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m Gazete kapamak asrın zihniyetine yakışmaz~ 
~ . ' ...... ~ 

ı Meh'usların gazeteleri her türlü adli takibattan .azade ı 
; kalacak ta, başkaları mı ~ayır, cayır kapatılacak? 
% Durup dururken Teşkilatı esasiye ve ceza k~n~nlarının gösterdikleri yoldan dışarıya ı 
$1 çıkmak istemek, bu memlekette hurrıyet yoktur demek olur ~ 
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Gazete Bu ne küstahane tarife! . r r G . H ..,,. r- Somun Mücahidinin Ricatleri! .,. 

!apamak · lstihsalitı mahveden azı z. Beyhude Teviller! 
bu!!~~:· z~~;!~in:•p;:~:. şark şimendif erleridir !n:::e~:~::;:~;;:i 
maz. Su koyu ıhlAkıızlık Muhatız kıtaatı dün geldi. 

temim eden bir tıkım mec- Yunanistanda oıo 40 tenzilat Türki- GazlHz.Bu akıam saat 18 
mua ve risalelere te,mil 1 ? de Ankaradan ıehlrlmize mü· 
edilmek değru olur 1 yede yüksek tarife nasıl olur. te-.eccihen hareket buyur· 

Arif Oruc muılardır. 
a_!ml ________ ..._ Müıarüntleyh Hz. ini ha· 

İki günden beri, bu aütun- mil olan huıuai tren salı 
)arda yeni matbuat projeıine günü nal 9 da Haydarpaıa· 
dair bazı tetkiklerde bulunu· ya mu var alit edecektir. 
lu yor. Bugün de, aynı mevzua Gazi Hz. ini iatikbal için 
intikal etmek faydalı olacalı· H. Fırkaıında bir program 
tır. Hükilmetln husuıi bir ko· hazırlanmaktadır. 

miıyona' hazırlattığı layihanın Gazi Hz. İıtanbulu teırif· 1 
hukuki lııymetl olmadığı ıöy· !erinde doğruca Dolmabah· 
lenmiı, bunun müdellel aebep· çe sarayına azimet buyura· 

caklardır. 
lerl kaydedilmlıtı. Rlyaıetlcümhur Muhafız 

Projenin millet mecllılnde kıtaatı dün ıehrlmize gelmlı-
ait olduğu encümende ayrıca tir. Kıt'a Mecidiye kıılasına 
huıuıi bir heyet tarafından misafir olmuıtur. 
da tetkik edilmekte olduğu Gazi Hz. nln istanbufu 
haber veriliyor. Proje bundan:. tefrlflerinden bir hafta soıı· 
ıonra mecliı heyeti umumiye· ra Yalovayı teırıflerl lhti· 

Yüksek tarifesile iıtlhsal6tı mahva ıebep olan ıı b s f ılne ıevkedilecektlr. ma oe me ni eyriıe alo 
şark şimendifer kumpanyası umumi müdürü Sadullah B., Dün, Hükilmet gazetelerinden 

bazılarında matbuat projesinin 
tenkitleri cllıülmüftür. Tenkit 
eclilen kıaımlara bakılacak 

oluraa, yapılan tenkitlerin hu
kuki ve kanuni eıaalara temaı 
etUrllmekten ziyade, gazete 
ıatıılarıoı alakadar eden ak. 
ıama inhisar ettirildiği görüliyor. 

Hükümet gazeteleri, Cümhu· 
rlyet ve demokraal ile barıımaıı 
imkanı olmıyan gazete tatil 
etmek bahıı ile, devletin 
umumi ılyaaetlne ait fikir ve 
mlltalealar aerdedebtlmekten 
matbuatı meneden maddelere 
dokunacak yerde, zabıta ve 
adliye havadiılerile alakadar 
görünmüılerdir. 

Halbuki, bu layiha bir defa 
düıturlar arasında yer bulduk· 
tan sonra, ileride çok ııkıntılı 
va-ı:lyetler ihdaı edebilecek 
mahiyette bulunuyordu. Aaıl 

endife ile karıılanmaıı lazım· 
gelen noktalar bunlardır.Yoksa 
zabıta haberleri meıelesi de· 
iildlr.Zaten prpjedekl muhake· 
melerln tafıilatıle yıızılmaıının 
memnuiyet! kaydı, fuzuli idi. 
E'.yevm mer'i uıul ve tatbikatı 
nakzedlyordu.Çilnkü: muhake· 
melerln gazetelerle neıri veya 
neıredilmemeıl keyfiyeti ha
kimlere verllmlt kanuni bir 
ıalablyettlr. Hakim bir muha· 
keme tafailatının neırinl 
mahzurlu gördliğti anda, onu 
bir kararla menetmek aalahi· 
yeti vardır. Şu halde proje ya. 
pılırken ,beyhude bir külfete 
glrilmlı olmuyor mu? 
(Devamı S inci •ayfaJa) _ ......................... -.....•...................... 

Meclisteki istizah takriri 
--~~~~~~~~~-~ 

Celse zabıtları 
-ıo-

Yfikleıe bu Büyük Mecllıe hü· 
tmet, lnktli.bı yapana hGrmet
le kaimdir. (Alkqlar) 

(Yoz11 ı ikinci sahifada) yapılan lhzarata nezaret .................. ji-;;-;:.;;~ı~;·;;;· .. ~·~·;;;;;fi .... J{,~;/Ji···:····............ etmek üzere Yalovaya ha· 

reket etmittlr. 

Bank mu•• dı•rl• ne diyor? Ajansın tebliğı 
Ankara, 19 (A. A.) 

1 
Reiılcümhur Hazretleri İs-

" Alman yadan para bekliyoruz mali tanbuıu teırıf etmek üzere 

hı k k Pazartesi günü saat 18 de Vaziyette te İ e YO " hususi trenle Ankaradan 

gorta kumpanyalarına kartı hareket buyuracaklardır. Mark111 ıukutu münasebe- _ 
tile ıehrimiz piyasasında hasıl göıterllen tehacfimün de tema-

olan heyecan artık yatıımıı men önü alınmııtır. Hüküme~ 
addolunabilir. Hükumet tara· tarafından borçlarına mukabil 
fından gerek Doyçe banka ve vasleıl hululetmeden verilen 
gerek Deyçe Oryent B.!nka iki milyon altıyüz bin lira ZI· 
vertlen bir milyon uçyüz bin· raat bankaaı tarafından öden· 
ner lira bankaların mali müı- mittir. Bu huıuata malumatına 
kili.ttan kurtulmalarını intaç müracaat ettiğimiz banka er· 
etmlıllr. . kanından bir zat muharriri· 

Dün her iki bankadan esha· mize ıöyle ıöylemlıtır: 
bı müracaat matlubatlarinı te- - Hükümet vadeıi hulul 

' ·mamen alıyorlardı. etmeyen borçlarını tediye etti 

Günün vak'ası 

T entirdiyot içen
ler çoğaldı 

lhıan ilminde bir kadın, 
~doıtu Recebi bir baoka kadın. 
la görerek müteessir olmuı 
:re eline geçirdiği tentirdiyodu. 

içerek intihar etmek loteıııiflir. 

Diğer taraftan Alman ıi- ( DeıJamı 2 inci sahifede f ··-.. ·-·-Mi.ii~·ı·········M~~li~i~·d·~············ 

Yunus Nadinin İş bankası ihracat 
şirketi ile alakası var mı? 
Altun mücahidi iken ıon üç dört gün zarfında ıomun 

ve buğday mücahitliğine terfii rütbe eden Yunus Nadi 
buğdaylara ve unlara üç kuruı zam meselesini dün de 
tevile çalıııyordu. Ne yapsa nafile.. Çünkü ilk teklifinin 
nasıl bir el çabukluğu ile, muhtekir büyük buğday ta· 
clrlle büyük un tüccarı değirmenciler heaabına zavallı 
halkın keıeıinden her gün ekmek paraıı diye. bet on 
kuruı çekmek olduğu anlaıılmııtır. Hele, Kasımpaşadaki 
en büyük değirmen sahibi ile tesis edilen yeni ııkı 
münasebetler meydana çıktıktan ıonra ... 

Yunus Nadi fakir rençper ve yoksul köylüyü ileri 
ıürerek ortaya un ve buğdaylara zam teklifini yapar· 
ken, bu teklifin buıene için değil gelecek ıene için 
faydası olabileceğini düıünmemlttl. Çünkü, gözleri ka
rarm.ıı, bir el çabukluifu ile vatan, millet, fakir köylü.
nün tehlükeden kurtarılması namına depolarda bulunan 
külliyetli buifday ve unları üç kuruı fazlasına ıokmak 
htiyordu. 

Hakikatin artık ka liyer. tahakkuk etmesinden bile hi
cap duymıyarak ı.lün de, bir takım hesaplar kitaplar ya· 
pıyor, ıureti haktan görünmeğe, çevirmek htedlğl "Somun 
fırıldağını" bir takım manasız ve heıaba kitaba aığmaz te 
villerJ .. unutturmaifa savaııyordu. (Devamı Sayfa 2 de) 

Yeni bir suiistimal 

Oktrova 
neler 

dairelerinde 
oluyor? 

-
4000 lira ihtilası görülen lbrahim 

Efendi Adliyeye verildi 

Efeodi!er, bakınız bir mi· 
•il arzedeylm: Geçen gün bir 
ıazete • !amini ıöylemlyeğlm, 

IÖyle diyor. 

(Deııamı 4 üncü •ayfaJa) Kelimeler imbiklerden tiizDllp aHıncıl<lar oluyordu. I 
Bir mak11l1. ıflller kn!ldi kelimeden altın çıkaranlar J 

dajfıltldı. , 
- Oh, oh gel birader ş3yle bir 

Arlılı ne encümen vat ne de çetreflı 



Sahife 2 

- Somun Mücahidinin Ricatleri! m-

Beyhude teviller! 
(Birinci aahifedne deoam ) 

En·elce Buğdayın okkasına üç kurut zam diye yanık 
yanık feryat ederken, dün bir yarım sol ile: 

- ihraç olunacak Buğdayın okkasına iki kuru' pi
rim verilmeli! Ekmeklere bir kurut zam yapıım·aıı ve 
bunu verği gibi almalı! .. Diyordu. Yani kurnazlıkla ek· 
mek zammının değlrmenlerdekl unlara değil, fırınlarda 
satılan ekmeklere bir nevi bandrol yapııtırılarak alınabl· 

leceğial ima etmeğe çalıııyordı ki, Halk: 
- Bak adamca!jaz unlara değil, ekmeklere aiye 

iddia etmi!! Desin .. Fakat iş i n iç. yüzü anlaşıldıktan son· 
ra, bu tevilin beş para kıymeti yoktur. 

Hele, ihraç edilecek Buğdayın okkasına iki kuruı pirim 
•ermek bahsıoın köylü ile ula alakası olamaz. Yunus 
N adı bunu pek ala bilir. 

Yalnız bu memlekette değil, dünyanın her tarafında 
buğday ihraç eden köylü değil, büyilk zahire tüccarları· 

dır. O halde (iki kuruş prim) kime veriliyor? KöylOye 

mi, Yunuı Nadlnln muhtekir tüccarlarına mı? 
Koca somuncu, derhal memleketten ihraç edilecek 

buğdayların tonunu bile hesap etmit, bunlara 5,000,000 
lira prim -verileceflnl ıöylüyor. Tabii bu arada kendlainin 
lıtanbuldaki ortakları da bu beı milyonun dörtte bir nis
betıne konacaklardır. Köylü de, beri tarafta esneye dunun .. 
Yunuı Nadi bu kurtça teklifi mümkün oha hemen kabul 

eltirlverecektir. Mesela dünkü mekale1inde: 
•Buğdayın hiç olmazsa birkaç kuruş fazla kıymet bulmasını ı·e bu 

fazlanın behemehal köylünün ccbıne girmesini temin clıneliyiz. Bizce 
uzun nazariyelerden ve karışık hesaplardan sarfı nazar olunarak elzem 
olan bu gayeyi en esaslı v~ tıı ameli yollar da (hemen (? !) temin 

mümkündür .• 
Diyor VP. ihraç olunacak buğdaylara iki kurut :tam 

tav•lye ediyordu- Bu para da "behemehal köylünün cebine 

(Estağfurullah) girecekmlf .. Hangi köylünün ? Zavallı 
köylü buğday 11\I ihraç ediyor? Yoksa yiyecek katık mı 
bulamıyor? Tüccar dünyadan haberi olmıyan fakir köy· 
lliye iki kuruı primden on para verir mi acaba? 

Yunuı Nadinin teklifine göre bir iki gün zarfında 

böyle bir kanun yapılacak olursa, Tüccarın depola· 
nndaki milyonlarca kilo buğdayın zam göre
ceği şüphesizdir. 

Yunus Nadi anlamlyorkl bu mesele, ancak devlet elıle halledl 
lebilır. Yahut, Ziraat bankau ıubelerl vasıtaeile Türklyenln 

ihraç kabiliyetine göre buğday toplanır. Nakil tarifele rl 
indirilir. Mütevanıtlarla, hele Y ımua N1tdinln muhtekir 
ortakları vaaıtaaile değil .. Doğrudan doğruya kaaabalardakl 

banka ıubeleri •aaıtaılle .. Ve bunlar aynı vaaıta ile ihraç lıke· 

lelerıne aevkolunur. Somun mücahidinin ortakları 
marifetile değil her halde .. Yunanistanın son 
buğday mubayaa şekli meydandadır. 

( . "'k' k Diğer taraftan bu buğday zammı, yanı ı ı U• 

ruş prim,,) hıeselesinde geçen ey teşekkül eden 

"İş bankası ihracat limited. şirketinin bir çok yerler: 
deki fıkara köylüden yok bahasına toplandıOı dehşetlı 
buğday stoku ile Yunus Nadi ~resın~a yeni bir miln!I· ı 
sebet oıduğu da söylenmektedır. Mubarek vurdukça 

tozuyor I? 
Bakılu. ya .. Koca valan11ener prim heıabının 5000000 

lira tutacalmt tille uturt uzadıya hesap etmıı! . 
Fıkata l<öylü dediğin işte böyle dtişünü-

lürmüş meğer ... 

