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'Attild'nin biiyilk plani: But iln Hun mllleti birle§ecek; 
Roma ile Bizans, Iran Ue Hint zaptolunacak,· (Jin se'!--di, 

yerle yeksan edile eek •• Sabril sebat 

Pek biiyilk bir tasavvurun taslagi 
tktidar mevkiine ge~er ge~mez, 

Hiin tmparatorlugu dahilinde ya. 
pacait ilk 1slahat, fU olacaktt: 
Biitiin Hiin kuvvetleri millete do
necek .. Hiin 1rkmm diifmanlar1 o· 
Ian qiilletler hizmetinde hi~ bir 
Hiln aakeri kalm1yacakta. Hiin tr· 
kmm diitmanlar1, hazan, hizmet
lerine ald1klan Hiin askerlerini, 
kardet Hiin ordularma karfl sev
ketmekte, iki kardef orduyu bir
birile ~arp1fbrmakta idiler. ltte, 
;(Attila) nm havsalas1 bunu al .. 
m1yor, buna vicdam tahammiil 
etmiyordu. 

AttilQ'nin program• 
Attila, milletinin birliiini yeni 

l:iattan kuracak, aonra Rom ile 
Bizan1'1 ezecek, Iran ve Hindis
tan'1 zapt ve Cin seddini yerle 
yeksan edecekti. Bu program1 
zihninde tasarhyan Attila, Roma 
lmparatorlugunun dahili ve ha • 
rici vaziyetini, Roma naz1rlar1n • 
Clan daha iyi ogrendi. Hiin lmpa • 
ratorlugunda iktidar mevkiine 
a ti i zaman kendiaine pek fay
'dah olacak olan isimleri, Roma'. 
nm dahili ve harici mes'elelerine 
ait rakamlan, haf1zas1nda nak • 
tediyordu. Onun ruhunu anla • 
DUyan Roma'hlar, bu ~ocugun 
bqin ve kumaz seciyesile egle -
niy rlardt. Roma'hlara kartl ga
lebe ?lacagma daha timdiden 
kani olan bu aencin, Roma'nm 
zay1f noktalanna, kusurlanna 
vak1f olmutunun, hatin ve gergin 
iradeai uzerinde, ne miithit ve 
kindar bir kuvvet tetkil ettigini, 
Rom.a'hlar bir tUrlii farkedemi • 
;rorlardt. 

Attt1l'nin ~cukluiuna ve gen~
lliine ait malftmat nak1abr. Atti· 
ll'n1n gen~liiine milteallik hare • 
ketlerini ve tasavvurlanm bilme
mekliiimiz, aanki o devirde, ta
rihin me9imeainde harikalarla do
lu bil' iatikbalin hazirlanmakta 
olmaaindan ileri gelmektedir. 
Attila, Roma'da rehine kald1it 
•• aonra Tuna tizerindeki Hiln 
pa)'ltaht1na donduiii Yakit, As-
7&'n1n fU hayret verici faziletin • 
&ten i.iifade etmeii bilmittir: 
Sabrii eebat ••• 

Attila'nin aabrii .ebatt 
~ttili. milaait zamanlafJD hu • 

ltlunii bekledi. Amcalannm olu • 
mile tevarii• edeceii lmparator • 
luiun batana g~eii aab1r11z • 
ltkla bekledi. ~arki ve Garbt Ro· 
ma Jmparatorluklann1n fethini 
miisait lnlacak olan Roma ve Bi· 
zana inhitabnm t mamile tahak· 
kukunu bekledi. Huli.sa, f1rsatm 
hulO.lunil, etref saati, nikbinlikle, 
biiyilk bir itminan ile bekledi. 
0, hadisatm cereyanma tekad • 

Muhassesall zatlye kalk1yor 
Mubaaaesata zatiye miidiriyetinin 

hazirandan itibaren lagvedileceii 
d\in aktam Vilayete teblii edihnit· 
tir. Zat ltleri miidiirlUiiiniin vezaifi 
hazir,andan aonra kazalardaki mal 
mUdilrlUkleri taraftndan yap1lacak· 
t1r. Bu laitvdan aonra a~1kta kala • 
cak memurlartn ma) ndidiirliikleri 
emrine verilmeai muhtemeldir. 

Posta idaresinin cevab1 
Poata Tel1raf ve Telefon U. Mli. 

Clilrliiiilnden: 
Gazetenizin 4/4/931 tarihli nils· 

has1ndaki (bir abonenin 9ikayeti) 
ba9bklt yaz1 iizerine yaptlan tahki· 

katta, Gemlii'in Umur ey koyijnde 
ikamet eden miitteki Faik Efendiye 
ait gazetelerin hersiin billteahbur 
muntazaman gelmekte ve kendiai • 
nin iatida ile talebi iizerine manifa
turae1 Kimil Efendiye verilmekte 
olduiu anlattlmtf ve Kamil Efendi • 
nin bu huaustaki ifadei tahririyesi 
de bu tahkikatt teyit etmittir. 

Dogum 
:4.li Sar1m Kibar Beyin bir k1z1 

~Unyaya gelmit ve (Emine Sevil) 
teamiye edilmiftir. 

YaTI'Uya uzun omUrler dilerls. 

diim etmege, vekayiin inkitafm1 
tearie, aala ~ah9mad1. Attila, ve.
kayiin, yemitler ;ibi olgun bir 
hale gelmesi liizumunu takdir e· 
diyor, vakti merhununda yemif • 
leri tophyacagmt biliyordu. 

Am«ast (Hiln) Krah Rua'mn 
kulland1i1 aiyasete miidahale te
febbiisiinde bulunmad1. Asya'da 
baz1 aeyahatler yapb. Vaktini av
lanmakla ge~irdi. Sab1rs1zhk et • 
miyerek, hiddete kapdm1yarak 
hep bekledi, taliine itimad1 vard1. 
Tasavvurlar1m, erge~ kuvveden 
fiile ~1karmak f&rtile, icap ederse, 
biitiln omril miiddetince bekliye
cekti. 

Attila, hep tef ekkilrle yal • 
mzca ge~irdigi bu yaf&YlflD sil • 
kOn ve huzuru i~inde, kalbinde 
tatimakta oldugu o biiyilk eme• 
linin ilhamt altmda, muazzam bir 
taaavvurun umumt ~izgilerini 1a
b1rla tesbit ediyordu. Bu, bir hul· 
ya deiildi. Bilakia, inceden in .. 
ceye miltalea olunmuf, 9e1nt ve 
ameli bir a1hhatle tetkik edilmit 
bir proje idi. Bu, o kadar kat'iyet
le taaarlanmtf idi ki, Attil&.; Hilo 
milletinln batm• ge~er ge~mez, 
tatbik ve tahakkuk ettirilecek 
kat'i bir aafhaya girmit say1labi
lirdi. 

Oktar'in uelat1 
Amcaa1 ( Oktar) 1n, Burgont'lar 

memleketinde iken, bir i~ki alemi 
n tic ainde oldiiiiinu haber alm
ca, maksad1mn daha yak1n bir ta
rihte tahakkuk edecegine kani 
oldu. (Aebara) Kafkaaya'da, he- I 
niiz inzibat altma ahnmamtf 1o~e
belere aaltanat ailriiyordu. Ona, 
engel olabilecek yaln1z amcaat 
(Rua) kalm1ftJ. Kardeti (Bleda), 

her ne kadar onun biiyuiii iae de, 
(Attila) y1 aavvur ettiii yolda 
yiiriimekten menedebilecek kadar 
kuvvetli ve zeki deiildi. Ken • 
disini istihlaf etmek niyetile, (At· 
till) n1n amcaa1 (Rua) J1 oldiirt• 
memit olmaa1 hayret edilecek bir 
feydir 

0, amca•tnl oldurmekten, bu 
cinayeti itlemekten batka ~are 
olmad1gm1 s:ok defa diitiinmiif 
olaa gerektir. Ancak, Attila bun· 
da tereddiit etti. lhtimal ki, ta • 
savvurlan heniiz tamamile ta· 
hakkuk edebilecek kadar tekem
miil etmemitti. Zahirde faaliyet
siz, Jakin miistakbel hukilmdar1n, 
biitiin Hun kabileleri nezdinde 

hiikiimranhg1n1 temin etmek nok
taaindan ~ok f aydab uzun aeneler 
ge~ti. Attila, milletinin menbaJa .. 
nm miitalea ve tetkik ediyordu. 
Roma ve Bizans siyasetini tetkik 
ve mu,ahede ederek bekliyordu. 

- Mabacli var -

istabul • Sofya lelefon 
• Istanbul • Sofya telefonunun bU

tiin tecrilbeleri hitam bulmut ve U• 

muml miikilemeye haztr bir vui • 

yete gelmiftir. Poata Miidiriyeti mu

haberata batlamak ic;in Ba9mUdiri • 
yetten miiaaade istemittir. 

Bu iiaaade geJince muhaberat 

bafltyacakttr. Telefonun iicret ve 

konutma miiddetleri hakk1nda MU· 
diriyeti Umumiyece bir tarife ya • 
pdmtfttr. Bu tarife miiklleme mii • 
saadesile birlikte latanbul'a bildiri· 
lecek Ye ondan aonra f aaliyete re • 
c;ilecektir. 

40,00 lirahk sul I limal ml 1 
Maliye miifettitle~inin Beyoilu'n· 

da Tarlabaft maliye tubeai tah1il 
muamelattnt teftif ederek 40,000 

lira miktarmd• bir 1ui iatimalin 

meydana c;1kar1lchi1 diin fayi olmuf· 
tur. Defterdarbk heniiz b\l vaziyet• 

ten malumattar deiildir. Haberin 

41otra olup olmad1j1 buailn anlqa • 
lacaktir. 

Cumhuriyet 

__ S_e_h_i_r_v_e_rn_e_m_l_e_k_e_t_h_a_b_e_r_le_r_i_J 
Rasl·m Al; Bey l#' s•&• •r••••••s• ', 1 
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Mes'ele tekrar tet- , Fakat cevap veremi -

kik edilecek 
Fakiilte meclisi fevkali. -

de olarak toplanacak 
Darillfiinun blib;esi bakkmda Ve· 

kalete izahat vermek iizere Anka • 
ra'ya giden Tap Fakiiltesi reisi Tev
fik Recep B. diin sabah tehrimize av
det etmittir. 

Tevfik Recep B. dUn kendiaile 
goriifen bir muharririmize Rasim 
Ali Beyin tekrar Tap Fakiilteaindeki 
vazifesine iade edilecegi hakkmda· 
ki haberlere dair fU izahatt vermi;;
tir: 

«- Rasim Ali B. ne Tap Fakiilte. 
sine iade edilmif, ne de Maarif Ve
kaleti DariilfUnun divanmm verdi· 
gi karar1 reddetmiftir. Mes'elenin e
sas1 fUdur: 

Maarif Vekileti Rasim Ali Bey 
hakktnda verilen ihra~ karart hak· 
kmda baza tekle ait hatalar gor • 
mlif, bu mea'elenin tekrar DariilfU
nunda tetkikini ve bu noktalartn taa
hih edilerek gonderilmeaini iatemif· 
tir. Binaenaleyh Darillfiinun Ema • 
neti mea'eleyi bizden aordugu za • 
man fevkalade olarak toplanarak 
kanuni nok11anlar1 ikmal edeceiiz. 
Yokaa Raaim Ali Beyin Ttp Fakiilte. 
sine 1eleceii hakkmdaki havadisler 
astls1zd1r.> 

Diger taraftan Maarif Vekaletl • 
nin Raaim Ali Beyin tekrar Tip Fa
killteaine avdetini emredecek olur0 

aa Tap Fakiilteai miiderrialerinin k&. 
milen iatifa edecekleri hakkmda bir 
baber pyi olmuf iae de Tevfik Re. 
cep B. bu huauata demiftir ki: 

«- Bu baber de kat'iyyen asd • 
s1zd1r. Ve buna hacet te yoktur. 
«;iinkii Maarif Vekiletinin boyle bir 
tetebbtiaii vaki degildir.> 

$ innr 1$Deirn 
Sarayburnu gazinosu miinaka•ada 

Beledlye Saraybumu gazinosunu 
yeniden mlinakaaaya koymuftur, 
Tramvay1n parka kadar temdidine 
~altftlacakttr, 

Trmvay kazatar1 
Diin «;arf1kap1'da 646 numarah 

Akaaray • Ortakoy tramvay •raba· 
111nda bir kaza olmuttur. Tafrah bir 
adam tramv•Y durmadan atlad1i1 i
~in yere diifmiif ve kafas1 yar1lmtf• 
tar. Tramvaylarda kap1lar1n kapan• 
ma11na bi~ dikkat edilmemesi ek • 
aeriya bunun gibi, hatta daha feci 
vak'alara sebebiyet veriyor. Hele 
tatra11 o]anlar araba durmadan inil· 
miyecegini bilmedikleri ve bu hare· 
ketleri kapdarm kapanma11 sure • 
tile tekyit edilmedigi i9in raagele 
athyor1ar ve diifiip yaralantyorlar. 
Belediye bu cihetin teminlne dikkat 
etae iyi olur. 

Belediyede tefti§ler 
Miilkiye milfettifleri Belediye 

iflerini teftif etmektedirler. Miil • 
kiye miifettifi lmadettin Bey mez • 
baha muamelittmn teftitine memur 
edilmif ve ife batlamt!lbr. Diier bir 
milfettif te Sandal Bedeateni mua· 
melatini teftif ve tetkik etmektedir. 

AdDDy d@ ve 
Meilh lkemeuetr~e 

Nerminbar cinayeti 
Gec;en sene Nerminbar'da kun • 

durac1 Ahmet Efendiyi katleden Tip 
Fakiilteai talebesinden Zati Efendi 
12 aeneye mabkum edilmitti. Tem
yiz mabkemesi bu karart ikinci de· 
fa olarak nakzetmittir. Mahk6m Za
ti Efendinin bu hafta i~inde tekrar 
mubakemeai yapdacakbr. 

Bir esrar ka~ak~1s1 mahkum 
oldu 

Earar ka~ak~thiile maznun Gem
Jik'li 011man'1n diin ikinci cezada 
muhakemeai icra edllmittir. Os • 
man'1n Bagdat vapurile iki okkaya 
yaktn earar kair1r1rken yakaland1f1 
ve bu fiili miikerreren yapbi1 anla
ttld1g1ndan 6 ay hapsine ve 100 lira 
agar para cezasma mahkumiyetine 
karar verllmiftir. 

Maairn1F'f!:e ve 
mekte~Oeirde 

lmtihanlar ba~hyor 
Lise son smtf mezuniyet imtihan • 

Iara i~in miimeyyizler Maarif Veka
leti taraf1ndan tayin edilerek iaim • 
Jeri Maarif Emanetine gelmittir. Or· 
ta mektep mlimeyyizlerini de Ma • 
arif Emaneti tayin etmiftir. OnUmiiz
deki cumaerteai giinii biitiin liae mii· 
diirleri Maarif Emanetinde bir iirti
ma aktederek imtihan proeramla • 
nn1 ve gilnlerini tayin edeceklerdir •• 

yorlar! 
Ka~ giindiir aoruyoruz: 
1 - Bu iktiaadi buhran, para • 

a1zl1k ve taaarruf devrinde bin • 
lerce liram1z1 ahp gotiirecek o • 
Ian cambaz kumpanyastntn mem • 
lekete gelmesine kim ve neden 
miiaaade etmi9tir? 

2 - Cambazlara bir hafta, on 
giin ve azami on hef giin kalma• 
Janna miiaaade vermek kafi iken 
neden bir hu~uk ay oturmalanna 
miisaade edilmittir? 

3 - Baza heaaplara gore bir 
bu~uk ayda, yar1m milyon Jira • 
dan fazla param1z1n vahl}i hay • 
vanlara yem ve Tunus'lu cambaz· 
Iara aervet tefkil ederek dtfar1 
gitmesine goz yumacak m1y1z? 

4 - Kargir sinemalardan van· 
gma karft bin tiirlii tedahir itti • 
bazmt istedigimiz halde 11irk1n ~a
danna her sece dort bin kitinin, 
bi~ bir ihtiyati tedbir ittihaz edil· 
meden girmeaine nas1l miisamaha 
ediliyor? 

5 - Sirkta miie1111ir ve ciddi 
itfaiye tefkilah yoktur. Bir kaza 
vukuunda halktn siir'atle d~\lart 
~1kabileceti tertibat yoktur. BU • 
tiin bunlara neden goz yumulu • 
yor? 

6 - Istanbul Belediyeai, elek
trik tertibahnt ve saireaini bir de· 
fac1k bile muayene etmeden air
km a~tlma11na nasal miisaade et
mittir? 

7 - Vahti hayvanlar1n 11k 11k 
Avrupa'da oldugu gibi parniak • 
hklar1 kmp dtfarJ f1rlamalar1na 
mini olacak tedabir ittihaz ve 
bunlar Belediyece muayene edil • 
mit midir? 

8 - Muazzam bir polis ve jan· 
darma kuvveti ltini giiciinii ve 
tehrin dfger lnzibati itlerini b1-
rakmtf, 1irk1n etraf1nda par • 
makhklardan i~eri bedavact gir • 
meme1ini temine ~abftyor. Istan
bul inzibat kuvvetleri, Ben A • 
mar'lartn husuai menfaatlerini 
temin ilemi mi miikelleftir? Bu 
v zife, hususi ve binaenaleyh sir· 
ka ait detil midir? 

~u halde her hu11u11i miieasese
ye iireri bedavactlar girmeain di • 
ye bir jandarma ve polis miifre • 
zeai koymak laz1m gelmez mi? 

9 - Sirkta Fran111z bayrakla • 
rtndan, frans1zcadan ve Franstz ii
niformalar1ndan geirilmiyor. Cam
bazlar taraf1ndan latanbul'un Tu
nua ve Cezayir ribi Fran111z mils· 
temlekeai addedilmeaine miisa • 
maba etmek alikadar memurla • 
nn milli izzeti nefaini rencide 
etmiyoraa vazifelerine de mi ta• 
alluk etmiyor? 

Bu sualleri kac; giindiir aoru • 
yoruz. 

Fakat cevap alamiyoruz; c;iin· 
kii ceYap veremiyorlar. 

fatanbul'daki alikadarlann ce
vap vermedikleri bu sualleri Da
biliye V ekiletinin nazari dikka • 
tine arzederek tekrar 

Soruyoruz? 

Hayat pahal1bg1 

Nisan ay1nda hayat yiiz • 

de bir bu~uk ucuzlam1, ! 
Tiearet Od~;t;'tiatik tubesi ta

raf1ndan her ay netredilmekte olan 
hayat endekslerinden niaan ayma 
ait olant diin netredilmil}tir. 

Bai i11tati11tige nazaran ana baba 
ve biri bir bu~uk, diieri yedi 've ii • 
c;iinciiaii de on be9 yafmda ii~ c;o • 
cuktan miirekkep bir ailenin niaan 
ayma ait ge~inme maarafa 140 Jira 
20 kuruf olarak tesbit edilmi9tir. 
Bu yekunun 48 Jira 57 kurutu yi • 
yeaek ve ic;ecek masraf1, 11 lira 55 
kurutu yakma ve aydmlatrna masra
f1, 33 Ura 82 kurutu giyecek efya ve 
aaire maaraf1, 25 lir1u1 ev kira111 ola
rak, 13 lira 75 kurufu muhtelif maa
raflar i~in, 751 kurutu da taiarruf 
ve aigorta licreti olarak heaap edil
mittir. 

Halbuki ayni ailenln 1914 seneain
de ayni ay i~in ge~inme maarafmtn 
11 lira 61 kurut olduiu teabit edil
mittir. 

Bu iatatlatige gore nisan aymda 
hayat mart ay1na nisbetle yiizde bir 
bu~uk, ve u~ ay evveline nisbetle 
hayat yilzde bef niabetinde ucuzla
mtfhr. 

lstatiatikten hayabn gittikc;e ucuz
lamakta oldugu netimceai ~1kar1I· 
inaktad1r. 

Kad1n Birligi 
Koylere i , at he -
yeti goderiliyor 

Birlik H. F. Umumi mer -
kezine tesekkiir etti • 
Bu aene latanbul'a civar koyler • 

de, Kadmlar Birligi aza ve heyeti j. 
daresini tefkil eden hammlar1 tara
ftndan irtat heyetleri vas1tRSile kon
feranalar verilmesi takarriir etmif -
tir. 

Hammlar on grupa ayr1lacaklar 
ve koylere giderek seyyar ainema ile 
kadmhk, Cumhuriyet idaresinin fe
yizleri hakk1nda koylii kadmlartna 
konferanslar vereceklerdir. Grup 
reisliklerinde fU hammlar buluna • 
cakttr: 

Latife Bekir, Aliye Eaat, Mediha 
Fazli, Lamia Refik, Re;;ide, Saime 
Faik, Aliye Halit Fahri Hammlarla 
1stanbul asliye mahkemeleri azala • 
r1ndan Beyhan H. 

lrfat heyetlerinin takip edecekle
ri program ve gidecekleri mmtaka
lar birlik idare heyeti taraf1ndan 
tanzim edilmektedir. 

Kadmlar Birligi tarafmdan H. 
F1rkas1 Umpmi merkezi katipligine 
fU tazimat telgraf1 !;ekilmi,tir: 

cMemleketimizin biiyilk ink1lib1 
arNnnda yurdunun kad1nlarm1 her 
zaman dii;;iinen k1ymettar F1rkam1z, 
bu senenin umumi programt i~inde 
Tiirk kadmhgma da meb'usluk hak
kam bahtedecegini biiyiik bir mem • 
nuniyetle gordiik. Siyas_i hak veril
inekle daha nafi ve daha mea'uli • 
yetli bir vatanda;; olan Tiirk kadm
hg1 uhdesine verilecek olan yeni 
vazifeaini ;;erefle ifa edebilmek iirin 
bu bUyiik hakka lay1k oldugunu 
goaterecektir. Bu vesile ile Kadm 
Birliii C. H. F1rkas1 Umumi merke
zine ar:i:1 tazimat ve teyidi ihtiram 
eyler efendim.> 

Bir kadm muharrir 
Tiirk kadmhit hakkmda tetkikat 

yapmak iizere yakmda Almanya'· 
dan Margaret.a Giingel is.minde bir 
muharrir gelecektir. Berlin Elc;'miz 
Kemalettin Sarni Pf. taraf1ndan bu 
husu1ta Kad1nlar Birligine bir tav
siye mektubu gonderilmi~tir. 

Birlik kongresi 
Kadmlar Birligi kongreai maymn 

yirmi sekizinci giinii in'1kat ede • 
cektir. Kongre miinasebetile heyeti 
idarenin okuyacag1 rapor haz1rlan • 
maktadtr. 

Ok'l.l:DS<Sl©lt ffi1®1Fil<Gl'IF IJ©J@ 
T rikotajcilarla roraprilarm 

talepleri 
DUn Milli Sanayi Birliginde tri • 

kotaj ve c;orapi<dar komi11yonlar1 ic;· 
tima ederek miizakeratta bulunmut· 
lard1r. Trikotajcdar bilhasaa giim • 
riik kanununun 381 inci maddeai • 
nin tefairi yiiziinden zuhur eden va· 
ziyeti miinakata ederek vekalet 
nezdinde tetebbiisatta bulunmaga 
karar vermitlerdir. 
Ticaret Bor•asile mubayaacilar 

arasmdaki ihtiliil 
Ticaret ve Zahire Borsas1 ;dare 

heyeti ile mubayaactlar arasmda zu
hur eden ihtilaftn halli i .. in muba • 
yaacdar Ankara'ya bir heyet !fOn· 
dermege karar vermitlerdir. Bu he
yete mubayaactlar cemiyeti reisi 
Hanc1zade Nuri B. riyaset etmekte
dir. Heyet ayni zamanda borsan1n 
111lah1 iirin aralar1nda haz1rlad1klar1 
bir projeyi de vekalete takdim ede
ceklerdir. 

