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lstanbul bir afete 
C,) 

ugra~ı! 
Bir neferin şiryanı kesildi, bir nefer bayıldı, birine elektrik cereyanı çarptı, bir çocuk ezildi. Yetmiş 

dört ev, yedi dükkan yandı. Binlerce halk sokaklara döküldü ! 
.. '7~ ~~Mi:~J[MNMN!ö ,~.iö®iJJ~~~~M•ml)Şg~~•iiM~ı•m . '@A®fil~&ı~.~u~~~11M~~ 

Dünyanın . Amerikalı misafir tayyareciler Da va Ticaret ve Sanayi Bankası vaziyeti 

Dostları Ve Bebekte ziyafet! H.. ı Yem ·borusumu? 
Yeni Düşmanları ucumu . 

Yazan: Naci tSMAlL Tayyareciler fıtalarla gezdiler 
Alman buhranı, ıermaye· 

oln kıymetini kaybettiğini 
J göıterdl. Sermaye, her tekhf 
karımnda boyun eğen bir nıe• 
ta mahiyetinde • görilnmefe 
baıladı. Çünkl, paranın llıana 
gelerek emirler verdiği devir· 
!erde yaıamıyoruz. Belki, 20 

milyon ltılze it bulmak mesele· 
ıinln ortaya attığı bir tez 
önündeyiz: lnıanın gıda, ika· 
metglh ve it hakları da tabii 
haklardandır ! 

Cihan diplomasiı, bu yeni 
"Tabii hak.ın cemiyete uygun 
teklini aramağa baıladı. Fil· 
hakika, içtimai ıigortalar, it· 

zizlere nı11f yevmiye vermek gibi 
ilk. teıkllat vardı. fakat, bu ipti· 
dai teıkllatın yirmi milyon 
lısizi' idare etmeılne imkan 
yoktu. 

Sonra, lıılzlik de iler· 
!emeğe, zirai ıahaları da lltlla 
~etmeğe baıladı. Şimdi, 

A - Ya Hıristlyanlık ve 
ihtilatı kebir gibi bir mazlum· 
lar isyanını beklemek, 

B - Veya bugünkü cemi· 
yete yaıamak hakkını vererek 
ilerlemek 
icap ediyordu. Bunun için 
lıe, paranın eıkl müvazene 
vautaıını yapacak yeni bir 
vaaıta bulmak mecburiyeti 
vardı. 

Eıki içtimaiyat, komunlzml 
ileri sürmüıtü. Halbuki, Ruı 
tecrübesi göıterdikl, ferdiyeti 

:raıatmıyan idare sisteminin ya· 
ıamak kabiliyeti yoktur. Sta• 
linin aon nutku, bolıevlzlmi 

dünya zihniyetinden çıkardı. 

Son İngiliz-Amerikan· Alman 
itilafı, herkese it bulmak için: 

1 - Dünyanın hayat pa· 
halılığını azaltmak. 

2 - Dün)·& idhalat ve lh· 
racatını dünyanın lıtıhlak nis
betlne göre tanzim etmek. 

3 - Dünya sermayesinin 
bu müvazeneyi ihlal etmemesi 
için bir sermaye enternaıyo
nalı teslı eylemek. 

4 - Sermaye enternasyo· 
nalının teılslne kadar devlet 
kredilerile mali, zırai ve si· 
nai müeneeeleri himaye etmek 
gibi her bıri baılı başına birer 
inkılap ifade eden me,elelerln 
kabullerinden baıka bir çıkar 
701 olmadığına karar verdi. 

Bu ıiıtem ıayeıinde: 

-
0

/ 0 50 ni&betlnde hayat pa· 
halılığını doğuran teılihata nl· 
hayet verilmek. 

B - C han ıanayiindeki 
rekabeti ortadan kaldırarak 
lltlhlake müıtenlt bir lıtihsal 

teıkilatı yapmak. 
C - Bugünün müC!is ser· 

(Devamı S inci •ahifada) 
-····················································· Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtlar! 
-27-

kapısl açmak itibarile ehem· 
mlyetten de hali değildir. 

Matbuat hürriyeti, lapındı· 
ğımız ve uğrund mücadele et·· 
tiğimlz diğer hürriyetlerle be· 
raber ayni ıafta sayılmııtır· 

Ancak, bu , hürryet herkesin 
vlcdanlyatı üzerinde müıbet 

veya menfi teıirler yapmak 
ve bu teılrat dolayiıile madl· 
diyat ve maneviyatı müteeulr 
(DflJamı 4 üncü •aylada) 

ziyafet neş' eli geçti ! 

Misafir tayyareciler 

Nev· Y ork-lstanbul ıeferinl 
bir hamlede yapmıı olan Ame· 

rlkalı tayvarecller M. Boardman 
ve M. Polando ıereflerlne bugün 
Bofazlçinde bebek bahçesinde 
denizcilik ıpor heyeti tarafın· 
dan mllkemmel bir müıamere 
vertlmlıtır. 

Saat 18 de motörlerle be. 
bek koyuna gelen mi· 
aaflr tayyareciler halkın 

Bebek ziyafetinde 

candan ve coıkun tezahuratı 

ve "yaıa. avazelerl arasında 
karaya çıktnıılar ve kendile· 
rlne genç ıporcular tarafın· 
dan buketler takdim edilmlt· 
tir. 

Müteakıben tayyarecllerln 
önünde, bilümum denizcilik 
kulllplerinliı iıtirakile futalar
la bir reıml ıreçlt yapılmıı· 

( Devamı 2 incı aahifede ) 
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• 5 saat devam eden facia 

Dün Istanhul yine bir 
yangın af etine uğradı! 
Yangın kasten çıktı ve bir takım 

kazalar oldu 

Diinkü yan/tın akınından iki feci manzara 

Dlln yine lıtanbul feci bir diye mahalleılnde td;lncl yeni 
yangına uğradı ve yine yllz· sokaktan baılamııtır. Yangın 

lerce ev yandı, binlerce insan buladıktan ıonra hiç teveuü 
ıokaklara döküldü. Bu feci tehlikesi göıtermemlıken bir· 
yangın tafılli.tınl yazıyoru~. denblre hadiı olan bir vaziyetle 

ikinci yeni sokak bir kaç koldan teve11ü ederek 
Yangın teıvlkiyede Mura· (Devamı 2 inci &aylada) ---·--···-·--···-···-···-·······-....................................................... . 

Bütün dünyanın dinlediği nutuk 

Yarın işler düzeliyor! 
Bir milletin felaketi diğer mil

letler için nimet olamaz 
Bertin, 5, (A.A.) - Dün 

akıam Baıvekil Brünnlng tel· 
ıiz telpfonla Almanyanın va· 
zıyetl hakkında mfıhim bir nu· 
tuk ıoylemlıtlr. Baıvekll nut· 
kunda ezcümle demiıtlr ki: 

MMilyarlaca ıx: arka baliğ 
olan kua vadeli ecnebi kredi· 
!erinin çekilmesi iktıaadiyatı

mız için tehlikeli bir kan ziyaı 
teıkll etmekte lıede bu buh· 
randan gayet mühim netice 
haaıl olmuıtur. Bu netice ıu· 
dur;. Bir mıtletln felaketi dı. 

ğer milletler için nimet olmaz. 
Bunun içindirki bundan altı 

hafta evelkl beyanatımda dünya 
refahının ancak harbi umumide 
düıman bulunlar tarfından 

müıterek felaketin icap etllr· 
dl~I müeulr tedbir alınmasına 
mlltevakkıf olduğunu söylemit 
ve Alman-Fransız münaaeha· 
tının müstakbel lnklıafının 
ehemmiyetini tebarüz ettır• 
mlıtım. Kat'ı amillerin mille• 
zaylt lcabatı neticesinde ve 
(D•oamı 2 inci ıaylamı:ır.da ) 

Adliyenin dava· 
sı sukut etti! 

Belediyenin davansı 
Ağırcezaya sevkedildi 

Maliye vekaleti tarafından, 
bir tekzibin neırolunmama11 
dolayısile açılan dava dün 
ikinci ceza mahkemesinde 
intaç olunmuıtur. 

Gerek sabık mes'ul mü· 
dür Süleyman Tevfik, gerek 
halen meı'ul müdürümüz Bür· 
hanettln Alı B. ler mahkeme 
de, bu tekzibin neırolundu· 

ğunu llbat ettil~r. Bu ıuretle 
Maliye vekaletinin davasının 
ıukut ettiği tebliğ edildi. 
Şehremanetinin da~ası 
Şehremaneti tarafından, 

bir hastanın ha.taneye kabul 
edilmemesi dolayısile yazılan 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yarınki maç 
Romanyalı bu sefer de 

kazanacak mı? 

Melıhle carpışacak olan • 
Romanyalı boksör 

Bu cuma Takıim stadiyo· 
ınunda ıehrimlzde bugüne 
kadar görülen bokı maçlarının 
en heyecanlısı, en ıiddetlisl 

(Devamı S ini Sayfade) 

Sergiye rağbet 
çok fazla 

Galataurayda açılacak olan 
yerli mallar ıergiıi için yapıl· 
ınakta olan hazırlıklar devam 
ediyor. 

Sanayi Birliği bu mesele 
ile yakımın meıgul olmakta· 
dır. Dün de Birlikte bu husus 
için bazı müzakerat cereyan 
etmlıtır. 

Bu sene sergiye rağbet faz· 
ladır ve müracaatlann fazla· 
lığından hemen hemeıı yer 
bulunmamııtır. 

.......................................... 

Buvün 
Yeni ve nefis 

bir romana 
başlıyoruz! 

KIRIK KALPLER 
Bu yeni edebi romanımız 

karilerini emsalsiz bir he. 

yeoanla sarsacaktır. 

Bugün 3 üncü sahifemizJe 
okuyuou:ır.. 

Tacirlerin 
•• •• onune 

Ticaret ve 
Sanayi Banka· 
sının vaziyeti 
hala meıküki· 

yetini muhafa· 
za etmektedir. 

Bankanın ye· 
nlden faaliyete 
geçip geçmlye
ceğl hakkında· 

ki haberler bir 
ıayla olmaktan 
kurtulamamıı • 
tır. 

Banka idare 
heyetinin lı ve 
Ziraat Banka
ları ile temas 
ederek vaziyet· 
terini ulaha gay. 
ret ettikleri nok· 
ta11nda da kat'i 
bir ıafha yok· 
tur. 

Dün tacir· 

heyacanının 
lazımdır 

ter arasında ı•· Açılıp a<;ılmıyacağı bir yılan hikayesine dönen 
yl olan banka Ticaret ve Sanayi Bankası 
vaziyeti, tanzim edilen muka· ıarih bir ıekilde tebliğ olun. 
veleııln tasdiki için Ankuaya maml\11 Ticaret ve Sanllyl 
ve Ceneve gönderilmesi üze· Banka11 ile münasebatı olan 
rinde idi. tacirler müıkil vaziyette hıra 

Banka vaziyetinin böyle (Devamı 5 inci sayfamız.da) 
.................. lllll••••ı•;Hııııı•ıııııı•ııııııııo ... 111111111111111111111111•11u111Hllllllllllo ..... 0111• 

ihtilaf devam ediyor 

800 kunduracı feshe 
verdiler! • 

ımza 

biz Sami Bey, 
hakkımız için 

kabadayılık değil 
çalışıyoruz, diyor! 

Feshi İ<;in (800) imza toplayan Kunclurucılar cem yeti 

Kunduracılar cemiyetinin et· mağa çaıııanlıır faaliyetlerine 
rajındaki dedikodu devam devam ediyorlar ve esnaftan 
ediyor. İkinci bir cemiyet kur· (Davamı S inci •ahifada) ................................................................................................................ 

Günün Meselesi 
• 

Akşamın gençliğe h'.l
karetiamiz makalesi 

istedikleri alim gazeteciler bu alim müsved
deleri, söylediklerini bilmeyen bu 

adamlar gibi midir? 
Akıam gazetesinde Nec· 

mellin Sadık Beyin ( Madde 
ve insan) ıemameli bir bat· 
makalesini okuduk. Bu maka· 
le, mahlyeU itibarı ile memle· 
ketin seviyesinin tahlili gibi 
görünüyor. 

Necmettin Sı.dık Beyden 
böyle bir mevzu etrafında 
daha etraflı ve manalı maka· 
le beklemek hak11z olmazdı. 

Ancak görülüyor ki bu zatın 
ilmi vukuflan da ıahsiyetı il· 
miyı!si gibi iflas etmiftir. 

Bu makaleyi ter.kide lü· 
zum görınemiı, bizde ki hü· 
vlyetlerln ıabun köpüğü gibi 
zamanla ıönüp gidecek kadar 
çürük olduğunu anlatmak için· 
dır. 

Kelime kelime ve cümle cüm· 
(Devamı S inci aahif.:ıda) 



Sahife 2 

5 saat devam eden facia 
Dün Istanbul 

afetine 
(1 inci sahifeden devam) 

bir afet halini almııtır. Dün 
Tetvlktyenln oğradığı bu 
fellket lstanbulun 5baımdan 
nadiren geçen vak'alardan 
biridir. 

Yangın H:ııım Beyin evinin 
üst katından çıkmı;ıtır. 

Henüz polJs tahkikatı bl -
memit olmasına rajimen yan
ııını esbabı zuhuru anlafılmıı· 
tır. 

Yangın neden çıktı? 
Haıım Bey ve ailesi dün 

evden çıkmıılar:ve evde yalnız 
hizmetçiyi- birakmıılardır. 

Hizmetçi de lılerlni bitir· 
dikten sonra yapılması icabe
den ütüyü hazırlamıı üst kata 
çıkmııtır. Evde ütü elektrik 
prizleri ile idare edildiği için 
hizmetçide bermutat elektriği 
açmıı:fakat ne sebeple olduğu 
anlatılmadan elektrik ko'?tak 
yapmııtır. 

H zmetçı kontaktan ıonra 
tavanın ateı almasından ürke
rek cöndürmek için çalıımıı 
fakat muvaffak olamamış v": 

- Yangın var! Yangın var! 
Diye haykırmııtır. 

Kom;ıular pencerelere ve 
kapılara koımu;ılar, fakat an· 
cak hizmetçi kendini daradar 
sokağa atabilmit zira yangın 
mubllyeye sirayet ederek evin 
her tarafını istila etmittir. 

Ev.in korkunç bir ıekilde 
yanınağa baıladığı •görülünce 
telefönlarla etfaiyeye haber 
vermiılerdir. 

İtfaiye yetişiyor 
Yangın baıladıktan 20 

dakika soııra itfaiye yellsmif 
ve derhal tedal:.ir alınarak 

su aıkılmağa btiılamr §tır. F.ıkat 
tam bu 11rada btanbulun eze 
li derdi olan su mesd-
leai öne çıkmıı ve yine 

ıu borularında ıu kalmamıı 
itfaiye eli kolu bağlı kalmıt
t•r. 

Yangın saat tam on birde 
ba ;ılamıı olduğuna göre bir 
buçukta sular kesilmiıtir. 

Bu su5uzluk (15) dakika 
ievam etmlı ve arzözlerle su 
getirılmlt iaede birdenbire isti 

lai bir hı.I alan yangına ve 
ah~•P evlerin birer çıra gibi 
yamasına ki.Ji gelmemiıtir. 

Yangının istilasi 
Y anğın hu sırada üç kola 

ayrıldı ve bir taraftan Kah· 
tane cadi:l.esine dığer taraftan 
bayır sokağına ıirayet etti 

İ!faıye bu anıız btili. kar
fııında fevkalade mesai sar· 
feüc ek. yanğının önüne ğe_ç

mek icin bombalarla bir kaç 
yenle evleri yıktılar 

'Tekrar ıu f geldiktcn ve 
tetyiki:ııe camisindeki .aahrnıç
lerdeki ıulardan da iıtlfade o· 
lunduktdan sonra biraz yan· 

ııının önüne geçn1ek kabil ol
abllmiıtir. 

