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• re tibi tutulaca .mı? 
...................................................................................................................................................................................... ~ ......................... . 

Matbuat \ Tayyare abidesi dibinde hazin~ir ihtifal iki vekil ~hmetli H. Naom Ef. iye ihtiyaç var: 

~:;~::u ... m' •• ,, •• Tayyare faciası kur.ha: geldiler ~~ Baba T a~irin . . 
de inti,ar ettiği gün mazbut nının cenaze merasımı l uşagı delırdı ! 
bir gazetecilik başlamak smet Pş. ile geç vak· 
icap ediyor. Adliyenin vazi- B f . takadar görüştüler Bundan sonra söz Mazhar Osman 
yeti hükeımetin k:ınun mad. ulgaristanda olan tayyare acıası B d y ld d 
deıerini ne t•kllde tefsir kurhnnı İhya B. in cenazesi dün .... eyin ir, unusun çı ır ığı 
edece!;jini gösterecektir. kat'iyen anlaşılıyor ! 

merasim ile şehitliğe gömüldü Yeni matbuat k11nununun 
reisicumhur Hazretlerinin lra• 
delerine iktiran ettiği haber 
veriliyor. Bu taktirde, kanun 
bugün yarın resmi ıazetede 

lntııar edecektir demek olu· 
yor. 

Kanuı.:ıun resmi ceride de 
lntitıtr ettiği aün merlyete 
ıfreceğl tabiidir. Malümdur ki, 
bu kanun matbuat tınıfma 

~rfı bazı takayyüdatı ihtiva 
etmektedir. 

Ezcümle: Çıplak, hayasız 

realmler ve yazılar meselesi 
en baıtadır. Bundan sonra, 
pbıi meseleler için ehemmi· 
yelli takyldat vardır. Bu hu· 
susta adliyenin takip edeceği 
tıtfaltl hattı hareket çok ehem
miyetli .olacaktır. 

Bir de, devlet otoritesi ile 
içtimai nizama dokunur neı· 
riyal ile 11kı sıkıya alakadar 
olan kanun maddeleri, zaten, 
ceza mahkemeleri uıulünün 

104 cü maddeılnde muıar· 

rah idi. Yalnız, müddei umu· 
mlliğlnln bu maddeyi hangi 
yazılar hakkında ne ıekilde 
tefsir ve tatbike. meıaii veıe
ceiil ıtmdlden keıtlrllcmlyor. 

Müddelumumlliklerde neırl· 
yatı takibe memur kalemler lh
daı edilmlıtır • Bu yerlerdeki 
adli memurların aldıkları ta
limatın ıekll, ilerideki tatbi· 
kattan anlaıılacaktır. 

Tayyareci ihya beyin na~ına yapılan dünkü 
merasim · en bir intıba 

Geçenlerde Bulgaristan da muazzam bir çelenk tabulun 
vukua gelen pek feci tayyare uzerlne konulmuıtu. 
kazaıına kurban giden tay· O esnada mektep talebeleri 

abidenin etrafını çc.virdiler. 
ye.reci ihya B. in cenaze me- Tayyare yüzbaıısı Hüdai B. 
raılmi clün aaat 15 te yapıl- hazuruna ou hllabcd~ bulundu: 
mıotır. İhya Beyin tabutu dün • Şeh t ihyanın gerek milli 
bJyük bir merasimle Fatihte· mücadelede ve gerekse Şeyh 
ki tayyare ıehitleri abidesi Salt isyanında memlekete pek 
6nüne vazedllm!ıtır. büyük hizmetlerde buluamuı· 

Meralme Tayyare cemiyeti tur. 
erklnı, Yeıllköy tayyare ka- Cenaze ıaat 16 da kaldırı· 

!arak Topkapıda bulunan hava 
rarglhı kumandanı, Tayyre ıehitleri mezarlığına ' defnedil· 
mektebi talebeleri, Ye,Uköy mlıllr. • 
Luftanza ve Slduay ırrketl M~rhum 25 bin liraya of· 

direktörlari ve bir çok meslek- gortalı idi. Bu meblağ sigorta 
daıları ve alleıl erkanı hazır 

bulunmuılardır. 

Hava ltahramanı ihya Bin 
reflkaıı tarfın.-Ian yapılmı olan 

ıtrketindcn ailesine verilecektir. 
Bundan maada mensup olduğu 
Sıdnay tayyare tirketl de al· 
ıine mahiye 45 lira tahılı et· 
mittir. . ................................................................................................................ . 

Mavnacılar - liman şirketi harbi! 

Mavna murahhasları 

Adliye vekili Yusus Kemal 8. 
Adilye vekili Yusuf Kemal 

Bey ve Milli mü:\afaa vekili 
Z.lıal Bey dün öğle trenile 
Ankaradım ıehrlmize gelmlo· 
lerdlr. İstasyonda· erkanı bü
kümet ve bir çok zevat tara· 
fından istikbal edllmiılerdir, 

Vekil Beyler, baıvekil it· 
met Pş. yı, kadıköyünde hem· 
firesinin hane5lnd ziyaret et· 
mlı'er ve geç vakte kadar 
görüımüılerdir. 

Baıvekil P§. geç ve.kıt, Sa· 
karya motörlle uat 22,30 da 
Yalovaya gitmlıtır. 

Adliye ve Milli müdafaa 
vekiller! Gır.zi Hazretlerine 
arzı taz•mat etmek llzere bu· 
gfi Yalovaya gidecektir. 

iktisat vekili 
iktisat Vekili Muıtafa Şe· 

ref Bey, dü;ı. Reial cümhur 
Hz.ne arn taz.lmat etmek 
lizere Yalovaya gltmlıtir. 

Velıil Bey Yalovada iki 
gü:; kalacaktır. 

İmtihan neticesi 

Polisler 
Şahsi olmamalr, adabı umu· 

miyeye muhalif bulunmam:ık 
ıartile ilmi ve ciddi, nezih 
tenkitlerin geni§ bir mü~ama
ha ile karıılanacağını söylen!· 
yorsa da, bu hnsuıta mutalaa 
beyan etmek flmdılık imkan 
haricindedir. 

Mavnacılar şirkete karşı zaif davran- Terfi list.es~ tebliğ 
dıklarından murahhasları azlettiler edıldı 

Maamafih, yeni kanun 
maddelerinin demokrat cum· 
huriyet idarelerine has ve 
genlı bir tefsire tabi tutula· 
caiiı da temin edilmektedir. 
Memleketin ihtiyacı bekledl
fi de budur. 

Arif Oruç 
-···················································· lngilterede işsiz süratle 

artıyor 
Londra, 5 (A.A. - 27 Tem• 

muzda ltıizlerin mil•tarı ev
velki h~fakine nnzarea 52,617 
ve geçen ıenenfn aynı dt>vre· 
line ııöre 701. 883 kl§l fazla 
olarak 2.713350 yı bulmuştur· 

Liman ıirketi ma vunacila
rının dertleri bir trü!ü n!hayet 
bulmadı, gitti Malum olduğu 

veçhile, mavnacıların liman 
ıirlcetı hakkını yeyince, anlar· 
da mahkemeye müracaat et· 
mlılerdi. Ayni zamanda ma· 
vnacılar haklarını müdafaa 
zımnında kendilerine murah
has ıeçml§lerdir. 

lıte, timdi ikinci bir 
ıtkayet te bu mura hhasların 
yüzünden kopuyor. Sebebi? 
Çünkü mevcutların mul'a hlıas· 

lan müntehiplerin meoaflinc 
artık h izmet etm;yecck bir 
vaziyete ııeçmişlerdir. Liman 
9lrketl ile uzlaşan murahhns· 

ıar bu sefer mavnacıların 

hukukunu ıiyanet edecek yer· 
de, onların kabule meylettik

leri mulcarreratı mavna cı'ar 
kendi a!cyhlerlnde bulmakta· 
dırlar. 

Liman ırrketile araların: 
dalcı ihtilafı ikinci ticaret 
mahk~mea!nde halle ve hak· 

tarını teslim ettlrmeğe çalıtan 

mavnacılar da, §imdi bunları 

azlederdt yenilerini ıeçec:k

lerdlr. Dün, bu hadiıeyi, mav· 
nacıların ileri gc:enlt>rinden 
159 Mehmet, 92 Ömer, 903 
Hızır, 22'1 Şevki ef. le~ de teyit 
etm i ılerdir. 

ispanyada grevler 
Algerlaa, 6 (A. A) - Bu

rada umumi erev ilan edil· 
mittir. Her tarafta amele lr 
lertn bırakmıştır. 

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

Hiç bı r hadfte olmemııtır. 

Meclisteki istizah takriri 1 Amerikalı kahra
Celse -~:bıtları J man tayyareciler 

---················································ Miili mücade!cnln samimi 
___ , heyecanını duymur, içinde bu-

Yeni 

o Ü n 
ve nefis 
bir romana 

başladık! 

KiRiK KALPLE'R 
Bu yeni edebi romanımız 

karilerini e!"'lıal! iz bir he. 

yecanla sarsacaktır. 

' lunduğumuz aevrl yaıatmak 
için milletin ne kadar fedakar· 
lık ettiğini görmü~, kendi kud. 
rııtince bu fed11l>arlığa lıtlrak 
etmio arkadaılardan, vatan· 
d&l'lı.rdan henüz daha bu ıe· 
kilde muhalefot eden ve mu· 
balefete yakın söz söyleyen 
(Devamı 4 ü11cü sayfada) ...................... i.ti·~;·;······················· 

Dünkü yar gın hadisesi ya· 
zılırken aerlevhasında (kontak-

Bullün 3 üncü sahifemizd" tan) keltmeal ıehvolarak 
0,\uyuııu:r:. (kuten) diziUıılıtır. ftızar olu• 

------------·•)nur. 

M:saflr Amerikan tayyare· 
cilerl dün öğleye !<adar i•tirıı· 
hat etml~lerdir. Öğleden aontl\ 
otomobille, husud avrette bir 
gezinti yapmıı1ardır: 

-
Tas tik edildi 

1 Moıkova, 5 (A.A) - Mer
kezi icra komitesi divanı 16 
Martta Moskovada imzalanan 
Türk·Sovyet tlcaret ve seyri
ıefaln muah~deaini 3, Ağuıtas 
ta b.ıdik etmıotir. 

Hayret! 
Çank:r, S (AA) - Hava· 

!arın ıerlnliiiinden akıam.arı 
pardöıüsüz ıokağa çıkılmıyor. 

Geçenlerde komiser mua
vinliği ve komiserlik için za· 
bıtn ınemurları arasında bir 
lmtllıan yapılmııtı. 

Bunun netice,inde terfi 
edı;nlerln ese.misi ıehrlmize 

tebliğ ediJrn;our. lstanbulda 
terfi edenler Şunlardır: 

ikinci kimler 0$mıın Nacı 
Bey ıer komserlikle Zonğul· 

da~a, muavin lımail Vedat B.I 
ikinci komiserlikle lstanbu· 
la, muavin Lutfi 8. ikinci ko· 

mlaerlıkle Elazize, muavin 
Muetafa B. ikiı:cl komiıerlik

le Diyarbekire, 
Polia memuru Hayri, Alaad-

din, Hikmet Ekrem, Salahattin, 
Rafet ve Sadreddin Efendiler· 
de mua vlnl!kle İs tan bula, Seyfi, 
Sait, lıyaı ve Halil Efendllerde 
muav!nlıkle Ankaraya, keza 
mu vinlik!e Asım canlcmya, 
li:ııcthinı Eıkieehıre, Akif kü· 
tahya'ya, Hamdi Kayıerlye, 

Beıim ve Fehmi Efendilerde 
adanaya muavinlıkle terfi ve 
tayin edllmiılerdlr. 

Rus sporcuları geliyor 
Moıkova, 5 (A.A.) - Odes

ıa fabrikalarına menıup en 
iyi 23' Sporcu 8··2 Ağustos 

arasında Komıtomobia ıpor 

yatıla bir cezlntl yapmak üz· 
re lstanbula gidecekle•dlr. Spor
cular lcıanbulda3·4· gün kala
caklardlr, 

Evet intihar ve düello namuslu adamların harcı ı 
olduğu bir daha teeyyüt etti ! 

Zavallı Baba Tahlrln uıağı yanaşmıyor! İıte eyi ya •. 

artık kendisinde muvazene Bu tekliften kaçmakla, ken· 
namına blrıey kalmadığını son 
defa ıspatetmiı oldu. ArifOruç disinin namussuz oldu-
Bey kendisine silah intihabı ğunu kendi kalemi ile fobat 
ve tercih hakkı verdiği zaman etmif olmuyor mu?; 
bazı arkadaılar ıülmüıler: Onun ıeviye dediği ıey 

- Yahu, sen ne yapıyor· Baba TahİTin seyivesi 
ıun? Baba Tahfrln uıağı hiç he, diyecek yoktur. Elbet Arif 
böyle göğüı göğüse ıelebilirmi? Oruçla kendiıl arasında seviye 
Bu kahpeye düello teklif etmek birliği olamazdı. 
ıana yakıınıaz ! demlılerdi. Dün Almanyaden aldığı 
Fakat, Arif Oruç Bey Yunus mektubun üzerine kendi 
Nadinlo damarlarında henüz kendine muhterem üstatlık, 
bir parça inıan kanı bulundu· müoahitlik filAn payesi vere· 
ğuna kail o!duğu için, düello rek neşreden adamın artık 
tekllfinl yapmııtı. Heyhat ··· rrtazher Oıman Bayla al~ka-
aldanmıı o!dul!u anlaııldı. El olabileceğine hükmetmek· 

Yunuı Nadi, düellonun ten bsşka çare kalmıımıştır. 
Türkiyede memnu olduğundan 

bahsediyor. Kanunu ltendis!ne 
siper yapmak istiyor. İyi ya, 
Türklyede böyle bir ıey yapı
lamazsa, yapılan yerlere va· 
pur da ılmendlfer de işler. Git· 

•mek kolaydır. 
Bir de baba Tabirin aabık 

Ufağı, düell!o yapacak adam· 

Bir insan ai!zından ve ka
leminden çıkmasına ihtimal 
verilmeyen küfürlerle yayga· 
ıalar baaan Yunus NaJJnln 
dün daülkelp teda vlhaneılne 
uğradıeı aolaıılıyordu. Maa
mafıh bu cihet için ayrıca 

talık:kat yapılmaktadır. 

O hezeyanları okuyan bir 
ların ıevlyece bir olmalarını, doktor dostumuz rülerek de· 
namuak&r adamların böyle ı~y· di td : 
ler yapacai!ını aöyUlyor. Ve - Azizim bir reçete ııö:ı· 
tabii o taraflara asla (Deııamı 2 inci •ayfamızda ) . ..................................................................................... _ ..........•........ _. 