Bankaların 
yeti d ·· ıeldi 

(Birinci ıahifaJen Jaııam) 
Bu tediyat ıırll llrllille yapıl· 
mııtır. 

Halbulil bu para -vadesi 
balulıınde ecne'6i meıliukitla 
ödenecekti. 

Doyçe Bank müdürü Herr 
Porte markın sükutu ve hü
kumetin yardımı hakkında da 
muharrlrimlze atideki beya· 
nalla bulunmuıtur: 

:..... Biz Almanyadan para 
ııelmednl beklemiyoruz, eı.a· 

sen mali vazizetlmizde hiç bir 
tehlike me-vcut deiildlr. Hal· 
lbn markın ırüklllu üzerine 
Alman bankalarına göatetdik· 
!eri tetiacüm bizi bidayette 
Dlraz müıkilata ıevketmiıtı. 
Çünkii Eankanın ıermayell 
mütedavil ve dağınıktır. 

Fakat hükumetin allcena· 
b11ne yardımile vaziyetimizi 
derhal dilzelttılt. Hükumetin 
bonolarını Ziraat bankaaı bi
z~ tediye etti ve nıilracaat 

e4entere paralarını -verfYcmJz. 
&ıttlect: jflirlmfz Pftaea· 

smda iluıtltın culttitu dotayı· 
dl6 liaıll elan tesirler izale 
edlllyor aemelttlr. 

Yalnız markın eukutu do-

Boşananlar kaç 
işiye haJiğ oldu 

lstantiul Beledlyeıl, miid· 
del, amumlllfe müracaat ede· 
rek 926 ıeneitrtden 930 sene• 
d niliayetıne kadıtr haltuk 
malikemelerlnce verilen talak 
karat'larının mıktarını lıtemlt· 
tir. 

Adliye; bunu tatil müdde
ti zarfında hazırlayacak ve 
Belediyeye gönderecektir. 

Belediye de alacağı latatlı· 
tiğe nazaran evlenme memur· 
!arının iltatlıtıklerl ile bir 
mükayese yapacaktır. 

layuile Almanyadakl vaziye
tin ne ıekll aldıfı katıyetle 
belli değildir. Şehrimiz Al
man konıoloıhaneıi bu hu· 
ıuata ketum davranmaktadır. 
~ııaca keyfiyetin selaha doğ· 
ru yürüdüjfü ifade ediliyor. 

Alman bankaları.. 
Ankara, 19 (A.A.) - lı. 

tıhbaratımıza nazaraıı Tür· 
klyede bulunan Alman ban
kalarının Yaziyetlnde mucibi 
endlfe l:iir ıey görülememfı· 
tir • Hültümetin de mllzahe· 
retıne mazhar olan mezkür 
bankalar bugüne kadadar 
aıbabı matluba muntazaman 
tHdty tta bulundukları gibi 
6andan eonra ılahı aynı au· 
retle tedlyata devam edecek
lerdir. 

YARIN 
,, -·- -.y'- ·-~- • • 

.lE-HıR .11 AB-~R- t2-.E·Rı 
... .<;,.;;.\. J. -· . 

Sıhh"'ı Şura~ Kendileride . itiraf ediyorlar 

A L. ··1d·· d. ? Azası dün avdet ımanı O uren ne ır. 
ettiler Limanın vazifesi yalnız mavunacı

lık ve kömürcülük değildir. 15 Temmuz Çarıanba gü:1 
nO Ankarada Sıhhiye Vektll 
Refik Beyin riyaeatinde içli· 
ma eden Sıhhi Şuraya ltllrak 
eden Dr: Neıet Ömer, Akli 
Muhtar, Mazhar Oı.ııan, Bak· 

bir gazete Liman tirketınln 
salahiyettar bir amirinin garip 
beyanatını ııeıretmlftl. 

Bu hususta liman yolsuz· 
luklarını yakından bilen bir 
zattan bu beyanat hakkında 

aıağıdakl izahatı aldık. Bu zat 
diyor k: 

kömilril nereden bulurlırea ora· 
dan aldıkları için ihtiyaçlarınıPlre 
limaııindan ıörerek limanı

mıza uğramlyorlarmıı. Ve la· 
t rlyoloğ Refik, Operatör Mu· 
rat Miralay Mazlum, klliıli 

Rifat Beyler dün ıehrlmize 

a•det etmlt'erdlr. 
Ruznamede gönderilen 

me1ail hakkında dört celse, 
aktedilmiı ve bazı mukarre
rat lttıhaz edilmittlr. 

Doktorlar, istirahat etmek 
üzere doğru ikametgahlarına 

gltmltlerdir. 

Gambotları ziyaret 
Diln, -vıall Muhittin 

B. "Dolma Bahçen önünde de
mlrlemlt ol•n Seborg ve Men. 
dolo • Amerikan ganbotları. 
na giderek ladel :ılyaret et· 
mittir. 

-"Hakikaten ben bu yazı· 
yı okuyaı ak hayretler içinde 
kaldım. Bu beyanat u.hlh ite 
gayet gülünçtOr. 

. 
Çilnkü, bütün bu beya· 

nalla, Liman ılrketınln -vazl· 
feıl denizde yalnız romorkör 
ve mavuna ııletmekten lba· 
retmlı gibi gösteriyor. Bu ka
dar bult bir it için böyl~ 

muazzam teıkılltlı bir sirketın 
teenQaüne nedf:n lüzum gÖ· 
rüldjğünü r anlıyamadım. 

Sonra Ereğli kömür tlrketı 
latanbula tonunl' (8) liraya 
verdiği kömürü baıka kömür 
!erle rekabet edebilmek için 
Yunanlıtana (6) liraya hıra• 

kıyormuı. Tabii vapurlar ucuz 

ire •.•. 
Bunlar, bin bir gece bikl· 

yelerine benzer efsanelerden· 
dır. 

Zfra, e-v-vele liman ıirke · 

ketinin uhdeılne tahmil olu· 
nan vazife den izde mavuna· 
cılık -ve kömürcülükten ibaret 
değildir. Onun en ~aaalı vazi· 
feıi dizbarkatörlüklür. 

Sonra bir Fransız tlrketi 
olan Ereğli kömür ıirketı, 
Yunanla~an limanını himaye 
için sattığı kömürle bize ver· 
diğl fiyattan 2 lira hokıan 
vermesine hiç bir &ebep bu
lamıyorulh. ~ 

Şimdi bu beyanatta doğru 
bir ıey varsa o da Pire llma· 
nında aktarma, kömiir ve su 
ıılerlnln bizden aha çoh 
ucuz yapılarak bize rekabet 
edildiğinin itiraz olunmaeıdır. 

Vali teftiş ediyor 
Vail ve Belediye reiıl Mu. 

hltıin B. dün latanbul ınülba. 
tındaki yeni yapılmakta olan 
yolları teftıı etmlı •e bazı 
emirler -vermlıtır. 

Yeni yapılan yollar lnta
atının bu sene kıta kadar 
ikmali mukarrerdir. 

Şoförün vurduğu adam öldü 
O, onu vurmak iaterken o, onu vurmuş .. 

Seyahat 
T eahhur etmedi 

ihracat ofisi tarafından 

E-vvelkl gece Sirkecide ağır 
bir cerh vak' aıı olmuı -ve 
ıoför lsmall, kahveci Ş~rafet· 
tini ağır surette yaralamııtı. 

Şerafettln dün hastahanede 
ölmüıtür. Katıl ıoför lsmall 
dün Adliyeye teslim edllmlıtir. 

1 

Yapılaıı tahkikata nazaran 
oŞerafettlnln İımalll öldürmek 
lstedlfl, fakat lsmallin daha 
atik ela vranarak oŞerafettlnl 
öldürdiiğQ anlatılmaktadır. 

Tahkikat devam edl-
yor. 

lktııat vekiletlne blldırilen 
ve Almanya· Türk ticaret odaaı 
tarafından ortaya atılan Al· 
manya ve Lehlstaııdakl tetkik 
seyahatinin a kim kaldığı ya
zılıyor. 

,,,,, . ...,,,,,,...,... ........ ,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
1:1u ne küstahane tarife! 

Teahhür sebebi olarakla 
ıon nark buhranı göıterllıyor 
Halbuki, hllen ihracat oflaindf: 
böyle bir kanaat yoktur. 

İstihsalatı mahveden 
şimendif erleridir 

şark • 

Seyahat taeavvuru berayl 
taevlp lktiıat vekaletine bildi
rllmlot!r. Cevap gelir gelnez 
aeyahatın icrası için fillyata 
ıe, ı lecektır. 

Balya şirketi 
devir mi ediliyor 

•Balya Kara Aydııı. ıtrke
tlnln diğer bir ecnebi nıüeaae· 
aeye devredileceği yazılıyor. 

Bu hususta lietıüz ticaret 
mOdOrlyetlnde hiç bir talimat 
mevcut delildir. 

Hukukçular Bursa
ya da gidecekler 

Geçenlerde, aaarıaUkadan 
bazı camilerle, mahkemelt:ri 
ziyaret -ve latblkatta bulun
mak üzere Hukuk talelieılndeu 
mOteıekkll 25 liiıllik bir kafile 
Talebe Blrlfll relıl de dahli 
olduğu halde, Edlrneye bir 
seya!iat icra etmlılerdl. 

Hukuk talebeıl Temmuz 
ıonunda Bur1ayıt da bir seya. 
hat lcta edecekler -ve meltte• 
bltı açılmaaınaan e-v-vel · Teırı. 
nlevvel bidayetinde· latanİ>ulu 
ziyaret eden Romen ve Bul. 
gar darOlfünununa iade! ziya. 
ret edeceklerdir. 

Bizden 

Ticaret vaziyeti iizerlnde 
çok mühim amillerden biri 
olan nakliyat itine artık lca· 
heden ehemmiyetin verllmeıl 

zamanı gelmittir. 
Şark ıômendüfer kumpan

yaaının ıerbeıt harekeliot: mü· 
samaha olunması bugün bizi 
hayrete diltOren bir neticeye 
ıevketmittlr. 

Malüm olduitu Uzere u:tun 
Köproden lstanbula ıık ıık 
bujfday ve kıı-vuı1, kıırııuz ge· 
fır. Ayrıca bu havali yellilı; 

yaz seb:te lılihsalAtının belll 
baıH mahreci lıtanbuldur. 

Tacitler latıhaal merkez· 
ferinden çok ucuz edindikleri 
malları buraya ıe-vk edilirken 
Şark Şimendifer kumpanya· 
ıının aldıiı yüksek nakliye 
ile pahahlaım kta -ve aıaitı, 
yukarı maliyetinin ilç dart 
misline çıkmaktadır. 

Halbuki ylnf: bu kumpan· 
ya Dedeağaç hattı üzerinde 
Yunanistan mahaul&tı için yü:t 
ele kırlı: tenzilAt yapmaktadır. 

Yunıınlılara gösterilen bir 
yardıma mukabil Türk la· 
tıbıalatını darbeleyen bu 
kumpılr. yanın yOlreek nakliye 
ücreti karımı1da bittabi tacir
ler mal çekmiyorlar. Zira yük· 
sek maliyeti ile talip bulamı· 

; 
söylemek 

Belediyenin kırk yılda burasını ayrıca zin!!tlen· 
bir gardülfı i,lerden bir d irm•kt dit. 
da , GöflsııJaki beton Fakat, orada bir kalafat 
k8praılür. Belediye dere· yeri oardır ki batiiil bu 
ye oe ta ılört kardeılere güzellifi ılılrJl ediyor. 

Bir ifil denıetinin yanına 
kadar witlen yerleri bir bir t;alı konmuş gibi da· 
mesireye yakı,ır bir hale ran bu kalafat yerinin koymata karar oernıiı .. 

orada • i,i oar diyelim 
Etraftaki bazı harap Je Mıd.iddin B. sen: 
yerleri de iatimlak etmi,- J" t d' I 1 ser ın e 
tir. Ka•rın oe y ni yapı· İ 

1..:,:la~n;a::m=e~kt~~~b·~·n,.&·;;.::ıııılıilıi..:aıiı.Uı:ıı...._ __ • ...:s~te~r~d:::,:in~l~e~nı~e~!--

yorlar. 

Bu suretlede müatahılllerln 
malları elinde kalıyor -ve ÇÜ• 

rüyor. 
Kumpanya ancak yüz va

ğondan sonra bir tenzilat 
kabul etmektedır. 

Bir vağon ( 10,000 ) kilo 
olduiunıı. g6re bir tacir ılncıl.k 
( 100,000) kiloluk mal ıe-vkede
bilmelidlr ki tenzilata matliar 
olsun. 

Ma hsu lii tın satımında ki 
usul ve müstahılllerle tacirler 
araıında ıtıüteamttıim uzlaıma 
-ve bu gUnktı va:ı:lyell ticariye 
hır tacirin de411, bir kaç tacirin 
b le bu kadar malı bir araya 
ıretlrmeaine n!anidlr. 

Tacirler; baiları, tarlaları, bağ 
çelerl ekıerlya Ekim zamanın
da satın alır ve bunada ıebfp 
müstahsile maddi kredidir. ls· 
tıhsalat hazırılandıkça kimin 
malı iıe anın namına latif 
olunur. 

Bu itibarla ekseriya bir 
bağın -veya tarlanın bir kaç 
bağlı taciri bulılnabllir. Ekseri· 
ya bu işleri yapanlar kabzı· 
mallardır. Gere:.: dahilde ve 
gerekse hariçte tatbik etlikleri 
uıul budur. 

Hiç bir kabıı:llnalın -ve ya 
tacirin d· fil ( 100,000) "iloyu 
hatta (10,000) kiloyu bile bir 
araya g•tirmesi müıküldür. 

