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Abone Şeraiti 
DAHiL iÇiN HARiÇ iÇiN 

Seneliği : 1400 kuruı Senellğl 2700 .... , 
Altı Aylığı 1 800 • Altı Aylığı 1 ıııoo • Oç Aylığı : 450 • o Aylığı 1 850 • 

" 
Nüshası her yerde 5 kuruş 

idarehane 
latan~ul Ankua caddulnde I Tel. Santral lstanbul 4316 

Dıhlll No. 1 Baş!'lluharrlr 
dalrel mahıu1a • No. 2 MDdlrlret 

Telıraf lıtanbul ( YARIN ) • No. 3 Tahrir • 
Poıta kutusu latanbul 39~ No. 4 Muhasebe 

[Çiftçi, ltçl ve Esnafın haklarını müdafaa adar LAlk Cümhurlyetçl gazete] 
\.Gönderilen evrak iade olunmaz) 

Küfredecek muhatap bulamıyacaklar ! c• 
1 •••••••• 

En hafif kelime ''alçak!,,, en basiti ''namussuz vatan haini!,,. Hürmet 
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Yeni matbuat 
kanunu etrafında 

Mecliste matbuat mese
lesi, matbuatın vaziyeti mü· 
nakata edilirken, terefler
den, hayıiyetlerden bahso· 
lunurken tereflere, heysi· 
yetlere tecavüz edilmittir. 
Ne hazin ne elent verici 
hAdisedir? Arif Oruç 

Yeni Matbuat kanununun 
bir haftaya kadar Büyük Mil· 
Jet Mecllılne verllmeıl . bekle· 
nlyor. Kanunun vatandaıların 

bayılyet ve ıereflerlne taalluk 
eden maddelerine ehemmiyet 
verildiği tıidilmektedlr. Bu 
nokta memnuniyetle karıılanır. 

Yeni kanuna bir de me
muriyet vazlfeılnl ıuilltlmal 

eden memurlara mütealllk 
bazı eıulı kayıtlar konacağı 

da ayrıca haber alınmıı-
' tir. Malumdur ki vazifeıl· 

nl hüsnü nıretle ifa etmeyen, 
ötedenberl halkın l~lerlnl kas· 
ten uzatarak herhangi bir 
menfaat teminine çalııan her 
zalf ruhlu devlet memurlarına 
karıı matbuat en korkulu müra· 

lup vazifesini görlir.Blr cemiyeti 
teıktl eden vatandaılar araıın· 
da temiz ruh ve vicdanlı 
adamlar olduğu gibi, fena 
ahlaklı klmıeler bulunmak ta 
tab:idir. 

Memleketimizde, ötedenberl 
tf.kayet edilen meselelerden 
biri de, bazı memurların vazi· 
felerlnl • ihmal etmeleri, 
halka iyi muamele etmeme· 
lerl, kendilerine emanet edilen 
devlet nüfuzunu bir çok ıebep 
ve veıllelerle ıullatlmııl etmeğe 

mütemayil bulunmaları keyfiyeti 
idi. Bunlardan zaman zaman 
Millet Mecliıl kürsilerlnde de 
bahsedilmiı, batta geçen sene 
bir de rüıvet ve irtikap kanunu 
çıkarılmııtı. 

Yeni Matbuat kanununa, 
bu meseleler aleyhindeki ner 
riyal için müıalt maddeler 
koymak, daha dol!rusu ceza 
kanununun 481 inci maddesinin 
3 üncü fıkrasındaki • ispat • 
hakkını bavadlı neıreden ga· 
zetelere vermek, çok doğru bir 
harekettir. 

Matbuat kanununu yapan 
komlıyonun bu busustaki fikri 

kanaat ve mütaleau her ne kadar 
meçhul bulunuyorsa da,bu mad· 
de üzerinde ısrar !111 durmak 
lizımdır. 

Yoksa vicdanını, her türlü 
manevi azap ve endiıeleri 

çl#neyip geçen bir adamda, 
teref ve hayılyet aramak" ma
naaız olurdu. Bu ltlbarla, vazl· 
fesini suiistimal eden bir ada· 
mm, yahut bir memurun ıerefi 
düıünülecek diye, devletin 
idari ıılerl tamamen me,'uliyet 
kayguıundan tecrit edilmemek 
lizımdır. 

Matbuatın bu güne kadar 
kİmaenln ıerefile oynadığı 
yoktu. Memlekete, millete 
zarar veren bir meseleyi ya
zan gazeteleri, mahkemelere 
çekmeğl düıünmekten ziyade 
onlara teıekkür etmek lazım 
ırelirdi kanaatleri vardır. Gö· 
riilüyor ki, hükumet ırazetelerl 
ıeref ve haysiyet namına böyle 

~r tedbire lüzum olduğunu yaza 
~e hali bitlrememektedirler.Fa
ht, asıl etrafa hücum edip 

"İifür savuranlar da, bizzat ken· 
dilerldirler. Muhalefet, tenkit, 

(Deııamı 5 inc:i aayfada ) 

Son uydurmalar hakkında Fethi Beyin beyanatı 

.''Bu idd~alar meçhul 
maksatlar takip edecek 
mahiyette görünüyor!,~ 
Fethi B. hakkındaki uydurmaların siyasi 
bir Türk gazetesinin başında bulunan bir 

ecnebi tarafından yapılması çok 
şayanı dikkattir 

Eski taarruzlara başka şekilde mi devam ediliyor? 

Fransızca Akıam gazete· 
İlnln baımubarrlrl ve müdürü 
Mösyö Primi La Bulgarle ga· 
zeteslnde Fethi Beyefendiye 
atfen bir beyanat neıretmlıtl. 

Fethi Beyefendi, bu beya• 
natı geçen gün tekzip etti. Fa· 
kat, Mösyö Primi bu beyana· 
tın doğru olduğunu ve hatta 
Fethi Beyefendinin bu mem· 
lekette adalet yoktur, dediği· 
nf iddia etmektedir, hatta in· 
ırılız gazeteleri muhabiri 
Möıyö Psalty'nfn da mülakatta 
hazır bulunduğunu ileri ıürmek· 
tedir. 

Bir muharrirlmiz Fethi Be
yefendiyi görmüı ve bu meae· 
le hakkında ne diyeceğini ıor• 
muıtur. Müıarünlleyh demiıtlr 
ki; 

-Ben Bıılgariltan sefaretin· 
de bir çok zevatla görüıtüm. 

(Deoamı5inci •ayfada} 

Muntazaman yapılan uydurma 
ne,riyal hakkında beyanatta 

bulunan 
Fethi Beyefendi 
-

# Günün meselesi _, 

Yunus Nadi ve Zingal! 
Yunus Nadi B. M. Meclisinde Zingal tirketini gök

lere çıkarırken meclisi idaresinde bulunduğu şirketin 
tek aksiyonuna sahip olmadığını ı;öyledi. Ticaret 
kanununun 313 üncü maddesi sarihtir. Sermayenin 
yüzde birine sahip olmıyan, meclisi idare azası olamaz. 
Yunus Nadi mi Mecliste hakikati söylemedi. Yoksa 
meclisi idare azalı!jı mı kanunsuz? Buna ne bu urulur? 

1 
Yunus Nadi Büyük Millet Meclisinde bir hitabe irat et· 

mlıtır. Bu hitabe iki gündür Cumhurİ)' et ile Yeni Günde 
neıredlllyor. 

GQya kendiılnl pirüpak göstermeğe çalııan meıhur 
adam, Meclis huzurunda kendisine sorulan ıeylerln itine 
gelenlerine cevap vermiıtlr. Halbuki, Yunus Nadiden ıoru· 
lan ıeyler tam 18 adet madde idi. Daha birçokları da vardır. 

Yunuı Nadi meıhur hitabesinde hakikatleri §Öyle tevll etmeğe 
çalıııyor: 

1 - Guya Bomonti benim imiş 1 diyordu. 
Kendisi de pek ali bilir ki, (Bomontl) nin kendisine alt 

oldu~unu iddia eden yoktur. Fakat Bomontl lılerile alaka· 
dar olduğu, Bomontlde hisıesl bulunduğu ıöylenmlıtır. 

Sonra kendisinin bu gibi itlerde doğrudan doğruya 

kendi namına mukayyet hiue alacak kadar akılıız olma· 
dııtı, bilakis çok kurnaz olduğu malumdur. 

Yunus Nadiye (Bomontl) meaelesl sorulurken fU 1927 
•enesinde(Milliyet) gazetesine lsteni>ul valisi Muhidôin 
Beyin beyanatta bulunduğu ve Yunus Nedinin külliyet
li alAkasını resmen ispat ~ttiği soğuk hava depoları, 
Buz fabrikası meselesi de ıorulmuıtu. Muhterem, nedense 
bunları grçlıtlrmlıtır. (Devamı 5 inci ıayafda) 

Gazi Hz. 
Teşrifleri için 

hazırlıklar başladı 

\ 

Gazi Hz. inin teıriflerl Ja· 
kınlaıtığı için Dolmabahçe sa
rayında lhzarat baılamııtır. 

Vali Muhiddin B. dün Sa· 
raya giderek yapılan lhzaratı 
kontrol etmlıtır. Gazi Hazret· 
ferinin Meclisin yaz tatilini 
mllteakıp ıehrimlze leırlfleriç 
muhtemeldir. 

Matbuat 
kanunu 

Layiha tadil 
edilecek 

Ankara, 7 (Telefon) - Yeni 
matbuat kıınunu layihası he· 
Jeti vekllede bu hafta içinde 
tetkik edilecek ve hemen mec· 
llıe aevkedilecektir. 

Hazırlanan layiha yevmi, 
siyasi gazeteciliği pek mahdut 
bir ıaha içinde bırakacak ma
hiyette hazırlanmııtır. 

Maamafih layiha mümkün 
nl&n azami tedbirleri bir 
ara1a toplamıı olduğu için 
hayli tadilata uğrayacağı mu· 
hakkak addedilmektedir. 

Layiha bu ıekilde keıpi kat· 
lyet ettiği takdirde siyasi ga· 

(Deııamr 2 inci sayfada) ................ ,,,,,,,,, ... 
Bir genç üvey 
babasını vurdu 

- ... 

Vak'anın cereyan eltili ev 

Karagümrükte Enver Is· 
mlnde bir gmç üvey baban 
saraç Cemal Efendiyi~ tabanca 
ile vurmuıtur. 
(Vak'anın hfs i l.1tı 3 ündi sahifede) 

"\ 

esele tetkike başlandı 
Başvekil Paşanın resmi ilanlar meselesini 
nazarı dikkate aldığı, münakasa usulile 
devletin senede 100,000 lira tasarruf 

edeceği iddiasının tetkike 
başlandığı bildiriliyor 

Ankara, 7 ( Telefon ) - meal meseleıi Baıvekll Pı. nın 
Resmi ilanların milli bir mü· nazarı dikkatlerini celbetmlı· 
eaaese olan Anadolu ajansının tir. Eıaıen lıu meıele hakkın· 
ellnden çıkması ve inhisar da Baıvekalet makamına 
mahiyetinde bir firkete geç· (Devamı 2 inci sayfada) 

--·~...;.~..;.;;;..;;.;;.;;;--~~~~--....;.--~ı 

Dünkü tüyler ürpertici otomobil f acias: 

B_ir kızcağız bacakları 
koparak öldü! 

Dün Ankara caddesinde feryat ve 
kan içinde müthiş bir kaza oldu 
Halk otomobili ve sahibini parçalamak istedi 

Dünkü feci kazada yaralanan Zehra Hanım 
Dün Ankara 

caddesinde sa· 
at 16,30 rad· 
delerinde feci 
blrotomobil ka
zası olmuıtur. 

Bu kaza , 
ılmdiye kadar 
emsaline tesa· 
düf edilmiyecel.. 
derecede halle 
euırizdlr. O ka· 
darkl, vak'a es· 
nasinda hazır 

bulunanlar, ~ a , .• 
ğu 1 klar geç're· 
cek derecelere 
gelmiılerdir. Dünkü vak' anm kurbanı olan bedbaht Şükran H. 

Vak'anın"naaıl olduğunu hü. aür'atle 60,70 metro mesafe 
liıa edelim: Tüccardan Ali katettikten asnra Hılmı 
Varı Beyi hamil bulunan [ (4) kütüphanesi yanında Y•-Ya 
M. 581, (NL) ) markalı hususi kaldırma çıkmıttır. Otonıo· 
otomobil Vıl&.yet kona~ından bili ıdue edememekten 
eıağı lnme,te iken büyük bir '(Deııamı 2 inci sayfada) 

---··--······· ................................................................................................................................................................... u •••••••••••••••••••••••• ····-··· ............................................................... .. 

1 Muhalif matbu,..t-ı son hücumlar münasebetile ... ~----------·--------....;;.;.;;.;;;;;.;.;.,;.__ ____ ..;.;..,~ _____________________ __. 

- Doktor (hürriyeti mat
buat) hastalığına yakalan 

cLm.. Çaresiz bir de~t midir? 
Doktor - Ha bunun çaresi 

vardır, vardır amma .•• 

- Bu tenkit hastalığıdır. 
Evvela allame olacaksın, ıeha· 

detnamelerln bol olacak. 
• Sabah, öğle, akıam yemek· 
!erden evvel sabır hapı yuta· 
cakıın. 

- Sana küfredecekler, 

hilcum edecekler Pot gibi 

dqracakun, dilini yutacak, 

•ğzından zinhar lif çıkll'ı· 
yatak •• 

- Bütçede filan açık oldu 

miı 'yıkıcı değil, yapıcı tenkit 

yapacakaın. Yani bu derde 

çare tıulacakıın •• 

Haata - Eh öyle ise ört ki 
ölem •• 

• • 
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Belediye gene vaz geçti! 

Esnafa sıhhat cüzdan
ları vermiyecek! ~ Fırıncılar Belediye muavini Hamit B. izahat veriyor 

flati üzerinden ııhbat cüzdan: S d k ı• -Evvelce ba zı enıafın, cemi· 
yellerinden talep ettikleri aihhat 
cüzdanlarını , cemiyetin tarh· 
ettlifl fahıı aidatı tesviye 
edememek yüzündan elzem 
olan bu cüzdan ı ekseri esnaf 

!arının Belediye muhaaebesln· Eczahaneler gibi tah- ene e ana ızasyona 
::: ;:~ilm:.s!a;m::~~=1'arı:~ d~~:~:::da is~~~:.~~~' 1 7 50,000 lira veriliyor 
Belediyeden almıılardır. b 

Halbuki, dün eanaf mü· ::r J t::~:!!'r 1::d~~k eıklden Adalar elektirigı". 1 o ayda yapılacak, 
• ,Jamamı1tır. 

Bu yüzden slhhat cüz· 
danı almayıp muayeneleri 
icra edilemiyen emafa Be· 
lediye de ceza tarhetmltti· 

rakipllğinden öğrendiğimize 
Bu taaaYvur ıon zaman· f b •• 1 d f • d•J k} nazaran, Belediye bundan 0 0 US er e eczıye e 1 ece er 

!arda yeniden kurcalanmııtır. 
vazieçerek mezkür cüzdanla· Fırıncılar bu mes' ele için Dün, muhtelif belediye it• kanallzaaiyon 11mellyeıl ikmal 
rın tekrar esnaf cemiyetleri 1 rf b ı.ı. d B ı d belediye müracaat etmlılerdlr. e a .... ın a e e iye mua• edllmlt olacaktır. 
tarafından verılmeılnl tahtı vl 1 H" 1 B bl h 1 1 d l k Onların fikrine göre, latan- D .. m t ey r mu arr r • A a ar ele trigıw. 

Ezcümle, beraber esnafı· 
nın bir çokları, cemiyetle 
aralarında hasıl olan ihtilaftan 
dolayı Belediye riyasetine mü· 
racaatla tikayetlerinl arzet· 
mitlerdi. Bu huıuı naza· 

karara almııtır. b , mlze ıu izahatı vermlıtlr: 
Yann da bu huıua için ul da 240 firln vardır, 20 ta• _ Kanallzaslyon ameli· Adalar elektriği, mukave· 

arı dikkate alınarak maliyet 

b ir talimatname yapmak üze
re Belediyede iktısat tılerl 
müdürü Kemal Ômer B.in nez· 
d '.nde mürakabe heyeti toplana• 
caktır. 

Meyva ve sebze ihracatımız azalıyor 

Yaş sebze vemeyva ih~ 
raç edemiyoruz! 