Yangının tevessüünde terkos amil 

Allalı belasını versin! 
Belediye müdellel bir rapor hazır

layarak vekalete verdi 
Bir muhtaı· füc' eten ölmüştür 

Beılktaota bir facia ıe:klinl 
alan ve 74 cvele 7 dükkanı 

yaka yanl!iıı hakkında zabıta. 
nın tahkikatı devam etmekle 
beraber, itfaiye kumandanlıiiı 
tarafından hazırlanan mufaual 
bir rapor Belediye reisi ve vali 
Muhittin B.ye verllmtıtlr. Mu-

hittin B. bu rapor üzerinde ya• 
pmıı olduğu tahkikat neticesinde 

hemen her yanğındakl gibi bu 
yanğında da facianın tevellü-
dünde :rerkoa kumpanyasının 
rol oynadığını tespit etmiıtir. 

itfaiye, hf'r ne kadar vak
tınde yanğın yerine gelmiııede 
yangın çıkan yerin rü:ıgarlı 
olma11 dolaylalle ateı derhal 
teveasü lttldadını göıtermlttlr. 
Yalnız, Beyojlu itfaiye ;ırubu 

evvela çalııtığı için muvaffakiyet 

l
tamolamamıı ve neden ıonra lı· 
tanbul ltfalyeıl de yangın ye· 
rine celbedtlmlıtlr . Fakat 
bu zamana kadar zaten ki.fi 
tazyıkı muhtevi olmayan ter· 
koı borularında ıu L.almamıı 
ve borular itfaiye ınemur· 

!arının elinde adeta donmuı 
kalmııtı. 

Yalnız itfaiye neden ıonrıı. 
ıon tedbir olarak denizden 
su almağa karar vermiı ve 
bunu tatbik etmlıtir. 

Bu ıayede 74 adedinin 
yüzlere ballii olması ihtimali· 
nln önüne ıeçmlttir. Beledıye 
bu faciadan sonra, etraflı bir 
ıekllde yellliden tanzim ettiği 
müdellel bir raporu Dahiliye 
veklletlne cönderllmlıtır. 

(Devamı 2 inci •ahifede) 

• 



c 7 Cuma J 
~yasi 
Takrim 
Gazeteciler mektebi 

Matb-t cemiyetinin ve da· 
rülfünunu baıarmak için bir za • 

manlar vğraıtığı bu mevzua 
dönmek zamanı gelmlıtlr. 

Biz klmaeçlıle zahmet olm«· 
11n lii,.. hem im mektep pi. 

lançoıv hem de bir kadroıunu· 
çızıyoruz. Ufak tefek bir de· 
ıllıikltkle pek ala bir mektep 
olabilir. 

Nizamname sureti 
Maı4'd 1 - Gazeteciler 

mektebi ilk mektep derecesinde 
olup tahıiyeti hükmlyeye ıa· 
blplir. 

Madde 2- Mektep iki Ju. 
11mdır. 

A -'Leyli 
B - N<hazi 
Leyli talebe arasında ebe· 

diyen post &ereceklere acezeL 
matbuat tah.ııatında& yazıa 

bazlu ıu Ye lı.11111 qkeınlte ÇOf'· 

bası verilir. 
Leyli olabilmek için ıartlar: 
1 - Efkarı fukaradan oldu· 

ğum; borçlularıad.a vesaik ibrazı 
ile ispat etmek; 

8 - dikili bir agacı ol· 
mamak. 

C - gördüğüne kör, duy· 

d.ufüna ıeğır almak. 
Ç - Günde yüz dirhemden 

foı a 1 • ele 
- IJ cabında dayak yl· 

yebilmek Nıhari talebe üç 
k111mdır: 

A - Pınalı asli 
B - Paraıız aıll 

C - Yardımcı Fahri 
Madde 3 - Mektep 3 ıe-

nelıkttr. 

Matlde 4 - Evvela ho· 
ca.lar t.ıebeyi okutacak ıODl'a 
dönüp talebe hocııılau olı.u
t c ktır. 

Varidat 
M.dd. 5 - Mekteitln. va· 

riılab. 
A 
8 
c 

Sanat. 
Temısil~. 

T eberrııa t. 
Ç - taahhüdat 
D - Yarchmcı fahri , •• 

lebenİQ hamlyyetl. 
E - Darilaceze bütçeua

den müfrez tahıiskt. 
F 1 ·- Talebe tarafından 

Y'tııJacak eUltlıerlD benıaıiir 
halinde neşirlerindsn hasıl ola 
cak paradrr. 

rı1ııarttat 

- Madde 6 - Mektebin 
maıarlfatı: 

A - Leyli t~lebenin lafe. 
iba ıi 

B Tebe paraaı; 
C - Muall e ücret 
Ç - T alehe e pot kıran

lar mahkeme auuar fi 
Heyeti teclı .. iye 

Madde 7 - Gazetccilu 
mr k ı binin tedrl Heeyetl 12 
0

dtıden ibarettir. 
- Dersler ıul rdır. 

1 - Matbuat kaalHlu 
Mu al 

Vasfi Ra it 
2 - Yazı na11I yazılır ? 

Mualllml: 
İbrahim Necmi 

3 - Ha:ııslyet Ye ima nedir? 
MuaHtmt: 

t - Ga:ıetecillğ 
Mua.lilml: 

A 

Ali SaiJt 
tarihi 

et hııu.A 
5 - Aık, ıehvet, müskh· 

cea ali>l lıelimelerln mecl!Olle· 
ıı nedı.? 

Mualllmf: 
Mazı.ar 0.-

6 - Roman ve 
Mil Yazılı ? 

htklye 

7 -

M mi: 
AJımet Ra.

Muh.ı.Eeı ııedlr 1 
Mııalliau: 

Fa.Jtla. Rıflrı 
a - Ar t Ye .malı 

Baba T ahirin 
Uşağı 
Delirdi 

(Birisci sahifeden devam) 

deriniz. Ben size yazı vere• 
ylm! 

- Hayır, dedik.. O, ku• 
duz hastalığının devasını bili· 
ycu. Dfın yazıyordu. Biz ken• 
diılaa daba mükemmelini tak· 
dim edeceğiz. 

lf ... 
Hergün cümhuriyet denilen 

gağıt parçası 1ahlbi ile bir· 
likte bisaz daha paçavraya 
çevrildikçe , Yunuı Nadlnill 
delirme iotkia yoktur, 

Şıı 11ra mrşhus Fuat Beyin 
zavaıh Anadolu halkında 

ncebron yazdiiı iki bin beı 
yüz abonede bittiği için 

paçana artık Ana.doluda ele 
alınmaz olmuttur. 

Koca k..ude 150 gaze
tea ok-adıjj~ı Yunuıa 

1 reden haber verdikleri za. 
•an oılütüp. bayıJdajjını i.tidi· 
yoruz. latanbulda 15UO va· 
taadat hCI' gCln bU dalave
re pepnde halkı iğfal edea 
bu paçılvrayı okııınaklaa "a:ıı 
geçmlf\cr.tl.. Cumhuriyet ga· 
zele81 paçavra11 iadeleri her 
güıt çuval çuval Kı~mızı ko
nağa laf'IHyor. Ne hazfı:ı 

maceradır! 

Btr ay eYvel "Mlllioyet"ln 
Oç misli ıahı yaphğını lftf. 

harla ilan eden Baba Tabi

rin uş • ğı. bu vaziyetler :O:ar-
111ında Mazhar Oıman Beyi 
aramaıın da ne yapsın? •• 

Bakıt.aya.. Herif o kadar 

bunadı, o derece akıl muva• 

zenesinl kaybetti kL. Nerede
ise~ "Yarın"• da. ıııı.hip çıkac le. 

Serbest Fırka Zctıııanında 
"Yarw.,, t ona aa.tacaklarmıı? 
kıymeti olmadığL tçln aJmamıı. 
Galiba. "30,000 ~ baoklığt için 
olacak? 
Şaka filan bedararaf.. Bu 
adam. ya hakikaten aklını 

oynatmağa ba§lamı§tır. Yahu& 
oynatmak üzeredir. 

Neredesin ey Mazhar 
Osman Bey?.. Yetiş 
imdada ... 

Hayvan hastalıklarına 
karşı tedbirler 

Ankara, 6 (A. A.) - Kan 
Eraurum, &yazıt Vilayetleri· 
ne fazla miktarda baytar 
ve k-çük 11lıhi baytarrl me
murları teksif edilmlt ve has
talıkle.rın zuhuru halinde der
hal itfası ve ıirayetlerlnln me· 

ı içi icabeden tedbirler itti
haz eclilmJttlr • 

A kıra., 6 (A.A.) - itlaf. 
!arı tazminata tabi olmıyan 

yvanl rı telkıb muka-
ve kanun mucibince 

a acak ücret hakkında ki 
tali tna asılmıı ve dağı· 

t lf ır. 

··-·--··-·--·························· .. ······ 

lak 

Muallimi: 
Siirt meb'uıu Mahmut 

9 - Ceza kanunu 
Mu alli.mi : 

Müdde. uautmi Kenan 
10 - Türkçe ve edebiyat 

Muallimi: 

11 

12 

Faııl Ahınet 

Tercüme naııl olur? 
Muall.iınJ: 

KiiP.Fül zade Fuat 
iyi ahlik fena ah-

Mual,liml: 
Tahir Nadi 

Ma.lde 8ı - M ldebin iki 
m ba.,Ul va.rdır. Muba11ırlar 

talebeyi dilvüp ıöYebJlir. Mu
bauırlar, &Ül'ef federaıyoaunclan 

1atlbap. glwaur. 
Bu at:ııamnamen.hl ekıfii .,.,ı. 

dili yar mı bılm.iyoru. Her 
halde ta ... uyetlade uabet 
yarılsa 

-Yangının 
~E.H• 'HABE LERI Tevessüünde r 

Li:~=~=~~:...:;;.:...:.;=...;;;;;..;. ____ ~.... T erkos amil. 

Sporcu • 20 ey{ti{e kadar (Birinci ıayfed!n devam) 

ikraz ---
Saidi öldürenlerin 

davası bitti! 

•• ı • Bu rapor oradanda Nafia muessese erı vekaletine gonderllecektır. Be-

Geçenlerde Beyoğlun4a 
Bayram aokafında Beykoz 
ku • - kaptaııı Salt Beyin 
ölümünde metlıalclar olmakla 
tevkif edllen Ba riyeli Cemal, 
Y aıar, :ielnbattln ve K zımın 
muhakemelerine dwa birici 
ceza mahkealnde devam edil• 
m ve IOn bir ıahit dlıalen
m !ıtir. 

Mu e•e; iddia ve mü-
dafaa için talık ediİmi~Ur. 

· zmir üzümleri 
İzmir üzümleri piyasada 

revaç buluyor 
Bu sene üzümlerimizin raA· 

bet bulacağı ümit ediliyor. Bfl. 
bassa l:ı:ınirin Sultaniye üzüm· 
!eri piyasada sağlam bir mevki 
almıılerdır. Fiatler ise tereffüe 
meyaldır. Aynızamanda İzmlrde 
stok üzüm kalmamıı gibidir. 

Fakat rakibimiz vaziyetin• 
de olf)n Yunaniltanın da ıtok· 
ları ıatılmııtır· Diğer taraftan 
Londra kara ü2üm piyasaaıda 
durgun gidiyor. 

Vilayet maaşı 
VllAyet kadrosu henü:ıı 

tebliğ edilmediğinden, memu. 
rlne maaı verJlem.emlıtır. 

Sünnet düğünü 
Dün akaaray Valde mekt 

bi bahçesinde Hımayei etfal 
cemiyeti tarafından fakir ÇO· 

cukfar için bir silnnet düğünü 
yapılmııtır. 

Yoklamalar 
Eytam ve eramll maarla

rının yokla.ması üç gündenberl 
devam etmektedir. Maaıat Ey
lül btdaydlode vertlecekUr. 

San'atkar seyyahlar 
On gündenberl ıehriml:ı:de 

Bulunan Amerikalı nan'atkar 
ıeyyahlar dün ıabah kendi 
ot1Jmobillerl ile Ankaraya ha· 
rek.ı elmifleıdi• • Evvelce 
yazd~ıllll% gibi bunlar Ana· 
doluyu gezdikten sonra. Sür
ye taraflarına hareket ede
ceklerdir. 

Vali burada 
Dün bir gazete vali Mu

hittin Beyin Yalovaya gitti
ğini yazıyordu. Yaptığımız 

tahkikatta bu haberin ulı 

olmadığı anla~ılmııtır' 

Vali Bey, dün geç vakte 
kadar makamında meıgul 

olmuı, 7 ,SOvapurlle Sua.diyedekı 
ikametgahına gitml1tir. 

Bonolar için 
Anka~adea emir gelmedi 

Gaıırı mübadillere Bono 
verllecğl yazılmırtı. Gayri mü
badiller cemiyeti nezdinde 
yapbğtmız tahkikat fU mer
kezdedir. 

Gayri mübadillere bono tev• 
zil için makamı aid,iu.den he· 
nüz bir emir almadık. Esasen 
bonolarda Ankaradan gelme· 
mJıtlr. Bunun için biz ek 
emir bekliyoruz. -

Talimatname mucibince 
olunacaklardır 

tescil 

Şehrlmizdtıki ikrazlstlkraz 
müeueaelerl, Ticaret mlldürlye· 
tlnemüracaatla 20 Eylüle ka.dar 
tnçil muameleıl yepbr dık

ları taktirde kapatılacaktır. 
Yeni çıkan Nizamname 

mucibince, müddeti muayyell8 
ıl zarfında. birer beyanname 
ver eğe naecbuıdurlar. 

Bu müesseselerin mürakaba· 
ııne memur edilen İktlaat Vekl
letl komserlerlnden Tahıln 

Vahit Bey ıimdıden teftttata 
baılamııtır. 

Bu müeueseler, tlcarat 
Müdirlyetlne bir seae iç'• yap
tıkları muameleyi bildirect:k· 
!erdir. . . ' . 

Gümrük antreposunda 

Halı hırsızlığı 
Tahkikatı yapan polisler 

mahkemede dinlendi 
İstanbul gümrük antrepo

ların da 16000 liralık halı 
hırsızlığından maznunen tev• 

kif edilen Haydar, ibrahim, 
Veli, Kurban, Mihran ve

0

Yorgl 
nln muhakemeleri dün birinci 
ceza mahkemesinde devam 
edildi. 

