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Meclisteki 

Miinaka,a 

Nas1l oldu? .• 

Y eni Meclis en ziyade nelerle mefgul olacak ? 
----------------------------------------------------------~ 

Memur kadrolar1n1n yiizde otuz nis-
betinde azalblacag1 dogru degildir 

. . Halll Beyin ortaya att1jji 

mes'ele ile Recep Beyin 

verdijji cevabin metinleri 
I Y aln1z Mecli te baz1 vergi kanunlar1 tadil edilecektir. 

[Meclisin son fevkalade i~ti
rnamtn ilk celsesinde Reisicum
hur intihabma ge~ilecegi s1rada 
lzmir meb'usu Halil Beyin orta
ya atbg1 bir mes' ele iizerine 
meb'uslardan ilmi salahiyeti haiz 
baz1 zatlarm miitalealarm1 ne~
retmekte oldugumuz malumdur. 
Karilerimizce mes' ele daha iyi 
kavramlarak takip edilmek iize
re Halil Beyin vazettigi mes'ele 
ile Cumhuriyet Halk Firkas1 u -
mumi katibi Recep Beyin ken -
disne verm' oldugu cevab1 Mec
lis zab tlarmdan nakil suretile ay· 
nen dercediyoruz: J 

........................................ 
Reis - Efendim, Reiaicumhur in

tihab1 ic;in reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Halil B. (izmir) - Reis Pt• Hz. 
miisaade buyurur muaunuz? Reiai· 
cumbur intihab1 hakkmda baz1 ma
ruzatta buluoacagmm. (Kiiraiiye 
sesleri). 

Reis - Kiirsiiye buyurun aoyle • 

yin. 
Halil B. (devamla)-Bendeniz tef• 

kilal:l esa.siye kanununu tetkik et • 
tim. $u kaoaati ha11l ettim ki Reiai· 

u run intihab1 B. M. Meclisinin 
devrei intibabiyeainin sonu olan tef• 
rinisani bidayetinde yapilmak za • 
ruridir. Mes'ele ~ok milhim oldugu 
ic;in miisaade buyuruluraa kanaat • 
lerimi arzedeyim. 

Reis - Buyurun, soyleyin. 
Halil B. (lzmir) - Efendim diln 

Reis Pf. Hz. den bir tetkilah esaai
ye kanunu istirham etmittim. Lilt • 
fettiler. Kanunu tetkik ettim. Ben
denizce kanunun maddeleri ~ok sa• 
rihtir. Kanaatimin istioat ettigi mad
deleri milaaade buyururaantz oku • 
Yayim. 

(7) inci madde: «Media icra sa
lihiyeti kendi tarafmdan miintahap 
Reisicumhur ve onun tayin edecegi 
hir icra vekilleri beyeti marifetile ia
timal eder. Meclis bilkfuneti her va
kit murakabe ve iskat edebilir.> 

Bu demektir ki icra mes'elesinde 
ilk soz hiikumetin, aon aoz Mecliain
dir. Hiikumet, icrayi yapar, Media 
lnurakabe eder. Son soz onundur. 
icrayt begenirse tasvip eder, begen
l'llezse tasvip etmez. 

Reisicumhurun intihabma tealluk 
eden maddeye gelince, 31 inci mad
de foyledir: «Tiirkiye Reisicumburu 
lt M. Meclisinin heyeti umumiyesi 
taraf1ndan ~e kendi azas1 meyantn
dan bir intihap devresi ic;in intihap 
olunur. Vazifei riyaset yeni Reisi • 
cumhurun intihabma kadar devam 
eder. Tekrar intihap olunmak caiz
dir .) ( Gurilltiiler). 

Efendim, miisaade buyurursamz, 
~ok muhim olan bu mes'elede eger 
icrtibadmda bata varsa ben de ekse· 
l"iyetin reyine elbette iltihak ede -
l"irn. Fakat mes'eleyi ~ok miipbem 
teli.kki ettigim i~in fimdi arzede -
Cegim izabatla Meclisi alinizi ra -
hats1z edecegim. Siikii:-ietle dinlen • 
ltlesini rica ediyorum. 

Meclisin devrei intiha'hiyesine ait 
lan madde de sarihtir, bunu oku • 

ltlaga lilzum gormuyorum, biitiin a· 
~a bitirler. Milddet dart senedir. ~Un· 
diki intihap ta fevkalade intihaphr. 
~Fevkali.de degil sesleri) fimdiki 
•tttima fevkalade ic;timad1r ve Mee • 
liain dort senelik devresi tetrinisa· 
niden iptidar etmek lb1m gelir. Rei
•icumhur Hz. i~in maddenin aaraha
ten taayyiin ettigi miiddet dort se • 
lledir. Bu miiddet yilksek makam1n 
"e Yiiksek salahiyetin haiz olmas1 
1-zun gelen kuvvet ve istikrarm te• 
lltinatid1r. Binaenaleyb bugiin o dort 
~ene ikmal edilmemittir. Eger timdi 
•ti.tihap yapacak olursak tefkilab e -

(Mabadi 4 iincil sahifed.e> 

Hiikii1net yeni miinhalata memur t yin etmiyecek 
[Diin bir ak~am gazetesi hiiku -

metin biitiin vergilerde yiizde 20 
'nzilat ve biitiln memur kadrola

rmda yiizde 30 tenkisat yapma • 
ga karar verdigi mealinde bir An· 

kara haberi ne~retmiiti. Heyeti u
mumiyeye tesiri itibarile olduk~a 
ehemmiyetli ve fayani dikkat olan 
bu haber iizerine Ankara'da sala
biyettar makamlarda tahkikat yap
ttk. Ald1g1m1z netice ,udur:] 

Ankara 7 (Telefonla) - Bu 
haberler dogru degildir. Dogru o· 1 
Ian cihet vergilerde yalniz ta • 

dilat yapilacag1chr. Buna dair 
projeler k1smen meclistedir, 
kISmen de hiikumetin elinde ve 
hazirlanmaktad1r. Zaten mec · 
lisin bu fevkalade i~timada 
mefgul olacag1 iki miihim mes' -
eleden birisi bu tadilat layiha
lar1, digeri de yeni biit~edir. 
T adilat yap1lacak vergilerin 
ezciimle muamele, kazan~, ve
raset, miisakkafat ve arazi ka- · 
nunlari oldugu malumdur. 
Memur miktarmda tenkisat 

ta dogru degildir. ·Vak1a hiiku · 
1n t tsarruf maksadile bi~- sene
denberi miinhalata memur ta 
yin etmemektedir ve bu ,eklin 
devam1 mukarrerdir. Fakat umu
l?li ve muayyen bir tenkisat mev
zuu bah is degildir. 

Bundan sonra her yerde yeni 
munhal zuhur ettik~e ait oldugu 
vekiilet~e vaziyet tekik edile 
eek ve liizum goriilmezse yeni 
niemur tayin olunm1yacaktir. 

Hakikat bundan iharettir. 

Meb'uslarm anketimize cevaplan Polis teskilat1 
' 

Yusuf Kemal Beyin 
§ayan1 dikkat beyanab 

Hali) B.in noktai nazar1 ni~in hatal1d1r? 
Ankara 7 

(Telefonla) • 
Meclisin a~il • 
d1i1 ~iin tz • 
mir meb'usu 
Halil B. in Re
isicumbur in -
tihab1 bakkm-

da ortaya att1g1 
miitalea etra • 
fmda meb'us • 
larm fikirle • 
rmt almaga 
devam ettim. 
Adliye Vekili 

Adliye Vekili ve St11op Yusuf Kemal, 
meb'usu Yusuf Edirne meb'usu 

Kemal B. ~eref Bey -
lerin cevaplar1m bildirivorum. 

Miltaleasm1 sordugum Sinop 
meb'usu (Adliye Vekili) Yusuf Ke
mal B. dedi ki: 

«- Te,kilah esasiye kanununun 
otuzbirinci maddeaine gore, Tur -
kiye Reisicumhuru B. M. Meclisi he
yeti umumiyesi tarafmdan ve kendi 
aza11 meyan1ndan bir intihap dev • 
reai i~in intihap olunur. 

Bu maddenin Reiaicumhurluk i
~in tayin ettigi milddet «bir intihap 
devresi» dir. $u veya bu kadar sene 

deiildir. 
1ntihap devresinin ne oldugunu 

gene tetkilatt esasiye kanununda a
rad1 g1m1z vakit iki tiirHi intihap 
devresi buluyoruz: 

Biri on ii~uncil maddenin «B. M •. 

Meclisin inti • 
hab1 dort se· 
nede bir ke -
re iera olu • 
nur> diye ya• 
z1h olan f1k • 
ras1ndan ~t -
kan dort se
nelik bir dev
redir. Bu dev
reye ayni mad 
denin dor • 
diincii f1kras1 
c:i~tima dev • 
resi» de diyor. 

Digeri cinti
hap devresinin 

Edirne meb'ustt Mus

tafa ~eref B. 

hitannndan evvel Meclis adedi miiret 
tebinin ekseriyeti mutlakasile intiha
bat tecdit olunursa yeni ic;tima eden 

Meclisin intibap devresi ilk tqrini
saniden batlar. Tefriniaaniden e'vvel 
vaki olan i~tima, fevkalade bir i~ti

ma addolunur> diye yaz1b bulunan 
yirmi befinci maddeden ~1kan in -
tihap devresidir. Bu intihap devre- ' 
sinin milddeti muayyen degildir, tee· 

didi intihap kararm1n verildigi ae
neye tabidir. Yani tecdidi intihap 
karar1, alelade ic;tima1n birinci, ikin
ci; ii~iincil, dordiincii seneainde ve
rilmif olmasma gore intihabt tahdit 

olunan Meclisin intihap devreai kt
sahr, uzan1r. 

(Maba.di 3 iincii sahif1de> 
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«Kocatepe)) 43 mil giderken 

-

Cenevo'da Ausaldo tezkahlarmda yap1lan iki muhribimizden Ko· 
catepe'nin aiir'at tecriibeleri esnas1nda ahnmtf bir resmi. Kocatepe, 
siir'at tecriibesinde azami kuvvetle seyrederken 43,10 mil kat'ma mu· 
vaffak olmuftur. Tecriibeler esnastndaki vasati siir'ati ise 41,27 mile 
balii olmuttur. Muhripler, may1s nihayetinde lstanbul'a geleceklerdir. 

istanbul'da ,imdilik 
degi,iklik olm1yacak 
Ankara 7 

(Telefonla) • 
Emniyeti u -
lllumiye mil • 
diirii Tevfik 
Ha di Beyi 
1ordiim. Bana 
dedi ki: 

«- Emni • 
yeti umumi • 
yede baz1 •u
belerin birle' -
tirilecegi dog-- Tevlik Hadi B. 
ru degildir. Esasen bu fubeler uzun 
tecrilbelerden sonra ihdas edilmiftir. 
Y eni polis tetkilah kanunu Meclis
ten 931 biitc;eaile beraber ~1kacak 
ve tatbika konacakt1r. 0 zaman 
vilayetlerde de tasavvur edilen 1s • 
lahat yap1lacakbr. 

lstanbul'da ~imdilik hie; bir de • 
gi,iklik olm1yacakbr., Polis tetkilat 
ve polis vazifeleri kanun li.yihalar1 
Heyeti Vekilededir. ···················· ....................................... . 

izmir' deki dedikodu 

Hafize Suzan Hamm 
- Yazisi fkinci sahfjede -

~ocuklar1niz ne ile besleniyor ? 

Siit meselesi esasl1 
surette halledilmelidir! 

Sehir 
' 

• yeti 

Meclisinde Dariilacezenin 

i~in hararetli miinaka,alar 

• vazi-

oldu 
~ehir Meclisi dun toplanmitbr. I 

Azadan Salah Cimcoz, Vaafi Rafit 
ve Karamustafa zade Ahmet Bey
lerin yerlerine azahga davet edilen · 
A:zmi, Dr. 1hsan Arif ve Ahmet Ha· 
lim Beyler azaya takdim edilmittir. 

Belediye memurlart hakk1nda es
ki tekaut kanununun tatbikma dair 
verilen takrir Kavanin encilmenine 
havale olunmuftur. 

Milteak1ben Darillacezenin 1sla
h1 i~in letkil edilen mubtelit encii -
menin haz1rlad1g1 rapor okunmUf • 
tur. Ra~or biiyiik bir tetkik mah • 
suliidiir. Rapora gore Dariilacezenin 
umumi vaziyeti eskisine nazaran 
~ok iyidir. v~fiyat niabeti gittik~e 

· azalmaktadtr. Bu hususta miltebas
s1a Ali ~iikril B. faaliyetinden dolay1 
tebrik edilmektedir. Vefiyat evvelee 
yiizde seksen iken bugun yiizde o -
tuz yediye kadar indirilmiftir. Yal
mz Krefte izdiham vard1r. Bir ya -
takta bazan iki 90cuk yat1rdmak -
tad1r. ~ocuklarm adedi 135 tir. On 
~ocuga bir kadm bakmaktadir. Muk-

gehir Meclisindeki began.ati umumi tak.diri 

celbeden NuJciye Hanzmefendi 

tedir fiveater celbi laz1md1r. Bir de 

~ocuk bak1c1 yetiftirmek i~in te, • 
lrilat yapdmab ve bir bimaye ko • 

(Mabadl 4 1lncil aahJ/eda) 

................................................................ ······················································-
Makbuzlu doland1r1c1lar ! 

((Bilyiik Salname>> miiellifligi namile 

esnaf1 soyan bir sebeke bulundu 
~ 

Son giin • 
lerde lstan -
bul' da yeni bir 
para tuzag1 
kurulmuftur • 
Bu tuzag1 ku • 
ranlar «Tica • 
ret ve Sanayi 
biiyiik salna • 
me miiellif 
mes'ulliigii » 

unvan1m ta. 
fiyan kag1tla 
ra yaz1h mek
tuplarla "" tiic -
cara ve esnafa 
miiracaat et -

- 2'"4 

mekte ve bun· Sahtekarlarin uydurma resm£ miihilrle ve 510 kuruf mulUibf-
lardan 510 ku· linde esnafa verdikleri makbuzlardan biri&f .• 

rut almakta, ellerine bir de mak· I 
huz vennektedirler. Bu makbuz, 
Salname miiellifi mes'ulliigu - I 
niin (?) Ticaret ve Sanayi Odsma 

miilhak bir daire veya fUbe imit 
gibi gosterilmesi i~in garp br tar:z
da tertip ve tabettirilmittir ki ele 

(Mabadt S tl.nc1t aahffede> 
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istanbul Lisesi mezunlar1 Cemiyeti 

dun hararetli bir toplanma yapt1 

Mezunlardan cemiyetin dilnkii 

tstanblu Erkek lisesi mezunlar1 
cemiyeti diin ogleden sonra lise 
konferans salonunda eglenceli bir 
toplantt yapm1tlard1r. Toplanttya 
mektebin eski ve yeni bir c;ok me-

~timatna ifHrak el!en.w 

zunlau ittirak etmitlerdit·. 
Evvela Feyziati li1e1i miidUrii 

ve mektebin eski mezunlanndan 
H1fz1 Tevfik Bey mezunlara hi· 

Lfitfen Sayf eyl ~vtrtnlz 
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Muharriri: Marcel Brion Miitercimi: Mustafa Namtk 

-6-
Huldin • Attila Roma saray inda: Ha§in ve vakur 

delikanli - Attild'nin .. babas1: Kral Mundzuk 
Etrafi n zirlarla ve kurenaaile 

c;:evrilmi' olan Roma Kayaeri Ho. 
noryus, kapitolun basamaklarm
da muzafferleri bekliyordu. Ha. 
vada borularm gulguleai, dag1 • 
hyor, bayraklar dalgalaniyor, el
ler hareket ediyor, ve nutuklar o
kunuyordu. Sarus, soguk bir au -
rette tebrik olundu. Fakat biitiin 
kuce.kla~malar, biitiin medih ve 
sen lar Huldin'e tevcih ediliyor· 
du. 0 da miitehekkim, giiliiyor, 
igri bacaklari iizerinde sallam • 
yordu. Kadmlarm bak1,lar1 ken
di iizerinde besasetle tevakkuf et-' . 
tigini goriiyor, ihtiyarlarm nut· 
kunu anlamaks1zm dinliyerek ge
tirilen ,arab1 bir hamlede ic;:i - · 
yor. ·. 

Kral Mundzuk Attila'nrn baban n'lerin parlak istikbali 
Kendisine Kayaerligin ba,hca 

~ahaiyetleri: konsiiller, patrisler 
ve i.yan takdim olunuyordu. Asia 

• I Roma'hlara benzem1yen, uzun 

mensup oldugu okunan, derisi 
sari bir gen~, Huldin'in nazari 
dikkatini celbetmifti. Ona dogru 
ilerledi ve dost~a elini uzatt1. Bir 
zabit: 

kumral aac;:h, beyaz derili, ak pak, 
bir erkek cocuklar heyeti oniine 
dogru itili;ordu. Bunlar ecnebi 
c;ocuklar1yd1. Umumun aevincine 
istirak etmiyorlard1. tiinkii re · 
hine idiler. Ancak aaraydan ay • 
rilmamak tartile aerbeattiler. Mii. 
rebbileri onlara latinceyi, Ro 
ma ahlak ve i.detlerini ogreti • 
yordu. Bunlar prenslerden mil -
rckkep misafirler niiydi, talebe 
miydi, yoksa bir esir alay1 m1yd1? 
Bunlar uzak memleketlere ait 
sultanlarm erkek c;:ocuklariydi. Ya 
p1lm1~ muahedelerin teminah idi. 
Binaenaleyh Roma, bu suretle, 
miistakbel ecnebi hiikiimdarlar1 -
m ellerinde tutard1; onlar1 kendi 
harsma ahtbr1r, ha,in ruhunu 
(Roma) ziynet ve sefahati ic;:inde 
yumutahrd1. Bu gencrlerden ~ogu, 
Latin mekteplerinde, hakikatte, 
zalime karlll kin ve istihkar tah
sil ediyordu; Roma imparatorlu· 
gunun nakiseleri~i ve rezaletle • 
rini ogreniyorlard1. ihtimal bir 
giin genitliyecek, daha ~ok a~1 • 
lacak gedikleri, yani Roma'nin 
zay1f noktalarm1 da oireniyor • 
lard1. 

