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iki 
Madde 

·- -
AÇık tenakuzların farkına varılmamış le 

~- ········~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Aksi takdirde yeni projenin 
ortalarına kadar 

kanunlaştığı gün, memlekette suiistimal 
açılmalarına mesağ verilmiş olacaktır 

kapılarının 
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Halk Alman sigorta-
larına da üşüştüler! 

Salıya teşrifleri 
tekarrür etti 

\ . Meselenin iç yüzü · Matbuat kanunt.i yapılır· 
ken ceza kanuunnun iki 
maddesinin tadil ve tavzihi
ne de lüzum olduğu kabul 
edilmelidr 1 , 

ltrif Oruç 

Yeni matbuat projesi hak· 
kındakl haberlerin arkası ke· 
ıilmlı değildir. Esasen ait 
olduğu encümenden Millet 
mrclisine havale edilecek olan 
proje, son defa mecliste mü· 
zaiı:ere edilecek, ondan ıonra 
kanuniyet kespedecektır. 

Dün bu sütunlarda yeni 
layihanın muhabirler tarafın· 
dan bildirilen umumi hatları 
üzerinde bazı tahlillerde bu· 
lun~lmuıİu. Bugün de, mat· 
buat lianunu ile ceza kanu• 
nu araaında herhangi bir te· 
zat kalmaması için bir iki 
noktaya daha lıaret edilmek 
münaılp görülmüttlir : 

Yeni ceza kanunundan 
evvel, matbuat kanunu, zem 
mahiyetinde olan havadis ve 
haberlerde, gazetelere zemmln 
mev7uunu labat etmek hakkı 
•eriyordu. Bu hak, hem ga
zeteler için iyi idi. Hem, mat·. 
buat hürriyetinin vikayeaini 
derplf ediyordu • 

Çünkü: Matbuat herhangi 
bir sullıtımal meselesini mev· 
zuu bahııedeceği zaman, onun 
mileyyidelerlnl de toplamak 
mecburiyetinde bulunuyor, bu 
suretle gayrlreımt bir müraklp 
vazifesi ifa etmlt oluyordu. 
Diğer taraftan da, matbuatın 

bu hakkı, sullstımale temaytll 
lerl aleyhine bir mania teıkll 
ediyordu. 

Yeni projede, bu meselelerin 
nazan dikknte alınıp alınmadıfı 
henüz malum değildir. Projenin 
re mi metni neıredllinceye ka· 
dar da blllnemlyeceğl anlaıılı· 
yor. Yalnız evvelki gün gelen 
haberlerde projeye ıahıl me• 
ııeleler hakkında bazı mevzu· 
at konduiu bildlrllmiıtır. Bu 
mevzat nedir? Ne gibi eaaıları 

1 ihtiva ediyor? lıte bu nokta· 
l:ı.r da karanlık kalmııtır. 

Son günlerde vatandaıla· 

nn ıahli ,eref ve haysiyetle· 
rinden sık ıık bahsedildiğine 

bakılacak olursa, yeni projede 
her türlü ıullıtmıi.llerl takviye 
edecek madde ve fıkralar bu
lunacağı zannedilebilir. Aaıl 
tehlikenin ileride kendini göa
terecek kıamı da buradan kuv· 
•et alacaktır, 
(Deoamı S inci aayfada) --·--·-----Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-9-

aonra matbuata geçeceğim. 
Arkadaalarım; Ben buraya 

{gelmezden evvel ılzln içinizde 
çok doıtlarım vardı ve onlar· 
la konuıurdum: Fakat Meclis 
haricinde, fırka haricinde ol
duğum için, hariçte cereyan 
eden sözlerin dimağımda yap· 
dıiı tealrl arzedeylm: 

Bana öyle gelirdi ki Büyük 
Millet Mecltainde amirler •ar
dır, lıaret ederler, eller kaJ. 
kaı·• 

(Deoamı 4 üncıi aayfaJa) 

Maliye vekaleti bankalara 1,300,000 
· lira n1uavenette bulundu 

r Markın ıukutu yüzünden 
piyaaa da hasıl olım teılr de· 
vam ediyor. 

Fakat, bu •aziyetln sa· 
laha doğru gittiği anlaıılıyor. 
Bllhaaaa dün akıam vaziyet 
kat'ı surette tevazzuh etmlt· 
tir. Ôitleden evvel Doyçe or· 

yent bank tediyatını tatil et· 
mittir. 

Fakat Doyçe bank müra
caat edenlere para veriyordu 
Ôğleden ıonra her l~i banka· 
da tediyat }apmııtırı 

Dün halkın müracaatıa aahne 

Bu huıuıta amil olan ıey 
Maliye vekaleti tarafından 
yapılan yardımdır. 

olan Alman aigorta şirket· Maliye vekaleti Türk lira-
/erinden biri ( Devamı 2 inci sahifede 

........................................... ,,,,,,,,, ... ,, ................ ....... 
Kunduracılar ihtilafı büyüyor 

Muhalifler iki laf 
·teklifini erdd tt•ı r 
Ayrı bir cemiyet isteyenler bugün

lerde vilayete müracaat edecek 
' 

Epic• ihtilaflar olan kunduracılar cemiyeti bfrıası 
(Yazısı ikinci sahilad•) 

l 

,,,,.,,,,, ....... ,,,,,,,,,, .................................... . 
Millet meclisinde 

lktısat bütçesi müna
kaşalara sebep oldu! 

Matbuat kanunu biran evvel mü
zakeresi için tedbir alındı 

Muhafız kıtaatı bu 
gün lstanbula geliyor 

Relılcümhur Hz. Salı gü· 
nü ıehrimizl teırlf buyracak· 
lardır . Saraydaki tertibat tema· 
men ikmal edllmlttirr.Rlyıeticüm 
hur Muhafız kıtaatı bu gün 
ıehrlmlze gelecektir. Gazi 
Hz. l~tanbulda bir hafta lali· 
rahat buyuracaklar, ondan 
ıonra bir kaç gün için Yalo 
vayı • teırif buyuracaklardır. 

Harp mi? 
Çin Japonyaya şid· 
detli bir nota verdi 

Nankln, 17 (A.A) - Kore· 
de vukua gelen arbedeler hak· 
kkında Çın hükumeti tarafın· 
dan Japonyaya verilen yeni 
notada mahalli Japon memur· 
ları hakkında tlddetli ittiham· 
lar 'erdedilmektedlr. 

Çın hariciye nazırı M. 
Wang, Röyter ajanıının bir 
muhabirine beyanatında Ja. 
ponya'nın Çın hükümellnln 
birinci notasına verdiği ce
vapta büyük hir teesıür ve 
tee11üf izhar edllmlt ve Kore• 
deki Japon memurlarının VU· 

kua ııelen arbedeler! durdur
mak için e-llerlnden geleni 
yapn111 oldukları hususunda 
ısrar kılınmıı olduitunu ıöyle· 
mı ıtır. 

Yeni Çin notaıı, yakında 
karğaıalıklar vukua geleceği 
ihbar edllmiı ve ihtarda bu· 
lunmuı olmasına rağmen bu 
vukuatın önüne geçilmek üze· 
re hiç bir tedbir ittihaz edil· 
İtıemlt olduğunu ve Japon me
murlarının arbedelere mani 
olmak için 10 gün beklemit 
olduklarını beyan etmektedir. 

Notada, bu vukuattan Ja· 
ponya meıul tutulmakta ve 
tavlzat talebi hıtkkı muhafaza 
edilmektedir. 

Sıhhi Şura 
-~ -

4 günde vazifesini 
bitirdi 

Yunus Nadinin ekmeklere 3 kuruş 
zammetmek istemesinin iç yüzü an· 
/aşılmıştır. Meselede menfaat, hem ele 
yeni peyda edilen bir sıhri.yet ifi vardır. 

Yunua Hadinin sıkı münasebette bulunduğu tahakkuk 
eden /ıtanbu/daki meşhur un Fabrikası 

Yunus Nedinin durup dururken fıkara ahalinin 
yedi sekiıı: kuruşa yiyebildikleri ekmek fiY atlarına üç 
kuruş zıım yapılmasını teklif etmesinin iç yüzü aula· 
fllmıftır. 

Yunus Nadi, geçen gün "Cumhuriyet. gazetesine 
yazdığı baş makalede Zavallı köylülerin ve mamleke· 
tin büyük bir tehlikeden kurtarılmasını (!) ileri ~ür· 
müş, ~u tehlikenin ancah ekmek veyahut zahire 
fiyııtlarına yııpılacak zam ile önüne geçiiebileceğini 
söylemişti. Bu vakitsiz ve manasız teklif' herkesi 
ve . bütün vatandaşları şatırtmıştı. 

Bu işin içinde muhakkak bir fırıldak olacağını da 
kaydetmiştik. Çünkü, Yunuı Naci "Cumhuriyet. gaze· 
tesine yazılan her haberden, her şeyden, her hava· 
disten muhakkak menfaat payı çıkarmak adetinde 
olduğu için, bu işte de bir şeyler yapmak istememe· 
sine imk6n yoktu. 

Tahkik ettiğimize göre Yunus Nadi son zamanlar. 
da büyük değirmencilerle münasebet tesis etmiş, 
hattA bunlardan birile bu hafta bir sıhriyet peyda 
etmek üzere bulunmuştur. Mesele artık tahakkıık 

etmiştir. 

Hususi mahiyeti haiz bnlunması itibarile bu sıhri· 
. yet meselesine dair tafsilAt vermek :stemiyoruz. 
Meamafih icap eder ve lüzum hasıl olursa, bunu 
yazmak hakkını muhafaza ediyoruz ! 

iki Amerika ganbotu limanımızda 

• 
• -· 

Dün limanımıza gelen Amerikanın Mentlola tanbota 

- Efendim bugün baımakale varmıdır? _ .. 
- Defterdarlığın llAnını koyunuz. Oünun meHleaıdır. Hem 

ıuya sabuna dokunmamıı oluruz. ı 
- llir clnoyet olınus, fotografını alın. ı 
- Sakın ha onun yerine bugDn llerbeliada manzara11nı 

ko7unuz. Chtayetlerl yazama7ıa. 

iki sablfetlk bir tavzıhı, bir nDshad
0

a neıreımedikıerlnde 
dolayı gazete erkanının hep birden mahkemeye sevklerlnaln 
manzaraııdır. 
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Silik adamlar 
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Sahte ıöhretler serisinin 

ikinci ıahslyetlnl sabık edip 

ve Jahık giiya siyasi Falih 

Rıfkı Bey teıkıl ediyor. 

Esasen bizde eakidenberl 

devam eclen bir adet vardır· 

Edebiyatı, aiyuet ahnealne 

yükseltmek için bir merdiven 
addetmek! lıte sondan bir 

evvelki nesil içinde de bunu 

tantanalı bir ıekilde tahak

kuk ettirmek aevdaıına düoen 

Falih Rıflu beydir. Esasea Fa· 
lih Rıfkı Beyce böyle bir mec· 
buriyet vardır. 

Çünkü Edibiyat e er ister 
ve gayrlmektup dahilerin ıanat 

ahnednde kapıcılı rolleri bile 
yoktur. lıte kliltürauz olanl ra 

bu akibett- kurtulmak l('ln 

Siyui Ed yat aürültüıüıı ü 
orlı:.ya at •k kolay aellyordu. 

Falih Rıfkı Bey de bu hilner
>aı:lık meydanında bir Hint 

uorozu olmak ıevda11na düı· 

aüıtür. Mumaileyh, keııdine 

.,öre ve ameli bir mantıkla · 

inkılaba ıuur verdi~lni ıene· 

lerdenberi zannediyor ve ıöz. 
leıi müoevver zümrenin mü· 
measllll~I ile büyüyor. 

Halbuki Edebiyat gibi siya· 
sette ilme mütevakkıftır. Siya· 

ıi bir muharririn kültüral bir 
zihniyetle eser vermeli ve 

muhitini bu tesir altında bı

rakma11 fcabeder. Falih Rıtlu 
Beyin yaptığı gibi lnkıllbın 
seyrini tekrar ela.ek ve 
ikide bir • aıarız , kese· 

riz " mantığını temcit pila vı 

gibi öne sürmek hiç bir faide 
vermez! Bil&kis inkıl&p umde· 
lerl, cemiyette yaıayan naza· 

t 

ı 

riyelerle teeuüı eden zihniyet· 

!erin eıeridlr. 

Falih Rıfkı Beyin yaptıjı 

tarzda cehaletin alemdarı ol• 

mak ise, mlllet, memleket ve 

tarih kar1111nda lekelemek de
mektir. 

inkılap umdelerlnia inioaf 
veçhelerini tayin etmek ve 
ınkılabı iptidai bir kuvvet ha· 
lin e getirerek cemiyeti tahrik 
etmek lazımdır. 

Falih R•fkı Beyin cahalete 

btlnat eden tehdit usulile ve 

m temadlyen kanun tekrarla· 

makla, cemiyetin yükıelmek 

taha vvüllerlnl birleıtirmek im· 

ita aızdır. Bu ıeklln tabaddii· 

ıü, hayatta alınmaması icap 

eden kanunları, kıymetsiz bi• 

rer "Nu. Laline getirir. Hal· 

buki Türk inkılabı, Türk 

Ce iyeli bünyeaine ekilen 

• Rotionaliame. tohumunun kül 

türal bir ıekilde lnkııafını 

istihdaf etmektedir. lıte,ıraye• 
ıini bu suretle huli&a ettiğımiz 

inkıl.ıibımu:, Falıh Rıfkı Bey 

ve emsalinin zlhniyeti:'ıi çoktan 

türklülı: camla~ının hudutları 

haricine tardetmittir!. 

