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Ankara 24 (Ba,muharririmiz • 

den, telefonla) - K1zlar1n erkek t<O· 
cuklarla karunk olarak okumast de· 
;.-.ii hatta yal~uz okumas1 caiz olup 
6 , b" 
olmad1g1nda tereddiit olunan 1r 

j Gazi Hz. nin beyanatlar1 

Tiirkocaklar1 H. F1rkas1 
ile ni~in birle§iyor? 

Y eni Meclisin simas1 

devri biz idrak ettik. 0 zamanm ma· 
zereti iptidailiginde, cahilliginde ve 
cahilane bir taassupta olan zihni • 
yetine go.re k1z k1smma okumak ne 
laz1mm1f? K1zlar okuyup ta katip, 
memur mu olac!l.klarm1'? K1zlar1n 
okumas1 olsa olsa bir 'eye yar1yabi
lirmi': Name yazmaga! Neticesi 
name yazmaga varacak boyle bir o· 
kumadansa k1z1 evde s1k1f1k1 edep 
ve terbiye i~inde biiyiitmek tabii en 
makul fCY imi,. K1z1n nihayet na -
maz, aptest ve oruc; gibi din bilgi • 
lerine ihtiyac1 olurmu' ki onu da a· 
nas1 evde kendisine verebilirmif, 
ve i•te bu kadarmit ol hikayet ! ... 

)1yni cinsten olan kuvvetler mii,terek ' 

Her s1n1f tan 
mebus olacak 
Y eni azan1n ekse-

riyeti ~if t~idir 

Bir asrm iic;te biri kadar zamanda 
ne biiyiik degifiklik. 0 zaman k1z· 
larm alelade okumalar1n1 bile ho' 
gormiyen zihniyetin timdi yel· 
ler estikten ba,ka muhtelit, 
yani erkek k1z karittk ted • 
risattn liselere kadar te,mili caiz 
olup olm1yacag1 bile miinaka,a edi· 
liyor, ve hatta Maarif Vekilimize 
atfen bunun peki.li. miimkiin oldu • 
gu hakkmda haberler bile verilivor. 
Her halde suras1 muhakkak ki k1z· 
lar1m1zm t~lim ve terbiyeleri mes'e· 
lesinde pek biiyiik terakkiler var • 
d1r. 

Ancak Maarif Vekili Beyin bu • 
giin F1rkada verdig.i izahat nazari 
dikkate ahmrsa tedrisatm liselerde 
dahi muhtelit olarak icraan adeta 
mukarrer gibi bir teY olduguna ait 
bulunan haberlerin tashihe veya e
sash surette tavzihe muhtac< oldu • 
gu ~oriiliir. Filhakika Maarif Ve • 
kili Bey liselerde tedrisabn muhte • 
lit olarak icrasma karar verildigin • 
den bahsetmemif, sadece muhtelit 
tedrisahn diger bazt mem eketler 

ihi bizim memleketimizdeki mev • 
cut ~ltitlerinde dahi hangi zaruret 
altmda viicut buldugunu izah etmif, 
bunda ikmal olunacak noksanlara 
i~aret e:vlemit ve ktz liseleri olm1yan 
bazt sehirlerimizde k1zlarma lise tah
sili d~hi vermek istiyen baz1 aile, ana 
ve babalarmm miiracaatleri oniinde 
takio olunacak hatb hareketin muh· 
telif ihtimallerinden bahsetmittir. 

Baz1 Avruoa ve Amerika memle· 
ketlerinde oldugu gibi Tiirkive'de 
dahi bir k1s1m mektenlerimizde se· 
n~lerdenberi muhtelit tedrisat cari
dir. iotid'lilerimizde muhtf'lit tedri· 
sat e~a111 kabul edilmi~tir. lotidaile· 
rin devam1 olan orta mekteplerimiz
de dahi bu esas tatbik olunmakta· 
d1r. 

Her iptidai mektebi mutlaka 
muhtelit degildir. Hatta orta mek • 
tepte dahi tedrisatm muhtelit olma· 
sma mecburiyet yoktur. Nitekim 
miistakil k1z mektebi a<;abildi~imiz 
yerlerde fodrisabn muhlf•l;t olarak 
cerrv.nmndlln pekOila sarf1 nazar da 
edebiliriz. Bu halin delalet ettigi 
mana nedir? Bu halin delalet ettij?i 
manavi Maarif Vekili Bey fovle izah 
ederek orta tedrisatm hangi zaru • 
rel altmda ,imdilik bu kmm mek· 
teolerimizde tatbik yeri hulabilmif 
old• Q-unu anlahyor: 

Orta mekteµlere kadar tedrisatta 
ihtilatm kabulii Amerika'da oldu • 
gu R"ihi bizde dahi her fevden evvel 
mali bir zaruret netices\dir. Bir yer
de erkeklere ve k1zlara mahsus ay
rt ayr1 mektepler a"amad1g1m1z za· 
man her iki cins i~in bir mekteple 
iktifa etmegi ekonomik bir mecbu -
riyet olarak kabul etmek 1zhrarm • 
da kalm1s bul•1n11voruz. Bu hat o ka
dar bovl~dir ki Esat Beyin sr:ordH • 
gi.ine gore timdive kadar yalmz ih· 
tilitm zarureti kabul edilerek bu • 
nun icap ettirdigi baz1 tedbirlerin 
ittihaz ve tatbikma dahi bak1lama • 
tmshr. Simdi •<truri olan vaziyet bit
tabi oldl•gu ~ibi kahul edilerek muh
telit mekteplerde okuyanlar erkek
ler ve k1zlar olduguna gore pek ha • 
sit o1dui{u kadar zaruri ba:z1 icaba • 
tin da yerine getirilmesine itina edi
lecektir. 

Simdiye kadarki tecriibelerin ver· 
dilii neticeler miisbettir, yani orta 
tedrisata kadar olan ihtili.ttan hie; 
bir zarar husPle gelmif degildir. 
lluraya kadar boyle. Ya daha yu • 
kardarda,' lise s1mflarmda? 

Dogrusu bu cihet heniiz bir mes'· 1 

ele olarak tetkik ve halledilmek 
foyle dursun, hatta dii~iiniilmemit· 
tir bile. Ona var1nc1va kadar yao1l11.
cak buka itler vard1r. Mevcut ted • 
risat ihtili.tmda k1zlarm namzet ol· 
duklari istikbale gore onlarm ken • 

gaye yolunda birle,melidirler 
Ankara 24 (A.A.) - Reisicum. 

hur Hz. Tiirk Ocaklar1 hakk1nda son 
zamanlarda ahnan kararlara dair 
Turk Ocaklar1 ilim ve san'at heyeti 
azasmdan Afyonkarahisar meb'usu 
Ruten Efref Beye 'u beyanatta bu
lunmutlard1r: 
«- Milletlerin tarihinde baz1 

devirler vard1r ki muayyen mak • 
satlara erebilmek i~in maddi ve 
manevi ne kadar kuvvet varsa 
hepsini bir araya toplamak ve ay
ni istikamete sevketmek laz1m -
d1r. Yakm senelerde milletimiz 
boyle bir toplanma ve hirle~me 
hareketinin verdigi miihim neti
celeri idrak etmittir. 

M emleketin ve inkdabtn ifer
den ve disardan gelebilecek teh • 
likelere karft masuniyeti i~in bii
tiin milliyetfi tJe Cumhuriyet~i 
kuvvetlerin bir yerde toplan • 
mast liizimdir. Teessiisii tarihin -
denberi ilmi sahada halkfilik ve 
milliyet~ilik akidelerini ne~ir ve 
tamime sadakatle ve imanla fa· 
1i,an ve bu yolda memnuniyeti 
mucip hizmetleri sepketmif olan 
Turk Ocaklarmin ayni esaslari, 
siyasi ve tatbiki sahada tahak • 
kuk ettiren firkamla ve biitiin 
manasile Y,ekviicut olarak ~ali~ • 
malarim miinasip gordiim. 

Rrt. k<irat .m ise, milli miies1e • 
se haklunda duydugum itimat ve 
emniyetin iladesidir. 

Ayni cinsten olan kuvvetler 
miisterek gaye yolunda birletme
lidirler .» 

Hamdullah B. Cankaya'da 
Ankara 24 (Telefonla) - Turk 

Ocaklar1 merkez heyeti reisi Ham· 
dullah Suphi Bey diin ge~ vakte ka· 
dar Cankaya kotkiinde kalmtf, ve 
Gazi Hz. le temas etmittir. Bu uzun 
miili.katta ,ekil mes'elesinin mev • 
zuu bahsedilmit olmaa1 muhtemel • 
dir. 

Kurultayin kararindan sonraki 
vaziyet 

Ankara 24 (Telefonla) - Aldi • 

Tiirkocaklarmin Firkaya ilha'kt esbabmi 

belt!i bir surette izah buyuran 

Reisicumhur Gazi H. 

g1m malfU?>ab r:ort" Kurultay i!;tima 
ve miizakereleri bir gun siirecektir. 
Ocaklara gonderilen davetiyelerde 
ic;tima sebebi izah edilmiftir. Ocak· 
larm F1rkaya iltihak1, Ocakhlar ta· 
rafmdan memnuniyetle teli.kki e • 
dilmiftir. Kurultay karartntn ittifak· 
la olacag1 tahmin ediliyor. 

Kurultay'da karar verilir veril • 
mez biitiin Ocaklar ve miiftemila • 
hmn F1rkaya intikal ettigi ve Ftr • 
kanm bars ,ubesi olarak c;ah,acagr, 
badema Ocaklar merkez heyeti ve 
Ocaklar idare heyeti bulunm1yacag1, 
F1rka hars ,ubesi mesai tarzmm 
Ftrkaca tesbit edilecegi bir tamim ile 
biitiin F1rka tefkilahna bildirile • 
cektir. 
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Pr. Gurje §ehrimizde .. 
Diin glen Frans1z frengi miiderrisi 

istanbul'da bir ka~ konferans verecek 
Paris Tip Faki.iltesi cilt ve frengi 

haataltklan muderrisi profesor Han
ri Gourgest ve refika111 diinkii trenle 
,ehrimize gelmistir. Profesor 1stan· 
bul Vilayeti ve Belediyesi namma 
Ekrem ve \lehrimizdeki maruf dok
torlardan bir c;oklart tarafmdan is
tasyonda istikbal edilmif ve kendisi· 
ne tah11i11 olunan otelde 11Jisafir edil· 

miftir. 
Profesor bir miiddet sonra Aya • 

sofya ve Sultanahmet camilerini 
gezmi9tir. Profesor bir muharriri • 
mize fU beyanatta bulunmuflUr: 

«- Tiirkiye'ye ilk defa geliyo • 
rum. Burada Turk dostlar1m vardtr. 
Kendilerini ziyaret etmek ve giizel 
sehrinizden istifade etmek ic;in gel
dim. Burada Dr. muallim Hulusi 

1 MabG<11 2 inci sahHede l Miiderris M. Hanri Gtirje 
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dilerine mahsus baz1 derslerle tak • ger Maarif Vekili Bey bu yolda bir 
viye edilmeleri icap etmektedir. soz soylemi;;se galiba 0 i,1ahsi boyle 

Malum oldugu iizere biitiin Tiir- bir fikirden ibaret olacak ve muh • 
kiye'de kiz liselerimiz heniiz iki iic; telit tedrisat liselerde dahi tatbik e· 
fehrimize miinhastr olmak iizere dilecek haherleri de i11te bundan 
mahduttur. Muhitlerinde k1z lisesi c;1km19 bulunacakbr. 
olmiyan baz1 aileler ~ocuklar1na bi· Biz mutlaka fikrin aley.hind~ de~ 
Ii.hare Dariilfiinun tahsili vermek ii· giliz. Fakat onu heniiz lehmdey1z di-
zere onlarm kendi tehirlerindeki yecek kadar da tetkik etmit bulun· 
erkek liselerinde nehari olarak muyoruz. Nitekim Maarif V~kili Be~. 
dersleri takip etmelerini istemi,Ier- dahi Vekilet~e mes'elenm usulu 
dir. Bu yaptlahilir mi, yap1lamaz dairesind~ tet1f:ik edilm~.mi! ~Id~ • 

1? fste heniiz tetkik ve bl' 11olun • gunu tasrth ed1yor. Bugun u;:m d1. • 
:amt; olan mes'ele budur. Baz1 9e· yebiliriz ki heniiz ortada hoyle b1r 
rait ic;inde bunun miimkiin oldugu • mes'ele yoktur. 
nu diitiinebiliriz. Bu bir fikirdir. E • YUNUS NADi 

Ankara 24 (Telefonla)
y eni meb'us intihabati 
miinasebetile H. Firkasi 
prensiplerinden bir kuv -
vetlisinin daha tahakkuk 
ve tecellisine §ahit olaca-
{Jiz. Yeni B. M. Meclisine 
irtimai sin if larimizin bel
li ba§lilarini temsil ede -
bilecek miimessiller da • 

" hil olacaktir. 
Ezciimle yeniden inti -

hap olunacak t;if lt;i meb' -
usla1· biiyiik ekseriyeti -
1nizi te§kil eden kiitlenin 

· n1ii1nessili olmak itibari
le on saf ta ve ba§ta bulu
nuyorlar. ()if tt;i, tiiccar, 
.~anayici ve saire olarak 
her ziimreden azaya ma
lik olmak suretile yeni 
M eclis eskilerine nisbetle 
hayli de{Ji§ik olacak ' 
ve h'1tta fevkaltideli{Ji 

, haiz bulunacaktir. Mille
tin ayrildi{Ji sin if Iara 
gore ve her birinin viis' a-
ti derecesinde meb'usu 
bulunmak en miltekamil 
meclisler.in mii§ahhas 
vasfidir. Bu terakkiye 
gore B. M. M eclisimiz ya
v~ yava§ memleketin ve 
milletin tims<di olacaktir. I 

M. Burot 
Bulgar Hariciye Naz1r1 

Ankara'ya geliyor 
Atina 24 (Hu

susi) - Sofya'· 
dan verilen ha
bere gore Bui
gar Hariciye 
Naz1r1 M. Bu
rof paskalya 
yortularmdan 

sonra Tiirkiye 
Hariciye Vekili 
T evfik Rii9tii 
Beyin Sofya'ya 
vaki olan zi- M. Buroi 
yaretini iade ic;in Ankara'ya gide· 
cektir. Tahmin edildigine gore Bui
gar Hariciye Naz1r1 Ankara'da, 
Tiirkiye'de c;ah9mak istiyen Bulgar 
amelesi lehinde baz1 te,ebbiislerde 
bulunac~kbr. Bu mes'ele esasen 
Bulgar Meclisi meb'usamnda biitc;e 
miizakeresi esnastnda miizakere e· 
dilmi9ti. Tiirkiye hiikumeti, Bulgar 
tebaasmm 25 bin leva depo etmek 
,artile Tiirkiye'ye diihullerine mil· 
saade etmektedir. Meclisi meb'usan 
enciimeni M. Burof'tan bu mes'eleyi 
Tiirkiye ile halletmesini rica etmi9· 
tir. ............................................................. 

Maarif Vekili 
Diin F1rka grupunda 
izahabna devam etti 

Ankara 24 (Telefonla) - F1rka 
grupu bugiin saat 11 de Tekirdag 
meb'usu Cemil Beyin riyasetinde 
topland1. l~timada Maarif Vekili E· 
sat B. maarif siyasetimiz hakk1n• 
daki beyanat ve izahabna devam et· 
ti. Vekil 8. bu heyanah arasmda 
muhtelit tedrisat mes'elesine de te· 
mas ederek bu 9ekil tedrisatm orta 
mekteplerimizde devam etmekte ol· 
dugunu, halen liselerimizde bunun 
tatbik1na liizum hissedilmedigini, 
eger zaruret olursa liselerde tatbik1 
ic;in crali91 lac1gm1 soylemi~tir. 

Miiracaatler 1000 ni ge~ti ! 

Miintehibi sani intihab1 
15 nisanda bitecektir! 

F1rka Ni7.amname Enciimeni tadilat 
projesini haz1rlamaga baslad1 

' 
Ankara 24 (Telefonla) - Dahi

liyeye gelen malumata gore Deniz· 
li'den batka Kayaeri'nin bir kaza -
srnda da defterler ask1dan inmittir. 
Her tarafta faaliyet devam etmek. 
tedir. Miintehibi sani intihababnm 
her yerde nisamn 15 inde bitecegi 
kuvvetle tahmin ediliyor. 

Talipler 1000 i get;ti! 
Ankara 24 (Telefonla) - F1rka 

merkezine meb'us namzetligi 1c;1n 
yapilan milracaatler tevali etmekte
dir. ~imdiye kadar talepname gon
derenlerin miktan bini gec;mittir. 
Katibi umumilik bi.irosu hunlan taa
nif ve bir albiim halinde cemettigi 
gibi her biri i~in ayn ayn dosyalar 
yaparak muhafaza etmektedir. 

Miiracaat edenlerin '4h111 ve hii
viyetleri hakkmda F1rkaca azami 
ketumiyet gosterilmektedir. Bu iti
barla fimdiye kadar ismi yaztlanla-

I 

Namzetlik igin talepname verenlerden 

Haci Mehmet B. Emin B. 

rm tahminata miistenit oldugu fiip
hesizd! ·. Filhakika isimlerden hir 
k111m1 dogru olmakla beraber yeni 
Meclise gireceklerin hakiki miktar 
ve fahsiyetleri encak F1rka Riyaaeti 
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(J~ tii:o V eronal I 
giindenberi 

dalm1st1r ! 

