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Harp Mallilleri Giiriillilu Bir i.;tima Yapl1lar 
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~~ .. t:..:~~; ....::;! I Miiseccel vatan haini I Bir ienelik morataryom "Bun I a r In heps i' bi r 
«3 cii Enternasiyonah> m k 1· · . I Alman Naz1rlar1 k 1· ·1 I k } f 
Beyanna_m~~-ivebiz.. e Ime oyunu yap1yor. Paris'e ~grildi e Ime I e~' _a_~_a t1r ar.,, 

Eskitehir'de intitara bathyan Ye· Milthis hakikatten 
ni Diina [ 1 J gazetesi ahiren iic;iincii , tevillerle ka~ID• 

var m1d1r? 
enternasyonalm beyannamesini der• 
cederken (Yeni Giin) iin bu beyan• 
nameyi tahrifen netrettigini ve ha· 
kiki teklinin timdi kendisi tarafm· 
dan ne,rolunmakta bulundugunu ne· 
dense ili.veye liizum gormiittiir. Ye· 
ni Diinya'nin Eakitehir'de intitar1na 
baz1 garip beyanname ve ili.velerin 
netri de takaddiim etmi~ ve bu dam· 
dan diiter gibi netriyat dah& o za· 
man bizde hayret hialeri uyand1r • 
Mlfh• 

Gazetenin iic;iincii entemaayonal 
heyannamesine takdim ettigi tariz 

, vesilesile mevzuu bahsolan mea'ele 
ve mealege dair bir iki soz daha 
soylemegi pek lazim addediyoruz: 

Evveli., fUraam1 ac;1kc;a soyliye • 
lim ki, iic;iincii enternasyonahn be • 
yannamesine ait olarak taraf1m1z • 
dan vuku bulan netriyalta belki nok· 
san vard1r, fakat hie; bir tahrif yok· 
tur. Gazetemizde goriilmiit olacag1 
vec;hile biz beyannamenin kendisi· 
ni almad1k, ona dair telgraflarla 
varit olabilen rnahimah netrettik. 
Bu kadar gelmitti, bu kadar ver • 
~ik. Zaten netrederken de lic;iincii 
enternasyonahn beyannamesi ay • 
nen budur diye bir kay1t koymuf 
olmad1g1m1z, hilikis beyannameye 
Clair varit olan mahimahn o zaman 
verehildigimizden ibaret oldugunu 
.taarih etmit bulundugumuz her • 
keain malumu bir hakikattir. Sa • 
11iyen itin eau1 yukaridaki gibi ol· 

unu bh· daha t -r ettikten 
sonra, timdi deriz ki eger bu beyan· 
name aynen hizim elimize gelmit 
ol1ayd1 da onda netri fikir ve mes • 
legemiz emiili.yim gelmiye nnokta • 
Jar bulun11ayd1, biz ya o noktalar1n 
tarh ve ihracmda ve yahut beyan· 
namenin heyeti umumiyesini netre• 
dip etmemekte hiirriyetimizi muha· 
faza ederdik. (Yeni Gun) ne iic;iincii 
enternasyonahn, ne de batka her 
hangi bi rheyetin vas1tai nefri efki.ri 
olmad1g1 gibi oyle aagdan soldan 
gelecek her sozii geliti giizel sahi· 
felerine gec;irecek alelide bir hava
dia gazeteai de degildir. Biz yaln1z 
memleketin menafii i.liyesile crer • 
C<ivelenen bir meslegin sahibiyiz. 
Degirmende degil, bu mealekte sac; 
ag1rtttk. Halka, fakat her halktan 
evvel kendi halk1m1ze hizmetle mu-
11r ve sahitiz. 0 cihetle Eekitehir'in 
Yeni Diinya'111 etraf1nda toplanan 
gene; arkadatlarm bafkaamdan bah· 
sederken gozlerinin hadakalarmdan 
biraz hakikat iizerinde tevhit ve tea· 
bit etmege c;ahtarak aefi bet sror • 
memek yolunda [2] en kii~iigii ne· 
zakete muhalefet olacak ku11urlar· 
dan tevakkiye ehemmiyet vermele • 
rini hali11ane tavsiye ederiz. 

... mag a mecal ve ihtin1al 

Tari hi nutkun 295 inci sahifesmde Yeni D imya gazetesine ait cumle. Alti ~izfli olt 

bu cumlede Yeni Dunya gazetesini kimlerin !;!kartmakta olduklari ve onunla. nel 
yapmakta ve yaptirmakta oldu1clart sarihtir 

l Biiyiik Gazi'nin tarihi nutkun • 
da Arif Oruc'un Eski,ehir'de 
netrettigi gazete hakkmdaki 
fikray1 ay~en naklederken fU ( ») 
brnak itareti i~inde olarak ~erkes 
Ethem'lerin ~1karthklari bu ga • 
zetenin kimin tarafindan ne,re • 
dilmit oldugunu tasrih etmit idik, 
ki kendi1inin de inkar edemiyece· 
gi bir hakikat oldugu maliimdur. 

Miiseccel vatan haini tarihi nut· 
kun bu f1kras1m aynen ne,rede • 
bilirler mi diye bize meydan oku
yarak akh stra boylelikle de efkari 
umumiyeyi igf ale kalk1,m1,br. 

t,te tarihi nutkun o ciimlsini ge· 
rek kitaptan aynen naklederek, 
gerek taraf 1m1zdan verilen tekil· 
lerile klite halinde netrediyoruz. 

((;erhe1 Eth m'ler) Eshi~ehir • 
de ~ikarttiklari Yeni diinya gaze· 
tesile de likir ve maksatlar1m mii
tecavi:z:ane bir aurette ne,rediyor· 
lardi. 

tharesi kafi derecede sarih de
gil midir? Zahirde Arif Oru~ ta· 
rafmdan netredilen gazetenin ha
kikatte kimler tarafmdan ~1kar • 
tilmakta oldugunu en ufak •iiphe· 
ye mahal vermiyen bir kat'iyetle 
ifade etmiyor mu? Ve miiseccel 
vatan haini bu kat'i ifadenin is • 
tinat ettigi kakiki malumatJ in • 
kar edebilir mi? Kelime oyunla· 
rile veya tevillerile bu miithit ha
kika tten ka~mmaga mecal ve ih· 
timal var m1d1r? 

Arif Oruc'un Cumhuriyet'te ba
z1 yaz1larmm ne,rolunmasma ge· 
lince bunda filhakika bizim tara· 
f1m1zdan irtikap olunmu• adeta 
cinayete benzer bir zaaf bulun • 
dugunu itiraf eder, ve fakat bu • 
rad.aki biiti.in mes'uliyetin sekre· 

. terimiz Kemal Salih Beyin y
0

ersiz 

~'; .,, .:t•lti.,eTtir'de ~1/tarftJJiin. 
(f l'fti Diinya) gaUte.i ile Je Ii· 
kit ~ makaatlannt mutecavizane 
bir .Jrette nefrediyorlarJt. «Yeni 
Diinya» gautuini 'erkez Etem'1n 
;,m.ruif-fl Arif Omt MfTediyordu.» 

- --.- --- -- - :t - ~ 

Ayni cumlemn 'bizim tarafimu:dan nef· 

dilen gekli (parantez i~lnde gauten.in Jft 
Orm;: tarafmdan ne$redildiDi gosterilm4rl 

yurtsuz bir merhametine ait b• 
lundugunu a~1k soyleriz. 

Arif Oru~ bilmiyoruz hani 
hastahkla ii~ dort ay haatane~ 
yatttktan sonra be, parastz, p 
ri,an ve dermans1z bir halde ~r 
m1,. Kendisini Eski,ehir'deki ,ii. 
nase betsiz hareketlerindenbti 
tahsan biz asla gormilyor ve hr 
kabul etmiyorduk. Bana it1irhnt· 
kar mektuplar yazarak af ve ,. 
man tazarrularmda bulundu. J.. 
dirmad1m. Nihayet Kemal Sal~'e 
iltica etmif. 0 merhamet ederk 
imzas1z olmak 'artile bazt yaz • 
larm1 kabul etmit ve kendis;i 
0 peri,an halinde a~hktan oldir· 
miyecek yard1mda bulunmu,. Ce
mal Salih'in bu za'f1m tenkit '-· 
mekle beraber emri vakiini ihU 
etmedim, ve miikerrer miiracali:· 
lerine ragmen Arif Oruc'u at& 
nezdime kabul etmedim. On ~i 
senedir yiiziinii gormemi, oldi • 
gumu a~1k ve kat'i aoylerim. ~ill· 
di ~aresiz goriilpiiyoruz ve dahada 
gorii,ecegiz. F akat bu onun ~a1 • 
p1k surahndaki biitiin karnavtl 
maskelerini c;ekip c1kararak alcak 

• f1tratm1 en hakiki. ,ekillerile d· 
taya koymak mecburiyeti gili 
artik if as1 elzem bir vazife zart· 
reti ile vaki oluyor ve olacakhr. 

YUNUS NADI 
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I··- I 
M. Musolini Amerikan 

teklifini kabul etti 

« Namus~uzluga karfl namus, bu ka • 

dar sab1rli ve miisamahal1 olmam1st1r!)) 
' 

«Hi~ bir hiY:anet bu kadar 
~abuk dirilememi,tir» 

1foover'in teklifi ile Paris'e gelntekte olan 
Amerika Maliye Nazin Mister Mellon 

I:cmdra 25 (F. i.) - Fransa Ha• 
riciye Naz1r1 M. Briand, Almanya'nm 
Paris aefirine Alman Batvekili M. 
Briining ile M. Furtiyo1, Fransa ve 
Almanya'y1 alakadar eden biitiin 
mea'eleleri miizakere etmek iizere 
Paris'e gehnit gormekten memnun 
qfa,. ·1im1 bildirmittir. 

Bu miiki.lemelerde Chequers mii· 
zakereleri gibi olacakttr. Alman na· 
z1rlar1n1n temmuzun dordiinden al· 
t111na kadar olan hafta aonunu Pa· 
ris'te gec;irmlerei muhtemeldir. 

M. Mellon Paris1e gidiyor 
V aahington 25 (A.A.) - Son da· 

kikada bildirildigine gore M. Hoo· 
ver, M. Mellon'a hemen Londra'y1 
terkederek Paria'e gitmesi liizumu· 
nu bildirmiftir. Le Journal gazete • 
sine nazaran M. Mellon Paria'le 
FranHz erki.nile ve 11ab1k miittefik· 

( Mabadi 5 inci sahifede > 
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ismet P,. gidiyor 
Ba,vekil bugiin Ankara' .. 

ya hareket edecek 
Ba,vekil lsmet Pa,a Hazretleri 

diin biraderlerinin Heybeliada • 
daki ko,klerinde i1tirahatle met· 
gul olmu' ve baz1 ailevi zi • 

.yaretleri kabul etmittir. 
lsmet Pa,a bugiin ogleyin 1a

at ikide Haydarpa,a'dan hare· 
ket edecek olan tirenle Ankara'· 
ya avdet edecektir. 
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2 Kiitahya meb'usu 

fBolu meb'USU Falih Rtfki B. , 

muhalif matbuatm son giinlerde 

nihayet milletin en aziz mukad

desatzna kadar varan kor t 'e a
kur saldtr!§lanm, bu savletin 

gizli ve kirli sebeplerini ~ok isa

'betli ve ihatali bir te§his ile te~

rih llden giizel bir makale yazmt§

tir: Aynen ne~redtyorui: J 

Hi~ •iiphe etmiyiniz: Biitiin 
bu muhalif gazeteler, hepsi, bir 
kelime ile, al~akhrla1'. Balkan • 
lardan Amerika'nm obiir UCQDa 
kadar boyle mahluklar, casus. 
ve baba katili _gibi, en igren~ 
m~criml.erle bir s1.raya .ko;nur 
ve ,ahai hiirriyetleri bile kendi 

(Mabadt 4 uncil sahifedel .. . .. . . Bolu meb'usu Falih Rtfkt !. 
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Plijlarcl akin! 
30 dereceyi bulan s1caklar halk1 

·sahillere; -plajlara ko,turuyor 

Bir plajda §en 'bir grup 

Sicaklar Golgede 30 dereceyi 
buldu. Durgun bir hava, bilhas· 
aa uk1t1k yerlerde vaziyet bogu
cu bir hal ald1. Hararelin fazla· 

hgmdan miithi, bir ter hiicumu 
i~inde bunalanlar, hatta bay1 • 

lanlar pek te az degil. Derecei 
• • c Mabadi 2 tnct sahi/ede 1 
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Galatasaray Kliibil f evkalade bir i~tima 

yaparak • yen1 idare heyetini Dogruaunu aoylemek laz1m gelir· 
se bizim bu tahrif i1nad1ndlln ahn· 
d1g1mu:1n da pek ash yoktur. Cihan 
ink1lab1n1n bizim memlek .. timizde 
ve bilir bilmez her raat gelenin e • 
linde havai bir oyuncak ittihaz edil· 
mt'k istenilmesidir ki, bizim can1m1z1 
11k1yor, yaln1z hayretlerimizi de • 
gil, hatta zaman zaman hiddetleri -
mizi de tahrik ediyor. Hakikatte 
tahrif ianadintn Zlmninda miinde -
mic; olan bu gayrettir ki, bizi me11'e
lenin bir daha ,tetkik ve miinaka • 
,a11na sevketmit bulunmaktad1r. 

·Harp maliilleri diin 
kongrelerini aktettiler 

Siddetli ve giiriiltiilii 

yeni heyetler 

Haci Mehmet ve Rasim 
miinaka,alardan B. ler diin intihap edildiler 

' 

Surada zalim ve miiteh,.,kkim Av· 
l'UJ')ll'ntn hayatim1za hatime crek • 
rnt'k istiyen ve 1oziimiiz yabana a • 

.- d1na aulh denilen caniyane lt!rtibat 
ve muha~emattna biitiin milloet4;e 
kar,1 koymak azmile mii~ehhez vf' 

bu cidal ile metguliiz. Etraf1m1za 
dikkat edince a-ordilk ve hala .irorii
yoruz ki liu cidalde biz yaln1z de· 
iiliz. Moskof ~arlri1n1 iatih!i.f et • 
mif olan Boltevik Ruaya batt• ol-

(Mabadi 4 iincii sahitedel 

YUNUS NADI 
£1 J Arif Oruc'un ga~etesi. 

r2 I Arif Oruc'un §e§i be~ goren §a~z11~ 

Q1na telmih. 

sonra 

Dunkii ~qngreye i§tirak eden 

Cec;en cuma ic;timalar1na miisa • 
ade edilmiyen ( Miitekait harp ma• 

intihap edildi 

harp malullerinden bir grup 

l lulleri) cemiyeti heyeti umumiyesi 
(Mabadi 5 inci sahifede) 

Diinkii intiha'bo.tta Kiitah71a meb'11Slu6untt 
segilen Ha.ci Mehmet ve Rastm. Beyler 

Kiitahya 26 (Hususi) - Miin • 
hal iki Kiitahya meb'ualugu in • 

. tihabah bugiin yap1ld1. Halk Fir· 
kasmm namzetleri sab1k iakan 
umum miidiirii Hac1 Mehmet ve 
aab1k Bilecik meb'usu Raaim B. 

ler miittefikan intihap edilmit • 

lerdir. 

Dunkil fevkaMde 

Galatasaray kuliibiiniin reisi Ah· 
met Beyin vuku bulan istifa11 iizeri
ne , JCiilup he yeti ioaresi sukut et • 
mi, ve yeni idare heyetinin ae.;ilmesi 
ic;in diin kuliip binasmda fevkalade 
hir kongre aktedilmittir. 

Miittak B. kongre riyaaetine inti· 

kongreden bir intiba 

hap edildikten aorafa Ahmet Beyin 
istifanameai okuraiRUttur. Sabik re
is, iatifanameswJe kuliipte ahenk • 
sizlik oldugu11&1, kendisini riyaaete 
getirdikleri ,,akit te bu ahenkaizlitin 
mevcut hultJndugunu ve kuliibiin 
baftnda J,11lunduiu miiddetc;e bu a· 



ATTiLA 
Muharriri: Marcel Brion Miitercimi: Mustafa Namak 

- 53 -
Attila huzura kabul edi yor · Hiin Kralinzn ~adzri 
Attila ates piiskiiriiyor: Vijila.(f'zn korkusu - Sebep ne? 
Hun firarfleri mi? Attila payztahtina doniiyor, arkas1n
dan gidiyoruz, Attila'nzn diigllnii.- 200kari yetnziyor mu? 

.................................. ..... 
Attila'nrn huz.urunda 

Ala bir uyku uyudum. F akat 
gordiigiim bir riiya Vijilas'tan 

i:iiiphe etmemi tavsiye etti. Za
ten diin onun takmd1g1 vaziyet 
bana 4iipheli goriinmii~tii. Ya -
banc1 lisanlar1 kolayhkla konu • 
tan Kusteins isminde zeki bir a • 

dam buldum. Bu zat, bizim se • 
faret heyetimize mensup degil
dir. Fakat merak sevkile daha 
dojrusu Hiin'lerle giritebilecegi 
ticari miinasebetleri tetkik etmek 
maksadile bizi huraya kadar ta • 
kip etmittir. Ben onu terciiman 
s1f a tile yantma ald1m. Gidip Sko
ta ile goriittiim. Ve onun tavsiye
sile Ceneral Skota'ya sordum: 

«- Niifuzunuzu istimal ede -
rek, Attila'mn huzuruna kabul e
dilmekligimizi temin edemez mi
ainiz ?» 

Evvela bunun imkans1zltg1m i
leri siiren Skota'ya bir kac; hediye 
verdim, bu cemileki.rhg1m onu 
derhal yumutatt1. Eide ettigim 
bu neticeyi Maksimiua'e arzet • 

tim. T akdir etmek lutfunda bu • 
lundu. T etebbiisiim biiyiik bir 
takdire mazhar oldu; ~iinkii, he
niiz bir saat ge~memitti ki, Sko
ta'mn dortnala bize dogru geldi
gini gordiik. Attan inmiyerek de· 
di ki: 

- Kral Hz. sizi huzura kabul 
edecektir, buyurun .. 

Karargi.h1 ge~tik. Genit bir c;a

d1rm oniine geldik. Skota bu era· I 

d1rm Attila'nm ikametgah1 ol -
duiunu soyledi. Cad1rm etraf1 as
keri kordonlarla ihata edilmitti. 
Orada o kadar kalabahk vardt ki, 
kap1s1na zor yanatabildik. 

Attila'mn etrafmda naz1rlar1 
ve biiyiik zabitleri vard1. Arkahk-
11z, agac;tan iic; ayakh bir iskem .. 
leye oturmuttu· Elbiaesinin son 
derece sadeligine bakarak hayran 
oldum. Halbuki orada haz1r bu • 
lunan Hiin reisleri kutlar ve cri -
c;ekler itlemeli zarif ve alacah 
kumatlar giymitlerdi. Bu kumat
lar biiyiik bir san'at eseri idi. ~ijp
hesizdir ki Hiin'ler bunlar1 <;;in'li
lerden ve yahut lrani'lerden ~al
mttlardir. ~adirda deierli pek az 
efya vard1. Y almz yerlere seril • 
mit postlar ve kaba aaba 
tahta iskemleler gorebildim. 
Attili'nm yan1nda bir ok 
ve bir balta vard1. Hiikiim
dar1 otur.'llUf olarak gormiit 
olmakla beraber, onun kiicriik 

boylu fakat c;ok diner bir in1an ol
dugunu anlad1m. Cehresi koyu 
sari, sakals1z ve k1ls1z ve yamya111 
idi. ~ekik ve c;ukurlanmtt gozle • 
rile bize merak ve tecessiis icrinde 
hak1yor, hareketlerimizi seyredi
yordu. 

