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Abone Şeraiti 

DAHiL iÇiN 1 HARiÇ İÇiN 
Seneliği : 1400 kuruş Senellfl : 2700 kurut 
Altı aylıfı: 800 • Altı ayhfı: 1500 • 
Oç aylığı : 4::0 • Üç aylığı : ~ • 

idarehane 
ht. Ankara caddesinde Telefon Santral : lst. 

daire! mahsusa Batmuharrlr: No. 24317 
Telgraf lst. (YARIN) Tahrir rnlidür6 •eldare 
Posta kutusu lst. 395 müdürlüğü : No. 24316 

Nüshası her yerda 5 kuruş Gönderilen evrak iade olumt:az 
r Çiftçi, ltçi ve Esnafın haklarını mudafıı eder LAik Cümhuriyetçi gazete] 

Yüzde yirmi be~ teberru ediyoruz! 
Hükômet ilanları hakkı Türk Maarif 
Yunus Nadinin 

cemiyetine tevdi edilmiştir 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-... ~ 

resmi ilan Limited şirketile hükumet ilanlarında çevirmek istediği yüz 
binlerce liralık vurgun fırıldağı da düştü! 

llMlll! 

Başvekilin Yüzde yirmi beşte biz veriyoruz ! 

Y etimlerlmize 
Himmetleri! 

Musip bir karar ! 
Devlete alt bütün reıml 

ilAnlır Batvekll P•t•nın 9ok 
makul tenıiplerile Tılrk mı. 
ırlf oemiyetine intikal etmlt
tlr. Yunus Nıdilerln huıuıt 
ceplerine giren yüz binlerce 
lira bu yetimlere kalıyor! 

Hükumet ilanları Türk Maarif 
verildi 

- Arif Oruç 

lstanbulda bazı gazeteciler 
kendi aralarında bir ilan LI• 
mltet ıtrketl yapmıılardı. Bu 
ıırket bir lnhlıar mahiyetini 
alıyordu. İlerde devlet ilanla· 
rının fiatları arttınlacaktı. 

Devletin re5mi: ilanları ıe
oede yüz binlerce liraya balii 
oluyordu: Her ıantlmden dev· 
letten yirmi kuruı alınıyor, 
gazetelerden de yüzde yirmi 
beı kocolıyon hakkı keılliyor

du. Yalnız bu komlıyon hakkı, 
yüz bin lirayı mütecavizdir. 

Birkaç gazetecinin yaptığı 
ıtrket, bu lıl keodtılne lnhl· 
sar ettirmek , bu ıuretlede 

komlıyon hakkını da Aoado· 
lu ajaoııodan almak için 
meydana getlrllmııtı. 

Devletin ıu taearruf za• 
manl&rında bir de bu yüzden 
zarara ufratılmaeı elbette tec· 
vlz edilemezdi. Baıvekıl is
met Paıaoıo nazarı dikkat· 
lerl celbedillrkeo kendilerin· 
den bu meaelede bitaraflık 
beklemedlilmlzl , meıeleye 
ehemmiyet vermlyeceklerlni 
zannettlillmlzl açıkça itiraf 
ediyoruz. 

Fakat, Baıvektl lımet Pa. 
ıanın muhik olan iddia· 
!arla neırlyatı derhal nazarı 
dtkkata aldılı !arı ve icabını 

vakıt · ıreçlrmeden yaptıkları 
memnuniyetler, takdirler için· 
de görülüyor. 

Baıvekıl Paıa ilin meıele· 
sini Türk Maarif cemiyeti le• 
bine olarak halletmlttlr. 

Doiruıu bu cemiyet iti 
kimıenln hatırına gelmemlttl. 

cemiyetine 
lldn Limitet şirketi suya düştü! 
~------------..:....---------=:------~---

Hükumet ila:ılarının Türk 
Maarif cemiyetine verimeaini 

muııip gören lamel Pa,a 

lıtanbulda bir ilan Limited 
ıtrketl teıekklll ettıil malilm· 
dur. Bu tlrketln müuseıelerl 
batında Yunuı Nadi vardır. 
Limited ılrketl hemen hemen 
hükilmet ilanlarını tahtı lnhl· 
ıarına almak zlhnlyetıle teıek· 
kal etmııtı. 

Bu ıtrket, bittabi flat üze• 
rinde Yarın berbanırt bir zam 
yapmak teıebbüıünd~ de bu· 
lunabllecektı. Hükğmet ilanla· 
rının aantlml (20) kuruıtur. 

Şirket, ayrıca gazetelerden 
yüzde yirmi lıeı komllyon 
kesiyordu. Bu ıuretle Anadolu 
ajan11nı da komlıyon hakkın· 
dan mahrum etmlı bulunu• 
yordu. 

(Yarın) bu huıuı etrafın· 
da ıtddetle mücadele etmtı 
ve ıtrketın mahiyeti ve tuttuiu 
yolu izah etmtıtı. 
(Do1Jamı 2 inci aahifada) ................................... _ ............ _ .. , .... _ .................. _ .. _····-·················· 

Dün motorlarını mqa,yene •tfil_. 
----------------------=~-----------

Tayyareciler gidiyor ! 
Bugün Y eşilköyede muazzam 

teşyi merasimi yapılacak 
• 

• 

Mia"'afir tayyareci/erden: Miaa fir - tayyarecilerden: 
Mi.ter Bordman Miater Polhargaavd 

[ Yazısı 2 inci sahifemizde 1 

Altın kacakçılığı meselesi 

Pek mühim ifşaat! 

Çilnkü: Bu cemiyet Ana· 
doludan, memleketin dört 
tarafından tahıll için lıtanbu· 
la gelen ktmıeılz vatan yavru· 
!arını himaye ediyor. Onların 
llbae ve taıelarlne bakıyor. 
Cemiyetin ilin koml•yonla· 
rından edeceği büyük iatifade· 
nln bu yetim ve klmıeıiz yav· 
rulara ıarfedllmek üzere teıki· 
lAtlandırılması çok ehemmiyet· 
lldlr. Cemiyet bu komisyonlarla 
yüzlerce b!keı yetimi ~ eıle· 
ylp okutacak,memlekete hayır· 
lı olmalarını temin edecektir. 

Bir kuyumcu altın kaçakçılığı et
rafında ifşaatta bulunuyor 

(Devamı 3 ncü aahifada) Son günlerde memleke· 
tlmlzde bir altın kaçakçılıiı 

lc It
•za meıeleılnden bahıolundu. Biz 
ı r ~

1 
bu meıele hakkında kuyum
cuları müracaat etmtı ve 

Gazete sahifeleri verdikleri izahatı neıretmııtık. 
makineye verileceği Bu mühim meaele bak· 
sırada "matris,, alı- kında Ünyeli bir kuyumcu 
nırken hammallann pek mühim btr mektupla bt-
dikkatsizliği eseri ola- ze bu tıtn baktkatını ıöylece 
rak bir sahifemiz ka- btldırmektedır: 

.. "28 Temmuz 931 tarihli milen dökülmüştur. gazetenizin birinci ve ikinci 
Bu itibarla bugün 4 111btfelertnde altın kaçırılıyor 
sahife çıkmağa mec- serlevhaıı altındaki yazıyı dik 
bur olduk. Aziz oku- katle okudum. Müsaade buyu-
yuculanmızdan özür ruluraa bir ıkı satırla bazı cthet-

d 1. ! lerl tenvir edeyim. Bu yazı 
i ıyoruz • da mücevheratçı Ferit Zihni 

- YARIN - Beyin mutalaaeını bazı cihet· 

1 

lerinden nokaan buldum. Evet 
kuyumcular altın kaçakçılı· 
fına vaeıta olamazlar. Bu doğ• 
ru, fakat acaba altınların azal 
maeında kuyumcuların teılrl 
var mıdır. yokmudu? 

lıte burada Ferit Zihni B. 
yoktur. Tarzında beyanatta 
bulunmuılardır. Halbuki var• 
dır o da ıöylece tahakkuk 
ediyor ki Beyoilu ve İstanbul 
kuyumcularıoda Halep bile· 
zlklerl için eritilen iki okka 
altını nereden buluyorlar. Bu· 
nun bazı hurda mamül ·altın· 
larla temini lmki.oıızdır tam 
on ıeklz ayar altın ancak 
Parla kordonlarında ve bazı 
hurda halinde plyaıaya giren 
Halep btleztklertnde bulmak 
(Deoamı 2 inci •ayfamızda) 

Gazi Hz. ---
Mudanyadan avdet 
buyurup Yalovayı 

teşrif ettiler 
Gazi Hz. evvelki ırece ıaat] 

11 de Ertuirul yatlle Mudan· 
yadan harkket ve ıaat 2 ıle 
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Hata ettiğimizi anladık! 

Baba Tabirin uşağı 
ve düello! 

Uşaklarla düello yapılamıyacağını kendisi söyle· 
dikten sonra, elbet Baba T akirin uşağile böyle bir 

şey olamıyacaktır 1 Hata etmişiz ..• 

Baba Tabirin ruhu - Sen kimi düelloya çagırıyorsun, bllmtyormusun ıu o, 
Dolma bahçe ıarayını teırlf benim uşaıımdir hal (Yazısı 2 inci sahifede) -----····--··--·---- ················-··-·-····························-buyurmuılardı r. 8' ·ı. 'il' • • 'l' I 

Dün •ıama kadar daırele- I[ Clul IYBİIR SiCi 1 . 
rbıde ••tır•hat buyurmu,ıar .. at B. ... k" d.. JI - klf t . . f 
19 da tekrar Yalovaya teırif iZ meger ıme Ue O te e IDIŞIS, 
buyurmuılardır. k 

B kıl 1 t P iki 
Karilmlzden aldıiiımız me • ilanı meırutıye kadar Fethiye· 

aıve eme f• evve 
ırüıı Dolmabahçe ıarayına ıri· tuptur. de bulunmuıtu. Bu meyanda 
derek M. M. Rerlıl Kazım Pı. Yunuı Nadi Beyin lıtanbul· (Deııamı 2 inci aahifada) 
yı ziyaret etmlıtfr. dakl hayat ve tercümel hail· ....................................................... . 

