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Yanlif hesap 

Bagdat'tan doner 
. -·· . 

Ankara 8 (Ba~muharririmiz • 
Clen) - Avrupa'li biT gazeteci 
mcslekta~1m1zla eski Osmanh 
bor~lar1 iizerinde konu~uyorduk. 
Bu bor~larm Frans1z - Turk mii· 
nasebetleri iizerinde iyi tesir yap
m1yan muhtelif safhalarm1 ~a 
buk hir bakitla gozden ge~irdik. 
Nihayet Mosyo Rist'in yaphg1 
tetkiklere ve verdigi rapora gel
mittik. Avrupa'h meslektat1m1z 
bize sordu: 

- Siz bu raporu gordiiniiz mii? 
Biz bu suale: 
- Hay1r, gormedik. 
Diye cevap verdik. Sarac;oglu 

~iikrii Bey bu raporu tab ve nef
retmek iizere dikkat ve itina ile 
terciime ettirmekte oldugunu 
soyliiyordu. Sonra kendisi hasta 
oldu ve bilahare de vekaletten 
c;ekildi. RapQr da oyle kald1 gitti. 
Meger bu raporu bizim A vrupa'h 
mesleklaf Avrupa'da gormiif. ~iin 
kii M. Rist raporunun bir sure -
tini zaten alacakblar ineclisine 
verecekti, ki nitekim vermiftir de. 
Oylc olunca da raporu merak e
denler onu oradan ahp okumaga 
imkan bulmutlardir. Avrupa'h 
meslektaf1m1z: 

- Ben, diye ilave etti, M. 
Rist'in raporunu okudum, ve aciz 
fikrime gore onun da hata etti -
iini gordiim. Bu itte Turk hiiku
metinin, alacakhlarm ve fimdiye 
kadar tetkikat icra eden miitehas
Slslann umumen hata elmekte ol
duklan hir nokta vard1r ki o da 
tudur: Tiirk maliyesinin iktidan 
dereccsine hiikmetmek i~in bun
lann hepsi en son Turk hiit~esine 
istinat ediyorlar. Mesela bu biitc;e 
Mosyo Rist'in raporunu yazd1g1 
sene 222 milyon Tiirk liras1 idi. 
Mosyo Rist'in de hem hareket 
batlang1c1, hem muhakeme mes
nedi bu rakamd1r gibi goriiniiyor. 
Bence bu itteki biiyiik hata itte 
buradad1r. 

Avrupa'h meslektat ortaya 
yepyeni bir fikir atacak bir tavur 
ve vaziyet gosteriyordu. Arkas1 
nas1l gelecek diye daha dikkatli 
dinlemege ba,Iad1k. Dedi ki: 

- Tiirk biitc;esini 220 milyon 
sularmda hakiki bir biitc;e telakki 
etmek hatas1 harici borc;lar itini 
ebedi bir c;:1kmaza daha ziyade 
gommekten batka bir netice ve
k'emez. Alb asirhk tahribattad 
sonra timdiki yeni Tiirkiye harap 
bir memlekete ve fakir bfr mil -
lete tevariis eylemittir. 0 az za
lllanda ~ok it gormek ihtiyac1 ile 
fcvkalade tedbirler almit olmak
ta mazur goriilebilir, ve bunun ne
ticesi olarak ortaya 222 milyon • 
luk hir biitc;e de c;1kmu1 buluna -
hilir. Ancak hence hakiki ilim 
adamma gore yap1lacak tetki -
katm esas1m her feyden evvel 
bu biitc;enin normal bir biit~e o
lup olmad1g1 noktas1 tefkil et -
tneli idi. Mosyo Rist dahi boyle 
Yapmam1f, o da 222 milyonu ha
kikat gibi alarak ite ba,lamtftlr. 
:Eger bu hakikatse elbet Tiirlciye 
horc;lar1m verebilir neticesi ken-

. diliginden gelir. Fakat bu ha -
'kikat degildir, bu temel ~iiriik -
~iir. Onun i~in hence Mosyo Rist 
dahi kendisinden evvel yaptlan 
hatalara bir yenisini ilave et -
lrlekten ba,ka bir fey yapmamlf -
t1r. 

Avrupa'h meslekta, bu mu • 
kadderneden sonra vaziyeti ken
~i Kordugiine gore izah etti: 
.. - Tiirkiye'nin cski borc;larma 
h~~rnesi, kendisinin odeme ka -

thyeti ile rniitenasip olmak la -
l~ gelen bir muameledir. Bence 

Urk but~esinin mevcut miktar1 

Kabine Meclis huzurunda .. 
• • 

Ismet P§. bugiin Mecliste program1n1 
okuyacak ve itimat talep edecek ! 

Programda iktisa di tedabire biiyiik 

Hiikumet 931 biit~esini de Meclise 
yer 

tevdi 

verilmistir. 
' 

edecektir 

Bu sabah F1rka 
grupu toplanacak 

Ankara 8 (Telefonla) -ismet 
Ps. kabinesi yarm mecliste oku-

' 
yacag1 program1 haz1rlam1f ve 
biit~cyi ikmal etmittir. 1smet Pt· 
beyannameyi evvela bu sabah top
lanacak f1rka grupunda okuyacak 
ve icap ederse umumi esaslar ii -
zerinde f1rka arkadatlarma taf
silat verecektir. M. Meclisi ogle
den sonra ikide Kaz1m Pt.nm riya 
setinde toplanacakhr. Ruzname 
mevaddma tevfikan ilk soz hiiku
mete verilecek ve Ba,vekil lsmet 
Pai;a programm1 okuyarak yeni 
meclisin itimadm1 talep edecektir. 
Hiikiimet bugiin biit~eyi de mec
lise verecektir. Beyannamenin 
kiraati ve itimat reyinin toplan • 
masam takiben meb'uslarm inti -
hap mazbatalar1 okunacak, encu
menler intihabab yap1lacakbr. 

Programin esasi 
Y eni hiikumetin programmda 

lsmet P§. ve kabinc 

gorecegimiz ana hatlar1 fU k1s1m
larla hulasa etmek kabildir. 

Biiyiik kiitleyi tetkil eden c;if t
c;iye istihsal ve kredi koopera -
tifleri, kii~iik esnafa ihtiya~ nis. 
betinde kredi miiesseseleri te -
minine ~abtmak bellibath bir 
icraat umdesidir. 

Amele, serhest meslek erbab1, 
sermayedar ve hukumet me -
murlari her v~hile himayc 
ve terfihleri esbab1 ele ahnacak· 
br. 

Vergi kanunlar1 halk1mizin 

erkdmndan miihim bfr ktsmt 

kabiliyetine gore tanzimi ve son 
iktisadi terait kartISmda ag1r -
hgm1 hissettiren vergilerin ta -
dili mukarrerdir. Bilhassa yerli 
rnamulat ve miistahsalat hima -
yeye mazhariyeti ile reva~lar1mn 
teminine hadim butiin tedabirin 
ittihaz1 tartbr. Verdigi mesai ve 
faaliyet esashr. Umumi menfe
atleri temin etmek ve milleti 
siir' atle ref aha erittirmek yolun
da icap eden biiyiik iflerlc dev
let filen alakadar olacaktir. 

(Mabadi 4 iinc:U sahifede) 
I •• I I I I I II II I I fl II II I I 111111I1111SI1111111111 I I I I I II I 111 I I •I I I I I I I I 111111 I II t II I I II If II II It It I I I I I' I 11 II II II II II 1111111111111 II I I II 11IIItII1111111II111111t•ttII11111 II II 111111111111 I I I 

Oc; meb'usla miilikat 
Necip Ali, Refik ~evket ve Obeydul

lah Beylerin anketimize cevaplai-1 
Ankara 8 (Telefonla) - Izmir 

meh'usu Halil Beyin Reisicumhur in
tihabi hakkinda Mecliain ilk giinii 
serdettigi miltalea etrafmda meb'uis• 
larm fikrini istimzaca devam ediyo• 
rum. 

Necip Ali Beyin kanaati 
Denizli meb'u11u Necip Ali B. ka

naaatlerini tiiylece tetrih etti: 
¢ - Reisicumhur intihahi miina -

sebetile hmir meb'usu Halil Beyin 
diin Mecliste vaki olan heyanati ilk 
nazarda i;ok fayani dikkat bir mes'
ele hiuini vermektc ise de mes'ele
nin mahiyeti asla hoyle degildir. 

Halil B. kiirsilde itiraf ettikleri 
gibi tefkilati esasiye kanununu he • 
niiz hir giin evvel okumaga vakit 
hulmuftur. Bunun icrin bizim te2'ki
lih esasiyemizin devlet telakkisini, 
ve Reisicumhurun Media muvace -
hesindeki hukuki vaziyetini, tecdidi 
intihap ve fesih mes'eleleri etraf1n
daki hukuki farklar1 tetkik etmege 
vakit bulamamlftlr. 

Biitiin demokrasilerde, hakimi -

Anketimize iftirak eden meb'uslardan 

Ubcydullalt B. Nectp Ali B. 

bai olmakla beraber icra kuvveti ii
zerinde bir murakahe hak ve sala-

hiyetine de maliktir. Bizim demok • 
raaimize gelince: Hakimiyet bila-

kaydii fart millete ait olunca ( tef -
kilah esasiye , 39) onun biitiin te · 
celliyatmm da hakimiyeti milliyeyi 

temsil eden B. M. Mecliainde olmasi 
kadar tabii ve manbki bir fey ta -

· savvur edilemez. Bunun i~in te,ki -

yeti milliye esasi olmakla beraber Iit1 esasiye kanununun he,inci mad-
demokrasilerin bir i;ogunda devlet desinde ( tefri &alahiyeti ve icra 
kuvvetlerinin icra ve tefri diye ikiye kudreti B. M. Meclisinde tecelli ve 
ayrildigi malfundur. Meclisi meb'u. temerkiiz eder) denilmekle devlet 

san tefri' kuvvetinin yegine men • C Mabadt 5 ind sahifed.e ) 
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ile bu odeme kabiliyeti ayr1 ayr1 Belki ... Fakat hatta biraz daha 
feylerdir. Y eni Tiirkiye kendisini atag1ya gelmekte hata yoktur. 
tazyik eden .bin bir ihtiyacm o- Turkiye'nin hakiki mali vaziyeti 
niinde fazla fazla vergiler tarhe- boyle bulunabilir, ve bu hakiki 
derek' ortaya yiiksek biit~eler c;1- vaziyet boyle bulunduktan sonra 
karmif olabilir. Bu hal memle - art1k eda kabiliyetinin derece ve 
ketin her zaman ve miitemadiyen miktar1m anlamak miitkiil ol -
gosterebilecegi hakiki bir kabi • maz. Hakikati gormeli ki hayal 
liyet demek degildir. Nitekim iizerine miiesses beyhude ihtilaf-
itte ge~en sene 222 milyon olan Iara "mahal kalmastn! •. 
biitc;enin bu sene 170 ile 190 ar- Bugiinliik Avrupa'h meslekta • 
smda ancak tutunabilecegi anla- fin dikkate lay1k noktalar1 bulu
ftlmaktad1r. Bence bu son miktar nan miitalealar1n1 aynen kayt ile 
dahi dogru degildir. Daha in • iktifa ediyoruz. 
meli, daha inm.eli. 150 milyon?.. YUNUS NADI 

Kongre ...... 
Gazi Hz. bizzat 

kiisat edecekler 
' 

ismet P,. uzun beyanatta 
bulunacak 

Halk F1rkas1 kongresi pazar 
giinii saat ikide a~1lacakhr. On· 
bir azah iic; enciimen sec;ilecek
tir. Bunlardan birisi, kongreye 
verile~ek f1rka program• proje
sini tqtkik edecek olan nizamna· 
me enciimenidir. Digeri, biitiin 
vilayetlerden gelen ihtiya~ ve te
menni layihalar1 iizerinde me!f• 
gul olacak layiha cnciimeni, ii • 
~iinciisii de f1rka merkezinin dort 
senelik hesaplarma bakacak he
sap enciimenidir. 

Layiha enciimeninden ge~ecek 
(Mabadi 3 uncil sahifede> 
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o~ kumandan 

Ali Sait, Keramettin, Ka
zim P,.Iar buraya geldiler 

Birinci ordu 
Miifetti,i Ali 

""!!"--~ ....... .....,--.~~" 

Sait, f1rka ku
mandanlarm • 
dan Kemab'h 
Kaz1m ve Ke
ramettin Pa -
falar diinkii 
ekspreale lstan
bul' a gelmitler 
ve Haydarpafa 

~--~--------~-....... iatasyonunda 
Kolordu ku - Ali Sait P,. 
mandan1 $iikrii Naili Pf. ve Kolordu 
Erkan1 harbiye heyeti ile lstanbul'
da bulunan f1rka kumandanlari ta
rafindan istikbal edilmitlerdir. 

Kumandan Pt.lar lstanbul'da bir 
bafta kadar kalacaklardir. Bu hafta 
zarfmda ii~iincii kolordu kararga· 
binda askeri bir resmi kabul yap1-
lacai• haber ahnmlftlr. 

Tiirk - Yunan do stlugu nasil oldu ? 

M. Makas diin c;ok miihim 
bir konf er ans verdi · 

«Biz komsu ve kardesiz. Art1k elemli 
' ' 

maziyi biisbiitiin unutacag1z.>> 

M. Makas'zn. konferansin da bulunanlardan bir grup • 

Ankara'dan avdet eden Atina vanh vc !fOk miihim bir konferatu 
meb'usu ve maruf muharrir M. vermittir. · 
Leon Makkas diin saat 17 de Da- - Konferansta Dariilfiinun emi-
riilfiinun konferans salonunda ni Muammer Rasit, Hukuk fakiil-
(~ark'ta sulhii miisalemet) un - CMabadi 3 uncil sahifede> 
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Ameli Hayat mezunlan 
Cemiyet diin ilk i~tima1n1 yaparak 

idare heyetini intihap etmi,tir 

Dun kongre halinde i~tima eden Ameli Hayat mektepleri mez:unlari 

Y eni tetekkiil eden «Ameli ha- tekkuliin mezunlara maddi ve 
yat mektepleri mezunlara cemi· manevi her tiirlii ihtiya~lar1m te· 
yeti» dun ogleden sonra mektep min edecegini soylemittir. 
binasmda reis Nevzat Beyin ri- · Bundan sonra k1z ve erkek bir 
yasetinde umumi bir i~tima ak • ~ok mezunlar bu hususta miita -
tetmitlerdir. lealarda bulunmutlardir. 

f!ftimaa mektebin eski ve yeni Miiteak1bcn heyeti mutefebbi-
bir ~ok mezunlar1 ittirak etmit- se tarafmdan haz1rlanan ni -
lerdir. zamname okunarak maddeler 

Evvela heyeti miilefebbiseden iizerinde miizkerata hatlanmtf-
Nuri Bey soz alarak cemiyetin tir. · 
gayesinden bahsetmif ve bu te- Lfttfen Sayfeyi 1,;eviriniz . 
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Diinkii spor f aaliyeti: Galatasaray 

Beykoz'la 2 .. 2 ye berabere kald1 ! 

Rober Kolej'de ya.puan atletizm mii.sabakasinda kazananlarda.n: Uzun atla.ma btrin
ci8i Haydar, 400 metre birlncisi Kar~pul08 

• 'J az1s1 dordiincu .ahifede • 
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ATTiLA 
Muharriri: Marcel Brion Miitercimi: Mustafa Namik 

-7-
Roma diplomasisi ve rehineler - Htin'ler Krah ve At
tila'n1n amcas1 hiikiimdar Rua - Attila on ya§1nda 

Roma saray1nda .. Eski biiyiik siya -
setinin iflas1 

lkinci f asll 
~ ittifaklar : 

Attila Roma sarayrnda rehine. 
oma diploma1i1i, yabanc1lara 

karft eski niifuziinii muhafaza e
derek onlarm hiikiimdarlarm1 
kendisine cezbetmek emelini ta
kip ediyordu. Propagandasm1 
teksif etmek i~in de onlardan 
rehino almag1, ecnebi hiikiim • 
darlar nezdine casuslar yerlelltir
megi ve fiipheli gordiigii miitte • 
fiklerin ailelerini murakabe al • 
tmda bulundurmag1 iyi bir ~are 
add diyordu. Haklarmda misafir
niivazhk gosterdiii gen~ tehza • 
delere mukabil, Roma'b asil a
ilelerin ~ocuklarm1 da yabanc1 
devletlerin yanma gonderiyordu. 
1tte, bu siyasi trampelerden biri -
nin icab1 olarak Hiin'ler Kirah 
ve Roma'mn miittefiki (Rua) 
on yafmda bulunan yegeni At • 
tili.'y1, Roma tmparatoru Hono
rius'un sarayma gonder~itti. 
Hiin rah, ayni zamanda, (Panon 
ya) nm asil bir ailesine mensup 
ve ayni yafta bir genci, asilzade 
(Aetius) u, yanma, miibadeleten 
I yordu. Rom~'hlarla (Hiin) le

rin ittifak1, (Kostantaniye) de 
oldugu gibi Roma'da da tedviri 
mutat olan fiipheli ve hain siyasi 
manevralarm bir neticesi idi. 

