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KUBILA Y abidesi : 
Komitenin beyannamesi 

Gazetemizin ileri atbg1 Kubi
lay abidesi fikri ilerledi, fekil • 
lendi, harekete gelerek yiiriime
ge de baflad1. 

Abide biitiin milletin i•tirakile 
viicude gelerek Menemen'de ir -
ticam canland1g1 ve can verdigi 
yerde yii.kseltilecek ve Cumhu -
riyet kurbam zabit vekili mual -
lim Kubilay'm hat1rasm1 tazize 
tahsis edilmit bulunacaktir. Bu 
eseri viicude getirmek i~in biitiin 
millet~e vuku bulan itliraki tan
zim ve idare ederek nihayet te -
febbusii tahakkuk ettirecek olan 
komitenin reisi Tiirkiye Buyiik 
Millet Meclisi Reisi Kaz1m P,. 
Hz. diin Anadolu Ajans1 marife
tile tamim ve gazetelerle ne,re· 
dilen beyannamelerinde ilk ita
reti verdiler. Beyannamenin ne'· 
ri akabinde gazetemiz bir ~ok 
vatansever Cumhuriyetcri vatan • 
datlarm ziyaretlerini kabul ile 
bahtiyar oldu. Bunlarm hepsi 
gazetemizin ald1g1 bu tetebbiisii 
takdirler ve tebriklerle kar,1 • 
hyorlar, onun •iiphesiz olan mu
vaf fakiyetine daha evvel ittirak 
etmek tehalukiinii gosteriyorlar
d1. Kendilerine de soylemi' oldu
iumuz vecrhile te,ebbus bizim, 
fakat eser Cumhuriyetcri mille· 
tindir. Boyle bir te,ebbuste on
ayak olmak netice itibarile bi • 
zim i~in belki vicdani bir iftihar 
ve saadet tefkil edebilir, fakat 
onun neticesi olarak Menemen' -
de irticam ayakland1g1 ve y1k1l • 
d1g1 yerde yiikselecek abide ha
kikatte milletin hayat ve Cum • 
huriyet oniinde hi~ y1k1lmaz ve 
asla yenilmez azim ve imamnm 
abidesi olacakhr. Biiyiik tarihi • 
ne nihayet Cumhuriyet idaresile 
yeni bir •eref devri a~mlf olan 
boyle bir milletin efradmdan ol· 
mak ve onun bu yoldaki te,eb • 
buslerine ittirak edenle r i -
~inde hulunmak hakikaten pek 
biiyiik bir bahtiyarhkllr. 

Menemen' de muessif safha -
larla biten mel'un hadise Cum • 
huriyetcri Tiirk halkmm gayz ve 
intikam hisleri icrinde kir1la kiri· 
la, ezile ezile tarihe karifb. Fa
kat Tiirk milleti kendi hayatma 
sui kast mahiyetinde olan bu ir
tica hareketine bu akibeti kafi 
gormiyor. Orada Cumhuriyet u
guruna hayahm vermit olan 
Kubilay'a bir abide yiikselterek 
o facia ile bu kahramanhgm des
tamm fimdiki ve ileriki nesille· 
rin gozleri oniinde miitemadiyen 
canland1rmak istiyor. Filhakika 
biiyiik maksath biiyiik millet • 
lerin haf1zalari metin olmak ge -
rektir. Hayat seli i~inde her han· 
gi bir hadisenin tarihe kari,mas1 
art1k ondan bahsolunmamak i· 
crin sebep degildir. Haf1zas1 uya· 
mk ve canh bir millet ifte boyle 
o hadiseyi heniiz girdigi tarihin 
sinesinden crekip cr1kar1r ve biitiin 
diinyaya ve biitun nesillere ib • 
ret olmak iizere onu canh bir ki· 
tabe halinde ortaya diker. Bura
da irtica olmiiftiir, ve o daima o· 
lecektir. Cumhuriyet ugurunda 
hayabm feda eden muallim Ku
bilay ise biitiin bir milletin mu
habbet hamlelerile muhat ola • 
rak ehedi hayat ile miibetterdir: 
i . l"' •te hmsa 1 ... 

Komite reisi P,. Hz. beyanna· 
melerinde abideye vuku bulacak 
ittiraki izah ederken bittabi ih
tiyari olan bu iftirakin miimkiin 
oldugu kadar genis ve fazla ol
rnas1 kin hatta bef! kuruta kadar 
teberriilerin kabul edilecegini i
fade buyuruyorlar. Muktedir o
lan varsm ~ok versin. Bu muk -
tedir olana gore o sekilde yap• • 
Ian bir vazifedir. Fakat mukte • 
dir olm1yan boyle bir tereften 
rnahrum kalmasm .. Bes on kuru~ 
he kesin kol yh I yaTJabilPcegi 
hir fedakarhkhr. Boyle milli a· 

Cumhuriyet Merkez Bankasma ragbet 

Maliye V ekilinin riyase
tinde bir i~tima aktedildi 

Devlet Bankas1na 

her tiirlii tahminin 

gosterileri. alaka 

f evkindedir 
Ankara 1 (Telefonla) - Devlet 

Bankasi tesis heyeti saat on bucruk
ta Maliye Vekili Abdiilhalik Beyin 
riyasetinde icrtima etmii;tir. Bu i<; • 
timada simdiye kadar yap1lan hisse 
kaydi ~uamelesi miizakere ve tea • 
bit edilmiftir. Bugiine kadar yaptlan 
kay1tlar neticesine gore on bef mil· 
yon lirahk sermayenin miihim bir 
k1sm1 ikmal edilmif ve bir milyon se· 
kiz yiiz bin lirahk hisse senedinin 
kaydma miiteallik muamelalln he
niiz geldigi ve bu miktar hisselerin 
memleketin uzak mmta <alarmdaki 
kay1tlara ait oldugu anla,1lm1,tir. 
T esis heyeti maymn ikinci giin\! t~p
lanmak ii:>:.,.re daP.Jlmu1hr. Banka dt
rektorleri 1stanbul'a hareket etmif· 
lerdir. 

Ankara 1 (A. A.) - 15 ni • 
sanda hisse kaydi muamelesi kat'i 
aurette hitama erecek olan Cumhu
riyet Merkez Bankastmn gerek mil
li gerek ecnebi mali miiesseseler ve 
g~rek balk arasmda .m"zhar ol.d••P.u 
itimat ,ayani kayt btr derecey1 bul
muftur. Kayit muamelesinin bitme
sine daha 15 giin oldugu halde ta
lepler bidayette iimit edilen miktar· 
lar1 pek crok tecaviiz etmi,tir. Misal 
olarak yaln1z memleketimh,le <;a· 
h,an ecnebi bankalarm i,tirak de • 
receleri gosterebilir ki 50 bin lira • 
dan yukar1 olanlar hesap edildigi 
halde bile kanunen bu bankalara 
tefrik edilmi' olan bir milyon be' 
yiiz bin liray1 660 bin lira tecaviiz 
etmektedir. Bu meyanda Osmanh 
Banka11 bir milyon, Banka Kommer
criale ltalyana be11 yii:.-.: bin. Fele • 
menk Bahriaefit Bankasi 100 bin, 
Banka di Roma 100 bin, Amerikan 
Ek•ures 50 bin, Kredi Liyone SO bin 
ve istanbul Elektrik !;iirketi 60 bin 

Dunkii. iytimaa riyaset eden Maltye Ve-
kili Mustafa Abdillhalik Bey 

lira ile mukayyettir. Bu hal sermaye 
sahiplerinin Tiirk iktisadiyattna 
kar•• olan emnivetinin ac•k bir de • 
lidir. Bunlarda~ ba,ka 50 bin lira• 
dan dun olarak mukayyet bir crok ec
nebi banka ve miiesseseler de mev
cuttur. Kayit milddeti 15 nisanda 
bitecegi i~in memleketin en uzak, 
en hicra taraflar1nda bulunan va • 
tanad~larm bile Tiirkiye'nin en iyi 
ve istikballi ifi ve Tiirk maliyesinin 
en miisbet te~ebbiisii olan Cumhu • 
riyet Merkez Bankasma i~tirak ede· 
ceklerinde zerre kadar 'iiphe edil· 
memektedir. Bir tek hi~~e icrin bile 
yaz1lmak kabil oldugu icrin en kii • 
c;:iik sermayeler de milstefit olabi · 
lirler. Anadolu Ajanst bu hususta 
peyderpey mahimat verecektir. .................................................... , .................................................................... . 

intihabat f aaliyeti 
Ankara' da miintehibi • intihaba· san1 

bugiin ba~lan1yor - istnbul' da 

Ankara 1 (Telefonla) - An
kara' da miintehibi sani initiha -
bah cuma giinii bathyacakhr. 
Namzet listesinin batmda Gazi 
Hz., Kaz1m, ismet P,. lar, biitiin 
vekiller, f1rka ve hiikumet erka
m, Belediye azalar1, Daimi En • 
ciimen azalan, Ankara firka tet
kilat1 azalari, heyeti idare aza • 
lar1 vard1r. Nahiyelerden altmu~ 
kadar ~ift~i n~mzet gosterilmit· 
tir. 

M esleki gruplar mes' elesi 
Ankara 1 (Telefonla) - Yeni 

mecliste mesleki gruplar te,kil 
edilecegi, crift~i, tiiccar ve ame • 
leden murekkep gruplar buluna· 

yapdacak 
cag1 hakkmdaki haberler bura -
da f ena bir tesir birakmithr. 
~imdiye kadar oldugu gibi yeni 
mecliste de biitiin balk sm1flar1-
nm menafiini telif etmek Halk 
F !rkasmm esas fiar1d1r. Bu nu bir 
sm1f mucadelesi haline sokmak 
istiyenler, eger bir propaganda 
tesiri altmda bulunm1yorlarsa, 
bethah kimselerdir. Bu netriyat 
firkay1 dahili bir ink1sama ug • 
ratmaga matuf bulunuyor. 
Niilus farklari neden ileri geliyor? 

Ankara 1 (Telefonla) - 1927 
niifus tahririndeki rakamlarla bu 
dCfaki meb'us intihabmda yap1· 

CMabad 4 ii.ncil sah/ede) 
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bidelerin k1ymeti ona i,tirak e· 
denlerin ~oklugile miitenasip O· 

lur. 
Reisi P,. Hz. nin beyanname

leri yarmm Cumhuriyet~ilikte 
elbette bizden ileri nesillerini le•· 
kil edecek olan bugiiniin Tiirk 
yavrulari iizerinde bilhassa 1srar 
ediyor ve onlarm pek ku~iik i•ti
raklerinde istikbal ve istiklali -
mizi tarsin eden kuvvetli per • 
'rinler goruyor. Bugiiniin Cum -
huriyetcri ana ve babalarile yar1m 
hazirhyan muallimlere i,te pek 
giizel bir terbiye mevzuu. iste • 
riz ki bu vesile ile ku~uk yavru • 
larim1zm saf kalpleri coirkinlik • 
ten nefrete sevkolunduklar1 ka
dar iyiliklere ve J!iizelliklere kar· 
,. hoplasm ve yiiksels·n. lsteriz 
ki bugiiniin c:;ocuklar1 Menemen' · 
deki abideyi biz diktik desinler 
ve bu muazzez habray1 biitiin ha· 

yatlarmda ta,1yarak kendi cro • 
cuklarma onu ,anh bir dastan 
gibi hikaye etsinler. Cumhuriyet 
rejiminde zahiri bir oliimden bin 
hayat fulkirtmanm sirri ifte bu· 
radadir. 

Menemen' de yiikseltilecek Ku· 
bilay abidesine i,tirak edecek 
Cumhuriyet~i Turk'lere Cumhu
riyetin siitunlari ve sahif eleri a· 
~1kbr. Komitenin tayin ettigi u· 
sullere gore teberriiat giinii gii· 
niine Is Bankasma ve subelerine . ' 
tevdi edilecek, i,tirak edenlerin 
isimleri de bu lefebbusii ileri al· 
m1' olan Cumhuriyet'in sahife -
lerine kaydolunacaktir. Cumhu
riyetimiz icrin bu kadar k1ymetli , 
bir tesebbiisiin istirak listelerin-, , 

de mevki almak, bir az da insan 
kendi ismini tarihe altm barf • 
lerle yazmak demektir. 

YUNUS NADI 
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V'~IP ~D\?cSIS ®~ R 

Bilmem eyliyecek han
de midir, girye midir ? 

Lin:;;aat programlar1, sabit e -
saslara istlnat etmedik~e esash 
bir faide temin edemiyecegl mti -
ll\haza edilmektedir. Qtinkti pro
gram demek tahakkuku 14z1m ve , 
zarurl bir I§, esas demektlr. Hal -
buki bizim varidlt btitverniz esas 
itibarile mtistakar, sabit bir ma -
hiyet arzetmemektedir. Bu sene 
alct1g1m1z vergllerin ne kadar za -
man payidar olacag1 kestirllemez. 
Simdlye kadar gortilen misallere 
nazaran her sene mena':>ilmiz 
muhtellf §eklllerle tagyir, tebdll 
ve tenkis edllmektedir. Saglam ol
m1yan bir esas tizerine program 
yapmak bir arzuyu !fade etmek 
fn1desinden ba11ka kat'! bir mana 
!fade edemez. Maahaza gerek ka -
nunun emri ve gerek Meclisin arzu 
ve kararma blnaen en faideli o -

lacagma kani bulundugumuz hlz
metler hakkmda tanzim ettigimiz 
be~ senelik program1 takdim edi -
yoruz.] 

Yukariki satirlar, Istanbul 
Belediyesinin son zamanlarda 
tanzim ederek ~ehir Meclisi 
azalarma diin tevzi ettigi « bef 
senelik program» m mukad· 
demesidir. 

Bu programm «saglam olm1-
yan bir esas iizerine» yap1ld1g1 
ve «hir arzuyu ifade etmek 
f aydasmdan ha,ka kat'i bir 
mina» s1 olmad1g1 sarahatle 
itiraf edildikten sonra art1k 
uzun soze ne hacet, 

Var k1yas et !.. 
~ • ar#J 

K1s ve Kar! 
' 

Bu sene bir tiirlii yaka
miz1 b1rakm1yor 

Dunku karli manzaradan bir intiba 

Nisan baharm miijdecisidir, 
derler. Dun nisan aymm girme • 
sile bir kacr giindenberi devam 
etmekte olan mevsimsiz soguk • 
larm, kar firtmalarimn da hitam 
buldugunu zannetmi• isek te k1, 
,iddetli bir taarruz hareketile 
el'an hizi terketmek istemedigi
ni isbat etmittir. Diin ogleden 
sonra ba.hyan kar, kanunusani 

<Mabadt 4 uncu sahifede) ............................................................ 
M. Masfielld 

ingiliz ,airi diin 
Ankara'ya gitti 

~ehrimizde 
bulunan bii • 
yiik lngiliz 
,airi M. Mas -
filed dun ak
,am Ankara' -
ya gitmiftir. 
~air dun ken
disile gorii -
'en bir mu· 
harririmize Dun Ankara'ya giden 

demi,tir ki: ingiliz §airi M. Masfield 

«- ~ehrinizin hemen her tara
fim gezdim. Istanbul seyahatiin • 
den fevkalade memnunum. Ben 
•imdiye kadar bu kadar ~ayani 

C Mabadi 4 uncu sahifede I 

Gazi Hz. tekrar Ankara 
meb'usu olacaklar! 

-------

Gazi Hz. C. H. F .. Ankara vilayet 

heyetinin arzusunu kabul ettiler 

Ankara 1 (Telefonla)- Cum· 
huriyet Halk F1rkas1 Ankara 
vilayet heyeti, f1rkanm banisi 
ve umumi re1s1 bulunan Gazi 
Mustafa Kemal Hz. nin, kur • 
tard1g1 ve yiikselttigi biiyiik 
Tiirk vatammn ve miitemadi • 
yen ikbal ve saadetine ~alu;tig1 
biitiin milletin hakiki miimes -
sili olmakla beraber, Milli ha -
las davasmm ilk giiniindenberi 
Ankara meb'uslugunu tercih 
eylediklerini ve vilayetin en 
muhterem ve biiyiik hemseri -
si oldugunu beyan ederek, bu 
devrede de Ankara Vilayeti icrin 

namzetliklerini kabul etmele -
rini rica etmege karat vermif • 
tir. Bu rica, Halk Firkas1 katibi 

umumisi vas1tasile Gazi Hz. ne 
arzedilmittir. · 

Biiyiik Reis, firkamn bu ar • 
zularm1 memnuniyetle kabul 

ettiklerini ve izhar olunan bu 
talepten ~ok miitehassis olduk • 
lar1m beyan buyurmu,Iar ve 
~ok sevdikleri Ankara' dan yeni 

intihap devresinde de meb'us 
olmaktan if tihar duyacaklar1m 

idare heyetine teblig buyur -
mu~lard1r. 

~ehit Kubilay abidesi 

Biitiin vatanda§lar1 
i§tirake davet ediyoruz 

Diinden itibaren 

ba~lanm1, t1r, ilk 

teberriiat kayd1na 

yekun ( I 06 ) liradir 
Kubilay oldii, mezari hepimi· 

ze bir goniil kabesi oldu. 
Lakin onun menakibi olan in

kilap ge ~ligi sadece elemi ve 
merareti icrinde miitevekkil, ve 
atil kalamaz. T aassubun vah11ice 
yok ettigi bu Cumhuriyet c;ocu • 
gunu mermer ve granitten yiik • 
selmilj bir abidenin ihti~am y1 -
gmlar1 uzerinde aciz varhklarm 
f evkine cr1karmak kan ve iman 
borcumuzdur. 

Kubilay, bir remizdir: Cum . 
huriyetin remzi. Bir sabahm a • 
lacakaranhgmda Menemen' de 
baskma ugriyan; Tiirk ink•lab1, 
Turk Cumhuriyeti idi. Bu aziz 
kudretin savu~turdugu tehlike 
ile ,ehit bir mudafiin hahrasm1 
bize asirlarca ihtar ederek az • 
mimizi kuvvetlendirecek bir ha· cumhuriyet ~in tereddutsiLz ba§im ve-
las ve iman ~ahikas1 meydana ren gem; zabit ve muallim: Kubilciy 

getirmek mecburiyetindeyiz. kendi unsurlarmdan ballhyan bir 
Kubilay abidesi ic;in mukarrer teberruat listesi a~arak i•e giri9· 

mesai bugiinden itibaren bilfiil · t' IDltj tr. 
bal;hyor. «Cumhuriyet» evvela 1 L-atfen sahtfe11i cevirlntz 1 
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~ehrimize gelen italyar1 talebesi 

italyan profesiir ve talebesi 

ltalya'mn muhtelif Dariilfu • 
nun talebelerinden miirekkep 28 
ki,ilik bir kafile profesor ~erku
tei'nin riyaseti altmda diin sa • 
bah Umbria vapurile llehrimize 
gelmiflerdir. Talebe, bugiin Da
riilfiinunu ziyaret edecekler ve 
akfam Avrupa ekspresile Sofya'· 
ya gideceklerdir. 

Sofya' da bir hafta kald ktan 
sonra Balkan haftasmda bulun -
mak iizere tekrar ~ehrimize ge -
leceklerdir. 

Umbria vapuru giivertesinde 

Yunan Dariilfiinunlulan 
9 nisanda ~ehrimize gelecek -

lerini yazd1g1m1z Yunan Dariil
fiiniinu miiderris ve talebesile a 
vukat ve doktorlardan miirekkep 
seyyah kafilesine Yunan Dariil· 
fiinun kuliibii heyeti tefti~iye re· 
isi ve Ayan azasmdan M. Zeg • 
gelis riyasel etmektedir. 

Dariilfiinun Hukuk talebesi 
cemiyeti misafirlerin izaz1 hu • 
susundaki programm1 h'zula • 
m1,hr. 



Ynz-"'· l',1. T JRHAN 

Karanl1klasan oda, bi i ilti mahse i 
' ' 

halini ald1, ii~ii de hayk1r1yordu ! 
-84-

Bu vaziyete tahammiilden, Ya -
digar'a bir fey sezdirmemek ic;in de 
acele etmekten ba,ka bir c;are yoktu! 

Ahf, h1rc;m kuzunun teslimiyete 
yana,bgm• anlad1, ve onu 1hk buse· 
lerle ok:1ayarak yum,ak mezbahaya 
yabrd1. Arhk zafer tahakkuk et -
mitti ve Fahire Hamm, ikinci defa 
olarak - sevmedigi, sevmek isteme • 
digi bir erkege • maglup oluyordu. 
Derin, i;ok derin bir nefes ald1ktan 
sonra gozlerini kapamu1b, mahzun 
bir tevekkiille biraz da sab1rs1zhkla 
bekliyordu. 

Fakat bu intizar beyhude oldu; 
bazan kader, bazan tesadiif, bazan 
da Kamburfelek dedigimiz, o her 
feye burnunu sokan, musbet ifler • 
den menfi neticeler c;1karan, gayri 
miimkiinlerden miimkiinler halke • 
den namethut heyula, bu hadiseye 
de kar1,makta gecikmedi, Y adi -
gar'm fekline ve k1yafetine temes • 
aiil ederek odaya girdi, miithif bir 
nara savurdu: 

- Sizi reziller, sizi kepazeler. 1 
Bafbafa kalmag1 bunun ii;in istiyor· J 

dunuz ha? 
Bu naray1 At1f'm agz1ndan f1rlt 0 

yan act bir feryat takip etti, onun 
arkasmdan Fahire'nin solgun du• 
daklarmda yan1k bir vaveyla belir
di, ona bir cam fang1rtu1, darma 
dagm olan avizenin ag1r famata1n 
kartfb, karanhklafan oda, hir inilti 
mah,eri halini ald1. Ahf haykmyor, 
Fahire hayk1r1yor, Yadigar hayk1 -
nyor, camlar ve iskemleler de kendi 
dillerile bu velveleye iftirak ediyor· 
lard1. 

Gene; Pafazade, eline gec;irdigi 
bir ceviz sehpa ile amcas1 oglunun 
baftnl parc;alamtfh, yengesinin de 
belini incitmi,ti ve fimdi, ayni seh -
payt birinin s1rt1ndan kald1r1p obii -
riiniinkiine indiriyordu. 

