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Tarihte 
Muhaceret ve 
lstikrar 

Gazetcci arkada,lar1m12:dan Ali 
Naci B. aon zamanlarda Beyoglu ta· 
raf1ndan Kad1koy'ii 11emtine hicret 
etmif. Bu aemt kendisinin vaktile de 
1eni;:lik zamanlar1m gecrirdigi bir 
yer olmak haaebile yeni mii~ahe • 
deleri eaki hatiralarile karitarak 
arkadat1mtz1 lstanbul icrinde daimi 
muhaceretten ibaret bir hayat1 dii • 
•iinmeie sevketmi,. Arkada,1mtz1n 
fikirlerini ve hislerini diinkii (Cum
huriyet) te i;:1kan giizel bir yazunn
da okuduk. 

f atanbul is:inde mekamm bir aemt
ten digerine nakil ile vakit gecriren 
bir iki aile detildir. Burada hemen 
herke1 denilecek bir crokluk aene • 
nin her mevaiminde •uradan fU • 
raya r~mekle me,guldiir. Bu 
1eyyar hay at ilt! habralar1 
ko,eye bucaia sinmit bir aile oc:a
ginin tee11u11u ihtimali yoktur. Hal
buki dikkatle bakilaa hayatm ha • 
kiki manaat gei;:ici fanilerden z:iyade 
hat1ralarin 1rittiki;:e y1g1lan deva • 
m1nda tecelli ettigi 1roriilur. Zaten 
tarih bu oldugu gib,i cemiyet ve mil
let te bundan ba,ka bir fey deiil • 
clir. Millet en doiru ifade ile tarihi 
bir mefhum olarak tarif olunabilir. 
Bu miilahazalarm zebunu olan Ali 
Naci B., Moda'daki bir fngiliz ki.· 
faneaini istikrar 1embolu 1ibi i'8- • 
ret ettikten aonra: 

- Peki, biz ne zaman yerlete • 
cegiz? 

Diye 1oruyor. 
f 1tanbul'un muhacir hayahndan 

«•kanlmit ola bu aualin taalluk et· 
titi ~e~eve bizce daha biiyiik ve 
daha seni,tir. Bu aual dort bet a11r 
ribi pek k11a bir miiddet zarf1nda 
,iddetli bir met ile l>inniabe agtr, 
fakat 1zbra.ph bir cezir icrinde 1re • 
.yen biitiin bir milletin hayahna ta· 
alluk eder. Oamanh Tiirk'lerinin E1-
kitehir'den latanbul'a gelmeleri icrin 
yiizelli 1enelik bir zaman 1recrmek 
iktiza etmiftir. Buna miivazi veya 
muakia olarak 01manh tarihi 'oyle 
huliaa olunabilir: 

- Bu tarih, Viyana'ya kadar gi
den bir met ile Sakarya'ya kadar 
donen bir cez:irden ibarettir ! 

Me1afenin uzunluguna niabetle 
zamanin k1aahi1 diifiiniiliirse durup 
dinlenmeie vaktimiz olmaks1zm 
miitemadiyen nakli mekin ile mef · 
rul olmuf bulunduiumuz anlatihr. 

Riiyet dairemiz yalntz kendi ben· 
ligimizle derhal yak1mm1zdaki mu
hite munhas1r kaldtkcra hadise garip 
ribi goriiniir. F akat htanbul icrin
deki mutemadi gidip gelmeler da • 
ha biiyiik mubaceretlerin pek kii • 
c;iik bir mikya1mdan ba,ka bir feY 
deiildi.r. lstanhul'un hir zamanlar 
Macar ovalarma kadar uzanan Hin
terli.ndt fimdi Mericr nehri iizerinde
di.r. Ote tarafta pek az Turk kalmit 
olmak ii;:in aon a111rlar zarfmda ve 
buaiine kadar ne kadar 1rktat1n ek
aeriya Istanbul iizerinden bu tarafa 
gelmit oldugu ibretle ve hayretle 
cliitiiniilecek bir teydir. Bu miktar 
oyle bet on aile fili.n degildir, mil -
Yonlar ve milyonlarla insandtr. Ve 
nihayet Y•tantlan hayat impara • 
torluk hayab idi, yani milli bir dev
Iet bayab deiildi. Bu hayahn ken
di1inde iatikrar fikrini diitiindurmi
Yen bir avarelik vard1r. Yar1n Bag
dad'a m1, yoksa itkodraya mt 1ride
eegi malum olm1yan adam 111tanbul'
da elbette gecrici hir hayahn biitiin 
•vareligine zebun olmaktan kurtu • 
lamazdt. Bir zamanlar Bogazicri'nin 
P1rlantalar1 olan buyiik yablar ve 
latanbul'~n her biri kendi haline go· 
re hirer 1aray olan konaklar1 ga • 
liba onun ic;in boyle alelacele c;er • 
den c;opten denilecek vec;hile ah • 
IJaptan yap1hvermitti, ve onun ic;in 
IJimdi onlar1n yerlerinde yeller eai
Yor. 

Sonra hep fmparatorluk hayabna 
izafetle ailenin ekseriya her ne au· 
retie i1e teferriit etmit bir ,ah11 et· 
rafandaki toplanb manaa1 da inki.r 
~dilemez. 0 tah11 y1k1lmakla aile 
~okUyordu, ve tarihin bu sari ve fa• 
lllil teairi altlnda 11tanbr:· ·' dune 

Vergilerin tadilinden sonra .. 

V aridat biit~esinde 7 
milyon noks~n var? 

Biitce Enciimeni masraf k1sm1nda da -· 
I yeniden tenzilat yapmaga haz1rlan1yor 

...... 
Bugiinkii Meclis miizake 
rab hararetli olacak 

Ankara 14 (Telefonla) - M. 
Mecli1inin yarmki (bugiinkii) 
celsesinde Hariciye ve Maliye 
Vekilleri, miistakil izmit meb'u· 
su S1rr1 Beyin suallerine cevap 
vereceklerdir. 

0 skiidar - K1s1kh hathna evka· 
fm da ittirakine dair olan layi
ha Meclise gelerek ruznameye 
ahnmittlr. 

Bugiin meclis enciimenleri 
ellerinde bulunan mevad1 miiza
kere ile mefgul oldular. 

Biitc;e enciimeni bugiin mua • 
mele vergisi tadilat projesini son 
defa olarak bir daha gozden ge
c;irmitlir. 

Enciimen 931 biit~esi etrafm • 
da eaash tetkikata devam etmek· 
tedir. Kanunlarm tadili dola 
y1sile biitiin vergiler, eskiye na· 

'·-

Bugii.n Strrz Beye cevap verecek olan 

Hariciye Vekili Tevflk Rii§tii, Maliye 

Vekili Mustafa AOdiilhaltk Bey 

zaran, daha diitiik bir tahakkuk 
ve tahsil neticesi verecek bir ,ek
le girmitlerdir. Bu vaziyetin, 931 
varidat biit~esinde 7 milyon Ii • 
ray1 bulacak bir tenzilat icrau
nt icap ettigi anla,1hyor. Bu iti -
barla enciimen, evvelce esa11lar1 
haz1rlanan tasarruf yekununa 
munzam olmak lizere hazine 
masraflarmda 7 milyonluk bir 
miktar daha tenzilat yapmak za· 

CMabadi 4 uncu sahifede> 
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Y eni F ransa Reisicum -
hurri vazif esine ba§lad1 

---------
Reisicumhurluk vazif esi M. Dumer' e 

ne suretle devredildi 
Paris 13 _ Bugi.in aabtk Reiai • 

cumhur Moayo Dumerg muta_t ~e: 
raaimle Riyaseti Cumhur vaz1fe1m1 
yeni Reisicumhur M. D~~~~·e devret 
mi,tir. Reiaicumhur Mosyo Dumer 
refakatinde Ba,vekil Mosyo Laval 
bulundugu halde Liiksemburg sa • 
rayindan hareketle Elize aaray.ma 
gitmi,tir. Y eni Reisicumhurun bm • 
digi otomobili muhaftz k1taatmdan 
iki siivari mufrezesi takip ediyordu. 
Biiyiik bir balk kiitlesi alay1 alkt\I· 
liyordu. Mosyo Dumer Elize saraym· 
da tesrifat umum miidiirii taraftn
dan kar111lanm1~tlr. Merasimde yal
ntz askeri k1taat ve gazeteciler ha
z1r bulunmu,tur. 

Mosyo Dumerg halefini sefirler 
salonunda kabul etmi,tir. Gog11iinde 
Leyyon Danor ni~amnm biiyiik riit
be11i bulunuyordu. 

iki Reisicumhur Mosyo Dumerg'in 
odasma girerek uzun miiddet sa • 
mimiyetle gorii,mu~lerdir. Bu esna· 
da Mosyo Dumer' e Leyyon danor 
ni,anmm biiyiik riitbesi verilmi,tir. 

Saal 15,45 te Moayo Dumer, E • 
lize saraymdan r.1karak teamiil veer· 
hile yanmda P \'vekil bulundugu 
halde belediye dairesine gitmi,tir. 
Cumhuriyel' muhaf1z k1taatmdan iki 
siivari miifrezesi bayraklarla Riya
seti Cumhur otomobilini takip edi • 
yordu. 

Y eni Reisicumhur burada mera • 
aimle karf1lanm1~ ve alay meraaim 
salonuna dahil olmu,tur. Salonda i.
yan ve meb'usan reisleri, naz:1rlar, 

M. Dumer'in bir karihatiirii 
miiste,arlar, maretallar, meb'uaan 
ve ayan azalar1 hulunuyordu. Bele
diye reisi Mosyo Kaatellan, Mo1yo 
Dumer' e beyam ho,amedi ederek 
demi,tir ki: 
«- Asil ocagm1zm ve mucibi im

tisal ailenizin medar1 iftihar ve sii
ruri olan dort oglunuzu harp, eli
nizden ald1, bu darbeleri harikulide 
bir metanetle kar,1ladm1z.> 

Moayo Dumer Belediye reiainin bu 
sozlerine te,ekkiir etmi, ve: «Biitiin 

(Mabadi 4 iincil sahifede) 
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kadar ve bugiine kadar herkes ~u- Turk'lerin umumi harbe i9tiraki 
radan furaya hicretle vakit gec;ir • tarihin biz:i daima itip kakan kuv • 
mekte tabii ve belki hatta biraz da vetli selini durdurmak ic;indi. Arttk 
tath bir itiyada ti.bi olup gidiyordu. bu sel durmuf, ve Tiirkiye milli hu-

~imdi, mademki art1k bu miite- dutlar1 icrine oturmu,tur. Milletin 
madi muhaceretten usanm1~ bir hal- aabit bir mekan tutmast icrin mem • 
de: leketin sabit hudutlar dahiline otur• 

- Peki, ne zaman bir yerde tutu· 
narak aabit bir hayat ya9amaga ba,. 
hyacag1z? 

Diye aoruyoruz. Arbk hukmolu • 
nabilir ki imparatorlugun ta aile • 
Jere ve fertlere kadar miieuir ha 
yab nihayete ermittir, ve arbk ta 
rihin Tiirk'lere de miistakar hir ha
yat1 mukadder kalan doniim nokta11 
dolatilmaktad1r. • 

mast laz1mdt. 
Bu yepyeni ve milli bir devirdir. 

Bundan aonra asr1n icaplar1na inti
bak etmegi bilen bir devir, ki biz 
onda arbk l}imdiden iatikrar1n aai· 
lam temellerini goriiyoruz. ~ocuk • 
lar1m1z, bizim az c;ok avare hayati • 
m1z yerine miistakar bir ha.yat ika• 
me edecekler. 
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Devlet Bankasi 

Umumi Miidiir diin 
istanbul' a geldi 

Diinkii ma~1 da kazand1k! 

Alman'lan F enerhah~e 
de 3-1 magliip etti 

Banka te\ikilati ikmal 
edilmek iizeredir 

Cumhuriyet Merkez: Bankasi u -
mumi mudiirii Salahattin Bey dun" 
1abahki ekspre• trenile Ankara'dan 
tehrimiz:e 1relmi11 ve doiruca Ziraat 
Banka111na gelerek ogleden aonra 
aaat uc;e kadar bankada me91ul ol
muttur. 

Maamafih, istanbul ,ampiyonu gibi, 
F~ner de pek iyi bir oyun oyn1yamad1 

Salahattin Bey, dun kendiaile 10-
rii,en bir muharririmize fU beya • 
natta bulunmuftur: 

¢ - fatanbul'a hu11u11i itlerimi gor
mek iizere geldim. Bir kacr giin kahp 
avdet edecegim. 

Bankan1n atalii1ii lanz:im edil • 
mek iizeredir. Statil taadik edildik
ten aonra banka faaliyete aecrecek • 
tir. Binaenaleyh, bankantn kanu • 
nen muayyen olan etkil ve meraaim 
tahtmda tetekkilliine craht1lmakta
d1r. Bu mea'ele ile meclisi id re met· 
qul olmaktad1r ... 

Salihattin Bey, b nkanan Iatan • 

Devlet aan.ka.n Um.umi Mrid'li.nl 
4 .Sal4hatttn Bey 

bul tubeainin nerede kiitat edilecegi 
ve banka memurlarm1n aureti in -
tihaplar1 hakkmda hie; bir fey aoy
lememi,tir. \lu meaailin ancak, ban
kan1n nizamnamesi yap1hp, yuzde 
kirk ni1betinde 1ermaye topland1k
tan aonra mevzuu baluolacag1 an • 
la,tlmaktadtr. Bankantn latanbul 
fUbeainin nerede ac;1lacag1 hakk1n • 
da banka meclisi idareaince bir ka· 
rar verilecektir. $imdilik piyaaa mer
kezi olmak itibarile iatanbul ci • 
hetinde bir bina intihap edilme1i 
muhtt!meldir. 