~I 
.i 1 

ı 

Şehrimizdeki ya, ıebztler 

Mevılm ıubarlle ' yaı ye· 
mifln ihraç edildifl bir za· 
mandayız. Bu mevsimde 
birçok memlelietler bizden 
Yat meyva alırlardı. 

' 

ı amamen durmuıtur. Tüccar 
bunun ıebebinl ıu ıuretle izah 
etmektedirler: 

Gümrilk reamlnln fa1:lalığıl 
Bllha .. a domateı fiatlerl 

ve ihracatında azim bir teılr 
görülüyor. Bu huıuata bize 
rekabet eden memleket Bul
rarlıtandır. 

Geçen sene zarfında Bulga· 
rlatanın ihracatı, btlhaua, Al· 
manyaya {160) vagonu tecavüz 
etmlıtir. 

Ticaret odaaı bunu nazarı 

itibara alarak tacirlere Alman· 
yaya ihracatı tavalye etmek· 
tedlr. Fakat, gümrük rHmlnln 
fazla1ığı bir enrel olarak belir
roektedır. Esasen, bütün, yaı 

ıebze Ye meyva ihracatı da 

çok zalflemlıtır. Bu ıene lıe bu gibi aatıılar 

·v;p~;~ariliWı g~~; 
bozuldu! 

Milli vapurcular birlii!I ile 
Seyrlıefalnln aran yine açıl· 
dı. Bu gü'lden itibaren mev· 
cut ltllafoame ıuya düıüyor. 

Fakat, bu ililii.fın auya 
düımesinde amil olan, ltılii.f 
haricinde kalan vapurculardır. 

Amm, Seyrlaefaln ile milli va· 

purcular b :rliği araaındakl ih· 
tllif yine vapurcuların oyun 

bozanlık etmesinden hadis ol· 

muıtur. 

Yalnız, Milli vapurl11rın 
itilafa dahil olmaları bu iti 
boımuı değildir. ltılii.f 
haricinde kalan vapurlar fiat 

kırarak yolcu ve yük almıılar
dır. 

Bunun üzerine diiter vapur
cular da ayni tarzda hareket 
eylemıılerdl. 

Seyriaefaln idaresi ise bu 
halin temadisine muvafakat 
etmediğinden vaziyet çatal· 
laımııtır. Neticede ise itilaf. 
namenin tatbik imkanı kal· 
madığı tebeyyün etmiıtır. 

Ticaret oda11 bn ıekllo 
düzelmesi için bazı taYslyelerde 
bulunmuıtur. 

Fakat, bilhaaaa Milli vapur· 
eu lar birliği odanın ta vılyele
r ne ehemmiyet atfetmek llte· 
mi yor, 

'4~····· ' ..... , .................... ~··~·~·~·~·-··~· ... ·······~·· ............. . 
Matbuat Mesele tetkike 

Kanunu başlandı 
(Birinci sahifeden devam) (Birinci aayfeden devam ) 

zeteclliğiu ancak bir ne- evvelce de Anadolu ajansından 
'Vi yevmi mecmuacılığa la· ve diğer makamlardan müra· 
tıhale edeceği, bundan da caat vaki olmuı bulunduğu 
bütün memleket irfan haya· için, BaıYekalet müıteıarlığınca 
tının ~lddetle mütazarrır ola· ciddi tetkikata baılanmııtır. 
cağı mutaleaları ileri sürül· Bilhusa, Müdafaa! milliye 
tnektcdlr. vekaletinin billimum aakerl 

Memleketimi:ı:de okunan ilanları münakaaaya koyma'« 
ıuretile heraene on bin lirayı 
mütecaviz bir tasarruf temin et
tiği anlaıılmaktadır. Nitekim, 
lotanbuldan Kolordudan Mü· 
dafaal mllliyeye gelen 1931 
seneai münaka1a i!Anları neti· 
cesl anlaıılmıı ve bunların 
satırı bet kurut üzerinden 
lstanbulda iki gazete üzerinde 
kaldığı bildlrilmııtlr. Halbuki, 
yeni illn inhiıarı budları 
on bet kuruıa almak isti· 
yordu. Dlfer devair ve veka
let ilanları da bu auretle mü· 
nakaaaya konacak olursa, 
Devletin (100000) lira taer· 
ruf edeceği allkadarlarca 
tahakkuk etmlıttr. 

gazete miktarı esaaen Türkiye 
için mucibi hicap bir derecede 
olduğu cihetle tlddetli bir ka-
Dunun ı:yaai gazetecil!ği büs
bütün öldüreceği fı krl vardır· 

Yeni kanun muhalif 
ve muvafık a 1e1 u mum 
ılyaai gazeteciliğin r•Jhlle ka· 
bılı telif görülemiyecek bir ıe· 
kilden çıkarılacaktır. 

l>ünyanın hiç bir yerin· 
de g'}rülmeycn aifır meaullyet 
ve ceza tekili ri normal ce• 
Zalyet eıaılarına ir"a edilmeıl 
Pek muhtemeldir. 

Kauun istikbal için Tür· 
kiye gazetecillğıol mahvedecek 
tlddellen tecrit olunacak. An-
cak, hayıiyel ve harsa 
alt maddeler ı\erısl için 
ee hürriyeti matbuatı tak
viye ıed~c k bir anane teeatÜ· 

süne medar olacak kuvvette 
ipka olunacaktır. 

Eıaaen istihdaf edilen mak
sat matbuatın zararlarının tah 
dididlr, matbuatın faaliyetten 
iptali dei!lldir. 

nesi muattaldır. le mucibince 10 aydan bir 
yeal için timdilik yalnız latan· ıeneye kauar bitirilecek ve 

Buna mukabil Kınalıdakl b 1 f d bi • u tara ın a r program tamamen tenvir edılmtı ola· 
4, Burgazdakl 5, Heybelideki ihzar ettik. Yapılan kısım; caktır. 
yazın 15, kııııı 9, Büyükada Divanyolu Eminönü, Sirkecidlr, Nafia vekaleti bize mukavele 
dakiler de 22 çuval lıliyorlar. Her ıene, yapılacak olan nln tadil edilen ıekltnl tebliğ etti. 

Bu günkl vaziyete göre kısımları Şirkete tebliğ edlyo- Bizde, mukavelenin kendimize 
fınnların ldareal müıküldür. ruz. ait olan cihetini tetkik ediyoruz. 

Şirketle o aenel lnıaab bi· A d ı h ı 8 k 
Binaenaleyh tahtltlerl el· na o u sa 1 1, ey oza 

tlrlyor. k d ı k zemdlr a ar yapı aca tır. 
Yapılan mukavele on ıe- d 

Yunanistan bile tahlik ıek· Bülün Ana olu tarafında 
neliktir. Daha 4 5 aene müddet 1 k b IJnl kabul etmtıUr. yapı aca teal1at eı aene için· 
vardır. de bitirilecektir. 

Fırıncıların bu müracaatla• Belediye loıaat için her Otobüslar meselesi 
rl yeniden tetkik edilecektir. 750,000 lira vermektedir. 

1 h• ı•k•• } • Tahıiaatı aynen idame et• n ısar ı or erı mek imkanı var mı? yok mu? 

Yakında piyasaya 
çıkıyor 

Bir ıey diyemem. 
Kabil olduitu takdirde mu· 

kaveleoln hitamına kadar, 

Otobüsler hakkında 
muhtelif talimatnameler var· 
dır. Azami had 20 Km. yu 
tecavüz edemez. Tablatlle 
bunun hilafında hareket eden• 
ler tecdye edileceklerdir, 

Müskirat inhlsarının yaptı· 

ğı likör fabrikası faaliyette 
bulunuyorlar. 

Yerli çimentolar düşmeye başladı 

Yakında inhisar idaresi ta• 
rafından imal e a ilen IJkörler 
piyasaya çıkarılacatır. Bunla· 
rın Avrupa likörlerine muadil 
olduğu iddia olunuyor. 

Çimento dampingi ge
ne canlanıyor! 

Maamafih, buna rağmen 
Müskirat lnhlsarının imal et· 
tiğl likörler ucuz olarak SÜ· 

rüme arzedllecektır. 
Halkın rağbet göstereceği 

ilmlt olunuyor. 

Dikkati 

Çimentolarda Ruılann dam l 
ping yapmak meıeleıi yeniden 

canlanmlıtır. Bılhaaaa ltalyan 
çimentolarile Ruı 'çimontoları 
rekabet etmektedirler. 

Bu rekabetten piyasa mü• 
teeısir oluyor. Esaaen Ruılar 

gerek çimentoda olıun, gerek 
gazlerde olıun plyaıayı OAraa-

cak bir tarzda hareket edl· 
yorlar. 

Bu huıuıta malnmatlarına 
müracaat ettlilimlz Ticaret 
oda11 erk6.nı vaziyetten ade· 
mi malnmat beyan etmltler• 
dır. Fakat bu hakikat belılt· 
dir. 

Bu aene yerli çlnento flat• 
feri ıeçen ıeneye nazaran ton· 
baıında 3lira kadar dlieüktür. Sahte 25 kuruşluklar 

almamaya dikkat edin 
Nikel paralar taklit edil· 

meye baılandı. Son zaman· 
!arda gerek lstanbul ve gerek 
Anadoluda ıahte 25 kuruıluk· 
lar görülmeye baılaomııtır. Bir 
kalpazan kumpanyasının faa· 
liyette olduğu anlaıılmaktadır. 

·oü~iiü·-ıüyı·eı---ürPertici .. 
otomobil faciası 

Dahiliye veka 1eU bütün vl· 
!ayetlere bir tamim göndere
ı ek keyfiyeti ve kalp paraların 
eıkali-ni bildlrmlttlr. 

Bu paraların memleket da· 
bilinde mi vrya hariçte mi tak· 
!it edıldiğl zabıtaca tahkik 
olunmaktadır. Zabıta bazı iz· 
)er üzerindedir. 

inhisarlar Tevhit edile
cek mi?l 

inhisarlar bütçesi tetkik 
edrtrken, Tevhıtlerl meıe'leılde 
konu§ulacaktır. Tevhit halinde 
muhıuebelerl, tefllt heyetleri 
sicil ve memurun, evrak, ka-

lemi mabsuı gibi ıubeler blr

leıtırllerek memurinlde tasarruf 
yapılmasını düıünülmektedlr. 

Zahire fiatleri düşüyor 
Zahire flatlerl yine düıll· 

yor. Maamaflh, bu tenezzül 
Amerlkadaki borsa buhranın
dan ileri ıellyor. 

Hukuk talebeleri 
Hukuk talebelerinden bir 

grup 12 temmuzda 
gideceklerdir. 

Edlrneye 

(Birinci •ayfadan devam) 

tevellüt 
elim bir 
vennlıtlr. 

eden bu vaziyet 
faciaya ıebeblyet 

Beılktaıta vlınezade mahalle· 
ainde 3 numaralı hanede mu• 

kim tütün inhisar Clball fab
rikaaı memurlarından Hüıeyln 
Haki Beyin refikaaı Zebra H. 
Ankarada bulunan bire deri 

Devlet demlryolları aakerl 
komisyon azae•ndan blnbaıı 
Nadir Beyin kızı 12 yatında 

Şükran Hanımla, Zphra Ha· 
nımın küçük oğlu Kamil Slr· 
keciden hüklimet konağına 

doğru yaya olarak çıkıyorlar. 
O esnada yukarıdan gelen 
mezkür otomobil de ıon ıür'at· 
le direkı yonu idare edemi· 
yen ıoförün acemiliği yüzünden 
yAya kaldırıma çıkıyor ve bu 
küçük kalileye çarpıyor. 

Yaralananlar 
Otomobilin ıal! önü Şük· 

ren Hanımın sağ bacal!ının 

belinden ua ğ ııını tamamen kesip 
atıyor.:ıcl bıca _~ını da diz ka· 
pağındıın itibaren parça parça 

r 

Y~i••• .. ?.,:~~:~ SÔ~!::~:. ... la,kma l 
gazetelerinin bir halasa· muhalif olmazsın, belki 1 
aını yapıyor. kari/erine hizmet etmiı 
Dikkat edilirae bu isim• olur•un. 

ler arasında ( Yarın ) Bu kadar inatcılık iyi 
yok. deftildir· ' 

Hani yaramaz mektep 
cocukları vardır. Biribi· • 
rİne "alııma. diye aitem 
ederler, günlerce dargın 
dururlar, tıpkı bu gazr 
te de öyle. 
Yalıu muhalefet başlta 

muhaliflik baıka gazete· 
cilik baıkadır. 

Sen iki aatırtla Yarı"ın 

Bir iki •atırla ~ Yarın.ın 
ba,makalesini hülasa e· 
derse ihtimal birkat; oka· 
yucuda o yü:ııden kaza· 

nıraın. 

Bizden tavsiye, un 

ister dinle 
ister dinleme 

ediyor ve aol bacak lderl llze• 
rinde ıarkıyor. 

Zehra Hanım aol bacalın• 
dan hafif bir yara alıyor. Kn· 
çük KamJI de baıından keaa 
hafif olarak yaralanıyor. 

Deı hal )'etlıen polialer ıo
fôrle otomobildekileri yaka· 
!ayıp Polis mlldirlyetlne ıevlı( 
ve Şükran Hanımı da Pollı 

müdirlyetlnln motoılkletll ara· 
basına atarak derhal Afi· 
yet yurduna kaldırıyorlar. 
Bunu mllteakp Zebra Hanım 
ve iki kitinin laneıllede kll
çük yavrusu yaya o1arak Afiyet 
yurıiuna naklediliyor. 

Afiyet yurdunda: 
Doktorlar derhal Şükran 

Hanımı ameliyat masa11na 
yatırarak klorformla bayı'tıp 
ameliyata baılıyorlar. 

Saa bacak vak'a mahallin· 
de kalmııtı. Sol bacıığıda de· 
riden ayırıp teml:ı:ledlktenıon
ra dikiyorlar. 

Maaleaef Acil tedbirler, 
zaYallı yavruyu kurtarmak 
için mllımlr olamıyor veŞilkran 

bir ıaat sonra terklhayat ediyor. 

Zehra Hflnım ne diyor? 
Bir muharrlrlmla vak'ayı 

müteakıp •Afiyet yurdunda 
Zehra Hanımla görüımllıtür. 
Heyecanını zapta muvaffak 
olamıyao bu kaza zede bü· 
vüyetlnl bizzat tesblt etUr· 
mekle beraber etrafındakile

re heyecanlı, heyecanlı au
allerl tevcih ediyor: 

- Şükran ne oldu? Allah 
aıkına söyleyin naııldır? O 
bana emanettir ! Ya bir teY 

oluna ben ne yaparım, diyor 
ve ııi!layordu. 

Ümidi hayale lnkillp eden 
Zehra Hanımı, hazır bulanan· 
lar teıelllye çahtıyorlardı. 

Haatahane nöbetçi tabibi 
derhal zevcine telefonla ma• 
lnmat vererek davet etti. 

Şükrau Hanımın ameliyatı 

u or1 uı ıııa"ı. .-a. ......... ., 1 • • .... , -·- ---· 

c 
Siyasi 
ta~vim 

8 Carıamba ) 

Matbuat hürriyeti 
Melter hilrrlyetl matbuat: 

bambaıka bir ıeymtı. 

Devıirme gazetecilerden 
öfrendlk ki matbuat hürrlyeU 
yenilir, yutulur ıey deilldir. 

Tenkit olmazmıı, klmıeye 
çatılmazmıı, zinhar oe ileri 
ne geri ıöylemezmlı, sağ ya· 
nağıııa vururlarsa sol yanak 

ta uzablırmıı, enıene vurulup 
ağzından ekmek alınırmıt. 

buhran ıörülae bile güllük 
gülistanlık gösterlllrmla, vel• 

ha11l dil yutulur, göz kapanır

mıı. lıte bu devılrmelere na• 
zaran matbuat hürriyeti! 

Peki matbuat hürriyetalzllifl 
ne demek? Hey gidi matbuat 
hey! 

Sen böyle ellerde bulun
dukça ve ıenin hakkında Ahmet 

lh1an Bey de lafa karııınca 
naılbln yalnız hürriyetten 
mahrumiyet değil mahcubi· 
yettir de .. 

Matbuat teceaaüt edip te 
bunlua bakaa, olduğuna ola· 
cağına utanır ve bunlann 
elinde yaıamaktanaa boğul-

mafa razı olur. 
..,. 