Geç vakıt Kadlköyüodekl · ne alt neırolunmakta olan Meclisteki istizah takriri 
hem,ıreıının ıkarnetgibına dün· .ıı.ııı makaıat pek n•k11tır. Celse zabıtlar-ı 
müıtür. Mumaileyh Menteıe ıancaiı· • 

Baıvekll dün Gazı Hz. ta· nın Fethlylye kazaaının Seydl· 
rafından Dolmabahçe ıarayın• ler karyeılnden deveci Halli 
da kabul buyurulmuıtur. 

-30-
memlekete ıervet tevlit ede· 
bilecek demlrbaı eıya yani 
mütevelllt ıervet olmak üzre 
yapılmıı bir ithalattır. Bina· 
eıtıı.leyh altı ıeneye 290 mil· 
yon lirayı teskin ettiğimiz 

vakitte ithalatımızın va111.tlal 
207 milyon gösterllmlı iken 
bunun hiç olmazsa 160 mil· 
yona indirmek icap eder ve 
bu ıuretle bir çok yerli ve ya· 
bancı • yab1ıncıları pek kolay 
kabul etmlyeceğlm. 

Ticaret odasında 

içtim~ 
B. hükumetlerinden 

istimzaç edilecek 
Dün Ticaret odaıında 

Balkan konferan11 komitesi 
aktı içtima etmiıtlr. Malüm 
olduiu veçl.lle, Teırinievvelde 
Balkan ıerglıl açılacaktır. Bu 
ıerglye bütün Balkan mil· 
letlerl tıtırak edecektir. 

Yalnız, ıerginln mahalli 
küıadı belli değildi. Nemli 
zade Mllhat Beyin riyasetin· 
de toplanan dünkü heyet iç· 
tlmaında buda görüıülmüt· 
tür. 

Maamaflh Be.ikan hükumet· 
lerine birer mektup yazılarak 
hu huıuı lıtlmzaç edilecektir. 

Açılacak olan ıerglde Yu· 
nanlıtan Bulgaristan, Sırbistan 
Roınanya, Arnavutluk, mamu· 
!At ve mensucatı teıhir edile· 
cektlr. 

Bu milletlerle bizim ticaret 
odaları namına verilecek ka· 
rarlar bükümetlerce taedlk 

edilecek ve flyllyata geçilecektir. 

intihap kararı 
vekalete gitti 1 
Darülfünunda henüz maaı 

tevzi edllmemlttir. 
Kadrolar F akü ite mecliıle

rlode tetkik edilmektedir. 
Geçen glln Edebiyat fakül· 

teal relılijlne intihap edilen 
Muzaffer B. in riyaseti berayl 
talttk maarif vekaletine gön· 
derllmlftlr. 

ağanın mahdumudur. 
F ethlye tüccarlarından Ra· 

doslu Hacı Mebmt Efendi 
mumaileyh! kendisine beıl (!) 
[Bu tabir Radoılulara mahauı ve 
evlatlık makamında kullanılır.] 
olarak Radoıa sevk elmlı ve 
mektebe göndermlıtt. Radoı 
ldadlıiode her naıılsa mektep· 
ten tardedilmtı ve kapalı t .. 
tanbula atmııtı. Hukuka lntl· 
ıap etmlı ve onu da ikmal 
etm~ğe muvaffak olamıyarak (Devamı 4 üncü aayfada) 

Akşama cevap 

Utanmak lazım! 
Amerikan tayyarecilerinin muvaf f akiyetini, 
Türk gençliğini ve tayyareciliğini tezli/ ve 
tehzil ederek alkışlamak, maksatsız kara· 

lanmış laf ta olsa ayıptır. 
Necmeddin Sadık, dGnkü ı namına aforoz etmek lazım 

akıamda bize ve tayyareci geltı-dı. 
Hayrünoisa Beye cevap veriyor, Biçare adamcağız kırdıiı 
cevap vermiyor, yalan ıöylü· potu tashih için yalan Eöyle• 
yor. Ve bizim için diyorkl "Bu mek mecburiyetinde kalıyor. 
mukabelelerdeo biri, mahut Kalemi muaccel atehle 
gazetede çıktı. Mektep kaç· zebun bu biçare diyor ki: 
kını cüheli. tle uğraımağa vak· " (Bizim tayyarecilerimlzin 
timiz olmadığı için yazılarımızı tayyare ıevketmek kablllye. 
ve fikirlerimizi anlamaktan tinde olmadıklarını ) yazarak 
aciz olan bu zavallılara cevap (Türk tayyareclliilnl tahkir 
vermeli çok beyhude addede· ve hakir görmek cür'etınde) 
1 bulunmuıuz! Makalede böyle r z." 

Ne mutlu bl:r.e ki cahiliz ve ıatırlar mevcut olmak §öyle 
bu yazıların manasını bukadar dursun, bu kaba fikirleri, ca· 
anladık. Y okaıı, eier okumuı htl bir adamın dahi htinızaç 
bir lnıan olaaydıkta bu yazıyl edebllmeıkıe müaııit ınüp· 

öylece tetkik etseydik Necmettin hem bir ıatır bile yoktur. Bir 
Sadıi,ı memleket ve ırençli.k (Deııamı 3 ncü aa/:ifede) 
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1: 9 Pazar ] 
Siyasi 
Takvim 

100 sene sonra söyle
necek masa] 

Bir ihtıyar anlatacak. 
"Evvel zaman içinde kal· 

bur ıaman içinde ben babamın 
beıiğini tıngır mıngır sallar
ken, horoz imam iken bu 
memleket le matbuat Baba diye 
büküm süren biri ve bunun da 
(Yarın) ve (Cümhuriyet) diye 
iki oii:lu varmıı. 

(Yarın\, öteki veledin pis 
boğazlılığından çok b!zarmıı 

ve her ıeyi doğru görür doğru 
ıöyler biri olduğu için matbu· 
at babnına diğer evlatları bunu 
hiç ıevmezlermiı. 

Velet, yapmadığı kalma· 
dıktan baıka bir gün ötekile· 
rl de baıına toplıyarak (Yan
n)a bir oyun oynamak htemit 
ve bir plan hazırlıyarak 

ikide bir de çatarak matbuat 
babanın onu kovmasına çalış· 
mıı. 

(Yarın) bunu görünce aene 
bu mütrik çocuklara demiı ki: 

- Ayağınızı tetik alın! Bu 
itte bana hava hoı matbuat 
babanın yüreğine indirecek ve 
ıonra baıınızı yoJarak çırpı· 
nacaksınız. Son plımanlık fay• 
da etmez. 

Laf anlamıyan be baıtıba· 

caklar. 
Ya bu diyardan gidecek 

ya bize dayı diytcek demiıler. 
Herkeı bu ite kıslnı gülerken 

bunlar ( Yarın ) ı dile dola· 
m1t1ar, habire zedelemek iıte
mitler. Fakat (Yarın) gülmuı 

ve kılıne bile fil.tur getirmeden 
yine gördüğünü, düıündüğünü 
ıöylemlı ve dlğer veledi mas
kara etmlı. 

Bittabi onlar ıusmayınca 

o da auımamıı Ye bir bayii 
zaman bu hal devam etıniı. 
Matbuat baba ıöz anlatmamıı 
herkes biri btrine glrmiı ve 
bu mücadelelerden baba zayıf 
düımüı ve birgün alemi faniye 
rözünü yummuı. 

Matbuat baba ölünce ço
cuklar da darına dağınık ol

muılar ve Piıman olmuılar fakat 
it itten geçmlı. 

Kısradan hi11e: 
Baıkaaının kuyusunu kazan 

içlııe kendi düıer. ....................................................... 
Bir cibilliyetin sicili! 
(Bırinci sayfadan deoam) 

arzuhalcılık ile meiıetini temi· 
ne çalııli. Fakat Çakırcalı na• 
mında ld atetin b;, hakim var

dı. 1 tidalarını yanlıt yazd,ğıo· 
dan auratına fırlatırdı. 

Yur.uı Bey o vakıt hayalı· 
nın en genç bir devrini yaıı· 
yordu. 

Yuııuı Beyin çiftetelldekl 
mahareti Fethiye'nin rend 
meırcp, dergah erbabınca ve 
gösterdiği igna hare.kail hali 
ralarında canlı bir ıurette 
yapyor. 

Fethlyede 
nayı ancak 
ve Yunus 
lerle sıkı fıkı 

davul ve zur· 
ktptiler çalar 

Bey de kıpti

idl mumaileyh 
ınusıkiden hoılanır fakat, zevkı 
•elimi her nedense Davul zur
nayı pek okıardı. Bundanda 
.mumaileyhin kıplllerJe bir mü· 
nas.ıbeı; sıhriyui anla11!maıın 
Arif Bey bunlar bir hakikattır 
ılzi irşat ederim. 

r •ıil< t&ıta ılu.me-t ltmekte-
ylm. Mehmet Nafız 
- ----------
Ka~ıköyde M. Gazi 
Gişeşi birinci ketidede 

iKifer bilet alan muhterem 
müıterilerine altı keşide hiç 
bir ıey çıkmadığı takdirde 
ge'ec k b rincl tertibin birinci 
keııdeılnln bir bılelinl bili 
bedel ver~ceklir. 

....... 

• 

Derece30 
- ---

Bugün hava açık 
olacak 

Kandilli rasat merkezinden 
verilen malumata nazaran dün 
azami derece! hararet 30 aa
ğari iıe 18 olmuıtur. Bugün 
hava açık olacak ve rüzil.r 
poyrazdan esecektir. -·-

YARIN 

.IE-HİR HABERUERİ 
, .,-- - . 

Bir kadın · Binalar Tahrir 
Heyf:ti Pazartesi gü- Kıymetleri alakadar- Fatih komisyona işini 

nü geliyor lara bildirdi bitirdi 
Beynelmilel it ve meslek 

kadınlar birliği azasından mü• 
rekkep bir heyet Ağuatoaan 

Maliye tahakkuk ıubelerl 
binaların yeni kiymetlerinl üç 

Bir aenedenberl faaliyette 
bulunan tahrlrı musakkafat hey• 

etlerinden Fatih komisyonu linci 
9 uncu Pazartesi günü lstanbu· aündenberlr bina sahiplerine 

Terfi eden polisler ıa gelecektir. tebllge ba1ıamııtır. 
Terfi eden polis, muavin ve Heyd Perııpalasta mlıaflr kıymetlerini takdir etmitlir. 

kısmı ikmal ederek binalarında 

Hine! ıayıalı binalarda, 
komiserleri peyderpey yeni edilecek ve bir çok mülakatlar Tahriri musakkafat heyetlerinin 

tebllğat ayrı, ayrı yazılmakta· 
vazifelerine €evk edilmektedir· verecektir. takdir ettikleri yeni kıymetle 
1 -·- dır. eski kıymetler arasında mühim 
er. Polı"s maaşları Bı hı ı rt ıtı ı ı f k ı k d. 2 İn=>İ şube müdürü na ıa P a ne raz ç n bir ar görü m" te ır. 

