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VUNUS NADI 

Vatansiz 

Serseriler 
Ankara 16 (Batmuharririmiz

'den) - Damat F erid'in Dahiliye 
Naz1r1 Mehmet Ali ile adlarmm 
iistiine«Tiirk miiltecileri cemiyeti» 
unvamm koyan diger bir ka~ kiti 
Paris'ten Reisicumhur Hz.ne Fran
s1zca hirer telgraf ~ekerek tetrii 
intihaball ve Media intihabatin1 
guya protesto etmitler. Reisicum
hur Hz. bu telgraflar1 Turkiye 
Biiyiik Millet Meclisi riyaaetine 
gondermi, odluklarmdan Riyaset 
rnakanundan heyeti umumiyeye 
arzedilmesi uzere bir k1z11ca k1ya
rnettir koptu. Buyiik Tiirk milleti
nin Biiyiik Mecliai tepeden tirna· 
ga hiddet keailerek bu vatana1z 
serserilere kart• atetler puskiir· 
miit, nefret ve Janet y1ld1r1mlar1 
yagd1rm1tbr. 

Biiyiik Meclisin bu serserilere 
kart• gosterdigi hudutsuz gayz ve 
infial zerre kadar haksiz degildi. 
~iinkii intihabatr g\iya protesto 
eden bu serseriler Tiirk vatan ve 
milleti nam1na soz soyliyemiye• 
eek, hatta Tiirk vatan ve milletini 
ag1zlarma bile alam1yacak bet • 
bahtlardan ibaretti. Tiirk vatan 
ve milleti onlan bir daha bu top· 
raklara ayak basmamak iizere 
Clitanya kusmuf ve kendi sine • 
ainden ebediyyen kogmuf ve at • 
mtfb. 

Tiirk tarihine leke olan bir Da· 
mat F erit hiik1imeti zaman1 var • 
cbr ki hepimiz nefretten tiiy .. 
1-.imi.z iiri-rcndc...wikW;B1I• "-"' 
t&rekede memleketi ifgal eden 
ecnebilerle elbirligi ederek vatan 
ve millet aleyhine ~alitmtf olan 
hiikilmet. Biz ekseriyeti bu mel'un 
yolda ~ahfmlf efhastan olmak u· 
zere yuz elli kadar Tiirk'ii Lozan 
muahedesinde vatan harici ilan 
etmek 1zllrarmda kalmtbk. Diin
yada insanlar i~in bundan daha 
ag1r bir mahkUmiyet tasavvur e· 
dilemez. ltte timdi kim bilir ban· 
gi yabanc1 hiikUmetlerin hizmet· 
lerine kotulmu, olan bu aerseri • 
lerdir ki guya Turk milleti na • 
mma hiirriyet davasmda bulunu· 
yorlar. Kendilerinde Tiirk mil • 
leti namma soz soylemek cesa -
retini bulan bu al~klar acaba 
hilmiyorlar m1 ki eger Tiirk mil -
letinin eline ge~seler hala bugiin 
ilahi bir anda lincedilirler. On • 
lann al~ak ellerile milletin sine
sinde a~i!mit olan yaralardan ha
la kan SIZIYOt' ! 

Acaba bu serseriler bu defa 
miistakil meb'us olarak Meclise 
iltihak eden Milas'h Halil Beyin 
Cumhur Reisligi intihabmda bu 
intihabm timdi veya tetrinisani 
iptidasmda yapdmasma ait mii • 
na~asmdan ciiret alarak ve a
k1Uarmca guya Mecliste bu su -
retie teressiim etmit olacak bir 
muhalefete kuvvet vermek mali
hulyasile mi bu hezeyana abl • 
mitlardir? Eger oyle ise bizzat 
Halil Beyin Biiyiik Millet Mecliai 
kursiiaiinden kendilerine tevcih 

ettigi pek hakh nefret ve hakareti 
gorerek elbet tahsiyetleri gibi 
mevkilerinin dahi ne kadar al~ak 
bir ~irkabe oldugunu bir daha an· 
lamu~lard1r. Damat Ferid'in Ufa· 
g1 olan Mehmet Ali'nin vatam j,. 
Ka.I eden liarici diitmanlarla el • 
birligi ederek Malta'ya sevket • 
tirdigi Tiirk'ler arasmda bu Halil 
Bey de vard1. Onlarm Malta'ya 
ronderttikleri Tiirk'leri, Ankara'· 
da Turk milletinin hakimiyetini 
ilan eden Tiirkiye Biiyiik Millet 
Meclisidir ki Malta'dan, ve k1h • 
c1n1n hakk1 olarak, kurtarmtf, ~e
kip almiftl. 

Vatan hainlerinir. Ti.irkiye' de 
bir vatan yaratan ve Turk mille • l 
linin hikimiyet ve iatiklalini e-

Kongre azas1 Gazi <;iftliginde 

Gazi Hz. inurahhaslara 
ayr1 ayn iltif at ettiler 

F. diin de- iki 

temennileri tetkik 

Kongresi 

derek 

celse akte

etti 

Orman ~iftliginden 

Ankara 16 (Telefonla) - Fir· 
ka kongreai bu sabah 10 dan 12 ye 
kadar ve ogleden sonra 2 den 
4 e kadar ismet Patanm riya • 
setinde toplanarak vilayet kon • 
gralerinin nafia ve iktisat itleri 
hakkmdaki temennileri etrafmda 
muzakeratta bulundu. Kongre a· 

bir maniara 

zalar1 bir ayran i~mek iizere Gazi 
~iftligine davet edildikleri i~in 
else 4 le tatil edildi. 

Murahhaslar kongreden dogru 
ietasyona gittiler ve haz1rlanan 
huausi katarla ~iftlige hareket 
ettiler. 

( Mabadi 6 tnci sahifed.e > 
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Rasim Ali B. mes' elesi 
yeniden tazelendi! .. 

Vekalet ihra~ karar1n1n yeniden tet • 

kikini Dariilfiinun Eminine havale etti 
Diin bir sahah gazetesi Ankara 

haberi olarak lJU malumati veriyor· 
du: Maarif Vekili, Rasim Ali Be • 
yin Tip Fak:.iltesinden ibrac1 ka • 
rann1 yolsuz bularak kendisinin va· 
zifesine iadesini emretmi,tir. 

Me1'eleyi tahkik ettik, vaziyet bu 
merkezde degildir. Rasim Ali Bey 
g~enlerde Ankara'ya gitmif ve Ve· 
ki.lt!tle tema1 etmitti. Bittabi bun • 
dan ~1kan mana muallimin Dariil • 
fiinun karar1na itiraz e~ olma&1• 
di. Veki.let te fiki.yet iizerine hare· 
kete gelm~tir. 
- Vekil Eaat B. boyle bir emir ve -
rilmedigini, yalniz her vatandaf gi· 
bi Rasim Ali Beyin de me,ru bir mu· 
dafaa hakkt bulundugu i4"in vazi • 
yetin yeniden miltalea11n1 DariiJfii. 
nun Eminine havale ettigini soyle -

Fakiilteden ihraci mes'elesi telcrar • 

canlanan Rasim Ali Bey 

miftir. Muammer Ra,it Beyle Fa • 
(Mabadi 3 ii.ncii. sahifede) 
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bedi iatikballere namzet olacak tevzih ve takrir edince Ha • 
en kuvvetli tekillerde tesis ve tak- lil Bey daha o zaman bu ekseri • 
viye eyliyen biiyiik di.hi Gazi'ye yete iltihak ederek Reisicum • 
dil uzatmalar1 yalmz kendi sefa. hurun intihabma miisbet olarak 
letlerine yeni bir zillet ilave et- ittirak etmiftir. Filhakika Biiyiik 
mekten ibaret bir kiistahhkttr Gazi'yi miittefikan tekrar Cum· 
elbet. Halil Beyin mevuu bahset- bur Riyaseti makamma is'at eden 
tigi mes' ele tetkilab esasiyemi • 294 reyin bir tanesi de Halil B. in 
zin bir maddesini kendisinin foyle biiyiik bir itimat ve itminanla ve· 
veya boyle anlad1gma dair ta • rilmit oldugunda fiiphe olm1yan 
rnamen nazari ve ilmi bir mii- reyidir. Halil Bey vaziyet hak • 
nakatadan ibaretti, Nitekim da- kmdaki kanaatini ve bilhassa 
ha bu miinakatay1 a~arken Halil Biiyiik Gazi hakkmda biitun mil· 
Bey mes'elenin tamamen ilmi letle beraber kendisinin dahi bes· 
mahiyetine itaret ederek: ledigi iatisnaa1z, tarts1z, kay1ts1z, 

- Eger ekseriyet batka tiirlii hudutsuz hiirmet ve muhabbeti 
anlar ve batka tiirlii karar verir· dun bir daha tekrar etmekle diit-
se hen de hakikatin orada oldu· manlarm miittehit Turk kiitle • 
guna kanaat getirerek ona iltihak sinden ancak bir yekparelikle 
ederim. mukabele goreceklerini ve bina· 

Demit ve bilhassa bu miinaka· enaleyh bu sahada arhk hi~ kim· 
tada Tiirk milletine taliin mils • se i~in vahi iimitlere diitmege 
tesna bir bahtayi,i olan ali tah· zaman ve imkan kalmam•f oldu-
siyetin zati asla mevzuu bahsol· gunu anlatmitbr. 
m1y1~ onun daima bu gibi mii - Vatanm sinesinden tart ve ih· 
nakasalar fevkinde bulundugunu ra~ edilmif olan hainler, itte go· 
hiinn~tle tasriha liizum gormiit· riiyorsunuz ki, sizin i~in mukddae,r 
tii. olan yegane akibet huaran ve zil· 

Ve gene nitekim ekseriyet let i~inde bogulup gitmekten iba-
tetkilab ' esasiyenin bu mes'· l'ettir 
eledeki maksad1n1 bir daha YUNUS NADI 

Yeni biit~e 

Bugiin Heyeti Vekilede 
miizakere edilecek 
Ankara 16 (Telefonla) - Bil-

l tiin Vekaletler yeni esaslara go
re bilt~elerini haz1rlamakla m~· 
guldilrler. Maliye Vekili Abdiil
ha.lik Bey bugiin ismet Pf. y1 zi· 
yaret ederek biit~e etrafmda iza
hat vermiftir. Biitc;elerin yarmki 
Heyeti Vekilede miizakeresi ile · 
hafta 1onunda Meclise sevki mu
karrerdir. 

Bir ayhk muvakkat biltc;e la· 
sa.rruf eaaslarma gore haz1rlan • 

n14tlr. Uniimilzdeki hafta bida -
yetinde Maliye Vekili biit~e en· 
ciimeninde umumi vaziyeti mali· 
ye ve 931 biltc;eai hakkmda mu -
fa1aal izahat verecektir. 

Silf era komisyonu 
Hiikumet biitiin sefirlerin 6 ay 

memuriyet mahallerinde, 6 ay 
Ankara'da bulunmalar1 ve bu 
miiddet zarf1nda hari4iteki tetki· 
katlarmdan raporlar ~1kararak 
siiferadan miirekkep olacak bir 
komisyonda miizakereye koy • 

Giimriikteki sui istimal 

Sahtekirhg1 yapan 
kumusyoncu nerede?. 

Riisumat miif ettisleri hatan1n kon • 
' 

sorsiyomda oldugunu iddia ediyorlar 

Sui istimal hakkmda 
yeni tafsilat 

Giimriiklerde sable fatura ile ya• 
p1lan sui istimalin otomobil, lastik 
ve levaz1mat firketi giimriikc;iisii 
Kemal Ef. tarafmdan yapdd1g1 ta
hakkuk etmiftir. 

Kemal Ef. bir ka~ giindlir yap1 -
Ian taharriyata ragmen bu1unma • 
m1' ve giimriik kumusyonculan im
tihan komisyonundaki ka)'lt defte· 
rindeki resmi teksir ettirilerek za -
h1taya verilmi,tir. Kendisinin hudu· 
du milli haricine firar ettigl de soy• 
lenmektedir. Kemal Ef. nin elinde malari i~in bir karar vermiftir. 

Sefirlerin merkezde bulundugu 
s1ralarda kendilerine miiste,ar • 
lar vekalet edecek ve siiferanm 
memuriyetlerine hareketini mil· 
teak1p onlar da Ankara'ya ge • 
lerek bir komiayon halinde c;ah· 
fAcaklardU". Bu miiddet zarfm • 
da da miiste~arhklar Vekaletle 
idare edilecektir. Bu tetkilatta 
tasarruf fikrinin rolii vardar. 

1 karnesi olmad1gt halde m.uamele ta· 
kip ettigi anlafdmrfhr. 

Hariciye V eki.letinin miihim i
dare ifleri Ankara'da sefirler ko· 
misyonunda mlizakere ve kabul 
edilecektir. 

Bor~lar 
Miizakerat diin 

Ankara' da baslad1 
16 Ankara 

(Telefonla) 
Borc;lar mea'e· 
lesi hakk1ndaki 
miizakerata Dii 
yunu Umumi • 
miye Meclisi 
reiai M. Doklo· 
ziyer ve arka • 
daflarile Tiirk 
murahhast Sa -
racoglu ~iikri.i 

• 

B. arasmda bu- ~ I 
giin saat 4 te Tilrlc iye namma mUza.kc

Maliye Vekale· rati idare edecelc olan l 
tinde baflan • Saracoglu $iikrii B. 

m1,tir. Esasen evvelki ge -
ce Fevzi P,. tarafmdan An -
kara Palas'ta verilen siivarede Ba!1-
vekil ismet Pf. hamiller miimessil · 
lerile goriifmilf, murahhas1m1z Sa · 
racoglu ~ilkrii Beyle miimessiller a· 
rasanda da orada ayr1 ayr1 miilakat
lar vuku bulmu~tu. Milzakeratin tar· 
z1 cereyan1 heniiz malum degildir. 

C Mabadt 2 tnci sahi fede J 

···························································· 
Sakatlanan sporcu 

Fahrt B . hastanede 

Cuma gilnii Taksim atadyomunda 
yaptlan lik ma!tlar1 esnasmda aya· 

Sui istimal fOyle yapilmiftrr 

Memaliki ecnebiyeden gelen ef • 
yalann gilmriik m.uamelesi yap1] • 
mak i~in ordinoya ihtiyac; vardir. 
Ordino ahnmak i~in malan bedeli 
bankaya tesviye edilmekte ve bu • 
nun mukabilinde alman kontimento 
ile ordino ahnmaktad1r . 

Ustik firketi getirttigi mallann 

Maliye Tefti§ Heyeti Reisi, ayni eamanda 

Konsorstyom Heyetf Retsi bulunan 

Adu Bey 

hedellerini bankaya tesviye etmek 
ic;in muhakkak surette Konaorai • 
yomdan doviz tedarik etmek mec· 
buriyetinde oldugundan fabrika • 
lardan gelen orijinal fatoralan Kon· 

(Mabadt 4 ilncil 8ahifede> ........................................................................................................................ 

Adliye koridor ar1nda 
deh§etli bir panik! 
Bir davac1 b1~akla bir katile 

hiicum etti, balk birbirine kar1,t1 ! 
Ag1rceza mah 

kemesinde dun ,..__ __ 

1abah kanh bir 
hadise olmasi • 
na ramak kal • 
m1f, ikinci bir 
~ah tsmail 
vak'as1 teker • 
riir etmiftir. 
Mahkemede bir 
katil mes'ele • 
sinden dolay1 
muhakeme e . 
dilmekte olan 
kiic;ilk Ali is - H<i.discnin kahra mam 

mindeki maz . Muhittin 

nunun davaai epey zamandanberi 
devam ediyordu. Bu d111.vada katil 
hadisesinde mecruh olan Muhittin 
isimnde birisi milddei mevlciindedir. 
Diinkii muhakeme eanasanda baz1 

l)ahitler dinlenmif, baz1 iatili.mla • 
ra da cevap gelmediginden dava 
batka bir giine talik edilmiftir. Bu. 
nun iizerine miiddei ayaga kalkm1': 

- Reia Beyefendi, dava giinden 
giine uz1y1p gidiyor, benim hakk1m 
kayboluyor, beni hi~ diifiinmiiyor ve 
hep maznunlann lehine it goriiyor • 
sunuz> diye baitrmaga baflama,ttr. 

Maznunlar, mahkemeden c;tkar1-
hrken, bu Muhittin, kii~ilk Ali'nin 
yanma yaklafMlf ve ona bir kiifiir 
savurmu,tur. Kii4iiik Ali difan c;tka
rdd1g1 vakit Muhittin tekrar yanma 
yakla,JDJf ve kiifiirlerine devam e· 
derek belinden hir sald1nna !r•kar
m•f ve Ali'nin iiatilne hiicum etmif· 
tar. Orada bulunan jandarmalar der
hal Mubittin'in ilstiine atilarak e • 
linden sald1rmayi almtflar ve mu • 

Lfttfen Sayfeyt ~evirtniz 
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Fevzi Ps~ n1n • 
kerimesinin diigiinleri 

gt ktrdan 1stanbul spor tak1m1 oyun.

1

. 
cular1ndan Fahri Bey Fran11z baa • _ . 
tanesinde tedavi edilmektedir. Fah· Buyiik Erkam Harbiye Reisi Fevzi Patanm kii~iik kerimeleri han1· 
ri. Beyi':1 sag ayagmm bilek kemigi mm diigiinleri evvelki ak•am Ankara Palasta yapald1g1n1 ve Reisicum· 
b.~r yermden kmlmifhr: Hastaned~ hur Hazretlerinin de siivareyi tetrif ettiklcrini yazmrfbk. Reaimde 
rontken yapalarak kirigan dereceu • • h F • p H I • b d f "l 
tes 1t e 1 m1thr. a rt eym ayag1 b. d'I · · F b · B · ~ I Gazi Hazretler1le gelm an1m, evz1 ata azret en ve az1 a vet 1 er 
a1~1ya ahnacakttr. goriilmektedir. 
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ii.A 
•• •• 

Muharriri: Marcel Brion 
Bu gunu cuma 

Miitercimi: Mustafa Namrk 

14 - 1Taksim'de 
Roma sarayinda: Zevk ve e iilence - Kadinlar ve edebiyat 

propaganda vasztasi - Roma debdebesinin 

a~1l1yor 

Sergide 1520 lira mii -
i~ yilzil: en trika ve ziil 

.• ttlla. ctevrinde mutantan Roma saraymm zevk ve safa llemlerinden 1'.-iri 
Edebiyat bile proparanda vasitasr 1 ni kama,hran ziynet ve ihtitam, 

onda iatikrah uyand1r1yordu. At
t ila memleketinde hiikiimdarlara 
has arabay1, Tuna'mn kenarm -
daki ah,ap saray1, deriden ~a -
d1rlar1 hatirhyordu. 0, k1srak aii
tiine ve aert ete ahtmtfb. Roma 
mutfaklarmm, oniine ~1kard1g1 
ince ve ustahkh yemekleri tiikii • 
riip abyordu. Bu heybetli saray 
dairelerinde, onu, her feyi ceri -
hadar ediyor, sanki bir kB.bus gi
bi tazyik altmda bulunduruyor• 
du. Burada, kendini, zindana a
tdmit bir mahpus zannediyordu. 

kaf at tevzi edilecek 
Viii.yet Ziraat Oda11 diin fevka

lade bir ic;tima aktederek oniimiiz
deki cuma giinii Takaim bahc;esinde 
ac;1lacak olan c;ic;ekc;ilik ve kiimes 
hayvanatt · 11ergisinin son haztrhk • 
larmt ikmal etmittir. Jiiri heyetinin 
haz1rlad1g1 rapor odaya verilmittir. 
Diinkii ic;timada mal tethir edecek 
olanlara verilecek miikafat ve bun· 

' )arm derecelerinin tesbiti hakk1nda 
kararlar verilmit tir. Serginin resmi 
kii,adt o giin 1aat 12 de Vali Mu • 
hittin B. tarafmdan yap1lacakbr. 

Sergi iic; run ii!r gece ac;1k kala.· 
caktir. Serride Reiaicumhur, Baf • 
vekil Pf. lar Hazerab ile 1ktisat Ve
kaleti namma 1000 ve Ziraat Ban• 
kas1 150 ve Ticaret ve Sanayi Oda111 
100 ve· Sanayi ve Maadin Bankasi 
25 ve lstanbul fehri namma 100 ve 
Viii.yet namma 100 ve Ankara Milli 

, Ta1arruf Cemiyeti namma 50 ve 
Sanayi ve Maadin Bankasi namana 
25 lira ki cem'an 1520 lira miikafat 
tevzi edilecektir. 

Heyeti tertibiye 11ah giinii sergi • 
nin haz1rlanma11ma ait son tertibatt 
ikmal edec ". · ir. 

Uk'll:Dsa<dlt melhle'IP'Dnclle 
lhracat emteamzz i<;in 

p1·opaganda 
Ticareti hariciye ofisi latanbul'da 

Edebiyat bile, Roma propa1ran
da11 i~in biiylik ve miie11ir bir a -
let idi. Eaki Roma'nm azametin
den heyecanh ve aitayitki.r bir li
sanla bahsediliyordu. Edebiyat, 
Roma'nm kii~iik muvaffakiyet -
lerini, hirer muazzam zafer tek -
linde gosteriyor, bunlar1 tumtu
r h bir eda lie ilan ediyordu. 
Tabii, Roma'nm ugrad1i1 inhi -
zamlar meskut ge~ilyor, onlar, 

adeta gayrivaki imit gibi belarat 
oyunlan aras1nda aaklantyordu. 
Roma'mn kemal ve azameti, sat. 
vet ve hatmeti, magrqrane ya • 
z1lmu~ kitahelerle, abidelerle, 
manzumelerle, tarihi menkabe -
letle tekrar tekrar ilan ediliyor • 
du. 0 derecede ki, Roma sara -
y1ndaki ecnebi prensler, bu ede -
biyatm t•taas1ndan kurtulam1 • 
yordu. Roma'nm azameti heyu
las1, onlar. iizerinde, ttpk1 bir 

Arkadatlarmda iayan fikrini u
yandirmaga, onlan iatikli.I te - ' 
tebbiisiine sevke !r•hfb. F akat 
diger gencr prensler, Attila ile &• 

lay ettiler. Attila, Roma' dan ka· 1 

~·P gitmeie crah,tt. Muvaff ak O• 
lamad1. Fakat, bu it icrin daha 

bir propaganda ve reklim komiteai 
te1iaine karar vermi,tir. Bu komite 
ihracat mevaiminden evvel faaliyete 
g~erek memlekette ihracat emteas1 
hakk1nda haric; piyaaalarda muhte. 
lif-va11talarla reklimlarda buluna
caktar. Komite Pette'de buunan 
ticareti hariciye ofi1i miidiiril Ce • 
mal Beyin avdetinden sonra tefek -
kill edecektir. 

Konserva f abrikas1 a.;mak 
istiyen bir §irket 

kabu1 gibi y~rf:tiyordu. 1 

f azla kuvvete malik olacag1 z -
mana intizaren ve miinasip v • . • -
tini bcklemek iizere bu miicade • 
leden vaz ge~ti. Miinaaip vakti 
hiilul edince, biitiln zeka ve gay· 
zini bu ite hasredecekti. ~imdi -
lik, etrafta 1ielip g~en 9eyleri 
dikkatle mii,ahedeye batlad1. 
Baz1 arkadatlan, Roma'hlara 
karft, zi.hirde miitavaat ve mu -
layemet go~teriyorlarsa da ha • 
kikatte onlar da Roma'hlardan 
istikrah ediyorlard1. Attila da, 
onlara uyarak siikut etti, ruya in
k1yat eder aibi goriindii. F akat 
etraftna bakmaga, her aozii din • 
lemege hatlad1. Postalarm rel • 
me1ini gozliiyor, nazirlarm mii • 
ki.lemelerini dinliyor, en kii~iik 
kelimeye bile dikkat ediyordu. 
Bu aayede, 1araym entri,kalanm, 
harici aiyaaetin ivicacrh .,ekille • 
rini, paramn yoklugunu, donan -
ma nm kotii halini, hulasa Roma'. 
DID biltiin zi.ftnl hayret}e oiren • 
mit ve anlamtftl. Attila, art1k, o 
eaki hiddet ve nefretini 1iiz • 
liyordu. Y almz, para mu • 
kabilinde kendilerini Ro • 
ma'ya aatan Hiin reisle • 
rine kart• hi11ettigi nefrete bir 
tiirlii galebe cralamad1. Bu diitiin
celer ve mii9ahedeler eanasmda, 
zihninde, pek genit bir tasavvu • 
run taslai1 teresaiim ve tece11iim 
eeliyordu. 