Bir nefer bayıldı 
Yang nın araaında bulunan 

b!r İ falye memuru mesailıia ve 
aıca ğın teıiri ile bayılmıı ve 
der hal aedye ile tedaviye alın· 
mıştır. 

Elektirik cereyanı 
Bu ıırada bir evde faali· 

yelte bulunan İtfaiye memur 
!arından biri de yanlıılıkla 
elektirık t ellerine takılmıı ve 
cereyanda ı ölüm tehlike~i ge
çirdikten soııra kurtarılmıttir. 

Gelenler 
Yaq~ır. ın bu vüa'atını ha· 

her alan Polis müdüru Ali 
Riza, müıldciumumi Kenan 
ve muavini Ceııul Beylerle 
polia •erkez memuru, merkez 
miirettebatı ve bazı memurlar 
yangın mahalline gelmiılerdir. 

yine bir yangın 
uğradı! 

[ 

baılamıı ve hadisenin ıekll 
vukuunu tamik etmlıtır. 

Yangın çıkan ev, bütlln 
etya11 lla bir cöp bile kurları· 

lamadan yanmıi, diğer fell· 
ketzedeler de ancak zaruri 
eıyatını kurtarabllmlıtır. 

Bağrııan, ağlıyan, bağı· 
ran ve bayılanlarla bir 
taraftan meıgul olunurken 
mahıerl kalabalıkta 765 nu
maralı bir husuıi otomobilde 
bir cocujiu ezmittir. 

Bereket versin çoculun ya
rası hafiftir. Şoför tevkif edil 
mit ve bu ,hususta da ayrıca 
tahkikata baılanmııtır. 

Yangın birde baılamıı ve 
saat altıya kadar devam etmlt
tlr. Bu ıuretle bu facia 5 saat 
devam etmiştir: 

Yangının ilk ~usuzluk saf
huına kadar (50) yl müteca· 
viz ev yanmııtır 

Yanan evlerin arasında 
kagir olanlar da bulunuyordu. 

Kayalar 
Yangın esnasında bir nefer 

pencereye elini vurmuı ve ılryanı 
kesildiği için çok kan zayi 
etmlıtir, nefer derhal hastaneye 
nakledilmiıtir. Yangının eaa• 
ıından yukarıda saydıkları• 

mızdan baıka bir takım ufak 
tefek kazalar daha olmuıtur. 
Ancak henüz teEpit olunama· 
mı~tır. 

Yanan evler 
Yanan evlerin miktarı 

kat'iıl henüz ma!Uuı değilsede 
74 ev ve 7 dükkan olarak 
tespit edilmiştir. 

Zarar ve ziyan mlktarı he· 
nüz malüm değildir. Fakat 
yine tahmine nazaran bir kaç 
miİyon liraya baliii olmaktadır. 
Fırıncı Haşim Beyin evi kapalı 
bir halde tamamen )'llnmııtır. 

Y anğın nerede durdu? 
Yangın (Güzin) apartıma• 

nına dayannıit ve burada itfa 
olunmuıtur. 

Arka sokaktan gökpıoar 

sokağına Sl:adar dayaomııtır. 
Bu akıam tahkikat neticele
necektir. 

Felaketzedeler 
Felaketzedelerin bir çoiiu· 

1ıun eıyaaı nezaret altında 

cami içine nakledilmiı ve bat· 
!arına aıker ikame edllmiıtir. 

Bu sırada dört hırsız ya
kalanmııtır. Etya içinden ça • 

!arken cürmü meıhut halinde 
yakalanan bu hırsızlar kara· 
kola sevkedilmiılerdir. Feli.. 
keb:edelerden birçokları ıo · 
sokaklarda kalmıılardır •. 

Çocuklarını arayan ve 
tuvukları köpekleri arayan 
birbirial kaybedenleria fer
yadı figanı yangın mahallini 
daha hazin bir hale getirmlı· 
tir. 

Yardım 
Bu vaziyet karıısında ha

ber aldıfımıza göre Hilaliah-
111er ve Belediye felaketzede 
!ere yardım için tedabir ittihaz 
"etmisler ve çadırlar lvermlı· 
!erdir. 

Yaııg n mahalli .kordan altına 
alinmıştır. Tahkikat ve taharri· 
yat devam etmektedir. 

Geç vakıt 
Geç vakıt nöbetçi polisten 

aldığımız malumata göre yan 
ıııında nüfuaça bir zayiat yok· 

tur. 

Bir askeri tayyare 
düştü 

YARIN . - -. -· . 
J/.E-HıR lHAB,E.R·l!E.Rı 

Vehbi B. 
Bir ay müddetle 

mezun 
Ticaret odası kltıbt umumlll 

Vehbi Bey cumartesi gllnünde 
itibaren baılamak üzere bir ay 
mllddetle mezuniyet almııtır. 
Vehbi Beye, mezuniyetinin 
hitamına kadar oda reportörll 
Hakkı Nezihi Bey vekalet 
edeceklir. 

Son hafta ihracat 
latanbul mıntıkasının son 

hafta zarfındaki ihracat ıu 
mıkrarı gösteriyor: 

İç fındık 452 çuval, kuı 
yemi 538 çuval, Tiftik, 60 ıan· 
dık, yapağı 253 balya, afyon 
60 sandık Mıaır 1500 çuval. 

Amerikalı nıisa
fir tayyareciler 
(Birisci sahifeden devam) 

tır. Geçlt resmi çok munta• 
zam ve parlak olmuıtur. 

Bili.hare denizcilik heyeti 
Reisi Ekrem Rüıtü Bey fnğl
llzce olarak karıı atideki kısa 
hitabeyi Irat etmiıtır? 

"İstanbul mıntakaaı deniz· 
ellik heyeti reisi sıfatile Ame
rikalı hava kahramanları "Bo· 
ardman. ve "Polando. yu ,. 
lamlamakla büyük bir bahtı· 
yarlık duyuyoruz. Türk spor· 
cuları, muhteıem misafirleri· 
mizi aralarında görmekle ve bü
zaferiniz alkıılamakla pek 
mearürdurlar. Size cümlemiz 
büyük ve güzel taliler ve ıe
refll muvaffakıyetler dileriz .• 

Müsamere geç vakte kadar 
devam etmlıtir. Müoamerede 
Amerika sefiri ve T. 1. C. 1. 
İstanbul mıntakaıına mensup 

azalar ve muhtelif klüplerinJ 
azaları ve daha birçok da vetll 
yevat hazır bulunmuı!ardır. 

Bebek bahçesi Türk ve 
Amerikan bayraklarlle süslen· 
mıstlr. 

Bebek halkı namına müsafir
lere bir poket takdim edilmtı 

ve ayrıca her ıpor kulübü 
birer poket vermlıtır. Eğlence 
sekiz buçuğa kadar devam 
etmlı ve mısaflr Amerikaluar 
bilahara Parapalasa avdet 
etmlılerelr. 

Tayyareciler bundan sonra 
refakatlerinde kimse bulnoma· 
dığı halde hususi bir gezinti 
yapmıılar ve geç vakit otel
lerine çekilmlılerdir. 

Tayyareci misafirlerimizin 
bugünkü gezintileri hakkında 

bir programlarım yoktur. Ancak 
Akindiye doğru İstanbulun 
muhtelif semtlerini dolaıma
ları muhtemeldir. 

Trabzonda fındık 
mahsulü 

.......:;.. i ..... --

Tütün, sebze, yaş yemişlerde 

ihracat azaldı! 
Mısır gümrüğü arttırınca ihra

catımız da düşmüştür 
ihracat ofisi 1931 seneılnin 

ilk üç ayı zarfında Mıaır' a yap
tığımız ihracatımız hekkında 

bir istatistik yapmııtır. Va
ziyet ıudur: 

Mıaır hükumeti gümrük 
lstatlstıklarına göre, (1931)ln 
ilk üç ayında yaptığımız ihracat 
166216 Mısır lirasır. 

(1930 da 39107 Mınr lira· 
aıdır.) 

Bizlm gümrük istatistik 
!erine nazaran, 1931 deki ih· 

racalımız ue 1450558 Mısır 

lirasıdır. (1930 senesinin ilk üç 
ayında 2301431 Mısır liraaıdır.) 

İhrac•tın azalmasınd11kl 
amil, Mısır hükümeiinin gll· 
mrüklerde yaptığı tadilattır. 

Bilhassa, tütün, kereste ve 
yemlı ve •ebze resimleri arttı· 
rılmııtır. 

Mesela her iki senenin tü . 
'tün ihracat rakamları 815,669 
ile 534,994 lirayı gösteriyor. 

Oda azasının hakkı huzuru 
hakkında bir şey yok 

Dünkll Akıam gazetele· 
rlnden biri Ticaret oda11 içti· 
malarına lıtlrak eden heyeti 
idare ve meclis azasının devlet 
bütçeslndende para aldıkları 
hak huzurlarından mahrum 

bırakılacaklarını yazıyordu. 

Bu huıusta Ticaret ode.11 
muhafllinde yapbğımız tahki
kat ise, böyle bir karardan 
ma.lum ... ttar olmadıkları mer· 
kezin dedir. 

Bütün Dünyanın dinlediği nutuk· 
(Birinci sayfadan devam) 

bütün manialara rağmen Zil" 

ruri olmaya baılıyan bu müla
hazalar Parlı, Londra ve 
Berlin mülakatlarını tevlit 
etmiılerdir. 

Y ann akıam İtalyan hüku
metinin da vetlne icabetle Ha
riciye nazırlle b irlikte Romaya 
gideceğim. Parhte ba;ılanılan 

noktayı nazar teatisine Fransız 
nazırlarının Berlini ziyaret' 
esnasında hallıane neticeleri 
nihayetinde devamlı ve beynel
milel teıriki mesayi elde etmek 
ümidinde bulunduiiumuz yol· 
üzerinde bittabi ilk a dam 

olacııktır' 

Bu gibi mülakatların ilk ne 
tlcrlerl ile acil ihtiyaçtan doğan 
ümitler arasınd da daima act 
me1afeler bulunacaktır. fakat 
ilk lııklsan hayal bizim intihap 
etti~imiz ve yegane ıafi ümitl~ 
rl veren yolda Almanyanın a
zimkarane yürüme kararını 

felce ulfratıraa bu çok ıayanı 
teessüf olur. Baıvekll Loodra 
konferansının neticelerini izah 
ederek demlıtırki: 

Bu konferans vasi bir mali 
müzaherete müncer olmamıı· 
tır. Büyük bir harici istikraz 
akti de imkanaızdır. 

Binae.naleyh Almanya ılm· 
dilik bizzat kendi veaaitile 
itin içinden çıkmak mecburi. 
yetindedir. Hükumetin im va
ziyetile müfrit milliyetçilik 
arasında hiç bir münasebet 

yoktur. 

ı sadiyatında normal olarak 
t•)krar tedavüle baılıyacaktır, 

buna timdi lüzum vardır. Bu, 
itimadın tesisi için zaruridir. 
Ecnebi memleketler vahim 
anlarda Almanyanın kendisini 
topladığını görürlerse beynel· 
milel müzakeratın bize beyne!· 
milel iktisat aleminde munta· 
zam menbalar temin etmeıinl 
bekliyebilirlz. 

lktil!lt buhranını atlatmak 
için bu millete ait bütün kuv· 
vctlerln müıtereken çalııma· 
11 lcabeden bu zamanda mem· 
leket dahilinde Almanyayı 

yıpratacak siyasi mücadelelt-r 

durmalıdır. Prusya dıyet 

meclisinin feshi hakkındaki 

re:,~am.a 1air ne düıündü

iıü~ü ıoracak oluuanız ıize 

ancak ıunı. diyebillrlm ki : Be

n i her lı.nlde rey sandılfının 
baıında görmlyecekdnl:ı. İk•ı· 
sadı ve ıiyasi islahııt için bütün 
lerln ittilıadını icabettiren bir 
anda bulunuyoruz, bu suret· 
ledirkl Almanyı:. milletler ara-
11nda layık o:duğu mevkii ve 
musavatı ve emsalsız buhra
nının beıeriyete yükledllfl mu
azzam meseleleri yakında hal 
ve tesviye bütün kuvvetini ıar
fedebillr. ............................................. _ ........ . 
Dava hücumu 
(Birinci •ahifeden deııam) 

bir yazıdan gazetemiz meı'ul 
müdürü Süleyman Tevfik baı· 
muhaırir Arif Oruç B.ler aley· 

~--
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Kız çıkma modası 
İnegöl Posta müvezzii 

Şevki Efendinin askerlik ıu· 
besinde muayeııeıi yapılırken 
foyası meydana çıkmıı, kız 
olduğu anlaıılmıı. 

Bunda fevkaladelik yok. 
Bu güne kadar böyle oğlan 
ekip kız çıkan epice var. 

Şevki Efendiye artık Şev
kiye Hanım demek doğru ola
caktır. 

Poıtr memurluğu bir kadın 

için epeyiçe ağır olmasa gerek. 
Kadın zden aylarca Poıta 
paketi gibi kamını taıımaya 
alııkın halkedilir. Onun için bir 
posta çantası 11rtlonmak bittabi 
ağır olmaz. 

Bu iıte az buz değil epico 
maharat var. 

Erkek rolünü bu kadar mu· 
vaffak becerebilmek doğruıu 
her babayiğitin karı değildir. 

Şu hadiseye bugün için 
imrendik. Hani ıöyle mat
buatta bir kız olma modası 
baılaıa dellme keyfine ! 

İlk kız çıkacaklar aklımıza 
geliyor! Falih Rıfkı ismi Rıf
kıye olur ve hemen konselitçl 
Asaf ile evlenirdi. Mes'ut bir 
çift olurlardı. 

Peyami Safa kadın çıkarsa 
Zekeriyyaya evlatlık olurdu. 

Hikmet Feridun kız çıkın
ca İskender Fahrettlne varır 
ve güzel bir kına gecesi ya• 
parlardı. 

Selami izzet kız olsaydı 
podra ve allık sürmekten 
imanı gevrerdi. 

Yunus Nadi kadıo çıkarsa 
uncu kozmadoya gelin olnrda 
ve yahut yaıı yüz olsun baıı 

bey o'suu diyen birini bekler 
evde kalırdı. 

Abıdın Dnver kız olsaydı 
elini sallasa ellbini bulurdu. 

Elif Naci, Eleni Naciye i,. 
mini alır ve danıöz olurdu. 

Necmeıtin Sadık Kiz çık

eaydı dünkü baımakaleslnde 

11tıhd11f ettiiği bir Türk tay· 
yareclıine aıık o'.urdu. 

Felek Burhanttin kız olsa· 
ydı Eıref Şcfiğı fındıkçılıkla 
mutlaka beıtan çıkarırdı. 

Fıkret Adil kız olıaydı Fik• 
rlye Adile olur ve Eadri Elem 
onu dağa kaldırırdı. 

Buruusuz Tevfik kız olsaydı 
ya devu!cuya ya zurnacıya 

varırdı, Osmau Cemal kız ol
saydı Fıpdık fatmaya kul 
olurdu. 

Hele Hakkı Tarık kız olsay 
dı. ne yapar yapar yeni bir 
nizamname yapar ve Kadınlar 
Birliği reisi olurdu. 

Velhasıl Arif Oruç kız al· 
saydı kimse almaz Jokuz köy• 
den koğulurdu: 

Bunlara mukabil erlrek ola 
cak kadınla baıında da Nezihe 
Muhittin, Laııfe Bekir, Nakiye 
Hanımlar gelirdi. 

Bir cünbüıtür kopardı amma 
nerede bu za vatla o tali! Trabzon 4 (A.A) - Fın

dık mahsulü toplanmağa hat · 
landı 15 güne kadar pjyaaaya 

arzedllecektir. Bu sene fmdık 
rekoltesi noksandır. Aylardan 
beri yajimura mühtaç olan 
m1hıulat için çok faideli yağ· 
murlar yağmııtır. 

