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-
'' arın , ne~riyatını at ile karar verdi 
Yeni matbuat kanunu, tatbikat tecrübelerinden sonra tadil edilecek 
olursa tekrar neşriyata başlıyacağımızı karilerimize .vadeyleriz 

Ef karıumumiyenin milli heyecan ve ihtiyaçlarını rehber ittihaz eden Yarın 

ürkiyede hiç bir gazeteye nasıp olmıyan 
siyasi, l içtimai fikir cereyanları açtı 

Bütün bu muvaffakiyetler, aziz Türkiyemizin saadet ve 
selameti hakkındaki düşündüklerimizi yalnız vicdanımızın emirleri 
altında yazmak, kendimize ve karilere ir.tandırmak sayesinde idi 
Türk mill~ti, Namık Kemal hürriyetinden kuvvet alan bu serbes neşriyatta kendi 

varlığını _görerek büyük bir tahalükle mukabelede bulundu 
Eski dünyaya hükümdarlar 

musallat olmuılardı. Onlar, 
kendilerini allahın vekili ad
dederler, kendilerinden baıka
larının doğru düıündüklerlnl 
kabul etmezlerdi. Fakat, bu 
hükümdarlar da yalnız değil
lerdi. Onların bu yalancı layuh· 
tllfklerlnl: alkıılıyan "hükiım
darlıırdan ziyade hükümdarlık• 
taraftarları vardı. 

lnsanl;ğın bu aefıl taba
kası, iktıdarıızlıklarını bilirler, 
hakları olmıyaa mevkileri 
latlrkap etmek için l?u clna· 
yet yolunu takip ederlerdi. 
Padiıahları [zlllullah yapan 
ınedreae mollaları da bu ıınıf 

• 

• 

Naci lsmail bey 

Bir insanın, bir ailenin değil, 

bütün lnıanların hayat hakkm· 

da rey ıahlbl olduklarmı ilan 
etti. Bu rey, •millet muelele· 

rinde her vatandaıın fikri mu 
kaddestlr, inıaniyet - mPsc>k· 
terinde he, her lnıanın fikrine 
hörmet edilir,. kaldelerı e 

tabii haklar arasına girmlıti. 

lıte, her milletin inkılabı 

1 

bu hakkın alınması olduğu 

1 
ğibl, Türk inkılap harekeli de 

A ayni gayeden baıka bir gaye 
1 değildi ve bu gaye de Türklyede 

Han· 

Arif Oruç bey 

İnkılabı, hürriyet, adalet ve 
müsavat haklarını getirmiı, 

l cümhurlyet lnkılAbı da fikir ve 
malbuat serbeıtllerioi ilan 
etrniıti. 

B z, inkar etmedliilmlz bu 
ıerbeltlleri birer hak bilerek 
"Y arın", ı eılı ettik, " Ya
rın • da da fikir ve neır 

aerb• atisine inanan insan· 
lar gibi fikirlerimizi neıre \tik, 

bir muhalefet alateml teala 
eyledik. Nıhayet, ılyasi fırka· 

!arın meydana gelmelerine 
sebebiyet verdik çünkli fikir ıer· 
bestlılnin "bir fıkirden fazla 
fikir. esaaından çıktığına ina
nıyorduk. Çünkü, Türklyenin 

Muharrir Siyomed c'in Bey .. Tertip H 3yeti 

Burhanettin Ali bey 

Muharrir Şevket Bey 

Muhrrrir Rıdvan Bey 

l 

Muharrir Ekrem Bey 

lnsa. ,ılardı. 
lıuanlar, ihtiras mecnun· 

tarının bu lıiyaoetlerlnl anladı. 

Muharrir Ahmet Süleyman 
cümburlyet inkılabile tahakuk 

ettirllmlıtı. 
Malümdurkl, 10 Temmuz 

Müsahih Müsllm Bey 
teıkllAtı uaılye kanunu da 
böyle emrediyordu ve Türk 
halkının bu imanını kitaba 

Süleyman Tevfik Bey 
geçirmek için iki yüz senelik 
bir lnklAp devri geçirmiştik! 

• Yarın • tahrir heyeti , 

.................................................................................................................. 
Rusyadaki Futbol maçı 

4-3 Mağlup Olduk 
Takımımız çok güzel oynamış 

ve şiddetle alkışlanmıştır 
Moıkova l 7 "Saat 23, 17 • 

{A,A) - 600,000 l mütecaviz 
ıeylrcl huzurunda ve fevkalade 
meraaimden &onra Rus hake· 
mln idaresinde Türk-Ruı Fut
bol maçı yapılmııtır. Bizim 
takım 11ra ile Ulvi, Hüınü, 

Saim, Suphl, Sadl,Retat, Leb
lebi Mehmet, Alaettln; Zeki 
Muzaffer, Rebi! den mürek
kep olarak sahaya çıkmıılar• 
dır. Devre gayet iyi ve kom• 
bine oynayan takımımız Zeki· 
nln ayajiı ile iki sayı yaptı. 

Kalecimizin iki ha ta· 
lı hareketinden lıtıfade 
eden Ruslar da iki gol yapa· 
rak ilk devre berabere bit· 
mi ıtır. 

Bu devrede takımımız çok 
güzel bir oyun göıtermlı ve 
çok alkıılanmııtır' 

ikinci devrede hakimiye
timizi yavaı yavaı onlara bı· 
rakıyor ve takımımız yorgun 
oynuyordu. Bunun tabii ne· 
tlceıi olarak iki &ayılarına 

karıı bir eayı yaparak 4.3 ile 
( Devamı 2 inci sahifede ) 

Darülfünun takımı kaptanı 

Zeki Bey ........ _ ............................................. . 
Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-40-

Muntazam, ıuurlu, muayyeQ 
bir hedef aleyhine tevcih edileıı 
propagandanın zaman ile sar· 
11lmayacajiı hiç bir kuvvet 
yoktur (do4ı·u seılerl). 

Arkadaılar; propaganda ile 
kaatolunan hedefi yıkmak için 

hakikaten muhalif ıöz söylemek· 
te lazım gelmez. Hatta doğru 

ı söyllyerek bilmaksadın yapılan 
(Devamı 4 üncü sayfada) ............................. ._,, ____ ................................................................... . 

T<lrklye Cumhuriyeti kanun· 
!arının kendHerlne bahıeyle

diğl bu hakkı kullandı ve bu 
layemut hakkı ebediyen kul· 
!anmak için de Namık Kema · 

Sermürettip Hamit B. 
lln: 

· Felek bütün cevrücefosın 
toplasın gelsin 

Dönersek kahp<Jyir. milld 
yolunda bir azimetten 

Sermürettip muavini 
lbrahim B. 

Ne çarekl, )eni matbuat 
kanununun bir çok teknik 
müıkllAtı karııaında bulunu
yoruz. 

Biz zannediyoruz ki, bir 

tecrübe derinden sonra bu 
müıkülat tadil olunacaktır. 

Yalnız, zamana mütevakkıf bir 
meseledir. Bıırada, bu tekniğini 
mOıknlatın uzun uzadıya yaz· 

r • ~ • 1 
1 

Başmuavin ihsan B. 

mak iıtemiyoruz. Kvrller, naıre• 

dilen kanunu bilirler ve anlarlar! 

Kanundur, nn~ itaat etmek lıi· 

zımdır. Şüpheılzdirkf, hÜ-

idare müdürü Ç. Mustafa B. 

küm, Türk mil
letinindir! 

• 
YARIN 

• 



BAKI 

Eveda 
Aziz karilerim hayatta 

bazı insanlar vardır kı, biri· r 
birlerfni gorme(!e.n, tanıma· 

dan severler. 
işte biz de uzun zaman~ 

danl>eri yüz yıizs gelmeden 
go;:lerimızin rengini bilme· 
den. sesi nizi işitmedan i>u 
sütunlarda biribirimızi sev
dik, biribirımizin olduk. 

Sazan naş 'elı konuştuksa, 

çok kare de lcedcrliydik. 
Fakat daıma beraberdik. 

Ne yazık ki yarından 

itibaren sizin c çok hürmet 
ettiğim muhterem huzuru· 
nuza artıi< çık•mıyorum. 

Çünkü (Yarln)ı daha doğ· 
rusu (Yıırını)nızı kapıyoruz. 

On gün evvel Arif Oruç 
Bey sizlere ellaha ısmarla· 

dık demi;ti. 
O;ı gün İonra da 'Yarın) 

size veda ediyor. 
On üç seneye yaklaşan 

·gazetecilik hayatımın bu son 
sahifesini İ< parken, arkam· 
da bıraktığım yıllar artık 

bana gülmüyor. 
u meslek meğer batka 

işe benzemiyormuş. Bundan 
ayrılış ne ana, rie baba has
retine, neden sevgili hicra
nına benziyor. Bu ayı-ılıt 
yürekten kopan bir hisle 
bütün benliği sarıyor. 

Ey, bani bilmiyen, gör· 
miyen, tanımıyan okuyucu. 
larım, elveda. 

Da§ dağa kavuımaz: fakat 
in an insana kavuşur derler. 

Bir gün olur belki yine 
sizlere hitap etmek terefini 
bulurum. 

B ORHANETTIN ALI 

Başvekil 
Bu sabah geliyor 
Y alovaya gidecek 

Batveki bmet Pı. yanıı 
aktamki trenle Pendlğe gele· 
cek ve oradan Ertujfrul yatlle 
doğru Y alovaya haraket ede
cektir. 

Rusyadaki maç 
(Birinci aoyfaJDn d.vam) 

bu maç kaybedılmlıUr. 

Takımımız zayıf olma11na 

rafmen beklenilmlytn güzel 

bir oyun oyoamııtır. Moıkova 

muhtelill acrl, atak ve iyi oy· 

nayao kuvvetll bir takımdır. 

20 Ağuıtoı miri Ruı ta· 

kımı ile oynıyacalıtır. 

Tütün 
• 

pıys mız 

Bu hafta açılacak 
mahsul çok iyidir 

İzmir 18 ( A.A ) - Tütün 

mahAulii bfitüo mmtakalarda 
umumıyefle istihsal edilmfıtlr. 
Bir haftaya kadar blit6n kum· 
panyaları ilk partide lyl clnı 

tiilünlerl toplayabilmek için 
terubat •lmıı ve faaliyete 
baılamıılardır. Bu sene tütün 
mıntakalarında hastalık umu
m yetle yoktur. Tütün mah-
ıu ili fevkalade iyi surette htihsa 
~dilmiıtlr. 

Yol kazaları 
Pariı, 18 (A.A) - AHom· 

ption yortusunda Fraaaanın muh
telif yelerınde vuku bulan yol 
kazalannda 40 kiti ölmüı, 180 
kiti de yaralanmııtır. 

• 
o ŞEHI 1 H 

Tifo Damping 
Sihhiye müdürü T. Odasıda b~ ra-

ne diyor? por hazırlıyor 
Son günlerde, ıehrln dahi 1 

ve haricinde tifo vakalarıuın 

çogaldığını yazmıftık bu 
tehlikeli haatalık üzerine 
Sıhhiye vekaleti, aıhhiye mü· 
diitlüğüoe bu hususta tetbir 
ittihazı içle bir tallmalname 
göoderllmittl. Bu huıuıta ııh· 

biye müclürll. Alı Rıza B. ga· 
zetecllere fU beyanatta bulun· 
muıtur. 

Atı Rıza Bey diyorkl: 
- Vekaletin bize göuder• 

derdiği talimat, bizim aldımız 
tetbirlerln aynıdır. Yaluız An· 
karada tifo için aıı iıtasyonlan 
~ait edllmul emredildi. 

Bizde bu maksatla Pangaltı 
Beıiktaı, Hlıköy, Kuaklly, 

mevkllerile Kaaımpaıa dispanse
rinde bu istasyonları teala ettik. 

Arzu edenler, her gün ıaal 9 dan 
akıam 6 ay kadar müracaat 
ederek atı olabileceklerdir. Eıa· 
ıen hükumet ve belediye tabip
lerine müracaat edenlere de 
aır yapılmaktadır. 

Bundan baıka hastalık çı

kan yerlerde seyyar a11 me
murları da evleri dolaııp ap 
yapıyorlar. Beyoiflu semtinde 
geçen sene temmuza nlapetle 
bet on vaka fazla olmuıtu. 

Ağuıtoı lptlda11ndanberl hasta 
!ık gene eski vaziyetini aldı. 

Eaaıen her vakit tek tük va· 
kalar ekılk değildir. 

Vekalet, aitızdan alıuan 

aıı için üç ay, ıtrln§a aıısı 

için iki sene muafiyet kabul 
ediyor. :Eaasen temizlile rla• 
yet edenler Ufoya tutulmazlar. 

Bir tebliğ 
Hudut ve sahiller sıhhat 

müdürlüğünden 
Karadenizden gelerek Bü

yükdere sa. s. idareıınden 
Pratika aldıktan sonra mua
mele yapmak üzere lıtanbul 
limanı dahilinde veya haricin• 
de demirleyecek gemilerin yol· 
cu ve yüklerini çıkartmağa 

batlamakla beraber patentele
rinl Galata Sa. S. idaresine 
tevdi eylemeleri ve bu suretle 
yolcu ve mürettebatile sefal· 
r{ın tal.matname hükmüne ta 
bl tutularak mezkur idarenin 
ııhhi nezarell altında bulun• 
durulman lüzumu 24 T. sanı 

792 tarihinde 67 No. lu 

Tahrlratı Umu~iye ile tebliğ 
edilmlı iken bazı gemilerin 
İıtanbul limanında tevakkuf 
ile muameleye girittikleri hal· 
de Galata ldareıinden azimet 
vizeıl almakıızın yollarına de· 
vam eylemekte oldukları ha• 
ber alınmaktadır. 

lhtıyarlarile transit halinde 
boğazlardan geçen sefaln ile 
kısa bir m!lddet zarfında İıtan· 
buld .. mübrem ihtiyaçlannı le• 
mln için ıerbeıt pratlkalı kon.p· 
le vize alanlar müstesna ol· 
malı üzere lıtaobul !ima· 
nında yolcu ve yük alıp 
verecek gemilere Büyükdere 

ıdareılnden ya!nız lıtanbul 
limanına munha11r olarak ita 
olunmakta bulunan ıerbeat 
pratikanın gemilerin bu lı. 

mandan hareketleri esnasında 
alacakları azimet vlzeal yeri• 
ne kaim olabilecek bir kıy· 

metl bulunmadığından bu ka· 
bil ıefalniu lıtaubul limanıua 
muvual&tlarında pateotelerl· 
nl derhal Galata Sa. S. lda.• 
realne bırakmaları ve hare
ketlerinde uıülen azimet vi
zeat almaları lüzuma alaka· 
darlara tekrar tebllJ olunur. 