Attila Roma Sarayinda 
Onlar arasinda bir delikanh, 

~ekik gozlerinde Mogol 1rkma 

- Bu Mundzuk'un ogludur. 
Dedi. 

Huldin, bir ka!r sene evvel Hiin'· 
ler Krah Mundzuk'u pek ala ta
mmuh. Onun yerine kardeti, bu. 
giinkii hiikiimdar Rua ge~mitti• 

- Mundzuk'un oglu mu? 
Diyc hayretle, sozlerini tekrar 

etti ve elile ~ocugun omuzlarm1 
oksamak istedi. F akat ~ocuk, kin 
ve 'istikraha delalet eder bir hare
ketle irkildi. 

Huldin taacciip ederek uzak • 
lafh, ve bir Roma'h zabite sordu: 

- Mundzuk'un pek ~ok erkek 
c;:ocuklan vard1, acaba, bunun ad1 
ne? 

Zabit: 
-Attila. 
Diye cevap verdi ve <lelikanhya 

kar~1 miiteneffir bir tarzda ilave 
etti: 

- Onun ruhunu nasil anlama -
h bilmem. Bu gencin, kendi va -
tandaslarmdan birini gordiigii za
man ~emnun olmas1 laz1m gel • 
mez miydi? Vah~i hayvan gibi, 
daima bu k1zgm ve sui zanla dolu 
hali vard1r. Buna ne mana ver • 
meli, bilmem 7 

- Mabadi var -

-- -~ 

Fridman as1s1 
' 

Dr. Fuat Sabit B. diin 
Divana izahat verdi 
Dr. Fuat Sabit Bey, ve • 

rem a~m hakkmdaki ne~ • 
riyatmdan dolay1 Etibba Oda11 ta• 
rafmdan haysiyet divanma veril -
mitti. Haysiyet divani diin toplana
rak Fuat Sabit Beyin miidafaas1m 
dinlemi,tir, Fuat Sabit B. miidafa -

' asmda Fridman a.inst hakkmdaki 
iddia ve nefriyabn1n reklam mahi -
yetinde olmad1gm1, a,mm hakikaten 
pek miihim bir ke,if oldugunu soyle
mi,tir. 

Divan gelecek i~timamda bu mes'· 
ele hakk1nda karar1n1 verecektir. 

taben bir nutk soylemistir. H1fz1 
T evfik Bey nutkunda bilhassa 
cemiyetin yafamas1 i~in biitiin 
mezunlarm biitiin aamimiyet ve 
hiianii niyetlerile bu varhia bai· 
lanmalarm1 ve bu kuvvetin ha
yatta da laz1m oldugunu soyle • 
mittir. 

H1fz1 T evfik Bey talebelerinin 
1srarile divan edebiyahmn met • 
hur par~alarmdan bir ka~ fiir o
kumu,tur. H1fz1 Tevfik Beyden 
sonra mezunlardan bir ka~ efen
di tiir okumutlar ve monologlar 
soylemi,Ierdir. 

Miiteakiben salon orkestras1 
baz1 par~alar c;:alm1,hr. 

ictimadan sonra cemiyet katibi 
um~misi Hayri Bey, cemiyetler 
felsefesinden bahsederek de • 
mistir ki: 
~- Yirminci as1rda fertler mut· 

laka bir cemiyete baglanmah • 
lard1r. Bizim bu cemiyetimiz i~in 
de bu zaruri kaideye uymabsnnz.» 

Sofya,. istanbul 
••••• 

Telefon miikalemab J 5 
may1sta ba~byacak ! 
Sofya ve latanbul arasmdaki te

lefon hathmn tesisi faaliyeti diin 
hitam bulmu\ltur. Sofya ve istanbul 
telefonu !}imdilik tek hat iizerinden 
ifliyecektir. Hududun iki taraf1nda 
Tiirk ve Bulgar telgraf heyeti fen· 
niyeleri miikaleme tecriibelerile 
me\lgul olmaktad1r. llk tecriiheler 
baz1 ufak kusurlardan sarft nazar 
edilirse iyi neticeler vermi,tir. 

Hat iizerindeki ehemmiyetsiz ba
z1 tadilat nihayet bu aytn on betine 
kadar ikmal edilecek ve bu tarihten 

itibaren umumi miikiJeme hafhya -

cakbr. 

Gazi yolunda Gazi! 

Gazi Hz. nin yeniden Reisicum• 
bur intihab1 haberi Geyve'ye gelin· 
ce top~u Mustafa ve Muharrem is· 
minde iki kardef hemen topun ha· 
fma kotmu,Iard1r. lkinci atefte top 

patlam•f Mustafa'nm bir kolunu go
tiirmiif, digerini de gogsiinden ya • 

ralamttbr. Dispanserde pansuman • 
lar1 yaptlan yarahlar 1zbraplanna 
ragmen miiteessir goriinmiyorlard1. 

Mustafa hissini soyle anlatmittir: 
«- Gazi'mizin intihab1n1 topla 

tebtir ediyordum, top kolumu go • 

tiirdii. Feda olaun, Gazi'nin yoluna 

bir kolum degil camm feda olsunf., , 

s~ ff~ir~'ltDell"~® 

Romen milli bayrami 
Romanya milli bayram1 miina • 

sebetile pazar giinii istanbul Ro • 
manya konsoloshanesinde bir resmi 
kabul yap1lacakbr. 

Mii~~~}!ler J Mes'el~ .. ~~laflld1 I Telsiz re~~.~t ediyor 
1 Firari evlerini Hafize H. meger Avrupa i~in iicret, 

iade mi edecekler? Gin in metresiymif ! 
lakad rlar Ank ra'ya Frans1z1n mira 1na kon· 

bir heyet gonderecekler mak i~in bir plan kurmu' 
Haber ald1g1m1za gore miibadil 

muhacirler yakmda bir i~tima akte
derek son zamanlarda diittiikleri 
miitkiil vaziyetten kurtar1lmalar1 i· 
~in te~ebbiisatta bulunmak iizere 
Ankara'ya bir h eyet gondermegi go· 
rii11eceklerdir. 

istanbul'dan firar suretile gittik
leri polis kuyudatile sabit olan Rum. 
Jar ahiren muhtelif vas1talarla feh
re girmekte ve bir mahalle muhta· 
rmdan tedarik ettikleri ilmiihabe -
ri Muhtelit Tali Miibadele Komisyo• 
nuna gotiirerek siihuletle etabli ve
aikas1 almaktad1rlar. Bunlar bu ve • 
sika ile Mi.ibadele Komisyonuna mii
racaat ederek burada h1rakttklar1 
ve muhacirler ~arafmda..; ifgal edil
mif olan emlak hakkmda istirdat 
karar1 almaktad1rlar. Bu karar iize
rine evin tahliyesi i~in Vilayete teb
ligat icra edilmektedir. Bu vaziyet 
ilzerine i;ektikleri bunca mahrumiyet 
ve metekkatten sonra gii~ halle bu· 
labildikleri bir firari evine yerlefe• 
bilmit olan miihadiller tekrar sokak
ta kalmak felaketine maruZ' kalmak
tad1rlar. Bunlar aihya 11zhya hii· 
kumet kapilar1na dii,mektedirler. 

Yunanistan'dan muntazam pasa· 
portla gelen baz1 Rumlar da burada 
pasaportlar1m sakhyarak milbadele 
komfoyonundan ald1klar1 etabli ve-
1ikas1 Uzerine b1rakttklar1 mah is • 
tirdada tetebbiis etmekte ve bunda 
bazen muvaffak ta olmaktad1rlar. 
Bu hal boyle devam ederse iatan· 
bul'da muhacirlerin ald1klar1 emlak 
hemen kamilen istirdat edilecek ve 
Yunanistan'a eiden Rumlar da tek
rar lstanbul'a avdet etmit bulun!l
caklard1r. Miibadiller maruz kal -
d1klar1 bu haks1z muamelenin ta -
miri i"in hiikumet nezdinde teteb • 
biiate bulunacaklard1r. 

rF o ir lk©.i <di a 
Murahhas Sadettin Rtza Bey .. 

bugiin Ankara,ya gidiyor 
Umumi F1rka kongresi pazar glinii 

1 
toplanacakt1r. Kongrede Istanbul ! 
tetkilitm1 temsil edec~ murahhas- I 
lar1m1zdan Sadettin R1za' Bey de bu- , 
giin Ankara'ya gidecektir. Murah- : 

t 
haslar1m1z fstanbul'un ihtiya~lar1m ; 
evvelce tesbit ettikleri tarzda mii- : 
dafaa edeceklerdir. Bu meyanda j 
Milli Sanayi Birliginin ve Ticaret 0 i 
dasm10 tesbit ettigi esaalar da go- -
riitiilecektir. 

M al <ai ir n 'ff'lte ve 
m~k~~~D~IF(dl~ 

Veda miisameresi 
Oskiidar orta mektebi son 111n1f 

talebesi yarm 14 te mektepte bir 
veda miisameresi verecektir. Prog
ramda bir "ok giizel numarlar var
d1r. 

lmtihanlar ba§hyor 
Hahc1oglu, Maltepe, Bursa aa -

keri liselerinin aekizinci 1m1flarile, 
c;engelkoy orta mektebinin mezuni
yet imtihanlar1 11 may1sta bat • 
hyacak yirmi giin devam edecektir. 

Koylerdeki mekteplerin imtihan
lar1 18 may11tan, tehirdeki 
rin de imtihanlar1na bir hazirandan 
ilk mekteplerin de imtihanlar1na bir 
hazirandan itibaren hatlanacakhr. 
lmtihanlar 10 giinde bitirilecektir. 

Orman mektebindeki talebenin 
oliimii 

BiiyUkdere'deki yiiksek orrnan 
mektebinde talebeden birinin 11hhi 
hir ihmal yiiziinden vefat ettiii Ya· 
z1lm1fh. Yiiksek orman mektehi dok· 
toru Baba Bey diin b~r muharririmize 
.:Bahri Efendinin, bula,tk bir haata· 
hk yiiziinden olmedigini . Tarditten 
miitevellit az hir zamanda vukua 
gelen kangren neticeai vefat etti • 
ginh soylemittir. 

Dariif~afaka tatbikatta 
Dariinafaka lisesi son 11n1f tale

besi evvelki giin mekanik ve koz • 

mografya muallimleri Mehmet tz. 
zet Beyin refakatinde Rasataneye 

giderek alah cevviye ve rasadiye 
iizerinde tetkikatta bulunduklar1 

gibi sefer esna11nda (67) numarah 
vapurun makine dairesini de geze

rek mekanik dersi tatbikatmda bu
Iunmutlard1r. 

Ok~Ds~©J! m~llilaffn o ©le 
Bir §ayia 

Bugday tiiccari Amerika'mn e • 
linde kalan biitiin bugdaylar1 piya
saya i;1karacag1 hakkmda bir ;iayia· 
dan endifeli bir vaziyete diitmiit • 
lerdir. Hakiki vaziyet bilinmiyor. 

lzmir'de Fas komiserine kai;an 
Haf1za Suzan H. mes'elesi hayli bir 
dedikodu uyandtrm•ttlr. Son aaf • 
hadan anlaf1ld1g1na gore bu kadm 
Fas komiseri M. Gi'nin kans1 deg\!, 
metresidir. lzmir'de konsolos iken 
Suzan'la sevitmit ve onu Fas'a go • 
tiirmlii;tiir. Kadm bir miiddet orada 
kald1ktan sonra «gebeyim, lzmir'de 
vaz'1 hamledecegim.> Diye lzmir'e 
gelmif. Karf1yaka'da bir ahbab1nda 
oturuyor ve gebeligine inand1rmak 
i~in karnma bezler ba,gliyarak oyle 
geziyormuf. Polis miidiirlUgi.ine ifi 
ihbar eden eski arkadafl Nazmiye 
Hammm anlah,ma gore komiserin 
metresi lzmir'e gelince kendini gor· 
miif: 

c- Ben bu adam1n kar111 degi • 
lim. Eier bir ~ocuk tedarik eder de 
benim diye l'osterirsek mirastna sa• 
hip oluruz. Y ard1m edersen sana da 
hisae van demif, Nazmiye H. red • 
detmi;i. Suzan bir taraftan da ha • 
mileyim, diye lstanbul FranSJz kon· 
soloshanesinden para koparmit ve 
lzmir'e donmilftiir. 

Haf1za H. nihayet memleket has
tanesinde dogan bir ~ocugu ~ald1r· 
mif, evinde Nazmiye Han1ma gos • 
termif. Nazmiye H.: 

c- Bu ~ocugun ditleri ~1kmak 
iizere, bu dolma yutulmaz, bafka 

~ocuk ab diye ~lay etmit imif. Su • 
zan bir koyden Ay9e isminde bir ka. 
dim getirtip bir doktorun tedaviha • 
neainde: 

«- Bu Haf1za Suzan Hammd1rl> 
diye dogurtmuf, doktordan «Haf1za 
Suzan Han1m dogurmuftun mealin
de musaddak hir de kag1t alm1Jtlr. 

Bunlardan anlatild1gma gore Su· 

zan'1n maksad1, hir ~ocuk icat et -
mek suretile; metresi bulundugu 
Frans1z'1n nikahma ve miraa1na gir
mektir. 

lzmir polisi, hastaneden ~ocuk ~a
hnma11 ve bir doktordan sahte ve • 
sika almas1 cihetlerinden bu kad1m 

aramakta ise de bulamamaktad1r. iz. 
mir'den ka~tlg1 tahmin ediliyor. 

Asya H. isminde bir kad1n da 
Suzan Hammm, kendi ~ocugunu da
ha dogurmadan satin almak teklifin· 
de bulundugunu, fakat reddettigini 
soylemittir. 

fzmir'de dedikodu biiyiimii,tiir. 
Hilrriyet gazeteai muharriri Mah -
mut Refat Beyin de bu kad1n1n e • 
vinde verilen eglentilere ittirak et -

tiii mevzuu bahsolmu' ve Re,at 8. 
gazeteainde verdigi cevapta bunu 
tekzip etmiftir. 

Maruf bir alim 
Lisaniyat profesoril M. 
Meillet istanbul' a geldi 
Frana1z ens

titiiaii aza • 
amdan, Col -
lege de Frace 
ve Sorbon mil 
derrislerin -
den Mosyo 
Meillet dUn 
sabah zevce • 
sile beraber 
tehrimize gel 
mit ve Dariil- M. Tiellet 

fiinunca gonderilen bir heyet ta
rafmdan istikbal edilmittir. Mos· 
yo Meillet diinyamn en tamnm1? 
alimlerinden biri, belki birinci 
sidir. Ba,hca eserleri: 

Hint· Avrupai dillerin muka -
yeseli tetkikine methal, muhta~ar 
Yunan dili tarihi, Muhtasar Lu. 
tin dili tarihi, mii,terek lalavc~, 
yeni Avrupa'nin dilleridir. Pr·,. 
fesor Dariilfiinunumuz tanfin · 
dan vaki olan davet iizerine Da-
riilfiinun binasmda iki miihim 
konferans verecektir. Dil ve me
deniyet mevzuuna ait birinci kon
f erans aym dokuzuncu cumartesi 
giinii saat bef bu~uk ve ilk Hint • 
Avrupai diller hakkmdaki ikir.ci 
konf erans1 da pazar giinii 
saatte verilecektir. 

ayui 

telgraf tan ucuz .• 
istren ~irketi mukavele

sinin tadilini istiyor 
Ankara ve lstanbul telsiz telgraf 

iatasyonlahnm - en aon terakkiyata 
gore teaisinden sonfl'a Avrupa ile ya
ptlan telgraf muhaberahnda herkes 
telsiz telgraf1 tercih etmege ba~la -
m111tir. Telsizle yapilan muhabere 
irerek kara hatlar1 ve gerek1e (is -
tern) kablosu tarafmdan yap1lan 
muhaberata nazaran daha seri ol -
dugu gibi mukavelat1 diiveliyeye 
gore kabul edilen telgraf iicretleri 
de ( istern) tirketi iicretlerine mii· 

1 savidir. Hatta Merkezi Avrupa'ya 
verilen telgraflar i~in telsiz tariki • 
nin daha ucuz olma111 (lstern) fir • 
ketinin yalmz Tiirkiye'de degil, bii
tiin Avrupa tefkilahndaki muame • 
lati iizerinde miihim tesirler yapmlf· 
tir. 

Miitareke senelerinde kablolar1 -
n1n istiab1ndan fazla it yapan (ts • 
tern) tariki son senelerde giinde '\'a• 
sati olarak kabul ettigi telgraf mik
tar1 alt1 yiize dilfmiittiir. 

l?irket bu tenezziilleri nazari iti· 
hara alarak hiikumetle evvelce yap· 
tig1 (30) aenelik mukavelenin ya ta
dili ve yahut ta feshi i~in Ankara'da 
tetebbiisatta bulunmuf ve Londra'· 
dan gonderileil bir murahhas hir 
ka~ giindenberi hiikumeti merkeziye 
ile miizakerata batlam1~hr, Bu mii
zakere neticeainde latern tirketinin 
akibeti teayyiin edecektir. 