Almanyada Çinlileri taklit 
edemeyiz çünkü gerek si· 
yasi gerekse ticari sahalarda 
Alman iktısadiyatı hariç ile 
11kı sıkıya teırikl mesaide bu· 
lunmak mecburiyetindedir. 

Brining maliyenin islahız 

için hükumet tarafından itliha 
olunan tedbirleıi hu!asa ede
rek demltlir ki: 

hine açılan da Ya dün ikinci ceza 
mahkemesinde lot.ııc oluna· 
caktı. Heyeti hakime, iddia 
ol~nan cürme temas eden mad. 
dei kanuniyede cezanın D>Ün· 
tehaaı tayin edilmediği için, bu 
hususta bir karar vermeyi 
salahiyet harici görmüı ve da
va evrakının ağır ceza mahke
mesine sevkedilmek üzere 
müddeiumumiliğe verilmesini 
kıı ralaıtırmııtır. 

1 

Kon ya lise izicileri 
İnebolu, (A.A) - Konya 

lisesi izicilerl İ>ugün bur:ıya gel 

"Yarından itibaren emtea 
ve pa ra Alman iktı· 

r 
Bizden söylemek 

Kadınlar, erkeklerden zi· keğe bı'iak ve tabanca 
yade erkek olmağa bar 'iekiyor. 
/adılar. Her yerde ve her Bu vaziyet karşısında ka· 

mıulekte kadın erkekle ya· dınlardan korkmayan 
rış ediyor. 
Fakat •on zamanlarda erkekla günün birinde 

Galata dere beylerini an· parmakla gö•terilecek. 

dıran, eli silahlı başı kü· biz bu kanaattayız •en. 

lahlı kacLnlar da coğaldı. İster dinle, 
Ôn'ie, erl,;ek karı•ını 

\ Erzincan ipekböceği 
mektebi 

diler memleket idm .. n yurdu 
tarafından karııiandılar. 

lzmir valisi iyileşti 
lznıir, 4 (A.A) - Bir müd· 

dettenberi Gökekte tedavide 
bulunan vali Kazım Paşa tam 
bir sıhhat ile avdet ederek 

vazifelerini !fava haılamışlardır. 

1 ita/yan banker Gua
lino 'nun isticvabı 

Vintimille, 4 ( A.A.) - ltal
yan banker Gualino buray: 
gelmiıtir. Yarın isticvabına 
baılanacaktır. 

Müddeiumumi tahkikata 

Bourges, 4 (A. A.) - :Bir 
aaket"i tayyare b ada düt· 
müftür. Plot ile makinist kö
mür haline ıı;elmlılerdlr. tlöverdi, ,imdi kadın e•· ister dinleme · 

..ı....;.~----.:..-;.--...;.-.;;.;.,,,;;......m .......... , ............. ...;;.;;;;.;;...~ 

Ankara, 5 (A.A) - Erzin· 
can ziraat mektebi o muhitte 
dutçuluk ve ipekçilik ehem· 
miyetlne binaen ipek böce41 
mektebi olarak bu seneden 
itibaren faaliyete geçecek ve 
muhitindeki ipek böceği sana· 
yllnln ıokiıafına. çalııac .. ktır. 
Mezkur mektebin müdürlüifi· 
ne Edirne ipek böceği mektebi 
müdürü Faik Bey ta7in edil· 
mııtır. 

Sultan Fransa'da 
Marıllya, 4 (A.A) - Far 

•ultanı Marailya'ya ııelmlttlr. • 
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Ahuvah, ..ı 

Şimdiye kadar hayatım 
hakkında hiç bir fikrim yok· 
tu. Ne nikbladim nede betbln. 
lkı kütük kadar blriblrne U• 

zak olan bu hayat felaefeslıai 
'gene hatırlamıyordum, lakin 
bir minlmlnln ıuali beni ikaz 
etti. • 

Hayatta ne olmak isterdin? 
Nemi olmak isterdim? Bu 

ane kadar bir kerre olıun 
düıünmiyeo ve doğrudan doğ
ruya tabiatin sevkile Babıali 
kaldırımına yuvarlanan bir 
adam, ne olmak isterdi? 

Bu ıual eğer bana yirmi 
ıene evvel ıorulaaydı, belki 
düıüomeden cevap verirdim. 

- Aktör!... , 
Hayatta bir an için her ıey 

olabilmek kabiliyeti, ancak 
aanatk&rdan baıka kime mli· 
yeıaer olmuftUI' ? 

Doktor, demirci, bahriyeli, 
reuam, arabacı, katıl ne hl· 
leyim ben herıey herıey ol· 
mak ancak onun harcıdır. 

On yaıında ki. çocuk, itte 
bu renkler karıuında gülebilir. 

Fakat timdi : ~ , 

Elinde kalem güniin olanını, 
bilenini çizmeye uiratan buglln· 

"Ben. dünkü ve yarınki ken· 
dlm. için o zaman bir fikir 
ıahıbı olmadıfım rıbı hala da 
değilim. Yalnız bu son ıual 

;bana yirmi ıene evYelki ceva· 
bıô zevkını duyurdu. 

Yirmi yıl evvel aktör olmak 
iatiyecektlm, yirmi aene ıonra 
' btlyorum, nez.arar. 

Me ölüm tehlikesi, ne ha· 
plı korkusu, ne mes'uliyet. ne 
kendi kendini temıil... Sade 
baıl<alannın kalıbına 

adam, ııte o kadar ... 
giren 

Evet ne olurdu da bir 
;,,ktör olsaydım, gazeteci ola• 
cağıma ... 

Hemde Naııt Bey olıay· 

dım keıke ... 

BÜRHANETTIN ALI 

Kabil sefareti ilgamı 
ediliyor 

Teraıauh eden malumata 
nazaran Kabil sefirimiz Hik
met B. Ankaraya davet edil
miıtir. Kabil ıefaretimiz iıle· 

rinln mıulahatıüzarlıkla idare 
edileceği ve Hikmet Beyin 
merkezde çalııtınlacağı anla· 
ıılmııtır. 

Hava vaziyeti 
Kandilli raaat merkezinden 

aldığımız malümata nazaran 
dün derece! harıuet azami 
26 asgari lae 18 olmuı ve 
rüzgAr u111umiyetle poyrazdan 
Hmittir. Sür'ati lllniyede 9 
metreyi bulmuttur. 

Bugün rüzg&.r yine poyraz• 
dan esecek Ye hava knmen 
açık kısmen bulutlu olacaktır. 

Tefrika o. 1 -

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Bir sigara yüzünden cinayet oldu! 
Beş arkadaş sebepsiz biribirine girmişler 

yaralanmış bir kiş· ölmüştür 
Üç itişi 

Bir ılgara yüzünden dün, 
Ü ıküdarda 5 kiti blrlblrlne 
girmlıtır. Sopa ıopaya, bıça· 

ga ğeldlkten ıonra da clna· 
yete sebebiyet verilmittlr. 

Bu cinayette 3 al!ır yarah 
1 Je maktul vardır. 

f Maktul kimdir ? 
Maktul Üsklldarda Toyııar 

tepede aakln taıçı kara Ah· 
met isminde bir ııençtlr. 

Mecruhlar da 
Bulgurlu ,karyeaiode sakin 

kJreç ocaklarında çalıtan Nazir, 
Mehmet ve tqcı Hasan nam· 
!arındır, 

Hepalde anadollu olup ıe· 

birimize gelmif, yerleımiıler· 

dır. 

lıte, bu amele Ye taıcı 
arkadaılar dün •hah ber mu• 
tat evlerinden çılnnıt, ıılerinln 
baıına gelerek çallflWlğa bllf· 
lamı!tır. 

Ôylen paydosu olmuı, ye· 
meklerl yedikten ıonra kısıklı 
çeımeıi hllfına giderek dinlen• 
meğe, iıUrahatla birer sıgara 
yakarak lçmeie baılamıılardır. 

O ara yanlarına Üeküdar 1 
ıelamıız maliye tahlil ıübesl l 
memurları.dan lamall Efendide 
yanında bulunan oğlu tütün 
deposunda çalııan İhsanla 
birlikte gelmif, ahpıt.p olduk. 
lan ve samimi görüıtüklerl 
için de yanlarına oturarak on· 
larla birlikte konuımağa , Ye 
görüımeğe baılamııtır. 

Hoı beıten sonra ta§ÇI Ah
met: 

- Yahu lımall Efeenl, ıu 
tabakanı verde bir slaara ya. 
palım! demlı. 

İıaıall Efendide ben ıf:ze 
misafirim siz tabakanızı verin· 
de ben yapayım- demJıtlr. 

Senver ben yapayım, hayır 
olamaz asıl aen verde ben 
yapayım filln derken it latife 
yollu blriblrlerloin üzerlerinl 
aramai blnmiftir. 

!-.etlcede İf azmıf, cep yok· 
lamaaı sıra•ında- iki arkadaıın 
çepleri de yırblmııtır. 

Bu aırada Ahmet kızmıı, 
ıöylenmeğe baılanmııtır. 

İımail Efendi de batlamıı, 

Kereste taciri telaşta 

64,000 metre mikaplık kereste 
kaçak olarak memlekete sokulmış! 

(Hizmette yazıldığına göre 
Bundan bir buçuk ay evvel 

ortaya athjfımız kereıte me• 
eleal üzerine lktıaat vekaleti 

iki sene için memlekete bir 
metre mikiıplık bile hariçten 
kereste ithal edllmealni men· 
etmlftl. Vekaletin bu huıu.taki 
kararı üzerine Romanyaya ve 
aalr memleketlere kereıte 
ıiparlı eden tüccarlarımız taz· 
mlnat vermek ıuretile bu 
•lpariılerl durdurmuıtur. 

Büyük bir teessürle verilen 
haberlere göre, bazı iatanbul 
tacirleri gümrük idaresinin ve 
lıtanbul Ticaret ve Sanayi 
odasının ıafletinden istifade 
ederek bir hafta içerisinde 
14,000 metre mikaplık kutuluk 
ker~ıte, 50,000 metre mikap· 
lıkta lntaat kereıtesi ithal ve 
piyaıayn. sevketmittir. 

Bu kereıtelerin piyasaya 
çıkarılmaaı üzerine piyasadaki 
yerli kereıtelerln tenezzül ede· 
ceğl lahmin edilmektedir. 

İatanbula getlrlen bu kerea
ler ıehrlmlzdekl kereıte tacl· 
rlnl teliıa düıürmekten hali 
kalmadı. Kereıta tacirleri bu 
vaziyeti iktisat vekaletine arz 
edeceklerdi. Memlekete hariç· 

ten kereste getirmek her ıeY• 
den evvel milli kereste aanayll• 
mizi kendi elimlzle öldiirmktlr. 

E11asen bundan bir ay ev•el 
bir kereste fahrilı:uıız, geçen· 
!erde ayni sütunlarda mevzuu 

bahlsettfjllmlz kereste dolabı. 

na kurban olmuı. elindeki ke
resteleri ıatamamıı, nihayet 
a melelerlne yevmiyelerini ve• 
remediğinden kapanmııtı. 

İz mirde Basmahane 
ruan zunur 

civarında 
etmiştir! 

Basmane civarındaki hı· 
çakcı hanında Ruam haatalığı 
görülmüt ve belediyece han 
derhal ıetedilmlttir. 

Hanın tathiri için !:eledi· 
ye bavtarı mP9i!ul olacak, ve 
------- --

Ya.zan: Hüse~in 

han tamamile temfzlendtkte11 j 

eonra tekrar açılacakhr. 

Uğrendtğimlze göre ha .. 

talık uzun zamandanberl de. 
vıım t'dlvormuı. 

ıarak kollarının arasına atıldı. 
Doktor,, karHını göjlsünde sıktı 
ve saçlarının üzeı·ine hararetli 
bir puae kondurdu. 

neticede it ıakkdan ciddiyete 
binerek küfüre intikal etmlı · 

tir. 
Abmetlo arkadaf'arı da 

araya glrmlı, ayı. acakları 
yerde hep birden .kavgaya 
girlfllllılerdlr. 

Rast gelen gelene vqruı 

ıövliıden ıoara bıçaklarını 

çekmıı, bir kaç · saniye de hı· 
çaklarla çarpıımıılardır. 

Bu arbede eınasında Meh· 
mel, N~zlr, Hıiıan ve Ahmet 
yarlanmış, !ımall Ef, ile oiılu 
Ihsan firar etmittlr. 

Yaralılar Tıp fakültesine 
kaldırılmı§, taaçı Ahmet yolda 
vefatetmlıUr. 

Zabıta bu hwusta tahkikata 
glriımlt ve firari İhsan ile baba 
11 lımalli aramağa baılamııtır. 

Doğru değil - . 
H1ç bir doktor mahke

meye verilmeıniştir 
Etlbba muhadenet cemiye· 

tine mukayyet olupta aldat· 

tarını vermiyen azanın malı· 
kemeye verileceği hakkıa· 
da dtin akıam gazetelerinden 
birinde bir haber vardır. 

Bu hususta yaptıitımrz l.ah· 
kikata nazan, henGz hiç bir 
aza bundan dol yı mağkeme

ye verilmiı değildir. 
Aza; taahhüdatını ifa et· 

mektedtr. 

···-
Gelen seyyahlar 
Bulıar kumpanya11nın Çar 

ferdinant vapuru dün ıabah 

limanımız gelmiştir. 

Vapurda kıımı azamı Bul· 
gar ve diğer bir kıamı da muh· 
telif olmak üzere üç yüz aey· 
yah vardır. Bunlar dün ıeh· 

rin muhtelif temaşa mahalle
rini gezmlılerdir, Bugün de 
yine lıtanbul ve Beyoğlu 
içini dolaıacaklardır. vapur 
ayni ııeyyrhları ha'mi: olarak 
yarın akıam doğru var naya 
hareket edecektir. -·-

· Nişan merasimi 
Merhum Raif Sarıça Bey 

Efendinin kerimeleri Şukrlye 

Hanımefendi iltt kıymetli ar 
kadaılarımızdan Hulusi Şavkı 

Beyin nlıanlanma merasimi 
evvelki ıüı.ı Ra.if Beyefendinin 
Modadaki hanelerinde icra 
edilmfıtır. Ebedi •aadet ve 
r•fA h temenni adnriz. 

mekte bile... Birkaç lokma 
alır almaz, fırlayıp riylnme· 
ğe gidecektin, ben de... ' 

- Giyinmeğe mi ? Ha ! 
Sahi, bu akısm Darülbe&ayie 
gidiyoruz, değil mi? 

Birinci kısım 
-1- ' 

Güzide Hanım, saçları alA·, 
ganon keıilmif, narin, iri dyah 
gözlü, ıehvi dudaklı, mevzun 
ve çok mütenMip bir vücuda 
malik, ancak yirmi yaıında, 
pek güzel bir mahlüktu: 

- Unuttun mu ?~ Bu ala ! 
Kırk yılda bir defa ıokağa 
çıkacağız ... 

Doktor Nihat Cemil Bey, 1 
ıömioenln iltt tarafında a111i 
duran küçük aaatın madeni 
tıkırdmnı dinledi; m~mnunl• 
yelle içini çekti: 

- S.at altı, miikemmel. 
Akıamı ettik hamdolaun!. 