~adira girer girmez durduk. 
Maksimius yalmz batma hiikiim· 
dara dogru ileriledi. Elinde The
odos'un mektubu vard1. lmpara • 
lorumuzun, Attila i~in afiyet ve 
•aade! temenni ettigimi soyliyerek 

rnektubu Hiin Krahna takdim etti· 

henkaizligi;.i izale etmek ic;in c;ok 
c;ahtltf1 halde muvaffak olamad1g1-
n1 ve eaaaen itlerinin de c;ok oldu
gundan daha fazla ugratam1yaca • 

ant bildiriyor, iatifa11n1n kabuliinii 
ric• ediyordu. 

Attila'mn huzurunda, kafaklar 
mes'eleai 

Hiin Krah soguk ve aert bir ta
v1rla cevap verdi: 
«- Benim i~in temenni ettik

leri iyiligin ayni, Rum'lara nasip 

olsun! » 
Hi!r te nazikane olm1yan bu 

cevaba hayret ettik. Attila, ar • 
kam1zdan gelen adamlari gozile 
takip ediyordu. Birdenbire goz
lerini Vijilas'a dikti. Keskin ve 
kaba bir sesle bag1rarak - bu ses
ten biz bile titredik • ona hita • 
hen dedi ki: 

«- Behey mustekreh hay van; 
huzuruma cr1kmaga na11l cesaret 
ediyorsun. Sen Anotolius'un ma
iyetinde degil miydin? Onunla 
birlikte miizakereye iftirak etme· 

din mi? Biitiin Hiin askeri ka -
craklari tamamile te1lim edil • 
medikc;e, burada hi~ bir Byzans 
sefirinin kabul edilmiyecegini 
bilmiyor musun? 
~atkm ta,km, Vijilas, muka-

vele ahkammm tatbik edildigini 
aoyledi. 

Attila ayni hiddetli tav1rla hay· 
k1rd1: 

«- Hay1r yalan aoyliiyoraun. » 
Krahn emri iizerine bir kB.tip, 

Byzans imparatorlugu arazisinde 
bulunan biitiin ka~ak Hiin'leri 
birbir aaymaga hatlad1. Cetvel 
epey uzundu. Attila, Hiin ka -

c;aklar1nm, hizim getirdigimiz on 
ye di firariden c;ok f azla oldugu
nu soyledi. 

Nihayet ka!raklar1n esamisinin 
okunmaa1 bitti. Maksimius soz 
soylemek istemitse de Attila onu 
siikuta davet etti. 

Ve hiddetle dedi ki: 
- Eger Vijilas'm sef aret he • 

yetine mensubiyeti ona beynel-

milel bir masuniyet temin etmif 
olmasayd1 kendisini 'imdi idam 
ettirirdim. 0 kiistah sozlerinden 
dolay1 onu c;arm1ha crektirirdim. 
Haydi timdi, zabitlerimden bi • 
rile Vijilaa tekrar latanbul'a git
ain ve lmparatora aram1zda 
miin'akit mukavelenih ahkanum 
hatirlatsm. Bu aadece bir pren • 
sip mes'elesidir. Yoksa ka!rak 
Hiin'lerin, dii,manlar1m1za kii -
!riik bir hizmette bulunmalarma 
imkan yoktur. Fakat bir tek Hiin 
tel>aasmm bile ecnebi hizmetin
de kalmas1 muvaf1k degildir. 

Maksimius'un istifhamkar bir 
hareketi iizerine Attila, hareket 
emrinin yalmz Vijilas'a ait ol • 
dugunu teyit etti. Sefaret heyeti, 
Attila'mn Theodos'a verecegi ce
vap haz1rlanmc1ya kadar bek • 
liyecekti. Bunun iizerine getir • 
digimiz hediyeleri, Attila'ya tak
dim ettik. Bunlar1, giilerek ka • 
bul etti. Memnun goriiniiyordu. 
Bize de huzurdan cr1kmam1z i!rin 
izin verdi. 

......... ............... ........... "' 
Vijilaa, bu hadisenin intac; e

debilecegi ahvalden c;ok endite 
ediyor. Attila'mn birden hire 
hiddetlenmit olmasm1 neye at
fedecegini bilemiyor. 

CM abadi var) 

Plajlara akin 
CBirinci sahtfeden mabaitl 

hararetin birden ft.rlay1vermesi 
halk1 aerin yerlere, aahillere ii -
tica etmeie sevketmektedir. lti 
olm1yanlar, bilhassa kadmlar a-

istifanamenin okunmaa1 iizerine 
bir ni\inak~~a ~ap111 ac;dm1, oldu. 
Kuliipte di1tphnin muhafazaat ic;in km akm plajlara titap ediyorlar. 

bir c;ok kirnaeler •oz ald1lar ve muh
telif fekilde tavaiyelerde bulundu • 

Taksiler ~ok 

tehlikeli vaziyette .. --
Otobiislerin rekabeti 
soforleri korkutuyor , 
Beyoglu cihetinde otobiia sefer · 

lerinin ba,lama111 ve bu seferlerin 
Taksim · Mac;ka, Taksim • Biiyiik • 
dere gibi hatlarda i11lemesi f stan
bul fOforlerini biiyiik bir endifeye 
diisiirmii11tilr. 

Tramvay $irketi elinde mevcut 
otobiislerden ikisini Takaim ile Be
~iktaf arasmda i~letmektedir. Tak
simden Mac;ka'ya tramvay da oldu· 
gu halde, otobiialer hmcabm~ yol· 
cu taftmaktad1rlar. Mesafe k111a ol· 
dugu ic;in otobils seferleri bilafa111la 
iflemektedir. 

Beyoglu ciheti tofOrleri Tramvay 
$irketinin bu yeni otobiis seferle • 
rinden dolay1 Vilayete miiracaate 
karar vermitlerdir. $of0rler diyor
lar ki : 

«- Tramvay $irketi ray fertolun. 
mut ve tramvay itlemekte olan hat. 
larda otobiis i,Ietmez. Hal • 
buki, Taksim ile Mac;ka a· 
rasmda tramvay vardtr. $ir • 
ketin otobiis i~letmeai mukave
lesine mugayirdir. $irket otobiia i,. 
letecek iae Eminonii • Eyiip, Akaa • 
ray - Edirnekap1 hatlarana ifletme • 
lidir. Halbuki, bizim en ~ok c;ahftl• 
g1m1z sahada otobiis, tramvay gibi 
va11talara rekabet etmemiz miim • 
kiln degildir. Bu takdirde bizim a· 
dam batma on kuru9a mii,teri la· 
91maktan batka ~aremiz yoklur. Fa. 
kat buna da Belediye miisaade etme
mektedir. Sizin takainiz vardar di
yor. $imdi biz de tak1ileri kald1r1p 
otobiisler gibi iflemek iatiyo_ruz. 

Bundan ba,ka kazanc;, plaka pa· 
ras1, ceza gibi bir crok paralar da 
hesaba katihrsa otomobillerin va • 
ziyeti ko)ayca takdir edilir. '> 

$of0rlerden baz1lar1 Taksim ile 
Biiyiikdere arasmda adam battna 
yetmif kurufa yolcu nakletmege hat· 
Iam1,Iard1r. Otobiislerden artan a • 
hali takai otomobillerile Bilyiikde • 
re'ye kadar diirt bucruk, bef Iiraya 
pazarhk etmekte ve alb kiti olarak 
otomobillere binmektedir. 

Otobiis, tak1i rekabeti bu suretle 
devam eder ve Tramvay $irketi de 
yeni otobiis batlart tesis ederse tak· 
siletin 1:ieherii"ehal fia lattm 'ten!1J . 
etmek mecburiyetinde kalacaklar1 
anla~11lmaktad1r. 

~emnyetoeir<dle 

Sakalarm §ikiyeti 
Sakalar Belediye ve Vilayete mil· 

racaatle kendilerinin eanaf olmad1g1 
halde diger eanaf gibi son talimat -
name mucibince, kaymakamhklar 
tarafmdan cemiyete kaydedilmege, 
veaika almaga ve muayenei 11hhiye· 
ye ti.bi tutulmaga icbar edilmekte 
olduklar1ndan tikayet etmi~Ierdir. 
Vilayet bunlara verdigi cevapta ha· 
mallar esnaftan addedildigi halde 
aakalarm da esnaftan addj tabii ol
dugunu bildirtnittir. Esnaf ve miis· 
tahdemine ciizdan itaa1 muameleaine 
devam edilmektedir. Eanaf cemiyet· 
leri bu vaziyetten son derece rnii, • 
tekidirler. Zira eanaft cemiyetlerine 
merbut tutan onlartn cemiyetten ciiz· 
dan almaga mecbur tutulmalar1 idi. 

Halbuki bu ciizdanlarm kayma. 
kamlar taraf1ndan itas1 bunlar1n sa
mimiyetle olan rab1talarma halel 
vermi\ltir. Bu vaziyet ii-~ ine ce • 

miyetler miirakiplere miiracaat et
mi,Ierdir. Miirakipler de ciizdanlar1n 

eakiai gibi eanaf cemiyetleri taraf1n. 
dan verilmeai ic;in fktiaat Vek&le • 
tine miiracaat etmitlerdir. 

Dlk'ltnsai©lo melfilaiFftD©l~ 

TUtuncUIUk ne halde? 
f atanbul Ticaret Oda11 tiitiincii • 

Jeri bir ic;timaa davet edecektir. Bu 
toplanmada umumi tiitiinciililk va • 
ziyeti goriitiilecektir. 

(:ekoalovakya rejiai yakmda mern. 
leketimizden 100 bin kilo tiitiin a • 
lacaktir. Mubayaat aglebi ihtimal 
Trabzon ve Diizce m1ntakalar1nda 
yapilacaktir. 

Afyon mahsulU 
Afyon'dan bildirildigine gore ilk 

afyon mahsuliiniin ahnma11na bat
lanm•ftlr. (:ic;ek zamamnda yagan 
yagmurlartn yilzde 20 zarar ver • 
diii anlatilmaktad1r. 

lECll"il«itbD ll'i1'\lcetlrla'fFIO~e 

6310 seyyah geldi 
Tutulan hesaplara gore bu sene 

liman1m1za 19 seyyah vapuru ve 

lar. Sabik ve eabak heyeti idareler 
tenkit edildi ve nihayet Ahmet Bey
den riyaaeti tekrar kabul etmesi rica 
olundu. Ahmet B. mazur Rol'\ilme • 
aini rica etti. Neticede Yeni idare he. 
yeti fU tekilde intihaP olundu: 

Bu tehaciim zaten bu sene adet
leri fazlalatan plajlara kesif bir 
kalabahgm toplanma1m1, au ve 
kum i~inde nef' eli sahnelerin can
lanmasm1 mucip olmakta ve ts -
tanbul'un hemen hemen biitiin 

deniz k1y1larmda ciinbiitlii a • · 
lemlere germi vermektedir. 

· 6310 seyyah gelmi11tir. Ziyaretc;ile· 
rin ~ogu Alman'drr. 

Tahir Kevkep B. reis, c.alataaary 
miidiirii Fethi B. ikind reia, V1un1k 
B. umumi katip, Sermet B. vezne. 
dar, Sadik B. mubaaebeci. 

Goriiliiyor ki bir c;ok yenileri
nin iltihakma ragmen Istanbul 
plajlar1 ahaliye c;ok gelmiyor, 
gun ge-;:tik~e deniz banyolarma 

temayiil ve ragbet c;ogahyor. Res
mizin de yeni bir plajda su ic;inde 
· serinlemege ~ahfan fen bir grup 
goriinmektedir. 

lti• • • s • • • • • • • • I T. Of· . b1·r 
lYl Sll.llSlDe ~~val~ · 1caret 1s1 
. ns~teD"o~ katalog"' 
Bir tekaiit maa,1 26 ayd1r yapiyor 

baglanam1yor m ? 
Ezine kazasmm Tavakh ko

;.iiinde miaaf ir aab1k Ezine tah
irat katibi Gelibolu'lu Hasan 
~fendi bize au mektubu gon • 
leriyor ve .~ suali soruyor: 

«Bugiin tam yirmi beJ ay oldu, 
'af1m 65 i gefmiftir kaydile te
!aiide sevkedildim. Bir rok mua-
2eleler goren evrakimin nihayet 
11uamelesi ikmal olunarak 
'/1 /931 tarihinde 1241 numara 
'e divana •evkolundugunu otre
'erek aevindim, lakat gene bir 
1uamefesi nokaandir diye evrak 
1tar edilmemif, miiteaddit miira· 
batlerim de bir aemere verme -
tiftir. Ailemle beraber ar Ve ae-
llim, siiriiniiyorum. 35 aene me· 
turluk ettim, omriimiin •onunda 
n paraarz kald1m, hiikumetimin 
erhametine stginiyorum. Si:z. • 

'en artrk ~oktan bitmeai la:z.1m 
efen muamelemin intacr ifin da· 
a ne hadar ve neyi bekfemem la· 
1m, nihayet hakkim olan bu te· 
aiidiyeyi almak irin kime mii • 
acaat edeyim? Bu muamele ben 
ldiikten aonra m1 bitecek?> 

Kariimizin mektubunu aynen 
lercediyoruz. Bu hakh talep 
cartHmda biz de Dahiliye Ve
taletinden: 

Bu suale cevap isteriz! 

Ucuz nakliyat 

iman1m1zdaki vapur 
ilareleri birle,emez mi? 

iatanbul limant dahil ve civar1nda 
if yen Seyrisefain, $irketihayriye 
v Halie; vapur iadrelerinin bir mil· 
e1eae halinde tevhidi fikri kuvvet· 
);tmektedir. Buna sebep olarak ta 
ar1 ayr1 it yapan bu idarelerin 
ntaraflar1nt c;1karmak i~in bilet ta· 
r 1elerini yiiksek tutmalar1 ileri •ii • 
rt:n~I<teCtir.' E:ger idareler birle • 
tJse maaraf azalacak, bilet parala
r1da uc'uzhyacakbr.~ 

Vali Muhittin Bey, $ehir Mecliai 
Dimi enciimeninin bu mes'eleyi tel· 
kk ile me,gul oldugunu aoylemittir. 

Diger taraftan $irketihayriye 
9gazm Rumeli ve Anadolu aahil
l{inde otobiis ifletmege karar ver· 
nlttir. Servis vapur aaatlerine go • 
r• tanzim olunacakttr. $irketihay • 
rre bu iti. bir tirkete de vermegi ka
tiil edecektir. ~irket heyeti umumi· 
y1ai bu hususta idareye salahiyet 
v!nnek iizere temmuz ic;inde fevka
JJde bir ic;tima aktedeeektir. 

Bunda biitiin tiiccarlara 
dair malumat olacak 
ihracat Ofisi Tiirk tacirlerini 

Avrupaya tamtmak ic;in yeni bir 
risale haz1rlamaktadir. Bu ri • 
saleye memleketimizde bulunan 
tekmil ihracat tacirlerinin adres· 
leri ve hangi nevi efya ihra~ et
tikleri yaz1lacaktir. Bu miinase
betle, Ofis biitiin tiiccarlara bir 
sirgiiler gondererek adres ve nev'i 
etya hakk1nda malumat istemit· 
tir. Baz1 tiiccarlar bunun bir pa
ra mukabilinde yapilacag1 zeha
bmda bulunarak Ofise cevap 
vermemek istemi,lerdir. Bu mii
nasbetle Ofia miidiirii Cemal B. 
bir muharririmize demi,ti ki: 

- Ticaret Ofisi biitiin gayre
tile Tiirk tacirlerini, Tiirk ihra• 
cat ebalarm1 Avrupa'ya tamt • 
maga c;ahttJi1 gibi, Avrupa'y1 da 
miitekabilen memleketimizde ta
mtmaktad1r. Ofis resmi bir mii • 
e11ese olmak itibarile biitiin mu• 
ameli.tJ menafii umumiyeye ha
dimdir. Binaenaleyh zerre kadar 
ne bir para, nede batkaca bir 
masraf filan almaz •• 

Tacirlerin bilhassa bu nokta· 
ya nazar1 dikkatlerini celbede • 
rim. Her tiiccar bila tefrik Ofi • 
aimize miiracaat ettigi zaman 
her tiirlii teahilat gorecektir. Hat
ta gormektedir. Bir !<Ok ticaret
hanelere yapm1f oldugumuz tav· 
siyeler iyi neticeler vermittir. Bi
naenaleyh, Turk tacirleri icrin 0-
fis c;ok miihim bir ticaret vast • 
ta11d1r. Ofisin ecnebi memle • 
ketlerdeki muntazam tetkilab 
Tiirkiye ticareti i~in k1ymetli ma
lumat vermektedir. Bunlar1 her 
vakit, kiilfetsiz olarak herke1 a
labilir. Zaten vazifemiz de bu • 
dur. 

• 
1~1il«:Dbadeoe .. · · · · · 

ve r ft's kt!l Di 
MDracaat mUddeti bitiyor 
Miibadillerin taafiye ic;in mura • 

caat edecekleri milddet yar1n bite
cektir. Bunlarm evrak1 23 eylule ka
dar kat'i olarak intac; olunacakhr. 
Bo~lanma muameleaine tabi olup ta 
pazar gilnilne kadar miiracaa et • 
miyenlerin haklar1 sak1l olacakt1r. 

MemOelket 
halb>eiro~irn 

Bir kadmm idam1 istenildi 
Qf)matik p0Sl8 pUIU makineleri Adana miilhakatindan Karaan • 

tt'da hizmetc;i bulunduiu ev aahi • Y eni poata pullar1 hakk1nda tel • 
J#kalta bulunmak iizere latanbul'a 
iflen Poata 19Jeri Umum Miidiirii 
'uauf B., bir muharririmize pul • 

JLr& ait muamelenin ikmal 
tdilmekte oldugunu ve memle
t;etimizde otomatik pul makineleri 
~tima1 ic;in de tetkikat yaptlmakta 
t1ldugunu siiylemi,tir.» 

Otomatik pul makineleri, ic;eri • 
Jerine para attlarak kendi kendine 
~arflarin ilzerine pul yap1tbran ma
Ji:inelerdir. Avrupa hiikumetlerinin 
baz1lar1nda bilbaasa Amerika poa • 
1alar1nda hep bu makineler kulla • 
palmaktadar. 

Memurlara ikrazat 
Esnaf Bankasi yalntz Belediye me· 

inurlar1 i~in tatbikini diitiindiigii ik· 
faZ usuliiniin hilumum memurine 
telJmilini kararlatbrmtfbr. Banka 
iki kefil ile, daire mubaaebelerinin 
bu paray1 iki takaitte borc;lu me • 
murun maat•ndan keamegi taahhut 
etmeleri iizerine bir maat niabetin· 
de para ikru: edecektir. Haber bli· 
tiln memurlar1 memnun etmittir. 