• Polis Ladıo arı dün yine 15 kün müddet vnrilmiıtır. B d kd" · k t i 
Bl·r aydanberl m•"un bulu· 1 a ema ta ırı ıyme f• • • gelmedi"! için maaı veri me· 

A " Takdir edilen kıymetlere lerile yeni kanun mucibince nan 2 inci tube müdürü ta mlıtlr, Bugün için gelmesi ve 
Bey mezuniyetini ikmal et· maaılarında verilmesi mub· itiraz eden olursa, bina yeniden teıekkül edecek heyetler meı· 

d tetkik edilecektir. ğul olacaktır, 
miı dün vazifesine ba,Iamııtır. temel fr. ···-···• .. ••••••••••• .. •••••················••••••···----··············· .. ··• 

-y fud~f"i";;i-b-~Şİ~~bi"; .. ~~;iy·~;~;f .... -.. ·v;k~f-parala_r i~~~esinin kom.is-
(I inci sahifeden devam) 

Hükumet aazetenln neırl· 

yatı ve vaziyetin hakiki mahi
yetini nazarı dikkatten geçlr
diktea aonra çok baııt bir ka· 

i daları görürken Maarif ce- yonU 1nd1r1}1yor mu? l 
miyetlne karşı şayanı dık~~t Vakıf paralar idaresi, muamelitındakl faiz ve komisyon 
~i~ tebe~rüde bulunma a mıktarının indiril'lleıl için Evkaf umum müdürlüğü nezdinde 

rar ithaz etınlıtır. 
Bu karara göre hükumetin 

ilanları Türk maarif cemiye
tine tevcih olunmuıtur. Bittabi 
cemiyet yüzde yirmi bet ko
mlıyonu bizzat alacak ve bu 
ıuretle tahb himaye ve tez•• 

büründe bulundurduğu biçare 
ve yetim Türk evlatlarının tah· 
sil ye terbiyelerine ıarfederek 
daha nafi ve daha faydalı 
neticeler meydana aetlrecektlr. 

Hususi menfaatlerin fev· 
kinde olan mnarlf cemiyetine 
karıı röşterilen büyüklük ali.· 
ka ıayanı tükrandır. 

Bu zarar üzerine ilin Umtet 
ılrketlnln mahiyeti teıekkül kal· 
mamıı ve hük<lmet ilinlann· 
dakl inhisar vaziyeti de tama· 
mt:n suya düımüıtür. 

(Yarın bu vaziyet karşı. 
sında memlekette büyük fay-

Tayyareciler ui~iyor 
(Birinci ıayfedın devam) 

Misafir Amerikalı tayyare
ciJer NI:antaıı yanlınında ya· 
nan fakirlere yardım olmak 
Qı:ere 1 kiıer yüz lira teberru 

etmlı1erdir. 

Misafirler dün de Yetll
köyde tayyarelerin! muayene 
ve tRnzlm ile meıgul olmul" 

!ardır. Hava kahramanları bu 
gün tayyRrelerile Yeıllköyden 
hareketle lıalyaya gidecek· 
!er ve oradan vapurla mem

leketlerine avdet edeceklerdir. 
Diğer bir ihtimale göre tay· 
yaıecilerln tayyare ile Balda· 
da gitmeleri de muhtemeldir. 

Muhtelif hey 'M ve erkinı 

hükümet y eıilköyde misafirleri 
büyük merasimle teıyi ede· 
ceklerdir. 

lstanbul, 8 (A.Al - Ameri· 
kalı hava kahramanları Boar· 

dman ve Polando yarın ıabah 
el ört ile beş arasında Y oıilköy 
tayyare meydanından ayya· 
relerile doğruca Ceneveye 
hareket edeceklerdir 

Tayyareciler oradan bir 

Amerıka vapuruna binerek 
Nev· Y orka avdet eyliyecek· 

·-· )erdir. 
Hava kahramanları. Vı. 

liı.yet. Kolordu, Tayyauı ce· 
miyetı namına birer heyetle 
matbuat erkanı, ıehrln güzi· , 
deleri ve kendilerini bir hafta 
heyecanla misafir etmlı olan 
İstanbul halkının büyük bir 
kıımı tarafından teıyl oluna· 
caklardır. 

' 

--
Buz çok 

Belediyece yapılan tet!.>I· 

'k11tta, lstanhulda buz Ihllkirı 
o•ınııd~ı ve m<''YCUt buzun 
tur.amile ih'J7aca kifayet et· 
UJI teıplt edı:ııKtttr. 

ıftıhar adıyor. _ .
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teıebhüıatta bulunmuıtur. Tasvip edildiği taktirde evvelce ik· 
Malum oldu~u. uze~e ı n raz muamelesi yapmıı olanların faizleri de tenzil tarihinden 

k · - ti satım ba omısyon ucre B t k. itibaren tenzilatlı tarifeye tabi tutulacaklardır. 
şına beş kuruştur· u a • 
dirde hükumet iltınlarının 
santiminden Maarif cemiye· 
ti beş kurut çıktıktan son. 
ra gazetelere 15 kuruş ka
lacaktır· 

Yarın her santim ba,ına ay. 
rıca kendi hissesinden beş· 
kuruş daha · türk maarif 
cemiyetine teberru etmeQe 
karar vermiştir. 

Bu 5uretle hükumet ilan· 
!arından muttas.ıl mubaya&tın 

yüzde ellili türk maarif cemi· 
yetine yüz de elliaide gazete• 
mize kalmıı bulunacaktır. 

Memleket yavrulanna en 
nafi ve feyyaz hareketi ile 
tanınan maarif cemiyetine bü· 
tün matbuatın ayni feraııatJa 

hareket etmelerini ta vıl7e 
ede Tiz. 

Altın kaçakçılığı 
(I inci sahifeden devam) 

kabildir ki bu da yevmiye 
eriyen on sekiz ayar a'tıo nls· 
betinin yüzde yırmiıfnl bulmaz. 
bu itibarla kırmızı liralar 
eriyor ve lirayı da istenilen 
renkte ayar etmek dedıklerl 

gibi güç değildir. 1 • 2 Gümüı 
'Ye Bakırla tahlit edilen altun 
tam renktir. lstaobulda Çuha· 
cı banda bizzat iıçılikte çalı

ıırken eahıt oldumkl yüksek 
ayar itliyen bütün kuyumcu. 
lar lira eritiyorlardı ve 928 de 
bu hususta bir istatıstik tutul· 
muıtur. Benim atelyeme gelen 
memurlarla görüımem nt llce. 
•ini anladım ki bü, ün kuyunı. 
cular hakikatı ıaklamıı-ardı o 
zaman ben bunu memurlara 
anlatmııtım. 

İkinci ve daha mühim nıe. 
sele diıçilerdir. Di~çtl.,iı ezdik 
leı 1 altın yevmiye tahminimizi~ 
çok fevkindedir kaçakçılık ee 

suı etle yapıldığını bileırtezgenı de 
bildiğim bir ıey varsa yevmiye 
lıuyumcu•~rın ocHk1 arın" ve 
diıçilerin silindirlerine giren 
altınlar haman haman dııarıya 
kaçırılan altınlara muadildir • 
ve böylece de devam ede; ıe ki 
hiç füphesiz edecektir. Türkı 
yede pek az sonra altın ancak 
mahdut ellerde kalacaktır. 

Hata anladık! 

Baba T ahirin uşağı 
düello! ve 

Uşaklarla düello yapılamıyacağını 
kendisi söyledikten sonra, elbet 
Baba· T ahirin uşağile böyle bir şey 
olamıyacaktır ! Hata etmişiz .. 
Dün bir arkadaı Cumhu· 

riyet denilen fırıldak gazele
teslnl gösterdi : 

Baba Tabirin uıağı haplı• 
haneye girenler ve uıaklarla 
düvello yapılamıyacaltını ya• 
zıyo muf·· Bunu Arif Oruç 
Beye gösterdik. Arıf Oruç B. 
güldü: • 

- Ben kendisi gibi mil· 
!etin haklarını çaldığım için 
hapisaneye girmedim. Siyasi 
sebeplerden hapisaneye gir
dim. Yalnız bir hatam oldu: 
O da bu herifın vaktiie Ba· 
ba Tahirln arabasında se
yislik ettiğini, sonra da ev· 
de uşaklığında bulunduQunu 
unutarak kendisine düvello 
teklif etmekliQimden ınaret
tir. Bu hakkı ben timdi an
lıyorum. Bahusus kandisi de 
uşaklarla düvello yapı:amı
yacağını Kendi ağzı ile itiraf 
ettikten sonra •.. 

Cevabını verdi. Binaen&· 
leyh bu teklifi geri almaktan 
baıka çare yok. Çünkü baba 
T ahirin sabık ıeyıtl iti yüz 
ıüz!üğe vurarak kaçıyor. Za· 
ten onun bü7le ıeylerle ala
kası olamıyacağını evvelcede 

keıtirmtıtık. 
Cinnet hezeyanlarile ne 

yaplığıoı ve ne ıöylediğinl 
bilmeyen abuk aabuklara an· 
cak tımarhane tavsıye edilir. 
Hepsi bukadar .. 

Zira: Damat F eridin dahi· 
liye nazırı Mehmet All ile 
Riza Tevfiğin etek erini öpen 
zelil bir adama daha zıyade 
muhatap olmaya tahammül 
etmek dünyada adılıklerin 

adilıklerl olacaktır. 

* 

kendisine •yarın. da çalı;;an· 

lann müracaat ettiklerini, 
Arif Orucun yan.oda çalııan· 
!ara bet on para verehldiğini ••• 
filan sıralıyor. bunlar nedir 
a mübarek? Bunlar sana M>ru• 
lan ıuııllerln cevabı mıdır? 

Arif Orucun yanında çalııan· 
lar bet on para alırlar, ya· 
hut hiç almazlar, bunlar her 
halde senin en eıki duıtlarına 
yaptıklarına benzerml? 