Fakir adam 
Yunus Nadi henp vermlt 

ve makalelerinden birinde on 

paraıı olmadıi!ından, borç içlo

de bulunduğundan bahıeımlf. 

Olur a birader, ıı:~nglnln fa• 
kirliğinden bahaetmesl mutat

tır. Hem Yunus Nadiye kim• 

ıe {on paran) var demedi, 

(Milyonların var) denildi. Bu· 
nun heaabı ıorulmuıtu! .. 

Zeoiinin para11 zügürdün 
çeneıinl yorarmıf. ·-···-·--··-·-·----·---·--Motör kazası 

Dün gece 1aat 21,30 da 
Sarayburunu açıklannda bir 
motörüa makloau bozulmuı 
ve latlmdada baılamııtır. 

Meıeleden haberdar olaa 
poliı beı net ıubeıl derhal 
mahalli vak'aya bir motör 
aevketmlı ve maldnaaı bozu• 
lan motörn kurtarmııtır. 

Yeni bir seyyare 
bulundu! 

Toklo; 7 (A.A) - Kyoto 
rasathanesi "Charmeur de ser· 

penta. ismindeki burcun ce· 
nubunda yeni bir seyyare 
keıfotmlıttr. 11.000 mil kut· 
runda olduğu beaap edilen 
bu yeni ıeyyare dünyadan 
185 milyon mil uzakta \bu· 
lunmaktadır. 

Şehrimize meşhur üç 
koşu ati getiriliyor 

lıtanbul, (A.A.) - Alcoıu· 
!ar ndakl muvaffaklyetlerlle 
maruf bir zat ahiren Bükreıden 

3 at 1atın almııtır bunlardaıı biri 
bilynk Bükreıte Derbl yarııını 
kazanmıı olan Parledok'tır. 

Keçe de :Burukselde geçen 
sene Romanyalı ıablbi tarafın· 
dan 65 bin fraoka ıatın aımaa 
bir attnkl gelecel< "uıılarda 

güzel neticeler alac .. gı tahmin 
ediliyor. 

Bu üç hall11üddem fngil~ 
atı bu ayın aonuna doğru 

lnıılllz antrenörn ve cokeylle 
beraber Utanbula ıelecektlr. 
Barledok'ua Atına'da büyük 
müklfata lıtlraki muhtemeldir. 

icra edilirken, dlferlerlnln 
de yaraları ıarılmakta '11. 

Zehra Hanım o lztfraplı 
anında bazan aükdn lularak 
muharrlrtmlze vak 'ayı taaYfre 
çalıııyordu Müddeiumumilik 

hldiseye vaziyet etmlıtlr. 
Kazaya ıebeblyet veren 

tofôr hakkındaki tahkikat po• 
lıı mtldlrlyetınde yapılmakta• 
dır. 

Halk, tlddetl teearilrlinden 
otomobilin ıoför ve ıahlbloe 
hüc11 rn ederek parçalamak ı .. 
t mlf, polis mlnf olmuıtur. 



ı3 AK 1 

Akşam'ın 
Abdürrahmançe!ebisi 

' 
Bu tabiri yutnde kullandı· Zabıta muharririmiz yazıyor: 

ee ğımı zannedlyorum,çükl, yazı 

piyasa ında koyun bulmak hayli 
IDÜfkÜ iletti• 

Enver . isminde bir 
babasını tabanca 

genç uvey 
Anlamadınızsa daha açık 

ıöyliyeyim, Akıam.ın bir ke
çlıl vardır. 

Bu k .. çı. Ankara'nınkller 

gibi tüylü ve uzun sakallı de
ğildi•. 

Cenup l"Çlli glbide bücllr 
deilldir. iklılnla azmanı orta• 
kıyım bir ıeydir. 

Hıç aynaya bakınadıfı için 
kendlatıılo naaıl bir "kıbal.,de 
old jtuou bilmez. 

Bir ıütuou vardır, aman 
efendim aman, nelerden bah· 
sctmez Macuncu tab!aaı gibi, 
reok renk yazılarla orasını 

ıüa!er. 
Ne ilimler, ne fenler ne 

cevherler yumurtlamaz, mer· 
hum "Ali Emlri. •efendinin 
Ma!Qmatı bile onunkinin 
yanında iptidai kalır. 

"" Keçi de ittim amma, ge-
ne vaz geçtim. Fırıldak, tabi· 
rl buna daha çok yakıı.ı.cak. 

Bu k hanı "&ıdrl Etem. el· 
den çıkarına hemen ona giy· 
dırmell, biraz kıaa geliraede, 
parça verecekler bulunur. 

"" 

ile vurdu! 
Evvelki gün Enver lomlnde 

bir genç, Cemal bmlode olan 
ÜYey babasını tabanca ile vur• 
muıtur. 

Tafsilatı ıudur: 

Karagümrükte Beyceeiz 
maballeal Mehmet ata soka
ğında 22 numaralı hanede 
oturan Cemal Efendi, 40 yaf· 
lannda orta boylu, eımer bir 
zattır. 

iıte bu genç, Oçüncrı üvey 
baban olan Cemal Efendinin 
eline de i!ç ay evvel gelmif 
fakat bu müddet zarfmda da 
doldurmadığı çile kalmamııtır. 

Buraaını bizzat anneılnln 

aiizındao dinleyelim: 

- Asiye Hanım nammda 
bir ahbabımın delô.!etile Cemal 
Efendiye rahat edeyim diye· 
rek vardım. 

San'atı da ıaraçtır. Fakat ae çirkin kara yazın, 
Bundan üç ay evvel Şa· ne bahıtaız baıım varmıt ki 

zlye Hanım namında bir ka- böyle bir adama düıtüm. Daha 
dınla evlenmlıtlr. dün bir, bugün iki olmadan 

Bu kadının bir d.J Enver kavga, mtınazaa ve dırdmmız 
ilminde bir oğlu vardır. elallı: olmadı. AUahın güotl bir 

Enver tam 22 yaılarında' bahane, taormıo dakikaıında bir 
uzuca boylu, zayıf, esmer, ter· name ile hiç yok yere bir 
likçllik san' alile itti gal eden ıeyler tutturur beni ve cocu· 
bir gençtir. ğumu döğmeğe yürürdü. İıte, 

Sessiz ve sada11z olması evvelki gece yine sarhoı ola· 
ile beraber mazlum da bir rak geldi. geçtir. 

Küçük yaıta iken babaaın- Ben ve çocuAum. Enverde 
dan ökaüz kalmıf, bu aoe oluruyorduk. 
kadar üç üvey baba elinde - Ulan imanı yoklar, üç 
hırpal•narak büyümliftür. aydanberl yetti lıe canıma 

1 
yetti nedir bu ılzdeo çektıiilm 
diye aöylenmeife baıladı. 

Bu •ırada Enver de: 

- Abi be , konukomıu 
araunda ne için böyle bağırıp 
duruyoraun; dedi. 

Vay efendim vay! Sen mi· 
sin bunu ıöyllyeo. 

Gözünü yumdu, aifzını aça· 
rak ıöylenmeğe baıladı. 

O ara Enver de ıöylenme
ie baılamııtı. 

Bu hemen kalktı. Çocu• 
iun yanına gelerek: 

Ne s ö y le n 1 y onun 
ulan! Ne, ne. dıyerek 

yakauna yapıttı ve vurmağa 
baıladı. 

İ~te bu ıırada bir tabanca 
patladı. 

Onun üzerine feryada baı· 
ladım ve kocam olacak ada· 
mm yerde yattığını gördüm. 
Polhler geldi, cğlumu alıp ka· 
rakola, kocamı da alıp haıta

haneye götürdüler. 
A. S. Bir vakitler ıairdi, parmak 

la u&raı , rdı. Sonra "Bolıe· 

vılı. 'oldu. Rusya' ya ge\.tl, 
" Şıuk 'milletleri komüıılat 

prop oganda iptidai.mektebinde 

······-···~····~ı;~ş·:····ii·~-"~);~ş?:~lR~~·;"T;,;/ik 
•ı tahsili kırınızı elma ıekeri gilıi 
tatlı geldik! galiba, ıeoelerce 
mcml li<>tine dönemedi. 

Himayci hayvanat cemiyeti gene 
kıyamet koparıyor? 

Fakat burada ilk i,ı amele 
grevlerinde, polis haflye\ilfi oldu. 

Buraları bırakalım. 
Hayret, Ar·f Oruç beyi 

"Donklıot0 a benzatlyor, beni 
de • Ş nıo Panaa" ımn ... iltifat 
hı çlc fona değil. Fa a ıen o 
" Şarı r o Panaa" nıo ıeylalde 
olamaz un. 

Himaye! hayvanat Cemiye- ı de(500,000,000)dolar zarar ver• 
ti baytarı birdenbire Vilayete mektedir. 

Amerikalılar her dönüme 
9 kı:t ilabet ettiği takdirde 
bu zararı kapatacaklarını he
sap ediyorlar ve 402 eyalette 
kuıların kııın barınmalarına 
ve karınlarını Goyuımalarıoa 

yardım edecek yükGek yuva· 
lar yapıyorlar. Medeni 'llem· 
leketlerde kuşlara bu derece 
itina ile bakılırken memleketi• 
mlzdekl kut dütmanlıiiı teea· 
ıürümüzü mucip olmaktadır. 
Hele okumuı kimselerin bu 
emirleri vermeleri cidden ga· 
rlptir. • 

Bü ün dillere deotan olan 
meıhur bir ndama niıbet 

ed imek herhalde, haıkaları• 
nın "Va a. ya reva göremi· 
yeceğ i lıiı ' a bir nim~ttır. 

BÜRHANETTlN AL/ 
- Not E&er do ·luouz 

"Va· N..ın illerse, bizim yürü· 
düi;ümüz mini mini •Üluoa 
beıız.eyen kendi yerine naııl· 

ycrl~iğiıılde - Selami İzzet 
duymadan - ba~ka bir gün 
yaz rım. 

Şunuda sorayım Viı-Nu B. 
Akıa : 

1 Milliyetçi midir ? 
2 - Komünist midir ? 
3 - Kozmopolit midir? 
Yokıa... B. A. ........................................................ 

Posta pulları 
Artık basılıyor. 

Yeni Poıta pulla.rının tab'· 
ına. dünden it baren Damğa. 
m tbaaaında baılaı.mııtır, 

Posta, Telgr•f umumi Mü· 
dürlüğü Vezneduı Şakir Bey, 

' ' b eılacak olan p m lab ı a 
nezarrt elmekt,.d 'r. 

bir istida ile muracaat et miı· 
tir. Tabii Himaye! hayvanat 
cemiyeti namına. 

Ne olmuı biliyor musunuz? 
Yalovada dehıetll bir vak'· 

a olmuı: Bundan bir müddrt 
evvel Yalova kaplıcatarı müdQ· 
rü verdiği bir emirle buralarda 
bulunan kırlanğıç yuvalarını ıök 
türüp dağıttırmıı,kuıcağızlarıo 
yumurtaları e~rafa dökülmüı, 

yavrular çil yavrusu gibi dağıl• 
mıılar, Öl>!ıde beride ölüp git· 
mitler. 

Himaye! hayvanat cemi· 
yeti baytarı Mustafa Santur 
B. bu hadise için ateı püıkür
mekteôir. Binaenaleyh mlira· 
caatlnin sebeplerini ıu suretle 
izah ediyor: 

- "Bu hal Öizl çok müte
eulr etti. Ben kırılmıı yumur
taları gözlerimle gördüm. K~ 
!angıçlar zlraate en nafi kuılar· 
dır. Günde 700 böcek yerler. 
Zıraate nafi kuılan öldürmek 
kanunen memnu olduğu halde 
Yalovada, kaplıcalarda yapı· 
lan hareket nasıl yapılmııtır? 
Y apaoların cezalandırılması 

lô.zımdır. lıtıda vererek yuva• 
lan bozanları protesto ettik. 
Bugün Amerikada bir dönüm 
ara:tlye 2 kuı düıüyor. Kuıla· 
rın azlı*ı Amerikalılara sene-

Mulıarriıi: 11\ütercimi: 
Roynonde Machard Ahmet Fürkı\n 

- I'r:insız et!<bıratınd.ın l>ii}-ük aşk romanı -
170 inci binaen tercilme edilmittlr ... 

Kloclun yüzünde derin bir \ - Bu kahve çok güzel 
ıatırap lfadelenmııtt... olmuı ... 

Çüııki Kıod aD mıttı ki Kızı gülerek dedi lı.1: 
herıeyden ayrı ve yüksek tut· - Kahveye bu sefer Şikore 
tuğu flim b•le r:alf Kil. (Hindya) koydurdum. Bu, kah· 

Froınsuva, galebesini temin veye nyrı ve iyi bir lezzet Ve• 
etmek btiyordu; haykırdı: riyor. Demek bunu sevlyoraun 

- Evet, herıeyden ve her· anneciğim? 
fe-..ı..n yukıek olan aıktırl p ı. k 1''"' - e1< ÇO ... 

Vl - Demek meımıunıun? 
Madam Ambuvaz ve lhti· - Çok memnunum, kızım. 

YIU' ana111 yemekten sonra - Ne iyi.. Ben de bunu fa. 
küçük ıa!onda kahvelerini 
içfyorlardı. Kızı kahves•nı bir 
ludumda içliği için yüzünü 
~uru,ttıruyordu. Anası lıe, 

•l11°e!lni ZPVk ala ala, yudum 
Ylldum içiyordu. 

liyorum. 
- Ne iyi kalbin var kızım, 

beni sevindirmek için her gün 
yeni bir bahane bulursun. 

- E'ıkl hatalarımı unut· 

,,, .. ,,,.,,, .................... .. 
H. etfaf -

Bakırköyündecumaya 
bir doğum evi kuruyor 

Himayei etfal cemiyeti Ba· 
kırköy ıubeal bir doğum evi 
açmaya karar vermlttlr. 

Bu cuma gün saat 14 te 
vazı' eaaı reıml yapılacaktır. 

Burada çalııak ebe doktorları 
fahri olarak hizmet edecekler· 
dır. Maaılı olarak bir ame
liyathane hcm~reıi ve bir de 
daimi hademe bulunacaktır. 

Mezkür doğum evinin lnıa· 
atı eylül nihayetinde hitam 
bulacak ve derhal faaliyete 
geçilecektir. 

turmak istiyorum anne ! 
- Sus, öyle ıey söyleme ... 
- Geliniz artık fU geniı 

koltukta otuıunuz. 
Kızı, ihtiyar aoneıine yar· 

dım ederek onu koltuğuna 

oturtmuıtu. Yanına da it .epe 
tini getlrmlttl• SepeUe yünler, 
iğneler, makeılar vardı. 

İhtiyar madam örğüıüıtü 
örmeğe baılamıftı... Kızına 
soruyordu: 

- Gezmeğe çıkmak isti
yor muıun? 

- Hayır .. 
- Bak ama. bava ne p 

zel.. Sinirlerine ne kadar iyi 
gelir. Hep evdesin, hep eYde .. 

- ETdeylm, fakat yanınız· 
dayım. 

- Evet .. 
- En iyi 1aınanlarım ya· 

nınızda geçen zamanlardır. 
- Bana heyecan veriyor• 

ıun, klZlın. 
- Niçin ?.. Söylediğim 

Tekaüt olunca saka
lını kestirmif! 

Mersinde çıkan (Akın) ga· 
zeteıl yazıyor : 

150 ilklerden Filezof Rıza 
Tevfik, Umman hükümetl Ma· 
arif ve asarı atika nazırlığından 

tekaüde aevkedildikten ıoora 
göbeğine kadar uzattığı saka
lını keımtı, Ummandan Lüb
nana, oradan da Halep ve 
Antakyaya gitmiıtlr. Rıza 
Tevfik Antakyada g·ne 150 
lılderden Ali İlmi tarafından 
misafir codtlmlıtır. Bir ziyafette 
irat etUfi bir nutukta slyaıi 

bir hata irtikap ettiğini ve 
bunun kaderin bir cilvesi ol
duğunu ıöylemlıtır. 

.,.,,.,., ................ ,,. 

onlardamı? 
-- -

Kadın Birliği gaze-
tecilerden korkuyor! 

