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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Onlar artık buhrana alışmı$larmış ! 
Mademki yüksek tabaka buhrana alışmışhr· , 

selimet versin to çeken bey irleref •.• 
Allah 

uhran 
Etrafında 
İf eviller 

ARiF ORUÇ 
Bir buçuk aenedenberl 

~8••meden buhranda, Hft· 
~illete d<lıen meı'ullyet 
iısesinln tahflflne çahıılıyor. 

Buna çalııanlar H. fırkası 
llıubarrlrlerldlr. 

ileriye sQrGlen iddiaların 
btlbaıaa ilç nokta etrafında 
toplanmaaına çalııılmaktadır: 

1 - Buhran umumidir. 
liGkdmet buna çare bulama•. 

2 - TGrkiye buhrandan 
eıı az mGteeuir olmuıtur. 

3 - Tirk k6yliis0nün 
•aztyetl çok iyidir. Fakat 
lcaıten fena 16ıterllmek 
letentyor. 

Hakikati hullıa edebil· 
llaek için, yukardaki madde
ler iizerfnde ayrı ayn dur
lbak llzımıellyor. Hükdmetin 
btahran meseleaindeki meı' • 
llltyetlerfnl azaltmak, yahut 
lclmflen bertaraf etmek 
llıakıadile ı6ylenen ıözler 
•e yazılan yazıların eıaıb 
lcı1metlerl yoktur. Din ol· 
dutu kadar, bu ıtın de, in· 
._niyeti sarsan buhranın, 
Yalnız T6rkiyeye munhasır 
kaldıtı tddia11nda bulunul· 
llıamııtır. Buhranın umumi 
0 ldufunu bilmlyen, anlamı• 
Yan kalmamııtır. Ôteden· 
beri bükdmete tevcih 
etınek fıtenen meı'uliyetler 
bu noktaya makaur bırakıl· 
llııı dellldlr. Asıl muahase 
lloktaıı, htlkdmetln bidayet· 
ten beri tedbir almamıt ol· 
llıaaına, daha dofruıu Dev· 
letbı mali ve iktısadl ılya· 
leUne emniyetli, hatadan sa· 
ltm lıUkametler yerememlı 
bulunmaıındadır. 

Dtınyada muazzam bir 
buhran bGküm ıürdüiü ıı· 
talarda, Tarkfyenin bunu 
daha baılanııçta hissetmesi, 
0 na 16re tedbirler almaıı 
llzımıelirdl. O tedbirleri ce· 
llllyett teıktl eden fertlerin 
almasına ımkln oJamı· 
)'acafı dolayısile de, Dev· 
leun çalııma11 , Diloya plya· 
•aııııın yGrim•ie çalııtıiı 
lıtakametlere g6re Türkiye 
lkttaat ıiyasetlne daha az 
eııdııe verici cephe teılı 

•bneli idi. Difer Devletler, 
hep böyle yapmıılar, mOm· 
lcün mertebe az zararla va· 
llJett kurtarmafa ;çahımıı· 
1-.rdır. Ttırklyede bir buçuk 
lenedenberi alınmıı kuvYet• 
lt bir tedbir ıötterllebtllr mi? 
lır buçuk ıene evvelinden 
)apılmafa aavaplan proı· 

'"• bde meydana ıelme
llaitttr. Halbuki seçen uzun 
llatlddet zarfında ea milfk61 

D.cunı 4 6nci •ay/atla) 

Ajanslarla millete tebliğ edi
len karar suya mı düştü? 

-Haklı telaı V&? endiıeler baıladı 

ihracat şirketi demek 
ne demek? Nihayet Halk fırkası münhal müstakil m~bus

luklara kendi namzetlerini ilan ediyor ! Bir ihracat tacirimiz bunu Li
işine benzetiyor! man şirketi Bor~ için hapis yerine habersiz haciz ! 

Ankara 21 (Telefon) Mün· 
hal meb'usluklar için göıte
rilecek olan namzetler Pa · 
zar ıünG g6ıterilecektlr. Mün· 
balata bu refer Halk fırkaıı • 
nın da namzet g6ıtermeıi 

tekarrür etmittir. Namzet· 
ler iki güne kadar ilan edl • 
lecekttr. Umumi intihapta 
liıte haricinde kalmıt olan 
ıabık mebusların bu defa 
namzet psterilmelerl ibti· 
mali de vardır. 

icra ve ülas kanunu 
Ankara. 21 ('felefon) -

Yeni mecliıin Adliye encil· 

meni, içtimalarında isabetli 

kararlar vermektedir. Adil· 

ye vekili Yusuf Kemal B. 
in tıtlraklle vaki olan bir 
içtimada Adliyemizin eıas· 
lı ve umumi vaziyeti göril· 
tülmüıtür. Bundan maada 
kabine programında Adliye· 
ye dair olan k11ımlar üze· 

mlyetlisl Adliye enc6menlne DünkQ nGıbamızda lı 1 mıyacaktır. Denilmiıtl. Ancak 
tevdi edilen icra T• ifllı . bankaıı ve bazı ıermaredar teıekkül ile birlikte kaf bin 
kanunu tadilabna ait kanun tüccarın lttlrakile bir harici Tnrkün ocafı ıöndO? Binlerce 
llyıhasıdır. Bu layihanın ticaret tlrketl yapılacafını kiti Ankaraya lımet paf&ya 
eeaılı ıurette m6zakeresine yazmııtık. Bu ıirket hakkında ricaya bir heyet ıönderdlk· 
baılanmııtır. daha tlmdiden bir çok Ulc· lerl vakit, paıa; (Aramazda 

Encümen reisi ne diyor car feryada baılamıılardır. tek Tür olmıyan yoktur. 

l l Tacirler, lnhiear mahiyetinde istiklal harbini kazandırmak 
Adliye encümeni re ı 

Muıtafa Fevzi B. bu huıuıta olmıyan bir ıtrkeUn diierle· için kanımızı, canımızı feda 
rlne ait mallann banıt bak edenler bizleriz ) dedlli

ıu izahatı vermlt•ir ; 
_ Eıld icra ve ifiaı ka. ve eallkiyetle kontrol ede- halde rene para etmedi 

nununda muamelatın tarı- celine ıapnaktadırlar. Don ÇünkG orası zatıalilerine 
! hini v• ; halk~ tiklyetlnl ihracat taclrlerimfzclen birili bendea daha mal6mdur. 
·mucip oldufu tecrGbe ile muharrirlerimizden birine ıu lıte m•rakaba yapacak 
anlatılan bazı kanuni me- izahatı vermlıttr: olan bu ıtrket etrafında 
raslm vardı. Bu komlıyonun inhisar kulaktan kulaia ıöyle ı6zler 

Yeni kanun bu meraıi· defli, harice gidecek maıı... ıöylendllfnl tıltiyoruz. Görtl· 
mi kııaltmııtır. Eski kanunda nmızı tetkik ~e yani kontrol yorsunuz ki ihracat iılnimlzl 
illnh icra ile ilansız icra edecek bir ıirket olacaiı kaç Tnrk tüccarı yapabiltyor? 
aruında merasim nokta11n· söyleniyor. Hep ecnebi büyük ıermaye-

Vaktile kabul ettirdiği kanunları 
her gün tadile uğratılan eski dan fark yoktu. Eıhabı me· Şukadarını arzedeyim ki darlar, hep Türk olmıyanlar. 

Adliye vekili salib bundan IJ>ek çok ılkl· Uman ıirketl yapılacafı aıra- Binaenaleyh bu Tlıl teı· 
M. Eıat 8. yet ettiler. lard• aacak ecnebt kumpan· klllta malik kuvYetll, tanın· 

d 
Herhanaı bir alacaklının •alarm aörd""il tılerı a6re· mıı firmalara karıı, ufak rln e müzak~rat cereyan , ... 

etmlıtlr. senelerce mahkemelerde ta· cek, Tlrklere yardımdan bar sermayelerlmlzle rekabet 
Bu mOzakeratın en ebem· (Deoamı 4 incü •aylada) ka hiç bir Ulrke aararı dokan· (Deaamı 4 iincü •ahildee) 

.nı•......,a.e ıaıt ••ıı • l l .. ıetil l.U•nPI ı.....,,._.,, ... 1 .. ılfll lffll lli9!11 .... 1111ımW•~ .......... ........ 1 • •ı:ıl 1 fi Hlll 1 1 1 l lUI ıa i D i •9'llllfı 141 1 l l•llll8ı ,....,WenJ I 1 411• 1• .. IHHılfıltııı 11 &1 ...... lıl ... ..__. - -

---ıf;;;;;-;;;M~-;;;iiii;;;--;çt;-;;-~;.;ı; · · - Yunan Seyriaelain ve 1111purcular arası~!! 

Rezalet olm~ş ! Futbolcuları dün lhtilif halledildi ! 
Vildye(e vukubulan bir ihbar geldi Sadullah Bey ihtildf ve Yalova 
.!!,zerine tahkikat yapılıvor (lSO) seyirci de bera- hakkında ne diyor ? 
u ._, her geldi 

1 

ketmlı ve asadan Manoel Geçenlerde Rum lıaıta· 
haneleri mütevellileri bir 
içtima aktetmlılerdt. Bu iç· 
tlm~da azadan lıtlmat Zih· 
nl ve Vaaileos idare h"ye· 
tine bir takrir vererek iç· 
timalann Türkçe yapılma· 
ıını lstemiılerdir. Bu talep 
diler azaları hiddete sev· 

l l lfll • 1 it' ltıl•H!'l •,I ılr~lı. 1 111• 1 '111 ' ' "' ... ........ , ... ,1 11.aı ... . ..-... .. 

Meseele gene 
alevlendi 

otlu derhal ayala kalkarak Fenerbahçe ve Galata 
ıu cevabı vermlıtlr: saray kulübGmüzle iki maç 

- Burada ancak Rum· yapacak olan Yunaniıtan 
ca konuıulur, T6rkçe ko· ıamplyonu Olimpiyakoı fut-
nuımak manasızdır ! " bolcu lan dan ıaat (17) de 

Bu ani mukabele kar· lzmlr vapurile ıehrlmlze 
ıısında lıttmat efendi de gelmlılerdir. 
ayala kalkarak bafırmıı ve (Devamı 3incü Sayfada) 

1u talebı ilerı ıo.rmiiıtor: -B·'"i;·· 1;-ş"s· '"
1
:-z ......... k-·e---nd-.. ı;s .. -ı •• 

- Bu ıözler zapta ıeç· 

mel~~~·at diler aza lsttmat ni idam etti ! 
efendinin bu talebini 
gO.rültüye boimuı, ken-
disini tahkir ettikleri ıtbt 
azadan k6m0rci ollu da 
lçtimaların TOrkçe yapıl· 
ması hakkında verilen tak-
riri ayaklarile çifnemtıtlr. 

TilrklüJO pek fena bfr 
ıekilde tahkir eden D'a6tevel· 
illerin bu hareket: Villyet 
makamma oradan da müd-
delumumlliie ıılkıetmlıtlr. 

Vlllyet, poliı ve mOdd.,ı 
umumilik bu çok alır adde
dilen hakareti tahkik etmek· 

Sanayi birlifi umuınl lıdtibi tedirler. Bu buıusta Tali mu• 
• Na~mi Nari B. avlnt Fazlı B. bir muharriri· 

MClıtakll sanayi odaları 
teıklliae lizum var mıdir. 
yok mudur? Bu meıele bugiln 
)erde yine alevlenmlıtlr. 

Sanayi erbabı odaların 
(IJ.Oamı 4 iind •alail.I•) 

mlze ıunlan ıöylemittir: 
" - Böyle bir ihbar yapıldı. 

Mesele tahkik olunuyor. Ta· 
hakkuk ettlll takdirde mi· 
tecaslrlerlnln adalet pençe
alne ıeçeceklerl tabUdlr.,, 

İpla kalan k6m6rcil 
Kanıq1n kendiıinl aıUfına 
dair ( Tafsil&t · dardtıncl 
sahifede) 

, 

~-·-. . 

Yelovade yeni yapllan asri paviyonlar 

iki Qç giindenberi bazı 
dedikodulara sebebiyet ve· 
ren Seyrlıefaln ve milli Ta• 
purcular araıındakl ibtlllf 
nihayet dOn halledilmlı
tlr. Bu meıele ve Yalova· 
da yapılan yeni tesisat 
hakkmda Seyrisefaln umu· 
mi müdiri Sadullah 8. bir 
muharrlrlmlze ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

- .. Milli vapurcularla 
mlıait ıeralt altında mata· 
bık kaldık. Bu uzlaıma 
balkın da lehindedir. Yani 
anlaıma berine zam yapı· 
lacak delildir •• 

Sadullah B. bundan bar 
ka Yalovada bu ıene zar· 
fında yaptlan teılsat hak· 
kınd" da ıunları ıöylemiı
tlr: 

- •Yalovada bu sene 10 
localı bir banyo dairesi, 
ihtiyaca kafi olacak kadar 
ucuz otel ve lokanta yapıl· 
mııtır. Yalovayı Avrupa· 
da oldulu gibi asri bir 
ıekle ıokmak için mevcut 
parkları teni ettik. 

