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rçiftçi, l!Qİ ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhuriyetçi gazete] 
\.Gönderilen evrak iade olunmaz) 

- Dün Millet Meclisi 

Yeni matbuat kanunu 
ınecliste kabul edilmiJtir. Bu 
J<ınununl hükılmat gazete· 
lerlni tııhılyat v•disinde 
itidale götürmesi beklenir. 

Bize gelinoe1yürüyeceğimiz ve 
gideceğimiz yol muıyyendir. 
Hak yolu hakikıt yolu. 

Ari( Or~ 

Mecllıte kabul edilen mat· 
buat kanunu gece, ıfeç vakit 
gazetelere tebllit ~dılmlJtlr. 
Bu kanunun ana hatları uze
rinde daha evvel uzun uzadıya 
tahlillerde bulunuldujtu için, 
kanuniyet kespettıkten sonra 
söylenecek söz ve serdedilecek 
mutalea kalmamııtır. 

kanun neşri tarihinden muteberdir 
altmış yedi maddedir 

Har gazete veya riıalenin neşriyatından doğan 
moı'uliyet umumi ne,riyatı idıra edan zat ile 

lıu gazete 1 vaxa riııle ıahibine aittir: 

Yeni 1'anunu heyeti umu· " 
mlyeıl itibarile ve bazı itirazı '• • 
kayıtlarla memnuniyetle kar· Matbuat kanununun heyeti 
ıılamamak için bir •\lbep ı.ımumiyesi hakkında baya· 
yoktur. Hükümetln ve Adli· nette bulunan Sırrı B. 
yenin göıterecejll hüınil niyf!t, takıl meb'uıun dahi ekıerlyet 
ilerde bu ltlrazi kayıtları da ile birlikte olduklarını kllraiden 
kendllijtln,den refeder ümi&ln~ vatandaılarıma ilan etmeiti 
deyiz. • f b 1 d 

Yeni kanunun,çürümeğe baıı vazl e 1 irim" emıılir. 
Sırrı Bey bu kanun ile Jiyan veya, üç beı kuruıluk men- , "1'...:..a.._.,.._.;.:.... ...... :......;.ıı.;...:.....,~:::.a 

~ matbuatın bazı kayıtlar altına faal için çürütülmejte savaıı· 

f d 1 alınmaaı meı'ullyetinln mun· tan umumi ahlaka al e i Hakkı Tarik Beye oevap vereni 
ki haaıre.n münakkit gazetelere olması be enir. Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

B ıh M b b alt oldu"unu ve muhalif aıat· i a11a, at. uatın OD· Ankara, 25 ( A.A ) - Bü- " 
h 1 it buatın iıtıhdaf ettljtl makıat· dan ıonra ıa ııyat a u raı· yük Millet Meclisi bugün öjtle· lan izah etlikten ıonra beri 

maktan hazer etmeleri bütün d 1 t ı k ı 
. en evve op anara yen taraf gazetelerinin de bu neı· •afandaıların arzularındandır. matbuat kanun laylha11nı mü· rlyata kartı efkarı umumlyeyi 

Malumdur ki muhalif gazele• zakere eylemlıtir, Kanunun tenvir etmeleri liı.zııngeldlğini 
)erin sırtlarına yllkietllmek heyeti umu yeal kkında ıöz ilave eyleuılıtir. 
lıtenen ıahıt neırlyat, 4aha alaıı Sırrı Bey (Kocaeli). Müteakıben maddelerin 
ziyade son münakaıalarda ee- Sırrı B.ne diyor: müzakereıine geçilmııtır. Mad· 
viyelerlnln muarızlanndan Matbuahn bugünkü man· delerin müzakereıi esnaıında 
Jiikaek olmadığı tebarüz eden zaraaı etrafında cereyan etmlı matbuat ıuçları meı'ullerlne 
muvafık gazetelere alem ol· olan müzakere e•naaında te· alt 27 inci maddede Hakkı 
mu tu. Onlar ıövüyor, onlar zahür eden heyecanın ifadesi Tarık Bey{Gireıun) ıöz alarak: 1 

. olmak üzere yeni matbuat ka· 
kllfrediyor, kendılerlne mu· nununun meclise geldijtlnl Hakki Tarik B. ne diyor: 

kabele mecburiyetinde kalanlar kaydederek: • Böyle vatani ve Haberi veren muhabir ve 
itap edilmek. lllenlyordu. milli meıelelerde bir iki müı· (Devamı 2 inci sahifede) 

Bundan ıonra memleket ·-··················••n••••u••••U••·································································••u••U• 
matbuatında kar111ık1ı hürmet Zahire borsasında içtima 

Bir katip ve bir muha
sibe işten el çektirildi 

1 

Maliye müfettiılerl ıehri· 
ın!zde bulunan muhtelif ıu 
abalı idareyi leftııe devam 
ediyorlar. Bilhana Belediye 
ve aakeri mektepler mu· 
haaebesi en ziyade teftııe 
tlbl tutulan yerlerdir. 
Aynı zamanda Defterdarlıkta· 
da bir kaç gllndeberl bu yol
daki mürakabeler yapılıyor. 

lıte, bu teftlıat neticeılnde 
bazı yolsuz ıarfiyat ve sulatl· 
nıaller meydana çıkarılmak· 
tadır. Bu meyanda aakeri 
mektepler muhasibi meı'· 
ulü Hamit Beyle mu· 
hasebe katibi Oıman beyin 
lıten elleri çektırilmiıtir. Dün, 
bu bu•uıta malumatına mü· 
racaat ettljtlmlz maliye heyeti 
teftıılye relıi Adıl bey, mu· 
harrlrlmize atideki beyanatta 
bulunmuıtur: 

- 22 Temmuzdan itibaren 
bu iki zata itlen el çektirildiği 
keyfiyeti dojtrudur. Müfettlıle· 
rlmlz tahkikatlarıııa devam 
ediyor. 

Kadınlar Birliğinde 

Ih ti laf 
- -

Lafla peynir gemisi 
yürütülemedi 

Kadınlar birliği geçenki 
ıon içtimada, muhtelif ıehir· 
lere birer lrıat heyeti gönder· 
mefe karar vermltti ve bu 
heyetler hazırlanmıı aza11 da 
intihap olunmuıtu. 

Dün gene birlikten aldığımız 
malCimata nazaran, birlik heyeti 

idaresi ıon lçtlmaında • bazı 
meıeleler üzerinde uzlaıanıa-

1 ;mıılar ve bir ihtilafa sebep 
olnıuılardır. 

Bu ihtilaf neticesinde irıat 

( Deııamı 2 inci •ahifede ) 
hlıleri perverde edlldiitl gllrll· H • • h 1 d ' 
lllrae, vatandaılar kt'ndllerlnl eyet ıntı ap o un u. 
bahtıyar addetmetıdırter. Günün vak' ası 

Hasaeten, Türk Adliyealnln d d •k• • 
. ...................................................... . 

Atılmak istenen iftiralara temiz 
ve yüksek bir şehadet 

Esbak 24 üncü fırka kumandanı diyor ki: 
"yalandır, yalandır, yalan!,, 

Mecliste Kozan mebusu Ali Saip B. ipsiz Recep ve 
30 bin lira l.iydurması gibi birtakım yalan .v~ ~~ira~arla 
idlAI edilmişti, Biz Ali Saip Beyin idlAI edıldığını s~yle_
dik ve şahitlerimiz arasında başlıca esb~k 24 un~u 
fırka kumandanı Atif B.i zikretmiştik. Temız ve necıp 
nasiyeli bir asker olan Atif B .. hAdise?en h~berda.
olur olmaz necabetine yakışır bır tehalukle bır mek
tup yazarak yüksek 'ehadette bulunmuştur. 

Bizi pek mütehassıs eden bu mektubu aynen der 
cediyoruz: 

Muhterem Arif Oruc Bey. 
Cok zamandır gazet~ okumadığım iı;in gazetelerinizin 

bir ~üsha•ıncla Kanclra hadisesi dolayısile bene/en bah· 
setmiş olduğunuzu oflum Halit Atıftan işittim. Gazet~yi 
araclı, buldu ve getirdi. Bana taalluk eden şehadıt nok· 
tasına gelince durakladım. . . . . 

Bir mahkemederı sorulmadan bıldığımı bahusu• şu 
sırada yazmafı - ikinci defa tevkif edilerek lstanbula 
götürüldüğüm ve otuz üç gün mevkufiyetten •onra mu: 
hakememe lüzum görülmeksi:ı.in tahliyem hakkındakı 
mahkeme emrini tebellug ettiğim sıralarda: Hayır; çık· 
mıyacafım ebediyyen mahpu• kalacağım_ de"!em üz~rine 
tevkifhane memurları biz karışmayız, muddeıumumı bey 
karışır demişler ııs ben de ben! onu~ .yanı'!a göt~rü.'I 
demiş ve götürülmüş ve aynı şeyı kendımı taktım ettıkten 

· (Devamı 2 inci ••hilede) 

Fen · talebesinin seyahatı 

Bulgaristana gittiler 
16 kişilik kafile Sofya Darülfünunu .. 

na misafir olacak 

adalet terazl•inın kefeterını Altı kişilik heyeti i are en ı ıncı Dün feci bir 
iki taraf için de müıavl tuta· l•Çtİmada re İS seçilecek •. ld Dün Bulgariıtana giJ~n Fen fakülteai talebeıi 
caitından ıüphe edilmemekte· Cınayet 0 U Dün akıam Fen fakülteıi Varnadır. Buradan Sofyaya 
dlr. Bundan ıonra, yükselen • , Zahire boraaıı mecltal ida- talebelerinden mürekkep (16) muvaıalat edilecektir. Sofya-
adaletin yeni kanun daire· re aza11 intihabı dün icra edil· r kııılık bir seyahat kafıleıl da Türk talebeleri darülfünu-
stnde daha haıaaı ve daha mittir. Saat 11 de heyeti in· Bulgariltana müteveccihen ha· nun misafiri olacaktırlar. 
titiz olmaaı beklenir· Ubabiye toplanmııtır. ve 14 te reket etmlılir. Talebenin bu seyahati • 

intihap nellcelenmlıtır. Talebeler, deniz tari· aynı zamanda bir tetkik ıe· Yapılacak haklı, [ilmi ve kile gitmektedirler. yahatl olacaktır. Avdetle de 
muhik tenkitlerin ikide birde Bu suretle yapılan inli• ilk ıeyahat merkezleri kara yolile gelinecektir. 
kanunun lbhamlarından · lıti· hapla Zahire borıaıı heyeti _ .................... ., ............ _. ..................................................................... . 
fade edıterek devlet nüfuzu. ıdareaı taayyün etmiı oluyor. Feci hava kazası 
devlet otorlteıl, memleketin Fakat, henüz heyeti idare T --k d •• t •• 
dahili ve harici ılyaaetlne ~lyaaetlne gelecek zat ıeçilmli ayyare yanara uş u 
dokunması gibi müıklllatlarla dejtlldlr. 

k~rıılaıtırılmıyacağı emniyeti, Bunun için de ikinci bir Kül haline gelen ölüler arasında 
demokrat Türk Cümhuriyetlni intihap yapılacaktır. 

temıil eden hükCimetln, eıaai Heyeti idareye seçilen zat· • büyük zevat Var 
haklara daha ziyade riayetkar lar ıunlardır: Dünkü nüshamızda gerek tefgraflar, bu yolcu tayyaresinin 
olacağı kanaatlerinden kuvvet 1 - Furtunzada Murat B., huıusi ve gerek ajanı telgraf- havada tutuıarak korucuköy 
alabilirse, memleket için bah· 2 - Habib zade Ziya Bey, larile latanbul • Romanya ara· civarında sukut ettiAlni ve 
Uyarlık addolunabilecektlr. 3 - Bürhanettln Bey, 11nda ıeyrüıefer eden Sidney içindekilerin kül haline gel· 

Yen! kanunun heyeti umumlyeıi 4 - Mübayaacılar birliği tayyare nakliyat. tirketlnln bir dikleri bildiriliyordu. 
(Devamı 2 inci •ayfada) - · • • • - - - - relal Selami Salih Bey, UnAaµunınJaki cinayette mec· yolcu tayyark~slnın dllçar kol· Kurucuköy, karnabtla Bur-

.,•••• .. •• , , • • • .. • • • " ... , • Dün heyet iJare•i intihap 5 Balcızada Mehmet B. h ı l ., ·L. • dujtu feci a ıbetl yazmııtı • 
k• • • h l k • • - ru o an araan t1<1•ı . • sa (. d , 

1 :M:::e:.:c::l.::İs:.l:.:e;;,:.;::.ı ..;ı..;s_ti_z~a--:-_a_~ edilen zahire borsası 6 -Babanzade Nurettin B. ITahilltı 3 ünçü eahlfemizdel Karnabllttan alınan huıusi (Devamı 2 :~~~ • • • ;' • ~~ız • ~~ • 
Celse zabıtları ı ··~·~f::·::·::·::·::·::·:·:· :· :· ·::·::·::·::·::·::·::·::·::·:·:· =· :· ·:·::·::·::·::·::·~:.....::·;:·- • • • • • ·;\iı~~;d~~ · ~k~~;~ · ~~ İ ;~ · ~İ~~· ~~i~; İ 1,;;;~ ?··---. · . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

-16- -
gelip geçerken uğramıı gör
nıüı olanlar billrlerki bu ılr• 
ketle ilk defa olarak Türkiye• 
de büyük bir orman fennin 
en ıon teılıatlle ııletilmeğe 

çahıılıyor ve pek yakın bir 
atide ıenevi :;üz bin metreyi 
geçen en büyük randümanile 
lılemeite de baılayacaktır. Şlr· 
ket ıimdiye kadar beı milyon 
Devamı 4 ılincü •ayfada) 

A•ıımıa iki ıDtununa dadanan ıümlik!O bllceklerl. t Böyle lfihınlarda ııte b6yle çenğl çalar köçek oynar. J fh tabii leblebi konunca tabafa başla !Ala ... , 



Sahife 2 

işte şahit! 
Ahlmak istenen if liralara temiz 

ve yüksek bir şahadet 
(Birinci •ahifeden davam) veya mühürle demiı. Oadamda 

sonra kendilerinden talep el· defibelii. için ya imzasını atmıt 
mlş ve bazı sözler d: ilave veya mühüıünü bumıt ve 
etmtıtim. Bütün bunlara ce· akılsız adam böylece imza ve 
vaben - İsimleri Sal.i.hattin mühiir toplaya dursun. 
Beydir - Atıf Beyefndi; açık l.kıllıaı kendi kendine dü· 
konuıalım. Hayatı askeziye ıünmüı ve karannı ver.mit• 
Ye insanınızı çok derinden Ben akıllı iıem akıl!ı harekete 
tahkik ettik ve ettlrd.k. etmem lizım ve akı!lı hareket 

Annemin aüdünden daha ed 'p etmediğimi de her kesten 
temız bir hayata malik o!du· ziyade benim kendimin 
funuz neticesine vardık. bilmıı olmaa lazım. Şa hal:le 
Onun için bu asırda, bu za· kendiliğinden alemden akıllı ol· 
manda bu kadar m,.rt olmak duğuma dair ne diye imza 
)'oktur merdane hareket et· veya mühür toplayayım diyip 
mek doğru değildir Ye saire - kimseye müracaata bile lüzum 
demit olmalarına nazaran görmemit-
makul görmeyecek pek çok Üç gün sonra muhterem 
eıklya bulunabilir. Ben ile ıl· kütlenin huzuruna iksi ele çık· 
yaıetln bir ilmi mahsusa ve mıılar. Delisi mazbatayı uzat-

kablliyet meselesi idi güne katıl mıı, akıllı51 lüzum görmediği-
bulunduğum "' her ikhintnde ni anlatmı§. Mazbata getıren 
bende m~vcut olmadığmı ve tımarhaneye gönderilmit 
lla nihaye de olamayacafını ve temizi de ftizarla salıverilmıt 
bildi!iim için insani vazife- Sizin hayatınız hakkında 
mi ,u suretle evvela size ooıumu aleyhiniztie yazıl-
•• bilahare icap ederse mı' olan (matbıoası •nasının 
mahkemei aidesine yazrnağı makineleri refikasının, ban· 
mukaddes bir hareket bili- . kıılara borcu var) ittiham-
r im. . larila de bu mamlekatin çok 

Otuz bin altını lsimlerı afif va temiz bir evlAdı ol· 
geçen ınsanlarlıı k~fesi yani duğunuzu ilin etmekte oluş

dard dide memlekette mev-
cut en gbrbüz. en kuvvetli tarını çok teşekkür etmeli 

ve minnettar ulup bu sahi. 
insanlar olsa bile de§il otuz felet'i artık me11)1eketin şu 
bin altını, bunıın humıuuu buhranlı z:ammJfarında ebe· 
bile uzun zamanlar üıtleriade diyyen terk etmeniz en bü· 
tapyamazlar. Nezede kaldlki yük vezaitini:ıden olduğunu 
ıı:ııanederhn aralaradan ikili hatrrlamalısınız. 
aıhhaten ma.IUI idiler. Benim ıi1asetteu anlamaz 

Saniyea otuz bin altın gö· oldugumu yazmıtt1m. Memle-
türen bu lıuanlar Ankaraya. ketin müthit bir buhranı mad· 
vardıktan ıoara bükümete bu di içinde olduğunu yine sl:!ln 
?araları veya tek bir paracığı gazetenizle c:n çok il.i.ıı edild.1-
teılim ettiler mi? ğini oalumdan itittim. 