Binaenaleyh, Türk müte· 

fekkirleri namına ortaya çıkmak 

ve bu sal&hlyette söz söyle· 

mek ne Falih Rıfkı Beyin 
hakkıdır, ne de haddi! 
Çü 'lkü, yazdığımız esaaları 

' lay . kı veçhile kavrıyamıyao , 
bü tün ananatile anlıyamıyan 

bir ıah ıın bu mevzularla uğ· 
raıması tamamen muzinllr ve 
inkı lap için tehlıkelidtr bile! · 

SABH iZZET 
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6Fr~nsız Tayyaresi29 
Temmuzda geliyor! 

Tayyarecilerimizi ziyarete gelecek 
Fransızlara merasim yapılacak 
Türk tayyareciliğin! ziya• ete 

ıeleceklerl haber verilen Fran· 
ııE Tayya~lerı 29 Temmuzda 
ıehrimlze m•vualat ve Yetil· 
köyde yere ineceklerdlr. Gele· 
cek tayyareler altı tane olup 
jeneral Deaoslnln tahtı idare· 
ıi nde bulunmaktadır. içlerin· 
de methur Koıt, Araıar, 
Rlnyo, Jırı,.. ııbı beynelmilel 

t!!hre ti bal& tayyareciler •ar· 
dır. 

Tayyareler Yeıllk6yde in· 
dikleri zaman, Ordu, TGrk 

ayyarecileri ve Tayyare c~
miyeti namlarına istikbal olu
nacaldardır. Mı .. rirler tehrl· 
mizde bulundukları mliddetçe 
tayyare cemiyeti tarafından 
izaz ve ikram olunacaklar ve 
ıereflerlne ziyafetler verı :e. 
ceklerdlr. 

31 temnıuz sabahı Eıklte· 
hıre gidecek olan Franıız tay. 
releri aynı ailn akoam üzeri 
ıehrlmlze a•det edtcekler ve 
l afuıtoıta uyaretlerıne de•am. 
etmek üzere Yunanhtana mü· 

tevecclhen hateket edece !erdir. 

Ticaret oda&ının bir kararı 

Tasrih mecburi 
Manifaturacılar · bundan sonra 

nasıl hareket edecekler ? 
Toptan manlfatu ra ıatıı· 

ları h•l<lunda Ticaret odaıı 
heyeti umumlyesi bir karar 
itllhaz etmiıtır. Bu karar oda· 
lar kanununun \5) inci ve 
oddar niu.mname&lnln ( 28 • 
49 ) uncu madaelerl hllkmüne 
istinat ediyor ki ıu ıeklldedir: 

- Top ve kat üzerine 
yapılan manifatura satıılarında 
top ve katların kaç metre •e· 
ya yarda oldutu ıatıı muamele 
ve mukavelelerinde ve fata· 
ralarmcla zikri ve taarihl mec
buridır. 

2 - lıbu kararın neırü 

ısaa • ••• -- _ • 

J ilanın dan (5) ay •onra gelecek 

olan ve genltllk üzerine ıah· 

ll\D tülbent salaıpur ve memer ve 

emsali mallarına dahi ne ıre· 

nlılikte oldufuna daır topıar 
üzerine metre veya lncerlnl 
yaz ak mecburidir. 

3 - lıbu karar 1 Ağuttoı· 
tan ltlberen mer'idlr. 

4 - lıbu umumi katara 
muhalif hareket edenler bak• 
kında odalar kanununun 5 inci 
maddesi veçhile ve oda mec· 
llıi kararlle S liradan 100 il· 
raya kadar -ceza hükmolunur. 

YARIN 

Sadullah B. 
dün Ankaradan 

geldi 
Seyrlsefain umum müdürü 

Sadullah Bey dün Ankaradan 
ıehrimlze gelmlı, bugün ma• 
kamına relerek idare encüme• 
njne i:ı:ahat vermlıtır. 

Adil B. 
Banka ;nüdirlerile 

görüştü 
Dün, Borsa komi6erl ve 

Maliye heyeti teftiılye reisi 
Adil beyle Devlet Bankası 
umum müclürü Salahattin •e 
Ziraat bankası umum müdürü 
Şükrü beyler müdavelel ef. 
karda bulunmuolardır. 

Berlin müzeleri 
Müdiri şehrimize geldi 

Bizans eserleri üzerinde 
tetkikatta bulunmak üeere, 
Berltn Müzeler Müdür! M. Vı. 
kont, ıebriıLlze gelmitt ir. 

~adınlar birliği 
irşat ,heyetlerine mü

saade edildi 
Vilayet, Kadın Birliği irıat 

heyetlerinin köylere gitmele
rine müıaade etmiıtlr. 

Heyetler bu h~fta zarfında 
hareket edeceklerdir. 

Tütün inhisarı müdürü 
gelmedi 

Tütün inhiıarı umum mü· 
dürü Behçet B. bugün de 
ıehrlmlze gelmemlttir. 

Yaptığımız tahkikata na· 
zar an a vdetl daha bir iki gün 
geclkecektl"r. 

lstanbulda sergi 
Kolonya Sanayi ıerglal, 

Ticaret odasına müracaatla, 
İstaobulda bir ıergl açmak 11-
tediiial bildlrmlttlr. 

Asri spor Yurdu 
Dün asri ıJpor yurdu ku

lübü ikinci takımı ile yeni 
Şiıli Ortaköy ıubesl oyuncula
rı oynamır, Asri rpor iki 
ye karıı üçle galip gelmlıtır. 

Bal{alım ne olacak 
Tarife komisyonu bugün 

toplanacak 
. Tarife koaıia1oııu bugQn 

Ticaret Od•ıında lçtlnıaını 
yapacaktır. Bu lçtlmaada 
ılptalrına m1ktarlannın nıQ. 

:ı:akereılne d vam olunacaktır. 

Sof ya telefonu 
Uzun zamanlardanberı 

uğruna meıai satfedilmekte 
olan lıtanbul • Sofya telefonu 
henQz i mal edllııı:ıemlılir. 
Posta brıımüdürG Hüsnü Bey 
bir muharririmize hattın inta· 
at k11mının bitmek üzere ol• 
duğundan bahselmiıtir. 

Pulların tab'ı 
Bir emirle kaldı 
Ankatadan gelen bir em

re nazaran Pul tab'ı faallye
tlne nlha~t vf'rllmtıtlr. 

Ev•elce Pul itlerini tefttı 
l~!n Anluı.n.datı gelmit olan 

Veznedar Şakir8eyde Ankaraya 
avdet eclec,.ktir. 

Bizden 
Ôıln dolmadaft 11teıimei 
şepte11 neler Jofar. E:lbet 
matbuat kanuı'lu da bir 
zrin ~lecek iri doğacaA· 
tır. 

Fakat yeni çıkacıılt lıa
nun, bir bakıma ~iti ıo,ı 
gibi ağır bir bakıma da 
bir tüy gibi hafif. 
A~r, ç•ınkü mea'uliyet 
bir :zincirin ba1ılaları •ibi 
mütneluL 
Hafif. • · .-et IHleri 

Rehin komiseri Fazlı Beyle görli§tü 

Rehin işleri yoluna 
konulmak üzeredir 

Vilayet Ticaret müdüriyetinin müt
tehit hareketleri müemmendir 
Rehin üzerine muamele 

yapanlar için ittihaz olunan 
kararların bugünlerde tatbik 
mevkıine vasedileceğl anlatılı· 

yor. 
Bılbaua' mıntaka Ticaret 

müdüriyetince baı:ı mukarrerat 
tahtı müzakereye alınmııtır. 

Bundan maada, al&kadarların 
bir an evvel Ticaret müdüriye· 

• tine müracaat etmeleri için de 
icap eden tedablr itthaz edil· 
mittir. 

Dün Vilayetle temas etmek 
üzere, t '.caret müdüriyeti rehin 

komiseri NahitB. Fazlı Beyle 
konuımuatur. 

Bu temasla V ilayetle Tıca· 
ret mütlülüğüBürı müttehiden 
hareketleri temin edilmittlr. 

Ticaret Odasr taavün sandığı 

Kooperatif haline kalp 
olunacak mı? 

Mesele müzakere edilip te karar 
verilirse nizamname yapılacak 

Ticaret odası m emur larının 
teavün ıandıklarını bır koope· 
ratlf haline getirdikleri yazı· 
lıyor. 

Halbuki henüz bu hususta 
mlittebaz bir karar yoktur. Dün 
•kt•n saat (ı8) de Ticaret oda· 
ıı memurları mevzuubahı me· 

ıeleyl ırllrüımt'k üzere içtima 
edeceklerdi, Bu içtimada te
a vün sandıfının kooper lif ha· 
line getirilmeli için bir karar 
verfl,?cektlr. Eğer bu huıuıta 
müsbet Lir karar verilir e, o 
zaman nizamname yapılacak 
ve ftıliyatıı geçileçekur. 

............. ~····~·~·H•H·~·~·~··········~··~·~·~·H·~·~·~·~·~·~···.._ .................. ~.······· 

Dedikodu 
Poliste 

• 
yıası 

istifa şa
yalan 

Pollı ikldci ıuhe müdiriyetl 
baımemurlarıodan Sadık ve 
Ömer Beylerin isti fa ettikleri 
yazılmııtı. Dün bir muharriri· 
mlz bu zevat ile g&rüıerek 
ıaylanın aslı olınadığını öğ
renmtıtır. Şube müdlri Kerm 

Bey ile baımemur Sadık ve 
Ömer Beylerin araunda hiç 
bir ihtilaf yoktur. 

Yalnız baı memur Beylerin 
vazifeleri batına ııeç geldikleri 
ırörülmilf, Kerim Bey laraFın· 
dan da erken gelmeleri 
ıöylenmlıtır. 

Bu huıuıta araya hlr ııüce
ntklık glrmiı, iki baı memur, 
canlarının aıkınt11ından istifa 
edeceklerini ıöylemlılerdlr. Fa· 
kat, ver mit değillerdir. Meıele 
budu·. 

Vafi B. 
Çocuğun babası 

10,000/ira istiyor 
Suzan ilminde bir yavru· 

carzın •efatına sebebiyet ve
ren Emin Vafi B. hakkındaki 
tahkikat ikmal €dilmek (ize. 
redir. kazazede yavrucağızın 
pederi 10000 lira tazminat 
talep etmektedir. 

Emin Vaff B. dün de du. 
ruımaya çıktnıf ve tahliye 
talebi redılolunmuıtur • 

Muğlada sıcaklar 
Mufla, 18 (A.A} Dünkü 

gün ıehrlmtEde hatattt 37 
Mt 'Alta 41 den"ce idi. 

söylemek 
yormıyacak ıudan çıka· 
cak. 
Artılt ne cinayetlerin 
reıimferi, nıı şohı$/arın 

aleylıine yazı hiç bir şe:z 
yolı. Bol bol il11h, eJ•biyat, 
••llenta, dedikodu v. a. 
ıimJi pireyi d H yapan 
•azetelerin karlari elden 
•;Jecelı diyelim de 

ister dinle 
İster dinleme! 

Tamim 
Deniz işçilerinin hü
viyetleri aranıyor 

P11lb rn'idürtyetı bilumum 
paliı merkezlerine yaptığı ye• 
nt bir tamimde limanda ma· 
vuna, hlotör, sandal ve kayık 
işleten leri n hepsinin ait ol· 
dukları polh merk~zlerl tara· 
fından hüt"iyetlerinln teıbitl 
ve kf'ndilerinln pollı 2 inci 
ıube müdiriyetl daktıloskobı 
k11mına ıevk edilme! rlnl bil 
dirrnlıtir. 

20 Temmuz tarihinden ıu. 
baren esnaf hakkında bu lllu 
ameleye baılanılacak •e hak 
larında tahkikat yapılarak ne 
ticede sabıkalı ııörü !enlere it· 
len el çektlrlle~kllr. 

Alman buhranı 
tesirleri 

(Birinci •ahifeden Jaoam) 
ıile h~r iki bankaya da 
(1 ,300,000) er lira pnra ver· 
miıtır. Bu yardımın ıu üç fai· 
desi oımuıtur: 

ı - HıUümet borcunu 
vermıı oluyor ve ecnebi 
pa.-ası yerine Türk ltrası 

teda'llül ediyor, 
2 - Bankalar mütkül 

vaziyetten kurtuluyor, 
3 -Halk, matl~batını tah· 

sil edebiliyor. 
Yalnız, lkıuat vekaletinden 

heuüz bir tı'ar da •akı olmamıı· 
lir. Fak&t, bu iı'ar keyfi· 
yeti ega en tedıvattn bir kaç 
gün tehiri ne dairdi. Son va· 
zlyet üzerine buna da lüzum 
ka.lrnarnııtır. 

Yalnız, al sırf bankalara 
tehacümü göstermekle de kııl
nııyor. Ayni endlteyl Alnıatı 
sigorta kumpanyıalarına da iz· 
har etmııtır. 

Fak at •lırort1t ların reas U· 
tanılı olduğu hükümetin tahtı 
teminatında bulundu9t. mü
racaat edenlere bıldırilmlıtfr. 
Böylece keyfiyet yatıımııtıt. 