Ziraat Bankasznda 
Ankara 14 (Telefonla) - Devlet 

Banka11 mudiirii umumiai Salahattin 
Beyden inhilil eden Ziraat Banka· 
111 miidurii umumi muavinligine hicr 
kimae tayin edilmiyecektir. Katibi 
umumilige 1retirilen banka kavanin 
miidiirii Suphi Bey ayni zamanda 
bu vazifeye de bakacakbr. Kavanin 
miidiirliiiiine banka heyeti teftitiYe 
reisi Miifit Nizami, onun yerine de 
muhaaebe miidiirii Sait Beyler tayin 
edilmi~lerdir. Bankan1n istanbul •u
beai miidiirliiiii de timdilik muavin
likle idare edilecektir. 
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Fazilet miikafat1 

' { 

Alaettin'in attiii gii:el fUf Alman kalecisinin plonjon yapma.111a 
· ragmen kaleye boyle girmi,ti ... 
$ehrimizde bulunan Alman Ayin

traht tak1m1 diin de Fenerbahcre ta
k1mile kar,1laftl, bu ma~ta da 1-3 
mailup oldu. Dunkii miiaabakada 
da Fenerbah~e baz1 oyuncular1 ek • 
1ik olduiu halde 1 haya c;1kh ve iyi 
bir oyun go1teremedi. Boyle olmak-
1• ntber }man tak1mtn1 m jlup 
ebnep muvaffa oldu. 

R!.Ja 
Ziya, Vla1tari1 
Cevat, Sadi, Hi.di 
~aban, Aliettin, Zeki, 

Fikret 
Muzaffer, 

Sag ac;1k Niyazi, aol muavin Re
t•t Beylerin tak1mda bulunmama111 
Fener'in daha iyi oynamamaama mi
ni olduiu gibi, Alman tak1m1n1n ae
ri ve atilgan oynama111 da Fener'in 
oyun tarz:1nt bozuyordu. Bu itibarla 
miiaabaka zevkaiz: bir ,ekil ald1 ve 
oyun ilk devrede idare eden ha • 

I kem Her Zinger'in miitemadiyen 
diidiik c;alarak oyunu olur olmaz H• 

bebplerden dolay1 durdurma111 da 
biisbiitiin ta's1zhk tevlit etti. Alman' 
'ar, her hangi gayrikaati bir hare
ketten dolay1 aleyhlerine ceza ve 
penalh vermekte inat eden bu ha
kemi ikinci devrede bihakkin kabul 
etmediler. fkinci devreyi Refik 01-
man Bey muvaffakiyetle idare etti. 

Ilk devre 
Tak1mlar saat alttda aahaya c;1k

till'r. Mutat mera:Jimden aonra o • 
yuna Fenerbahc;e b flad1, Alm1m 
muavin hathna kadar ilerliyen ilk 
hiicum burada kesildikten aonra ge
ri dondi.i, top F ener'in muavin ha.t
hnda taca kacb. Biraz aonra Ala • 
ettin'in giizel bir ak1m, topu taca 
atmakla kesebildiler. Tai;:tan 1relel"l 
top F€ner k<tleaine kadar inere-k a• 
vut oldu. 

(Mabadz 4 iincu sahifed~l 

3 miikafattan birisi Ku • Fener'in mudalii Vlcistari• ile kalecisi Riza'ntn arasindan ge~en top ta 

bilay'1n ogluna verildi 

Fazilet mukdfatt kazana.nlardan milderris 
. Sait ve mualltm Fafk Beyl« 

Maarif Vekileti, fazilet miik&fab 
tetkikahn1 ikmal etmittir. Miikifat 
yukaek tedriaat muallimlerinden Da
riilfunun miiderriai Sait, orta tedriaat 
muallimlerinden latanbul Erkek Ii · 
1e11i muallimi Faik Beylere, ilk ted
riaat muallimleri ara111ndan aec;ile • 1 

eek zata verilmesi mukarrer muka • 
.fat ta Kubilay'1n oilu Vedat Aktog'a 
verilmittir. 

Miiki.fatlar be,er yiiz liradtr. Ve
dad'1n paraat hankaya yatir1lm1fbr, 
20 Y•t•na geldiii zaman al8.cakttr. 

K 
0 
K 

I 
N 

F ener'in kalesine boyle girmifti 

0 K A 1 N 
AKA G0ND0Z'un sehkan ., 

• 

H akiki hayatan bin bir tecellisile smsantalar ge • 

~irmif, etraltnda lrrhna ve girdapl ar a~mi, bir ma· 

cera; Aka'mn icazkar elinde duru la durula aka • 

;yor. Hep hakikat ~er~evesi i~incle: A,k, ihtiraa, 
aergiize,t ve ..... . 

At..,, yeni bir "Bu topragm k1zlar1,, daha yarattl 
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Biiyiik fethi kolayla,tirmak igin Tuna'nin sajj sflhili 
behemehal ele gef;meli • Byz ans' a bir daha sef aret heyett 

Attila Tuna'nm sai sahiline 
yerlefecek 

Byzans maliyesi son derece mii
sevves olmakla beraber Attila 
~lacalini nihayet ald1. Hiin Kra· 
h, (biiyilk fethin) yaklatbg1m 
nazari dikkate abrken, Tuna'mn 
Hun meml~keti ile Roma arazi1i 
arasmda h.udut ~izgisi olarak 
kalmasmdaki tehlikeyi daha iyi 
f arkediyordu. Bura11, kolayhkla 

miidafaa edilen bir sevkulceyf nok· 
tall idi. Eier (Aetius) , bu hudut 
hatbm tahkim etmek emeline du· 

'iirse • bu mes' ele Byzans'hlarm ( 
habrma bile gelemezdi. • Biitiin 
Hiin ordusunun Tuna'dan ge~me· 
si pek mii,kiil olurdu. Attila, Ro· 

. ' ma'ya m1, yoksa Kostantamye ye 
hiicum edeceiini heniiz kararlat· , 
tirmamlfb. Fakat, kitm, cereya • 
nm tiddeti yiiziinden ge~ilmesi 
rmiimkiin 0Jm1yan Tuna nehri • 
ni biiyiik harekata batlad1g1 za· 
man ge~mek mecburiyetinde 
kalmak istemiyordu. Orduaunun 
mukadderatm1 gilliin~ bir enge -
le baglamak onun itine gelmi • 
yordu. Bunun i~in nehrin sag sa
hiJine ayak ba1mak ve buraam1, 
biiyiik taarruzun hareket nokta-
st haline gelecek tekilde tahkim 

etmek laz1md1. Mademki Hiin 
siivarileri Trakya ve Meri~'te Tu
na'dan be' giinliik mesafeye ka

dar ilerlemislerdi. Attila, bu yer-
' 

lerin art1k zaptedilmit olduguna 
ve Hiin memleketleri havzasma 
girdigine hiikmediyor, bunun res 
men boylece kabul edilmesini is
tiyordu. Hiin Krah kendi kendi
sine diyordu ki: 

«Aptal Theodgs, benim gizli 
maksad1m1 ketfedemiyerek, bu 
talebimin yeni bir kiistahhktan 
ileri geldigine hiikmedecektir. 
Byzans hiikiimdar1, Tuna'nm 

kendiai i!Cin miidaf aas1 kolay bi
ricik tabii hudut oldugunu anh • 
yacak iktidarda degildir. Her 
halde talebimi kabul edecektir. 
Eger Roma saraymdan aktl al • 
mak tetebbiiaiinde bulunursa 
(Aetius) ona ret cevab1 vermesi
ni tavsiye edecektir. Bu takdirde 
de it gene kolaydu. Bir ka~ yiiz 
siivari gonderip evvelce itgal et· 

tigim bu yerleri zahmetaizce tek· 
rar ele gecriririm. Her halde Tu. 
na'nm aai sahiline yerletecegim. 
Ve oradan da ...... » 

Hii.n aelirleri latanbul'da 
Attila, kurnazhk, korkutma ve 

yahut ·kand1rma auretile elde ede· 
bileceii feyi harp ve tiddet kul· 
lanarak almamak yolunu kabul 
ettiiinden, latanbul'a bir sefaret 
heyeti gonderdi. latediklerini, 
Byzana hiikfunetine izah edecek 
sefirlerin, itibarh ve gayet em • 
niyetli kimaelerden olmas1 laz1m~ 
d1, ~iinkii, miizakereler, hiCi tiiP· 
hesiz, nazik ve ehemmiyetli ola· 
caktt. lki sefir ae~ti: Biriai Ede· 
kon idi. Bu zat Hiin kibarlarm
dan Attila'mn haasa kuman • 

dam idi. Hiin'ler araamda miim• 
taz bir am1f tetkil eden halis Mo· 
gol teceresine mensuptu. Maa • 
haza, Attila, tevecciihiinii yalmz 
kendi ukma hasretmiyordu. 0 
tarihte, saraymda ve hizmetinde, 
belki Hiin'lerden fazla yabanct 
vard1. Hun Krah, hizmet etmek 
istiyenleri, trk ay1rmak11zm ka· 
bul eder, onlar1 yapabil~cekleri 
hizmetlere ve 101terecekleri sa· 
dakate gore takdir ederdi. Hatta, 
onlarda ehliyet ve kif a yet g(friir
se, miihim vazif el er vermekten 
!Cekinmezdi. Attila, insanlar1 ae~
mek ve anlamakta harikulade 
durbin idi. 0, Krallarda sevrek 
goriilen bir meziyete malikti: 

Maiyeti adamlar1m iyi secrmek .. 
Attila'ntn maiyetintleki 

yabancilar 
Bu noktai nazardan, Attila'nm 

saray1, diinyanm her tarafmdan 
gelmif kimselerden miirekkep 
bir halita manzaras1 arzederdi. 
Bunlar arasmda ( Gol) reisleri, 
(Seit) asileri, Cermen'ler, Afri. 

ka'ltlar, Rum'lar, iran'hlar ve ls
panyollar vard1. Theodos ve Va
lantiniyen gibi herkesin nefretini 
kazanmtf lmparatorlarm e1areti 
altmda yafamaia kat'iyyen kabul 
etmek istemiyen Gol'lii, Bertan
ya'h, Panonya'h milliyetperver 
reisler Attila' ya miiracaat ve iltica 
ediyor, zulum ve istibdada karft 
istimdat ederek Hiin Krahm, ken
dilerini bu agir boyunduru'ktan 
kurtaracak miinci s1fatile selam· 
hyorlardt. Hiin'ler bir tak1m ya
bancdarm kendi karargahlal'ma 
gelip kalmalarma k1z1yorlarsa da 
Attila'mn kulland1g1 yabanc1 a
damlan aecrmekte, kendi keyfine 
dejil, milletin menfaatine labi 
oldujunu ve adam ae~mekte· ya
nilmaz bir niifuzii nazara malik 
bulundugunu anhyarak ses irikar· 
m1yorlard1. 

Attila'mn batarmak istedigi it 
beynelmilel bir teydi. 0, buna 
muvaff ak olmak icrin her lilrlii 
va11talara miiracaate ve ezciimle, 
ecnebi kavimlerin milli emellerini 
tahrik etmej mecburdu, Miil • 
kiinden mahrum edilmit bir 
Frenk reiai, yahut Roma sara • 
ymdan menkiip diitmiif hir a • 
silzade Attill'ya iltica. edince, 
onlara, derhal, tan ve fereflerine 
uygun bir vazife verilirdi. Attila, 
bunda iki menfaat gordil: Etra-

fmda, her teyi ona borirlu bir 
halk bulundurmak ve her zaman 
istiklal hevesinde bulunan Hiin 
reslerile kendisi aras1nda, haya
tt ve istikbah ona bagb bir tak1m 

devlet adamlarmdan mllrekkep 
husu1i bir sm1f viicude aetirmek, 
Attila'ya refakat eden bu pek 
kalabahk Roma'h ve Byzans'h 
memurlar arasmde, yalmz inki· 
sari hayale ugranuf, yahut hak· 
s1z olarak saraylardan uzaklat .. 
ttnlmit yabanc1 Clevlet adamlara 
degil, bir tak1m katipler ve ter • 
ciimanlar da vard1. Hatta bunlar 
arasmda, aakin ve alelide bir ha· 
yatm yekna1akhgma, tehlikeli ve 
miitebeddil bir ya,ay19m teaa • 
diiflerini tercih eden sergiizett • 
~u insanlar da vardi. Bunlar Hiin 
cemaatine menaup kadmlal'la ev· 
lenmitler, Hiin'lerin maitet ve 
muateret tarzma tamamile tela· 
buk etmitlerdi. Roma lmpar to· 
runun emirnamelerinde bu Ro • 
ma'h ve Beyzans'h tahtslar ve • 
tan haini diye tavsif olunuyordu. 
Kellelerini getireceklere nakti 
miikifat vadediyordu. 

Hakikati halde, bunlar vatan 
haini degillerdi. Roma impara • 
torlujunun istikrah verecek de
~eceye varan sui istimalinden, 
yaramazhklarmdan uaannuf, 
Hiin'lerin sade ya,ay1,ma 11pta 
etmit nev'i ,ahHlanna munha11r 
adamlard1. Bu yabanc1lar ara11n
da, Roma imparatorunun baza ca
suslart da olduiu fiiphesizdi. At
tili'mn maiyetinde, Roma tara· 
f1ndan bir hediye olarak gonde
rilmit katipler, maskaralar da 
vard1. Fakat, Hun Krah (Ro • 
ma) nm hiyanet ve feaattan ba.
ka bir 'ey olm1yan bu gibi hedi
yelerini ihtiyat kaydi ile kabul 
eder, her zaman uyamk durur • 
'du. 

<Mabadi var) 

Cenup hududunda 
yeni .,eka vetler 

Tiirkiye'de fekavete c;ah,an Su • 
riye'nin Erden havalisinden 20 ki • 
tilik Ali Hoca c;eteai Ayintap civa
r1nda haydutluk yaptiktan sonra Pa· 
zarc1k kaza1,1nm Na11rh koyiinU ba1-
m1,, muhtar1n kaza merkezine ih· 
bar1 Uzerine gelen miifreze ile c;ar• 
p1,hktan sonra kac;m1,hr. 