Heyet bilhassa simsarlar mes'ele
sile mefgul olacakbr. 
IKTlSADt oy 

Bugday fiatlari du§uyor 
Bugday fiatlart son zamanlarda 

· biitiin piyaaalarda diitmektedir. t • 
talya ve Ruaya'da bu tenezziil e • 
hemmiyetli bir miktardadtr. Bu u • 
mumi ten~zziil Tiirkiye piyasumda 
da kendini gostermiftir. Bugday 111-
tanbul borsasmda da nak111 fiatlar • 
la muamele gormii~tiir. 

Ticaret Odas1 teaviin sand1g1 
lstanbul Ticaret Odasmda oda 

memurlar1 iirin bir muavenet ve tea
~n sand1i1 tesisine karar veril~mif
t1r.: Bu husus i~in istatiatik fUbe1i 
tef1 Necmettin Beyin riyasetinde 
muhtelif fefler bir i"tima aktede • 
rek sandtitn nizamnameaini tertip 
ile mefgul olmutlard1r. 

Sand1k kooperatif esas1 iiz rine 
tanzim ve teais edilecektir. Sandt • 
gm sermayeai olmak iizere memur 
maaflar1ndan yilzde bet kesilmesi 
tasavvur edilmektedir. Diger taraf· 
tan oda memurlar1 tarafmdan bir 
senedenberi tasarruf edilerek 3, 4 bin 
liraya balig olan para da bu sand1ga 
sermaye olarak verilecektir. 

Oenevre'de hususi miilikatl 
Avrupa Birfii'i

0

~isyonu ile Ce 
miyeti Akvam mecliainin i~timalar 
miinasebetile Cenevre'de toplana 
Avrupa devletlerinin Harlclye Na 
z1rlar1 arasmda s1k stk huaual mii• 
Iikatlar vuku buluyor. lngiltere, 
Fransa, Almanya ve ltalya Hariciye 
Naz1rlar1 aktettikleri husuai bir i~
timada mezkur iki heyetin meaai • 
sini siir'atle ve mUabet bir aurette 
intac; etmek i~in en miinl\sip usulii 
ve sureti tesviyeyi miizakere etmit· 
lerdir. Tabiatile en ziyade ehem • 
miyet verilen nokta Almanya • A • 
vusturya giimriik itilift olmuttur. 

Bu mes'ele de iki biiyiik devletin 
yani Almanya ile Franaa'nm feref 
ve haysiyeti mevzuu bahsolduiun • 
dan gayet naziktir. Evvelden allka· 
dar murahhaalar ara11nda bir an • 
la11ma basil olmak111z1n bu me1'ele • 
ni~ gerek Avrupa komisyonunda, re 
rek Cemiyeti Akvam Mecli1inde 
mevzuu bahsedilmesi mei;'eleyi her 
tarafa memnun edecek bir aurette 
halletmek 'oyle dursun, bilakla mev· 
cut gerginligi ve miinafereti bir kat 
daha tetdit edecektir. 

Tahmin olundujuna gore bu dort 
Hariciye Naz1n hi9 bir taraftn renci· 
de edilmemeai ic;in mea'elenin Ube' 
Divan1 Adaletine ha-.alesini derpif 
etmi~ olacaklardtr. Fakat bunun lie 
mes'ele esasmdan halledilmlt olmt• 
yacak ve bir gUn gene patlak vere• 
cektir. bilhasaa Almanya ile Avu1 • 
tairya'mn iktis11-di hayatlar1 ic;in za
ruri addettikleri bir c;areyi yani 
giimriik ittihadmm tatbikini uzun 
miiddet tehir etmeleri ihtimali za • 
y1ftir. Binaenaleyh husuai ic;ti111a • 
larda daha tiimullU ve amell bir ~a· 
rei hal bulmaga c;ahttlacafma flip• 
he yoktur. 

Cenevre'de cereyan eden hususl 
mUlakatlardan biri de M. Grandi ile 
Mister Henderson arasmda vuku 
bulmuf ve bu miilakatta ltalya Ha • 
riciye Nazan ahiren halya'ntn A • 
vuaturya ve Macaristan hiik6met • 
Jeri ile aktettiii ticaret mukavele • 
Jeri hakkmda izahat vermlftir. 

Almanya • Avustdr.Ja cUmrilk iti0 

laf1 malum olduktan aonra buna kar· 
fl italya ne lehtar, ne de al yht•r 
bir vaziyet almam1ftt. Lakin diter 
ta~aftan ho~ dorm1yarak Avustur • 
ya ve Macaristan hUkumetleri Ile 11· 
Ju ticaret miizakerahnda bulunup 
kendisine mah11u11 Merkezi Avru • 
pa'da iktisadi bir manzume ..,Ucude 
getirmege ~abtmtfttr. ~imdi halya 
makaadma hayli muvaffak olmuf .. 
tur. 

Bu devletin Avuaturya ve Maca • 
ristan ile aktettigi tiearet mukave • 
leleri bu ii~ memleketi iktiaaden 
yekdigerine s1k1 rapteden bir kiil 
tefkil ediyor, ltalya Macariatan'm 
zirai i:stihsalah ve Avu11turya'mn SI• 

nai mamulata ic;in giimriik tarifeai 
cihetinden gayet mii11ait davranarak 
bunlar i~in 1talya'da miihim bir pa• 
zar temin ettigi 1ibi Macariatan 
bugdaylar1nm miihim bir k11m101n 
Avuaturya'n1n sanayi mamullh lie 
miibadeleaini temin etmittlr. 

f ngiltere bu gibi huausi itillflar • 
dan daima fiiphelendigi i~in ltalya 
Hariciye Naztn lngiltere Hariciye 
Naz1r1na husuai surette izahat ver • 
mege liizum gormiittiir. ~ura111 fa • 
yani dikkattir ki ltalya matbuahnda 
dahi Almanya • Avuaturya giimriik 
itilaf1 aleyhinde tenkitler goriilmei• 
baflamtfttr. Velhaad Cenever'de a• 
meli k1ymeti olacak astl miihim mil• 
zakereler huausi i~timalarda cere .. 
yan ediyor. 

MUHARREM FEYZI 

Fare istilasi 
I .... I 

~talca havalisinde 
mezruat kurtarlld1 

c;atalca Ye bavallainde tetkikatta 
bulunmak iizere gitmit olan -.illyel 
Ziraat mlidlirii Tah1in Bey dUn teb• 
rimize avdet etmi11tir. Sinekli ta • 
raf1nda ge9en sene' tarla fareal 91k• 
mu~h, son zamanlarda fareler bazl 
yerlerde bir metre mairabba • 
1nda yere 5·10 delik ac;m19 • 
lard1r. Bu senede va111iyet mii•• 
tevli fekil almttbr. Hatt
iftiri mezruabn yiizde ellisinin m•b• 
vma intizar etmekte idi, Ziraat m•• 
murlar1 ciddi tedabir almttlar. z• • 
hirli gaz ve zehir dokerek naiicadel• 
etmiflerdir. Miicadeleden azami i•• 
tifade elde edilmit ve haaarm onli""t 
gec;ilmiftir. Ahali miicadelede 111ir•' 
memurlar1na pek 9ok yard1m etmif• 
lerdir. Yalova'mn Saktak ve aati.• 
dere mevkilerinde 18, 20 doniimlii~ 
sahada c;ekirge aiirfeleri zubur et~lf 
ve derhal tedabiri lazime ittihaz e' 

di1erek imhalartna bqlantlm11tJI'• 
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A vrupa Birligi konferans1 · 

iktisad1 buhran1n 
miizakeresine ha Iand1 

i~timada haz1r bulun n mur hha I r1-
m1za hiisnil kabul gost rildi 

Cenevre 16 (A.A.) - Avrupa 
Blrligi komisyonu, .t\vrupa'da hii • 
kiim aiiren iktisadi buhran hakkm• 
da mu:zakereye batlam1fbr, MU•a • 
kerede Tilrkiye, Sovyet'ler birligi 
hukiimeti ve t:zlanda mlimeaaillerl 
de ha:z1r bulunmu9lard1r. 

M. Briand; me:zkiir hiikumetlerin 
milmessillerine ve yeni gelen mu • 
rahhaa heyetlere beyan1 hotamedi 
etmi9 ve kendllerine kar91 aamimt 
bir kabul gostermi11tir. 

Umumi milzakere e1nas1nda Al· 
man miime11ili ve H riciye N zu·1 
sadi va:ziyetinin diizelmesinde her 
M. Fon Curtiua, Almanya'n1n ikti • 
memleketten ziyade alakadar oldu
iunu, bu va:ziyetin beynelmilel sa • 
hada kuvvetlendirilmesine elblrligi· 
le c;ah,maga ha:ur bulundugunu aoy
lemi9tir. 

Almanya • Avusturya giimriik 
ittihadi 

Cenevre 16 (A.A.) - Avrupa 
Birligi _komiayonunda M. Fon Curtiua 
giimriik birligi hakk1ndaki beyana· 
bna devamh demittlr ki: 

c- Ben Almanya ile bir giimriik 
blrligi vilcude getirmek ic;in miiza· 
kereye giritmek arzusunu goatere• 
eek bilyiik veya kiic;iik devletlerden 
her hangi birile fikir teatisine haz1r 
bulunuyorum.~ 

M. Brian~, bu aozlere derhal ce· 
vap vermek liizumunu hissederek 
M. Fon Curtius'un Almanya • Avua· 
turya ~funrilk blrltglni muhlk g6s • 
termefe c;ah9mak hususundakl bu 
tetebbiisUnii kat'i bir vuzuh ve tid
detle protesto etmittir. 

M. Briand'dan IOJlra ltalya Ha • 
riciye Naz1r1 ve halyan murahbas 

heyeti reiai M. Grandi 182 alarak, 
fimdiki bl.lhranm zuhur edecejini 
bildiren emarelerin ~oktanberi soze 
oarpmakta olduiunu aoylemittlr. 

Bundan IOnra M. chober, Avuit • 
turya'n1p vaziyetl hakk1nda isahat 
vermif "• demittlr ld: 

c- Pisim iliin 1Umriik birllti u•q
lilnil tecrUbe etmekten batka Y•P• • 
lacak bir it kalmam•tbr. GUmrUk 
birllii Avuaturya i9in hayati bir a&• 

ruret halini almithr, Bu1ri1nkU 9erait 
dahillnde muhtelif devletler ara • 
ainda umumf mahiyette bir anlat • 
ma elde etmeie imkan yoktur. Ri • 
n11Lenaleyh, muhtelif 1ruplara ayra • 
larak c;abfmak lii:zumu tahakkuk 
etmektedir. Bummla beraber Avu1• 
turya hiikiimeti malud e1a1lar11 mii•· 
tenit her tiirlii miizakerelere girif • 
mege haz1r bulunmaktad1r.:> 

MUzakereye pazarteal glinli de • 
vam edllecektir. 

TUrk va Yunan ffarlcira Na • 
z1rlar1n1n temaslar1 

Atina 17 (Huspsi) - Hariciye 
Nezaretine Cenevre'den gelen bir 
telwrafa na~aran Tilrklye Hariciye 
Vekili Tevlik RiittU Bey, Yunan Ha· 
riciye Nasin M. Mihalakopuloa•u si
yaret etmittir. Tevfik RUttil Bey 
M. Venizeloa'un ahvali 11hhiye1i hak
k1nda malOmat i•t mit ve BatTekil 
iamet P,. DID eylulde Atina'ya ri • 
decegini aoylemi9tir. 

M. Mih lokopulo11 Tevfik Riittii 
Bey terefine ltir oil• aiyafeti _., • 
mittir. lki 1iya1i riiciil, bu vMile ile 
uzun mliddet soriitmiifler .,.. Av • 
rupa Birliii komiayonu mii:zakera· 
bmn devanu miiddetince miitemadi 
aurette yekdiierile tema11ta bulun
maj}a karar vermitlerdir. 
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Bozmus 
' 

Bir kadm 

zavalli! I Rus dampingi 
Olmemenin -lstandar Ovil bu sene 150 

~resin_i_b_ulmu(f! milyon lira zarar etti 
Buua 17 (Hu. Mu.) Safiye Mit -

hat Hamm isminde bir kadm bugiln 
vlllyete mUracaat ederek olUmlln 
11rr1ni ve olmemenin c;aresini ket • 
fettliini iddia etmif ve bunu vaktile 
DarUlfiinun miiderrislerine ihbar et
mesine rafmen maaleaef mlihimse• 
mediklerini soylemi,tir. Kadm: 

c- Ben bir kediyl dirilttim, ke9-
fim z1rva degildir .. ~ Demektedir. 
11tidaa1 vilayetc;e 11tanbul Dariilfii
nununa havale edilmittir. 

Japonya'da biiyiilt bir yangrn 

Tokyo 16 (A.A.) - Japonya'mn 
cenubu garbisinde hulunan Mataue 
Honshu•da yeni bir yangtn daha ol· 
muttur. Bir c;ok ev ve otel yanmit • 
tir. Zarar miktar1 milyonlarca yen 
tahmin edilmektedir. Bu fehirde bjr 
hafta i~inde ~1kan yanirinlar bu 1111 • 
ferki ile elliyi bulmuftur. 

Cumhuriyet'in tefrikas1: 94 

N•vyork UI - Standard Oil pet· 
rol tlrketinip 1930 aeneaine ail 'f'&• 

rid•b 8 ntilyon 430 bin lngili• lira• 
111na halii olmu,tur. 1929 1ene1i varl· 
dat1 2'4 milyon 182 bin lira tuttuiuna 
na:iaran arada 15 milyon 752 bin 
lirahk bir fark v.imhr. Mecliai idare 
raporunda bu bibiik tenaku1un ma· 
Jiyet fiat1ndan c;ok dµn fiatla pi • 
ya1alara dokiilen Sovyet petrolu • 
nun rekabetinden ileri seldiii bil • 
dirilmektedir. 

Kral Faysal'1n ylldtiniimii 
Ankar 17 (TeJefonla) - Jrak 

Krah FayaaJ H:c. nin villdet yildo • 
nUmii olmaa1 dolay11ile 20 may1ata 
Jrak aefaretaneainde bir re1mi kabul 
yapilacak ve bir 1iivare "'erilecel<tir. 

Siivareye erkam hiikumet davet· 
lidir, 

Yazan: .Ant/re Moruua Tercem• eden: Hayclar Rifat - - Ben de mi? 
- Elbette 11iz de. Daha :i:iyade 

l:iunu 1ize vadettigim ii;in gidiyoruz. 
Alti hafta kalac:ai••· Ben biitlin lti
mi 1ekiz 1iinde hitirecegim. Bu au • 
retie dola91p memleketi gorece(iz. 

- (:ok naziksini:., Filip, pok 
rnemnunum. 

Onu haklkaten lyi goriiyor • 
dum. 19inde fiiphe taf1mak in • 
aana biiyiik bir meskenet te veriyor. 
Anaamim, Filip'in bu aeyahati be • 
nimle beraber yapmakta biiyiik bir 
zevk bulacaim1 zannetmiyordum, 
Kendiaine aid mi1metim bu iki ay 
zarf1nda madam1 l'Ormemege karaf 
verebilme1inde idi. $ayet ~mu basan 
~enim dii9iiniip korktuium deroce· 
de aevseydi, boyle b1ralup naatl gi. 
debilli'allf ICendialnin her sevilliin• 

• ... ....... ZC!'I • 

ne kadar tiddetle merhut bir fabi-
11tta Qldugunu bilmez miydirn? De. 
mek obayordu ki her sey, benim iirk
tiifiint vehamet derec:esiqden ~ok u
:zak idi. 0 ay1 baftan bafa net'eli. 
sera:zat gec;irdigimi ve kocam1 da 9i
kayetlerimle nihayetsiz suallerimle 
izac; etmedijimi buriln de hat1rhyo. 
rum. 

~ubat l~inde tabakkuk etti kf, ge· 
beyim. Buna emaalsiz bir derece se· 
vindim. Hele bir erkek c;ocutum oJ. 
ma11n1 otedenberi pek i1terdim. o. 
nun Ila nihayet bir Fili1> olup ""'a . 
caitnt, fakat hie; olmazta on bet ya· 
fin• kadar mtinha11ran benim olaca. 
i1n1 dUtiinUrdUm. Bu haberi Filip te 
aevini;le tellkki etti. Buna da ay • 
r1ca sevindim, Fakat hamlim pek fe· 
na 1ltti .,.. 1eyahate tahammiil ede-

Gazi'yi tebrik 
iran ~ah1 ile Rus 

komitesi 

i inin telgraflar1 

• 1cr 

Ankara 17 (A.A.) - Iran ~aha 
R••• ~ah Pehlevi Hz. ile Rua 
icra komiteai reisinden Reisi • 
cumhur Gazi Mustafa Kemal Hz. ne, 
Reiaicumhurluia intihaplar1 dola • 
y11ile afai1daki tebrik telgraf1 l'el
mittlr: 
Ankara'da Rei1icumhur Gazi Mus

tafa Kemal H~. ne 
Zat1 devletlerinin Reisicumhur • 

luia intihaplarmdan dolay1 bUyilk 
meaerr~t duydum. Zati devletlerinin 
1aadetlerile birlikte Tiirk milleti • 
nln refaht i~in en samimi tebrikiti 
kalbiyemi takdim ederim. 

Riza Sah Pehlevi , 

Alahazreti akde1i humayun $e -
hinfahi Iran Riza $ah Pehlevi 
Y niden Reiaicumhurluga inti • 

hap •dildif imden dolay1 vaki olan 
tehrikAti ~ahanelerinden pek mii • 
tehaaais oldum. Kalbi tetekkiirabm1 
ve zati fahanelerinin aaadetlerile t. 
ran milletinin refah1 ic;in en aami • 
mi t menniyabm1 takdim ederim. 

Gazi M. Kemal 

Tiirkiye Reincumhuru Gazi 
Muatala Kemal Hz. ne 

Dost Tilrkiye Cumhuriyeti Riya
aetl yUkaek makam1na tekrar inti • 
hab1n1z mUnaaebetlle tebriklerhni 
kabul buyurman1z1 rica ederim. Bu 
mea'ut vakiadan istifade ederek ai
zln Y• Turk milleti lc;in en iyi temen. 
nilerimi iblag eylerim. 

Sovyetist Sosyalist cumhuriyet • 
leri ittihadi merkez icra 

komiteli reiBi 

Sovyetist Soayalist Cumhuriyetleri 
ittihadt merkezi icra komiteli 

Reisi. 
Ttirkiye Cumhuriyeti Riyaaetine 

tekrar intihab1m mUn11.1ebetile gon
dermek lutfunda bulundufunuz na· 
ziklne telgrafnameden pek mUte • 
ha11i1 olarak en 1amimi tetekkiir • 
lerirni Ye fah11niz v Sovyet Soi • 
,.._li1t Cumhuriyetleri ittihad1 halk1 
ic;in beslediiim en iyi temennileri 
kabul buyurman1z1 rica ederim. 

Gazi M. Kemal 

M. Kamll Jakar vefat eHi 
Ankara 17 (A.A.) - Ge~en ae • 

neye irelinciye kadar Tiirkiye'de is
tatistik Miidiirii Umumiai olup el • 
yevm Belc;ika Dahiliye Nezareti 
miistefar1 olan M. Kamil Jakar 
Jh·iiksel'de vefat etmittir. 

Hu~umetimiz t11.raf1ndan Bruksel 
maslahatriizan, aileaine ve Belc;i"a 
hiikumetine ta:i:iyet ifas1qa ve cena· 
zede hiikumeti temsil etmegc me • 
mur edilmi9 oldugu a-ibi Batvekil ts. 
met Pt. Hz. tarafmdan da refika • 
sina hitaben c;ekilen telgraf ta Tiir· 
kiye hiikiimetinin teeasiirii bildirile· 
rek ayr1ca beyan1 taziyet edilmi~tir. 

Prens do Galin seyahati 
Ankara 17 ( Telefonla) - An • 

kara'ya geleceji 1oylepen 1ngiltere 
Veliahdi Prens do Gal'in seyahati 
fayan1 inemnuniyet addedilmekle 
beraber buna dair Hariciye Vekale• 
tinde hie; bir maliimat yoktur. 

miyecegim anla9ild1. Kocamm A • 
merika'ya bir ~ok mektuplar a-on • 
derdigini, muhtelif fabrikalar1 :ziya· 
ret tedbirlerini ittihaz ettigipi, mii· 
teaddit zamanlarda miitead:lit mu· 
likatlar tayin olundugunu biliyor • 
dum. Projesinde hie; bir degitiklik 
yapmamasmda 1arar ettim. Benim j. 
c;in elirn olan bu ayr1l1g1 neden is· 
rar ile istedigimi tim.!'.fi diil}iiniince 
buna muhtelif aebepler goriiyorum: 
Bir kere hamilden dolay1 gilzelligi· 
me halel gelmitti ve geliyordu; yor
gun bir sima baglamittlm; ya beni 
begenmezse diye korkuyordum. Son
ra bu aeyahat sayesinde onlar1 bir • 
birinden uzaklathrm1v olacakbm; 
bunu kocamm yan1mda kalmasma 
tercih ediyordum. Ve nihayet ko • 
camdan c;ok defa fU fikrini duy • 
muftum ki, bir kadmm en bUyiik 
kuvveti, ortada olmamak, gozdera u· 
zak kalmaktad1r; bir insandan u • 
zak bulunuldukcra onun kusurlar1, 
iptililar1 unutulur ve bilakis haya• 
tnu1za k1ymetli, elzem bir unsur 
tetkll ettikleri noktaamda karar k1-
hn1r; oyle bir unsur ki, hayatmuza 
pek yakmdan ve pek samlmi irtiba-

Koyliiyii himaye sisteminin serleri 

Maliye Vekilinin ~ok 
miihim beyanat1 

Hukumet lagvettigi afara mukabil 

vergilere 3 te 1 bile zam yapma1n1f t1r 
Ankara 17 (A.A.) - C.H. Fir~ kerin en ~ok miistehliki koylii de-

ka11 kongresinin bugiin oileden gll, tehirlidir. Orada da bunu nii-
evvelki i~timamda aoz alan Ma • fua nisbetinde taksim edelim. J' 

liye Vekili Mustafa Abdiilhalik Petrol ve benzin varidah 
B. atideki beyanatta bulunmut • 3,074,000 lirad1r. Her halde koy-
tur: Iii tehirli kadar aarf etmez. Bir de 

Muhterem arkadatlar; giimriigii nazari itibara alahm, 
Bendeniz ge~en giin burada onu da tetkik edelim. 1340 taki 

maruzatta bulunurken ii;arn dog- giimriik varidahm1z 28,851,000 
rudan dogruya ahnmakta olan lirad1r. Ge~en seneki tarife ka • 
vergisinden 1340 sene1inde 35,5 nunu c.r1kacak diye herkesin en 
milyon lira tahsil ettigimiz halde c.rok mal getirdigi senede ald1g1• 
bilihare dogrudan doiruya ver- m1z varidat 41,118,000 lirad1r. 
gilerden koyliilere iaabet eden ftte biitiin bilva11ta vergiler ye· 
miktarm ancak 8 milyon lira • kiinunu indirdigimize n zaran 
dan ibaret oldugunu arzetmit - bunµ da zammederek giimriik va-
tim. Diin beyanatta bulunan Es- ridatm1n k11m1 azamm1n tehirli-
kitehir meb'u1u Emin B.: «Maliye lere tealhik ettiiini pekala bilir • 
Vekili ifadatta bulunurken yalmz ainiz. Koyliilere iaabet eden mik-
dogrudan dogruya olan vergileri tar lagvedilen ai;arm iic;te birinden 
nazari itibare aldilar. Bilvas1ta pek az fazlad1r.» 
vergilerin koyliiler iizerinde olan Maliye Vekili Abdiilhalik Bey 
teairahndan bah1etmedi» dediler. bundan aonra: «Biz koyliiyii hi • 