Doyça Oryant bankın 
Iskenderiye şubesi 

kapandı 
lskendertye, 18 (A.A.) Doy 

çe Orya.nt bankın İakendetl· 
ye ıubesl ırıaltye naıı:ırı ile 
Alman hükümett ara11ncla ya· 
pılamakta olan müzakerelerin 
devamı müddetince aııelerlnl 
muvakkaten kapamaf& ltarar 
ftrmlıtır. 

19 Temmuz 

Hava 
Dün fırtına 
yapmıştır 

Dün kandilli raıathane mer• 
kezinden alınan malümata göre 
rüzgar tlınalden inmtı, &aaml 
hararet aölgede 28,güneıte 59 
santlgrado yükselmııtır. Akta• 
ma dofru bava bozulmuı, 
rüzgar mütehavvil eımeğe baı

lamııve biraz yağmur yafmııtır 

Köy kanunu 
Istanbulda tatbika 

başlandı 
• 

Köy kanunu mucibince, 
imar faaliyetine baılamayaq 
kö ylerln yakında leıar ve tan• 
zl ine baılar..acaktır. 

Kaymakam ve nahiye mü• 
dürlerinin nezareti altında i1-
tanbul vilayetine tabi köyle
rin de imarına baılanmııtır. 

Yalova - Bursa yolu 
latanbul Nafia daireıl, Ya• 

lova • Buna, Teke. Ağva yol· 
larınııi lnıası projelerini Encü· 
nıene vermlı ve münakaıaya 

vazedilmittlr. 
Bu yolların, bu ıene zar. 

fında inıaatı ikmal edilecektir. 

24 saatte 
Zabita vak'alan 

Son 24 111at zarfında po
lisçe ,ehrim!Ede 1 cerh, 1 
yenkeaicillk, 2 ılrkat, 1 hane
ye taarruz. 1 zabıtaya hakaret, 
2 yangın 1 intihara teıebbüı 
vak' alan kaydedilmiıttr. 

inşaat amele mektebi 
açılıyor 

Ankara, 18 (A.A.) - An· 
karada bir inıaat amele mek• 
tebi açılacaktır. Mektebin 
tahıll müddeti üç aene ola· 
caktır. Mektebe ilk mektep 
-:ı:unları ıirebilecrktır 

Kunduracılar ih
tilafı büyüyor 

Dün, ayalıka bıcılar cemi· 
yeli, heyeti idareıl toplanmıı· 
tır. Bu içtima pek hararetli 
olmuı ve tlddetll münakaıa· 
lar cereyan etmlttlr. 

lctımaa, ikinci bir cemi· 
yet kurmak taraftarı olanlAr 
da, davet edilmiılerdlr. Şimdi· 
ki heyeti idare, mukür· 
zeveta ittifak tddlf etmekte· 
dir. Çünkü, beraber çalıımanın 
faideli olacağını göylevorlar. 

Fakat, yeni ve umumun 
arzusuııa muvafık bir cemiyet 
kurmak latiyen kunduracılar 
bu leklıfı reddetmiyorlar Oıı· 

!arın müdafaa etiıkleri nokta, 
ıudur: •Mademki ekıeriyet 
bizdedir, binaenaleyh, ekalli· 
yelle blrleımeğe ne lüzum 
vat?" 

İkinci bir ııyakkahıcılar ce
miyeti kurmak lstiyenler bir 
kaç güne kadar vilayete mn
racaat ederek, kanun e.lıkamına 
tevfiken, reımen mücaade fiti· 
yeceklerdir. 

İki Amerika 
gambotu 

Dün limanımıza ·geldiler 
Dün pehrlmize muvasalat 

eden birer direk Ve birer 
bacalı Amerika aambotlan 
• Dolmabllhçe " de demırle· 
miılerdir. Sebarg ve Mendola 
tıamluını lft§ıyan bu gambot• 
!arın her biri "1500. ton aıah· 
recindedir. Gambotlar llma• 
nımıza seyahat etmek üzen 
aelmlalerdlr. Bu gambotlar 
Akdenlıı: l.ınanlulnd'ln bir 
lkltlne ujradıktan ıonr• Ame· 
rlkaya avdet edeceklerdir, 
Gambotler 11.,.nımıada cuına 
gününe kadar kalacaklardır. 



19 Temmuz 

t KUŞ BAK1Ş1 J 
,. 

lzdivac ilanları • 
... B.ır gazete e olı.udua. Genı; 
bir kız llln ediyor : 
• • - Ahlôlıım güzel. Ti· 
pim gü:nltlır• Yük.ek tahsil 
görmiif bir erkekle muhab«• 
retle• •-r• ct1len elr İsti· 

i~--
Gene ıöyle bir ili.11 gör· 

DilM,i U: , 
" - Dıslv.na, giiulia; Ge· 

liriadi .-. 30. 35 y~mtla 
biT gen'ile ecılenrnek i•Iİyo· 
nrm. 

* 8 liri lian sahrları ar· 
kaı gizlenen hammların 

yüzlerim gijt'metkn, ilanlıuına 
beka, baka, kendilerillll kafa· 
m.ın içiude ıöyle ca11la11dır· 

dım: 
1 - AhLi.luıııu ve tipinin 

gio:zel ol.d•ğuıı.:' idd · eden 
kaz, ne Natide H. ne de Billl· 
dov ayarında olmadığını tipin· 
de11 bahsetmek suretile anlat• 
m • oluyor. 

Y alruz, ahlakının güzel 
olduğu ıuradan belliki, er· 
kekte aradığı meziyeti ·Her 
kadın gibi • pa.ı:a ve girzefük 
değildir. Onun eşinde yüksek 
bir tahıil uaması buna !a· 

h "'· 
llttncl i!Andaki dul kadın 

da ua•acak ha1latlerden biri• 
aini belli de ee. mülı,imm!ni 

kau11mıf' 
Fakat genç bir adamı koca 

diye seçerken onda gençlik 
arıyor. Dulfuğunu bahane 
edenler de geliri ile çalımlanı· 
yor. 

Erkek hakkında milspet 
biı: fıkri yok ... 

~ 
M a bu ya, aceba, bu 

iki 1 andan haııgfsi daha çok 
talip bulacak.? 

" blri,: gen.ı; kız, fakat yüzü 
çolı: -.ı değ' belkide hiç 
dii!il.-

(heki ~nç biz dııJ, yüzü 
güzel. 

BJri. tahsilli erkek arıyor, 
Ôteki, genç erkek istiyor. 

İkilinin de az çok geliri 
var. Bana öyle geliyorki, iki· 
li de aradıklarını bulmakta 
gecıkmiyeceklerdir. Çünkü: 

Tensikattan sonra bu gibi 
yeni memuriyetlere talip er· 
kekler, bedesten deki satılık 
mallardan daha çoklaıtı ... 

BÜRHANETTlN ALJ 

B l ı,hane 
fslah için proje yapıl· 

dığı doğra değil 
Balıl<haneoin islahı için 

yeni bir proje yapılmakta ol
J~ığu hakkında verilen haber· 
ler doğru değildir. Balıkhane· 
nio, emirlerin tevhidi lıilkkın· 
da~ taıaia matbaaamda bas
brdığt bU: tanma.lmlme vudır 
ki, islah pt"oj.esi haberi buadan 
doğmu§tur. Bu hususta balık· 
hane müdürü, ademi malümat 
beyan etmek~dir. 

YARIN~ 

Gl:JNl:JN VAKAJ 
Zabıta muharririmiz yazı)'·or: 

Mehmet kendini karnından vü du! 
Mehmet kendisini memlekete götürmek istememele-

rinden müteessir olarak karnına tabanca sıkmıştır, 
Evvelki gece Mehmet le

minde bir hamal karnına ta· 
banca 11kmak ıuretile intiha• 
ra teıebbüs etmiıtlr. 

Tafsilatı şudur : 
Orta boylu esmer, zay!f 

olan Mehmet, Aslen Petürlie 
kasabannda" doğmuf, büyü· 
müştür. 21 yaılarında ve 
bekArdır. 

ve müteessir olarak hemen J 
evinde bulunan tabanacaını 

alarak evvelki &ece yemeğini 1 

yeyip yatacaLları bir nrada 
iken karnına attı etmiıtir. 

- B sonrayandım 

diye feryat ve figana baı· 
!ayarak yere cMlşıısiffür. 

Sofada bulunan. annesi ile 
ağabeyi Aptu ahm yanına 

kcfarak: 
- Ne y&P.lın be Mehmet, 

ne yııptin dryerek haykrrmağa 
baı amışd • 

Kanlat içinde yerik yatan 
Mehmet te ağabeyalnin bu su• 
aline cevaben: 

- Ne yapacağım kenılimi 
öldürüyorum. Bari ben öleyim· 
de sizlerde rahat rahat memle· 
kete gidiniz. Demiştir. 

Bu tıraıh. vak'a mahalline 
polisler gelmiı, memleket me· 
raklıu olan Mehınedl hastaha· 
neye kaldırmışlardır. 

A. S ............................... -...................... ·----·--···----···----··-·-
Suriye hükumetinin garip bir hararı 

Suriyede kürt ser:g ruc

leri serbest bırakıld ! 
Ağrı dağı isyanı Üzerine Şamda ika: 
mete memur edilen sergerdeler bu 

münasebetle tezahürat yapmışlar 
Şamdan (Yei1i Adanaya) Zrynfetln u:nuna doğru 

bildiri -Y!X: davettilerden Dirzor Maarif 
Bundan bir kaç ay evvel müfett i Halil Zerekli, dok· 

Ağrı dağı havalfsindeki Kürt tor Muhsinelberui ve Hoca 
ııyan~ üyerine Suriye hududu ıı ifa birer nı.ıtuk söylemi§ler· 
dahilinde bulanan bazı Kiiıt dil. 
sergerdeml hükümet tarafın· Nutuklarda kürllerle ::ırap 
dlln Şıımda ikamete memur lanıı tarihi rniiııasebetlerine, 
edılm"1erdr. csk(ooıtlukla .. na ait bU: Layla 

Suriye hWkümetl bir k 1ç ıiiz söylenmlf b.ızL tezahürat 
gün evvel bu ka.ruı refetlftiır yaprlmıftır. 
ve bunlara serbes bulunduk- Bunlardan baıka Nafi2 

Gana ve doktor Hil it Bot 
!arını bildirilmiıtir. Bunlar ara· 
ınıı.ia Sadet Ho-ca al::• Emir isminde tKi kqi de yirminci 
Celatlet Bedir han ve Kadri milletler meselesine Yerdi#! 
Cemil pa111.lar bulunmaklad.ır. ehemmiyetten bahsetmi~leı, 

Hoca a(a ile Emir Celadet Kii. ilerin çok eıki 'zanıanlarda 
Surlyeye indiklerini Suriye 

bura 'an ayrılacakları giu Be· topraklarında Kürilerin tarih 
ledfye aauından Ö.ıtıer Ş:ln!' liatrraları öulunduğanu !Öyle· 
aeddin b(y ktn.di evınie bu iki nıltler ve kürtlerln Suriyeli 
serıueeye.. btr veda zi7afell ıa}'llacalda.ıaı. ileri ıürmüı· 
tertip e ~trr Ziyafette baz! !erdir. 
Arap edip ve ali111l.erile bura- Davetliler dağılacıığt ura· 
d.ıi.ki kü•tl~den. bi&- k111D1 da da Emir Bedirhan lı.ürtçe bir 
hazır bulunmu,tur. ıwtuk ıöy mi.vr. 

~:.._~~--~~~~__:.~~-

otobüs talimatnamesi münasebetile 

lar. Aıkı süprüntülükten aJ. 
mıı insaıılard.r;r. 

- Ne dem~kıistlyotsunuz? 
- Size inh edeyim: kalp 

~lcd, Benlro ıizi sevdijjimden 
euıinmi.siııfz? 

lllutıamrı.: lı\lıtercimi: 

mü!bet bir kutuptur. Ona bir 
menfi karıt ~U-ce kuvvet 
sıfw- olur. l2te bütiüı n:esele 
bundan çıkLyor. 

Klod biraz düıündü ve 
elini, bu dost adamın e!.i için 
de buldu. Ellni bu aık çen· 
berinden kurtardıktan sonra 
de diki: 

Rayaonde Machard Ahmet FiJT'kdn 
- ftansıı. cdcb[\'5hndaıı b!i}'.ilk aşk romanı -

170 inci binden tercüme eclilmiotir ..• 

Klod düıiinmed.en 

verdJ. 
cevap ı 

- Tabii, ya siz? 
- Bende ... 
- Şu lıaldeu 
- Sizi. sevmeğe cesaret 

eltim ya .• 
- Bunu ciddimi söyll. 

Joraucuz. 
- Pek ciddi. 
- O halde netice ne : ola• 

cak? • 
- Ga y.t bıuit. 
- EYienmek deiilmi ? 
- Şüphesiz~ 
- Benkl sial yiUuek rıı h lıı 

bir adam tanırdım, nasıl kail 
oluyorsunuz ki evlenmek iw 
Hnlara saadet verir. 

- Anlayamadım •. 
- Bunda anlamıyacak bir 

ıey yak. E~er evlenmek insan· 
!ara saadet verseydi, b~im has 
tane evlenme neticesi olarak 
bin bir mazlum ve mustarip 
ile dolmazdı. 

