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Gazi Hz. 289 reyle miittefikan 3 iincii def a Re
isicumhurluga intihap edildi. istif a eden 
• 
lsmet Pa a kabinesi mevkiinde ipka olundu 

Yeni Meclis 
Nelerle ugra~acak? 

:Ankara: 4 (Batmuharririmiz -
'den) - Y eni Tiirkiye rejimi da
ha dun bir, bugiin iki denilecek 
kadar yenidir. Binaenaleyh mem
lekette munevver bir ekseriyete 
iatinat eden Cumhuriyet Halk F1r
kasmm bugiin de, yarm da mii -
meyyiz vasf1 her teyden evvel 
ink1la~1 bir f1rka olmakta devam 
etmektir. Cumhuriyet~ilik ve Ii. -
iklik bu ink1la~1bgm i~indedir. 
Daha ziyade aiyasi olan bu cep -
hede miinakataya mahal yoktur. 

Bu eaaslar kaydolunduktan 
sonra Cumhuriyet Halk Frrkas1 -
nm derhal umumi hayata taalluk 
etmekte olan vas1flanna s1ra ge
lir. Bu itibarla da eaasen halk!ri 
olan f1rka iktiaaden mutedil dev· 
lel!ridir, ve 1m1f milcadelelerine 
kat'iyyen muar1z olarak it bolii • 
milnde milletin tesaniidiine istinat 
eder. Cumhuriyet Halk Firkas1 
ekseriyeti ile letekkiil eden yeni 
meclisin umumi ~er~ivesi budur. 

Tatbikatta yeni meclisin neler 
ii%erinde ~hya.ca'?ma g ·nf. l.u 
mesainm en z1ya e m1lb 1ktisaf 
mevzular1na temas edecegini te
reddiitaiiz soyliyebiliriz. Y eni mec
lis daha ziyade iktisadi itlerle ug
rqacak bir meclis olacakhr. Mil
lcTitlerinin icab1 boyle oldugu gibi 
yeni intihabatta yeni meclisi bek
liyen bu icaba miimkiin olabildigi 
kadar dikkat te edilmittir. Mil -
let bemen biitiin s1n1f ve meslek -
lerile yeni mediate temsil olunu
Yor. Bu dikkate layik bir tecriibe· 
dir. · 

iktisadi itlerin sahas1 gayet ge
nittir. Onlar1 bir giinde, bet giin· 
de miizakere ve halledebilecegi • 
tnizi dilfiinmiyiniz. Fakat daha 
~ok onlarla metgul oldugumuz 
:Zaman her zaman bir noktamn te
nevviir ettigini, diger bir noktanm 
Yeni bir istik~ete sevkedildigi • 
ni, diger bir tarafm tashih, diger 
bir tarafmsa takviye edildigini 
gorilriiz. Boyle bOyle bu me°s'ele
lerin wnumi heyetinde zaman • 
la • ama miimkiin oldugu kadar 
a:z bir zaman i!rinde - iyilige dog· 
l'U bir deiitiklik temin edilmi~ 
olur. 

Mesela yeni meclis ilk itler ola
l'ak vergi kanunlan iizerinde ic
l'a edilecek tadilatla metgul ola· 
Ca.ktir. Kazan!; vergisinin tatbika
ltnda 1slah olunacak esash nok -
talar vard1r. Muamele vergisi bat· 
tanbata tetkik olunarak taham • 
llliilil kabil bir tekle konulacak. 
:V eraset vergisinin ali.kadarlar1 
•dean esasab diizeltilecek ve sa
ire ve saire. Bunlar maliye ka -
llltitlar1d1r ama tekrar gozden ge
c;irihnelerinin sebebi ·iktisadi va • 
~iYetin icabahd1r. Bu kanunlarm 

· flrndiye kadar olan tekilleri ikti
&adi7atm yiiriimesini gii~lettiri .. 
{<>r da onun i~in onlar1n tadiline, 

eni de ~ktan, ihtiya!r goriilmiit 
~lllunuyor. Filhakika baz1 mali 
h anunlarm 1slah1 liizumuna da-

a evvelki seneden kanaat basil 
~lrnuftu. 1929 mali senesi sonun-
~a 1930 biit~esi tetkik olunurken 
, a:z1 vergi kanunlarmda tadilat 
•cta11 1·· b'' .. . le uzumuna ut~e encument 
adar hukiimetin de kani oldugu 

< Mabadf 5 inci sahifede > 

Reisicumhur Gazi Hazretleri 
Biitiin memlekette toplar ahlarak 

Reisicumhur intihab1 ilan edildi 
iµtihab1 miiteakip Kaz1m Pf. keyfiyeti Gazi Hz. ne ar-

. . 

zetmif ve mii~ariinileyh ile birlikte Meclise gelmiftir 

Vfiincii dela olarak Tiirkiye Reisicumhurluiuna intihap edilen T,iirk milletinm biiyiik ha la skein 

Ankara 4 (Telefonla) - Bu. 
giin B. M. Meclisinin dordiincii 
celsesinde Tiirkiye Reisicumhur
lugu intihab1 tecdiden icra edil
mit ve Ankara meb'usu Gazi Mus
tafa Kemal Hz. 289 reyle ve itti-

Gazi Mustafa Kemal Hz. 
fak1 ara ile intihap edilmitler • 
dir. Y eni intihap Mecliste siirekli 
alkatlar arasmda tefhim edilmit
tir. 
tir. intihap hemen telgrafl~ mem
leketin her yeri~e bildirilmit ve 

toplar ahlarak izhara tadiimani 
edilmittir. 

Gazi'nin te~ekkilril 
Ankara 4 (Telefonla) - Riya

seticumhur intihabatmdan sonra 
C Mabadi 5 incl sahifede ) 
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istifa eden lsmet Pa§a kabinesi 
.tekrar mevkiinde ipka edildi 

-~~-----~~--

Bafvekil diin ogleden evvele kadar ahvali s1hhiyesini ileri 

siirerek yeni kabinenin tefkilini deruhte etmek istemiyordu 
Ankara 4 (Telefonla) - Bu· 

giin Mecliste Riyaseticumhur in • 
tihab1 yap1ld1ktan sonra· tsmet Pt. 
kabinenin istifasm1 Reisicumhur 
Hz. ne takdim etmi~tir. 

Meclisin betinci celsesinde ls • 
met Pf. kabinesinin istifa ettiii 
ve yeni kabinenin gene aynen ipka 
edildigine dair olan Riyaseticum
hur tezkeresi okunmu,tur. 

Y eni hiikiimet Mecliste okuya· 
cag1 program1m yanndan itiba • 
ren haz1rlamaga ba,hyacakhr. 

lstifadan evvel 
Batvekil ismet P,. evvelki akfam 

Heyeti V ekile i!;limamdan sonra 
~ankaya'da Reisicumhur Hz. ni 

ismet P§. Hz. ve kabine er kdnindan mii.him bir Tctsmi 

ziyar~t e~mittir . . Epeyce 'su;en bu I derek istirahate muhta~ oldugu i-
miilakat esnasmda lsmet P11. nm, !;in yeni kabinenin lefkilini de • 
kabine mes'elesini mevzuu bahse- < Mabadi 5 inci sahifecle > 

Gazi Hz. nin nutku 
Biiyiik Reis yeniden intihab1na tefek

kiir ve Riyaset kiirsiisiinde yemin etti 

Ankara 4 (Telefonla) -Bu· 
giln Riyaseticrnhur intihabm1 
miiteak1p Gazi Hz. nin irat bu 
yurduklari nutku aynen bildiri
yorum: 
«- Muhterem efendiler; 
Beni tekrar Tiirkiye Reisicum

huru intihap etmek suretile bizzat 
ve biiyiik milletimiz namina hak
lumda gosterdiginiz itimada te
fekkiir ederim. ($iddetli alki,lar ). 

Bu tevecciihiin bana tahmil et
tigi mes'uliyetin ag1rl1g1nt miid • 
rikim. Bunun icaplarrnt if ada 
mavalf akiyetim ancak azi:z; mil-
letimizin muhabbet ve emniye • 
tine ve celil heyetinizin cicldi 
yardimina vabeste oldugana iti • 
kadrm vardrr. Bunu kemali sa -

arzederim. · ($iddetli 

Bu muhabbet ve itimadm ben
den esirgenmiyecegine eminim. 

Biiyiik milletimiz ifin yiiksek 
saadetler ve ali meclisinize le • 
;yizli mesai.inde muvalfakiyetler 
dilerim. 

Biiyiik Millet Meclisinin muh
terem azasi, 

Reisicumhur nfatile Cumhu • 
riyetin kanunlart.na ve hakimiyeti 
milliye esasahna riayet ve banlan 
miidafaa ve Turk milletinin sa. 
adetine sadik3ne ve biitiin kuvve
timle sarfi mesai ve Tiirk devleti
ne tevecciih edecek her tehlikeyi 
kemali fiddetle men ve Tiirkiye,
nin f'Jll ve 1eref ini vikaye ve ilay 
ve deruhde ettigim vazilenin ica
batina hanii nef setmekten aynl • 
m1yacag1ma huzurunuzda namu
kum iizerine soz vererek ant ~e • 
rim. ($iddetli alki~lar ). 

Meclisi Abdiilhak Himit Bey a~tJ 

Y eni Meclisin ilk i~tima1 
5,5 saat devam etti 

Riya ete , az1m P, .. , eisliklere 

Hasan ve Vas1f B. ler intihap edildiler 

Yeni meb,uslar nas1l tahlif edildiler? 
Ankara 5 (Te

lefonla) - Dor 
diincii B. M. 
Meclisi bugijn 
saat ikide a • 
~1ld1. Meclisin 
kiitad1 fevka • 
lade hararetli 
olmuttur. Daha 
diinden duhu • 
liye kartlan 
bitmitti. Bugiin • 
ogleden evvel 
biitiin samiin 
yerleri dolmuf -
tu. Siifera loca-
lari hmcahm!r- Yentden Meclis Riyasetfne segilen Kllzim P§. Hz. 

tJ. Kalabahgm fazlahgm • bir an hiimmah bir vaziyet i!rinlfe 
dan meb'uslara ait kiirsii • kantir gibi oldu. Herkes yerli ye-
lerin yans1 da samilere tah- rine oturdu. 
sis edilmitti. Meb'uslar i.deta Biiyilk Hamil' kilrsiide 
kucak kucaga oturuyordu. Riya - Meclisin en y~h azas1, lstan -
seticumhur locasmda Erkam Har· bul meb'usu Abdiilhak Him.it B-. 
biyei Umumiye Reisi Fevzi Pf· Roten Etref Beyle diger hir ar • 
varda. kadatmm yard1m1 ile yava' ya. 

Kii§at merasimi vat riyaset kiirsiisiine ~tktt. lhti-
Saat ikiye dogru ziller celsenin yar ve biiyiik Hamid'in yiiziinde-

a~1lacagm1 ilan ediyordu. Salon < Mabadi 5 incl sahf!ede > 

Yeni Meclisteki amele ve 9ift9i meb'uslardan bir grup B. M. Meclis! onii.nde .. <Ba§takt 

zat Manisa'nin ¢ft¢ meb'usu Niflizade Halil B.) 
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Muzaffer Hiln'lerin Roma sokaklar1nda parlak ge~it 
resmi - diken diken ktirk paketlerine benziyen insan
lar. garip ve korkun~ §ekiller • Cin hududundan Vol-

ga nehri ne kadar!.. 

Hiin'ler alluflantyor .. 
Galiplerin miidebdep bir suret

te istikbaline karar verildi. Ro -
ma'ya avdet ettikleri giin, gani -
metier, bayrakl~r, c;ic;ekler, kah
ramanca yaz1larla siislenmi, taki 
zaferler altmdan resmi gec;it ya
parak gec;tiler. Halk, ~iikranm· 
dan ve sevincinden agbyordu. 
Goklere yiikaelen •evkii f&di a· 
vazeai icinde bilhassa, Stilikon'un 
yamnda kendi siivari k1taatmm 
batmda, at iistiinde giden al~ak 
ahnh, vahi;i ve hayvani bakith 

Huldin alk1slanayor, alkitlant .. 
yordu. Sarus' ile Visigoth'lar ala· 
ym aonuna b1rakdm1fb. Hiin'ler 
ge~erken net' e ile bag1rmaktan 
aolugu kesilmif olan aeyirciler, 
resmi ge~ide ittirak edenlerin 
miitebaki efradma karft, tiikran 
avazesi ~1karm1yorlard1. 

Milletin nankorliigiine ahtmtf 
olan Roma'h ceneraller, omuz • 
larmt 1ilkiyorlard1. Roma ordu • 
au, ecnebi kuvvetlerinin himaye 
ve muavenetinden vaz ge~ecek 
bir halde degildi. Bu ecnebi or
dular1mn ister Frank, Cennain, 1 

Alain ister Hiin olmasmda esas 
itibarile bir fark yoktu. 

Maamafih kii~iik ve inat~t at· 
Iara binmif, oklarla, oktanlarla, 
m1zraklarla diken diken bir man· 
zara almtf, kiirk paketlerine hen· 
ziyen bu askerlerin Roma sokak
larmdan ge~iti pek garip oluyor• 
du. Ecnebilerden tetekkiil etmit 
muavin askerlerin garip silahla
rma, alacah elbiselerine ~tfMlf 
olan ahali, bu yeni miittefiklere 
korku ile kan,1k bir tecessiisle 
bak1yordu. 

$eytan gibi insanlar .. 
Ecnebi Kr&I Gaynas'a cezalan· 

d1rmak ic;in Roma tarafmdan 
tavzif olunmui; bulunan Huldin'in 
onu maglup ederek baftnt bir tor· 
ha i~inde lmparatora gonderdiii 
rivayet ediliyor, bu Asya'hlann 
harikulade zalimliginden, vahti 

huylarmdan bahsolunuyordu. K1s
rak aiitii ic;tikleri, ~iy et yedikleri, 
sertligini gidermek i~in eti kendi 
kalc;alarile atlarmm bogiirleri a· 
rasma koyduklan naklolunuyor • 
du. Kasabalan da yoktu, arabalar 
i~inde Yaftyorlardt. Kadmlann1, 
~ocuklarm1 ev efyaam1 hep ara • 
balar i~ine y1g1yorlard1. 

Onlar kadar ~irkin ecnebiler 
goriilmemifti. Ger~i Cermen'lerin, 
Suev'lerin, Frank'larm da y1rbc1 
ve zalim tavr1 vard1. Bu • 
nunla beraber onlar insan feklii 
k1yaf etinden mahrum degillerdi. 
Halbuki Hiin'ler, Roma'hlarm 
nazarmda hayvanlara benziyor· 
du. Hatta f rani'lerde, Haheti' • 
lerde bile hi~ bir zaman boyle 
insanlar goriilmemifti. Derileri 
koyu sari, kollar1 uzun, govdeleri 
genif, yiizleri yass1 idi. ~akakla
ra dogru ~ekilmif gozleri biitiin 
simay1 bir bile ve zuliim timteii 
~ibi parlahyordu. Kafataslar1 ~ocuk 
luktan itibaren, tahtadan ve ka
Ylftan yap1lm1t bir kundak i~inde 
aatl teklini kaybetmif, bic;imsiz • 
letmitti, arkaya dogru uzamyor • 
du. Hiin'ler sakals1zd1. Yiizlerin· 

Maryo Sera ital ya' da 
tevkif edildi 

Koryera Della Sera gazetesinin 

verdigi habere gore Y dd1z ga -

zinosu miisteciri Marya Se -

ra hileli iflas ciirmiinden do· 

lay1 ltalya' da tevkif edil -

mit ve mevkufen muhake -

meaine ba,Ianm1,hr. Maryo Sera 

elde ettigi sahte bir pasaportla 

ltalya'dan ka~arken hudutta ya· 
Ira 

de tiiy bitmemek i~in derin ~izgiler 
yaparlard1. Hayvan derisi ile gi
yinirlerdi. Batlarmda kiirkten ya
p1lm1t serpuflar, ayaklarmda in· 
ce ve uzun deriden c;ar1klar vard1. 

Bak1slara kurnaz ve vahi;i idi. Bu 
kii~iik adamlar, Asya ile Avrupa'
nm biitiin akvam1 arasma korku 
ve dehtet sa~m1flard1. 

Cin'den Volga'ya kadar •. 
Vi1igoth'lar1n iddia eyledikleri 

gibi, onlar hakikaten kahinlerin, 
'eytanlarm evlad1 m1dir? Bu, ma· 
liim deiildi. F akat boy le bir ef
sanenin viicudii, yapttklar1 tah· 
ribata dair kulaktan kulaga dola
,an rivayetler, komtularmda da
imi, ebedi bir korku uyandirmtf· 
ta. Hiin'ler kah Cin tmparatorlu • 
gu hudutlarmda, kah Volga neh· 
rine munsap (Kama) ~ayt sahil
lerinde goriiniirlerdi. Garp ak • 
vamma me~hul olan uzak mem • 
leketlerden geliyorlard1. Orta As
ya'n1n yllkaek yaylalannda, mm
takalan kendilerine ve atlarma 
g1da verdik~e, go~ebe kabileler 
halinde, aulh i~inde yaf1yorlard1. 
Fakat genit kum ~oliiniin hudu • 
dunda bulunuyorlard1. Rivayete 
nazaran onlann kuvvetli hiiku -
metlerini mahveden bu miithi, 

komtunuii, bu kum ~oliiniin key· 
fii heveslerine her zaman tabi 
oluyorlard1. Riizgarm tesirile 
k1m1ld1yan kum tepelerini dalga 
haline getirerek memleketin man· 
zaras1m bir ka~ dakikada degif· 
tiren f1rhnalar, su gihi derin ve 
yumu,ak kumlart, ekseriya, on -
lerine kattp siipiiriiyorlard1. Bu 
sapsar1, kupkuru ve 11cak cezrii 
met, zaph miimkiin olm1yan bir 
tarzda ilerliyor, otlaklar1 kum 
tabakalart altmda birak1yordu. 
Goller ortadan kayboluyor, ~ol, 
her tuttugunu kta1rlatltran biiyiik 
bir el gibi, bereketli topraklara 
uzamyordu. Go~ebenin en miit· 
hit diitmant ~oldii. Kumlar te -
hirleri mahvediyor ve oniine ne 
~1karaa hepsini y1karak mahve • 
den yak1c1 dalgalarla, ahaliyi, ko
vahyor, kovahyordu. Go~cbe 
balk ta ondan ka~1yordu. F akat 
g~ebenin arkastndan, kum bii· 
tiin ovantn iizerine abanmit bii
yiik bir 1ar1 hayvan gibi, ilerli
yordu. Atlarm dortnala kotma • 
sma ragmen, aiivarilerini yaka
lamaia, gommege ugra,an yak1c1 
ve zalim kumlar1n arkadan ye • 
ti,tigi hissediliyordu. 

Bu kum sahrasmm en yak1n 
komtular1 Hiin'lerdi. Onlar, bu 
dii,mamn hilelerini, ftrltnalarm 
gelecegini haber veren toprag1n 
namahsus lerze,Ierini anlama • 
nm yolunu ogrenmi,Ierdi. Go • 
c;ebeler, fartmantn nevim ve sii· 
kuna dald1gm1 yahut aletin bir 
gazapla 1ab1rs1zland1gm1 sanki 
alelacayip hurufat ,eklinde te -
celli eden telatumdan anltyor -
lard1. Sicak riizgar topraklar1 ai· 
lip aiipiiriirken, hayvanlarm goz
lerini korleten kum tanelerini 
havalara aiiriikliyip yiikaeltir • 
ken atlar act act kitniyor sanki, 
biiyiik bir galeyan ve herciimer· 
ci evvelden haber veriyorlard1. 

- Mabadf var -

Kubilay abidesi 
T eberruat listesi 

Gazetemizin tetebbiiaile ya
ptlacak «Kubilay» abidesi i~in 
gonderilen teberrilah liste ha • 
linde nefre devam ediyoruz: 

' L. K. 
Eski YekO.n 521 60 

Edirne K1z mualllm mek-
tebi muallim ve tale -
beleri 27 
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, ~ Sokaklarda f ahiseler! 

11, milyon lira ~ - · IM b t bu hafta 
Fuh9un men'i i~in bir ~ok ta- U a yaa a 

Olarak kabul edl•ldJ• limatnameler haz1rlanm19 ve tat
bik sahaama da konmuf olmasma 
ragmen maalesef guruptan son • 

~ehir Meclisi mezbaha 
resmini indirecek 

~ehir Meclisi diin toplanm1tt1r. 
Meb'usluga intihap edilen Vasfi Ra
tit ve Salah Cimcoz Beylerin istifa
lar1 okunarak kabul edilmittir. 

3 senelik yol programm1n muad • 
del lllekli okunmuftur. Bu l}ekle gore 
f c;erenkoy • Kay1tdag1 yolu prog • 
ramdan c;1kar1lmakta ve yerine Ko· 
rucukoy • Hasanlar yolu konulmak· 
tad1r. Kanbca - Beykoz yolu ic;in 
tahsisat verilmemekte ve Belediye • 
nin buradaki istimli.kleri yapmau 
beklenmektedir. Program Naf1a En· 
ciimenine havale edilmittir. 

Anadoluhiaan'ndaki dispanserin 
tekrar a~1lmas1 teklifi, yeni belediye 
kanunu mucibince Belediye varida· 
tm1n yiizde be9inin bankaya yabr1l· 
mast ve Cumhuriyet Merkez Ban • 
kas1 kanunu mucibince de 50 bin • 
den fazla varidat1 olan idarei bu • 
susiyelerin varidatlar1nm yiizde bi
rile Devlet Bankasma ittirakleri 
hakk1ndaki tezkereler Biit~e Encii
menine havale edilmittir. 

Azadan Kara Mustafazade Ahmet 
Beyin ikinci defa talebi iizerine isti· 
faa1 kabul edilmittir. 

$irketi Hayriyeden fikayet . 
Oskiidar ile kopriiniin mesafes1 

Haydarpallla ile kopriiniin msf1 de· 
recesinde oldugu halde ~irketihay • 
riyenin daha fazla iicret ald1g1 ve 
Hayriye ismini fiizuli olarak kul • 
land1g1 hakkmda bir kac; imzah tak
rir okunmutlur. Azadan Aziz Bey 
demi9tir ki: 

- Oskiidar'1 ayarmaga liizum 
yoktur. Biitiin Bogazic;i pahahdar. 
Bogaz'a gitmek ic;in 45 kuru9 veri
liyor. Bu giditle Bogazic;:i'nde kimse 
kalm1yacakbr. · 

Belediye reisi Muhittin Beyin tek
lifi iizerine takrir tetkik edilmek ii
zere, makama havale edilmittir. 

Belediye kiitiiphanen 
Miiteak1ben Belediye ic;in bir kii· 

tiiphane tesis edilmesi hakk1nda 
Tevfik Salim Pt• nm takriri okun • I 

· · P d ' t" k" I muttur. Tevfik Sahm f'. .emit 1r 1: I 
«- Bir kiitiiphane te111sme ehem

miyetle ihtiyac1m1z var. Diinyada 
belediyecilik hakkmda yaz1lan e • 
serlere malik olmahyaz ki laz1m O· 

lunca miiracaat edebilelim. 
Mektupcru Osman B. - Bu talep 

c;ok yerindedir. TAhsiaat verilirse bu 
seneden itibaren ite batlar ve ileri· 
de miihim bir kiitiiphaneye malik 
oluruz. Zaten Fatih'te de bir med • 
rese ald1k, burada bir ~ehir kiitiip
hanesi yapacag1z. 

Muhittin B. - Belediye kiltiip • 
hanesi ic;:in Kopriilii kiitiiphanesini 
istedik. Burasm1 Belediyenin huauai 
kiitiiphanesi yapacag1z. Ayr1ca u • 
mumi Belediye kiitiiphanesini de Fa
tih'te a~acag1z. 

Neticede kiitiiphane ic;in tahsisat 
verilmesi ve makamm bu i9le mef· 
gul olma11 ittifakla kabul edilmittir. 

H astane ihtiyaci 
Miiteak1ben s1hhiye enciimeninin 

mazbatas1 okunmustur. Mazbatada 
lstanbul'un 7000 h~sta yatagma ih -
tiyac1 oldugu, halbuki lstanbul'da 
bugiin 750 yatak bulundugu zikre • 
dilmekte ve 100 bin lira sarfedile • 
rek Oakiidar'da bir haslane a~dma-
11 ve 55 bin lira da idame maaraf1 
verilmesi, ayni miktarda tahsisatla 
da Beyoglu Ziikur hastanesinin tev
sii teklif ediJmekte idi. 