İki kilo metrelik bir me. 
safeden ıehre ıu ıetlrdik. 
Bu ıu için ,ebrin muhtelif 
(Daoemı 4 ünci ••hif•Jı) 

l mur da yoktur. Ancak mu" n-. 1 oe Dir karar ·ı .,.- . ·~·..-
la§ıj ~naktadır. Yerı eceği an. , v~ııuuı ıııın;~ı ıımıa BITıgmı• aevaır Ye 

mıyemn enazırı ittilaına arze ıerİz. müess 



Sahife 2 - - = 
Muasır Cümhuriyetlerde 

Teskilatı esasiye: 
~ 

Dünya cümhuriyetlerinde • 
ı·eşkilatı esasiyeler nasıldır? 

Başlangıç 
-3 

(21 Eyhil 1848 İttihat 
teıkilatı) balyada hareket 
daha ıümullü oldu .. 24 Şu
bat inkılabından evvel bat· 
ladı. Onu takip eden iki 
sene zarfında sür'atle geniı· 

ledi. 
10 Şubat 1848 tarihinde 

İkinci Ferdinand iki Sicilya 
kırallığma bir Te~ktlatı esa· 
siye kanunu verdi. 

15 Şubatta Toıcane de 
kendi kanununu aldı. 

4 Martta, Sardünya kı· 
rah da ahkam koydu. Bun· 
lar muahbaren İtalya kıral· 
lığının Teıkllatı eıasiyesi 

oldu. 
Papa Dokuzuncu Pie de, 

18 Temmuz 1848 de kendi 
hükumetine bir TefkilAtı 
esasiye verdi . Fakat 

günlük Ronı a cümhuriyetinin 
lesislle ilga olundu. 

Ay ı 1848 senesinin 9 
Temmuz, ve 11 Teırinie,·vel 
tarihinde Luxemhourg bü
yük Dokalı~ı ile Hollanda 
hükumeti T eıkilatı esasiye· 
ler1ni tadil ettiler. 

1660 tarihtndenberı tabi 
olduğu mutlakıyyeti terk 
etmeyen Danimarka, bu de· 
fa o hareketlere sürüklendi. 
5 Haziran 1849 da Dani· 
markada Teıkilah esasiye 
ilan olundu. 

Fakat Teıkilab esasiyesi 
hareketinin en derin iz hı· 
raktığı yer, Cermen mem· 
leketleri oldu. 

Prussin ile Oldenbourg 
Büyük Dokalığı 31 kanunu
sani 1850-18 Şubat J 849; 
Ba viere 4 Haziran 1848; Vor· 

temberg, 1Temmuz1849; Saxe 
15 Teıriniıani 1848; Hesse bü· 
yük Dokalığı 1849 tarihle· 
rinde ilk Teıkilatı esasiyele· 
rini vücuda getirdiler. 

l olunamadı. Yalnız Macariı· tan, 1848 Parlamentosu ile 
kabul olunmuı kanunlarını 
muhafaza etti. Bunlar, 
memleketin müesseselerini 
değiıtirdiler, Timar ve 
Zfamet usulünü kaldırdılar. 
Teırii bir hükClmet vücude 
getirdiler. Her iti gençleıtir· 
melde beraber. e'kl Macar 
Tetkilatı esasfyeıini idame et· 
tiler.Bunun en meıhur abidesi 
ikinci Andre nin emirna· 
meıi bftyük İngiliz fermanile 
muasırdır. 

Mamafih a 1848 kanun· 
ları da ancak yirmi sene 
ıonra bilfiil tatbik olundu. 
Macar inkılabının muvaf· 
f akiyetsizliği bütün ıslahatı 
tehir eden bir irticai intaç 
etti. 

irtica hareketinin miıali 
de Fransadan gelmitli· 1 O 
Kanunuevvel 1848 intiha
batı, 2 Kanunuevvel 1851 
darbei hükiimetinin, 14 Ka· 
nunusani 1852 imparator· 
luk T eıkllatı esasiyeıinin 
mukaddimesi idi. 

Bu devirden itibaren, 
artık Fransız nüfmu ve te· 
sırı kalmıyor. 1866,1871 
vakaları Avrupa muvaze· 
nesini bozarak, Tetkilatı 

esasiyelnio ınkiıafı üzerin
de doğrudan doğru· 
ya eserini gösteriyor. Ara· 
zinin ve hududun tashihi, 
Devletlerin zümrelere ayrıl· 
ması ve ittihadı, bunların 
ittihat ve tabiiyet §artları, 
bir takım yeni Devletlerin 
teıekkülünü, yeni metinle· 
rhı başlıca mevzunu teıkil 
ediyor. • 

(Devamı var) 
,,..,,_ ---Müessif 

istatistikler 
Haseki kadın hastahane· 

sinde geçen sene zarfında 
6698 hastanın yatakta tedavi 
edilmit olduğunu yazmııtık. 
Yapılan bir ga·afike göre, has· 
tahaucde on sene evvel bir 
senede ancak 2 bin küsur 
hasta tedavi edilmittir. Bu 
yekun, tedricen kab~rmıı, 
925 senesinde 4 bini bulmuı 
ve geçen ıene yedi bine yak· 
lakmııttr. Bu ıene daha faz• 
la artacağı anlaıılmaktadır. 

Hararet 
Yaz dün kendisini bü

tün siddeti ile göstermiıtir. 
Hararet (29) du. 

YARIN 
PW ! .!"": 7 = -· 

.Darülfünun 
Büte esi • 
Tesbit edildi 

Dün Darülfünun divanı 
toplandı. Kendi bütçesi ve 
Barem me1elesile geç vakta 
kadar meıgul oldu. Müderris 
mua vını ve muallimlerin 
maaılarını tesbit etti. 

Divanın kararına göre 
müderrisler bir kaç sınıfa ay· 
rılıyor. [Kıdemli, darülmesaili, 
darü1mesaiisiz, miiderris mu· 
avinf, muallim ilah.] 

Bunlardan her fakültede 
ıeraiti haiz bir müderris 500 
lira alacak, diğerleri sıra ile 
birkaç tanesi 400 birkaçı 288 
ve 256 ıar lira alacaklardır. 
Bu şekle göre müderris mu· 
avinleri 108·126, muallimler 
210 256 lira arasında maaı 
alabileceklerdir. 

Divan bütçesinden 40·50 
bin lira kadar da tasarruf 
yaptı. Bu tasarrufa daha 
çok dahili ve harici masraf· 
larından kesti. Hazırlanan 

bütçe yarın Ankaraya gön· 
derilecektir. 

Sergi bugün açılacak 
Çiçekctlik ve tavukcu· 

luk sergisi bugün açılacaktır. 

Hazine 
Evrakı 
Pacavra fiatına , 
Satıldı. Tahkikat 
Yapılıyor! 

Paçavra kağıt fiatına sa· 
tılan hazine evrakı meselesi 
tahkikatı elyevm devam et· 
mektedir. Müfetti§ler en faı:· 
la evrakın gayet ucuz ve 
müzayedeeiz satılması nokta• 
sında tavakkuf etmektedir· 
ler. Diğer taraftan evrakın 

tasnifine memur edilen ko· 
misyon azası ve reisi hak· 
ktndada takibat yapılacaktır. 

Bu komisyon hakkında 

tah~ikat yapılmasına sebep 
te, evrakın tasnifine imkan 
olmadığma dair rapor ver· 

mit olmasıdır. Müfettiılerin 
noktai nazarlarına göre, 
komisyonun noktai nazarı 
tasnif yapılmasına imkan 
olmanıasına dair değil, ev· 
rakın kıymetlerini takdir 
edemiyeceklerine dair karar 
vermeleri icap eitiği merke11 

zindcdtr. 

Vergi ikı misil mi? 
Mümessiller, komisyoncular 

vekaletlere bas vurdular 
J 

Bir kaç gün evvel Tüı
kiyede bulunan ecnebi f ab
rikaların mümessil ve ko
misyoncuları bir içtima aktet· 
mitlerdi. 

Bu toplan tlnın saiki de 
kazanç vergisi kanununun 
tadili projesi idi. Pcojede 
mündemiç bulunan iki fıkra 
ecnebi fabrikalarının, mümes· 
sil ve kumusyoncularının t e
Iaıım mucip olmu§tur. 

Bu fıkralardan birinde 
münıessil tüccara mal ıa· 
tarken kazanç vergisi ver· 
mesi lazımdır, kaydı vardı. 

Mal tüccar tarafından 
satılırken gene kazanç 
vergisi tediye edildiğinden 
müme11il ve kumusyoncular 
bu noktayı mükerrer bir 
mükellefiyet teklinde teliik· 
ki ediyorlardı. 

Ayrı bir fıkrada da 
929 danbeı i bu yolda 
devam ede gelmit satışların 
da kazanç veı!'gileri tahak
kuk ettirilerek tahsil edi-

leceği musarrahtı. Hatta 
mümeosil ve kumusyoncular 
tediyede ızıharı aczettikleri 
takdirde malları müsadere 
edilerek bu vergi müteba· 
kisi alınncağı da kaydedil-
mişti. 

Mümessil ve kumutyon· 
cu!ar bu mesele için Baı· 
vekalet, Maliye ve İktı
sat vekaletlerine müracaat 
etmişlerdi. 

Di'n de ıehrimiz ticaret 
odası reisi Mithe.t Beyi lngi· 
lfz ve İtalyan ticaret odaları 
erkanından M. Bratsafuni 
ile M. Tübini ziyaret ederek 
mülakatta bulunmuı1ardn. 

Bu mülakat la yeni ka· 
zanç vergiGi layihası ctra· 
fmda cereyan etmiştir. M. 
Bralsafuni ile M. Tübini 
tahakkuk usulünün tatbik<:· 
tınm ne tarzda olacağını da 
sormuşlar ve bu mevzu 

etrafında mütemmim ml\lfımat 
almııl rdır. 

-----·----., ... _,,,_"'4',,,_ -·----
Vilayete şayani t.fikkat bir ihbar 

iki milyona yakın borç 
niçin alınmadı? 

Fazlı B. diyor ki: "Müfettişler Maliye daireleri 
tahkikata başladılar 

Defterdarlık idaresine 
çok mühim bir ihbar yapıl
mııtır. Bu ihbara göze hü· 
yük manifatura ve tuhafiye 
iti yapan Orozdibak tica· 

• 
rethanesinin 1,800,000 lira· 
Iık vergi borcunu vermediği 
anlaı ılmıılir. Bu para 926 
senesinden bu güne kadar 
teraküm dmiıtir. ihbarın 
mahiyeti, 926 senesinden 
beri, ticarethanenin iki defter 
tutarak bu suretle hakiki 
kazancını sakladığı, müs
tahdemin ve memur ına· 
aılarile ikramiye vesaireyi 
az gösterdiği mahlyetinde
,1. 
-ır. 

lıtc bu sebeple, hükfı· 
metin kasasına girmesi la
zım gelen 1.800.000 bin lira 
müessese kasasında kalnııt" 
tır. Bu mühim ihbarı 

müteakip Defterdnrlık me
murları derhal faaliyete 
geçmit ve ticarethanenin 
bütün defterlerine vaziyet 

etmişlerdir. Keyfiyet vila· 
yet ve heyeti tefti~iye ri· 
yasetine de bildirilmi§, bu 
daireler de takibata baş· 
lamışlardır. Bu hususta ma· 
lümatına müracaat ettiğimiz 
valf muavini Fazlı B. bir 
muharririmize ıu izaha ll 
vermiştir: 

- " Orozdibak ticaret· 
hanesinin vergi borcunu ver· 
mediği hakkında bir ihbnr 
yapıldı. Gerek vilayet ve ge· 
rek nıaliye dairtısilc müfel· 
tiılcri derhal tahkikata baş· 
Jadılar. Yalnız paranın mik· 
tarı henüz tespit cdilmi§ 
değildir. Maamafih bir iki gün 
zarfında mesele tamamen 
anla§ılacaktır.,, 

Diğer tnraftan aldığımız 
husuıi malumata göre bu 
müessesenin defterJerjni kon· 
trol eden ve kazancını ta· 
hakkuk ettiren memurlar 
hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 

Diğer prensliklerde kendi 
müesseselerinde hakçıhk le· 
hinde pek derin tebeddülat 
yaptılar. Timar ve Ziamet 
usulünden hasıl bazı huku
kun ilgası hariç olmak üze· 
re bir iyi tetkik mahsulü 
olmıyan ve acele yapılan 
hu ıslahat pek kısa devam 
etli ve nıütf!akip senelerde 
ortadan kalktı. 1849 tarihin· 
de Francfort da kabul olu
nan Alman Teıkilah esasiye
sfnin muvaffaldyetsizliği bir 
irticaın baılangıcı oldu. Bir 
takım emirlerle 1848, 1849 
Müesseaan meclislerinin 
mahsulü silinip süprüldü. 
( Saxede 1 Haziran 1850; 
Hcssede 7 Teşrinievvel 1850; 
Vortembergde 6 Teşrinisani 
1850 emri, Prussiada Sinyör· 
lcr meclisinin ıureti teşki~ 

Jine dair, 7 Mayıı 1853 ka· 
nunu) serbest Lubeck, Breme, 
Hambourg §ehirleri bundan 
nıüt~tesnn kalmadı. 