O halde ıark kumpanya· 
sının (10) vagondan ıonra 
tenzilat tatbik etmeıi gülünç· 
tür. Çilnkü, timdiye kadar pek 
nadir alarak vukubulmuı ve 
bu da tacirlerin bir araya ge. 
le1ek mallatıoı tevhltleri ile 
imkan altına alınmıttır. Bu da 
ıaklm bir neticeye meydan 
vermlı mallann her yerı:h! 
ayıtı fıatla satılıııaşını m•· 
cibolmuı ve btl!'aenaleyh re· 
kabeti kaldırO';'ıfllr. 

Şimdi zaten tatklblne de 
imki.o yoktur. 

Bu hesaplar .. rıh auretl'e 
gösteriyor ki, tim...n.fer kuM· 
panyası ı.tilıınlatı m11.bve cf'oıj. 
ı u gitmektedir. 

Yunanı.tanda açtıfı bu 
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Siyasi 
Takvim 

Mahalle çocuğu 
Cümhuriyette gene bir y~ 

zı var. Sayıp daktüjümiiz 
me•eleleı'den zimmetini tebri
ye edeceğine temcit plll•ı 

gibi diline dolamıı illi.: 
- Söyle a mektupları kim 

yazdı? Diyor. Yani: 
- Bıldır bana onları ben 

yuvalarını yapanm demek 
11tiyor, 

lıı mahalle çocuklarının 
kavıauna döken bir zavallı: 

- Ben unu babama si>yll· 
yeceğlm de gönün! Gibi Ya· 
veler karııtırıyor. 

Azizim e-vvell bu bir iki 
film değil ki yazılabilıln ! 

lıte eana son ce-vabımıt: 
ıöyliyenler kim mi ? Hemıe
rial olduğun bir kaç kıııden 

baıka bOtnn Eakltehlrliler ! 
lıi görültüye boğupta aııl 

meseleleri iç etmeğe çalııma! 
Öyle gürültiiye papuç bıra

kacak yok. 
Eskııehlr hemıerlal na ııl 

olduğun;malüm. Fakat, ıu un
cuların hettııerlıl naeıl oldun? 

Bir akıam gazeteıi bayatta 
muvaffak olanların hayatım 

yazıyor· Bunlara tavılye ede
riz Yunuı Nadi yi de yazsınlar. 

Laftan, taıtan, baımakale
den, undan, hemıerlllkten, 
ıahılyetten naeıl on paraeız

ken milyon ıahlbi olan bu 
adamın hayatı iyi bir ibrettir. 
Yunuı Nadiye ibreten lı11alrtn 
Fort Nadi demelidir. 

·····················-.. ·········--··----
Yeni bir suiistimal 

(Birinci sayfadan Jeııam) 

edince okttıruva memuru tı,. 
rahim Efendiye ııten el çek· 
tırtlmıotır. 

lbrahim Efendi Balıkaııe
nln okturuva memurudur •e 
tahkikat fekllne nazaran def· 
terlerdf: ve tahallilt makbul• 
larında tahrifat yııpmııtır. 

Evrak ile lhrahlm Efendi 
adliyeye tevdi edllmlf olma· 
sırta rağmen ttlhkıkiit devam 
etmektedir. 

Beledlyecleii aıtreıtlldiflne 

töre bu tahkikatın tekllne na· 
taran ıullıtımal .ıdllen paranın 
miktarı (4000) lirayı teca•ilıı: 

edec .. ktlr. 
A)'rıcl Sirkeci ektur•a 

merke.,indendt: Belediyeye ti• 
kiiyel etlllmııtır. Şekil tlkA.yete 
nazaran oktur-va memurları 

tahsil ettikleri para mu kıt tiıllnde 
makbuz ternıemektedırler. 

Bu ihbar üzerlııe tahk ka. 
ta baılamıı ve filhakika tah· 
•lllta mukabil ttıakbuz veril
mediği ıörOlmiiıtür. 

T ıı.hkıkat bıı cihetten de 
devanı etmektedir. 

Gene alakadarlardan alı· 

nan malümata nazaran ıh• 

tahkiket netite•lnde yeni bir 
tıtlı:ım ıüllıUmalii.t meydana 
çıkacaktır. 

Belediyenin bu vaziyet 
k;ırıuında Oktur•a dafrele
rhtde umumi bir teftlt ya~· 
maıı ku•n•etle tahmtn edilmek 
tedit. 

Diğer oktur'ta dıı.trelerinde 
de defi-erler -re makbuEat tet
kik edileeeldlr. 

Heııilz Strkecl oktar'ta 
merkezindeki mblttkat ikMal 
edilmemlıttt: 

tettzllatlı mrifeyi Tiit-kiye ti• 
tatbik etmemeiinln nrrt ba.,. 
ka neye haaılolunabll"r? 

t tıclrler w ka\ıa-tlaTın 

da Ucaretleriril durdurtan ve 
ftliiıtatml\oeri ~işe ve tf:b. 
ilkeye dOf"Gl'e'D bu ta•l'feTe 
tepeden l'rılllek 1l>zıımht. Ya
nanlıtanda tenzilatlı burada 
yükıeltmeyl tatbik eden kuın· 
panyaya derı vermek lazım

dır. 
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Nihayet, hamiyet, ac>YPY· 

cıılarının arasına, Fazıl Ah· Zabıta muharririmiz ya:zı)-·or: 
ınet Bey de karıtb· 

'Nıhayet, vatanperverllk 
çorbasında tuzum iıulunıun ka· 
bilinden, Fazıl Ahmet Bey de 
"Milliyet,, •Ütununa bir kaç 

Bir k skançlık yüzünden intihar! 
makale ekti. 

Her eıen rüzııara kulakla· 
rının yelkenini açan bu mub· 
terem zat, meaer ne celalli, ne 
celai:letli bir inkılapçı imi§! · 

Bir genç kadın · rakibesinin 
ödemek istedi. Fakat, 

inti~nıını hayal:ile 
kurtarı1mışhr 

Ailllh, herkesin naaibini 
bir lıten verir, Fazıl Ahmet 
Bey a~ m!zah ile tabasbusu 
birleıtirerek, kendine ~İ.f, yani 
maiıet edinmlıtı. 

Anlaıılan Ankara'nın sert 
havası böyle eski hafifliklere 
müıalt değil. 

Onun için üstat'ta yeni 
havaya uymuı. • 

Bir vakitler nice, nice yazıla· 
rında nice, nice ıeyler terennüm 
eyliyen bu her mevsimin bül· 
bülü, ıımaı de bir "Kartal. 
sesi çıkarmak he\'eline diiımüı! 

Fakat üstadın ciddiyeti, 
tıpkı sahnede hazin bir role 
çıkan komikl ıehlr Naıit Bey 
gibi, gene herkesi aüldürüyor! 

Ne yapalım, Fazıl Ahmet 
Beyin nasibi de bu: 

Herkesi keadine güldürmek. 
ıBÜRHANETTIN ALI 

Evvelki gece İhsan ismin· 
de bir kadın tentirdiyot içmek 
surellle intihara teıebbüı et• 
mittir. 

Sırf, kııkançlık yüzünden 
ileri gelen bu intiharın iç yüzü 
ıudur. 

İhsan kimdir? 
Kısa boylu esmer, karakq 

ve gözlü bir genç kadındır. 
lstanbulda doğmui, iptidai 

ta hsi\ ve terbiye görerek bü· 
yümüıtür. 

Pederi Abmet, valideaide 
Binnaz !aminde yüksek bir 
aileye menıuptur. 
Ebeveyni, 25 yaılarında bulu· 
nan kızları ihsanı çileden çı· 
kıp kaldırım ıefiU olduğunu 

bundan üç sene evvel görmüı, 
bilmtı; uzun boylu nasihatler 
netlceıi ıslah olamıyacağını 

anladıktan sonra terk ve 
evlatliktan ret etmi~lerdir. 

lıte, çileden çıkan bu za· 

Hayvanları himaye cemiyeti faali
yetine ait bir rapor neşretti 

Kücük kuş avcılığı menedildi 
Hayvanları himaye cemi· 

yeti 930 1etıeııine ait faali· 
yetinl gösterir bir rapor neı· 
retmifiir. 

1 
huıuıunda faaliyeti görülen 
dokuz jandarmayı, gumuı· 

ma i:JaJya ile taltif etmiıtlr. 

Cemiyetin faaliyeti ıu su· 
retle hülaıa edilebilir: 

Mütetabbiplerle 11kı bir mü· 
cade leye &"iriıtlmiıtlr. 

Sanizen: Cemiyet .müfettit· 
lerJ, lıayvanlara eza ve cefa 
eaenler hakkında kanuni 

takibat yaptırılmakta, basta 

ve topal bayv&Dların .atılma· 

ıt.oa ma.ni elmaktadır. 

Bundan baıka fazla yüklu 

araba - 'hayvanların yükleri 

Baliıin yardimlfe haflflettiril· 

mittir. 

Aynı zamanda kafeı deru· 

nunda köylerden ıehre ııetl· 

rilen ;f.a vıık, Hıırdt ve bun" 

mümasil ha,.vanatm kafesleri 

pek dar olup, bir çoklarının 

hacaklan kırılmalct& ve öl· 

mektedirler. 

Bununla da mücadele edil. 
nıekledir. 

Küçük 'kuı avcılığı lılanbul 
Vllayetince menedilmiı ve jan· 
darmaya da tebliğat ynpılmııtır. 

1184 kafes ve ölue imha 

t':dilmiş ve yüzlerce kuı ser• 
beet bırakılmııtır. 

Cemiyet, küjlah himaye 
-.. --

......................................................... 
Tecziye edilecek 

İdarehaneler müracaat 
ediyor1 

Hizmetçi, tılerini Belediye 

lktııat müdürlüeünce tedviri 

huıuıundaki kanunla müslah· 

dimin idareleri ıahlpleri Be
lediyeye davet edilmitti. 

Bn davete rağmen'bazı idare· 

hanecileıin el'ao davete icabet 

etmeaikleri göı öldüğünden 

bunlara muayyen bir mühlet 

verilmeıl ve bu müddetin hl· 

tamında müracaat etmeyenle· 

rin tecziyeleri kararlattırılmııtır. 

-·-
Rıhtımın imtiyazı 
Rıhtrm ıırkelinln lmtlya· 

zını satacağı hakkınaakl ıayla 

üzerine ait olan devairde tahki· 
kat yaptık.Bu de.vair bu hususta 
ademi malümat beyanetmekte· 
dır. 

lvfaamafih Rıhtım ıirketi· 
nio imtiyazını ahara devret· 
mek ' hakkı mevcuttur. Bina· 
enaleyh firketçe böyle bir 
ıeye teıebbüs vukuunda kil· 
nunt bir mahzuru olmadığı 

söyleniyor. 

Muharriri: 11\ülcrciıni : 
Raynonde Machard Ahmet FıirkAn 

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

Doiıudur, azlzim. 
Peki, bu müddet ur· 

fında benim için ne düıüoü· 
ynrdmwz, ki. Doııtum Klod 
Ambnvaz tı:-ltni 11ıılamıya· 
c:ak "bir e.-nkle eevlımek i~ 
liylır. 

JC!c:nl alri tallı 1 gönniit 
lııir bz tlefilml,.di ? 

Atkın ba a ne ifadeli, K1o· 
dun çalııblı ~ıtahanede 
~t de" r,.il7 v~ Kiod 
.... ipnde cevap verdi : 

- 1Ben ._mek ı.tiyorclum. 
Bütün m11h .. Yek... bir 

erkek mevzuu baha değildi. 
- Olabilır. F .. kat bu eı· 

nada aeyi sevdiniz ? 
- Hiç ... 
- O halde ıevdiiiniz kar· 

ıınıza çıkmadık! "aevme. nin 
manuını ifade ed ebileainfz. 

- Beamt ifade edemem. 
- Evet .. 
- Ah azizim. onun naza· 

rlyat tarafını ben çok iyi 
biliyorum. 

- Ondan eminim, Fakat 
hiç bir zaman aklınıza ııeldl· 
miki kalbinizi yoklayuınız. 

vallı kızcağız; üç senedenberl 
ötede beride .dü,üp kalkmak· 
ta, gençllğlnide ipelz ve sap
Wl:Z t•kımlarınm ellerinde geçir 
mlye atlamıftlr. 

Uçurum kenarında 
Çenç yaıında bu uçuruma 

yuvarlanan İhsan, üç ıenelik 
günaLkar olmasına rağmen 

•~ ym kendisince bile ma1üm 
olmıyacak kadar inıanlarla düıüp 
kalkmıı, Metres, kapatma ve 
doat olarak ömrünü gı:çirmi§· 
tir. 

Fakat buna rağmen 1ceo• 
diıine göre ne saf ve ne de te· 
miz vicdanlı bir erkeğe teıaciüf 
etmifiir. 

Kiminle tanışm11, kiınillle 
görütmüı ile mutlaka bir fena· 
lık, mutlaka bir kötülük .aör· 

müıtür. 

lıte, batını taştan taıa [vu· 
ran bu günahkar luttğu bu 
çirkef hayattan çoktan peıl· 
mao olmuısada kurtuluı çaresini 
bulamayıp son bir tali tecrübesine 

daha kalkııarak Recep ismin 
de bJr gençle de tanıııp met· 
res hayatı yaıamağa baıla· 
mııtır. 

Yeni dostunu tanıyalım? 
Recep, Returlteli bir genç

tir • 
22 yaılaTında .kıaa boyla 

eımer lup ııeyyıır satıcılık 

etmektedir. Bir buçuk 11ene 
evvel lhıanla tanıımıı, 11evi· 

ıerek metres hııyah yaıamağa 
başlamıştrr. 

lıte bu gençle,-, biTleıir bir· 
mez,Süleymımiyede 'Dö:rnıeciler 
sokagında 97 numıı.ralı bir 
bodurumsu odayı 'isticar etm't• 
eyi, kötü blrlikte oturarak 
geçinmeğe baı\amıılardır. 