Rehinelerde, Roma'hlara hen· 
zemek arzusu uyamyordu. Fakat 
muzafferiyetleri dillere deatan o
lan eski Roma'hlart tammad1k
larmdan, kendilerine, bugiinkii -
Jeri omek ahyorlard1. Kaba ve 
~irkin k1yafetler terkedilerek Ro
ma kadmlarmm istihfafma ug • 
ramaktan kurtulunuyordu. Ka • 
d1nlarm hotuna gitmek icrin, lm
paratorun saray erkanma hen • 
zemek isteniliyordu. 

Rehineler, teref ve itibara, teh
vetin zevkii safasma uyarak mil
li kahramanlarm1, milli ilahla -
rim arhk unutuyorlard1. Halbu -
ki, bu tahavviilat, ecnebi prena • 

lere bir fey kazand1nnad1ktan 
batka onlarm safiyet ve zeki. -
amt bozuyordu. 

Rehineler, eski Roma'hlarm 
meziyetlerini iktisap etmek toyle 
dursun, men1up hulunduklan ka
vimlerin f aziletlerini el den ka -
cr1nyorlard1. Biitiin hareketleri 
taklitcrilikten ibaretti. Roma'hlar 
gibi giyinmek, ••!< ve aakal dii • 
zeltmek, Latince baz1 beylik ke
limeler aoylemek .. !tte ogrendik
lri hep bu idi .. 

Attila: Kaleste aralan 
Tuna vadisinden, birdenbire 

Roma'ya nakledilmi~ olan Attila, 
saraym icrinde, kafese konulmut 
bir aralan gibi gezip dolatb; mu
attar salonlarda adeta bogulu -
yordu. Diger rehinelerin gozleri-

hakkak bir cinayete mini olmutlar
d1r. Bu 11rada jandarmalardan birisi 
elindeki mavzere kurtun siirerek 
Mubittin'in iizerine tevcih ederek 
k1p1rdamamas1m ihtar etmisHr. Mah
keme aalonu haricinde vuku bulan 
bu hidiae iizerine mahkemc aalonu 
birbirine karlfMlf1 miithi~ bir panik 
bathyarak herkes kapilara hiicum 
etmif, bir ~k kimseler de tabanca
lar1n1 c;1karm1,lardn·. 

Muhittin derhal tevkif edilerek 
Kap1alt1> na gotiirUlmiit ve bir za

bat varakas1 tanzim edilerek tahki
kata batlanmtfhr. Mahkeme aalo -
nundaki herciimerc; miitki.ilatla ber
taraf edilmif, siikunet tesis olun • 
mu,tur. 

Milddeiumumilik, Muhittin hak • 
k1ndaki tahkikatt 11iir'atle intac; et • 
mek ic;in azami mesa.i gostermek • 
tedir. 

Kurmak tasavvurunda bulun -
dugu 9eyin eaaalarmdan biri de 
tek bir Aaya'h atlmm ecnebi hiz
metinde bulunmamas1 idi. 

- Mabacli var -

Bor~lar mes' elesi 
CBirincf sahifed.en mabft) 

ilk it olarak tediye vaziyetimizin 
tetkik edilecegi tahmin edilmekte • 
dir. 

Endi§eler 
Ankara'dan alman haberlere go· 

re murahhaslarm miizakerah kat'i 
bir neticeye raptedecek salihiyet • 
leri olmad1g1 ve yalmz noktai naza• 
r1m1z1 yokhyarak tenvirini istedik • 
leri yerlerin hiikumetten iatim:r.a • 
cile borc;lar mecli11ine it' ar ile met· 
gul olacaklar1 anlatrlmithr. Kat'i 
karar1 hi.mill~- Tl"lf'clbi verecekti\o. 
Fakat miimeuillerin bu karara naaa 
olacak bir itilaf zemin ve mevzuu 
teminine muvaffak olam1yacaklar1 
tahakkuk ettikbm lf'nra bu miiza • 
kerattan da hayir beklemek imki.n1 
kalmamitllr. 

Ecnebi bir firket Tiirkiye'de mey. 
vaa1 ~k bir yerde konserve fabri • 
kaa1 ac;mak i,tedigini hiikumete 
bildirmiftir. lktisat Vekileti bu mil
racaat iizerine icap eden mahaller• 
den malllmat istemittir. izmir ziraat 
m1ntaka111 miidiriyeti taraf1ndan ve
rilen cevaba (Ore bu rn1ntakada IC• 

nede 776 bin kilo elma, 438 bin ki· 
lo erik, 458 bin kilo armut, 30 bin 
kilo kay1111, 110 bin kilo feftali, 207 
bin kilo kiraz, 72 bin kilo vi,ne ye• 
ti11mektedir. 

M anif aturaczlarzn ~ikayeti 
Diin Ticaret Oda11nda manifa • 

turacilar bir ii;tima aktederek riim· 
riik idareainin bir madenin tefairi 
yiiziinden ha11l olan vaziyeti tetkik 
etmitlerdir. Giimriik idaresi tarife 
kanununun 381 inci maddesini tef
air ederek desenli mamulatin na • 
kith kumatlardan addedilmek Ia • 
z1m geldigini teabit etmit ve bu yol· 
da muamele ifa11na baflam1,ti. Bu 
suretle deaenli mamulattan ahnan 
fazla resim yiizde 25 i tecaviiz edi· 
yordu. 

Diinkii i!rtimada tiiccarlar bu tef
airin muhalifi kanun bulundugunu, 
ve miidiriyeti umumiyenin kanunu 
tefsir etmege salahiyeti olmad1g1m 
aoyliyerek tktisat Vekaletine tika· 
yette bulunma&'a karar vermii;ler • 
dir. 

H arici piyasa haberleri 
Harici piyasalarda vuku bulan 

tebeddiiller hakkmda bariciye ofiai 
bir 11irgiiler ne,redecektir. Ofise ge· 
Jen 110n malllmata gore harici piya
salarda bazt yeni degifiklikler ol • 
muttur. 

Avuaturya hiikumeti Rusya'dan 
yumurta ithalini ve transit auretile de 
olaa yumurtalar1n ge91l1e11ini aureti 
kat'iyede menetmi,tir. Romanya hii
kumeti deri ihract resmini kald1r • 
m1ftlr. Bu auretle Romanya piya • 
aalarma fazla miktarda iharcat ya
pabilmemiz miimkiin olabilecektir. 
lavic;re hiikumeti favii;re'ye ithal e
dilecek yaglarm mente fehadetna • 
mesine tabi ohna .. uauliinil ilga et • 
miftir. 

c~miyeti Alwam miimeSBili 
Cemiyeti Akvam harici ticaret 

miimesaili lrak'tan gelerek Iatan -
bul'da tetkikatma batlamtthr. Di.in 
Ticaret Odaama gelen miimeaail Oda 
reisi Nemlizade Mithat Beyle gorii
terek Ticaret Oda11 hakkmda malu
mat alm1ft1r. 

A<dl o nye<dle ~ce 
Mailfo&tem®uerr©Je 

Hikmet B. beraet etti . 
Miibayin karar vermek iddiasile 

Mahkemei Temyizde muhakeme edi-
len Band1rma At1rcez04 reiai Hik • 
met, aza Tevfik, aza miilizimi Ali 
Beyler beraet etmi~lerdir. 

istanbul'da sporcu genc;lik ii;in 
saha yapdmaz, kuliiplere yard1m 
edilmez, apordan aade vergi ve 
re11im ahmr. Biitiin bunlar ye • ,{ 
titmiyorrnuf gibi aporcu arencrli- ,{ 
fin 11hhat ve hayatile de kimse ' 
alakadar olmaz. 

tki sene evvel, Galataaarayh 
bir gencin ayag1 k1rrld1, atadyom
da bir aediye yoktu. Kap1y1 kmp 

zavalhy1 iistiinde gotiirdiiler. i'l 
Evvelki giin Istanbul sporlu 

bir gencin ayag1 kmld1, stadyom· 
da gene bir sediye bulunamad1. 
0 da, bir tahta par.,as1mn iistiin
de nakledildi. 

Stadyomda bir doktor, ilk te· 
davi i~in kii~iik bir ecza dolabi, r. 
bir sedye bulunmak liz1m, Ii -
z1m degil elzem iken bunlar te
darik edilmiyor. lstanbul'da iki 
tane S1hhiye miidiriyeti var. Bu 
miidiriyetlerin bir siirii tefkilih 
ve bir c;ok memurlar1 var. Bu iki 
miidiriyetin riiesas1, galiba 11por 
dii,mam olacaklar ki Takaim 
atadyomuna omiirlerinde ayak 
basm1yorlar. Cuma ve pazar giin
Jeri bir crok gencin c;arp1fbg1 bu 
sahada ilk imdad1 11hhi tedbir • 
Ierinin ahn1p ahnmad1g1m tet . 
kik etmiyorlar. Bu tedbirleri ne 
kendileri ittihu ediyorlar, ne de 
atadyom idaresine yaptmyorlar 1 

Spor mac;larmdan diinya ka • 
dar verii ve reaim al1yorlar, fa
kat aporcularm hayabna kar'' 
en kilc;Uk bir hizmeti bile esir1i
yorlar. 

Avrupa'da bu gibi i'ler, ya 
Belediyenin veya hiikumetin ve
zaifi meyamna dahildir. Spor Ila• 

halarinda Belediyenin veya hii • 
kumetin doktorlar1, hasta bak1 • 

1 cilar1, aediyeleri ve miidavah ip
tidaiye sand1klar1 bulunur. Biz • 
de ise alakadarlar derin bir uy • 
kudad1rlar. Vazifedarlar ne olur 
biraz harekete gelaeler! ... 

Efendiler, uyamn ve aporcu 
genc;ligin hayatile biraz alaka • 
dar olun!. Diyoruz, 

. Dogru degil mi ? 

Y eni 1nektepler 
e ••• I 

18 ilk mektep i~in 
arsalar haz1rlan1yor 
Istanbul Viii.yeti Muhaaebei 

Hususiyesi tarafmdan yeniden in-
11aama karar verilen 18 mektebin 
arsalan tedarik edilmek iizere -
dir. Bu analar1 &e~mek i~in bir 
heyet te9kil edilmittir. 

Bu mekteplerden biri Divanyo
lu'nda mun er1k t•eyzia.ti mektebi 
araaamda, biri Taksim meyda • 
nmda yapdacakttr. ~irket usulen 
oramn ifraz muameleainden sonra 
hiikumete bir mektep ve bir kara-

kol araas1 vermek mecburiyetin
dedir. 

Mekteplerin digerleri iae Bey
oglu Mevlevihaneai arsaamda, 
Eyiip'te, Topkap1'da, Kumkap1'da 
yap1lacaktir. Eyiip'te bir mekte • 
bin intasmdan 1onra oradak1 orta 
mektep, lise haHne ifrag edile • 
cektir. 

Uf orta mektep afiliyor 
1atanbul' da mevcut olan orta 

mektepler ihtiyaca kafi goriile • 
memektedir. Adalar' da, Bakar • 
koy'iinde, istanbul'un daha bir 
-rok aemtlerinde orta mektep 
yoktur. 

Maarif Emanetine bu hususta 
bir ~ok tikayetler vaki olmakta ;. 
d1r. Bu mmtakalarda oturan ~o. 
cuklar1 liselere leyli olarak kayde.

1 dilmek mecburiyetinde kalmak
tad1rlar. Bir crok fakir talebeler de ' 
ilk mektepten sonra orta tahsile 
devam edememektedirler. 

V erilen habere gore bu fika • 
yetler nazari itibare almarak ts • 
tanbul'da yeniden ii~ orta mektep 
tesisine karar verilmi~tir. 

Bunlardan birisi Biiyiikada'
dad1r, diger ikisi de mevcut orta 
mekteplerde en !<Ok talebesi olan 
mmtakalarda a-r1lacakbr. 

Muhakemeye diin 

de devam edildi 

Avrupa Birligi 
_.._ •• I 

Avrupa Birligi komisyonu evvel 
ki giin Cenevre'de topland1. Yan 
da ayni yerde Cemiyeti Akvam m 
lisi toplanacakttr. Bu i~timalan 

hali haz1rda bilyiik ehemmiyeti var 
60 imzab mazbata jJe d1r. (:iinkii Avrupa'n1n yavat yava 

siiki'tn ve ietikrara dogrQ 1iden ah 
Ali'yi tezkiye etmi,Ier ! valini birdenbire karma kar•tik e • 

den yeni mea'eleler bu ic;timalard 
Gebze ve Dari~ havalisinde bir gorii~iilecektir. 1htimal bu ic;timala . 

~ok kimselerin hayatma k1yan, O· kadar Cenevre'de toplanan biiyUk 
ralar1 haraca ke1en meshur Kara devletlerin Hariciye Naz1rlarin1n 
Ali cretesinin muhakem~sine diin kendi aralarmda aktedecekleri ray• 
Ag1rceza mahkemeainde devam riresmi ii;timalar azim ehemmiyeti 
edilmif, yeniden dokuz tahit din- hazi olacakttr. 
lenmittir. Bu tahitlerden her biri Bu hususi miilakatlarda naz1rlar g 
muhtelf katil vak'alar1 hakkmda rek kendi milletlerinin gozii onund 

gerek cihan efkar1 umumiyeai karflll 
tehadette bulunmuflard1r. Bu ta· da soz aoylemit olm1yacaklarmdan 
hitlerden biri Kara Ali'nin adam- daha serbest davranacaklar ve niima
larmdan Kara Ahmed'in bir ada- yi~ yapmak mecburiyetini hi11setmiye
m1 nastl oldiirdiigiinii anlattiktan ceklerdir. Zaten f ngiltere - Franaa -

k K Avueturya giimriik itilifm1n vahim sonra ma am1 riyaset ara Ah-
neticeler vermemeai hep bu hu1uai ic;· 

med'e: timalardan bekleniyor. 
- Bu tehadet hakktnda ne di· Gerek Avrupa Birligi komi1yonu, 

yoraun diye aormuttur. Kara Ah- gerek Cemiyeti Akvam meclisi daha 
met: toplanmadan evvel bUyiik bir teh-

- Ben zaten bu cinayeti inkar like atlatb. Avrupa Birliti fikrinl 
ortaya atan ve bunun iatihsaline en 

etmiyorum ki! Ben bunlar1 hep ziyade c;ah,an M. (Briyan) m Fran· 
Kara Ali'nin emrile ve ondan sa'mn harici ifleri ba,indan c;ekil • 
korktugum i~in yaptam. Reis be- mesine ramak kald1. Meb'usan mec 
yefendi, mahkemede bunlar1 boy- lisinde son itimat reyinde M. Bri
le acr1k a~rk aoylediiim i-rin bun - yan kahir bir ekseriyetin kendisine 

taraftar oldutuna aldar.arak Ri-
lar beni tevkifanede oldiirmeie yaaeticumhur ic;in namzetliiini koy . 
karar verdiler. Orada hayabm mu' ve bu suretle f1rka entrikalart• 
tehlikededir. Beni bunlarm yamn· nm tuzagma diitmii' idi. Fakat 
dan ay1rarak emniyetli bir yere (Versay) da rey toplanirken ekaeri· 
koyunuz. Demittir. yet kendisini yaya b1raktt. Bu he-

~ahitlerden bir k11m1 relme • zimet kartmnda mumaileyh kabi -
nedeki mevkiini 1ar11Jm1f addetmit 

mifti. Daha baz1 tahitlerin de ve iatifa etmifti. Fakat arkada,Iar1· 
celbi iktiza etmifti. Makam1 iddia nm 1arar1 ve Avrupa 1iya11etinin ka· 
bunlarm ~agirtlmasm1 istemittir. rtttk vaziyeti iizerine mumaileyh is· 
Kara Ali'nin vekaletini kabul e- tifasm1 geri almithr. Bundan Av • 
den bir avukat ta bazi miidaf aa rupa Birligi komiayonunun duyduiu 

memnuniyete lngiltere Hariciye Na· 
tahitleri i1imleri vermit, sonra da zm terciiman olmu,tur. Eier mu • 
altmit imzah bir mazbata vererek maileyh Hariciye Nezaretinden i;e-
Kara Ali'nin ~ok iyi ( ! ) bir adam kilseydi yerine M. Tardieu gelecek 
oldugunu bununla isbat etmek ti. Bu zatm aert 11iyaseti Avrupa' • 
istedikten sonra mahkemeye bir ntn gergin havas1n1 tabii bir kat da-

ha ag1rluhracakh. 
gazete niishas1 vermiftir. Bu ga- Fakat komisyon ilk ic;timamda 
zetede Kara Alive avene1i icrayi kabul ettiii bir kar!! auretile kendi 
zulmeden bir ~ete gibi goaterildi- ehemmiyctini ~ok anlth. Bu karar 
ginden tikiye etmiftir~ ---i. ~c::s;;:u~re",tinde Avrupa Birligi tetkilah -
.Mahkeme, evvela hukuku amme n1n i11ti~art hiyette oldugu ve Ce· 

0

miyeti Akvam ile rakip bir mevkide 
tahitlerinin celbedilmeaine, ha - olmad•i• kayt ve taarih edilmi,tir. 
dehu miidaf aa tahitlerinin din - Bu karar suretile Birlik komi1yonu 
lenmesine karar vererek muha • ve konfcrans1 Cemiyeti Akvam1n bit: 
kemeyi 20 hazirana talik etmi,. nevi tubesi olacakhr. Binaenaleyh 
• burada verilecek kararlar ancak Ce• br. 

Miistahdeminin tescili 
dilumum miistahdemlerin te:scili· 

ne miitedair talimatname mucibince 
hazirandan itibaren iatanbul'da 
mevcut aiitnine, .hizmetc;i, a,c;1 ve aai
renin tesi;illeri yap1larak iii; ay zar
fmda bunlara hilviyet ciizdanlari 
verilecektir. 

Tiitun depolan fehir haricine 
~ikarrlacak 

Istanbul Belediyeai tiitiinleri de 
mevaddi mii~taileden addetmit ve 
tiitiin depolar1 hak1knda da me • 
vad1 mii~taile depolar1 talimatma 
mesinin tatbikma karar vermittir. 
Bu takdirde etraflar1 ac;1k olm1yan 
ve ,ehir dahilinde bulunan tiltiin 
depolarmm tehrin haricine i;1kar1l
mas1 icap edecektir. 

Belediyede maa, 
Istanbul Valisi ve Belediye Reisi 

Muhittin Bey Belediye memurlar1-
nm ayhklar1 ic;in demiftir ki: 

«- Para haz1rland1. Ayhk he • 
men verilecektir.> 

Belediye memurlarina timdiye 
kadar maa' verilmesi, kanun muci
bince Belediye varidatmdan ihtiyat 
akc;esi tefrik edilmesinden ileri g (. 
mektedir. Mali sene nihayeti oldugu 
ic;in ihtiyat akc;esi olan 240 bin lira
nm bankalara tevdiinden sonra maaf 
tevzii miimkiin olabilmektedir. 

Adala1·. elektrifji 
Elektrik ~irketi miidiirii M. (Han

ses) diin Vali Muhittin Beyi ziyaret 
etmif ve Adalar elektrigi me1'eleai 
hakkinda iiorii$miiftiir. M. Han • 
ae1 Vali Beyin yanmdan ~1kttktan 
sonra heyeti fenniye miidurii Ziya 
Beyin nezdine giderek bir 1aat ka • 
dar goriifrniiftiir. 

IF?>@D ns'lt9 
1ntiharlar .;ogahyor 

miyeti Akvam ii;in vesaya makamm• 
da olacakhr. 

Binaenaleyh burada Almanya • 
Avu1turya giimriik itilaf1 hakk1nda 
verilecek bir karar Cemiyeti Akvam 
ic;in bir tavsiye hiikmiinde olacak • 
tir. 

Bu vaziyete nazaran me1'ele hak• 
kinda mi.ihim karart Cemiyeti Ak • 
vam meclisinden beklemek icap e
decektir. 

MUHARREM FEYZI 

Limanda 
I ••• I 

Dun sabah iki 

vapur ~arp1,t1 ! 
Rus ve italyan vapurlari 

hasara ugraddar 

Dun sabah limamm1zdan tran
sit suretile Karadeniz'e ge~mekte 

olan Rus band1rah Tomski vapu
ru Be~iktat oniinde akmttya ka • 

p1larak o civarda demirli bulunan 
ltalyan bandtrah Valerosta va • 
purile miisademe etmittir. 

Miisademe neticesinde Tomski 
vapurunun ba11 taraf1nda biiyiik 
bir rahne acr1lm1fhr. 

Demirli bulunan Valerosta va· 
puru da yan taraf mdan oldukcra 
ehemmiyetli surette yaralanmtt· 
br. 

Tomski vapurunun rahnesi bat 
ambarda ve biiyiik olduiu i~in 

hiicum eden aular remiyi tehlikeli 
vaziyete sokmuf, fakat oileden 
aonra Tahliaiye ~irketinin vesaiti Bu karar Maarif Veki.letince 

tasvip edildigi takdirde bu mek
tepler oniimiizdeki ders y1lmdan 
itibaren tedrisata ba,hyaaklar -
dtr. 

Celdl B· §ehrimize geldi 
t, Bankasi miidiirii umumiai ve 

Izmir meb'u11u Mahmut Celi) Bey 
diinkii ekapreale Ankara'dan teh • 
rimize gelmittir. 

Zab1ta rapo!rari~a nazaran ma
y1s ay1mn on bef g _n zarfmda di
ger vak'alara nazaran intihar hadi
seleri c;ogalm1i;tir. Yap1lan iatatiati
ge nazaran on bef giin zarfmda 2 
cinayet, 49 ciiriim, 57 11irkat, 11 in· 
tihar vak'as1, 7 eve taarruz, 27 yan• 
kesicilik, 21 kaza olmuttur. 

ile ambara dolan aular botalt1la• 
rak ambar tamir edilmit ve bu 
suretle vapur batmaktan kurta • 
r1lm1tbr. 

Valerosta vapuru acentasi, Toni•• 
ki vapuru acentasm1 prote1to et• 
mittir. 

Zab1ta ve liman idaresi kaza 
hakkmda tahkikata batlamtftll'.• 



• 
Canbazlar; Istanbul 

halk1n1 soyun bakahm! 
Avrupa Birligi 

Cenevre konf erans1 
miizakerata ba§lad1 

f&1 --11i119111 ........ ~ ... d~~ Her yerden kogulan bu kumpanyan1n 
Peste'den av et 

' el~abukluguna nihayet verilmelidir 
«Cumhuriyet» kafilesi 

iktisadi mes' eleler, 

buhran1 vard1r 

Ruznamede 

cihan iktisat 
Anadolu Ajanamm Cen~vre'den 

teblii ettiri bir telgrafa nazaran Av· 
rupa Birliii hakkinda tetkikat ic • 

raama memur komisyon evvelki gun 
milzakeratma batlam19t1r. lc;timada 

fngiltere HaridyP- Naz1r1 M. Hen • 
deraon, Fransa Hariciye Nazari M. 
Briand'1 aralarmda rormekten mii· 

~evellit mernnuniyetini beyan ederek 
M. Briand'm yalmz Fr11naa'mn de· 
gil, beynelmilel bir aiyaaet adam1 
oldugunu ve milletler araa1n.Ja te

esaiis etmi9 olan mu3lihane mUna • 
aebetleri ona ve onun fikirlerine 
medyun olduklar1ni 1oylemi9tir. 
Frai'l11z Hariciye Naz1r1 bu aozf.,re 

cevap vererek deruhte etligi vazife· 
yi diter arkadatlan gibi ifa ettitini 
ve bazan on aafta bulunmas1 bir e -
aeri talih oldugunu aoylemittir. 

Bundan aonra komiayon M. Mot • 

ta'n1n Avrupa BirJitinin tenaiki hak
k1ndaki raporunu ittifakla kabul et· 
mi9tir. Bu raporda BirJik te9kilatamn 
mahiyeti iatif&ri oldutu ve hie; bir 
auretle Cemiyeti Akvam1n faaJiye
tine kart1 rekabet icra11 mevkiinde 
olmad1g1 beyan edilmektedir. 

Cenevre 16 (A.A.) - Avrupa 
Birliii hakk1nda tetkikat icra11na 
memur komiayonun mUzakerat ruz
nameai atideki maddeleri ihtiva et· 
mektedir: 

1 - Komi17onun c;ah9ma uaulU
ntin te1i1 ve tf!naikine milteallik ra· 
porlarm milzakereai. 

2 - Dantzir'Ua, komiayonun ikti
aadi meaaiaine iftirak etmeai ibti • 
mali. 