Kadın Birliği eıkl bioaaıoı 
bırakarak Halk fırkasının kar 
ıınndakl kırmızı bir binaya 
taıınôı. Bu " göç " nedense 
herkeıln gözüne battı • 

Dığer taraftan aldıjtımız 
malü •ııata göre Kadın Birlliil 
azaları irıat için köylere 
giderken gazetecilere haber 
vermemeğe karar vermlılerdlr. 

Sebebi me~hul olan bu 
karar da aza hanımlar arasın
da ıcahrem tutuluyormuı. 
Bız naaılaa öğrendik. Malumya 
kadınlar çok sır sal< lıvamazlar. 

hakikattir. Ve bunun içinde 
biraz da hodbinlik vardır. Ya· 
nınızda kaldığım müddetçe, 
kalbimde uyandırdığınız Qmldi 
beıliyorum. Kızımın bana tek· 
rar döomuini bekliyorum, Bu 
bile zevk.. Size röyledlm ya, 
•l:ı: benim halaıkarımıınız. 

- Ben senin annenim! ... 
lıte bu kadar. Gel beni öp ba·J 
kalım. iki kadın biribirlertne 
aarılmıtlar, öpüıüyorlardı ... 

Bu öpüım«>kte ince bir kalp 
hauulyetl 'tardı ... 

- Şimdi artık çalııaeağım. 
- Ben de ıtmtlt artık oku-

yacafım. 

Ve madam, anoeılne oku
maya baılamazdao e't''t'el di· 
yordu ki: 

- Anne dikkat ettiniz mi. 
Klodta birkaç güodenberl ba· 
riz bir deiiştklik var. 

- Evet. 
- Demek yanılmadım. Ôy· 

le ile ılz ne hiasettlnlz? 
- Onu her zamandan ziya· 

Sahife 3 

Yarım milyon liraya 1 

Türkiye 
emniyet 1 

l,---Planları satılıyor~u ___ ı 
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Araya konulan adama 
emniyet edilebilir mi? 

- Siz çok dürüıt ve ıalım 
dOtünüyoraunuz. Bununla bir
likte Aokarada müıkilata dji.; 
ıeraeolz alakadarları lstaobula 
kadar davet ediniz, elbirliğtle 
yapacağımız gayre , muTaffa· 
kıyetlmlzt ıüphesiz ki daha 
ziyade teshil eder. 

1 

nılmayın, bu korku değil 
tedbirdir. 

- Lazım galenl yapmakta 
tereddüt bittabi etmlyecelJm. 
Ancak burada bizzat aizlnle 
temaı etmek üzere emniyetli 
bir arkadaıı memur ediyorum. 
Lüzum ha11l oluna mektupları 
ben buna gönderir, o da size 
izahatı verir, icap eden ta· 
limatı sizden almak ıuretile 
bana bildirir. 

- Aman (K.K) B. bu ha· 
yat ,memat meaelealdlr. İdare
mize gir,.cek adama ne derece
ye kadar itimat mümkündür? 

- Bana edebileceğlofz ka· 
dar ... 

-Ç~rük tahtaya bamııı ol· 
mıyaıınız. Bu, zaran hepi "Dizi 
mahvedecek bir cinayettir. 

- Kork~k olmayın!. 

Bana nasihat ederken .•• 
- Bir vataoın emniyet ve 

bayat aoahtıırlarını elde ederken 
bukadıu tedbir z~rurldlr. Ya· 

- Endııeye mahal yok 
irtibatı temiıae ınemar etU&L 
ıniz (Sa .. ) Bey, Sultan Hamide 
b.le yıllarca jurnalcıl1lı. edea 
bir b baoıo çok hilr 7etl1mı1 
eTladıdır. Ml'liyet, vatan hak· 
kındakl telakkileri çok umumi 
oldutu ve bilhuaa herteydea 
fazla kendiılnl ve · parayı ıev• 
diitl için aramızdaki lrtlbııb 
temlnde çok muvafıktır. 

- Fakat böyle tanılan bir 
adamın bize faidell olacağını 
tahmin eder misiniz:? 

- Bunun vazifeıl mün
hasıran irtibatı teminden iba• 
rettir. 

Buna rağmen kendisine 
vazıban açılmayız. 

- Bu daha muvafıktır. 
- Kendiıinl ılze gö .. der-

mek için bir kart vertnl&l 
Casus kadın, küçük kartla• 

nndan bir tanesini bana verdL 
Salamandıra ıoba ile lllDDllf 

salouun içinde yalnız id•k. 
Genç kadını, ayrılmak dolayı. 
sile kolların arasında bir kere 
dehe ihtirasla aıkıoak mazha· 
rlyettl: ( n .. onmı oar) 

•••-•••-•••••• .......... - .. -•••••••--••••---••••n•••••"•••n•-••• .... ·-·-·---• ...... ,._._ 

Ne verirsen elinle, o gider seninle ! 

Bir Hakimin marifeti 
Koyun, kilim, yağ, buğday, arpa 
almadan iş görmek adeti değilmiş! 

Ccbelilbereketın Bahçe ka· 
zaaı bakimi Biirhao Beye it· 
ten el çektlrilm ı ve mumailey· 
hin muhakemesine baııanmı,. 

tır. Esaıen yapılan ilk tahki· 
katta bu hakim efendinin 
(Ben hakimim, senin itini gö· 
rürüm, ne vereceksin bakalım?) 
diye halkla pıızarlık etliği ve 
koyun, kilim, pHa ne verir· 
lerae kabullendiği sabit olmuı· 
tu. Mubakeaıeoln cereyanı da 
bunu göıtermektedir. Hakim 
efendi, gelen her it sahıb ne 
(ne verec• kain) der ve pazar
lığı bitirmeden ite bakmal!mıı. 
Para olmazsa koyun, koyun 
olma11a yağ, yaif olmazsa kılım, 
kilim olmazıa arpa, buj!day .. . 
Yalnız ver de ne verirsen ver .. . 

Bahçe kazası hakimliğine 
İatıbıye cümhuriyet muddeıu. 
mumlıl Hadi Bey tayin edil· 
mlatlr. 

de meığul goruyorum. Ve 
onun hakiki bayata ilk de(a 

1 adım att•ğını hissediyorum. 
-Tamam ... Bende bunlan 

görüyorum. 
- Ufak tefek- hareketleri 

bunu göıterlyor. Ş:mdllık bu· 
kadar kafi. 

- Bahtiyar zamanın yak· 
laıtığına inanmak için değilml? 

- Yavaı ... Neticeye oka· 
dar çabuk vanlmaz. Çünkt bu 
gördüğümüz ılli.h bir ümltıizll· 
ğe müncer oluraa mahvolureua. 

- Hakkın var aoae, sözü· 
oii dinliyeceğtm. 

Her iki kadı-. kendi ken
dilerine biraz dütiindükten 
sonra \tiri el iriüıiiDe, tliferl 
de kitabına daldı ... 

. . . . . . . . . . 
İhtiyar madam Dö Roziye 

kapının yavaı yavaı açıldığı· 
nın farkına varmııtı amma •• 
onu görmemez ikten gelmiıtı. 

Açılan kapıdan içeri ya• 

Mürtefi hakim Bürbaıı Beyi 
de tatbıkioe meınur olduğu 

kanun tecz·ye edecektir. 
Ayni zat geçenlerde iıt• 

el çektirilmesinden müteeıtıl

ren kafayı güzelce tütaüledik· 
ten ıonra hi.mil bulundufw, 
beıll tabancayı çekmit Ye ıo

kalı.larda ötekine berikine ıar
kıntılık elmeğe batlamıı, hat
ta l<üçük Ahmet Efendi ı .. 
minde bir zatın aaneslne taaflo 
nız etmııtı. Sokakta n.\ralar 
atarak ortalıtı altüıt eden 1"I 
hakim hakkında halk ili -
kamata tiki) et telgraf! n çek. 
miıtl. Bu defa gelen eını. 

üzerine bu meaele hakkındsı 
da tahkikat yapılmıf •e Bür
hao Bey berayı muhakeme 
Ağırceza mahkemelline teYdl 
edilm:tti•. 

vaı yavaı giren K'od, kendi· 
sinin içeri girdlginl görmeyen 
ana ve büyük aoaaımn bu 
hareketlerinden memnun Qı. 

IDUf vo derin bir nefes almııtı. 
Kurnaz ve tecrübedcde 

madam Dö Rozlye onun ha· 
rekatını göz kuyrutundan ta• 
kip ediyordu: İçeri mi glrec .. k. 
yokıa kaçacak mı?.. Kaçma• 
ımn mani olmak için ilıtıyar 
katim: 

- A • • • Klod, aen nıiıiıı 
kızım, dedi. 

Madam Ambuvu kitabım 
kapadı. 

Klod ıaıırmııtı ı 
- Evet benim. 

- Bugiiıı çalıımıyer -~ 
k12ım 7 

Her vakit çalıtılmaz ya, 
büyük anne. 

Madam Dö Rozlye ile Ma· 
dam Ambuvaz " anlıyorsun 
ya" makamında birlblrlerine 
bakmıılardı. (Deııamı var) 
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Esrarkeşler arasında 1 

Yaza!:~~!~ !~~;y·~an -' 
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Esrarkeş kadınlar? 
Her derde devamısın be hey nefes!. 

Can ve canan nasıl isterse çek! 
Hacer, utunu çalıyor, dl· 

ferleri de boyunlarını eğmlt 
1e11lz ve ıaduız dinliyorlard ı . 1 

noktadan indirerek civan ba· 
baya doğra aitti. 

İki ıanlyfde civan babayada 
baktıktan ıonıa tekrar utunu üze 
rlne kapadı ve "Çamlar altmda" 

Güzel bir takılml mütea· 
kip durdu ve diğer kadınlara 
laltaben: 

Haydi hep birden 
•çamlar altında. yı okuyalım 
dedi. 

Diğer kadınlarda hazırla· 
iıukeııCivan babaelial uzatarak" 

- Durun, durun bakalım" 
evveli. birer nefeı alında öyle 
16yleylm; Dedi. 

Bunun llzerlne belllı Sadık 
hemen, biraz evvel kapad.7ı 
.ıııarayı aldı bir iki çektikten 
eonra Hacere uzatarak : 

- Aııl bakalım ıeker ab· 
lacığım asıl, diyerek verdi. 

Hacer de ufalan gözlerini 
lıaddlnden fazla açarak elini 
uzattı ve: 

- Eyvallah kardeoım, var 
ol diyerek aldı. 

Hafif tertip bir liri çeklik· 
ten ıonra uzun ve derin bir 

İııefeıle birdaha çt.kerek sigarayı 
b!Urdl. 

Bitirdikten ıonra ağızlığı 

Sadıiia uzatıp lçerl1!11de dolu 
olan dumanlar incecik dudak· 
ları ara11ndan çıkmal[a bao· 
ladı. Bu 11rada gözlerini aa bit 
bir noktaya dtkmlf, dü§ünce· 
lerlne devamla: 

- Karanfllıln tarçınsın, ne· 
den böyle hırçınım, ne gançıln 
De ihtiyar tamam benim har• 
cım11n! .• diye bir beyit ıöyllye· 

rek gözlerini dikmiş olduğu ıabıt 

ıarkmnı okumağa baıladı. 
Heplılnln ltllrakl lle oku· 

nan bu ıarkı bitmlf, yine oda· 
nm içinde bir ıükünet baı 

ııöıtermlıtt. 

Bu ara Civan baba, yine 
bir iki ökıürdükten ıonra: 

- Haydi bakalım Sadık 
Efendi, bir ılmsl daha ateılede 
duman olalım. Dedi. 

Sadık da yine, yerinden 
fırladı. Evvelce ıarhoı oldu· 
iiu esrarlı ılııaralardan bir 
tanesini daha ateıledi. 

Hafifçe gene bir iki çekerek 
yekten ve doğruca Gülllzarın 

yanına giderek : 
- Al bakalım Gülüzar ab

la ıen de al diyerek verdi. 
S'ııarayı olan Güllzarr, göz 

!erini Civan babaya dikerek: 

- Harman olduiiuoı için 
koımaslz nefes alacaltım ıakın 
darılma ha Civan babacığım. 
De:li. 

Civan babada: 

- Çocukmuıun Güllzır 1 
Keyfine bak. Can ve clnl· 
nın naaıl isterse öyle çek. 
Deyip mlltaade etti. 

Bunun üzerine Gülizar 
bir, bir, bir daha çekti ... e: 

- Derde deyamıaın behey 
nefeı. Diyerek yanında otu· 
ran ıaflyeye verdi. 

(Devamı var) ...... , .................... .. ............................... . 
Edirnede iki şenaat! 

Bir adam 5 yaşında bir çocuğun, bir çocuk 
6 yaşında bir kızın ırzını hetketmişler 

Edirne merkez kazuına 
İııerbut Karakaaım karyesinde 
Sok acıklı bir ftlt ,eni hldı&eal 
olmuıtur. Zabıta tahkikatı 
aflıann& intikal edilen ve 
clirmün faili dardeıt edilen 
Udtıe ıudur: 

Karakaıım karyeıl ahali· 
lhıden 20 yaılarında Muıtafa 
etlu Ahmet namında bir ırz 
4illımanı canavar yine ayni 
k&yden beı yatl&J'lnda lbrahlm 
o§lu Mehmede zorla ftlı ıenl 

icra etml ıtır. 
Dlfer taraftan gene Edlr-

, aede henllz yaıları on ikiyi 
19çmlyen tkl çocuk ara11nda 
~r izale! bikir hidlıeal olmuı· 
tur. Çavuıbey mahalleılnden 
oıı iki yaılanndan Turhan Mol· 
la Fabretlln mahall•ılnden al 

tı yaılarında Huan kızı Ne· 
bahalın bikrlnl izaleye teıeb· 
bllı etmlıtfr. Keyfiyet zabıta· 
ca haber alınarak Turhan hak· 
kında tahkikat icrasına baı· 
lanmıı ve derderat edilerek 
Müddei umumlliiie teslim edil· 
mittir. 

Umumi müfettiş 
gelmedi 

Birinci umumi Müfetliı İb
rahim Talı Bey, dün vlllyet· 
teki makamına gelmemlıtlr. 

Vaizlere maaş 
Deralam, vaiz ve mütekaldtnl 

ilmiyenin maaılarının dünden 
IUbaren Kaza malmüdürlllk• 
!erince itasına baılanmııtır. 

ENVER PAŞA --

Turan l~paratoru' 
------- Hatıratını yazan: ./ .L _ 

Komonistler, Rusyada kuvvetli bir komünist 
edebiyatı olmadığı için fikir otoritesile 

iktidar meııkiini işmal edememişlerdi. 
-9-

aöıtermek için yazılmııtı. 
Dr. bu doktora kitabını oku· 
muı, oradaki tezlerin umumi 
•atlarını esaı tutarak diyordu ki: 

- Ruı lhtılilt, Enııelıin eıa1-
larını takip edecek oluna 
lılltiin dünyayı sarmaıı icap 
eden bir hareket olmak mec· 
lıurtjetındedlr. 

Fakat, Ruıyada bllyle bir 
edeblyat yoktur. Plehanof, 
kllçlik hır zümrenin ıdeallnl 
Jlikıeltecek bir mevki tıgal 
edememiıllr. 

- Ya Lenlnln ne,rlyatına 

ne dtyecekılnlz? 1905 lbtfllli 
komllnlzme doğru bir hareke· 
Un baılangıcı de#ll nıldl? 

Bu hareket, kazanıl· 
mamıı bir harbin netfceıl idi. 
Hatta bu ııünkü hareket te 
kaybedllmlı bir harbin neli· 
ceıinden baıka bir ıey dejtil· 
dl. Yalnız 905 hareketini yük· 
ıeltmeyen kuv ... et, bu hareke
ti idare edecek bir ilmin mev· 
cut nlmamaıı tdi. lhtıli.l ol· 
muıtu. Fakat, lhtıllli hareke· 
le getirecek, ibtllalln nazari· 
7elerlne göre bir devlet teı· 

YARIN 

Meclisteki Matbuat meselesi 
zakeratının mabadi 

•• mu-

Mecllate evvelki gün Mat· 
buat etrafında cereyan eden 
müzakerah Ajanım tebliğ et· 
tfğl ıekilde aynen ve diğer 
gazetelerden daha f~zlıuını 

yetfıtlrerek neıretmlştfk. 
Ajanım tebligatı cabl\ha 

kadar bltmemiı olduıtu için 
müzakeratın ve Baıveki lin 
nutkunun mü ,ebııkl k11mını 

hulasa e.tmeğe mecbur kalmır 
tık. Bugün hula!a ettiğimiz 

k11mı aynen derce diyoruz: 
İımet Pı. nın nutkundan 

mabat: 

Benim görüıüm, matbuatın 
haklı ... e hakıız tarizlerile ten· 
kıtlerlle lgeçen zamandan 11-

tifade edilmtıtır. Endtıe veren 
yerleri tebarüz ettirdiğimiz 

gibi letifadell olan yerleri de 
taıdik etmeliyiz. İstıfodenln 
baıı bence bilhassa matbua· 
tin çok faal bulunduğu lstan• 
bulda gördüğüm tekamüldür. 

