müddetle memuru esnr kokusunu Fark· kıyafetlerlle rördükten sonra 
muhtacı tamir yollar tamir haplı yatmasına karar veril· anlamak lazımdır ki, ıark bay• 
eılilecektir. mlıttr. etmtı ve dört kafadarı cürmO dutları artık, içi betalmıı birer 

........................ - ............ _ ....................................................................... ,.. meıhut halinde yakalamııtır. kabaktan baıka birıey defilcllr. 

Gandi yuvar lak masa ya ri ~:~:,'·::~~::.iç~:~:: .. !:!: .. -·····~~~!.!!r:. .. ~~'-. . . ti k t . ? olan etrarkııt Vanlı Mehmet Hava 
nıçın iŞ ra e mıyor e oğlu Sabrı siaaraaıle beraber 

,, ............... ı.a1<1 .. m1a ka· Bugün nasıl olacak? 

Ingı")ı"z)er tela"ş ederek bun D muh- nuni takibat yapılmak üzere Kandilli raıat merkezinden 
adlJyeye teılim edilmiflir. aldığımız malümata nazaran 

telif sebeplere atfediyorlar - - - - dün azami derecel hararet 
Bir maç aölgede ıı rüııette sg oımu, 

Londra 16, (A.A.) - lngl· hafaza edecek ve bfttftn Hint ve rüzgir mutedil olarak poy• 
fk Uıak, 17 ( A.A ) - Turan tiz ılyasl muhaflll,valll umumi· e &rı umumlyelinl tamamen rezdan eımlıtlr ve .. ntyedekl 

nin muslrren daYetine rağmen 

Gandlnln yuvarlak masa kon· 

feran11na lıtlrakten imtina et• 
meslnl muhtelif ıurette- tefllt 

etmektedir. Sabık valil naıu
miSord lrwln'ln uzlaıma ılya• 

ıelinl daima ret ve takbln et· 

mıı olan eağ cenah müntehası 

mahafili konareicra komltellnla 
llilafgiriune hattı hareketlerin· 

dea "kadife eldJven. alyasett
ıflaa etmlı olduğunu lıUntaç 

etmektedir. 
Mutedil mahafll, bilhaua 

inklsa'1 hayaıe uframıı ve Gan· 
di nln tmtlnaını M.Patel tarafın· 

dan ıevk ve idare edilmekte o· 
lan ~!ifritlerin bir zaferi 
teılkki eylemektedir. 

Bu mahafl), Gandht'nin bu· 
lunmama11nın yuvarlak masa 
konferanımın akametlni intaç 
etmealmien korkmaktadır. 

Elde edilecek tenlye su
reli her ne olursa olıun bunun 

logiltere tarafından yapılacak 
bir takım fedakarlıkları isti!· 

zam edeceji ve kongrenin 
müfrit azasının iatıkbalde bu 

fedakarlıkları yeni müzakere· 
ler için harekf:t noktan yapa· 
cakları ıöyleemektedlr. Llbe· 
rallerle amele flrka11 menıup
ları Hint mtlliyetperverlljlnln 
meıru ve muhik metaliblnl 
tatmin etmek için daima b(l. 
yük bir arzu izhar etmiıl~"dlr 

Gandl tarafından ortay• 
atılmıı olan dini meselelerde 
bir uzlaım• zemmi bulunup 
bulunmıya~atı hail mevzuu 
bahsedilmektedir. Resmi ma· 
kamatm kabinenin lılbını ve 
her iki tarafın hl11lyatını mu· 

h k rençler birllfl ile ıpor ldllbt temstl edecek bir eye tin on• ıür' ati 7 mdre idi. BuaQ.n ba-
ferenıa ııttreklnl temine medar 
olacak bir tat.vlye ıuretl bul· 
matı ıtddetle arzu eylemekte 
olduğunu ispat için meaal 
iarfından çeklnmtyecefl bedihi 
görünmektedir. 

Ziraat Bankası 
Köylüye yardım edilecek 

şubeler faaliyette 
Köylüye lıuğJay alarak 

yardım etmeleri takarrür eden 

Ziraat Bankaları ıubelerlne 

peyderpey muameleye lptidar 

emirleri geliyor. Şehrimiz Zira· 
at Bankası ıube.I, bu buıuata· 

ki hazırlıklarını bıtırmtıttr. 

Yalnız köylünün borçlarına 

mukabil alınma• icap eden buğ

day mübaya&1ına henüz baılau· 

mamııtır. Tahkikata nazaran 

Ziraat Bankası mOdürlüğün· 

den yaptığımız tahkikata na· 

zaran, bu keyfiyetin tahakku. 

ku artık bir gün mueleıl de· 

mektir. ----
Yugoslavyada 

tasarruf 
zagreb, 16 (A.A.)- Bano· 

vlne ve Sa va eçmmunleri büt· 

çesinln masraf k11mında bir 

takım tahdidat yapılacaktır. 

Bazı belediye memurları Ilga 
edilmiıtır. Belediyeler, hayat 
bahalılığını tahfif için tfmdlye 
kadar almakta oldukları resim 
ve oktrovaları terııll edecek
lerdir. 

takımları araıında yapılan maç 
l·l beraberlikle aettcelea• va yln• poyrazdaD eıecek ve 

bava ekserl)etle açık ola· mittir. 

7 Mahkum caktır. 

Hapisaneden nasıl 
etmişler? 

firar 

Gaziantep hapbaneılnden 

7 ve memleket haıtahaneıln· 

den 2 mahk6m ve mevkuf 
firar etmlttir. 

Katlden mıı:rnU11 Hayri B. 3 
ıene 9 ay hapse mabkü• ol· 

mu1, bükmll temyiz etmlıtır. 

Haplsanede bir niza olmuı 
bir kaç mahpus haflfçı:ı )'aralan· 
mııtır. - - --

lngiliz maliye mu
tehassısları 
Tahkikatlarını 
bitirdiler mi? 

Fondra; 16 (A.A.) - Ma· 
lıye mütehawıları iktisadi 
mahiyetteki teklifferln tetkikine 

devam etmtılen:llr. Bu tetkik· 
lerln neticeılnt havi rapor ya· 
rın nazırlar end\ınenlne tevdi 

M .Flandin'in 
beyanatı 

Parlı, 17 (A.A) - İktisadi 
ve mail Yaalyet bakksnda EciM 
de Parla ıraıı:eteılnfQ bir 11111• 

harrlrlne beyanatta bulanan 
M. Fbndin, Hoover teklifi """ 
kubulduğu zaman hOkOmeUn 
hattı hareketini tenkit etıait 

olan bazı ktmaelerln hükOmetl 
hiç bir zaruref olmadıtı halde 
bu teklifi kabul etmtı olmekla 
itham eylemtı, diier bir la· 

kım klmıelerln de Fran11zlana 
kendi ıa rtlarını hiçbir 111retM 
kabul ettirmileceklerl keba• 
nelinde buluıımuı olduklanm 

lıöylemtıttr. Mumaileyh demlt
tlr ki: V ekuat, birincilere ce
vap vermlıtlr. f.ier muaddel 
Hoover plinına müstenidea 
yapılan itilif tahakkuk et
memlf okaydı IS temmUıt va• 
deıl hulul ettlltl :zaman Fren
sanın · ' ne olat·aktı? 

edill'cekttr. Buraıını ou,u.ııııelı. ····-···-··-··-·--·-·--····--···-···---....................... --... . 

Moskovada ilk maç 
Bugün 

\ 

yapılacak ve netic~ radyo 
ile bildirilecek 

Moıkova, 16 ( A.A)-Türk 

futbolcuları burün Moekova 

mubtelltt ila yepacatı maçın 

favkalAde ehemmiyetin• bin•· 

en po.ıta telgraf komhertlll 

1 

maç tafailfı.tıııı radyo ile verd

mesl için tertibat alaıııtır. 

Lenlnrrat ve Harkofta yap .. 

lacak maçlar da radyo de 
blldtrılecektlr. 

r tetir _... • .. , ... -



18 A us.tos 

M.MacDonald ve 
.arkadaşları 

Maaşlarını haddi asgari
ye indirecekler 

Londra, 16 (A.A.) - Sunday 
Chroaicne ııazeteıi baıvekil ile 
rüfekaıının kıı.binenin önümüz• 
deki ictlmaınıla maaılarının 
.birer mıktar indirilmeıini ihti· 
y larile kabul e mek ıuretile 
bir iktisat ve taaarruf mı.ali 
eöstereceklerlnl yazmaktadır. 

ParlementO azıuı tahsisatının 

aa indirilmesi teklif edileceği 

,öylenmektedir. 

tomobil yarışı 
Pescara, 16 (A.A) - Acer· 

l bo kupa11 içini tertip edilen 
otomobil yarııı bugün yapıl· 

ınııtır. Yarııta Dnk Deı Ab· 
1 ruzeı nazırlardan Balbo, Acer· 

' 

bo, Di Crollanza, ve bir $Ok 

ri,cal hazır buluamuıl rdır. 

Muayyen sahada•306 kilomet· 
relik 12 devir yapruak ıurctile 

\ Campari birinci gelmiıtlr. Alfa 
Romeo mark•lı bir otomobillle 
Yarııa lıtirak elmit olan Cam· 
Pari bu meıafeyi 2 ılıat 10 

:dakika ve 17 aanlyede katet· 
mtıtır. Bugatl l1l rkalı otqmo· 
bille Varzl ikinci, Maseratl 
11811tkalı otomobil ile F agiolo 
li_çüncü ıel~lerdlT. 

ltaly.ada fena havalah 
Odioeı 17 (A.A.) -Bu ha· 

i v~lide gayet tiddetli bir fırtı• 
ra hükum sürmektedir. Fırtı· 
na a~açları, telgraf direale,ı:lnl 
Yılımıı, bir kaç evin damını 
' alıp götürmüıtür. Yağan dolu, 
lllahıuliıtı tahrip etmiıtir. 

T ek.c;as'ta zelzele 
Dallaa "Texu. 17 (A.A.)

Texas'ın garbinde ve merke· 
itjnde birkaç zel;ıele olmuıtur. 
.Bu zelııelelerln en ıidde\liıl 
Valanlln civarında vuku bul· 

.-ııuıtur. 

Oaxııco ~Mekıika" da • da 
!fiddetll bir zelzele olmuıtur. 
Burada birçok kimseleıio ya• 
ralaıımıı oldukları söylenmek· 

,tedir. 

Şinıendif er kaz~ları 
Viyaoa 16 (A.A) - bir 

ür'at katarı ıaat 5 te Goes· 
belloeben Stelermark yakinin· 

de bir mar andlı treni ile çar• 
pı,tmı lır. 12 kiti ölmüı, 4 kiti 
ağır ve 30 kifide hafif ıur tte 
yaralanmııtır. 

f ransa sefiri Londrada 
Londra, 16 (A.A.)- Fran· 

z sefiri, hava tarikile avdet 
etmlttir. 

unday Neus kapandımı? 
Londra, 16 (A.A.) - 18ıt2 

ıe esinde teaiı edilmlt olan 
haftalık Sunday Neuı mecınu· 
ası, bugün neırtyatını tadil 
etmiıtir. 