3 - lktiaadi mea'eleler ve bilhaasa 
A"1'upa devletlerini allkadar etme
ai itibarile cihandaki ikti1adi buh • 
ran. 
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Dedikodunun i~ yiizii 
H. Siizan 

birimize 

H.m1n 

miihim 

ablas1 Izmir muha

bulundu ifsaatta 
' 

Hadiseye sebep olan ~ocuk, Manisa'b Miizeyyen 
isminde gen~ bir hannnm bir banka memurundan 

cebren kazand1g1 veledi gayrime,ru irni, ! .. 
f.,.."''" 16 (liu. l\(u.) - Haf"z 

Suzan H. vapurdan ahnarak polis 
nezareti altinda miiteferrika kara· 
koluna aevkedilmittir. Geceyi kara• 
kolda gec;irdikten aonra bu sabah 
gene polia nezaretile adliyeye teslim 
edilmittir. 

Suzan Han1m1n ;;ocuk 4$&1ma vc 
sahtekarhk isnad1 tahkikatma bi
rinci mi.iatantik Ali Raza B. vaz1yet 
etmittir. Suzan Han1m1, miistantigin 
kapmnda bekliyen abla11 Ayte Ha
mmla konuttum. Ayfe H. bana c;:ok 
miihim itirafatta bulundu ve c;ocu • 
gun gayri me9ru olduiunu ileri aii
rerek hakikatin fUndan ibaret ol • 
dugunu aoyledi: 

c- Bu i9te ne benim, ne Suzan 
Hansman kabahati yoktur. Biz tim • 
diye kadar aaklad1g1m1z bir eera • 
nn, daha dogruau bir hakikatin na· 
nna tand1k. Suzan Hamman i;ocugu 
olmad1, elindeki c;ocuk ta onun de • 
gildir. <=ocuk Manisa'da mukim Se
Jinik'Ji Ahmet Ef. kerimesi M-iizey. 
yen, namt mii1tear1 Ayfe Hamman• 
d1r. Ve bu ~cuk ta Manisa Zir•at 
Banka11 memurlarmdan ~iikrii Be
yindir. ~ocuk gayri me,rudur. Size 
bunu etrafile anlatay1m. Bir giin Su
zan Han1mla beraber memleket 
haatanesinde Bergama tapu memu
runun zevce1i 1kbal Han1m1 ziya • 
rete ritmittik. Orada ailamakta o· 

Cumhuriyet'in tefrikas1: 93 

Ian &' 119 Mr lnz rordilk ve ne i~in 
ailad1t1n1 eorduk. Miizeyyen H., ea• 
ran kimaeye &\:mazsan1• size bir fa· 
cia anlataytm dedl. Suzan H., MU • 
zenen Han1ma lj:ok ac1mlfb. Ken • 
diaine kimaeye .Oylemiyecetini ·ve o
liinciye kadar bu earan muhafaza 
edecegini vadetti. Miizeyyen H. da 
fUnJar1 aoyJedi: 

c- Maniaa'da oturuyoruz. Bir aa· 
bah annem eabah kahveai ic;in kom· 
fUmuz olan Ziraat Banka11 memuru 
$Ukrii Be7in evine 1itti. Aradan on 
bet dakika 1ec;ti, $1.ikrii B. bize .rel· 
di. Ben naktf itliyordum. Ozerime 
atdd1 ve bikrimi izale etti. Ben $iik
ril Beyden hamile kald1m. Ailem 
bunlan duyaraa fena olur, intihar e• 
derim. Size Jb1m iae bu ~ocuiu ve• 
reyim.> 

Suzan H., zaten .;oc:uklara diit • 
kilndUr. MUzeyyen Han11n1n tekltff
ni memnuniyetle kabul etti ve Mil
zeyyen Han1m1 evine alarak Kart•· 
yaka'da Dr. Kazun Kara Ali Beye 
vaz1 hamlettirdi. bu hadiae hep giz
li kalan bir h~kikatin aleybe netice 
vermeainden ileri geliyor. Cocuk, 
evvelce de aoylediiim gibi gayri me,. 
rudur. ~ayet Suzan H. bu hakikati 
iatintak hikimliiine 1oylemez1e ar
tik can burama geldi, hakikati ben 
ihbar edecegim.> 

Hafize Suzan H., milatantik ta • 

• •• 
IKLIM LER 

Yazan: Ant/re Moruva 
.....__.~...-. ........ ~~~~ ........ -

- Ben daima aizin namua, ahde 
Vefa, yemin hakk1ndaki fikirlerinizi 
•evegelmifimdir. 

Fakat bu aefer bu mukaddeaah 
ntiidafaa eden Mauris idi ve aiz bi
lakia chayat o kadar k11ad1r ki, in • 
•anlar o kadar betbaht hayvanla··d1r 
lei, kendileri i!rin aaadet f1raatlar1 
o kadar nadirdir ki.. . Ele gec;en her 
f1r1attan iatifade etmeleri farzd1r.» 
diyordunuz. Halbuki Filip •• burada 
ba,1m1 kendiainden crevirdim ve yU. 
1:\ine bakm1yarak devam ettim: 

Terceme eden: Haydar Rilat 

aunuz .. Hay1r, ben onun icrin so7le • 
miyordum. Doiruyu aoyliyordum. 
Ne yapllj1m1z1 pek bilmeden birbi • 
rimize ebediyet i\:in baglan1yoruz. 
Sonra da namualu olmak iatiyoruz? 
Sevdiiimiz kimaeleri yaralamamak 
iatiyoruz. Bu mli'e'"'•t fiklrler, iti

bari hikmetler yiiziinr.len kendi ken· 
dimizi hir tak1m muhakkak huzu
zattan menediyor ve akablndr. buna 
tee1•iil ediyoru11. SCSyleditim fUdur: 
Bu haller bir nevi &14$ak bir 11affet ve 
faziletten ibarettil'. Bu aebeple ken· 

bugiin avdet ediyor 
Budapefte 15 (Hususi ) -

«Cumhuriyet» in tertip ettigi 
seyahate i~tirak eden heyet, fC• 
refine aamimi resmi kabuller 
yapilmaa1 iizerine buradaki 
ikametini iki giin daha tern • 
dit ederek bugiin tstanbul'a 
hareket etmi~tir. Heyet pazar 
giinii lstanbul'da bulunacakhr. 

-..r:e~~~~~~~am~ 

T ethis hareketi 
' 

ispanya' da papaslar bii
yiik bir korku i~inde ! .. 

Madril 15 (A.A.) - Madrit'te 
tam bir siikun hilkilm aUrmektedir. 

Seville aokaklarmda baz1 kimse· 
lerin otomobiller i!rinde dolafarak 
raagele ailah att1klar1 ve balk• kor
ku ve tel&, i.;inde biraktiklar1, bun
lardan bazdaramn tevkif edildikleri 
haber verilmi,tir. 

Almeria'da htiviyetleri me~hul 4 
kiti bir mana1tlra gitmifler, iatedik
leri para verilmedigi takdirde mii • 
eaaeaeyi yakacaklar1n1 aoylemi,Ier
dlr. Korkularandan c;dd1racak gibi 
olan rahipler bu adamlarm talep et. 
tikleri paray1 vermi,lerdir. Bu vak'a 
dolayaaile bir kiti tevkif edilmi9tir. 

Velez ile Malaga'da petrol ve 
benzin f1~dar1 rotiirmekte olan bir 
kac; ki'i tevkif edilmiftir. Madrit e. 
yaletinin cenubundaki havalide tet. 
hi, hareketleri ~ok tiddetli bir hal 
peyda etmittir. Burada 100 kadar 
kimae tevkif ~lunmu,tur. 

Kanevera'da bir koy papaz1 halk1 
bir i~tima yapmaga, gelen cumhu • 
riyet\:iler aleyhine ayakland1rm19hr. 
Cumhuriyet!riler c;ekilip gitmege 
mecbur kalm1tlard1r. 

Haataneden ald1g1m1z malumata 
rore bu kmkhk ~ok korkulu bir fey 
degildir ve tamamile tedavi edile • 
bilecektir. Ancak bunun ne kadar 
bir miiddet zarfmda iyi olacai1 tim
diden kestirilememektedir. 

M1s1r'da arbedeler 
Kahire 15 (A.A.) - Reami ma• 

lumata gore Portsait'te %4, Kahi • 
re'de %38, lakenderiye'de %70 kiti 
intihaplara ittirak ederek rey ver • 
miflerdir. 

Kahire 15 (A.A.) - lntihabat 
miinaaebetile burada bir tak1m ka • 
r1t1khklar olmuttur. 

Kahire 15 (A.A.) - Reemi ma• 
lumata gore diinkii hadiaeler eena· 
a1nda 7 ki,i olmil, ve 93 kiti yara • 
lannuttir. Bunlardan 23 Uniln yara
a1 afard1r. Zannolunduguna gore po
lis ve aeker araamda ancak bir kacr 
yarah ftrd1r. Bunlaran da yara11 
hafiftir. M111r piyade ve ailvari kuv. 
vetleri Kahire aokaklarmda kara• 
kol gezmektedir. Ziftal'da aha linin 
polis karakoluna hilcum e~i ve 
neticede polialeri atef etmek mec • 
buriyetine aoktuiu soyleniyor. 

raf1ndan iatic;vap edildikten aonra 
aerbeat b1rakdm19llr. Tahkikata de

vam edilmektedir. Suzan H. davas1• 
hi takip i~in bir vekil tutmuttur. 

Cemalettin 

- Demek sizin, Filip, bu anda 
tee•aiil ettiiiniz bir l}ey var? ... 

- Umumi mea'eleleri daima iki • 
mize irca edersiniz. Hay1r, benim 
kendi he1ab1ma teeuilf ettigim bir 
fey yoktur. Sizi 4$0k aeviyorum ve 
sizinle tamamen bahtiyarim. Fakat 
k11kan!r olmaaa idiniz daha bahtiyar 
olurdum. 

- ~ah,acai1m. 
Erteai giin hekim bogaz iltih<1 bma 

tutulduiumu aoyledi. Filip yamm· 
dan ayr1lmad1 ve tedavime biiyiik 
bir dikkatle nezaret etti. Madam ~i
c;ekler, kitaplar yollad1 ve kabul c
decek bir hale geldigim anda ~eref 
zuhur etti. Kendimi haks1z ve men
fur gordiim. Fakat ifokat bulup ta 
herkea gibi yafamaga ba,lay1nca a
ralarmdaki aamimiyet gene goziime 
~arpt1 ve evvelki 1zllraplar ba,lad1. 

- Halbuki eiz, aiz bunlar1 orada 
kulak kabartmit olan Madam Vil • 
liey'e hitap etmit oluyordunuz .• Ben 
boyJ .. d" 

dimizi kendlmizden inhirat ettiren- Bu aefer endil}e eden yalmz ben 
Jere kart• haberimiz ri~madari daima deiildim. Mildiiriimiiz Alsas'h bir 

e aor um ... 
0 giildU ve elimi eline ald1: 

bugz ve adavet duyuyoruz. Halbuki proteatan olan M. Schrciber'i pck 
aerek onlar hakk1nda, aerek kendi- diiriist ve emin bir adam gordilgilm-
miz hakk1nda hayarh olan ne a~vdi- den a1k a1k eve yemege c;agmrdtm. 

13 may1s 1931 tarihli gazetelerin 
ilin sahifelerinde Ben Amer sirk1 
serlevhasilc toy le bir ilan c;1km1ftl: 

«M. Ben Amer tarafmdan Darii • 
lacezeye teberru edilen 500 lira fa -
tanbul Valisi ve ~ehremini Beye -
fendi Hz. le vuku bulan bir milla • 
kattan sonra 1000 liraya iblag edil· 
mit tir. » 

ltte gene Istanbul halkmm faizi 
miirekkep ile M. Ben Amer'e odiye· 
cegi bu bin lirad1r ki ~u buhran ve 
tasarruf devrinde lstanbul'un cam • 
bazlar tarafindan soyulmasma ve • 
aile te,kil etmi,tir. 

Atina'da bir Yunan neferini dov• 
dilkleri ic;in tehirden ihra~ edilen 
bu cambazlar, Selinik'te yalmz bir 
hafta kalm19lar, fakat hilkumetin ve 
gazetelerin irt adatile kimse gitme • 
digi icrin it yapamam1tlard1r. 

Bulgar'lar, boyle tasarrufa ihti • 
yac; oldugu bir zamanda paralar1n1 
4$arpt1rmamak i~in cambazlar1 Bui • 
gariatan'a hi~ sokmam1tlard1r. 

Romen'ler, yaln1z bet giin i4$in 
miisaade etmiflerdir. Balkan'lann 
hovarda miraayedisi olan latanbul, 
iae bunlann 45 giin halk1 soyup ao • 
gana !revirmesine miisaade etmiftir. 

Sirkm diihuliye ilcretlerini Sela • 
nik Belediyesi bizim para ile 25 ku· 
rut olarak teabit ettigi halde, bura· 
da fiatlar aon derece fahittir ve kim
aenin ald1rd1g1 yoktur. 

Sonra bilet paras1ndan maada 
cambaz k1zlann halka zorla aatbk· 
Iara kotii el ilanlan 25 kuruttur. Ge· 
ne bu k1zlar1n aeyircilere sokuttur • 
duklan silrprizler 35 kuruttur. 

Ayr1ca hayvanlar1 gormek ii;in de 
30 kuru9 ahyorlar. 

Bu auretle sirka gidenler, duhuli· 
ye, ilin ve ailrpriz diye epeyce ao • 
yulduktan sonra girdikleri 4$&d1rda 
milthi' bir tehlikeye maruzdur: Yan· 
gm tehlikesi, airkta yang1n sondiire· 
eek veaait olmad1g1 gibi koca c;ad1 • 
rm bir tek darac1k kap111 vard1r. Bir 
vahfi hayvan kac;ar, bir yangm ~· • 
karaa halk birbirini ~igniyecektir. 
~ehrin sinemalar1na miiteaddit ka • 
p1lar yaptartan Belediye, vahti hay• 
van oynatan ve her zaman panik ih· 
tirnali olan bu cambazlann !r&d1r1na 
bir kap1y1 neden kifi goriiyor? Da • 
riilacezeye 1000 lira verdiler, diye 
mi 

Sirkm ortas1nda bayvanlar kof • 
tukc;a giibreli topraklar ahalinin iia
tiine ba91na, yiiziine goziine firhyor. 

Vahti hayvanlarin bulunduiu 4$&• 
d1rlar, kanalizaayon olmad1t1 1c;in 
mtithit bir koku netrediyor. Halbuki 
sirk kurulab daha ii!r gun olmuflur. 
Bir kac; gi.in 1re~tikten aonra koku • 
dan Takaim'deki evlerde otunnak 
kabil olm1yacaktar. Sirka ririp ~·k· 
mak balk i~in milthif bir azap tefkil 
ediyor. Ciinkii bir iki memur daha 
fazla kullanmamak i~in yalmz kU • 
!rilcUk bir kap1 yapmitlardir. 

Kul1and1i1 adamlartn bir k1am1 • 
nan 1ab1kah olduiunu da Politika re
fikimiz yaz1yor. Filhakika cuma 1ii· 
nil, memurlar1ndan birile ahali ara· 
a1nda bir hii.diae c;1km1t ve halk bu 
adama hilcum etmiflerdir. 

Biitiln bunlar yetitmiyormut 1ibi, 
airkta Frana1z propagandas1 da ya
pdmaktad1r. Fran11z ilniformasile 
reami ge~it yapan cambazlar1n bor-

biraz ahkoydu ve: 
- Han1mefendi, size bir ,ey 11ora

cag1m, affinizi temenni ederim. Bi • 
zim efendinin hali nediir, ne oluyor. 
Kendisi eaki bildigimiz M. Filip 
de Maraenat degildir. 

- Hangi noktai t1azardan? 
- Han1mefendi, hilj: bir feye e • 

hemmiyet vermiyor. Oileden aonra 
idarehaneye geldigi arhk nadirdir. 
En miihim mii,terilere aoz verdigi 
zamanlar da bulunmad1g1 olur. Ug 
ayd1r Ganduma'ya ayak atmad1 ... 
Ben elden geleni yap1yorum, fakat 
nihayet mal sahibi degilim. Ben o • 
nun yerini dolduramam. 

Demek Filip bana i~ler i~inde ho· 
guldugundan bahsetti&'i zamanlar 
bazan yalan aoylemi' oluyordu; ah, 
ben onu ne kadar dogru, boyle hu • 
auslarda ne derece vesveseli bilir • 
dim. !;iu halde bana benim hakk1mda 
teminat verirken de yalan aoyleme• 
diii ne malumdu? 

Zaten fU aon hamleye kadar ona 
samimiyetini iade ettirebilmek yo • 
lunda neler ~ekmedim? 

noslanmn i4$ taraf1 Frans1z bayrag1 
rengindedir. Cambazlar1n mUtema
diyen frana1zca konuttuklar1 yetit -
miyonnuf gibi bir de boyle iatanbul 
gobeginde Frans1z askeri Uniforma
Iar1 ile resmi gec;it yapmalar1 pek 
gariptir. 

Hulasa, halk1m1zdan ~ekecekleri 
paralardan bin lira11n1 Dariilaceze· 
ye verdikleri i~in bu airka bu kadar 
miiaamahakar davranmakta ve 45 
gun burada kalmasma miiaa a de et
mekteki manayi anlam1yoruz. 

Gafletin bu derece1i gorillmemit 
feydir. 

Tiirkiye'yi Tunus mu sanryorlar? 
lki, ilc; gUndenberi t•hrimizde bu· 

lunan Ben • Amar 1irk1nm duvarlara 
talik ettii'i afi,ler ortaya yeni blr 
mea'ele ~1karm1thr. Ticaret mildiri· 
yeti bu reklimlar1n ecnebi liaanile 
yazdd1i1n1 gormiit •e bu huausta 
tahkikata batlamithr. 

Filhakika tiirkc;e kanunu muci • 
bince Tiirkiye dahilinde yapdacak 
bilciimle reklam, afit ve tabelala • 
rin ilatiinde, her hangi bir ecnebi Ji. 
aanile yaz1lardan daha goriiniitlU ve 
daha biiyiik fekilde tiirk~e yaz1lar 
yazdma11m imirdir. 

Ben Amar Ef. ler, kendilerini Tu
nua'ta mi zannediyorlar ki Tilrk 
memleketinde aahrd1klar1 ilanlara 
tilrk~e koymuyorlar? 

Himayei Hayvanat Cemiyetinin 
protestoau 

Beynelmilel Himayei Hayvanat 
cemiyeti menaubininden olan ve la
tanbul hayvanat cemiyeti reialiiini 
yapan Madam Ladistaaopo diin Be· 
lediye reisini ziyaret ederek Tak • 
aim meydan1ndaki 1irk memurlan • 
mn kedi, k5pek ve beygir kibi hay. 
vanlar1 diri, diri airkteki vahti hay. 
vanlar1n onlerine atarak gayri inaa
ni bir tekilde bunlara yedirdiklerin
den dolaya tikayet ve proteato et • 
mittir. 

Danimarka El~isi 
M. Schov mezunen 

memleketine gitti 

Danimarka'nm Tiirkiye aefiri 
M. Schow iki ay mezuniyetle diin 
memleketine gitmiftir. 

M. Schow di.in kendiaile konu· 
fan bir muharririmize demi,tir ki: 
«- lki memleket miinaaebati 

~ok dostanedir. Danimarka yeni 
Tiirkiye'nin f&yani hayret tarak
kiyat ve inkitaf ile yakmdan ala
ltadar olmaktad1r. Kendi huausi 
itlerim i~in iki ay mezuniyetle 
memleketime gidiyorum. Maama· 
fih bu miiddet zarf1nda Tiirkiye 
ile Danimarka ticaret mukavele· 
sinin intac1 i~in hiikUinetimle te· 
masta bulunacag1m. 

Tiirkiye • Danimarka ticaret 
mukavelesi yap1ld1ktan sonra iki 
memleket miinasebah daha ziya
de inkii;af edecektir.» 

Mani•a'Ja kizamik salgm halinde 
Manisa 15 - Sehirde ~ocuklar 

araamda k1zam1k haatahi1 aalgm ha
lini alm1~br. 

ter ve rahatm1 bozmamag1 kendi 
kendime vadederdim; fakat gene 
~ok kere auallere bogar, tazirlerle 
11kard1m. Tera, mu11r, menfur bir 
halde idim. Biiyiik bir aab1r ve te· 
enni ile cevap verirdi. Onun Odil'e 
hemen hemen ayni ferait i!rinde, 
benim ona oldugumdan daha ra • 
him, daha muhip hareket etti· 
gini dii9iinUp utan1yordum. Fa· 
kat benim fazla tiddetim j. 

!rin derhal fU mazeretim var· 
d1 ki, vaziyet, neticeler i itibarile ba
na kar,1 i;ok daha mUthi~ti. Bir er • 
kek bir al}kl biltiin hayabnda oyna
maz; i9i vardar; dostlan, tetebbiiii 
vard1r. Benim yarad1hf1mda bir ka· 
dm ancak a,k1 ic;in yasa1·. Onun ye
rine ne koyabilecekth·? 

Kad1nlardan nefrct r:diyordum, 
erkeklere tamamen lakftytt1m. U • 
zun zamanlar bekledikten sonra, 
diinyada oynamat1 nasdsa kabul et· 
tigim partiyi kazand1i1m1 zannedi • 

. yordum: Bir ve mutlak hiaaiyat par
tiaini... Halbuki kaybetmif idim. 
Bu zalim felakete ne bir afiyet, ne 

HEM NAU NA 
Ml HJ NA 

Yem borusu ! 
Diinkii cCumhuriyeb te fU 1arip 

havadisi okudum: 
1 liralik tahsisaL 

cSehir Meclisinde bu •ene inf~ 
kab~l edilen Vskiidar ha1tane.i i~in 
bii.t~ede tahsisat bulanmadrflndan 

1 ileride para bulunur1a bir lanl 0£• 

mak ii.zere, ha1taneye bir lira tah• 
•i•at ayr1lmtfftr.> 

Oski.idar halk1 hastane iatiyor, 
Belediye haatane a~acagma cyem 
boru11u> kabilinden biit~ede bir Ii • 
rahk fas1l a!r•yor. fleride para bulu· 
nunca bu fasla konulacak imit! ~im· 
di bulunam1yan bu para ileride ne· 
reden ve naad bulunacak acaba? 
Galiba, Belediyecilerimiz, kudret 
helva11 yaiar gibi gokten para ya • 
gacai1n1 zannediyorlar? 

Biltc;elerde taaarruf yapmak ic;in 
binbir ~areye bat vurulduiu bir de· 
virde, ba21 maath zevata ayda iki 
yiiz elli lira fazla iicret vermek i~in 
tahaiaat buluvermek meharetini gos• 
terenler, Oakiidar'da haatane &'!rmak 
i~in, naad oluyor da tahaiaat bula • 
m1yorlar? 

RasimAliB. 
<Bfrfncf 11ahffeden mabatt > 

kiitle reiainin halen Ankara'da liu· 
Junmalari itibairle mes'elenin orada 
halledilmeai de miimklindilr. Veki • 
let karan taadik etmit olmamakla 
beraber Raaim Ali Beyin -.azife1e 
iadesini de emretmif deiildir. 

Tip Fakiiltesinde heyecan 
Miiderri• Kemal Cenap B. bu ka· 

rar kart11mda: 
<- Bir ilim heyetinin bir ~ok it. 

mi noktalardan verdiii karari de· 
mokrasi devrinde bir Vekil Beyin 
hozabilecefinl hi4$ zannetmiyorum.:. 
Demittir. 

Bu haber diin Tip Fakiilteainde 
fena bir teair yapm1f, ret karann1n 
neye iatinat ettigi etraf1nda bir ~k 
mUnakatalar cereyan etmi9tir. 

Otrendigimize gore ret karan • 
run ancak kanuni ba:11 meraahn ya. 
p1lmad1f1 i~in verildiii tabmin edi· 
liyor. Tip Fakiiltesi miiderrialer mec• 
liai ihra~ karar1n1 verirken Raaim 
Ali Beyin ne tahriri ne de fifahi 
miidafaaa1n1 dinlememittir. Halbu
ki yeni memurin kanunundaki aa • 
rahat mucibince haklannda ihra~ 
karan verilen memurlann metru o
lan mildafaalar1n1 dinlemek leap et• 
mektedir. 

Dariilfiinun mehafilinde yapt1t1· 
m1z tahkikata sore •ier hakikaten 
boyle bir ret karan verilmif iae Tap 
FakUlte1i tekrar fevkal&de bir i.;ti. 
ma aktederek Ra1im Ali Beyin tah. 
riri mUdafaas1n1 dinledikten aonra 
dordiincii defa ihrat; karann1 ve • 
recektir. 

