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Sansör. konUlması.daha müreccahtır! 
:Bizi kapayın, hudUJharicine sürün; fakat hürriyeti matbuatı kapa

.. mayın, hürriyeti matbuab Türkiye toplaklanndan sürmeyin! 
••••••• 

Hazırlanan Matbuat kanunu projesi, cümhuriyet kanunlarımızın ruhile tezad, siyasi matbuatı, fİkir; ne~ir ve 
vicdan hilrriyetlerini ilga eden bir projedir. inkılap rüesası ve 4 üncü Türkiye Büyük Millet Mecliai de bizzat 

_ cümhuriyeti tehlikeye koyacak böyle bir an'ane vazetmekten ictinap etmelidir. 

-------·· ... ·--································ 
Efganda ilk par
lamento açıldı 

Ankara, 9 (A.A) - Kabil
den gelen malllmata göre Ef
ıan Padlıahı Nadir Şah ayın 
8 inde Meb'oıan Mecliılnf aç· 
llıııtır. Bu Mecltı Efganlllanın 
ilk parlamento11d_. •. 

Günün meselesi 

Ali Saip Beyin meşhur 
hikayesi 

- Bir eazete çıkarmak 
lltlyorum birader! •. 

- Ha evlat! bizde •ıl· 
ıı:ımızın tadıoı alaı.lardanız 

- Hele bir gel b~ka· 
hm evvela dalma lyatak 
yorgan. ve bir kaç ıenelik 

zahlr~iiin hazır olmab. 

Polise bir nıüracaat! 

Yeni Matbuat kanunu projesi T eş
kilatı esasiye ve bütün cümhuriyet 
kanunlarının ruhunu ihlal edecektir 

Büyük Millet Meclisindeki 

mahkemenin Belediye 
hala itibara 

karanaı 
alınıyor 

daL"'lverel17i nasıl :vaplllY_<!_r.} 
nazan 

Benzin 

1 

Ortadayoİ<l 
Bir otomobil ve bir 
şoför esrarengiz şe~ 

kilde kayboldu 

Dört giinclenbericlir otomobili 
ile kayboldutu poli..ı haber 

verilen Hasan oflu Ömer 
[Yazısı 5 inci 11yfadal 

1 

Bir otomobil otomatik b•n:ııin makinHinden benzin alırken 
Otobllıler hakkında Bele· ı ltmatname .ıız:erlne Haliç oto. 

diyece tanzim edilen ıon ta· ı --,---·-··--·------
Günün vak'ası 

Zehrayı yedi ye
rinden vurdular! 

1 

OtobüsçQlerin dertlerini anlatan oto
büs şoförü Osman Ef. 

1
. Yedi yerindfin t•aralan Zt!hra H 

!Tafs: lltı üçilrcü s~lı"fede] 

bllılertııde toför Oıman Ef. 
bir muharrlrlmlze ıu lzahab 
vermtıtır:(Devamı Sel ıayfada) ..................... _ ......................... .._ .. 

1 . 

-~ .. 
-Arktindanda, yüzün· 

dende bf.n İıir kllfur yağ• 
dırırlarsa zinhar döollp 
bakmayacak•ın bile. • 

- Ne görünen kör, ne 
lıltlrııen taiır olacakıın. 

- Eh beybaba! Bu 
heaablıo. boyacılıkta daha 

hürriyet var. Hem halkın 
alyaaetle uğraın:ıaaı da 

1 

doaru deaill 

1 

• 

• 

• 



• 

Sahile 2 

Rumlar arasındaki büyük ihtildf 
----------------------------~-------~ 

Rumlar arasında faali-
yette bulunan bir kulüp 1 Lise 
EftimEf. ithamlara cevap verirken Müdürleri 
bir(Şemis). kul·· büiıden bahsediyor Gittiler 

1 

Rum ortodokılarla Türk 
ortodokılar araaındaki lhtila· 
fat bir t6rlü nihayet bulamadı 

1 
HalbukıTürk ortodokılarınRum Ankarada toplanacak kon· 
ortod.okıları ıthamlan bu kadar grede bulunmak üzere ıehrf· 

la da kalmayor.Meıeli, Balıklı mlze gelen Edime, Trabzon 
Rum hastanesi heyeti mütevel· Samsun, Kastamonu ilse mü· [ gitti. Her iki parti de biribirle· 

rini ilham edıp dul'Uyorlar. 
G~en gün ~ene bu mevzua 
temas ederek Rum ortodoks· 
!ardan hukuk doktoru (Teo· 
legoa) Beyin Papa Eftım Efen· 
diye olan hücumkar beyyna· 
tını neıretmlıtik. Bu beyanata 
ka11ı Papa Eftım Efendi de 
süldl.t ile mukabele etr:ılyor. 

lıte Papa Eftım Efendinin de 

liyeıl aaaaından Türklüğü tah· dürter! ıebrlml:ı: lise ve mu• 
kir cürınü ile maznun olan allim mektebi müdürleri ile 
doktor Manol oğluna da hücum birlikte dün akıam Ankııraya 

ediyorlar.Türk ortodokılarından gitmişlerdir. 
bir zat bu huııısta diyor ki: Kongrede , Maarif emin· 

-Doktor Manoil oğlu Şemil liklerlnln lağvııadan ıoııra 

kil ha11l olan vaziyet ve bil· 

mukabil cevabı: 
- "Teolegos Efendiyi Ana· 

doluda bulunduğum zem&n· 
danberl uzaktan tamırım. Çiinkl 

bu gibi adamları gözümün 
önünden hlç bir vakit mefkü· 
rem icabı ayırmadım. Yalnız. 

Teologos Efendiye ıunu hatır· 
latmak isterim ki tercümel halt 
mazbutumuzdur. 

kulübünde mühim mev er 
e lmak ve mühim roller oy· 
namak sevdasındadır. 

Onu bu sevdaya ıevkeden 
ıey iae, ileride himmetlerine 
mükafat görmektir. Ama, bu 
mükifab nereden beklediğini 
ılze ıöylememl 

Esasen (Şemlı) kulllbOnde 
faaliyet aarfeden yalnız 
doktor Manoil oğlu d~ıldlr. 

Bundan maada. bu Rum 
ekalliyetl kulübünde doktor 

Vakıa, bir ara Beılktaıta. Fakaçelli, doktor Urfanldia, 
otururken ortadan kaybolmuıtu. doktor Prlnarls, doktor Koru· 
Fakat, aradan zaman geçince menos ve Dlmeleon efendiler de 
ve affı umumi ile yüreği fe· vardır. 
rahlayınca ge11e meydana çıktı. lıte, bu Türk ortodokıun da 
Mahiyetlerini iyi bildiğim bu ıöylediklerine bakılıraa yalm:ı: 
gibi adamlara cevap vermeğl ıabneye papa Efttm efendi ile 
ıahıım hiin tenezzül eddede· Neoleıoa Bey çıkmayacak ıra• 
rlm. Yzlnız ıunuda ıöyliyeylm- liba. Biz bu TOrk ve Rum 
kı ben kendilerinin gömülecek. ortodokıların aralanndaki ıld· 

lerl bamya tarlaıında değil vatan detli ihtil&.fta tamamen bitaraf 
daılarıWın kalpğibında ebedi olduğumuz için iki tarafın c1' 
bir yer tutmağa çalıııyaroum!,, ıöylediklerlnl dercedlyoruz. 

-•••••••••••••••••••••••••ııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... ıııııı•H-

Kral Hazretleri dün 
il er Ista 

(Birinci •ayftıdan d.oam) 
elçimiz Tahir Lütfil B. ve re
fikalan, Irak meb'uılarından 
Süleyman Fettıh, Seryaverleri 
Tahıla, Hariciye kalemf mah· 
ıuıunda müdür ve teırtfatçı· 
!ardan Baarl ve riyaseti cüm· 
hür yaverlerinden Naııt Beyler 

, bulunuyordu 4 üncü piyade 
alayından bir :ıabur aaker la
taayondan itibaren SöAütlO 
yatının bulunduğu mahalle 

kadar ve bir poliı müfrezesile, 
İnzibat kıwından da bir müf. 
reze muhtelif mamdlerde ahzı· 
mevki etmitlerdl. 

Trenin Haydarpaıaya mu· 
vaıa.letınde eıkeri bando ıelam 
havaeını mütealup Irak hava• 
sını çalmıı ve kıt'a! aske
riye tarafından resmi ıel&m 

ifa edllmiıtr. 

Beyanı hoşamedi 
Tren tavakKuf eder etmez 

Vail Muhittin Beyle Kolordu 
kumandanı Şülirü Naili Pata 
Kral Hauetltrinln bulunduAu 
arka vaecn çıktılar, trırifatçı 
Sabri B. ıehlr namına müıa· 

rünileyh Hauetlerine beyam 
hoıamedl eyledi. 

Kra 1 Hazretleri askerin önün· 
den geçerken Şükrü Naili, Pı. 
fırka liumandanı RütUl Paıa· 
)'ı takdim etti. 

Söğütlü yahnda 
Kral Hazretleri resmi seli· 

mı ifa ec!en aıkerlerle, kendi· 
1 

ılnl ıtddetle alkıılayan halkı 

beıuı bir çehre ile ıelimladı· 
lar, 

Haydarpllfa rıhtımına ya· 
naımıı olan Söğütlü yatına 

bindıler. 

Kral Hazretlerile lıirLkte 
Baıvekıl Nuri Pap, Vail Mu. 
bittin B., Şüloirü Naili Pata 
Irak ıeflrl N el Ş vket, Bağ· 
dat ıeflrimiz Tahir Lütfi, Irak 
Maliye nazırı Haydal' Rlistem 
kralın ıer:raverl Tahsin, Halk 
fırlraaı idare heJ'l!tl reisi Cev· 
det Kerim Beyler bindiler. Yat 
llcrledl Pollı motörüde takip 
ediyordu, Saat ona "20~ ka· 

la Dolmabahçe 
yanaıtı. 

Sarayda 
Milli aaraylar miidiri Sezııi B . 

Kral Hazretlerini lıtıkbal· 
etti. MOprilnileyh Hazretleri, 
malyetlerlle birlikte riyaseti 
cümhur dalreılne laaledildl • 
2 ıaat lıtirahatten ıonra ölt· 
le yt'meltlnl tena vlll buyur
dular • Saat • 13 ,. te bouın 
malyetlle birlikte otomobil
lere binerek lıtanbul tarafın. 
da bir tenezzüh icra buyur
dular ••• 

Kır al Hz. nin iltif atlan 
Kıra! Hazretleri yata biner• 

ken Şükrü Naili Paıaya: "St. 
zlnle görOıtü~üme çok mem· 
nun oldum,, diye iltifatta bu. 
lundular. 

Mllteakıben Vail Muhittin 
Beye dönerek: 

- Çok memnun oldum. 
Maaıallah askerler çok gür

büz ve muntazam. Halkın hak
kımdaki 'teveccüh ve mubah-

' 
betine çok müteıekklrlm,. bu-
yurdular .• 

Kral . Hazretleri lıtanbulda 
bir hafta kalacak ve Dolma· 
bahçe aarayında ikamet huyu. 
racaldardır. ........ E.~Ytii~~········· 

Leyli talebepansiyon
larda yemek yiye

cekler 
Liselerdeki leyli talebe tim· 

diye kadar mektep dahilinde 
ıaıe ediliyordu. Badema ma• 
aarlf vekiletl bunlar, için, 
pantlyonlar teatı edeçek ve1 
talebe bu panılyonlarda yiye·! 
ceklerdlr. 

Bundan sonra leyli olmak 
için müracaat edecekler kabul 

JI olunacak ve leyli talebe mık· 
tarına göre panatyon mesarlfl 

! idarece arttırılacaktır. Bu uıul 

I 

Edirne ve Samıun liselerinde 
tatbik edilerek iyi neticeler 
alınmııtır. 

haua terbiyevi meseleler gö· 
rilfülecektır. Mtıd rlerln ne 
zaman avdet edecekleri ma· 
lum değildir. 

Tiftik 
bin 

mahsulü 
balya 

Tiftik flatlerl son günler· 
de sabit bir haldedir. Bu
ıenekl yeni mahıul flatlerl· 

nln ilerde bir parça tereffü 
edeceAI ümit olunuyor. Fakat 
bunun için de beklemek IA. 
zundır. Yeni ıene mahıulü 
(1000) balyadır. Bu miktarın 

hariçte tamamen ınüıterl bu. 
lacaıtı ilmlt olunuyor. 

İbrahim Tali B. 
Birinci umumi müfettit lb. 

rahim Tali bey, dün de vtla. 
yettekl makamına gelmemittir. 

Mumaileyh gelecek hafta Per. 
ıembe gilnO mahalli melJ'url· 
yetine avdet edecektir. 

Doktorlar 
Ankaraya çatrılan 
hastane doktorları 

döndüler 
Ankarada lnıa edilen bil· 

yük ve aarl bir hastanenin da· 
hilt enllalasyon, tefrlıat ve 
takılmalı hakkındaki e•aaları 

tesblt etmek üzere, Gureba 
hutaneıl Baıhekiml Ömer 
Liltfl, Cerrapaıa baıheklml 

Rüıtü, Etial haataneai baı 
hekimi Rifat Beylerden mü
te,ekkil heyet Ankaradan 
gelmtıtır. 