Salisen bu paraların Şu halimde size her hakiki 
kendilerinden soyulmasını si· vataapeıvere tahliyattan le·: · 
ıin ipıiz Recebe olan teklifi· cerrüt gerek. Hürmetle göz-
nizi itidenler bu paranın o lerinizden öperim efendim. 
dört ıahıs üzeriade mevcut .Mersin: 
olup olmadıjını onlardan Esbalr. 'Frrlto 24 launa.ıttlatu 
ıormak suretile lıakayıka va· 
kıf olduktan sonra llal et 
kürsüsünde .ö7leameıl icap 
eden vatana ve içinde yata· 
yanlara nıfi olabilecek soz· 
ler sôylamaOi biraz dütün 
msk mecburiyetinde olma. 
tarı icap ederdi sanırım. 

Binaenaleyh; ben şahsan 
böyle bir paranın mevcudi 
·etini işitmek ~6yle dursun ta
şındığını bila ak ma sığdı
ramıyoruı:n. Olmayan bir ıey 
de teklif adil. i' diye kabul 
etmek ma lekete acı -
ınak mauasını ifade etmek 
ten batk• bir1ey, olamaz:. 
Arif Oruq Ba.<; size edilen 
bu isnat yalandır, yalandır, 
yalaudır • Siz kanrada 
vatan endişesile mah· 
mul ve kendi kendini%• mün· 
zevi bir hayat yaf!yordu· 
nuz. 

müseidanizla size her· 
keıçe ve b.ilhaısa n.tı ili· 
nlzce dahi malum olan bir 
hikayeciği tekrar edeyim. 
Vicdanınızca müsterih bulun· 
dukça bu hikayeciği tekrar 
hatularsınız. 

Biri akılsız:, dl.teri akdlı 
iki lnıan sen akıllısın, ben akll
lıyım diye tutuımuılar. ifiden
ler bizar olmuılar. 

Her ikisini de muhterem 
bir kütlenin huzuruna çıkararak 
ıımlann aralarını bulmanızı 
rica ederiz demitler. 

Kütlenin ea b6yüğü her iki
ıine demi,kl: 

Size üç gün müsade. Han
ğfnlz daha fazla imzalı, mü· 
hürl6 bir tahadetname geti
rir 1118 onun daha az 
imza. ve miihüril geUre
cekten daha akıllı olduğu biz· 
ce de tabaklmk eder demft\ey 
ve bu iki insanı salıvermlr 
ler. Aktlıızı raıtıeld.lil loıanı 
kolundan tutarak ben akıllı· 
mıyım? ııkılaızmı yım? diye 

.ormaia Ye lzaca baılamıı. 
Malıatap iti anlamıı, kar

ıısmnakl zır dt.11 olduğun• 
dan bemancacık hük metmlı. 

Akıllı11n ite blrader ceva· 
bem yerip kurtul-k lıtemlı. 
Akılıız kolwıu bır•km•m•t 
öyle iM fU k.i.itda jaıuuı &t 

Hak 
Yolu! 

(Baı•ak.aleJen Jeoam) 
timdi . .. Ü9Diyelui istil· 
u.m ediyor. K.uaunan eauuada 

baat hiirriyeünl tahdit 
eden taraflan ,.oktur. Dene• 
b · . Ahl.i.bzllğa, p.hsiyata 
ta Dk eden lasunlann zaten 
liyad hürri}'etle al&ba bulu· 
nam•zch 

Matboatm ba kan.ıma göre 
kaıdıleriae vezeceklen vecbe 
ye tsUkamet bugün 'J'&l'lll belli 
olacaktır. 

. •Yann. a ırelince: Yarın'· 
nın hadc!izaUnde ahlaksız neı· 
riyatla alikaaı yoktu. Yalnız 
icbar edildiği zaman tahaiyatla 
ağtW.fmak zaruretinde kalan· 
mııtır. Bunun haricindeki net· 
riyal, ya ü&Uma\ ya hakllZ· 
hk, yahut ammeye mazarratı 
dokunan ,eylerden tevlit edf. 
yordu. Bunlar cemiyetin yük 
ıek menfaatlerin namına her 
zaman neıri zaruri mevattan· 
dır. 

Yeni kanun, • Yarın ~ ın 
meslekini takviye edecek, 
daha ziyade kuvvetlendire
cektir. 

"Yann. ın gittiği ve gide· 
ce.tı yol ötedenbel'i muayyen· 
dır: 

" Hak yolu, hakikat yo~u ..• 
·su yoldan tnlıiraf edilecefı uA 
zannolunmamalıdır. Memle. 
keliD ve Türk milletinin yük. 
ııek meııfeaatlerine taallük 
ve temas eden meselelerde 
endlteaiz ve pervaaız yilrümek, 
kendilerini fU vatana vakfet. 
mit o!&ııların beJIJ batlı 
tıarı ol.ıcağı tabiidir. Mu· 
ayyen hedeflere gidenlerin 
ialik•metlerl ev\·elden çizilmlt 

1 
· olmaktan tabii birıey olamaz. 

Ba itibarla, bakikatın her ze
IDlln olduğu gibi dalma hakka 
doğru yürüyeceginden eüpbe 
edilmemelidir. 

"Yarın.da eıaaen o yolun 
yolcum &dl. Ve öyle b.lacak· 
tır. 

Arif Oru9 

......... 

YARIN 26 Temmuz 

Kurtarıldı . . · - m_i_ll_et_m_e_c_lis_i_nclı_e 

Karaya oturan Kri· Matbuatkanunu aynen kabul edildi 
'r~fe:ız~~f;ın~i!':mıza Kanun neşri tarihinden muteberdir 67 maddedir 

gelmekte olan • Kripil • va- (BU inci ... hilede• da1cım) anın yeri ve tabı ıda~t değlt- ı 
punı evuelkl akıam, Ahırka- ya muharriri de gazete netri• Urllir veya ortaklarından ba· 
pı önJerinde karaya otW'lllUf yat Jtlerlııl idare eden ı:at ve zıları ayrılır veya "yeni ortak 
ve reminin dib ntle bir rah· gazete 1alıibJnln ayni derecede abnırsa gene en büyiik mli\kl· 
ne açılmııtır. me.'ul tutulmalarlDln ve ayal ye memuruna bir beyanna-

Buna rağmen kaptan, yap· 1 cazaya uğratılmalannın ada· ile bildirilir. Matbaanın sahibi 
tığı manevralarla gemiyi kur- tele muvafık olmiyacafı m6t· değişirse yeni ıahip ite batla· 
tarmıı " açıp aç'1mıftlr. taıe..amda bnlnnmuı ve mGza· -dan evvel kendi namına 
Maamafih rahneıl kapanma• kere neticeeılnde: bir beyanname vermefe mec· 
dan hareketine tmkan yoktur. Adliye Vekili cevap veriyor: burdur. Ölüm halinde bu be· 
Rahne mahallinde tamir edl· Adliye Vekili Yuıuf Kemal yanname matbaayı itletmeye 
lerek kapatılacak, vapuz bili.· . Bey mahkemelerin bu noktayı devam edecekler tarafından 
hare yoluna devam edebile· nazarı dikkate alaca· 15 aün içinde verilir. 
cektir. ğını ıöylemlttır. Hakkı Tarık Madde 5 - Beyannamesiz 

Bey bu beyanatı k.i.fi fÖl'mÜf• matbaa açanlar hakkında Türk F. Sabit Bey 
Manisaya gitmiştir 

Fridman verem aım miite• 
fıasnsı Dr. Fuat Sabit B. tel• ı 

kikatta bnlunmak ve &fi tatbik 
ettiği haatalannl mahallinde ' 
muayene etmek üzere Manisa· 
ya gltmi§tir. Biraz sonra avdet 
edecektir. 

Feci hava kazası 
(Birisc:i sahifeden devam) 

gaz civarmda bJr kaza merke
zidir. 

Telgrafta ölnelerın altı yol
cu ve bir pilottan ibaret oldu· 
ğuda kaydediliyordu. 

Bu çek feci kaza hakkında 
malumat almak üzera mez:kür 

tirketla Y eti1köydeld merkezine 

gönderdığlmlz muharrlrlmize, 
- Bizde ,aazetelerde oku· 

duk, ondan batka bir ıey bil· 

miyoruz. Kaza hakkında he• 
nüz ılrkete bir malumat vürüt 
etmlı defildir, cevabını ver 
mlılerdir. 

Halbuki bu lıadi.e etrafında 
ıirkete malümat ıelmemit bu· 
luamam.aaı imkansızdır. 

Jatihb•ratunıza .naza~an. 
vak'a ile pollı müdürlüğü de 

ala.kadar olmuı ve firketteıa 
kaza bulunda malümat talep 

etmlıtır. Yanan tayyare, ıa· 

bahıı. kartı 4,2.7 de Y e,ilköy
den Bükre,e ğltmek üıı:ere ha· 
raket etmlftl. 

MuaJCftesl tamamen yapıl· 

mtf olma11na rağmen kazanın ee
bebi huduıu anlaıılanıamakta
dır. 

Şirket te tahkikat yapmak
ta lmif. verilen huıusi haber 

lere nazal'&D bu feci ka&a kur
banları arasında, Norveç kon. 

solosu M. Rot ev bir mümeu llJ 
olan M. Ku•uı '"' M. BaltiTo 
ile birde Mı. Kuat umlnde 

bir kız vardır. 

Pilot Fran.,zdır ve ismi 

(Mouokat)tır. 

Bulgarbtanda kaza etra

fında tahkikata batlanmııtır

Son dakikaya kadar tlrket 
ö1enler bakkuatla malumat 
vennemııtır. .................. ,,, ....... . 

Teşekkür 
Kanm Salyenln ebediyen 

kapanan gözlut öniiude dny• 

dulum büyük acı,.a telgTafla, 

mektupla, cenazeye refakat 

ve evime Ye daireme kadar 

bizzat yorınnluk almak ve 

gazetelerin çok kıymetli ıü· 

tunlarında yer vezmek auret· 

lerile aziz doıtlarımıa ve aile 

çocaklann gôaterdiği aıll 

alaka ve teıeliyetten hudut· 

ıuz bir minnet ve ıükranla 

aıütehaaal•im. 

Bunu yazık ki kaç güııdür 
ayn ayrı arza imkan bula· 
ınadım. 

tür. 

N11m Hazım Bey ne-
diyor : Naim Hazım Bey 
(Konya), Cayrl ahlaki netrl· 
yata ait maddenin müzakere 
&inde bu tarzda nefriyat için 
elde bir vahidi kıyasi bulun· 
madığııiı ve biı cihetin ne 
suretle teıplt edilecefiııf ıor· 

muıtur. 

Halil bay takriri: Halil 
Bey (Zonguldak), verdiği bir 
takrir ile bu tarz nrıriyatta 

netir ve mahalli neıir itibari· 

le münaıebat karineleri -· 
zan dikkate alınmaunı lııte

mlttlr. Bu takril' kabul edil
mi,Ur. 

Saat 22·30 a kadar de· 
devam eden celaelerde ka-
nunun müz:akereıi ikmal ve 
heyeti umumlyeıl kabul edil· 
mittir. Yeni matbuat kanunu 
67 maddeyi havi 22 fasıldan 

mürekkeptir. Ayrıca iki mu· 
vakkat 23·3üncıi faaıl olarak 
lı.aununa ili ve edı!m lıtır: 

Matbuat kanunu 
Madde: 1 - Matbuat hür· 

rlyetl ve matbu eserler neırl 
bu kanunda yazıla hükümlere 
bağlıdır. Bu kanunun hüküm· 

leri ıerek matbaa, gerek baıka 
türlü mlhanikl ve kimyevi va· 
ııtalarla veya el ile çıkartıla
rak neıredileo yazı, reıim 

güfteli güfteıiı: musiki eeerleri 
ve 'ıramofon plakları gibi 
eserlere f&lllildir. Bu kanunda 
bu gibi eserlere matbua de
nilir. Sınematotrafa müteallik 
huıuılar bu kanana tabi de
illdlr. 

Madde 2 - Herkelin gö. 
rebil~ceğl veya paralı paruız 
glrebilecefl yerlerde her tlir· 
lü matbualartn tqhir •eya 
talik veya tevzi edilmeli ve· 
ya ıatılma11 veya bunların 

ilan ile tevzi ve satııa arzo
luumuı neıir sayılır. Matbu
at cürmü yukarkt fıkra dai
reılnde yapılan neıriyatta t-e· 
kevvün edebilir. 

ceza kanununun 533 üncü 
maddesi hükmü tatbik olunnr. 

Beyannamelerde yazılması 
mecburi o!an malumatı yanlıı 
bildirenlere 50 lira<Lln 200 li
raya kadar ağır para cezuı 
hükmolunur. 

Madde 6 - Matbaas1Dda 

ilmühaberi alınmamıı gazete 
veya risale buall matbaacı 

100 liradan ataiı olmamak 
üzere ağır ceza parallDa mah· 
kLlm olur. Bu suretle ba11lan 
gazete veya risale ile bir suç 
lpenmlt il8 bu suca i,Uraki 
ıablt olan matbaaa cazete 
veya :lsaleain mes ullerile 
hemfUI addolunur. 