D ~ ir lYI D'fr lUi lfll lbll lfll ~ ©l 
Bir miiderrisimize tevcih 
Romanya Krah fkinci Karol'un 

fahri ve Veliaht Prens Nikola'nm fili 
riyasetleri altmda bulunan «Roman
ya idari ilimler enatitiisil• f atanbul 
Hukuk Fakiiltesi mUderrislerind~n 
Ahmet Re11it Beyi aza intihap etmif· 
lerdir. 

Enstitii katibi umumisi ve Biik • 
ref Dariilfiinunu hukuku amme mii
derrisi M. Nikolesko, Re,it Beyin a
zahga intihab1n1 bildiri=r~k ~Q.tJUln· 
ya tdari llimler mecmuas:nm yaz1 • 
larma iftirak ehnesini rica etmiftir. 

A©JDDye<91e ve 
Ma 11'i1 Ike me u e lf'cJI ce 

Arif Orne: B. in tahliyesi 
lzmit mahkemeai, Yarm gazeteai 

hatmuharriri Arif Oru~ Beyin 500 
lira kefaletle tahliyesine karar ver
mitti. Kefaletname diin burada tan
zim edilerek lzmit'e gonderilmit • 
tir. Oradan gelecek emir iizerine 
Arif Oru~ B. tahliye edilecektir. 

<6~ m nye'lt:D cerr<91@ 
Esnaf cemiyetleri 

Esnaf cemiyetleri hakkmda H. 
F1rkasmca tetkikat yapilmit ve vii· 
cude getirilen nizamname tetkik e· 
dilmek iizere !?urayi Devlete gon • 
derilmi;itir. 

Y eni nizamnameye gore mecmuu 
38 i bulan esnaf cemiyetleri tahdit 
edilecek ve bilaistisna her alakada
rin cemiyete kayd1 mecburi olacak
hr. Diger taraftan esnaf cemiyetle· 
ri daha ziyade ufak sermayeli es -
naflara izafe edilecektir. <;iinkii 
1500 lira sermayesi olan tUccarlar 
Ticaret Odasma kaydedilmek mec
buriyeti kanuniyesindedirler. 

Bakkallar cemiyeti 
Bakkallar cemiyeti idare heyeti 

intihab1 bu pazar giinii icra edile -
cektir. 

Hastaneye yard1m 
Tavuk~ular esnaf1 cemiyeti Ha • 

seki hastanesindeki hastalara veril
mek iizere 115 tavuk hediye etmit • 
lerdir. 

Berberlerin tatili 
Berberlerin cuma tatili mes'eleai 

yeniden tazelenmektedir. Eanaf An· 
kara'ya bir heyet gondererek bu iti 
kat'i surette halletmek iatemekte • 
dir. 

$ifmanlarrn seyahati 
~itmanlar cemiyeti Avrupa aeya• 

hatinden sarf1 nazar etmitlerdir. 

M lYI 'lt: ~'ff e ir ir ~ II< 
:Veda c;ay1 

Ali Ticaret mektebi son sm1f ta· 
lebeai diin aaat 4,5 da Makaim'de bir 
veda ~ay1 vermi,lerdir. c;ay ~ok ne
zih olmuf, hayata ahlacak gen~ler· 
le hocalar1 arasmda aamlmi haabu
haller yapilm•fhr. 

Ziyafetin sonunda mektep mildii
rii uzu~ ve vedz bir nutuk irat ede
rek gem;.lerin 9ahtacai1 hayat sa • 
has1 ve umumi hath hareket hak • 
kmda k1ymetli ir"atfarda bulunmuf 
ve ~ok alk1,lanmttbr. 

Macarislan ile Avuslurya'r• 
birletlirmek f efehbiisii --

Almanya • Avusturya giimriik it
tihad1 tasavvuru Avrupa devletle • 
rinin siyaseti ilzerinde mlihim bir 
amil olmakta devam ediyor. Boyle 
bir ittihadm mevcut beynelmilel mu• 
kavelelere muhalif olup olmad1i1 
18 may11ta toplanacak Cemiyeti Ali 

vam meclisinde tetkik edilmeai mu· 
karrer olmakla beraber bu ittihad1 
siyasi menfaatl..rine mUnafi iroren 
devletler timdiden hususi ~arelere 
miiracaatten geri durmuyorlar. 

Bir taraftan Fransa merkezi Av· 
rupa'da Lehistan ile Kil~,iik itilaf 
devletlerinden ve elde edecegi civar 
hiikumetlerden iktisadi biiyiik bir 
gurup viicude getirmeie "ahf1yor. 
Diger taraftan italya kendisile si • 
yasi miinasebatl samimanesi bulu • 
nan Macariatan ile Avuaturya ara· 
smda bir giimriik ittihad1 viicude ge 
tirmefe gayret ediyor. 

iki Alman hUkumeti araa1nda 
giimriik ittihad1 viicude gelditi tak
dirde halya'mn 9imal hududunda 
yetmi11 milyon niifuslu bir Alman 
kUtlei miittahidesi peyda olmut bu • 
lunacaktU'. Halbuki ltalya hiiku • 
meti Almanya ile doat olmakla be • 
raber bu biiyiik devlet ile doirudan 
dogruya hem hudut olmag1 bir 9ok 
cihetten mahzurlu bulmaktad1r. 

italya hiikumetinin bu mes'elede 
yani iki Alman hiikumeti arasmdaki 
ittihat tasavvuruna kart1 Fransa ile 
birlikte hareket etmesi menfaati i • 
cabmdan iae de hu devlet ile kendi 
arasmda di~er sahalarda muhtelif 
bir ~ok mes'elelerde tezat ve rnilna
feret bulundugundan Roma hliku • 
meti kendi ba, 1mn ~aresine kendi 
bakmak iatiyor. 

. Bunun ii;:in ftalya hlikumeti Avu•• 
turya ile Macaristan . araamda bir 
blok te,kil etmek i~in tava111utta 
hulunuyor. Avusturya ile Macariatan 
birlefecek olurlarsa bunlar1n mecmu 
niifusu kom,ular1 bulunan kUciil~ ;. 
tilaf memleketlerinden her birinin 
sekenesinden ge1·ide kalm1yacak -
hr. 

Fakat Kii~iik itilaf devletleri Al
manya • Avusturya ittihadma mu • 
halif olduklar1 ~ibi Macaristan ile 
Avusturya arastnda dahi bir ittihat 
viicude gelmesine mnha!efet ve iti-
raz edeceklerdir. t .. 

(:iinkii yeni grup :k isat ve nii • 
fus cihetinden komsu devletlere mu• 
adil olacaklard1r. Halbuki Kiii;:iik 
itilaf devletleri kendilerine rakip 

olan kom11u devletleri her cihet9e 
zay1f gormek istiyorlar. Bundan 
ba;ika Macariatan. Avusturya gru • 
pu iktisadi ve siyasi cihetten ftalya 
devleti muazzamas1 ile s1k1 miina • 
sebette bulunacakhr. Daha dogruau 
Kii~iik itilaf ziimresi kar911mda Al
manya • Avusturya kU•" •i yerine 
italya - Mac:ariatan • Avu11turya gru· 
punu bulacaktir. Haki~caten fim • 
diden bu ii~ devlet giimriik tarifele· 
rini telife ~ahfiyorlar. Merkezi Ay. 

rupa'da miihim tetebbiisler arife -
sinde bulunuyoruz. 

MUHARREM FEYZJ 

Verem hastanesi 
Biit~eye 110 bin lira 

tahsiat konuldu 
H1fz1ss1hha komisyonu diin vali 

muavini Fazh Beyin riyasetinde 
i~tima etmi,tir. Bu ic;:timada Ve· 
rem hastanesinin kat'i surette 
ac;:almasma karar verilmit ve mu· 
hasebei hususiye biit~eaine 110 
binlira tahsisat konulmuttur. Tab• 
sisatm bir k1sm1 Maarif memur • 
larile muallimlerden haata olan· 
larin tedavisi kart1hg1 olmak ii· 
zere Maarif vergisi tahsisatmdaJJ 
ahnmifhr. 

Verem haatanesi icrin Camhca, 
Erenkoy, Suadiye taraflarmda 
1»ak1t hanedana ait emlakten bi.i· 
yiik bir bina bulunacakt1r. Has • 
tane 100 yatakh olacakbr. Tahsi• 
sah tasdik edilmek iizere mecli•e 
arzedilecektir. 

M ~ lh'\C<aD D'll: 
m~11'ilk®meoeird~ 
Turk-Yunan rnahkemesinde 

Diin Turk • ~ · -,uhtelit hi • 
kem mahkemesinde 8 dava rii:yet e• 
dilmiftir. Bu davalar ehemmiyetsif 

olup miihim bir k11m1 salahiyet h•: 
ricinde oldugu 1~m reddedil111e"1 

d"' muhtemeldir. 20 may1sta ta ba:z• 
v11Iar riiyet olunacakbr. 
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SON TE[GRAFLAR 
Cenevre konfe rans1 a~1byor 

M. .. ihalakopulos'un beyanat1 
miittehit Tiirk ·Yunan heyetleri 

hulunacaklar - Heyetimiz gidiyor 
Atina 6 (A.A.) - T evfik Riiftii 

Beyin bizzat Cenevre•de haz1r hu· 
Iunacag1 hakkmda ecnebi gazete -
Jerin bir sualine cevap veren Ha -
riciye Nazm M. Mihalakopulo1 de· 
miftir ki: 

cTiirk ve Yunan heyeti murah • 
hasalar1 Cenevre•de daimi temaa 
halinde hulunacakJard1r. (:iinkii bir 
taraftan Tiirkiye maziai ve bilha1111a 
11imdiki iktisadi miinaaebatt itibarile 
Avrupa zi.imreaine dahildir ve diger 
taraftan Yunaniatan Tiirkiye•ye bir 
dostluk misakile baib bulunuyor. 
Tiirkiye•nin Avrupa ittihad1 miiza· 
keratlna iftirakine miizaheret et • 
miftir. Bu temasm idamesi ,gayet ta• 

bii ve batta zaruridir. (:iinkii Yuna· 
nistan Tiirkiye'nin komfusu ufatile 
iki memleketin iktisadi miinasehati· 
le azim derecede alakadard1r.» 

Heyetimiz gidiyor 
Ankara 7 (Telefonla) - Bugiin· 

kii Heyeti Vekilede Cenevre•de Av· 
rupa Birligi konferan11na gidecek 

Tiirk heyeti Hariciye Vekili Tevfik 
Riittii, lktisat Vekili Mustafa ~eref, 

miitavir Suphi Ziya. Hariciye Veki.· 
leti kalemi mahsu1 miidiirii Kemal 
Aziz Beylerden miirekkep olmak 

tizere tesbit ve taadik edilmiftir. He· 
yeti murahha1am1z pazar giinii hu· 
radan latanbul'a hareket edecektir. 
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Heyeti V ekile topland1 
Hiikumetin yar1n Mecliste okuyacag1 

beyanname eskisinden f arkl1 degildir 

Ankara 7 (Telefonla) - Heyeti ] ciimen1er intihab1 vard1r. 

Vekile bugiin saat 6 da ismet Pf. nm Y eni program 
riyaaetile toplanarak muhtelif mes•· 

eleler iizerinde mefgul olmuftur. 

Cenevre'ye gidecek heyet tesbit e • 
dilmiftir. 

Bundan sonra kabinenin cumar • 

teai giinii Mediate okuyacag1 prog

ram ile 931 biitc;eai iizerine c;ahftl· 
miftlr. 

Meclisin cumarteai ruznameam • 

Haz1rlanntakta olan yeni kabine 
progranu, bugiinkiiniin ayni olan 
sab1k lamet P,. kabinesinin prog· 
rammdan siatem itiharile farkh de· 

gildir. Bunda, daha ziyade mali \IC• 

rait iizerinde fazla tevakkuf edil • 
mekte ve bilhaasa vergiler me.'eleai 

i~in evvelce haz1rlanm1f projelerin 
fiil 1aha1ma konulma11na hi.dim 
tedahir ahnmaktad1r. Hazine mas • 

de hiikumetin beyannameai, itimat raflarmm da imkan niabetinde ten • 

talebi, intihap mazhatalar1 ve en • kiai belli hath bir e1a1br. 
·-· .. ·• .... •• "'" • .. "•Ut11u11tullllllllll\11il\lll!li1Hllli1111\ililllllJll11iliflllllllllllll~llll\IUll U1111"" '"" '"'""""""""'" 

o~ miistakilin cephe 
yapacagi dogru degil! 

Ankara 7 (Telefonla) - Musta· 
kil meb'uslardan lzmir meb'usu Ha· 
Iii Beyin izmit meb'usu S1rr1, Nigde 
meb'usu Galip Beylerle beraber 
Mediate miistakil bir cephe tetkil 
edecegi hakkmdaki haberler dogru 
degildir. 

Gazi Hz. sinemada 
Ankara 7 - Gazi Hz. diin gece 

Y eni sinemayi tetrif buyurmuf ve 
halk aras1nda oturarak filmi sey • 
retmiftir. Program1 miiteak1p Gazi 
Hz. nin seyahatlerine dair bir iilim 
goaterilmittir. 

Maarif Vekilini tahkir 
eden bir talebe 

Ankara 7 - Fuat isminde biri 
hir miiddet devam ettigi Giizel San'· 
atlar akademisi miidiiriiniin oda11na 
girerek bazt resmi veaikalar &flr • 
mak istemif ve bunun iizerine mek· 
tehin inzihat meclisi kararile mek· 
tepten tardedilmifti. Fuat bunun ii· 
zerine Maarif Vekili Esat Beye ha· 
karetamiz bir mektup yazmtfbr. E· 
sat Bey Fuat hakk1nda dava ac;mif 
ve kendiai lstanbul'da tevkif edile . 
rek Ankara'ya getirilm~tir. F11ad'in 
bugiinlerde muhakemesine hatlana· 
cakttr. 

Resmi telefonl 
Ankara 7 - Hiikumet Simens 

~irketinin Eski~ehir'de yaptJrd1g1 
telefon fabrikasm1 satin almak fik· 
rindedir. Bu suretle reami daire te· 
lefonlar1 fabrika tarafmdan mem • 
leketimizde yap1lacakbr. 

Maliye Vekilinin imzasinr taklit 
eden bir sahtekar 

Ankara 7 - Maliye Vekaleti 
\'eznesinde bir doland1r1c1hk meyda· 
ft.a c;1karilm11hr. Mec;hul bir adam 
l'.!aliye Vekilinin imza11m taklit e • 
derek sahte bit- ita emri tanzim et· 
lllif ve miihim miktarda para alma· 
ia te~ehhiis etmi,tir. Vaktinde far· 
k1na vardan bu muamele ii:z:erine 
:Vakalanmak iizere olan sahteki.r ka· 
<rip kurtulmuftur. Zab1taca aran • 
lltaktad1r. 

Ai~ta asrlr olarak bulunan k::z 
Ankara • -Bunda:l bir kac; giin 

evveI Gazi c;iftligi civarmda agag • 
1•rdan hirine as1h bir gen~ k1z ce· 
aedj hulunmu,tur. Tahkikat neti • 
c~sinde k1z1n tiiccardr- 1\.fiinip Be. 
1ln. yaninda evlathk oldugu anla· 
tilm1,hr. Hi.disenin bir intibar veya 
• atil olup olmad1g1 anla,1lamad1 • 
~I~dan kalhi ve cigerleri T1hb1 adli 
l'riue • •• d ·1 • . ssesesine gon eri mittir. 

~air Mehmet Emin Bey 

yeni bir eser yaziyor 
Ankara 7 - S. F1rkaya menaup 

iken tekrar H. F1rka11na ges:en fair 

Mehmet Emin B. buraya geldi. Meh· 
met Emin B. Ankara'da hususi if • 

lerile mefgul olacag1n1 soylemiftir. 

$air, «Tiirk dastan1» iaminde man • 

zum bir eser yazmaktad1r. Kendiai; 

«Bu eaerimle Tiirk inkili.b1n1 teren· 

niim edecegim» demiftir. 

Mehmet Emin Beyin H. F1rkasma 

iltihak1 alkitlarla kahul edildiiin • 

den miinhal meb•ush~klardan biri • 

ne namzet gosterilmeai muhtemel -
dir. 

Erkin1 Harbiye binast 
Ankara 7 (Telefonla) - Erki.ni 

Harhiyei Umumiye Riyaseti Yeni • 
,ehir•de Milli Miidafaa Vekaletinin 
yamnda yapilan yeni binasma ta -
ftnd1. Miidafaa Vekili Zekai Bey 

Miifiir Fevzi Pa;iayi ziyaret ederek 
tebrikatta bulunmulftur. 

M. Makas gidiyor 
Ankara 7 (Telefonla) - Burada 

bulunmakta olan prof~siir ve meb•ua 
M. Me,kas ferefine Balkan Birligi ce· 
miyeti reiai Trabzon meh'uau Hasan 
Bey bugiin bir ogle ziyafeti vermit· 
tir. M. Maka1 istanbul'a hareket et· 
mitt. istasyonda te11v: · -""Tiuftur. 

Hariciyede .• 
Ankara. 7 ( Telefonla) - Ame· 

rika ve Rua sefirleri Hariciye Veki· 

lini ziyaretle ayr1 ayr1 goriiftiiler. 

{:ocuk islahaneleri 
Ankara 7 (Telefonla) - S1hhiye 

Vekaleti Istanbul, izmir ve Ankara'

da miicrim c;ocuklar i~in 1slahaneler 
ac;ackbr. 