Japon mallarının rek~be· 
tinden yerli ııanaylimlzilı mii'o 
teesslr oldujfu yazılmıı!ı. 

Bu mesele hakkında ıauayi 
birll§I lktıaat vekAJeUne lıir 

rapor göndermiıtlr. 
Yapılan tahkikata göre 

Japonların çizgili bezleri ve 
pamuklu mensucatı yeril mal
larımızın t.atııına çok teılr yap
mııtır. Oda bu mesele hak· 
kında Bakırköy bez fabrika· 
undan malumat latemlıtir. 

Beyoğlu defter-
darlığı 

Şehrimiz Beyoğlu defterdar 
lığına Manlıa defterdarı Ali 
R!za Bey tayin edilmiıtlr. Alt 

Riza bey bundan evvel de Beyoğ
lu muhasebeciliğinde bulunmuı 
tur. 

Matbuat kanunu ve 
müvezziler 

Yeni Matbuat kanunu 
mucıbince gezete müvezzllijfl 
yapa ların 18 yaıında ehliyeti 
cezalyeyl haiz olması lazım 

gelmektedir. Ancak bunlar, 
kendi nezaretleri altında, kii· 
çükl eri de çalııtırabileceklerdJr. 

Hüsamettin B. 
Sıhhiye müsteşarı An

karaya gitti 
Birkaç güodenberi ıehrl· 

mlzde buluan Sıhhiye Müate
ıarı Hüıamettin Bey, dün Öğ· 
le trenlle Ankaraya hareket 
etmlıtir. 

Yumurta Fiatları 
düşüyor mu? 
Yumurta flatlerf gittikçe 

ucuzlıyor. Bir kaç ay evel 37 
liraya olan bir sandık yumur· 
ta timdi 27 liradır. ihracat 
eıkiılne nazaran azalmııtır. 

Sebebi lıpanya'dakl dahili 
cektlr. 

Bozuk yollar 
Belediye Nııanlatı semtin• 

deki bozuk yollann tamir 
edilmeılne karar vermittir. 

Yollar tamir edilmek lizere 
bir müteahhide ihale edil· 
mlıtır. Yakıuda tamirata baf' 
la nacaktır. 

T opkapı sarayı 
Yakında tamir edilecek 

Maarif vekili Esat bey ge
çen aün Topkapı sarayını 
ziyaret ettiği zaman bazı za
ruri tamirlerin derhal yapıl
maıını muvafık görmüıtü 

Yapılacak tamirata büyük 
bir ehemmiyet verilecek, bı. 

nanın mimari kıymetini boz· 
mamak suretile tamir yapıl

masına çalııılacaktır. 

Ticaret ve sanayi 
adası kongresi 

Ankara, 16 (A.A) - Tı. 

caret ve ıanayl odaları umu· 
mi kongresi T .. trlol evvel lp
tıdalarında tolanacaktır. 

Denizlide yol inşaatı 
faaliyeti 

D.,nizll, 18 (A.A)- Vilayetin 
Smıntaka11nda amele mükel

lefe ile yaptırılacak yollara 

baılanmııtır, Bu ıoıelerden 

en ıırıühlmml Denizli • Aydın 

ınıaa tıua faaliyetle devam 

edilmektedir. Bu ıene yolun 
Denizli hududuna kadar Kızıl

dere kaplıcaları pul yol iiıtün· 

dedh. 

• ' ,. ,_ ..ı_ • htv teıır uı••·--··· • w 

Y angınlarakarşı 
tdehir alıyor 
Nfıantaıı yangını dolayı· 

lile ltfalyeniıa tdah edılecerlnl 
yazmıttık. Belediye bu hususta 
10 arazöz Birkaç otobüa ile 
halen mevcut o!an 6000 met· 
re hortumdan maada yine 
hortum ve maıke almaia ka· 

Yunan ziraat nezareti ta• 

rafuıdan tanzim oluuaıı ra· 

porlara nazaran bu sene tütün 

ekilen arazinin ıabau 792 bm 
eıtremaye baliğ olmllflur. Ge-
çen sene 686,000 1929 da ise 

rar vermittlr. 1,243,000 eatrema erazlye tü· 
Maske kullanaca İtfaiye tün ekilmitlL Yeni mahıulüu, 

efradı içinde 6 haftalık bir 
kura açılacaktır. ıeraitl havaiye devam ettiği 

Bunlardan maada ıehrin takdirde 35,000,000 okkaya 
muhtelif yerlerinde de ıu ha· balijf olacağı kuvvetle tahmia 
vudarı yapılacaktır. edilmektedir. ................................. - .............................................................................. . 

Sporu teşvik 
Haksızlıklarla olmaz çok esaslı 

dönmek lazımdır 
Memleketimizde ber türlü 

ıporun lnkİıafı için ne gibi 
tedbırler alınmalıdır diye dü· 
tlinür dururuz. Bazen kaba· 
hatl ali.kadar heyetlerde bu. 
luruz. 

Bazen de, gençlerimiz de, 
Muhtelif sporları idare eden 
heyetler ne kadar fazla çalııır· 
laraaçalı111nlar, yapacakları 

ufacık bir hata bütün ıporcula· 
rımıze müteetSlr etme§e kafidir. 

Mesela Cuma günii deniz 
yarıtlarında bunun bir misalini 
ııördük. Bir çok ıporcu ııenç· 

lerle beraber biz de mütee11lr 
olduk. 

Buna sebep ne? 
Ekrem RüıtG Bey beya· 

natıuda hak ızlığın yapılma· 
dıjfını, biliklı yarııların muu
tazı.m cereyan ettiğini, yalnız 
fazla heyecana kapılarak yüz. 
me hnvuzunun kenarlarına 

kadar dolan halka polis kuv• 
vetinln dahi mani olmadığı
nı ıöyllyerek biz gazeteci· 
lerln netrlyatını cerhediyor• 
lar. 

Ekseriyetle tesadüf ettiği· 

mlz bu gibi hallerin yegane 
ıebebl verilen kararların ye
rinde ve dürüst olmamasıdır. 

Cuma günkü müıabakala
rın nf'llc .. I• 1 bildirirken bir 
kaç satırla bu clhetlerlde kay
detmlttik. 

Fakat; bir iki gün sonra 
bir aktıım gazeteıinde deniz· 
ellik heyeti reisi Ekrem Rüıtü 

• 
Beyin beyanatını okuduk. 

Halbuki ılmdiye kadar 
denizcilik heyetinin faaliyetini 
takdirlerle kaydedf'nler ğeoe 
bizlerdik. 

Biz o günkü yazımızla 

gençliğin hakkını aramakla 
yalnız gazetecilik vazifemizi 
yapmıı o'duk. Yoksa makıa· 
dınız ıunun bunun aleyhinde 
yazı yazmak d"ğildl. 

Eıaıen yarıılrrda kaza. 
nalan muvaflakıyeti de ilave 
elmlıtık. 

Bu münasebetle cuma gü· 

nü yapılan üç hak11zlığı tek· 
rar ediyoruz. 

1 - 31 Temmuzda bç çlfte 

müptediler araıında yapılan 
yarıı ıhtılifla neticelenmlt ve 
cuma günü için tekrarı karar· 
laıtırı'mıtlır. 

Bu yarıta lttlrak edecek 
olan Beykoz heyete müracaat 
ederek küretçilerinden birinin 
futbol maçında aakatlandıiını 
ıöyllyerek yerine müptedi bir 
kürekçi koyarak yarıta ıılrnıe

lerinl tatedL 

Heyetle bu yarııın bundan 
evvel yapılan bir yarııuı tek· 
rarı olduğunu} ve yanıa aynı 
klmıelerle girmek mecburiye
tinde olduğunu aöyliyerek Be-,.. 
kozun arzusunu kabul etmedi. 

Yarıı yalnız Galatuarayıı 

ve Beylerbeyi futalan arasında 
oldu. Bizim bu karara hiç bir 
diyeceğimiz yuktur. 

· 2 - Yüzme müsabakala· 
rında Beylerbeylilerin faikiyetl 
sörüldü. 

Bunu hiç klmıe fakir ede
mez. Hele 50 metrelik dipten 
yüzmeğe yalnız Beylerbeyin
den üç yüzücünün ittlrak et

mesi bütün tahminleri değlf' 
tlrlyordu. 

Lakin bu genç er nefe len 
yettiği kadar yüzerek 50 met
reyi tamamlıyamıyarak çıktı

lar. Hakem heyeti bu üç 
yüzücünün derecesini tayin 
edemediğinden kararını sonra 
bıraktı, 

Fakat bu 50 metrelik mü· 
aabakada Beylerbeyi 9 puvan 
aldığı takdirde Galataaarayı 

arkada bırakacağı anlaııldı. 

Ve o zamau tam mesafe yü· 
zülmedlğl için netice yoktur 
diylverdller. 

Halbuki bundan evvelki 
yantlarda bu tekilde hareket 
cdilmlf, madalyalarda verllmlı· 
ti, 

3- Bayrak yarııına gelince: 
Bu yarııada ıeçmelerde kabul 

edilen yüzüculerln eırmeıl 

lazımdı. Halbuki Galatasray 
takımından bir kiti t-kıiktl. 

Heyet evvela ekıikbir kaa 
ro ile yanııu yapilmayacağını· 
ıöyledı. 

Bu tekilde birinciliğin el· 
den gideceğini gören Galalla· 
sarayın kodamanları ne yapıp 
yaptılar, esasen kendilerindeu 
olan heyet reitlne azadan iki 
kitinin muhalefetine rağmen 
üç kiti ile yarııın yapılmasını 
kabul ettirdiler. 

Şimdi ıorarız. ilk kararla 
bu ıoo karaı taban tabana 
zıt değil midir? 

Bu böyle olduktan ıonra 
ortada haksızlık yokmudur? 

Hele yarıtlara lttltak edil· 
diifl halde puvan verilmemeıl 
hakaızlık değllmidlr? 

Biz itle tekrar bu ıatırları 
yazdık. · 

Bu gibi haksızlıkların ön6· 
ne geçilmezse ıporda terakki 
yerine tedenni eörürüz. 

Çünkü bu tekilde verilen 
kararlar sporcularımızı müte· 
e.air ediyor. 

Ali RıJoan 

lıtanbul dördüncü icra -
murluğundan: Haliçte, Fenel'
de Babı Cafer, mahalleainde 
kiremit caddeti e 92 yeni 
numaralı haneyi Emlak ve Ey· 
tam bankaaıudan borç alclıJı 
(21000) lira mukabilinde birfD. 
el derecede ipotek lrae eyle
yen Halil EfendJ deynlnl ademi 
tediye dolı.y11ile namına tastir 
kılınan ödeme emri üzerine 
mumallevhln ikaınetPlilınd11, _#-ç .J'tH.el..ıuc.u Ka.ı-
bul., 

glhı·-------

meb•ı k Hane 
cihet I 
bulunuöyü, Kal'a sokak, 
tarihi ıar>. l:.!r.lcatlı, ıki 

ay zarfında bir itirafı var ise 
31 • 194 numara ile daireye 
müracaatla dermeyan eyle
meıl akıl takdirde mıı amelitı 
icraiyeye devam edıl .. ceğl 
tebliğ makamıua kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

İstanbul Dördüncü icra 
memurluğundan: Büyükada
da Ayanlkola ıokağında 27 
atik 51·1 cedit numaralı maa 
bahçe zeytinliği ha vl köıkü 

Emlak ve eytam bankasından 
borç aldığı (3200) lira muka

bilinde birinci derecede ipo
tek lrae eyleyen Safiye Ç . 
be hanım deyninl adPr· f 

d 1 1 
.. oun· 

ye o a ylıi e namı~ _ 
"d ı.,ecbuı kılır a ı o eme emri -. 

·at 
mumaileyhanın ikametgahı .. 
da bulunmadığı glhl hali b .. 
zır ikamelgahıda meçhul ba· 

lunmaaıua mebni tebliği ka
bil olmadığı ıerhile bili. teb

liğ iade ,dılmit ve ilanen teb

llğat lfaıı kararklr olmut bu. 
lunduğuudao mumaileyhanın 

tarih ilanından itibaren bir 

itirazı vana 930 613 numara 
ile daireye müracaatla der· 

meyan ey!emeıl akıl taktırde 

muamelatı icraiyyeye devam 
edileceği tebliğ makamıua ka
im olmak üzere ilanen teb· 
lığ olunur . 



SON 
~ ington, 17 (A.A) Kral Faysal 

Pariste 
Çhı ükümetl bu yakınlardı' 
r ıı'l' e -diıbıile ve Çinf 
daha bnıka taraflarmda vul Paris, 17 (A.A.) - Müte· 

nekkfren seyahata çıkmıı 

olaıı Irak kralı Faysal Pariıe 
gelmiıtır. Çarıamba günü öğ· 
le yemeğini Ramboulllet de 
Reısi cüınhur M.(Doumerg ile 
birlikte yiyecektir. 

b 1 n felaketli fe.yezanJ 
uı?ray blara ,ardım edıJ 
için vereıiye -ol rek ne fı 
buğday t11hsh edebilJr
ı\meıika hüli.umetlndt 

111uıtur. .)• 
giliz tasarn 

misyon~asar· 
Londta, 17 (A. 16 dan 

ruf komiıyonu ı<len bir 
19"a d celaeyi 
milzakeredenı (ayon saat 
talil etmiıtir,)lanllcektır. 
20 30 da te_~olof itilafı 

KafandartA.A.) _ Yu· 

Cenevr.-fandaris Mo· 
nan bükCi!\nce ödenmesi 
lof iltlafı rayı 31 T mm uz· 
la:ı.ım n.duğutıd~n Bul· 
_da Viır't_eretı A1'vnm inec· 
' ga htır tı.Pl etmltllr. Bu 
'\iJlne>\\ jCemiyetl Akvam 
~u .,..;, .F meıtı~\\Jlülde batlaya· 

.. .,j.: 
0 

a a devresinde tet· 
k eı\ı\f Zre tll1:nameye 

nnt\l 

·'/!\.. m an aları 
Ber(A.A.) - Ban· 

a\uırJ"etl tıaklhnda 
tetkl\uunınağa ve bu 
vatly~ltUlp 11ağlatnlat· 
't mr alınma ı lazım 

1~ Ti tel<life me· 
mu; pınile meaalsine 

'''"' tngi\Har encümeni 
l (A.A) - Bugün 

ö~e~ baıvekalet da· 
ireıtıan nazırlar en• 
('.Ütdk iti encumenin 

tetı!edllmit olan ıJU 
vıJ;uıda maliye ne· 

r/11ıll•ıılarının ver• 
diWnı müzakere et• 
llıe~ur. 