Madde: 7 - bdacı mad
denin tümulüne giren matba· 
alar ü ünde matba&IUll adı 
yazıbdır. Bana malaalif ha· 
reket eden matbaacılar l-0 li
radan 100 liraya kadar hafif 
para ceza11oa mahkLlm olur· 
lar. Böyle bir mahkümiyetten 

6 ay geçinceye kadar bu ıuç 

yeniden iılenine suçlu ayrıca 

iki ay kadar ha.pi• ile ceza• 
landırılır. Y anlıı bir at yazıl
ması halınde yukarı fıkralar

da yazılı cezalar ikl kat ol • 
rak verilir. Bu maddedeki hü
kümlerin resmi daire, meslek 
veya ticaret lılerlne veya aile 

siyaset ve cemiyet hayatının 

itlerine yarayan ilan, tarife, 
ticari airküler kartviziti veaalre 

gibi maıbualara ve yine nam

zetlerden birinin dofru adl 

bulunmak prtile intihap be-

yannamelerlnde ve siyaıi be· 

annamelerde tatbiki m~ı:bu rl 

değildir. 

Madde: 8 - l\htbaatcılar 
bastıkları her türlü matbua· 
!ardan iki,ertaneılni günü günü 
ne bulunduğu yerin en büyük 
mülkiye memuru ile Cümhu
rlyet müddeiumumisine ver-
meğe mecburdıırlar. 

Verilmi7en her nüsha 
için bet lira hafif para ce
zası hükmolunur. 

Tekerrüründe bu ceza Ye-
rilmeyen her nüsha için 10 
liradan 20 liraya kadar art• 
tırılır. Bu hükümlerden caze
te veya riuleler Vd )'Ukarlld 
maddenin dördüncü fıkraauı
da yazıh matbualar mii&te•· 
nadır. 

Gazete çıkarmak istiyenler 

Madde 3 - Bir matbaa 
açılmadan evvel bulunacağı 

yerin en büy~ k mülkiye me
muruna bir beyanname ·~ri· 

lir. Beyannamede matbaayı 
açmak isteyenin adı , sanı 

ikametgahı ve ortakları vana 
onların da adları, aanları "' 
ikametgahları ve matbaanın 
yeri ve hangi dillerde ve 
hangi tıı.bı slıtemlle çahtıla· 
cafı yazılır. Madde 9 - Gündelik ya· 

Madde 4 - Açllan matba· but mevkut ıraz:ete veya rl· 
~.,,,,,,,, 

,,.,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, 
Mahkeme katiplerinin davası 

Ceza istendi! 
Müddei umumi!cezalarını istedi 

karar başka güne kaldı 
ikinci ceza mahkemesinde 

davuı olan bir :ı:attan rüıvet 
almakla maznunen tevkif oln· 

Bu bapta aziz doatların nan ikinci ceza mahkemesi k.i.· 

Müddeiumumi 8. iddlasmı 
seddoıderek her iki katiltıı de 
rüıvet almakla maznunen tec
zlyP lerinl lstemlttlr. 

ye aile çocuklarının liUuf tiplerinden Salih ve Turhan B.le 
_ keremlerinl dılerhııl Ef. ı rin mevkufen muhakemelerine 
·~ dün Blrluclceza mahkemellnde 

latanbul: Altıncı Noter devam edilmiı ve dava intaç 
Galip Binğ61. oluumuıtur. 

Ôileden sonra vekiller mü· 
dafaalarını yaptılar. Neticede 
maznun memurlar bakkın

dakt kııran teblifi için maıha· 
keme talik edildi 

aale çıkarmak isleyenler ga:ııe
te ve risalenin çıkarılacafı 

mahallio en büyük mülkiye 
memuruna atafıda istenilen 
malıimatı havı, imzalarile bir 
beyanname verilir: 

a • Gazete veya rilalenln 

adı. b ·gazete veya risale sabi 
hinin adı, 1anı, tabiiyeti tahlil 
derecesi ve muamele merkezi 
olan ikamelgihı ile meıken 
c. Vana Baımuharririnln, '!im 
umi müdürünün, yazı itleri 
müdürünn adı, sanı, tabiiyeti 
ve ikametgahı. d-b,c, fırkala 

rında sıfatlan yazılı olanlar
d11n hangisinin filan umumi 
neıriyatı idare odeceji. e • ne 
rede yazılıp idare edileceaı 
buılacğı ve baulacğı m.albaa 
ve matbaacının adıve sanı. E 
ıiyui olup olmadığı i • ne va 
kıtlerda çıkarılacağL b- Hani 

dillerde çikarılacaiLl·ıennayeyt 

tedarik edenler batkaları ile oal 
arua hepdnid ve 1ermaye kanun 

dairesinde karulmuı bir tlrkete 
ait ise tirket mukaveleılnln aslı 

veya taadikli ıuretile beraber 

ıirketin idare meclisini tetldl 
veya firketi temııil eden kim
selerin adı, tanı, memlekeU 
ikamef«abı veya meskeni TII 

tabiiyeti. k • gazete Yeya ri1ale 
bir cemiyete ait iıe nizamna

meıinin tasdikli suretile idare 
heyetinin teıktl edenlerin adı 

ıanı memleketi, ikametgahı 

veya meskeni. 

Beyanname m1;1htevlyatın 

da basıl olacak değltlklikle

rio vukuundan 3 zarfında bil 

dirilmesi lazımdır. 

BeyaDD&1De verenlere bu 
kanundl\ gazete veya risale

nin sahibi denilir. 

Gazete devri 

Madde 10 - Bir gazete 

veya risale sahibi bunu mu 
ayyen müddetle baıka11na 

devredilebilir. Devir alan bu 
kanunla gazete aabipleriude 

aranan vuıfları ve" kayıtlerı 

haiz olduğa halde kendJ na 

mına verecefi beyanname ile 
bu hakkı muayyen müddet 

bitinceye kadar kollanabilir. 

Madde 11 - Sahibi vefat 

eden gazete veya risale umu 

mi neşriyatını idare edenin 

cezai meı'uliyeU altında üç ay 

neırolunabilir. Bu müddet 
içinde variller arasında bu 
kanunda yazılı vasıf ve f'll't 
ları haiz birisi varsa mahallin 

en bü.,ük mülkiyet memuruna 

yent bir beyanname vermek 

ve diğer mirasçıların muvafaka 
tini aldı.tına dair reımi bir 

(Devamı 5 inci •ahifede) 
···---··············--·-··· .. ··· .. -·-
Kadınlar birliğin

de ihtilaf 
(I inci sayfadan derıam) 

heyetlerinin gönderilmesinden 

sarfınazar edllmiıtir. 

Birlik ihtilaf sebepleri hak· 

kında ketum davranmaktadır. 

Mahaza Birlik azasının bu bat

lanmıt itin bitmemesinden 
müteeHlr ' oldufu muhakkaktır 

Bu vaziyet knrıı11nda he

yeti idare muarızlarının ha· 

rekete geçerek bir takrir vere
cekleri ve heyeti idareye itimat 

veya ademi itimat meıeleaini 

mevzuu bab1edeceklerl ıöylen

mektedir. 

Blltnmezkl belki bundanda 

vazgeçerler. Bakalım aylneyl 

devran ne gösterecek?! 

--· hu ırünl.ü ııme ~ı~ 1 dİ.iode · bir tesir 
bıraKmlfU· \ Ben, bunlarl düıünıneyorı.ım, •e Yeıilkay ıııbl ~a ıımenoı· 
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r .uı •••. ,, J ı · 
Toptan cevap Gt:JN\:fif VAK.A.IJ. 1 Yarı milyan liraya 
c - 1 
Le lehi kordum talı a~a ... 

LAf W)"le(li ~a1kaba ~ ı 1 
Diye ~ Alqam • ır•z•t.,ıa

de bir yazı çıktı • Reokten 
ı, ,biı" bu lilhındaki 
o yazı pbHGla ,alttt. 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Naci öldü, yedi kişi yaralandı! 
Bu va'ka iki sabık ve lahik kahyanın 
geçimsizliğinden hadis olmuştur. 

Türkiye 
emniyet . 

Gnya yazdığım bir fıkra 
ile ıae"ını arasua4a .111ilnau· 

--- Planları satılıyar~u l 
bet yokıauı! , 

Na.Net ıı tı.eanıa fuupu• 
hikiyeal ııibi , • ya2miyorum 
belı.t ona da uymadı derler• 
ı:ıade i1lerlne gelen tarafı alan• 

Evvelki ıece Unkapanında 
fındık lı:abutu doldurmayacak 
mahlystte bir meeele yilzilnden 
büyük bir cinayet olmuıtur. 
Bu cinayet, bir ırenç maktül, 
7 gençte mecruh düıerek ol· 
iulyet bu!muıtur. Tafıllltı ıu· 
dur: 

1' - .. ve evvela Ali, ıonra da Veyıel, yanın karııaında oturarak ara· 
Huan ve arabacılar klhyaaı ba aeferleriDde bakıızlık ol· 

Bu casus kadını .. 

lara ne Mye,U., ırcbna. 
ı S-. ofı ra tle etlafa ah· 

tı giz: le bakmıyaa bi.r ada· 
tııım gördüğü hadisatı ka".
diyorum, nıanaJıda, hürde· 
bın'i bir bak11la ıeyrettlm, aca· 
ba neler g&rCırdlim t!emektl ... 
Anama.arı amıyarıa davul qır11a 

çal ·~fıl•· 

İbrahim ııelerek ayrı ayrı ma· duiunu v• iltl ... ı edip ean • 
aalara oturup lçmeğe baıla· fın hak vı hukukunu ırözet· 
mıılardır. medlfinl ıöylQIUftlr. 

Dokuz raddelerinde ukl Münakata yavaf yavaı 
arabacılar klhyuı Recep ile azııma&a derken çene patırtuı 
üvey oğlu Süleyman ve ıürü· ile ıunturlu küfürlere lntılı:al 

Kendi verdiği 3 kuruşunlu esraren
giz casus tabancasıla öldürmek ..• 

-47-

11-
C-2 

Maktül ' cüıü Fethi de gelmif, onlar da elmiı ve nihayet el peırefine (Sa. .. ) ılaadlye kadar bigl· 
ayrı bir muaya oturmuılar· dönerek pat kille bJnmlttlr. ne oldu&u muhaverem!zi dik· 

Unkapanın'da Hacı k•dın d Bu ıırada içerde bulunaıı kat ve ehemmiyetle dlDliyor, 
caddesinde ıakin 25 yaıların· ır. J particiler de dıtarıya fırlam1.1, b Ik d h d d 
da Nacı isminde bir gençtir. çtikten sonra ki e 1 0 ayret e iyor u. 

bıça ar çekilmitJ ve tabaac;a. Grlta : 
Mecruhlar Bir kaç ,aal içtikten tar ateılenmııtı· r. 

- lııunlar ne bulurlar, ııe 
ibrahim, Enver, Ali, Sil· ve hep birden eileııdik· lıte bu kanlı vaka nelice-

ktt 1 olurlar&& mutlaka ona liyakat leyman, Veysel, Haaan ve ten sonra ııeç va 0 muı, ıinde Naci lamindeki genç öl. 
Bursa mebusunun prim tlak· Recep jamindedlr. meyhane la kepenkleri kapa· mnı, diğerleri de vücutlarının keabetmJılerdlr. • 

kında\:! c1oi u a6z6ae, ola- Buıılar da Unkapanı mın· narak müıterileri yavaı yavaı muhtelif yerlerinden vurulmuı· Bu, Jııııilfz nazarlyeıldtr. Bij. 
lnıyorum neden bukadar kızı• takaıuıda ayrı ayrı mah•lle· dağılmağa b•tlamıılır. tardır. tün dilnyayı idare bbilfyeUni 
torlar? lerde oturmaktadırlar, Bu ıırada arabacılar kah· Bu arap aaçı gibi karııık haiz oldnğu lçJuclir, ki laırt!te· 

Millet hazineılnl koruyan lıte bu Sarkadat evvelki gece yaaı olan lbrahim de lialkmıf ve dolambaçlı cinayete zabıta re dört btr iklime gitmiı, ora• 
bır töze kızmak vatanperver• rakı içmek fçln Unkapanında meyhanenin önüne bir ilkemle vaz lyet etmlı, tahkikata girlf' nın betbaht inaantarını bahU· 
lıkmidir? dejirm~ ,kar ıaındakl Süley· atarak oturmuıtur. Eald ki.bya nıltllr. yar etmittlr. 

