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Eski bor~lar i~in 
Y eni miizakereler 

izmir' de I . , lehit Kubiliy abidesi 

b 5 Kuroftor ~ 
·------------~-·--------------------------------------------------------,----~--..;...:.;;.;.;.;~--,J Alman polislerinin Tiirkiye seyahati 

Mezuniyetile memleketinde bu. 
lunan F rans1z sef iri Kant do ~am
hron Cenaplan ahiren memuriye
ti batma avdetle evvelki. gun Ha
riciye Vekilimizi zivaret etti. Ga
zeteler bir saatten f azla suren bu 
mulakatta bilhassa harici borcrla
r1mizm konu~ulmuf olacagmt tah
min etmekte muttehittirler. Bu 
tahmini pek muhtemel ktlan baz1 
son hadiselerden haberdar bulu
nuyorduk. Paris'te Duyunu Umu
miye meclisi nihayet hukumeti -
rnizle temasa gelmege karar ver
rnit ve bunun icrin murahhaslar 
da tayin etmit bulunuyor. Diiyu • 
nu Umumiye meclisine gore yeni 
temas ve muzakerelerin Paris'te 
olmasi daha ziyade iltizam edil -
mekte oldugunu, hiikumetimizin 
ise murahhaslarm Ankara'ya gel
rnelerini tercih ettigini biliyoruz. 
~imdiye kadar ogrenmedigi • 

tniz bir nokta vardt: Diiyunu u • 
mumiye meclisi· yeni temas ve 
tniizakerelere ait karanm hukU
tnetimize bildirdi mi, bildirmedi 
mi? Zannediyoruz ki bildirmedi 
"Ve zannediyoruz ki bu hususta 
ilk resmi malumah Fransiz sefiri 
Kant do ~ambron Cenaplan geti
riyor. Sefir Cenaplarmm Harici
ye Vekilimizi ziyaretindeki mil • 
lakattn uzun siirmesi de galiba 
hundan ileri geliyor. Sefir Ce • 
naplarimn son kararlardan bah· 
estmek i~in i'in Paris'e muteallik 
safhasma ait bir tarihcre yapmit 
olmas1 muhtemeldir. Biz o tarih
c;eyi zaten biliyoruz. Fakat Sefir 
Hazretleri, vazifesi iktizas1, isin . 
m:ii,k''lat ve ehemmiye i ile bera-
ber Frans1z hiikumetinin bize 
karfi dostlugunu da tebariiz ettir· 
111ek iizere bunu bir de resmen 
kendisi tekrar etmit olabilir. 
Bunda fatilacak hie; bir cihet yok· 
tur. 

Duyunu Umumiye murahhas • 
lar1 gec;en sene Ankaray'i terket
tikleri zaman zaten ortada mev • 
cut mukavelenamenin harfiyyP.n 
tatbikma imkan olmadig1 esast • 
na miistenit bir anla~ma haSI) ol
lnuftu. Bunun ic;indir ki o zaman 
funlara karar verilmisti: 

1 - Tiirkive'nin eski borc;lara 
kartt hakiki kudreti taayyiin et -
tnek iizere Tiirk maliyat ve ikti
sadiyah bir miitehassJS tarafm -
dan tetkik edilecektir. 

----------------...... --------------------------280 ki§ilik bir zab1ta 
• 

grupu Istanbula geldi 
Polis kafilesi R1ht1mda Vali ve Tiirk 

zab1tas1 nam1na resmen kar,iland1 

Alman ve Tiirk polist erkdnt Galata nhtiminda 

Alman polis erlcdnmin refikalari 

Bu seyyah grupuna Viyana, Bu
dape11te polislerinden de ittirak 
edenler vard1r. 

Seyyahlan Istanbul Valisi na· 
mma Ekrem, Polis miidiirii Ali 
Riza, hetinci ve ikinci 'ume mii· 
diirleri Kenan ve Kerim, polis 
miidiriyeti terciimam Mustafa 
Beyler istikbal etmi11lerdir. 

Alman polisleri vapurdan ~ik· 
tiktan sonra saf1harp nizamtnda 
nhbma dizilmi11lerdir. Tiilfinya 
kuliibii reisi seyyahlar arasmda 
bulunan polis erkamm, Ali Riza 

2 - Bu tetkikatm hitammdan 
Ve miitehass1s raporu Turk hiiku· 
rnetile alacakhlanmiza tevdi o • 
lunduktan sonra murahhaslar 
tekrar Ankara'ya gelecekler ve 
hu rapora istinaden yeni muza • 
kereler icra edecekler ve yeni ka
rarlar alacaklar. 

Kafileye riyaset eden Berlin Polis Miidtrt- Beye takdim etmiittir. Bundan 
yeti cinayet f§leri miidiirii Her Villy Finke sonra Berlin polis kumandanla-

3 - Bu iki vaziyetin tekemmii
lii neticesine kadar Tiirk hiiku • 
tneti senevi taksiti yalmz iic;te bir 
olarak tediye edecek. 

Buraya kadar iyi. Hatta mute
hass1s M. Rist'in tetkiklerini ik -
rnal ile raporunu vermesine ka • 
dar da iyi. Ondan sonrain karifh. 
Raporun verilmesinden sonra 
Diiyunu Umumiye meclisi mu • 
:rahhaslarmm Ankara'ya gel -
rneleri bir turlu miimkiin ola • 
tnadi, ve onun yerine Paris'te 
hir siirii kavgalara, tenkitlere, 
tniinakatalara tahit olduk. itin 
a.ad hakikati ne oldugunu uzak· 
tan kestiremiyor idi isek te za
hiren hi.millerin bir taraftan 
tnecl.ise, diger taraftan Frans1z 
hiikumetine taarruz ettikleri • 
ni goriiyorduk. GU.ya arayerde 
harnillerin hukukunu feda e • 
den kararlar altnmit imif. Hal
huki hakikatte hamillerin hu • 
kukunu ihmal etmekten ziyade 
sadece yiiriiyen bir iti yiiriit • 
tnek ic;in c;areler bulmak mes' e
lesi rnevzuu bahisti. 

Meclis olmay1p ta hi.miller 

muharrtrimizle gorii§iirken rmdan Her H. Kalizinki bir nu • 
Berlin polis miidiriyeti cina • tuk soyliyerek, Tiirk vatanma a

yet itleri miidiri Her Villy Fin • yak basarken Tiirk devleti mii • 
ke'nin riyaset ettigi 280 ki11ilik messillerinin ve meslekta11lari • 
polis seyyahlar1 dun Romanya mn gosterdigi samimiyet ve mi· 
vapurile tehrimize gelmitlerdir. (Mabadi 3 iincii. sahifede) 
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olsa memleketin eda kabiliye • larak yeni temas ve miizakere· 
tine ait bir hakikat muvacehe- ye karar verdiler. Fakat bu ka· 
sin de onlar ne yapacaklard1? rarda temas ve miizakere Pa • 
Her hangi bir zaruretle borcu- ris'te olsa daha iyi olur demi,. 
nu odiyemiyecek vaziyette o • ler. Bize gore hie; te oyle degil. 
Ian adami as1yorlar mi? Evvelce verilen karar mucibin· 

Hulasa bu mes' elede biz itti- ce temas ve miizakereni~ An • 
haz olunan anlatma kararlar1 kara' da olmasi elbette daha 
hududu dahilinde kalarak bir muvaf1k. ~iinkii tetkik oluna • 
taraftan taksiti iic;te bir banka· cak mevzuun biitiin defterleri, 
ya yahrdik, diger taraftan M. kayttlar1 ve adamlar1 orada. Pa~ 
Rist'in tetkiklerine azami yar • ris'e talimat vermekle bu i11in 
dim ettik, uc;uncu olarak Pa • iyi bir neticeye varmadigi yii • 
ris'ten murahhaslarm gelmesi • runmiyen eski mukavele ile bi-
ni bekledik ·durduk. Filhakika le sabit! 
batka yapacak bir feyimiz de ~imdi zannediyoruz ki Du • 
yoktu. Bu murahhaslar sittin yunu umumiye meclisi murah • 
sene gelmeseler yapacagimiz if haslari Ankara'ya gelmek zah-
hep bundan ibaret olacakh. metini ihtiyara karar verirler, 

Paris'te hamiller ve meclis ve altt yedi ay fas1la ile miiza • 
baktilar ki beyhude miinakata kerelere tekrar batlamr. itte 
ve tenkitlerle i, yiiriimuyor ve vaziyet budur. 
yiiriimiyecek. 0 halde ameli o- YUNUS NADI 

I. b 1 h 1. , Tiirk gen~ligini tahrik 
stan u mu te 1t1 •• • • 
3. 2 galip geldi edecek muh1m b1r nokta •• 

• 
Hakemin haksJZ olarak Ilk teberriilerde bulunanlardan biri bir · 
verdigi penalb izmirlile -
re bir say1 kazandirm1~br 

fzmir 3 (Sureti mahsuaada gi • 
den muharririmizden) - Izmir ve 
Istanbul muhtelit tak1mhr1 «AJ~an-

cak» apor 1ahas1nda bugiln aaat 17 
de kartilafblar. Ma~ta, Vali ile 
Fahrettin Pata ve ~Ukril Naili Pa
f& Hz. bulundular. 

Evveli; Istanbul tak1m1 alktf -
lar aras1nda aahaya ~1ktt. Izmir 
halk1n1 aelimlad1. Miiteakiben, fz. 
mir'liJer taraf1ndan bayrak mera
aimi yapdd1, ,resimler ~ekildi. 

Oyun, hakem, Altm Ordudan Sa. 
it Beyin idaresinde idi. 

Istanbul tak1m1 foyle idi: 
Avni, Bilrhan, Saim, Retal, Sadi, 

Hakk1, Mehmet, Muzaffer, Zeki, 
Fikret, Rabii. 

fzmir tak1m1 da fOyle tertip edil
mitti: 

(Mabad. 4 ilncii sahfede) 

················································ ........... . 
Diinkii konserler ...... 

Ocakta ve Tepeha,1'nda 
iki giizel konser verildi 

Muhittin Sadik Bey 

Diin Turk Ocagmda Madam 
Palya~ki ile Muhittin Sadik B. 
tarafmdan alafranga bir kon • 
aer verilmiftir. Maruf san'at • 
ki.rlar1n konseri ~ok kalabaltk 
olmuf, muhtelif Garp asar1 mu
vaf fakiyetle c;almarak alkttlan
mitttr. 

Deniz orkestrasznzn konseri 
Diin Tepeba~i k11~hk tiyatro • 

sunda lhsan Beyin idaresinde
ki deniz orkestras1 Tayyare Ce
miyeti menfaatine bir senfonik 
konser vermiftir. Klasik par~a
larla dolu zengin bir program • 
la verilen konser fevkli.de mu • 
vaffakiyetli olmuftu. r 

" Askeri tekaiit sube· 
' 

sinde isi olanlar , 

Mudaf aai Milliye Veki.le • 
ti Askeri T ekaiit tuhesinde iti 
olup gazetemiz vas1tasile itle-

1 rini takip ettiren karilerimizin 
Ankara' da tasfiye ve net ice • 
Jeri alman itlerine ait haber -
leri derce ba,hyacagiz. 

Gazetemiz, askeri miiteka
idin, malulin, eytam ve era • 
milin i'lerini fahriyyen takip 
etmektedir. 

Bu suretle iti olan karileri
miz itlerinin tarih ve numa -
rasim bir mektupla bize bil • 
dirmelidirler. 

Afgan'l1d1r. Liste yar1na kald1 

Ana vatan harttasi iizerine dtkilecek heykel buti.in millett temsil edecek 'De Kubf

ldy•zn me§hedi oliime btle bel vermiyen Cumhurlyetgi genr;liOin remzt olaeakttr. 

§u goriinen topraklar hiirriyet imanma bu irtifat vermeDe mec'burdur. 

Diin cuma oldugu ve gerek cektir. Abidenin intas1 liizumu 
veznemiz, gerek It Bankasi ka • muvacehesinde millete terettiip 
pah bulundugu i~in bittabi Ku- eden vazifeyi tekrara hacet gor-
bilay abidesi teberruah gelme - miiyoruz. Fakat hattrlatmak ia-
mit ve listenin derci miimkiin teriz ki ikinci teberru liateainin 
olamamu~hr. Yanndan itibaren ba~larmda; Turk ink1lab1 ,ehi • 
muntazaman nefri devam ede • <Mabadi 4 ilneil sahffede) 
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Hanriyetin Oliimii 
Banyosunda olii 

intihar ..... 
ett1g1ne 

Banyosunda havagazi ile olen 
Matmazel ( Hanriyet) in bir kazaya 
kurban oldugu ihtimali mevcut ol • 
dugu kadar bunun bir intihar olma
s1 da muhtemel goriilmektedir. 

Bu fUh kadm, son gilnlerde pa
ras1z kalm1f ve ikamet ettigi aparh
man1n ii~iincii kahmn fiah yiiksek 
oldugu i~in elli bef liraya birinci ka· 
tm1 kiralam1ft1r. Etyalar1mn bir k1s
mm1 satarak yeni aparllmamm tan
zim etmek iatiyormuf. Hanriyet, bu
lundugu mii11k·ll vaziyetinden hemen 
hirt kimseye fikayet etmemi,tir. Diin 
bir muharririmiz, Hanriyet'in en sev
digi Matmazel Eleni ile goriitmii' • 
tiir. Gen~ k1z, fUnlar1 anlatmu~hr. 

- Zarif, fakac1 oldugu kadar si· 
nirli ve 1tabuk miinfail olan bir k1z• 
di... lstanbul' a ilk geldigi zaman 
Maksim'de ~ah11h ... Sonralar1 baz1 
barlarda numaralar yaph. Fakat, 
bu hayat onu ~ok s1k1yordu. «Kii~iik 
bir evim olsa. .. Batbafa verecek 
bir de arkadaf .. Batka bir ~ev i~te· 
miyorumi> Diyordu ... Sevimli bir k1z 
oldugu i~in Tiirk, ecnebi baz1 arka
daflar bulmu21tu!. Fakat bunlarla o
'"" miinasebah uzun miiddet devam 
etmiyordu... Daima kalbini kimse • 

bulunan artistin 

ihtimal veriliyor 

nin anhyamad1gmdan fikayet eder • Numara artistf Matmazel Hanrfyet 
di ... Fakat intihar edecegini zannet· 
mivorum. · · oldu. Fakat asri, medeni bir k1z ha. 

Hanriyet belki bir kazava kurban < L-0.tfen sahifeyi gevfnnfz > 
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Bir dostluk hat1ras1 ••• 

Moskova'da Turk - Rus ticaret muahedesi imzalantrken ... 