- Onlıi.r evlenmek -fhu• 
muau baıka tiirlü almıı••·· 

- Olabilir. 
- Natuolabllir? •• aık, mut-

laka söıpr>;nttl k.11feande bulun
mu. O.ıılarki IE iı!ap çekiiJOr• 

- Bka:ıı dahil izah ..ı~, 
eu.ıu.a. 

- Eteklrijiin müsbet veya 
menfi kuvvetleri za111&nnnıza 

kadar atk meıaili üıuinde müı
bet bir düşünce tevlit etrne
miıtı. Aalbuki bugiiıa; bu nıe· 
sele büabütün teayyiin et.mfıtir. 

- Hala bir oey anlıyaını
yorum, 

- Azizim Kimi... Düıün
d.iim'lıi ifade etmek btedlkie
rlmf ıln dah& açıkça illraf 
edeyim. 

- Bent ··ıyiik blı merak· 
taD kiuıtaumz! 

- M.emauuiyatle bu me
rakıaı;ıı izaleye çah,acal1111e ' 

- Onu bllıyorum, 
- Şu halde, bende sızın 

beni ıevd'iiınizden eminim. 
- Böyle bir itirafta bu· 

bunmadım. 

- Buna lüzum yoktu? 
- Ne demek? 
- Şu demek ki, itiraf edil-

miyen aşklarda bunu en hakiki 
ifade eden g{lzlenllr. 

- Peki Benim gözlerimdea 
mi anladın12 ? 

- Evet ... 
- -"•ilah, AIJah.. Hayret 

ediyorum, nasıl ? 
- Şu turetteki o gözler bir 

derin Okyanoson dibt gibi yo
ıuulu tortutu berbat bir man. ' . 
zara ifade ediyordu. 

ı 
1 
1 
1 

Sahife 3 

Yarım milyon· liraya 

Tür • 
ıye 

niyet 
ı __ Planları satılıyordu __ _,I 

.-40- • 

Nihayet Ankarada par
lak bir ziyafet veriliyor 

Bir cevap - Tefrikada ismi geçen va geçecek olan b'r 
çok doıtlarımı%ın heyecanlı mektupları, beni rahatlı% ede
cek der.ecede artmeğa başladı. Bu alı\ka va heyecan çok 
lüzumsuzdur. Biz, bir hidiseyi hiç bir ilave yapmadan aynen 
naklediyoruL Bununla a~adar ic:lmselarin heyecan göster· 
mesi kadar gülünç bir şey tasavvur ed' emez. Zaten bütün 
bunları na%ara alarak, alı\kadarların isim ve hüviyetlerini 
sarih ya:zmamağa aht etmiştik ve yazmıyoruL 

Bu itibarla göstePilen heye anın ~üzumsuz olduğuna ka
ilsiz bil" hakıkatl neşrettiğimizden dolayı kimsenin beni ra-
hatsız etmemesini rica ederim. K. K 

~ ~ 

Binbaıı do&tom (H .•. ) Beyle !arını mühim mubaleğalarla 
yolculu#Umuz çok -1lenceli anlattı, güldük. 
oldu. Ca .. ıa kadın asker do• Ankarada 
tumuo üzerillde çok sevimli 
ve iyi bir tesir bırakmııtı. 
Kadıruıı ve kadın ro!ünüıı her 
ıeyde olduğu gibi bilhaasa ca• 
suslukta daha mühim bir tesir 
uyandıracağına filen kail olu
yordum. Kıymctlf bir asker 
olan -dostum genç kadına kar· 
şı öyle derin bar incizap duy· 
muş, gıyabında bile kendisini 
o kadar zaıf bırykıyordu ki .•. 

Bu kadına yakıohk temin 
ed~bilmek için bile o'.sa, mü· 
him feragatlar yapacağma emi
nim. 

Bu~azlarda, tepelerde yr 
kılan kar, tirenlmizi zamansız 
levekkufl.ıra ıığ~abr.ı§ fakat 
her şeye rağmen binba~ı dos· 
tumun refakatı aııyeainde hiç 
b!r nkıntı c!.ıymamt~tım. 

O bir çok muhart.be, mu· 
aşalı:a, macera, siya$et hatıra· 

Bu kı~, karlı, fırtınalı ha· 
valarda bir çok tehlikeli te· 
vakkuflardan, maceralardan 
sonra, nihayet Aokaraya va. 
111 olabildik. 

K'f mevsiminin bütün §id· 
detine rağmen Ankara ıehri 
durmadan ııliyen caddelerile 
bir genç adam hissi bırakr 
yordu.· 

Yol arkada§ımla birllkte 
bir otele misafir olduk. Asker 

dostuoıun11 refakatı bana derin 
bir memnuniyet veriyordu. 

Atker dostum aldığı emir 
ahkamına tevfikan erkanı 
harbiyeye giderek askeri va• 
zlfeaini görüyor, ben de fır• 

$allan bi!ıi.isllfade mühim da· 
lre, veka!etlerdeki huıuai iıle
rimin ve dostlarıma ait birkaç 
muamelenin lııkiblle mergul
düm. 

(Devamı var ) ...... ~ .............................................. , ...... ... 
Beyoğ u h tanesinde 
7000 li al k s ·istimal 

-
Muhasebe menıurlarından İbrahim 
ve Hamdi B.ler dün tevkif edildiler 

Riişvet veren biride tevkif edildi 

Onun üstünde birazcık 

iılenince anlaıılıyordı ki bu 
gö:ıılerln y•>aun u derinliğinde 

büyük dfineler, ha1:i11eler sıık:• 
lıdır. 

- Sız b!r kahin gibi Eöz 
söylüyorsunuz. 

- Bu telakkıye bejlı bir 
meseledir. • 

Klod, bu son söz üzeri· 
ne somurl111oıtu... Akıam olu
yordu. 

Sahil, morla lıırmızıda11 
hasıl olan bir renk içinde 
ö?:iyordu, 

Güzeldi. 
Ve.. Hiç fena dejiildi. 
Kfod, hiddetini yenmek 

istiyeo bir iırarla: 
- Ey, aonra .. -dedi· 
- Sonra, ıunu gırdümkü, 

aizin kalbinizde ıacece hır• aev· 
mek arzuıu yaııyor: Ktlf11 
kanepeyi, fııklyeyl, baiçuvaa 
kova1mı. ne bileyim ben her 
ıeyi ıevmek arzuıu haaıl oldu. 

( Devamı var) 

' ve zabıtaya göndcrmiıtir. 
• Ma:m:nların ikametkahları 

itibarile tevkif miizekkerele-
rlnln biri Beyoglu merke-
zine, diğeri de Panğaltı 
komserliğine verilmiı ve polis· 
lcr her ildainl de ayrı, ayrı 
yakalamı§lardır. 

Her ikisinin de yckdigerine 
temasları menolunmnı ve 
poÜ• muhafaza~ında Adliye· 
ye getlrilm;şJerdir. 

Betlnci müstantik gerek lb 
rahim gerek Hamdi Beyi htlc· 

vap etmiı ve tevkıfaneye naklolıı 
nacaklarını kendilerine tefh m 
elmit ve badehu tevkifhaneye 
nakledilmi~lerdlr. 

Tahkikat mevkufen devam 
edecektir. 

Dün bir adam bir mem•ra 
rüıvet verirken tevkif edılmf:t• 
Ur. 

T<vk'.f edilen zat l\'tıri Ef. I• 
mi.Dde hir gençtir. 

Bu genç Eminönü Kayma 
kamlığıoda muamelesi olan 
bir itin bilmesi için alt ol· 
duiiıı memuruna bir miktar 
rüpel teklif etmlı, fakat me· 
mur bu raıvetl kabu et111iye
rek iade tertibtı alınmıı· 
tar. Neticede Nuri Efendiden 
parayl Ytreceğl sırada cürmü 
me,hııt balUıde yakalanmqtır 

N url ef. poliı nezaretia de 
müddei umumlliğe sevk edil· 
miı ve hakkındaki tahkikat 
evrakı muıtanllkliğe verİJmlı· 
Ur. 

Muwtantik\ik, lrti1a kanu· 
nu llUlclblnce Nııri ef. hiık· 
kında tu·rik mii:ıelrkerea ke· 
•erek tevklfaneye ıevketmlttlr. 

····-····--···· ........... -1\":.._ •• _. __ ···-· 
MEVSiM so:-;u M ~~ EBEltLE 

Beyoğluıı' J.1 UO. · ı!l,.ğaııı!.l:::r>.rla 
gayet trıızil.iUı fiatlarla ya;ı:lan bü· 
yük so.;,ı yafJız ı.ı &iin daha de>am - -· 



--·--

Sahife 4 

WI 
Kanlı bir cinayet 

Ödemişte kadın yüzünden iki 
genç birbirlerini yaraladılar 

(!demiı, (Huıusi) Ödemlf· 
tf. yine kanlı bir cinayet oldu. 
Bu cinayetin ıebebi de hemen 
aon zamanlardaki hadlıeler de 
olduğu' gibi bir kadındır. Ha· 
dise ıöyle cereyan etmlıtir. 

Ödemtıte lımall efendi na· 
1111nda bir gencin Bahriye ha· 
ıum namında bir metreıl var· 
dır. 

Bu kadın ıon zamanlarda 

Ôdemlıli lbrahim lıminde biri· 
ne yüz vermeğe baılamıı ve 
bu ıuretle münaıebetinl baı· 
ka erkeklerede teımil etmiıtir. 
Bahriye Hanımın kendiılne 

Jiiz vermeıinden ceıaret alan 
lbrahim, Bahriye Hanımı evin· 
de ziyaret etmiıtır. Evvela ıa 
mimi bir ıekilde B&lırlye 

Hanım ile görüıen lbrablm 

Feci 
-

efendi bir aralık Bahriye 
Habıma hakaretlmlz bazı ıöz· 
ler ıarfetmlıtır. 

Bu sırada Bahriye Hani· 
m•n a11l aıığı İbrahim Efendi 
eve gelmlf, Bahriye Hanımın 
yanında lımalll görünce 
hiddete kapılarak lımallln 

kafa11na bir ıopa ile vurmuı· 
tur, Bundan aıabıy .. te kapılan 
lbrahim bıçağını çekerek lı· 
maili ağır ıurette yaralamıı· 

tır. lımatl derhal memleket 
baataneıine kaldırılmıııa da 
on dakika lçeriılnde yefat 
etmlıtır. 

Katıl İbrahim bu cinayeti 
irtikap eder etmez Ödemlt· 
ten firar 4'tmlıse de bidiıe 

geces; ıabaha karıı Trenin 
Yeğenli köyünde bir [tiltün 
çardağında yakalanmııtır. 

ölüm 
Manisada bir genç kız kalbinin 

ile öldü yediği tekme •• • 
uzerıne 

Cuma eünü akıamı kızı ile 
birlikte bağından dönen bir 

da hayvanın tam üzerine düı· 
muıtür. Araba beygiri artık 

bağcı arabadan lnmiı. kızmada büsbütün huylanmıı ve olanca 
lnmeıini ıöylemiıtlr. Kızcağız sür'atile koımağa baılamıılır. 
·arabadan inerken etekleri çalı· On iki yaıında bulunan zavallı 
lara takılmıı ve arabanın içine kız bu defa da hayvanın sır· 
düşmüıtür. Bu sukutun yaptığı tından yuvarlanmıt ve tam bu 

' aürültiı.den ürken hayvan ani sırada hayvanın ıavurduğu 
olarak koımağa baılayınca tekme kalbinin üzerine tesadüf 
arabanın arka cihetinde bulu· etmlıtır. Kız yf're düıtüğü vakit 
nan ani hareketten mütevellit hayata vedaa etmit bulunuyor· 
uuıntı ile fırlamıı ve bu defa du .. ,,,,,,, .............. ,. ,,, ..... , .................................... . 

_Gümrük başmüdürünün beyanatı 

Sahipsiz eşyanın satıl
~ası emri geldi! 

Bir iki güne l<adar satış başlıyor, çok 
kıymetli eşya var 

Gümrüklerde yüzbinlerce 
liralık ıahipAiz e§Ya olduğunu 
evvelce yazmııtık. Bu eı:;ala

rın uzun müddet gümrük am· 
barlarında durmasının çilrü· 
mek tehlikesini göstert'ceğini 

nazarı dtkka te alan Mali· 
ye vekaleti, bu husuıtaki 

kanuna tevfikan ıahipslz et· 
yaların satılmaaı için istanbul 
gümrük bat müdiriyetine emir 
•ermiıt;r. 

Yalnız İstanbul gümrük· 
!erinde yukarıda yazılı oldu· 
iu veçhile binlerce liralık sa· 
hip11z eıya vardır. 

Bunların sahiplerli se güm· 
rük müdürlüklerinin mü · 

teaddit ilanlarına rağmen mü
racaat edip mallarını kendilerine 

teslimini talep etmemlılerdir, 

Gümrük başmüdürü 
ne diyor? 

Sahipsiz eıyaların ne za. 

man satılacağı hakkında Güm
rük Batmüdürü Seyfi Bey bir 
muharririmlze §ll izahatı ver· 
mittir: 

" - Sahipıiz etyaların sa· 
tılmasına dair emir gelmiıtlr. 
Satıı bir iki gfine kadar baı
lıyacaktır. Bunların ne kadar 
para tutacafı belli değildir. 

Fakat; içlerinde çok kıymetll 

feylllar vardır . ., 

ENVER PAŞA 

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

-11-
Almanyadaki Katolik partisi, bir takım 
Alman papasları vasıtasile Ermenis1on 
meselesi için propaganda yapmışlardı ! 