Ortahk hizmeti;isi diger hizmet· 
i;iye, o da ahc;1 kad1na haber verip 
her iic;U • toplu bir imdat kuvveti 
halinde - odaya gelinciye kadar bu 
insafs1z dayak devam etti; yarah -
lar, imdada kofanlar tarafmdan, bin 
miifkiilat ile kurtanld1, Y adigar B. 
• yalvarala yakar1la • teskin olundu, 
komfu evlere kadar akseden vavey
IAlar, bu 1uretle dindirildi. 

"""""" 
O feametli gecenin 1abahmda Fa-

hire ile At1f 1stanbul'a, Yadigar Bey 
de baba11n1n bulundugu kasabaya 
dogru yola .,:1km1flard1. Gelin han1-
m1n da, At1f Beyin de haflar1, kol
lar1 sarg1 ic;inde idi. Elemden, 1zh • 
raptan ikisinin de agz1 ac;dm1yordu. 
Giryan bir aiikut ii;inde diifiiniiyor
lard1. Fakat miifterek bir felaketin 
onlar1 yekdigerine yakmlafbrd1g1, 
aralarmda bir samimiyet haflad1g1 
anlafthyordu. Bir arahk Ahf, has ta 
bir sesle sordu: 

- ffte gene yuvam1za doniiyoruz. 
Biitiin bu ac1lar1, Istanbul gorilniir 

Bundan sonras1 millete aittir. 
Gazetemiz abideye dair her hu
sus i~in sahifelerini tahsis etmif
tir. Teberriiat bizzat matbaa -
m1zda kabul edildigi gibi abide 
ii;;inin fahri veznedarhgm1 der'
uhte eden t, Bankasma yattrila
rak bize if'ar edilmek suretile 
de vaki olabilir. Vazifenin mec· 
buriyeti, hizmetin ehemmiyeti 
dolay1sile milleti yeniden ikaza 
hacet gormiyoruz. Bilhassa ya -
rma miiteveccih Cumhuriyet 
gen~ligini irtat ve tahrikten aza
de addederiz ve bittabi oyle gor
mek isteriz. 

llk teberrii 
Milletten ilk teberriiii Sirkeci'

de Cemal Bey lokantas1 sahibi 
Cemal Bey vermi~tir. Cemal B. 
gazetemize Kubilay abidesi i~in 
20 lira gonderiyor ve mektubun
da diyor ki: 

«Her zaman vatani i'lere reh
berlik eden gazetenizi bilhassa 
tebrik ederim. Ben de boyle bir 
te,ebbiisiin yap1lmas1m diitiinii
yor, hatta: 

«-Ne bu uyui;;ukluk ! Koca bir 
yigit vatanm, milletin, Cumhu -
riyetin ,eref ve namusu namma 
terefle can veriyor da millet bu -
nun kartismda cans1z bir mezar 
tat• gibi duruyor.» 

Diye uziiliiyor, miiteessir olu
yordum. 

gorunmez, unuturuz. 
Fahire'nin gozleri nemlendi: 
- Hay al! • Dedi • hakaretin ac;

bg1 yara kapanmaz. 
- Merak etme. Zaman; haka • 

retten de, hakaret edenlerden de 
kuvvetlidir, her feyi unutturur. Ba
husus ki sevifiyoruz. Ayag1m1za di
ken batmtflla kalbimize takhg1m1z 
giiliin, a,k giiliiniin hatm ic;in o di
kenin ac111ma da tahammiil edece· 
giz. 

- Diken ayag1m1zda degil, ruhu
muzda, izzeti nefsimizin iistiinde. 

- Miibalaga etmiyelim. Yadigar, 
nihayet bir hayvand1r. 0 gibilerden 
i;ifte yemekle haysiyetimiz nic;in in -
cinmif olsun. 

Fahire sustu, hayvanhg1 filen sa
bit olan gene; ftftkile gec;en demleri 
diifiinmege dald1, onun karyola al • 
tma sakland1g1 gece nasil faftrmif ve 
o fafk1nhkla ne kolay bir teslimiyet 
gosternii,ti? ... Ya sonra? 

Gene; kadm, biisbiitun dolukla • 
fan gozlerini sargmz elile sildi: 

- Evet, evet; dedi; unutahm ve 
dii,iinmiyel im. 

Onlarm yoluna muhalif bir isti
kamet takip eden Yadigar, ku<;iik 
bir teessiir bile laf1m1yordu. Araba· 
c1y1 ic;eri oturtmmf, dizginleri kendisi 
ele alarak atlar1 idareye girifmifti. 
Bazen Fahire, Attf ve geceki macera, 
hatmna gelince kuvvetli bir kamc;1 
ve kuvvetli bir kufiir savuruyordu: 

- Edepsizlerin anasm1 belledim. 
Simdi kmk kafalar1n1 yanyana koy
~unlar, giilegiile sevifsinler! 

Ayni gun, Salih Pafa da sevinc; i
c;inde idi. <;iinkii eline sonulan tel • 
graflarm her biri ayr1 bir nef'e ge • 
tiriyordu! Miiddeiumumi bey, Basra 
Vilayetine kald1r1lm1fh. Defterdar 
efendi, l,kodra'ya gonderiliyordu. 
Oglu Yadigar, elini opmek i5tiyakile 
yola c;1km1' bulunuyordu. Kafa ver· 
gisinin lagvolundugu teblig ediliyor· 
du. Bu giizel haberlerin hepsini gol· 
gede b1rakan biiyiik miijde, Atif im· 
zasm1 ta,1yan telgrafta idi ve o, ge· 
lin han1mla birlikte 1atanbul'a ha
reket ettigini bildiriyordu. 

Pa11a, bu birbirinden tath haberleri 
gozden gec;irdikten sonra net'eli 
giiliimsedi: 

- Tats1zhk, fU Fahire'nin vapura 
binmesile baflad1, arabaya girip 
donmesile de zail oldu. Demek ki 
atta, yurtta ve avrette ugur aramak 
dogru imif. Bu gelif gidii;le in,allah 
ugursuzlugu busbiitiin gec;er, bira· 
derimi de mes'ut eder. 

Sonra, oglunun yengesine kar,1 
c;irkin bir alaka hasd etmi' olacag1 
hakkmda bir kac; gundenberi besle· 
digi fiipheyi hat1rlad1: 

- Miiddeiumuminin safsatas1 ! 
- dedi • durup dururken giinaha gir· 
dim, cigerparemden fupheye duf • 
tum. «Elasilii layuhti • asiller hata 
etmez !> Mademki asiliz, bu haki • 
kate inanmaga mecburuz. Gordiik • 
lerimiz, i,ittiklerimiz ve okudukla
nm1z nihayet birer istisnad1r ! 
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T efebbiisiiniiz milletimizin kud
retini isbat ve gene milleti tat -
min etti. Varolunuz.» 

Cemal Bey, bundan sonra az 
olmakla beraber 20 liramn kabu· 
liinii rica ederek Kubilay abide
si i~in ileride daha da yard1m e
decegini vadetmektedir. 

Kubilay abidesine ilk teber -
riiii gonderen bu hamiyetli Cum
huriyet vatandatma tetekkiir e· 
deriz. T eakup edecek teberriiler 
her giin isim ve miktar olarak bir 
liste halinde netredilecektir. 

Huklk talebe•i bir piyanko 
tertip ediyor 

Hukuk talebe cemiyeti has1la
h (Kubilay) abidesine ail olmak 
ve yalmz talebe arasmda sahl -
mak iizere zengin bir piyanko 
tertibine karar vermi11tir. 

Her milli mes' elede oldugu gi
bi, bunda da alemdarhk vazife
sini ifa eden Hukuk f akiiltesi ta
lebesini bu faydah tesebbiisle • 
rinden dolay1 tebrik ederiz. 

Ilk liste 

Yunus Nadi Bey 
Cumhuriyet Heyeti Tahririyesl 

> !dare heyeti 
> Heyetl tertlbiyesi 
> Makine k1sm1 
> Kitap k1sm1 

Yeni Gtin heyetl tertlbiyesi 
U.repupllk gazetesi 

Kuruij 
2500 
1500 
1000 

550 
500 

1000 
550 

1000 
Cemal Bev Iokantas1 sahibl Cemal 
Bey • 2000 

ekQn 10,600 

Sehir Meclisi 
' --·-

Be, senelik prog

ram Meclise verildi 

Y eni biit~e 11 milyon 
kiisur lirad1r 

Sehir Meclisi diin nisan devresi • 
nin° ilk ic;tima1n1 aktetmi,tir. 1c;ti • 
mada son celsenin ve fevkalade ic; • 
timam zahitlar1 okunmuf ve kabul 
edilmi,tir. Badehu azadan Galip 
Hakk1 ve Sadi Beylere hirer hafta 
izin verilmi~tir. 

Gecren ic;timalarda Dr. izzet Ka· 
milB. Dariilacezedeki ~ocuk vefiyat1 
hakkmda malumat istemi~ti. Bu ma· 
lumat gelmif oldugundan S1hhiye 
Enciimenine havale edilmi!}tir. Be -
lediyenin bef senelik mesai progra
m• Meclise verilmif oldugundan a· 
zadan Mehmet Ali B. bunun ic;in bir 
muhtelit enciimen tetkil edilmesini 
istemi!}tir. Neticede programm aza 
tarafmdan tetkik edildikten sonra 
gelecek ic;timada muzakeresi karar

lafrnl,hr. 
Y eni yaptlan miistahdemin nizam· 

namesi ile harc;lar talimatnamesi • 
nin tearuz etmesi iizerine bunlann 
biitc;e enciimeni tarafmdan tetkik 
edilmesine Jiizum goriilmiif ve en • 
ciimene havale olunmu,tur. 

Gaz depolarmm tevsii hakkmda 
yap1lan mukavelenamenin tetkiki de 
kavanin enciimenine havale edil • 
miftir. Diinkii ic;timada Daimi En • 
ciimen azastndan Tevfik B. 931 biit
c;esi hakk1nda fU izahab vermittir: 

«- Daimi Enciimen verilen biit • 
c;enin varidat k1sm1 ile Dariilaceze 
ve Karaagac; miiessesah biit~elerini 
ikmal etmistir. Masraf k1sm1 da ya. 
kinda takdim olunacakhr. Vekalet 
be\\ ayhk biitc;enin eljkali hariciye • 
sinde baz1 teheddiilat yapm1ft1. Ye
ni butc;e de bu csasa gore yap1lm•!}· 
br. Karaagai; mezbahas1 hesab1 
kat'isi de bir kai; giine kadar veri
lecektir. Abdiilkadir Ziya B. get;en 
biitc;enin azami bir ayda gelmesi la. 
z1m iken aylarca Ankara'da kald1-
gm1 ve bunun ic;in 931 biitc;esinin 
geciktigini esefle kaydetrniftir. 

Azadan Muammer B. biitc;e encii
meninin salahiyeti hakkmda malu • 
mat istemif ve neticede biitc;enin tet
kiki enciimene havale edildikten 
sonra pazar gunil 14 buc;ukta topla· 
mlarak be!} senelik mesai program1· 
nm tetkikine baflanmas1 karargir 

olmu,tur. 
Diin tevzi edilen muaddel butc;e· 

ye nazaran Vilayet butc;esi yekiinu 
4.665.636 lira, Belediye butc;esi ye· 
kunu 5.844.777 lira ve miitterek 
masraflar biitc;esi de 1.000.660 lira 
olarak tesbit edilmittir. Umumi hut
c;e yekiinu ise 11.511.073 lirad1r. 

Vekalet biitcre muvazene talimat· 
namesinde miihim tadilat yapm1f ve 
fas1llat> aras1nda miinakale salahi· 
yetini refetmittir. 

Bes senelik programda neler var? 
Meclise verilen be! senelik imar 

raporunda bai,mda Belediyenin va· 
ridab her sene degi,tigi i~in kat'i 
bir program yap1lmasma imkan ol • 
mad1g1, maamafih kanunun emri ve 
Meclisin arzusu Uzerine en miista· 
eel ifler hakkmda bir program tan• 
zim edildigi beyan edilmekt'!dir. 
Program1 hulasa ediyoruz: 

Cerrahpal}a hastanesinin tevsii ile 
100 yatakh bir verem pavyonu insa 
edilecek ve Haseki hutanesi tamir 
ve tevsi olunacakhr. Haseki'de hir 
hariciye pavyonu infa edilecek ve 
hariciye pavyonunun yerindeki do· 
gum evi ipka edildikten ba,ka Da • 
riilaceze'de bulunan kref te buraya 
naklolunacakhr. Kahil olursa bir 
emraz1 miitenevvia pavyonu, bir ve
rem sanatoryomu ve bir de radyo • 
terapi enstitusii ac;1lacakhr. 

Fen k1smmda mevadd1 miiftaile 
depolar1 tevsi edilecek, Cihangir 
yangm yerinin lag1m ve yollar1 yap1· 
lacakhr. 

B"' ek • Yenimahalle sahil yolu 
200,000 lira sarf1 ile geni~leftirilecek 
tir. Beyoglu • Kas1mpai.ia ve Hahc1-
olgu yolu da bitirilecektir. Bunlar· 
dan baska Aksaray - Topkap1 yolu, 
Cerrah~a,a caddesi, Eminonii • Un
kapam y~ •.1, ~ehzadeba'51 • Unkapa· 
m - Beyoglu caddesi vard1r ki bun
lar miihim vol ve caddelerdir. 

Baz1 ufak tefek cadd"" ve i~lerden 
ba~ka istimlaka t i~i vard1r. Yaptla -
cak bellibao;h istimlakat sunlard1r: 
Beyaz1t - Laleli tramvay caddesi, E
minonii • u ... 1,. .,am ,.,, ~ ... i , Gazi 
caddesi, Azapkap1 • TarlabafI cad· 
desi, Behek tramvay caddesi, Bey· 
koz - Oskiidar yolu. 

Stadvom in•as1, Haydarpasa crec;it 
kopriisii, umumi mecral r1n bir k111-
m1, ~ehir haritas1, sokaklara agai; 
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Gene berberle ... 
mes'elesi 

Berberlerin cuma tatili mea'e· 
lesi son gunlerde idaresizlik yu· 
zunden crirkin bir safhaya girdi. 

~ MalUm oldugu uzere Berberler 
~~ Cemiyeti gecrenlerde vaki olan u
~ mumi icrtimalarmda hafta tatili 

yapmaga karar vermifti. Halbuki ' 
anlafdmaz bir zihniyetle baz1 res· , 
mi makamlar bier bir liizum ve za- 1 
ruret yokken esnafm bu karar1m 

~ hof gormediler ve diikkanlarm1 
ac;arak arkadaflar1 arasmdaki te· 

\ saniidii bozmak istiyenleri hima • 
ye ve tel}vik eder bir vaziyet al· 
ddar. Hatta gec;en cuma giinii ba
z1 zah1ta memurlarinm hafta tati
li yapmak istiyen esnaf1 tazyik e-

' derek diikkanlar101 acrmaga ic
bar ettikleri de l}ahitler, misal -
ler goaterilerek iddia edildi. 

Berberler hafta tatili kanunu -
nun he,inci maddesi mucibince 
miiesseselerini cuma gunii ister· 
lerse acrarlar, istemezlerse acr -
mazlar. Vazu kanun baz1 miies
seseler gibi berberleri de bu hu
susta muhayyer b1rakm1fhr. Va· 
ziyet boyle iken kanunlarm ah • 
kamm• tamamen tatbik ile mu -
kellef ve muvazzaf olanlar1n, hil· 
hassa zab1ta memurlar1nm ka • 
nunun vatandaflara bahl}ettigi 
haklardan istifade etmesine mini 
olmalar1 en biiyuk hir ciiriimdiir. 
Boyle gayrikanuni hareketlere 
cesaret eden memurlar kendileri· 
ne bu hususta emir verenler, kim 
olursa olsun hit; bir zaman mes'· 
uliyetten kurtulamazlar. 

«Kanuna muhalil olan umurda 
amire itaat, memuru mea'uliyet· 
ten kurtarama:z.1> 

Binaenaleyh hir klBlm zab1ta 
memurlarmm hakikaten baz1 es • 
naf1 tazyik ederek dukkanlar101 
ac;maga icbar edip etmedikleir 
tesbit edilmeli ve hakikat meyda· 
na c;1kar1lmahd1r, diyoruz. 

Dogru degil mi ? 

Miibadele isleri 
' 

Tevfik Kamil Bey diin 
Atina'ya gitti 

Muhtelit Mubadele Komisyonun· 
da Tiirk, bitaraf ve Yunan hafrnU· 
rahhaslar1 diin bir ic;tima aktederek 
hukumetlere tevdi edilecek cevap 
etraf1nda muzakeratta bulunmuf -
lard1r. Cevap bu hafta ic;inde tama
men bitirilerek hiikumetlere teblig 
edilmif olacaktir. 

Ti.irk murahha1 heyeti reisi Tev
fik KS.mil B. diin bir muharririmize 
demiftir ki: 

«- Bu aktam Ankara'ya giderek 
komisyon iflerini ve bilhassa biitc;e 
mes'elesini takip edecegim. Komis· 
yona verilen aon tahsisattan mute· 
baki kalan 40 bin liramn komisyon 
emrine verilmesi ic;in tel}ebbiisatta 
bulunacag1m. Bundan bafka iade 
edilmiyen emlak mes'elesi hakkmda 
da alAkadarlarla temaslarda bulu -
nacag1m.> 

1'rakya'ya gidecek heyet 
Yak1nda Garbi Trakya'ya gide -

eek olan takdiri k1ymet heyeti ha· 
z1rhklar1na devam etmektedir. Diin 
de Garbi Trakya'ya ait dosyay1 tet· 
kik edilmiftir. Heyet Hamdi Beyin 
riyasetinde ve iic; kitiden murekkep 
olacakhr. 

~~Dilnir vsireiru 
J{aymakamlar1n bir i~tima1 

Diin ,ehir dahilindeki kayma -
kamlar Belediyede reis muavinlerin· 
den $erif Beyin riyasetinde topla • 
narak Belediye i,leri hakk1nda mii· 
zakeratta bulunmu~lard1r. Kayma
kamlar daireleri dahilindeki Bele • 
diye vukuatm1 bildirmi9ler ve bunun 
uzerinde munaka,alar yapdm1,tir. 

~o l}1) l}l)a1C D$ll®irn 

Ankara'da sanatoryom 
Ankara'dan verilen habere gore 

veremin tedavisi ic;in hiikumetc;e bu
yuk ve son sistem bir verem sana -
toryomu tesisine karar verilmi9tir. 
Sanatoryom havasmm kuru ve mer
kezi vaziyette bulunmamas1 itiba • 
rile en elveri9li olan Ankara'da Et· 
lik veya Kec;ioren baglar1 civarmda 
in~a edilmesi muhtem~ dir. 

dikilmesi, mektepler infasl, c;ocuk 
bak1m evleri, yeni dispanserler ku· 
'ad1 yap1lacak i9ler meyanmdad1r. 

Su islerinin de tevhit edilerek bir 
elden idaresi ve Terkos tesisabnm 
Belediye tarafmdan idaresi de pro· 
gram dahilindedir. 

ltfaiye de he, sene zarf1nda tee -
biz edilecek ve uzak yerlerde kii -
c;iik gruplar tesis edilecektir. 

Kad1n Birligi ---
Belgrat kongresine 

if tirak ediliyor 
Seniha Rauf H. kongre
ye murahhas gidecek 

Bir kai; giindenberi Ankara'da bu· 
lunan Kad1nlar Birligi reisi Latife 
Bekir H. dun ,ehrimize avdet et • 
mi,tir. 

Latife Bekir H. Ankara'daki te • 
maslar1 hakk1nda bir muharririmi· 
ze ,u izahatr vermi,tir: 

«- Ankara'ya baz1 hususi i:;le • 
rim ic;in gitmiftim. Orada ayni za • 
manda Birlige ait mes'eleler hak -
kinda alakadar zevatla temaslarda 
bulundum. Bilhassa Birlige bir bina 
temini icrin Dahiliye Vekili Beye -
fendi ile goru,tiim. Bu mes'eleyi 
halletmege muvaffak oldum. Bize 
yak1nda iyi bir bina vereceklerini 
vadettiler. 

Ayni zaroanda Belgrat'ta may1s -
ta toplanacak olan Balkan Kad1nlar 
Birligi kongresine i!}tirakimizi ve 
murahhas olarak heyeti idare aza -
s1ndan Seniha Rauf Han1mm git -
mesini temin ettim. Fakat kadmla
r1n intihabata itlirak icrin yeni bir 
te,e'£,biiste bulunmad1m. Ankara' • 
ya gitmeden evvel bu hususta hii -
kumete tahriren miiracaat etmii;tik. 
Halbuki fimdilik bu tefebbiisiimii • 
ziin tetkiki goriilememektedir. 

Birligin bu sene en miihim faali
yeti halk1 ir,at ve tenvir etmek ola
cakhr. Program1m1zm bu k1sm1n1 
bilhassa koylere kadar tefmil edece· 
giz. 

Bu maksatla Ankara koylerine 
tffet Halim H., Eski,ehir'e Mediha 
H., Istanbul koylerine de lstanbul'
daki Birlik azalar1 gideceklerdir. 

~©lUlly~cQI ~ ~~ 

Ma lhl ~camcau~ir©J<e 
Sahte aspirin yapanlar 
Bir kacr gun evvel sahte aspirin 

yapmakla maznun Dimitri, Hristo, 
1atefo isminde ii~ kifi zab1ta tara • 
f1ndan tevkif edilerek adliyeye ve • 

rilmitlerdi. Bu kumpanyada Tana' 
isminde biri daha oldugu anla;nl -
m1' ve tevkif edilerek adliyeye ve • 
rilmi,tir. 

Haydar Rifat Bey 
Avukat Haydar Rifat B. miiddeti 

mahkumiyetini 28 nisanda bitirecek 
ve tahliye edilecektir. 