Bitirmek üzere oliufa tıb.. 
l;ıa alt kltaM ehle itti Ye neı' e
li neı' eli ellerini opfturclu: 

- Amma ne giin ı~rdiaa 
}ya .. Enefl Tıbbiyedelrl deıııatm, 
[hemen biraz ıonra, Şerif Bey• 
deki ameliyat, ıonra ziyaret• 
fer ve evimde de diler m•f" 
auliyetler., 

Y anlı:ı~ karımla baıbaıa 

kalmıya vaktim olmadı. Saat 
üçte koca bir dilim yağlı ve 
reçelli ekmekle koca bir bar· 
dak çayı da mideye indirdik .. 
Zaten mideyi bozan da bu .. 
Ah! Doktorlar, kendilerini te
davi edemez derler ya, na• 
kadar haklı bir ıöz .. 

l'A'uayene odasının kapm 
yavaıça vuı·uldu. Nihat cemil 
bey: "Giriniz!" derdemez, ka• 
pı ıiddetle açıldı, kanaı, en. 
zlde Hanım görlindü. Gençlik 
Ye güzelliğinin verdiği l\lh• 
lukla, odanın hüzün ve kas• 
velini dağ.ıttı. Nihat bey, ıll• 
lnmıedl Seviçle haykırch: 

Genç kadın, ona dojiru ko-

Kocası, onu, bJr defa daha 
öptükten sonra, dizlerfne oturt. 

[ltu ve memnuniyetle yüzüne 
baktı: 

- Sen misin, cicim? He. 
le tükür görüıeblldik! 

- Naııl yapıyorsun, bil· 
memkl, dedi, günden güne 
daha güzelleıtyor ve daha 
gençleıiyoraun ... 

- Ya ıen, naııl yapıyor• 

ıun bllmemkl, karlnı ründen 
güne biraz daha fazla ihmal 
ediyorsun? Şayet kapıyı vurup 
gelmesem, eminim kr, ıenl 

yemekten evvel görmek kıs· 
met olmıyacaktı,., Hatta ye-

Bu ıon cümleyi, k~ılarını 

çatarak, lozmıya hazırlanmıı 
gibi söyledi. 

Doktor, cevap verdi: 
- Allah, Allah ! Şimdi de 

bana ıitem mi ediyorsun? Bili· 
yorsun ki, arzu ettiğim halde, 
ara sıra seninle sokağa çıkma· 
mama sebep, hastalarım ve 
vazifemdir ! ... 

Güzide Hanım , ayaia 
kalktı: 

· - Oofff, bırak ıu haatala. 
rı allah a,kına! Onlann eılrl 
defilaln ya: .. Keyfin t ğl 
zaman çalıf, Paran yok ıt.ğll 
ki ... 

- Keyfim iıtmediği aman· 
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ğday ölüyor! 
nan tedbirler ümit edilen 

neticeyi vermemiş ! 
ı 

nan tedbirler ümit edıleD 
neticeyi vermemiıtır 

Çünkü, muıtahalller bui· 

Alı, an main ata ııöre ftal
ya hükumeti buğday flaılerl· 

nin düımeıfne mani olmak 
için bazı tedbir ittihaz etmlı
tir. Bu meyanda buida:r ttha• 
l&.t reımi artırılmıı, un ima· 
linde kuJl-ılacak yerli bul· 
day nltbe i 75 den ' 95 e 

çıkanlmııtır. Aynca da zürraa ı 

ikraz edilmek üzere(300000000)' 

liretlik tahıısat a yrilmııtır. 
İtalya ziraat nezareti müı· 

teıarı buğday meaeleıi hakkın 

da mühim beyanatta bulun· 
muıtur. 

Bu beyanata nazaran alı· 

dayı aatmak için büyük istical 
ıöıtermlılerdlr. Müfteıar, be
yanatında bilhassa bu noktaJı 
ita ret elmlftlr. 

Göıterllen istical neticesi 
olarak en iyi ltalyan buğday• 
!arının kentolı 85-90 lirete sa
tılm!fbr. 

Halbuki, hariçten idhal 
edilen buidayların kentolı 100 
ve 110 llretten muamele ıör: 
mllıtür. 

Bu vaziyet karıııında !tal• 
yan hükumeti bazı yeni tedbir 
ler dlltllnmefe baılamııtır. 

Bağlarbaşı cinayeti 
Eski bir cinayetin yeniden cinayet 

mahallinde keşfi yapılacak 
' temyiz heyeti umumlyeıılne Geçenlerde Üsküdar da 

Bağlarbaıında Tofan isminde 
bir bakkalı öldürdüğü için 
ağırceza mahkemesince 10 sene 

ağır hapse mahkum olan Ara 
lan Ef. hakkındaki bu karar 
bu defe temyiz mahkemesince 

nakzedilmlt ve mahkeme ea

kl h"kmüncle ısrar eylemtıtı. 

H-kmü tekrar temyiz için 

müracaat etmittl· 
Temyiz heyeti umumiyeal 

ahiren bu kararı nakzetmlıtır. 
Nakız, cinayet mahalllUU

karanlık olup olmadığı hakkıa 
da keılf icra edilmesi huıuıun
dadır. Dün Aralan tekrar 
mahkemeye çıkarılmıı ve el· 
nayet yerinde bir gece keılf 
yapılması için mahkeme taUk 
edJlmlıtir. 

Bir aşık 
zorla 

fevkalade sevdiği 
dağa kaldırmıştır 

kı~ 

Seferi hisarın Orhanlı kö
yünde çok feci bir kaçırma 
hadlıeai olJu. Koca bıyık oi· 
lu Mehmet namında biri Ku· 
yucak kö1ünden Kürt Meli· 
m!'t kızı 17 yaıında Ayee 

Bu çılgın aıık sevdiği kıza 

sahip olunca dağlarda bikrlnl 

zorla izale etmiı ve; 

- Haydi timdi baban ıeıai 
vermeıln .... 

Diyerek serbest bırakmııtır: 
Hanımı rece vakti zorla dağa 

dı. dı. Verilen malumata Zav;.llı kız derhal köye ine-
-re oça bıyık oğlu Mehmet reli keyfiyeti zabıtaya haber v~ 

es den eri bu kızı ıeviyormut. mlı ve bu vahıı &.şık yakala· 
Bir kaç defa ailesinden iste- narak hakkında takibat yapıl· 
mff. Fakat vermemlıler. mak üzere Adliyeye varilmlıtır ' 
•••••••••••••ttttttt••t••••• ••--••-•••••••••t•t•••••••••u••••• ......................................... .., 
Muazzam stok! 1 Haydutlar 

Eğe iktisadi mıntakasın- Birisi Manisada ya-
da ne kadar stok var? kalandı 

Mmtaka Ticar~t müdürl· Torbalı-CumaoYaaı arasın; 
yetinden alınan malumata gÖ· da yirmi üç yolcuyu ıoyan ve 
re Eğe iktisadi mıntakasının bir klılyl yarhyan haydutlar-
stok miktarı fU suretle tesbit dan birlal Maniıada yakla.amıı 
edılmlttir. ve Torbalıya götiirülmüıtür. 

Tütiln 5, 106,833, Üzüm Haydut; mağdurlar teıhlı et· 
169640 zeytinyağı 3,691,653, miılerdir. Diier haydut takip 
zeytin daneıi 1307172, kum- edilmektedir. 
darı 387400 kepek 230130 Foçanın Bağaraaı mevkllne 
mazı 6150 kendir 39,400, ken· imam lbrahlm Efendinin önüne 
dir tohumu 3500, keten çıkarak OD liral!D'l raabedeıa 
3500, keten tohumu 175355, iki müaellah ıahıa takip neti· 
mlyan kökü, 22079989 ıısam cesine jandarmalar tarfındaıa 
1177356, pirinç 275500, yumur yakalanmııtır. 
ta 7141345, yün, yapaiiı, kd "'ç"'a"'k__,2,...5.,..64---56S,...,--b-a_kI_a __ 22,.,,...8 ... 5 .... 9-12 .... 

611725, pirına 106400, pala.· çavdar 7333562 ceviz 15250 
mut 2386200 buğday ceviz lçi 5170, avi derili 372 
5:1715350, badem 77300, b bm 391, faı>.Jlya 648240 halı 
25200, badem içi 4980 ba!mu- 13520 incir 3Z20 hurda incir 
mu 14240, böt"Ulce 974070, bur 50 kılod11r. 

lar da çalı!mağa mecburum. 
Z"vallı fukaranın ne kadar bak 
lan vardır? Son ümitleri ben e 
İıuamn uaaıl li:all>i olmalı ki 
tefkat veher türlü ihtiyçtaa 
mahrum zavallıların son ümi· 
dini bile bile kırııın, geçsin! 

iyi kalpli bir çoculi: gil>i ila 
ve etti: 

- Şöhretimin fediyei ne· 
catı... Dığer doktorlar tar n· 
dan atlatılmlf fakirler, kendi· 
ferini mullakkak bir ölümden 
kurtaracağımı zannederek ha· 
na sığınıyorlar, Ben de bunla• 
rın sayesinde büyük bir ıöfıret 
1ahibl ofuyorum. 

Şimdi gel de fakirlerin te• 
da viılni kes bakalım.-

Güzide H. sinirlendi : 
- Evet, evet ... Yaman bir 

doktorsun vessel.im. fakat, bu 
ak am bastalarm yok tıte ... Bı· 
naenaleyh, gl .. de .. ce .. &ıa. ... 
Anladın mı? 

Yeme" i. sa&t yedfde yeriz, 
onun ~ hal giyinmelilin. 

Perde açılmadan evvel orada 
bulunmalıyım! 

- Bulunur•un, bulununuıa. 
Lazım gelirse, yemekte yeınl· 

yiverirlm, ne olacak? .. 
- Y ooo! O olmaz.. Hasta. 

!arının yüzünden hem ıen 
çeklyoraul1', hem ben .. 

- Haydi darılma! Gel beni 
bir öpte giyinmeye gideyim .. 

- Peki, amına çabuk ol. 
Gilzida tekra1' gülüm~me

ye başlamı tı. Kocaaının ya· 
-a yaklaştı. Fakat o esnada 
Dtıktorun ihtiyar hiznııetç.id 
içeriye girdi. 

Haıım efendi, evvelce, 
dbktoTun babaaı hi~melinde, 
yirmi ıenedenbıerr de Nihat 
Cemil beyin yanında bulun· 
muıtu. Efendioine derin bir 
muhıı.hbetle ballı o!dultu h ide 
her nedene~, ltu1aına karp ay
Bl fedakar!ıj.ı, •Yı>• ınuhalıbetı 
hi11etmlyordu. (Devamı UID') 
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iTTi 
• l zmir de bir amele 

Hapis hummadan öldü! 
Otopsi neticesinde ( tropiko) deni
len vahim şekil olduğu görüldü 

H'zmct gayesinde okundu
funa göre: Cumartesi günü 

saat 12 de doktor Hatib ojilu 
Esat beye müracaat eden 
ameleden Narlı derede mukim 
Yunanlı 15· 16 yaılarıçda izzet 
Hutbl lımlle bir kenç dokto· 
run muayenehaneılnde vefat 

etmittir. Haıtayl biraderi getir· 
miı ve Esat beye müracaat 
etmlıtt. Eıat B. vaki muayene· 

ıinde lzzelin (Hummayi) habi· 
senin tekil dimağlslne) müptela 
olduğunu görmüt ve birade· 

rine hastanın hastaneye kaldı· 
rılması lüzumunu ihtar etmlıtlr. 
Fakat biraderi hastaneye gÖ· 

türmiyeceğlnden bahiıle tirin· 
ga yapılmasını lstemlıtlr, Dok· 
tor Bey hutaya tiringa yap• 
mak üzere iken hasta vefat 
etmittir. Bunun üzerine hasta· 
nın biraderi Müddeiumnmlliğe 
müracat ederek ( doktor kar· 
deıtmi ıırınga ile öldürdü ) de· 
mi ıtır. 

Bu tikayet üzerine dün 
Adli Tabip Mustafa Şakir B. 
tarafından ve bir heyet huzuru 
ile hastahanede ölüye otopsi 
yapılmıt ve neticede Eut 
Beyin teıhisl gibi haatanın 

zamanında tedavlıizllkten hum· 
mayi habisenin dimağı ıekline 
müptela o!duğu anlaıılmııtır. 

u ~ ~ • 
· lzmir tacirleri Y unanistana nasıl 

seyyahat edecekler ? 
lzmir tacirlerinin Yunanlı· 

tana,blr ıeyyahat terlip ettik· 
leri bildlrilmlıtl. 

Pire için tertip edılen bu 
tenezzühe evvelce Sıcilya ve 
Malta arasında seyrüsefer ya· 
pan ve Mudanya ılrketi tara• 
fından mil;i vapurlar meyanı· 
na ithal edilen Buna vapuru 
tahılı edilmittir. V ııpur lükfiı 
kamaraları ve banyoları havi· 
dlr. 

Vapur lıtanbuldan hare· 
ket edecel!inden lstanbul halkı 
da bu seyahata ittirak edebi· 
leceklerdlr. 

Vapur Ağustosun on ikinci 
Çarıamba ııünü ıabahleyln iz. 
mire muvasalat ve on üçüncü 
Perıembe günü saat 18 de 
Pireye müteveccihen hareket 
edecek Te cuma günü ıabah· 

leyin Pire limanında buluna· 
caktır. 

Cuma, cumarteıi, pazar, 
pazartesi günleri Atinada ge· 
çlrilecek ve pazartesi akıamı 
Pireden harel<etle salı gunu 
sabahleyin izmlre avdet edile· 
cektlr. 

Ağustosun on beıinde Ati· 
nada yapılan ve her taraftan 
vapurlarla birçok halkın cel· 
bini mucip olan büyük panayır 
da bu ıuretle görülmüı olacak· 
tır. Tenezzühe ecnebilerde 
ittir ak edebilir. Yalnız müba· 
diller ve eınaf erbabının lttlra· 
ki mümkün olamıyacaktır. 

Pire ve Atınada görülmeıl 
ve gezilmesı icap eden mahal· 
lerl aynca blr rehber ıekllnde 
neıredilecek ve tenezzühe fı· 
tırak edenlere birer tane ve· 
rilecektır. 

lil 

Rasimin sol küreğine giren 
bıçak içerde kaldı 

1 

YARIN 

Poliste: 

Cerh 
Hadise bir kavgadan 

çıktı 
Sirkecide Oımaniye otelin· 

de ıakin re11am lzmlrli Sait 
B. dün, Takılmde lıtiklal cad· 
deılnde perükar Burhanettln 
Efendinin dükkanına gitmıı, 

ufak bir munazaa neticeıinde 
Burhaneddin Efendiyi bıçakla 
yaralamııtır. 

Eve girmişler 
Sakızağçında oturan Aleksi 

Efendinin hanesine dün, jan· 
darma namile maruf biri ile 
yankesici Apturrahman girmit 
13 lira para alıp kaçarlarken 
yakalanmulardır. 

Araba çarptı 
Dün akıam saat 17 de 

Eminönüden geçmekte olan 
bir yük arabası, hüviyeti he· 
nüz anlaııl.mlyan bir kadına 
çarpmıı ve ayal!ından ıakat· 
lanmaaına sebebiyet vermittir' 
Zabita arabacıyı yakalamııtır. 

Yangın 

Şehremininde saray mey· 
danında Adanalı lbrahimln 
bahveılnden dün yangın zuhur 
etmiı, ılra yete meydan veril· 
meden ıöndOrillmüıtür. 

Tabancaiı karı 

Sultanahmette cami içinde 
oturan Hatice Hanım evvelki 
gQn, darğın bulunan zevci 
Fatihte kunduracı Mehmet 
Efendinin dükkanına giderek 
barıımak lstemiıtlr. Mehıliet 
Efendi reddetmiş, Hatice Ha· 
nımda kızarak belinde bulu· 
nan tabancaslnı çekmlıtir. 

Ateı edemlyerek yakalan 
mıı, hakkında tahkikata baı 
lanmııtır. 

Otomobil çarpmış 
Eminönü EyQp arasında 

ltllyen otobüalerden ıofôr İs· 
mailin idaresindeki otobils, 
Knçükpazardan iieçmekte iken 
duvara çarpmıı, camları kı· 
rılarak Jçlnde bulunan Bahar 
ve lıkl Efendiler de yaralan• 
mııtır. 