Heyet vazifelerini kısmen 
orada(yapmıılardır, mütebakiılı 

nlde burada ikmal edeceklerdir. 

eyahat ·· 
Ofis raportörü de 
iştirak ediyor 

Alınan Ticaret odası tara. 
fınılan ortaya atılan ve Harici 

ticaret ofbl tarafından da ıslah 

ve tanı::m edilen Avrupa 
seyahati için muvafık cevaplar 
gelmdctedir. 

Y akmda bu seyahat icra 
edilecektir, ltalya, Franıa ve 

Belçika tarikile Almanyaya 

gidilecek, oradan Tuna tariklle 
ve Romanyad an vapurla avdet 
edilecektir. 

Yol maırafı 400 liradır. 
Ofiı bu huıuıta bankalara da 
tezkere yazmııtır. Meıeli, 
Ziraat bankan müıbet bir cevap 
vermiıttr.Ofıs raportÖTÜ Akil B. 
de harici ticaret oflıinl temellen 
hu seyahate iştirak edecektir. 

Bizden 
Sadri Etem,bir sabah ve 

bir akıam gazele.sinde 
/psiz Recep vak' ası hak• 
kında ıehadet ediyor. 
Birinde iki ıütun dikerin· 
de bir ıütun söylüyor. 

Muharririn ne demek 
istediğini neyi anlatmağı 
kaıtettitini bir türlü anlı. 
yamadık. Kelimeleri ağ
zında geveleyip gevele· 

Seyrisef ain ve vapurcalar itilafı 

Suya düştü! 
Vapurcular aralarında bir hususi 

itilaf yap ak istiyorlar 
"apurcular ile Seyrlsefaln Fakat, bizim iltldlalatuı:ii: 

ara11odakl itilaf tamamen ıuya za nazaran, bu tarzda bir iti• 

düımüı demektir. Artık gerek lif imkanı da pek müıkül ola· 
Seyrlsefaln, gerek Mıllt vapur· caktır. Zira, Milli vapurcular 
cular latedlklerl flatlu yük ve da iki partidir. 
yolcu taııyacaklardır. Birinci kısmı, kapitalleri 

Diğer tarafta.o Mı:tt vapur· çok olanlar teıkll ediyor. lkln· 
cular kendi aralarında bir iti• cl kı11m ise ıermayelerl cüz'I 
l&fname aktetmek istiyorlar. bulunan vepurculardır. 
Bu hususun temini zımnında Netice itibarile, mezk"ür lh· 
dün Milli •apurcul r kendt tllifat dedikodulan lktıaat ve-
aralarında görüımüıl rdir. ki.leline dayanacaktır. ...... .......... . ....... ..................................... . 

ıYeni 
(Birinci sahifeden devam) 

olduğu anlatıldı. Bütün bu lıa· 
re ketin sırf söz ıöyllyen meb' • 
uı beylerin bu huıuııtaki 
ıahıi ınütalealan v galltı 

rivayetleri olduğu tahakkuk 
etti. Yükıcl< Mecllıi böyle 
bir harekete lttlra.kten mü· 
nezzeh görmekle bahtiyarız. 

Nitekim, yüksek Meclis bu 
meb' ua Beylerin hiç birlılnin 

ortaya attıktan tddıalara itl· 
mat etınemlf, devlet ve lnkı· 
libın meı'uliyetlni tııfıyan bir 
devlet adamı vekar ve tem· 
klnile bütün bu müfrit 
müddelyat ve talepleri cüm· 
hurlyet ve l:ıkılibm her ıeyln 
fevkttıde prenslplerlle karıılayan 
Baıveklle müttefiken itimat 
elmlitlr. 

Bir damla suda f.rtına ko
paran bazı meb'uı Beylerin 
bu ıon celsede matbuatın,tram• 
vaylar gibi kontrol mürakabe· 
ılnl talep ettikleri görlllmüı· 
tür. Matbuatı, üzerlnu blnlltp 
rahatça yilrilnecek bir vıuıta 
gibi görmeğe alıımıı olan bu 
zihniyete, yiikıek mecılıln iti· 
mat e memeıl kadar tabii bir 
keyfiyet olamazdı. Bu kabil 
talepler ve iddialarla. bu meb'. 
uı Beyler, aıla hılJı,llı 1 cümhu· 
rlyetçl olmadıklarını ve olamı· 
yacaklarını acı bir f .kilde lf· 
ıa etmlt bulunmuılardır. 

Bu meb'uı Beyler matbu· 
atı ve matbuat hürriyetini he· 
nüz idrak dahi etmemlı ol· 
duklarını o kadar canlı bir su· 
rette ispat ittiler ki bundan bü · 
tün cümhurlyet evlatlarının 

hicap ve azap duyduklarına 
bir an ıüphe etmiyoruz. 

Bu zevat ınatbuatın müra· 
kabe edilecek bir tıramvay 

değil, mürakabe edecek bir 
kuvvet oldujunu bir meırutl· 
yetçl kadar bile bilmiyorlar. 

Bu zevata karıı, ömründe 
siyasi gazetecilik ctmrmif, ga· 
zeteclllğl mecmuacılık bilen 
ve bir Hamit devri gazetecısi 
bulunan Amel lhıan Beyin 
bugünkl matbuat lıürrlyetlnl 
sultan Hauıit devrile mükaye· 
se etmesi ve neticeden mem• 
nun olmaaı kadar tabii bir 
hal olamaz 

Halbuki Abdülaziz devri· 
nl yaıaınıo slyall gszetecilel' 
vardır ki onlar, bu clevirlerde 
gaddar ve ceberut sahibi ıad· 
razamların eşek ıekliııde re
sim'e•i yapıldığını ve h~kluın· 
da ıöylenmedik ıey bırakılma· 
dıAını, yani sultan Aziz dev
rinin hürriyeti ml'ltbuatıoı ha· 
tırlarlar. 

Bu gün için tebellür eden 

söylemek 
yip te bir türlü çıkaramıyarı ı , 

bu muharririn be•·anatı· 
na, ğene ktmdi arkadar 
!arından biri: 

- Kübik beyanatta bu 
lunmnı dedi. 
Artık sen gel de bu tarzı 
beyanatı 

ister dinle 
İster dinleme 

. ; lil ıt·razıarim• 

• 
prOJ~ 
ıey varsa o da, matbut için: 
yeni bir kanun latendiğidir. 

Dtınyanın bütiln cümhurlyetle· 
rinde ayrıca bir matbuat kanu· 
nu olmamakla beraber bir il· 
yiha hazırlandığı malumdur. 

Hükömet ıazetelerlnln bu layiha 
me'l'addı hakkında verdikleri 
malumata bakılırsa bu layiha· 
nın cümburlyetln esaı hak ve 
hürriyetlerine ve matbuat hür
riyetine lnanılmıyacak kadar 
ağır bir darbe teıkil ettli!lne 
hükmetmek lizım gelmekte· 
dır. Bu layihada, diloyanın hiç 
bir tarafında henüz görülme· 
miı ve ltidllmemlı ağır mes• 
ulıyet ıektlleri, tartlar, kayitler 
lbdıu edilmekte, "matbuat. 
hükömet memurluğu menze• 
lealne dütür!ilmektedlr •• Gaze
teler ilk en küçük cürümde 
kap nacak, ceza ve hukuk eaas
larına göre dünyanın hiç bir 
tarafında mes'ul edilemlyecek 
olan ı•J:nalar ki.mllen meo'ul 
<;dilecel<f. Jıü!Qlıh-etın ıabıiyet 
ve lcraa ına a it 1 r gey ıöylen· 
miyecek, zabıta haberleri lıf !e 
ancak birkaç satırla yazılacak, 
t~hıslar hakkında hiç blr ıey 
söylen~mlyecek. Verilen malu· 
mata göre layiha matbuata 
yalnız bir hürriyet bırakınak· 
tadır. Sullıtlmallu tahakkuk 
ettikten ıonra kaydedıleblle
cekl 

Yani Ahmet lhaan Beyin 
gazeteciliği avdet ediyor de
mektir. Na•p ve tayinler ve 
mahkeme kararlarında tebey. 
yün etmit ıulhaller aerbeıti 
ıle yazılı.cak. 

Dünyada matbuat için bir 
müstebit imparatorun tasavvur 
edebileceği bütün ılddetler ve 
kayitlerl bir araya getirdiği 
anlaıılan bu kanun layiha11 
na11l lnkılapçılarımızın ve 
cümhurlyetln ntgeiıbanı olan 
Bilyük Millet Mecllılmlzln tel· 
kike bile tenezzül edecekleri bir 
kanun tasavvuru olabilir? 

Konulau meı'ullyet ve ka· 
yitlerle bu layihanın teıkilatı 
eaaıtye ve bütün c!imhurlyet 
kanunlarınıb ruhunu lhlU et• 
tiıll a§ikardır, bu layiha bil. 
hana matbuat hürrlyetlnin

1 
ıiyaıi matbuatın hücceti lda· 
mıdır. 

Muvakkrr.t buhranları Ön· 
lerken, kendlılle lllikbale oa· 
mil hır an'ane vazedecek olu 
kanunlar ve bid'atler ıhdaa 
etmek hata11ndan lnkilapçı· 
!arımızı ve cümlıurlyetln nlgeb. 
bam yükıek meclisimizi tenzih 
ederiz. Bütün kanunlarımızın ve 
rejim prenılplerlnln ruhunu 
çlğnlyebllmek an'ane ve tea· 
mülünll lhdaa etmekle bizzat 
cümhurlyetln istikbali tehlike• 
ye glrmlt olacağı idrak edil· 
melidir. 

Cümhurlyetln esas bak ve 
hürriyetlerı~den birlnclıl olan, 
teırll ve lcrat kuvvetlerin 
tagallüp ve tahakküm tehlil.e· 
!erine karı• yegane kuYvet bu· 
hman hürriyeti matbuat uğruna 
biz sevıı seve kurban oluruz. 

Hürriyeti matbuatı kurbnn etme· 
yiniz. Yaıasın cümhurlyetl 

C lo Cuma ) 

Siyasi 
takı im 

ÇirkeE! • _ ., 
Biz gazettılerln neırlyatıDi 

rakı aofraeına benzetiriz. 
Naeıl bir masa baıındald 

arkadaılar evveli tatlı tatlı 
içerlerken bir aralık mey.o 
zu her hangi fena bir mecra· 
ya ıapar ve ondan ıonra bu 
dost alemi ya kanla biter, ya 
mutlaka bir hırala kapanır gt. 
der. Ve bunun iyisi fena11 hep 
budur. 

Gazetelerde de münakaıalar 
evveli tatlı tatlı baılar, fakat 
ikinci, üçilncü makalede mev• 
zu derhal unutulur ve bu mil· 
nakagalar, müstehcen kavga
lara lnkılip eder.Bu dalma gö
rüle gelen bir gazetecilik mu• 
kadderatıdır. 

lıte bu defa da Vali diye 
hali ala bır lılm bulamayaa 
bir ak,amcı bizim müdüril 
meı'ule çatıyor ve daha hentız 
kalemlerini yaıtlamıı, adam 
akıllı lafa glrmemlıken Vail 
BurhanetUne mü•tehcen bir 
tecavüzde bulunuyor. 

Bu adamlar Nasretln ho
canın yoğurt küpüne benz·yorlar. 

Blraz kaıık attın mı albndaa 
ne mal oldukları çıkıyor. 

Çirkefe tat atılmıyormuı 
hakikaten! .. .. 

' Eşyanın intihan! 
Şoför Ömer isminde bir 

gencin otomobili ile kaybol· 
duğunu heber verdiler. 

Şimdiye kadar kaybolan 
çocuğa, kadına, erkeğe pek 
alıotık ta Ômerln kaybına pek 
hay.-et etmedik. 

Cesedi bulunmazıa kendt 
bulunur. Fakat garibimize 
giden koı koca otomobilin de 
yok olmasıdır. Şimdi aklımıza 
sebebi geliyor. 

Acaba bu otomobil Beledi• 
yenin bir otobüı tallmatname
ıt ha:ıırladığından alınarak ba· 
§iDi alıp dağlara mı kaçtı der 
siniz? 

Biz deriz ki biraz bekle- • 
&eydi de yeni Matbuat kanunu 
çıktığı zaman matbuatı da alıp 
göçüp gitseydi. 

.. lf 

Dile gelse 
Şu insanlarda bir sır olaa da 

cantız ıeylerl dile getlrebllıe
ler. 

Mesela fakirliğinden bah· 
seden Yunus Nadlnin oturup 
flnk attığı nice nice masacıklar 
dile gclıe de ne paracıkların ca· 
nını yaktııtmı anlataa. Falibln 
hayatı dile gelıe de ağızcağıı:ı 
bir daha açılmamak üzere ka· 
pansa ıu lafı karı§en cavul 
cuvulun kafaları dile gelse de 
içlerinde farelerin cirit oyna• 
dığını ıınlatas. Ahmet İhsan 
Beyin altmıı seneıl dile gel1e1 
de "Allah Allah,, dese be
nim efendim bu mudur?• 
Velha11l Fazıl Ahmedln tak· 
rlri dile gelsede • Beni Yu· 
nus Nadi için mi yazdın?,, deıe. 

Nihayet Babıali dile gel
ıe de ıu gazetecilerin teker 
teker ne hlnt kumaıları ol· 
duğunu söylese o zaman dün· 
ya düzelir. ... 

Matbuat projesi 
Matbuat için yeni prole 

hazırlanmııtır. 