IC a ir IYI of lY! lfll lYI 1n1 d a 
Talabe sayahatleri 

Temmuz ortalar1nda tebrimize 
gelecek Romanya Dariilfiinunlula • 
rmtn avdetini takiben Milli Talebe 
Birligi murabbaalar1 ve diger tale • 
belerden murekkep bir grup Ro • 
manya'ya gidecek ve ayni zamanda 

temmuz aonunda Biikret'te toplana· 
cak beynelmileJ talebe kongresi~de 
haztr bulunacaktar. 

Tabbiye talebesinden bir grup ta 
temmuz nihayetinde Lehistan'a gi • 
derek ma.i:uf ·~birleri dolatacakttr. 

binin • kendiaini niki.hla alabi1mesi 
ic;ita • ku111n1 ve c;ocugunu zehirli • 
yen Ayte'nm miiddeiumumilik~e ce· 
za kanununun 450 inci maddeai mu· 
cibince .idam1 talep edilmittir. 

3000 lira ~alan veznedar 
Mardin maliye veznedar1 1hsan 

Beyin zimmeti tahakkuk etmif, ifa· 
deainde ald1g1 2703 liradan 1450 Ii · 
ra111m Oskiidar'daki anneaine gon • 
derdigini aoylemi,, iizeri taharri e • 
dildiginde aag diz kapag1n1n alhn· 
da 1400 lira ~1km1tttr. ihsan Bey 
levkif edilmittir. 

Caip posta mUdOrU 
Ceyhan posta miiduril Nuri Bey 

zimmetine 850 lira gec;irerek orta· 
dan kaybolmuitur. . 

Ocaktapathyan top gUllesi 
Konya civarmda SiJle kiiyiinde 

bir koylii Katia sokag1nda demir • 
cilik yapan Mabmut Af aya sapan 
demiri yapbrmak ic;in yedi buc;uk • 
luk bir top giilleai getirmittir. Cahil 
demirci gulleyi ocaia koymuf, bet 
dakika 1onra pathyan gillie diikkam 
altiiat etmittir. Orada bulunan de· 
mircinin kar111mn aai bacait par• 
4'alanm1fhr. Koriik c;eken c;1rak ile 
Mabmut Ataya hie; bir fey olma • 
m1,ttr. 

Kastamoni'de bir yangm 
Kaatamoni'de evvelki aktam tel• 

grafhane bina11mn arka11ndaki ao • 
kakta yang1n c;1km1t ve aalnk icra 
reiai Mustafa, kahpc;1 Mehmet, kun• 
durac1 Niyazi, cerrah Salim Bey • 
lerin evleri yanmtfbr. lki ev y1k1l • 
mak sur.etile yang1n1n. airayetine mey
dan verihnemittir. Atef topc;unun 
gee; top atmaa1 yiizilnden gee; ha • 
her al!nmit ve bu yiizden bir !fok et· 
ya yanmtfbr. 

lsiyasi icma~ 
Aglama duvar1 '··-. Kudiia'te museviler'in yegi.ne mu• 

kaddea mahalli olan cAilama du• 
varl '> mea'ele1i iki sene evvel Miia• 
Iiimanlar ile kanh mil1ademelere bai. 
Qlmuf ve ortaya bilyiik bir mes'ele 
c;1karmtfh. Biitiin Arap alemi ve 
Hindiatan Mualiimanlart bu mes'ele 
ile alakadar olmuflard1. 

lngiltere asker, donanma, hava 
kuvveti ve muhtelif komiayonlar 
aevkederek asayiti iade etti. Fakat 
biltiin Arap ve muaevi alemini mu· 
temadiyen tahrik eden Ailama du• 
var1 mea'elesini kendi baflD& haUet· 
mege ceaaret edemedi. Diter nazik 
mes'elelerde oldugu ribi 1n1iltere 
bu mea' elenin de hallini Cemiyeti 
Akvama b1rakm1,, Cem:yeti Akvam 
11ve!f'li bir reia ile lsvi~re'li ve Fe
)emenk'li iki azadan miirekkep bir 
komisyon tayin ederek Kudii1'e son
dermitti. 

Komiayon uzun tetkikattan son• 
ra Aglama duvar1 me1'eleaini n• 
Milsli.imanlann ne de Muaevilerin 
biaaiyatm1 rencide etmiyecek bir au• 
rette balletmittir. 

Komiayon Ailama duvar1n1n. Ku• 
diia'teki vakaf mUlk olan Haremi t•• 
rifin eczayi miltemmimesinden ol .. 
duguna ve Aglama duvannm cep• 
hesindeki kald1.r1m ile (;niindeki 
magri:hi mahallesinin dahi islam ev• 
kaf1ndan b~lunduguna hiikmetmif • 
tir. 

Fakat ayni zamanda Aglama du· 
var1 oniinde Musevilerin her vec;hile 
ibadet ve i.yinler yapabileceii de 
bu karar ciimlesindendir. MiialGman• 
Jar yeni bina yapamtyacaklarcbr. 
Kald1r1mm temizlenmeai ve tamiri 
Evkaf idareaine aittir. 

Aglama duvart tarihi abideler • 
den o1dugundan muhafazast Filis
tin idaresine aittir. Bu auret)e Ce .. 
miyeti Akvam komiayonu Miislii • 
manlarrn, Musevilerin ve Filistin i
daresinin aglama duvart ilzerindekl 
hukuk ve vezaifini tayin ve te1bit 
etmiftir. Komisyon bitaraf ?ld~iun· 
dan vermif olduiu hiikiim hie; btr ta· 
raftan eiaah itirazt celbetmemfttir. 

Cemiyeti Akvam meclisinin man.:. 
dalar komisyonunda lngiltere Fi .. 
listin idareaini muvaffakiyetle mil ~ 
dafaa edebilecektir.1 Aft&Wl 1 <du • 
var1n,n hukuki vaziyeti ayin edil4r 
m"it olmasi iki unaurun bu duv~ yii• 
ziinden yekdiierine tekrar hUaum 
etmesine maha1 b1rakmamtfhr. Fa• 
kat bununla Filistin mes' elesi bit • 
mit degildir. Arap alemi bir. Ara! 
diyar1nda bir musevi yurdu 11tem1• 
yor. 

MUHARREM FEYZI 

T ecaviizkar 

Ne,riyat ----Salt giin~ Firka gru • 
punda konufulacak 
Halk F1rka11 Umuml Heyeti ev " 

velki g4!!ce bir ic;tima aktederek ~e~ 
vakte kadar baz1 miihim iflerin mii• 
zakereaile metsul olmuftur. Bu aah 
gilnU toplanacak olan Ftrka Gru • 
punda da hararetli miizakereler o " 
lacag1 tahmin edilmektedir. 

Diinkii (Yeni Ciin) F1rka ic;timal 
miinasebetile fU Ankara haberini 
netretmektedir: 

Ankara 26 (Yeni Giin) - F1riot 
Umumi /dare Heyetinin diJn wccelci 
u:z.un iftimatnda muhalif gazeiel• • 
rin, milletin mukaddesahna lratlar 
varan tecaviizkarane nefriyahn bil• 
hana mev:z.uu bahaoldufa tahmi':' •• 
dilmehtedir. 

Meb'ualar araainda fimdiye Jro " 
dar sabir ve tahammiille kar11lanatl 
bu nefriyatrn ald1it rok rirkin, Ito• 
yast:z. 1ekil ve mahiyet Jerin bir tt• 

aabiyet ve infial uyand1rmrff1r. 

Umumi kanaat bu nefriyatrn . .ot1 
giinlerini yafamakta oldufu. merlre• 
:z.indedir. 

Fethi Bey ne demif? 
f zmir 26 - Y eni A11r gazetesi• 

nin yazdtgma. gore mefauh S. 'F1rka 
Lideri Fethi B. tzmir'de bir do1tu11a 
gonderdigi mektupta «cemiyet mef
humlar1n1n tahakkuku ic;in. cerey~ 
eden miicadeleyi kemali mefharetl• . 
takip ediyorum.> Demekte imit• 

Polftsil:e 
Bir tanassur tahkikat1 

Haydarp~fa'da bir katolik me1'· 
tebinde bir TUrk k1z1n1n tanaaaur et• 
· 'Id· • • • • r '] konul .. ttr1 1g1, ve 11m1n1n ....-e~r ya • 

• · · )' M"diriyetJ duiu thbar eddmit, Po ta u 
taraftnd.an tahkikata batlanm1tt1r• ' 
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Y eni bir hava turnesi 
• 

italyan Naz1r1 Simali Afrika 
' 

dagla-

r1nda ilk tayyare cevelan1 yapt1 
Tobruk 25 (A.A.) - ltalya'nm 

Afrika'daki miiatemlekelerindeki tef· 
tif seyahatine devam eden hava i•· 
Jeri nazm Ceneral Balbo, Tobruk' • 
tan itibaren 4 uc;:uttan aonra gece 
6/21 de Gailo'ya gelmittir. Oc; mo
ti:irlii Capromi markah tayyare ile 
tek motorlii R. 0. I. tayyaresinden 
murekkep olan hava filosu erteai aa· 
bah aaat 4/35 tc Kofr<t'ya miitcvec· 
cihen hareket ve saat 11/50 de o· 
raya muvasalat etmi•tir. 

Filo, aaat 6/20 • 9/40 a kadar 

c;olde aeyahat ederken tayyareler • 
den biriaine ar1z olan bir hasar1 ta· 
mir ic;in El Fareiitcn'de tevakkuf et· 
mittir. Tobruk • Korfa aras1 1000 ki· 
lometreden fazlad1r. Filo, Kofra'da 
durduktan aonra Tiluati'nin daghk 
mmtakasma kadar ileri gitmittir. 
Bu mmtakada yap1lan ilk tayyare 
cevelan1 budur. 

Tayyareciler, geceyi Addiaccio'· 
da g~irdikten sonra timali Tibes • 
ti'nin 500 kilometre timalinde kain 
Uac el Kebir'e hareket etmi,tir. 

""""""'"''"""""'"'HUl•tollltllllflllililiilllllflllllllfllllllllllllllllllllllllllllllilllJllllllllllUllUHH"'""'""' 

Esrarb bir oliim 
izmir' de 3 giin uykudan 

sonra olen bir memur 
Izmir 25 - Kar~1yaka'da oturan 

giimriik manifesto memurlarmdan 
• Ahter Bey iic; giin evvel evine gel • 
mif, ailesile beraber net'eli bir hal· 
de yemegini yedikten sonra yat • 
mitbr. Ertesi aabah zevcinin uyan • 
mad1g1n1 goren refikaa1 Ahter Beyi 
kald1rmak istemif, muvaffak ola • 
mam1,, fakat kalbinin faaliyette ol· 
dujunu gorerek miiteaeUi olmuftur. 
24 aaat sonra Ahter Beyi gene u • 
yand1ramay1nca doktor c;ag1rm1~, ge· 
len tabip nabztn harekette oldugu· 
nu anlamakla beraber Ahter Beyi 
o da uyand1ramamtfhr. Ahter Bey 
3 giin miitemadi bir uykudan son· 
ra nihayet olmiittiir. Doktorlar haa· 
tahi1 hala tethi$ edemediler. Ahter 
Bey Ankara ve istanbul'ca da ta • 
nmmfl ten bir adamd1. Bu fekilde 
oliimii herkesi miiteessir etmittir. 

Afganistan'la Rusya arasmda 
bitarafhk muahedesi imzaland1 

Ankara 26 (A.A) - Mevsuk ia
tihbarabm1za nazaran, Afganistan· 
l1hSov~ ~ralar ittihad1 hiik\imeti 
ara nd•J1111-b1k Kral Amanullah za · 
manmda Tagman'da imza olunan 
bitarafhk muahedesi bu defa bir kac; 
made ilavesile 24 haziran 1931 tari
hinde yeniden Kibil'de imza edil • 
miftir. 

Degi~en kaza ismi 
Ankara 26 - Mardin'e tabi Ko~· 

hiaar kaza11nin ismi K1z1ltepe'ye 
c;evrilmift ir. 

Kral Faysahn ziyareti 
Ankara 26 - lrak Krah Fay1al'1n 

buraya 5 temmuzda gelecegi anla • 
tilmaktadtr. Kral Ankara'da 2 gun 
kalacaktir. 

it bankasmm ikrazati 
fzmir 25 - i~ Bank&11, vaki mii· 

racaat iizerine Dikilitaf kaza11 tii· 
tUnciilerine yard1ma karar vermif• 
tir. Kredi kooperatiflerinden iati • 
fade edilemediii bazt kazalarda 
iddia edilmektedir. 

Menemen jandarma kuman
dam mahkemede 

lzmir 25 - Menemen'deki irtica 
hadi1eai eanastnda Kubilay'1n feci 
fekilde oldiiriilmeaine likayt kald1-
i• iddia edflen Menemen jandarma 
kumandam yiizbatt F ahri B. hak • 
kmdaki evrak d"am harpc;e i:z:mir 
Viii.yet idare heyetine verilmifti. 
idare heyeti Fahri Beyin liizumu 
muhakemesine karar vermittir. 

EDEBl TEFRIKA : 1l 

KOKAiN I 
Yazan: AKA GVNDVZ I 

Bn kongreye Istanbul Os • 
manh barosu da ittirak etti. Ab. 
durrahman Ali Beyi delege ola
rak gonderdi. Kongreden sonra 
Abdurrahman Adil Bey Paris ba
l'oau ferefine bir ziyaf et verdi. 
Dun gece ... Ben de bulundum. 
Adliye Nazirmdan, Franstz avu· 
katlari batonyesinden, methur 
Mert Li.boriden, bir crok giizide 
ilim adamlarmdan tut ta bana 
kadar hepimiz orada idik. Roma 
•efiri Nabi Bey, Pari1 sefiri kebiri 
Naum Pasa filan. Y emekten son· 

• • 
1'11. yan aalona ge~tik, kahve ve Ii . 
kor i~iyorduk. Herkes birbirile 
oturarak, ayakta dolasarak ko • 
rtu,uyordu. • 

Naum &fa bir kanapeye olur •. 

Gizli Cemiyet 
italya'da 84 ki~i ag1r 
hapse mahkum oldu 
Roma 25 (A.A.) - Popolo di 

Roma, Roma'mn Sciacca'den iatih • 
bar1na nazaran Maffia namindaki 
gizli cemiyet aleyhindeki dava bit· 

mi• 12 maznun miiebbet ag1r hiz • 
metlere ve 72 ki,i 1 ·30 aene aru.mda 

tehaliif eden hapis cezalar1na mah • 
kum edilmittir. 57 ki,i beraet etmi,. 
tir. 

Bu aym 25 iii. 28 inde huauai 
mahkeme huzurunda gizli adale ve 
hurriyet cemiyetine menaup mii • 
nevverlerin muhakemeai icra edil • 
mittir. Maznunlar isyana ve dahili 
harbe tahrik ve tefvik ciirmile it. 
ham edilmektedirler. 

Bir k rde1ini tildUrdU, birini 
yaralad1 

lzmit 26 (Hu. Mu.) - Karatepe 
koyiinden korucu tsmail'in oglu ta
me ii babas1nm evde a11h reami mav· 

zerini alarak kan,t1r1rken tiifek a· 

te' almtf ve Cilkan kurtun bet ya

flndaki kardefi Emin'i kolundan ya· 

.ralad1ktan aonra 3 ya,1ndaki diger 
kardeti Halil'in aln1na isabet ede. • 
rek oldiirmiiftiir. 

Celll ve K1h~ Ali Beyler 
izmir 25 - t, Banka11 miidiirii 

umumisi Celi.I ve Gaziantep meb'. 
uau K1hCi Ali Beyler buraya geldiler. 

Ziraal Bankas1nda tasarruf 
Ankara 26 - Ziraat Banka11 me

murinine 25 lira olarak verilen mes• 

ken bedellerinin 10 liraya, 35 lira 
olan meak~n bedcllerinin 15 ve 50 
lira olan meaken bedellerinin 25 Ji. 
raya tenzili kararla,m1,ltr. $imdiye 
kadar banka memurlarmtn kendiai 
taraf1ndan tediye ediimekte olan ka· 

zanc; vergiai de bunda nsonra me· 
1nur maaflar1nd11 kesilmek auretile 
ahnacakbr. 

Tayyare ile devri Alem 
Londra 25 (A.A.) -- Devri alem 

aeyahati yapmaga c;1km1f olan Japon 
tayyarecisi Sutemaru Chingu, Sout· 

hampton'da karaya ~1km1' ve saat 
15/45 te Londra'ya muvaalaat et • 
mittir. Mumaileyh hemen Croydon 
tayyare karargihma gitmiftir. 0 · 
radan aaat 17 de Paria'e hareket e
decektir. 

Maarif tayinleri 
Ankara 25 - Aksaray Maarif 

miidiirii Hakk1 Bey Meraf Maarif 
miidurli.igi.ine, Mu, maarif miidiirii 
Hayri Bey Aksaray maarif miidiir • 
liiiiine tayin edilmiftir. 

muf, aai ayaim1 altma almtf .. 
Etraf mda methur giizidelerden 
bir halka .. Paris barosunun duva· 
yeni soyliyor. Bu ihtiyar, 971 ha· 
reketlerini anlabyor. Gen~ligin • 
deki atetli ihtilalciligini ayni he
yecanla tekrar ediyor ve bizi de 
gen-; ink1l8.p1itlar zannediyordu ! 
Yani hiirriyet ii;in bizim isyan et
tigimize kanidi! 

Bahsin en canh yerinde bil • 
mem ne soyledi de, soziin geliti 
de, Naum Pafaya: 

- Cok 1zttrap vericidir. 
Dedi. Naum Pata derhal fU ce

vab1 verdi: 
- Evet, hakikaten oyle. Yirmi 

dakikadir 1zttrap veriyor. 
f htiyar anlamad1: 
- Ne? Diye sordu. 
- Sol ayag1ma giren bir pi re! 
Ve dizini biiktii. Potininin ba

g1m 'iozdii, 'i1kard1, 'iOrab1m in • 
dirdi ve pireyi aramaga batlad1 ! . 

Halka bir anda dag1ld1 ve ya· 

KU<;UK K0$E: 

Tarihin adliye! 
Muar1zlar1m1za, yanhz muar 

lartmtza degil, gidi,imizi ogreni 
merakma diifenlerin hepsine acfA 
soyliyecek bir tak1m hakikatler '• 
d1r. Bunlar1 bir defa daha tekra:· 
megi, gidifimizin en eaash ve hf 
ilk vazifelerinden telakki ediyo~· 

Pefin pe,in bildirmelidir ki: 
demokrasinin tereddi goateren • 
raflar1nda kurulmu, her hangi' 
politika f1rkas1 degiliz. Biz aadere 
kat'i olarak ink1lap f1rka11y1z. · 
miz ardakalrn1• kitap nazariye 
rini, ve c;e,itli hukuku eaasiye tel 
lemelerini bir tarafa btrakmak, · 
ciimiizde ven'i ,ahstna miinhaa1r 
k1lab1 hendekaiz, piiriizsiiz, c<i: 
yoJlardan yi.iriitmektir. 