Bu hususta uzun miizakereler ol
muf ve mazbatamn mesai enciime
nine havalesi teklif edilmittir. 

Cevdet Kerim Bey - Bu mazba· 
ta miihim bir ihtiyaca cevap veriyor. 
Bu i9in uzahlmasma vakit miisait 
degiJdir. 

Muhittin Bey - Meaai enciime • 
ni esasen ife vaz1yet etmittir. I,. 
uz1yacak degildir. 

Tevfik Salim Pata - Biz bu maz
batay1 mesai programmtn miizake • 
resine tehir ederaek daha iyi olur. 

Teklif kabul edilmittir. 
Miiteak1ben birinci celseye niha· 

yet verilmiftir. 

lkinci celse 
fkinci cebede belediye memur • 

lar1nm tekaiitliikleri hakkmdaki tez· 
kere okunmu~tur. 1930 senesinden 
sonra Belediyeye alman memurla • 
rin iicretli olarak kullamlmas1 ve es· 
ki memurlar1n yeni tekaiit kanunun
dan istifade etmeleri kabul edilmil'.1-
tir. Tevfik Salim Pa a iicretli me • 

ra caddeleri istila eden umumi 
kadmlar sokak dilencileri kadar 
halk1 bizar etmektedirler. Bil • 
hassa Beyoglu'nun en kalabahk 
yeri olan tstiklal caddeaile Gia
vani, Venedik, Dervif ve Timoni 
sokaklarm1 saran bu kadmlar 
geceleri buralarda miitteri ara • 
makta ve tuna, buna zorla sa • 
ta~maktad1rlar. 

Buralarda goriilen manzara ve 
vak'alar gazete siitunlarma ya • 
z1lam1yacak kadar fecidir. Bir 

~ c;:ok namuslu ailelerin gelip gec;
mek mecburiyetinde kald1klar1 
bu en iflek yerlerdeki manzara 
hem c;irkindir, hem de ahli.k ve 
S1hhati umumiyeyi tehdit etmek • 
tedir. Bu sokak kad1nlari hie; bir 
muayene ve murakabeye tabi de
gildirler. Heyeti umumiyesi sari 
hastabklarla mahildiir. Zab1tan1n 
her an tefti9 ve kontrol salahiyet 
ve mecburiyetinde bulundugu bu 
yerler maalesef aC(1k umumi evler 
kadar serbesttir. Zab1tan1n ic;ti • 
mai ve ahlaki bir tehlike haline 
gelen bu c;ii:kef manzarayi gor • 
mesi ve menetmesi li.z1md1r. Di-
yoruz, 

Dogru degil mi? 

Fazilet miikafat1 
Muallimler 

namzet 
aras1ndan 
se~ilecek 

4 

Kibarzade Fad;·i;'Katipzade Sab· 
ri ve Nam1k Beyler tarafmdan mii
him miktarda bir para fazilet mil • 
kafat1 olarak vakfedilmittir. Para· 
nm bu seneki faizi 1500 lirad1r. Mil· 
kafat ali, orta, ilk tahsil hocalar1 
arasmdan s~ilecek dort muallime 
verilecektir. 

Maarif Veki.leti iii tahsil hoca
lan ic;in iki namzet goaterilmeaini 
Dariilfiinun Emanetine bildirmittir. 
Namzetlerin tayini icrin Dariilfiinun 
Emini Muammer Ratit Beyin riyase• 
tinde ve yiiksek mektep mlidiirle • 
rinin iftirakile bir komisyon tetek • 
kill etmittir. Bu komisyon iki na.m • 
zet gosterecek Vekalet biriaini ter • 
cih edecektir. 

ilk ve orta tahsil hocalar1n1n in • 
tihab1 ile de Maarif Emaneti mef • 
gul olmaktad1r. 

Biitiin m1ntakalardaki ilk mektep· 
Jerde intihabat yapdmaktad1r. 

Ogrendigimize gore timdiye ka • 
dar en c;:ok rey alan Muallimler Bir· 
ligi idare heyetinden Goztepe be • 
tinci ilk mektep miidiirii Hact Ta· 
hir Beydir. Tahir Beyin kazanacat1 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

=mif, Memurin miidiirii Samih B. bu:.'° 
larm da sigortaya konacat1n1 beyan 
etmiftir. 

$ehir biit~en 
Milteak1ben 931 biltc;esinin varidat 

k1smm1n miizakeresine batlanmtf • 
t1r. Biitc;enin Vilayet varidat k1sm1 
4,839,580 lira, fevkalade biitc;eai 35 
bin lira, Belediye k111mmm da 
6,639, 770 lira ki bilt~e ceman 
11,479,350 lira olarak kabul edilmit· 
tir. 

Yalmz mezbeha k111mm1n miiza· 
keresi e11nas1nda daimi enciimenin 
mazbata11mn okunmasma karar ve• 
rilmi9tir. 

Bu s1rada yeni RiyasetiCumhur 
intihabm1 ilan eden toplar ititilti • 
ginden celse hiirmeten bef dakika 
tatil edilmi9tir. 

Mezbeha re1mi iniyor 
O~iincii celsede mezbahaya ait 

mazbata okunmuttur. Mazbata hak· 
kinda Galip Bahtiyar B. hulasaten 
demi9tir ki: 

- Mezbaha iicretlerinin fazlahg1 
resmin hayvan batma abnma111ndan
d1r. Mezbahaya ecnebi s1g1rlar1 ve 
biiyiik hayvanlar sevkediliyor. Koy
liiler biiyiik hayvanlar1n1 veriyor -
Jar ve kendilerine c1hz hayvanlar 
kahyor. Etin okkas1na 12 • 13 kurut 
bir reaim diitiiyor. Her halde bir pa· 
hahhk vard1r. Resmi biraz indirsek 
bunu buz satlftndan temin ederiz. 
(:iinkii buz satlfl fena idare ediliyor. 

Sadettin R1za B. - Mezbahadan 
ald1g1m1z varidat belediye varidall· 
mn yiizde yirmi betini tetkil edi • 
yor. Bundan varidat1n tarzt cibaye
tinde bir ahenksizlik oldutu kanaati 
c;1k1yor. 

Neticede mezbaha resminin ten • 
zili cihetine gidilmesi ve bunun i~in 
tetkikat yaptlmasa takarriir etmi9 ve 
bu fasbn tehiri miizakeresi kabul e· 
dilmii;stir. 

Media 18 de perfembe giinii saat 
14 te tekrar to anm 

Bir isvi~re fabrikasile 
.muka vele aktedildi 
Tiitiin lnhisar1 umum miidiirii 

Beh~et Bey diin bir muharririmize 
tiitiin itleri hakkmda fU izahat1 ver
mittir: 

«- Tiiccarlara ait olup muhtelif 
bankalara merhun bulunan ve tak· 
riben 6 milyon kiloya balig olan stok 
tiitiinlerin mubayaasma bu hafta 
ic;inde balllhyacag1z. Tacirlere muh • 
teviyab 3 sene zarfmda odenmek U
zere bonolar verecegiz. Alakadar
lar isterlerse bu bonolar1 milli ban· 
kalarda iskonto ettirebileceklerdir. 
Satin ald1g1m1z bu atok tiitiinleri ih
rac; edecegiz. Bu suretle oniimiizdeki 
sene i~in tekrar mubayaatta bulu • 
nabilmek imkam temin edilmit ola· 
cakhr.> 

Behc;et Bey son iktisadi buhra • 
nm tiitiin piyasas1na olan tesiri hak· 
kmda ~u malumab vermiftir: 

«- Tiitiin salttlar1 tetkik edildi. 
Avrupa rejilerinde buhran dolay1si
le sabf noksam laakal yiizde yir • 
midir. Bizde ise yiizde bettir. Bu • 
nun da bu ay zarfmda telafi edile -
cegini kuvvetle iimit etmekteyiz. 

Y aprak tiitiin ihracat1m1z her se· 
ne 30, 35 milyon kilo miktar1nda • 
d1r ki bu yekunun bu sene azalm1 • 
yacagm1 tahmin ediyorum. Bizim i
~in tiitiinciiliikte dikkat edecegimiz 
fey iyi tiitiin yeti9tirmek, tiitiinii u· 
cuza maletmek ve temiz itlemektir. 
Bu husuata hiikumetc;e icap eden 
tedabir ahnmak iizeredir. 

Harici tiitiin ticaretimiz giin g~
tik~e inkitaf etmektedir. Son ola • 
rak bir tsvic;re fabrikaaile mukavele 
akdettik. Mukavele mucibince bu 
fabrika Frans1z rejisile oldugu gibi 
bizimle de muamele yapacak ve tii· 
tiinlerimizi ifliyecektir. Bu fabrika 
faaliyete gec;:mittir. Bu fabrikadan 
batka hariC(te 3 fabrikam1z daha 
mevcuttur. Bunlardan Suriye'deki 
fabrika dort ay sonra faaJiyete ge
cecektir. l;iimali ve Cenubi Ameri· 
ka'daki fabrikalar bir sene sonra 
muameleye ba~l1yacaklard1r. 

Bundan ba9ka M1S1r, lrak, Belc;i
ka, Felemenk'te fabrika kii9ad1 i~in 
miizakeredeyiz. Diger taraftan Fran-
1a, lngiltere, ltalya, Macaristan, 
Danimarka'da, ve Filistin'de yal • 
naz mamulabm1z1 satan huausi mil • 
mesaillerimiz de vard1r.> 

Hu'1ut haricine ~akanlacaklar 
Biri Yunan digeri Sovyet tebaa • 

11ndan iki t•hsm memleketimizde 
devama ikametleri mahzurlu goriil • 
diiiiinden Dahiliye Vekaletinden ve· 
rilen emir Uzerine ilk va11ta ile hu
dudumuz haricine ~1kar1lmak iize• 
re polis miiteferrikas1na getirilmit
lerdir. 

Bir kad1n ka~ak<;1s1 
(Campos) isminde Bel~ika'h bir 

muhabbet tellabnm Briiksel'de na· 
muslu bir aileye mensup ve fakat fi. 
lim ytld1z1 olmak hevesine diiten 
Janneasllimince, Janneas Ermines i
simlerinde gene; ve giizel iki k1z1 ts
tanbul'da filim c;evireceginden ba
hisle igfal ederek ka~1rm1f ve vapur· 
la lstanbul'a miiteveccihen hareket 
etmit olduklar1 Briiksel zab1taa1n • 
dan Istanbul zab1tas1na bildirilmit· 
tir. Campos ile k1zlar zab1taca ara• 
mlmaktad1r. Bulunduklarmda mem• 
leketlerine iade edileceklerdir. 

Serkomiserler aras1nda 
Polis befinci fubesinde serkomi· 

aer Salim Bey goriilen liizum iizeri
ne Sar1yer kazasma ve Sar1yer ka • 
zasmdan serkomiser Fahri Bey de 
be9inci fUbeye nakledilmi,lerdir. 
Bu kere serkomiserlige terfi eden 
$akir Bey de Eminonii merkezine 
tayin edilmittir. 

Kirk memur Ankara'ya gonderildi 
Polis mektebinin bu devrei tedri

siyeai hitam bulmak iizeredir. Ve bu 
devrede bulunan kirk polis nam • 
zedi Emniyeti umumiyenin talebi ii· 
zerine geceliyin ve miiatacelen icra 
edilerek Ankara'ya gonderilmi9ler· 
dir. 

Poliste tahkikat 
Pangalti merkezinde serkomiser 

Ziibeyir Beyle muavin Avni Efendi 
hakkmda tahkikat yaptlm"\ktad1r. 

Polis maa~lar1 veril('miyor 
Istanbul polis kadrosundan bir 

k11m1 Merkez Bankasi hisse senedi 
alm19 bir k1sm1 da almamithr. Def· 
terdarhk bunlar1n defterini istemif, 
muhasebe verememitlir. Bunun i~in 
Defterdarhkla polis muhasebesi a • 

;S iyasi· icmal 
. . 

Balkan illlhad1 Ye renl hlok 
Almanya • Avusturya 1iimriik i

tilaf1 Avrupa 1iyaseti iizerinde de· 
rin tesirler icra etmekte devam edi· 
yor. Fransa, iki Alman hiikumeti et• 
rafmda iktisadi biiyiik bir blokun te• 
easiis etmemesi iC(in diplomaai, ai • 
yasi ve mali biitiin kudret ve kuv· 
vetini sarfediyor. Diin Lehiatan'a 
bir milyar frankbk istikraz vermi\' 
idi. Bugiin de t;ekoslovakya'ya elli 
milyon dolarhk bir istikraz verme• 
ie muvafakat etmi9tir. 

Franaa, Merkezi Avrupa'da ve 
Balkan'larda ayr1ca iktisadi bir gru• 
pun viicude gelmesine ~ah91yor. Te. 
renuh eden baza mali'imata gore 
Fransa hiikumeti Lehiatan, t;ekoslo· 
vakya, Yugoslavya, Romanya ve 
Bulgariatan'dan miirekkep bir blok 
viicude getirmek iatiyor. 

Filvaki bu memleketlerden bir 
~ogu zirai olup menfaatleri miitte• 
rek ve cografi vaziyetleri blrletme
lerine miisaittir. $u kadar var ki 
Balkan'larda ve hatta Merkezi Av· 
rupa'da biiyiik bir ehemmiyeti olan 
Tiirkiye'nin haric; kalacai• her han· 
gi iktisadi blokun tam olmas1 ve ya• 
tamas1 fiiphelidir. 

Fransa'mn tervic; ettigi blok Tu
na'nm agzma kadar imtidat edecek 
olsa bile Merkezi Avrupa'mn ve 
Balkan'lar1n en bilyiik iktlsadi da• 
mar1 olan bu yolun hakiki mahreci 
ve harici aiz1 olan Bogazlar Tiirki· 
ye'de oldug\lndan ikti1adi yeni zilm· 
renin haric;: ile muvasala11 serbest 
ve emin olamaz. 

$arki Avrupa'da viicude gelmesi 
tasavvur olunan her hangi iktlsadi 
bir blok ancak TUrkiye'nin dahl da· 
hil bulunacai1 bir Balkan Birliiine 
istinat edebilir. Akai takdirde uzun 
miiddet ya~amamaia mahkum olur. 

Fransa'mn kurmak iatediii blok 
adeta Balkan Birligini daha te9ek • 
kill etmeden evvel inhili.le utrat • 
magi istihdaf ediyor. Avrupa Birli· 
iinin i1tinat edeceii mevzii gruplar• 
dan farktaki ancak Tiirkiye'nin ve 
Balkan Birliginin ittiraki ile vilcude 
gelebilir. 

MUHARREM FEYZJ 

Naz1m Hikmet 8. 
Komiinistlil< ciirinilc 

muhakeme ediliyor 
$air Naz1m 

Hikmet Beyin 
timdiye kadar 
ne11rettigi muh -
telif tiir mec • 
mualara komii • 
nist propagan • 
das1 mahiye • 
tinde goriile -
rek mahkeme -
ye verilmittir. 
~airin riizglr • Naz1m Hikmet B. 
lar, 1+1, 835 sabr, Jokont ile Siyao, 
Sesini kaybeden tehir, Varan 3 i
aimli kitaplar1 evveli Dahiliye Ve • 
k&letinin nazari dikkatini celbet • 
mi9 ve Vekilet Istanbul Polis mil • 
diriyetine yazd1f1 bir tezkere ile 
bu eserlerin miiddeiumumiligin na• 
zari dikkatini celbedip etmedi!ini 
1ormuftur. Polis miidiriyeti keyfiyeti 
miiddeiumumilikten aormu,, mild • 
deiumumilik te bu istili.m iizerine 
mevzuubahs eserleri tetkik ederek 
komiinistlik propaganda11 mahiye • 
tinde gormiif ve dava a~m•tbr. 

fatintak hi.kimi, Naz1m Hikmet 
B. hakk1nda yazd1i1 kararda <ken• 
disine komiinist fairi unvamn1 ve• 
rerek bu rejimi propaganda mak • 
aadile tiirler yazmaklu tahh zan • 
na almtf ve ceza kanununun 311 ve 
312 inci maddeleri mucibince ikinci 
ceza mabkemesine 1evketmi9tir. Bu 
muhakemeye c;ar,amba giinii of le • 
den sonra aaat 3 te batlanacakbr. 

Ma aur D'ff'lte ve 
mektepD<er<dl~ 

T edrisat talimatnaniesi 
Maarif Vekaleti ilk mekteplerde 

tatbik edilmekte olan dera ve ter• 
biye talimatnamesinin tadili icaP 
eden kmmlar1 hakkmda vekalete 
malumat verilmesini bildirmiftir. 

Bu miinaaebetle lstanbul'daki ilk 
mektep hocalar1 talimatnameyi mu• 
allim meclislerinde miizakereye bllf' 
lam1tlard1r. Biitiin mektepler bit 
haftaya kadar bu mes1ele iizerinde 
noktai nazarlar1n1 tesbit edecekler' 
ve neticeyi pazarteai giinii MualJiJll• 
ler Birliginde miizakere ederek tll• 
dili iatenen maddeleri vekilete bil· 
direceklerdir. 

Mekteplerde imtihan 
Ilk mekteplerde ders~er hazirll • 

ntn birinde kesilecek ve hemen iP' • 
tihanlara batlanacakhr. Lise ve ort' 
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Y eni Danimarka sefiri 
diin itimatnamesini verdi 

A vrupa Birligi 
italya noktai nazar1m1zi 

miidafaa edecek 

Reisicumhur Hz. ile sefir M. Schon 

aras1nda samimi nutuklar irat edildi 

Ankara 3 - Cemiyeti Akvam k a 
tibi umumiliii Avrupa Birligi tetk ik 
komisyonunun 15 mayasta Cenev • 
re'de toplanacagma dair bir mek • 
tup gondermi9, hiikumetimiz de 
komisyon ruznamesinin miizakere • 
sine i~tirak edecegimiz ii~iincii mad
desinin hangi tarihte goriisiilecegini 
sormustu. Bu suale Cemiyeti Akvam 
katibi . umumiligi tarafmdan cevap 
verilmesi bekleniyor. Bu maddenin 
miizakere edilecegi zaman komisyon 
Cenevre'de toplandaktan sonra be}. 
Ii olacakt1r. Komisyon 15 mayista 
toplamnca bu mes'elenin halledilme
si ve bu vesile ile Tiirkiye ve Rus • 
ya'mn komisyon mesai11ine ve Av • 
rupa Birligine tarza i, tirakleri husu-
11unda hararetli miinaka!!'alar cere • 
yan etmesi muhtemeldir. 

Ankara 4 (A.A.) - Reiaicumhur 
Hz. diin ogleden aonra ~ankaya'da 
yeni Danimarka aefiri M. Schon Ce
naplaram reamen kabul buyurmu,
lardar. Yeni sefir itimatnamesini tak
dim ederek •u nutku irat etmi~tir: 

«Reisicumhur Hz., miifahham 
metbuum Hafmethi Danimarka ve 
lzladna Krah Hz. nin beni nezc:li ri
yasetpenahilerine fevkali.de mu • 
rahhas ve orta el~i s1fatile tayin bu
yurduklarma bildiren mektuplarm1 
takdim ile feref kesbeylerim. Sele • 
fimin vedanamesini dahi takdime 
ciir'et ederim. Zab hatmetaneleri, 
zab riyasetpenahilerinin miifahham 
fahaslara hakkmda be11ledikleri yiik
sek takdirlerini ve fah11i 11aadetleri
le Tiirk milletinin refaha hu1u11un • 
daki 11amimi temennilerini zah ri -
yasetpenahilerine arz ve iblil.ga be
ni memur buyurdular. Zata ha,me -
taneleri ve Danimarka ve lzlanda 
Kralhklara hiikumet ve milletleri bu 
iki memleket ile Tiir!{iye Cumhuri
yeti araamda ezeldenberi mevcut o· 
Ian iyi miinasebata bir kaymeti mah
susa atf ve zatt riyasetpenahilerinin 
sayei.i altanda Tiirk milletinin bars 
ve refah yolunda viicude getirdigi 
bu derece parlak terakkileri derin 
bir havret ile miisahede etm.,kte 
dirler. Bu terakkinin devama Tiirki
ye ile Danimarka ve 1zlanda'y1 bir
le,tiren harai ve iktisadi miinaae • 
betlerin daha ziyade inkifafana hi.
dim olacagma kani bulunmaktadar
lar. Bunu miidrik oldugumuzdan za
b ha,metanelerinin hitfen bana tev• 

di buyurduklara miihim memuriyet • 
te bu gayeye viisul i~in biitiin me -
saimi sarfedecegim. Memuriyetimin 
ifasmda zata riyasetpenahilerinin ve 
Cumhuriyet hiikumetinin kuvvetli 
miizaheretlerine nail olacag1m1 ii -
mil ettigimi ar:i:a ciir'et eylerim.> 

Reisicumhur Hz., sefirin nutkuna 
cevaben fU nutku irat buyurmuf • 
lard1r: 

cEl~i Hz., Ha,metlu Danimarka 
ve f zlanda Krah Hz. nin zata Alile
rini nezdime fevkalade murahhas 
ve orta el~i tayin buyurduklarm1 
bildiren mektuplaran1 memnuniyet • 
le ahyorum. Ayni zaman<f.,, -
rem selefinizin vedanameaini de al • 
dim. Ha,metlu Kral Hz. nin hak • 
kamda izhar buyurduklar1 yiikaek 
duygulardan ve Tiirk milletinin re
fah ve saadeti hususundaki temen
nilerinden pek miitehassis oldum. 
Kral Hz. nin fahsi saadetleri ile Da
nimarka ve lzlanda milletlerinin da
ha ziyade refaha nail olmas1m sa
mimi olarak temenni eylerim. Tiir • 
kiye Cumhuriyeti ile Danimarka ve 
tzlanda Kralhklara arasmda oteden
beri mevcut olan iyi miinaaebetlerin 
iktisadi ve harsi aahalarda inkifaf 
etmesi benim ve Cumhuriyet hiiku
metinin arzularma tamamile teva • 
fuk etmektedir. Uhdenize mevdu o
lan yiiksek memuriyetin ifasmda ve 
bu gayeye matuf olan me11ainizde mu
vaff ak olman1z1 dilerim. Bu hususta 
gerek benim gerek Cumhuriyet hii
kumetinin miizaheretinden emin ola
bilirsiniz El~i Hz.» 

ftalya'nan, Tiirkiye ve Rusya'mn, 
tetkik komiayonu miizakerelerine ve 
Avrupa Birligine bilakaydii t art i9-
tirak etmeleri zaruri oldugu hak • 
k1ndaki noktai nazarma bu miina • 
ka,alar esna11nda yeniden ,iddetle 
miidafaa etmesi bekleniyor. 

Hiikumetimiz namana komisyon 
miizakerelerine Hariciye Vekili Tev. 
fik Riittii Beyden ba11ka kimlerin 
i~tirak edecegi heniiz bf!Ui deiildir. 
Maamafih komisyonda bilhaSBa ma
li ve iktiaadi meaail gorii11iilecegin
den heyeti murahha amaza baz1 rnU
teba11111 zevat ta 4tirak edecektir. 

CP-:rniyeti Akvama davPt 
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Cenevre 4 (A. A.) - Cemiyeti 
Akvam Katibi Umumisi Tiirkiye ve 
Sovyet Rusya'ya gonderdigi hirer 
mektupta Avrupa komisyonunun tali 
mes'elelerin tetkikine biiyiik bir ih • 
timal dahilinde 15 may1sta ogleden 
sonra ve yahut 16 may1s sabahi ha,. 
layacagam bildirmi9 ve heyeti mu • 
rahhasalaran1 15 mayastan itibaren 
Cenevre'de bulundurmaga davet et
mittir. 

M1s1r' a muhalef et 
Nahas P~. ve riifekas1 

tevkif edildiler 
Kahire 3 (A.A.) - Benisiiveyf'te 

vahim arbedeler zuhur etmi,tir. 4 
ki;li olmii,, 15 ki'i yaralanm1~hr. Po

lislerden de 20 kiti yaralanma, olup 
ikisinin yaras1 agardar. Vafd farkasa 

ile Ahrar firkas1 liderleri isticvap e· 
dildikten sonra evlerine gitmelerine 
miisaade edilmi,tir. 

Kahire 4 (A. A.) - Nahas Pa9a 
ile Vafd ve Ahrar farkalan reialeri 

diin ani surette Benisiiveyf'i ziyaret
leri neticesinde mezkur mahalde zu-

hur etmis olan kanh arbedeler hak
ktnda isticvap edilmi,tir. fsticvap 
sabaha kadar devam etmi,tir. Mev

kuflaran aileleri kendilerine yiyecek, 
ie<ecek ve yatak yorgan getirmitler
dir. 