Akıamın ıırf .imz.uwı .ot· waaın meyhanMiae gelmiıler olan Recepte çıkınıı, yeni klh· A. S Layık olmasaydınız, ılzede 

~~~ içı:ır~l:~:eler :~a::~ m.M .......... tlth~·Ş·· .. ·ı;i·~·-ı;:-~~··k;i;·;~ı····r············ıÇ ..... timi· ....... _ bu s:::'~:::.k::v:!::~ı:::~~en 
ııene bir çırpmnda beni ka- kimseyi taaa vvur el meyiniz, 

, lemine ıarmıı... -- -
Beııl Buı-p mebuıımun Bakırko""yu··nde trenin altına itilen bir Ressamlar bugu·· n ılz de 

11 
yapmak kabiliyeti ol· 

ınuharriri, onu da be.nim me· •'\ du&unu takdir ve teslim eden· 

bu.um yapıyor. Hanım mucize kabilinden kurtuldu toplanacaklar ıert mahcup 01maya gayret 
ş, pcıa hir .el · • c.-aio ke· ediniz, dedi. 

liıne h.t.!Uıde ıü.t~lar• .ııkae· Bakırköyünde evvelki gün Lakin fazla tuttukları için Bugün öğleden sonra müa· Gençllfl, hoppalığı, güzel· 
den bu zeye adtk gülmek çok feci bir tren kazası olmak kızcafız sendeliyor ve ani bir takil re11amlar ve heykeltrar llfile birçok defa ,ehvet ateıl· 

üzere iken kaza bir mucize h ı ı d 1 bi il" h d l b la. 7 .. .,, ız a trenin a tına üıüyor. ar r ııl eyetl umıurılyeıl ni ıön ürmüı o an u caauı 
....... kabilinden bertarafe.dtlmitUr. k 

Beıı, Bursa mebwunua Vaka'a ıu fekilde cereyan Bereket venin tekerteklerin a tı içtima edecektir. Bu iç· kadmı, çiy, çiy yememek, bir 
belki mu arrlri '1labilirim, etm tir. yanındaki dinamo aandıiı t!mdda yeni bir ıergi açmak anda ve bllhaıa kendi elile 
li.kQı 0 benim mebuıum ola• Cuma olmak münaaobetıle genç kızın ayaklarına takılı· mevzuu bahsolacaktır. verdlil caıuı tabancaıile, o, 
ınaz, .milletin .ınebuıudur ~ün tiren mülhit bir kalabalıkla yor. •e bir mucize kabilinden At yarışları ilç kurıunlu esrarengiz ıllahla 
kü .. Floryadan dllnllyor. Sarhoı, olarak ,)<azazedeyl vagonun Bu ıene At yarıılarına Tem• bu mel'un vftcudu ortadan kal-

H 'k' ı · d k neıelı, keyifli bir halk kitlesi hem altına atarak tekerlekle· ı d k ı ı f 1 ı em onıı. ı ı rey ı eme muzun 31 inci cuma aiinü ırmama !Sn ne ı m e mil-
i d bı · • arasında az"ın dalikanlılar da -• d k • çln insan a r parça ız an " r n ezme .. n en urtarıyor. baılanacaktır. cadele ediyordum. Baııma 
l ı var. Bunlar yolda gelene ıeçene F k b k 
azımdır. ki rey, iki ıahsın ıataııyorlar, trenden ötekine be· a at tam eı vagon ızın Altı hafla kadar cle-vam hücum eden kan, beynimde 
teyt değildir. Zira Rüıtü B. lkiı:ıe taı toprak atıyorlar, hatta üstünden. ıreçlyor. Bu esnada d k 1 1 V 1 timıekten oklar halinde heçl-
lek derea-ll inUhapla ıe""lme. h" d" .. ·ı · t d e ece 0 an yarıı llf e 1 Efen· 

- ~ · tren istasyondan kalkarken a ıse goru uyor ve ren ur· di çayırında icra edilecektir. yor, taıkın heyecandan yüzüm 
lniftir. kızların ,apkalarını , fıat•n· duruluyor. M bl k t b d" • t' 

B ""'RH'"NETT1N 1 Ll b b h ld enedilmemiş r an or aaın• ... nmuı u. 
u ,.. A !arını çekiyorlar.. Baygın ve itap ir • e Her,eyl biranda mahvet· 

Koı1!i oğhı . C. Beye : lıte bu terblyeaiılikler Ba· vagonun altından çıkarılan Poliı beıinci ıubeıl tara• 
«~--•···:uıı "• ... aı 111 r-'- ·~- k k d d d B h H d h 1 h f d d 1 ıl d memek için nefıiml kahır, ken· """""" ~ ft" ""'' ""' ır öye 'ka ar avam e lyor. a ire . er a ecza aneye ın an aan a c arın vapur an 

zu.: 9kl .., biiwiy9fıım. Nihayet tren .ekiz! allı geçe götürülüyor. adam çıkarmalaruıın menedil· dimi mennettım. Bütün haya-
Y~mı oku~ ak lJltkiim ı r· hareket ediyor • istasyonda Aııop isınindeld Ermeni diğ~hakkıdaki haberl,r doiru lı, mefküre.l ve her ıeyl caaur 

. . "' 
mücad lemi karf!llldald zeJd, 
deaaaa, kurnaz ve tecrilbelt ca· 
auı kadına hlHettfrıııteıaeğe 
uğratırken, o bütün bunları 
b~ 19if te ••lıaıiaıı P'k batk• 
bir ıekilde tafair bile eylemlıU. 

lnıan haleti rublyeılnin 
bu pek garip tecellilerine 
tatmamak mftmküo değildi. 
Sıcak ıalonda ve çok rahat 
koltukta otururken, •yabat 
yorııuoluiuaıu daha derin ve 
daha acı bir ıurette net• 
meğe baılamı tı • Gritanın 
galiba üçüncü defa verdiği 
c;ok enfes parolarımızm du· 
mani rı, 11cak ıalonun ıçin· 

de bedii helezonlar çb:lyordu. 
( Sa ... ) Bey herıeye ltfna bir 
ıııcaklıkla kah dinllyor, aü
lüyor, ve yalnız benım ikti· 
darıma, latedliim 'iti yapabil· 
mek hunııundakl ikdam ve 
kablliyetltne alteyiıhan olu· 
yordu. 

(Devamı var) 

Hamal alınmıyor! 
Mevcut hamal miktarı 2~00 

olmnştur 

Belediye ıht:ıat müdllrlü· 
tüne hammallık için V11ku 
bulan müracaatlar çoğalmııt.r. 

E vvelc:e fazla lazım olan 
hammallar, ıiı:ndl kazançlarıuıa 
in•it olmaıı dolayısile artık 
hamal alınaıamaaı için temen• 
nide bulunmu,tardır. 

Belediye de bu müracat 
üzerine hamal alınmamaaına 
karar vermJıtır. 

Şimdiki halde hamal mev· 
cudu 2ZOO olarak teıpit edil· 
mittir. inek j~iıı l d.fi\lif z. ~... lerını ef. taıavvurun fevkinde bir ka· ile iki arkadap da Bakırköy değildir. Alikadarlar bunu tek· luktan ibaret ' olan caıuı mü .. 

8. A !abalık vardır. Trenden inen· merkezine ıevkolunarak hak-' zip etmektedir. tefreıem, bu manevi byanımın Tavzih 
\....,.._................................... lırr , trene binenler arasında h b 1 b b 
Be(eclı:venı'n kararı larında takibat yapılıyor. Müflisin eşyası feza ürüna 1 e am aıka cVARI N• g:;ı zctcsi 11\üdiriyeti aliyesine . 

., yolcularını teıyte ve ialikbale O mana ve mahiyet vererek 7 
d b

. ııelnler de ekılk değ!J. Ermeni ııeııçlerinin ifaJele· nn, (7000) lira borcunu Muhterem gazetenizin 19 · 931 
Kadınlar üç ay 8 ır ıevlnmitll tarihli nü hasının lıirirıci sah.fesinde 

'fren ıon kampanadaıı ri alındıktan ıonra hemen mah -vere,Jıiyerek if!ib eden Taib· ' 
muayene edilecek ıonra l"at••bu'a yavaf, ya vat k I k I Şöhretle dolu muhteriz (!ialk Alman sigorta l arına da UŞÜŞ· 

• ' emefe veri me üzere po ı. ınanın müe11eıesJne alt mallar tiiler) ser Jevhası altında bulunan 
Belediyeçe Iİ diye kadar h4reket ediyor. müdfrlyetine ıönder~lmlılerdir. ıatılmafa batlanmıttır. fözlerlnl ıüzerekl adeta karı•· kısımda (dün hal km müraca;ılt!Ll 

tescil ıılunan mı.ııtabdlmln id· Bu ka~balık arasındıı Şrak ıındakinln ruhu'la akmak la· salırıe olan Alman siı::orta şirketlc-
tehanele1lnin yekcı11u 20 yı ,ımendiferıerı hukuk müıavırı Ruhsatiye günü temdit olundu !iyen bırteılimiyetıe: ri ndeıı b r rıı fıkras ını 1ıavi olarak, 
hulmuıtur. Zeki Beyin baldızı Bahire - Sözlerim ılze memnu· şirketim izin rnalı oi ıı p derununda 

Şimdiye kadar herbangt H. da vardır. Genç kız nııan· Fakat sonunda ceza ver! niyetli heyecanlar veriyor değil- ınukıııı bulunduğu b inanı n resmi de 
bir yerde çahıan mlbtahd!mln lııını teıyl için lstasyonıo gel- derccdı l miştir. Şirhtiınize bu !ıuı;u s-
•enad• bir muayene edil kte miıttr, lıte tren kalktıktan Bazı eınaf, henüz cuma ı gözetmeğe karar veren belediye m? Aziz raıelerle aaruldığınızı ta hiç bir müracaat vaki olmad ığını 
idiler, Bell!diJe kadı üıtah· ıonra mendıl aalhyarak ı ajır ruhaalnamelerinl bir türlü ala· aiiuıtosun 31 inci günü akıa· ırörüyorum. Fakat mutedll ol· ve Alman banka l arın ın ınaruL oldcğu 
deııılctrde uk ıık ha.talık vu. ağır trenin yanından ,yürü• maauılardır. manız daha doğrudur. Sııadet !><>y l eııeıı buh ranın da sigorta şirket-
k d kk k d . mına kadar yeniden müsaade l erıııı alikadar cdemeyeceğınden :;ui 

ua ~eldiiilni na:ı:arı 1 ate rne te ır. Halbuki Belediyenin bu !• günlerinde itidal ve metanetini F k k d ·· 1 d»•· • Yemlıt· tefelıhüme ın aha! kalmamak üıere 
alarak YAinız kadın ınüıtah· a al yu arı a ıoy e ıgı• ı" rı·n verdiği müddet bitmlı olma· ır. ' muhafaza edcmiyen, ani bir . . lk ·•· - 1 
1 1 · 3 d b" mlz azgın takımından iki Ermeni ~ Bir a "U•tosta umumı· bir ga"eıeııı ıın ı · ç ıkac ..,; ıı us ıasınııı 1 em erın ııy a ır uıuaye· nına ragmen henüz almayan es- "' felaket karıuında birden mııhv aı ııi ı.Csunu ııa derc ııı i tenıen. ı olu-
neye tutulmalarını ve muaye- genci baıamaklardan aarka· muayene yapılack. Bu muaye· 1 H ki nur efendim. 
•iz müstahdem kullananların rak tren yürürken Bahire ha· nafa caza tarhı icap etmekte· o ur. a ı ve manevi isyan-

ı k k d nede de ruhsatiye almadıkları ı b 1 ı t r · d :-.:o RDSTERN ve fATt:RLE:-\Dİ ~E dahi tecziyesini kararlaıtır· nıma sarkıntı ı etme ıatı; lr. arın u surete e 11rın en Umum Sigorta Anonim Şirketi 

~ın~·;~;ır~·~~.....,~,...~f""'~~,....,....~Y~o~rl~a~r~· ~~~~::--,....~~....,--:'__,~-B-u_h~u~s~u=ı=ta:ıeb=l~r=a=z=d~a~e=s~n~a~fı:=;~·-~~-ö-ru~·ı~c~ıı~!e~r~d-e_n_c_e_7._a_ar,ı_ın_a~-c-~~.~~-~~~~·~- ...,.h~a~yr~e_t_e __ d_ü~ım~- ""'~~=ü~m~-~B~en~r=u=h~i~~~=ı=ü~R=K=IY~1~· ~M=Ü=M~E=SS~J~LL~l~ö~I""'!!! 

Muh.arriri ; Mütercimi: 
Raynonde ,Machard Ahmet FürkAn 

- fr~ıısız e~ei>lyalın<l an büyük aşk romanı -
l 70 incl binden tercftme edilmlıllr ... 

teveccühten ınemnun ııtkla· 
~ına açtıkları yelkeıı ile onun 
namütenahi noktalarına doğ· 
tu ıüzülüp ııtdlyorlardı. O nok· 
ta neresi idi? 

Bu ıual Klodun bir gün 
heyıılne bir çivi gibi aaplandı. 
llÜn gelec:ekUki Parlıe döne• 
ceklerdi. O zaman bu tatlı 

hayal ne olacaktı? 
Evlenmek? .. Bu mllmkün 

olabilirdi. Fakat tlmdlye ka· 
dar bu meıele üstllnde tek 
bır aöz geçmiş değildi. Deli· 
kıınlı kendisini deli tılbl ıavı. 
)ordu· Kendi ıle onu öyle 

sevmekte idi . Şimdiye kadar 
biiyle bir ıey açmalı değil 
miydi? Bu teki ıf i ölse aala 
Klod yapamazdı. 

Kalbine giren bu kut 
za valh kızı ezmeje ve içinden 
mukavemetini yemeğe baıla· 
mııtı. 

Hem, Klod evlenmeğe de 
taraftar değildi, Anneılnln 

vaziyeti nuıl acıyarak dütü· 
nilyordu. 

Fakat her feye rajmen, 
Parile dönünce onu hutalar 
ve haıtahane hayatı tekrar 
lıg•I edecek, bunlarla ıııihin 

• yormağa vad.tl kalmıyacaktı. 

Ne karar vermek lazımgellrse 
bu kararı timdi vermeli idi. 

Klod, Franıuvanın elinde 
bir oyu ocak olduğunun far kın· 
da deaildi. O hayata, ğöıünü 
bu birkaç ııün içinde açmıı 
olan gü:ıel ,kızın ıuııbeti uua· 
resini emerek korunmak niye· 
tinde idi. Ve Klod buna mani 
olmayor, bilakiı onu böyle yap• 
mafa teıvlk ediyordu. 

Aıtık ok yaydan çıkmıı· 

tı. Vukuat kendilerini . nereye 
sürüklerse oraya gideceklerdi. 

Klod ve Fransuva odaları· 
nı yerleıtırmiılerdl. Onları gö. 
renler yeni evli karı koca diye 
hükmediyorlardı. 

Gündüzleri bütün ıahillerl 

dolaııyorlar, Geceleri LTeruta 
muıikl dinliJ orlar ve meaut 
glinleri çift çift birbirine eaile· 
r,k maziyi terkediyorlardı. 

Sabahlayın oda hlzmelçlıl 
kahvealtıyı ıetirdlji zaman bu 

güzel çifti birbirinin kollbrı 
arasında ıevltmekten, birbiri· 
nin sinesinde yumutamıt bulur 
ve memnun olurdu. 

• • 
Bir sabahtı. Kahve a!tı za. 

manında kapı vuruldu. 
Klod ıabah kahve alım 

getiren oda hizmetçisi zanolle 
bağırdı: 

- Matild aenmiıin ııel! 
Kapı açıldı, Klodun ve 

Franıovanın gözleri büyüdü. 
Dehıetle yatak örtnlerinl 
Üzerlerine çekdiler. içeri ayni 
kendileri gibi ııözlerl büyümüı 
Heyecan içinde yeri ııirmiı ve 
olduğu yerde mıhlanıp kal
mııtı. Buaabah ziyaretciıi dok· 
tor Flllp Löhodek idi. 

Doktor Filip Löhodek, , .. 
yahete çıkan Klodı iltuyoıı· 
da teıyl ettikten aonra hu· 
tahaneye donmütlür Zavallı 

adam kalbinin içinden ilim 

veremediği bir şeyin çökdü
ğünü, kırldığını hıssediyordu. 

yüreği daımi bir üzzü nlü için· 
de idi. Ağzında acı bir tal 
vardı. Bir yerde oturamıyor. 

bır ıeyle meığul olamıyordu. 
Maıanın baıında iki elleri 
içine aldıiı batını 11karak dü· 
ıüoüyordu. Fakat neyi? .. Bu· 
nu kendide bllmiy~rdu. 

Klod, son günlerde bozu· 
lan aaabıoın tedavisi için va· 
tan hudutları dahlllnde bir 
küçük ıeyahat yapmak üz<>re 
Parlıl terk etmiıtı. Bur.dan 
tabii ne olabilirdi. Bir , bir 
buçuk ay aoura da cönecı-kll. 
Ve teL.rar neıeli meıalalne 

baılıyacaktı. Yine karşı kar~ı· 