Ayni c;ete ertesi giinii Malatya • 
Fevzipafa hath Uzerinde Eloglu ia· 
taayonundan Mera9'a yolcu gotUren 
poata otomobilini durdurarak yol• 
culardan Golhafl bina infaat grupu 
siirveyan1 M. Valter Zimmerman'1 
tehdit ederek 1500 lira paraa1n1 ve 
yan1nda bulunan refika11n1n ser • 
danhg1n1 ve aaireaini alm1ft1r. Ta • 
kibe devam ediliyor. 

' 
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Paket muamelat1 

intiza1na girdi 

I ---- --- -,n,r - - WJ&&~W w• 
Kubilay abidesi 

istanbt~l miisakka- Almanya'da yeni buhran 

I ··-I 
Muayene heyetleri 
nasil ~ah,1yorlar 

f1tanbul Poata ve Tel1raf Baf • 
mUdiriyetinde yaptlan baz1 tertibat 
sayeainde paket itlerindeki intizam· 
s1zbga nihayet verilmit ve azami 
siir'atle yaptlan tasnifler neticesin· 
de evvelce terakiim etmit olan bin· 
lerce paketin muameleleride biti • 
rilmittir. Paket idaresinin intizama 
girmesine c;ok ehemmiyet verilmek· 
te olup tacirlerin ve erbab1 mesa • 
lihin en ufak bir tikayeti derhal na· 
zari itibara ahnmaktad1r. 

~imdiki halde giinde 225-300 pa· 
ket gelmektedir. Bunlar evvel emir· 
de listelerle giimriik muayene he· 
yetlerine sevkedilmekte ve muayene 
heyetlerince paketlerin hepai a~1 • 
larak giimriik re1imleri tahakkuk et• 
tirildikten sonra derhal Poata ida • 
resine gonderilmektedir. Posta ida· 
resi paketlerin tahakkuk eden giim
riik riisumunu ayr1ca hirer ye'il ka
i1da yazmak suretile eshabma ih • 
bar etmektedir. Eshab1 mesalih Posta 
idarelerine miiraeaat ve hiiviyetle • 
rini i1bat etmek ve tahakkuk eden 
riiaumu teaviye etmek auretile pa • 
ketlerini aiihuletle almaktad1rlar. 

$ ell'"ll n irn $ oeiro 
Burgaz itfaiyesi 

Belediye riyasetinden ald1g1m1z 
bir tezkerede deniyor ki: Burgaz 
yangmmda c;ahtan motopomp Bu!'· 
gaz itfaiyesi motopompu degildi. fs. I 
tanbul grubundan gonderilmi,tir. I 
Burgaz motopompu ise yangmm vu
kuunda tamir edilmek Uzere atelye· 
de bulunmakta idi. ltfaiye makine • 
Jeri pash ve itlenmez bir halde ve 
hortumlar yang1na au vermiyecek 
derecede delik deiildi. 

~ehirdekl taksiler 
latanbul Belediyeai tarafmdan tak

si otomobillerinin tevhidi hakkmda 
verilen karardan sonra 11tanbul pi· 
yasasma yeni olal'ak•pek az otomo
bil c;1km1fbr. Belediye binek otomo· 
billerinin miktarlann•· tahdit etmif 
oldugundan mevcut plaka adedi he
niiz tamamlanmamittir. Baz1 otomo· 
bil ticarethaneleri foforlere a~mtt 
olduklar1 kredileri tahsil edeme • 
dikleri cihetle taksitle otomobil sat· 
maktan hemen hemen vaz gec;mit· 
lerdir. 

OtobUsler hakkmda tedbirlar 
Son zamanlarda tehirde itliyen 

otobiisler ziyadelettigi ic;in Bele • 
diyenin baz1 tedbirler ittihaz ede • 
c:egini yazm1ft1k. Daimi enciimen hu· 
gii.n toplanarak otobiis talimatna • 
mesini tetkik ve intac; edecektir. En· 
eiimen azasmdan Avni Bey diin ga
zetecilere otobiisler hakkmda ah • 
nacak tedbirleri fU suretle anlat • 
Mlftlr: 

«- Belediyenin kanunun 15 inci 
maddesinin 9 ve 10 uneu f1kralar1 
mueibinee nakil vas1talarmm bilhas-

1muma ait olan yerleri ifgal ve 
halk1 rahats1z etmelerine mani ol • 
mak ve kaza c;1karacak vaziyetleri 
bertaraf etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu maksatla tetkikat icra ettirdik. 

Bu tetkikat neticesinde bir tali • 
matname miisveddeai haz1rlanarak 
Daimi enciimene verildi. Alacai1 • 
m1z tedhirler Oskiidar, Kad1koy, Ye
mif ve Eyiip hatlarmda i9Jiyen oto
biisler hakkmda tatbik edileeektir. 
Yeni ihdaa edilen Biiyiikdere • Tak· 
sim hath ic;in de bir tarife yapda • 
cakhr. 

Bundan ba,ka '°forler hakk1nda 
baz1 tedbirler ahnmaktad1r. Yeni 
harflerle okuyup yazma bilmiyen 
fOforlere ehliyetname verilmiyecek
tir., 

DarDlbedayi mDdUrlDDD 
fki aydanberi turnada bulunan 

Dariilbedayi artistleri tehrimize av- • 
det etmi9lerdir. 

Dariilbedayi mUdiirii Suphi Bey 
1 

ayni zamanda $ehir Medisi azaa1 ol· I 
I 

dugundan Dari.ilbedayi miidiirlii • 
giinden istifa etmif ve yerine eski 
Fatih Belediye miidiirii Memduh Bey 
tayin olunmuftur. 

Debagathaneler talimatnamesi 
Belediye deba1iataneler hakk1nda 

bir talimatname yapmaktad1r. Dai· 
mi enciimen talimatnameyi yak1nda 
tetkik edecektir. Talimatnameye de· 
baganelerde c;ahtan amelenin tarz1 
telebbiis ve uhhatlerinin muha -

T eberruat listesi 

Gazetemizin tesebbiisile ya· 
' 

ptlacak Kubilly abidesi i!Cin 
vatanda~larm gonderdiii te • 
berruab lisle halinde netre 
devam cdiyoruz. 

Eski yekiin 
Dlrinci umumi miifetti§lik 
memurininin taahhiit -et 
tigi teberru yekiinundan 
ikinci taksit 
Eregli icra memuru Sacit B. 
Eregli malmiidiirii veklli 
ilyas Bey 
Eregli muhasebe katibi 
Abdullah Bey 
Eretli varldat kitlbi 
Hamdi Bey 
Eregli varidat katibi 

L. 
1713 

67 
0 

0 

0 

0 

Siileyman Bey O 
Eregli niifus kitibi tsmail B. 0 
Eregli zab1t ~tibi ~erif B. 0 
Eregli zab1t k'ftibi Hasan B. 0 
Eretli mahkemesl ba~ -
katlbi Nuri Bey 0 -Yekun 1784 

Dariilf iinunda 

K. 
59 

97 
50 

25 

25 

25 

25 
25 
25 
25 

25 

06 

Ortamektep 
imtihan1 

muallimligi 
yap1byor 

Bugiin oileden evvel Dariilfiinun 
konferana salonunda orta mektep 
muallimligi hntihanlarma batlana • 
cakhr. ~imdiye kadar Maarif Ema· 
n~tine bir ~ok miiracaat vuku bul· 
muttur. 

lmtihanlar, tarili, cografya, riya
ziye, fiziki ilimler, tabiiye ziimresi, 
felaefe, edebiyat olmak iizere alb 
ziimreden icra edilecektir. 

imtihana girecek olanlar bu ziim· 
reden birini intihap edecektir. lm • 
tihant kazanan o dersin muallimi 
olmak hakkm1 iktisap edecektir. 

1mtihanda tehrimizde bulunan or• 
ta tedrisat miidiiril umumisi Fuat, 
ilk tedrisat miidiirii umumisi Nuret· 
tin Rag1p, Maarif Emini Muzaffer 
Beyler haz1r bulunacaklard1r 

vn oayeltlte 
Vol mUkellefiyeti 

Oevlet ~uras1n1n yol miikellefiyeti 
hakk1nda verdiii karara gore viii· 
yat umumi medislerince takyit edi
len mesai zamanlar1mn bitmesine · 
kadar ceza ahnm1yacak, bunu ve • 
renlerden yol miikellefiyeti sab1k1 
vec;hile yiizde bef fazlasile istifa e· 
dileeektir. 

Otomatik baskUller 
Himayeietfal Cemiyeti l}imendi . 

fer istasyonlarile fehrin muhtelif 
mahallerinde bulunan insan tart • 
maga mahsus baskiilleri i9letmek 
hususundaki hakk1 inhi1ar1n1 isti • 
male baflamlfhr. ~ark timendifer 
kumpanyas1 Vilayete miiracaat e -
derek bundan tikayet etmit isede 
Vilayet bu hakk1n bir kanunla Hi
mayeietfale verilmit olduiunu bil . 
dirmittir. 

Dogru olm1yan bir sui istimal 
iddias1 

Mukaddema Tarlabaft maliye 
tahsil 'ubesinde kirk, elli bin lirahk 
bir sui istimal vukuu iddia edil • 
mifti. Mezkur fUbeye ait tahkikat ik
mal edilmif ve bu iddian1n aah esa111 
olmad1i1 anlaf1lm1ttir. 

Harikzedelerin ald1g1 emlak 
Yang1nlar ve harekatl askeriye do· 

layJSile emlaki harap olanlardan 11· 
tanbul'da metruk emllk alanlar var
sa bunlara dokunulmama11 Dahiliye 
Vekaletinden i1tanbul Villyetine 
teblii edilmittir. 

fat t hriri ba,I1yor 
. -·-. 

Tahrir heyetleri niimero
taj yanb,tir, diyorlar 
1stanbul'un her tarafmda m\isak· 

kafat tahririnin yeniden i<" ran ta· 
karriir ettigini yazmtfbk. Bu ifle 
mefgul olmak i.izere 20 tahriri mii· 
aakkafat heyeti bugunlerde fehri • 
mize geleeektir. Bu heyeller \J'\a· 
dolu'nun muhtelif mahallerinde ha· 
len tahrir iflerile mefiul bulunmak· 
tad1rlar. Bu heyetler timdilik bu • 
lunduklar1 yerleri te!"kederek istan· 
bul'da faaliyete ba~hyacaklard1r. 

Tahriri miisakkafat heyetleri Be· 
Iediyenin 11rarma ragmen numero· 
taj iflerinin yanhf yap1ld1gmda mu· 
s1rd1r. Bunlar dola,ttklar1 mahal • 
lerde ev numaralarm1 eldc mevcut 
kavanine gore tadil etmektedirler. 
Maliye Vek&leti tahriri miisakkafat 
heyetlerinin derdesti izam bulundu· 
gunu Defterdarhga bildirmiftir. 

[Q) al tr tYI 0 f lYI !Ml lYI lfiHdl al 

Rasim Ai-J B.in tazminat talebi 
Tip Fakiiltesinden ihrac1na karar 

verilen Rasim Ali B. kararm hak • 
s1z ve garezkarane olduiunu iddia 
ederek $urayi Devlete bir isti<l_a ver· 
mif ve Fakiilte reisi Tevfik Recep, 
miiderris Akil Muhtar Beylerden 30 
bin lira tazminat iatemif, $urayi 
Devlet te miiddeaaleyh mevkiinde 
bulunan Tevfik Recep ve Aktl Muh· 
tar 8. lerle bu mes'ele hakk1nda baz1 
sualler sormuftU. Tip Fakiilteai ri· 
yaseti bu auallere haz1rlad1g1 cevab1 
diin $urayi Devlet riyasetine aron
dermittir. 

$urayi Devlet bir haftaya kadar 
bu mes'ele hakkmda kat'i kararm1 
verecektir. 

llll1':l~n~a<dl1' mell'i'l~'lfno=ice 

Radyo ne1riyatl 
Hariei ticaret ofisi bundan boyle 

ihracat mallar1m1z hakkmda her 
hafta muntazaman radyo ile netri· 
yat(~ bulunacakttr'. Of is ra:dyo • ile 
timdiye kadar yaptig1 i:eerillieler ·., 
den iyi ·neticeler almif vi!! Anado • 
lu'daki tiicear1n vaziyetten siir'atle 
haberdar edilmesini temin etmittir. 

Millt mamullt hakkmda bir 
tamim 

Milli 1kti1at ve Tasarruf eemiyeti 
baz1 fabrika ve imalathanelere gon· 
derdigi bir tamimde bu miiesaeae • 
Ierin mamulat ve miistahselah hak· 
kinda baz1 tavsiyelerde bulunmuf, 
Avrupa rekabeti karfmnda fiatla· 
r1n bir miktar k1r1lma11n1n muvaf1k 
olacagm1, mamulahn nefasetini le· 
min ic;in tedabir ittihaz edilmeai la· 
z1m geldigini bildrmi,tir. 

TUrk iktisatc1lar cemiyetinin 
dUnkU i~tima1 

Turk iktisat~1lar Cemiyeti u~un· 
ell ic;timalar1n1 diin Tiearet Odas1 
salonunda aktetmitlerdir. li;timaa 
cemiyet azalar1n1n k1sm1 azami if • 
tirak ve verilen seri konferan1lar1 
takip etmi,lerdir. 

Evvela miiderria Munir Bey «na· 
zari iktisada gore rasyonali:&m> mev· 
zulu bir konferana vermif, miitea· 
kiben mi.iderri1 muavini doktor 
Muhlia Etem B. iktisadi ilim fuhe • 
lerinde itletme iktiaadi, isimli lie; aeri 
konferansma devam etmittir. 

Muhlis Etem Beyden aonra Or -
ban Sadettin B. kooperasyon ve ko· 
operatifin ehemmiyeti hakkmda bir 
konferana verdikten s41nra ic;timaa 
nihayet verilmiftir. 

Ankara ilkbahar at yar1flar1 bitti 

fazas1 i~in baz1 kayttlar konulmuf· 
• Cuma giinii Ankara1da yapilan ilkbahar at yar1tlar1nm sonuncuauna 

tur~aimi enciimen buiiin ainema fi. ait tafailah yazmtfbk. Bu yar1tlar1 aeyreden Batvekil lamet P,. Hz. le 
limleri hakkmdaki talimatnameyi Gazi kofusunu kazanan «Jung Turk» yani «Gen~ Tiirk» iaimli hayvan1n 
tetkik edeeektir. birinci gelirken ahnan resmini nefrediyoruz. 