Maruf bir tiiccar, iki 

derin bir uykuya 
' 

~ehrimizde fmd1k ve iiziim ti· bus etmi• olmas1 ihtimal dahilin-
caretile mefgul olan Mustafa Su- de goriilmemektedir. 
leyman:>vi~ EC:endi o~c!enberi Dun akfam ge~ vakit Ameri • 
mutda1 oldugu ve~hile, uyuyabil· kan hastanesinden Mustafa Efen-
mek i~in evvelki aktam ii~ tiip dinin 111hhi vaziyetini sorduk, bi-
veronal alarak derin bir uykuya ze fU cevab1 verdiler: 
dalmtfbr. Sabahleyin Mustafa E- «- Hasta henuz uyanmad1, 
f endinin odasmdan ~1kmamas1 vaziyeti diine nazaran daha f e-
evdekilerin nazari dikkatini eel· nadir, ne vakit uyanacagm1 da 
betmit ve odaya girildigi vakit kestiremiyoruz. » 
mumaileyhin baygm bir halde U• Diger taraftan diin Mustafa Sii-
yumakta oldugu goriilmiittiir. leymanovi~ ve ~iirekas1 ticaret -

Mustafa Efendi uyand1nl - hanesinden su mektubu ald1k: 
mak istenmif, fakat bir tiirlii U· «Diinkii ak,am gazetelerinde 
yanmamtfbr. Bunun iizerine bir ticarethanemiz azasmdan Mus -
doktor celbedilmiftir. Doktor, tafa Siileymanovi~ Beyin vaziye-
vaziyeti fiipheli gorerek Mustafa ti ticariyenin f enahg1 hasebile 
Efendinin hastaneye kald1r1lma- intihara lefebbiis ettigi yaz1lmtf· 
SIDI tavsiye etmit ve hasta, Ame· tir. Mustafa Bey intihara teteb • 
rikan hastanesine nakledilmiftir. biis etmemi,tir. Evvelce ge~irdigi 

Y apilan tahkikat neticesinde rahats1zhgm neticesi olarak hef 
Mustafa Ef endinin ii~ tiip Vero - senedenberi uyku i~in almakta 
nal yuttugu anlat1lm11~br. Bu ila- bulundugu ilacm fazla miktarda 
cm bir iipii insan1 tamamen uyut· almmasmdan miitevellit ge~ici 
maga kafi gelirken ii~ tiip hirden bir rahats1zhk dolay1sile tahb te· 
almmas1 gayritabii bir uyku tev- daviye almmtfbr. Ticarethane • 
lit etmiftir. miz vaziyetinde dahi bir fenahk 

Mustafa Efendinin vaziyeti ti· mevcut degildir. Keyfiyetin muh· 
cariyesi enditeyi mucip bir fekil- terem gazetenizle tavzihen nef • 
de olmad1gmdan intihara tet"eb- rini rica eyleriz efendim.» 

llllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllJllUlllllllllllll 

~ehir opereti yap1byor 
Dariilbedayi Murakabe Eniimeni 

lagvedilecekt idare degi,ecektir 

Dariilbedayi ve K onservatuvar 

Sadi B. Abdiilkadir Ziya B. 

Dariilbedayi ve Konservatuvar 
Miirakabe enciimeni diin akfam 
Vali Muhittin Beyin riyasetinde 
toplanarak ge~ vakte kadar mii
zakerat!a bulunmu~ ve bu miies· 
seseler hakkmda miihim karar • 
lar vermiftir. 

m1irakabe encilmeni azasi 

Necip B. Sadettin Ferit B. 

Enciimen, DarUlbedayi Kon • 
servatuvar ve ~ehir bandosunun 
931 biit~elerini de tanzim etmit· 
tir. 

Evvela Dariilbedayi'in dogru • 
dan dogruya resmi bir miidiriyet 

< Lfitfen sahifeyL ~evirinfz l 



y,...~ ... M. TTJRl-IA.N 

a igar' 1n f eci bir ciiriim i~liyebilmesi 

i tima • rh P,.n1n yiire :ini titretiyordu 

-78-
Ha mna ~ok feci ;ieyler geliyor -

du. Yadigar'1n yengesine goz koy
masm1 bile bu meyanda muhtemel 
goriiyordu. Madernki kuru hir asa
let, tam bir nezahet temin etmiyor
du; mademki as1lzade ge~inenlerin 
crogu, 'eni ve miiatehcen haitlar e· 
cHyorlard1. Manevi k1ymetler iize
rinde dimag1 i~lememi~, yiiksek 
mefhumlar1 teyakkun edemerui~ 

c Ian Y adigar'1n da eline f1rsat ge
crer gei;mez miinasebebiz i~ler yap
mast miimkiindii. 

Pa,a, boyle bir faciaya havalen 
ve hatta bir an ic;in irn an verdigin
den dolay1 adeta £1ktld1, nefsinden 
utand1. Heniiz hakir bulunan gelinin 
de bu dii iince iJe, hayeivetine taar -
ruz etmis olacag: vehmile, muazzep 
oldu ve o "DU 1.?ene t,..n.,.ihe tema • 
iii gozterdi, lakin miiddeiumumi· 

nin aozleri ve •ahsen vak1f oldutu a
atlzftdelPr e«r u1, kaf'a ~ndan c;1km1 -

o .. du; Yadi .. ii.r'm feci bir ciiriim 
i livebilmesi ihti"'ali. viiregini titret
mekte devam ediyordu. 

SaHh Pa~a, fe1sefeve merakh bir 
adamd1, y lmz fibzoflar1 okumakla 
eva feh .. fi mUnaka a ar dinl mek-

1 ikt.f'a p•....,~zd; sah•c"' de tefel iif 
,..derdi. Lakin oO-lunun hnysiyetsiz. 
r irtikap edebilmesi bahsinde 
vehmini giderecek, ne-,'esini geri 
getirecek bir istinat nokta111 hula -
m1yordu. $eyhin suya diifti.igii gii
niin ,,-eceaini de bu endi e ile tats1z 
gecirdi ·e nihayet etrafh bir karar 
ittihaz etti. Bu a!;1r bahai ac;1p ken· 
disini act dH,iincelere diifiiren 
mudrlciurnun i ii ... defterrlari atla -
tar J,. ve Y ivar'1 yamna getirte -
cekti! 

E•1et; biri pek to!i: sozHi, biri de 
son derece ild yiizlii olan bu iki 
memuru o vilayetten ka dirtacakti. 
Dogru .. oyliyenlerin dokuz koyden 
ko~ul . alarm~aki hikmeti, acemi 
dalkavuklar.1n ne,•e yerine n s1l e· 
I m vl!lrr:liklerir i bu i ·i memur ara-
mdaki son mUnaka,ay1 dinledik -

ten wOftl'a daha iyj an)amlf gibiydi. 
Mudt:!Pi11mumiyi dogru sozlulii -
P.:ihd 0 n . ti•·rdar1 da dalkavvklu-

h -lincle Belediyeye raph takar -
riir etmi tir. Bu suretle haziran -
dan itibaren D r .. lbedayi'e bir 
miidilr tayin olunacaktir. Miidiir 
ve diger memurlar ve artistlcr 
Belediyenin resmi memuru ola -
caklard1r. ~·mdiki miidiir Suohi 
B. miies esedcn ayrilacakhr.c;;iin· 
kii memurlugun ~ehir Meclisi a
zahg1 ile telifine imkan goriile -
memektedir. 

Bundan ba,ka bu seneden iti -
h ren Dariilhedayi' e merbut ola
rak bir .$ehir opereti tesisine ka
rar verilmittir. Bunun i~in Da • 
riilbedayi biit~esine ayr1ca 7 bin 
lirahk tahsisat konmuftur. Ope -
ret heyeti bu sene haz1rlanacak 
ve gelecek sene hafif operetler 
oymyacakhr. 

Evvela bir operet mektebi •er•· 
lacaktar. Burada talebeye Solfej 
dersi gosterilecektir. Aynca o • 

peret san'atkarlarma laz1m olan 
biitiin dersler tedria olunacaktrr. 
Operet eserlerinin terciimesi i~in 
bir heyet teskil edilecek ve buna 
~ok ehemmiyet verilecektir. 0 -
peret ifleri i~in Hiiseyin Sacle tin 
ve Enia Behicr Beylere miiracaat 
olunmuttur. 

Diger taraftan !Jehir bandosu 
tevsi edilecek ve tehir orkestrast 
haline kalbedilecektir. Operet 

i~in fehir bandosundan da isti -
fade olunacakhr. 

Miirakabe enciimeni, Dariil
bedayi biit~esini, 7 bin lira11 ope
ret heyetine ait olmak iizere 28 
bin lira, Konservatuvar bilt<:esi -

ni de 27 bin lira ve tehir bando· 
au hiit~esini de 20 bin lira olarak 
kabul etmi,tir. 

Dariilbedayi hazirandan itiba
ren Belediveye merbut ve mill -
hak bir hiit~e ile idare edilece -
ginden miirakabe encilmeni im
diden feshedilecekt?r. Miiessese, 
Belediveve '"erhnt ol:.r. a•ndan 
miirakabesi Belediye Reisi tara
f1ndan yap1lacaktrr. Y almz Bele
diye Reiai iatitari mahiyette ol -
mak iizere iki aza ile bu huausta 

gu iyi beceremediginden dolay1 ya
n1ndan uzakla~tlrmai1 takarrilr et
tirmi;iti. Bu, kendisi ii;.:in gayet ko -
layd1; Adliye ve Maliye nezaretle
rine k1sa bir telgraf ~ekmesi, ciste
miyorum ! demesi kafi idi! 

Oglunu, biricik oglunu da daima 
ve daima gozonUnde bulundurmag1 
tasarlam1;itt. Bu suretle ~ocugun 

yanhl} bir adtm alma11na, asdzade
lige muhalif vaziyetler almasma 
mani olacag1n1 umuyordu. ~imdiye 
kadar onu devirlerde yan1nda bu • 
lundurmuvordu, ev bekcisi vibi vi
layet merkezinde b1rak~yordu. Se
bebi, derslerinden geri kalmamaa1 
idi. Zihninde mef'um ihtimaller k1-
mtldanmaga ba~lad1ktan aonra bu 
hareketinin dogru olmad1gtn1 anh· 
yordu. insandan ve hayvand .. n mil
rekkep yilz kifilik bir kafileyi ay
larca ard•-nda dola~tlrd1g1 halde og -
lunun ilc; hocas1 m1 kendine ag1r ge
lecekti? ... 

Yadi ar'1n, zevcile birletmek 
mes'elesinde yenge11m henUz ia • 
timzac; etmemeai ve bu ife dair hie; 
bir sey bildirmemesi de pafay1 dil -
l}ilndiiriiyordu. Oilunu, her tiirlil 
kirden ve lekeden tenzih etmek is
temesine ragmen miiphem ve mag• 
sut si;nhelerden arhk kurtulam1vor
du. Binaenaleyh hemen harekete 
gec;ti, Adliye veMaliye Nezaretleri
ne ~ifreli hirer telgraf yazd1ktan 
sonra am cast oglu Attf Beyi c;a~1rltt: 

- Azizim! - dedi. aana yol go• 
rilndii. 

- Hayn· ola, efendimiz. 

- Baz1 sebeplerle devir seyaha· 
tini uzatmak mecburiyetindeyim. 
vilnyet merkezine kolay kolay do
nemiyecegim. Halbuki bizim 
hayliz oglam gorecegim gel • 
di. Onun da beni ozledigine 
fiiphe yok. Kendi11ini yam -
ma getirsem geli hamm yalmz 
kalacak ve yak1,1k alm1yacak. 0 • 
nun ic;in diifiindUm, 11eni tehre gon· 
derip Y adigar'1 buraya getirtmegi 
muvaf1k gordiim. 