Dünkü celsede Pollı mü

dür)üğü ikinci ıube ikinci kuım 
memurlarından, Osman, Raıit 

Nazmi, Kazım ve o zaman 
Eminönü merkezinde bulunan 
komıir muavini Fazıl B. ler 
ıahit olarak dinlendiler. 

Bunlar, yeptıklart tahkl· 

katı ve maznunların itırafa
tını anlattılar .. 

Bu tekilde dava tevazzub 
etmlıtı. Neticede gelmeyen 
ıahitlerlo celbi için muhake· 
me talik edildi. 

Mezarlıltların talimatnamesi ancak 
bu ay sonunda bitecek 

Evkaf idaresi tarafından ı 
tama n belediyeye devrolu• 
ııan mezarlıkların ıekli idarul 
hakk:ada Hr müddetteDberl 

etraflı bir talimatname hazır· 

!-anmakta idi. 
1 

Bu talimatname hakkında 

İta ya bizden 
yumurta 

lıalyanın yumurta ithalatı 
ıon ıenelerde çok artmııtır. 

Halbuki harpten evvel ltal
ya gayet az yumurta ithal 
eden bir memleketi ve ibra· 
catı fazlaydı. 

Meseli\ 1913 senesind-ıı ıtha.· 
lit miktarı 21972 kental, ih
racat ise, 247761 kental idi. 

Bugiln ile, keyfiyet beraklı· 
tir. l930 eenestnde ithalat 

Hararet 28 
r andilli rasat merkezinden 

verilen malümata nazara.o 
dün azami derece! hararet 28 
esgari 21 olmıııtur. Dün rüzgar 
poyra:ıı esmlt ve azami LıüraU 

7 metre idi. 

Bugün hava 
olup rüzgar gene 
e ecektır. 

e.z bulutlu 
poyrazdan 

yeni hahambaşı inti
habat pazar günü 
Yeni Haham baıının inli· 

babı için henüz bir §eY kara.r· 

laflırılmamııtır • 
intihap gününilD teapltl 

için pazar günü haham ha· 

d bir içtim& yapılacaktır. ne e "'\ 

müracaat ett~miz, me:ııarlık· 
la.r müdürü Süleyman 8. he
nüz bunun l..kmal o!unaıadı· 

ı}ını bu ay nihayetine kada.r 
bitecefhıl ve mezarWa 

muntazam bir npb rapta bal· 
lanacağıııı beyan etm tir. 

216516 kentaldlr, ihracat ta 
87000 kental kadardır. 

italya bizim fçlıı de iyi bir 

yumurta alıcmdır. Türkiyedan 

1930 senesinde Triyelte yolu 
vasıuaile 37474 kental yu

murta almııtır. 

Bu miktar, italyanın yu
murla ithalatında Ti!rklyeyf 
en bap getiriyor. 

Uyumuyorlarf 
Bulgaristan bu sene en 

çok tütün ihraç etti 
Bulgarletanın 931 ıeneainde 

en ziyade ıhraç ettiği mevat 

tütün, M111r, Buğday, Arpa· 

dır. Bllhaua 22000 kilo tütün 

ıevketnıiıtir. Baflıca müıterl
ler, Almanya, Fransa, Be~ika· 
dır. 

Blzim de Bulı:arlst&na ibra· 

catımız (700,000) lirayı bulu· 

yor. 

ispanya fasulye ihracını 
menetti 

lıpanya lıükiımetı neşret· 
tlğl bir kararname !le 23 tem· 

r 
Bizden 

Bir iilir, güzel l.tanbulura 
giizel bir ye1inde, güul 
bir kac mahalleyi kUl 
haline ~etirdi. itfaiye yıı· 
t~ti, tedbir alındı, boru· 
lar hazırlandı fakat, ne 
Faidekl •u bulunmadı. 

söylemek .. 
getiren, sekıen aıleyı so· 
hakta bırakan 11e bir kaç 
da canın hakkından gelen 
bu 100 afet temenni ede· 
rizki son olur. 

1 
muz tarihinden itibaren kuru 

fasulye. Ye mercimek ihraca

tını menetmlıtır. 

En miiAim 11e mübrem 
ihtiyudar karfuında, Is• 
ta11buİo: hir yetiın gibi 
terk ediveren ter/aos su· 

Biz Belediyeye terkos 
meseleai İ'j'İn hatan uar 
diyoru~. Bizzat Muhiddin 
Beyin bıılundu.ju hu yan• 
gında susazlulıı oluraa, 
terkosun au 11ar dedilini 

Bir türkçe muallimin 
mezarında ihtifal 
Kabataı lisesinden: Kaba

taı llseıl Baı muavini türkçe 

"""'ı ... c•~a ••rtip et· ister dinle, 

1 meli bilmem ki.. İster dinleme 

muallimi merhum Münilr Be
ye mezarında bir ihtifal yapıl
mak üzere Pazar günü aııat 2 
de Beylerbeyi lakeleılnde te• 
nıaıa gazinosında toplawla· 
caiiında.ıı arkadaılarınln ve Ka· 
bataf ltıesl taleheıinln tqrlf· 
lerl rica alunur. !...~S~e~k~ı~e~n:._:e~vı~·..:;k:ü~l...:,h;a;l~ı·M';.;......;. .............. --

lediye; bu ıon facia miinase
betile ıu tesisatının bir an ev- ! 
vel Belediyeye devredilmeu 
için a.lakndar makamat nez
dinde lcabeden teıebbilsatııa 
icrasını kararla.ttırmııtır. 

Zabıtaca yapılmakta olaı:ı 
derin tahkikat neticeıl yarın 
müddeiumumiliğe bildirilecek· 
tir. 

Polis tahkikatı 

Yapılan poliı tahkikatında 
muavenete muhtaç 57 nüfıu 
tespit edilerek lllfclerl temin 
için Hılaltabmere bildirilmlı 
ve bu nüfuslar da Teıvlklye 
ve Ra2ıp ağa camilerine yer 
leıtirllmittlr. 1 

Nüfusça zayiat, yalnız 
muhtar Nifet Ef. olup o da 
fücceten vefat etmlıtlr. 

Bazı eıhas hakkında. tah• 
kikat ve takibata devam olu..; 
maktadır. 

Uzunköprü kavunlan 
Uzunköprünün meıhur ka· 

vunlıırının Avrupa memleket
lerine ve bllha11a Parlse ıevk 
ve ihracı için bazı tedbirler J 
alınmııtır. 

Uzunköprü kavunlarının 
memleketimizde olduğu gibi 
hariç memleket piyaıalarında. 
da büyük bir rajbete mazhar 
olacağına ıiiı:.hedf:ıı bakılmak· ~ 
tadır. 

A vustralyada 
Şarka gönderilen un

lar musaderemi 
edilmiş? 

Sydney. 6 ( A.A) - Şark. 
memlelı:etlcrine gönderilraekj 
üzere yakında vapura yükle
tilecek olan bin ton u.nun hü· 
kümet menıurları tarafından 
musadere edildiği bu sabah 
öğrenilmiı ve bu tedbir büyük 
bir hlr heyecan uya.ndirmııtır. 
Yeni cenubi Ga! h!ikıimett 
baıvekiil M. L,.ng bir beyan· 
name neıredcrek un alım ve 
&atıma alt muameleler hak~ 

ltkındakı 1031 taşihlı kanun 
mucibince yukarıda zikri 
geçen bin ton un.un müsadere 
edilmeai için mezuniyet veril· 
miıtır. 

A vusturalya da 
ikraz ve istimlak ka
nuuu layikasınz ayan 

meclisi kabul etti 
Canberra, 5 - ( A.A ) -

İhraz ve ist.UV.liı.k kanun lii.yı
hao ayan meclisince kabul 
enllm!ıtlr. Bu layıkanın kabulü 
hükOmeUn borç!at;p tahvili 
planının tatbikı yolunda biraz 
daha ilerlEmeslne imkan kuıl 
edecektir. 

Fransız hava 
filosu 

Dün scıbah Zurih'e 
gitmiş! 

Roma, 5 (A.A) - Fransız 

hııva fılosu bu ıaba!ı Zufib'e 
gitm!ıtır. 

İngi iz 
bütcesi 100 milyon • 

açık mı? 
Lond a, 5 ( A.A) - Bütçe 

açıi!ının 100 mllyoo lngiliz 
liraıını buld~u ıöylcnrııekte• 
tedir. 

10 Yunanistanda 
komünist tevkif edild 

Atına, 5 ( A . A ) - Pıre 

zablta11 bir Ağuatoe ırilııü hl
dlselerile alakadar 10 komllallt 
tevkif etıniıtir. 



Zavallı 
İstanbul 

Örnek alalım, örnek! 

~...._;;:;;_..:::.....:.-=....:::;..:N...:. ...... ~..:..:~:.....:..:.'.~.:.:.:' "~A.:.·1ıwj/~r;}: ~'-- ..-1.,...._Biz · hala uyuyoruz ! 
Bir Bebek tramvayının ar· 

[ asına ba.kınız • lki romork 
vmın peıini bırakmaz. 

Bir güzel kadın göriiraü· 
nuz. uzaktan uzağa izinde yü· 
tüyen erkekler vardır. 

Bir meczup, ne zaman so• 
kağa çıksa bir sürü mahalle 
çocuğu etrafını alır. 

lstanbulunda peoinden ay• 
nlmıyan, izini bırakmıyan, et· 
!'afını ıaran bir belası vardır: 

- Yanğın! .• 
Yalı:ıcı nefesile, kıpkızğın 

udaklarile, akı büyük dümanlı 
gözlarlle zavallı lstanbul'un 
ıer zaman bir tarafını yalar, 
ınahfeder. 

1'-
lstanbul yanğınlarının ta• 

rl çeılnl yapaCAk oluraak her· 
ılr l biner .. ahifelik bin cilt 

( ~kil eder. 

Bu neden böyle? Niçin bu 
•anğın afeti, her memleketten 
lyade lstanbul'u korkutmuo? 

Vuaitlmiz mi fok? 
Hayır! 

itfaiyemiz İni 8ı 
Hayır! 

' Ne ıorarsanız "Hayır. dl· 
:?ceğlm, yalnız bir ıeye di· 

ı:e ._diyemem ••• 
- Su, ıu, ıu ... 

* Terkos diyince artık akla 
',;olde serap görmüı bir yolcu 
geliyor. Kerbela'da Hasan ve 
Hüıeynl öldürenlerde bile, bel· 
İd terkosunkinden ziyade in· 
ı af ve merhumet vardı? 

'f. 
Sayısiz insanlar evlerini bir 

dğara kağıdı gibi bir an içinde 
, kül olduğunu görünce: 

- Terkoa! 
Diye baiiırıyor'ar. 

Yatalak betbahtlar, yetmlı· 
lı < ihtiyarlar enkaz halinde 
çökerken: 

Terkos! 
Diye feryadediyorlar ..• 
Genç kızlar, duman olan 

;ayizlerinin karıısında: 

- Kastello 
Diye göz yaıı döküyorlar •• 

* Ne zaman yanğın olsa 

terkos boruları, susuzluktan 
çatlıyan dudakları andırır. 

Son yanğında ıehrln en 
büyük amirleri bu feci man· 
1-ara:;ı bizzat gördüler. 

Acaba, - felaketzedeler 
[ adar değilee bile - bir neb
~e terkosu hatırladılar mı? 

Zavallı latanbull 
Zavallı insanlar! 

BÜRHANETTIN ALI 

Adanada et narhı 
Adıma Belediyesi koyun 

"tine kırk, Keçi etine yirmi 
lıeı kuruf narlı ko:vmuıtur. 

Te~rikıı No. 2 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Galat a kadın yüzünde . ' cınayet. , 

Çaka Salih isminde biri bir kadın yüzünden 
arkadaşı Osmanı bıçakla v rdu 

Evvelki gece yine, Galata 
matahlarından birinin yüzün· 
den iki genç, bir birine glrmiı, 
aandalya, sandalyaa geldikten 
Eonra iıl bıçak oyununa döke· 
rek yaralamııtır. 

Galata kemeraltı sokakları 
saklolerlnden Elen! isminde 
bir kadındır. 

A'tıay evvel Osman ile Sa· 
llhı tanımıt, kendisine bend· 
ederek bu iki gence karıı ayrı 
ayrı yapma ve nağmeler saç• 
m,ağa baılamııtır. 

İıte, bir taıla iki kuı avla· 
mak isteyen bu kadın, nlha• 
yet iki genci idare edenıeyip 
adavete düşür;..üştür. 

Bu gençler kimdir. 
Biri Ü•man diğ<?ride Çaka 

namile maruf Salihtir. 
Osman, seyyar satıcı olup 
Tophanede, Çaka Salim de 
amele olup Fatihte Feyzlpaıa 
caddesinde oturmaktadırlar. 

Eskiden arkadaı, karde§ 
ve canciğer imişler. 

Dalma bera":>er gezer, eltle
nir ve yer içerlermlf. 

lıte, bu iki arkadaı · 
böylece vakit geçirirken na· 
sılsa Eleuinin pençeılne düımüı 
gençliklerini harap etmeğe 

baılamıılardır. 

Nihayet, gunun birinde 
bu kadın yüzünden iki genç 
darılmıı ve ayrılmııtır. 

Bu ayrılığı müteakip iki 
arkadaı •yine ayrı ayrı Ele· 
ninin evine gitmeğe baılamıı· 
tır. 

Giiniln birinde Eleni, Ça· 
ka Salih ile kavga etmlı, 
yüz vermemeğe baılamıştır. 

Niıbet olarakta Oımanla 

sık sık dütüp kalkmaia gezip 
tozmalta baılamııtır. 

Bu halden mütee11lr ve 
mu~ber olan Salihte öfkelen· 
mi§, Elen! ile Osmana karıı 
bir intikam bealemeğe baı· 

lamıştır. 

Nihayet bu intikamı al· 
mak içiıı evvelki gece karar 
vermlı ve hemen tatbik için 
doğruca Tophanede lhıan Ef. 
dinin kahvesine giderek otur· 
mağa baılamııtır. 

Henüz daha çayını lçme
miı , Osmanın da o kahveye 
geldiğini görmüotür. 

Osman gelmiş, karıınnda· 
ki masalardan birine otura· 
rak kahvesini söylemlttir. 

Osman kahveilnl Salih te 
iskemle.inden kalkıp o .. 
manın yanıne gelmittlr. 

- Osman be! 
Şu kadınla hala yaııya• 

cak m11ın? Diye sormuı ve ya• 
nındakl iskemleden birine o

turmuıtur. 

Osmanda: 
- O sana alt bir mesele 

değil. 