- Stilikon) un, yeniden birlet • 
tirmege, neticesiz olarak ~ahfbg1 
bu ikiye boliinmiit imparatorluk, 
eski itibarile yatiyan, f akat, ha -
kikati halde bir ~ok harici mii • 
zaheretlere istinat eden, diii;kiin 
ve soniik zenginler vaziyetinde 
hulunuyordu. Roma lmparator • 
lugunun etraf1, tehdit~i kom,u • 
larla ~evrilmitti. Bunlar, ilk ve • 
silede hiicuma miiheyya bulunu
yorlard1. 

Roma, istiliya ugramak teh
likesini bertaraf etmek maksa -
dile korkun~ komtularm1 hizme
tine ~ag1r1yor, onlarla sureta it -
tifak ederek eski niifuz ve itiba
r1m muhafazaya ~ahtayordu. tm
paratorluk, ~oyle nazik zaman -
larda, hiicum ve harbe haz1r kom
.fularmm ittifakam ve yahut bi
tarafJ1g1m bir iicret mukabilinde 
1atm ahyordu. Hal ve hareketin
de nezaketten ziyade samimiyet 
gosteren ve Roma tmparatorla • 
rmm izzeti nef sini korumak en
ditesinde bulunm1yan baz1 ecnebi 
krallar, ulufe kelimesi yerine 
(hara~) soziinii kullanmakta 15-
rar ediyorlard1. Ancak lmpara -
torluk, bunu anlamamazhga vu-

Cuma tatili 

Berberler Ankara'ya bir 
heyet gonderiyorlar 
fatanbul berberleri cuma tatili ya· 

pamad1klarmdan dolay1 cemiyetle -
rine fiki.yet etmete batlam1tlard1r. 
Muhtelif imzalarla verilen bir tak
rirde havalar giizellefmege batlad1g1 
ve hur 11mf esnaf cuma iriinleri ai
lelerini alarak hirer tarafa gezmege 
gittikleri halde berberlerin bundan 
mahrum kald1klarm1 anlatm1tlard1r. 

Bu miiracaatler iizerine cemiyet 
iclare heyeti i~tima ederek haftada 
yirmi dort aaat tatil yapdma11 i~in 
bir ~are diifiinmiit ve keyfiyeti ev -
vela lstanbul meb'u1larma arzet -
meie karar vermittir. Bu hafta zar· 

. f1nda heyeti idare tarafmdan meb'· 
ualara yaz1lacak arize haz1rlana -
eak ve iic; kitiden miirekkep bir he
yet tarafmdan Ankara'ya gotiiriile
eektir. Bu heyet Ankara'da Dahili
ye Vekaletine de miiracaat ederek 
bu mea'elenin halline c;are arayacak-

Attlld'nin amcasi Hiin Kralt 

Rua 

s1k dokumak cihetine gitmekten 
~ekiniyordu. 

Biiyiik eski siyasetin yerine •• 
(Roma) mn aktettigi ittifak -

lar, hep bir tak1m ince ve ivicach 
hesaplara miistenit bulunuyordu. 
Maamafih, eski satvet · devrinin 
sash fark1 teshit i~in, ince eleyip 
ruyor, iki kelime arasmdaki e
o biiyiik ve yiiksek goriitlii siya
seti art1k iflis etmif, bitm)fti. 
Eide miiteaddit ve (muallem) or
dular mevcut olunca, yiiksekten 
konutmak ~ok kolaydir. Fakat, 
bugiin, fmparatorluk, biitiin hu -
dutlarmda, a~gozlii ve ilk f1rsat
tan istif adeye miiheyya diitman· 
larla ~evrilmifti. 

Bir de, Roma devleti, haricen 
par~alanmif, ~arki ve Garbi un
vanlarile iki biiyiik hiikumete ay
r1lm1fb. Bu iki devletin, her biri, 
dahilen niza, nifak ve entrika 
i~inde kendi kendini kemiriyor, 
ad eta mezaram kaz1yordu; va -
ziyetleri ~ok miitezelzil idi. Bu 
zaf ve aciz yiiziindendir ki, (in -
lerine gelen miittefikleri ister is
temez kabul ediyor, onlari se~ -
mekte, bir guna miitkiilpesentlik 
ve istigna eosteremiyorlard1. 
Komtular1m magliip etmekten 
aciz bulunan Roma tmparator -
luju, emniyet ve se)i.metini te -
min i~in, onlarla ittif ak ederek 
dostluk rab1talar1 tesis eylemegi 
en emin bir ~are olarak bulmut
tu. Bu suretle zavahirde kurtar1l
m1t oluyordu. Hatta, Roma'hlar, 
biraz para mukabilinde, emir ve 
kumandalar1 altma ald1klar1 ec -
nebilere biiyiik bir teref bahtet -
tikleri kanaatinde idiler ! Hal -
buki, (Cermanya) h ceneraller 
bu paray1 ( ceziye) olarak ald1k
larm1 iddia ediyorlard1. 

• •• • • 
JUrlSI ihti as 

·--·· . 
Bir heyet ·biitiin doktor
lar1 temyizden ge~irecek 

S1hhiye Vekaleti bir «Ali jiiri 
heyeti» tetkil etmittir. Dr. Ne4'et 
Omer, Niyazi f smet, Mehmet Ka
m ii Beyler 15 may1sta toplncak 
jiiriye i,tirak etmek iizere hafta 
sonunda Ankara'ya gidecekler • 
dir. Jiiri biitiin doktorlarm ihti -
sas tubelerindeki ehliyet ve ha -
zakatlerini tetkikten ge~irecek! 

her miiteha11IS kendi ,ubesinden 
imtihan olduktn sonra miitehas -
s11 s1fabm kullanabilecektir. Bun
lardan yalmz Tip fakiiltesinden 
ihtisas vesikas1 alm1s olanlar im • . 
tihana ti.bi olm1yacaklard1r. Bii-
tiin miiteha11r1lar Vekalete miira-

t caat etmislerdir. 1r. , 
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Nizamname bir saat miiza • dir. Haysiyet divanma da Beh • 
..kere edilmif ve baz1 tadilatla ka- zat, Cahit Beylerle Jale Hamm 
bul oluna.-ak idare heyetinin in- intihap edilmit ve makam"h a • 
tihabma batlanmitbr. liyeye tazim telgraflari ~ekilmi•-

. Yap1lan intihap neticesinde tir. 
Sabahattin, Mehmet, Nuri, Zihni, 1dare heyeti yarm toplanarak 
Nezihi Beylerle tff et, Harika Ha- aralarmda vazifeleri taksim ede
n1mlar idare heyetine se~ilmitlcr· cektir. 

( Sehir ve memlekel haber eri 
~--:-:-=-::--~:--:;--~~~~~~~~~--;;.;-::---;--:-~--
I Cift i . !1.e.b'uslar I• Kubilay abidesi ' Maliyede tasf iye 
I K .. tahya meb'usu Teberruat Jistesi Emlaki Milliye ida-
tar ~aya miitehassir.. Gazetemizin te,ebbiisile ya- resi )agvedi)ecek 

ptlacak Kubilay abidesine va-

«Buradan kurtulunca ge
e ~ar1klar ayaga» diyor 

{:ift~i meb'uslar, koylii kayafet
leri, miitevazi ve gosteri,siz evza, 
harekatlarile dordiincii meclisin 
bambatka bir hususiyetini tefkil 
ediyorlar. Tarlada sabamm b1ra
k1p meclise gelen Kiitahya meb'u
su Omer Bey bir gazeteciye di • 
yor ki: 
«- .!;)imdiye kadar hep tar -

lamda ~alu;tam, ~ift siirdiim. Ga
zi babam1zm, ~if t~ilerden de 
meb'us olmahdir, dedigini du • 
yunca «bizde kaderimize meb'us
lugumuzu koyahm» dedim. Baf
ka tefvik beklemeden koydum ve 
meb'us oldum. 

Diger ~ift~i meb'us arkadafla -
r1mla goriittiikten sonra mecliste 
na11I ~ahtacag1m1 kararlatbra -
cag1m, helki istediklerimizi evve, 
la F1rkada soyleriz, sora meclis
te ... 

~ift~iligi birakirm1y1m hi~? Bu
radan kurtulunca gene ~anklar 
ayaga, dogru 1abanm bat ma ..• 
K1yafetimi hi~ degi9tirmiyece • 
gim, hep boyle gezecegim. Bu a -
ba elbiseler hep kendi mamulah· 
m1z ... » 
Ahmet Tevfik Bey ne diyor? 

Kiitahya' dan miistakil olarak 
se~ilen Ahmet T evfik Bey Hal • 
kah mezunu ve muallimdir1 S,oyle 
diyor: 

«-Halk F1rkasma mensup 
degilim, miistakilim. F akat bu 
hi~ bir zaman Halk F1rkasma in
tisap etmememi icap etmez. ~im
diki karar1m Halk F1rkas1 pren
siplerine merhut olan fll'ka disip • 
lini haricinde ~ahfmakbr.» ... 

'.Asri hamamlar! 
lstanbul Belediyesi bugiinkii ha

mamlarm vaziyetini nazar1 itibara 
alm1' ve bir tirketle anla\larak asri 
hamamlar tesia etmeie karar ver • 
mi\ltir. 

Adalar elektrigi 

tanda,larm gonderdigi teber- Defterdarbkta miihim bir 
ruah liste halinde netre devam 
ediyoruz. Abideye kart• necip tasfiye yapilacak ... 
bir tehassiis ile alakadar olan 
Beyoglu 12 inci mektep mual
lim ve talebelerinin imtisale 
fayan hareketleri •iikrana la
y1ktir. 

L. K. 
Eski yekfin 576 95 

Muallim Mclahat Hamm 1 oo 
Mualllm Ali Bey 1 00 

,. Giizide Hamm O 50 
,. Aliye Hamm 0 50 
,. Nahide Hamm O 50 
» Tiirk!n Hamm O 50 
» Ulfet Hamm O 50 
,. Nahlt B. 0 50 
» Nail 8. 0 25 

Talebeden Mitat Hiisnii B. O 15 
» Suzan Nam1k H. 0 15 
» Abdiilkadir Tevfik B. 0 10 
» Canan Ferit B. 0 10 
» Ne§et Ahmet B. 0 10 
» Saime Ahmet H. 0 10 
» Mebrure Salih H. 0 10 
» Muazzez Yakup H. 0 10 
» Ekrem Silleyman B. 0 10 
,. Fethi Muhittin B. O 10 
» llayati Sabri B. 0 10 
,. Kadir ismail B. 0 10 
» l\fehmet B. O IO 
,. Sennet Cemll B. 0 10 
> Fiiruzan Adil B. 0 10 
» Saadct Osman H. 0 10 

Yekdn 583 93 
12 inci ilk mektep talebeslnin te

berrnatm1 derce yann da devam 
edecegiz. 

<§IUOy~©J ~ VI 
Malhlkem~ueirdce 

Arif Oru9 B. lahliya edildi 
Yarm ba,muharriri Arif Oru~ B. 

lzmit mahkemeainin 500 lira kefa -
letle tahliyeaine dair verdi~i karar 
iizerine diin muameleai ikmal edile. 
rek, yatmakta oldugu hapisane hA1-
tane1inden tahliye edilmittir. 

lLumain1<dla 
Halit;; ~irketinin vaziyeti 

Hali~ .tirketinin bir aene zarfinda 
40 bin lira zarar ettigi ve Eyiib'e i)'
liyen otoboslerin biisblitiin mii~te • 
riyi azaltbg1 hakkmdaki 'ikayeti 
iizerine Belediye reia muavini Hi.mit 
Beyin riyasetinde toplanan komis -
yon meaaisini bitirmek iizeredir. 
~irket hakk1nda son karar1 Naf1a 
Vek&leti verecektir. 

Serbest m1ntaka 
Tiearet Mlistetar1 ~akir, Ticaret 

Umum Miidiirii Naki Beylerin ts -
tanbul'da aerbest mmtaka hakk1n -
daki iatimza~larma ve tetkikatlarma 
Ticaret Odasmca en miinasip mahal· 
Jin Halie; oldugu cevab1 verilmittir • 

Hziranda Defterdarhk idare • 
sinde miihim tebeddiilat yap1la -
cag1 haber verilmektedir. Bilhas
sa tekaiit zamanlar1 gelenlerin 

I tekaiide sevkedilecekleri, ehliyet-
1 siz memurlarm a~1ga ~1karilacag1, 

Varidat miidiriyeti emrindeki lii.
k111m tahsildar ve korucunun bii
yiik tahsil ve mu hf aza mmtaka -
larma taksim edilecegi ve biitiin 
bu tatbiktta azami tasarrufa c;a -
lu~1lacag1 bu haber ciimlesinden
dir. Bir miiddet evvel lagvedilen 
emvali metruke miidiriyeti i~le -
rini devralan Emlaki Milliye mii -
diriyetinin haziranda ilga oluna-

1 ~ •• I . B d . 1· d cag1 soy emyor. u aire, e m e 
bulunan emlaktan bir k1sm1 Em -
lak Bankasma, digerleri de Va • 
ridat miidiriyetine verilecektir. 
Buradan acr1kta kalan memur -
lardan bir k1sm1 tekaiit, bakiyye
si de miinhal olursa tayin oluna
cakbr. Emlaki Milliye emrinde 
bulunan heyeti f enniye ve muha
sebenin vaziyeti diii;iiniilmekte -
dir. 

lkranziye i§i 
Defterdarlak memurlarmm ma

arif vergisi hi&1esinden ald1klar1 
ikramiye hakkmda .!;)urayi Dev • 
let~e verilen karara bu memurlar 
itiraz ederek .kendilerine hakk1 
miidaf aa verilmedigini ve bu ka· 
rarm ittifakla degil ekseriyetl~ 
verilmi~ oldugunu soylemektedir
ler. iddi larma gore bu ekseriyet 
karart, lkramiyenin istirdadm1 
mutazammm degildir, sadece ik
ramiye verilmesinin muhalifi ka
nun bulundugu mealindedir. 

Diger' faraffan ita "emririi Def '
terdarhgm degil, Maliye Vekale
tinin verdigi ve bu hususta da res
mi bir tezkere mevcut bulundugu 
soylenmekte ve Defterdarhk mu
hasebesi ile Vekalet arasmda mu
habere cereyan etmektedir. 

T1bbiyeliler bayram1 
12 may1s sab giinii aaat ikide hb

biyeliler bayramt miinaaebetile Fa
kiiltede merasim yapilacak ve tale -
be tarafmdan bayram tes'it edile • 

Tamirat mes'eiesi 
tazeleniyo1 

Harbi umumiden aont'a diinya 
ahvalinin istikrar1na en biiyiik ma• 
ni olan tamirat mes'eleai, ge«;en L • 
hi konferans1nda Yung plant va • 
11tasile halledilmif olma111na rag • 
men tekrar biitiin vehamet ve ehem· 
miyetile meydana c;1kmak iizere bu
lunuyor. Bunun baflica sebebi ci -
hanfiimul iktisadi buhrand1r. Ta • 
rihte emsali goriilmiyen feci ikti,a
di inhitat cihan1n para i'lerini ve 
iktisadi muvazenesini altiist etl"lif• 
tir. 

Mamul ve gayrimamul her tiirlii 
efya ve mahsulabn fiah son derece-
1le diifmiistiir. Altmm k1ymeti i1e 
bi!.~ kis ehemmiyetli derBcl'de 
yiikselmiftir. Halbuki Almanya'ya 
son planda tamirabn albn ak~e ii • 
zere tediyesi \larb yiikletilmit ve ef
ya olarak teslimat son derecede tah· 
dit edilmit ve hatta bir mUddet 1on
ra biiahiitiin ilga edileceii kayde • 
dilmi,ti. 

Y ani Alman milletinin aanayi v~ 
ziraat istih~alit1111n .k1ymeti ~ok te
nezziil etmi' oldugu halde tamira -
tm varntai tediyesi olan albn k1y , 
mcti yiikseimi,tir. 

Bundan batka Alman'lar iddia e
diyorlar ki tamirabn tediyesini tes
hil icrin Almanya'mn ihracahn1 tevsi 
edecek miisaadek8.rhklar gosterile -
eegine dair dayin devletler tarafm • 
dan verilen vaitler ifa edilmemiftir. 
Almanya Devlet Bankasi reisinin 
tahminine gore albmn k1ymeti l!f • 
yaya nazaran yiizde otuz niabetin • 
de artmithr. 

Binaenaleyh tamirat yiikii; za • 
ten iktisadi buhrandan bupalan ve 
itsiz amelesi bef milyonu gec;en Al
manya'mn iizerinde tahammiilfersa 
bir yiik haline gelmittir. 

Alman hiikumeti memleketine 
mezunen donmekte olan Amerika'
n1n Berlin sefirinden tamirat bor -
cunun almit oldugu vahim tekline 
Amerika hiikumetinin nazari dik -
katini eelbetmesini aureti mah:&u • 
sada rica etmi~tir. 