Temyize gonderilecek evrak 
T emyiz mahkemesine gonderilen 

dava evrak1 ve zab1tname ve karar
lar el yazm ile yazild1gmdan tetki
kinde bir c;ok miifkiilat goriilmekte, 
baz1 zab1tnameler hit; okunama • 
maktad1r. Bu sebeple badema Tern· 
yize gonderilecek bu gibi evrak ve 
zabitnamelerin behemehal daktilo ile 
yazdmas1 ve daktilo olm1yan mah -
kemelerde de yaz1111 guzel olan ka
tiplere yazdmlmas1 Adliye Vekale -
tinden bilumum mahkemelere teblig 
edilmittir. 

Yunan tahvilat1n1 taklit 
edenler 

Yunan Milli Bankasmm tahvila
hn1 taklit etmek curmile mevkufen 
Ag1rceza mahkemesine verilen Y or
gi ve Cemil Efendilerin muhakeme· 
lerine diin devam edilmi,tir. 

Diinku celsede, sahte olarak ya
p1lrn1f olan khfeler mahkemeye ge· 
tirilmi,, maznun Y orgi, bu khfeleri 
Cemil Efendiden ald1g1n1, onun Ko· 

fakos isminde birinden ald1g1n1 soy· 
ledigini bildirmi,tir. Cemil Ef. bun· 
dan evvelki celsede Emniyeti Umu· 
miyede memur oldugunu ve ald1g1 
emir mucibince bu i~i takip ederken 
tevkif edildigini soylemifti. Mahke· 

me Cemil Ef. nin hakikaten Emniye
ti umumiyede memur olup olmad1· 

i•m miizekkere ile sormu,tu.Bu mu· 
zekkereye cevap gelmediginden mu· 
hakeme talik edilmii,tir. 

Naz.im Hikmet B. mahkemeye 
verildi 

$air Naz1m Hikmet B., nefrettigi 
baz1 •iir kitaplar1 komunist propa· 
gandas1 mahiyetinde goriildiigiin • 
den ikinci ceza mahkemesine veril
mi,tir. Bu muhakemeye 6 may1s c;ar· 
famba gunii hatlanacakbr. 
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Sabik Amerika'li Harbiye Naziri 
Amerika'n1n sab1k Harbiye Nazi· 

r1 Scherill Charles evvelki gun ls -
tanbul'a gelmiftir. M. Charles bu· 
giln Ankara'ya gidecektir. 

Giimriik birliginin 
siyasi tesirleri 

Avrupa'nm ahvali umumiyesinde 
son giinlerde nisbi bir sukun var idi. 
Avrupa birligi tasavvuruna ait ic;ti
malarm s1klafmlf olmas1 ve Fransa 
ile ltalya arasmda bahri itilaf ya
pilmas1 eski siyasi gerginligi hayli 
tahfif etmil} idi. Gelecek sene terki 
teslihat konferan111 toplamnc1ya ka· 
dar bu siikunun devam edecegi tah• 
min olunuyordu. Almanya ve diger 
maglup devletler en ziyade teslihat 
mes' elesine ehemmiyet gosterdikle -
rinden mezkur konferansta bu dev
letlerin silahlanmak mes'elesinde 
musavat talebinde son derecede IS• 

rar edeceklerinden Avrupa'da i'te 
o zaman bir guriiltii kopacagt tab -
min olunuyordu. 

Fakat Almanya ile Avusturya'nm a 
ralarmdaki gumruk hududunun ii • 
gas1 ve ecnebi devletlere karfl gum
ruk tarifelerinin ve usullerinin tev -
hidi esasah hakk1nda itilaf ederek 
iptidai bir protokolu imza etmeleri 
Avrupa'n1n sakin havasmda 11iddetli 
bir f1rbna kopard1. Filvaki Alman
ya ile Avusturya'nm bugiinkii ikti • 
sadi vaziyetleri her ne suretle olur
sa olsun yekdigerile tefriki mesaide 
bulunmag1 icap ediyor. Fakat ev • 
velce Avrupa ve cihan e ~· '.,.i umu• 
miyesinde zemin haz1rlamaks1z1n i
tilafm emri vaki gibi ilan edilmesi 
Almanya'nm komfular1 tarafmdan 
pek garip ve diirustane olarak te -
lakki edilmif ve derin l}upheler u -
yand1rm1fbr. Milteveffa $trezeman 
berhayat olsayd1 ihtimal bu hare· 
keti ahval ve zamana daha muvaf1k 
ve miilayim olarak icra eder ve or• 
tahg1 giiriiltiiye vermiyerek mak • 
sad1m daha kolayhkla ve emniyet 
ile istih1al eder idi. 

Giimriik ittihad1 mes'elesinde Al
manya'mn vaziyeti teslihatta mu• 
savat mes'elesinden daha mufkiil o· 
lacaktrr. <;iinkii teslihat mes'elesin· 
de Almanya'ya hay1rhah ve tevec -
cuhkar bulunan ltalya bile 'imdiki 
nagehani emri vaki kar~1smda siya· 
setini tayin edememiftir. 

Fakat furas1 muhakkahr ki ltalya 
bu hareket karf1s1nda candan mem• 
nun olmam1fhr. c;iinkii Viyana ve 
Berlin hiikUmetleri aras111da husule 
gelen giimriik itilaf1 ile Almanya 
iktisaden ltalya hududuna 1myor. 
Y arm siyasi cihetten dahi bu h1.1dut 
iizerine dikilecektir. Halbuki Ro • 
ma hukumeti iki devleti muazzama 
arasmda fastl bir devlet bulunmas1· 
n1 daha hol} gormekte idi. 

Velhas1l Avrupa bMigine ait ii;
timalarda ve iktisadi konferanslar
da zemin haz1rlanmak11zm iki Al
man ' ·.ikumeti arasmda giimruk it
tihad1mn esaslar1 hakkmda itilaf 
oldugu birdenbire ilan edilmesi 
Fransa ile halya'y1 yekdigerine tak· 
rip etmek gibi hir mahzur dogur -
mu,tur. Diger taraftan Merkezi Av· 
rupa devletleri arasmda dahi on se
nedenberi yabfM1!1 olan fiipheler 
yeniden canlanm1,hr. 

Mes'elenin nas1I inkifaf edecegi, 
devletlerin kat'i vaziyeti ne olacag1 
dikkatle takibe fayand1r. 

MUHARREM FEYZI 

~arlo geri dondii ! 
$arlo'nun diin Semplon ekapresile 

9ehrimize gelecegini diinkii nusha· 
m1zda, Paris ve Sofya'dan ald1g1m1z 
telgraflara istinaden haber vermif• 
tik. Filhakika $arlo gelmif, fakat 
nisanm biri oldugu halde 1stanbul'a 
lapalapa kar yagmakta oldugunu 
goriince kimseye goriinmeden doniip 
gitmi9tir. 

$arlo'nun gelecegini haber veren 
telgraflar1m1zda (A.A.) ifareti var• 
d1. ( 1 ) nisanda hayah ancak bir ka~ 
dakika siiren bir ajans1 tesis etmif 
oldugumuz ic;in Anadolu Ajan11nm, 
bizden zarar ve ziyan talebi zahme• 
tine katlanm1yacag1m iimit ederiz. 

Bo, bulunarak Sirkeci'ye kadar 
gitmif olan karilerimizin de biitun 
bir sene (Cumhuriyet) le okudukla· 
r1 haherlerin daima en dogru ha • 
berler oldugunu du~uner~k bize gii· 
cenmekten kendilerini menedecek • 
lerine hie; 'iiphemiz yoktur. 

IFoirlk~cQla 

Halk1n ihliya9lar1 
C. H. F1rkas1 kongrelerinde tesbit 

edilen fehrin her tiirlii ihtiyac;lar1 
Firka tarafmdan kitap halinde ta• 
bedilmi;itir. Bu ihtiyac;lar 124 sahi
felik hir kitap tetkil etmittir. Ki • 
tapta ihtiyacrlar s1ras1 ile yazilmlf 
ve alakadar oldugu dairelere gore 
l1ehir meclisi azlarma tevzi edilmif• 
tir. 



Vasali Amerika'da zelzeleler 

Bir §ehir harap oldu 
Zelzeleden yang1n 400. 500 

kisi olmiistiir 
' ' 

Nevyork 31 (A.A.)- Mana • 

gua tehrinde bugiin tiddetli bir 
zelzele olmu,tur. Panama'dan ge
len bir telgraf a nazaran Managua 

'ehri tamamen harap olmu~tur. 
Zelzele esnasmda Pazar meyda -
nmda cr1kan yangm siir'atle ~eh. 

rin garp k1smma sirayet etmistir. 

Orfi idare ili.n edilmittir. K~blo 
kumpanyasmm binalan harabe 
haline gelmi,tir. Olenlerin mik. 

tart 400-500 ki~idir. 

Y arahlar 700-800 tahmin olunu • 
yor. ~iddeti,;e birbirinden farkh 
11 zelzele hissedilmistir. Sokak
larda nau;lar yatmakt~ ve her ta
raftan olmek iizere bulunan bir 

tak1m adamlarmeninleri i~itil -

mektedir. 

Milli muhaf1z k1taab yangmm 

sirayet dairesini tahdide ugra' -

m1' ise de muvaffak olamami!}br. 
Managua 31 (A.A.) - Bir i,;ok 

yerlrede 1,;1kan yangmlar1 son • 

diirmek ve ankaz altmda kalan 

yarahJar1 kurtarmk icrin kendile
rinden istifde edilmesi miimkiin 

olan kimseler ad eta sef erber ha -

le gelmi~tir. Managua'da oturula
cak tek bir hina kalmam1,br. Re-

isic m ur bile saraymdan cr1km111 

ve bir i,;adir altmda barmmaga 

mecbur kalmu;;hr. Merkez hapi -

sanesinde mukavva par~alar1 gi
bi crokiip y1k1lan duvarlarm al • 

tmda kalmamak i~in kacr1,an gar

diyanlar ile mevkuflann bu isti
cali yiiziinden biiyiik bir korku ve 

tela, has1l olmu,tur. Zarar ve ha

sar miktan 30 milyon dolar tah • 

m1 edilmektedir. 
"""•--•nonnnnnllllllllllllllllllllllllflllllllJIJll!llllllllllllllllllllllfll!IJll!llllllllllllllllllllllllllnmnonn"""''"'--

Tek tak i 

Dahiliye Vekaletince 
kabul edilmiyecek 

Ankara 1 (Telefonla) - istanbul 
Delediyesinin yapbg1 tek taksi tali -
matnamesi Dahiliye Vekaletince tet
kik olunmaktadir. Ald1g1m habere 
gore Belediyenin, kanunda sarahat 
olmad1gmdan tek taksi talimatn me
sini mecburi bir surette tatblk edebil
mesi ic;in yeni bir kanun ~1karllma • 
sma liizum vard1r. Esasen hiik ·met 
yolcu ve e§ya ta§1yan otomobil ve 
kamyonlarm rnemlekette ayni firma
dan olmas1 h;in tetkikatta bulunmak
tad1r. Bu ebeple milnhastran istan
bul'a ~t tek taksi talimatnameRfnin 
tasvip edilmemesl pek muhtemeldir. 

Mek eplerde muallimler 
arhyor 

Ankara 1 ( Telefonla ) - Yap11an 
istatistiklere gore 1928, 1929 ders se
nesinde biitiin memleketteki mun.I • 
Iim adedi 13,635 erkek 4,848 kadm ki 
ceman 18,48~ tiir. Bunlardan 11,253 ii 
erkek, 4,4.96 s1 kadm olmak iizere 
15,750 sl Ilk mektep mualliml, 2.~84 ii 
orta, 485 l yiiksek mektep muallimi -
dir. Muallim adedi dort senede 2234 
ki!Ji artrn1!Jtir. 

Mektep adetlerinde dort senede ilk 
mekteplerde 887, yilksek mekteplerde 
3 fazla, orta mekteplerde de 9 noksan 
vard1r. Mekteplerde son dort sene ev
veline nisbetle 103,952 talebe fazlad1r. 

Dalgah bor9lar 
Ankara 1 ( Telefonla ) - Dalimh 

bori,;lar kanununa gore alacakhlar irin 
bu sene zarfmda biit,.eye konulan 770 
bin lira tamamen tevzi edllmi~tir. Di
ger alacakhlara yeni biit'<e ile hazi
randan sonra tevzh~t yapdacakhr. 

:Yunan romorkorii bir yel • 
kenlimizi kurtard1 

Atina 1 (A. A.) - Midilli ile Te
nedos adalar1 aras1nda batmak ii • 
zere olan bir Turk yelkenlisi bir Yu
nan romorkorii taraf1ndan kurtar1l
m1tbr. 

Cumhuriyet'in tefrikas1: 31 

• I I 
)" azan: Andre M oruvq 

- Bunu bana soylemenizden l:.U • 
yiik bir zevk duyuyorum... Ben de 
aizi kalpten aevdim... Size nas1l i • 
man ettim... Anneme derd'm ki, 
cbana tam laz1m olan adam1 bul • 
dum .. Ebediyet ic;in!> Fakat bir giln 
bakbm ki aldanm1~1m. 

- Neden izah etmiyorsunuz? 
- Bunu iyi bili siniz, Dicki ... 

~ilnkil fr.i'-~ s1zd1 ... Cii kil beni pdc 
yiiksekte tuttunuz. Gorilyor musu -
nuz, Dicki, sizin bilyii kusurut'U? 
kadmlardan fazla \leY istemenizdir. 
Onlardan fazla fey bekli ors• ,.,uz. 
Yapamazlar, bu olamaz. Bir gun 
f;1k1p gittigim zaman beni arayahi
leceginizi dil,iinmekle milteselli bn · 
lunuyorum. 

Bu cilmleyi elim bir kehanet e • 
dasile soy edi ve iizerimde derin bir 
tesir yapb. 

- Hay1r, siz bulundugunuz yer • 

R 101 f elaketi 
---

Balon gaz ka~mas1n
dan yanmu~ ! 

Londra 31 (A.A.) - Gec;en be§ te§
rinievvel tarihinde kazaya ugriyan R. 
101 kabili sevk balonunun ugrami!j 
oldug-u bu fcJaket hakkmda icra edi
len resmi tahkikata nazaran ve sir 
.John Simon ve iki muavininin beya. 
natma gore felaketin sebebi fena ha
va dolay1~ilc fazla miktarda gaz kac;
m::-s1d1r. Mumaileyhim delkii temas • 
lari neticesinde veyahut gaz supap -
larmm fasllah surette ac;tlmas1 yii • 
ziinden ve yahut balonun ikide birde 
ant olarak s1uamas1 sebebile bir ta
k1m <7atlakl:tr basil olmU!J olmas1 ih • 
tirnallni ilcri siinnektedirler. Maa • 
mafih kazadan cvvel vukua gelen a
nt gaz ka1,;1!imm balonun ba!J tarafm
daki zarfm y1rhlm1!? olmasmdan mii
tcvellit oldu~u miitaleasm1 iluve ey
lcmektedirler. Tahkikat memurlar1 
balonun matlup mctaneti halz olma~ 
d1~1 isnadm1 reddetmektedirler. Mu
maileyhim yangmm en makul sebebl
nin elektrik cereyammn ani surette 
ink1tamdan rniitevellit bir §erarel e
lektrikiye olmas1 ihtirnalini ilerl silr
mektedirler. 

Ocaklar kurullay1 
Ankara 1 (Telefonla) - Tiirk o • 

caklari kuruJtay1 on nisanda topla • 
nacakt1r. Ocakta hazirhklar ikmal 
edilmektedir. Kurultaya (200) aza i§
tirak edecektir. 

Dedeaga~'ta bir yelkenli batti, 
22 telef var 

Atina 31 (Hususi) - Dedeagai,;'ta 
bir yelkenli iki motorbotla miisade • 
me ederek batm1!jhr. 22 kl!Ji bogul • 
mu!jtur. 

Bir tayyare yandi, dokuz kifi 
old ii 

Emporia 31 (A. A. ) - Hiikftmetin 
pasta tayyarelerinden biri alevler I -
~lnde yere dii§mii!J benzin depolar1 
infilak etrnl~tir. 9 kl§i komiir haline 
gelmi!?tir. Bunlar arasmda maruf 
futbol antrenorii «Klute Rockne> var
d1r. 

Terl'eme eden: Haydar Rilat 

de daima kalacaks1mz. 
- Pek iyi biliyorsunuz ki oyle 

deg.ildir. 
Bu s1rada annem, babam geldiler 
Bu ikametimiz esnasmda kar1m1 

~ok defa rasataneme gotilrdilm, 
kendisile bashasa sele bakarak va• 
kitler gec;irdik. · 

Or .. y1 seviyor ve orada gen~ligin
den, Florans 'dan, Taymis nehri ii
zerinde kur tgumuz hillyalardan 
hahsediyorduk; orada kendisini de
ragu;i ediyordum, bir itirazda bu • 
lunm 1yor ve mes'ut gorilniiyordu. 
DU~iin"yor um, ilafa11la yeni hir 
ha a " girdiV,imizi ve bu h r eni ha· 
yatta hath hir d kika evvelki mazi
nin hir rilya an ibaret oldugunu ne· 
den kabul etmemeli? 

$imdi ben, ayni bu y rd evvelcP 
Deniz Gabri'yi deragu\I eden, ben 
miyim? 

Kazananlar 

(1000) lira miikafat a an 
kumbara talilileri 

Ankara 1 (Telefolna) - t, Ban
kasi tasarruf kumbaralar1 kur'as1 
bugiin saat on birde banka merke • 
zinde, noter huzurunda kefide e • 
dildi. 1000 lira milkafat isimlerini 
afag1da bildirdigim kumbara sahip
lerine ~1kh: 

1 - 1atanbul'da Sanasar ban, 38 
numarada tilccardan Cemil B. mah
dumu, 13405 numarah kumbara sa
hibi Necdet Cemil B. (500 lira). 

2 - 1stanbul'da Galatasaray Ii • 
sesi talebesinden 21207 numarah 
kumbara sahibi (74) numarah A. 
Fethi B. (200 lira). 

3 - Samsun'da 411 numarah he
sap ve 8631 numarah kumhara sa. 
hibi Sabri B. (100 lira). 

4 -Adana'da 2055 numarah he
sap ve 34016 numarah kumbara aa
hibi Fevzi B. (75 lira). 

5 - Zonguldak'ta 671 nurnarah 
hesap ve 23281 numarah kumbara 
sahibi Cevat B. (75 lira). 

6 - lzmir'de 2902 numarah he. 
sap ve 37330 numarah kumbara aa
hibi Ad nan B. namma Cevat B. (SO 
lira}, 

Bu piyankoya, bankanm 28 fube. 
sine ait (16,233) numara ittirak et
mittir. Bundan aonraki ketide te11ri
nievvelin birinci gilnil ~ekilecek ve 
ikramiye miktar1 (2500) lira ola • 
caktir. 

Sporcularun1z izmir' de 
1zmir 1 (A.A.) - Bu sabah saat 

9 da izmir vapuru ile Istanbul muh
telit tak1m1 fehrimize gelmittir. Va. 
pur limana girmeden evvel fehrimiz 
apor kuliipleri idare heyetile sporcu 
gen~ler taraf1ndan tedarik edilen 
romorkor ve motOrlerle istikbal edil
mifler, pek samimi ve hararetli al. 
kiflar arasmda vapurdan almarak 
dogruca askeri otele misafir edil • 
miflerdir. 

¥¥¥ 

Izmir 1 (Hu. Mu.) - Saat 9 da 
lzmir'e vard1rk. Seyahat pek gilzel 
ve eglenceli ge~ti. Hararetli bir su· 
rette istikbal edildik. Mintaka fut • 
bol heyetleri ve gazeteciler vali Ka· 
z1m Patay1 ziyaret ettiler. Kaz1m 
Pata Hazretleri bize biiyiik bir hils· 
nii kabul gosterdiler ve Istanbul 
Muhtelitini lzmir'de gordiiklerin • 
den memnun olduklar1n1 soylediler. 
Ogleden sonra ma~1n yapilacagm1 
~lsancak stadyomuna gittik ve tak1m 
ekserzia yapt1. Izmir - Istanbul ma· 
~1nda hakemin kim olacag1 heniiz 
teabit edilmedi. 

Yar1n hep birlikte Menmen'e gi· 
derek Kubilau'1n mezar1na Istanbul 
sporculan nam1na bir ~elenk koya-
cag1z. Sedat. 

Antal ya' da f eyezan ar 
Antalya 1 (A.A.) - Smk. An· 

talya fOaesini istila eden Diinden ir· 
magi alman tedbirler sayesinde 
mecrastna girmittir. Kestel goliiniin 
tatmas1 yi.iziinden Antalya - Bordur 
fosesinin Bucak hududundaki k1am1 
su altmda kalm111t1r. 

Ankara Belediye meclisi 
Ankara 1 ( Telelonla ) - Ankara 

Belediye Meclisi ilk i~tima1m aktet -
mi~tlr. 

Kabil degil mi ki kar1m buraya 
geleli, Krozant'1, biiabiitiln unut • 
mut olsun? 

Fakat ben saadetimi boylece 
yeniden kurmaga ~ahflP du -
rurken, bu saadetin gayri • 
~e'ni oldugunu da bir daha, bir 
daha anhyordum; benim bu halim· 
de, kar1mm dirseklerine dayanarak 
ald1g1 hillyaperver huzur tavr1 onun 
tarafmdan sevildigini diisiinmekten 
ba,ka neye atfolunabilirdi? 

Evimin mahrem ocagmda gizliden 
gizliye kopan y1k1c1 f1rtmay1 garip 
bir vuzuh ile anhyan biri daha var
d1: 

Annem! 

Size onun kar1m1 hi~ bir zaman 
fazla sevmedigini i'aret etmi,tim; 
fakat hatun iyi kalpli idi, a;ik1mm 
derecesini goriiyor, ve buna hilrme· 
ten kar1m hakk1ndaki hissiyabm bir 
tilrlil if;ia etmiyordu. Y anlar1ndan 
ayr1lmadan bir giln evvel, bir sab h, 
kendisine aebze bahc;esinde rast • 
gel dim; beraber dolai;abilir miyiz? 
Dedi. Saale hakhm. Daha kar1mm 
haz1rlanmas1na ~ok vakit vard1. 