Almanya'da sayet tehlikeli J'•ni 
bir buhran bafhyor. Hariciye Nazm 
M. ( Curtius) un mensup bulunduiu 
Alman balk f1rka11 Rayihftai'1n 
derhal i~tima1m talep etti. Bu talep 
Reisicumhur Marefal (Hindenburg) 

. taraftndan yeni netrolunan hir buc;uk 
milyar markhk yeni biit~e a~1gm1 
doldurmak i~in Alman milletine ion 
dereeede ag1r ve tahammiilfer .. ye· 
ni tekalif ve fedakarhk yiikleten e
mirnamenin tasdiki yahut reddi ic;in 
devlet parlamentosunun derhal mli· 
zakereye ge~mesi demektir. 

Bundan evvelki emirnameler an· 
cak tatbik ve icra edildikten so1u·a 
Rayihttai topland1g1ndan meelia i -
~in bir emri vakii taadikan batka 
bir it kalmamit idi. Fakat bu defa 
daha tatbikab ilerlemezden evvel 
emirnamenin feshi i~in ~ah,1byor. 

Alman Halk f1rkas1 Briining hii· 
kumetini iltizam eden f1rkalar1n en 
mUhimlerinden biridir. Zaten aai 
ve aol miifrit f1rkalar Rayhttai'm 
derhal toplanma11n1 iat~yorlar idi. 
Sai frrkalardUl Alman milliyetp~r· 
verleri ile Fa9ist diye maruf milli 
aosyalistler Batvekil ile Hariciy~ 
Naztr1n1 fngiltere'den avdetlerinde 
karaya ayak atar atmaz haamane 
bir surette kart1lam1tlard1. 

Sol miifrit f1rka olan komiiniatler 
ba9ka bir noktai nazardan Rayhf • 
tag1n derhal toplanmaa1n1 iatiyorlar. 
,!?imdi bu miifrit aai ve sol f1rkalara 
hiikiimetin i1tinatgah1 olan miihim 
bir f1rkanm iltihak etmit olma11 Al· 
man devlet kabinesini ~ok miitkiil 
mevkide b1rakm1tt1r. 

Sabik Alman Hariciye Nazm M. 
~trezman batta Fransa olarak aa -
b1k miittefikler ile muvaffakiyetli 
bir surette itilifcuyane bir politika 
tesis etmif ve bu siyaset 1ayesinde 
(Ren) eyaletlerini ecnebi aakerleri· 
nin ifgalinden tahli1 etmete muvaf· 
fak olmuttu. Bu siyasetin ilerleme • 
sine mumaileyhin menaup bulun • 
dutu Alman Halk f1rka11 mini ol -
muftu. Hatta bu muktedir siya1inim 
nairihani vefatina dahi kendi fir • 
kas1 manevi bir sebep olmu9tu. 

$imdi ayni f1rka gene kendisine 
mensup bulunan timdiki Hariciye 
Nazmn1n Bafvekil ile birlikte batta 
ingiltere olmak iizere sab1k milt • 
tefikler ile Cheguers.l miilikahnda 
temelini atm1' olduklar1 yeni itillf
cuyane aiyaaeti auya dil9Ur~•k i• • 
tiyor. ,. 

Almanya devletinin tizerine Ver· 
say muahede11inin vazettiii hak11i: 
kuyudatr tedrici ve muslihane bir 
surette ref ve izaleye c;ahfan tim • 
diki kabinenin hili11 Sosyal • de • 
mukrat f1rka1m1n alacag1 vaziyete 
haihd1r. Hiikumet f1rkalar1 :aaten 
akalliyette idi. Sosyal • demokrat • 
Iar1n hiikumete kart• ciddi muhale· 
fet gostermiyerek hay1rhahane bita• 
rafhk siyasetini takip etmekte ol • 
malar1 aayesinde hiikumet yafl • 
yordu. 

Bu f1rka siya.setinin saiki timdiki 
hiikumet devrildigi takdirde cezr' 
ve ink1lap4'1 f1rkalarin meydan1 bot 
bularak demokraaiyi tehlikeye dii • 
9iirmeleri enditeiidir. Sosyal-demok· 
ratlar bu defa dahi hlikumeti kur -
taramad1klar1 takdirde Almanya' • 
n1n bir anarfiye diitmeai ve bundan 
biit\in eihan 1iya1etinin ve aulhunun 
tiddetli aarsmtilara utramaa1 mu • 
hakkakbr. r 

MUHARREM FEYZI 

Belediyede 

Reis muavinlerinin 
tebdili rivayetleri 

Y ak1nda Istanbul Belediyesini:le 
erkin aras1nda miihim tebeddUJat 
yap1lacai1 haber verilmektedir. An· 
kara'ya giden Vali ve Belediye reiai 
Muhittin Beyin Dahiliye Veklletin· 
den _,lefonla vaki olan davet iize • 
rine gittiii anlafdmaktad1r. Muhit· 

tin Beyin Ankara'ya ~aimlma11n1n 
Belediyede yapdma11 mutasavve.r 
tebeddi.ilat ile alakadar olduiu soy· 
lenmektedir. Yapdacak tebeddiilit 
meyamnda Belediye reisi muavin • 
lerinden Hi.mit Beyin Ankara'd• 
bafka bir vazifeye nakli ile yerin• 
ac;1kta bulunan Muhaaebei hu1u1i1e 
miidilrii Cemal Beyin ve diter nu•· 
avin ~erif Beyin tekaUde sevkedile· 
rek yerine me:r.arhklar idareai snd· 
dilrii Slileyman Beyin tayin olun• • 
eaklar1 rivayet olunmaktad1r. 

Ankara'dan bugUn veya yartn .~· 
deti beklenen Muhittin Beyin Jt'U' 

vasalahndan sonra vaziyet anlafl• 
laeakhr. 

Seyrisefain ve Naim vapur1ar1 

Seyrisefain idareai Mersin batt1J1• 
tit.' 

aefer yapan Nairn vapurlar• ace~ , 
sile yeni bir anlafma tesisi i~in 111U 
u~terata girifmittir. 
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Eski <;ift~i Birliii 
gene ihya m1 edilecek? 

l~ himaye edecegiz? ~ 
l ;~ Gemlig'in bir crok yerlerinde meh· ~ 
i' zul alcr1taf1 ve.rd1r . Bu alc;:1tatlar1ntn 

W tahlil neticesinde evsaf itiharile 
If// Girid'in alcr1 ta~larmdan fark -

s1z oldugu goriilmiittiir. Bu ma· -.. ~ 
Esbak Manisa 

tescil 

meb'usu M f B I 
den memleket ihtiyacmt tat • usta a ey ~ mine kafi olduktan batka hol 

"I hol ihrac edilehilecek derecede 

Birligi • • faaliyete 
e I 

zengindir. Fabrikalar kanununun 
bir maddesi fiatta velevki yiizde 
on fazl a bile oba yerli fabrika -
lar1n yerli mah kullanmalarin1 ' 
amirdir. Vaziyet bu merkezde i· 
ken bir c;:imento fabrika11 son giin· ~~ 
lerde Girit'ten 870 ton al.y1 ta~1 l" 

getirmi,tir ki bunu s1rf yerli ma• i 

1~1n 

Izmir 13 - Eski meclisi meb'u· 
aanda Manisa meb'usu olan ve ,imdi 
Tire'de o;iftc;ilikle meflful bulunan 
aab1k «(:iftc;iler Del'negi» katibi u • 
mumisi Numan zade Muatafa lbra· 
him B. bu dernegi ihyaya karar ver· 
mi,tir. c;ifto;iler Dernegi ittihat ve 
Terakki zamanmda tetekkiil etmif, 
fakat cemiyetin tahakkiimii yii • 
ziinden taazzu edememi4ti. Muata· 
fa lbrahim B. beyanatta bulunarak 

demi11tii- ki: 

ge~1yor 

iatanbul'da te,ekkUl edecek ~ift~i 
ve iferi f1rka11, c;iftc;inin golgesine 111· 

imarak memlekette amele diktator· 

liigii tesisini gaye ediniyor. Lenin'in 
firka11 da bu fekilde haflam1,t1, fa-

kat erekicin aapana tahakkiimii 1eri 

oldu. 
Turk c;iftc;isi amele diktatorluiii· 

nii aala kabul etmez. Bir ay i~inde 

gayri siyasi <;iftc;i Derneiini Tire'de 
te11cile ve alt1 ay ic;inde crift.,;:i kon· 

1resinin in'tkadma .yahtilacakbr. 
iki haftaya kadar hiikumete be • 

yanname verecegim. Kongre der • 
neklerin siyasi f1rkaya tahvilini mu· 
zakere edecektir. ,. 

<_:_ Evveli. «;ifto;i Derneiini te' • 
kil edecegim, arkada,Iar1mla gorii· 
~ecegim. Bilhassa eski reisimiz Ham· 
dullah Emin P,. n1n muavenetine v• 
ir,ad1na ehemmiyet veriyorum. 
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· Maarif V ekaleti Seylaptan sonra 
I .... I 

I 
~ h kullanmamak ve Ti.irk koyliile

- rine para kazand1rmamak kastine 
~ hamletmekte hie; bir isabetsiz • 
~ lik yoktur. 
! 1 Burnumuzun dibinde daha u • 
~ cuz, daha kolayhkh ve diger • 
i~ lerile ayni evaaf1 h.:.iz yerli al.y1 

tafl varken Tiirkiye'de ~ahtan 

miiesseselerin ecnebi mah me· 
" vaddt iptidaiye kullanmalar1, p~· I~ 

~ 
ra kazand1klar1 memleketi 1z .. 

.: rardan ba,ka b ir mana ifade et· 

. , mez. 
Mill i servetin dahilde kalma • 

~ aim ve Tiirk koylii11iiniin i' bul· 

Gen~ligi ameli 
ah,tiracak tedbirler 
almaga haz1rlan1yor 

ma&1m temin ierin neden fahri -
I,, kalar kanununu tatbik ve yerli 

hayata Hilaliahmer Kaya•' Cey· ~, ale;• ta~1ar1m1z1 himaye etmiyo -
A d }t ruz? Diye, 

ban, Burdur f elaketze e• if Soruyoruz! 

I • d tt • ~ S H" • r S S r d 

Ankua 14 (Telefonla) - Ma • 
' erif Vekaleti generliii ameli hayata 
ahfbrmak ic;in miihim tedbirler al· 
maia haz1rlan1yor. Vekilet bu hu • 

111sta etrafh tetkikat yapmakla mef• 
guldiir. 11 temmuzda Ankara'd~ 
faplanacak orta mektep miidiirl~r• 
kongresinde bu mes'ele ehemmi • 
yetle miizakere edilecektir. Bu ted· 
birlere gore orta mektep pro1ram· 
le.rmda tadilit yap1lmasi da mevzuu 

bahiatir. 
Maarif Vekileti bir taraftan da 

maarif miidurleri ve memurlar1mn 
vazifeleri hakkmda yeni e1aalar1 
havi. talimafnameler de ihzar et -

mektedir. 

Gazi'ye dehalet! 
Ankara 14 - Cezayi?"de . ot~ • 

ran Seyit Abdiilkerim Efend1 oglu 
Cezayir noteri taraf1ndan zehirl~ : 
nerek oldiikten aonra Fransa Re111· 
cumhuruna katilin idamt io;in miira· 
caat etmif, cevap alamamu1, bilihe.· 
re Musolini'ye ve Papa'ya da bil" 
telgraf crekerek adalete tavassutla· 
rm1 i1temit. MiiracaatleTinin cevap· 
11z kald1im1 1oren Abdiilkerim E • 
fendi, bu defa da Gazi Hz. ne bir a· 
riza gondermi,tir. Gazi Hz. arizayi, 
Ba,vekalet vas1tuile Adliye Veka • 
letine gondermi~tir. 

He yeti VekHede 
Ankara 14 (Telefonla) - He • 

yeti Veki\e bugiin lsmet Pa.,an1n ri· 
yasetinde mutat ic;tima:m aktede· 
l'ek Vekiletlere ait mesaili miizake· 

re etmittir. 

Kiz1m Pf. hareket etli 
· Ankara 14 (Telefonla) - Mee· 
lis Reiai Kaz1m Pata ogle trenile 
lstanbul'a hareket etti ve istasyonda 
baz1 meb'uslarla Hariciye Vekili 
Tevkif Ru~tii B. taraf1ndan te,yi e· 

dildi. 

Muhittin B. geliyor 
'Ankan 14 (Telefonla) - iatan· 

\tul Valtsi Muhittin B. huradan ya • 
rin hareket edecektir. 

Bir tayyare dU§tU , diirt ki1i 
old ii 

er1ne ~~~m e i iran Sah1 
Ankara 14 (Telefonla) - Bu ' 

giin Ankara civarmda gene yai • C -··-··-
murlar yagd1, bazt yerlerde seller amide hocalara giizel 
geldi. Kaya' civarmda aular hayli 
kabarm1f ve halk1 korkutmu,sada 
hi~ bir tahribat yapmam1,tir. Ev • 
velce yagan yagmurlarm ve gelen 
sellerin b1raktlg1 tereuiibahn le • 
mi:denmesine devam ediliyor. 

Hiliiliahmer Kaya, feliiketzede • 
lerine 5,000 lira ile yard1m etmi,tir. 
Cemlyet Bordur, Ceyhan ve b:mir 
feli.ketzedelerine de ayrtca nakti 
muavenette bulunmu,tur. 

izmir'deki heyelan 
izmir 14 - Goztepe civarindaki 

heyelin ilerlemektedir. Evvelki ge
ce bu tarafta taf, toprak dii,miif ve 
baz1 evJerde camlar k1rilm1thr. 

ibrahim Tali B. 
--·-

miifettis 
' 

Birinci umumi 
diin Ankara'ya gel di 

Ankara 14 (Telefonla) - Bi· 
rinci Miifettiti Umumi tbrahim 
Tali Bey bugiin 4 tirenile Ankara'· 
ya geldi. ibrahim Tali Bey Dahi
liye Vekaletile ve diger makam ~ 
larla temas ederek mmtakas1 hak. 
kinda icap eden izahati verecek 
ve huradan lstanbul'a gidecektir. 