ya, doktor Ambuvaz ıo !abu· 
ratuvarında yeni J.-eıfe<lilen 
ıeruQ>u beraberci! t.azırlıya· 
cak deiiller miydi? 

Hastahane hayalı Kbd ol
mayınca flip için lahız, ma· 
naaız, ve çekilmez bir hayat 

halini almıştı. Her ıey K!oC:u 
hatırlatıyordu . Hatta ibt:yar 
doktor Ambuvaz 'n dahi neı'eıi 
kalmomı~ gibiydi. Bülün lu 
neı' eleri, bu çalı,ma zevkini 
haıta hane de her:.ese verea, 
dağıtan sadece K!od miydı? 

Bunda ~ ıüphe yoktu. Çı.!n· 
kü bütüo bir hastahaneyi c' ol· 
duran Klodun varlığı, onun 
goybubetilc anlaşıl:nııtı. Şic di 
her ftY boı, her t:ıraf bo§ ve 
her iş boş ve taı.ız ıdL 

Hayat sahasında h •yccan 
olmazsa, meni ruhsuz ve ta•· 
sız kalır. K1od sc·.-ahntc çı!c· 
tı!<t:?n ıonra, Filip "ınıou lıfrsel· 
m!ftl. 0, lnboratıı>ıl'a girince 
önünde geniş cfolc'aı tal.:ıyyül 
edcrd:: ı::tde cdilr:ıı, kcıfiyot 

tekemmül ede ede g~ınün birinde 
kcncli!crine ayrı ayrı §Cref:er 
vcrcccl;li. 

Elcnn en çok Y.!od ç.!ışı· 
~·ordıı. Kcncİioi, Bu k<·ıfiyaU:ın 

(Dt:ııana LJcı-) 



Sahife 4 

WIMLlalTT.1 
Adanada yılan hücumu! 

Halh tüfeklerle vuruyor, yılanlar 
evlere hücum ediyor 

~dananın Karaisalı kaza
Qnda bir haftadanberi bir 

Jtlan ı!irüıü peyda olmuı "e 
halkı korku ve heyecan·, ıçfnde 
bırakmııtır,1 

Adana gazetelerinde okun

duğuna aöre halk yılanlan 

öldürmek aalleılne] düımDı l'e 
bunun için çifte ve tüfenkleriyle 
adeta mücadeleye 11lri1ml1tlr. 

Evvelki gün jandarma ka· 

rakol kumandanının hanesine 

hücum eden büyük bir yılan, 

atılan kurıunlardan kurtula· 

rak teıadüf ettiği kimıelere 

aaldırmağa baılamıı ve koca 
bir mııballe halkını altüıt et· 
mlıtlr. Karakol kumandanı 

Abdi Efendi evini terketmek 

!:j til 
mecburiyetinde kalmııtır. 

t;ı 

Babasını keserle öldürmüş! 
Cesedini sürizyerek hendeğe atmış ... 

Maniıanın Hamzabeyll kö· 
yünde feci bir clna1et 
olmuı, Reco ( Recep ) lllmll 
bir evlat Ceco lımlndekl ba· 
baıını harman yerinde baıına 
keaerle l'Utma1' ıurellle 61· 
dllrmllttlir. 

Cinayete sebep baba ile 
oğlun ara11nda geçen bir mü
•akaıadır. 

• 
Pek tuhaf! 

Tam sıtmalık doktor 
bulunmuş! 

lzmırde Dedebaıında halk 
ııtmadan fevkalade mustariptir. 
Sıhhiye müdürlüğü, Mene
mende bulunan ııtma mücadele 
doktoruna verdiği emir üzerine 
mücadele doktoru Dedebaıına 
ıelmlı \'e ihtiyar mecllıl oda· 
ıında haatalan bir u.at kadar 

{muayene ile meıgul olmuıtur. 
Hastaların arkaaının rel

medlğlnl gören doktor beyin bu ı 

l'azlyette canı 11kılmıı ve ora· 
da hazır bulunanlara: 

- Akıama kadar ben bun· 
larla mı meıgul olacafım .. 
Diyerek itini brakıp gitmlıtır. 

lzmire ne kadar kükürt 
idhal ' edilmiş ? 
Şehrimiz ticaret ve u.nayi 

odaıı, ıon dört ıene zarfın· 

da İzmir limanına ithal edilen 
kükürtler hakkında bir latatla
tık hazırlanmııtır. Bu lıtr.tiıtlğe 

ıö~e memleketlmlze927 ıeneainde 
4,082'960 kilo, 928 ıeneılnde 
6,491,781 kilo, 929 ıeneıindc 
3,937-355 kilo, 930 ıenesinde 
2,390. 750 kilo kük!irt ithal 
edilmlıtir. Bu istatlıtlkten an• 
laııldığı üzere ıon ıeneler zar· 
fında kükürt ithalatı azalmıı· 
tır. Buna ıebep bağlarda yerli 
kükürtlerin kulanmağa baıla· 
nılmaııdır. 

İtalyanlar Samsundan 
külliyetli tütün alıyor 
İtalyanlar, ltalya Rejlıl heıa· 

bıoa Samı undan külliyetli mlk· 
tarda tütün mübayaa etmek için 
memurları u.mıuna gelmtı ve 

Bu cana1'ar evlAt yakalan· 
dığı zaman cürmünil inkara 
yelt,nmiıae de bilahara ltlrafa 
mecbur kalmııtır, Reco, clna· 
yeti lrllkaptan ıoora babasını 
elli metre ilerdekl hendeğe 
ıllrilkleylp ıömmllıtür. Ceaet 
bulunmuı ve katil hakkında 
muktezi muamalenln lfa11na 
baılamııtır. 

~ . 
1 Defterdar 
Böyle mi hamam tahliye 

eder? 
Adana gazetelerinde okun• 

duıtuna göre, Adana defterdarı 
Talat Bey Irmak hamamında 
hamam ıahibl Mehmet ağa 
ile bofaz boğaza gelmlı ve 
atılan tabanca ıeılerl Ozerlne 
zabıta müdahaleye mecbur 
kalmııtır. 

Hadileye aebeblyet veren 
meı'ele, hamamın tahllyeal lmlı. 

Memhet aia icar bedeli 
vermek iatemedıtınden defter 
dar bey kızmıı ve Mehmet 
afayı kolundan tutup hamam 
dan atmafa karar Termlıtlr. 
Fakat Mehmet ağa bu mua• 
meley0 tahammül edemedi
ğinden hadise müdarebeye in 
tlkal etmlıtlr. 

Hamamcı Mehmet ağanın 
ailesi, Müddeiumumiliğe mü
racaat etmlı ve kocaaına ıl· 

lih tf ıhlr ettiğinden bahiıle 

defterdar aleyhine dava ika
me eylemlıtlr. 

Meclis reisi dişlerinden 
rahatsız 

!. M. M. Reisi Kazım P1• 

dıılerinden muzlarlp bulun· 
duklarından dün ıarayda ı.ıı. 
rahat etmlf, ve hiç bir tarafa 
çıkmamııtır. 

··;r..ı,·~·;;·~i~········b~;i:;;;;;i;;d~·;:·· 
Bundan baıka da iki Mmr ıi· 
gara fabrikaıı heıabına tütün 
mübayaası için memurlar gel
miı bir hayli mal almıılardır. 
930 senul mahsulünün tama
men ıatılacağı tahmin edil· 
mektedir. 

ENVER PAŞA ~ 

Tura~ ... !~e~.~~toru! 1 
Merkez, Manastırda idi. Fakat, esrarengiz 
bir el çabukluğile Selaniğe gitti. Bu firari

lerin ellerine geçti 
-23-

Evimiz, haftanıo bir çok 
gecelerinde, lbrahim Beyin 
ıdare etliği iokıli.pcıların 
içtima m'lhalll idi. Her ıey, bu 
müzakerelerle olmus, Manastır 
\'e civar halkı da bu müza· 

kerelerden direktif alan himleri, 
ciıimleri unutulmuı ıerden 
aeçtilerle inkılap hareketine 
karıımıılardı. 

O adıızlar iri, bizim dik 
ıahlkalı Pallıter ııibl baıları 
y!iksekliğe bakan Manutırlı
laradı. 

Netice, ordu an'anaıındao 
kuvvet alan bir inkılap hare· 

1 
keti vardı. Bu hareket Sela
nlkte de · baılamııtı. Fakat, 
lzmlr Redif fırkasının Manaa
tırda tahlifi de iıbat eder ki, 
haraketin hakiki merkezi Ma
nutırdı. Selanik halkı, 12 
Temmuza kadar bir ıey bilme
diği halde, Manaıt:rlılar bir 
kaç ay evl'el her ıeyl biliyor· 
lar,! Şemıl Paıa teıebbüıüne 
karıı da Manaıtır Redif alayı 
inkılap cephealnl almıı bulu· 
nuyordu. 

Merkez, Manaatırda idi. 
Fakat, eararenııfz bir el çabuk· 

YARIN 

Adliyede: 

Ihsan B. 
" -~-u · ay hapse mah-

kum oldu! 
icra memurlarından lbıan 

B. bir ehli vukuf muameleıl 
için aldığı parayı ıarfetme· 

mek ıuretlle vazlfeılnl ıuiiıtlmal 
etmekle maznunen muhakeme 
edilmekte idi. 

Dün bu memurun muha· 
kemeli bitmlı ve kendllioln 
üç ay müddetle haplılne ve 
o kadar müddetle memuriyetten 
mahrumiyetine karar verllmlıtır. 

Bir taraftan beraat bir 
taraftan hapis 

Beılktaıta 'köy içinde bin 
baıı Süleyman Beyin lılerioe 
alt ıaodığı kırarak 1600 lira 
kıymetinde mücevherat ve 
para çelmak biliharade kaa
ten evi yakmala maznunen 
muhakeme edilmekte olan 
Hanife Hanımın muhakemeıl 
dün intaç olunmuıtur. 

Mahkeme, Hanife hamını 
hınızlıktan dolayı 3 sene ağır 
hap.e mahkum etmlı, kaaten 
yangın çıkardığı sabit olmadı. 
ğından beraatıne hllkmohın· 
muıtur. 

Mücrimiyet istendi 
Karagümrükte Sıdıka ı.. 

minde bir kadının evinde 
Çamur Şevket ilminde bir 
ıabıkalıyı [öldüren Alaettlnln 
muhakemesi dün intaç ofun. 
muıtur. 

Müddeiumumi, Alaettlnln 
kaıden katli cürmilnden müç. 
rlmlyetlnl lıtemiılir. 

Karar haftaya verilecektir. 
Katile yardim etUjlnden 

dolayı mevkuf bulunan Sıdıka 
nın da teczlyeal lıtenmlıtlr. 
Seyy.ar manavın davasına 

batlındı 

Bundan bir müddet evvel 

Poliste: 

ölüm .. 
-kurabiyeci Hüsnü . ·; 

Ef. neden öldü! . ' 
Kasıınpaı'da dört kuyularda 

meıclt ıokağında ıakln kura
biyeci Hüıoü Efendi dün, ıo· 
kakta ıektel kalpten ölmüıtür. 

Dolandırılmış mı ? 
Şık ılnemaıı ıahibl Kadri 

B. diln zabıtaya müracaatla 
mobllyecl Rogol Efendiye ıipa· 
rlı etUğl 400 liralık oda takım· 
larını teallm etmediğini aynı 
zamanda mobllyeclye vermlt 
olduğu 400 lirayı inkar ettiği
ni ıöylemlıtlr. 

Tahkikata baılanmııtır. 
Fazla rakı içmiş 

Takıimde oturan Rahime 
Hanım lımlnde bir kadın dün, 
fezla rakı içerek ıokaklarda 
yatmıı Te yakalanmııtır. Tah· 
klkata baılanmııtır. 

Kalp 25/ik 
Emirganda ıakin yıkıcı ea

nafınd•n Kemaliyeli Mevlut 
dün Beyazıtta, bir tramvayda 
kalp 25 ilk ıürerken yakalan· 
mıı hakkında tahkikata baı· 
lanmııtır. 

Ticaret ve sanayi Bankasının 

vaziyeti 
Tatili tedlyat eden Ticaret 

ve aanayl bankaaının vaziyeti 
elAn tavazzuh etmemlttlr. 

Mezkür banka erkanı, diğer 
mllli bankalarla temaalarına 

devam ediyorlar. Yalnız, henuz 
kat'ı müıbet bir netice hani 
olmamııtır. 

ç;-;;ı;;;ii .. t~it·;·-;~~i;h~~d;··bi;· 
rakı para11 yüzünden cinayet 

olmuı, aeyyar manav Abbaı ma· 
raogoz Agobu öldür~üıtü. 

Dün Abbuın muhakemeli 
ne Birinci ceza mahkemeıln· 
de baılandı. 

Katilin lıtlcvabı yarıldı. 
Abbaı, cinayeti külliy!'n 

inkar etti. Mahkeme ıahlt· 
!erin celbi için talik edildi. 

~ ... ,,,.,.,,,, .. ,, ..... ,, .... , ............ ,, ............. , .. 
Ali mekteplere imtihansız tale

besi alıaan ecnebi liseler 
Şehadetnameleri tasdik ediliyor 

Llıe dereceıinbe bulunan 
ecnebi mektepleri mezunları· 
nın ıehadetnamelerlni Maarif 
idareıl taıdık etmektedir. 

Galata Senbenuva, Erkek 
Kadıköy Senjozef, Ueyojilu 
Sen Mlıel, Beyoglu ıen Lui 
Pangaltı Damdöslyon, Galata 
Sen jorj, ltalyan liıeıl, Alman 

Bunun üzerine bu mezun· 
!ar Darülfünunun ve Ali mek· 
teplere kabul ediliyorlar. 

Bili. imtihan talebeleri 
Ali mekteplere habuI edılen 
ecnebi llıeler ıunlardır : 

mektebi, Robertkollej, Göztepe 
Amerikan kolej, Üsküdar' Amerl 

jkan Arnav~tköy Amerikan kolej 
ı lzmlr Amerikan kolej. 

Kooperatif nizamsamesini ticaret 
odası hazırlıyor ! 

Yüz küsür madde alacak 
~·~~.....;.~...;.;.;._ ______________ ~~ 

Dün akıam, Ticaref oduı 

memurları yine bir içtima 

aktederek yapacakları koopera

tifin nlzamnameılnl tetkike [ 

devam etmiılerdir. Bu nizam-

luğile Selanlğe gitti. Bu flra· 
rllerln ellerine geçti. 

Bu, na11l olmuıtu? 
Bu meaelede makul bir se

bep aramak beylıudedlr, Yal
nız Abdülhamit idareılnl yı
kan hareketin lıtanbula yer
leımeıl icap ediyordu. Halbu
ki Abdülhamit te latanbulda 
Sait Patıyı aahneye çıkararak 
inkılapçıların iktidar mevkllne 
gelmelerine bir set çekmlıtı. 

Manaıtır, Selinik merkez
leri, Bulgar kumltecllerl gibi 
iktidar mevklinl kontrol ile 
iktifa etmek istemiıler, iktidar 
mevkline yerleterek idareyi 
ellerine almak ceaaretlnl ııöı

termlılerdl. 
Bu vaziyet, ittihadı terakki 

merkezinin hafi ıeklile devam 
etmesine ıebeblyet vermlıti. 

Çünkü, iktidar mevkine, 
ıeçmek kaatı olmaymca umu• 
mi merkezinin vlal mali:lmat 

name y!iz küıur maddeliktır. 

Bu maddelerin kıımı azamı 

taıvlp edilmlıtır. Birkaç güne 

kadar nizamnamenin hepıl 

tasdik olunacaktır. 

ıahibl ıahılyetlerle takviyeıl 
1
11ve idarenin, ilmi ıalahlyetl 

haiz in~ıl&pçı ıahılyetlere ter
ki gibi meıeleler meydana 
çıkmıyordu. Bunun içindir ki. 
Selanik, Manıutır merkezle· 
rinden birlılnln umumi merkez 
olmaaı da ehemmiyetsiz bir 
mesele mahiyetini alıyordu. 

Ayol zamanda Selaniktekl 
merkez umuminin Talat, 
\'e diğer firariler ğibi de 
ilmi 1alahlyetl haiz olmıyan 
lnıanların ellerinde bulunma-
11 da nazarı dikkati celp et· 
mlyordu • Halbuki , inkılap 

kuvvetinin iktidar mevkiine 
lakayt kalması devam ede
mezdi. Pek iyi biliriz ki, bu 
hareket baıladı. Fakat , bu 
hareket baılayıocaya kadar da 
merkezi umumi azaları kök· 
leılyor, hareketin taarruz ve 
rlcat unıurları da bu ıahıi· 

( Deuamı var ) 

26 Temmuz 

Bu sütunumuzun muharrir!, muhabiri . müdürü bizzat halkın 
l<endlsidir. Vatandaşlar - ıahslyat İıarlcinde - etraflarında 
gördükleri fenalıkları kendi gazeteleri olan bu sütunumuza ser
bestçe yazar ve millete b!ldlrlrler, 

Gazi caddesinden geçin 
Belediye namına utanılacak büyük 
münasebetsizlikler göreceksiniz! 

Bendeniz Y enikapı aakln· 
lerindenlm. 

Yenlkapı ile Aksaray ara
sında "Mustafa Kemal cad
deılw namile maruf bir cadde 
vardır. Yazın, hele bir az 
rüzgarlı havada buradan geç 