- Evet, dedim, dereye kadar in
mek hof olacak. On iki, on ii~ ya,. 
lar1mdanberi oraya beraber gitme-

Gayrimiibadillere tevziat 

Tasfiye Kanunu 
~~~---·--~~~ 

Vali muavini Fazl1 B. kanunun esash 

noktalar1n1 

Gayrimiibadiller hakkmda net· 
redilen tasfiye kanununun sureti 
tetkik1 hakkmda, Vali muavini 

Fazh B. diin bir muharririmize 
'u izahah vermi,tir: 
«-T effiz tasfiye kanunu esasi· 

tibarile atideki hususab ihtiva 
etmektedir. 

1 - ~imdiye kadar muhacir, 
miibadil ve harikzedelere teffiz 

ve tahsis edilmi, olan emval ai -
diyet ciheti ne olursa olsun yani 

kimden metruk olursa olsun der· 
hal tapuya raptolunur. 

2 - Adi iskan derecesindeki 
emvalden i;;imdiye kadar bor~la
mp ta para vermiyenlerin zim • 
metleri tebriye edilmistir. Ve • 
rilen paralar iade olun~az. 

T eff izen mal alttf olanlardan 

iskam adi derecesini ge~miyenle
rin bor~lanma hisseleri aff edil -
mistir. 

' 
3 - Teffizen iskam adi dere· 

cesinden fazla mal almtf olduk • 
lar1 h Ide borc;lanma k1smmda 
bulunanlara ii~ av miiddetle muh

birlik hakk1 verilmittir. Bunlar 
ya borc;lanma muamelesi ikmal 
yahut ellerindeki mah terkedip 
bono alacaklard1r. 

4- 1stihkak1 kalan miibadiller 

iicr k1sma taksim olunmuttur. Bi
rincisi: Hie; mal alm1yanlar, ikin

cisi: istihkakmm siiliisiinii alan • 
Iar, iic;iinciisii de bunun iki mislini 

alanlard1r. Hi~ mal alm1yanlara 
ii~ s1ra kuponlu istihkak puslas1 

verilir. Siiliisiinii alanlara ikinci, 
iic;iincii numaralarla istihkak pusu

las1 verilir. iki siiliis alanlara ii • 
criincii sira numarah istihkak pusu

las1 verilir. 

Dahiliye V ekaleti emrindeki 

miibadil emvali tamamen hazi • 

neye devrolunmu,tur. Bunlardan 
evvela gayrimiibadillere ait Yu

nan'h emvalinden miibadillere 

verilenlerin kars1hg1 tefrik olu • 
nur. Kalan mall~nn sahf bedel • 
leri, icarlar1 ve tahsil edilmemit 

taksitleri istihkak pusulalarmm 
kar111hg1 olmak iizere Ziraat Ban· 
kasma tevdi olunur. Banka bu 
paralar1 tahsil ettik~e evvelii bi • 

rinci tertip numarah kuponlan • 
nm kar111hgm1, -sonra ikinci numa

rah kupon karf1hgm1, en nihayet 

iicriincii numarab kupon kartih • 
ni tesviye eder. Bu kuponlar ter • 
tip s1rasile sablan mallann bedeli 
mukabilinde hazinece kabul olu
nur. Kanunun mer'iyetinden iti

baren iicr ay zarfmda istihkak1 o
lanlar mazbatalarm1 iskan daire· 
lerine ve yahut vilayetlere verip 
kaydettirmege mecburdurlar. Bu 

mazbatalar toplamp nihayet al -
b ay kadar merkezde Dahiliye ve 
Mali ye Vekaletleri taraf mdan 
mii .. tereken teskil edilecek tasfi

ye komisyonla~ma gonderilir. Ko
misyonlar mazbatalan tefrik ve 

isti kak vesikalarm1 tanzim ede
rek Maliye Vekaletine tasdik et· 
tirdikten sonra mahalline iade 

dik. 
Bu hat1ra onu milteessir etti; mu

tadmdan fazla mahremle~ti. Evvela 
babam1n s1hhatinden bahsetti, ba
bamda ( Arteriosclerose) vardi; dok· 
tor endife ediyordu. Gozleri ~ak1l 
ta~larmda oldugu halde birden sor
du: 

- Karmla Miza'nm arasmda ne 
var? 

- Neden soruyorsunuz? 
- <;:iinkil buraya geldiniz geleli 

onlar1 bir kere gormediniz. Ge~en 
hafta kendilerini yemege davet et· 
tim, Miza reddetti. Bu olmu;i bir fey 
degildir. Bir tey oldugunu gori.iyo • 
rum. 

- Evet anne, bir ,ey var. Fakat 
bunu size anlatamam. Miza kar1ma 
karf1 fena hareket etmi,tir. 

Annem bir miiddet hi~ ses ~1kar· 
m1yarak yiirildii; sonra yavaf bir 
sesle ve teessilf eder gibi devam etti: 

- Bil• kis karmm Miza'ya kar111 
fena bir harekette bulunmad1gm • 
dan emin misin? 

Dinle oglum: Ben karmla senin 
aramza girmegi hi~ hir vakit iste • 
mcm. Fal{at sana ilk ve son defa ola
rak bildirmeliyim ki herkes, hatta 
baban seni levmediyor. Karma kar\11 

izah ediyor 

ederler. Bunlar mahallinde ilmii
haber mukabilinde sahiplerine 
verilir. Kanunun mer'iyetinden 

itibaren teffiz muamelesi yaptl
maz. Bu muamelenin hitammdan 

sonra kalan miibadil emvali ha
zineye aittir. Bunlar iizerinde kim
se tarafmdan istihakak iddia edi

lemez. T emlik kanunile evvelce 
kabul edilmis olan istihkak nis
betleri kat'i ~azbataya esas itti

haz edilmistir. Binaenaleyh bu 
nisbetlerin ' f evkinde istihkaklar 

hakkmda hicr bir iddia serdolu • 
namaz.» 

Bir talimatname yapiliyor 
Ankara'dan veirlen habere gore 

iski.n tasfiye kanunu 28 tarihli res
mi gazetede inti~ar etmi~tir. Dahi -
liye Vekaleti kanunun ne 'ekilde 
tatbik edilecegi hakkmda bir ta • 
limatname haz1rlamaktad1r. Mer • 
kezde ayr1ca hir tasfiye heyeti 

' tetkil edilecek ve bu heyet kanunun 
memleket dahilinde tatbikabna ait 
safahat1 takip edecektir. Talimat -
name bu hafta zarfmda ikmal ve 
mevzuu bahis heyet te nisamn onuna 
kadar faaliyete ge~mi~ olacakbr. Ma
liye Vekaleti itfa bonolarm1 haz1r • 
lamaktad1r. 

Paket muamelat1 

Diinden itibaren Posta 
idaresine devredildi 
Di.inden iti • 

baren ligvedi -
Jen Paket giim
riigii muame -
litmm Poata i
daresi tarafm 
dan tedvirin.-

ba,Ianm1fbr. 
Muamelabn sa
bah saat 9 bu
~ukta ha,Iama
s1 icap eder • 
ken ihbarna • 
me kag1tlar1mn Paket Postaneai Mii
matbadan ge~ diirii Fevzi Arif B. 
gelmesi yilzilnden ancak itlere saat 
il~ten sonra baflamak milmkiln ol
mu,tur. Posta itleri miidilrii Seyfi B. 
diln erkenden Paket Postanesine gel
mif ve Giimrilk idaresinden muaye
ne memuru olarak alman 18 kon • 
trolora yeni vazifeleri hakk1nda iza
hat vermi,tir. 

Seyfi B. memurlara ve bilhasaa 
muamelabn tedviri esnasmda hazi
nenin menfaati kadar e1hab1 mesa
lihin de menafiinin gozetilmeai ve 
halka icap eden teshilatm gosteril
mesi lilzumunu izah etmittir. 

Ogleden aonra saat 3 te Poata ve 
GiimrUk miidiirleri Paket Postaneai· 
ne giderek muamelafa nezaret et -
mitlerdir. 1Ik tecriibe Paket Gilm • 
rilgiiniln laivile muamelitm Posta· 
neye devrinde biiyiik bir isabet gos· 
terildigini ve i~lerin ~ok silr'atle io
ta~ edildigini gostermi,tir. 

Tiirk • Frans1z ticaret 
muahedesi 

Paris 1 (A.A.) - Ayan meclisi 
29-9-929 tarihinde aktedilen Tilrk· 
Frans1z ticaret ve seyrisefain mua· 
hedeaini tasdik etmittir. 

fazla zaf goateriyorsun. Dediko • 
dudan ne kadar nefret eder oldugu
mu bilirain; rivayet edilen feylerin 
hep yalan feyler olduguna inanmak 
isterim. Fakat fayet bunlar yalansa 
kendisinden boyle yalanlar ~1kam1-
yacak surette yafamasm1 istemeli • 
sin. 

Baatonumla otlara ~arpa c;arpa 
yilriiyor, ve onu dinliyordum. Bili
yordum ki hakk1 vard1 ve kendiaini 
~ok zamanlar tutmuttu. Diifilnilyor· 
dum ki, Miza fiiphesiz kendisine i\lin 
can noktasm1 a~mlf ve belki de her 
feyi anlatm1i;ti. Miza buraya nakle
deli annemle ic;lidifh olmuslard1 ve 
anneme pek biiyiik hiirmet ve mu • 
habbet gosteriyordu. Evet, hi~ '!lilP
he yok, annem miithis hakikati bi
liyordu. F akat kar1m1,' bu muhik ve 

hesaph hiicuma karfJ, bilemem nasil 
bir manbk, bir hisle miidafaaya kal
k1~hm, kar1m hakkmda mevcut ol· 
m1yan itimad1m1 teyit ve tekit et -
tim; kar1mla konu,tugum zaman 
kendisinde zerresi olmad1gm1 soyle
digim faziletleri, kanaat erimi c;igni
yerek, isnat ve tekit ettim. 

Atk garip tesaniitler hastl ediyor, 
o sahah iizerime hakim olan his; 

us a e biz ---
Rus'lar bize dam
ping yap1yorlar m1? 

Sovyet konsolosu menfi 
• cevap ver1yor 

Rus'larm bef senelik bir Dam • 
ping program1 tatbik ettikleri ma • 
lumdur. Dampingin esas1 baz1 ef • 
yay1 maliyet fiatmdan afag1 bir fi. 
atla ecnebi memleketlere aatmaktir. 

Rus'lar, istihsallerini garp mem• 
leketlerine ~ok ucuz fiatlarla satar• 
larken, memleketimizle de hir mu • 
kavele yapm1tlard1r. Bu mukavele 
mucibince fark vilayetlerimizde ta· 
rafeyn etyalar1 i~in bir (milbadelei 
ayniye) esas1 kabul edilmittir. Ar· 
pa, ot, s1g1r, yiin, tereyag1 ve hay -
van derisi ihracabm1za mukabil 
Rus'larda bu vilayetlerimize petrol, 
benzin, feker ve bir miktar da ma• 
nifatura ithal etmektedirler. 

Rus'lar ge~en 929 senesinde f s • 
tanbul'a da manifatura ithal etmit· 
lerdir. Giimriik kay1tlarmdan ald1-
g1rn1z malumata gore (50) bin lira· 
hk manifaturay1 ihtiva eden giim • 
riik beyannarnelerine tesadiif edil • 
miftir. Fakat, bu hiicumdan sonra 
manifatura ithalab azalm1,tir. Al • 
d1g1m1z resmi istatistik malumat1na 
gore: 

Rus'lar 1929 senesinin son di:irt a
y1nda: 6,648,558 lira k1ymetinde 
3,673 ton mal ithal etmelerine mu• 
kabil, 1930 senesi ayni aylannda 
3,346,121 lira k1ymetinde 4,885 ton 
mal ithal etmi~lerdir. Bu rakamlar 
gosteriyor ki memleketimize ithal 
edilen e~yalarm s1klet itibarile mik· 
tarlar1 fazla, k1ymet itibarile de 
noksand1r. 

Rus'lar1n, aram1zdaki mukavele • 
ye muhalif olarak garp memleket • 
lerine tatbik ettikleri Dampingi 
memleketimize de te\lm 'I edecekle • 
rine ihtimal verilmemektedir. 

Diln Ruaya'nm 1stanbul Ceneral 
konsolosu (Maligin) Yoldaf, bu mii· 
":aae~etle bir muharririmize demi,. 
hr k1: 

«- Tiirkiye'ye ithal edilen Rua 
mallari, Tiirkiye'de olm1yan mallar
d1r. Tiirkiye ile bir rekabetimiz yok· 
tur. ~imento mes'elesine gelince: 
~imento ithalab da azalmifbr. ~i • 
mentolanm1z1 kendimiz kullamyo • 
ruz. Rusya'mn garp memleketlerine 
yaphg1 en milhim ihracat bugday, 
tahta ve rnamulatid1r. Buna muka. 
bil Tilrkiye•ye bugday ithal edilme• 
mittir. Rusya, dost Tiirkiye'nin sa -
nayi ve ticaretine mini olmag1 kat'· 
iyyen arzu etmez. Rusya'mn yeni 
hedefi: Garp emperyalizmi ile mii
cadeledir.> 

Qnkard n almiidiirii 
Ankara 1 (Telefonla) - 928 idare 

hcsaplarm1 vaktii zamanile Divanl -
muhasebata vermemilj olan (Yaban
abat ) malmiidilrii Talat, ( Gcyve ) 
malmiidiirii Nam1k, (lgdir) rnalmii • 
dilrii Riirhanettin, (Diyadin) mal -
,miidiirii Osman Beylcr muhasebei 
umumive kanununa tevfikan memu
riyetlerinden ihrac edilmi!?lerdir. ··-------

s_ 'ifali"~~D~li""11® 
Fransiz seliri Ankara'ya gitti 

Frans1z sefiri Kont do ~ambron 
diin aktamki ekapreale Ankara'ya 
gitmi;itir. 

Romanya atesemiliteri 
Romanya'mn Ankara sefareti a

ta11erniliterligine tayin edilen ku • 
mandan Jono Popesko diin Kosten· 
ce'den fehrimize gelmi,tir. Popesko 
bugiln Ankara'ya gidecektir. 

bana vazifeyi, karim1n hayalile ele• 
le vererek hakikate kartt cephe al
mak tarzmda gosterdi. 

Bunlar1n z1mnmda galiba kar1 • 
min beni guya hala sevdigine ken • 
dimi inand1rmak ihtiya~ ve arzusu 
da vard1. Kar1mm hana merbutiyeti
ni gosterebilecek her ii;arete as1ld1m1 

Brest'te ne kadar zahmetlere malet· 
tigi iki kitab1 anlatt1m, mektuplar1n• 
daki nezaketi ve i,te geldigimizden
beri tuttugu yolu gosterdim, say -
dim, di:iktilm. 

Kim bilir ne kadar ate'li miidafaa 
etmi' olacag1m ki, zannederim, ka
naatini sarsbm. Fakat ah, sarstlm1· 
yan, kamyan, oldilren kendi kanaa
tim biltiln kuvvetile yerinde, tama· 
men zinde ve zehirlerle dolu olarak 
yerinde idi ... Heyhat ! ... 

Karima bu hasb1halden bir fey • 
ler hissettirmedim. 

XVIII 
Paris'e donmemizle beraber Kro· 

zant'm gOlgesi etraf1mda gayriva • 
zih, fakat daima haz1r ve naz1r ola· 
rak yeniden dalgalanmaga ba~lad1. 
M'za ile bozu~mlah nasil muhabere 
ettiklerine ak1l erdiremiyordum. 

- Mabadi,,.,. -



Hali I alit merhum ------
Turk ilim 

ve irfan ha -
yah miihim 
bir adam da
ha kaybetti. 
Miiderris Ha
Iii Halit Bey 
bir kac; ayd1r 
ugrad1g1 has
tahktan ken
dini kur -
tarmak i'iin 
a1cak cenup 
giine;ii ve afi
yet aramak 
iizere Kahi -
re' ye kadar 
gitmi;iti. Ora- '" 
da rahata1zh ' 
gi ziyadele;i -
ti; aanki ya-

Yazan: AHMET iHSAN 

banc1 diyar • Avrupa dili ile edebiyatimiz hakkmda yazilmt§ eserlerin en 
da gozlerini kuvvetlisi: A History of Ottoman Poetry'nin alti cildi 

kapamak istiyormu~ gibi hasta giltere miizesine vasiyet etmit ol-
haata bu hafta memleketine dugunu soyliiyor. 
dondii ve Akdeniz'i yatakta Halil Halit B. ~aha aonra miiellif 
aflP bura.ya geldi ve iki giin Mister Gibb'in Tiirk muhipligini ve 
sonra ebediyen gozlerini kapad1. Gibb'in omrii vefa etmiyerek yar1m 

Halil Ha.lit B. alim, crah~kan ve ka.lan eaeri kendisi gibi Ti.irk mu _ 

vatan1n1 i;ok sever bir zat idi; onun hibbi bulunan Mister Browne'un bi-
eksilmesi fiOk acmacak ve yerine tirdigini anlabr. Vak1a Gibb kirk 
giic< konacak ac1kh bir va.k'adir. dort ya;imda iken vefat eylemi,ti. Bu 

Servetifiinun gazetesile ve benim· tarih adam1mn anasi oglunun ese

Ie Halil Halit Beyin miinaaebeti bu rim ya.rim b1rakbrmamak iizere 
ilim adammm Londra.'da Cambridge The E. 1. W. Gibb Memorial Tr1Ut 
(Kembricr) Dal'iilfiinununda Tiirkcre unvanile bir cemiyet yapm1;i ve bu 
muallim muavinligi yapt1g1 zaman- cemiyeti oglunun eserini ikmal va· 
dan yani otuz seneden evvel ba,Iar. zifesini vermi;i ve miihim bir ser • 
O tarihte Cambridge Dariilfiinunun- 1 maye ihda eylemitti. 
da Miater E. J. Gibb isminde bir Mister Gibb'in Tiirk lisantna ve 
Turk edebiyat tarihi m'"d,.rrisi var milletine olan muhabbeti sirf yiirek-
idi ve bu zahn yanmda Edward G. ten ve ilmi mahiyette idi. Ba~ka mil-
Browne ath bir arkada~1 ayni va • Ietlerde ve hele ekaeriya Alman'lar-
zifede muavin c;:alu11rd1. Halil Halit da filkan muharrirler gibi dostlugun 

merhum bu iki Tiirk edebiyat ali . arkasmda ticaret kumusyonculugu 
minin yanmda Dariilfiinunda Tiirk ve menfaat gizli degildi. Bunu da 
edebiyabm tngiliz'lere ogretmek Va· unutmamahy1z ki Mister Gibb bir 
zifesine i,tirak etmHi. 1ne:iliz Dariilfiinununda bizim ilmi ve 

Mister Gibb alh biiyiik cilt ola· edebi mahiyetimizi anlatmaga ~a-
rak A History ol Ottoman Poetry hfhg1 devirde ingiliz siyaset mah-

d b felleri bizleri barbar ve yabani gos· unvanm a iiyiik bir eser yazm1~tir. 
Eserin 1930 da tab'1 ikmal edilmi~ti. termege i;abalard1. Onun ic;in Cibb'in 
Avrupa dil:Ie edebiyatimtz hakkm- gordiigii hizmet crok biiyiik idi; Ha

da mevcut eserlerin en iyisi budur 
derler. Dedigim edebiyat tarihinin 
son 6 mc1 ci1dindeki mukaddeme 
Halil Halit m..-r umun kaleminden 
c;1km1~br ve 0 cilt a1_1ag1daki sozlerle 
ba,lar: 

Ruusu hiimayun eshabmdan. mektebi 
hukuku osmani mezunlarmdan ve Cam -
bridge Dariilfiinunu Master of Arts un -
vani ilmisi erbabmdan ve ingiltere'nin. 
cem!yeti Asiyaiyei MelUkiyesi azasmdan 
muhibbt kadimim Halil Halit Efendi vuku 
bulan talebim iizerine mukaddemei ati -
yeyi tahrir eylemi.qtir. 

EDWARD BROWNE 
Fi 22 Muharrem 1327 

Mister Brown'un Halil Halit hak
kmdaki bu iltifoth soziind"'n sonra 
kitabm 14 sahifesi rahmetli arka -
da,1m1zm Osmanh 1.1airleri ic;in yaz • 

i:hg1 mukaddemedir. Mukaddeme • 
yi ba,tan a;iagi buraya nakletmek 
zor olacag1 icrin ilk satirlar1m ahyo
rum: 

< Eser ve miiellifi hakkmda bazi hatira 
ve miiUi.hazat) 

Malumati be~eriynin her hangi ~ubesi
ne a!t olursa olsun viicude getirilen asarz 
kalemiyeye ingiliz lisanmt!a (Edebiyat) 
tesmiyesi caizdir. Edebiyatz tarihiye, e
debiyati siyasiye, edebiyati fenniye gibi.Biz 
de edebtyat kelfmesinin manasz pek mah
duttur; yalniz asari #riyeye edebiyat it
liik ediyoruz. Filhakika ftkth gibi, tarih 
gibi mebahise miitealltk bazi asari mu -
harrere istisna edilirse lisammizda yarim 
as1r evvellerine gelinciye kadar asari man
zumeden ba§ka edebiyat namma belliba~
li miidevvenat vukua gelmemi~tir. Bi -

• naenaleyh edebiyati Osmaniyenin tari -
hini yazmak istiyen blr mul1arrir asari 
manzumeden maada mevzuu bahsede -
eek §eylere pek te tesadiif eyltyemez. 

Edebiyat1 Osmaniyen!n en mufassal 
ve en miidekkikane tarihi ingilf2 Ztsamn
da yazzlm1§ ve bu esere A HiSTORY OF 
OTTOMAN POETRY yani <E§'an Osma
niye Tarihi,. tesmiye olunmu§tur. i§te 
mu.kaddemesini yazmakligim liUfen tek-

• ltf olunan bu cilt efari Osmaniye tart -
htnin bundan evvelki ciltlerinde zikirlert 
gegen ve terciimeleri icra edilen edebiyatin 
asularm1 havidir. E§'art Osmaniye tart -
hinin miiellifi olan Gibb'tn namim Os
manli eshabi kaleminin hemen kdffesi 
tamr. Bu zati Osmanli iidebasma Abdiil
hak Hiimit Beyefendi tamttzrm~ idi. Ni
tekim vefat1 haberini Osmanli'lara btl
dirmek vazifei musibeti de vaesefaki ka
lemi aciziye terettiip eylemi~ idt.) 

* 
Halil Halit Bey mukaddemesine 

bu aattrlarla ba,Iad1ktan sonra mii· 
ellifi karilere takdim ediyor; bu za
hn bizim eski el yazun divalnan ve 
manzum avam hikayetlerini toplat-

mak ic;in memleketimizde c;ok za • 
manlar ugra,1p bunlarla miihim hir 
.tiiti.iphane yapm1,, ve kaffesint In· 

Iii Halid'in gordiigu vazife dahi on· 
dan afag1 kalmazdi. Halil Halit 
merhum yirmi sene fngiliz irfan mu· 

hitinde Tiirkiye propaganda111m yap· 
maga muvaffak olmu,tu. Mukadde· 
meainden ald1g1m ;iu sabrlar mes'e· 
Ieyi daha iyi anlatJr: 

(Bizleri nisabi irfandan mahrum olmak 
iizere ithama ugra1tzklari bir sirada ir -
fam edebimizt fUen f.3bat i~in ~all§an bir 
dostu birdenbtre kaybetmek bence pek 
elim bir hal idi. 

Artik meydanrz kim gikip ta saikai his 
ile, cazibei heves ile, nakit ve vakit sar
file Tiirk'lerin irfan, ahlak ve tarihini 
tldya - o zamanlar icabati siyasiyeden o
larak Tiirk'lere hig te muhip olmiyan in
giltere'de - Gibbi'in ifa etmek istedigt hi
demati itmam eyliyecekti? 

Miiteveffa Gibb Osmanll'larm son ya
r11n asir zarfmda terakkiyati edebiyece 
vuku bulmu§ olan muvaffakiyetlerini ba§
ka milletler ancak yiiz sene zarfmda is
tthsal edebildtler fikrinde bulunurdu. Bi
naenaleyh devri cedidi edebiyatimizca. 
vukua gelen muvaffakiyatm ehemmiyeti 
kendisini pek gok tetkikat ve tetebbiiat 
icrasma mecbur eyliyordu.) 

Mister Gibb eserine bir yedinci cilt 
ilave eyliyecek idi. Bunda Servetifii. 
nun Edebiyatt Cedidesi erkam ve 
onlarm hocalari ve eserleri yazda· 
cak idi. Teesaiif olunur ki buna ken· 
disi muvaffak olamam1,tJr. 

f tte bu hafta ebediyen kavbetti • 
gimiz Halil Halit, bundan otuz bet 
sene evvel lngiltere'de Tiirk.,Hik ic;in 
boyle crahtmlftl. 

Halil Halit B. metrutiyet ilamn • 
da latanbul'a geldi, yevmi Serveti. 
fiinuna ittirak etti. Bosna Herseg'in 
Avusturya'ya ilhakmda memleket
te has1l olan heyecanda ilk defa ol
mak iizere (boykot) kelimesini or
taya atarak halk1 bu fikrin arka111n
da yiiriittii ve muvaffak oldu idi. 

Halil Halit B. metrutiyet mecliai 
meb'usanmda Ankara meb'uau idi. 
~iinkii kendisi Ankara'h bir ~erkes 
~eyhi oglu idi. Sonra meclisten ay
r1ld1, Bombay bat,ehbenderi oldu ve 
oraya gitti. 0 tarihtenberi Dariilfii· 