Yangına giderken 
Küçükpazarda Denılrtaı 

mahallesi bekçisi Osman A~a 

Adliyede: 

Vafi B. 
--~-

Hakkındaki tahkikat 
devam ediyor 

ldareıindeki otomobille 
Ankara caddeıinde 9 yaıında· 
ki bir yavrucuğun ölümüne ıe· 
bP.biyet veren Giritli Vafi B. 

hakkında muatantiklikçe 25000 
lira kefaletle tehliye · kararı 
verilmiş ve ıerbeat bırakıl· 
mııtır. 

Emin Vafi B. bu kefaleti 
yatırarak tahliye olduktan 
ıonra, mevkuflara iki kurban 
ve iki çuval patates gönder• 
mittir. 

Tahkikat gayrı mevkuf ola· 
rak devam etmektedir. 

Karısını ölduren balıkcı 
Karısı Ayteyl 10 yerinden 

lııçaklayarak öldüren aeyyar 
ıebzecl Hikmet, evvelece 12 
ıene hapıe mahküm edılmııtır. 

Temyiz mahkemeli verilen 
bu kararı bozmuı olduğu için 
yeniden mulıakemeaı yapıla· 
caktır. 

Galata cinayetinin muhake
mesi başladı 

Geçenlerde Galata'da mey· 
haneci Y orglyl öldüren ve Meh· 
met lıminde bir müıterlyl de 
yaralıyan Nazmi lımlndekl ıah· 
ıın muhakemeılne dün birinci 
ceza mahaemeıinde baılamı§ 

ve ilk ıahitler • dlnlenmlıtir. 
Bunlar, Nazmının o gece 

ıarhoılukla yaptığı cinayeti 
anlatmıılardır. 

Mahakeıne gelmlyen ıahlt· 
!erin celbi için talik edilmlıtlr. 

dün gece yangına koıarken 

ayağı taıa çarparak düımüı· 
tür. 

Bu düıme netıceslnde Os· 
man ağanın belinde bulunan 
tabanca patlamıı, kurıun ada· 
mcağızın bacağına luabet et· 
mittir. Agır yaralı olan Osman 
ağa hastahaneye götürülmüı· 
tür. 

Elini kaptırdı 
Perıenbe Pazarında matbaa 

makınistl Haçlk efendi dün 
elini makineye kaptırmıı ıol 

elinin üç parmağı keıilmiıtır. 

ıl1eclisteki istizah takriri 

CelSe zabıtları 
-27-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

kırılarak içeride kalmıılır. 
Yaralı Raaime düa Memleket 
haalaneılncle ameliyat yapıl· 
mıı ve arkacında kalan ıekiz 

santimetre uzunluğundaki par 
ça çıkarılmııtır. Raaimin ha
yatı tehlikededir. Vak'a faili 
yakalanarak adliyeye veril-

Evvelki akınm Namazgah 
ta Türkler çarıısından kanlı 
bir vak'a olmuıtur. Mehmet 
oilu Muıtafa ve İbrahim 
oilu Rasim arasında iki Ura 
alacak meıelesinden kavga 
çıkmıı, Muıtafa bıçakla Ra· 
alml arkaaından aaır surette 
)'aralamııtır. Bıçak Raalmln (1 inci sahifeden deııam) inkılap dediğimiz ve her ge· 
aol küreil altından girmlf ve m!ıUr. etmek noktasındandır ki, ayrı· çen günü yeni bir hatvel 

iz • B l d" • d J • d •• ·· ca tetkika yalnız bizde değil, terakkiyi ifade eden güzel 
mır e e ıyesın e zmır e uzum büliln:cihanda dalma de~mlı ve mefhumun ne de hukuku am· 

para yok Alımı başlıvor bundan conra da deıtmeğe me diye takdiı ettiğimiz ve 
Belediye bu ay memurla· Müıklrat inhisar idaresi liyakat göstermlttlr. Onun idameılne çalııtığımız mefhu· 

rına maaı verememlıtir. Bana baı müdirlyeti 15 güne kadar içindir ki matbuat hürriyeti mun manası kalmaz. 
sebep kasada memurların ma· yao üzüm~ mübayaauna baılı· mevzubahs olurken onu ihya Şu takdirde bizim, çok 
qatına kifayet edecek kadar yacatır. ederek, onu müfit kılarak nazik ve çok güzel ltletme 
para mevcut olmamaııdır. Ve· mümkün olduğu kadar ma· ğe müsait bir esası çok ince 

b l d . Haber aldığımıza göre mQ. k h J rilen malumata göre e e ıye zarratından çekinmek progra· bir teraziye oymayı alır a· 
memurlarının maaılarıaı ancak bayaata en evvel Bornava ve mımızın muktazaudır. Bu ıe· maklığımız lazımdır. Ne kuv· 
ayın beılne doğru verebllectoktlr. civarından baılanacaktır. kilde hareket etmezsek ne vetli teıa:ıOde taraftarlık ne 
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ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
------- Hatıratını yazan: .l .L ______ _. 
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Peşteye 

bir 
geldiğimiz zaman, Macaristanda 
bolsevik ihtilalinin patlamak 

üzere olduğunu gdrmüştük 
Yalnız sllkut, yalnız boı 

aöklerln manzarası. Yere bak· 
mak bile tehlikeli! 

Bir iki saat, oldukça mun· 
lazam bir hat üzerinde sidi· 
yorduk, Fakat karpatlara yak• 
laıır yaklaımaz, hafif bir ılı 
içine girdik. Artık, En Tet1n 
tayyareılnl kaybetmlı, iki 
tayyare de taaklarına gli'l'e· 
aerek gldiyorlardı. 

Tayyareci, bu yolları bı. 
~yordu. Ara ııra, anaudekt 
... ,. bir ,eyler yazıyor, kor• 
.. cak bV ıey olmadıJını ıay. 
ftyordu, 

J 
Tayyareci deilldlm. Hava 

tabakalarını da bir tayyareci 
atbl bilemezdim. Fakat tayya· 
recinin ilmine de emniyet ede· 
mlyordum. Çünkü, ıise girme, 
ılaten çıkmak yollarını bula
muyordu. 

Ô1ieya, aitten kurtulmak 
için daha fazla yükselmek ka· 
fi delllmlydl, ne çarekl, bir 
ıey a6yle1emlyordum ıözlerlm· 
de ılıler içinde kayboluyordu. 
Nihayet, birbirimizi görmlyecek 
bir bale geldik. 

Bu korkunç ıeyyahat, hır 
tkl aaat kadar daTam etti. 

Sonra, rüzkar, kar, tipi fırtına 
. lan içinde Macar ovaıına gl· 
re bildik. 

Şimdi, btediğimlz yere ine· 
bilirdik. Fakat, Enverin tayya• 
reıl görünmlyordu. Ne olmur 
lardı? 

Ufukların ne önünde 1 ne 
gerisinde böyle bir tayyare 
yoktu. Halbuki, bu tayyarenin 
bizim yolumuzu takip etmeıl 
icap ediyordu. 

Bir kıızamı olmuıtu? 
Dilsiz lisanlle bu meıeleyl 

konuıa konuıa Peıteye geldik 
yere indik. 

Henüz, mütttefiklerln mu· 
vaıala hatları bozulmamııtı. 

Fakat, Macarlstanda bir kızıl 
ııyanının hazırlandığı görülü· 
yordu. · 

Macar tayyare hangarı ku· 
mandanı blnbaıı GyulaAndor 
diyordu ki: 

- Ordu. kendi kendisini 
terhlı ediyor. lıtıbdaller ite, 

enternasyonal ıarkısını ıöyle· 
ye söyleye memteketlerlne 
dönüyorlar ne olacağını bil. 
mek için kehanete lüzum yok. 

Sosyalistler, komonlıtlil!I 
ilan etmek üzeredirler, Belki 
timdi, belki bir aaat sonra, 
belkide yarın! 

Bu cevap, dakika kaybet· 
meden yolumuza devam et· 
memizl emrediyordu. 

Biz, hazırlanırken Enverin 
tayyarealde geldi. Onlarda 
kurkunç maceralardan ıo.nra 
kurtulmuılardır. 

Fakat, tayyarenin kanat· 
ları zedelenmtıti. Tamiralz ha· 
reket etmenin imkanı yoktu. 

Vaziyet lıe, hiç te fazla 
durmağa müıait del!lldi. Çar 
naçar beklemek mecburiyeti 
hieıl olmuıtu. 

Macar binbaııeı, müıema· 
diyen komonlzim tehlikeılnl 
öne sürüyor, bu tamirin uza· 
maıı ihtimallerini ortaya atı· 
yordu. Her halde, bizim kim 
olduklarımızı (Devamı var) 

Vi ayet idaresi kanunu 
değişen yerleri 

Vali bir vilayete şamil memuriyetlerin ancah 
kendi vilayeti dahilindeki işlerini 

teftişe salahiyettardır 
Madde 1 - 142ô numaralı 

Vilayet idaresi kanununun 5 
inci maddesi aıağıdaki ıekilde 
tadil edilmittir: 

V ı!ayet idare ıube reisler! 
defterdar, mektupçu, maarif 
müdürü, nafia baı mühendis 
veya Mühendiı hukuk itleri, 
sıhhat, ticaret, ıanayi ve meıayl, 
orman maadin, baytar, evkaf, 
tapu, nüfuı, z'raat, iskan, potta, 
telgraf ve telefon, rüıumat 

baımüdürlerl ve müdürleri ile 
poliı müdürü veya bunun va· 
vazifeıinl ifa etmek için yerine 
kaim olandan ve jandarma 
kuoıandarlarından ibarettir. 

Madd 2 - Mezkür kanu· 
nun 15 inci maddeıl •tağıdakl 
ıekilde tadil olunmuıtur. 

Vali, 5 indi maddede zik· 
rolunan Vilayet idare ıube 
Reialerl ve onların malyetlerile 
6 ncı maddede zikrolunan kaza 
idare ıube reialeri ve maiyetle
ri ve kaymakamlar hakkında 
ihtar, tevbih cezalarını reıen 

tatbik edebilir ve taltifi mucip 
ahvalde takdirname verebilir. 

lıbu tecziye veitakdirlerden 
Şube idare Reiılerile naıbı ve 
tayini vekaletlere alt olan me· 
murlar hakkındakilere dair 
Vali tarafından ait oldul!u ve· 
ki.Jetlere derhal malümat ve• 
rillr. 

Madde 3 - Mezkür kanu· 
nun 17 nci maddeıi aıal!idaki 

ıekllde tadil olunmuıtur: 
Valiler vilayette Devletin ve 

her vekaletin münıeulli ve ve
kaletlerin idari ve ıiyui icra 
vaaıtaaı olup vlla yetin umumi 
ldareılnden meı'üldürler ve bu 
itibarla vilayette adli ve as· 
keri daireler haricinde bilcüm· 
le umurda nezaret, muraka· 
be ve teftlt hakkını haiz en 
büyük amirdlrler. Valilerin 
müddeiumumi ile münasebeti 
1426 numaralı vilayet idareal 

de ku vvetlı bir tesahübe ta• 
raftarlık mücerret davamızın 
hallinde ıalk değildir. 

Mantık ve adaleti, ilan 
edip tatbikini deruhde etti· 
ğlmlz proğramla telif ettirdi· 
ğimlz gün dürkü davayı esa• 
aından halletmlı oluruz. 

Hepimiz yaıımızın icabı, 

birkaç devrin adamlarıyız, ar· 
kadaılar latanbulda. müste· 
miren devam eden idare! 
ürfiyenin yegane saiki 
matbuatın ıuiiıtimalinln önüne 
geçmekten ibaret idi. On, on 
iki ıene bu idare! Örfiye de
va metmiıtir. Bunun yegane 
ıaikl matbuatın böyle aıırı ha· 
reketlerinln önüne geçmek 
içindir. Sonra yine fevkalade 
ahvalde olmak üzere çıkan 

takriri ıükün kanunu yine 
matbuatın yapmıı olduğu ha· 
reki.tın önüne geçilmek için bir 
mania idi. Fakat biz yükıek 
ifadelerle normal devirler içinde 
bulunduğumuzu, normal dev· 
rln normal kanunlarla idare 
olunacağını ve binaenaleyh 

1
fevkalade tedbirlere hacet 
olmadığını dün, bugün hatta 
bu günden evvelki büyük 
lçtlmaımızda ifade ettik. Şim· 
dl bu ifadelerimizin arkasın• 
dan muhalif matbuatın in ika-, 
aatı baılayınca kalplerimizde 
çok merbut olduğumuz iman· 
ların ıarsılma11 tehllkeıl kar• 
ııslnda eıaılı heyecanı, ıami· 
mi duyguyu elbette duyduk. 

Duyunca kat'ı bir vazife 
karısında bulundul!umuz da 
gördük. ve bu müzakereler 
gördül!ümüz bu vazifenin ted· 
birini almaııa matuftur. 

Arkadaılar; mııhtelif ıekılde 
beyanatta bulun•nlara baka· 
cak oluraanız bunlann sıfatı 
barizleri milli mncad.,.le:re it· 
tırak etmemlı olm"ltt" taa:r• 
yün eder. ( Deııamı ııar ) 

kanununun 38 ind maddesine 
t&bidlr. 

Valiler her vekile karıı 
ayrı ayrı meı'uldür. Vekillt:r 
kendi vekaletlerine alt itler 
için resen valilere emir ve 
talimat verirler ve icabında 
takdir beyan ve ihtar cezasını 
resen tatbik ederler. 

Takdirden veya ihtar ceza· 
aından derhal Baıvekile ma· 
lümat verllr. 

Bundan maada her vekil 
vr.11 hakkında icra Vekilleri 
Heyetine tcltıf ve tecziye tek 
lifinde bulunabilir. Valiler İcra 
Vekilleri Heyeti kararile her 
zaman Vekalet emrine alına· 
bilecekleri gibi tekaüde de 
ıevk olunabihrler. 

Madde 4 - Mezkür kanu· 
nun 16 ıncı maddesi aıağıdakl 
ıekilde tadil olunmuıtur. 

Vekaletin rüeıayl memu· 
rin ile ve memuriyetleri daire 
leri bir kaç vilayet mürekkep 
diğer teıkılat memurlar! ile reıeı:l 
muhabereleri icra! bir hükmü 
ihtiva etmlyen yalnız teknik 
ve heıabata ait hıııuılara mun· 
ha11rdır. 

Şu kadar ki bu memurlar 
valilerin talep edecekleri h.ır 

türlü malümatı teknik ve he· 
taba ait de olaa vermeğe mcc· 
burdurlar. 

Madde 5- Mezkür kanu· 
nun 35 inci maddeıı aıağıdaki 
ıekilde tarlil olunmuıtur. 

Adli ve askeri daireler müg; 
teına olmak üzere vi!i',.yetle 
mevcut bllümum devlet daire 
ve müesseseleri valinin teftlt 
ve murakabesi altındaclır. 

Vali teftia muameleılnl 

bizzat yapabileceği gibi daire 
reisleri ve mensup olduğu ve· 
katet mufettivlerl vasıtasile de 
icra edebilir. Veldilet müfcttlıi 
ile teftıı ettirmek için vekile 
müracaat olunmak lazımdır. 

Vali bir vilayete §amil me
muriyetlerin ancak 1 kendi vl• 
li.yetl dahilindeki itlerini tef· 
tııe ıalahiyaltardır . • 

Tefıtı neticesinde vazifesi 
başında kalmasında mahzur 
görülen memurlara, mecullycti 
üzerine alarak, idareten itlen 
el çektirebilir ve keyfiyeti 
derhal alt olduğu vekalete 
tabidir. 

Madde 6 - Mezkür kanu
nun 49 uncu maddesi aıağıda· 
ki tekilde tadil olunmuıtur: 

Adli ve askeri daireler müs
tesna olmak üzere kaza da· 
hllinde bulunan bilumum Dev• 
let daire ve müeast>lerl kayma· 
kamın teftıı ve murakabasl 
altındadır. TefUı neticesinde 
vazlfeıl batında kalmasında 

mahzur görülen memurlara 
Valinin muvafakati alınmak 
ıartlle lıten el çektirebilir. 