Şfli bir 
asırg-a 

tlon, 17 (A.A.) -
•J> ın muhtelif mıntah· 
la,.1*iddetli bir ka11rır• 

~ 

Kabul etmiş 
Pariı, 17 ( A.A ), - Reisi· 

cümhur M. Doumerg ecnebi 
memleketlerde bulunmakta 
olan ve müstemleka sergisini 
gezip görmek için Franıaya 

gelen Fransız gençlerinden mü· 
rekkep bir kafileyi kabul et· 
mittir. 

Arap icra heyeti 
Ku<lüa 17 {A.Al - Arap 

icra heyeti Filhtinde ziraatın 
ileı ·I gölürill etini \emin mak
ıadıle hükumet tarafından 

tanzim edilen layıhanın tel• 
kiklnde hazır bulunmak üze-
re bir mümessil tayinine mu· 
~afakat etmemittir • 

Çelik Miğf erlile-
rin protestosu 

Berlln, 17 (A.A.) - Çelik 
miğferliler teıkilatı geçenlerde 
Prusyada 6.yayifımmeye yapı• 
lao müracaatın kusurlu olduğu· 
nu, cetvellerde i~imlerl yazılı 
olanların hakiki maktardan faz· 
la tehmin edilmiı olduklarını 

ve Diyetin feshi lehinde veril· 
mit bir milyona yakın rey 
puılaıının iptal edildiğini iddia 
ederek protestoda bulunmuıtur. 

Çinliler hudut haricine 
çıkarılıyor. 

Batavia, 17 (A.A) - l)o· 
müniıtllk propaganda11 dola· 
yisile zabıta. tarafından yapı· 

lan tahkikat neticeei olarak 
Ql80 kadar çlnltohı }flndi fe
lemenıı topraklanndan barice 
çıkarı muma karar Yerilmiıtır. 

Beynelmilel :tedi
yat bankası 
Bale, 17 (A.A) - Alman· 

yanııı vaziyeti tetklkatta bu· 

lunmağa memur mali komite 

oplanmııtır. Komite Alman· 

aktilo H 
, yava açılan kredilerin geri 

Leman an . 
alınmaması için beynelmilel 

lromor iyonun karıılaıtığı müı· 

dil"" I{ aSJ kilat h:ı.kkınt,ia ll\İh:akeratta 
'] (A.A) - içinde 

15 
J an bir kano dev· 

• ıq1flfl boğulmuıtur. 
1() "'~ • • 

(!111ı,8. ~ "eısı 

j 
:\) - Aıi· 

il 'ele aeçi· 
Aen müca• 

,ınekıedlr. 

bulunwıııttır. Komite Layton 

raporunun tetkikine de devam 
etmletır. 

Mi>tah,uıslar Berltne bir 

seyahat yapmaktan kat'i ıu· 

rette vaz geçmi§lerdir. Mu· 
tahassıslar kararlarını vermek 

için Pazartesi 
, müzakerenin 
lcmektedi r. 

• 

günü yapılacak 

rıetıcesin ı bek· 

< KALPLERl 
" ;.ıal· z ö\durct\e k&.H Yazan: Hüs yin eki 

'" On\arı O -ıaırı•" ı 
l canıırı\ ._~kdle-ı\eT~~ Hikmetle Güzide, zaman· 

cÔ-e ııtır&tl "t\ala\\&fl \Ç Jarını birbirlerine pereıtıı et· 
rec \-\a'I''"" k\er.. .ııekle geçirmlflerdl. 
)'ır... ... ô\ro ec~eıı e \)\\· 1 O civarda, bütün halkın 

"N yapac•l1• t evdlğl yeni ktlık sahiplerinin 
e _ •""'o de. \ alicenaplı~mdan Ye iylliilnden 

\1oru...... · r,eY" "' b d V \fıilll ' 0 \ace.a'· başka ir ıey en bahıedllml· 
• ının 1t1ü\\\lş \ıUnun yurdu. 

\\.Kauıı d.a -,.a\nı-ı. Bılhaua Güzide, bütün 
.ıı.okat• 

"· ı,,.ı!ac:e.i11D• ~ \ bj "talplerl teshir etmlftl. 
~\lı.111n1 ye.cak fa a eli Yalnız bir meı' ele vardı: 

Cl>&\de va•" ~at \•\\tz.tı '< ·- ı 
.. - \r.a"' Ne ' Bir a.y evye), Güzide, Hikmete 

~re o\ID\\t . ~ \ı.eı.&•" 
'D\&eıı<>• ek 'a"'"'' aıklarının çocuğundan bah· ia h~re\te\ e\~eth; ~e \ı ıetlDlfti. Buda olmasaydı, Bu 
~ .. faka\ kU' \.. ,. saadet semasında muhabbet• 
"-cıP~aç e\a~& ' ·" tpek 1 rltll karartan bir bulut 

mııwi-" ,. mıyacaktı. Güzideyi, 
ka • .,; herke• Hik-Un meıru karı• 

r ça\>ay t, 11 liyordu. 
· '"' - ı•vaillm, •aziJetimlzl • ÇIDıf.ı. 

.. \.\.~ın uç ... 
- 26 Muı\o• v .:> 
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TELGRAF HABERLERi-[!] T ~~=i~:~ '!i 
LonJra konferansının neticeleri Kanunu esası· Çanakkle. 17 (A.A) - Dün 

gece yarısındau ıoııra ıebri· 

Alman mali Buhranı ıa"yıhası ırelen D·ı.ilıye Vekili Ş;ikıü 
Kaya Beyefendi bu glln r,.fa· 

Madtit; 17 (A.A.) - lıpan• katlerlnde umum J11ndlıtma 

Ecnebi kır;dileriyle işleyen Banka
ların vaziyetleri mühim mesele oldu 

yol cümlıurlyetinln kanunu kumandanı KAüım Ye Kolbrdıı 
esasisini bitirmiıtıri Bu IAyıha kumandanı Ali Hılımet paıa· 

Salı günü Cortea mecllalne ve- lar olduğu halde hüküını:t ve 
rilecektlr. Yeni lit.yıhada mub· belediye dairelerini tiyaret 

Berlln 17 (A.A) - Na
zırlardan mllteıekkll [bulunan 
ve imperatorluk bankası mü· 
meullleri ve bir takım mü· 
tahassıslar ile birlikle danat 
v ! Dresdner Bank' a müteal· 
ilk ptognmlar hakkında mü· 
zakerelerde bulunacak olan 
komisyonun bu hafta lçtlmaa 
da veli; bu iki mali müe11e· 
•enin müstakbel meaalılne ve 
hükümetln Alman bankaları· 

. nın kontroluna dair olan pro· 
jnlne müteallik bir takım 

kombinezonlara yol açmıitır. 

Danat ve Dreıdner Bank.ın 

eıkl mahiyetlerini muhafaza 
edip etmlyeceklerl ve yahut 
bunlardan birincisinin 11nai bir 

Genç bir katilin 
tevkifi 

wellington, 17 (A.A) - 17 
Y aıında güzel bir genç kızı 

öldürml't olmakla mrznun 
bir genç hakkında tevkif mü· 
zekkereıl çıkarılmıttır· 

Tıbbıadli milesseseıl bu 
genç kızın diri diri gömülerek 
öldGrüldü müt&leaaında bulun· 
mutlur. 

Paris sergisinde 
Paris 17 (A.A) - Gazeteler 

bu ayın on beıtnci günü müs· 
temlekit sergisine görülmemlı 
derecede tahacüm vukua gel· 
mit olduğunu bazıyor. Gerek 
Pantecote ve gerek milli bay· 
ram rekorları kırılınııtır. DgGn 
sergiye glrenlarin miktarı 

476.220 kiıldir. 

Bir çocuk ezi di 
Salbt•Nalo, 17 (A.A.) - Bir 

tren, küçücllk bir çocuğu çiğ· 

neylp ezmlıtır. 

Kano otamobil yarışı 
Cenvre, 17, (A.A) - Bey· 

nelmtlel kano otomobıl yarı· 

şında ltalyan Tommesinl bl· 

rinci gelmiıtir. İtalyanlar ya· 
rııın ikinci ve sonuncu gününde 

8 yarııtan beıınl kazanarak 
ikindlği temin etmiılerdlr. 

Heyecanlı bir 
dava 

Bertin, 17 (A.A) - Bir atı· 
yı yanlıı kullanmak yüzünden 

15 çocuğun telefj olmasına se· 
beblyet vermit olan Lubeck'li 
doktorlerln davası tarihi kat'i 
suretle 15 Teırlnievvel olarak 
tesbit edllm•ıtır. Profesör Cal· 
mette, ıahlt ve mütahııasııı 

olarak dinlenecektir. 

düzeltmek lazım. Çocuğumuza 
iıtikbal hazırlamalı!... 

Güzidenin güzel yüzü ke· 
derlendi: 

- Bunu düıilndüm ve 
hali dütünüyorum. Ne yap· 
malı bilmem. Bunun için 
evvela benim boıanmaklıiım 
icabeder. 

- Veyahut dul kalmaklı· 

ğın! 
Güzide titredi: 
- İhtimal veriyor mu· 

ıun? ... 
- Evet, gazetelerin haber 

verdiği mülhit hahıtalıktan 
sonra, ya ölmüı veyahut deli 
olmuıtur.tedavl imkanı olmı· 
yan deliliğin, zannednem, ta· 
lak için kafi bir ıeydir. Bana 
kahraa, ölmllıtür ya .. : 

Güzide mırıldandı! 
-Bunu na11l atılamalı? 
latanbul aa:retel rhıdee bi· 

• rlne abone olmalı. Nihat Ce· 
mil cıbl meıhur bir adamın, 

1 
banka, ikincisinin de bir 

"mevduat müesaesesl haline gelip 
ııelmiyeceklerl münakaıalara 

zemin teıkll etmektedir. Bu 
huauıtaki kararsızlık, hüküme• 

tin bankaları umumi ıurette 

kontrolu meselesine de ıamll· 

do-, 
Gazete de Cologne, Alman 

hükümdlnln tlmdlden bu hu· 

suıa dair bir program vücude 

getlrmlt olduğunu yazmakta 

ve bunun umumi surette mü· 

zakere edilmeıini istemektedir. 
Zira bu mesele kullılerde ııö· 

rüımekle iktifa olunmayacak 
kadar gayet mühim bir meıe
ledlt. 

Bir otomobil 
kazası 

Berlln, 17 (A.A) -Lelpzlg 
ticaret bankası müdürü Dr. 
Ricahrd Schmldt, bir otoll'obi· 
lin önünden kaçayım derken 
bir ağacın üzerine atılmı• ve 
aiaçla otomobil arasında. ez(. 
!erek hemen ölmüıtür. 

Mumaileyh, merke.zi Alman· 
yanın iktisadi hayatında mü· 
him bir rol oynamıttır. 

Y ngoslavyada 
Belıırat, 'f7 (A.A.l ... Bü· 

tün memleket kral AleXendre 
ın culuıuou tea'it Cetmektedlr. 
Halk her tarafta muhabet nü· 
mııylılerl yapmaktadır. Kral 
pek çak tebrik telgra fi arı al· 
mııtır. 

tarlyeli haiz muhtelif eyaletler· etmitler ve öğleden ıonra Trv• 
den mürekkep siyasi ve , idari va hareblerinl gezmi !erdir. 
bir heyet teıkılı imkanı derrlt Gece belediye tarafından ıe-
edilmtıtir. Ancak İ~panyol dev· reflerlne bir ziyafet vertlmi•tır. 
!etinin hukuki muhtariyeti haiz Yarın buradaki fandum mek
eyaletlerin hukukuna tefayvuk tepleılnl teftlıten ıonra Bıııa'ya 
edecektir, hareket edeceklerdir. 

Ylna bu layıhada deYlet Z }" • • b• 
ile ktliıenln birbirinden ayrıl· ep ının yenı ır 
ma11, her türlü dini ve mezhebi cevelanı 
tarlkatlerln dağıtılmaaı Ye bun· 
lara alt em"falin millllettlrilmest 
eaaala.rı kabul edılmııtır. Ter 
bit edilen difer mühim esas-

Pariı, 18 (A.A) - Londra: 
ya gitmekte olan Graf Zeplüa 
balonu saat 11· 7 de Grıı) üze• 

lar •unlalardır: rinde uçmttur. - ~ -- ---
21 yaılarindaki kadın 't"e 

erkeklere intihap hakkı veril. 
mittir. Sendika teıkil hakkı 
tanınmııtır. Ancak memurlar 
yalnız cemiyet teıkil edebile
ceklerdir. Reislcümhur ile re
hlcümhur muavini reylim 
usulü ile intihap edileceklerdir 
Bu intihap bili\ vasıta ve hafi 
olacaktır. 

Reiıicüuıhurluk müddeti 
tecdidi kah.il olmak ıartıle 6. 
ıeneden ibaret olacaktır. 

Siyah gömlekliler 
M. Musoliniye bir ariza 

takdim edecekler 
Mılano 17 (A.A) - Siyah 

gömlekli 13 genç Alman naı• 
yonaliıtınln muvasalat: haberi 
veriliyor, Bunlar biıikletle ve 
16 merhalede durmak suretile 
Romaya gitmek t:uavvurun• 
dadır. 