Goriiyorum ki daima ic.rimizde maye sistemini koyduiumuz za-
bulunan arkadatlarim1z da bile mandan itibaren koyliiyii hakiki 
bu ukte kalmtfhr. Onun i~indir ki bir aurette himay ettik ve eaasen 
bugiin aoz iatedim. Hiikumet 1340 yapam1yacag1m1z1 ilan etmezdik» 
1ene1inin he1ab1 kat'i1ini ve ge- demittir. 
c;en aenenin, 1929 un, heaab1 kat'- Maliye Vekili B. milli hiikume-
iaini vermittir. 1340 ta itard n tin teessiiaiinden sonra muhtelif 
tahsil ettijimiz mktar 35,671,142 kanunlarla Ziraat Bankaamm is· 
lira ve tahakkuk eden miktar ise tibdat ve Damat F erif hiikumet • 
39 milyon 987,000 lirad1r. Bu iane leri tarafmdan yenen sermayesi 
ve Maarif hi11e1inden gayri his- yerine 8 milyon 880 bin liramn 
semizdir. Miiltezimlerinin ki. - hazine tarafmdan nakten oden • 
rmm gayri olan hi11emizdir. Miil- digini ve eger banka sermayesi 
tezim iki veya iic.r ay c.rah91r ve bii- buriinkii dereceyo varmtfa& bu
tiin sene zarfmda kazand1im1 yer. nun bu yardtm 1aye1inde oldu • 
Bunlarm yiizde ka!r kazand1im1 iunu izah ettikten 1onra demittir 
tasavvur ederainiz. (Yiizde 50 ki: «Milli hiikumet varidattnda 
1e1leri). Ben yiizde yirmi dlyo - vukua gelen fazlahk ta muhtelif 
rum. Diger tereffiiat olan hes p· vekaletlere fU auretle taksim e-
lar1 nazari dikkate alm1yarak dilmi9tir: 
yalniz yiizde 20 ki.r ili.ve ederek S1hhiyeye 1340 ta 2,245,000, 
340 seneainde koyliiniin cebinden 1929 da 3,900,000, Adliyeye 1340 
50 milyon lira ~1kti. Diger banka ta 4 mlyon 541,000, 1929 da 6 mil-
ve Maarife tealluk eden hiase ay- yon 805,000, Maarifo 1340 ta 6 
md1r. Bunu nazari itibare alm1 - milyon 89,000, 1929 da 9,323,000, 
yorum. Firk m1z i.tan lagvet • Naf1aya 1340 ta 14,164,000, 1929 
mek karar1m verdiii zaman bii· da 32,805,000, lkti1ada 1340 ta 
yiik bir ite giritecegini biliyordu. 5,142,000, 1929 da 7,244,000, mil-
Bu karar1 yalm:11 hizim Firka ve- Ii mildafaaya 1340 ta 32,000,00, 
rebilirdi. 40 milyon lira varid t • 1929 da 62,000,000. 
tan hem de hiikumetin eli dokun• Abdiilhalik B. ordumuz ve milli 
madan gelen paradan, Bu para miidafaa vas1talar1m1z ic.rin veril-
iltizama verilmitti. Sagl1un te • mit olan miktarlara i9aret ederek 
minab vard1. Muhakkak har:ineye rahat ve huzur ile Yatamak i!rin 
girerdi. Maaraf 11z ve zahmelasii o- harii;ten gelecek her tiirlil aui na
larak. zara kart1 milli miidaf aam1za bu 

Emin B. bunu zikrettil<ten sonra parantn tahaiai li.ztm geldiiini 
czammedilen miktar nazar1 iti • s<Syliyerek boyanatm nihayet ver-
bara ahnmamtf» dediler. Gene mittir. 
1340 hesab1 kat'iaindeki tuz ira • --=,=-----. -. .. ~----
dmdan bahaedecegim. Afar v~r- I M1s1r da inllhabat VI ar d •er 
ken 1340 ta tuzdan 5,486,753 hra Kahire 16 (A.A.) - lntihabat 
tahail ettik. 1929 da tuzdan 7 mil~ timdiye kadar memnuniyeti mucip 
yon 773,001 lira aldik. Zammet • bir tekilde cereyan etmiftir, Bunun· 
tigimiz miktar 2,200,000 lirad1r. la beraber Seide-Zeynep 111ahalle • 
Bunu hep birden hesap edelim sinde zab1ta atef etmege mecbur 
ve bunu dogrudan doiruya ver • ol111uftur. Burada iki ki'i yaralan • 
gilere zammedelim. m1tt1r. Atag1 Mmr'da Mitgamr ci • 

vannda miintehipleri reylerini san· 
Seker ve petroldan bahsetti • d1ga atmaktan ahkoymak istiyen 

ler: 1929 hesab1 kat'isinde teker bir tah1s polis amirlerinden birini 
varidahm1z 6,237,408 lirad1r. ~e- iildiirmiiftUr. 

h hasebile onu o ana kadar o kadar 
iyi gormemit bulunuruz. 

cTuz gibidir, derdi. Yemeklerde 
onu massettigimizi duymay1:z bile; 
fakat bir kere yemeklerden onu 
hazfetsinler, olilr gibi bir hal ah • 
r1z ... > 

Ah kocam benden uzaklatbi• za· 
man, benim hayahn1n el:zem tuzu 
oldugum noktaa1na relsey.ii ... 

nane bir zehaba tabi olarak Filip'le 
beraber gittiiine hamlettim. A-Ires 
b1rak1p b1rakmad1j1n1 sordum. Mar· 
ra Kech'te kendi evindedir, dedller. 
811 d bedihl idi, Faa' m11tat aeya
hatini yapm•f demekti. 

HEM NAUN.A:~ 
MIHINA'. 

M1s1r milliyetperverleri • 

nin kahramanhg1 
M1sr'dan gelen haberler, inti • 

habat miinaaebetile M111r'da bir 
c;ok kanlar dokiildiiiiinii bildi • 

riyor. Olenler ve yaralananl r a
rasmda kadmlar bile vard1r. 

Zengin Kahire'nin asfalt so • 
kaklarmda dokiilen bu kanlar, 
M111r milliyetperverlerinin kant· 
d1r. ve oyle alelade bir f1rka mii
cadele1i ic;in de dokiilmii• de 
iildir. Munr'daki cidal, bir ec • 
nebi boyundurugundan kurtul • 
mak istiyen benligini anlamlf, is· 
tiklalin k1ymetini takdir etmif 
bir milletin miicahedeaidir ve bir 
c;ok noktalardan bizim miitareke 
zamanmdaki milli miicadelemize 
benzer. 

Filhakika; bir tarafta, fngilte
re'ye istinat eden ve kuvvetini 
milletten alm1yan bir hiikumet, 
diger taraftan iae milletin irade· 
1ini kabul ettirmek ic;in uirafan 
fedakar milliyetperverler vard1r. 

Memleketini seven, .miinevver 
ve milliyetperver bir M111r'h, Mi· 
sir' da ne kadar yiirek yak1c1 hal
ler ve miidahaleler kartismda ka
hr. Trenden inip te Kahire'ye a
yak b sar basmaz, kap111nda ln
giliz 1iingiilerinin parlad1g1, sa -
ritm tiiyaiiz neferlerin dolafbg1 
bir k1fla goriiraiiniiz. Dammm 
tepeainde 1ngiliz bandrra11 aalla
mr, pencereleri s1ms1k1 c;elik kal
kanlarla ortiiliidiir ve bu kalkan
larm arkasmda namhlari i~eri 
c;ekilmit makineli tiifekler her an 
atete hazirdu. Bu 1ngiliz k1tlas1, 
Kahire'nin simasma karft 11kd -
mit bir tehdit yumrugu gibi du
rur. 

~ehrin en hakim noktasmda 
kain ve fngiliz k1taatmm ifgali 
alhnda bulunan kaledeki lngiliz 

toplarmm payitahtm sinesine c;ev
rilmit ag1zlari 11ir'm hiirriyet 
ve istiklalini her an tehdit eden 
bir kabustur. 

M1s1r'm candamar1 Nil'dir ve 
fngiliz'lerin Sudan'da yaphklar1 
bentler, her an, bu candamarm 
sularim ba~ka taraflara ~evirerek 
on be' milyon insam 1u1uzluk -
tan oldiirebilir. Nil'i kesmek teh
didi, biitiln ingiliz donanmasmm 
40 hk toplarmdan ve lngiliz it· 
gal kuvvetlerinin siingiilerinden, 
lnsiliz tayyarelerinin bombal 
rmdan daha korkun~ ve daha za· 
limdir. M1s1r'1 ve M111r'hlar1 k1s
k1vrak baghyan bu silahlara ve 
bu tehditlere ragmen M1str mil • 
liyetperverleri miicadeleden vaz 
gei;miyorlar, 

M1ur'hlarm istiklallerini kur • 
tarmak i!rin oliimden korktukla
rmt ve onun ic;in muvaff ak ola • 
mad1kl r m zannedenler yamh • 
'yorlar. M111r'hlar 1919 danberi, 
firsat dii,tiik~e oliimden kork • 
mad1klarim kanlarile isbat et • 
mitlerdir. Hiirriyet ve istiklal 
ugurunda kadmlan bile gogaiinii 
kurfun yagmuruna a~an 1ili\h11z 
bir millet korkak degildir. Son 
hldiseler, bunu bir daha isbat et
mittir. 

Binbir miifkiil ic;inde, tahakku
ku iimitsiz denilecek bir hal almtf 
olan bir mefkure ugurunda, oliim· 
den y1lm1yan M1s1r milliyetper • 
verlerinin kahramanhg1 karp • 
smda biiyiik hayret ve takdir duy
mamak kabil degildir. 

Niaan iptidasmda kendimi ferah 
tutmam1, herkesle gorii9memi tavai
ye ederek hareke etti. Hareketin • 
den bir kac; giin aonra kendimi iyi 
hissederek bira:i: c;1kmak iatedim. 
Daha hi~ bir mektup almam1l}hm ve 
on bef giin l'ec;meden alam1yacag1 • 
m1 da biliyordum; fakat iizerime 
c;oken malihulyayi aarsacak bir teY 
ar1yordum. Bir kac; ahbaba telefon 
ettim. Madam Villie'ye de bir tele· 
fon etmek, duriiat ve nazlkine bir 
hareket olacagm1 dii~iindiim. Ma • 
kinede cevap ahnc1ya kadar bir ta• 
k1m s1kmh gec;irdikten aonra kar• 
11ma bir u9ak ~1kt1 ve madamm iki 
ay ic;in aeyahate c;1ktiimt aoyledi .• 
~edit bir heyecan duydum. Meona· 

Bununla b,r:raber ahizeyf yerlne 
takt1ktan sonra duyduium rahats1z
bk i9inde yataia serildim ve uzun 
uzun, mahzun mah:r:un diitiindUm. 
Pllip'ln boyle yalntz batma aeyahat 
fikrini kabul etmesinin sir ve hik • 
meti burada! Dedim . ..\s1l hiddetim 
bunu bana soylememesinde, ve bu gi

ditini ba11a araular1ma k rti &lice • 
nabane bir fedakirhk olarak gos • 
termeainde idi, Bugiin arada cec;en 
uzun :zamanlaraq teairile daha miif
fik buluyorum. Kadmm pentyesin • 
den kqrtulamad1, bana da muhab • 
beti vard11 elinden geleni yapm1f, 
arhk bedahet kesbeiden yeni bir 
afktan koparabildigini oana hezle • 
derek zevahiri kurtarmif diyordum. 

Bor~lar miizakeresi 

- Mabadl var -

(Bfrlncl Sahtfeden Mabaft) 

Alman murahhaslarmm ya • 
rm Ankara'ya gelmeai bek • 
leniyor. Alman murahha11 o
larak ii!r ki9inin gelecegi 

ve miizakerata ittirak ede • 
eek hi.miller milmeasillerinin do· 
kuz kiti olacag1 anla9dmaktad1r. 

Miizakerata esas olabilecek bii
tiin veaaik ihzar edilmii;tir. Mii· 
zakeratm bu defa hiisnii aurette 

inta!r edilmesi ihtimali vard1r. 
Bununla beraber uzun siirecegi 
de tahmin edilmektedir. 
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Bir giin c;iftlikteki odamda he· m1yoraun • 
plari tetkik ile metguldiim. Gozleri sulanarak cevap verdi: 

;i.hyam ~aban aga arahk kap1dan - Efendim Ayte'nin babas1 ne 
usulcacik ic;eri girdi. Rakamlarla zaman bir hayvanm olursa o va· 

w a,maktan yorulmu, kaf am1 kit diigiin dernek yapacag1m soy-
ugr I d" "d" d kald1r1p sordum: e 1 l l e .. 

_Ne var ki.hya?.. -Peki eninde sonunda bu hay-
Ezilip biiziilerek cevap verdi: vanm sen in olmad1g1 meydana 
- Efendim usaklardan Meh- c;1kacak degil mi? 

' . b' 'k met sizinle goriitmek istiyor.. - if olup 1th ten sonra 11 -
~aban Agamn bir aksilik et - terse c;1ksm.. • .. . 

memden korktugu belliydi. Ciinkii - Pekala ma~emk1 oyl~dir. Be-
caht1rken rahat&iz edilmege kat'· yaz k11rag1 al ~~t:: Hem. bir gece 
i en tahammiil edemedigimi bi· ic;in degil, biisbutun senm olsun •• 
1r:tecriibe ile c;ok iyi bilirdi. Yalmz dikka~ et bu. ~a~~an c;ok 

Ne dersin o giin iyiligim tuttu. azih bir teyd1r •• Sem ustunden a-
- Gelsin bakahm dedim ne tar •• Bir taraf1n1 k1rar •. 

' ' Mehmet sevincinden dizlerine 
istiyor? 

Biraz sonra bas1k burunlu, ya· kapandt. Ellerini goz ya,Iarile 
nik yiizlii Mehmet ic;eri girdi: 11latb. 

:(. :(. :(. 
- Hayrola Mehmet! .• 
- Hayirlar beyim ! .. 
- Goriiyorsun itim c;ok .. Ne is· 

tiyorsan c;ab1k soyle .. 
- Emme k1zm1yacak1m1z be· 

yim .. 
- Hay1r camm soyle .. 
_ Efendim beyaz k1srag1 bir 

• • • • ? 
gecelik bana vertr m1sm1z · 

Giilmekten kendimi alamad1m. 
- Mehmet, dedim, istersen o· 

tomobilimi de vereyim ... 
o ciddiyetini hie; bozm1yarak-

tan cevap verdi: 
_ Efendim benimle zeklen • 

miyin .. Sahib soyliiyorum.. Bu 
w b . ' aksam beyaz k1srag1 ana verm. 

-' - Peki ne yapacaksm onu? 
- Uzerine binip Ane'ye gide-

cegim .. 
O zaman hatirlad1m .. Mehmet 

koyiln en giizel k1z1 Ayte ile ni -
sanhyd1. En giizel diyorum. Ciin· 
kii bir kac; def a toprak evlerinin 
kaptSt onUnde beyaz namaz be
zinin c;erc;eveledigi pembe yiiziinii 
gormiittiim. 

Mehmet derin bir sabir11zhk 
ve diiitiince ic;inde verecegim ka· 
rari bekliyordu. 

- Nic;in, dedim, koye yayan git· 

Ah .. Maatteessuf i, tahmin et· 
tigim gibi oldu. Bir hafta mute • 
madiyen yem yemekle vakit ge
c;irmit olan beyaz kuirak s1rtmda 
hie; ahtmad1g1 bir siivariyi hisse -
dince gemi agzma ahp dortnala 
kotmUf, koitmut ve koye yakm tat· 
hlda zavalh Mehmetcigizi kal • 
d1r1p atmtfb. 

lmdadma gittigimiz zaman bu 
iri yar1 Anadolu delikanhs1 her 
taraf1 kan i~in halsiz ve bitap U· 

zanmlf yabyordu. 
Beni goriince hur'dahaf olmut 

viicudiinii k1p1rdatmak iatiyerek: 
-Ah efendim, dedi, goriiyorau

nuz ya hen oliiyom.Fakat sizin iyi
liginizi ve Aytecigimi miimkiinii 
yok unutam1yacag1m.. Size c;ok 
yalvanr1m.. Biitiin bunlar1 ken • 
disi ic;in yapttg1m1 Ayteye de 

. • I yivenn ..• 
Zavalh sozlerini bitirdi ve goz· 

lerini ebediyen diinyaya kapad1. 
I(.:{.¥ 

Mehmed'in bu ac1kh macerasi 
aade o koyde degil hattan ayag1 
tekmil Anadolu'da bir destand1r. 

, Nakleden 
AHMET HIDAYET 

Yumurtalar1m1z 

Diin alkolik bir arzuhalci Pake acentas1 ile ~tkan 
hadise ~tkard1 ihtilaf halledildi 

Diin Adliye bina11nda yar1 mec· 
nun bir ,ah1a yiizii gozii kan icrinde; 
feryat ve c;1ghklarla ortahg1 velve • 
)eye vermi9, herkesi heyec:ana dii • 
tiirmii,tur. 

Adliyenin oniindeki arzuhalciler
den aab1kah ve alkolik Hayri Efendi 
bir kacr gundenberi para kazana • 
mamaktad1r. Bu cihetle arkadatla· 
rmm kaaznd1klarmm bir miktarm1 
kendisine vermelerini istemektedir. 

Hayri bugiin ogleden sonra bir 
miktar boyah iapirto ile kafayi du
ma;.lad1ktan sonra arzubalcilerden 
Aatm ve Cevdet Efendilerin yamna 
gelerek kendisine para vermelerini 
soylemi,tir. Haftalarca devam eden 
bu dilencilikten uaanan Astm Efen
di buna «defol arhk serseri• demit 
ve aralarmda kavga ba,Iamtfllr. 

Hayri, kendilerini ay1rmaga gelen 
Cevdet'in iizerine ahlarak yiiziinii 
Cevdet'in kafasma vurmuf birdenbi
re yere y1kdm1tltr. 

Biraz aonra kendine gelen Hayri, 
polislre bag1rarak Adliye binasm& 
girmi,tir. 

«Ben ehli hukuk ve ebli kalemim .. 
Bu bina adalet evidir, hen muddei • 
umumiye gidecegim» diye bag1r • 
m1,t1r. 

Hayri merdivenleri yiiziinden, ka· 
fasmdan akan kanlarla islatarak 
dogruca Miiddeiumumi Kenan Be • 
yin makamma giderek kendini bu 
hale getirenlerin tec:ziye edilmesini 
istemittir. 

Adliye koridorlar1 Hayri'nin sesi· 
ni i,iterek gelen binlerce halkla 
dolmuttu. Miiddeiumumi Kenan Bey 
Hayri'yi dinledikten sonra tahki • 
kat yapdmas1m emretmif, vaziyeti 
anhyan halk dag1lm1tllr. 

Ziya Pa,a ihtif ali 
Adana Valisi iken 1880 tarihinde 

vefat eden methur fair Ziva Pata 
nam1na Adana'da diin bir ihtifal 
yap1lm1tllr. Maarif Emini ismail Ha. 
hip Bey Patamn hayatJ siyasiye ve 
edebiyeai ve Adana'da valiligi za· 
mamndaki icraab hakk1nda bir nu
tuk irat etmittir. Maarif miidiirii 
HulU1i Bey de Seyhan mektebi is • 
minin Ziya Pa,a ismine tebdil edil
digini soylemi,tir. z;.ya Pa,a vali 
iken her giin bu mektebe gider bir 
hucruk saat ders verirmif. Her sene 
may1a1n 17 inci giinu Pasan1n kabri 
:ziyaret edilecektir. Bugiin de gene 
biitiin Adana mektepleri Patanin 
Ulucami'deki mezar101 :ziyaret ede· 
ceklerdir, 

lspanya'ya ihrac; edilen yumur • 
talann nakli mes'elesi yiiziinden yu· 
murta tacirlerile Pake vapur kum -
panya11 arasmda zuhur eden ibti • 
laf ticareti hariciye ofisinin muda· 
dahaleai iizerine bertaraf edilmittir. 

Simdiye kadar tspanya'ya sevke· 
dil~n yumurtalar Marsilya'ya gon• 
deriliyor ve oradan lspanya'ya sev· 
kediliyordu. Son zamanlarda Tiirk 
ihracatc;1lar1 aradaki mutavaaattlan 
kald1rarak dogrudan dogruya is • 
panya'ya ihracata batlam11~lard1. Bu 
suretle Pake kumpanyas1 nakil yii • 
ziinden kazand1g1 miihim bir ki.r .. 
dan mahrum kahyordu. Bunu naza· 
ri dikkate alan kumpanya merkezi 
Istanbul acenta111na bir emir vere • 
rek yumurta sand1klar1 batina 10 
fra.nk fazla almmastm bildirmi,ti. 
Mii,kiil vaziyette kalan yumurta ih
racat tacirleri derhal harici ticaret 
ofiaine miiracaat ederek vaziyete 
miida.hale edilmesini istemi,Ierrlir. 
Bunun Uzerine ofi1 Pake acenta111 
nezdinde tetebbiisatta bulunmuf, 
kumpanya da on frank zammm kal· 
d1rdmas1 ic;in merkezi umumi nez • 
diode tetebbiisatta bulunacagim 
vadetmittir. 

Diger taraftan nakledilemiyerek 
kalan 4 bin sand1k ~murta ic;in va
purda yer tefrik edildigi ofise bil • 
dirilmittir. Pake vapuru bu yumurta 
sand1klann1 eskisi gibi zamss:i: ola· 
rak yiiklemeie batlam•tllr. 

~ocuk satanlar ! 
lzmir'de iki c;ingene karlSl on 

giinliik bir c;ocugu Kavala miiba .. 
dillerinden Ane H. isminde bir ka• 
d1na 11atarlarken zab1ta memurlart 
taraf1ndan yakalanm1tlard1r. Zabt· 
ta tahkikabna gore cringenelerden 
Fatma ismindeki kad1n Beyler so -
kagindan gec;erken gencr bir kadin 
bu c;ocugu ona vermit ve hemen c;in· 
genenin yanmdan uzaklatmt~ltr. 

Zabtta bu c;ocugun kime ait oldu • 
iunu anlamaga c;abtiyor. 

lb fi m ai lfil <§I a 
Serseri torpil 

Karadeniz'de 41 derece 20 !:hki • 
ka arz1 timali ve 30 derece 41 da • 
kika tuHi ,arkide bir seraeri torpil 
goriilmiif ve imhas1na tefebbiis e -
dilmittir. 

Cum1lttrifet 
SEYAHAT Zaro Agay1 

Tayyareye de 

NOT LARI 

1 Heliopolis: Giine§ Sehri 
Bindirdiler!.. Yirmi be' senede ~oliin i~inde yiikse

Tayyareye binmek~ ev- len bu sehir, belki de 
lenmekten tehlikesizmi!}! ' 

dii.nyan1n en 

Diinkii posta ile gelen T aymis ga
zetesi kemali ciddiyetle ,u ma • 
lumati nefretmektedir: 

156 yafmda oldugunu iddia e
den ihtiyar Turk Zaro Aga ma -
y11m 11 inci giinii Brooklands'ta 
(ingiltere'nin biiyiik tayyare ve 
otomobil miisabakalar1 meyda -
nmda) ilk defa tayyare ile uc;a • 
rak ingiliz tayyareci mektebinin 
talebesi arasmdaki yaf rekorunu 
birden iki misli ile k1rm111ttr. ~im· 
diye kadar ingiliz tayyareci mek· 
tebinin en yfah fakirdi 75 yaftn· 
da bulunan Sir Horace Plunkett 
idi. Bu seyahatte ihtiyar Tiirk ken· 
disine tahsis olunan mektep ta • ' 
lim tayyaresini hem elile hem de 
ayagile idare ve kontrol eyledi • 
ginden kendisinin tayyareci ta • 
lebe olarak mektebe kaydedil • 
mesini talep etmittir. Zaro Aga 
miiddeti hayatmda Napolyon 
Bonapart'm fevkalade vekayi • 
inden sonra en ziyade tayyareci
likten heyecan duydugunu soy • 
lemittir. 