Keyfim nezamana kadar o 
çayını içtikten sonra birlblr· 
!erine garezkarane bakmıı ve 
ikiıi de diılarinl gıcırdatmıf"' 
tır. O ara Çaka Salih, daya· 
namamıı: 

Kadınla konuı ve görüımek 
isterse o zamana kadar konu
§&cağım. Demlıtlr. 

Sallhte: 
- Hayır, o senin keyflnle 

değil; benim keyfimle olacak. 
Demi§ ve Oımanı tehdide baı
lamııtır. ................................................................................................................ 

Son hafta zarfında ihracatımız 
ne mıktar yapıldı? 

Son hafta zarımda, mem· 
leketimizden ecnebi memle· 
kellere sevkedilen mevat ıun· 
!ardır: 

Samsun mıntakuından: 

1226 !sandık yumurta, tü· 
•tün gönderilmemlttir. atok 

mıktarı 7, 136,g45 kilodur. 
Menin mıntaka11ndan: 
805885 kilo arpa, 61754 

kilo pamuk, 30,000 lı llo faıul· 
ya, 20,000 kilo kutyeml, 30,000 
kilo darl pamuk ihraç edil· 
memlttlr • Stok mıktarl 
4969880 kilodur. 

Romanya ticaret ateşesinin ihracat 
ofisimize teklifleri 

Diin Romanya aletekomersl· 
yali ihracat ofisini ziyaret 

etmiıtır. Kendisi, bu ziyaretin· 

de' Romanyaya ihraç ettiğlmız 

mevadı ve mıktarını sormuıtur. 
Ateıe komsersiyal, aynı za· 

manda Türk ihracatçılarının 

Romanyaya ıeyyahatlerinl do 
tavsiye etmiştir. Romen vapur 
ve ıümendifcrleri devlete alt 
olduğu için, mühim teah!lit 
gölterlleceğlnlde !la ve eyle
miştir. 

Ofis, bu miıaflrperverllğe 
teşekkür etmlttir. 

Hayır, ıenln keyfin, benim 
keyfim, derken adam alıılb 
kavgaya baılan:ııı ve iti kilfüre 
bindirmlılerdlr. 

Bir müddet te küfürle •ÖY· 
leımlf, nihayet el peırevbıe 
bn§lanmııtır. O ona, o ona 
derken Çaka Salih suıtalııını 
çekmlt ve: 

- Al öyle ise Elenlyl aen 
al! 

Demiı ve Oımanın böğrü· 
ne saplamııtır. 

Can 1 acıalle yere düıen 
Oıman da naaılaa kalkmıı, eline 
geçirdiği iskemle ile Sa. 
llhln batını ya~mııtır. 

O 11rada zabıta yetıımlı, 
ikisini de hastahaneye kaldır-
mııtır. 

A. S 

Sis düdükleri 
Tahlisiye idareainden al· 

dığımız malümata nazaran 
Fenerbahçe, Kızkuled ve Ahır

kapı deniz fenerlerine birer 
ılı düdüitil konulacaktır. 

Bunlar elektrikle mütehar

rik olup ılı o lduitu zemanlar 

her biri ayrı ayrı ıeılerle 
ötecektir. 

Bu huıuı için mezknr ida· 
re avrupa ile muhabereye de
vam etmektedir. 

Ba düdüklerin bu ıene 

yapılmaaı muhtemeldir. • 

Avusturya ithalata tak
yidat koydu 

Avuıtur7a bükQmetf, kea

diıile ticaret mukavelesi ak· 

detmemtı bulunan memleket• 
!erden vaki olacak ithalat 

hakkında bazı kuyudat va• 

zetmiıUr. Bu, o memleketler 

emtiuının men'i ithalini ı .. 
tihdaf ediyor. 

Lokanta narhları 
Lokanta ve Barları ıınıfla· 

ra taksimi ile narh konulmaaı 
için bir milddettenberl ema· 
netçe tetkikat yapılmakta idi. 

Tabii bu it öyle kolaylık· 
la olamıyacağı için tetklka· 
tın yeniden tamik! icap et· 
mit ve narh iti Eylül 15 te 
bırakılmııtır. 

Maaşlar verildi 
lııtanbul belediye bütceıl 

tamamile geldiği için memur· 
)arın ay başında aldıkları avan• 
lıırın üet tarafları da verilerek 
maaşları ikmal edilmlttir. 

! KIRIK KALPLER] 
Haıim Efendi, dişlerinin 

arasınc!an mırıldandı: 
- Ne kibar kadın! 
- Alay mı ediyorsun? Ne 

var ortada? Zaten sen onunla 
bir türlü uzlaıamıyorsun ves· 
selam .• 

bahsile, fikrini almıya teıebüı 
ettlfindenberl baılıyordu. 

O vakıt, Hatim Ef., dok· 
tora: 

- Beyim, demlıti, kadın 
olıuıı, erkek olsun, aralan ni· 
hayet onbeı sene farklı olur• 
sa evlenmelidir. Bu fark geç· 
timi? bırak ••• 

Doktor sordu: 
- Yine muayene edilecek 

birisi mi var? 
Güzide Hanım, hoınutauz· 

)ula ıöze kanıtı: 
- Oh ne münaıebetsız 

/ıGsta lmlt o da .•• bu aıı.ate mua· 
yeneye gelinir mi? Evde yok,de. 

Nihat Cemil Bey !IAve 
etti: 

- Ôyleya, atlatıver ıu 
adamcağızı, canım! 

- Adamcağız değil beyim. 
Gözleri kırkçe§me muslukları· 
na benzeyen bir kadıncıı.itlz.. 
Nerden bulmut bu kadar göz 
yaıını bilmem ki.. Allatınak 

istedim amma, Doktoru ııörilo• 
ceye kadar kapının eılflndeu 

Yazan: Hüseyin Zeki 

ayrılmıyacağını ve kocasını 

ancak İızin kurlarabileceğinizi 
ıöyleyerek İlrar etti 

Nıh11yet CeDJil Bey, gülüm· 
ıedi: 

- Görüyormusun? Ah! ıu 

mel'un töhret •• 
Güzide Hanım, kızdı: 
- Bu kadını kabul etmi· 

yccekıin! 

- Niçin? 
- Saate baksana bir ker· 

re •. Ne vakıt giylnecekıln? 
- Sonra bir lahza EOnra ... 

Merak etme, gcçkalmayız. 
Güzide, fena halde öfke

lendi, arkıııını. k«asına çe• 
virdi 'te kapıyı tiddetle vura. 
rak odadan çıktı 11lttL • 

Haıim Efendi, portakal gl· 
hl, baruıuk yüzüne bir neı' e 
vererek laf karııtırdı: 

D - Dur gideyim, ıu ka· 
dıncağızı içeriye alayım! 

Sonra sallana, ıallana dı· 
ıarıya çıktı. 

Hatim Efendi, doktorla, 
bir hizmetçiden daha ziyade, 
bir arkadaı gibiydi. Halbuki 
Güzide hanım, ihtiyardan nef• 
ret ediyordu. Ve bu nefretini 
onun doktorla olan ıamlmiye
tinl bildiği için, meydana vura· 
mıyordu. 

Bu. nefret, lzdlvaçlarındn 
iki ay evvel. kocaıının Hatim 
Efendiye, · evleneceflnden 

Demlt ve Nihat Cemil, tÖY• 
le cevap vermlıtı: 

- Haıım Efendi, aradaki 
yaı farkı, ıöylediilnden ancak 
beı sene fazla. Binaenaleyh 
sözün ... 

- Doğrudur: Beyim, dolt· 
ru ••. Siz kırk yaıındaaınız, O: 
Heaüz yirmfılnde.. Fark çok 
fazla... Her halde muvafık 

deill. 
Nihat Cemll'ln alayla ken

disine anlatdığı bu muhavere, 
Gllzlde'nln fena halde canını 
aıkmıa. Bu yaı farkından bah· 
ıedildlilnl hiç lateıalyordu. 

> • 

Yunanlılar yaş sebzelerini ihraç 
çareler buldular • • 

ıçın 

Yaı meyvtı ihracatı mel8" 
leıi bir Uirlü balledilemeyor. 
Avrupanın bir çok memleket· 
!eri, bizim meyvelerimizi alma· 
ia hazırdırlar. Fekat yol mas· 
raflerı fazla olduğu için 
birçok müıterilerimlz kaçı· 
yorlar. 

Meıeli, Franıa gibi ibra· 
cat ofiıl, bu meıeleyl nazarı 
dikkate almıt ve bazı nıü· 
racaatları bile tetkik etmiıtır. 

Halbuki, birçok kumuıu 

hüknmetler bu nakliye me
ıeleılni tanzim etmitler •• 
bizimle rekabete baılamıılar• 
dır. 

Neteklm, Yunanııtan bu 
meyandadır. Giritte meyva 

1 

• 

ihracı için bir ihracat ılrketi 
teıekkül etmlıtır. 

Bu ıirket faaliyete batla. 
mıı ve ilk hamlede amballJ 
itleri için ecnebi bir miltaha~ 
111 celbedilmlttir. 

Ayni zamanda Yuaan zı; 
raat bankuıda meyve aakll 
ıo4uk hava tertibatını havi 
Bir vapur ldicar etmlttlr. Meıı• 
kiir isticar mukavelenameılne 
karıı ıu taahhüt ifa ed!lecektls, ' 
Ciritten Selanıke muntazam 

ıeferler icra edilecektir. Me,.. 
veler, Selanikten de ıoğı:.k ha.-, 
va tertibatını havi ıümendıı. 

fer katarlarile Avrupanın h~ 
tarafına nakledilecektir. 

İzmir gazeteleri ne diyor? 

lzmir Belediyesi tanzifat ve 
virat resmini indiriyor 

-., 

ten-

Belediye, son binalar ka· 
nunu mucibince, tenvirat ve 
tanzifat reımlnin tenzili mec• 
burlyetinl kabul etmlıtir. 

Aldığımız husuıi bir ha· 
bere göre bu hafta içinde ıe· 
hır mecllıl huıuıi bir içtima 
ektedecek ve belediye bütçesi 
maıarif k11mını da bu tenzf. 
lit mucibince yeni bir ıekle 
ıokacaktır. 

Binalar kanunu mucibince 
tenvirat ve tanzifat rüsumu· 
nun yüzde elliden fazla len• 
zili icap etmektedir. 

Bu tenzilata belediye he
yeti hazireaı kat'iyen taraftar 
değildir. Belediyenin fikrince 
bütçe eıaıen. 

1 - Kafi derecede küçük~ 
memur çıkarılmak, 

2 - Elektırlk lambaları· 

nın münaılp mıktarı yakılma· 
mak. 

3 - Tanzıfat itleri aıırart 
bir hale indirilmek eurellle 
azami bir tasarruf ile vücude 
getlrilmiıtir. 

Belediyenin bu noktayina· 
-zarı, hükiimetln vergileri in·= 
dirmek, hayatı ucuzlatmak 
ılyaıetlne kat'iyen uyğun de· 
ğlldlr; ayni zamanda ıehlr mec· 
liıi azasının da düıündüğü ha· 
yalı ucuzla! maktır. Bu iki mec• 
burlyet belediye heyeti bazı· 

raı:ını bu tenzllatı yapmağa 

ıevketmiıtlr. 

'f. 
Karar güzel ve fayanı mem

nuniyettir. Fakat... Bu yüzde 
elliden fazla niıbet hangi eaai 
üzerinden tenzil edilecektir?. 
Buda bir mes'eledlr. Bundan 
evvel, meıela bir hane biliriz 
ki Belediyeye 300 küıur ka· 
ruı tenvirat ve tanzifat reı· 

mi verirdi!.. Bu haneye bir 

Zira, herkea, aralarındaki yaı 
farkı hasebile, keddiılnln Dok· 
torla izdivacını, menfaata mu· 
kabil olduitunu zannediyordu. 

Ne bilylik bir bata: 
Güzide Hanım. koca11na 

perestıı ediyordu. 
Fakat Haılm Efendi, asla 

bu sözünden dönmemiıtı. 
Düjfün olup bittikten ıonra, 

Haıim efendi, hanımının ıöz. 
!erini, emirlerini daima büylik 
bir hürmet fakat gizli ve mü .. 
tehzl bir tebe11ilmle yapmıya 
baılamııtı. 

lıte bu aynı miialehzt te
be11ümle, aıağıya indi. 

Zavalb kadıncafız, otur
duğu yerde, gözlerinden akan 
yaıları kurulu7ordu. Doktorun 
yanına pek mahcubiyetle girdi. 

Nihat Cemil, bir iki ıanl· 
ye bu kadını ıüzdll. Kadın· 
cağız derhal derdini dökmlye 
baıladır: 

::::- Beyefendi, dedi, adre-

gün belediye memurları ıeJ. 
mlı, ve bu sergiyi iki mlıll 
milllnden fazla olarak lltemlf 
ler ve ıu haklı ıualle karııl8f' 
mıılardır: 

- Bu vergi ne vakit, ki
min tarafından, ve hangi e ... 
aa istinaden tezyit edildi? Ni
çin biz de vaktıle tebllğat J&• 
pılmadı ?. · 

Bu sual, çok yerinde ve 
bir çok hukuki vaziyetler ıh. 
daı edecek bir ıualdı. Hültil• 
~et bile bir binaya, bir mal• 
bir kazanca vergi tarh eder
ken evvela tebliğ ediyor, uz~ 
bir itiraz müddeti bahıediyor, 
belediye ne için bu uıulfordeıi 
kendisini muaf görüyor? 

Vergi tenz!IUı, bizce ilk 
nisbetlerden yapılmalıdır. 

Köylüye · 
Yeniden arazi te~zi edileoek 

Torbalıda ve Tepeköyde 
bulunan arazinin ıtmdiye ka· 
dar arazi tevzi;ltıııdan hiç bir 
suretle lıtifade etmemlt• olan 
fakir köylülerimize teYzli lçlıı 
metrük mallar müdürlüğilnce 
tertibat alınmııtır. Torbnlıdakl 
araziyi tetkik için Metrük malt 
lar müdürliığil meDJurlanndaQ . 
Tenay! Bey dün Torbalıya git• 
mi§tlr. Bugün avdet edip vazi
yeti Metruk mallar müdiirii 
Niyazi Beye anlatacaktır. Bu
nun ilzerlne köylüye derhal 
arazi tevzilne baılanacaktır. -·-

İzmirdede 
Ahirlar kapanıyor 

Belediye ıchlr d lhillndo 
bulunan hayan ahırlarını birer 
birer ıeddetmektedir: • 

Mahalle aralarında havvua 
beıleyenlerln ahır olarak ku!• 
!andıkları yerlerin de nazari 
dikkattan uzak tutulmamasını 
rica ederiz. 