Ağızdara ağıza ya yılan, 
kulaktan kulalta söylenen ha• 
bere nazaran proje katıkla ve
rip sapı ile çıkaracakmıı 

Önüne gelen gazeteleri ka• 
payabilecekmit ve zabıta. ha· 
herler! yazılmayacakmı .. 

Meseli "Dün bir Hanım 
vefat etmlıtlr,, denecek. 

Fakat intihar ettlltl yazıl-: 
mayacakmıı. 

Nabiye müdürilnün canı 

aıkıldı mı (Kaayın) diyecek ve 
derhal gazete tarih göçecekmll 

Biz diyoruz ki bu ıeralt 

altında üıtOne öarada verae
ler gazete çıkaracak baba yl· 
ğlt bulamıyacalardır • 
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Seciye - Seviye 1 Yarım milyon liraya Jı 
Ve , 

Düşkünlüğü .. 
Akıamdan akıama gözll

ken bir imza vardır ki genç 
kızlarla, yaıı geçmlı erkekle
rin hoıuna giden yazılar yazar. 

1 Bu imzanın sahibi, her hu· 

Zabıta muharririmiz yazıyor: Türkiye il 
emniyet Ali, Zehra Hanımı 7yerinde-G,ViırdU 1 1· 

Birdenbire önlerine çıkan çorapçı, kadını delik deşik -- Planlar!· satılıyordu -
- 33 -ıusta yedıtula ıahlbi oldulu 

için bilmediği, karıımadığı it 
yoktur. Her ıeye burnunu 
ıokar. 

ederek kocasına<<AI şimdi karını!>> demiştir. 
Allı ay zarfında böylelikle dan yllrllmeğe baılamıılardır. 

vakit geçiren Zehra Hanım, O sırada çorapçı Alt elinde 
Fakat " famme • haıaa11 

kafi derecede keıkin olmadıiı 

Evvelki gün Eyüpte oturan 
çorapçı Alt isminde biri, yine 
Eyüpte oturan Zehra isminde 
bir kadını kama ile 7 yerinden 
yaralanmııtır. 

nasılıa aklını baıına loplamıı ve bir kama ile önlerine çıkuak: 

· için ekıerlya iyi kokuyu fena, 
ı feııa kokuyu da iyi diyor. 

sonderece plımaı olarak tekrar - Durun bakalım, durun 

• Sonra bu imza aahlblnia 
"rüy< t. ha11aaı da bozuktur. 
Otomobil fenerler; gibi taktıiı 
ııözlükte, ona hakklyle,layıklle 
hadisat ve vekayll gösteremez. 

Samla ha11asına gelince, 
orası o kadar tıkanmııtırkl, top 
atılıa, yere leblebi dilımllf 
gitl hafıf gelir. 

Bütün bunlara rağmen o, 
kendisini hala kokluyorum, 
görüyorum, tıltlyorum 
der. 

Heyhat ... 

zan ne· 

İıte havanı hamıenln üçiln• 
den mahrum olan "Akıam. m 
bu "Abdürahman çelebi. d 
benim için diyor ki : 

- Onun hayatı lıususiyesini ya-
7arsam, muğayiri arü haya neşriyat 
olur.> 

Bu küıtah ifadeye ben §U 

cevabı veriyorum ve bir ıual 
ıoruyorum: 

Sual: 
Benin hayatı hususiyem, 

kendisinin ki gibi duvarlara 
yazılacak kadar lekeli midir.? 

Cevap: 
Eğer mugayir! arü edep 

olduğunu iddia ettiği huıuGi 

hayatımı yazmazsa namuGun· 
dan ıüphe ederim. 

BÜRHANETTIN A.(4 
~ ........ ~,··~····,······~·· 

Kenan B. - -
İhtilas için de bazı 

tebligatı hamil 
iki gün evvel Ankaraya 

giden müddeiumumi Kenan B.tn 
bugün veya yarın ıehrlmlzde 
bulunacağı muhakkaktır. 

K~nan 8. Bütçe münaae
beti ile bazı emir ve tebligatı 
da hazırlamııtır. 

Yeni bütçede katip ve mü· 
baıir adedi artırılmakta, lcıa 
itlerinin daha seri tedvir için 
icra memur ve katipleri tezyit 
olunmaktadır. 

Bundan baıka Kenan B. 
ihtilastan maznun memur ve 
eıhas hakkında ledablr lttihazi 
etrafında da ittihaz olunan 
bazı mukarreratı tebelh14 etmlf 
bulunmaktadır. 

Rakı satışı azaldı 
.Son zamanlarda ıehrlmfz• 

de rakı sarfiyatı azalmııtır. 
Bunun baılıca sebebi sıcak· 

' !arın tehammül edilmiyecek 
derecede a~tmasıdır. 

Tafıllat ıudur : 

Zehra H. kimdir? 
Eyüpte Ermeni mahalleıln· 

de Mahmut Efendinin hane
~inde müıteclren mukim Mah· 
mut Celalettln Efendinin refl· 
kası Zehra Hanım, 40 yaıların· 
da uzunca boylu, eımer, ela 
gözlü bir kadındır. 

Rize'de doğmuı, kllçük 
yaıında iken ıehrlmlze gelerek 
büyümüı ve Mahmut Celllet· 
tin Efendi ile evlenmiıtir. 

22 Sene zarfında Nevzat 
isminde bir de kızı olmuıtur. 

İıte, bu üç kl~lden mürek· 
kep alan ile, bundan 6 ay 
evveline kadar ıen, ıatır, sakin 
ve sade bir hayat içinde ya
ıamıı. nihayet araya giren 
bir kara kedi o meı'ut ve 
bahtiyar fakir yuvacıklarını 
dağıtmııdır. 

Kara kedide kim! 
lıte bu yuvayı dağıtan ka· 

ra kedi de Ali lımlnde bir 
zattır Eyüpte İılam Bey ma· 
balleıinde oturup makine ile 
çorap ve fanllA imal etmek· 
tedlr. 

Kırk yaılarında olup evli 
ve çoluk çocuk sahibi de bir 
zattır. 

Zaruret icabı ıeklz ay mu. 
kaddem Zehra Hanım, bu Ali 
Efendinin imalathanesine ııtt
mlf, çalıımak için bir it lıte· 

mi ıtır. 
Ali Efendll de "Hay hay. 

diyerek yanına almıı ve ça· 
lııtırmağa baılamıstır. Uzun 
müddet çalııan bu uata ile 
çırak, nasılaa meıeley( ya vaı 
yavaı aık mecrasına dökmllı, 
ıanki körpe iki genç gibi biri 
birlerini sevmeğe baılamıılardır 

Aradan günler geçmlı fil• 
ha maka derken itl ciddiyete 
dökerek Zehra hanım koca· 
oından AH efendide karnından 
ayrılarak birleımeğe karar 
vermiılerdir. 

lıte Lu kararı evvelA Zeh· 
ra Hanım ~atblka kalkıımıı 
ve hemen kpcasından aynlmak 
için mahkemeye müracaat 
ederek eıy11sını alıp Ali Efen. 
dinin tuttueu bir odaya taıın· 

mııtır. 

Fakat Ali Efendi deha bugün 
ha yarın ben de talak davan 
&I ikame eJeceğlm demlı ve 
kaçamak yollu eözlerle Zehra 
Hanımı avutup durmuı•ur. 

..,..~ .......................................... """'"""",....... 

Muharrir! : 
Raynonde Machard Ahmet Fürk6n 

- Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -
170 inci binden tercüme edllmlıtır •.• 

Hepıl bu mu? 
Evet, hepsi bu .. 
Ne tuhaf! 
Senin için öyle .. 
Sizin için öyle değil ml7 

-Hayır .. . 
- A a a ... ~ 
Madam Ambuvaz 

hayretle bakıyordu ... 

- Bu lkl kitinin 
ölmelerini neden tabii 
1orsunuz. 

kızııı.a 

aıktan 
bulmu-

Tabii bulamam.1 
Demeli: ılzde de lıu hia 

var. 

- Evet bu hlı bende her 
zaman hüküm sllrdll. 

Genç kız iken de mi ? 
- Evet 1 
- Ya ••• 
Anneıl, kızının hayret edi· 

g!ne ı•ııyordu: 
- Ben bunu hi11etml1tlm •• 

Fakat aık meseleleri bana ta· 
mamen yabancıdır. 

Madam Dö Rozlye mem• 
nunane dinlediği mükalemenin 
bu noktasında içinden: •Ha , 
lgte itin tam nektaıına gel· 
dik. diyordu: 

• 

eıkl kocaaı olan Mahut Celal demlı yürümelerine mani ol· 
Efendiye giderek ı,ledlğl bü. muıtur. 
yük hatanın affını rica Jle Bu hali göre Mahmut Efen• 
tekrar kendisini alması husu· dl de: 

- Ne lstlyoraun, ne var? 
ıunda yalvarıp yakarmağa baı· demiıtır. 
lamııtır. Çorapçı Ali de tek•arı 

Zavallı kocaıı da yetlımlı _ Ne hteyece~lm, kanyı, 
olan biricik kızının hatırı karıyı lıtlyorum, demlı ve he-
için her ıeye, kulak ve gözii· men elindeki kamayı Zehra 
nll kapayarak kabul etmlı lr. Hanıma ıaplamağa baılamııtır. 

lıte yeniden birleıen bu Yedi yerinden sapladıktan 
aile evTelkl giiO: karı ko· sonra da: 
ca; kızlar da yanlarında ol· - Al 1ımdl karını da gözle· 
duğu halde evlerinden çık· rlne ıok, demlı ve firara bllf· 
mıı çarııdan öteberi, al· lamııtır. Çok sllrmeden yaka· 
mak için Eyüpten Edime ka· lanmıı, Zehra Hanımda halla• 
pıya doğru mezarlık arasın· hımeye kaldırılmıetır. 

''''''''''''~·~·········································· 
Tavyare bileti işinin iç~üzü nedir? - ' 

Faik B. ne diyor? . 
Hali hazırda ekser bayiler bir tariki 

tesviye gösterdiler. 
Havfar hanında 13 nU· 

maralı yazıhanede Efraylm 
Davidh Ef. TayYare cemiyeti 
ıerbaylltğlnl yapan Esnaf 
bankaaında bayi bulunuyor. 

Bu zat bankaya borçlu 
olduiu "ıo. bin lirayı tanl· 
ye etmediğinden banka da 
ıon keılde blletlerlnl verıne

mlı ve bu yüzden biletleri 
olanlar bankaya dolmuılardı. 

Eınaf Bankaaı heyeti idare 
azasından Faik B. Ldün bir 
muharrlrlmize ıu malll.matı 

vermiıtir: 

Gazetelerin yazdığı gib bir 
hadiıe olmamııtır. Herkes 5 
lııci keılde biletini ihzar edi· 
yol, bizde 6 ıncı keıtde bile· 
tini Yeriyoruz. 

Halıhazirda ekıerl bayiler 
bir tariki teıvlye gösterdikleri 
için biletler gönderllmlıtır. 

.Yinemi 

Bizde bulunanlerl da mü· 
racaatledenleke doğrudan doğ· 
ruya veriyoruz ... 

O eınada orada bulunan 
Efralm Davldlı Efendide ıöyle 
ıöylemtıtlr. 

-MFalıı meıleılnden dolayı 

biletleri almaktan aarfınazar et• 
mittir. 

Billhara bayilor Esnaf ban· 
kasına müracaat etmlılerdir. 

Banka ile aramı.:dakl mu· 

kavele her keıldenin hitamın
da ondan ıonraki keıldeye ait 
biletleri almamızı mü•telzim 

iken belediyenin eınaf banka· 
ıını mütkül mevkide bırakması 
beni de müıterilerlme karıı 

müıktl vaziyete ıokmuıtur. 

Y okıa ne bankaya borcum 
vardır, nede vukua gelmlı bir 
hadise vardır." 

kaldı? 
Adalar elektiriği için şirket fazla 

para istemektedir 
Adalara yapılacak elektri· 

ğln projesi elAn Nafia vekile· 
tlnce tetkik edilmektedir. Bl· 
naenaleyh, bu ıene de tesllatm 
yapılmaaı ıüphell demektir. 

Diğer llU'aftan Elektrik 
ıtrketl de Adalar elektlrlltinlD 
yapılmaaı l~ln klloTat baıma 
bir kuruı flat fazla lıtiyor. Bu· 
fıat farkı için gösterilen ıebepler 
ııınlardır: 

Madam Ambuvazın kalbi 
çarpıyordu. 

- Bunları sana anlatma· 
mı mı istiyorsun? 

- Evet. Bana anlatınız: 
Aık lnıana ~e ve nasıl bir zevk 
verebilir? 

Madam Ambuvaz müteea
ıirana sözlerine devam etti: 

- Bunun , için iki olmab 
kı:ı:ım. 

- iki deitllmiydinlz anne? 
Madam Ambuvaz'ın ıönük 

mllnkeılr, bedbaht aeıl cevap 
verdi: 

- Hayır! 
Büyllk anne helecanını ıak· 

lamak için ökıllrüyordu ••• 

Klod, bu cevapta gizli bir 
facianın aaklı olduğunu anla· 
mııtı. Ve bu anlayıı onu ana• 
ıının aguıuna çekmtıtı. 

- Anne affet, seni kırdım; 
diyordu; ve anneılnl öpllyordu. 

- Yavruml 

1 - Evlerin dai!ınık olma· 
11ndan teılıat meıarlflnin faz· 
lalığı. 