Fakat, ıon günlerde Recep 
yine iti azıtmış, İhıanm üze
rine baıka kadınlarla görÜJÜP 
konuşmağa baJlamııtır. 

Nihayet, evvelld eün dostu 
Takip ve tarassut 

Bu haberi alan ve Rece· 
bin hal ve etvarında ıüphe

leomeğe baılayan İhsanda 
uzun zamanlardanberi .onu 
takip ve tarassut elmt'ğe ba~ 
lamııtır. 

Recebi Rukiye isminde bir 

kızla konuşurken görmüıtür. 

Burasını bizzat kendi ağ· 

zından dinleyelim : 

H.k. ' ı aye .... 
- Recep, 

gibi evvelki 
her zamanki 
gün de yine 

- Bundan ne çıkar. 
- Birşey çıkmaz . Fakat 

ben zannediyorum ki burıdnn 
ya, ben: yabüt Filip Löhodek 
çıkar. 

- Ne demek ist!yoraunuz7 
- Şunu demek istiyorum 

ki gerek bna ve ger<•k Filipe 
kalbinizde bir Sempati mev· 
cuttur. 

Evet .. Nitekim size de 
öyle ... 

İıte o umpall aıktır. 
- . Ne diyorsunuz? 

Hakikatı: 
- Hala anlıyamıyorum. 
- lzah edeyim: Demln de 

ıöylediğim gibi siz sevmek 
iatedlniz. Fakat ımıhıtinlz fena 
idi. Beni ve 'Filip'i wöriiüııüz 
onlarla iatemlyerek mt!!fgal • 
oldunuz. -ltirafmız ~ııe-· 
kimseyi sevmi<yor•un1u. Fakat 
ben buna inanmıvorum. Çüo· 
kü tik balıarda afaçlar nasıl 

fıstık tablasını alarak 
evden çıkmıı, Mercan yoku· 
ıu batında ıat.mağa baılamıı· 
tı. 

.Arkasından ben de ,ııiderek 
onu ,gö:zetlemeğe baıladım. O 
.ara Rukiye isminde bir ka· 
dm .Recebin yanına gelerek 
ıakalaımaja, piı ii>i• cilve
Jetmeğe batlamııtır. 

Dayanamadmı hemen ·yan· 
lar~a koıtum ~ her iki&inin
de yüzüne tükürmeğe v~ ağzr 
ma gelen her söı;üde ıöyle

ıneğe baıladım. 

Bunun üzerine Recep te 
beni dövmüı ve zoda e~e ge· 
tirerek kapamııtı. 

Akıama kadar ağladım, 
ıtzladım ve nihayet usandı· 
ğım bu cana kıymağa karar 
verdim. 

ölüm kararı 
Ve bu karatın üzerine he

men -evde-bulunan .çeyrek fiıe 
tentlryotu içtim. Yatağıma 

uzanar.ak derhal ölece&lmi zan· 
nedlyordum. Töbe ve islifara 
baıladım: 

Fakat, aradan bet on da· 
kika ,Beçmi~ti müthiş bir san· 
cı !~inde kıvranmağa ve ava· 
:zırn çıktı}ı kadarda haykır· 

Dlaia baıladım . 
Artık üst tarafını bilmiyo· 

rum bayılmııım. 
Göueriaıi açar açmaz ken· 

dimi hastahanede buldum. 
fakat, neçare ölü olarak 

değil? Sağ olarak. 

Nekadar katı ve •ert ca• 
nım varmıı ki bir an evvel 
ölüpte fU fani dünya ile 
düımüı olduğum çirkef hayal· 
tan kurtulamadım. 

A. S 

Ne gaflet 
Limamn ihtilaftan 

haberi yok 
Lıman şirketi ile mavnscı· 

lar arasındaki itilaf devam et· 
mek edir. 

Amele murahhaılarından 
mürekkep bir grup dün de 
H. Fırkası mf'rkezine giderek 
idare hereti Relei Cevdet Ke· 
rim Beyden vaziyetini hakkın· 
da izahat latemiılerdir. 

Hamdi Beyin Ankaı-adan 
avdetinde meselenin -Ntmamen 
halledileceği :bilqidtmlftir. 

Liman ıirketi bir taraftan 
arada bir ıey kalmadığını ve 
eğer vaua, bilr.nediğini iddia 
etı:nektedlr. 

hır inkişaf devrine girerse 
sizile tıpkı öyle idin'z. Vu· 
cudünüz maddeten kat' iyet 
keıbediyordu. Ve bu söyle
diklerim; bana verdiğiniz 
ilimler sayeı;lnde; tabialin or· 
taya koyduğu kanunlar neli· ' 
cesiı:li sevecekdınlz. Fakat belki 
bunu ifade etmeyecekdiniz. 

- Sevmek istiyorum. ina· 
nırmHınız, Müsyü Frao&ııv.a 

se111meje pek çok ihtiyacım vu. 
Fakat, bu aevmek her kesin 
düfiindüjü ve bildiji gibi ıev· 
mek olmamalıdır. 

Sever.ken insan yahımcıiığa 
düımemelidir. ı6000 ıenedenberl 

herlııeı ayni taada aevi~lllİJUr. 
Ben i.&Uyorımı lııı a.eviflrkeo 

atkın lezzetini ~ölde susuz al
mış bir adamın eline ııııeçea 
buzlu bir limonata ,cibi .)10' 

dum zudum tatıaJlk ,_ lıer yu
dumda ondan zevk almak •ıı
retıle elde etmek ıniimk.ün ol· 
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Istanbula avdetim çok 
sakin oldu .. 

Geceleri, asker doatumla 
birlikte askeri kıraathanede 
_geçi:iyorduk. Orada bir çok 
ümerayi aakeriye ile dostluk 
teminine muvaffak olınuıtum. 
Bir ziyafet tertip etmekliğlm 

aklıma gelmittl. fikrimi doatu· 
ma söyledim. O hemen fikri· 
mi kabul etmiıti. Onların ge
niı salonıında tertip ettiğim 
ziyafet çok mutantan olmuıtu. 
Evvelce aldığım tertibat ile de 
mükemmel bir fotoğraf çıkart· 
tık. Bu fotoğrafımızdau bir ta· 
nesini hemen ilk poıta ile 
latanbula Gritaya bazı uydur· 
ma malümatla birlikte resmi 
gösterilmek üzere 

(Sa ... ) Beye gönderelim. 
Hemen her gün limon suyu ile 
yazdığım mektupları, uydurma 
izahat raporlarını (Sa .. ) B. va· 
sıtasile Grllaya gönderiyor, 
ateıe göıterllmek auretile oku· 
nabllen bütün bu mektuplarda 
casuslara imalı tamimli ümit· 
lıır veriyordum. 

ı 
1 

Nihayet ruh mesele ile yani 
matlüp planları muhafaza me
ıuliyeU tie aliika<lar çok mü
him bir zat ile mutabık kaldı· 
ğımı bildirdim ve kendilerile 

mufaual görüıtükten ıonra mu· 
vaff&kıyetin neticesine varahi· 
leceğimizl ilave .ederak hemen 
.latanbula hareket · ettiğimi 
.tebliğ ettim. 

Ankara da bulunduğum 

müddet zarfında yalnız ken
dime değil, iloıtlarıma ait 
9Dhtelif devairde birçok mu· 

meliihda takip ve intaç etmiş 
olilum. Blnbaıı (C ... ) Bey va· 
sıtasile °bir çok firsatlarila bir 
çok eski ve büyük rütbeli 
ukeri ümera ile reslm çıkart· 

tırmak .mümkün oldu. Güya 
Gritaya birer hatıra gibi gön· 
derdiğim bu resimler, casuı 

ıebekeıi üzerinde derin ve eyi 
bİr tesir hır.akıyor, Bana kartı 
beıledikleri emniyetin her gün 
biraz daha arttığına emin olu· 
yorum. 

Sonraki müıahedatıııı, bü· 
tün bu dütüncelerimin beni 
aldatmadığına delildi. (Sa ... ) 
Bey vasıtasile caıus ıebekesl· 

nlo en hal ve en tehlikeli 
azası Gritaya ıon mektubu 
gönderdiğimden beman iki gün 
sonra latanbula avdet eUlm. 

sun seviıenlerin lılç biri bnnu 
yapamıyor. O lezzeti aliıl~en 

ekşimış bir tabak yemek ağlar 
yüzlü bir çocuk bu aaadeti bo
zuyor. Ve zannederimki aık 

hayatı bundan sonra bir cehen· 
nem olmaktadır. 

- Haklııntz var Klod, fa· 
kat beni diDl.eyinlz. 

Tabiatın kanunlarıda, aşk 

gibi herıeyin fevkındadır. Bu· 
nu aejiftiraı.ek maateaöf Be
terin Elinde dejildir, 

KJod, bu ıözleri dinleyor 
ve d ütünüyoulıı ... 

Otımiukları \kayanın yal-
91D ıhlarıDda •İiD.ef pembe 
yalazı.larla kayna,ııyordu ... 

De.W hafif hafif t-.effüa 
eılen bir yorjun idi o, kudur
duju güalerin :yoriu~ujunu 
alı!'Or ~Jblyidi. 

Renkler ıolmaja ba,l.amıJ!s .. 
HaEıf bir rüzııar denizin 

ıathında u,u,uyordu. 
( Deıı.amı var ) 

• 

Kı,, mutat değil, aıiileza; 
yit bir tid.detle devam ediy•r 
memleketin bii hayab bu 
münasebetle büzülüyordu. 

Sarfedilen delıtetli faali,-et 
ve alınaa tedbirlere rağm
Arı.kara • İatanbul tireni de bu 
tiddetli kar ve fırtınanın teli· 
rinden kurtulamıyor, kazalar 
levekkuflar ııeçlriyordu. 

lataobıila avdetim çok ıa· 
kin ve dütünceli oldu. Tiren 
temamen tenha idi. Ankarada 
da oyunlarını verdikten ıanra 
avdet eden bir kaç tiyatro 
sanafkiirlanndan baıka kimııe 
hiç yok gibi bir ıeydi. Sanat· 
karların ıilevamlı ne,eat, bil· 
hassa tiytaro kadınlarının mü· 
temadi neı'esl, her nedenıe ba· 
na müıbet hiç bir teılr yapama· 

mıı, sükiinetli ve yıldırımlı dü· 
ıüncelerimden ayırmamııtı. 

Trenimiz birçok tehlikeli 
vaziyetlere dü§lüğü halde et· 
rafımdaki maceraprest inıan
lar bundan vahıt bir zevk duyu· 
yor ve seviniyorlardı. Bu, ha· 
kilı:ıı ten herkesin arzu edip 
bulamıyacağı müstesna bir se
yahat idi. 

Buna rağmen fikrim ıap• 

!andığı noktadan bir türlü sÖ· 
külemlyor, ayrılamıyordu. 

Çok rakik bir mt'V kide 
idim. Dehıetli bir casus ıebe
keıile görüıüyordum. Kendile
rini atlatmağa uğraıtıl!ımı zer • 
re kadar ıez!eler, hayat hak· 
kımdan bir nefes bile almağa 
vakit bulamadan mahvedil· 
mekliğim muhakkaktı. 

(Deoamı var) 

Fırtınalar 
Karaclenizde batan 

flaraya oturan 
gemiler var 

Karadenizde ıon vukua ge
len fırtına haizi ehemllllyet 
derecede haaarat yapmıı de
ğildir. Tanaj ;Miktıırları bir kaç 
yüz tonu <jeçmJyen bazı ufak 
merakip ya batmıı ya karaya 
oturmuştur. Bu suretle kaza· 
zede olan gemilerin adedi beı 
tanedir. F"kat, Karadeniz 
hattında iıleyen posta va· 
purlarının bır kumı Zongul· 
dalı: ve Ereğli limanlarına 
iltica etm'permr. 

Hı.len Karadenizde ıüküo 
hükıimfermadrr. 

Zirai vaziyet 
iktisat vekaleti Metrolojl 

müeaeseııi bir zirai rapor ha· 
zırlamııtır. Bu rapora n•zaraıı 
Garbi ve Cenubi Anadolu'da 
ha.at bitmlıtlr. Y adık mezruat 
i»dir. 

Marmara havzannda Çe· 
kirge mücadelesine devam 
edilmektedir. ---Vekalet cevap verdi 

Sıhhiye Vekaleti Ze-.n,p 
Kamil haıtahaneiinin Üsl.ü
dar haatahaneai olmnu için 
lıtanbul bele.diyeslnln teklifi· 
ne muvafakat cevabı vermiş· 
tir. ................ ~ ........... , ...... ~,,,, .. 
11\E\"SİM SONU MÜNAS.EBETi!ıE 

Bcyo_ğl:ın'da LİON nıaif.ızalanııda 
gayet tenzi!allı fiat1'rla J' apılan lıli

yü~ ha1ış y;ı.l;ıız 14 ~ün daha <Jcvaı.ı 

edecektir. 
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WIMLl•ITTI 
Trabzon elektriği 

Şirket 225000 lirasını almıŞtır. Şir· 
ket borçlarını da verecek! 