1 
1 

Tefrika No. 

bu müıterilerl, kendiıl iyile· 
ılnceye kadar, hangi doktora 
devretmek liz.ımpldiğlnl ıor· 

du. Nihat Cemil, aynı !akaydı 
ile cevap verdi: 

-Arbk haatalarım beni ali· 
kadar etmezi.. Artıkdoktorlukla 
ıaetııul olmıyacağım, kendim· 
ılen baıka kimıeyi tedavi et· 
palyecellm .. Zaten çok zeugl· 
n Dl• Bırak, birazda ba kaları 

• zıııaıln olıuo! .. 
Bu noktayı ıayet d11ğru 

söylüyordu : Bundan ıçınra, 
tedaviye muhtaç olan birisi 
vana, oda keııdiıl idi. 

.Vak'adan beş ay ıoora, 

Nihat Cemil, Sadık Haıım 
Efeııdinln koluna dayanmıı, 
bahçede llk gezln1isinl yapı· 

yordu. 
Haıım Efendinin ıevlnçten t 

aöı:l.ıri doluyordu: 
- Ah! benim beyim, d• 

- --..... ~ 

ihtilalciler 
kuvvetimi 
buluyor? 

Havaoa,17 (A.A.) - Hiik· 
met lutaa tı Sa ota Clar ve Pi· 
near deli Arlo eyaletle~ nde 
pek yakında kat'i bir mu· 

afferlyet kazaomayacıılı: olur· 
•a lhtılalcilerln daha fazla 
kuvvet bulacakları zannolun· 
maktadır. Meııocal ve Mıan· 
gletaı mevkllerloin hükumet 
kıtaatı ele geçlrilmit olmasının 
asilerin ümitlerine nıhayc t ve
rip vermlyeceği henüz ıüphe

lldlr. 

Şili reisicüm
urluğu 

~antiago Şıli 17 ( A.A) 
Şili reiıicümhurluğuna fırka· 

ların hemeıı hemen hep.sinin 
M. Montro' yu naıozet göster· 
dikleri bildirllmektedir. 

M Moatro kabul edip et· 
mediıllne dair henüz ~evap 

vermeaıJştir. 

Fransa'da ütün 
satışı 

Ne k dar kar bırakıyor 
Pariı, 16 ( A A ) Fraıua.'da 

1930 ene 'pde yapılan tütün 
ıatııından h~sıl olan !epıettü 

3600 milY.onu bul~ıııtur. Bu 
miktarl'll 3350 milyoııu bçırç· 

ların itfaama ahıiı edilm ıtir. 

24 ölü 
infilak çok zarar verdi 

Macao, 16 (A.A.) - Barut 

deposunda vuku bulan infıl ak 

petlceıi olarak ~4 ~iti ö!müı, 

31 kı,ı yar lanmıı. 9-1 ev ha· 
ıara ul!ramıttlr. 

Motosiklet 
:Yarışları 

Peıcar, 16 (A.A.) - Oa\ia 

Tescara kupası için tertip edl· 

len · motosiklet yarııı bugün 

na;ı:ırlardan M. Acerbe Jle fa· 

ıiat fırkası katibiıımumi mua· 

vinl M. Baccl ve. daha birçok 
• 

zeval hazır bulundukları hal· 
de yapılmııtır. 

Ronettl, 312 kilometrelik 
' mesafeyi 3 saat, 28 dakika 59 

nlyede katederek birinci gel· 
mi ıtır. 

Kabul ettilermi? 

1 
Ya~ıın: Hüseyin Zeki 
di. Siz küçek iken söylediğim 
gibi, benim cici b~yim .. . 

Okadar meı'udumki .... okl 
elli bin lira kaza.omı11m a:ibl .. 
Nil:.at Cemil Bey. bir ıezlanga 
oturarak alay elti: 

Ş ka ır.aka derken az kal· 
11n elli bin liradanda fazla 
kazanacaktık .. 

- Be"Dmi? 
- Tabii ıen .. -ikl ay evvel 

haılalığımıu hafifledlil bir 
zamanda, utikbalimden kor· 
karak vaeiyetnamemi yazdım 
Ve bu ,·aıiyetnamede, Yeglne 
varisim, ıen idin. Gel tlm~i 
dojruıuou ıöyle: Sağ olduğu· 
mu iatemualoya! 

Cevap olmak üzere, 'Haılm 
' Efendi, doktorun önüae Eğil· 
dl, elini tutarak dudakJarJaa 
aötürdü. 

Bu basit fakat -lllaDalar · 

1 

Sahlf e 3 

HAU'RLE - ı ~~ -1, Gelen seyyahlar J fil j Şehrin şayanı temaşa 
ltfeteoloji Enştitüsünün Raporu -..--~---'·1-..d- yerlerini gezdiler 

AF 
----~~~ 

d"'ı ' ''azı·yetı•mı·z · f-1.eyeti Evveıkı gün •aat 16 da Loy• 
""ı;,Y 

0

\ •-ı"Je triestlaa kumpaoyaıına alt 
,_..,.... • • .,. ::\ Helouan vapuru limanımıza 

IÇtıı. · • gelmiıtlr, Vapurun içinde mub· Havanın Ahvaline Nazaren Memle
etin Muhtelif Mah ula tının Vaziyet 

Ankara , 17 (A.A.) - lktıaat 
V~kaletl meteoloji enstitü· 
sünden alınan malumata na· 
zaran Ağustosun ilk 15 günü 
zarfında azami ve ugari :sühu· 
net ve yağıı vaziyeti ıudur: 

Karadeniz ıahill temamile 
kapalı ve bulutlu Piınak üzere 
memleketimizin. diğer mın~ 

da havalar ,k rlyetle açık ve 
berrak geçnıltti~ .En yüksek su• 
hunet Antalyada 43, en küçük 
ıuhmıct Kanıa 6 derece kay· 
dedılmiıtir . 

Ayın 11, 12, 13, üncü gün· 
)erinde bütün memleket bir 
sıcak ~algıı: aı altında kalmıı· 
tır. Umumiyet itibarile pek 
faydalı yağmurlar düımüıtür. 

bilhassa Karadeniz ıahllinde 

1 
,inç umumiyetle her tarafta 
iyidir ve baoak tetekkülü baı· 
lamııtır. Afyon mahsulü alın· 
llUflır. Bereketlidir, Afyonka· 
rahbar ını11takaıında geçen 
seneye pazaran yüzde 30 faz· 
!alık vardır. Tütün; yaprak 
kırmalar ııihayet bulmak üze· 
redir. Pancar çok iyi büyü· 
mektedir. Son yağmurlardan 
fazla htlfade etmiıtir. 

Zeytin; Çeımede Meyva 
kabarmağa baılamııtır. Pamuk, 
umumiyetle iyidir. Çiçekler 
dökülmüt ve koza teıekk61 

etmiştir. Adanada dağlık yer· 
!erde kuraklıktan müteeuirdı ... 
Fındık, toplanmaktadır. Yalnız 

Gire.onun 400 metreden yük· 
ıek mahallerinin fındıkları ol· 

mebzul yağmıı ve htlfadell mamııtır. 

olmuştur. Yalnız Erzincan ci· Üzüm; Trakya ve garbi 
varındaki mezruatla Alaıehlr Aoadolııda bilhassa çavuı 

Uıak köylerindeki mezruat ve pembe çavuılar kemale gel• 
boatanlar ve tütünler fazla yağ· mittir. 
mordan dolu ve selden oldukça · İzmir ve ha valisinde hant 
zarar görmilıtür . Kuıadaıı, ilerlemlttir, l<urutulmağa da 
Hendek Denizli, Kaatomoni devam edilmitllr. İncir, İzmir 
lapa rta, Kütahya, Kadıohan, ha valisinde kemale gelmlıtlr. 
Seyitgazi, bala, ıvan kurak- Teklrdağı mıntakaaında geç 
lıktan mütee 111 dır. kalan ketenlerin hasadı yapıl· 

15 günlük mahsul vaziye. maktadır. Uzunköprü mınta· 

tine gelince: Hububat; memle- ka11nda ıuıamların .ve balya 
kette harman Rmellyatı faali· 
yelle devam e\mektedir. Yal· 
mz Şarki Aoadçıluda haıat 
b~tmemekle berııber harman 
aQJe\iyatı ba l .mı}tır. Trakya 
ve guhi .,,Anadoluda mısırlar 
kemale gelmit ve bazı ma· 
hallerde h sat b•flaınııtır. Pi· 

Almanayda askeri 
inzibat mı? 

Madrit, 16 (A.A) - ,Sabık 

lıpaııya ,,1efi.ılerinden M. Ramiro 
• de Maztzu, ,Alıora aazeteıinde 
yazmıt olduğu bn makalede 
diyor ki: 

Harukulade bir JeY vana 
o da Almanlaıın buhran ı:oına• 
ıında riayet etmiı oldukları 

intizam ve inıı:lbattır. Üç haf· 

mıntakuında susam ve nohut· 
ların hasadına. b ılanmııtır. 

Aldığımız malum~ta na· 
,ıaran Trakyada mev,.:ii fare 
mücadelellne devam edilmek· 
tedlr. Marmara iıavallıinde 

~ytın ılnekierlle müc;adeleye 
ba~lanmııtır. 

ismet Paşa An
karada 

Ankara, 17 (A.A) - Baı· 
, vekil İsmet faşa tlazretlerl 
ile hariciye ve maarif vekilleri 
bu aabah ıehrimize gelmiı· 
lerdir. 

Felemenk Kıralıçası 
Hususi kollesiyonun 

teberrüetti 
ta içinde banka muameleleri ,, 
tam bir ıükun içinde tekrar • 

Parla, 16 (A.A.)- Felemenk 
lcralıçeıı Wllhe.lmine müstem· 

lelt.it seriİ•I komi•erlijline 
göndediği bir mektupta keııdi· 

batlıımııtır. Almauyada bütün 
fırkaların atkeri oldukları mu
hakkaktır. 

Şayet Almaoyada komü· 
nizm ilanına muvaffaklyet 
elverecek oluna.Alman mJI. 
Jeti bunu çavuıun emrine tabı 
mangalar haline gelerek ya. 
pacakbr. 

tfham , eden !ıareket, Nihat 
C milin gözlerini yaıarttı: 

ihtiyar hizmetçisinin elini 
sıkarak: 

- Sadık dostum, dedi, 
muhabbetimi yalnız sen mu· 
hafaza ettin ... 

Haıim Efendi birdenbire: 
7 

- Beyim ... Paıaın.:. Artık 
bir şey ıöyleı;ııeylniz... Baıka 
ıeylcrden lıah edeceğinizden 
korkarım ... dedi. 

Nihat Cemil yavaıça: 
- Hayır, dedi . Onun ,·aktı 

gelmedi... "0~ ndan, zamanı 
geldliii zaman bahsedeceğiz ... 

Ve gayet tabii olarak mu· 
ha vereyi .cleğiıtirdi. Diller hız. 
metcilerden bazı ıeyler sordu: 

Hatim efendi, 1aoa bııı 
aydanberl on para vermedım, 
nasıl idare ettin? ., 

- Ne ehmlyeti var, beyim! 
birikdirllmlt param vardı. 

tBir kaç. hi11e ıeıı.edlm de 
vardı. Onları .aatn·erdim. 
-~alm eııde masraf faz· 

laılu; . eminim i .tliı ettin: 
"Hafim:::Et'endl •l\lerek ce· 

vap eıdı: 

•inin ,.ücurla gelirmiı olduğu 

~huıuıi koilekılyopu bir müddet 
evvel yanmıt olan Fel menk 
pavyonunun yerine yen den 
yapılan pavyc.na hediye ~lti· 

ğloi bJldirmitUr. 

- Tamamile J3eyıfendi ... 
- Ya ölseydim .. Sana on 

f!ara bırakmadan .. Ne olacaktı 
halln? 