2 - Evlerin ayni zaman· 
da az olmasından fazla bir 
amortlıman temin edeml1e
ceğl, 

3 - Masarlfat yekOnu 
itfa edilinceye kadar faizinin 
lslemeıl-

Bu öpüıme tufanı arasın• 

da odada ıhtıyr bir ıeı duyul 
du: 

- Ha •• benim bir pa· 
yım? 

Ana kız, büyük 
yanına gidiyorlar, 
öpllyorlardı. Klo>d, 
lıtlfade ederek 
anneılnln kulağına: 

annenin 
ODU da 

bundan 
büyük 

- Büyllk anne, bunları 

bana siz j anlatabllecekılnlz, 

diyordu. 

- Ah yayrum, benim ya· 
ıım bunları anlatmağa artık 

müaalt değil.. Bu huzuzatı 

tattımıa bile, bunlar timdi 
gölgeleri ılllnmlt birer hayal· 
den baıka bir ıey değildir. Bu 
aün bildiğim ve hatırladığım 
bir ıey varsa, tatlı bir muhab
betten baıka hiç bir mana ifa· 
de etmez. 

Lakin Klod ıarar ediyor· 
du. Tatlı bir tavırla 't'e lkl 

---•• na 

M~ksiffibarda bir gec 
geçen muhavere! 

Çok tecrübeli casuı kadın 
bütOn hlılerl~I anlamıı gibi göz· 
!erimin içinden adeta yüreği• 

me akıyordu. Karıılıklı bakıt· 
!ardan bir elektrik ıeIAlesi 
gibi çakan lhUraslardan ıonra ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ertesi glln Haydarpaıada 
trende beni teıyl edeceğini 
vadetttf. Kellf ve ıiddetll bir 
kar tlplalnln kamçılayan ıoğuk· 
lan araıındaı veda ettim ...... 

Maksimde 
Mak.ılm salonu müaekkir ve 

ılık bir duman ile .lolu. 
Reaıam ( K. K ) ile (Sa ... ) 

Beyler kenatdakl masalardan 
birlnelçekilmlıler bol lclyorlar, 
aralarında pek hararetli bir 
mubahaaa cqreyan ediyordu. 
Yanlarında '1enl görünce her 
ikisinin de yüzünde bir mem· 
nunlyet beli~dl. Ayağa kalka· 
rak yer verdller. Reısam: 

- Biz seni bekliyorduk, 
dedi. 

- Bir ıey mi var? 
- (Sa ... ) Beyle görüıtük te 
- Ben yarın Ankaraya 

gidiyorum. 
- Muhakkak mı? 
- Tabii 
- (Sa ... ) Beyle görüımlye-

cek mlaln? 
- s·z müzakereyi bıtırmlı 

olmaluınız!, 
- (Sa ... ) Bey bir defada 

ıeninle göriiımek istiyor. 
- Canım , ' ehemmiyetsiz 

bir meseleyi dallandırıp 
mayın! 

(Sa ••• ): ..... . 
-Okadar ehemmlyehl:ı 
-Canım vereceğimiz 

mat dairesinde Grlta laml 
bir kadınla ııörüıecekıin. 
hatınılreuamdan aldın, bu 
tereddüde değer bir ıey 
mı? 

- Göstermek lıtedli 
kadar ballt olmadığını za 
diyorum. 

- Mevzu dehıetlı' ola 
Çünkü en müthlı caauı 
zabıta teıktlatıle alakada 
Fakat buna rağmen yap 
ğımız tı o kadar ehemm 
siz ki... Buna mukabil de 
cağımız para." 

- Reuam milyondan 
vuruyor. 

- Yalan değil .. 
- Hulya mı?. 
- Yarın ben fllha 

Ankaraya gidiyorum. 
kart bırakıyorum. Gril 
kartı. Kendisine bunu ve 
aana tamamlle açılabill 

zaman milyonun yalan 
hülya olmadıiını bilfiil ö 
mit olursun! 

- Re11am neden kor 
- Korktuğunu ner 

btllyoraun? 
- Korkmasa, tava 

beni memur etmez, b 
görüıürdıı. 

(Deoamı ıı 

---·························································································· .. ··· 
Çalınan 

Gazi köprüsü projesi 
yerine yenisi hazır· 
[anmaya başlandı 

Şimdiki Unkapanı köprüsü 

yerine yapilacak olan ~azi 

köprüsü için evvelce bir proje 
hazırlanmıı ve tahtı muhafa• 
zaya alınmııtı. 

Fakat bilahara bu proje 

her nasılıa .oratadan kaybolup 
gitmlftl. 

Şımdl,bir ıeneye kadar yeni 

köprünün l111a11 eıas itibarile 

kararlaımıı olduğu cihetle ye

nldf'n bir proje tanzimi karar• 
laımııtır. 

Bu projenin tanzlmlle bir 

müteha11ız ve Belediye erkA· 

omdan müteıekkll bir komla
yon meıgul olacaktır. 

ellerile büy\jk anneainln ya· 
naklarını olcıııyarak : 

-Ne olur büyük anneciğim, 
diyordu. Ne Cflur söyleyiver. Hani 
Türklerin birdrabi meselivarmıt: 

M Su küçüğün, ıöz büyüğün der· 
lermlt!" Şimdi ıen dururken, 
annem bile çe't'aptan kaçını· 
yor. Beni üzmeıene ya, oh cici 
büyük annem ... 

Büyük anne, hem ıöylemek 
istemiyor, hem de Klodıın ıara• 
rından memnun kalıyordı. 

Fakat,annesl müdahale etti: 
- Klod, büyük anneni üz. 

me, yine yaramazlıfa baıladın 
dedi. 

Maamafih, ınesele yine bit· 
memlıtı. Klod, anneıl, büyük 
annesi, her üçllde hayali.ta dal· 
mıılardı, yaılarınınve hatıraları
nın farkına göre mevzuun zevki! 
lmajluından kendilerini ala· 
mıyorlardı. 

(Devamı ııar) 

içtima 
Müstahdemin ı~ 

leri Belediyede 
gün toplanıyor 
lıtanbulda mevcut 

müsahdemlo idarehane! 
bipleri yarın Belediye i 
müdürlüğünde ıon bir 1 
aktedeceklerdir. 

Bu içtimada, ahiren 
edilen kanunla beled 

devrolunan hizmetçi l~le 

l bir neUceye baklanıı.c 

bütiln idarehanelerin h 

çllert belediyece ta 
kayd edilecektir. 

lzmir 
Müddei umumisi de 

Matbuat kanunu layı 
müzakeresi münaeeb 
vilayetler müddelum 
Ankaraya davet edi 
yazmıt!ık. 

lzmırden aldığımız 
mata göre İzmir müdcie 

mlıi Hidayet Bey de 

vekaleUnden aldığı 

üzerine Ankaraya gl 

Hidayet Beye müddei 
mua vlnlerlnden Cevd 
vekalet edecektir. 

Validei Hid\vinin 

fat eden velide! Hıdivi 

ılyetnamelerl Mııırdıı 

tır. 

Bu vaslyetnıunede 

efradına, çocuklarına, 

!arına Lir çok emlak t 
mektedir • 

• ....... ,.,, dlld ----
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Civan Baba etrılfa si-
gara çektiriyor 

Erenler, simsin1iz mafi, mangala 
nefes zula ediyorum ne dersin? 
Attıktan ıonra da aözle

rinl belalı Sadıla tevcih ede
rek: 

- Haydi bakalım civan 
clellkanlı, durmak para etmez. 
tJtr ılaara daha ateıle de bal· 
ienellm, dedi. 

Bu ıöz üııeılne Sadık, aya
l• kalktı ve tekrar bir ılrara 
:tarkarak Civan babaya uzattı. 

Civan baba çekmlı, dijer
lerlne de vererek çektırmlıtı. 

Nihayet, çok ılirmeden se
kiz ılrara yanmıı ve lçllmlıtl ... 

içlerinden yine Sadık, aya· 
fa kalkarak: 

- Erenler, ılmılmfz mafı. 
Dalgamıza düçecellmlz için 
mangala nefeı zula ediyorum, 
•e dersiniz. dedi. 

Baharın tatlı ve !Atıf bir 
aabahında uyanmıı, kahve al· 
tısını yapmak için ani ve ırü· 

llıtanlık havuzun baıına lnmlıtl. 
Bir çok dadı ve bir çok 

IAlaların tayinleri ara11nda kendi· 
ılne mahıuı çadırın albndakl 
yaylı bir koltuıa oturmuı, 

heDI ılldQnQ lçıyor, hemde 
havuzun içinde bulunan ren
ıarenk balıkların yüzllılerlnl 
ıeyredlyordu. 

O ara huzuruna ıelen or· 
ta boylu bir arap yere eğl 
lerek: 

Sazendeler emrlnlııe 

amaııle ıultanım, ferman bu· 
JUrunuz. Dedi. 

Safiye ıultan da(I) : 
- Bekliyorum ııelılnler ! 

Diye ferman etmlıtı. 

Saniye ıQrmeden 12 kiti· 

Adliyede: 

Yılmaz 
Gazetesi davası 
yarın başlıyor 
•Yılmaz,, ıazeteal aleyhine 

mliddelumumllikçe ikame olu· 

nan davanın rllyetlne yarın 

Qçllocü ceza mahkemesinde 
batlanacaktır. 

Katilden beraet eden 
gene muhakeme edilecek 

Bundan bir müddet ev· 

vel Davut paıada eararkeı 
HGınü pehlivanı öldüren ka· 
pıcı Alt Ef. alır ceza mah· 

kemeıladekl muhakemesi ne

ticesinde müdafaa! nefiı va• 
zlyetlnde öldürdülü cihetin· 
den beraet etmlttl. 

Fakat müddeiumumilik, 

mahkumiyet talebinde bulun
duitu cihetle bu kararı tem• 
ylz etmtıli. 

Temyiz mabkemeıl ahiren 

bu davayı tetkik etmlt ve 
kararı nakzeylemiııtr. 

Buna nazaran tekrar aitır 
ceza mahkemesinde muha

keme cereyen edecek ve dava· 
yeniden rQlyet olunacaktır. 

Mübeccel Hanıma 
bir teklif 

Gözleri kızaran, benizleri 
sararan diler eırarkeılerde 
llep bir alızdan: 

- Eyvallah, eyvallah sul
tanım, dlylp mangalın etra· 
fma toplandılar. 

den mGrekkep ve ıırf renç 930 aüzellık kırallçeıl Mü· 
kızlardan mnteıekkll bir ıaz beccel Namık Hanıma yeni 
bey' eti gelmtı, Safiye ıultanın 
6nGnde arzı endam ederek 

tagannlye baılamııtı. 

açılan Suadiye plajında 200llra 

maaıla glıe edllmemurlulu teklif Bu ıırada Sadık, avucun· 
da bulunan bir tutam eırarı 
ateıln içine atarak : 

(Devamı var) mlııede kabul etmemlıtlr. ........ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... 
- Haydi bakalıDI tütallle· 

nelim, dedi. 
Tütsülenmek için berkeı ha· 

ııulanmııtı. Chan baba aol elini 
•I memul üzerine, sal elini de 
ateıln üzerine tutarak: 

Ml~LlalTTI 

Hazine zararda! 
• - Esrar derki, beni ekerler. - ------

Eker, eker ve biçerler. 
. · Biçenlerde tnrlü, türlü me· 
tekkatlni çekerler. içenler de 
dalga, geçerler ha geçerler ! .. 

Defterdarla Tapu müdürü bu iş 
için mahkemeye veriliyor! 

• Dedi ve yüzünü mangalın 
tlzerlne kapayarak derin ve 
uzun nefesler vererek tütıü· 

Jenmefe baıladı. 
ı Onu müteakıp diğerleri de 
ayni bal ve ayni hareketlerle 
lühülenmeğe batladıiar. On 
dakika devam eden bu tütsüyü 
müteakıp tekrar yerlerine 
oturdular. 

Bu ıırada Hacer gene ulu· 
au aldı ve ci.nı gönülden 
çalmağa baıladı. 

Hacer utcaı}ızını caladunun. 
Biz gelelim Bitirim SafJyeye: 

Canı ıönülden çektiı}I es
rarlı ıiıaralarla tiitıülerln tesiri 
altında bunamıt bir halde oda· 
nın köıeılnde bulunan bir 
aiııderln üzerine oturmuıtu. 

Elini ıakafına dayıyarak ıözle· 
rint kapayarak ıöylece dalra 
seçmefe baıladı. 

• lamı ve yeri meçhul bir 
lıükumdarın blricek kızı. 

Muazzam ve mubteıem bir 
sarayın içine kapanmıı, hü· 
lı6mdarın babaıı kadın efendi 
uıaaı ve üç te gene hlmlerl 
meçhul ıehzade kardeılerl ile 
llayat ılirüyordu. 

1zmlr ıazetelerinde okun· 
duituna röre: 

Manlaanın Hamldlye karye· 
- ılnde dava vekili Agoptan 

metruk bir bait vardır. Bu ba· 
fın ıatııında bazı yolıuzluklar 

olmut ve bu ıuretle milli hazl· 

ne 1020 lira kadar bir zarara 
ulramııtır. Bu yolsuz ıatıt 
meselesinden Manisa sabık 
defterdarı Rilıtü, Tapu müdürll 
Rahmi, Beledly azasından İımet 
ve Kamil beyler maznundur. 