Almanya Ba~vekili ile Harieiye 
NazJr1 gelecek ay1n iptidalar1nda 
f.ngiltere Bafvekilinin liayfiy ine 
misafir olacaklar1 vakit gi:iriqiile " 
eek baflica mes'elenin tamfrat ola
cag1 anlafilm1,hr. Bu tetebbilaler 
timdilik bir ba,lang1c;hr. Almany• 
hiikumeti dahili efkir1n ve siyase· 
tin tazyik ve icbar1 iizerine tamirat 
mea'elesini yakmda ort•ya c;1kara • 
cag1 ve bu yiikiin ilgasm1 yahut tah• 
fif edilmesini talep ve buncla 11rar 
edeeegi muhakkakhr. 

MUHARREM FEYZI 

Hafize H. nerede? 

Naf1a Vekaletile Elektrik $irketi 
arasmda imzalanan mukaveleye go
re biitiin Anadolu yakas1 ile Adalar
da be\I sene zarfmda elektrik tesi
satl ikmal edilecektir. Biiyiikada'ya 
cereyan mukavelenin imzasmdan ni
hayet 10 ay sonra, yani 932 \IUba -
tmda verilecektir. 

~ehir band osu 

Ma irn1Ft ve 
mek'ltepoeircdl 

lrfan ordumuz 
n !!=..II Il ~ istanbul'a geldigi SOyle " 
lfil U 11 uScSl Ir c2\lf'1toa©l 

cektir. 

$ehir bandosu haziran1n birincen 
itibaren parklarda halka konser 
vermege ba\lhyacakhr. 

Belediye memurlarinin azli 
Belediye memurlar1mn memurin 

k nununa tabi olam1yacaklar1 hak· 
kmda Mecliaten c;1kan son tefsir mu
cibince bunlarm azil kararlar1 inti
hab1 memurin komisyonunda veri • 
lecek isede hakikatte salahiyet Be
lediye riyaseti makamma aittir. 

Oskiidar tramvaylari 
Belediye, Evkaf, Oskiidar halk 

tramvaylar1 \lirketi arasmd11· akte • 
dilen mukavele baz1 maddelerinin 
tashihi ic;in $\irayi Devletten iade e
dilmi\ltir. 

Mezarlrklar nizamnamesi 
Mezarhklar1 devralan Belediye Ta 

pu idaresi kay1tlarm1 degi,tirmekte
dir. ~urayi Devletc;e tetkik edilmek
te olan mezarhklar nizamnamesi in• 
tac; edilmi\ltir. Nizamname mezar -
11klarm idaresi e\lkalini teferriiatile 
goatermektedir. 

· l\:oprii tahsildarlar1 
Ac;1kta kalan 50 kadar koprii tah· 

sildarmm yeni tetkil edilen yerlere 
tayinine batlanmak iizere iken Ve· 
k4letten munhalata memur tayin e
dilmemeai hakk1nda emir gelmesi 
iizerine tahaildarlar gene ac;1kta 
kalm1,Iard1r. 

0 ~'il:o SS\©lif lffi<alfilC§1'{Fii 0 ©!® 

Bu nas1l tasfiye 
Baz1 ticarethanelerin Ticaret 0 • 

das1na miiraeaat ederek terki tit::a
ret dolay1sile mallarmt tasfiye et -
mek ilzere tenzilath sah\I miisa~desi 
ald1ktan aonra d1\laridan mal geti • 
rip tenzilit nam1 albnda sah~a de
vam ettikleri anla,ilmif, haklarin -
da takibata karar verilmittir. 

Y apdan iatatiatige nazaran Tiir
kiye' de 2836 ilk, 100 orta1 20 yiik -
aek mektep ve 18,483 muallim var
d1r. Biitiln talebe (359,844) ii e1·kek, 
(160,737) ai k1z olmak iizere 
( 520,581) dir. 

y eni tayinler nen kad11~-~ulunanuyor 
TiitUn lnhisar1 memurlar1mn mii

him bir k1sm1 hazirandan sonra A -
nadolu tubelerine nakledilecek, git
miyenler biraz ikramiye verilerek 
vazifelerinden c;1kar1lacaklard1r. 

~c§\o=;)c§l ~©lfa\lf$~1n0Zaaa 

s .efih bir erkegi yuvaya nas1l baglam~l1?1 
Oakiidar'da, Nuhkuyu'sunda Ner

min Hamm, hayatta da bir kuyuya 
dii,milf. Mektubunda diyor ki: «25 
yafinda mutavass1t bir aileye men• 
aup bir kad1mm. Orta mektebi ik • 
mal ettikten sonra memuriy~·· · .ya
hna atdd1m. Bu esnada ailemin ten
sip ettigi bir adamla evlendim. Sev
dim, sevildim. Bu aaadetim iki bu -
~uk aene devam etti, zevcimi oliim 
benden ay1rd1. Tekrar memuriyet 
hayatma ahld1m. o~ sene sonra be
nim fikirlerime uygun bir adamla ev
lendim. Bilmiyerek iic;Uncii zevceai 
oldum. Bu izdivaca binbir iimitle a -
tild1m, bof kalan kalbimi zevcime 
verdigim halde, o diger zevcelerin
den usand1g1 gibi diirt sene aonra 
benden de usand1. Bir ay evvel, a
ram1za girecek yavruyu hesap et -
miyerelc beni terketti, tefne kald1g1 
aerbest sefahet hayabna tekrar a
tdd1. 

Kabahatim; hayahm1z1 yaln1z i
kimiz ic;in tertip edip, yabancilar1 
zevk ve eglence hayahm1za kar1f • 
brmamakhg1m. ikincisi: Ha,,vati -
mm sonuna kadar onunla bera'ber ya
famak iatlyifim ... Bunlar, aile ha • 
yabnda, temiz yatamak iatiyen bir 
kad1n ic;in ciiriim miidiir ?> ••• 

Eger insanlar ve bilhassa er • 
kekler birbirinin ayni olsalard1, aile 

hayabnda saadeti idame ic;in, mil • 
kemmel kanunlar yapilabilirdi ... 
Fakat hayat ve inaanlar o kadar 
kar1t1k 'eyler ki, her inaana gore ay
r1 bir kanun yazmak laz1m .. 

u~ kaumdan usanan, zevkil aafa
llDln hudutauz, ve tavana1z a1;1khk
larma kendini salan bu seracri kufu, 
herhalde yuvaya baglamak, heniiz 

mektebini ikmal etmif toy bir genci 
yuvaya baglamakla mii11avi degil -
dir. Gene; kadmm arzular1, ciiriim 
degil, kimine gore fazilettir. Fakat 
hayat eski fazilet kanunlar1m ael -
Jeri aras1nda aildi giitiirdii. 

Eger bu erkegi yuvaya bagla -
mak mevzuu bahisse, ailenin du -
varlarm1 geni~letmek, zevk ve eglen
ceyi temiz bir ~ekilde yabanc1lar1 da
hi ithal ederek ic;eri olmak herhalde 
bu erkefin peaikolojiaine gore lU • 

zumlu bir hareketti. Kadm1n er -
kekle ebedi yafamak iatemesi, bu -
giinkii eemiyetin icab1d1r, ama kuf
larm dahi hepainin yuva kurmad1k
lar1m, seraeri kutlar1n daldandala, 
hatta tehirden fehire goc;ettiklerini 
unutmamak liz1m. Nuhkuyu'sundaki 
Nermin Hamm, bu 1er1eri kufla ev
lenirken kukuya dilfmiif, Nuhku • 
yu'suna 1oc;ettigi zaman degil. 

C/CI ANNE 
" 4 ·~ 4 4 1 

lzmir'de ve lstanbul'da hayli de• 
dikodu mevzuu olan Hafize Suzan 
H. mes'ele1i 11imdi latanbul'a intikal 
etmi' bulunuyor. Alman bir telgrafs 
gore tzmir zab1tas1 Suzan Han1min 
beraberinde akrabas1ndan Faz1l e. 
isminde birisi ve bir yabane1 kadm 
oldugu halde Band1rma tarikile 11· 
tanbul'a gittigini tesbit ederek ora 
zab1tasma, kad1mn derhal h:mir'e 
sevkini bildirmi11tir. Verilen bu ma• 
lumata gore Hafize Suzan H. l?it • 
li'de bir aparbmandad1r, 

lstanbul zab1tas1 bu malumat ii· 
zerine diin tetkikat ve taharriyatta 
bulunmuf, fakat Suzan Hammin fa· 
ta"~ul'da nereye indigi ve halen ne• 
rede bulnndugu ogrcnilememittir· 
Maahaza polis takibata devam et • 
mektedir. 

M Oit:e1Feirirn0< 
M ektuplar nasil gidi.vor 7 

Bir aktam gazetesinin yazd1f1nll 
gore Maliye miistetar1 Ali Riza Be)' 
bir ka~ giin evvel Defterdarla be • 
raber Perapalaa eivarmdan ge9er -
ken blr poata memurunun poata kll· 
tusunu a~arak mektuplar1 bir ~a • 
ma~1r 1epetine doldururken gorniiit• 
tiir. Eger oyle ise artik poata i9le • 
rindeki selimet ve ciddiyete bir i • 
sim vermek i;ok gii~ olur. 

Nikdh merasimi ..... 
Istanbul Belediyesi Mezat idare5~ 

efya tubesi Ba\lmemuru ihsan NaJ!I.; 
Bey arkada,1m1z1n kerimeai Niba 
Hammla tzmit Viii.yeti Ka:ir:an9 t•• 
hakkuk memm- muavini l!'enc; spor• 
cular1m1zdan Muammer Beyin ni -
kah merasimi tarafeynin akraba fe 
dostlar1ndan milrekkep gu:zide 
bir cemiyet huzurile diin Se ' 
tiktat'taki hanelerinde icra k1hl\ • 
mtftlr. Her iki tarafa de, 1aadetle' 
temenni ederiz. 
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enkihat haberleri 
nereden ~1k1yor? 

Yeni tenkihat 

miinhaller 

yapdm1yacak, yaln1z 

a~ik b1ralalacak 
Ankara 8 (T elefonla) - Hu • 

kumetin yeni but~ede yapacag1 ta 
sarrufati temin etmek uzere bu • 
tun memuriyetlerde vukua gele • 
eek miinhalata kimseyi tayin et • 
memek l}tkk1m kararlattlrd1g1 ma
lumdur. Ayr1ca memur adedinde 
tenkisat ve maal}larda tenzili.t 
mevzuu bahis degildir. ~imdiye 
kadar vaki olan 900 munhale kim-

se tayin edilmemitlir. Bu usule 
devam edilecektir. lsmet Pata 
hiikUmeti devlet memurlarmm 
hukukunu vikayeyi fiar edinmil}· 
tir. Alelitlak tensikata ihtimal ve· 
rilmemektedir. Y almz maaflar • 
dan yiizde bef kazan~ vergisile 
tekaildiye aidab kesilmesi tasav. 
vur edilmektedir. Heniiz bu hu. 
susta mukarrer bir fCY oktur. 
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Miithis netice .. 
' . .... . 

Ermenistan zelzelesi 51 
,ehri harap etti 

Moskova 7 (A.A.) - £nneni1. 
tan'da vukua gelen zelzele netice • 
sindeki zayiat ve hasarata ait kat'i 
miktar fUnlardir: 

51 kasaba harap olmuf, 300 kifi 
olmiif, 7420 kifi yaralanhl•fhr. Sil75 
hayvan telef olmuftur. 

F1rka miinhallere 
namzet gosterecek 

Ankara 8 - Miista~illerden in • 
hilal eden meb'ualuklar i~in yapl • 
lacak intihababn kongreden aonra 
icra111 tabakkuk etmiftir. Buralara 
F1rka namzet gosterecektir. Fakat 
heniiz iaimler taayyiin etmif degil· 
dir. Miinhallere namzetliklerinin 
konulmas1 i~in H. F1rkas1 Umumi 
Kalipligine yeniden miiracaatler 
batlamlfhr. 

Rasim Ali B. Ankara'da 
Ankara 8 - T1p Fakiiltesinden 

ihracma karar verilen Rasim Ali B. 
buraya gelerek Maarif Vekaletine 
miiracaat etmiftir. 

Hilaliahmer kongresi 
Ankara 8 (Telefonla) - Hilali· 

ahmer kongreai yarm toplanacakhr. 
Vilayetler murahhaslar1 gelmifler • 
dir. fstanbul murahha11 Ali P,. da 
gelmiftir. 
SONHABER 

1zmir'de bir intihar 
f zmir 8 - (::ekoalovak tebauin • 

dan M. Maka iflerinin fena gitme • 
~inden miiteeaair olarak zehirle in· 
tihar etmi,tir. 

Urfa'da <;ekirge t}ikti 
Urfa 6 - Bu havalide ~ekirgeler 

i;1km1f, ve yiirilmege baflantlfbr. 
Haran ve Vir&nfehir kazalarmda 
miicadeleye tiddetle devam ediliyor. 
~kirgeler tren hatt1n1 da istili. et· 
tiklerinden Mardin treni gecikmi;i • 
tir. 

Urfa'da sica.klar 
Urfa 8 - S1caklar bir ka~ i;iin ' 

diir tiddetlenmege batlad1. Buz fab
l"ikas1 buz ~1karmaktadir. 

Rockleller'in bir teberruu 
Londra 7 (A.A.) - Rockfeller mu 

esseeesi, siyasi ve iktisadi ilimler 
lnektebine 710,000 dolar teberru et• 
lniftir. 

Cumhuriyet'in tefrikaa1: 55 

M. Venizelos 
. ··- . 

Meclisin feshini talep 
etmesi muhtemel ... 
Atina 7 (A.A.) - Matbuat Cel'a• 

imi hakk1ndaki kanuna siatematik 
bir muhalefet yapdd1g1 takdirde M. 
Venizelos, meclisin feahini istiyecek· 
tir. Fakat biiyle bir ihtimalin onune 
ge~ilecegi iilllit edilmektedir. 

Frausa'n1n 1spanya'y1 
tebriki 

Madril 1 (A.A.) - Fransa meb'u· I 
aan mecUsinin g~ lapanya Cumhu· 
riyetinin tebrikini mutazamnnn bir 
takrir kabul etmesi, siyaei mehafil· 
de fevkalade iyi bir intiba b1rak • 
mittrr. 

Napolide bir Japon filosu 
Napoli 7 (A.A.) - lki mektep 

gemisinden murekkep bir Japon fi. 
loau, buraya gelmi,tir. Gemilerde 
hulunan zabitler Roma'y1 resmen zt. 
yaret edeceklerdir. 

Fransa'n1n siyasi zaferi 
Londra 7 (A.A.) - Daily Express 

gazeteai «Fransa'n1n Avrup,.'daki 
aiyaai bir zaferi> namile yazm1" ol· 
dugu bil" makalede diyor ki: Fran· 
sa, bir ka~ hafta gibi k1sa bir mud
det zarf1nda Almanya ile Avustur • 
ya'ntn a-iimrilk itilif1 ile mukarenet 
plan1n1 ve Almanya • Romanya, Ro· 
manya • Macaristan itilaflar1n1 ~uya 
diitiirmek suretile harpten sonraki 
siyasi zaferlerin en parlag1m ihraz 
etmittir. 

Bu hal, Fransa'mn hali haz1rda 
Avrupa'da siyaset 1aha11nda en ha· 
kim bir devlet olduiunu g&termek· 
tedir ve bugiinkii niifuzunun Avru· 
pa diploma1i1inde misli meabuk de· 
iildir. 

F ethi 8. ne diyor ? 
Mefauh S. F1rka lideri F ethi 

Bey siyasi hayattan ~ekildigini 
soylemitti. Fethi Bey bir ·muha. 
vere e$nasmda siyaai hayahnm 
son safhaa1 ~in toyle demittir: 

«- S. F1rkay1 tetkil ettigim za· 
man Gazi Hz. nin bitaraf kala • 
caklan kanaatinde idim. Ge~en 

hldisat bu kanaatimi deiittir .. 
mifti. Maamafih son intihabatta 

namzetligimin konma11 arzu edit. 
memif degildir. Fakat iatemedim 
ve koymad1m.» 

• • IKLIMLER 
~azan: Andre Morava 
"'--.-.._.._.._.._.__,._. ........ 

- Yalmz degil, en aziz do1tla· 
t'1n1zla. 