F ran11z gazetecilerine bir a:z:.i:zlih 
Paris 3 (A.A.) - Coumeuve'de 

verilecek ziyafete ait tafsilatt ve bu 
ziyafette Bafvekil M. Laval tara -

fmdan soyleneck nutku almalartm 
temin i~in gazetecilere tahsis edil -

mi9 olan telefon hatb diin gece bir 
takam me~hul fah11lar tarafmdan 
kesilmi,tir. 

Cumhuriyet'in tefrikas1: 52 

• • 

Bulgar kabinesi Bir Japon tayyarecisi Bii

Sab1k Basvekil istifas1n1 yiik Okyanus'u ge~ecek 
' Tokyo 4 (A.A.) Tayyareci 

geri aJd1 Yoshihara, Biiyiik Okyano1'u Ale • 
- ···-- sutienne1 adalar1 tarikile ge~mege 

Sofya 3 (A.A.) - Kabine huh • ~ah9mak iizere bu sabah havalan. 
ram M. Liyapc;eff'in iatifa111n1 geri ma;ihr. Tayyareci ilk merhale olarak 
almas1 auretile nihayet bulmu,tur. Japonya'mn ~imali ;sarkisinde bulu-
Liyaoc;eff kabinesi aynen ipka olun• nan Munmazaki'ye ugrayacakhr. 
mu9tur. 

Sofya 3 (A.A.) - Kabine te9kili· 
ne memur edilen M. Liyap~eff, Kral 
ile yaptagi miilakatta bir temerkiiz 
kabinesi te;ikili hususundaki meaa • 
isinin neticesini arzetmi,tir. Bu mii • 
lakattan sonra atideki teblig netro• 
lunmu9tur: 

cBundan 15 giin evvel parlamen• 
tonun intihap devresi bittigi zaman 
Ba9vekil M. Liyap~eff, parlamento· 
nun ve Krahn itimadma mazhar ol• 
makla beraber intihabat arefesinde 

memleketin vaziyeti ve miistakbel 
hiikumeti hakkmda Krahn f1rkalar 
riiesasile isti;iarelerde bulunmasm1 

temin i~in kabinenin istifasam ver • 
mi9ti. Sabik Bal}vekillerden M. Ma • 
linof ve M. ~ankof ile M. Liyap~ef'in 
bir temerkiiz kabinesi te;ikili husu -
sundaki mesaileri akim kaldagmdan 
sab1k Liyap~ef kabinesinin eaki 'ek
linde aynen ipkas1 suretile kabine 
buhran1 zail olmu9tur.» 

Tokyo 4 (A.A.) - Tayyareci 
Yoshihara Japonya'nan 'imali 9ar • 
kasinde k&in Numazaki'ye va111l ol
muttur. 

Saracoglu ~iikrii B. 
Devlet Bankasi miiJiirii olclu 
Ankara 4 - Izmir meb'usu Sara• 

coglu $iikrii Bey Devlet Bank~s1 mii
diri umumiligine tayin edilmittir. 
Banka, Sermayesinin ancak yiizde 
onu hiikiimete ait oldugu i~in resmi 
degil, hususi bir miiessesedir. Bina • 
enaleyh ~iikrii Beyin, banka miidi.ir
liigiine tayini iizerine meb'usluktan 
istifas1 lazam gelmemektedir. 

Kii~iik bir yatla Bahrirnu • 
hiti ge~rnek istiyenler 
Seville 3 (A.A.) - Arjantin'li 

4 gen'< 10 metre uzunlugunda kii • 
~ilk bir yatla Buenos Aires'e gitmek 
i~in denize •'<alma!Jlardir. Bunlar 
Magellan yolunu takip edecekler • 
dir. 

IKLIMLE 
mi olan Yvon Prevost ile, yahut 
kendisinden hi~ ho9lanmadag1m, tiir
ler yazan Therese de Cast isminde 
gen~ bir kac:lm ile geziyordu. 

Bu gezintiler pek masumane go • 
riiniiyordu. Filip ve do1tlar1 resim 
sergileri tema;iasma, bazen ak;iam· 
larl bir filim seyrine, pazarlara og -
!eden sonra bir konser dinlemege 
gidiyorlarda. Batlang1~ta daima be· 
raber hulunmam1za iatemi;iti, arada 

l' a.zan: Andre M oruva 

Sana bakmak, aeni dinlemek ha • 
na elveriyordu. Bende yeni yeni mah
lukat gormege dair hi~ bir arzu yok
tu, hen onlardan korkardam. Fakat 
•enin buna dair bu kadar tiddetli 
hir arzun oldugunu bilseydim belki 
hen de degifirdim. 

VIII 
Filip bana dostlaram tanatmak is

tedi. Bunlarm "okluguna fafhm. Bil
lhem neden, hen daha mahfi, daha 
•akin bir hayat tahayyiil ve iimit et· 

I 
hltf idim. Her cumartesi giinleri 
~~am iistiinii, pek mahremi olan de 
a n1a.nj'larda g~iriyor ve bu ha -
btrtun hem9ireai Madam Antuan 
l(l!sney'i de seviyordu. Bu salon la
t'f 1 olmakla beraber her nedense be-
~i korkutuyordu. Orada istemedigim 

•Ide I:ilip'e a111h kabyordum. Beni 

Terceme eden: Haydar Rifat 

daima kendisile ayni grupta bulmak
tan miiteezzi oldugunu goriiyordum, 
fakat batka tiirliisii elimden gelmi • 
yordu. 

Orada biitiin hammlardan son de
rece izzet ve ikram ve iltifat gorii • 
yor, fakat kendilerile devamh bir 
miinasebet tesi11 etmek arzusunu 
duymuyordum. 0 kadar miisterih ve 
kendilerine o mertebe biiyiik bir iti
mat ile hareket ediyorlarda ki, bun • 
dan hayret ve .. MiiP-akkat duyuyor • 
dum. Onlar1n Filip ile samimiyetleri 
derecesi de ayr1ca hayretimi mucip 
oluyordu. Bu dostlutun, arkadathirm 
derecesini bir misline te1adiif 
etmemi,tim. 

Filip yalmz olduiu zamanlar Pa
ria'te Fransuaz Keaney ile ya
hut bir bahriye zabitinin hare• 

hen de icabet etmii;tim. Ho9lanma • 
dim. Filip o giinler canlamyor, ne;i'e· 
leniyor ve evvelce benim yanamda 
bana gosterdigi bir atetle 11ar1lmaf 

gibi oluyordu. Onun bu 9erait dahi
linde, boylece zevkiyap olu;iu bana 
dokunuyordu. Bahusus bu kadar 
muhtelif kadmlarla alakadar gor -

mekten muztarip oluyordum. Bana 
oyle geliyor ki mukavemet edilmez 
bir ihtiraaa olsayda bu kadar iiziil • 

mezdim. Bu elbette ~ok agar ve yu
vam i~in daha tehlikeli bir 9ey o • 
lurdu; fakat hi~ olmazsa fenal!ihn a· 

zameti ile a,k1mm nihayetsizligi a
rasmda bir nisbet bulunurdu. Kah· 
raman1m1 belki gilzel, aevimli fakat 

Cumhuriyet zabitleri 

326 gen«; zabite diin 
dip omalar1 verildi 

Y eni zabitlerimiz Cumh uriyetin miidafaas1 • • 
l~lll 

icab1nda ba~lar1n1 vereceklerine yemin ettiler 
,, ~ 

Yent zabttlerimtz Tak8tm abidesine gelirlerken 

Bu sene Harbiye mektebinden 
mezun olan 326 efendiye diin me· 
rasimle diplomalar1 tevzi edilmi9 • 
tir. Merasimde Kolordu Kumanda • 
m ~iikri.i Naili Pt• Ferik Muhittin, 
Hayri, Biirhanettin ve Galip Pf. lar
la mektep talim heyeti ve fehrimiz
de bulunan yiiksek riitbeli zabitan 
hazar bulunmuftur. 

Merasime 1aat 14,30 da m1z1ka 
tarafmdan ~alman istiklal martile 
baflanmittar. Miiteakiben bu sene 
orduya iltihak edecek olan gen'< za
bitlerimiz, a1mf zabiti Yusuf Beyin 
refakatile takam takam davetli olan 
zevabn oniine gelerek orduya aadak 
kalacaklarma dair yemin etmitler
dir. Y emin 11ureti fU idi: 
cHazerde seferde, karada dentzde, ha-

vada, her zamanda ve her yerde mllle -
timlze, memleketimize, Cumhuriyetlmi
ze dogruluk ve mnhabbetle hlzmet, ka -
nunlara ve a.mlrlerime itaat edecegtme 
ve askerligin namusunu, Ttirk sanca -
gmm §amm cammdan aziz billp icabm
da vatan, Cumhuriyet, vazi!e ugruna 
seveseve carum1 feda edeceglme namu
sum tizerine si:iz veriyorwn.> 

Yeminden sonra efendiler, Yusuf 
Bey tarafmdan numaralarile ~ag1· 
rdm•f ve ~iikrii Naili Pf. da diplo
malarana ellerine vererek ciimlesini 
tebrik etmiftir. 

Mehtep miidiiriiniin nutku 
Diplomalarm tevziinden aonra I 

mektep miidiirii fzzettin Bey talebe
ye hi ta hen ~u nutku irat etmi9tir: 

c- Efendiler, millet ve memleke
tin istinatgi.h1 Cumhuriyet ordusu -
dur. Harbiye mektebinde ikmali tah· 
sil ederek zabit oluyor ve orduya ii· 
tihak ediyoraunuz. l9e ba9lamak 
eaadet ve bahtiyarhg1na bu auretle 
mazhar oluyoraunuz. Efendiler e • 
meller Tiirk istikli.I ve Cumhuriye • 
tinin refah ve saadetini istihdaf et• 
melidir. 

Tiirk milletinin aaadeti i~in ifa et· 
tikleri yiiksek ve giizide hizmetle
rile Turk tarihinde yii'lt1ek bir mevki 
kazanan Gazi, Fevzi, 1smet P,. Jar 
Hazarah bu mektepten feyiz al • 
m1,lardar. Bu mes'ut giinde muhte • 
rem kumandanlar1maza ve huzzar1 
kirama arz1 tiikran ve sizi tebrik e
derim.> 

$iikrii N aili P,. nin nuthu 
tzzettin Beyden sonra ~iikrii Naili 

P.. da gen~ zabitlerimize hitaben 
fU nutku soyJemil}tir: 

<- Muhterem arkada;ilar, sene
lerce devam eden tahsil hayahmzan 
miikafah olarak diplomalarmazi al
d1naz. Sizi tebrik ederim. Bu miina
sebetle Tiirk ordusunun bir zabiti o
luyoraunuz. Bu qrdu hahra gelmi-

nazaramda bayag1hktan yukan ol • 
mayan bir tak1m mahlukata ehem -
miyet verir gormek elim idi. 

Bir giin kendimde kuvvet hula • 
rak, dedim, ki: 

- Giizel Filip, anlamak istiyo • 
rum. ~u kii<;iik Yvonne Prevost'u gor· 
me kt en ne lezzet abyorsunuz? Met
resiniz degil, bunu siz aoyliiyorau • 
nuz, hen de size inamyorum, fU hal· 
de ne kaymet temsil ediyor? Acaba 
zeki mi buluyorsunuz? Halbuki be
ni son derece s1kayor. 

- Yvonne, yoook, aakmaz, ona 
bildigi feyleri soyletmelidir. 0 de
nizci kaz, ve denizci kar111adar; va· 
purlar 1, deryalar1 pek iyi bilir. Ge
~en baharda, cenupta, kendiaile ve 
kocasile bir ka·~ giin ge~irdim. Yiiz
diik. Y elkenlilerle dola9bk. ~ok 
eglendik. ~etaretlidir, tetekkiilab 
iyidir, yiiziinde bir halavet vard1r. 
Fazla, daha ne istersiniz? 

- Sizin i.,in mi? daha c;ok 9ey -
ler... Yani hen sizin en yiiksek 
kadmlarla goriifmenizi miinasip 
bulurum. Sizi giizel fakat adi ka • 
dmlarla alakadar goriiyorum. 

- Ne kadar haks1z ve katt kalp. 

Df1'loma tevzt ediltrkim 

yen bir ~k kahramanhklar goster
di. Cumhuriyet ordusunun bugiin 
cihan huz~runda yiiksek bir mev -
kii vard1r. Mektep hayabnda edin • 
diginiz ilmi aermayeler ~ok hafif • 
tir. A111l ders bundan aonra 1m1f 
mekteplerinde bal}hyacaktar. Teteb-
biiata ve terekkiyah askeriyeye gi.i
nii &'iiniine hasra vakit ederaeniz mu
vaffak olursunuz. Sizi orduya yetif
tiren k1ymetli hocalar1n1za ve mek· 
tep miidiiriiniize bu vesile ile ordu 
namma tetekkiir etmegi bir vecibe 
addederim.» 

Nutuklardan aonra davetliler bii· 
fede izaz ve ikram edilmi9lerdir. 

16,30 da mezun zabitler onlerin
de mizaka bulundugu halde Tak • 
sim Cumhuriyet abidesine kadar bir 
yilriiyiit yapm1,Iar ve abideye bii • 
yiik bir "elenk koymutlard1r. 

Gen~ zabitlerden Mehmet Bey a
bide oniinde heyecanh bir nutuk i
rat ederek demil}tir ki: 

c- Arkadatlar, biitiin Tiirk diin
yaa1na iimit ve •t•k veren bu muba
rek Kabeyi aelamhyahm. Gazi di -
yor ki: cTiirk milleti ne vakit yiik
selmek i~in ad1m atmak istemif&e bu 
ad1mlarm oniinde daima piaerv ola
rak yiiksek mili idealini tahakkuk 
ettiren hareketlerin Pittari olarak 
kendi kahraman ~ocuklarmdan 

miirekkep ordusunu gormiil}tiir.» 
Bunun i~indir ki Tiirk milleti tehli
kelere karl}a elinde kih~la yiiriime-
ge miiheyya bulunan kahraman ~o • 
cuklarma kar91 derin emniyet bes!e
mi9tir ve daima da besliyecektir. 
Bundan aonra da Tiirk milletinin 
ulvi idealinin husulii i~in kahraman 
asker evlatlara hep onde gidecek-

liainiz ! .. Meseli. El en ve Fran
auaz yiiksek kadmlard1r; sonra ~ok 
eski do1tlaramd1r. Harpten evvel, 
pek hasta oldugum bir 11rada Eien 
hakkamda ~ok yararhk ve kibarhk 
gostermittir. Geldi, bakta, belki de 
beni kurtaran odur. habel, tuhaf -
aamz, ne istiyorsunuz, sizinle yapa
yalmz kalmak i~in biitiin diinya ile 
bozu,ayam m1? Fakat bu takdirde 
iki giinde hen de, aiz de i~ aakanh • 
larma ugrard1k. 

- Y ok, yok, ben ugramazdam. 
Ben sizinle olmak fartile biitiin 
omriimce bir hapisaneye kapanmaga 
raz1y1m. Buna ancak siz tahammiil 
edemezsiniz ... 

- Fakat siz de edemezdinfa;, gii
zelim. Bunu istersiniz, ~iinkii olma
mafbr, olacak 'ey degildir. Sizi boy· 
le bir ya,ayafa 11oksayd1m tedehhiif 
ederdiniz. 

- Bir tecriibe ediniz de goriiniiz. 
Dinleyiniz I Noel yakla91yor, birlik· 
te yapayalmz "1kap gidelim. ~ok 
zevk duyacag1m. Bilirsiniz ya, bal • 
ayi seyahati de yapmaf degiliz ... 

- Ba;iiistiine. Ne tarafa gidelim? 
- Bu hence miisavi, sizinle bera-

ber olduktan 1onra, nereye olaa gi
derim. 

HEM NALi~ MIHIN 

(;if te bir f azilet dersi 

Ben, M1ur'da iken foyle 'bir 
vak'a cereyan etti: 

Zengin bir Avrupa'h kadm 
Kahire' de ii~ bin bef yiiz lira k1y· 
metinde p1rlantah bir bilezik dii
tiirmiif, gazetelere ir n vererek 
bilezigini bulup getirene biiyiik 
bir miikaf at vadetmif. Gaip mii
cevheri, bir gazete miivezzii bu
lup sahibine gotiirmiif. F akat, ma 
Ima kavutan kadmm hasialiii tut 
mu,, bu namuslu miivezzie vere 
vere yirmi lirac1k vermit· Gazete• 
ler, miivezziin dogrulugunu ve 
zangin madam1 hasialigini yaz -
mitlar. Bu havadisi Pren1 Yusuf 
Kemal de, gazetelerde okumuf ve 
bilezigi bulup aahibine iade eden 
gazte miivezziini ~ag1rm1f, ken
disine demif ki: 

- Gosterdigin dogruluga, la
y1k olduiu miikafati vermemit· 
ler. Bu yiizden, bir daha boyle 
k1ymetli bir fey buluraan iade 
etmemek arzusuna kap1lmandan 
korkar1m. Faziletkarhimm mii. 
kafattn1 aana hen veriyorum. 
Kat'iyyen dogruluktan aynlma! 
Ve ... ~ikarmtf, fakir fakat na
muslu miivezzie 1000 lira vermif. 

Prens Yusuf Kemal, bu hare • 
keti ile ~ifte bir f azilet dersi ver· 
mit oluyor: Hem namuski.r bir 
fakirin gosterdigi f azileti tak • 
dir etmek, hem de boyle bir doi· 
ruluiun loymetini anlam1yanlara 
biraz kadirtinashk ogretmek .•. 

Fakat acaba 3500 lirahk bile· 
zigin aahibi olan o zengin, f akat 
basis ve kadirnatinas madam, 
prensi bu civanmerdane f azilet 
dersinden ibret ald1 m1, dersiniz ! 

Bulga1·istan'da 200 komtinist 
tevkif edildi 

Sofya 3 (A.A.) - Polis taraftn· 
dan verilen emirlere riayet etmi • 
yen iki yiiz ko iinist tevkif edil • 

, , '"I l:J i 
ma;ihr. 
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tir. Bugiin Turk milleti muvaffak 
oldugu her hayati 9eyin kahraman1 
olarak, evlatlarmdan miirekkep za• 
bitler heyetini gormektedir. Karanhk 
bir geceden giinefli bir giln ve par
lak bir iatikbal yaratan yuca Gazi'· 
nin ulu aozlerine milletin bu mu -
kadde1 mabedinden cevap veriyo
rum ve bagarayorum: 

Ey yuca Gazi, kalpleri iimit ve 
heyecanla dolu biz 322 kiti1 biltiin 
ad1mlann1 cesaretle atsan ve yilk -
seisin demek i'rin buraya geldik. 
Millet bizlere itimat etsin. i.inkii 
kurtulu;iun biiyiik kahramanlarmm 
kana, onlar1n ydmaz ve •a9maz ima• 
m bizim de asil kanvn•zda var.Sevgili 
vatanam1z1n her ki .~de gittik"e 
artan bir a;ik ile ~ah~acagaz. Gaye -
mize ula,mak i~in icab1nda kamm1-
zm aon damlasm1 ak1tacagam1za an
dediyoruz.» 

Y eni zabitlerimizden piyade 111-

mfma ayr1lanlar 15 mayasta piyade 
ata9 mektebine, top.,ular 1 haziranda 
top~u fen mektebine, levaznn 11n1f1 
da ataja, muhabere ve iatihkim 11-

n1fa da tatbikat fen mektebine gi • 
derek 1tajlaran1 goreceklerdir. 

Y eni mezunlardan piyade zabiti 
Nevzat Efendi birinci, piyade Niyazi 
Efendi ikinci, aiivari Sedat Efendi 
ii~iincii, siivari Emin Efendi dordiin• 
cii, topc;u Salahattin Efendi be,inci 
c;ikm111lard1r. 

Bir ka~ giin dagda oturmaga 
karar verildi, hen de St Moritz'e o• 
dalar tahsis edilmesini yazdam. 

Bu seyahat fikri bana bahtiyarh• 
gama iade etmege kafi &'eldi. Fakat 
Filip donuk duruyordu. Defterin • 
d en bugiinlere taalliik eden notlan 
ahyorum: 

[ Miistehzi bir keder hi11i. Bu 
a;ik komedyasmda sara ile en ~k 
sevilen ile en az 11evilen rollerini 
oynuyoruz. Rolune gore.Siizler ag1z 

degi11tiriyor, fakat hep birbirinin 
ayni kabyor. ~imdi, ev haricinde u
zun bir giin gec;irdikten aonra, ak • 
;iam doniince saat beaaat neler yap
tagmm hesab1m vermege mecbur o
lan benim. Izabel k1skan~hia tutul
mamak i~in azmii cehtediyor, fakat 
ben bu hastahga en yakandan tan1 • 
d1g1m ic;in te~hisinde tereddiit et -
mem. Zavalla kar1cagam, aana aca • 
yorum, fakat aeni tedavi edebilmek 
kudretim yok. Hakiki ismeti ve ona 
o kadar esrarengiz gi:iriinen bot da
kikalarm durmayap kemiren faali • 
yeti goziimiin oniine geldigi zaman 
zavalh Odil'i de diifiinmekten hali 
kalamam. 
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Bu M1sir'a ait bir hikayedir. Ba
na bu vak'ay1 hahrlatan Abidin Da
ver Bey biraderimizin tath yaz1lar1 
oldu. Vak1a ben oteki cAhmeb 
aiz cHidayeb Bey arkada111m1z gibi 
M1a1r'a gitmedim ama maceray1 
Berlin'de Adlon otelinin holilnde 
meJbur fngiliz kififi Howard Car
ter'in bizzat agzmdan dinledim. 

Sigaramn kiiHinii dilfiirmemek 
ii;in onu biiyilk bir itina ile agzm -
dan c;eken dostum 'iiyle anlahyor· 
du: 

- Zannederim yirmi sene kadar 
oluyor.. Daha o zamanlar Tutan· 
kamon'un mezar1 malum degildi. 
Bir c;ok asari atika mi.itebass1slar1 
aibi ben de onu ar1yordum. Giin -
lerim, aylar1m, hatta senelerim bo
tuna gei;ti~ gitti. Adeta iimitsizlige 
diifmiiftiim. Nihayet bir giin bir 
ipucu yakalad1m. 

Bu aevinc;le biraz dinlenmek ic;in 
Kahire'ye dondiim. 

Bir aabah ah,verif ic;in aokaga 
c;1km1fhm. Sokaktaki 18.alettayin 
diikkinlardan birine girdim. ~imdi 
ald1g1m efyan1n ne oldugunu miim
kiin degil hahrhyamayorum. Fakat 
c;ekite i;:ekife pazarhk etmem go • 
ziimiin iiniine geliyor. 

Ans1z1n bir kanarya sesi itittim. 
0 kadar giizel otiiyordu ki sorma •• 
T1pk1 bir biilbiil gibi tak1yordu. 

Hemen satm almak istedim. Hey
hat.. Diikkinc1ya ait degilmif. Korn· 
fU evinmit·· 

Maamafih ben gene teklifimde 
tarar ettim. Nibayet degerinin bir 
kac; misli para verince dayanama -
dtlar. 

Ona giizel bir kafes yaphrd1m. 
Ertesi giin yeni arkadafamla bera -
her Lukaor'a hareket ettim. 

Kufcagaz da bu seyahatten be • 
nim kadar memnu1:1du. Y almz uyu
dugu vakitler suauyor, geri kalan 
zamanlarda bana diinyan1n en giizel 
musikisini dinletiyordu. 

Luksor'da hafriyatm yapdd1g1 ye
rin ta nihayet noktasmda kiii;:iik bir 
c;ol evinde oturuyordum. Orada es
kiden kendimi c;ok yalmz hisaeder • 
dim. Fakat kuf bu duygumu deiit
tirdi. 

c;unkii otmek onun indinde diger 
kuflar gibi alelide bir itiyat de -
gildi. 

Yavrucak biitiin makamlar1n1 bii-

~irketihayriye 

yiik ve san'atkirane bir istidatla 
idare ediyordu. 

Demin de soyledim ya.. Ancak 
tiinedigi, bir de yem yedigi, su ic; -
tigi vakitler sesi kesiliyordu. Diger 
zamanlar durmadan, dinlenmeden 
miitemadiyen f8k1yordu. 

Lakin bir giin birdenbire otmez, 
otemez oldu. Bu Tutankamon'un 
mezar1n1n duvarlar1n1n y1ktld1g1 ina 
tesadiif etmitti. 