Lagvedilecek vilayetler 
Ankara 7 - Dahiliye Vekaletin

de haz1rlanan miilki taksimat pro • 

jeai 3 muhtelif harita iizerinde tes• 

bit edilmittir. Bu haritalardan biri· 

si vilayetleri 50 ye. digeri 46 ya, ii· 
c;iinciiaii de 40 o indirmektedir. 

Dar1s1 ba~1m1za ! 
Adana 7 - Belediye S bin lira 

1arfile bir atadyom intaama karar 
vermif ve intaata baflanmtftlr. 

Ankara at kofusu 
Ankara7 - Yarm Ankara•da ilk· 

l:!aJ!ar at ~ofular1 bafhya<:a~bl'-

Damping yok ! 
Ticaret Odas1n1n tetki
kati bu neticeye vard1 

Ticaret Odau damping hakkmda 
uzun zamandanberi tetkikat yap • 
makta idi. Bu husustaki rapor diin 
ikmal edilerek katihi umumilige tev-
d. edilmistir. 

Uzun ~e etrafh olan bu raporda 
Rusya'mn memleketimize ithal et • 
tigi mevadm milli mamuli.t ve mah
sul.ahmtza tesir dereceleri ayr1 ayr1 
tetkik edilmiftir. Bu raporda dahili 
ticaretimizin damping siyasetinden 
miiteeasir olmad1g1n1 ve esasen 
Rus'larin dahili piyasada bu 1iyaseti 
takip etmedigi neticesine vasd olun
muftur. 

Ancak memleketimizde i1tih1al e
dilerek harice aevkedilen tiitiin, fm. 
d1k gibi belli bafh ihracat emtea • 
m1:un bu piyasalarda takip edilen 
dampingten miiteesair oldugu ve ti· 
careti hariciyemizin zarara diic;ar ol. 
dugu kaydedilmittir. 

Si~ago'da gibi •• 

Diin bir kaptan silahla 
ka~ak~1 kovalad1 

Diin sabah liman1m1za gelen An· 
glo· Sakson kumpanyas1na mensup 
ingiliz band1ralt (Kol Mav) vapuru 
Sahpazar1 ac;1klarina demirlemittir. 
Vapur karantine pratikasm1 ver • 
meden methur kac;akc;1lardan Kurt 
Aziz ve riifekas1 bir sandal ile mal 
satmak ic;in vapura yana,m1flard1r. 
Vapurun kaptant sozle bunlan va. 
purun yamndan uza.ldafbramad1 • 
g1ndan iizerlerine rovelverle iki el 
atef etm_ittir. Bunun iizerine kac;ak
c;1lar savu,mu,lard1r. Deniz zab1ta· 
s1n1n vazifesini bu auretle bir ecnebi 
kaptan kendi silahile yapm1f ve be
finci 'ube bundan haberdar ola -
mam1tt1r. ~iinkii Kiirt Aziz ve rii • 
fekas1 meslekleri icab1 poliae fiki • 
yet edemiyecek vaziyettedirler. _____ ,__ ________ _ 

Bir borsac1 levkif olundu 
Galata'da Havyar ham civar111da 

muamele yapan Hay1m Amram na· 
m1nda bir :tah1s Tiirk para11n1n k1y. 

metini korumaga dair olan kanunun 

ahki.m1 hilafma hareket ettigi ic;in 
Borsa komiserliginin emri iizerine 

diin tevkif edilmiftir. 

Doland1r1cilar 
(Birinci Sahifeden Mabait) 

ge~irdigimiz bir tanesnin resmini 
koyuyoruz. 

Kendisine miiracaat olunan 
tacirlerle esnaf eger telefonlari 
varsa evveli.: 

- Kimsiniz? 
Hitabile hiiviyetleri bir kere 

anlat1ld1ktan sonra fU tenbih ve 
ihtara maruz kahyorlar: 

- Size timdi tahsndarimizi 
gonderiyoruz. Buras1 Istanbul Ti. 
caret ve Sanayi Odas1dir. Mak • 
buz mukabilinde tahsildar1m1za 
bet; yiiz on kurut vereceksiniz. 

Aradan yanm saat kadar ge~ • 
tikten sonra filhakika kendisine 
me~hul hir mevkiden telefon edi

len zata koltufunun altmda ciizdan 
,tafiyan biri gelerek bet yiiz on ku
NfU istemektedir. Bazi tacirlerle 
,ene esnaftan bir tak1m sadedil -
]er bunu f ilhakika Ticaret Oda • 
sma ait bir ii; zannederek bet yiiz 
on kurufu vermitler, daha kur • 
naz ve it bilenleri de kendilerine 
g.elen tahsildar efendiyi makbu • 
zu gordiikten sonra atlatmakta • 
d1rlar. Bu suretle Bakirkoy'iinde 
iki kitiden bet yiiz on kuruf aim~ 
mtfbr. Ticaret ve Sanayi Odas1 
bu mes'eleden haberdar olarak 
miitecasirlerin elde edilmeleri i· 
~in zab1taya miiracaat etmittir. 

Makbuzlara basdan miihiiriin liu 
ciir' etkarlar tarafmdan bizzat yu
mufak bir madde mesela kau~uk 
iizerine hakkedilmii; oldugu da 
zannediliyor. 

Miihiir tehrimizde mevcut i
malathanelerden hi<.: biri tara • 
f1ndan yap1lm1t degildir. ____ ... ____ _ 

Arz1 te§ekkiir 
Kerimem Mukadder'in cenaze me

rasiminde bulunan akraba ve ahbap
larimm ctimlesine arz1 te§ekktir e ~ 

de1im. Gerek bizzat ve gerek 
bilvas1ta beyam taziyette bulunan 
eviddama ayn ayn te§ekktirler eder 
ve bilhassa Ziraat Bankasi tarafmdan 
talik ed!len ~elenk ve tesellil hatir et
tiklerinden dolay1 aynca arz1 §iikran 
eylerim. 

Sern1iirettip 

Mahmut Neclim 

Sa it B.i kim oldiirdii? 
Diin 

lar •• •• curmu 

muhakemede maznun-
1 

birbirlerine yiikliiyorlar 
27 ~ubat cu· 

marteai gii~ii 
T aksim Stadyo • 
munda Be9ikta~ 
tak1mile Beykoz 
tak1m1 arasmda 
yap1lan futbol 
miisabakasmdan 
bir iki saat son
ra Beyoglu'nda 
Bayram sokagm
da feci bir cina -
yet olmw;. Bey
koz kuliibiiniin 
en giizide oyun-
culanndan Sait Ma:anun lai· Ag1rceza huzurunda 

Bey Kainmpafa'h bir ka~ kiti ta- bir ka~ defa saplam1,, sonra hep 
rafmdn bu;akla vurularak oldii • beraber ka~m1tlard1r. Bahriyeli 
riilmiittii. Cemal'in b1~ag1n1 -rekerek mak-

Ai1rceza mehkemesi Cliin bu a- tiile saplamas1 ve maktuliin yere 
c1kh vak'amn muhakemesine ha~- diitmesi 0 kadar ani olmuttur ki 
lam111 ve salon kesif bir kalaba . yamndaki arkada,Iar1 bile bunu 
hkla dolmuttur. Maznunlar ~ap· gorememi,Ier ve bir miiddet 
kac1 Retat, bahriyeli namile ma· sonra oldiigiinii anlamu~lard1r. 
ruf kahveci Cemal, yorganc1 Ka- Maznunlar, mahkemede kat\I 
z1m, Cemalettin ve Salahattin is- filini yekdigerinin iizerine atfet-
rninde bet kitidir. Bunladan bah- mislerdi. Bahriyeli Cemal, Re· 
ryeli Cemal ile fapkact Re9at fa- ,ad'm b1<.:ak <_:ekerek Said'i ol -
iii asli olmakla, digerleri de kav- diirdiigiinii ve bunu bilahare ken· 
ganm hudusiine sebebiyet ver .. disine itiraf ederek kimseye soy-
mekle mahkemeye sevkedilmit· lememesini rica ettigini soylemif, 
lerdir. Retat ta ayni ~ekilde ve ayni ifa-

Evraki davadan anla~1ld1gma de ile Bahriyeli Cemal'e atfi cii· 
gore bu gen~ sporcunun oliimii • 
nii intaf eden hadise bir umum· 
hane kap1s1nda olmu9tur. 

Sporcularla Kas1mpafa•htar ay· 
ni kap1 oniinde kar111la11m111lard1r. I 

Bu s1rada Kas1mpata'hlardan I 
birisi, Beykoz'lulardan diger bir 
genci ismile ~agirm1,, bu genf te: 

riim ederek Cemal'in kanh b1 -
~agm1 bilahare kendisine goster
digini anlatnn,tlr. 

F aili asli mevkiinde bulunan 
bu iki maznuu yekdigerine atf 1 

ciiriim etmekte ise de dinlenen 
miiteaddit ~ahitler, Cemal'in Sa· 
id'in iizerine hiicum ettigini ve 1 

I-IE~· NAU~·! 
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Bir mukayese 
Cumhuriyet•te intifar eden seya· 

hat notlar1mdan birinde 1928 MISlr 
istatistiklerine nazaran M111r maa -
rifinden, mekteplerle talebenin mik· 
tarmdan bahsetmi~tim. Diin, bizim 
istatistik Ydhg1ni giizden ge~trt • 
yordum. Orada giirdiigiim haz1 ra· 
kamlart kaydettim, ve M1s1r'a ait ay· 
ni rakamlarla karftla~llm. 192~ 
tahririndeki Tiirkiye niifuau ile 28· 
1927 i1tatistiklerine nazaran M1s1r'1n 
niifusu arasmda pek biiyiik fark 
yoktur. Mmr'1n niifusu bizimlrinden 
ancak yarim milyon kadar fazlad1r. 

i~te rakamlar: 
Tiirkiye Mmr 

Kadm: 7,084,000 7,119.000 
Erkek 6,563,000 7.058.000 
Yekun: 13,648,000 14,177.000 

0 tarihte a~ag1 yukan ayni olan 
iki memleket niifusu arasmda maa· 
rif itibarile, maalesef bizim aley • 
himize baz1 farklar vard1r: 

Tiirkiy'de M1s1r'da 
:\Jektep 1:.41Jl 8,350 
Talebc 478,000 • 841,000 
Okuma bilenler 1,111,000 1,670,000 
Okumu§ erkeklel' 81H,IJOO 1.368,000 
Okumu!? kadmlar 260,000 • 2H,000 

Tiirkiye'de erkeklerin okuma bi· 
leni yiizde 12,99, Mmr'da yiizde 20, 
kadmlarm ise bizde yiizde 3,67. Mi· 
str'da yiizde 4 tiir. Biitiin halkm o 
kuma yazma bilenlerinin umumi ye· 
kunu niifusa nazaran, bizde yi.izde 
8,16, M1Sir'da yiizde 12 dir. 

1928 den sonra millet mekteple • 
rinde yeni harflerle az c<ok okuma 
yazma ogrenen bir milyona karip 
insanin Tiirkiye'ye ait yekun ve nil· 
beti artbrd1g1 muhakkakhr. Fakat 
mektep adedi ve mekteplerde oku · 
yan talebenin miktar1 itiharil" M1 • 
s1r'dan geriyiz. Bizde, 478 bin talebe, 
M111r'da ise 841 bin talebe var. Eski 
devirlerin maarife ehemmiyet ver -
memesi yiiziinden adet itiharile M1· 
sir mekteplerinden de geriye kalmtlf 
olan mekteplerimizi, bilhassa ilk ve 
orta Tilekteplerimizi arthrmak ic;in 
Cumhuriyet maarifinin sarfettigi 
me,kur mesaiyi, bir misli daha art
tirmak mecburiyetindevi:i:. 

- Boyle bir yerde isim soylen
mez, diye mukabele etmittir. Bu. 
nun iizerine Kasrmpa9a'blardan 
bahriyeli Cemal: 

- Olan bana Bahriyeli Cemal 
derler, hen adam1 yakar1m, diye 
Sait Beyin iizerine ttlmtf ve ce • 
binden ~1kard1g1 sustah ~ak1y1 

cebinden beyaz bir i;ey ~1kararak · 
havale ettigini soylemekte miit _ I 
tefiktirler. O:::S ~ 

Hadiseye ~ahit olanlardan bir ! , 
kismi diin gelemediklerinden I !' "'"'"''"""'""'"""~"~" ';'"'";;,-"'"""""''";;;"'"'·~ 
h l d lb. . . h k ;. § lg,©) Ir : un ar1n ace 1 ic;1n mu a em~ ,," u 1111t111111111111111111n1111 11 1111111m11111u111111111111u111111111111111•,.. 

ballka bir giine talik edilmi~tir. 
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Meb'uslar1n cevab1 Ayin 21 inde ~ehrimize 
geliyorlar 

( Birinci sahifeden mabait J 
Reiaicumhur bir intihap devresi j. 

~in intihap olunacagina giire tecdi
di intihap halinde Reisicumhurun 
da yeniden intihab1 liz1m gelir. 

Devlet reisliginde istikrar li.z1m
d1r. Bu en yiikaek makam1n ifgalini 
tecdidi intihap kararlarma tabi tut
mak caiz olamaz diye edilen itiraz 
bizim tefkilita eaasiyemize gore va
rit degildir. Bizim tetkili.b esaaiye· 
miz «B. M. Mecliai milletin yegane I 
ve hakiki miimessili olup millet na· 
mma hakk1 hakimiyeti iatimal eden, 
detrii sa]ahiyeti ve icra kudreti B. 
M. Meclisinde tecelli ve temerkiiz 
eden, «Meclis tetrii aalahiyetini biz· 
:z:at iatimal eden, «Mecli1 icra sala· 
hiyetini, kendi taraf1ndan miintahap 
Reiaicumhur ve onun tayin edecegi 
hir icra vekilleri marifetile istimal 
eden diyerek biitiin devlet kuvvet· 
lerini B. M. Meclisinde toplam1:r ve 
«1ab1k Meclis Ii.hik Meclisin ic;tima
Jna kadar devam eder> diyerek as1I 
i1tikrar1 Mecliain toplanmasmda a
ramtf ve cReiaicumhurluk hastahk 
'Ve memleket haricinde seyahat gibi 
bir sebeple vezaifini ifa edemez ve· 
ya vefat, istifa ve sair 1ehep dolay1· 
sile Cumhuriyet riyaseti inhilal e • 
derae B. M. Meclisi Reisi vekaleten 
Reiaicumhur vazifesini ifa eder» di· 
yerek Meclisle Reisicumhurlugun 
birbirine ne kadar kuvvetli haglarla 
hagh oldugunu goatermi,tir. 

Bizdeki tecdidi intihap kararla • 
rrm bafka memleketlerdeki feahe 
henzetmek te hence doiru degildir. 
Bizde tecdidi intihap karannt Mee· 
lisin kendi verir ve husule getirdigi 
hukuki neticeler bal}ka memleket • 
lerdeki feshin basil ettigi neticeler· 
den hiishiitiin ba~kad1r. Nitekim 
feaihten sonra oralardaki meclisler 
hemen faaliyetlerinden sak1t olduk· 
lar1 halde bizde tecdidi intihap ka· 
rar1n1 vermekle beraber Meclis gene 
c;ahtma da devam eder. 

Reisicumhur olan zatm bir tee • 
didi intihapta yeniden meb'us inti • 
hap edilmedigi farzedildigi zaman 
bu miilahazalarm kuvveti daha zi· 
yade meydana cr1kar. Milletin inti • 
hap etmemit oldugu bir zat devlet 
reialiginde na11l kalabilir. 

Bu eaaslar bizim tetkilab esasi· 
yemizin koydugu eaaslard1r. Bafka 

memleketlerin kanunu esasilerine 
gore yiiriitiilmiif nazariyelere daya· 
narak bizim tefkilatt esasiyemizc 
mana vermekte isabet olamaz. 

Yunan liampiyonu Olimpiyos ta.· 
k1m1 iki mac; yapmak iizere bu aym 
21 inde ~ehrimize gelecektir. Yunan 

Tefkilih esasiyemizi Cumhuri -
yetimizin tarihi dogurmuftur. Belki 
bazt noktalarmda bafka memleket
lerinkine benzemez, fakat o bizimdir 
ve Tiirk milletinin yiiksek ihtiyac; -
larma en muvaf1k hir te,kili.t oldu· 
gu eserlerile sabit olmuttur.» 

Edirne meb'usu ~eref Bey de ~u 
miitaleada hulundu: 

1 sporculari bu a ym 22 ve 24 iinde 
Galataaaray ve Fenerhahc;e ile iki 
macr yaphktan sonra memleketleri· 
ne doneceklerdir. Bu Yunan tak1 • 
mmda maruf hes kardetler oyna • 
maktad1r. Tak1mm muhacim hatlt 
tamamile bu bef karde,ten miirek · 
keptir. 

«- Te11kilatt esaaiyenin 13 iincii 
maddesinin iic;iincii f1kras1 kanunun 
dordiincii maddesini tam ve ki.mil 
manasile izah ediyor. Burada milli 

hakimiyetin M~cliste ve istimrar ile 
kaim oldugu miisarrahhr. intihap ile 
yenilenen Meclis oteki Meclisin b1-
,.akttg1 dakikada ife ba~lar ki Mec

lisin ya devresi biter, yahut yeni • 
-' .. n intihaba Meclis karar verir. Her 
iki surette de gelecek Meclis Reisi · 
cumhuru intihap eder. (M dde -34) 

~;zde Meclisin feshi gene 
Meclise aittir. Hiikiimranhk hukuku 
Krala veya Reisicumhura ait olan 
kanunu esasilerdeki mahut (tefriki 
kuva) nazariyl!si bizd~ yoktur. Bu 
esas Turk milletinin seciyesine uy • 
gun ve h1zm1 kendi tarihinin ma · 
teryalist cephesinden alm1f ink1la
'L • .....,1z1n mahsuliidiir. 