Daçeye bir arize takdim 
edeceklerini ümit ediyorlar. 
Seyahatlerine Duıeldorfda bal" 
lamıt1ardır. 

Kaçak tütün 
Trabzonda Tekfur çayir 

mahalleaiade kahveci Abdul
lah otlu Celalin kah't"ostade 
900 ııraın kadar luyıllDlf ka· 
çak tütün görülerek musade
re edilmlı enaklle Ulliln iıa
hltal' baı müuürlyeUne veril· 
mittir. 

T rabzonda yiye. 
cek fiatları 

Tra.bzonda Soğan 20, fa• 
ıulya 40, Dolmalık büber 20, 
Yer elma11 22,501 T omatla 
22,50 kurutdan batmanı satıl· 
mııtır. 

Patlıcan yüt:ü kırk kuruı 
Bamya bini 50 kurutdur. Kar
buz batmanı 25 KaYUn 22,58 
kuruıa aatılmıttır. 

Yağ ye sebze fıyatları bu 
hafta pazara ıelen sade yağ
larının kıye1! 80 95 kurut ara• 
sında aatılmııtır. 

lngiliz banka müdürü
nün seyah~ti 

NeW-York, 18 - (A.A) -
Borsa mahaflli lnglliz banka· 
sı müdürünün Kanadaka ya• 

müı gibidir. Pamuklular müı· pacağı aeyyahatı alaka ile ta.• 

Müttehidei Amerika'da 
buhran 

New·York (A.A.) ; - Ho· 
ver plAnının uvandırmıı oldu

ğu faaliyet' Amerika'cla sön· 

Mektepliler 
ooperatiR 

Kayaer! l te•I tal elcrl 
kendi aı-alarında bir k" '"' 
Uf vücuda getlrtlmltUr. oo· 
peratlfln nlzamqameal hazır· 
lanmııtır. Yaallyete gececek
tır. 

tesna olmak ü1:ere bütün mah· · kip etmektedir. Mali mahafil 
sulati flatları dütmektedir M. Montagu Norman'ın fede· 

New York TimeJ tarafın· reserv baokksı erkanı ile göı 
dan netredilen bir cehele na· rOımeğe vakit bulacağından 

zaran, batlıca unayide itlerin.., 
umumi faaliyeti bet senelik 

vasatiye nazaran yiltde 72'ye 

dütmilıtür. Anupanın vaziyeti 

tavazzuh etme<len evvel lıle. 

rln yeniden ~catılabmaaına 
umumiyetle ihtimal verilmek
tedir. 

Mali tetkik komisyonu 
Bale, 18 (A.A) - Alman· 

yanın yeni kredilere ihtiyacı 

olup olmadığını tetkike memur 
mali komite Laylon raporunu 
kabul etmittlr. 

kariletin haberi olmadan, or· 
tadan kaybolmasına imkan 
yoktur. 

- Gazete almalıydık .. 
- Tabii .. Fakat seni müte· 

estir edecek ynılarclan kor· 
kuyordum. Zaten ozamanlar 
bütün sinirlerin ayakta idi. 

- Sahi, doğru! feyl ettin. 
- Hem okadar meı•ut 

idik ki, yalnı.ı: aıkımızdan 

batka biriilni düıünmiyordum. 
Sevgili Hikmetciğim. 

- Cici Güzldem, canım ... 
Birbirlerinin ellerini tut· 

tular ve heyecanla bakııtılar • 
Hikmet, Güzidenin gözle· 

rinden öptü. 
- Bak, ne dütündüm. 

Zannederim ki sen de muvafık 
bulacaksın. Zira çocuğumuz 

meYzuubahı... Yarın latan bula 
ıııtmefe karar verdim. 

- Oh, beni burada bıra· 
kacalı.tın? 

- Bet veya altı alin Jçln 
ıüıellm ... Fazla ılelll belki daha 

ıüphe etmektedir. 

M. Mac Donald 
I Londra'da 

Londrıı, 17 ( A.A ) - M. 
Mac Dooald, bugün buraya 
relmlıtır. Mumaıle1h. f ıaıarruf 
tali komlteainln hemen buıün 
toplanacağını beyan etmlt ve 
demlıtır ki: Ya pılalıilecek ta
sarruflar hakkında. hazine ta· 
rafından verllmlt olan rakam· 
ları tetkik edeceğiz. Baıvekil, 

perıenbe ııünü lskoçyaya dö· 
neceğlni ila•e etmlıtır. 

Az bile .. Düıünceli ol yavrum. 
Bu küçük ayrılıiın sebepleri 
var. Ko.canın ne halde oldu· 
ğunu muhakkak bilmeliyim. 
Şayet öldüyse, -ki öyle zanne· 
derim• vefat ilmühaberlblnlblr 
kopyasını alır ve &eninle der· 
hal evlenirim ... 

- Eyi ama. Ya •• Ya ... 
Düoünceıini ıöylemekıe te· 

reddüt ediyordu. 
- Ya ölmedlyıe mi demek 

iıtlyor un! O zaman bir adam· 
c:alız bulup deli oldujJunu gös· 
terlrlm. Bu suretle talak ta le· 
bini ileri sürerim. Bu tekli ta· 
bii bir az uzun devam edecek. 
Birde nikfı.hımızı hii.dlaenln 
nihayetine saklarız. Çocuğu· 
muzde metru olur. Her ne 
ise ıende blllyorsuıı ki , ne 
tar~da hareket etmemlı.I ta· 
yin etmek lazım. Böylece ha· 
yatımııı devam edemezler. 

- Oh! Ortıda çocuk ol· 
maıa, atkımıza hlc birteY ill
ve edemlyecek olan bu nikah· 
tan çoktan Yatgeçtlmdı, 

Gebze soyguncuları 
Muhtelif ıakavet ve katil· 

den mevkuf bulunıtn Gebzeli 
Kara Ali, kendi mandıı1uın· 
dan bir soygunculuktan dola,.. 
iki kiti aleyhine açtı§ı dava 
dün birinci ceza<la rilyet edil· 
mit, evrakının Gebze muhake· 
meslne gönderilmesine karar 
\ferllflılttlr. 

Coşmuş mu? 
Fenerde oturan Taı:ıa~ h· 

minde biri ıarhoı olup nara 
a tmaki a iken yakalannııı , 
memurlarada hakaret eUiğln· 
den baklunda tahkikat bat· 
lanmıttır • 

- Doğru Gii.zidec!~im • 
Bebek var, bebeğımiz ... Büyü
yecek gidecek babasına ka· 
laca.k. Söyledimya, bana beı 
altı gün müsaade etmelisin. 

- Korkuyorum... ,, 
- Neden korkuyorsun ? 

İstanbu!d& ezilirim diye mi? 
- Gülme, Hikmet ... Benim 

çok fena hiısl kablelvuku· 
larım vardır ••• 

- Ne olurmuı sanki bıınd 
Caddelerden geçerken ·diltltııt 
edeceğimi, ıa~ıma ıoluma bıı· 
kacajlımı •aileillyorum. 

Güzide meraklanarak rica 
etti ı 

- Allah aıkına alay elme. 
Bu ayrılık, bana pelı. meium 
olacak gibi geliyo•... Y k1a 
hazaya filiın inandığım lçill 
deAil. 

- Ôyle be nedir? 
- Bilmem! Hl11ettığim 

ıeylet o kadu karıtık lı.ı ıllr· 
(Deıııımı dllrdbncil • ıı hiF ele) 
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ı eclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-40-

Meclisteki son 
zabıtlarını 

matbuat münakasalarının 
• 

aynen neşrediyoruz 
' (Birinci •oyfoJan Jerom) 

tertipli bir propaganda bir ha· 
klkatl yere sermek için kafi 
releb!Hr. 

Hiç bir memleket bütün 
meselelerini halletmlı ve cemi· 
yetin biltün ihtiyaçlarına kafi 
plecek Ye1&ltl elinde tutar de· 
ilidir. Her memleketin bin 
tane ihtiyacı vardır. Eğer bir 
cemiyetin hayatını mutlaka fe· 
aa görmek ve göstermek ille• 
nıllyorea onun her muvaffaki· 
yelli itini tera tarafından veya 
ekılk tarafından göstermek 
milmkllndür. 

Nekadar ıuurlu ve anlayıı• 
lı olursa olıun, hiç bir millet 
muntazam, müatemir ve daimi 
bir propagandanın teıiratına 

tahammill edemez. Bundan 50 
100 sene evvelki nazariyeler 
aibayet fikir milnakaıaıından 
ibaretti. Siz .öylerelnlz, ben 
ıöylerlm, dinleyenler, hangi ta· 
rafı doiru bulurlar1a onu kabul 
•derler denilirdi. 

Halbuki bug 'iin bir çok dev· 
letler batta aralarında müna· 
•bet kurmak için yekdiieri 
aleyhinde propaganda yapıl· 
ma11nı prt koyacak kadar ileri 
sitıntılerdlr. Bu memleketler 
aaırlık hilrrlyet memleketleri· 
ııbr ki, buıün mıtletler tarafın· 
ılan yekdiğeri aleyhine mak· 
adı mahıuı ile yapılacak pro
paıandaların zararları teılrine 

taham111ül edllmlyecej!I iddia 
Ye ilan etmektedirler. 

Demekkl muayyen mak· 
•tla yapılan propaıanda • 
ların teıiratına karıı milletin 
aGdafaa edılmekılzln muka
nmet edeblleceitlnl zannet· 
mek h.tadır. Bir cemiyetin 

yatını mütemadiyen fena 
pteren bir neırtyat o mem· 

--~-ette bıçbir hayır vilcud 
ptlrmez. 

6i411Cler v• ;~~ .. r 111 • •• ten fena idare olun· 
nnı, her teJln fena ol

milletln büyük diye, 
e tanıyacak hiç bir 

elmadılını duya duya, 
p okuya yalnız bedbin 
-yuı adamlar olur; Mll-

1.tlıı lltlkballnl idare edecek 
fOCUklar ıenç yaılarında bu 
bdar zehirli hava teneffüs 
ederek lıtıkbale çıkarlarsa 

mılletln atisinden neYmit ol
mak lizımdır (Bravo ıeılerl). 

Muttarit ve miltemadl fena 
aeırtyat bir memlekette ahlakı 
llkat eder. Matbuat hilrrlye• 
Unde bllhaıaa suilıllmalita 

brıı beklenen bir faide vıtr· 
tlır. 

Matbuat .-azlfelerial iyi ifa 
edene meykll lktıdarda bulu· 
anlar, cahlbl nilfuz olanlar 

-
(3 el •alıifedan devam) 

lemek lmklDı yok muhakkak 
lılr kaza delil ya, baıka teh· 
ilkeler de ola bilir. 

Hikmet dehıete; mırıldan• 
ılı: 

-Dofru ... Belki Nihat Ce 
mile raıt gelirim defli mi? 

- Hayır ..• Hayır· .• Bunun 
için korkmıyorum .. : O, ya de-
11 veya ölıı delil mı? 

- O halde, bilmem ki. S6y 
Wlklerladen bir ıey anlama· 
ılım. 

- Ah! S6ylemek lıtedlitiın 
.. yler pek mGtblf, bllmlyo• 
nm; benden daha kudretli.,. 

- O halde bende ırttmem. 
Gibldeclftm. Fakat bir g(ln 
ıdıeek ki Çocutumuzu, ha
ptt& lhım olan •etrn
iılmaktaa mahrum eden bu 
.._ça korkuya, eadl .. ye 

._ll~f edecekü. iaaaalık 
W Ja1 ölGnem 1ervetfm, ço-

ıullıllmalden tevakki için a) • 
rıca bir mürakabe içinde ve 
tayakkuza mecbur bulunurlar. 
Matbuat hürriyellnden bekle
nen baılıca faldelerden biri 
budur. Fakat ıuurlu bir mü· 
rakabe ifa atııııek deillde, mün• 
ha.ıran fena görmek ve ıöa
termek makıad oluna bununla 
yapılan ıııürakabe ıullıtlma· 

!atı tenkit etmez, blllklı dol· 
ru yolılan 1apmağa milatalt 
olanları hırsız olmağa teıvık 
eder. Çünkü namuılu adamın 
ko!ayca hınızlık ile itham edi· 
lebllmeıl ve hırsız muameleıl 
görmesi uıl hırsızları herkeıln 
kendilerlle beraber oldulu zan· 
nına dütürür ve hıraızlar uta· 
nacak bir mevzu kalmad:ğını 

iddia ederler. (Bravo ıeılerU 
(alkıılar) 

Ahlaki meselelerde, hilküm 
adil olmazıa hilkümden bek· 
lenen netice beraklı olur. Ma• 
demki matbuat dediğimiz mev· 
cudlyet bir müraklbe salihlyetl 
iddia ediyor, eğer ayni zaman· 
da kendilerinde mesullyet hlı· 
ılni bulamazlana ahlak ilzerln· 
de fikir üzerinde, teılratı tama· 
men akim kalır: Hayır tama· 
men muzır ve maküıu olur. 
Arkadaılarım bl çok müıahe· 
!erinden bahıettiler. Müsaade 
buyurursanız ılzl teferrllata 
girerek yormıyayım, Bu gün 
Heyeti Celllenfzl ııtıraba sevk· 
eder ve bir çok vatandaılarda 
ayni latırabı ve endlıeyl uyan· 
dıran dert ıudur. Bir nevi ça• 
reıizllk vardırkl, halledilemiyor. 
Bu çareılzliitln nuıl bir netice 

ye varacaaını kimıe tahmin ede
miyor. lktııadi ahval llzerlnde 
iıe 111enfl neırlyatın &esiri ah· 
lak üzerindeki tesiri ııbı faz· 
tadır, onun kadar tahrlpkir· 

_Jd... huuadi meseleler zaten 
tedbirinin ı,,,~1,;n?::.:!!• aa:.!M;ıl· 

ma11 ııüç ye bir çok ıeralte ta· 
bl olan ınullik mevzulardır. 