Bir miiddet c;ah,1ld1ktan aonra 
yeni amelenin gelmesini beklemek 
iizere mezar1 muvakkaten kapathm. 

Ne dersin? 0 aktam eve geldigim 
zaman kanaryam tekrar ilihi nag
melerine batlamaz m1? 

Neyse oteki amele de geldiler, 
mezar1 ac;t1k. Kutum gene 1ustu. 
Yaln1z, bu biiyiik mezar1n ii;:inde iii;: 
tane kabir vard1. lkisini Kahire Mii
zeaine naklettirdim. Birisini kapat
hm. 

Kanaryaman gene keyf i yerine 
geldi. Fakat iic;iincii kabri de ac;1p 
asil Firavun'un mumyasini i;:1kar • 
d1g1m giin evime bir kobra ytlan 
girip kufcagaz1m1 bogmam1s m1? 

0 aoguk hayvan1 ancak doniitte 
mutfagm penceresinden siiziiliip t;:J• 

karken gordiim. Arkasmdan bir kai;: 
el silah atbm ama nafile .. 

~iinkii biliyorsun, kobra yilani 
eski Mmr'Mar indinde mukaddea 
tan1nnuf bir hayvand1r. Biitiin Fira
vun'lann mezarlar1n1n iistiinde kob
ra ydanlar1mn reaimleri mahkuk -
tur. 

Bu i~i evvela bir tesadiife ham • 
letmi,tim. Fakat iii;:iincii lahtin bi
yerogliflerini sokiince mes'elede ga
rip bir esrarengizlik gormege bat -
lad1m. 

Zira bu lihtin iizerinde cSara ku
fUn mezar1> ibaresi yazd1yd1. 

0 giin, bugiin asari atika ile, haf
riyatla ugratmaktan vaz gei;:tim. 

As1rlarca evvel gelmit ve yafaya
cag1 kadar yafay1p aiikuna, istira • 
bate c;ekilmit olanlar1 rahats1z et
mekte ne mana var. Elbette in • 
aanm batina bir bela gelir. Ben ku
,u feda edip c;ekildim. Lakin baZJ • 
lar1 canlanna k1yd1nnc1ya kadar 
ugrafhlar •• Aman linet olsun.. O 
kiiflii, paah mumyalara .. Ve eararh 
tarihe! •• 

Nakleden 

'AHMET HIDAYET 

Hukuk talebeleri 
••••• 

Hazirandan itibaren bi- Staj milddetinin tenzili 
letlerde tenzilat yap1yor i~in kongre yapacaklar 

~irketihayriye milli miiesaesele • 
rimizin en k1demlisi ve muhakkak 
en faydahs1d1r. Bu te,ekkiiliin balk 
heaab1na tayam takdir olan bir hu -
auaiyeti de tehrimizin en giizel yer • 
lerini bir araya toplamtf bulunan 
Bogazii;:i'nin imar ve ihyaa1na hidim 
faaliyetine fas1la111z devam etmeai· 
dir. Bir zamanlar c;ok mamur olan 
Bogazic;i vaktile nakil va111talar1n1n 
yoklugundan veya kifayetsizligin • 
den botahr gibi olmuftu. $irketihay
riyenin memduh mesaisi bu firin sa• 
hillerde hayat ve fetaret uyand1rm1t
t1r. 

$irketihayriye Bogazic;i'ni daha 
ziyade canland1rabilmek ii;:in fii -
mullii tedabir almaga batlamithr. 
Bu ciimleden olarak 1 hazirandan 
itibaren tatbik edilmek iizere tenzi
lath ve miikemmel aerviali bir tari
fe haz1rlanm11}hr. Bu tarifeye tev -
fikan uzak iskelelerde yiizde 20 
tenzilat vard1r. Mesela evvelce Bii
yiikdere'ye gidip gelme iicreti 46,5 
kuruf iken bu tarife ile 38,5 kuru11a 
indirilmi,tir. 

Diger yak1n iakeleler ic;in de ten
zilit vard1r. 

$irketihayriye ayr1ca deniz spor
larile de alikadar olmaga ve inkita· 
f1m temin edecek kolayhklar1 esir • 
eememege karar vermis ve bu mak
aatla denizcilik heyetile temasa gel
miftir. Heyet bu cuma gonii Sirketi
hayriye'den miitehass1s zevatla Bey
koz ve Altinkum'a giderek te kikat 
yapacakbr. Diil}iiniilen tekle gore 
'bu seneki deniz yar1;ilarin1 $irketi • 
hayriye himaye edecektir. Cuma 
iriinkii tetkikat neticesinde Beykoz 
veya Altrnkum'dan neresi daha mu
'f'af1k bulunursa orada ;iirket 25-50 

metre eb'ad1nda bir yiizme havuzu 
meydana getirecektir. Bunlara mii
temmim olarak dii\jiiniilen diger te
dabir de peyderpey tatbik mevkiine 
konacakhr. 

vu u ~ ve~"te 
Beyoglu ve Eminonii kazalarinda 

hirer muavinlik ihdas ediliyor 
Beyoglu ve Eminonii kazalann -

da itler fazlalafhg1ndan hirer mu

av:inlik ihdas1 ve bunun ic;in biiti;:eye 
taluiaat konulmas1 takarriir etmit· 

tir. Maamafih bu karar Dabiliye 
Vekaletine arzedilerek iradei milli
yeye iktiran ettikten aonra tatbik 
edilecektir. 

Gec;en seneki Hukuk mezunla -
r1mn ekserisi hili bir vazifeye ta • 
yin edilememittir. lki 1ene staj 
gormek mecburi olduiu ii;:in mezun-
lar avukathk ta yapamamaktad1r• 
lar. 

Hukuk Talebe Cemiyetinin gei;:en
lerde Adliye Vekileti nezdinde ataj 
miiddetinin altt aya indirilmesi ic;in 
yapbklan miiracaat te bir netice 
vermemiftir. 

Bu vaziyet kar,1nda Hukuk tale
beleri tekrar Vekalete miiracaat ede
ceklerdir. Bunun ic;in Hukuk Cerni. 
yetinin fabri reisi bulunan Denizli 
meb'usu Necip Ali Beyin riyaae • 
tinde umumi bir kongre aktedilecek 
ve Adliye Vekiletine bildirilerek ma
ruzat tesbit edilecektir. 

Mezunlar bilhassa atajan alb aya 
indirilmesile ve staj miiddetinin Av
rupa'da oldugu gibi bir avukat ya • 
n1nda yap1labilmesinin teminini is
temektedirler. 

<® iYI m Ii" lYI lk o e IF©!® 
Giimriik Ba,miilettifi 

Riiaumat Miidiriyeti umumiyesin
den vaki olan da vet iizerine Giimriik 

BafDJiifettifi Raif B. Ankara'ya git
mi,tir. Bu davetin yapalmakta olan 

giimriik teftitlerile alakadar oldugu 
tahmin edilmektedir. 

~~!Fil~~ n rrir'il ce ll'ila 'ffii 0<§1 ~ 

lngiliz tayyaresi Londra'ya 
dondii 

Londra • Avustralya rekrunu 
k1rmak iizere cumartesi sabah1 Lon
dra'dan havalanarak ayni ak,am 
Y e~ilkoy tayyare meydamna inen ln
giliz tayyareciai Neville Stack ve 
arkadafr Chaplin, tayyare motoriin· 
deki ar1zan1n Avustralya seyahati
ni yapmaga miisait olmamas1ndan 
dolay1 bu aabah b~ buc;ukta ayni 
tayyare ile Londra'ya avdet etmif -
lerdir. 

Yunan seyyahlar1 geliyor 
14 may1ata Seyrisefainin Ege va

purile 135 Yunan aeyyah1 fstanbul'a 
gelecektir. Seyyahlar arasmda Ha
riciye ve Dahiliye Naz1rlarile Yuna
nistan'1n bir c;ok maruf simalar1 ve 
kibar kad1nlar1 vard1r. Ziyaretc;iler 
bir sefer evvel Ege' den kamar a ki· 
ralam1tlard1r. 

Maltepe'de umran 
r .... I 

Belediye koyde gii-

zel bir meydan a~t1 T ekirdag1 ne halde? 
• 

---- .. ·-·---R1htun1n in~as1ndan son
ra vapur da ugr1yacak Bu biiyiik ziraat memleketinde ~if t~i 

kredi bulam1yor Anadolu hattJ iizerindeki sayf i -
yelerden Maltepe koyiiniin Belediye 
varidat ve masarifi bu aene 1c;m 
dokuz bin kiisur lira olarak kabul 
edilmiftir. Belediye idaresi bu sene 
koyiin en miihim sokaklar1n1 tanzim, 
baz1 aokaklar1 tenvir etmi' ve iii;: yiiz 
kadar 1hlamur ve i;inar agai;lan dik
tirmi~tir. Maltepe zenginlerinden 
Hac1 Cemile Hamm kendine ait bir 
kai;: diikkimn koyde bir meydanhk 
tesisi i~in y1ktmlmasma muvafakat 
ve diger tekillerde Belediye • 
ye muavenet ettiginden Bele· 
diye Meclisi yeni ac;1lan bir cadde -
nin Hac1 Cemile Hamm caddesi is· 
mini taf1masma karar vermittir. Sa· 
hilin en mutena bir yerini ifgal ve 
civar1 telvis eden giibre iskelesi de 
koyden uzak bir mahalle nakledil • 
mistir. Sahilde vapur iskelesi ya • 
mndan haflamak iizere iki iii;: yiiz 
metroluk bir mahalde de r1hbm yap
tmlacaktar. Maltepe'liler Biiyilk -
ada'mn siit, yogurt, aebze ve su ih -
tiyac1n1 ekseriyetle buras1 temin et
tigi it;in Bostanc1'ya ugnyarak A -
dalara giden vapurun Maltepe'ye de 
ugratrlmas1n1 Seyrisefain umumi 
miidiirii Sadullah Beyden rica et • 
mitlerdir. Sadullah Be.f bizzat Mal
tepe'ye giderek Belediyenin icraa• 
hm gozden ge~irmif ve r1hbm inf& 
edildigi takdirde vapurlar1n Malte
pe'ye de ugratdaeag1na soz vermif
tir. Belediye ahiren evvelce alman 
mezbaha reamini de yar1yanya ten
zil etmiftir. 

Maltepe'nin giizel p]ij1nda bu 
sene deniz hamamlar1 da yapilmas1 
taaavvur edilmektedir. Pli.jlardaki 
banyo tesisatm1 kim daha iyi yap • 
magi, ve halktan banyo ve me -
kiilit ic;in az para almag1 taahhiit 
ederse Belediye ona ihale edecek ve 
hatta bundan dolay1 para bile al -
m1yacakt1r. 

Hilaliahmer kon~r~si 
9 may1sta Ankara'da toplanacak 

Hilaliahmer umumi kongreaine Ali 
P4. intihap edilmi,tir. Kongreye 33 
viliyet murabhaa gonderecektir. 
Miizakere edilecek mevat araa1nda 
miihim teklifler bulundugu ii;:in kon· 
grenin miinaka,ah olacag1 tahrnin 
edilmekted ir. 

Yeni Meclis 
CBagmakaleden mabaitl 

noktaa1 iizerinde ittifak bulun • 
dugu goriilmiit ve bu itin daha et
rafb aurette icras1 miiteakip se
ne biit~esine talik olurunuttu. 
Y enilenmege sevkolunan mec • 
lis te filhakika bu tadilat layiha • 
larm1 tetkike dahi batlam1fb. 
~imdi onlar1 yeni media yeni ba~
tan ele almit bulunacak. Vaziyet 
ise iktisadi miitkiilatm her gijn 
daha ziyade tiddet peyda eden 
aafahatt neticesinde daha ziyade 
goze ~arpacak manzaralar ar • 
zetmektedir. 

Bu terait i~inde yeni meclisin 
mesaisi sarih surette iktiaadi bir 
mahiyet arzedecegine timdiden 
ve kat'iyetle hiikmedebiliriz. Bu 
suretle memlekette hemen her 
mes' elenin eaasen iktisadi bir ma
hiyeti oldugu f arkedilmi~ olacak
br bir. Devletin siyasi hayatim 
bu iktiaadi mahiyetle telif e za • 
ruret bulundugu goriilecektir iki. 

Filhakika devlet devlet olarak 
idare olunabilmek i~in zaruri bir 
tak1m masarif ihtiyarma ihtiya~ 
vard1r. Bu manzara siyasidir. An
cak bu masarif vergi teklinde 
halktan iatifa olunan iratlarla te
min olunur. Halk kendisine tah
mil olunan vergileri kolayhkla 
verebilecek halde bulunmahd1r. 
Buda itin iktisadi cephesidir. Bu 
iki zaruret ise yekdigerine sdaa1-
k1ya baghd1r. 0 kadar ki 
birinin nerede bathy1p di -
gerinin nerede nihayet bul • 
dugunu kestiremk her za • 
man kolay ve hatta miimkiin ol
maz. T1pk1 yumur-ta m1 tavuktan, 
yoksa tavuk mu yumurtadan 91 • 
kar hikayesi gibi bir fey. ltte yeni 
media bu mevzular iizerinde 9a
htarak hem tavugu yumurtadan, 
hem yumurtay1 tavuktan ~1ka • 
racak olan bir meclistir. 

YUNUSNADI 

kafi derecede 
- - - - -

Tekirdag (U. Mu.) - Trakya' - J 
nm yegine ihrai;: iskelesi olan Te -
kirdag'1n senede asgari iii;: milyon li
rahk hububat, mekiilit ihrai;: ve 
nakleden i;:ok fayani ehemmiyet bir 
yurdumuzdur. 930 senesinde bu is
kelemiz: 2,000,000 okka arpa, bef 
milyon bugday ve 5,000,000 kilo 
kufyemi, bi rmilyon yulaf, 800,000 
kilo kapluca, 600,000 mmr, 130,000 
kilo afyon, milyolnarca yumurta, 
keten yetiftirmif ve ihrac; etmiftir. 

tifen arpas1 da Hamburg, Londra, 
Amerika piyasalarmda c;ok mak -
buldiir. Ben Ticaret Odas1 reisi be
yin yamnda otururken bir tacir; Yu
nanistan'a ihrac; edecegi iki yiiz bin 
kilo bugdayin meni;e i;ehadetnamesi 
ic;in kendilerine miiracaat ettiler. 
Bundan ne kadar memnun oldum. 
Bir kere mahsullerimizi harii;: piya
salarma kendi ellerimizle sevke baf
laaak. Meseli Trakya'm1z1n kuv -
vetli, sert olan bugday1; fazla irmik 
kullanan ftalya piyasas1 ii;:in ne mu
vaf1k bir mahd1r. 

Tekirdag'1 ve miilhakahntn yetif
tirdigi bu mahsuller it;inde kutye -
minin fevkalide bir vaziyeti ve diin
ya piyasalannda makbuliyeti var • 
drr. Biitiin diinyada en ziyade rag
bete mazhar olan Tekirdag'1 mahd1r. 

Son senelerde bugday ve arpanm 
para etmedigini goren Tekirdag 
ziirrat biitiin kuvvetlerile kutyemi 
zer'ine c;ahtiyorlar. Fakat bu ziir -
raa kifi derecede miizaharet edile
miyor, Ziraat Bankam1z Tekirdag 
ziirramm sermaye ihtiyac1m temin 
edemiyor. 

lhtiyat; gosteren Tekirdag ve miil
hakah ziraet kredisi temin edile • 
miyor. Bu ihtiyac1 k111men de vitol 
miiessesi ve agar faizlerle sarraf (Bo
hur Abulayef), (Ovadya Habip) 
gibi musevi sarraflar temin ediyor
lar. f,te zavalh i;:iftc;ilerimiz bu ag1r 
faizler altrnda k1vran1p duruyorlar 
ve giinden giine eziliyorlar. Tekir • 
dag'ma lt Bankam1z mutlak bir fU• 
be ai;:mah, Ziraat Bankam1zda bu 
feyyaz mmtakadaki muamelesini da
ha geni,Ietmelidir. 

Tekirdag'1n1n altJ 11ra iizerine ye-

Tekirdag1'nda bu sene c;iftc;inin 
bafmda bir de fare belas1 var. Ne 
iae, balk ve hiikumet bunlann im -
ha11na hayli i;:ahtrn•\I ve muvaffak 
olmuf. 

Miiskirat fnhisar idaresi Tekir -
dag'1nda bir biiyiik '\larap fabrikas1 
yaphr1yor. Bu isabetli tetebbiisii al
kiflamak laz1m. idareden bag ve fa
rap imilleri c;ok fikayet ederler, 
hakh veya haklllz olduklar101 iyice 
bilmedigim bu fazla tikiyetleri aus
turmak yahut azaltmak bir idare -
nin, idareciliginden beklenir. ,,. ,,. ,,. 

Tekirdag'inda olm1yan bir fey 
varsa o da, yabancdar ic;in ikamete 
miisait bir yer ve bir oteldir. Mii -
fettif ve biiyiik memur gibi ziyaret
c;iler ifin kolay101 buluyorlar, Be
lediyede, f1rkada, Tiirk Ocagmda 
bir yerde baramyorlar, fakat boyle 
bir resmi s1fati olm1yanlar, mal al -
maga gelecek tiiccar, her hangi bir 
zair, pis hanlarda kalmaga mah -
kum. 

A. Fuat 

Diyarbekir' de .fSahtekar papazlar 
TakibatJ kanuniye neden 

teahhur ediyor? .. 
Diyarbekir' de $iikrii Bey iaminde 

bir zat gec;enlerde zevcesi Mihr.iye 
Hamm1 Celi.I Bey isminde biri ile 
gayrimetru bir vaziyette yakalam1' 
ve kar111mn i~nk1 olan bu genci ol
diirmii,, Mihriye'yi de ag1r surette 
yaralamtfh. Miidafaai namus ui -
runda ika edilen bu cinayet iizerine 
~iikrii Bey zevcesini m;:ihkemede bo
flyarak kanunun verdigi salihiyete 
binaen zina dava11 ikame etmittir. 
Katlin vukuundanberi hayli zaman 
gei;tigi halde Diyarbekir adli;reai 
heniiz bu davayi riiyet ic;in if au muk
tezi tahkikah evveliyeyi yapmam1•
t1r. Bu bapta Adliye Vekiletinin na
zari dikkatini celbediyoruz. 

Yunanistan'daki lutbol fampiyon
luiu miisabakan 

Atina 3 (A.A.) - Yunan fehir. 

Jeri futbol fampiyonlugu ic;in yap1 • 

Ian miisabaka Pire'yi temsil eden 

tak1m Atina ekipini iii;:e karf1 bet 

sayt ile maglup etmit ve Yunan •e

hirleri ,ampiyonlugunu kazanmtf -
t1r. 

Yunan fampiyonlar1ndan Zaneto

pulos ile Vassia arasmda 10 ravntluk 

bir boka mai;:1 yap1lm1fhr. Bu mat; 3 

dakika siirmiif ve beraberlikle ne -
ticelenmittir. 

Yeni kabine 
<Birinci sahifeden mabit) 

ruhte etmemek fikrinde oldugu· 
nu izhar ettigi anlaf1lm1ttir. 

Memleket menafii aliyesinin i
sabet ve selametle idaresi noktai 
nazarmdan lsmet P,. nm ba,Iadr 
g1 biiyiik ve feyizli itleri neticeye 
kadar bizzat takip etmesi laz1m 
geldigi kanaati umumidir. 

Reisicumhur H. nin yeni kabi
nenin te,kilini gene lsmet Pf. ya 
tevdi buyuracaklar1 ve tsmet Pf. 
mn yiiksek milli vezaifin ifas1 i~in 
kabineyi tefkilden imtinada Hrar 
etmiyecegi kat'iyetle biliniyordu. 

Bugiinkii hadisat bu hakikate 
yakm tahminleri teyit etmit oldu. 
Y eni kabineyi gene ismet P,. tef· 
kil edecek ve Vekaletlerde bir ta
havviil olm1yacaktir. 

Y eni Jsmet Pt. kabinesinin bu 
hafta i~inde Meclise gelerek pro
gram1m okumas1 ve itimat talep 
etmeai ihtimal dahilindedil'. 

--Frans1z Sefiri bir takbih 
mektubu gonderdi 

Senbenuva mektebi pat>azlar1n1n, 
varfslerf olmiyan zengl;,_Ierin cm -

laklerini ellerine gei;:irdikleri, Miid

deiumumiligin de bu hususta tahki

kata ba,Iad1g1 yaztlmifb. Fakat mii

ruru zaman mes'elesi bu papazlar 

hakk1nda cezai dava ac;1lmas1na 
mini olmuf, ancak Defterdarhk 

hukuk mahkemeaine hukuku fah • 

aiye davas1 ikame etmittir. Defter· 

darhk davasm1 isbat edebilmek ic;in 

vesaik toplamaktad1r. 

Diger taraftan Frans1z Sefiri de 

bu papaz efendilere fU mealde bir 

mektup gondermi,tir. 

« Siz hakk1n1z1 aramak i~in dog

rudan dogruya aefarete miiracaat 

etmit olsayd1mz bugiinkii miitkiil 

mevkie diitmez ve haysiyetinizi ren
cide ettirmezdiniz. Tiirk hiikUmeti 

aizin evrak1n1z1 tetkik edemez ve 

emlakinizi alamaz. Maamafih sizin 

yapbg1mz ifin fena tesirleri de bu 

memlekette hie; unutulm1yacaktir.» 

~elfilDrr nsDteli"D 
Y emi~ sahipleri 

Y emit iakelesinde ve civarmdaki 
diikkanlan ifgal eden esnaf ve tile· 

car Eminonii Kaymakamhgma mii
racaat etmii;ler ve molozlarla dol

durulmut olan sahiller gittikc;e alc;al· 
digmdan, deniz sularmrn diikkan -

lar1na girdiginden bahisle bu vazi

yet dahilinde efya ithal ve ihrai;: e

dilemiyecegini bildirmiflerdir. Fil
hakika bugiin o havalideki diik -

kinlara tahtalar uzahlmak suretile 
girilip c;1k1lmaktad1r. Esnaf eger hit; 

bir tey yap1lmas1 miimkiin olm1ya· 
cak iae sahile biraz moloz ve kum 

doktiiriilerek yiiriimek imkamnan 
teminini istemiflerdir. 

n n li'il n ~ ~ Ii" o ca ir©J al 
Tiitiin lnhisar1nda bir 

sui istima! 
Tiitiin lnhisar1 Kad1koy tubesi 

muhaaebecisi Celal Beyin 3 bin lira
hk bir sui istimali ihbar edildiginden 
hakk1nda inhisar miifetti1;1ligince 
tahkikata batlanmtf,Celal Beyle bir

likte tube miidiiriine de i,ten el c;ek
tirilmittir. 

Miidiiriin sui istimali ile alakas1 
goriilmemekte yalmz murakabe va
zifesini ibmal ettigi beyan edilmek • 
tedir. 

Bo, vakitleriniz i~in 
Diinkii halledilmif 

Soldan saga ve yukandan a§agiya;. 
1 - Sesli muhabere vas1tas1 (7), 

Cep fenerinin i<;indeki (3). 
2 - Bir hece (2), Nota (2), Her ni-

yete yenilen meyva (3). 
3 - Telll muhabere vas1tas1 (7). 
4 - Ortaya <;1kanlan §ey, 1§ (4). 
5 - Hortumlu hayvan (3) , Mektup 

verilen yer (5). 
6 - Bir hece (2), Kamer (2). 
7 - Dogru (4) , Not.a (2) . 

8 - Su (2), Markoni'nin icad1 (6). 
9 - :;li§kin, yumu§ak (5), Mahsus 

(3). 
10 - Eser (2) , Nota (2). 
11 - Uzaklardan ve havadan ses 

ta§1yan (5). Maden! ip (3). 

D ~tas~@llf ll'iiilell'ilGlif ln ©'e 
Ecnebi §irketJerdc Turk 

memurlar1 
iktisat Vekaletince verilen bir e • 

mir iizerine lstanbul'da faaliyette 
bulunan ecnebi tirketl.eri yeniden 
teftit edilerek Tiirk memurlar1mn 
a ct te klk .,.J;Jrn;f :~. C "'a""'L; ;,. 

ketler komiserligi tarafmdan ha • 
z1rlanan rapor Ankara'ya gonde • 
rilmi!_!tir. Raporda ecnebi 'irketle
rinde itlerin miisait bir zeminde ce
reyan etmedigi bahanesile Tiirk me
murlarma yol verildigi beyan edil
mi,tir. 