M®mll~~®~!Ml~l9>®1i"0®1l"fi 

~erkes Fuat gene kac:h 
Bergama hapisanesinde kac;arak 

icrayi ~ekavete ba:tliyan katil <;er • 
kes Fuat ile Yalama Ali ve kara 
Mehmet'le takip miifrezeleri arasm· 
da Bergama'nm Maz1h ormanmda 
fa Mehmet olii olarak yakalanmitttr. 
siddetli bir miisademe olmuf ve Ka· 
Dige riki 'aki gece muhasara hatt1m 
yararak ormandan kac<m111lard1r. 

Bergama muallimlerinin Midilli 
seyahati 

Bergama Muallimler Birligi gec;en 
bayramdan istifade ederek Midilli 
adas1na kadar bir tetkik seyahati 
yapm1flard1r. Midilli'ye giden mu • 
allimlere Ada valisi ile Ada mek • 
tepleri muallimleri tarafmdan c;ok 
iyi bir surette kabul edilmiflerdir. 
Bergama muallimleri kendileri hak· 
kmda gosterilen misafirperverlik -
ten pek ziyade miite~ekkir kalmtf • 
lard1r. 

Galatasaray ma~1 hakkmda bir 
tavzih 

Gnla tasa ·ay - !3co·~nd ;; ki mat;1111 i
dare eden l:akem Re1H: Osman Bey 
hakkmda P adyo·d a Mz: tenkidatta 
bulunuldugunu :E?efik Osman Bcyin 
sikayeti iizl'rine y.1zn111]tlk . Anadolu 
Ai ans1. di.in . bu lrnsusta :1esrettigi 
tebligdc diyor ki . 

Spor mtisabakalan hakkmda Radyo 
ne§riyatl uyni gun c1kan spar servi
sinde harfi harfine mii.nderivtir. O 
a(inkii servis tetkik olunursa bu iddi
;nm tomamile h\Ji<f1 hakikat oldugu 
tebeyyiin edel'. Bilal{i -· Radyc ne§n -
yat1 Galatasaray'1 gi:isterdig1 enerjiden 
vc yiiksek oyundan dolay1 en samimi 
bir surette sayam tebrU;: gi:irdiigiinii 
sbyledikten sonra kuliibhmi.izun bu
gtinkii galebeyi hakettigini de ilave 
etmekiedir_ 

·~·~· 

Trakya mahsulat1 
-~·~·-

Tiiccar nakliye tarifesinin 
tadilini istiyo1 

~ark ~imendiferlerinde bu 1ene 
primli tarifenin kaldmlmas1 dolay1· 
sile Trakya mahsulatmm iatanbul pi· 
yasasma daha pahah olarak maledil
lecegini nazari itibara alan bazt za
hire ve ya11 meyva tiiccarlar1 Naf1a 
Vekaletine mii~terek hir istida giin· 
dermislerdir. Bu istidada, evvelce 
mevc.;t primli tarife esas1na gore 
yeni vazedilen ten:z:ilath tarifede ta· 
dilat yap1lma11 istenilmektedir. 

~ark ~imendiferlerinin Kii~iikc;ek· 
mece'ye kadar olan kumma ait ha· 
silatm ekseriyeti ve Uzunkopru•ye 
kadar olan k11mm da msf1 hiikumete 
ait bulundugu cihetle bu hatlar ic;in 
tanzim edilen tarifeler kumpanya 
ile hiikumet arasmda yap1lan anla,. 
m1ya gore tanzim edilmektedir.Ge· 
gen seneye kadar Uzunkoprii hat• 
tmda primli tarife tatbik edilmekt~ 
iken ahiren bu tarife kaldmlmtf v~ 
~rine tenzilatlt tarife konmu,tur. 



Camliuriyet 

eclis eki miinaka~alar 
(Birinci sahifeden mabait> 

sasiye kanununun yiiksek ma~~~m 
kuvvet ve istikrar1 ic;in vazett1g1 te· 
minatt zay1flatm•l} ve bu dort sene 
miiddeti indirmis olacag1z. 

olmad1gma gore Meclisin ahvali a· 
diyede dort senede bir intihap olu~ 
nacag1 hakkmdaki hiikme istinat e
derek boyle bir netice c;1karmak 
dogru olmad1g1 bu izahahmla tama• 
men anlafdm1f olur. , . 

aleyh sozii uzatmag• liizumsuz go· 
riiyorum ve muhterem arkada,Iar1· 
mm bu mes'ele iizerinde her iki ma
ruzah nazari dikkate alarak karar 
vermelerini rica ediyorum. 

(@1/UJKUAT ;tg 
2 ahbap ~avuf .• 

. ··-' Bir kadm1 payla,ama • 
dilar, Ali'yi vurdular 

8 May1s 1931 
Bu gun 

MELEK ve 
sinemalarmda 

E L V I R E P 0 P E S C 0 ' yu 
ALEX •\_ ' DRE DUMAS FILS "in miie sir piyesi 

YABA c 
filmini gori.ip alkt~hyacaksm1z. FOX JURY AL: lspanya Hiikii ndarlan Pa • 

italya rrenslerinin seyahati vesaire. 
.§ Bugiin 10,45 ve 1 [ de tenzilath fiatlarla matineler 

111111~ 
Mes'eleyi bir de diier bir suretl~ 

tetkik edelim: Bu Mecl~sin ~~vrei 
intihabiyesi oniimiizdek1 te,rm1sa .. 
niden bashyarak dordiindi senenm 

. • · •. de hitam bulacakhr. 

Eaasen mevzuu bahis mes eley1 
hal ic;in yalmz maddelerin, kelime· 
lerin iizerinde durmak degil, daha 
ziyade milli biinyemizin tam ifad~si 
teskili.h esasiye kanunumuzun bi • 
ri~ci kelimesinden son sahrma ka • 
dar heyeti mecmuas1n1n ihth•a elti
gi ruhu esasiyi m\italea etmek ve bu 
ruhu iyi anlamak li.z1md1r. Bu esasa 
gore malumu i.linizd?' ki, Tiirki!e 
B. M. Meclisinin 23 nlS&n 336 tar1 • 
hinde ilk topland1g1 giinden timdiki 
te,kilat1 esasiye kanununun yaz1ld1-
g1 zamana ve nihayet bugiine kadar 
vaz1i kanuna hikim olan rub (espri) 
miisesel tekamiil safhalar1 arzede
rek kemalini bulmuftur. 

Siileyman S1rr1 Bey - Nizamna· 
mei dahilinin bu hususta tealluk eden 
bir maddesini arzetmek ic;in soz is
tiyorum. 

Halil Bey - Heyeti celileden c;ok 
istirham edecegim, c;ilnkii Recep Be· 
yefendi (bila kaydii 'f&rl akimiyet 
milletindir) eaasmda udul ettijimi 

Unkapam'nda Zeyrek caddesin • 
de 60 numarah evde kadm yiiziin • 
den bir cinayet olmuftur. Bu evde 0 " 

turan komiir amele onbat•s• Ali, 
k1ptt Sat1lmtf ve zurnacl Hasan bir 
rak1 sofras1 kurarak ic;mege bal}la • 

mitlar, bir miiddet i~tikten. ~nr~ 
.Oziin mecrasm1 kadm bahs1ne inb· 
kal ettirmiflerdir. Bu evde Silnbiil 
isminde gene; bir kadm varmlf, Ali 
de bu kadma ifik imif .. Arkadal}lar 
arasinda Siinbiil'iin kime ait oldugu 
hakktnda !;•kan miinaka,a kavga 
feklini alm•l}, nihayet zurnac1 Ha • 
san ile k1ph Sablm19 el birligi ede • 
rek Ali onbal}•Y• sekiz yerinden ag1r 
surette yarahyarak kac;m1tlard1r. 

•••••••••••-Pazar ak$am1m••••••••••llll't 
te,r1n1san1s1n . . • 
Halbuki oniimiizdeki tetr1n1~amye 
alt1 ay vardtr. Bugiin Riyasebc~ • 
bur intihab1n1 yapbg1m1z takd1rde 

d ··rt e milddete alt1 ay daha zam· o sen • . h 
t · e binaenaleyh Re111cum ur· me m•• v v 

I k ·· ddetini arthrmtf olacag1z. u mu R •• 
Halbuki kanun sarahaten e1s1cum· 
hurluk miiddetini dort sene olarak 
tesbit etmi,tir. Ben baz1 riifeka ile 
goriiftilm, onlann istinat ettikleri fey 
Reisicumhur olacak zatm Meclis a· 
zasindan olmas1, meb'us bulunmas1 
mecrut olduiu mes'elesidir. 

Fakat dikkat etmek li.z1md1r ki 
kanun Reisicumhur Hz. nin intihabt 
ic;in vasf ve fart olarak meb'u~lugu 
koyuyor. Dort senelik miiddeh bu • 
na baglam1yor. Eger oyle bir fey ol
mu!f olsayd1 tecdidi intihapta nas1l 

i Meclisin fevkali.de i~tima1d1r di
yerek o miiddeti devrei intihabiye.~e 
zammediyorsa Reisicumhurluk ~uc;I· 
detini de zammetmek liz1m gehrd1. 
Kanun sarihtir, batka memlek~tlerde 
manas1 ( disolusyon) yani fa11h. de: 
mek olan tecdidi intihap keyf iyeh 
bir deVl'ei intihabiyede bir ka!f de
falar takarriir edebilir. Bu takdirde 
Riyaseticumhur makammin kuv • 
vet ve istikrar1 Meclisin bu suretle 
tevali edecek olan tahavviilitina ti.
bi tutmak li.zun gelir, ki bu zanne • 
'diyorum menafii esaaiyei devletle 
kabili telif degildir. 

Kanaatim budur; Bendenizce ka
nun sarihtir. Bendeniz mes'eleyi mil· 
him telikki ediyorum. Ekseriyet be• 
nim fikrimi teslim etmezse ve bana 
iftirak etmezse isabet orada imi' der 
ve oraya iltihak ederim. ~unu da ar· 
zedeyim ki talihimizin milletimlz i
c;in bas1m1zda bulundurdugu l}ah • 
aiyeti ~uhteremenin tabii bu miila
hazalar1mla, bir ali.ka ve milnase • 
beti olmaz. Benim maksad1m kanunu 
esasinin bu makama temin ettigi 
l:lort senelik istikrarm mahfuziyeti· 
dir. Meb'usluk dei'itince bu da de· 
gifmek laz1m gelir gibi kanunda bir 
sarahat yoktur. Halbuki aksine sa· 
rahat vard1r, sarahati kanuniyeyi ve 
bahusus benim ~ok ktymetli addet • 
tigim hiikmii kanunu iyi delalete 
milstenit fikirlerle tezeb:iile ugrat• 
mamak laz1m gelir kanaatindeyim. 

Recep B. in ceabv1 
Recep Bey (Kiltahya) arka • 

da,Iar, muhterem yeni arkadafllDIZ 
Halil Beyefendinin ac;taklar1 miiza • 
kere zemini soze batlamadan ev· 
vel ehemmiyeti haiz bir mevzu de • 
gildir, fakat ifadelerini dinledikten 
sonra iizerinde hakikaten ehemmi
yetle tevakkuf edilecek bir mes'ele 
kartismda bulundugumuz kanaati
ne vard1m, ve bu sebeple maruzatta 
bulunmak Jiizumunu hissettim. 

Halil Beyefendinin ifadeleri teit· 
kili.h esasiyemize ve bu tetkilitt e· 
sasiyede 11 senelik miltekamil ef • 
karm tesbit etmit oldugu ruhu asliye 
tetabuk etmemektedir. Bu esasi ka
naatimi arzetmeliyim. 

Muhterem arkadatima esasli bir 
nokta olarak Meclisin devrei inti • 
habiyesinin dort sene gibi kat'i bir 
miiddetle mukayyet oldugunu soyle
diler, ve bunu kanunun metnini o
kumad1klar1 bir maddesine miiste· 
niden bir esas gibi ifade buyurdular. 

Simdi biltiin maddelerini yeni • 
de~ tetkike f1rsat bulmul} olmamak· 
la beraber bu kanunun hamuru ic;in
de uzun miiddet ya,am•l} ve c;aht • 
m•f bir insan s1fatile, elimizde bu • 
lunan lefkilah esasiye kanununda 
(Tiirkiye B. M. Meclisinin devrei in
tihabiyesi dort senedir) diye hie; bir 
kat'i metin olmad1g1n1 evvelemirde 
arzetmek isterim. Bahis buyurdukla
r1 madde zannediyorum ki 13 iincil 
maddedir. Bu maddenin ilk ciimle
sinin metni tudur: (B. M. Meclisi
nin ic;tima1 dort senede bir kere icra 
olunur.) Bu maddede tesbit olunan 
fikir normal Meclis intihabmm dort 
senede bir yap1lacag1d1r, yoksa in
tihap devresinin dort sene oldugu 
degildir. Ayni maddede kanunun 
diger maddelerinde oyle fikirler var
dtr ki, bu hiikiimlere gore tabii ah -
valde dort senede bir icra111 li.z1m 
gelen intihap bazen dort seneden 
fazla bir zamanda yapilabilir. Ba • 
zen de intihab1n yenilenmesi karar1 
verilerek Meclis dort seneden daha 
az devam eder. Bu iki hal dahi ka· 
nunda derpif edilmitlir. 

Demek ki B. M. Meclisi dort se
ne i!;iD intihap edilmekle beraber 
intihap devresi memleketin yafad1g1 
siyasi hayata ve umumi ahval ve 
feraite gore dort seneden az olabi • 
lecegi gibi bu milddetin ayni terait 
altmda bet seneye kadar uzama111 
da teskilab esasiyede- sarahatle kay
dedil~if e11aslard1r. 

Kanunun hi!< bir yerinde cintihap 
devresi dort senedin kaydi mHciut 

Bu tekamiiliin ruhu bugiin ferefli 
bir mevki olarak ifgal ettigimiz bu 
yiiksek kiirsiiniin bafmdaki levhada 
yaz1hd1r. Bu aynen te,kili.tt esasiye 
kanununda da vard1r. Buda Tiirki
ye'de hakimiyet bila kaydu J&rt mil
letindir ibaresidir. Halil Beyefendi· 
nin okuduklar1 yedinci maddeden i
ki madde yukar1da be,inci maddede 
ise, tel}rii sali.hiyeti ve icra kudreti 
B. M. Meclisinde tecelli ve temerkiiz 
eden metni vard1r. Su halde B. M. 
Meclisi icrai ve te~rii sali.hiyetini 
nefsinde cemetmis bir miiessesei a• 
liyedir. Meclis te;rii kuvvetini biz • 
zat kendisi kullarur. lcrai vazifesini 
fU ve bu l}erait ve usul dahilinde in
tihap edecegi Reisicumhurla, onun 
intihap edecegi hiikumet vas1tasile 
yapar. Fakat, arkadal}lar, icra kuv· 
veti tasavvur ettikleri istikrar ic;in 
daima yerinde durursa bu salihiye
tin esa11 ile milcehhez olan yeni 
Meclisin vaziyeti ne olur? 

Giden Meclis ve yeni Meclis 
Bir meclis fili.n tarihte intihap o• 

lunmut1 tecdidi intihap karar1n1 ver· 
mi, gitmil}tir. Batka bir meclis gel· 
mit ifayi vazife etmege batlam1fbr. 
0 giden meclisin millet namma ifa•.-i 
vazife salihiyetleri nas1I ve ne idiy
se, yeni meclisin de vazife ve salihi
yetleri aynidir. 0 halde yeni meclis· 
te mevcut olan bu icra salihiyetini 
bafka bir meclisin kurdugu icra ci
hazmm elinde b1rakmak devletimi
zin esas1 olan rub ve fikirlerle nas1J 
kabili telif olur? Bu meclisten ev· 
velki meclisin kulland1g1 bir hak ne 
ic;in aynen bugiine intikal etmesin 
ve ne ic;in milletin iradeaini temsil 
etmek Uzere bugiin intihap edilmif 
olan meclis ayni kanunun millet 
namma kendine verdiii hakk1 iati • 
mal ederek Reisicumhur intihap et
mesin ve nic;in yeni hava ve yeni su
yun vilcude getirdigi meclisteki ze
vat ic;erisinden icra makinesini biz
zat kendisi kurmas1n? 

Arkadatlar bu fikri riyazi bir nok· 
tadan da tahlil ederek Halil Beye
fendinin noktai nazarm1n musip ol· 
mad1gm1 tebariiz ettirmek isterim. 
Malumu ilinizdir ki bir media dort 
sene i~in intihap olunur. Fakat bu
giin oldugu gibi dordiincii senesinde 
degil ikinci ve hatta birinci sene· 
lerinde dahi tecdidi intihap ic;in ka· 
rar verebilir. Bu auretle yeni gele • 
eek meclis te meseli bir veya bir 
buc;uk sene aonra tekrar yeni bir 
meclisin intihab1na liizum gorerek 
kendi kendisini faaliyetten iskat e-
debilir. 

Demek ki bu suretle sabit bir in· 
tihap devresi dedikleri dort sene 
i!;inde ii~iincii bir meclis filen if ba· 
l}ID& gec;ebiliyor. 