Tiirk • Rus ticaret muahede
si, iki devlet dostlugunun 10 un
cu y1ldonumU giinii olan 16 
martta Moskova'da imzalan • 
mtfb. Dost iki millet i~in k1y • 
metli bir hattrayt tesbit eden 

yukariki resimlerde Moskova 
biiyuk elc;imiz Hiiseyin Ragtp 
Beyle Rusya Hariciye Komiae • 
ri Karahan yolda• muahedeyi 
imza ederlerken goriilmekte • 
dir. 



M1sir' da ilk intibalar 

M1s1 11 ar va ur r m1z 
Istanbul' a ge iyorlar 

Seyrisef ainin iskenderiye 

ihdas etmesi memlekete 

sef erlerini 

hizmettir 
Kahlre 23 mart (Hususi Muhabirlmiz -

den) - Seyrlsefainin ¢ Ankara> vapurlle 
istanbul'dan hareketimizin kirk sekizinci 
saatinde Yunanlstan'm Pire limanma va -
stl olduk, !;lanll sancag1m1zm ecnebi sula
rmda mazhar oldugu hiirmeti gormek ka
dar bayatrmda en zevkli bir hatira, milli 
bir gurur gormediglmden giinlerce bu tesl
rin altmda neifeli bir vakit gec;irdim. 

cPire> ye vusuliimiizde Yunan zab1tasm
dan c;ok nezaketll muamele gordiik, vapur 
daha Umana girmeden evvel, giimrUk, po
lis, s1hhiye memurlarm hamil motor yak
la~t1. Memurlari vapura brrakt1 r;;ekildi git
ti, aradan be§ daklka gec;meksizln herke
sin ellne blrer numarah mukavvadan iizeri 
yaz1ll kartlar tevzi olundu, nhtlma vusu
liimiizde herkesi ba~ka bir muameleye, !or
mallteye tabi olmaksizm serbest<;e 11ehre 
<;1kt1, tabli bende o meyanda <;1kt1m, §ehrl 
hatta cAtina:> YI bile gezdlm. Avdette kar
t1 vapurun merdivenlndeki nobet<;i pollse 
iade ve pasaportumu ald1m, I:ite Yunan -
h'lar ziivvar ve Pire'ye gelecek yolculan 
bu suretle etshilll.t gostennekle Pire llmam 
na halkm naza.ri dikka.tlni ve ragbetlni 
celbe muva!fa.k olmu11lard1r. i;llmdi cPlre:> 
llmanmda. tahmlnen muhtellf band1rala
n hamil, muhtelif kumpanyalara mensup 
beiJy\izii miitecaviz vapur oldurtunu sayler
sem miibalaga ve bata etmemi§ olurum. 

Vapurumuz muayyen vaktln Plre'den 
kalkt1 ve evvelkl gun ogleden sonra Isken
deriye'ye vastl oldu. f;lanll sancag1m1z1 hft.mil 
vapurun nhtima tekarriibiinii gtiren kesif 
bir balk kiitlesi ko§U§tular vapuru hayret
le zevk ve ne~·e Ile tema~aya koyuldular, 
d~rhal vize muamelelerimiz yap1ld1. Sab1r
sizllkla ve siir'atle karaya c;lkt1k. 

isltenderiye'de blr lki saat kUc;iik b!r tur 
yapt1ktan sonra Kahire'ye hareket ett!m, 
trenler c;ok muntazam ve miikemmel, va
gonlar cesamet itlbarile bizimkilerden ufak 
fakat daha oturak11; bunun da sebebi yol
lar arizas1z, inl~lz, yokU§SUZ, diimdiiz ol -
mas1drr. Bura trenlerlnde blr hususiyete 
daha muttall oldum, blrincl mevkl yolcu
lari daha asude seyahat etmek arzu eder
lerse birinci mevki ticretlnln dortte birl 
kadar munzam bir iicret vererek «Pul -
mann> tabir olunan crestuvarmdan mii -
salt ayr1ca bir salondun oraya ge<)er ses
~lz, sadasz seyahatlerine devam ederler. 

Kahire'ye geldigimin sabalu, derhal 
her tarafta kendlsinden burmetle bahse
dllen elc;lmlz Muhittln Pa~a'y1 ziyaret et
tlm, benl biiyiik blr nezaketle kabul ve i1 -
ti!at buyurdular, gazetem namma lstedi -
giro malumat ii;ln delA!et etrnelerlnl, sefa
retimlzin k1ymetll kA.tlbl Mahmut Sa.it B~
ye tavsiye ettller. Muhlttln P11. nm bc1j se
neye karip blr zamandenberi cM1s1n da 
hiikllm.etimlzl temsil etmesl M1sir mehafi11 
allyeslnde ve hatta Kral Hz. nezdinde pek 
bi.iyiik ltlmada mazhar olmakla. beraber 
tebaammn hukuklarmm slyanet ve muha.-

Adil Bey geldi 

Maliye dairelerinde 
tefti, devam ediyor 
Maliye Vekileti teftif heyetleri 

reisi Adil Bey, diinkii ekspresle An· 
kara'dan fehrimize gelmiftir. Adil 
Bey, ayni zamanda Borsa komiserli
gi vekiletini de idare edecektir. 
Diin kendisile gorufen bir muharri -
rimize demittir ki: 

- 1stanbul Maliye tefti;; heyeti 
baz1 vazifeler alm1;;b. ~imdiye ka • 
dar muhtelif teftifler yap1ld1. Bun • 
larin neticeleri bakkmda tetkikat 
yapacag1m. Bundan bafka lstanbul 
Bona komiserlirini vekaleten ifa e· 
decegim. Vaziyetin gosterece<\'i se· 
kilde kah 1stanbul'dakah Ankara'
da bulunacag1m.> 

Adil Bey, bundan evvel istanbul'a 
geldigi zaman senelerdenberi teftif 
edimemif olan maliye dairelerin • 
de yeni bir proirram ile tefti, rup· 
lar1 t~kil etmitti. Defterdarhk mu· 
hakemat dairesinde bir ~ok davala
r1n takipsiz kald1t1 anlat1lm1t ve 
emlaki milliye muamelati da teftit 
edilmege baflanm1ftJ. Bu teftitlerin 
neticelel'ine gore au~lar1 tayin eden· 
ler 1609 numarah kanun mucibince 
d 0 rh:tl m hk,.meye veril~cf"klerdir. 

vagazinin zehirlerini bilmiyecek ka
dar cahil olamaz ... 

Hanriyeti, banyosunun hafinda ag· 
zmdan kopiikler savururken olmuf 
bir halde bulmutlar... Havagaz1 
mus u~u da a~1km1f ... F akat fUrasm1 
dii;;iinmeli ki, muslugun a~1k kald1-
im1 kabul etsek, saf'lam b"r ,,,J,.m 
ditar1dan gazle dolu bir yere daha 
girerken kokusundan iirker •• Gazi 
a'<bktan sonra kibrit ile yP.kmas1 la
.imd1r. Halbuki, banyo odasma gi
renler, oday1 fena kokularla dolu 
bulmui-lard1r ... :1> 

MUddeiumumilik tahkikata bat • 
lamit ve Hanriyet'in ikametgiih1 
temhir edilmi•tir. Bu iin bu f"Srarh 
oliime sahne olan evde tetkikat ya· 
pdacakbr. 

Kahire'de Tii.rkiye Cumhuriyetine mil.him 
bir mevki teminine muvaffak olan sefirimiz 

Muhittin Pa~a 

fazasma lki memleket nrasmdakl miinase
bati slyas!ye ve iktlsadlyenln lnk!~af1 hu
suslarmda temin ettiklerl yiiksek mevki -
cldden ((Ok miihimdir. 

Sefaretln te~ebbiislle, Seyrisefain ldare
slnin iskenderiye sefer!ni ihdas etmesl 
idarenin en mUhim hlzmetlerlnden biridir. 

Burada temasta bulunablldiklerimden 
edindigim maltlmata gore bu sene MJS1r'dan 
vapurlanm1zla istanbul'a c;ok seyyah ve 
zUvvar gidecekmi11. Hatta bir k1smi rnU -
hlmml baz1rlanmaga bile ba11lami~lard!1' 
Yalmz Pire'de baz1 yolculann «Ege,. vapu
ru zannlle «Ankara> y1 gormeleri «Ege> 
nln bu hattan <;1kartld1g1 zehap ve kana -
atinden miiteessir olmalan §ayani dikkat
tir. Demek ki, yolcular daha liiks ve tonaJ 
ltibarile biiyiik vapurlanmiz1 arzu ediyor
lar, Bundan ba.ijka b!r cihet daha nazari 
dlkkatl celbedlyor. Vapurlar1m.1Zda lisan 
bllen memur bulunmamas1dll', meseHi. An
kara vapurunun gen<; siivarisl Aziz Bey 
kaptanm inglllzce, Fransizca, Almanca 
bllmesi yolcular iizerlnde ne kadar hiisnii 
tesir brrak1yorsa diger memurlar ecnebi 
11.sanma vak1f degillcrdir. Gerninin kll.t!p ve 
dlger memurlardan blr kal(mm muhtelif 
lisanlarla tekellfun eden klmselerden lntl
hap edilmesi laz1md1r. Stiziirnii bitirmez -
den evvel bir noktaya daha nazar1 dikka.ti 
celbedeceg!m. Haftada veya on be§ giinde 
blr Mersln seferinl yapan vapurumuzun 
cK1bns> limanlarma ugramas1 orada. altnug 
blnden fazla 1rkda§lar1m1zm vapurlanm1z
la yolculuk, e§yayi ticariye nakledeceklerl 
§iiphe gtitiirmez bir hakikattlr. YUksek 
kanaatimce K1bns'a ugrattlacak vapurla 
Anarnor burnundan ancak ytrml, yirml be§ 
mil kadar blr mesafe kat ve bundan dola
y1 nz komiir sarledecekl<'rlnc'!Pn cezireden 
temin edilecek hamule ve yolcularm bu 
masraf1 telafl etmesi c;ok kuvvetle muhet
meldir. 

Hidayet 

Cuma tatili ! 
Berberler gene diikkan
lar1n1 a~maga ba,Iaddar 

Dun lstanbul ve Beyoglu berber· 
lerinden bir c;oklar1 diikkanlar1m ac;
m1tlard1r. Sirkeci'de bir iki berber 
miiste11na olmak iizere tramvay cad
desinde berberler hemen kamilen 
ac;m1,, bazdar1 da ogleye kadar a~· 
bktan sonra kapatm1,Iard1r. 

Diin diikkanlar1m a~an berberler· 
le temas eden bir muharririmiz, bun· 
larin muhtelif noktai nazarlarm1 fU 
auretle kaydetmiftir: 

c- Diikkan1mu:i ac;mamaga aoz 
vermif, imzam1z1 dahi atm1ftik. Fa· 
kat bugiin, memleketimizin menfa· 
ati dukkanlar1m1z1 ac;mag1 emredi • ~ 
yor. Bize sozumiizden donmiif na • 
zarile bak1lamaz. «;iinkii, ruhsatiye 
mea'elesi adeta berberlerin bir izzeti 
nefsi mes'eleai olmu~tur. Guya vergi 
vermemek ic;in kapad1g1m1z zehab1 
hasd olmuttu. Bunu ortadan kald1r
mak icrin diikkinlar1m1z1 a~1yoruz.> 

E:vvelki aktiam gecr vakte kadar 
Berberler Cemiyetinde, cuma giinii 
diikkanlar1n ac;1lmas1 lehinde bir ka· 
rar verildigine dair bir malumat yok 
idi. Diin a~an berberlerin kendi ara
larmda goruttiikten aonra a~maga 
karar verdikleri anlatdmaktad1r. 
Bu hafta zarfmda eski heyeti idare 
istifas1m geri almad1g1 takdirde ye• 
ni idare heyetinin ife batlamas1 la -
ztm gelecektir. 

u ~'It n s .sl ©I u li'li'i1 e !Ml arff ' 11 ©J ~ 
Burs~ i:er ikJeri 

Bursa ve Bahkesir h1<v'l.lish1de 
yap1lan s1rm"h ve i111emeli t ..... 1 ;1,.1 ... 
rin Amerika'da ra~bet gordug .. ve 
hatta baz1 balol rda k"ld•nlar tara
fmdan kullamld1g1 malumdur. ~ima· 
Ii Avrup ticaret miim 4 ssilimiz Ti • 
caret Odasma gonderdigi hir raoor
da bu terliklerin Avrupa'da da kul· 
lan•lmaga baslad1g1m ve biiy.ik bir 
r~gbet gordiigiinii bildirmi~tir. 

Cumhuriyet 

( ehir ve t haber eri 1[ \... _____ 1 _________ ./I 
Pa et_~ e ill {!;) .. $~':~~.'.;®"~~"JI Pe,l_!__~~rgisi 

Pos ane tiicc ra bir 
• tamrn yapt1 

Baz1 paketler i~in men~e 
~ehadetnamesi laz1m 
Paket giimriiklerinin IA gVJ iizeri

ne muamelahn Postaya devri mil -
nasebetile Posta idaresi tiiccarlara 
bir tamim gondermi~tir.Bu tamimde 
Avrupa'dan memleketimize paket 
gonderen miiraillerden t~caret mu
ahedesi aktetmemi;i memleketler -
den gelecek paketler i~in deklaras
yon anduvan ve faturalar1, ticaret 
muahedesi akteden mem!eketlerden 
gelecek paketlerin 50 kilodan fazla
s1 icrin mente ,ehadetname erinin 
rapb IO.z1m ge digi bildirilmektedir. 

1 nisandan itibaren gelmi~ bu ne· 
vi paket sahipk:rinden menfe feha· 
detnamelerini veya diger vesaiti ha· 
iz bulunanlar Postahaneden paket -
lerini alabileceklerdir. Bu gibi ve -
saiti heniiz almam1'? olanlarm pa • 
ketleri, miirsillerinden bu vesaiti 
celbettirinciye kadar, Posta idare· 
sinde mahfuz kalacakbr. 

~elhln ir n~n~wo 
Sakarinli mamulat 

~ekerci ve tathc1lar1n behemehal 
feker kullanmalar1 mecburiyeti ko
nulmu;i olmasma ragmen bona ria
yet edilmedigi goriildiigiinden Be -
lediye S1hhiye miifetti,Ieri s1k1 bir 
tefti;; yapacaklard1r. Bulunan saka. 
rinli mamulab imha ve miitecasir • 
leri tecziye edileceklerdir. 