İstanbul çok neıriyet ve 
mücadt'lita muhatap oldugu 
halde efkarı umumlyeılnde 
salım bir ıükünet hasıl olmuı· 
tur. Bir d: aııl gördüjtüm le· 
rakki matbuat meselelerinin 
bütün memlekette uyandırdıi!ı 
heyecan ve infialdir ki 8. M. 
Mecllıl ona bugün müıahlt 
olmakla milletin efkarı umu. 
mlyeslne tamamen tercüman 
olmuıtur. Böyle bir akıül&. 
mel ve hauasiyetin uyanma• 
ıı bence matbuat hürriyeti• 
nln ıullıtlmallne ıahne olan 
bir memlekette büyük bir le· 
rakkidlr. 

Eiier fikirlerimize ılyasl 

hayatımıza müeaalr olmak ld· 
dlaıında bulunan matbuata 
karıı bütün memleketin ali· 
kaeını ve heyecanını ayni de
receye vardırabillraeı.. mesele 
yoktur. Matbuat mürakabe 
altına glrmlıtır ve faz la ıöy· 

!edikleri, aıkın ve taıkın git· 
tikleri ı;ler için milletin mü
rakabeıl altına glrmiılerdlr. 

Halbukt bugün demeyim de 
düne kadar ... a:dyet aksine idi. 

Tecavüz edenler devletin 
reımi kuvvetlerini dahi kendi 
teılrlerl altına almak lddiaaın· 
da !diler. Hürriyet ıulhtfma• 
lltına karıı eğer B. M. Mecll· 
ılnln alakası matbuatın mü· 
cadeleıl, halkın intibahı efkarı 

teyakkuz halinde bulundura· 
bıltrae ondan ıonra kanunların 
iyi ıılemeıl ve doğru tanzim 
edil meal için zemin thz ar 
edllmtı demektir. 

Şimdi arkadaılıır bu ma
ruzatımla hükümetln elinde 
bulunan kapatma ıalahlyetfnl 
niçin kullanmadığımı izah et• 
mıı oldum zannediyorum. 
Çünku cemiyet içinde Matbu. 
at hürriyetinin müıbet Vt!ya 
menfi kutanılmuının eıkali 
tezahur etmedikçe hükümetin 
elinde bulunan ıalahiyetln 

kul anılmasından ne bir mana 
çıkar, ne de bir fayda ha•ıl 

- -- ---~ 

ktlatı kuracc.k zihniyet yok· 
tu. Bunun içindir ki, !:05 ıh. 
Ulilf butırılmııtı. 

Bu günkü ihtilal lae, ko. 
münlzm ihtilali d ğlldlr. Belki 
25 mılyon münevv..r Ruı taba. 
kannın Çarlık lıtfpdadına kar• 
ıı bir hareketi tdı· Pek iyi bili· 
rlz ki, Çarı, lıomüniltler d•ltil 
liberaller ve demokratlar yık
mııtır. Bunları ıoıyaliıtler ve 
lhtilllcl ıoıyallatler tatıhlif et• 
ti. En ıonra Komünistler hare• 
kete geçtiler ve vaziyete hl· 
kim oldular. Ruı inkılap ha· 
raketine bakını.ı::Dört fikir ııra 

ile iktidar mevkilne gelmiı, fa· 
kat hiç birisi de bir ıey yapa· 
mamııtır. Komünltalerln bir 
ıey yapmaları ite imkan harl· 
cindedtr. 

Görülüyor ki, komünlıtlerin 
uıullerl pek fenadır. Bunlar, 
iktidar mevkllnl ellerinden 
kaçırmamak için Ruı münev· 
verlerlnl , ortadan kaldırmak 
istiyorlar. Bu suretle, Ruıyayı 

olur. Bu yalnız birıey ifade 
eder. 

Hükftmet kendi takdirine 
göre tenkide maruz olmaktan 
korb tuğu için o tallhlyetl fev· 
kala.de kullanmııtır. 

Bir hük!lmet böyle bir bük· 
me maruz olmayı arzu etmez· 
Fakat bu nihayet oahıl bir me· 
ıeledlr' Hüklimet kanunun 
kendisine verdiği ıallhiyetl 
kanunun göıterdli!I lüzum ve 
zaruretler karııaında phai his
lerden tecerrüt ederek kullan· 
mıya mecburdur. Bu nokta! na• 
zardan hakkınız vardı. Fakat 
milli hayatta (matbuat hürrl· 
yetinin faydalı ve mahzurlu 
tesirleri hakkında bir intiba 
ve muhakeme haııl olmadıkça 
takdiri ıalahlyetlerlnln kulla· 
nılmuından fayda çıkmaz. 
Bence bugün içinde bulundu· 
l!umuz devir hukukıln1tsların 
devridir. Matbuat ne marifet
ler yapıyor? Bu huıuıta göı

medlğlmiz tecrübe, ııörmedl· 
flmlz mlıal kalmamııtır. Mah· 
kemeye giderler, daha dava 
yapılmadan efkarı umumiye· 
de, hakimler üzerinde teılr 
yapmak [ için azami ıantaj 

yaparlar. Matbuatın fU tirke
te, bu firkete müracaat ederek 
ıan taj yaptıklarını dahi ltitml· 
timdir. (Çok çok ıeslert)Matbuat 
herhangi bir mahkemeye ve· 
rl !diğl zaman oradan kurtul· 
mak için mutlaka bir kolayını 
bulurlar. Temc!itler, tecdltler, 
mazeretler ve aaruretler nl· 
hayet mütecavizler cezasız ve 
tecavüze ıığrayanlar mabklim .. 

intibahı mucip olacak hiç 
bir gayret misali yoktur. Gö· 
rüyorıunuz ki meıele lıükümet 
için ıahai bir mevzu deği'dtr. 
Elu; k olan ıey ıudur: Adalet 
yerine gelmiyor. 

Bu evvlemirde münhasıran 
hukukıtnaaların vazlfeıldlr. E!ı:

ıik olan ve hata olan ıeyimlz 
nedir? Hakim buna kanımaz. 
Hakim kendisine verdiflmiz 
J~uı ve kanunu tatbik eder. 
Hukukılnaılar bukadar tecrü· 
beye göre ekıljtln nerede ol• 
duiiunu bilmezler mi? 

Kezalik gazeteciler, r•jiınl 
müdafaa için, bu memlekette 
cümhurlyet terblyeıl vermek 
için meı' uliyet almıı olan ga· 
zetecller fena fstıkamett~ bu· 
lunan a •kadaılarının ne oyun· 
lar yaptıklarını hepimizden iyi 
bilirler. Sonra vatandaılar, mü· 
te11ir ve muztarlp olan vatan· 
daılar, neden 11tırap çektiklerini 
herkeıten iyi bilirler. 

O kadar çok tecrübe ya· 
pılmııtır ki bu tecrübe~er bir 
araya gelince bu memlekette 
matbuat 1 hürriyetini rencide 
etmeıln, onun feyizlerlnden 
ıatıfade eden her türlü ıuılatl· 
malini bertaraf edecek olan 
bir kanun meydana çıkar· 
mak mümkündür. Biz böyle 
bir kanun layihası hazırladık. 

yeni harel<ete getirecek kuvvet 
kalmıyacaktır. Lenlnln planı 
tehlikelidir. Dünyada mevki 
kazanmıı olan Ruı hanını 
mabvetınek gayesini takip edi· 
yor. Fakat bu barsın yerine 
baıka birıey getirnıf'ğe muk· 
teıllr deltildır. Çünkü Ruıyada 
köklepnlf bir komünlll edebi· 
yatı yoktur. Eger, böyle bir 
edebiyat olaaydı, ruı münev· 
verlerlnl aımak, keımek uıulü 
takip edilmezdi. 

Komünist edebiyatı fikirle· 
re hakim olup, komünist lk· 
tıdar mrovkll teıekkül ederdi. 
Lenin bu boıluıtu gördültü için 
öldürmek emrini verdi. 

Demokratlar, liberallar, ıoı· 
yaliltler ve ihtilalci ıoıyalilt· 
)er, mllnevverlerl ve kendile· 
rlnden olmayan mütefekkirleri 
öldürmek ılyas•tfnl takip et· 
memlılerdl. Çünkl, bunların 
hepsi de kuvvetli birer ede
biyata lıtlnat ediyorlardı. Ll· 

, r 
ıt 'razlarımı 1 

Fakat iddia edemeyiz ki bu 
llylhıı ile bütiin lhtlmalatı 
derplı ederek milletin haya· 
tını teıevvüıten kurtaracak 
blltlln tedbirleri temin ede· 
btlı!ik. Bu huıusuata Büyük 
Millet Mecliıinln müzaheretınl 
isteriz. Burada çok tecrübeli 
olan ve her biri lıte thtuaa 
kazanmıı birçok arkadaıları· 
mız vardır. Çalııan encümen
ler de faal bulunurlarıa 

memlekette matbuat ha· 
yatını vatanın menafii ile, 
valandaıların menafii lle 
telif edilebilecek bir ıurette 

tanzim etmiye imkan vardır. 

Sizden bu muaveneti rica 
ederım. Eter bu da k&.fl gel· 
mezıe endlıe etmiyorum. Çün· 
ki fena bir matbuat hayatı· 
nın memlekete verebilece§I za· 
rarları herkeıten ziyade kud· 
ret ve ıalihlyetlnlz vardır. 
Evet o da kafi gelmezıe ye· 
nl bir tedbir düıünüraünüz. 

Buııün için alınacak baıka 
bir tedbir yoktur. Bütün bu 
lnfı .. ııer allkadarlan lntfbaa 
eevketmelt için kafi bir derstir. 
Şimdi lalaca§ımız ilk tedbir 
matbuat hayatında hürriyeti 
temin eden aullıtlmalin zarar· 
!arını mllmkün olduiiu kadar 
meneden iyi bir kanun vücude 
getirebilmektir. Bunun için bll
ha11a hukukıinaıları vazifeye 
davet ederim. 

Memlekette bulunan mü· 
teha11ıılardan da istifade eder· 
ılnlz. Hukuk nihayet muayyen 
bir memleketin idaresini tan·• 
zlm etmek içindir. Ameli bir 
ıeydir. 

Hukuk mücerret bir teY 
dejtlldır. idaresinden mcı'ul 
olduıtumuz memlekette halkın 
ihtiyacı ne ile eıaı prenılbi 

muhafaza ederek onun latedl· 
fi bir kanun viicude getirme· 
!Jylz. Biz bir kanun layihası 

tetkik ettik. Hal için gördü· 
§üm baıka bir tedbir yoktur. 

Eıter ümidimiz ııtbl matbu· 
at hayatını memlekete zarar 
verm!yecek, bilakiı memleke
te ıerbeat münakaıanıo feyzi· 
nl temin edebilecek bir istika· 
met vermek müye11er oluna 
halk idaresinin geçmeğe mcc· 
bur oldutu ilk ve müıktl mer~ 
haleyi muvaffakıyetle atlamıı 
olacajiız. 

Bu muvaffakıyet ılzln ola· 
caktır. (Şiddetli ve ıürekli al· 
kıılar) 

Tayyareci gitti - -
Şehrimizdeki Aınerikalı 

tayyareci gitti 
Üç ııün evvel zevceslle 

beraber huıuıi hıyyareılle ıeh· 
rlmize gelmlı olan Dey lımln· 
deki Amerikan tayyareclsl Hin· 
dlıtan seyahati !Yapmak mak· 
sadıle bugün ıarka mütevec· 
clben hareket etmlollr. 

berallcrln, demokratların, ıoı· 
ya\iıtlerin devlet ldareıl kitap· 
!arı yazılmıı, ılyaal, idari, mali 
ve lktıaadi ılıtemleri nl?polun· 

muıtu. Bunlar,fiklrlerlniden kuv· 
vetlerınden emin bulunuyorladı. 

- O halde bunlar niçin 
muvaffak olamamıılardı, fikir· 
ılz olan komünhtler hepılnln 
hakkından ııelerek iktidar mev
kllnl zaptetmlılerdt? 

- Ruı ihtilalinin ne ola
cağını anlamak için bu meıe· 
leyi halletmek llzımdı. Bu 
mesele, Rusyanın tarihini bil· 
mek, Rusyayı idare eden fikir· 
!erin mahiyetlerini anlamak gl· 
bt mühim eıasların tatbik 
edllmeılle hallolunablllr. 

- Bana kalırsa, bazı k11a 
düıturlar ile bir netice elde 
etmek mümkündür. 

Bu meıeleyl eıaalı bir ıu· 
rette münakaıa ed.;rken, Tor· 
pldo kumandanı yanımıza 

geldi. Ruayada uzun müddet 
kalmıı olan kaptan diyordu ki: 

(Deııamı ııar) 

..... .... __ .. 

em muz 

Poliste: 

Bir intihar! 
Sabık veznedar 

intihar etti 
Beyo§lunda Tepebaıında 

Tekke caddesinde 617 numa 
rah apartmanın ikinci katında 
ikamet eden Beyojtlu kayma 
kamlııtı sabık veznedarı Ihsan 
Bey dün, evinde iken taban 
caıını ajfzına ııkmak ıuretıle 

intihar etmlıtlr. Sebebi anla 
ıılamıyan bu intihara zabıta 

ve müddeiumumilik vazıyet 

etmlf, tahkikata baılamııtır 

19 yaşlarında carih 1 
Tophanede Yağhane ıoka 

ğında oturan 19 yaılarında 
Methi, Yeni mahalle ıakinlerln• 
den Salibi çakile cerh etmif 
Ur. 

Aala cak nasıl tahsil 
ediliyor? 

Tophanede Kııla altında otu~ 
ran Niyazi alacak meıeleıin 

den dolayı Kılınç Ali mahal 
leıl bekçial Mehmet ağayı 

darp ve hafif ıurette cerlı 
etmtıtır. 

Uçan 12 liral 
Taksimde Yaıthane soka 

fında 46 numaralı hanede o 
turan Seniha Hanımın evine 
giren S rkeclde, Samsun otelinde 
sakin İbrahim dün, po he m11 
racatla Seniha Hanımın evin 
de iken 12 Uruının çalındı4ını 
blldlrmtı, tahkikata baılanmıf' 
tır. 

19 liraya latarya 
Tophanede Küçük kapalı 

hanında ıakin Mustafa dün 
litarya oynamak ıuretıle Ka 
bataıta ıakln Nazminln 10 
lirasını almıı, ikisi de yakala 
narak haklarında tahkikata 
baılanmııtır, 

Dayak ve cerh 
Sarnatyada Hobiyer ma 

halleılnde Y okuı çeıme soka· 
ğında 8 numaralı hanede 
oturan Hamide namı diğer 
Melahat Hanım ayni evde 
sakin topal Rıfatı döi!müı, 
ıol ayağı ile yüzünden urh 
etmlıtir. ....................................................... 
Adliyede: 

Agopyan 
Hanı faciasının mü 
sebbipleri mahkum 

oldular 
Agopyan Hanı faciası mıız· 

nunlarından Vasıl, Emil ve 
Yaninin muhakemeleri, dün yi. 
ne afır cezada rulyet edil· 
mlı, neticede 4 kitinin mec· 
ruhlyetlne ve üç kitinin de 
ölümüne ıebeblyet verdikleri 
anlatılarak Yaninin beraetfne, 
Vaat! ile Emtlin de 2 ıer ıene 
haplı ve 200 er lira da altır 

para ve ölenlerin de vere· 
ıelerlne 1000 ner lira ver· 
melerlne karar verilmlıtır. 

Dünkü davamız 
Baımuharrlrlmlz Arif Oruç 

ve sabık meı'ul müdürümüz 
S. Tefik Berler aleyhloe latan· 
bul Belediyesi tarafından açı
lan iki tahkir davuı dün Aı
liye ikinci ceza mahkeme· 
ılnde tevh!dan rüyet edllmlı 
ve ıon mildafaa l\'..ID 14-7 931 
ıalı günü ıaat on dörde ta· 
ilk olunmuıtur. 