Eler bu mevzular ilzerlnd da
hi meıullyet ve hakikat hl11ln· 
den maada olan kGçilk hlıler 

ihtiraslar hiklm olur1a, zaten 
anlayııt karıımıı olan muztarlp 
)er büıbiltün yanlıı istikamete 
Mvk olunuyor. Bunun yakın 
bir mlsallr.1 ıöyliyeylm: 

Meıell; bu ıene biltçeyi 
ınuvazeneye ıetlrmek için ta· 
aarruf yapmak mecburiyetinde 
kalıyor ve bir çok killfetler 
ihtiyar edlyor1unuz. Bunun 
efkarı umumiye naza· 
rında ıu istikamette teı· 
tih etmek gayet kolaydır. 

Madamki; bu tasarruf ya· 
pılablllyordu. Niçin daha ev· 
velki senelerde yapmadınız. 

Bu taıarrufları daha evvel 
yapıa idiniz buıün daha çok 

~. 

culun olacak yerde yabancı 
ellere geçecek. ikinizde, senin 
yilzünden mahvolacakıınız, 
sefalete etılacakıınız. 

Güzide bu sözlerden alındı. 
Kendi kendine hak vererek 
içini çekti: 

- Doğru... doğru... dedi. 
Dellmlyim neyim? Boıu böıu· 
na korkuyorum. 

- Hakkın var: ıenin ha· 
!inde bulunan herhanıl bir 
klınsenin endiıe etmeye hakkı 
vardır. Halbuki sen herkesten 
daha ha11u, ılnlrlllin. Güzide 
zorla tebeuüm etti. Sonra 
mırıldandı: 

-(Ben bulayım Hikmet 
affet beni. Beni korkutan, 1e11I 
bir daha görememek, yani beı 
alb ıiln ıorememek endlfftl ... 
Burada bu ruya ınemleketln· 
de bulundulumuz zamandan 
beri okadar bozuldum ki beni 
bir lih:ı:• terketmeyen seni, 

• 
Adliyede: 

, ---"'-'--
Kar ar •iT •• •• 

Açık nei.riya~. da- Samsunda ~ygunculuk 
vası bugun bıtıyor - -~ . __ _ 

Müstehcen neırlyattan maz- Soyguncular ıkı 'yi yaraladi'ar 

ovmuş 
- -

Tahkikat ya-
pılıyor 

Yeni ıebirdf' kavun ıoka· 
ğında oturan Yorgl Efedl ken· 
alleıine küfilr eden Ko,ço 
ilminde b!rinl dövmüıtür. Ko
ço Efendi yakalnmıf, hakkın· 

da tahkikata baılanmııtır. 

nun ve mevkuf bulunan Ak· f k İ k d 1.1 
ıam gazeteıi muharrirlerinden a a , ya ayı ~e verdıler 
Vala Nurettin Beyle lskender Samsundan yazılıyor: 
Fahrettln ~eylerin muhakeme· Pazar !{Ünü akıama yakın rıneca.lrler bunun Gze-
lerlne bugun oğleden ıonra yet' var1a abrlar. Keyfı-
lklncl cezada karar verilecek· Dahilden gelmel.te olan yolcu otosln ıeçen diğer bir 

Yaralamış 
tir. kamyonu cünbuı ile çakallı te hılarafından hüküme-
Başkayer bulunmamışmı arasında mahmur dağı denilen halli ırllmeu üzerine ma• 

Haıan ve Hiriılo iımlnde Darülfünun meydanlığın· mahalden geçerken önüne iki ile meıf bizzat vali bey 
iki kııi dün, Bakırköyilnde daki fidanlardan çiçek kopar• kiti çıkarak dur diye tehdit yapılan' zabıta giderek 
hayvan alım ve ıatım meıele• dığı zabıtaca sabit olan lımail eder kamyon durmadıktan takibat \il ahkıkat ve 
sinden kavga etmiı, neticede iıminde birisi dün tevkif edl· baıka sür' atini artırarak teh· sirler derllnde müteca-
Haıan bır demirle Hlrlatoyu !erek milddeiumumillğe teılim ilkeli olan mıntakayı geçmek keze getlrtlunarak mer-. 
baıından yaralamııtır. edllmlıtlr. lıter. Bu 11rada mutaarrızlar ılrler 0 cıJdlr, Milteca· 

;;:r:~:;•·b~İu"::c·:ı:t: •;;•;:;•••;;t~d~:·•;.:k~k;;,:;ı-:•;:;iı; ellerindeki av tüfenglle ateı nilen köyde Çanakcı de~ 
-"nkil ııkıntıyı çekmezdiniz. olunma11nda ve bakikatlarln ederler. yolculardım bir kadın den Mehmet ınuhaclrler• 
au ile bir erkek hafif ıurette da iki kltldir~lll namın· 
Halbuki bu tasarrufları yapı· anlaıılmamaeından faide bek· yaralanır yolculardan ıoförün edilmlotlr. Va~e tevkif 
yonunuz , fakat huıuıi bir llyen zihniyet mabzı ıerdlr. yanında oturan lıkilipli Ali ret olup bir ı,.ndan iba-
buhran içinde, veaalUn klfa- (Bra\·o sesleri, alkışlar) ilminde biri korkuıundan ken• ve maktul bu u yaralı 
Yetini temin edebilmek için, Elemlnlzl tahrik etmemk .._ d . 

b k il 1 dini dııarı atar. olan ıayıanın ı"1na aır 
bir çok lbtlyacatı arzu etmi• için llze aı a miaa er ıöy e· - ---------------_lttur. 
yerek ha1retmek mecburiye• mlyeceğim. Arkaılarımız ka· Bir kaza J JngiJter~. 
Ule yapıyorsunuz. Tıbkı bu fi de:ecede mlsaller ıöyledller. Galata' da Badem sokağın· "~na 
taıarruf ıu ıevlyede malıetı Efeneiler, dava baıınaa gelınl· da oturan madam Nurinln 9 ha Ve 
olan zevatın varidatından bir yorum,matbuat hilrriyetinde bir aylık çocuitu pençereden düte· Londra, 17 ( _ M-
miktarı azalır azalmaz, ıııda· nevi çareılzllk kendini göster· rek muhtelif yerlerinden yara· 
ıını yarı yarıya keımeite, kıı· me ktedlr.H akikat hilafında haııl lanmııtır. 

u-
temadiyen yağiıııu ,__ 

maita mecbur olma11 kabilin· olan bir kanaati ta1hih etme-
dendir. Böyle ta1arruflardan meite lmkin yoktur. Peki 
çok elem duyulur. Çilnkü ya• tahıllde bulunan talebe üze• 
rın bunların tatbikatı baıla· rinde, çiftinde çalııan köylG 
dığı zaman bir çok ihtiyaç• üzerinde, tehirde yaıayan va• 
!arın haarolunduiu anlaııla· tandaılar ara11nda mütemadi• 
caktır • Daha fazla11 lazım yen zehirli hava çlğerlerl ze-
olan mekteplerden, talebelıfr- hırlenmektedlr" Bunun neti· 
den bir kumının ihmal edil· ceıi nereye varacaktır? Çare 
dlil anlatılacaktır. olmak ilzere derhal hatıra 

Daha fazlası lazım olan gelen elimizde bulunan bir 

baıtanelerden bir k11mınıııı le· 
hlr edtldill anlaıılacaktır ve 
ıalre. 

bu tasarruf ancak iıtıraplı 

zamanlarda teveuül edilebile· 
cek zaruri bir tedbir mahiye• 
tlndedlr. Böyle meselelerin an• 
laıılmaaı tabii lıtlkametıAden 
1&1Jrtıltp .ı... ı..,ı.. htikamete 
ıevkedildill vakit efkarı umu· 
mlye zehirlenecektir. Bunlardan 
memlekete falde delil, zarar 
ha11l olur, Ôyle ıeyler gör· 
düm ki artık taıhlh denilen 
mefhum muhitten çıkmala 
baılamııtır. Herhangi yanlıı bir 
havadiıln neırolunduğunu gö
rllyorum. Gilzel, yanlıı tııtmlı 

olabilirler. Yahut farkında de-
lildlrler. Bunun çareıl, mutat 
olan, medeni olan, insani olan 
çaresi bu itin dolruıu bundan 
ibarettir demektir. Teblll ya· 
parsınız., alırlarya inanmadık 

lennı , gösterirler. 

Yahut tahrif ederek netr 
ederler. lnandıiınl göstermek 
daha eyi bir ıeydlr. Çünkil bir 
mukabeleyi davet eder fakat 
tahrik ederek neırederler. Bu 

1
• zihniyet odurkl hakikatlerin 
teğlit olunmaı!ndan hakikatlerin 
anlaıılmuından faide ve 
menfaat bekletmek zihni-

&fder görmefe tahammül ede
medim.,. Değilml... Bana hak 
verinin... Deillmi? Hem çar· 
çabuk hazırlan git ve derhal 
avdet et! 

- Geç kalmıyacalımdan 

emin ol. lstedlfim mal6matı 
aldıktan ıonra ilk vapurla ıe· 

lirim. 
Sana telırafla haber veri· 

rim. Otomobılı ıönder... Bel· 
kide Banduınadan trenle ge· 
lirim ... Maaınafih yarına kadar 
ıene diltlln, olmaz mı, cicim? 
Gttmekliilml, lstemlyonan, 
gltmeın ... 

Senin bir arzunu yapmalf 
en bilyük emelim, Gilzlde! 

- Haklıaıu, Hikmet! Her 
halde ııtmek lizım. l1tanbula 
kidecek le, Gilzlde, diitllncell 1 

dilıüncell baraket etti. Hlk· 
-t te lıtanbula ırttmek il:ı:ere 
Yapura blncll. , 

Vapurdan çıktığı zaman 

ıalahlyetlni tatbik etmektedir. 
Bunu tatbik etmedik vaziyete 
çare deilldtrde onun için tat· 
bık etmedik. Senelerdenberl 

ısrarlanla ntmaka lltedlğlmzl bir 
prenıip vardır. Matbuatın hilr• 
rlyetl meselesi artık bir bilkQ· 
met meseleıt detti bir mtllet 
meıeleıldlr. 

Hilkümet me eleıl zanno• 
luaan matbuat hürriyetinin 
bir millet meselesi olduiunu 
ıöyllyebllmek için bunları ıöy· 
llyen adamm ıenelerce her 
tilrlil tenkide maruz olması 

ye bunlardan ürkmiyecek, 
korkmayacak kudrette olduğu· 
nu iıpat etmesi lazım gelını .. 
tir. (Bravo sesleri, alkıılar). 

Eier bundan üç, bet sene ev· 
vel bu bir hilkQmet meıelesl 

delil millet meselesidir deıey· 
dlm, evet, ınevkü iktidarda 
olan adam efkarı a11l tevcih 
ettiğim hilkümet meselesinden 
çevirmek için meıeleyl böyle 
teırih ediyor denilecek idi. 

Bu ıııa vaziyeti ceıaretle 

anlatınamın sebebi İımet Pa· 
ıanın biltlln bunları mlllete 
anlının akile ıöy liyebilecek 
imtihanı ıeçlrmlı olma11dır 

(Şiddetli alkıılar). Matbuat 
hilrriyeti denilen meıeleyl 

korkmakıızın mllleUn asri 

bir zaman ne tarafa gideceğini 
diltilndü. Akıam olmuf, yeıll 
suların ilzerlne alaca bir ka· 
ranlık çökmilıtü. V .ı.purun ön 
tarafındaki vinçler gürültü ile 
ltllyor ve bin bir tilrlü patır· 
dılarla baı tltlrlyordu. 

Eıki arkadaılarını bulup 
onlardan malumat almalı 
düıündü. Fakat bunu tehll· 
keli buldu. 

Matbuat bir zaman bu 
mee'ele ile uitraımııtı. Falı.at 
hiç kimıe, Güzideyi ayartıp 

kaçıranın hikmet oldujtunu 
bilmiyordu. 

Bunları düıünerek bir oto· 
mobile bindi ve Beyoğlunda 

Tokatlıyana indi. 

Dalreılne girdiği zaman, 
yorıun vilcudünü tezlongu· 
nun üzerine bırakb ve yine 
dilfüncelerlne daldı • 

Nihat Cemilin vaziyetini 
anlamall için ne tarzada ba-

ldareıinde eıaıh bir vaııta 

olarak ele almak zamanı gel· 
mittir. ( Brovo ıeslerl ). 

Birinci mesele ıudur: Mat· 
buat hürriyeti bu aırın en yeni 
en nıüe11ir milli vuıtaların· 

dan biridir. Memlekette mat· 
buat olmakıızın halk idareıl· 
nln bulunduğunu farzetmek 
ihtimali yoktur. ikinci meıele 
ıudur: Matbuat hilrrlyetl iyi 
kullanılmıyan bir de memle· 
keti halba ıevketmez. Bllaklı 
o memlekette batırılmasını 
tacil eder. Bu iki hattı telif 
etmele mecburuz. 

Bugiln Türklyenln mukad· 
deratını bakim olan B. Millet 
meclisi bu iki zıttı telif va:dfeıl 
liarı111nda bulunuyoruz. 

Matbuatın hürriyeti baki 
kalacak ve matbuat hilrrlyetl 
memlekete zarar vermiyecek· J 
tir. Bu istikamet yalnız hilkü· 
met elinde dellldlr. Bu, hilkü· 
metin eline en ıonra ıeçecek· 
tir. Bunu biltiln milletin mür 
terek vazlfeıl ve milıterek me· 
seleıi olarak zihinlere telkin 
etmek lazımdır. Ejer hocalar ı 
kilrıiilerinde tahıll ettirdikler·~ 

çocuklara miitemadiyen zehir• 
il havalar içinde yüzdilklerinl 
ıorilrler ve aldanmayınız, dört 
beı ıuunuz kendini kaybetmlı, 
küçük ihtıraılara maslup ol
muılar. Bu marifetleri yapa· 
bilir diye mütemadiyen ıöyle
mezler1e, eğer bu memleketin" 
hukukılnaıları baıtan baıa 
zehirli olan bu havayı görür• 
ler, zerre kadar müteeulr ol· 
mazlar, ve llkaylt kalırlana 

lımet Pata bu meseleyi naaıl 
hallehln (Alkıılar), 

Rut geldiğim ııezeteyi kendi 
(Deııcımı ııar) 

rar, 
buğday mahıullfırlp el· 
mektedlr. Zlraiın Pek 
felaket englz ol8ıılaıılı
yor. Mahıulatır. 11 tim. 

diden onbeı gün ılnııı· 
tır. Binlerce helıda y 
biçilmemltlir. Şaarbf' 
doğru memleketl°ıfı :ı
da otlar harap oln 

Lincolniıhlre'in lln· 
takaları iki günde1ıa. 
sız surette yağmul\n• 
den ıu altında kalıın. 
dan baıka, güneııl\r 
ve patateı mah•.e 
zarar vermektedlr"e 
clfçi, aefalet lçhıd 

hava memleketin ga, 
rinde de tahribat ya 

ltalyada tenezzü~ 
Joma, 17 (A.A.) a.• 

nm baılıca ıehirlerinen 

heherler bu yakınlarıiP 

eolmıı olan tenezzüh •r'"" 
Jııjyük bir muvaffaklyt 

ını teyit etmektedir. B 
gayet iyi bir ıuret"' J 

tır. biç bir h~,I' 0
,, 

Bu , • • ere u.4;--~. ,,,.,, •, 
. "'-== e cgşp~ 

bütün ıehirleı ~~ 41' "-
zabilrlerle karıılaımlflardlr. 