Bu hadlıenin ilk tahkikatını 
nçüncü lıtlntak hakimliği yap· 
mıı ve maznunların, bağa fazla 

Tütün müdürüne 
İşten el çektirildi ! 
Akhisar Tütün inhisarı mil· 

dilrli Halit Beye, lnhiıar mü· 

fettlıllğlnln gösterdiği IGzum 

üzerine itlen el çektlrilmlıtir. 

Akhisar Tütün lnhlıar idare• 

ılnde oldukça mQhlm bir ıui· 

lıtimal meydana çıkarıldıfı 

ve bu 

lara da 

taYidlr. 
-

yüzden bazı memur· 

lıten el çektlrlldlll 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
----- -- Hatıratını yazan: .l .L -------
Alman diyordu ki: Eğer Rusya Türkleri bu 
lıraatı kacıracak olurlarsa tarihin tenkidin· 

• den kurtulamazlar? 
-ıı-

:.... Ne olacaitı aılkardır. 
Çarlık, ıerl dönemez. Demok· 
rat bir hQkumet teıekkal 
9demez. ÇnokQ, bunları ku· 
racak mGtefekklrlerln hepalde 
keıllmlf, ıil.ril.lmliıUlr. Bunun 
için, Ruıyada ılıtemılz ve !da· 
nl maılahatçı bir hil.kumet 
teeaaüı edecektir, Bu hil.kumet 
•1tap11z kalmııtır. 

Demokratların da kitapları 

nu r . 

ya:ı:ılmamııtır. O halde, eıkl 
çarların kara kartallı klttp· 
!arına müracaat edilecektir. 

Bir sün ııörecekılnlzkl, 
Ruıyada ki milletlerin htlk· 
lllleırl ortadan kaldırılacak, ko· 
mlinlıt nan.rlyelerlne inanan 
adamlar it baılarından dıla· 
rak, taç11z bir çar büküm ıü· 
recektır. 

Dilnyanıa 11llmet1, Rus-

1 

talip olma11na rağmen lımııll 

Bey namında bir zata 1020 

lira noksanına sattıkları ve bu 

ıuretle müzayedeye fesat karıı· 

tınldıfı tespit edilmlıtır. 

Hi.dlıenln ilk tahkikatı ikmal 

edildiğinden evrak mntaleası 

alınmak ilzere müddeiumumi· 

ille verllmtıtlr. Bu hadiae 
maznunlarının 1609 numaralı , 

kanuna tevfikan tevkif edil

meleri ve mevkufen muhake

melerine devam edilmeıi ih· 

tlmal dalreılnde görülmekte-
dır. 

lzmirde sütler 
olunuyor 

ıslah 

lzmlr, 9 (A.A.) - İ:ı:mlr 
vilayetine ıılır hayvan çlnı· 

!erinin ıüratle ıılahı için be

heri 2 ylizer liradan 44 bola 
alınma11 tekarrQr etmlıtır. Bı. 

fa hilvallılnde Karitı çlfllğln· 

den alıncak olan bu boialar 

vilayetin muhtelif kazaların· 

daki köylere tevzi olunacak· 
tır. 

yada ki muhtelif milletlerin 
htl klallerlnl temin etmek , 
emperyalist RuıJayı ortadan 
kaldırmak ırayelerloe tllklp 
etmektedir. Bugün, fırsat var· 
dır. Ruıyadakl m•hkdm mil· 
!etler, kendilerine birer bat 
bulabilirler ve dünya ılyaıe· 

tine uygun hareket edebilir· 
!erse htlkllllerlne kavuıurlar! 

Kaptan, yumruitunu ma· 
ıaya vurdu: - Doktor, dedi. 
bir haftadır Enver Pa,aya bu 
fikrimi aıılıyordunuz? Bu fi· 
kir çıkmaz b!r yoldur. Ruıya 
halkı, hiç bir zaman eıaretl 

altındaki milletlerin lıtıklal 
arzularını tatmin etmez. Böy· 
le bir hareket, mecnunane 
bir katliam ile kartılaıabllir. 

Dr. Şıtayııer, bu mukabe· 

Bi~ste~teşç~l 
Kolu koparak 

öldü 
Kuruçeımede ballı bulu• 

nan Kalkavan zazedelere alt 
O.kadar vapurunda ateıct RI· 
zell Mehmet oğlu lımall dün, 
vapurdan kül alınırken kopan 
kol demirinin altında yaralan· 
mıı, mudavatı yapılırken ve· 
fat etmlttlr. J J 

Bir otomobil kazası 
Galata'da Hacının kahve· 

ılnde ıakln Arif dün, Topha· 
neden ıreçD1ekte iken Ali Ri· 
zanın ldareılndekl otomobilin 
ıademealne maruz kalarak ha· 
flfçe yaralanmııtır. 
,.. Bu ynzden aralarında bir 
mllnazaa olmuıtur. Neticede 
ıoför Ali Riza Arifi dövmüt, 
hakkında tahkikata baılan· 
nıııtır • 

Birdenbire bıçaklamış 
Sirkeci birahanesinde gar

ıon Burhan, dün, Galatada 
Panorama birahanesine ıtderek 
orada çalıtan aaraon Aliye 
Hanım ile biraderi Hüıeylnl 

bıçakla yan.lamııtır. Sebep: 
Aliye Hanımla Hüıeylnl kendi 
çalııtıfı Sirkecideki birahane
de çalıımamaları lmlı. Burhan 
yakalanmıt hakkında tahkikata 
baılanmııtır. 

Ölü bir çocuk bırakıldı 
Atıkalipata camlıi helala· 

11na bırakılmıı beze ıarılı 
ölQ bir çocuk bulunmuı, tah· 
klkata batlanmııtır. 

Bir otomobil kazası 
daha 

Şoför Hüseyln'ln ldareıln· 
deki 2635 numaralı otomobil 
Ka11mpatada ıa\dn lıllm ağaya 
çarparak yaralamıı, ıoför ya
kalanmııtır. 

Kadına tecavüz eden 
yakalandı 

Kumkapıda oturan Sa1Abat· 
tin Efeddl dlin nlıanlııı Mürüv
vet Hanımla beraber .\yazma 
caddesinden geçmekte iken 
lntaat ameleıinden Ahmet ve 
Markor lımlnd~ iki kiti önle
rine geçerek Mürüvvet Hanıma 
lakırdı atnıağa baılamıılardır. 

Bu hail gören Sali.hatun 
Efendi, mani olmak lıtemıı 
fakat, mütecavizler bu ıefer de 
Sallbattlnl döğmele baılaıı:.ıı· 
!ardır. 

Bu mütecavizler yakalan· 
mıı, haklarında tahkikat baı· 
lamııtır. 

Kız meselesinden 
bıçaklaştılar 

Sarıyerde oturan maran• 

10~ Hasan ile terzi çıraı}ı Yor· 
ııf, bir kız meselesinden kav· 
ıa ederek blribirlnl bıçakla 
yaralamıılardır. 

Bir bıçaklı daha 
Koltukçu lımail ile koltuk· 

çu Hacı Sultan Ahmet bayat 
pazarında mal alım ve ıatımı 
eınuında kavi• etmltler, neti· 
cede lımail bıçakla Hacıyı 
omuzundan yaralamııtır. 

leden hıddetlenmlıtl. Fikinde 
muı!rdl. Fikirlerine inanıyor· 

du. Diyorduk! : 
- Bu, bir hayat kavga· 

sıdır. Bir zamanlar, Ruılar 
Ttlrklerln idaresinde idi.Sonra 
Ruslar Türkleri idareleri altına 
aldı. Tarihin bu iki ıah ' faaı 
da katliamlarla yapılmamıı· 

mıdır? 
Ruıya Türkleri, kırk mil• 

yonluk bir kuvvettir. Tarihin 
bu fırsatından istifade edemez· 
lerae, ne zaman harekete ge
leceklerdir? 

~ 
Saat, çalmııtır. 
Saat ıeklz olmuıtu. Uzak· 

tan, Odeaa ıörünmeye baıla· 
mııtı. 

(Deoamı oar) 

Adanadaki çiftçilerle amele meselesi 

1 
Ucreti borçlandılar! 

r Açığa satış yok, pazara çok az 
mahsul indirilmiştir 

Ad,;~a ( Hususi ) - Ana
doludan çalıımak için gelen 

amele memleketlerine dönmilf· 
!erdir. Şimdi tarlada muhte
lif itlerde çalııanlar yeril ve 
Şark vilayetleri halkından ame

ledir. Çlfçilerden ) üzde ıekıenl 
kozaların çapalanma itini yap
tırmıt olup çapaıı ikmal edl • 
meyen pak az yerler kalmıttır. 

Tarlalarda Kızak iti de hi
tam bulmuı olup harmanların 
kaldırılma11 için düven ve 
Patoz makineleri çalııtırılmak· 
tadır. Dün pazar olmak mü· 
naaebetıle çalııan amele ıeh· 
re dolmuı ve yer yer mutat 
alacak ve verecek münakaıa· 
ları olduı}u görülmüttür. Geçen 
haftanın amele heıabı yedi 11· 
radan görülmüt olup amele ko· 

Dllıyonu bu hafta için Patoz 500, 

kızak 360 ve çapa 300 kuruıtan 
karar vermlttlr. Bu karara 
yarım liradan bir liraya kadar 
fark ta verllmlttlr. 

Ancak bu amele haftalık· 
ları tamamıle verllmlt olma• 
yıp dört beı hafta çalııtırılıpta 

para alamamıı olan ltçller bir 
çok ıürülülerden ıonra Ko:ra 

1 
Dan pazara pek az mah· 

ıul getlrllmiıtı. Bugday dört 
buçuk ve arpa üç kuruıtan 

ıatılabildı, Ufak tefek ve ıag· 
lam imzalarla 155 kuruıa 
kadar açıga pamuk ıatııı ol

muıtur. Nevyork ve Llver· 
pol borsalarından gelen pa· 

muk plyaıa haberleri yükıek 
be de bunun açıla ıatıtlara 

tesiı 1 görülmemektedir. 

Yalnız hazır mal 190 • 190 
arası ıatılmııtır. Bu flat üze· 
rlnden Mersinden bazı talip 
zuhur etmlt lıe de ıatıı yapıl· 

mamııtır. Eıaıen hazır pamuk· 
ta kalmamııtır. 

Geçen ıene bu aylarda açı· 
fa ıallf 200·240 arasında idi. 
Buna nazaran açık muamele
si yapılmaması pek açık ola· 
rak v&ziyetl göstermektedir. 

Kurt meselesi 
Kozalarda çıktığı ıayl olan 

Penbe Kurt meselesinin ala· 

kadarlar tarafından yapılan 

tetkikata göre atlı yoktur • 
GörQlen tef Penbe Kurt deifl 
yalnız yaprakları yiyen bir 
nevi Tırtıl böcelidlr. Ve bu· 

mahsulü çıktılı zaman veril- nun mahsule hiçbir zararı da 

mek üzere çiftçilerden alacak· yoktur. Bu Tırtıllar be ııcak· • 
!arına mukabil aenet almıılar- ların teılrile ölmiye baı!a• 
dır. mıttır. . ... , ....................................................... . 

Piyasada büyük endişe var! 

Buğday fiatleri müthiş 
sukut edecek! 

Zahire borsası katibiumumisi bü
yük tehlike görüyor! 

Hububat flatlerl ıene dilıil· ı 
yor. Alakadarlar bu tenez· 
züllin artacalından endlıe 
edlyo l ır. 

O kadar ki hiç biri 
flatlerln tereffüü lmki.nını gör
mlyor. 

Bu huıuıta çare arayan 
Amerikan ve lngtllz müıtah· 
ılllerl bile meyuı görünüyor· 
l a r. Halbuki, Cemahlrl 
müttehide! Amerika ile 
Kanadanın mahsulatı yekd
nu, dilnya hububat rekol· 
teılnln üçte birini teıkll ediyor. 
Bundan maada, ıatıı nlıbetl 
de yarı yarıyadır. 

Blnaenaley, aerek Ameri
ka ve gerek Kanadanın 
hububat plyaıaaında oynadığı 
rol pek mühimdir. Mezkur 
iki memleketin hububat vazi
yeti lflaıa yakındır. Bu hu· 
ıuata malumatına müracaat 
ettlflmlz Ticaret ve Zahire 
borıaıı katibiumumlal Niza. 
mettln Aıı B. mubarririDllze 
atideki beyanatta bulunmur 
tur: 

- " Ticaret boraa11na ge
len haberlere göre dünya 
buğday ıatııında en ehemmi· 
yetil bir unıur olarak gözü· 
ken Kanadanın bu seneki 
bulday ıatıtları bir hayli te-

iınakuzu flate düçar olacaktır. 
ÇGnkü bu memleketin hemen 
bütün buı}daylarını satmakla 
muvazzaf bir Pul teıkllatı 
vardır. 

Bu teıktlAt köylilden bul
dayı alır ve memalik! barice
ye ıatar. 

ittihat memleketleri ile beraber 
Kanada dünyanın buğday fi· 
atini tayin eden iki memleket4 
tir. Kanadadakl teıktlataızlık 
yGzünden dünya flatlerinln 
mütee11lr olmaıı melhuzdur!,. 

Fluryaya 
"-

Taksim ve Sirkeciden 
otobusler işliyecek 

Fluryaya yarından itibaren 
otobnı lıllyeceğlnl bazı gaze
teler yazmııtı. 