Şile cinayeti 
Maznun beraet etti 
Şilede lbrahlm lımlnde hl· 

rlnl balta ile 6ldürmekle maz· 
nun Hak~ı çavuı, pehlivan oğ• 
lu Huan, Hatip Ahmet ile Ra· 
bianın Ağırceza mahkemeain· 
de devam eden dAvalanna 
dlin gene deTam edllmlı, neli· 
cede heyeti h&klme tarafıo
dan dellill cürmlye ıübut 
bulmadığından mü~~eftkan be· 
raetlerlne karar verllmiılir. 
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Denizcilik heyetinin tebliii 

Başvekil H. z. ine bir 
ziyafeti verdi 

öğle 

Ankara, 7 (A.A.) - Baıve· liı müzakeratını yarım saat 
kil l.met Paıa bu gün Ankara kadar dinlemlıtır. 
palasta Kral Faysal Hazretleri Gazi çiftliğinde 
ıerefine bir öğle ziyafeti ver· Ankara, 7 (A.A.) - Irak 
mittir. Ziyafetle misafirlerle Kralı Fayıal Hazretleri mal· 
Hariciye ve Dahiliye vekilleri, yetlerlle • birlikte ıaat ı 7-de 
C. H. Fırkası Katibi umumiıl Gazi orman çiftliğine giderek 
Recep, Hariciye encümeni Re· bir tenezzühte bulunmuılar 
iıi Saffet, Riyaseti Cümhur Ka· ve Marmara köıkünde çay iç· 
tibl Umumisi Tevf.k Beyler, miılerdir. 
Hariciye vekaleti birinci daire Akşam ziyafet1 
ve protokal umum müdürleri 
hazır bu!unmuılardır. Anka•a, 7 (A.A.) - Kral 
Kral Hazret!eri mecliste Faysal Hazretleri ıerefıne aaat 

20 30 da Irak aeflrl tarafın· 
Ankara, 7 (A.A.) - Kral dan Ankarapalasta bir akıam 

Faysal Hazretleri bugün Millet 
meclisini te§rlf ederek Relı ziyafeti verllmtı ve ziyafeti 
vekili Vaaıf Beyle idare amir· 22 30 da bir suvare takip et· 
leri tarafından karıılanmıt ve mittir. Ziyafet ve ıuvareye 
bir müddet ııttral:ıatti:n sonra dün akıamkl zevat davetll 
Rlyasetlcümhur lo~aundan mec· idiler. 

Mecliste dünkü müzaker~ 

Ceza muhakemeleri 
tadilatı görüşüldü 

Ankara, 7 (A.A) - Büyük 
Millet meclisi bugün aaat 
ıS-30 da Reis Kazım Pı. nın 
rlyaaetlnd~ toplanmııtır. Ceza 
muhakemeleri kanununun bazı 
maddelerinde yapılacak tadl• 
lıitıi dair kanun layihasının 
müzakıeresine devam olun· 
muştur. 

Raif Bey (Trabzon), zabı· 
taca yakalanan kimselerin ka· 
rakollarda 24 saat kalmaları· 
nın doğru olmadığından ba· 
hisle derhal mahalli ıulh mah· 
kemelerine verilmeleri müta· 
leasındA buhınmuıtur. 

Rasih Bey (Antalya), bil· 
farz bir hırsızlığın meydana 
çıkarılmasında çalınan etya· 
nın bulunması için, poliıe 

vakit bırakmak için lüzumu· 
nu ileri sürerek 24 saat ye
rine bir hafta olm .. ~ı daha 
muvafık olacafını söylemlıtır. 

Faik B. (Teklrdaj!ı), zabı· 
tal Adliye vazifealnln polis ve 
jandarma tarafından ifa edil· 
mekte olduğunu, bunların da 

Dahiliye vekaletine merbut bu· 
lunduj!u, bu itibarla layiha· 
nın müzakerealnden evvel bir 
defa da Dahiliye encümenin• 
de tetkiki lca p ettiğini beyan 
etmlf ve bu huıuata bir tak· 
rlr vermlttlr. 

Celse teneffüs için ıs da· 
klka tatil olunmuttur. İkinci 
celse Rafet Beyin riyasetinde 
açılmıt iae de ekıerlyet hasıl 
olmadığından perıembe gününe 
talik edilmiıtır. 

Fransa -Amerika· itilafı 
dün imzalandı 

İtilaf namenin metni -
Parla, 6, (A. A.) - hilaf· 

name protokolu saat 23,30'da 
franaız ve Amerikan müz~ke· 
recilerı ara•ında lmzalanmııtır 

PartPJ 6 (A.A) - Fraııaa 
hükömeti tarafından tek.if 
olunup Cemahirimüttehide 
hükümetince kabul edilen 
ıtılafname eıaıının metni ıu· 
dur: 

Yapılan leatll efkar neti· 
ceı!nde, Fransa hükümeti 
Hoover teklifi ve aıa j!ıda ha· 
tırlattığı noktalar llz.rtnde bu· 
lunduğunu müıabede eder: 

1 - Hük<lmetler arauoda 
borçların tediyatı 1 temmuz 
ı931 dt:n 31 haziran 1932 
tarih.ne kadar t~ctl olunmuıtur. 

bankaHna tevdi edilmesi hu· 
ıuıunda Fransa ile beynelmi· 
Jel tediyat ba.1kuı arasında 
evvelbeevvel itilaf edilecektir. 

3 - Tamiratı ayniye mese· 
)esile Amerikan teklifinin ve 
iıbu itilafnamenin tatbiklndan 
mütevellit muhtel. f teknik ta· 
dilat alakadar devletler tara· 
fından tayin olunacak bir mu· 
tehauıalar komitesince tetkik 
olunacaktır. 

Mezk (lr devletler vakıanın 
fca batını Hoover teklifinin ru· 
hile telif edeceklerdir. Fransa 
Alman bütçeıinl hafifletecek 
olan paranın münhasıran ik· 
tlladi huıuılarda kullauılma· 

ama dair zaruri olan teminatı 
Alman hükümetlnden istemek 
hakkını muhafaza eyler. 

(BiTinci •ahifeJen Jeoam) 
İstanbul valisi Muhiddin Beyin Milliyet gazeteılndekl 

beyanatını aynen Cumhuriyete geçirir mi? Yokıa blıı 
harflyen"Yarınn da neıredellm mi? Naaıl, istiyor mu? 

2 - Yunuı Nadi ancak Türkuvazın yerini bildiflni, 
bunun keıkl kendisinin olma11m temenni ettlflnl ıöy· 
l~mek ıuretile bir cambazlık daha yapmak iıtemlf• 
tir. Pek ala hatırlar ki, matbaa ve binalar ve ılrket 
meıeleılnıle o1duj!u gibi oraaıda elbet kendi namına değildir. 
Ôyle he Türkuvazın ıahtbinln ismini gazeteıine yazım. Bu, 
onun için güç değildir. Bir meb'uı, bir gazete baımuharrlrl· 
dır. Elbet intikal muamelesinin kayıtlarını buldurabllir. 

3 - Yunus Nadi Zlngal §lrketl ile olan alaka11nı olıun 
ıaklayamamııtır. Zaten bunu ıaklamak manasız olacaktı. 

Mecliıtekl meıhur hitabesinde §Öyle diyordu: r--------------------------
Zingal Orman şirketine gelince, bu, sermayesinin pek büyük ek· 

seriyeti Belçıkalılar tarafından konulan bir Türk Anonim şirketidir. 
Ormanlar Sinop vil.lyetimizin Ayancık kazasındadır. O taraflı ar
kadaşlar vera gelip geçerken uğramış olanlar bilirler ki bu şirketle 
ilk defa olarak Türkiyede büyük bir orman, fennin en son tesisatı 

ile işletilmeğe başlıyor ve pek yakın bir atide senevi 100,000 met
ro mikabını geçen en büyük randmanı ile de işlemeğe başhyacaktır. 

Şirket şimdiye kadar beş milyon liradan fazla masraf ihtiyar ey
lemiştir. Ancak işin azameti ilk tahminlere mutabık çıkmadığı ci
hetle şimdiye kadar yalnız masraf yapılmasına devam edilmiş ve 
sermayedarlara ve bilhassa hissedarlara bir santim bile temettü 
verilmemiştir. Ve l;u lıal bizzarure bir müddet daha böyle devam 
edecektir. 

Ben bu şirkette meclisi idare azasıyım. Olanca alaka ve te
kayyüdüm. her meclisi idarenin vazifesi öyle olmak lazım geldiği 
üzere • memleketimizde böyle büyük bir iş vücude getirmek için 

1 
emniyetle şimdiye kadar beş milyon lira döken alakadarların hak
larının ve menfaatlerinin ve binaenaleyh emniyetlerinin mahfuzi· 
yetine itimat etmekten ibaret olmuştur. Cümhuriyet hükumeti ve 
hatta şirkete bütün hüsnü niyet ve azameti nisbetinde hP-r 
türlü leshilatı göstermekten hali kalmamıştır ve kalmıyor. Bütün 
mümasil vaziyetlerde olduğu gibi bu şirket muvacehesinde de gös· 
!erdiği pek büyük ve samimi hayırhalılık ismet Pş. hükumetinin 
ebedi bin bir şerefinden birisini teşkil eder. Gerek meclisi idarenin, 
gerek hükfımctin gösterdiği itina ve ihtimam bütün sermayedar
lardan daha çok evvel ve daha fazla esasen memleketimize temin 
etmekte olduğu ciddi ve yüksek menfaatten ileri geliyor. 

Ve arkadaşlsrıma haber ve~eyim ki benim bu şirkette dahi bu· 
güne kadar hatta bır tek aksıyonluk bile aiakam yoktur. Olsa ne 
cürüm olurdu, ne cinayet .... Fakat işte millet kürsüsünden alenen 
söylüyorum ki yoktur efendıler, yok!.. 

Yunuı Nadi burada idare mecliıl azası olduj!unu aaklıya· 
mamııtır. Hatta ıtrketln ıenede (100,000) metre mikabı 
kereste verdlj!inlde söylemlttirkı kendiılnln de takdir edecefl 
veçhile milyonlar tutar. Asıl mes'ele bu değildir. 

Ticaret kanununun 313 üncü maddesi ıarihtir. Yunuı 
Nadi burada yüzde bir nlıbetınde hissedar olamazta idare 
meclisi aza11 olamaz. Kendisi haklkatı söylemeli, kanunaız 

muamele mi yapılmııtır? Kaldı ki kendiıinin tlrkette hiueııl 
olmuı olmaı:r.ıı, mes'ele burada da değildir. Asıl meı'ele: 
Bunların şirket namına hareket ederek millete verdikleri 
zarardadır. 

Yunus Nadi nasıl inkar ederkl, (Sinop) takl kibrit fab
rikaıi meı'elesl daha unutulmamııtır. Bu fabrika acaba 
naaıl ve ne ğibl teıebbüılerle muattal kalmııtır? Zlagal ıtr
ketl (Kibrit) yerine timdi milyonlarca metre mikabı orman 
budamakla meığul dej!llmidir? 

Hilkumette bunların dosyaları vardır. Bu meı'elenln 
tenviri icap etmezml? 

Bu tlrket Kibrit yapacaj!ım diye gayet ucuz hatta hiç· 
bahasına ve Ayancık dakl koca ormanlara tesahup etmııtı. 
Kibrit muka velesl bozulunca ormanlar negibl ve nasıl te
ı!rler altında ıtrketln elinde kalmııtır? Mademki Yunuı Na• 
di idare meclisi azaaıdır itle bunları izah etıln bakalım! 

Daha sonra kendisine sorulan ıeyler arasında: 
ı - Matoı)an matbaası vardır. Bu Mato•yan matba· 

a11nı nasıl ve kaç liraya almııtır? 
Bu Matoıyon timdi hükumetten tam "100,000. lira 

tazminat almak üzeremldir değilmidir? 
2 - Mermrlatekl krom madeni meıeleılnln izahı lazım 

değllmi? Bu krom madeni itinde bir Yunanlı (Seferlyadiı) 
yokmudur? 

Bu mıntaka askeri, tehlikeli, memnl bir mıntaka olunca 
buraya bir ecnebiyi ıokmaya çalıımak hamiyetlJ vataniye 
midir? 

Sorulabilir mi? 
Y ok&a müıeccel vatan haini falan filan gibi kuru lif· 

)arda, bir ıey çıkmaz! 

Motör yarışları 
lıtanbul Mıntakaaı Deniz· 

ellik heyeti relıllfinden : 
ı93ı aeneıl yelken, motör· 

bot ve outboard yarııların da 
lttlrak atmek latiyenl~r bütün 
ı93ı mevtlmlne alt ıu spor
ları talimatnamesinde yazıidı· 
ğı ıekilde kaydolacaklardır. 

Mufa11al programı havi 
talimatname Şirketihayrlye ı .. 
kelelerlnden alınabilir. 

l.k outboard yarııı 17 
temmuz da Büyükderede yapı· 
lacaj!ından buna iıtırak ede· 
ceklerln talimatnamedeki ıu• 
allerln cevaplarıuı nihayet 15 
temmuza kadar Galatada 
Bozkurt Han numara 33 de 
Denizcilik H .. yeti R'!lsi Ekrem 

Rüıtü Beye gö:ıderlp kaydfni 
yaptıracaklardır. 

Anatör boks birincilikleri 
latanbul Bokı heyetindenı 
24 Temmuz cuma günü 

Beıiktaı kulübü aahaaında 
yapılacaktır. Elrlnctllk müıa· 
bakalarına lttlrak edecek ama• 
törler lam!, p derinin ismi ve 
kulüplerlle mıntaka ılctl nu· 
maralarını kaydetmek ıure· 
tile tahriren 2ı • 7 • 931 
Salı günü akıamına kadar 
Beılktaı jimna,uk kulübünde 
Boka heyeti namına müracaat 
etmeleri ve t rtılmak üzere 
müsabaka günıl saat 10 da 
müsabaka mahallinde bulun• 
maları tebliğ olunur· 

Son uydurmalar 
(Birinci sahifeden devam) 

belki bunun arasında Möayö 
Primi de vardı Fakat, Möıyö 

Prim namında bir zatla ne l!'a• 
zetecl ne de baıka bir sıfatla 
görOtmedim ve hiç bir müna• 
kaıa yapmıı dej!ilim. 

Bu iddialar, meçhul mak· 
ıatlar takip ~decek mahiyette 
görünüyor. Kat'ı suretle tek· 
zlp edebiltrılnlz .• 

Bu mühim mea'ele hakkın· 
da uvdurma mülakat neıre· 
den Müıyü P.iml hakkında 
bazı tahkikatta bulunduk. 
Bu zat, franıızca Akıam 
gazetesinin müdürü ve baımu· 
harrlrldir. Fran11zca Akıamın 
ile türkçe Akoam ayni zatlara 
aittir. Zannedilir ki, Necmed
dln Sadık Seyln Feth' 8. Eftn i 
hakkındaki etki tarizler! baıka 
ıekillerle devam etmektedir. 
Fakat, ılyaıl meselelere ita!· 

yan tebaasından bir Priminin 
karııtırılmaıı, Türkiye ılyaıeU 
ile alakadar bir Türk gazete· 
sinde İtalyan tebaasından bir 
adamın ıiyaaetl tedvir eyle
meli ıayanı dikkat bir mea'· 
eledir. Müsyü Primi mütr.re
ke zamanında lıtanublda bu· 
lunmakta idi ve itilaf devlet· 
lerl teıkilatlle alakadardı. 
Be,kı, tabiiyetini haiz olduiu 
devlet küvvetlerlle alakadardı. 
Fakat, bizim için hepsi de ayni 

ıeylerdir. Ecnebi tebaaaındao bir 
zatın Türklyenln dahili ılyaıe
tlne alt meselelerle iıtlğal et· 
mesi ne kadar lizımıa, slyaal 
bir türk gazetesinin batında da 
ltalyan lebaaundan müıyil 
Prlmilerln bulunamıyacaj!ı ve 
bulunmaması veya bulundu
rulmamaaı icap ettlil o ka· 
dar tabiidir. . ............................................................................................................. __ 

Gaziantep Nafia 
Başmühendisliğinden: 

K. 
4 Metre arzında Şoıe ıandı~ı küıadı M. T. 20 
Toplama ıureUle ferıolunacak kırma 1 
ta tın M 280 
Mevaddı lmtlzaclye ihzar ve nakil ve 1 
ıerpilmeıl M 90 
Naftanın yol kenarında mevcut ham a 
taıının kırılarak ferıl M 154 
Naflanın yol kenarında mevcut kırma • taıının nakil ve ferıiyeıl M 28 

• Buharlı ıllindlr ile ılltndiraj M 82 
ı - Yukarıda yazılı ıtltllel fiyat üzerinden bedeli keıft 

17503 lira 93 kuruı olan Beıni-Gö\baıı yolunun O zait 000 
• 6 zait ı53 kilometreleri arasında lnıa olunacak ıoıe aksamı, 
ihale tarihinden itibaren bir ıenede ikmal etmek ıartlle bu 
günden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf uıulü ile mü· 
nakaaaya konulmuıtur. 