- Mebadi var -
~~~~~~~ ........ ~ 

Pr. Gur". h.:imizde 
<Blrinci sahi!~den mabait) 

Behc;et B. ile Dr. M. Bute taraf1n • 
dan tanzim edilecek bir program 
mucibince bir kac; konferans vere
cegim. 

Bir kac; giin ic;in Bursa'ya gide • 
rek kaphcalan gorecegim.> 

Profesor muharrimizin diier au• 
allerine cevap vererek: 

c- Frengi harbi umumide biiyiik 
bir tiddetle hiikiimferma oldu. 
Harp bittikten sonra vakayi azald1. 
Fakat eski tahribat baki ka1d1. Mu
saplar Fransa'da binde 18 ve 20 
radde11ine kadar c;1kmtl}t1. Son itti
haz edilen kararlar iyi neticeler 
Verdi. ~imdiki halde frengi miicade
leai frengi musaplar1::1 miihim mik
tarda dU4iirmiittiir. Hatta binde 
( 0 I 44) kadar tenezziil etmittir. Biz 
tedavide arsenik ve bizmut usulle
rini mezcediyoruz. 

Frengi ha1tahg1 iyi tedavi edil -
dikten sonra tehlikeli degildir. Hat
ta mefhur profesor Furniye demit· 
tir ki: «Bir frengili icin yegane ihti
yar edilecek zahmet bir doktoru zi
yarettir.> 

Vasserman bir iki latisna goaterir. 
Fakat, doktorlann miitahedesi al
t1nda yaptlan teamliller ve tedavi -
ler, hastahgm mahiyet ve biinyesi 
hakkmda 5ayani dikkat neticeler 
vermektedir.» 

Profesoriin refikast Madam Gor• 
je nebatat merakhs1d1r. Diln mu • 
harririmizle nebatat hakk1nda uzun 
uzad1ya gorii,mi.i~, ezciimle demi,tir 
ki: 

- Gec;en aene Yunanistan'a se • 
yahat etmittik. lki yiize yaktn neba
tat toplad1m. Kolleksiyonumu zen
ginlestirdim. Avni mak~atla Bur • 
aa'ya kadar gidecegiz. O'!'ada da c;i• 
c;ekl-er toplamak nivetindeyim. 

Madam Gode, TUrk kad1nhsr1n1n 
eski kostiimlerini gormek istedigini 
soyliyerek demistir ki: 

«- Piyer Loti'nin Azyade'sinde 
,.kudtlffUl"I TUrkive'yi sroremiyorum. 
Her taraf giizel, herkes Avruna'h 
gibi giyinmit ve kar.hnlar10 yiizleri 

kamilen ac1k ve aerbest ... > 
Diin ak5am aaat yedide Dr. mu· 

allim Huluai Behi;et B. refikasile be
raber profesorUn oteline gelerek 
tatbik edilecek ikamet program1n1 

Cumhuriyet ~:> mart t::1JJ 

Sehir ve 
$ehir i'leri 

••••• 

Bir senelik prog

ram haz1rland1 

~ehir stadyomu bu 
yapilacak 

sene 

Belediye ile Vilayetin haziran
dan itibaren 931 senesine ait faali
yet program1 931 biit~esi ile birlik
te tanzim edilmiftir. Bu program 
fU suretle hulasa edilebilir: 

Belediye bu aene biiyiik bir 'ehir 
atadyomu intastna bafhyacakttr. 
Bunun ic;in bu aeneki biitc;eye 40 
bin lira konulmuttur. Kanalizas • 
yon tesisattna devam edilmek ic;in 
700 bin lira, cGazi Mustafa Kemah 
caddesile ve sair baz1 caddeler it;in 
yapdacak istimli.kita 150 bin, u -

mumi in9aat ve mebaniye 625,363, 
tehrin umumi harita111mn ik -
mali ic;in 40 bin, tehrin miistakbel 
plamnm tanzimi ic;in 100 bin, Ka • 
d1koy tramvayin1n gecrmesi iqin in· 
fas1na batlanacak olan Haydnr -
pafa ge~it kopriisiine bu sene i~in 
50 bin, lnkdap milzesinin tefkiline 
devam icrin 5 bin, belediye imala • 
tanelerine 51420, mezarbklann 
bu aene zarf1nda tesis ve imar1na 
50 bin,Ada c;amlarmm idamesine 
12500, tehir sulan icrin hentlerin 
tamirine 50 bin, aeyriiaefer itlerine 
2700, tehrin muhtelif yerlc1·ine a • 
gacr dikme masraf1 olarak 60 bin,bu 
sene ac;1lacak olan tavuki;.:uluk ve 
yumurtac1hk sergisine 500, yolla • 
r1n tamirine 262550, yeniden yap1-
lacak yollar1n infastna 278,350 lira 
tefrik olunmuttur. Naf1amn yol pa. 
ra111 olarak alacag1 miktar da 416 
bin lirad1r. Bu da vilayet yollar1na 
sarfedilecek oluraa bu aeneki yo} 

masraf1 936,372 lira tutacakbr. 
~ehir yollar1 ic;in de ayr1ca tahsisat 
verilecektir. 

Bu sene koylerde bir c;ok yeni 
mektepler in'a edilecektir. But~e
ye bunun icrin 297,350 liu, kayma. 
kam konaklarmm bir lusm~nm in. 
fast it;in 91 bin lira, silt ve mektep 
~ocuklar1na bakun evi tesisi ic;in 
40 bin lira, intihab11t muraflar1na 
da 15 bin lira ayrtlmqhr. 

~~tillOlf' O~O~trd 

Belediye borflarint odiiyor 
Belediye eski borc;lar1n1 odemek 

icrin her sene miihim miktarda pa -
ra ay1rmaktad1r. Bu seneki biitt;ede 
594 bin lira teftik olunmu,tur. Bu 
paramn 530 bin liras1 yapdan itili.f 
mucibince Milli Banka'ya verile • 
cektir. 45 bin lirahk la miiteferrik 
bor~ verildikten aonra miitebaki 24 
bin lira da hazine borc;lar1na tediye 
olunacaktir. 

Sivriainek miicadelesi 
Bir kacr aenedenberi yap1lan aiv -

riainek miicadeleai bir crok yerlerde 
miifit neticeler vermi,tir. Bunun ic;in 
miicadeleye bu sene de devam edi • 
lecektir. Miicadele heyetinden baf
ka Belediye de aivrisinek miicadele • 
sine ittirak edecektir. Belediye bu 
it ic;in haziranda 14500 lira ve • 
recektir. 

T aksilere pazarlikla 
binilemez mi? 

Taksi otomobillerine pazarhkla 
binilmesine mUsaade edildigi haberi 
dogru degildir. Belediye taksimet • 
relerin kald•rdarak olomobillere 
pazarhkla binilmesinin aJeyhinde • 
dir. SofOrler taksimetreden daha u
cuz fiatla adam gotiirmege mezun f. 
seler de taksimetreden fazla fiat ia
temeleri memnudur. Bu gibi hare • 
keti 1tiirUlen toforler tecziye edile • 
cektir. 

vn n~ve'lttte 
Mesal saatlerl 

Nisandan itibaren devairde meaai 
saatlerinin tebdili icrin ve mesai sa
atlerinin daimi veya faatlah olmas1 
iizerinde tetkikat ya01lmaktad1r. 
Maamafih mesainin aabah1eyin do
kuzda, ogleden sonra ikide ba,layip 
7 de bitmesi muhtemeldir. 

Veremle miicadele 
Vilayet H1fz1as1hha heyeti yarin 

ic;tima ederek veremle miica-:!ele 
programm1 ihzar ic;in tefekkiil et· 
mi' olan hususi komisyonun raporu
nu tetkik edecektir. 

Balkan Turizm kongresi 
Balkan Turizm kona-resi bu sene 

lstanbul'da aktedilecektir. Bu mii
nasebetle Tiirkive Turizm cemiyeti 
haz1rhklara ba,Iamu1 ve 25-28 ni
sana kadar devam ed ,eek olan kon
~re ic;in i~tima mah \ ol rak Ga1a

konferans salonu 

memleket haber er1 
I Bugday diifiiyor ! _..._ ___ _ 
Daimi: tenezziiliin 

sebepleri nedir? 

Tacirler arz ve talep 
feklinden mii,teki ... 

Bugday fiatlar1ndaki dii,kilnlilk 
devam etmektedir. Yumufak bug
daylarm daha ziyade dU,mesine ih
timal veriliyor. Bu vaziyet elterin
de atok mal bvlunduran bugday 
tacirlerini bUyiik zararlara ugrat
mtf br. Mubayaac1lar birligi reisi 
Nuri Bey gazetecilere bu husus i
c;in demiftir ki: 

«- Memleketimizde ne kadar 
bugday ekilir, ne kadar istihlak 
edilir. Elimizde buna dair bir ista
tistik yoktur. Halbuki her memle
kette boraalar, rekoltclere dair 
cetveller netreder. Anadolu'da mal 
az oldugu aoyleniyor. Bunu ifi • 
den tiiccar miitkiil vaziyete giri • 
yor. Anadolu'da ne kadar mal var, 
daha ne kadar geleeek bunu hilmi
yoruz. Bu vaziyet karftsmda lkti • 
sat Vekaletinin borsalar1n tUccan 
tenvir etmesi la:i:1md1r.> 

Nuri Beyin bu beyanabnl\ borsa 
heyeti idaresinden bir zat fu iza
hab vermittir: 

- Ticaret Borsas1 memleketin 
bathca mahsullerile memleketimi • 
zin memaliki bariciyenin bunlara 
ait ticari malumat1111 topl1yarak 
muntazaman ne~retmekte ve biil -
tenleri alakadarlann gozu onii • 
ne talik ed ilmektedir .> 

O a rr lYI D 1F u n u irn ~ a 
Tevfik Salim Pf. 

Dun Tip Fakiilteai miiderrisler 
meclisi ic;tima ederek miinhal bulu· 
nan emraz1 dahiliye milderrisligine 

doktor Tevfik Salim Patay1 intihap 
etmiftir. Dort aenelik bir ayr1hktan 
sonra tekrar tedria hayallna kavu -
9an bu k1ymettar d~ktorumuzu teb
rik eder ve yeni vazifeainde muvaf· 
fakiyet dileriz. 

M. Ra§it B. Ankara'ya gitti 
Dariilfilnun Emini Muammer Ra-

9it B. diin aktamki ekspresle Anka· 

ra'ya hareket etmiftlr. Muammer 
Ratil B. bir muharririmize: 

«- Dariilfiinuna ait bazt mes'e· 

leler hakk1nda vek8.letle temaa ede• 
cefim.> Demi~tir. 

H ukuk talebesinin ~ay1 
Hukuk Talebe Cemiyeti 930 aene· 

si mezunlan ferefine bugiln Mak -

aim salonlar1nda biiyiik bir c;ayh 

dans tertip etmifti. Fakat bu hafta 

icrerisinde Hukuk miiderrislerinden 

Yusuf Ziya ve Fakiilte reisi Tahir 

Beylerin zevcelerinin vefat etmeai 

hasebile cemiyet; miiderrislerin te

essiiriine hiirmeten bu c;ay1 on gun 

sonraya tehir etmittir. 

Miiba ele isleri • --
T evfik Karnil B. 

izahat veriyor 

Almanya • Avustur· 

ya giimriik ittihad1 
Avrupa memleketleri ara11nda 

Komisyon · i,Ieri biran 
evvel bitirmege ~ab~1yor 

giimriik miitarekesi yap1lma111, ya
ni mevcut giimrilk larif elerinin mu
ayyen bir miiddet iirin tezyit edil • 
memesi ic;in 4 senedenberi oktoJunar 
bir miidet it;in tezyit edilmemesi 
ic;in dort senedenberi aktolunan 
konferanslnr ve cereyan eden mU
zakereler nihayet Ceuevre'de top• 
lanan konferansta kat'i surette if
las .etti. Fakat bunun akabinde Av. 
rupe.'nm en miihim iki memleketi 
kendi aralar1nda giimriik miitare• 
kesi ~oyle dursun giimri.ik ittihad1 
akdettiler ve bu ittih'lda ittirak irin 
kom11u devletleri dnhi davet ettiler. 
Bu iki devlet Almanya ile Avus • 
turya'd1r. Versay muahedesi ve 
1922 senesinde Avusturya'nm Ce
miyeti Akvam vas1tasile aktettigi 
istikraza ait mukavele ile her su -
retie hirle~meleri menedilen bu iki 
Alman hiikumeti bir crok sene!er • 
denberi birle,mek i9in zemin ha• 
z1rhyorlar idi. Evvela adli ve tfoa. 
ri kanunlarmt tevhit ettiler. Sonra
Simdi de giimrilk ittihad1 yal)blar. 
lki memleket arasmda nakloluna • 
cak her tiirlli e:;;ya serbestge gece • 
eek ve gilmrUk ahnm1yaca!cttr. Di
ger taraftan her iki memlekete h!l• 
ri~ten gelecek e~yrt gilmriik tarife· 
sine tahi tutulacakh?". 

Muhtelit Miibadele Komisyonu 
TUrk murahhaslar heyeti reisi T ev
fik KB.mil Bey, diln muhtelif mesail 
hakk1nda bir muharririmize 'u be • 
yanatta bulunmustur: 

<- Komisyon mesaisinin hangi 
hatlar iizerinde yiirildugilnii soru • 
yorsunuz. Komisyon, iic esash i~le 

mesguldiir. Birisi: Etabli vesikas1 
dag1tmak; digeri: TUrk hUkum~tlne 
verilecek para mes'ele•ini ballet • 
mek. Oc;iinciisii de, Garbi Trakya' -
daki ( etahli) iflerini bitirmektir. 

fstanbul'da ,imdiye kadar 44 bin 
vesika dag1bld1. Kalan1ar ic;in as • 
gari alh ay laz1md1r. M\~vaz"nei 
maliye enciimeni bu mes'ele it;in is· 
tedigimiz paradan 20 bin lira nok • 
sanile 80 bin lira vermi!llir. Bu se • 
bepten il} bira.,, uz1yacakhr. 

HUkumetin &lacag1 para m~·•,..1 -
Aine gelince: Simdiye'kadar 62 500 
lngiliz liras1 ahnrru~t1r. Geriye ka -
Ian iki taksitten birisi, Yunan'hlara 
ait em .;k veriJdikten 1101,.·a alma -
caktir. Oc;Uncilsii, (Et bli) lerin mal· 
lar1 verilince ahnacakbr. 

$imdiye kadar Yunan'hlara ait 
emvalden ( 46) parcas1 iRde edil -
miftir. Miltebnkisi ise iki k1S1mdn·. 
Birisi mukavelenin tasdik1ndan ev
vel tapular1 bai;kalar1na verilenler, 
digeri de hUkumetin elinde bulunan
lard1r. Tapular1 ba11kalarma verilen
lerden ( 4) parc;a miilkiin komisyon· 
ca muamelesi yapdmtfbr. Di~e.,.!eri 
hakkmda tetkikat yapdmaktad1r. 

Hiikumetin elinde bulunan emlak 
ta iade· edilmek Uzere muameleye 
konmuftur. Bu iadeler olursa miite· 
baki taksitler ahnacakbr. 

Garbi Trakya'da tazmin cdile -
eek emlak icin (1 SO) bin lira tahaia 
edildigi maJ.umdur. 

Burada Rum'lar tarafmdan ah -
nan ernHikin tazminine miiteallik 
mua.melf!' .d.., ko~ay a~m1~.br. 

- Is n u' a · ,A,,• ha i:· 
kanda vaprlan muamele nedir? 

- istanbul'da (27) bin Rum em
laki vard1r. Bunla-r1n ilzerinde tel • 
kikat yap1yoruz. Evvela: SahiDle • 
rinin hakk1 tasarruflar1 tesbit e • 
dilecektir. Bundan sonra k1ymetleri 
tahmin olunacakbr. Yuk -r•da mev· 
zuu bahsolan (150) bin lira bu k,..,_ 
metlere gore gurameten taksim olu
nacakhr. 

Komisyon bu iderle i11tigal et -
mekte ve azami faaliyel ile i~l'!rini 
bir an evvel hitirmege i;.:ahfmakta -
d1r.> 

Harici bor9lar 
Paris'ten haber verildiuine go~e 

Diiyunu Umumiye himilleri 20 
martta Paris'te toplanarak Tiirkiye 
hi.ikumetine verilecck cevanlar1 tet
kik etmitlerdir. Hamiller 26 martta 
bir daha toplanacaklard1r. A~l<:!bi 

ihtimal Ankara'ya muraH1!ls gon -
dermek, veya yeniden hiikumeti • 
mizle miizakereye giri,mek ftkla • 
r1ndan birine karar verecekl~rrlir. 

AJmanya ile Avuaturya'ntn giim• 
riik cihetindep b~rlclimia olmalar1 
Fransa'da heyecan uyanc!1rd1. 
Fransa bu giimriik ittihad1n1 siyasi 
ittihada kap1 at;acaij1nrlan endife 
ediyor. Lakin hakikati halde M. 
Briand'tn Avrupa birligi ve iktisa• 
di ittihad1 ic;in teklif ettif:i plin 
bundan ba~ka bir fey de~ilr.lir. AI. 
man ve Avusturya diplomatlan 
dahi bu iktisadi birle~me ic;in me:i:· 
kur plant esas tutmu~Iar ve buna 
binaen kom'u devletleri dRhi itti
gine yol ac;acakttr. Merkezi Avrupa 
hUkumetinin iktisadi t:iheUen bir
fo~mesi ayni zamanda siyasi cihet
ten ne kadar miihim iso bu Alman 
?evl ,tlerinin' komtu <{.,,.,J.,tlel:i itti • 

. hada davet etmit ~lmal r),..Ao,hi~ o 
kadar miihimdir. «;iinki.i bu tekltf 
eski Avusturya - Macaristan birli
gine yol ac;acakhr. Merke;o:i Avrupa 

devletlerinden baztlari boyle oirli· 
gin timdilik aleyhtulara olabilir • 
ler. 

.Fakat iktisadi ihtiyac; bunu icap 

ediyor. ~iinkii Hahsburg devleti 
siyasi ve 1rki cihc>ttcn kar1t1k ve 

!akin iktisadi cihetten ec ... ast yek· 

digerini itmam ,.den bir kiil idi. Av. 
rupa gayet milhim siyasi ve iktisa• 

di bir hareketin kar;nsmda bulunu• 
yor. Bu harekete lc11r~1 Fransa'mn 

ve diger devletJcrin alal~ag1 kat'i 
vaziyet fayam dikkat olacak~u-. 

MUHARREM FEYZI 

Selma H. In oliimii 
Adliye doktorlar hakk1n· 

da tahkikat yap1yor 

~<§ lfll©\ ~©lr©llF~@llf\l O~aaa 931 giizellik milsabakasma bir 
numara ile i~tirak eden Selma Ha· 

n1m1n vefabnt milteak1p validesi 

Nadire H. gazetemize bir mektup 

gondererek yavrusunun olUmiind 
tak11ddiim eden giinlerini anlatm19 

ve hastayi tedavi eden baz1 dok • 
torlar1 hastahg1 te~his ve <raktinde 

Kad1n1n 

«Senelerdenberidir dinliyoruz. 
Kadm ~ahtsin, kadin hayata gir
ain, ite girain. Sin sin .. tyi ama, 
bugiin diinyanm her tarafmda 
milyonlarca erkek itsiz siiriiniir
ken, kadmm ite girmesine imkan 
var m1? Bu imkans1zbk kartism
da hoyle imkans1z fikirleri ver • 
mek ukalahk degil midir?» , 

Bence ukalabk icras1 miimkiin 
olan fikirleri vennektir. Mesela 
insanlar yemek yemelidir, de • 
mek, ukalahgm taheseridir. Fa
kat kadmlar ite girmelidir de -
mek, cemiyetin seyrine gore ka
d1mn gide<:eii yolu itaret et • 
mektir. 

Bu ukalahktan ka~an karile 
ukalahk etmeden konusmak is • 
tiyQrum ama, olm1yacak ..• 

Kadm ife girmelidir. Bugiin 
erkeklere if yoksa, kadmlara da 
yoktur, malum... Ve i~te onun 
i~indir ki bu itsiz ve ~ahtmaga 
muhtac; kadmlar bu isaiz erkek -
lerle birlettiler, itsizlik niimayit
lerini, miicadelelerini bir safta 

imkan varm1? 

yap1yorlar. Ve itte bunun i~indir 
ki feminizm denen cereyan diin· 
yada iflas etmi,tir. Yalmz ve 
yalmz kadmm it kavgas1, i,c;;iler
le heraber yiiriiyen istismar edil
mit sayi kavgasl vardir. 

Diinyada feminizm iflas eder
ken, Balkan'larda bir konferans 
toplamyor ve buradan da amele 
ve feminizm mes'elesini miida -
faa edecek bir heyet gidiyor. 

Bugiinkii cemiyette, bu serait 
dahilinde bu mes'eleleri kdnus -
mak ukalahk degil midir? .. B~l
kan konferans1 dag1hr dag1lmaz, 
amele mes'elesi halledilecek, fe
minizm tahakkuk edecek, diinya 
giilliik ve giiliistanhk olacak de
gil mi? •• 

Bizce kadmdan ayr1 erkek, 
erkekten ayri kadm davas1, c;a • 
hfan erkekten ayri c;;ahsan ka -
dm, ezilen it!riden ayr1 ezilen 
kadm kavgas1 yoktur. 

Gene ukalahk oldu ama ... Ar
tik kusura bakmazs1mz. 

tedavi edememekle itham etmitti. 
(.)grendigimize gore miiddeiumu-

milik bu ne yatla alakadar olarak 
vaziyeti let' .ike karar vermiftir. 

Tetkikat neticesinde doktorlar1n ha· 
talar1 leshit edilirse haklarmda dik· 

katsizlikle vefata sebebiyet davaa1 

ikame edilecektir. 

~©! D ll'f<e<9J® 'Va 
M ca. lfil ~<am e u ce rr~ e 

Bir tatili uzuv davasi 
Kocaeli vapurundan bir tavuk kil· 

mesini c;1karmak mea'elesi yiiziinden 
i;.:1kan kavga neticeai maznun lbra. 

him arkada~1 hamal Bahri'ye tokat 
atmak suretile sol goziinii rilyet 

hassas1ndan mabrumiyetine sebebi· 

yet vermi,tir. Bahri davadan fera• 
gat etmi~, fakat hukuku umumiye 
davayi takip etmifti. Ag1rceza mah· 

kemesi lbrahim'i evvela bir aene 
hapse mahkum etmii,, bilahare ne• 
ticenin failin asd makaad1n1 tecaviiz 

etl:igi nazari dikkate ahnarak ceza 
6 1lY hapse indirihniftir. 



25 Mart 1931 

Meclis yann dagihyor ! I; 
Meclis Reisi Kazun Ps. bir nutuk irat [ ' 

Gazi Hz. 

' 
ederek Meclisi tatil edecek 

Ankara 24 ( T elefonla) - M. 
Medw bu per'61\be aon miizakera· 
b yapacak ve tatil edileeektir. Bu 
milnaaebetle bir nutuk irat edecek 1 

olan Rei3 KB.z1m Pt· mn 3-4 giindiir 
rahatstz olm&$1 hasebile tatilin cu· 

mart&iye taliki ihtimalinden bah
sediliyordu. Kaz1m Pi,. iadei afiyet 
ettii(i i~in bu ihtimal varit degildir. 

Medi.in pertembe ~timatnda 
Tiirkiye • iavic;re. Tiirkiye • Japonya 
ticaret ve ikamet muahedelerile 
Tiirkiye • italya konsoloaluk muka· 
veleainin ta..dikleri. baz1 vekalet 