Filip o zamana kadar hi~ gor • 
t'tledigim bir fiddetle: 

- izabel, bu giiliinc;:iahne ile yo• 
tttldum, dedi, size karf1 hi9 bir ku· 
•ttrda bulunmad1m. Onlar1 davet e
den ben degilim; kendi kendilerini 
davet ettiler. Bence hi~ bir hiikiim
lerj de yoktur; Madama bir kur da 
~llPnu\I degilim. Art1k kifi. • $imdi 
/'?" dola\llYOr, hem soyJiiyordu • 

•:t1 o kadar k11kan9, o derece endi
telj .aoriiyrum ki, arbk ad1m atmam 
.. llbd degil, agz1m1 a~am1yorum. Bu 
0 1\tt-ii k1saltic1 buz gibi bir fey olu
l>ot- ... 

l - Omru k1saltan fey onu herke1-
e taJcairn etmektir .. 

l ICen.di soziimii kendimde hayret
e dinliyordum. Miiatehzi, !ia11m bir: 

Terceme eden: Haydar Rifai 

vaziyet alnt1fbm. Diinyada beni ye· 
gane ali.kadar eden bir viicudii k1z· 
d1rmak iizere bulunuyor ve bunu 
yapmaktan kendimi menedemiyor -
cl um. 

- Za.valh Izabel! 
Demekle iktifa etti. 
Ve ben ki onun ge~m~ hayabn1, 

ondan ogrenmek auretile 0 kadar iyi 
biliyordum, ve onun hat1rat1nda. bel· 
ki ondan ziyade yaf1yordum, o ciim· 
leyi onun he1ab1na i~imden tamam· 
lad1m: 

- Zavalli Izabel, aen de mi? S1ra 
sana mi geldi? 

0 gece pek rahats1z oyudum. Ken• 
di kendimi uzun uzun levmettim. 
Hakiki tikayet i~in ne sebep vard1? 
Kocamla Madam araa1nda bir mil· 
nasebet yoktu, birbirini ne zaman • 
dtr 1rormemi9Ierdi. ~ halde makuJ 

PE$TE MEKTUPLARI: 

Budape,te'de Tiirkiye 

Pe,te'den yaziliyor: 
Bu serlevhaya eminim ki fat1rd1. 

mz. Burada bulunan biz Tiirkler de 
hayretler i~indeyiz: Budapefte'nin 
en giizel park1ndaki sergi saha11nda 
giinden giine ,eklini alan Tiirk pavi. 
yonu Macar kardetlerimizin dilin • 
den diifmiiyor. Beynelmilel Buda -
Pette sergisinde Tiirk paviyonu da.0 

ha ,imdiden tam manasile dillere 
deatan oldu. Bunu size bir ka~ miaal 
ile 11bata ~ahfay1m: 

Macar harici ticaret enstitiiaii • 
niin umum miidiiru M. Korodi'nin 

Tiirk sergi komisyonu ferefine verdigi 
bir ziyafette hen de bulunmak fir • 
sahna nail oldum. 

M. Korodi sergi heyeti reisi dok· 
tor Vedat Nedim Beyle foyle ko
nufuyordu: 

«- Beynelmilel sergilere Maca • 
ristan namma miiessesemiz iftirak 
eder. Bu seneki Milano sergisine 
Macar paviy.onunu idare i~i git • 
miftim. Orada Yugoslavya paviyonu 
giiniin hadisesi olmuflu. Dost diif • 
man biitiin sergiye i~tirak eden he· 
yetler Yugoslavya sergi heyetini ha
raretle tebrik etmek mecburiyetinde 
kalddar. Budapefte beynelmilel ser· 
gisinde bu ferefi muhakkak sizin 
paviyonunuz kazanacakbr. Daha tim 
diden gazetelerimiz paviyonunuzun 
methii aenasile doludur.» 

Doktor Vedat Nedim Bey bu sa• 
mimi candan beyanata milletimi • 
ze has bir tevazula mukabele eder
ken gozleri i~indeki iftihar ve se • 
vinci iffa ediyordu. 

Dig er bir misal: 
Diin ga.zetelerden biri de, sergi 

mahallinde mantar gibi biten yeni 
yeni ve renkrenk paviyonlardan bah 
sederken paviyonumuz i~in «par -
kin en giizel ~i~egi hi~ fiiphesiz ki 
Turk paviyonudur> diyordu. 

Paviyonumuzu bir Tiirk mimarm1n 
yaphg1na bir ~oklar1 inanmak iste. 
mediler. Gen~ san'atkanm1z mimar 
Sedat Bey i~in bu ne canh bir mu • 
vaffakiyet! 

Bize bu iftihar1 tatt1rd1g1 f~in 
kendisine huradaki Tiirkler nam1na 
tefekkiir etmegi bir vazife bilirim. 

Komiser Danif, doktor Vedat Ne. 
dim, ressam Ismail Hakk1 ve Ah • 
met HulUai Beylerden miitefekkil 
sergi heyetimiz sabahtan akfama 
Jtadar paviyonumuzun bu ferefe Ii· 
y1k olabilmesi i~in kanter i~inde ~a
h,1yorlar. Gelecek mektubumda ser
ginin a~1lma merasimi hakk1nda o
kuyucular1m1za daha sevin~ ve if .. 
tihar verici haberler gonderecegim .. 
den eminim. - FERf T 

Tasarruf Oemiyeli 
Mill i iktisat ve Tasarruf Cemiyeti 

bu namla kii~iik bir risale netret • 
mi11tir. Bunda, 12 kanunuevvel 929 
da tesis edilen cemiyetin 16 ayhk 
hayabndaki faaliyet ve mesai huli.
seten izah edilmektedir. Tasarruf 
mefhumunun tamhp tatbik edilme
si, yerli mallar1nm temini revac1 hu· 
susunda herhalde ~ok feyizli \Fe 

mef!'11r himmeti goriilen cemiyet; 
faahyet safahabna gore pek k111a olan 
bu zaman zarfmda letkilat1n1 ol • 
duk? tevsi etmif, bilhassa yerli mal· 
lar1mn siiriimiinii artttrmak yolun .. 
da hayli muvaffak olmuftµr. Tetviki 
11&nayi kanunundan istifade eden 
milli miiesseselerin 927 de 19 milyon 
lira tutan imalitin1n 929 da 67 mil· 
yonu huldugunu bu bro,orden og -
reniyoruz. 

Cemiyet tasarruf terbiyeainin ta• 
miminde biiyiik imil olmuftur. Bu 
k11min semerelerini taaar..uf kum • 
baralar1na goaterilen biiyiik rat .. 
bette de gormek kabildir. Taearruf 
cemiyetinin ne,riyah taaarl'af, ikti· 
sat, yerli mah kullanmak akidele
rinin tev.ziinde muvaffakiyetli bir 
rol oynam1,hr. 16 ayhk mesainin bi· 
~n~su yarm i~in biiyiik bir i.imit '°' emniyet vesilesidir. 

olarak bir krskan~hk vesileai de 
yoktu. Bu tesadiif belki de mea'ut 
bir hadise idi. Kocam benimle yal· 
n1z batina St. Moritz'de eglenebile
cek mi idi? Paris'e belki de gayri • 
memnun donecek ve benim kendisi
ni beyhude ne,'esiz bir aeyahate 
cebrettigimi hatirhyacakt1. Onlarla 
hof goriifecek ve onun ne,'e11inin k1• 
g1lc1mlar1 karmmn iizerine de su;1• 
r1yacakh. Bu boyle idi, fakat ben 
kederli idim. 

x 
Biz Villier'lerden bir gun evvel 

hareket edecektik; fakat geciktik 
ve her dordiimiiz ayni trene bindik. 

Filip sabahleyin erkenden kelkb, 
ben konparhmandan ~1kt1g1m za • 
man onu Kuluvar'da, keza tama • 
men haz1rlanm1f olan Madamla U• 

zun bir bahiste buldum. 
Bir an bakhm, mes'ut hallerinden 

vuruldum. Yaklathm, «bonjur, ma• 
dam b Dedim, dondii, kendi kendim• 
den istemiyerek aordum: Acaba 
benziyor mu? Ha)'lr, benzemiyorda. 

Bu daha din~ idi; bututu daba as 
t1flane, daha az melekane idi? Bu 
Layat ile boy ol~,miit ve hayata 

Tiirk • Yunan dostlugu naasd oldu ? 

M. Makas diin ~ok miihim 
bir konf er ans verdi 

[Btrin.ci Sahif<'en MabaitJ 

tesi reisi Tahir Beyler, Patrik ve
kili Polikarpoa, M. F okaa, M. 
Pikujon dariilfiinun muderrisleri, 
darillfiinun miiderrisleri, ve da ~ 
ve dariilfiinun talebeleri ve bir 
~ok zevat haz1r bulunmuflrd1r. 

Evvela Hukuk fakiiltesi reisi 
miiderris Tahir B. M. Makkas'1 
haz1runa takdim etmit ve fran· 
s1zca olarak M, Makkas'1n ter • 
ciimei halini yapmifltr. Yunan dip 
lomahn1n Roma, Lozan, Lahi, I 
konferanslarma murahhas olarak 
gittigini, ve siyasi bir ~ok eserler 
yazan beynelmilel bir p.bsiyet 
oldugunu ve Turk - Yunan dost
lugunun devam1 i~in ~ahtanlarm 
en batmda bulundugunu soyle • 
dikten sonra sozii M. Makkas'a 
b1rakm1tttr. 

M. Makkas evvela Istanbul ve 
Ankara'da gordiigil biiyiik hiisnil 
kabulii unutam1yacag1n1 kayit ve 
Tahir Beye tetekkiir ettikten 
sonra konferansma batlamttltr. 

Hatip iki millet aras1ndaki si· 
yaai miinasehetlerin bir tarih~e· 
sini yapttktan sonra demittir ki: 
«- Eger biz aulbu idameye 

karar vennitsek maz1y1 ta • 
ID.amile unutmakhi1m1z laz1m • 
d1r. Mazi hahralan i~inde ~k 
giizel sahifeler oldugu gibi ~ok 
elemli, 1zt1rapb yapraklar da 
vard1r. 

Biz arttk yeni bir harp iatemt
yoruz. Biz yiilann verdigi tzhrap 
ve elemlerden sonra aulhle, dai .. 
ma ve her zaman aulh i~inde ya
famak istiyoruz, aulh ve dost .. 
luld •• 

Haritay1 a~1n1z, Balkanlarda 
ne goreceksiniz? Bir Balkan ti· 
bihceziresi, bir Anadolu yanm a

das1 ve etraf1m taran deniz • 
Ier .•• lfte bu topraklar1n asil ~o· 
cuklar1 isterlerse aralarmda 
miiebbet bir aulh temin edebilir
Jer ..• 

Buralarda as1rlarca devam e • 
den uzun ihtiras politikalan ar· 
hk aona gelmit ve bitmifiir. 

Bugiin Gazi ve lamet Patalarla 
M. Venizelos, Tevfik Riittii Bey 
bu biiyiik hakikati anlam1tlar ve 
bir dostluga viicut vermiflerdir. 
Dostluk eaaslarma istinat eden 
Tiirk - Yunan muahedesi bunun 
yiiksek bir delilidir. 

Ankara' da gordiigum ve his .. 
aettijim ,udur ki: Art1k iki mil .. 
let «urnumi miina1ehattan ziyade 
iki millet dostluiunun bize sulhii 
tniisalemeti temin edecegini, 
ve bu dostlugun ~ok kuvvetli te • 
meilere istinat etmekte olduju • 
nu» kemalile takdir etmittir. 

Selanik'ten tutunuzda ta Suri
ye'ye kadar biitiin bu saha iize -
rindeki milletlerin iktisadi, fikri, 
yollarda yekdigerile siln miina • 
sbeti vard1r. Bizier yekdigerimi~ 
le ka.rdetiz, hi~ olmazsa komtu 
milletleriz. 

En yalon blr ietikbal bu hisleri 
te.mamile kuvvetlendirecek, pa
yidar bir dostluk tesis edecektir. 
Gun ge~tik~e fazlalapn, Tilrki • 

tahakkiim etmife benziyordu. Te .. 
bessiim ettiii zaman, hir an i9in 
ram oldum. 0 arahk kocasa da reldi. 

Tren iki yiiksek dai ara11nda yu. 
V&rJan1yor, demiryoJuna m\ivazi O• 

larak hir sel ak1yordu. Bu manzara 
bana yeia ve hiiziin verici bir ,ey so• 
riindii. Madam1n kocaa1 bana can 
stluC1 bahialer anlatmaga batlad1. 
Bir ~k kitiden duyarak oirenmif 
idim ki, zeki bir adamdt. Yalruz Fas'· 
ta muvaffak olmut deiildi, mut • 
lsk aurette biiyiik bir it adanu ol • 

mufta. Filip aynen demifti, kl o her 
yerde, her itte hazlr' ve naz1rd1r; 
«fo1fatlarda, Jimanlarda, madenler• 
de, ila .. > Fakat hakikat ,u ki ben o· 
nun anlatttklarandan bir zevk da • 
yamazd1m; benim kulaklanm ve ak· 
Jim onun kans1mn kocamla ne ko· 

nuftupnda idi. Ne de yapsam, tre· 
nin hareket halinden miitevellit gii· 
riiltii onlann .Ozlerinin yansm1 ~a
hp u9uruyordu. Kadman sesi: 
>- l;iu bald~ size gore, a-\izellik ne
dir ?> Devamlu 

c- Bu gayet mudil bir me1'e • 
le. Bunda 9ehre bir rol oynar, vim 

Maruf Yunan meb'uim M. Makas 

ye • Yunan iktiHdi miinaaebab 
dostlk diitiincelerini takviye e • 
decektir. Dariilfiinunlar1m1z, ga
zetelerimiz, hulasa biitiin fikri 
miiesseselerimiz bu dostlugun te
sisine yard1m edeceklerdir.» 

M. Makkas bundan sonra Is • 
tanbul'un cihanl}umul siyasi, ve 
fikri mevkiinden bahsetmistir. 

M. Makkas'tn nutku ~ok ~lktt· 
lanmtt ve kendisi hararetle teb • 
rik edilmiftir. M. Makkas bugiin 
saat ii~te Romanya vapurile Pi -
re'ye hareket edecektir. 

F1rka kongresi 
(Birfnci &ahtfeden ma'batt )' 

layihalar ait . olduklar1 Vekilet
lere gonderilecek ve temini im· 
kanlar1 aratttr1lacakhr. 

Kongrede bu enciimen'den baf· 
ka azamn bir teklifi olursa bun

lar1 tetkik i~in bir murakabe en· 
ciimeni tefkil olunacakt1r. 

Kongre enciimen ve kitipleri
nin intihab1n1 muteaktp umumi 
reis Gazi Hz. bir kiitat nutku 
s0yliyeceklerdir. Miiteak1ben 4 
senelik icraat hakkmdaki be .. 
yannameyi reis vekili lsmet Pf. 
okuyacakttr. 

Bundan sonra enciimenler 3.4 
giinde mesailerini ikmal ederek 
neticeyi kongrenin miizakeresine 

arzedeceklerdir. Kongrenin 5 
giinde mesaisini bitirmesi mub. • 
temeldir. 

Kongrenin hitamm'da Ga~i 
Hz. yeni icraat hakktnda buyiik 
hir beyanname 'daha nefl'Cd-' .. 

ceklerdir. Reisi Umumi Hz. kon· 
gre miizakerahm bizzat takip 
buyuracaklard1r. 

F1rka programmda Cazi Hz. 
nin son beyannamelerinden miil· 

hem olarak daha ziyade ana hat
lar1 gosterir fekille yaptlacak, te-

f erruat k1sm1 aglebi ihtimal gele
cek kongreye btraktlacakttr. 

Nizamname encumeni Fuka 
Clivanimn ilgas1m istemi' ise de 
Divan F1rka iflerinin yegi.ne 

mercii oldugu i~in ba teldif e te· 
mayill yoktur. 

Japonya'n1n harict ticareti 
Tokyo 7 (A.A.) - Niaan ayma. 

ait ve harici ticarete muteallik bir 
iatatistige nazaran Japonya'mn it • 
halB.h 127,000,000 ve ihracah 
81,000,000 yendir. 

keza .• , Fakat hepsinden evvel tabi
ilik gelir ... > Bir kelime ka~1rd1m, 

timdi gene kad1nm aesi: «Keza zevk, 
alayif, sergiizett~uluk ..• Ne dersi • 
niz bunlar da, giizelligin mi.itemmi· 
mat1ndan degil midir?> 

Filip: 
- Elbette, dedi, bunlal'ln hep • 

sinl topl1yan bir halitadir. Bir kadtn 
hem ciddi olabilmeli, hem ~ocuk kal• 
mahd1r. Tahammiilsuz olan ... 

- Gene trenin sars1nbs1ndan bir 
ciimlenin alt taraf1n1 ka~1rd1m, 

Oniimuzde daglar yiikseliyordu. 
Pelerin feklinde, geni, ~abh bir k@f· 
kiln yarunda re~ineleri parl1yan tah· 
ta y1g1nlan vard1. Acaha hen seki% 
gun sekiz gece bOyle itkence mi 9e
kecektim? Madam1n kocasi .. Hi~ bir 
kelimesini dinlemedigim nutkunli 
bana fU ciimle ile bitirdi: 

- lfte goriiyoraunuz ki bu ame· 
liye ~k parlakbr, her cihetten. 

Bunu soyledi ve giildii. $ilphe yolC 
ki bana ~ok ince bir kombinezon an
Jatmtfb. 