nunumuzda ve ne;iriyat alemimizde 
ilmi yaz1larla mefgul idi. 

AHMET IHSAN 

Te~ekkiir 
Halil Hallt merhumun cenaze me

rasimine i§tirakle ruhunu §adeden 
DartU!Unun heyeti muhteremesile 
hisslyat1 kadir§inasilerini lzhar etmek 
liitfiinde bulunan muhterem erk~m 

matbuata, gerek cenazesinde hazir 
bulunan, gerek telefon, telgraf ve 
mektupla teesstirlerini beyan etml§ 
olan zevat1 kirama merhumun refi -
kaslle blraderleri bipayan §likranla -
nm arzederler. 

~Giinil1i. · eglencesi 
! 

Bo~ vakitleriniz i~in -
Diinkii bulmacanm halledilmif} 

~ekli 
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fmlNIDIEl.ITTATKT~m 
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A1

• DIE•M .lEILIEl•IL 
K. 1.A.INIEl.MIA 
AIF 1···1N •1 i l•.MI i. 
TIAISIAI• AN LIAI•• 

Soldan saga ve yukandan a§ag1ya: 
1-Ula§mak, ula§tkhk (6), Bir Ul\he 

isml (4). 
2- ........... . 
3 - Nthayeti (4), Aynhk (6). 
4 - Ayn durma (2), Blrler (4). 
5 - Nida (2). 
6 - Nida, Kafiyeli yazan (4). 
7 - Saghk (6). 
8 - Mahal (2), Pek miihim (4). 
9 - SIZl ( 4), Eskl bilytik bir §airimiz 

(4). 
10 - Y1Id1z (2). 
11- Nihayetl (4), Hale gelmese (6). 

Kif ve Kar 
< Birtncf sah1feden mabatt ) 

ve fUbat aylanni and1ran bir 11id
detle aki;ama kadar devam et • 
mit ve her taraf ince bir kar ta· 

bakasile ortiilmii,tiir. 

* 
Diin ak11am Rasatanenin verdigi nabere 

gore gece sabaha kadar kar ya(Jml§ttr. 
Bugiin de hafif surette kar yagmasi ih -
timalt kuvvetlidlr. 

Bugiin riizgdr poyrazdan mutedil ve 
mutavassit kuvvette esecek ve firtma ol
miyacaktir. Sicaklik dune nazaran dei'Jf§
mtyecektir. Diin gece nakls bire kadar 
dii§mii§tiir. 

Kastamoni'de kar 
Kastamoni 1 (A.A.) - Oc; gun • 

denberi fa111la ile yagmakta olan 
kardan havalar aogumu,tur. Hara. 
ret sif1rdan atag1d1r. 

M lYI 'lt <e'ff ® rr rr D lk 
M acar muallimleri 

Bir iki giin evvel febrimize gel
diklerini yazdig1m1z Macar mual -
Iimleri diin Hilaliahmeri ziyaret et
mi,lerdir. Hilaliahmer Reiai Ali Pt. 
misafirlere (:emiyetin tarihc;esi ve 
faaliyeti hakkmda malumat ver • 
mi,tir. Macar muallimleri bugiin 
Yunanistan'a hareket edeceklerdir. 

Prolesor Gurjero 
~ehrimizde bulunan Frans1z pro

fesorii M. Gurjero diin Bursa'ya git
mittir. Profesor Bursa'dan avde -

tinde Dariilfiinunda frengiden ta -
haffiiz fiareleri hakkmda bir konfe
rans verecektir. 

Fransiz cogralya cemiyeti 
azast geliyor 

9 nisanda Frans1z cografya ce -
miyeti azasmdan 24 kitilik bir sey-

yah kafilesi tehrimize gelerek tari
hi tetkikatta bulunacakt1r. 

Kur' an hirsizl.tgt yok! 
Diin bir aktam gazetesinden nak

len baz1 camilerden k1ymetli kur • 

anlarin ~ahnmakta olduguna dair 
bir haber ne;iretmittik. Keyfiyeti 
Dini miiesseseler miidiriyetinden sor• 

duk. Boyle bir h1ra1zhk vak'aai 
kat'iyyen olmad1g1, yalmz on bir 

sene evvel ifgal zamanmda bir ca
miden bir kur'anin ilk sahifesinin 

!;ahnmtf oldugu, h1rs1zlarin bila
hare yakalandig1 ve aahifenin de 

yerine konuldugu cevabm1 aldik. 0 
halde mea'ele yoktur. 

Selim S1rr1 B. in bir konf erans1 
Selim S1rn Bey bu ak~am saat 9 da 

radyoda 4'Halk blrligi> hakkmda bir 
konferans verecektir. 

Konser 
ihsan Bey ldareslnde, Deniz orkes -

tras1 tarafmdan nisanm Uc;tincil cuma 
gUnil saat 1B de Tepeba§I tiyatrosunda 
fevkarn.de slnfonik bir konser verile -
cektlr. 

Localar 300 ve 200, birinci mevki 100, 
lklnci mevki 50, galerl 25 kuru§tur. 

intihabat f aaliyeti 
Ankara'da miintehibi sani intihaba

t1na bugiin ba,Ian1yor - istanbul' da 
intihabat 8 nisanda yap1lacak 
(Birinci Sahifeden Mabait) 

Ian cetveller arasmdaki miihim 
fark, hiikumetin nazari dikkati

ni celbetmiftir. Ba,vekalet muh
telif vilayetlerdeki erkek niifus 
mevcudunu gosterir rakamlar1 
Dahiliye Vekaletinden istemit 

bunlardan bir k1smm1 alarak ls
tatistik miidiriyeti umumiyesine 

vermiftir. istatistik umum mii • 
diirliigii her vilayette husule ge -
len f arklar1 gosterir bir cetvel 

tanzim edecektir. 

Oniimiizdeki intihap devre -
sinde intihap kanunu degi,tiri • 
lecekse de hiikumet bugiinkii far· 
km sebeplerini tetkik etmektedir. 

lstanbul'da intihap hazirltklari 
bitti 

lntihab1 meb'usan Heyeti tef -

tifiyesi diin de itrtima ederek ha
z1rhklarda bulunmuftur. 8 ni -
sanda yapilacak olan miintehibi 
sani intihab1 haz1rhklar1 bitmis
tir. F1rka, namzetlerin listeleri~i 
tabettirmektedir. Miintehibi sani 

namzetleri halkm muhabbetini 
kazanmu~ kimseler arasmdan se

~ilmiflerdir. 

lntihap i~in sand1klar lemin e

dilmit ve yerleri de tesbit edil • 

Ma al ir n 'if'lte v ce 
m®ktce~Oell"'~~ 

Ailesine ikramiye verilen bir 
mektep miidiirii 

Maarif Vekaleti aenelerdenberi 
hizmeti 11ebkeden Ordu ortamektep 
miidiirii Cemal B. merhumun ailesi
ne 1980 lira ikramiye gondermi,tir. 
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Elmalar ii~ nevi olacak 
Giimiitane elma tacirleri elma • 

lar1m1zm hari~ piyasalardaki mev • 
kiini tahkim i~in baz1 mukarrerat 
ittihaz etmi;ilerdir. Bu mukarrerata 
nazaran badema ambalaj fevkala • 
de miikemmel olacak ve her sandi· 
ga azami yirmi kilo elma konula • 
cakbr. lhrac; edilecek elmalar ekst· 
ra, birinci ve ikinci 111mf olmak ii· 
zere iicr nev'e taksim edilmittir. 

Yamurta ihracati ve Yunanistan 
Yunanistan'a ihrac; edilecek :·u

murtalara menfe miihrii tatbik1 
mecburiyetinin diinden itibaren tat
bikma. hatlanmtttlr. Yunani11tan'1n 
ihracat tacirlerine tahmil ettigi bu 
mecburiyetin yumurta fiatlarim u· 
cuzlatmaga veya ihracabm1z1 ifkal 
etmege matuf oldugu beyan edile -
rek bu vaziyet tiiccarm tikiyetini 
mucip olmaktad1r. 

Kartal kredi kooperatili 
Kartal kredi kooperatifi heyeti 

idare intihab1 yapdmittir. Ziraat 
Bankasi fefi Hilmi ve murakip Per· 
tev Beylerin huzurile yapilan inti -
hapta meclisi idare riyasetine Kar • 
tal'da bahc;ivan Nafiz Kaptan B. ve 
azahklara da. ziirradan Refik, Se -
yit, Mes'ut ve Mahmu Beyler sec;il -
mitlerdir. 

[Q) al If' lYI 0 'ff lUJ lfi} lYI lfi} ©I al 
Ditcri ve Eczaci mektepleri Tip 

Fakiilteaine merbut olarak idare e. 
dildigi halde bu mektep hocalari 
Fakiilte mecliai miiderrisinine it -
tirak edememektedirler. Bir miid -
det evvel Di;ic;i ve Eczaci mektepleri 
Maarif Vekaletine miiracaat ede -
rek Tip Fakiiltesi miiderriain mec • 
liainin eczacd1ga, ve di;;crilige mii • 
tealiik ihtisaa mesaili hakk1nda isa• 
betli karar verilmesi ifiin bu mektep 
muallimlerinin de miiderrisin mec • 
lisine girmelerini ve yahut her iki 
mektebin bir fakiilte haline getiri -
Ierek bir muallimler meclisi tef -
kil edilmesini istemi;ilerdi. 

Maarif Vekaleti bu mes'ele hak -
kmda Dariilfiinunun fikrini sormut· 
tur. 

Bu cihetle pazar giinii ic;tima e· 
decek olan Dariilfiinun Divam bu 
mes'eleyi tetkik ederek bir karar 
verecektir. 

Ogrendigimize gore Divan eczac1 
ve di~c;i mekteplerinin bir fakiilteye 
kalbinden ziyade Dariilfiinuna mer· 
but kalmak ;iartile miistakilen ida
resine taraftard1r. 

'V®lil'l, ~l§>@li"O® ~ 

Gol ·Spar 
Golspor'un dokuzuncu sayis1 c;ok 

zengin bir surette ve Besim, Ali 
Haydar ve Biirhan Beylerin k1ymetli 
yazdarile inti;iar etmittir. 

mi,tir. intihaball Heyeti teftii;iye 
azas1 ile se~ilen miifettifler tef
tii; edecekler ve halkm tikayet -
lerini dinliyeceklerdir. 
Bursa'da miintehibi sani intihabati 

bitti 
Bursa 1 (Hu. Mu.) - Burada 

miintehibisani intihabat1 bitti. Halk 
kamilen Halk Firkas1na rey verdi. 
F1rka Katibi Umumiliginden Bur -
sa'hlara bir te,ekkiir telgraf1 geldi. 

Anadolu'da intihap 
faaliyeti 

Ankara 1 (A.A.) - Son iki ~iin zar 
fmda Muatafa Kemal Pa,a, Terme, 
Eakitehir merkez, Corlu, Babaeski, 
Bursa, Orhangazi, Of, Arapsun, Koc;
hisar, Sivrihisar, lnebolu, Nev,ehir, 
Tosya, Vakf1kebir, Antalya merkez 
kazalar1nda miintehib; "ani intihaba
b nihayet bulmu,tur. Birinci mun -
tehipler Cumhuriyet Halk F1rkas1 
namzetlerine rey vermi,lerdir. Rey 
veren miintehip miktar1nin gefien 
devreye nisbetle fazla oldugu ma -
hallerinden bildirilmektedir. 

Kastamoni'de intihap 
faaliyeti 

Kaslamoni 1 (A.A.) - Vilayetin 
her taraf1nda mi.intehibi sani inti • 
habat1 bitmi~ ve miittefikan Cum -
huriyet Halk F1rka111 namzetleri ae· 
c;:ilmistir. 

M@mO®?~~t 
h @) ~ <e rr o ® ir n 

Adana'da Menenjit salg1n1 
Adana'dan verilen habere gore 

menenjit hastahg1 salgin halinde • 
dir. Vilayet S1hhiye Miidiirliigii baa· 
tahktan tahaffiiz c;arelerini goste -
rir ilanlar ne;iretmi;itir. 

Aga~ koruma cemiyetleri 
Odemi,'in bir c;ok koylerinde a· 

gafilar1 koruma cemiyetleri tesek • 
kiil etmil(ltir. Bu cemiyetlerin f~ali -
yetleri rnii mil' neticeler vermekte -
dir. Ezciimle Kabakc;:1koyiPitde 25-
bin ve Adakose'de 15 bin, diger 
mmtakalarda da 25 er, otuzar bin 
fidan dikilmittir. 

Miihim bir hirstz ~etesi 
Terme'den yaz1hyor: Kasabam1-

zin iki maruf ticaretanesinin demir 
kepenkleri, kilitleri kinlm1lh telefon 
hatlar1 keaildikten sonra manifatu· 
raya ait miihim miktarda efya ati • 
r1lm1,t1. Bir giin sonra ayni ;iekilde 
Onye'de de bir manifatura maga -
zas1 soyuldu. Zab1ta biitiin faaliye
tini sarfediyordu. Ahiren Terme'
nin ~ahtkan kaymakam1 Zeki ve 
jandarma kumandam yiizba,1 ~uk· 
rii Beyler taraf1ndan ittihaz olunan 
tedbirler iizerine fiahnan mallar ile 
h1rs1zlar yakalanm1,lardir. 
izmir'de yeni bir Ziaart mektebi 

iktisat Vekaleti Izmir'de iir; yiiz bin lira 
sarfile yeni ve biiytik bir Cziraat mektebi) 
binas1 in§asm1 muvaf1k gormii§tiir. Bunun 
ir;ln Izmir valillgine emir verilmi:,tir. Yen! 
zlraat mektebi; Bordur'da mevcut ziraat 
mektebi btnasmm bahr;esinde Reisicum -
bur Hz. nln heykellerin!n yakminde in§a 
edilecektir. 

Izmir Belediye biit~esi 
:i:zmir'in yen! sene belediye biitr;esi tan

zim edilmi§tir. Yeni biitr;e 1,500.00fJ 'irad1r. 

Eskitehir'de bir Tiirk Ocag1 

binas1 yap1lacak 
Eski§ehir Tiirk Oca~1 §lmdiki binayi 

satarak §ehrin en iyi bir mahalllnde 
yeni ve miikemmel bir bina in§asma ka
rar vermi§tir. Binanm planlar1 merkeze 
gonderllerek in§aata miisaade istenil -
mi§tir. 

~ankir1' da bir idam cezas1 
Qankm ag1rce:za mahkemesi parasma 

tamaan Ye§il ism!nde bir H. m beynini ke
serle parr;al1yarak oldiiren Qaku All'yi 
ldama mahkum etml§tir. 

Hapisaneler nizamnamesi 
Hapisaneler Miidiriyet Umumiyesi ha -

pisanelerin idaresi hakkmda bir nizamna
me haz1rlamaktad1r. Miidiriyeti Umumiye 
Eski§ehir'de 500 kll}illk blr hapisane in§a 
ettirecektir. 

Odemis'te bir kad1m kocasmm 

~linden gasp ettiler 
Odmi§ kazasmm r;ayl1 koyiinde Emine 

isminde genr; ve giizel bir kadm gece evin
de ve kocasmm yanmda yatarken koy deli
kanlllarmdan Hamit oglu Mehmet ismin
de birile dort arkada§I kap1y1 k1rarak ir;e
rlye girmi§ler ve ellerindeki silahlarla ko
cas1m tehdit ederek kadm1 allp ovaya go
tiirmii§ler orada tecaviizatta bulunmu§lar
d1r. Vak'adan haberdar olan zab1ta miite
cavizleri yakalam1§t1r. 
Bursa'da hah hirs1zlar1 yakaland1 

Bursa koylerindeki camileri soyan biiyiik 
bir h1rs1z §ebekesinin yakaland1g1 haber 
verilmi§tl. Ahiren bu §ebekeye mensup lid 
ki§i de istanbul'da yakalanarak Bursa'ya 
gonderilmi§tir. Qalman 80 parr;a hal!dan 
bir k1sm1 ele gec;:mi§tir. 

Bursa' da ucuzluk 
Bursa'da ucuzluk gittik~e artlyor. Birlnci 
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Yeni takvim 

Fa tin Beye gore bir ihtisas 
komisyonu te,kil edilmeli 

Takvimlerin birlettirilerek sene • 
nin on iic; aya takaimi hakkmda Ce· 
miyeti Akvamtn devletleri bir kon -
ferans akdine davet ettigini yazmi,. 
bk. Bu huausta Rasatane miidiirii 
Fatin Bey •u izahah vermi;itir: 

«- Takvimlerin birle,tirilmesi 
pek eski bir mes'eledir. Bu mes'ele 
zaman zaman tetkik ve miinaka,a 
edilmittir. Filhakika bugiinkii tak • 
vimler pek kar1t1khr, tebdili la • 
z1md1r. Ancak ilim adamlar1 ve bil
hassa heyettinaslar biitiin hesapla • 
rm1 senenin on ikiye taksimi iizerine 
istinat ettirmis olduklarmdan takvi· 
min boyle ani bir sekilde tebdilini 
istememektedirler. Bona mukabil ik 
tisatcdar ve alelUmum Ticaret Oda
lar1 bilakis siir' atle degi~tirilmesi 
arzusundad1rlar. Bu takvime gore 
sene 13 ay ve her ay da 28 giindi.ir. 

Binaenaleyh 365 giin olan senrde 
bu 11uretle bir gi.in artmaktad1r. Bu· 
giine isimsiz giin denilmekte ve tak· 
vimlere gec;memektedir. Bu isimsiz 
giinde mesai umumiyetle tatil edi • 
lecektir. Senei kebiselerde bu iaim
siz giin c;iftletiyor ve iki giin umumi 
meaai tatil ediliyor. Takvimin bu 
tarzda degittirilmesinde bilhasaa A 
merika'hlar 1srar etmitlerdi. Topia· 
nan miiteaddit ihtiaas heyetleri e • 
aaata birleftikleri halde teferriiatta 
ihtili.fa dii~miisler ve hie;: bir zaman 
miisbet bir netice elde edememi' 
lerdi. 

Nihayet Cemiyeti Akvam mes'e· 
leye vazlyet etti. Ve bir 11enedenberi 
hadiaeyi tetkik ederek devletleri bir 
konferanaa davete karar verdi. 

Ben tahsen bizim memleketimiz
de bu e11a11la ugratmak iizere bir ih· 
tisa11 komisvonu te,kil edilmesini 
zaruri goriivorum. Ve bu fikrimi 
Maarif Vekaletine bildirecegim.> 

M. Masfielld 
CB!rinci sahifeden mabait) 

dikkat bir tehir gormedim. Mem

leketime dondiikten sonra ilk fir

satta tekrar giizel istanbul'u zi • 
yarete gelecegim. Ve beraberim

de giizel tiir okuyan bir kacr gen
ci de buraya getirecegim. Bu su

retle Tiirk'ler lngiliz tiirlerini en 
temiz bir lisandan dinlemif ola • 
caklard1r. 

M. Masfield hugiin saat 4 te · 

Ankara Tiirk Ocagmda h:r kon • 

ferans verecektir. $air bu kon -
feransmda Chauceur, Sekispir ve 
Milton'dan bahsedecektir. 

Kalp para Biirenler 
Unkapam'nda simitcrilik eden Ha

c1 Abdullah oglu Adem ile fmnci 
kalfaa1 Mehmet, sahte 25 lik siirer· 
lerken zab1ta tarafmdan yakalan -
m1flard1r. 

nevi ekmegin okkas1 11 kuru§a inml,tir. 
Diger havayici zarurlye fiatlarmda da bati 
bir tenez:ztil ba§lam1§tlr. 

Bursa'da garip bir hareket ve dava 
Bursa'da maruf kadmlardan blri, mev -

kl! 1r;t1maiyesi yiiksek ve gene;: bir zata har
fendazl1kta bulundugundan bu genr; tara -
fmdan aleyhinde bir hakaret davas1 ar;1l
m1§tlr. ilk defa olarak vakl olan bu garip 
davamn riiyetine yakmda sulh ceza mah -
kemeslnde ba§lanacakt1r. 

lz~ir hapisanesini basmak istiyen 

Aarap Mustaf a'mn muhakemesi 
Bornuva nahiyesinin Pmarba§1 koyiinde 

hiikumet aleyhlnde c;:ah§mak ve §ekavet 
~In glzll blr cemiyet te§kil etmkle maznun 
Arap Mustafa'nm muhakemeslne Izmir 
ag1rceza mahkemesinde devam edilmekte
dir. 

§ahlt s1tatile dinlenen jandarma merkez 
boliigii kumandam ytizba§l :i::zzet Bey Arap 
Mustafa'nm §ekavete siiliik etmek istedi -
gin!, hatta cephanelige gideerk orada iki 
askere fikrini a!;t1gm1, yamnda ikt arkada
§1 bulundugunu bu askerlerln cephaneligi 
berhava ederek hiikumete vaz1yet etmek 
ve Izmir haplsansindeki 800 mahkumu ser
best birakmak gibi fikirlere i§tirak etttkle
rini, Arap Mustafa ile arkada§larma Bey -
gir vererek onlari koye gonderdiklerinl 
yaptlg1 tahkikatla meydana c;1karm1§ oldu
gunu siiylemi§tir. 

Muhakeme daha baz1 §ahitlerin lfadeleri 
almmak iizere ba§ka giine birak1lm1§t1r. 

Y eni T arms sahipleri tevkil edildi 
(Yeni Tarsus) gazetesi sahib! Vas1f Pulil. 

ve muharrlri di§ doktoru Hiisnii Beyler hak 
kmda Adllyece tevkif miizekkeresl kesilerek 
tevkit ve muhakemeleri Mersin'de goriil
mek iizere mahalli mezkflra gonderilmi§ 
lerdir. 

r TURK TlCARET 
ve 

SANAYi BANKASI 
GA YET MOSAtT $ERA1TI r. 
«T ASARRUF KUMBARASI 

MU AMELA TINA 

BASLANMISTIR 
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Hastahk, sagbk 
Yavrular bilirsiniz ki hayatta 

her zaman bir olmaz. Bazan i,Ier 

iyi gider, bazan da aksine. He • 
niiz pek az ya,amif olmamza 
ragmen bunu siz de tecriibe et • 

mitsinizdir. 
Mesela aras1ra hie; istemedi 

giniz halde annenizin, babam 
z1n canm1 s1kar, onlar1 kirars1 
mz. Tabii onlar kadar sizin de 

cammz Sik1hr. Bir giin tesadii • 
fen dersinizi bilmezsiniz. Hoca • 
mz1 k1zd1rtrsm1z. Siz de iiziiliir
siiniiz. 

Bunun gibi hi~ elinizde olm1 • 
yarak ta hasta olursunuz. 0 za
man yap1lacak en iyi fey hemen 
doktor ~agirtlp hastahgm teda
visine bakmaktir. Yoksa: 

- Ah niye tutuldum, vah ni

~in tutuldu J'TI 1 

Diye. doviiniip merak etmek 

fayda vermez. 
Doktorun verdigi ila~lan ac1 

da olsa yemeli, emirlerini, tevsi
yelerini yerine getirmeli, husu • 

sile bu Strada ana, baba soziin

den d1,ar1 ~1kmamahd1r. 
Hastahk, aaghk insanlar i~in

dir. Mutlaka her hasta olan ol • 
mez. Fakat hastahg1 da hi~ yok 
yere davet etmemek laz1md1r. 

Mesela terli terli riizgarda 
durmamah, ne kendini pek U\IU· 
tecek derecede ince giyinmeli, 
ne de bogulup pathyacak kadar 
iiatiiste tak1p tak1,ttrmamahd1r. 

Hele fU mart ha vaamm bir haf • 
tad1r bize yapttklarm1 goriiyor • 
aunuz. Bir ac;1yor, bir yag1yor. 
Bilhassa boyle havalar ~ok teh • 

likelidir. Aman kendinizi koru • 
yunuz!. 

MEK 
~u yukar1da gordiigiiniiz te-

· 11 
I 

8'• ••A 
---Hi KAYE.. 

Raif koyde muzipligile ,<>hret 
bulmu,, bir genc;tir. Fakat c;izer, 
incitmez kabilinden \lakay1 hi~ 
bir zaman kaka derecesine var
d1rmazd1. Bununla beraber onun 
yapttklarma Bilal Aga c;ok k1zar-

~ I 

geceyi bekledi. Mukemmel bir so
pa tedarik etti. Raif'in kuliibesi
ne dogru yuriidii. 

F akat Raif batma gelecegi ev
velden ketfetmifti Onun i~in ka
p1mn yamnda dallar1 c;aprazvari 

Bir, bir daha .. Artik oldiigiinii 
tamamile kanaat getirmi,ti. 

Gene kimseye duyunnadan 
yava\I yavaf uzakla~nrken pence· 
reden «Poh ! » diye bir kafa u • 
zand1. 

0 zaman Bilal Aga viicudii du-

Bilal Aga: 
- Y etitin dostlar beni cad1 ko-

vahyor, hortlak kovahyor! 

Diye bag1r1yordu. 

Bu sesleri i\liden biitiin koylii • 

d1. Bir giin gene deh~etli bir mu
ziplikle camm yakmif, sonra ku
liibesine dogru ka~m1i;b. 

Bilal Aga hemen arkasmdan 
kofmu,, f akat yeti,ememi,ti. 

Raif'e haddini bildirmek i~in 

agaca elbiselerini giydirdi. Ken
disi de ic;erye girdi. Pencerenin 
kenarma sakland1. 

Bili.I Aga yava, yavaf bu ka
ralbya yaklafb. Pat! diye sopa
y1 indirdi. 

vara dayah fakat bafI pencerede 
goriince oliiniin hortlad1gma ve 
cad1 olduguna hiikmetti. 

Tabanlar1 kald1rmca kac;maga 
bafladt. Fakat bu sefer elinde so· 