bii~e1erinde milnakale, ~aden rii· 
sumu ni.bisinin tenzili, pulluk i. 
ma.l edenlere verilecek prim 18.yiha
lara vard1r. Bunlan miiteak1p Reis 
P,. bir notuk s<iyliyecek ve Meclis 
tatil edilecektir. Meb'ualardaTl baz1· 
Jar1 istanbul'a. baz1lar1 memleket • 
lerine gitmek iizere 1'taz1rlanmakta· 
d1rlar. 

Maden riisumu niabisinin tatili 

Iayihas1na gore balen yiizden on -
dan yirmiye kadar olan rii.sum yiiz. 

de birdea yiizde yirmiye kadar tek· 
linde tenzil edilm~tir. Resin.in hu 
hatlar ara.amda tayini hiikumete br
rakilm.tfllr. 

Pulluk prim li.yihas1nda hiiku -

met bu kabil miieuesah 3 s1nifa 
tefrik etmitken iktiaa.t Enciimeni 

250 den bine kadar pulluk imal e • 
denleri birinci, binden fazla yapan
lari ikinei s1mf addederek ona gore 
prim tayin etmittir. M~sseaelerini 
tekamiil ettirmek ic;in imalatane sa
hiplerinin s1rf bu maksada sarfet • 
meleri tartile 10 bin liraya kadar 
bilifaiz ikrazda bulunmaga iktisat 
Vekaleti me4:.un b1rak1lm1tbr. 

f ktisat Endimeni fktisat kongre• 
si alati ziraiye enciimenince tesbit 

edilen mevaddm kanana taallUk e
den kis1mlarm1 pul1uk kanununa 

ltbal etmittir. 
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Vergi mektumlar1 

Me.vclana ~karan memurlara ik· 
ramiye verilecek 

Ankara 24 (Telefonla) - Mali· 
ye ve Biit~e Mubtelit Enciimeni ver· 
gi mektumlanndan memurlara ik • 

ramiye verilmesi hakkmda Mediae 
bir layiha vermiftir. Evvelce heyeti 
umumiyenin a)eyhinde bulunduiu 
bu mes'elenin Mecliste miinakaplar 
~1karmas1 muhlemeldir. L&yihaya 
gore vergi mektumlar1ndan ahna
cak cezalarin yiizde elliye kad.An 

tabsilinden sonra ~ aynhp ikisi 
mu.bbire, ikiai mektumu meydana 

c;1kannakta bilfiil ~htanlara, biri 
de bunlari aevk ve idare eden &mire 
verilir. Vergi tahakkuk ve tahaille
rine ve mektumlari meyda.na c;1kar· 
maia memur olanlara ikramiye ve• 
rilmez. 

Kiitahya • Bahkesir hatt1 
• 

Ankara 24 (Telefonla) - Kii • 
tahya • Bahkesir hattmm reami kii· 
tachnda husuai tren davetlileri ala• 
rak Ankara1dan hareket ed~k, 
Kiitbya yolile Bahkesir'e gidecektir. 
Ki.ifat heyetine riyaset edecek olan 
Meclis reiai K8.z1m P,. Babkesir'de 
bir nutuk irat edeecktir. 

1zmir'de bak1m evleri 
izmir 24 (A.A.) - lti;i aileleri • 

nin miitelliif bulundugu aemtlerde 
ifc;i.~cuklar1 ic;in timdilik dort lane 
bakun evi ac;alacaktar. cizmir Ok • 
siizleri Y ardim Cemiyeth bu itle ha
raretli bir surette alAkadar olmaga 
~,,, idareaindeki ' bak1m yar • 

dunu bu buauaa tahsis etmittir. A • 
c;dacak bakun evleri ic;in bina teda
rik etmek iizere faaliyete gec;ilmif -
tir. 

Tilrkiye • 1svi~re ikamet 
mukavelesi 

Deni 24 (A.A.) - iavic;~ fede. 
ral meclisi Tiirkiye ile yap1Jan ika· 
met mukaveleaini tasdik etmittir. 

Camhariyet'in tefrikas1: 24 

• 

• 
Miilki taksimat 

Ga%i Hz. h.azirlanan projeyi 
gozden g~irdiler 

Ankara 24 (Te!efonla) - Da • 
hiliye Vek&leti vilayetlerin lahdidi 
hakkanda biri miktann 50 ye, biri 
30 a inidirilmesi esannu ihtiva ~ • 
den iki proje bair;1rlamt\\ll. Gazi Hz. 
seyahatleri esna.s1nda bunlar1 let· 
kik etmi,ler ve ag!ebi ihtimal vi· 

li.yetlerin oluza indirilmesi hak • 

k1ndaki projeyi musip vP. muv1Af1k 
1orm~lerdir. 

Soguklar1n tahribah 
Manisa 23 (Husuai) - Soiu • 

ve kar bag)arda biiyiik hasarat 
yapm1tbr. 

Afyon 23 ( Hmusi) - S1caktan 
sonra miithif soiuiun gelmesi mah
sulata ~ok fena tesir etmittir. 

Posta hesap kalemi 
Ankara 24 (Telefonla) - Poata 

ve Telgraf tetkik ve hegap kalemi 
Ankara•ya naldedilecektir. tdare, 
iki sene evvel iki Alman miitehas• 

s1n1n1 verdigi raporu bu aene hazi
randan itibaren tatbika ba~hyacak· 

br. 
Maliye miiste§arhg1 

Ankara 24 (Telefonla) - Maliye 
Mibtep.rlii1na Ramiz Faik Beyin 
tayin edileceii hakk1ndaki haber 
Uzerine &alahiyettar bir zat bana 
~bOyle bir •eyden haberim yoktur> 

demittir· 
Elgan •elirinin :ziyareti 

Ankara 24 (Tdefonla) - Efgan 
sefiri Harieiye Vekilini ziyaretle bir 
miiddet goriifmiitliir. . 

Susehri hiikiimet konait yandr 
Anitara 24 (Telefonla) - Dahi

liye V ekiletine 1elen malU.mata go • 
re Sutehri biikiamet konag1 aoba • 
dan ~·kan bir at~ yiiziinden kami
len yanmitbr. 

. . -

IKllMLER 
Yazan: Andre MoratJa • Terceme eden: Havdar Rilat 

1":amin iizerinden bir kai1t a.ld1, J zanneclerdim ki. bunlar1 hep unut • 
cebinden bir kalem -rrh ,..d1: muftu... Halbuki benim zavalh malu-

- 1ki donanma. . ~u ok riizgar1n mahm, basiibadelmevt &1JT1na mazhar 
istikameti? .. BurasJ taramalar .. $ura- oluyor, bendea bafka. bir erkefi bir 

:c.1.1-1 kat daha meftun ederek kar1ma daha SJ Sl5 lA ar ... 
Ben iizerine igilmittim; kar1m ayni atef)e yaklaftirdmak ic;in J<l\rtolunu • 

muada c;eneai birbirine bltittirilm~ vordtL Gariptir. onu dinlerken Deniz 
ellerinin ii~erinde idi; hayran hayran Obri'de de 'bOyle oldugonu ve bemen 
bakiyor, ·arada bir uzun kirpiklerinin daima bir kad1a ruhunu inki~af ettir
altmdan beni taraasut edivordu. mek i~in verdigimiz emekler diger bir 

_ Ona hen bir muharebe tasvir et· erkegin menfaati hesab1na oldugunu 
•eydim, beni boyle dinler miydi? diisiiniiyordum. 

Fransova'nin bu bir kac; ziyareti itin bir garip noktaa1 da karunla 
rniinasebetile goziime c;arpan diier bir bu adam aralnida hakiki bir mUnase· 
hadiae de, bu ziyaretlerde kanm1n l>etin iptidas1 benim niabi ve kasa bir 
hikayeler anlatarak.. Niikteler bula • emnivet icrinde bulunrt•·x.••m zamana 
rak, ve nihayet ta nitanli bulundugo· tesadiif elmif olmaa1 ihlimalidir. Bir 
llluz zamanlarda kendiaine telkin et· b~ haftadir benim ve doatlanm1z1n 
tiiim fikirleri eanland1rarak parlama• .,.ozleri oniinde miinaaebetJerini i.stiye 
&? idi. Halbuki bana bunlardan ima yo- t<1tive munase'betsiz bir bale dogru IU• 
tile olsun bir bahia bile a~1ft1r; riikledikten 10nra birden hayret ve-

Diin Ankara'da oto
mobille bir tenezziih 

yapblar 

Ankara 24 (Telefonla) 

z Reisicumhur Hz. bugiin otomo- 1 

Qille ,ehir dahilinde bir tenez. " 

ziih yaptilar, bilahare c,riftlige 

giderek bir mi.iddet ko,kte is • 

tirahat ettiler. 

izmir' den 11 meb'us 
intihap edilecek 

izmir 24 (Hu. Mu. ) - Bugiin 
intikabat Heyeti teftitiyesi fevka • 
lade bir ic;tima aktederek kazalar • 
dan gelen miintehibi sani ve niifus 
miktarma nazaran izmir'den bu 
derecede 11 meb'ua c1kacagma 
karar vererek Ankat"a'y ... bildirdi. 

Yunan talebesi geliyor 
Atina 24 (Hususi) - Dariilfii -

nun miiderrislerinden bir heyet 
dun Hariciye Nazm M. Mihalako
pulos'u ziyaret ederek Yunan Da· 
riilfiinun talebeainin yakanda Tiir
kiye Dariilfiinun talebesini .iiyaret 
edecegini bildirmittir. Hariciye Na. 
z1r1 bu 2iyareti taavip ederek hii
kumetin, iki komfu devletin mena
fii noktai nazarandan iki milletin 
yekdigerile mukareneti fikrinin . 
bakikate inkalap ettigini gorrnekle 
_pek memnun oldugunu soylemittir. 

Amerika'da milyoner bir kadtntn 
vas!yetnamesi 

Nevyork 23 (A.A.) - Amerika 
gazetelerinin tavsif ve lesmiye et • 
tikleri vec;bile ¢diinyan1n en zengin 
ve en miinzevi k ad1nr» olan ve 80 

yafmda vefa t etmif bulunan Mis El· 
la Wondel'in vasiyetnamesine tevfi· 
kan, 100 milyon dolar Jc:iymetinde 
tahmin edilmekte olan emval ve em• 
li.ki satdacak ve bedelinin biiyiik 
bir k1sm1 200 hastane ve hayir mil • 
esseselerine tevzi edilecektir. 

Hindistan'da iif idam 
Lahore 23 (A.A.) - Polia komi • 

seri Saunders'in ilc; katili, asdmak 
suretile, idam edilmil}tir. 

-·- - --~ ~--·_., __ __ 
Tanburi Refik konseri 

Tanburi Refik Beyle arkadatlart 
tarafmdan evvelki gece Tepeba•• 

kithk tiyatrosunda giizel bir koaser 
verilmi,tir. Tiyatro salonu guzide 
bir balkla dolmuttur. Refik Beye 
kemen~e ile refakat eden refikast 
Fahire Hanunla Fulya H. ve Vatmk 
B. ~k alk1,Janm1,Iard1r. Bilhassa 
Refik hestesi olan «Ninni> ile .-Ka· 
d1koy gilzeli> par~lan c;ok iyi c;a· 

l1nm1t ve taganni edilmitlir. Bu par· 
~Jar siirekli alkitlarla miiteaddit 
defalar tekrar ettirilmi,tir. 

San'atkar Refik Beyin tanburla 
~d1g1 ve ekserisi kendi eseri olan 

p~lan konse:rin en c:anh ve mu• 
vaffakiyetli k1sm1ru te,kil etm~tir. 

$olorler cemiyeti intihabi 
~forler Cemiyeti idare heyeti 

intihab1 cumartesi ve pazar giinleri 
yaptlacaktir. 

rici bir derecede ihtiyata bqla~1,Iar· 
d1; yanyana oturmazlar, kartidan 
konutmazlar; salonda ayni ziimrede 
bulunmazlar. Karim ondan hie; bah • 
aebnez; ve kim bilir, belki de bir me· 
rak neticesi olarak bir kad1n onun ya• 
n1nda, Krozant'm ismini anarsa o ka· 
dar kay1ts1zhkla, oyle bir hareket e· 
der ki hen bile bir milddet bunun ne 
demek olacagan1 anhyamad1m. Bu 
bapta bizzat kar1m1n kulland1g1 tahir 
ile, maalesef ben, it karuna taalluk e· 
dince, bilaistisna miithi~ bir aezme 
kuvveti basal etmege ba,lad1g1mdan 
dii~iine diifiine bu abvalin maskeaini 
kald1racak neticeye vasd old um: cMu
hakkak, dedim, bunlar birbirini, ken· 
dilerini benim gozlerimden uzaklar • 
da, kimsenin gormeditini zannettik • 
Jeri Lir yerde goriiyorlar ve bu auret· 
le, biiyle umumi geeelerde birbirine 
s<iyJiyecekleri biiyiik bir teY kalmt • 
yor, ve ifte bu hakikati Ort:mek icrin 
umam muvacehesinde birbirinden U· 

zakl-.1yor ve ancak birbirile giii;; bela 
goriifmek vaziyetini al1yorlar.» 

~imdi kannun s0zlerini yamaa bir 
vuzub ile tahlil kudretim tezauf et • 
mifti ve on\Dl her ciimlesinin alt1nda 
Krozant'm sakh oldugunu go:r;lerimle 
g0riiyorduin. · 

r a1n elini 
ag1r ,ey fa· 

Faizi indirmek, ikraz mu<lmelesini kolayla,hrmak 
ilk yapdacak i,Ierdendir 

Tiirkiye bir c;iftcri memleketi 
olduktan sonra burada ziirra i -
~in en kuvvetli, en emin istinat
gahm · Ziraat Bankasi olduguna 
ve olacagma •iiphe yoktur. An
cak itiraf etmeliyiz ki zamanm 
ve •eraiti iktisadiyenin tahavvii· 

Iii ile degifmesi laz1m gelen ah· 
kama banka heniiz tamamlie ri
ayet ve tebeiyet etmemi~tir. Zi • 

raat Bankasi sermayesinin bii -
tiin ziirram para ihtiyacm1 kar
s1lamasma imkan yoktur. Fakat 
bu imkans1zhk bankay1 daha 
vasi bir sahada muameleye gi • 
ritmekten menedemez. 

Ziirratn belini biiken en agtr 
~ey faizdir. Bankanm ziraatin 
inkifaf1 namma atacag1 en mii • 
him adtm faizi indirmekten iba· 
ret olmahd1r. Ziraat Bankam1 • 
zm bu kadar rakipler karit1s1nda 

bocahyan c,rift~ilerimizi agtr te· 
rait alttnda bunaltm~mas1 •arll 

azamdtr. Bahusus mahsulat k1y· 
metlerinin diitkiinliigii zaman • 

lar1nda ~if tc,rinin odemege mec
bur bulundugu f aiz miktar1 da o 
mahsul iizerine bindirilmesi la -
zim gelen bir yiiktiir. 

~ift~i hiikumete karitl mukel· 
lifiyetinden gayr1 istihsal mas • 
raflarml da odemek mecburiye· 

tindedir. Bilhassa bOyle zaman
larda bankadan beklenecek en 

huyiik muavenet borcun tediye
sini imkan dahiline sokacak bir 

;!.. akat'ta bir cinayet 1 

atiye taliktir. 
Banka diger anonim tirketler 

gibi hissedaramna temettii ver • 
mek mecburiyetinde ise bu his
sedarlar kimlerdir? Hissedarlar 
biitiin Tiirkiye ~ift~ileridir. Zira 
bu sermaye crift~inin sayinden, 
c;ift~inin her sene banka namma 
odedigi paralardan te~ekkiil et
mittir. Boyle olduguna gore ise 
i;:iftcri, bankadan hi~ degilse a· 
zami para ucuzlugu gormelidir. 
Ve bu onun gayrikabili inkar 
bir hakk1d1r. Has1h en evvel ya· 
p1lacak tadilat faizler iizerinde 
olmahdir. 

ikinci mertebede ise ,imdiki 
ikraz ve istikraz muamelahnm 
daha basit ve daha kolay bir 
tarzda ikraz1d1r. Bir koylii ban
kadan para almak ~in banka • 
nm tnbesi bulunan bir mahalle 
gittigi zaman giinleri.ai intizar 
ile gecrirmemelidir. Bu da crift~iyi 
fiizuli masraflardan kurtarmak 
i~in ittihaz1 elzem hir tedbir o
lrak kabili tavsiyedir. 

Ocriincii i' ise her l1angi bir 
hadisei tabiiyenin cebri altmda 
diiyunun tecili laz1m geliyorsa 
ikinci ve belki de iicriincii sene -
lerde f aizin muayyen bir nishet 

dahilinde indirilmesidir. ~iinkii 
~iftcri ~imdiki nisbet dairesinde 
bir para i~in ii~ sene ayni faizi 
verirse mutlaka yanar. 

Karilerini:z:den Trakya'lt 

S. Nari 

Aaalar elektrigi 

Bir koylii kar1s1n1, kay1n Biitiin ihtilafh noktalar 
peder ve rakibini oldiirdii halledildi 

T okad'm Dimurta koyiinde Abi • 
din oglu Mustafa isminde biri sab1k 
muhtar Mehmet Agaya, Mehmet A· 
ian1n k1z1 ibraz1, ve ibraz'm kocafl 
Mebmed'i bir kurfunla oldiirmii,tiir. 
Mustafa bundan dort be' sene evvel 
dul bir kadm olan lbraz ile evlen • 
mittir. Bu kadmtn ilk koca11ndan 
16 yasmda bir k1z1 vard1r. Mustafa'· 
nm k1z1na feoa muamele etmesin • 
den muteessir olan kadm nibayet 
Mustafa'dan ayr1larak babas1 muh· 
tar Mehmet Agan1n evine diinmii~· 
tur.ibraz biraz sonra S1vas'h Meh • 
met Aga iaminde birile gizlic.e ev • 
lenmittir. Mustafa hundan mugber 
olarak eski kar1sm1 takibe batlam•f 
ve hir giin ibraz'm evden c;1kt1gm1 
goriince iizerine tiifekle atef etmi~
tir. Silab asesine ko§an babrun Meh • 
met Aga ve onu takiben yeni kocits1 
da hirer kur,unla yere dii,erek ol -
mii,Ierdir. Katil firar etmittir. 

Askari liselerde 
' Askeri Iiaelerde son s1nif mezu-

niyet imtihanlar1na nisan1n on bi -
rinden itibaren ba,Ianacakbr. Bu 
seneki imtihanlar ~k 's1k1 yapda • 
cakbr. Talebe ii~ gniptan tahriri, 
digerlerinden ,ifahi imtihan vere • 
ceklerdir. 

Krozant ( doktor Pozzi delaletile) 
Anatol Frans ile lan1'Mlf ve her pa· 
zar sabah1 bu me,hur edibin Villa 
Said denilen koJkiine gidiyordu. Bu · 
nu biliyordum. Halbuki karim bir iki 
haftad1r, bu edibe dair i;;ok giizel ve 
~ok :samimi f1kralar naklediyordu. Ka
rim ~iang'larda otedenbeir i;;ok sii • 
kuti ve mahviyetk.i.r bulunup durur • 
ken,bir alqam orada yekemte bu edi· 
bin siyasi fikirlerini geni{! bir kariha 
ile naklederek dostlar1m1za biiyiik bir 
hayret ilka etti; don~te, kendisine: 

- Kar1c1g1m, dedim, bu aktam in· 
ci gibi fikirler doktiin, bana bunlardan 
big bahsetmemi~tin, bunlarJ nastl og· 
rendin? 

Ayni zama.nda memnun ve endite • 
ni.k, cevap verdi: 

. - Ben mi? 1nci gibi fikirler 
sacrum? Hier te farkmda degilim. 

- K1z1m, bu cinayet degil ya, bun
da kendini miidafaa edecek ne var? 
Zekana hayran olmad1k kimae kal -
mad1... Bunlar1 kimden oirenmit -
tin? 

- Bilir miyi~? Ge9en giin bi,. 
9ayda. biri s0yliiyordu. 

- Fo.kat kim? 
- A. unuttum ifte ! Z te111 eh em· 

iatanbuJ'un Anadolu yaka5l ile 
Adalar'1n elektrikle tenviri iti hal

ledilmiftir. Bu huausta Vali ve Be

lediye reisi Muhittin B. l}U izahab 

vermittir: 
¢ - M. Hansens'le Anadolu ve A

dalar elektrigi mes'elesi hakk1nda 

gorii~tiik. Biitiin ihtilafh noktalar 
halledilmittir. ~imdi bu itilafuntza 

umuru hukukiye ve heyeti fenniye 
mildiirleri ~ekil vererek yaz1yorlar. 

Kurbagali derenin .temizlenmesi 
mes'eleai ayr1Im1,t1r. tleride itimize 

gelince firketle miittereken dereyi 

temizliyecegiz. Derenin temi:den • 

mesi masraf1 tarifeye tesir icra ede· 

cegi ic;in bunu mukavele harici b1 • 
raktik. 

Bir de Adalar'1n el.!ldrik tesisab 
ic;in biz firkete 130 bin lira vere
cektik. Bu paranan 30 bin liras1 fa· 

izdi. ~irket bu 30 bin Jirayt da al· 
maktan vaz g~mittir. Artak hie; bir 
mea'ele kalmam1ft1r. Mukavele ya· 

kmda vekilete gonderileeek ve ve· 

kaletle tirket arasmda imzalana · 

cakhr.2' 
-- --- - -

miyet vermit degildim. 

Zavalh kad1n! Ne kadar becerek
sizdi! Mutat halii tavrm1 mu • 
hafaza etmek istiyor, agzmdan 
kendisini ele verecek l.i~ bir fey c.;1-
karmamaga cabtediyor, balbuki ye
ni atki her ciimlesinden t .. 1p bota· 
niyordu. Bu, feyezana ogramlf bir 
c;ay1rhg1 andmyordu '-i, goriinii~te 

her ~ey yerli yerindedir, otlar kuv· 
vetli ve dik bir iatikamette goriiniir, 
fakat her atilaeak ad1m hiitiin top
rag1 cigerlerine kadar 1slabmf olan 
suyun savletinin h1yanetini faseder. 
ir; doiY,..11dan do~ruya ortaya ' at.a -
cak delilleri saklamaga Krozant a • 
d1n1 a .. mamaga sarfolunan azami 
dikkat her aoziinden, her kelimeain
den dolay1sile f1skaran deliller o i•
mi i.Jemin kulaklar1na davul zurna 
ile i 'An ediyordu. Ben ki kar1m .'1 

zcvklerini, fikirlerini, akidelerini 
son derece yakmdan bilirdim, beni'n 
i~in o r-• n siir'a.tle ge~irdigi tebed 
diilleri tesbit f!tm .. k he;n k"llay, hem 
mlihim, hem de elim idi. Zahit ve 
miittaki olmamakla beraber daima 
dinda.r kalmtf ve pazarlsn ibadeti· 
ne gitmittir. -

OCOK KtJ$E: 

Redingotlu roman! . -·~ .._ 
tki tiirlii miina kkit tamd1m. Bi

risinin kaf a tas1 apandisitl~ ruhu 
romatizmah , fikri ekzemah ve 
hissi diyabetlidir. 

Bunun oliisiinden de dirisin • 
den de hayir gelmez. 

Otekisi de saglam kafalt, her· 
rak ruhlu, temiz kalpli, ve sami • 
midir. 

Bu ne der se hiirmet ve muhab
hetle kulak vermelidir. 

Arna boylesi de •imdi yeni bir 
meraka tutulmuf: Redingotlu ro
man istiyor ! 

Hem nasil? Eski divan efendi
leri gibi gayet mazbut, fesi almn· 