Dariilf iinun butcesi 
Diger taraftan Dariilfilnunun yeni 

biit~eai de eakiai gibi 800 bin lira 
olarak tesbit edilmi9tir. Dariilfiinun 
Emini Muammer Ratit B. yeni 11la
hat ve baremin tatbikt i!rin bu aene
ki biltc;eye zammedilen 250 bin lira 
kabul edilmedik4$e mUesseaede mev
cut vaziyetin bile idameslne imkln 
olmad1i1n1, bu takdirde i1tifa11mn 
kabuliinii bildirdiii 1oylenmit1e de 
Vekilet bu haberi tekzip etmittir. 
Ankara'da bulunmakta olan Emin 
Muammer Ratit B. de iatifa etme • 
digini aoylemittir. 

XVI 
Bu arahk emniyet verici iki vak'a 

hadia olmu~tur. Bir ~ok zamandan • 
beri Filip Amerika'ya gidip k&t1t i
mali hakkinda orada tatbik edilen 
uaulleri, ve arnelenin hayati tara1n1 
tetkik edecekti. Bu aeyahate ittlra • 
ki pek istiyordum. Aracla 11rada bu
na dair proJeler yapar, beni Muhiti 
Atlaai 1eyri1efain tirketlerine yollar, 
her tiirlii tafsilah ahr. Sonra uzun 
tereddiit devreleri rec;irir ve 1itme· 
mekte karar kdard1. Arhk bu HJa• 
hate ~1kam1yacai1m1za kanflat et • 
mit ve karar1m1 vermi,tim. Artak her 
teye evvelinden miitevekkil bulunu• 
yordum. Hakiki atk hakk1nda Fi • 
lip'in eaki dinine fimdi hen airmit 
bulunuyordum. Onu seviyordum, .ne 
olursa olsun aevecektim, fakat hie; 
bir zaman tamamen 1nes'ut olm1ya· 
cakbm ... 

1922 seneai ikinci kanununda Fi· 
lip bir akfam: 

- Bu sefer karar1m kat'idir, de· 
di, ilkbaharda Amerika'ya aidiyo • 
ruz. 

- Ne kadar hararetiniz var. Bu 
ilalde neler diitiinUp, neler kuruyor• 

iimizi tayin etmek ve ha7ata cephe· Bir giln idarehaneye gidip kocam1 
den bakabilmektir ... BuJk~a~d~a~r~.--~L_b~u~l~a~m~a~d~1~~~1m~~·1~r~a~d~a._hb~e~iLJlu~t~n~a1nat.k.._l_ .... ..BA.ZJ11.D..D11LWlL.hahtixar.Jilim.a.:w:u..i..._J_ __ ...£ldilliiiimlin...ikiinci......aan.ald......hl!blll&..J_ _______ ~.._.llillba.llLua::.-..... ~~ 

de bir ilac; goremiyordum. 



« Cumhuriyet » in Viyana mektuplar1 

Bir musiki hadisesi 
Y edi yilz se11~ evvel bestelenmi• bir 

musiki par~as1 ilk def a ~al1nd1 

Viyana 10 mayJS (Hususi) -
Bu hafta hurada biitiin diinyayt 
alakadar eden miihim bir mu -
siki hadisesi oldu. Methur Schu
bert'in tam yiiz yedi sene evvel 
1824 te bestelemi' oldugu bir pi
yano par~as1 ilk defa olarak bir 
konserde ~almd1. 

Schubert'in hayatJm yazan mu
harrirler onun Vechs Deutschen 
Tiinze (Alli Alman dans1) ismini 
tatiyan bu eserinden bahsederler. 
Fakat notalarm kimde oldugu 
timdiye kadar bilinmiyordu. Bir 
ka~ ay evvel Viyana'h bir tef 'or· 
kestr onlar1 ihtiyar bir kadmm 
evinde tesadiif en bulmuf, kadm
cag1z senelerce bu ktymetli ha
zineyi farkmda olmadan muha
faza ettiginden ~ok utamyor, is
minin gazetelerde netrolunma -
stna kat'iyyen razi olmuyormu!f. 

Piyano teknigine ve musiki e
debiyatma miihim yenilikler ge
tiren bu kii~iik eserin tarihini an
latay1m: 

Schubert 1824 senesinde Kon
tes Caroline Esterhazy'ye piyano 
dersi veriyormuf. Bu Esterhazy 
ailesi Haydn'in ve sonralan bil • 
hassa Beethoven'in hayatmda oy- 1 
nad1klan rolden dolayt musiki 
tarihinde bir mevki itgal eder. 
Kontes Caroline o zamanlar ancak 
18 yatmda imit. Musikiye olan 
istidadmt Schubert kuvetli bul • 
dugundan kendisile fazla metgul 
olurmuf. Bunu gen~ talebesine 
ithaf ettigi bir ~ok eserleri isbat 
eder. Bunlarm arastnda en met· 
hurlan (Phanfaaie a 4 mains en 
fa mineur), (Trio en mi bemol) 
gibi salon musikisi ve (Aktam k1-
z1lhg1), (Sir) gibi tanmmtf lide- I 
leridir. ,d • 

1824 senesi yazm'cla Schubert 
Esterhazy aile&inin iseliz' deki ta· 
tolarma bir ka~ ay i~in miaafir 
olarak gitmit. Orada besteledigi 
bir c;ok dans havalarmdan bu al
tunru Caroline' e ithaf etmit• 
Caroline oldiikten sonra ~ocuklar1 
1854 te eseri kendi musiki mual .. 
limlerine hediye etmitler. Manus
crit'in arkasmdan Schubert' e a· 
it olm1yan bir yazt ve iki imza var: 
Aciz talebelerinizin ebedi bir ha
ttras1 . .. 

ispanya ricali 
Bes as1rdanberi dinleri-, 

ni gizliyorlard1 ! 
lapanya'da tefekkiil e'Clen Cum • 

huriyet hukumetinin Tiirkiye'de bu· 

lunan Muaevileri 1spanya'ya davet 

ettigini yazm11,tik. Otedenberi ta • 

rihi ve aatrdide bir Yahudi aleyhtar• 

l1g1 be1liyen tspanya'mn bu daveti 

her tarafta oldugu gibi memleketi· 

mizde de bayretle karfalanm1,tt. A· 

hiren bu davetin sebebi anlatdmif • 

trr. Bir Alman gazetesinin verdigi 

habere gore 11panya Reisicumhuru 

Alkala Zamora ve Dahiliye Nazari 

M. Migel Mira ve Adliye Nazm M. 

Los Riyos, bundan as1rlarca evvel 

lspanya'da cebren tanaaaur ettiri • 

Jen eski Musevi ailelerin ahfad1n • 

dandrrlar. 15 mart 1381 tarihinde 

fspanya'da mevcut Muaeviler katli· 
am edilmif ve bu meyanda Engizis· 
yon mezaliminden ve feci bir aurette 
olmekten kurtulmak iatiyen baz1 Mu
seviler bilmecburiye katolikligi ka
bul etmiflerdi. 

Fakat bunlar katolikligi kabul 
etmekle beraber ruhan ve kalben 
Yahudi olarak kalmitlardrr. Bu (ka

tolik Museviler), katolik kiliaelerine 
devam ederek 1ureti zahirde hristi
yan goriinmelerine ragmen evle • 

rinde gizlice Musevi ayinleri icra 
ve Musevilerin dini bayramlanm 

te.'it etmekte idiler. ltte on dor • 
diincii as1rda cebren katolikligi ka
bul etmilll Musevilerin ahfad1ndan o
lan Reisicumhur ve nazarlar da ta • 
mamen bu vaziyettedirler. Bu 1ebep
le fapanya Cumhuriyeti, aa1rlarca 
evvel yapalan mezalimi tamir etmek 
it;in, bugiln biltiin dilnya MuMvi • 

itte farkmda olmadan 1931 se
nesine kadar notalan sakhyan 
kadm bu hocanm k1z1 imif. 

Eser e<Alh Alman dans havasrn 
ismini tattmakla beraber yekpa
re bir eserdir ve iki kJS1mdan iba
rettir. Birincisi, la l:.iemol major, 
ikincisi si bemol major. Romantik 
bir hiiziinle saf, mah~up bir se -
vinci terenniim eden Melodi ta
mamile Schubert'i hissettiriyor. 
Fakat bu eserde fekil itibarile 
bambafka bir yenilikle kartila • 
ljtyoruz. Mesela birinci dans, yal
ntz ikinciden sonra degil, ii~iin
ciiden sonra da tekrarlanmakta
d1r. lkinci k1sma dordiincii dans 
hakim oluyor. Bu da besinci ve 
albnc1 danslardan sonra' tekrar
lanmaktad1r. 

Altt Alman dans 1iavas1m bulan 
zat bunlar1 (Universal edition) a 
satm1~br. Yakmda tabolunacak • 
lardir. 

~ ., ~ 
Burada musiki tahsil ei:len ik 

Tiirk talebesi var. Her ikisi de ta· 
mnmlf bir profesor olan Her 
Marx'tan kompozisyon dersi ah
yorlar. Ge~en giin bir konser ter· 
tip ederek modem Tiirk beste -
karlartm Viyana halkma tamttt
lar. Cemal Refit Beyin «Anadolu 
tiirkiileri» nden baz1lar1m da ih
tiva eden program, salonu dol • 
duran halkm pek hofuna gitti. 
Modern Tiirk kompozitorleri u
zun uzun alk1fland1lar. Bilhassa 
Hasan F erit B.in piyano etiitleri 
ve keman auiki nazari dikkati 
celbetti. Bunlann ciddi bir ~a • 
htmawn ve kuvvetli bir istidadm 
mahsulii olduklan gorUliiyordu. 

Modem Tiirk musikisi ile met· 
lrlll olan aan'atkarlanm1z pek 
gii~ bir vazife ta,1yorla.r. Turk 
musikisini Garp teknigi ile zen -
ginlettirmekle it bitmf olmaz. 
San'at her teyden evvel tahsiyet 
'demektir. lki ayr1 ifade tarz1m 
mezcetmek istiyen bu san'atkar· 
lar ~ahtbklan sahada ,ahsiyet 
yaratmak ve fahaiyetlerini mil
lete mal etmek mecburiyetinde· 
dirler. Kendilerine serefli mu • 
vaff akiyetler temenn'i ederim. 

NADIR NADI 

Rus dampingi 
M. Suri~t e gore Damping 

mevzuubahis degildir 
Sovyet Rusya'nm J\nkara se • 

firi Mosyo Sori~ Moskova'ya git
mek iizere lstanhul'a gelmi~ ve 
fU beyanatta bulunmuftur: 
«- tki ay kalmak iizere mem

leketime gidiyorum. Tiirk • Rus 
miinasebah gayet iyidir ve mii .. 
temadiyen inkitaf etmektedir. 
tki taraf1n da menfaatini koruyan 
yeni ticaret muahedesi yakmda 
iki milletin meclislerinde de tas
dik edilerek mer'iyete girecek • 
tir. Aram1zda halledilmemif hi~ 
bir mes'ele kalmam1fltr. 

Tiirkiye'nin tarakkiyabm ~ok 
kuvvetli bir dostluk ve rabtla ala

kasile ve memnuniyetle takip edi-
yoruz. Ruaya'nm Tiirk ihracatma 
miitkiilat ~1karmas1 varit olamaz. 
Damping hikayesi tamamen uy
durmad1r. Ve bu yalanlan diit • 
manlanmtz ~1kar1yorlar.» 

lerine hitaben, bu mezalimi arbk U• 

nutarak lapanya'ya avdet edebile • 

ceklerini ilin etmittir. 
Elyevm Madrit'te bulunan Alman 

haham batisa Dr. Makaim Kohen 

Adliye Nazm M. Loa Riyos ile bu 

mea'ele hakkmda goril,mii,tilr. Ad

liye Nazm haham ba,1ya, lapanya 
Cumhuriyetinin Musevilere kar,1 

yapllan bu haks1z hareketi tamir 

etmek istedigini ve lapanya'da kili

ae ve hiikumet itleri birbirinden ay • 

rdmif oldugundan Muaevilerin ia • 

panya'ya avdet edebi]eceklerini soy• 
lemiftir. 

Diin bir yumurta tacirimiz bi
ze miiracaat ederek yumui:ta ib
racat«1larmm 3500 ii mavnalar· 
da, 4000 i antrepolarda olmak 
iizere 7500 sand1k ve 250 bin lira 

luymetinde Marsilya'ya ihrat; edi • 
lecek yumurtalar1 bulundugunu 
ve bunlara Pake kumpanyas1 va· 
purunun yiik]emedigini, 15 giin 
zarfmda ba,ka vapur da olmadt· 
g1 ii;in malJan nlimanda bekle -
mek mecburiyetinde ka]d1gm1 ya• 
nayakila anlatb. Pake acentas1 
buna sebep o]arak cgei;en sefer 
Pake vapurunun hamule veril • 
mediginh ileri silriiyormu,. 

Mes'eleyi acentaya aorduk: 

«- Biz evvelce yumurtac1la -
r1m1za miiracaat ettik. Bize veri
lecek hamuleleri o]mad1gm1 soy
lediler, bittabi vapuru ho, gon • 
deremezdik. Ba,ka angajmanlar 
yapbk, hamuleyi tamamlad1k. 
Yarm gidecek gemi bu yumurta· 
Iara alarruyacak vaziyete geldb 
Dediler. 

lhracat efyasmm sevk muarne· 
Iit1nda dakika sekmiyen bir inti· 
zam ve mutlakiyet olmak liz1m· 
dir. Yukar1ki hadiseyi iki cep • 
hesinden de naklettik. Hakikatin 
aranma11 ve Turk maUar1nm za
rardan s1yaneti ii;in lstanbul'da 
bir hiiklimet tefkilat• olsa gerek-
tir. 250,000 lirahk yumurtanm 
15 gun Iimanda, mavnada bekle
tilerek bozulmaga, i;oriimege 
mahkum edilmeai, reva olm1yan 
insafs1zca bir harekettir. Niha • 
yet, sulannda vapur if]eterek pa-
ra kazand1g1 bir memleket tiieca
rma kafa tutmaga Pake kumpan· 
yasanan ve Pake acentas1mn da 
hakk1 yoktur. ihracahm1za derin 
tesirli darbeler vuran bu kabil 
kotii vaziyetler kartismda hiiku· 
metimiz titiz bir hassasiyetle ha· 
rekete ge~meli ve bilhas:sa ihra· 
catm adeta riyazi bir kat'iyet ve 
~ok muntazam bir tarz ile icra
am1 temin etmelidir. 250 bin Jira 
bizim ii;in ~ok yiiksek kaymeti o· 
Ian bir rakamd1r. Harici ticaret 
boyle sahipsiz ve hamisi:i: kahraa 
daha miJyonlar da kaybedebili . 
riz. 1hracahmaz boyle ne vakte 
kadar nakliyat kumpanyalannin 
keyf ine btrakilacak, diye 

- S::_u_::i-!_z;j 
Sabik Hidiv 

M1sir Krabna ne suretle 
sadakat ilan ediyor ? 

Abbas HUmi P§. 

Sabik M1s1r Hidivi Abbas Hilmi 
Pa~anm M1sir' da lefekkiil eden 
,ekli idareyi ve Kral Fuad'1 ta • 
md1gm1 telgraf havadisi olarak 

yazm1,bk. Diin Beynelmilel nak
liyab havaiye tirketinin Istanbul • 
Paris arasmda itliyen tayyerele
rinden birile ald1g1m1z 14 may1s 
tarihli «Taymis» gazetesi Abbas 
Hilmi Patanm imza ettigi vesi .. 
kanm miihim noktalarmt nesret • 
mektedir. ' 

Abbas Hilmi Pafa, uzun miid
det memleketine hizmet ettigini 
ve M111r'm saadet ve refah1ru te
menni ettigini zikrettikten sonra 
diyor ki: · 

«M1s1r'm stiklalini temin yo • 
lunda emin ad1mlar athgm1 ve 
siyasi bir tetekkiil halini ald1g1m 
gormekle mesrurum. Memleke • 
tin tarz1 idaresine kar,1 olan hatt1 
hareketimi ve hiikiimdarm ,ah -
sma karst olan sadakatimi teyit . 
i~in, 22 tetrinievvel 1930 tarihli 
mefrutiyete tabi oldugumu ve 
memleketin kanunlarma riayet • 
ki.r oldugumu beyan ederim. 

Sahtekirl1g1 yapan 
kumusyoncu nerede? 

--
r 

gonderdigini soyJiyerek ibraz ede • 

sorsiyoma ibraz etmi• ve hakiki do· memi,tir. 
viz aldiktan sonra bankadan kon - Kumusyoncu Kemal Ef. tarafm· 

(Birinci Sahifeden Mabaitl 

;iimentolarmi ve acentadan da or • dan Konsorsiyo()ma ibraz edilen fa • 
dinolarm1 alarak Konsorsiyomdan turalar ilzerinde de tahrifat go • 

musaddak faturalarla birlikte ku - riilmil~tiir. 
musyoncu Kemal Ef. ye vermi~tir. Diger taraftan Istanbul gum -

Kemal Ef., Konsorsiyomun tas • rii.kleri heyeti telti~iyesinden is-
dikli olan faturasma gomriige ibraz mini soylemiyen bir zat konsor • 
etmiyerek as1l fatura bedelinden siyom heyetini itham ederek ,un-
noksan olarak tanzim ettigi fatura- lari soylemi~tir: 
yi giimriik idaresine vermi~ ve mu- «- Gumriige mah gelen tacir bir 
amelesini yapttrar~k mallarim t;i • ithalat beyannamesi verir ve buna 
karmtfhr. faturas1m rapteder. Diger t11rE1ftan 

Konsorsiyom idaresi, doviz ver • bu tacir Konsorsiyom idaresine mii-
digi fatura bedellerini, behemehal racaat ederek doviz talebinde bu · 
giimruk makbuz]arile kontrol ettigi Junur. Konaorsiyom bu tacirin ken· 
ii;in evvelce tasdikli olarak verilen : disine ibraz ettigi fatura ile bize ib-
faturalar1 gilmriik makbuzlarile raz ettigi faturayi bizden se>rmak 
karftlafbrm1f ve giimriik idaresince suretile kartila,hrar ve muta.bakab· 
muamele vergisinin noksan tahsil m gorurse doviz miisaadesi verir. 
edildigini gormiiftiir. Eger mutabakat gormezse bi:z:e va· 

Listik firketinin ayni mallar ic;in ziyeti bildirir. Bu suretle bir c;ok 
almat oldugu doviz ilzerinden giim- sahtekarhklar meydana c;1kar1lm1fh. 
riik idaresine tesviye etmeai icap e- Son hadisede de bize bir fatura 
den yiizde alb muamele ve1·gii;i, ay-
nca giimriik makbuzunun da arka
sma yaz1ld1gmdan orijinal fatura 
ile gilmriik makbuzunun arkasmda
ki erkam arasmda milhim farklar 
goriiliince mes'ele derhal meydana 
c;1km1tbr. 

Maliye Miieffifligi lastik •irke -
tinden son bir sene zarfanda gum • 
riikten i;ektigi mallar1n makhuzla -
r1n1 talep etmif ise de, firket biitUn 
makbuzlar1 Avrupa'daki merkezine 

inhisar miidiirleri Ankara'ya 
gittiler 

Tasarruf maksadile diger devlet de
vairinde oldugu gibi Miiskirat ve Tii
tun 1nhi11ar idareleri kadrolarmda 
yaptlacak taaarruf hakkmda hilku
metle temasta bulunmak iizere Miis
kirat lnhisara umum mildilrii A111m 
ve Tiitiin 1nhisar1 umum miidiirii 
Behi;et Seyler diin Ankara'ya git • 
mi,Ierdir. 

As1m Bey Miiskirat lnhisar idare
sinde miinhal vazifelere kimse a • 
hnmamak ve kadroda baza t a dila t 
yapmak suretile yuzde on be, ta -
sarrufun temin edilecegini soy]e -
mittir. 

MaairH'W'lte v® 
m ek~®~D ®1r©I ~ 

M aruf bir terbiyeci 
Bir ka~ gilndenberi tehrimizde 

bulunan Amerika'mn methur ter · 
biyecilerinden ve Sanfranaisko mu
allim mektebi miidiirii M. Batborn 
dlin Ankara'ya hareket etmistir. 
Profesor Ankara'da Maarif Veki -
letinde terbiyecilerimizle temas e
derek Tiirkiye'deki terbiye sistemi 
hakkmda malumat alacaktir. 

M. Ba,born Ankara'dan avdetin· 
de Dariilfiinun veya muallim mek· 
tebinde cferdi terbiyecilik mektebi» 
hakkmc:la saat 16 da bir konferans 
verecektir. Profesor iki gun sonra 
Rusya'ya hareket edecektir. 

Giizellik Kraliqesine hediye 
Tokalon kremi ve mamu]ab fab 

rikasmm istanbul fUbesi Aznavur 
ve mahdumlar1 tarafmdan, Giizellik 
Kralit;emiz Na11ide Saffet Hamma 
zarif bir buket ile beraber, Istanbul 
fabrika111 mamulabndan bir kollek· 
siyon takdim etmi~tir. Na~lide Ha • 
n1m, bu hediyeye te11ekkiir etmittir. 

-- x:=::=:: ---- - -----~- -· ----= 
Kral Fuad'm memleketin mesru 
hiikiimdar1 oldugunu tamyar~k, 
MJS1r Hidivi veya her hangi bir 
s1fatla M1s1r tahtina ve mazi ve 
istikbale ait her tiirlii metaliba
ttmdan feragat ettigimi ilan edi
yorum. Kral Fuad'a karfI miite -

madi ve mutlak sadakat ve mer
butiyetimi tayit ediyorum.» 

ibraz edilmi, fakat ayni fatura Kon· 
sorsiyoma ibraz edilmiyerek bir hi
lekirhk yap1]m1fbr. Konsorsiyom 
usul hilafma bizden fatura suretini 
istememittir. lsteseydi hata goru
niir ve timdiye kadar oldugu gibi 
sahtekarhg1mn oniine gec;ilirdi. 

Giimriik idaresi olaa olsa igfal e· 
dilmi11tir ki bu da tabiidir. Biz bize 
verilen faturalarm s1hhatini tesbit . 
ten her giimriik idaresinde oldugu 
gibi iciz bu]unmaktayiz.» 

M lb!J~eifeirira ~ 

Dini mUesseseler ve Evkaf 
Dini muesaeselerin biitiin tetkila

tile Evkaf biiti;esine ilhak olundu • 

gu yazalmtfb. Evkaf Miidiriyetin -
den ald1g1m1z habere gore mes'ele
nin esasa fUdur: 

Dini miier.seseler Evkafa ilhak 
edilmemi,tir. Ve buna da imkan go· 
riilmemektedir. (:iinkii dini miiesse· 
aelerin biitc;esi 800 bin liraya yakm

dtr. Bu paray1 Evkafm kendi biit -
i;esinden vermeisine imkan oktur. 
Yal 1z Evkaf idareai hademei h 

rat maaflarma kendi biiti;esinden 
muvazenei umumiyeye vermektedir. 

Evkaf bu sene bu paray1 muvazenei 
umumiyeye vermiyecek, bu hade • 
melere bizzat kendisi tediyatta bu • 
lunacaktir. 

Hollanda'dan gelen k~! 
Pertevniyal lisesi ta]ebesinden bir 

gencin Bak1rkoy aahillerinde oJU o • 
larak buldugu bir martinin ayagmda 
madeni bir bilezikte «HoJlanda hay· 
vanat sergiah yaz1h oldugunu gore
rek ku'u mektebe getirmif, binlerce 
feraahhk yerden ui;arak buraya ge· 
len ve bir avc1 tarafmdan oldiiriilen 
kuf tahnit edilerek Erkek muallim 
mektebi miizesine konulmuftur. 

Mii~tak Bey gazete ~tkariyor 
Diinkil cYeni Giin» iamail Milf • 

ta!s: Beyin yakmda ( Milstakil) un
vanile bir gazete ~1karacagm1 ya • 
z1yordu. Mii~tak Bey bir muharriri. 
mirJ.' haberin dogru olmakla bera • 
ber gazetesinin ismi (Zaman) ola
cagm1 beyan etmiftir. 
Uskiidar postanesinde sui istimal 

Posta miifetti~leri tarafmdan Os
kildar postanesinde yapilan teftitat 
neticesinde Ismail Hakk1 Bey ismin· 
deki veznedarm vasi bir sui istimaJi 
meydana ~1kar1larak kendisine if
ten el ~ektirilmi,tir. ismail Hakk1 
Bey bu sui istimali uzun zamandan· 
beri azar azar devam ettirmi' bu su· 
retie yekunu artm1ft1r. 