Münakallt neztnll relece 

Pazar günü için Rillera, Ligu• 
ra ile Adrltlk ve Tirtıin deniı• 
!erindeki palijlara · • ·• 
ilzer yeni ıeferler teı l 
tir. 

-··········· .. ········-··············· 
AYAl<LAAI TERLEYENL 

HiDROl 
~ TERİ" •OKUYU DERHAL KESER :1'7 

ZARAR VERMEZ HER ECZANEdE r 

reket etmeliydi? ı rim, demelı haıta 
- Amma abdalmıııml dl· Peki efend 

ye ıöylendl • Nediye bunu ı Hlkmeflzarak 
düıünmedlm, bilmem. ııtdetll Y~ıt;~ · "" lılrlde ·~-tı. 

Kos koca telefon akllma ı · ÜI' •· deııı,~lllıı "erd~eıırJı,., 
gelmesin! Seılmi deilıtırmek ıe ., luııa 'PO •ılılıe.t'll alc•ı 
ıuretile Nihat Cemilin evinde- elPP llııd._11 1Vı1ı .. t c.l!t seye./ıe. 
ki mlsaflrlerle konuıa bilirim· ·~ne r .. ı:i"1•11 ldı, l/tıı e./ıJ, 
Haydi, vakit ııaip etmeyellınnmı z d Gazıd, l11JJı&111 le 

otelin telefon kabinesi· meta~,. a lifiiııel!tı:o de te./41c .. , ... ,.,, 
girerek numarayı iıtedl. Blriına ,'" t~/~he•ıa: 11:111, a:/ra 1'~!e)l _ . 
sonra çok güzel tanıdıfı b._dıf. lcı l"edded~IQ 6tr fi/eh-~ _ 
ıeı, hatim Ef. ıeıl gürledi. HU dJ• SıiJJılVtlıe.t G Celct;, ·~ 
met botazından konuıarak: ı ' }'; •tte., ._,,;ııııı '•id 

- Allo, Nihat çemll Beyle-'1 : llte.11ıı ~P•l•cılc 'fı1.1e! 1 lıa I 
mi teıerrilf ediyorum. Bir ah· d&t J.111/ 1

' ıç bir ley idi. 
bap, zevcemin göllllı hastalıgı llP' rı llteılaet ile <;11~ • . , ı.ı, ru _ z/cJ 
lçın zatıalilerini tavsiye etmlı·· ·,, "•a:ı l!tııo1,eb e11ıo 6,,. 
ti. lr il.Qtt Yetteıı le e.ı,, 6 lıl. 

Ne vakit kabul buyurabilir· ~ecektı t "''•k.,, ııdrtu/e.bıı:c-'-· 
, aD-D_ ''• •aııd .. 

ılnlz Ef.? Ne dediniz BeyEf.?. ·~ıııııı •lfUt 
Nthat Cemil Bey llz delil· tcr_.,.olf~. ;ıılarc._ lı 

. ., y k d ıı.... . , •lce.t e •llJOJ/. 
milİDIZ. a en 111 nerede? yeti • la •e/ec Pelc Ye.le,,,. 
Seyabatemi çıktı? Seyahat çok da dlln'ı/•ce.Jıtı? e~ lcaç(ilr 
devam edecekmt? Haltamıydt? yavru ne (be lç ıaı? 
çokmu? Yal.. Tetekkilr ede-

0
•"11 Dtı,.) 

ı 



Harici ticaretimiz 
Türkiyenin harici ticareti gayet esas
lı gümrük esasına istinat etmektedir 

lbaal malumatın esası- lb- tarifedeki vabldl kfJaııere ıöre 
ıal ...ıamat gümrilklere ve· gösterilmekle beraberaber sık· 
rilea beyan-elerdea iktibas let aJglumum safi olarak na· 
edilaıektedJr. Gümrük kanu· rl ltlbare alınmııtır. Gerek 
n•un 32 had maddeıl mucl· ithalatta ve gerek ihracatta 
blnce •muamelel ribumlyeye I miktarlar veril ve resmle-
tabl h~ mal için sahibi güm- rln htıfamna esaı oldutu c:i-
rüğe bir beyanname ıtasaına betle gümrük idaresince tetkik 
mecburdur. Bu beyannamenin ve mürakabe edilmektedir. 
tarz ve tekli ve muhteviyatı• Kıymet Beyanname· 
slmrük nizamnamesinin tarifa· !erde ~fyanın kıymetini gös-

tına muvafık olmak muktazid!r" termek mecburiı!ir ithalatta 
Ayni kanunu;. 14 Dncü madde· kıymet, eıyamn limana ve ya 

ılne nazaran"glimrüklere ibraz hududa usulüne kadar ih· 
olanacak beyannameler mün· tlyar olunan maaarlf dahil 
ba11ran gür.uiik idareleri tara· olduğu halde mubayaa kıy· 
fmdan tabetUrilebilir." metlerldir. 

Be,annaılllelenla münderiç İhracatta, kıymete, qya• 
olma11 lcabeden tafsılat af&• nın, ihracın vaki olduju ma· 
ğıda göstertlmlftir. halle kadar olan nakıl mai• 

Eıyaaın clnıl - Mevzuatı rafı da dahil olur. Kıym!'t 
rüıumıyeye göre beyanname· beyannamelerde Tü•k lira11 
!erde eıyanın cinai tarife nu· olarak ve her iltatlıtik nu· 
maraaıudan baıka iatatittlk maruı için ayrı ayrı göste-
numarasının ve resim hı.ddı- rllir. Kıymetler gümrük ida· 
nın de gösterilmesi icabeder resinin tetkik ve murgkabe· 

Miktor - Beyannameler- &ine tabidir. 
de a11anm miktarı ithalat Mente ve ya mahreç mem 
umumi tarifesinde relim el· leket - ithalatta en•anm 
bayetıne esu olmak üzere menıel yani satın alındıfı mem· 
gösterilen vahidi kıyaıilere leket ve ihracatta mahreç! ya· 
&öre bercedJllr. nf eıyanıa namına satılmlf of. 

Dırı hayvanlar baı; kasar- dulu memleket gösterilir. 
lar, ıemılyeler, beygirle cer· Harici ticaret lstatlıtiklerl 
rolunur, omnil•6ı, faytou, ka· iatihsalah değil beynelmilel 
İee. lando gibi ziynet araba· mübadelltı gosterdlalndan bun-
l•rı, cep saatleri musuki alatı !arda eıyanın hasıl olduğu 
mlirekkeplt kalemler adet: alel mahal ile iıtthllk olunduğu 
umum aefaln harbiye hacim mahal nazari itibara alınmaz. 
tonilaıoau; tazyik edilaıiı gaz· Aıaiıdaki memleketler na· 
lar metro mikabı olarak, eair mına blatlkte ayrı ayn heaap-
e,yada kilo itibarile tespit lar açılmııbr. 
edilir. Almanya, Amerika müttc-

Yüz kilosu 2S kurnı ve hit memleketleri , fngiltere, 
..O.n fada~ tabi olan Avutlurya, balya, lran lapa .. 
etyanın ıthallt l'Glumu tarife ya, lı•eçe, lıveçre, Belçika, 
kanununun 14 üacll macldeıl Bulgaristan , Çekoelovakya , 
bülımOne tevfikan ıafi hakiki Romanya, Ruaya, Suriye, Ja· 
uldf'tinden ve yüz kiloau 2S ponya, Irak, Fransa, Fele-
kuruıtan dün retim tediye menk, Lehistao, Macarbtan , 
eden etJaınn rüıumuda gayri Mıaır, Hlndiatan, Yugoslavya, 
safi ııldeU lizerlnden iatlfa Yunanistan. 
edlldlflnden htatiattkte buna Diğer memleketlerin ltha· 
nazaran 11klet1 nazarı itibara lat ve ihracatı " Dıaer mem· 
alınmıftır. leketler " ve meıe ve mahre-

Yüz ldl0111 25 kurttan faz- cin tayrn edllemecliii ahvalde 
reıme tabi olan eıya ile rüıu· ithalat ve ihracat " meçhul " 
mu, gayri safi uldf'ten istifa heAplarında göıterllmlftlr. 

edlleceji umumi tariede mu Umumi ticaret ve huınni 
ht1.rrer olan eiJa için iıtatlıtıkte ticaret - Harici ticaret iki 
ııö.terilen aık!etler de gayri kıama tefrik edilerep mütalea 
safıdır. edilelülir: Umumi ticaret, hu-

Beyannameslde aafl ııkletl 
göıtertlmeyen ıayanın ıafi 

ııldetl tarife kanununun 18 inci 
macldeaine te•filııan apğıda 

yazılı olan darların tenziliyle 
itibari ıurelte tavln «: ecektir. 

· ilen da· 

• •e ma
- .. .... en m'lmul etyayı muh· 
tevl aandıklar ve fıçılar" her 
100 kilo gayrlsaf sıklet için 7 
kilodur. 

"Maadinden ıayrl mamu· 
~ı muhtevi bulunan eandık· 
la~ fıçılar,, her 100 kilo 
gayrlııaf sıklet için IS kilodur. 

"Sepet, gaz tenekesi ve 
metin torbalar" her 100 kilo 
gayrlıaf aıklet için 8 kilodur. 

"Tek çuval. her 100 kilo 
gayriıaf 11klet lçlo 1 kilodur. 

"Tek balya. ber 100 kilo 
g.syri .. f Aklet için 2 kilodnr. 

"Çift çuval. her lOD litlo 
gayrhaf sıklet için 2 kilodur. 

~çııt balya) 100 4 
\Kafeı sandık) 100 10 
Tarife kanunun 19ocu ma· 

dduınne nparan sargılık bez. 
den 1 ve ıalr kaba menıucattan 
mamul çenberH ve çnbertiz 
zuruf ile ha11r ve ıalr uman 
ve kuuıtan ypılmıt zıırnf balya• 
d• mtldutbar. 

Tarife ele miktarlar uıaaml 

ıusi ticaret. 
İthalatta umumi ticaret, 

dahilinde latihllk, tranııit ve 
aktarma ve telrrar ihraç edil
mek ve kabula muvakkat 
usulüne tabi tutulmak ve an· 
trepoya vazedilmek üz.ere be
yan edılerek memlekete dahil 
olan etyanın heyeti mecmua• 
sını ihtiva e<!er. 

Halbuki ithalatta huawi 
ticaret gerek doğrudan doıl· 
nıya hariçten vürudunda ve 
gerek transit ve aktarma edil· 
dikten ve gerek muvakkaten 
kabul ve antrepoya vazedil
mek üzere beyan olunduktan 
sonra dahili lıtihlik arzedllen 
eıyanın kiffeılnl muhtevidir. 

İhracatta umumi ticaret, 
yerli veya millilettlrllmit olan • 
veya antrepo)'9 vazedildikten 
veya aktarma ve transtt için 
beyan vaya muvakkaten ka· 
bul surellle ithal olunduktan 
sonra ihrae edilen eeyanın 
hey' eti mecmuaaını tetkll eder· 

ihracatta huıusl ticaret, 
edilen milli etyanın veya ru· 
ıumu tediye edilerek ıatılıaa 
çıkarıl-• müt-ldp tekrar 
ecnebiye aevkedlt.n ecnebt 
emttan11111 mecmuna lhtl•a 
eder. 

Gimrük muaınellatınıa ti• 
dtkJ. tekli eeı) anı ticaret ha· 

-

• 

Layipzig Panayırı 
Bu panayire bizde iştirak edeceğiz 

Anlııara (A.A)- Aldlfııma malumata göN 1111111 ikUaat "" 
tasarruf cemiyetinin Laylpzl& panaylrlne lttlrald t-ılp edilmlfltr 

iJI ~ ~ 

Tıp kongresi 22 ey- Tasarruf haftası için 
lülde toplanıyor hazırlıklar 

Ankara 18 (A.A) - Tıp lııon

gr-esl 22 eylülde Anlııarada 

toplanacaktır. Kongreye itti· 
rak edecek azalar için konıre 
kltlbl umamllfitladen alınacak 
fotoğraflı veıikalaTla devlet 
demiryollarınca yüzde 50 diğer 

ılmendlferler idarelerince yüzde 
30 fil 40 ve aeyrlaefaln idare
since yüzde 7S tenzilat yapıl· 

maaı takarrür etmittlr. 

Ankara, 18 (A.A) - Milli 
iktlı t ve taıarruf cemiyetince 
taıarruf haftaa için faaliyet 
hazırlıklarına baılanmııtır. Bu 
ıene bu hafta mektepler de 
canlı bir surette lttlrak ed• 
ceklerdir. 