da, lap<;mlar1 ayagmda, ~ember 
sakahmn k1rp1ntJs1 diizgi.in, re -
dingolu ai;ag1 kadar ilikli, elleri 
kavutmuf, kandilli temenna mii· 
tehass1s1, vakur, kelli Felli, de'bi 
dirine vaktf, gi.ilmez giiliimse -
mez roman! 

Aksi takdirde ~ok samimi bir 
hiiziinle ba,1m ve kalemini biikii
yor: 

- Ah! Diyor. iyi yazmasma i
yi yaz1yor ama bazt yerlerinde 
pek laiibali ! 

Diiitiini.iyorum, laubali dedigi 
,ey nedir? Bir daha bak1yorum. 

Goriiyorum ki sahne ve hadise 
oldugu gibi kag1da gecrmi,. Re • 
dingot giymemi, te boy entarisi
le sofaya ~1k1vermi,. 

Ama hadise ve sahne bu k1hk
tad1r. Onu miinakkit di.itiinmi -
yor. lstl.yor ki hayatm ifadesi o
lan roman ve binnetice hayat o· 
nun istedigi c;;apta, k1hkta, if ade
de olsun. 

Buna imkan m1 olur? imkin 
mt vard1r? 0 zaman tabiilik ve 
hakikat nerede kahr. Hayat o 
kadar ol~iilii bi~ili midir? Gus -
tav Flober, harfleri bile teraziye 
endazeye vururmuf. Olur a. Onu 
hen de biliyorum. F akat yazt• e· 
das1nda yeni bir klasiklik icat o
lundugunu hilmiyorum. 

Laiibali olmamak i~in ne yap • 
mah? Romanc1 bir kiilhanbeye 
•oyle hayktrtmak istiyor: 

- Getmiti tenikeli moruk! 
~imdi laiibali olmasm diye bu· 

na foyle mi soyletmeli: 
- Mazisi beyaz madenli piri 

muhterem! 
Realist hayatta kiifiir, goniil 

ferahhg1dl.l'. Fakat saf ·munak -
kit bunu bilmez •• Bilmez ki en re
dingotlu, mazbut insanlarm da 
~ok zaman, tonturaklt bir kiif iir 
etmeden i~leri a91lmaz. 

Ama bu laiibalilik yalmz bu 
gibi teylerde degilmi• te biraz 
tahkiyede, biraz tasvirde, biraz 
mevzuda imif. Ne yapsm muhar
rir? Mevzuun geli,att giditab 
oyleyse nas1I degi~tirehilir? Ha
yat bu. Kostek kantarma dinler 
mi? • 

Bir de ~yi anhyam1yorum, 
(roman teknigi) diye bir laf e • 
diyorlar. Acaba h.ayat demek o
lan romanm her mevzuu 
bir midir ki ol~iisii, kaidesi, diis -
turu, k1yafeti bir olsun? 

Roman teknigi varsa, hence u 
olmabdtr: Oldugu gibi hayat •• 
Tabii cotkunluk.. Nev'ine gore 
heyecan •• Oslupta revanhk.. Ka -
Jan kusuru hep nazariye. 

F akat mad em ki bu manili mii· 
nakkitler samimidirler, temiz yii
rekli insanlard1r, hie; dartlma • 
mah, varsmlar soylesinler. 

1yi ki redingotlu roman me • 
Tak1na dii,miifler, ya Filorida sa· 
hillerinin modas1 olan yanm Ma
yolu roman isteselerdi ne yapar
d1k ?·Ya Havva anam1zm halo kt· 
yafetine merak sarsalard1 ne e
derdik? 

AKAGONDVZ 

Pa el muamelat1 
Paket giimriiklerinin lagvedile • 

rek muamelitm poata. idarelerin~ 
intikali miinasehetile Posta miidiri· 
yeti umumiyesi posta i~leri miidiirii 
Yusuf Bey bugiin Ankara'dan vehri· 
mize gelecek ve Paket giimriigiinu 
devril teslim alacaktir. 

Bu ' usulle paketlerin daha 
siir'atle miirselileyhlerinin dine va• 
s1l olabilmeai temin eclilecek, gum • 
riik resmi ikametgahta alma • 
cak, beyanname uaulii kaldmlacak • 
br. Giimriik muayene memulrars 
eskisi gibi faaliyetlerine devam ede 
ceklerdir. Bu hususta bit" de tatim t· -- .. __ 

I .::..--.---------.,;;..,jj 
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Hikaye1er ; .. this bir intikan1 ! 

-
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Munir Calip, avukat Bahri Beye 

deh§etli k1zm19t1. Amma yerden go
ge kadar hakk1 var. Boyle bir mua
meleye siz de maruz kalsan1z mu -
hakkak kiiplere binerdiniz ! 

Amcas1 Taip Pa,adan kalan mi
ras mes'elesinin takibini ona hava
le etmi,, Bahri Bey de dolambac:rh 
bir mukavele ilc mirasm yiizde yet
mi,ine konmu,, Munir Galib'e ancak 
g risi kalmi§h. 

Yaz1hanesinde bag1rd1, ~g11'd1. 
Dava ac;ac gm1, onu rezil, kepaze 
edecegini soyledi. F akat merdivcn -
Jeri indikten sonra biitiin bu tekdir
lerinin ameli"hii; hir tesiri olm1yaca· 
g1n1 kendi!!i de anlad1. ~iinkii orta
da gayrikanuni bir mes'ele yoktu. 
Her fey usule, nizama uydurulmul} -
tu. 

0 vakit soyle du,iindii: 
- Ben de ondan ba,ka bir c:re,il 

intikam alay1m da o da gor~iin ! 
~~If. 

Miinir Galip iki gi.in sonra Bahri 
B yin Ni~ant~1'ndaki aparbmant • 
nm kap1sm1 c;:ahyordu. Maksad1 o • 
nu kar1sma, komfularma, hutun ma· 
hJilleye rezil etmek, alc;:akhg101, hi
lckarhgm1 bir daha yi.iziine vur • 
ma h. 

Vakit epey ilerlemi\j, ortalik iyi • 
den iviye kararmll}h. Muhakkak ka
JU ac;:1hr ai;1lmaz kar§l&ma c:rikacak
ti. Lak1rddarm1 ona gore haz1rlad1. 
Sesini ayar etti. Bir, bir daha oksur
dii 

Fal at i~ hi" te limit ettigi gibi 
c<1kmad1. Kanadm arkastnda orta 
yafh, giiler yiizHi, sevimli tavurlu 
bir kadm: 

- Bahri Beyi mi istiyorsunuz, 
ded", neredeyse gelir .. Buyurun, bi
raz dinlenin ! 

Kii"iikc;e, basit do~enmi9 bir mi -
safir odasma birlikte girmitlerdi, 

Munir Galib'in zihninde o ande 
bir fimtek i;akt1. Kap1y1 c;ekip git -
mek uzere olan kadma: 

Affedersiniz Hammefendi, 
dedi, bendeniz biraz sinirliyim .• Ya1· 
mz kald1g1m zamanlar i.izerime ha • 
fakanlar basar.. Eger lutfederse • 
niz Beyefendi ,gelinciye kadar tere• 
fi 1ohhetinizle mtiterref olay1m .. 

Han1m fD.ftrmad1, yad1rgamad1. 
- Memnuniyetle efcndim, dedi, 

yaln1z mi.isaade eder.seniz bir kahve 
soyliyeyim !. 

Munir Galip bu kadar yiiz bulun· 
ca i,i bi.ishutiin lai.ihalilige vurdu: 

- Aman Hammefendi.. Kahve 
filan zahmet etmeyin.. Gelin, lath 
tath konup.hin! 

Gene; adam bu miiltefit Hamm1 
koridordaki gibi yar1 karanhkta de
gil avizeden aac;dan &ol ziya albn
da ayan beyan goruyordu. Vakia 
yiizii buru,maga namzet olmll.f, 
sac;:larma ktr dufIDUl}tu amma ne 
kadar olsa mihrap yerindeydi. Vak
tile giizel bir kadm oldugu belli 
idi. Maamafih Munir Galib'in gozii
nii intikam h1r11 o kadar hiiriim~til 
ki Hantm seksenlik bile olaa gene 
ald1rm1yacakt1. 

- Ah Hammefendi, dedi, o ka -
dar tirin, o kadar cazibelisiniz ki .. 
Sizinle tanrftlgtm fU dakikay1 om • 
riim olduk~a unutam1yacag1m •. 

Han1m 'bu cesaretli ciimle kar • 
,1a1nda da gene yad1rgamam1J, fa· 
ftrmam19b. 

- Ya oyle mi buluyorsunuz Be
yef endi ! . 

Diye cevap verdi ve oldugu yer
de hafif~e k1ntt1. 

Bundan sonra teati edilen ciimle • 
ler daha tathlasti. Koltuklar birhi
rine yaklafbr1ld1. Buaeler ve ku -
caklatmalar .• 

Neyse hcrkeain hususi hayahna 
fazla kartfmamak, haririline ho 
derece sokulmamak ic;in tafsillttan 
vaz gec;elim! • 
· Hulasa Miinir Galip tasavvur et

tigi intikam1 pek kolayca ald1. Kal
k1p giderke: Hamma: 

- Bahri Bey ic;in, dedi, art1k ba,
ka bir giln gelirim !. Hem bu auretle 
tekrar goril9millf oluruz! 

If. 11 :(. 

Merdivenleri indi. Dtf kap1dan c:r•· 
karken Bahri Beyle burun buruna 
geldiler. Munir Galip ona lik1rd1 
soylemete meydan vermedi: 

- Azizim, dedi, hen soziimiln ~ 
ri adam1m .. Sen beni paraca aldat • 
tm amma hen de senden intikamun1 
miikemmelen ald1m .. 

Bahri Bey f&l}ird1: 
- Nasil, dedi, izah eder misiniz? 
- Yalmz ~u kadar soyliyeyim ki 

pek nazik ve miiltefit bir hammmtz 
var.. ()yle olur olmaz zamanlarda 
yaln1z h1rakm1y1n ! . 

Bahri Bey k1zaracag1 yerde giil
mekten k1r1larak: 

- Ha ha, dedi, karim oleli i.ic; 
aene oldu ayol .. 0 beraber oturdu • 
gum kaynanamd1r !. 

AHMET HlDAYET 

za ey.eti At·.na'da 
.. k ag,bet gordii 

San'atkarlar1miz Tiirk'liik namma kiymetli , bir 
propaganda vesi lesi oluyorlar 

Atma'd.an hususi surette yaziliyor: 

Evvelki aKfant Atina san'at 
birliginde bulunan Ratit R1za 
temsil heyeti ferefine bir ziyafet 
verildi. En yiiksek Yunan artist· 
leri ve gazeteciler davetliler meya 
nmdn idiler. ~ok samimi bir va· 
kit ge~ti. Bir ~ok nutuklar soy • 
lendi. Gazeteler bugiin bu nutuk· 
lnr ve tafsilatla doludur. 

Atina San'atkO:rlar birligi 
Atina San'atkarlar birligi cid

llen dikkate ~ayan bir miiessese· 
dir ve miihim bir te\lkilah var· 
d1r. Birlige mukayyet bin artist 
varm•t· Birlik, san'atkarlann 
hastahklarile, zaruretlerile, hu • 
IA a her ~eylerile alakadard1r. 
ihtiyar ve sakat artistleri tekaiit 
edip maat veriyorlar. Hiikfunet 
birlige senevi dort milyon drabmi 
muavenet ediyor. Bu hal karat. 
smda insanm akhna hizim Afay 
ko\lkii geliyor !.. 

Muhacirler fehri 
Dun gece (Kokinya) da Rasit 

Rtza ve arkada,Iart bir oyun v~r
diler. Buras'l Alina· ile Pire ara
smda be~ senelik yeni bir •ehir. 
Niifusii 100 bin ve hepsi muha. 
cir •• Burada Rumca'dan ziyade 
Tiirk~e konu,uluyor. Pastlrmac1 
diikkanlan, Adana'h kebap~tlar 
incesazh gazinolar.. Hulasa bi~ 
yadtrganacak bir yer degil.. 
0 alqam tiyatro hincahm~ dol • 
du ve san'atkarlar alkt11Iandt, kt· 
yametler koptu. 

Bu aki;am (Podonigni) de o· 
yun verilecektir. Bura11 kibar 
muhacirlerin muhiti. Giizel bir 
~r. Pa:zartesi giinii Tiirk artist
leri Selanig'e hareket edecek • 
lerdir. 

Miifterek bir tem.il 
Y arm ak\lam Pire Belediye ti

v tro und Ra it Rt heyeti T &f 

da bir perde kamedi oymyacak • 
lar •• 

Pertembe akfamt Atina' da 
(Leblebici Horhor) oymyacak. 
Yunan'hlart~ «Leblebici» yi oy• 
myan Dramalis *isminde bir ak· 
torleri de var. 

Bu miitterek temsil her haldo 
tuhaf bir f8Y olacak, fakat Yu
nan'hlar ~ok istiyorlar. Biletle1 
hemen i:simdiden satildt. Bu tem· 
silin bir ay muntazaman oynaml· 
mast da muhtemeldir. ~iinkii bu .. 
rada bir operet, bir revii en &f&it 
alb ay miitemadiyen oynamyor. 
Ge~en aktam italyan sef iri Veni· 
zelos'u ve siiferay1 bir kukla ti
yatrosuna davet etmifti, ~ok al· 
k1,Iand1. 

Burada herkes kendi milletine 
~ok f azla ktymet veriyor ve yiik .. 
seltmege ~ah,1yor. 

Yunan'hlar bizi ~ok seviyor· 
lar. On gi.indilr Turk milletine 
Tiirk san'atma dair gazetelerde 
yazilanlan ha,ka hi~ bir fCY mu• 
kabilinde yazd1rmaga imki.n 
yoktur. 

Yunan'hlar, san'atk.arlarm zi
yaf ette « Y atasm Turkiye, yafa· 
s1n Gazi!» diye bag1rdtklar1 za • 
man bizden daha samimi id.iler. • 
Tirk •an'ati namtna bir rezalet 

Burada Turk tiyatrosu ve Tiirk 
musikisi namma bir rezalet ya -
ptlmtfhr. Aliikadarlann nazari 
dikkatini celbederim. Buraya ge
~en ay zarfmda Hafiz Ahmet is
minde kimsenin tan1mad1it bir 
adam gelmi~ ve yamnda uygun • 
suz iki kadm ge';inni•tir. «Biz 
Tiirk temata heyetiyiz» diye ken
dilerini sabyorleir. Bilet satmak 
i~in rahats1z etmi:dikleri yer kal
m1yor. Bu kadmlar resmi maka
mata varmc1ya kadar dolaftyor
lar. Olimpiyatta guya miisamere 

Bof vakitleriniz i~in . 
halledilmi., 

Soldan saga ve yukand$n a.§ag1ya: 
1- i:mdat (4), Hekim (6). 
2 - Kuzunun feryacll ( 6), Sayi, (2). 
3 -Menk (2), Bir nevi ~orba (4). 
4 - ~e o, ne §U (4), Bir naz1m §ekli 

(6). 
5 - Kil (2), Sayi (3). 
6 - Izt1rabuna (7), Anadolu'da bir 

§ehir (3). 
7 - Tedbir (4), Nota (2). 
8 - Ziyan (5). 
9 - Eski ldarei mahsusa gemilerl 

(6), Bir lc;:kl (3). 
to - Sayi (2), Devam ettirmek (5). 
11 - Bele§ten ( 6). _...._..__,,__ ______ ~ 

UAT 
IK.a1~<al0©lir 

Motor kayi,ina takilan kadin 
Levaz1m dairesi dikimhanesinde 

~ah9an 43 ya9larmda Hatice Hanlm 
~al;ttJg1 motor kay11}1Da ta 1larak 
miiteaddit yerlerinden yaralannu!] • 
br. Hatice Hamm Haseki Nisa has -
tanesine kald1rdm1fbr. 

o li'il 'le n Gil a ir o aur 
Bir te6Viyeci kendini yaraladi 

fstinye'de oturan tesviyeci Mus· 
tafa Efendi diln gece evinde sol me
mesinin iizerine bir tabanca 11karak 
intihara tefebhila etmiftir. Mustafa 
Efendinin otedenberi mi.iptela oldu. 
gu bir haatahk yiiziinden kendini 
oldi1rn:aek iatediii anla9tlm1 br. 

<Ot:cma:=no· 11< zasr 
Otomobil kauni 

Saat S buc;ukta Sarac;anebaf1'n -
dan Beyaz1d'a giden 1343 numaral1 
Avni'nin idaresindeki otomobil 67 
ya,larmda koltuki;u Selim'e c;:arpa• 
rak ~I kolundan yaralamifbr. Mee· 
rub Cerrahpafa hastanesine kal • 
d1nlm1f, tofor firar etmil}tir, 

M lt'.htefe irirn ~ 
lki ka,ak~z kadin yakalancli 

Haydarpafa'da Halep'ten gelen 
bir trende Ayfe ve Naciye isminde 
iki kad1n ka<;ak<r• yakala~mlfbr. 
Kadmlardan birinin iizerinde 500 
defter kac;:ak aigara kai1d1 bulun • 
mQftur. Yapilan tahkikat netice • 
sinde bu kadmlarm bir ka<; aydan • 
beri ka<;ak sigara kag1d1 ic;in Haleb'e 
gidip ge!dikleri anlaf1lm1fbr. Bun • 
dan bafka izmit vapurunun kama· 
rasmda 17 okka tutun, K1rlang1<; 
vapurunda 2 okka ~srar bulunmuf • 
tur. 

Bedri B. vef at etti 
istanbul mUzelerl (Babll - Nlnva) 

a.sari miitehassllSl Bedri B. dUn vetat 
etmi§tir. Bedri Bey memleketlmizde 
ilk defa mtizeler tesis edillrken Ham
di B. merhum ile blrllkte i;alL'jrn1~ ve 
TUrkiye miizelerinin bugilnkii kty -
metll ::\sanrun gerek hafriyat ve gc -
rekse tan:zlminde c;ok bUyiik gayret 
ve ehUyeti gortilerek ihtlyarhgma 
ragmen Heyeti Vekile kararile teka" 
tit edilmemi§ti. K1ymetl garpte de ta
mnrm~ bir tistat olan merhumun ce" 
nazesl dUn, takdlrka.rlannm ellerin" 
de ta§marak medfeni ebedisine ter -
kedilmi§tir. Kederdide anesine be • 
yani tazlyet eyleriz. 

yor, ii~ ~alg1c1, ii~ uygunsuz ka
d1n.. Halk ka~1yor, herkes bun • 
Iarla egleniyor 

Ertesi giinii bir kahvede ~I -
maga batbyorlar. Bu sefer bir de 
Yunan Hariciye nezaretine mii -
racaatle iz'aca ba"liyorlar ve yol 
paras1 istiyorlar. Nihayet Madam 
Venizelos kendi kesesinden dort 
bin drahmi vererek bunlar1 yol -
hyor. ~imdi de Selanii' e gitmif· 

ALKAZAR SlNEMASINDA 

B 0 Y 0 K I N K i 
Alkazar sirema~t da ~ehdmiz:n buytik sinemalanndaki scsli ve sozHi makinelerinin bir aynile techiz edilm"~tir 

Yapllan biiyiik fedakarhklara rar~men fiatlara zam yap1lm1y1p UMUMf DUHULlYE 30 KURU~ l UR 
Bugiinden itibare mevsirnin en ~ok be~enilen 

PARiS DAMLARI ALTI DA 
~~Iiimessili: A L B E R T p R E G E A N 

(CO~l\U1' Bb~LDE fi'mi kadar gilzel olup kitaralann terenni.imatt aras:nda b~ dondilrilcii Venedik ~ rk1lar1 dinletecektir. 

M x u 0 I AN - J.E ANNE. 6 u Is E ve R o·o ER TR Ev ILLE 
g101 miistcsna artistler refakat etmektedirler. l!aveten: FOX MOVIETONE halihaz1r di.tnya havadisleri. 

Hami~: Almancast ihraz1 ekseriyet etmi~ bulunan (Cli:NNE.T YOLU) film!nin miisabak sma ait kupon ve ikramiyeleri -
ke~idesi bu ak~arn ELHAMl~A sinemasmda icra ed•lecektir. 

MYRNA Loy Bir azizi IAnete ugratacak derecede gilzel nir kad1 H• A~ktan oldilr I el!c kad•r 
sehhar ve fettan bir kadm ... lmperatoriye olm .• k emelindt: bulunan sergUze~tcu 
ve hayas1z bir kadm .. _ 

Yarn ak~am M A J I K S I N E M A S I N 0 A 
lraesine ba~lanacak ve k1smen esrarengiz fakirler Hmdistanmda ve saircde cereyan eden 

K A R A T A B U K 
Sesli ve ~rkth me$hur ~ark filtrunde arzt endam edecek ve !ahne arkada91 " 
Dah1yane i.~ra?'1 san"at ve muhtelit rollen emsalsiz qir surette terns I VICTOR M C 
eden en huyuk ve yak1~1kl1 

I .... I 

316 - 324 dogumlu efrad1 
davet ediliyor 

lsta~bul vili.yetinclen: 
1 - Nisan 931 ce~binde bir buc:;uk se

nelik hizmete tftl:)i 324 doih!mlu efrat 
ile yalmz jandarma:va tefrik edilml~ 
olan 325 dogumlu cfrat. 

:? - 316 na. 324 (dahil) dogumlular-
. dan yoklama ka~ng1 ve bakayada ka" 
laniar lie 1741 numarah af ve teen ka
nunundan fs' ifade edin \l.c ay zarfmda 
dehalet edenl.er ve 316 ilil. 323 (dahil) 
dogumln olup ta her ne suretle olursa 
olsun heni.iz silil.h altma ~agmlmam1§ 
olanlann s1mflarma bak1Imaks1zm 
kaml en sevkedileceklerdir. 

3 - Celp 5 nisan 931 tar!hinde ba§
lanacakt1r. 

4-1, 2 maddE'de yaz1ll olan dognm
Ju efradm 5 nisa 931 tarihlnde ve be-
del vereceklerin bu tarihten evvel 
mensup olduklan askerllk §Ubelerine 
miir~caati behemehal Ia.z1md1r. 

5 - 4 iincii maddede yaz1h tarihte 
miirar.aat etmiyenler hakkmda as " 
kerlik mi.ikellefiyeti kanununun me -
vad1 mahsusasmdaki ceza tatblk edi" 
Iece~i gibl mezkt\r tarihten evvel bedel 
vennfyenlerin de bedellerl kabul .edll
miyecektir. 

lhtiyat zabiti olacaklara 
istanbul Vllil.yetinden: ihtiyat za -

bitan kanununun muvakkat madde" 
sinin 4'D> f1krasma tabi olanlar ihti
ynt zabitleri yetistirllmek Uzere 30ni" 
san 931 de Harblye mekteblnde bu -
Iunmak Uzere sevkrdi'leceklerinden 
bu kab!l efendilerln 25 ntsan 931 ta-
rihinde behemehal l}ubclerlne milra
caat eylemeleri 1111.n olunur. 

'(.:(.Iii 

' FakUlte talim tabur kumandanh .. 
gmdan: Darillfunun ve yUk.~ek mek· 
teplerle tam devreU Use ve rnuad!llerl 
ve Erkek mUa.llim mekteplerinden 
evvelce mezun bulunanlar faktilte 
talim taburuna talimatnamei mnh • 
susas1 mucibince her sene .ilisan ve 1 
inc1 te§rln zarfinda kayit muamelele
ri yap1hr. Bir1nc1 devre k1sa hizmet 
mliddetine tekabi.il edecek cahsmaya 
tallp olanlarm Beyaz1t'ta Fakiilte ta
lim tabur kum¥danllgma mi.iraca" 
atleri. 

Halit $azi ihtilali 
Tiirk D1§ tabipleri cemiyettnden: 
Merhum Ustat Hallt eazi Beyln ve" 

fatmm y11d5ntimU 26 mart per§embe 
giinfine isabet ettigt clhetle kabrlnde 
yaptlacak merasime biittin meslek -
ta~larmm l1§tiraki rica olunur. 

Koprtiden EYilb'e hareket: 9,25 

Sinlonik kon•er 
Tayyare Cemiyeti menfeatine 3-4-31 

cuma giinfi saat 18 de Tepeba111 k~llk 
tiyatrosunda Deniz orkestra heyetl ta
rafmdan sinfonik bir konser verilecek
tir. 

Dariilbedayi 

ISTAHBUL ELEDIYESI 