~©IDD~®©I® 'VI~ 
Ma lhl lk®m~U®lf"~<e 

llakimler aras1nda 
Adliyede yeniden baz1 tayinler 

ve nakiller yap1lm1fhr. Sultanah • 
met bef:inci sulh hukuk hakimi Sa
lahatti~ B. Istanbul mahkemei a11li
ye azahgma, Sultanahmet iicriincii 
sulh hukuk h;.kimi Seref B. Ada • 
pazar1 sulh hakimligine, Fatih i - ; 
kinci sulh bukuk ·n·kimi Ziya Bey 
Kocaeli aza miilazimligine, .Galata , 
sulh ceza hakimi Hayri B. <;:angm 
sulh hikimligine, Adapazar1 sulh 
hakimi Necdet B. Istanbul sulh hi.
kimligine, hukuk i;ileri. miidiir mu· 
avini Kemal Calip B. Istanbul bi • 
rinci s1n1f sulh hiikimligine, Geyve 
hukuk hakimi Nimet B. <;:atalca hu· 
kuk hi.kimligine, mektebi hukuk 
mezunlarmdan ve Sultanahmet sulh 
mahkemesi zab1t katiplerinden ih
rahim B. Viransehir miiddeiumumi· 
ligine, ayni mahkemede zablt lci.ti
bi Hasan lhsan B. Gireson sulh ha· 
kimligine, alt1nc1 hukuk mahkemesi 
zab1t kii iplerinden Baba B. Kay • 
seri sulh hakimligine, BeyoP.:lu sulh 
hukuk mahkem~si zab1t katiplerin· 
den Sadi B. Mecidozii miiddeiumu· 
miligine nakil ve tayin edilmi;ilerdir. 

Cilveli Mel1met lstanbul'a 
getirildi 

Gecrenlerde Karagiimriik'te 11ey -
yar manav Ali R1za'y1 yarahyan cil· 
veli Mehmet Bursa'da yakalanm19b. 

Cilveli Mehmet dun jandarma mu • 
hafaza11mda lstanbul'a getirilerek 
adliyeye teslim edilmi9tir. Meh -
med'in daha bir crok sab1kas1 oldugu 

ve polis tarafmdan arand1g1 anla • 
ftlmifhr. Miistantik, cilveli Mehmet 
hakkmda tevkif miizekkeresi ver • 

mittir. 

~©Dn!S>t~ 

Bir ayhk vuku I 
$ehrimizde cinayet ve cerh vak'a· 

lar1 gecren aylara nisbetle azalm1;i • 
hr. Mart ayt zarfmda lstanbul'un 
muhtelif semtlerinde 3 cinayet, 64 
cerh, 22 vesaiti nakliye kazas1, 128 
hmnzhk, 21 yankesicilik, 29 zab1ta· 
ya hakaret, 6 tesemmiim, 3 karman• 
yolac1hk ve 58 intihar vak'a111 ol • 
mu;itur. Bu ihsai rakamlar cinayet· 

lerin azalmas1na mukabil intiharla· 
rm korkuncr bir yekuna halig oldu • 
gunu gostermektedir. 

@1 lY! m If tYI ~n <e ir©I ~ 
N oksan tahakkukun ta:z.mini 
Giimriiklerde noksan tahakkuk e

den riisumun memur maa,larmdan 
tazmin edilecegi tarzmda hir tali -
matname tamim edildigi ;iayi ol • 

muftu. Bu haberin iki sene evvel 
teblig edilen bir emirden galat ol • 
dugu anlafdmu~hr. Kanuni bir hii • 
kum olmadan hi~ bir memur maalil 
kesilemcmektedir ve boyle bir tali· 
matname de yoktur. 

af1a komiserinden 
soruyoruz 

Ge!ren giin, bir arkada~1m1z-

emle et nas1I · 

te1nsil edilecek ? 

la elektrik ~irketi memurlarm- 11 

dan biri arasmda ge!ren k1sa ~t 
bir muhavere bize, miitareke ~f 

G1. zamamnda Tiirkiye aleyhinde t 

Mazi ve Gazi Tiirkiyesi 
resimle canland1rdacak 

-·- -···-

yaz1lar yazan bazt adamlarm 
bu firkette bir vakitler i' ba~t-
na getirilmi~ oldugunu hahrlat 
m1~h. Bunun iizerine «acaba 
bu adamlar hala o i!llerin ha • 
'mda m1d1rlar ve firkette bun-

f~ larm dii~man zihniyeti mi ha
. kimdir? » Diye sormu,tuk. Bu-
na heniiz bir cevap alamad1k. 
F akat bu arada « Y eni Giim> 
refikimiz elektrik 'irketinde 
bu miitareke zamanmda «Bos· 
for» gazetesine yaz1 yazmtf a· 
dam olarak «Lavalet» namm-
da birinin bu undugunu ve bu
nun da bir Frans1z yiizbas1s1 
oldugunu haber verdi. Bu ~a
z1lardan sonra «Tiirk» s1fah 
ta,1yan bir firkette hakikaten 
boyle bir adam bulunup bulun 
mad1gm1, varsa en matemli 
giinlerinde Tiirke kendi oz 
yurdunda hakikaten diisman
hk edip etmedigini soru~ og -
renmekle muvazzaf resmi bir 
makam1m1z yok mudur, Naf1a 
komiserligi bu nefriyat ile a • ~ 
lakadar olmak liizumunu 

•q hissetmemi~ midir, etrnemi1;1- ' 
se nicrin? diye soruyoruz ve 

Bu suaHere ceva istiyoruz 

Evlenenler ... 
--·-

izdiva~ istatistiginde 
garip vak' alar var ! 

Evlenenlerin ekseriyeti 19-24 YCL§znda, fa

kat soldakiler gtbisi de bulunuyor I 

Evlenme istatistiklerine gore 
1~29 senesinde (18279) zu fe -
hirlerde, ( 26048 ) zi koylerde 
olmak iizere ( 44337) evlenmc 
vak'as1 olmu,tur. 

Koylerde ve fehirlerde ev 
lenenlerin yarisma yakm1 19 ile 
24 ya~1 a··asmda evlenen gencr -
lerdir. Koy evlenme istatistik -
leri arasmda en nisbetsizleri 
fUnlardir: 

75 yafmda bir erkek 19 ya -
fl.nda bir gen~ k1zla, 79 yasmda 
bir kadm da 19 yasuida bi~ de
likanh ile evlenmisierdir 

~ehirlerde en ni~betsi~ izdi • 
va!rlar funlard1r: 

69 yafinda bir erkek 19 ya -
i;mda bir k1zla, 69 yatimda iki 
kadm da on yedi,er yafmda iki 
delikanh ile evlenmislerdir 
Ge~ evlenenlere geiin~e: . 
80 ya;nnda4 erkekten biri 30, 

ikisi 35 er, biri de 7-0 ya,mda 
kadmlarla evlenmi11lerdir. 

80 yafmda be, kadmdan hiri 
40, ikisi 45 fer, biri 50, biri 65 
yafmda erkeklerle evlenmifler
dir. 

Koylerde 80 yafmda evlenen 
erkek yoktur. Buna mukabil 
yedi seksenlik koylii kadmdan 
ikisi otuzar, hiri 45, ikisi altmtf 
ya,Iarmda koca alm1flard1r. 

Mesleklere gore yapilan tas
nif e nazaran mesleksizlerden 
2002 erkek, 32338 kadm, zira -
atcrilerden 30190 erkek, 11397 
kadm, san'atla ugra,anlardan 
4377 erkek, 463 kadm, tacirler
den 3954 erkek 18 kadm, dev -
let hizmetinde bulunanlardan 
2881 erkek, 114 kadm, serbest 
mesleklerden 161 erkek . 5 ka • 
dm evlenmitlerdir. 

Beynelmilel Budape~te sergisi ha
z1rhklar1Q~_ tstan~ul' da ehemmiyet
le devam _- ·olunmaktad1r. Sergiye 

Tiirk tacirleri ve Milli Tasarruf ve 
lktisat cemiyetinin tavassutile bir 
kill halinde ittirak edeceklerdir. Ser· 

gide miinhas1ran bir Tiirk pavyonu 
bulunacakbr. Tiirk pavyonunun pro
jesi mimar Sedat B. tarafmdan ha -

z1rlanmaktad1r. Sergide belli ba~h 
ihracat esyam1z te~hir edilecektir. 
Sergide ·i~Inlaptan evvel ve aonraki 

Tiirkiye'yi gosteren mukayeseli bir 
album gosterilecektir. Bu resimlerde 
mesela bir padi;;ahm seH\mhk reami 
gosterilirken k11r~1sma Biiyiik Ga • 

zi'nin ~iftliginde traktor iizerinde 
ahnm1' bir resmi konacakbr. Bu su
retle Turk pavyonunu gezenler bii -

yuk inkdabm ruh ve manas1m daha 
yakmdan tetkik f1rsatm1 bulmu;; o -
lacaklard1r. 

Diver taraftan uziim, tiitiin, f1n
d1k gibi ihracat mahsullerimizin tar· 

ladan ta vapurun ambarma kadar 
ge'iirdigi safahat koleksiyon halin
de gosterilecektir. 

Sergide lstanbul'un ve memleke
tin fayani tema;ia mahallerinin hirer 

albiimii bulundurulacakhr. Ayni za

manda Tiirk ticaret ve sanayii hak
k1nda gezicilere Macar'ca, Alm n' -

ca, Frans1z'ca eserler verilecektir. 
Sergide hukumet namma komi!er 

Dani~ ve Milli iktisat Cemiyeti mu· 
amelat miidilrii Vedat Nedim Beyler 
haz1r bulunacakla.rd1r. 

M lU:1te1fe:rrirn~ 
Arif Lutli Beyin konleransi 
Avrupa'da tahsil gormiif ~enc;le

.. r~izden Arif_J.,.utfi ,Bey 'ii~ Bostan
c1'da Maltepe ve havaliai ziraati hak
kmda miihim bir konferans vermif, 

i;ii m~hmn bah~ivanlar1, b~hr;:e me· 
rakhlar1 ve ziraat'iileri haz1r bulun
mu,tur. Arif Bey Maltepe ve havali
sinin ~i~ek ve ye;;il nebat ziraatine 
cok miisait olduq.unu soylemi;itir. 

Gen~ler mahlilinin danilt ~ayi 
Cumhuriyet gender mahfili d"n 

C. H. F1rkas1 Beyoglu merkezinde 

dansh bir cray vermi;;tir. Bir C<Ok 
davetlilerin ittirak ettigi bu miisa· 
mere c;ok nezih ve eglenceli olmuf, 
saat beften dokuza kadar devam et· 
miftir. 

Fethi - Fatin Beylcr mes'elesi 
Bursa muhabirimizden: cCumhu • 

riyet'in ( 1 nisan 931) tarihli nusha· 

smda Tethi B le Vali Fatin B. 
mes'elesinin tahkikatma dair inti • 

,ar eden yaz1 iizerine Vali B. bana: 
Ba9mufettif Server Beyin 15 giin ev

vel tahkikatm1 bitirdigini, tahkikat 
ve safahab mahrem oldugundan ne· 

ticenin bilinemiyecegini soyledi.» 

Uij CC !Fil ~ lQ) ii fM ® lfll ~'fl ti 'I~ te 

acca giden bir sefir 
Efganistan'm sah1k Londra sefiri 

~ucauddevle Han diin semplon eks

presile Avrupa'dan tehrimize gel • 
mi,, tehrimizdeki Efgan'hlar tara • 
fmdan kat'fdanm1,br. 

~ucauddevle Han diin bir muhar
ririmize demiftir ki: 

c- Turkiye'ye ilk defa geliyo • 
rum. Sevdigim Turk'lerin arasmda 
ger;:irecegim giinler benim ic;in giizel 

bir hahra olacakhr. Bir ka<; gun aon· 
ra Mekke'ye giderek Hac1 olaca • 
g1m.» · 

~nlh11h1cElt n~n~irn 
Temiz slit mes'elesi 

Istanbul Belediyesi silt mes'elesi
le yakmdan me,gul olmakta, siitlerin 
Ankara'da oldugu gibi bir merkez
de cem ve pastorize edildikten sonra 
dag1blmas1 huausunu tetkik etmek· 
tedir. 

Ecnebi maden sular1 
S1hhiye Vekaleti bir nisandan iti· 

baren ecnebi menba ve maden 1ula
rinm ithalini menetmi~tir. Yalmz bir 
nisana kadar 11iparit verilmit veya 
giimruge gelmi, olan maden sular1 
bu kay1ttan istiana edilmi~lerdir. Bu 
mallar giimriige geldig;nde Veka • 
letin istedigi- malumat veril,..rek mil
saadesi ahnd1ktan sonra ithal edile
bilecektir. 

- ~ . . - ... l ' -· ~ -

ingiltere'nin Asya' da 
Y eni politikas1 
f ngiltere devletinin 9ark1 karlp 

memleketlerine kar,1 siyasetinde 
muhim bir tebeddiil oldutu hayli 
zamandanberi hissolunuyor. lngiliz'• 
ler yaram as1rdanberi M1s1r'da bir 
'iOk nakti ve siyasi fedakarhklarda 
bulunarak yerletmi;iler idi. lrak'1 
zaptetmek ic;in harbi umumide bir 
milyon maktul verdiler. Irak'm isti
las1 ve buradaki i,gal kuvvetlerinin 
idaresi ic;in lngiltere hazinesinin 
sarfettigi paralar sekiz yiiz milyon 
f ngiliz liras1 yani sekiz milyar Tiirk 
liras1d1r. ~imdi bu iki memleketin is• 
tiklalini tan1yor ve bunlar1n kendi
aine miittefik olmastndan ha,ka bir 
~ey i11temiyor. lngiltere hiikiimeti 
Filistin politikaam1 dahi birdenbire 
degi,fo·di ve timdiye kadar burada. 
Mu~evi yurdunun teessiisii i'iin her 
tiirlii milsaaclede bulunan fngiltere 
nagehani bunlara dirsek 'ievirdi. 
Filvaki siyonist tleminin zoru i e 
son zamanlarda Musevi'lere karti1 
miisaadeki.rhk gostermif gibi ise de 
hakikati halde Arap'larJ iltizam edi· 
yor. Musevi'lerin Filietin'de yeni • 
den arazi aahn almalarma imkan 
kalmam1fbr. Yann Filistin'e bir A
rap parlamentosu verilecek olur ise 
hi~ te hayret etmemelidir. 

15 sene evvel miralay Lavrena ta
rafmdan ortayll cr11tar1lan Arap itti
had1 hareketi lngiJ.tere tarafmdan 
,imdi yeniden canlandmldt. Ya n1z 
1bni Suut bu harekete kar,1 ihtiyat• 
kii.r davran1yor. fngiltere hiiki'.'ime• 
tinin Hint milliyetperverlerine kar't 
aiyasetini birdenbire degi,tirmif ol
rnas1 dahi ;iayani dikkattir. 