Haıim Efendi mütesairane; 
- Allah göstermesin! Fa· 

kat ölseydiniz, ben ıağ kalır· 
mıydım ıanki: 

Tabii paraya filan -da ihll· 
yacım kalmazdı. Zaten siz öl· 
dükten sonra kimin için yaıa· 
ya cağım ki?. 

Nihat Cemli, batını ha va· 
ya kaldırdı. Semada yağmur 
dolu bir kaç siyah bulut, ıaa· 
de ini karartan bir kartalın 
açık ve korkunç kanylı gibi, 
bllaha,eket duruyordu. J'llazar· 
!arı ııayri ihtiyarı b;itün fku 

, dolaıtı. 
Gittikçe eımerleımiı aüo, 

doktorun ruhunuda karatı· 
yordu· 

Kendisininde anlayama· 
dı~ı bir kaç dütünce vardı. 

YJne maziyi hatırlamak iıtl· 
yordu. 

Bir zamanlar Hatım Efendi, 
ona, • aıaclki Jat farkı tehlıkelı 

ı beAim!. :-demltti? Ht1r buna 
ehecalyet yirilirmhli? 

Ankarı>~ttı telif 80 ıeyyah kaflle1I vardır. 
yeli Vek•le b.(A.A.) - He· Bunlar ıebrimlzln asarıatika. 
vel ve ıonra höğleden ev- ıını müzelerle camileri ve di-
Paıa riyaaetinde ıÇil İsmet ğer f&yani temaıa maballerlnl 
muhtelif tıler üzerinaederek gezmJılerdlr. Bu yolcu ki.flleıl 

keratta bulunmuştur. ":a· Perıembeye kadar ıebrlmizde 
fzmirde üzüm fiyatı kalacaklar ve ayni vapurla· 

lzmir, 17 (A.A) - Bugün hareket edeceklerdir. Vapur 
30-35 kuruıtan 264 çuval kuru ·dette Triyeste, Venedtk, Bre~ 
üzüm ıatılmııbr. ya<e Pire iskelelerine uğra· 

F . b. d . & ... 
eCl lr emır- Sitmar l"n baıka dün gene 

Yolu ·kazası ya vapuru •.uyaaıoa ait 1tal·. 
hı limanımıza lnııillz 1eyya. 

Viyana, 16 A.A. - Goeı· 

beiboeben ile Stelermark ara· 
ıında bir ekıpreı katarı ile 
bir yük treni çarplflDlfhr.· Bu 
kaza neticeainde 12 kiti ol· 
müı, 34 kiti yaralanmııtır. 

Macdonald 
Lossimouthdan Lond

raya döndü 
Londra, 17 (A.A) - Mac· 

donad, Maliye) nezaretinin 
tekliflerini tetkik etmek üzere 
bugün öğleden ıonra toplana· 
cak olan nazırlar encümeninin 
içtlmaında hazır bulunmak 
makıe,dile bu sabah ,Louie· 
mouthdan Londraya dönmüı· 
tür. M. Macdonald perıembeye 
kadar Londra<la kalacağını 
ıöylemı,ur. 

Okyanos sef~rle .. 
ri tarifeleri , 

Londra, 16 A.A. - Deniz 
seferleri kumpanyaları Atlaa 
Okyanoıu ıeferlerine alt tar!· 
felerde 1 Teırioievvelden iti· 
beren mühim tenzilat yapa· • 
caklarını bildirmJtlerdir. 

Amerikalı 
'frayyareciler 

Para cezasına mahkum 
oldular 

Tokyo, 16, (A.A) - Dün· 
ya elrafındll devir seyyahatl· 
ne çıkan Ameıikalı tayyare· 
cilerden Hernedon ile Pang· 
born memnu mıntıkalar Üs· 
tünde uçup dolaıtıklarından 

dolayı para ceza11na mahkam 
edilmiıtır. 

At yarışları 
Oeavtlle, 16 (A.A.) - 100 

bin trank mükafatlı 1 ,200 .ınet• I 

relikMorny at yarnları ı Eadhil 
1 miadeki hayvan kaı:a.naıııtır. 
ikınci Cour de Liondur. 

Koıuya 14 hayvan ııtırak 
elmlıtir. 

Fikrini açlkça söyleye· 
b!ldı! 

- Söyle bRkalım Haıım 
Efendi, aradaki yaı ferkı, 

1 
okadar okadar tehlikelimiıki! .. 
tliç; bir zaman ona ... 

Hatim Efendi beynin sözini 
1 

keati: 
Nihat Bey, rica ederim, İ 

rica ederim... 1 
- Hakın var. bak, itte ! 

sustum. Yalnız birazdan çek J 
kartımı getır: timdide otur 
bakayım, fÖyle, yaııma ... 

Nihat Cemil, yene düıün<'e• 1 

ııne daldı. Hqim Eendi : 
keza... bu 111retle, . ıeujz j 
soluksuz bir aaat geçti. ı 

Erteıi aün Haıım Ef. çek 
karnealnl ıetirdi. Nihat Cemli 
on bin liralık bir yaprak 
doldurdu. · Bahçeye inerlerken ı' 
Hatim Efcllye u;ıattı: 

- Haılm Ef. Dedi bir kaç 
güne kadar ı'-qk•ra.ya ırldlyo· ! 
rum ... Sen, burada kalacak11n 
zira ıana bir azjfe tevdi edl· ı 

,yorıım. 

" ıBu çek 
1 ıılıra~aktır. 

1 
vazifeni kolay· ı 
Bunu, J&laıı:, 1 

Otomatik'•lir. 
makinelena 

Tütün inhlıarı namın. 
nebi bir tirket tarafından a 
ltırılen otomatik ılgara maki· 
neleri, henüz plyuaya çıka: 

rılmamııbr • Bu makineler~ 
bilhana ıehrln tütün hayli 
olmıyan mahallerine konula· 
caktır. Mezkur otomatik ılga. 
ra makinelerinin faaliyete 
geçmeleri artık bir gün me
seleıidlr. Bu hususta yapılmalİ 
icap eden reımi muameli.t 
intaç edilmlıllr. 

VJlayet idare heyeti 
Vili.yet idare heyeti, dün 

vali muovial Fazlı Beyin riya• 

setinde içtima dmittlr; lçtl• 

mada mübadlllere ve muhte-

lif dairelere rlt bir çok meıe
leler müzakere edilmlotır. .,, ___ 
Petrol kuyuları 

Kapatıldı 
T aksas hükumeti şiddet& 

tedbirler ~leh 
Auatin, 16 (A.A) - Teıkaaa 

valisi peırol kuyularının ka· 
patılmuı üzerine Teıkeaa'ıD 

ıarkında bulunan ve petrol 

çıkanlan .ıahaların mı.ıhafaza 

altına aham 11 için Mılllı ef

radını seferber hale koyduğu

nu bıldlrmittir. 

Petrol lıtlhıallnln a:ı:altıl· 

uıaıı hakkındaki meclis karan 
ancak . iki haftaya kadar me

riyet me kliJ:ıe girecelindea 

Te as'ın • ıark kıADmdakl 

küçük miiltahstller bir lçUma 

yapmıtlar ve büyük kumpan· 

yaların kuyularda petrol bırak• 

mama11 ihtimalınin icabında 

kuvvete mürac:ıat ederek 

önüne ae~ealni validen talep 

timdi izah edece im ve vazı. 

fe uarı.uıa feda edecek~Jo. 
"H-ıtalı&ım eıoaaında har· 

cadıiın para ve ıair meearlf 
için ıana. 
doldurulmamıı birçok çeki• 
verly<lrum. Bu, çekler imzah· 
dır. lıtedlğln kadar }azar, 
parayı bankadan alırsın. 

"Bu da klfl ıelme:ı:ae, tek· 
rar bana yazaraıo, tana atlre
ıiml giiıad• r rl:a. 

"Evet Hatim efendi, bir 
kaç ay daha ... Azami dört ay 
ilk aılahatımı bulabilmek için 
ıük<Uıete lh.Uyacım v4r. 

•Sabırsızlıkla • h~ vadbinlzl 
bekliyeceğim ... 

- Havadiıleriml mt? 
Ni}\at Cel"il,, hidde~e: 
- Ent, dedi karımı buJ. 

d11ıluna dair lıAvadislnlz .. 
İkisini de, ıa1"aodılı:ları 

yerde buluncaya ka.dar ara ... 
Hatim f.fendı korku ile 

mınldandı: 

- Peki, baluraam oalan 
öldürecelı millaia? 

ı !.bat il. acı bir teh.a-
.wale <4 p verdi: 

(~ıuınıı IJQr) 
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Bu Seneki fVlanisa ü~iimt .. ~Cİı;.ok 
Nefis, Fiatlar da Zarr.; piyasaya ıev· 
~anil", ( Huaud ) - bun· 

dan evvelki mektubumda bu 
Bir 1'-e münaı p fiyatlar· 

kedllımaktadır. Bu eenekl 
•ene üzüm, rekoltesinin geçen lıtahıllin en büyük derdi 
ıenelere ni•beten daha aıaiiı 
oldujiunu bildirmiıtım. Fak , aıurabahacılardır. Çünkü, müı· 
buna raf.men evvelki serır tahsile aman vermemektedirler. 

mahml üz~rine arız ol& · bu Üzümlarin ıatııı zararaız· 
mur gibi ilahi felak,.nsulün dır. Her ne kadar evvelki ıe• 
ıene tekrar etme.c hemde 
hem lvi olma' lıiuettirme 
rekoltenin ş•muttur. 
meılne 1 .. ıimı azamı henüz 
üzüm!,. 

neler gibi alıyor, salıt olml· 

yoraa da mal Borsaya arze· 

dillr edilmez derhal talibi zu· 

bur etmekte ve ıatılmaktadır. 
-~~~~~~~~~~~~~~~-

ser· lzmir incirleri 
Bu seneki mahsül hem hastalıksız 
hem de çok memnuniyet bahştır 

lendlflne göre ırerek Jıro ve 

gerek Flkparke~ tlrketlerlle 

Aydın incir kooperatifi bu sene 

külliyetli mıktarda it yapa· 

lzmlr (hususi)- Yeni incir 
mahıulı henuz ıergidedir. Bu 
Hafta içinde Pıyaaaya indirilip 
aatııa baılımman muhtemeldir 
incirler pıyaaaya ievk olunur 
olunmaz derhal tıletmeslne caklardır. Bu tlrketlerln beheri 
baılanılacaktır. binlerle amele lıtıhdam etti· 
bu ıene incir uıahıuli hasta· ğine göre, itleme mevsimi olan 
lıkaız olduğu gibi çokda nefiı· Teırlnlevvel nihayetine kadar 
dir. Yalnız rekolte 929-930 lzmirde ltılzllk tam manatile 
senelerine nazaran daha azdır. hafifliyecek hatta hiç kalmı· 
Fakat, rekoltenin az olman yacaktır. 
lnclrlerlmlzin kıymetini bir _incir plyasaaı açılmamııtır. 
derece daha artırmııtır. Fakat, incir iti yapan Ulccar· 

Şimdiye kadar incir itlen· !arın alyore ıatıı yaptıkların· 

meıi için açılan lmallthane· dan fiyatların iyi oldufunu 
lerln adedi pek çoktur. Say. ıöylemektedirler, _ ................................................................................................................ . 

Yunan H. nazırı ne diyor 

Türk-Yunan Dosl 
Yunanlıları Terfih Etti 
Bu Dostluktan Yunanlılar 2 milyon 

Drahmi Tasarruf Etmişler 
Atina, 16 ( A. A. ) - M. 