Zaro Aga Motli sistemin.deki 
hafif tayyareye brmanarak binip 
yiikseldikten sonra havada 20 da
kika kalm1,br. Mumaileyh pilo
tun naul etraf1 gordiigiinii anla
mak ic;in bidayette geride otur · 
MUftU. Sonradan ondeki yolcu 
yerine gec;mittir. 

Zaro Aga yere indigi vakit yap
ltg1 hava seyahatinden ~ok mem· 
nuniyet gostennittir. Zaro Aga 
hava seyahatinin evlenmekten 
dah az tehlikeli oldugunu ve on 
bir def a batmdan izdivac; ge~ti
jini soylemittir. 

Hava, tayyare ile gezmek i~in 
c;ok miisait oldugundan ihtiyar 
Zaro Aga tayyareyi kendisi idare 
etmittir. 

Mumaileyhin arkasinC:la oturan 
muallim ihtiyar talebenin acele 
etmemesine dikkat ediyordu. Mu· 
allim, Zaro Aja hakk1nda iyi ra
por vermiftir. lhtiyar takirt hafif 
bir temas ile tayyarenin hareket 
ve idare edildigini hayretle mii· 
tahede etmittir. Giinetli bir ha
vada yap1lan bu seyahat k1sa ol· 
dugundan Zaro Agay1 tatmin et
memif ve ihtiyar yeniden tayya -
reye binmek arzusunu goster • 
mittir. 

Aia 'imdiye kadar Omriiniin 
beyhude gec;tigine teessiif etmit 
ve demitlir ki: 

«- 130 sene evvel ilk def a ev
lenecegim yerde imki.n bulsay • 
dim da tayyareci olsaydtm ! » 

M lUI 'lterff ® 1r1rn ~ 

Vapurcular anla,1yorlar 
Seyrisefain idaresi milli vapur • 

cular arasmdaki rekabetin izaleai i
c;in Sad1kzade ve Yelkencizade va· 
pur kumpanyala.r1 miimessilleri ile 
Seyrisefain idaresi arasmdaki mil • 
zakerata devam edilmektedir. Diin 
Seyrisefain idaresinde yap1lan ic;ti • 
mada bu kumpanyalarla Seyrise · 
fain idaresi arasmda taksimi amal 
hakkmda bir itilaf elde edilmi,tir. 
1crtimaa bugiin de devam edilerek 
maddeler tesbit edilecektir. 

Kediler mahvediliyor 
Ziraat Odas1 diin ic;tima etmi~tir. 

Oday& kedilerin Ben Amar sirk he • 
yeti taraf1ndan vahfi hayvanlara 
yedirilmekte oldugu ihbar edildi • 
ginden Ziraat Miidiriyeti Vilayete 
gonderdigi bir tezkerede kedilerin 
tar]alar& ve farelere karft m'.ihim 
vazifeler ifa ettiklerinden, sirk he . 
yetinin de iicr kedi gotiireni 'lirka 
meccanen kabul etmekte oldugu ha
ber ahnd1gmdan bu hareketin kat'iy
yen men'ini rica etmittir. 

Bankac1 bir han1m 
f9 Bankasi memurlarmdan Hati

ce Hamm ikinci derecede imza sa· 
lahiyetini haiz olmak iizere Beyoglu 
fUbe11i muamelat amirligine tayin e• 
dilmittir. 
Sadullah B. Ankara'ya gidecek 

Evvelki giin Ankara'dan fstan • 
bul'a donen Seyrisefain umum mii· 
diirii Sadullah Bey diin aabah Yalo· 
va'ya gitmittir. Sadullah Bey bu • 
gun tekrar lstanbul'a gelerek An • 
kara'ya gidecektir. 

giizel ve en zarif mamuresidir 
Biiyiik isken· 

der'in kurdugu 
iskenderiye, ba 
basmdan yalmz 
1sim tevariis 
etmi' bir ye -
tim gibidir. Q. 

rada lsken -
der'den kalmtf 
hie; bir abide 
goremezsiinz. ls 
kenderiye'nin 
biitiin giizel -
likleri yenidir 
ve tehir daha 
ziyade bir Av
rupa •ehrine 
benzer. 

Kahire, eh · 
ra.mlar1, cami • 
leri, milzeleri, 
saraylar1, cad· 
delerile Fira -
vunlarm 4 bin 
seen evvelki 
medeniyetin 
den tutunuz, 
Yunan, Roma, 
hristiyan, kopt, 
arap, memluk, 
Turk ve Avru • 
pa medeniye • 

tinin giizellik • 

lerinden muh· 

Heliopolis §ehrinin en giizel bir.a,'armdan ve diin11anm 

en muhte$em oteZlerinden: 

Heliopoli.3 Palace Hotelin dahtlinaen btr manzara 

telif niimuneleri ihtiva eden, eski 
medeniyet ile yeni medeniyetin ku
caklatt1g1 bir payitahtbr. 

Fakat dort bin 1enelik ihtiyar eh
ramlar1n, dokuz yiiz senelik eski· 
yeni Kahire'nin yanmda daha heniiz 
yirmi bef yaftnda, giizel, gem;, ve 
zarif bir han1m gibi siisJii, bir 'ehir 
daha vard1r: Heliopolis (Helyopolis). 

¥- :(. :(. 

Heliopolis yunanca Gunet 
Beldesi demektir. Ne giizel 
isim degil mi? F akat Gilnet 
Beldesi de ismi kadar hatta da
ha giizel bir ,ehirdir. Heliopolis, 
1906 11enesinde, Baron Edvard Em· 
pain isminde Bel~ikah, miite9ebbis 
bir zengin ile Bogos Nubar Pata n11· 
mmdaki methur M1s1r'h ermeni ta· 
rafmdan «Ahbasiye» c;oliiniin orta -
stnda kurulmuttur. Bugiin diinyanm 
en giizel ,ehirlerinden birinin bu • 
lundugu bu yerde 25 sene evvel ne 
bir tek agac;, ne bir damla su, hatta 
ne de bir avuc; toprak vard1. 

Nil'in altmda, takriben yilz metre 
derinliginde, tahtelarz ikinci bir Nil 
ketfedil~ti. Heliopolis'e isale edi
len bu tabteli.rz Nil'in sulan tabi· 
atin siizge~inden gec;tigi icrin, bizim 
Terkos gibi pi1 degil, harikulade bir 
temizliktedir. 

Heliopolis'e su geldikten sonra, 
deltan1n o fevkalade miinbit ve fey· 
yaz toprag1ndan da ta91d1lar. Bin • 
lerce ton s1kletinde toprak, evvela 
deve 11rtmda, yollar yap1ld1ktan 
sonra da kamyonlarla nakledildi. Bu 
topraklarla evlerin bahc;eleri, c;a • 
y1rhklar, caddelerin ve meydanla -
rtn c;imenlikleri ve cric;ek tarhlar1, 
fehrin umumi bahcreleri yapzld1. 

Su ve toprak temin edildikten 
sonra, evvela oteller in~a edildi. 
<;ok gec;meden yeni tehir bii • 
yiik bir ragbete mazhar oldu. 
Heliopolis hergiin biraz daha biiyii
yerek, hergiin biraz daha giizellete· 
rek 4000 sene evvelki F1ravunlar 
M1s1r'10 olmez abidesi olan Eh· 
ramlarm karttsinda bugiinkii yeni 
M1s1r'm giizel bir kazimesi olarak 
yiikseldi. 

Baron Empain,in Hindu Palace, 
yani Hint Saray1 denilen ve Hint mi
rnarisini takliden yaptlm19 olan ha· 
rikulade gilzel ko~kiiniin teras1n • 
dan Kahire'nin ote tarafma, ufuk· 
Iara dogru bakbgm1z vakit, sari 
c;oliin 11ar1 sisleri icrinde Firavunlarm 
ebediyen saraylar1 olan Ehramlar1 
goriiraiiniiz ve dort bin sene evvelki 
ihtiyar Mmr medeniyetinin, dort bin 
sene sonraki gencr M1s1r medeniyeti. 
nin eseri olan Heliopolis'i, bu Giine, 
~ehrini takdir]e seyrettigin1 zanne· 
dersiniz. 

:(. :(. :(. 

M1s1rda, gene Kahire civarmda, 
vaktile bilmem neden «Altm belde» 
denilen eski ve tarihi bir Heliopolis 
vard1r ki fimdi yaln1z harabeler? 
kalm1,ttr. Bir rivayete gore, Hazreti 
Meryem'le Hazreti lsa M1s1rdan kac;· 
ttklar1 esnada eaki Heliopolia'te isti· 
rahat etmitler imif. Araplar1n Ayni 
,ems dedikleri bu tehrin Ra isminde 
bir mabudu ve bir de giinef mabedi 
TarIDlf• 

Sultan Selim, Kahire'yi zaptet .. 

meden evvel eski Heliopolis oniinde 
bir memliik ordusunu maglUp etmif· 
tir. Frans1z Cenerali Kleber de ayni 
mevkide Mmr1 Franstz itgalinden 
kurtarmak istiyen bir Osmanh or· 
dusuna galip gelmi~ti. 

Ito:(.:{. 

Baron Empain 1905 te bir giin, 
bir ~ok zevat ile berfl.ber, o vakitler 
Abba11iye crolii denilen yere gezme • 
ge gelip te «Burada miikemmel bir 
tehir kurmak, ona Heliopolis iamini 
vermek istiyorum> dedigi zaman ya· 
mndakiler bunun delice bir tasav • 
vur oldugunu soylemi,ler, yalmz 
Nubar Pa11a ho fikri tasvip etmi, ... 
1kiai de aldanmamitlar ! 

~ehrin arazisini satin almak ic;in 
· verdikleri paranm 5000 misli' daha 

1926 da c;1karm1flar, c;i.inkii arazi sa• 
h•mdan 730,000 M1s1r lira11, yani 
yedi bucruk milyon Turk liras1 ka • 
zanm1tlard1r. Halbuki bidayette ,eh· 
rin planlarm1 ve intaahnt gormiif o
lan Amerikah milya.rder Pierpont 
Morgan ««;ok giizel amma, hiasedar· 
lar1 timaranede ve meclisi idare a• 
zalar1 da hapisanede olsa gerek> di
yecek kadar bu iti tehlikeli gormiif· 
tiir. 

Her iki fehir ara11nda gil• 
zel asfalt yollardan bafka bir 
elektrikli tramvay bir de 
saatte 60 kilometre giden 

elektrikli ,imendifer vardtr, giinde 
200 tren gidip gelir Heliopo • 
li'sin biitiin su, ziya, muhabere va· 
s1talar1 icrinden ge~en 32 kilometre· 
lik bir ana lagm1 vard1r. Bu sayede 
")ehrin ahvali s1hhiyesi, hatta Bel~ika 
l)ehirlerinden daha miikemmeldir. 
in11aat firketleri halka, ~ok miisait 
;ieraitle 1300 ev yapmtflard1r. 

Heliopolis'in icrayi adalet nok -
tas1ndan bir husu11iyet ve garabeti 
vard1r. ~ehirde , adalet, menaup ol -
duklar1 din ve mezhebe gore, dini 
cemaatler tarafmdan tevzi edilir. 
~ehrin muhtelif cemaatlerine ka • 
nunlarm tatbik1 hak ve salahiyeti ve· 
rilmistir. 

Giinef Beldesi, ayui zamanda ki
barlar ve zenginler tehridir. M1111r 
agniyas1ndan hemen hepsinin giizel 
kotkleri oradadtr. <;ogu arap tarzt 
mimarisinde, k1ymetli tatlardan ve 
mermerden yap1lm1' olan birbirin • 
den daha zarif ko;ikler, daha muh· 
tetem saraylar bu fehri M1s1r'10 incisi 
yapmlfbr. Tayyare liman1, at yar1f· 
larma mahsus miikemmel saha&1, 
stadyomu, sinemalar1, golf ve polo 
meydanlar1, bilhassa fevkalade giizel 
otelleri buraya, M1111r'1n yiiksek ta• 
bakalarma mensup zevatt toplamui
hr. ~ehrin 20 den fazla mektebi de 
vard1r. 

Bogazic;i'nin yahlarmdan denize j. 
nildigi gibi, Heliopolis'in bazi kotkleri 

nin bahc;elerinden de c;ole cr1k1hr, 
o kadar ki bir ayag1mz yemye'il 
mamurede iken oteki ayagm1z 1ap· 
sari kum croliiniin ic;ine basar. 

Giinet ~ehrinin, Heliopolis PaJace 
Hotel, 1-Jint saray1, Melek Sultamn 
sarayt, Bogos Nubar Pa,amn ve An· 
donyaois'in ka9aneleri gibi, hariku· 
lade muhte,em binalar1, binbir ge· 
ce efaanelerinin hakikat olmuf mu• 
azzam ve esrarh saraylar1d1r. 

'ABIDIN DAVER 

,, .......... . 
Kubilay 

T eberruat listesi 
Gazetemizin tetebbiisile ya-

1 p1lacak Kubiliy abidesine va
tandatlann gonderdiii teber -

1 ruab netre devam ve zabttam1z 
ile Enneni mekteplerinden gon
derilen ilk teberruleri tiikranla 
kaydediyoruz. 

L. K. 
Diinkii Y ekdn 705 71 

Galata nabiyesi polis 
Serkomiserligt lmir ve 
memurlari 11 50 
Nortlbros Ermeni mektebi 

1 

miiesslsl Ohanes Hintli-
00. i. yan Efendl 1 

Mektep miidiirii Ohanes 
Merdoryan Efend 2 00 
Muallim Periban H. 1 00 
Muallim Seniba H. 0 so 
Muallim Nmet H. 0 :>O 
Muallim Fikriye H. 0 50 
Muallim Kegaro!} Terzi 
yan Hamm 0 25 
Muallim Mokrohi Dira 
dosyan Hamm 00 25 
Mualllm Eronlk Vartev-
siyan Hamm 0 25 
Muallim Bercuhi Basma -
c1yan Hamm 0 25 
Mualllm Dlruhi Arevyan 
Hamm 0 25 
l\luallim Mari Minasyan 
Ha nun 0 25 
Son s1ruf talebesi 3 00 - -Yeki1n 727 21 

Miibadiller 
~ikayet ediyorlar 

Talimatname tasfiye ka • 
nunile miitear1z m1? 
Samsun 16 - tskan, tasfiye ka • 

nunu mucibince i11kan1 adi auretile 
mah tefevviiz etmi' olanlann bore;• 
lar1mn affedild'igini gazetelerde O• 

kuyarak crok sevinmi,tik. <;unkU 
tasfiye talepnamesi vermek suretile 
teffiz muamelesi goren miibadillerin 
ald1klar1 meskenlerin yiizde 90 1 is. 
kam adi derecesi 'oyle dursun, iki 
iicr aileye hissei ,ayiah olarak veril
mi~ evlerden ibaretti Zaten tesbit 
edilen iatihkaklar1n10 hakiki lay • 
me anca aekizde bii-i tebarll.r. 

ettirilerek miibadiller hakstz bir ~e· 
kilde bor~landmbyorlard1. Bu iti • 
barla biitiin miibadiller yeni kanu • 
nu meserretle kar,1lam19b. Fakat 
Maliye Vekaletinin vilayata leblii 
ettigi 10823-76 numarab talimatna· 
me bUttin iimit ve sevinc;lerimizi man 
vetti. Talimatnamenin birinci mad
desi aynen fUdur: 

« Miibadlller ka.t'i tastiyeye esas tutula 
«Miibad!Uerde kat'i tasfiyeye esa.s tutu• 

lacak miktar 1331 numarah kanunun ta~ 
yin ettlgl ve~hlle k1ymetll tapularda yiiz
de 50, k1ymetl muharrer olm1yanlar i<;in 
yiizde 40 ve tasfiye beyannamelerl iize • 
rinde kabul edllenlerde yiizde 20 nisbet ve 

miktarmdan ibarettir. Blnaenaleyh bu 
nlsbet fevklnde mal veya tasflye vesikas1 
verilmez. Ancak takslmi kabll olnuyan 
k1sm1 :iayllerden dolay1 evvelce 3/7/929 

tarih ve 1129/24 numarah tahrirah umu
miyeye tevfikan istlhkak fevkinde bor<;· 
lanm1§ olanlarm tebl!gat1 sablka vec;hile 
bor<;lanm mukassatan ve eger arzu eder
lerse defaten tediyedeki mecburlyetlerl 
devam eder. Bu tarzda bo~Ianmas1 icap 
eden miibadlllerden 28 haziran 931 tar! -
h!ne kadar bor~lanma muamelesinl !k -
mal ettirmlyenler uhdelerlndekl maim 
t~mam1m terkedlp mukabilinde tasflye 
vesikas1 almaga mecburdurlar.> 

Bu vaziyet kartmnda tikayetle· 
rimizi hiikumete ib]ag edecegiz. Ta
limatname bizi ma.gdur ve muta • 
zarnr etmit, haklar1m1z1 ziyaa ug • 
ratm1,ltr. 

150 miibadil namma bir 
crok imzalar 

Eski meb'uslar 
Eski meb'ualardan Halit (Kara), 

Fahri (Bahkesir) Beylerin F1rkaca 
miinhal meb'ualuklara namzet gos· 
terilecekleri anlat1lmaktad1r. 

Bu sefer meb'usluga intihap e • 
dilmjyen miiderrislerden Behc;et 8., 
Edebiyat Fakiiltesinde miinhal bir 
miiderrialige almacakt1r. 'ftp Fa • 
kiiltesinde mi.inhal olmad1i1 ic;in Nu• 
rettin Ali Bey miiderris olam1ya • 
c~khr. 

Sabik Urfa meb'usu Ishak Re • 
fet Bey de muallimlik i~in Maarife 
miiracaat etmi~tir. ····-~o !Ml !hat D$0StrD 
Dr. Fuat Sabit B. haklnnda karat 

Perfembe giinii Etibba Odu1 haY' 
siyet divan1 toplanarak Fuat Sabit 
Beyin Fridman &flSI dolayisile muh• 
telif gazetelerde ve mecmualard• 
inti,ar eden makalelerini tetkik e· 
clKek ve karano1 verecektir. 
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• Paris'ten ~ekile •• uzer1ne telgraf 
Halil Beylerin Mecliste • 1rat 

Galip, 
ettikleri ~ok 

ne§rediyoruz miihim nutuklar1n1 aynen 
·(BilyiilC Millet Meclisinin per

iembe i~timamda Paria'teki va
tans1zlardan Biiyiik Gazi'ye ge
len hezeyannamenin okunmas1 
iizerine Meclis yiiksek bir infialle 
harekete gelmif, ~ok atetin nu
tuklar soylenmitti. Hitabeler a
rumda Aydm meb'usu Retit Ga
ip ve Izmir meb'usu Halil B.lerinki 
hilhaasa temayiiz ediyordu. Birisi 
heyecanm giizel ifade edilmesi, 
C:ligeri bu hainlerin tarih~ei fena· 
atini tafsil ederek millete diiten 
vazifenin Buyiik Gazi etrafmda 
me tin bir tesaniit saf 1 tetkil et -
mek olduiunu teyit etmeai itiba
rile .•• 

Her iki nutku da aynen netret· 
megi milletin tenevviirii i~in fay· 
'dah bulduk.) 

Ref ii Galip Beyin hitabesi 
cMubterem arkadaflar, okunan 

telgrafm muhteviyatJ yakm, daha 
'diin dinecek kadar yak1n mazideki 
hadiaattan bir an ii;;in tecrit edile • 
rek ve bafhca milellifi olan Mch • 
met Ali'nin hilviyeti bir an ii;;in U• 

nutularak mutalea edilirae foyle bir 
intiba al1rur: 

Bir memlekette mil1et bir meclis 
tntibap etmif, bu Media te kendi a· 
:i:as1 araa1ndan bir Cumbur Reisi sei;;• 
mif. G~i millet ve Meclis yapbk • 
Ian iften memnun ve miisterih .• An· 
cak memleketten d1tar1da, Paris'te 
oturan baz1 zevat var ki (ali;;aklar, 
reziller aesleri) bu intihaplann tef • 
kilab eaasiye kanununa mugayir ol• 
'duiunu farzetmifler, vatandan u • 
2ak bulunmakla beraber millet it • 
Jerine o kadar candan alakah ve 
bilha.saa tetkUi!1 esasiye kanununun 
i(kanunu 1i sesleri) ruhuna o luJ• 
"1ar imttn, -d.akat ve hauaaiyetle 
baih imitler ki itlerini, giic;lerin.i bir 
tarafa b1rakarak haberletmitler, 
toplanmitlar, aglam1flar, s1zlam1f • 
lar, dogilnmiltler, c;1rp1nm1tlar ve ni
hayet milleti hak ve hakimiyetini 
kullanamamakla itham, B. M. Mee • 
lisini tevbih ve tetkilab esasiyenin 
mukaddea hiikilmlerini mildafaa ve 
s1yanet ic;in bir proteato telgraf1 
yazmaia karar vermitler.. . ( Koca 
ali;;aklar sesleri). Hakikaten, gok 
yiiziinii dolduran y1ld1zlardan bi • 
rinde dunya hi.diseleri hakk1nda ha· 
ber alm.ak imkan1ndan mahrum ya
t•yanlar aras1nda boyle bir telgraf 
okunmuf olsayd1 bu fekilde bir tef
sire varmak ihtimali olurdu. Fakat 
biz dilnyadan uzak feza Uemle • 
rinde deg.ii, mevzua zemin tetkil e
den memleketin ic;inde yatad1gim1z 
ii;;in bu telgraf1 yakm, diin denecek 
kadar yak1n hadiselere tatbik ile 
miitalea edebiliriz. 

Bayram sevinci 
Mensubiyetile hepimizin en yiik

aek gurur ve iftihar1 duyduiumuz 
bir Turk milleti var ki a11rlarca silr
miit fena idareler yilziinden en niha
yet milli felaketin • miitareke devri 
dediiimiz - son mertebeaine gelip 
dayand1g1 siralarda hakiki vatan 
sevgisi besliyenler yaln1z Tiirk tari
hinin degil, biitiin cihan tarihinin en 
yiiksek, en asil sima11 ve en mum -
taz dehas1 olan bir Reisin gosterdigi 
mildafaa, mukavemet yoluna kotar
keu, saadet ve selameti onun ac;hg1 
terefli iatiklU veya ferefli oHim yo
lunda ararken bir s1n1f mahhikat ta 
milli felaketi ikbal ve menfaat va· 
deden bir yagrna f1raab gibi bay • 
ram sevinci ic;inde karfdam•ftl. 

Halil B. <izmtr) 

Bu millet mezar1 kaz1c1, millet 
kefeni suyucu, ip kac;k1n1 ugursuzlar 
bu telgraflarile ne ar1yorlar ve ne 
istiyorlar? (bravo sesleri). Bu milli 
mabet ic;inde, bizi, igrenerek ve tik· 
sinerek - velevki li.netle yat ic;in ol
sun • isimlerini anmak gilnahma 
sokmakta hangi maksad1 giiduyor • 
lar? Milletin zafer ve kurtulufla 
yiikselttigi sevini;; sesini duymamak, 
Tiirk ordusunun fstanbul'a giritini 
kor olas1 gozlerile gormemek ic;in ha· 
rici dii,manle.rdan daha evvel milli 
topraklardan kac;an bu politika s1rt· 
Janlarmm Turk milleti ile ve onun 
mukaddes hukuku ile ne miinase • 
betleri var? 