Böyle bir, taıavvur var 
aa da keıbl katlyet etme .. 
mittir. Havalar böyle sıcak 

l 
rldene Cuma ve Pazar 11nnle. 

1 rl Taksimden Fluryaya lklter 
veya üçer ıefer yapD1ak tasav~ 
vur olunuyor. 

Sirkeciden olursa ancak 
Bakırköyline kadar rıclllebıl.
cekt1r. 

Bunun için "15" kuruı ile• 
ret alınacaktır. Takılm· Fulu,.. 
ya için de •35,, kuruı ücrel , 
kararlaıtınlDlıftır. 

İdam 
Türkü öldürenin kararı 

bu oldu! 
( Kıbr11 muhabirimizden ) 
Kıprıata Lefkelı Salih Oa- ; 

man tımlnde bir Tilrkıı öldil· 
ren Yedi rumun muhakemeleri 
netlcelenmlıtır. Bunlardan Sa~ 
vl lımlndekl maznun idam~ 
mahkum olmuı diğerleri be~ 
raet etmlıttr. -·-3o tacir 

Piyasadan çekildi 

Fakat ıon senenin fazla fi
at sukutundan zarar etmlt 
olan bu teıkilat ahiren lflaı 

etmlıtlr. Şu halde önümüzdeki 
kıt mahsulü böyle muazzam bir 
teıkılat sayesinde satılmıyacak 
fakat daı}ınılı. bir halde ıatıla· 
caktır. Onun içindir ki kıt 
buı}dayı flatlerlnde bir ıukut 
görülecektir. Şimali Amerika 

Akındanı Bir aene zarfın; 
da Meraln'de hepside Tnrk 

olmak üzere otuz Tliccar pi• 
yaıad an çekilmlı ve çekilmek 
Qzeredlr. Bunlardan bir k11mı 
lfllı,blr kıa mı terk,tlcaret etmiı 

bir kıımıda lflil etmek üzeredir 1 

' . ... , -'li i l\'•azlarılll 1 ,94 ...... ---
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Mısırda suika t! ikiyesi 

Meclis reisine meçhul adamlar (Birinci sahifeden devam) 

ld 
Ali Safp Beyin Hüıeyln B. tarafından feci bir surette 

tarafından bir SUİkast yapı 1 atlablmıt olduğu artık tahakkuk etmlttlr. Ali Salp Beyin 
fahlt olarak gösterdiği muharrir Sadri Etem Bey dünkO 
Comhuriyette , Ömer kaptandan kulağı ile bir şey işit
med iğini, bilAhara ışittiği ·,eylerin kulaktan kulağa:ıey· 
ler olduiunu ıöyle iftr. 

_ _, Kahire, 9 ( A. A. ) - Düakıam meb'ıuaan mecllıl reisi 
TevflkRtfat Paıa yanında 4 kızı olduğu halde otomobille gezinti· 
yl müte lrp el'lne avdet ederken blrtüfek ateıine maruz kalmıf" 

br.Miltecal'l:derlll kim oluğu mala.md eğildir. Hiçbir yaralı yoktur. 

Mısırda Bariye davetli 
Bari, (A.A.) - Mıaır hOkümetl ikinci Baripanaylrlne tıtlrak 

edeceğini bildlrmiıUr. Bundan baıka M11ır Maarif nezareti 
aanayl mektebinin serglalle ayrıca tıtlrak edecektlr.(Yarın Bu 
ıera-iye bizde davetliyiz.) 

Evkaf maaş sahiplerine arazi verecek 
Ankara, 9 (Telefon) - Evkaf bütçeıinden ocaklık mazbut 

emlak mukabtlı ve yurtluk maaı alanlara bu maaıları yerine 
arazi verilmesi hakkiada bir kanun laylhaaı hazırlanmıt ve mec· 
lise tevdi edllmlıtlr. 

Maaı ıahtplerlne 10 aeaelllc baliğlne göre yeni ıene arazı 
kıymeti Qzerinden arazı l'erllecektlr. 

l'l ['! a 

Pariste garip bir inti~ 
har hadisesi 

Parlı, 8 (A. A.) - Matın -zeteıl yazıyor ; 
Dupperre sokağında lı:ain 

bir otelin bir ka • 
tında hi:ımet eden ganonlar
dan biri otele bır gQq evvel 
lnmlf olan Gonzeleı Pucar 
isminde blrillne müstacel bir 

mektup tevdi eder. Garson 
gitlikj.en sonra ıık bir kadın 

gelerek ecnebi misafirin oda11nın 
hanııi katta ve numarası kaç 
olduğunu sorar. Bunu öğren· 

dikten ııonra yukarı çıkarak 

oda kapısını vurur. lıte o es
nada bir patlayıı gürilltüaü ve 
akabinde" boğuk bir ıeı ititllir. 
Otel r:ıüstahdeminl hemen ko
tar!ar ve odada delıkanlının 

ceıedinl, kalbine dayayarak 
11ktığı otomatik bir tabanca 
ile ölmü2 olduiuhalde bulur · 
lar. 

Yapılan tahkikata nazaran 

Kavga 
işsizlere erzak 

veriliyor 

~ ~ 

Barcolone.8 (A.A.) - lısiz 
!ere erzak verilen beledlr 
yeye alt bir otelde arbe de 
çıkmı ı, Soradan ııelen biri 
aıarsını beklemeden öne geç 
miıtır. 

Sıra beklyen ltıizler bunaa 
mfısaade eden polis memuru· 
nun ü:ı:erlne atı!arak eltndekl 
ıllihını almı,lar ve kendlalnl 
yerde sü rüklemlılerdir. Hadise 
mahaline gelen diğer polis 
memurları da ta9la karıılamıı
lar Te keza ellerinden ıilAhlıuı 
alınmııbr. Bunun il.zerin bir 

Gonzaleı, Paskar, ihtilalden 
evvel İspanyanın Avrupa pa· 
yltahtlarından birinde kançı· 

tarlığını ifa ediyormuı Ahiren 
Perlse gelerek güzel bir ser· 
best kadınla rabıta peyda 
etmit fakat varidat membaları 
kurumuı olduğundan genç 
kadınla münasebetini keımeğe 
karar vermif. Fakat bu vaziyet 
kendisini pek meyuı etmit 
teıelllılz, hır hale ıokmuıtur. 

Ertesi sabah, cani, ıevdiğl 

dostuna bir mektup yazarak 
kendiılnl son defa olarak bir 
daha görmek istediğini bildir
mif, kadın gel ince ona kapıyı 
açmaktan imtina etmif ve 
kendisini öldürmüıtür. 

Le Journal gazetesine na· 
zaran bu intihar İspanya kon· 

ıoloıhaneılnce tamamen meç
huldur4 Mu~s milntehlrln 
hakılcı hüviyetini tayin için 
tahkikata devam edilmektedir. 

>'l 

iflas 
Katalonya Bankası 

iflas etti 
Barcelone, 8 (A.A.) - Ka

talonya bankasının tedlyatını 

keımeıl bilyülc bir panik uyan• 
dırmııtır. Bunun Qzerine Ka· 
tolonya hükümetl bir beyan
name neırederek bunun mü
münferit bir hidiıe olduğu

nu ve mezkür bankanın ıf. 
laıını Katalonyanın iktııf,di 

kuvvetine halel verecek ma· 
hlyette telakki etmemek la
zım geldlğinl bıldlrmektedir. 

Bunun en kuvvetli delili 
daha geçenlerde Katalonyalı 
kı edl müua .. aelerinln , beledJ. 
yeye mühim ikrazatta bulun
muı olmasıdır. 

polis memuru ruvelverini çıka· 
rarak atef etml2 ve bir itslzl 
omuzundan ağır surette yara· 
lam ı ıtır. 

Almanyada teminat 
sindikası 

Amerika nazın Romada 

BeTlin, 8 (A. A.)- Büyük 
müeaaeıeler tıı.rafından bir 
teminat ıindika11ı teıkili hak
kında yapılan teklif üzerine 
relıicümhur, bilanço fazlası 5 
mil.Yon markı geçerek evvelce 
Daves planına dahil olan tir
ket!erin yeliünunu 500milyona 
baliğ olacak olan teminatı de• 
ıuhte etıneğe mecbur etmek 
için hükümete mezuniyet ve• 
ren bir kararname neoretmiıtlr. 

Bu para Alman kredisinin 
hariçte idamesinini teminen 
altın iskonto bankasının yapa· 
cağı muamelittaQ buıule ge• 
lebilecek açıkların karplığını 

tetkil edecektir. 

Macar hükümetine 
ödünç paı·a verildi 

Londra ,8· (A.A.) - Daily 
Mail gazele.! Macarlıtanın 
Londra.NeA\ • Y ork, Parla ve 
Amialerdam bankalaından mü· 
r.-kkep beynelmilel bir gruptan 
500 milyon franklık ödünç 
para alınıı olduaunu yazmak· 
tudır. 

Roma, 8 (A.A.) - Ame
rika hariciye nazırı M. Stim· 
ıon ve zevcesi otomobille 
Napoliden gelmiılerdir. M. 
Stimıon bu sabah M. Gran· 
diyl ve öğleden ronra da 
hükümet refıini ziyaret ede
cektir. M. Grandi M. Stım· 
sona fU telgrafı göndermlıtır: 

•ltalya topraiına ayak ba .. 
tığınız dakikada ve beyanı 

hoıamedl veaileılle ıamimt 
selamlarımı ve madam Sttm· 
ıon hakkındaki ihliakAr hür· 
metlerlml kabul etmenizi rlca 
ederim." 

Bir tecrübe kurbanı 
Marslly.a, 8 (A.A.) - Bahri· 

ye kolaaı Jehenne dalgıç elbi· 
ıeılne alt yeni bir aletin tec· 
rü besini yaptığı aırada bayıl· 

mıı ve ölmüıtür. 

Kadıköy 

Himayei etf al balosu 
23 Temmuz 931 Pertemb• 

aktamı 

Suadiye gazinosunda 

--... -.. 

Sadri Etem B. her halde ötekiler ~bl açık iftirada 
bulunmağa tenezzül etmemlt. ciddi bir fazilet göstermlıUr. 
Bu genç muharrir bundan fazlasını da yapamazdı. 

Yalnız Sadrı Etem Beyin ıöyledikleri araıında çok 
ıayanl dikkat ıeyler vardır ki, bunlar, Hüııeyln B. ve ar· 
kada§larınm na11l ürkek, veıveıell, vehim içinde puyan 
adamlar olduklarını ispat etmek itibarile çok mühim idi. 

Sadri Etem Bey: 
•Kandırada Arif Oruç Ômer kaptan ve Karaaslan gibi çete re

islerile çok sıkı bir münasebet tesis etmişti. tlüseyin Bey birinci 
kafilenin mutemedi idi. Ve firar edeııler üzerinde tabiidirki para vardı . 

[T.ıbii herkeıt~ va dı, yalnız onlarda değil} Ve bu para her 
hangi birşaki için bir veya birkaç adam öl tlürmğee herhangi bir sebep 
teşk i l ecıerdi. 

Ayni zamanda Arif Orucun çete reisleri le çok sık ı münasebetini ora
da teessüs etmiş olan inzibatı ihlal edecek mahiyette görenler bu va
ziyetten müşteki idiler. Kafileden ayrı lı r gibi fikrinde olanlar vardı. 
Binaenaleyh üç gruptan mürekkep olan kafile arasında bir hoşnutsuzluk 

bir itimatsızlık vardı. Yani Arif Oruç onlarca 
şayanı emniyet değildi. 

"Diyorlardı l ·, bu adam da nereden çıktı. 
Çeteleri aleyhimize tahrik ediyor. Belki ba
şımıza bir felaket çıkarmak ihtimali de vardır.,, 

İıt., Sadri Bey bu adaınların emniyetatzliklerinl, itimat· 
aızlıklarını açıkça ıöyleınlıttr ki biz bilmiyorduk. Gerçi~ 
yolda kendilerile Arif Oruç Bey ara11nda geçlmıizlikler 
olmuıtur. Bwıu Sadri Bey de söylüyor. 

Sebebi : Arif Oruç Beyin bu adamlarla hususiyet, ıa• 
mimiyet kesbetmlı olmamaaıdır. 

Anlaıılıyor ki bunlar evveli Arif Oruç Beyin bu vazi
yetinden sonra da meıhur çete reislerile olan sıkı münasebet 
ve huıuılyetlerinden ıüphelenerek vahme düımüılerdir. 

Bu vehimlerinde de hakikaten haklı olmaları IAzımdı. 
Çünkü bunlartian Kör Ali İhsan, laşeci Kara Kemalin 
en mutemet bir adamı idi. Çolak Salihattin, sağır Vehbi 
ve bu Hüseyin Bey gene lateol Kara Kemalin adamları 
bulunuyorlardı. 

Memleketi felAkete sokup birer tarata aııvuşanların 
mahremleri olan bunlar elbet o zaman gôlğelerinden 
sakınan adamlar olacaklardı. Anlışılıyorki, Arif Oru9 
Beyin bu cihetten kendile r jle hususiyet peyda etmekten 
içtinabından ve meşhur ç,ete reislerile hususi dostluğu 
bulunmasından ürkmüf, vehme kapılmıt olacaklardır. 
Mesele şimdi anlaşılıyor. 

Muharrir Sadri Etem Beye ıu meseleleri hatırlatmak 
hakıtnaslığında lbulunduklarından dolayı çok teıekkür 
edilıe yeridir. 