Hariciye Vekili Kaza ge~irdi 
Ankara 14 - Bir kac; gun evvel; 

Hariciye Vekilinin odasmda bulunan 
ag1r evrak kasast kald1rilm1f, biraz I 
sonra odamn 111valar1 birdenbire 
erokmiif, fakat Vekil Beye bir !CY 

olmamittir. 

Numan 8. ameliyat old11 
Ankara 14 - Hariciye miiatetan 

Numan Rifat Beye ameliyat yap1la
rak iki kaburga.11 c;1kar1lm1tbr. Na
man Beyin 111hhati iyidir. 

Bursa'daki kepazelik 
Bursa 14 (Hu. Mu.) - 0-r ay 

evvel orta mektepten alakas1 kesi· 
len ve fabrika ameleliii yapmakta 
olan Edibe'nin be, arkada,ile bera· 
her bikrini izale eden ibrahim ile 
riifekasi hakk1nda kanuni takibat 

bir ders verdi 
Nevyork Herald Tribun gazeteai 

Iran hakkmda fU f&yani dikkat ha
beri veriyor: 

«Bir kac; giin evvel R1za ~ah Peh· 
levi Hz. nin refikalar1 Tahran civa· 
nnda bulunan dini tiirbelerden bi· 
rini ziyarete gitmi,, ziyareti evvelce 
haher verilmit oldugundan cami ile 
tiirbeye kimse sokulmamit, yalmz 
camiin imam ve hatibi Kralic;e Hz.ne 
delalet etmek iizere orada haz1r bu-
lunmuttur. 

Krali<;;e Hz. camiden c;1karlarken 
havanm fazla steak olmasma meb-
ni yiizlerini a~m1~lar, Kralicrenin bu 
hareketi camiin imam1m son derece 
hiddetlendirmi,, yobaz bir tak1m te
fevviihatta bulunmaga baflamttbr. 

Erteai gun cuma oldugu ic;in cami, 
cuma namazma gelenlerle dolmu' • 
tur. lmam mimbere c;1karak, iran'm 
kifirlere henzemege batlad1gm1 soy· 
liyerek turlii tiirlii tefevviihata ha•· 
lamif ve R1za ~ahm idaresini tak • 
bih etmittir. 

Tam bu strada camiin kapm o · 
niinde bir otomobil durmut, ic;eri gi. 
ren bir ka.,;: muhaftz : 

- ~ah Hazretleri! Diye bagir • 
m1tlard1r. 

$ah Hz. dogrudan dogruya mim· 
berin yanma gitmi,ler, mimbere er1k· 
mt,Iar, imam1 kara sakahndan ya • 
kahyarak elindeki k1rbao;la miikem· 
mel bir surette dovmu,ler ve sonra 
itekaka mimberden indirmi, lerdir. 

$ah Hz. bundan sonra halk ile 
yiizyiize gelmitler, halk kendisine 
hurmette bulunmuf, o da halkm 
hurmeti araamda camiden o;1k1p git
miftir. 

Bir define hikayesi 
izmir' de baz1 kimseleri 

hayallere dii~iirdii 

Berlin 13 (A.A.) - 5arrebruck- yaptlmaktad1r. Hi.disc burada i;:ok 
Colorae servisini yapmakta olan ·i>ir ' teeuiir uyand1rmt~t1r. - Musa 

Manisa'da Ulu camii mevkiin"d.e 
biiyiik bir define oldugu soylenmek· 
tedir. Vaktile Manisa'da hapisane· 

de bulunan bir mahkum olecegine 
yakm bunu diger bir mahkuma a'i -

mtf, o da firara muvaffak olarak 

definenin bulundugu yerde tahar • 
riyata ba~lam1~t1r. Mahkum tam de· 
finenin ucunu buldugu esnada za • 

bttamn takibinden kurtulam1yaca • 
gm1 anlaymca Ku,adas1'na ka.y • 

mt,br. Mahkum burada mes'eleyi 
bir 'ofor a..ym1~, ,ofor de izmir'de 

gazete idarehanelerinden birinde 
miirettip Nail Ef. ye anlatm1~tir. Bu· 
nu miiteak1p mes'eleden gazetenin 

idare mUdiirii ha.her alm1~, netice • 
de define yerinde hafriyat yapmak 

tayyare ate, alarak bin metre irtifa. Yarm davas1 
d..n eski bir top~u k1,Ias1 iizerine 
diitmii,, pilotu, makini11ti ve iki yol
cuau telef olmu,tur . 

31 mevkuf 

l)ijn gece Manisa hapisa· 

nesinden ka~tdar 

izmir 14 ( Hu. Mu. ) - Diin 
tecc sabaha karat 31 mevkuf Ma

rtisa hapisanesi~in duvaram de- I 
Jcrek kacrm1tlard1r. Firarilerin 
derdesti icrin jandarma miifre • 
Zeleri cr1kar1lm1tbr. Keyfiyet te
c:lllhir ittihazt i~in miilhakata 
~-ni~.m ~dilmittir. Firarilerden 

enuz ht~ biri yakalanamamit • 
hr. -

izmit 14 (Hu. Mu.) - Yarm da
vas1 gazeit!ciler vl!lkil:nin n:vdafaa· 
"'•n1 h11zirlamas1 i~in 6 temmuza kal· 
·ir. 

Almanya'da niimayi§ler 
Berlin 13 (A.A.) - Dun gece 

Cologne, Darmstald ve Kiel'de bir 
tak1m niimayitler yap1lm1tbr. Polis, ! 
halkm ac;mif oldugu atete mukabe· 
le mecburiyetinde kalmtfbr. Nii • 
mayi~erilerden birisi ve bir poli11 me· 
muru yaralanm1~t1r. Bir .yok kim -
seler tevkif edilmi~tir. 

Sovyetlerin miidafaa tahsisat1 
Paris 13 (A.A.) - Moskova'dan 

bildirildigine nazaran hiikumet 
114,000 hektarhk araziden alina • 
cak hasad1n temin edecegi paray1 
Sovyet Ru1ya'n1n miidafaai milliye 
~haisabna iJave edecektir. 

, io;in arsay1 sahn almag1 kararlat • 
hrm1~lard1r. Halbuki bu mes'ele ga· 
:z:etede meydana ahhnca mea'eleye 
emvali metruke miidiirliigii vaz1yet 
etmi,tir. Bu suretle define bulmak 
hayali de 1uya diitmiittiir. 

SEl'AHAT NOTLARI ' 

Nilde bir mehtap gecesi •. 
Y ild1zlar1n aksi Nil'in ta derinliklerine kadar ini· 
yor• sanki nehrin dibinde de seman1n bir e'i varmi' 

gibi p1rd p1rd orada da y1ld1zlar, yan1yordu 

Nil'de Jolafan bir Jehebiye! 

Nil'in, ~amuru ve suyu 15 milyon 
insam yafa.tan bu muharek nehrin 
mehtap safaa1 da .yok giizeldir. 

Nil'de kiio;iik nehir vapurlar1 ve 
dehebiye denilen biiyiik~e yelken • 
liler itler. Bu gemilerle Nil'in ai • 
zmdan ilk ~elalelere kadar gitmek 
m iimkiind iir. 

Nil'in ye'il sahillerinde baglt ya
tan zevk ve safa dehebiyeleri, hirer 
aabih yahd1r. Bu gemiler az au ere • 
ker, fakat geni' ve uzundurlar. K1ir 
taraflarmda hiiyiik hir goverte, go
vertenin alt1nda geni' salonlar, bii
yuk kamaralar vard1r. M1s1rm zen • 
ginleri, iatedikleri zaman dehebi . 
yelerde, bizim Bogazii;i yahlar1nm 
hayahm yafarlar. ~u gemiler, iki,er 
direkli, sivri burunlu hayli zarif hir 
yelkenlidir. 

Dostum Hasan Mazhar Beyin ai
lesile oturdugu dehebiye, Nil'in ye
,n, fakat karanhk bir aahiline ya • 
natmtfh· Dev yap1h ve entarili bir 
gemici, kii.,;:iik baho;eler ve agacrhk
Jl\r aras1nda hana yol goaterdi. 

Sahilden ahnan elektrikle tenvir 
· e'c:lilmif olan ve haf taraf1 kad1rga • 
Iara bcnziyen dehebiyeye girerken 
entarili berheri bir gemici veya hi:1· 
metkir heni kar;11lad1: 

- Safa geldiniz efendim. 
Nil'in bu yeti! kotesinde de, sanki 

Beykoz k1yilar1nda imitiz gibi turk· 
o;e konu,uyorlard1. Kendisinden bi
raz evvel ayr1ld1g1m Mmr Matbuat 
Miidiri Umumisi ismail Sirin Beyin 
dairesinde de herkes t'iirki;e konu • 
'uyordu. tsmail Sirin Beyi, ziyaret 
ettigim giin, miidiir muavinlerinin, 
katiplerin, memurlarm, hatta hade
melerin hep tiirk~e konuttuklarm1 
gormiif ve bu giizide 1rktaf1m1za' 

- Kendimi Tiirkiye Mathuat u. 
mumi Miidiirl\igiinde zannediyorum. 
J3uraa1 Kahire'nin ortasmda Ti.irki
ye' den bir paro;a! Demittim. 

Hasan Mazhar B. de Ti.irk'tiir, 

hem de Akdeniz'i, hiiyiik bir Tiirk 
havuzu ha.line sokan Barbaros Hay
rettin'ler, K1h.y Ali'ler, Turgut Re
isler nevinden bir Turk kursanmm 
ahfadmdand1r. Onun ic;indir,ki de • 
hebiyesini bir kad1rgaya benzettim. 

Hasan Mazhar B., beni refikas1 
hammefendile o ak,am misafirleri 

olan muhibbesi A11m P~. nm keri • 
mesi ismet Han1mefendiye takdim 
etti. Hantmlar da, tiirkcre biliyorlar 
Te ikisi de Turk olmakla miiftehir • 
Clirler. M1s1rh hantmlar, tiirkc;eyi 
kendilerine mahsus bir tive ile ko

nu~myorlar. Arap, <;erkes ve f stan • 
bul ,ivesi birbirine karitarak ta.th 
ve ahenktar bir M1s1r han1m1 ti.irk· 
c;eti olur. Vavlari ve aymlarJ kuv • 
:vetli, kaflar1, ;nnlari serttir. Baz1 

arapc;a kelimeleri, bizim kulland1 • 
g1m1z manalardan ba~ka yerlerde 
kullantrlar. Hanimefendiler, arap· 
era ve tiirkereden ba,ka frans1zca ve 
ingilizce de bilen miinevver han1m

Tardt. Her ikisi de bir c;ok memle· 
ket gormiitlerdi. Yaln1z gener bir k1z 
olan ismet As1m H. heniiz lstanbul'a 
1elmemitti. lstanbul' dan, ink1lib1 -
m1zdan, edebiyabm1zdan, musiki • 
mizden, hanimlar1m1zdan bah11ettik. 
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Kart1m1zda nehrin aag sahili pml 
pml yan1yor, Nil'i takip eden yolda 
otomobillerin projektorleri timtek· 
!er gibi eraktyor; biitiin bu ziyalar, 
garip hir parlakhkla nehre aksedi • 

yordu. Dehebiyenin bordalar1na sii· 
riinen Nil'in sular1 oyle rakit, oyle 
sakin ki en kuo;uk bir lerze, en hafif 
bir 91p1rh bile yok. )'1ld1zlann aksi 

Nil'in ta derinliklerine lCai:lar ini • 
yor ve sanki nehrin dibinde sema. • 
nm bir eti varm1• gibi ayni y1ld1zlar 
orada da ptr1I p1r1l yamyordu. Ziya 
ile suyun bu i;e,it gizli hir oyununu 
hier bir yerde gormemiftim. Biraz da 
otede nehrin iistiinde Bulak koprii
sii, biri Nil'in iistiinde, digeri Nil'in 
ierinde iki katl1 nurdan bfr strat ha
linde kar,1dan karftya uzan1yordu. 

Uzaktan •ehrin giiriiltiiaii, miip -
hem hir ugultu halinde kulaklar1 • 
m1za geliyor. Kahire'nin seaini, bir 
ak;iam evvel, Mehmet Ali'nin cami 
ve tiirbesinin bulunduiu kalenin av
lusundan da duymuttum. Mehmet 

Ali, bir giin orada eskl memlukle:. 
rin yani «;erkeslerin ileri gelenleri • 
ne bir ziyafet, bir oliim ziyafeti ver· 
mi,, sonra hepaini oldiirtmU.,tii; Sul
tan Mahmud'un Yeniererilere yapti
g1nm bir ba,ka tiirliiaii ... lc;lerinden 

bir <;erkes beyi hayvanile elli met· 
relik dimdik setten afag1 atlam1,, 
ah olmuf, kendisi kao;m1, ... Bu ma
cera, insana efaane gibi geliyor ama 
hakikat! 

Kar.,1 S!lhilden ac1 6oru aealeri ak
sediyor. fngiliz ktflalarmda «;:ahnan 
yat borusu . . . Bu yat borusunun ar • 
kasmdan kalk borusunun aala erahn

m1yacag1 giin gelmiyecek mi? 
- Hasan Mazhar Beyin refika11 lia· 
mm istanhul'dan haaretle, muhal> • 
hetle bahsediyor: 

«- istanhul'da sokaklarinda yii
rurken kendi memleketimde oldu -
gumu hissediyorum ve o hur sokali• 
larda dola,1rken yiiregim aevinirle, 
iftiharla titriyor . ~ 

Ji.Ji. .. 