Sen ki: 
• Vaktila Balıkpazarı 

meyhanelerinde leblebi ile 
rakı içip açlıi<tan nefesin 
kokarken, cebindeki iki ku
ruşun otuz parasını sana 
piyaz ve ciğer parası olarak 
veren, en eski bir arkada· 
şının hastahaneye düştüğü 
zaman otuz liradan ibaret 
maatını kestiren bir nan
körsün .•. 

Senin ne cibiliyebiz oldu
ğunu sabık hususi katibin da· 
ha iyi bilir. Anlıyormuıun 7 
timdi: 

- Ben onu kovdum! Diye· 
c~ksln. Hayır o tahammül 
edemiyere o seni terketmittir. 
Sen Arif Orucun avuç içi ka· 
dar muhitinden ziyade fırıl· 

dağı vasi muhitine birde bak!. 

• Dünkü • Yarında " mahut 

Ünye kuyumcu 
Ahmet Cemol Hf'fif o derece oynatmıı ki, r---, _____ _,.;.;,.._ _____ , 

Baba Tahlrln uıağına "düello 
Türkiyede olmazsa ecnebi 
memleketlere vapur ve ıimen· 
dl fer itlİyor.. Dtye bir cevap 
yazılmııtı. Aklmı kaçırdığı 

artık katlyen anlaıılan Baba 
Tabirin meıhur ve ıabık 

Seyisi hemen bir Ankara 
mektubu uydurarak gazete
sine geçlrmit··· 

Bizden 
Şarlı şim ndiferleri eski 
uagonları tamir edere/o 
yeni vagon diye seyriıe· 
fere ı;ıl.arıyar. 
Eski vagonların penı;ere· 
/eri genişti, yeni vağonla· 
rınki dar. Çünhü tamir 
başka türlü olamıyor. 
Halbu'1.i bu ıon şekilde 
penı;ereler üı;e bölürıüyor 
ve bu üı; parı;udan ancak 
bir tanesi açılıyor. Bina· 

söylemek 
e:ıaleyh koskoca vagon 

c!a altı kü~ük perr~ere 

ıınr demektir. Havaların 
bu,.alt·cı •ıcağı karşısın· 

da ey umpanya, hCJlk ba· 
ram barom ter döküyor, 
yanıyor deyelimde ten 

İster din!e, 

ister dinleme -

Menfur akıl muvszeneılni 
oynatmıı ve kaçırmııki, Yarın 
ga:ıeteııl Ankaraya gitmeden, 
ı\nkarada okunmad n muhay· 
y~l cevaplar yazdırıp künü 
gününe gaz,teılne gtçirmekte 
bile utanmamııtır. 

On iki &aatte ('tarını ı 

Ankareya gönderen muhay· 
yel adamlar : Okunduktan 
ıonra yine Ankaradan aynı 
gün ve aynı saatlerde mek· 
tup alıp gezeteılne koyan 
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'KUŞ BAKIŞI J 
Yeni 
Zehirler 

Son günlerde lstanbulda 
yemelr, içmek bir mitralyoz 
taramaaı altında yürümek ka 
dar tehlikeli oldu. 

Gün geçmiyor ki, bir kaç 
kiıının zehirlendiğidl haber 
almıyalım. 

Daha Ankarada zehirlenen 
genç kadınla ihtiyar hizmet· , 
çisinin naııları çürümedi. 

Bu iki zavallı vücudu toprağa 
iki yavru ile bir genç erkğl 
hasta döıeğine seren ne bıçaktı 
ne de kurıun. 

Bir tabak dondurma bu 
cinayeti iılemiıtir. 

Bu günde yedi kitllik meı 
ut bir aileden ikisinin çok leh 
lid;eli olduğunu itiliyoruz. 

BeılJe sancilar içinde kıv 
ranıyorl.ımıı. 

Bunları zehirllyende ne 
aüblimedir ve ne kibrit baıları. 

Bu facıanın kahramanı da 
bir karpuzdur. 

Kendi iddialarından ibaret 
olan bu garip zehir, acaba 
bizide tehdit edecek mi? 

Dondurma yemiyen, kar 
pu::: yemlyen kimae var mıdır? 

Şuhalde bu acı nümune 
leri gören müvesviı bir adam 
artık hiç bir ıey yemlyecektlr. 

Bu ıayanı dikkat zehirlen
me hadiıeıl kar111ında inti
harlar da kolaylaıacak de 
meklir. 

Sevgillstne kızan, yahut 
elinden kaçıran aıık o korkunç 
pıçağı atacak onun yerine ili. 
bir Jimonlu dondurma yiye
cektir. 

Plaja gidemediği için ha· 
hasına kızan genç kız, tentir
tiyol ılıeli yerine bir dillaı 
karpuz yiyecektir. 

Eğer sizden, bir arkadaıınız 
ve bir dostunuz dondurma ve 
karpuz isterse sakın almayın 
belki intih•r edecektir. 

BÜRHANETTlN ALI 
··········-·· ... ········-····· .. ···-· ... ··········-

Haham başı 
İntihabı için bugün içtima 

var! 
Geçen gtin vefat eden Bc

cirano Ef. den inhillı.I eden 
babam baıılığa kimin tayin 
edileceği henüz belli değildir 

Bu huıusta bugün H .. ham 
hanede bir içtima aktedılecek 
ve intihap günü tesbit edile· 
cektir. • 

Tecziye edilecekler 
Belediye iktısat müdür'ü· 

~unce hizmetcllerin kaydı itine 
devam edilecektir. 

İktısat müdürlüğü, bazı 
müstahdemin ıJarehauclerinln 
vaktile müracaat edip kayıt• 
!arını yaptırmadıklarını naza• 
rı dikkate alarak bunlara con 
defa bir mühlet verecek ve 
bu müddet zarfında da kayıt· 
!arını teıcil ettirmeyenler tec• 
ziye olunacaktır. 

Zehirlendilermi? 
Pangaltıda Erı:enekon cad· 

deıinde oturan bakkal Mehmet 
Efendinin haneıinde 7 kiti ze· 
hirlenmlttlr. 

Bunlar bir kaç çeıit 'Deyve 
yeD)İf, üzerinde buzlu ıu içerek 
midelerini bozmuılardır. 

Bulgar hastaneılne yatırı!· 
miılardır. 

ve basan adama akıllı mı, 

deli mi demek ltızım gole· 
ceğini iz'an sahipıerinin tak
dirlerine terkeaeriz. 

~ 
Baba Tahirin ıeylıl kendi· 

&inden sorulan ıeylere cevap 
veremiyor. Her teklifin önün· 

den ltaçıyor. Beylik gürültülerle 
- Cevap vermeğe tenez. 

zül etmem. diyor. Bunlar tor• 
baya sığmıyaıı palavta'ardır. 

Mademki tenezzü'. etmJyorsun. 
O halde neden her gün bin· 
!erce küfürler ıavurarak dört 
tarafı yaygaraya boğuyorsun? 

Çünkü elinden gelen an
cak uluyarak küfür savur
maktan ibarettir de ondan ... 
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Şayanı dikkat bir dava 

Deli imiş! 
Maznunun asabiye hastanesinde 

tedavisine karar verildi 
Bundan bir müddet evvel 1 tiklikçe teıplt edilmlt oldu§u 

Beyoğlunda, Kefolo namı diğer cihetle mahkeme kendiıl bak· 
Ligor isminde sabıkalı bir hırsız kında hiçbir muamele yap· 

madı. 
Rüıtü isminde bir genci öldür-

Ve llel'ebet emrazı akliye 
müştü. 

Tahkikatı altıncı mu ~tantik hastaneıinde tahtı tedaviye 
likçe ikmal olunan Vgordün linci alınm~ıına karar verdi. 

ceza mahkemeıinde muhakeme Buna nazaran, kendisine 
edildi. Llgorun deli olduğu ceza terettüp etmlyen katil 
icabedPn raporlarla müıtan· timarhaneye ıevkedi!mııtır. .................................................................. 
Akşama cevap 
Utanmak 
Lazım! 

(Birinci sahifeden devam) 

insana yazmıdığı, hatırından 
geçirmediği fikirleri isnat 
~denler hakkında bir kükum 
vermeği zait buluyoruz .• 

Necmettin Sadığın (madde 
ve lnıan) makalesinden: 

"İstanbuldan Ameri
kaya bir ınahallede uça
cak Türk tayyarecisi, 
dünyanın en mükemmel 
tayyaresine malik oldu
ğumuz gün zuhur etmi
yecektir .,, 

, Bu kaba fıkirleri, c'ahil bir 
adamın dahi istihraç edebll· 
mes'ne müsait olmıyan iıte bu 
satırlardır! 

Necmettin Sadık demek 
lstiyormuı ki: 

M Fakat bizim m.ıksadıınız 
bunu söylemek değildi ki. 
Bu vaz;fe hi~si, vatani feda· 
karlık ba§ka, halk içinden, 
kendiliğinden çıkan ıivil bir 
gencin sırf ıahsi heveıle, hiç 
bir vazife ve mecburiyet ol· 
madan Babrimuhltt geçmeıl 

baıkadır, 1'atani fedakarlık 
baıka, beynelmilel kıymeti 

haiz rrkorlar kırmak büsbütün 
baıka ittir .• 

lıte, ya z11ına cevabı, ceva· 
bına yazııı uymayan ve yap• 
tığını düzeltmek için ıaıalayan 
daha fazla çam deviren 
Necmettin Sadık bir gün 
evvelki makalesinin gençliğe 

•e tayyarrclllğe sarih hakaretini, 
ifade eden cümlelerini yalanla 
kapamak iltiyor. 

"Maksadım ıu idi, bu idi" 
derneğe lüzum yok. Maksat 
hiçti. Laf olsun diye bir ıeyler 
karalamaktı. Fakat Amerika 
tayyarecilerinin muvaffakıyetl, 
Türk gençliğ . ni ve tayyareci· 
)iğini tnlil ve tehzil ederek 
alkıılamak maksatsız karalan· 
mıı laf ta olsa ayıptır. 

Garl Hz. )erinin meclis 
lcürsü•üode büyük bir iman 
ve muhabbetle, emniyetle ağ· 
lıyarak cumhuriyeti emanet 
ettikleri gençliğe dil uzatmak 
ayıptır. 

Cumhuriyet inkılabının ta· 
ze temelleri üzerine kurulan 

-Tefrka No. 4 

Başvekilin 
Yetimlerimize 
Himmetleri! 