Ruıya, ltalya, Sırbistan erazl· ı günleri hakkındaki hatıraları 
leri ya temamen veya kısmen da kaydetm~k isterim. Muha· 
htill edilmiıti. Bunlardll neler rebeye girme~ bir mesP.le idi. 
)'oktu. Fakat, Türk ·Alman harp 

Franıanın, Burgonya, llor- arkadatlığı da pek ıamlmi 
do ıaraplarını tlıelerindekl geçmlıtl. Reımi Almanyanın 

ne dııınndüğünü münakaıa et· 
etiketlerden okuyordum. n>ek iltemem. yalnız, Alman· 

halyan keanltlerl , birer !arın derin bir muhabbetle 
binlik külih gibi maıayı sar- T.urkiyeyl ıevdlkleri de in· 
lnlflı. Kafkas ıarapları, Sırp kar edilmez bir hakikattir. Fil· 
ftlovaları, Romen markaları vakı, Almanyanın katallk 
önümüzdeki lisana gelmio bl· fırkalarıle b:ınların tesirinde 
n:r eılr aibl duruyordu. olan bazı münevverlerin TU.k· 

Safradakl beylik nutukl:ırla ler hakkındaki fikirleri hiç te 
hrp arkadaılıiınıo Dı&ıut iyi deiiildi. Yalnız, bu gruoun• 

-ı ----- ·------r-:k:---elli ou.-w• "r!"" te r bırakmııtı. uvv 

YARIN 19 Temmuz -
Poliste: !Adliyede: 

Bayılmış 
1 

Tahliye 
Nedime Hanım tram- Münvver H. kefa· 

vaydan düşmüş /ete raptedildi 
Daülkelp haıtahaneıinde te 

davlde bulunan Nedime Hanım 
dün, Salkım ıügütte tram• 

' vaydan düıerek bayılmııtır. • 

Garsonlar dövmüşler 
lranlı Ali ile arkadaıı Ko .. 

Bazı genç kızları fuhıa teı· 
vık için muhakemfl edilmek· 
te iken ikinci ceza mahkeme· 
ılnce tevlf olunan i Münevvre 
H. kefaletle tahliyeıinl btemlt 
ve mahkeme bu huıuıta tabii-

tantln, Panoroma bağçesine ye kararı vermtıtır. 
giderek lıret etmekte iken 
çalgıcıları lıtedıklerl ıarkıyı 
çaldıramadıklarından muiber 
olmutlar, garaonlarla kavgaya 
baılamıılardır. 

Neticede garaonlar tarafın 
dan döYülmüıler ve poliıe teı· 
lım edilmiılerdir. 

Dolandıncılık 
Bayram. lıminde biri diln 

Rizeye gidecek yolculardan 
eene Bayram iımlnde birinin 
bilet almak bahanealle beı 
liraıını dolandırmııbrl • 

Yine yankesicilik 
Y ankeslcllerden Mehmet 

dün, Taksimde bir tramvay 
içinde komlıyoncu Aron Ef. 
nln cllzdanını çalarken yaka
lanmııtır. 

Y ankesecilik 
Takılın caddesi kanepele· 

rlnda uzanmakta olan aıçı 
Ahmedin yanına dün, ıabıka· 
blardan Kimli ile Hayri gele· 
rek ceplerini karııtırırken ya. 
kalanmıılardır. 

Bir facia oluyordu 
Kumkapı deniz banyosu 

önlerinde ıandal ile gezin· 
mekte olan Alı lımlnde bir 
genç ıandalm bat tarafında 
ayak üzeri dururken muvaze· 

nesini kaybederek den1ze düı· 
mllı, arkadaıı Ahmet isminde 
bir gençte onu kurtarayım 
derken o da dlltmüıtür. 

Etrafta bulunan diğer ıan· 
dallar koımuı, bu iki genci 
kurtarmıılardır. 

Yavuz hırsız 
Kumkapıda Patrikhane 

caddeılnde ıakin rakı kaçak· 
çuı namlle maruf Vartan 
Efendi dün, kendiılnde 7,5 
kuruı alacaiı olan ayni ma· 
halle ıaklnlerlnden madam 
Makrinayı para istedi diye 
dövmüı ve baıını yarmııtır. 

Kavga 
Akıaray Pazar yerinde 

ıebzeci Arnavut Bektaı diin, 
alacak meselesi yüzünden 
kavea etmlf, neticede Hatice 
Hanımı döverek yüzünden. haf· 
(içe yaralamııtır. · 

Yamanlara 
Telefon yarıldı 

Yamanlar daAı ile lzmlr 
ara11nda yapılmakta olan le· 
lefon teslaatıt hitam bulmuıtur. 
Bugünden lıibaren Yamanlar· 
la lzmlr arasında muhabere 
cereyan etmeğe baılamıttır. 

....................... ,., .. ,, .. ,~.~····· ...... ········ .................. , 
(A-nado HÜR aKDNUŞALIM_ 
ı~ haki cat er 
1. Muhabir mektupları -
İzmir belediyesinde ki ihtilafin sebebi ne? -
lzmir Belediye reisi 

oralarda bile değil! 
Belediye azası reisi istifaya çağırı
yorlar, (hep çekileceğiz) diyorlar 

lzmlr, (Huıuıi) - Beledi· ı 
yenin ıehrln imarın imarı hu.' 
ıuıunda r, bankasından lıtlk· 
raz ettljti iki milyon llrıının 
lüzumıuz yerlere ıarfedilme

ıladen dolayı Belediye relılle 
aza Beyler arasında çıkan ııı. 
laf bili devam etmektedir. 
Belediye itlerini tenkit eden 
azalar, Belediyenin ılmdlye 
kadar memleket lehine hiç 
bir hareketini görmediklerini 
iddia etmekte ve relı Sezai 
Beyin bu iti baıaramıyacak 
bir vaziyette oldujtunu ıöyle· 
mektedlrler. 

Aza beylerden bllha11a Avu· 

kat Cevdet Ak Ömer B. be. 
ledlyece İı bankaıından iıllk· 
raz olunan paraların hep hu· 
ıusi itlere, ziyafetlerle memle· 
keti ali.kadar elmiyen mahal· 
lere ıarfedildiğlni beyan ede· 
rek Belediye relılnln bu vazi· 
yet kartmnda istifa etmesini 
istemektedir. Cevdet Ak Ö
mer B. hücumlarında Bele· 
diye relıine ıidddle: 

- İıtıfa ediniz. Aksi tak· 
dirde Belediyede tek aza kal· 
mıyacaktır. Demektedir. 

Azaların bu şiddetli hü· 
cumları ve iatifa talepleri kar· 

1 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-9· .. 

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
.. zabıtlarını aynen nefrediyoruz 

• 
~ Efendiler; Sizin huzurunuz-

da af diliyorum. Bu fikrimin 
yanlıt ôldufunu anladım (Gil· 
zel ıeıleri, alkıılar.) 

Gayet ıamlml müzakere· 
lerin, en ıerbeıt ı6zlerln, en 
cidddi münakaıaların içinde 
bulundum. iki aydır yanınız
dayım. Buradan halta bir gün 
bile ayrılmadım. Bu ıerbeat 

münaka,.Iarı dinllyerek haya
tımın en tatlı zamanlarını ya
ıadım. Bunu bu kOrsüden, 
benim elli yıldır yazılarımı 

okuyan, hay~tımı tetkik eden 
kitaplarıı•ı gören bütün mil· 
)etime tkemali samimiyetle, 
cidden yürekten tekrar eıli· 

yorum. lnan11nlar ki burada 
ıamlmi çalıımak ft milletin 
saadetine koımak vardır. Ha
riçteki sözlerin hepsi herzedir 
(Bravo ıeslerl, alkıılar). 

Dedim ki; matbuatın en 
emektarıyım. Bana ıımdi ıey· 
hülmatbuat ta diyorlar. Ga· 
zetlclllğe baıladığım tarih 
(302) dır, Yazıya baıladıi!ım 
tarih (300) dür. 

Kazım Pı. (Dlyarbeklr) -
Yatınz kaç? 

Ahmet İhıan B. (Devam· 
la) - Y aıımı merak ediyraa
nız; tam altmıı yaıın::layım. 

Hayatımın (43} senesini ıer
veti fünuna haırettim. Baı· 

ladıgım günden bu güne kadar 
teceddüt, terakki, medeniyet 
ve ideal peılnde koştum. BJl· 
nu anlamak için Serveti fü. 
nunu (84) ciltlik koilekıiyon· 

larına bakmak kafidir. Onla· 
rın bekçilli!I ettim. 
memleketin en yüksek adam· 
ları geldiler. Beraber çalııtılar, 
irfan saçtılar. • 

Bu gayretimin arıııında. 

bugün idrak ettljtlmlz asri, 
medeni, içtimai terakkiyi, to
runlarımın torunlarının da hl 
görecejtlni sannetmezdim. Bu 
gün evlitlarımızın içinde bu· 
lunduğu, fakat nııııl yapıldığını 
bilmedikleri bu saadet, kolay· 
ca yapılmış bir ıey değildir. 

Gazetemin müsaadesini ilk 
zaman, (1302) de verilen ruh· 
salnamede zlruh adam resmi 
basmayacağım yazılı idi (Han· 
deler). Acaba olüsünil baıabi· 

- t111nda Sezal- -Bey h-İ..i aliik11 
gQilermemektedlr. Y .. lnız bu 
yüzden ıehlr meclisi haftalar· 
danbui toplanamamaktadır. 

Vaziyet bu tekilde devam etliği 
taktirde biltün [faal ve gayri 
faal azalar iıtlfa edecek· 
!erdir. 

Memleket tayatile alaka· 
dar olan bu mesele Dahiliye 
vekaletince de dikkatle takip 
olunmaktadır 

lir miyim diye ıordum. O da 
olmaz dediler. Nıhayet!Abdül· J 

hamldln ofluna doktorlar am.,.; 
liyat yaptılar. Muvaffakıyetle• 
yapıldı, İlk defa olarak ame
liyat yapan doktorların re- : 
•imlerini gazeteye koydum. 
Tllrklyede ilk olarak canlı 
reılm o zaman çıkmııtı. 

Torunlarımın eörmlyeceğinl 

zannettiğim bu içtimai ve 
büyilk medeniyet hayatı• 

mı hazan düıilndükçe kendi
mi rüya görüyorum, yahut 
ta yeni dünyaya gelmlı bir 
insan zannediyorum. Bunu 
bQyük muharebenin hercü 
merci içinde fevkallde bir ıu· 
rette milletin içinden çıkan 

Gazi yaptı. Gezi milletin bü
tün arzularını, bütün ihtiyaç· 
)arını bi11etti ve fellketlerin 
önüne geçti. Ne yaptı? Bir 
kere düıman çizmt:ıl altında 
inleyen milleti onların eliade1' 
kurtardı. Osmanlı Devletinin 
altı aaır içinde görmediği ha· 
kiki lıtiklAll türk milletine 
Lo.ı:anda verdirdı. lçtimıı:i in• 
kıllbı yaptı. Kadınları açtı, 

fakat onları ancak çalııunlar 
diye açtı; çünkü Avrupanın 

kadınları açıktırlar amma on
larda içtimai hayatın içinde 
mesaiye iıtlrak ederler. Ka-. 
dmlarımız kapalı bulunduğu 

zamanlar yarımız meflüç idi. 
Sonra beni en çok memnun 
eden harf inkılabını yaptı. 

Arkadaılar; harf linkılibını 
düıündüğüm zaman baıka bir 
hts duyarım. Çünkü bu "inkı· 
liip olıuaıa idi elde edilen 
bütün bu canlılıkların tesiri 
olmıyacaktı. Elli sen~llk öm· 
rümü matbuatın yükselmeıine 
vakfeden bir arkadaıır.ızım . • 

Arap harflerine naaara 
yenıuruya ıs.20 sene çalııtıa. 
Halbuki harf lnkılAbı milletin 
her tabakasına nüfuz etti ve 
bunun içindir ki matbuahn 
ehemmiyeti artmııtır ve muzır 
neırlyatın tehlikeıi çoğalmıt· 

tır. Beyefendiler; köylüler bu 
muzır neırlyatı okudular ve 
fena haberlerle karıılattılar. 

Mesele bundan dolay• vahim• 
dır. Çünkü mllle<imizln oto· 
riteıl bütbütün batkadır: 

...,,,,,,,,..,_,.... ________ .,,... _______ ~_,..,,,.,...,~ .• ~_ ..,,,,,,,,,,,,,..,-=-...,,,--=---....,,::::s,,,.---.....,,5 

Çünkü efendıler, bir köy 
kahvesinde bir çapkın köy 
ağasının aleyhinde iln<\datta 
bulunur ona dil uzat·rea der
hal ıuıturulur. Bu milletin 
an'anesi göıtermlıtir ki bü
yüklere dil uzatanlar, o».ların 
nüfuzuna halel g?tlrmek lıti· 

yenler bir gün bu teıebbüs

lerlnde muvaffak olabilirler. 
Bu bir haleti ruhiyedir, Böyle 
bir haleti ruhiye mevcutken, 
hükümet olorlteıl •leyhir.de 
neırlyata müsaade etmek ve 
halkı zehirlemek hakikaten 
pek mühlik bir ıeydir. 

hepıl de Almanyayı idare eden 
mason ve ıo-yalilt fikirleri 
haricinde kalmııtı. Türkiye, 
ıark vilayetlerinde Ruı man· 
dası fikrini hazırlamak lstlyen 
bir Alman katolik papaeının 

Ermeniler lehindeki neıriyalı· 
nı unutmuı değildi. 