Bu i11imizin ve bu guciimuziin 
farbna riayet edenlere Okyanor 
fuklarmdan daha geni, hiirriyet· 
ririz. Aksi hareket edenlere k1 
nefes almak, riiya gormek hiir1 
yetini bile yasak edecegiz. <;iii 
biz yeni bir tarihi, yeni bir var 
boynumuza alm1111zd1r. Nazariye
iamiihii ile kend; kendimi·Le hiy 
net edemeyiz. 

Kalem, dil, kafa hiirriyetleri1 
vatan hudutlart gibi hirer hudu 
vard1r, birinden girilmez, otekil 
rinden c;1k1lmaz. 

Frakhlar da, cuppeliler de, silt 
hlar da ogrenivermelidir ki geril 
miyen, duraklam1yan ve 1apm1y 
yolcular1z. 

F1rkam1:z ink1lab1 1evk ve id1 
1ali.hiyet ve kuvvetini kendisind 
bafkalarma bir dakika i~in terk 
meii heniiz akhna getirmemekt1 
dir. Bunun aksini istiyenleri ve I 

sine tetebbiis edenleri ne tedhit e1 
riz, ne takyit. Sadece ve itidal 
kar,1m1zda miicadele aaft kurn 
larm1 bekleriz. F akat tunu da ai 
liyelim ki kullanacag1m1z ailah 
titleri daima m\itenevvi ve dail 
miitefevvik olacakbr. Mucadele I· 
temini her zaman bir evvelkinde:nl· 
ha fedit, her yerde daha ezici o' 
caktir. 

Nasti, ne bi~im, ne sahada ciJ 
iatiyorlarsa oylece ve 0 bic;imde ( 
gii~;cegiz. <;unkii Avrupa'da yi 
Tiirkiye'yi halkedenler; yeni Tii· 
kiye'de bir Avrupa Meksika'ai~ 
dogmaa1n1 istemiyorlar. 

Bugiinkii muar1zlar1m1z1 itidal I 
diitiiniip takdir etmege davet e 
yoruz. Emin olsunlar ki kendiler~ 
ne miirteci nazarile bak1yoruz, ne!r 
,ey. Gerc;i bayraklarina li.ik cur
huriyet~i ciimlesini, her ifletene ~ 
boyle hiianii ir:anla bakmay1z. Mu
r1zlar1m1z da kendilerini oyleleien 
·ay1rt etmege ~ok Ciahfmahd1rl· 

Kar,1m1zdakilerin h1ralana, h1ral8' 
bahis ve hiicum ettikleri mevki e 
mevkiidir? 

Klisik politikac1ltg1n cila11 di:ik· 
miif parlemantarizmamn iktid' 
JJlevkii mi? F akat bi:zim mevkii:nr: 
boyle bir iktidar mevkii deilgdir i 
Bizim mevkiimiz ink1lap amelelii 
nin ahnlar1 kantere bat1ran rneT" 
kiidir. Patronlar1m1z da fUnlard: 
lnk1labm ozii ve yeni milletin marvi 
fahaiyeti. Onlar bizi iften c;tkarit.k 
foyle drusun bilaki1 daha c;ok c;r 
hfmamtz ic;in tazyik ediyorlar. 

Muar1zlar1m1z1 da bu man6 
,ahaiyette miindemic; aOrlnek it!· 
riz. Bunda istinkaf ettikleri talc
dirde daha aarih ve daha muhasJi. 
bir cephe almalar1n1 temenni ede
riz. Bu takdirde ac;1k ve temiz kO' 
nutmak; tehdit etmek degil anc& 
aui tefehhiime meydan vermemek 
tir. Yeni Tiirkiye bir varyete sah 
neai olsayd1 be\ki politika numar1 
Iarma cevaz verilirdi. Fakat bu ail· 
ne bir tarih sahnesidir ki burada k
fast, kalbi ve hamlesi aaglam olarT 
lar yaf1yabilirler. ink1labm en bii 
yuk zabita kuvveti bu ii~ kuvvet 
tir. Bir kitap adliyesi vard1r, bir kl!P 
adliyesi vardtr, bir de tarihin adliy,i 
ve hepsinden miithif aonuncusudu1 
Onun fena hiikmiinden sakmmak t• 
rek oldugunu karflrntzdakilere ha 
t1rlatmak iatiyoruz. Goriiliiyor Ii 

rim dakika sonra davetliler ~e 
kildi. Kont do Kabakh'mn evin.C 
senin kanm batma i;1ktt, bu ziya 
fet yerinde de benim kamm i'ii 
me aktt. t,te iki ekstremite ki or 1 

tasmda bir imparatorluk giime g• 
diyor. -

Ve o giinden sonra Oral serbet 
hayata atild1. F akat ne de olsi 
~ocukluktan kalma bir ziippelH 
itiyad1 kolay kolay gei;mez. Y ol
sa Oral oziinden erkek adamd1r 

Rastakoeligine gelince harb1 
umumideki yeni zenginlerle, son' 
ra<lan gormiitlerle f azla tema • 
11ndan ge~me muvakkat bir has· 
tahkb. Bir ka~ defa goriitiiliince 
kiymeti anla~1hrd1. Kendisini o 
soiuk tuhafhkla prezante ediai 
de hastahgmm son izleriydi. ' 

Bir arhk kulagma f111ldad1m: 
- Bu kadm kim? 
Kadm tekrar dansa kalkmca 

anlatt1: 
- E1a11n1 hen 'de l:iilmiyorum. 

=i L=M=i M=U=S A=H A=B,=E ], 
Ate§in bir a§k maceras1 ! 

Kiimesteki rakibile miithis bir cenkten sonra 
' 

sevgilisini kac1ran ihtirash bir kugu ku~u ... 

Ne hayret ediyorsunuz, yoksa bu 
nevi facialar, yalmz insanlara m1 
mahaua zannediyoraunuz? 

Hay1r karilerim boyle diitiinmi • 
yiniz, nesli hayahn devam1 ic;in bir 
diti Cfe muhta<; olan her hayvan 
ziimresinde bu nevi cidaller bize 
tat c;1kartacak derecede c;oktur. 

Uzviyet ilemine nafiz olan tabii 
kanunlarm en ~amili hie; •iiphe yok 
ki arabm dedigi gibi ( elhiikmi.i Ii -
men .galep) khfesile ifade edileni· 
dir. 

ilk nazarda aharm hayat ve huku· 
kuna tecaviiz ~eklinde goriildiigii i
c;in k1ymeti anlaf1lm1yan bu diiatur, 
neail baka111mn, cins 11lah1n1n, ha • 
huaus 1stifan1n hirisidir. 

Hak denilen keyfiyeti, tabiat, o· 
nu miidafaa etmegi hilenlere veri • 
yor. irade ile, azimle vikaye edil • 
miyen miicerret bir hak tamm1yor. 

Ne tarafa haksamz uzviyet ale • 
minde, hatta, biitiin ki.inatta cari 
olan faal kudret budur. Fezada mad· 
di cazibenin yapttg1 rolii uzviyette 
de (cinsi cazibe) yapar. 

Tabiatte • o da varsa • neslin ida· 
tneainden bafka bir gaye yoktur. 
Fertlerden beklenilen (ICY, fitri ka· 
biliyetlerin hiisnii idare ve inki,af1-
d1r. Teki.miiliin tek amili, aaglam 
viicutlerin taaalibidir. 

Maddi hareketlerde tabiate mu· 
halefeti hahra bile getirmemelidir. 
f nsanlar ancak bu maddi hududu af· 
hktan aonra tabii temayiillere muka
vemet edebildigi nisbette fazilet ve 
ahlak aahibi olur, ruhan yiikseldik
c;e yiikselir. 

Hayvanlarda cinsi ihtirum fid
detini goatermek ve bu yiizden irti
kap edilen facialarm bizimkilerine 
ne kadar benzedigini anlatmak i • 
c;in iavic;re'de yap1lan yeni bir mii· 
fahadeyi nakledecegim. 

Bu 11cak ve bunalhc1 havalarda 
agdah fcyleri ne yazmaga ve ne de 
okumaga tahammiil edilemez. Bu • 
~iinkii mi.isahabeyi hen nas1I atr1 -
tarak yaz1yorsam scvgili karilerim 
de ciilegiile okusunlar. . "'"' 

Bir tak1m fedakar adamlar var -
d1r ki ifleri, dikkatc fayan hadiae • 
Jeri takip, ilmi hareket ve tetebbii
lere yo) ac;acak mii,ahede ve veai -
kalll.l't zaptetmektir. 

Hele hayvanlar aleminde tesadiif 
edilen c;ok garip mii,ahedeler, in • 
aanlarla hayvanlar aras1nda bizim 
tahayyiil ettigimiz uc;urumu gittikc;e 
darlatt1r1yor, 

,Simdiye kadar yalmz insanlara 
mahsus zannettigimiz (his) ve (ha· 
reket) lerin bir ~ogunu hayvanlar· 
da da huluyoruz. 

Aralar1nda gec;en ve aonu bir 
muthikeye miincer olan ff'.ciantn 
kahramanlar1 olan (Cygnes • Kugu) 
Iar1 tan1yanlar1m1z oldugundan 
haklarmda bariz malumat verme • 
me miisaade buyurunuz. 

(Cy1nes • Kugu) lar kanath hay· 
vanlarm (Palmipedes • ziil ricilil • 
keffiye) cinsindendir. 

lyi uc;an, daha iyi yiizen ve fakat 
pek yavaf yiiriiyebilen bu koca hay· 
vanlar yiyeceklerini sular i~inde ya
'1yan hayl<anc1klardan tedarik eder· 
ler. Bunlar ehli ve vah,i olmak ii
zere iki k111md1r. Tan1lan ehli ne· 
vilerinin adedi ( 12) yi bulmaktad1r. 

1avic;re gollerinin ve sun'i lak -

kiifiirle,meden de konutulabiliyor • 
mu,. Hem liizumu kadar sarahatle ... 

AKA 6i.iNDUZ 

Bildijim tudur: ingilizce ile 
frans1z'cay1 tiirki;esi kadar mii· 
kemmel bilir bir hamm. Adi tdil 
ihsan. idil'in babas1 olmii,. Kim· 
seai yok. Vikont do la Rotnu • 
var'm hem katibi h'em kahyas1, 
hem daktilosu ... 

-Hem ... ? 
- Orasm1 bilmiyorum. Bir· 

denbire de iftira etmege hakkt· 
m1z yok. 

- Ya fU ihtiyar Ahmet Bey? 
- ltte onda tiipheliyim. Zen-

gin mi, sihirbaz mi ne? idil'i zap
tetmi,. 

- Sen in aran naSII? 
- ~imdilik fena degil, ken· 

disine hiirmet ettirmesini biliyor. 
Yoksa etrafm1 sarmak istiyen -
lerin ~emberinden zor kurtulur. 

Laf1m1z yar1da kald1. Danstan 
donmiitlerdi . Barm kapanma za
m&DI gei;eli ~ok olmu,tu. Nere
deyae sabah olacaktt. Hepimiz 
ka1ktik. Ben ayr1lmaga haz1r • 

Biraz da gi.ilelim ! 

larm ziyneti olan bu hayvanlar, huy
suzluklar1 dar.b1mesel olacak ka 
dar titizdirler. 

Vah,i kugular muhacir ku~lar 
dan say1hr. Esasen 'imal iklimlerine 
mensup olduklart halde ktt mevsim· 
lerini gec;irmek ic;in Avrupa'y1 a5a· 
rak Afrika'ya ve hatta Hindistan'a 
kadar giderler. Bunlarm ekserisi be
yaz tiiyliidiir. Yalntz (Ostralya) da 
yafiyan baz1 nevileri siyah tiiylii • 
diirler. 

Boyunlar1 c;ok uzun, gaga ve ka
natlar1 genif olan bu kuflarm tuyleri 
gayet parlak beyazdtr. (Blanc com· 
meun sygnes) tabiri adeta darb1me· 
sel olmu~tur. 

Golleri c;erc;eveliyen tepelerde 
tath akisler b1rakan sesleri pek giir 
ve halavetlidir. 

• isvic;re'de yaf1yan ehli bir ku&'u, 
insanlarda goriilen cinsi ihtiras1 c;ok 
and1ran oyle bir harekette bulun . 
mu,tur ki biitiin lsvic;re'liler bu c;ap· 
km ku1mn macerasmt ogrenmi, ve bu 
hadiseden bahseden (Journale de 
Geneve) de «Le cygne connait les 
passions humains, ou bien l'homme 
lea passionsanim ales ~ latifesile ha
disenin ehemmiyetini anlatmak is
temi,tir. 

Yazacag1m1z vak'anm kahra • 
mam olan (kugu) epeyce bir za • 
mandanberi efini birdenbire kay • 
bederek bekar kalm1,tt. Ugrad1g1 
bu feli.ketten duydugu hiiznii bir 
dereceye kadar halifletmek ve mii· 
teselli olmak maksadile mevsimin en 
soguk giinlerinde bile (Sc ha du) ci
varmdaki bir ko\lke kadar gidiyor, 
orada tel orgi.ilii kiimeslerde beale • 
nen bir ctift kugunun yamna sokul • 
mak ic;in can ahyordu. 

(Thoune) garmm biifecisi olan 
kotk sahibi kugularm1 c;ok sevdigin
den ak!!!amlar1 tel orgiileri kalm 
hezlerle orter, boylece ku,Iar1 110 • 
guktan muhafazaya c;ah,1rd1. 

Bu zat epeyce zamandanberi ka-
1 m ortulerin otesinden berisinden 
didiklendigini hayretle goriiyor ve 
kafes ic;inde de kan lekeleri sec;i · 
yordu, hiCi bir mana veremedigi bu 
1arip halin sebebini anlamak ic<in 
kiimesi miifahede tahtma alm1,. 
(Geneve) Ji kugunun buralara kadar 
geldigini ve hiCi soluk almaia bile Iii· 
zum gormiyerek telin oniindeki ka· 
Im bezi gagasile arahyarak ate' sa· 
c;1lan ~hvani bak1,larile di'i kugu· 
yu temafaya koyuldugunu hayretle 
miifahede etmiftir. Bu hali gorup 
fevkalade hiddetlenen erkek kugu 

evvela miitecavizin iizerine hiicum 
ve tellere c;arpmca ona bir ~y ya· 
pam1yacagm1 anhyarak biitiin hir· 
11m difiden almakta, onu kan ic;in· 
de b1rak1nc1ya kadar dovmekte i • 

mi,. Hergiin hakstz yere dayak yi· 
yen di,iye ac1yan efendisi, kozlartm 
payla5mak 1iizere erkek kugulart 
karfl kaq1ya b1rakmak ic;in bir giin 
kiimesin kap1sm1 ac;1k b1rakmt\1° (Ge· 
nevli} kugu gelir gelmez ba5hyan 
bogufmanm neticesinde galip ge • 
Jen miitecaviz magrur bir eda ile 
avdete ba,laymca .di\li kugu da · ih· 
timal ki kendisini haks1z yere do • 
ven kocasmdan ziyade aftkm1 vefah 
bulmuf - ihtiyarile onu takibe koyul
mu5 ! ! Bu c;iftin birbirlerinden bir 

lanirken ya -
va,-;:a: 

- Kai, dedi. Otellerine kadar 
gotiirelim, seninle biraz daha ko· 
nusuruz. 

Genir kadm yolda da fakrak • 
hgm1 muhaf aza ediyordu. Sa gm· 
da Ahmet Bey denen ihtiyar, 10-

lunda Oral ve ikisinin kollarma 
as1la as1la ne,'eler sac;an idil ... 
Arada bir doniip bana ses.Jeni -
yordu: 

- Avc1hg1mz1 ifittim. 
- Kimden hanimefendi? 
- Ercan soyledi. 
Tuhaf1ma gitti. Soyleyif tarz1 

pek laiibali idi. Ercan'1 ne vakit 
tamm1s, ne vakit Ercan diyecek 
kadar 'senli benli olmuttu? Er • 
can'm bunda da bir marifeti ol
masm diye diifii'ndttm. Varsa he· 
Ial olsun. Nemelaz1m, boylesine 
deger dogrusu ... 

Biiyiik otelin kapt&mda veda· 
1at1rken ldil: 

!_.Gave · iyor i: 
Sayle tanr1 .... 

Soyle ey tanr1m hakikat ruzu fer
da var m1d1r 

Biz bu diinyadan usandtk batka 
di.inya var m1d1r 

Fen yolunda kahrolan bic;are ha
la var m1d1r 

Varsa fayet doktor olmuf bir bu
dala var m1d1r 

* 
Ugraflr&tn vergi tarheylerler ii -

minden yana 
Goz yumars1n, yiiklenirler ~iinkii 

hilminden yana 
itiraz etsen olursun ilim ve mil· 

mindean yana 
Yer yi.iziinde boyle kahrolmuf c· 

tibba var m1d1r 

* 
Bir hekim gitmez bugi.in eczac1· 

nm diikkamna 
Gitmif olaa vergi baglarla onun 

her yanm" 
cTerki can derler bu derdin mu

teber dermamna~ 

Bundan ala ba,ka bir tabiri rana 
var m1d1r 

* 
Havfederdim ilmi tazyik eyliyen· 

Jerden, hemen 
Oglum olsaydt ahrdtm mektebi 

Ttbbiye'den 
Y 11.zd1rird1m durmadan bir Fir • 

kaya elbette hen 
<;iinkii batka boyle bir bab1 mual

la var m1d1r 

* 
Kendimi zapteyledim hen sonra· 

dan azmak ic;in 
Hutaland1m nabza uygun ao:z: 

bulup yazmak ic;in 
<;ok c;ahthm hat1rah ruhumu 

yazmak ic;in 
Gave'nin kaabmda bir mecnunu 

~eyda var mtdtr 

GAVEi ZALiM 

Saraylarda haz1rhk 
T emmuz ie<inde istanbul'u ve 

Y alova'y1 te,rif buyuracak olan 
Reisicumhur Hazretlerinin ha -
reket zamanlar1 yakla~makta ol
dugundan Dolmabahe<e ve Bey • 
lerbeyi saraylarmda haz1rhk1ar 
ha,Iamtfhr. istihzarata milli sa • 

raylar miidi.iri.i Sezai B. nezaret 
etmektedir. Seyrisefain Miidiirii 
umumisi Sadullah Bey de haz1r • 

liklarda bulunmak iizere Y a]o • 
va'ya gitmiftir. 

Bir katil yakaland1 
Van'da bir cinayet yaparak kay• 

bolan Kurt Osman'm burada Azap • 
kam'da bir eve aakland1i;'1 haber a· 
hnarak yakalanm1' ve adliyeye ve· 
rilmi11tir. 