Dost böyle olur! Katil itiraf ediyor! 

Avmıturyanın Teşkilatı 

esuiye vücude getirınsk 
tecrübeleri de daha. ziyade 
semercıiz kaldı. 1848 de 
davet olunan Meclis müLe· 
ekip senede dağıldı. 4 Mart 
1849 da İmparatorun irade· 
ı,iı:ıe iktiran eden Merkezci 
teşkilat Macarların ihtilali 
karıısında icra ve tatbik 

ispanya fazla Türk buğdayı 
almak için ne yapıyor? 

Para ile adam öldüren Fazlının 
muhakemesi oldu! 

İspanya hükumeti Türki· 
yeden satın aldığı buğday· 
ların daha ucuza malola· 
bilmesi için yeni bazı teda· 
bir ittihaz etmiştir. 

Şimdiye kadar memleke
timizden İspanyolların satın 
aldıkları buğdaylar, doğru· 

dan doğruya İıpanya'ya 
sevkedilmiyordu. Marsilya ta· 
rikile İspanya'yıı ithal olun· 
makta idi. Bu yol dolaşma· 
eı, nakliye masraflarmın 
artmasını intaç ediyordu. 

lıte, mezkur mahzuru 
nazarı dikkate alan ~ispanya 
hük6meti yeni bir teıkilat 

vücuda getirecektir. Bu teş· Bir müddet evvel bir 
kilatın vazedeceği ahkamla kıskançlık yüzünden Mev· 
buğdaylar doğrudan doğruya ı 7 A • • 

İ ' -t- .. kt' JUt ısmınde biıisinden para ala· spanya ya go uruece ır. .. .. 
Maamafih, bu hususta ı·ak Hızırı olduren Fazlının 

hala tetkikatn devam edil· ve Emrullahın muhakeme· 
mektedir. ıine dün Ağırcezada baı· 

-->l-Oı4<- lanmııtır. 
Danimarkalı gazeteci Vak'a ıudur : 

Danimarkada münteıir Mevlüt bundan birkaç se· 
"Politiken,, gazetesinin Şarkı- ne evvel Hızırın amca za· 
karıp muhabiri Homber dün 
ıehrimize geJmiıtir. Muma· desile evlenmiıtir. 
ileyh uzun zaman Halep, ilk zamanları gayet hoş 
Şam, Mekke ve Medine gibi geçinmislcrse de sonraları 
tılam ıehirlerinde ıeyahat Hızar yüzünden kavga et· 
etmiı, İslam dinini kabul meğe baılarlar. Bu kavga· 
eylemiştifti. Yarın Ankarnya yada sebep sözde Hızır am· 
gidecektir. l ca zadeaile seviıiyormuı. En 

nihayet Mevlôt karıslle ta
l ak da vasi açarak ayrılır
lar. 

Fakat bir türlü kartsın· 

dan da unutamaz ve maz· 
nunlara para vadeder Hızırı 

öldürtür. Esnayi muhakeme· 
de maznunlardan Fazlı de
mistir ki: Hızırı ben yalmz 

baııma öldürdüm. Emrulla

hm hiç bir kabahati yoktur. 
Heyeti hali ime a.it oldu

ğu mahkemeden talukm se-

bebini sormak için muha· 
kemeyi baıka bir güne talik 
etmiıtir. 

Doamyu 
Görelim 

Gıızetder Tnksim'd 
Cambaz kumpanyasına ö 
hücum ~dfyorJarki; sivri k 
lemlerinden aslanlar "e f 
ler bile yıldılar. 

Ne oluyor? 
Eğer sorarsanız, size f 

rilecek cevap deı hal haıı 
- Efendim, paraOl 

harice gidiyor, kes leı iJJJ 
boşalıyor, millet açtır, me 
leket fakirdir. 

Amenna, kabul ettik, b 
nu söyliyenlcre verden gO 
ge kadar hak verdik. 

Fakat o efe diler göıl 
rinl kapayıp dü§ünecek o 
lurlarsa sade "Ben Am r, 
para vermed"ğimfzi ka'° 
rayabilirler. 

* E\: vela ııine.nalara baki 
hın. Saydığımız paralar, et 
nebi kasalarına, ba.nkalaı1 
na sermaye olur. 

Bilhassa sesli filmleri 
ıümürdüğü yekun göz kıı 

maıtırncak kadar derindir 
Spor takımlurmın atdıl<' 

ları paraların bir plançoGtl 
nu çıkarmak kabil olurs' 
ağzımız acıt kalır. 

Yuna11 OperetlerJnin a.1 
lardanberi çektiği banknot· 
larm haddi, hesabı yoktıJt• 

Barlarda çalıfan sözde 
artistlerin bir gecede kazall 
dıkları Türk parasının y 
künu Karadağ bütçesini ge 
çer·. 

Nereye gitseniz ecne 
çalgıcı ile karıalaşırsını 
Önceleri üç beş kuruş ahl 
Türk sanatkarları sesli fil 
lerden aonra, modası ge(1 
miş kumaglara döndüler. 

Daha sayalım mı? 
Otomobillere verilen pi 

ralar İstanbul sokaklarııV 
altuıla döşeyecek kadardır 

Hatta, hatta tunlan ysı 
dığımız kağıt ve müı-ekkeP 
bile ecnebi değil de nedir? 

BÜRHANETTIN AJ) 
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Belediye şehir 
kütüphanesi acıyo , 

Belediye beı altı ay ef' 
velli bir şehir kütüphane'1 

tesis etmek için Beyaı•1 

medresesini satın almıttl' 
Medreseden daha evvel yer' 
leşmiı fakirleri bir türlü çı· 
karamıyordu. fakirler: 

- Biz buradan çık•f 
nereye gideceğiz, beledff 
bize yer göstersin çıkalı; 
diyorlardı. 

Haber aldığımıza gör' 
haziran bidayetine kadıı' 
medrese boşaftılucak, ve ti' 
miratına baılanacaktır. , 

Tamiratı müteakip lıı 
kılap müzesi için ahnll~ 
mevcut kitaplarla, BeleJ1' 
nin eskiden kalmı~ bir ço~ 
kıymetli kitnpıarı burıı1' 
konarak küıat edilecektit• 

lngiliz gazeteci 
Ankaraya gidece~ 
Dün Henni isminde b 

İngilfz gazete muharrl 
şehrimize gelmi~Ur· BugO 
Ankaraya gidecektir. 

Otomobilli seyyahl~ 
Otomobille seyahate çı~ 

kan Avusturalyah kont ııe1 
ji . ve ~fradı. şehrimize I~~ 
mıılerdır. Üç gün soıı 

1 
vapurla Bültreşe harelıe 
edeceklerdir. 1 

Kaçakcılığı oluyor ,ır 
Cenup hudutiarındaı:ı pıel 

leketimize kıbrit kaçak~ıl~ 
yapıldığı hakkında, kıb i 
inhisarı tarafından büküfJJ 
bir rapor verilmiıtir. 
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22 Cuma ---
Siyııi 
Takıim 

Buhran 
it bankası müdüril Celil 

btr fakat pir söylediği sözle 
nden bazılarına ıene kızdı. 
iyor ki: 

"lktısadl buhranı geçen 
lene bu mevsimde bütün 
llddetile anlamıt bulunu· 
Yorduk. Şimdi ahıtık. Be· 
lllın noktal nazarıma göre 
buhran devam ediyor. daha 
~ edecektir. lktısadi gayri 
ttblilik flatlarda tatikrar 
olınama11adan ileri gelmek
tedir.,, 

Evvela bir fıkra anlata· 
)laı: 

Bir f aklr adamcağız 
lcakta beı kuru,cuk bulmuf, 

le\'lnirken bir Yahudi ıar· 
taf dokkimnı görmüı. Bak· 
lllıt ki sarrafın elinde ve 
6nünde altınlar, banknot· 
lar var. D616nm6f, taıınmıı 
l'e Dnkklna glrmlf. 

Elindeki bet kuruıu Ban· 
konun üzerine atarak de
lllft kt: 

Al, mutlaka bu parayı da 
•en kaybetmlıtndfr. Bana 
Yaramaz. Sana11 ıaltba daha 
çok llzım ki b6t6n paralar 
•ende .. 

lktısadl buhranın da lı 
bankaıı müdirl Celil Beye 
ltarıı vaziyeti budur. Buh- . 
rana alııtık diyen Celil Bey 
buhranı otomobili içinde ml, 
hol maaı bordurosunda mı, 
)•taklı vagon ıeyabattnde 
illi, yokıa Bankanın maroken 
takımlı biiroıunda mı g6rdil 
"• abıti? 

Tok açın halinden anlar 
lalı? Buhran safra delil ki 
Otomobilde evYell gönül 
bulanılırken sonra anlaıılllD! 
ltoltuk detti ki otura kalka 
•llfkın bir yaylan ma ol
•uaı! 

Celil Bey diyor ki •ae· 
Çen aene bu mevıtmde buhranı 
batın 1ıddetlle anladık!,, l 

Doiru fakat bu bunal· 
tıcı 11cajın buhranı olıa ıe· 
tek, ıuausluk buhranı olıa 
terek. Her relen ıene al· 
deni aratırken gtızel bir 
lktıaadl vecize bul •• 

Gene dtkor ki: "lkt11adl 
Rayr1 tabiilik fiatlarda iı· 
tikrar olmama•1ndandır.,, 

Mali bir !mile11eıentn 
batında bulunan Celll Bey 
aallba salondan kalkmıı 
olacak ki lafı ters ıöyleml f• 

lkbaadl buhran, flat ı .. 
ttkıanızlıfından delil flat 
lıttkrarı iktııadl buhrandan 
hl11I olmaktadır gibi ıell· 
Yor bana! lıte aııl bularan 
Celll Beyinki. 

Jf 

Vali Beye iki y6z elli li· 
ta zam yapıldı. Memurdan 
lteılldt· Meclfıten kesildi ma .. 
raftan keıildi fakat vr.ll Be
)e zammedildf. Bilfrmiıinfz 
hen buna mamnun oldum. 
tramvay ftlln ıtbı yol' parası 
eT ktraıı vermeyen fakat ne 
olurea olsun ıu ptyaıa buh· 
taı11nda ıeçtnme ııkıubaı 
Çeken vali Bey ıibi maaı 
itibarile çok mafdur bir me
lllura bu zam elhak icap 
~rdi. 

Eıkldeıa ya loız iıkemle 
de-.let kuıu zannedtlfrdi tim· 
dt lllaaı ta bayle oldu ve yfne 
dane dolaıa Muhittin Beyin 
lceseıtne kondu. Para parayı 
~er derler. 

Tadilat 
Yeni bütçede 

• tadilat yenı 
Ankara 21 (Telefon)-

~Heyeti ·vekile d6n akıamki 
uzun lçtimaında bu ıenenin 
bütçesi etrafında müzake· 
rata devam etmlıtlr. Evvel· 
ce tetkik edilen veklletler 
bütçelerinin masraf ve va· 
ridat fasılları üzerinde ye· 
nlden tadilat yapılmııtır. 

Yeni bütçe 33,? milyon 
noksandır. Muvakkat bütçe 
bir yekiln üzerinden heea· 
bedtlmtıtir. 

Yeni kadro!ara naz.aran 
ancak yOzde iki memur 
açıkta kalacaktır. Devlet 
maerafJarından da yilzde on 
bir tenzilat yapılacaktır. 
Dahiliye, Adliye Sıhhiye de 
esaslı bir deilıiklik yoktur. 