Bolu' lu a•~1baf1n1n nefi1 yemeli • 
Ierini yedikten sonra tekral" Jover -
t eye o;1ktik. lerinde, Tutankamon'un 
albn kakmah tabutunun ve 45 as1r· 
lik butiin M111r medeniyetinin yat· 
hgt biiyiik muzenin kubbesi iize • 
rinde hir nur halesi yiikseliyor, meh· 

tap sanki Firavun'lar1n bat1na ta~ 
giydiriyor. Biraz sonra, ay, Nil'in ij. 
zerindedir. Bina.Jar ve ziyalar hafif 

bir sisle ya;imaklan1yor, fakat sema 
ile Nil berrak .. . Nil'e akseden 1,1k
lar, durgun sularm iistiinde ara111ra 
nurdan bir bahk gibi oynaf)yor, 

Goziimiin oniine 8ogaz'1n, Ada • 
lar'm, Moda'mn gecesini "e meli • 

tabm1 getirerek mukayese ediyo • 
tum.Hier fiiphesiz istanhul'un ayl1 ge

celeri daha guzel, daha tabii giizel, 
daha canh giizel... Nil'in mehta -

b1nda, buyiik Avrupa tiyatrolar1mn 
dekorlarma benziyen canSlz ve ha

reketsiz bir giizellik seziyorum. Kar
;nmda sanki yafiyan, tabii bir man
zara degil; elektriklerle ya~ahlan, 

sun'i hir dekor uzamyor. Fakat ne 
olursa olsun bu dekorun da garip ve 
hususi hir giizelligi var. 

Biraz sonra Bulak kopriisunden 
geirip te nehrin sai sahilinden de
hebiyenin bulundugu sol aahile ba
kmca manzara biisbiitiin degifti. 
Mehtahm, tepelerine nurlar serptigi 
biiyiik agao;larile bu sahil de, Bo • 
gazicri'nin sakin ve karanhk, yesil 
koylarma henziyordu. 
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Gece otomobilim, biiyiik istasyon 
meydamndan gec;iyor. Meydanm or· 

las1nda M111rm uyamftnt temsil e
den abidenin iistundeki kadm, dim· 

'dik durmuf, kat;i1amdaki ingiliz kt•· 
lasma bak1yor ve ... sabah1 bekli • 

)'ordul 
'ABIDJN DAVER 

--
Hususi bir 
Edebiyat anketl 

Tiirk edebiyati geriri Roma iretil• 
dir; fakat onu devirmeie c;ahtan .. 
Jar da hirer Anibal degildirler. 

. Heniiz bir Termopil'imiz ve o • 
nun kudretli miidafileri vardtr. Kai· 
d1 ki ona Dira yerine fakriiddemli, 
siyatikli Don Ki,ot karikatlirleri hiio 
cum ediyorlar. 

Dii,man1 aras1ra sevfndirmek ka· 
badayihk zagonudur; acaba bizim 
yegit Termopil'liler bu yatalak Don 
Kifot taklitlerini bir defac1k olsun 
sevindirmezler mi? Mesela ge~idin 
oniine kaat helva11ndan bir yelde
girmeni uzatarak bir kanad1n1 del • 
dirseler .. Zavalhc1klar ne kadar •e-
vinirler, hatta ko11koslan1rlar da .. 

,,. >(.¥ 

Bugiinkii edehiyatta Filorna'h bil• 
bafhba,1na bir varhkhr; kendi ken
disine girdigi edebiyat tarihinden 
kim c;1karabilir? 

Diiz edebiyatta bile politikac1hf 1 

kiir sayanlar Naz1m Hikmet'i lnki.l' 
edebilirler; bu, onun mektep yap • 
m1' sahici bir 'air olmad1iin1 ifade 
etmez. 

Mtrm1rik bozadan :ievkalanlar 
tabiidir ki Ahmet Hitim'in dopdoht 
bir fiir peyale1i oldugunu c;akmaz • 
lar. Mevliinekap1'smda her nas1la& 
Cin·Kokteye ahfanlarm Faruk Na • 
fiz'i, Kemalettin Ki.mi'yi alaturka 
bulduklar1 gibi ... 

( cEdebiyah cedide*' bir haltet
medi) diyenlerin ag1zlarma dikkat 
ediniz: cEdebiyah cedide:> nin ilalup 
arhg1m geveliyorlar. Laflar1 bne on. 
dan kalma tekerlemelePle dohulv.r.. . · 

¥ ¥"' 

Fecriati ne nane yemit? 
Yakub'u makuhu brr yana l>lt"a· 

kahm, aade bir Refile Halid'i do "' 
gurmas1, anadile Hana u:izliti Vet'• 

di, daha ne nane iatiyorlar? 'Amma
da acr g()zlii 'eyler haaa ! 

Refat Nuri'yi io;e i~e, flllnrda ta • 
k1r okurlar; aor, okumad1k, bUm1 • 
yoruz! derler. 

Omer Seyfettin'i iliklerine tiad&r 
tetkik edoler; scn, kimmi• o? Tan .. 
n:uyoruz ! derler. 

Politikao1hia uy1un diye; diiz dHi 
ve oz dili .,eren Huseyin Cahid'i in· 
kiir etmedik mi? 

(Nakiye hala) n1n dedealni ._ 
(Haristan • Giiliatan) 1n Imparato· 
runu unuttuklar1 bin sene oldu. 

Halide Edib'e 4:Amet'ikancadan •• 
rakhyon dedile-1. 

"' :r. #II 

On1arca ·cruaturlar kurulmuf, h.ii· 
kiimler verilmittir; 

Peyami Safa, a'1ramentocu! 
Sali.battin Enis, ekeantrik 1 
Y esari, giindelik~i ! 
Sadri Et em, kimdir o? f 
Etem 1zzet kakavan! 
Biirhan Cahit, rastalioer ! 
bmer Bedrettin, hiidiik ! 
Hikmet Feridun, mechul! 
Osman Cemal, lyiplil 
Va-Nu, otomatik muharrir! 
Seyyah, kozhelva111 ! 
Yaradana 11i1n1p enae kokiine in· 

miyeceiime emin olaa, ben kim 'bilir 
·neyin nesi ! ' 

Nizamettln Nazif, z1p1r! 
'A.ma liu z1p1r Nizamettin li&,fli ., 

l:ia,ma bir edebi janr yapm1f, onla· 
rm nesine! 

Elhasil; falan •u, filan ];u, fet • 
meki.n o, V. S ... V. S ... 

Ya ne olsun istiyorlar? 
Ya ne olursa has edebiyat, m-as 

'iir olurmuf? 
Edebiyat Paris'li olacak. 
1svec;'li, Beli;ika'h, Londra'lt, Ro. 

ma'h falan degil, Mutlaka Paris'li. 
Hem de v1ctk v1c1lc bulvarlar1n da • 
ha v1c1k v1c1k burjuvaziaine mah • 
sus edebiyat olacak. Hatta Fran -
sa'nm amelmande, antikala,mit ("') 
Akademi'sin~ itirmiflerin edebiyah 
bile ... fif!! .. 
• Diinya cemiyeti ierinde yaln1:s a.f
dah, kotii, Frans1z burjuvazyas1 var. 
d1r ve onun plastronlu, ainik, zifos· 
lu edebiyatl vard1r. 

H1mb1lhgm da bu dereceai ve Ir•· 
tidi goriilmemi,tir dogrusu .. 

>(..){.JI. 

Anla41lan biz edehiyat me,'leseini 
ele alacak hi~ bir ciddi taraf, ciddi 
ipucu bulam1yacag1z. 

Oyleyse, Halit Ziya'dan lialialo
reaa1n1 demin yapmit edebiyat ama• 
toriine kadar hepimiz, hu itin sadece 
,aka ve alay taraf1ni alahm; ma-

i:lemki ifin ciddiliie kabiliyeti, ta
hammiilii yoktur. 

Zaten hen de bafka ucundan tut• 
mad1m ki ... 

[•] Kendiler i soyliyorlar. 

Kar1s1n1 par9alad1 
Adana 13 - Hac1 Ahmet ma • 

hallesinde oturan 50 yaflarmda a· 
rabac1 Hiiseyin kanst Ayte'nin bi -
leklerine ve viicudiiniin muhtelif 
yerlerinden keserek oldurmiif, cina• 
yete intihar sekli vermek io;in cesedi 
Karakale'de~ atagl atmt,hr. Hii • 
aeyin'in 5 tane de erocugu vardm Ci· 
nayetin sebebi malul'll deti1tliP. 



Diinkii ma~ da kazandik! ! i~u~u~m; 

Alman'lar1 F enerbah~e CeO"D'il va&<'<!!Ua\O"d S!M1llMii 
d 3 1 ... 1... tt • Yarah Agop UldO 

e - mag up e I zirE;.:~~~d!e:~ra~:::;:~t~~t:e:y:; 
aebzeci Kiirt Abbas araainda c;1kan 
kavgada Abbas Agob'u b1c;akla ya
ralamtfb. Agop tedavi edilmekte ol
duiu cerrahpa,a }laataneainde ol -
miiftiir. Kati) Abbaa evrakile bera
ber Adliyeye tealim edilmiftir. 

(Birinci aahifeden mabit> 

Betinci dakikadan aonra . oyun 
zevksiz bir tekilde miitekab1l ak1n
lara inhiaar etmit gibi idi. Bu a1rada 
Zeki'nin ciizel bir tiitii direkleri SI• 

yirarak d1tar1 ka~t1, biraz aonra 
Fenel''e olan korneri Alman'lar •· 
tamad1lar. 12 inci dakikada Mu • 
zaffer giizel bir gol f1raatJ kac;1rd1, 
bir dakika aonra da ayuni talihsiz • 
likle Alman'lar karfila9brlar. Maa
mafih biraz aonra gene Muzaffer 
Alman kaleeiei ile kart• kartiya kal
d1g°1 halde ikinci bir f1raat daha kay· 
betti. 

19 uncu dakikada Alman'lara kor· 
neY oldu. Kornerden gelen top 18 
pu c;izgiei ic;inde iken bir kar1f1khk 
oldu. Hakem, hie; eehepaiz Alman'
lar aleyhine bir penaltJ cezas1 verdi. 
Bu haks1z penalt1yi Fener'liler de ka· 
bul etmediler, topu kaatan d1,ar1 
att1lar. 24 iincii dakikada Fener ka
•~11inin c;:izgiai iizerinde bir frikik 
ceza.st oldu. Alman'lar c;ekti, top 
oyunculardan birine iaabet ederek 
geri celdi ve Alman aol ic;i tekrar 
vurarak yegine gollerini yapmaga 
muvaffak oldu. Bu gol de ofaayitti, 
fakat hakem goremedi. 

39 uncu dakikada hakem Alman'· 
Iara bir penalh cezaa1 daha verdi. 
Bu cezan1n biraz SU cotiiriir yel'i 
vard1. F ener ilk goliinii bundan yap
b. Devrenin bitmeaine yar1m dakika 
~almifh, Alaettin yirmi metreden 
giizel bir •iit c;ekti ve top kalenin ko
teainden ic;eri girerek ikinci rot ya
pilmlf oldu. Eaaaen diinkii mac;1n ye
gane giizel ve hakh goHi de bu, idi. 

fkinci devreye bafland1g1 vakit 
F ener'liler aoldan bir iki giizel hii· 
cum yaphlar, gene Zeki'nin bir iki 
tiitii ditar• kac;t1. Oyun cene mute• 
liabil akinlar halinde devam ederken 
22 inei dakikada Alman 101 miida
fii topu el ile tevkif etti. Bu suretle 
Alman'lara gene penalt1 ceza11 ve• 
rildi. O~ncii 101 de bu auretle ya· 
p1ld1. 

Devrenin 38 inci dakikaa1na kadar 
F ener nisbi bir hakimiyet teaia et • 
mifti. Diizgiin hiicumlar yap1yordu. 
Fakat 38 inci dakikada Fener kaleei 
t;ok ciddi bir tehlike atlatb. Alman'. 
lar saf dan, solda-; arka arkaya iic;: 
dort hiicum yaphlar, col vaziyeti ile 
kart• kartiya geldiler, Fener'liler an
cak bir favulle bu ak1nlar1 keatiler. 
Topu kaleci ancak kornere atmak· 
la kurtarabildi, Kornerden gelen to
pu da gene Fener miidafileri bin 
miitkiilitla defedebildiler. 

Oyunun son dakikalar1 miitekabil 
ak1nlarla gec;ti, denilebilir. Fakat ne
tice def itmedi ve Alman'lar 1-3 
magluben 1ahay1 terkettiler. 

Alman tak1m1 nefe1, aiir'at ve 
atdganhk itibarile iyidir. fki ac;1k • 
lar1, merkez muhacimleri giizeldir. 
Fakat iic;: ortan1n c;ok lJecerikaiz ol
malar1 biitiin hiicumlar1n1n akim kal
ma11n1 intac; etti. Ortada bir tek iyi 
muhacimleri olsayd1, bizim tak1m • 
lar1m1z1 yenmeleri ihtimali yok de
iildi. 

Galatasaray - K umkapi ~ilt . 
mat;i 

Diin, Alman'Iarla yap1lan mac;: • 
tan evvel Calatasaray ile Kumkap1'
n1n $ilt mac;:1 vard1. Galatasaray bi • 
rinci ve ikinci tak1mlar1na mensup 
oyunculardan miirekkep fU zay1f ta-
--~~-

Fransa Reisicumhuru 
--·- . 

CBfrinc! Sahffeden mabaft) 

kuvvetimle vatamma hizmet etmek 
•uretile Paris fehrinin hakk1mdaki 
ta1Yibine liy1k olmak i1terdim.> De
mittir. Belediye reiai Moayo Du • I 
mer'e Paris tehrinin alhn madal • 
yaum vermiftir. 

Bundan aonra Reiaicumhur ayni 
m~r~simle Elize aaray1na avdet et • 
~ithr. Bu meraaim belediye daire -
a1nde cereyan etmekte ilcen b k 
R • • sa 1 

e111cumhur Mosyo Dumerg d b" 
..:&k b" e U• 
.>''" Ir aadelik ic;inde bir doatunun 
huauai otomobiline binerek EI' 1za aa-
r yam terketmi,tir. Moeyo Dumerg 
bu aktam Tuluz'a gidecetinden 
tren zama111na kadar bu doatu 

i d • • nun 
ev n e m1aaf1r kalacakhr. 