( Baımakaleden devam ) 

' 

Baıvekil Pata ile heyeti 
vekile aı kadaılarının göller· 
dikleri habet o kadar yerinde 
ve yolundadırkl, itle bunu 
muhaliflerinde, muvafıkların· 

da alkıılarla karıılamamala• 

nna imkan yoktur. 
Hayırb itleri alkıılamak 

" Yarın " ın flarıdır. batalı 
meselelere nasıl bllaperva iti· 
raz ediliyorsa, iyi ıeylere iyi 
dememek için manaaız ve 
mantıkıız olm .. k icabeder. 

Hükumetin resmi ilan itin· 
de göıterdiğl ciddiyet ve ala· 
ka, hele yetim vatan yavru· • 
larına açıktan bir tahliıat bul· 
mak husuıundaki isabeti tak· 
dir !erin fevkindedir. 

Herhalde bir kaç yüz ye· 
timin yüzü gülmesi, beı onbln 
liralık menfaat kaybeden Yu· 
nuı Nadinin somurtmaaından 

çok daha faydalıdır. 

. Arif Oru9 

Sıtma fena sardı 
İzmirede geçti Sıtma baı· 

talığı Karııyakadan lzmirede 

sirayet etmif, karantina ve 
göztepe c ı hetlerinde bir çok 

klmıeler sıtmaya yakalanmıı· 

tır. S.hhiye müdürlüğü lzmirde 

de icabeden tedabirl ittihaz 
etmek üzeredir. 

yeni ve genç ta yyareciliğiml
zi tahkire, tayyareçılermizl 

tezyife cür'et etmek ayıptır. 

Beynelmilel rekorlar kır· 

mağl vatani hizmet addetme· 
yen biçare insana diyecek 
sö,ı: mü var? 

Vatanın, vatanperverliğin 

hudut ve mabiyetınl anlama· 
makta rekor kıran Necmettin 
Sadık müll~rıb o:ıun. Ken· 
dislne Vatan ve Cümhuriyet 
emanet edilen Türk gençliği 

ve Türk tayyareciliği; kendi· 
ılnde bulamadığın cesaret, 
azım ve memleket liyakatını 
Milll mücah~dede bütün dün· 
yaya iabat ettlgi gibi her an 
izhar ve ibda edecek kadar 
senin takdirinden bambaıka 

ve çok ıereflidir· 

Eğer hicap duydunsa lafı· 
nı geri al ! 

Bu alıımadığın bir mertlik 
olur. 

-~-

1 KIRiK KALPLER] 
- Sonradan ailenizle ba· 

rıımamıılarmı? 
- Hayır ..• amcam bir da· 

ha ne kız kardeılni, nede ba· 
bamı görmemlıtt. Hatta anne· 
min ve babamın ö ümlerlnde 
bile, haber göderdiğim halde, 
gelmeğe tenezzül etmedi. 
Onun için, vaslyetnameılni 

bu suretle tanzim etmlt, ha
kikaten hayretimi mucip oldu. 

Nıbat Cemil, acele ile aya· 
ğa kalktı: 

- Ben gidiyorum artık , 
doydum... Şu hastanın derdi 

Ya.zan : Hüseyin Zeki 

ı nedir bakalım! Hikayen ya· 
manmıı, Hikmet ! Güzide , 2 
numa.rah locanın bileti yazı· 

hanemin üzerinde . . Yalnız 
oradaki memura haber ver, 
belki geçikirim. Otomobili ben 
alacağım .• Sen takıl ile gidi· 
ver olmaz mı? 

Güzide, huıunetle cevap 
verdi. 

- Peki •.. Peki... Mademki 
hastaların seni karından daha 
ziyade alakadar ediyor, git, 
onları gör! •. 

Nihat Cemil, gülerek! çe
kildi. 

YARIN 

Poliste: 

Yangında 
Kast olmadığı 

anlaşıldı 

' 

Niıantaıı yangını etrafında· 
ki tahkikat ikmal edilmif, yan• 

gında kast olmadığı 'anlaıılmıtlır· 

Ka9ak rakı yakalandı, 

Zabıta ve müıkirat me
murları Kasımpatada büyük 
bir rakı fabrika ve depoıu 
meydana çıkarmııtır. Öteden· 
beri kaçak rakı imal eden 
Kaaımpaıada Fehmi Ffendl 
isminde biridir • 

Komıular tarafından zabı• 
taya haber verilmlf, zabıtada 
müskirat memurlarına keyfi· 
yeti bildirip evvelki gece la· 
zım gelen tedabir alınmıt, 

Fehmi Efendinin evinde bir 
araıtırma yapılmııtır. 

ilk araıtırmada evin için· 
de kaçakçılığa dair bir ıey 
görülememiıttr. 

Fakat, bahçe ile mutbab 
kap111 yanında ıüpbeli bir du· 
var, üzerinde de raf teklinde 
oyulmuı bir yer görülmüıtıır. 

Memurlar burayı araıtır· 
mıı ve kalın olan bu duvarın 
içinde sureti mahsusada ya• 
pılmıı kuyuya müıabib bot· 
luk görmüılerdlr. 

içeriye girmlı müteaddit 
ocaklarla 18 tane kazan ve 
bir çok ta aletler bulmuı1ar
dır. 

Kazanlar ve diğer aletler 
müsadere edllmiı, Fehmi Efen· 
dl hakkında evrakı tabki'51ye 
tanzim edilerek Adliyeye ve
rilmiıtır. 

Tehdit mektubu 
lcadiyede Çifte bakkallar 

sokağında 2 numaralı hanede 
sakin Seniye hanımın hanesine 
Hasan Alt imzalı bir mektup 
atılmııtır. Bu mektup ta Se· 
niye hanımın çocuklarının 

dad111 olan Safiye hanımın bir 
haftaya kadar eöndertlme.I 
akıl taktirde evin yakılacair 
bildirilmektedir. 

Seniye hanım bu tehdit 
mektulıunu zabıtaya vermiı, 

tahkikata baılanmııtır. 

Batarken kurtarıldı 

Köprünün Adalar lskeleıl 

önünden geçen kavun yüklü 
bir sandal suların tesiri ile 
batmak üzre iken kurtarıl· 

mııtır. 

Annesini dövmüş 
Üıküdarda ıakin Yetilköy 

rüsumat muhafaza memurla· 
rından Hasan Hıfzı Efendi düo 
validesi Ruıen Hanımla kav• 
ga elmtı, neticede validesi 
Ruıen Hanımı dövmüıtür. Po
liı tabkıkat yapmaktadır. 

it ayırana olmuş 
Ankara cadde.inde hamal 

Bilal evvelkJ gün, arkadaıı 

Mehmet ile kumar oynarken 
kavga etmlı, ayırmak için 
araya Hüseyin isminde yine 
arkadaılarından biri girmiıtır. 
Bilal kı7mıı, ayırmak ialiyen 
Hüseyni bıçakla vurmuıtur. 

Bir cerh daha 
Kızıl toprakta bakkal Pet· 

Adliyede: 

ihtilas 
Yapanların muhake· 

mesine başlandı 
Beyoğlu takıtmde memur 

bulundukları 11rada 7000 lira 
ihtilas etmekle maznun tahtı 
tevkife alınan İbrahim Hamdi 
B. !erin muhakemelerine dün 
birinci ceza mahkemesinde 
muhakemelerine baılanmııtır. 

Dünkü celsede tahkikatı 

yapan belediye müfettiılerl 

dinlenmiı ve bunlar, yaptıkları 
tahkikat ve tetkikata nazaran 
mevcut bulduktan ibtililı yok 
etmfılerdir. 

Muhakeme besabat, üze
rinde tetkikat icruı için talik 
edilmiıtır. 

15 sene hapis 
Geçenlerde, Karagümrükte 

uygunsuz bir evde kadın yü· 
zünden çıkan münakaıa ne
ticesinde arkadaıı Çamur Şev· 
keti öldüren ve badehu Fal· 
ma lıminde bir kadınla bir· 
likte cesedi sokağa atan Ali· 
ettınle , · Fatmanın mahake· 
meler! dün birinci cezada in· 
taç edllmfı ve karar tefhim 
olunmuıtur. 

Bu karara nazaran, All· 
etlinin on bet , Fatmanında 

bir ıene ni~ddetle bapiılerina 
bükmoluıımuıtur. 

Yatı tespit edilecek 
Topanede Muhiddini öldü

ren ve Kazımı yaralayan kü· 
çük Alinin muhakemesine dün 
birinci ceza mahkemesinde de
vam edildi. 

İddiaya kaldı 
Nuru Osmanlyede Vezir 

hanında Agop isminde birini 
öldüren Abbasın dün birinci 
ceza mahkemesinde ıon İnu· 
hakemeıl yapıldı. 

Müddei umumllikçe muta· 
lea ıerdi için muhakeme baıka 
güne talik edllmlttir. 

Bu davaya dair ıon ıahlt· 

lar dinlendiği cihetle, ceza mık· 
dannda teılrl olacak olan yaı 
meıeleslnin halli için katılın 

ılnnlnl tespitine karar verilmlt 
ve muhakeme talik edimlıtır. 

ro niıanlııı, -NoJ~la ile bir bah· 
çede otururken yanına gelen 
bir çoban ile kavga etmlı 

neticede çoban Petroyu bıçakla 
vurmuıtur. 

intihara teşebbüs 
Fatihte mimar Sinan ma• 

halleıinde kalfa sokağında 
37 numaralı hanede sakin Se
niha Hanım, evvellıi gün kom· 
şuları ile yapmıı olduğu ka V· 

gadan mütee11lr olarak kibrit 
suyu içmek ıuretile intihara 
teıebbüı etmltıede kurtarıl· 
mıthr. 

itizar 
Evvelki gün zabıta vukuatı 

yazı ında Tophanede cereyan 
eden Salih ile gemici Osman 
arasındaki vak'adan Osmanın 
Elen! lıminde bir kadınla ala
kası olmadığı anlaıılmıı olup 
keyfiyet tashih olunur. 