Biitii.n bu nutuktan aklunda bir i· 
.0.. ltaldt. GMlct, • 411 

I 11 il:I, 

Gave,_i iyor ; : 
Meb'uslar giderlerken .• 
Gitti hep meh'us olanlar kalmadr 

hi~ bir kifi 
Ba,Ias1n hayrii ael&metle bugiin 

millet ifl 

Donmesinler Ii.kin U~ bef aiinde bir 
Istanbul' a 

Uyma11nlar macera ard1nda bir hay
Jiz kula 

~iinkii meb'usluk demek 1rela-it de
iil, hicret dejil 

Sade bir unvan deiil, devlet deiil, 
,ohret deiil 

ffepai miltetten vekllet alm1f ehll 
hibredir 

Zerreler ayrdsa da onlar gene yek• 
paredir 

Uiraflp tethisi emraz etmeli, can 
vermeli 

Hastabk baki kahrsa kimsenin tut• 
maz beli 

Bence en sabit kadem bir Hamdi 01· 
man zadedir 

Bah~eainde her zaman her hizmete 
ama.dedir 

· Ktm bilir ka~ bin aia~, ka.~ bin ~i
~ek derdindedir 

Akh fikri daima bir nerkisi nermin. 
dedir 

Hem kazar, hem kazd1r1r toprak 
demez, moprak demez

Oyle bir Ferhad1 alemdir ki hi~ ya 
hak demez 

Varaa ~1ks1n karf1ma bir nii1hay1 sa· 
niyeiri 

Et kabul etmez onun alemCle asla 
kiinye1i 

Ger~i hergiin tek Y•far, rahat ya • 
tar, )'aln1z yafar 

Hak b"adur ki ainesinde bah~ivan 
bir k1z yafar 

$imdi gitti nezdine bit- yari can 
meb'us onun 

Hanesinde kahkahay1 duyaun art1k 
dehri diin 

Miri Cimcoz'dur bu yar1 can haset 
etsem gerek 

Yazmak iaterdim siinuhata fakat 
mahrem gerek 

Kim bilir kimlerle tezyin eyliyorlar 
sohbeti 

Gormek isterdim bu sohbetten ku· 
rulmuf cenneti 

Sen de git bari, Obeydullah'1m, an· 
lat Give'yi 

(::iinkii yalmzhkla yazd1m ben bu-
giinkii yaveyi 

Sevdigim insanlar ayrdd1k~a ben
den 11:zlar1m 

Aglar1m tenhada bazan sanki )'Ok· 
tan bir var1m 

Fikri ruhum bir oJanlardan uzak 
kald1m bupn 

Bari hen de miistakil olaam ~ekilaem 
biisbiitiin 

Bir Cenap yok, bir Salah yok, hir 
Obeydullah ta yok 

Neyleyim mabudu yaln1z, vahdeti 
dergi.h ta yok 

GAVEi ZALIM 

V ecihi Bey geldi 
dll' miiddet evvel kendi kendine 

bir tayyare yaparak Ankara~ya u .. 

~n giizide tayyarecimiz Vecihi B. 
tayyaresini bu defa da Prag'a so .. 
tiirerek orada bir ~ok tecriibe ve tet· 

kik u~utlan yapmif, tayyare i"'aat 
firketlerile temasta bulunmuttur. 
Vecihi B. evvelki a-iin gene ayni ta)'• 

- Parlak, parlak! Dedim ve pek 
iyi gordiim ki benim belahetime 
hiikmetmektedir, Bu da umul'Ulftda 
deiildi. Zaten ona karft dlitmanltlc 

duyuyordum. Kar111n1 neden kolun· 
dan ~ekip gotiirmiyordu? Bu aeya • 

hatin nihayeti gozlerime bir heze " 
yan nobetinin hahra11 gibi goriiniir. 
Son derece atet verilmi' olan kii • 

~k tren hirer saniye karlar1 orten 
buhar bulutlanna sar1la bir halde. 

parlak bir beyazhk dekoru i~inde 
miitemadiyen 91kmakta idi. Etraf1 • 

m1zda ~am aia~lar1n1n miiteh1~ 
J>eyaz s1rtlann1 miitemadiyen deT .. 

rettiren biiyiik eararelll'iz miinhani
leri takip ediyordu. 

Bir aral1k yolun boiriinde bir 
glrdap peyda oluyor, ve onun ta. 
dibinde, dolqa dolllf& b1rakt1inn1s 
yol goriinii:vordu. Kad1n bu mana • 

z1ra bir ~~uk saffeti tak1narak ha· 
k1)'0r ve bilifasda kocanun n&Z4lri 
dikkatini manazinn teferrltatl ib;e. 
rine celbediyordu. 

- lfclladi OU' -
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Bo, vakitleriniz i~in ... 

Bu haf taki f ilimlerin ekserisi operet ve Diinkii bulmacamn halledilmiti 
~ekli 

Bu netice F enerbah~e ile 
aras1ndaki f ark1 bir puvana 

F.ener, Anadolu'yu 5 • 11, Vefa Siileymaniye'yi 0-2 
yendi - Atletizm miisabakalar1 

yunun sonlartna dogru iki go) yapa· 
rak galip geldiler. 

Fenerbaht;e - Anadolu magi 
Birinci kiimenin sonuncusu Ana

dolu ile Fenerbah~e araamdaki mii
sabaka tamamen Fenerlilerin ha • 
kimiyeti altmda gec;ti. Fenerliler 
ilk devrede ikisi Niyazi, ilc;ii Fikret 
tarafmdan olmak iizere bet go) yap· 
blar. lkinci devrede biri Niyazi, bi· 
ri Zeki, iic;ii Muzaffer, biri de Fikret 
tarafmdan olmak iizere alb gol da
ha yapblar ve bu auretle 111f1ra kar
t• 11 say1 ile galip geldiler. 
Galatasaray ile Pera kuliipleri at· 

letleri arasznda miisabaka 
Galataaaray ve Pera kuliiplerine 

mensup atJetler diin Robert Kollej 
sahasmda miiteaddit atletizm miiaa· 
bakalar1 yapm1tlard1r. Muaabaka • 
Jar c;ok giizel neticeler vermit, se • 
nenin ilk atletizm bayram1 muvaf • 
fak olmuttur. Neticeler tunlard1r: 

Soldan saga ve yukandan a~a~1ya: 
1 - Yak, keyfine bak (5) , Paket pa

ket i1ttigi.miz ( 5) . 
2 - Ekme!{ yap1l1r (2), Baston 

(3). 
3 - Burna ~ekilen (6). J'.lmus (2). 
4 - Sorgu (2). 

· d bl h 2 J t Gan11nor ve ch~rles Farrell cGillgun hayat> ta, 3 - cA§k hirsizi> fllmi11den 1 _ c Yabanci , fllmin en r sa ne, - ane .. 

Lik mac;larma diin Taksim stad
yomunda devam edildi. llk mii1a • 
baka Galataaaray'la Beykoz arasm· 
da yap1ld1. lstanbul tampiyonluiu· 
na namzet olan GaJataaaray, bir 
hafta evvel Belgrat tampiyonunu 
mailiip eden Galataaaray, bu mii • 
aabakada Beykoz'la 2·2 ye berabe· 
re kalmak garaabetini gosterdi. 
Beykozlular giizel bir oyun oynad1, 
can)a bafla c;ahfb, fakat Galata • 
sarayla berabere kahnasa sadece 
Galatasaray'1n fena oynama11ndan 
ileri gelmittir. Galata1aray dun de 
ekseriya yapbgt gibi iyi bir oyun • 
dan sonra c;ok fena oynad1. Beog • 
redski'yi altiiat eden Galatasaray'1n 
yerine becerikaiz bir Galatasaray 
kaim olmuftu. Birinci devrenin he· 
men ba9mda bir gol, sonunda da bir 
gol atmalar1na ragmen o kadar can· 
11z, istek1iz oynadilar ki baz1 oyun· 
cular mac; yapmaga degil, adeta te• 
nezziihe c;1km1t gibi idiler. Galata • 
1aray muhacim hathnda hie; idman 
yapm1yap, hie; ~ahtmiyan Latif'i !<I· 
karmak, Muslih'i koymak laz1md1r. 
Mualih'in Olempakoa mac;Jarma 
kadar haz1rlanabilme1i ic;in bu te • 
beddiilii timdiden yapmabdar. 

Kiic;iikler ara111nda yap1lan 100 
metre aiir'at miisabakasmda Mona • 
fidia birinci Haydar ikinci derece 
12,5 saniye. 

5 - Mevhum bir dag (3) , Narg!leye 
konan (7). 

Yabanct 
- Melek ve Elhamra'da -

Amerika'h milyoner Klarkson ile 
giizel bir k1z olan Dora evlenmek 
iizerelerken gelin kac;1yor ve koca• 
11na telefon ederek erkeklere iti • 
mad1 olmad1g1 ic;in bu hareketi yap· 
t1g1n1 aoyliiyor. Klarkson da Dora'ya 
diyor ki: 

- Ben kendimden bahaetmek ia
temiyorum. Fakat hayatta c;ok iyi 
erkekler vard1r. Bunlardan bir ta • 
neai de benim ticarethanemin mii • 
diirii Jerarden'dir. Git onunla go • 
rii,. Bak ne iyi adam gorecekain ! . 

Dora Jerarden'i hakikaten c;ok 
iyi buluyor. Ona varmak ic;in Jerar· 
den'in aevgiliai Katerin'in bir diikle 
evlenme1ini de temin ediyor. Fakat 
neticede o koca11na donilyor. Jerar
den de Katerin'le evleniyor. 

Filim fran11zca aozliidiir. Bat 
rolleri Elvire Pobesko, Fernand Fab
ri ve Maksutyan oynuyorlar. 

* 
A,k h1rs1zt 

- Glorya'da -

Emilyo fen ve nef'eli bir delikan· 
hd1r. Oturdugu yerin civaranda zen
gin hir c;iftlik aahibi, onun da gayet 
giizel bir k1z1 var .. Elvira •• 

Kendiaine gayet budala bir ni • 
,anh buldugu ic;in ona eziyet edi • 
yor ve etraf1 ka11p kavuruyor. E • 
milyo terbiye etmege alafbga vahti 
atlar 1ibi Elvira'y1 da yola 1etirece
gini otekine berikine 1oyliiyor. 

0 c;iftlik 1ahibinin yan1na hiz • 
metkar olarak 1iriyor ve Elviraya 
baza uaullerle hakikaten yola getiri
yor. 

Elvira'y1 tam batkaaile evlenir • 
ken kiliaenin oniinden kac;1r1yor. 1ki 
gene; bir daha ayr1lmamak iizere 
birlefiyorlar. 

Ba, rolleri sesi c;ok giizel Don Jo
ze Mojika ile Mona Marris oynuyor· 
Jar. 

Glorya sinema11 bu filme ilaveten 
c;ok riizel cF oka reviiaih nii goateri
yor. 

• 
Kismet 

- Majik'te -
Kibia iaminde bir 1encin eline 

cNa11l zengin ve bahtiyar olabili • 
rim?> Serlevhah bir kitap gec;iyor. 
Gene; oradaki eaaaab tam kendi tah-
1iyetine muvaf1k buluyor. 

Bu 11rada Regen iaminde zengin 
birile tan1t1yor. Bir de otomobil sa
hibi oluyor. Reren'in Meri i1minde 
gilzel bir k1z1 var. Bu k1zla sevi•i • 
yor. lki gen~ nitanlan1yorlar da .• 
Fakat Meri'yi seven Lorena iaminde 
bir batka gene; daha var. K1zdaki 
bu ani tahavviile fatiyor. Diger ta
raftan Kibi1'in Li1i nam1nda eaki -
denberi aevdiii bir k1z var. 0 da 
bunu haber ahnca mlitee11ir, muz • 
tarip oluyor. 

Bir mliddet sonra Kibas ile Meri 
il.ras1nda gec;imaizlik batbyor ve her 
ikisi de eaki aevgililerine doniiyor • 
Jar. 

Bu auretle mahut kitab1n tavsiye 

bir sahne. 

ettiii uaullerin de yanhf oldugu 
meydana c;1k1yor. Diinyada kader 
ve talihi dondiirmenin kolay olma· 
d1g1 anlatiliyor. 

Bu filim almanca bir operettir ve 
rejiaorii Rihard Tavher'dir. 

* 
Giilgun hayat 

- Artistik'te -

Amerika'n1n milli bayrammda 
gen~, gi.izel iki k1z da digerleri gibi 
gezmege, eglenmege ~1k1yorlar. Bun
lar1n i1mi Moli ve Reai'dir. Moli ha· 
yalen ve g1yaben oto1?1obil krah 
Kromvel'i 1eviyor. 

Halbuki gen~ k1za Erik isminde 
bir bakkal itikbr. 

Kromvel bir gun bir otomobil ka· 
zaaana ujruyor ve onu kald1r1p bak· 
kal Erik'in evine getiriyorlar. 

Moli de orada bulunuyor ve Krom· 
vel'in ho9una 1idiyor. Sevitiyorlar. 

Buna ragmen Kromvel eski 1evi. 
giliai Jan ile evlenmekten vaz ge~e
miyor. Fakat biraz sonra Moli'ye o• 
Jan atkinin kuvvetini anhyarak bu 
itten rucu ediyor. 1ki gene; bir c;ok 
manialan atlatt1ktan aonra birleti· 
yorlar. Bu 1nretle vaktiJe beraber 
fark111n1 .Oyledikleri cGiilgun ha • 
yab a kavufuyorlar. 

Bat rolleri Charlea Farrell ile Ja
net Gaynor oynuyorlar. 

Kabine ve Meclis 
(Birlnci 11ahf/eden mabltl 

Maarifte milli terbiyeyi tar -

sin ve takviyeye matuf mevcut 

sistemi takibe devam edilecek • 
tir. 

Naf1a program1 ameli bir usu. 

le ti.bidir. Demiryolu seyasetine 
ISrarla devam edilecektir. 

Muhta~ oldugumuz limanlarin 
siir'atle ?htmak, viii.yet · fOse • 

lerini yapmakta devam etmekle 
beraber fenni bir fOse tebekesi· 

nin viicude gelmesine ~ahtmak 
bathca gayelerdir. 

Su itlerine imkan derecesinde 

ehemmiyet verilecektir. S1hhat ve 

i~timai muavenet mesaisi biitiin 

himayeye muhta~lar1 tatmin ede

bilir. Bir tekle va11I olacak bir sis

tem iizerinde tevzin edilecektir. 

iktisati hareketlerde, vekaletle· 

rin yapacag1 tetehbiialerin milli 

aervet ve biinyeye gore mutlaka 

faydah olmasma i.zami itina 

edilecektir. 

Harici ticaretin tanzimi ~ok 

miihim bir gayedir. 

Harici miinasebabm1z 'imdi -

ye kadar oldugu gibi bundan 

sonra da cihan sulhiinii istikrar 

ve istimrarma ~ah,1r, hiisnii ni • 

yete bagh dostluk bir ~er~evesi 

devam edecektir. 

Volga km 
- Opera'da -

Volga kenarmda bir koydeyiz. 
Bura11 Alekaandrovic; isminde birt. 
nin c;iftligidir. 

Bir giin bu civarda aakeri manev. 
ralar yap1byor. Vladmir isminde 
zengin bir ailenin ~ocugu gen~ bir 
nbit geliyor. Vladmir'le koyiin gene; 
k1z1 Katya aevitiyorlar. 

Fakat c;iftligin aahibi Aleksan • 
drovic;'in akrabaamdan biri Vlad • 
mir'e kendi k1z1 Olga'y1 vermek isti. 
yor. 

Bir miiddet son:-a evlenecekler • 
ken Katya botuna bekliyor ve sev
giJiai gelmiyor. 0 arabk Vladmir'. 
den olan !;Ocujunu da diinyaya ge • 
tiriyor, 

Fakat tesadlifen Vladmir de o 
koyde bulunuyor. Bir ka!; kere Kat• 
ya'ya haber gonderiyor. Fakat rnek· 
tup kayboluyor. 

Gene; kadm bir kac; kere intihara 
tetebbiis ediyor. Fakat ~ocuiunu 
diitiinerek vaz ge~iyor. 

Nihayet koyilne donlip c;ocuiuyla 
mes'udane yatiyor. 

Bat rolleri Evelyn Holt ve lgo 
Sym oynuyorlar. 

** 
Bu haftadan itibaren ainemalar 

yaz mevsimi miina1ebetile fiatlar1 
tenzil ettiler. 