Trabzon (Huıusi) - Elek· YJ Bankasından 225000 lirayı 
Urlk ıirketl Sanayı ve maa· tirketın dayinlerl hesabı cari· 
din Bankasından iltlkraz ede· ılne almııtır. 
ceğl 225000 lira için banka Bergman ılrketine verile-
ıalahlyettar memurlarlle bllu- cek olan 80,000 liranın mu· 
mum muamelltı evvelce hl· kabili olan 37,000 küıür do· 
tlrmlılerdlr. Bertmanlıtrketine !arın Döziz mameleıln ikmali 
olan borçları için de bir tarzı için Sanayi Bankaaına telgraf 
taaviye bularak evvelce ııel- verilmlttlr. 
diğlnl yazdığımız !Berfman Şirket mutebakı para ile 
mümeıafli M. Fridmaa ile Oımanlı Emllk ve Eytam Ban 
ıon yapılan mukavele im· kalarının matlubatlarını tema· 
za edilmittir. 'Bu mukavele men ve Ziraat Bankasının 
ye nazaran Elekllrlk ılrketl matlubatını lae kıtmen tediye 
iatlkrıı.z edeceif 225000 lira· edecektir. Şirketin Senayı Ban· 
dan 80,000 llraaını petlnen kaıına olan 32,000 küıür lia 
Berfman ılrketlne Yerecek ye 11 Bankaılna olan 16,000 
mut"bakı kalacak borcunu da lira borcunun Akılyonla ka· 
beı aenede ödeyecektir, Bu patılmaıı mukarrer oldufun· 
ıuretle Elektlrik ıtrketl ala• dan bir kaç gün içinde bu 
caklılarile temamen itleri lk· Akılyonlar mezkQr Bankalara 
mal etmlt olduğundan Sana· verilecektir. 

;::ı ~ ~ 

İkinci hafta yarışları yarın yapılacak 
Erzurum (Huıuıi) - Şeh· ı 

rimizde at yarıılarına baılan· 

dığını ve blı-lncl hafta koıula· j 
rını ngeçen Cuma günü icra 

-
Feci bir ölüm 

Adana , (Huıuıi) - Feke 
Kaza11nın Tapan nahiyetlnde 
bir Kadın çocuğu ile Kuyuya 
dü•fıp ölmüıtür. Gelen malfı· 
mata göre vak'anın tafıllatı 

ıudur: 

Feke kaza11na tabi Tapan 
nahlyeılnln -'·k Olun köyün· 
den Topçu Ahmedin . kızı 
Dudu) bundan birkaç ııün ev· 
ve! Çocuk dojturduktan ıonra 
Çocujtu ile birlikle köyden 
kaybolmuıtur. 

Birdenbire ve kimseye ha· 
ber vermeden ortadan kay· 
bolan Dudu her keıin mera
kını celbetmlı Ye aramaya 
baılanmııtır. Bir müddet gl· 
deceğl yerler arandıktan ıonra 
nihayet Kanlı oluk iıml veri 
len Yaylaya gelinmlı ve ora· 

edildijtlnl yazmııtık. ikinci 
hafta koıuları da yarın ıaa t 
13·30 da yine Ahali tabyaaı 
civarındaki yarıı meydanında 
yapılacaktır. 

Et fiatları düştü 
Adana, ( Huıuıi)-Mevslm 

itibariyle ıehrlmizde keıllmek· 
le olan etlerin pahalı ıatıldı-a 

ğından bahılle tlkayet edili
yordu. Bunu na zarı dikkate 
alan Belediye mecliıi et fiatla· 
rını ıu ıuretle indirerek narh 
koymuıtur: 

Koyun 45 
Keçi 30 
Sıgır 25 
Kuruıa satılacaktır. 

-

da arandığı vakıt zavallı ka· 
dın doiurmuı oldultu kız ço· 
cuğu ile birlikte kuyuda ölü 
olarak bulunmuııur. 

Mahat;i adliyeılnce yapıl· 

mıt olan tahkikat neticesinde 
ölümün cinnet eserinden ileri 
geldiği anla ıılmııtır. 

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

Esnaf cemiyete girmek istemiyor 
bildirilecek Bunlar kaymakamlıkla,-a 

Eınaf, Cemiyetlerine beh· 

mehal kaydedilecekl.ırdlr. Son 

zamanlarda bir kmm etnaf. 
11hhat cüzdanlarını Belediye ve 

Kaymakamlıklar!l müracaatla 

almıılardır. Aynı zamanda ce· 
mlyetlertne kaydedilmeyenler· 
de mevcultur. 

Flmabat her esnaf, men· 
uıp oldu~u cemiyete kaydolmağa 
m,cbur tutulmaktadır. 

Cemiyetler, kaydolunma· 

yan esnafın lalmlerlni kayma· 

kamlıklara bildirecektir. Böy. 
leleri derhal Müddeiumumiliğe 
tevdi edileceklerdir. 

Ekalliyette gibi görülüp 

adedi binlere baliğ olan ıa· 

kalardan pek çokları, cemiyete 
kaydolmamıılardır. 

Eınaf, Polta ve Belediye 
memurları tarafından sıkı 

kontrolda bulundurulacak, cüz

danları bulunmayanlar, cemi· 

yetlerlne kaydellirileceği gibi 

ayrıcada tecziye edilecektir. 

r ENVER PAŞA 

1 Turan imparatoru! 
-------,- Hatıratını yazan: ./ .L -------·• 
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Zırhlı otomobillerin dôrt mitraliyoz.u, pro
jektörün içine giren kazakları birer ok gi

bi biçiyordu 
ıelıeplerlnl de bu aıkerl llU· 
fatta buluyordum. Şimdi, hep 
birden mağlup olmuf, biltlln 
heıaplar lflaı etmiıtl. Samimi· 
yelle kaydediyorum: 

Alman aıkerl dottluğu de· 
vam ediyordu. Ôyle anlıyor· 
dum ki, firarilerin hepıl de 
Almanyad<o lyl bir hayat ge· 
çlreceklerdi. 

Saat ilç olmuttu. Biz, hala 
barp doatlujtunun ıermeatiıl 
içinde idik. Fakat, gece olma· 
dan yola çıkılacaktı. Her teY· 

den milhim olan teyahat me· 
ıeleıl ihmal edilemezdi. 

Talat paıa ile diğer pa· 
ıalar arasında huıuıi bir mü· 
zakere baslamıttı. Bir aaat 
kadar · sOren mOzakerenin 
ehemmiyell anlaıılıyordu. Fa· 
kat, hiç klmıeye bir ıey ıöy· 
!emiyorlardı. Herkeı gibi ben· 
de merak ıÇınde idim. Aceba 
ne oluyordu. Fiarar hali bu! 
akla, hayale gelmez ihtimal· 
lerle karıılaımak kabildi. 

Nihayet, ıekiz aıkeri oto• 
mobil tedarik olundu. Dört 

YARIN 
• - 20 Temmuz 

-= 

Poliste : 

Eroin 
Bir hamalda 77 
paket bulundu 

Pangaltı cihetinde Süley• 
man ilminde bir hamalın elin· 
de 77 paket Eroin yakalan· 
mıı, kime alt olduğu henllz 
daha anlatılmadıi(mdan tahki· 
kata baılanmııtır. 

Mürettep cerh 

Aksaray Yenlçeıme ıoka, 
ğmda 21 numaralı hanede sa• 
kin Celal Efendinin haneılne 
dün gece arkadatlarından Saı 
bit reis namında birinin kar• 
detl olan Riza iki arkadatı ile 
birlikte gelerek kendiıinl gör· 
mek lıtedlıtini söylemitler ve 
aıağı inen Celal Efendiyi RI· 
za tol böğründen bıçakla vur• 
muıtur. Riza yakalanmıı, Ce· 
lal Efendi de haıtaneye kal
dırılmııtır. 

Kaza 
Kanlıca önlerinde demirli 

bulunan Yunan bandıralı lı· 
kete Patyarit vapurunun 2 
numaralı ambarında çalıı· 
makta olım kömüı amelea,tn. 
den Hüıeyin ile Haydar, 
Üzerlerine düten ambar kala· 
11ndotn yaralanarak berayı 
teda vl Cerrahpata hastahane· 
sine kaldırılmıttır. 

Vatmanın firarı 

Şiıhane yokuıundan geçen 
90 numaralı tramvay 2514 
numaralı bir otomobile çar. 
parak batara uğratmııtlr. 

Bu müsademeden korkan 
vatman hemen arabasını firen· 
liyerek kaçmıı, tramYay ile 
müıterllerl yüz üzerine bırak· 
mııtır. 

O ara kontrol Aptullah 
Efendi gelmiş arabayı ıılet· 

mittir • 
Korkak vatman zabıtaca 

aranmakta olup düne kadar 
meydana çıkmamıtlır. 

Çalmış yakalanmış 
Sabıkalı Celal, dün, Balat· 

ta karabaı mahalleai Mürsel 
pata caddesinde lranlı Hasanın 
kahveıinde otururken kat ve 
göz arasında 720 kuruıu cala
rak firar etn>lf, ara11 çok geç• 
meden yakalanmıttır. 

Otobüs kazısı 

Şoför Aptullahın idareain· 
df'ki 3573 numaralı otobüs 
dün, Balattan Meyvaboıa gel· 
mekte iken Balat köprü baıı 
caddeıinln ıağ tarafındaki 

ağ~çlardan birine çarparak 
müıterllerden Mıha!, Yaıef 
Milayeni ağır iarail, Fani An· 

don, lıak kerimesi Ciriya ve 
Rafailininde hafif ıurelte ya. 
ralanmaların\ sebebiyet ver· 
mittir. 

Şofor yakalanmıf, yaralı
lar da Balat Musevi haıtane. 

ıine kaldırılmııtır. 

otomobil, bize ayrılmış , diğer 
dördünede muhafız Alman 
aıkerleri binmiıti. Mülazım 
Fraus iıminde bir Alman za. 
biti yalnız, bir noktayı kaydet• 
mek illerim. Meıhur üç pata· 
nın otomobilide zırhlı bir oto· 
mobildi. Bunların mühim bir 
yeküo tutan navullarıda mü· 
lazım Frausun zırhlı otomobi
linde bulunuyor, kafilenin 
piıtarı bulunuyordu. Ben de 
kafile müterecclml 11fat1le Fra· 
uıun zırhlı otomobilinde bu
lunuyordum. 

Kafile, askeri bir otomo· 
bil bölüiiü gibi hareket etti. 
Bugün otomobiller, askeri 
harp otomobili teklinde bulu· 
nuyordu. Ruslar, bir Alman 
otomobil bölüğünün Rutyayı 

tahliye etmek için memleke· 
tine döndüğünü zannedebilir· 
!erdi. 

Zaten, buralarda umumi 

~dliyede: 

Sorulacak 
Muzaffer Muhit

tin B. davası 
Dün ikinci ceza mahkeme· 

ılnde Birinci umumi müfetUt· 
ilk um·ııru tahrlrlye müdürlü· 
ğünden mibtafl Muzaffer Mu
hittin Beyin davatı ııörülmüt· 
tür. 

Malüm oldufu üzere Mu· 
zaffer Muhittin Bey (Yarın)da 
lntitar eden (Kürt lıyanmm 

iç yüzü) unvanlı makalelerin• 
den dolayı hakkında aakeri 
esrarı lfıa maddeainden dava 
ikame edllmfttl· Uzun zaman· 
danberl muhakemesi görillen 
Muzaffer Muhittin Beyin 
tarihi memuriyetinin lıllllmı 
ve memuriyet müddetine alt 
kayıtların lraeıi için muhake· 
me talik edilmlıtl. 

Dün Muzaffer Bey memu· 
rlyete tayin ve lnflaal tarihini 
bildirmlı ye muhakeme birinci 
umumi müfettltlikten ıorul· 
mak üzere eylülün 29 una 
talik edtlmlıtlr. 

Mahkemeye verildi 
Galata ııilmrOğü hamalları· 

nın kaaadarı Sıtkı Ef. 10 ha· 
malın kendiılnde teraküm 
eden 4000 lira para11nı zlm· 
metine geçirmekle maznunen 
birinci ceza mahkemeılne ve· 
rilmlıtlr. 

Mahkemeyi tahkir 
Katil cürmünden dolayı 

ağır ceza mahkemeıinde 15 
ıene aiır hapıe mahkum ol· 
maıını müteakip heyeti haki· 
meye ağza alınmayacak küfür· 
ler ıarfetmek ıuretile hakarette 
bulunan köfteci Mehmet, bu 
cürilmden dolayı düıı ikinci 
ceza mahkemesinde muhake· 
me edllmiıtır. 

Hakarete ıahlt olmak üzere 
Ağırceza mahkemealnln mu
baıir ve ki.tipleri dinlenilmiı, 
bunlar tılttıklerini anlatmıı· 
!ardır. Muhakeme karar için 
talik edilmlıtir. 

Gazeteler aleyhindeki 
dava 

Şahtına hakaret edildiil 
lddiaaile biltün Türkçe ve 
Rumc.ı gazeteler aleyhine 
dava açan Mehmet Zeki B .• 
yln davasına dün ikinci ceza 
mahkemetinde devam edil· 
mi ıtır. 

Polis birinci ıubesinden ge. 
len bir müzekkerede filhakika 
Zeki B. in o gün polis birinci 
tubet!ne davet edilerek kendi· 
ılne bazı teblfııatta bulunuldu· 
ğu bildiriliyordu. 

Neticede iddia ve müdafa 
yapılmaıı için muhakeme 8 
Eylüle talik edllmiıtir. ..................... ~ ...... 

Mülkiye müfettişi l zmitte 
lzmit (Huıuıl) - lıtanbul 

mıntaka11 müfettifi Hüteyin 
Hihnü Bey berayı teftiş 1 zmite 
gelmittir. 

bir anartl hüküm ıürüyordu. 
Ne bolıeYizim propağanda11 

vardı, Nede beyaz Rusların 
mukabil hareketlerıne kartı 
bir temayül hl11olunuyordu.Ya· 
lınız, kazak çetelerinin ıoy· 

ğunculuklarından korunmak 
lazımdı. Bu otomobil bölüğü· 
de bu emniyeti vermeğe kafi 
idi. Herhalde, fazla bir tey 
yapılamazdı. 

Bir iki saat yol almıı. Ok· 
ranyanın buzlu lıteplerl içine 
girmlılik. Zırhlı otomobilin 
büyük projektörü, ıonıuz ı .. 
tepin ufuklarını taraya taraya 
Kiyefe ııldiyordu. 