Yırmi dakika ıonra, Güzı. Ha1im efndi, derin bir hür-
de ile Hıkmet sokakta, motö· metle otomobilin kapısını açtı. 

rün gümbürtüsünü ıonra da, içine bindikleri vakit, tekrar 
kaldırımlarda yuvarlanan ' te- kar-adı ve ıoföre; 
kerleklerln hııırtmnı ltittiler. Darülbedayi'e çek! diye 

Nıhat Cemil, karısını ihmal seslendi. Yavaı git ha, bahtııı 
ederek vazifesinin ça"ırdığı k ı " ço a ırsın ... 
yere koıuyordu... Sonra yüzünü buruıturarak 

Güzide içini çekti.. içeriye girdi. Kendi kendine: 
Artık, dereden tepeden _ Bey! bunları yap yalnız 

konuıuyorlardı. Güzide bir· gönderdiğine iyi etmiyorsun! 
'1enbire: Diye homurdandı. - Geç kalmak latemfyor-

Nıhat Cemil, ıu dakika 
sak, dedi, tamam vakit. Haıtm '' 

burada olıaydı, bu bakaret:ı efendi. haydi Hüseyin ıöyle de 
bir takat buhun? ıakaya katıla katıla gülerdi, 

- Dur ben gideyim. Hf.I halbuki, o, ağır bir hastanın 
Beı dakikada gelirim. baı ucunda idi ve kim bilir, 

Doğru ıoylemlıtı. ı neler yapıyordu 7 
Hikmet ile güzide aıa§ıya O kadar Allcenabli.ne ha· 

indikleri zaman otomobili lia· reket ederek imdadına 
zır buldular. (Devamı var) 

Sahife 3 

I ·'.' ılOM ••• ,.. I, 
Ankarada bir kaza 

Bir otomobil devrildi beş kişi 
muhtelif yerlerinden yaralandı 
Ankara, 8 (A.A.) - Buelln rllmiı, içindekilerden beı kiti 

istasyonla Hakimiyeti Milliye yaralanmııtır. Kaza otobüslln 
meydanı arasında tıleyen oto· dönemeçte •ür'at azaltmama• 
büılerden biri Osmanlı banka11 aından ileri gelmitılr. Zabıta 
önünde köıeyı dönerken, dev- tahkikat yapmaktadır. 

!::! il ~ 

Arjantin'e ithal edilecek pamuk 
tohumları bakında bir tebliğ 

İstanbul, 8 (A. A.) - Ar· ı dürlüğünün ve Ziraat mll.dafaa 
jantın cumhuriyetinin lıtanbul müdürlüğünll.n kontrolü al• 
jeneral konıoloıluğu tarafın• tında tecrübesi yagılacak olan 
dan tebliğ edilmiıtir : tohumlardan ibaret olacaktır. 

Arjantine yapılacak pamuk· Bu kabilden tohumlar için 
ithalatı çefit batına 10 kJlo bir men' ıe ıehadetnamıl iıtene-
olarak tahdit edilmtıttr. Bu cekUr. Bu ıehadetnamede to-
suretle ithali kabul edilecek bumun nev'i ismi ve yetlttift 
tohumlar Ziraat umum mü• yer tasrih olunacaktır. 

ifl l'I g 

M. Brüning ve M. Curtius ile M. Musso· 
lini ve M. Grandi arasında mülakatlar 

Roma, 8 (A.Al - Ajanı 

lstefanl atideki tebliği neıre· 
diyor: 

M. Brünlng ve M. Muuo· 
llni ve M. Grandi araımda dün 

men tetkik ed!lmlt ve hali 
hr.zırdakt müıkülltın tzaleal 
için tekmil hükumetlerin faal 
ve itlmad a ver bir ıurette ter 
rlkl mesaileri lüzumu müttefl• 

ve bugün müteaddit mülakat kan tanınmııtır. Keza önü· 
vuku bulmuıtur., Mükalemat müzdeld terki teıılibat konfe-
mütekabil anlaıma ve pek zl· ran11nın cihan ıulb •e ıktısa• 
yade samimiyet dalreıinde ce- diyatının nef'lne müsait ve 
reyan etmlttlr. • lıakikl neticeler verebilmeıl 

Mll.l<llemat esnasında A•· 1 için sarfı gayret edilmesi 10· 
rupa umumi va- iyeti tam,. 1 zumunda ittifak edilmiıttr.,. 

M. musolini, Alman sefaretinde m. Brü
ning ve m. Curtius' a iadei ziyaret etti 
Roma, 8 (A.A.) - M. Mu· mümeulllerlnl kabul etmlıtlr. 

ıollni refakatinde Hariciye na· Biraz ıonra M. Brünlng ıtal• 
zırı olduğu halde Alman sefa· ya matbuatı müme11illerlnl 
retlne giderek M. Brünlng ile kabul eylemiıtır. 

M. Curtıuı'a ladel ziyaret d· Roma, 8 (A.A.) - M. Brü-
miılerdlr. Mükalemat esnasın· ning, M. Muıoliniyl Alman 
da Roma ve Berlln ıeflrlerl de hükumetinin milafiri olarak 
hazır bulunmuılardır. Ziyaret Berline dav.?t etmlftlr. M. 
bir ıaat ı(lrmiittür. Muıolinl kabul ederek teıek· 

Roma , 8 ( A.A. ) - M. kür etmif, Fakat ziyaret ta• 
Moıolınl) Venedik ıaraymda rihl hakkında kat 'i bir ce_vcp 
Romadaki Alman matbuatı verememlıtır. 

Bir boksör 1 
Hakikatın ilanını 

istiyor 
Muhterem Efendim: 
Evvelki gün Romanya ya• 

rı orta 11klet profeısiyonel 
ıamplyonu Bunya ile yaptığım 
maçın netlceıinl 8 ve veri!en 
hakem kararını lehimden zl· 
yade aleyhimde olarak telak· 
ki ediyorum. Yan hakemleri 
mevkllnde olan zevat lehi· 
me olan kararı her halde 
bana kartı olan sempatilerin 
den vermlı olsalar gerektir. 
Arkadaılarımın bu hislerine 
teıekkür ederim. Fakat sp?ı 
sah .. ıında her ıeyden evvel 
doğruluğu tercih ettiğim için 
kıymetli haunınun bak ve 
meziyyetlni ilk olarak ben 
takdir mevkiindeyim. Muble· 
rem gazetenizin bu mektu· 
bumu neıretmek auretile bu 
hakikatı ilana yardım ede
ceğini ümit eder , hürmet· 
!erimin kabulünü rica ederim 
efendim. Galatasaraylı boksör 

Melih 

Üç müsaade daha 
Bozuk oldukları için seyri· 

ıeferdeo m~nedilen otobuılerio 
bir kısmı mevkisinf ikmal ede
rek tekrar seferlerine müsaade 
edil mittir. 

Bir kı11m otohüılerde- kon· 
aanlanııı bitirmedikleri el· 
hetle tektar ıeferlerine mii
ıaade olunmuıtur. 

Bunlardan üçü de ahiren 
nokaanlarını ikmal eylediği 
cihetle vilayete müracaatla 
müsaade htemlıler ve bu mü
ıaade verllmiıtır. 

Bir tekzip 
İstanbul, 8 (A.A.I - Bu· 

günkü ııtanbul ghzetelerlnde 
Maarif vekili Beye atfen bazı 
beyanat neıretn ittir. 

Bunların aılı esaıı olma· 
dığını ve müıarünileyb vekil 
Bey tarafından biç kimseye •e 
hiç bir veçhile beyanatta bu· 
lunmadığını tebliğe Anadolu 
ajanaı mezundur. 

Veni bir matbaa 
Rize, 8 (A.A. ) - Buglln 

Rize de hustsi lıir matbaa 
nın açılma ve Rizede atlet haf· 
talık bir vilayet gazetesinin 
çıkarılma~ı münuebetile me· 
raılm yapılmııtır. Gazete :ıalka 
mecanen tevzi edllmiıtir. 

Eyüp Sulh Hukuk Mah· 
kemeainden : Müddei Yusuf 
Efendinin Müddaaleybim Ra· 
uf Kaptan ve Fatma ve Emt 
ne hanım ve Mustafa t'ienal 
aleyhlerine ikame ettiği iz ı· 
lei •uyu davasının lcrai mu• 
hakemeıinde bunlardan An· 
karada Yen iti' birde :>n ıekız 
Te§rlnlevvel ıokağında 41 nu• 
maralı hanede sakin l~eo 
emine hanımın balen ikamet• 
gahı meçhul bulunduğu mu· 
baıirl ve mahallesi muhtar ve 
heyeti ibtiyariyeıi tarafından 
verilen meoruhattan anla ııl· 
mıt ve hakkındak gıyap ka· 
rannın bir mab müddetle 
ilanen lcraıına karar vuilip 
yevmi muhakeme olan 6 Ey
lül 931 pazar günü saat 10 na 
talik kılınmıı olduğundan it· 
bu müddet zarfında bir itirazı 
olduğu takdirde daireten mu· 
racaatla beyan etmesi aksi 
takdiıde hakkında muamele! 
kanurıi)e ic•a kılınacağını mü· 
beyyin ıılıu ilan vınakaların· 
dan bir nu hası daire divano 
baneılne talik kıhndı§ı gibi 
evrak havadisle dahi ilanı 
keyflyyet otunur. 



~ahire 4 

ılfeclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-30-

Meclisteki son matbuat miinakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birisci sahifeden deııam) 

Çünkü yabancılar sübjektif 
ve her halde bir maksada hl· 
naeo bizim lktisadiyatımızı tet· 
kik etmlı kimıelerdir, aldana· 
rak ıöylememitlerdir. Klmsele· 
rio ithalatla ihracatıımz arasın· 
da buldukları büyük fark hiç 
bir vakit üzerinde cumhuriyet 
leılı ettiğimiz gafil Oımaolı 
lmperatorluğunun bir harabe, 
mahuf ve korkunç bir harabe 
halinde bulunan ithalat ve ih· 
racatile ula mukayeae edile· 
bilecek bir vaziyette değildir. 

lokma ekmelflol temin etmek 
için bir ecnebi bankasında 
yaptılfı kavulıktım aldılfı bet 
on kuruı, yahut bir tapu, bir 
nüfuı memuru ııfatıle aldığı 
120 kuruıluk bir maaıtan iba· 
retti. Ya pılao bütün bu lhra· 
catın en kuvvetli ve en canlı 
kısmı bu memlekette ya· 
ıayan ve bu gün uamızda 
bulunmıyan parazitlerin, tu• 
feylilerlo yani gayri türk un· 
surların ve ecnebilerin zevk ve 
aafaaına, refah ve saadetine 
alt olan bir ihracat para11 idi. 