pa ile Raif onu kovalamaga ha,. 
lad1. 

ler sokaga firlam1\llard1 Lakin 
Raif giilmekten k1r1hyordu. Bi· 
lal Aga Raif'i oldiiriip ortadan 
kald1rmak isterken kendi kor • 
kakhg1 yiiziinden i.leme rezil 
olmm;tu. 
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kil hangi mastard1r? 1 1f 
Dogru halledenler arasmda 11 ~ 

~ekilecek kur'ada birinciligi ,1 

kazanana 5 lira takdim edile- I 
eek ve resmi gazetemize bas1-

lacaktir. tkinciden yiiziinciiye 
kadar k1ymetli ve faydah hedi-
yeler. 

Cevaplar1n nisan sonuna 
kadar <eCumhuryiet ~ocuk sa
hifesi muharriri » adresine 
gonderilmesini rica ederiz. 

Bu adrese gonderilmiyenler 
ve ge~ kalanlar kur'aya sokul
mazlar. 

Bugiin 

Yeni Giin 
(;ocuk sahif esinde de yeni 
bilmece ve kanzananlann 
isimleri vardir. 

-...., 

~u gordiigiiniiz ~ek • numa a ; a Pk <! • ;a kaclar 
<:izerseniz sagdan, soldan ve kar,1dan tav,an yapmas1m ogrenmi~ olur

sunuz. 

' Kazananlar 
--~·----· -

Ge~en def aki bilmecemizin 
halli Avrupa, Amerika idi. 

Dogru halledenler arasmda ~e
kilen kur' ada Had1mkoy ilk mek
tebinden Vedia Hamm birinci 
oldu. Be, lira kazand1. Resmini 
hal varakasile beraber gooder -
mit oldugu i~in bugiinkii sahife. 
mizde bastik. 

Birer ipekli mendil kazananlar: 
Goztepe ilk mektep 445 Gtlzin E -

min, onuncu ilk mektep 366 A. Nus -
rat, Gazi Osman Paeya mektebl 24 Sa
dettin, Btirhaniye ilk mektep Adnan 
Muzaffer, Kad1koy Ferit Bey soka -
gmda Muana. Ka.mil, Bor 23 teeyrlnl -
evvel mektebi 237 Hllmlt, Cagaloglu 
25 numarada Tiraje Sahir, Resimli ga
zete mildtiri.i Cerna! Bey k1z1 Nesrin, 
§l§li Terakkl mektebinde Mustafa A
fif, Maltepe Askert llsesl 2883 Osman 
istanbul 2 lnci ilk mektep 323 Salt'. 
Kad1koy orta mektep 18 $evket, Eren
koy l!sesi 10 uncu s1mf Didar, E • 
dime Gazipa11a k1z yat1 mektebi 18 
Zebra, <;emberlita§ orta mektebl 202 
M. Cemal, Sultanahmet Ticarethane 
sokak 75 Nadire, 29 uncu mektep 107 
La.mia Suphi, Fatih 13 tinci.i ilk mek • 
tep 407 Perihan, Edirne Gazl ilk mek· 
tep 36 Salvator, Ankara kadastro ta -
sarruf azas1 Zeki Bey oglu Fahir, Us
ktldar Amerikan k1z kolle.finden Vas
flye Muhtar, K1z1ltoprak Kuyuba§I M. 
Havva. 

Birer ciizdan kazananlar: 
istanbul llsesi 799 Falk, Usktidar 

Erkek posta mektep 264 Tahir, An -
vers konsolosu beyin klz1 Ferran, §i§
li Me§rutiyet mahallesi Madalyon so
kag1 25 Afife, Ankara Gazi mektebi 
97 Tevfik Fikret, Ankara musiki mu -
allim mektebl Cafer Tayyar, Danca 
ilk mektep 159 Fethi, Eski11ehir lisesi 
382 §lehap Hiisni.i, Bolu ihtiyarzade 
Hakkl Beyin k1Zl Afife, Eski§ehir Ak
r;aalan mektebl 1 ismet Htlseyin, Us
ktidar 15 1nc1 ilk mektep 72 $eklp, 
Mersin <;'ankaya mektebi 316 Muhit -
tin, Amasya Pilevne mekteb1 197 Ah
met, Bursa Reyanpa§a ilk mektep 9 
Mehmet HuIO.sl, Bak1rkoy 198 Fazl
Iet, .Samsun saatha.ne karl'jismda Ali 
bayraktarzade Beyden Salih Zlya, 
Polatl1 top<;u tabur k. Ali R1za Bey 
oglu Kemal, Istanbul erkek lisesi 570 
Sad!, Edlrne Karaagar; Ilk mektep 78 
Orhan, Ankara ismet Pa§a ilk mektep 
286 Faruk. 

Londra'da (Cambridge) tiyatrosunda ingiliz ~ocuklari terefine bir 

miisamere verildi. Buna lngiliz krali~esile birlikte bir ~ok kibar kad1n• 

Jar ve aileler geldi. Resmimiz bu miisamereye eski asirlardaki k1yafetle 

gelmif il~ firin ve giizel yavruyu gosteriyor. 

Birer tarak kazananlar 
Ortakoy ilk mektep 331 Vedia, NI • 

11anta§1 ingiliz mektebi Ertugrul Da
vut, Eytlp 27 incl Uk mektep 300 ·H. 
Muzaffer, Bursa posta ba§ka.tibl Hiis
nti Beyln k1zx Sevim, Konya Aksaray 
Cumhuriyet mektebi Fahriye Adil, 
Istanbul k1z orta mektebi Fethiye 
Hiisey!n, Kurtulu§ mektebi 135 Fat· 
ma, Bakukoy ilk mektep talebesin -
den Giizin, Trabzon ilk mektep 98 
HalO.k, istanbul ' 49 uncu ilk mektep 
63 Muzaffer, Diyerbeklr k1z orta mek
tebi 1 Mukayyet, isparta orta mektebi 
282 Feth!, Fethlye birincl mektep 110 
Ralih Zeki, Corum orta mektep 120 
M. Rum!, $ark1§la Cumhuriyet mek -
tebi 350 Mehmet, Sillfke orta mektep 
207 Ali Seyfi, Feyzlati l!sesi 316 ihsan 
Salih, Nl§anta§1 k1z orta mektebinde 
115 Neriman, Kandllli k!Z orta mek -
teblnde 500 Emine 

Birinciligi kazanan yavrula1· 

Soldan srra ile: 1 - Evvelki aya ait bilmecemizde birinciligi ka%11-
nan T acettin Bey. 
2 - Ge~en ayki bilmecemizde birinciligi kazanan Ankara orta mek· 

tebinde 270 Arif Hikmet Bey. 
3 - Bu ayki bilmecemizde birinciligi kazanan Hadimkoy ilk mek

tep talebesinden Vedia Hamm. 

Birer kitap kazananlar: 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111n 

K1z1Itoprak ilk mektep Gtlzin ih • 
san, Eyiip orta mektep 141 Tarik, A -
la§ehir ilk mektep Nurettin, Diyarbe
kir orta mektep 153 Ali R1za, Yozgat 
Sakarya mektebi 142 §!iikriye, Edirne 
Kurtulus ilk mektep 88 Neriman, An- · 
kara istikl1\l mektebl 124 Tarik, To
kat Gazl mektebi 106 Ertu~ul, Ordu 
orta mektep 70 Sabri, Samsun Dum
lupmar 264 Necdet Huio.si, Malatya 
orta mektep 355 Hamiyet Ztlhtil, 81 • 
vas Hafiz Recep mektebi 31 Halil. iz
mit orta mektebi Ridvan, Kayser! k1z 
orta mektebi Behlye, izmlt orta mek
tep 155 Sala.hattln, Dam do Sion ta -
lebesinden Necla. Fikri, H1rka1~erlf 
19 uncu mektep 377 Muzaffer Tahsin, 
Vefa orta: mektep 108 Kenan, Gemlik 
gtlmriik ba§ka.tibi k1z1 Semiha. 

Onar kart postal kazananlar: 
Bolu Feyzicumhuriyet ilk mektep 

Makbule, Ankara Kurtulu§ ilk mek -
tep 35 Nedrct, Adapazar1 orta mek -
tep 24 Mustafa, Uskiidar 30 uncu ilk 
mektep Necmiye, Erenkoy k1z Uses! 
Nevzar, Eskl§ehlr Arifiye ilk mektep 
191 Sabrlye, Eyiip 37 incl Ilk mektep 
303 AyniUhayat, Ankara erkek orta 
mektebi 272 Halit, Notr Dam do Si -
on :Mizyal Vehbi, Belemedik alle mek
tebi Hadive Ll\tif, Uzunkoprii Sakar
ya Ilk mektebi 126 Fatma, izmir Red
d! ilhak mektebinden Meliha, Ma -
latya A. lisesinde 2207 Rahm!, K1z1I
toprak 6 mc1 mektep 93 Sadiye, Gebze 
F:iiref Bey mekteblnden 237 Salm Sa
lih, Bolu Bah<;e Ilk mektebi 113 Tilr
klin, Ordu orta mektebi 69 Mustafa, 
Blirhantye muhtellt mektep 66 Sedat, 
Eskisehir Turan mekteblnde 3 Neca
ti, tstanbul 21 incl ilk mektep ihsan ·1 
Mustafa Beyler ve Hammlar. 

istanbul'da bulunanlarm pazartesl 
glinii matbaam1za mtiracaat edip he- I 
diyelerlni almalanm rlca ederlz. Di -
ger yerde bnlunanlarmki taraf1m1z - 1 
dan gonderilecektir. 1 

Yaz1s1z hikaye: Soban1n kerameti 
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Istanbul Barosuna mensup tram -
vay §lrkcti avukatlarmdan Ohanes 
Haciyan Beyin ll.lemi ebediyete inti -
kalini blraderlerl ve arkadaiilarma 
bildirmekle mUteessifiz. Cenaze me -
rasimi nisanm 3 Uncil cuma gUnil sa
a t 13,30 da Kad1k6y Ermeni klllsesin
de Jcra edilecektir. K6prtlden 13,5 de 
hareket eden vapur son vazlfesini 
yapmak istlyen dost ve blraderleri 
merasimde haz1r bulundurur. 

Kiral1k kosk • 
Moda'da deniz kenarmda 10 oda-

h, icri d1'1 boyah miiceddet kargir 

bir bane kirahktir. Elektrigi, hava
gazi, banyosu, bahcre1i vard1r. Kira

s1 senelik 1800 lirad1r. Hergiin ogle- , 
ye kadar telefon Beyoglu: 8 e miira· 
caat. 

istanbul Asliye iklncl Ticaret Mah
kemeslnden: 

Galata'da Qinil1 R1ht1m hamnda kll.
ln Marim Manasiyon ko Limtet §irketl 
tarafmdan istanbul'da Sela.met ha -
nmda dairel mahsusasmda mukim 
Hac1 paiiazade Ahmet Bey aleyhlne 
ikame olunan alacak davasmdan do
lay1 illl.nen vaki tebligata ragmen 
;miiddeaaleyh mahkemeye gelmeml§ 
oldugundan bittalep giyabmda tah -
kikat icrasma karar verilmi§ ve ev -
rak 25 / 12/ 340 tarih ve 1500 liray1 
nat1k senet okunmu§ olmakla i§bU 
evrakm okundugundan bahsile mu -
ameleli g1yap karannm tebUgine ~~
rar verilmi§ ve muameHlta be§ gun 
zarfmda mtiddeaaleyh tarafmdan 
itlrazatta bulunulmad1~1 takdirde 
miiddel tarafmdan dermeyan edilen 
vak1alar ve milbrez senet rnuhteviya
t1 mi.lddeaaleyh tarafmdan kabul ve 
ikrar edilmi& say1laca~1 ve tahkikatm 
7 / 5/ 931 per§embe gilni.i saat 14 e ta
llk edildl~I ve isbu illl.nm blr suretl -
nin usulen mahkerne divanhanesine 
llsak k1Imd1g1 bermuclbi ka'rar teblig 
ve iHl.n olunur. 

MOZA YEDE lLE SATI~ 
1931 nisammn 3 iincii cuma gilnil sa

bah saat 10 da Tepeba§m'da Perapa
l~s oteli arkasmda Tozkoparan'da 27 
numaral1 Mehmet P§. apart1manmm 
3 numarall dalresinde mevcut ve mu
teber bir alleye ait milzeyyen e§yalar 
mttzayede suretile satllacakt1r. 

Bilfe ve vitrinlle gayet gilzel asrt 
yemek oda tak1m1, muhtelif karyola
Iar ile mtikernmel asr1 yatak oda ta
k1m1, 3 parcadan rniirekkep Amerikan 
salon tak1m1, Gale ve Olofan mamO. -
11!.tl Oniks elektrik avizeler, asrt ay
nal1 portmanto, Deka markall gra -
mofon Lake yatak oda eiiyalan, yeni 
halde ~usamrnalar, Gazi Hz. nin bii
yi.ik kit'ada btr fotograf1, kadlfe ve 
sair perdeler, emaye ve Qlni sobalar, 
tabaklar, kadehler ve sair esyalar. A
nadolu ve Acero halllan ve seccadele
ri. Pey sUrenlerden 100 de 25 teminat 
ahmr. 

-------Cumhuriyet 
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Talebi urnumi i.izerine ._I _______________ -\\ 

ELEK SiNEMASI 
Bugiin birinci matineden itibaran harikalarm harikas1 olan 

BELDE CO~KUN 
(NAPOL . ) 

filmlnin tekrar iraesine ba~hyor. 
Heyeti temsiliyesi ba~mda: BRlGlTTE HELM ve JAN KlEPURA. 

Bugi.in saat I de, mekteplilere 
p;ece, D 0 N K A 

mahsus tenzilatl1 matine 
Z A KLARl 

Yeni program 

N T N 3 iinci.i KONSERI 

GLORYA 
Bu hafta 

OiNA MANES ve OABRiEL OABR' O' un 
ARSLANLI KIZ 

filminde buyuk muvaffakiyetleri 

!Jilveten: M U T A T F l A T L A R L A 
LUCIEN BOYER ve arkada~lan Mont nartre p rogram'armda 
Herglin saat 4,30 cuma ve pazar giinleri saat 4,30 ve 6,30 
matinelerinde ve her gece saat 9.3 ' 4 . 

Bir kac gii 

OLGA T C H E K 0 W A tarafmdan ternsil edilmi~ Rus9a 

sesli ve ~a kth fevka Me filimdir. 
T R O l K A : e~lence yerleri, kabareleri, (ingeneleri. ~ark1lan 

ve danslarile l\1oskova'dir. 

T R 0 1 K A A~k ve ihtirast1r. 
lJaveten: FOX :\IOVIETONE halihaz1r diinya h:ivadisleri. 

Matineler 2,30-4,30 suvar.: 9,30 

Seyrisefa·n I 
Merkez Acentaat: Galata Kop

rubaft B. 2362 fube acentast: 
Sirkeci Muhurdarzade Hant I. 
2740 ··-------------1 rabzon 1k inc1 postas1 

(KARADENiZ) vapuru 2 ni-

san per~embe aktam1 Ga • 
lata'dan tnebolu, Sinop, Sam-

son, Unye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya kalkacak donu.te 
Pazar, Rize, Of, Surmene, Trab
zon, Polathane, Tirebolu, Gire
sun, Ordu, Fatsa, Unye, Sam • 
sun, Sinop, lnebolu, Zongulda
g'a ugriyacakhr. 

Bu sefer azimette de Zongul
daga ugramlacak ve bu iskele 
i .. in azimette yalmz yolcu alma
cakttr. 

Mers1n postasl 
(INEBOLU) vapuru 3 nisan 

cuma 10 da Galata'dan ~a • 
nakkale, Izmir, Kulliik, Bodrum, 
Rados, F ethiye, Antalya, Alaiye. 

Mersin'e kalkacak donii~te Ta • 
•ucu, Anamor, Finike, Andifli, 

Kalkan, Kutadast, Gelibo • 
lu'ya da ugr1yacakhr. 

Azimelle ~anakkale i .. in yiik 

ahnmaz. 

T AViLZADE V APURLARI 

Muntazam Ayvahk~ postas1 
S~.1LAMET 

vapuru her per~embe 

ak~amt 17 de Sir
keci' den hareketle 

Gelibolu, <;anakkale, Ki.i<;i.ikkuyu, 
Altmoluk, Edrem1t, Btirhamye ve 

Ayvahjfa azirnet ve avdet edecekt!r 
Yolcu bileti vapurda da ver11Jr. 

Adres: Vemi~te Tavilzade biraderler 
Telefon: 1 ta" bul 2210 -·-SOVTORGFLOT 

SOVYET SEFAiNi TiGARiYE i 
HiSSELi SiR ETi 

' 
28 saatte :tstanbul,dan Sel~nl~'e. iLiQ 

vapuru 4 nisan cumartesi gUnU yol
cu ve e§yayi ticariye alarak (SeIAnik, 
izmir, Pire, Yafa, iskenderlye ve Port ' 
Sait) e hareket edecektir. 

Fazla tafsildt iQin Galata'da Qinili 
R1ht1m Hamndaki acentahgma mu -
racaat. 

Telefon Beyoglu: 2358, 2501, 962 

.---~ATILIK-11111 
OTOMOBILLER ve: KAl\lYON 

Bir bm;uk tonluk az kullamlm19 bir 
adet Ford ka•nyonu ile iki adet gayet 
liiks kapalt biri Minerva biri Del:lno
vil markah ve bir adet air1k Fiat oto
mobili sat11ik oldugunda ri talip 0] 3nla
rm lstanbul'da Sultanhamarn1'nda Ka-

tirc1oglu hanmda 45 No. da avukat 

I AIAettin Beye her gun tij\'le vakti mil
racaat etmeleri ilan olunur. 

Adalar sulh mahkemesinden: 
Kost! Efend ile Mehmet Ali Efendi-

Karabiga hathnm Cumar • nin §ay!an ve mti~tereken mutasarnf 
teai, ~arfamba seferlerine ila- olup gayrikabll1 taksim olmasma bi-

~ehzadebaft ---• 

Ferah sinemada 
Bu gece: Kornik Na§lt Bey ve yen! 
heyeti temslllyesi (Asso - jana) 
me§hur ~ingeneler, ayl'lca varyete 
sinemada Lon§aney'in (arz titre
di) dtihuliye 30 kuru§. 

Uskiidar Hale sinemasmda 

Mahpusun ,arkts1 
MUmesslll Rl§ar Bartelemez gelecek 

program Q1lgm Bak.Ire. Programlar1-
m1z cumartesi ve 9ar§amba giinlerl 
degi§ir. 

Her gtin giindiiz 3 te, gecelerl 9 da 
cuma giinleri 2 de, 4 te, 9 da. 

tLAN 
Tiirk Bira fabrikalar1 (Bo • 

monti • Nektar) Turk Anonim 
tirketi hissedaranmca 25 marl 
1931 tarihinde aktolunan heyeti 
umumiyede verilen karar muci • 
bince 6 nisan 1931 tarihinden 
itibaren Gala ta' da Deutsch Ori
enbank gi~elerinde 3 numarah 
kuponun bordrolarile birlikte ib
razmda ilani ahire degin beher 
hisseye 350 kuruf tediye edile • 
cegi ili.n olunur. 

Turk Bira fabrikalar1 
(Bomonti • Nektar) 

Tiirk Anonim ~irketi 
Jdare Mecliai 

r.A. Kutiel 
Cilt, Frengl, Belsoguklugu ve adem! lk

tldar muayene ve elektrik tedavthanes!. 
Karak6y B6rek<;I fmm g1rasmda No. 34 

Istanbul mahkemel asliye birinct 
ticaret dairesinden: 

Galata'da Agopyan hanmda Hans 
Frank ve §erlki Deutz Humbold ma
kine §irketi vekili istanbul Sad1klye 
hanmda avukat !small Ag~h Beyin 
mahkemeye vaki mt!racaatlnde mtl
ekkllln!n ha.mm bulundu~ TUrklye 
Seyrisefain !dares! tarafindan mo.ta 
ve Karadeniz vapuru Ile Glresun'a 
sevkedllecek olan 1180 kilo slkletin
de 8 sand1k derunUnde mevcut mo -
tor ve teferruatma alt 5/2/931 tarlh 
ve 1473 numarall komiimento zayi 
edlldiginden iptaline karar 1tas1 ta
Iep edllmesl Uzerine mezk1lr konl}i
mentonun kimin yedlnde ise 45 gUn 
zarfmda mahkemeye ibrazm1 ve ib
raz edilmedigi takd!rde lptal edile -
cegi lilzumunun gazetelerle ildnma 
mahkemece karar verilml§ oldugun
dan Turk ticaret kanununun mad -
de1 mahsusasma tevfikan ll~n olu
nur. 

OTOlUOBlL T1CARET1 
Turk Anonim ~irketinin 

22 mart 1931 tarihlnde vukubulaca -
g1 illl.n olunan 1930 senesl senelik adi 
beyeti umumiye iQtimamda ekseriyet 
has1l olamad1gmctan ticaret kanunu -
nun 366 mc1 ve ~irket nizamnamesinin 
53 i.incU maddest muc!bince §irketimiz 
senellk adi heyeti umumiye !~tima1 15 
nisan 1931 tarihlne milsadif <;ar§amba 
gUnti saat 16,30 da Galata'da Bahtlyar 
l' amnda 5 inci katta 76 numarada ak
tedileceginden asaleten veya veka.le -
ten IAakal on hisseye mallk hisseda -
ranm l<;tlma gilni.lnden en az bir haf
ta evvel hisselerini §lrket veznesine 
tevdi ederek mukabilinde duhuliye va
rakas1 alrnalan lilzumu 11:\n olunur. 

Ruznamei miizakerat 
1 - 1930 senesi muamelMma alt he

yeti idare ve murakip raporlanmn o -
kunmas1. 

2 - l!J30 senesi bl!lnc;o ve kll.r ve za
rar hesabmm k1raat ve kabultl.. veten 22 nisandan itibaren per- naen filruhtile §uyuunun izalesine 

karar verilen Btiyiikada'da Despot so-
MOZA YEDE lLE BOYOK SATI~ fembe postast da yap1lacakttr. kagmda kUn ve 24 metre murabba1 il-

Nisanm 3 uncti cuma gUnU saat 10 da :::::::::::::::::: zerine mebna bir taraf1 Yordan ha -

3 - Heyeti idare azalarmm ibras1. 
4-1931 senesi iGln murakip intiha

b1 ile Ucretinin tesbiti. 
Bakirkoy'ilnde istasyon caddesinde 44 nesi bir taraf1 bah<;1van HaQ!k ve 
numarali hanede bulunan ve Racer Bo§nak Mehmet Efendiler hanesi ve 
Hamma ait gayet giizel e§yalar ve na- ~ ~ !kl taraf1 sokaklarla mahdut iki oda 
dlde halilar ve piyano mUzayede ile y - IJ ve bir antreden !baret bir katl1 k~r -
satllacaktir. Yald1zll salon taklm1 rnaa gir ebniye ile keza 28 metre murabbal 

5 - Ticaret kanununun 323 tinctl. 
maddesi mucibince meclisi idare aza -
larmm §irketle muamelei ticariyede 
bulunmalarma salAhiyet itas1. 

6 - Heyeti idare intihab1. 
perde, yemek ve yatak oda tak1mlar1, En ala Avusturya Uzerine mebna !kl oda· bir antireden 
Salona al't e<>valar. aynah dolaplar, ay- A R I ibaret blr kath ah~ap ebniye ve 118 K.. .. . a B 'n asarmdan .,_ T I R p A N L metre murabbamda mti~terek bir . omurcty n ey1 I na konsollar, nadide tablolar, saatler, Iht' h b 1 i i k t k 100 

- 1 bah"e ve bir kuyuyu havi ve bin be~ isa$ mu ase e er § r e 1sm1 S~.1on ve "RY masalar1, Japon vazo an, " Ti • l" t b k ll k 150 - "' k yiiz lira kiyrnetl muhammenesinde car. ma uma ve an ac l 

S1hh t ve i~timai 
Muaven t Vekaletinden: 

Umumi h1fz1ss1hha kanununun 206 met maddesi mucibince vekale.. 
timizden musaade ahnm1yan maden sulart gumriiklerden ge~irilmiye
cektir. Ancak 1 nisan 931 - hari~. tarihine kadar sevk ve tahmil edil
mif olduguna dair vesaik ibraz edilen maden sularmm giimriiklerden 
ge~mesine miisaade olunacakhr. Binaenaleyh gerek timdiye 
kadar memlekete ithal edilmekte bulunan ve gerekse bundan sonra 
ithal edilecek olan mad en sulart i~in alakadaranm bir def a olarak 
miisaade almak iizere S1hhat ve l .. timai Muavenet miidiirliikleri va• 
sttasile vekaletimize muracaatleri laz1md1r. 

Miiracaat istidalarma raptedilecek beyanname: 

1 - Maden suyunun luccari isminin 
2 -Tabii veya sun'i oldugunun, tabii olupta derunune bir madde 

Have edilmisae bu maddenin nev'inin ve ne nisbette ilave edildiginin 
3 -Tabii maden sulart i .. in amilinin ve imal edildigi lahoratuvar 

veya f abrika ism in in 
4 - Toptan ve perakende fiatmm 

5 - ~imdiye kadar ithal edilmekte ise hangi tarihtenberi ithal edil
mekte oldugunun, 

Bildirilmesi ve istida ile birlikte olarak: 

1 - Ait oldugu memlekette ayni unvanile ve maden suyu olarak aa
tdmas1na hukumet~e musaade edildigine dair Turk konsoloslugunca 
musaddak resmi vesaik, 

2 -Ticarette bulunan ambalajlar1 dahilinde olmak iizere her nev'• 
inden - buyuk l}ife, ku~iik fii;;e v. s. - ikii;;er numune (Vekalet~e suyun 
tahliline liizum goruliirse ayr1ca numuneler istenilecektir.) 

3 - Ait oldugu hiikumel ve Turk konsoloslugunca musaddak ve 
resmi ve salahiyet sahibi laboratuvar larafmdan verilmif tahlil raporu, 

4 - Ambalaj ve fife etiketlerile memlekket dahilinde netredilen 
veya ambalaj dahilinde bulunan matbu prospectus ve ilanlar mevcut 
ise her birinden iki,er niimune gonderilmesi muktezidir. Keyfiyet 