Arnavutluk italya'dan bir 
istikraz aktediyor 

Tiran 25 (A.A.) - Parlamento, 
fevkalff.de bir iCitima aktederek hii· 
kumetin italya'dan 10 sene miid • 
detle 10 milyon frankhk i~tikrazlar 
akdetmesi ic;in hiikiimett' me:z:uniyPI 
veren kanun layihas1n1 ittifakla ka
bul etmi,tir. Bu para biitc;e acttgmm 
kapahlmas1n1, iktisadiyatm, nafia 
i,lerinin ve maarifin 1slahma tah
sis edilecektir. 
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daha ayrtlmamak iizere yeni bir a· 
ile te~kil ettikleri, zavall1 maglup 

kugunun da eski kiimesi etrafmda 

dolafmaktan ba,ka bir fey, yapa • 
mad1g1 alb aydanberi devam eden 

mii~ahedelerle teeyyiit etmi,tir. 
Genevlilerin magliip hayvana 

ba~ka bir di\li hediye etmek uluvvii 
cenabini gostermek istedikleri ri • 
vayet ediliyor ! ! ! 

ABDVLFEYY AZ TEVFIK 

- Arhk yabanc1 durmazsm1z 
degil mi? Dedi. Ankara gibi yeni 
bir muhitte ahbaps1z, dostsuz kal
mak ne kadar can s1k1c1 fey ... 
Yarm ak,am bir c;ay1m1z1 i~er 
misiniz? 

- Memnuniyetle hammef en di. 
· - Saal befte burada beklerim. 

Numara 19, 20, 21. Bizim otel • 
deki odalar1m1z, hem ya:z1hane· 
miz, hem evimiz, hem gazinomuz. 
Ne yapahm gurbet. Ahmet Beye
f endi de otelden ~1kmasm1 pek 
istemez. 

Sevimli ihtiyar giiliimse~i: 
- thtiyarhk efendim, ihtiyal'• 

hk. 
- Oral! Y arm akfam if in yok· 

sa sen de ccaytnJ bizde icr. 
Can atacagm1 sezdigim halde 

nedense reddetti: 
- Y arm bir dostuma craya gi. 

decegim. Ba~ka vakit. 
~aydan aonra gel. 

(M11blf.d1 VU) 



. 
[B~makaleden mabaitl 

mak ilzere biltiin $ark ilemi ayni 
cidale bizimde hemfikir, hemfiil ve 
phemhal bulunuyor. Ala, bize kuvveti 
kalp vermek li.ztm gelen bir vazi· 
yet. 

daha cezri olmai1 bile maalmem • 
nuniye iltizam ve tercih ederiz. Fa· 
kat bunu yaparken kor veya ha.tta 
\l&fl bir taklitten ic;tinap etmegi her 
feyden evvel idrakimizin ve inaan • 
hg1m1z1n bir li.zimeai biliriz. Taklit 
ile ink1li.p olm1yacagm1 takdir et
miyenlerin ink1laptan bahsetmege 
aalahiyetleri olamaz. Boltevik'lerin 
tatbik etmek iatedikleri tey fimdiye 
kadar hayal meyal addlounmuf o • 

Jan komUnizm prenaipleridir. Bun• 

lardan fimdiye kadar • o da aletted· 

rii;: olmak iizere • yalntz bir k1sm1n1 
foyle boyle tatbik edebilmitlerdir. 

Onlardaki bu tedrii;: ve tefaviit 1..(;er 

memleketin icabatindan dogan bir 
zaturet ise, neticei manbkiye tudur 
ki her hangi 1slahat ii;:in her memle
ketin kendine mahsua icabat1 var • 
d1r, ve bu icabattn ihmal edilmesi 
ihtimali yoktur bir. KomUnizm de
nilen fey de her yerde muayyen ka

idelerin muayyen miiddt"tler zarftn• 
da muayyen tekiller ile tatbiki de • 
mek dej'ildir, iki. Gaye hal ve mev• 
kie ai.yin mi hikim k1hnma11 de • 
mektir? Bu mak1ad1 bugiin ii;: in hen 
fU tarik ile fU kadar temine c;&hfl • 

rim, aen de batka bir tarik ile ve 
bafka bir derece ve miktarda. Buna 
aoayalizm babalarmdan kim1e itiraz 
etmez. Elverir ki bilerek yiiriiye • 
lim, ve hu1u1ile ilim ve amel ile hie; 
alika11 olm1yan taklit taibeaile alu
de olmryabm. 

Arna Ru1ya'n1n bu ifte mebde ve 
miintehayi hareketi yaln1z Tarhi1n1 
kurtarmaktan ibaret deiildir, belki 
• eier muvaffak olursa • biitiin insa· 
niyeti emperyalizm ve kapitalizm 
belalarmdan ebediyen tahlia ede • 
eek bir inkilap temin ve tesisine de 
matuftur. Ve Bolfevik'ler bu ink1 • 
lab1 her yerden evvel kendi mem • 
leketlerinde tatbik dahi eylemit • 
lerdir. Bu da ali.. 

0 halde? ... 0 ha Ide itleri yalniz 
aahhlar1ndan gi:irenler ve kelime • 
lerinden okuyanlar hemen kolayca 
deyiveriyorlar ki: 

- Haydin biz de Bolfevik olahm ! 
Boltevik olahm da ne yapahm, 

ve ondan evvel zaten naSII Boltevik 
olahm? Bu bir tarikat m1d1r ki gidip 
feyhinden inabet atahm, yoksa bir 

mealek midir ki usu ve erkamna tev· 
fiki hareket edelim? itte buralarm1 
onda ikimiz:in bildigi yllktur. Mem· 
leketimizde pek biiyiik bir delaleti 
fikriyeye meydan veren bu laf ve 

a-iizaf y1im1nm hast! ettigi bir tesir 
varaa o da baz1larma gore bu veaile 
ile ii!r bet zenginin aervetleri talan 
edilecegi hayalinden ve iii;: bet zen• 
gine gore bu hududu meirhul aki • 
betin miiphem ve miitevve~ kor • 
kularindan ibarettir. ~ilnkii ititil -

mitmit ki Rusya'da da bu boyle ol· 
muf imit. 

Biri cr1kaa. da deae ki: Ruaya'da 
0111.n bu ve bilhaua bundan ibaret 
degildir. Orada oayaliatliiin ko • 
munist dereceaine varan .ekli tat • 

bik edilmek iateniliyor. ilk karra • 
fahklar e3naamda baz:1 aervetler, 
hathl hiikumetin, yani milletin ma• 
H.i menl!.li bazt crapulcular tarafm • 
dan c;: ... hnabilmi~ olsa dahi orada e• 
"-"&<>n diin ve bugiin gene gllap ve air
k..t m.,~ela idama kadar varan ag1r 
~ 71'llar1"' miicl!lzat ediliyor. Orada 
dahi tp,tbik tt11. ittir"k emvalin mii
f'l!.vat 11ahaS1na tenz:il ve ircama he· 
niiz imki.n gor\ilebildiii yoktur. 0 
kAd11r ki bir milletin hayahm bu • 
i:ri.inden yarma \IU kahptan bu kahba 
ge~irmenin imki.n11zhg1na Rua ha• 
yat1 ink1labiyeaile ihticac; miimkiin· 
di.ir. <;:iinkii orada da ve orada bile 
henii:i: miilkiyeti aahaiye ilga edil • 
mit degildir ... iii.! Evet biri c;1k1a da 
llunlar1 en 111lhih m111Umat ve veaai 0 

kini tafsil ederek 1oyle1e bizim bu
rad21. gayretketlerin ap1f1p kala • 
c11.klar1nda filphe mi edilir? 

V11.rhg1m1z1 mi.idafaa i~in riri,ti
gimiz cidalde ha1m1m1z, baftnda fn· 
giltere bulun;on emperyaliat ve kapi0 

taliat • 1emdir. Rua Boltevik'leri daha 
vazih bir ifade ile ayni aleme hii • 
cum ediyorlar, ve onunla hali ci • 
d1J.lde bulunuyorlar. Binaenaleyh bir 
kere her birimizin mebdei hareke· 
tirniz ne oluraa olaun ciimlemiz miif· 
terek bir haama kart1 cidal ediyo • 
ruz, demek bir kere cilmlemiz ayni 
yolun yolcular1y1z. Ama Boltevik'le 
emperyalist ve kapitaliat i.leme hii
eumd-. emperyalizm ile kapitalizmi 

Yer yiiziinden bilkiilliye ilra etmeii 
i•tihdaf eden prenaiplerle hareket 
diyoriarm1,. Bunda gayemizin ia • 

tihaali ic;in daha fazla teminat 10 • 

riir, Ve hatta bundan ibretbin ola • 
rak k~ndi hayabm1z ic;in zaten tat· 

bikan• hlecbur olduiumuz 11lahatta 

- Konya'da Qittvilere yard1m-
K0m·• 1d,rei Hu1u1iye1i vaktile 

ahnmlf ol•n °"1tk rnakinelerini c;ift· 
c;ilere bir yardi"' olrnak iizere be • 

delleri iki ,en•d• "• iki tak1itte c;. 
.. koy\"i • denmek uzere \l ere verecekttr. 

Haaat mev1irni yakl._•bi1 ii;in crift • 
c;iy Yapalan bu yarditll ~ok yerinde 
ve deierli bir rnua-ven•t ola.cakbr 

(Yeni Giln) Un Ankara'da inti,ar1 
11.hiri mukaddimeainde Tilrk'lilk he0 

1ab1na Boltevik olup olmamamn 

mevzuu bah11olmaa1 bile caiz olmr • 
yacak bir raliti fahit olduiunu ve 
c;iinkii Bolfevik kelime1inin ancak 
Rua hayah ic;timaiye1inde bir ma· 
nayi tarihiai bulunduiunu kaydet • 
mittik. Bu eaaaa gore bir TUrk'iin 
(ben Boltevik oldum) deme1i (ben 

Rus oldum) deme1inden farkSiz iken 
ifin fark1nda olmayan bizler [3] 
(Tiirk Boltevik gazeteai) bile Def• 
rediyoruz. 

Netice olarak beyan edeyim ki 
biz Tiirk'ler emperyaliat ve kapita· 
liat aleme karfl cidal etmekte bu • 
giin Rus'larla ayni 111.fta yiiriidiigii· 
miiz gibi, bu tenazilrii harekittan i]. 
ham ve kuvvet alacak olan dahili 
11lahabm1z1 bafarmak kanaat ve 
mecburiyetindeyiz de. Bu bir ink1 • 
laphr, amenna. Fakat bizim inktla· 
b1m1z Rua inkdib1mn oyle bazilart
m1 :111n yaphgr gibi unvan1na var1n • 
caya kadar kelimeai kelin'..esine, nok
taa1 nokta11na kopya olacak detil
dir. 1nk1lap, idrak, imana miistenit 
bir harekettir ki tatbikat itibarile 
her memleketin mahausat ve icaba
hna intibak ederek tekevviin eder 
ve yiirilr. Huli.aa bizde aoayalizm 
vadiainde inkilipc;1y1z, ff-kat muka}. 
lit ve binaenaleyh Boltevik degiliz! 

<Yeni Gun) • Ankara 22 eylill 1920 

YUNUS NADI 

Bu makale tal'ihinden de anlafl• 
lacair iizere 11 aene evvel Ankara'. 
da intifar etmittir. Miindericalt o 
zamanki vekayiin, efkarrn, me1lek· 
lerin ve mefreplerin izahrna kifayet 

edecek kadar •arih olmakla bera • 
ber bir takrm adamlarin nanl o za-

man ve bu z:aman ayni 1er1eriler of. 
duiunu ve ne ifin o zaman olduiu 
gibi bu Zaman dahi kendilerile cidal 
etmek m11cburiyetinde bulunduiu • 
muzu yarrn daha afrk anlatacatiz:. 

YUNUS NAD/ 

[31 Arif Oruc'lar demek. 

Ac1kh bir kaza 
lnonii vapurunun ikinci kaptan1 

lhrahim B. Zonguldak'ta vapurun 

ambarlar1n1 teftif ederken muva • 

zeneaini kayhederek diitmiit ve Zon• 
guldak memleket haataneainde al • 
d1g1 ag1r yaradan miiteeuiren ol • 
miittiir. 

900 liraflk iki saat · 
Zon1uldak'ta miite'Vef.f, Ferhat 

c;avuf iaminde birinin e'VJnd• hia • 

Kavga esnasmda fOcaten HIUm 

metc;ilik eden Elaziz'in Ni.ail'l\iye 
kasa11 ahaliainden Siileyfll•11 ot1\l 
Muaa aandrklardan birini k1r•1'e.lt 
ic;incle b1duna11 900 lira kiyntetinde 
antilca iki aaati c;alarak kac;m1ftn'• 

Bursa'cla 26 Y•tmda havlucu fb • 
rahim iaminde biri 35 yaf1nda $e • 
rife isminde bir kad1nla kav&"• et • 
miftir. Kavga esna11nda fevkalade 
a1abileten $erife Han1m birdenhire 
yuvarlanmit ve on dakika 1onra ol· 
11\iittiir. 

Bunlar1n hepsi 
bir al~akbkt1r 

«Hi~ bir hiyanet bu kadar 
~buk dirilememi,tir» 

(Birinci Sahifeden mabait) 

ellerine teslim edilmez. Biz ise 
gazete denilen miiesaeseyi tes
lim etmitiz. Vatan, zafer, milli 
teref ve hepsini temsil eden Ga • 
zi, Tiirk cinsinin en biiyiik ad1, 
biitiin mukaddes k1ymetlerle 
oynamak hakkm1 vermifiz. 

Bugiin ki cephe tekrar ku • 
rulmuftur: lnzibat kuvvetleri 
cephesi ve milli kuvvetler cep. 
hesi. Damat Ferit ve Siileyman 
~ef ik zamamndaki 11tanbul ga. 
zetelerini a~m1z: Kurtuluf kav. 
gasmm kumandan ve teflerine 
nuil hiicum ediliyorsa, hangi 
manbk, hangi duygu ve hanwi 
hesapla hiicum ediliyorsa, ayni 
mantik, ayni duyju ve ayni he. 
sabm tekrar edilmit oldugunu 
goreceksiniz. 

ff if bir zafere bu kadar er· 
ken •oiiilmemiftir; hi~ bir ffi!· 
ref bu kadar erken inkar edil • 
memi,tir. ve hi~ bir· hiyanet, bu 
kadar fabuk; dirilmemi,tir. 

Ne zannediyorsunuz, bu gun 
Fransa'da en basil Generale bi· 
le, zaf er habra11d1r diye, hi~ 
kimse dilini ve kalemini uzata
maz. Frans1z zaferi, bizimkin • 
den dort sene daha ihtiyard1r 
ve bizim zaferimizle k1ya1 bile 
edilemez. Fransa harbi kaybet • 
mif olsayd1, 4imdiki Almanya 
gibi bir devlet olacaktt. Musta
fa Kemal olmaaayd1, biz Ame· 
rika miiatemlekelerine done • 
cektik. Franaa' da heniiz her 1iln 
zafer ·i~in ibideler dikilmekte· 
dir. 

Bizde ise ~erkes Ethem'in 
Uf&g1 Mustafa Kemal'in «fetih 
hakkma dayanarak» iktidarda 
tutunduiunu yazmak ciir'etin· 
de bulunmaktad1r. 

F etih hakk1na dayanarak fa. 
tanbul'da ve lzmir'de hangi Ge
nerallerin hukiim · aiirdiiiilnu 
bilmez mi1iniz? Bu iki tehirde 
Mustafa Kemal tenkit edilebil
mek, zafer «mazidir» diye is

tihf af edilmek, bu cinayeti ya
panlar, sanki itgal kuvvetleri • 
nin muhaf azaa1 altinda irnitler 
gibi, namualu ve muztarip halk 
arasmda aerhest ve ferah dolat· 

mak, Kurt Muataf amn ve Ali 
Kemal'in dolaflli1 gihi dolat • 
mak, bu manzara diitiinUlecek 

feydir. 
Anadolu, kurtulut kavga1i • 

mn 1zhrab1n1 bilir; fakat i'2al 
zilletinin ac1lar1n1 o kadar ha • 
hrlamaz. Istanbul, Izmir ve Ada
na! Kartlarm1zm ve babalar1nizm 
11rtlarma dip~ik vurularak, iatili. 
bayraklar1mn salland1r1ld1i!,~1 

siz, hi~ fiiphesiz, unutmadm1z ve 
unutamazsm1z. Bir milletin ha • 
hra11 bu kadar gevtediii zaman 

en karagiin yaklatmlf 'demektir. 
F akat zafere mazidir diye, za. 

fer heykelini y1kmak istiyen al • 
~ak ruhlar, yaln1z sizin havala • 
rimzda teneffiis etmektedirler. 

Pis ciierlerinin i~inde yaln1z ai • 
zin temiz havamz1 kirletmekte

C:lirler. 
Bu adamlar, olilleri aoymak i. 

~in, iki ordu ara11nclaki harbin 

bititini bekliyen urban ~1plakla. 
r1 gibi, yagma i~in yan1m bek • 

liyen seraeriler 1ibi, h1rslar1ni 
doyurmak i~in vatan1n parc;ala • 

DlflDI, devletin diitii,iinii bekle • 
mektedirler! inkiraz beklemek .. 
tedirler. 

Namussuzluia karti namu1, hi~ 
bir zaman bu kadar 1ab1rh ve 
miisamahah olmamtfhr. Bu •ab. 

rm ve milaamahanm 1ebebi, An
kara'mn saratlmaz kuvvetidir ve 

milletin biiyiik kalbini tammtf ol
mas1d1r. 

Hepaini, hep1ini 1oruyoruz: 

~ilt ma~lar1 
Glatasaray, ge~en hafta berabere 

1g1 i~ Spor'u diin 3 .. 0 maglup etti 

§il1~larintn domf finalini kazanan Gala tasara71'la istanbula,,or ma9indan bir intiba 

ild mac;larmm dorni finah f kimiyet tesis etti. Hatta bir arahk 
di Galatasaray'la istanbul 1por Nihat topu santreden kaparak ka-
t,mlar1 arasmda oynand1. Ga· leye kadar yaklafb, Giizel bir 
J;saray, 11f1ra kari;i1 ij~ say1 ya· tiit ath, kaleci miitkiilatla yaka • 
pak galip geldi ve final miisa • lad1. Bir defa1mda da Rebii'nin 
b a1ma kald1. Bu iki tak1m ,ge· ~ok giizel bir tiitiinii Istanbul spor 
«ir' haftada kart1lafmttlar, bera• kalecisi adeta kalesinin ic;inden 
b~ kalm1,Iard1. Bunun ic;in dun· ~evirir gibi oldu, kornede atll. 
kntii1abakaya ~ok ehemmiyet Istanbul Spol', biitiin 1ayretine 
vJliyor, iki taraf ta bunu kazan· ragmen bir say1 yapamadan mai· 
rd ii;in haz1rlamyordu. hip oldu. 

:aiataaaray tak1m1 iyi bir kad- Merkezi Umuminin mUhim 
rJe sahaya c;1km1,ti: Avni, Vah- mukarrerab 
Yi\s1m, Zarif, Nihat, Suphi, Re· I ) T 1· c Ankara 26 (Telefon a - . . . 
bi Kemal F aruki, Necdet, Ke • i. umumi merkezi akdettiii i~ti • 
m Mehrnet. Istanbul tak1m1 da mada atideki mukarrerah ittihaz et· 

1 
e.fi oyuncularmdan miirekkep- mittir: 1 

ti~ilsabakay1 , futbol heyeti re• 1 - Haric;ten memleketimize apor I 
tema11 yapmak i;:i11 gelecek bir ta • is aari Bey idare etmi,tir. 
knn veya miiaab1k bir grupun mem· 

[iiaabakanm ilk d~kikalar1 mu· 
kill ak1nlarla gecrmi,tir. Istanbul 
SJ"hlar da Galatasaray kadar 

er 1yor, mukabil ak1nlanm kale 
JeSniine kadar indiriyorlard1. 