Millet mecliıl ile diyanet 
itleri biltçeıtnden 800 bin lira 
tenzil edtlmlttlr. 

isyan 
Kü:ba karıştı 

Savana 21 (A.A) - Ori· 
ente eyaletinde klln Manza· 
nlllo ve İguanl de ihtilll ha· 
reketleri zuhur etmlt olduğu 
ıöylenmektedfr. 

lhtilll esnaıında bir ta• 
kım kfmıelerln aldfifil ve bir 
takımının da yaralandılı 

~rivayet olunmaktadır. 
Resmi olmıyan malnmata 

"nazaran pek o kadar ehem· 
mlyetU olmıyan bir takım 
karıııklıklar vukua gelmlıttr. 
Ancak askeri kuvvetler, ıü· 
kdn ve intizamı iade etmlt
tfr. --
Resim sergisi 

Ankara, 21 (A.A) - Gü· 
zel ıan'atlar birliiinln ıekl· 
zincl resim sergiıi •bugiin C. 
Halk fırkası kltibi umumisi 
Recep Bey tarafından eski 
TOrk ocaiı salonunda açıl
mııtır. 

Recep bPy ıerıtyl açarken 
san'atklrlarımız hakkında 
takdtrat ve temenniyatta 
bulunmuıtur. 

-·· Kadın tayyareci 
Nev-York, 21 (A.A,) Kadın 

tayyareci M. Ruth Wicbollı, 
evelce kadın irtifa ve sür'at 
rekorunu kırmıı olduğu tek 
satıhlı tayyare ile New· 
york lnglltere araıında bir 
sefer lcraıına tetebb6ı ede· 
cektir. 

Portekizde tevkifler 
Coimbre. 20 (A.A) • Bir 

askeri treni bir mayııta yol· 
dan çıkmııtır. Telgraf ve tele
fon hatlannı bozmak teıeb· 
b6ıilnde bulunıauı olan bir 
kaç ıahıı tevkif edllmlıttr. 

Elmas isbhsali 
Anvers, 21 (A.A.) - El· 

maı Ucaret ve eanayl ko
miıyonu etmaı iıtlhaalfnlo 
tahdidi kaydını ortadan 

kaldırmıtbr· 

Ko11J1ada sıcaklar 
Konya, 21 (A.A.) Hava• 

lar birdenbire ıundı. Bugln 
hararet ddrece81 35-e kadar 
çıktL Halk aayftyelcre taıın
maktadır. 

Avrupa birlifinde münakaşalar 

Bize de hak vermeli 
Türkiye ve Rus mümessilleri zirai 

itibarın teşmilini istediler. 
Cenevre, 20 (A. A.) - M. Litvfnof, rehin mu· 

Avrupa birliği tetkik ke· kabilinde para ikrazının zi· 
ıniıyonu, zirai itibar liyıha- raat alemindeki buhrana 
ıını müzakere etmiıtir. M. bir çare teıktl edemiyece· 
Francoil Poncet, tali ko- ğini, bu buhranı, ancak 

mlıyonu ~bu meıele hak· bufday ihracatanın ortadan 

kında kaleme aldığı raporu 'il 

okumuıtur. Bu raporda, zi-

kaldırabileceğini ve zirai 

vaziyetin bu suretle dilzel-

rai itibar 1lyıhasının Cenıi· ıneıl mfimkin oldu~unu 
yeti Akvam meclisi tarafın· söylemiıtir. 

Romanya, İtalya, yogoı
dan kabul edilmPıi lüzumu alavya, Yunanistan, Bulgarls· 
beyaq edilmiıUr. Türkive ve 

Rusya nıüme11il l~rl zirai 

itibar layıhaıı ahkamından 

istifade hakkının Cemiye· 
ti Akvam az111ıı olmıyan 

Avrupa h6kümetlerlne de 

tan, çekoslovakya. Macariıı-f 
tan, E ,fonya, Letonya lıviç· 
re Belç'kn, Liiksembura. 
İsveç ve Lehiıtan mümes· 
silleri zirai itibar mukave· 
lesini imzaya hazır olduklarını 

_ b_eyan etmiılerdir. 
-.r#c..r#4 

verllmeılnl tstemiılerdir. 

Ateş ve alev nehri! 
Katran fabrikasında 5000 hek

talitrelik bir infilak oldu 
Birmingham, 20 (A. A.) 

Bul(iin burada bir katran· 
fabrikaıında tiddetli bir in· 
fillk vuku bulmuıtur. Eri
mlı bir halde bulunan kat· 
r an kitleleri Adeta bir fıı
kiye ıibi havaya doğru fıı· 

kırmıı ve ıonra ıiddetli bir 
yağmurhalinde fabrikanın 
ilzerlne dökülmüıUlr. Fab· 

• 
iz mir 
Büyüyor 

lzmtr 21 ( Huıuıl ) 
Yeni teıkllAta Mllkiye pro
jeıinde Denizli ve Aydın Vt
llyetlerlnln lal•edllerek 1.
mlr vlllyetlne rapb ve ismi· 
rln Mendereı villyett mer· 
kezi olması mukarrerdir. 

Çine Kazaıı Muflaya De· 
nfzli vililyetlnin btr kıımı da 
lapartaya verilecektir. 

ilk arpa 
Mah•uli. 

İzmir, 21 (A.A) - Bu 
senenin ilk arpa mahıull 
Menemenin Sallar köy6nden 

muhacir Mehmet ata tara· 
fından htthsal edilmiıtfr. 

Şehrimiz borsasına ıetirilen 
~u yeni mahıül ıereflne 
bir alay tertip edilmiı ve 
mahıül araba içinde olduiu 

halde hltiln çarıılarda ve 

phlrde gezdfrilmJıtir. 
ilk mahıulin okkaıı 8,5 

kuruıtan ıatılmııtır. 

/zmirde ecnebi 
aeyyahlpr 

lsmir, 21 (A.A) - Fran• 
11z bandıralı "Theophlle 

Eauthler,, vapurile bu ıa· 
bab ıehrimlze muhtelif 
memleketlere menıup 105 
ıeyyah ıelmlıUr. 

Seyyahlar ıehrimizln 
ıayanı temaf& mahallerini 
ve b1lha11a miiz•Ji ıezmif" 
(erdir. Vapur Marellyaya 
gitmek Qzere bu akıam 
latanbala hareket edecektir. 

rikanm ifgal etlf ğt yerin 
sahası 8 hektardır. Fabri
kanın yakininde bulunan bir 
akar ıuya 5000 hektalitre 
kadar katran d6k6lmüı ve 
su Adeta bir ateı ve liv neh
ri ıekltni almııtır. Nufusça 
aayiat yoktur· Maddi ha· 
sarı 250.000 duları geçmek· 
tedtr. 

Bereketli 
mahSuJ 

Konya 21 (A.A) - Bu 
ıene mebzul bir ıul'l' tte yal· 
mur düttililnden bir kııım 
çiftçiler tarlalarını Sulama 
idaresine,, •ulatmak·lbttyacı
nı duymamııbr. Mabıqliln 

çok bereketli olacafı tahmin 
edilmektedir. 

ispanya' da 
Zelzele 

Madrit, 20 (A.-.J -
Ka Corogne, Mantevedra ve 
Vlgo'da iki zelzele vuku bul· 

--Ameli hayat mektebin-
de müsamere 

Ameli hayat mektehl mü· 
aameresl din Tepebaıı ti· 
yatroeunda fevkalAde bir ıu· 
rette verilmiftlr. 

ltttklil marıı ile baıla· 
nan bu m6aamerede mektep 
talebelerinin oynadıkları zey· 
bek oyvnu ile ılhirli hardal 
plyul atbı an.el proaramlar 
1ö1terllmtıt1r. 

Geç vakte kadar davet· 
illere giizel bir giln f yaıatan 
bu mektep miiıamereılnde 
kt difeı numaralar da çok 
amel obnuttur. 

BuıGn de matbuat tle 
memleketin ta6ınmıı ılma• 
lanna ayni program t.ekrar 
edflecekur 

Çorap derdi. 
A Trupa malı çoraplann 

yerli çoraplara nazaran çok 
yClkaek fratla aabldıfından 
halbuki çorap reımlnln bu 
kadar y6kaek olmadıfından 
ıtk&yet edilmektedir. 

Dün müvacehe yapıldı 

iç: yüz açılıyor! ! Suzan Hinım F astan hamile 
gelmiş; Çocuğunu düşürmüş mü? 

İzmir, 20 (Husuıl) -Bu· 

gün müvaceheler yapıldı. Ha· 

fize, Suzan, Hidayet, Rem· 
ziye, Nazmiye hanımlarla 

doktor Kara Ali 8. karş•laı· 

tılar. Muvacehede Müddei· 

umumi baımua vini Ali Riza 

B. bulundu. 

Nazm.iye hanım asabiye· 
tinden babiıle eöze baıladı. 

Ve: 

- Ben asabiyim. Suzan 

bana fena bir lakırdı ıöy· 

lerse muhakkak bayılınm; 

dedi. Meseleyi anlatmaıı 

kendisine birdirilrdi. Bunun 

üzerine anlattı. Nazmiye ha· 
nım, Suzan hanımın bacabanlı 

zade isminde bir zatln evin· 
de karnına yastık koyduiu· 

nu, Kendtılne kocasını al· 
datacafını ıöylediflnl, Su
zan hanımın bir çocuk te• 
darlk ederek gettrdifinl, 
Çocuğun büyük oldufunu 

görünce Suzan hanıma: 

-- Bu naııl çocuk? Dlı· 

lerl bile çıkmafa baılamıı 

dediğini Suzan Hanımın: 

- Kocamı aldatmağa mu· 
vafık,, cevabını verdifinl, 
bundan ıonra darıldıklannı, 

sahte rapor meselesinl kon· 

ıoloshaneye gidip konsolosa 

söyledtfini anlattı. 
Sıra Hidayet Hanıma 

geldi. Hidayet Hanım da 

Nazmiye Hanımı teyit eder 

mahiyette 16• ıöyledi. Ha
ffze Suzan Hamma ııra 

aellnce o da ifadesinde 
ıunlan sayfedl : 

- Nazmiye aylarca be
nimle yatadı. Yedi, içli. 
Huıuıi bir meı~leden ara· 
mız açıldı. Aleyhime dön· 
dtı. 

Benim hayatımı kııka· 

nıyordu. Kocamı elimden 
almak iıtlyordu. Hidayet 

Ha.nımn gelince hemıire za 
dem olan kocaıı Fazıl beyi 
evinde bırakıp gitmiıtir. 

İfadeleri yalandır, iftiradır. 
Ben çocukları çok se· 

verim. Remziye hanıma 

acıdım. Çocuğu etladı ma· 

nevi olarak alacaktım. Dok· 
tordan namıma rapor aldır
mak istemed'm. Çocuğun 

evlidı manevi olarak teı· 

cflinde ibraz için lialetta· 

yin rapor aldıracaktım. Bu 

çocuğu çok ıevdim. On se

ne hapse razıyım, çocuktan 

ayrılamam" dedi, 
Remziye h~nım da: 

- Ben felaket dideyim. 
Namusunu 6rtmek icap edi· 

yordu. Çocufu Suzan Hanı· 
ma verdim. 

Raporlardan. sahtekar· 
lıklardan haberim yoktur, 

dedi. Doktor Kara Ali 8. 

.. ilk defa bir genç kadın 

geldi. ıuzan yazılı bir kart 

ibraz etti Ayni kadmın ço
cuğunu aldım. Bu kadını 

Suzan zannederek rapor 
verdim. 

Fakat te~hiate R mzfye 

hanı~ıı tanıyamadı.m" dedi. 

Suzan hanım bunun 

ilzerine böyie bir kart 

vermediğini söyledi. 
Suzan hanımın ev sahi

beı• Cemile H: Suzan hanım 

Faıtan seltnce bana hamile 
oldufunu ıCSyledl. Bana da 

hamilemfsln diye sordu.,, 

dedi Suzan hanım ifadesinde 

bu çoculu dOtllrdüfünQ be

yan etti ve muvacehe bitti. 
--------------------, .... ~ . .................. ......_._--.w 

Bu ne zulüm 
ilk defa böyle bir hadise 

oluyor 
Dlyarbekir 17 (Husu•i)

Buraya tlbl Lice kazasının 
Hant nahiyeılnde feci bir 
hidfıe oldu. Bir kaç meçhul 
adam Haniye gelmiıler Hanili 
Şükril ve day11ı Abtülkadir 
Efendilerin evlerine girmlf, 
lerdir. Herkeıln uykuda 
olmalanndan lıtlfade eden 
bu ıaklller en ufafı 2 yaıın· 
da olmak 6zere 5 çocutun, 
iki kadının ve bir erkelin hı· 
çakla baılarını keımiılerdir. 
Bukadar hunharlık yettımi· 
yormuı albi, baıları keıi· 
len çocuklannı bacaklarını, 
kadınların memelerini aöv
delerintlen ayırarak odanın 
muhtelif yerlerine aımıılar 
ve erkeklerin alltı tena-
ı6llyeleriDi de afızlarma 
ıokmuılardır. Cinayetin 
ıebebi, bet sene evvel ka· 
çınlan bir kız yüz6nden 
6lenler tarafından öldGrülen 
bir ıahsm intikamını almak· 
tan ileri ıelmiftlr. 