ılnlzl Doktor Şevket bey ver
dı. KocaDJı ameliyat etmek 
btemedi.. Verem olduğuna. 
artık ümit kalmadı~ını ıöyledl. 
Hastaneye ltaldırmak ı.tt
yordu. 

- Siz de reddettiniz, öyle 
mi? Niçin? 

Kadın, haıyetle çcvap ver-: 
dl: 

- Oh! dcktor Bey, koca~ 
mı hastaneye götürmek mi 1 
Asla 1 Evlenmeden evvel eit· 
tına de biliy.,rucı .•• Miitlııı .• 

- İyi bakmadılar mı 7 
- Oh! Hayır, efc,;di~ 

onun için d"1}11. Naııl aıı.lnta
yıın bilmem id.. Herkctiıı be

. raber buiuııdujtu o kuvu2 yo!c 
mıı? Ya gect; yanılı.s1ınızda 
alenler, baiıraniar, Jiaykıran
lar •• He.y•r, hatır~ Lir daha 
hastahaneye duı.-k rnl? b 
kak baw:nda öl.neğl tercıı. 
ederim. '1 (Dıwcmı 11ar) 
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Halit Şakiler kimler? 
izmir Borsa intihabatı başlamış akşam Ve denize attı Hapisanede vefat Mardin vilayet-i -b-ir-ı-.1-an- neşrederek üzeri rey tasnif edilmiştir 

firar etti etti şakilerin isimlerini bildiriyor! fzmlr Borıa lntlhabatına 
Laılanmııtır. 

, 

İntihabat etrafında lzmlr 
ıazetelerınln verdiii malu· 

mat ıudur. 

Yeni bona idare heyetinin 
intihabına bugün baılanmııtır. 
Boua ıarayi methallne vazo• 
'luoon lntıhııp ıandıiJna he· 
1 
yeti lntihablye huzurunda rey· 
ler atılmaktadır. Bugün öl· 
leye kedar elli küsur rey atıl· 

ma11 ve reylerin tasnifi lhtl· 
mail çok kuvvetlidir. 

Sabahtan öileye kadar atı· 
lan reyler, Cümhurlyet Halk 
fırka11 tarafından göaterllen 
namzetlerin üzerjnde tekiıüf 

etmekte idi. Bona idare he
yeti intihap için 180 kitinin 
rey Termeie hakkı vardır. akıa· 
ma kadar yüz rey toplandıiı 
takdirde ekseriyet temin edil· 
mıı olacaiından sandık açıla· 
caktır. 

mııtır. Hakkı reye malik bazı ta· 
Aııl öileden ıonra hatta cırlarımız huıuıl tılerl için 

altıam üzeri reylerin fazlala· harice gltmlı olduklarından 
ıacaiı tahmin olunmaktadır. hepsinin rey vermeyecekleri 
Sandıiın bu akıam üzeri açıl· pek tabii aörOlmektedir. 

i1< il ı.:ı 

İzmir rıhtımı satın alınıyor 
lzmlr (Hıı,,.s· - İzmir rıhtımının Belediyece milbayaİı11 

N'lfla veklletı de aörüıiUmektedlr. Bir büınü netlceo alacalı 
tahmin olunmaktadır. • 