Madde 7 - Vali Te kay maka· 
mlar, halkın aakerllk muameler' 
hakkındaki mllracaat ve o!k.i
yetlerinl kabul ve aakcrlik 
ıubelerine ya:ı.ar!ar, cevabı iti• 
fi görmedikleri taktirde mın· 
takası fırka kumandaıılıklarınıt 

ve Milli Müdafaa Vekaletine 
müracaa ederler. 

Bu makamlar tarafından 

llzımgelen tahkikat yapılarak 
icabı kanunıal ifa ve netıce
ılnden Valiler ycya kayma· 
kamlar hab.rdar edıllr. 

Madde 8 - Bu kanun ueırl 
tarihinden mutehucHr. 

Madde 9 -- Bu kecun hG· 
küm!erlnl icraya Baru.kıl ve 
Adllye, Mılll Müdafaıı, Dahi
liye, harlclye, Mıı!tyc, Maarif, 
Nafi•, lktııııt, S,!>bat ve Jçtı· 
mal M:;ı!.fenet vekiller! me-
murdur. 26·7-S31 
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6 Ağustos 

Günün Meselesi 

Akşamın gençliğe hakareti
amiz makalesi 

(Biri ıci aahifeden devam) 
le tahlil edellru de bl zgibl siz de 
bu m. kalenin kıymetini anla· 
yıp parmak ısırınız. Necmet• 
tin Sadık Bey içtimaiyatçı 
geçinmlı biridir. Nuıl geçin· 
mlo, ne zamanlara kalmııız 

timdi ıınlıyacağız: 

Makalenin ismi (Fen kuv• 
Yeti, insan kudreti) olmak 
lazım gelirdi. Çünkü madde 
Te inıan diye bu lkt aynı 

manada ıeyl bir tasnife tabi 
tutan olmamııtır. 

Makalenin iç yüzünden 
böyle bir hülaıada çıkarmak 
imkanı yoktur. Orijinalite ya· 
pnıaksa mesela bir l.:edıye 
(Ahmet) hmini vermek kadar 
garip bir yemlik olur. 

Elifinden yeslne kadar böy· 
le garabetle;ıe ve hatalarla dolu 
baş makale ne yazık ki gençli· 
ği iatihdaf ediyor. 

Bunlar imamıalar vay ce
maa tın haline! 

"Fen~e nihayet insan zeka· 
ıının ma hıulü olduğu için, bu 
asırda akıllara hayret veren 
bütün büyük itler insan kudre• 
tinin yarattıiı eserlerdir. diye· 
biliriz.. diyen hazret bu diye· 
bildiği kudretler arasında 
loa:omotifl, telefonu, telgraf, 
elektriği velhasıl yalnız beıeri· 
yetin e;erl olan ı eyleri zikre· 
pıyor. 

Aceba bunlar insan kudre· 
tinin 1J1ahsı!lü değil mi ki 
"diyebiliriz" diye meıkuk bir 
ifade kullanıyor. Ve fen, niha· 
yd, değil, temaınen insan 
zekflsının malıdır, eveli, nlha· 
yeti yoktur' 

•Fen yüksek ilim sahipleri, 
mucitler, m&hlerller, yetııttrme· 
mit milletlerin de istifade 
ettikleri ınüıterek bir maliki· 
nedir" diyen muharrir bu 
fenni de yine lokomotif, ra• 
diyo ile ifade etmektedir. 
Feo bagka, fennin icabatın• 
dan olan keıif ve ihtira!.· r 
baıkııdır. Muharririn burada 
(fen) diye anlatmak istediği 
(keıif)lerdlr. Yoksa fen elbet• 
te bütün milletlerin malıdır 
ve ihtira ile, icat ile tev' em 
değildir. Aynı lafı kırk kerre 
tekrar eden muharrir demek 
btiyor ki, "her keııf bütün be· 

feriyetln müıterek malı olduğuna 
göre,bugün milletler için en fazla 
kıymeti o'.an oey fen kuvveti 
değil, insnn kıymetidir. 

Ve temcit pla vı gibi ma• 
kalenin yarısına kadar bir la· 
fı aynı kelimlerle tekrar eden 
Necmettin Sadık Beye bilmem 
haber vermeğe JQzum vaı mı ki 
keı,flerden bcynelmilelıyet olan· 
!ar vardır birde husuai mahi· 
yelle olanlar vardır. Bunlar· 
dan birçokları yalnız kendi 

• mllletlerl içindir. Bu itibarla 
(Her keıif) tabiri yanlııtır. 

Necmettin Sadık Bey dl· 
yor ki: 

İıtanbuldan Amerlkaya bir 
hamlede uçacak Türk tayyareclsl 
dün;anın en mükemmel tayyare
sine ır.alik olduğumu.ı: gün zuhur 

etmiyecekttr n Bu fikir bir keramet 
ve tefeüldür. Türkü yanlıı ta· 
nımıı olı:ıak Necmettin Sadık 
Bey iç"n çirkindir. Memleket 
için ayıptır. Amerikalı tayya· 
recllerin Fatihte çelenk taktık· 
lıırı Türk tayyarecileri Fethi 
ve Sadık Beylerin birer tahta 
parçııeı ile Totosu geçaıek te· 
ıebbıilüne iık kalkıtan kahra· 
manlar olduğunn unutmamak 
yakııırdı. En mükemmel değil 
en mülevves alet üzerinde 
kendiline layık cesareti, azmı 
gfüterecek Türk yetiımlştlr. 
Türkten bedbin olan, Türk 
gençliğinde baıka milletlerin 
haıletlerinl bulamayan, ve ni· 
hayet Türk tayyarelerin! htih· 
faf eden kalem, çok tükür kü 
Necmettin Sadık Beyin kale• 
midir. 

lımi mahiyeti itibarile 11fır 
olaıı yazıı itibarile tekrarla 
dolu olan ve nihayet fikir iti· 
harile gülilııç bulunan ve üze-

rlne gençliği t•arruz taııyan 

bu makale çok tükür ki hüvl· 
yeti gibi bil&ilerl de bir aa• 
bun köpüğQ kadar çelimılz 

yatamıı ve sönmüı Necmettin 
Beyindir. iite makalenin içinde 
belli baılı cümleler • Pa~a11 
ol"n her lnıan her millet ve 
devlet, parayı verince bu 
tayyarenin eıini tedarik ede
bilir. 

"Tayyarenin en mükem· 
melini her millet, iıtedlğl 

soda alabl\lr.n 
"Maddeyi, aleti istediği· 

nfz dakikada satın alabiliral· 
nlz." 

•Bunları istediğiniz anda 
tedarik edebilirainizn 

"Böyle bir tayyareyi tim• 
dide satın alabillrlz.n 

Diğer taraflarında bariz 
bir ıurette görünen ıey bir 
kaç kelimenin gevelenmeıin• 

den ibarettir. 
Tekerrürlere bundan neflı 

bir miıal az bulunur. Ve ol· 
hayet makale "Evvela inıan,. 
sonra alet gelir" vecizeıl (!) 
ile bitiyor. 

Doğrudur .lıte matbuat de
nenilen elimizde yarım yama· 
lak bir alet var. Fakat lnıan 
yok insan, Olan da Necmeddin 
Sadık Bey gibi. 

Dünyanın en mükemmel 
kalemi ve gazı-teılne de malik 
olsak Necmettin Sadık Bey• 
den fazlaıı zuhur etmlyecektlr. 

Gençlik. bu kalemleri mür
ıft olarak telakki edip kendin• 
dt n bedbin olma! Bunlar kalem· 
lerinini ve benliklerini eleylı>I 
eleklerini asmıı mütekait alim 
müıveddeleridir. 

ihtilaf devam 
ediyor 

(Birinci sahifeden devam) 
imza topluyorlar. Şimdi· 

ye kadar 800 kunduracı· 

mevcut cemiyetin feshi için 
imza atmııtır. 

İkinci bir cemiyet kurmak 
lstlyenlerin baılarında Sami 
ve Bekir Bey !er vardır. Bu 
iki zat, bilhassa otuz bin mev· 
cutlu bir esnaf kitle ılnln yüz 
kırk kitinin kayıtlı bulundu. 
ğu bir cemlyetlle temsil edi· 
lemeyeceğini ileri ıürüyorlar. 
A.ynizamanda, rıımdikl relı 
Salih Beyin geçenl.ırde yaz
dığımız laflarına da ıiddetle 
cevap veriyorlar. 

İ~te Samt Beyin beyanatı: 
Kunduracılar cemiyeti relal 

Salih Beyin sözleri hakikat· 
tan çok uzaktır. Biz hakkı· 
mızı arıyoruz. Şimdikı cemi· 
yete mukayyit kundutacılar 

140 kiıiden ibarettir. 
Bu cemiyetin kaydı bulun• 

mıyan ve imzaları mahfuz 
bulunan binlerce kunduracı· 

lan t"msil ederek söylerim ki 
Salih Bey bi:r.i gendileri ve ar· 
kadaıları gibi kavgaya davet 
ediyorlar ama biz kabadayılık 

için değil hakkımızı çıkar· 
mak için çalııacağız. 

Ben buııün bütün arkadaıla· 
rım namına ıöylüyorunı ki bu 
cemiyet payidar olamaz ve 
kalamaz. Biz, esnafı aldatan 
insarıları ortadan kaldıraralı: 

vatana. hükumete, esnafa, 
menfaati dokunııcak millete 
faldeler temin edecek bir cemi· 
yet meydana çıkma!ını lstlyo· 
ruz. Yalan yanlıı aöylenilen 
kelimelerle kendilerini aldat· 
mıt oluyorlar. 

Yaıadığımız toprağın yük· 
sek kanunlerınm bahıettlğl 

kuvvetlerine istinat ederek 
ortaya çıkıyoruz. Biz ıizi ten· 
kit ederek diyoruz ki: Bu ma· 
lı.ama layık de41hlniz, vazife· 
nlz çekilmektir. 

YARIN Salıile 5 

Dünyanın 1 Bütün asrın evlatlarına 
Dost~arı Ve j ı • • 
yeni Düşmanları Harikalı ve azametlı hır uçuş! 
(Baımakaled•n devam) A k ) f 

mayesinl iflastan kurtararak meri a ı muza fer kartallar harı kalı uçuşlarının söy. 
bu ıermayeye istinat eden d ki f} 
sınaı ve zirai teıkııaıın ınh•· me i eri tara annı (Nevyork Taymis)e anlahyorlar 
ta tına meydan vermemek NevJork. İstanbul huıkalı 

Ç - Fertlerin sermaye· 
ıeferlnl yapan kahramen tay• 

lerlnl devlet paraıile ödeye. yareciler ıeyyahat lntıbalarmı 
rek bugünkü mevduatı de· evvelce ( Nevyork Teymlı) e 
vam ettirmek ıattıkları için ıoylememlılerdl. 
mümkün olabilirdi. (Nevyork Taymil) bu intiha• 

Fakat, bu sistemin tatbiki !arı neıretmlıtır. Pek ıayanı 
lçtn de cihandaki devlet ılı· merak olan bu intibaları ay· 
temlerinin tabii birer ıekll nen neıredlyoruz. 
almaları da fbrt olıa gerek. Tayyareci vak'ayı ıöyle 
Arıglo • Cermen Projesi, ne anlıltıyor : 
kollektivlzlmdir, ne de otokra· - Haftalarca hazırlandık, 
aldir. Belki, içtimai fertçlliğe tecrübelerimizi yaptık; bu ara· 

da mümkün olan en mükem· 
dayanan domokrasidlr ve fert, 1 me veaaitı topladık, gece uçu· 
daima bir İlah gibi bu demok· ıu için llzım olan bu yeni 
raslde yaıamaktadır. Şimdi aletleri de aldık. 
ise, siyasi hudutlar dahilinde- Pazartesi akıamı uçuı ıa· 
ki hakların hariçte de devamı· hasına giderek tayyaremi· 
nı iıtiyor. Bu haklar, terki ze 718 galon benzin 21 
teılihat fikri ve demokraü galon yağ koyduk. Gıdamızda 
idareıidir! kızarmıı piliç biraz ekmek ve 

Halbuki, cihanın bu günkü tereyağından ibaretti. Yiyecek· 
vaziyetinde terki teılihat fikrine lerlmizi mumlı kAğıda ıarmıı· 
düımanı olarak Fransa ve nıo.t· tık. Bundan baıka kahve ile 
tefikleri ve Demokrasiye düı· dolu bir termoı tiıesi, iki ga· 
man da İtalya, Ruıya, lon su, çukulata ve ıakız da 
Yugoslavya, Macarstan, Le aldık. 
hlıtan gibi façiıt, komünist ve Salı günü ıabahleyin saat 
askeri Dıktatüra hükumellerl beıte hareket ettik. Tayyare-
vadır. Bunlar, bugOnkü gayri mlz, letinln iki aılıli yük taıı· 
tabiiliği doğurmuılardır. maıına ragmeo irtlfalnl muha· 

Çünkü, hem dünya vergi· faza ediyordu. Sahili takiben 
ıinin yarısını tope, tüft>ğe Verdir· Provfdene doğru ilerliyoruz. 
miılerdir, hem de insan fikri· Sahili takip ederek Portlant 
nin tabii bir ıekilde iııkiıafına ve Penobıkot körfezini tuttuk. 
mani olarak geri ve ileri teıkl· lıkoçyaya geldiğimiz zaman 
16.tlı milletlerin meydana çık· ıiıle karıılaıtık, fakat biz yük· 
malarına ıebep olmuılard\r· ıeldik, sialn üzerinden üçtuk 

Dünyada yeni bir muva· Çok geçmeden Sedneyi gör-
zene temin etmek için, ik· dük ve Niyokavundland'a doğru 
tııadi birlik gibi devlet ıe· 
killeri birliğini de tesis etmek ilerledik. Büraya kadar 177 
ıarttır. Çünkü, ayrı ayrı dev· mil katetmlıtlk. Şimdi ilk de· 
!et ıekil!erinde ayrı ayrı iktı· fa olarak Okyanus üzerinde 
aadi ıiatemler bulunur. Şüp· uçuyorduk. 
hesiz ki, müttehit bir si&temin Etrafa bakıyoruz. bir yük 
tatbikine ımkanhveremez. Bu- gemisi gördük. Alçaldık. Mak· 
nun fçlndlr ki, demokrası ,.,,. sadımız, onun etrafa malumat 
temin! kabul etmeyen bolıe•. vermesini temin etmekti. 

vı'k Ruıyll. gibi Faıtıt İtalya v~ Niyokavundland ıahill ho· 
Yoguılavya Mecarlıtan ve yundaki fenerci alleJ,.r bizi 
Lthistan gibi askeri diktatura selamlıyorlardı. Atlaa Okyanu· 
hükumetlerl de yeni alatem aına girerken Koh burnundaki 
haricinde kalacaklardır. Me· fenerin 1000 kadem irtıfaından 
ğer, bu hükumetlerde de de. geçtik. Hedefimiz İstanbuldu. 
mokrasi iade edilebilsin ! 

Avrupa hükümetleri, ayol 
iktisadi ılsteme tabidirler. 

•Derhal, yeni inkılabı knvrıya. 
caklar, müıterek hareket eyli· 
yeceklerdir. Şüpheıizkı, façlıt· 
ilk ile Avrupa dıktatoraları de 
nihayet bulacaktır. Yalnız, 
Rueya ve Aıya ne olacaktır? 

Veyi o milletlereki, bu in· 
kılabın siyasi ve iktisadi zıh. 
niyeti haricinde kalmak bed
bahtlığındadırlar!? 

Naci ISMAIL . ...................................................... . 
Ticaret ve senayi 
bankası vaziyeti 

(Birinci aayfadan devam) 
kılmakta ve pıyaıada mevcut 
ve mütevatlr haberlerin doğru 
!uğuna ıüphe uyandırmakta· 
dır. Tüccar bu hususta tikayet 
çidir. F;zcümle bir zat diyorkı: 

•Bu vaziyetin manisi ne
dir? Banka açılacak veya •çıl 
mıyacak bizi bu kadar nıüp· 
hemiyet içinde bırakmak doğ 
ru değildir. Biz bu haberleri 
yem boruıu gibi telakki ediyo 
ruz. 