Mülazım Kıraüıle ye dilsız 

doılluğu yapacak değildik ya! 
Şuradan buradan bahsederek 
doıt olmuıtuk. O da, Bende 
kafilenin iki kumandanı ma· 
hiyetinde idik. 

Daha doğruıu iki . emin 
muhafızı! 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtlari 
-10-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz . 

(1 inci sayfadan devam) timdi kapanan yı!mazın l u 
Kılıç Ali B. (Gaziantap) - lunduğu bina idi (Handeler) 

Gazetenin iımlni söyleyiniz. : ;Akıam üıtü baktık ki mat 
Ahmet Ihsan B. (Devamla) baanın kapıaında ıöyle bir 

- Ararsanız bulununuz. O levha var: ı 
1 

gazete diyor ki Taksım abl· Balradei aliye kapatılan 
deıl için para varda verem matbaa baır .. del ıeniye açıl ' 
haıtaneti için para yoktur. mııtır. Oradan geçen sadrı.' 
Bunu yazan muhakkak ya de azam Rifat paıa bu ilanı yan 
ildir ve yahutta haindir. ııozle okuyarak köı köı ğitt~ 

Ali Saip B. (Urfa) -Miı· Abdülhamldin bir siyaseti var~ 
yoner terbiyesi almııtır. dı. O ıarayl yükıeltmek v~ 

Ahmet Ihsan B. (Devamla) Babıaliyi çürütmek için böyle 
- ,Efendiler düşünmlyor ki ıeyler yapardı. Fakat bunlar 
bu abide, bütün milletin it• kimi çürütüp kimi yükıelte-' 
tıklallnln bütün milletin gay- cekler aceba. (Onlara ıormalı, 
retlnin tlmsalldir. Bu yazıları ıöyleılnler ıeslerl). 
yazanlar dilıünmedtler ki altı Memleketi l&tlrahate, hu· 
yedi tene evvel bu meydan· zura, çalıımağa, lime; Fazilete1 

da altı yedi devletin, düıman ıevkeden matbuatın hürriy~ 
aıkerleri geziyordu. tini laterlm, Benim yarım a~ 

Ali Saip B. (Urfa) - On- ra yaklatan matbuat hayatım 
lar mlıyoner terbiyesi almıı· bu vadide geçmlttlr. Biz bü1 

!ardır [yazabilirler. yük bir badireden, büyük bi~ 
Ahmet Ihsan B. (Devamla) harpten çok uzun ıeııeler 

- itte Beyefendiler; matbua· devam eden mahrumlyettesi 
tın en eıkl bir münteılbl ola· yeni çıktık, bizim huzur ve 
rak bu cereyanı çok fena gö· sllküna ihtiyacımız vardır, bu 
rüyorum. Şimdi ılze biraz millet çalıımağa mühtaçtır, bu 
tarihi misaller vereceğim: 1108 millet tahrik olunmıığa layık 
inkılabı olduğu zaman • ki 10 değildir. 
Temmuzdu timdi 23 Temmuz Rahat, rahat, iti ile gü• 

(Devamı var) dur ıenei devriyesi yaklaııyor. 
Babıalinin karımnda bulunan 

matbaamda evvela lıyan ha· Adliy t d•ı• bu 
reketini matbuat namına kal· e a 1 ı 
dıran benim. Çünkü Selanikte gün başladı • 
ittihadı Terakki Cemiyetine Her ıeee 20 Tenımuzd , 
o hareketi yapmak için yemin ı 

batlayarak 5 Eyliile kadar de-
etmiıtlm. Biz o vakit Mahmut • 

vam eden adliye tatili bugün• 
Sadık merhumla iki muharrir· ı 
dik ve çalııtık. den itibaren baılamıt bulun• 

maktadır. 
Bunların ehemmiyeti yok. 

Fakat bizim nezahatle baıla· MevkuAu ve df,fer müıta• 
dığımız 0 it topu topu 00 üç celen rü'yetl lcabeden muhak'6 

melere nöbetcl mahkemelei· gün devam etmitlir. 13 gün· 
den tonra bu gün latanbulda bakacaktır. Ce7ai itleri Bi 

rlncl ve ikinci cezalar, tica! 
gördüğümüz bu netriyata ben· 

ret hukuk itlerine de Birinci 
zer ıeyler baıladı. Abdülha· 

ve lklncl ticaretler bakacak 
mit hükQmetlni tezyif ettir· I d 
mekten çekinmezdi. Çünkü ar Tır. 

1 5 
E 

1
•
1 

• 
d 

,, ati y u gunil hita 
onun nazarın a Babıali baı-' • 
k b k ld. B b •tı ,. ma ermlt bulunacaktır. a ıaray aı a ı . a ı .. 
bütün matbuatın merkezi ve 
irfan ocağıdır. (Ya timdi se,. 
!eri). Bazan da böyle matbuat 
ıakileri ocağıdır, Matbuat bir 
arkadaıımızın ıöyledfğl gibi 
,bir silahtır. Bu silahı düıma· 
na kar§ı kullanırsanız vazife· 
ıini görür fakat düımana kar· 
ıı kullanılmazıa o vakit kulla· 
nan adamın elinde bir ıeka· 
vet aleti olur. O vakit Baba 
Tahir vardı o da Bııbıalide 
bir Çamlıbel eıkıya11 keıildl. 
Kanun haricine çıktığı vakit 
kaparlar, fakat tekrar açılır
dı. Bir gün Baba Tabirin mal· 
baa11 balradei aliye müebbe· 
den kapatıldı diye bir ilan 
çıldı. Baba Tabirin matbaası 

Mülazım Kıraüaf, buralarını 

Ezipte geçen muzaffer ordu ile 
gelmlıti. Herıeyl de güzel gör· 
müı, Almanların geri hattı 

emniyette bulundurmak uıull· 
ne göre de muhiti tartmııtı. 

bir aralık: 

- Yolu, müıademeti z ge· 
çebilecekmiyiz? 

Sordum: Tereddüttüz. 

- Zannetmem, dedi. Fa· 
kat, bu kazl'k çetelerine 

mağlüp olmamızın ihtimali 
yoktur. Her halde, bu ıabah 
Kiyinfideyiz. 

- Bu çetelerin 111keri ~bir 
kafileye hücum edebilecekle· 
rlne ihtimal verlyormusunuz? 

- Ederler, dostum. Çünki 
bu mantıka açtır. Sonra ric'at 
edenlerin yajtma edilebilecek· 
lerlnede lnanAn insanların 

karımndayız. 
( Devamı var ) 

Daülkelpte 
Yirmi hasta vardır 
Şehrimizde kuduz vukua• 

tının çağaldığı bir müddet• 
tenberl yazılıyordu. Halbuki 
daülkelp nezdinde yaptığımız 
tahkikat bu haberle ııhhatini 
teyit etmlyecek mahiyettedir.' 

Şehrimizde kudı.ız vuku ' 
atı her zaman görülmektedir 
mevcut olan hastalann mlkta! 
rı iıe mutadın haricinde 
bir rakkamı lrae etmiyor, ~ 

Elyevm daülkelpçe tahtı 
tedavide bulunanların miktarı 
yirmi kadardır. -·-Teoavüs 

Sabıkalı Hafız Ah,. .t re· 
fıkı ıandalcı Ahme~ ile bı· 

çakçı Hakkı dün gece Kllçük
pazarda Türbe sokağında 

Memet Efendinin kahvesine 
· gelmiıler, içeriye girer girmez 
Hafız Ahmet tabancasını, ba· 
lıkçl Hakkı da tuetalısını çeke· 
rek kahveci Ahmet Efendi· ' 
ye hücum etmlılerdlr. Poli•· 
ler yetltlp mütecavizleri ya• 
kalamıılardır. 

Bir iddia 

Çenberlltasta veztrhanında 
4 numaralı odada dokumacılıll 
yepan Buraalı Leonida Efendi 
dün poliıe müracaat ederek: 
Karaköyde Havyer ıokafında' 
Cemaat hanında komiıyoncu 
Turanzade Zezl Remzi ve fÜ• 
reki.tının kendiainl 20 gün 
mukaddem 220 lira kırk kuruı 
kıymetindeki havlu, pettemal 
ve aalreyl alıp dolandırıldıfını 
iddia etmlıtlr. Tahkikata baı· 
lanmıttır. 

l rrrr.ı 1 t • 



20 Temmuz 
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Millet Meclisinde 

Bazı layihalar müza ere ve lcabul 
edildi. Münakaşalar oldu ! 

(1 inci say fadan devam) 
te birer ilave olunur. Emni· 
yet memurları merkezden 
aldıkları huıuıi vazifelerde 
icabına göre her l'asıtadan 

ialifade edebilirler ve harcı· 
rahlarını istifade ettikleri va· 
11taya göre hakiki masraf üze· 
rlnden alırlar. 

Devlet ve devlete merbut 
müeueseler ile vilayet ve 
Belediyelere ve imtiyazlı tir· 
ketlere ait veya bunlar tara· 
fından klralanmıı nakil vaS!· 
talarile bedava seyahat eden 
lere muayyen tarifeli nakil 
vasıtalarından kaso veya per· 
mi ile ıridlp • gelenlere yol 
masrafı yalnız a ile masrafı, 
tayin veya tahvil sırasına, 
ailesi meyanına dahil ve la• 
ıesi memura ait olanlardan 
her b iri için yol~ masrafı 
memura verilen. yevmiyenin 
üçte biridir. 

Ancak umum aile efradına 

verilecek yevmiye miktarı me· 
mura verilen yevmiyenin bir 
mislini geçmez. Mülhak ve 
huıuıi bütçelerle idare olunan 
müessesat ile aermayesuıın 

nısfından fazlası devlete alt 
olan müeaaeseler ve bankalar 
İn em ur ve menıuplarının 
( muntehap olanlar dahli) 
harcirahl'lrı umumi harcırah 
hükümlerine tabidir. 

Bu idare ve müesseıelerin 
harciraha mütaallik nizamna· 
!eri ve bu hükümlerin tayin 
ve tespit eyledikleri had ve 
miktarı geçemez. 

Kazanç vergisi kanunu 
Ankara, 19 ( A.A.) -- Umu· 
mi mü hak ve hususi bütçe· 
lerden verilen maaş , ücret, 
tahsisat, hakkı l.uzur, lazml· 
nat, yevmiye, ikran.iye ve ih· 

barlyelerden alınacak kazanç 
vergisi kanun layihası mec· 
lıinln bugünkü lçtimaında 

müzakere ve kabul edilmiıtır.Ka· 
nunda ıu eeaılar kabuledilmifllr: 

100 liraya kadar yüzde 5, 
101 den 200 liraya kadar 
yüzde altı, 201 den 300 lira• 
ya kadar yüzde yedi yedi, 
301 liradan 400 liraya kadar 
yüzde sekiz, 401 liradan yu· 
karısı için yüzde 9. 

c - Kanunu mahsuıları· 
na ve bütçelerine iltlnaden 
ordu ve jandarma menıup· 
larlle küçllk sıhhiye memur· 
larına ve mübaıirlerine verilen 
yemek ve hayvan yembedellerl, 

Bir vezneden muhtelif nam 
larla yapılan kazanç vergisine 
tabi tediyatın nisbeti her 
tediye yekOnu üzerinden ta· 
yin olunur. Umumi, hususi 
ve mülhak biitçelerden yapı· 
lan aıağıdaki tedlyat kazanç 
vergisinden müstesnadır: 

1 - Malüllyet, yetim, dul 
ve 50 lira ondan aıaltı teka· 
üt maaıları, 

b - Harcırahlar ve ma· 
aarıfı zaruriye ile ikamet ve 
seyahat yevmiyeleri, tedavi 
ve ölüm masrafları. 

d - Vefat veya bedeni 
arızalar ve malOllyetlere ve· 
rilen tazminat ve ikramiyeler 
ve kanunu mahıuıları mucl· 
hince malüllere ve rllen terfi 
zamları. 

e - Her nevi atıı lkra• 
mlyeleri. 

f - Umumi mülhak ve 
huıuıt biitçelerden !yalnız üc· 
ret alıp bir ay içinde iatih· 
kakak yirmi lirayı geçmlyen 
kadro dahilindeki müıtahde· 

mln ücretleri, 

g - İstihkak miktarı 100 
lirayı geçmiyen maaıların20lirası 

Hala ihtilal mı? 
İspanya ~da bir manastıra hücumedil

di. bu hadisenin garip iç yüzüne? 
San Sebastıen, 18 (A.A.) 

- Geçen gece San Sabıısti· 

en' de rahibelerin Manaıtın 

önünde biiyük bir gürültü 
lcopmuştur. Bu kargaıalığa 

güya Kral Alfonı'un kadın 

lcıya fetine girerek bu Manaı· 
tıra iltica ettiğine dair orta. 
ya çıkarıll'n yan!ıt bir haber 
ıebcp olmu~ıur. 

Milis muhafızları müdahale· 

ye mecbur kalmıı fakat Manaıtır 
önünde toplanan ahali daJııl· 
ması için verileıı emri dinle· 
memiı ve kapıları kumaJıa 
teıebb6ı etmiftlr. Bu var.lyet 
karı111nda en ziyade telaı ve 
asa biyel gösterenler manastıra 
alınmıı ve kral Alfons oldutu 
iddia edilen şahsın krala pek 
çok benzeyen alelade bir kim. 
aeden ibaret o'duiu kendile· 
rine gösterilmiıtir. 