Bu takdirde Belediye derhal mübayaa muameleılne bat· 
Lyacaktır. 

~~~~------------~--------<_ 

İz mirde feci bir hadise 

Arslan ismınde biri bir 
delik deşik etti 

-,,..... . 
gerM:ı 

Dün aııbah ıaat yedide 
Çiğli utesyonunda çok feci 
bir hadlıe olmuo ve bir genç 
dört kurıun yarası almak ıu· 
retiyle feci bir ıekllde yara· 
lanmııtır. Yaralı hadiseden 
sonra Franıız hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. Ha· 
1atı tehlıkededir· Hadise et· 
rafında verilen malümat ıu 
tekiltledir. 

- Mecruh Menemenlı Ra· 
İııazan oğlu Adem namında 
bir köylüdür. Raman otlu 
Adem Menemenin Ha ~madalı 
karyeıinde Yanya muhacirle· 
rınden lıkender oilu Aslanın 
1anıoda çııpacı olarak çalıı· 
makta idi. Ramazan oğlu 

Adem lskender otlu Aslandan 
memnun olmadıimdan bundan 
bir müddet evvel lı!niterk ede· 
rek firar etmlıtı. Ademin 
çapa zamanı tarlayı yüz ültü 
brakarak kaçmasından hld· 
dete kapılan Aslan dün ıabah 
Çiğlide ona rad gelmiıtir. 
Aılan Ademe yayından firar 
etmesindeki ,ebebi sormuı ve 
ıu cevabı almııtır. 

- Kendimi ıana ıatmıı 

değlld:m. Keyif benim, iller 
ltlerfm, hten"m kaçarım. 

Bu cevap karıuında vah• 
tice bir hiddete kapılan A .. 
lan tabancuını çıkarmıı 't'e: 

ı 
taneye nakletmiılerdir. Aılan 
jandarmalar tarfından yaka· 
lanmııtır. 

Bir kız boğuldu! 
Urlanın Napll mahalleıln· 

de 12 yaılarında Şefika lamln· 
de bir küçük kız çocuiu yÜ2'· 
mek için denize glrmlı ve 
iyice açılmııtır. Açıkta bulu· 
nan kuvvetli bir cereyan za. 
vallı kızı alup ıürüklemeie 
baılamııtır. 

İyi yüzmek btlmiyen kü· 
çük 1 bağırmııaııda imdadına 
kimıe yetıımemlı ve biçare 
boiulmuıtur. 

Şefika topal mehmet afa 
isminde bir zatın biricik kı· 

zıdır. Adliye tahklka tına baı
lamııtır. Bulgaristana doğrul 

Edirneden yazılıyor: 
25 Klılden mürekkep bir 

mualllmler gurubu 6 A&uıtuı 
~1ab:ahı konvanılyonel katariyle 
Bulgarlıtana gideceklerdir. 
Mualllmlerlmlzln bu ıeyahatı 
tenezüh ve tetkik seyahati 
mahiyetinde olacaktır. Kafile· 
ye kız Muallllm mektebi mü· 
dürü Rifat Necdet B. riya.et 
edecektir. Bu ıeyahatln bir ay 
kadar devam edeceği tahmin 
olunacakdır. 

- Al, öyle iıe... Veba cıktı 
Diyerek dört el ateı etmlt- Sıhhat ve lç~lmai muave· 

Ur. Aılanın tabancuından çı· t k •ı ti bütü b t ne ve ... e n ıua a a 
(ilan dört kurfl.inda zavallı Ade· bir tamim göndermtıtir. 

mlo vücudunun muhtelif yer· Bu tamimde denlyorkl Ye-
ler erine ıaplamıı ve adem yer· nlden veba 't'ıık'aları zuhur 

lere dOıerek bayılmııtır. Tabanca ettiği anlaıİlan Cezayir limanı 
.eılerınt duyanlar hadise ma· muvarldatına muayene! Tıb-
hvlıllne yetııerek meçruhu has· biye tedbiri konulmuıtur. 
.;,;,;,::,:.....,,:,;.;.;.~.,,....,..~-----.. ...... ..-........ -
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Peşte sokakları, muhtelif fırkalara mensup 
nümayişçiler tarafından işgal edilmiş, 

Hünyadi Yanuş un heykeli önünde de 
milliciler toplanmışlardı 

bllıelerdl, belki bu kadar taz· 
:rıkta bulunmazlardı. 

Enver, kendiılnl bildirmek 
letedı. Fakat, lhıtlll arefeıln· 
de olan bir memleketin hü· 
kümetlnden hiç bir hayır ge· 
lemezdl. Ma.carlar, Almanlar 
sibi menfaatlarıoa karıı derin 
bir oamimlyet aöıteriyorlardı. 

Galiçya muharebeleri , 
Türklere karıı derin bir hür· 
met te uyandırmııtı. 

Lakin, komlinlıt tbtıllli 

tarihe kıymet verdlil yoktukt. 
Bepa Kun, tarih, bir lrtl· 

cadır, diyordu • Her halde , 
ihtilal harekitı da bugün lrtl· 
calar albl tarihide yıkacaktı. 
Halbuki, buralarda birer Al· 
man zabiti gibi kalırsak, ne• 
fer olur, ıhtılllcl içinden ııy. 

rılarak yolumuza devam ede· 
bilirdik. 

Bu eıular dahilinde aö
rüoe aörüıe, bir gece Peıtede 
kalmaia karar verdik. Y aloız, 

__ ... -
-- ~• .,., ' 1 ... --... -. • •• ıra1U.U••"-• 

Çardak lakele1tnde bulu· 
nan 398 numaralı mavna dlio, 
Sel&met motoruna çarpmıttır. 

Bu ça~maya öfkelenen 
&'emici Halil hemevı, mavnaya 
atlamıı, Küçük pazarda dolap 
ıokaiında sakin mavanacı 
Hüıeylnln boğazını sıkarak 

denize atlamııtır. 
Hüıeyin kurtarılmıı, gemici 

Halit.le aranmağa baılaomıı· 
tır. 

Kur,un hırsızları 
Polis müdiriyetl 2 inci ıO· 

be memurları Ahmet Ömer, 
Davlt ve murat isminde 4 ku· 
rıun hırsızı yakalamıı, adil· 
yeye teıltm etmtıttr. 

Altın kalam çalan 
Cemil lımtnde biri dün, 

Haydarpatada trenden inen 
ciimlıuriyet müddei umumlle
rlnden Haydar Beyin altın 

ke.lemloi çalarken cürmü met· 
but halinde yakalanmııtır. 

Kızı dövmüş 

Galııtada Kara oğlan ıo· 
kağında 3 ııumaralı umumha· 
neye dün, Adnan vapuru an· 
barem Salih Y aıar giderek 
içeriye girmek tatemlı, alınma· 
dıfına muiber olarak ıerma· 
yelerden Klryaktçeyi dövmüı· 
tür. 

lskamle ile vurmu' 
Tophanede Beyazıt Apoı• 

tolun kahvesinde oturmakta 
olan T odorl btla ıebep yine 
ayni kahvede oturan Hlrlıto· 

yl dövmüı ve lıkemle ile ba· 
ıından yaralamııtır. 

Denize düttü 
Galatada Emekyemez ma• 

halleıl Kuyu ıokaiında oturan 
Muaevl milletinden Madam 
Reçino dün, Neveser vapu• 
rundan köprü lakeleılne iner· 
ken müvazenellnl kaybederek 
denize düımüı, kurtarılınııtır. 

Çoonjiiı öldürmüş 

Kara gümrükte karabao 
caddeılnde 1akin ıoför Cemal 
Efendi dün polise müracaatla 
zevceıl Hayriye Hanımın vazı· 
hamil eınasında ebe Vahibe 
Hanım Tarafından çocuiunun • 
ölümüne sebebiyet verlldliini 
iddia etmlıtır. Tahkikata baı· 
lanmııtır. 

Tesemmüm etmiş 
Ortaköy' de lnönü yatı mek· 

lehinde mlsaflreten mukim is
tanbul muallim mektebi bi· 
rlnci 11nıf talebeılnden 49 yaı· 
larında Kerküklü Mehmet Ef. 
diin hutalanarak mektep mli· 
dlrlne müracaat etmiı, mua· 
yeneıinl latemlıtır. 

Muayene netlceıl Mehmet 
Efendide teıemmüm arazı gö· 
rülmüı, Etfal haıtahaneılne 
kaldırılmııtır. 

bu gece komünist ihtllallnln 
patlaması ihtimal dahilinde 
idi. Tayyareleri tehlikeden 
kurtarmak için 1alihiahmer 
lıaretlerinl de taktırdık. 

Bir tamir heyeti, kanat· 
!arı tamire baıladı bizde dört 
ktıtlık bir otomobili ile ıehre 

indik. 
Peıte, biiyük bir heyecan 

içinde idi. Herke1tn elinde 
gazete bulunuyor, her yerde 
gazete okunuyordu. Hatta, bü· 
yük caddeler de halk kümele
ri bile görünüyordu. 

Binlerce ameleden mürek· 
kep bir kol, Firenıi jozef cad· 
de1lnde Eylen! ileri naralarlle 
ortalıia dehıet ıaçıyordu. Halk, 
meıbur Namzet! Sinhaz milli 
operet etrafına gelir gelmez, 
ıu't'arl poliı kıt' aıtle karıılaıtı. 
Müdhit bir arbede çıktı. 

Ne oluyorlardı? 
Har halde. bu lbtılalctlerl 

Muhtelif kadın avculukla· 
rından dolayı en nihayet Ağır 
ceza mahkemesince 9 ıene 
ağır hapıe mahkum olarak 
hapse atılan Eyyüplü Halit 
hapishanede vefet etmlıtır. 

Bir çok kadınların, kah 
aüzelllkle kah cebren canını 
yakan bir adam da nehayet 
diriler ara11ndan ıeçlp gltmıı. 
bulunmaktadır. 
Naksen muhakeme başladı 

Bir haylı hır11zlık vakala· 
rınıo kahramanı olduiy için 
Aiırceza mahkemeılnce 30 
ıene hapse mahküm olan 
FerlköylO İbrahim hakkında 

• bu karar temyiz mahkeme· 
ılnce bozulduiu için İbrahim 
dün tekrar mahkemeye çıka·. 
rılmııtır. 

12 davacm olan bu da't'a da 
müddeiler dinlenmtı ve çalı· 
nan eıya leıblt edllmlıtır. 

Mahkeme, bu etyanın kry. 
metinin takdir edllmeıi için 
muhakemeyi baık gline talik 
etmlıtır. 

Şahidcın celbine kaldı 
Gebze Darıca ve cıvarın· 

da bir çok cinayet ve ahzu 
gasp fiillerinin failleri olmak 
üzere yakalanan Kara Ali ve 
avenesi çetesinin mahkeme· 
ıloe don birinci ceza mahke· 
meılnde devam edilecekti. Fa· 
kat dinlenecek bir ıahtt gel· 
memlıtı. 

Bunun zorla getirilmesi 
kararlle muhakeme talik edil· 
dl. ........................................................ 

Çarpmış yaralanmıt 
Tophanede sakin 12 yaı· 

larında Multafa lımlnde bir 
çocuk dün, haydarpaıadan 
plaıkletle geçerken geçide çar
pmıf, kuıfından yaralamııtır. 

Aşka gelmiş 
Arnavutköy Akıntıburnu 

gazinosunda tıret etmekte olan 
Galata ıakinlerlnden Apturrah· 
man dün, sarhuılukla tabanca· 
ıın ı çekmıı, fltek ıürerek ateı 
etmek ı.temlıttr. 

Bu sırada yakalanmıı, ateı 
edemeden tabancuı müsadere 
edilmlı ve hakkındada tahkikata 
baılanmııtır. 

Birbirini yaralamışlar 
Tophanede otur an Ferit ile 

Fehmi arasında alacak meıe· 
lesinden kavga çıkmıı, neti· 
cede Ferit Fehmiyi sustalı, 

Foıhml de Ferldt taıla yarala· 
mlıtır. 

Camdan yaralanmış 
Galatada Y eranya hanının 

3 numaralı odaeında sakin Re· 
bla Hanım dün, pencereden 
cam kırıiını ıokağa atmıı, bu 
ıırada yoldan geçen Nesim 
bmlnde birinin baıına gele· 
rek yaralanmaıına sebebiyet 
vermlıtir. 

takip etmek tehlikeli idi. Der~ 
hal, Andaraıı Uta girdik. Fakat 
Peıtenln en kibar muhafillne 
alt olan bu caddede kalaba. 
lıktı. Opera önünden HünyadJ 
Yanuı heykeline kadar bir ta. 
lebe kolu uzanmıı, Soıyaliıt· 
Iıkten mülkiyetten, Macarlsta· 
nın latıklalfnden ve daha bir 
çek ıeylerden bahsediyorlerdı. 

Bir genç hatip,HünyadıYanuıun 
heykeli önünde duran bir 
otomobilin üzerine çıkmlı, 
Mac ırcanın ağır ılvesile tarihi 
milliyetten bahsediyor. Romen, 
Çek ve Sırp milletlerine atıp 
tutuyordu: 

- Bu kahramanın Macar 
tarihindeki namus üzerine 
yemin ederiz, Hiç bir zaman 
Macarlatanın parçalanmasına 

razı olmayacailz ! 
Herke1, bu hatibi alkıılı· 

yordu. Bu kitle de mtlliyetçi· 
!erdi. Demek ki, Macariıtanın 

(Devamı var) 

Muı • Erzurum • Beyazıt• 
Van vilayetler! mıntakaların· 
da bir ıenedenberi müsellahan 
dolaıarak gasbı emval ve in· 
!ikam ve suikast ve köyleri 
basarak adam ö!dürmek ve 
yollarda ıoyğunculuk yap• 
mayı kendilerine meslek il· 
tlhaz ve takip mii.frezelerine 
ıllah lıtlmal ederek sükun 
ve asayifl ihlll eden ve jan· 
darma ve askerlerin ıaha· 
detıne ıebebiyet veren Seyit 
Han çetesine mensup lıimle· 
ri yazılı eıhas 20 ·Temmuz• 
931 gününün mebdeinden iti• 
baren on gün zarfında btla 
kaydii ıart hükumete teıllm 
olmadıkları takdirde müdde
tin hitamından itibaren Şaki 
ili.o olundukları Dahiliye Ve· 
kaletınden mübellağ 17 • 7 - 31 
tarih ve J. U. K. 34271 eayılı 
emirlerine atfen ilan olunur. 

Mutun Gıgik k~)'.ünden 
9ete reısı 

Yusuf oğlu Seyit Han,Kar· 
deıl Tevfik, oğlu Salahattln, 
Tevfik oğlu, Dervlı oğlu Mu .. 
tafa, Moho oğlu Necmettin. 

Molla kAmuran kiıyiınden 
Beko oğlu Abdülbaki, Ab· 

dülkerlm oilu Hasan, Nete 
oğlu Halit, Hüseyin oğlu Salt 

Bulanık köyünden 

Sado oilu Salt 
Heft Mağlo köyünden 
Ali oğlu Süleyman 

Kirtakon köyünden 
Reıo oğlu Ahmo, Ahwo oğlu 

feyzi 
Şakir küşt köyünden 
Hüseyin 

Til köyü 
Nesim oğlu Abdullah 

Bulanık kazası şirvan şeyh 
köyünden 

Hasan 
Hınız kazası teK budak 

köyiınden 
Lıkor oiilu Gllo 

Muşun aksur köyünden 
Tahtacı Mahsum 

Alatkirli 
Hasan Fetto, Hüseyin oilu 

AH 

1 
Muşun Arzivank köyıindan 

Mehmet oğlu Ali 
Muş molla kAmuran köyünden 

Akif oğlu Sabri 
V rtıha k "nden 

Mu.tafa oğl mln ve 
kardeıı Halit 

Heft ma§alo köyün:ıen 
Ömer oğlu Hamo 

Mutıkai 
Aalor oğlu Çir!, Hasan 

Vartiha köyündon 
Rabat oğlu Abdulcelıl 

Mutikli 
Bedirhan oğlu Molla Meh· 

met Emin oğlu Setfo, Reılt 

oilu Hamza, Ömer Piro Haaaıa 
Keleı 

Kurba köyünden 
Mühtedi Süleyman 

Malazgirli 
Memo Mlrzo ojtlu 

Mutikli 
Çoro Seyfettin ve kardeol 

Yuıuf 
Bulanıklı 

Salt 
Malazgitli 

Celal 
Muşun hingirvan köyünderı 

Cezo oğlu Naaro 
Zirgit köyünden 

Akıfo 
Muti kili 

Abdullah oğlu Salih, 
ıuf oğlu Mustaıa 

Vartimiz köyünden 
isa oğlu Muhiddin 

Mutikili 
Fahri oğlu Mehmet, Numan 

oğlu Oıman, H lil oğlu Şamil 
Malazgirtli 

Dervlı oğlu Akif, Ziver 
oğlu Mehmet 

Bolanikli 
Afo oğlu baran, Hasan o/i• 

lu faik, Vamll oğlu kardeıl 
Mehmet 

Tutak kazasının has 11e 
maktul Ali canin 

plreı köyünden kardeılerl 
Feyzullah, Hamit, Abdülbaki 
Alican oğlu Reılt 

Barzanlı 
Hüseyin oğlu Alt ................................... ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, ... 

ılf eclisteki istizah takriri 

CelSe zabıtları 
-28-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci sahifeden devam) 
birisine rut gelmedim (Çok 
doiru ıeslerl), Binaenaleyh, 
dikkat ettiniz, ıurada veya 
burada Hükumete doğru 

dan doiruya değilse de hü· 
kumetln takip ettiği siyasete 
taarruz edenler, yani arka· 
dan çevirme bereketi yapan• 1 
lar, kendilerinde kabadayılık 
ıeçlyesl, milli heyecana itti· 
rak etmek fazileti noksan 
olan adamlardır (bravo ae .. 
!eri alkıılar) • 

biz bu davada niçin bu· 
kadar esaslı heyecan göıte· 
rlyoruz? 

Arkadaılar ; bir insan sev· 
dilfl evladının hayatı mevzu· 
ubahı olduğu zaman bu ha· 
yatı korumak için tehalük 
gösterine bundan tabii bir 
hak varmıdır ? · 

Arkadaılar; bir insan ken· 
dialne kudai mevhibe olarak 
hahıedilen sevdiği herhangi 

manevi, maddi ve ulvi bir 
abideye karıı kııkançlık göste· 

rlrse bu kıskançlık kadar kud· 
si, ilahi bir ıevgl varmıdır ? 

lıte biz de maziyi atıp ye· 

rlne güzel. ideal ve bütün müı· 
takbelt ihya ve idame edecek 
bir rejim koyduk. Bu rejimin 
etrafında tavaf ediyoruz. Ha• 