Halbuki Türkiye Cümhuri· 
yetinde yapılan ihracatın 
her santimi bile sırf Türk mille-

Fakar arkadaılar, bu mu· 
kayese dahi Türkiye Cumhu· 
riyelinln iktisadi kudret ve re· 
Vitlni ifade t>tmek için asla 
kafi delfildir. Ve bu mukayeıe tinin kendi varlığına ve saa· 
hiç bir vakit yine bizim için deline taalluk eden bir paradır. 
do ru olmaz, Cumhuriyetin teesaüaünden 

Çünkü pek Ala bilirafniz ki evvel memleketimizde deniz 
arkadaılar; o.menlı lrı.pera· ve kara nakliye vatı taları kaml· 
torlulfunda elli milyon, yüz 'en ecnebi eller ve ecnebi ka· 
milyon, beı yüz milyon sarı falar tarafından idare edilir, 
lira ihracat yapılıyor idi ile hatta en ufak ameleai bile ga• 
bu servetin bir memlekette 
vatandaılara inkısamı ve va· yri Türk unsurlardan bulunur· 
tandaıların bu servetten isti· du. Cümhuriyetln tee11üıünden 
fac!esi nokta! nazarından o evvel memlektlmizde ne kadar 
zamanki Türk mllletlnln nasibi müe11esesl varsa, bankalar var· 
ya bir sapanla deıtllfi bir ıa bepıl gayrı Türklü. 
yerden yahut htç olmaZ1a bir (Deııamı ııar ) ................................................................................................................. 

1 Defterdarlık ilanları 1 
lstanbul Detterdarhğından: 
Ankıırada yeni Mahzeni evrak bina11 arkıı.aında lnıa edil· 

mekte olan depo blnaıında noksan kalan aksamın ikmalı yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulfle münakuaya konulmuıtur. 

Talip erin yüzde yedi buçuk muvakkat temlnatlarlle 24 Ağuıtoı 
931 tarihine müsadlf Pazartesi ğünli saat on altıya kadar An· 
karada Maliye vekaleti inıaat komisyonuna ve fazla malumat 

için lstanbul deftetdarlığına müracaat eylemeleri. 

lf lf 
Çanakkale Defterdarlığından: 
Yen.köy, Yenloar hududu dahllındekl ıazların temdlden 

müzayedeıl 10 Ağustos 931 tarihinde icra kılınacaktır. 

Şirketi Hayriyeden : 
500 Adet Çıralı Kalas (Fabrika Malı) 8X28x400 • 
500 .. .. .. .. " 

6X26X400 
1500 

" " .. .. " 
4x28X400 

250 .. (:ırasız 
" • " 

4X28x400 

250 
" " " " " 

5x28x400 

300 n Çidene " 
2X30X400 

300 n " 
2,532X400 

500 
" Fabrika tahtası 3X26X400 

1000 
" " " 

2,5x26X400 

5.0 
" " 

2x26x400 
" 500 

" " " 
J,5x26X400 

1o:ıo .. Lambah tahta 2,1x1ox400 

50 Kökner 22·28x4 8 
" 200 Çam kütük 22 28x10 12 
" 200 • " 

22 28x9.10 
" 

300 22-28x7 8 • .. " 
250 .. .. " 

30 40X4 8 

100 Meıe kütük 20 30X6 8 .. 
50 

" 
lhlt-.mur hatıl 8 12X30 40X3,50 

50 
" 

Karaağaç 8· 12XJ0 40X3,50 

10 Dlıbudak 8·12X30-40X3,50 .. 
10 .. Kestane 8 12X30-40X3,50 

10 
" 

Kalın lhlamur kütük 

Bali.da miktarı cins ve ebadı muharrer kerestenin ita11na 

talip olanlar kapalı zarfla ve yüzde 10 niabetinde teminat ak· 
çeıile beraber 27 Ağustos 931 perıembe günü akşamına kadar 
flat mektuplarını Şirketi Hayriye mübayaat müdıriyetine tevdi 

eylemeleri ilan olunur. 

ENVER PAŞA 

YARIN 9 Ağustos 

Seyrisefain 
Merkez Aoentaaı : Galata 
Köprtıbaıı 8, 2362 ıube 
acenta11 : Sirkeci Miihlir 
darzade Hanı Tel. 22740 

PiRE • ISKENDERIYE P. 
(Ege) 11 Ağustos Salı 

10 da Galata rıhtımından 

kalkacaktır. ·======= SADIK ZADE BİRADERLE!\ 
VAPURLARI 

Karadeniz Postası 

SAK ARYA vapuru PAZAR 
9 Aı:ustos 

günü akşamı sad 17 de Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle (Zonı;uldak,İnebolu 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Mapavri ve Hope) 
ye azimet ve avdetle ayni iske· 
lelerle Sürmene, Görele ve Ünye' 
ye uğrayarak a\'det edecektir. 

Fazla tafsili! için Sirk•ci Mey
menet hanı altında acentalığına 

müracaat. Tele. 2213-l ................... 
TAVlL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK - lZMIR ·POST ASI 

,... .~!A.~.~! .. 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık, 

ve lzmlre Ayvalığa ve 
Çanakkaleye ulfrıyarak avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve· 
rfllr. Adres: Yemlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. fat: 2210 -ALEMDAR ZADE MEHMET 

VAPURLARI 

Lnkı ve ıerl Karadeniz 
postası 

8 ••1 t VAPURU 
U en 10 Alfuatoı 

Pazartesi 
günü akıam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize ve 
Mapavri) ye azimet 'Ve av• 
dette ayni iskelelerle Vak· 
fikeblr ve Göreleye uğraya· 
rak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke· 
elde Vezir iskelesi sokak 
No. 61 acentesine müraca· 
at. Tel. 21037 .................... 

Beııncl icra memurlulfun· 
dan: 

Bir bor~tan dolayı mahcuz 
olup ıatılma11 mukarrer Auı· 
borg markalı bir adet tfpograf 
makinesi 12·8·31 tarlbmde 
saat 12 den 13 çe kadar Bey· 
oğlunda Şahkuli mahallesinde 
cadde! kebir 524 numaralı mat· 
baada açık artırma ıuretile 
satılacağından müıterllerln 
yevm '!e ıaati mezkürde ma· 
hallinde hazır bulunan memu· 
rune müracaatları ilan olunur. 

ZA YI - 13350 numaralı maas 
cüzdanımı zayettim. Yenisini alaca: 
ğımdan eskisinin hükmü yoktur .. 

Ali Riza Bey haremi 
Ayşe Sıdıka 

- Bilmiyordum, dost Ma· 
caristanda Türklük aleyhinde 
bu kadar fena heykellerin bu. 
lunacağını düıünmemlıtim. 

ŞANS UYURKEN GELiR 
VAKiT YAKLAŞIYOR! ' • 

KODA K 
Müsabakası 31 Ağustosta bitiyor 

Fırsattan istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gönderiniz. Tıirkiy'ede nakten tevzi 
· edilecek mükAfat 2000 lira 

T k b { 
Türkiye müsabakasında { e ir resim: 
Beynelmilel müsabakada 23600 Lira 

340 Lira. 

~ KAZANABiLiR 
.... Köprüden 35 dakikada 

SÜADİYE PLAJI 
Memleketin yegane tenezzüh ve istirahat mııhalll 

CAZ - ÖRKESTRA - VARYETE 
1 
im

Nefis yemek, Sıhhi otel, zam ve dühuliye 
yoktur. Flatlar ehvendir. 

.Zonguldak Nafıa Baş 
mühendisliğinden : 

Bartlo·Safrı.nbolu yolunun 41+500, 42+300, 42+600 ki· 
lometresinde yeniden lnıa edilecek cem'an 17603 lira 22 ku· 
ruı bedeli keıtfll altııar metre açıklığında üç adet beton ar· 
ma köprü 6 Ağustos 931 tarihinden itıbaren 26 Alfustos 931 
tarihine müsadif çarıamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere 
21 gün müddetle ve ke palı zarf uıulıle münakaaay!. konul· 
muttur. 

lnıasına talip olanların tafsilat almak üzere Zongulda Nafia 
Baı mübendislilflne ve münakasaya ııtırak için de teklifna· 
me yüzde yedi buçuk teminat akçeıl ve Bat mühendiılikçe 
muıaddak ehliyeti fenniye vesikalarile birlikte mezkur günde 
muayyen saatte vilayeti daimi encümeninde ispatı vücut etme· 
)eri ilan olunur. 

Zayi 
Çanakkale Askerlik şubesinden 

almış oıduğum \'e Beşiktaş şube
sinde mukayyet Askerlik terhis 
teskerem[ zayi eftiğimden bulan olur· 
sa lütfen hasbelinsaniye Beşiktaşta 
Tramvay deposu karşısında Muhittin 
El. kahvesine bırakması ilan olunur. 

Zülfikar oğlu Ahmet lbrahinı 

Beyoğlu beılnci icra memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 
Arı adenden büyük ıemaver 
ile üıtü mermer taılı bir maaa 

12·8 931 tarihine müsadlf Çar· 
ıamba günü ıaat 12 den itiba· 
ren Tophanede hafaf sokağında 
3 No. lu kahvehane önütıde 
açık artırma suretıle ıatılaca• 

ğından talip olanların yevmi 
mezkürde hazır bulunacak me• 
muruna müracaat eylmeleri 
ilan olunur. 

İstanbul 4 cü İcra memurluğun
dan: Tamamına (800) 1iopı kıymet 
takdir edilen [yüp'te Defterdar Ka
ra Süleyman çelebi ıııahatlesiııiıı Çık
maz cami sokağında atik 3 cedit 5 
No. lu hanenin nısıf hissesi : Bu ke
re açık arttırmaya vaz edilmiş olup 
24 - 8 • 931 şartnamesi di\'anlıaneye 

talik edilerek 16 • 9 • 93 f tarihine 
nıüsadif Çarşamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra 
dairesinde açık arttırma suretıle s t· 
ılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi alınır. Müterakim ver· 
gi. Belediye, Vakıf icaresi müşteriye 
aittir. Hakları Tapu sicillile sab't ol· 
mıyan ipotekli alacaklılar ıle diğer ala
kadaranııı ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve ma· 
sarile dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile bildirmeleri !azım· 
dır. Aksi halde hakları Tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Aliikadar
ların icra ve iflas kanununun 119 
maddesine göre tevfiki hareket etme· 
leri ve daha fazla malumat almak 
istiyenlerin 930. 307 dosya numara· 
siyle ıııemuriyetimizc müracaatları 
ilan olunur. 