~···-
Verem hasla esi 

Verem haatanesi ir;in h1fz1ss1hha 
komisyonu Maarif Vekiletine ve Ev. 
kaf miidiriyeti umumiyesine miira· 
caatle muavenet olarak yirmi be -
fer bin lira istemi,tir. Komisyon 
ilk tedrisat muallimlerinin digerle -
rine terciben tedavi edileceklerini 
bildirmi;itir. Maarif Vekaleti ver -
digi cevapta hastane ic;in bu mik
tardan daha fazla muavenet edece -
gini beyan etmil}tir. Evkaf miidiri -
yeti umumiyesi cevap vermemiftir. 

H1fz1ss1hha komisyonu perfembe 
giinkii ii;:timamda bu mes' ele ve 
hastane binas1 it;in intihap edilecek 
mahal hakkmda miizakerede bulu
nacakt1r. 

Riyaseticumhur 
( Birinci sahifeden mabalt ) 

Gazi Hz. Riyaseticumhur salo • 
nunda Heyeti Vekile azalar1, 
meb'uslar ve siiferanm tebrikah
m kabul etmiflerdir. 

Gazi Hz. nin Tiirkiye Reisicum· 
hurluguna tecdiden intihab1 mii
nasebetile diin saat dortte teh -
rimizin muhtelif taraflarmdan 
101' pare top ablarak ilam ta • 
diimani edilmiftir. 

lzmit'te 
izmit 4 (Hu. Mu.) - Reisi • 

cumhur Hz. nin yeniden intihabl 
dolay1sile tehir donanmif ve 101 
pare top atilmithr. 
Istanbul $ehir Meclisinde tatil 

Diin ~ehir Meclisi miizakerat1 
devam ederken top sesleri ititil• 
mii; ve Belediye risi Muhittin B. 
ayaga kalkarak yeni ReisicumhuJ' 
intibab1 yapild1gmdan toplar a· 
hlmakta oldugunu ve hiirmeten 
celsenin 5 dakika tatilini teklif 
etmittir. Diger bir takrirde de i11• 
tihap dolay1sile Reisicumhur H:z;.11! 
B. M. Meclisine tebrik ve tazin1 
telgraflari ~ekilmesi teklif olu • 
nuyordu. Her iki teklif te kabtJl 
ve cel1e 5 dakika tatil edilmitt it· 
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SlHHl MUSAHABELER: [i'VUK.UAfZJ' Meclisi Abd~lhak Hamit Bey a~b ASKERi. TEK~l!T 

Hastane ve hastabak1c1l1k -:--. -· ~ y · M 1· · ·1k · t• ~usEs1NoE 1~1 
Son zamanlarda Ankara'da yeni 

bir haatane in,a edildigi ve tstan • 
bul'da ~hremini'nde yap1lan pav -
yonlar1n dahili nevakm ikmal olu -
narak yedi yiiz yatakh bir hastane 
haline ifrag edilecegi gazetelerde 
okunmaktadir. 

Ayni zamanda Cerrahpafa has • 
taneainin dahi tevsii mutasavverdir. 
Bu cereyan memleketin teraiti s1h
hiyesi nazari dikkate ahnd1g1 tak
dirde fayani tetekkiir ve mucibi 
memnuniyettir. Fakat yalmz has • 
tane yapmak kafi gelmez. Ayni za
manda bu hastanelerin idaresi dahi 
laz1md1r. Bu gibi hastaneleri idare 
edecek ve burada fenni nevak1s1 b1-
rakmiyacak muktedir doktorlan -
m1zm mevcut olduguna eminim. 

Fakat mea'ele yalmz doktorlarm 
laaliyet ve gayretlerile de bitmez, 
en miihim olan cibet hasta bak1c1 lef· 
kilalldtr. Bir hastan1n tedavisinde 
ve bir butane idaresinde doktorla
r1n yiiziinii giildiirecek hasta bak1 • 
ctlardtr. 

Son dort sene zarfmda Ameri -
ka'da tahailim eanasmda ve gec;en 
yaz da Avrupa 1n1n Paris, Londra .,,. 
Berlin gibi muhtelif tehirlerinde yap
t1g1m baz1 tetkikat neticesi, hali ha· 
zi.rda Avrupa'daki hastanelerin ve 
ha.ala bak1c1 t~kilabmn Amerika' • 
dan daha geride kald1gin1 ve bizde 
iae bu i,e yeni ba,land1g1n1 gordiim. 
Fakat buna hie; hayret etmedim. 
~iinkii bizim gibi senelerdenberi is
tibdat ve harp ic;inde yafiyan bir 
milJetin zengin hastaneleri ve mil • 
kemmel hasta bak1c1 tetkilatt ol -
maa1 habra bile gelmez. 

cFlorance Nightingale> in kim ol
Cluiu ihtimal ki bir c;oklanmtzca 
malll.mdur. 

Mia Ni~htingale, 1820 senesinde 
Clogmuf, fngiltere'nin gayet uil bir 
ailesine menaup idi. Kendisi c;ocuk • 
lugundanberi baatalara bakmak, 
sthhati umumiye ve acizlere yard1m 
etrnekle pek al&kadar olurdu. 0 za
manlarda da tngiltere'nin hastane 
ve hast.a bak1c1 tetkilab pek noksan
dt. Bu gene; kad1n memleketinin bu 
biiyiik ihtiyactnt temin etmek ic;in 
ailesinin miisaade etmesine Tagmen 
kendisi bir sene Almanya'nm Ren 
nehri iizerincfe.kain Keiserwoth teh
rindeki Deaconess hastanesinde qa
bttr. 185'1 K1r1m seferi esnasmda or
duda hast.a bak1c1hg1n ne derece la· 
z1m oldugunu goren tngiltere Har
biye Nazm, Sir Sidney Herbert Miss 
Nigbtingale'den yard1m istedi. 

Kolerarun ve yaralarm bakrlma • 
mu1 neticesi kan zehirlenmelerinin 
biitiin kuvvetile hiikiim silrmekte 
oldugu boyle bir zamanda Miss 
Nightingale, refakatinde bulunan 
iyi t.ahail ve terbiye gormiis 38 gene; 
kadtnla Oskiidar'a Selimiye k1~la -
ama gelerek ~ batma gecrti. o/0 40 
nisbetindc olan vefiyat h".• fedakar 
gene; kadtnlann sayesinde. bir Ud 
ay za.rf1nda %2 ye dii~tU. 0 gi..inden 
itiharen Avrupa ha.stanelerinde ve 
hasta bak1c1hk &leminde yeni bir 
sahffe ac;dd1. Tabsilsiz, terbiyesiz 
hasta bak1ctlar yerine ivi ailedt>n, 
Yiiksek tahail ve terbiye gormii(I 
gene; hast.a bak1c1lar kaim oldu. 

K•run seferinden donil~te lng;Ite
t-e hiikumeti Miss Nigbtim:;ale'e ken
disinf'l bir hediyei (11ikran olmak ii -
zere 50,000 fngiliz liras1 hediye etti, 
bu biiyiik kadin memleketinde tah • 
:silli hasta bak1cilara Dl! kadar bii • 
Yiik hir ibtiyac; oldugunu gorerek bu 
Para ile Londra'da Thonas ha.sta -
heai yan1nda bir hasta bak1c1 mekte· 
hi ~ucude getirdi. 

Amerika'da iae hastabak1c1ya ve 
hast" bak1c1 mekteplerine olan ib -
tiyac;, iatiklal harplerinin nihaye • 
linde hiikiimetin nazari dikkatine 
c;arph. 0 zamanlar Amerika'mn en 
'lcalabal1k memleketlerinden ->Ian 
Nevyork eyaletinde ta.hsil gormiif 
llkdh bir hastabak1c1 mevcut de • 
iildi. 

1872 aenesinde Amerika' -
ltlar da bu ibtiyac;larmt temin et
blek laz1m geldiiini anladilar, ve 
l..ondra'ya Miss Nightingale ile go -
"iitup tahsilli ve terbiyeli hasta ba • 
)qctlann naul yetistirebilinecegini 
0irerunek ic;in bir h~yet gonderdiler. 

Doniiflerinde bu hcyet Nevyork 
•ehri idarei hayriyesinin yard1mile 
l!ellevue hastaneaiittisalinde bir has
ta bak1c1 mektebi kiisat etti. 1873 te 
'l>tta tahsil gormiif, i;i ailelerden ge-

1eii lerbiyeli ve nazik bir grup gen" 
titlebe ile tedrisata batlanild1. 0 za
..,_andanberi Amerika'da bu nevi 
..,_ektepler ,ayani hayret bir dere • 
~e c;ogalmtfttr. 1880 de 15 e balii 
; mu,, 1900 da 432 ve 1921 de iae 
t Soo mektep ile 50,000 den fazla 
lllebe mevcut bulunmuftur, ve bu

tiih iee bu nevi mekteplerin adedi 

2000 i gec;mektedir. 
Hasta bak1c1lik ne demektir? Has

ta bak1c1bk, fikri ve bedeni bu her 
iki noktadan s1hhati umumiyenin ih
tiyac1n1 goriip temine yardtm, idare, 
muhafaza ile bastahklar1 menetme. 
ge c;ahtarak s1hbati umumiyeye hiz
mettir. 

Boyle biiyiik ve mukaddes bir va
zifeyi nasil bir kimse ifa edebilir? 
Bu vazifeyi ifa edecek kimseler; og
renmege, ogretmege ve yard1ma 
hazir, nazik, iyi bir aile i"inde ye • 
titmi,, terbiyeli, miidebbir, namuslu 
ve kendisine her zaman itimat edi • 
lebilecek viicut ve dimag noktai na
zarmdan temiz ve kuvvetli genr; k1z
lard1r. Bu mekteplere girecek tale
benin on dokuz ya(l1ndan &fag1 ol• 
mayip, orta derece tahsil gormiit 
olmalar1 da beynelmilel hasta balac1 
tetkilabn1n en miihim maddelerin • 
den biridir. Bu mesleklere r;eviklik 
ve dirayet te tarttlr. 

Herkesc;e kolayhkla anlattlabilir 
ki; basta bir kimse ancak akilh, 
h1fz1ss1hha ve muhtelif hastahklar
dan ve bunlartn naad tedavi edildik
lerinden malumattar tecriibeli kim
seler eline emanet edilebilir. Buse. 
bepten hasta bak1c1 mekteplerinin 
daima hastaneler ittisalinde olmala
n pek muvaf1kbr. 

Bu mekteplerden maksat yalntz 
hasta bak1c1 yetittirmek degildir. 
Baradaki asd gaye yukar1da soyledi
fimiz evsafa malik hastaneleri oldu
gu gibi evleri de idare edip saglam 
c;ocuklar ve mes'ut yuvalar tesis e • 
decek giizide gene; valide yetittir • 
mektir. ~iinkii burada goriilecek 
tahsil ve terbiye bir ev kad1n1 ii;in 
en iyi bir ha.z1rhktir. Amerika'da 
saglam ve giizel c;ocuklar yetitme • 
sinin en biiyiik B.millerinden biri de, 
boyle mekteplerin miikemmel ev ka
dmlar1 yetittirmesidir. 

Acaba bizde bu vazifeyi ifa ede. 
eek orta tahsil gormiit gene; ha • 
nsmlar yok mu? Memleketimiz hal
ki gibi zekaca hemen, hemen diinya• 
n1n biitiin milletlerine faik bir un • 
sur aras1nda boyle kimseler bulun· 
mamast tahayyiil edilemez. Lakin 
bizde noksan olan fey bu genr; k1z
lan arzu edecek bir surette yet~ti· 
recek haata baktci mektepleridir. 

Diinyan1n her taraf1nda bu ka .. 
dar ilerlemit ve bizde ise heniiz 
batlamif hasta bak1ct tetkilat101n 
yakmda miikemmel bir inkitafa 
mazhar olacag1n1 iimit eyliyelim. Ve 
ancak bu zaman haatanelerimiz 
muntazaman itliyebilecektir. 

F AHRVNNISA M. ALI 

M. Makas 
-----

ismet P,. ya Venizelos'un 
bir mektubunu gotiirdii 

Ankara 4 - Buraya gelen Atina 
meb'usu M. Makas, M. Venizelos'tan 
tsmet Pf. ya gonderilmit bir mek -
tubu hamildir ve tsmet Pf. n1n misa
firi olarak Ankarapalas'ta otur • 
maktad1r. 

M. Makas'in beyanatr 
M. Leon Makas vaki olan beyana

ttnda tehrimizde gordiigii hiianii ka
bulden pek ziyade miitehaasis oldu· 
gunu soyledikten sonra demiftir ki: 

«- Tiirk • Yunan miinaaebabru 
izah i4iin iki kelime kB.fidir: Bu da 
muhadenet itilaf1dir. 

Bu itilif, iki hiikumet arasinda 
miifterek siyui bir cephe husule 
getiren sulha miiteveccih ve ~ark'1n 
iktisadi ve siyasi tetkilabn1 en iyi 

:surette tanzim eden bir muhade • 
nettir. Turkiye me,hur adamlar ta
rafmdan id are edilmektedir: Gazi, 
lsmet Pf. ve Tevfik RiiftU Bey. Yu -
nanistan'tn batinda da ii~ seneden • 
beri asri Yunanistan'm miiceddidi 
olan M. Venizelos bulunuyor. Bu 
zevabn yekdigerile, bilhasaa miitle· 

rek menfaatleri mevcut olunca ve 
Adalar denizinde biiviik cazibe 
kanunu icrayi hiikmettikc;e, anlaf
malar1 pek tabiidir. 

Yunanistan'da biitiin f1rkalar, bi
IB.istisna Tiirk - Yunan itilaf1na ta
raftard1rlar. Bilhassa, ic;imizde u -
zun miiddet Tiirkiye'de oturmuf o· 
lanlar, iki millet mizac1nin yekdi • 
~ .... ini tamamhyacag1n1 pek iyi bi • 
lirler.» 

M. Makas Ankara'dan avdetinde 
burada bir konferans verecektir. 

M lQJ'teeffe irirn ~ 

Mevkuf telgraf memuru 
Memuriyeti esnaamda yapbit bir 

ciiriimden dolayi fstanbul'da tahtJ 
tevkife ahnan Rize telgraf memuru 
~iikrii Ef. mahallinde muhakeme e• 
dilmek iizere diin Rize'ye gonderil
mittir. 

lnbharlar ~ogald1 . enl ec ISID I I~ 11~1a1 I OLANLAR SOTUNU 

5,5 saat devam etti I Milli Mildafaa Vekileti askeri Bir gen~ kizla 2 erkek 
kendilerini oldiirdiiler 

Beykoz ac;1klarmda deniz orta • 
smda diin sabah saat 9 da gene; bir 
k1z cesedi bulunmuf, ceset sahile 
getirildigi valdt bunun Y al1koyii sa
kinlerinden kundurac1 Osman Ef.nin 
17 yafmdaki k1z1 Mahmure H. ol -
dugu ania,iim111hr. 

Yap1lan tahkikatta Mahmure Ha
mmin evvelki gece saat 21 de evden 
kac;bg1 ve kendisini denize atarak 
intihar ettigi anlaf1lm1~hr. intihar1n 
sebebi bir a,k mes'elesidir. Mah • 
mure H., Niyazi isminde bir genr;le 
sevifiyor "V'e bununla evlenmek isti -
yormuf. Halbuki babas1, Mahmure 
Hamm• Veysi isminde batka birisi· 
ne vermek arzusunda imif ve bu ar· 
zusunu kizma kabul ettinnek ic;in de 
zavalh k1z1 tazyik ediyormuf. Mah
mure H., sevgilisinden ayr1lacag1n1 
kat'i olarak hisaettikten sonra olme
ge karar vermit ve evvelki gece tam 
bir yeisle evden ka?rak kendisini 
denize atmu;br. Mabmure Harum1n 
cebinden sevgilisi Niyazi'nin fotog
raf1 4i•km1fbr. Zab1ta tahkikata de -
vam etmektedir. 

* Kozyatag1'nda Sitmabay1r1'nda 
oturan bahriye binbat• miitekaidi 
Niyazi Beyin evlid1 manevisi 15 
Yatlar1nda Muharrem evvelki ak • 
fam kendini bah4iede bir erik aga • 
c1na asarak intihar etmiftir. Sebebi 
mec;huldiir, tahkikat yapdmaktad1r. 

* Tiitiin giimriigunde tiiccardan 
Sait Beyin nezdinde ~ahl}an Koslan. 
tin isminde bir fab1& iki kolunun da
marlannt ustura ile kesmek suretile 
intihar etmi~tir. Kostantin diin sa
bah Sait Beyin ticarethanesinin kar
fts1nda bulunan ve ardiye olarak 

1 kullamlan odaya girmif· ve kap1yi 
arkadan kilitlemif ve bileklerinin 
damarlannt biiyiik bir soguk kanh
hkla kesmit ve ufak bir feryat bile 
c;1karmadan olmiittiir. 

Hadiseye Miiddeiumumi muavin
lerinden Necmettin Bey vaziyet e• 
derek tahkikata batilamtfhr. Inti • 
harin sebebi heniiz anla,damaf1m
br. 

Bundan da haber yok! 
Sirkeci'de fotograf~1bk eden Sa

bih Bey diin ailesine bir mektupla 
fotografhanenin anahtarlanru gon
dermi~ ve mektubunda intihar ede
cegini bildirmittir. Sahib Bey diin 
akfam gee; vakte kadar bulunama
Dllfhr. 

IK~~cai 0 al rr 
Bir 9ocuk ezilerek oldii 
Galata'da Karakuf harunda sa

kin Feride Ha01m1n oglu Bahattin, 
Necati Bey caddesinden gec;erken 
1819 numarah otomobil kendisini 
i;ignemif, kafas1n1, boynunu ve muh
telif yerlerini ezmiftir. Hastaneye 
kaJd1rdan zaval11 ~ocuk oJmiif, fO• 
for tbrahim yakalanmifbr. 

Ho irso;gO o ~ 0@.l rr 
Bir §eheke yakaland1 

Uzun miiddettenberi Erenkoy ve 
havalisinde icrayi faaliyet eden mii
him bir h1rs1z kumpanyu1 zab1ta 
taraf1ndan meydana r;1kardmtf, bun 
Jann elebattlar1ndan dordii yaka
lanmtfbr. H1rs1z kumpanyas1n1n on 
on bet kifiden ibaret oldugu teabit 
edilmif ve timdiye kadar ~ald1klart 
mallan nerelere satt1klan ve nere
lerde saklad1klan anlatilmtfbr. 

Zabtta, bu huaustaki tahkikah 
heniiz ikmal etmedigi i"in yakala
nanlar1n isimlerini gizli tutmakta-
d1r. · 

M lYlt®'lf®irirn 1k 

Dolapla bulunan k1z! .. 
Kandilli'de marangoz tbrahim'in 

17 ya,mdaki oglu Kaz1m ayni ma • 
hallede oturan 14 yatmda Emine'yi 
ka4i1rmtfltr. Taharriyat neticesinde 
k1z Kaz1m'm evinde ve dolapta sak· 
h bulunarak ailesine teslim edilmif
tir. 

Bir batmda ii~er ~ocuk 
lnegol' de keresteci Zekeriyya 

Beyin refikas1 bir batmda ikisi 
erkek biri k1z olmak iizere ii!r !rO· 
cuk dogurmuftur. Yavrular her· 
hayatbr. 

Bursa'mn Tuzakh koyiinden 
Kadir oglu Mehmed'in karts1 Hu
riye Hamm da biri erkek ikisi kiz 
olmak iizere ii~ !rocuk diinyaya 
getirmi11tir. Bu aile fakir ol • 
dugundan Himayeietfal cemiyeti 
muavenet etmektedir. 

[Birinc! Sahifeen Mabatt] Halit (Erzurum) Beyler msab1 
ki derin !rizgilerde Millet Medi • ekseriyeti dolduramad1klarm -
sini a!rmanm payanstz ferefinden dan Ru,en Efref, Avni (Bozo -
dogma biiyiik heyecan izleri sezi- yiik) Beylerin intihap edildikle-
liyor ve fairi azam me,'ut bir te· ri, diger iki katiplik i~in Hay • 
heyyii~ i~inde celseyi a~iyordu. dar Rii11tii, Ziya Gevher, Siirey • 
Himit Bey yava11 yavaf nutkunu ya (Tokat) Beyler msab1 ekse-
okudu. riyeti dolduramadiklar1 i~in ye-

M uvakkat reisin nutku niden intihap yap1lacag1 Riya • 
«- Azasmm en miisinni olmak setten tefhim edildi. 

s1fatile dordiincu B. M. Meclisini I Riyaseticumhur intihab1 
ku11at ediyorum. F akat bilir mi- R · KA p R" t• · · h . . e1s az1m s. 1yase 1cum • 
s1mz, mu terem efend11ertm, bu h · t•h b ' b I ~ 
b · . . . b. h . ur in t a ina as anacag1n1 

emm t~m ne e11stz 1r maz arr Meclise b ·1d· d. ' 
. E .. k k k.. ··d 1 ir 1• yetbr. n yu se ursu en ta • l · ·· t k.l b' H 1·1 . . .. .. . . . . zm1r mus a 1 me usu a 1 

rihin en buyiik millebm ve mil· Bey leitki"laA ti · k 
• • T esas1ye anununa 

letm en buyiik adamim alkitla • gore Reisicumhur · t"h b t -
ak d . . d. f . 1n 1 a tn1n e11 

m saa etme ermlf na ir am- rinisani iptidasmda I 
I d · M · · ·kb I . yapt mast 
er emm. azt ve JSb a e ad laz1m geldigi miitaleasmd b -

bir !rOk muvaffakiyat ihraz et • lundu. a u 
mif olan heyeti celilenizin bu dev- H l'l B · ·dd" K""t h . . . . . . a 1 ey1n l 1asma u a ya 
re1 1~t1ma1yede daht aym mu • meb'usu Recep Bey cevap d. 

ffak. t "d d k h . . ver I. va 1ya 1 1 ame e ere atz1 R B t k"IAt · .. 
b h I 

ecep ey es 1 a 1 esastyeye go-
mu a at o masmt canii dilden R" t" ' h ··dd t• 4 re tyase 1cum ur mu e 1 se-
temenni ederim ve eger huzuru - ne olmakla beraber tecdidi inti • 
nuzda layikile arz1 fiikran ede - hap dolayJSile daha az bir zama-
miyorsam kusurumun kemali sin- na inebilecegini binaenaleyh Re-
nime bag1flanmas1m da ayrtca di- isicumhurun hemen intihabt la • 
lerim efendilerim.» 

Meb'uslarzn tahlifi Zlm geldigini soyledi. 

Muvakkat reisin nutkunu mii -
teakip Meclis katiplerinden Ru
Jfen E11ref B. meb'uslarm ismini 
hirer birer okudu. Her ismi oku -
nan meb'us kiirsiiye geliyor ve diin 
yazdtg1m1z yemin suretini okuya
rak tahlif resmini ifa ediyordu. 

Tahlif merasimi hayli merakh 
olmutlur. Bazt meb'uslar yemin 
ederken hi!r seslerini ~tkanmyor
lar, kiirsiiye sadece inip ~1kmak
la iktifa etmit gibi goriiniiyor -
lard1. Hele yeni meh'uslarda he
yecanm pek fazla oldugu belli i
di. 

Mizah fairi Fadd Ahmed'in 
hem agzile, hem ellerinin genit 
itaretile yemini Meclisi giildiir • 
dii. Eski meb'uslar daha sakindi. 

lsmet ve Kaztm Pt.Jar yemin 
ederlerken uzun uzun alln,Ian • 
ddar. Eli.ziz meb'uslan dalgmhk 
veya acemilikle kursiiye her iki 
taraf mdan ayni zamanda ~1k1p 
kar\nlafmu;lar ve garip vaziyette 
kalmttlard1r. 

Riyaset kiirsiisiinde en son o
larak muvakkat reis Abdiilhak 
Hamit Bey yemin etti. 

Riyaset intihabi 
Saat dordii on ge~iyordu. Mee· 

lis reisi intihabma batland1. Rey
sepetleri biitiin azanm oniinde 
dolatbrildt. Reylerin tasnifi ne • 
ticesinde Kaztm Pf. nm tekrar ve 
miittefikan riyasete intihap edil • 
digi Meclise tefhim edildi. 