~~~ ~~ 
11111 

11111111 

temsilleri 
Bu :ik~am saat 

21,~0 da 

K 0 R 
3 pcrde 

Y a:.mn: V.Nedim B. 
ve 

Bir komedi 
Bu a\-~am tini
formah 7.abita • 

na bifet erde tenzilat v,1rd1r. 
G1~e her. gun saat l 3 ten itibaren 

a~1k 1r. 
Alu va mc'an 

>~ - - . .... • . . . 

Bu ak~amdan itiharen 

OPERA SiNEMASI 'DA 
milyonlarca kadmlarm kalbini kazanan mc~hut 

Amerika'b saksofoni~t muganni 

R U D Y V A L L E' yi 

S E .ft S E R I A 5 i K 
filmin<le goreceksiniz . 

liaveten: Talebi umumi iizerine 

CHARLES V Al\NEL tartifm<lan 
temsil edilen 3 perdelik 

s ~ 
tamamen frans1zca sozlii ve ~ark1h apa~ mi 

HAKLI BIR .TEMDlT 
Talep vc arzuyu umuml i.izerme 

K A D E R 
Filmi 28 mart cumartesiye kadar devam edecektir. 
Bu ak~am: KRIS \OVSKY Cek heyeti muganniyesinin KONSe:RI 

miinasebetile sinema gosterilmiyecektir. 

G L 0 RY A li{ilj ,,,_,,~.....,,,..,, 

. _..., T•lomuml "T• Efta"'C bllyilk muva£fakiyo ~·11 1 1 

I 1 

l\Jiimessilesi T E A N E T T E M A C ~ D 0 N A L D ii I 
Bu_ ~k&amdan ELHAMRA ~inc~asmda bir ka~ giin 

0

daha II, 
it1barcn iraosme dcvam olun ·tca ·nr. 

. Hsmi~: Almancas1 ihraz1 ek5eriyet etmi~ ofan (CE 'NET YOLU) 

filminin mlisabakssma ait ikramiyelerin ke~idesi bu ak~1m EUIAl\1-

RA'da icra· olunacnktu. 

Dikkat ! Kc~idenin kuponunu M.mil 61anlar, bu ak~am sine1mya 

tenz1lttl1 fiatla girmek bakkma nail olacaklard r. 
ilaveten: FOX MOVIE:TONE halihazir di.inya havadisleri 

IJugtin bu ak am •••ta 
MiLLI SiNEMADA 

Sozlil ve tarlab 

MILTON 
BEDAVACILAR ~AH1 
cmsalsiz muvaffakiyetlc devllJl ediyor 

Matineler 2,30 4,30 suvare 9,3 

Sehzadebas1 •••1111!!!1 . '. 

Feruh sinemada 
Bu gece Na.§lt B. kumpanyas1. Her
mine H. konseri. Sinemada 2 fllim, 
aynca Asso - Jana (m~hur cinge
neler) ve 6 kl§ilik Kentuki bale he

yetl. Duhullye 30 kuru~ 

istanbul Mahkemei Asllye 6 mc1 
Hukuk Dairesinden: 

Hacer Hanunm kocas1 ola.n Kartal 
§imendiferlnde amele Abdullah oglu 
Bayram i;avu§ aleyhine ikame eylect1e1 
bo§anma davasmdan dolayi bu husus
ta leap eden tahkikat lkmal edllml§ ve 
buna blnaen biittin vak'alar1 Umtr et
mi§ addolunacag-1 bllinmek 'U.zere mu
maileyh Bayram ~avu§a muamelcli 
g1yap kararmm tebU~ kararglr olmu§ 
oldugundan tarihi Uil.nclan 1tlbaren on 
be§ giln zarfmda i§bu karara 1t1raz 
ectllrned!P,1 takd1rde kanun hUkmUnUn 

SiNEMASI MUDiRtYETr 

AYAT • 
I 

filminin gor<lligii f evkalade 
ragbet ve biiyi.ik muyaffa
kiyet iizerine ve bu tat ihi 
eserin herkes tarafmdan 

· goriilcbilmcsini temin ic;in 

daha bir hafta mi.iddetle 
irae~ine devam edileceg·ini 

beyan vc• bilahare ba~k:t 

hii; bir sinemada go~teril

miyeoegini arzeyler. 
Tdef in : Bi.:yo~lu 285 I 

Uekiidar Hil.le sinemasmda harlkalar 
fllmi 

· Bagdat lursiz1 
Mtimesslli: Dug1a11 Fairbanks 

Nazari dikkate: ;Bagdat h1rs1Z1 car
§8.mba gunti matinesine kadar devam 



umumiyesince tesbit ve ilan edile • 
eek listeden anla,1lacakt1r. Yeni a• 
zamn nihayet 60 1 ancak bulabile -
cegi hakkmdaki tahminler de berde
vamd1r. 

Yeniden miiracat eden talipler a· 
rasmda bilhassa 9u zevat vardir: 

Sabik 1stanbul $ehremini Emin, 
aab1k lakan umum miidUril Hac1 
Mehmet, Ankara Cazi enstitiisii mu
allimlerinden Mehmet Saffet, MU • 
nir Hiisrev, aab1k Diyarbekir meb'u· 
au Ziilfi, Rize umumi mecliainden 
Calip, miitekait miralay Rag1p Ke
mal, Ordu'dan Onye'li Mahmut, 
Fatsa'h Ahmet, $ibinkarahi1ar'dan 
hakim Talat, aab1k Farka mutemedi 
Hiisnii Beyler. 

Yeni meclis 
Y eni Mecliain 4 may1sta toplana· 

m1yacag1 anla9d1yor. c;unkii 4 ma· 
yista F1rka umumi kongreai topla· 
nacak ve aglebi ihtimal bir hafta 
devam ttdecektir. Binaenaleyh yeni 
Meclis ancak maymn 11 inde 
ic;tima edebilecektir. Meclis topla
nmca mutat oldugu vec;hile kabine 
istifa edecek, yeni kabine tekrar 
1smet Pf. tarafmdan te9kil oluna· 
cakbr. lzmir meb'usu Vas1f Beyin 
kabinede Maarif Vekaletine getiri· 
lecegi, bundan ba~ka baza tebeddii· 
lat yap1lacag1 hakkmdaki haberler 
mevsimsiz telakki edilme tedir. 

Fzrka programi 
Ankara 24 (Telefonla) -H. Fir• 

kas1 nizamname enciimeni reisi Ha· 
aan Beyin riyasetinde faaliyetine 
devam etmektedir. Enciimen tetki· 
kata ait olan mesaisini bitirmi~, F1rka 
program1nda yap1lacak tadilah ih
tiva eden bir proje haz1rlamaga 
ba9lam1,hr. Proje F1rka umumi 
kongresinin tetkik ve ta1dik1na ar· 
zedilecektir. 

Meb'u•luk istemiyenler 
Ankara 24 (Telefonla) - Cazi• 

ayintap meb'usu Ali Cenani, Malat· 
ya meb'usu Faz1l Berki Beylerin ti
caretle me9gul olacaklar1 ic;in yeni
den meb'us namzetliklerinin konul
mamas1n1 istedikleri ,ayidir. 

istanbul'da intihabala 6 
nisanda baflan1yor 

fntihab1 meb'usan Heyeti teftifi· 
yesi diin Vali Muhittin Beyin riya· 
setinde toplanarak uzun miiddet 
miizakeratta bulunmuftur. Heyeti 
tefti,iye bu ic;timada miintehibi sa• 
ni intihabat1na 6 nisanda ba~lana • 
rak 11 niaanda nihayet verilmeaine 
karar vermi1'tir. Esaa defterleri a· 
yin son gtinii indirJ}ecek ve bef gun· 
de intihap haz1rhklan ikmal edi • 
lecektir. 

Meb'us intihab1n1n gtinii henilz 
tesbit edilmemif ise de 15 veya 16 
nisanda yap1lmas1 c;ok muhtemeldir. 

Heyeti tefti,iye miintehibi sani 
intihabab i~in liizumu olan rey san• 
d1klarm1 nahiyelere tevzi etmi9tir. 
Bu 1and1klar tamir edilmif ve ci· 
lalanmitbr. 

Sand1k ki.tipleri de intihap edil
iniftir. Rey verecekler yalnaz civar 
aemtten cr1kacak miintehibi sani a• 
dedi kadar iaim yazacaklard1r. Bil· 
tiin kaza namzetleri yaz1lm1yacak • 
br. 

Heyeti teftifiye iaimleri cetvelle• 
re gec;mi!;,~n kimselerin itirazlar1n1 
tetkike devam etmektedir. Diln ak· 
fama kadar 127 kifinin itiraz1 tet· 
kik edilmi,tir. Bunlar1n k11m1 aza• 
m1 niifusa ithal olunmu9tur. 

Edirne'de intihabat faaliyeti 
Edirne 24 (A.A.) - lntihabat 

faaliyeti hararetle devam etmekte • 
dir. Viii.yet merkezi 17 intihap 'u • 
besine tefrik edilmittir. Defterler 
bu ayin otuzuncu giiniine kadar a-

ah kalacak ve Edirne, Karklareli 4 
nisanet kadar milntehibi aani intiha· 
babm ikmal etmi9 bulunacaklard1r. 

M@mD@lk®i.t lf'ilSl~®rrO~ir6 

Firari bir mahkii.m olii olarak 
yakalandt 

S1vas 16 - Hapisane duvarm1 delip 
kacan ii9 mahkOmdan biri olii olarak 
7akalanm11tir. 

Adana Ziraat mektehinde 
Adana zlraat mektebl fidanllgmda bu 

Mektebln yollarma, ve sun'i onnanma 2500 
aga9 dikilmiotfr. 
Hopa'da Yusuf Aga kiitiiphanesi 

a~1ld1 
Knya'da Sultanselim camll yanmdakl 

Yusufaga ktitiipanesl tekrar a91lm1§tlr. 
Kiitiipanenln 1daresl miize miidiirliigiine 
verilmi§tlr. 

KiitiipFtede bulunan (500) tarihi hie
risinde hatt1 kufile yaz!lm1§ miizehhep 
bir Kur'am kerlm de l!ari atika muzesl· 
ne nakledllml~. 

Kilo fiatl 
Cina t\de1 Azam1 

-----1----11....:.1(;.;,11 ~· ,!__ '11 s.i. 
" "r a'"'"' 15 72 . 6 ·1-3""'8-.i,.-.;;. .... 