G tasaray'1n hiicumlar1 daha 
incamh olmakla beraber istan· 
bl sporun akmlar1 daha kor • 
k\ll ve milesair oluyordu. Mil • 
saaka heyecanla ve biitiin 
bi gayretle devam ediyor, 

to kale den kaleye miitemadiyen 
g#P gidiyordu. Devrenin 25 in· 
ci dakikasmda Galataaaray'm 
s~laraftan inkifaf eden giizel bir 

8 Jm kendilerine ilk say1y1 kazan· 

d di. Rebii Necdet'e gilzel bir 

pJ ath, Necdet te l:lunu durdur

mdan Ve kurfUn gibi bir tiitle 
a ara takti. 

Bu gol Istanbul sporlul~r1n ma· 

n'Viyabm bozmakla bera.ber era· 

i.malarma mani olmad1. Hatta 

v akm e1nas1nda 101 bile yap1· 

Y,rlard1, Galatasaray kalesi o • 
Jnde bulunan iki muhacimleri· 

11n topu kontrol edememesi bu 

frsall kaybettirdi ve ilk devre 
IJ)yle bitti. 

lkinci devrede Galatasaray 

.,ahsus bir f aikiyet temin etmi•· 

ti Havamn c;ok steak ve bogucu 

0 ma1ma rairnen daha giizel oy· 

riyordu. 27 inci dakikada iatan

I;JI apor aleyhine verilen bir kor· 

ier hiza1mdan gelen topu Rehii 

}#lfa ile kaleye ha vale etti, kale 

j1inde yer tutan Istanbul spor mu· 

~hhaslarmda.n birisi bu topu ge· 

rte kafasile iade etmek isterken 

~endi kale1ine soktu, ikinci 101 

"ldu. Bundan sonra Istanbul spor· 

~lar biitiin biitiin l:lozuldular. 37 
jttci dakikada. aag i,.: Kemal iyi 

~ir durufla ii~iincii say1y1 yapbk· 

tan sonra Galatasaray tam bir ha· 

leketimizde ne auretle kabul ve iza:i: 
edildigini ve vaki taahhiitlerin ifa 
olunup olunmad1g1n1 tetkik ic;in ala· 
kadar federaayonl1tr tarafindan ter• 
tip • heyetleri araamda bir komiaer 
intihap edilecektir. 

2 - Futbol, giiret ve iakirim fe· 
dera1yonlar1 nizamnamelerini tab1 
ve antreti:irleri de aynca bir c;ahtma 
kitab1 ne,redeeceklerdir. Federaa • 
yonlar mmtakalarin ain1flara tak • 
aimi ic;in eaaalar1 haz1rlay1p gelecek 
icrtimada umumi merkeze arzede • 
ceklerdir. 

Umumi merkez mmtaka ve klilp
leri daha iyi c;alitttrmak icrin ayraca: 

A - Kliiplere birer tip kabul e • 
dilerek defter ve evraklar merkez • 
den tevzi olun.15.cak. 

B - Atletizm i,lerinde vukuf 111.· 

hibi baz1 genc;ler muvakkat zaman • 
Jar i .. in m1ntakalara gonderilecek 
ve bu keyfiyet diier aporlar ic;in de 
tatbik ve diier k111mlarda ehliye • 
ti olanlar1n m1ntakalara ayr1lmast 
temin edilecektir. 

C - Muhtelif aporlar1n kaide ve 
crah11ma tarz1na dair kitaplar nefre-
dileeek ve konferanalar verilecek. 

D - idman 1ahalar1 yapdmaa1 
kolayla,tmlacak. 

H - Muhtelif 1porlarda iyi de
receler ihraz eden kliiplere umumi 
vaziyetlerine sore biiti;:e miiaaadeai 
niabetinde muavenet edilecek . 

V - f yi hakem yetittirmek ic;in 
F ederaayonlar1n tedhir aramalar1 te
min edilecektir. 

Bekir getirtiliyor mu ? 
Yunan mac;lar1 haz1rlaann apor· 

cular ic;in kurulacak kamptan vaz 
gec;ilmittir. Bu mac;larda oynamak 
iizere, maruf oyuncu Bekir'in Al • 
manya'dan getirtilmeai fikri kuv • 

vet bulmaktad1r. Bekir'in ayaj1 sa 
katland1g1 1oylenmekte oldugundan 
bu cihet kendiainden aorulacakhr. 

~ank1r1'da spor te1killb 
~ankm 26 (A.A.) - Dun gcice 

~ank1r1 genc;leri eski Tiirkocait bi· 

Sinai re1imli yaz1lar1n i~ini, aa • 
tirlarm1zm altm1, ve al~ak ruhla. 

!!?-- ~ - ---

na11nda toplanaark bir 1por kliibii 
tetkil etmitlerdir. Kliip idare heyeti 
faaliyete gec;:mi,tir. 

rm1z1, ta •onuna kadar, hepaini 10 
riiyoruz. F akat millet te rorrne .. 
lidir. B1rakm1z, biraz daha soi. 
aiinler, tahlan11nlar, ta ki halk1n 
hie; hir tabakasana ~irkin ve ii . 
ren~ ve galiz mahiyetleri hakkm· 

4• hi~ 'bir fiiphe ve tereddiit kal· 
ina11n ! 

Y oksa, hiirriyetin, sokak ko • 

pekleri taraf mdan kemirilmek 

i~n kald1r1m iiatiine ahlmit ke • 

mik par~a11 olmad1i1n1 herke1 bi
lir.» 

Edirne tak1m1 K1rklareli tak1-
mm1 2 - 1 maAIOp etti 

Edirne 26 (A.A.) - K1rklareli 
Halk apor klilllii bu&"iin gelrnif ve 
Carp muhaf1zilc yapt1i1 4iQk heye • 
canh bir futbol miiaabaka11nda Z • l 
mafhip olmuftur. 

• 

Gunun· .. eglencesi. 

Bo, vakitleriniz i~in ,.. 
Diinkii halledilmit 

Soldan saga ve yukar1dan ataflYa: 
l - Giinleri gosteren ~Y (6), Umldini 

kesme (2). 
2 - Zaman (2), Dikba§hltk (4). 

3 - Y11l1k kltap (7). 

4 - eiklr (2), Edat (3). Kelp (2). 
5 - Biiyiik (3), Telklh C3l. 
6 - <;alarsan evvela k1llhm haz1rla (6), 

irat (4), 

7 - Bir erkek Ism! C 4), Cert ha (4). 

8 - <;ak1mn a~abeylel (4), Gok yiizu -
nun gece kand!U (2), Nota (2). 

9 - Bir hece (2), Akarlar (6). 

10 - ima (6). 
11 - Hat1rlat1c1 defter veya kitap (7), 

Nota (2). 

Mavlit 
Yar1nki pazar 1Unii ogle nama • 

zin1 miiteakip aaat 14 te Beyaz1t 

camii •erifinde Bekir B. merhumun 
kerime1i ve Nadir B. zevceai Meb· 
rure merhumenin ruhunu tazizen O• 

-k ak m erif ve 

taallukatile arzu eden 'itivat 

rifleri rica olunur. 

Veli"\l~ ~s~1rOali": 

Ceza tatbikatt 
Oei,;en sene Adliye Vekileti tara!tndan 

Ankara Hukuk mektebinde a~1rceza 

mtiddelumumilerine verdir!len kurslar -
dan Vasfi Ra~it Beyin ceza ve muhake -
melerl usum kanununun tatblkat ve Sak· 
kine da!r verilen 8 kurs bu kere Ankara 
Hukuk mektebi tarafmdan matbaamtzda 
bast1rllm1§tlr. Fiat1 bir llrad1r. 

Sorgu 
Vasfi Ra~it Beyin maznunun ilk &orgu

suna dair yaz1lm1~ ve Adliye ceridesinde 
lntl§ar eylemlf olan eseri de vaki talep 
iizerine aynca rlsale §eklinde lnti§ar ey
lemi§tir. F1at1 50 kuru§tur. 

IROSEMAILI 
.... GLORYA-

Sinemasmda bu aktamdan 
itibaren son defa olarak 

Mil TON 
BEDAVACILAR ~AHi 
filminde onunla berabar ,ar 

k1lanm terennUm edeceksini 

r MoZELER ll 
~ Asar! atika miizesi, Q!nili ktsek, 
~ §ark1 kadlm mtizesi: Sall gf.intin

den ba§ka her gf.in saat 10 • 1'1 ye 
kadar ac;1kt1r. Cuma gf.inleri 13 te 

1 M1l1r. Her k1s1m duhuUyesl 10 ku· l 
~ ru§tur. • < 

~ T opkap1 Saray1 Miize1i, Ha~('' 
'.( Cumartesi ve c;areamba giinle - l 
11 rincten ba§ka her gUn saa.t 13 - 17 \ 
~ ye kadar ac;1kt1r. Her k1smm dU - , 
~ hullyesi 50 k~ru~:ur. •• • ) 
~( Tiirk ve Islam asan Muze11 , 

l~i.. •Stileymaniye'de,. pazartesi gtl- l 
ll ntinden ba11ka her giin saat 10 - 1 '1 l 1 

g( ye kadar ac;1kt1r. Cuma gUnlerl 13 1,1 
~I te ac;1l1r. Duhullyes1 10 kuru~tur. l'I 
~AiY edikule 

1
: 

r.( Her gUn 10 • 1'1 ye kadar ac;1kt1r. ~ 
{1 t>uhuliyesi 10 kuruatur. I 

IROSEMA1LJ 
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konferans Yaptllar 
IHI auk slUilttbD lfil tbD SK 4 ya,1nda bir ~ocuk Merkez Acentas1: Galata Kop- T 

rubati B. 2362 tube acentas1: ~ yya 
(Btrtncl S-ah-i;;den Ma.ha.ft) latiklal madalyaai laakki imis ~e esaretle Mls1r'a gidlp geldlktf tara~adan dii,erek oldii Sirkeci Miihiirdarzade Ham a r 

Miicahedel mllliyedekl hlzmetime ~ii- Odemi11'te yerle~ml§. Adreslnl b -~-- 2,2740 1'- pvapAuruzheAr bRafta 
diin saat 14 te Dariilfiinun konfe • 
ran• aalonunda fevkalade bir kon· 
sre aktetmittir. i~timaa ii1t yiizii mii
tecaviz harp malulii miitekait gel -
mitti. 

k!faten bir istlklAl madalyas1 ile taltl- rum. Kendlsini bilenlerin mah1n Mercan'da Muradiye aokag1nda 
flmi istida eyleml§tim. Vekfi.leti Celile _ melernl lnsaniyet namma rica ei oturan aand1k1t1 Ohanea'in torunu 4 PIRE - ISKENDERiYE • P. 
den 27/ 2/ 929 tarihinde gelen ve neticeye Goztepede Muhacir mahalleslndei yatinda Karabet evin ikinci katln· (EGE) 30 haziran sah 10 da 

Konferana aalonunun aai S1rala
r1nda zabitan, aol a1ralarda da ef· 
rat oturmutlard1 ... 

Diinkii i~tima1n mevzuunu teskil 
eden maddelerin en miihimleri y~ni 
bir riyaset divani intihabt, fevkala
de i~timu karar altma alan heyeti 
merkeziyece ek11eriyetin eababt mu
cibe raporunun okunmaa1 ve istifa· 
Ian; heaap raporunun okunma11 ve 

' yeni bir idare heyeti intihap edil • 
mesi idi. 

. Miizakerat fevkalade aaabiyet ve 
giiriiltii ile baflam•f ve aonuna ka· 
dar ~ok miinakal}alt bir sekilde de -
vam etmi,tir. Evvela iatifa eden eski 
idare heyeti reisi Bekir S1tk1 Beyin 
bir ka~ aoziinden aonra divan1 riya· 
1et intihab1na ge1tilmittir. 

Neticede reialige yiizbafl Cevat, 
katipliklere yiizbat• Ibrahim ve Mu· 
rat Seyler se~ilmi,lerdir. 

Divan1 riyaaetin tefekkiiliinii mii
teakip rei1 Cevat B. bugiinkii top • 
lanlflD tiddetli bir ihtiya~ neticeai 
oldugunu, yedi aydanberi idare he· 
yeti hakk1nda deveran eden dedi • 
kodulara ait hakikatin bugiin anla
ttlacag1D1, maziden ziyade iatikbale 
ait menfaatler iizerinde a1t1k konu • 
'ulma11n1 izab ve aiikutun mubafa· 
za11n1 rica etmiftir. 

Cevat Beyden aonra iki kolu ke • 
1ik bir malul heyecanla bag1rarak 
her feyden evvel olen kardeflerl • 
mizin iatirabati ruhlar1 i1tin iki da
kika 1iiki'it edilmeaini aoylemit, Bu • 
nun iizerine, biitiin aza aY•ia kal
karak iki dakika me1thul tehitlerin 
habralar1na hiirmetle igilmittir. 

Bundan aonra ruzname a1raaile 
miizakerata baflan1Im1f, eaki idare 
heyeti reiai Bekir S1tk1 B . .Oz ala • 
rak idare heyetinin ne i1tin iatifa et· 
tigini efkiri umumiyede hast! olan 
1ui zanlar1n dogru olmad1g1n1, bu -
nun i1tin heyeti idare nam1na miida
faaa1n1 dinlemelerini rica etmittir. 

Bu 1r da .malu yiizbati S la .. 
hattin B. ayaga kalkarak: 

- Biz maaal dinlemekten u1an • 
d1k. Derhal yeni idare beyetinin in· 
tihab1na batlanmaa1m rica ederim. 
Diye bai1rm1f, epeyce miinakata • 
dan aonra nihayet eaki heyetin ha • 
z1rlad1g1 raporun okunmaSJ kabul e· 
dilmittir. 

Bekir S1tk1 B. miidafaalarda bu -
lunarak idare heyetinin her zaman 
ve her yerde pak bir naaiye ile ef
kiri umumiyeye he1ap verebilece • 
iint, harp malulii cemiyeti iam1n1 
taf1yan bu yiikaek miieaae1enin i1· 
minden bir ~ok fah1alann iatifade e• 
'derek bir 1tok 1ahtekirhklar yapb· 
fin1, fakat idare heyeti buna goz 
yummad1if 1 i~in aleyhlerinde hak11z 
yere bir i;ok aui zanlar .ve dedikt>· 
Clular cereyan ettigini bilhaaaa ce • 
miyet nam1na on aenedenberi 1al • 
name i;1karan ve bu yiizden bir 1tok 
kar ve menfaat temin eden yiizbat1 
Salihattin Beyin 1alnameyi i;1kar -
maktan menedilmeai iizerine yanht 
aui zanlar1n meydana 1t1khg1n1 an· 
latm1fttr. 

Bu 1ozler iizerine malul yiizbaft 
Salihattin B. kendi1ini miidafaa et· 
mi9 ve: 

c- Arkadatlar bugiin huzuru -
nuzda bir kolu keaik olan zavalh 
Salahattin 1ahtek&rhk ve en ag1r 
ittihamlarla dam1ralanm1t olarak 
bulunuyor. Fakat bana bu ianatlar
da &ulunanlar fUnu bil1inler ki kar• 
ftn1zdaki Salahattin kolunu harpte 
aeve 1eve vermiftir ve kirk 1enelik 
hayabnda en ufak bir leke ile leke• 
lenmemittir> demittir. 

Bu mUdafaa biitiin aza iizerine i;ok · 
teair ettiii i~in yafa !. . . Biz 1eni ~k 
iyi tanmz ! Diye kartilaruyordu. 

Bu arada 1riiriiltiiler olmu,, bir 
k111m aza i1ttima1 terketmif, 10 daki
lca aonra a1abiyet yabtt1r1larak tek· 
rar miizakereye baflan1lm1ttir. 

Miiteakiben eaki idare heyetinin 
heaa&atin1 tetkik ii;in Va11f, Cudi, 
Cel&I Beylerden miirekkep bir en • 
ciimen tefrik olunarak idare he • 
yeti intihab1na gei;ilmif ve yap1lan 
intihap netice1inde heyeti merkeziye 
reialitine Bekir S1tk1, azabklara: 
'.Ahmet Faik, Ibrahim, Mehmet Ali, 
Baba, Ibrahim, Abdiirrahman, Zeki, 
Cevdet, Cevat, Ibrahim, Salahattin, 
Muaa, Cemil, Hamit, Yuauf Beylel' 
~ilmit, ayr1ca da 14 ihtiyat inti -
hap edilmittir. 

lntihaptan aonra e1ki idare he
l>etinin intihap kanunt olmad1i1 tar· 

lntizarim1 Amir bulunan cevap ancak §Im- H daki tara.,adan yere dii,.miittiir. Za-
dl bana tebllit edlllyor. Bu me§ru hak _ E ayretti " T Galata r1hbmmdan kalkacak-
kimm temlnini makami aldinln Iutfun _ anal arabacilardan mii valh 1tocugun kafaa1 par1talanm1t ve 
dan beklerlm. Ticaretin i;erbest oldujtu ma olmiiftiir. br. 

giinleri aaat 17 de 1irkeci'den ha
reketle ( Gelibolu, ~anakkale, Kil· 
1tiikkuyu, Altinoluk, Edremit, Biir· 
haniye iakelelerine ugr1yarak 
Ayvahg'a gidecek ve aah glinii 
saat 12 de Ayvahk'tan hareket
le ayni iakelelere ugr1yarak 
pertembe sabah1 latanbul'a gele· 
cektir. Eminonii, Refadiye cad • 
deai, R1htim hantndaki idareha • 
neaine miiracaat. Tel. lat. 1977 

Pa§abah"e'de sebzeci Halil Necip Fakat Istanbul Belediyesi yiik 0 lfiltD Gil a trO ar 
Muhik bir fikayet Ian !"in bir kaide ihdas etml§ti 

Tiitiin inhlsar idareslnln iznik kaza me- Her hang! bir arabaya Yiik ve· · Gtizt&fl iQti kurtar1ldl 
murlugu 926 senesl tiitiin mahsultimiiziin yeecgl glbi nakllye de semte goJ.'I 
mubayaa ettl. Tesllm ve teselliim !fa ve tab! tutulmu§tur. Bundan hei Sultanahmet Ozbeyler tekkeain-
tiitiinler sevkedlldlkten sonra para alma hem de halk mutazarr1r olacaktt de oturan Fatma H. uzun zamand1r 
zamam aram1zda ihtlla.f "1kt1. kii altmi§ kuru§a naklettirdlginJ rahata1z bulunan anneainin iyilet· 

Mes'elenin hall1 mahkemeye lntikal ettl. Yiikii bir semte yiiz kuru§a naklr "I Bin I h b memeainden miiteeaair olarak goz· 
Ve idareden 186 lira kiisur kuru§un tah- ,. z. aena ey u fark1 emtaa! 
slllne 30 kanunuevvel 926 tarihinde karar zammetmek pek tabiidir. Bu t tat1 i1tmek auretile olmege tetebbii1 
verildl. makam1 aldinin nazari dlkkatin• etmif, kurtartlm1ttlr. 