Turk milleti miimessillerini iyi 
aec;mek yolunda, ifgal ordular1mn 
Dahiliye Nazm Mehmet Ali'nin tak• 
dir ve tebrikini kazanmak i1rin, aca• 
ba, bizzat kendisini ve kendisi gibi 
habis arkadatlar1m m1 intihap et• 
meli idi? 

H ainler eza duyayorlar ! 
Gazi'nin Reisicumhur s~ilmesi • 

ni yolsuz buluyorlar. Damarlarmda 
inaan kan1 hiicreleri yerine milyon• 
ca c;1yan dolafan, kafalannda ve 
ruhlar1nda insanbk duygusu yerine 
ydan zehiri ta,1yan bu ali;;aklar1n 
bir zamanlar memleketi dii,man • 
larm elinden ve kendi ellerinden 
kurtaracag1 korkusile mahut divan1 
harplerinde idama mahkum ettik • 
Jeri Gazi'nin tekrar Cumhur Reisli· 
gine intihabmdan eza duymalar1 
tabii ve bedihidir. Onlarm bu hof· 
nutsuzluiu Tiirk milletinin milmes• 
sili olmakla terefli bu Meclisin dev· 
let reisi intihab1ndaki daimi ve mut· 
lak isabetini ancak teyide yarar. 

Muhterem arkadatlar! 
Memlekette bulunduklar1 ve mem· 

leketten kac;tkilar1 gilndenberi ec • 
nebi hazinelerin casualuk tefkilat1 
ic;in tahsis ettikleri paralarla yafl • 
yan, memleket hayat ve istiklalini a· 
di bir pazar mah gibi miifteriden 
miitteriye dolattirmakla ge~inen bu 
vatan sahc1 simsarlarm orada c;1kar• 
d1klan gazeteler ve buraya yolla • 
d1klan telgraflarla giittiikleri ba -
kiki maksada timdi soyliyeyim: 

Ecnebi u,aklari! 

dii9man teknelerinin yeniden yar • 
maa1 ve vatan bagrma diitman han
~erinin yeniden dayanmas1 ile kabil 
olacagm1 herkesten iyi bilirler ve 
bunu beklerler. Onlara umduklar1 • 
nm hie; bir zaman tahakkuk etmi • 
yeceiini, Tiirk millet ve Cumhuriye
tinin daima daha mes'ut, daima da
ha kudretli bir istikbale ar1zas1z ve 
mi.nia11z yilriiyecegini, kendilerinin 
de ihanetleri ve ebedi husranlarile 
birlikte yabanc1 topraklara gomiil -
mege mabkum olduklar1n1 telgraf • 
lar1na cevap olmak iizere temin ede
biliriz.> ( Alk1flar). 

Halil Beyin nutku 
«Muhterem arkada9lar; Reisicum

hur Hz. bu telgraflarm Meclise ar• 
zedilmesini tensip buyu~utlar. Bu
na hiirmet ederek soze bafhyorum. 

Bu adamlar ayni zihniyeti, ayni 
e.melleri giiden ve onlar1 tetahhus et· 
bren adamlard1r. Bunlar1n dahil ve 
harice kart• tamamile mahiyetlerini 
tebariiz ettirmek ic;in tarihimizin 
biraz gerile~ine dogru gitmek ve 
mefrutiyetin iptidas1ndan ite baf• 
lamak ve o tarih ic;inde bu adamla
r1n oynad1klar1 rolii hirer hirer tea. 
bit etmek laz1md1r zannediyorum. 
Efendiler; me,rutiyetimiz, beynel • 
milel vaziyetin memleketimiz ii;;in 
c;ok gayrimusait cereyan ald1g1 bir 
11rada ilan edilmitti. 0 a1rada Av
rupa'da hepiniz bilirsiniz ki biiyilk 
vakayiin istihzarab bafl&mlfb. As
ri dlitman olan Rua mparatoru ile 
fngiliz fmparatoru Reval'de elele 
veriyorlard1. 

RuB harbinden sonra 
Buradan biraz daha geriye git ~ 

meme milsaade buyurunuz. Belki 
sabnntz1 sui istimal ederim. Fakat, 
beni mazur goriinilz. 93 harbinden 
sonra Rus'lar Ayaatafonos'a kadar 
geldiler. Ve sonra Berlin kongresile 
Ayastafanos muahedeai )'lrtdd1 •e 
Rus'lar geriye gittiler. Ve onlarm 
kautlar1 tamamile izale edildi, bii
yiik emelleri tamamile suya diittil1 
Rusya f mparatorlugu oradan mag• 
lup i;;1km1tbr. Tarihin kaydettigine 
gore Korc;akof Berlin kongreainden 
c;1kbktan sonra «hayahmda en biiyiik 
ac1yi bu muahedeyi imza etmekle 
hissettim> demittir. Ondan sonra 
Ruslar, Istanbul mes'elesinin bir 
Tiirk • Rua harbi ile degil, bir bey· 
nelmilel harp ile halledilecegine 
kani olarak, bizim memlekette is • 
tatoko esas1 daireainde Avusturya 
ile yaphg1 muahede ile burada faal 
siyasetlerini b1rakm1flar, Asya ic;eri· 
lerine dogru yay1lm1tlar, butiln faa· 
liyetlerini oraya hasretmitlerdi. Bin 
bet y\iz kilometroluk Sibirya, Tiir
kistan fimendiferlerini orada yap • 
mak istediler ve fngiliz'lerle dog -
rudan dogruya Hindistan'a miite -
veccih bir miicadele ac;blar. 1905 
te Japon • Rus harbinde Ruslar, 
maglup olduktan sonra, Avrupa'ya 
donmiifler, orada ittifak ve itil&f1 
miiselles tnuvacehesinde kalm1tlar
d1. Frans1zlar ve ingilizler, siyaset • 
lerini Avrupa'da faal bir hale ge -
tirmek iizere Rus fmparatorlarile 
birleftiler. Evvelce Japonya ile Rua· 
lar1 doviiftiiriimiitlerse de bu defa 
Alman rekabetini, Rus itili.f1 ile dur
durmaia c;ahtm1tlard1r. 

Ruaya, otedenberi emeli olan a,.1k 
denize '<•kmak hususundaki siyase
tinin ~ark'ta kapand1g1m gordiik • 
ten sonra Istanbul yolunu beynelmi
lel bir muharebe ile ac;mak iizere bir 
itilafa giritmifti. a 

Me;irutiyet ilan edildikten sonra 
Ruslar ingilizlerle birletmit ve faa
liyete girmitlerdi. Bu vak'ay1 gozii· 
niiziln oniinden gec;irirseniz goriir
siiniiz ki, ingiliz, Rus siyaseti, bir • 
birinin peyki gibi idi. Metrutiyetimi
zin diinyada uyand1rd1g1 biiyilk he
yecan bunu muvakkaten iskat etmif· 
ti. 

Dahili ihtilallar 

( 

.Refit Gallp B. 

Ankara'nm muhterem bir meb'usu 
olmiifae Allah rahmet eylesin Hac1 
Mustafa Efendi Hoca... (Sagd1r 
sesleri). Miralay Sadik Beyin $eh
zadebat1'nda bir • evi demiyeyim de-· 
ocag1 vard1. Hocalar1 oraya siiril 
silrii gotiirilyorlard1. Hac1 Mustafa 
Efeodi Hocay1 da oraya gotiirmiit· 
Jerdir. Hac1 Mustafa Efendi oraya 
gittikten sonra bendenize geldi ve 
«Reis bey, hen de gittim. Orada ne 
gordilm bilir misiniz? Sadik Beyi 
seccade ilstilnde gordiim. Fakat na
zari dikkatimi 9u celbetti. Kabve 
fincan1 henuz bir parmak ic;ilmit ve 
tablaya b1rakdm1f olan sigaran1n da 
duman1 tiitiiyor, beni gordukten son
ra seccadeye koftugunu gordiim. Ne 
aahtekir bir adam> dedi. 

Gazi'yi Trablus'ta goriiyoraz 
Efendiler; boylece bathyan bir 

cereyan nihayet Trablusgarp mu • 
harebesi zaman1na tesadilf etti. Bi· 
liyorsunuz ki Trabluagarp mubare • 
besinde memleket, en zayif :i:ama .. 
111nda en kuvvetli bir devletin dar 
besine ugram•fb. Biiyilk vatanper .. 
verier oraya kotarak vatan1 mii • 
dafaa yolunda didinmitler, yaralan· 
IDlflar ve tehit olmutlard1r. ltte bii· 
yiik bir talih eseri olarak bugiin ha· 
flnuzda bulunan yiiksek tahsiyet te 
o kabramanlar ara11nda bulunuyor
du. ( Alkitlar). Onlar orada miica· 
delelerini idame ettiler. 

Efendiler, en zay1f yerinden vurul· 
duiu zannedildigi halde Turk o • 
rada bile, koca bir devlete karfl dur· 
du. 0 zaman o koca devlet Tiirk'e 
miiracaat etmif, mea'eleyi sulhen 
halletmek ic;in hatta Lozan'a murah· 
haslar bile izam etmifti. 

Efendiler, onlar ihtiraslarma ce· 
reyan verdiler ve Meclisi Meb'usan 
kiirsilsilnii; milletin tesanildunu yik· 
mak i~in vaSJta ittihaz ettiler. Biitiin 
zehirlerini doktiiler. 

Efendiler, bunJar ic;erisinde kotii 
anaSJr oldugu halde maalesef ii;;le • 
rinde bir kac; ta Tiirk vard1. ( Onlar 
Tiirk degildi, sealeri). 

Aki;;ora oglu Yuauf Bey - Os • 
manh diyiniz. ~erkes ve aaire .. 

Halil Bey ( devamla) - Maale
sef diyorum. Zannederim bu keli
me kafidir. 

..... Bir teklif 
O zaman Dahiliye Nazm Talat B. 

le aram1zda konuttuk, dedik ki, bun
larm ic;inden kabineye bir iki arka
dat alahm. isimlerini bugiin bu
rada soylernek iatemem, bunlardan 
(2) si ile konuftuk. 

Efendiler, ne tefclif karfmnda 
bulunduk bilir misiniz? Kendilerile 
beraber Kozmodi ve Buot'nun da ka· 
bineye ahnmas1n1 teklif ettiler. 

Mustafa Bey (Tokat) - Kar • 
de9leri!.. 

Halil Bey ( devamla) - Efendiler, 
biz bir taraftan Balkanlar1n ve ftal· 

milletin teaanudiinii y1kt1. Son Ar • 
navutluk isyan1 c;1kb. Nihayet mev
kii iktidara geldiler, ilk yaptiklar1 
fey, Balkanlara karf1 ibzar edilen 
ordulan dag1tmak oldu. Daha son • 
raki felakelter bepinizce malum -
dur. Hatirlars1n1z efendiler. 

Miitareke devirlerinde 
Sonra efendiler, miltareke zama• 

nmda bu adamlarm oynad1klar1 muz· 
lim rolii hepimiz biliriz. BunJar ga-
:i:etelerile; lstanbul'a Kuvvayi mil· 
liye geleceiine f ngiliz ifgali devam 
etain dediler. ~ehislamlar1, heyecan1 
milli ile galeyana gelen yiiz binlerce 
Tiirk'iin onunde utanmadan, f ngiliz 
mandas1n1 memlekette tatbik ettir-
mek ic;in aoz .Oylediler. 

Sonra efendiler, bizim kendi bu
ausi tarihimizden bir fey .Oyliyeyim: 
Bir zamanlar bu devlet, ecnebi mill· 
tecilerini tealim etmemek ii;;in, dun· 
yanm en kuvvetli fmparatorluiile 
muharebe etmek karar1n1 vermif ve 
taribte o karan ile bugiin feref b1-
rakm1t olan bu devletin o giinkii 
Paditah1, kendi tebaasmdan, ken • 
di ricalinden olan bizleri ecnebilere 
teslim edip Malta'ya gonderdi. 

Milli tarihimiz ii;;in hakikaten bu 
ac1 bir vak'ad1r. Halbuki bunu ya
panlar tamamile layik olduklar1 a· 
kibeti bulmUflard1r. 

Efendiler, ufak, fakat i;;ok ehem
miyetli Malta'ya ait bir feyden bah
sedecegim. Nihayet bir kanun yap -
tdar. Malta'da menfi olanlar1n esa· 
reti filiyelerinden dola)'I tekaiit ve 
mazuliyet maatlar1n1 katettiler. 0-
radaki arkadatlar1m1Zln fstanbul'da 
memleket ic;inde bulunan ailelerin
den gelen feci mektuplar1 okuduk~ 
hala o acdar1 yiiregirnde muhafaza 
ederim. 

0 s1rada Mecliai Milliye mensup 
bir arkadattan ismini pek babrbya
m1yorum bir mektup ald1m. Diyor • 
du kl, nan11n1za iki bin lira gonder· 
dik. Oradaki muhtai;; arkadqlara 
tevzi ediniz •• Fakat her nedenae pa
ra yolda kazaya uir1yarak bize ge· 
lemedi. Her ne kadar gelmemif ise 
de aramizda bir teY yaparak oradaki 
muztarip arkadllf)ar1m1za miimkiin 
olduiu kadar yard1mda bulunduk. 
Fakat memleketteki aileleri haki -
katen !<Ok feci vaziyette idiler. 

Efendiler, itte bu bozguncu ala
ytn1n maksad1, milli teaanude en 
muhtai;; oldugu bir zamanda, kendi 
ihtiraslar1 ic;in tesaniidii yikmak ve 
memleketi felaket kar9mnda bu -
lundurmak ve o felaketler \izerin -
de kendi menfaatlerini istismar et
mektir. 

Efendiler; bugiin memleket ne 
vaziyette bulunuyor? Diinyaya miit· 
hif bir bubran iatila etmittir, tabii 
bu buhrandan memleketimiz de mii
teeuirdir. Oyle goriil\iyor ki, bu buh· 
ran bilhaaaa zirai memleketler ii;;in 
muzmin bir mahiyet gosteriyor, bu
nun yar1n, obiir giin, iic; aene, bet se
ne, on sene sonraya kadar devam e • 
decegi tabmin ediliyor. Batka mem• 
leketlerde olduia gibi ifsizlik be • 
liyesi henuz bizim memleketimize 
i;;okmilt deiildir, fakat bu bubran 
milzmin bir tekilde devam ettiki;;e 
memlekette o da haSJI olmuf de • 
mektir. 

En biiyiik vazile 
Binaenaleyh bOyle bir vaziyette 

butiin vatanperverler ii;;in yapila • 
cak fey - diger vesilelerle de .Oy • 
ledigim gibi • tarihimizin muhim 
doniimlerinde biiyiik Reisimizin et· 
raf1na toplanmak, oraya hie; bir fe· 
aat riizgir1 girmiyecek surette saf. 
lar1m1z1 siklatbrmakhr. (Silrekli 
alkitlar). 

isve~ Temyiz reisi 
Gazi ~ok takdir edi
len bir simadir diyor 

isv~li'ler Tiirkiye ile 
alikadar oluyorlar 

11v~ Temyiz mahkemesi reiai M. 
Hafstron ve azadan M. Lind bir k~ 
giindenberi tehrimizde bulunmakta
Cf1r. 

M. Hafstron d\in kendiaile soril· 
fen bir muharririmize memleketi • 
miz hakk1ndaki intibalar1n1 fU ~ • 
kilde anlatm1fbr: 

«- fatanbul'a gelmeden evvel ye. 
ni Tiirkiye hakk1nda bir i;;ok men • 
kabeler dinlemittim. Fakat lstan • 
bul'a geldikten aonra anlatdanlarla 
gorduiiim bakikat araa1nda bu:Yiik 
farklar buldum. Tarihi pek yeni o
lan «Mustafa Kemab Tiirkiye'ai &a 
kadar az zamanda viicude setircli
ii inkilaplarla ne kadar iftihar etae 
azd1r. Buyiik Reisini:i: Gazi Hz. her 
tarafta oldugu gibi favei;;'te de diin
yan1n en !fOk takdir edilen aimalana 
bq1nda bulunmaktad1r. 1...-ei;;'liler 
yeni Tiirkiye ile i;;ok yaktndan ala • 
kadar olmaktad1r. Memleketinize 
ilk defa olarak seldim. Fakat ileri
de ilk f1rsatta 11tanbul'u tekrar zi • 
yaret etmegi 1rok isterim. 

tatanbul tarihi aaari ·..e miizeleri. 
le ecnebi seyyahlan ic;in en pyanl 
dikkat bir beldedir.> 

M. Hafstron bundan aonra lav~ 
mahkemelerinden bahaederek IOD 

aeneler :i:arf1nda lav~ mahkemele • 
rinde davalann azald1itn1 .Oyle • 
mi,tir. 

favei;;'Ji hakimler din Karamani 
vapurile memleketlerine muteTecef. 
hen latanbul'dan aynl1D1tlard1r. 

Izmir' deki cinayet 

Bir garson oldiiriildii, 

anan babas1 ~ild1rdi! 
I 

fzmir 17 - lzmir'de kacbn yii • 
zunden bir cinayet olma,tur. 18 

yq1nda bir geni;;, ayni ,. .. ta bir 
genci oldurmiittiir. Katil Sadik t .. 
mail, fatanbul'da Eyiip'te Zey • 
nephatun mahallesinde Dere ao " 

kag1nda 25-21 numarah hanede m~ 
kim iken dort aene evvel f zmir'e 

gelmittir. lkinci kordunda Tozhane 
1okaf1nda bir kahvehuiede ~ht • 

makta olan Sadik Ismail d\in aece 
kahvehanede bir kac; arkadq1 ve la. 

met naminda bir kad1n ile • eglen • 
mekte iken, arkadqlanndan baz1 • 

lann1n kad1m hirer hirer ke• 
nara c;ekerek bir muddet lrendisile 

ba,bafa kald1klar1n1 goriince ban • 
dan k1zm1fhr. 

Arkadqlann1n bu hareketi ilze • 
rine ai;;1kta kalan Sadik Ismail ar • 

kadatlanndan Hikmet'in odaa1na 
i;;ekilmiftir. Bu a1rada Hikmet ii;;eri-

ye girmif ve aralar1nda kavga bat· 
hyinca Sadik masa iizerinde du • 
ran Hikmet'in tabancas1n1 al1p ka~
mlfbr. Ertesi u.bah eilence arka • 

daflar1ndan ve diier bir kah-.ede 
garaon bulunan Cavit, Sadik lamai1'1 

rast gelerek Hikmet'in tabancaa1n1 
istemittir. 

Akf&mki vaziyetten igbiran he .. 
niiz zail olm1yan Sadak t.banca.)'I 

vermiyecegini .Oylemiftir. t, k .... -: 
gaya binmif, Cavit, Sad1i'a ka!'fl 

k\ifretmit ve tokatlanu,tar. Bundan 
hiddetlenen Sadik, b1i;;aiin1 c;ekerek 

Cavid'i sokakta oldurerek kai;;tn1f 
ise de biraz sonra yakalanmlfbr. 
Cavid'in anne1i ve babaBi delirJi 

Izmir 16 - Ge~en sabah oldiirii. 
Jen Cavid'in annesi delilik asan gO.

termege ve «oglumu bulunuzb Di
ye tepine tepine ailamaia batla • 

TDlfhr. Cavid'in babaa1 da ayni vazi
yettedir. 

Okunan telgrafin milellifleri, ya• 
1ti Mehmet Ali ile onun laakal ken • 
diai kadar adi ve sefil arkadatlar1, 
siiliik dudaklarm1 milletin kan da· 
tnarlar1na yaplfbrarak bin harp 
bteydan1ndan artmlf son damla kan· 
llll"ln1 emmek ic;in yarita giren bu · 
kafilenin en ileri safmda yer tut • 
hluf olanlard1r. 

Onlar Tiirk milletinin muhabbeti· 
ne oldugu kadar kinine de sad1k bir 
millet oldugunu bilirler. Onlar, bu 
vefah ve kadirfinas milletin Ga:zi'ye 
canile ve ruhile hagh oldugunu, mil. 
Ii seli.met ve saadet yolunda onun i
zinden bir an bile ayr1lm1yaca8'Jm 
c;ok iyi bildikleri kadar bu milletin 
kendileri hakkmda ne diltiindiigiine, 
isimlerinin ve ihanet maceralar1n1n 
en uzak koylerdeki on yatmda c;o -
cuklar tarafmdan dahi nefret ve 
lanetle anild1g1na vak1fttrlar. On. 
Jar, ecnebi memleketlerde, ecnebi 
dillerle gazeteler c;1karmak ve bu • 
raya bu telgraflar gibi adilikten 
bafka vasf1 olm1yan veaikalar yol • 
lamakla bu milli nefret ve lanet his
ainin tazelenmesinden batka hii;: bir 
netice alam1yacaklarm1 takdir etmi. 
yecek kadar ahmak degildirler. On
Jar1n maksad1 sadece Tiirkiye itle
rinde rol i;;eviriyor gibi goriinmek ve 
bu goster~le milli vahdetin bozul • 
masma yillardanberi beyhude yere 
limit baghyan ecnebi menbalardan 
hiyanet iicreti almakbr. Namu!kar 
ya,amak veya namusile olmek talih 
ve saadetinden nasipsiz, vatan ha .. 
inligini mai;iet vas1tas1 edinmi;s bu 
betbabtlann bu sefil tefebbiisten 
umduklar1 menfaat itte bundan iba· 
rettir. 

1326 senesinde Makedonya'da ye· 
ni 1reteler faaliyete baflam•fh. Her 
tarafta istiklal hareketleri bafla • 
tnlfh. Arnavutluk'ta batkim hare • 
kah Arabistan'da ihtilaller batla· 
m1Jh. Bu s1rada idi ki, lstanbul'da 
da milli tesaniidii y1kmak iizere 
bu bozguncular harekete ge~mi,Ier
di. Talat Bey o zaman Dahiliye Na· 
zm ve ittihad1 Terakkinin lideri idi. 

ya'n1n ilzerimize 1rullanacag1 teh • 
likesi albnda ~anakkale'de ve tz • 
mir' de 45 bin asker tahfit etmit va· 
ziyette idik. Ordumuz oralarda ek· 
zersiz yap1yordu. Kendilerine bu • 
tiin tehlikeleri soyledik, Buto ve 
Kozmidi'den ba,ka tah1slar1 alabm 
dedik, fakat u1rar ettiler. ~iink\i 

programlarmda bu tart varm•f· Ken· 
dilerine dedim ki, ne yap1yorsunuz? 
Memleket muharebe karf1a1nda • 
d1r. Milletin kat'i tesanildii laz1mken 
bu buhranh zamanda memlekette ye· 
gine kqvvetli olarak te9ekkiil o • 
Ian f1rkay1 istihlaf etmek iatiyor • 
sunuz. Bu hareketinizle memleket 
dahilinde neye iatinat ediyorsunuz, 
dediiim :zaman ac1 bir tarizle bana 
dediler ki «Halil Bey; bizim i~in fir· 
sat gunild\ir. Siz y1k1ld1ktan sonra 

ttte tam bu 11rada gene bu boz· 
guncular memleketin teu.?iidiine 
karfl hiyanet toplarm1 tevc1b et • 
mit bulunuyorlar, Janet olaun ... (La. 
net olsun sesleri). 