Oagh\: 156 30 32 
K1v1rc1k 
huzu 
Ke~i (Kara J 

Manda 
Okilz 
lnek 

191 
11 
7 

b5 

I 

36 
~2 

10 
10 
II 

37 
22 
11 
12 

11 

50 

tt sata~lar1 

Clnsl 

ll..arama11 

Oajtlt~ 

K1virc1k 
Kuzu 
K e~l (tlitlk) 
Ke~l (kara) 
Okiiz 

Kaymakam Mehmet Kemal B. Kad1My Manda 

I l\ilo riat1 

\svarl I Azam7" 
7u l~al l\.U I ~a 

45 
54 

39 

23 
18 
11 

24 
60 

40 

72 
94 

62 
58 

39 

46 
39 
35 

40 
50 

80 

IO 

emvalinden verilmek iizere 7-3-931 T. ve ----------------

Senede 600 lira safi varidah bulunan Ak,ehir Noter muavinligi 
inhilal etmiftir. imtihans1z tayin ,artlar1m haiz taliplerin bir ay i~inde 
Adliye V ekaletine miiracaatleri. 

• • 1yasetin en : Gemlik Bee • 1ye 
Hali miinakasada olup t Jibi zuhur etmemesine binaen 22/3/931 

tarihinden itibaren on giirt miidcletle temdidine karar verilen Gemlik 
kasabasmm elektrik tenvirah i~in laz1m gelen plan ,artnamelerin tan
zimine talip olanlarm ,artnameyi gormek iizere Gemlik Belediyesine 

miiracaatleri ilan olunur. 

UOKl.Or 

Osman ~erafetti 
Emraz1 · imtaniye miltehass1s1 

~ll?'aloglu Nuriosmaniye caddesi l 1 

Teleion: 893 
Muayene zamant cuma'dan 

maada 1,;>0•7 

i;:ocuk hastahklar1 miitehass1s1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyo~lu Mektep sokak 

Telefon B. 0. 2496 

Qocuk hastanesi kulak, bogaz, 
• biirun miitehass1s1 

Yelkenci apunar1 
KARADEN1Z POSTASJ 

ERZU; UM ;~~~rt car~amba 
g-Linu ak~am1 18 de Sirkeci nht1m1n 
dan hareketle (Zonguldak, lnebo
lu, Samsun, Ordu, Giresun, Trab 

zon, Siirmene ve Rize ) iskele

lerine azimet vc avdet edecektir. 
T afsilat i~in Sirkeci' de Y el kenci 

Hanmdaki acentasma miiracaat 
Tel: lstanbul I 155 

VELi ZADE VAPURLARI 
KARADENlZ POST ASI 

SAMI 2;a~:~ PtR~EMBE 

31-63 No. 1le 
Kaymakam Htiseyln Kii.zam B. istanbul 

emvalinJen verilmek iizere 7-3-931 T. ve 

Liseler Miibayaat komisyonundan: 

(Gu, eba hastahanesi) dahilt,sar 
Hasta 1•,iar mlitrhass1s1 

giinli ak~am1 Sirkeci nhurnmdan 

hareketle Zonguldak, 1nebolu,Ger

ze S 1msun, Gire un, Trabzon ve 
Hopa'ya azimet ve avdette ayni 
iskelelerle SUrmene, Vakf1kebir, 

Dr. Ekrem Beh~et Gorele, Fatsa, Dnye ve Hopa'ya 

30-9361 No. 1le 
Istanbul San'at mektebine mil • Dr. Em in B. oglu Mektep sokak 1 ugriyarak avdet edecektir. 

Telefon B. 0. 2496 
~=~==:::::·~=~ri:-:•••ij Yuk ve yolcu i~in Sirkeci Al:liye 
_r. •m•' I Hani Vdi zade vapurlan accntasma I Kolagas1 Hilsnii Ef. Adapazan emvalln • bayaa edilecek hir adet hava kom· 

den vertlmek Uzere 7-3-931 T. ve 30-9541 
No. 1le prorii 5-4-931 tarihine miisadif pa- Kad1n er ek 

Kolagas1 Mehmet Ef. Adana emvalinden k 
verilmek uzere 7-3-931 T. ve 30-8233 No. ne zar giinii saat 16 da ihale edilme Ziihrevi ve tenasiili hastahk ar te

davi olunur. Galata Mumhane cad· 

desi Galata Han Tel. Beyoglu 3589 

.. ay(far?ifat - tiey:ne~erterin en miiracaat Telefon: ls•t•9•80 ___ __ 

Kolagasa Ahmet Hamdi Ef. Fatih emva-1 iizere kapah zarf u1ulile miinaka • 
linden verilmek Uzere 7-3-931 T. ve 30-8445 · 
No. ne saya konulmuftur. ~artnamesini 

Yiizba§1 Mehmet Mltat Ef. Kl.g1 emvalln-
den verilmek tlzere 7-3-931 T, ve 30-3998 gormek ve tafailat almak istiyen 

No. ile taliplerin komisyon kitabetine mii· 
Yiizbao1 Hiiseyin Hlisnu Ef. Ankara em- racaatleri. 

valinden verilmek ilzere 7 - 3 - 931 T. ve 
30 - 512 No. lle 

Kolage.s1 Ha11l Ef. istanbul emvaltnden 
verilmek iizere 7 - 3 - 931 T. ve 30 - 6380 
No. Ue 

Yiizbal}l Mustafa Aga 'Oskiidar emvalin-
den verllmek iizere 7 • 3 - 931 T. ve 31 _ 
764 No. Ue 

Yiizba§I Osman Ef. Istanbul emvalinden 
verllmek tizere 7 - 3 - 931 T. ve 30 - 6205 
No. ile 

Yiizba§I isma11 Hakkl Ef. Gtlmii§ane em-
valinden verllmek lizere 7 • 3 - 931 T. ve 
29 - 4849 No. lle 

Yilzba~1 ismaUKemal Ef. Istanbul em • 
valtnden ver1Jmek Uzere 7 - 3 - 931 T. ve 
29 - 4604 No. ile 

Ytizba§l Mehmet Aga Fatih emvalinden 
verilmek iizere 7 - 3 - 931 T. ve 30-272-292 
No. Ue 

Ytlzbal}1 Hliseyin Vefik Et. istanbUl em-
vallnden verllmek iizere 7 - 3 - 931 T. ve 
28 - 7155 No. lle 

Ytizba§t Seyit Selami Ef. istanbul emva-
linden verilmek Uzere 7 • 3 • 931 T. ve 
29 - 3290 No. Ile 

lstanbul 4 Uncll icra memurlugun • 
dan: 

Tamam1 on sekiz hlsse itibarile bir 
hissesine 3000 Ura k1ymet takdir edi
len Galata'da Bereketzade mahalle -
sinde atik Per~embepazan caddesi ve 
Bank ve Hezaran sokaklannda atik 
2, 4, 6, 2, 4, 16, 18, cedit 2 ua. 10, 4 nu
maralarla murakkam kll.rglr Adalet 
ham ve dt1rt bap ma~azamn on sekiz
de bir hissesi. 

2-5-931 tarihine mtlsadif cumartesi 
gi.lnu saat on bu~uktan ttibaren on al
t1ya kadar istanbul dordUncU icra 
memurlugunda satllacakt1r.Sat1§ §art
namest 20-4-931 tarlhinde divanha -
neye talik edllecektlr. Hlsseye musip 
k1ymeti buldugu takdirde ziyade 
artt1ramn Uzerlnde b1rakllacakt1r. 

Artt1rmaga i§tirak i~in ytizde yedi 
teminat 1:1z1md1r. Haklan tapu sicilli 
ile sabit olm1yan lpotek alacakl1lan 
ile diger aHl.kadaranm ve ittifak hakk1 
sahlplertnin bu haklanm ve hususile 
falz ve masarlfe dair olan iddialarm1 

Kad1koy Sulh Birinci Hukuk Mah
kemesinden: 
Kad1koy'iinde <;iftecevizler'de Mecidi
ye mahallesinde atik Kalfac;e§me cedit 
At1fbcy sokagmda sakin lken elyevm 
ikametglihlan meGhul Saniye H. Hadi 
ve Mehmete ve Mtinir B. lerle Arife H. 

ve Cevdet Beye: 
Memi§ Yaz1c1zade Mahmut ~, ~ara

fmdan aleyhinizde ikame ed1lm1lj . O

lan ttskildar'da Mecidiye mahallesm
de atik Kalface§me ve cedit At1fbey 
sokagmda kain atik 6-6 cedit 10-10 
numarall hanenin lzalei Uyuu hak
kmdaki davanm iHl.nen vaki tebUgat1 
kanuniye tizerine muayyen gtlnde 
mahkemede haz1r bulunmad1gm1zdan 
hukuk usulU muhakemeleri kanunu
nun 398 incl maddesine tevfikan hak
km1zda g1yap karan verilmi§ oldugu 
ve gelecek celse bu baptaki tapu kay
d1 celp ve tatbik edileccginden 25/4/ 
931 cumartesi glinU saat 10,30 da Ka
d1koy sulh birinci hulcuk mahkeme -
sinde hazir bulunmad1~m1z surette 
giyabm1zda muhakemeye dcvam olu
nacag1 teblig makammda ilan olu -
nur. 

illl.n tarihinden itibaren yirml gUn i · Sultanahmet Sulh Mahkemesi 1 inci 
V~ll"D 1 ~S~IP0~7: ~lnde evrak1 mUsbitelerl lle bildirme- Hukuk Ha.kimllginden: 

Al 
• k• Jeri h\z1mdtr. Aksl halde haklari tapu Miiddei Madam Kalyopl ne mUdde-

h yeni itap sicilll ile sabit olm1yanlar sat1§ bede- aaleyh Kostantin Ef. beyinlcrinde iza-
Muhtelif kUtilphanelerde a§S.ii1daki llnin payla§masmdan harli; kal1rlar. lei ~Uyu davasi lizerine cari rnuhake-

eserler 91km1§t1r: AlA.kadarlarm lcra ve ma.s kanunu- mesinde Kostantin Ef. nln ikarnetg~h1 
1-venedik'li kOle, (Tarihi roman). nun 119 uncu maddesine gore tevflkl mec;hul oldugu mi.iddeaaleyh Kostan-

Ayni haklar 
Miras mes'eleleri 
$erhli bor~lar kanunu 
l~bal kitaphaneainde - - -

lki lira 
Bir lira 
Bir lira 

,. Dr. Hafiz Cemal 
Dahili hastahklar tedavihanesi 

Hergiin ogleden sonra saat iki

den dorde kadar erkek, kadm ve 
crocuklarm dahili hastahklarm1 Di
vanyolun' da (118) numarah hu
susi muayeneh nes"nde ted vi e
der. Cuma J!'iinii yoktur. Telefon 
1stanhl.•l 2398. 

OOKT R FETHi 
Cerra h pa~a Hastanesi 

Ba teriyolo'"'u 
Kan ( Vasserm:.i\1 teamiilii ) ' . 

idrar. balgam ce!.aK~t hlilleri 

_He hastahklartn husus" at1lar1. 

va 1hr. Telef..onla. ma :imat ve· 

_rildigi takdirde tahHI edilecek 

mevat a rr1larak bilahare ra· 

:>oru takdim edilir. 
AilacQmiinin kar:;.ismda 

T ~on Be·'..roi:lu. .534 

Muharriri K. ~Ukrii. Na§iri: Resimliay hareket etmeleri lUzurnu mUterakim tin Ef. narnma tastir ve irsal kilman· 
matbaasi. 1931. vergi. belediye, vaklf icaresi mU"teriye Istanbul icras1 komiserliginden: " celpname zahrma mahalle heyeti lhtl-

2 - Napoleon Bonapart. Muharrlri: aittlr. yariyesin'.n tasdikm1 ha vi rniiba§iri to.- Konkordato talebinde bulunup !era 
K. !]tikril. Kanaat kUtilphanesi. 1931 Daha fazla maltl.mat almak istiyen- rafmd::m verilen n:e§ ·uhattan anla 11_ itiraz merciince mezkur to.lebi is'af e-

3 _ Bilytik Fransiz ihtna.11. Muhar- lerin 930/404 dosya nurnarasile me - masi hasebile yirmi giln mUddetle ilA.- dilen Beyoglu'nda istiklal caddesinde 
rtr1: K. §UkrU. Na§lri: Kanaat ktitilp· muriyetimlze mUracaatleri 119.n olu - nen tebUgat icrasmo. karar ver!lrni§ 272 numarada tuhafiye tlcaretlle mU-
hanesi. nur. oldugundan mumnlleyhin vevml mn - teveP,O;il Aristarhos ve Evristeni istron-

4 - Kristof Kolomp. a§iri: Resimli- hakeme olan 18/4/931 cumartesi giinU gllo biraderler kollektif &irketlnden 
ay matbaas1. 1931. Beyoglu Dordllnctt Sulh Hukuk saat 14 tc mahkemeye gelmedigi tak - matlubu bulunanlarm tarihi ilandan 

5 - Kleopatra. Muharriri: KA.mran Mahkemesinden: d1rdc muhakemenin g1yaben !era kill- itlbaren yirmi giln zarfmda bu husus-
§erif. Na§iri: Kanaat ktitUphanesi. Ye§ilkoy'de §arkan tarlk, §imalen nacag1 tebligat makamma kaim olmak ta komiser tayin edllen Galata'da 

6 - Neron. Muharriri: Kll.mran §e- Mehmet Pi,. arsas1, cenuben Buden or· Uzere il!!.n olunur. Merkez Rthtlm hanmda 5-6 numaro.da 
rif. Nai,iri: Kana.at kUtUphanesl. 1931. ta sokak ve Buden Ganos arsast, gar- avukat Hlisnli Bcye n1iiracaatle ala-

ben arsasile mahtut 736 zira mikta - Istanbul kazalan ormanlarmda is-
istanbul UskUdar Altmc1 icra Daire- rmda bir klt'a arsa ile Beyoglu'nda tihdam edilmek uzere bilimtihan 40 caklanm kaydettirmeleri >'e bu tarih· 

sinden: Kamerhatun mahallesinde Slmitc;i so- ve 50 lira iicretle bekc;i ve bekciba~1 a- ten sonra miiracnat lmbul edilmeyip 
Bir deyinden dolay1 mahcuz olup kagmcta 1 numaral1 ve 1200 lira k1y- Imacagmdan 30 ya§mdan dun olmak konkordato miiza!{eresincten haric b1-

paraya c;evrilmesine karar verllen 235 meti muhammeneli hanen1n ms1f his ve askerligini yapm1§ bulunmak 11artl- rakilacaklan ve 9'31 senesi may1s ·ay1-
kulac;llk Palamut mpmm 30/3/931 ta- sesi rUsumu tell!!.Uyesi ve ihale pulu le talip olanlarm niifus ve askerlik nm 11 1nci pazartesi gilnlt saat 15 te 

Bir bah~1van 
• • 1st1yoruz 

Bahi;e ve aga~ t~lerlnden anliyan 
giindelikql bir bah~1van istlyoruz. Ta
lip olanlarm idarehanemize mtiracaat 
etmesl. 

Beyoglu Tarlaba§1 eaddeslnde Qukur 
sokakta 5 numarall hanede sakln tken 
ikametg!!.h1 me~hul bulunan Yant 

Efendiye 
~stanbul 7 incl icra Memurlugundan: 
Istanbul ikincl ticaret mahkemesinin 

28 ka.nunusanl 931 tarih ve 931/506 
numarall UAmile maa masarif Dimitri 
Efendlye borcunuz olan 424 Urarun te
mini z1mnmda tanzim killnan odeme 
emrl zlrine mUba§iri tarafmdan ve -
rllen §erhte lkametga.hlmzm me~hul 
oldug11 bildirilmi§ ve Meme emrinin 
ikl ay mUddetle tarafm1za lldnen teb-
11g-!ne karar verllml§ olmakla tariht i
lAndan ltibaren 2 ay zarfmda yed!nci 
lcramn 931/902 dosya numarasm1 
milstashiben milracaatle §ayanl kabul 
bir itiraz dermeyan edllmedigl tak
dirde mahcuz e§yanm mUddeti kanu
niyeslnin milrurundan sonra paraya 
i;evrllece~l ve odeme emrl makamma 
kaim olmak uzere ilA.n olunur. 

istanbul Mahkemel Asliye 6 mci Hu
kuk Dairesinden: 

Esma Hammm kocas1 olan Hatice
sultan mahalleslnde KU<;Uki;e§me so
kagmda 10/1 numarah hanede mu
klm Hur§it Efendi aleyhine lkame ey
ledlgi bo§anma davasmdan dolayi 
mil.ta dava arzuhali suretlnin ikamet
gahmm mec;hul olmas1 hasebile mu· 
maileyhe teblig edilmedigi anla§1lm1~ 
ve bu suretle ilanen tebligat icras1 ka
rargir olmu§ oldugund:m mahkeme 
divanhanesine talik edllen mezkftr 
arzuhal suretinin tarihi ilandan itl
baren on be~ giin zarfmda cevap ve
rilmedigi ve yevmi tahkikat olarak ta
yin olunan 7 mayis 931 per§embe gtini.l 
saat 13,30 da asliye 6 mc1 hukuk mah· 
kemesinde isbat1 vilcut edilmedigi 
takdlrde tahklkatm giyaben tcra edi
lecegi malfl.m olmak ilzere key!iyet 
il~n olunur. 

rihine milsadif pazartest gUnil saat mU§terlye alt olmak Uzere ac;1k artt1r- tezkerelerile mektep §ehadetnamesi toplanma yap1lacagmdt>n alac'.\klnnm 
ikide ttsktidar'da Balaban'da Fmn cl- ma suretile sat1Iacagmdan talip olan- ve zab1tadan musaddak hilsnilhal il- usulU daircsinde komic:erli.g-·e k"ydet- K rt kt t - .. "' Zayi - Kad1koy . o a me ep ,en 
vanndaki sokaktakl mahfuz mahal - larm yilzde yedl bu<;uk nlsbetinde pey milhaberi gibi vesaiki Hlzimeyi mus - tirmi§ olan hiikmt ve hakikt e§hasm aldigim 29.1.1928 tarih ve 35 numaralt 
llnde sat1lacagmtlan tallp olanlarm ak<;esini mUstashiben 26-4-931 pazar tashiben martm 28 inci cumartcsi gU- yevmi muayyende aynl dnlrede hazi::: tasdlknamemi kaybettim. Yenislni a-
yevmi mezk-Orda haz1r bulundurulacak gilnil saat 14 te Beyoglu dordiincii sulh niine kndar baistlda istanbul Vijfty ti bulunmalan irra ve ifF s kanununun Iacagimdan hiikmil olmad1g1 ilan olu-
memura mtiracaat etmelert llA.n olu- mahkemesinde haz1r bulunmalari na.n Orman Ba mUdir·y1:;".ine r.itiracaatlcri 283 ilncil maddesine tevfikan ilA.n olu- nur. 
nu~~~~~~~~~~~~~~-!.~o~lu~n~u~r~·------------~~ ...... ----...... •t~IA~n~o~lu=W.!1.i.l&. .... ~~~~~~~~~....L....JJ:.i.:.:. ............. __ .................... ...il.....i;o:.;a .. llloi:::U:Z......:;...__.•lllillilllililliiiiiii .. .-.m~ 
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iii c arm ZI ve birinci nevi Bahk yagmm ~~;: i:~:~ Salih Nacati'denahniz Receteler[n: z taze ;18~'.arla kemali d kkatle yap1 11r 
~ BAKTERIYOLOK 