Karar lktlsabl kat'lyet ederek 15 §Ubat derlz. K !!!!\ - !!!!\ 0a1111 
927 tarlhlnde ili!.m icraya. kondu icranm Bakkal karileri ~~~ u 
yiizlerce miizekkeresi cevaps1z kald1. Be' Ahn 2 P.QCUk kazaye unradl 
senedir ki bu para almam1yor. icra dai _ tlakiidar tramvaylari Y H 
res! bor"lu e§has1 hiikmlyedendlr dlye Baglarba§1'nda oturan bir JO!: Sultanahmet'te oturan Nizamet -
mamul tiitiinlere haciz vazmdan l"tinap dlyor kl: Uskiidar tramvaylari - tin Ef. Kumkap1 caddeainden moto• 
edlyor. ketlmiz ltrln irok faldeli ve !tOk u • 

i;llmdlye kadar tevali eden miiracaat- bir miiessesedlr. Bu tramvay ya- 11kletle ge1terken Sabahattin i1min· 
lerlm blr netlce vermemii1tlr. Kanunun dan evvel arabac1larm, . otomol11 de ve 4 yafmda bir ~ocuia 1tarpa • 
tatblkinde ve adaletln tevzlatmda mii -. burunlari Meta Kafdag1'nda id!.- rak tehlikeli aurette yaralamit ve 
savat li!.z1m degil midlr. vay bunlan insafa irca etti. Fall- tevkif edilmittir. 

iznik'te avukat M. Lutfl giin haber ahyoruz ki bu hat zl1- Arabac1 ~iikrii'niin araba11 Ge • 
d1r. Qiinkii otobiis rekabeti hattU 

Kaymakam dayak atabilir mi? birakmiyor. Aacba zarar devame dikpafa'da 8 yatlar1ndaki Haridyon 
12,16/931 cuma giinii gecesl saat (24) Allah gostermesin tramvay 1•e iamindeki 1tocuga 1tarpm1f ve bafln• 

raddelerlnde Panayir mahallindeki ti - ne olacaktir. i§te o zaman bu bl;- dan ag1rca yaralamithr. 
yatrolardan birlnde Gonen kaymakaml diki otobii$!tiilerimiz gene halkin - 11}, J!il GD ~~ n llA 
Cevdet Bey, Ciimhurlyet ve demokrasl fl- sinl Yiizmege ba§l1yacaklard1r. iz ll"'U Y li;..C?'ir(Qtr'IF' ~ 
klrlerl hariclnde h t h.. i ha1km tramvaydan baz1 §01k"yet1r-§a s urr yet1m1 !hla.i " Kuduz r.onal1yor 
etm~. orac1kta blr .;ok kl§l huzurunda dir. Bu §fkayetleri IJU noktalar tte y H 

hiilfi.sa edebi11rlm. 
bana bastonla dayak atmak suretlle !tOk 1 ·· <;:engelkoy'iinde miitekait bay • 
f bit h k tt b 1 - Ucretleri yiiksektlr. Bunur -ena are e e u unmu§tur. Ve ba§lm- din Id halk otobiisleri tercih tr. tar Raaim Beyin kopegi kudurarak 
dan cerheylemi§tir. Bu da kafi getmiyor- Tramvay iicretleri her halde otol • evdeki 5 kiti ile komfulardan kad1n 
mu§ glbi jandarmalarla bent karakola den a§a"'i olmalid·~. k k• • • is ~ ve erke 7 lflYt 1airm1f, ve bu 12 
gondertmlt orada da iizerlme yiiriiyerek 2 - Arabalar gayrikafidlr. E - k 
tekrar tokatlam1~t1r. Tabl'i blr mualllm b l iti tedavi altma al1nm1thr. Sirke • ., ep e seyriisefer !tOk yava11 gitn#I'· 
olmak s1fatlle kanuni yollarda yiiriimek Ia- 3 - Hat.tin bir kismmm muirl ci'de tramvaya binerken taamab bir 
zun geldlglnl hlssetml§ hemen adllyeye iskeleden itlbaren BaglarbalJI'ndiOa kopek taraf1ndan 111r1lan kuyumcu 
miiracaat ederek §lkAyetimi lstida ve bir de~igtirmek ve Karacaahmet'le .r- Agop Ef. Daiilkelp ha1tanesine go· 
irok §ahlt ve doktor raporlle de tevsik e- ba.§l arasmdaki evlerine gfdebi.lJllln tiiriilmiittiir. 
derek Ilk muayenemi yaptmmg isem de yeniden ba§ka arabaya binmek vsu-
blr kaymakamm geli§i giizel, keyif, arzu retie fazla blr para vermek me<e-
ve gururlle bu fena yola siiluk etrni§ olmas1 tindedirler. Tra.:rnvay idaresinln ) -
lzzeti nefsiml fevkalade rencide ettlgln - va.kisi ikmal He halkm ragbe*lni •Y-
den bu hususta ayrica Dahlliye Vek!llmi- llyece~lne §iiphe yoktur. 
zin de nazarl dlkkatlni celbederlm. Vilayeti $arkiye muhacirlin 

GOnen: Hasanbey koyii rnualllmi Be- bir ri·ca•' 
klr S1tk1. • 

Evkaf Umum Miidiirii Bf. ye 
Giizel §eylerl seven ve kiymetinl bilen 

e~nebi blr zatm esefle vaki ifadesine is
tmaden Kas1mpa.§a'da Biiyiik Piyale P§. 
camiinln ha.rap ve metruk hall hakkmda 
nazari dikkatinizl celbi vazife blldim. 
Memleketlmlzln san'at eserlerini muha
faza bususunda ecnebller tarafmdan 
.ikaza muhtai; olu1umuz cidden hazln -
dlr. Emlne Saffet 

Meb'u1lardan bir rica 
Karilerimlzden ve tekaiit lstlhkam bln

ba11llarmdan M. Beh!tet B. bize gander -
di!!! bir mektupta hulasatan diyor kl: 

cEskiden bir mtihend!shane vard1. Bu 
mektepten yeti§en istihkam zabitleri fen 
adamlari idiler. Bunlar yo! ln§aat1n1 billr
ler, kopriiciiliikten anlarlar. Hatta ml -
marl!g1 dahi tahisl et.ml§ bulunurlard1. 
Yeni !tlkan bir kanun mlmarhk hakk1n1, 
miihendlslik hakkm1 miihendls ve Gil.zel 
San'atler mekteplerinden mezun olan -
Iara hasrettl. Halbuki miihendlsaneden· 
mezun olup ta bugiin art1k ya tekaiit ol
mu§, yahut tekaiitliige yakla§ml§ <ilanlar 
kendilerinden blhakk1n istifade ed1lecek 
fen adamlandir. Bu fen adamla.n yaisa
mak hakkrndan mahrum edllmemelldir
ler. Bu suretle zaten tahslllerl Tehnikiim 
derecesinl ge9miyen ecnebl miihendislere 
!htiya!t messetmiyecegi &ib1 beledlyeler ve 
vilayetlerde miihendls bulmak kiilfetin -
den kurtulurlar. Yanl fen adamlan Jut
hg1 ortadan kalkml§ olur. Yen! meb'us
lar1m1Zlll nazari dlkkatlerini celbederim.> 

Tirtillar ormanlart mahvediyor 
Ahmet Ya§ar lmzasile ald1g1m1z bir 

mektupta Karasu, Kandire, :i:zmit Ada -
pazar1 arasmda bu sene goriilen t1rtllla
rm onnanlari mahvetmekte oldugu bll
dlriliyor. Karllmiz diyor kl: 

cTirtlllar a~a9larm yapraklar1m yeml.§ 
olduklan i!tin aga!tlar adeta !tlplak kalmI§ 
ve kl§ manzarasm1 alml§t1r. Meyva aga!t
lar1m muhafaza !1;in baz1 koylere fllit ve
rllmi§ lse de sureti istlmalini laytklle bll
miyen koyliiler bundan isti!ade edemi
yorlar. F1llt tevzlat1 yap1hrken hli; ol • 
mazsa koyliilere nas1l kullamlac1g1 da og· 
retilmeliydi. Gene blr i;ok koyliiler bah"e
lerinin biitiin aga.;larm1 saran tirtlllara 
hig ehemmiyet vermiyorlar. Tirt1llar g~n
den giine ~oj!almaktadir. Bunlarm §im
dlden 1mhalar1 clhetlne gidilmezse, sir -
kelerinl b1rakacaklanndan gelecek sene 
Uet daha vahim olacakt.1r.> 
Mi.iakirat bey'iyeainden fikayet 

Bir barakam var. Miiskirat satarim. 
930 bey'1yesl 300 kuru§ eder. Bu sene 600 
kuru§ verdlm. Sonra bu tezkerenin ar
kasma 25 kurU§luk b1r Hlmayeietfal pulu 
yap1§tirlld1. Ben Himayeietfal'e para ver
mekten !teklnmem. Fakat bir !dare her 
hangl bir vatanda§m hamiyetlnl ol.;ebi
llr mi? Cebir mahiyetlnde olan bu iane 
rJzaya birak1hrsa zannederlm daha iyi 
olur. 

Bursa'da Koza han1 Slrasmda Zafer 
barakas1 sabibi Adem 

Bir gaip araniyor 
Enl~tem Kozana'nm Gradei; kazasm

dan Poturnak §laban A~a harbl umumJ-

z1ndaki iddia11 iizerine intihap tek· 
rar edilmi9, gene ayni netice abn • 
mittir. 

Kongre miinaaebetile Gazi Hz. le 
makamab aliyeye tazimat telgraflar1 
~ekilmittir. Yeni heyet 26 maddelik 
bir programla ite bathyacakt1r. 
Prosramda malullerin her Ve4;hile 
terfibleri ii;in bir ~ok tedabir diitii• 
nUlmiittiir. 

Adana'da Vilfi.yat1 §arklye mule
tlnde~ 300 ki§l namma gonderillii
teadd1t 1mzay1 havi bir varakadal -
llyor Id: 

trmumi harpte memleketimJus 
ordulari ve Ermeni e§kiyasmm iari 
altmda kald1g1 zaman yalniz mJgil 
canlarim1z da lmha edilml§tl. Hteti 
Cumhurlyemizin irae ettlgi maJde 
ahkam1 kanuniyeye tevfikan iskalll
ml§tlk. 13 mart 340 tarih ve 441 ira 
ve 15 nlsan 341 tarih ve 662 ntah 
muaddel kanunlarla a§hasi mutei _ 
b: emvall gayrimenkulesl muntan 
du.;ar oldugumuz zarar ve hasarir -
§lllk tutulmu§ ve kanuna tevfikaz -
l~re tevzl edilerek yedlmize tasarVe
sikasi verllml§tir. Mubacirlerinhfah 
ve saadetinin teminl i!tin kabul ed 28 
mart 1931 tarlh ve 1771 numaraat'i 
tasfiye kanunile de seyyanen izha:ia
let edilmi§tlr. 19 mart 1931 tarihJec
lisi all zab1t ceridesinl okuduk 11nu 
mezkurun Meclisi alide esnayi nite
resinde iskan edilml§ olan biz '7eti 
§arkiye muhacirlerinin mezkfrr uun 
§iirnulii dahllinde bulund~u J:1lye 
Vekili Beyefendl beyan et.ml§ti. Bane
murlar yanl1§ telakki lie gflya biila
yati ~arklye muhaclrlerinln tian 
mahrum birak1Id1!!1m1Z1 teblig ednar. 
~u tefrikin iizerlmizde biraktigi tiii _ 
run ne kadar azlm oldugunu tarHe _ 
meylz. Biz bl9areler efrad1 ailem.i2ku· 
ru ekmegini temlnden aciz kaldlkJe -
f~.let ve perl§anllktan miitevelllt fa _ 
du flgan1m1zm makamat1 al!yee~m'! 
itlbara, almmasm1 rica edlyoruz. 
Adana da Vilayat1 :;larkiye muhacl'ln-

den (300) bane namma: 
§evket, Necmettin, Gani, Mehmet ver, 

Fazil, Abdurrahman, Resul, Ma!Ut 

Kazanf vergi•i ifin ada1 
hapaedilebilir mi? 

Erenkoyii'nde Suadiye'de cam l§e so
kaitmda 24 numarah diikkanda mutgoz 
Sait Ef. sablka kazani; verglslnl fll."ah
!!ma mebnl verememi§, hakmdaapls 
ka.7ar1 verilml§ Erenkoy niyesl 
mudirlyetine bir itslda lie xraca 
atle hapis kaarr1 Ckab!ll haclz e§yl ol-
may1p serveti naktlyesl olanlara) iiin
has1rken e§ya ve serveti olJ.d~I 
halde hapls clhetine gid1lmesl nl'aflk 
olmad1jt1 blldirilml§ ve bir sahlbl ~yir

dan tedarik edllen (10) liramn lbu!U 
ve miitebakislnln takslte rapt1 istham 
ed1ldl. i:stlda Erenkoy mallye tahs §U
besine havale edlldi, §Ubeden hap ka
rar1 Vllfi.yetten verlldlitinden kabi ola
m1yaacg1 cevab1 verlldi. Miidiir Be1 be§ 
gUn zarfmda paray1 getlr cimer. 
Salt Efendi diyor ki ~ istlrham edetn be§ 
evIM1mla ekmek paras1n1 .;1karamd1 -
g1m halde nas1l ( 40) kiisur liray1 tere
den bulay1m vaziyetim heyeti ihti~ri -
yeden tahklk edilemez ml? Fakirln:top
tan veremem dlyorum klrnseye a'a -
tamad1m. Adil hiikumetin adil karlnu
na muvaf1k olm1yan bu muamele Jlk -
kmda makamat1 aides!nin nazarl ,ik -
katL'li celbederlm. 

• Po1tadan bir 1ikayet 
Irmak - Eregli hatt1 8 incl klSlm in -

§aatmda bulunuyorum. En ya.kin olan 
Karacaviran posta merkezinden 25,li/931 
tarlhlnde 51, 52 tel. ve 143 13/14 mma -
ral1 havale makbuzu ile telgraf hafales1 
949 numarah Haydar Efendiye 150 llra 
gonderdlm. Ald1g1m 5/6/931 tarihli Jllek
tupta paranm elan gelmedlglnl ya9YOr. 
Alakadar makamm nazart dlkkatinl cel-
bederlm. A. Mul:ltar 

Alman Naz1rlar1 Paris'te 
(Birinct sahifeden mabait ) 

lerin hali haz1rda Paria'te bulun • 
makta olan miimeaaileri ile goriite· 
cektir. 

M. Musolini'nin bir telgrali 
Roma 25 (A.A.) - ltalya'nm 

Vaahington aefiri, M. Muasolini'nin 
halya'mn Hoover teklifini kabul et· 
tigine dair olarak kendi1ine ~ekmit 
oldugu atideki telgrafnameyi Amew 
rika hiiki'imetine ibli.ga memur edil
mittir: 

«Zall a1ilinelerinden Amerika 
Reiaicumh.;ru M. Hoover'in bir 1ene 
miiddetle hiikumetler araa1ndaki 
bort;larm tediyat1n1n tamamen tatil 
edilmeaine miiteallik olan teklifini 
tetkik etmit oldugumu Amerika hii· 
ki'imetine iblii etmenizi rica ede -
rim. Bu teklif, ltalya'ya miihim fe. 
daki.rhklar tahmil etmektedir. Maa· 
mafih, iyice diitiindiikten 1onra bu 
teklifi prenaip itibarile ve doatane 
bir aurette kabul etmege karar ver· 
dim. Ancak Reiaicumhur M. Hoover 
Cenaplarmtn ve Amerika hiikume • 
tinin bu mea'ut tetebbiiaiiniin n11fet 
daireainde ve ameli bir aurette tat· 
biki hakkmda bili.hare baz1 miitale· 
at aerdetmek hakk1n1 muhafaza e· 
diyorum. M. Hoover Cenaplarmtn 
mali k1ymet ve mana11n1 ltalyan mil
letinin pek giizel anlamlf olduiu 
te,ebbiiaiiniin milletler ara11nda bu 
miitkiil zamanlarda ve tahdidi tea• 
lihat konferans1 arfe1inde bilha11a 
liizumu bedihi olan gayet miieaair 
bir tetriki mesai devreai a1tmaa1 i· 
c;in en aamimi temenniyatta bulun • 
dugumu beyan ederim.> 

Almanya'ya kredi 
Vaahington 25 (A.A.) - Hazine 

erki.m ile federal Reaerve idareai 
erkam araa1nda ahiren aktedilmit o
lan konferanata Almanya'mn ikti-
1adi vaziyeti 1alah makaadile Al -
manya'ya yak1nda beynelmilel bir 
kredi at;1lma11 lehinde mali meha • 
filde ha11l olan fikir teyit edilmiftir. 

Yunanistan Ja kabul e diyor 
Atina 25 (A.A.) - lyi bir mem· 

badan ahnan haberlere gore Yuna· 
ni1tan'1n tamirat bedeli ile harp 
bor1tlar1 arasJDdaki fark teminata 
raptedilmek tartile Hoover teklifini 
kabul edecegi aoylenmektedir. 

Franaaz gazeteleri 
Frans1z gazeteleri Alman Bat -

vekilinin nutkunu '<Ok miiaait inti • 
balarla tefair etmektedirler. Gaze • 
teler Franaa'mn eaaaen 1ulhperver 
oldugunu, fakat kendini daha ziyade 
emniyette hiaaedebilmeai ii;in Al • 
manya'da feaat1t1lar1D burnunun ha
vadan indirilmeai liz1m geldigini 
yazmaktad1rlar. 

( ASKERLIK 1$LERI ) ----
K1sa hizmetlileri davet 

Siilymaniye Askerllk 11ubeslnden: 
322 na. 326 dogumlu ve ellerinde askerl 

ehliyetname bulunan ihtiyat zabit §eral
tlni haiz k1Sa hizmetlllerle §lmdlye kadar 
askerlik yapmarnli} ve bu dojtumlularla 
:rnuamele goren ayni veslka ve §eraiti ha
iz 316 Ila 321 (dahil) doj!umlularm 30/6/931 
tarihine kadar 11ubeye mfrracaatleri ve bu 
tarihe kadar miiracaat etmlyenler hak -
kmda ahkfi.m1 kanunlyenln tatbik oluna
ca~1 ilan olunur. 

Azimet miinasebetlle 

Devren kirahk apartlman 

F!ruzaita'da Sarayburnu'na ve Haydar
pa§a, Kadlkoy ve Adalar'a fevkalad'!l ne
zareti halz biiyiik ve yepyeni bir apar -
timanm iist katI azimet miinasebetlle 
devren kirahkt1r. U!t odas1, sofas1, geni!j 
bir banyo odas1 ve kileri ve mutfa~1 !tOk 
muntazam ve temlz yapllm1§t1r. Ytrlere 
mu~amba koym1ya hacet yoktur. Yerler 
karr.llen mu~amba renglnde yen! sistem 
tahta tala§ll macun Ile yap1lm1§t1r. Di!!;er 
aksam yagh boyahdir. Genlg ve her t<:ra-
f:!'. nezaretl haiz balkonu ve dara<;51 'llar -
d1r. i9lnde hi.; kesllmlyen elektrik mo- ' : 
ti:Jrlii terkos suyu Ile havagazl ve elektrik ' 
teslsat1 hazirdlr. Kap1c1 He muhabere 
icln telefon da vard1r. Klras1 suyu ve 
kap1c1 iicrti dahll olarak kirk lirad1r. Tallp 
olanlar Firuzaga camil yakinlnde §cref 
11.part1mam kap1c1s1 Hiisnii Efendiye mii
rat'aat edebilirler. 