Efendiler, Reisicumhur intihab1 
vesilesile gec;enlerde bendeniz de bir 
kai;; IOZ soyledim. Benim ne kadar 
biiyilk bir beyecan duydugumu tak· 
dir etmek ii;;in benim aamimiyetime 
girmek Ib1m gelir. (Tabii sesleri). 

Alman Naz1rlar1n1n Londra'y1 
ziyaratleri 

V atan .. z: serseriler 
Bunlar, uykusundan uyanmak ve 

hle9'um seaini duyurmak ic;in gilne -
fin c;ekilmesini, karanhklarm koyu
la9maa1n1 bekliyen baykuflar gibi 
lrlemleket batarken dil9man ayak • 
Ian altmda yaltaklanarak vatan • 
llerverlere uluyan kopekler ve m<Jm· 
leket kurtulurken selameti yabanc1 
topraklarda ar1yan vatans1zl1ia mah
lciim serserilerdir. (Bravo sesleri, 
)>a,a Refit Calip B. aealeri). 

Daima mes'ut istikbale! 
Onlar bu memlekete tekrar do • 

niiflerlnin ancak latanbul 1ularm1 

Talat Bey masondur ve mason lo
ca:nn1n da reisidir, bu mesleki net· 
retmek iizere memleketin biitiin kuv· 
vetini kullamyor diye dedikodu baf· 
lam11Jb. 0 zaman hocalar araa1nda 
fiddetli bir h1z1p cereyam uyanrn1ft1. 

E1ki bir hatira 
Efendiler; bunlar1 karaktarize e· 

decek ufak bir hikayeyi soylememe 
miisal\de isterim. (Hay hay sealeri). 

I o .~· ~r ~- -- • ... ~ ::...:.-...-----~· ,,.. ,. ··-- --·· -

s1ra bizimdir, o zaman dut\inece • 
giz:t. 

itte efendiler, nihayet biitiin bu 
zehirleri, ihtiraslar1 biinyei milleti, 

0 gun bir ka~ soz soylemek ic;in ne 
kadar cebrii nefis ehnit oldugumu 
kelimelerle tarif edemem. Bu bir 
te,kilit1 esasiye mes'eleai idi, on -
lar1 soylemeie mecbur oldum, fa
kat tetrinisaniye kadar bekleme • 
mek ii;;in Meclisi alinin verdiii ka· 
rara hiirmet ettim, bu h\irmet ve te· 
refle reye il}tirak ettim. Bunu da bu 
vesile ile Meclisi alinize arzediyo • 
rum te,ekkiirler ederim. > 

LonClra 16 (A.A.) - Almanya 
Ba9vekili M. Briinning ile Hariciye 

Naz1r1 M. Fon Kurtiua yak1nda Lon• 
dra'y1 ziyaretleri esnas1nda Buck.ins• 

ham aarayinda Kral taraf1ndan ka· 

bul edileceklerdir; 7 haziranda Ha• 

riciye Nezaretinde Alman naz1rlar1 

ferefine bir ziyafet verilecektir. 
Naz1rlar, lngiltere'de kalacakla• 

n muddetin mutebaki lasllllnda 

Cbequera de M. Makdonald'1n bu • 

susi misafiri olacaklar ve 9 haziran• 

da Almanya'ya donecekleTdir. 



F edakir dogan 
Roman 

Y az;an : Rat:it Vecihi Bey. 
NQfiri: ikbal kiitiiphanesi sahibi Hiiaeyin 

Bey . • Istanbul 1931. 

Ra,it Veci • 
hi B yin Feda· 
lcir Dogan ro · 
~an1mn bii: 
ka.. sahifesini 
okdukt n son • 
rat b1rak1p, bu 
eaerden J>ah • 

tmemek ar · 
zusunu tiddet • 
le duydum: 
De· ersiz yiiz 
elli sahif yi o · 
)tumak ve ne,• • 
e verici bir it 
olm1yan tenkit Ra§it vec!h i B. 

$ilik vazifesini hakkile yapmak gibi 
!:i.ilfetlerden kurtulacakbm. Fa
kat ilk tesirlerleri zail olur iimidile 
okumaga devam ettim. Ketki et • 
miye imi,imt •. 

Romanm fahislart: 
f zmir'de, Karfiyaka'da miikel -

lef bir sahilhanede: 1 • ~adan Be • 
yin refikau Giilten Han1mefendi : 
Giizel, yirmi dokuz, otuz ya,1nd~.Bir 
miid.dettenberi 11tanbul'a gitmit O• 

Ian elli yaftnda, ge .. kin koca111 ~adan 
Beyi sevmiyor. 2 • Devlet dii,k:inii 
Pervin kalfa ve • 3 k1z1 yirmi ya • 
l•nda Nesrin Han1m: Geni; k1z, mils· 
tesna bir letafet, yUkaek bir ahsil. 

4 - Y ak1f1kh, iyi tahsil gormiif yir· 
i diirt ya910da, l:zmir'de bir tica· 

rethane miidiirii Dogan Bey .. 

~adan Bey, Nesrin ile Dogan'• ki.i
si.ik Y•fta, yetim olarak evine alm1,, 
talim ve terbiye ettirrnif, onlara, ha
kiki bir baba vazifesi yapm••· 

~adan Bey, Nesrin Han1m, Do -
gan Bey, Pervin Hamm her tiirlii 
faziletlerle: Namuskirhk, minnet· 
tarhk, vefakarbk, civanmertlik has• 
letlerile muttaa'1f. Giilten Hamme -
fendi ise zevcini iflisa siiriiklemi9, 

haria, mlifteria, telivetli, yalanc1, if· 
tirac1 bir kad1n .• Otekilerde bii; bir 
kuaur yok. Berikinde de hi!; bir fa
zilet. 

Romamn mevzuu: 
Giilten Hammefendi, ihtiyar ko· 

cas1n1 aevmediiinden her siizel er
keie meyyaldir. Doian'1 ve ayni za· 
manda kom9u1u Semih Beyi fiddet· 
le seviyor. Dogan iivey validesin~n 
bu a9k1n1 bittabi nefretle reddedi • 
yor. Nesrin de, velinimeti ~adan Be. 
ye nankorliik eden ve bir taraftan 

da i~in ii;in sevdigi Dogan'• aldat
maga ~ah9an Giilten'den miitenef
firdir. Giilten'in habra defterinden 
biitiin &fk maceralarml ogrenen 

Dogan ve Nesrin bu sahilhanede 
daha ziyade kalmaga tahammiil e
demiyerek Dogan'm isticar ve tef· 
ri' ettigi eve kai;1p gidiyorlar. Gill. 
ten Hammefendi de zevci ~adan 
Beyden ayr1hyor. Birdenbire 1stan· 
bul'dan fzmir'e donen ~adan BP-y, 
Dotan'1n evinde fiiceten oliiyor. 
Giilten, sevgilisi Semih Beye biitUn 

varhi1n1 kaphrd1ktan sonra bUyiik 
bir zarurete, 1atanbul ve Samsun'da 
tiitiin atneleligine diitiiyor ve ifi 
Sanuun'a intikal eden Doian'1n e· 
vine nihayet nadim ve peritan s1 • 

i1n1yor. Tabii bu miiddet zarf1nda 
Dogan ile Nearin evlenmif bir er • 
kek i;ocuk ta diinyaya gelmittir. 

Netice: 
Masumlar miikafat ve giinah • 

kirlar da miicazat goriiyor. Yani: 
bu dalgah ve oliimlii hayatta her 
giin gordiigumiiz ac1 ve rniitehek
kim 9enietlerin tamamile aksine o· 
larak, biisbiitiin gayritabiii bir ro
man1n gayritabii safhalar1 .• 

* 
Y azrlr, tarzi: 
Tahlil ve tenkide nereden baf • 

hyacag1mda miitereddidim. Evvela 
yaziht tarz1 ve iisluptan bahsede
lim. Size bunun i!rin eserden bir iki 
niimune naklediyorum: 

cizmir'de Kar§iyaka'nin ldttf bir 11ahi

linde milkellef ve muze1111en bir 11ahilha
nentri 11ahibi ve pek 11ii.ksek blr servete 

malik bulunan ve sinnen yirmi dokuz 0 • 

tuz ya§larinda tahmin edtlebilen Gii.lten 
Hanimefendt kt gii.zellikte harikalar ya. 

ratan bir §iVekc!r kadm btr ka9 gilnden

bert kendisinden me.Tct icp alamad1gi is 

tanbul'daki zevcf. ~adan Beyt dii§ilntiycr 

"" her ne kadar bu zavaui adama gon
Ziinde lnr temayiil ve muhabbetl 11ok ise 

de onun kendine kar§i olan pek 11Mksek 

hurmet ve ...... > cs. 3) 

Bu ciimle daha bir miiddet boy • 
lece ve virgUlsiiz olarak devam edip 
gidiyor. Bir miaal daha: 

c ... Ne ltsanen ve ne de kalemen tasviri 

muhal olan vaveyldyt aclm ve feryadi hu
ziin ..... . > (S. 114) 

Kismen nahvi, sepkii raph bozuk 
bu '<e,it yaz1larla edebi roman ya -
ziyorum zannedenler ne lea.tar al • 
dan1yorlar ! 

Bu eserde Acem miibalagalarin1 
and1ran tetbihler de c;oktur. Miaal: 

c: •.• Cihanda emsaline tesaduf olunmt· 

yan bu nadirei hill\:at canlar yak1c1 bir 
hiisnii ana malik ... :> (S. 4) 

c: Gifa ltrinden irmaklar aibi uaslar a
kivor ... > (S. 113) 

"' 
Kitapta yapmakahp kliteler de 

1ay111zd1r: Miaal: 
1 - Kemendi zuliif CS. 481. 

2 - CtOerpare (S. 61). 

3 - Dii.§ment bt aman CS. 85) . 
4 - Dami tDfal (S. 87) 

5 - Abzgahi ebedi cs. 121) 

6 - Nevbehari hayat (S . 145). 

Ne yeni ne de eski, hie; bir edeLi 
mektepte, kullantlmasma ce • 
vaz verilemiyecek kelimelerden bir 
kac; misal: 

Mes'udiyet (S. SO). - Mukaddesi11at (S. 

50). - Mesruri71st cs. 119). Mururiyet <S. 
129) . 

Yukariki misallerl , uslubiin ma· 
hiyet ve degeri anlatilm1tbr zan • 
nederim. Biitlin kitapta bir ( orifi· 
nal) (tahai nev'ine mahsus) taavir 
goremedim. 

T ekerriir lazlaligr: 
Kelimelerin tekerriirii de kelil 

verecek kadar fa2lad1r. (Namus, 
maaum, giizel, i;ocuk) aozleri he • 
men her aafhada tekrar edilmittir. 
Merak ederek., 1ayd1m. Eaerde (na• 
mus) kelimeai yiiz defa tekrarlan· 
m19t1r. 

* 
Bu yiiz elli sahifelik koakoca ki

tap tek bir fa11ldan ibarettir. Vak'a'
lar ara11nda bet on senelik fa11la • 

Jar lodugu halde ne ayr1 ayn fa • 
s1llar ne de durak yerleri gorebilir
siniz. Bir !r•rp1da, bir solukta i;1k1° 

vermif bir eser ki, az i;ok kitap O• 

kumuf oldugum halde, boylesine 
yeni tesadiif ettim. 

Vak'a kahramanlar1n1n ruhi hal· 
lerine ve hareketlerine gelince: Mu· 
ellif romantik mektebini ve Nam1k 
Kemal tarzm1 and1rmaia yelten • 
mi, ise de, uzaktan aonlik bir takli
di bile olamam1,t1r. Romanda ( vrai· 
semblance) yani hakikate tevafuk 
edebilmek ihtimalinden uzak bir i;ok 
vak'alar da vard1r. Bunun ic;indir ki 
okurken, ne hikiyeye inaniyor, ne 

de kahramanlardan her bangi biri
nin ruhi hallerile miiteessir olabi
liyorsunuz. Hikiya insan1 siiriikli· 
yip bedii hir heyecan uyand1ram1· 

yor. Akd ve insanhk icaplar1na az 
i;ok yak1n goriinen Giilten'in atefli 
a9k1na Dogan ittirak ettirilmif oba 
idi, ve bunlarla Nesrin'in ruhi mil • 

cadeleleri, k18kani;hklan tabii hir 
tekilde tecessiim ettirilmek muvaf· 
fakiyeti gosterilebilaeydi belki o • 
kuyanlar iizerinde bir alika uyan· 
d1rabilirdi. 

Hulasa: 
Edebi roman yazabilmek 1~1n 

liakal iii; biiylik esa11n viicudii 
mefruttur: 

1 - Bir vak'ay1 nakil ve hiki • 
yeye elverifli tabii bir istidat (le 
don) 

2 - Tahrir san'ati (l'ar d'ecrirer) 
3 - Oslup (le style) 

Psikoloji, gorgli (tecriibe) ve sa· 
ire gibi miiktesebatin da roman • 
c1hk ii;iii elzern oldugu malumdur. 

Rafit Vecihi Beyin Fedakar Do
gan roman1nda bu esaslar1n hii; biri 
yoktur. 

YUSUF OSMAN 

lrtihal 
Merhum Ataullah Pa9amn mah

dumu Mithat Beyefen~inin damad1 
Nakliye umum miifettifi Hayri Pa
,an1n yegeni tiiccardan Mehmet Ru,. 
tii Beyin kayinbiraderi Re,it Halil 
Bey cumartesi giinii Bak1rkoy'iin • 
deki hanelerinde irtihal eylemittir. 

Mevla gariki rahmet eyliye 

F1rka kongresi 
Diin gece sabaha 

k dar devam etti 

Nizamname tasvip ve 
kabul edilmistir 

' 
(Birinci sahifeden mabait >: 

bir nutuk soyliyeceklerdir. 
Tiitiin i~leri 

Kongrenin sabah celsesinde Hak· 
k1 Tar1k (Gire1un), ti.itiinciilerimi
zin i!rinde bulunduklar1 mii9klilah 
kartilamak ic;in bankalara merhun 
tiitiinlerin mubayaas1 huausunda hii
kiimetc;e ittihaz edilen karara te • 
mas ederek demi~tir ki: 

«- Tiitiin itlerine yard1m i•;in 
bankal11ra merhun liitiinlerin aim • 
ma11 en dnl!ru bi.- harekct frli Fa -
kat tatbikabnd:i bit" eksiklik olmuf· 
tur. 0 da tiitiinlerin hangi banka • 
Iara merhun oldukJar1 ticareti hari
ciye biiroau taraf1ndan teabit edilir
ken b zdar1 unutulmuftur. Ak,e • 
hir'deki tiitiinciller bank1u1 da bu 
meyandad1r. Karar1n tatbikat1 hi • 
tam bulmadan evvel bu cihetin tela
fisi i .. in icap eden tedbirlerin shn • 
masm1 rica ederiz.,, 

- Mevaddi iptidaiye 
Sadettin B. (latanbul), mamulah 

dahiliyenin himayesini ve siiriimuni.i 
temin husuaunda devlet biiti;eainden 
maaf alan rnemurlar1n yerli mah kul
lanmalar1mn mecburi k1hnma1ma 
ait temenniyati etraf1nda Adapa • 
zar1 murahhas1 A11m B. tarafmdan 
serdedilen itirazata cevap vererek 
demittir ki: 

c- Sanayii dahiliyemiz ii;in ha • 
ri!rten getirilecek iptidai mevat mes'· 

elesi ileri aiiriildii. Sanayide iptidai 
mevada %30 isabet eder. Geriai 
memlekette kal1r. Diier taraftan ik
tieat Vekileti yapag1 cinalerinin 1s-

lah1 ii;in i;ah,matkad1r. Bu auretle 
iptidai maddelere olan ihtiyac1n 

memlekel ii;inde tedariki lmkin da. 
hiline giriyor. Bundan maada halen 

bir kmm yapagilar1m1z imalatta 
kullamlmaktad1r. Temenniyat1m na. 
zari dikkate ahnd1g1 takdirde mern. 
leketimizde hem aermaye ve heni 
de iti;iye bir ~alitma sahas1 temin 
edilmit olacakhr.> 

Muhtelif mes'deler bakli1nda ve• 
rilen temenni takrirlerinin layiha 

enciimenine tevdii kabul edilerek 
oiJeden sonra toplanmak iizere ii; • 
timaa nihayet verilmittir. · 

lkinci celse 
F1rka kongresi saat 14 te meaai• 

aine devam etti. 

fktisat Vekili Mustafa ~eref Bey 
1dermeyan edilen miitalealara ayr1 

ayn cevap verdi. Mill fabirikalar1n 
yerli kumat imalih 1928 de 801 met· 

re iken 929 da 950 bin metreyi bul • 
muf ve bugiin bir bui;uk milyon met
reyi gei;mit oldugunu. ve maa9 alan 

mtiatahdemler i~in yiizde 10 tazlau
na dahi olsa dahili mamulittan nl • 
maga mecburi kalan bir kanun bu
lundugunu, fakat ciheti askeriyenin 

500 bin metreyi gei;en ihtiyac1 da na· 
zari itibara ahnacak olursa bu mec
buriyetin tevsi ve te,mili halinde ih· 

tiyac1 tamamen kartilamak imkan· 
s1z olacag1m ve boyle bir tedbir mev· 
cut fabrikalara nefaset hususunda 
lai.ibali olmaga sevkedebilecegi gibi 

fia t mea'elesini de nazari itibara al
mak icap ettigini maamafih biitiin bu 
husuataki arzular1 nazari tetkika 
ahnacag101 ayloedi. 

Tasarruf itiyat haline getirmekten 
bahaedenlere: c:F1rkam1z bunu pro• 
gram1nda kat'i bir umde olarak tes
bit etmiftir.» Cevabm1 verdi. 

Zirai teadbir 
Adana'da pamuk fzmir'de iiziim 

ve incir, Samsun'da tiitiin, f1nd1k ii;in 

haferat ile miicadele enstitiileri te • 
sisine karar vermiftir. Muhtelif Yer. 

Jerde tohum 1slah istasyonlar1 Bltd • 
maga baflanmitbr. Ziraatle filan 

mefgul olanlara yard1m i~in bir i;ok 
fidanhklar tesis edilmi~tir. Bilhasaa 

salahiyetleri ve tefkilitl1tt1 itibarile 
miihim mevkileri olacak ziraat oda
Jar1 viicude getirmek iizereyiz. 

Gece celsesi 
· Ankara 17 (Telefonla) - F1r

ka kongreainin gece celsesi saat 
3 e ~eyrek kala bitti. Nizamname 
madde madde miizakere edile
rek tasvip ve alkitlar arasmda 
kabul edildi. 

Muhtelif temennilere ait olarak 

verilen takrirlere dair layiha encii • 

meninin mazbata11 tasdik edilmif • 
tir. Konirenin Gazi Hz. ne bir hat1· 

Yunan'hlar 
Olimpikos takimi 

i tanbul'a geliyor 

ilk ma~1 pazar giinii 
F ener'le yapacak 

(Birincf sahifeden mabaitl 

hazirlanmtfhr. Sonbaharda ,eli
rimizde 2 • 2 F ener'le berabere 
kalmaama mukabil. Galatasaray'a 
l • 5 yenilen Aria tak1mmm aki • 
betine ugramamak ii;in de eksik
lerini diger kuliiplerden tamam • 
lamtfbr. Yunan'hlar, bu ikinci 
temasa f evkalade ehemmiyet 
verdikleri i~in her halde azami 
gayretle de oymyacaklard1r. 
Buna mukabil bizim tak1mla -

t1m1zm pek ciddi i;ah,mad1klarm1 
soyliyebiliriz. Esasen, antrenor -
siiz olan tak1mlar1m1zm ~ahtma 
tekilleri de gayrif enni ve usu I · 
siizdiir. Bu noktay1 diitiiniince ta
mamen nikbin olmak ta kabil de
gildir. Bizim en biiyiik istifade • 
miz, kendi saham1zda ma~ yap • 
maktan ibarettir ki bu da az bir 
tey degildir. Bulgar'lara yenil • 
dikten sonra, S1rp'lara kart1 iyi 
netice alan tak1mlarim1zm kuvvei 
maneviyesi de yiikselmittir. Fe. 
nerbah~e'nin kaptam Zeki Bey 
Galatasary'la F ener birbirinin ek
siklerini tamamlad1klan halde 
her iki ma~1 da • fevkalade bir 
talihsizlik olmad1g1 takdirde • ka· 
zanacag1m1zdan emindir. 

Diin her iki tak1m da, Taksim 
stadyomunda ayr1 ayr1 tak1mlarla 
ekzerais ma~lar1 yapm1tlard1r. 
Galatasaray'm Kurtulus tak1mile 

' yaptlg1 idmana, Nihat'tan ve Ke-
mal F aruki' den mahrum olarak 
ikinci tak1m oyuncularile ~1km1t 
ve idman esnasmda kaleci Avni 
de diiterek kolu incindiginden 
hastaneye 1rotiiriilmiif, bundan 
aonra kalecisiz kalan Galataaaray 
Kurtulut'a 1·3 maglup olmuttur. 
Esasen son giinlerde Galatasa • 

ra'ym baz1 oyuncular1 garip bir ha
leti ruhiye ile hem !rahtmamaga, 
hem de ma~larda gayretaiz oyna
maga batlam1tlard1r. Onun i~in -
dir ki cuma giinii Beykoz' da yap
t1klan ekzersis ma!rIDI da gene 
l • 3 kaybetmitlerdir. 

Bir Yunan tak1mmm gelecegi 
ve Galatasaray'm biiyiik bir im· 
tihan ge~irecegi 9u 11rada bu gev· 
teklik hay1rh alamet degildir. 

Sara k1rm1z1blara, kendilerini 
galip getiren o methur eski azim· 
lerini gostermelerini, gene oyle 
azimle ~ah,malar1m, gene oyle 
azimle oynamalar1m tavsiye e
deriz. Kaleci Avni'nin sakatlan-
mas1 iizerine kaleciaiz kalan Ga
lata1aray'1n Ulvi'yi getirtmeai 
muhtemeldir. 

F ener'lilere gelince, onlar da 
cuma giinii 0 - 6 maglup ettikleri 
italyan'Iarla tekrar bir ekzersis 
ma~• yapmitlar ve bu defa da 
0 • 5 galip gelmitlerdir. Fakat, 
f ener'in oyle titirildigi gibi mii • 
him bir kuvvet tetkil etmiyen 1tal
yan'lara kart• ald1g1 bu ~ok giizel 
neticelere ragmen, onun da kale
cisi iyi degildir, miidafaas1 biraz 
zay1ft1r. Binaenaleyh biz de Fe
ner kaptam Zeki Beyin fikrine 

ittirak eder ve tak1mlar1m12:a bir· 
birinin eksiklerini itmam ederek 
aahaya ~1kmalar1m tavaiye ederiz. 

rai 9iikran olmak iizere biitiin aza -
nm imzalarile tazimahm arzeden bir 

tezkere yaztlmas1 ve bunun lsmet 

Pf. Hz. vas1tasile iblag1 hakk1nda 
verilen bir takrir kabul edilrniftir. 

~ehit Kubilay abidesi masarifine 

F1rkan1n i9tirak etmesi ve bunun 9e

kil ve derecesinin tayini ic;in Umu • 
mi Riyaset Divan1na salahiyet ve • 

rilmeai hakkmda azadan birinin tek
lifi taavip olunmuttur. 

Milli miicadelede fehit dii9en mef. 
kure arkadatlar1mn hatirasma hiir· 
meten bir dakika ayakta durulma11 

hakk1nda Yusuf B. (Denizll) nin 
teklifi kabul edilerek bir dakika a -
yakta <!_urulmuf, bundan sonra i~ti· 
maa nihayet verilmittir. 