Venlzoloı'a vekalet eden Ha· 
rlciye Nazırı M. Mihalakopu• 
los, tetkik seyahatine devam 
ederek refakatinde ziraat , 
münaLaiat ve hava nazırları 

olduğu halde Selinlğe gel· 
miıtlr. M. Mihalakopuloı, Bü· 
yükkule ıalonunda büyük bir 
kalabalık önünde söylediği 

• nutukta komıu memleketlerle 
dostluk mlsakına latlnat eden 
Yunanlıtanın harici ılyaıetlnl 

izah ve aktolunan mlaakları ta· 
dat ederek demlttlr ki: 

" Bılhaua Ti!rk • Yunan 
misakı Yunanı.tana huzuru 
kalp vermlt ve Yunan bütçe· 
ılnde senevi 200 milyon drah· 
mi taaarruf yapmak imkanını 
temin etmlıtır. Bu parayı 
mültecilerin lıkinına ve yeril· 
lerin refahına ıarfedebillrlz. 

Bütiln ıiyasi fırkaların 
tasvip ettiği dürüst harici ılya• 
ıetlle Yunanistan biltün ciha· 
nın teveccühünil kazanmııtır. 

M. Mihalakopuloı harici 
ıiyaıette tek bir bulut ol· 
dujiunu ve çok ıükür ki, 
bu bulutun arazi meı' elelerlne 
deill para itine alt bulundı:· 

iunu ıöyledlkten ıonra Bulgar 
Yunan münaaebatının mevzuu 
lıaahıolunduğunu tasrih ederek, 
Kafandarlı • Mallnof ltllifna· 
meıile Hoover teklifi hakkın· 
dakl Yunan tezini tekrar izah 
eylemlıtır. 

Yunan harlrlye nazırı mü· 
teakıben dahili ılyaaete devam 
ederek bütün memleketlerin 

iktisadi buhrandan mütee11lr ol· 
duiunu ve maamaflh Yunan 
hükumetinin verırılerl azaltmalı:, 

ziraatı himaye etmek, yeni 
yollar yapmak ve marlfi tak· 
vlye eylemek imkanını bul
dufunu ıöylemlı ve komıu 
memleketlerle ve bilhaua Tür· 
kiye ile mün'akılat itilaf neti· 
ceılnde hini olan vaziyete 
tevfikan tanzim olunan deniz
ve kara programlarını izah 
etmiıtir. 

M. Mihalakopulos muse
vileri mı;thüsena ederek nut
kuna nihayet vermlttir. 

--·-·•••••t••H••lt•lttt••t•••tt••lt•t••lt.tttt.t.t•ı• 

1 Karilerin sütunu ] 
Uzunyuıuf mahalleıi ikin. 

ci muhtarı Ahmet Ef. 
lıe zabıta vaziyet etmittlr. 

Hakkınız elbette aranır. 

* Karamürselin kavak mev· 
kiinde kiremit ocağı sahibi 
Kürt. İbrahim uıtaya: 

Gazetemiz vaııtaılle ma
kamatı illyeye hitaben yaz· 
dığınız mektubun bir ıuretlnl 
doğrudan do~ruya gönderme• 
nlzl tavsiye ederiz. 

* Bakırköy zuhurat baba 
caddesinde Mahmut Beye: 

Yolun uzun tozu toprağı 
hakkındaki tlkiyetlnizl aldık. 
ümit ederlzkl köy Beledlyeıl 
bu ıütunu okurda Bir arabada 
oradan geçirerek yolunuzu 
ıular. 

Sefarethane 
köpekleri 

Konıoloıhane, 1efaretlne ve 
buna mümaall ılyaai müesaeaa• 
ta alt köpeklerden, belediyece 
alınan marka reımlnln bade
ma alınmaman kararlaımııtır. 

Po'" ... . 

~rhoşluk Bir kati 
akı içtikte~ son- Dün on yedi sene-
ra balıkçılık 
lıtlnyede dört arkadaı ra· 

kı içip aandalla balık avın• 
çıkmıılardır. , 

Yolda aandallar birbirine 
yanaımıı ve Şevket lıminde 
birlıl [de .Jmerln fsandalına " 
atlamak htemittir. 

Sarhoıluk salkaaile muva 
zenealnl kaybederek denize 
ldüımüı, güçli!kle kurtıtrılmıı· 
tır. 

işte bu kaza 
Nııantaıında Mehmet Ali 

Beyin apartmanı kapıcı11 Ha· 
ıan Efendi dün, kapı ;onünde 
otururken Mıslrlı Maclt Beyin 
pencereıinden dllıen bir ıakaı 
ile batından yaralanmııtır. 

Çifte kavgacı 

ye mahkum oldu! 
Üıküdarda, tlya hmindekl 

arkadatınt bir hız yüzünden 
öldüren Niko nun muhakeme
ıl birinci ceza mahkemesınde 
bitti. 

Niko, katıl ve lzalel beklr 
cürllmlerinden 17 sene 6 ay 
11 gün hapse mahküm olmuı· 
tur, 

dullah - efendinin g6ziloe de 
vurmuı yaralamııtır. 

lıd kavıacılar da yakalan• 
mıı haklarında, tahkikata 
baılanmııtır. 

Bir dirhem esrar 
Beılktaıta Haafırın cadde· 

linde Murat kaptanın kahve· 
ıinde icra edilen taharrlyatta 
esrar lçmeğe mahıuı bir ka· 
bak ile eararkeı Yorgl namın· 
da birinin üzerinde 1 dirhem Yer ve yurtları olmıyan 

Mehmet ile Galip lıminde iki esrar bulunmuıtur. Musadere 
kiti dün, Taksimde Şehit Muh· edilerek tahl<.ikata batlanmıı· 

• tar noktaaı önünde kavga el· _tır. 
meğe baılamıılardır. Kadına taarruz 

Bu 11rada nokta bekl~mek· Kumkapıda oturan Yervant 
le olan polıı memuru 999 nu· ilminde biri gene Kumkapıda 
maralı Sadullah efendi bunları oturan bir kadına ıarkıntılık 
ayırmak için aralarına gir· etmlı, kadının kardeıl olan 
mlıtır. Boğos tarafından yaralanmıı· 

Mehmet o 11rada pollı Sa· tır, 
............................... ~.·····~·····._.,. ....................... . 

)Veclisteki iatizah takriri -
Celse . zabıtları 
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Meclisteki son 

zabıtlarını 
matbuat münakaşalarının 
aynen neırediyoruz 

(Birinci •ayfatlan tl•oam) 
Yokıa his ve ihtiraslara 

mağlüp olarak yllrümenln akl· 
betinin çok elim olacağı he· 
pimizin malumu olan ve tul· 
hl ele o kadar e kimiye acı 

' tecrübeler lle defatle aablt 
olmuıtur. 

Binaenaleyh it bu raddeye 
relmeden evvel hükümetin bu 
bapta eıulı tetbirler arayıp 

bulma11 hakıkaten lazımdır. 

ve bu bihakkın kendisinden 
beklediğimiz bir 'Vazifedir , 

Bu vazifenin ifasında teahhur 
vukua getirilmesi çok ağır 

meıuliyet ve bali mucip ola· 
cağını kaydeylemeğl zaruri 
görür ve Hükümetln bu bapta 
ne dütünilyoraa sarahaten ıöy. ' 
lenmeıine intlzaren kürsüyü 
terkederlm (Bravo ıeılerl, al· 
kıılar ). 

CelAI Nuri B. (Tekirdağ)
Efendim; ıahsıma taallük et· 
tıği için affınızı istirham edi· 
yorum. Pek küçilk bir ifadem 
vardır. 

Ali Saip Beyin buyurduğu 
gibi (Yılmaz) gazeteei mahl· 
yetini değlıttrmezden evvel 
oraya yazı yazmaktan vaz ıeç· 
tljilmlz herkesçe malümdıır. 
Bu gazeteye yazı yazmaktan 
feragattan ıonfadır ki müna• 

(sebetıl:ı: neıriyata girifti. BI· 
dayette llu ırazetenln muva· 
fık neırlyatta bulunduğu için 
bir limtet ıuretinde teıkili dü· 
ıünülmüttü ve bunun lçfn de 
bir vealka imza edilmlıtl. Şıı 

kadar ki, böyle ! bir llmtıdln 

teıklli cihetine bili.hare gidil· 
memit ve hazırlığa dair olan 
bu ki.jiıtta hükümıüz addolu· 
narak geri alınmııtır. Meıele 
bundan ibarettir. Keyfiyeti bir 
iki gün evvel lıtanbul matbu
atı vaaıtaıile ammenin enza· 
rına arzettlm. 

Baıvekll lamel Pı. - Muh· 
terem Efediler; [hatipler mev· 
zubahı olan meıeleden heye· 

can ve infialle bahsettiler. Mem• 
lekele zarar olmak üzere göı· 

terdikleri miıaller, teırlh ettik• 
lerl eıaalar intibahı tmuclptlr. 
Bütün bu tafıllatın içinde Hü. 
kümete teveccüh eden itabı 

takdir etmiyor dejillim. Bu ka· 
dar ıtkiyete mahal vermek 
için Hi!kumetln bir çok tedbir 
!erde eksiklik etml~ olması 

lazımdır. 
Mat a hllnlyetlnln ıul 

blimaline karft Hükümetln 
elinde medarı tatbik olacak 
hem salahiyet vardır hemde 
memlekette mer'i olan kauun· 
lar vardır. 

Kanunların cereyanı tabiialnl 

bilirsiniz. Şabıiyata taallük 
eden matbuat ceralmi tah11· 
!ar tarafından mahkemelerde 
tahrik olunur. Hükümete ta• 
alhik eden ceraim mahkeme· 
lerde takip olunur. Hiklmle· 
rln vereceği hükümler ile ti· 
kiyetler adli neticeye rapto• 
lunurlar. Hükümetin bundan 
baıka da salahiyeti vardır. 

O da kendi takdirine göre her 
hangi bir rgazeteyi lntiıardan 
menederek kapatmaktır. Eğer 

matbuat hürriyeti feyiz vere· 
cek bir tarzda devam etml· 
yorsa ve bir çok mahzurları 

davet ediyorsa bundan level· 
!üt eden ılkayetleri derece 
derece kmmlara ayırmak la· 
zımdır. Ya kanuni yolda ta· 
kip ederken zabıta müddei u· 
mumilik. adliye ve ıaire teıl· 

rlnl göıtermeğe kifayet etmiyor 
onların ıahaları haricinde ka· 
lan meıelelerde hükümet ka· 
nunun kendiaine verdiği ıala· 

hiyetl tatbikte ihmal ediyor ve 
yahut mevcut olan dert elde 
bulunan salahiyet ve mer'i olan 
kanunların hükümleri haricine 
çıkacak kadar ciddiyet ve ehem 
l!"iyet peyda etmlıtır. Bunun 
için hükümet hiç bir ıey teklif 
etmiyor. Sizce bu üç iıtlkamet· 
te cevap verece)im. 

Bu defa vaziyet nedir? Ha· 
tipler muhtelif cepheden bu 
meseleyi izah ettiler. 