mek bir meıeledir. 

Bu toz deryuı olan cad

deden geçmek mecburiyetin· 
de olan yolcunun Allah yar
dımcı11 olıun. 

Halkın ııhhatı ile alakadar 

olmadığını ötedenberl bildiği· 

llliz belediye hiç olmazıa bü
yllk aazlnln büyllk namına 

hllrmeteu bu caddeye günde 

bir ki defa araaözlerini röıı-~ 
deremez mi? 

Ayni caddenin üzerinde bir 
takım çöküntüler hi.111 olmut· 
tur. Bunlara da hiç aldıran 

olmamııtır. 

Gene caddenin iki tarafına 
dikilen ağaçların bir k11mı 

bakımıızlık yüzünden kurumut 
mütebakiıl de bu gidlıle kuru· 

mağa mahkumdur, 

Alikadar makamın nazarı 
1 

dikkatini celbetmenlzl rica 

eylerim. 
Veıııkap( sakinlerinden 

Fa:zıl ........................................ , ... ,~ .................................................. .. 
ılleclisteki istizah takriri -

Celse zabıtları 
-16-

Meclisteki son matbuat münakasalarının 
4 

zabıtlarını aynen neşrediyoruz 
(Birinci sayfadan Jeuam) 

liradan fazla muraf ihtiyar 
eylemlıtlr ancak lıln azemetl 
ilk tahminlere mutabık çık
madığı cihetle ılmdlye kadar 
yalnız maaraf yapılmakta de· 
vam edilmit ve ıermayedar· 
!ara ve bilha11a hl11adarlara 
bir u.ntlm bile temettü veri· 
lememlıtır. Ve bu hal bizzarure 
bir müddet daha böyle devam 
edecektir. 

Bu ıtrkette meclisi idare 
izaaıyım. Olanca alaka ve 
takayyüdüm her meclisi ida
renin vazıfe11 öyle olmak la
zım reldlğ üzre memleketimiz· 
de böyle büyük bir it vücude 
ııetlrmek için emniyetle timdi· 
ye kadar beı milyonu döken 
alakadarların, haklarının ve 
menfaatlarlnln ve binaenaley 
emniyetlerinin mahfuzlyetlne 
itina etmekten ibaret olmuıtur. 
Cumhuriyet Hükümell dahi 
tirkete itin ciddiyet ve azame· 
ti niıbetinde!her türlü teıhilatı 
röatermekten hali kalmmııtır 
ve kalmıyor-

! Bütün mümaail vaziyetlerde, 
oldujju gibi bu tirket muva· 
ceheılnde ııöıterdiğl p~k cid
di hayırhahlık ismet Paıa Hü
kümetinln ebedi bin bir ıere· 
finden birini teıkll eder. Ge· 
rek Mecliıi İdarenin, gerek 
Hükümetln gö3terdiği itina ve 
ihtimam itin ıermayedar!ar· 
dan daha çok evvel ve daha 
fazla esaıen memleketimize 
temin etmekte olduğu ciddi 
ve yüksek menfaatten ileri 
geliyor. 

Efendiler; düne kadar bir 
köy halinde bulunan Ayan
cık kaıabamız hu orman lılet· 
me ıırketlnln en aari tesiıatı 
yüzünden bugün kara denizin 
ku)>'u bir köıesinde bir Av
rupalı Mamure halini almıı 

ve eğer halkımız çalıımaııoı 
biline neıillerce devam ede· 
cek refah ve ıervetln bütün 
eıbabını ıimdiden kazanmıt 

bulunuyor. Ve arkadaılarıma 
haber vereyimki benim bu 
ıirkette dahi bu güne kadar 
hatta bir tek aksiyonluk bile 
alakam yoktur. Olıa ne cü· 
rüm olurdu ne cinayet. Fa· 
kat ite millet küraüıün· 
den alenen ıöylüyorum ki 
yoktur efendiler, yok. 

Çarpık kafaların, mülevver 
ıeclyelerin ve mel'un vatan 

hainlerinin ebediyen anlıyamı· 
yacakları bu itler Cumhuri· 
yet Halk fırkasına mensup 
her ferdin fahrile, ııerfle büyük 
zevkle ıeve ıeve yapacağı ve 
nihayet muvüffaklyette baıa· 
racağı memleket hizmetleridir. 

Pek iyi efendir, benim 
ıervetim yokmudur? Bu söz· 
!erimle fakrımı mı ilan ediyo· 
rum? 

Hayır efendiler, benini 
servetim vardır, ve aciz mua· 
rızlarının ha vaalarına aığmı· 
yacak kadar büyük hazine· 
ler halinde. Bendeki büyük 
ıervet hazineleri evveli. Cuat 
huriyet Halk fırkası erkan ve 
efradının hepsinde bulunan 
ideal hazineıldlr ki biz onun 
üıtüne kurularak memleket 
ve milleti dalma yeni, nurlu 
ufuklara rotürmek için ferih 
ve fahur çalııır glderrz. 

idealist bir medek adamı 
olarak bu memlekette matbaa· 
cılığı ıon tekanıül dereceılne 

götüren gayretimin eıerl İ&tnbul· 
da Cümhurlyet müe11esatt ha· 
llnde bir abide gibi dikilmlt 
bulanuyor· Fahrile söylüyo· 
rum ki maddi ve mane71 kıy• 

metl yüksek diğer bir hazine 
olan bu eıerin bu glln için yeri 
para11 hal& peyderpey öde
mekte olduğum borcü;.u olıada 
bana göre aıla gam değildir. 
Çünkl memlekete tlmdlye ka· 
dar benim yaptıklarımdan da· 
ha büyük hizmetler görecek 
olan bu müe11eaeyl benden 
ıonra v e benden d a h a 
kuvvetle 1 d a r e edecek 
Türk vatandaılarını hemen 
hemen yetlttlrmlı bulunuyo· 
rum. Efendiler, Üzerlerine tıpkı 
idealim gibi çalııarak vatana 
dörttane Türk çocuğu ibda 
ediyorum ki; onlar da benim 
lzlerlmde yürüyecek ıonuncu 
ve en büyük ıervet hazinemi 
teıkil ederler. 

Muhterem arkadaılarım; 
Büyün Mecliıi heyecanla mat· 
buat meselesini tetkike sevk· 
eden ıebepler bazı müzevvir 
ve hain lnıanların bulanık suda 
balık avlamak üzere bir kıamını 

ıtmdl arzettlğlm yolda tamamen 
yalana ve dolana müıtenltti, 

hayıiyetıiken , hürmetsiz ve 
hatta mllletin mukaddeıatına 
taarruz ıekillerlndeki neırlya· 
tından ibarettir. Benim gördü· 

(Deuamı uar) 
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Dün Millet Meclisinde kabul 67 edilen 
neşrediy,oruz 

maddelik 

( 2 inci ıahifeclin devam} ı 
vesikaya bağlamak tartlle ga• 

zete ve riaaleyi neıre devam 
edebillr. 

Mirasçılar arasında bu ka· 
nunda Yllzılı vasıf ve tartları 

hQi kimse bulunmazaa gene 
bu müddet içinde kanuni va· 
sıf ve ıartları haiz bir sahip 
aöıtermeye ve onun tarafın· 
dan bir beyanname verdirme
ğe mecburdur. Bu madde bük 
müne riayet elmekıizin üç ay· 
ıian fazla gıozete veya rlıale 

neıredildiği takdirde 18 ıncl 
madde hükumlerl tatbik edilir 

Gazete çıkarmak şartları 
Madde 12 - Gazete ve· 

ya riıale 1&hipleri'1de aıağıda 
yazılı vasıf ve kayıtların bıı· 
lunması ıarttır. 

a - Türk olmak, b - 20 
yaıını bitirmit bulunmak, c -
yükaek mekteplerden •eya 
lise buna madil diğer bir mek· 
tepten ıahadetnameli olmak, 
eğer ıahadetname ecnebi mek
teplerden alınmıı ise Türkçe 
okur yazar bulunmak, d- Ec· 
nebi bir devlet hizmetinde bu

lunmamak,e·resmi bir makama 

kartı ecnebi tabiiyeti iddiasında 
bulunmuı olmamak f. Mahcur 
olm~mamak. g· bilfiil devlet 
memuru ve asker ve ordu 

mensubu olmamak. Hususi ka 

nunlarmaniolmadıkçe meslek evi 
ilmi gazete ve risale çıkuabi· 
lirler. i· Türk ceza kanununun 
587 · inci maddesinin birinci 

fıkrasında yazılı cezaları müı· 
telzim ıuçlarla ikinci ba-

bının uçuocü fadında ya· 
zılı 192 inci ve üçüncü ba
bının birinci faslında yazılı 

zimmet ve ihtilas, ikinci faslı· 

nda yazılı irtiki.p,üçüncüfaılında 
yazılı rüşvet ve 229 uncu mad· 
de ve 286 ıocı nıaddenin ilk 
ve 287 inci madde ve 6 ıncı 
babının üçüncü faslında yazılı 

sahtekarlık ve sekizinci babı-. 
nın birinci faslında yazılı 

415 inci madde ve 416 mel 
maddenin son fıkrası ve 
419 uncu maddenin ikinci 

fıkra11 ve 426, 427, 428 inci 
me.ddelerle 430, 431 inci mad
delerinin birinci fıkrası ve 
üçüncü · faslında yazılı fuhıe. 

:ahrik ve hınızlık ve yağmacılık 
dolandırıcılık ve hileli ifli.ı 

ve emniyeti suiistimal suçla
rından birlle mahkum olma· 
mak. K-vatan, milli mücadele 
cümhuriyet ve inkılap aleyhin· 
de bulunup ta kerhanırl bir 
mahkeme ve divan tarafından 
mahkum olmamak.2-25-IX1339 
tarih ve 337 numaralı kanunla 
ve 26-V-1929 larih ve 854 
numaralı kanunun birinci mad· 
deai hükumlerl mucibince 
devlet h;zmetinde kullanılma
masına karar verilaıemlı ol· 
mak. Milli mücadele işgal al· 
tında düıman emellerine hiz· 
met edici ne§rlyat yapmıı 

olmamak, 
Yabancı lisanlı gazeteler 

Madde - 13 Türklyede 
ecnebilerin gazete ve riıale 

çıkarman mahalli hükiimet· 
!erin ayrıca nıüıaadeslne Ye 
umumi neıriyatını idare ede
cek olanın Türk vatandaıı 
olmaaına bağlıdır. Bu gazete 
ye rl1&ieler cümhurlyet hükQ. 
metinin dahili ve harici si· 
yasetl aleyhinde neşriyat ya· 
pamozlar. Bu maddeye mu· 
halif neırlyatta bulunanlar· 
dan verilen huıuıi müsaade 
istirdat olunur. 

takdirname 
Madde 14 - İlmi ve ah· 

la.ki neıriyatlle devamlı suret· 
te fazilete himet eden gaze
te ve riaaleler darülfünun dl· 
vanı kararile maarif vekile· 
ti tarafından takdirname ve· 

matbuat kanununu 
rillr. Hizmetin devamlı olma· 
ıı için neıriyatın en az bir 
ıene fasılasız yapılınıı olman 
ıarttır. 

Bat muharrir ve yazı 
müdül'leri 

Madde 15 - Gazete ve
ya risalenin baımuharrirl ile 
umumi neıriyatını ı4are eden 
zatın yüluek mektepten 
mezun olmuı ve bunlara 
umumi müdür ve yazı 

itleri müdürünün yukarda 
maddede yazılı diğer va•f ve 
kayıtları haiz bulunma11 la· 
zımdır. 

iki vazife 
Madde: 16 - Bir aazete 

veya ri1&lenln 1&hlbl ile umumi 

neırlyatının idaresini ayni 
meb'us uhdesinde toplayamı· 

yacağı gibi ayrı ayrı meb'uılar 
tarafından da deruhte oluna· 
maz. 

Madde: 17 - ~Beyanna· 
meyi alan en büyük mülkiye 
memuru beyanname mündere• 
catını mahsus defterine kayd· 
etıidikten ıonr beyanname sa· 
hibine bir ilmühaber verir ve 
en kısa müddet içinde beyan• 
name muhteviyatını hakikata 

mavafık olmadığını tahkik ve 
alacağı neticeye göre 18-lncl 

madde hükmünce hareket eder. 

Madde: 18 Yuke.rikl madde· 
ler hükmüne muhalif olarak 

neıredllen gazete veya risale bü
yük mülkiye memurunun em• 

.rile derhal kapatılır ve afağıda· 
ki cezai hükümler tatbik olu· 
nur: 

a • Beyanmame verilmek· 

sizin neırdilen aazete v.; ya 
riı.ailleer ne ıı· e d e n 1 e rd e n 
l 00 lirada,; 500 lira ya kadar 

ağır para cezası alınır. Teker· 
rürü halinde altı aya kadar 
haplı ile beraber üç yüz lira• 
dan aıağı <Jlmamak üzere 
ağır para cezau. 

Gazete veya risale vasıta• 
ılle bir ıuç irtikap edildljl 
takdirde bunun cezası da ay· 
rıca •erilir. 

Madde 19 - Gündelik ga-

zete ve alelumum lıter aylık 
ister daha az bir zaman faaı-

lasile netrolunan gazete veya 
risalenin her nüıhuınm üze-

rinde sahibinin ve umumi Def• 
rlyatını idare eden kimse ile 

• 
gazı~te ve risaleyi baıan matba· 
anın ismi ve baaıldığı yerde 
1&tı1a çıkarıldığı günün tarl· 
hl yazılır. Buna muhalif ha· 
reketinden dolayı baaan, beı 
liradan 50 IJraya kadar h.a· 
fıf paı a cezası ile cezalandı· 

nlır. Bilerek sahte isim ve 
tarih gösterilmesi halinde ba· 
san iki haftaya kadar hapiı 
ye 100 liraya kadar hafif 
para cezaaile mahkum edilir. 

Madde 20 - Gazete veya 
risalelerin h"r nüshasından 
iklıer tanesi günügününe ve 
tevzii takip eden mesai saa
tinde gazete veya risalenin 
çıktığı yerin en büyük mül· 
kiye memuru ile Cümhurlyet 
Müddelumumlılne Yerilir. 

V erllmiyen her nüıha için 
5 lira ve tekerrürü halinde 
her nwha için 10 liradan a,ağı 

olmamak üzere 25 lire.ya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

de: 21 - Her gazete ve rı. 
ıalenln tatıhdam edeceği muh
bir, İnuharrlr, re11am, fotograf· 
çı ve idare müdürü ile idareha. 
ne haricinde abone kaydına 
veya ilin almağa memur olan
lerın 12- inci maaddede yazılı 

olan 1&çlardan biri ile mahkum 
bulunmama11ve21 yaıını bltlnnlı 
olması tartlır. Muhbir ve muha· 
bir ve muharrir ve yukarıda 
yazılı diter müatahdemlerln 
menıup oldukları gezete •eya 

> .. •••••••••••• 
rl1&leden verllmeğe ve mahal- ı harrirlerlnln 
linin en büyük mülkiye me· Cümhurlyet 
mur)ujfunca tasdik olunmuı 

hüviyet varakasını hamil ol· 

maları lazımdır. Bu madde 

hilafında hareket edenler ve 
bunları lıtihdam eden gazete 
ve risale 1&blpleri Türk ceza 

!:;;::~:ri;:: il 
her latedlil zaman gazete ye 

ya rlaalenln sahiplerinden ye 

i.r veye. duygularını inciten ı 
ve ayıp ıayılan ıeylerdlr. San'at 
ve ilim eaerlert miiıtehcen 
değildir. Bunların l&D'at Teyit. 
ilim eıeri vaafını haiz ehıp ol· 
madıklarını teıplt için cumhu· 
riyet müddei umumiJI bet kiti· 
den mürekkep bir ehli hibreden 
lstltari rey alabıllr. EhJt hlbre 
terbiye ve aüzel san' atlar mün

tesiplerinden T e yiıluek tahıl( 
ııörmüı olanlardan intihap olu· 

teblltındei • itibaren bir iüi 
olur. Ve yazan 10 liradan 100 
liraya kadar hafif kara ceza • . 