,;..· ~ ~..ı 

Maliyenin ınühim bir tamimi 
Deyin ilmühaberlerinin müddeti bitti 

Ankara, 19 (;I'elefon) - kan yoktur. Müracaat mühahe· 
Mııliye vekiiletl, vilayetlere fU rleri mubteviyatımn mah•ulü· 
tamimi göndermi;;tir: "Borçla.r mayıs 926gayeılne kadar aıüra· 
için mayıs 931 nıhayetine caat ederek müracaat vesi
kııdar tdclif edilen mahsup 
müddeti, mezkür tarihte lıi· kası olduJıu halde her hangt 
tam bulmu;;tur. bir sebeple matlupları §imdiye 

Bu tarihtP'n son:-a mahsup kadar deyin ilmühaberine up. 
edilmeyip ashap yedinde kal tedilmemlı olanlara da bu ta· 
mı~ olan deyin ilmühaberierl rihten !onra deyin ilmühaberi 
muhteviyatının nıahsubuna im verilmiyecektir .• 

J ~ 

Adliye vekaletinin de esaa itibarile kanun mer'ıyet 
bir tamim tarihine kadar h6küm1erl cart 

ve mer'i bulu11an tülün lnhl· 
Ankal'a, 19 (A.A) - Ad· ıari kanunun 44,uncu madde· 

liye vekaleti müddeiumumi· 
Hklere •·e mahkemele:e 1071 r.ile 45,11101 madde11i ve zeyline 
numaralı tütüp inhisarı kanu· uyan fiilleri affetmlı olmasına 
nunun affını mutazammın ruu· göre kanunun neşrinden aonr&· 
vakkat maddeai hükmünün da affın dairei tümulüne da· . 
sureti tatblkına dair ıu tamimi hıl bulunan fiiller lıakkında 
göndMmittir: takibat icrası ve hükümlerinin 

"1071 numaralı tütün inhl· infazı caiz değldir. 
sarı kanununun affı mutazam· T-emyiz muhakemeıiılfn ka· 
mın muvakkat maddesi naatl de bu merkezdedir. 

hükmünün kanun neıri tar· Bankaların tebliği 
hinden muteber olduğundan 
netrinden sonra affa dair bu· Vatlnğton, 18, (A. A.) -
lunan maddeler hakkında ta· New • Y wkun en mühim ve 
ki bat icra ve hükümlerinin büyük bankalanndan 11 J At. 
infaz edilmekte olduğu vaki manyaya açılan vadeli kredi· 
mi•racaatlardan anlaıılmııtır, lerin geri çekılmeelne nihayet 
Af h·kkında muvakkat mad· verdiklerini Federal Rezerv 
de ht:r nekadar neırl tarihin· bank mlldllrll M. Harlnon' a 
den muteber ise de bu mad· temin etmiılerdir. 

YARIN 

(BaımakaleJen devam) 
Bu zait fıkraları düıünmekf 

layihayı yapanların vazifeıl· 

dır. HaddiMbDda var olan bir 
ıey, altı üstüne getirilmek 
ıuretlle yeni projede tekrar 
edllmlı oluyor. Zabıta haber· 
leri babıına gelince: Bu ay· 
rıca düıünülecek bir meseledir. 

Projede asıl hukuku eıaai! 
ye kaidelerini altüot eder. Bı~ 
madde daha l'ardırkl, ba madde 
ile, -halli muddeiumumı. 
lere icabında yemvi ılyaal bı. 
ııazeteyi ıeddehnek ıelahlye· 
ti verilmek isteniyor. Halbuki: 
adabı umumiyeye münafi ve 
arühayaya mugayir açık, saçık 
resim ve yazı neıreden risale, 
mecmua aıbı ma.tbualerın mu. 

saderesini, toplattırılma'1nı, hun. 
ları yapanların mevkufen mu. 
hakemelerinln görülmesini iste
mek ıelahiyetl muddeiumumı. 
)erde vardı. Şimdi muddeiu· 
mumilerin ıelahiyetlerlne bir de 
gazete, yani: Yem vt ve ıiyasi 
gazete kapamllk hakkı lnzı. 

mam ettirilmek isteniyor. 
Malumdurkl, yemvi gazete 

baıka, risale ve mecmua yine 
baıka neılr vasıtalarıdır. Y ev. 
mi bir gazete kapaıııak, ancak 
fevkallde zemanlarda, harp 
zamanında, örfi idare teıiı edil. 
dlğl zaman düıünülebillr. Ma.tl>u. 
at kanununun 23 üncü mad. 
deılnde yalnız icra veklllerı 
heyetine verilen muvakkat 
tatil aalahiyetl de, münhaaı. 
ran idare! örfiye cari ve mü. 
eues olduğu zamana aittir. 
Yokıa ahvali adiyede değil • .' 

Fevlıalade zamanlarda , 
teıkılatı esasiye kanunu hile 
büllln hllrriyetlerln tahdidini 
kabul eder. Teıkiliitı esasiye 
kanununun 82 inci maddeıt 
bu huıuıta kifi aarahatı ha. 
izdir. Bunun haricinde amme· 
nin eıaıi hukukuna tea llı'.lk 
eden biç bir kayıt mevzuu• 
bahı olamaz. Binaen aleyh 
durup dururken teıkllii.tı ea..• 
siye ve ceza kanunlarının 

gösterdıkleıl yoldan dııarıyıı. 
çıkmak istemek: 

- Bu memlekette hürriyet 

yoktur. Demekle müıavidir. 
Hele yevmi gazete kapa· 

ıııak meseleıl, çok altır bir 
ıeydir. Hatta icra vekilleri 
heyeti bile ıimdiye kadar bu 
ıalahlyetl ancak idare! örfi· 
ye zamanında iatiı:ııal edebi• 
liyord... Kanunlar yaahf ..,. 
la11IDH111n ! Matbuat kanunu· 
nun 23 üncü maddesi ah· 
vali adiye için vazedllmlı 
değildi. Harp zamanında na· 
zarı dilıkate alınnuttı. Cum· 
huri yet idaresi zaıaanında da, 
ancak büyOk Kürt layanında 
fatıklll mahkemesi birkaç 
gazeteyi ıeddetmlıtır, O da 
yine fevkalade zamana teıa· 

düf eder. Bu böyledir. Yok 
maksat yoktan bahane ve 
vesileler icat ederek Teşki· 
16tı esasiye haricinde bir hiır· 
riyetslzlik yaratmak ise diye
cek yoktur. Her teY gibi o 
da daha baılı:a yollardan 
gidilmek ıuretile yapılabilirdi. 

Dofrusu söylenmek lazım 

gelirse, bu ve emsali manasız· 
!ıklar Türkiye Cümhıİriyetl 
idaresine yaraıınıyor ! 

Sonra projede aaıl ekıik 

bırakılmıt en canlı bir nokta 
daha vardır: Baıvekil ismet 
Paıanın mecllıtekl meıhur 
nutku tahlil edilirken de, bu 
ıütunlara kaydedllmiıtı. Meb' 

uı gazete baı muharrirleri, 
meb'uı gazete ıahiplerl meıe· 

lesi ne olacaktır ? Bu zevat, 
te,kllltı eıaıiye kanununun 
17 inci maddesine dayanıyor· 

lar. Maıuniyetl teırllyelerl 

vıı.rdır. Bunların iılediklerl 

suçlar ne olacaktır? Aleyhle
rine takibat yapılamayınca, hu· 
kuku amme bahsı muattal ve 
kör bir hale ıokulmuı olmu· 
yor mu? 

Gazete kapamak, kapaya· 

bilmek kolaylıkları aranılır· 
ken aaıl hayati nokta ihmal 
ediliyor. Meb'usların ga::ete· 
lerl her türlG adli takipten 
azade kalacak ta, baıkaları iDi 

cayır, cayır kapatılacak? 
Arif Oru9 ,, ......................... ... 

Türk tarihi cemiyeti 

Gazi Hz. içtimaa ri
yaset ettiler 

Gazi Hz. mektep tarih kitapları 
ile alakadar oldular 

Ankara, 19 (A.A.) - Re

isicumhur Hazretleri bugün 

saat ı 7 • de Halkevtne gelerek 

hami reiıi bulundukları Türk 

tarih cemiyeti lçtimamı yük. 

ıek rlyaaetlerile ıereflendir· 
mitlerdi. 

Gazi Hazretleri ı:.eoılyelin 

aıeeaiai neticeleri hakkında 
izahat ve rnalümat almıılar, 
mektepler için hazırlanmakta 

olan tuih kitaplarile bilhaısa 
alakadar olmuılardı.r. Gazi 
Hazretleri bu kitapların umu. 
mi hatları, barltatarı ve re· 
aimlerJ üzerinde eemlyet aza• 
larile ko;ı.utarak kıymetli 

fik ·r ve mütalealarmı beyan 

buyurmu,lardar. 
Reisicümhur Hazretleri h'lllıu 

müteakip cemiyet ruzname

ıinde yazılı bahisler üzerlnd,e 

yürütülen fikri mlinakaodları 
idare etmiılerdir. İçtima aut 
19 a kadar devam etmi~tlr. 

Maarif vekili Esat ve talim 

terbiye reisi !baan Boyler de 
içtlmaa ittlrııık e.yleıoiılerdir. 

Daima il>Eal b..,.urdulclan 
yQksek irıat ve himayeden, 

bütün lçtlmaa ri~aet &uretile 
ba~ttlklerl fereften duyduğu 

minnet ve tükran hı.Jerlnl, 

cemiyet Büyük hami rahine 
arzelmiıtır. 

Reisi Cümhur Hazretleri 
içtimadan ıonra Fırka k6tlbi 
umumilik bürosunu teırif hu· 
yurarak K&tibi Umumi Recep 
Beyle bir müddet g&Öfmüıler 
ve ıaat 20 de Halk evinden 

ayrılarak Çonkayaya evdet 
et mitlerdir. 

........................ , .. , ....... . 
Kadro gelmedi 

931 Bütçeıi ile tatbik edı. 
lecek olan yeni kadro heoüz 
Vilayete tebliğ edilmemiıtlr, 

Yeni kadro bugün td>liJı 

edifdlğl talıdirde, açıkta ka· 
lacak memurlara tebligat ya· 
pılacaktır. 

Mııamaiıh, açıkta kalan 
memıudarın terfih ve münasip 
mahallere yl'rleıtırilmei"rl için 
bazı mukarrerat ittihaz ed.i· 
lecektir. 

Tenezzüh 

Erkek ve kız h.ayat mek. 
tepleri mezunları cemlyeU ,23 

Temmuz 981 perfelllbe günll 
için bir deniz tenezzühü tertip 
eylemiıtır. Sey,rlıefainden alı

nan vapur saat 9,45 le köp
rüden kalkarak Yalova.ya al· 
decek avdetle ..a.cıa bir Jkıl 
aa•t kaldıktiUI •onra Zl,30da 
köprüye muvaaıılat edecektir. 

Alman bulu"'" ae halde? 

Dükkanlar ve mağaza
lar yağma edildi!· 

H·leli iflas töhmeti ile yün tacir· 
leri tevkif edildiler 

Berlin, 18 (A.A) - Gel· 
ıelkirchen' de çıkan kar11aıahk 
esnaaında komüniıtler 40 ka· 
dar mağazayı ve dükkanı 

yaJı- etmlılerdtr. 

Tevkif edildiler 
Berltn, 18 (A.A.) - Şimali 

Almanya yün konıoraiyomu 

lfİaıı hakkında yapılan tahki• 
kat iizerlne iki Lahuıen bira• 
derler hileli iflaı öhmetlle 
tevkif edilmiılerdir" İdarede 
ufak bir memuriyette lıtlhdam 
edilmekte olan üçüncil birader 
leri ıerbeıt bırakılmııtır. 

Mevkuf iki biraderden biri 
umumi müdür, d!Jıeride teknik 
iıler nıüdürü idi. ~ lıtın· 
tak hakiminin tahkikatı he•ap 
defterlerinde bir takım tahrifler 
yapılmıı, bir takım muhayyel 
matlup heıapları vücuda ge· 
tirilmlf olduJıunu meydana 
çıkarmııtır. Aaıl itham, Amı· 
teıdam da bir ıirket ihdası için 
yapılmıı olan hile manevraları 
hakkındadır. 

istikraz teklifi 
Londra, 19 (A.A) - Wa11• 

hlngton'dan Reuter'e ıı'ar 
ediliyro: 

M. Hoover ve Kaıtle ile 
olan bir telefon muhaveresi 
esnaıında M. Stımıon Avrupa 
hidfıatı ahlreal hak.inada ma· 
lumat vermtı ve Franıanın 
Almanyadan istediJıi ılyaıi 

metallbatı mevzubahıeylemlı· 
tir. Mumaileyh bundan baıka 
hiç blr resmi mülahaza der• 
meyan etmemlıtır. 

Franaanın halen almıı ol· 
duğu vaziyet Londra tara• 
fıadan takviye edildiği tak· 
dtrde bu halin Amerika müt· 
teiılt cümhurlyetlel'lnln mu· 
lıelefeüae maru.ı: kalacefı 

huıuau dermeyan edilmekte
dir. 

Franıaııın vaziyeti hak· 
kında reım teeyyüt etme
mit olarak alJ11An gayrı r~ 

mi Dtallimat üç noktada te
merküz eylemektedir. 

l 

1 - Fransa aıüatakbel 10 
sene zarfında Almanyanın ma· 
ıulfi ukerlyealnln halen yapıl· 
dığıdıpnılan fazla olmamauıı 
latemektedir. 

2 - Aynı müddet zarfınia 
Almany.ıı. ıiya1eti haliyeıin.la 

aheaıgini deJıiıtraaeden muha
afza edecektir. 

3 - Almanyanın gümrük 
varhlatı alakaılar dt;er nıil· 

!etler tuafından verJlıneıiıae 
muvafakat olunan 500 milyoa 
dolara karırlık ve teminat 
oluok g~rilecektir. M. Kat· 
tle tıbu 500 milyon doların M. 

Stinuon tarafınıl.ao Fran· 
aız projeıbıde teklif edilen iı· 
tıkraz miktarı olvak bildi· 
rilmiı oldufunu s.öyleaıiftlr. 

PaZMteai yapılacak olan 
Londra kooferanaı hakkındaki 
aııale cev.abeıı M. Kutle Was· 
hiqton hükümetüı.in bu kon· 
ferarwn iptaline zahlp olacak 
hiç bir aeb~ olmadığım be
ya.ıı eylemittil'. 