Ben burada geçen tözleri 
dikkatle dinledim. Zaten ha· 
tiplerin göıterdiğl endiıeyl .yal· 
nız burada, Büyük Millet Mec• 
liıinde vuku bulan müzake· 
rattan değil, halktan . ve bir 
çok vatandaıtan da ititmltlm· 
dir. Meeele ehemmiyetle na· 
zarı dikkate almak, müıta· 

Faaliyet ne zaman? 
Banka tatili tediyata mukabil tah

silata devam ediyor diyorlar 
Bir buçuk aydanberl tatili 

tedlyat eden ticaret ve ıanayl 
bankaunın yakında tekrar fa· 
alıyete geçeceği haber veri· 
llyor. Yalnız, bu huıus için he· 
nüz bir gün teıblt edllmlt de· 
fildir. Şimdiye kadar geçen 

zaman zarfında mükerreren 
bankanın açılacağı söylenmlıtl. 

Fakat, bu teahhürde!I ali· 
kadar tüccar ve eıhabı mat· 
lup pek müıtekl bulunuyorlar. 
Bu meıelenln ıayanı dikkat 

tarafı ıudur: Bankanın tatili 

tediyat etmeıine mukabil ala~ 

caklarını tahsilde devam et• 

mest! 

lıte, bu vaziyet, piyasada 

itimahızlık binini tevlit edı. ' 

yor. Temenni olunur ki ya. 
kında lı ve Ziraat bankala• 
rından muavenet gören Tica• 

ret ve Sanayi bankan faali· 
yete geçerek, bu mevzu etra• 
fındakl cnditeler zail olur. 

Ticaret odasındaki dünkü toplantı 

Balkan Federasyonu 
Istanbulda yapılacak içtima için 

esaslı müzakere cereyan etti 
Dün Ticaret oda11nda reiı 

Nemli zade Milhat Beyin ri· 
yaaetlnde Balkan Federaayo·· 
nu komitesi aktı içtima el· 
mittir • Bu içtimada, teırln 

evvelde Balkan hariciye na· 
zırlarının latanbulda yapacak
ları Balkan komite içtimaı 

milzakere edilmlıtlr. 
-

acelen dilıünülecek bir mahı. 
yet almııtır. Müıaade buyu· 
ruraanız bugünkü vaziyetin 
manaıını izah etmeli: için size 
bir az eıkl zamandan bahıet· 
mellylm. Matbuat hürriyeti 
ameli aahada vazıh ve k11a 
bir ifade ile na11l anlatılabi· 
lir? Bu memleketin ötedenberl 
latedlğl matbuat hürriyeti ne 
dır? 

Bu memlekette tabii her 
memleketin hlldadı da öyledir• 

bir ma buat hürriyeti diye ilk 
önce, mevkii iktidarda bulu· 
nan Hükümete kartı ulu 
orta ve ölçÜ!ÜZ ıöylenebll· 
meal kaıtedlllr • Milletlerde 
matbuat hürriyetinin ilk mi· 
yarı budur. Bu imkan, kato· 
lunacek ilk merhaledir. 

Memlekette herhangi bir 
gazete çıkabfl&ln doğruca Hü· 
kümele karıı mevkii iktidarda 
bulunan kimse aleyhine ·me• 
ıeli lımet Pı.· söylenebilsin 
bunun böyle olabilmesi mat· 

buat hürriyetinin ilk miyarı· 
dır. Söylenen sözlerin doğru 
veya yanlıı olması münakaıası 
ondan sonra baılar. Milletler 
evvela bu neticeyi elde et· 
mek için uğratırlar ki biz de 
bunun için uğraıaıııızdır. Hat• 
ta çocukluğumuzda böyle bir 
manzara görmek için müıtak 
ve müteliaaılr gün er geçirml· 
ıızdlr. 

Hükümetler lae, bilha111 
uzun müddet ıöyletmeden ka· 
palı kalmıı devirlerden ıonra 
kendileri aleyhine söz ıöyle
meslne tahammül edemezler. 

Her milletin husuıi istidat• 
!arı vardır. Kendi halkımızın· 
da kuvvetli yerleri olduğu gibi 
zayıf yerlerini de bilmeliyiı. 

Meseli yuı ile göıterilen her 
ıeyl doğru zannetmeğe halkı• 

mız daha ziyade mütemayil· 
dır. Gazete veya kitap bumıı 
bunu mutlaka dojiru olarak 
alır. Saniyen halkımız aley· 
hine ıöz ıöyliyen mevkii ikti· 
dar ıahibi bir adamın muhak· 
kak itibarından kaybettiğini 
zanneder. 

Üçüncü nokta, kapalı de· 
virlerden ıonra matbuat hürrl· 
yeti ilk devrede daima bir lnkl· 
lip vaaıtaaı olarak kullanıl

mııtır. Bundan da hükumet· 
ler çok korkarlar. iktidar ve 
nüfuzunun ıanıldığı bir zaman 
da, on beı günlük bir fıraattan 
lıtlfade edebilen jıazeteler mev 
kil iktidardaki Hükümetl de- 
vlrebilirler. Bu da bu mem· 

l • Arrıca, balkan milletlerine 
ait müıterek mesall iktiıaden 
de müzakere olunmuıtur. Bun• 
!arın baılıcaaını müıterek ban• 
ka, müıterek yollar müıterek 
posta, telgraf ve telefon, müı· 1 

terek lktlıadi ıekillerln tanzimi 
ve müıterek mevadı lstıhıali· 

yenin ihracı teıkıl ediyor. 

lekette öteden beri ha veı edil 
mit bir mevzu olmuıtur. Bu 
ıebeplerlerdlr ki hükümetler 
matbuatta kendi mevcudiyet· 

!erinin ve siyasetlerinin ten· 
kit edilmesine daima az ta• 
hammül etmltlerdir. Bu taha· 

tinin aksülamell olarak mat· 
buat hürriyetinde ilk iıtihaal 
olunmıyacak ıey hükümet 
aleyhinde istendiği gibi yazı 
yazmak heveı otmu,tur, Bu 
ıafba matbuat hürriyetinin 

ilk ve ıiyasi kademesidir. 
Bir millet ılyaal hayatta 

lnkiıaf ve tekamül ettikçe ve 
onu idare edenler tecrübeli, 
muktedir oldukça bu ıiyaıi 
ıafhayı atlatmak kolaydır. Bü
yün Millet Meclisi milletiıı 
mukadderatına hakim oldu
ğundan beri geçen safhalar 
ve ıreçirdlğlmlz tecrübeler o 
kadar mühimdir ki matbuat 
hürriyetinin hallolunmaz zan· 
nolunan bu ilk aarnntı ıafha11 
muvaffakıyetle hallolunmuttur. 
Mevkii iktidarda bulunan Hü· 
kümete hatta hakıız olarak 
ulu orta her teY söyleniyor. 
Bu suretle çok zaman geçiyor. 
Ne rejimin kuvveti ne de mev• 
kil iktidarda olanların nüfuzu \ 
derhal zail oluyor. Eeu olaralC 
bildiğimiz 11nıflar& mlitemadi· · 
ren terbiye ve 11lah etmeğe 
vakit ve •• bulabiliyoru;::. 
Büyilk Mecllae ltlmadı neflıle 
ve ceıaretle ıöyllyebilirim ki 
bir muhalif cereyanın derakap 
vücude getlrecefl bir tehlike' 
derpiı etmiyoruz. Böyle bir 
tehlikeyi taıa vvur etmiyoruz. 

Arkadaılarım; timdi bun· 

dan ıonra geçirmeğe mecbui 
olduğumuz safhalar matbuat 
hürriyetinin daha güç olan: 
daha muğlak olan safhaları· 
dır. A11l hallolunmıuı lazım 
gelen güç ıeyler de bunlardır. 
Bllirsinizkl propaganda bu H· 

rın baılıca silahlarındandır.' 

Matbuat hürriyeti bugün, 100 
sene evvel zannolunduğundan 
daha ziyade eheınmlyel peyda 
etmlttlr. Kıymeti bundan 100 
ıene evvelinden daha ziyade 
artmıı değil ayni kıyoıeltir. 

Tehlikeıl daha ziyade artmıı· 
tır. Propaganda eğer müıait 

ıaha bul•Jrıa bir memlekette, 
bir millette yıkılmıyacak zan· 
nolunan en kuvvetli bir binayı 
dahi yıkabilir' 

( Deoamı oar) 
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Hint valii umurnisini Marbn on altıncı günü Moskovada akıt ve imza 

1 
TayYarecilik 

Rekor 

··ıd·· d··ıe mı·? edilen Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesini o ur u r . . aynen ve tamamen neşrediyoruz! 

Fransızlarda 
Hazırlanıyor 
Parl•, 16 {A.A) - Exelelor 

gazeteel yazıyor: 

Zabıta suikastçıların mermilerini 
ve otomobillerini yakaladı 

Cawnpore, (A.A.) - Mil
li zabite Hint vali! umumiıl· 
alıı pazarteıl günü Camvnpo· 
re'a geldiği aırada yapılmuı 

ıaaavvur edilen suikast tertl· 
batını zahire çıkarmıı ve bu 
suretle neticesiz bırakmıotır. 

Zabıta ıehlr hududu dahi· 
linde bir otomobil ye.kalamıı 

baıka. addeler bulıınmuıtur: 
Maruf ihtilifcllerden biri bu 

... a.ka münaaebetıle tevkif edil
mlttlt. 

lngiltereye karıı mücadele 

tertibatına glriımekle za;ı al· 

tına alınarak geçen ay tev• 

klf edilmlı olan lhtilalci Roy' 

ve bu otomobilin içinde bir ın muhakemeıine pazarteıl 
kaç mermi ile infilak edici aünü baılaaacakıır. 

t;ı d ~ 

Paris borsasi 
nikbindir 

1 Villerbuane inf i-
lô:kı 

Parla, (A.A.) - Son hafta 
tarfındaki nl&bi iıtikrardan 
h.haeden Temps Financler, 
hatta bir nebze salah kayde· 
dllıniı oldufunu y•smaktadır. 
Nörülen tenevvüler, bir çok 
huıuaatta aıua mel atın hafif 
btr ıurelte tekrar baıla.mıı ol
du~una delalet etmektedir. 
Fiatların dütük olduğu za.man• 
d• yapılan birçok tasfiyelerden 
tonra. yarın parkede yapılacak 
olan tasfıye, vadeli e11hamla· 
rtıiı muhafaza etmiı olan 
bayileri yeniden :ı.iyanla.ra 
tolımıyacaiı tahmin olunabl· 
lir. 

Parla maliye bonuının 

biraz ıayanı memnuniyet olan 
•azıyetl, az nikbin olan umu• 
illi hiue tekabüf etmektedir. 

Bona, ceaarellııl kesret· 
llıekten ziyade onu takviye 
edecek unıurlar karılıuıda 
bulunmuıtur. Pruıya plrpi11ti· 
ilin akamete ui!rama11, Berliı:ı.· 
de lakonto fieatının indirilme· 
al Almanyvnyanın mali müı· 

kiillerla hafiflemit oldujunu 
lrae eden bazı arazın görül· 
meri loglliz llraaı kıymetinin 
fevkinde tutunmafa muvaf· 
fak olması, nihayet bilvaalta 
Yergiler ve inhisarlar varidatı· 
aın bütçe tahminlerine naza• 
ran 82 milyon fa:ıla olma.sı va 
dört ay için 155 milyon bir 
faz'abk rôsterm"6i .•• 

Kilis belediye k~bilesi 
Adanada. ıtaj eören Ktliı 

Belediye kablleıl Nüzhet H. ahı. 
ren avdet etmittir. 

ismi değişmiş 
Afyonkarahisarına tabi • A· 

ziziye,, kazuı iıml "Emirdai!ı. 
na tahvil olunoıuıtur. 

Lyon 16 (A.A.) - Vılleur• 

banne binaaında vukua gelen 
tafilik hakkında t b:kikat icra 
aına awaur emniyeti umumiye 
muavini evla aahiblnlo anne
ıladeıa fU malumatı almııtır. 