Çar Ruıyası, Balken he
zimetinden sonra Ermeni me· 
sele sınl icat ederken Alman. 
yanın katollk fırkasına istinat 
ediyor, bu fırkanın Türkiye 
hakkındaki "haddı aaltanat. 
ıiyaaetlnl baıamak yaparak 
beynelmilel müdahale müfet· 
tiılerlni öne sürüyordu. Lakin 
katollk fırkaaının projeleri de 
Almanyada ılyaai bir kıymet 
alamıyordu. 

Bu sıralarda idi ki, liman 
Fonsandres heyeti Türklyeye 
eelmtı, Ruıyanın tertip ettiği 
ılyael müdahale projeılne.kar
ıı bir Alman muhalefeti cep· 
heıl almııtı. Bazı muharrir-

ler, bu aıkeri heyetin de 
hafi bir Türk • Alman taar
ruz ve tedafii ittifak muahe· 
desi akli üzerine Türkiyeye 
geldiklerini iddia etmiılerdi. 
Bunun lçlndirkl, Türklyenln 
Almanya lehine büyük harbe 
girmesi de bu muahedenin ta· 
bii bir neticesi addolunuyordu 

Bu mesele, Hali karanlık 
kalmııtır. Her halde, gayrı 

Türk unıur !arla müıterek olan 
kabinenin bu hafi ittifakı 

bllmeılne imkan yoktu. Fakat 
Prenı Sait Halim paıanın da 
bu ittifaktan haberdar olma
dığı anlaıılmııtı. 

O halde, yanlız lttlhadü 
tarakki merkezi umumisi· 
nln bu hafi muahedeyi bili· 
yordu. 

Ayni zamanda Almanya 
hariciye nezaretinin de böyle 
bir hafi ittifakı bilmediği ld· 
dia olunuyordu. Bilhassa Kant· 
ıey'nln veıikaları araflnda 

ımpaıa. 

böyle bir muahede görünme· 
mitti. 

Yalnız imparator tarafın• 
dan idare olunan askeri kabi· 
nenin bu hakiki ittifakı yap· 
maaıda ihtimal dahilinde idi. 

Bilhassa, Baron Vanken• 
haymın doğrudan doğruya 
İmperatora siyasi raporlar 
gönderdiğini herkes biliyordu. 
O halde, aakerl bir ittifak ak· 
dedilmit oluyordu. O zaman• 
ki Rusya, Fonsandreı heyetini 
yeni bir ağadır darbeıl addet· 
miı, bu hareketinde hiç bir 
zaman hezmedilemlyeceğlnl 
tma etmitti. 

Henuz, bütün esrarı bilmi· 
yordum. Fakat, gerek bu sey· 
vahatte ve gerek Almanyada 
bir ıeyler öğrenecek mi zan· 
nediyordum. 

Yıı,lnız, Alman kumanda 
heyetinin Türklere karıı derin 
bir ıamlmlyet göstermelerinin 

(Devamı var) 

Abdülhamldin lıtıbdadı al
tında matbuata tatbik edilen 
sanıöre rafmen yazı yazmıı 

bir ıeyhühı.ıuha?rlrlm. Mat· 
buatta yaptığım bu kadar 
hizmetlerime, elli senelik me· 
ıaime rağmen beni matbuat 
düımanı tell'ı:kl edenlere ha· 
kiki bir m .. tbuat edebi ve mat
buat mede,.iyeti dersi vermek 
istiyorum. Yokıa ya düıman 
ellerine alet olarak, yahut 
milletin cahil kütlesini latis• 
mara ka lkıııraı:.k kitaplar ga• 
zeteler ıatmak ve dolayısile 
kendilerini göstermek isteyen

}ere [fırsat ve irokAn vermek 
milleti matbuata ıevkeden bu 
ıozlerimle hürriyeti matbuat 
aleyhinde b• ılunduğum anlatı· 
masın. Fı·lınl hürriyeti matbu· 
at, mutlakı mukaddesata, bu. 

{Devamı var) 

ark ıtmendl· 
1 nfTo ~ I"! ' 'Ylt 
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Alman buhranı en hat devrinde 

Kredi tecdit ediliyor,4 
Sendikalar hükumete şayanı 
dikkat müracatta bulundu 

Nevyork,18 (A.A.) Lonc!ra 
bankalarile müıtereken hat"e
ket etmekte olan Nevork ban· 
kaları Almanyaya ait kııa va· 
deli kredi '.eri, mali vaziyetteki 

ıerğinllğln daha ziyade artmaaın 
mahal vermemek için tecdit et· 
mektedirler. Aynı zamanda 
Nevyork borsasın mahafl!i Al· 

manyaya yeni krediler açılmasıa 
ihtimali hakkında ıüpheli ve 
mütereddit görünmektedir. 
Nevyork bankalarına menıup 
büyük memuıolar bu husuıta 

henüz hiçbir pliin derplf edil· 
memiı olduğunu söylemektedir· 
ler. 

Berlin, 18 • (A.A.) - Kabi· 
ne gönllü!olarak. çalııma usulü 
kındakl kanun maddesini ka· 
bul etmiıtlr. Bu madde nahi· 
yelere münaıip bir tahsisat 
mukabilinde gönül!ü oalarak 
çalııan ııçilere yiyecek ver· 
mek ve yatacak yer ıtöster· 
mek mecb11riyetlni tahmil et· 
mektedir. 

Berliu,18 · (A.B.) -Rayhif 
tag, mecliBlndekl grupların 

reis!erindan mürekkep komi•· 
yon, Ray hlıtag meclisinin içti· 
maa davet edılmeslne karar 
vermlttir. 

Alman nazırlarının 
Paris seyahati 

Parls, 18 ( A.A) - M. La· 
•al, Alman nazırlarının Partı • 
seyahati hakkında Alman ae-
firl ile görüpnüştür. Alman 
nazırları saat 14 • 5 te Pariıe 

gelecekler ve trenden indikleri 
vakit M. Lavel, M. Briand ve 
M. Poncet tarafından karııla· 
nacak lardır. 

Ak,am 'üzeri Alman Bat' 
vekili M. Brünlng Fransııı Baı· 
vekili M. LeTali ve Alman 
harici~ nazırı M. Foa CAırtiuı 
Fransız hariciye aazırı M. Bri· 
andı ziyaret edeceklerdir. Bu 
ziyaretlerden 10nr& Alman ve 
Fre.tuız nar:ırları arasında bir 
içtima yapilacaktır. 

A man nanrlannın 
Paris seyahah 

Parh, 17 (A.A) - Alman 
Baıvekili M. Btünink ile ha· 
riclye nazırı M. Fon Crurti· 
uıun Parise gelmeleri Fran
r.z Alman 111 a lı tari· 
hinde ehemmiyetli bir hadue 
tetkll ettrıektedir. Sallhiyet• 
tar mahafil, bn -:zi~Teti Fran· 
aız-Alman aalaımaaı ye>lunda 
yeni bir merhale teklinde tef. 
tir etmektedir. Yarın yapı· 

lacak mükalemelerden kat'i 
neticelel' beklemek cüretka· 
rane bir hareket olur ancak 

. ' 
vukubulacak ilk temae muhiti 
yakınlatmak ve iki milleti bi 
ribirlne daha iyi anlttmalan 
imkanını temin edecek olursa 
M. Laval'in teıebbiisü boıa 
gitmlı olmıyacaktır. 

Fransız hüktl-liniıl hüa
nüniyet sahibi olJuğu muhak· 
kaktır. Alman na:ı:ıl'll'rmuı da 
aynı duyğularla mutehauiı 

olduklarmdan 1iphe edilme· 
mektedir. 

Bu tarihi mülabtm venle 
olacağı helllane ve ekaiksiz 
izah - iatihntılann yann M. 
Herderaon ve M. Gra.ndı'nln 
de t,tlraklerile devam edecek 
olan mükalemeler esnaııında 
eıa.sa müteallik bir •ulatma 
husulünü kolaylaıttraca1' su· 
. elle ild millet efkirı unıu· 

mlyesint birhll'ine yaklaıtınna· 
;ğa kifayet edip etmeyeceei 
hakanda anlaıılacakh?. 

Reischbankın vaziyeti 
Berlin, 17 (A.A.) - Relach· 

bankın vaziyetine nazaran 
enaln naktlye ihracatmın zl· 
tın döviz olarak karıılığı 

15·7 de yüzde 35·8 dır. Ge
çen hafb yüzde 45,6 idi. Al· 
tın ve döv zl ihtiyat miktarı 
1,490 milyondur. Yani 302 mil 
yon nokıandır. Mütedavil 
banka kaimseleri 50 milyon 
artmıı 4.161,800,000 e baliğ 
olmuıtur. 

Meclis toplanacak 
Londr.t, 17 (A.A) - Mev· 

ıuk malümat alan mahafil; 
Fransız nazırlarının Londraya 
muvasalatının Alman-Fransız 
itilafının vücuda gelmeıine 
vabeste oldufunu ve bundan 
dolayı mu~ahhe.ılar meclisinin 
in'ıkadı ılmdillk teehhür ede
ceğini maamafih, pek yekın· 
da nihai kararlar ittihazına 
imkan haııl olacağını ıöyle· 

mektedir. Diğer taraftan Ame· 
rlka mahafı!I, alakadar dev· 
letler rlcallrıln Pazartesiye 
Lorıdrada içtimaı muhakkak 
olmadığını dermeyan eyle
mektedir. 

Almanyaya muavenet 
Berlin 17, (A.A.) - New• 

york'uu baılıca l 1 banka.aı, 
Federal Reıerv Bank reisine 
Almanya'ya yapılmıt olan kı: 
ıa vadeli kredtlerin ıteri alın· 
ması için icap eden teminatı 
vermitlerdir. Federal Reaen 
Bank diğer bankalarla da ayni 
mabat dahilinde müzakerele-
rine deYam etmektedir. New· 
york bankalarının bu maksat 
dahilindeki ıtılaflarıdır. Tah· 
mln olunaıa mGıkülatın vUcu· 
d~ ihtımalial refetmekte-dir. 
İngiltere bankası müdürü M. 
Montagu Nerman'ın Downig 
Stereet'e olan U%l!1l ziyareti 
nazari dikkati celbet'Dlttlr. 

Bu uzan süren r:lyaret •e 
mülakatın ıebt.bl Stok Exc. 
hanae'nın talep eylemiı ol· 
duğu yardıma matuf olduğu 

zlhabı haaıl olmakta ve M. 
Montago Nornıan'ın her lü~ 

lü ihtimalatı karıılamak için 
iap eden tedabirin üllhaz 
edilmlı oldu&~ hakkında M. 
Mac Donalda ıwılumat .er 
mit .oldu4u tahmin edilmek
tediı'. Akp.m iiııen aıı:ı mü• 
-•h llyen tere 
tıaolt-nm aüzah..ret ve mu· 
avenetibl tMep e mi o1duk· 
larına dair ıayl olan haber· 
!erin :ııılnıru kayde tafandır. 

Maltaftli Blyas'i,.e, Paı iı 

müzak<eranaın bekJeııen ne• 
ı.ykl hakk.i.ada mutlak bir 
ketumiJlıl muhafaza etmek· 
tedir. 

Benin, t?<A.A.) - Alman 
sendikaları federasyonu ldre 
komitesi, hükümete müracaat 
ederek Alman miTietlnin mena· 
fiitıl nufuz nıüli.haz.alarma fe· 
da etmemeğe davet etmiıtlr. 

Bugila 1çtbııada ki.tip ~mu
mi tan.ftndan verJlen ixahatta 
Franıız·Alman mükarenetı 4ü
zumundan ve karanamelerln 
ta.litinclen babsedilmlıUrr 

Hareket ettiler 
Bertin, 18 (A.A) -:M. Brıı 

ningve M.Curtluı)saat21 5 O de 
Pııme bu-eket etmltlerdlr. kta
ıiyonda Franıııfıeflrl tarafndan 
teıyi edllmiılerdir. 

Hiç bir badiıe olmamııttr. 
M. Bürn!og V olff Ajansına 
beyanı>tında demittirlci; 

Sey&httmiz.ln hedefi itimat 
verici bir tefriki aıe.alye doi· 
ra yol açma.tını iilllit ettıılml.z 
nektai nazar teatisidir. 