1500 seyyah geliyor 
21 mayas per,embe gunii akfam1 

Monte Roza vapurile fehrimize 1500 
Alman aeyyah1 gelecektir. 

Seyyahlar iki giin istanbul'da kal
d1ktan sonra cumartesi ak,am1 11-
kenderiye'ye gidecekle1·dir. 

Sadullah B. Anhara'Jan geldi 

Bu; son gtinlerde Milli kiitiiphane .. 
nin hatirlt bir bo§lugunu dolduran blr 
kitaptlr. Aslt TUrk olan Asya'lt ser .. 
darlar yari cihana ha§yet ve Un sal .. 
m1§ ebedl bir sulta ile btiyiik tarihin en 
yiiksek kademelerlni i§gal ederler. As
ya yaylalarmdan ezel1 bir hayatiyet 
unsuru olarak f1~kmp yedi iklim dort 
bucakta sayis1z devlet kuran bu irkm 
bir §ubesl de Cenglz'in bayragi altmda 
bir zaman tilkelere htikmetti. 

«inkilflp '.) ba§muharriri Ali Nae! Be
yin terctime ett!gi kitabm mliellifi 
Harold Lamb mukaddemede §l:iyle di
yor: 

cYedi yilz sene var kl , bir adam, he
men hemen yer ytizlinti zaptetti. D!in
yamn yansma h!lkim oldu ve lnsanl
yete, kendlsinden bir c;ok nesiller de -
vam eden bir korku sald1. Hayat1 es -
nasmda bir C(Ok lAkaplar ald1 cbiiyilk 
insan katili> dediler. cAllahm be!Asl'.> 
dediler. cMUkemmel muharlp> dedller. 
«Taclar ve tahtlar ha.kiml> dediler. 
Fakat biz onu «Cengiz Han> dlye da
ha lyi tanmz. 

insanlara htikiimran olmu§ bir ~ok
larmm aksine olarak bu adam, bUtUn 
l!lkaplanna Ia.ytk oldugunu gBsterdi. ,. 

Cengiz'i tavslf ic;in bundan veciz ta
rif olamaz. Bugtinkii TUrk camias1 
hilk.attenberi pay1dar olan varllgmm 
mazi safhalarma alt btiti.in tafsllM1m 
l:igrenmek mecburiyetindedir. Bliytik Ga 
zi'nin bu yolda da yaratt1gi feyyaz me
saiden bunu daha iyi anlanz. Kitap 
say1lt blr ihtlyac1 kar§tltyor. 

~cengiz Han> i okurken eserin nam
dar kahramam duru ve sells blr ifade 
iQinde taklp ediyoruz. Eserin muvaffa 
keyfiyetinden biri de budur. Tasannu 
yok, kudret gosteri§inln gayreti yok.Us· 
l(lbu; sadeli~le en parlak bir tahkiyeyi 
yaratml§. Eski atanm velvelell men • 
kabesi ilk mektep yavrulanru oldugu 
kadar, tarihlerde de yazi san'atmm ka, 
viligini anyanlan tatmin edecektir. 

cink1la.p> ba§muharriri eseri vaktile 
gazeteslne tefrika etmek suretole Ti.irk 
c;eye nakletml§ti . Gazeteci kafasmm 
- methetmek gibl olmasm ama • i?a ~ 
yani hayret bir icaz1 var. Giindellk ha.
diselerin tesbit ve terkibile ugra§an -
lar bazan mektup yazmaga bile vakit 
bulamazlar. Memleket ve diinya poli
tikasm1 takibe tabibaten mecbur olan 
blr ba§muharririn girift slyaset i§ -
leri arasmda nasll zaman bulup ta 
boyle dortba~1 mamur bir terciime 
meydana getirdlgine biraz hayret et
mek laz1md1r. 

Bu miikemmel eseri bii tiin Tiirk o -
kuyuculara haz:aretle tavsiye ederken 
Nae! Beyin biiytik Asya'll htikilmdarm 
hayat maceralar1ru ic;ten ve yakmdan 
benimsiyerek naklettlglni nave etmek 
!Az1md1r. 

Fe. 0. 

u 

2380 altin tediyesine 
mahkfun oldu 

Kad1koy Su ~irketinin ,artname 
mucibince her sene Belediyeye ver
mesi liz1m gelen Belediye hisseaini 
kag1t para olarak vermek istemesi 
iizerine Belediyece farblamede al
tm olarak verilmesi muaarrah oldu· 
gu ileri aiiriilerek mahkemeye mii
racaat edilmiftir. 

Belediye vekillerinden avukat 
Rami Bey tarafmdan takip edilen 
bu dava ahiren Belediye lehine in
tai; edilmi, ve hiikiim keabi kat'i • 
yet etmi,tir. Bu hiikiim mucibince 
senevi 238 altan liradan on senelik 
Belediye hisseai olan 2380 altm li· 
ra firketten tabsil edilecek ve bun
dan sonra Belediye hissesini hep al· 
tin olarak alacaktrr. 

fiVuK.UAT:;@ 
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3 ki,i otomobil, motosiklet altinda 
yaralandt 

Aksaray'da fekerci sokag1nda 
oturan Remziye Hamm Kiii;iiklan • 
ga'da 1965 numarah otomobilin sa· 
demesine maruz kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmtf hastaneye 
kaldmlm1Jbr. 

& Mustafa isminde bir reni;per 
Pangalti'dan ge~erken Hilaeyin is• 
minde birinin rakip oldugu bir moto• 
sikletin sac:lamesine maruz kalmui, 
yara]anmafhr. 

Bu beyanname harbi umumi 
bidayetinde sab1k Hidivin lngil • 
tere tarafmdan azlinden sonra 
tevelliit etmit olan vaziyete ni • 
hayet vermektedir. Diger taraf -
tan Kahire'den «Taymis» gaze
tesine de ,u haber veriliyor: 

Bir ka~ gundenberi Ankara'da 
bulunan Seyrisefain umum miidiirii 
Sadullah Bey dun lstanbul'a gel • 
mi,tir. 

& Cemil Beyin idaresindeki 543 
numarah hususi otomobil $ifhane • 
yokufu'nda Aksaray'h Vebbi Efen· 
diye ~arpmif, yaralanmtfhr. Vehbi 
Efendi hastaneye nakledilmif, Ce • 
mil Bey yakalanmt~hr. 
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Ankara muhteliti Balikesir 

«Sabik Hidiv ayni zamanda 
ikinci bir vesika daha imza ede· 
rek bunda emlakinin tasfiyesin • 
den sonra lngiltere hiikumetinden 
talep etmekte oldugu bir kair mil
yon liradan da feragat ettigini 
bildirmittir. 

Ahiren Londra' dan hareket ede· 
eek olan bir memuru mahsus sa
b1k Hidivin biri Kral Fuad'a, di-

geri Batvekile hitaben yaz1lm1f 
ola.n iki mektubunu Kahire'ye go
tiirecektir. 

Sadullah Bey kadro tasarrufatt 
hakkmda goriitmek iizere ~arfam· 
ba gunii tekrar Ankara'ya gide -
cektir. 
------~...._ _______ _ 
Mzszr kredi fonsiyesi 

Kahire 15 (A.A.) - Yi.izde 3 
faizli ikramiyeli kredi fonaiye tah
villerinden 15 may1s 1931 ke,ide -
sinde \IU numaralar kazanm1fhr: 

1886 senesinde ihrai; edilen tah • 
villerden 317,199 numaraya 50,000 

1903 aenesinde ihrat; edilen tah
villerden 611,376 numaraya 50,000 

1911 senesinde ihra~ edilen tah· 
villerden 80,385 numaraya 50,000 

l\ltin frank isllbet etmi tir. 

muhtelitini majjlup etti 
Bahkesir 15 (A.A.) - Sah gu• 

nil buraya gelen Ankara aporcula• 
rt bugiin kesif bir seyirci ve apor 
merakllSI oniinde Bahl:esir aporcu• 
larile kar,1lathlar. Heyecanh bir o• 
yun neticesinde Ankara muhteliti 
Bahkesir muhtelitini ikiye karft bef 
ile maghip etmi~tir. 

Yaprlan muhtelif atletizm miisa• 
bakalarmda puvan itibairle Bah • 
kesir'liler kazanma,Iard1r. Bahke • 
sir'liler 32, Ankara'hlar 26 puvan 
elde etmi~Jerdir. 

BiaikJet silr'at ve mukavernet 
kotulannda Ankara'h]ar birinci gel• 
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<;ocuk itaate mecbur mudur? 
Eaki terbiyeye gore ~ocugun bili. 

kaydii fart bilyilklerine itaat et • 
meai ,artbr. Kitla terbiyesinin, aa· 
keri terbiyenin bir neticesi olan ve 
mekteplere, evlere giren bu terbi • 
ye tarz1 bugiln iflas etmittir. lhti
yarlar ekaeriya, zama_ne c;ocukla • 
rmda itaat kalmad1, diye fikayet e· 
derler. 

Tabii yeni nesilleri uyufturan, 
enerjilerini oldiiren bu mikrop, ne 
kadar azahraa, memleket o kadar 
nefes alacaktrr. Alman sisteminin 
en biiyiik fenahg1 bu askeri disipli
ni mekteplere, ana ~cuklarma ka· 
dar tetmil etmeaidir. Bugiin Al • 
man terbiyecileri miicadele ile bu
nun onilne gec;mege c;ahfiyorlar. E· 
ger gaye, diitiinmeden itaat eden, 
emirleri kabul eden bir millet yetif· 
tirmekse, esaretin terbiyeye ihtiya • 
c1 yoktur. Bu it mektepsiz de olur. 
ha.at ve diaiplinin aleyhdar1 degili:z:, 
ama bili.kaydii fart degil. Dii • 
filnmeden her emre boyun igen ita· 
ate taraftar degiliz. 

Bir c;oklarma gore itaat c;ocugun 
meziyetidir. Harici bir kuvvete kar· 
fl korku ile, miifekkerenin muvafa· 
katini almadan itaat c;ok kotii bir 
feydir. <;ocugu itaate ahtbrmak an· 
ne ve babalar ic;in gi.ic; bir feydir. 
Evvela c;ocuguna kendi kafa11m1, ve 
diifiincelerini, itirazlnr1ni istimal 
hakk1n1 vermelidir. ~cuia ve· 
rilecek itaat, tabii haaaalanna tat • 
bik demektir. Ba~alar1na zarar ve· 

ren noktalarda bu tazyika liizum 
vard1r. Fakat bunu c;ocuia emir • 
le degil, ikna ile oiretmek li.ztm• 
d1r. Kanun ceiniyetin menfaati ic;in 
ferdi kendi arzular1n1 feda etmege 
mecbur eder. ~ocuk kanuna itaate 
ahtmadan evvel, muhakemeaini bu· 
larak hayabn icaplar1na itaate a • 
htmahd1r. 

(:ocuk kendisine verilen her emri 
evvel& mubakeme etmeli, itiraz • 

larm1 yapmah, kani olduktan aonra 
kabul etmelidir. Ya kani olmazaa ... 
O zaman aiz ihtimalki hak111ntmz, 
hakh iseniz iknaa kuvvetiniz yok, 
gene mea'uliyet size aittir. 0 bila 
kaydii tart itaate mecbur degildir. 

Cocuklar i~in banyolar1n nevileri 
Jki ve iic; yqmda c;ocuklar ic;in,dutu 

Fahrenbayt 70 ten afa.k• yapmak 
doiru degildir. Oc; yafandan yukar1 
~cuklar ic;in, c;ocuiun viicudilnii SO· 

ink au ile, siingerle aildikten eonra, 
aoiuk duf yapdabilir- Fakat bu • 
nu da tedricen sogutmahdll'. Soiuk 
dut yaparken, ~cugun ayaklan, diz 
kapaklanna kadar, s1cak au ic;eri- . 
ainde durmahd1r. Silngerle, aoiuk au 
aiirmek dabi, duf yerini tutabilir. 
Dut dokilniirken c;ocuiun bq1m au
dan uzak tutmah, yalmz bir defa 
igip sac;lanna 11latmahd1r. Duftan 
sonra sert bir havlu ile, 'riicudiine 
frikaiyon yapmahd1r. Efer aoguk 
auyu milteakip reakaiyon yapalmaz, 
cilt 1unmazsa, iizerine 1hk au dok· 
melidir. Eger ~cuk duf eanaa1n.da 
morar1raa, aoiuk suyu keaip, 1hk au 
ile dut yapmalid1r. Eier milmkilnse 
c;ocuk yatmazdan evvel du • 
fU yapdmahd1r. ~cugun evvela 
11cak au ile banyoaunu yapmal1, 
dizleri auda iken dufu yapmah, 
frikaiyondan sonra, geceligini giy • 
dirlp, iyice aardaktan sonra 11cak o· 
dada yemegini yedirmeli, ve yatlr -

mahd1r. Y,cugun ak,am yemegini 
5,5 veya 6,5 te yemesi daha mu • 

vaf1khr. 
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Cehrenizi giizel 
~ehreyi giizel giiatermenin en 

biiyiik a1rr1, ciamani ve dimaii bu. 
zurdur. Hayatta net'eli olan ka • 
d1nlann yiizii her zaman gene; ve 
caziptir. Nq'eli tebesaiimleri, par • 
lak gozleri, yumufak sac;lar1, daima 
hareket eden oynak viicutlerile dai. 
ma canh goriinilrler. 

Hareket eden bir viicut, canh bir 
,ahaiyet, soze batka bir canhhk, ~eh
reye bafka bir revnak, gozlere bat
L::a bir taffafiyet verir. Uzun bir ge· 
zintiden aonra aynaya bak1n1z, c;eh· 
renizde D)unzam bir parlakhk go· 
riirailniiz. Can1n1z 11k1ld1g1, hayat • 
tan zevk almad1g1mz zaman c;ehre· 
riiz canhhg1m kaybeder, hatlar bu· 
l"Ufur, cildin rengi solar. <;ehrenizi 
irilzellettirmek ic;in bayab bir defa 
oldugu gibi kabul ediniz, muzik 
dinliyiniz, faydah kitaplar okuyu • 
~uz, her giin muntazaman jimnas • 
tik yap1n1z, her giin muntazaman 
hir ifle ugras1n1z, o zaman ~ehreni· 
zin letafetini artm•f goriirsilniiz. 
1'embellik adaleleri burufluran, c.a.n· 
hhiJn1 kaybettiren en biiyiik saik • 
tir. Yagmurdan, aoguktan korkma· 
~tn1z, bunlar her giinkii gezinti ve 
i•inize mani olmamahd1rlar. A~1k 
l>encereli odada yatm1z. Gilzellik i· 
~in fazla perhize liizum yoktur. Bol 
aehze, meyva giizelliginize yard1m 
~der. K1zarm1f yagh yemekler cil
di bozar. Temizlik gi.izelligin en bii· 
~ yard1mc1s1d1r. ~ehirlerde ~ehre 
her giin aokaktan bir ~k toz ahr. 
'f oz cildi en ~ok bozan amildir. Yii· 
~Uniize podra siirmezden evvel mut• 

•• • gostermen1n s1rr1 

Jaka y1kay1n1z. Her sene on dort giin 
c;ebrenize iatirahat ettiriniz. Ne 
krem, ne podra hiir bir fey aiirmeyi
niz. Bu iatirahat zamananda yalmz 
okuyunuz ve geziniz. Ne eglence, ne 
ziyafet, ne de misafirlik. On dort 
giinlilk istirahatin aonunda yilziinii· 
z.ii siltle yikay1n1z, cildinizin tekrar 
genc;leftigini goriirsiiniiz. 

Yeni 

Korsa 

bir 
sekli 
' 

Gene; li1zlar1n liorsa giymesi actet 
hiikmiine girmittir. K1zlar her giln 
jimna,tik yaptaklar1 ic;in viicutleri • 
nin koraaya ihtiyaCJ yoktur. Fakat 
c;o,.cuk doiurmuf kadmlarm bobrek· 
lerini kaldarmak, ve tiflt1an kad1n • 
Jann yaf lar1n1 eritmek ic;in koraalar 
faydadan hali degildir. 

Resimde goaterilen model viicudii 

fevkalade rahat tutmakta, ve ince 
gostermektedir. Kiic;ilk reaimlerde 
goaterildigi ilzere bu bic;im bir koraa· 
yi giyen titman bir kadan bir mi.id -
det istimalden aonra viicudii fevka· 
Jade ince bir fekil almaktad1r. Kor
sanan karm ve mideyi orten gec;me 
parc;alar1 ta yukara c;1kmakta kor • 
aaje iliklenmektedir. Bu suretle 
mide etlerinin difar1 f1rlamaama 
mani olmaktad1r. 

Seyyar kameriyeler 

Y az mevsiminde bahc;e bahc;e ta· 
k1mlar1 revac; bulur. Moda miie111e-
11eleri bahc;eleri aiialiyecek mubte· 
lif takamlar yap1yorlar. Bu sene bah· 
c;e levaz1m1 araamda aeyyar kameri· 
yeler nazari dikkati celbetmektedir. 
Bu kameriyelerin mermerden yapal· 
m•t cinai sabittir.Fakat bunlann ay• 
ni fekilde ceviz veya sair tahtalar • 
dan yapdmtf, zarif tekilde boyan • 
m1f olanlara bahc;enin arzu edilen 
tarafma elindeki vidalarla c;ekilip 
gotilriilmektedir. Kameriyenin ic;e• 
risinde kanapesi, koltuklan, hatta 
kilc;iik masalar1 dahi vardu. 

Paris'te ilkbahar modalarJ 

Pariste ilkbahar moda sergileri 
hirer birer a~1hyor. Bu ayn1 moda • 
Iarmda niaana ait bir c;ok modala· 
r1n gec;tiii goriilmektedir. 

Balo elbiselerinin arkas1na mo · 
delde gosterildigi iizere iki biiyiik 
pembe giil takmak bu aym moda · 
sma dahildir. Bu elbiselerin arka · 
a1ndaki giiller igne ile ilittirilmiftir. 
Manto giyince giiller arkadan c;1 • 
karwp, mantonun yakasma tak1l -
maktad1r. 

Modelde aagdan birinci elbise si-

yab satenilen yapdmtf, iki 6eyaz 
gillie siislenmittir. Giillerin birisi 
tifondan, birisi kadifedendir. Omuz
lar aiyah istirazla ailalenmittir. Bu 

elbiaenin onii uzun arka11 k111ad1r. 
Ortadaki elbise mavi pailleden 

yap1lm1fttr. Diigmeleri kriataldir. 
Soldan birinci elbise bu ay1n ori· 

jinal elbiaelerinden biridir. Bu el • 
bise moda mehafilinde son biiyilk 
bir muvaffakiyet kazanmtftlr. El • 
biaenin yegi.ne silaii omuzlar1dar. 

Sinema artistlerinin ilkbahar tuvaletleri 

Moda alemi sinema artistlerinin 
babar elbiaelerini me~kla bekliyor· 
du. Son gelen Amerika mecmuala· 

1 r1, moda merakha1 hammlar1 bu en· 
difeden kurtarm•fhr. A~3g1da gos • 
terdigimiz modeller artistlerin elbi· 
aelerini gostermektedir. 

1 - Zallulah Bankheadan Paria'te 
Lonvin terzihaneainde diktirttigi 
elbiae. Bu elbise viicude yapitmak • 
ta, viicudiin endam1n1 meydana c;•· 
karmaktad1r. Mavi krepten yap1l • 
mtfhr. Yakas1 boyun sarg1S1 tek • 
linde ge~mif, iiziim bir dilgi.imle 
gogiiste baglanmaftar. 

2 - Leile Hyams ogleden aonra 
bir bu~ukta babc;e ziyafetlerinde 
giymek i!fin yaptird1g1 elbise. ~ifon 
amprimedendir. pelerin teklinde 
oniinii, arkaa1n1, kollar1n1 orten bir 
yaka11 vard1r. Unii daha k11a ar • 
ka11 daha uzundur. Bu elbiselerle 
genif bilyiik f&pka giyilmektedir. 

3 - Carole Lombard1n bej rengi 
Crepe Romadan yapbrd1g1 elbiae. 

Kollar1 ilc; ~eyrek ve etraf1 tilki 
kiirkii ile c;evrilmittir. Eldivenleri 
k1aa kollarm1 ortecek kadar uzun • 
dur. 

~ehrenize gore sa~larm 1z1 nasil taramahsm1z ? 

Sinema y1ld1zlar1, meslekleri ica· 
b1 c;ehrelerine muhtelif tuvaletler 
yaptarmaktad1rlar. Bir giizellik mil· 
e11aeae11 smema artistleri araamda 
bir miiaabaka a~mtf, bepsinin c;eh • 
reaine gore yaphg1 tuvaletlerle bu 
artistleri bir iki miali dab.a giizel • 
leftirdigini iddia etmittir. Bu mii • 
aabaka da her artistin c;ehresine go• 
re yap1lan tuvaleti, hangi c;ehreye 
ne tuvalet yap1lma111 icap ettigini 
her hafta bu sahifede gosterecegiz: 

1 - Sac;lar1 ahndan arkaya dog· 
ru bu tekilde taramak son tuvalet -
lerden biridir. Sac;lar1n arasmdan 
bir mata damgas1 gec;irmek bu tu· 
valeti daha cazip bir hale sokmak· 

tad1r. Eger yiiziinil:z: genit ve diiz 
iae, aac;lar1roz1 yanaklar1n1z iizeri • 
ne diifilrmeyiniz. Joan Cravford gi
bi c;ehresi olanlar, bu tekilde tuva· 
let yapmahd1rlar. 

2 - Artistler ara11nda en bege • 
nilen c;ehre oval c;ehredir. Eger 
boyle bir c;ehreye sahipseniz sac;la
r1mz1 ortadan ay1rm1z. Dorothy 
Jordan'1n tuvaleti gibi sac;lar1n1za 
kavararak kulaklar1n1zm iiatiinden 
&fag1 sark1hmz, fakat yanaklann 
ilzerine c;1karmayan1z. Eger yanak 
kemikleriniz f1rlam1fsa, c;ehreniz 
oval dabi olsa bu tuvaleti tatbik et· 
meyiniz, o zaman bu kemikleri aa9· 
larla ortmek ic 

$arapli baka1 
Bakas ku,larmi iyice temizledilr· 

ten sonra ki:z:artmali. Pembe pembe 
ki:z:armca irerisine bir bardalr fa -
rap dokerek pifirmeli. /~eriaine 
kat'iyyen au koymamalidar. lki Ira· 
ark unu aynca yagda krzartmalr ba
~un da i~erisine bir kahve lincani 
farap dokerek pifirmeli. 

Ku1un barsalrlari, ciierleri, yiire· 
gini tahta iizerinde iyice kryildik • 
tan sonra onlarr .sal~amn i~eri•ine 
karr1trr1lrr, bir krsnu da bakaam i· 
~erisine dokiiliir. Aynca yagda ince 
kesilmif lirancala dilimlerilti ki • 
zartmali baka•i ekmeklerin iizeri • 
ne dizmeli, badeha W:erine unlu JG
rapli aal~ayr dokmelidir. 

Bademli pi1kiivi 
10 yumurta 

130 gram 1eker 
130 > badem 
80 > kakao 
70 > pekaimet toza 

Yanm litre su. 
Yumurtalar iyice lrabaracali, sa

rtai ayrr, beya:z:r ayn kabardilrtan 
aonra birbirlerine kariftrrmalrdu. 
Badehu i~eriaine to:z: 1eker, doiiil • 
miif badem, kakao, pekaimet to:z:a, 
yarrm litre au karifhnlarak tepsiye 
dokmeli. Hamurun kalrnlrii bir par
mak olmaltdrr. Firrndan geldikten 
sonra ar:z:u edilen fekilde kesilme • 
lidir. 

Ev kadin1mn bilecegi 
"'yler 

Kolali yakalan ncurl yikamalr ? 
Kolab yaka11 11akamazdan evvel 

airkeye batar1lm1t bir bezle aalattp 
kolas1n1 ~1karmal1, badebu a1cak au 
ve sabunla yikamahd1r. 

Aleminyom ve kalaylr kaplardan 
lekeler nanl t;tkanlmala? 

Aleminyom ve kalayh kaplaran 
lekelerini c;1karmak ic;in tuzla uiut• 
turmahdar. 

Unlu mahallebileri naad pifirme• 
li? 

Unlu mahallebileri pitirirken i • 
c;erisine bir avuc; c;ekirdeksiz ii.ziim 
ilave edilecek olursa ~n kokusunun 
duyulmasma mini olur. 

Havu~ ve panfari naad ,,ifirmeli? 
Havuc; ve pancan pifirirken koku

aunu giizellettirmek 1c;an ic;ertame 
bir avuc; toz tekeri ilave etmelidir. 