Fransiz habinesi 
Paris 13 (A.A.) - Batvekil M 

Laval, Reisicumhur M. Dumer'e k~. 
binenin iatif!la1n1 takdim etmiftir. 
M. Dumer bafveki.lette kalma11n1 
M. Laval'den l"ica etmi,tir. Binaen-
1tleyh biitiin naz1rlar ve miiatetarlar 
m1"JVkilerinde kalm1slard1r. 

Muaflimler Birlili iotima1 
Bugi.in aaat dortte Muallimler Bir

Jiii idare heyeti fevkalade bir ic;ti
ma alrtedecektir. 

Bu ic;timada idare heyetinin bir 
aenelik faaliyeti hakk1nda bir ra • 
por hazarhyacak ve bir iki ay 1onra 
600 azaa1nm iftirakile aktedecegi 
aenelik umumi konrrenin l'iiniinii 
teabit edecektir. 

k1mla meydana c;1kh: 
Avni 
A11m, Vahyi 
Suphi, Hiiseyin, Muammer 
Celi.I l;iefik, Kemal, Necdet, Rebii, 

Zarif. 
Bu Kemal, Kemal Faruki degil, 

iic;iincii tak1mdan celen batka bir Ke 
mal'di. 

Galataaaray ikinci derecede ta
k1mlarm kart1a1na c;:1karken yaphi• 
gibi gene biiyiik bir itimad1 nefis ve 
haam1 iatihfafla c;1kt1. Eaaaen tak1-
mm tefekkiilii de bunu goateriyor • 
du. Erciiment dururken ki.ic;i.ik Ke • 
ma) gibi heniiz miiptedi bir gem; ta
k1ma konulmu,, Ki.mran dururken 
omriinde aol ac;1k oynamam•f Zarif 
aolac;lja konulmuf, aon giinlcrde ber
bat bir oyun oymyan Muammer de 
gene tak1ma ithal edilmifti. Daha 
mac;: ha,Iar ba,Iamaz, Kumkap1'h • 
lar Muammeri athyarak bir akin 
yapblar ve galiba uykuda bulunan 
kalecinin bacaklar1 ve kollar1 ara -
smdan bir gol attilar. Avni, uyand1 
ama iatanbul fampiyonu lstanbul'un 
en zay1f bir tak1mmdan birinci da
kikada bir gol yemifti. 

Sonra oyun, Galata1aray'1n mua
vinleri taraf1ndan iyi bealenmiyen 
ve muhacimleri taraf1ndan atetli 
sevkedilmiyen hiicumlarile devam et
ti ve fampiyon tak1m, zorla iki gol 
atabildi. 

Hakem Betiktaf'tan Hiianii Beydi. 
Hiiani.i Bey ne kadar iyi miidafi ise O• 

kadar fena bir hakemdir. Arka11n1 
1iine9e doniip mac;a tribiinlerin o -
ni.inden idare edecegine yiiziinii gii
nefe donmiif, eli alnmda, bir c;ok 
feyleri tera gorerek veya hie; gor
miyerek bu fena mac;1 fena bir fe
kilde idare etti. 

fkinci dev5ede latanbul tampiyonu 
gene hakim, fakat fena bir oyun oy
n1yarak iki gol daha ath ve cidden 
fampiyon tak1ma yaratmiyacak fe· 
kilde bir gol daha yedi. Bu mac;ta, 
Rebii ac;1kta oynamad1g1 ic;:in gol at
maama ragmen pek fena bir oyun O)'• 

nad1. Kendi yerinde oynasayd1 elbette 
daha c;:ok muvaffak olacakh. Zarif, 
cayretaizdi, Kemal acemi, Avni bece
rikaiz, Suphi durcun, Hiiaeyin ile A
s1m ag1r, Muammer s1f1ra yak1n, Ce
li.I de pas gelmiyor diye dar1hp o
yundan c;1kacak kadar aai idi. Nec
det fena degildi. En iyi Vahyi oyna
d1. 

Kumkap1 tak1m1nda liepsi umumi. 
yetle ~ok gayretli bir oyun oyna • 
d1lar. Onlar1n bu gayreti, Galata • 
aaray'm li.kaydisile kartilatmca fa
batnul f&mpiyonuna iki gole mal 
oldu. Galataaaray'1 binlerce kitinin 
bulunduiu bir giinde boyle yanm • 
yamalak bir tak1mla aahaya c;1ka • 
ranlarla likayt ve gevfek oymyan 
oyuncular tak1mlarma ve kuliiple • 
r~?e bii!iik fenahk ediyorlar. ~iinkii 
boyle b1r oyunu istanbul f&mpiyo
nuna kimae yarathramazd1. 

SUleymaniyenin kongresi 
Siileymaniye Terbiyei Bedeniye 

Yurdundan: 
Yurdumuz umumi kongreei 19 

haziran cuma 11abah1 aaat 10 da Yur
dun ~ehzadebati Letafet aparhma-
1undaki binaunda aktedileceginden 
bilumum azan1n tetrifleri rica olu • 
nur. 

Vergilerin tadili 
(Birinci 3ahtfeden mabatt ) 

ruretini hissetmia ve bu maksat
la masraf biit~e;ini tekrar goz • 
den ge!j;irmege ha,Iamtfhr. 
Enciimen biit~eyi ternmuz ip • 

tidasmda Meclis heyeti umumi -
yeaine verebilmek i~in azami 
gayretle ~ahtmakta devam edi. 
yor. Maahaza enciimende; mik
tarinm fazlalattlr1lmas1 li.z1m 
gelen taaarrufahn temini yolun· 
da ittihaz1 icap eden tedabirin 

· fekli hala ihtilif1 mucip olmak· 
tad1r. Hazine masarifinin azal • 
tilma11 i~in kadrolardan adam 
~1karmamn da kifi olmad1g1 soy· 
lenmektedir. Yiiksek dereceden 
maaf alan 574 kiai aenevi 2 mil
yon lira maa, al~aktad1r ki bu
nun yiizde onu olan 200 bin lira 
kesilse bile makaad1 temin etmi· 
yecektir. Masraf biitrresinde en 
ehemmiyetli f ash, yilz Bradan 
az maaf alan memurin kiitlesi 
letkil ediyor. Fakat bu k111m 
memurlar zaten a1kmh i~inde • 
dir ve maatlarmdan kazanc;: ver-
2iai de kesilecektir. Binaenaleyh 
befinci dereceden &fag1 memur
laran maatmda tenzili.t yaptl • 
mast da isabetli goriilmemekte· 
dir. 

Kadrolarda tenkihat teklini 

Bir polis tevkif edildi 
Beyoglu'nda Necati Efendi is • 

minde bir zabata memuru Hiiaeyin 
i1minde bir yankeaiciyi takip eder• 
ken yakahyamamlf ve arkaamdan 
tabanca ile atef ederek yankeaiciyi 
yaralam1ftt. Necati Efendi derdeat 
edilerek adliyeye tealim edilmif ve 
hakkinda tevkif miizekkeresi ke • 
ailmittir. 

IMhYlt61FeirirDI!< 
Arkadafmm ba11m yaran geno 

Kazhc;etme'de bir evde oturan Ah· 
met ve Muatafa iaminde iki arka -
daf fakala,1rken aralar1nda kavga 
c;1km1f Muatafa eline gec;irdiii bir 
demirle Ahmed'in batina vurarak a
g1r aurette yaralarnifbr. 

Arabas1 altmda i:ilen arabae1 
Oakiidar'da arabac1 ~ile'li Veli 

Aga okiiz arabaaile yiik l'otiirmek• 
te iken okiizler birdenbire iirkmiit· 
ler ve alabildigine kac;maga bafl& • 
m1,Iard1r. Veli Aia, bir kuaya me:r· 
dan vermemek ic;in hemen arabadan 

atlam1, ve okiizleri durdurmak is • 
temif isede muvazeneaini kaybe • 
derek araban1n alhna diifmiiftiir. 
Veli Aia bir miiddet tekerleklerin 
araa1nda aUri.iklenmif ve kafaa1 par• 
c;alanarak olrniiftiir. 

Sahte bir ebe 
Zab1ta, Hatice iaminde salite bir 

kabileyi tevkif etmi,tir. Hatice Ha
n1m Sultanahmet'te oturan ve ha • 
mile bulunan 'A.yJe Hammm vaz'1 • 
hamli eanaa1nda ehelik etmif ve c;o• 
cugun olii olarak doimaama ve Ay
'e Han1m1n haatalanmauna sebebi· 
y~t vermi,tir. 

Hatice Hamm 'Adliyeye verilmif • 
tir. 

TagayyUp eden polisin cesedi 
"' bulundu 

Betiktaf merkezinde miiatahdem 
iken bir hafta evvel ta1ayyiip ettiiini 
yazd1g1mu: polia memuru Ahmet [. 
fendinin ceaedi diin sabah aaat 7 
raddelerinde Ortakoy Seyriaefain 
komiir deposu oniindeki K1z1hrmak 
vapurunun pervaneai yamnda bu • 
lunmuftur. Ceset bir haftadanberi 
denizde olduiu ic;in fitmit bir hal -
dedir. Keyfiyet miiddeiumumilige 
bildirilerek tahkikata batlanmittir. 

ActDnyede ve 
Ma IM1 k:e me u eird e 
Mazhar Osman B. in davas1 
Doktor Mazhar Osman Beyle, 

Fuat B. iaminde bir kumuayoncu ara
smdaki ge~en bir ptrlanta kiipeye 
dair hadiae iizerine doktor bu zab 
dava etmitti. Muhakemeye dun ii • 
c;iincii cezada devam edilerek ba • 
21 tahitler dinlenmif, Fuat Beyin 
emniyetli bir zat olduiu aoylen • 
miftir. Diger f&hitlerin celbi ic;:in 
muhakeme talik edilmttr. 

Sahte vesaikle mal alan 
papaslar 

cSenl:ienva:i> Frans1z mektebi pa· 
pazlar1 tarafmdan aahte veaikalarla 

vak1f olarak mektebe maledilen em. 
lik mea'elesi mahkemeye intikal et
mi,tir. Bir iki l'iine kadar davan1n 
riiyetine ba,lanacaktir. Son tetki • 

kat bu emlikin bir k1am1n1n vak1f ol
mad1g1 ha.Ide aahte veaaikle elde e• 
dildigini diger k11mm1n da iae lia -
kikaten vak1f oldufunu meydana ~·· 
karm1fbr. 

Davet: Voyvo gazetesl sabihl lmtfya.zi 
Asat Beyin Istanbul Matbuat memurlu
guna. muraca.at etmesl. 

miidaf aa eden hiiktimet noktai 
nazanmn encumence taavibi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Bununla bera1>er eski tasarruf 
e 1aslar1na inzimam eden 7 miJ. 
yonluk vergi a~1g1m kapatmak 
i~in masraf but~eainde ne gibi 
tenkihat yapilacag1 kat'iyetle 
tahmin edilememektedir. 

Kazant; vergisi 
Y eni kazan~ vergisi kanunu -

na gore doktorlardan ahnacak 
vergi de muayenehane ve ika • 
metgihlarinin icar bedelleri eaas 
tutulacakt1r. 
~algih ve i~kili mahallerin i • 

car bedellerinin yuzde 90 1 vergi 
olarak ahnacakllr. 

KARADENlZ POST AST 

Erzurum 16 v::~~~N 
SALi 

giinli tam saat I 7 de Sirkeci nh
tlmmdan hareketle ( Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Unye, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rize) iske
lelerine azimet ve avdette ayni 
iskelelerle ( Siirmene ve Of ) a 
u~1yacakt1r. 

TafsilAt icin Sirkeci'de Yelkenci 
Hanmdaki acentasma 
Tel: 2 1515 

mliracaat 

lngiliz Hiiseyin Rustem 
vapurlan 

Karadeniz postas1 
RUslemiye 

vapuru 

15 haziran 
pazartesl giini.i 

ak,ama saat 6 da 
Sirkeci rahtimmdan hareketle 
Zoriguldak, lnebolu, Evrenye, 
Samsun, Onye, Giresun, go
rele, Vakftkebir, Trabzon, 
Surmene ve Rize'ye azimet 
ve avdette ayni iskelelere 
ugrayarak gelecektir. 