alakadaramn malumu olmak iizere ilan olunur. 

Afyon Naf1a 
Bas 

~ 

•• u e disligin en: 
Afyon. ~uhut yolunun 22557 lira bedeli ketifli 24 + 140 - 30 + 000 

kilometrolari arast tamirah 24/3/931 tarihinden itibaren 20 gun mud· 
detle 12/4/931 tarihinde saat 14 te ihale edilmek uzere kapalt zarf usu• 
lile miinakasaya · konuldu. 

1 - Ehliyet vesikast almak ve kaydettirmek i~in miinakaaa feraiti 
umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yaz1lt vesaikin munakasa 
gununden laakal sekiz giin evvel Vilayet Ba~miihendisligine tevdii. 

2 - Munakasa tafsilatile tartnameler sureti musaddakalarmm ViJa
yel Naf1a Batmiihendisliginden ahnabilecegi. 

3 - Munakaaaya ittirak edeceklerin miinakasa ve ihale kanunu ile 
fartnameler ve teferruatt daire!linde haznhyacaklart teklif mektuplarmt 
12/4/931 tarihinde saat 14 ten evvel Vilayet Encumeni riyasetine ver
meleri. 

4 - Miitaahhidin fen memuru i~ hususunda miilaahhit dei;ecesinde 
mes'ul olacagmdan mukavelenameye miitaahhitle beraber imza elme
leri Iaz1m geldigi ilan olunur. 

Posta ve Telgraf 
Ba,miidiirliigiinden: 

Biitiin Tuccarlarm nazari dikkatine: 
Avrupadan posta paketile vurul eden efyamn gumruk muamelesinin 

tesrii ve ashabmm uzun kulfet ve zahmetlerden kurlar1lmas1 i~in bu mu 
ameleye 1 nisandan itibaren posla idaresi tavassut edecek ve ashabmtn 
beyanname yapmasma ve bizzat miiracaatle takibatta bulunmasma 
luzum kalmadan vurut eden paketleri en k1sa bir zamanda giimriik .. 
lettirerek ashabma teslim ve giimruk riisumunu teslim ederken tahsil 
eyliyecektir. ' 
Ancak bu muamelenin daha seri ceryan edebilmesi i .. in paket miirsille 

rinin yani Avrupadan buraya posta paketi gonderenlerin paket sevk va· 
rakalarma Deklarasyon Anduvan, Fatura ve Tiirkiye ile ticaret mua
hedesi veya Modes Vivandi aktetmit olan memleketlerden elli liradan 
fazla k1ymelle olarak gelecek paketler i .. in mente 11ehadetnamelerini 
raptettirmeleri mecburidir. Mahre~ memfoketlerde menfe fehadetna
melerini sevk varakasma raplettirmek kabil olmad1g1 takdirde miir· 
sillerin bunlar1 ilk posta le Istanbul paket posla mudurliigune bir mek
tupla gondermeleri muktazidir. 

Bunun i~in de Avrupa'dan posta paketi getiren tacirlerin ve diger 
alakadarlarm mursillere derhal ve ehemmiyetle bu ciheti bilhassa men• 
se sehadetnamesi hakkmdaki icab1 yazmalart ve temin elmeleri mut
iak~ laztmd1r. Bu cihet temin edilinciye kadar Avrupa'dan posta ile 
namlarma paket gelen tacirlerin hemen Istanbul paket postanesine 
muracaat ederek varsa yetlerindeki men~e fehadetnamelerini tevdi 
etmeleri icap eder. Aksi takdirde menfe 1jehadetnamelerinin ademi 
tevdiinden mutevellit netayi~ten posla idaresinin hi~ bir mes'uliyet 
kabul etmiyecegi ilan olunur. 

Evkaf Umum miidiirliii.iiinden: ,_, 
Anadoluhisari'nda Kii~uksu'da Ortabostan namile maruf bostan ii~ 

sene muddetle icara verilecektir. Muamelesi pazarhkla icra edilecektir. 
Muzayedesi nisamn yedinci salt gunu saat on dorde kadard1r. Talip 
olanlarm Istanbul Evkaf miidiriyetinde Orman ve Arazi idaresine mu· 
racaal etmeleri. 

istanbul Gumriikleri 
Muhafaza Miid"'rlii.~iinden: 

Gumruk merakibi i .. in 1/4/931 tarihinde aleni munakasast ilan e
dilmif olan bir adet deniz motOriiniin munakasas1, 4/4/931 cumarteai 
giinu saat 14 e talik olundugundan isteklilerin belli giin ve saalle a .. 1k , 
kirdtrmaya i~tirakleri. _ , ___ _ 

TAVUKQULARA .. , ____ _ 

ET B .\ L IK TOZU perdeler, yazihane, kanapeler, aryo- olan rnezkfir haneler 18/ 4/ 931 cumar- iktlsat ilml 125 
lalar. sofra ve QaY ve mutfak taktmlari Gayet ucuz fiatla yalmz Mar- tesi giinU saat on dortte a()ik arttirma Amen hesabt ticart 120 Tavuklar1 yumurtlatmak iQin Norvecya'nm et ve bal1k tozunu ver!-
ve saire pu .. -rular'da Barnatan Han 25 Ue sat1Iaca~mdan talip olanlarm yUz- Amell usulii defter! 4 k1s1m 150 n!z. 6 gram blr tavuk lqln kAfidir. 

Blear, Saruk, Slraz, Slrvan. Derbent, de on teminat ak~esile mUracaatleri Arnerikan usultl.: Yevm. D. Kebir 75 ll•••S11a•t1•~•d•e•p•o•s•u: Galata'da Tilnel i:okak No. 91 

•llim••-~T~e'b~r!~z~, £K~a~z~a~k~hdllal~1.avne~se~c!c~a.Qd~el~e-r_i. __ jJ1inluiim!iliaiiriajh!!y!aizi1~h!a!n!e!d!e!!!sa!!tl!h!r!.!!!:~il~O~n:_:o~l~u~n~u~r:.. __________ _::_:Y~e~n~i~m~u~h~a~s'.:e~be~u~s~u~lil~----~ll,75~. == ARI VE KUMES TiC~rnETHANESl ... .,+ .,.i;.,.,1 A !man n anosu. 
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GEVREKLERJ 

beyneam le son et1 ba ongres nin d1 a etik 
olanlara g1da olarak ka ul ettig1 formul 

uz r ne s i zar ed1lm1~tir. 
HASAN ECZA DEPOSU Tel. 20711 istanbul ve ANKARA biiyiik bakkaliye magazalarmda, izmir'de: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana Yild1z bakkaliyesi 

TURK TA YARE 
~\~~ p i y A N G 0 s u ~111~ 
~ f: 

Emniyet Sand1g1 Emldk 
miizayedesi 

g 
· II':'= -,,. 

'< ... 

IK©.r~0 0 IK©llF®lr DO~li'ilo 

~ Merhunat1 cins e nev'ile eorclu-

lif:iiiliiiiiliiliiiiiiiiiii!i!iiiHiii!ii!iiiill~!!iiiiiiiiilii:ii:iiiiii'.i~iiiii!iiii ~l 

r1i ·pL-K iil 
1!1 I I i!! 
~ I 
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1 BEZ ·=: ~ ~ - ~ 

~ - ~ 
~3. Cii KE$iDE llNiSAN 1931 dedir~j ea .. a = .. 

Cl 

:z~ ' 

~~ mevki VB mu, emila I nun ismi 
Ill Avrupa m~mdan daha iii = ~ Ill s A G L A M daha u c u z Ill 

~ ~ 

~ BUYUK iKRAMIYE ~ 
: ~\~ ~ Y. 

ir! 100,000 LiRADIR l 
=~~~ ynca: 40000, 15000, 10000, 8000 LiRALIK iKRAMiY ~~l 
. Ve: 30,000 Lift UK BiR MUKAFAT VARDIR....... · 

·:Aydin Naf1a 
Basmii en 

' 
isliginden: 

1 - (25456) lira 3 kuruf bedeli ke,ifli Nazilli - Ala~ehir - Odemit YO· 

lunun 0 + 261 - 8 + 768 inci kilometrolari arasmda imalab smaiye 
in,aab yirmi giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya vaze • 
dilmittir. 

2 -Taliplerin miinakasa ve miizayede kanununa tevfikan ihzarma 
mecbur olduklari vesaikle yiizde yedi bu~uk teminat ak~esini havi 
teklifnamelerini yevmi ihale olan 14 nisan 931 sah giinii saat on be~e 
kadar Vilayete tevdi etmeleri. 
3- Fazla malumat almak istiyenlerin Ba~miihendislige miiracaatleri 

Ankara iskan Birinci 
Mintaka M ·· d ·· rl ·· -- ·· nden: 

Samutlu niimune koyiinde im;a edilecek 12442 lira 87 kuruf bedeli 
ketifli kald1r1m, muhacir evi iizerine ~ini ve saire infaas1 19/3/931 ta· 
rihinden itibaren 20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakaaaya 
vazedilmi,tir. Talip olanlarm yiizde yedi bu~uk nakit veya muteber bir 
banka mektubu ile teklif zarflar1m hamilen ihale giinii olan 7 nisan 931 

., sah giinii saat 15 te Vilayette miite~ekkil komisyonu mahsusuna evrak1 

ke,fiyeyi gormek istiyenlerin de iskan miidiirliigiine miiracaatleri. 

Eskisehir , Belediyesinden: 
Altm1s sene miiddetle imtiyaz1 Eski,ehir Belediyesinin uhdesinde 

olup dort senedir komandit firketi halinde ifletilmekte olan Eskifehir 
Elektrik tesisall ve imtiyaz1 dairede mevcut feraiti mucibince devre
dilecektir. Talip olanlarm ve daha fazla malumat istiyenlerin 18 mart 
931 tarihinden itibaren bir ay zarfmda Belediye Riyasetine miira· 

caatleri ilan olunur. 

Sat1l1k Ev 
istanbul Emvali Eytam idaresinden: 

431 2380 436 Kas1mpata' da Camiikebir mahallesinde 
Tat~1bat1 sokagmda eski 7 ve yeni 9 nu· 
marah yetmit artm arsa iizerinde zemin 
kab kargir digerleri ah~ap olmak iizere 
ii!t bu~uk katta bet oda, iki sofa, bir met
hal, bir mutf ak, bir sarm~, bir kuyu, 
odun ve kamiirliik iki tathk, iki ~1kma 
ve elli artm bah<;eyi havi bir hanenin ta-
mam1. Mehmet Emin B.Ziibeyde Hamm 

953 3133 844 Bakirkayii'nde Zeytinlik mahallesinde 
Yedinci sokakta 1, 3, 5, 7, 9 numarah 
ii~ yiiz arfm iizerinde kargir hirer bu!tuk 
katta dorder oda, hirer sahanhk hirer 
sofa hirer bodrum ve hari~te birinin sa• 
kaf1 y1kdm1t digeri harap iki mutfag1 
ve yedi yiiz kirk yedi artm baht;eyi ve 
bah~e dahilinde ah1r ve diger hane hara-
besini havi iki hanenin tamam1. Madam Polimya 

652 2463 4834 Kumkap1'da Tavati Siileymanaga ma
hallesinde atik Hisardibi ve cedit Sute
razisi sokagmda eski 131 miikerrer ve 
yeni 44 numarah yetmit iki artm arsa 
iizerinde kargir ii!t katta biri sandik odas1 
olmak iizere bes oda iki sofa bir antre 
bir bodrum iki ;uk bir kuyu bir mutf ak 
bir sarm~ iki tara!ta ve yirmi dokuz artm 
bah~eyi havi bir hanenin tamami. Kostantino Ef. 

304 850 5326 Anadoluhisar1'nda Ayazma caddesinde 
eski 107 ve yeni 33 numarah yiiz elli 
alb arfm arsa iizerinde ah~ap iki katta 
bet oda bir sofa iki ~imento tathk bir 
fahnit bir kamiirliik bir gusulhane bah· 
!tede bir kuyu ve alb yiiz sekiz artm bah-
~eyi havi bir hanenin tamam1. Mustafa Ef. 

819 4590 5390 Bakirkoyii'nde Kartaltepe mahallesinde 
Metrutiyet caddesinde eski 1 ve yeni 9, 
9 numarah iki yiiz seksen artm arsa iize
rinde yarun katI kargir digerleri ahtap 
olmak iizere ii~ katta on bef oda ii!t sofa 
iki methal bir tathk bir hamam bir mut• 
fak bir kuyu ii~ balkon ve bir daniim 
hef yiiz yctmif yedi ar'm araziyi havi 
baz1 aksam1 tamire muhta~ bir hanenin 
tamam1. Yusuf Kenan Bey Hati~e Feride ve 

F atma Nuriye Hammlar 
5782 12020 5653 Betiktat'ta T e~wikiye mahallesinde 

Kag1thane sokagmda eski 50 ve yeni 84 
numarah ii~ yiiz on artm arsa iizerinde 
kargir ii~ bu~uk katta biri yer odas1 olmali 
iizere on iki oda iki salon iki sofa iki 
tathk odun ve kamiirliik olarak mils· 
tamel bir mutfak bir kuyu bir sarnt!t 
iistiinde ikiye miinkasim ~ah alb ve kirk 
artm arsa iizerinde bir kat ~amatirhk 
ve dart yiiz altmit dort artm bah~eyi 
havi bir hanenin tamam1. Halil B. 

Sehver ve Diirnev Han1mlar1n istikraz eyledik- 2859 

Jeri mebalig mukabilinde idaremiz uhdesinde ve-

6400 5664 Beyoglu'nda Biiyiikpangalh mahallesin· 
de <;ayir, ~imen, Mecidiye, Cebel so· 
kagmda eski 87, 76 miikerrer 7, 76 ve 
yeni 38, 108, 109 numarah yiiz altmif ar
tm arsa iizerinde kargir dahilleri ahfap 
olup Cebel sokagmdaki yani 38 numa
rahs1 <;imen sokagmdan ii~ Cebel soka
gmdan iki katta bet oda biri ufak olmak 
iizere iki sofa iki mutf ak bir malt a lat· 
hk mutfaklarm iistii tara~ad1r. Birinci 
katmda bir diikkan biri ahfap olmak ii
zere iki fahnit ve <;ay1r sokagmdaki iki 
atta alh oda bir ufak sofa ~ini tathk kamiir 
ve odunluk bir kuyu bir sarm~ yiik ve 
ahtatp fahnit ve bir ~!lhYI havi iki ha-

f aen mefrug bulunan Kas1mpa~a'da ~atmames· 
~it mahallesinin Kuyu sokag1nda Perapalas oteli· 
nin altmdaki sokakta 12 numarah ev satibkbr. 

Mezkur ev 10 oda, 3 sofa, 1 mutf ak, 1 kuyu, 3 
hala ile 76 zira da bah~eyi havidir. Ev 210 zira 
iizerinde in~a edilmitttir. Arkadan nezareti kami-
leyi haiz ah~ap binad1r. 

Birinci 1750 lira bedelle talibine 31/3/931 tari -
hinde icra edildi. Kat'i ihalesi de 15/ 4/931 ~ar -
samba giinii yapilacakbr. 
' Fazlas1na talip olanlar, fazla malumat almak 
ve sab~ ,artlar1n1 ogrenmek istiyenl .r 0 giin saat 
16 ya kadar Adliye binas1 dahilinde Istanbul Em-
vali Ey am i ares"ne m··r c t etsi r. 

MUSTAFA SAM LI 
MUessesatlnda Fevkalade 

UCUZLUK SER6iSi 
Bir ~ok mallar sermaye fiatma ve noksanma sattlmaktadir 

~iTAP EDiNiZ .. 

ZiN6,All ORMAN ~i ETiNUEN: 
e1rket!mlz mubayaa ve sevk!yat me murlu~unc'l a c;,qlJsan Tevfik Bey 1 nisan 

1931 de tstifa etml~ oldugundan ~irl:ctl mizle hi~ b!r al~kas1 kalmad1g1 arnka-
daramn malftmu olmak Uzere na.n olunur. 

nenin tamami. Hanife Cavide H. 
770 1774 5826 Anadoluhisan'nda Goksu mahallesin· 

de eski Goksu mevkii ve yeni Kandilli 
caddesinde eski 7 miikerrer 7 miikerrer 
ve yeni 13, 15 numarah yetmif artm arsa 
iizerinde kargir yedi kurnah hamam1 ve 
elli iki artm arsa iizerinde iistiinde bir 
oday1 havi bir diikkam ve on alb arfm 
arsa iizerinde kiilhan onii ve yiiz otuz 
iki arfm bah~eyi havi bir hamamm 
tamami. Ahmet Sadik B. 

87 910 5870 Kadirga'da ~eyhsiivarbey mahalle ve 
sokagmda eski 1 miikerrer ve yeni 11 nu· 
marah seksen artm arsa iizerinde zemin 
kah cepheden tuglah ve diger 
kab ahfap olmak iizere bir but;uk katta 
ii~ oda bir uf ak sofa bir methal bir mut· 
fak ve on artm arahg1 havi bir hanenin 
tamam1. · Mehmet Emin Efendi 

269 906 5906 Kas1mpai;a' da Camiikebir mahallesinde 
Firm sokagmda narita bir mevkiinde 
eski 23 ve yeni 31 numarah elli artm 
arsa iizerinde iki kati kargir yar1m kab 
ahfap olmak iizere iki bu~uk katta biri 
uf ak olmak iizere ii<; oda bir uf ak sofa 1 
toprak koridor bir ~ah alh ve elli dort 

!!!! Biikiisiiz ( Vater ) Diiz, ~izgili, ince, kalm, renkli jil 
!!!! Kivrak ( Ekistra ) Bezler perdeler yaza mahsus El· iii 
!!! Kath ( Retor ) biselik ve sair bezler imal o- iii 
!I! lplikleri lunur. •=• - ~ I~ ~ iiii Her tiirlii ~abukluk ve kolayhk gi:isterilir Ill! 

lllZiRAAT BANKASI AD NA MEN UCAT FABRiKASI Ill 
iiJ Posta kutusu ( 67) Adana iiJ 
~. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Hiliiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii!iiiii!iii41~i 

Alat ve edevat1 f enniye 
miinakasas1 

T ahlilat1 ticariye laboratuvar1 

mubayaat komisyonundan: 
Liboratuvar i~in liizumu olan kirk kalem alat ve edevatI fenniyenin 

6 nisan 931 pazartesi saat 14 te aleni miinakasa usulile ihalesi yap1-
lacaktir. Taliplerin tartnamesini garmek iizere her giin ve miinakasaya 
i11tirak i~in de Defterdarhk binasmda Miiessesah iktisadiye muhase
beceligi veznesine yahracaklar1 teminah muvakkate makbuzu ile 
birlikte ihale giin ve saatinde Sultanahmet'te Ticaret mektebinde 
komisyonumuza miiracaatleri. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

artm bah~eyi ve bah~ede bir kuyuyu havi 
mii17terek 2, 3 numarah mahallerine te· 
sis edilen hakk1 miiruru miittemil bir 
k1t'a arsa elyevm odalann tavamndan 
maada tavanlari noksan ve harici SI· 

vas1z bir hanenin tamam1. ~iikriye Hamm 
170 2994 17473 ~emberlitat'ta Mollafenari mahallesin· 

de Alibaba tiirbesi sokagmda eski 11, 
13, 15 ve yeni 13 numarah yiiz altmif ii~ 
arfm aria iizerinde dahilen yekdigerine 
muttas1l ii~ par~adan ibaret olup sokak 
ilzerindeki iki k1s1m sokaktan iki bus:uk 
avludan iic; katta bir k1smmm dort du
van kargir digerlerinin avluya bakan 
tarafi ahfap ve her iki k1s1m dahilen 
ahfaphr. Diger avludaki kis1m ise gene 
bir taraf 1 ile dahili ah,ap iki bu~uk kath 
ve ahfap k1s1mlar1 tamire muhta~hr. 
Sokak iistiindeki kismm birinci katmda 
alb oda, ikinci ve ii~iincii katlarmda al
bfar oda hirer hala avludaki kismmm 
alb bodrum birinci ve ikinci katlarmda 
ikii;er oday1 ve yirmi artm bahs:eyi havi 
Bek~i ham denmekle maruf bir hamn 
tamam1. Ziya Bey 

4505 6120 10642 Cagaloglu'nda Cezrikas1mpafa ma • 
hallesinde Mollafenari sokagmda eski 
10 ve yeni 34 numarah iki yiiz doksan 
arsm arsa iizerinde kargir 3 katta on oda. 
iki sofa bir mutf ak bir kuyu ve yiiz sek· 
sen iki artm bah~eyi havi bir hanenin 
tamam1. Suphi B. Emine Behice H. 

1314 5796 4905 Oskiidar'da Hacehesnahatun mahalle· 
sinde Y aghane Pai;alimam sokagmda 
eski 7, 9, 13, 13 miikerrer ve yeni 14, 16 
numarah ii~ yiiz kirk artm arsa iizerinde 
kargir iki katta sekiz oda bir sofa bir 
mutfak bir sarmc; ve alb yiiz kirk dart 
arsm arsa iizerinde bir depoyu ve iki 
yii~ elli arfm bah~eyi havi bir hanenin 
tamam1. Behc;et Beyle Miinire ve Behice H.lar 

257 1002 4247 Edirnekap1S1'nda eski Alipafa'da Ta
bakzade mahallesinde Degirmenpkmaz1 
sokagmda eski 14 ve yeni 16 numarah 
yiiz yirmi ar11m arsa iizerinde ahfap iki 
katta biri sofadan tahta ile boliinmiis ol
mak iizere dort oda iki sofa bir mutfak 
bir kuyu ve on iki artm arsa iizerinde bir 
oday1 ve on sekiz arfm bahc;eyi havi 
eski bir hanenin tamam1. Rebia H. 

223 865 5716 Horhor'da Sofular mahallesinde Ah
mediyemeydam sokagmda eski 22, 24, 
26 ve yeni 40 No. h yiiz be21 ar,m araa 
iizernide iki taraf1 duvar Ve on Ve arkas1 
ahtap bir kattan ibaret olup altmIS bes 
artm bah~eyi havi gedikten miinkali~ 
bir imalathanenin tamam1. Esma ve Nesibe H.lar 

Yukarida cins ve nev'ile mevki ve mii,temilab yaz1h emlak ( 61) giin 
miiddetle icra k1hnan aleni miizayede neticesinde hizalarmda gasterilen 
bedellerle talipleri iizerinde takarriir ederek birinci ihalesi icra ve otuz 
hir ~iin miiddetle miizayedeye vazedilmit ve 6 may1s 931 tarihine mii
sad1f c;arfamba giinii saat on dortten itibaren miizayedeye mubaferet 
olunarak saat on bef bu~ukta muhammen k1ymetini gec;tigi takdirde 
kat'i kararlarmm ~ekilmesi mukarrer bulunmuf oldugu~dan talip o
lanlarm mezkur giinde saat on be~ but;uga kadar Sand1k idaresine mii
racaat eylemeleri ve saat on bes bucuktan sonra vuku bulacak miira
caatlerin kabul edilmiyecegi ve ~ezkur emlake evvelce talip olanlarm 
kat'i karar esnasmda haz1r bulunmad1klar1 ve ha ka talip zuhur eyJe
digi takdirde evvelki taliplerin miizayededen c;ekilmi, addolunacak· 
lar1 liizumu ilan olunur. 
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Devletimizin Milli Ve Mali 
En Biiyilk Miiessesesi 

Y erli ve cnebi B ·· yiik Bankalar1n Gi~elerinde 
ay1t Muame_e ine evam Ediliyor . 

• _ ............. ,"''''""1111111um111111111111111111111111111111•111n .. ,... .......... ,_ 

Beheri Yiiz Liradan ibaret Olan Hisselerin Bedeli 
Defaten Verilmiyecek, Mukassatan Al1nacakt1r. 

BU HUSUST A Gi~ELERDEN MALuMAT ALABiLiRSiNiZ. 

0 E i Z iskelelerine seyahat edecak olan~ar dafma 

E Ci VAPURL.ARINI tercih etme!idirler. 
Z· a: vapurlar1. gayet liiks ve asri konforu havidir. 
Her vapurda lilks, birinci, ikinci s1ntf kamaralardan maada 
UyUncU s1n1f kamaralar da mevcut, fiatlar mutedil, azimet 

ve avdet biletlerinde tenzilat 

s·rinc· s n1f okanta ve servis, seyahat esnas1nda 
yo cular telsizle te graf muhaberesi yapabilirler 

def a .\ \Tuph.dan yeni mubayaa edilen beynelmilel birinci s1mf ~ehadetnameyi haiz 

Z 1.. u R u M vapurunun birinci sm1f kamaralarmda aileler 
i9in hususi kompart1manlar mtiteaddit 

- salonlar ve banyolar vardir. 

Vapwlar her hafta CA __ AMBA 6UflLERI lstanbul'dan ~rekte ederler. 

F VE iKTiSADI SEVEN VATAN • 
SL RIN -N ZARI DiKKAT1NE: 

E n·yet Sand1g1 Miidiirliigiinden: 
Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi hisse senedatI kayd muamelesi Emniyet 

Sand1g nda yap1hr. 
~~~~~..:._~~~~~~~~~~~~~~~~E~.O~Y~O~K~A-D_A_D_A~~~ 