Riyaset intihab1 taayyiin et • 
tikten sonra Abdiilbak H&mit 
Bey gene Roten Etref Beye it • 
tika ederek agtr aitr kiirsiiden 
indi ve Kaztm Pt. Riyaset kur -

. siisiine ~1kti. 
Kazzm P§. nzn nutku 
Reis Pt. Meclise hitahen fU 

nutku irat etmittir. 
«- Gosterdiginiz itimada arz1 

tefekkiir ederim. T evdi buyur • 
dugunuz terefli vazifeyi tevec • 
ciihiiniize 18.ytk bir surette yap • 
maga ~ahtacagtm. Mesainizde 
muvaff akiyet temenni eder ve 
ciimlenizi hiirmetle selamlar1m» 

K8.z1m Pt. nm nutku alkitlar 
arasmda dinlendi ve miiteaki
ben reis vekilleri ile idare amiri 
ve katiplikler intihabma ge~ildi. 
Reyler toplandtklan sonra tas· 
nif i~in kur'a ile iki aza se~ile • 
rek celse 10 dakika tatil edildi. 

lkinci celse 
lkinci celse gene Kaz1m Pt. nm 

riyasetinde topland1. lkinci reis
lik intihabmda Hasan B. in(Trah
zon) 248, Vas1f B. in (Izmir) 172 
reyle kazand1klar1 anla111lm1tbr. 

Sabri (Saruhan), Refet (Bur· 
sa), lsmet (~orum) Beylerin m· 
sabt ekseriyeti dolduruacak ka • 
dar rey alamad1klar1 anlaftldt • 
gmdan bunlar hakkmdaki inti • 
habm tecdidi li.z1m geldigi he • 
yan edildi. tdare amirligine De
nizli meb'usu Necip Ali Bey 178 
reyle se~ildi. Katipliklere Ridvan 
F erit, ~iikrii (Biga) Beyler ile 

Yozgat meb'usu Siileyman 
S1rn Bey nizamnamei dahilinin 
intihabm icrasm1 amr bir 
maddesini okuyarak mes' eleyi 
kokiinden halletti ve intihaba 
ge!rildi. Tayini esami suretile Rei
sicumhur intihab1 yap1ldt. Reyle
rin tasnifi i~in celse bef daki
ka tatil edildi. 

() (;uncu celse 
O~iincii -celse saat 6 bucukta 

toplandt. Res Kaztm Pf. Reisi -
cumhurluga 289 reyle ve ittifak1 
ara ile Ankara meb'usu Gazi 
Mustafa Kemal Hz. nin intihap 
edildigini ve nizamnamei dahili 
mucibince intihap neticesini he
men kendilerine iblag ve bunun 
i~in celseyi yar1m saat tatil ede -
cegini soyledi. 

Gazi Hz. nin yeniden intihabt 
tefhim edilirken M. Meclisi sii • 
rekli alk1,lar ~inde ~alkamyor, 
meb'uslarla samiinin sevin~ te· 
zahiirab birbirine kar111tyordu. 

Meclis Reisi celsenin tatilini 
miiteakip ~ankaya'ya giderek 
Riyaseticumhur koskiinde Gazi 
Hz. ne miilaki olmu~ ve M. Mee • 
lisinin miittefik kararmt kendi -
lerine arzetmistir. Bu dakikada 
Ankara'da toi pare top atilmak 
suretile mes'ut netice ilan edili· 
yordu. Gazi Hz. Meclisin karart· 
nm ibla~1m miiteakip Kaztm P,. 
ile heraber Meclisi tefrif etmif -
lerdir. 

Dordiincii celse 
Meclisin dordiincii celsesi 

saat 7 de a!r1lmt,br. ilk i~timam 
bu son devresi ~ok heyecanh ol
muttur. Bu strada Reisicumhur 
Hz. nin tetrifi goriildu. Meb'us -
lar ve samiin Bilyiik Gazi'yi a • 
yakta istikbal ettiler. Gazi Hz. 
sakin ve miitebessim kiirsiiye 
~tkblar. Reisicumhur Hz. siirek
li alkitlar arasmda Meclise hita· 
hen bir hitabeyi irat buyurdular. 

Gazi Hz. nin son sozleri Mec
lisin heyecanh tezahiirleri arasm
da bitti. 

Bet dakika sonra Kaz1m Pf. 
tekrar kiirsiiye gelerek intihab1 
tecdit edilecek olan Reis vekil
likleri intihabma baflanacagmt 
soyledi. 

tntihap neticesinde Ref et 
«Bursa» Beyin Reis vekilligine, 
R1dvan Ferit ve Halis «Erzurum» 
Beylerin idare 8.mirliklerine, Zi
ya Gevher, Haydar Riiflii Bey • 
lerin katipliklere intihap edil • 
dikleri beyan edildi. lsmet Pt. 
kabine sinin istifa ettigi ve yeni 
kabinenin hiikUmette ipka edil -
digi hakkmdaki Riyaseticumhur 
tezkeresi okundu. 

Cumartesi giinii encumenler 
intihap olunacak, enciimen aza
lari meb'uslarm ihtisaslarma go
re tefrik olunacakhr. 

lstif a eden bir meb'us 
Ankara 4 (Telefonla) - Ma

nisa meb'usluguna intihap olu -
nan Halil Beyin evvelce 
meh'usluga mi.ni olacak tekil • 

T ekaiit ~ubesinde i~i olup ta ga 
zetemize bildiren karilerimizin 
evralom Ankara' da muntazama 
takip ettirerek aldtgtmtz cevapla 
gene bu siitunda nefreyliyoruz. 
Diger taraftan askeri miitekaidin 
eytam ve eramil ve malulinden o
lup T ekaiit ~ubesince muamele
leri ikmal edilerek tanzim olun 
resmi senetleri Muntazam Bor~ 
Mudiriyetine gonderilenlerin lis
telerini de ayr1ca netre devam 
ediyoruz: 

Muamelesi ikmal 
edilenler 

42 - 29 uncu alay kamanJani 
miralay Seyfettin Beyefendiye: 

cMUIAzim Mehmet Agarun yetlmle
rine maa§ baglanm1§ ve resmt senedt 
10378 - 28 numara ne 18 kAnunusani 
931 tarihinde Muntazam Borc;lar Mli
d1rlyetine gonderllmi§tlr. Resmt se -
nedinin maa§ i~tcnd1g1 mal sandt • 
gmdan aranmas1 1a.zund1r.> 

'lo:{. 'lo 

43 - Cekmece koyiinde 23 na
marali hanede Falma Hanrma: 

«Size maa§ baglanmi§ ve resmt s<.!
nedlniz size verilmek tizere 3987--30 
numara ile 24 kllr.unuevvel 930 tart
hinde Muntazam Bor~lar mtidtlrlli -
gtine gonderilmi~tir. Resmt senedt -
nizi maa§ almak istediglnlz mal san
d1gmdan araym1z.,. ,,. ·• :{. 

44 -Eskisarayda Gureba Hii
seyin aga mahallesinde Mehmef 
Efendi sokaginda 13 numaralt 
hanede Cevat Asim Beye: 

¢Evrakm1zm 2847 - 30 numara ile 
19 nisan 931 taril.;r..de Amasya Def -
terdarl1gma gonderildigi blttahkik 
anla~1lm1§tlr.> 

45- Eyiipsultan'da Giimiifsu

yun'da Zeynephalun mahallesin· 
de Cemile Hanrm'in evinde miis
tecir Faik Beye: 

«Falk Bey lsmtnde blr i;ok milla.ztm. 
ler vardlr. Mektub:muzda sordugunuz 
suallere cevap verilebilmek li;tn slcil 
numaramz1, pederiniztn tsmtni ve 
hangi tarihte t.e!{<t ilt oldugunuzu btl· 
dlrmeniz !Azim r 

* 
Elral eytam kismt 

Mustafa oglu Osman anas1 Ay§e Ta· 
vas emvalinden verilmek tizere 31 -
117'1 No. ve 7 nisan 931 T. 

Mehmet oglu Miktat kans1 Emine 
Qerke§ emvalinden verilmek tizere 
31 - 893 No. ve 9 nlsan 931 T. 

Mahmut oglu Memduh klZl Ellfe 
Pltimer emvalinden verilmek ilzere 
31 - 787 No. ve 9 nisan 931 T. 

Dursun oglu Alt kans1 Zellha Rize 
emvallnden verllmek ilzere 31 - 714 
No. ve 9 nisan 931. 

Osman oglu ibrahim klzi Hacer Qan
lan emvalinden verilmek tlzere 30 -
6550 No. ve 9 nisan 931 T. 

Omer oglu Mlktat babasi Omer So:r
gun emvalinden verilmek lizere 30 -
939 No. ve 9 nlsan 931 T. 

Hasan oglu JUi babaSI Hasan Ada. 
pazan emvallnden verilmek ilzere 
30 - 422 No. ve 9 nisan 931 T. 

Ismail oglu Mehmet klzi Emine 
Konya emvalinden verilmek tizere 
30 - 5797 No. ve 9 nisan 931 T. 

Mehmet oglu Siileyman anasi Zell
ha Gediz emvalinden verilmek tlzere 
30 - 1561 No. ve 9 nisan 931 T. 

Musa oglu ismail anas1 Fatma Is -
parta emvalinden verilmek ilzere 
30 - 3983 No. ve 9 nisan 931 T. 

Abdulah oglu Halis oglu izzet Edir
ne emvalinden verilmek ilzere 30 -
3960 No. ve 9 nlsan 931 T. 

Hilseyin oglu Sadik babas1 Hilseyin 
Arapkir emvalinden verilmek ilzere 
30 - 1515 No. ve 9 nisan 931 T. 

Ahmet oglu Hasan babas1 Ahmet 
Yalova emvalinden verllmek ilzere 
28 - 1338 No. ve 9 nlsan 931 T. 

Mustafa oglu Ramazan anas1 Altm 
Safranbolu emvaUnden verilmek tize
re 28 - 1302 No. ve 9 nlsan 931 Ti. 

Omer oi!;lu Omer anas1 Hatlc;e Sinop 
emvalinden verilmek tizere 29 -
10873 No. 9 nisan 931 T. 

Stlleyman oglu ismall babas1 Sil -
leyman Kemalpa§a emvaltnden verU
mek ilzere 29 - 3262 No. ve 9 nisan 
931 T. 

de mahki'imiyeti oldugu i~in meb'. 
usluktan istif a ettigi anlatih • 
mtfhr. 

Sanayicilerin istedigi namuf 
Sanayi Birligi ve biitiin f ahri

katorler mazbatalarla F1rkaya 
miiracaat ederek sanayi miif et
ti~i kimyager doktor Biirhanet • 
tin Beyin miinhal meb'usluklar • 
dan birine namzet gosterilme • 
sini istemiflerdir. 

Fzrkagrupu 
Ankara 4 (Telefonla) -F1rka 

grupu ~artambaya toplana -
rak grup heyeti idaresini 
intihap edecektir. Bu inti • 
hapta namzet gosterilmiyecek, 
intihap serbest btralolacakt1r. 



Bir miibadilin feryad1 
Yeni tasfiye kanunu hi.ikmUnce 

Dabil!ye Veka.Ieti milbadele ve iskO.n 
1!ilcrinln kat'l surette hal ve tntac 
olunmasm1 v!la.yetlere g()nderdi~I blr 
tamim ile emreylemi§tir. 

Halbuki blze bir bur;uk sene evvel 
teffiz edllml§ olan bir otelln alt1da be§ 
hlssesine dair olan muamelesinln in -
tac1 istanbul iska.n datreslnden 12/1130 
tarihli ve 1037 numarall tahrirat ile 
tekiden Dahiliye Veka.leti Celilesine 

arzolundu. El'an blr cevap almamadl. 
i§fn 1ntacm1 sab1rs1zllkla, sefaletler 
ir;inde bekliyen otuz iki ki§ilik allele -
rimiz namma 9 nisan 931 tarihlnde 
Veka.letl Celileye r;ekti~lmlz telgraf -
Ia da at1fet temennl ettik. 

Qok muhterem gazetenizle de Da -
hiliye iska.n memurlarmm nazan dik

kat ve merhametlerlni celbeyleminizi 
temenni eyleriz. Qi.inki.i acmacak blr 
halde, ar;1kta, sefaletler tr;indeyiz. 

Mustafa Arif Ahmet 

Nalia Vekaletinin nazarz 
dikkatine 

11/10/ 930 tarihinde Emet postane
sinin 546 numarall taahhi.it makbuzu 
ile (KUtahya - Bal1kesir) in§aat mi.i
fetti§li~ hakkmda Nafia Vekaleti Ce
llleslne gonderdlglm istidaya aradan 
alt1 ay getir;g1 halde hentiz milsbet 
veya menfi bir cevap verilemdlginden 
keyfiyeti Veka.Ieti celilentn nazarl dik
katine arzeylerim. 

Emet kazasmm De~rmi Saz ko
yiinde Eski§ehir Mlhallcc1k kaza
s1 Medrese mahallesinden Necip 

oglu Sabit 

Te§ekkiir 
Validemizin vefat1 mlinasebeti elime-

slle blzzat veya tahriren matemime 
i§t!rak ve elemiml tesliyeye bezll Ina
yet buyuran zevata ayri ayn arz1 te -
:jekkUr ir;in kalbi be§ere mukadder 
btiyilk matemlerden birinin tesiri al
tmda ezilen halim mtisait olmadlg1 -
m da gormekten mUtevellit bir tees -
sUrle hissiyat1 §tikran ve imtlnamm1 
muhterem gazetenizin 10.tfu vesate -
tine istlane ederek ifaya miisaadenizi 
rica ederlm efendim. 

Ankara val! muavini Abdi.ilhak 

Nerhe kar~t hareket eden f1r1n 
Ekmek nerhi 8 - 10 para !ken Ka

s1mpa§a'da Dortkuyu'da polis kara -
kolu kar~1smdald Feth! Efendt fm -
nmda ekmek 8,20 kurwia sat1l1yor. 
Nerhln miktari ihtar edilince 10 para 
lade ediliyor. Fmnm yakmmda bu 
lunan belediye bu vaziyett nl<;in gor
mtiyor. 

Kas1mpa§a Yeldegl.rmeni sakin
lerinden Nuri 

Evlathk istiyor 
Evlfttl1k edinmek Uzere 10 - 15 ya~

larmda kimsesiz bir r;ocuk tstlyorum. 
Adresime mUracaat. 

<;enmberlita§ Dlzdariye'de bakkal 
S1rn 

Bursa'da Setba,1'nda Safiye Mitat 
Hamm a 

Mektubunuzu derce li.izum gorme -
dik. Maamafih muvaffaklyetlnizi te
mennl etmemek kabil degl.I. 

lki eski muallim diyorlar ki: 
18 mart 931 tarihli gazetenizde te

katit olacaklara muamelelerlnln ik -
mallne kadar tir;te bir maa11 verllece
gi yaz11m11~t1. Htikfimetl Cumhurtye
miz, emektar memurlann magduri -
yetine meydan verilmemesini lstiyor. 
Biz de tasfiyeye tutulduk. On tiQ ay -
danbert evrak1m1z §urayt Devlettedir. 
Bu emlrden biz de ist!fade etmek !Qin 
Maarif idaresine resmen milracaat et
tik. Maarif mtidUril bey muvaf1k bir 
derkenar yazd1. Makam1 vila.yete ver
dl. Vila.yet Defterdarllga havale ettl. 
Defterdar bey evvelce para vermek 
lstlyordu, !kl gUn dU§iindU, bize §oyle 
cevap verdi (sizin i§iniz §urayt dev
lette Im!§, bu emrin size §limulli yok
tur.) 

Emrin dairei §iimulUnde bizim gtbi
ler de vardtr. Mademki bu muamele 
rnagdur1yet ve zaruret Uzertne yap1 -
Ian rntiracaatlerden dogmu§tur. Biz
de tekai.it yahut lade! memurlyet et
sek bile, maa§tan mahrum edilecek 
degiliz. Yedi, sekiz ba§ aile efrad1m1z 
vard1r. On Ur; ayd1r sefil, peri§an bir 
haldeylz. 

S1vas: sab1k Ilk mektep muallmle-
rlnden ismail, Halit 

Seyirsefer memurlarim1z nerede? 
Hi<; ak§amlan Kad1koy vapurundan 

r;1k1p ta otobiislerin durak mahal11n
de be§ dakika tevakkuf ettlnlz ml 
bilmem? Otobiislerle §oyle Bostanc1'
ya kadar seyahat ederseniz gazeteye 
hemen blr ayllk yaz1 sermayesi r;1kar. 
Vapurdan <;1k1p ta otobi.islerin tarafm 
dan ytiri.irseniz mtithi§ bir vaveyla. 
sizi kar§1lar. Kadm, erkek, gocuk ne 
olursamz olunuz kucaklarlar ve blr 
otUbUse bagaj koyar gtbl sizi yerle~
tlrtrler. Faraza Kad1k1Sy'ilnde l§inlz 
var oti.ibtisle ala.kamz yok meram1 -
mzi ancak Bostanc1'da anlatabllir
slnlz E~er yola salimen va.s1l oldu
nuzsa sizi geri lade ederler. Yolda 
oyle stir'atle gider ki (kelle g1lttirii -
yor) sozii bunun yanmda zerre gibi 
kal1r. Yolda !JOforlerln muhaveresi 
oyle hicabaverdlr kl teeddUp edip 
yazmaktan istikrah ettlm. Dar asfalt 
Uzerinde vukubulan otospor yar1eyla -
nm menetmek ir;in blr r;ok allenin 
feel akibetle kar§1lanmas1m bekle • 
mek mi 1a.z1m. 

Bu bapta bilhassa Kad1k1ly kay -
makaml1gmm nazarl dikkatin1 cel
bederim. 

Goztepe'de Bagdat caddeslnde 
185 numarada karilerinlzden 

Belediyenin nazari dikkatine 
Bir kariimiz yaz1yor: Galata'da yol

cu salonunun tam kar§1s1!lda Erzurum 
ham Ile iclt\Uye tiitiln deposu arasm
dakl sokakta kaldmm yoktur. Buras1 
gelip ger;enler tarafmdan telvis edil
digi lr;ln oradan ge<;me~e mecbur o -
lanlarm mlc!elerl ag1zlarme. gellyor. 
Hele yagmur yagd1g1 :zaman o sokak 
pek fena bir manzara arzediyor. Bu 
sokak otomobillerln ger;mesine mah -
sus oldugundan bilhassa Istanbul'a 
ilk defa adlm atm1§ olanlara gayet fe
na bir teslr yap1yor. Beledlyeye vuku 
bulan milracaatler bermutat semere
siz kald1. Ttrcilman bulunmakl1gim 
haseblle ecanlbin burasm1 ?-tirdiikler! 
zaman soyledikleri act sozleri i§itlyo
rum. Beledlye bu sokagi ne yap1p ya
p1p temizlemeli ve kaldmm dB§enme
lidir. 

Gaziayintap'ta Selanik Boroy. • 
miibadillerinden Demir Nam1k 

Beye 
Mektubunuzun mi.inderecat1 dog • 

rudur. Fakat QOk uzun oldugu !Qin 
dercedilemiyecek. Maksad1 seklz on 
sat1rla izah edecek yeni bir mektup 
yazar gonderirsen1z gazeteye koya -
cag1z. 

Samsun'da karilerimizden 
Ferit Beye 

Yazd1g1mz §ika.yet mektubunuzu 
dercetmegl mlinasip g1lrmedlk. Ayni 
§ika.yeti F1rka merkezine bildlrmeniz 
daha iyi olur. 

lki bufuk aenede bitmiyen bir 
tekaiit muameleai 

istanbul iska.mnda evrak memuru 
!ken hastal1~ma mebnl tekailtlilgtlmil 
istedim. Makam1 Vila.yet bunu lstifa 
zannederek yerime birinin taylnlni 
Dahlliye Veka.letine yazmt§. Mes'eleyt 
tashlh ettirdim. Bir mUddet mazill kal
d1g1m !Qin slcillim Tasfiye komlsyo -
nunca Riisumata gonderildi. Ve miid
deti hizmet cetvelim tanzlm olundu. 
Hem istlrahat etmek ve ayni zamanda 
i§irni takip edebllmek lr;in btr ay izln 
istedim, vermediler. Bir ay sonra tas
fiyeye ta.bl tutulmu§um. Niifus tezke
remt isted!ler, Ankara'ya gonderdller. 
bu muameleler alt1 ay slirdU. Dtvam 
muhasebat sicil dosyasm1 istedl. 
Velhas1l devalr arasmda bu l:je mUte
allik sorgular, sualler il}i ic;inden Qlkll
m1yacak btr hale getlrdl. Bir sene de
vam eden muameleden sonra 930 ka.
nunuevvelinde milddetl hizmet cetve
limi lade ettiler. MUIAhazat haneslne 
her mumuriyetten ne suretle inftka.k 
ettigim yaz1Imall iml§. Bugtin tam lkl 
buc;uk senedlr ki i§lmden netice Qlk -
macll. Acaba bu halled11mez bir mu -
amma m1d1r, nedir bllmfyorum?. 

Sara<;hane'de Nefer soka~mda 10 
numarada iskAn evrak memuru 

Mustafa Sabrl 
KU.tahya' da maaf alamzyan 

mualilmler 
KUtahya'dan glSnderllen bir mektup

ta muall1mlere muntazam maa§ veril
medigl, hatta bUtiln memurlar maa§ -
lar1m almt§larken mualllmlerin mart 
maa§lanmn nisanm ikislnde verlldlil1, 
Millet mekteplerindekl derslerden do
Iay1 vertlecek ilcretlertn de tediye edil
medlgi ve bu mes'ele haklunda makam1 
aidinln nazarl dlkkati celbedillyor. 
Bagci Ve f'lJ'aPftlann tefekkiirleri 

Memoe&<<et 
IMla~®irD~irn 

Bulut makineleri 
getirilecek 

Izmir miilhakatmdan Kasaba Ti. 
caret Odas1 da Fransa'dan bulut 
makinleri getirmege karar vermit· 
tir. Odan1n yaptig1 tetkikata gore 
bu 1ene donlarrn baglara verdigi za· 
rar yilzde 65·70 arasmdad1r. Don -
Jar, zamans1z aoguklar yilziinden 
her sene baglar1n az ~ok zarar gor• 
dilgil vakidir. Kasaba Ticaret 0 -
daa1 Izmir Ticaret miidiriyetine bir 
mektup yazarak bu makineler hak· 
kinda malumat istemittir. 

lzmir'de «ebeveyn cemiyeti» 
Maarif Vekaletinden gelen bir e

mir iizerine 1zmir'de (Ebeveyn ce· 
miyeti) namile bir cemiyet tefek • 
kill etmif, reialige Ticaret Odaat ia· 
tihbarat miidiirii Zeki, umumi ki. • 
tiplige muallim Himmet Beyler in· 
tihap edilmittir. Mektep talehesi • 
nin mekteplerde ve evlerde ald1k • 
lar1 terbiye aistemi arasmda muta· 
vass1t roliinii ifa edecek olan bu ce· 
miyet her hafta Erkek muallim mek· 
tebinde toplanacaktir. Cemiyet ter• 
biye usullerinden ~ocuklarm ana ve 
babalarrnt haberdar edecek ve ken· 
dilerile miizakerelerde bulunacak • 
tir. Cemiyet her ailenin ayda bir 
gi.in mektebin fakir taleheaine s1 • 
cak ogle yemegi haz1rlamau i~in de 
~abfacakhr. 

Kazaen ol iim 
Ge~enlerde Ordu Tiirkocagt sa • 

lonunda Gen~ler Birligi azaamdan 
Kemal B. tabancasm1 kar1thr1rken 
ailih atef almtf ve kurfun kahve ge· 
tirmekte olan kahveci Ali Ef. nin 
kalbine isabet ederek zavalhy1 der· 
ha] oldiirmilttiir. 

Cebelibereket'te iki kifi gaip 
Ticaret i~in Ceyhan pazarmdan 

ald1klar1 on alb hat hayvan ile I-las· 
saya gitmekte olan iki kiti Kanhge· 
~it ile Osmaniye arasmda kaybol -
mufttlr. Bunlardan yirmi gilnil ge~· 
tigi halde bir haher ahnamamtftir. 
Zab1ta gaipleri ara,t1rmaktad1r. 

Menemen Evkal memuru hapse 
mahkum oldu 

Mi.izayede i~in verilen depozito 
paras1n1 faha1 i~in sarfetmek sure • 
tile vazifesini sui iatima] eyliyen 
Menemen Evkaf memuru Feyzi E • 
fendi ii~ ay ag1r hapis ve 60 lira 
ag1r para cezaama mahkum olmu9 • 
tur. 