• Yeni bir cem1yet ---
i~ki aleyhtar1 gen~ler 
cemiyeti te,ekkiil etti 
Memleketimizde ic;ki aleyhtarhg1na 

· c;abtan Y etil Hilal cemiyeti ikinci 
yeni bir (Tilrkiye i11ki aleyhtar1 gen~· 
ler cemiyeti) ni meydana getirmittir. 
Ve beyannameai hiikiimete verilmit· 
tir. Bu cemiyet ayni zamanda be • 
den terbiyesine ve onun muhteJif fU• 
beleri olan hbbi jimnaatik ve ban • 
yolara bilhaasa ebemmiyet verecek, 
i~ki aleyhtarhgile beraber ayni za • 
manda muhtelif haatahklardan ko· 
runmak c;arelerini azalarma ogrete• 
cektir. Ye,il Hila) ve Tiirkiye lc;ki 
aleyhtari gen!rleri cemiyeti heyeti 
merkeziye azalar1 diin yeni cemiyete 
girecek iki yiiz kadar genci mera • 
aimi mah1u1a ile azahga kabul ve 
kendilerine kay1t numaralar1 tevzi 
etmittir. Azaya 11hhi milze gezdi • 
rilmit ve tablolar hakk1nda izahat 
verilmi9tir. Yeni cemiyetin merkez 
heyeti: Fahri reis: Doktor Mazhar 
Osman, reis Dr. Fahrettin Kerim, 
katibi umumi muallim Ali R1za Bey, 
ikinci reis muallim S. Ahmet, umu • 
mi katip muavini Mahir, beden ter· 
biyesi miimesaiJi Ahmet i;levket, 
veznedar Gazanfer, murak1p Dr. E
•at Fikret ve Tarak, mecmua katibi 
Tevfik, zab1t katibi Servet Beyler • 
den miirekkeptir. 

T1marhane doldu 
Resmen 1150 yatag1 ve 100 ih • 

tiyat yeri bulunan Bak1rkoy t1mar -
hanesi dolmu9tur. Bu vaziyete go· 
re delilerin arthi• anla9dmaktad1r. 
Bak1rkoy haataneainde mevkii ic;ti
mai oJanJar da vardar, 

Birinci devreyi 2-1 maglup biti • 
ren Beykoz, ikinci devrenin batlan· 
g1c1nda giizel bir go) yaparak be • 
raberligi temin etti. Bundan aonra 
Calatasarayhlar beyhude ugrafb • 
lar, bir 'ey yapamadan berabere 
bir vaziyette oyunu bitirdiler. ~im • 
di Galatasaray ile Fenerbahc;e ara
amda bir puvan fark kalmitbr. Mii· 
teakip musabakalarda bu bir puvan 
da ortadan kayboluraa iki rakip ge· 
ne karfl karfiya gelecekler demek· 
tir. 
V ef a - Siileymaniye magi 

Vefa • Siileymaniye mac;1 110!:: can
h oynand1. Siileymaniyeliler canla 
batla oynuyorlard1. Jlk devre 11f1r 
s1f1ra bitti. lkincide ayni tekil de • 
vam ediyordu. Vefahlar nihayet o • 

Terkos'la ililif ! 
Ankara'dan verilen malumata go

re Terkos ~irketi miidiirii ile alaka· 
dar Vekaletlerin yapbg1 miizakerat 
hiianii netice vermif, yani tirketle 
anlatdm1fbr. Verilen karara firket 
yeni bir proje haz1rhyacak, ve bu 
19Jahat projesi kasa zamanda Naf1a 
ve S1hhiye Vekaletlerine tevdi edi • 
lecektir. Mi.itehaas111 heyetler tara • 
fmdan yap1lacak tetkikati mutea • 
kip tirket l.tanbul'da projelerin tat
bikma gec;ecektir.Arttk ondan otesi
nin ne olacaf 1n1 zaman goaterecek
tir. 

~<C>UOs'\C<e 
Sahtekarlar bulundu 

Ticaret Oda11n1n makbuzlar1m 
taklit ederek dolandmc1bk Yl!.P&n • 
lar yakalanmitbr. Bu tebekenin ele
b&flll maruf matbuat doland1r1c1a1 
Mahmut Saim'dir. Abdullah ve Ce· 
mal isminde iki arkadafl yakalan • 
mlf ve iizerlerinde 1ahte makbuz • 
lar ~1km1tbr. 

Sahte pasaport verenler 
340 seneainde 1stanbul'da verilen 

bir Rua paaaportu Ode1a'dan veril • 

mit soaterilerek beyanname yazd • 

mlf ve dordiincli tubeden ikamet tez· 
keresi verilmittir. 0 zaman dordiin
cli tubede bulunan ve bilahare a!<J• 
ga c;1kar1Ian Abdullah Asri Ef. nin 

bu itte alaka11 oldugu anlatilarak 

polis milfettitligine getirilmit ve i· 

fadeai abnm•fhr. 

Biiyiikler araamda yap1lan 100 
metre aiir'at mi.isabakasmda Mehmet 
Ali birinci, Enver ikinci derece 
11,3,5 saniye. 

Bilyiikler arasmda 400 metre 
kotuda Karac;opuloa birinci, Omer 
ikinci derece 56,4,5 saniye. 

6 - Not.a (2), Cans1z (3) , 11.tlr. kun
duras1 (3). 

7 - Atm yavrusu (3) Antika~ar evl 
(4), Nida (2). 

8 - Mesken (2). 
9 - Nida (2) , Cilt (3) , Bir nevi k1ll9 

(3). 
10 - Fincan fincan i1tt@miz (5). 
11 - Marpu~un arkadi:t ~l (7), K1r -

mlZl kahve (3). Kiic;iikler ara11nda 200 metre 
siir'at mlisabakasmda Haydar bi • 
rinci, Motafidi1 ikinci derece 25,4,5 
aaniye. 

800 metre kotuda Bes:m birinci, 
Agop ikinci derece 2,6 tll 2,5 dakika. 

( "· -MoZELER'l 
!~ .Asari atika miizesi, Qinil1 ko§k , 
O §ark1 kadlm mtizesi: Sall gtiniin
Q~ den ba§ka her gtin saat 10 - 17 ye 
' kadar a~1kt1r. Cuma g~~ 13 te 

Uzun atlamada Haydar birinci, 
(:ernovi!r ikinci derece 6,47 metre. 

Cirit atmada Murat oilu birinci, 
Selim ikinci derece 43,87 metre. 

Disk atmada Naili birinci, lrfan 
ikinci derece 36,05 metre. 

110 metre miniali kotuda Tc-,. 'ik 
birinci, Sedat ikinci derece 18 sa • 
niye. 

Cedil kiiyiiniin ,osas1 
Orhangazi'ye civar Cedit iaimli bir 

koy vardir. Zeytin memleketi olan 
Cedit 2500 niifuslu mamur bir yer
dir. Senevi bir milyon okka zeytin° 
yai1 iatihsal ve ihrac; eder. Ayni za• 
manda burada kozac1hk ta team • 
mum ve tekamiil etmittir. Her iki 
cihetle bir iatihaal merkezi haline 
gelen m1ntaka ne yaz1k ki yolsuzluk 
yilzunden muztariptir, nakil itleri 

ac;1I1r. Her klSim duhullyesl 10 ku-
ill ru§tur. ., " 
\(( T opkap1 Saray1 Miizesi, Hazine 
1i - · ( Cumartesi ve c;ar§amba giinle -
ll rinden ba§ka her gtin saat 13 - 17 
1lj

1 
ye kadar a(f1kt1r. Her k1smm du -

1 huliyesi 50 kuru§tur. 
:! Turk ve Islam asar1 Miizesi 

m I , «Siileymanlye'de> pazartesi gli-
f niinden ba§ka her gtin saat 10 - 17 I 
~ ye kadar ac;1ltt1r. Cuma gtinleri 13 : ) 
:~ te ac;1l1r. Duhuliyesi 10 kuru§tur. ( ! 
~ly edikule < 

l~.I Her giin 1<l - 17 ye kadar ac;1ktlr. j;! 
~\ Duhuliyesi 10 kurmitur. ) 

-· - - , 
-'---~~~"""" . - 7 -

Dr. Emin RJ.Za 
glic; ve masrafhd1r. ~iistahsil h~ se· ZUhrevi hast hklar miilehas ISi 
beple okka batina b1r kuruf z1yan 
etmektedir. HaJbuki az bir para Galata'da Mumhane caddesin· 
sarfile Orhangazi ve Yalova fOSeaini de Galata Hantnda No 13 Tele• 
ikmal ve tamir ederek bu muatah • f B ~l 3589 ' ' 
salit yerine ibrac; yolu temin etmek on eyog u 
kabildir. Yalova civar kaza ve koy- ---------~-----
lerin lakelesi haline gelmittir. Ce • Bu aktam 
dit yo1u iae havalinin can damar•. Ferah sinemada 
d1r, ihmal etmemek laz1md1r. 

lrtihal 
Sultanahmet sulh hakiml Bahri ve 

stivari miralayi Ismail Hakk1 ve yiiz • 
ba§1 Necmettln Beylerin pederi ve jan-

1 

darma binba§1llgmdan mtitekait Kemal 
Beyin kayin pederi stivari miralayl1-
gmdan miitekait Osman Nurl Bey 
seksen be§ ya§mda oldugu halde dtin
kti cuma gtinti irtihal etml§tir. Cena
zesi bugtin saat on bir buc:;ukta Ni -
§anta§m'da Kag1thane caddesindeki 
haneslnden kaldmlarak Te§vikiye 
ce.miinde namaz1 biled.a Mac:;ka'daki 
§eyhler mezarl!gma defnedilecektir. 

Mevla. rahmet eyliye 

Halk gecesi 2 fllim. Halk tombalas1 
Heryer 20 kuru§ 

11!!11111-•• ilahi ve dil f-ie r 
G R E T A G A R B 0 ' yu 

fevkaBde giizel bir eser olan 
A N N A C H RIS T 1 E 

lilminde 

LMANCA KONU$TUGUNU 
dinlcmek i~in · 

MAJlK SJNEMA.SINA 
ko~u~an sinema mcrakhlanm meIJl· 

r.un etmcgc devam ediyor. Bugiin bu 
film in I 1 in ici murnffakivet J!;iiniidiir · 

HEVDELBE 6 SARK SI 
( 2 KALP BIRLE$1NCE) ve ( HAYALIN SONU) filmlerlni 

ibda eden sevlmli WILLY FORST'un en iyi filmidir. 

Alman operetlerinin en guzeli 

HAYALiN S.ONU 
LIAN HAID ve LILLY FORST taraf1ndan 



O~ meh'uSia miil"kat 
Necip Ali, R fik ~evket ve Uh ydul

lah Beylerin anketimize cevaplar1 
(Birlncf sahlfeden mabit) 

mefhumunun hukuki vaziyeti tea • 
bit edilmittir. 

Mecli1in bilfiil icra kudretini e• 
linde tutarak bilfiil ifa etm 1i miim
kiin olam1yaca mdan bu 1alahiyet 
kendi ic;inden ve kendi taraf1ndn.n 
miintehap Reisicumhur ile lcra Ve• 
killerl Heyetine tevdl edilmi\ltir. 
(Te~kilati esasiye 7) •u halde Reisi
cumhurun devlet reisi olmak ve dev· 
let reisligine ait hukuk ve 1alahiyet 
ve mes'uliyetlere malik bulunmakla 
beraber diger demokrasilerde ol • 
dugu gibi ild kuvvet at'astnda nb1m 
bir kuvvet degildir. Yukar1da anet
tigim gibi icra ayr1 bir kuvvet de • 
gildir. Meclis icra kudretini kendi j. 
~inden milntebap lcra Vekilleri He· 
yetile ifa eder. Binaenaleyh lcra Ve
killeri Heyeti M. Meclisi tarafmdan 
hudutsuz murakabeye tahidir. I 

Mes'elenin ter ~i ah p• ~iyemize na
zaran bu ~ekilde telil<ki edildigine 
gore bir fesih muvaceheainde ne ya· 
p1lacag1 ve Reisicumhurun vaziy1~ti 
ne olacag1 hakk1nda Halil B. tara • 
f1ndan izhar edilen endite ise tama
men nabimahaldir. 

Tetkilab esasiyemizde biitiin kuv
vet ve kudret menba1 Meclisin ma· 
nevi tahsiyetinde miindemic; bulun
mas1 hasebi e kendi fevkinde hir i
rade mevcut olmadtgmdan B. M. 
Meclisi feshedilemez. Yalmz liizum 
ve zaruret an1nda tetkllatt esaaive· 
de miindemic; oldu9;u vec;hile tecdidi 
intihaba karar verir. Tecdidi intihap 
ile fesih ar11smda hukuki farldar 
vard1r. Meclis feshedilince s1fat ve 
salahiyeti tetriiyesi derhal kalkar. 
Tecdidi intihapta ise yeni Meclis ge
linciye kadar meb'u11luk stfat ve sa
lahiyetleri hakidir. 

Nitekirn bu kere verilen tecdidi 
intihap kararmda da boyle olmu~
tur. Binaenaleyh yeni Meclis gelin· 
ciye kadar Reisicumhurun vazife ve 
s? 1 ~hiyetlerini ifa etmesi gayet ta• 
bii ve hukukan me~rudur. 

A111l mes'eleye gelince: Reiaicum· 
hurun meb'uslar arasmdan sec;ilme -
si as1l olunca gerek intihap devre· 
sini ikmal ederek ve 1rerekse tecdi· 
di intihap ile gelen yeni Mecliste 
Reisicumhurun da intihah1 gayet za
ruridir. t;iinkil vatanda~1n Reiai • 
cumhur olahilmesi i\:in birinci itart 
meh'us olmaa1 laz1md1r. Reisicum • 
hurluk rniiddetinin dort aene olma
sma gelince bu kay1t normal tekle 
aittir. Mecliain tecdidi intihap ka • 
rar1 karf111nda Reisicumhurun ye • 
niden intihap olunmas1 teskilatt e
sasiyf! kanununun aon f1krasmda 
(Medisin intihap devresi hitam hul
mu, veya intihabatm tecdidine ka -
rar verilmif olursa Reisicumhuru 
gelecek meclia intihap eder) rayet a
~1k ve vazihtir. 

Eier bu f1kra Halil Beyefendinin 
nuari dikkatini celhetmit ol1ayd1 
miinaka,aya Iilzum bile 1ormezdi 
zannederim.> 

Refik $evket B. ne fikirde? 
Manisa meb'uJu 1nceoilu Refik 

~evket B. de fikrini izah etti: 
«- Medisin &\:1ld1g1 gun mevzuu 

"7e mevzuunun taallul· ettigi sahsi -
yet itiharile c;ok miihim bir ~ea'ele 
k1sa bir miinakafa zemini oldu. 

(Reisicumhurun intihab1 her inti. 
hap devresi olan dort senenin hita• 
n11nd11. nu olmahd1r, yoksa intlhab1n 
tecdidi karar1 iizerine yeni intihap 
edilen meb'uslar1n ictimalan aka • 
Linde mi?) . 

lzmir moab'uau Milia'h Halil Be • 
l'efendi taraf1ndan ortaya ablan bu 
btes'ele ilzerindeki kanaatim, Halil 
neyin kanaatJerile fU noktalarda te• 
haliif ediyor: 

1 - Halil B., devlet istikrar1n1 
keisicumhurun makam1n1 kanuni 
lrliiddet zarfmda muhafaza etme • 
•inde buluyor. Halbuki, te~kilat1 e· 
•aaiyemiz bu i1tlkrar1 Meclisin ken· 
disinde bulur. (Madde • 5, 13, 14) 

2 - Halil B., Reisicumhurun 
bteb'us olmak vilcubunu unutuyor. 
~eiaicumhurun tekrn meb'ua inti • 
hap edilmeme1i ihtimali kar,11mda 
Cumhuriyet makam1n1n meh'us bile 
!ntihap edilmiyen bir sat taraf1ndan 
1fll'alinden dolay1 maru~ kalaca!{1 i
tirnata1zhk ile, yeni intihaptan do • 
i111.h ve nefsinde tetrii ve icrai sala· 

1'i:tet ve kudreti miitecelli ve miite
tnerkiz goren ve bunu hakimiyeti 
tnilliye diye ifade eden Meclisin mii
~lcabil vaziyetinden tevelliit edecek 

fevvU,at ve bu teoevviifabn husule 
:etireceti karara1zhi1 nazari dik • 

llte alm1yor. (Madde. 31) 
3 - Reiaicumhurun, lcra Vekille· 

ri Heyetile beraber, menba1 millette 
ve niyabeten Mecliste olan icra saUi
hiyetini istimale vekil olduklar1n1 
nazari dikkate alm1yan Halil Beye, 
her inHhabm miiekkil ile Vf'kil a -
ra1mda tevlit ettigi miitekabil ve 
mlHrn'\ztr icabah habrlabr1z. (Mad
de • 7). 

4 - Cumltur Rf:vuetinin; vefat, 
istifa, intihab1n tecdidi, devre hitl\ • 
m1 gibi sebeplerle inhilali ihtlmali
ni nazari dikkate alan te~kilib esa· 
siyemizin 34 iincii maddesi, (intiha· 
bin tecdidine karar verilirse Rei1i • 
cumhuru gelecek Media intihap e • 
der) dedi~ine !{ore, yalniz (ne za • 
man intihap eder?) Suali kars1 tn • 

da kahr1z. Bence, yeni Meclisin iit • 
tima1 akabinde intihap icras1n1 hem 
bu maddenin sarahatine, hem de 
tei;kilah esasiye kanununun ruhunu 
ve mihverini sekiz maddede hulasa 
eden (ahkam1 esasiye) sine muva • 
f1k huluyorum. 