Bu Hüaeyin B. ihtimal arkadaılarile birlikte İzmir suiku
tınde verdikleri hesapları unutturmak için Ankarada Ali 
Salp B~ye yaraıımak lıtemlt ve bir Askeri yanlıı ve mana· 
aız hikayeler ravillğlne dütürmek ıenaatl nl de lrtlkip et· 
mekten çeklnmemlıtır. 

Otobüsçüler feryat ediyor! 

Otobüslere suikast! 
(Birinci sahifeden deıJam) 

1 _ Bir mıntakadan di
ğer mıntakaya gidip çalıınıak 
için ayrı ' ayrı ruhsatiye al
mağa mecbur tutuluyoruz. 

2 - Bldayeten karne üze
rine istiabı '13 veya lŞ kiti 
olarak gösterilen ayni otobü
ıe, diğer mahalle naklinde 
behemehal ikisi hazfedilerek 
müsaade edilmekted.r. 

3 _ Hataen bir müıter!de 
köprü bileti göıülmuıe 25 ili 
50 liraya kadar cez!\ tarhedl· 
liyor ki btı: otol il ı ıoförlerl 
laakal ayda üç. defa bü suretle 
cazalandırılıyoruz 

4 _ Bu koprü biletleri için 
Üıkildarda Z;ya Bey altı ay 
mukaddem mahkemeye mü
racaat etmlıti· Mahkeme: Bu 
biletleri keımeğe mecbur ol
madığımıza karar verdi, biz, 
bu kararı tekılr ederek araba

lara talik ettik. 
Bir mahkemenin hükmilnü 

Belediye neden tanımıyor?Ken. 
dl kararında neden inat edı. 

yor? 
Geçen Cuma ufalt yoldan 

İstlnye köprüs.üne kadar ol~n 
yol rerapa her tarafı munta
z-.O eğelenmlı ıivrl çivilerle 
döıenmlı, bu yüzden bir çok 
otobüı ve arabaların lastikleri 
delik detlk edilmlttl• Bu ıuı. 
kaıt te ne mana verilir. 

Osman Efendi daha birçok 
noktalardan bahsetmektedir. 

En ıon olarak diyorkl bizim kim· 
ıeye anlatamadığımız bunları 

lama eettlrebillrıenlz bizi ıefa
letten kurtarmıt olurıunıız. 

Benzin dalaveresi nedir? 
Otomatik benzin makine• 

!erinin esrarını yazmııtık. Bu 
makineler kıt vakti ayar edllmiı· 
!er ve ıoğuktan gazler hacmen te 
kabbuı eltllı !erinden ozaman 
ıtıe de bu bet litreyi elmtı. 

Halbuki yaz ucakları ba .. 
tırınca benzinin tevenüQ hacim 
dolayısile aynı kaba daha az 
ağırlıkta mayi glrebillyor. Bu 
ile, bet litrede iki yüz gram 
benzinin noksan olarak , halka 
verilmeıinJ intaç ediyor. 

Bu hususta malu malK1a 
müracaat ettiğimiz Ticaret ve 
zahire borsası katibi umumlat 
Nurettin Mürıtl Beyin beyana· 
tını yazmııtık. Bu beyanatta 
Nurettin Münıı Bey meıeleyl 
tasdik etmit ve keyfiyetin ba
ıit bir fizik hiyleıl oldujlunu 

tasrih etmiıtır. 
Dün klmyağer Cevat Tah· 

ıia Bey llede. konaıtuk. Mu· 
maileyhtP, muharrlrlmlze ver
diği cevapta demittlr ki : 

-MFılhakika, fizik kanun• 
!arına nazaran böyle olmak 

icap eder.Vakıa ben ne otomatik 
lu tunbalardan benzin aldım, ne 
tarttım. Bilnaı:arlye mesele de
diiinl:ı tekildedlr, 

Şoförll!r de bu meseleyi 
keı:ıdl!erlnce pek hayati adde· 

Bugünkü müsabakalar 
Bugün 

1

faksimde terfi müsabakası 
yapılacak. 

Bugün Takılın stadyomun· takım olan Kaaımpatayı an• 
da terfi müaabakaıı yapıla· cak liç ıayı ile yenebllmlttlr• 
caktır. 

Bu müaabaka el'velce de 
yazdığımız gibi ikinci kilme 
f&mpiyonu Kaıımpap ile bi
rinci kümede iyi bir netice 
alamayan Anadolu araaında 

olacakbr •. 
Kaaımpaıa bu aene ikinci 

kümenin ııunpiyonluğunu bü· 
yük bir zaferle kazanmııtır. 

Çünkü bu kümede oynayan en 
kuvvelll takımlardan olan kur• 
tuluı ve Perayı dahi yenmek 
ıuretlle bütün maçlarını mağ· 
lüblyetalz olarak bltlrmlıtır. 

Bu takımın tllt maçında· 
aldığı netlceylde göz önünde 
tutacak olursak kazandıkları 
muzafferlyetln hiçte eıerl te· 
ıadüf olmoıdığı anlatılır. 

Birinci kümenin en kuvvet· 
il bir takımı olan daha doğ· 
ruıu İstanbul ıamplyonluğunu 
kazanan Galatasaray ıllt ma· 
çında bu ikinci kümeden, bir 

Buna mukabil Kaaımpata 
o gün deher zaman olduiu gt. 
bt çok güzel oynamıı ve [raki
bine tehlikeli dakikalarda ge
çlrtmiıtı. Bu netice de takımm 
ihmal edilmeyecek bir [kuvvet 
olduğunu gösterir. 

Anadolu takımına gelince 
Bu takım geçen sene mantıluıs 
bir kıırarla birinci kümeye 
geçmi§ ve ha gün de kümesi
nin ıonwıcuıu olmuıtur. Tabii 
müsabakaların hemen ekae
riılnde bilyQk farklarla mağ

IOp olmuıtur. Ancak son za• 
manlarda biraz vaziyetini dü· 
zeltebilmlt laede, bu da neti
ceyi değiıtlrmeğe amil ola-
mamııtır. 

Birinci kümede kalacak 
takımın neticesini bizimle be
raber bütün kulllplerlmlz do 
bekliyor. 

Bakalım netice ne olacak? 
A. R. 

!3 ~ t:ı 

Bu gün Heybeliadada deniz yarışları var 
Bugün öğleden sonra Deniz lisesi talebeleri tarafından 

Heybeli adada deniz yarııları yapılacaktır. Yarıılann diğer 
ıen:ılere nazaran daha mükemmel olacağı ümit ediliyor· 

············································································-······························--
Ödünç para ı.ıeren Polise bir müracaat! 

Tefeciler 
Talimatname henüz 

vilayete gelmedi 
Evvelce rehin üzerine ödünç 

para verenler hakkında tanzim 
edilmekte olduğu bildirilen 
talimatnamenin dün vilayete 
tebliğ edildlitlnl bir gazete 
yazmııtı. 

Villlyetton yaptığımız tah• 
klkatta vali muavini Fazlı Bey: 

- Talimatname bize tebllit 
edilmedi, malümahm yoktur, 
demittlr. -----
Beykoz önünde ka-
zaya uğrayan vapur 

Beykoz önünda demirli 
olan Albanla vapurunun Çu
buklu önüne kadar ııellp 
karaya oturduğu aöylenmlıU. 
Meseleyi anlamak için Tica· 
ret! bahriye mildtlrlyetlnln 
konturol memurlartle görüten 
bir muhabirimiz atideki ma
lümatı almııbr: 

Albanla vapuru karaya 
oturmuı de§ıldir. 

Beykoz önünden bl1 tara
ma yapıp Çubuklu önüne gel· 
mit ve orada biraz yana 
eğilmlt bir Taziyette kalmııtır. 
Keyfiyet Liman Jdareılnc:e 

l'apur aahiplwıne haber veril· 
mlıttr.Onlarda vapuru ramörk6r 
ile tekrar eıkl yerine g6türecek· 
!erdir. Halihazırde vapurda 
biç bir arıza yoktur. .... , .,,,,,, ... ,, ..... , ... 
diyorlar. Dün muharrlrimlzle 
konutan ilir çok ıoförler, ne
tice itibarile Belediyeyi itham 
etmiılerdlr. 

Çünkil otomatik benzin 
makinelerin.in müaaadeılnl 
veren makam Belediyedir. 

Binaenaleyh, Belediye he
yeti fenniye müdOrlyetl, bu 
müsaadeyi verirken , böyle 
bir mahzuru neden na'Zan 
ıtıbare almadı diyorlar! 

Talimatname çıkıyor 
Belediyenin otobüsler tçta 

hazırladığı yeni talimatname 
yanndan ıubaron tatbik edi• 
lecektlr. 

Belediyenin ayrıca ııaze-

telerle resmen ilan edecefl bu 
talimatname ahklmı otobiıı 
sahiplerini bir çok kayıt ,. ı.. 
na almaktadır. 

Otobüı aalilplerl bu tali· 
matname dolay111le Dahiliye 
vekaletine ıtklyette buluna• 
caklarından bahıetmektedtrler 

Ortada yok! 
Bir otomobil ve bir 
şoför esrarengiz şe

kilde kayboldu 
Voyvoda merkezine çok 

ıayanı dikkat bir müracaat 
olmu§ ve bu müracaatı yapan 
Topçularda 200 numaralı dük
kan sahibi kırımlı Halil Abdül· 
mennan Efendi gazetemize de 

müracaatederek izahat vermlttlr. 
Bu izahata ııöre Hasan 

oğlu ömer ilmindeki Kırımh 
ıoför dört ııilndenberidir (20I!i 
numaralı ~otomobili ile meı· 
danda yoktur. 

Pazar ııünQ ıaat 1 lJde Ômer 
hem,eriıl Abdülmennan Efen· 
dinin dükkAnma ııelmit ve 
çay, kahl'e içtikten sonra ar
kadatına d~mlt ki: 

- Ben bu gece calııacağım. 
Cebinden çıkardıfı bütün l'e
ıalklni bilhana nufuı teıker• 
ılnl, aıkerlik vealkuını, oto
mobil ruhıatlyestnl Abdülmen
nen Efendiye vererek ı 

Al tunları sende emanet 
dunun demiıUr. 

Ve o akıamdan sonra Ô1119t 
Efendinin ne keadlıl l'• ne de 
bizzat aahlbl olduju otomobtl 
meydanda ııörOlmeoıtıtır. N .. 
rede oldufu mal1m olmıyaaa 

btr~aitabeyinden baı"a klmaeal 
olmıyan Ômer Efendinin oto
mobili bQtQn tehir dahilfılcle 
ki garajlarda aranlDll 
bulunmamııtır, 

324 tevelliltlil ve aıkerlı.. 
finl eda etmlt olan Ômer Efen
di ılnlrlJ, z.alf ve ıukerlJkte de 
mala.liyeU dolayulle çok ba· 
flf tılerde JıUhdam edilmıı bf. 
rldlr. 

Voyl'oda merkeal, kaybo-
lan ıof6r l'e otomobil hakkua· 
da iaahat almıtbr. 

Abdlllmennan Efendi di-
yor ki: . 

M - Şimdiye kadar hiç böyl• 
bir hareketlııl ııörmedım. 

D&rt giln deitll bir güq bde 
raybubet etmemlıUr. 

~ KOÇOK ILİNLAR ~ 

Acele sahlık 
Tophanede satılık el' laU. 

yenlere Tophanede Karabaı 
M. dere Suğanda köıebaıı 
No. 2 ayni mahallede bakkal 
Ahmet Ef. müracaat. 

-----'& uuanıı ara v._ •. ~ . ,-- uu Jf/e al&kadar olan clöıw 

• 
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Sahife 6 YARIN. 10 Temmuz 

Sık 11k buıule ıe
len tebeddlilltı 

haYaiyeden 

Sıhhatinizi muhafaza Asipin - Kenan için yanınızda 

ANKARA OT E E· 

CTIYATRO ve SiNEMA :Jt\ 
Kadıköy Mmrlıoğlu bıı.h· 

çeıl her akıam alafranga 

müzik ve alaturka aaz Salı, 

Perıembe, Cuma akıamları 

Yaryete, meırubat 15, Duhu
liye 5 kuruıtur. 

* ÜSKÜDAR 

Hale sinemasında 

Cezair 
Sef ahathaneleri 

Münıeuill 

Marlya Jakoblol 

Duhuliye 10 kuruıtur 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada her 
ıüo öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lıtao· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabineılode 
dahili hastalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 2398 

_ _..DİKKAT 1 .._.il!!! 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATlN 

Bütün 
Telgraf 

konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

SIHHATiNiZi, ÇOCUKLARINIZI VE YEMEKLERiNiZi 
MU HAF AZA EDiNiZ. 

~ 

·~ASEQATI , 
- . 