Bea ~ hvit:i,.e uıur.ın 

-

~=~~~Jen Jevam} Bütçe müzakeresi 
Yeni ceza kanununda zem rafından yapılan tasarrufun llğlnln kapotajın milletleıtiril• 

meıelesl ıôvme ve hakarete klfi gelmlyeceğinl, halkın da meılnden beri alttlkçe yükıel· 
tekabül ettlrllmlttlr. Ceza ka· bu huıuıu göz önünde bulun· mekte ve gittikçe inklıaf eyle· 
nununun 480 nine! maddesin· durulması 1'e eğlence için mekte bulunduğu ıöyliyerek 
den 488 inci maddeılne ka· fazla para sarfının önüne denıttıur ki: bu ıayede bundan 
dar olan ahkam, münhaııran geçilmesi icap ettiğini ıöyle- evvel 1'apur dğramayaa ilkele· 
bu ıuçlıua alt bulunu· mı1, memleket muvazenesi lelere bile vapur iılemeğa baı· 
yor. Kanunun 480 inci için gümrük himayesinin art· lamııtır. İsterdim ki kapotaJı.ı 
maddesi ile 4821nci maddesinin tırılmaaını ve demiryollar milli gemiciler bap.rabilıln ve 
neırlyata taalluk eden •on nakliyatına rekabet yapmak ıeyrheferln idaresi de harici 
fıkraları aralarında evvela bir ta olan kamyonların 0 isti• ticaretimizi idare etaln. Bu 
anlaıamamazlık vardır. k 1 d hede'imı"z ve ıay--lzdir •• amet er e sefer yapmalarının '' ~ • 

Sonra, 481 inci maddenin d 1 V-ktl B- bnn dan aonra mene i meıinl veyahut bu ~ -, 
üçüncQ fıkraıı, lanat olunan ki ı'llı" mu"cebbezlertn ala--'-'an na !yatın vergiye U.bı tutul· C&1U 

ıeyin ispatı hakkını davacının vapurları karıılık göstermek 
arzusuna bırakmakla beraber maaını temenni eyıemiıtır. 

lımail Bey (Karahlsar) , suretlle bir banka latlkrazı 
482 inci madde, bunu da an· laıılmaz ve manaaız bir tekle himayenin artırılmasının doğ· yaparak kaputajın temamen 
sokup gllmektedir. Ya bu ru olmadığını , memleketimizin bunlar tarafından idare edil· 
maddeler tanzim edilirken aynı zamanda iptidai mevat meal temennlyatını izhar 
birbirine karı,arak bir kül ihrııç eden bir memleket ol· etmiı 1'e lstanbul limanı 
halinde evvelce mecliıten ması itibarile gümrük mania· hakkında sorulan ıuale karıı 
geçmlıtir. Yahut açık tena• !arının artırılması mukabeleyi da yalnız burannın değil ay· 
kuzların farkına varılmamıı davet edeceği cihetle blnne• ni suretle idare edilmekte 
olf caktır! tice mazarrat tevlit edebileceğini olan limanlarmıza ait idare• 

Daha sonra, ceza kanunu• söylemiı, memleketimizde pa- !erin de bir amme müeaseseıi 
nuo 161 inci maddeli de ka· muklu menıuc~t imaline ehem· haline ifrağına çalışılmakta 
rıtıktır. Bu maddede tasrih lolliyet verilmeılnl istemittlr. olduğunu bir kanun layihası 
edilen "isnat~ !arın her hangi Hacı Mehmet B. (Kutahya), hazırlandı"ınıi ancak kanun 
bir vesile ile 480 ve 482 inci " maddelerle ihtilat etmesi varit istikraz imkanından bahııe- tam ve klmll olabllmeıi için 
değil midir? denlere cevap vererek Osmanlı üzerinde tetkilı:atla" bulundu· 

Şu halde, 161 inci madde borçlaı ının ve isllkrazlarının ğunu ve teırınlıani içtimaında 
aslı olmaksızın bir kimseye tarihçesinden bahsetmi~tir. meclise [ takdim edileceğlnl 
iınat edilen evrakı bilerek lktııat vekili Mustafa Şe- ümit ettiğini aöylemiıtlr. 
neJredenlero ceza tayin edi· ref Bey gerek bu mütalaalara Vekil Bey çiftçilerin mah-
yor. Bir kimseye aslı olduğu ve gerek bütçenin heyeti umu· suUertnln yerden kalkmadan 
bilinerek yapılan isnadın, ı.: miyeai etrafında ~öz ıöylemlf sigortasına taraftar r olduğunu, 
patı kabül edilmif olmıyor mu? olan hatiplere cevap •ererek kredi kooperatiflerloln yeal 
zira, maznun gazeteci 161 fnq dünya buhranı ve memleke· olan hayatlarına rağmen müı· 

madde delaJetile 480 ve 482 inci tlmizdeki teliratı eb'afmda pet •e taY•nı iftihar neticeler 
maddeler.:> geçildiği zaaıa~: izahat vermft ve memleke· verdiğini tıay•anatın clnıleıi· 

- Bu ı,ın aslı vardır. Aılı oin ıslahı ve ço"altılması 1·çıa 
ıd leketimiz iktııadiyatın Kırım ıı 

o uğunu bilerek neırettim. icap edm tedbirlerin alındıgv ı11ıı 
İıpat hakkımdır! Dediği tak· muharebeıinden beri geçirdiil 

fh 1 d b h 1 
ve bıı maksatla yer yer hara· 

d!rde 481 inci maddenin Gçün• aa a ar an a My eaılttir, 
CÜ fıkraımm mana11 ve VekilB. beyanatına dtvam lar ve lıtaıyonlar açıldığını 
482 inci maddenin mıılıiyeU ederek Kırım :aıuharebeılolo beyan et:aıjıtır. Mutalaa1111lar 
kalır mı? Türk ıktııadıyatında bir dönüm meselesi etrafında da; Vekil 

hı e yeni Matbuat kanununa noktası teıkil eyledini ve bu Bey bunlardan genlt bir sıı-
ıahsi ,erefler ve hayaiyetleq tarihten ıonra Avrup ile tam rette laboratuarlarda lataa· 
meself:ıl ljonulmak htenlrken, bir tema• ne ıelen yonle.da hifade edilmekte 
ceza kanununun çok mühim - b d oldu"'--n 1'ekllettekl maka-· munaıe atımız a Avrupa· 11uu -

üç maddell üzerinde dikkat!e k !arda iıtıhdamlarına lüzum nan ma inalatmıt sanayiinln 
dur llllllk lizımgelmektedir: rörmedlğhıi, buralara ait ve-

memlekettekl k&çük el •na· 
1 - Devlet muameleleri· zeifıa idari elma.aı dolaylslle yllnl ezdiğini ve kapitüla .. 

ne ait her türlü ıüllstımaller kanunlarımızı ve mahalli Lihti· Yonlar karı111nda bunlana 
hakkındaki neıriyatın lıpatı himayelerine imkan bulunma· yaç ve (zaruretleri daha eyi 
hakltı ırasetelere verilmelidir. dağıadan ticaret mÜ1'az-esi· bilen memurlarımız.ın bu lılert 

2 - 161 inci maddenin ta'" daha eyi ıördüklerini ıöyle-
hih 

nln aleyhimizde iıali p.f ettiği· 
· i icap eder. k wriftlr. nl aydetmlı ve Cümhurlyet İk 

3 - Hususi müesseselerin bsat vekili ın>111riilı: tarı. 
idareatnio sanayi •nı ticareti •-

Türkire ali menafllnı ye am· fesinin kafi derecede hlaıaye-
millileıttmıek yo\unda aldığı 

ment11 menfaatlerini ıı:arara kar olduğu.u ve ilk yapılmıı 
tedbirlerin müspet neticelerin· 

uğratan muameleleri, ispat edil· den bahıederek T urklyenln bir tarife olmasına rajmen çok 
mek ıarti!e netTedilebilmelidir. bugun kendi ekmejini kendi canlı bulunduğunu kaydettik· 

4 - 8Ufttara mukabil neı· aoora elde edil-- •--r"L-'••le lstihaal ettiği buidayla te· - ....,.,, -~ 
rlyabn aıhhatinl ...eıaik tle ı.. min eylemlı olduğuııu ve tekemmülüne çah,alacafı •• 
pat etlemlyeıı gazete derhal Ucareti hadciyemi&ia 1930da petrol talaaıTiyatına deir isa· 
tatil edJlmell Ye ıupular en 147 milyoa lira ltha:i.ta lı:ar hat "Yererek. petrol lı:anunıın-
eğtr ttzalara utratılmalı· §1 151 milyon il.ra ihracat lfe tadil ve aalalıusa çalıpldığını 
dırlar. lehimize o'-r.ak nettcelenece- ve :reni kanua- lnmlan lflıet. 

Akai takdirde yeni projeni ğt:al ıö,lemittir. -k için gelecek olan ec11ebl· 
kaau111la1tığı gWı. memlekette Vekil ~ bütün dünyada teri tatmta ~du:ek mabtyette 
ııuintimal kapılarının artlarına his~edılen bnbranın iddia edil· olacağını beyan etnri Ur. 
kadar açılmalarına meaaf 1'e- d!ğt gibi fazla istihsal ve nok· unene afran Aoınfer..aı 

Meraklı ıtençlere 1'etık Bey. 
lere •Ojde; Yeni ıoa moda 

iskarpin kalıpları getirdik. t .. 
tediğlnlz ayalı.kapları ancak 
bayzıtte Leblebicllerde Seyfi 
uıtada bulacaknnız... 

lıtanbul Dördüncü icra 
Dairesinden : Dlmitrl Veledi 
Koatl Efendinin Ali Efendi
deki alacacının temini istifan 
için mahcuz ve furuhlu mu· 
karrer bulunan Yedikulede 
Kürkçü Hüseyin ağa mahalle
ılnde atık Yedikule cedit 
imrahor sokağında 73 • 75 atik 
214 • 216 • 210 cedit No. lu bir 
bap diikkan ınaa arlllllın n11ft 
kırk beı gün mlddetle mev• 
kil müzayedeye vaz olunarak 
25 lirada talibi uhteılnde olup 
bedeli müzayede haddi layı· 

kında görülemediğinden bir 
ay müddetle tecdlden müza· 
yedeye Tazolunmuıtur. 

Mezk6r dükkanın cepheıi 

demir parmaklıklı olup zemin 
çimentodur. Ahtap merdiven 
ler yukarıya çıkılır bir gezin· 
ti mahalli üzerinde bir oda 
ve bir hela mevcuttur- Hudu· 
du sağ tarafı Doksimanın 

fırını arkaaı Dokıimanın mut· 
fak mahalli sol tarafı Emine 
Hanımın fırın anaıı cephesı 

tariki am lle mahduttur. Mık· 
tan meıahaıı arsa maa ebnf· 
ye dahil o1mak üzere yüz on 
dokuz arım terbiinde ve 68, 7~ 
metro mur~bbaı o\up 33 artın 
bina mahallidir. Mezklr 
bina ahpp olup muh· 
tacı ta rdtr • Mevki 
ialn tramvay lıtasyon mahal· 
line yakın ve werefli bulun· 
maeına nazaraa beher metro 
murabbaına üç lira kıymet 

takdir edilmlıtir. Maa dükkan 
arsanın kıymeti muhammeneıi 

tamamı 542 lira olup talip 
ctlanlar kıymeti muhammlneafn 11 

• yüzde onu niııbetlnde pey 
akçelerin! alarak 927/1273 dot• 
ya n maraelle Z2 8 931 tari· 
hin<le lıtab~I dördlincü icra 

memurlutvna aaat on dörtten o 
altıya kadar müracaat eyle· 
meler! ilan olunur. 

latanhul eektdnci icr'- dal· 
restnden : bir deynJa temini 
zımnında mahcuz ve faruhtu 
mukarrer bir adet gramofon 
•e bir saat ve bir kilim ve 
bir konaol '\'e ayaa Boyaca kö
yünde ~ 7 931 tarihine mü· 
ıadif pazar günü ıaat 9 dan 
11 re kadar furuht edileceği 

tlan olunur. 

lıtanbul Yedinci kra da· 
ireıinden: latanbulda Gedık 
Papda camii ıerif Sokafında 
27 numaralı hanede mukim 
muteveffa fstefan vereıe;lnden 
otlu Koıtl eft'ndi ve kızı Ma· 
dam Eleniye Madam Ange· 
ilkinin muveriılnlz muteveffa rilmlı olacaktır ! san ıatıblak netlceıi olmadığı- h..\ı.kuııda da fzabat ft1'eo 

nı muaıır iktlıadiyatıa bünye lktısat vekili, bu konferanıta atefan efendi zimmetinde ata· 
ve uıı:viyeUndeki Jnoksandan iatthsal 1'e ticaretin serbeıt caft olan malumulıı iktar me· 

Arif Oruc 
' 

--~-

Par.iı te İngiltere ve Ameri
kan nazırlarına da müliki 
olacağımız cihetle mülı:Aleme· 
lel' da"• ziy-.de eemereli ola
caktır. 

Parlıten noktai nazar tea. 
tlsine devam etmek üzere 
Londraya hareket edeaığiz. 

Bu pltsı teınaslarıa vazı. 

yetin tenvtriDe hadim olaca• 
ğını •e beynelmilel tesanüt 
için görülür bir delil teıkıl 
edeceklerini ümit ecierim. 

Bir tebliği 
Bertin, 17 (A. A.) - Nim 

resmi Coult Ajansı 11eırettiğl 
bir tebllğde Paris içtimai için 
FranM tarafından vuku bulan 
daveUn pek nazikAne bir su· 
rette yıı.zılmıı olduiu v FranM. 