yatımızı rejimin bayatı için 
vakfedlyoruz. 

Bunun için çalıııp durur

ken buna ıu veya bu ıaibe, 
lerze, endlıe arız olmasın dl· 

ye tehalük gösteriyorsak bun• 
dan tabii, bundan kubi biı· 
kıskançlık olabilir mi? O halde 
bütün heyecanımız, tabii da· 
ima ileri gitmek için kurdu· 
jiumuz bu abideyi hf'r kangl 
bir lekeden muun bulundur· 
mak noktasındaki samimiye• 
ten ibarettir. 

Binaenaleyh bu arkadat
larla, muhalefet eden arkadaı· 
!arla, bu noktada anlaıamı· 
yorsak bu onların izansızlık· 
larındandır, kabahat bizde 
delildir. Fakat biz ıamimlycı• 
tlmlzde ve serbeıllmlzde hiçbh• 
fedakarlık etmemf'k vazifeıl ile 

vazlfedarız. Buna el dokundurma· 
mak için de her vesileden 
istifade ederiz. O halde orta 
yerde kıskandığımız bir mev· 
cudlyet vardır. Bu mevcudı. 
yeti de yaıatan anasırı huku· 
ku amme düsturlarlle, lnkı· 
16.pçılık diiaturlarlle yürütmek 
vazifesini ifa ederken buna 
engel olanlara karıı her hal· 
de çok ıert hareket etmek. 
llilmlz lazımdır. Onun için· 
dır ki, bua'GDkll müzakerede 
bllhaua ahlaki kısımı Ahmet 
Ihsan Bey üstadımız, matbu. 
at kısmı da Yunus Nadi Bey 
gibi ıalahlyetar bir zat tarafın· 
çerçevelenen kıymetli dOıtur
ların etrafına tla ve edecek ne 
bir çerçeve, nede bir tezhip 
kalmamııtır, 

Bütün hututu eıulyeılnl 
kabul ettiğimiz düsturlarla ta• 

(Devamı var) 



Al nya ah· uh-
r nına doğru gidiyor! 

Tazyikler karşısında bavekil çe
kilecek 19 ağustos bekleniyor 

İngiliz lirası düşmeye başladı 

Berlin, ~ (A.A.) - M r· 

kezi Almanyanın bazı ıiyaıl 

mahafilinde dııba tlmdiden 19 

ağustos için yeni kabine Ilı· 

teslnln hazırlanmakta old ugu 

haber veriliyor. 

Bu muhafllde pruıyada 

arayı umumlyeye müracaatın 

muvaffakıyetle neUceleneceğl 

tahmin o!unacaldır. Siyasi taz· 

yi~ kar§l8ında M. Brunaing'in 
çekileceıll ve kabiaeııln dü~ 

ıeceğl zanaedilmektedlr. 

Bu takdirde Baıvekalete 

M. Lugenberg'in getlrlleceğl 

ve M. Brunnlng'in harici it· 

leri tedvir etmek üzere ken· 

disl.W. Ha.rlciye Nez!lretlııe 
getir ileceğl ıöylenınels.tedlr. Bu 
haber, B rlı'nln siyasi maha· 

filiade bir nebze ıüphe ve 

tereddütle ve gizlenilen te· 

beısümlerle kar§ılanmııtır. 

Stimson.fılac Donald mülfıkatı 

Londra, 5 (A.A) - M. 
Mac Donald, Rogart'ta M. 

S.im&o 'a mülaki olac ktır. 

Amerikan nazırı orada bir 

kö§k kiralamııtır. Bat vekil 

perıenbe giiJıii kizl ile birlikte 

oraya gidecek ve ilci gün M. 
Stimıon'un misafiri olacaktır. 

temas halinde buluıımakta ve 

bu gün Alıuan bankaluınıa 

açılmaaıniıı negihi b!r teılr ha11I 

edeceği dıkkatla takip etmek· 

tedir, Esasen mumaileyh, va• 

zlyetln heyeti u.ııııımlyeıl hak· 

kında bir rapor alacağını tahmin 

etmektedir· M. Mac Don.ald 

nikblndlr. 

NEvv.York bnrsasında 

New-York, 6 (A,A) - la· 

giliz lirasının bu gün birden 

bire düımeal büyük bir hararet 

uyandırmııtır. 

Alman Başvekili ve harioiye 

nazırı Romada 

Berltn, 6 (A.A) - Alman 

Başvekili M. BrüDiııg ile bari• 

clye Nazır 'G. Cqrtiuı dün ak· 

ıam saat 22 de Romanya ha· 

reket etmitlerdiv. M. Bıüning 

hareketinden evvel Volf Ajan&ı· 

na ıu beyanatta buluruııuştur: 

Ben ve Hariciye nazırı ltal· 

ya bükü ti.Un mümtaz reial· 

le tanı~acağımızdan dolayı 

çok memnunuz. Geçen ıon ıe· 

neler zarfında İtalyanın bütün 

ılyaai kıµ-arlarının Avrupanın 

ıulhu ve A vrupanın iktlıaden 

yüksel'-eal gibi çok ciddi bir 

M. Mac Donald, bu zlyll· meaullyetten mülhem olduğu· 
ret hakkında beyanatta bu• nu biz biliyoruz bu iki gaye 

lunmaktan imtina etmiıtlr, de Almaııya ile İtalya muta-

mamaf!b hail hazırdaki vazi· bıktırlar. 
v<!!tc ve bilhassa Alman ban· Almanya • İtalyan müzake-
kalarının vaziyetine dair uzun ratının dostane olarak bu lıtı. 

müzakerelerde bulunulacağı kametten baılıyacağını ve mu· 

tahmin edilmektedir, zira, baı· vaffakiyetle bıtece~lnl llmlt 
velcil mütemadiyen Londra ile edlyorumn 

~ ~ ~ 

Dünyanın en büyük tayyaresi Nevyorka 
hareket ediyor . 

Rlo de Janelro, 51A.A.)- kıamındakl limanlara ve Mia· 
R~o de Janclro'da bulunmak- m!'ye uğrıyacaktır. Do-X New· 
ta olan Do X deniz tayyııreıl York postasırı ve 9 yolcu 
yarın •aat 5 te New • Yorka alacaktır. 
gitmek üzere hareket edecek· Bahta, (A.A.) - DoX de-
tir. niz tayyaresi u.at 10 da Ba· 

Tayyare Brezilyanın ıimal hıaya gelmlıtir. 
.............................................................................................. M4 .. ••·······--·· 

lzmir Liman amelesinin vaziyeti 

Ha a 
Vekalet amelen n hah:kını teslim 

i dirdi 
... 

ederek vı ye e 
Hizmet gazetesinin, yazdığına 

göre: 
Liman ameleslnin, yevmi

yelerinin fazlalaıtırılqı:ııı hak· 
kında liman şirluıtlne aıüra· 
c:a at etll&lni ve bu teklifin \ 
kabul cdllmedlıtlni evvelce 
yazmıtlık. Liman ameleleri 
bir iallda ile vila.yete ve ay
rıca iktisat vekıiletlne müra· 
caat ederek meta!ıbatını bil· 
dirmlılerdl. 

İktisat. vıııkileti amelenin 
hakkını tedim ederek bu itin 
hil nii uıretle ba.Htoi ve ıuııc· 
le hukukunun nazarı itibara 
alınmuını vll&yete bildlrmlt· 
Ur. Bunun üzerine Limrm ta· 
rlfe komi~yonll bu hafta içti· 
111a etm,lte b•ılamııtır. 

Tarife komiıyonunun dün· 
kil lçllaıJı çok hararetli olınuı 
ve amele yev~lyelerl meı'e. 
leleri gllrOıillmOıUlr. Komisyon 
ameltlerin latldaları üzerinde 
tetkikat yapmıı ve taleplerini 

teıpit etınittlr. Komisyon bu 
giln tetkl 41!ına . devam ede· 
cekllr. Verilen malumata g!J. 
r•, tarife ko .. ı1:;•011und11 ditn 
oereyan aden münakaınlar 
ıur.ele yevmiyelerinin aııı oldu· 
itli ve bu yevmiyelere zam· 
:;.ıiyııtta buluııulmasıııı lıUlzam 

eder bir ~ekıldt: idi. ........................... ~ ..... ,~ ......... 
Uşakta avcılar 

Uıak 6 (A.A) - Avcılar 
kulilbu azalan umumi ıenelik 
lçt!malarmı yapmıılardır. Av· 
cılar Yunanh Avcıların daveti 
üzerine o ha valide avlanmaita 
gitm,ale:dir. 

lngillı: kadın tayyareci 
Toldo , 6 (A.A.) - lagf. 

liı. kadııl tayyareci Amy Joha· 
•Qn ile maklnlat Hllmphr)IS 
Tokioya gelmi9lwdlr. 

V 'tington S (A.A) - 931 
Hncti aaıfında binlerce eçne· 
bini memleket haricine ·çıka· 
rılmau diltGnillmektadir. 

Darülf-nun bütç si ve kadrolan 
B .. tü Fak .. ltelerin kadrolarını aynen neşrediyoruz 

her fakültede ( 500) lira ücretli birer müderris var. 
Madde 1 - iıtanbul Da· ı rilecek zamların yalnız a11fı t 9 Fakülteler maaraf· 

rlilflinunu ve milteıekkil bu· verllJr. !arı 

lunduğu fakültelerin 1931 mali Madde 11 - Müderrlı, mu• 1 Faklllteler reiı ve 

Alman yada 
Posta çeklerinin 
bir aylık vaziyeti 

Berlln, S (A.A)I - Poıt& 
'' çekleri idarı11I, 14 temmuz 

tar.ı.lıJndea 31 temmuz tarihine 
kadar 734 milyon haıilat ve 
782 milyon tedlyat kaydetmıı: aeneıl masarifi için merbut 

(A) lıaretll cetvelde gösteril· 

dfğl üzre (908 474) lira tab· 

slıat ita kılınmııtır. 

allJm ve ınua vlnlerlle asistan• 

larıa elyevm aldıkları maaılar 

nazarı itibara alınmakıızın bu 

kanuna. J:Derbut teadill cetve

lindeki derecelere göre tevzil 

her fakülte müderdılu mecll· 

sinin rnütaleaama lıtinaden Da· 

rülfiinun divanının kararı ve 

Maarif vekaletinin taadlkile 

yapılır. 

umumi katıplerl, 

dlıçl ve eczacı mek· 

tebl mlldür tahıl• 

aatı 

,, tlr. 

Madde 2 - letanbul Da. 

rlllfünunu ve müteıekkil bll· 

lunduğu fakültelerin 1931 mali 

ıeneıl maıarlfine karıılık olan 

varidat merbut (8) ltaretli 

cetvelde 'österlldiğl üzre 

(908 474)lira tahmin edilmlttir. 

Madde 3 - lstaabul Da· 

rülfünununun ıahalyetl hükmi· 

yeıl hakkındaki k'lnunıın 3 

üncü nıaddeaiııde yazılı varl· 

dalın 1931 aeneainde dahi 

tahliline- devam olunur. 

Madde - 4 Darülfünunun 

fakülteleriude talebeden alınag 

tedrlı ve ıehadetname harçla 

rile laboratuar ve haıtahane. 
!erden alınacak tahıil ve Ya• 

tak ücretlerinin miktarı fıı_kül· 

leler meclifince ve Darülfü. 

nun Divıuımca verilecek 

karar ile tayto ve teablt olu. 

nur. 

Madd 5 -

ve müteıelıkil 

Darülfünunun 

bulunduğu fa. 

kültelerln teadül esası üzeri· 

ne tanzim olunan kadrosu 

merbut (C) cetvelinde göate

rllmlfllr. 

Madde 6 - Fakültelerdeki 

asistanların ldihdam ve lnfl· 

ıali ıerııltl Darülfünunlln Dl· 

vanının mütalea11 alındıktan 

ıonra maarıf Vekaletince ta· 

yin olunur. 

Madde 7 - htanbul Da· 

rülfünunun butçeıinden maaı 

alan tedris heyetıle menıur 

ları umuDIİ tekaüt kanunıı

nun hükumlerlne tabi olup 

yeniden tahılı edilecek tekaüt 

ve eytam maaıları Darlllfünuu 

bütçeıinden verilir. 

Madde 8 - Darülfünun 

tedrlı heyeti meyanında bu. 

lllnan mütekaitler tekailtlükl• 

rlnln lcraaından evvel menıup 

oldukları meslek nazara alın· 

mak11zın, fili hizmete alınır· 

lar ve tekaüt maaıları kesllıı. 

rek 1683 numaralı kanunun 

7 inci maddeıl hlikmündea 

müıteflt olurlar. 

Ancak bunlardan 65yaıını 

ikmal etıniıı olanlar mezkür 

kanunun 3 üncü maddesinin 

mülki memurlar hakkındaki 

kısmının A fıkraaı ahkamına 

tAbl olurlar.Bu hüküm bundan 

ıonra hizmete alınacak müder· 

rlı uıualllm ve mua vinlerlne 

§amil değildir. 

Madde 9 - Bu kanuna 

merbut kaılrolarda dahil bu!Q

nupta halen münhal bulunan 

müderris ve muallimliklere 

1931 ıeneıi zarfında a11l mü

derriı ve muallim intihap ve 

tayln oluqıı,ınaz. 

Madde 10 - Darülfünun 

tetkl!At kanuqunua kabul ve 

neıri tarihine kadar elyevın 

müıt,hdem bulunan qıüdefflı, 

muallim ve 111uavlnlarile 111iı• 

tanlara bu kanuna merbut te

adül cetvelile tayin olunan 

derecelere göre 1930 kadfo 

maaılarından fazla olarak ve-

Bu suretle yapılacak tevzi 

üzerine taayyün edecek dere· 

ce IJlllAflan oauncu madde 

veçbile ita olunur. 

Madde 12 - Münhauran 

Darülfünun teıkilatını tetkik 

ve teıkl!At kanunu layıhasıle 

beraber müeneaenin tekaıuill 

esaslarını ihzar etmek üzre 

lcabeden ecnebi mütehaışıda• 

rın celbi için hükümete ıalahi· 

yet verllmiıtır. 

Maade 13 - V eklllere ·ve· 

rilecek ücret dersin bir kürıü 

veya mualllmlikle idare olun• 

duğuna göre alt buluaduiiu 

zümrenin ilk dereceli ı;ııaftfl 

üzerinden hesap olunur. 

Madde 14 - 1931 ıeneıl 

için muvakkat blitçe ile verl· 

len tabılsatın heyeti umumiye· 

ıl bütçe ile kabul edilen eıaa 

dahilindeki fusul ve IJlevadda 

kayıt ve mahıup edilecektir. 

Madde 15 - 1931 mali ıe· 

neıl umum blltçe kanununun 

20 inci JDa.ddeıl hükmll lıt a· 
bul Darülfünunu hakllında da 

caridir. 

Madde 16 - Bu kanun 1 

haziran 1931 tarihinden mute· 

berdlr. 

Madde 17 - Bu kanunun 

ahkamını !ere.ya Maarif ve 

Maliye vekaletleri memurdur. 

A - Cetveli 

-----.....,,~~-

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

Darülfünun Emini 

tahsisatı 2 400 
Talim heyeti maaı· 

ları 439 015 

Memllr maaıları 62 364 

Müstahdemler ücreti 90 624 

Ecnebi müteha1111l r 

ücfetl ve hı1rcırahla· 

rile bunlıı.rın ruüter• 

cimlerl ücretleri 65 000 

Ecnebi memleketler· 

de tahıil edecek ta· 

!ebe masrafı 

Darülfünu un mer-

kez mııarafları 

[Temsil, umumi kü· 

tüphane ve maıarifl 

umumlyeıl, tercüme, 

muhaberat, kongre• 

lere lttlrak, neıriyat, 

levazımı tab'ye, kır· 

taıiye,melbusal, mef· 

ruoat, tamirat, sigorta, 

harcirah, müteferrl· 

ka, tenvir ve teıhln 

telefon, ıu, kalorifer 

mae· 

4 000 

ve sair bütün 

raflar] 

Darülfünuııun lef'. 
kilafı kanunu IAyl· 

h111ile t.kaıaül pro-, 

gramı için Maarif 

37 600 

1 

8 880 

2 Tıp f külteain.in bii· 
tün masrafları 145 500 

3 Eczacı ve dlıçl mek 

teblnln bütün maı• 

rafları 

4 Hukuk fakülteainia 

Vekaletince celbe• 

dilecek ecnebi mii· 

tebaasıalar ücret ve 

harcirahları 

bütü nmurafları 

5 Een fakülteılnln bil· 

rafları 

11 Geçen ıene düyunu 

12 Eski seneler düyunu 

13 1683 numaralı teka· 

üt kanununun bü· 

tün tatbik masrafı 

14 1715 numarah k • 

Darülfü11un varidatı 

l Muva:oeael umumi· 

5 000 

10 000 

16 500 

2 000 
368 

600 

6 925 

yeden verilen 770 120 

2 Teberruat 5 485 . 

3 Ha11latı müteferrika 28 000 
Fasıl yekunu 86r66s 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ıaleler aatııı haaı· 

latı 

Fasıl yekOnu 22 500 
Hukuk fakültesi varidatı 

1 Ücret ve harçlar 

2 V ekaletname!erdou 

alınan iane 

3 lımi eserler ve rl· 

ıale 1er ıatıfı ha11latı 
Fasıl yekunu 

Ed&biyat fakültesi 
varıdatı 

1 Ücret ve harclar 
211mi e•erler ve riıa· 

leler sa.tıı hasılatı 

Fasıl y Cınu 

iıAhiyet fakültesi 
varidatı 

1 Ücret ve harç ar 

2 ilmi eserler ve risa• 
leler aatıı hasılatı 

Fasıl yekunu . 

Fen fakültesi 
varidatı 

1 Ücret ve harçlar 
2 llaıi eıerler ve rlıa· 

leler Hlıt hasılatı 

Fasıl yekCınu 

Eczacı ve diş9f 
mektei>i varidatı 

1 Ücret ve harçlar 
Serbest dersler 

15 000 

39 000 

3 100 
57 ıoö 

3 300 

2 000 

5 300 

100 

lOO -200 -
5 500 

2 540 
8 040 

3 055 
8 674 

Umumi YeKCın 908 474 

C-Cetveli 

Nev'i meıııu· 
riyet 

" ... - .. .. a 
~ ı:ı 

... 
~ l! 
:& ::ı 

Tıp Fakültesi 
Müderri• 

• 
• 

Talim Heyeti 
1 2 105 500 