Dr. tHSAN SAMI 
BAKTERIYOLOJt LABORATUVARl 

Umurn kan tahlilatt. Frenp,i nokta1 
nazarmdan (Vasserman tearniilii ) kan 

\\:iireyvat1 say1lmas1 tifo ve 1s1tma has 
cahklan ceshis•,idrar, bal~am. cerahat, 
kazurat1, ve su tahlilati. Ultra mikros 
kop1. hususi asilar 1stihzan. Kamn 
iire miktannm ta)ini ve kamn sedi
maitation siirati. Oivaoyoluo da Sulta1 

ah .., ut rurtw<1 No 189 Telefon IH 21NR 1 ................... 
OperatOr Doktor 

HALiL SEZAi 
BA SUR MEMELERI (elekf rikle) 

ve cerrahl bastal1klan mutehass1s1 Divan
volu Do'.:tor Emin oas1 sokak 10. 20 

Dogum ve kadm hastahklar1 

miltehass1s1 

DOKTOR 
RIZA ENVER 

Cagaloglu Emniyet sand1g1 kar-
1 s1s1 No. 37 Tel. 2. 2683 . - -· 

r.A. Kutiel 
Cilt, Frengi, Belsoguklugu ve ademt ik

tidar muayene ve elektrik tedavlhanesl 
Karakoy Borekci f1rm1 s1rasmda No. 34 

EKZEMA-
,·c 

ESKl YAR~LARA 
en iyi ilay Derm '1s 

merhemidir. ••••I 

Dr. HORHORUNi 
Belsoguklugu - Frengi ademi iktidar 

tedavihanesi. Beyoglu Tokathyan ya· 

ninda Mektep sokak 35 Tel. 3152 

Ademi iktidar ve 
be gev,ekligine 
kars1 en miiessir deva $ERVOIN hap
landir. Deposu istanbul'da Sirkeci'de 

Ji Rtza l\lerkez eczanesidir. Ta~raya 

t 50 kuru~ posta ile gonderilir. lzmir'de 
Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

Jsv1\:re'nm me~hur .. BA L L Y ,, 
markah <yak kaplarmdan bir 
parti % 40 ila 50 noksan fiat

la lstiklal caddesinde 352 numarah 

8. PATSIKAK S 
ve MAHTUMLARI 

magazasinda bulacaksrn1z. 

AQrtyan yerlnlze blr 

ALLCOCK'S PLASTER 

yak1s1n1 tatblk edlnlz. 

Muhakkak aurette hararet ve teselli tevlit 
eden ••Yani hayret esmer yak1d1r. Kuvvet 
ve tesirl o derece bOyOkdOr ki derhal tedavi 
v1 en 'edit aQriy1 serlan teskin · eder. 
Allcock·• Plaster yak1s1 sair mOmasil ii! ~ 
Iara falktir. Zlra tatblk edildljji bOtOn za 
man zarf1nda teslrini Ila eder. Lumbago, 
Slyatik, Romatlzma, Arka ai1rilar1, OksD· 
rOk ve Nezle onun te.slrlne karit• ka
t'lyyen mukavemet edemez • 

ALltOCKS 
POROUS PLASTERS 

Her eczaneda satllir. 

Acent11ar1: J, BERT & Co. 

,• Posia kutuau: 233 Oatata, latanb~t · 

SUREVVA PA5A 
mensucat fabrikas1 

BALAT 
Doku rnac1 anyor. 

~OK KARLI 
BiR iS , 

~ok mii,terisi bulunan hir aile 
mutfag1 devren satihk oldugu gi. 
hi ticaretine istirak etmek iizere 
bu isi idare edebilecek bir zat a· 
ran~aktad1r. Talip olanlarm her 
gun ogleye kadar y enipostane it
tisalinde 21 numarah yaz1 maki-

Dordiincii -

iN .TAKI HAK 
'.\1uharriri : 

~EYHULiSLAM ZADE AHMET MUHTAR 
Vatamm1zm mamur ve miikemmel olmasm1; milletimizin yiiksel -

mesini ve bihakkm medenile~mesini; devlet ve millet i§lerinln munta -
zam ve ilmi ve fenni surette idare ve tedvir edilmesini arzu eden her ha
miyetli Tiirk bu kitab1 okumalld1r. Bu kitap, medeni ve ali milletlere nis
betle btittin kusur ve noksan ve yoksulluklanm1z1 pek kuvvetli mlsaller 
ve mukayeseler ile anlat1r. Bu kl tap; biiyUk alim, yiiksek miitehass1s 
zan ve addeyledigimiz adamlarim1zm alt ve medenl milletlerdeki alim
lere ve miitehass1slara nisbetle ne kadar geri ve ne mertebe a§ag1 olduk
lar1m reddi kabil olm1yan deliller ve mukayeseler ile anlatir. 

Bu kitap; Devleti Osmaniyenin inhitat devri ba§lad1g1 zamandanberi 
ugrad1g1m1z elim felaketlerin ve feci belalarm ahhlkl ve ic;timai ve seci
yevt ve siyasi sebeplerini pek a<;1k ve pek dogru anlatir. Ve devlet i<;in 
hayirll ve faideli blr unsur olmak istiyen biitiin genc;lerin bu kltab1 oku
mas1 borc;tur. Bu kitap; istanbul'da Cagaloglu yoku§unda (HAMiT) mat-
baasmda ve Beyoglun'da Tiinel civannda (MONDiALE) 

Ile bu kiittipanenin Kad1koy §Ub esinde sat1l1r. 

Cumhuriyet gazetesi miidiriyetine 

Istanbul albne1 noterliginden:' 
Muhterem refikim Edremit Noteri ismail Hakk1 Bey tarafmdan vesate -

timlzle ilaru talep olunan a§ag1daki mukavele ve ilAnnamenin derci rica o
lunur efndim. 

1 stanbul Altincz N oteri Galip Bingol 
1stanbul'da Cumhuriyet Gazetesi Miidiriyetine 

Edremid'in Havran nahiyesinde Terzi zade Sadettin ve Fahrettin birader
lerin Edrmit Notrligince tanzim ettirdikleri 5777 umum ve 493 yevmiye nu -
mara ve 12 mart 1931 tarihli mukavelename ile aralarmda mtin'akit (Terzi 
zade Sadettin ve Fahrettin biraderler kollektif §irketini) fesheylediklerinden 
i§bu feshi §irketi mutazammm mukavelenamelerden hirer niishasmm Ed -
remit Ticaret Odasile Malmtidtirltigilne tebligini ve istanbul'da mtinte11ir 
yevmi gazetelerden birile ve Havran'da ve Edremit'te memerrinas olan ma -
hallere tallkan ilArum, yukar1da numara ve tarihi yaz1ll mukavelenamede 
talep eylediklerindn taleplerine btnaen teblig ve nan olunur. 

Bin dokuz ytiz otuz bir senesi mart avmm on ikinci per§embe giinii 
Resmi miihiir: EDREMIT NOTERI ISMAIL HAKKI 

Bin dokuz yilz otuz bir senesi mart aymm on ikinci persembe giinil saat ' 
on ikiyi kirk gec;e ben zlrdeki imza ve mfihtirtin vazu Ttirkiye Cumhuriyeti 
kanunlanmn bah§ettigi salahiyetleri haiz Edremit miistakil Noteri ismail 
Hakkl Bey dairesinde vazife gormekte iken vuku bulan talep ve mtiracaat 
ilzerine Edremid'in Havran nahiyesinde yaz1hanelerine azimet ederek huzu- 1 

ruma gelen Edremid'in Havran nahiyesi Ceyitzade mahallesinde muklm ol. 
dugunu stiyliyen ve 1300 bin tic; ytiz tarihinde Havran'da dogdugu anla§ilan 
Terzi zade Mehmet Nuri Efndi oglu Sadttin Bey ve gene Havran nahiyesi 
Ceyltzad mahallesinde 1310 bin tic ytiz on tevelltitlii Terzi zade Mehmet Nuri 
Efendi oglu Fahrettin Bey bana miiracaatle resen bir senet tanzimini istediler 
Kendilerinin kanuni ehliyeti haiz oldu~nu anlad1m ve Edremid'in Havran 
nahiyesi Mescit mahallesinde 1311 tevelltitlii Hac1 Mustafa Efendi oglu Sti -
leyman Bey ve Edremid'in Havran nahlyesi Kiic;iikdere ktiyiinde oturan 1313 
tevelliitlU Mustafa Efendi oglu Hasan Efendi §ahit ve muarrif s1fatile hazir 
bulunuyorlard1. Bu §ahltlerin, 1;1ehadete mani haller! olmad1g1 sorularak an -
la§1ld1. Bunun tizerine i;;u §ekilde takrlre ba§lad1lar. I \ 

(Edremi.t Noterligtnce tanzlm edilmlfl olan on nisan bin dokuz ytiz yirmi alt1 
1 10 nisan 1926 tarih ve ylrmi tic; bin tic yUz yirmi dokuz 23329 umum ve sekiz 

ytiz altm11;1 dokuza be§ yiiz lki 869 '502 hususi numarall mukavelename ve I 
on nisan bin dokuz yilz yirmi alt1 10 nisan 1926 tarih ve 23330 yirmi lie; bin 
tic; yiiz ot11z umum ve 870/ 61 sekiz yuz yetmi§e altm1§ bir hususi numarah l 
slmtiler ile tei;;kil ettl~imiz Edremid'in Havran nahiyesinde Terzi zade Sa -
dettln ve Fahrettin biraderler kollektif !jirketini 12 mart 1931 on iki mart bin 
dokuz ytiz otuz bir tarihinden muteber olmak tizere Ticaret kanununun 181 
yiiz seksen birinci rnaddesinin ikinci 2 f1krasmm bah§eyledigi salahiyete 
mUsteniden blllttifak feshettil:timizi beyan ve ikrar eyleriz ve i§bu mukave _ 
len3me suretlerinden birer niishas1nm Edrmit Ticaret Odasile MalmtidUr -

En Talihli Kumbara 
Sahipleri Kimlerdir? 

1 mart tarihine kadar 5 lirahk 

mevduah bulunan biitiin kumba

ra sahipleri kur'aya i~tirak etti · 
rilecektir. 

1000 Lira Miikifatl1 
931 Ilk Kur' as1 

, ...... · ........... /.., . ·· .. . 

1 Nisan' da Ankara' da <; 1 dliyor 

( 

1 Te§rinievvel 937 lkinci Kur'as1na l§firak 
/~in Siz De $imdiden Bir Kumbara Alzniz 

Bankasi is • Tiirkiye 

i I 
I 

! I 
I 

I 
I 
' 

ltigiine tebliiH.ni ve Edremit'te ve Havran'da memerrinas olan mahalle talik 1§._ 

suretile ve istanbul'da miintP~ir vnvmi gazetelerden birile Hamm talep eyle-
riz dlye sozii bi tirdiler.) Verilen bu tak riri ben yeminli Noter bir ntisha olarak "'iill1f111.-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii0 ... liliiii~~----iiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiii...-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!~~--iiiii!~~--~iii!ii!ii~iliiiiiiiiioiioiiiiiiiiiiiii!~i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111JllW 

tanzim ettim ve muhtevivatm1 kendilerine cehren okudum ve mealini anlat- ASARRUF YE •KT'SAOI SEYE tim. Arzulanmn tam istedikleri e:ibi zaptollmduP:unu tasdlk et.melerl tize • I I 
rine bu senet zirlni hepimiz imza ettik ve mtihiirledik. Rin dokuz yiiz otuz bir 
senesi mart ayirun on ikin"i ner§embe gtinii 12 mart 1931 -

Noter A.kit Akit . i;lahit Sahit 

Mii~rti resmi ve imza imza imza Mtihiir imza DASLARIN ZARI o·KKAT . I. Hakkl Fahrettin Sadettln Siileyman Hasan I 
!§bu feshl §lrket mukavelesi l'Ureti, Noter k'>nununun 51 inci maddesine te - .~ 

6 fikan dair~de h1fzolunan ve 5777 umumi ve 493 yevmlye ve dosva numaralan- 1 

na kayded1Ien musadclak aslma muvaf1k olduP.u tasdik ve talebe binaen ilA.n 

I 

I 

edllmek iizere tevdi k1lmd1. 1213/ 1931 Emniyet Sand1g~ I Miidiirliig~ iinden: 
Edremlt milstakil Noter!: ismail hakk1 

I istanbul Beledivesi ilanlar1 
Ttirkiye Cumhuriyet Mer kez Bankasi hisse senedati kay1t muamelesi Emniyet 

Sand1g1nda yap1hr. 

Sehze hal.~nde 3, 4, 5 numarah barakalar kiraya verilmek 1~m ayri 
ayn a~1k muzayedeye konmu~tur. Taliplerin sartnameyi gormek i~in 
her giin levaz1m miidiirliigiine, miizayedeye ~irmek i~in ihale giinii 
olan 26/3/931 per.embe giinii Enciimeni Daimiye miiracaatleri. 

OKSURENLERE: K TRA HAKKI EKREM 
Galata'da Eski Borsa ham i~inde 11 numarah oda may18 932 niha

yetine kadar kiraya verilmek i~in a~1k miizayedeye konmu,tur. Ta • 
liplerin ·~rtna~~i gormek ii;.in her giin levaz1m miidiirliigiine, miiza
yedeye girmek 1~m 34 lira muvakkat teminat ak~elerile beraber ihale 
giinii olan 26/3/931 per,embe giinii saat on be•e kadar Enciimeni 
Daimiye miiracaatleri. 

*** 

Tahlisiye Umum 
miidiirliigiin 1en: 

KumafI dairede mahfuz ve memhur niimunesine tevfikan idarenin 
gosterecegi fabrikadan almmak i;artile miistahdemin i~in 230 ila 260 

tak1m yazhk elbise ile dairedeki mahfuz niimunesine tevfikan imal Fatih yangm yerinde 130 uncu adada iskenderpa,a mahallesinde 
1513, 1505 harita numarah arsalar arasmda 8, 72 metro murabbai edilmek iizere ayni miktarda potin imali aleni surette miinakasaya ko-
yiizsiiz arsanm metro murahbama 150 kuru~ k1ymet takdir olunarak nulmu~tur. Elbiselerin 4 nisan 931 tarihine miisadif cumartesi giinii 
satalmak i~in alakadarlar1 arsasmda a~1k miizayedeye konmuftur. saat 11 de ve potinlerin dahi ayni giinde saat 14 te ihaleleri icra. k1h -
Taliplerin sartnameyi gormek ic.;:in her giin levaz1m miidiirliigiine mii- nacagmdan taliplerin bu baptaki ,artnameleri gormek iizere Galata'da 
zayedeye girmek i~in 2 lira teminat ak~elerile beraber ihale giinu' olan I R1hhm caddesindeki idarei merkeziyeye miiracaatleri. 
26/3/931 perfembe giinii saat 15 e kadar Enciimeni Daimiye miira-
caatleri. 

.. 
:(.. ~ ~ 

Fatih yangm yerinde 98 inci adada iskenderpa~a mahallesinde 1714, 
1589, 1586, 1585 harita numarah arsalar arasmda 440 metro yilziinde 
63, 33 metro murahha1 sahasmdaki arsamn metro murabbama iki lira 
k1ymet takdir olunarak satalmak i~in a~1k miizayedeye konmu~tur. Ta-

liplerin fartnameyi gormek i~in her giin levaz1m miidiirliigiine, mii • 
zayedeye girmek ii;.in 10 lira muvakkat teminat ak~elerile beraher iha
le giinii olan 26/3/931 per~emhe giinii saat on bete kadar Enciimeni 
Daimiye miiracaatleri. 

!if.li-!if. 

Cerrahpa,a, Haseki, Beyo~lu ve Emraz1 Ziihreviye hastaneleri 1~m 
may1s 931 nihayetine kadar liizumu olan yumurta kapah zarfla miina
kasaya konmu,tur. Taliplerin ~artname almak i~in her giin levaz1m 
miidiirliigiine miiracaatleri. 94,S lirahk muvakkat teminat makbuzile 

·stanbul P. T. T. asmu urliiviinden : 
' Vesaiti nakliyede kullamlmak iizere 10000 kilo benzinle 400 kilo 

makine yag1 aleni olarak miinakasaya vazolunmustur. Miinakasa mar

tm 25 inci ~ar~amba giinii saat on dortte icra k1lmacagmdan talipler 
%7,5 nisbetinde teminah n.uvakkatelerini hamilen Ba~miidiriyette 
miite,ekkil komisyona gelsinler. 

~artnameyi gormek istiyenler Ba~miidiirliik kalemine miiracaat 
etmelidirler. 

ADLiYE VEKALEJ·i iST ANBUL 
LEV AZil\'1 MEMURLUGUNDAN : 

J. iTKiN 
TU(CAH TEHZi 

Rcyojtlu ts1ikl:)J ca ' desi 40S 

Td. B. O. 450 

Ni§anta§1'nda, Me§rutiyet mahalle -
sinde, Hac1mansur sokagmda, dokuz o
dall, elektrik, havagazi, terkos suyu 
ve telefon teslsatm1 havl ve fevkali
de nezareti haiz bulunan 39 numaral1 
hane sat1llkt1r. Gezmek ic;in kar§1sm
daki 44 numarall haneye mtiracaat 
olunrnrtsi. 

~-. ------------------...... ~ ...... --
I ~artname ve teklif mektubunu Ticaret Odasmda kay1th olduguna 
dair vesikay1 miihiirlii zarfa koyarak ihale giinii olan 6/3/931 per,embe 

· " s a o be kadar Enciimeni Daimiye vermeleri. 

Baymdir Noter muavinligi miinhaldir. imtihans1z Noter muavini ol
mak f&rtlarm1 haiz bulunanlarm ilan tarihinden itibaren bir ay "Zar -
fmda evrak1 miisbitelerile birlikte Adliye Vekaleti Hukuk ltleri mii -
diirliigiine miiracaatleri ilan olunur. ,Wf es'ul Miicliiril M. rigah ........ ___________ __;.~:.:..::.==.:.:_::::_~=.:_____j-