Bu vaziyetin ıınlaıılmaeı 
lazımdır· Bununla hiç klnııeyl 
meogul görmüyorum. Banka 
ile ticari münasebeti olan ta· 
cirlerin vaziyetleri üzerinde 
bu çok ıayanı dikkat bir netice 
verir. 

Açılacak veya açılmayacak 
biz de bilelim ! ,, 

Filhakika bütün tacirlerin 
bu nokta etrafındaki fikirleri 

aynıdır. Banka idaresi henüz 
kat'i bir netice bildirmemek· 
tedir. Zaten bu vaziyette her 
gazetede baıka bir tarzda ha 
ber verilmesine zemin olan 
Banka için resmi bir tebliğe 
ihtiyaç vardır. 

Tacirlerin telaı ve heyeca • 

Burada yaimur sa~nağına 
tutulduk. Fakat bir kar. dakl· 
ka devam etti. Dağnık ~islere, 
bulutlara rağmen denizi göre
biliyoruz. 

Fakat bir saat sonra keılf 
ala baıladı. Onun için Koh 
Bastan lrlandaya kadar bir iki 
gemi gördük. 

Çarıamba sabahı saat 1,57 
de güneıl sisler arasında gör
dllk. Şarka doğru yolumuza 
devam ediyor, slaleruarasında 
yüksek bir irtifada uçuyoruz. 

Saat' dokuzda, bulutlar ara· 
aında açılan bir dellkten ye
tillik gördüğümüz zaman son 
derecede seviomııtik. Çünkll 
Irlandanın üzerinde olduğumu· 
zı anladık. 

Bu suretle ilk hedefimiz 
tahakuk etmiıtl. f'lkat buna 
rağmen a11l müıkülatımız baf" 
layordu. Bulutlar ve sizler 
bizi 14,500 kadem yükakten 
uçmağa mecbur ediyordu. Bu 
irtifada ıoğuk çok ıidetli idi. 
Elbisleriz çok az olduğundan 
soğuğu biltün tiddetile hiue· 
diyorduk: Tayyarenin kanatları 
ve rüzgar muhafazaları üzerin· .. , .................................................... . 
nı böyle devam edemeyeceği· 
ne göre Ticaret müdiriyetl ılr• 
ketler komilerinin bu banka· 
nın hakiki vaziyetini banka 
müıterllerine ve piyasaya bildir· 
meal lazımdır. 

Dün telefonla mesdut ban· 
ka ile münasebette bulundu· 
ğunu söyleyen bir tüccar da 
diyor ki : 

• - Nihayet bütün malu· 
malımız gazetalerde gördüğü· 
n üz mütenakız haberlere mün· 
haaırdır. Bu böyle devam ede· 
mez. 

Ticaret Müdiriyetinin Tlca· 
ret ve Sanayi bankasının va
ziyetini piyasaya bildirmeıl 

lazımdır. V azlyetl ticarlyemlz 
üzerinde bunu ne derece amil 
olduğunu 1zaha lüzum yokturl 

de buz tutmağa balad•ğı zaman 
alçalnıağa macbur olduk. 

Hesabımıza göre lnglltere 
üzerinde bulunuyorduk. Tam 
bu ıırada alsler arasından açı· 
lan bir noktaya teıadllf etmek 
bizi rnn derecede sevindirdi. 
Buradan aüzüldllk ve puılamı· 
zın gösterdiği istikamette ileri· 
ledik. Yolumuz bizi Londra 
üzerine götüreceğine kani idik. 
Nitekim öyle de oldu. Saat bir 
buçukta Londranın üzerinden 
geçtik. 

lrlanda üzerinde bir parça• 
cık kara gördüğümüz andan 
itibaren kesif ıis ve yağmurlu 
bulutlar içinde kör gibi uçuyor ..................................................... _ 
Yarınki maç 

(Birinci aayfeden devam) 

yapılacaktır. Yeni yetişen Türk 
boksörlerinden Melih evvelki 
hafta Selamiyi mağlüp eden 
meıhur Romanyalı bokıörden 
arkadaıının intikamını almağa 
çalısacaktır. 

Genç bokf1;rümüz Melih 
bu güne kadar apor ıereflmizl 
hakkile müdaffa etmfı bir 
istidat olmasına rağmen bu 
sefer çok tehlikeli bir ba11mla 
kariılaıacııığından tehlıkeli bir 
mevkide bulunuyor. 

Romanya ıampiyou Banya 
bizim boksorumuze nazaran 
daha tecrübeli daha olgun bir 
bokıordur. Melihln fevkalde 
yaradılııı aralarındaki ıu fark· 
!arı izale edecek nhbetlnde 
midir4 .. 

Cı:ma günü Taksim stadyo· 
munun ringına aaaat beıte çı· 
kacak olan bu iki hasmın ma· 
çı için akla gelen ıu suale ce
vap verebilmek için elde kati 
ölçüler bulunmak lazım dır. 
Bu ölçüler bizde mevcut değil 
dır. Çunkü Romanyalı bokıor 
Selamiyi mağlilp ederken hiç 
müıkilita uğramadı. 
Melihte Romanyalı kadar çetin 

bir boksörle bugüne kadar 
döğüfmedl. 

Bu itibarla Cuma günkü 
maçta karvılacak iki boksörün 
çok müıkü• mevkilerde ne y.-.· 
pacaklarını kestiremiyoruz 

Her halde maç hangi ta· 
rafın lehine netlcelenlr•e neti· 
celenlin, çok sert olmalıdır. 
Genç boksörümüz Melihhı 
döğüılerinl görenler onun ne 
kadar atılııan ve cesur döğüı· 
tüğünü bilirler Romanyalı da 
açık döğüımeılne rağmen has· 
mıo hücumlarından vaktınde 
güzel kaçınan tecrllbelt (meılek 
tabirince) kurd blı bökaör ol· 
duğunu Selamiyi mağlup eder· 
ken iıbat e!tl. 

Bu ıerait içinde sekiz dev· 
re çarpı~acak olan bu iki bok· 

tör de Romanyalının ıan11nı bir 
az daha fıızla görüyoruz. İlk 
devrelerde Melihln Romanya· 
lıyı ııkııtırac .. ğı muhakkaktır. 
O devrelerde Kat'i neticeyi 
temin edemezıe, ondan ronra 
Romanyalı ağır basacaktır. 

Cuma günkü maçın baılıca 
ehemmiyetı ıudur: 

Eğer Melih gayıp ederse 
Romanyalının memleketine 
İatanbuldan mağlüp olmadan 
avdet etmesi kolaylaııyor de· 
mektir. Çünkü Mellhten sonra 
Romanyalıya çıkaracak bir tek 
bokıorumuz küçük Kemal 
kalıyor. Kuçük Kemalde sık

let itibarile Romanyalıdan altı 
kilo hafiftir. 

Bu mühim maçtan evvel 
diğer bir maç daha yapıla
caktır. Oda nıusevi boksörle· 
rının en iyisi Saranga ile vasat 
Türk boksörlerinin en iyisi 
olan Kaninin muaabııkııı·dır. 
Saranga • Kani maçıda mem. 
leketımi:Ein en iyi vaaat ııkle. 
tinin hanghl olduğunu belli 
edecektlr. 

Helecanla beklediğimiz Ca 
ma günkü maçta her iki bok· 
ıörumuzede muvaffakıyetler 

temenni ederi:ı. 

ve yalnız önümüzdeki aletlere 
güveniyorduk.Bunlar bütün U• 

çuı esnasında sonderece mü· 
kemmel bir surette lılmlı ve bı 
ze kıvmetl takdir olunmaz biz· 
metlerde bulunmu§lardır. 

İkinci haftamız Pariatl.Ora• 
ya Nevyork, Tayml& nüıhalarını 
atacaktır.Ortalıjfın l&beten daha 
iyi görüyrduk. Parlaten yirmi 
mil meıafedeLe Borcetnln du· 
var projektörü ile Eyfel ku· 
lesinin projektörünü gördOk. 
Çarıamba günü öğleden sonra 
ıaat dörtte tayyare ı;taayoou 
üzerinde daıreler çiziyorken 
ortalığı kaplıyan ıııklar ara• 
11nda diğer bir tayyerenio ye 
re inmekte olduğunu gördük. 

Gazetelerimizi attıktad 1011-

ra yolumuza devdm ettik. Kar 
ıılaıacağımız dağları gece ya• 
rısından sonra geçmekten pek 
memnun değildik. Çünkil fa· 
cialarla karıılaşmak ve orta. 
lığı seçememek muhtemeldi. 

Yarım saat kadar ortalık 
bulutlu idi. Daha ıonra ayııa 
tam olarak çıkması bizi son 
derece sevindirdi. 

Bundan ıonra ııeçirdlğimlz 
altı saat, bütün seyahatin en 
müıkül anlarındandı. Çünkü 
ortalığı iyice ıeçmiyorduk. Daf· 
ları buiutlardan tefrik etmek 
çok müıküldü. 

Buradan Salzburge kadar 
künün yaklaımasına mebni 
ortalığı doha iyi görebiliyor
duk. En yükıek ıahikalatla 
karıılaJIDamak için öne dö· 
ne gidiyorduk. Belgrada yakin 
bir yerde Tunayı geçtik. Dai· 
lar kenarlarındaki bulutlar 
yüzünden bir hayli müıkülata 
uğradık. Vaziyet fena idi. O 
kadarki seyahatimize nihayet 
vermeyi düıündük. Fakat he
def çok yaklaıtığı için bundan 
vaz geçtik ve sebat ettik. 

Nehrin üzerinde alçaktan 
uçarak dağlar arasından gl· 
diyorduk. Bu aralık dar ol
duğu için rahat değildik. Se
yahatimizin en milıkül kıama 
bu idi. Rüzgğr ara sıra tayya 
reyi sallıyor ve onu adeta 
dağl11rın kenarına atıyordu 

Ônü1r>üzde Balkan daı}lan 
kalmııtı. Oııları da geçmek 
lazımdı. Hava çok iyi idi. 
Oııun için biz bu dağlara yak· 
laıtığımız zaman hakiki mü§" 
küllerin bertaraf olduğunu an 
ladık ve dağ'.arl m•1ı~Cılataız 
geçtik. 

Seyahatin gerial hadises'z d1 
Karadeniz ıolumuz~a, Mor· 
mara sağınızda ve İstanbul 
mubteıem mlnarelerlle önümüz 
de gördüğümüz zaman büyük 
makıadı tahakkuk ettirmek 
üzere olduğumuzu anladık. 

Yeıilköy tayyare lstaalyo
nu üzerinde döndükten aonra 
mükemmel bir surette indik 
ve gölgeliğe doğru gittik. Ame 
rikan sefiri Mr. Grovve 
İstanbul V ıılid, Türkiye tay· 
yere cemiyeti memurları bizi 
istikbal için bekliyorlardı. 

Motörümüz durduktan son· 
ra ve biz dııarl atladığımız 

z.ı.man ap.ğı yukıırı sağır ol· 
duğumuzu anladık. Bundan 
ve bacaklarımızın biraz sertlef" 
meaind.-o bııtka bir arızaya 
uğramadık." 

Konya idman yuıdu idare 
heyetinden : 

1 - 23 Nisan !)31 tarihin· 
de keıide ed:len etya piyan• 
komuza iştirak lütfOnde bulu
nan uzak tehirler halkının ik· 
ramiyelerini tamamen alama• 
ılık lan idare heyetince anlaıı· 
!arak tevzlatın Eylül nlhaye· 
tine kadar temdidi takarrür 
etnılıtir. 

2 - Evvelce tevzi v~ gll· 
zetelerle neıredilen liste mu· 
cibince ikramiye kazanmıı 
o-'an zevatın biletlc~·inl Yurt 
riyaıellne ııöndererek ikram·· 
yelerlni talep etme1erl. 



Sah1fe 6 YARIN 6 Ağustos 

1 TiYATRO ve SiNEMA l d!IIDlflıı~ 13 Ağustos perşembe günü akşamı ~~ı 
Emsalsi.~ .. ~ir .. sünnet ı Yavrular müdiriyeti tarafından İ 

dugunu ~F k" k" . ki . . . d"l ~ Beııktaı Büyük parkla ~ a ır, ımsesız ÇOCU ar lÇln tertıp e l en~ 
6-7 Ağustoa Pertembe ve ~ s •• t d •• " •• •• g. 

Cuma v,ündüz gece ~ unne ugunu ~ 
- Sabaha kadar ~ ç k · · • . · d yj.1 t arıı apıda muhterık Feyzıatı lısesınin bahçeıln e ııı 

O 
~ ~ yapılacaktır. Sinema, tiyatro, ıaz, cambaz, hokkabaz veaair ~ 

skudar ~ eğlenceler vardır. [Bu hayır müeuiseslnin yavrulara nafi ~ 
[ Hale Sinemasında d ıekilde taaliıine yardım etmek iltlyen ebeveyn az bir ~ 

~ ücretle çocuklarını iştirak ettirebilirler. ~ 
Komik j@ ADRES: Çenberlitaşta lstanbulEvkaf müdiriyetinin arka bahçesine i" 
Mümessili ~ muttasıl olan (Yavrular yurdu) müdiriyeti. ~ 
HariPil ~ a 

Duhuliye 10 kuruıtur. "'111111'• 11'ltJı;:::ı:ı;:r:ı;-;ııJ:'ll!l11' '111, 11!f W91Jfı.TI"111,ıl,1'1fllJıl11J1'lQUl1Wliiy . 

Mısulıoğlu ""Bağçesinde ... F adimenin aşkı!"'· ' 

ÜZERİNE FENNİ ' 

Zaharya 

Kasık 
Bağları 

Mide barsak 

böbrek 

dütkünlüğü 
ne tıbbi 

Korseler 
lstiyPnlere 

öl'iü tarifesi 
gönderilir 

[ nönü; 
iz,-ır Sokagı 

Oreopulos 

Yazan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüphanei umumi 

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

arayınız. 

Pazartesi 
1 
HANIMEFENDi 

Niçin tereddüt ediyorsunuz? Müziç, nahoı tesirile sizi 
harap eden, yazın zevkinden mahrum eyliyen (ter) ipekli· 
lerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

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

seniz lüften arkadaılarınıza bir kere ıorunuz. Aldığımız 

teıekkürnameler bize, bu müstahzarı, ıiz~ tavsiye et• 
mek ceıaretini veriyor. 

BOMONTI ~- ~ 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
İstanbulda Boğazlçlnde Büyükderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç" ıene "Altı 

sömeıter.dir. Leyli ve meccanidlr. Talebenin her türlü ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mühendisi diplomasını alırlar. 

ORMAN MOH[NOiSi OlMAK i~iN: 
Yükseh Orman Mektebine yazılma ve 
1 - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları, 
2 - Yaşlarının 18 den aıağı ve 25 ten yukarı o'maması, 

alınma sartları • 

3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Vekaletince 
tasdikli lise ve muadili şıhadetnameli olmaları, 

4 - iyi ahlaklı olduğu ve hiçbir guna cezaya prpı\acak iş ve harcketler .. de bulunma· 
dığını beyan eden .ve mahal:i zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik 
olmaları, 

5 - Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma ve söyleme uzuvları tam ve 
diğer noksanlardan beri, gezip yürümeğe. biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden 
doktor raporu almaları lazımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı vesikaları, en son mektep şahadetnamesinl hüviyet 
cüzdanını, aıi kağıdını lstanbulda. Yüksel< Orman Mektebi Rektörlü~üne yazdıkları bir 
istidaya Jltıtırerek mektebe, yahut bulundukları mahallerin Orman Müdürlüklerine veyahut 
en büyük mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli daireslde ve nümunesl 
gibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatakları mektepçe temin edilecektir. 