6 3 100 400 

10 4 90 28ı8 

Bir he111ptan dfier he1ab& 
devir muameleletl, teınmuz 1 

aylDJD IOD 15 &ibıünde 3 mil• 
yar 606 milyon marka balıt 

olmuıtur. • 
Yen! heu.plarm miktarı, 

ayın ilk lS'iue alt heıaplana 
iki miali olmuıtur. 

Çankırıda boluk var 
Çankırı, 6 ( A • A ) - Bu 

hafta yeQJ Araba ve Bdfday 
mahıulo gelmlfllr. Bu aeae çok 
bolluk vardır. 

İstanbul birinci iflb nıemurluğun
dan: 

Adrea: Ev.l'eke BeyoğlunJa Par
makkar.ıda Papadop!o apartınıanın

<la 1 No. da ıııukım ve clyevm An· 
!\arada Kasap \·e Yağ tüccarı Ah
met faik El. 

Blllda ismi ve adresi yazılı olan 
zalın ifl5sı açılıp tasfiyenin adi şekil· 
de yapılmasına karar verilmiş oldu· 
ğundan: 

1 - Müflisten alacağı olan veya 
malların islihhk idÇhsında bulunan
ların alacak ve iddialarını i,bu ilfuı.. 

<lan bir ay içinde eyyamı resmiye 
müstesna olmak üzere her ı.:ün saat 
13 den 18 ze kadar Sultan~hmette 

nki adliye binasında krayı vazife 
odcıı birinci iflas daireı;ine ı;:elcrek 
alacaklarım kayıt ettirm~lcri, ,.e senet 
ve defter gibi delilleri her ne ise bun
ların asıl veya müsacldak wretlcri•ıi 
ı·erıııeleri. 

2- Müflise borçlu olaııların yuka· 
rıçla ı;:östcrlleıı müddet içinde lıorçlari 
mikbrım yazqırınaları, hilifına hare
ketin ceza kanunu mucibince takibat 
ve mes'ullyeti mucip olacaj;mı bilme
leri. 

3 - lltünisin mallarını n~kit ve 
tahvilitı ve lıuna ıııümasll kıyı:ıctli 
cnakını her ne suretle olursa olsun 
ilerinde buluml!ıranl~r i sltr ş.ıhsi 

i ter banka ve;;air müııs e olsun 
blJıılanı\ Uıe iııdeki . hakları ıııalıf:ız 
kaln1'\I< şartile o m:ıllıu·ı apıi ıoüudct 
içiw;le daire)·e vermeleri, vermezlerse 
ceıaf takibat ve mes'uliyete ııirrıya. 
caktarıııı mazeret butuıınıadıkça rüchcu 
haklarından mahrum kalac;;.klarnıın 
bilinnıui. 

4 - 16 • 8 • 931 Per~mlıe günü 
sa t ı 3 de yukanda yazılı olan iflJs 
dairesinde alae.akiılarm ilk içtınuda 
hazır buluııınalan ve 1 mOfl~in 
nıüşterek borçluk1riy le kefillerinin 
ve ®rcu tek flüt edep ı;.ıir kiın:ıeic
r içlimadt bıılunm;ıia 1 wı c»
duğu ilan olun11r • 



Akşamlan sandal geı:inUlerinit4e yaiıb 

~ EGLENCE RAK/Sl 
Sablık ev 

Akıaray Horhorda 
Sofular mahalleıinde 
Ragıp bey ıokağınd:ı 
14 numaralı hane 
ıablıktur. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete• 
ıinde mürettip Nev· 
zat Efendiye ve bu 
adres ile görebilirler. 

Yenı eserler 

Yanardağda çağlayan 
Sabri Güzel Beyin çok ne· 

fis tiir!erinden mürekkep bu 
kıymetli eser 75 kuruıa ıatıl· 1 
ruaktadır. Tavıiye ederiz· 

TIYATHO ve Si EM!lt 

Emsalsiz bir sünnet 
düğünü 

Beılktaı Büyük parkla 
Bugün gündüz gece 
- Sabaha kadar -.. 

Üsküdar 
Hd/e Sincmaıında 

Komik 
Mümessil! 
Hari Pıt 

Duhuliye 10 kuruıtur. 
~ 

Mısırlıoğlu Bağçesinde 
Sanatkar Fahri B. TemsıJlerl 

Kemani Ali B. idareılnde 
INCESAZ 

Odeon mugannlyelerlnden 
Sabriye, Ayten, Ferda 

H. !arın ıantelerl 

Davet 
Ka11mpaıa İdman klü· 

bünden: 
Fevkalade kongremiz 14·8·931 

cuma günil aaat onda C. H. F. 
Kaaımpaıa nahiye merkezin· 
deki klnp blna11nda toplana· 
caktır. Bütün azanın teorlfl 
rica olunur. 

Deniz gezintisi 
7 Ağustuı Cuma günil (Gür· 

büzler yurdu) rpor kulübü tara 
fından Yalova • Adalar • Mar· 
mara ·Boğazlçlne bir tenezzüh 
tert<p edılmlıllr. Vapurda aaz, 
cazbant, ve mükemmel bir 
büfe bu'.unacak ve tiyatro, mo· 
noloğ ve sair eğlenceli ıpor 
harekatı yapılacaktır. Biletler: 
150 • 100 kuruştur. 

Şark Rakısı 
Hallı Üzüm ve 

Anasondan mamul 

Al! Rakı 
OALATA : leblebici sokağı 20 

TELEFON : B<)"oulu 653 

SAHiBİ 
Avram lcvi ve Mahtumlnı 1 

·~~mittlı;:~'.li!Sl!B!llllllii llmlıl'! 

Dr. Hafız Ceınal 
Dah:!i hastalıklar rnute~assısı 
Cl.imadan maa~a her 

ııün öğleden ıonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar İalan• 
bulda Divan yolunda (118) 
numan.!ı hususi kabinesinde 
dah!ll ha.talıkları muayene 
de tedP.vl eder. 

T defon: htanbul 2398 

latan bu Yedinci İcra Da· 
lreılnderı: Bır borçtan dolayı 
ıınahçuz bir adet halı ltbu 
A§mtoıun lZ inci çarıamba 
saat dokuzdan it!!ıaren Gedik· 
P•ıada Bahçeli kahve ıoka
lındıt 22No.lı hanede bilmüza• 
Jede po.raya çevrileceği llln 
olu.:: ur. 

FaUh Sulh 8 inci Hukuh 
Hlklmllfiıı.den: 

Zeyrekde hacı kadın cad· 
deatıtde 36 No, lu hanede ve· 
fat eOen Hatice hanımın te· 
rekeılne alt etya ıehrl halin 
13 üncü perıeııbe günü 1aat 
15 de mahallinde btl müzaylde 
ıatı!acaiı illn olunur. 

ile cilcnebilirslııiz. 

j 

(Jı) 13 Ağustos perşembe günü akşamı {1.ııı:'._"', 
9"' - - •il .. 

Y avrolar müdiriyeti tarafından ~ 
Fahir, kimsesiz çocuklar için tertip edilen:, 

Sünnet düğünü Ç 
Çarııkapıda muhterlk Feyzlatı lısealnln bahçeıinde ~ 

yapılacaktır. Sinema, tiyatro, saz, cambaz, hokkabaz vesalr ff 
eflenceler vardır. Bu hayır mileaslseslnln yavrulara na!i ~ 
ıekllde taalisine yardım etmek lstlyen ebeveyn az bir ~ 
ücretle çocuklarını lıtirak ettirebilirler. ~ 

_ ADRES: Çenberlitaşta lstanbu!Evkaf müdlriyetinin arka bahçesine & 
muttasıl olan (Yavrular yurdu) müdiriyeli. ~ 

;J IC'P.ijRJıı;. ili ';,'"'~ ·ı "'!'",::Jmll\JJW;r.P 

•F adimenin aşkı!41 
Yazan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüphanei umumi 

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

arayınız. 

Pazartesi çıkıyor 
1 . 

Şirketi Hayriyeden: 
Şirketi Hayriye tarafından gen9 deniz sporcularımızla 

yCızma meraklılarının mümareıeleri i9ln ahiren Büyükde· 
re de Avrupadeki emıali dereoeıinde mükemmel bir 
tarzda inşa olunan (lido) yüzme havuzu ile atlama kulesine 
yüzme bilmek tattile müsabaka günleri haricinde duhuliye 
vermiyerek girmafte ve yüzmejle hakkı vardır, Spor 
kulüplerine dahil ve anlardan vesikayı haiz olanlar müs
tesna olmak üzre dijler zevatın yalnız büfeden alacak
ları teyin ücretini vermek kAfidir. 

7,14 ve 21 Ağustos cuma günleri 

Havuzda ve atlama kulesinde 
klüplar tarafından seçme ve ıu topu müsabakaları ve 

deniz bayrımı yapılacaktır. 

Büyük Tayyare. 
• p y ng s 

11 inci Tertip 1 inci Keşide 
11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük Ikr miye 
30, 000 liradır 

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

Bir Mükafat Vardır. 

lcro Memurluğundan : 

Arttırmada beher ııraına 

Ana No. Metro Zıraı Beher zıraı ver ilen bedel -1 4~ 24 200 85 
2 e6 ro 800 3110 • 40 25 700 3()0 
ti 105 80 ~ sw 
7 105 60 650 250 

Merbwm Hacı Nasip efencil vereıeılnden Bedriye, Binnaz, Hikmet Hanımlarla 
Naciye, Adviye, Memıo, Rukiye, Nafıa, Refia, Emine Hanımlarla Evkaf Alüdü
rly<ll ve Hacı Şefik •• Hamdi ve faik Beylerle Şevket ağa ve lutfullah 
clend!ı:ln ıeyfaıı mııtaurrıf oıdukları Fatihte Saraçhane başında Dülger 
zade nıolıaneti•ln N•fbant sokal!ında Hin bal4da No. ıarı göıterilen Os
ıı:an Ptıla arıuı naı,;lfe Arif beı parçadan ibaret arsaların icra kılı
nan llthlcf Grll:rmumıla verflen bedel kıymeti muh•mmfnelerlne nazaran 
lalılf dtncede no-i<Hll ıorDtdafllnden arttırmanın yirmi gün müddetle 
ı-cıt41 .. retilo ltrctma karar verflmfı ve bermucfbl karar ıon arttırma 
8 • G • tSI "4rttıılilh> ııGnü ıaat 11 da fcruı mukarrer bulunmuı olduğun
d11T1 o.ı. .,,.,.,.. talip olanların yüzde 10 nfıbetfnde pey atçeıfle be
raber taflllU alntıık it ttyeolerln yevmi meıkurda fatih icra Memurlujfıt· 
aa 951 - 2.>e9 No. lu do•yatfle ınlraeaat etmeleri ilin olunur. 

Posta Telgraf Meba
ni ve levazım müdüri
yetinden: 

Ankara telılz inal istasyonunun Ankara ıehir cereyanı ile 
tağdlyeıi için muktezi malzeme ile teslpiyesl kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmu~tur. Münakasa 23. Ağı:ııtos - 931 tarl· 
hine müaadif Pazar günüdür. 

Şartname hergün Yeni Postanede Levazım Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Taliplerin ihale günü olan 23 ·Ağustos· 931 tarihine 
m{i.sadlf Pazar günü ıaat 14 ten evvel teminatlarını da ihtiva 
etmek üzre kanun dairesinde kapatılmıı ve mühür!eıımiı 

teklifnamelerlnl Yeni Postanede müteıekkil mubayaat komfs· 
yonu riyasetine tevdi eylemeleri' 

Doktor Agop Essayan 
langa cami aokak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

İstanbul sekizinci icra dal· 
resinden: Bır deynln temini 
z'mnlnda mahcuz ve furuhtu 
mukarrer bir adet gramafon 
ve bir ıaat ve bir adet kilim 
ve bir konsol ve ayna boyacı 
köyünde 9 8 931 tarihine mü· 
ıadlf pazar günü ıaat 9 dan 
on bire kadar füruht edileceği 
ilan olunur. 

Beyoğlu Beıincl İcra me· 
murluğundan : 

Mahcuz olup satılması mu· 
knrrer ev eıyasının 10 8 931 
tıı.rlhine mliladıf pazarteai 
günü saat 9 dan itibaren ikin• 
el arttırmaaı yapılacağından 

taliplerin S\kızağacında 77, 
79 numaralı Haydar B. apart· 
manı önünde memurumuza 
müracatları ilan olunur. 

Acele satılık ev 
Mahmutpaş:ı mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 

beı oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane accleı 

satılıktır. Mahall bekçisine 
müracaat. 

Fatih Sulh 8 inci Hukuk 
H5.kimllğinden: Maılup Mira· 
lay Osman Beyden olma ve 
maktule Fatma hanımdan doğ· 
ma sağır Ömer Faruk ve Mus· 
tafa Edip Efendilerin umur 
vesayetini ifaya amuca olarak 
Balıkhane evrak ve d02ya me· 
muru olup Çukur kasabıı ma· 
halle ser halife sokak 22 No.lu 
hanede mul<im Ali Cemi! Bey 
vasi tayin edilmio olmakla 10 
gün zarfında bu bapta bir gü· 
na ıerdi müddeiyat edecekle-

rin mahkemede mevcut 931·66[) 
ve 931-292 N.Iu dosyalarına 
müracaatları ilan olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
9 v~~~:~oı p AZAR 
gunu akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapa vri 
ve Hope ) ye azimet ve 
avdette ayni iskelelerle Sür· 
mene, Görele ve Ünyeye 
uğrıyıı.rak avdet edec<kllr. 

Fazla lafslliıt için S:rkc. 
elde Meymenet hanı altında 
acenteliğine mürac at. 

Tel. 22134 --ALEMDAR ZADE MEHMET 
VAPURLARI 

Lüks ve ıeri Karııden'z 
postnaı 

B .. f t VAPURU 
U en . 10 Ağustos 

za tesi 
gUnü r.kıam saat 18 de Sir· 
kecl rıhtımından lıareket!e 

(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıon, Trnbzon, R'z<? ve 
Mapavri) ye azimet "ile av· 
dette ayni iskelelerle Vak· 
fikeblr ve Göreleye uğraya· 
rak avdet edecektir. 

Yük ve yo!cu için Sirke· 
cide V czlr iskelesi cokak 
No. 61 acente•lnc mür:ıca· 
nt. Tel. 21037 

YÜKSEK BAYTAR MEKTEBi 
REKTÖRLOGO DE • • 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul şartları 
1 - Yükıek Baytar Mektebi leyli ve meccanldır. 
2 - Yalnız Ltıe mezunları kabul olunurlar. 
3 - Talipler aıağıda yazılı vesaiki latldalarına raktederek lıtanbul'da Selimlye'de 

Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, taırada Baytar Müdürlüklerine müracaat etmelidirler. 
A - Türkiye Cumhuriyeti tebaaıından olduğunu natık hüviyet cüzdanı, 
B - Had ve müzmin her türlü hastalıktan ıalim olduğunu natık musaddak tabip raporu, 
C - Llıe ıehadetnıı.mesl veya bir ıuretl, 
D - Ahlakı ve ahvali ıahsiyeıl mazbut olduğuna dair pollaten musaddak hüsnühal 

vesikası, 

E - Terki tahıl! ettiği veya mektepten ihraç edildiği, yahut mektebi ikm:ıldc:ı ~onra 
memurin kanununun madde! mahsusası mucibince hükumetin f.Öslereceğl mahallerde 
muayyen müddet hizmetten lıtinkaf ettiği takdirde hükumetçe yapılan bilcümle mnroarifl 
maa faiz nizami tediyeye mecbur olduğu hakkın velileri veya velileri bulun;.nıyanların 

kendileri tarafından tanzim ve Noterce taıdikli kefaletname senedi, 
F - Dört adet vea!ka fotoğrafı, 

4 - Kabul ıeraitinl haiz olanlardan taıradan talip olanların yol mıurafı hükumet 
tarafından tasvlye olunacaktır. 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir • 
6 - 1 Teşrinievvel 931 tarihinde derslere baılanacnktır· 

AMATÖRLERi • 
ŞANSINIZI DENEYi 

A 
Müsabakası 31 Ağustosta bitiyor 

Resimlerinizi Derhal Gönderiniz. 

T k b• • J Türkiye müsabekasında [ 340 lira e lr reSimlBeynelmilel müsabakada[ 23600 > 

,...K A Z A N A B i L i R~IWiC'j 
• Parla Tıp Fakültesi mezunu _

1 
Cilt, frengi ve zQhrevl hastalıklar 

mlitehass111 
Dr. Bahsettin Şevki 

Babıilf Meserret oteli karşısı 135 
bfrncf kat ıabah sekizden akşam 
yediı·e kndar bllılfasıla hastalarını ! 

kabul eder 

Zayi - Hacer Kudret mü· 
hürü zayi olduğundan yenisi 
hak edilmlf olup hükmü ol· 
madığını ilan eylerim. 

Üıküdar toyğar tepesinde 
orta aokakda kemlcl Hamdi 
Ef. hanesinde kiraci 

Kudret 

SİNİRLİLERE 
Salt Limon Çiçeği Kolonyası 

yegane çaredir. Depoıu: Yeni 
postane karpııında No. 16. 

Do~tor feyzi A~ınet 
Ciit, ıaç ve zührevi hae

talıldar mütehaHm Cu· 
madan maada her ııün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: lıtanbul 3899 
.. .... iiııiıııiıııilııiıiiliııiııiımiııiııiıııiı ... 

'7 A?justos 1931 = Hızır 94 
-c --:: un1a::::-_____ _,,,...... ..... ____ ,! 

Arabi Rumi 
22 Rebiüleııel 

Vakii - l.zrnl 
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~Vk\t i S. iLJi 
IS•bAh -3 22 
<>ıı~ 12 ~o 
f~IQ~f le 13 
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Mea:.?I miidfit ve mUınesıU 

Bürhanettin Ali 