Senelerin ika 
ettigi hasann en 

giizPI vasitai 1amiridir 

~imdiye kadar emsali piyasada goriilmemit 

iKi DEFA ANASONLA INB.KTEN CEKiLMi~ 
FEVKALADE 

RAKI BOMONTi 
Lezzet ve rayihas1 gayet nefis, terkibi 

fevkalade saf 

REKABET -IMKANI YOKTUR 
Kir tecrUhe kAfidir. Her crde ariv1mz. 

~apkacdarm nazari dikkatine ! 
Erkek, kadm ve ~ocuklara mahsus 
has1r ve ~tre fapkalann1z1 mubaya 
etmezden her halde rekabetsiz 

fiatlarla satan ~ 

YI L DI Z $apka ·Fabrikas1na 
Miiracaat ediniz. Beyoglu lstiklal caddesi 

Po:1ta Sokak No. 12 

BUYOK lSP.LANDll 
ve 

ETRANJE OTELLERi 
Birinci s1ruf mutfak·tenkitsiz hiz

met nisanm birinden te~rinievvele 
kadar Rl(tkttr. 

FIATLAR EHVENDIR 
Telefon: Hiiyii~ada 18-22 

-~ah1bi BtP.I AP (;!RO ULO 

ile 
ya vru 1 ann1z1 bes-

leyiniz. 
Giirbiiz, kuvvetli 

olur. 
Cabuk viiriir. 
Ne~'eli biiyiir. 

Oeposu: Bahcekap1 
SALiH NECATi 

DANTiN 
Nasuhi 

Dit macununu ve 
Sefa siirmesi ile 
kil podras1m her 
yerde any1mz. 

Cazibedar Renkler .. Daha Geni~ .. Daha Uzun 

lD. 
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modellerinden en ziyade ragbete mazhar olanlarmdan birz'dir 

PEK UCUZ FIATTA EN FAZLA KIY MET 

TCJRKlYEDEKI BA VILER ' 
-LEWIS HECK ve $0REKASI. Ame:1 
rikan Oaraj (Pangalh) /STANBUL
KIRMIZI VILDIZ MOESSESESI, 
MERSIN - R. E. TURELL Halim 
A~a <;:ar~1s1 11-IJ IZMIR- MUFTU 
ZADE MEHMET HAVRI ve ALI 
VELI MEHMET ALI BEVLER OA· 
ZIA YINTAP- ALDI KA<;DI ZADE 
R0~T0 VEOENLERI SAMSUN
-l<UMRU ZADE DILBER MEHMET 
ve ERZURUMLU ZADE AHMET 
BEYLER TRABZON - HANlf 
ZADE BIRADERLER ANKARA
BAKKAL BASI ZADE NURI BEV. 
KONYA- TORK TEALi SIRKETI, 
ANTALYA - IMAM ZADE Alf 
KAMIL ve MAHDUMLARI Imam· 
o~lu Han KA YSERI - AHAD ZADE 
IHSAN ve KASAP ALI ZADE IS. 
MAIL BEYLER , KAST A(>f ONUJ 

I 9 3 I Modeli yeni Chevrolet Sedan her vechile 
biiyiik bJtr otomob~ldir. On ve arka. tekerlek 
gobeklen aras~dak1 tul gerren senek1 model
lere nazaran 1ki pus daha uzundur Do~eme 
ve tefri~aun nadidelig1, potrellerin, yaylann, ve 
frenler ile rramurluklarm daha ziyade mukav1m 
bulundugu derhal ntimayan olmakdadir. Fi~er 
Karoserisinm etrafm1 muhat olan dilferip hutut 
bu yew sedan'm gortinti~iine aynca b1r letafet 
bahs eunekdedir Bu hartikulade ornmobili te
ma~a ederek bWlunla bir gezintide bulununuz. 
Bu ye;:ni Maruf S101f Chevrolet'nin her b1r 
teferrllatm1 etrafila muayene ederek buyle ucuz 
bzr fiatta en fazla k1ymet1n ne surerle arzedilm1s 

bulundugunu b1zzat ke~f edimz. 

GENERAL MOTORS N ~AR EAST S. A. 

' ... '-: • • .. ~: • ;I ' " .. ': • ·.,, 7 ' I t "lo •. ; 

Art1k Elbiseleri~ izi terziye 1smarlam1ya luzum yok 
<;iinkii: Gala.ta'da Karakov'de borek~i fmnt ittisalindeki biiyiik 

mahallebicinin iisti.inde k&in 

• 
I 

Hiiyiik E•b·se Fabrikas1 
Erkek ve c;ocuklara mahsus en miikemmel kuma~1ardan 
en son modaya muv .. f1k ve kusursuz o arak imal edi.m:§ 

Kostiim ve Pardesiilerin 
Mi.intahap 1;e~itlerini emrinizc amade bulundurmaktadtr. Hammlara mahsus mantolar, 

pardt"si.iler vc tren~kotlann zarif 1;e~itleri dahi vard1r. 

tlE§tur c HARLE s s EM 01N LT 0. fabr ikas1n1n 
I 

20,000 adet 
~1k ve her renkte gabardm 

PARDESULERi 
gelmi~ ve 19,50 liraya saulmaga ba~lanm1~trr. 

~ TEDlYATTA BOYOK TESHll AT ~ 

inlulap ugrunda a.ziz ca.n1n1 veren 

EHiT KUBiLl Y 
-::=::: Kita.bi 91km1,t1r ==-

Vatanda~ bu kitab1 oku. Bu fedakar gencin temiz bayabn1 

azimkir seciyesini ogren ve itina ile tabedilmi$ 

• • $EHiT KUBiLA Y • • 
• Lavhasm1 odana u I 

"~chit Kublliy,. kitab1 50, Livhas1 S koru~tur. 

Na$iri: KANAAT KUTUPHANESI 

En1lak ve Eytam Bankas1ndan: 

~ehzad ha~1 

MILLI' TIYATROSUNDA 
1 isan1n 2 inci per~ernbe ak~am1 

ve 3 iincU cuma ~UndUz ve ak

~am1 komik ~EVKi BEY temsilleri 
Tiirkiyemizin. HAFIZ DURHAN BEV 
ba~ hane <lest 

ve Hrkada~lan tarafrndan KON
S ER, Bir gect-de iki pi es, yeni 
va V\:tt', muhrelif d1mslar. 
Duhuliye 10 , mevki 20 , koltuk 30 , 

- localar 100. ve 150 kuru~ -

! ECZACI ARANIYOR 
Bir eczanenin miidiri mes'ullii • 

giinii deruhde edecek yafhca bir 
eczac1 Beye ihtiya~ vard1r. Be .. 
yoglu'nda Aga Hamammda Er • 
tugrul Eczanesine miiracaat. 

ist. be§lnci icrasmdan: 
Bolu orman i§letme Turk Anonlm §iro 

ketine ait seksen adet temetttilil hlsse 
senedi nisanm dokuzuncu per§embe 

Beyoglu'nda Tatavla'da Papasoglu ve Tulumbac1 sokagmda 41 ve gtinti saat on birden itlbaren i:stan -
bul'da Dordtincti Vak1f Hanmda Borsa 

1-11 ve 11 numarah diikkan ve odalar1 havi aparbman sekiz senevi mahaliinde ve yahut Borsa oniinde 

Sat1hk Emlak 

taksitle sahhkhr. ihale 6 nisan 1931 pazartesi giinii Ankara'da Banka arttmna ile sat1lacagmdan talip olan· 
tdare Meclisi huzurile yap1lacakhr. Teminat dort yiiz lirad1r. Bu hu- larm mahallinde hazir bulunacak me· 

t i muruna mtiracaatlerl na.n olunur. susta tafsilat almak istiyenler stanbul ve zmir ~ubelerimize veya --=-==~~~......,.......,~~~~~ 
Umum Miidiirliik Emlak idaresine miiracaat edebilirler. (251) Mes'ul Mudurii M. Agali 