Taıradan gelecek talebenin yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yuksek Orman Mektebine girmek üzere hareket eltiğini beyan eden bir vesikayı bern· 
berlerinde getirmPlidirler. 

r";t;;. Kö'tY '~ "'P'i. ~·1•;"lf ı Dr.: J\ristidi .. 

1 Mealeketln y•gane tenezzüh ve istirahat mahalli ı 1
1 

Zuhrevı hastalıkları 1
1 CAZ-ORKESTRA-VARYETE: (Eminönü: s:~?:v~~~~~~;< hnn Nn.81 

••• N .. efis .yeı.nek ... sıh .. hl ote .. l. Zanı .. ve Gdulı.uliı.·e yo.ktu.r .• fi..~tLı.r c··hv .. eııd'r... İstanbul 4 ncü icra memur· O luğundan: Tamamına 604.2 
lira 56 kuruş kıymet takdır 

P. T. T. Leva. zım Mu··- edilen Eyüp'te Ali Paşayıce-
dit mahallesinin Kuru Kavak 

Tırnaklarnızı ve kıynıetli madeni 

eşJanızı K~ orür dü merkürün 
mlithiş ve llm!r kabul etmez test· 
rinden koruyun. 

FE\'KALADE R AK ıl ~ü~J!~~~~~~.: ..... ı. •• •·•·" ···• 

sokağında atik 42,42 No. ce· 
dit 42,44 No. lu bahçevan 
odalarını muhtevi bostanın 
28 hissede bir sehiminin 3 se· 

• him itibarile bir hi11esi ve me z. 
kur b.,stanın yedi hisse lliba· 
rlle 2 hissesi ve sülüsan rubu 
hissesinin tekrar 3 hisse terli· 
bile bir hissenin nısıf hissesi de 
takrar iki h!sse lertibilc bir 
hi11esi ve mezkür Bostanın 
yedi hissede 2 htıseslnin bir 
sülüs hissesi va mezkur Boa· 
tanın yedi hisse itibarile bir 
sehminin tekrar yedi sehmi 
itibarile 2 sehmlnin Lir hissesi 
ve mezkur Bostanın yedi hisse 
itibarile bir hiuesi •·e ıü'üs 
ve sülüıan rubu hissesiniıı 
tekrar üç hisse tertibile 2 hia· 
sesi bu kerre açık artırmiya 

vaz edilmis olup 17 · Ağustos 
931 tarihinde şartnamesi divan• 

Tanıtmış kimyagerJerin ve bu BOMONTi meyanda doktor Alfred Virt'in 
teknik. yardımları sayesinde "Sen 
bernar köpeği n mark ısı sıze 

madeni edevatın sathını yavaş, ya
vaş lıikfn kat'iyetle kemiren "·e ev 
kod:nlarının tırnaklarını karar tan 
civanın yardımına ihtiyaç kalmadan 
her türlü madeni ve canı edevatı 

temizlemek v~ cilAlatmak için size 
par lak bir mayi takdim eder. 

Bahce • 

A .. a RAKI 

Sen Ber Nar köpeği 
markasının ct.ketll her dört boş 
şfşeısine muk•~bil dolu bir şişe ile 
hec.iyell müsabakasına ı tirak etti
ren bir numara al:rsınız. 

LEZZET ve SAFİYET 

• San'at ve fennin 

Beşi :taş 2 inci Sulh 1 lukuk Ha-

Her yerde satılır. 
~dres: Asmaaltı - Volto Hanı 

kimliğinden : 

! 
, Bebekte inşirah sokağında 42 

, 'o. lu hanede mukim ikeı~ vefat 
eden !lodosaki cfcnd•ııın. şayıan mu· 
tasarr•f olduğu Ilebekte inşirah so
k.ıgıııda zeııı i•ıi mermer döşeli bır 
anlrc bır oda ve hirıncı katı bır sa
lon iki oda ve bahçeye çıkmağa 
m<ıhsus bir koridor ve salondan ge
çıldikte zemini çini döşeli. i.ki . kılar 

İstanbul Beşinci icra me· 
murluğundan: Madam Sofo. 
yaya b .. ş yüz lira ":'e faizi 
nizami vermeğe borçlu Baba· 
eski kuleli köyünde mukım 
Mlhmet A .. m Efendinin To
panede Cihanğir mahallesinde 
Tl\vuk atlama yokuşu üv civ 
sokağında eski 20 yeni 2 nu· 
maralı tema.men iki bin üç 
yüz otuz yedi lira kıymet tak· 
tir o'.unan hanenin üçde iki 
hluesi açık artırmaya vaze· 
edllmi~ ve birinci artırması 29 
Haziran 931 tarihinde yapı'.

mış ve sekiz yüz lira bedel ile 
müşterinin uhdesinde kalmıı· 
tır. Mezkür hanede ki üçde 
iki hissesi yeniden açık artır

maya çık<ı.rılmıı ikinci artırma 
dahi 26 A~uıtos 931 tarihine 
müsadif Perıembe günü saat 
14 den 16 ya kadar daire· 

mizde icra edilecektir. İıtirak 
için ''/0 10 teminat akçesi alın 
mnsı ve müterakim vergi ile 
belediye ı·esimleri ve vakıf 
karesi arttırma bedelinden ve· 
rilecektir. Ve ihale tarihinden 
itibaren iıleyecek bu gibi re· 
ıim m 1işteriye aittir' Hakları 

tapu sicil'.erile ıabit Irllfakı 
hak ~ahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve mesarife ait 
olan iddialarını ilan tarihin
den itibaren evrakı müıbite 
ile bildirmeleri lazımdır. 

Alakadarların icra iflas 
kanunun 119 cü maddesi bük· 
müne göre tevfıkı hareket 
etmeleri ve daha fazla tahılat 
ve malumat almak isteyenle· 
rin 930. 3913 doıya numara
ıile müracaat etmeleri ili.o 
olunur. 

1 ve bir yemek odası ve ıkıncı katı 
bir sofa üzerinde döFl. oda __ ve_ bi_r 
banyo oda,;ı ve bir !ıel;ı ve uçunrn 
katı bır salon dalıilindc ta'_'.an_ arası 
ve harıce doğnı çıknıış kuçuk bır 
Şolınişın ve lıanerıin alt kısmıııda 
büyük bik odunluk \e bahçede ah
• p bir fıiz netçı odası ıle bir limon
lL;k ve bir k~ >ir çaıı .ışır' k ve büyük 
bır sJr.ııç ve ~set haıiı;de ve lıer bir 
sete ç .. ,ıııal· ıçın etrafı parmaklık ıle 
mu;,Jt taş merdıven ve cşcarı müs· 
ınirc v~ ga} ri mÜSi'l~;eyi havi ve 
, ı bın dokuz y :z on sekiz buçuk 
mclro murabbaı lıolıçc ve iki kuyu
}U muştenıil içi dışı yağlı boyalı ve 
on uç bin :ira kıvmcti muhammineli 
koşk \'e ıını mahalde ve 44 No. lu 
birinci k.ıtı zemini mermer döşeli 
bır antre iki oda bir mutbah ve bir 
Iı~l:i ıkıncı kııtı bir sofa üze rinde 
iki oda bir koridor ve üzerinde bir 
oda ve bir banyo odası ü>;üncü katı 

iki wfak oda ve bir !:ala bir sılon 
ve üzerinde üç oda bir kilerden 
ibaret ve üç bin beş yüz lira kıy
meti ııuJı.:nınınelı ahşap bır bap 
. ~ne ve Bebekte tr,amvay. tevekkuf 
maiıallındc 188 No. lu \e. zeınmı 
çinı doşdi bir korıdor v.e bır _ ç~ma~ 
şırlık \·e birinci ve ıkıncı ve uçuncu 
katları bır koridor üzerınde zemını 
çini doşeli bir mutbah ve . yanında 
bir lır.Li ve bir banyo ve bır salon 
ve üçer odayı ve üstünde taraçayı 
ve altında fırın ve odaları havı se
kiz bin beş yüz lira üç ~atlı bir 
aparlımanm ıo. 9 - 931 1 erşe~be 
günü saat 16 da nıahkemeınızce 
acık arttırma ile eyrı ayrı satılaca
gından görmek arzu edenlerin de· 
rlinuııda bulunanlara ve daha ziyade 
malumat almak istiycnleriıı kıymeti 
muhaınminenin yüzde on nisbetin· 
de pey akçesini müstahsiben Q31 • 11 
No. lu dosya ile mahkememize mü-
racaat etmeleri Han olunur. 

birer harikaAıdır. ·--' i 
İstanbul sekiziııcl icradan: 

Canan Hanıma bin lira borçlu 
Boğaz içinde Emirganda mu. 
vakk~thane caddesinde 84 nu. 
maralı hanede ikametgah gö 8• 

terıp, halen ikametgahı mec
hul Halice Hanımın tar ıhı 
ilandan, itibaren 15 gün müd. 
d.,tle menkul emvalinin h ciz 
edileceğini, ihbarına karar ve 
rildiği tebliğ makamınd" ilan 
olunur. 

Beş k!aş 2 inci Sulh l lu:.uk 1 Li
kimliğinden: 

Bebekte inşirah sokağmda 42 
No. lu hanede mukıın iken vefat 
eden Bodosaki efendiıı;n şayhn nı~· 
tasarrıf olduğı, Gedik paşada Mı
m:r Hayrettin 1'1,ılıallesindc Yeni 
sokakta birinci katları bir oda bir 
hela çini ite mefruş bı r mu tbağı ve 
d~runuııda salınııcı ve ar·,.ısında küçük 
bır bahçe ve ikinci katta bir oda ve 
bir sofa ve üçüncü katta bir sofa ... 
uzermde iki oda ve bir tah!aboşu 
şamıl ve elektrik tesisatmı havi ve 
üçer bin lira kıymeti ınulumıııine!i 
kagir 22, 24. 26 No. lu hanelerle 
birinci katı bir oı.Ia bir sofa bir he· ,.i ınutbalı ikinci katı sofa üzerinde 
iki oda bir kiler üçüncü katı iki 
oda bir lıalii bir soh ve zemini 
çimento doşeli bir taraça ve bır ki
ler ve hanenin altında 14 No. tu 
bakkal dükkanını havi dört bin lira 
kıymeti mulıammineli 28 No. lu 
kagir hane ve diğer Neviye cadde
sinde kain zemin katı bir mu!balı 
bir aralık ve bir odunluk ve birinci 
katta iki oda ve bir aralrk ii<incı 
katı bir oda bir hela bir yaklık 
üçüncü katta iki oda ve üstte bir 
taraçayı şam;l üç bin beş yüz lira 
kıymeti muhaınmincli 16 No. lıı k.i
gir hane beşte biri 10 - 9 - 931 Per
şembe günü saat 16 da mahkenıe
mizçe açık arttırma ile ayrı ayrı sa
tılacağından görmek arzu edenlerin 
derununda bulunanların ve daha zi· 
yade almak istiyenlerin kıymeti mu
hamminenin yüzde onu nisbetinde 
pey akçasını müstalısiben 931 - ı 1 
No. lu dosya ile mahkememize mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

_ - •nntnı --· • •.. •• -'• aıra.,... . .aır>-ır- • • • ------- 1 •AVI! YUatı.w• t 

uıulile münakasaya vazedilmiıtlr. Mezkur kablonun 22 ağustos 
931 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin ıartname 

almak üzere her gün, teklifname ve teminatlarını ihtiva eden 
v~ ıartnamenln madde! mahsusaundaki mühürlenmiı olan zarf· 
/·arı tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü saat 
14 le lstanbulda Yenipostahanede mübayaat komisyonuna mü
racaatları. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 

1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

Sark Rakısı • Hal.s Üzüm ve 
Anasondan m!'mul 

AIA Rakı 

1 <JALATA: Leblebici sokağı 20 ı ı 
TELEFON: D<r.o .. ıu 653 

SAHiBi 

1 Avram Levi ve Mahtumları 1 
~ - -l.tanbul 4 üncü icra memur 
luğundan: Eylpte Ali paıayı ce. 
dit mahallesinin Kurukavak 
soka ında atik 42,42 Nu. cedit 
42,44 No. lu bostanda hissedar 
olup ikametgahları meçhul 
Nıkola, Y orgi La zari, lstefo, 
Boris ve madam İyvanaya: 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mufehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra saat 
l2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıinde 
dahili ha.talıkları muayene 
de ieda vi eder. 

Telefon: lotanhul 2398 

Beyoğlu lkşi:ıci İcra Dairesin
den: Bir dcyııiıı temini için nıa!ıc• z 
ve fvruhtu mukarrer olan Unıvel 
markalı haıı,ızk<iri piyaııo 10- S. 
931 tarihine ınüsadif Pazartrsi gii· 
nü sası J.1 den ilibarcn Çarşıvıke· 
birde Sandal bedesteninde satılaca
ğından talip olanların mür.ıcaatları 
iliıı olunur. 

İstanbul ikinci icra memur• 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve satılması mukar· 
rer 100 kutu muhtelif cins 
konserve, bir adet yeıil came· 
kan ve mermerli tezgah 10 8 
931 tarihine müsadif pazarteıi 
günü saat 13, 30 - 14, 30 da 
Yüksek kaldırım yazıcı sokak 

haneye talik edilerek 31 Ağusto, 
931 tarihine müsadif Pazıırtcci 
günü Saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul 4 üncü icra memu· 
rluğunda açık artırma ~urelile 
satılacaktır, 

Artırma ikincidir. Birinci 
artırmada en ziyade (1000) 
liraya talip çıkmıştır. Bu ker· 
re en ziyade artıranın üzerin· 
de bırakılacaktır. Artırmıya 
lıtirak için yüzde yedi temir.at 
akçesi alınır. Müternk m vergi, 
Belediye ve vakıf icaresl müş
tuiye aittir. Hak!arı Tapıı s;cil· 
!erile sabit olmıyan ipotekli ala· 
caklılar ile diğer alakadarıının 

ve irtifak hakkı sah plerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibarine yirmi 
gün içinde eHakı mü.b. telcri 
le bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde h>kları Tapu sicillerile 
sabit olmıyanlar satış bede· 
linin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların icra 
ve iflas kanununun 119 mad· 
desi hükmüne göre tevfık ha· 
reket etmeleri ve daha fazla 
uıalümat almak istlyeıılcrin 
931-19 Dosya numarasile me• 
muriyelimlze müracaaatları 
ilan olunur. 

6 Ağustos 193 1 = Hızır 93 

=Perşembe= 
Arabi Rıımi 

21 Rebiüleuel 24Temmuz - Vakit'V .. atı Vakit~ Ezanl - r ı. h-Gt Lvk at s. s. D. --- - -- --- -Sabah 8 112 Sebah 3 20 
Öğle 4 59 Öğle 12 20 

Hi11edarlardan Nasti oğlu 
l!iyanın Raif Efendiye olan 
borcundan dolayı birinci de· 
recede ipotek gösterdiği ba
lada adresi yazılı Bostandaki 
mezkl'ır hiuesi açık artırmaya 
vazedilmiş olup 31· A~ustos· 
931 tarihine müsadif Pazar· 
tesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar ikinci arttırması yapıla· 
caktır. Ve en ziyade arttıranın 
üzerinde birakılacağından his· 
aedar olmak dolayısile alaka· 
dar bulunduğunuzdan tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

ikindi 8 53 ikindi 16 13 
Akşam 12 00 Akşam 19 
Yats! 1 46 Yatsı 21 

~ imsak 7 44 lm•~k 3 

57 numaralı dükkan önünde 
bilmüzay~da furuht edilece· 
ğlnden talip olanların yevm ve ı 

Hali mezkı'.irda mahallinde "--~------------

21 1 
-

hazır bulunacak memuruna Mesul nıüdür ve mUnıessiJ 
müracaatları ilan olunur. Bürhanettin Ali 