Levhalar, büroOrler mek· 
teplerde tamıil edilmek Ozere 
mektep revO.O hazırlaumakta· 
dır. 

rekatını teabite mDsait olma· de geUrdiklerl latlmali zattle-
dıtından ıimdtltk yalnız hu· rlne mahsuı mliıtamel ve hay• 
sual ticaretten ithalat ve ibra• mel etya. 
catını tesbite iktifa edilmekte· 5 - Ecnebi memleketJe. 
tedir. ten buraya ve bvradan ecne-

N91rlyatın mevzuu - Tür bi memlekete nak!lhane eden· 
kiye harici ticaretinin istatistiğini !erin kullandmıı zatı etyall 
tanzim ve neıretmek gümrük· ve hane e,yaıılle kullanılmak· 
!er umum miidiirlüiüne teret- la olan allt ve edevat 11na· 
tüp eder. Bu malümatta aylık ıyeleri.l 
ve aeaeldc olarak neııolunur. 6 - Gih11ritkçe ~ticari bir 

Aylık mecmualar ithalat kıymeti olmadıjı tahakkuk 
ve ihracabn faaıl memleket eden numunelerle epya ve 
itibariyle birer büllaauaı ıh· modeller. 
U•a eder. Buna iatıblik res-• 7 - Hük6met )arafıadan 
mine tabi iltatlattlı: numarala. doarudan doğruya celbolunan 
nndan valrt ıthalltın mlktannı barut ; etleha ve mlihlmmatı 
ıöstertr titr cetvel lllve edil·I harbiye ile berri ve bahri lechlzat 
mittir. harbiyeye mliteallık olup fert 

Senelik mecmuanın ihtiva fert tarafından latlmalı memnu 
ettiği tablolar ıuolardır: olan aıit ve edevat. 

l - Madde itibariyle it• 8 - Nafi havi tabutlar. 
lıalit. 9 - Münhasıran bunlan 

il - Madde itibariyle ıh- dakleden gemilerde kullanıl· 
racat. mak üzere buludurulacak allt 

111 - Menıe ve mahreç ve edevat. 
memleketlere nazaran eıya 10 - Gemi tayfaaının in· 
nevilerj itibariyle ilbalit ve fakına ve yalnız gemide lıtlh· 
ihracat. ilke mahsus olarak gelen lııa· 

VI - M•nte ·~ raahreç 
me~lekellere -ran faııl 
tubartyle ithalat ve ihracat 

V - Menıe ve mahn!~ 
memleketlere nazaran yekQn 
ttlbart:rle ithalat Ye ihracat 

VI - FaııDar lllbartle ıt· 
halat ve ihracat. 

Vll - ltbalaı. ve ihracatı 
fuıllar ltlbart1le iki aenelıt 
araıındaki farklar. 

Vlll - Son iki aene kıy· 
metl~rfnln aylara nazaraıi 

llllretl tey .. zzllü ile beyinlerin.' 
deki farklar. 

IX. Ayni mali ıene zarfında 
ıOmrilk ıdareııince tah. il olu· 
nan meblljı varidatın nevile
ri itibariyle · ve air e•velkl -
ne ile mııkayC"ıe l i tablo· 

İstallıtlae daJı41 . olmıyan 
etya - Harici ticaret lstaıtılı:• 
lerf • beynelmilel mubadelatı 

ııöatermek. üzere tertip edil
mekte olduklamdan ticari 
mahiyeti haiz olarak memle
ket hududundan lmrar edilen 
bilcümle etya.<ı ıhtıva eykmek 
lizım geliraede ithal ve ya 
ihracına ticaret kaıtı olmıyan 
veya esaaea beynelmilel tica• 
rete dahil bnlunmıyan yahut 
lıtatlıtlite derel bazı eıbaba 

binaen muvafık görlllmeyen 
bir takım e,ya dtfer memle
ketlerde olduau gibi lhıal 
kuyuttadt barlç bırakılmakta· 
dır ki bu nevi ,etya aıağıda 
gösterilmlt ve latatlstiğe dere 
olunmuıtır. 

1- ithali veya ihracı mem
nu olan meTat (!hisara tabi 
olupta ithali efrat danlar 
mateına). 

2 - Türkiye gümrükleri 
mmtakau haricinde vefat eden 
Türkiye tPb'a11nın ~ti e,yası 

3 - Amele ve maklnlıt• 
lerla aan'atlannı icra illin be: 
rabeılealdde ıretlrtlcblrlen allt 
•• ede.at...- tefeıınat. 

4 - Yolculamı beraberin-

manya. 
11 - Adli tahkikatta ve

aalk makaab~~- '•••-..al olu-' - - -
naralr tahlılkatln ikmalini mü· 
teaklp iade edilecek efYa. 

12 - Türkıyenln bir nok
taaından ; bir ecnebi toprajfın· 
dan geçmek ıartıyle diıter nok· 
tasına vurudeten eıya. 

·····-······-·········· .. ·-···-···-·--İıtan bal dördüncü icra 
memurlujjundan: 

Şiılide Meınıtlyyet mahal
leıinde cedit Mehtap ıokaıtın• 
da 62·64·66 numaralı bir bap 
apartıımanın zemin ve ebm. 
yeılnt emlik ve eytaıa banka· 
aından borç aldığı otuz beıbin 
lira mukabil de birinci dere
cede ipotek irae eyleye'l Bed· 
riye hanım deynlnl ademi 
tediye do!ay11ile namına tastir 
kılınan ödeme emri n;,erlne 
mumaileyhanın ikametgahında 

bulunmadığı gibi ha.I hazır 
ikametgahı da meçhul bulun· 
masına mebni te bl i ği kabil 
o 1madığı cihetle ilanen tebligat 
ifası kararkir olmuı bufondu
ğundan mumaileyhanın tarih 
ilandan itibaren bir ay zarfın
da bir itirafı varsa 931 98 
numara ile daireye müracaatla 
dermeyan eylemesi aksi tak· 
tirde muamelatı icraiyeye de
vam edileceği tebliğ makamı· 
na kaim olmak Ozere ilanen 
tebllit olunur. 

lst11nbul yedinci icra me
murluğundan: İstanbul.da Be· 
yazıt'ta Çadırcılarda 124 No. lı 

dükkanın biaedarlarından olup 
halen ıkametphı meçhul olan 
Bekir Sıtkı Efendiye hl11edar 
bu!unduiunuz balada yazı lı 

dükkanın diğer hissedar Ömer 
Efendinin Binnaz Hanıma olan 
2SO lira borcımdan dolayı 
mahallea haclı takdiri ka,.. 
met ve vaz't1et muamele• 
ifa oluuarak tamamma 1200 
lira li:aymet takdir olundqjıa 
ilin en telif olunur. 

lometrmhde yeniden 
ruı bedeli ke,lfll altı,.r metre açıklığıncla üç 

ma köprtl 6 .\Auatoa ,931 tarlhı.den lhbaren 26 Altı.. 
tarlblne m6aadif çarpmba ıünü uat IS te ihale edilmek llzere 
21 ,an müddetle ve kapalı zarf usulde mllnakasaya konul· 
muıtur. 

lnıaaına talip olanların tahll&t almalı: lizere Zonıulda Nafia 
Bat mühendisliğine ve münakasaya lttlrak için de teldlfna· 
me y6z.de yedi buçuk teminat akçe.t ve Bat mlbeadilltkçe 
muaaddak ebliyetl fenniye veılkalarile birlikte mezkQr ıüade 
muayyen saatte •illyetl daimi encümeninde hpah v\icu& etme
leri ilin olunur. 

BURSA ÇEKiRGE 
HAYAT vı SAIDiYE OTEL BAHJOLARI ve LOlllTlSI 

Otellerimizin sıcak maden ıuyunun romatizma, kadın 

hutalıklan, ııhair ağrıları, (Siyatik) Mahal sızılan, ve 
böbrek kumlarına karıl ııfalı teıirlerf tAmaDMD talıalı:kak 
etmit olduiu albi ayrıca kapbca tedavileri ile yapılmau 
llzım gelen elektrik ve ziya tedavileri içinde huuul 
yerler ayrılmıı ve otellerimizde bu tedaviler için kaplıca 

tedavisi mütehanıll doktor Nüzhet Şakir Beyin kıymetli 
ihtlmamları temin tdllallllr. BANYOLAR dahil olmak 

bir kiti için yeinekll üç yemeksiz bir buçuk liradır. 

Şekerci Salih Ahmet 
\'atan yavrularına hakiki gıda vennek isterseııiz. 

mamul Sırf şeker ve bademden 

BADEM 1 EZMESİ yed irini%. 

mllracaatleri 

Parla Tıp Fakiiltea-nu •ı 
Cilt, Frenıf ve ziibrevl haıtalıklat 

mitehaesıst 

Dr. Behaattin Şevki 
RııbıAff Meserret oteli karşllı 135 

blmcl kat sabah sekizden ,akeam 
ı· edfye kadar bllifaeııa h-larını p 

kaba! eder 

Zayi 
13 A~atoı 931 Çarıamba 

g6nü eıkl ve yeni harilerle 
2 möhürlerl,;.I zayi ettiğimden 
meakiır mühürlerin hiç bir kıy· 
metl kalmamıı olduğu alenen 
ilan olunur ef. 

Kumkapılı Dllcran 
oğlu Ardaı 

Salıpazarı Plajı 
Tophane eski Salıpazarın· 

da FEYZi BEYİN plaj ve 
banyoları dahilinde pek büyük 
fedakarlıkla halkımızın her bir 
htirahatını temin için gayet 
nezih bir ıazino açılmııtır. 

CUMA ve PAZAR gDnle
ri aabah 11 den, ulr giinler 
akıam 9 dan 24 e kadar Ma· 
yeatro: (M. Mende! Frldman). 
ın riyasetinde ve madamının 
da lttlrakile en milllemmel 
CAZ heyeti icra! terennüm 
etmektedir. 

icra 
memurluiundan S.lnrk6yllıa

de Cevizlikte ~ wln .... 

21 Numaralı haneyi Emlill ve 

Eytam Bankaeından borç aJmtı 

300 lira mulı:abillade INrincl 
derecede lpotelı: INe eyleyen 
Karnılı: efendi deyıuılbi ademi 
tediye dolayhlle oamına taadir 
kılınan ademe emri üzerı.. 

munıaileyhln lkametıihında 
bulunamadığı gibi halillaaır 

ikametgahıda meçlıııal bulaao 
masına mebni teblııı kabil 
olamadığı cihetle ilanen teb. 
llgat ıfası kararkil' olınut bu• 
lunduğundan mumaileyhln ta• 
rihi ilandan itibaren blr ay u... 
fında bir Kirazı varsa 930.273 
numara ile daire?e mllracaat· 
la dermeyan eylelllllll akal tak· 
tirde muamelitı i:::ralyeye de

•am edı!ecf'fi tebllı malramı· 
na kaim olmak O.ere ilanen 
tebliğ olunur. 

AMELIYATSIZ BASURA ÇARE 
HEOENSA 

MEMELERi KURUTUR KANI KESER 
EVCAI TESKiN EDER 

Eskişehir Hususi muha
sebe Müdürlüğünden: 

Lıae binaaıaa ilaveten ve m6ceddfllen lota edilecak 8063 
lira 82 kuruı bedeli kefifli blaa 174931 tuilllade. 7 9 931 
Pasarteal ıünü saat 16 ya kadar kapali zarf uaultle miwaea· 
ya vazolunduı}undan pra.IU anlamak ve projeleri g3rınefı: llzere 
ldaret hueuaiye miidirı,,.,une aOracaat eyle.....,I llh oıu.ıv. 



1 

clisteki istizah takriri 

zabıtları 
-40-

Meclisteki son matlıpflt n 
~_,.--~r~g~Llillil~iıİlll .... ~ .,, ll 

Seyrisefain 
Merkez Acentası : Galata 
"6prübaıı B. 2362 ıube 
ac:entaıı : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POSTASI 

(Karadeniz) 20 A~ustos 
per,embe 17 de 

MERSiN POSTASI 
( lnebolu ) 21 Ajuıtoı 

cuma 10 da Galata nhtı· 
• 

l 

1 

Telgraf -

c: 

•• 

Taşhan 

-· 
,Adliyede: • •• •• 

OVUJ.US 
t 

_ ı:ç i i ALAS 
• 

Ankara 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

[Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI EKREM 

C 
a c • ' Memleketimizin ilk asri ıtriyat fabrikası olan AHMET .FARUKi müessisesinin üçü. cü 

1 
' 

yerli mallar sergisi için hazırladığı yeni çeşitlerden (CiCi) isimli ESANS, PUDRA, Dl'· 
e DAK BOYASI (YAOSIZ KRLil\) ve LOSYO. 'LARI Avrupanın en manıi ıtdıa• fabrı· 

kalan müsteh/.aralnıdan daha aıa oldukları cihetle pek ziyade rajibete mazhar olruş ve 
bu seneki sergide en çok satılan ıtriyat arasında mühim bir mevki kazanmıştır. FARUKİ fabrikasının teşhir ettigı 
diğer müstahzarat dahi gayet nefis şeylerdir, Sergıyi ziyaret edenlere 25 numaralı ıtriyat pavyonunda AH \L r 
I'ARUKİ ŞUBlSİı 'İ görmelerini tavsiye ederiz. 

o-:-~~~~~~~~~--~~ 

«TiYATRO ve SiNEMA jl~,.. Arnavutköy'ünde- Tramvay caddesinde 
Ü Leylt ve ne hart· Kız ve erkek 

mından kalkarlar. - H~~= ;f;;~:::.:aa F eyziati liseleri 
ilaveten Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları 

TA VIL ZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM - AYVALIK 

POSTASI 

Kaplan tarzan Kayıt için Cumar:esi, Pazart~si,. Çarşamba günleri saa\ 12 den 
17 ye kadar muracaat edılebılır. 

Duhuliye 10 kuruıtur. Talep edenlere mektep tarifnamesl gönderilir. 

~.!!1!.~!J 
ptı 17 de Sirkeciden hareketle 

Gelibolu. Çanakkale, Küçük· 
kuw Altınoluk, Edremit, Bur· 
han ye ve Ayvalığa azimet ve 
avdet <decektır. 

Yolcu bileti vapurda da ve· 
rilir. Adreı: Yemiote Tavil· 
zade biraderler. Tele. fst: 2210 

.. 

OSMAHLI BAMKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

'~ 
·• .. "-·.ACENTALIGI 

ISTANBti~·ı •• ı 3318 
Telefon: latanl,JJ, 

1 

1 

Dans Salonları, Gazinolar, 
Tenezzüh vapurları, Plajlar, 

Stadyumlar ve Parklarda Körting Amplifikatör!!!! 
en mükemmel Saz heyeti, Orkestra ve Cazbandın 
temin edemediği Musikiyi az masrafla temin eder. 