Bir mektepli denize 
dii,erek boguldu 

Kad1koy'iinden diin sabah 8,45 
postas1m yapan Kalamu; vapuru 
Kopriiye gelmit ve yanatmak iize
re iken vapurdan iskeleye atla • 
mak istiyen gen~ bir mektepli a
yag1 kayarak denize diitmii9tiir. 
0 sirada bir adam denize atilarak 
kazazedeyi aram•f ise de bulmak 
kabil olamam1t tir. 

Biraz aonra bu me~hul kaza • 
zedenin Senbenuva mektebi ta -
lebeainden oldugu suyun yiiziin
de bulunan bir kasketin deli.leti 
ile anlat1lm111hr. 

Sevahili miitecavire Batmemur
lugu hemen mektebe haber gon • 
dermit ve Kad1koy'iinde oturup te 
mektebe gelmiyen bir talebe mev· 
cut olup olmad1g1m sormuttur. 
Bu esnada magrukun arkadatla
rmdan biri Batmemurluga agh • 
yarak miiracaat etmii;, denize 
dii,en gencin Muratyan Ber~ E
fendi oldugunu soylemiftir. Mek
tepten gelen haber ise pazar ol • 
mak dolay1sile hristiyan talebe • 
den baz1larmm mektebe gelme • 
dikleri suretinde idi. 

Arkadatmm if adesine gore bu 
gen~ mektepli, otedenberi vapur
dan daima atliyarak ~1karm1f. 
Hatta kendisine bu hususta biraz 
daha ihtiyath olmas1 ta vsiye edil
mii; ise de o bu it iyadmdan bir 
tiirlii vaz ge~memi~ ve nihayet 
boyle feci bir akibete ugramu;tir. 

18 Mayas 1~Hl 

Tiirkiye ve Brezilya 
Tevfik Rii~tii B. miinaseba· 
tin teessiisiinden memnu 

niyet beyan ediyor 

Cenevre 16 (A.A.) - Tiirkiye 
Hariciye Vekili ve Tiirk murahbas 
heyeti reisi Tevfik Rii,tii B., Havas 
Ajan11 muhabirine vaki beyana • 
tmda Ankara'da bit Brezilya orta 
el~iliii ihda111n1n Tiirkiye hiikume • 
tini pek ziyade memnun edecegini 
soylemi,tir. 

T evfik Riittii B., beyanat1na de , 
vamla demiftir ki: 

«- Brezilya hi.ikumeti taraf1n .. 
dan Ankara'da bir orta elc;iUk tesisi 
Bre zilya ile Tiirkiye ara111nda mev• 
cut olan ve gittiki;e inkifaf elmeei 
tabii bulunan iktisadi ve tlcart hir 
i;ok menfaatlere pek iyi ve hay1rh 
bir aurette tevafuk edecektlr. 

Tiirkiye hlikumeti Rio de Janey• 
ro'ya bir miimessil gondermittir. 
Ankara'ya giizide bir diplomat izam 
ettiginden dolay1 M. Mello Franco' 
ya te9ekkiir imkin1n1 elde ettiiim· 
den do)ay1 biiylik bir memnuniyet 
hiuediyorum. Brezilya hiikiimeti bu 
yoldaki hareketile milletlerin bey • 
nelmilel tesaniit ihtiyac1m ayni tarz• 
da duyarak elbirligile c;ahtmak i~in 
anlafmaga ve birbirine yakla,maga 
ger!rekten miitemayil bulunduklarmt 
isbat etmi9 oluyor.> 

Dr. Emin R1za 
Ziihrevi hastahklar miiteh1111si 

Galata'da Mumhane caddesin· 
de. Galata Hanmda No, 13. Tel .. 
fon Beyoglu 3589 

Emniyef Sand1g1 Emf<ik 
mllzayedesi 

~ :i: 
CTI> ... 
lt N "' a." so ... .,,, 
=t 7! • ? 
2328 4048 

n<.C§lt"t K~w©iw o oairn n 

l\Ierhunatin cins ve nev'lle mevki 
ve mi.i~temi l au 

' 

Bor,.:lunun 
ls mi 

Sofular' da Sofular mahalle ve sokagnida eaki 
54,Sifmul<errer ve yeni 84,86,8,86. 1,84,86. 2 
84,86 - 3,84,86- 4,84,86 - S,84,86-6,84:86-7 No. 
alt1 oday1 ve altlarmda bodurum ve ocaklan 
kargir bir katta yiiz on bet art•n arsa iizerinde 
bilahava imalathane yiiz dokaan iki arttn araa 
iizerinde kargir bir katta dokuma imali.tanesi 
ve yedi yiiz doksan yedi arfm ba~~eyi havi iki Ahmet 
imalatenin tamam1 Hululli El. 
bah~eyi havi iki imalathanenin tamam1. Huluai B. 

392 3843 Cibali' de Kara bat mahallesinde K1vr1h aoka
gmda eski 9 ve yeni 9,9 • l No. yiiz kirk bet ar· 
!}In arsa iizerinde dahili ahfap kargir iki bu • 
~uk katta be' oda bir sofa, ~ini antre, ~imento 
taf hk biri toprak olmak iizere iki mutf ak, bir 
bodurum ~ab ve !rinko ve on iki arfm bah~eyi 
ve altmda bir diikkam havi bir hanenin ta • 
mama Madam Kleopatra 

1018 4212 Eski Kanhca ve yeni ~ubuklu mahallesinde eatr= 
~ubuklu ~ay1ri ve yeni ~ay1r caddesinde eaki 
35 alh defa miikerrer ve yeni 8,10,12,14,16,20 
numarah iki yiiz otuz sekiz ar~m arsa iizerinde 
iistii bekar odalar1 ve altmda dart diikkam ve 
doksan sekiz arf•n araa iizerinde bir kargir 
oda kahve elyevm bakkal ( depo olarak kul -
lamlmaktadir ) kirk iki arfm arasa iizerinde 
ahfap depo ve bin dokuz yiiz dokaan bet artm 
bah~ eyi havi emlakin tamam1. Refet B· 

119 4829 Kanhca' da Y enimahalle sokagmda eski 7 ve 
yeni 21 No. doksan alb &rl}m araa iizerinde ta· 
mire muhta!r olm1yan ve elli arfm arsa iizerin· 
de tamire muhta~ olan k1sm1 havi olup ahfap 
iki katta do rt oda iki sofa, bir mutfak, bir tat· 
hk ve yetmif iki artm bah~eyi havi bir hanenin 
tamam1. Ah.met Ef. 

Yukarida cins ve nev'ile semti ve numaralar1 muharrer emvali gay• 
rimtmkulenin icra k1hnan aleni miizayedeleri neticesinde hizalarmda 
gosterilen bedellerle miifterileri iizerinde takarriir etmitae de mezkut 
hedeller haddi lay1kmda goriilmediginden tekrar (on bet) giin miid • 
detle ilan edilmelerine karar verilmit ve 3 haziran 931 tarihine miisadif 
~ar11amba giinii kat'i kararlarmm ~ekilmesi takarriir etmif oldugun • 
dan yevmi mezkurda saat on dortten on bet bu~uga kadar Sand1k ida• 
resine miiracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

istanbul S1hhi miiesseseler mubayaat 

komisyonu reisliginden: 
16 may1s 931 sah giinii ihale edilecegi evvelce ilan edilen 151,372 kilo 

et ile 438,360 kilo ekmegin ayni ferait ve evsaf dairesinde ihalesi gorii• 
len liizum iizerine 16 haziran 931 sah giiniine talik olunduiu cihetle ta· 
Jiplerin ona gore miiracaatleri ilan olunur. 

Munakasa tehiri 
~nakkale Naf1a Ba, miihendisliginden: · 

Kongre bugiin saat on ikide top
lanarak idare heyeti intihabatm1 ev 
son celaesini yapacakhr, 

. l 70 b~n lira bedeli ketifli Ezine • Bayrami~ yolundaki tesviyei tura • 
b1ye ve 1malat1 amaiye mlinakasasmm baz1 eabap dolay1aile it'ari ahire 
kadar tehir edildigi ilan olunur. 



18 May1s 1u:'1 

Turk Ticaret ve Sar lllyi 

Bankasi Oi~eleri 
May1sin 18 incl pazlrtesi giiniinden 

itibaren, i~'an abire kadar, zirde muharrer 

saatlerde ac1k bulunacakttr. 

Eyyarru adiyede: 

saat 9.30 tan J 2 ye 

ve 13 ten 15 e kadar 

pazar gi.inleri 

saat 9,30 dan 12 ye kadar 

Osmanh Bankas1ndan: 
18 cari pazarte&iden itibaren 

it'ari ahire kadar zirde muharrer 
bankalar gifelerinin 1aat 9! tan 
15 e kadar umuma kiitade oldugu 
ilan olunur. 

American Exprea& Co., Commer
ciale ltaliana Bankasi, Banco di 
Roma, Tiirkiye Ziraat Bankasi, Tiir
kiye t, Banka11, S. S. C. 1. Ticareti 
Hariciye Bankasi, Memaliki ~ar • 
kiye Fran11z Banka111, Umum Tica -
reti Hariciye Bankasi, Felemenk 
Bahrisefit Bankasi, Osmanh Ban -
ka11, Selanik Bankasi, Deutsche 
Bank, Deutache-Orientbank, !?ark1 
karip Ticaret Banka11, Credit Lyon· 
nais Bankasi. 

llan 
Osmanh Banka•1 gifeleri, may1 • 

SID 18 inci pazarte1i rununden itj • 
baren, if'ari ahire kadar, zirde mu
harrer 1aatlerde a!;1k bulunacaktrr: 

1 - Galata Merkezi /claresi; 

Eyam1 adiyede: saat 9! tan 15 e 
kadar. 

Pazar gtinleri: Saat 9! tan 12 ye 
kadar. 

2 - Yenicami $ubesi: 
Eyam1 adiyede: Saat 9~ tan 15 e 

.kadar. 

Pazar gtinleri: Saat 9ltan 12 ye 
kadar. 
3- Beyoglu $ubeai: 

Eyam1 adiyede: Saat 9~ tan 12 ye 
kadar, 1aat 13! tan 15 e kadar. 

Paar giinlerii Saat 9l tan 12 ye 
kadar. 

tlln 
HA.mil olduitum 1st1klal madalyasm1 za· 

yi ettim. Bulanm, Beyaz1t•ta Dariilfiinun 
caddesinde Sadakat kiltilpanesl sahtbi 
Mustafa Beye teslim etmesinl rica ederlm. 

K1dem.ll yiizba~lllktan M. Ferit Hiisnii 

Ayvahk lcra memurlujundan: 
Ayvahk'ta ~akir Beye (850) 

lira itas1na bor~lu Midilli'li lstirati 
kar1s1 htelya'ntn mahalli ikameti 
me~hul kalm1f olmasmd n ken· 
disine odeme emri tebliii mlim • 
kiln olamam five ili.nen tebligat 
icarsma karar verilmit oldugun· 
'dan itbu 1 zete ile ilan tarihinden 
itibaren bir ay zarf 1nda bore a kar
fl bir itiraz1 varsa dermeyan et• 
medigi ve birriza borcu tesviyeye 
Cle yanafmad1g1 surette haciz yolu 
ile takibe devam olunacag1 ilan 
olunur. .......................... ~ 

<;:ocuk bastabklar1 mlltebass1s1 

Dr. Semiramis Ekrem H •. 
Beyo~lu Mektep sokak 

Telefon B. 0. 2496 

Qocuk hastanesl kulak, bogaz, 
burun miitehass1s1 

Dr. Ekrem Beh~et 
B. oglu Mektep sokak 1 

Telefl'.9 B. O. 2496 

Haydar Rifat Beyin eserlerinden 
Ayni hakltlJ' 

Mira• mea' eleleri 

$erhli bor~lt11' kanunu 
1'-hnl 1'ittmhnrte•inde 

Uoktor 

lki lir 

Bir lira 

Bir lira 

Osman ~erafettin 
Emraz1 fmtanlye mUtebass1s1 

.igaloi'lu Nuriosmaniye caddesi I~ 
Telefon: 893 

Muayene zamaru cuma'dan . 
maada 1,30-7 

(Gureba hastahancsl) dahllt,aar1 
· Hasta'1klar milteha!l81s1 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahill hastahklar tedavihanesi 

fferriin of leden 1onra 1aat iki· 
den dorde kadar erkek, kad1n ve 
~ocuklar1n dahili hastahklarin1 Di
vanyolun'da (118) numarah hu· 
susi muayenehane1inde tedavi e
der. Cuma glinU yoktur. Telefon 
latanbul 2398. 

HAMAM B0CE6illl 
Kap1 ve pencereleri apk veya kapah 
olarak uyumak isterseniz odamzda 
sinek ve sivrl slnekleri oldiiren 

Mutfaklan hamam boceklerile istila edilen lokanta, otel, pastahane, firm sahipleri ve KATOLJapon tO· 
aparttman miistecirlerinin iimitsizlik nidalar1dtr. Bunun en miiessir, kat"t ve zunun isti· 
esash c;arei halli, tahta kurulan, pirderi ve karmcalan da 6ldiiren malidir. 

KATOL Col-L kullanm1z. fstimali kolay ve fiatJ ucuzdur. Biiti.in ecza depolarile eczanelerde 
ve ba~ltca bakkaliyelerdt' sanhr. Deposu pascal Raimund Fujiyama • Nakamura 
Japon majtazasL Beyoj!;lu lstiklal caddesi No. 140 

11111111!1 • u1 u1 u u u• • u• 
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20 may1s 1931 ~ar!1amba gUnU 
i11111 "' 1i1 n rr rr. n n 

~ave K TA VY ARIE 

TAK Si M' de 
En son sistem alat ve adevatla mUcehhez bir 

lPuVAN®O~U 
5. ci KE~iDE 11 HAZiRAN 1931 DEDiR. 

SERViCE STATiON BOYOK iKRAMiYE 

KARADl':~tz POSTASJ 

ERZURUM va~~ru may1s 
<;ARSAMBA 

giinii ak~ann 18 de Sirkeci nhtJmm 
dan hareketle (Zonguldak, lnebo
lu, Samsun, Ordu, Giresun. Trab
zon, Siirmene ve Rize ) iskele
Jerine azimet ve avdet edecektir. 

TafsilAt ic;in Sirkeci'de Yelkenci 
Hanmdaki acentasma miiracaat 
Tel: Istanbul f 515 

Asrl benzin salt§ ve yaglama mahalli kD1at eyliyecegimizi 
muhterem otomobil sahip ve 1oftirlerine nan eyleriz. ::f 5o,OOO LiRA.Dm ::~ Seyrisefain 

AyI1ICa : 15.000, 12.000, 10.000, ~il~ lll!llmMel!lllllrke-z A-cen-tas•r•: c-.1-ata-Ko•p-I STANDARD OIL COMPANY 
OF NEW YORK 

• r .•"- • : • -, ~' ' • 8 000 L• ) k •k • } rubaft B. 2362 fube acentas1: . Ira I I ram1ye er Sirkeci Miihiirdarzade Hant 

I Defterdarlik ilanlan ve (0.000 Lirahk Bir Dliikalat Vardir. 7i~-4~---1s-K-EN-D-ER-1Y-E-• 
SAT1LIK ARSA No 28, 32 \:omlekc;iler sokagi, Cezrikas1m 

mahallesi, Eytip, sag tarafi, Otakc;1lar caddesi, sol taraft Zartan 
Kigrok E. arsas1, arkas1 lsmail E. arsas1, yi.izii c;omlekc;iler 
caddesile ~evrilmi~ 80 3r$md1r. Tahmin edilen bedeli pe~in 
para 100 Hradir. Satt~ ac;1k artt1rma 2 haziran 931 sah glinii 

saat 15 te Defterdarltkta (M-51) 

Tuz inhisar1 Istanbul 
Ba§miidiirliiiiinden: 

931 senesi hazira01n1n birinci giiniinden 932 senesi may1s gayesi 
ak~amma kadar Sirkeci tuz ambarma Tiirut edecek tahminen Bin bet 
yiiz ton tuzun ambar sahiline yanafacak mavna ve merakibi saireden 
ihra~, ambara kadar ~uvalh ve dokme halinde nakil ve tahmil ve 
istif ve ledelhace sevkiyat vukuunda ayni suretle ihra~ olunma11 
l O may11 931 tarihinden 30 may11 931 tarihine kadar yirmi giin mild. 
detle aleni olarak miinaka1aya konulmuttur. Talipler beher yiiz ki
fosuna muhammen mebalig uzerinden o/o 7,5 nisbetinde pey ak~e. 

lerini miistashiben yevmi ihaleye miisadif cumarteai giinii zevali 

saat 14 te Istanbul Tuz lnhisari Batmiidiriyetinde mUte,ekkil ko. 

misyona ve teraiti miinaka1ay1 anlamak ilzere dairei mezkureye mii· 
racaat eylemeleri illn olunur. 

Antalya Valiliginden: 
Antalya'da Memleket hastanesinin emraz1 hariciye paviyonu 19899 

lira 83 kurut ketifname1i mucibince 7 /5/931 tarihinden 27 /5/931 
tarihine miisadif ~artamba gilnii aaat 15 e kadar kapab zarf usulile 

miinakasaya vazedilmittir. 
2-Miinakasaya iftirak edecek olanlarln 661 numarah ihalat kanunu

nun 10 nuncu maddeai ahkamma tevfikan teklif atta bulunmalari la
zrmd1r. Terninat mezkiir kanunun 7 inci maddeai ahkamrna tevfikan 
icra edilecektir. 

3 - Taliplerin intaat itlerinde vukuf ve iktidarlar1 olduguna dair 
vesaiki haiz iseler bunlar1 teklif mektubuna raptetmeleri laz1md1r • 

4 - Bu ite ait fartname sureti muaaddakalan Vilayet Enciimen ka· 
leminden ahmr. 

6 - Taliplerin Antalya Valiliiine miiracaatleri laz1md1r. 

Bursa Umumi Hapishane 
miidiirliigiinden: 

Hapishanenin 1/6/931 tarihinden 31/5/931 tarihine kadar ek • 
mek ihtiyac1 kapah zarf uaulii ile miinakasaya konulmuttur. Mii
nakasa miiddeti 25/5/931 tarihine kadar (21) giindiir. Giinde 
azami ( 600 kilo ve safi yerli bog · w unundan mamul ikinci nevi 
ekmek vermege talip olanlarm miinakasa tartlanm ogrenmek 
iizere hapishane miidiirliigiine ve miinakasaya ittirak etmek iste
yenlerin ihale gtinii olan 26/5/931 Sah giinii saat (15) de adliye 
dairesinde tetekkiil edecek kumisyona miiracaatlar1 liizumu ilan 
olunur. 

Bursa' da biiyiik pehlivan giire~i 
May111n yirmi ikinci cuma ;iinii Pinarbafl mevkiinde icra oluna· 

cakbr. 
Bafa 150 lira ( 30 lira11 ikinciliii kazanana verilecektir.) 

Bataltma 80 » ( 20 > » » » ) 
Ortaya SS » ( 15 » » » » ) 
Desteye de 15 Jira miikafat verilecektir. 
l,tirak edecek pehlivanlar1n bir giin evvel Pmarbat1'ndaki heyeti 

tertibiyeye miiracaatle isimlerini kaydettirmeleri ilan olunur. 
Giiret heyeti tertibiyesinden 

Hasan Pehlivan 

V ak1f Akarlar Miidiirliigiinden: . 
Bir sene miidd etle icar i~in 

Miizayedeye vazolunan emlak 
1 - Dordiincii Vak1f ban zemin katta 12 • 14 ve 11 • 3 ve 15 · 16 ve 

14 • 7 ve 8 No. magaza ve bodrumlar. 
2 - Hamn asma katmda 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 27, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 No. odalar. 
3 - Hamn birinci katmda 7, 9, 13, 15, 17, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 35, 34, 38, 40 No. odalar. 
Miiddeti icar: 1/6/931 den 1/6/932 tarihine kadar bir senedir, 
Mebdei icarlar: Bir senedir. 
Mebdei icarlar: Eaki miiatecirler i~in aktin hitam1. Y eni miistecirler 

ii:;in teslim tarihidir. 
Miiddeti miizayede: 8 may1s 931 den 28 may1s 931 pertembe giinii. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceginden miizayedeye vazolun· 

muttur. Taliplerin yevmi ihale olan son giiniin saat on dort bu~uguna 
kadar fartnameyi okumak ve teminab muvakkate ita ederek miizaye
deye i~tirak etmek iizere Istanbul Evkaf miidiirliigiinde Vak1f Akarlar 
rniidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

Evsaf ve miittemilab hakkmda malumat almak istiyenler 1iu miiddet 
zarfmda miizayede odasma miiracaat ederek ecri misil raporlarrm 
gorebilirler. 

Emlak ve Eytam Bankasi · 
istanbul fUbesinden: 

Kirabk Emlak 
Esas No. Mevkii ve nev'i Bedeli icari aenevisi 
164 Galata'da Kemanket Karamustafapafa mahalle • 
248 ainde Halilpaf& 1okagmda 16, 18, 20 ve Karamus-
249 tafapafa sokagmda 17, 19 numarah Bahriye lokan· 

282 

283 

284 

tas1. 
Beylerbeyi Bostanc1bat1 mahallesi Pazarkay1g1 ao
kag1 2 numarab Suyolcu kogufu. 
Beylerbeyi Bostanc1bat• mahallesi Gazhane soka • 
g1 m. 3 numarah bostan. 
Fmd1kh Molla~elebi mahallesi Mollabay1r1 aokag1 
11 numarah ah1r. 

252/16 Beykoz Tokat ~iftligi dahilinde Dere • D1baghane 

261 
ve K1rkahvesile mahdut tahminen iki doniim arazi. 
Oskiidar'da Altunizade Osmaniye mahallesi atik 

2.000 

50 

200 

360 

20 

Kotuyolu cedit Fuatbey aokag1 4, 6 numarah bane. 180 
BaJada yaz1h emlak bilmiizayede hirer sene miiddetle icar edilece· 

ginden taliplerin yevmi ihaleye miisadif 23/5/931 cumartesi giinii saat 
on albda fUbemize miiracaatleri. 

Karacabey Haras1 
Mudiriyetinden: 

Karacal)ey Haraslnda mevcut olup Uludag yaylalarma sevkedile
cek koyunlarm siitleri kapah zarf usulile miizayedeye konulmuf ve 
28/5/931 tarihine miisadif per~embe giinii aaat on dortte Bursa'da 
Baytar Miidiriyeti daireainde ihalesi takarriir etmittir. ~eraiti anlamak 
istiyenlerin Bursa Baytar Miidiriyetine ve yahut Hara merkezindeki 
komisyonu mahsusuna miiracaatleri ve ihale giinii de yiizde yedi bu
~uk teminat ak~elerini ve teklifnamelerini hamilen Bursa Baytar Mii
diriyetinde haz1r bulunmalart liizumu ilan olunur. 

istanbul posta ve telgraf ha~· 
... miidiirliigiinden : 

Kahplan idaremizden verilmek suretile iki delikli 2120 adet beton 
blokun imali aleni miinakasaya vazolunmuftur. Taliplerin % 7,5 nisbe
tinde muvakkat teminatlarm1 hamtlen 7 /6/931 giinii saat on dortte Bat
mudiriyette miitefekkil komisyona ve tartnamesini gormek veya almak 

I 
istiyenlerin her giin tahrirat kalemine miiracaatleri ili.n olunur. I Devlet Demiryollan ilanlar1 

1500 ton odun kapah zarfla munakaaaya konmu,tur. Miinakasa 8/6/ E vkaf Umum Miidiirliigunden : 
931 pazarteai giinil aaat 15 te Ankara'da Devlet Demiryollart idaresinde Vizesaraym'da vaki Ayaapafa vak1f ormanlarmdan 931 senesinde· 
yapilacaktir. kat ve ihrak edilmek ii7..-re bat makta1 fenniden (1/160/620) kilo ko-

Miinakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarmt ve muvakkat te· miir imal edileceginden her maktam ha11lab ayr1 ayr1 miizayedeye va • 
minatlanni ayni 1iinde saat 14,30 a kadar komisyon katipliggine ver· zedilmiftir. (6 haziran 931) tarihinde ihale edilecektir. ~eraitini anla • 
meleri laz1md1r. mak istiyenlerin Istanbul' da Orman ve Arazii vakfiye idaresi ile Vize

Talipler miinakasa tartnamelerini ii~er lira mukabilinde Ankara'da, saraym'da vak1f orman muamelat memurluiuna ve Cerkeakoy'iinde 
v_e Ha:yda~ata'da ida.re ~ezgelerinden tedarik edebilirler. vak1f cibayet memurluguna miiracaatlerl. 