1--The Turkıhs Amerıcan Snıppıng 
AND TBADING Co 

Mütemadi aıra Nevyork· 
tan lstaobula 5. 15 ve her 
ayın 25 de Amerikan vapuru 

"EXMOOR,, 
Eksport Şteamshıp Gorporatıon 25 

Broadvvay Nevv· York 

Ayın 10 da pazartesi 
günü flmammıza beklenilen 
Nevyorktan o güı:ı hareket 
edecek, 

Kostaneaya 
Dönüşte Karadenizden ayın 13 ünde, , 

o gün hareket e~ecek Redesto 
arasında, Nevyorka, f:ladelfia 
ve Boston müşteri kabul edilir yu· 
kardaki limanlar için. 
Bunlardan maade doğrudan doğ-

1 ruya Verakruz, Tabıko, Sanfranzıs· 
ko, tos Arjetos, Portıand, Selt, 
Takoma ve Nev Orlean Nevyorktan 
bekJe;;llen postalar hareket Net~·orke 

EXTON 17·8--1931 
EXCELSIOR 27·8·1931 
EXTON 30 8 1931 
EXCELSIOR 2 9 1931 

Fazla malGmat almak, isterseniz 
Galateda Milli ajans hayrl Arap oğlu 
ve şeriki, Galata Arapyan han 
4üncü' kat Telefoa Be. ojtlu 1930 

AceJe satılık 
Kırk santimlik otomatik 

polonya kalınlık makinesi yeni 
olarak müatacelen ıatılıyo•. 

latanbul Kutucular caddeıi 
No. 55 Muıtafa Kİitif 

la.anbul biriııcl iflas me
murluğundan: Müflis Hafız 
Sait zade Esat Bey masasına 
müracaatla kayıtlarını taleıı 
eden alacaklıların tahkiki de· 
yunu neticesini mübeyyin tan· 
zlm olunan sıra defteri ala· 
caklıların lnzarı tetkikine arz 
olunmuıtur. Mumaileyh ala· 
caklılarıoa karıı kongurdato 
teklif eylemittir. 

, Or. Aristidi 
1 Zührevi hastalıkları 
1 Tedavihanes! 

lfnıl"önii: Sab•k Kara kaş han No. 81 

İstanbul .ı üncü İcra Mcınurlıığun-
dan: !ILdam rıcni bil es le \'e küçük 
evladı Gaııtor ve jeron \'e Marsel 
ve Vab\'ye ye bilveiare !"atına ve 
Üınmügiıl Hanı ııı il.· Alııııet Efendi 
9 - 8 • 929 tarôJıındc istikraz eyl~dik· 
Ieri paraya mukabil birinci derecede 
ipotek olan Beyoğlunda Kamer ha· 
tun mahallesinde iki kııyu!u sokağııı
da atik ve cedit 3 No. lu bir bap 
hane 30 gün müddetle ihalei evveliye 
il.inatına konmuştur. 

Mesalıası : Tamamı 78 metre olnı> 
bundan ö-l metresi beden \'e bölme 
duvarlarla kagir diğer aksamı ahşap 
bina halatı bodrum hizasına müsa· 
dil zemini çimento döşeli aralık balı· 
çe bodrum katı tamamc;ı kırmızı dö
şeli olduğu müstecırler tarafıııdan 

beyan edilmiş ve bu katta mutbalı· 

tan maada aksamı su basmış bulun· 
duğun;\an görülemem 'ştir. Burada 
mermer çamaşır tekne ve sabit bu· 
!aşık teknesi ve !urun ve dolaba havi 
mutbah aralıkta bir dolap bir hela 
bir merdi\'enaltı bir oda bır kiler. Ze
min katı sokaktan üç basamak mer
divenle çıkılır cümle ve bahçe kapı

ları demirJir. Bu katta zemini mer· 
mer bir taşlıktan iki bas~mak ıner· 

mer merdivenle antreye girilir. Antre· 
de bir camak.J.nla bölünmüş biri küçük 
iki oda birinci katta bir sofa üzerine 
iki oda tavanları karton pir olup bah
çe tarafındaki odanın kısmen bozul· 
muştur. 

ikinci katta bir sofa ü ıerinde bir 
dolap bir hela bir büyük üç oda küçük 
odaların tavanları tahta diı;erleri sulu 
boya istaınpadır. 

Üçüncü katta camaka'l aydmlıklı 
bir merdiveııbaşı iızrrinde üç dolap 
ve zemini çimento üstü alışıp çatılı 

etrafı camakanlı (camları halen kırık 

tır.) Tarasa camak;inla bö,ünmüş bir 
oda vardır. l.lirinci katt~n itibaren 
şahniş mevcut olup son katta şahnişin 
üstü zcıııini çinko balkonJur pencere· 
!er kısmen demir kep,nk ve bazısı 
demir parmaklıklıdır. 

Hududu bir tarafı Parlo Galef 
:ııanesi ve bir tarafı Nihalaki hanesi 
arkası Madam Çermiky an tıanesi hir 
tarafı rabii tarik ile nıahdudtur, it ane 
denıııunda biL1 kontura! oda oda 
müstecir vardır. 

Turan imparatoru! 
-------- Hatıratını yazan: ./ .L _______ _. 

-29-
Her halde, Türkün bayra

ğının bu kadar feci bir vazl· 
yette teıhir olunmasına karıı 
lakayt kalamazdım. 

lstanbul \'edinci İcra Menaırlu
ğündan: 

lstanbulda .Marpuççularda Emir 
oğlu hanında 3 No. da iken elyevm 
ikametgahı meçhul bulunan Goral 
Biraderler Efendilere: 

Mt\ameialı illa•iyenln <et· 
kik ve teklifin mü2akeresi için 
ikinci alacaklılar toplanmasına 
karar verilen 31 • Ağustos·931 
tarihine müsadif Pazartesi gü· 
nü aaat13 de alacakllıarın Ad· 
liye sarayında vaki birinci ff. 
las dairesi toplanma ıalunun· 
da hazır bulunmalnrı ilan olu· 
nur. 

Kıymeti mııhamminesi 6 bin Ji. 
radır. Talip olanların kıymeti ınıı· 

lıammiııesiniıı Yüzde onu nısbetinde 
pey akçasını ıııüştcıııia ve 929 - 5529 
No. lu dosya No. rosile 2 • 9 - 931 
tarihinde saat 1-l ten 17 ye kadar 
bilzat veva bilvekale müracaat erle· 
meleri \'e fazla ıııalfn,ıat dosyasından 

ita edilec~ği il.'in olunur. Macaristanda talebe ile, Buhonyadı Yanasın 
heykelini ortadan kaldırmak için bir 

talebe kongresi yapıf,...,. ... tı 
her sokaiında bir fırkanın nü· 
mayfıl vardı. 

Nümaylıçiler alayı_ pınka 
doğru yürümeğe baılamıılardı. 
Y ıı.vaı, Yavaı, heykelin etrafı· 
da tenhalaıtı. 

Bu heykel, hiç bir Türkün 
bakmağa tenez'l:ül etmctdij!i 
bir rezaletti. Eıkl Türİ< düı· 
mantarı, Türk htıla devirlerini 
unutmamak için bu heykeli yap-

........... 

tırnuılardı hepimiz, Honyadı 
Yan osun geçici ga liblyetinl 
blllrlz. Fakat, hiç bir memle· 
kette Lu kadar hak11ret amiz 
heykeller dikilmemitllr. 

Enver de müte('ssirdl. Ona 
dedim kı: 

- Bu harbe girerken, bu 
heykelin kaldırılmasını ıart 
koymalıydmız? 

Enver, mütee11irdi. 

-Belki, samimi idi. Fakat, 
Macarlatanda birçok konsolos· 
!arımız bulunmuıtu. 

Bir çok Türklerde gell geç· 
ml§lerdi. 

Sonra, benim gibi genç· 
liğin en hararetli devirlerini 
burada geçiren talebeler var· 
dı ki, her gün b~ heykelin 
ortadan kaldırılmaeı için ba· 
ğırmıı, çalfırmııtık. Hatta o 
zamanın Türk baı ıehben• 
deri Ahmet Muhtar Beye 

(Devamı var) 

Safra biraderler Şirkelinin zim
metinizde alacağı olan - -1450 · lira
nın maa masarif ve yüzde on ücreti 
vekiilet tahsili hakkında takip talebin
de bulunması üzerine usukn tcbliğı 

lazımgelen ödeme emri halen ıııa
Iıalli ikanıetinizin meçhul bulıınm ası 
hasebile otuz sekiz giın müddetle ila
nen iiJcıııe emrinin tebliğine karar 
verilmı:; olduğund&n tarihi ilandan 
itibaren sekiz gün zarfında 1931 - 1831 
dosya numarasını hamilen daireye mü 
racaat ederek kam ııi bir itiraz derme· 
yan etmediğiniz takdirde gıyabınızda 
muamelei kanuni)'enin icra o unacağı 
maICım ve ödeme emri tebliği maka· 
mına kıtim olmak üae ilan olunur. 

Gııip aranıyor : 
Bundan üç dört sene mu· 

kaddem Bükreı sefarethanesi 
ateıemilteri iken bili.hare nere· 
de bulunduğundan haberdar 
olmadığımız merhum Bayram 
B. mahtumu Koniçeli Yahya 
Beyin hayatı mematına ddr 
aıağıdaki adrese lnsaneten bir 

9 Ağustos 1931 = Hızır 96 
-p --= azar:-

Arabi Rumi 
24Rebiüleııel 27Temmu:z: 

Vakit· l:.z ınl Vaki1 

i'Evkat s. Ev kat - -
Sabah 8 11 Sabah 3 25 
ögıe 5 03 Öğle 12 20 
ikindi 8 ~4 ikindi 16 12 
Akşam 12 00 Akşam 19 17 
Vats! ı 45 Y ısı 21 03 
İmslk 7 53 im sik 3 07 

malümat verilmeılol rica 1!derim 
efendim.Kadıköy Yeldeğirmenl 

Tepe ıokak 100 No. 1...--M"!'e·a·u~ı ·n-ıu-.d•ıi•r•v•e•m•,•. •10•5•9,•ı--.I 
hanede Koniçeli Canfeze Bürhanettin Ali 