Mcrkez acentas1: Emin6nil Re~adiye 
caddesi No. 12 Tel: 2876 

••••• 
Bartin muntazam 

IUks ve sUr'at postas1 
Asri her tiirlil techizau h aiz birin ci ve 

ikinci kamaralan ve giiverte yolculanna 

~~~:r~s v::~!~;a ~~; BUR SA 
kamaralari hav1 

va~~~~ ~~lha - ~ar~amba 
giiniinden itibaren saat 18 de Sirkeci nh
ammdan hareketlc Erc~li, Zonguldak, 
Baran, Amasra. Kuruca ~Ile ve Cide'ye 
bir gecede azimet ve avdette aym iske -
]~ere u:X-ayarak cumartesi sabah1 Istan • 
bul' a gelecektir. I 

Vapurda ehven fiatla miikemmel bil
fe ve ycmek vardtr. Fazla tafsiUt i~in 
Gtlata'da Kii~ilk R1httm Hanmda idare. 
haneye milracaat Telefon Beyog-lu 913 

,_ .•. ~ 
TAVtL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk ·Izmir postas1 
,~SAAD ET 

vapuru her pazar -
tesi ak~am1 17 de 
Sirkeci'den bareketle 

Gelibolu, <;anakkale, Ayvahk ve 
lzmir'e azimet ve <;anakkale'ye u~
nyarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verillr. 
Adrcs: Ycmi~te Tavilzade biraderler 
Telefon: Istanbul 2~10 -.. 

NAIM VAPUPLARI 
Izmir • Mersin 

Liiks ve slir'at postas1 

ADANA vapuru 
haziranin 

17 ind Qar1amba giinil saat 18 de 

Sirkecl. nhtmundan bareketle CCa .. 
nakkale, Izmir, Kiilliik, Fethiye, Antalya, 
AIAiye ve Mersin'e azlmet ve avdet ede • 
cektir. Tafsilat l\)in Galata, giimriik kar
~mnda., Site Fransez hanmda 12 numa • 
rada umumi acentahgma miiracaat. Te
lefon Beyoglq 1041 

Seyrisefain 
. AYVALIK SUR'AT POSTASI 

(MERSIN) 17 haziran da 
Sirkeciden kalkacaktir. 

Pendik'te 
Vapur iskelesinde Adapazar'h Hasan 
Efendinin 50 No.Ju kasap dtikkanmda 

K1V1rc1k eti 50 Kuru~ 

Dagh~ ,, 50 • 
Kuzu • 50 ,. 
Oana ., 30 ., 

Fiatla saalmaktad1r. 

Gebze sulh mahkemesinden: 
Tuzla'da sakin iken vefat eden 

Selinik miibadillerinden Haaan c;a
vutun terekeai mahkememizce tah .. 
rir edilmit ve defteri tanzim edil • 
mit oldugundan miiteveffayi mu

maileyhten alacag1 olanlara mute -
veffaya borc;:Iar1 bulunanlaran tarihi 
ilindan itibaren bir ay zarfmda Geb
;r;e 1ulh hukuk mahkemeaine miira• 
caatleri kanunu medeninin 561 inci 
maddeaine tevfikan ilan olunur. 

15 Haziran 1931 !!!!!11!!!!!!!!1 

Azimet miinasebetile devren kirahk apart1man 
Feruzaga'da Sarayl>urnu'na ve Haydarpafa, Kad1koy ve Adala'r• 

f evkali.de nezareti haiz biiyiik ve yepyeni bir aparhmamn iist kah azi • 
met miinaaebetile devren kirahkhr. 0~ oda11, aofa11, genit bir banyo O• 
daa1 ve kileri ve mutfak1 ~ok muntazam ve temiz yapdmifbr. Yerlerd 
mutamba koymaga hacet yoktur. Verier kamilen mutamba rengindej 
yeni sistem tahta talafb macun ile yap1lm1ttlr. Diger aksam yagh boya• 
bd1r. Genif ve her tarafa nezareti haiz balkonu ve dara~aa1 vard1r. l~in• 
de hi~ kesilmiyen elektrik pompah terko1 1uyu ile havagazi ve elektrili 
tesiaatl haz1rd1r. Kiras1 da ehvendir. T alip olanlar Cumhuriyet idare .. 
ainde Sadi Beye miiracaat edebilirler. Telefon 22365 

ilan ... 

Esl.iak Bahriye Nazm merlium 
Haaan Hiianii Pafa vakfmdan Ka· 
d1koy'iinde Kurbagahdere'de Ha • 
sanpafa mahalleainde 56, 101,, 103, 
103-1, numarah diikki.nlar1 ile Ka-
11mpafa'da Gazi Hasanpaf& cadde
sinde Tiirapbaba sokag1nda 19 ve 
21 numarah diikki.nlar iic; aene miid
detle kiraya verilecetinden talip 
olanlar1n Beyoilu'nda Kurtuluf cad· 
desinde Saffeti Pafa aparhmamn • 
da Haaan Hiisnii Pata vakf1 miite· 
vellisi Riiftii Pafaya miiracaat ey -
lemeleri ve hitam1 miizayede olan 
28 haziran pazar gi.inii ihalei kat'i
yeai icra edilmek iizere lstanbul 
miilhak vak1flar miidiriyetine mii • 
racaat olunma11 ilan olunur. 

latanbul ikinci icra memurlugun• 
dan: 

Bir borc;tan dolay1 mahcuz ve fii. 
ruhtu mukarrer bir adet singer dikit 
makinesi 18/6/931 pertembe gii • 
nii saat 16 da Beyoilu Suterazi ao· 
ka.k No. 6 Hamao apart1man1mn 1 
numarah daireainde ac;:1k artt1rma i· 
le eahlacaf mdan yevm ve saati mez
kurda mahallinde haz1r bulunacak 
memurumuza 930/4878 numara ile 
miiracaat etmeleri ilan olunur. 

Kad1koy 2 inci Sulh Hukuk 
Hakimliginden: 

Goztepe'de Kalam~ caddesl 52 numa.
rada Rum mektebl dahillndekl odada 
Uta.met eylemekte Ileen vefa.t eden ve te
rekeslne vaz1yet edllen Ma.dam Melpo -
menlnln mira~lla.n olup olmadtih ma -
lftm olmawgmdan bu baptaki a.Iakada. • 
ra.nm S1fatlarm1 beyan etmek iizere bu 
tarihten itibaren ii<t ay l1t1nde mahke -
meye mtiraca.atlerl tllln olunur. 

Kad1koy 2 inci Sulh Hukuk 
Hakimliginden: 

Kadlkoy'ilnde Pirii;e1me ma.hallesinde 
5-1 numaralJ hanede sakln iken vefat e
den ve mahkemece terekesine vaziyet e
dllml§ olan Dim! Durla Hanunm mlras
c;1la.ri bulunup bulunmad1g1 anla111lma -
d1g1ndan bu bapta.ki a.lakadaranm Slfat
larm1 beyan etmek iizere bu tarihten itl
baren iii; ay l<tlnde mahkemeye miiracaat
Ierl Uan olunur. 

istanbul asllye 6 mc1 hukuk mahkeme
slnden: 

Malik Efendl tarafmdan Aksaray'da. 
Hasek! caddesincte 24 numarall ha.nede 
sakln kar1si Liitfiye Ha.nun aleyhlne !ka· 
me olunan bo§anma davasmm 4/6/931 
tarihll tahkikatmda gazetelerle vukubu· 
Ian 119.na ragmen mumaileyhln daveti 
vak1aya a.demi icabetlnden n~i ha.kkmda 
g1yap karart ittihazma. ka.rar verllerek 
yevml muhakeme 29/6/931 pzartesi saat 
13/30 da talllc kllmm.11 oldu~ndan yevmi 
mezkurda tahklkat hAklml huzurunda 
isbat! viicut etmedigl takdlrde bu ba.ptak! 
tahklkatm giyaben !era kllmaca.«1 ilA.n 
olunur. 

tli.n 
Ba.zi arkada§lar taratmda.n tayin edil

digim tramva.y l§lerl Tesaniit cemlyetl 
azal1gmdan kesretl me§guliyetlm base -
bile istita eyledlglm flan olunur. 

Aksaray deposu:• 829: Saim 

Bileclk asllye mahkemesinden: 
Iznik kazas1m.n Osmanlye kariyeslnaen 

Recep kw Habibe vekili Hafaz Ahmet E
fendin!n kariyel m.ezkftreden s1g1rtmac 
Mustafa oglu Mustafa aleyhine lkame 
eyledigi bo§anma. dava.smdan mtiddea
aleyhln lka.metgA.h1 me1thul oldu~nadn 
llanen tebl!gat ifasma. kara.r verllip yev
ml muhakeme olarak 9temmuz931 tarlhlne 
mtisadlf per§embe giinii saat 10 a talikina 
karar k1Imm.1§ oldugundan yevml mez -
ktlrda merkum Mustafa'mn Bllecik hukuk 
mahkemesinde haz1r bulunma.sm1 aksl 
takdirde muha.kemenln rii'yet olunacag1 
takdirde muhakemenln g1yaben ru'yet 
olunacag1 teblig maka.mma kaim olmak 
iizere llan olunur. 

Kad1koy Sulh 2 inci Hukuk 
mahkemeainden: 

26/6/1929 i;ar§amba gilnii saat 4,40 da 
Haydarpasa'ya gitmek iizere ki:>pruden 
Hegbellada vapuruna blnerek Intihar e· 
den hiiviyeti mec;hul altm1§ ya§lanndaki 
miiteveffa Ile Haydarpa~a. llma.nmda. de
mirli ve Ya(!kapan1 !s.kelesine mensup 
237 numarah Osman relsin mavnas1 tay
fasmdan 1ken 929 a.gustosunda. denize 
dii§tip vefat eden :i:nebolu'lu Osman'm 
mtrascllarile alil.kadarla.rm tarihl nan • 
dan lttba.ren tic ay l1tlnde s1fatlarmm be
yam lcin mahkemeye miiracaatleri Iran 
olunur. 

iatanbul ikinci icra memurlutun
dan: 

Bir borc;tan dolay1 mahcuz ve pa
raya c;:evrilmeai mukarrer matbaa 
hurufatJ 16/6/931 tarihine miiaa • 
dif aah giinii aaat 17 ila 18 de Sirke· 
ci'de Hocapafa caddeainde Gutem. 
berk matbaau oniinde ac;:1k arthrma 
auretile aahlacagmdan talip olanla • 
r1n mezkur gi.in ve aaatte mahallin· 
de haz1r bulunacak memuruna mil• 
racaatleri ilan olunur. 

Sat1l1k vapur 
1930/1931 senesi Loyit Rejiatrinde 

(63986) numarada mukayyet bulu. 
nan cANDREAS. K.> Yunan vapuru 
Halic;'te Teraane r1hhm1 oniinde bat• 
h bulundugu hal ve vaziyette aab• 
hkhr. Talip olanlar1n fatanbul'da 
Yenipostane arkaainda Han1meli IO• 

kagmda ( 1) numarah istanbul Ha .. 
n1nda cJ. V. Vittoll ve Kampani Li· 
miteh firketine (Telefon No. 24404)' 
20 haziran 1931 cumartesi gi.ini.i saat 
on ikiye ( ogleye) kadar tahriren 
miiracaat eylemeleri liz1md1r. Bu 
hususta almacak tahriri teklifname• 
ler bilahare Londra'daki ali.kada • 
rana gonderilecek ve karar onlarca 
ittihaz olunacakhr. Talipler mezk1lr 
vapuru Halic;•te teaelliim edecekleri
ni teklifnamelerinde sarahaten bil • 
dirmelidirler. Daha fazla malumat 
ve tafailit almak ic;in yukar1da ad• 
resi yaz1h tirkete ve yahut mezkur 
vapurun acentalar1 Galata'da Ali 
Ekber Han1nda (1) numarada N. /\, 
Kanakaris ve mahdumu efendilere 
(Telefon: Beyoglu 1608) miiracaa.t 
olunabilir. 

Emniyet Sand1g1 
-'\ 

Miidiirliigiinden: 
Abdiirrahma\ !iya Beyin 5592 

ikraz numarah deyn senedi muci .. 
bince ve Alacahamam' da (;elehi· 
olu Ali.ettin mahalleainde Bakir
cdar 1okag1nda eski 5 ve yeni 98 
numarah bir diikkam terhin au • 
retile iatikraz eyledigi betbin bet• 
yiiz liramn vadesi hitammda o • 
denmemesi hasebile istikraz 
esnas1nda tayin eyledigi ika· 
metgah1na tehligat if aa1 ic;in 
gonderilen doksan ~j,:.giinliik ih· 
barname zahrma mahalleN heye. 
ti ihtiyariyeaince yazdan metro • 
hattan mumailey Abdiirrahman 
Ziya Beyin vefat eyledigi ve cev• 
ceai Safiye, biiyiik k1z1 Fatma 
Nejar kii~iik k1z1 Aliye, Ayte, 
F erdane, Rabia Nejla, Saliba ~ey. 
da, Emine ve Belma Han1mlarla 
kii~iik oilu tbrahim Efendiden 
hafka miras~111 olup olmad1gm1n 
me~hul oldugu anla,1Im1t ve va• 
rialere tebligatt liz1ma icra k1hn• 
mtf olduiundan ilan tarihinden 
itibaren doknn bir gun zarfmda 
bor~ odenmedigi veya yenilenme• 
digi takdirde mezkur diikkamn 
bilmiizayede sablacag1 teblig ma• 
kam1na kaim olmak iizere ilin o
lunur. 

latanbul mahkemei aaliye birinci 
ticaret daireainden: 

Nikolaki veledi Yani tataygo oglu 
Efendinin Alber Kapi.ianii Efendi ile 
ve bilahare Fener Karabaf mahal • 
lesinden Balat caddeainde 88 ve 70 
numarah hanede mukim Jak Ka. • 
pO&n~ Efendi aleyhine 928/928 doa• 
ya numarasile ikame eylediii efy& 
bedeli olan 6010 alb bin on lira a• 
lacak davasmdan dolay1 tebligi muk• 
tazi evrak Jak Kapoano Efendinin 
ikametgah1 mec;hul oldugu cihetle 
teblig edilemediginden hukuk uaulii 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddeai mucibince ilinen tebligat 
icra11na karar verilerek evrak mah• 
keme divanhanesine talik luhnmtf 
oldugundan Jak Kapoano Efendi ta• 
rihi ilanm ferdaa1ndan itibaren iki 
ay zarf1nda mahkemeye miiracaatl4 
dava arzuhalini tebelliii ve cevap 
vermedigi takdirde hakkmda 11yap 
muameleai icra k1hnacai1 ilin olu• 
nur. 

Sultanahmet aulh ikinci hukulC 
mahkemeainden: 

Biiyuka.da'da. Yal1 ma.ha.lleslnde Rill • 
t1m cadeslndeki bila No. lu gazlnoda kl~ 
ra.c1 !ken elyevm ikametgA.h1 meghU• 
Mahmut Beye: 

istanbul Belediyesile mezkur gazlnO 
h;ikkmda. aktetmi§ oldu~unuz klra mu "' 
kavelen!!.mesinln muddeti h!tam bultnU~ 
oldugundan mezkur mahalUn tahliYesf 
hakkmda vukubulan miiracaat iizerln8 

namm1za gi:inderilen lhbarname !kamet"' 
gahin1z1n mechullyeti hasebile size teb ~ 
lig edilmemi§ oldugundan iIA.nen tebUga.ti 
lcrasma ka.rar verilmi§ olmakla tarthl 
llandan ltlbaren on be§ giin zartanda b~ 
talebe kar§I bir itiraz1mz varsa derme : 
yan etmeniz lUzumu bukuk usulU multllo . 

sift8 kemeleri kanununun 14l incl madde IC 
tevfike.n teblig makamma. kailll ollJl~ · 
u~e ilan olunur. 