POSTASI 
(EGE) vapuru 19 may1s &ah 

10 da Galata'dan hareketle 
Izmir, Pire'ye ugr1yarak cu • 
martesi sabah1 lskenderiye'ye 
varacakt1r. iskenderi:re'den pa
zartesi 15 te kalkacak ~artam· 
ha Pire'ye de uir1yarak per • 
tembe gelecektir. 

Ayvahk siir'at postas1 
(MERStN) vapuru 19 may1s 

aah 17 de Sirkeci' den Gelibolu, 
Canakkale, Kii~iikkuyu, Edre
mit, Biirhaniye, Ayvahg'a kal
kacak doniitte Alhnolog'a da 
uir1yacaktir. 

Gelibolu i~in gidif ve gelitte 
yiik ahnmaz. 

TAVIL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk • izmir postas1 · 
SAAD ET 
vapuru her pazar

. tesi ak~am1 I 7 de 
·· ' Sirkeci'den hareketle 

Gelibolu, Qanakkale, Ayvahk ve 
tzmir'e azimet ve <;anakkale'ye ug-
riyarak a vdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yeml~te Tavilzade blradcrler 
Telefon: Istanbul 2 210 

Yunan Milli Seyriisef er 
Bahri Sirketi 

(ANDROS ) liiks vapuru 21 
mayis PLr~embe saat IO da Galata 
rihummdan dob'uca Pire ve Mar
silya'ya harekct edecektir. Umum 
limanlara her smtf ) olcu ve tlcarl 

emtia kabulolunur 
Miitealop seferler: 31 may1s 

11 ve 21 haziran per~embe giin
leri tam saat l 0 da. 

Umum acentalan: Anagnostopulo5 
ve Siskidi Galata'da <;inili nhnm 
Han. Te\efon Beyo~lu 2612, 2613 
ile Beyo~lu ve Galata'nin umum 
seyahat acentalanna miiracaat. 

Laleli aparhmanlar1 mii • 
diirliigiinden: 

Lileli aparbmanlarmda dor • 
diincii daire (34) numarah ii~ o
dah ev ile 1, 2, 10 ve 11 numarah 
diikkanlarm mayism yirmi birinci 
pertembe giinii saat onda miiza
yedeye baflanarak on ikide ihale 
Jeri icra k1hnacagmdan taliplerin 
pey ak~elerile birlikte mezkur A
parhmanlar idaresine miiraca • 
atleri. 

Ke.radeniz - Eregll hukuk mahkemesin· 
den: 

Miiddei Eregli Ziraat Banka §ubesi me
muru Hilm1 B.in miiddeaaleyh olup ma
halli lkametl me~hul bulunan Eregl Siiley. 
ma.nle.r mahallesinden He.lit Efendi oglu 
Reflk Efend aleyhine kame eyledi!ti 350 
lire. ale.cat davasmm yevm! muhakemesi 

olan 6 mayis 9Sl tarihine miisadlf ~ar -
§0.mba giinii saat 11 raddelerinde miictctea
aleyhin Karadeniz Eregll hukuk mahke-

mesine gelmedJgi cllietle hakkmda ~1yap 

karar1 tttlliaz edildlkten sonra bir giina 
muamele yap1lmaksizm muhakemesi 91/5/ 
931 pa.zar giinii saat lle talik kl1mm1§ ol
dugundan tarlhl iliindan itlbaren be~ giin 
zartinda itlraz edebllecegi ve bu miiddet 
t~lnde muameleye devam i~ln mahkeme:ve 
miiracaatle d!!\'er bir giin ta.yin ve hasma. 

tebllg ettirebilecegl hukuk usulii muhi>"· 
kemeleri K 402 ve ltiraz etmed!gi takdir
de bir de.ha mahkemeye kabul edilmiye
cegt 405 Inc! maddeye tefiltan tebllg ma• 
.. .............. MnolilMr. 
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SUSUZ, SABUNSUZ 
FIRCASIZ \

Salatalarda, Mayonezde ve tere· HAS A N 
yag1 yerine plav ve tathlarda, 
biitiln yemeklerde kum taf bobrek, 
karaciger, sar1hk ve sarfra ve zafi
yeti umumiye, ink1baz hastahklarmda 

Zeytin Ya 
v 

g1 DUnyan1n en nefis 
ve leziz yaQ1d1r. 

SIHHI ve ucuz 
Clakik:da TIRA ~ o!::k 

itAJ.:Y.~TE 
- PAR 1 s yasgi.!liD.Q 

Kremini istimal ediniz. Yumu11ak 
muattar ve mukemmel bir cildiniz 

olacaktJr. 
Tuhafiye ve 1triyat magazalar1n· 

da ve Bahc;ekap1 ZAMAN ve Kadi· 
koy Y AFET ecza deposunda bulu • 
nur, Toptan ic;in istanbul Y e'ildirek, 
S1vac1yan ban 10 No. 

Ta11ra ic;in acenta istiyoruz. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
TORK 

Sermayesi : 

ibtiyat ak~eleri: 

Gerek 

A 10N1M SlRKETl 

20.000.000 
1.050.000 

Turk Liras1 

Turk Liras1 

edilmekte olan 

Ve gerek meVCUt emlak ilzerine 

en miisait ve mutedi l §eraitle 

ve uzun vadelerle 

istanbul Tramvay ~irketi Evkat tarifesi 
1931 senesi may1sm 10 uncu giiniinden itibaren ilam ahire kadar muteberdir. ''-~ 

No HUTUT 

10 Si~li- tiinel I ·- Kurtulu~-tiinel I rlJ 11 ~ 
.!:d 12 Harbiye-Fatih I ~ .c 14 Ma<;ka - Tiinel I ~ 
rn.. 15 Taksim -Sirkeci I ·-.... Mac;ka-Beyaz1t I (I).. 16 ·-r.r; .. 18 Taksim-Fatih I 

19 Kurtulu~-Bevaz1tl 

Hareket 

!;ii~liden Tiinele 
Tiinelden ~i~liye 

Kurtulu~tan Tiinele 
Tiinelden Kurtulu~a 

Harbiyeden Fatihe 
Fatihten Harbiyeye 
Ma\;kadan - Ttinele 
Tiinelden - Mac;kaya 
Taksimden Sirkeciye 
Sirkeciden Taksime 
Mac;kadan Beyaz1da 
Beyaz1ttan Mac;kaya 
Taksimden Fatihe 
Fatihten taksime 
Kurtu~lutan Beyaz1da 
Beyazlttan Kurtulu~a 

Birinci Son 
Fastla bareket bareket 

3:6:9 

30 

5. 10 

30 

4 : 6 
JO 
6 :9 
14 

15 
30 

6: 13 
17 

s .. 1 Sut 

6,00 
6,26 

23,00 
23,30 

6,09 
6,IO 

21,10 
21,30 
7,35 
6,51 
6,15 
6,08 
7,37 
8,23 
6,15 
7,05 

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 

---

A L'ETOILE 
Hovagimyan Biraderler. 

Para ikraz eder. 
V ADALi ve V ADESiZ mevduat kabul, ve miisait ~erait 

HESABICARi ve TASARRUF ~and1~1 hcsablan ai;ar. 

ile I ·-Cl) 
Q,) 
~ 
Q,) 22 B ebek -Eminonii 

Be~ikta~tan Bebejte 
Be~ikta~tan Eminontine 
Bebekten Eminoniine 
Eminontinden Bebeg-e 
Eminoniinden Be$ikt~a 
Bebekten Be~ikta'~a 

7 t3 
15 

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

24,30 
24,30 
I,15 
1,15 

Beyo{tln fstiklal caddesi 43:' 

Biitiin dtinyada en 
me~hur marka olan 

CLAVERIE 
DE PARIS 

Istanbul ,uhesi: Bahc;ekap1 

Telefon: 24480 ~ ·1 
.cl 

Q,) 
fl> , 
fl> ca ;;: 23 Ortakoy-Aksaray 

34 Be~ikta~ - F atih I 
Ortakoyden Aksaraya 
Aksaraydan Ortakoye 

lO: 16 
20 

5,45 
5,56 

22,10 
22,56 
21,52 
22,38 in icatkerdesi 

Mayo kemerleri 
MtXTE korselerin1 

anymtz. 

$ik, rahat ve 
s1hhi en son 
model haz1r ve 
1smarlama korseler -
Korseler i\;in zengin 1rj' 
levazimat \;~itlen - ·"" -
damar ~i~kinli~ i\;in C LAV E RI E 
ve OCUL TA marka elastiki \;Oraplar-

Taklitlerinden salomruz. 

Ve~ilktiy' de kirahk 

BUyU KDsk 
Denize nezareti klrnlle, elektrik te

sfsatl, gayet btlyt\k bahce. elektrtk 
moWrU ile su tesisat1 ve her tarafta 
akar su, dah111 telefon ve haricl §ehlr 
telefonu, en son tertibat1 ve her tllrlii 
konforu haiz 1ki banyo dairesl, ah1r, 
garaj, hayvanat1 ehltye i<;in kUmes. 

Bedell icar gayet mutedil olup arzu 
edilirse Uc; sene i<;in kunturat yaplltr. 
Fazla malfimat almak i<;in Galata'da 
Agopyan harunda dordlincli katta 
c;l.mento §lrketine ve ko~kU g1iliip gez
mek l<;in de Ye§llkoy'de istasyon bilet 
mahalllndeki tlitiinciiye mtiracaat ey
lemelert. 

ASRI TA VUK~ULUK 
Miiellifi: SALIH ZEKI 

2 eilt - 400 resim - tab'1 nefis birinci 
efldi 22 mayista <;1k1yor. ikinci cildi ha
Z1ran nihayetinde yeti§ecektir. 

Beher clldi 150 kuru§tur. Mtlellifle -
rine 3 Hra gonderenlerden cllt ve pos
ta bedell almmaz. 

Htisnu Tabiat matbaasmda ua.n ka

bul edilmektedir. Adres: Kad1koy Zl -

raat muharriri Saith Zeki. 

KiRALIK DUKKANLAR 
Baklrkoy'iinde istasyon caddesinde 

26, 28 numarah Arif Hikmet Bey vak-
1ma ait fevkinde odalari mU§temll 
maabahc;e ikl bap dtikkan ayn ayr1 
lki§er sene mtiddetle kiraya verilece
~nden yirml g\ln miiddetle miizaye
deye vazedllmi§tir. Taltp olanlarm 
mttzayedenin hitanu olan 26 mayis 
931 tarlhine kadar pey akc;elerinl ht!. 
milen Ok<;u'larba§m'da 71 numarah 
dUkkA.nda vakf1 mezkt\r cablsl Cemll 
Efendlye ve yevmi mezk1lrda da saat 
dorde kadar Evkaf mlidlriyetinde mU
te§ekkil encttmeni idareye mttracaat
leri UM olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Ztthrevt hastahklar tedavihanesi Ga

Iata, Karakoy borekc;i fmm s1ras1 34. 

DCOC•Yeni C•kan Ala 

BAH CE 
BOMONTi RAKISI 

Tecriibe ediniz. Emsali arasmda bu nefasette hi~ bir rak1 yoktur. 

Kilosu 200 kuru~tur. 
500, 1000 gramhk ~~eler~e 

60 100 200 kuru§a sabhyo~. 

Her yerde arayin1z 

lkramiyeli 

ViZ FLAY FUM 
Umum hat;arat1 yilzde yliz oldlirlir. 
VIZ FLAY FUM'u bir kere tecrlibe 
ederseniz her halde daima kullan -
mak isteyeceksiniz. KOKUSU GA - TheR.M.HollingsheadCo. 
YET HO$ VE ZARARSIZDIR. CAMDEN, N. J. 

VIZ FLAY FUM markasm1 istimal ederseniz kapslilun 
i~ tarafmda "WHIZ,, kelimesini buldugunuz takdirde 
5 LiRALIK BIR iKRAMiYE kazanmak taliine de malik ola • 
caks1n1z. Bu ikramiye bayiiniz tarafmdan derhal tediye 
edilecektir. 

V"IZ FLAY FUM Bakkaliye mag-azalarmda ve ecza 
depolannda sattltr. 

Umum deposu: Galata, Frenkvan Han. Telefon Be o/!.fo: 3080 

Ti.iccar terzi 

ARMAN· FOK$ANER 
(Sabik Mir ve Kotro terzihanesi sahiplerinden) 

En son moda birinci nevi lngiliz kumaflarmdan kusursuz ve 
ftk kostiimler. Beyoglu lstiklal caddesi Tayyare piyango 

miidiirliigii iistiinde. Telefon Beyoglu 4764. 
Zarafet • Metanet • Ehveniyet 

ANAVi ve MAHDUMLARI 
En eski ebniye boyas1 ticarethanesi 
Merkezi Galata'da Kilrkc;iller 49, Tel. B. O. 1288 

~ubesiista nbul'da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 
Bilumum ebniye ve merakibi bahriye boyalan, 

vernikleri, firc;alan vesaire ... 
BERMAN iistiibe~i 
DUKO otomobil boyalan 
MORA ViA karena zehirli boyalan 
TROPENEL siyah tecrit boyalar1 

Depo ve 

Miimessill~ri 

Tuz inhisar1 is anbul 
Ba§miidiirliigiinden: 

~ 

Piyango miidiirliigiinden: 
Ntim.unesi ver;hile 5,000 adet duvar 931 senesi hazirammn birinci giiniinden 932 senesi may1s gayesi 

afi§l tabettirilecegtnden tab'a tallp o - aktamma kadar Kas1mpafa ambarma viirut edecek tahminen bin bef 
Iacaklann pey ak<;eleri He birllkte 18 
mayis 931 pazartesi gttnU saat 15 te pi- yiiz ton tuzun ambar sahiline yanatacak mavna ve merakibi saireden 
yango miidtirlligiinde miite§ekkil tay - ihra~. ambara kadar !tUValh ve dokme halinde nakil ve tahmil ve 
yare mubayaat komisyonuna miiraca-
atleri. istif ve ledelhace sevkiyat vukuunda ayni suretle ihra!t olunmast 

Beyoglu Be§inci icra memurluitundan: 10 may1s 931 tarihinden 30 may1s 931 tarihine kadar yirmi giin mild
Bir borr;tan dolay1 sat11masma karar detle aleni olarak miinakasaya konulmuttur. Talipler beher yiiz ki

verllen bo1! gazoz §i§elerl ve damacana ve losuna muhammen mebalig iizerinden o/o 7,5 nisbetinde pey ak~e-
demlr kasa 23/5/931 tarihine miisad1f 
cumartesi glinii saat 12 den tlbaren Kara- lerini miistashiben yevmi ihale·- ~ milsadif cumarte•i gunu zevali 
kay'de MEhmet All Fa96 hamnda :i:stan • i eaat 14 te Istanbul Tuz ii · - ~'lljmiidiriyetinde miite,ekkil ko-
bul menba salan Tilrk Anonlm ~rketl • • • •• k k ·· d · · •-"- ·· 
onunde bllmfii:ayede aatllacati l!Au olu • m11yona ve feraiti muna as· • _ <\i .... 1,1 uzere aire1 mezn;ureye mu· 
nur. racaat eylemeleri ilan olunur. 

·-U)ll 
Q,) 

CQ 
Be~ikt~tan Fatihe 
Fatihten Be~ikta~a 

_________ .... .._ ________ _ 
Aksaraydan Topkap1ya 

9 : 18 
6.00 
6,45 

32 Topkap1 - Sirkeci \ 
Topkapdan Sirkeciye 6 ~ 12 

5,13 
5,34 
6,10 

23,~4 
24,,30 Sirkec1den Topkap1ya 20 

Topkap1dan Aksaraya 
Aksaraydan Yedikuleye 

I 06 . 

Y edikuleden Sirkeciye 6 : 9 
5,IO 
5,33 
6,13 

24,00 
24,40 

1,20 33 Y edikule -Sirkeci Sirkeciden Yedikuleye J 2 
Yedikuleden Aksaraya 20 
Aksaraydan Edirnekaptya 
Edirnekaptdan Sirkeciye 7 

5,20 
5,20 
6,23 

23,IO 
23,44 
24,19 37 Edirnekap1-Sirkeci Sirkeciden Edirnekap1ya 1 I 

Edirnekap1dan Aksaraya 14 

• J 

l·TOKS 

Vak1f Akarlar ve 
Mahluller miidiirliigiinden : 

Pazarl1kla sat1lmak iizere 

Depo ve fabrikaya •-• 
Elverifli kirahk ve satihk 

BiiYiiK DEPO 
Tophane Liileci Hendek No 14-
20 her giin saat 14 e kadar meL
kur adreste mobilyeci Sadet Be-

ye miiracaat. 

_._... MUALLiM ANJEL -rans1zca 
Ders salonunda yeni lrurslarJ 

Dersler 3 dereceye ayrtl.m~ olup bir 
bu~uk sene siirer. 

Program: Metodik ktraat ve imlll, 
Gramer, miikAleme, terceme, tahrir 

osolii lmtihm!Ma h"'""'"· Ayh~ I 
5 Iiradtr. Istanbul Bah~e kap1 Ertu~-
ru:a ka~t 

Tahir Bey Han 

BelsoQukluQu 
ve frengiye yakalanmamak ic;in 

PROTEJiN 
Taksitle miizayedeye vazolu nan n1s1f hisse sahilhane ve kullanmaz. Her eczanede 

mii§ temilab ----• bulunur. ----
Arnavutkoy'iinde ~iftesaraylar namile maruf ve halen Feyziati lisesi •!Im•• Dr. IHSAN SAMl --II'!• • 

ittihaz edilen atik (2) ve dort defa iki miikerrer cedit (2, 2/1, 2/2, 2/3, Gonokok A~ISI 
2/1) numaralar ile murakkam maa mii11temilat ve sokak at1r1 ah1r kar· Belso~klu~ ve ihtilatlanna 
gir sahilhas;.enin vakfa ait ms1f hissesi berve~hi zir taksitle satthga kar~1 pek tesirli ve taze ~d1r. 
~1kanlm1fhr. Divanyolu Sultan Mahmut tiir-

1 - Mez~ur hissenin k1ymeti muliammenesi (86,500) Jirad1r. Sabf ~~b~e:si~N~o~l~89:_~~~~~~~ 

bedelinin rub'u pefin ve miitebakisinin bet sene ve bet miisavi taksitte rParls Tip FakUltesl mezunul 
tediyesi mefruttur. Cllt, frengl ve zilbrevl hastahktar 

mlltebass1111 
2 - Miizayedesi kapah zarf usulile icra edilen mezkur mahalle yevmi D B h • C: k • 

ihalesi olan (25 nisan 931) tarihinde yaz1lan bir talip miiracaat ederek r. a atbn "teV I Bab1all Meserret otell kar,111 13!1 
{65000) lira teklif ve ita eylemit ise de teklifi vaki mezkur binaya takdir -blrlncl ka1 sabahtan ak,ama lcada~ 
olunan balada muharrer k1ymetten dun ve gayrikabili kabul goriildii

giinden pazarhk suretile miizayedesinin icrasma karar verilmif ve bu 

bapta pazarhkla teklif edilen ( 66000) lira kiymeti muhammeneye na ~ 

zaran kezalik fayani kabul goriilmiyerek pazar1kla muamelesi fehriha· 

lin {23) iincii cumartesi giinii saat on dort bu~uga talik edilmit olmak

la taliplerin yevm ve saati mezkura kadar Vak1f Akarlar ve Mahluller 
miidiirlUgil ile idare enciimenine miiracaatleri laz1md1r. 

3 - T alipler miizayede ve miinakasa ve ihalat kanunu mucibince 
bedeli muhammene gore (6487,5) lira miktarmdaki teminab muvak

kate tevdiatm veya Banka kef aletnamesini ihale saatinden evvel Va

k1f mahluller idaresine miiracaatle ba makbuz vezneye teslim eyliye -
yeceklerdir. 

fstanbul'un en cesim mebanisinden madut ve lebi deryada tram -
vay giizergilnnda olmasile mektep, depo, otel gibi tesisatt cesimeye pek 
miisait ve tamama tasarruf senedi mucibince 41000 zirat miitecaviz ve 

etraf1 yiiksek duvarlar ile muhat ve bogaza nezareti kamileyi haiz ve 

maa miittemilat (90) oda ve salon miiteaddit hala ve hamamlar1 muh. 

tevi olan ifbu ms1f hisse maa miiftemilat ve ah1r sahilhanenin tasarruf 

senedini ve bu baptaki sahf ve ipotek tartnamesini ve izahah kafiyeyi 

istanbul 4 uncii lcra da!reslnden: 
Tamamma «2200> lira kiymet takdir e· 

d1len Bogazi1:in'de Biiyiikdere'de Giilmez 
Hasan sokagmda atilt «13> cedit c30> nu
maral1 maa bah9e harlcen kA.rgir hane -
nln tama.m1 bu kere a91k artt1.rmaya va-
zedllmi§ olup 1/6/931 tarihlnde ~ame
si dlvanhaneye tallk edilerek 15/6/931 ta
rihlne miisadit per§embe giinii saat 14 ten 
16 ya kadar 2 incl arttmnasi yapllacak -
tll' ve en ziyade arttJ.ranm Uzerlnde b1ra
kllaeakt1r. 

1 Incl arttlrtllada en ziyaiie 900 Jraya 
tallp 91km1§t1r. 

Artt1rmaya i§tirak lr;ln % 7 temlnat ll· 
zundJ.r. Milterakim vergl, beledlye, vakli' 
lcaresl mti§teriye aittlr. Haklan tapu si· 
cillliU lle sablt olm1yan lpotekli alacakll· 
Jar diier a.IAkadararun ve irtifak hakkL 
sahlplerinln bu haklann1 ve hususlle faiZ 
ve masarife dair olan iddialanm ilA.n ta
rlhlnden itibaren c20> giin l1:lnde evrakl 
miisbltelerile blldlrmelerl 18.ztmdtr. Aksi 
halde haklar1 tapu sicilll~i Ile sablt ol • 
m1yanlar sat!.§ bedelinn payla§m.asmdan 
harl!: kahrlar. Alakadaranm lcra ve tfl!S 

havi dosyasm1 goriip okumak ve mahallinde gezip tevsii malu~at eyle- kP.nununnun «119> uncu maddest hiik. 
mline gore tevfiki hareket etmeleri daha 

mek ve mezkiir fartnamenin bir niishas1m almak istiyenlerin ba~ada fazla malfunat almak tstlyenlerln 930-86 

muharrer may1sm (23) iincii cumartesi giiniine kadar Istanbul Evkaf dosya numaras1 ile memuriyetimize mii· 

miidiriyetinde V ak1f Akarlar ve Mahl ii Iler mudiriyetine liizumu miira _ ~ra~ca~a~t~le~rl~i~Ian!!!!!!!!o~lun~u~r.!!!!!!!!!!!!!!!!~~~--:..--~-
caatleri ilan olunur. Mes,ul Miidiirii M. Agah 