Bi.itiln bu hareketler f ngiltere'nin 
Asya siyasetinde ve dolay1sile umum 
cihan siyasetinde biiyiik bir te ed • 
dill olduguna delalet ediyor. Bu te
beddi'l';n haki ;:i sebebi Asya haki
miyeti i~in as1rlardanberi Rusya ilo 
lngiltere aras1nda devam eden mii· 
bareze ve miicadelenin fimdi son ve 
knt'i bir n~ktaya gelmekte olmas1• 
d1r. Asya hakimiyetinin anahtarJ t
ran'da o.dugundan bu iki devlet bu• 
rnda ve tran' da Rus ticareti ve nii· 
fuzu tan{ nile h~kim olmu,tur. Bu· 

kar,1 fngiliz'ler hunntt t ljir 
faa iyet i e r;:a 1~1yorlar. Muaul'd n 
Tebriz'e siir'atle uri ve asfalt bir 
i;iose yap1yorlar. Diger taraftan Hin• 
distan'm timalinden Tibet ve Tiir • 
kistani <;:ini iizerinden Siberya bu • 
dud1 ndaki Kaurara ve Kolceye di • 
ger bir ,ose yap1yorlar. 

Bu kafi degilmif gibi Filistin'deki 
Hayfa limanmdan Ba~dad'a b'r de· 
miryolu yap1vorlar. Bu demiryolu 
Revand1z ve Hankin tarikile Tah • 
ran'a temdit edilecektir. Rus'lar Si· 
berya - Tiirkistan hattJnt 1slah vo 
takviye ediyorlar. l9te fngiliz'ler As• 
ya hakimiyeti i~in bolfevikler ile 
kat'i surette r;:arp1$maga haz1rlan • 
d1klar1ndan Arap'lara kar,1 siyaset• 
lerini esasmdan degi,tirmi;;lerdir. 

MUHARREM FEYZI 

Darnping! 

M. Tro~ki damping 
siyasetini tasvip ediyor --

Son giinlerde Rus dampingi etra• 
fmda netriyat yap1lm1f, Rus'lann 
maliyet fiatmdan da ucuz mal sat• 
mak demek olan bu ticaret usuliinii 
bizde tatbik edip etmedikleri ara~· 
hr1lm19h. Rua mallarm1n piyaaam1z• 
daki mevkii fazla bilyiidilgii ic;in lk· 
tisat Vekaleti vaziyetle alakadar ol• 
mu!f ve Ticaret Odasmdan Rus it -
halatma dair miihim aualler aor • 
mu;;tur. Oda bunlara k1sa zamanda 
cevap verecektir. 

Rus dampingi ve Tro1;ki 
1stanbul'da oturan Trocrki lngiliz'• 

lerin Man~ester Gardiyen gazetesi• 
ne beyanatta bulunarak Sovyet Cum 
huriyetinin y1k1lmak iizere oldugu• 
na ve Rus dampin inin fenahg1na. 
dair bir rivayetle bir 9ikayetin mev• 
cudiyetinden bahisle demi,tir ki: 

<-. - Bunlarm ikisi de dogru degil. 
Evvela damping iddias1 dogru de • 
V,ildir, zira Rusya'mn ihracah, cihan 
ihracahmn ancnk yiizde bir buc;uk 
k1sm1m te,kil eder. 

Be, senelik plinm iflas edeceti 
de yaland1r. Rusya'da sanayilettir • 
mek i,i senede yuzde 20-30 nisbe• 
tinde arhyor ki tarihte bunun misali 
yoktur. Be, senelik planm icrasm1 
te11ri ederek 4 senecle ikmali1'i mu • 
vaf1k gorm.em. 

Fakat 5 senelik plana, bir c;ok ci· 
hetten, teferriiat itibarile, rslaha 
muhtac; olmali:la beraber itikat ve i· 
tir.~1 
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«Managuva» harabesindeki haile ... 

-Cesetler 2000 • 
I buldu 

YalnIZ hapisane ve hastanede 700 ki,i 

olmiistiir. Zelzele devam ediyor • 
Managua 2 (A.A.) - Hareketi 

arz e1na11nda yikdnut ve ic;:inde bu
lunanlardan 700 ki9iden fazla adam 
telef olmuf olan haatane ve 
tevkifane binalarmtn enkaz • 
larmm tathirine devam edil • 
tnektedir. Na~larmdan ek11eri11i 
komiir haline gelmit ve azalu1 ek
aihnif oldugundan hiiviyetlerini ta· 
Yine imkin bulunamant19ttr. Mana • 
1ua'mn etraftndaki yollar yart acr bir 
halde bulunan kadmlar ve c;:ocuk • 
larla doludur. 

Olenlerin miktar• 2000 olarak 
tahmin edilmektedir. lmdat taktm· 

Ian enkaz alhnda kalmtf olan yara• 
hlar1 kurtarmak ic;:in durmaka1z1n 

c;:ahtmaktad1r. Bu 11ralarda yeniden 
bir tak1m zelzeleler olmu9tur. Gece 

eanaamda vukua gelen bu zelzele • 
Jerden biri oldukc;:a tiddetli olmUf ve 

heniiz yikdmam19 olan baz1 evlerle 
duvarlan yerle yekaan etmittir. Ma· 

nagua civarmda ac;:1k havada yat • 

makta olan ahali dehtet ic;:indedir. 
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Kotil bir hareket intihabat 
. 
Ihra~ edilen mahsul 

i~inde siipriintii ~1k1yor! 
Tekirdag1 3 { U. Mu. )- 3 

ay evvel Hamburg'a sevkolun
tnak iizere Kirimizade Mehmet 
Rifat Bey taraf mdan T ekirda .. 
i1n' da Vite I kumpanyaamm 
vekili umumisi musevi tficca • 
rindan Jiil ben Susen' den tes • 
lim ahnarak Doyi~land vapu ... 
runa tahmil olunan kut yemi 
~uvallannm bir k1smmda ~al -
kanb denilen kuf yemi aiipriin· 
tiileri cr1kmif, ve Ticaret Odaa1 
tarafmdan i,e vaziyet olunmuf
tur. 

Tiirk ihra~ mallanmn dhan 
piyasalarmda revacmt ktran bu 
hallere fiddetle nihayet veril -
menni lktisat Vekilimizin e • 
hemmiyetle nazart dikkatine 
arzederim. Bu siipriintiiler ha • 
Ji Tekir.dag1 giimrilgiinde dur-
maktadtr. . F uat 

izritir At ko,ular1 
f zmir 3 (A.A.) - Yartf ve 1alah 

enciimeni alisi Izmir ilkbahar at ya· 
n9lar1nm ikinci hafta kofUIU bugiin 
Buca'da icra edilmittir. 

Birinci kotuda, celep R1za Efen • 
dinin Zeyhegi birinci, Yiizbaft Hil
mi Beyin Gubri ikinci, Hiiaeyin E • 
fendinin Yegane'si ii9iincii gelmif • 
tir. 

ikinci kofuda, izmir meb'uau Ce
lal Beyin Veragaakon'u birinci, A • 
kif Beyin Andriniko'su ikinci, Tah· 
ain Beyin Monaz't il~iincii gelmi,tir. 

Oc;:iincii kotuda, Tevfik Beyin Se. 
dad'• birinci, Kamil Efendinin Na • 
aib'i ikinci, Fikret Beyin Maltay'1 ii· 
.yiincii gelmi9tir. 

Dordiincii kotuda M. Y a.ntes'in 
Jon Tiirk'il birinci, Y aver Ahmet Be· 
yin Rokurt'u ikinci, Evliyazade Re
fik Beyin M~apikel'i iic;:iincil gel • 
miftir. 

Be~inci kotuya 9 k111rak i'tirak 
etmittir. 

Birinci Kemal Efendinin Dervit'i, 
ikinci Hiiseyin Efendinin Giimiit'ii, • 
criincii $iikrii Aganm K1amet'i gel· 
rnittir. 
~ . 

Cumhuriyet'in tefrikas1: 33 

• 

Ankara' da miintehibi 
sani intihabati ba,Iad1 

Ankara 3 (Telefonla) - An
kara'da miintehibi aani intiha -
bah bugiin batlad1. Giiniin cu • 
ma olmas1, soguga ragmen ha • 
vamn a~tk bulunm.u1 intihaba 
ta tevk venniftir. 20 mahalle in
tihaba ittirak etti. Sand1k batla· 
r1 ~ok kalabahktt. 2000 den faz
la balk rey verdi. Reylerin hep 
H. F1rkas1 namzetlerine veril -
digi anlatihyordu. 

Bugiin maruf zevattan rey ve
ren olmamu;ttr. 

Bolu, da intihabat laaliyeti 
Bolu 3 (Hu1u1i) - Bolu merkez 

kazaa1 intihab1 bugiin yapdd1 C. H. 
F1rkas1 namzetleri ittifakla aec;il • 
diler. Miilhakattan Gerede, Goynilk, 
Mudurnu intihabatl da neticelendi. 
Halk F1rka111 namzetleri 1ec;ildi. 

Saip 

Miintehibi sani intihabatr ikmal 
edilen yerler 

Ankara 3 (A.A.) - Kaatamoni, 
Arac;, Nigde, Tatay, Gore, Tatkoprii, 
K1rklareli, Biga, ~mre, Gebze, Rii
fahiye, Hayrane1k, Lidik, Meau • 
diye, ~1ld1r, .Divriki, Gorele, Hii • 
1eynabat, 11kilip, Mecidozii, Ayan
c1k, Trabzon, Akc;:aabat, Siirme • 
ne, Akaaray, Devrek, Zara kazalar1 
miintehibi sani intihabatt nihayet 
bulmuf ve miintehipler reylerini C. 
H. F1rka111 namzetlerinc vermi,ler -
dir. 

Y elim maaflar1 
Ankara 3 - Dahiliye \1 ekaleli -

nin yetim ve tekaiit matlarinm tah
siaine dair viliyetlere gonderdigi 
bir tamimde maaf lahaisi muamela
bnm tali itlere tercih edilerek siir'• 
atle intact ehemmiyetle tavaiye e • 

dilmittir. 

Samsun - Sivas hath 
Ankara 3 (Telefonla) - Sam • 

sun • S1va11 hatt1n1 teftite giden he. 
yeti teft~iye reisi izzet Bey An • 
kara'ya avdet etti. 

iki gazeteni mahkum 
· Adana 3 - Yeni Tauus gazeteai 

batmuharriri Vaafi Pulat ve muhar
riri di,c;:i Hiimii Seyler yapttklan 
netriyattan dolayi hirer aene hapae 
mahkUm olmutlard1r. . 

• IKLIMLER 
l'azan: Andre Moruva 

............._ ....... ~~-----~...---. ....... 
Ayni zamanda fayet kendi hak

kinda bana yap1lan taavirler dog • 
ru iae evlenme husuauna yanatm• • 
Yacakt1 •.• 

Ahval bu merkezde iken noele 
doiru, B~est'ten; Tulon' a donmek ii· 
2ere bu sefer Pari1'ten gec;:mitti. 
Paris'te iki giin kalmtf. Bu s1rada 
kar1mm hareketi mecnunane ihti • 
Yats1zhklara kadar varm1,t1. Afl • 
lu, Paria'e geldigini hen idarehane· 
Ye gitmek iizere sabahleyin evden 
<r•kmadan evvel, telefonla haber ver
mitti. Telefonda konuturken ka • 
r1rn1n 1ima11mda uc;:ufan renklerden •.. 
38.adet, net'e, telaf, heyecan hava • 
•tndan telefon edenin, o, oldugunu 
anlam.1,ttm. Miiteak1ben kendiainde 
aorinege hi9 ahfmad1g1m muti, mii • 
laY'iJn, hemen hemen ricakar bir va· 
~iYet alm1tt1. Telefonun daha 1iyah 
•hizeai elinde olduiu bir airada, 

Terceme eden: Haydar Rilat 

daha i.t1kmdan az c;:ok uzun bir me· 
safede bulunurken.. Benim gozleri· 
min oniinde, simaa1 zambaklar ka • 
dar saf goriinen, canverici tebeaaii
mile tez~yyiin ediyordu... , 

- Evet ... Sesinizi duyarak 9ok 1e· 
vindim.. Evet .. Evet •. Fakat ... Evet, 
evet, (akat ... (lzttraplarla bana ba • 
karak) bana bak1mz, yar1m saat 
11onra telefon edinir .. 

Kiminle konuftugunu aordum. Be· 
ni duytnamit gibi cevap vermiyerek 
lakayt bir tavurla makineyi hemen 
kapad1. 

t11lerimi ogle yemegine eve gel -
mek iizere yoluna koydum. Gelince 
hizmetc;i elime bir kig1t uzatb: 
«$a.yet ogleyin geliraeniz, merak et -
miyiniz, ben ogle yemegini d1tar1da 
yemek mecburiyetindeyim. Aktama 
goriitiiriiz, giizelim ••• » 

- Han1m ~1kab c;ok mu oldu? 

KVCVK K0$E: 

iki 
iki 

namzet namzedinin 
mektubu 

iki mektup ald1m. Beni giyaben 
tan1d1klar1 ic;in mahremiyetime gii
venmitler de yazmitlar. tmzalar1 
aaribime gitti, ikisi de foyle imza • 
lam~lar: Meb'ua namzet namzedi 
falan ve filan.. Hier bilmiyordum, 
meter namzet namzedi · de varm•t• 
Mektuplardan anlad1g1ma gore nam-
zetligini koymak niyetinde bulunan 
baztlar1 kendilerini namzet namzedi 
telikki ediyorlar. 

·Vaktile bir dava vekili izzet Be• 
yin kartvizitini gormiiftiim. $Qyle 
ba1tlm1tt1: Dava vekili lzzet • E1bak 
Bursa meb'ua namzedi! 

Mektuplardan birinin itime ya
r1yan k111mla1"1n1 aynen naklediyo
rum: 

( .. . Bilfiil c;:iftc;:ilikle miiteveggil 
olan keaan1n namzetlikleri tercih o

lunac~g1 kaviyyen ve mevaukan miis
tahber olma11ndan nafi arzi mafiz • 
zamire teve11iil olundu. Senaveriniz 
saikai mukadderat ile on 1ekiz 1ene 
evvel tekaiide sevkolunduktan son· 
ra fizamanina Oakiidar'a merbut 
Libade taraflannda pederden mev. 
rua hanede ikamet eylemekteyim. 

Bendehane oldukc;a ferahfeza bir 
mevkide vaki olup ic;:inde iki maaura 
mai lezizi, bir rolaph boatan kuyu • 
su • ki elyevm hali faaliyettedir • 
ve redi yiiz otuz zira mimari bah· 
c;:eyi famildir. Bir miktar e,c;:ar1 miia· 
mire ve gayrimiismireyi dahi haiz O• 

lup taraf1 icizanemden baktlmak • 
tad1r. Alikiillihal pathcan, kabak, 
turfanda h1yar miaiillu mevat yetif· 
mekte ve bu aayede emri taaarru
fumuz temin olunmaktadtr. 

Vaziyeti icizinin mesmu olan 9ift. 
crilikle kemabiye hakkmda miinaaebeti 
oldugu goriiliiyor. Binaenaleyb key
fiyeti bilelrf.f tahkik ederek nere • 
den namzetligimin vazolunmaa1 m\i. 
naaip olacagmm emrii it'artna deli. 
let buyurulma11 babmda.) 