Halil Beyin fikirlerine gore bu 
misalimizdeki ilk Meclisin Reisi • 
cumhuru baki kalmak ve Meclise 
intikal etmek icap ediyor. Halbuki 
o zamanm ahkam ve teraitine uy • 
gun noktai nazarlarm viicude ge • 
tirdigi Reisicumhur 'eraitin miite • 
madiyen ve miiteselsilen deiitme • 
sine ragmen hep yerinde kabyor de
mektir. Tetkilill esasiye kanunu • 
muzun arzeyledigim ruhuna gore 
buna dotru nazarile bakdabilir mi? 
Fazla olarak kanunda bOyle bir ma· 
na ~1karacak sarih bir metin de 
mevcut degildir. 

Bizim rejimimizde, bizim tetkilib 
esasiyemizde Halil Beyefendinin e
hemmiyetle durduklan istikrar mes'· 
elesi Meclisi ile, Reisicumhuru ile 
ve hilkUmeti ile hep birlikte nazari 
dikkate ahnm1ft1r. Bu rejim ilzerin-
de daha ~ok tetkik f1rsab bulunursa 
daha ~ok .Oz soylenebilir. Arzet • 
mek istediiim fikirler mes'eleyi le· 
ferriiat iizerinde daha ziyade t~ • 
rih edecek mahiyette uzun uzad1ya 
miitAlea edebilir. Fakat bu izahatt• 
min Halil Beyin kanaat ve noktai 
nazar1na cevap tetkil etmege k&fi 
olduiunu zannediyorum ve binaen• 

ileri siirdiiler. 
Recep Bey (Kiitahya) - Asia 

boyle hir fey soylemedim. 
Halil B. (Izmir) - Bir kere yeni 

Reisicumhurun millet Meclisi tara• 
f1ndan intihap edilmesi ve icra sa• 
li.hiyetinin kendisine verilmesile hi!; 
bir vakitte uzaklatdm1'f olamaz. Ha· 
kimiyeti milliye esasat1run tatbik e• 
dildiii biitiin medeni memleketin 
tekamiilii hukukisi ve bugiinkii mev· 
cut hal bunu tamamile miieyyittir. 
Meclis adeta bir dairei intihabiye s1· 
fatile milletin namma Reisicumhu • 
runu intihap eder ve ona kanunu e• 
saside (kanunu esasi degildir, ses• 
Jeri) tesbit edilmit olan salihiyeti 
verir. Binaenaleyb . ifadelerimizde 
hakimiyeti milliye e1as1ndan udul 
etmek gibi bir teY kat'iyen yoktur. 
Benim ifadelerim tamamile hi.kimi• 
yeti milliye esasma miistenittir. E· 
ger Meclisi &Ii milsaade etseydi Re
cep Beyefendinin miltalealarile bel· 
ki taarruz edecek baz1 miitalealar 
dermeyan edebilirdim. Bendenizin 
istinat ettigim biitiln fey reisi devlet 
makammm istikrar ve zafa diitme• 
mek, bir preseden yapmamak endi
fesidir ve bu kanaatimde tamamile 
samimiyim. 

Meclisin miiddeti hakkindaki mad· 
deyi okumamiflar. Bendeniz mad· 
deyi ~ok dikkatli okudum. Media 
dort &enede bir intihap edilir diyor. 
Alttaki maddede de bu miiddet fU 
teraitle ~ogalbbr deniyor. Binaen • 
aleyh dort sene milddet tamamile 
devrei intihabiye miiddeti tecdidi 
intihap imkim yoksa bu milddet 
arthnhr. Yeni tetkilih esasiye ka • 
nunu bu miiddeti tamamile dort se· 
ne olarak tesbit etmittir. 

Reis - Efendim tekrar siz .Oyle
mek isterseniz soz almif arkada,lar 
sozlerini soyledikten sonra soz ister 
ve siiylersiniz (kAfi sesleri). 

Siileyman S1rr1 B. (Yozgat) 
Efendim nizamnamei dahilinin bi • 
rind maddesi devrenin ne dernek 
olduguna il}aret ediyor, devre tecdit 
karart verilmezse dort seneden iba.
rettir demektir. Te,kiliti esasiye 
kanununun 34 iincii maddesi, Cum. 
hur riyasetinin inhilalinde Meclis 
miic;temi ise yeni Reisicumhuru der• 
hal intihap eder. Meclis miic;temi 
degilse reis tarafmdan hemen ic;ti. 
maa davet edilerek Reisicumhur in
tihap edilir. Meclisin intihap devre
si hitam bulmut veya intihabatin tec
didine karar verilmit olursa Reisi
cumhuru gelecek Meclis intihap e • 
der. ltte mes'ele yoktur. (Bravo 
sesleri, alkitlar). 

(...__A_S_K_E_R_L_1K_1S_L_E_R_t ) 
M aliillere ve fehit ailelerine 
Uskiidar askerlik §Ubeslnden: ci;;u. 

bemizde mukayyet derece iizerinden 
malOl zabitan ve mensubini askeriye 
He §ehit ailelerinin vaziyetleri son 
defa tesbit edilmek Uzere resm! senet
lerile acele §Ubeye miiracaatlar1. ····-'V@lli"iln e5~1i"O®li": 

Tiirkspor ~iktt 
Tilrksporun son 32 incl say1s1 muh

telit takmunuzm biiyiik muvaffaki -
yetlni tesbit eden en giizel yaz1, resim, 
karikatiir ve krokilerle c;1ktl. Bu sa -
yida bilhassa misaflrlerin reisi ve Bal
kan kupas1 katibi umumisi M. Andiri
yevtc;'in §ayani dikkat bir makalesi. 
M. Andiriyevic; Balkan kupasma l§tira.k 
etmlyen Ttirk Milll takrmma maka • 
lesinde mec;hul kahraman isminl ve -
riyor. Bu giizel yazidan ba§ka Ahmet 
Fetgerl Beyin makalesi, Bizim beda. • 
vac1lar krah, Seyahatnamei Muhsin -
fendi, Son Avrupa ve Izmir haberleri, 
Sinema, Gilzel viicut milsabakas1 ve 
saire. 

Ttirkspor per§embe giinleri l}lkar, 24 
sahifedir, 12,5 kuru§. 

H ukuk fakiiltesi reisli -
gin den: 

Balkan haftas1 miinasebetile 
fehrimize gelmi' olan Atina 
meh'usu maruf muharrir ve si 
yasilerden Mosyo leon Makkas 
8 may1s 931 tarihine miisadif cu.' 
ma giinii saat 17 de Dariilfunu-
nun Vezneciler' deki konferans 
salonunda «~ark'ta sulhii miisa
lemet te,kilat1» mevzulu bir kon· 
ferans verecektir. 

Arzu buyuran zevalln tetrifleri. 

MAJIK SINEMASlNDA 
BUYOK GALA l\lOSAMERESI OLi\.RAK GOSTERILECEK 

KISMET 
( WIE \VERDE ICH REICH Ui\'D GLCCKLICH) 

Alman operetlerinin en cazibeli ve en niiktelisidir. ;,\lizansen_,: ~l~~~ur ten_or RI· 
CHARD TAUBER'in. Musikisi: !.\le~hur bestekar SPOLl • SKI nm. Zengm de · 
korlar- nefis ve ruhnivaz musiki· danlar- ~ark1lar- Ycni.is'ten daha giizel fevkala
de zinetli kadrnbr. 

Biletler yann saat IO dan itibaren tedaiik edilcbilir. 
Mevkilerinizi temin ediniz. Telefon B. 0. 550 

Mecruh, oliim halinde hastaneye 
kald1rilmtf, carihler de yakalan • 
m1,Iard1r. 

r.ART is Ti r s~ff ~MAS IND A:c !(25 kuru~ verer ek 
gorillmesi lliz1mgelen i'I Q p £ RA 

Dariilaceze 
(Birinci sahifeden maoait ) 

mitesi tefkil edilmelidir. 
Muhittin Beyin izahah 

Mazbata hakk1ndan Muhittin B. 
hulasaten dedi ki: 

«- Mutfagtn vaziyeti diizelmit • 
tir. Yemekhanelerin fena olmas1 bu
rada c;amal}•r kurutulmasmdan ileri 
gelmi,tir. Maamafih l}imdi bir ~a • 
maflr kurutma yeri yapbrd1k. Da • 
riili.cezede su mes'elesi miihimdir, 
evvelce getirlen su bugiin kifi gel • 
memektedir. Yaln1z mazbatada i;:o

cuklara li.zim gelen silt l}il}elerinin 
kambiyo bahanesile ahnmad1g1 ya • 
z1lm1sbr. Zavalh c;ocuklara siit ,i,e· 
sini ~lmamak ic;in biz hahane mi 
aramt!flZ? Bu sozil geri almalannt 
rica ederim. ~iteler ahnm19br. 

Miiteak1ben Dariilaeceze hakkm· 
da haz1rlanan S1hhiye enciimeni maz· 
batas1 da okunmuftur. Bu mazbata 
da atai• yukar1 istenilen teyler muh· 
telit enciimeninin taleplerinden iba
retti. Yalmz S1hhiye encilmeni mil
essesede bir inek ah1r1 tesisini 1Srar• 
la talep etmektedir. 

Galip Bahtiyar B. - Biz kimseye 
tariz etmek ic;in bahane kelimesini 
yazmad1k. ldari bir manamn husu· 
liinii kaydettik. Bunu yazarken de 
hi!; fena bir teY diitilnmedik. Miles· 
sese cidden tehrin iftihar edebile • 
cegi bir yerdir. Yalntz baz1 noksan• 
lar1 vard1r. Bir defa dilencileri kal• 
d1rmahd1r. Biz inek ah1n yapmag1 
pek muvaf1k gormedik. S1bhiye en • 
ciimeni bunda 1srar ediyor. Kontrol 
edilen bir ah1rdan silt ahnabilir. 

lzzet Kimil B. - Vefiyatta silt 
rnes'elesi miihim rol oynuyor. Bizzat 
Ali ~ilkrU B. diyor ki hari!;ten ah • 
nan sutler muvaf1k degildir. 

~ocuklara tnhhi siit lazim 
Nakiye H. - 150 c;ocuia s1hhi 

silt temin ettiii ve bunun ic;in !;Ok 
ugraflli1 ic;in Meslisi alileri cidden 
'ayani takdirdir. Fakat yalmz Da
riilacezedeki 150 c;ocuga silt temin 
etmek k&fi degildir, biltiin 1stanbul 
c;ocuklan, biltiin memleket c;ocuk • 
Jar1 buna muhtac;tir. Eger ~ocuk • 
lar1m1z1 diifilnecek isek silt mes'e • 
lesini halletmek li.zund1r. (:iinkii 
s1hhi siit yalmz Dariilace:tedeki 150 
!tocuk ic;in degil, biitiln ~ocuklar i~in 
en biiyiik ihtiyac;br. Sonra Dariili. • 
cezeden yetil}ecek ~ocuklar 7-8 ya· 
,indan sonra buradan l}ehirah mek· 
tebine veya sanayi mektebine gide· 
ceklerdir. Onlar mekteplerde tim • 
diki ihtimam1 bulam1yacaklard1r. 
Bunun i!tin Dariilicezedeki !focuk • 
Ian liikse yak1n bir vaziyette yetif • 
tirmek dogru deiildir, miitevazi bir 
aile hayabn1n verecegi vesait ve te· 
rait i!;inde Y&f&malar1 kafidir. Bu • 
rada gordiigiinii mektepte bulam1 • 
yan ~ocuk betbaht olabilir. Onlara 
yiiksek hayat liz1m degil ..• 

Nakiye Han1m1n hakb sozleri de
vam ederken (bravo) sesleri kesil • 
miyordu. 

Tevfik Salim Pf. - Bizim istedi • 
gimiz feyler liiks degildir. Bilikis 
c;ocuklar y1kanmaga ahl}mahd1rlar 
ki hayatta oyle devam euin. Niha • 
yet her yerde olduiu gibi Dari.ilace
zede de su ve liiam mes'elesile kar-
91lal}1yoruz demektir. 

Milteak1ben birinci celse tatil e
dildi. ikinci celgede Nakiye H. Tev
fik Salim Pf. ya cevap verdi: 

- Muhterem P,. Hz. cfenni inki.r 
etmiyelim> ciimlemi unutmamak lut
funda bulun1alard1 iyi olurdu. Hie; 
olmaz&a bizim elimizdeki c;ocuklara 
iyi bakabm diyorlar. Acaba biitiin 
vilayet dahilindeki ~ocuklar bizim 
elimize teslim edilmemil}ler midir? 
Onlar1n siltiinden mes'ul degil mi • 
yiz? Diger ~ocuklara bir Iokma ek· 

6 0 LG U f~mi HAY AT SiNEMASJNDA 
JANET GAYNOR ve CHARLES 

FARRELL ile 100 dilber rakkase \e 
iki kotnik tarafmdan temsil ediliyor. 

Duhuliye 25 kurufi. 
Talebeler birinci mevki 25 kuru~. 

Bu gun 

Milli SiNEMADA 
JEANETTE MAC DONALD'm 

temsill muazzam1 

MONTE KARLO 
sozlU ve ~ark1l1 bliyUk operet 
emsalsiz muvaffaklyetle devam 
ediyor. 

ilaveten: lspanyolca soztU ve 
~ark1l1 R 0 V 0 

Matineler: 12-2,30-4,30-6,30 
suvare 9,45 
~ehzadebatI 

Ferah sinemada 
Bugiin glindliz muazzam sinema 

Masist - Fahl§enin k1zi ve esraren
g!z incl 49 kls1m film, aynca ko

mik Cevdet Bey, gece: N~it Bey -
Hermine Hamm. 

IRTtH AL 
Htisamettln Pa~anm kerimeleri ve 

H~kim Beyhan Hamnun he~!releri 
Mihriban Harum irtihal etmi§tir. 

Bugtln Erenkoy'Unde Etem Efendi 
caddesinde 104 numaralI haneden sa
at 12 de Sahrayicedit ka.bristanma 
detnedilecektlr. 

Yunan Mull SeyrUsefer 
Bahrf ~irketi 

( PATRIS 2 ) liiks vapuru 10 
may1s Pazar saat I 0 da Gala ta nb
t1mmdan dog-ruca Pire lskenderiye 
ve Marsilya'ya bareket edecektir 
Umum limanJara her stmf olcu 
ve ticari emtia kabul olunur. 

Muteaktp seferler : 21 ve 
31 mayis per~embe giinleri saat 
tam 10 da. 
Umum acentalan: Ana~nostopulos 
ve Siskidi Galata'da Qinili nhnm 
Han. Telefon Beyop;lu 2612,26 I 3 
ile Beyog-lu ve Galata'run umum 
seyahat acentalanna miiracaat 

Dr. Emin R1za 
Ztihrevi hastahklar m··1eha s1s1 

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

mek veremezken bizim elimizdeki 
c;ocuklan Hilu ic;inde yetittirmiye • 
Jim. 

Tevfik Salim P,. - Ben fikirle • 
rine iftirak etmiyorum demedim. 
Yaln1z ~ocuklara iyi siit temin et • 
mek mecburiyetindeyiz dedim. 

Kral! doklorunun izahatt 
Miiteak1ben Dr. Ali ~ilkrii B. Kre:; 

hakk1nda uzun izahat verm~tir. 
Bundan sonra gec;enlerde vefat e

den miifettit Vefik Beyin tedavisi 
ic;in ayr1lan 3000 liramn ailesine ve
rilmesi kabul edilmil} ve cumartesi 
giinii tekrar toplandmak iizere i!;ti
maa nihayet verilmittir. 

Rus mevzulu en guzel 
bir eser Olan 

• 

llahl ve diltier •ma•!li 
G R E T A G A R B 0 ' yu 

[evkalade giizcl bir eser olan 

A N N A C H RIS T I E 
\ilmindc 

LMANCA KONU$TUGUNU 
dinlemck i~in 

Ji K Si E MAS IN 
konu~an sinema merakltlannt mem

nun etmejf;e devam ediyor. 
Hugi.in bu filmin 10 uncu muvaf -

fakiyet gliniidi.ir. 
Bu sabah saat 11 de tenzilarh 

mi.is ·mere. fiatlar ~unlard!r: 

25-40-50 b."Uru~. Localar 
hulive dahi]) 200 kuru~. 

(4 du · 

Merkez Acentas1: Galata Ko · 
rubaft B. 2362 ~mbe acentast: 
Sirkeci Miihiirdarzade Ham 
2,2740 ..... ._. .... _. ............ -

iZMIR SOR' AT POST ASI 
(GOLCEMAL) vapuru 10 ma
y1s pazar 14,30 da Galata • 
dan kalkarak Izmir' e gidecek 
ve ~ari;amba sabah1 gelecektir. 

Pertembe giinleri yap1lmak
ta olan Karabiga postalarim1z 
10 may1stan itibaren pazar 
giinleri yaptlacakhr. 