aile cezalandırılır.~ \ 

F - Neırl caı. eald bir 
ilamın ıul niyetle Ye yeni bir 
hülı.mün kezalik ıui niyetle ' 
tekrar neırl ıöfme ye baka·~ 
ret lddlaaile takibat yapıl• 
maıma Ye] ceza Yerilmesine 
mini değildir. 

kanununun 526-inci maddeıl mu 
cibince cezalandırılır. Kanu· 

ni bir mani yokken beyanna· 
melerinde btldirdiklerl lntfıar 

devrelerini ardısıra ve müker• 

reren beı defa geciktiren aa • 

zete veya risale namına ıda· 
rehaneal haricinde abone kay 
dı için verilen hüviyet vara· 
kaaı geri alınır. 

Bu madde hükmü gazete 
ve rl1&lelerden mua yten telıf 
hakkı almıyan yardımcı mu· 
harrlrler hakkında mecburi 
delildir. 

Madde: 22 - Gazete veya 
risale ıatmak isteyenler zabı· 

taya müracaatle hüviyetlerini 
mahsuı defterine kaydettlre· 

rek mukabilinde bir ilmühaber 
almamağa mecburdurlar. ga• 
zete veya risaleleri satarken 

umumi adap ve nezahata 
mugayir tabirler kullanmak. 
bir ıahsın vaya heyetin na· 
muıunu ihlal veya itibarını 
kearedecek yeya heyecanı mu· 
cip olacak surette veya matbu
atta m;inderlç olmayan ha
vadislerden bahıederek rağ. 

bet cel betmek memnu • 
dur • Bu madde hili.fın& 
hareket edenler bir liradan 
beı liraya kadar hafif para 
cezasına yeyahut bir haftaya 

kadar hapse mahküm olurlar. 
Madde 23 - Gazete vey& 

rJaalenln mülkiyeti huauıunda 
kanuna medeni hükümleri 

caridir. 

Madde 24 - Bir sene müd· 
detle neırolunmıyan veya 
neırolunduktan ıonra kendi· 
liğiııden neırlyab bet sene ta· 
til eden bir gazete veya rl· 

ıalenln adı üzerinde 1&hibi· 
nln hakkı kalmaz. 

Madde 25 - Bir gazete 
veya rhalenin huıusi feda· 
karlık ihtıyarlle elde edip 
yazdığı istihbarat bu gazete 
yeya risalenin mülkiyetin • 
dedir. O gazete veya riıa• 

leden müıaade almmadıkçe. 

neırinden 24 Hat geçinceye 
kadar baıka11 t&rafından net
redilemez. Neıredtnler bak· 

kında "Telif hakkı kanunu. 
hükümleri tatbik olunur. 

Madde 26 - Mahallinin 

en büyük mülkiye memuruna 

gazete veya risalelerin ıklıer 

nüsha verilmeai gazete veya 

risalede çıkan yazı Ye rellm· 

!erdeki telif hakkını kaylt Ye 

tescil hükmündedir. 

Mesuliyet 
Madde 27 - Her gazete 

veye. riaalenin neırlyatından 

doğan meıullyet umumi neı· 

riyalı filen idare eden z&t 

ile gazete veya rhale aahibl· 

ne aittir. Muharrirleri kendi 

imzalarını taııyan yazılardan 

-/ve reıaamlar gene lmzalarlle 

: çık&n resimlerden dolayı hem 
fiil olarak gazete sahibi ve 
umumi neırlyatı idare eden 

zat ile birlikte meı'ul 

olurlar. 

Müıtear nam ile veye. im· 

zasız ve remzli imza ile lntlıar 

eden yazılar memleketin da· 

bili ve harici emniyetine ve 
eararı askeriyeye alt ise mu· 

l umumi neıriyatı idare eden· 

lerden sorabilir. Talep olunan 

bu malumatı vermezler veya 

yanlıı olarak verirlerse gazete 

veya risale intlıar etmekte ol· 

duğu halde mahkemeden alınan

karar üzerine kapatılır ve nel" 

riyalin nihayetine göre yapı· 

lacak kanuni takibat hariç 
olarak bundan dolayı üç aydan 

ekılk ol~amak üzere hapıo· 
lunur. Şu kadarki takibat ya· 
• 
pılmadan evvel iltenilen malu· 

mat bildirilecek olursa terettüp 

edecek cezanın dörtte üçü ve 

takibat esnasında bildirlllrae 

yar111 indirilir, Muhbir veya 

muharrirler ve yazı itleri mli· 

dürü tasni ettikleri veya asıl· 

aız olduğunu bildikleri haber· 

ledn neırinden mütevellit 

IUçlardan meı'ul olup gazete 

veya risalenin ıablbi ile umumi 

neırlyatını idare eden kimsede 

bunlarlala hefill sayılırlar. 

Madda, 28 - Gazete veya 

rlıale ile ve ya ıalr tabı alet· 

lerıle ye ya el ile yazılıp tek· 

ılr edilerek neılr ve tevzi olu· 

nan yazılarla ve umumi yerle· 

re levha ve ilAn asmak suretıle 

halkı ceza kanununda yazılı 

cürümlere teıvik edenler bun· 
dan dolayı ceza kanununda 
ayrı bir hüküm bulunmadıfı 

takdirde Türk ceza kanununn 

311-ncu ma. mucibine cezalandı 
rırılarŞa kadarki bu21 UncJ mad· 

nur. 
Madde: 32 - Bir kimsenin 

namuıunu lhlll edecek veya iti· 

bannı kıracak veya ıöhret ve 
servetine zarar verebilecek bir 
maddeyi neıir vasıtaslle ifıa et· 

veya lfta niyetinde olmayıp ta 
kendlılnin ıeref ve haysiyetine 

tecavüz edecek netrlyat yap
mak tehdidile muayyen bir 

müddete ait abone bedelinden 
•eya tarifeye tibl ili.nlann mu· 

ayyen ücretinden f&zla bedel 

ve ücret veya bunlara muadil 

bir menfaatı kendiıi veya baı· 
kası için temin edenler ceza 

kanununun 192·1ncl maddeal 
mucibince ceza görürler, 

Madde 33 - Milli paranın 

kıymetini düıürmek veya da· 

hıl vey& hariçte bu paraya 
karıı itimadı 1&rsa bilecek va· 

kaları tun! veya tahrif ede

rek Detir ve lfae edenler üç 

aydan üç aeneye kadar haplı 
ve 100 liradan 500 liraya ka 

dar ağır para cezaslle cezalan• 
dırılır. 

Madde 34 - Türk ceza 
kanunu hükümleri hariçten 

olarak matbu&tta bilerek yan· 

lıı metinler veya bir kimseye 
atfedilmtı vesike.lar, yahut 
haddi zaUnde dofru, fekat 
mündericatı tarihlfe ufratıl· 

dede yazılı olan haplı ceza· 

ıma hükmedilen ceza11nıo 

altıda biri ili. ve olunur. 

Ve para ceza11 hükmolu· 
nan hallerde bu ceza suçun 

nevine göre beı liradan 1000 

liraya kadar ağır para ceza· 
11 olmak üzere tayin olunur. 

Teıvif net!ceılnde kastedilen 
fiil zuhur eder veya o fiilin 
lcrıuına teve11ül edilirse mü· 

tevvikler fail ile ayni derece-

Jı mıt metinler neıreden-
ler bir haftadan bir 

de mes'ul olurlar. · 
Madde : 29 - Fertlerin 

ıah11 veya ailevi hayatı bu· 
ıuılyelerlnl ima tarikile dahi 
olaa her ne •esile ile 
oluraa olaun neırec!eDler bir 
aya kadar haph ve 50 
liraya kadar ağır para ceza 
aile cezalandınlırlar. NetrlJat, 
1&hlplerinin muyafakatlle ya· 

pılmrı ise ıuç tefkil etmez. 
Madde 30 - Türk ceza 

kanununun 156 ıncı maddeıi 
sarahati haricinde kendilerine 
mevdu vazifenin ifasından do

layı Büyük Millet Meclisi aza· 
ıından icra vekilleri hey,.lln· 
den ve resmi heyetlerle dev· 

Jet memurlanndan biri veya 

bir kaçı hakkında isim ve 
madde gösterilmiyerek müp

hem ve süizannı ldauet eıılecek 

mahiyette mütecavizane yazı 

ve resimlerle Büyük Millet 
Meclisini ve icra vekilleri 

heyetinin ve resmi heyet • 
)erle ' devlet memurlarının 
veya bir kısmının ıeref ve 
haysiyetini ihlal olunuraa üç 
aydan altı ay& kadar haplı ve 
100 liradan ekıik olmamak 
üzere ağır para ceza11 hük· 
molunur. 

Madde: 31 -
kanuuunun 426 

Tnrk cez& 
ve 427 lncl 

maddeleri mucibince müstah· 
dem ıayılan maddeler halkın 

il aya kadar haplı veya 10 
liradan 50 liraya kadar 

1 

ağır para ceza aına mabkam 
olnrlar. 

Madde 35 - iddianamenin 
son tahkikatın açılma11na mü 
teallik kararın bir cürme 
alt herhangi tahkikat evrakı 
ve veılkaların duruımada okun 
mazdan evvel neırl memnu· 
dur. Ancak mahkemenin ve
ya müddeiumuminin müıaa· 
deıile ve bütQn gazetelere 
birden icrası lizımgelen teb
liğlerine tevfikan bu Yeılka

larm neırt caizdir. 
B - İr.p_atı caiz olmıyan 

ıöğme ve hakaret dava11na 
alt ze.bıtlann veya buna 
müteallik flki.yetnamelerln 
aynen ve hula1&ten neıri dahi 
memnudur. 

C - Mündericatı umumi 
edep ve ahlaka dokunabilen 
tıbbı adli rııporlarınında neırl 
yasaktır. 

D - Muhakemednln gizli 
olma11 kararlaıtırılan dava 
zabıtlarının da mahkf'menln 
müsaadeıi olmadıkça neıri 
memnudur. 

E - Ceza tahkikatı baıla· 
dıktan ıonra ilk tahkikat es· 
na11nda tahkikat hakiminin 

muvafakatının lnzimamile 
ve hazırlık tahkikatı eına· 
sında yalnız Cumhuriyet 
riyet müddeiumumisinin em· 

rile yapılmakta olan tahkiki ta 
ve adil muamelelere müteal· 
ilk havadlalerin v~ cilrmü ya• 
panlarla cürme kurban olan· 
ların fotoğraflarının neırl me• 
:ıedileblllr. Buna muhalefet 
ancak müddeiumuminin bu 
baptaki yazılı emrinin gazete 
veya rlıale idarehanesine 

• 

G - Mahkeme müzakere
lerinin neırl memnudur. 

H - Bı; ceza daYaıının l 
baılamasından ıon hükmiln 
verllmeılne kadar hakim ve 
mahkemenin kararları ve mu• 

ameleleri hakkınd& mlitalea ) 
ıerdedilemez. 

1 - Gizli bakılmıyan h.,.: 
ıanma davalarında ancak; 

1 - iki tarafın ve ıahitle- ' 
rln ilimleri , san' atlerl ve 
adreılerl, 

2 - Mevzuubahıolan ve 
karar verilen hukuki meıelele
rln kıaaca lzthı, I 

3 - Şahitlerin ıehadetle
rlnln (aynen olmamak ıartile 
kıaaca mevzuu, 

• 

4 - Hüküm fıkrası yazı· 
la bilir. 

Bu madde hükumlerlne 
muhalif hareket edenlerden 
20 liradan 90 liraya kadar 
hafif para cezaıı alınır. 

Madde 36 - Gazete ve 
risaleler kendi namlarına pi· 
yango, tombala veıalre gibi 
herhangi bir suretle talih ve 
kurr& oyunları tertip edemi· 
yeceğl gibi böyle tertiplerin 
kupon Ye yazı ve illııları ga

zete ve risalelerde neıredile

mez. Hili.fıo& haraket edenler 
200 lire.dan 1000 liraya kadar 
ağır para cezaınıa mahkUın 
olurlar. 

' 

' 
Madde: 37 - Türk ve ec

nebi müelliflerin timi Ye edebi 
ve felaeO eıerlerl müıteına 
olmak üzere halkın ahlaki 

duygularına ~dokunabilen ha
kiki veya muhayyel surette 
haydutluk, hır11zlık veya diğer 
cinayetlerin lcra11na veya 
bunlan yapanlann hayatı ve 
hareketlerine lmtlıale heyeı 

uyandırabilecek mahiyetteki • 

matbualar neırl memurdur. 1 
Bu memnuniyete muhalif ha· 
reket edenler bir seneye kadaı 
haplı ve 200 liraya kadar ağır 
para cezaaile cezalandırılır. 
tekerrürü halinde bu cezalar 
iki miıll olarak verilir. 
Madde: 38 - İntihar vakala
rını mahallinin en büyük za• 
bıta memurundan mezuniyet 
almaksızın neıretmek memnu· 
dur. Mezuniyet alınarak neırl 
halinde dahi intihar çdenlerln 
ve intihara teıebbüı edenlerin 

reıml ba11lmaz. Bu madde hük· 
müne muhalif hareket edenler 
bir haftadan bir seneye kadar 
hapis ve 25 liradan 200 liraye. 
kadar para cezasına mahkum 
olurlar. 

Madde: 39 - Türk ceza ka• 
nunun 312 maddesinde yazılı ıuçıo 

ları matbuat vaaıtaalle irtiki.p· 
edenlere bu maddekl cezalar 
altıda bir arttırılarak verilir. 

Madde 40 - Padlıahçılık 
ve hillfetçilik yolunda ve 

kominlstlik ve anarılstllğe 
tahrik eder neırlyatta bulu. 
nulamaz • Hilifma hareket 
edenlere e.ltı aydan üç seneye 

kadar afır haplı cezası veri· 
lir. 

Madde 41 - Bir gazete 
veya risalenin mes'ul!erl aley· 
hine dava açıldığı zaman 

- Devamını yarınki nüs· 
hamızda neıeredece~z.-
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M h· ı K 1 almak arzusunda Asri mobilya mağazasının salonlarınıSalonlarııııızda her keseye elverı-. siyah ı.ikc ve bronz karrnlaların envai salon \'C 

J , , bulunanlar, lstanbulda salanıaııje ve kübii< yatak odalarının tııünlelıaı.ı ç şitlcri ve gayet ucuz bronz komış, istor, · o ı ya ve aryo a Rıza Paşa yokuşuııda gezmeden mubayaatta bulunmayınızrne, tül ve keten perdelerin mütenen i çcşitlerı Tedivatta teslııl,\l. Ahmet ferzi Tel 2.3407 

H~~:;:~z:~:~re:ra~~~~: FAYDA DAHA MÜHLİK, DAHA MÜESSİR VE y ARI y ARIYA DAHA UCUZDUR. 
Bütün devalr ve müeuesat FAYDA lıtimal eder. Sinek, tahtakuruıu, hayvanat ve nebatat ve eıya üzerindeki pire, böcek ve bütün hataratı bir saniyede öldürür. Leke yapmaz. Yerli malıdır. Hasan ecza deposu 

Akşamları sandal gezintilerinizde yalıftz 
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EGLENCE RAKlSI, nefis olduğuııdaıı kat'iyen asabiyet ve hırs 

vermez, baş döndürmez, dili kurutmaz, geceleri su içirtmez \'e 

Aksaray Horhorda 
Se>fular mahallesinde 
Ragıp bey sokağında 
14 numaralı hane 
satılıktır. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete· 
sinde mürettip Nev· 
zat efendiye ve bu 
adres ile görebilirler. 

ertesi sabah vücuda kırıklık vermez. J 

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

TRABZON POST ASI 

MAHMUTŞEVKETPAŞA 
28 Temmuz salı 17 de 

Sirkeci rıhtımından hareket· 
le Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Rize, Ma· 