- Meb'ua namzet namzedi 
filin 

Buna \IU cevab1 verdim: 
(Bulundugunuz mahallin yerliai 

olman1z itibarile namzetliginizi Li .. 
bade'den koymaniz miinasiptir e ~ 
fendim.) 

II- lf. :(. 

ikinci mektup ta fU idi: 
(... Elha11l gelelim_ manahnifihi

mize: Bu devrede sanayi erbabm1n 
da namzetlikleri vi.ii mikyasta ili.n 
edilecekmit• Doiruaunu isteraeniz 
biz ailecek 1anayi erbab1ndan sayt• 
hr1z. Acizlerinin oymac1hga mera • 
k1m ziyadece olup araa1ra Yesari'· 
nin, Mahmud'un, Nuh Hocanm ta· 
lik, siiliia k1rmalarm1 oyup levhalar 
yapartm. Erbab1 indinde makbul 
1aydagelmektedir. Refikam c;:oraba 
ve dikite pek heveali olup fakirane· 
de ilamatallah bir c;orap ve bir a· 
det ayakh dikit makineai mevcuttur. 
Gec;:en sene bohc;:ac1 kadm vaa1taaile 
on c;ift kadar piya1aya ~1kar1lm1f 
ve teyemmiimen satilabilmifti. 
Kii«;ii mahdum gayet iyi bi-
siklet soker takar, edevat1 
ifadesine nazaran tamamd1r. 
Biiyiik mahduma gelince Allah sela· 
met verain o kitabiyat ve edehiyat 
gibi bavai 9eylerle mefgul iae de 
ac.izlerinin namzetligi ihtimaline bir 
teairi olmasa gerektir, c;iinkii miite· 
ehhl olup haneai ayr1 ve hatta ha, • 
ka aemttedir. 

Binaberin bu bapta fikri alinizden 
hiaae~ istifade olmakhg1ma mii • 
aaade buyurunuz. Vaziyeti bende • 
ganemin aarahatine nazaran ne fe • 
kilde ve nereden namzetligimi va • 
woederaem makbule gecrer, bu cihetin 
bittahkik inbas1 .hu1uaunda lutfiinu· 
za muntaz1r1m mirim efendim. 

Namzet namzedi: F1tlan 
Buna. da 1iz bir cevap bulup ve • 

l'iniz, c;iinkii benim takatim kesildi. 
AKA GONDVZ 

- Evet, aaat onda. 
- Oto ile mi? 
- Evet • 
Yemege yaln1z oturdum ve ken· 

dimi o kadar fena buldum ki idare • 
haneye donemedim: ·onun ne hal· 
de gelecegini gormek istiyordum. 
Arttk bu ·aefer, (ya beni, ya onu!) Di
yecektim... Azap ve 1zt1raptan iba· 
ret bir a111r gec;:irdim. Saat yediye 
dogru telefon ~ald1: 

- Alo, alo ..• Jolit aiz miainiz? 
- Hayir, ben, Filip. 
- Ay, ·geldiniz mi? Bakmtz, 1i-

ze sormak iatiyordum, akfam yeme· 
gini burada yeaem... Miiaaade eder 
miainiz? 

- Ne? .. Nerede? •.. Ve nic;:in? ... 
{)gleyin de dttanda yediniz? .. 

- Evet, fakat •.. Ta Kompiyen'de· 
yim. ~imdi 1ize oradan telefon edi • 
yorum. Nasti olaa, yemege gee; ka • 
lacag1m .•. 

- Oralarda itiniz ne? Geceleyin .. 
- Ormana gezmege geldim .. 

Kuruaogukta bu o kadar tath bir 
te:f ki. .. Sizin ogle yemegine gelece· 
ginizi diisiinemedim ... 

- Telefonla miinakal}a etmek is
temem, bunlar bot feyler, hemen 
geliniz. 

Alman polislerinin Tiirkiye seyahati 

280 ki~ilik bir zab1ta 
• 

grupu Istanbula geldi 
(Birinci sahtfeden mabatt ) 

saf irperveklikten dolay1 tefek -
kiir etmittir. 

Ali Raza Bey de kisa bir cevap 
ile miaafirlerine beyan1 hotame· 
di eylemittir. Polis miidiriyeti 280 
polis i~in Tramvay tirketi tara
fmdan pasolar tedarik etmit ve 
tstanbul Polis idaresinin goster
mif oldugu bu teshilat Alman 
polis erki.m tarafmdan tetek -
kiirle kar,ilanm1thr. 

Bir muhanirimiz Her H. Ka
liniski ile goriitmiit ve Berlin po
lis tefkilab hakkmda fU malii -
mall almtfhr: 

- Almanya' da devlet polisi, 
idari polis, jandarma olarak 
ii~ samf tetkilat vardir. Ber -
lin tehri bir tehremini ve ayni 
zamanda polis miidiri olan bir 
Valii umumi tarafmdan idare o
lunur. Berlin polisi, liva kuman
dam ile miraliy arasmdaki riit
bede bulunan devlet ifleri miidi
ri ile cinai ifler miidiri ve idari 
itler miidiirii namile iicr tube ta
rafmdan idare olunur. 

Berlin, Breslav, Miinih, Frank
fort gibi biiyiik tehirlerin hemen 
hepsinde bu tei;kilat vard1r. Bun
dan batka Komiinal polisler var· 
dir ki bunlar da nahiye miidiir -
lerinin emrinde kii~iik tehirler
de if goriirler.» 

Almanya' da vaziyet 
Muharririmiz seyyahlardan 

bazilarmdan Almanya' daki son 
dahili vaziyet hakkmda fU iza· 

J 
hati almithr: 
«- Almanya' da politika ha • 

yab ~ok serbestir, muhtelif par
tiler vard1r. Bu partilerden Nel-
man'm idaersinde bulunan ko • 
miinistler ve Hitler'in idare etti
gi sosyalist naayonalistler son 
giinlerde ufaktef ek karitikhklara 
sebep olmaktadirlar. Bunlardan 
biri miting yaparken, muhalif 
parti taraftarlar1 yiizlerce kam -
yonlarla derhal miting yerine gele 
rek mukabil bir tecemmii yap • 
m1tlard1r. Hiikumet bunun onii- I 
ne ge~mek icrin silah tat1mag1 ve 
kamyonlarla icrtima etmegi me • 
netti. 1crtimalar1n 24 saat evvel 
polise ihbanm mecburi . kdd1. 
Y oksa kelam hiiniyeti matbu • 
at hiirriyeti takyit edilmedi. Ga
zeteler gene serbest ve sansiire 
tabi degildir. 

Bundan batka Her (Hugen • 
bry) nammda biiyiik bir serma· 
yedar radikal nasyonalist par • 
tisini tetkil etti. Bu zat filim, 
maden, fabrikalar gibi Alman 
sanayiini himaye edecek bir pro
gramla ortaya ahldt. ~imdiki 
halde komiinistlerin mediate 70, 
nasyonalistlerin 105 meb'uslan 
vardir. Mecliste en kuvvetli par
ti hiikfunetin istinat ettigi f1rka
d1r ki ordu, zabitan bunun em • 
rindedir.» 

Alman seyyah1art bet giin ,eh
rimizde kalacaklar ve bugun sa· 
at on birde Cumhuriyet abidesi
ne bir ~lenk vazedeceklerdir. 

Bugday konferans1I Hukuk Fakfilte~i -... ., ' 
Miisbet ve maddi bir se- 20 nisanda 50 inci senesini 
mere vermeden dagtld1 

Roma 2 (A.A.) - Beynelmilel 
~ bugday konferanat nihai projeyi ka· 

bul ettikten sonra me11aiaine hitam 
vermittir. Bu projeden iatintac;. e -

dildigine gore: 

tes'it edecek 
-·- - -

Huku Fakiilteai 20 nisanda SO in· 
ci senei devriyesini idrak edecek • 
tir. Hukuk Talebe Cemiyetinin te • 
sebbiisii ve Dariilfiinun Eminligi • 
~in deliletile bugiin biiyiik meraaim
le tes'it edilecektir. 20 nisanda bii
tiln hukukc;:ular ve Dariilfiinun mii • 
derrisleri konferans aalonunda ha • 

l I'' 

.. -·ave--: . iyQ·r: . i: 
Ef sanei eyyam .•• 

y agd1 bir crok kar ac;:tlmtf ya.ae • 
menler iiltilne 

Nevbaharm yayd1 Azrail kefen. 
ler U.tiine 

Serdi nafi biilbiilii serma c;emen• 
Ier iiatiine 

Nayi matem nevha sac;:b sinezen· 
ler iiatUne 

• 
Bir tarafta defteri takvimde her 

fey taatamam 
Bir tarafta ktf k1yamet, bad1 sar

aar berdevam 
Boyle gordiik9e demi devran1 gay 

rimtintazam 
~ektiler y1rhk abay1 hak erenler 

iiatiine 

$afmtyin siz kald1r1ms1z yollar1n 
manaa1na 

Diittii alem i;:iinkii her glin bii
apor aevda.s1na 

Ok gibi dald1kc;:a kamyonlar ~ • 
mur derya11na 

~rktt herkes bir tarafta merdi " 
venler iistiine 

* 
$oyle gordiim .Sehremini Hazreti 

Vali Beyi 
Bir otoyla ge~ti siir'atle civanm· 

dan, iyi! 
Gec;:ti !akin gorrnedi ardmdaki 

yolauz 4eyi 
Bir zifos yagd1rd1 1ultan1m ge .. 

crenler iistiine 

* 
Mevaimi seyyah diye takrir veril· 

mit mecliae 
Duymamu~ takriri hali emri tan-

zifat iae 
Sehremini sarf ic;:in vermit liava
• le bot keae 
Enciimenler aktedilmit enciimen• 

l er iiatiine-

"' 
Bir taraftan sen de yaz ey Nadii 

tirinbeyan 
$ehre ait nikil bet olaun tamamile 

ayan 
Boyle devran eyledikc;e c;emberi 

ah1r zaman 
Alemin doksiin felek c;:irkef le • 

genler iiatiine 
GA.VEI ZALIM 

Mekteplerin umumi lefli,1 
Ankara 3 - May11 iptidu1nda 

Maarif Vekaleti umumi miifettitleri 
muhtelif m1ntakalar1 teftite i;1ka • 
caklar, idare ve tedris vaziyeti ile 
bilhaasa k1z mekteplerinde diaipli· 
nin ne suretle temin edildigini tet· 
kik edeceklerdir. 

1 - Konferans, devletlerin dahili 
itlerine miidahale etmekten vaz gee;· 
mi9 ve her devlete kendi istihaalat 
ve iatihlikih ve rii9han e11as1na miia· 
tenit rejimler mea'elelerini dahild~ 
hal ve tesviye etmek 1erbeatiaini br· 
1"akm1tt1r. 

z1r bulunacaklard1r. Meraaimde muh- (' 

2 - Kon£ erana, iatoklarm aarf ve 
tevzii ic;in ihracat yapan devletlerin 
miittereken hareket etmelerini te • 
mine c;:ahfmtfhr. 

3 - Zirai kredinin tenkisi husu • 
1unun Cemiyeti Akvam'm mali en • 
ciimenine bavale ve tevdi edilmesi 
icap eder. 

4 - K1aa vadeli kredilerin tetvik 
ve lef9i edilmeai muktazidir. 

Belediye • Evkaf ihtilif1 
Uakiidar . K1111kh tramvaylar1nm 

Evkaf taraf1ndan Belediyeye sattl · 
ma11 dolayiaile iki miiesseae ara • 
s1nda c;:1kan ihtilif1 hal i9in bulunan 
formiile gore Evkaf Tramvay ~ir · 
ketinden Belediyenin alacag1 para· 
lar1 tahail edecek ve 490 bin lirahk 
borcun 250 bin lira111 ic;:in de kendiai
ne tirket akaiyonlart verilecektir. 

Saat onda geldi ve tekdirlerime 
kart•: 

- Evet, yarm da boyle olacak . 
Ben boyle bir havada Paris'te hap· 
aolamam. 

Dedi; halinde Breat ka • 
tarma bindigi giinkii merhametsiz 
karar1 okuyordum, o karar ki bana 
0 giin, lokomotifin oniinde 
rayla.nn iizerine aerilip yat • 
aam, beni c;:igniyerek, ezerek gene 
gidecekti, fikrini vermi,ti. 

Ertesi giin bir yeia ve kederle Bo· 
fanmam12;1 ve Krozant ile evleninci· 
ye kadar gidip anasmm. baba1m~~ 
evinde kalacagm1 1oyled1. Onun ku· 
c;:iik 1alonunda idik. ~k az muk~. • . 
vemet ettim. Bunun boyle bitecegm1 
c;:oktan biliyordum. Hatta~ 'u .~1~~da 
kendisini art1k gormemeg1 dutun, • 
miittiim. Bununla berab:r .'u tekhf 
karttamda ilk hisaim m1akmane ol: 

muftur. Bir anda diifiinmiittiim ki 
ailemde bier bofanma gibi bir ha • 
diae aebketmemi,tir ve bu faciay1 
yarm aileme anlattrken c;:ok kiic;ii • 
lecegim. F akat derakap kendime 
geldim ve boyle bir fey dil9iindii • 
giimden utandim. 

Ve artdi kendimi bir taraFa birak-

telif nutuklar irat edilecek, bizde II 8 k 
hukukc;ulugun tekamiil devreleri ve Merkez an as1 
biiyiik Turk hukukc;:ular1 anlatila • 
caktir. 

Bu miinasebetle 50 senelik zaman 
i9inde Fakiiltede miiderrialik etmif 
olanlarm ve mezun hukukc;:ular1n hi
rer albiimii haz1rlanarak ne,rolu • 
nacakhr. Ayni gece Tarabya'da SOm· 
merpalaa'ta bir hukukc;ular bole.au 
verilmesi muhtemeldir. Dariilfiinun 
Eminligi tarafmdan haz1rlatbr1lm1f 
olan biiyiik Dariilfiinun meraaim 
bayrag1 ilk defa o giin Dariilfiinuna 
aailacakt1r. 

Fuhus miicadelesi 
' 

Son giinlerde ziihrevi hastahk • 
larin fazlalaftti1 ve bilhassa genc;:ler 
arasmda tahribat yaphgt anla,1lmtf• 
hr. S1hhiye Vekaleti bunun oniine 
gec;:mek i9in eski fuhuf miicadele· 
si nizamnamesinin tatbik1n1 S1hhiye 
mildiriyetine emretmiftir. Bunda~ 
1onra fahifeler s1k111k muayene e~•· 
lecektir. Y eni nizamnamenin pohse 
ait k1smmda bir tebeddill yoktur. 