SADIK ZADE BiRAOE .LE I 
VAPURLARI 

Karadeniz muntazam 
ve Liiks Postas1 

Dumlu Pmar 1 ;~~~;~s PAZAR 
gun ti ak~am1 saat I 8 de Sirkeci 
nbt1m1 dan harekctlc ( Zongul· 
dak, lnebolu. AyanCJk, Samsun, 
ordu, Giresun, Trabzon. Stimene 

I ve Rize'yc azimct ve avdet cdecektir · 

I ·Tafsil.At i<;in Sirkeci'de i\leymener 
ham altmda acentnlig-ma mtiracaat 

Telefon: Istanbul 2 l 34 

l\i\R1\PI·:,·1;1, POSTASI 

VAT AN vai~ru mayis 
CARS A MBA 

gunti ak~am1 I 8 de Sirkcci nht1m1n 
dan hareketlc (Zonguldak, lnebo· 
Ju. Samsun. Ordu. Gire. un Trab 
zon, Stirmene vc Rize ) iskele 
lerinc azimet ve avder edecektir 

TafsiHlt ilj!in Sirkeci'de Yelkenci 
Hanmdaki acentasma mtiracaat 
Tel: Istanbul T :i 1 :i 
~ 
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Emniyet Sand1g1 
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409 497 

Emlik Miiz ~edesi 
Kat'i karar ilan1 

Merhunalln cins ve nev 1i ile 
mevki ve mu~temllat1 Bor~lunun lsmi 

Akarca'da Kiirk~iibati Ahmettem1ettin ma
halle1inde Kii~iiklanga sokaimda e1ki 120 ve 
yeni 120, 120 numarah elli alb artm aria iize • 
rinde dahili ahtap kargir iki katta ii~ oda bir 
antre ufak aof a bir mutf ak iki kuyu ve iki yilz 
iki arfm bah~eyi havi bir hanenin 

Elektrik tesisat1 
Bed~Ji k ·f• . es1 .1er1 

' . 
dan ibaret. 

ceman 7500 lira-
mniy t Sa 1g1 

Miidllrliikiinden: 
Mal!ammen lkraz 

Ucr~tl No. Merhunattn cins ve neV'i Bor9lunua 
l1ml 

Edirne Kiz ve Erkek s. ehiryat1 mek- 14242 306 Biiyiikada'da Ayanikola caddesinde 53, 53-1, 
53-2, 53-3, 53-4, 53.5 numarah maabah~e au
deposu ve motorlii su kuyusunu havi ii~ hane-tepleri elektrik tesisat1 mektep ... nin tamam1. Sadrettin Bey is bu 

' 
Ierde mahfuz plan 

700 570 Ka11mpai;a'da Bedrettin mahallesinde YeniyoJ 
caddesinde eski 13 yeni 11, 11-1 diikkam miif· 
temil bir hanenin tamam1. N zif ia 

sartnameleri 
' 

ve 

mucibince miinakasaya konulmuftur. 7500 1122 Bogazi~i Anadoluhi1ar1'nda atik Hi1ar cedit 

tamam1. ~iikril Bey Erkek yat1 mektebinin tesisat1 11 ma

y1s 931 ve K1z yat1n1n 14 may1s 931 

de Edirne Maarif Eminliginde topla-

Corf ez caddesinde eaki 2 yeni 61 numarah 
kayikhane ve bah~eyi miittemil bir hanenin 
tamam1. Numan Efendi 

1500 746 

894 1622 

265 3936 

Kad1koy'iinde Osmanaga elyevm Rasimpafa 
mahallesinde ~ay1r caddesinde eski 40 ve yeni 
72 numarab yiiz aeksen artm arsa iizerinde ah • 
f&P ii~ katta on ii~ oda iki sofa bir tatbk bir kuyu 
ve elli arsm arsa iizerinde harap mutf ak ve dort 
yiiz yirmi artm bah~eyi havi eskice bir hanenin 
tamam1. Cemile Hanim 

~ehzadebati'nda Fevziye mahallesinde Fev • 
ziye caddesinde eski 2 dokuz defa 2 miikerrer 
ve yeni 109, 111, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 nu-
marah iki yiiz altmtf artm arsa iizerinde 109, 
111 numarah diikkanlar tam kargir iistiinde iki 
oda bir merdivenbaft 4, 6 numarah diikkanlar 
haneye kalbedilmit ve mutfak halindedir. 8, 10 
numarah diikkanlar bir diikkan halindedir. 12, 
14 numarah diikkiinlar ortadan tahta ile ayril • 
mitbr. 16, 18 numarah diikkanlar bir diikkan 
halindedir. Yiiz otuz ii~ artm mutfak mahalli 
ve ~artmm koridorunu tetkil etmekte olup F ev· 
ziye ~art••• denmekle maruf sekiz diikkan 
ve odalarm tamam1. ~erife F atma Aliye H. tar a • 

fmdan vasisi Matuk Ziya Bey 

Boylerbeyi'nde Biirhaniye mahallesinde e1ki 
Enveriye ve yeni Abdullahaga sokagmda eski 
12 milkerrer 41 ve yeni 111-1, 111-2 numarah 
yetmit aekiz arttn arsa iizerinde bir kab kiirgir 
bir katt ahfap olmak iizere iki katta dort oda 
bir sofa bir kiler bir antre haricen tahta koridor 
yiiz on artm arsa iizerinde kargir mutf ak ve 
elli artm araa iizerinde duvar tatmdan ah1r ve 
aamanbk ve alt1 yiiz seksen iki artm bah~eyi 
havi yeni bir hanenin tamam1. Halit Ef. 

5685 17331 Galata'da Kemanket Karamustafapafa ma • 
halleainde atik ve cedit Kemeralh caddesile 
Hamam aokaganda eski 2, 4, 6 ve yeni 2, 4, 6, 8 

~"' iii. numarab yiiz sekaen artm arsa iizerinde 
haricen ki.rgir ve dahilen k11men ki.rgir ve 
k11men ahfap olup 8 numarahs1 dort katta on 
iki oda bir sofa digeri ii~ katta altt oda ve altla
rmda alh dilkkiim havi ~evketpafa hani na • 
mile maruf iki hanenin tamam1. Sabiha Macide 

Maide Nevnejat Raika Mebrure Hayrilnniaa 
Refia Cavide Hammlarla Muhli1 Bey 

306 17345 Sar1yer'de tetme sokagmda eski 14, 14 mii • 
kerrer ve yeni 20, 22 numarah yiiz on artm arsa 
iizerinde kargir iki katta dort oda iki sofa bir 
mutf ak ve altmda bir diikki.m ve altmif bet 
artm bah~eyi havi bir hanenin tamam1. (Ha • ~ 
rici 11vaa1zd1r.) Ayte Hanim 

1110 20522 Kuzruncuk'ta ~arft caddesinde eski 82 ve yeni 
24 numarah dort yiiz on dokuz ar1pn arsa iize • 
rinde aht•P iki katta biri ~all arasmda olmak 
iizere aekiz oda bir biiyiik sofa bir biiyiik tatbk 
bir mutf ak bir komiirliik ve doksan bef artm 
bah~eyi havi baz1 aksam1 yeni tamir edilmit 
bir aahilhanenin tamam1. Vahram, Ha~ator, Arom, 
Dornessisyan ve Maron Norhander Neraisyan Efendiler 

1168 20524 Kuzguncuk'ta tarft caddesinde eski 80 ve yeni 
22 numarab ii~ yib: yirmi alb artm arsa iize
rinde ah,ap ikiter katta ve iki k1S1mdan ibaret 
olup birinci k1s1m biri camekanh sofadan boliin
miit olmak iizere ii~ oda bir sofa bir tathk bir 
mermer musluk bir merdiven alb bir tavan
aras1 diger k111m odalardan birinde yiik ve 
dolap olmak iizere bet oda bir mutfak koridor 
ve otuz artm araa iizerinde bir mutfak ve iki · 
yiiz seksen dort artm bah~eyi ve bah~ede bir 
kuyuyu bavi bir sahilhanenin tamam1. Vahram 

Ha~ator Aronder Nersesiyan ve Moron Nerhander 
Nersisyan Ef end ii er 

97 4551 Davutpafa'da Davutpafa mahallesinde Hekim
oglu Alipafa caddesinde eski 187 ve yeni 203 
numarah otuz iki artm arsa iizerinde kargir iki 
katta ii1tiinde bir oday1 havi bir diikkamn 
tamam1. Mehmet Ef. tarafmdan bilvelaye Fatma 
Hamm ve Hatce Hamm tarafmdan bilvekale Omer Ef. 

319 5335 Beykoz'da Yahkoyii'nde Kuyu sokagmda eski 
15 ve yeni 18 numarah yiiz elli artm arsa iize
rinde maazemin ahfap ii~ katta ikisi camekanb 
olmak iizere sekiz oda do rt sofa hir komiirliik 

' bk tathk ve kirk sekiz artm arsa iizerinde 
yalmz ankaz ve latlar1 mevcut harap bir mut
f ak ve yiiz on alb artm bah~eyi ha vi bir hane-
nin tamam1. Hacer H. 

nan 

kat'i 

mubayaa komisyonu 

ihalesi yapdacakt1r. 

vas1tasile 

Taliplerin 

proje, fartname Ve kesifnamelerini 
' 

gormek iizere Edirne'de mezktir mek

tep miidiirliigiine 1niiracaat etmeleri 

ilan olunur. 

Et, ekmek, ya~ sebze miinakasas1 
Naf1a Fen mektebi mubayaat 

8450 2055 Kas1mpafa'da Seruri Mehmetefendi mahalle-
sinde atik Mevlevihane cedit Gizliceevliya 
sokagmda eski 54 miikerrer 54 yeni 92, 92-1 
numarah diikkam miiftemil aparbmamn ta • 
mam1. Cafer Ef, ~erife H. 

855 2149 Bogazi~i Kanhca'da Mes~it sokagmda eski 
3 yeni 2 numarah bir hanenin tamam1. Ziibide H. 
Beyoglu Pangalb mahallesinde Turna soka -
gmda eski 9 yeni 15 numarah bir aparbma-

15220 3572 

mn tamam1. Koatantin Ef. ile Mm. Todura 
2679 3622 Betiktai; Abbasaga mahallesinde Atiklarmey-

dam sokagmda eski 19 yeni 77 numarah maa 
bah!re bir hanenin tamam1. Abdurrahim Ef. 

10490 5077 Galata'da Bereketzade mahallesinde Yiik • 
sekkald1r1m sokagmda eski 64 numarah bir 
diikkan maa odalarm tamam1. 

G1davi!ryan Kirkor Efandi ile Madam Moryem 
1366 6554 Eyiip K1z1lmes~it mahallesinde Vapuriskelesi 

sckagmda eski23 yeni 19 numarah maabah~e 
bir hanenin tamam1. Salim Bey 

1012 6656 Erenkoy Suadiye mahallesinde eski Kokarpinar 
yeni Hatboyu aokagmda eski 3 yeni 28, 28 nu-
mara1l fazla bah~eyi havi bir hanenin tama· 
mt. Cemile Hamm 

2250 6717 Fmd1kh'da Hac1recep mahallesinde Yahane 
sokagmda eski ve yeni 1 numarah bir hanenin 

komisyonundan: tamam1. Abdurrahman Ef. 

Mektebin sene nihayetine kadar et, ekmek, yai; sebzeye ait ihtiyacatm 
kapah zarf usulile bilmiinakasa ihaleai 17 may1s 931 pazar gi,inii 
eaat 15 te icra k1hnacagmdan taliplerin teminalt mt: -.kkatelerini 
Defterdarhk binas1 dahilinde Miiessesab iktisadiye muhasi):>ligi vezne
sine vererek ticaret vesikalarile beraber Giimiitsuyu'nda mektep ko
miayonuna miiracaatleri. 

4735 6726 ~ehzadebat•'nda Kalenderhane mahallesinde 
Kemeralb caddeai sokagmda eski 5 milker • 
rer yeni 37 numarah bir hanenin tamam1. 

F alma Zebra Hamm 
4954 5674 Bogazi!ri Anadoluhisar1'nda Goksu caddesin • 

de cedit 5 numarah maaah1r bir kit'a bostan1n 
tamam1. Asaf Bey Azizo Hamm 

Istanbul S1hhi Miiesseseler 

komisyonu riyasetinden: 

mubayaat 1428 6870 Galata Arapcamii mahallesinde Yelkenciler 
caddeainde eski ve yeni 59 numarab bir hane-

438360 
151372 
49717 
24350 
22423 
18168 
35900 
18400 
31200 
12265 
26700 
22300 

7600 
149300 

Kilo Ekmek 
» Et 
» 
» 
» 
» 
» 

,Kase 
Kilo 
» 

» 
» 

Ad et 

Pirin~ 
Makarna · 
Sadeyag1 
Kuru sogan 
Siit 
Yogurt 
.$eker 
Sa bun 
Pata tea 
Kuru f asulye 
Nohut 
Yumurta 

37000 Kilo 
818 Ton 
935 » 

2850 
79500 
91000 
82600 
15000 

(:eki 
Kilo 
» 
» 
» 
)} 

Maneal komiirii 
Kokkomiirii 
Kriple maden· 
komiirii 
Odun 
Arpa 
Sam an 
Kuru ot 
Kepek 
Yulaf 4500 

2000 » M111r kirma11 
Muhtelif cins taze aebze 

5315 Kilo Beyazpeynir 
11100 » Zeytinyag1 
1000 » Barbunya fasulye 

S1hhi miiesaeselere 1 haziran 1931 tarihinden 31 may1s 1932 tari· 
hine kadar bir sene i~in liizumu olan ve yukar1da isim ve miktarlar1 
yaz1lan ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki tartnameleri ve!rhile ve ka· 
pah zarf usulile ihale edilmek iizere miinakasaya konulmuftur. 

Bunlardan et, ek\1iek, siit, yogurt 19 mayis 1931 sah giinil 1aat 15 te 
ve aadeyag1 ile alelumum erzak ve mekulati hayvaniye 26 may1s 1931 
sah gilnii aaat 15 te ve alelumum mahrukat ile muhtelif cins sebzeler 
2 haziran 1931 salt giinii 1aat 15 te fiatlar haddi lay1k goriildiigii tak • 
dirde ihale edilecektir. Bu baptaki fartnameleri gormek ve fazla iza
hat almak iatiyenlerin mezkur komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

Hava Gedikli Kii~iik Zabit Makinist 

Mektebi Miidiirliigiinden: 
Mektep ihtiyaci i~in freze ve torna makinelerinin ihalesi 12/5/931 

sah giiniine talik edilmittir. 
Taliplerin bu baptaki tartnamelerini gormek iizere her gun Ye,il -

koy' de F ener civarmda kain mektebimize miiracaatleri. 

Pazarl1kla alat ve edevat 
mubayaas1 

Tahlilab Ticariye Liiboratuvar1 Miidiirliigiinden: 
Tahlilat1 Ticariye Laboratuvarma liizumu olan 26 kalemden ibaret 

alat ve edevat1 11 may1s 931 tarihine miisadif pazartesi giinii aaal 14 
te pazarhkla mubayaa edileceginden fartname1ini gormek iizere her 
giin, miinakaaaya ittirak i~in de 225 liradan ibaret olan muvakkat te· 
minat ak~esini Defterdarhk binasmda lktiaadi Miiesaeseler muhase· 
beciligine yatird1ktan sonra alacaklar1 makbuzla birlikte mezkOr glin 
ve saatte Sultanahmet'te Ticaret mektebi alisinde miite~ekkil muba
yaa komiayonuna miiracaatleri. 

nin tamamt. Ali Ziyaettin B. 
2260 6973 Kaa1mpafa' da Y ahyakethiida mahaile1inde 

Pirin!r~i sokagmda eski 14, 16 yeni 9. 11 No. b 
iki hanenin tamam1. Fatma Hamm 

11373 6986 Beyoglu Ferikoy lkincikmm mahallesinde lz-
zetpafa sokagmda eski 5 yeni 65 numarab na • 
tamam aparhmanm tamam1. Andon Kasabyan Ef. 

4889 7018 Betiktat Muradiye mahallesinde birinci Kara-
kol sokagmda eski ve yeni 23 numarah bir ha-
nenin tamam1. Nazmi B 

8190 7026 Beyoilu'nda Kamerhatun mahallesinde es!::i 
Kalyoncukoilugu yeni Mavikalyoncukollugu 
aokagmda eski 163, 163 miikerrer yeni 2, 169 
numarah diikkam mii21temil bir hanenin ta· 
mam1. F alma Hanim 

12240 7144 Beyoglu Kii~iikpangaltt caddesinde eski Bek~i 
cedit Hac1mahak sokagmda eski 5 miikerrer 
yeni 5 numarah bir hanenin tamam1. Bedriye Aziz H. 

5182 7341 Aksaray'da Katipmuslahattin mahalle ve soka-
imda eski ve yeni 9 numarah bir hanenin ta-
mam1. Mehmet Nuri Bey 

Yukar1da ikraz numaralar1 yaz1h emlak vadesi hitammda ho~ o -
denmemesi hasebile (altmtf bir) gun miiddetle satmga ~1kanld1gmdan 
talip olanlarm ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Sand1k saltf amirli
gine miiracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

V ak1f Akarlar Miidiirliigiinden: 
Bir sene miiddetle icar i~in 

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

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

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 No. odalar. 

3 - Hanin birinci katmda 7, 9, 13, 15, 17, 16, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 34, 38, 40 No. odalar. 

Miiddeti icar: 1/6/931 den 1/6/932 tarihine kadar bir senedir. 
Mebdei icarlar: Bir senedir. 

Mebdei icarlar: Eski miistecirler i~in aktin hitam1. Yeni miistecirler 
i~in teslim tarihidir. 

Miiddeti miizayede: 8 may1s 931 den 28 may1s 931 pertembe giinii. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceginden miizayedeye vazolun· 

muttur. Taliplerin yevmi ihale olan son giiniin saat on dort bu~uguna 
kadar fartnameyi okumak ve teminah muvakkate ita ederek miizaye
deye i,tirak etmek iizere Istanbul Evkaf miidiirliigiinde Vak1f Ak•nla.r 
roiidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

Evsaf ve miittemilah hakkmda malUmat almak istiyenler bu miiddet 
zarfmda mtizayede odaama miiracaat ederek ecri misil raporlar1n1 
gorehilirler. 