Mumaileyh demlttir ki: Bir kaç 
gündenbul kızım eYlntu 13-14 
Atuatoı geceıl yakılacağını 

ıöyliyor, fakat bu malumatı 
kimden ve nereden almıı oldu· 
funa dair biç bir ıöz söylemi
yordu.Geçen perıembe günü 
saat yirmiye dofru yattık bl· 
raz ıonra kızım kalktı veda· 
na bilhusa ıu sözle· 
ri röyledl: Gidip fU 
evden kurtulayım .. 

Kıracllarpara vermlyqrlar. 
Bunları ıöyledikten ıonıa ka· 
lktı gitti.. Kendisine refakat 
ettim. Evin bulunduğu wkağa 
geldljtimls zaman kızım beni 
braktı. Biraz ıonra infilak vu· 
kua geldi. O :taman • ıiğorta 

paraıını almak lçicin evi yak· 
mağa karar 't'ermlı olduğunu 
anladım .. 

Prens De Gal 
Bimriz/ de 

Londra, 16 (A.A) - Pren 
De Gel, yarın Bourget tarikile 
ve tayyare ile Biarritz'e gide· 
cektlr. 

Bir tayyare filomuz 
Hakimiyeti milliye hayra· 

mında ikJ tayyara filomuz 
Gaziantebe gelmlf, teıidate 

iıtirak etmif ve çok alkıılan· 
mııtır. 

Buğday alınıyor 
Ziraat bankaıı borçlu zilr· 

radan buğday almağa karar 
vermlf, bazı yerlerde tatbikat 
baflamıştır. 

f"'"""'o-• .. ••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••eeuue•ee;one-••-·-·-·--··--······•••••• 

~ 
A..~--· • r 'dl> .. .,.. ... - "4 

Tenis maçları 
Modalılar 
takı mile 

Fener ikinci tenis 
berabere kaldı 

Moda ıpor kulübünün te· 
On\ar:,sçileri Pazar günü Fenerli 
canıır 

ark•daılarile Moda teniı Bor· 
tonda katJılaıtılar. 

Ncz:h bir seyirci tabaka ı 
karııunda yapılan bu maçlara 
saat 3 te baılamldı. 

İlk maç F azil ( F. B. ) ile 
Yani (M.) arasında idi. Fazıl 
oyuna asabi baıladı. İlk aetl 
6 • O ııfır vrrdi. 

İ k:incl set baoladığı zaman 
ilk geyml aldı, ikinci areym 
ııene Fazılda fakat bwıdan 
ıonra yani h ·çblr geym vermi
yerek 6·3 iken &etlde alarak 
Clllip geldi. 

Yani henüz pek gençtir. 
fakat ŞirrnyaD Sedatla boy 
6lçüıecek kabiliyette bir oyun· 
cudur. İkinci maçı Ardaı (f.) 

Mınas "M. yaptı. Mınaa h ... 
keme karıı geldi ve oyunu 
terkederek ma41up addedildi 
Alı • V asel arasındaki maçı da 
Alı ustalıklı bir oyundan sonra 
Vasılı 7-5,8 6 yendi Fenerli 
oyuncu Muammer ile Sokratın 
maçı çok heyecanlı oldu ilk 
aetl Muammer 6 ·2 ikinci ıeU 

Sokrat 6·2 aldılar üçüncil 
aelte Muammer aiill' baıtı 
ve bu ıeti de 6 2 alarak güzel 
bir galtbıyet elde etti. 

Dabl müıabakalarında Mo· 
dalılar büyük bit hakimiyetle 
Fenerli oyuncuları .yendiler. 

Bu 111retle yapılan 6 IJlaÇ· 

tan üçünü Fener üçünü de 
Modalı oyuncular kazanarak • 
berabere kaldılar. 

arzl ve 
ltballerl 

11nal müı tahıiller, 
esnasında her hanıtl 

üçüncü bir memleketin müma· 
ıfl müıtahaıllerden lıllfa edilen 
veya edilecek olanlardan baıka 
veya daha yüksek - emsal da· 
bil olmak üzere • gümrük re· 
ılmlerlne, kezalik herhangi dl· 
fer ithal mükellefiyetlerine tiıbl 
tutulamazlar. 

Madde 25 - Bu muaheda
namenln devamı müddetince, 
menıel Türkiye olup oradan 
doifudan doğruya s.s.c.l. na 
ithal edilen arazi ve ımai mua
tahıillar; ithalleri esnasında 
he.hangi üçücü bir memleketin 
mümaaıl müıtahsellarindan fa· 

Ufa edilen veya edilecek olanla 
rada.n baıka veya daha yüksek 
• emıal dahil olmak üzere • 
gümrük resimlerine kezalik 
herhangi diğer itbal mükellefi· 
yetlerlne tabi tutulamazlar. 

Madde 26 - Akıt Taraf. 
)ardan birinin ü'ke.lade, dev· 
let, belediyeler veya esnaf ee· 
mlyetlerl menfaatin., herhangi 
emtianın latihıall, ıatııı, lıtllı· 
lakı ve nakil üzerinden clba· 
yet edilen •e:va edilecek dahili, 
vergiler, resimler ve mülı:elle· 
flyetler dlier tarafın arzl vıı 

ve ıınai müılahıillerıne, men· 
tel mllii olan mümalil müı· 
tahıallara ve mllmaall milli 
müıtahıallar bulunmadığı talı!· 
dirde en ziyade mihalt oeralte 
lfıbl tutulmut veya tutulacak 
olan üçilncü bır memleketin.· 
kilere ta tbilc -edlldiğiaden da· 
ha yüksek •eya daha ağır 

ol,ralu atbik edilmeyecektir. 
Madde 27 - Teminat, 

gömrük reşımlerlnln cibayet tarzı 
•e ithalat ve ihracata alt ıalr 
ırümrük muamelatı husuılarııı· 
da Akıt taraflardan her biri 
dlierlne herhangi üçüncü bir 
memlekete bahıettiğt veya 1le· 
rıde edeceği bilcümle menfa· 
allarden ı.tıfade hakkını bah· 
,eder. 

Madde 28 - Akit taraf· 
lardan her biri diğer Tarafın 

arzi ve amal muıtahıallarıtı~ı 

ithali esnaunda ithal edilen 
maddenin ııbu diğer Taraf 
illkeılnde i&lihıal edllmlı bu· 
lunduğuou veya orada uğradı• 
fı tahavvül dolay11lle b&yle 
tellkki edilmeıl llzımgeldıtınl 
mübeyyen bir men,e ıahadet• 
nameıl ibrazını talep eımek 
hakkını müdafaa eyler. 

S. S. C. 1. emtiaaının men· 
ıe ıehadetnamelerl S. S. C. l, 
ında Harici Ticaret ve laıe 
Ahali k omlserliğl ile teıkilatı, 
kezalik Sovyetler ticaret oda· 
!arı tarafından Türk emtiaıı• 
nın menıe ıahadetnamelert 

de lktıaat · vekale i ıle 

mahalli teşk ilatı ve kezalik 
Türk ticaret odaları tara• 
fından ita olunacaktır. 

Gerek S. S. C. 1. ndan Tür· 
klyeye ihraç, gerek Türkiye· 
den 5. S. C. l. na ithal oluna· 
cak emtiaya alt menıe teha• 
detnamelerlnln şekli iki tarafça 
billtıliıf teıbit edilecektir. 

Mezkür menıe ~hadetna

melerinln iki tarafın .ali.hl· 
yettar ınakamlarıoca vize ve 
tasdik muamelesi ıebadetna• 
mede zikredilen emtianın ithal 
edıldliil taraf ülkesinde bu 
muahedenamenin imzaıı eınıı;! 

sıcda mer'i nizamlara tevfikan 
icra olunacaktır. 

Menıe tch•detoa.melerinln 
ltaıına ve tasdik.ine aıoteallik 

bütllA huwılarda Akit taraf· 
lar en ıı:iyade mika dey~ maz· 
har nıillet ıartını tatbik eyi .. 

mekte mutabık kalmıılardır. 
Madde 29 - Bu muahe· 

denalllelrin en ziyade müaa.a· 
deye mazha.r r:illet muamele
ıtne mütea.llik ahkamı: 

2 - Bu muahadenamenln 
3,4, ve 5 lnef ma.deleri abka• 
Akıt taraflardan birlaiD dlter 
tarafın ülkesindeki hükmi ıa· 
bıalarına da tatbik edilecektir. 

Hali hazırda NeM • Y ork ~ 
lıtanbul arasında.ki 8040 kilo
metre mesafeye hattı müata.
klm üzerinde katetmek reko
runun ıahibl olan Bordman 

1 - Akıt taraflardan her 
birinin hudut mınlakası dahi· 
Jinde tlcacell teshil için bıu:ı 

hem hudut memleketlere bah· 
ıet llğl veya ileride edeceği 

müsaadelere; 

Yedincı, sekizinci ve on üçün· ve Polando'nun bili hatırlarda 
cü maddelef'e müteferrian olan rekorlarını kırmak lçlD 

"Hükmltahıalar. tabirtle bir dört Fraotız takımı hazırlık· 
taraftan ticari ıınal , mala ve larcla bulunmaktadır. 
nakliyatç ı Türk firketlerlle sair l - Parla • Tokıo aeferle-
herhangl nevi iktisadi hedefli rinde utramıı oldııklan bet• 
ırketle n dlğr taraftan' ticari bahtane bir muvffaklyetalzllk· 2 - Bı r gümrük ittihadı 

dolayıtile Akıt taraflardan biri 
veya diierln• tahmil edllebl· 
lecek mecburiyetlere: 

mali, sınai ve nakliyatçı Sov· ten ceaaretJert kınlmamıı olan 
yet tetkiliıtları ile sair herhangi Doret ile Le Brıx gaçenlerde 

iktisadi hedefli teıkila tlar kast mecburi surette karaya indik· 
3 - Araziıl 1 Ajiustoı 

1614 tarihinde sabık RU$ya 
imperatorlujiu eczasından bu· 
lunan memleketlere S. S. C. l 
tarafından bahtedllmlt veya 
ileride edilecek olan mllıaa• 

delere: 

olunmuıtur. leı·I urada kırılmıı olan tayya• 
onaıtıncı maddeye müteferriıın recllerinia ayni bir tayyareye 

S S C 1 H"k"m t ıt·h mu ve motörle maceralarını tek· 

4 - Türkiye ile 1923 ıe· 

nesinde Osmanlı hnperator
luğundan ayrılmıı olan mem• 
leketler araaıoda mevcut veya 
ileride tesis edilecek olan hu· 
ıusl müıaadelere ıamll değil· 

dır. 

Madde 30 - Bu muahe· 
dename tasdik edilece-k ve 
tasdiknameler mümkün olan 
ıürat ile Ankarada teati olu· 
nacaktır. 

Bu muahedename taadık· 
namelerlnln teatlıl tarihinden 
itibaren bir ay zarfında mer·ı. 
yete girecektir. 

Muahedenln aer'lyete girme 
&inden itibaren hır aeneolnln 
lnkızasında Akıt Taraflardan 
her biri bununu ahkamına 

nihayet varmek husuaun4lakl 
olyetınl diğ e r Tarafa iblfıi ede
b ecvk ve maabaza muahede· 
name Akıt Ttırafladaa biri 
canibt11d1111 lıö7'e bir teblittn 
vuku bulduğu günden itibarl!n 
altı ay milnkaıı oluncaıya ka· 
dar mer'i kalacaktır. 