' 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

lngiliz Huseyin Rustem 
vapurlan 

Karadeniz postas1 
Riislemiye .,,. 

L 

HJ:';i 29 ~:~~ran 
~-- . , pazartesl gUnU 

:::· ""'~ ~ ak~am1 saat 6 da 

Slrkeci r1ht1mmdan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Ayanc1k, 
Evrenye, Samsun, Onye, Gl
resun, Gorele, Vakf1keblr, 

Portatif yaz1 makinesi 
Gayet az kullan1lm1f temiz ve 

portatif «Adler> markah bir yaz1 ma

kinaei aahhkhr. Kullanlfl ve kopya 

i;1karhfl ~ok miikemmeldir. Ucuz • 

dur. Talip olanlar Cumburiyet mat· 

Trabzon, Surmene ve Rize'ye 
azimet ve avdette ayni lske
lelere ugr1yarak gelecektir. 

baa11 mubaaiplerinden 

miiracaat edebilirler. 

l LAN 

Zekai Beye 

Oamanb Bankaa1 hiaaedaram he

yeti umumiye i1ttima1, 1931 hazira· 

n1nm 23 iincii aah 1riinii Londra'da 
in'ikat etmi,tir. 

Mecliai idare taraf1ndan hiaae • 

daramn taadik1na arzedilen mukar

rerat, ittifak1 i.ra ile kabul olun • 
muttur. 

29 haziran 1931 tarihinden itiba

l'en, 62 numarab kuponun ibraz1 mu

kabilinde temettii olarak hiaae ba -
flna 3 tilin tevzi e~ilecektir. 

<;ocuk hastallklar1 miitehassis1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoglu Mektep sokak 

Telefon B. o. 2496 

Coeuk hastanesl kulak, bogaz, 
burun miitehass1s1 

Dr. Ekrem Beh~et 
B. o~lu Mektep sokak 1 

Telefon B. 0. 2496 

Uoktor 

Osman Serafettin 
Emraz1 imtaniye miltehass1s1 

Clgalotlu Nurlosmaniye caddesi I~ 
Telefon: 893 

Muayene zamam cuma'dan 
maada 1,30·7 

(Gureba hastahanesl) dahili,sar1 
Hastahklar mlltehass1s1 

Merkez acentas1: Eminonii Re~adiye 
caddesi No. 12 Tel: 2876 

--·--------1!1!!!111--•• DOY(:~ LEVA.NT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul ve 
Babrisiyah arasmda azimet ve avdet 

muntazam postalar1 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 

Roterdam'dan liman1m1za muvasalat1 
beklenen vapurlar 

:\I OREA vapur u 29 hazirana dogru 
GALATA ,, 2 temmuza " 

GERKIS .. 8 
" " 

ALll\1NIA ,, 14 ,, 

Burgaz, Varna, Kostence Kalas ve 
lbrail i~in limamm1zdan hareket 

edecek vapurlar 

GERN1S vapuru 8 · 9 te mmuzda 
1ahmilde 

Yakmda Batum icin hareket edecek 
b vapurlar 

ALlMNlA vapuru 14-16 tern -
muzda tahmilde 

Hamburg, Brem. Anvers, Roterdam 
icin yakmda limamm1zdan hareket 

edecek vapurlar 
DERlN'CE vapuru 1·2 temmuz

da rahmilde 
THESALlA vapuru 5-6 temmuz

da tahmilde 
GALILEA vapuru I 2- I 4 temmuz

da tahmilde 

fazla tafsilat i(fin Galata·da Ova 
kimyan hanmda umuml acentahl!"a 
miiracaat 

Telelan: i)eyoi!:lu 641·674. 

Haydar Rifat Beyin eserlerinden 
Ayni haklar I ki lira 
Miras mes'eleleri Bir lira 
$erhli bor~lar kanunu Bir lira 
lkbal kitaDft(l.nesinde 

istanbul Giimriikleri Muhaf aza 

Memurlugundan: 
Giimrilk muhafazasinin 8 numarah teknesine konulacak miiceddet 

bir makinenin vaziyesi pazarhkla yapllrilacakllr. Pazarhk 30/6/931 
aah giinii aaat 14 tedir. 1steklilerin tartnamesini gorerek o/o 7,5 temi

natlarile mudiriyette bulunmalar1. 

1stanbul Giimriikleri Muhaf aza 

Memurlugundan: 
Giimriik muhafazaainin 12 ve 26 numarah motorlerinin tamirlerile 2 

numarab romorkoriin k1zak ameliyesi pazarhkla yap1lacakbr. 

Pazarhk 1/7/931 ~artamba giinii saat 14 tedir. 
~artnamesini gorerek % 7,5 teminatlarile miidiriyette bulunmalan. 

ispirto ve ispirtolu i~kil er inhiar1 
U mum Miidiirliigiinden : 

( 1,600,000 adet ho, ~i~e ) 
22 agustos 931 cumartesi giinii saat 15 te ihale edilmek iizere kapah 

zarf usulile miinakaaaya konulmuttur. Taliplerin tartname ve niimu

nelerini anlamak iizere mubay~at komisyonu kitabetine miiracaatleri. 

DIS TABiBi 
MEHMET HUDAVERDl ve CEM1L N1YAZ1 

Muayenebane: Istanbul tiirbe Babiali caddesi No· 10 Tel. 2,6222 
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l.LACL 1RJNJZJ istanbul'da SAliH NECATI. d:.~e·':,~:i.~:~:~:~r1~1':· AS. l :6~.~~r1~~':·i>::·~~~.:~·0~~ ~~ PARANIZ BURADA KAL N Deposi: 
1l Bah;ekap1da lstlkametle yap1hr I yerll mustahzar1 terclh ediniz. Salih Necati 

% 30 TENZiLATLA 
--~Y~~~· .. ~Y~ r.. ~1 / 

a··~iv·a::iK """T"AV"VA·R£•1

' 

~~~ PIVANGOSU : i 1 

~ 6. ci KESiDe 11 TEMMUZ 1931 DEDiR. ~ ; 
~ BOY OK iKRAM IVE i 
j~2oo~ooo LIRA.DIR'- .1 

~ Ayrmt: a0.000 l0,000 25,000 15.000 Ii' 
~ 10.000 liirahk ikramiyele1· ve 100.000 ~ · 

1 

Senede 5000 Lira Miikaf at 

Amcrikan halis 

MAK-KORMiK 
Ziraat makineleri yalmz 

KAZANCiYAN 
ticarethanesinde sablmaktad1r. 
Galata Pertembe Pazar No. 

74 Tel. B. 0. 1888 

Liraltk Bir Mttkilfat VardJr. ~u I 1 

~~~$$$$$~~~~fi··~······~l•l 1 ! I ......................................... ~~ .......... ~~~ _ , 
!Jun anm en miikemmel ve mukavvi 

~cuk g1da 1d1r. Eczanelerdc bulunur. 

ti. iTKiN 
CAR TERZiSiNDEN 

glylnerek kendinlzl 

s1caktan 
Vikaye ediniz. 

CUnkil, haflf kumaflardan 
yapllan elbiseleri, sizi bU
tUn yaz mUddetince her 
tUrlU konforu ve istirahati 
temin edeceklerdir. 
Beyo~u lstik!Al caddesi i ·o. 405 

.. __ Telefon Beyoglu 450 __ .. 

fiirk ticaret ve sanayi 
Banka11 

TURK ANONIM ~IRKETI 
Sermayes1 tamamen tediye edilmi 
T. L 1,000,000 Tnrk lirasuLr. 

Merkezi ldaresi 
latanbuJ • Bah~ekapi Anadolu Harn 

BllGmumBaaka muamelatt 
Taarraf 1aad1t1 

•• mlsaft seraftle busust lcam
b ara muamelltJ 

Et.iTE 
~latas1 en me~hur ~ikolatadir. 

!Ur yerden isteyiniz. lkramiyelidir. 

istanbul Evkaf Miidiirliigiinden: 
Muddet 

1 Bah~ekap111'nda Dordiincii V ak1f hamn ii~iincii katin1 tefkil 
eden ve elyevm Ticaret Oda11n1n taht1 it1alinde bulunan bir 
kahve ocai1 mahallile bir pencereaiz odayi da miittemil ( 40) oda 
dan ibaret mezkur katJn miiddeti ican (931) aenesi may•• gaye
ainde hitam bulduiundan teslimi tarihinden (934) aenesi may11 
1a:reaine kadar kiraya ••rileceiinden kapab zarf uaulile hazi. 
ran1n (16) 1nc1 giiniinden temmuzun yedincl sab riini.i aaal on 
bete kadar nritzayede1e konulmuftUr. 

2 Talipler miizayede ve miinakasa ve ihale kanununun (10) uncu 
maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf deruniine vaz ve 
temhir ve iizerine isimlerile ti>hretlerini tahrir ederek mezkur 
memhur zarf ve (3246) lira miktar1ndaki teminat1 muvakkate 
makbuz ilmuhaberi veya ayni miktan natik banka kefaletna· 
meaile diier miihiirlu bir zarf deruniine vazedilecek ve mazru· 
fun iizerine teklifnamenin bu mahalli talep ve i1ticar1na ait oldu· 
iu itaret olunacaktir. 

3 Miizayededen akdem teminatt muvakkate suretinde ve (2) inci 
madde mucibince ita olunacak miktar bedeli ihale on giin zarfan· 
da miiddeti icara ait miktar ihale iizerine teminatt kat'iyeye iblii 
olunacakt1r. 

4 Talipler miizayedenin yevm ve saati icras1ndan mukaddem itbu 
zarf bir makbuz mukabilinde Enci.imeni ldare Riyaaetine tevdi 
edilecektir. 

~~:~~Id 
BAKTJ:BiYOLOJi LABORATUV 
Umum kan tahlllAt1. Frengi nok -
tal nazanndan (Wasserman tea
mtlltl) kan kilreyvati sayilmast, tl
fo ve 18Jtma hastallklan te§hlsl, 
idrar, balgam, carahati, kazurat 

5 Talipler Vaktf Akarlar miidiirliiiiine miiracaatle umumi f&rt· 
namenin bir auretini alacaklard1r. Dahili miizayede olanlar ta • 
raf1ndan itbu fartname miindericatt tamamen kabul ve ziri imza 
k1hnarak balada ikinci maddede muharrer teklifname ile birlikte 
memhur zarf deruniine mezkur tartnamenin de konulmaa1 
liz1md1r. 

ve SU tahllla.tI, Ultra mikroskopl, Kars v1·la" yeti.nden : hususl a§llar fstihzar1. Kanm tire 
rniktannm tayini ve kanin sedima-
ltation sllrati Enciimen 157 dir. Vilayetimizin Cidir kazas1nda 34290 lira 70 kuru, 

Divanyolu'nda Sultan Mahmut b d 1· k .fl' b' k' l'k k 'I b 
Uirbesl No. 189. Telefon tst. 20981. e e 1 et• • tr o • onai1 e ir mektep binaa1 ve ii~ adet memurin 

·---------··-- evinin yeniden liizumu in,asma 13/6/931 den itibaren 20 1iin muddetle 
Dr. T A~~IY AN 
Ztthrevt hastahklar muayenehancsi 

llaln6nil Mlnasyan eczanesi kar -
dakl sokak No. 4 

MALTEPE PLAJLARI 

J'•at komiayonundan: "---b za merbut Galata· 
.. ray, Ka a Erenkoy liaeleri ve 
,._ I Kan • 
,,_m 1ca, • orta mekteplerinin 
elunekleri. Ve 'tat Muallim mek • 
tellinha aiit ve y u ve Kandilli 
11Mktehinin yogurd'- 1217 /931 pa· 
nr siinii aaat 16 da edilmek ii· 
sere kapah zarf usulO._'"-""-"-.. 
)'a konalmuttur. TaliP•~l~bia • 
JOD• mlr11eaatleri. 

~~~----~~--------~---Zayi - ialdza miidiriyetinden ~ 
29' doeya numarah mazbatantl za ..... _ 

YenlaJnf alaca#lmdan hiikntii 0~ • 
Ula olunur. 

Vt" kapah zarf usulile munakasaya vaz'1na karar verilmittir. Miina • 
kasaya iktidar1 maliaine itimat edilenler kabul olunacajindan talip 
olanlarm bedeli ketif yiizde yedi hu~uiu niabetinde teminatl muvakkate 
ak~esini miistashiben tarihi ihale olan 2 temmuz 931 pertembe aiinu 
aaat 16 ya kadar Kara Enciimeni Daimi ve teraiti miinakasay1 anlaanak 
ve daha ziyade tafailit ve malumat almak istiyenler Naf1a Batmiihen. 
dialiiine miiracaatleri ilin olunur. 

iktisat Vekitletinden: 
Ankara tohum ialah ve tecriibe istaayonu i~in 37 kalem alat ve edevat 

f&rtnamesi mucibince ilan tarihinden itibaren 21 giin miiddetle ve lea. 
pala zarf usulile miinakasaya vazolunmuttur. Taliplerin fartnameyi a). 
mak iizere timdiden Ankara'da lktiaat Vekileti mubayaat komisyo. 
nuna ve Istanbul' da Ziraat Miidiirliigiine miiracaat etmeleri ve miina • 
kasaya ittirak i~in de ihale giinii olan 11/7 /931 cumartesi giinii aaat 
15 te bedeli mubammen olan 6147 lira 40 kurufun % yedi bu~uiu ilze
rinden teminat ak~elerile birlikte komisyonda haz1r bulunmalar1 ilin 
olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
Dolmahah~e ve Saraybumu k1rta1iye depolarina 1elip 1idecek et • 

yamn nakliyat miinakaauile mezkUr depolarda terakum edecek amba
lij tahta, ~ember, kii1t ve sairenin temdiden miizayedesinde bulunan 
fiatlarcla haddi liyik 1oriilmediiinden miinakua ve miizayedeleri 10 
ciin daha temdit olunmakla talip olanlann 28/6/931 pazar 1unu aaat 
14 te Dolmabah~ lartuiye depoaunda miite9ekkil komia:yonu maluuaa 

I 

;gari51ira mevduat1 bulunan biitiin kumbara sahipleri 

1 Nisan Ve 1 Te§rinievvel 
arihlerinde ~ekilen miikafatl1 kur'aya i§tirak ederler 

\ Tiirkiye I~ Bankasi 

Osmanl1 Bankasi 
31 Kanunuevvel 1930 . tarihindeki mali vaziyeti 

1sterlin Sh. P. 
emta 

Dilyunat 
lsterHn Sh. P. 

l 0.,000,00f) - -Hissf\lll~ tgv\yeai ™., edil111•· 
mi~ losmt 
Kas e lankalarda mevcut nukut 
K1s ell avanslar ve roporlar 

5,000.000 - -

3,039,996 I9 8 
1,244,783 8 4 
4,062,509 13 11 
1,394,940 I 8 -
8.t06,164 5 10 

l ' izamnamei dahili mucibince ifraz edilen 
ihti yat ak~esl 

Mevkii tedaviilde bulunan banknotlar 
1,250,000 - -
376.657 5 5 

T ah unacak senetler 
Cii mevcut klymetleJ 

GOriildiiliinde odenecek senetler ve vadeli 
senetler 254,41 s 19 r 

11,264.155 lJ 9 
1,985,151 8 6 
I,602,983 f3 5 

209,095 - 7 

Bor es1b1 cariler Alacaklt hesab1 cariler 

Reh ukabilinde avanslar 
Kab ·kile bor~lular 

1,779,661 2 3 
1,602,983 13 5 

Vadeli bonolar ve hes1b1 earlier 
Kabuller 

Ga nkul mallar ve mobilye 
Miit. 

678,772 19 8 Miiteferrik 
32,645 19 8 

26,942,459 0 9 
Kuyuda muvahk oldu~. ~s~k ~~u~u. 

Umuml Miid jr Muavini 
A. H. Reid 

iOKS 
$ FIRCALARI 
im edilmif fennen ve 

lojik kavaidi daire -
s de temizlenmi§tir. 

Mubasebe ~efi ve 1kmc1 Mudur 
E. Hoeller 

Kdlann cins ve vaziyeti ai1z1 miikemmelen temizlemeie 
"aait ktlar. 
Bioks dit f1r~lan ve dit macunu Tiirk Dit Tabipleri Cemi· 
ti taraf1nd~n tavsiye edilmittir. 

DENIZ 8EZMELERi i~iN 

klral1k Motfirler 
timiir, ma.zot, benzin ile_ mi.iteharrik .muhte!H motor ,.e istimhotlar, deniz 
eleri i~in mtisait saraitle kiraya veritir. 
iiracaat mahalli: 

Telefon: 24360 

Galata'n1n ((oprii'ye yaktn merkez ve itlek bir yerinde kiin 
~enain katta 170 nietro murabba1 hacminde biiyuk salonlar1, 
emir kaaas1 ve aafesi havi bir yaz1hane miiaait fiatla hemen 
'rahlrur. Taliplerin yaz1hane rumuzu ile Istanbul poataneai 
6 numarab kutu adresine tahriren miiracaatleri 

Resmt IIAnlar Tftrk ·Ltd ~irketi 
fiirkiye'de her IUa.ncla intitar eden Butiin gazeteler i~in bilumum 

resmi daireler ilinlar1n1 kabul eder. 

ldr•: Ankara cacld•I Kahraman zade han1 3UncU kat 
rat adresl: Resmllln· Teletoa: 20980 Postakut11SU lst 753 

26,942,459 09 
Umumi Miidiir 

DE Sorbier de Pougnadoresse 

Karadeniz Postas1 
SAKARVA ;;p:i;~PAZAR 
giinii ak~am1 saat l 'l de Sirkeci 

• nhttmmdan hareket edecektir. 

Yunan Milli Seyrtisef er 
Bahr_i $irketi 

( A ND R 0 S ) !Uks vapuru 2 
temmuz per~~mbe saat 10 da 
Galata r1ht1mmdan do~uca Pire, 
ve Marsilya'ya harcket edecektir. 
Umum limanlara her ~1mf yolcu 
ve ticari emtia kabul olunur. 

l\lliteak1p seferler: 12, ve 23 
temmuz per~embe gUnleri tam 
saat 10 da. 
Umum acentelan. Ana~nostG>pulos 
ve ~iskidi Galata'da <;inili nhnm 
Han. Telefon Beyo~lu 26 J 2, 26 J J 
ile Beyo~lu ve Galata'mn umum 
seyahat acentalar111a miiracaat. 

Vucudunuzuterden 
. muha/aza i,in 

ldracaatleri tekrar iJin olun111'. I l!:lldllllim=======mmm===========-