Yukar1da cins ve nev'ile mevki ve miitlemilab muharrer emvaligay· 
~i menlculenin icra k1lman aleni miizayedeleri neticesinde hiii:alarmda 
tosterilen bedellerle miitterileri iizerinde takarriir etmit ise de mez
kur bedeller haddi lay1kmda roriilmediiinden tekrar (otuz bir) giin 
tniidd tlo ilan edilemelerine karar verilmit ve 13 haziran 931 tarihine 

l'tliisadif cumarte1i gunii kat'i kararlarmm ~ekilmesi takarrllr eylemif 
'>lduiundan yevmi m 1:kurda 1aat on dortten on bet bu~uga kadar 

s-nd1k idaro1ino milracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

r Devlet Demirvollar1 ilanlar1 I Bal1kesir Vilayetind n: Bilecik - Karakoy arasmdaki Kirkdemir kopriisiiniin tamiri dolay1-
sile 10/5/931 tarihine miiaadif pazar giinii 4 ve 3 numarab katarlanm1z 
Haydarpafa • Arifiye • Haydarpafa arasmda seyriisefer edecekleri ve 
Arifiye • Eskitehir • Arifiye arasmda se;yrilsefer etmiyecekleri muhte
rem ahaliye ilan olunur. 

29 mayt$ 931 de mahalli itler idaresi namma ve 13 haziran 931 de 
Y aru~ ve Isiah Enciimeni iilisi namma Bahkesir' de at yaritlan icra k1· 
lmacagmdan yiiksek ikramiyeli itbu kotulara 1ar•t!filarm ittirak •Y· 
lemeJeri il&n olUfttll'. 



6 -·---... --Tiirk ticaret ve sanayil 
Bankasi 

TURK ANONIM ~IRKETI 
Sermayes1 tamamen tediye edilmi 
T. L. 1,000,000 Turk liras1d1r. 

Merkezi idaresi 
Istanbul - Bah~ekap1 Anadolu Ham -----

1 
Biltlmum Banka muameUlt1 

Tasarrui saod1~1 
ve mtisait seraitle hususi kum· 

b ara mnameUlt1 

-oepo ve fabrikaya elve
ri§li kirahk ve satihk 

BUVUK DE 0 
Topane Liilec1 Hendek i. "o 14 • 20 

her giin saat 14 e kadar mezkur 
adreste mobilyact Sedat Beye 

miiracaat 

...,MODA~ 
Madam MODIANO, salonunda 

Avrupa'dan getirilmi§ en son mo
da btiyUk <;e§lt modeller ile has1r 
§apkalar bulundugunu muhterem 
mti§terilerine arzeder. Tamamen 
yeni bir hale ifrag edilmi~ ima -
la.thanes! en mU§kilpesent hamro
lan memnun edebilecektlr. 

Moda salonunu her halde ziya • 
ret ediniz. Beyoglu. Ali Saip han 
No. 3 birinci kat. Mulatier pasta -
nesi tisttinde. 

r Dr. Hafiz Cemal ., 

IDahili hastahklar tedavihan~s~ 
Hergiin ogleden sonra saat 1k1-

den dorde kadar erkek, kadm ve 
~ocuklarm dahili hastahklar1m Di· 
vanyolun'da ( 118) numarah hu
imsi muayenehanesinde tedavi e· 
der. Cuma giinii yoktur. Telefon 
tstanbul 2398. 

i Dr. !HS.\. ' S . .\Mf 

Gonokok As1s1 
' Helso~k.lu~ ve ihtilatlanna 

kar~1 pek tesirli ve taze a~1d1r. 

Divanyolu Sultan i\lahmut tiir
besi No 189 

Dr.A.K UTiEL 
Zllhrevt hastahk!an tedavihanesi 

ve elektrik IA.boratuvar1, Gnlata, Ka
raktsy'de Mrek<;1 fmm s1rasmda No. 34 

Kirahk garaj mahalr 
Beyoglu'nda T!mt1m mahallesind.e 

Yenic;al'§l Hayriye sokagmda btiyiik 
btr garaj mahalli ln§aatlle beraber u
zun mllddet icara verilecektir. §eraiti 
anlamak ic;ln talipler ayni mahalde 
Qorlu Ham kap1c1s1 HtiseYin Efen -
diye mttracaatlar1. 

P ertevniyal vakfmdan: 
Eminontt'nde Vallde ham kal"§1smd1-

ki koprti gi§eslnln ittisalindekl mahal 
bermuclbl kroki ik! buc;uk sene miid-

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

I ("f·~~=~::=--.:·~=-·1 ~ elfen en sehil bir vas1tai nakliyedir. ~ 

ll 1MObayaada ehveniyet, tamirde ehveniyet, ida-·NAKLiYATTA 

IASARRUF 
i ,..ede ehveniyet ve aynt neviden olan arabalardan .. 
·~ ton ve kilometro hesabile daha az benzin ve 

t .ya!j istihlak etti~i ic;in bunlardan da tasarruf. 

senatm. mukavemetlerini , kullamlan i;:eliklerin 

faikiyetini siz de tasdik edersiniz. Size Hiz1m· 

gelen teminatl arz etmek ilzre lamirata mahsus 
bir le~killlt vilcu~a getirdik.•Her FORD Acentast 

nezdinde suret~ daimede bir. irriOtahass1s 
buhtoaksrn1~ 

Bunu en yakm Acentam1za m_ilracaat1 suretile 
tecrObe edebilirsiniz. 

I' 

···-·· - -----·-·-·········-···--·· .. ., ......... ~·~.. ~ .. , .. 

AIRCRAF.1' 

YALOVA KAPLICALARI 

SIHHAT, GEN<;LiK NE~'E, 
\J 

KAYNAGI 

A<;ILDI 
Of elf er: 60 kuru$f an 5 liraya kadar 
Y emekfer: Tablidot225-450 kuru~tur 
(Sabah kahvealtun ile ogle) ve ak,am yemekleri dahil) 

•• 
(U9iincii s1ntf ofeflerde yemek 

mecburi degildir_) 
}apur iicref/eri: Birinci mevki 30 kuru~. 

!kind mevki 20 kurus. 

Her tUrlil malumat i~in YALOVA'da kaphcalalar 
Miidiirlligi.ine veya ISTANBUL'da Seyrisefain Umum 

MUdUrlUk kalemine muracaat. Tel: B. 1745 

KEL PiR VE TAKSiTLE 
detle klraya verileceginden taliplerin Ayda 40 lira iradh kargir hane 
yevmi mttzayede olan 12 mayis 931 3000 liraya 
sall g\inU saat on be§e kadar istanbul 

(2000) 1iras1 pe§in 1000 liras1 bir sene sonra tesviye edilmek ~rtile BeyogEvkaf mtidiriyetinde Pertevniyal vak-
lu'nda HUseyinaga mahallesinde biiyiik K1rlang1c; sokagmda 1 - 3 numaral! t1 idaresine veya idare enciimenine 
altmda dukkam mti§temil 6 oda, 3 sofa, hala., elektrik, terkos, mutfag1 olan miiracaat eylemeleri. 

--------------- hane acele sat11lktir. Gezmek ic;in yamndaki haneye, Pazarltk ic;in Galata'-
Sultanahmet 5 incl sulh hukuk 

mahkemesinden: 
Laleli apartunanlarmm 1 inci dai

resinde No. 21 de ikamet etmekte iken 
elyevm a.kl.I hastahgma mtiptela. bu -
Iunmas1 dolayislle Bak1rkoy emrazi 
akliye ve asabiye hastanesinde tahtt 
tedavide bulunan miiteveffa §evket 
P§. kerimesi Bedriye Hamma li)i§li'de 
Suleyman Nazlf Bey sokagmda Uncu
yan apartiman No. 4 te birade1i Meh
met Tahir Bey va.si tayin edlldigi. K. 
M. nin 371 inci maddest mucibince ilan 
olunur. 

Kartal Belediyesinden: 
Mllnakasaya konulan Kartal'da ya

pJlacak nhtmun in§asma kapalJ. zarf 
usullle tallp zuhur etmedi~den, pa
zarllk suretlle lhalesi 11 mayis 931 ta
rihine mtisadif pazartesi gtinti saat 
14 de tallk edilmi§tir. Tallplerin Kar
tal BelecUyesi enctimeni da1mislne mti
racaatleri ilfm olunur. 

Eceabat hukuk hakimllg!nden: 
Eceabat varidat katibl Tevfi!t Beyin 

milddeaaleyh istanbul Aksaray Ta§ -
ks.sap Tevekktilhamam'1 kar§1smda 
Sefal c;1kmazinda 9 No. lu hanede Ce
mlle Hamm aleyhine ikame eyledlg! 
bo§anma davasmm yap1lan muhake
mesinde miideaaleyhin ikametgah1 
mec;hul bulundugu davetiye zahnna 
verilen me§ruhattan anla§1lm1§ ve blt
talep i!Anen tebligat icras1 mukarrer 
bulunarak yevmi muhakeme talik k1-
lmm1§ oldugundan mtiddeanleyha Ce
mile Hamnun 19-5-931 sail gilni.i saat 
IO da Eceabat hukuk mahkemesinde 
hazir bulunmas1 aks1 halde muhake -
menin giyaben gortilecegl tebllg ma -
kamina kalm olmak tizere il~n olunur. 

da Ada Hamnda 5 numaraya miiracaat, Telefon Beyoglu: 3837 

Mi.ihim tavsiye 

BROD 
Kuma~ ticarethanesinin 

Celbetmi~ oldugu mebzul -;e~itli ingiliz kuma~lann kaffesi rekabeti ktran 
fiatlarla satmakta olduj!;undan mubayaatm1z1 kararla~ttrmadan evvel lstanbul'da 
Sultanhamam1'nda vak1 depoyu ziyaret eylemeniz1 rica eder. !~bu firsat1 ka~1r

maman1z menfaatiniz iktizasmdand1r. ---

Tliccar terzi 

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

En son moda birinci nevi tngiliz kumatlar1ndan kusursuz ve 
tik kostiimler. Beyoglu istiklal caddesi Tayyare piyango 

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

Kocaeli Vilayeti Daimi Enciimeninden 
Kocaeli Memleket hastanesi i~in evsaf1 tartnamesinde gosterildigi 

iizere bir adet rontken cihaz1 miizayedei aleniye suretile satm alma

cagmdan talip olanlarm yiizde elli lirahk teminat makbuzile ihale 

tarihi olan may1sm yirminci !rartamba giinii saat on bette Kocaeli Vi

layeti Daimi Enciimenine ve tartnamesini gormek ve taf silat almak 

istiyenlerin Kocaeli Memleket hastanesi Ba,tahabetine miiracaatleri. 

giizel Tuna krali~esi Budapef te'yi ziyaret ediniz 

' 
I, 

Giizel manzaral1 
kapbca ,ehri 

Balaton ve Lillafiired 
golleri etraf 1nda mii· 
kemmel otomobil i 

stradlar1 j 

Her arzaru temln eden liiks ''I 
oteller, eski ve yeni fayani 1 

dikkal abideler 
Her tiirlii mufassal maliimat 1~1n biliimum seyahat 

Budape~te Belediyesinin adresi atide muharer 
miiracaat edilmelidir. 

biirolar1na ve yahut 
T urizm Biirosuna 

Budapest, V., Deak Ferencliu.2 
---~·-----

<;ocuklarin n*5i !l 
Ebeveynin saadeti! l1 

Kannzhk, zaliycti umumiyc n 
ainh- rahalnzhltlar1na kar§l bin· 
lercc doktorla.r tara hnda.a tavsi· 
7c tdilCP. 

senoferrato 
ku,,,,et i1Ac1n1 dGayan1n her ta
raJ111da Yalideler n fOcuklar 
bilJill blr; memnuniyeUe kullana• 
rak pelt bllyilk faide gonnektt· 
dirler.. .,Her cczanedt bulunur. 

maruf istanbul'un kibar aile mecma1 

$ehrimizin en me~hur hanende ve sazendelerinden 
mlite~ekil fevkalade SAZ HEYETi 

ayr1ca CAZBAND 

41i:.Qf (iR Tak,idc yen.1 arabalarda \:ali~ .1 cak miistekim ve 
Y faal b1r ~ofor aramyor. 

KiRALIK HANE ~ehzad~~a~tn'da . on odal1 i~i-
ye kab1b taks1m elektnk, 

terkos, ve vasi bab~eyi havi kirahk hanc. 

KiRALJK D EPQ Bey.~z1tta ktlgir vc havadar 
mukemmel ve her ~eye el -

vcri~li kirahk depo 
Dordiincii V 11k1f 

istanbt1I Gumriikleri 
M11haf aza miidiirl ·· giinden: 

Y enikoy Cirozluk, ve Hamam, Karakoy ve Y enikap1 giimriik mm- l 
taka ve Sarayburnu, Kadtkoy, Selimiye, Kavak, Harem, Salac1k, mu- 1 

haf aza mevkilerinin mevcut ke,ifname iizerine pazarhkla tamiratl 1
1 

yapltr1lacaktrr. Ta lip olanla~m miidiriyetteki kefif namelerini gorerek 
pazarhk giinii olan 9 may1s 931 cumartesi giinii saat 11 de muvakkat \ 
giivenmelerile ve bu i~le alakadar vesikalarim hamilen miidh-iyete 
miiracaatleri. 

Babaeski Belediyesinden: 
Babaeski tath sularma projesinde gosterildigi iizere 10 santim lmt

rundu 400 metro pik borunun fer~ ve mubayaasma liizum goriilmiiy 
tiir. Talimatnamesine tevfikan 1/5/931 den 21/5/931 tarihine kadar 
miinakasaya konulmu~ oldugundan Babaeski istasyonuna teslim edil
mek ~artile borularm beher metresinin ka~ar kuru,a teslimini deruhte 
edecek taliplerin tahriren Babaeski Belediye Riyasetine liizumu mii· 
racaatleri ilan olunur. 

Kutahya Vilayetinden; 
Merkez Vilayet Memleket hastanesi i-rin mubayaa olunacak 5170 lira 

bedeli muhammenli Rontgen cihaz1 21 haziran 931 pazar giinii saat 
15 te ihale olunmak iizere kapah zarf usulile miinakasaya konulmu,tur. 

~artnamenin hirer sureti 1stanbul, 1zmir, Ankara S1hhat ve i!rtimai 
ti • r tiidiirliiklerine gonderildiginden ~eraiti ve tafsilatm1 anla-

mak istiyenlerin mezkiir miidiirliiklere miiracaatleri ve talip olanlarm 
mezlrur giinde ihalat kanununa tevfikan tanzim edecekleri teklif zarf. 
larile Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatleri ilan olunur. 

Evkaf Umt1m M'lidurliigiinden : 
Babanakka, karyesi hududu dahilinde koyalh ve harkalh harkiist ii 

namile maruf iki par!rada tahminen 600 doniim !rayirm 931 senesi ot 
mahsulii 11/5/931 pazartesi giinii ihale edilmek iizere miizayedeye vaz 
edilmi~ oldugundan talip olanlarm ~eraiti miizayedeyi anlamak ve pey 
siirmek iizere Catalca Evkaf idaresine miiracaatleri ilan olunur. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyoglu, Tiinel meydamnda 523 

-14 may1s pertembe ak,am1 

tam saat 9 da 

BEN A~IAR SIRKININ 
MUHTE5EM KU5AD 

Paris matbuatmm baz1 yaz1 -

lari: 

BEN AMAR SIRKI 
Paris'te 15 hazirandan 

24 agustos tarihine kadar 
kalzp emsalsiz bir muvaf
f akiyet kazanmz~tzr. 

«Le Quotidkn» gazete
sinin 7 temmuz 929 nils -
haszndan: 

«Ben Amar sirki, bfrin
«ci derecede bir Fransiz 
«sirki tema§a ve alkz~lar
«la takdir etmege imkdn 

«Bah§ediyor. BEN NMAR 

«karde§lerinin miikemniel 

«vah$i hayr:anlar serisi 
«ile tertip ettikleri cazip 
«oyunlarla miisamereyi 
«f evkalade bir surette ik
«mal ediyor.» -

Aksaray polis merkeZi kar~1smda 

SONNET<;i 

Celaleddin Halit 
Kat'iyen agt1s1z ve ~abuk siinnet yapar 

Goz Hekimi 
Dr. Nor i Fehmi 
Cagaloglu, Siireyya B. Apart. 

Muayene saatleri 2-6 Tel. 23212 

TUZLA ve HA V AL1Sl 
.. J~me Maden sular1 T. A. $ ...• 

Hissedaran heyeti umumiyesl 25 
mayis 1931 tarlhli pazartesi giinti saat 
10 da Galata'da Aarpyan Hamnda 
4 numarada §irketin merkezi idare -
sinde fevkalade olarak ic;tlma ede ... 
cektlr. 

Ruznamei miizakerat: 
1 - Meclisi idare azalari intihab1 
2 - Murak.Ip intihab1 
Asaleten ve vekAleten ELLi hisseye 

sahip olan hissedarlarm igtima gii • 
niinden bir hafta evveline kadar §lr
ket merkezine miiracaatle dtihuliye 
varakas1 almalan rica olunur. 

Sat1l1k piyano 
Konser i~ln Bliithner markal! kuY

ruklu piyano ile VB.§ington Comish 
Company markal! Harmonium sat1 -
1Ikt1r. Her gun Beyoglu'nda BUyiik 
Hendek'te 57 numarada goriilebilir. 
istanbul 1057 numaraya telefona e
diniz. 

Demir kaynak~1s1 ve tes
viyeciye Jfiznm vardir. 

Sirkeci Ebussuut caddesi No. 3 

Zayi - Qapa tatbikat mektebindel'.l 
926 senesinde ald1g1m ilk mektep t.a5' 
diknamemi zayi ettlm. Yenlsini alaca' 
g1mdan hiikmil yoktur. 

75 numaral1 L'lltf!Ye 
-

Mes'u~ Miidiiru M. Agali 