1111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111mm1111111111 

Tuvalet ~ntas1 

• 

Her kadan1n tuvalet 1c;m kullan· 
d1g1 bir !fok levazam var. Bunlarm 
bir k1sman1 levabosunun iiatiinde ta· 
tabilir, fakat bir kaam1n1 meydan· 
da birakamaz. Bunlar1 levabonun 
c;ekmesinde tutmakta inuvaf1k de • 
gildir. Resimde gosterdigimiz tuva• 
let c;anta11 kad1n1n, dresuvann1n 
yanma as1hr. Bu c;anta yefil Krepe 
de chine emprimeden yapdm11t1r. 
Ozeri pembe giillerle siialenmiftir. 
Volan1n etraf1 pembe beyaz kur • 
deli ile siialendigi gibi, a11k1 kurde~ 
leleri de pembe ve beyazd1r. Bu 
c;antanm ic;eriaine pudra aiirmek 
ic;in pamuk, cildin tozlar1n1 ailmek 
ic;in pamuk bavlu, yiize komprea 
yapmak ic;in kiic;iik yiiz havlulari 
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Kongre azas1 Gazi ~iftliginde 

Gazi z. murahhaslara 
ayr1 ayr1 iltif at ettiler 

1~irinci sahi:eden ~abaft> _ I 
BugUn hafif b1r yagmur da yag

d1g1 i~in ~iftlik ~ok temiz ve mil
ferrah bir manzara arzediyordu. 
Davetliler !tiftlik miidiirii Tahain 
Beyle memurlar tarafmdan kar • 
tilamyor ve ~iftligin her taraft 
gezdirilerek izahat veriliyordu. 

Bu s1rada Gazi Hz. de te11rif el· 
tiler ve her murahhaaa ayr1 ayr1 
iltifat buyurdular. 

Davetliler i~in ~iftlik mahau • 
lit ve mamulahm ihtiva eden 
biiyiik bir biife hazirlanmtftt. 
Tahain Bey misafirleri azami ne· 
zaket ve dikkatle izaz etmege 
~ahftyordu. Murahhaslar saat 7 
de ~iftlikten ayrtld1lar. 

F1rka kongreai yann aabah 10 
da gene lamet Patanm riyaaetile 
toplanarak mesaiye devam ede· 
cektir. Kongrenin yann bitmesi 
fiiphelidir. 

Diinkii Firka kongresi 
tafsildti 

Ankara 16 (A.A.) - C. ff. F1r
ka111 biiyiik kongre1i bugiin oile • 
den evvel aktettiti i~timada F1rka 
program1 iizerinde miizakereye de
vam etmittir. 

(:anakkale murahha11 Veli Bey 
viii.yet dahilindeki c;ay ve batakh
gm kurutulma11 ve bu havalinin bu 
auretle kabili iskan ve zeriyata mii
sait bir hale getirilmeai hu1u1un • 
da temenniyatta bulunmuftur. 

Ali RJZa Bey (Denizli), yol ver· 
giai miikellefiyetlerindeki miiaa • 
vats1zhktan bahsederek herkeain 
i1titaati maliyeai ni1betinde wrgi 
tarb1 esaa1n1 miidafaa eylemif ve 
Aydin demiryollar1 idare1inin tat • 
bik etmekte olduiu tariflere temaa 
ederek halk1n bu yiizden maruz 
kald1i1 mii9kiilatin izale1i i~in mii
him aksanu iizerinde te1viye ameli
yab yapdmif bulunan Alatehir • 
Denizli ve Mugla • Alafehir yollar1-
n1n bir an evvel ikmal edilme1ini 
talep eyliyerek demittir kl: cBu 
ttlretle vill~t ahaulltJ ziraiyesi
nin kamyonlarla tzmir'e nakll im· 
kan1 husule relecektir.:. 

Muhtar Bey (Mer1in), Program· 
Claki limanlar intaatJna ait mukar
reratln za:man1 intalar1 itibarile 
miihim bulundufunu itaret ederek 
Mersin liman1mn fark ve cenup vi
liyetlerimiz ic;in haiz oldugu ticari 
ehemmiyeti kaydeylemiatir 

Refit Bey ( Gaziayintap), Vergi 
miikellefiyetinin askerlik vazifeai 
glbi mecburi oldugunu ve fakat 
ldarei hususiyelerde yap1lan zam • 
miyat1n ag1r hulundugunu aoyllye
rek hususi idarelere verilen bu aa· 
IAhiyetin ref'i talebinde blunmut • 
tm·. 

Cevdet Kerim Bey {latanbul), 
Memleketin yol ihtiyac1ndan ve 
nahiye, kaza ocaklarile villyet 
kongrelerinde bu huausta izhar e
dilen temennilerden bahaederek 
!iemittir ki: c Yol bedeli nakti1inin 
tenzili talep edilirken bu ihtiyac; • 
lar1 dU9Unmek lb1md1r. ve yol in • 
f&ab itinin durmama11 liz1m eel • 
difini 1oaonilnde bulundurmak 
konarenin vazife1idir.> 

CeYdet Kerim Bey lzahatina de • 

Yamla yol mlikellefiyetlerinde Y•· 
pdacak tenailit dolay11ile elde edi
lecek varidat1n mevcudu muhafa • 
zaya klfi 1elmiyecetine nazari dik
kati celbeylemit ve bedeli nakti 
zamlar1n1n tayini hakk1mn hu1u1i 
idarelerden ahnmu1n1n doiru ola· 
m1yacai1m ileri 1lirmlittUr. 

Azmi Bey (Trabzon), Cevdet Ke
rim B yin noktai nazar1n1 mlidafaa 
ederek hu1u1i idarelere verilmit 0 • 

Ian tallhiyetin takyidi aleyhinde 
bu!unmuttur. 

Bundan 1onra Naf1a VekiH Hil • 
mi Bey toz alarak ~anakkale vi • 
li.yetindeki batakl1i1n kurutulma11 
ic;in tu itleri meyan1nda bulundu • 
iunu ancak · bu makaatla blitc;eye 
mevieu tah1i1ahn ~k mUtevazi bu • 
lunma11 dolay111ile bir kac; tene ii;;in 
biiyiik su itlerine girifilmesi kabil 
olam1yacaf 1n1 kaydederek deml,tir 
Id: cMersin limammn infaat itine 
1elince bu intaata ait projeler ha • 
z1rd1r ve Vekii.Iet infaata mezun • 
dur. Samaun ve Eregli limanlar1 da 
ayni derecede haizi ehemmiyet bu
lunmaktad1r. Fakat taheiaat bulun· 
mad1gm~an ~~ zaman inaaata bat· 
lamlacag1 bdmemez. Bu in9aab 
kredi ile yapmak iatiyenler var, mii
zakerelerirrliz nihai aafhaya girer 
ve neticelenirse her ii~ limamn in
fasma muvaffak olacaf•z 

Vekil Bey yol bedeli naktisi anu. 
kellefiyeti etraf1nda ileri 1Uriilen 
niiitaleal ra cevap vererek bunun 
18-19 milyon lira ara11nda donen bir 
ver1i oldufunu ve memleketin tak· 
riben 200 mllyon liraya mal olabi • 

lecek 20 • 21 bi~ kilometre yola ih· 
tiyac1 olduiunu soylemif, yapdmas1 
ileri siirUlen tenzillbn bu ver1i mik· 
tarm1 indirecetini ilave eylemiftir. 
Vekil Bey fOteler ve kopriiler ka· 
nununa temat ederek kanunun i
kinci tatbik 1eneai ic;inde bulunma· 
11na rafmen c;ok faydah neticeler 
elde edildifini ve bu kanunla Ve • 
kalete isabet eden hi11e ile Anado
lunun IUzum ve ihtiyac; hiaaedilen 
muhtelif yerlerinde 25 biiyUk kop. 
ril yap1ld1i1n1, bliyiik yol tebekele
rinin baz1larm1n da ihale edilditini 
1oylemit ve demittir ki: cKanunla 
Vek&lete verilen hisaeden hie; bir 
zaman mUatafni kalm1yacai1 ic;in· 
dir ki Vek&let bu ufak hi11eyi elin• 
de tutmak iateml,tir.> 

Sadettin B. ( tatanbul), ihracat 
mallarmm buriinkli vaziyeti ve iii· 
riimlerinin temini ic;in verilen lak • 
rirlere cevaben lkti1at Vekili tara• 
f1ndan verilen izahata tetekkllr et• 
tikten tonra demittir ki: 

c- Mevzuu bahaettiiimiz me•'•• 
lelerden biri de mah1ullt1 11naiye • 
nin memlekette 1arf ve iatlhliki ve 
ayni zamanda 1anayiin inkitaf1n1 
temin ic;in devlet biitc;e1inden maat 
ve Ucret alan zevatm yerli mah kul
lanmalar1 mecburiyeti idi. Vekil B. 
bunu c;ok cazip bulmakla berabel' 
endifeler 1erdettiler. Bu endifelerin 
birisi boyle bir mecburiyet karfJSJD· 
da fazla talep dolay1sile ihtikAr1n 
huaule gelmesidir. Boyle bir endi~e 
varit detildir. BugUnkii fabrikalar 
filhakika bu lhtiyac1 tatmin edecek 
derecede deiildir. Fakat b8yle bir 
mecburiyet kondugu takdirde mah· 
dut blr aaman i~in 11k1ntl hl11 dil1e 
bile aanayi erbab1 ve 1ermayedarlar 
derhal bu ihtiyac1 kartilamak ic;in 
yeni fabrikalar vticude •etirecek • 
lerdin, demittir 

Saddetin B. bu hu1u1taki naktal 
nazar1n1 teyit lc;in un ithalatana yilk· 
aek aiimriik re1mi vazedildiil za • 
man memleket ic;inde kifi derecede 
deiirmen bulunmad1i1m ve fakat hi
mayenin vaz'1 kart111nda busUn ih· 
tiyacatt kartdiyacak miktarda de • 
tirmen yapdd1i1n1 ileri 1Urmlittiir. 

Emln B. (E1ki9ehir), F1rka pro1• 
ram1n1n mUkemmellyetinden bah • 
1ederek demi9tir kl 1 

c- Halk F1rka11 pro•ram1n1n 
devlet itlerine tatbiki ile koylii ve 
memleketi daba ziyade refaha erit· 
tirmekte muvaffak olunacakt1r. Hie; 
tiiphe etmem ki bu prosranun ica • 
bati nokta11 nokta11na tatbik •dil • 
diii 1Un milletimiz dUnyan1n en bah:· 
tiyar mllleti olacaktir.> 

Emin B. bundan aonra program1n 
tatbik1nda gozetilmeai Iaz1m gelen 
hu1u-t etraf1ndaki noktai n zann1 
izah etmif ve bilha11a memleketl • 
miz i9in 9ok k1ymetll bir varidat 
menba1 olan hayvanc1hia nazari 
dikkati celbederek demi,tir ki: 

c- Bu memlekett oturan bizler 
ei r maif t 11k1ntJ11 9ekeraek gele. 
c k ne•il bb:i affetmez. ~UnkU cma. 
denleri, tUtUnlerl ve bayvanlar1 var· 
kert a9 kalmiflan diyeceklerdir. Bu 
ittihamattan kurtulmak ic;in en kii • 
i;;iik ferdimizden en bii,.Uiilne ka • 
dar feragati nefaile 9al1fmak laz1m
d1r.> 

Bundan aonra l?iikri.i B. (Bolu), 
soz almtf ve orman itlerindeki miif· 
kiilattan bahsetmittir. 

Ogleden sonrak:1 i~tima 
Ogleden sonraki toplanmada vi • 

layet kongrelerinden gel n dilek .. 
lerin miizakereeine devam etmlftir. 

Bu dileklerden 1ktiaat Vekl&eti • 
ne taalluk edenleri hakk1nda soz a· 
Ian murahhatlar ormanlar, kere1te
cilik, afyon, yiin ve harici ticaret 
hakkmda mUtaleal•rmt 1oylemit .. 
lerdir. Murahha1lardan biri kere1 • 
telerimizin ihracl hu1u1unda ihra .. 
cat pazarlarm1n vaziyetini iyice tel· 
klk etmek Ye ihracat maddelerinin 
cinaini nefislettirmek, taanif ve am• 
balaj gibi feylere hemmiyet Yermek 
liizumundan bahsettl. 

Turgut B. (Maniaa), sepetlerden 
al1nan giimrilk reaminin yaf meyva 
ihracahm miitkiillettirdiiini ve ale
IU.mum ihracat maddelerinin amba· 
laj1nda kullantlan zeytinyag1 varil· 
leri ve 9uval gibi feylerin kabulii 
muYakkat uaulii ile ithalinde mer'i 
bulunan bir 1ene miiddetin iki 1e • 
neye 91kar1lma11, ticaret odalari ta• 
raf1ndan vek&letlere ya:adan eYrak· 
ta put kullanmak mecburiyetinin 
kald1r1lmu1 lilzumunu aoylenii, ve 
1eyri1efainin M111r'a yaptJg1 sefer • 
lerin rekabet Ye muamelesindeki in· 
tizam ve dUrUati dolay1sile ihracat· 
ta faydalar1ndan bahsederek seyri· 
aefain idareainln eylul, tetrinievvel, 

. . .· ·. ~ :t< "'.'I'- r:x.: · : ~,-~ 1.tf' ... '-.. -~ , .. ~ c··. li~· ;;~~~~ilt!~~~si 
' ~ ..... . ' . ~. ., .. 

Bo, vakitleriniz i~in 
Diinkii halledilmit 

Soldan saga ve yukandan a~ag1ya: 
1 - Stittin, yogurdun UstUnde bu -

lunur (6), Sabahlan i!;erlz (3). 
2 - Ate ln dili (4). 
3 - Ayran ya.p1l1r (6), Ktllt aksa

mmdan (4). 
4 - Ekmek yap1llr (2), tdrakin bir 

nev'l (4). 
5 - Yazin btclllr (4), sorgu (2). 
6 - Ekmekle yenen (5). 
7 - Helvast enfes olur (5). 
8 - 61cak degu (5), Yallah, yilrU 

(3). 
9 - Bir meyva ( 4), Kendini a.k1Ill 

sanan Ve satan (5). 
10 - ~Uphe, tahmin (3), Bir iCki 

(4). 
11 - Alacal1 (7). 
-~-~~~-----~~----Akit 
MUiga. Donanma. cemlyetl reisl, is. 

tanbul meb'usu esbakl merhum Ya!t
c1zade i,,efik Beytn ma.hdumu Rag1p 
Beyln kerimesl Mefharet Hammla ha-
11 tttccan mutebereslnden merhmn 
iama11 Hakkl Beyln mahdumu Ziraat 
BankB.81 i11tihbarat 11ef1 Ahmet Hllmt 
Beyln aklt meraslml maymn on be-
1inci cuma gllnt1 Ragip Beytn Gl!zte
pe'dekl kl:l§kt1nde tcra olunmuttur. 
Tarateyne saadetler temenni ederlz. 

Dr. Emin R1za 
ZUhravi hastahklar mlileha1s111 

Galata'da Mumhane caddeain· 
de Galata Hantnda No. 13. Tele· 
fon Beyojlu 3589 

tetriniaani gibi ihracat mevaiminde 
olsun bir ka~ 'ilep ile Akdeniz ve 
fngiltere Iimanlanna da ticari nak· 
liyatta bulunma1m1 temenni etmi, • 
tir. 

Afyon murahha11, TUrkiye'de af. 
yon iatihaalitile gec;inen yar1m mil
yonu mUtecaviz nUfu1 bulunduiunu 
ve afyon imal ve iatimalinin men'i 
hakkandaki beynelmilel mukavele 
ile AYrUpa memleketlerinin istihsa· 
lab tahdit etmemif hatta artJrmu~ 
olduklarin1, Cemiyeti Akvam1n 1926 
istatiatiklerine istinaden beyan etmi;;, 
bu tazyikin Tiirk c;iftc;iai zarar1na 
olduiuna, afyon konferana1na gide· 
eek murahha1lar1n nazari dikkatini 
celbetmi9tir. 

Haaan Retit B., yiln mes'elesine 
tema1 ederek temizlenmeden, tasnif 
edilmeden, yikanmadan denk hali
ne •etirilme1inden ihracat yapdma· 
11 barici pazarlarda yUnlerimizin j. 
tibar1na halel verdiiini ve hatta biz. 
den yiin alanlar1n yak1n memleket· 
lerde bu itleri yaparak memlekette 

kalma111 icap eden bir c;ok par'lnm 
ecnebi bir ka9 mutava111bn cebine 
girmeaini intac; eyledigini aoylemi,, 
hUkumetin bu i;ile alakadar olma • 
11n1 ve biiyiik bir servet menba1 0 • 

Ian yiin ihracab;;1hi1n1n inki~af1m 
temin edecek tedbirler almas1m te
menni etmi9tir. 

GUmiifane murahhas1 Nabi Bey 
dampingten bahsederek pazarlar1 • 
m1zda demping olmad1i1n1 fakat ha· 
rici pazarlarda aiiriim aahalarinda 
bilhaaaa buiday ve tiitiinde dampin
ge maruz kald1g1m1z1, orman Ye ko
miir mah1ulleri iizerinde de bugiin 
o derece mah1u1 olmamakla bera • 
ber gittikc;e biiyUyen Ru1 dampingi 
MUYacehesinde bulundUgUhlUZU soy• 
lemif, haric;teki ticaret mUmessi~ri 
tarafmdan piyaaa temevviicabna a
it gelen raporlar1n netrini ve bu hu-
1u1ta ugratacak bir konjoktor mil • 
e11e1e1i viicude getirilmesi liizumu· 
nu ilave etmi~tir. 

Kongre yar1n aaat 10 da toplana· 
cakhr. 

Bu~Un ,,Biiyiik Ada'da 
El HAM RA S I N EM AS IN DA Bir arsa 

Mali ye ekaletinden: 
AMiRAL 8 YR 0 REFAKATINOE j Sabb or! 

KUTBU C NUB"1 · Alt1 y~ ar§m eb'admda . dart tar:>.ft 

1 haziran 931 tarihinden mayu 
932 gayeaine kadar bir sene zar· 
fmda Dolmabah~e ve Sarayburnu 
k1rtasiye depolarma gelecek ve 

miikemmel filmi. 

Tnlebeler i~i ;1 duhuliye 40 kuru~ 

r.1-- BugUn --~ 
M E L E K SiNEMA.,INOA 

VILLY FORS 
fevkal~da bir eser olan 

HAYDt:LBERG ~ARldSI 

filminde goriinecektir, 

ARTiSTIK SINEMASINOA 
mevsimin en son almanca sozHi j 

ve ~ark1b filmi 

REN KIZLARI I 
duhuliye 25 kuru~ 

25 KURU~ VEREREK 
OPERA SINEMASINDA 

Frans1zca sUzlO ve 1arkll1 
HAi TANG 

heyacanh filmini gUrUnUz. 
• 

MELEK ve ELHAMRA sinemalan 

NlSAN a~1na mahsus 5 FILM MO -
SABAKASINA l~TIRAK ETMEK 

arzusunda bulunanlarm tahrirl CE • 

V APLARIN nihayet 20 may1s ~ar • 

tambll (matineler dahil) giintine ka -

dar MELEK sinemasma tevdi etme • 

led !Uzumunu arz ve i!An ederler. 

A VRUP A'Y A AZlMET 
~ehrimiz tilccarlarmdan Yanko 

Beyko Efendi kiirk miibayaa11 
i~in Semplon ek1pre1 trenile Av· 
rupa'ya gitmi,tir. 

KlRALIK DALYAN1 

Istanbul dalyanlan arasmda miimtazen 
tanmmif olan ve bal1k sayd1 hususun • 
da da pek ~ok ~ohreti bulunan Kilyos 
dalyaru bir ka~ sene i~in kiraya. veri
lece~lnden tutmak isitiyenlerin Emin 
onunde Bal1kpazarmda 20 numuada 
taze ya~ci ve kaymak~ lngiliz o~Ju 
Dimitri ye miiracaatleri. 

................... ~ 
<;ocuk hastahklan miitehass1s1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyojtlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

Cocuk hastanesl kulak, boga.z, 
burun mUtehass1s1 

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

Telefon B. O. 2496 

Haydar Rifat Beyin eserlerinden 
Ayni haklar 

Mira• mes'eleleri 

~erhli bor~lar kanunu 

fbhnl k:t,.nhnnr.•indt! 

oktor 

lki lir 

Bir lira 

Bir lira 

Osman ~erafettin 
Emraz1 imtaniye mlltehass1s1 

C..lgalotlu Nurlosrnanlye caddeal I~ 
Telefon: 893 

Mueyene zement cuma'dan 
maada 1,30·7 

(Gureba hastnhanesl) dahllt,sarl 
Hastal1klar mllte1J11ss1s1 

Adapazan asliye hukuk ha.kimllgln
den: 

Adapaza.r1'nm Qay kl§la koyUnden 
Salih k1zi Hati"e Hamm tarafmdan 
kocas1 Adapazan'nm Cam!i cedlt ma
hallesinden Mustafa oglu Osman aley
hine a"t1g1 gaipllk ve evlenmenin feshi 
davasmdan dolay1 ilanen vaki tebligat 
ve giyap karan tizerine tahkikata gel
mi§ olan mumaileyhin g1yabmda ve 
hukuk usulU muhakemeleri kanunu -
nun 402 ve mliteaklp maddeleri ver; -
hile giy11.p kar:m ittihaz edilerek bu 
baptaki tahkikatm 22/6/931 pazartesi 
saat 14 te tallk k1Imm1§ oldu~undan 

mumaileyhin tarihi 11a.ndan bllitibar 
bir ay zarfmda itiraz etmedlg! ve g1yap 
masarifln de teslimi vezne eylemedijli 
takdirde muhakemeye kabul olunam1-

ta§ duvarla muhat ve Malt"p~ ·den ::.lod 'ya 

kadar gen!§ bir manzaras1 vardrr. T:i. l!p!er I 
giiniin her saatinde gerek gormek, gerek 

mezkur depolardan harice aev • 
kolunacak etyamn depolardan 
civar iskelelere ve iskelelerden 
depolara kadar nakliyesi yirmi 
giin miiddetle miinakasaya ve 
miiddeti mezkure zarfmda mez • 

goril$mek ilzere: I 
Nfaam cadduindt, MU· I 
ratli sokaYinda1 9 11u- • 

marali haneye miira • 

ca at etmelldir. 

Istanbul dl:lrduncti icra memurlu-
gundan: I 

Tamamma 17810 lira kiymet t ll'cUr 
edilen Burgazadasm'da Mans.stir cud- 1 

ku depolarla devairi sairede te
rakiim edecek ambalaj, tahta, 
~ember ve kag1tlarile ktrtaaiye 
ve yaz1 makineai aand1klann1n 
liizumundan fazlas1 miizayedeye 
~1kar1lm1~ ve nakliyenin bir sene· de:o;inde I - 1 miikerrer numarall tay

den Uzerine blna inl}a edilmekte olun 
arsa halen maabahge bir bap hane -
nin tamami ar;1k artt1rmaya vazedil
mi§ olup 4/6/931 tarihinde §artname
si dlvanhaneye talik edilerek 20 16/ 9:.ll 
tarlhine mtisadlf cumartesl gtinti saat 
14 ten 16 ya ka.dar istanbul dordUncil 
lcra dareslnde a"1k arttirma suretllc 
sat1lacakt1r. Artt1rmaya l§tirak lcin 
% 7 temlnat ak"esi al1mr. Mtiternklm 
vergller lie belediye resimleri vak1f 
icaresi mU§terlye alttir. Haklan tapu 
sicillerlle sablt olm1yan lpotekll ala -
caklllar ile diger ala.kadaranm 1rtifak 
hakk1 sahipleri bu haklanm ve hu -
suslle faiz ve masarife dair olan 1ddi
alarm1 yirmi giln i"inde blldirmelerl 
Ia.z1md1r. Aksi halde haklan ta.pu si -
cillerlle sabit olm1yanlar sat1§ bede -
llnln ya.p1lmasmdan hariQ kal1rlar. 
Ala.kadarlarm yen! icra ve iflll.s kanu
nunun 119 uncu maddesine gore tev
fiki hareket etmelert ve daha fazla 
malUmat almak istlyenlerin 931/11 
dosya numarasile memuriyetimize 
mUracaatleri Ua.n olunur. 