2 - lnıaatın devamı müddetince müteahhit f'hllyetl fenni· 
yeıl olan bir fen memuru veya liyakati fennlyeıl baımllhen• 
dı.likten muıaddak bir lf baıı bulundurmafa mecburdur. 

3 - Talip olanların 931 ıeneıl Temmuzunun 11 inci Cu
martesi günü ıaat ıs e kadar yüzde 7,5 depozito akçesile 
Encümeni vllAyete ve fazla malümat almak ve prtnamey1 
görmek lstlyenlerln Baımühendlall~e müracaat eylemeleri lli.Q 
olunur. 

2 - Maamaflh Almanya 
gayrlmeırut senelik taksiti ve
recektır. Ve Franıa hükümetl 
de bu tediyattan kendiılne 

teallüku olan kıs"\ın beynelmi· 
lel tediyat bankası tarafından 

Yeni matbuat kanunu etrafında Ticareti dahiliye gümrüğü 
teminatlı Alman demlryollnı 
bonolarına y.ıtırılmasım kabul 
eder. 

3 - Tecil o'unan bütün 
tedlyat Amerika tarafından 
telkin olunan §'!ralt dahilin de 
faiz getirecek ve ı Temmuz 
1935 tarihinden itibaren ıo ·~· 
ne de takıitlerle itfa olunac t r 

4 - Ayni tartlar Alman 
demiryolları tarafından ih:aç 
oll'nacak boDolarada tatbll< edl· 
lecektir. 
Amerika hükü:netlnl doj!rudan 
doğruya aliıkadar etmedij!I kabul 
olunan üç nokta hakkında 
Frnnıa hük (lmetl ,u beya· 
nalla bulunur: 

ı - Tecili teklif o1unan 
tediyattan bllhaaaa mutazarrır 
olacak Avrupa devletleri ley· 
bine beynelmilel tedlyat ban· 
kası vaııtaıile baılıca merkez 
bankaları arası:ıda müıterek 
bir hareket yapılacaktır. 

2-Moratorlum takdirinde 
Younır planımn derplf ettiği 
teminat akçalarlnln müsavi ay· 
r ıkl11 ri beynelmilel tediyat 

(BaJmakaleden devam) 
matbuat ıerbeıtiıl miloaka11· 
!arı etrafında yapılan yayga· 
ralarla bimahaba savrulan 
küfürler, bu iddialara birer 
canlı delil dej!il midir? 

Yeni knnunun, h"ç olmezıa 
bundan ıonra baıı boı hük<lnıet 
gazetelerine birer köstek o'ması 

beklenir. Mecliıln evvelki günkü 
münakaıalarmdan 11nr11, rr u 
vafık ırazetelere 'öyle bir göz 
gezdiren vatandaıların, ne gibi 
lgr~nç küfürler karıısında kal· 
dıklarını kayde lllzum bile 
yoktur. Anlaıılıyor ki, bu ga· 
zeleler, yapılan kanunun ken• 
dtlerlne aidiyeti olmadığı zan· 
nındadırlar. lıte, garip olan 
da budur. 

Kaldı ki, evvelkt günkü 
meclis münakaıalarında söz 
alıp hararetlt beyanatta bulu· 
nan meb'uı beylerin ıöyledlk· 
!erine dikkat eden vatandaş· 
!arın, pek te iyi intibalar pey-
da etmlı olduklarına inamla· 
maz. Hatiplerin hemen hep· 
al iki buçuk gazeteye hücum 
ederlerken, hük<lmet gazete1erl 
ile evvelden anlatıp uzlaımıı· 

lar gibi, ayni lisanı, ayni aj!ır 
lanat ve hakaretleri kullanmak. 
ta adeta ittifak ctmiıler gibi idi. 

O aj!ır lafız ve tabirlerin 
istimal edildiği salonların bü. 
yük Mıllet Meclisi aalonları 
olması, elem verici ıeylerden· 
dir. Burada kullanılan en ha· 
fif kelime: Alçak, en baalll de: 

- Namu11uz vatan hainleri! 
tabiri olmuıtur. Halbuki fev. 
ka' ade sayılan lçtimaın eıaaı, 
matbuattakı hücumlar, tarizler, 
serb<'st tenkitler mes'elesi ldı? 

O, mühim ve tarihi ntÜ· 

zakeratın daha hakimane ve 
da ha bllarafane o!maaı bekle
nirdi.Henüz mrclitln reımi za· 
bıtnamelerl gelmediği için, ga· 
zete muharrlrlrrlnln verdikleri 
telefon ve telig•ı>f haberlerinde 
bAzı sehlvler olm1111 !htımallerl 
çok varit görülebilir. 

Tabii, yeni matbuat kanu· 
nu dolayhlle ve vesile düımllı 

:k~n biha~ kın ele-m veren ıu bir 
iki noktaya lıaret edilmek fa· 
ideılz olmıvacaktır. Ni(eklm 
öyle de yı:pıldı. 

Hürmet bekleniyorsa. hür· 
rr Pt d. 1 "lesi mut 
melidir. Ar.ı ı.wu\' 

Adet -l 
1 

161 

1 
ı 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
ı 
2 
2 
2 

1 
ı 

müdürlüğünden 
Nev'i Markaaı - --Bai 
Adet 
Çu. 

Bağ 
Adet 

• 
• 

Sandılr 

" Bağ adet 

• 2 
Sandık 

n 
Adet 
Sandık 

" Balya 
Adet 
Bağ adet 

22 

JJHC 
Bıli 

• 
Se .. konl 
Bıli 

• 
n 

233 
Milli oto 

• 
• • HT 

MF 
Blla 
Nemliler 
Adrea 
128 
T 
1 

Tarihi 
No. 

. 
Sıkleti duhulü Cinai efYa -Bili 31 8 7 928 Müstamel otomobil laıtifl 
145 3-12 9 Müstamel demir ıahmerdan 

• Hinu fruh· 27 2-929 Hurda demir parçaları 
tunda veznedllmek ıuretile 

45 18 3 n Çtnko ıralvanlzli demir tel 
70 25·4·. Demir pulluk maa teferruat 

n 

n 

1 
~: 1 ı-6·929 Mllstamel demir ka .. 

27 15·7-929 Müatamel bot fite 
99 24·7-929 Demir otomobil yenek akıamı 
30 n " n Demir otomobil yayı 
) 6 • " " Demir otomobil çamurluğv 
29 4 8 929 Çengel ukızı ve ipten mamul baılık 
19 10 8 929 Keçi kılı 
20 9 10 929 Demir araba yayı 
49 13 11-929 Boı maden suyu ılteıl 
52 19 11929 Mektep kitabı 
98 28 11·929 Müstamel çual parçalan 
92 16· 12-929 Boı okıijen tüpü 
97 23-3 930 Müstamel bot tlte 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
n 

• 
• 
• 
• 

Çuval S • 46 31-12 928 Nohut 
Torba BllA • 53 2·4·929 Çimento 

Balada yazılı eıya latanbul Ticareti dahiliye Gümrüğü mildirlyetl aatıı komhyonunca 
mfız~y· •1 .. ıatılacağından taliplerin müzayedeye müıadif cumartesi ve aalı a:ün eri idare ıatıı 
komiıyoı. a saat birde müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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Sahife 6 

İstanbul7inci icra memurluğundan: 
Boiiazlçlnde Arna vutköy(in• 

de Anbarlıdere caddeılnde 
atik 3 mükerrer numara ile 
murakkam bir tarafı ıahlbl 
ıenet ve mütterekl tarla11 ve 
bir tarafı Han.o Ali efendi 
tarlan ve bir tarafı anbarlı 
oiilu dereılle ve tarafı rabll 
müceddeden küıat olunan 
tarı~ ile mahdut bet dönüm 
ve iki evlek 303 artın ve 8 
kuruı 30 para bedeli öıür 
mukataalı Sultan Beyazıt vak· 
fından bir kıta tarlanın tama· 
mı ve ayni mahalde atık 8 8 
mükerrer No. ile murakkanı 
bir tarafı orta ıokak ve bir 
tarafı Galip Bey sokaiiı ve bir 
tarafı Hacı Mustafa ıokağı ve 
etrafı rabll Şehzade ıokağlle 
mahdut 8 dönüm iki evlek 
106 arıın ve 34 buçuk kurut 
bedeli öıür mukataalı vakfı 
mezkürdan müfrez bir kıta 
tarlanın tamamı ve ayni ma· 
halde atik 8 . 9 mükerrer No 
ile murakkam bir tarafı Ha· 
aan Ali Efendi tarlası bir tarafı 
orta ıokak bir tarafı Hacı 
Muıtafa ıokağı tarafı rabii 
lıkenderlı ıokaiiı ile mah· 
dut 8 dönii•, iki evlek 
19S arıın ve 34 kuruı buçuk 
bedeli öıür mukataalı vakfı 
mezkürdan müfrez bir kıta 
tarlanın tamamı ve ayni 
mııhalde atik 8 · 11 mükerrer 
no ile murakkam bir tarafı 
Hasan Ali Efendi tarlası bir 
tarafı anbarlı oğlu dereıl bir 
tarafa hacı Muıtafa efendi 
ıokağı tarafa rabll Ekrem 
Bey ıokağile mahdut 7 dö:ıüm 
iki evlek 48 arıın ve 30 ku· 
ruı 10 para öıür mukataalı 
ve vakfı mezkürdan müfrez 
bir kıt'a tarlanın tamamı 

ve ayni mahalde atik 8 lS 
mü no ile murakkam ıarkan 
Hayri bey ıokağı garben zincirli 
kuyudan Arnavut köyüne gl· 
den tarik tlmalen Talat bey 
ıokaliı ile mahdut 14 dönüm 
lkı ev!ek 342 artın ve ıenevl 
7S kuruı bedeli öıür mukata· 
alı vakfı mezküı dan müfrez 
bir kıta tarlanın nısıf hissesi. 

1 

Trabyanın Eyagiryagi mev· 
kil ve Murl\dı hamlı mahal· 
lesinde Piıtl ve Mecidiye ıo· 
kaklarında atik 67 mü ve 10 
ada no lu iki tarafı Osman 
bey arsaaı ve bir tarafı Be§ll 
ıokağı ve tarafı rabll Mecidiye 
ıokağı ile mahdut atik 31S zl• 
ra ve yine mahalle! mezkil
renln Osman bey ve Mecidiye 
ıokaklarında 67 mü ve 10 ada 
no. lu bir tarafı Talat beye 
ferağ olunan ana ve bir 
tarafı Osman bey ve 
Papazyan arsaları ve bir 
tarafı Osman Bey sokağı ve 
tarafı rabll mecidiye ıoka
ğlle mahdut 300 zira ve yine 
mahalle! mezkilrenin mifaklı 
ıokağında 67 mü ve 11 ada DO· 

lı iki tarafı 011nan Bey arsa· 
ları ve bir tarafı ayagiryagi 
sokağı ve tarafı rabil Nıkokli 
sokağlle mahdut 4SO zira ve 
yine Mecld ıye sokağında atik 
67 mü ve 3 ad.ı No lı bir tara· 
fı Oıman Beyin arsası ve bir 
tarafı Halit Bey arsası ve bir 
tarafı Pancirl Bey tarlası ve 
tarafı rabıl Mecidiye sokağile 
mahdut 350 zira ve yine :'ıı'le· 
cldiye ıokağında 67 mü ve 3 
ı da No .lı üç tarafı Osman Bey 
ııruuı ve bir tarafı Mecidıye 
ıokağile mahdut 444 z ira ve 
Yine Mccidıye sakağında 6 7 mü 
ve S ada No.lı iki tarafı Oıman 
Bey arsaları bir tarafı mühen· 
dia ıokağı ve bir tarafı Mecl· 
diye ıokağile mahdut 3S9 zira 
ve yine Mecidiye sokağında 4 
ada No.lı iki tarafı Osman Bey 
ve Pdpazyan ve bir tarafı Ta· 
lat Beye ferag olunan arsa ve 
tarafı rabil Mecidiye ıokagile 
mahdut 426 zira ve yine Ni· 
foklu ve Mecidiye sokakların· 
da 67 ınü ve 1 ada No.fu bir 
tarafı Oıman Bey arıaaı ve bir 
tarafı Nifoklu ve bir tara· 
fı Mecidiye sokafile mahdut 
644 zira ve yine nlfoklı soka
ğında 67 mü ve 11 ada no lı 
bir tarfı Oıman Bey arsası 
ve bir tarafı Taliıt Beye ferag 
olunan ana ve bir tarafı Eya· 
glryagl ayazması ve tarafı ra· 
bil tariki am ile mahdut 457 
zira ve yine Nıfokll ookağında 
67 mü ve 11 ada no lı bir ta· 
rafı Tali.t Beye ferag olunan 
ana ve bir tarfı Oıman Bey 

ve Papazyan arsaları ve bir 
tarafı Eyagiryagl ayazması ve 
tarafı rabll tariki am ile mah· 
dut 930 zira ve yine Nifoklı 
ıokağında 67 mil. ve 11 ada 
numarada bir tarafı Talat Beye 
ferag olunan arsa ve bir tarafı 
Osman Bey anası ve bir tarfı 
Giryagl ftyazmaaı ve tarafı 
rabil tariki am ile mahdut 8SS 
zira ve yine Plıtl ve Osman 
Bey sokaklaında 67 mü ve 10 
ada no lı bir tarafı Talat Beye 
ferag olunan ana ve bir 
tarfı Oıman Bey anası 
ve bir tarafı giryagl ayazmaaı 
ve tarafı rabll tariki am ile 
mahdut 855 zira ve yine piıtl 
ve Oıman bey ıokaklarında 67 
mü ve 10 ada No. lı bir 
tarafı Talat beye ferağ 
olunan arsa ve bir tarafı Os
man bey arsası ve bir tarafı 
pisti ıokağı ve tarafı rabii Os· 
man bey sokağile mahdut SSO 
zira ve yine pisli sokağında 
67 mü ve 9 ada No. lı iki tarafı 
Osman bey araaaı bir tarafı 
Oıman bey ve papazyan araa· 
ları ve tarafı :abli Osman bey 
sokağile mahdut 380 zira ve 
yine plıtl sokağında 67 mü ve 
9 ada No. lı hududu mezküre 
ile mahdut 380 zira ve yine 
plıtl ve papaz oğlu Ohanes 
sokaklarında atik 67 mü ve 9 
ada No. lı bir tarafı Osman 
bey arsası ve bir tarafı Osman 
bey ve papazyanın mü~terek 
arsası ve bir tarafı plıti ıoka· 
ğile mahdut 380 zira ve yine 
pisti sokağında 67 mü ve 8 ada 
No. lı iki tarafı Osman bey 
arıaları ve bir tarafı p isli ıo· 
kağile ve bir tarafı papaıoğlu 
Ohanes ıokağile mahdut 372 
zira ve yine Mecidiye ıoka
ğında 67 mükerrer ve 
8 oda nolı iki tarafı Osman 
anaları ve bir tara fı mektep 
anan ve tarafı rabii meddi· 
ye sokagile mahdut 520 zira 
ve yine Pisti sokağında 67 mü 
kerrer ve 8 ada numaralı iki 
tarafı Osman bey arsaları ve 
bir taraf, mektep araası ve 
tarafı rabii p iıti ıokağile mah· 
dut 440 zira ve yine mccidi· 
ye ıokağında 67 mükerrer 8 
ada numaralı üç tarafı Osman 
bey arsaları ve tarafı ra· 
bil me<:idiye sokağile mahdut 
465 zira ve yine Pisti ıoka