Esasen bir Mf"disin, haiz oldugu 
salahiyeti hangi zamanda istimal 
edecegine dair kanunda takyit edici 
sarih bir kay1t olmad1kc;a, o aalahi
yetin te,kilati esasiyenin ana hatlan 
dahilinde en muvaf1k ve en miina • 
sip bir zamanda istimali kadar ta• 
bii hir hak tasavvur edilemez. 

5 - Reisicumhurun bir intihap 
devresi icrin intihap eclile~e"-i e dair 
olan 31 inci madde hiikmii, hali ta
biiyE' maksurdur. lntihabm tecdidine 
karar ita111 gibi fevkalade bir hill zu· 
hurunda istinatgi.h1m1z 34 iincii mad
de olmak iktiza eder ki Meclis bu 
maddeye tevfikan Cumhur Reisini 
intihap etmif olma.kla kanuni vazi
fesini yapm1~br, kanaatindeyim,)) 

Ubeydullah Be.z1in kanaati 
Bayazlt meb'usu Obeydullah Be

yin kanaati ise •u tarzdadtr: 
«- Ge\:en g\in Meclis a~1l1rkE'n 

fzmir'in miistakil meb'usu Milas'h 
Halil B. Reisicumhur intihabtna ba~
lanacag1 dakikada makam1 riyaset• 
ten si:iz istedi. Bu talep Mediae ol· 
dukt<a acayip goriindii. 

Halil B. tefkilab esasiye ile bu • 
&'iinkii Reisicumhur intihab1nm ken
di anhyifma gore heniiz vakti gel • 
memif oldugunu soylemek istiyor • 
muf. 

Cumhur Reisi intihahma taalluk 
eden hir mes'ele iizerine ifin ic;ine 
te9kilab esaaiyeyi kar1,tirarak tarn 
ite batlan1lacai1 dakikada bir rnils
takil meh'usun soz soylemege kal • 
k1,ma11 ve bu soziin (intihap yaptl· 
mas1n) mealinde olmas1 Meclisi ga• 
rip bir hale koydu. Kimi sinirleniyor, 
kimi hayret ic;inde, baailart da soy• 
letmemek i~in ohstruksiyon yap • 
mak ister a-ibi davran1y01·ken Reb 
Klz1m Pt• n1n miidahalesile Halil 
B. kiirsiiye davet olundu ve tetkilat1 
esasiyeden ne anlad1g1n1 soyledi. 
Hulasas1 'udur: 

«Te,killb esasiyede B. M. Mecli
sinin her intihap tecdidinde Cumhur 
Reisinin tekrar yeniden intihap olu
nacag1na dair bir aarahat yoktur. 
Cumhur Reisi dart aenei kamile i\:in 
intihap olunduiundan oniimiizdeki 
te,rinisaniye kadar Gazi Mustafa 
Kemal Hz. nin riyaaetleri caridir. 

Kanunun sarahatsizligi i~inde de
laleten bu mana ~1kabilir. Ve mana 
boyle ahn1r11a Cumhur iRyaseti mev
kiinin istikrar1 daha kavi ve mii1 • 
tahkem olur. Binaenaleyh Gazi Mus
tafa Kemal Hz. elan Reisicumhur • 
dur ve mevkii riyasette tetrinisani 
iptida111na kadar miiatakar ve payi. 
dard1r ve binaenaleyh timdiki inti • 
haba ihtiya~ yoktur.)) 

ltte Halil Beyin hulasai ifadeai 
budur. 

Zahirde ve hadii emirde dogru 
gibi goriinen bu sozlerin kaili olan 
zat te,kilah eaaaiye ile ona mute • 
ferri bir tak1m nizamat ve kavanini 
iyice tetkik etmit olsayd1 8. M. Mec
li1inin gene Biiyilk Gazi'nin irtadile 
hikimiyeti milliye iizerinde ne ka
dar k1skanc; oldugunu goriir ve bu 
miitaleab serdetmege mahal hul • 
mazdt. 

Te=1kilab esasiye ve miiteallikati 
hep bu noktai nazar1 takip etmi, ve 
nihayet derecede bir k1akan\:hkla 
her tiirlii kuvvet ve kudreti Media· 
te cemederek Meclisin kap1s1 ha • 
ricinde milletin hakimiyetinden bir 
zerre b1rakmam19br. 

Mademki Reisicumhurun meb'us 
olmas1 tetkilab esasiyeye gore ~art· 
br, ve mademki tecdidi intibap ka· 
rarile benim de onun da meb'ualuk 
a1fatlanm1z • yenilerimiz relinciye 
kadar eskilerinin vekaletleri mer'i 
ve salahiyetleri baki kalmak iizere • 

Aile facias1 --
Bir kad1n kursu11la 

' 
kendisini vurdu 

Kocasil bar1~am1y1nca 

oliime karar vermi~ .. 
Evvelki sabah Erenkoy'iinde c;ok 

ac1kh bir intihar vak'as1 olmu,tur. 
Paket postanesi ariimriik muayene 

memurlarmdan Adnan Bey, bundan 
alb yedi sene evvel Mihriye Hamm 
isminde gen\: ve giizel bir hammla 
evlenmi~, bir miiddet sonra da gii -
zel bir 1tocuklar1 diinyaya gelmi~tir. 

Mihriye Han1m zevcini ve aile•ini 
~ok sevmekle beraber zevci Ad • 
nan Beyle aralarmda s1kuk gec;im· 
sizlilder, kavgalar baflam1' ve Ad • 
nan Beyin bu daimi asabiyeti Mih -
riye H. t utirap i~inde b1rakm1ft1r. 

Nihayet bir gun, Adnan Bey zev
ce1i hakkmda fiiphelere dii1 • 
rniit ve zevcesile bu ~ekilde ya1uya

m1yacag1m anhyarak Erenkoy'lin· 
de haneaini, ~ocugunu ve haremi • 

ni terkederek fstanbul'a ge~mif • 
tir. Adnan Bey mahkemeye de mii· 
racaat ederek talak davas1 ikame 
ehnittir. Mahkeme bunlara hir se • 
nelik miihlet vermi, ve bu miiddet 
miirur ettiti ve hatta ikinci seneye 
basbg1 halde Adnan Bey Mihriye 
Hammla olan :r;evciyet alakasm1 ye· 
nilemek istememittir. 

Mihriye Hamm bir ka~ defalar 
Adnan Beye mektup gondererek 
kendisine iltica etmif, bir kusuru 
varsa affetmesini rica etmi~, fakat 
kocasindan hili bir cevap alama -
m19tir. ~ok nevmit hale gelen Mih • 
riye Hamm evvelki sabah Adnan Be. 
ye bir mektup gondermi' ve bu • 
nun da cevap111z kald1gm1 goriince 
yatak odasmda hir (brovnig) ta • 
bancas1m alarak ayna kar,11ma 
gec;mit ve hayk1ra hayk1ra tabancay1 
goisiine dayiy1p bir el atet etmit 
ve yere y1kdm1tt1r. 

Tip Fakiiltesi hastanesine kald1-
r1lan Mihriye Hammin yaras1 teh • 
likeli oldugu i~in derhal ameliyat 
yapilm1t ve ihtilattan menolunmu,. 
tur. 

Hareminin intihar haberini alan 
Adnan Bey ikametgi.hmdan c;1km1t 
ve kendiaini bir ka~ giin aramama
lar1m soyliyerek Bogazi~i'nde bir 

Hastalarla mlinasebatta bulunuyor
saniz ellcrin <zi y1karken ve ,.:ama

~1rlartn1Z1 y1kamadan evvel 

"L S 0 L,, 
{alameti farika) 

mtistahzarmdan o/o 2 miktar1 
havi bir mahlule babr1mz. 

Mikrop Oldiiriicii tesiri dolay1sile her 
tiirlii sirayete kar t vikaye edilecrktir. 

Taklitlerinden sakmm1z. 

F abrikatorleri: Schiilke ve I 
Mayer A. G. Hambourg 

Ti.irkiye icin ye~lln e acenc1s1: 

S. Jacoel mahclumlarr. !stanbul 

Bulana ikramiye 
Bak1rkoy'iinde istasyon ile \:ar§I a

rasmda. yuvarlak §ekilde etraf1 slyah 
mine \:erc;eveli pll"lanta blr yiiziik za
yl 0lmu§tur. Bulup sahlbine tesllm e
dene nakti bir hediye verilecektir. Bu
Ianm Istanbul'da Dordiincti Vak1f ha
nmda kambiyo borsasmda mlimeyyiz 
Sadi Beye getirmesi rica olunur. 

istanbul 4 iincii icra memurlugun
dan: 

2760 lira klymet takdir edilen Bo -
gazic;in'de Rumelihisarm'da atik Ha
mam cedit Qe§me sokagmda atik 10 
cedit 5 numarah yangm duvarll ha -
nenin tamam1 11/6/ 931 tarihnne mii
sadif pen1embe giinii saat 13 buc;uk
tan itlbaren 16 ya kadar Istanbul 4 
iincii icra memurlugunda satl§ mua
melesi devam edecektlr. Sat111 §art -
namesi 27/ 5/931 tarihinde dlvanha -
neye tallk edllecektir. Takdlri loyme
tini buldugu halde en ziyade artt1ra
nm iizerinde birak1lacakt1r. Artt1r -
maya i§tirak !Qin yiizde yedi teminat 
lAz1md1r. 

Haklan tapu sicillile sabit olm1yan 
tpotekli alacaklllar ile diger alAkada
ranm ve irtifak hakkl sahlplerinin bu 
haklanm ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialanru nan tarihinden 
itibaren ylrmi gi.ln lc;lnde evrak1 mtls
bitelerile blldirmeleri 1Az1mdlr. Aksi 
halde haklan tapu slcilllle sablt ol -
m1yanlar satl§ bedelinin payla§ma -
smdan hari~ akl1rlar. AIP.kadarlarm 
tcra ve ma.s kanununun 119 uncu mad
destne gore tevfikil hareket etmeleri 
IUzumu, muteraklm vergt, Belediye 
vak11' !cares! mti§terlye alttir. Daha 
fazla mal11mat almak istlyenlerin 
930/549 dosya numaraslle memuriye
tlmize miiracaatlerl ilA.n olunur. 

<;ocuk hastahklar1 miltehass1S1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
arkada~1nm hanesine gitmi~tir. Beyoglu Mektep sokak 

intihar tahkikahna Kad1koy mer· I Telefon B. o. 2496 

kezi vaziyet etmiftir. Diin hastane • ~===============-den ald1g1m1z malumata gore Mih - .! 
riye Han1mm ahvali uhhiyesinde • 
ki tehlike bertaraf olmuf ve oliim 
tehlike1ini atlahmfbr. 

Ho irso:i:O o lk 0@.\tr 
Otomobil ~alanlar 

~itli'de 1zzetpata sokagmda 13 
numarah aparhrnanda oturan Bo • 
go• Efendiye ait 1418 numarah o
tomobil evvelki rece me\:hul bir a -
dam tarafindan tahrik edilmis ve o
tomobilin, tak1i aaati ile dige~ baz1 
alatlar1 \:&hnd1ktan sonra Pangalh 
hamam1mn onune b1rak1lm1=1t1r. 
Me~hul h1rs1z aranmaktad1r. 

M ltll'\&<ef<etrirn k 
Ugursuz ni§anh 

Kalyoncukulluiu'nda oturan Ma· 
dam Sofya'mn nitanl1111 Dimitri Ef. 

madamt kandirarak drahomas1 olan 
46 bin drahmi ile iki albn yilziik ve 

bir altm saati alarak savutmu,tur. 
Tahkikat neticesinde Dimitri'nin ev

velki giin Lotiis vapurile K1hr111•a 
gittigi anlat1lm1,br. 

Siipheli tegayyiip 
Sirkeci'de fotograf\:1hk yapan 

Salih Ef. nin bir kac; giln evvel aile

sine bir mektup gonderip intihar e· 
deceginden bahsederek ortadan 

kaybolduiunu yazm19bk. Polisin 
biitiin taharriyabna ragmen Salih 

Ef. den bir haber ahnamam19tir. 

zail olmuttur, yeni Meclis toplanin· 

ca Cumhur Riyasetinin tecdidi inti· 
hab1 zaruri olur. ltin bura11 aoz go· 
tiirmez. 

Gerek tetkilab esasiyede ve ge • 

rek Mecli1in nizamnamei dahili1in
de bu noktai nazari tasrih derece • 

sinde teyit edecek maddeler vard1r. 
Nitekim Yozcat meb'u1u Siileyman 

S1rr1 Beyin Meclis nizamnamei da
hiliainden Halil Beyin soziine mu • 
kabil okudugu madde sarih idi. 

Nizamnamei 
0

dahili ile te~kilab 
esasiyeye karfl durulabilir mi suali 
varit olamaz. t;iinkii tetkilati esasi· 

ye ile miinakiz ve muanz dU~ecek 
Meclis nizamnamei dahili11i yaptl • 
maz.:. 

Qocuk hastanesi kulak, bo~az, 
burun miltehass1s1 

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

Telefon B. 0 . 2496 

HaydarRifat Beyin eserlerinden 
Ayni haklar lki lira 

Miras mes' eleleri Bir lira 

$erhli borflar kanunu Bir lira 

uoktor 

Osman Serafettin 
Emraz1 imtaniye miltehass1s1 

.... igalo~lu Nuriosmaniye caddesi I \ 
1 elefon: 893 

Muayene zamani cuma'dan 
maada 1,30·7 

(Gureba hastahanesi) dahili,sari 
Haste ·11dar mlltehass1s1 

DOKTOR FETHi 
Cerrahpa,a haslanesi 

Bakleriyologu 
Kan (Vesaerman teamiilii) 

idrar, balgam, cerahat tahlilleri 
ile hastahklarm hususi a,ilar1 

yap1hr. Telefonla mali'imat ve

rildigi takdirde tahlil edilecek 

mevat aldir1larak bilahare ra· 
ru takdim edilir. 

Agacamiinin kar,1smda 

,_ Telefon Beyoglu 354 

I TURK 

SANAY1 

Tl CARET 
ve 
BANICASI 

GA YET MOSAtT ~ERAiTLE 
«T ASARRUF KUMBARASI» 

MU AMELA TINA 

BASLANMISTIR 

5'1!!!!!!!!!1--

r 

2 ila 5 
· dakika 

galeyan 
Qlbuk pi~en yulaf hububatile 2 ila S dakib zarfinda pek' 
leziz bir taam ihzar edilebilir. 

Qibuk pi~en yulaf hububatJ ailenizin s1hhatini da1ma iyi 
bulunduracak kuvverli bir g1dad1r. En ala yulaf danelerinden 
istihzar edilmi~ olan bu g1da midevi ve hazm1 kolaydir. Bir 
ka~ nevlde pi§irilebilen bu g1da pek 
ucuzdur. 

Qibuk pi~en yulafhububaum bakka
hmzdan talcp cdiniz. Yulaf daneleri 
daima tazeligini muhafaza eunesi ii;:m 
iistii madem mtihiirlii teneke kutular 
derunine vaz'edilmi~tir. Her bir 
kutuda tarifat mevcutrur. 

Quick ~ 

Quaker 
<;abuk pi~en hubuhat 

Devlet Demirvollar1 ilanlar1 I 
Bilecik - Karakoy arasmdaki Kirkdemir koprii1iiniin tamiri dolay1-

aile 10/5/931 tarihine miisadif pazar giinii 4 ve 3 numarah katarlar1m1z 
Haydarpa,a - Arif iye - Haydarpafa ara1mda 1eyrii1efer edecekl ri ve 
Arifiye • Eski\lehir • Arifiye ara1mda seyriisef er etmiyecekleri muhte· 
rem ahaliye ilan olunur. 

Hava Gedikli Kil~iik Zabit Makinist 

Mektehi Miidiirliigiinden: 
Mektep ihtiyac1 i~in freze ve toma makinelerinin ihalesi 12/5/931 

1ah giiniine talik edilmi~tir. 
Taliplerin bu baptaki ,artnamelerini gormek iizere her giin Yetil • 

koy'de Fener civarinda kain mektebimize miiracaatleri. 

Seyrisefain 
Merkez Acenta11: Gala ta Kop· 

rubati B. 2362 ,ube acenta!I: 
Sirkeci Miihiirdarzade Hanr 
2,2740 ........................... 
PJRE - 1SKENDER1YE 

POSTASI 
{JZMIR) vapuru 12 may1s sah 

10 da Galata'dan hareketle 
Izmir, Pire'ye ugr1yarak cu -
martesi sabah1 lskenderiye'ye 
varacakt1r. lskenderiye'den pa

zartesi 15 te kalkacak ~arf&rn· 
ba Pire'ye de ugr1yarak per -

'embe gelecektir. 

lZMlR SOR' AT POSTASI 

(G0LCEMAL) vapuru 10 ma

y1s pazar 14,30 da Galata • 
dan kalkarak Izmir' e gidecek 

ve ~arfamba sabah1 gelecektir. 