Istanbul I. rlyasetinden: 
Konkorda.to miihleti talebile mer -

cie mtiracaat edip 17/3/931 tarihinde 
kendislne iki ay milhlet verllen Is -
tanbul Sultanhamamm'da manlfatu
ra tlco.retlle mti§tegil Maclt Mehmet 
karaka§ Beye verilen mtihletin icra 
ve ifllls kanununun 278 inci madde -
sinin son t1krasma tevfikan 17/5/931 
tarihinden itibaren 12 gtin uzat1lma
sma ve keyfiyetin 279 uncu madde 
muciblnce UAm He beraber icra ve if
rn.s ve tapu sicil memurluklanna i)il
dirilmesine karar vertlmi§ oldugu i -
111n olunur. 

K1r§ehir asliye hukuk dairesinden: 
Km~ehir'li bakkal Osman cavu11un 

K1r§ehir jandarma boltik kumanda.m 
miiteveffa yilzba§1 Ismail Hakkl Bey 
vereselerlnden ka.r1s1 Zeynep Hamm
dan 3660 kuru§un kabili temyiz ol -
mak tizere tahsiline dair Kir§ehir sulh 
hukuk ma.hkemeslnden istih al eyle
di~I 6/4/931 tarlh ve 248 n rail k -
ram gyabt mezburenln lkametgll.bJ 
mechul oldujtundan bllMebli~ lade 
kllmm111 oldu~undan teblig:itm Kn· -
11ehir ve istanbul Cumhuriyet g:lzete
lertle na.nat suretlle icras1 talep ecm
mi§ oldugundan tarihl na.ndan ltiba
ren blr aya kadar turuku kanunlyeye 
tevessUl eylemesl aksi takdirde kara· 
nn kesbi kat'lyet edecegl llA.n olunur. 

tstanbul Birlnci ma.s memurlugun
dan: 

Adres: UskUdar'da tskele civarmda 
tramvay caddesnde tahln helvas1 
fabrtkas1 sahlbi Tenekecl zade Meh
met Emln Efendl. 

BalAda Ism! ve htlvlyetl yazill olan 
zatm ma.s1 aQtlip tas:fiyenln ad! ae -
kllde yap1lmasma. karar verllml§ ol -
dugundan, 

1- MUflisten al11cat1 olan veyn mal
larmdan lstihkak iddiasmda bii'.unan
lann alacak ve tddialarm1 li,bu 11a.n -
dan bir ay i<;inde eyyam1 resmlye mtis
tesna olmak iizere her giin saat (14 
ten 18) e kadar Sultanahmet'te vaki 
Adllye blnasmda icrayi vazife eden 
blrinci iflll.s memurluguna mtiracaat
leri, senet ve defter gibi delillerl her 
ne ise bur.larm as1l veya musaddak 
suretlerlnl vermeleri, 

2 - MUflise borc;lu olanlarm yuka
nda yaz1il olan mi.iddet ir;lnde bore; -
Ian miktanm yazdirmalari, hllafma 
hareketln ceza. kanunu muclblnce 
takibat ve mes'ullyeti mucip olacajt1-
nm bllmeleri, 

3 - Mtirllsin mallnnm nakit vc tall
vilQt ve buna mtimasil k1ymetlt evra
km1 her ne suretle olursa olsun bun -
larm Uzerlndeki haklan mahfuz kal
mak ~artlle o mallan ayni mUddet 
lr;lnde daireye vermeleri, vermezlerse 
cezal taklbat ve mes'uliyeti muclp 
olacajt1m, mazret bulunmad•kc;a rllc;
han haklarmdan mahrum kalacakla
nnm b111nmesi, 

6 - 25 may1s 931 (pazartesn gilnti 
saat 16 da yukar1da. yaz1h olnn lfla.s 
daresinde alacaklllarm ilk tctimam
da haz1r bulunmalar1 ve mUflts!n mu~
terek borc;lularile ketmerlnin ve bor
cu tekeffUI eden satr ktm~elerln !c;tl
mada bulunmaga haklari oldn~u na.n 
olunnr. 

Aanavutkoy'linde Dere sokalimda. 
102 numarada Kloret H. ve Yant 1,ek1t 
Etendlye: 

Istanbul lic;Uncll icrasmdan; 
Dimitri Efendlnln ztmmetlnl2de 

matlubu bulunan 300 liranm maann\ ~ 
sartf ve faiz tahs111 hakkmda vakl ta
kip talebi Uzerlne taarfm1za gander! -
!en lideme emrl zahrma verllen me§ -
ruhatta mezk1lr mahalde olmad1~m1z 
ve elyevm ikametg1ihm1zm mP"hul 
bulundugu gosterilmi§ olmasma Mnaen 
illl.nen tebligat ifasma karar veril•ni§ -
tir. Tarihi ilil.mlan itibaren blr ay zar. 
fmda tnllrucaatle bir itlraz derme -
yan etmez ve am takip eden 8 giln 1-
clnde borcu eda veya borca yetecek 
lhnl gosterlmedik<;e hakkm1zda g1 • 
yaben muamelQt1 icrayeye devam olu
nacag1 mdr.kO.r Odeme emrinin teblig 
makamma kalm olmak tizere illln o -

lik muhammen bedeli 3550 lira 
tahta ~ember ve sairenin 5000 
liradan ibaret bulunmut olduiun· 
dan miizayede veya miinakasaya 
i9tirak etmek istiyenlerin mah • 
fuz ~artnameyi gormek ve bedeli 

' muhammenlerin yiizde yedi bu • 
~ugu nisbetinde depozitosunu mal 
sandtgma berayi teslim tahail mii· 
zekkeresi almak iizere Dolmahah
c;:e deposuna miiracaatleri ve son 
fiat haddi lay1k goriildiiiii tak • 
dirde 30 may1s 931 tarihine mii· 
sadif cumartesi 1iinii 1aat 14 te 
ihalesi icra olunacagmdan talip· 
lerin vakti muayyende depozito 
makbuzunu hamilen depoda ha
z1r bulunmalar1 ilan olunur. 

Mahkmel Asliye U<;llncll Hukuk da -
iresinden: Oalata.'da l.Ulecl hamnda. 
122 numarah ap11rt1ma.nda muklm Ma· 
dam Rabeka Herzovi<; tarafmdan ayni 
hanede mukim kocas1 Molz Herd.OVIQ 
Efendi aleyhlne ikame eyled!jt bo§an
ma davasma miitedair arzuha.l suretl 
mumalleyhln halen ikametgdh1 mec
hul oldu~undan 11a.nen tebli~ edllmi~ 
ve mUddetl mua.yyeneslnde cevap ver
memi§ oldugundan mezktlr davanm 
tahklkat116 haziran 931 sal1 gtini\ saat 
13/30 talik k1lmm1§ ve yevm ve vakti 
mezkllrda istanbul mahkemei asUye 
ucuncti hukuk daireslne gelmesl lllzu
muna dalr bir suretl tebll~ makamma 
kalm olmak uzere ma.hkeme dlvanha
neslne as1lm11;1 oH1ugu muma!leyh Moiz 
Efendiye !la.nen teblig olunur. 

Inebolu mahkemei asUye hUkuk da• 
irestnden: 

Zarbanadan imam o~lu AU kerlmcsi 
ve kiic;tik Ifakat'in veli ve validesi Zeh· 
ra Hammm mezkfir firtyede-n imam 
oglu Kdz1m Efendi aleyhine act1~ §Uf'l 
davasmm cereyan eden muhakeme -
s!nde ticilncu §ah1s s1fatlle dahlli mu
hakeme edllmi§ olan tstanbul'da mu -
kim Dervi§ o~lu Hllsey'nin bulundu~ 
mahal11n bllinememe!!i dolay1sile na. -
mma yaz1ll olan evrakl dava muhake
me d1vanhanesine as1larak 110.nen teb· 

. Ilg edilmi~ ise de tayin edllmllj olan 
mUddet ic;in cevap· vermeml§ ve mah
kcmeye de gelmemi.§ oldugundan ha.k
kmda g1yaben muhakeme icra~ma ve 
g1yap kararmm kendlsine tebliglne 
ve tarihl ilAndan ltibaren on gUn !9!n
de ltiraz eylemesine karar verllmt11 ve 
cart muhakemede da\1ali ma.hallerln 
kimler Uzerinde yaz1h oldu-u 
hakkmda tapu memurlugundan 
icap eden kuyudat alma.ra.k mah -
keme yalmz giya.p kararmm merkum 
Htisey'ne tebligine kalm1i; oldugundan 
merkum Htisey'nin tarihi IIA.ndan itl -
baren on gii.n ic;inde itiraz1n1 blldire -
rek 17 hazlran 931 <;ar§amba gtinU so.
at 10,30 Inebolu'da ka.in asllye hukuk 
mahkemesine gelmesi aksi takcUrde 
muhakemenin g1yaben ikmal olunaca
g1 ve badema muhakemeye kabul o -
lunmwacag1 na.n olunur. 

istanbul mahkemei asllye birinci ti
caret da.lresinden: 

Sultanhamamm'da Meydanc1k'ta 
~aml1 hamnda mukim Klbar all kar -
de§ler mahdumlan §irketinin alacak
lllarile aktett!gi konkordato berayl 
tetklk mahkemem\ze tevdi k1lmm1§ 
ve emrl tetkikatm 21.'51931 per§embe 
saat 10,30 da icras1 mukarrer bulun -
mu, oldugundan al~kada.r.larm yevm 
ve saatl mezk1lrda mahkemede haz1r 
bulunmalar111a.n olunur. 

tlan 
Bir sene mtidd~tle mtizayedeye va -

zolunan emla.k: Hasek! isma11 Aga 
vakflndan Sirkec!, Yah kl:l§kll caddesi 
8 numarah ardiye. 

MUddeti milzayede: 17 may1s 931 ta
rihinden yirm1 gUn mliddetle 6 hazi
ran 931 tarihine kadar. 

Baltl.da muharrer emlA.k ktraya ver!· 
leceginden miizaycdeye vazolunmu~ -
tur. Taliplerin yevml !hale olan son 
gUniin saat on dl:lrt bucuga kadar §art· 
nameyl okuyarak ve temlnat1 muvak
kate ita ederek mtizayedeye i§tlrak 
etmek iizeer istanbul Evkafl mUihaka 
ntUdlriyetine ve yevmi ihale olan cu
martesl giinii !dare enctimenine mt1 w 

race.a tleri 1111.n olunur. 

Biga icra dairsinden: 
Biga'mn c;e1:1mealtm'da muklm olUP 

ikametga.h1 mec;hul bulunan dizma.n 
allesl Hediye Hammm mezk1ir kHydC 
bulunan mal1imUlhudut blr bap hane
sl mti11ter1si Sabrl Efendi tizerine iha
lesi yap1ld1gmdan u" glln zarfmdll. 
milracaatla memuru huzurunda takrit 
vermesi aksi takdirde cebren :ferag Jll\.1-
amelesinln yap1lacag1 ihbar olunur.:,.....-

Zayi makbuz 
19/4/930 tarlhli tstanbul tthaJA.t 

gUmrilgUnden verilen 41833 numare.11 
makbuz zayi olup lkinci nUshasl lstidO. 
edlldiglnden hiikmil olmad1[t1 UAn olU' 
nur. 
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5. ci KE~iDE 11 HAZiRAN 1931 DEDiR. 

BOY OK iKRAM iYE 
~'"~ 5o,OOO LiRADIR ~'"~ 
~ ~ 

:!!_ Ayr1ca : 15.000, 12.000, 10.000, =- r: 

8.000 Lirahk ikramiyeler 
ve 40.000 Lirabk Bu· ~lfikalat Vardlr. 

172'' 1 umarah 27 eyh111930 tarihli kanunun tathik1 
dolay1si1e vaki olan lbtiyat Evrak1 Naktiye 

KARAf1E''HZ POST A SI 

ERZURUM va~~ru mayis 
c;ARSAMBA 

giinii ak~am1 18 de Sirkeci nht1mm 
dan hareketle (Zonguldak, lnebo
lu, Samsun, Ordu, Giresun, Trab 
zon, Siirmene ve Rlze ) iskele
lerine azlmet ve avdet edecektir. 

TafsilAt i~ln Sirkeci'de YelkencJ 
Hanmdaki acentasma miiracaat 
Tel: Istanbul 1515 

Seyrisefain 
Merkez Acentas1: Gala ta Kop

ruba,1 B. 2362 fuhe acentas1: 
Sirkeci Miihiirdarzade Ham 
2,2740 

istanbul Tramvay Sirketi Evkat tarifesi 
1931 senesi may1sm 10 uncu giiniinden itibaren ilam ahire kadar muteberdir. 

No 

f 10 
11 
12 
14 
Hi 
16 
18 
19 

HUT UT 

Si~li - tiinel 
Kurtulu~-tiinel 
Harbiye .. Fatih 
Ma9ka - Tiinel 
Taksim-Sirkeci 
Ma9ka-Beyaz1t 

Hareket 

I ~i~liden Tiinele 
Ttinelden Si~liye 

I Kunulu~tan Ttinele 
Tiinelden Kurtulu~a 

I Harbiyeden Fatlhe 
Fatlhten Harbiyeye 

I Mackadan • Tiinele 
Tiinelden • Mackaya 

I Taksimden Sirkeciye 
Sirkeciden Taksime 

I Mac;kadan Beyaz1da 
Beyaz1ttan Mackaya 

Taksl·m-Fati"h I Taksimden Fatihc 
Fatihten taksirne 

K rt I B ti Kurtu$lutan Beyaz1da 
U U U~.. evazl Bey:mttan Kurtulu$a 

~---------...------~~ Be~ikta~tan Bebej1;e 
Be~lkta~tan Eminoniine 

22 Bebek- Eminonii 
Bebekten Eminoniine 
Eminoniinden Bebeg-e 
Eminiinihden Be~ikta~a 
Bebekten Be~ikta'~a 

Fas!la 

3 : 6:9 

30 

5 : IO 

30 

4 :6 
10 

6 :9 
14 

15 
30 

6: 13 
17 

" : 13 
15 

Birinci 
bareket 
tiaat 

6,00 
6,26 

23,00 
23,30 

6,09 
6,10 

21,IO 
21,30 
7,35 
6,51 
6,15 
6,08 
7,37 
8,23 
6,15 
7,0S 

5,34 
5,44 
6,00 
6,06 

Son 
bareke1 

Saat 

24,12 
24,38 

23,30 
24,00 

1,10 
1,10 

23,30 
24,00 
21,05 
21,30 
24,12 
23,23 
20,22 
21 ,08 
22,36 
23,26 

24,30 
24,30 
1,15 
1,13 

ve Doviz Giri§ ve <;1k1§lan .......................... 
PlRE - JSKENDERlYE 23 Ortakoy-Aksaray ~:~~~~= ~~~~: 10 : 16 

20 
5,45 
5,56 
6,00 
6,46 

22,10 
22,56 
21,52 
22,38 

14 rnay1s 1931 tatihindeki vazlyet 
1° - Do viz Giri§ ve <.;1kt§lan POSTASI 

~ may1s 193 J tarihinde mevcut 
evvelki bakiye 327.500.-

(EGE) vapuru 19 may1s salt 
10 da Galata'dan hareketle 
Izmir, Pire'ye ugr1yarak cu • Tahsi edilen yahut hafta zarftnda 

tahsil edilec k olan Dovizler 7/5-14/S tarihine kadar 

Hafta zarhnda ~1kan Dovizler ,, 

Fark 

I 4 may1s 193 I tarihlnde Osmanh Bankasi 

£ 3,000 

" 34,000 

£ 3 l ,000 

yedi 1dekl Dovizler yekOnu !. 296.500.-

20 - lhtiyat Evrak1 N aktiye Giri§ ve <;1k1§lar~ 

C•kan evrak1 naktiyenin ? tnay1s 193 I 
tarihindeki bak1yesi 
Hafta zarfmda ~tkan evrak1 naktiye N·w6 't~:!:• T. I... 

Hafta zarfmda giren evrak1 naktiye ,, .. ,, " 
Fark 
<;1kan ihtiyat evraki naktlyenln 14 inay1s 1931 

T. L. 3.370.019 68 
30,909 

350,353 

T. I... 3 I 9.444. 

tarihindeki yekCmu T. I... 3.0Sl .. 575 ~ 

OSMANLT BANKASI 

Istanbul Menkul Kaymetler ve Kambiyo Bor1a11 ve Oamanb Ban· 

martesi sabah1 lskenderiye'ye 
varacakt1r. lskenderire'den pa
zartesi 15 te kalkacak !rar,am-
ba Pire'ye de ugr1yarak per • 
fembe gelecektir. 

BOZCAADA POSTASI 
(EREGLI) vapuru 17 may1s 

pazar 17 de idare rthhmmdan 
Gelibolu, Llpseki, Canakkale 
lmroz, Bozcaada'ya kalkacak
hr. 

IZMlR SOR 'AT POST ASJ 
(G0LCEMAL) vapuru 17 

may1s pazar 14,30 da Galata'. 
dan kalkarak fzmir'e gidecek 
ve ~arfamba aabah1 gelecektir. 

ka11 Komiserliginden: •--------------• 
27 eylul 1930 tarihli ve 1726 numarah kanuna tevfikan lstanbul'da Ayvahk siir'at postas1 

Bankalar Konsorsiyomu tarafmdan Osmanb Bankuana ~ek olarak (MERSIN) vapuru l9 may1s 
teslim ve Bapkadan istirdat olunan isterlinlerle bunlar1n mukabilinde sab 17 de Sirkeci' den Gelibolu, 
mevkii tedlfftile ~1kar1lan ve Bankaya iade olunan ihtiyat evrak1 nak • Canakkale, Kii~iikkuyu, Edre· 
tiye miktaram miibeyyin otuz il!<DncU teblii: rnit, Biirhaniye, Ayvahg'a kal

1 - Doviz vaziyeti 
I - 7/5/1931 tarihine kadar konsoniyomca 01 • 
manh Bankaama ~ek olarak teslim edilmit olan £ 327500 
2 - 7 /5/1931 den 14/5/1931 tarihine kadar kon • 
sorsiyomca Oamanh Bankas1na ~ek olarak teslim 
edilen £ 3000 
3 - Hafta zarfmda istirdat olunan £ 34000 

4-Fark £ 31000 

5- 14/5/1931 tarihine kadar teslimat yekOnu £ 296500 

2 - l11tiyat evrak1 naktiye vaziyen 
iYukaridaki birinci madde mucibince isterlin 
teslimab mukabilinde mevkii tedavtile ~1kanl • 
ma~ olan ihtiyat evrak1 naktiye T. L. 3371019.68 
Yukandaki ikinci madde mucibince hafta zar-
f mdaki isterlin teslimab mukabilinde mevkii 
ledaviile ,1kar1lan evrak1 naktiye T. L. 30909 
Yukar1daki U!riindi madde mucibin~ hafta liar· 
f mda istirdat olunan isterlinlere mukabil iade 
olunan evrak1 naktiye T. L 350353 

Fark T. L. 319444 
1Yukar1daki he9inci madde mucibince 14/S/ 
1931 tarihine kadar mevkii tedavUle ~1kanl • 
m1, olan ihtiyat evrak1 naktiye yekftnu T. L. 3051576,68 

27 eyliil 1930 tarih ve 1726 numarab kanuna tevfikan keyfiyet 
Maliye Vekaleti namma teblii ve ilan olunur. 

istanbul S1hhat ve i~timai 
Muavenet Miidiriyetinden: 

Etibbanm hizmeti mecburesi hakk1ndaki kanuna tevfikan ketide et
tirilen kurada namma isabet eden tnahalle gitmekten istinkif eylemesi 
iizerine mezkiir kanunun 4 iincii maddesi mucibince bet aene milddetle 
icrayJ san'atten menolunan Tap FakUltesinin 341 1ene1i mezunlanndan 
Fedon Aristidi Efendinin mezkur miiddeti ikmal eylemit bulunmaetna 
tnebni hakkindaki karar reffedilmit ve icray1 1an'abna miisaade ediJ. 
hli' bulundugu ilan olunur. 

Istanbul Mmtakas1 ·Ticarel llliidiirliigiinden: 
Merkezi idaresini Galata postanesi karft11nda Adalet hantn1n 31 ve 

32 numarah odalarma nakleden (1st. Silt miistahsili ve aiit~iiler cemi· 
Yeti) nin idare heyeti intihab1 maytsm 26 1nc1 salt giinil aaat 10 dan 
16 Ya kadar cemiyet metkezinde yapilacag1 allkadarana il&n olunur. 

Band11·ma Belediyesinden: 
Elektrik teaisatt i,in laz1m olan ve listesinde yaz1h tef erriiatile bir

liltte A. E. G, veya Simens markah olmak fartile 50 adet elektrik saati 
Pazarhkla ahnacaktir. Pazarhia 19/5/931 aah ailnii 1aat 16 da Ban· 
cltrllla Belediye Enciimeninde inta~ edileceii ili.n olunur. 

kacak doniitte Altmolug'a da 
uinyacaktir. 

Gelibolu i!rin gidit ve geli,te 
yuk ahnmaz. 

ALEMDAR ZADELER VAPURLARI 
MILLET vapuru 

17 may1s 

Pazar 
Giinu aktam1 aaat 18 de Sirkeci 

r1htam1ndan hareketle ( Zongul • 
dak, tnebolu, Ayanc1k, Samaun, 
Ordu, Gireaun, Trabzon, Rize, 
Mapavri ve Hopa) ya azimet ve 
Vakf1kebir, Gorele Onye';re ui· 
r1yarak avdet edecektir. 

MUracaat mahalli Istanbul 
Meymenet Ham alhndaki ya1n • 

bane. 
Telefon: Istanbul 1154 

Hantal zade Tayyar vapurlar1 

A YV ALIK • fZMIR POSTASI 

TAYYAR 
Yapuru 17 may1s 

PA ZAR 
Aktam saat 18 de Sirkeci r1htJ· 
rntndan hareketle (Gelibolu, 
Canakkalej Ku~ukkuyu, Altmo· 
Iuk, Edremit, Biirhaniye, Ayva· 
hk ve Izmir) e gidecek ve gele
cektir. Eminonii R1htim hamn· 
daki idarehanesine miiracaat. 
Yolcu bileti vapurda verilir. 

...................... 
SADIK ZADE 8iRADERLER1 

VAPURLARI 
Karadeniz muntazam 

ve Liiks Postas1 
Sakarya 1 ;~ri~~~s PAZAR 
giinii ak~am1 saat I 8 de Sirkeci 
nht1mmdan hareketle ( Zongul • 
dak, lnebolu, Ayanc1k, Samsun, 
ordu, Giresun, Trabzon, Slitmene 

ve Rize'ye azimet ve avdet edecektit 
Tafsi!At i~in Sirkeci'de Meymenet 

ham altmda acentah~ma miiracaar 
Telefon: Istanbul 2134 

34 Be~ikta~ - Fatih I ~:U~::~ranse5~:: 
~--------.... -.----;..._~ 9: 18 

Aksaraydan Topkap1ya 
Topkap1dan Sirkeciye 6: 12 
Sirkeciden Topkap1ya 20 32 Topkap1-Sirkeci I 5,13 

5,34 
6,10 

f.t3 ;;4 
:!4 ,30 

I,06 Topkap1dan Aksaraya 
Aksaraydan Yedikuleyc 
Y edikul eden Sirkeciye 6 : 9 

5,10 
5,33 

6,13 
24,00 
24,40 

1,20 33 Y edikule -Sirkeci 

37 Edirnekap1-SirkecJ 

Sirkeciden Yedikuleye 12 
Yedikulcden Aksaraya 20 
Aksaraydan Edirnekap1ya 5,20 

5,20 Edirnekap1dan Sirkeciye 7 23,10 
23,44 
24,19 

Sirkeciden Edirnekaptya 11 6,23 
Edirnekap1dan Aksaraya 14 

~irketi Hayriyeden: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren mevkii tatbika vazedilecek olan tenzi!Ath bilet iicreti tarifesidir 

KUprU ile iskeleler beyninde cari tarife 
Azimet ve avdet biletleri 

Tek biletler Kopriiden iskelelerden 
Kopriiden 2 incl 1 incl 2 incl 1 inci 2 incl I incl 
Osktidar ve Be~ikta~'a kadar 11 14 22 27,50 20 25 
Vanikoyi.i ve Bebege • 13 16 25 30 20 25 
Beykoz ve Yenikoye ,, 17 20 32,50 38,50 30 35 

A. Kavagi. ye R. Kavagma ,, 20 23 32,50 38,50 30 35 
1 - Bo~azda mukim yolculara bir tesbildt olmak iizere iskele azimet ve avdet bilet tatifeleri iizerinden 

(30) varakh abonman karneleri ihdas edilmi~tir. 
2 - Miitenezzihine kolayhk olmak iizere Koprii azimet ve avdet bilet fiatian iilerinden ( 10 ) varakh 

abonrnan karneleri ihdas edilmi~tir. 