ğında 67 mükerrer ve 8 ada 
numaralı Üç tarafı Osman bey 
anaları ve tarafı rabii pisti 
ıokağile mahdut 372 zira ve 
yine Mühendis ıokağında 67 
mükerrer ve 7 ada numaralı 
iki tarafı Osman bey anaları 
ve hır tarafı nikoli ve sair 
tarlası ve tarafı rabil Mühen· 
diı sokağ le mahdut 456 zi
ra ve yıne Mühendis soka· 
ğında 67 mükerrer ve 7 ada 
numaralı ve mezkür hudutlar· 
la mahdut 916 ve 844 ve 773 ve 
689 ve 806 ziralı beı kıt'a ve 
gene Mecıdiye ıokilğında ve 
67 mü. ve '/ oda no. 773 ve 
689 ve 806 ziralı beı kıt'a ve 
gene Mecidiye sokağında 67 
mü. 7 oda no. lı iki larafı Os· 
man Bey anaları ve bir tarafı 
N.ko'a vesaire taratları ve ta· 
rafı n bii Mecidiye sokağ le 
nıahdut 82S zira ve gene nıez
kür sokak ve rakamı ebvap 
ve ada dahılinde ve mezkür 
hudutlarla mahdut 702 ve 672 
ve 610 ve 660 ve S46 ve 456 
.. e ziralı ytdi kıt a ve gene 
Mecidiye soka~ında 67 mü. ve 
7 ada no. h bir tarafı Nikola 
vesaire tarlaları ve bir tarafı 
Osman B. tarlası ve bir tarafı 
Mecidıye sokağile mahdut 42S 
zira ve gene mezkilr sokakta 
67 mü. ve ada no, li iki tarafı 
Osman B. arsaları ve bir tara· 
fı Panciri B. tarlaıı ve ta· 
rafı rabii Mecidiye sokağile 

mahdut 432 zira ve gene 
mezkür sokakta aynt ra · 
kamı ebvap ve ada nu· 
maralı bir tarafı Osman B. 
ve bir tarafı Panciri B. tarlaları 
ve bir aharın anası ve tarafı 
rabii Mecidiye ıokağile mah· 
dut 525 zira ve yine ayni 
sokak ve rakamı ebvap ve 
ada no lı iki tarafı Osman 
Bey anaları ve bir tarafı Pan· 
clrl tarlası ve tarafı rabit 
Mecidiye ıokağile mahdut 
420 zira ve yine mühendis 
ıokağında 67 mü ve 5 ada 
no lı iki Osman Bey tarlala
rı ve bir tarafı Ta1 Cı.t Beye fe· 
rag olu 'an arsa ve tarafı ra· 
bil mühendiı ıokağile mah· 
dut 288 zira ve yine Mecid!· 
ye sokağında 67 mü ve S ada 
no lı bir tarafı Oıman Bey 

arıuı ve bir tarafı Mecidiye 
ıokağı ve bir tarafı mühendlı 
ıokağlle mahdut 920 zira ve 
yine Mecidiye 10kağında 67 
mü ve 5 ada no lı üç tarafı 
Oıman Bey anaları v.e tarafı 
rabll Mecidive ıokıığile mah· 
dut 268 zir~ ve yine Papa 
oğlu Ohanneı sokağında 67 
mü 4 ııda no lı bir tarafı 
Osman B. arsaıı ve bir ta
rafı 1'alat Beye ferağ olunan 
arsa ve bir tarafı lıtipan Efer.di 
araa11 ve bir tarafı Papaı oğlu 
Ohanes rokağlle mahdut 288 
zira ve yine mecidiye sokağın· 
da 67 mü 2 ada noli iki tarafı 
Soman ve Papazyan arsaları 
ve bir tarafı Petro ve İlyaya 
ferağ olunan arsa ve bir tarafı 
Mecidiye ıokajile mahdut 
498 zira ve yine Nifokli ve Me· 
cidiye ıokaklarında 67 ve 1 

ada nolı iki tarafı Oıman Bey 
ve Papr.zyan arsaları ve bir 
tarafı Nifok~i sokağile ve 
tarafı rabii mecidiye sokağlle 
mahdut 522 zira VP yine Mü· 
hendiı ıokağında 67 mü ve S 
ada nolı bir tarafı Talat Beye 
ferağ olunan arsa ve bir tarafı 
Pelr<> ve İ lyaya ferağ olunan 
arsa ve bir tarafı Osman Bey 
arıau ve tarafı rabil mü 
hendla sokağile mahdut 2S8 

zira ve yine Mecidiye sokağın· 
da 67 mü ve 4 ada nolı bir 
tarafı Osman Bey ve bir tarafı 
J <lipan arsaları ve bir tarafı 
Arkiri verese tarlasile ve tarafı 
rabll mecidiye sokağlle mahdut 
673 zira ve yine Mecidiye 
sokağında 67 mü ve 4 ada nolı 
iki tarafı Osman bey arsaları ve 
bir tarafı Ark iri vere.esi tar· 
lası ve bir tarafı mecidiye so• 
kağile mahdut S40 · z ira ve 
yine mecidiye sokağında 3ada 
no lı üç tarafı Osman bey 
arsaları ve bir tarafı mecidiye 
sokağile mahdut 444 zira v~ 
yine nlfoklı sokağında 67 mu 
ve il ada no lı iki tarafı Ta· 
fat beye ferag olunan arsalar 
ve bir tarafı ayagiryagl ayaz· 
ması ve bir tarafı nlfokli so· 
kağile mahdut 700 zira ze· 
mini Beya zit veli vakfından 
e~çarı mülk 47 parça harap 
bag ve bahçenin tamamla n 
ve yine phli aokağında 67 rnü 
ve 13 ada no iki tarafı T alii.t 
beye ferag olunan arsalar ve 
bir tarafı ayagiryagi ayı: zma· 
aı ve tarafı rabil pisti ıokaği· 
la mahdut 141S zira ve yine 
pisti sokağında 67 mü ve 1 
ada no lı bir tarafı Talat be
ye ferag olunan arsa ve 
bir tarafı ayagiryagi ayaz. 
ması ve bir tarafı dere ve 
tarafı rabli pisti •okağile mah. 
dut SBO zira ve yine Nifoklı 
sokağında 67 mü ve 11 ada no1

1 

iki tarafı Talat beye ferag c. 
lunan arsa ve bir tarafı aya. 
giryagi Ayazması ıokağı tara· 
fı rabii nifokli sokağile mah
dut 700 zira ve yine Pisti 
ıokağında 67 mü ve 14 oda 
nolı bir tarafı Talat beye fe
rağ o'unan arsa ve bir tarafı 
dere ve bir tarafı Ayagiryagl 
ıokağı ve bir tarafı Pıatl $0· 

kağı!e mahdut 580 zira ve 
yine Pisli sokağında 67 mü 
ve 13 ada nolı iki tarafı Ta1at 
beye ferağ olunan analar ve 
bir tarafı ayagiryagi sokağı 
ve tarafı r.~bii P.sti sokağile 
mahdut 141 S zira ve yine o,. 
man b y ve Pıstl ı o1<akların· 
da 67 mü ve 9 ada nolu 
iki tar,.fı Osman bey arsaları 
ve bir tarafı Pi.ti ıokağı ve 
tarafı rabil Osman bey soka· 
ğile mahdut 380 zlra zemini 
Sultan Beyazıt evvel vakfından 
eıcarı mü'k yedi parça ba/:l 
ve bahçenin nmf hiueıl 
Hüseyin Hilmi Paıa vereaeıi· 
nln alacağınıfan dolayı satıl
ma ıı karargir olan lsmail Talat 
beye alt cins ve hndut ve evsafı 
yukarda yazılı arazi tarih ilan· 
dan itibaren ihalei eveliyeslnln 
lcraaı için 30 gün müddetle mü
ze yedeye vazedilmlıtır. Ve 
mezkilr arazilerin miktarı me· 
ıahası zira itibarile gösterilen· 
!erin beher zlraı 3 kurut ve dö· 
nüm olarak göıterllenlerln be· 
her dönümü 2S Türk lirası ola· 
rak tahmini ettlrilmlıtır. Ta· 
l!p olanların kıymeti muham· 
menenin °!o 10 niıbetinde pey ak· 
çesinl hamilen İstanbul yedinci 
icrasında bu lıe 339- 1250 nu· 
maralı dosyası üzerinden teslim 
edebilecekleri gibi daha ziya· 
de malumat almak isteyenlere 
doıya her zaman lrae olunabilir . 
Mezkür araziler peıln pua ile 
ve rayici kanuni ile İ•tanbul 
7 el icra dalreıinde 8 8 · 931 Cu
marteıl günü aaat 1611-alel evve
llyeıl icra kılınacağı llanolunur. 

KOD AK -~~11ıım 
Beynelmilel Müsabakasındn 

KODAK 
Makine ve Filimlerini Kullanınız: 

1 KARADENiZ POST ASI 

Va tan 8T~.=uz 
Çarşamba 

günü tam ıaat 17 Je Sir
keci rıhtımından hareket ı 
edecektir. 

TAVlL ZADE VAPURLARI 
MUNTAZAM AYVALIK 

POST ASI 

Neticeden dah1 emin olmak için resimlerinizi VELOKS kağıdına 
b: stırııı ız. Resimlerin arkasında VEI.OKS kelimesini aray ını z. 
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ıembe akıamı 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkafo, Küçük· 

1 kuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
6ıncıKeşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Eytam Bankası İstanbul Şubesinden: Emlak ve 
Pazarlıkla satılık emlak 

Esaı 

ss 

78 

214 
21S 
216 
110 

ısı 
169 

Mevkii ve Nevi Kıymeti 

Ketenciler Tahtakale ca.ddeıl köt'!de 2 No. 
iratlı arsa(halen ıebzecl ve ciğercilik ediliyor.)4.900 T. L. 
Kandilli Mezarlık sokağı 23 No. 36 dönüm 
arazi , 1.275 
Kandilli Mektep ıokağı 2S No. 49 dönüm arazi 1.730 
Kandilli Mezarlık sokağı 26 No. 50 dönüm arazi ~.000 
Kadllli Mezarlık sokağı 27 No. 70 dönüm arazi 3'525 
Büyükada Rıhtım caddeıl 26 No. iki odayı 
havi dükkan (mesken de ol•billr) 2.400 
Büyükada Nizam 34 No. maa oda dükkan 2 000 
Ayazğa Hact Osman bayırı IS No. gazino ve 
14 dönüm arazi 4.940 

226 Li.leli Balabanağa mahalleli bozmacıhan soka· 
ğı 2 No. arsanin 7 /8 hiasesl 218 

232 Kumlıapı Baklalı Kemaleddin mahallesi küçük 
langa sokağı 37 39 numaralı arsa. 360 
Rumelikavağı Dere caddeai Sl numaralı hane 350 236 

237 Laleli Balabanağa mahallesi Bozmacıhan sokağı 
1 numaralı arsa 110 

244 Y eıllköy Şevketi ye mahallesi Salih Ef. sokağı 
19 No. arsa 736 

24S Y eıilköy Şevketi ye mahallesl Bulvar sokağı 20 
22 No. arsa 1.768 

247 Laleli Balabıınğa mahallesi Derbent sokağı 
3 Na.arsa 350 

260 Y ,. 1ıll<öy Şevketiye mahallesi Salih Ef. sokağı 
15 No. arsa 1.877 

Balada yazılı emlak peıin ve taksitle satılacaktır. Talip· 
terin ve bu papla fazla malilmat almak ilteyenlerln ıubemize 
müracaatları. 'f- il: • 

Eytam Bankası lstan~ul 
Kiralık konak 

Emlak ~u~esin~en ve 

Eıaı 

20 

Mevkii ve Nevi 
Niıantaıında Kağıthane maddesi 

100 numaralı Konak. 
(Şişli Sıhhd yurdu ittisalinde) 

Teminat 
150. T. L. 

Balada muharrer Konak bir sene müddetle kiraya veril· 
mek üıere kapılı zarfa mü.ı:ayedeye vazedilmiılir. Taliple· 
rin ihaleye müıadif 13 7 931 Pazartesl güııü saat on altıya 
kadar alacakları tartname ile bir!lkte teklif mektuplarını 
Şubemize tevdi eylemeleri. 

lieyoğ .u birinci sulh hukuk 
mahkı>mealnden: Dimosten ve 
Niko Efendiler !Beyoğlu, Ha· 
copulo paıajında Tango bira· 
hanesinde mukim Yani Efendi 
aleyhine lkb me eyledikleri 
mahkemece mahcuz olup ol· 
baptaki zabıtnamede muhar· 
rer bulunan eıyanın iadesi 
davasının gıyaben cereyan 
eden mulıakemeıl neticeainde 
müddeabih eıyanın aynen la· 
deıine kabili temyiz olmak 
üzere 1-7.931 tarihinde karar 
verilmlt olduiiundan müddea
aleyhin ikametgahının meçhu· 
llyetlne mebni baıkatip ihbar· 
namesi makamına kalın olm"' 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

lstanbul İcra Dairesınden : 
Bir borçtan dolayı mahçuz on 
kalemden ibare meırubat Rakı 
ve Şarap ve bir adet terazi itbu 
Temmuzun lS inci Pazar günü 
aaat 10 dan itibaren Beıiktaıta 
bas Furun cad. 65 numaralı 
bakkal dükkanında paraya 
çevrileceği ilan olunur. 

lstanbul 7 inci lcra me• 
murluğundan: Bir borçtan do
layı mahcuz ve paraya çev· 
rilmesl mukarrer Şimıir agacı 
14 temmuz 931 tarihinde ıa· 
at 9 dan itibaren Galatada 
Kurıunlu h• paraya çev· 
rilecegl ilan olunur. 

Yolcu bileti vapu!da da ve• 
rillr. Adrea: Yemlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. lıt: 2210 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

Mı·ııet VAPURU 
11 Temmuz 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımıııdan harekette (Zonguldak 
lnebolu, Ayancık Samsun, Ordu, 
Oireson, Trabzon, Rize, Mapavri 
ve Hopeye azimet ve Vakfıkebir, 
Görele ve Ünyeye de uğrayarak 
avdet edecektir. Müracaat muhalli 
lstanbul Meymenet Hanı Alemdar 
zadeler Telefon: lstanbul 1154 

En son terak
kiyatı fenniye 
üzerine yapılan 

EDİSON 

mürekkepli ka

lemlerini tercih 
ediniz. 

Deposu: Anka
ra caddesi Afi

tap 
No. 

u 
magazası 

109 Meh-
met Sadık. 

. ~. 

"' 

İkramiye sırası : 
Tahriren müracaat eden _bir ba· 

kire hanımıııdır. z ,· vcine verilecektir • • 
Görücü hanımların masarifi zaruri· 
yeleri oda tarafından tesviye edile· 
cektir. 

Mukayyet olanlara: 
ihtiyacı tebeyyün edenlere rehin 

ve maaş cüzdanı mukabilinde bila 
faiz 20JO kuruşa kadar ikraza! ya
pılır. 

Parasız: 
Makine ile istida yazılır. Vesika 

fotoğrafı çekilir. Bitmeui kabul saat
leri : 8-9 Beyler. 12-13 Hanımlar. 

SultanAhmette Tramvay tevakkuf 
mahalli karşısında No: 26. 

Saadet lıtihbarat odası 
Ltanbul Seklzlncı 1 ra da· 

!resinden: Bir deynln temini 
zımnında mahcuz ve paraya 
çevirmesine karar veıileo Ça
tal ve bıçak ve kaıık 14·7· 
931 tarihine müıad f S.t.lı gü· 
nü ıaat 9 dan 11 re kadar 
Galatada Tunel caddesinde 
18 No. da Tabakacı Kleovu
loı Aftoı oğlu efendi mağa• 
zaaında açık artırma ıuretlle 
oatılacııi{ı ilan olunur. 

8 Temmuz 1931 = Hızır 641 
=Çarşamba= 
Arabi Rumi 

21 Sefer 25 Haziran 
Vokit - V . satı 

Evklt 
Sabah 2 38 
Öğle 12 19 
kindi 16 19 
kşam 19 43 

2 ı Yatsı 21 45 

1 1 6 37 lmsAk 2 20 

Mesuı mUuur ve 1. 1 J ı nesJ.i 

Bürhanettin Ali 

Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI EKREM 
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