- ·~, - ~ 

mak ve yalnrz Odil'in menfaatini 
dii~iinmek liizumunu huaettim. ~~ 
sonra miikalememiz yiiksek ahlaki 
noktalara temas etti, ve samimi ol• 
dugumuz zaman aram1zda c;ok ke· 
re vaki olduiu vec;:hile, ihlaakar bir 
aurette devam etti. y emek haz1r 
dediler. Sofraya gittik. Karfl kar • 
ftya idik Ufaktan dolay1 bir 11ey 
konu,am;yorduk. Her biri Odil'in 
zevkini taftyan tabaklara, kadeh· 
lere, biitiin bu efyaya bakhm. Son· 
ra bir arahk onun surabna da bak· 
tim. Bana biltiin bir saadet hayab 
verebilecek olan bu viicudiin kar -
ftmda belki son defa bulundu • 

gunu dii,iindiim. 0 da, gozleri goz
lerimin ic;:ine girerek, bana bakh; 
sapaart ve diitiinceli idi. Belki, o 

da benim gibi, bir daha gormiyece· 
ii fiipheaiz olan huzuzumu haft -
zaama naktetmek istiyordu. Utak, 
bu miithif girdibatlardan bihaber, 
tamamen lakayt, biiyiik bir meha • 
retie tabak yetittiriyor, yemek ve· 
riyardu. u,agin hif bir fey bilme • 
me3i Odil ile beni, velev bir llUf bah· 
ainde olaun mii~terek tutuyordu. 

Yemekten aonra aalonuna gittim, 

15 NiSANA KADAR HiSSE 
KA YDINA DEV AM EDILECE~ 

11 Beheri yiiz liradan ibaret hiaae 
:: senetlerinin bedeli bir aenede 

1 

taksitle odenecek 

' ' 

· Hisse senetlerine ii~ aene i~in 
. yii:zde alti temettii vermegi ; 

hiihiimet tehelliil etmiflir 

Hem karh bir i~ yapm1,, hem de 
I 1Tiirk parasmm k1ymetir.i yiikaelt • 

mif olmak i9in bu f1raattan iatifade 
I d" • e ITIJZ. 

' 

I Yerli ve ecnebi butiln bankalann ki
~elerinde kay1t muamelesine devam• 
,edilmektedir. 

hayattm1zm ne olacagm1 uzun uzun 
ve c;:ok ciddi olarak konu,tuk. 

Bana baz1 naaihatler verdi: 

- Yeniden evlenmeliainiz. E • 
minim ki bir ba,kas1 ic;:in miikemmel 
bir kocasm1z. Fakat hen size gore 
yarattlmtf degilim. Ancak Miza ile 

evlenmiyiniz, bundan eza duyar1m; 
zaten fena bir kadmd1r. Meaela ai· 
ze en miinaaip biri halazadeniz Be· 
net'tir. 

Dedi. 
- Giizelim, deli olm1y1n1z, hen 

bir daha evlenmem. 
- Hay1r, hay1r, bu laz1m. Bir ri· 

cam var. Ben hat1rm1za geldigim 
zaman pek fazla kin duym1yin1z. 
Dicki, sizi c;:ok 1evdim ve 1izin niha
yetaiz k1ymetinizi pek bilirim. Mii· 
daheneyi sevmem ve yapmam. Soy· 
lediklerimde hie;: bir fazlahk yok· 
tur. ~k kere oyle feyler yaparal 
n1z ki, sizin yerinizde, batka hie; bfr 
erkek onu yapmaz. Bunu dilfiin~· 
diim «Dicki serttir, de! » derd1m. 

' • h Bir ~ey daha aoyliyeyim, belk1 OfU· 
nuza gider: Bir c;ok cihetten 1izi 
ona tercih ederim, fakat. · · 

- Fakat? •. 
- l\Iabadl •ar -
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- - - Bos vakitleriniz i~in M. M. tekaiit fUbesi taraftndan 1' Mebrure Hammefendi, torun
larmm iyi bir tatil devresi ge~ir
melerini istiyordu. F akat Nahide 
ile Sabir'i ayni yere gondermek 
miimkiin olam1yacag1m da bili • 
yordu. 

Nahide hakkmda akhna ~ok fela

{:iinkii Nahide ~elimsiz, ince 
yap1h, ilk bak11~ta vereme miis
tait gibi goriinen kiiciik bir k1zd1. 

Halbuki Sabir tombul, kirm1z1 
yanakh atef gibi cevval, k1vrak 
bir ~ocuktu. 

Binaenaleyh birinin havaya, 
riizgar~ ihtiyac1 vard1. Onu 
Trabya'da bir ailenin yanina 
pansiyon olarak yerle,tirdi. 
Otekine giine,, 1hkhk hayat ve • 
recekti. Onu Erenkoy'iinde day1-
s101n evine gonderdi. 

Kendi her zamanki gibi Sara -
~ne ba,mdaki baba yadigar1 bii
yiik konakta kalmay1 tercih etti. 
Emektar kalf as1 Nazperver ile ya
f&YIP gidiyordu. 

Bir giin ogleden sonra kap1 ac1 
ac1 i;ahndt. Ozerinden bet dakika 
ge~meden bir daha ~abndt. . 

Malum ya methur sozdiir .. «Bir 
insana felaketler yalniz gelmek 
istemezler. Canlar sevgiler bir • 
birlerini davet ederler.» Derler. 
Bu da oyle olmuftu· 

Uk aldigi telgraf Erenkoy'iin • 
dendi ve bu mealde idi: «Nahide 
Hanim tifoya tutuldu. Fakat me
rak etmiyin doktor Sermet Bey 
bakiyor. Sihhi vaziyeti iyidir. Ge
lir bir kere goriirseniz fena ol • 
maz.» 

Mebrure Hammefendi gozleri· 
ne inanam1yarak kag1t par~asm1 
evirip ~evirirken ikinci telgraf ta 
yetitmitti. Bu Tarabya' dand1: 
«Sabir Bey tifoya tutuldu. maa • 
mafih merak edilecek bir vaziyt. 
te degildir. Doktor Nevin Bey ba
k1yor. Yavrucak sizi say1klav-;p 
duruyor.» 

Garip fey .. lkisi birden ayni 
hastahga tutulsunlar. Hem de bi
ri cenupta oteki timalde .. 

F akat muhakkak ki mikrobu 
miifterek bir yerden alm1flard1 .. 
Belki de konakta .. 

Lakin timdi bunlar1 diitiinecek, 
sebep, men'ba arattiracak zaman 
degildi. Evvela hangisine gitsin •• 
'.ASII karar verilmesi laz1m olan 
mes'le buydu. 

Tarabya daha yakmd1. Otomo
bile atlaymca yar1m saat nihayet 
iis; s:eyrek saat sonra orada •• 

Zavalh Sabir'in yanaklannda 
her vakitki terlik tazelik kalma• 
mtf sapsari kesilmi~ti. K11a k1sa 
nefes ahyordu. 

Sabir'in yaninda s;ok kalmad1. 
Onun f eci hali heniiz gormedigi 

Muhtelit tak1m galip 
(Birinci sahifeden mabtt) 

Lutfi, Sabri, Hakk1, Feyzi, ihl'lan, 
Lutfi, Hiiseyin, ismail, Vehap, Sait. 

istanbul'lular ilk hiicumu yap -
blar, oyunun hemen dordiincii da
kikas1nda Zeki'nin pasm1 Mehmet 
giizel e'ape ile i~eriye att1. 

Oyun umumiyetle Istanbul talu· 
m1n1n hikimiyeti albnda ve ~ok ae
ri cereyan etti. 37 inci dakikada 
Zeki bir sag darbe ile latanbul'lu • 
Iara ikinci golii kazandtrd1 ve dev
re bu netice ile arf1ra karfl iki sa • 
y1 ile Istanbul lehine bitti. 

lkinci devrede, giinete kart• oy· 
01yan 1atanbul tak1m1 diizgiln bir 
oyun oynamaia ve Izmir kalesine 
~k gilzel akmlar yapmaga batla • 
d1lar. Bunun tabii neticesi olarak, 
Zeki; Muzaffer'den ald1g1 gilzel bir 
pas1 gole tahvil etti. 

Bu golden sonra, lzmir'liler bi • 
raz asabi ve miitemadiyen oyuncu 
deiiftirmege batlad1lar. Vehap, 
Istanbul kaleaine hiicum ederken, 
hakem 11ebebi anlatilm1yan bir pe
nalt1 ceza111 verdi ve golle netice • 
lendi. 

5 dakika ge~meden f zmir'liler 
giizel bir hiicumla ikinci gollerini 
yapblar. Oyun iki taraf1n da mii • 
tekabil hiicumlar1 ile ge~ti. Hake -
min verdigi ii~iincii penalby1 Ve -
hap atamad1. Bu suretle mac; ikiye 
kar,1, 3 say1 ile lstanbul tak1m1n1n 
galibiyetile neticelendi. 

Pazar giinii ikinci miisabaka ye.,, 
pdacakbr. Bugiinkii neticeden sonra 
fzmir'liler ikinci mac;1 biiyiik bir a.
laka ile beklemektedirler. Pazar 
giinkii ma.c;1 bafka bir hakem idare 
edecektir. 

SED.4.T 

ketli bir ihtimal getirdi. 
Otomobille koprii .. Vapur .. Ka

d1koy .. Gene otomobil .. ve Eren
koy'ii • 

Oh ~ok tiikiir doktor Sermet B. 
baftnda idi. 

- Aman, diyordu, tehlikeyi at
lath gibi .. Y almz timdi dikkat e
dilecek f~Y harareti daima ayni 
derecede kalmah .. Hava cereya
mndan hazer.. Ekmek, et yok .. 
Y emif yok.. Siitla~, siit, yogurt, 
yoksa s;octigU mahveder oldiiriir
siiniiz ha. 

lhtiyar kadmm i~i biraz ferah
lad1. Kalbinde bu dikkatli dokto
ra kars1 ebedi bir minnet hissetti. 

• :f.:f.IJ!. 

Mebrure Hammefendi ertesi 
giin Tarabya'ya gidip le Sabir'in 
odasma girdigi vakit yatagm ya
nmdaki kad1mn iizerine ahld1: 

- Maksad1mz dedi, yavrumu 
oldiirmek mi? 

<;iinkii kap1, pen~ere a~1klI. riiz
gar perdeleri salhyor, hastanm 
sa~tm darmadagm ediyordu. 

-<;abuk bana doktor ~ag1rm! 
Kadm doktoru aramaktan ziya

de Mebrure Hammef endinin e -
linden lrurtulmak i~in ditan f1r
lad1. Bir ireyrek sonra yanmda 
doktor Nevrin Beyle beraber gir
di. 

- Doktor bu ne hal? 
- Hayrola hammef endi .. 
- {:ocuk ceryanda yallyor .• 

Yamnda koca bir somun .. Bir ta
bak ta et .• 

- T abi ef endim .. Tifonun ne
kahet devresinde hastamn odLS?· 
m miikemmel havaland1rmah, et, 
ekmek ne isterse vermeli .. Y almz 
Siit, yogurt miistesna •. 

- Ne diyorsunuz doktor? 
- Evet boyledir .• 
Mebrure Han1mefendi az kald1 

~1ldiracakh. iki doktor birbirine 
bu kadar zit miitalealar derme • 
yan etsinler. Nahide ile Sabir biis
biitiin iyi olup ayaga kalkmc1ya 
kadar nihayetsiz azap creltti. 

"' :{. 1f. 

Onbet giin sonra torunlnrmm 
ikisini de baba yadigar1 eski ko
nagm salonunda dizlerinde hop· 
lathg1 giin kendi kendine diitii -
niiyordu: 

- Acaba hangi doktor daha 
haziktir? 

Fakat bu suali bir daha aklma 
getirmek istemedi. Ciinkii doktor· 
lardan birinin hazakati ancak 
yavrulardan birinin feda olmasile 
anlatilacakti. 

Allah saklasm! 
Nakleden 

AHMET HIDAYET 

~ehit Kubilay abidesi 
( Birlnci sah.ifeden mabait ) 

dine yap1lacak abide i~in yar -
d1mda tehaliik gosteren Efgan'h 
bir kardesin ismi vard1. Sadece 
bunu kaydetmek bile milli vie • 
dam tahrike kafidir. 

Naf1a heyeti fcnniyesinden 
.Abide nasrl olmalr? 

Cevat Bey bize gonderdigi bir 
mektupta Kubilay abidesinin 
infa tarz1 hakkmda !fU miitalea
larda bulunuyor: 

l - Baflarma sarik yerine zeh
rini aac;makta olan y1lan resmile bir 
kac; miirteci yobazlarm, onlerinde 
reisleri bulunduiu halde temsil e • 
dilmesi. 

2 - Miirteciler ellerinde hanirer 
ve ailihla Cumhuriyete hiicum eder
ken tehit zabitin gogsiinii ac;arak 
miidafaa vaziyeti almaam1 ve miir· 
teciler taraf1ndan feci bir surette 
~ehit edilmesini temail edici bir va
ziyet ilivesi. 

3 - Arkltdan yetifen miifrezei 
askeriye tarafmdan miirtecilerden 
bir k1sm1nm ayakaltmda c;ignenme· 
ai, bir k111mmm da zelilane kac;maga 
c;ali,malar1n1 musavvir bir vaziye • 
tin de go.;terilmesi. 

4 - Zevale ve izmihlile siiriik • 
lemek istenilen Cumhuriyetin tek -
rar bu kara kuvveti bogarak bir gii· 
ne\I gibi yeniden parlayrp tulu et -
mesini temsilen heykele giine' fUaa
hmn da ilivesi. 

lzmir'de bozuk siltier 
fzmir 3 - Belediye siit~iileri s1k1 

bir kontrol alhna almtfhr. Bir haf
tada 116 siitc;Uniin siitii bozuk ve 
11ulu goriildiigunden mahkemeye ve
rilmiftlr, 

' halledilmi~ futbol ma~lar! tanzim edilen listeleri ne~rediyoruz 

Soldan saga ve yukandan a§ag1ya: 
1 - i §ret sonu (8), Nota (2}. 
2 - Nida (2) , Nota (2). 
3 - Zeh!r olmasa (9). 
4 - Caka (3), TeH\§<;l (4). 
5 - Bir uyu11turucu nebat (6), nota 

(2). 
7 - AktOrtin i§i (3), Bir kadP> is~ 

mi (6). 
8 - Yas (5), Sayi (3). 
9 - Tok degil (2), Nenip (5), 

10 - Eglence sonu (8). 
11 - Verilmek (5). Yigit (2). 

Yeni kesif 
' ••••• 

Gen~lik a~1sm1n 

mahiyeti nedir? 
Dr. Osman ~erafettin Bey 

fikrini izah ediyor 
Avrupa'da Dinamine isminde ye· 

ni bir genc;lik &fISI ketfedilerek tat· 
bikm batland1g1 yazdmifh. Gene; .. 
lik &fdar1 ile bu yeni aerom hakkm
da maruf doktorlar1m1zdan Osman 
$erafettin Beyin fikrine miiracaat 
ettik. Osman ~erafettin Bey fU iza -
hah verdi: 

«- Genc;le;imek ve yahut kavi 
ve gene; kalmak beteriyetin arzu et
tigi ve bir giin tahakkukunu iimit 
eyledigi bir hayaldir. Fakat bu ha
yale her giin biraz yakia,maktay1z. 