Alim garip buluyor 
Filadelftya, 21 (A.A.) -

Kendlline verilen Franklin 
madalyaımı kabul eden 
lnat'lz ilimlerinden Sir Jemeı 
Beanı, ciband,aki Gcretler 
ılı temi 

Biryanyada isyanlar 
Rangoon, (A.A.)-Asiler 

le hük<imet kuvvetleri ara 

ıında yeniden mücadeleler 

olmuıtur. Asilerden sekiz 

kiti telef olmuıtur. Hükumet 
kuvvetlerine mensup efra.t 

tan da bir kiti ölmfiı, 7 kiti 
yaralanmııtır. 

YEN/ NEŞRİYAT -
Seyyahlar mecmuası 

Seyyah? ğı teıvik için 
ayda bir çıkan (The ılobet· 

rot) iımindeki mecmuan.n 
Mayıs nüsha sı nefis bir ıe

kllde çıkmııbr. 

••-~ Yarın ,.. __ 

Hilaliahmer 
Günüdür 

23 May11 Cumarleıl Hi· 
liliahme:- günfidür. Yarım 
asırlık çok tereflf bir ma
ziye malik olan bu ıefkat 
ocafuıa aza yazılınız. Çün
kt koııın her yarayı ıaran, 
veremliye bakan, aç ço
cukları doyuran odur. Ona 
yardım da bir borçtur. 

• vuııuG11111n;~ı ı~ııztı emgını· aevaır ve 
mıyenın enazırı ittilaına arzeylerİz. muesse 



Jahffe 4 

Buhran 
Etrafında 
Teviller 
(Başmakaleden devam) 

iıler baıarılmıı olabilirdi. 
Bu uzun zaman zarfında, 

Hükumette, fırka da ancak 
siyasi vaziyetini kurtarmağa 
çalıımaktan baıka bir ı•Y 
yapmıı deiildir. Akıi iddia 
edilebilir mi? 

İkinci hldiaya, Türkiye· 
nin buhrandan en az müte· 
essir olduğu iddiasına ae· 
Hnce: Bunu lakırdıdan 

ziyade, gümrük, liman, ti· 
mendifeı nakt:y e !ıtatistikleri 
göstermeğe kifayet eder. 
Ayrıca, büyük Türk tücca· 
ran hususi vaziyetlerini 
ithada lüzum yokcur. Büyük 
tüccarın vaziyeti karıı11nda, 
müstahsillerin uğradığı fef a.. 
ket memleketin her tara· 
fında kendisini göıtermiıtir. 

Şimdiye kadar, Türktye
nin istihsal eıyası, baılı· 
baıına birer servet teıkil 
ediyordu. Hububat, ağnam, 
tütün, üzüm, incir, zeytin, 
v. ı. Sanayi bunlardan 
sonr" gelir. Gürülüyor ki, 
istilısalim!z topraktan gelir 
iptidai mevattır. Harice 
gider, mamtl istihlak eıya
sile mübadele kıymeti vazi· 
fesini görür. Şu ziraat ıube· 
lerinden her biri ayrı ayrı 
ne haldedir? Ve buhrandan 
ne derece müteeBSir olmuı· 
tur? Kat'iyyetle iddia oluna· 
bilir ki, Hükumet o vaziyeti 
tesbit eder kat'i istatistiklere 
bile malik değildir. Ne iılih· 
sal ettiğini, bunların diinya· 
nın hangi tarafına ne 
suretle ıevkedildiğini layıkı 

veçhUe rakkam halinde 
bulundurmıyan bir Hüku· 
mete, ne büyük meı'u· 
liyetler teveccüh edeceği, 

çok kolaylıkla kestirilebi 
lir. 

Hükumetin her ıeyi ken· 
di haline bırakmıı olması 
yüzünden bilgisizliği, buhran· 
daki mer.'uliyetJni ağıı !attı· 
rıcı mevattandır. Hükumet 
gazeteleri istedikleri kadar 
aksini iddia ededursunlar. 

Köylünün sıkıntı çekmediii 
ıddiaları ile : Hakikati söy
hyenlerin "Ruhlarında te
vehhüm edilen sefaletten,, 
ziyade Türk köylüsünün 
.kip biçmeği terkettlrecek 
kadar yakalarına sarılan 
hakiki sefaletin kendisinden 
kuvvet almaktadır. 

Keseleri dolu, karınları 
tok ve. sırtları pek, ziyade 
pek. Olanlar Türk köylüsü
nün buhrandan müteessir 
olmadıAını, refah içinde ya· 
ııaoakta bulunduklan istih 
zasını sa vurabilmekte el· 
bette muhtardılar. Keıki 

hakikat öyle olsaydı. 
Evve1krgün, Hükiimet ga-

zetelerinde maruf Tilrk ik· 
tısatçılarmdan bir banka 
müdürünün buhrana dair 
üç beı satırlık beyanatı çık· 
m ftı. Bu zat aynen şöy:e 
dıynrdu: 

lktısrJdi buhranı, geçen 
sene bu mevsimde bütün 
şidc etile anlomış bulu· 
n yordu"· Şimdi aiıştık(?!) 

enim noktai nazarıma 
< öre· buhran, devam edi· 
y r, deh da edecektir. 
Bu beyatın, !İmdi alıştık 
ı ı mına hiç diyecek yoktur. 
Şuhalcle, vikayet edenler 

yhude çırp.mp didiniyor· 
ln demek oluyor. Mademki 
; üksek tabaka buhranın ne 
o uğunu hi&ıetmcdeu al1ı· 
m:Jbr, o halde: . 

- A iah selamet versin 
Top çeken beygirlere ... 

ARİF ORUÇ 

Bu cok hazin bir hadisedir! 
t 

Bir biçare işsiz kendi kendini 
-~ - idam etti! 

Dün sabah Pangaltıda 

Karnik isminde biri kendi· 
sini iple evinin tavanına 

asarak intihar etmiıtir. 

Bu feci intiha~ hakkın· 
da almıı olduğum malıl matı 
bile.liri yorum. 

Curcunacı Karnik 
Pangaltıda Elmadafı 

caddesi Bayı sokağında 20 
numaralı hanede oturan 40 
yaılarında marangoz Karntk 
Adapazarh olup bundan 
on dört ıf'ne evvel ıehrimlze 
gelerek yerleımittir. 

Bu adam muhitinde ken· 
disini sevdirmif ye Curcuna· 
cı Karnik namını da kazan· 
mııtır. 

lıte dG.n, bu adamın 
halini gören komıuları ce-

Mes'ele 
Gene 
Alevlendi 
(Birinci aahif edcm deı;am) 
tevhidi noktai nazarıı:ı mü· 
dafaa ediyorlar. Onlarca: 

.. Muhtelif Ticaret ve 
Sanayi meslekleri menaafil 
ile odalaı m ıahslyetl mane
viye ve hukukiyesi zıt değil· 
dir. Ticaret ve anayi odola· 
rının ayrı olması için iktı· 

sadi bir zaruret yoktur. Bi· 
llkiı mesleki ma it Ye mad
di mahzurlar vardır. Eıaaen 
dünyanın ekıer memleket· 
lerinde ticaret ve ıanayi o

daları müttehit vaziyettedir. 
İngiliz, Fransız, Ameri· 

kan, Alman ve Avusturya 
ticaret siıtemlE"ri de mütte· 
bit tarzı amirdir. yalnız 

İtalyada ticaret sanayi •• 
ziraat odaları bir aradadır. 
ve ikt11at odalan dnYanını 
alıyorlar. 

Fakat memleketimizde 
iktııat odalarına ne luzum 
vardır ve ne de bir f aide 
melhuzdur: 

Bundan maada hususi 
mahiyette olarak, cemiyet 
ve birlik tarzında müe11e· 
l~r de vücuciıe ı•ttrilebilir. 

Zaten sanayi erbabı iyi 
ve uc'.lz mal yetiıtirmeie 
çalııırlarken, tüccarlar da 
bunları dahil ve hariç pi
yasalarında aatmak husu· 
sunda ıarfı mesai ediyorlar. 
Demek ki her iki aınıf ara· 
ıında zaruri bir rabıta 
ve ahenk vardır. 

Vaziyet böyle iken Tica· 
ret odasındaki heyeti idare 
azalarının hepsi tüccardır. 
Halbuki bu hal sanayicileri 
teemmüle sevkediyor ve 
bilhassa Adana, İzmir ve 
ls·anhul odalarındaki heyeti 
idare azalarının münat1afa· 
ten tüccar ve sanayici ol
masını istiyorlar.,, 

Ankarada toplanan sa
nayi kongresinde de bu 
yolda mukarrerat ittihaz 
edilmitti· 

Şimdi sanayiciler kongre 
mukarreratının tatbiki hak· 
kında yeniJen teıebbüsata 

giri~miıler ve lktısat veka 
letine müracaat etmiıler· 

dir. 

aedin baıına toplanmıı. 

- Rahmet olsun canına 
diyerek ağlaımıılardır. 

Karnik kimdir ? 
Karnik ağa, 40 yaıların 

da uıta bir marangozdur. 
Kendisinin madam Nektar 
isminde 30 yaılarında zev· 
cesile ı Kirkor,~ Artin na.· 
mında iki küçük çocağu 

vardır. 

İstanbula gelip bir müd· 
det çalııtıktan sonra kendi
sine güzel bir ev yaparak 
çoluk ve çocuğu ile geçin· 
meğe baılamııtır. 

Fakat Karnik günün bi~ 
rinde iniz kalmııtır. Ôteye 
baı berive baı vurmuı; Ge 
ne İf hulamamııtır. 

işsizlik 
Bunun üzerine seyyar 

esnaflığa teıebbüs etmiı, 

fakat buna da muYaffak 
olamamııtır. Aradan günler 
aoçmif, nihayet gene itine 
baılamııtır. 

Fakat, bu sırada da 
asabi haıtalıia düçar ol
muıtur . 

lıte bu hastalığın te· 
tesiri altında kendi sini asarak 
kurtulmak çaresini hiıset· 

mit ve dün ıabahta asmıt
tır. 

Ve bunu bizzat zevcesi 
madam Nektardan dinleye
lim: 

Karısı ne diyor. 
Evvelki gün, yani ça· 

yımızı içiyorduk. Karnih: 
ağa: 

- Nektar, itim de Yar 
ama bu, gün rahateızım, 

gitmlyeceğim, dedi. 
Bende: 
- O halde ne için kalk· 

tın? Yat istirahat etaene 
dedim. 

- Yatnaıyacağım ço· 
cukları alıp, .ılyle bir dola· 
ıacağım, dedi. 

Bunun ftzerioe 6ile ol· 
muıtu, çocukları alıp do· 
laımarta çıktı. Akıam ye· 
meli yedik Karnik yemedi. 
Kahve sürüp piıirmf ıtf m. 
verdim: 

Hatır için 
- Bunu bile canım iıte· 

miyor, fakat hatırın için 
içeyim. Dedi ve uzun bir 
of çekerek alup içti, 

Bunun üzerine: 
Ne var? Neye of çektin, 

dedimıe de ceyap vermedi. 

Son sevgi 
Kahvesini içtikten soara, 

çocuklaıı yanına alıp öpme· 
ie ve okıamağa baıladı. Bu 
bal bana dokunmuıtu. Fakat 
bir ıey anlamadığım için: 

Ne oluyorsun Kamik 
bu gcee sende bir ıey var 
ıöylemiyoraun. Dedim. 

Tekrar: 
- Hiç falan, diyerek 

odasına yatmağa çıktı. Vakit 
geç oldujundan biz de çıktik 
O, Kirkorla; bende, Arlinle 
yatmııtım. A1'adan biriki 
saat geçmiıti uyandım. Bir 
de bakbm, 1 Karnikte uyan· 

mıı, pençere kenarmda otu
ruyordu. 

- Ne için yatmıyorsun? 
1 Dedim. 

- Canım sıkılıyor, ha· 
va da ııcl'lk, uykumu getir· 
miyor. Dedi. 

Bunun üzerine o min· 
derde bende yatakta biri az 
daha konuıtuk. Sonra kalktı 
ve yattı. O ara üzerime bir 
gaflet gelmiıU. bir saniye 
zarfında gözlerimi kapar ka
pamaz uyuyu vermiıim. 

Sabah 
Sabahleyin uyandım ya· 

tala baktım Karnik yok, 
kalkmit diyerek fırladım ve 
aıağa indim. HenGz daha 
merdivenlerden iniyordum 

- Ah ••. Karnik diyerek 
yukarıya kaçmak istedim. 
Fakat o ara nasılıa yine in· 
mit ve yanına ıitmiıttm. Bir 
de bakbmhi asılı olan adam 
~ocam Karnikti acı bir fer
yat kopardıktan sonra ha· 
yılmııım. 