Yukardakl abklmı taadık 
etmek üzere ztkrı geçen mur· 
ahhaalllr bu muahedenameyl 
lmzalamıılar ve milhilrlemlt· 
ferdir. 

Moskova'da 16 mart 1931 
tarihinde iki nüsha olarak 
tanzim edilnıitttr. 

L. l(arakhan Hüseyın R~ıp 

Nihai protokol 
Türktye ile S.S.C.I. aratında 

bugünkü tarihle aktedllen Ti· 
caret ve seyrisefaln Muahede. 
namesinin lmzaılna başlanacağı 
aırada vazlüllJnza murahhat· 
lar Muabedenamenln mütem· 
mim cüzünü teıkll eılen a,a· 
ğı•akl lhtlr ızi kayltlerl ve 
bPyanall ıtyan etmiılerdlr: 

Birınci mıddeye müteferrian 
1 - Şura11 mukarrerdirkl 

bu Muahedenamenln sair ah· 
kamdao müılakll olarak bu 
maddenin ahkimı. Akıt Taraf· 
lardan her birinin, kendi üt
kesinin muhtelif mıntakalarına 
girilmek huau•unda mahıuı 

bir usul teılı eylcmektekl ıer
lı~tlllflni, böyle bır memnu 
!yet ıair bütün memleketler 
vatandaılarına tatbik edildlil 
takdirde, tahdit eylemez. 

2 - Türkiye Cümhurlyetl 
Hükümdi milli lfçilik piyasa· 
sının hlmayeıl kaJdelenne 
müteallik husu.atta altıncı 

maddenla ikinci fıkraaıahkfı· 
mının kuvvetini muhafua el• 
tlğinl beyaa eder. 

Yedinci meddeye müteferrian 
1 - Yedinci maddenin ah· 

kamı, ti.hl olacakları uııul bo 
mu11hedent11 9 · 14 üncü madde
lerile tanzim edllmiı olan S. S 
C. 1. nın Türkıyadakl Ticaret 
mümeusilliille • ianılarına ıa· 

mil deitldir. 

• 

. . .. uu e.sa, • 
hlmmat harp alalı veya fevk- rara bazırlanmaktadirlar. 

2 - Coate'un eakl ıefer IAde olarak her hangi ıalr harp 

levazımı ıhracının memnunlye· t:~at:'~,:::nl~=oA=~~: 
tine dair keodiai tarafından Türkiye rekorlarını Asya yo· 
ittihaz olunan her ban&i bir lu üzerinde ve biraz tadil 
tedbirin hiç bir iltlenaıız biltün edilmlı olan maruf ( istifham 
ecnebi memleketlere ıamil ıcaretl) taimll bir tayyare tle 
olmadıkça Türkiye Cümhurl· kırmaıla tetebbüa edecf'ktir. 
yetine karıı tatbik edilmiyere- Codos'a mühendıı-pi(Ol Robı· 
ğlnl beyan eder. da refakat eyllyecektir. 

On yedinci maddeye Bu lıe glriımeie hazır· 
müteferrian !anan iki takım daha vardır: 

1 - Türkiyenln a.rzl ve •ı· 3 - Roel • BoNutret, Aa-
nai an.tahaellerın on yedinci ya yolu üzerinde; 

4 - Mermoz • Ettlnene , maddede zikredilen yollar üze. 
rinde transiti- müteallik hu· cenubi amerlka lttlkametınde. 
anılarda s.s.c.t. mn bu mu•· Gaziantap belediye 
tahıalların s.s.c.I. 1 ülkeılne reisliği 
gtrdlklerl esnada bunların Tür· Gaziantep belediye reisi 
ktyenln arzi ve ıınai müıtah- Ahmet Ali B. istifa etml•, 
ıallarından oldufunu mQbeyyen yerine Mısri zade Hamdi B. 

bir menıe p.hadetnamesl ibrazını · .,.'_n_t_ih_a~p_o.,,ın_n..,,m.,,..u..:.ı .. tu .. r_. _...,.......,,,,...,,,. 
ı.temek hakkını muhafaza idematı ve aatre gibi umurda 
etmesi mukarrerdir. huıüle .relen bilumum tebed· 

Menşe ıehadetnameler lk· dülll diler tarafa ı1' ar etmek 
tuat '17ekaletile mab&llı letkl· hususuna kemalıle riayeti ken· 
litı 9e T rk ticaret odaları dl ıalahiyettar idarelerine 
tarafın Yerilecektir. tavliye eylemekte mutabık 

Mezkur ıebadetnamelrr Tür lı:almıılardır. 
klyede S. S. C. t nıa Uca.ret Yirmi beşinci m•ddeye 
müme11illijı veya ıubelerl ve mütaferrian 
bu mOetaeıelerln mevcut ol• Türkiye kuru Qziimlerl 
madııJı yerlerde S. S. C. 1. nın •Sultaniye" S. S. C. 1. nda 
konıoloılu'~ları tarafından vize Koreııt üzlimlerlne bah,edilmlt 
edilecektir.~ • veya ileride edilecek olandan 

2 - Şuraaı mukarrerdirkl daha a2 mihaft gQmrük reılm-
on yedinci maddenin ahkamı leriDe, munzam l'eslmlere ve 
mütekabil memleketin ülke· e .. aıe, oe de bir muameleye 
ılne ııhali bu memleket mev· tabı tutulmıyacalnır. 
:r.uatlle menedilmı, bulunan Yif'miyedinci mıddey& 

emtiaya şamil deiildır. müteferrian 
3 - S. S. C. 1. on yedinci Ştıra11 mukarrerdir ld S. 

madde f ahkan.ından müıtakll S. C. 1. ndan Türklyeye ithal 
olarak, Türkiye Cümhurlye· edilip S. S. C. 1. Ticaret Mü· 
tine meneel s. s.c.t. ile ticaret measilllğile lkt .. adl teıkllitı· 
muahedeıi olan ecnebi mem· nın Türklyede satın aldıklan 

leketler olup mevarldı Türkiye- emtiayı paketlemeğe mahıuı 
nln garp vilayetleri bulunan olan sandık, Çu•al ve aalr 
emtianın ıark vilayetlerine paketleme levazımı, en geç 
ıevkl huau&unea transit hakkı altı ay ıonra tekrar ih•aç 
bahıetmeğe bu bapta mer'i edilmek ıarllle, gümrük 
ittihat nl:r.amlarıne tevfikan resm tediye etmlyecektlr • 
muvafakat eyler. Mezkür mevat için, ithal eı· 

On sekizinci maddeye nasında gllmrük resmine mu· 
müteferriAn adil teminat akçesi yatırıla· 

Akıt taraflardan biri emtl· cak ve bunlar y:ıkarıda tes· 
asının diiier taraf demlryolla- bit edilen mühlet zafıda ve 
rında nakil hususunda aynı ayniyetler! bilmuayene sabit 
ıerallle. aynı güzergah üzerin olduktan ıora tekrar ihraç 
de ve aynı istikamette tatbik olundukları zaman bu meb· 
edilen en aıağı tarifeler tatbik lağ iade olunacatır. 
olunacaktır. Ylrmsskizinci maddeye mü• 

lı.ı memleketin karıılıklı teferrian 
ıktııadi münasebetlerini kolay· Yirmi sekizinci maddenin 
laıtırmak ve ınklfaf ettirmek birinci fıkrasındaki "tahavvül. 
üzere, &kit taraflar, Türkiye ile tablıl ecaebi meaıeU emUa· 
S. S. C. l. ara.aında Ma'terayl nın iki Taraftan birinin ül· 

keılne ithal olunduktan son· 
ra uğradığı ameliyeler ve 
manipülasyonlar ve hasıl et· 
tığı tekiimüller neticesi ola· 
rak kıymetlaln yüzde elli 
artmıı olma.ıını tazammııa 
eder. 

Kafkas hudutlarında, emtia 
için aktarmasız ve yolcular 
için vagon değlıtirilmeksizin 
doğrudan do4ruya münakalit 
tesisi zımnında müzakerata 
glriımefl kararlattırmıt!&rdır. 

Ondokuzuncu maddeye 
müteferrian . 

Akit taraflar, mütekabil 
devletlerin ıahil •ularında teh· 
ilke tıaretlerl va:r.'ı fcnerfer 

Moskovada 16 mart 1931 
d e 1kl nüsha olarak tanzim 
edilmiıtlr. 

L. Karakhan I-lüseyin RJı:ıı> 
Kauım No: 1874 
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ANKARA OTEL 
Bütün 

Telgraf 
konf o-rü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Ti~ ATHO ve SINEfılA :1 
Üsküdar 1 

Hale Sinamasında 
Büyük Tayyare 

Piyangosu Ben Babamı isterim 
ilaveten 

Kaplan tarzan 
Duhuliye 10 kuruıtur. 

Salıpazarı Plajı 
Tophane eski Salıpazarın· 

da FEYZi BEYiN plaj ve 
banyoları dahilinde pek büyük 
ftdakarlıkla halkımızın her bir 
latirahatını temin için gayet 
nuıh bir gazino açılmııtır. 

CUMA ve PAZAR günle
ri ıabah 11 den, ıair günler 
akıam 9 dan 24 e kadar Ma· 
yeıtro: (M. Mende! Fridman)· 
ın riyasetinde ve madamının 
da lştirakile en mükemmel 
CAZ heyeti icra! terennüm 
etmektedir. 

,imııiıııiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil. 
ÖLÇÜ ÜZERiNE FENNi 

Kasık 
Bağları 

Mide barsak 

böbrek 

düıkünlüğü 
ne tıbbi 

Korseler 
lstİyPnlere 

ölcü tarifesi • 
ııönderilir 

Eminönü; 
İzmir Sokağı 

Zaharya Oreopulos -
Do~tor feyzi Ahmet 
Cııt, ıaç ve zührevi has

talıklar müteha11111 Cu· 
madan maada her gün 
ıeat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: l.tanbul 3899 -Gaip aranıyor 
Harbi umumi ıeneıinde 

fzmlrde beıtncl Tayyare bö· 
!öğünden gaip olan biraderim 
Kadri oğlu Mehmet Salih Ef, 
1336 ıeneılnde Somada Yu
nan istilasında gaip olciuğ11nu 1 
anladım. 1 

Hayatta olduğunu ve nerede 
bulunduğunu bildiren zevata 
tarafımdan [500] lira milki.fat 
verileceği ilan olunur. 

lstanbul Yarın Gazetesinde 
Mehmet Sadık 

Satılık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ragıp bey soka· 
ğında 14 numaralı hane ıa· 

tılıktıır. Talip olan zevat 
"Yarın" gazetesinde mürettip· 
!erinden Nevat Efendiye ve 
bu adres ile görebilirler. 

Acele satılık 
Kırk santimlik otomatik 

polonya kalınlık makinesi yeni 
olarak müstacelen ıatılıyoc. 

lstanbul Kutucular caddesi 
No. 55 Mustafa Kiitif 

Doktor Agnp Essayan 
Langa cami sokak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Zayi 
13 Aiıustos 931 Çarıamba 

gllnü eıkl ve yeni harflerle 
2 mlihilrlerlml zayi ettiğimden 
mezkur mlihürlerln hiç bir kıy
meti kalmamıı oldutu alenen 
ilin olunur ef. 