M. Hooverin 
Müşavereleri 

V-aılogton, 18 (A.. A.) -
M. Hoov.er bu sabah hariciye 
nazırı wkili M. Caatl8 ile, 
oııdan Jonra Federal Reaerv 
Bank müdürlerile miiıaver.ede 
bulunduktan sonra Ahnan;vıı.· 
nın vaziyeti hakkaoda tetki· 
kat yapmakla .&11etıııd olmuı· 
tUl'. 

Brükael, t8(A.A.) - Harl· 
oiye .nazın M. Hyma111 pıızar 

günü parlıte cereyan edecek 
müka:emelwe F.nneu: b~· 

metinin da vetl üzerine ittir alı 
edecektir. 

Alman seyyahları 
Berlin 18 (A.A.)- Bugün; 

dea IUbaren herhanıt sebebe 

binaen olurta olıun ecnebi bir 

memlekete giden her Alman 

hududu geçmeden evvel 100 
mark harç verecektir. Hükü· 

met Almanların tatillerini Al· 

manyada geçireceklerini ve 
• 

tedbirin tatbiki ıayeıinde otel• 
cilik ıan' atının ve kaplıcala· 

rın Almaa turizminden lali· 
fade edeceJıinl ümit etmek• 

tedir. ........................................................ 
lıtanbul 4 üncü icra me

murluJıundan:BeyoJılunda Tar· 
labaıında 163 No. lu hanedı 
mukim iken elyevm ikamet• 
gahı meçhul Nıkola Efendi 
Veledi Yaniye. 

Yani Petridiı :ı:evceel Elenl 
Petrldiı Hanımdan iatlkraz et
mlı olduJıunuz meballğe mu
kabil 8 Nlıan 339 tarih ve 
1208 muamele numaralı mü· 
dayene senedi mucibince Ka· 
dıköyünde Cafer ağa mahal· 
lesinin Çifte cevizler ıokağın 

da atik 1 cedit 1 numaralı bir 
bap hane icra kılınan müza· 
yedel aleniye netlceıinde 30050 
lira bedel ile talibi uh· 
lesinde tekarrür edip ihale! 
kat'lyesl icra kılınmıı oldu· 
ğundan 15 güıı zarfında blr
rlza takrir vermeniz ve akal 
takdirde rıza ve takrlrlnize 
bakılmıyarak muameleyi tea• 
ciliyeılnln icra kılınacağına 

dair Tapu dalr~slne if'arl key• 
flyet edilecefl ikametırAhını· 
zın meçhuJJyctlne binaen ıoıa 

ihbarname makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

lıta.nbul 4 cü icra memur· 
luğundan: Tamamlarına (4500) 
lira kıymet takdir edilen Ba· 
lat'ta Hacı ı... mahalluinde 
Mektep ve Boyacı ve odunluk 
aakağında atik 6, 81 6, 8, ve 
cedit 3, 4, 1, 6, Numaralarla 
murakkam üç bap ha.ııe ve 
artanın tamamları açık artır· 

mayıı. vaz edilmlt olup 27, 7, 
931 tarihinde ıartııameal dl· 
vanhaneye talik edilerek 29, 
8, 931, tarihine müsadif Cu· 
marteai sünü ıu.t 13 ten 16 
ya kadar lıtanbul 4 cü İcra 
dairesinde açık artırma ile ıa· 
tılacaktır. Artırmaya fttlrak 
için yüzde yedi teminat ak· 
çeler! alınır. Müterakim ver
giler ile belediye reatmlerl, Va• 
kıf icareal müıterlve aittir. 
Hakları Tapu aicillerile sabit 
olmlyan ipotekli alacaklılar 

ile diğer ali.kadaranın ve 
irtifak hakkı aah!plerlnln bu 
haklarını ve hususile faiz ve 

lmaaarife dair olan iddiıı.larını 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müabltlerile 
bildırmelerl lazımdır. Aksi hal· 
de hakları i' apu gicillerlle &f.· 

bit olmiyanlar ıatıı bedelinin 
paylaımaıından hariç kalır· 

lar. Alakadarların yeni icra 
ve illaa kanununun 119 uncu 
maddesıjbükmüne göre tevfıkı 

hareket etmeleri ve daha faz. 
la malümat almak isteyenle· 

erin 927, 10774 Dosya numa• 
raıile memurlyelimlze müra• 
caatları ilan olunur ..... 

ZAYİ: - İstanbul Serriseferİnden 
alınmış 3009 numaralı kamyonet 

plakası zayi olduğundan hükmü 
kalmadığı ilan olunur. 

llOll9 nunıaralt kamyonet sahibi 
YAHYA 
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HER YERDE 

ARAYINIZ -
M • almak arzusunda A A b · ı ğ l [ rınıSalonlarımızda her keseye eh·erişl i siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon ve 

bulunanlar İstanbulda srı mo ı :ya ma azasının sa on a salamanje ve kübik yatak odalarının müııtehap çeşitleri \"e gayet ucuz bronz kornış, i>tor, o bıl ya veKaryo la Rıza Paşa' yokuşunda gezmeden mubayaatta bulunmayınızme, tül ve keten perdelerin ıııütenev\'i çeşi tleri Tediyatta teslıilat. Ahmet feyzi Tel. 2.3-!Cı 7 
MÜSHİL "VICHY,, Maden.Jl!Yll gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kafidir. Hiç ağrı vermez. Deposu: lstan~ul Bahçekapı ZAMAN ecza deposu. 

Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece HASAN KOLONYASI bir harikai san'attır. bır Bir danılasıııda 
limon b;,._ ~çesi 

mündemiçtir. Hastalara ve sin irlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tualet iilem iııde ınenendi ve naziri yoktur. Taklilleriııdeıı sokııııııız . l !asaıı Ecz.ı deposu. 

_. ~~~~~~! !~r.!.~ ~~~!~.~~~.~m~~.!~S=~~y] 
lere malik bulunan bu lise reımi Uıelerin programını takip etmekle beraber ayrıca lnııi· 
llzce, Almanca, Fransızca Uıan kuraları vardır. Bu kuralar ecnebi mualllmler tarafından 
idare <edilecektir. Talebe mahdut olacaıtından tlmdiden ıeraltl öfrenmek için Bursada 
Talebe Yurdunda Kız Llleıl kayıt ve kabul komlıyonuna müracaatları. 
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f:rıvATRO ve SiNEMA j 

ÜSKÜDAR 

Hale sinemasında 

Renkli Vesika 
Duhuli,.e 10 kuruıtur 

1 Seyrisefain 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acenta11 : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

(ANTALYA) vapuru 2 1 
Temmuz Salı 17 de Sirkeci 

rıhtımından kateketle Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, G ire· 
ıon, Trabzon, Rize Mapavrl'· 
ye gidecek dönüıte Of, Sür· 
mene Tırebolu'ya da uğra· 

1 Yacaktır. 
AYVALIK SÜR'AT POSTASI 

1 
(MERSiN) 21 Temmuz Salı 
17 de Sirkeciden kalkacak· 
tır. 

1 

-
liDJ!&ij~ 

KARADENiZ POSl'ASI 

Vata v'lpuru 
D 22 Temmu~ 

Çarşamba 
günü tam ıaat 17 ıle Sir· 
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, İnebolu, Evrenye 
Samıun, Ordu, Gireıon, Trab
zon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla ta fıllat için Sirkeci, 
Y elkencl hanındaki acente· 
liğlne müracaat. 

Tel, 21515 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
llinci Tertip linci 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. 

·ı~ayyare piyango müdürlüğünden: 
10. cu tertip 6. ncı keıide listesinde 1.000 Liralık mükafat 

kazanan numuralardan 15 624 olarak baulmııtır. Binaenale,.h 
15.626 numaralı bilet sahiplerinin ikramiyelerini almak üzere 
Tayyre Cemiyeti Şubelerine veya Piyango müdürlüğüne müra· 
caatları ilan olunur. 

Kadıköy icrasından: 6ır 

borçtan dolayı mehcuz müı· 
(amel bi r ı, - •voh bir kon
sol 25, 7, 931 cumarteıi günü 
ıaat 14 den 16 ya kadar Ka· 
dıköy pazar yerinde bllmüza
yede satılacağından 1ha'r ve 
pul bedelleri müıterlılne ait 
olmak üzere talip olanların 
orada bulunacak memura mü· 
raca atları ;ı »- olunur. - - ----

İstanbul aekızlnci icra dal· 
reıiden: Bir deynin temini la· 
tifaaı zımnında mahcuz ve fu. 
ruhtu mukarrer ecz~ ıtıelerl, 
camekanları ve ıalre, 21 Teın· 
muz 931 tarihine müıadlf Ssalı 
günü saat 9 dan lOa kadar Bah· 
çekapıda Raalmpaıa hanında 
16,17 numarada müzayde ''" 
ıatılacaiı ilin olunur. 

İstanbul 8 inci icra memur· 
luğundan: 

Lanğa cami sok N. 7 An· 
der,.a Maraı oğlu tarafından •. 

Bedroı Askeryan zlmetinde 
alace.ğınız olan mebaliğin te· 
mini için merkumun gayrı men· 
kulüoe eski icra kanunu za
manında vaz etmiı olduğunuz 
haciz bir ıeneyi mütecaviz 
zaman bila takip kalmıı ol· 
duğundan kanunu mezkurun 
118 inci maddesine tevfikan 
bir ay zarfında müracaatla bir 
itiraz dermeyan edilmedliti su
rette haczı mezkfırun fek olu. 
nacağı hakkında gönderilen 
ihbarname lkametgahınızın 
meçhullyetl haıebile tebliğ 
kılınamamıı olduğundan mez· 
kür ihbar mekamına kaim ol· 
mak üzere ll&nen tehliğ olu· 
nur. 

K O D A K 
Müsabakasının size verdiği şu fırsattan istif ad etmeği biliniz 

TEK BiR RESİM: 

Türkive Müsabakasında 
Beynelmilel " 

340 
23600 

Lira 
,, 

KAZANABiLiR 
Derhal Resimlerinizi gönderiniz. 

' • • • > !-: ! "-: •. -· ADEMi iKTiDARA KUVVET 
GENÇLİK ~r GLANDKÖ1KRATİN -

Her eczanede bulunt r. 
Umumi depoau: İstanbu l 
Bahçekapı Z A M A N 
ecza depoıudur. 

.NAZARI DIKKATA. 
Ankara' da Ulucanlar caddesinde biri dört oda bir sofa 

ve mutfak, diğeri üç oda bir ıofa ve yine mutfak olmak 

üzere iki hane kiralıktır. Talip olanların Anka.,a Evkaf 
müdüriyeti umumlyeal muhaıebe tetkik memuru Cevdet 

Beye müracaatları. 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve ıık kundura 

kiymek için Beyazıt Okçular 
baıında 67 numarada Seyfi 
kundura mağazaaında imal 
edilir. 

Cemiyeti Tedrihiyel İalami· 
ye müdüriyetinden : 

Beıiktaıta Cihannüma ma
hallesi Mazharpaıa sokağında 
75 harita numaralı 175,52 met
re terbiinde Darü11afakaya alt 
bir kıt'a arsa metre murabbaı 
iki buçuk liradan talibine satı· 
lacaıtından daha fazlaya al· 
mak letlyenlerln tarihi ilandan 
itibaren on gün zarfında pey 
akçaıile Nuroımaniye camii 
mahafilinde Cemiyeti Tedriıiyei 
İslamiye müdüriyetine müra· 
caatları. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118} 
numaralı huıuıi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
de iedavi eder. 

Telefon: İstanbul 2398 

Gülhane tatbikat mektep ve 
seririyatı müdüriyetinden: 
Pratlalyen etibbaya (manken 
tatbikat) kursu 1 Ağustos 1931 
Cumartesi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmek 
latiyen etlbbanın Cumartesi, 
Pazarteıi ve Perıembe günleri 
ıaat 10-12 araıında Veladiye 
muavini Doktor Yuıuı Zıya 
Beye müracaa l etmeleri rica 
olunur. 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi hıı.s· 

talıklar mütehassısı Cu
madan maada her gün 
aaat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 

Adres: Aı:kara caddeıl 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 -Eyüp Su ı h Hakimlığınden : 

müteveffa Dtyam andi e fendi 
terekeılne alt olup Loncada 
Atik Mustafa paıa mahalle· 
sinir. Hamam va Lonca soka· 
ğınıla kain eski 26, 50, 52 ve 
yeni 53, 60 numarala rla mu· 
rakkam altında iki dükkanı 
havi mecmu hlue itibariyle 
beş bin lira kıymetinde bir 
kargir hanenin dört hisse iti· 
bariyle ü ; hissesi tarihi ila n· 
dan itibaren bir ay sonra ya· 
ni 22, Ağustoı, 931 Cumarle!İ 
günü saat 11 de açık art ı ma 
suretile satıla cağında.ı talip 
olanların yüzde on pey akçes'ni 
müstashaben Eyüp sulh mah· 
kemeslne müracaatları ilan 
olunur. po T e!!!.muz 1 931 • !_zır 761 

-= Pazartesı =-
Arabi Ruml 

4 Rebiüleuel 7 Temmu:s -Vakit - Ezani Vakit . V <a ti 

Evkat S. D. l:vkat s. u. ------ - - -
Sabah 7 ıs Sabah 2 53 
Öğle 4 42 
ikindi 8 41 

Öğ le 12 20 
ikindi 16 18 

Akşam 12 CO Akşam 19 36 

1 
Yatsı 1 55 
msAk 7 00 ı - -

Yatsı 21 34 
lmsAk 2 36 

Mesuı ve mümcss ı l 

Bür11 e •tin Ali 

'"°'' ·-· ..... -~- hl ooı<ıv• 'i teılr bırakmııtı. kuvvetli 1yanıan • oktur, Turan - - r 
ıaıpara ıbl Şark ıtmendl· 

-· ·: - . ı .ut.ne ıa ...,_._,....,_.r. 