Sesli 
Açık 

Sinemalar, 
bağçeler, 

A. NECiP Türkiye vekili: lstanbul. Türkiye Han 35, 44, 45 

Uzunköprü on ~irinci ~udut ta~ur Kumandanlığm~an: 
Cınıi 

Ekmek 
Sığır eti 
Un 
Bulgur 
Nohut 

Kilo 

130,000 
30,000 
20,000 

5,200 
5,900 

Münakaea '.!!!!ll 
Kapalı zarf uıulü 

n .. .. 
Aleni münakasa 

n .. 
.. n 

Münakasa günü 

5. 9. 931 

n .. 
~ " 
~ .. 
n n 

Kuru faıulya 6,900 ,. ,. ,. ,, 
Pirinç 2,600 ,. ,. ,. ,. 

BiÇKi DİKİŞ d::s.~· 
Harbiye Poyraz Sk. Onlkyan 
aprt. No. 23· 1 

Mel. Enfeciyan 
Rop, manto, tayör, mezu· 

nelere Maariften ıehadetname 
verilir. Pazartesi Salı, Per§em· 
be müracaat. 

Doktor Abahani 
Parla Tıp fakültesi ıeririya· 

tından mezun Lavuta, dahili, 
kadın ve çocuk haıtalıkları. l 

lıtanbul, Kumkapı lcadlye 
ıokak No: 30 

1 Sark Rakısıl 
1 

, 
Halis Üzüm ve 

Anasondan mamul 

Allı Rakı 
GALATA: Leblebici sokagı 20 

TELEFON : Beyoglu 6~3 
SAHiBİ BEYOGLU DAiRESi • 1 Makarna 2,000 ,. ,. n ,, 

T. [, ş Avram Levi ve Ms.htumları 

Sen~::n: v~:::: ::::~n'·ı~:• hUm H: : : ~ •· 3'. j - u.':.~j~-~r:::Y•s~•:•e•sı11·n•daı;:,ıı!! 
bdinde muayyea vadeli İ(_-eyağı 2,301) " .. " " kmirde beıinci Tayyare bö· 

h l t.. 1,400 " " n " l lüğünden gaip olan ~lTaderlm 
veya eaab.ı cari ıuretıle 1 Sad 'b 2 000 .. ,, ,, ,, 
avanslar, pollça Te lakon· Sabun 1• u·· 208•,000 ,, ,, ,, Kadri o~1.'~ ~~lıınet Salih Ef. 
toıu. Soğan ır Ç"' 

3 200 
,, " -y~j6 senesinde Somada Yu· 

T Od ı.. " • " " nan istilasında gaip olduğımu 
ürkiye Cümhurfyetl. un •5,000 -. ~--·· -

nln haılıca ,ehlrlerfne ve Arpa ,S,000 ,, ,. " n Hayatta olduğunu ve nerede 

1 

Gaz e.,... " " " anladım. 

memalik! ecneb e - Samaıı ;',500 ,. ,. " ,, bulunduğunu bildiren zevata 
nedaf, çek, iUhar mek. Kuru ot ~~ askerin ihtiyacı için yukarda clnı ve miktar· tarafımdan [500] lira mükafat 
tupları ve telgra{ _.e.::aı.ı ıarı yazılı 19 k'.ılem erzak, hizalarında gösterildiği veçhile verileceği ilan olunur. 
na~..,1.,,..1 • ı münakaea ıurctlle satın alınacağından talip olanların dipozito lstanbul Yarın Gazetesinde 
ca Küıadı, aeneda • ve d k akçeler ile birlikte 5 ve 6 Ey iil 931 cumarteıi ve pazar günleri Mehmet Sa ı 
lt,.metli eıya muhaf .. zaıı, aaat 15 •.e Uzunköprüde tabur merkezinde müteıekkll komla· lı .. •-••--•-•••1

, 

kupon tahsilatı, Türkiye yona mür&caatları ilan olunur. 1 ı:.v kadınlarına 
ie memalik! ecnebiyeye Klıırlı bir nasihat 

FEYZl.AT·ı Lı.SELERı' keılde edilen pollçaların Tırnaklarnızı ..-e kıymetli madenı 
eşyanızı Krorür dü merkürün tesviyesi, bOraa muamelatı M 

üdürlüğünden : müthiş ve tamir kabul etmez tesı-
lcraıı, akçe bey'I ve ıe· b d b k d h 1 rinden koruyun. Eyliil a~ın a irinci ve 1 inci evre mezuniyet lmU an a· 

1 rau. l alr bilcümle ban- 5 d d'" fi k l h 1 b I Tanılmış kimyagerlerin ve bu 
rına ve 1 irı e ıger 11nı arın 1 ma imli an arına at anaca• meyanda doktor Alfred Virt'in 

ka muamelatı, kua icarı. ğındıın alakııdar talebenin mektebe müracaatları lüzumu beyan teknik yardımları sayesinde • Sen 
-lııiiiıiıiiııiiıiıiıiıii:ııiıiıiı:İllıııiıııllllll_m_ı• o!unur. bernar köpeği ,, nıarkası sıze 

Dr. Hafız Cemal -----"-------:H=---- d madeni ede.atın sathını yava,, ya-

ş• k t• • vaş lı\kln kat'iyetlc kemiren ve ev 

Da~ı·ıı· .. ,~s·ıalıkl3r mutehassı~ı ır e 1 ayrıye en: kadınlarının tırnal;larını karJrtan 
U 11~ 11 civanın yardımına ihtfyaç kalmadan 

Cumadan ·maada her Y ı;z tarifesinin devamı müddetince Ağuıtoıun yirmi birinden her türlü madeni ve cam edevatı 

d 

1 
temizlemek ve ci1fi.1atmak için sıizc 

.,üıı öğle en sonra 1aat itibaren, • J O v b d par lak bir mayi takdim eder. 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· Cuma ve pazar gün eri sküdar ile ~e. ataı arasın a Sen Ber Nar köpeği 
bulda Dı n yolunda (118) araba vapurlle tirde muharrer seferlerin icra edileceği ilıin markasının ctiKetıl her dört boş 
numara.lı buıuai kabinealnde olunur. flşe•ine mukabil dolu bir şişe ile ı 
dalı!li hutalıkları muayene ren bir numara alırsınız. 

Üıküılardan Kabataıdan 1 hc~iyeli müsabakasına iştirak etıi-
de tedavi eder. 7 ,45 8,30 Her yerde 1atılır. 1 

Telefon: latan hu! 2398 9,l 5 lO,OO 1 Adres: Asmaaltı --Vollo Hanı 1 
13,15 14,00 ._ .. 

CwwwÜ R A 17,00 17,45 Satıh le ev 
18,30 19,00 
19,30 20,00 Aksaray Horhorda Sofular -----Alameti Farika 

Çorap Fabrikası 
YOHAN LAHER 

oe 
FREDERIK LAHER 

Doktor Agop [ssayan 
Lan11a 

Hergun 
ve 

cami ıolıalı No16 
hnt•larını kabul 
tedavi eder. 

Nazan dikkate 
Sa!lam ve şık kundura gıy

mek için Beyazrt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma· 
ıwsında illal ettiriniz. 

Yalnız otobJl!ere mahıua olmak üzere üçret azimet ve avdet mahallesinde Ragıp bey soka· 
300 yalmz azlnıet veyahut avdet 250 kuru§tur. ğında 14 numaralı hane ıa-

Otomolıil içinde oturanlardan ücret alınmaz. tılıktıır. Talip olan zevat 
"Yarınn gazetesinde mürettip• 
!erinden Neval Efendiye ve 
bu adres il" görebilirler. BankaFrankoaziyatik 

Anonim Şirketi 
SERMA YESI : 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi ; 
Şubeleri : lstanbul, 

Paris, Bordo (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Fraılabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2·3 
Posta kutuıu Galata No. 376 

"Harbin Mukden,. 

Bilcümle Ban~ı muamelatı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadeılz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandıfı - Meküklt ecnebiye kambiyo, .,ıham ve 
tahvilat alım satımı - Senet lıkontoıu - Eıham ve tahvl· 
lt bedellerinin tal11IU - Adi ve ılrkiller itibar mektupla· 
n - Eaham ve emtia Ozerine avanı - Ecnebi memleket 
lzerfne kredi kOıaclı - Eaham ve tahvilat muhafaza 'eıalre 

• 

..-ı .. mı:: ............ ~ 
Dr. Hayri Ömer 

Aimanya Emrazı ci!. 
diye ve zühNvlyı.< ceıni· 

yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami kartı sıra.;~::!~ 

133 No. öğleden ıönra mü· 
ı rncaat. Telefon: 358:.J 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahalleslndt. 

küçük Yıldız han sokağında 
bet oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 
.. ııbktır. Mahal! bekçisine 
milracaat. 

~ Telefon: Bebek 210 ~ 

Cadde Bostan Plaj 
Ve 

Gazinosu 
Kumsal ıahillnln letafetlle meıhur Cadde Boıtan Plajının 

diğer Plajlara müraccah olduğunu itiraf etmiyecek klmı= 
yoktur. 

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

Bir kere gidip görmek kafidir. 

Büyük Tayyare 

Piyangosu 
11 inci Tertip 2 inci Keşide 

11 Eylüldedir 

Büyük İkramiye : 35,000 liradır 
A.YRICA: (15.000, 12.000, 10.000 8,000)liralık 

ikramiye ve: 25.000 liralık bir mükôf at 1 

UGUR E I 
NURİ - DANIY Al 

Bilcümle Dcvair ve Müesıesııtı resmiye ve huıuıiyedc, 
Mali, İdari, Hulu.ki iılerl, Emliı.k ai\hiplerinin emlakıerlni 
idare etmek, ifraz, F crağ, İotık 1, ikraz, i,ukrıız, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Tele(on: Beyoğlu 4515 Galata, Eshi Gümrük 

lstaııbul Dördüncü icra Dairesin
den: ü,k·.:an.la A'wni zade mahal· 
lesinde Rauf Paşa sokağıııda alik 2 
ve 4 ve 6 ve e num•.ralı bir tarafı 
yol diğer tarafı İhsan ve Şadan b.y
lerle haffaf Kaf.1bet b.1ğlarile mahdut 
zemini ıvaz t'akih \·akfından ıııaa tar
la taş oca,lar.nııı ve ıııaa ba.,: koşkuıı 
zemin ebııiye kurumu \·e cşcarı kırk 
sekiz sehim itibarile otuz üç sehmi 
tekrar yüz dürt sehiın tertibilc on 
dört ve yine nıczl-fır mahal ve sokak
ta atik (J numaralı bir tarafı Rauf 
paşa sokağı ve b•.zcn l.erkcs !sınai! 
paşa veresesi bagı diğer taraftan 
valde kasrı bağı ve tarafı rabilıi ta
riki ha> \·c bazen Rauf paşa bağı ile 
mahdut otuz iki selıını itibarile yirmi 
dört sehmi tekrar yüz dört sehim 
itibarile on dört sehmi kaza ınezkiır 
sokakta atik cedit 2 numaralı bir ta· 
rafı Kozcubaşı bağı bir tarafı I'crit 
paşa \ creseleri bağı diger tarafı rabii 

tarikiaın ile mahdut maa köşk bir kıt'a 
bağın zemin ve cbııiye ve kuruıııu
mın 1440 sehim itibarile 966,'> sehm 
tekrar ıo.ı sehim tertibile 14 sehim 
keza mezkur sokakta atik 84 numa
ralı bir tarafı Rauf paşa sokağı bir 
tarafı Utik 1 liristik ve Agani hisse
lerine tahsis kılılan mahal ile mahdut 
bir kıt'a bağın zemin ebniye ve ku· 
ruınunun 104 sehim itibarile 14 se· 
h:ııı: 

Rauf paşa zade 1\\ehmet Sa •• Be
ye ait olup bal;ida hudut ve müşte· 
ınilitı zikrolunan hisseler muıııailcy

lıiıı l'eluni Beye olan 3000 lira bor· 
cuııdan dolayı kırk beş giin ınuddet· 
le muzayede}'e uzolunarak dört yüz 
lirada talibi u!ıdcsinde olup bu kere 
bedeli ıııuzzyedc lıaddı layıkında go
rüleıııcdiğınden bır ay müddetle tcııı

dideıı muzayedeye vazolunmuştur. 

Umum hisselerin kıymeti ınulıammi· 
nesi 18000 lira olup bundan Sait 
Beı in hisselerine ait mıktar nisbetin
dc pey akçelcrini alarak 928 - 3053 
dosya numarası 21-9-931 tarihinde 
saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul 
dördüncü icra memurluğuna müracaat 
eylemeleri ilin olunur . 

• 

Crı-!desi Uğur ffn., fl"o 2 

Zayi 
Zeytinburnu Küçük z.bıt 

mektebi lh!arı mektebi mu· 

hafız bö!üğünden alarnk Fatih 

A kerhk ıubesinde 321 • ~30 
numara ile musaddıık terhis 

ve•ikamı kazaen z yi ct!im 

yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 
faıııJIAshılik ~ı·p.si Lstın!Jı;l 

__ MıiOROl 
S l. N JUYU DERHAl KESER ~ 

.., liC'lt rr,..,,,.,..c 11' 

Sait Limon Ç!çeğı Ko!onya• 

: yegıine çaredir. Depoıu: Ye· 

ni postane karıuın<la No. 16 _ .... m:ıı......... 
Doktor feyzi A~m .. t 

Cııt, saç ve zi.hrevi h!ls· 
talıklar mütehııeım Cu· 
rnadan ınaııda her gün 
aalll 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: i tıtnbul 3899 ;. ...... mm_. .. _. .... 

ı 9 Agustos 1931 = Hı ır 1061 
· =Çarşamba = 

Arabi 
< Rebiülcihır 

Vakit· t.zanl 
Evk at S. (D. 
Sabah 8 39 
Uğle 5 14 
ikindi 9 !i2 

ktam 12 00 
Vat11 1 41 
lmı&k 8 21 

' 