Spengler tarafmdan keffedildi
ginden bahsolunan yeni afI hakk1n
da kat'i bir mahimat yoktur. Yalmz 
yevmi gazeteler bundan bahsetmek
tedir. Tip gazetelerinde boyle emin 
ve genc;lik temin eden bir atidan 
bahsedilmiyor. 

Bedenimizde baz1 guddeler vardtr 
ki bunlar hormon tabir edilen me • 
vadd1 ifraz ederler. Bu hormonlar 
gayet miiess:rdir. Her birinin hirer 
vazifeai vard1r. Husye tarafmdan c;1· 
kanlan Cland Bernard, Brond Se -
puard, tarafmdan ilk once tecriibe e
dilen hormon viicudiin zindegiaini, 
zekinrn cevvaliyetini temin eder. Bu 
hormonun tesiri Voronoff, Steinoeh 
taraf1ndan mevkii istifadeye vaze • 
dilmiftir. 

Steinaeh meni kanabn1 bagbya • 
rak husye dahili ifraz1n1 yalmz vii
cude tahsis ediyordu. Voronoff ise 
maymun husyelerini insanlara afl • 
hyordu. Voronoff'tan evvel dahi 
husye ~1s1 yap1lm1;ib. Fakat bu afl 
kar1n uzlab derununa icra ediliyor-
du. bu suretle uzlatm i~ine vazedilen 
husye akaam1 az vakitteistihale dii
c;ar olarak imtisaa ediyordu. 

Voronof bu (husye) parc;alarrm 
dogrudan dogruya ihtiyarlarm hua
yeleri deruniine ithal etmektedir, 
Bu sul'etle bu parc;alar imtiaaa etae 
bile l:.usyelerde bir faaliyet husule 
getirir. Ve bu sebepten Voronof a
flllmdan miimkiin mertebe bir fay
da temin olunur. Bu fayda iae yal • 
mz kuvvei bahiyenin tezayiidiinden 
ibaret degildir. Zeki ac;1br, fikirler 
kolayhkla dimaga gelir, idare kea
bi kuvvet eder. Biitiin viicutte bir 
zindeg1 hissolunur. Fakat bu hal c;ok 

Istanbul muhtelit tak1m1n1n Izmir 
muhteliti ile yapacag1 miisabaka 
miinasebetile diinkii lik mac;lar1 te· 
hir edilmitti. Lik mac;larma mukabil 
diin stadyomda miiteaddit hususi 
miisabakalar yap1lm1thr. 

Be;iiktaf ikinci tak1m1 Siileyma -
niye ikinci tak1mile kar,1lafmlf, SI • 
f1ra kar;i1 iki sayi ile galip gelmittir. 

Galatasaray ikinci tak1m1 Eyiip 
birinci tak1mile bir miisabaka yap -
mif ve hire kar,1 iki sayi ile galip 
gelmi;itir. 

Befiktaf birinci tak1m1, muhtelit 
takrmla beraber izmir'e giden oyun
cular1ndan mahrum oldugu halde 
Pera takrmile karf1lafm1f ve tak1m
lar iki;ier say1 ile berabere kalmit • 
lard1r. 

Dordiincii miisabaka 1zmir'e gi
den oyuncular haric; olmak iizere 
tefkil edilen Galatasaray birinci ta
k1mile yeni ~itli Ermeni takim1 ara-
11nda yap1lm1ftlr. Galatasaray'hlar 
bu miisabakay1 9-1 kazanmrtlar • 

Ankara lik ma~lari 
Ankara 3 (A.A.) - Lik mac;la • 

r1na bugiin de devam edilmittir. 
(:)gleden evvel miisabaka yapma -

lar1 laz1m gelen (:ankaya • Genc;ler 
Birligi, ikinci tak1mlar1 sahaya gel
memiflerdir. 

Otleden sonra iki miisabaka ya· 
pdm1fhr. Biri Altmordu • imalat1 
Harbiye digeri Muhaf1zgiicii - Can • 
kaya arasmda idi. Altmordu • Ima• 
lih Harbiye giiniin en miihim mil • 
sabakas1 idi. Her iki tak1m birinci 
haftayimde hirer sayi yapm1,Iar, 
Altmordu ikinci haftayimde bir sa· 
y1 daha yaparak galibiyeti •0 ..... in et
mi\jtir. f maliti Harbiye oyun bitme• 
den sahayi terketmittir. 

Muhafizgiicii - (:ankaya ma~rnda 
hakem imalah Harbiyeden Nairn B. 
idi. 

Muhaf1zgiicii birinci haftayimde 
4-1 sayi yaparak galip gelmiftir, 

Oniimiizdeki cuma giinii lik mac;· 
lar1na devam edilecek, ayni zaman
da 4000 metre dahilinde bir krr ko· 
,.,..u yap1lacakbr. 
Edirne'de bisiklet miisabakalari 

Edirne 3 (A.A.) - Mintaka bi
siklet aiir'at mii11abakalar1 binlerce 
halkm miivacehesinde biiyiik bir a
lika ile yapdm1,br. Karaagac;'la Me· 
ri~ kopriisii ara111ndaki mesafede ya
p1lan bu miisabakada Yavuz klii -
biinden Albert birinci, Garp hududu 
sporundan Kenan ikinci ve Patae -
li'nden Sadik Beyler iic;iincii gelmit
Jerdir. Yavuz kliibii mmtaka reisi 
lhaan Bey spor hakkmda bir kon -
ferans vermi,tir. 

Ceni Tiiney geliyor mu? 
Eaki boks cihan fampiyonu Ceni 

Tiiney, bir ak,am gazetesinin istih
barma gore M1s1r ve Suriye tarikile 
lstanbul'a gelmektedir. TUney boks· 
tan zengin oldugu ic;.in mesaisini ki
taplara ve gezmege hasretmittir. 
Eski fampiyon bir Amerikan milyo• 
nerinin k1zile evlidir ve diinya ae • 
yahati yapmaktad1r. 

Hollanda'lr kadrn 
§ehrimizde bulunan Matmazel Nltza 

Filosofu ve arkada!jlarmdan miirekkep 
Yunan operet kumpanyas1 bugiin me§hur 
bestek!l.r Kalman'm cHollanda'h kadm> 
ismindeki operetini blr gala siivaresi ola
rak temsll edecektlr. Bu operet Kalm.an'm 
en gtizel eserlerinden blri oldu~u i~in tl
yatro merakhlanna blr zlyafeti musiklye 
te§kll edecektlr. 

Muharrir 

...... 
Zeybek 

arkada§larmuzdan Ah met 
IDdayet Bey Ile ressam Ratip Tahir Bey 
" Zeybek> ism!le slyast bir halk gazetesi 
tesis etmi§lerdir. 

zeybek gazetes! pek yakmda ~lkacakt1r. 

devam etmez, bir kacr sene aonra ted
ricert zail olur. 

Yeni ke,folunan Dinamine &fJSI 
dahi aglebi ihtimal dahili ifrazat 
guddelerinin hulisasmdan ibarettir. 
Y akmda bunun mahiyeti hakk1nda 
bir fikir edinmek kabil olacakhr. 
Hakikaten gen~ kalmak ic;in elimiz
de mevcut vas1ta ise s1hhi bir hayat 
ge~irerek viicut hocrelerinin zama
nmdan evvel harap olmaa1na mini 
olmakhr. 

Boyle miinebbih baz1 mevada da
hi miiracaat olunursa hayah miim • 
kiin mertebe temdit etmek kabil ola
bilecektir.> 

[Askeri miltekaidin, eytam ve eramil ve 
m alti.lin in malsandiklarina miiracaat ede
r ek maa§ alabtlmeleri c resmi senetler> inin 
« Muntazam bon;lar mildilrlilgil> ne gon -
derildi gi nden malUmattar olmalarile ka -
bildir. Muhterem karilerimize bi r kolayltk 
ve hizmet olmak ilzere «Mildafaat Mtlliye 
Tekailt §Ubesi> tarafindan tanzim, ikmal 
edilmis ve senetleri ¢ Muntam bor9lar 
mildirfyeti> ne verilmi~ olan zabitan ve 
eytam listesinin mabadini bugiln de ne§re 
devam ediyoruz:] 

M alril efrat kismt 
Mehmet oglu Hasan Muharrem Ed

remit emvalinden verilmek tlzere 30--
6664 No. ve 17/ 3/931 

Mehmet oglu Omer Gerze emvalin
den verllmek iizere 30 - 6472 No. ve 
17/3/ 931 

Hasan oglu Vell Qankm emvalin -
den verilmek ilzere 29 - 7365 No. ve 
17/ 3/931 

ismail oglu Yusuf Kayser! emva -
linden verilmek ilzere 30 - 8473 No. 
ve 19/ 3/931 

Mehmet oglu Adem Daday emva -
linden verllmek iizere 30 - 6471 No. 
ve 19/ 3/ 931 

Eytam efrat lnsmr 
Ali c;avu§ oglu Mustafa klz1 Zeynep 

Biga emvalinden verilmek iizere 29-
9336 No. ve 16/3/931 

Cafer oglu Mustafa zevcesi Ay§e 
Izmir emvalinden verilmek iizere 
28 - 12124 No. ve 16/3/931 

Ali oglu Mehmet valdesi S!tti KII!s 
emvallnde"I verilmek iizere 29-11445 
No. ve 16.13/931 

AU oglu ismall zevcesi Ayse Orha
neli emvalinden verllmek iizere 30 -
1578 No. ve 17/3/931 

All oglu Mehmet k1z1 Kezban Or -
hanelf emvalinden verilmek iizere 
31 - 834 No. ve 17/3/ 931 

Hasan oglu Recep anas1 Az1me Or-
haneli emvalinden verilmek iizere 
28 - 3836 No. ve 17/3/931 

Hiisey!n oglu Hasan kar1s1 Hat!i;e 
Dursunbey emvalinden verilmek iize-
re 31 - 600 No. ve 17/3/931 

Ahmet oglu Battal klZl Emine is -
kilip emvalinden verilmek iizere 31-
37 No. ve 17/3/931 

Yusuf oglu Yakup kiz1 Huriye Ada
pazan emvalinden verilmek iizere 
29 - 10769 No. ve 17/3/931 

Hac1 oglu Hasan k1z1 Nezire Emet 
emvalinden verilmek iizere 28 - 2011 
No. ve 17/3/931 

Ahmet oglu Hasan zevcesi Fatma 
Karacabey emvalinden verilmek. iize
re 30 - 5786 No. ve 17/3/931 

hmet o Iu Tahir an s1 Mellha E
dlrne em valinden verilmek Uzere 
29 - 12853 No. ve 18/3/931 

Yusuf oglu Hasan anas1 Engek Es
ki~ehir emvalinden verilmek iizere 
29 - 12904 No. ve 18/3/931 

ismail og!u Ali zevcesi Ayl?e Denlzl! 
emval•nden verilmek tizere 29-12509 
No. ve 18/3/931 

Halil oglu Mehmet zevcesi eenfe 
Tavas emvalinden verilmek tizere 
29 - 3963 No. ve 18/3/931 

ismail oglu Kas1m zevcesi Fatma 
Tavas emvalinden verilmek iizere 
2& - 5429 No. ve 18/3/931 

Ali Osman oglu Ahmet babas1 A. 
Osman Simav emvalinden verllmek 
iizere 30 - 6&43 No. ve 18/3/931 

Halil ogtu Hasan babas1 Halil Ada
pazan emvalinden verilmek uzere 
31 - 690 No. ve 18/3/931 

Ahmet oglu Mehmet oglu Mehmet 
Gaziayintap emvallnden verilmek ii
zere 31 - 364 No. ve 18/ 3/931 

[Mabadi var] 

MOESSIF BiR IRTiHAL 
Operat9r doktor M. Kemal Beyin 

biraderi doktor Avni Ali Beyin re
fikas1 ~aziye Han1m diin vefat et • 
mi,tir. Cenazesi bugiin saat on birde 
l;iifli Srhhat Yurdundan kaldmlarak 
Ma~ka kabrista01na defnedilecektir. 

Kederdide ailesine beyan1 taziyet 
ederiz. 

-···· lrtihal 
Polis komiser muavinlerinden Yah -

ya ve Mehmet Beylerln pederleri Omer 
Bey mtipteJa, oldugu hastahktan §ifa
yap olam1yarak per§embe giinu vefat 
etml§ cenazesi Kas1mpa§a'daki hane
lerlnden kaldmlarak aile kabrlsta -
nma defnolunmu§tur. 

MevHl rahmet eyliye. 

PARlS PANAYIRI 
9 dan 25 mayisa kadar 

PASAPORT - Ecnebi zairler usulii
ne tcvfikan bir pasaport almal1d1rlar. 
Fransa'mn memal!ki ecnebiyedeki mii
messllleri sergiyi ziyaret etmekle mii
kelleftirler. Paris panaymna I11tirak 
edecek olan ecnebi bayiler l<;in pasa
port vlze harci, ba emri 1\li, Fransa'da 
beher on be§ giililk ikamet ii;in, bir 
altm franga tenz!l edllml§tir. · 

Her ti.\rlii tafsila.t ii;in Beyogl'unda 
Kabristan sokak No. 41 d;lambr do 
Komers Fransez> cemiyetine muraca
at olunur. · 

Zab1ta, limanda icrayi faaliyet e• 
den bir kac;akc;1 ,ehekesini ciirmii 
me,hut halinde yakalam1,tlr. Kir • 
kor, Mehmet ve Hasan isminde iicr 
kiti Karadeniz'den gelip limammrz
dan gec;en Holanda band1ral1 bir va• 
pura sandalla yana,arak bir feyler 
alm1,Iar ve kendilerini takip eden 
zab1ta memurlar1 tarafmdan derdest 
edilmitlerdir. Sandahn ii;inde 160 
kilo kac;ak tiitiin hulunmu!/tur. Tah
kikat tamik edilmektedir. 

Besle kargayr goziinii oysun 
Arnavutkoy'iinde Miinevver Ha • 

mmm evlid1 manevii1i 15 ya,mda 
$aziye evvelki giin evde kimse yok
ken sand1g1 ac;arak bir kahve rengi 
manto, 10 metre kadife, 2 kat elbi
se ve bir elmas kiipe c;alarak firar 
etmi,tir. Zab1ta kiic;iik h1rs1z1 ara • 
maktad1r. 

Lohusa yataiinda olen kadin 
Eyilp'te oturan Ahmet Faik Ef.nin 

zevcesi ~erife H. lohusa do,eginde 
olmiif, fakat Faik Ef. kar1smm kom· 
'usu Nazik H. tarafmdan doviildii -
giinii iddia ettiginden ceset Morgta 
muayene edilmi' ve darp asar1 go • 
riilememi,tir. 