O sıra, feryadımı tıiten 

komı ular gelerek Polise ha· 
ber vermlı ve beni ayıltmıf· 
)ardır. 

Gözümü açtığım zaman 
za va Ilı kocam Karniği boy· 
nu ipten morarmıı rengi de 
kal aibf. sararmıı bir halde 
bulduın. 

A. S 
• ;;;:..aee --- -- • 

Ajanslarla mil-
lete tebliğ 

(BTinci aahifeden devam) 
kibi dava ederek bidayeten 
temyizen lastikten hakkını 

kazandıktan ıonra elinde 
ilin olmayan bir adamın 
icra dairesinde maruz kala· 
cağı meraılme tabi tutul-
ması da ıızıltıyı mucip olu· 
yordu. . 

Mer'i kanun hacizde ihbar 
eıa11nı kabul etmlttlr. Bu 
da medyunun mal kaçır· 
maıını intaç etliyorclu. Yeni 
kanun bu usulü de kaldır
mııtır. Yendi kanun ile ka· 
bul edilen tadilatın anah· 
tarları bunlardır. 

Encümenimiz yeni ka· 
nun llyıhasını bu içtima 
devreıi ndeheyeti umumiye
ye vermefe milzakere ye 
kabulünün teminine) çalııa· 
caktır. 

Seyrisef ain ve 
vapurcular arasında 

(BiTinci aahifeden deuam) 
yerlerine muntazam içme 
mahalleri de yapbrdık. Y &• 

lova her türlü konforu haiz 
bir ıanatery~m haline ıel· 
mittir. Vaziyeti maliyeleri 
Avrupaya seyyabat etme· 
ğe müsait olan ve olmıyan· 
lar için de Yalova tercih 
edilir bir cennet halini ikti· 
ıap etmiştir. Yalova bugün 
için Avrupa.da mevcut bütün 
kaplıcalı tehirlerden farkıız 
ve bazılarından daha çok 
aaridir. YalOYa her hangi 
bir ecnebi karıııında y6zü. 
milzii qartaçak kadar mil· 
kemmel bir ıehlr haliacle
dir.,. 

Yunan sporcu
ları geldi 

(BiTinci aahifeden devam) 
Daha vapurun muvaıa· 

lat vaktinden iki sagt evve· 
lio leo Galata rıhtımı Yu
nan ıampiyonunu görmeğe 
gelenlerle dolmağa baıla· 
mııtı. 

Saat dörtte lzmir vapuru 
Sarayburnu açıklarından g6-
züktü. 

Herkes teliıta. 
Gemi ıamandıraya bağ

land1. AIA.kadarlar misafir. 
lerlni karıılamak için motörle 
aemiye aittiler. 

Miaa flrlerimize Gala ta· 
saray ve Fenerbahçe kor· 
delalarile süslenmit bir bu· 
ket verildi. 

Haklı telaş 
Ve endiıeler 
Başladı 

(BiTinci aaylaJan deoam) 
kabil olmadığından onları 
kontrol edeceğiz TGrklere 
teıhilat gösteriniz. Neticede 
bizler eene biz Türkler katnı 
olacağız.,, Bunlu bir takını 
temennilerden ibaret kala~ 
caktır. 

Kambiyo mürakabe he· 
yeti gibi mallarımızı iıtan• 
dartlze etmek ve nezaret 
etmek için bitaraf bir heyet 
tarafından kontrol edilecek· 
tir deseler bile bir dereceye 
kadar ıu kaldırırdı. 

Anlaıılıyor ki İı banka· 
sının Kortun zede Murat B., 
Şerif zade Süreyya, Ak Os· 

Nutuklar söylendikten 
sonra miııafirlerimfz motör· 
lerle Galata rıhtımına çı
karak doğruca otellerine 
gittiler. 

Gelen futbolcular 20 ki· 
şiden mürekkeptir. 150 ki
ıiltk bir ıeyircl kafilesi 
sporculara refakat etmekte· 
dir. 

"' man izzet Beyler aibi bazı 
ıerikler de alarak temin 
edt>ceğt bu ıirket fırka kuv· 
veti, binaenaleyh siyasi 
tesir altında bulunacaktır. 

Olimplyakoı takımı ile 
ilk imtihanı Fenerbahçe 
takımımız yapacaktır. Bu 
ma~: içQn her iki tarafa da 
fazla ehemmiyet vermek· 
tedtr. 

Bundan evvel ıebrimlze 
gelen Selanik ıampiyonu 
Oriıle Fenerbahçe takı
mımız 2 • 2 berabere 
kalmııtı. Bu netice üzerine 
Fenerliler bir revanı maçı 
teklif etmlılerae de nkabul 
edilmemiıtir. 

lıte Fenerliler Ariıle al· 
dıkları neticeyi bugün Ollm· 
piyakoıa karıı iyi bir netice 
afmak için çalııacaklar ve 
hakikaten bir ıanssızlık ete· 
ri olarak Ariıle berabere 
kaldıklarını Yunanlıtan 
ıampiyonuna lnandıracak
lardır. 

Bunun için Fenerliler bu 
maça son bir hafta zarfında 
iyi çalıımıı olarak ve mu· 
hakkak kazanmak için bu 
gün ıahaya çıkacakle.rdır. 

Buna mukabil Yunan 
ıampiyonunun da, Arisin 
aldıfı neticenin dununda 
bir netice almamak için ça
lııacafı hiç ıüphesizdir. 

lıte bunun içindir ki Fe
nerlilPr bu pn çetin bir im· 
tihanla karıılaıacaklardır. 

Bir llhze düıilnelim. Aca· 
ha buaünkü maçı kim kaza• 
nacak? 

Yekten bir fikir yGrütmek 
kehanet 'olur. Bu sualin ce
vabını bugiinkü maçın neti· 
ceılni verecektir. Biz bu ne· 
ticeyi bekleyelim. 

Yunanistan ıampiyonuna 
dair alınan haberler maldm. 
ForYet dört kardeılerle kuv
vetli bir cephe arzediyor· 
muı. 

Haf bek ıhiraz zayıfmıı. 
Beklere iıe vasat deni· 

ltyor. Fakat bu takımın 
aksayan yerleri difer takım· 
larla takviye edildiği mu· 
hakkaktır. 

Yunanlılara mukabil Fe
nerbabçe takımımız naaıldır? 

Hiç ıüpbeıiz Fener bah
çeyi bu aün gene ayni 
hndroıile aöreceiiz. 

Kalede Natık bek 
hattında Hüınü, Ziya; haf. 
bekte Cevat, Satlf, Retat 
forvette! Niyazi, Allettln, 
Zeki, Fenerbabçeain azami 
kuvvetini gösterir. 

Bu ıekilde çıkacak takım· 
dan ümltvar ~lmamak kabil 
deiildir. 

Y eterkf bu on bir kıJ· 

metli ıençlerimiz bu &Gn 

Bu zevatın ıahıiyetlerl 

mevzuubahis değil, fakat hiç 
birisi ihracatçı delildir. Ak 
Osman izzet B. iıe ayni za· 
manda mebuıtur. 

Takarrür eden ıekle naza· 
ran lı bankası (250) bin, bu 
zavat ta (250)bin lira serma· 
ye koyacaklar ve resmen 

kontrol hakkı da alıyorlar. 
Fakat bir kalem yumur· 

tayı ele alalim: Yumurta bir 
günde lıtanbula kırk taraf· 
tan ıeldlği gibi ayni günde 
Avrupaya hareket: edecek 
muhtelif vapurlara yüklenir. 
Bu malı kontrol etmek llzım 

gelae kaç müteha1111 lizım? 
Bunları Türk olması lazım 

gelirse nerede ve nasıl kont• 
rol edebilir? Zira ıandıklan 

laçmak bozmak demektir. 
Kabil delildir. Ayni vapur 
kaçırıldığı gibi o mal üç dört 
ıiln kaldımı mahyoldu de
mektir. 

Binaenaleyh altından ne 
çıkacaktır? Siz çalııacaksınız 
malınızı ı harice ıevkedebil· 
mek için bu füzull ıtrkete 
(Sorma ver) paraaı vermek 
llzım ki ve tamıasını koyacak 
Ye mal dıoarıya gidecektir. 

Avrupa sermayeıl nıtaa 

mütehammil deifldll'. Be· 
iendiğl memleketi tercih 
eder. Ve· naııl Pire b\tıiln 
Triyeatenin itlek limanı ol· 
du iıe, lıtanbuluaıuzu mah· 
vetti ise iktııaden can çe· 
ktıen birkaç serbest erbabı 
tüccarımız da ortadan kal
kacaktır. 

Tehlike bizce ciddidir. 

lazım aelen enerjiyi sarfet· 
sinler. 

Bu günkü ve P.azar aün· 
kü maçları Bulıar federar 
yonuna menıup bir bitaraf 
hakem idare edecektir. 

Bu da göıteriyorki Yu• 
nanlılarla yapılacak maçlar 
çıok mühim olacaktır. 

Yuaaniıtandan ıelen ar· 
yircilere mıktarından .da bu 
netice pek kolaylıkla anla· 
ıılır. 

Bügün Feoerbah~ kula. 
bümilzden parlak bir mu· 
zafferlyet ıbeklertz. 

-M. Ka9ef de geldi 
Butünkillve Pazar gün· 

liü maçları idare edect:.k 
olan Bulıar federaıyonunı 
menıup M. Kaçef dünkO 
lmnY.anıiyonelle ıehrimize 

gelmtı ve Garda •Porcular 
tarafından hararetle &.uld>al 
dilmtıtir. 

ri 

H 
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Unutulmuş Bir Tekke K ·ı Beybilhavzın Esrarı... atı 1 Günah! ._ ___ , __ ..... _.... l Mehmedin yaşı 
Manevi bir makte ..• soruluyor 

insan kıymeti ne Fındık kabuğunu doldurmayan bir sebep. 
zaman anlaşılacak? T 1 d • --

Galatada: yolun kaTftll• ar a a hır harp' 
Beybilhavzda işe başlayınca 

ı1e garip şeyler gördüm? 

Y orgunsun,yavrum! •. 
Pamuk gibi ak saçlı Ermeni 

kadını odama gelince •.. 
-19-

Bir elim alnımda, gözle· 
riın yerde kaldı. e·r kelime 
ile bile cevap veremedim. 

Ben hayatımın üstünde 
kaim olan kuvvetin, babanım, 
anamın taıfır ettiği, tazim 
ettiği Islamiyetin, milliyeti· 
illin karıısında dimdik, tes· 

· hir edilmeden kalmıı ıken, 
iıte ezeli birer fener gibi 
yanan ı~aracık gözlere mağ· 
lüp oluyordum. Birkaç daki· 
ka evvelki hüznüm kaybol· 
nıuı, ruhumdaki fırtınalar, 
kasırgalar bu adamın ke->· 
kin bakı§larile tamamen 
ıönmüıtü. Ben de bir kedi 
nıülayemettle eğilmiş duru-

yorum. 
Doktor (N .... ) , bu ihti· 

Yarlığına rağmen çok dinç 
olan Pastöt, beni çok kavi 
kollarile karyolanın üzerine 

attı: 
- Yorgunsun yavrum, 

uyu kendini b~rkaç ıaat 
dinlendir, dedi. 

Yalnız kalınca vicd nımı 
lıtinta.k eder, ikrar eder, 
imanımı inkar ederim. Sükut 
içinde fersiz ve kuvvetsiz 
gözlerim meçhulat içinde 
geziyordu. Yalnız kaldığım 
bu birkaç saatte bütün in· 
aanlıiım, vicdannımla savaf• 

la yaf&duo .... 
Pamuk gibi ak saçlı Er· 

meni hatunu odama gelince, 
ben sükunet bulmuıtum. 

Bu kadın ne kadar sokul• 
gan, ne nabızglr bir ihtiyar· 
dı. Galiba Beybllhavz tek 
kesinin, benim gibi genç, 
tecrübesiz ve adeta yetim 
bırakılmıt kızları istenilen 
yola sürükliiyebilınek için 
Yetiılirilmff bir hatuniydi. 

Neı' elerle, ıakalar a beni 
kaldırdı. Yıkadı, temizledi, 
giydirdi perişanhğıını, ına· 
nevi mücadelemi ht11etmi1 
•eya doktor ( N .... ) dan 
duymuı olacak ki beni giy· 

dirir ki: 
(Rabbı nurun ve bala 

ıındır, kimden korkuyor· 
•un, Rabbi bayaumızın ha· 
11liıidir, neden ve kimden 
ha•fedeceğlz ? ••• )diyor, ba· 
lla manevi bir teıelli ve 
kuvvet vermek lıtiyordu. 