Hükumetinin Alnaaa aUll'lann• 
dıın kendi ml.-afirleri olma

larınıri ettiği bildirilmektedir. Bu. 
nunla A anla beraber Nazırları 
Sef&rethaAeye inecekleffiı-. 

mütevelUt olduğunu lıaret bırakıldığını ancak bunun ala· baliğln teemlnl iıtıfası Z1m• 

etm 
1 

ve mıldakil Jbeb'. kadar hükCımetlerçe teıkil nında medfUDU mütevıefanın 
ualardan Halil Bey tizmlr) in edilecek bir büro h.rafıudan lataobul Hatap kap01Sıanda 
istikraz ve sermaye -leleri idare olunacağıl)ı ıöylemiıtır. Temir tat mahalleAciD lı;>ciln 
hakkındaki beyanatına t-aı Demlryollarla rekabet eden cad•e&iDde eaki 50 ve yeni 
ederek memleketimizde ptaıe kamyonların meni. 1'eya ver· 5Z numaralı dükkanın nuıf hi .. 
edilen ecnebi sermayelhıin n ılye tabi bll.ul.ııu.ları hakkın· aeai bilmü.zıyede müıteri.ai a a· 
esbabının Türk n.tal!ldaylannın da da demiftirki: Bu mettle caklı uhıeıine ihr lei k at;ye· 
ve sermeyesinin gördüğü lrl bir kaaun maelea.iir. Ve öyle *1ie ifa ewldifi malümwıuz 
nıayedeıı ayni derecede istifade bir kanun d1l yoktur. olmak üzere üç gün 'lll • ddetle 
ettiğini ve banu gören ve Miizakereoiıı kifayeti kabul tebliğ ohnıuc. 
takdir eden ecnebi ıermaye· edilmiftlr. ------:--------

d M
--'--- M Üçüncü İcra Dairesindeu: 

darların mad elerlmiz için -.-- iifit Bey (Denizli) mil.! , Bir borcun ödenmesi için 
16 milyon, ormanlarımız için · 1 müdaıaa bütçesindeki ta- paraya ~evrilmesine karar -· 
S buçuk milyon va diğer jflu' arnna!ın Deredea yapılclıiını rıfmtf oh.o bir çift Carnik 

, için de buad yakın para etiro ve u ta.arruf11a ~alet büt· makinesi lt.'sam pitlrmdt •e 
mit olduklar11U aörlem4Ur. ..-indeki ltldemab lıural edip tahin imali için bir lokum 

Mustafa Şeref Bey, istik· etmedliinl aormuıtur. tozu ve 'nce ıeker imali için 
raz bahıinde hiılUDıtıettmizla Milli miidafaa Vekili Zelı:li "Lesatelies~ markalı 302 nu· 
Lozaada ıelde etttılt aiyasi ._ı. Bey oevap Yererek bu tas_.. maralı rı;.ııklneler Po.oga 1 tıda 
kayl tehlikeye düfi\recek bir ı.. rufun btr flbaklıtı muclp ıekem lımaiJ Efead.i · dük· 
tlkraza tarl'.ftar olmıyacağını o1nnyacafnu •e,ao ederek kin.da 22- T-,, muz· 931 
btba11a kaydetmlı •e liman1arı askekri fabrikataT \Wtçeall lı:a- Çuıamba ünll nJLt onda 

..1 h h la açık arltırmı. mttlile paraya 
prearam 11a ilince at rımızm bul ~ mit ve ııııecliı ,,,..._ ~-- çevn1eceflnt!en talip o'anların 

, müntebt 'bulunduğu yerlerde toplanmak üzere celıeye nl· memuruna müracaatla.rı ilan 
mıa e.dileceiUU. Terk aemicl· hayet Terihaift.lr. olunur. 

1 
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1 Seyrisefain , 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentası : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 
( Antalya ) vapuru 21 

Temmuz salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kareketle Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Gire· 
1001 Trabzon, Rize Map avrl'· 

1 
ye gidecek dönüıte Of, Sür· 
me'1e Tırebolu'ya da uğra· 

yaçktır. 

1 
PİRE . ISKENDERlYE 

POSTASI 
(İzmi:) 21 Temmuz salı 

10 da Galata rıhtımından 
k .. lkacaktır. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

DUMlU PINAR 
19 .;:!:~z PAZAR 
günü akıamı ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtımın<L.ı hare· 
!-etle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gıreaon, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve avdet· 
te ayni iskelelerle Görele 
ve Ünyeye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için S i:ke· 
elde Meymenet bıını altında 
acenteliğine müracaat. 

._
1 
.. ._ ....... Tmeml.m2m2mlm34 .. ıııııİ 

TAVİL ZADI: VAPURLAR! 
AYVALIK. İZMIR POSTASI 

~ ~a~u~} b~r ~a~ r-- zartesl akıamı 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve İzmlre azimet ve Çanakk;ı. 
leye uğrayarak avdet edecek· 
tir. 

Yolcu bileti vapu~da da ve· 
rllir. Adreı: Yemlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. lst: 2210 

Anıavutküyünde Dere sokağında 
102 No. da fileret Leka l lanıına 

İs lanbul Üçüncü İcrasından ; Di
mi rı l:.fendiye olan borcunuzdan do
layı mezktır hanelerdeki hisseniz ki
rası haczedilmiştir. icra ve iflas ka
nununun 92 inci maddesi mucibince 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
il<in olunur. I::f. 

Secme Anasondan 
• 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci ·Tertip 1 inci Keşide 

11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır· 

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

Bir Mükafat Vardır. 

lstanbul üçüncü icra me
murluğundan : Tamamı na 
(1200) lira kıymet takdir edl· 
len Langada Şeyh Ferhat ma· 
halleainde natır kızı sokağında 
atik 20 cedit 7 No. lu hane
nin tamamı: 22 Ağustos 931 
tarihine müsadif cumarteıl gü· 
nü aaat 14 ten 18 e kadar 
açık arttırma ile aııblacaktır' 
Satıı ıartnamesi 3 Ağuıtoı 
931 tarihinde divanhaneye ta· 
ilk edilecektir. Kıymeti mu
hammeneılni bulduğu takdir· 
de en ziyade arttıranın üzerin· 
de bırakılacaktır. , 

Arttırmağa ittirak için kıy· 
meli muhammeneılnln yüzde 
yedi nlıbetinde rey akçesi alı· 
nır. Hakları Tap" alcill• 
le sabit olmıyan ı potekllğl 

alacaklılar ile diğer alakada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiple 
rln' n bu haklarını ve hususile 
faiz v• masarife dair olan lcl· 
dialarını i iın tarihinden itiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbetelerile bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde hakları tapu 
ıicilile ıabit olmıyanlar aatıı 
bedel~nln pay le ımasından ha· 
rlç kalırlar. A iikadarlann icra 
ve ıilaa kanununun 119 uncu 
maddesine göre tevf.k hareket 
etm~l.ri lüzumu ve müterakim 
vergi, beledlye resimleri ve 
vakıf icaresl müıterıyc 1.itlir. 
Daha fazla malıımat almalr 
lıteyenlerl~930 11.<:2 Dosya nu· 

maraslle memurlyetimize müra· 
caatları ilan olunur. 

lıtanbul 4 ncü ıcra memur· 
luğundan: lkıocl açık arttı•ma 
danı Tamamına 4800 lira kıy· 

met takdir edilen Sırkecide yani 
hocapaıada Karaki Hüseyin 
Çelebi maballeılnde demlrka
pu sokağında (Salkım ıöğüt) 
atik ve cedit 6 numaralı ha· 
rtcen kağlr hanenin tamamı 
açık arttırmaya vıız edilerek 
prtnameıl 20 7·1931 tarihinde 
divanhaneye talik edllecektır. 
ikinci arttırman 13-8-1931 ta· 
rlhlne müsadif Perıembe günü 
1aat 14 den 16 ya kadar ikfncl 
açık arttırma ıureti ile ıah· 
lacaktır. 

Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırma da en ziyade 1000 li· 
raya talip çıkmııtır. Arttırma 
ikincidir. en ziyade arttıranın 
üzerine bırakılacaktır. Artıır· 
maya ittirak için ''/0 7 teminat 
akçaaı alınır. müterakim ver· 
gi, belediyeye, vakıf lcaresi 
müıteriye ulttır. 

Hakları tapu ıiclllerl ile 
ıabıt olmayan ipotekli ala
caklılar ile diğer alakadara
nın ve Jrtifak hakkı sahiple· 
!erinin bu haklarını ve husu· 
ıu ile faiz, masrafa dair olan 
iddialarını i'an tarihinden iti· 
haren yirmi gün içinde evra· 
kı müspltelerl ile icraya bildir· 
meleri lazımdır. akıl halde 
hakları tapu ıidllerl ile aa· 
bil olmayanlar ıatıt bedelinin 
palaımasından harıç kalırlar 
ikinci açık artırmaya talip olan• 
!arın ve sair alakadarların icra 

Emr"azı zunravlyo tc1av\~3nesi 

Dr. Aristidi J 
Emlnö;ıü Karakaı ban No. 8 

ve lflaa kanununun 119 nci mad· 
deıl hükmünce tevkif hareket 
etmeleri ve daha fazla ma· 
hlmat almak iıteyenlerin 931 
31 dosya numaraıı ile me· 
murlyetimlze müracaatları ilan 
olunur. 

HER YERDE 

ARAYINIZ 

Akşamları sandal gczintilerinizde yalnız 

EGLENCE RAKISI 
ile cğlcne b ılirsiiıiz . 
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EGLENCE RAKISI, nefis olduğundan kat'iyen asabiyet ve hırs 
vermez, baş döndürmez, dili kurutmaz, geceleri su iç irnıez ve 

Aksaray Horhorda 
Scıfular mahaileslnde 
Ragıp bey sokağında 
14 numaralı h ane 
satılıktır. Tal •p olan 
zevat "Yarın. g zete· 
ılnde mürctt p Nev· 
zat efendiye ve bu 
adres il,. gÖrPhllirler, 

ertesi asbalı vücuda kırık lık ve rmez. ) 

Bursada leyli ve nihari kı~ lisesi 
Türk Maarif cemiyeti Buraada bir kız liseıl açıyor. Muktedir muallim ve mürebbiye

lere malik bulunan bu lise resmi liıelerin programını takip etmekle beraber ayrıca lngi 
lizce, Almanca, Fransızca liıan kursları vardır. Bu kunhr ecnebi mualllmler tarıı fın cı an 1 idare edilecektir. Talebe mahdut olııcağından ~imdiden ıeraiti öğrenmek için Burs da 1 Talpbe Yurdunda Kız Lıseat kayıt Vf! kabul ko--·ür11c~l\tla rı. 

stanbul 3 ncü icra me· NAZARI DIKKA • 
murluğundan: Tamamına · 
251Z5 lira kıymet takdir edi· Jt,. 1 AA 
len Mahmutpaıada Hacı Kö· 
çek mahallesinde Cami soka
iında eski 13 yeni 40 numa· 
ralarla murakkam mağazanın 
beıte bir hineıi açık artır· 
maya vazedtlmlı olup 3 8 931 
tarihinde ıartnamesl divanha· 
neye talik edilerek 19 8 931 
tarihine müsadif Çarıamba 
günü aaat 14 ten 17 ye kadar 
İstanbul 3 üncü icra daire. 
sinde açık artırma ile satıla· 
caktır. 

Artırmaya itlirak için yüz 
de yedi teminat akçesi alınır: 
Müterakim vergiler ile bele· 
diye resimleri ve vakıf ica· 
resi müıterlye aittir. 

Hakla•ı tapu ılclllerl ile 
sabit olmayan ipotekli alacak· 
lılar ile diğer alakadaranın ve 
irtifak hakkı ıahiplerinln bu 
haklarını ve husuıile faiz ve 
meıarlfe dair olan iddaalarını 
ilan tarihinden itibarrn 20 
gün içinde evrakı müıbıtele· 
rlle bildirmeleri lazımdır aksi 
halde hakları tapu aic llerlle 
ıabit olmıyanlar ıatıı bedeli· 
oin paylaımaeından hariç ka· 
lırlar alakadarların icra ve 
iflas kanununun 119 cu mad· 
deıl hükmüne göre tevfıki 
hareket etmeleri ve daha fazla 
Malümat almak isteyenlerin 
930.4477 doıya numaraıile 
memurlyetlmlze müracaatları 
fl&n nlnıır 

Ankara' da Ulucanlar caddesinde biri dört oda bir sof.• 
ve mutfak, diğeri üç oda bir ıofa ve yine mutfak olnıak 

üzere iki hane kiralıktır. Talip olanların Anka ~a Evkaf 
müdiirlyeti umumlyeıi muhasebe tetkik memuru Cevdet 

Beye mür. caatları . 

icra memurluğun· 
borçtan dolayı mah

cuz ve ıatılmaıı mukarrer iki 
adet üzeri mern er masa, cam j 
lı dolap, üzeri mermer iki adet 
tezgah muaıı, bir adet mer· 
mer su deposu, 21 7-931 tari· 
hine müsadlf Salı günü 10 
dan itibaren Beıiktaıta köy 
içinde alnema karıısında 60 
numaralı dül.kanda sntılac · 
ğından talip olanların 930 5064 
dosya numarııeını hamilen 
mahallinde hazır bulunacak 
memura müracaatları !uzumu 
ilan olunur. 

Gülbane tatbikat mektep ve 
serlrlyatı müdüriyetinden: 
Pratlıiyen etibbay" (manken 
tatbikat) kursu 1 Ağustos 1931 
Cumartesi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmek 
lstlyen ellbbanın Cumartesi, 
Pazartesi ve Perıemb., günleri 
aaat 10 12 araaında Ve arliye 
muavin~ Doktor Yuıuı Zıya 
Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 

-

Cııv~1% vo.,,.m,lj 
ÜSKÜDAR 

Hale sineması~da 

Renkli Vesika 
Duhuliye 10 

Arsbl Rumi 
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