Perfembe giinleri yap1lmak· 
ta olan Karabiga postalar1m1z 
10 may1stan itibaren pazar 
giinleri yapdacakbr. 

SADIK ZADE BiRADERLERI 
VAPURLARI 

Karadeniz muntazam 
ve Liiks Postas1 

Oumlu Pmar ,;~~~~s PAZAR 
giinii ak~m1 saat I 8 de Sirkeci 

nht1mmdan hareketle ( Zongul • 

dak, tnebolu, Ayanc1k, Samsun, 

ordu, Giresun, Trabzon, Si.imene 

ve Rize'ye azimet ve avdet edecektil 

I TafsiHlt ii;in Sirkeci'de i.\leymene1 

ham alunda acentahp;ma miiracaat. 

Telefon: l!'tanbnl 21:14 

Bel sogukl ugu 
ve frengiye yakalanmamak i\:in 

PROTEJiN 
kullammz. Her eczanede 

bulunur. 

KAKA I >l ~ :'-!1% PUST.'\1.\1 

VAT AN va~~ru mayis 
<;ARSAMBA 

gi.inli ak~am1 I 8 de Sirkeci nhc1mm 
dan hareket1e (Zonguldak. lnebo

lu, Samsun, Ordu, Giresun, Trab 
zon, Siirmene ve Rize ) lske]e. 
Jerine azimet ve avdet edecektir. 

TafsilAt i~in Sirkeci'de Yelkenci 

Hanmdaki acentasma milracaat 
Tel: Istanbul 151.'i - . UOY\:~ LEVAN', Linye 
Hamburg, Hrern, Anvers, Istanbul ve 
Bahrisiyah arasmda azlmet ve avdet 

muntazam postalan 
Hamburg. Brem, Stetin, Anvers ve 

Roterdam'dan limamm1za muvasalau 
beklcnen vapurlar 

AVOLA vapuru 10 may1sa do~ru 

APOLONIA ,, IO ,. .. 
DELOS ,, 15 11 .. 
MILOS ,, 17 
ANDROS ,, 22 

" 
Burgaz, Varna, Ktistence Kalas ve 
lbrail it;:in limantmtzd~n hareket 

edecek vapurlsr 
i\JILOS vapmu I 7 • 22 may1sta 

tahmilde 
ANDROS vapuru 22 - 24 may1s

ta tahrnilde 

Hamburg, Brem Anvers, Roterdam 
icln yakmda limanim1zdan bareket 

edecek vapurlar 

AVOLA vapuru 9 • I 2 may1sta 
tahmilde 

IMBROS vapuru 14- 16 may1sta 

ALli\1NlA 
tahmildc 

17-18 may1sta 
tahmiJ'de 

~OPLIA vapuru 2 I - 23 may1 ta 
tahmllde 

Fazla tatsilAt ii;in Galata'da Ova 

kimyan hanmda umum! acentah!ta 
miiracaat. 

l'eleton : Bevoglu 641-674 

ELITE 
<;1kolatas1 en me~ ur cikolatad1r. 
l·ler yerden ist~yiniz. Ikramiyclidir. ........................... 
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Dar1ca, Zeytinburnu ve Esklhar labrikalar1n1n 

ASLAN CiMENTOSU 
ilk giinden itibaren istimal edenler taraf1ndan kazand1g1 itimad1 mubalaza ediyor ve dalma edecektlr. 

Zira en miikemmel mevadd1 iptidiye ile imal olunmaktad1r. 

Daima ayni cins V E R L i B i ft M A H S U L D U ft Yuksek derecei mukavemet 

HASAN KUVVET URUBU 
Avrupa'da birinciligi diplomalarla musaddaktlr. Zaaf umumi. k<m<:• 7 l1k,romatizma, SJraca, kemik, damar, gogus, ademi iktidar, verem, s.inir. hastahklarma nafidir. Solgun cen~ 

kizlar ve delikanhlar, hastahkh ~ocuklar, ibtiyarlar, biiyiikler hermevsimde istimal edebilirler. 60 kuruttur. Hasan Ecza deposu. 

1]e 
yavrulann1z1 
besleyiniz. 

Giirbuz; kuvvetli 
olur. 

Cabuk yiiriir. 
Ne~'eli biiyiir. 

Deposu: Bahcekap1 
SAliH NECATi 

SOCIETE UGPEL 
Union Cenerale de la Pel
leterie 47 / 49 Rue d' Abou

kir Paris 

salonlarm1 ziyaret ediniz. 
gittiginizde Moda 

Son moda ve 

MEN'E 
MEMLEKETLERiNDEN 

doit'udan dogruya gelen 
kiirkler, mantolar ve gar -
nitiirleri bulursunuz. Zara
fet ve fiatlart, yegane ila
natm1 tetkil etmektedir. 
Resimli katalogunu isteyiniz. 

Su HULET 
Her nevi kazan~h i!j getirenlere 
sermaye vaz'ile mii§terek kir 
temin edilir. Kara ve deniz 
nakliyah ve giimriik i~leri seri, 
ucuz ve vadeli yap1hr. Miicev
herat mukabili az faizle para 
verilir ve merhunatm1z kurta
nhr. Galata eski Borsa arkas1 
Nordstem ban 2 inci kat 13 No 

Tel. B.O. 1728 

PERTEV 
<;ocuk pudras1 

Ayni zamanda 

KABIZLIK, SUI HAZIM 
Karaciger ve bobrek hastal1klarmda hamile 
kadmlann gaseyanmda her nevi kusmada 

S1hhcltinizi muhafaza it;in 
MUhim tavsiye 

BROD 
Kurna~ ticarethanesinin 

Celbctmi~ oldugu mebzul <;e~itli ingiliz kuma~larm kMfesi rekabeti ktran 
fiatlarla satmakta oldugundan mubayaatmJZJ kararla~ttrmadan evvel lstanbul'da 
Sultanhamami'nda vakt depoyu ziyaret eylemenizi rica eder. l~bu firsat1 ka<;tr

mamamz menfaatiniz iktizasmdandtr. ---

~oF••R Tak,ide yent arabalarda ~ah~a cak. miistekim ve 
y 0 faal bir ~ofi::ir aramyor. 

Kl• RALJK HANE ~ehzad~~a~m'da. on odalt i~i-
ye kab1h taks1m elekmk, 

terkos, ve vasi bah~eyi havi kirahk hanc. 

KiRALJK D £PO Be~~zma kagir vehavadar 
mukemmel ve her ~eye el -

Yeri~li kirahk depo I 
Dordi.inci1 Vak1f han birinci kat . Tc>. 7 Telefon 20368 

U C U Z, Garan
tili, Kullantft ko
lay, (ADRIANCE · 
PLATTE ~ MO -
LtN - RANEOF . 
PLOW-Co. No. 10, 
8. A.) Fabrikasmm , 
{: A Y I R Makine
eri miiceddet fab -

rikas1 ambalajile 
veya kurulmuf 60 
irad1r. Orak bic;me 
tertibab da ilave o· 

unabilir. F1rsattan 
istifade edip tafsilat isteyiniz. 

Alatt ziraiyye ticarethaneai: iBRAHiM - KOLAHDA~ 

MANiSA 

izmir Vilayetinden: 
Bal~ova'da Agamemnun 11tcalar1 namile maruf kapltca hinalar1ntn 

te~rinievvel 931 gayesine kadar kapah zarf usulile miizayedeye konul
muttur. ~artnamesini gormek istiyenlerin idareye miiracaatleri, ve 
talip olanlarm ihale giinu olan 10 mayH 931 tarihine miiaadif pazar 
giinii saat 12 ye kadar teklifnamelerile teminatlarint Daimi Enciimene 
tevdi etmeleri. 

Cezayirli Gazi Hasan pa~a vakf1 miitevelli kayma
kambgindan: 

Zirde muharrer emlak 20 giin miiddetle miizayedeye vazolunmu,tur. 
Talip olanlarm 26 may1s 931 sah giiniine kadar Kas1mpa,a'da Di -
vanhane kar,tsmdaki Vaktf idaresine 27 may1s 931 ~ar,amba giinii saat 
14 te istanbul Evkaf miidiriyeti Enciimen idaresine miiracaat 
eylemeleri. 
Emlak No. Kuruf kiras1 
29/27 17.00 
27 ve ;19/41 20.00 
5 9.00 
3 15.00 
1 24.00 

26/24 15.00 
22 9.00 
4/34/36 33.00 

55 14.00 

Sokag1 
Giillehane 
K1,laboyu 

» 
» 
» 
» 

Derehoyu 
Mektep sokagt 
Kay1kiskelesi 

Cinsi 
Kahve maaoda 
Kahve 

Diikkan 
Berber diikkam 
Bakkal diikkant 
Kahve 

Ah1r 
Han ve miittemiliti 
Kahve 

Ayak terlemelerine kar~1 pek mu- 53 16.50 » » 
kemmel bir miistahzardir. 19 10.00 

47 10.25 

r
Paris Tip Fakiiltesi mezunu• 45 10.50 

Cllt, frengi v~ zilhrevJ hastahklar 121143 mutehass1s1 17.00 
Dr. Bahattin ~evki 37/39 13.00 
Bab1all l\leserret oteli kar~1s1 135 33/35 14.00 

-blrlncl kat sabalttan ak~ama kada.._ 13/23 62.00 
19 10.50 

Dr. A.KU Ti EL 23 10.50 

Ziihrevl hastallklan tedavihanesl 
Ye elettrtk Idboratuvan, Gal~ta. Ka
rak~y'de Mrek(}I fmni mrasmda Ko. 84 

17 10.00 
21 11.00 
15 10.00 

» » 

» At~t diikkani 
» )) )) 

» tki diikkan 
,. Magaza 
» )} 

Biiyiikdere <;ayirhati Han ve mii~temilab 
Kay1kiskelesi Bakkal dii"kam 

» A,~1 diikkam 
Havuzkap1a1 Kahve 
Kay1kiskelesi At~t diikkam 

» Komiircii diikkani 

almak pek nafidir. Kolay bir haztm, viicude latif bir ferahhk verir. 
Meyvalarm ekser havasm1 haiz, tekersiz, ahnmaat gayet hot feverani 
bir tozdur. MAZON ismine dikkat. Deposu It Bankasi arkaamda 

N. 12 MAZON ve BOTTON ecza deposu 

Bafiagris1, Grip, 
soguk alginhgin1n 

en birinci ilac1 
A s i p i N - K E N A N koc!r:~~':!~:ri 

unutm1y1n1z. 

Istanbul Tramvay Sirketi Evkat tarifesi 
1931 seneai may1sm 10 uncu giiniinden itibaren ilant ahire kadar muteberdir. 

No 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
Is 
19 

HUT UT 

Si~li -tiinel 
Kurtulu~-tiinel 
Harbiye-Fatih 
Mac;ka - Tiinel 
Taksim -Sirkeci 
Mac;ka-Beyaz1t 

Hareket 

I Si~liden Tiinele 
Tiinelden Si~liye 

I Kurtulu~tan Tiinele 
Tiinelden Kurtulu~a 

I Harbiyeden Fatlbe 
Fatihten Harbiy~ye 

I l\fa<;kadan - Tiinele 
Tiinelden - Ma<;kaya 

I Taksimden Sirkecive 
Sirkeciden Taksime 

I Ma~adan Beyaz1da 
Beyaz1ttan Ma<;kaya 

T k • F "h I Taksimden Fatihe a Slm- at1 Fatihten taksime 

K rt 1 B I Kurcu~lutan Beyaz1da 
U U U~- evazlt Bey:1z1ttan Kurtulu~a 

~~------..... ~--------~ 
I Be~ikta~tan Bebege 

22 Bebek-Emin6nii I Be~ikta~tan Eminoniine 
Bebekten Eminontine 
Eminoniinden Bebell;e 
Eminoniinden Besikta~a 
Bebekten Be~ikta'~a 

23 0 k •• Ak I Ortakoyden Aksaraya rta oy- Sara Y Aksaraydan Ortakoye 

34 Be~i·kta~ _ Fati"h I B~ikta~tan Fatihe 
y Fatihten Be~ikt~a 

~~------.... ------~~ 
32 Topkap1 - Sirkeci 

33 Y edikule -Sirkeci 

37 Edirnekap1-Sirkecil 

Aksaraydan Topkap1ya 
Topkap1dan Sirkeciye 
Sirkeciden Topkap1ya 
Topkap1dan A.ksaraya 
Aksaraydan Yedikuleye 
Yedikuleden Sirkeciye 
Sirkeciden Yedikuleye 
Yedikuleden Aksaraya 
Aksaraydan Edirnekap1ya 
Edirnekap1dan Sirkeciye 
Sirkeciden Edirnekap1ya 
Edirnekap1dan Aksaraya 

1630VCK TAVVAIRlE 
~oVAN G<OSU 

l cti KE~iDE 11 JIAYIS 1931 DEDiR. 

BOYOK iKRAMiYE 
45,000 LiRllDm 

Ayrica : 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Ijirabk ikramiyeler 

ve 35.000 Llrabk Bir )liikafat Vardir. 

Birinci Son 
Fastla hareket hareke 

3:6:9 

30 

5: IO 

30 

4:6 
10 
6.9 
14 

15 
30 

6: 13 
17 

7 . 13 
15 

IO: 16 
20 

9: 18 

6: 12 
20 

6:9 
12 
20 

7 

II 
14 

Saal Saal 

6,00 
6,26 

23,00 
23,30 

6,09 
6,lO 

21,10 
21,80 
7,35 
6,51 
6,15 
6,08 
7,37 
8.23 
6,15 
7.0S 

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

5,45 
5,56 

6,00 
6,46 

5,13 
5,34 
6,10 

5,10 
5,33 
6,13 

5,20 
S,20 
6,23 

24,12 
24,38 
23,30 
24,00 

1,10 
1,10 

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

24,30 
24,30 

J,15 
1,15 

22,10 
22,56 

21.52 
22.;18 

23,S4 
24, 30 

1,06 

24,00 
24.40 

1,20 

23,10 
23,44 
24,19 

J. i T Ki N 
Tiiccar terzi 

Yeni . 
MODELLERI 

Yeni 

• 

Q••••••n••••••••••••••••••••••••••••a 

Tticcar ve Banka 1ne1nurn 
'I KUMASLARI 

Ve bilhasaa yeni fiatlart 
Beyoglu lstikla caddeai No. 

405, Tel. B. 0. 450 

·-------------------------olmak i<;in 
Cumartesi ve i;ar§amba gilnlerisaa.t 16 dan 18 ve gece 19.21 e kadar iki 

sunf ai;Ilml§t1r. Malftmat1 ticariye, ilmi hesab1 ticarl, usulU deftert: Basi
ta muzaafa, pakradomar, Amerikan usulli ve bankac11Ik 4 ay zarfmda 
tamamen tedris olunur. Son imt!handa muvaffak olanlara muhasebe -
ci §ehadetnamesi veriUr, ve i§ tedariklnde muavenet edillr. Dersler 16 
mayis cuma.rtesi gttnU ba§hyor. Program1 meccanen almak ve kaydol
mak ii;in Beyoglu'nda Pera Palas s1rasmda, Amerikan lisan ve tlcaret 
dersanesine mUracaat. Husust ders dahi kabul olunur. 

Agop Pakraduni 

Anka1·a Valiliginden: 
. Ankara'da yangm yerinde 64152 lira bedeli ketifli ilk mektep binas1 

in,aab 4 mayts 931 pazarteai giinii saat 15 te ihale edilmek iizere kapab 
zarfla munakasaya konulmuftU. Bazt esbabt kanuniyeye mehni mez
kur ihale 11 may11 931 taribine miisadif pazartesi giinii saat 15 e tehir 
edildiginden feraiti sab1ka dairesinde miinakasaya ittirak edecek olan
larm yevmi mezkura kadar zarflarmt makamt Vilayete tevdi etmeleri 
ve tartnai;ne ve projeleri gormek istiyenlerin 16 lira mukabilinde her 

• iN$AAT iCiN • 
Her ~ekilde delikli beton 
blok taf;lari imaline mah· 
sus ALLUR ve ZANDER • 
VAN markah tazyik ma • 
kineleri ucuz satilacaktir. 

Tel. B. O. 1532. Galata 
.Mumhane Caddesi No. 59 

r Dr. Hafiz Cemal • 
Dahili hastaltklar tedavihanesi 

Hergiin ogleden aonra saat iki 
den dorde kadar erkek, kadm ve 
~cuklar1n dahili hastahklar1n1 Di· 
vanyolun'da (118) numarah hU· 
suai muayenehaneainde tedavi e• 
der. Cuma giinu Yoktur. Telefo11 

latanbul 2398. 

vakit Ankara Muhasebei Huau1iye miidiriyetinden alabilecekleri ilan ·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!~~~--~--

olunur. Mes'ul Miidii1·ii M. Agali 