Ayintap belediyesine iki firket 
miiracaat etti 

lstanbul'da hulunan ecnebi iki 
firket nam1na Celal Bey isminde bir 
zat Gaziayintap belediyesine bir 
tekJif mektubu gondererek au tesi • 
1attm bet aenede ve be9 takaitle 
deruhde etmek istedigini bildirmif
tir. Bu firketlerden hiri de yaptlacak 
tesisat ve yahut mevcut belediye 
emvali karf1hk gosterilmek aureti
le yilzde 7 • 7,5 faizle bir milyon Ji. 
ra kadar vermege ve bedelleri yir • 
mi takaitte odenmek ve yiizde yedi 
bu~uk faize tibi olmak iizere aari 
evler de yapmaga talip olmuftur. Bu 
yaptlacak evlerin fiata miinakaaada 
taayyiin edecek fiaattan iharet ola
cakttr. 

lzmir'de U.~ memur mahkemeye 
verildi 

Izmir ihracat giimriigii batkati • 
bi Ahmet Hamdi, Izmir iskan mU • 

Borsa 
1- Kam olyo ve Jloukut 

, Nukut 

11 
••terlln larlll• 
Oolar Amorlllan 

I 
JO frank _ f-rao1u 
20 Llre1 ltalya 
20 Frad hl~llla 

!O Drahm t Yunan 

90 Frank l1vl~• 
10 Len Hulrar 

I Florin Folomoall 
l O Koroa c;okoslovall 

I ~Illa Avus1ar1a 
l Rayb,marll Alman7a . 

a 1 Zolotl Lchlltaa 
20 Ley Romany• 
J O Dinar Yoto-l1Jh71 

l c;::ervooc:~ '"iovyel 

Kamblyo 
Londra l laterllo kara, 
lilly. blr TUrll llras1 dolar 
Paris blr TUrll llra11 Frank 
t llloo blr TUrk • Ltre1 
BrUUol • Helga 
Ct nene • • Frank 
""OfJa • Leva 
Amster•am • • Florio 
Madril • • PHii 

, Berlin • Mark 
i Var,ova • • Ze1ott 

I eutre' 20 Llf Kan' 
l{usya 1 c;ervono~ t Kara' 

212 -
166 -
222 -
117 -
66 26 

816 -
80 50 
8' -

I J 6 -
~1 -
6l 60 
2' -
1& -
75 -

1080 -
O,t7 26 

12 08 
~ 01, 611 
B 89, 80 

2 '6 
6b 10 

I I 7, 60 
• 66. 76 
1 ~s. 12 
• :? 4 

79 ,80 
10es l-

JI 2 -
t66 -
2, 6 -
117 -

66 26 
816 -

• O 60 
8' -

12 6 -
Bl -
•o 60 

" -l6 -
7l -

1080 -
),t 1 26 

13 08 
9 0 116 ! 
8 ::9 .80 
au 

66 lO 
l 17 .LO 
• 66,7b 
l 9 8.87 
• 2' 

79 80 
1088 -

.. ---·-::::::-:-= 

hham ve tahvllAt 

,---TubvllAI 

i Dahill lotlkraz °lo I 

DUyuaa mouahhtd1: 0/0 ' 

~a. demlr yollar lkramlye 
A. • A 1ertlbl •/0 • bafak 

A. • D • • • • 
A. • F ,. • 
Calata • Be1ofla TUnel 

Hlsse senedatJ 
jt Baakatt 

11 
l•tanbal Tramvay flrketl 
Anadoh1 demlr yo1u 

O•manlt llank•••l -

A~lld1 Kapand1 

92 60 92 26 

19 60 

Seyrisefain 
Merkez Acentaat: Gala ta Kop· 

rubati B. 2312 ~t~be acentas1: 
Sirkeci Milhiirdarzade Ham 
2,2740 ........................... 

Ayvabk siir'at postas1 
(MERSIN) vapuru 5 may1s 

sah 17 de Sirkeci' den Gelibolu, 
Canakkale, Kil~ilkkuyu, Edre
mit, Biirhaniye, Ayvahg'a kal
kacak doniitte Altmolui'a da 
ugr1yacakttr. 

Gelibolu i~in gidit ve gelitte 
yiik ahnmaz. 

MERS1N POSTASJ 
(MAHMUT~EVKETPA~A) va· 
puru 8 may1s cuma 10 da Gala
ta'dan ~anakkale, Izmir, Kiil
liik, Bo drum, Rados, F ethiye, 
Antalya, Alaiye, Mersin'e kal· 
kacak, doniitle Tatucu, Ana
mor, Finike, Dalyan, Marmaria, 
Gelibolu'ya da ugr1yacakttr. 
Giditte Canakkale i~in yiik alm
maz. 

TRABZON lKlNCl p. 
(CUMHURIYET) vapuru 7 

may1s pertembe aktam1 Ga • 
la ta' dan lnebolu, Sinop, Sam-
sun, Onye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya kalkacak doniitte 
Pazar, Rize, Of, Siirmene, Trab
zon, Polathane, Gorele, Gire
sun, Ordu, Fatsa, Onye, Sam
sun, lnebolu, Zonguldag'a ug
r1yacakttr. 

5 May1s 1931 
Varin ak,am 

AR TiSTiK SIN EMA SINO A 
J A N E T G A Y N 0 R ve C H A R L E S FARRELL 
gibi iki mlistesna ve mahbup artist tarafmdan temsil ve veniis vii· 

cutli.i 100 rakkase ile beraber raganni ve dans ettikleri 

6UL6UN HAYAT 
~aheserini takdim ediyor. Hey'eti temsiliyesi meyanmda bulunan 

1ki ko•nik v~ ktinizi ho~ ge~irteceklerdir. 

BugUn birinci matinelerden itibaren 
ALKAZAR ve !?IK SINEMALARINDA 

ayni zamanda 
sinemac1hgm harikas1 mevsimin en giizel filml 

SERSERi KIRAL 
Sesli, sozlii tekmili renkli muazzam film. 
MUmessilleri: DENIZ KING ve JEANET MAC DONALD 

Her iki slnemada 
UMUMI DUHULIYE 30 KURU~TUR 

GLORY A 
Yarm ak~am 

Me~bnr viyolonist IARTEAU'nnn 

1931 Giizellik Krali~esi 

Naside Sa ff et Han1m1n 
' 

ferefine 
7 may11 pertembe aktam1 

Beyoglu'nda Tur kuvaz salonlnnnda 
Muhte~em bir dansh yemek tertip edilmi§tir 

Y erlerinizi •imdiden tutunuz ! 

Hantal Zade Tayyar vapurlar1 

Muntazam haftahk 
tZMIR POST ASI 

\........ s:?rar 
\~ Her hafta 

<;AR~AMBA 
giinleri Sirkeci rihhmmdan ha
reketle ( Gelibolu ve Canakka· 
le) ye ugr1yarak cuma sabah1 
Izmir' e muvaaalat ve Izmir' den 
cumartesi hareketle dogru Ca· 
nakkale'ye uir1yarak pazar -
teai sabah1 lstanbul'a avdet e· 
der. 

Yiik ve yolcu 1~m Emionii 
Retadiye caddeai R1httm Ha • 
nmdaki idarehanesine milra -
caat. Tel. Istanbul 1977. Tel • 
graf: 1st· Hantal Tayyar. 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 

NAIM VAPURLARI 

iZMiR POSTASI 
Haftabk liiks ve siir'at hattt 

JIDNJf..N Vapuru 
7 may1s 

Per~embe giinii saat 18 de 
'I Galata nht1mrndan 

ve 

ARTiSTiK 
sinemalar1 yarin akfamdan 

ltibaren yaz flatlar1m 

~DUHULIYE 1 
25 KU l'.J~ I 

tatbika bathyacaklar ve en · 
miikemmel sozlii, sesli ve tark1-
h filimleri gostereceklerdir. 
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~ehzadebati 

Ferah sinemada 
Bu gece komikler mUsabakas1. 

San'atkAr Na§lt Bey, komik ~evki 
ve C~vdet Beyler blr sahnede. Ay
r1ca varyete ve Hermine Han1m. 
Yarin gece Na§it Bey Kad1koy 
Ku~dilin'de. 

.. ___ Bugi.in 

Milli SiNEMADA 
JEANET MAC DONALD'1n 

temslli muzzam1 

i,lmdiye kadar tatbik edilmekte olan 
bandrol usulil MUskirat inhisar Ida -
resinln fedaka.rl1g1le kaldlr1ldlgmdan 
§arab1n ac;1k olarak her yerde sat1l -
masma mtisaade edilmesi biitiln bag
c1lar ve §arapr;1lan memnun etmi§tir. 
Bundan sonra bandrol ve §i§e paras1 
gibi filzul! btr r;ok masraflar yap1l -
m1yacagmdan §arap daha ucuza sat1-
lacaktir. Bu ytizden sarfiyatm da o 
nisbet~e fazlala§acag1 a§ika.rd1r. Mils
klrat Inhisar idarestne ve onun pek 
klymetli mildlrl umumisl Asun Beye
fendiye biitiin 11arapr;1lar ve bagc1lar 
namma te§ekkilr ederlm. 

~arapc1 ''e bagc1 M. Mustafa 
Elektrikten fikayet ediliyor 

Limammtza muvasalatt beklenen met Ali Efendiler tahb muhakemeye 
almm1,Iardir. vapurlar 

diirliigii sab1k tevzii arazi memuru 
Fuat ve Urla Evkaf memunt Meh • 

hareketle dogru lzmir'e ve pazar giinii 
lzmir'den lstanbul'a hareket eder. Taf
silAt i~in Galata giimriik kar~1srnda Site 
Fransez hanmda No. 12 Acentas1: Sari 
Suma'ya muracaat. Tel. B. 0. 1041 

MONTE KARlO 
s6zl0 ve ~ark1h bUyOk o -
peret. Emsalslz muvaffa • 
kiyetle devam ediyor. Mahallemlzde bUtUn blr sokak bo

yunca olan evlert tenvir eden ve bu 
meyanda evime de cereyan veren elek
trlk hatt1 def'alarla bozulmu§tur. Bil
mecburlye §lrkete mUracaat ettim. Bir 
memur gonderrnl§ler, §ifahen de leap 
eden izahat verildi, buna ragmen gene 
bu hat Uzerindeki evler aras1ra zulmet 
ir;inde kald1lar. Beledlyen1n nazari dik
katln1 celbediyoruz. 

Be§lkta§ Ihlamur caddesi Yent -
mahalle 29 Y. Ziya 

Dr. Emin R1za 

Gazi'nin vecizeleri 
Gazi'nin veciz:eleri 

M. Agah 
«Cumhuriyeb gazetesi Mes'ul miidiirii 1 

Biiyiik Gazi'nin mazbut sozlerlnden 
iktibas olunan veclzeler, kitap §eklln
de ve mazrufa lay1k bir zar1 dahlllnde 
pek nefls ve memleketimizde tab1 san'
atmm bedii bir eseri olarak tabolun
mu§ ve kitapc;1lara tevzi edllmi§tir. 

Gazi'nin vecizeleri 
Tiirk vatammn halA.s ve lhyasm1 Is- 1 

tihdaf, Gazi'nin biiyiik dehaslle idare 1 

olunarak tahakkuk eden biiyiik inkila-

zu .. hreV"I hastal1klar mu""fehaSSISI bm butun satahatm• goz onunde pek 
1 manidar levhalarla tecessiim ettiren , 

Gala ta' da Mumhane caddesin
de Galata Hanmda No. 13. Tele· 
fon Beyoglu 3589 

Qocuk hastanesl kulak, botaz, 
burun mQtehassis1 

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

Teleton B. o. 2496 

~ok k1ymetU bir eserdir. 
Gazi'nin vecizeleri 

' Yiiksek bir deha ve lrfanm hirer §e- ' 

raresidir. Eser her meslek erbab1 l"in 
ba~Iari darald11f1, s1k1ld1~1 zaman mti
racaat edllecek belliba§ll rehberdir. 
Denilebilir kl eser asker, slvil, kuman
dan, zabit, amir, memur, tiiccar ve · 
c;ift"I, san'atkar ve l§"l velhas1l her kes 
i"ln elmaslardan l§lenmi§ kurtar1c1, 
sihlrli blr muskad1r. . , 

Cem ve telfik eden: 
Eser Biiyilk Gazi'nin ayakta 3 renkli 
blr tasvirleri, muhtelif zamanlarda, 

1 muhtelif vazife ba~larmda, at iistiinde 
Kirabk ve satibk kosk istirahat ballnde, Ba~kumandan k1ya-

' fetile, Biiyiik Millet Mecllsl Reisi ve Re- , 
BoA'azl<;l'nde Klre<;bumu'nda Jetafetl isicumhur balinde alman diger alti 

1 

havas1 ve nezaretl fevkalAdeslle mUmtaz k1t'a resimlerile de tezyin edilmi~tir. · 
gayet kullan11Jll ve yagh boyah e§can Karllerimlze ve okuma yazma bilen 

ABAZIA vapuru 7 may11 per • 
tembe ( Odesa, Roman ya ve Bul· 
garistan) dan 

DALMATIA vapuru 10 may1s 
pazar (Jtalya ve Yunaniatan) dan 
Y akznda liman1m1zdan hareket 

ed ecek vapurlar 
TEVERE vapuru 7 may1s per • 

~embe sabah tam 10 da (Lloyd 
Ekspres) olarak (Pire, Brendizi, 
Venedik ve Trieste) ye 

ABAZIA vapuru 7 may11 per
tembe (Selanik, Midilli, Izmir, 
Pire, Patras, Korfu, Ayaaaranda, 
Brendizi, Fiume, Venedik ve Tri· 
eate) ye 

DALMA TiA vapuru 11 mayu1 
pazartesi (Burgaz, Varna, Kos
tence ve Odesa) ya 

(COSULtCH Line) kumpanya
smm liiks vapurlarma aktarma e

d ilerek $imali ve Cenubi Amerika 
limanlarma gitmek i~in tenzilah 

VELI ZADE VAPURLARI 

KARA-DENIZ POSTASI 

IKTISAT ~a~a~s Salt 
gUnU ak§am1 Slrkect r1ht1mmdan 
hareketle zonguldak, inebolu, 
Ilise, Samsun, Gtresun, Trabzon, 
Of ve Rlze) ye azimet ve avdet e. 

decektlr. 
Yilk ve yolcu !gin Sirkeci Al~lye 

harundaki acentallgma milracaat. 
Telefon : ist. 980 

uoktor 

Osman Serafettin 
Emraz1 fmtanlye mOtehass1s1 

1..J~alo~lu Nurlosmanlye caddesl 11 

Telefon: 893 
· Muayene zaman1 cuma'dan 

maada 1,30-7 
(Gureba hastahanesi) dahllt,sar1 

Hasta'1klar miltehass1s1 

dovru bilet verilir. ,. D H f C I ] 
Her nevi tafsilat i~in Galata'da r. a IZ ema 

Mumhane (Lloyd Trieatino) ser -1Dahili hastabklar tedavihanesi 
acentasma. T elefon Beyoglu: 2127 Hergiln ogleden aonra aaat iki-

veya Galataaaraym' da aabtk Se· den dorde kadar erkek, kadrn ve 
lanik bonmar~ast bina11ndaki ya- c;ocuklarrn dahili hastahklar1m Di-

mUsmlreyt vlsi bahceyt havl ayr1 ayn lki herkese bu eseri bu hakiki ink!lap ta-
ailenln oturabilmesine mUsalt bir ko~k rihlni ehemmiyetle tavsiye ederiz. 
kiral1k ve sat1l1ktir. Gtirmek lizere Jskele Eser kitap<;llardan ve •Cumhuriyet> 
blletr;lsl Ahmet Etendlye mi.iracaat e • I matbaasmdan tedartk ve talep oluna

j ~r. ---

z1hanelerine. Telefon Beyoglu 2499 vanyolun'da (118) numarah hu-
1 ve yahut Sirkeci'de Ktrzade ha • <Jusi muayenehanesinde tedavi e

mndaki yaz1haneaine miiracaat j der. Cuma rrilnil yoktur. Telefon 
d •J • T l f I b I Istanbul 2398. 

e 1 mes1. e e on: stan u : 235 •••••••••••••••I 

lIAveten: RAKEL MELL~R'in !span· 
yolca muhtelif ~arkilan. 
Matineler: 2,30 • 4,30 ve suvare 9,45 
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<;ocuk hastal1klar1 miltehass1S1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoglu Mektep sokak 

Telefon B. 0. 2496 

DOK TOR 
Cerrahpafa 

FETHi 
hastanesi 

Bakleriyologu 
Kan (Veaaerman teamiilii) 

idrar, balgam, cerabat tahlilleri 
ile haatabklarm hususi at1lar1 

yap1hr. Telefonla malumat ve• 

rildigi takdirde tahlil edilecek 

mevat ald1r1larak bil&.hare ra· 
ru takdim edilir. 

Agacamiinin kart11mda 

T elefon Beyoglu 354 

I 

a:.-.............. ~ 
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iulnbaz hastahklar1nda Salatalarda, Mayonezde ve te reyag1 yerine plav ve tathlarda, biittin yemeklerde kum 

• 
HASAN ZEYTN DUnyan1n en nefis 

ve ez"z y Q d1r. 
Koll k k ter Ve k k d '' H•d I namindaki llA~la derhel kurtulursu. u ' aya ' 0 usun an I ro ... nuz. Her eczanede vard1r. 

S1hhatinizi muhafaza i-;in s:1:~:1~~~1~~:" A S i Pi N KEN AN komprimeleri 
oldugunu 

unutm1yin1z. 

r 0ev1e1 Demirvouan i1a0 1ar1 _ I Emniyet Sandt(Jt Emldk 
Muhtelif eb'atte adi ve vagon camlar1 kapah zarfla munakasaya 

ko~::!~:;a 27/5/931 ~arijamba giinii saat 15,30 da Ankara'da Devlet m iizayed esi 
Demiryollar1 idaresinde yap1lacakt1r. ~©l 'l&DO K@l lf'©l If' fi D ~ li'il 0 

Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplar101 ve muvakkat te· 
minatlar101 ayni giinde 1aat 15 e kadar miinakasa komisyonu katipli
gine vermeleri laz1md1r. 

Talipler miinakasa fartnamelerini ii~ lira mukabilinde Ankara ve 
Haydarpa~a idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Satihk ko~k. bag ve maden mahalli 
Sar1yer i;lifa suyu tistiinde No. 8 :lE'ki Beyln ko§k, bag ve maden mahalll 

dort bin be§ytlz llraya sat1l1kt1r. 
Ytiz bin ar§1m mtltecavlz ara.zt t:lnl mtitecavlz e1jc;ari mtismlre ve ikl hln 

tiztim kiittigti, ko§k 7 odnd1r. Kuyu vc sarmc1 ve ahm muhtcvid!r. ~an:rer 
Kilyos asfalt caddeye bir dakika ,nesafededir. Tallpler deruntlndekilere 'nli -
racaat. 

Ticaret lBleri Umum mildtirltigiinden: 
30 ikincl tesrln 330 tarihli kanun hUktimler!ne gore tescil edilml§ olan ecnebl 

§lrketlerinden. italyan tabilyetl! (Adriya bahri Seyrisefain - Adria Sorieta Anu
nima di Navigazione Marittime) §irketi bu kere miiracaatle Tiirk!ye'deki mua -
mela.tma nihayet verdi~ini blldirmi§ olm akla mezkftr §lrketle ala.kas1 bulnnanla
rm §lrkete ve icabmda Istanbul mmtakas1 Ticaret mtidiirltigune milracaat 1yle -
rnelert liizumu 11:\n olunur. 

Deniz matbaas1 miidiirliigiinden : 
Miktan 

1 Adet 
1 » 
1 » 

~ift silindirli (Tipograf) tab1 makinesi 
Tanc1 =Kara motorii (Gaz ile miiteharrik) 
Dinamo maa kaplo (110 voltluk) 

17000 » 
8000 Kilo 

Muhtelif cins kitap ve diger evrak1 matbua 
(Tahminen) kap111z defter ve cetvel mi1illii evrak1 
matbua (muhtelif eb'atlarda) 

1500 » (Tahminen) kirpmh kag1t 
Kas1mpafa' da kain Deniz matbaasmda mevcut olup yukar1da cins 

ve miktarlar1 yaz1h olan (6) kalem efya miizayede suretile sablacakttr. 
1 - Miizayede 12 may1s 1931 sab giinii saat 14 ten 16 ya kadar. 
2 - Bunla hakkmdaki fartnameyi ve efyay1 gormek istiyenlerin 

cumado.n maada her giin saat 9 dan 17 ye kadar Deniz matbaas1 mu
diirliigune miiracaat eylemeleri. 

Ad. V. Hukuk i,Ieri Miidiirliigiinden: 
Miinhal bulunan Serik Noter muavinligine imtihans1z tayin fartlarm1 

haiz taliplerin bir ay i~inde Adliye Vekaletine ve bu tartlar1 haiz olm1· 
yanlann da imtihanlar1 yap1lmak iizere Antalya Enciimeni Adliyesine 
miiracaatleri. 

Bahkq1hk Miifetti,liginden : 
Baltalimam'ndaki enstitii i~in soguk hava ve buz makineleri mubayaas1 

ve mahallerine vaz'1 ayr1 ayr1 kapah zarfla miinakasaya konmu~tur. 
Talip olanlarm teminat ak~elerile % yedi bu~uk yevmi ihale olan 
10/5/931 pazar giinii aaat 15 te tartnameyi gormek iizere hergiin Ga
lata'da Ticareti Bahriye Miidiriyeti binasmda komisyona miiracaatleri 
ilan olunur. 

Adalar Sulh icrasmdan: 
Bir bon;tan dolay1 mahcuz olup pa

raya <;evrilmesine karar verilen 155 a
det elektrik ampulu 7/5/931 per~embe 
giinii saat onda Beyoglu'nda Galata
saray polis merkezl kar§ismdaki ma
gazada sat1lacagmdan talipolanlarm 
mahalli mezkft.rda haz1r bulunacak 
memuruna mtiracaatlerl iHl.n olunur. 

Istanbul mahkemei asliye 6 mc1 hu
kuk dairesinden: 

tLAN 
M. H. M. leri Tiirkiye u -

mumi Ajanhg1ndan: 
Tiirk - lngiliz M. H. M. si 11 tem· 

muz 931 tarihinden S eylul 931 
tarihine kadar yaz tatiline karar 
vermittir. 

Bu miiddet zarfmda evraki usu
liyenin tevdiine ait miiteallik 
miidct'etler cereyan etmiyecektir. 

Mezkur mahkeme reisinin it'ar1 

!I: ,,.. 
•N ... .... =:. • 

1100 

488 

179 

2031 

367 

1680 

800 

~ .. .. 
N 

"Z 

1\Jerhunatm cins ve nev'ile mevki 
ve mli~tem1J At1 

Borc;lunun 
lsmi 

? 

3913 Beyoglu'nda F erikoy Birincik1s1m mahallesin
de Kaya sokagmda eski 42, 42 miikerrer ve 
yeni 4, 8 numarah yiiz elli artm arsa iizerinde 

biri kargir ii~ katta dort oda, iki sofa, bir kiler, 
bir tahnif, bir balkon, bir mutfak, bir antre, bir 
ta,hk ve digeri keza kargir ii~ katta bef oda, 

bir 1of a, bir kiler, bir tahnif, bir antre, bir taf· 
bk, bir balkon, bir mutf ak, bir komiirliik, ii~ 
yiiz elli artm bah~eyi havi iki hanenin otuz iki 

hisse itibarile yirmi hissesi. Ayte ~aziye, Mefhar, Nuru

3726 
kader Hanimlarla, Hayriinnas ve Hadimiinnas Beyler 

Kas1mpafa'da Hac1faban mahallesinde Akarca 
sokagmda eski 3 miikerrer ve yeni 5, 5-1 nu-

marah doksan sekiz arfm arsa iizerinde ahfap 
iki katta dort oda, bir sofa, bir ta,hk, bir mut

fak, bir kuyu ve kirk yedi arflD arsa iizerinde 
~inko kaph salaf ve seksen alb arfm arsa iize
rinde kargir iistiinde iki oda, bir koridoru havi 
ve on dokuz artm bah~eyi ve ahir1 havi bir ha-
nenin tamam1. Abdiil ve Selam Agalar 

4403 Rami'de Cuma mahallesinde Talimhane soka-
gmda eski 9, 10 Ve yeni 9 numarah iki yiiz otuz 
arfID arsa iizerinde bir kab kargir ve bir kati 
ah,ap iki kattan ibaret ikisi sand1k odas1 olmak 
iizere sekiz oda, iki sofa, bir antre, bir gusulhane 
ve yirmi sekiz arftn iizerinde bir mutf ak ve bin 
altmtf bir arljm bah~eyi ha vi bir hanenin tamam1 

Hasan Fehmi Ef. Hatice H. 