pavrl' ye gidecek ve dönür 
le Of, Sürmene, Görele'ye 
de uğrayacaktır. 

PlRE - lSKENDERlYE P. 
(E<'.;E) 28 Temmuz Sah 

10 da Galata Rıhtımından 
kalkacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK- IZMlR POSTASI 

.DM. va~~ruA !r[ !a. ~ zarteıl akıamı 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayva· 
hk ve lzmlre azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapu~da da ve· 
rllir. Adres: Y emlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. lıt: 2210 

SADIK ZADE 
Birader1'ır vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
26 .;;:.:~z PAZAR 
günü akıamı ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve avdet· 
le ayni hkelelerle Görele 
ve Ünyeye uğrıyarak avdet 

edecektir. 
Fazla tahilat için Sirke· 

elde Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

~=Tl:Y:A:T:R:O:v:e:=s:i;N:EM;;A:::lt: 
ÜSKÜDAR 

Hale ıinemaıunda 
U!i•rlu Şapka 

Duhuliye 10 kuruıtur 

Beıiktaı icra dairesinden: 
Borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevlrlmeıi mukarrer 
iki ayna 7 adet mermer ma11a 
10 adet tahta sandalya yük· 
ıek kaldırımda Kulediblnde 
mlllet suyu önünde Temmuz ayı 
30 günü aaat 12·13 radelerinde 
satılacaiiından talip olanların 
ıaat mezkürda mahlinch hazır 
bulunacak uıernurına mliraca· 
atleri ilan olunur. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

Ayrıca: 1 S.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

Fatih 3. eli Sulh Hubuk 
Hakimliğinden: 

Edirnekapıda Hatçe Sultan 
mahallesinde Yusuf ağa ıoka· 
ğında 1 No. lu polis mütekaidi 
müteveffa Abdurrahman E~en• 
dinin bir bap muhtacı tamir 
haneıl 150 lira kıymeti muha. 
mm eneıiüzerlnden açık artırma 
suretiyle otuz gün müddetle 
satılıktır. Talipler görmek ve 
gezmek için mahalline, feraltl 
müzayedeyi ögrenmek için 
mahkemede mevcut ıartname· 
sine müracaatları. kıymeti mu
hammeneılni bulduiiu takdirde 
26 8 931 tarih çarıanba günü 
saat 16 da ihaleıl icra kılına· 
cağı ilan olunur. 

Tashih - Gazetemizin 23 Tem
muz 931 tarihli nüshasının son sahi
fesinde İstanbul 4 üncü İcrasından 
serlevlıasile intişar eden 930 • 544 
dosva numerolu ilanın sonuna doğ
nı yazılması icap eden (bilcümle 
müterakim vergilerle Belediye, vakıf 

icaresi müşteriye aittir) cümlesi seh
ven unutulmuştur. Tavzih ve tashihi 
kcy fi yet olunur. 

GAiP ARANIYOR 
l!arbi umumi bidayetinde lfi!a

lialııııcr Cemiyeti vasıtasile Diyarı

bekir'dcıı getirilerek istanbul Harbi· 
ye mektebine benim ile beraber ve
rilen ve bilahara mektep~en ayrılarak 
nereye ı:ittiklcri malüııı olmayan 
hemşirem Serani ve kardeşim Raşit'
iıı nerede bulunduklarını ve hay at 
ve meınatları hakkında malumatı 
olanlarııı lütfen zirdeki adrese malu
mat vermeleri insaniyet ııanı:na rica 
eylerim. 

Bursa'da ! lacı Yakup mahalle
sinde Kemerli sokağınd.a Veyse! 
[fendinin 5 numerolu hanesınde Bıths -
li lbrahim Efendi kerimesi Besrail 

lstanbul 3 üncü İcra me· 
murluğundan: Bir borcun te· 
mini için mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer halı ve 
karyola ve levabo ve sairenln 
1-8 31 tarihinde saat 9 30 dan 
itibaren Kadıkoyünde Bahari
ye caddeıi Nevzemln sokaiiın 
da 16 No: lu hanede ıatıla· 

caktır. Mezkür günde ma· 
hallinde hazır bulunan memu· 
runa müracaatları llan olu
nur Ef. • 

DSMAHU BAHKASI 
~ermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

lSTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul_ 3318 

BEYOGLU DAlRESl 
Telefon: Beyotlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari IW'etlle 

avanılar, poliça ve lskon· 

tosu. 

Türkiye Cümhurlyetl • 

nln baılıca ıehirlerlne ve 
memalik! ecnebiyeye se
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lraalatı. ( Heıabı 
cari) küıadı, senedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

ketide edilen poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 

l icrası, akçe bey'ı ve ıe· 
rası, ıalr bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa icart. ______ .... __ ...... 
Fatih 3 neli ıulh hukuk 

hakimliğinden: Cerrah paıada 
canbazlye mahallesinde kara· 
kol arkasında 9 No. lu müte
veffiye Süveyda hanımın bir 
bap muhtacıtamlr haneıl 387,5 
lira kıymeti muhammenesl üze 
rlnden arttırmak ıuretlyle otuz 
gün müddetle ıatılıklır. Talip· 
)erin görmek ve gezmek için 
mahalline, teraitl müzayedeyi 
öiirenmek için mahkemede 
mevcut ıartnameılne müraca~, 
!arı, kıymeti muhammlneıin 

bulduiiu taktirde 26 8·931 ta
rih çarıamba günü ıaat 16 da 
ıhaleıl icra kıhnacaiiı ilin 
olunur. 

,... Amatörler.('
Fırsattan İstifade Hepiniz Ediniz 

K O D A K 
F otograf Amatörleri Müsabakası 

Türkiyede nakten tevzi edilecek mükAfat 2000 Lira. Tek bir resim 

Türkiye . müsaiıakasında 340 Lira KAZANABJ.LİR 
Beynelmılel ,, 23600 " 

Resimlerinizi Vakit Kaybetmeden Gönderiniz. 

İstanbul 4 üncü İcra 11\enııırluğun
dan: 1 lristo Nikolayidis Efendi \'C
resesindcıı Nikolaki Efendi ve hem
şiresi Ma tnıezel 11\aryanııı Mehmet 
Aziz Bey ve Ayşe Vildan ilanım 
zimmetindeki alacağından dolayı ve
faen mefruğ Bcşiktaşta Tcşvikiyc ma
hallesinde hamamcı Emin f'fendi ye· 
ni güzel bakçc sokağında kain eski 
5 yeni 4 - 33 l\o. lu bir kıt'a arsa
nın yedi hisse itibarile birer hisseleri 
45 gün müddetle mevkii müzayede· 
ye vaz olunarak 4500 lirada talibi 
ulıtesinde olup bedeli müzayedeye 
haddi layıkıııda görülemediğinden 
bir ay müddetle tenıdiden müzaye
deye vaz olunmııştur. Hududu: Ta· 
pu kaydı mucibince bir tarafı Şefik 
bey bahçesi ve bir tarafı Şemsettin 
Ziya beyin uhdesinde ve taralı Şefik 
beyin arsası ve tarafı rabii hamamcı 
Emin U. sokağile mahluttur. 

Mahallen yanılaıı vaz'iyeti esna· 
sındaki hali hazır hududu ise bir 
tarafı ııiizel bahçe diğer tarafı Ziya 
bey apartmanı arkası diğer sokak 
önü hamamcı t:.min Uendi sokağile 
mahdut olup mezkiır arsa dahilinde 
içi toprakla mestur Karadeniz şek· 
linde bir havuz mevcuttur. Mesahası 
nıezk(ır arsa kayıt veçhile bir me
saha 961 zıra 22 parmak tcrbiiııde 
olup kıymeti muhaınmenesi \'e her 
metro murabbaı 14 der liradan mec
muu 7672 liradır. Talip olanlar kıy
meti nıuhammeneniıı yüzde onu 
nishelinde pey akçelerini alarak 
3-11 - 5221 dosya nııınaras· e saat 
H den 17 )C kildaT 7.7. &· 1131 i 
rihinde İstanbul ~ üncü icra memur
luğuna müracaat eylemeleri ve fazla 
mall1nı;ıt dosyasnıda münderiç bu
lundunduğu il an olunur. 

Üıkildar hukuk hakimliğinden: 

Çamlıcada Bulğurluda mu· 
salla taoı sokağında darülaceze 
memurlarından Hüınü bey 
hanesinde sakine Macide H. 
tarafından Bakırköyünde Ba
ruthane caddeıinde Benma· 

yor akaretlerinde 70 numarada 
ıakln Cevat Rifat 8. aleyhine 
ikame olunan boıanma dava• 

sından dolayı berayı tebliğ 
mumaileyhe inal kılınan dava 

arzuhalı ıureti mumaileyhin 
ikametgahının meçhul oldu· 
ğundan billi. tebliğ iade kılın· 

mıf ve ilanen tebliiat lcraaına 

karar verilerek bu ba ptakl 

dava lıtidau sureli .c uav.ıtlye 

mahkeme divanhanesine talik 

edilmit olduiiundan 20 gün 

zarfında dava istidasına cevap 
vtruıok ve 28-9-931 Pazartesi 
günü saat 10 30 mahkemeye 
gelmek üzere keyfiyet ilan 

olunur. 

İstanbul vılayPtindan: 10 
H>ıziran 1930 Tarihli Ankara 
mukavelenı.mesinin 5 inci ve 
7 inci maddeleri mucibince 
Yunanlıtandald mallarına 1 
Aiiullos 929 tarihinde filen 
vazlülyet bnlunmuı olan eıha· 
sın hakkı ta1arrufları müem· 
men bulnnduğundan bu mal· 
ları için kendilerine Muhtelit 
Mübadele komisyonu tarafın· 
dan verilmesi lli.zımgelen vesi· 
kaları almak üzere ala.kadara· 

nın ıs Aiiullos 1831 tarihine 
kadar müracaatları meıkür 
komlayon kararı icabındandır. 
Bu vaziyette bulunan vatan· 
daılarımızın vakit geçirmeden 
lıtanbulda Muhtelit Mübadele 
komiıyonu Türk heyeti mu• 
rahhasall riyasetine müraca· 
at eylemeleri ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada her 

gün öiileden sonra saat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118} 
numaralı husuai kabineıinde 

dahili haıtalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: İatanhul 2398 

Balıkeılr Evkaf müdürlü· 
iiün<len: Bandırmada inıa edi· 
lecek 8 dükkan ile Evkaf d;ı.· 
!resi ve altındaki iki dükkanın 
lnıaatı görülen lüzuma meb· 
nl 12,7,931 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle yeniden 

• kapalı zarf uıullle münakasa· 
ya vazedilmiıtir. lhalesi3,8,931 
pazar günü saat onbeşle Balı· 
kesir Evkaf müdüriyetinde ya· 
pılacaktır. Talip olanların ıart 
name, proje, ve mukavele na· 
me suretlerini görmek ve al
mak ve ıeraitl ruünakasayı 

anlamak için Balıkesir Evkaf 
ml.ldürlyetlne ve yahut İstıın· 
bul Evkaf heyeti fenniyeslne 
müracaat eylemeleri. 

, Or. Aristidi' 
Zührevi hastalıkları 1 

Tedavihanesl 1 
!Eminönü: Sabık Knrakaş ı;:;;. No. 81 

Gülhane Tatbikat mektep 
ve ıerlrlyatı Müdüriyetinden: 
Pratlıiyen etıbbaya (Manken 
tatbikat) Kunu 1 Aguıtos 1931 
Cumarteıi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etınak 

ıstlyen etibbanın Cumartesi, 
Pazartesi ve Perıembe günleri 
saat 10. 12 arasında Veladlye 
muavini Doktor Yusuf Ziya 
Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. -Doktor feyzi Ahmet 

Ci1t, ıaç ve zührevi hu
talıklar mütehasıuı Cu· 

madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
halla kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: l.tanbul 3899 
limlliıiii:lııiiiiiiZmAmY-.1 .. ml!ll•ımaı 

Nufus tezkeremi ve bir de 
türkçe okuyup yazmak !ı;in 

aldığım ehliyetnamcmi kay· 
bettlm. Bugünden itlbarcn 
bulan için kıymeti yok. Moris 

ZA Yl - Of nüfus daire
ılnden almıı olduğuru lıüviyet 
cüzdanımla yedinci alaydan 
almıı olduğum askeri vesikamı 
ve 20 liralık Ankara {'osta ha· 
neıının irsııli-:-e .:nnkbuziınu 

sirkat t'tti~diğim !lhe~~e ycni•'.ni ı 
çıkartacag·mdım cır.~eı ferı· 
denizle ilanını rı"a eder im 1 

efendim. 

Kantarcılarda Vat.ın !..al.. 
vesinln altında bodruırda mu· 
kim Tıranbonım Of k .. :ıaunın 
Mesoraıkebir k.:ıriyHinden l-111. 

cı Osman oğ.,11~ ın<.an 
lalam oğlu lıfehmet 

lstanbul ikinci icra me· 

murluğundan: Bir borçtan do· 

layı mahcuz ve paraya çe-ı· 

rilmesi mukarrer muhtelifül· 

cins ve eli' ~a Halı, Kılım; 

27- 7-931 tarihine müıadıf Pa· 

zartesi günü saat 13 den iti· 

baren Sandal bedestenincle 

açık arttırma ih satılacağından 

tali;. olanlarııı ır.ezkür gün ve 

saatte mahallinde hazır bulu· 

nacak memuruna müracaat· 

!arı ilan oluuur. 

İllanbul sekizinci icra me· 

murluğundan: Bir deynln le· 

mini istifacı için mahcuz ve 

furuht..ı mukarrer elektirik 

levazımatına ait muhtelif l'§· 

• yalar Deyoğlunda A~rupa 

pasajında 30-7 93ltarihinde saat 

16 dan ıs e kadar ikinci art· 

tırması icra kılınmak üzere 

paraya çevril.,ceğinden ta!ip· 

ler'n mahallindeki mPmuruna 

müracaatları i)Sla c'unur. 

Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

.üçüncü kah kısnıen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
ci'fr Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Bevoj:!lu: 4515 

··--------lllZIZllllml!DIR 
Doktor Agop Essayan 

anLga cami sokak Nol6 
Hergün haı>talarını kabul 

ve tedavi eder. 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kuntlun kıJ

mek için Beyazıt Okçu!ar başııda 
61' numarada Seyfi kundı:ra ma· 
ğaıasmda imal eıt!rini~. 
--- ------

Acele satılık ev 
Mahmutpaşa mahallesinde 

küçük Yıldız han rnkağında 
beı oda' mutebalı ve taraç.:ıy 

havi 21 numara!: hane ace_.,. 
satılıktır. Mahall bekçioine 
müracaat. 

1 26 Tem_:uz t 93 i _r.ızır ı:ı21 
-::Pazar:-

- ı\rııbl ı Rumi 
IORebiülcnl IS Temmuz 
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