Sinek, 5ivriılnek, Pire, Güve, Hamamböceğl, Bit, Örümcek 
Karınca ve Kırkayak ile kümee ve aair hayvanat üzerindeki 
bit va pireleri, çl1,;ekler, ağaçlar, bağlar ve bostanfardaki bö· 
cekleri ve bilümum he:ıaratı imha ve yumurta ve tohumlarını 

ifna ve izale eder. Yerli malıdır. Türle zekası, Türk amelesi 
ve TOrk paraalle yııpılmıı ol•1p daha müessir, daha mühl k 
olduğu ıibl yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyen leke yapmE.;ı:. Kokusu 
hafif ve latiftir. loıanlara ve çocuklara zararı yoktur. Bütün 
devalrl devlet, ecnebi müe11eaat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye 
Hastaneler, Hilaliahmer, Yatı mektep:erl, vapur kumpanyaları, 
Devlet Demlryolları, Amerikan Ford kumpanyası, Büyük oteller, 
Buna hamamları, Yalova kaplıcaları ve bütün müesaesatı milliye 
F A Y D A iıtlmal eyler. F A Y D A di~er bazı fena müatahze· 
rat gibi ıeuemletlp bayıltmaz. Kat'ı olarak öldürlir ve haıarat 
bir daha dirilmez. Akılnl iddia edene bet bin lira tazminat 
verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı rek
Jamfarına aldırmıyalım. Kutuıu 50, büyük 75, bir kiloluk 
125, pompası 75 kuruıtur. Hasan ecza depoıu. 

UGUR EVi .... .................. ... 

Meşhur Profe~.ıör Brovn Sequ
art ve Stelnach'ın mühim keşfidir. 

Tesiri kal'! ve seridir. Her eczanede 
tulunur. Toptan satış yeri ZAMAN 
ecza deposudur. fstanbul, Bahçeka-ı 
pı Tramvay caddesi Nof37 ve Eskişe
hirde Yusuf Kenan Beyin Merkez 
eczahanrıf. Kutusu 200 kuru tur. 

Doktor NURİ • D ANJY Al Fuat Sabı•t Bilcümle Devalr ve Müelfeıatı resmiye ve huıuslyede, 

1 
Mali, idari, Hukuki lılerl, Emlak sahiplerinin emlaklerini 

Ankara caddesi Cihan kütüp· idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, ikraz, lıtıkraz, Alım 
h 

1 
- - d N 66 Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

aneı ustun e 0 • Telefon: Beyoğlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Telefon: İstanbul 2385 Caddesi Uğur Ha"' No 2 

ı------ -· Kiralık ~aireler OSMAHll BANKASI Bir~~kr~~:~ ~~ı~~·ıı i~;:ıı::~r~~"::;a~ 
lkd d ya çevrilmesine karar verilen bir adet 

am yur unun dört tonluk hali faaliyette 3014 pila-
üçüncü katı kısmen Sermayesi 10,000,000 ka numaralı Berliye otomobilinin 15 • 
mefruş olarak kira- •. ·ı· J. 7 • 931 tarihine müsadif Çarşamba 

ngı iZ ırası günü saat 9 dan 11 c kadar Oalata-
bk Dördüncü kat da Çinili rıhtım hanı karşısında 127 
dahi kiralıktır Ga- ISTANBUL ACENTALIGI numaralı garajda açık arttırma sure-

zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon: /.tanbul 3318 tiyle satılacağından talip olanların 
yevmi ve vakti mezkiırda hazır bu

BEVOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve pollça ınuka· 

11 bilinde ınuayyen vadeli 

.. lll!ıiıTıiiıeliiieiiıfoiiinİİııılıİBIİeiiıv~o!İİğİİIİİuİı: llııİ4i!5i15MI veya heaabı cari ıuretile 
İstanbul 8 ncl icra memur· avanılar, pollça ·ve lakon-

lui!undan: Bir deynln temini toıu. 
lıtıfaıı zımnında mahcuz ve Türkiye Cümhurlyetl • 
furuhtu mukarrer 7 parç.a muh· nln baılıca ıehirlerioe ve 
telif halı 15 7·931 tarihinde memalik! ecnebiyeye ıe-
Cıgaloğlunda, Molla Fenarl b nedat, çek, iti ar mek· 
mahallealnde 18 numaralı ha· 1 t ) f ı 

d tup arı ve e gra em r-
ne e furuht edileceği ilan olu-
nur. 

Selcinik Bankası 
Tarihi teıiıl: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmlı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki ıubeleri: 
Galata, lıtaobul, İzmir, 

Samsun, Adana, Menin 

1 Yunaniatandaki ıubeleri: 
J..;tına, Selanlk, Kavala ı 

, 

·--· . • --

namelerl lrsalatı. ( Heıabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahıilltı, Türkiye 

ye memallkl ecnebiyeye 

keıide edilen pollçaların 

teevlyeıl, borsa muamelatı 

icrası, akçe beyi ve ıe· 

raıı, aalr bilcümle ban· 
ka muamelatı, kaıa icarı· 

Doktor Agop Essayan 
J.an~a 

Her gün 
ve 

cami •okak No16 
hııtalarını kabul 
tedavi eder. 

-· 

lunacak memura müracaatları ilan 
olunur. 

lstanbııl dördüncü ıcra dairesinden: 
Beyoğlunda Asmalı mescit mahalle
sinin İslikliil caddesinde Süreyya cad
desinde 16 numaralı Madam Sofi 
Mislavi nezdinde mukim iken elyevm 
ikametgahı meçbul Vasilaki Havyara 
veledi Dimitri Efendiye : 

Alacaklı Yani veledi Dimitri Mi· 
mikopulo Efendiden 31 Ağustas ·338 
tarih ve 3367 muamele numaralı 

Üsküdar Tapu müdayene senediyle 
borç aldığınız 3500 liraya mukabil 
vefaen ferağ eylediğiniz Üsküdarda 
Bost.,ııcıda Erenköy caddesinde ce
dit 2 18. 1, 18 • 3, 18 • 4, 18 - 5 
18 • 6 ila 18 - 58 numaralarla mü
rakkam müfrez 57 kıta arsaların nı
sıf hisselerinin satılmasını talep el
miştir. Meblağı mezburun bugüne 
kadar maalaiz resülmal tediyesi hak
kında tebliği muktazi ödeme emri 
ikametgfüıımzın meçhuliyeti hasebile 
tebliğ edilememiş olduğundan tarihi 
ilandan ilıbaren 20 gün içinde 931 • 
321 dosya numarasiylR İstanbul Dör· 
düncü icra memurluğuna müracaatla 
borcun tamamına veya bir kısmına 
veya alacaklının takip icrası hakkına 
itirazınız varsa bildirmeniz veya ta
rihi il'-ııdan itibaren 60 gün zarfında 

borcunuzu vermeniz aksi takdirde 
merhunun paraya çevrilecegi ödeme 
emri makamına kaim olmak üzere 
ifAn olunur. 

komprimelerini Sıhhiye Veklletınln ruhaatı 
reıııılyeılle imal edilen 

bulundurunuz. &; bu komprlmeler 
• • 

Soğuk algınlığı, nezle 
baş ve diş ağnlan ; 

TA Ş H A N· P A ı;··~A S 
Fiatlar ehvendir · 

Telefon 1163 __ _._.._ 

Manisa vilayetiden: 
1 - Manlaa memleket hastanesi için 1528 lira 50 kuruı 

kıymetinde 109 kalem ilaç alınacaktır. 
2 - Münakıua alenidir ve müddeti 18 temınuz 931 cumar· 

tesl ıünü ıaat ona kadardır. 
3 - Tekliflerin 661 numaralı kanun dalreeıinde ve teminatlı 

olarak yapılması ıarttır. . 
4 - ilaçların enva ve mıktarlarıoı mübeyyin listeler lstan· 

bul ve İzmir sıhhat müdürlügünde bulunur. Fazla tafsilat almak 
lateyenlerln vilayet Sıhhiye müdürlüi!üne müracaatları. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncıKeşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Frank 
Merkezi idaresi; Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Frasiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 · 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

uHarbin Mukden" 

Bilcümle Bank1 muamelatı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, '!sham ve 

tahvilat alım ıatımı - Senet iskontosu - Eıham ve tahvi· 

at bedellerinin talıailf - Adı ve sirküler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine ave.nı - Ecnebi memleket 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLAR! 

Mı·ııet VAPURU 
11 Temmuz 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonguldak 
lnebolu, Ayancık Samsun, Ordu, 
Oireson, Trabzon, Rize, Mapavri 
ve liopeye azimet ve Vakfıkebir, 
Görele ve Ünyeye de uğrayarak 
avdet edecektir. Müracaat ıırnhalli 

İstanbul i\leymenet Hanı Alemdar 
zadeler Telefon: İstanbul 1154 ....... ______ ... 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 

beı oda' mutbah ve taraçayı 

havi 21 numaralı hane acele 

satılıktır. Muhalle bekçisine 

müracaat. 

Emrazı zühreviye tedavihanesi 
Dr. Aristidi 

Eminö:ıü Karakat han No. 8 

İıtanbul mahkeme! asliye 

3 üncü hukuk dairesinden: 

Faik beyin İffet H. aleyhi· 

ne ikame eyledli!i boıanma de.va 
sının tahkikatı ikmal edilmit ve 

hüküm derecesine gelmlı olmakla 

H. U. M. K. nuo 306 ıncı mad· 
desi mucibince ıtmdiye kadar 

olan muamelede beı gün zar· 

fında itiraz edilmediği takdir· 

de vakıaları ikrar etmiı ad· 

dulunacağı ilan olunur. 

İstanbul 8 ci icra memur• 

luğundan: Bir borçlan dolayı 

heczedilen demir delen ınak· 

kab desgahı 12·7·931 tarihine 

ınüsadif pazar günü saat 15 
den 17 ye kadar Tahtakale· 
de kutucular· sokağında 

13 numaralı kahvenin ci· 

varında açık artırma suretlle 

satılacağından talip olanların 

mezkur gün ve saatta hazır 
bulm1malar1 ilan olunur. 

lıtanbul 4 ncü icra me-üzerine kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafazı veıaler 

r- 1 
murluğundan: Manlk Hanımın 

• Mush.fa ağadan alacağından 

1 BANKA KQMERÇIY ALE ı dolay. teminat mukabili Top· 
hane Defterdar Ebülfazıl Def-i ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.000 Liret, ihtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare : Mılano, İtalyanın baılıca ıehlrlerinde. 
Şubeler: lnııiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koslovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, M111r, Ame
rika Cemahlri Müttehidesi, Brezilya, Şlli, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kofumbiyada Afllyaıonlar. 
lstanbul fUbe merkezi: Galata Voyvoda cadde, Kara. 
köy Palu (Telefon: 2641 -2-3·4-5) 

Şe dahilindeki acentalar: latanbulda Alalemclyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklal caddeıi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 • 

lzmirde ıube 

terdar yokuıunda atik 55,57 
cedit 43,45 mukaddema bir 
bap hane elyevm ana otuz 
giıo mü.ddetle ihale! evvellye 

müzayedesine vazedllmlıtır • 
Mezkur mevki yangın 

mahalli olması haıeblle Şeh· 

remanetl tarafından tan• 
zlm ve musaddak çapa na· 

zaran 138 metre ve 18 ıan· 
tim terbiinde olup ve mev• 

kle nazaran mezkılr arsanın 

beher metre mürabbaı altı 

1 buçuk lira kıymet takdir 

l•ui.:ı::::::--~:ı;:-•-İr:;;::;;::::;:;::::! olunup talip olanlar kıymeti 
M kayyet Olanlar ' muhammlneıinin yüzde ODU 

u . Doktor feyzı' ALmet nlıpeliodc pey akçelerlnl ala· Satışımız kArsız, alış fiyatınadır. il 
Masrafı badehu ahzedilmek üzere Cilt, ıaç ve zührevi has· rak 927 · 6403 ı:İoıya No. ııyla 
dava deruhte Olunur. talıkla - h 13 8 931 t .. rthlnde latanbul r mute a11111 Cu· 

Hanımların el işleri satın alınır. d 4 üncü icra memurluğuna d ma an maada her ııün 
İstemediğniz zaman paranız ia e bizzat veyıı bilvekale müra-

edilmek ş.ırtıyla Yalova'da denız ke· saat 10 dan 6 ya kadar 
narında arşını iki kuruşa yer satılır. hasta kabul edilir. caat eyiemeleri ilan olunur. 

Bitmedi. ı Adres: Ankara caddesi ı O Temmuz 1931 = Hıztr 661 
Kabul saatleri: llaııımlar: 12 "k13 No. 43 - C -

Beyler : 8 • 9 Tahriri müracaat a- T 1 1 uma:-
bul olunur. lm-eıiiıiiieıiıfılıoiin:iiiıiiitaİİnıİİblluiilıııİ3İİİ81İ9İl9 -

Sadet ı stihbarat odası 
Sultanahmette tramvay te
vakkuf mahalli karşısında 

No.: 26 

Satılık ev 
Akaaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ragıp bey ıoka· 
tında 14 numaralı hane ıatı· 
lıktır. Talip olanlaruYann.ga
zetoalnde mürettip Nevzat 
efendiye mliracaat etllnler. 

Dr. Hayri Ömer 1 
Aimanya Emrazı eli· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti azaıından Beyoğlu 
Ağacaml karıı sırasında 

133 No. öğleden ıönra mü· 
racaat. Telefon: 3586 
........ imi ....... 

• ~ .\el lt"razıanllD • 

--
Arabi Rumi 

23 Sefer 27 Haziran - -Vakit· Ezanı Vakit - Vasati 
i!Vkat s. IJ. fakat s. b. -Sabah 6 ~ Sıbah 2 40 
Öğle 4 36 Öğle 12 19 
ikindi 8 3ô ikindi t6 19 
Akşam 12 00 Akfam 19 43 
Yatsı 2 00 Yıtıı 21 43 
lms~k 6 41 lmotk 2 22 1 

Joıcı.ı ıuuılv ve nıuntt=S•·l 

Bürhıı.rıcıtın Ali 