4751 Kad1koy'iinde Tuglac1bat1 mahallesinde Bagdat 
caddesinde eski 47 miikerrer ve yeni 143, 143 
numarah ii~ yiiz altmtf arfm arsa iizerinde ah

ijap iki katta on oda, iki sofa ve yiiz yirmi arf•n 
arsa iizerinde kargir hamam ve ~ama,irhg1, yiiz 
doksan ar,m arsa iizerinde ah,ap mutf ak ve iki 

oda ve yiiz otuz ii~ ar11m arsa iizerinde ahfap 
ah1r ve arabahk, dort doniim dokuz yiiz on bir 
ar910 bah~eyi havi bir ko~kiin tamam1. Hacer H. 

5032 Y enibah~e' de Mollaferef mahallesinde Hay. 
rettinpafa sokagmda eski 42 ve yeni 72, 74 nu
marah yiiz yetmif arfm arsa iizerinde ahfap iki 

katta ikisi sand1k odas1 olmak iizere on oda, bir 
ufak sofa, bir salon, bir koridor, bir laijhk, odun 
ve komiirliik ve elli arfm iizerinde bir mutfak 

ve hamam mahalli ve akar suyu ve dokuz yiiz 
yetmii; ar9m bah~eyi havi bir hanenin tamam1. 

Nahide ve Seher Hammlar 

5485 Gala ta' da Arapcamii mahallesinde Y elkenciler 
sokagmda e1ki ve yeni 89 numarah seksen bet 

ar,m arsa iizerinde kargir iki katta iistiinde sa· 
lonu havi bir diikkanm tamam1. Evdekimos Ef. 

14912 

' 

Ortakoy' de Dereboyu caddesinde eski 119 ve ye
ni 125 numarah yiiz on arfm arsa iizerinde bir 
bu~uk kah ah9ap iki kab kargir olmak iizere ii~ 
bu~uk katta altl oda, iki sofa, bir antre, bir niut· 
fak, bir balkon, bir kuyu ve on dokuz arflD ara-
hg1 havi bir hanenin tamam1. Fatma Zehra H. Siiley-

man Ef. 

Horen Efendinin kans1 olan Lan -
ga'da H!sardibl'nde Orta sokakta 10 
numarall hanede mukime Vartano§ 
Hamm aleyhine lkame eyledigi bo§an
ma davasmm g1yaben cereyan eden 
muhakemestnde kanunu medeninin 132 
1nc1 maddest muciblnce mumaileyhanm 
bir ay zarfmda kocas1 evine avdetle 
evlenmenin kendisine tahmll ettlgi 

iizerine ilan olunur. 950 20437 Kas1mpa9a'da Sahaf Muhittin mahallesinde 

vezaifi i!a etmesinin kendisine ihtan 
ve bu ihtarm mmen tebligi karargir 
olmu§ oldufundan berve<;hi karar mu 
lnaileyha Vartano§ Hammm tarihi I -
lAndan itibaren bir ay zarfmda evine 

Bakkallar cemiyetinden: Camiiterif sokagmda eski 11 ve yeni 13 numa-
Bakkallar cemiyeti idare heyeti rah yiiz kirk bet arftD arsa iizerinde kargir ii~ 

intihabmm may1sm onuncu pa • katta dokuz oda, iki sofa, iki mutfak mahallini 
zar ve on birinci pazartesi giin • ha vi natamam bir hanenin tamam1. Hac1 Mehmet Ef. 
leri icras1 mukarrer bulundugun- 785 1589 Beykoz'da Yahkoy mahallesinde Gaziyunus 
dan cemiyete mukayyet esnafm sokagmda eski 31, 33 ve yeni 39 numarah yiiz 
eyyam1 mezkurede saat 10 dan elli ari;m arsa iizerinde ah,ap ii~ bu~uk katta biri 

1' •••····················· 

~CYlbJJIK TAVVARIE: 
rPnYAN ~<OSU 

l cii KE~iD}~ 11 JIA\'IS 1931 DEDiR. 

BUY OK iKRAM IVE 
45,000 LiRA.DIR 

Ayrica : 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Lirahk ikramiyeler 

ve 35.000 Ltralik Bir ]Jukafat VardJr. 
Cl Ill 1111111 •II I l•I I •I I I I I I• I I 11 I I I••• ) 

Emlak ve Eytam Bankasi 

Umum Miidiirliigiinden: 
Biiyiikada' da Satihk Ko,kler 

1stanbul'da Biiyiikada'da Nizam caddesinde Seferoglu ko,kleri na· 
mile maruf kotkler afag1da resmedilen haritasmda 2, 3, 4 numara ile 
gosterildigi iizere ii~ par~aya ayrtlmtf ve her biri ayr1 ayr1 sabbga ~1· 
kanlmtftlr. 

Sahf kapah zarf usuliledir. Bedeli pe,indir. lhale 11 may1s 1931 
pazartesi giinii Ankara'da Banka idare meclisi huzurile yaptlacakbr. 

Talip olanlar Istanbul, Izmir fUbelerimize ve Ankara'da Umum 
Miidiirliik Emlak servisine miiracaat ederek tartnamelerimizi miitalea 
ve arzu buyurduklan izahab alabilirler. 

M ·- , --~oo 1 

Emlak ve Eytam Bankas1nddan : 

Sat1l1k emlak 
' 

lstanbul'da Bogazi~i'nde Tarabya caddesinde maamii11temilat Ka
lender kasr1 pefin para ve kapah zarf usulile sabhktir. lhale 11 may1s 
1931 pazartesi giinii Ankara'da Banka ldare Meclisi huzurile yap1la

cakbr. Teminab (3.000) liradir. Talip olanlar Istanbul, Izmir fUbeleri
mize ve Ankara'da Umum Miidiirliik Emlak ldaresine miiracaatle fart
namelerimizi miitalea ve arzu buyurduklar1 izahab alabilirler. 

izmir Vilayetin en: 
Bal~ova' da Agamemnun 1hcalar1 namile maruf kaphca binalarmm 

tefrinievvel 931 gayesine kadar kapah zarf usulile miizayedeye konul

mu,tur. ~artnamesini gormek istiyenlerin idareye miiracaatleri, ve 
talip olanlarm ihale giinii olan 10 may1s 931 tarihine miisadif pazar 
giinii saat 12 ye kadar teklifnamelerile teminatlar1m Daimi Enciimene 
tevdi etmeleri. 

avdetle kanllk vazifesini yapmas1 Iii -
ilumunun ihtan na.nen teblig olunur. 

18 e kadar ciizdanlarim hamilen harap ve biri ~all odas1 olmak iizere sekiz oda, 
cemiyet merkezi idaresine gele • bir sofa, bir mermer ta,hk, bir sarni~ (mutfak G • T b• E • 
rek reylerini istimal etmeleri ila.n y1kt1m1,tir> bir ve ikinci kattar1 harap~a olup iki azI er Iye nst1tiisii 
olunur. Adalar Sulh Mahkemesinden: 

Biiytikada'da Despot sokagmda 10 
numarall hanede sakin iken 
elyevm lkametga.h1 mec;hul 

Mehmet Ali Beye 
Kosti Efendl ile ~ayian ve mti§tere -

ken mutasarr1f bulundugunuz Btiytik
ada'da Despot sokagmda kAin 10 nu -
lnara lie murakkam birl ka.rglr blri 
ah§ap 1k1 bap hane ve bah<;enin gay
r1 kabUi taksim olmasma binaen fil -
?uht!le §tl.yuunun lzaleslne dair milt 
tehaz karar muciblnce bllmUzayede 
l!ektz yUz lira bedelle hlssedarandan 
~ostt Efendiye lhale olunmu§tur. MU· 
iayede hakkmda blr itiraz1mz oldu~n 
takdirde mtiddeti kanunlyesl zarfmda 
ln.ercte mtiracaatle itlraz edebilecegi
ll.b: lhbar olunur. 

* yiiz elli bef arflD bah~eyi havi bir hanenin ta· 
mam1. (K1smen tam ire muhta~hr) Ahmet Zekeriyya B. Mu·· du·· rJu·· _; .... n en •• Muayenei s1hhiye ciizdanlar1 • ~ 

nm tebdil zamam hulul eyledi • 265 2815 Oskiidar'da Diirbali mahallesinde eski {:1kmaz- "" 
t kk T kk k - d k. 5 · 7 Gazi Muallim Mektebinde in,.a edilecek lag-1m tesisatma ait ayr1tma ginden bilahare teahhura meydan e e ve e e so agm a es l ve yem nu· " 

I ·· ·· · d h "k" k tta ve anltma rukuru ins,aah 21./4/931 tarihinden 11/5/931 tarihine kadar kalmamak iizere esnafm vakit ve mara 1 yuz ar,10 arsa uzerm e a ~ap 1 1 a ,.. 
zamanile cemiyete miiracaat ede- dort oda, bir sofa, bir mutfak, bir ~ah kati, bir 20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya konmu,tur. 
rek tiizdanlanm tebdil ettirmeleri kuyu ve sarm~ ve doksan arfm bah~eyi havi eski . l,in mahiyeti mahsusas1 itibarile miinakasaya ancak diplomah mii· 
ve ii~er kit'a fotograf getirmeleri ,, bir hanenin tamam1. Fatma Pembe ~· hendis veya mimarlar ve yahut diplomah bir miihendis veya mimardan 
ilan olunur. Yukar1da cins ve nev'ile mevki ve mii~temilatJ yaz1h emvali gayri- bidayetinden nihayetine kadar itin mes'uliyeti fenniyesini alacagma 

I menkullerin icra k1lman aleni mi.izayede neticesinde hizalarmda gos· dair katibi adillik~e musaddak taahhiitname getiren miitaahhitler i' • 
Adalar Sulh Icrasmdan: 
Bir bor<;tan dolayi mahcuz olup pa- , terilen bedellerle mii~terileri iizerinde takarriir etmif ise de mezkur tirak edebileceklerdir. Proje ve fartnameler Maarif Vekaleti in,aat 

raya c;evrilmesi mukarrer bulunan ma- bedeller haddi lay1k10da goriilmediginden tekrar (on hef) giin miid- dairesinden tedarik edilir. Ibale 11 may1s pazartesi giinii saat 15 te Ma-

~~~:~t~~ :~~~~~:~ :~rd~~i~~ko~~~/1~1 detle ilan edilmelerine karar verilmi,, 23 may1s 931 tarihine miisadif I arif Vekaletinde toplanacak inijaat komisyonu tarafmdan icra edile • 
bit ham ontinde sat1Iaca<hndan talip cumartesi giinii kat'i kararlarmm ~ekilmesi takarriir eylemi' oldugun- ceginden taliplerin ayni giin ve saatte kanunu mahsusuna gore tanzim 
olanlarm mahalll mezkftrda ha~ir bu • dan yevmi mezkurda saat on dortten on bef bu~uia kadar Sand1k Ida- edecekleri teklif mektuplar1n1 komisyon riyasetine tevdi etmelori li. • 
lunacak memuruna mtiracaatlerl ua.n 
olunur. reaine miiracaat cylemeleri liizumu ilan olunur. Zlm 
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AYANCIK KAZASI ' 

"'z1NGAL KULUBU 
riyasetinden : Ayda asgari 2000 lira satt~ yapan 

metinde demirba~ mobilye ve mutfak edevao olan 
biife ve lokantas1 kiraya verilecektir. 

ve 2000 lira loy
Zmgal kuliibiiniin 

Talip olanlann ihale giinii olan 15 may1s 931 tarihine kadar ~art-

••••••••• lanru bildirmeleri ihln olunur. ••••••••• 

GONl10ZON ·~1g1ndah ka9an, tal\ta•'V8" mo~ 
bllya arahklarinda .va~1yan ·tahta kurusu, 

aeceleyln yuvasmdan Qlkarak .slz1 1s1rmaga 
~e uykunuzu kac;:1rmaga c;:ah~1r. Kendlslnl yu
vasmda imha' edinlz ve :buti.ln araltklara ~ve 
i:ertlklere Flit pileki.lrtUni.lz. ' 

Flit, ·a1nek, .slvrlslnek, plre, k'arinca,.gQve, . 
ta.htakurusu glbl ha~arat1 ve bunlarin tohum
iarini lmha eder. Ha~arat1 oldurllr fakat lnsan
lara asla zarar1 yoktur. Kullanilmas1 kolayd1r. 
t.eke yapmaz. Flit'! diger ha~arat lmha edlcl 
eczalarla te1?Vi.!1 etmeyinl:z:. Slyah ku~akh sarr 
tenekel.er uzerinde asker ©ackastna lateyln1¥ 

FLIT PDSKCJ~TDNOZ 

llz/1 /1tifad1ilzl t1min 1tm1t mal1ai1171 Flit. fa/hit m/Jlltl/'llJ t1nsistsr61 satJ/hlailadtl' 

Urnuml Deposu: J. BERT ve ~OREKASI Istanbul - Galata Voyvoda Han . 

'-. ,... .. .,,. 
"JV ·--

ROTBART-LUXUOSA-
En hassas bir cildi, en sert 

bir sakah kat'iyyen miitees
s ir etmiyen bra~ bu;aklann 
~aheseri Rotbart Luxuosa -
d1r. 

1 adedi 20, 10 adedi 175 
kuru~tur. Her yerde sabhr. 

Kiirk~ub1~1 ban, No. 4 
PiYER PiRiMYAN 

KiSARNA~ 
Bu nefis Madensuyunu sofralar1nda bulunduranlar. bobrek. kum. I 

mide ve barsak hastahklarmdan kurtulurlar. -

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoglu. Tiinel meydamnda 523 

125 kuru' yiizii ile ku~tiiyii yasbk 
iatanbul'da ~akmakc;1Iar•da ku§tiiyii fabrikaa1nda yiizile filte 12 liraya, 

Jiizile yor1an 15 liraya, yafhboya ya abk 5 liraya. ku§tiiyiiniin kilosu 125 
...__. __ 1. •• 1 ... r-...is.,;;",.. m•1'a1q umaalar cok ucuz aabhr. Tel. lat. 3027 

Camliariyet S Mayis 1931 

Enfes ve temiz tur§u 
yemek isterseniz 
Q emberlitQ,§'ta 

Asri Turtucu 
M ehmet Ef endiye 

Kofunuz! 

(1 

Ademi iktidar ve 
bet gev,ekligine 
kar~1. en miiessir deva $ERVOIN hap· 
landir. Deposu : lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rtza Merkez eczanesidir. Ta~raya 
150 kuru~ posta ile gonderilir. lzmir'de 

Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah 
eczanelerinde bulunur. 

•Paris Tip FakUltesl mezunul 

I cm, frengl ve zilhrevt hastahklar 
miltehass1s1 

Dr. Bahattin ~evki 
Bab1all l\leserret otell kar,tst 135 

-blrlncl kat sabahtan aktama kada.._ 

J. i T Ki N 
Tilccar terzi 

Yeni 

MODELLER I 
Yeni 

KUMASLARI 
Ve bilhaasa 
Y eni fiatlar1 

Beyoglu 1stikla caddesi No. 
405. Tel. B. 0. 450 

Istanbul Siit miistahsilleri koo
peratif firketi idare heyetinden: 

11/4/931 tarihlndeki heyeti umumi
ye i<;timamda ekseriyeti a.ra basil 
olam.adlgmdan yevml i<;tima 16/5/931 
cumartesi saat 14 e talik erl!lml§tlr. 

Hissedaramn yevmi Mezkurda 4 Un
cU vaklf hanmda 39 numarall yaz1ha 
neye gelmeleri 11a.n olunur. 

Ruznamei mUzakerat : 
1- §llrkettn tasfiyesl hakkmda ka

rar ittihazi, 
2 - Tasfiye memurlarmm intihabi. 

istanbul 4 Uncil icra memurlugun -
dan: 

Pertevniyal vakfmm Refia, Fatma 
Fahire, Hacer Sabahat Hammlarla 
ismail Ferit Bey zimmetlndek.i alaca
gmdan vefaen mefrug bulunan Mah
mutpa§a'da Hoca Kas1mgfinanl ma -
halleslnde Hoca ham cadde ve soka -
gmda atlk 11 cedit 8 No. mukaddema 
bane elyevm deruntinde cari Halkah 
rus1f masura mal leztzl ha vi arsamn 
dortte Uc; hisses! 45 gUn mtiddetle 
mevkil mUzayedeye vazolunarak 1000 
llrada talibi uhdeslnde olup bu kere 
bedeli milzayede haddJ la.yikmda gt>
rillemedl~nden blr ay mttddetle tem
diden mtizayedeye vazolunmu§tur. 

Hududu; sag taraf1 §leref Aptullah 
Pa§a vereseslne alt arsa, sol taraf1 
Ac1musluk sokag1, on taraf1 Kas1m 
oglu sokagile mahduttur. 

Deruntinde harap blr hamam ve bir 
ufak kC>miirltik ve su haznesile bir ay
va ve ikl lnctr agac1 vard1r. Mesahas1 
tahmlnen 2500 ar§md1r. 

DC>rt hlsse itibarile U<; hissesinin 
k1ymeti muhammenesi 11250 lirad1r. 
Talip olanlarm 926/8447 dosya No. 
miiracaatla fazla malfimat istiyenlere 
memuriyetimizce ita edlleceglndcn 
bizzat veya bilvekA.le 11/6/931 tari -
hinde saat on dC>rtten on alt1ya kadar 
klymeti muharnmenesinln yi.izde onu 
nlsbetinde pey ak((esini mUstashiben 
mtiracaat eylemeleri 11a.n olunur. 

4 tincu !era memurlugundan: 
Tamamma (12680) lira klymet tak 

dir edilen Beyoglu'nda Ferikoy E§re.r 
E!endi sokagmda atik 39, 35 milkerrer 
numarall bir klt'a apartrmanrn ta -
manu 11/6/931 tarihine mi.isadi! per
§embe gllnU ogleden sonra saat 13,30 
dan 16.~0 a l::adar da~remizde ac;1k art
tmnas1 icra ve §artnamesi 27/5/931 
tarihinde divanhaneye talik oluna -
cakt1r. Artt1rmaya i~tirak i((in % 7 
teminat akr;esi alm1r. Haklan tapu 
sicillerile sabit olm1yan ipotek al.a -
caklllar ile diger ala.kadaramn irtitak 
hakk1 sah~lerinln bu haklarm1 ve 
hususile faiz ve masarife dair ola.n 
iddialarm1 Ua.n tarihlnden itlbaren ?.O 
gt.in i<;in de e. vrak1 mUsbitelerUe bil . 
dinneleri 1a.zimd1r. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olnuyanlar sati§ 
bedellnin payla§masmdan hart<; ka -
llrlar. 

Bilciimle miiteraklm vergilerle be 
lediye reslmleri vakl! icaresi mii§te -
riye aittir. 

AlAkadarlarm yeni icra ve iflAs ka
nununun 119 uncu maddesi hiikmtine 
gt>re tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malllmat almak istiyenlerin 
931 - 70 dosya numarasile istanbul 4 
iinc11 lcra memurluguna miiracaatleri 
llAn ol 

I 
I 
'I 

Matlup Evsaf 
6arantilidir. 

............................................................. , ..... 
iyi in,aat, iyi ~imento ile yap1Im1¥ olmal1d1r 
FA.KAT ••••• 

Beton • arme im;aatmda kullamlan ~1mento, en ala cinsten, daima ayni, 
her hususa mukavim ve gayet mUtecanis olmahdir 

Danca, Zeytin Burnu ve 
Eskihisar F abrikalar1 

Daima ayni ve degi~mez cins 

Yliksek Derecede ukavemet 
Fevkalade iltecanisiyet 

HASSALARINI CAMi SUN'i PORTLAND 

slan <;imentosunn 
Takdim Ediyorlar 

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

·-c:I) 
Q,) 

..:.:: 
~ 

J::J 
Q,) 
c:/)11 

>-a 
<a 
a... 
<a 
c:I) 

..::ic 
<I: 

No 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
18 
19 

HUTUT 

Si~li - tiinel 
Kurtulu~-ti.inel 
Harbiye-Fatih 
Mac;ka - Tunel 
Taksim -Sirkeci 
Mac;ka-Beyaz1t 

Hareket 

I !)i~liden Tiinele 
Tiinelden Si~iye 

I Kurtulu~tan Tiinele 
Tiinelden Kurtulu~a 

I Harbiyeden Fatihe 
Fatibten Harbiyeye 

I Ma'rkadan - Ttinelc 
Tiinelden - Mac;kaya 

I Taksimden Sirkecive 
Sirkeciden Taksime 

I Ma~kadan Beyaz1da 
Beyaz1ttan Mac;kaya 

Taksl·m-Fatt'h I Taksimden Fatibe 
Fatihten taksime 

K 1 B I Kurtu~lutan Beyaz1da 
. UftU U~- evaztt Beya.z1ttan ffortulu{ia __ ..:.._ ____ _... ...... ____ ....;_~ 

' 22 Bebek- EminOnii I Be~ikta~tan Bebe~e 
Be~ikta~tan Eminoniine 
Bebekten Eminoniine 
Eminonilnden Bebe~e 
Eminoniinden Besikta{la 
Bebekten Be~ikta'~a 

23 Ortako .. y-Aksarayl Ortakoyden Aksaraya 
Aksaraydan Ortakoye 

34 B 'k F t•h I Be~ikta{itan Fatihe e~l ta~ - a 1 Fatihten Be~ikta{ia 
~~-----..-.----__;.,~ 

l Aksaraydan Topkap1ya 
Topkap1dan Sirkeciye 

32 Topkapl _ St'rkeci· Sirkeciden Topkap1ya 
Topkaprdan Aksaraya 

I 
Aksaraydan Yedikuleyc 
Y edikuleden Sirkeciye 

33 Yedl.kule -Si.rkeci· Sirkeciden Yedikuleyc 
Yedikuleden Aksaraya 

l Aksaraydan Edirnekaptya 
Edirnekaprdan Sirkeciye 

37 Edirnekap1-Sirkeci ~~~~~~:;,ct~~rX~~~~;~ 

SATILIK VALi p Dr. thsan Sarni --•1• 

-• •- IS r At ILOKOK A~ ISi 
UskUdar'da Pa§aliman'mda bir 

donilm bahc;e Uzerinde 10 oda, 2 sa
lon, hamam, kayikane ve mU§temi-
1a.t1 saireyi halz ve ik.I ailenln apar
t1man §ekllnde ikametine pek mu
sait gUzel ve kullan1§ll olan 101 nu
marall yall sat1hkt1r. Bahr;e l<;inde 
3 odall aynca bir sela.ml1k dairesi 
de mevcuttur. Per§embe ve pazar -
tesi ogleye kadar i<;lndekilere mti
racaat . 

stafilokoklardan miitevellit (er

genlik, kan ~1ban1. koltuk alt1 

~1ban1, arpac1k) ve biitiin cilt baa• 

hklarma kart• pek tesirli bir &fl· 

- d1r. Divanyolu No. 189 -

Dr.A.K UTiEL 
ZUhrevt hastal1klari tedavihanesl 

ve elektrik Ia.boratuvari, Galata, Ka-

Birinci Son 
FaSlla hareket hareket 

3:6:9 

30 

5: IO 

30 

4:6 
IO 
6 .9 
14 

15 
30 

6: 18 
17 

7 : t3 
15 

10: 16 
20 

9: 18 

6: 12 
20 

6 : 9 
12 
20 

7 

11 
14 

Saat Sut 

6,00 
6,26 

23,00 
23,30 

6,09 
6,!0 

21,10 
21.,30 
7,35 
6,51 
6,15 
6.08 
7,37 
8,23 
6,15 
7,0S 

5,34 
5,44 
6,00 
6,0p 

5,45 
5.56 
6.00 
6,46 

5,13 
5,34 
6,10 

5,10 
5,33 
6,13 

5,20 
5,20 

6,23 

24,12 
24,38 
23,30 
24.00 

1,10 
1,10 

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

24.30 
24,30 

I,15 
1,15 

22,IO 
22,56 
21,52 
22,38 

23/i4 
24,30 

1,06 

24,00 
24,40 

I,20 

23,10 
23.44 
24,19 

Adalar Sulh icrasmdan: 
Bir borc;tan dolay1 haczi icra kluntP 

paraya c;evrilmesi mukarrer bulunall 
bir hall seccade ve cevizden mam1ll kO 
§e biifesi ve c;ini soba ve salreden iba ... 
ret ev e§yas1 7/5/ 931 per~embe giini1 
saat on dC>rtten itibaren Beyog1u•nd~ 
Cihangir'de Lenger sokagmda l}irin a· 
partimarumn ontinde satilacagmdall 
talip olanlann mahalli mezk1lrda ha • 
zir bulunacak memuruna miiracaatle· 
rl ilAn olunur. 

'-