Bu periıan halimle mü· 
kellef nlona gittik. Orada 
aktamki davetlilerin bir kıs· 
lbı oturuyordu.. içkinin ve 
Jlpranmıılığın hara biyeli 
hepılnin yüzünden nümayan 
tdı. Gülmek isteyen dudak· 
larda elemli birer çukur 
hltıl oluyor gibiydi. Yalnız 

"1ilcerrep Pastorlar, adeta kan 
oturmuı ıuratlarile, hiç bir 
feY l1okmuı, akıaın ki re
zaleti yapan onlar değihnit 
albi pür vekarı mehabet idi· 
ler. Hele benim doktorum. 
Ne tuhaf lnıandı bu •• 

O.ı sltmışı geçen yaşile bi 
gece bana aık ilan ed n, 
taşkm ve kudurmus bir hıreı 
ile insanlığıma, fsmetime çul
lanan adam, şimdi bütün 
bunları yapan kendisi de
ğilmi~ gibi, ciddi, vakur, 
duruypr, her taraftan hö mel 
görü} ordu. 

Beybilhavz denilen esrar· 
engiz tekkenin bu alelacayip 
gidiıatına hayret etmemek 
kabil deiiJd . Bu adamlar 
maske değiıtirir gibi, elbise 
değittirir g bi yerine ve in· 
sanına göre, ve hatta saatine 
göre ah ak, sec·ye, söz ve 
her ıeyf d(:ğiştiren nev'i kt-n· 
dilerine münhalllr birer in· 

sandı. 
Bir kaç saat evvel bana 

aık iç ren doktor kimdi? 
Şimdiki ınisyo er teıkilatının 
en rnühiın ıubesiuia reisi 
doktor (N .•.• ) k"mdi? Vaktin 
çok geç olmaıma rağmen 

davetliler· bir çaya çağml· 
dılar. Hep birden gittik. En 
resmi bir merasimle çaylar 
içildi. Misafirler, sıra ile 
evveJa beni tebrik sonra 
doktora veda ederek ayrıl
dılar. Biz bu muhteıem ko· 
nağın içinde çok tenha 
ka dık. Ben, doktoru pamnk 
gihi ak saçlı Ermeni dudusu 
ve diğer ihtfyarca bir iki kiıt. 

(Devam< var) 

Trahom yuvası 
Adanada mücadele 

nasıl oluyor? 
Adana vilayetinde tra

hum mücadeles·ne ehemmi· 
yetle devam edilmektedir. 
Kadın, erkek ve çocuklar· 
dan mürekkep hemen yüz· 
lerce trahomlu he: dispan· 
sere ı üracaat etmekte ve 
bunlarm kamilen muayene· 
leri icra ve teda vllerine bat· 

lanırıaktadır. 

Buraya gelen göz baıta• 

lıklıların vaziyeti tedaviden 
evvel pek fena bir hal göı· 
termekte aglayan çocııklar, 
yukarı bakamıyan kadın ve 
erkekler ıstıraplarını adeta 
burada bırakarak memnu· 
niyet ve ıükran hiılerile 
ayrıJınaktadırlar. 

Mekteplerin bütün tra· 
humlu talebeıi her sabah 
diıpantere ufrayarak te· 
da vilnrfne devam etmekte· 

dlrler. 

15 sene hapis 
Konya memleket hasta· 

hanesinde bir sene evvel 
basta bakıcı Emtueyl mav• 
zerle atdnren jandarma 
Yuıuf 15 sene, 1 ay, 10 giin 
afır hapıe mahk(im -olmut· 
tur. Karar temyizce de taı· 

dik edilmiıtir. 

Bundan bir kaç ay ev· 
ve Tulabaşında Dimih'iyi 
bıçakla cerh ve katleden 
Mehmedin muhakemesine 
dün Ağırcezada devam edil· 
mittir. Vak'a şöyle cereyan 
etmiştir : Mehmet vak'a 
gününden bir gün evvel 
Tarlahaıından Dinıitrinin 

evinin öni,nden geçerken yu· 
katı haş nı kaldırarak bak
mıf. Bunu gören Dimitri 
"Ulan sen naırıus1u bir eve 
nicin bakıyor·un,, diye Meh· 
metle kavga ede.rek dögür 
müı. Bu hadis böyle geç· 
tikten Eonra vak·a günü 
Mehmet tesadüfen yine 
oradan geçerken Dimitriyi 
görmüı ve öldürmüştür. 

na geçmek ısteyen 18 yaı· • 
larmda Hamidiye hanım ge- Bunlar memleket için ne elim 
çerken 92142 numaralı oto 
mobilinin sademesfne ma· hadiselerdir 

Muhakeme Mehmedin 

yaımın tesbiti için 28 Hazi 
rana tıılik t:dilmiıtir. 

Sahte tahvilciler 
Salıte Yunan tahvilleri 

yapma~lan ve satmaktan 
maznun Y orgi He Cemil 8.in 
muhakemeaine dün Ağır· 
cezada devam edilmiıtir. 

Malumduı ki geçen cel· 
sede Cemil 8-in Emniyeti 
umumiyeden memur oluı• 

o 1madığı ıorulmuıtu. Buna 
cevap gelmittir. Fakat Ce
mil B.in vekili bu cevabın 
hafi bir celsede okunmasını 
iştemiştir. Heyeti hakime 
bu sahte tahvilatın ehlivu· 
kuf ça tetkiki için mu hake· 
yi haoka bir güne talik et· 

mittir. 

Edirnede 

ruz kalmıı ve tehlikeli su
rette yaralamııtır. İngiliz 
hastahanesine kaldmlmııllr. 

Azgınlığın sonu 
Beyoğlunda, Aımah meı· 

çHte 32 numaralı kahvehanein 
üzerinde oturan Mehmet, 
metresi Emine ile rakı içip 
sarhoı o1duktan sonra otur
dukları odanın altındaki 
kahveye inerek camları kır
mağa haılamıılardır. 8& 
sırada Eminenin sağ eli kı· 
rılmıı ve tedavi altına alın. 
mıştır. 

Yine intihar 
Unkapanmda o1uran Ru· 

kiye hanım dün dostu Kad
ri ile kavga etmif mütees
ıir olmuı ve tentirdiyot 
içerek intihara teıebbüs et· 
mişttr kurtarılmııtır. 

Yangıncık 
Taksim de mezarlık so· 

kağında, Kireçyan ·aparlı· 
manında oturan madam 
Arefili, dairesinde yaktığı 

buhurdanlıktan ateı 11çra• 
mıı, minderlik yanarken 
söndürülmüştür. 

Cürmümeşhut 
Fenerde Tabak Yunus 

caddesinde oturan mütekait 
Mustafa \leyin haoesine 
dün, sirkat maksadıle giıen 
Mehmet ile Arif oğlu Sefer 

ı yakalanmıılardır. 

de öyle! 
Zahire 
ciimen 

borsası tehlikede En
kamilen istifa etti ! 

Edirne postası gazeteıl 

ıu haberi neıredf yor: 
1931 Bütçesini teıblt 

eden Edirne ticaret ve za· 
hire borsası heyeti varJda· 
tın ademi kifeyetini nazarı 
itibare alarak konıiıerlik 
maaıını bir miktar tenzil 
etmiıtlr. Bu tenztlde iıabet 
olduf u ıon beı aylık borsa 
ma1rafının 800 kilıur lira 
elmasına rağmen ha11latın 
500 küsur lira olarak tabak· 
kuk etmeııle sabit olduiu 
söylenmektedir. 

Fakat diğer tarafta Edlr· 
ne Ticaı et odası fıe Bor• 
ıa encümeni tarafından te· 
nzil edilen bütçeyi ,her ne
dense iki ay Ve~Alete ta•· 
dik için göndermiyerek bor· 
ıa komiseri mö.aıını geçen 
ıenekl milrtarda itası mec· 
buriyetlni tevlit ettlrmlt-

....... 1 .......... sıııı.1 "' ..... . 

tir. MeıelA bu vaziyette 
iken Milftü zade Şerif 8. in 

kain biraderi Ticaret odaıı 
katfplerfnden Nurettin B. in 

ansızın lktıaat VekAletince 
Borsa komiserliğine tayini 
vaki olmuıtur. Bu tayini 
encümen azaları nezdinde 
ademi hoınudi tevlit etmif, 
iddia edildifine 16re o 
zamana kadar meçhul ka· 
llln borsa bütçeı,nln ticaret 
odasınca iki ay hıfzedtlme· 
ılnin sebebi de bu 1Uretle 
meydana çıkmııtJ..r, 

Encümen komlıerlik ma· 
aıını yaptıfı bütçe dahtllıı · 
deki miktar olarak tanımak· 
ta imtı ve en nihayet ma· 
kamı aidinden gelen bir 
tahrfratla encümen azaları 
lıUfaya mecbur edilmlıler· 
dır. 

---·~ "Yarın,, ın ·•-·-· 
Küçük llinları 
''Yarın,, karilerine bir hizmet edebil

mek emelile küçük ilinlan aşağıdaki şart· 
arla kabule başlamışbr. 

ı - 5 kelime bir aatırdır. 
z- Her atır için 5 kuruı ücret alınır. 

1 
3- Bir defadan fazla neıredilecek illnlardan yilzde 

15 tenzillt yapılır. 
4- Kflçük ilanlar her gün neıredilir. 
5- isteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

1 gazetemizi adreı g6ıterebilirler. 

---------------------· 

Ödemiı (Hususi) - Ôde
miıte evvelki gün bir hiç 
yüzünden iki çocuk bfriQtrile 
kavga ederek, birisi aldığı 
kurpm yaralarından ölmüş· 
tür. Vak'n h kkında aldığım 
malumat ıun1ardan ibarettir: 

Ôdemiıi Hacilyas kö 
yünde ıerbetci Şerif oğlu 

(11) yaılarında Mehmet, 16 
yeılnrında Mustafa oğlu Hü
seyinle, "Bu tarha bizim, 
yok sizin değil bizim,, gibi fın· 
dık kabuğunu doldurmıyaca.k 

tekilde münakaıaya batla· 
mıı ve nihayet bu mü· 
nakaıa tokat pe§refioe bin· 
mittir. O civar tarlalarda 
çahıan komıuları yetiıerek 

bu iki a1abi, had it l ar&.maz
ların kavgalarını teskin et· 
mlıtir. Evlerine dönen bu 
hırçmlar, kabadayılıkları· 

rını (!) göstermek hevesine 
düıerl!k her iklBide ellerine 
geçirdikleri tabancalarla tar
lada buluımuı ar. Karşıla· 
ıınca biribirlerine kurıun 
yağdırmağa baılamıılardır. 

Hu muharebe civardan 
yetiıileıek b rtaraf ediln it· 
ıe de 11 yaı larındaki küçük 
Mehmet kanlar içinde yer· 
de yattığı görülmüştü. Hü
seyin yakalanarak Adliye
ye teslim edilmiı Mehmet te 
aldığı yaraların tesirile öl
miiflür. 

Erzin' de ı Kiliste entari yasak 
Kıl is kaymakamının 

Bir adamılyıldırımçarptı emrile Kiltste entari ile so· 
Erzın -Burada devamlı kağa çıkmanın y sak oldu 

ve tiddetU yağmurlar yal· ğu tellarlarla ilin etlirl miı 
m~lı~ u~ 

Kara Ali ağa oğlu Mus· Darülbedayi davası 
tafa ismindeki ıahıı yanın- Şair Halıt Fahri B. in 
da küçük çocuğu olduğu Darülbedayf m cmuaaı meı'· 
halde arabasile kasabaya ul müdiri Neyyire Neyyir 
gelirken yağmur ve fırtına· H. la muharrirlerinden Vas-
dan yoluna devam edeme- fi Rıza B, aleyhine açtığı 
mit ve arabayı durdurup h karet ~mlz negrıyat da va-
altına iltica etmittir. sına dün ikinci ceza.da de· 

Bu sırada oldukları ye- vam edilmiştir. · 
re isabet eden bir yıldırım Heyeti hakime, Da ü. 
Mustafayı öldürmüt ve ço- bedayl turnede oldu~u 
cu da ıeraem bir hale ıe· için muhakf·meyi baıka bir 
tirmittir. güne talik etmiıtir. === -'"-'"" ,.. 7ı 

Pamuk ihracatımız düşüyor ! 