Kumkapılı Oikran 
oAlu Ardaı 

11 inci Tertip 2 inci Keşide 
11 Eylüldedir 

Büyük İkramiye: 35,000 liradır 
AYRICA: (15.000, 12.000, 10.000 81000)Iirahk 

ikramiye ve: 25.000 iiralık bir mükafat 1 -UGUR EVi 
.. ............... mm~ 

NURİ - DANIY Al 
Bilcümle Devair ve Müeueıatı resmiye ve huıuslyede, 

Mali . idari, Hukuki ııleri, Emlak sahiplerinin emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Fera(f, intikal, ikraz, İstikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Teleton: Beyoğlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Cadde&i Uğur Han No. 2 

Eskişehir Mahalli mu
hasebeMüdürlüğünden: 

Muhuebei buıusiyeye alt Eıkiıehlr memleket hastanesinin 
ihtiyacı için tahminen 2500 liralık edviye ve alalı cerrahiye ile 
emrazı zühreviye ilaç ve malzemesi ve 20 adet yerli mamulatın· 
dan bir yataklık karyola ve bir adet ıeklz gözlü yemek ıoba11 
26 • Ağustos • 931 Çarşan;ba günü saat dörtte Eıkitehlr vilayet 
encümenince ihale edilmek ilzere münakasaya ·konulmuıtur 

lotlrak edeceklerin lioteyl görmek ve vermek üzere müdüriyeti 
mezkCıreye müracaat etmeleri ilan olunur. 

•>f adimenin aşkı!--·-. 
Y azan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüp/ıan i umumi 

Milli, aşkı ve hissi resimli roman 
Kitapçı, tütüncü ve müvezzi/erden 

çıkmışbr -Cadde Bostan Plaj 
Ve 

Gazinosu 
Kumoal nhılinln l"tafetıle meıhur Cadde Bostan Plajının 

diğer Pli.jları.ı mür o.cr.ıtb olduğunu itiraf etmiyecek kimse 
yoktur. 

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

Bir kere gidip görmek kafidir. 

Banka F rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESi : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 
Şubeleri , lslanbul. 

Par is, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Gıtlata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Fraaiabank 
Telefon Beyoılln 142 l 2 . 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muameıaıı 
Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - MekCıkatı ecnel-iye kambiyo, esham ve 
tahvilat alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvl· 
at bedellerinin talıallt - Adı ve sirküler itibar mektupla· 
rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 
üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat mu ha fazı •e•al r e 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura gıy

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

Bulunmuş para 
Haaekl hastanesi civarında 

bir miktar para bulunmuıtur. 

Sah.binin Cerrahpaıa küçük 

Milhendiı ıokak 14 No. ya 

müracaat etmeıi ilin olunur. 

uııa .. .-... 

İlan 
Karahisar ıarkl vilayetlnln 

Aluçre kazası kaymakamlı
ğından mütekaidim bu defa 
cüzdanımı zayi ey'edlm yeni· 
sini çıkaracağımdan eski&inin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Sultan Ahmet• ıubesinden 
Eminönü mal müdürlüğünden 

Cüzdan numıtraaı 6850 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 
bet oda' mutebab ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 
satılıktır. Mahall bekçiıine 
müracaat. 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
lstanbulda Boğazlçinde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç •ene "Altı 

ıöme&ter.dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN MÜH[NDISi OlMAK İ~İN: 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve alınma şartları 
1 - Taliplerin Türkiye Cümhurlyetl tebaasından olmaları, 

2 - Yaılarının 18 den aıağı ve 25 ten yukarı o lmamas ı, 

3 - Tam devreli liıe mezunu, yahut o derece ta.hailde bulundukları Maarif Vekaletince 
taıdikli lise ve muadili ıııhadetnameli olmaları, 

4 - iyi ahlaklı olduğu ve hiçbir güna cezaya çarpılacak it ve harekeller bulunma· 
dığını beyan eden ve mahalli zabıta8ı nca t asdikli olan ihti yar heyeti mazbatasına malik 
olmaları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 
diğer nokıanlardan beri, gezip yürünıeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça ta•dik eden 
doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en ıon mektep f&hadetnameslnl hüviyet 
cüzdanını, aıi kağıdını istanbulde. Yüksek Orman Mektebi Rektör l ü ~üne yazdıkları bir 
lstıdaya ilittlrerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine veyahut 
en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teırinlevvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan ıonro. alınabilmek için usuli daire~lde ve nümuneıi 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taıradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler baılayıncaya kadar yemek ve yatakları mektepçe temin edilecektır. 

Taıradan gelecek talebenin yol masraflarına alt vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yukıek Orman Mekte!>iae girmek ü zere hareket ettiğini beyan eden bir veı;ikıtyı berı 
berlerlnde gf.tlrmelldirler. 

OSMANU BANKASI 
Sermayesi 10,000ıOOO 

İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENT ALIGI 
Telefon: Jsıanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 ,1 

Senedat 
bilinde 

•e pollça nıyka., , 
muayyen vadeli 

veya heıabı cari 
avanılar, poliça 
toıu. 

ıuretile 

ve lskon· 

Türkiye Cümhurlyell . 

nln baılıca ıehlrlerine ve 
memalıkt ecnebtyeye •e· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgra 1 emir· 
nameleri lrsalatı . ( Hesabı 
cari) kütadı, ıenedaı ve 
kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Turkiye 
ve memalik! ecnebiyeye 
keılde edilen pollçaların 

tesviyesi, borsa ınuamelatı 

lcraaı, akçe bey'ı ve ıe· 

ı rkası, aair bilcümle ban· 
a muamelatı, kasa icarı. 

J)r. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklaf mutehassısı 

1 
lstanbul 4 ncü icra memür

luğundan: Beyoğlunda Kılbur· 

nunda iskemleci sokağında 60 
eski yeni 42 no.lı hanede iken 
elyevm ikametgahı meçhul 
Peruıi Ağavni hanıma. 

Madam Melenlye olan bor· 
cunuzdan dolayı Beyoğlunda Kıl 

burnunda işkembeci sokaiiında 
eski 60 yeni 42 no.lı hane borcu· 
nunuzun ademi tesvdiyesinden 
dolayı bilmüzayede fııruht edl· 
leceğindep tarihi ilandan itiba· 
ren lı,lr ay zarfında borcunuzu 
te' diye etmemnlz ve ya icra 

dairesine müracaatla itirazınız 
olduğu takdirde dermeyan ey
lemenlz bakında birinci ihbar· 
name makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Zayi 
İıtanbul belediyeıi SeyrÜ· 

•efer heyetinden almıt oldu· 
ğum ehliyetnamcml zayi ey· 
!edim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Sicil No. 

4114 
Şehremininde lbrahimça· 
vu2 mahallesinde Ayıkfu· 

run sokağında 17 No. de 

Salih 

CORA ----Alan1eti Farika 
(,.,~orap Fabrikası 

ır Seyrisef ain 
Merkez Acentası : Galata 
Köprüba§ı B. 2362 ıube 

acentası : Sirkeci Mühür· 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POS'fASI 

(Antalya ) 18 Ağustos 

Salı 17 de Sirkeci R.htımın· 

dan hare ketle Zon;:uld .. k, ine 
bolu, Ayancik, Samsun,Ünye, 
F'b.tsa, Ordu, Gtre&on, Trab

zon, R ize, Mapavri'ye glde-

1 
cektlr. dönüıte Zungu'dak 
yoktur .Of, Sürmene, Po!dt· 
hane, Tirebolu' ya da uğra· 

yacaktır._ -..,,------• 
A YVALıK SÜR' AT Poata•ı 

1 ( MERSiN) 18 Ağudoı 
1 

Salı 17 de Strkecıden kal· 

ı~caktır. 

f ~~d~~f~~ü, ~~a~o~ak, 
No. 19, ahşap, bir katlı, ıki 

oda, bir hala, aralık mahallin 
zemini topraktır. 

Tahmin edilen kıyınet dört 
ıenede ve dört takıitte veril· 
mek ıartlle (510) liradır. Bi· 
rincl takasit ihaleyi müteakip 
alınacaktır. 9 9 931 Çat§amba 
günü saat 15 te aleni müzayede 
usulile Kartal malmüdürlüğünde 

icra kılınacaktır. 
YOHAN LAHER Cumadan maada he• 

gün öğleden sonra saat 1 
( O d 5 ) k d l ve - Sabık Şehremi!u -2,3 an e a ar atan· .. 
bulda Divan yolunda (118) FREDERIK LAHER OPERA TOR EMiN BEY 
numaralı husuıi kabinesinde 1 l<ıanbuı-Galato , Fransız Geçidi lstanbul'da Nuruosmaniye 

Han No. 17 caddesinde 34 No lı muaye· 
dahili hastalıkları muayene TELEFON; Eeeofıl ı 126> 

illılllllmı1 .... ıııiııılllİİ'•m........... nehanede Cumadan maada 
____ .............. 1111!!! her gün öğleden sonra has-de teda vl eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 

a H 
. o" 1 talarını kabule baılamııtır. r. ayrı mer Ameliyatlarını Tophane Ci" oun-

rınılakl italyan hastaneıinıt" ec bul 
-

Zayi: Arapkir askerlik fU· 

besinden aldığım jandarma 
terhis teskeremi ve hüviyet 
cüzdanımı zayettim . Yenilerini 
alacağımdan hükümleri yok-
tur. 

Arapkir kazasına tabi 
Cuengen köyünden Sıtkı oğul 
!arından 321 doğumlu Mevlut 
oğlu Ahmet Nuri 

Gaip aranıyor 
Kırkçeımede Sekban baıı 

lbrahim ağa mahalleıınde ıe· 
kerci sokağında 25 numaralı. 
hanede sakin Sirkeci rıhtım 
ıtrketl sigaracı bölüğünde ham 
mal 307 tevel!ütlü Halil aia 
bin Yuıuf onbeı gündenberi 
galptir nerede olduğunu bile
mezkür haneye bildirmeli in 
ıaniyet namına rica olunur. 

Aimanya Emrazı cil· • k yapaca tır. 
diye ve zühreviye cemi• 

~~~ca~;a .. ~~~~ -.!:!::!J: ( Dr Ar-·ı·s-tı•dı~ 111 

133 No. oğleden ıonra mü· ' 

1 racaat. Telefon: 358:.J Zührevi hastalıkları 

1 Tedavlhanesl 
• Paris Tıp Fakültesi mezunu • ıı::mınoniı: Sabık Karakar hnn No. s ı 

Cilt, frengi ve zührevi hastalıklar 1 +e 
mütehassısı 1 1 os ı Dr. Bahsettin Şevki 18 Ağustos 193 f = Hızır 

BabılH Meserret otelJ karşısı 135 = Salı = 
bfrncl kat &abah sekizden akıanı ------...------1 
yediye kadar b11Af88ıla hastalarını 1 Arabi Rumi 

kabul eder • 3 Rebiüliihır 5 Ağu.tlos -ı . Vakit . V ısatl 

Evkat S. u. 
Vakit· Ezani 

irvkaı S. u. ------Sabah 8 33 Sabah 3 37 
Öğle 5 12 Öğle 12 18 
İkindi 9 01 ikindi 16 07 

Doktor 

Fuat Sabit 
Akıam 12 00 Akıam 19 06 

'lt 

Ankara caddesi Cihan kütüp• 
haneıi üllüude No. 66 

Telefon: lıtanbul 2385 

Yatsı 1 41 Yatsı 20 49 

1 '~·l•m••-lk----8--l_~ __ ı_m.•a_k----3~:.... 

ıı u ··-- · ı :.lı in e bil' te ır ' llbft hun\ fi dü unmeyor m. 1 ... , ~ , - I P\ · --• ,,,,., .. . ·-