S1ra ilk iskele i~in 

Osklidar -Be~lkta~ arasmda 
Alt1 i kele i~in 

Her iskele i~in 

10 
11 
13 
17 

Ara iskelelere mahsus tarifo 
13 15 20 
14 20 25 
16 20 25 
20 30 35 

Bebek hattma mahsus tarife 
Be~ikta~ • Ortakoyden Kopriiye 5 7 ,50 10 15 
Kuru~e~me • Arnavutkoy - Bebekten Kopriiye 7 ,50 10 15 20 
BalAdaki fiatlar iizerinden ( 12) varakh abonman karneleri sattlacaktrr 

Afyonkarahiar Kadinana Suyu 
T iirk Anonim Si1·ketinden: , 

587 Adel 10 m. 
10 > 13 m. 
3 » 40 m. 

Bal&.da eb'aCIJ muharrer 600 adet kuru cereyanh son sistem ve dona 
kar,1 tertibati havi su saati satm ahnacaktir. Bedeli petinen tediye edi
lecektir. T eklifler Afyonkarahisar teslimi ve Tiirk lira11 olarak yapda
caktir. Talipleri~ son tekliflerini numunelerile beraber on bet giin 
zarftnda su tirketine vermeleri. 

istanbul Maarif Miidiirliigiinden: 
Amerikan terbiyecilerinden Vinetka sisteminin vazn Mosyo Va, • 

born taraf tndan Erkek muallim mektebi konferans salonunda bugiinkii 
pazar giinii saat on he,te bir konferans verilecektir. Muallim arkadat
larm haz1r bulunmalar1 ilan olunur. 

L!ileburgaz icra memurlugundan: 
Ltileburgaz'da mukim tUccardan 

bezzaz Htiseyin Htisnti Efend!nln va
kl olan mUracaatl Uzerlne talep etti -
gl konkordatonun nazari itibara a -
hnarak !kl ay mtlhlet itasma dair 
Ltileburgaz icra itiraz merclince ve -
rllen karara lmtisalen konkordato 
muameleslne ba§lanm1§ olmakla tcra 
Ve lfrns kanununun 283 UncU madde
slne tevflkan: 

A - Bu llA.mn tarihi ne~rtnden ltl· 
baren ylrmi giin l!;lnde HUseyin HUs
nU Efendiden alacakl1 olanlann sti • 
but vesikalan veya musaddak suret -
lerl lie alacakl1lann LUleburgaz !era 
daireslne mUracaat ederek kaydet • 
tinnelerl. 

B - Tayin edilen mtiddet i!;inde a
lacaklar1m kaydettlrmlyen alacakl1 -
Jann konkordat.o mUzakeresinden ha
ri!t kalacaklart. 

c - (A) Fikrasmda gosterllen mtid
det l!;lnde alacaklarm1 kaydettlrlp 
kabul edilen alacakl!larm konkorda
to tekllfni mlizakere l!;ln 25 hazlran931 
per§embe gUnU saat onda Lillebur -
gaz icra dairesine toplanm1ya davet 
edlldig1 , 

D - Alacakhlarm toplanmas1 l<;!n 
yukandakl C f1krasmda gosterilen 
gtine tekaddtim eden on gtin l<;!nde 
ahlkadarlarm vesikalan tetk!k ede -
bllecekleri na.n olunur. 

Bozcaada !era dalreslnden: 
Bozcaada'dan Yant Bay1ld1'ya olan 

borcundart dolayi. haclz edlllp bu kere 
tklncl a91k arttirma ile sat1lmasma ka
rar verllen borc;lu Dimitri Karakis uh
deslnde mukayyet Bozcaada'nm orta 
kullibe mevkiinde kAin etraf1 §arkan 
Andon vereselerl, garben Mihal, §ima
len Apostol ve barman yeri ve cenu -
ben hendek ile mahdut blr dGnU.m tar
la Ue m·evkll tnezktlrda kAln etraf1 §ar
kan Aterin dam1, garben ve •lmalen A
postol, cenuben Mihal Dimitri ile mah
dut bir donUm mlktadrmda k1rahk blr 
k1t'a tarla (100) lira bedel mukab!Un
de talip Yant Bayi.ldl uhdeslnde b1ra
k1Im1§tir. 

icra kanununun (123) U.ncU maddest 
mucibince tklncl artt1rma tarihl olan 
20 haziran 931 cumartesi glinU saat 
(14) te Bozcaad.a icra memuru huzu -
runda yapllacakt1r. 

Birincl arttlrma §eraltl muteberdir. 
I§bu gayrimenkuIUn herke.s tara -

fmdan gorillebilecegt na.n olunur. 

Piyango miidiirliigiinden: 
Ntimunesi vec;hile 5,000 adet duvar 

afi§i tabettlrilecegmden tab'a talip o -
lacaklann pey akc;eleri lle blrlikte 18 
may1s 931 pazartesi gUnU saat 15 te pl
yango mtidU.rltigUnde milte~ekkil tay -
ya.re mubayaat komisyonuna mtiraca
atlerl. 

Osmanb Bankas1ndan: 
18 cari pazartesiden ltibaren 

it'ari ahire kadar zirde muharrer 
bankalar iiitelerinin aaat 9! tan 
15 e kadar umuma kii,ade olcluiu 
ilan olunur. 

American Express Co., Commer• 
ciale ltaliana Bankaa1, Banco di 
Roma, Tiirkiye Ziraat Bankasi, Tiir
kiye t, Bankasi, S. S. C. 1. Ticareti 
Hariciye Bankaa1, Memaliki ~ar • 
kiye Fran11z Bankasi, Umum Tica • 
reti Hariciye Bankast, F elemenk 
Bahriaefit Banka11, Osmanh Ban • 
kaa1, Selinik Banka11, Deutsche 
Bank, Deutache-Orientbank, $ark1 
karip Ticaret Banka11, Credit Lyon· 
nais Bankasi. 

llan 
Oamanh Bankasi gi,eleri, rnay1 -

••n 18 inci pazartesi giiniinden lti • 
baren, i9'ari ahire kadar, zirde mu• 
harrer aaatlerde ac;1k bulunacakhr: 
1- Galata Mer1'ezi ldare.i: 
Eyam1 adiyede: sa11t 9! tan 15 e 

kadar. 

Pazar giinleri: Saat 9l tan 12 ye 
kadar. 

2 - Yenicami $ubeti: 
Eyam1 adiyede: Saat 91 tan U e 

kadar. 

Pazar giinleri: Saat 9ltan 12 :re 
kadar. 

3 - Beyollu $ubea~: 
Eyam1 adiyede: Saat 9j tan 12 :r• 

kadar, saat 131 tan 15 e kadar. 

Pazar gunleri: Saat 9! tan 12 J'• 
kadar. 

ZaYi: Oumhurtyet gazeteslnln 18/:l.1 
931 tarihli nUshasile Fatlh dokuma 
fabr1kas1 sahib! Avnl Bey tarafmdan 
Istanbul Paket GtlmrURUne alt 76 Ura 
14 kuru§luk depozit.o makbm.:unun 
zayt edlldiglne dalr ne§riyatmda be • 
yanname numaras1 5189 olaralc ya -
zilnui, tse de hakikat 5789 numarall 
beyannameye alt oldugu tashlhen 
nan olunur. 

Fatlh Dokuma. fabrik&s1 sahtbl: . .. 



Cnmliuriyet ~!'!!!!!!!!===========~~~=====!~!'!!!!'!!!!!!!!!!!!=!!!!! 17 May1s 1931--

J. i T Ki N 
Tiiccar terzi 

Yeni 

MODELLERi 
Yeni 

KUMASLARI I 

I Ve bilhassa yeni fiatlar1 I 
Beyoglu istikla caddesi No. 

405, Tel. B. 0. 450 

MUKEMMEL SURETTE 
IHZAR EDILEN 

BIOKS 
DI$ PASTASINA 

Mf.DVUNUM. 

SI.ZOE l<ULLANINIZ. . 

FORD'un yeni icat 
uzun ~asili. 
kamyonlar1 

F"Q;d Standard kamyonlari en iktisadi ve en daya. 
n1klt bir vas1tai nakliye oldugu herkesce mall.Im ve 
musellemdi'r. Ford ahiren bir de uzun ~asili 

kamyonlar imal ederek bunlarin sahai istimallerini 
bir kat daha tevsi etm~~tir. 

Yeni sistem uzun kam.Yonlar Standard kamyonlari· 
nm mihaniki vesair bilcumle evsaftnl haiz olmakla 
beraber ~asisinin hamuleye mahsus k1sm1nm bir 
.metro daha uzun olmasmdan na~i hacmen buyuk 
e~yamn naklini pek ziyade teshil etmektedir. 
Her Ford J!lcentas1 bu sistem sasileri gostermegi . . 
ve bu hususta laz1mgelen izahat1 vermeg1 kendisine 
bir vazife ve !?eref addeder, 

Teminatll Kimyevi Gfibreler 
Her tiirlii mahsul ic;in kimyevi giibrelerimiz vardir. Teminath 

ve tecriibelidir. Tarifelerimizi istiyiniz. Sabf deposu 
Eminonii Sebzeciler Sokak No. 11 

~ulha Zade Mahtumlar1 
Mi.ihim tavsiye 

B R 0 D kuma~ ticarethanesi 
Celbetmi~ oldugu rnebzul ~e~itli ingiliz kuma~lann kMfesi rekabeti kiran 

fiJtlarla satmakta oldug-undan rnubayaatmlZl kararla~ttrmadan evvel lstanbul' 
da Sultanhamam'1nda vaki depoyu ziyaret eylemenizi 

menfaatiniz iktizasmdandir . 

I KiSARNA I 

ZUMRUT 
YALOVA KAPLICALARI 

Ye§1llikler aras1ndan f1§klran 

HAYAT SUYU 
-Romatizma 
- Siyatik 
- Arteriyos-kleros 

- Kad1n hastahklan 
- Teneffiis cihaz1 hastahklan 

- CILT, ASAP HAST ALJKLARJ 
Y e§illikler ara s1ndan f1§k1ran 

HAYAT SUYU 
Tedavi olunur. 

Oteller : 60 kuru,tan 500kuru~a kadar . 

: Tabildot ( sabah, ogle ve ak,am dahil ) :------ 225 - 450 kuru,. 
(Oc;iincii s1mf oteller~e yekem mecburi degildir. 
~ok ucuz fiatla ala kart yemek bulunur) 

Banyolar : 50 • 75 - 100 kuruftur. 

Vapur iicretleri : I : 30 

2 : 20 
kuruflur. 

-May1s zarfmda otel fiatlarmda yiizde 20 tenzilat-
H er turlil mahlmat i~in YALOVA'da kaphcalalra 
Mi.idilrltigi.ine veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum 
MildUrlilk kalemine muracaat. 

- Telefon Bey. 1745 -

KODAK 
BEYNELMILEL MUSABAKASINA 

KODAK 
M A K I N E VE F I L I M L E R I N I K U L L A N I N I Z 

I Bu nefis Madensuyunu sofralarmda bulunduranlar, bobrek, kum, 

plmt:t~H~u::1 •• !Wk1E111ii!iml!m!i!Jmellllllt•e--• -- mide ve barsak hastahklanndan kurtulurlar. -

Neticeden daha emin olmak i~in Resimlerinizi 
VELOKS kag1dma bastir1mz. resimlerin arka -

smda VELOKS kelimesini ar1y1n1z. 
Boren olanlar1n 
Oeyin ilmuhaberlerile eh • 
ven ve sUr'atle borc;:lar1 
kapatmm. 15 gUn mUddet 
kald1gmdan f1rsatt kac;:1r
m1ym1z. 
Istanbul Eminoni.i No. 2 

Bayi ve ti.itUncu Cemal 
Beye muracaat. 

Telefon 22954 

Kastamonu 
MuddeiumumiliU.inden: -Kastamonu hapisanesinde mevcut mahkum ve mevkufine bir ha-

ziran 931 tarihinden 931 tetrinisani gayesinedegin itas1 muktazi alt1 
ayhk ekmegin tarafeyni ic;in mecburi olmak ve mezkur ekmek iic;iincii 
nevi bugday ununun ali.smdan ve beheri eski okka itibarile iic; yiiz dir
hem ukletinde gayet Pitkin bulunmak ve hini taphmdan yirmi dort ========;:======! saat sonra tabibe muayene ettirilerek hapisane kapHl oniinde teslim 

S1kleti mecmuas1 1000 tona balig olan emtian1n Samsun limanm· 
dan tstanbul'a nakli ic;in bu hususa elverifli ve asgari 7 tonluk vinc;
lerle miicehhez bir nakliye gemisi bir ay mi.iddetle isticar edilecektir. 
Vapurlar1n1 kiralamak arzuaunda bulunan zevabn talep edecekleri 
bir ayhk maktu iicreti nakliyeyi ve bu mi.iddetin inkizasmda yevmi -
ye olarak istiyecekleri meblag1n, nihayet 31 may11 1931 tarihine ka· 
dar, F. T. A. ri.imuzu tahttnda Istanbul 176 numarah posta kutusu ad
resine tahriren bildirmeleri rica olunur. iliiteJtilSSIS ~luhasip 

Fran,;1zca ve ingilizceyc vnkif al
mancava a·ina Bankalarda ve muhtelif 
pi ya ·alarda gcni~ tccrtibcler gi:irmu~ 
cidd! i~ aramnktad1r. ,\ tisi olan her i~lc 
i t' na, edebilir. k5.56 posta kuturnna 

~~~~~· ·az1lma·1 

Liseler mubayaat komisyonun· 
dan: 

Komisyonumuza merbut Ieyli lise 
ve orta ve mualllm mekteplerile bun
lara mUlhak pansiyon ve §ubenin ek
mek kirmtilan ve yemek art1klar1 
31/5/931 tarih!ne miisad!f pazer gtinii 
saat 16 da ihale edilmek iizere kapall 
zarf usulile mtizayedeye ve sabunlan 
mlinak'lsaya konulmm;tur. Taliplerin 
mezkur giinde komisyona ml1racaat
leri. 

Cebelibereket asl!ye hukuk mahke -
mes1nden: 

Ab!din Pa§a k1z1 Halide Hammm ve
kili Ziya Beyin Dervi§iye'li Beycl oglu 
Ali Aga ve rtifekas1 hakkmda lkame 
eyledigi araziye men'i miidahale dava
smm muhakemesi s1rasmda Ziya B. in 
vefat etmesi hasebile Halide Hammm 
ikametga.hmm mec;hul kalmas1 ve da
vay1 mtiddeaaleyhin etmesine b!naen 
mrnen tebl!gat icrasma karar verilml§ 
ve yevmi muhakeme 6 mayis 31 tar!hi
ne mual!Ak bulunarak Curnhurtyet ga
?.etesinin 11 n!san 931 talihli ve (2489) 
numarall ntishasmda Ha.nen tebllgat 
yap1ld1g1 halde miiddeiyel mezbure 
gene muhakemeye gelmemi§ oldugun
dan hakkmda muamelei g1yabiyenin 
ifasma. ve bu g1yap kararmm gene na.
nen tebligine karar ver1lmi§ bulunma
sma binaen i§bu muhakeme 23 mayis 
931 tarihine miisadif cumartesi giinii
ne kalnus ve yevmi mezkQrda ya biz -
zat veya ·bir vekili kanunl gondelilme
dig! takdlrde badema mahkemeye ka
bul edilmiyeccg!ne karar vertlecegln
den l§bu g1yap karari hukuk usulii 

f etmek ve bu bapta vuku bulacak keffei masarif miiteahhidi tarafindan 
! bilataalliil verilmek f&rlile 11 may1s 931 tarihinden itibaren yirmi giin 

1

1 miiddetle ve kapah zarf usulile mevkii miinakasaya vazedildiginden 
talip olanlarm tahminen (yedi bin liranm) yiizde yedi buc;ugu nisbe

l tinde teminah muvakkate ak~esi makbuzu ile birlikte ve yevmi ihale 
olan 31 may1s 931 pazar giinii saat 14 e kadar Miiddeiumumilige ve bu 
baptaki diger ahkam1 mukaveleyi ogrenmek istiyenlerin de keza me· 
muriyeti mezkureye miiracaatleri ilan olunur. 

Kocaeli Daimi Enciimeninden: 
Kocaeli S1hhat dairesi i~in 9 kilo 250 gram kinin mubayaas1 tartna

mesi mucihince 27 may1s c;artamba giinii saat on bette ihale edilmek 
iizere alenen miinakasaya konulmuttur. Talip olanlarm mezkur tarihte 
otuz lirahk teminat1 muvakkate makbuzile Kocaeli Viii.yeti Daimi 
Enciimenine ve 11artnamesini gormek ve tafsilat almak istiyenlerin 
Kocaeli S1hhat miidiriyetine miiracaatleri. 

Pazarl1kla kumas al1nacak 
' 

istanbul Giimriikleri Muhafaza Miidiirliigiinden: 
1 - Muhaf aza memurlarmm kaputlar1 ic;in memhur niimunesinin 

ayni renk, tutum ve evsafta olmak iizere Merkez namma 500 - 600 
metro pazarbkla kuma' ahnacakhr. 

2 - Pazarbk 20 may1s 931 crartamba gunii saat 14 tedir. 
3-Taliplerin fartnamesine ittila ve niimunesini gorerek o/o 7,5 

teminatlarile belli giin ve saatte Muhafaza Miidiriyetindeki komis -
yonda haz1r bulunmalar1. 

Pazarl1kla kumas al1nacak 
~ 

istanbul Giimriikleri Muhaf aza Miidiirliigiinden: 

Mahrukat,yag, miirettebat masraf1, vinc;lerin tahriki ve saire gibi bilu 
mum masarif ifbu maktu iicrete ithal edilmelidir. Tahmil ve tahliye 
ameliyelerinde ambarlarda c;ah,t1r1lacak amele mal sahibi taraf1ndan 
tedarik edilecektir. 

Takriben bin tona balig olan emtiamn bir defada tahmili ve Sam· 
sundan 1stanbul'a yalmz bir sefer de naklolunma11 ve sefinenin 1 tem
muz 1931 tarihinde Samsun limamnda mal sahibi 

bulundurulma111 mefruttur. 

~ehrimizin yeg~ne kibar ailc mecma1 olan 

f'1•FTL•K PARKI Her gun gece vi I yar1sma kadar 
Kemen~eci Aleko Ef. ~ Kemani Cevdet B. g Kemen~eci Sotiri Ef. 

Piyenist Yorgi ,, ~ Kemani Hasan ,, ~ l'd! :\Tarka .., 

Hanendeler· Aksa~. Haf. Ya~ar, Yahy~, Celal 
• ve Agyazar Beylerden murekkep 

-- fcvkalade "SAZ HEYETt.,, ve aynca CAZBAND --· 

• • • • 

lsp1rto ve I~kiler lnhisar1 
istanbul Ba~miidiirliigiinden: 

931 senesi birinci alh ayhk ic;ki bey'iye tezkerelerinin tebdiline baf
lanm1tt1r. Kapab ti\lelerle ve kadehle miiskirat satanlar ellerinde mev
cut tezkere ve vesaikile birlikte 931 senesi may1smm nihayetine kadar 
Kabatat'ta lnhisar idaresi Istanbul Batmiidiirliigiine miiracaat ve tez
kerelerini tebdil eylemeleri, tebdil etmiyenlerden 790 numara.h kanu
nun 19 uncu maddesine gore iki kat bey'iye reami ahnacag1 malum ol
mak iizere ilan olunur. 

Pazar·l1kla kumas al1nacak 
' 

istanbul Giimriikleri Muhaf aza Miidiirliigiinden: 1 - Merakibi bahriye zabitamna lacivert memhur niimunesinin 
renk, tutum ve evsafmda olmak iizere 350 • 600 metro Merkez na • 1 - Merakip tayfa ve miirettebati ic;in memhur niimunesinin renk, 

tutum ve evsammda olmak iizere 450 • 750 metro kumaf pazarhkla 
· -nbe giinii saat 14 te Muhafaza ahnacakt1r. 

mma kumaf ahnacakt1r. 
2 - Pazarbk 21 may1s 931 Df 

Miidiirliigiinde yap1lacakttr. 
3 - lateklilerin erai i · v 

2 - Taliplerin niimune ve i;seraitine gore ve % 7,5 teminatlarile 

~-KABIZA KARii--
En miiessir il!~ 

kablZI tabll bir hale 
getiren nebat1 miishil 
A YERIC haplandrr. 

Yuz senedenberi kemali mu -
vaffakiyetle kullandmaktad1r. 
Fiab 15 kuru§tur. 

Her eczaneden anym1z. 
Deposu: istanbul Bah~ekap1 

._ Kazasker Han No. 25 
Bogazi~inin 

yegane aile oteli Yenikoy'd 

YENiKOY PALAS 
VAsi bah~elerde her ak~am te-daman 

alafranga, alaturka konserler, otel da • 
hili kamilen yeniden tezyin ve tefri~ 

edilmi~tir. Husust ve umumt banyo 

daire leri, ten is mahalli. N efis ye • 
mekler fiatlar mutedildir. 

---Telefon Tarabya 3 

- SATILIK VALi-
Uskiidar'da Paiialiman'mda bir 

dontim bah~e iizerinde 10 oda, 2 sa
lon, hamam, kayikane ve mii§tem!
Hl.ti salreyi haiz ve iki ailenin apar
t1man §eklinde lkametine pek mtl
sait gtizel ve kulla?U§ll olan 101 nu
maral1 yall sat1hkt1r. Bah~ fl;lnde 
3 odall aynca bir selAmllk dalresl 
de mevcuttur. Per§embe ve pazar -
tesi ogleye kadar i(}lndekJlere mil
racaat . ............ ~, ......... 
~-ELITE 

<;1kolatas1 en me~hur s:ikolatadtr. 
Her yerdcn isteviniz. lkrnmivelidir. 

Adem· iktidar ve 
bel gevfekligine 
kar~t en miiessir deva 'itERVOIN hap· 
landir. Deposu . istanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rtza Merkez eczanesldir. T~raya 

150 kuru~ posta ile gi:inderilir. lzmir'dc 
lrgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

Goz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

Cagaloglu, Siireyya B. Apart. 

Muayene aaatleri 2-6 Tel. 2321 

p:::::: Dr. lhsan Sami :::::: • 
•• 
Oksuruk •urubu ~: 

H Oksiiriik ve nefea darbg1 ic;in :: 
g pek tesirli ila~tir. Divanyolu :: 
~ ~ Sultan Mahmut tiirbeai No. 189 
,_Her eczanede bulunur. __ 

Dr. T A~<;IY AN 
Ziihrevl hastal1klar muayenehanesi 

EminonUn'de Minasyan eczanesi kar
§Ismdaki sokak No. 4 

Dr. A. KUTiEL 
Ztihrevl hastal1klar tedavihanesi Ga• 

Iata, Karakoy borek~l fmm s1ras1 34. 

Satibk arsalar 
<;emberllta§ civarmda Binbir dlrek 

mahalleslnin Terzihane sokagmda 4 
parca arsa ehven f!atla sat1lacaktlr. 
Ta.lip olanlarm Terzihane sokagm

da bakkal Salim Agaya milracaatleri. 

BtR ALMAN 
Almanca, lngilizce, Franaizca, 

ispanyolca muhabere ve iatenog
rafiye a,ina 25 ya,mda bir AL
MAN Tiirkiye'de if ar1yor. lyi fC• 

hadetnameleri ile ref eranalar1 
vard1r. Teklifat zirdeki adreae ya• 
zdacak. 

H. Hummel, Maacksgaaae 14, 

Hambourg 39 Allemagne. 

Adapazari asl!ye hukuk M.kimligin
den: 

Sabanca'mn Dibek ta§ karlyesnden 
Mevlftt kar1s1 Pembe Hamm tarafm -
dan kocas1 K. Haci Mustafa oglu Mev 
lQdtin izmtt mmtakasmda Avdan har1 
binde galp oldugu hakkmdak.l cart mn· 
hakemede kanunu medenln!n 32 incl 
maddesine tevf!kan blr sene mtiddetle 
UAnma karar verilmi§ oldugundart 
mumaileyhln avakibi haU hakkmda 
5 gtin zarfmda itlraz ve 1 sene zarfm
da bu bapta haber verllmesl liizumu 1·' 
Ia.n olunur. 

Almanca, frans1zca, inglllzce bllen. 
miikemmel tercumeler yapan tecrii -
bedide ve l§lnde mtistakil bulunan ve 
iyl referanslar1 verebilen blr 

MUHABiR - DAKTiLO KADIN 

clddl bir memurlyet anyor. -=Secre -
taire) rumuzJle Istanbul 176 numara-