Fark çok .. h. ' mu ım .• 
Mersin limanından bir ayda 

ihracat yarım milyon az ! 
Son Nfıan ayında Mer· 

sinden 523.962 lira kıyme· 
tinde 7 .232 balya ( safi ıki 
yfizer kiloluk ) pamuk ihraç 
edilmiıtlr. Geçen sene ayni 
ayda 1.457.014 lira kıyme
tinde 13.230 balya çıkmııtır. 

ihracat mevsimi - Ey· 
101 baımdanberi S. 789.852 

1931 
Gittiği yer 
ltalya 
Almanya 
Yunantıtan 

Fran1a 
İngiltere 
lıpanya 
Belçika 
Ruıya 

Ktlo 
7000,039 
173,266 
157,214 
127,858 
107,815 
22,775 
11,ııs 

ira kıymetinde 73 608 bal 
ya çıkmı~ oluyor. G ç n 

mevsimde bu miktarlar 

12 092.803 liralık 106.938 
balya idi. 

1931 ve 1930 Nisan ay· 

lnrmda müıterilerimiz ve 

ihracat miktarları: 

Lira 
253,646 
60,339 
56,075 
43,842 
36,024 
8,160 
3,863 

1930 
Kilo 

527,786 
26,800 

124,042 
384,115 
453,618 

11,125 

Lira 
291,997 

1,020 
69,585 

199,693 
269,828 

6,697 

1,055,565 578,164 

Yekdn 
Türk iyeye 

1,300,082 
146,407 

461,949 
62,013 

2,583,051 1416,984 
62,870 40,030 

UmumlYekdn 1,446,489 523,962 3,645,921 1,457,014 

Almanyaya olan ihraca· rım milyon kıymetinde 5.477 
tın miktar ve kıymet ra bin ile miktar itibarile ae-
kamları araıındakl nısbet· çen seneye nazaran ( 400 
ılzlikler, 1evklyat aara1ında 
bazan mühim miktarda il· bin liralık 2·973 bin idi.) 

Şayanı kayt bir f az!ahk 
karta pamuk bulunmasın· 
dan neı'et ediyor. 

S. S. C. 1. müme11llli· 
linin depolarında miilera· 
kim pamukların ihracına 

mayııta baılanacakbr. Ge· 
çen 1ene Klnunuıanlde baı· 
lanmııtı. 

San ihracat devreıinde, 
baıta lstanbul olmak üzere 
lnebolu ve Samıun liman· 
larına yapılan ıevklyat ya· 

glbtermektedfr. 

Sahil sıhhat müdürlü
ğünden tebliğ : 

Hudut ve Sahil!er aıhh t 
miidürlüğünden : 

Berut muvarfdatına karıı 

konulınut olan muayen i 

Tıbbiye v~ İtJifıfar tedbir

leri kaldırılınııtır. 

oıur da yoktur. Ancak mu" • ]uf! .bir karar v~;jj,~:~ııçın-1 
--...... a. me o:;.ı 

----------~n-·_ aşıı:naktadır. tç an• 
, uuııuı;;ı lllllli~I IAlllil HITıgfR/' Q8Va/f V8 

mıyenın enazırı ittilaına arzeyıerİz. . nıuess 
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Avrupa ya para vermeyiniz, Fayda: 
Daha ucuz, daha kat'i ve müeasir bir barikat san'attır. Yerli malıdır. Pire, tahta• 
kurusu, sinek ve sivrisinek vesair haıaratı bir anda itlaf eder. Kutusu 50 büyük 75 ku· 
ruıtur. Bütün devair ve müessesat FAYDA istimal e,ler. Hasan ecza deposu. -

Allo! Allo! 

Hayır! 
Kıyamet 

Değil! 
KORKMAYINIZ! 

Artık çıktı! 
Bütün esrarı 

okuyunuz! 
Her yerde arayınız! 

..-Demokrasi ... 
Muharriri Teroüme eden 

Etienne Vacherot Hüseyin Cahit Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir demokrasi hiikQmet 

idaresinde vatandaıın mevkii ve vazifesi, Demokrasiyi 
doğuran içtimai ve ıiyasi amiller v. ı. Bütün bu mev
zuları bu muazzam ve mühim eserde bulacakıinız. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaıı Demokraainin 
ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prensipleri iyice 
kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser 
mebus, hükümet erkim, memur, muallim, askar hu· 
li.sa her Türkün ehemmiyetle alakadar olacaiı bir 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her yer için 
3 liradır 

Turhan valde 
Muharriri: Müderris Ahmet Refilt. Bey 

Saray kadanlarınıo, cahil kadın aialarının devlet 
idare ve siyasetinde oynadıkları rolü ve Osmanlı 

imperatorluiunun Köprülüler devrine tekaddüm eden 
bu devreıindeki tezepziip ve karıııklıkları bütiln fe· 
caati ile meydana koyan bu eıer 150 kuruı 

ıatılmıaktadır. 

~ Naıiri: Kanaat kütüpane•i 

Cilt, Saç ve zührevi 
haıtalıklar mütehaı 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b •ta 

kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zührevlye (' emiye· 
tt aza ımdan Beyoğlu Ağa. 
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 
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BANKA KOMERÇIY ALE 
ITALYANA 

1 Doktor 

Fuat Sabit 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 

1htiyat akçesi 580,000,000 Liret 
Merkezi dare : MıLANO 
ıtalyarıın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lng iltere, fsvıçre, Awsturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cem ahiri Müttehidesl, 
Brezilya, Şili, Un.ıguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
iSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palis (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHiLİNDEKİ ACENT ALAR: 

fstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
lstilctil caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZMİRDE ŞUBE 

' .... ~------- - · - ..._-...; _ _..,._~ ---
Çatalca müstahkem mevki satın alma 

komisyonu riyasetinden: 
HadımköyO.ndeki kıtaatın ihtiyacı için (50000) kilo 11· 

ğır eli ile (5000) kılo koyun eti kapalı zarf ile mdnaka· 
saya konulmuıtur. Taliplerln 30-5-931 cumartesi saat on 
dörtte Hadımköyündekl komlsyonumr za müracaatları 

llln olunur. 

Ankara caddesi C•han kütüp-
hanesi üsUlnde No. 66 

__ Telefon: l•tanbul 2385 

f 
Paris T ıpF akülte-;( ~~-;~-;.-

Cilt, frengi ve zilhrevl hastıılJkJarl 
mutehassısı 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali Meserret oteli karşısı 135 
linci kat sabahtan akşama kadar 

Dr. A. KUTİEL 
Zührevi hastalıklar tedaviha

nesi. Galata Karaköy'dc börekçi 
fırını sırasında No. 34 

BeyoAlu beıinol icra me· 
murlufundan : Bir deynin 
ödenmesi için mahcuz ve 
Satılması mukarrer bir adet 
maa teferrüat banyonun 26 
Mayıs-1931 tarihine müsa· 
dif Salı günü Saat 12 den 
itibaren Tophanede Boğaz 
gesen caddesinde ıalı paza· 
rtnda ıatılacaiından talip 
olanların muracatları Uln 
olunur. 

• 
' SElANiK BANKASI i Ş T E: 

KOD AK 
Müsabakasından kazanmanızı yardım edecek 

FİLİM 
Resimlerini.ıi YELOKS ka~ıdına bastırınız 

• 
pıyangosu 

5 inci KeŞide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 

Mevcut nümuoe ve ıartnamesi mucibince 1·6·931 pa· 
zartesi günü saat 11 de Gala tada mübayaa komisyouun
ca pazarlıkla 10,000 kilo yerli mala kınnap satın alına" 

caktır. Taliplerden 500 lira depozito alınır. 

İstanbut Birinci iflas memur- lzmit aıliye hukuk mah· 
luğundan: kemestnden: Müddei lzmit 

Adres: Galatada Topçular cad- polis memurlarından İsmail 
desinde 178 No. lı mağazada şa- efendi ta.ıafından müddet 
rap taciri Harilaos Rakas Ef. ye 

Balada ismi ve hüvvjyet mu-
harrer zatın iflası açılıp tasfiyenin 
adi şekilde yapılmasına karar ve-
rilmiş oldui'undan : 

1 - Müflisten alacağı olan 
veya mallarından istihkak iddia
asmda bulunanların alacak ve id
dialarını işbu ilandan bir ay içinde 
eyyamı resmiye müstesna olmak 
üzere her gün saat (14 ten 18) e 
Sultanahmette vaki Adliye bjna-
sında icrayı vazife eden Birinci 
iflas dairesine gelerek kaydettir
meleri ve senet ve defter gibi de-
lilleri her ne ise bunların asıl ve
ya musaddak suretle:ini vermeleri. 

2-Müflise borçlu olanların yu
karıda yazılı olan müddet içinde 
borçları miktarını yazdırmaları, hi· 
la.tına hareketin ceza kanunu mu-
cibince takibat ve mes'uliyeti mu
cip olacağını bilmeleri. 

3 - Müflisin mallarım nakit 
ve tahvilatı ve buna mümasil kıy-
metli evrakını her ne suretle olur
sa olsun ellarinde bulundurulan-
lar ister şahıs ister banka vesair 
müessese olsun bunların üzerindeki 
hakları mahfuz kalmak ıartile o 
malları ayni müddet icinde daire
ye vermeleri, vermezlerse cezai 
takibat ve mes'uliyete uğrıyacak-

larmın mazeret bulunmadıkça rüçhan 
haklarından mahrum kalacakları
nın bilinmesi. 

4-4-1-Haziran -931 pazar günü 
saat 14 de yukarıda yazılı olan 
iflas dairesinde alacaklıların ilk 
içtimamda hazır bulunmaları ve 
müflisin müşterek borçlularile ke
fillerinin ve borcu tekeffül eden 
ssir kimselerin içtimada bulunma
ğ"a hakları olduğu il!n olunur. 

aleyha zevcesi Behire ha
nım aleyhine ikame ettiği 

istihkak da vıuında müddei 
aleyhanın lkametgahıınn 

meçhuliyetl hasebile H. U. 
mahkemeleri kanununun 
142 inci maddesinin 2 inci 
fıkrası mucibince muma· 
ileybaya ilinen teblilfllt icra· 
•ına Te muhakemenin 26 
May11 931 ıah ailnü saat 
14 de talikina karar veril
miı olmakla yevmi ve vakti 
mezkdrda bizzat veya bil-
vekale mahkemede hazır 
bulunması Vf"ya ademi ica· 
betini tevsik etmesi tebliğ 
makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

İstanbul birinci ticaret 
mahkemesinden: lstanbulda 
Çaı ııyıkeblrde örücülerde 
26-31 numaralı mağazada 

ka•ket ticaretile müıteiil 
Hacı İımail zade Numan 
efendinin icraen alacakhları 
ile akteyledlAl konkordato 
bera yi tetkik mahkememize 
tevdi kılınmıı ve tetklkatıa 
28 Mayıs 931 tarihine mü· 
sadif Perıembe günü saat 
on birde icrası mukarrer 
bulunmuı olduiundan bu 
hususta alakadar olanların 
yevm ve saati mezkftrda 
mahkemede hazır bulunma· 
ları illn olunur. 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

..,,, •wg 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

lS'ı"ANBUL ACENT ALl01 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avansJar,poJjça ve iskon
tosu • 
Tiirkfye Cümhuriyeünin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirname1eri irsalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kı7metli eşya muhafaıası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça· 
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
ıcan. 

«•+WlllC 

İstanbul Yedinci İcra 
memurluğundan: Beyof· 
lunda Kurtuluıta Htsaryan 
apartımanının 4 numaralı 

dairesinde mukim iken Ame• 
rikaya gidip halen Ameri· 
kadaki ıkametgahı meçhul 
bulunan Osman Nuri Beye: 

Ayte Pembe Hanımın 

mülga Eyup kadılığından 

aleyhinize ikame ve istih· 
sal ettiği ve 339/776 numa· 
ralı ve 5 Sefet 929 tarihli 
ilam ile ıehri 1800 ku· 
ruı nafakanın tahılline ika· 
rar verilmtı ve ilam berayi 
infaz dairemize tevdi ve 
tebliği muktazi ödeme emri 
mahalli ikametlnizln meç• 
bul olmaıı hasabile ödeme 
emrinin ilanen tebliğine ka 
rar verilmiı olc:!uğundıı.n ta• 
rihi ilandan itibaren 96 aün 
zs rfında 36/3638 doıya nu"' 
marasını hamilen daireye mil• 
racaat ve kanuni itirazda 
bulunmadığınız takdirde gı· 
yabmızda muamelei kanu• 
niyenin ifa kılınacağı ili.neti 
tebliğ olunur. 

TAKVİM 
Muharrem 3 - Mayıs 7 

1931 

Mayıs 
22 

Cuma 
Ruzuhızır t 1 

Sabah 4,36 1 Akşam f9,26 
Ölte 12,J() Yatsı 21,19 
llı:indi 16,08 imsak: 2,31 
~S!& -2XWS E ,, 

llaa'•' mDdfir ve mD•-fl 
Barhanetıin Ali 
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