• •• •• 
I~ yuzu 

Atina'ya giden musiki 
heyeti mes' elesi .. 

G~en giinkii niisham1zda Hafiz 
Ahmet Efendi isminde birile iki ka
d1mn Atina'ya giderek lehimizde ol-
m1yan vaziyetler ihdas etmi~ olduk· 
Ian oradan ~elen bir haberP atFPn 
yaz1lm1fb. Bize verilen malumata 

nazaran bu seyahat evvelce Hafiz 
Biirhanettin Bey heyeti ile birlikte 
Atina'ya gitmi~ olan muganniye 
Makbule Han1mm Atina seyahati 
Madam Venizelos'a gonderdigi bir 
habra ve hediye iizerine Madamdan 
gelen davetiyeye mebni vaki olmUf• 
tur. 0 :urada i" yap1lamitmas1 mev
simin karnava l zaman1na tesadiif 

,. .. f.?"1'1 • 
elmesmden ve heyet arasmda baz1 
ihtilaf zuhur ederek dag1lmalarm -
da.n ileri gelmil}tir. 

Madam Venizelos dort bin drab -
mi ile bir bilet almtfbr ki bu para 

bizim para ile yilz elli liray1 g~me
miftir. Heyetle birlikte giden ha • 
mmlar1n hie; bir suretle faibedar 
kimselerden olmadrklan anlaf1lm1f• 
hr. 

Feyziye H. ne diyor? 
Bu heyete dahil olanlardan Fey

ziye H. diyor ki: 
«- Heyet Atina'da, en kibar o • 

tellerden biiyiik cDelfi» otelinde 
kalmu; ve Yunan musikifinaslan ta

rafmdan ferefine bir c;ay ziyafeti de 
verilmittir. Her tarafta c;ok nezih 

muamele gordiik. Heyet hanende 
Hafiz Ahmet, kanuni Ahmet, Halil 
Nuri, kemani Hakk1, kii~iik Edip 

Beylerle Makbule H. ve henden iba· 
retti. Ben bu heyete s1rf plak dol • 

durmak ic;in iltihak etmi~ken ma • 
kine gelmiyince konserlere iftirak 

ettim. Bu heyet Atina'daki konser• 

Jerden sonra mukavele miiddeti bit
tiginden ve baz1 hususlarda anlafa

mamazhk hidis olduiundan muka
vele feshedildi. Bunlardan Halil Nu• 

ri, Enver Beylerle Makbule H. fa • 

tanbul'a dondiiler, diger dort ki,i 
ile ben veki davet iizerine 

Selinig'e gittim. Selanik'te da
ha c;ok ragbet gordiik. Ben refa-

katimde kanuni Ahmet B. oldugu 
halde martm on birinci giinii Sela • 

nik'ten ayr1ld1m. Madam Venize -

los'tan ahnd1g1 yaz1lan para ile he

yetirnizin bir alakaa1 yoktur. Heye
timiz nam1na bu suretle hareket e -

denier varsa, as1l onlar muaheze e
dilmelidir. Biz her yerde haysiyet 

ve terefimizi, izzeti nefsimizi muha
f aza ettik. Bahsettiginiz irirkin ve 

miinasebetsiz hareketlerfo hi~ bir 
alakam1z yoktur. Hakikatin bun • 

dan ibaret oldugunu her zaman ia • 
bata haz1r1z efendim.» 
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4 Nlsan l ·I 

Bir gayrimilbadil diyor ki: 
1912 c _n evvel Yunanlstan'1 terkeden 

gayrlmlib;dlller defatle tevzlattan para al
dllar. 1912 den sonra Yunanistan'1 terkeden 
lerin muameleleri ikmal olundu~u halde 
btr para bile verilmedl. Bunlar vazlye~e 
daha acmacak bir haldedlrler. Daha zlyade 
ztyan gormU~Ierdlr. Yen! itl!A.ftan sonra 
miiracaat edenlere mallarma ktymet tak
dir edllmedl#lnl llerl siiriilerek istihkak 
lar1 verilmiyor. i:tllafm aktinden sonra v~
zlyetlmiz tesbit edilmell id!. Muhtelif mti
badele blzim gayr!mlibadillig!mlzl kabul 
ve tasdlk ettiketen sonra tevzlattan istlfade 
etmemlze man! kalmamt§ demektlr. Qlinkli 
bu para zaten avans suretlle verllmektedlr. 
Mallarumzm bllahare klymetlerl takdir e
dilmest avanstan istlfadeyl menetmek iQln 
bir sebebl makul mtidtir? §imdiye kadar 
diger gayrimtibadlllere ne kadar tevzlat 
yapllml§ tse blze de ayni suretle para ve -
rllerek sefaletlmlz tahflf edilm~lidir. 
Bursa'da Uzunc;ar§t'da 95 No. IskeC)e gayrt 

mUbadilerinden Mehmet Nurl 

Kanunun makable fUmuUi olamaz 
Cuma gUnlerl mii~eseslni Mlk bulun

duracak ve kanunen h:l.fta tatlllnden isti
fade edecek umum esnafm 3 nlsan 930 
tarthli Beledlye kanununa ve ahlren llan 
edllen hare; ta.rl!eslne tevfikan harc1 te
dive etmclcri lazun iteldiltlni gazetelerde 
okuduk. Fakat yedimizdeki ruhsatiyeyi 
tebdll !Qin Beledlye dairesine hini mlira -
caatlmlzde eylUl 930 dan ltibaren ruhsat 
harci tedlye etmekligim\zde 1srar edlldi. 

Halbukl Beledlye dalresi bu baptakl ka
'nunu mahsusuna tevfikan cuma gUnlerl 
miiesseseslni ac;1k bulunduracak esna!a 
geQen sene bir sene miiddetle muteber ol
mak ii?:ere mecc:men ruhsatname ver -
nU!iti. Ne yaz1k kl kanunu mahsusunda ve 
bunun tatbikm1 !mlr olan tallmatnamede 
kanunun mer'iyete vaz'mdan ve nei;rlnden 
evvel verllmi§ olan bu kabll ruhsatname
lerin mefsuhiyetl hakkmda bir kay1t ve 
11arahat yok !ken ve hatta iki ii<) ay evvel 
:vent ai: 1'p cuma t +mne tibi bulunmu§ 
miiesscselere Beledive~e meccanen ruh • 
satname verilml11 iken §lmdi miiracaat e
den b!lciirrtle esnaftan eylul 930 dan ltlba
ren ruhsat harc1 isteniyor. Beledlyenin 1s
ran gayriltanunidlr. Kanunda yerl olm1yan 
bu harct beledlyenin hothehot dlledlgl ta -
rihten toplamas1 da muvaflk1 muodelet 
cleglldlr. 

Sllivri otell miidiirU Hasan Basrl 

~ukulata paketi dolay1sile bir ka
riimiz diyor ki: 

27 §Ubat 931 tarihll gazetenlzde l~l bo§ 
~lkan ~lkolata paketlnin uljrad1g1 akibe • 
tin hal ve tavzlhl Posta ldaresine kald1 • 
~ma dalr ol:m f1kra pek do!n'u. Fran -
sa'dan Bursa Frans1z konsolosu nam 1na 
gelen c;lkolatalarm slrkat ed!lmesl pek <;lr
kln bir hii.dlse olduguna §iiphe yoktur. Ve 
bazan da resmi henUz almmam1§ paket
lerden sirkat vuku buluyor. Ve hukuku 
hazlneye zarar verlliyor. 

1 - Mevzuu bahls paketln resmi mn. -
demkl mUrselUnlleyhten al nm1~tir. Milr • 
seliln!leyhe paketin degll, muhteviyatmm 
tesliml leap ederdl. 

2 - Posta idaresinden giim.rilge teslim 
olunan blr paket giimrtikte ac;1larak ic;I 
bo11 olsa, veya bllfarz gayet k1ymetli e§ya 
:Verine lc;inden halat par.;;alari, muknvva 
kmklari c;1ksa glimriik !dares! o paket 
muhtevlyat1 olan e yanm resmlnl alamaz. 

Bundan takrlben iiQ dart ay evvel lpek 
tliccanndan Kostantin ve Grlzagoridis na
mma Trabzon'a gonderilmek iizere Pasta 
!rln.reslnden istanbul Ptiket Giirnrii0 i.ine 
gonderilen on be~ pakett.!'n fi!;ii a~11m1~ ve 
halat par~alari ~1km1$t1r. Bunun bir sirkat 
netlcesi olmas1 varit gor\i.ldti lse de blr ta
?aftan da giimriik resminden ka.;;mlm1 
olmas1 zamamrnrz da basil olmnd1 d,,~11 Ne 
tlce maltim olamad1. Post:t paketierl b'l -
ran yolda kazaya. ugr1yarak gelir. Fakat 
tster saglam olsun, ister olmasm. Bm:adaki 
posta !dares! paketleri on be§ gllnden zl
yade allkoyamaz. MUrseliinlleyh almazsa 
geld!~ m~halle lade eder. Hal boyle iken 
Posta ic!aresi bu paketlerl tam c90> gtin 
orada all!·oymu§tur. Paket giimriigii bu 
mes'eleyl tahklk tie me§guldilr. 

Sedat 

Bayraklar neye duruyor? 
Oanakkale'nln kar~1smdakl Kllltbah!r'de 

C::akir Hafiz Efendlnln evlnin duvarmda 
herkesin gorebllecegi ve<;hile gayet mun
tazam surette yap1§tmlrn1§ tahtadan blr 
kaQ tane Frans1z bayrag1 vard1r. Gayrl as
kert olan ve Ttirk bayraA-1 l<;ln blr ~ok kan 
dokillen bu nuntakada bi>yle bir §ey ola
?11.1yacagm1 alt1 ay evvel heyeti ihtiyariye
Ye haber verml$tlm. Nlhayet bu tahtalan 
kireQle boyam1filar. Yagmurlardan bu kl • 
rec;ler dokiilrnii$ ve bayrular gene mey -
dana c;lkm1 tir. Kaza ka:pmakanu orada 
oturur, yaz olunca da Qanakkale'den bir 
!:Ok mtsaflrler gellr, fe.kat hl9 klmsenin 
bu bayraklar1 soktiirmek aklma gelmez. 

Miihendis mekteb! iic;iincii s1n1fmdan 
A. Ziya 

Haskoy'de Mehmet Nari Beye 
Askerden mUtekatt iseniz Mlllt Mii -

dafaa VekAletl Tekailt §Ubesi mlidilr
lU~Une, mUlktyeden mlitekalt lsentz, 
hangl da1ren1n memuru iseniz oraya 
lniiracaat eders!nlz. 

Karilerimizden Mitat Beye 
Gazetemtztn edebt k1sm1 olmad1gm

dan a.sari manzumeyi dercetmlyoruz. 
Mazeretlm!zin kabulUnU rlca eder!z. 

Armutlu'de bir tereke i~i 
Gemlik kazas1 dahilinde Arrnutlu 

itahtyesinde tkamet eden ve bundan 
bir kaQ ay evvel vefat eden dUyunu u • 
?numiye memurlarmdan Kenan Efen
<Untn bttttin para, e§ya ve emliktni 
zevcesi Zinett Hamm eline gec;lrm1$ • 
ti. Ditter varisler blttabi adliyeye mti -
l'acaat ettiler. Adliye Vek~letinden sulh 
ha.kJrnligine tebligat yap1Imas1, mild
detumurn111kten gelen cevapta mezkftr 
ernJl\ke adUyeee vaz1yet edilmek lc;ln 
16nclerllecek memur harciralunm ir • 

salt ltizumu blldirllmi§tir. Varislerden 
paras1 olanlar i§e ehemmiyet verml • 
yorlar. Fakir olanlar lse matlup para
Yl vermiyorlar. Masarif terekeden son 
ra alimp ta bir tak1m faklrlerin huku
kunun izaasma meydan verilmemek 
mtimkiln degil midir? 

Ankara'da Cebeci'de 123 No. da 
All Mazhar 

Cuhmhurlyet - Memur harc!rah1 -
nm gCinderilmesl zaruridlr. Adliye ne
ticede tahsil edilmek Uzere e§hasa alt 
masarifl deruhde edemez. Varisler pa
ra bulup davalanm takip etmel!dirler. 

Bir abonenin fikayeti 
Abone oldugumuz gazetelerl Gem -

lik postanesinden bir giin sonra al -
mak mecburlyetlnde kahyoruz. Bu • 
radaki bayiler ise gazeteleri glinti gU
ntine sat1yorlar. Ve zevalden tic; saat 
sonra bayilerin tevziat1 hitam bul -
mu§ oluyor. $u vazlyet kaq1smda ga
zeteyi bilvas1ta almak daha kolay gi
bi geliyor. Ayni gUnde postaya veri -
!en birl abonelere ve dlgeri bayie alt 
gazetelerln mUrselUileyhlerlne tev -
dilndeki baijkal1k neden !leri geliyor. 

Gernlik'te Cumhuriyet abone
lerinden T. Falk 
Gaip aramyor 

Umumt seferberligin ikinci sene -
sinde zevcim Ibrahim Etem asker ol
mu§tu. Kendisinin ne oldugunu ve e
ger sag ise nerede bulundugunu bi -
lenlerin lfttfen adresime bildlrmele -
lerlnl rica ederim. Ibrahim Etem 1285 
teveIHltlUdtir. Bursa taburunun !kin
e! bOliiglinde bulunuyordu. Babasmm 
ad1 Mustafad1r. 

Bursa'da Meydanc1k mahalesin
de Siileyman Aga sokagmda 4 
numarall hanede Ibrahim Etem 

zevcesi Fatma Hilrmi.iz 
Kadikoy Otobosleri 

Aylardanberi Kad1koy'iinlin otobiisle -
rine bakan yok, buniar istediklerl glbi ha
reket etmekte, tarlfe harlclnde tsted!klerl 
ficreti almaktad1rlar. 

Yolsuzluklar1 ben yalmz bizlm tarafa 
mlinhus1r zannediyordum, halbukl oyle 
de~ilml§; Moda lc;ln benden on kuru§ al

d1lar, evvela bilet vermediler, israr ettim, 
ald1m, dl~er yolculara onu da vermediler. 
Nazari dlkkati celbederlm. 

K1ztltopre.k'ta Ziihtlipa§a sokak No. 81 
Adil 

Tef}ekkiir 
Pederim, asan atika mUtehass1s1 Bedri 

Beyin vefat1 tizerine, gerek cenazeslnde 
bulunan zevata, gerekse mektup ve tel • 
grafla teessUrlerlrnlze l§tirak eden dost -
lanm1za arz1 te§ekkUr ederiz. 

Ormnn miifetti§lerinden Enver 

Kirabk kosk 
' 

Moda'da deniz kenarmda 10 oda-

h, icri d1§1 boyah milceddet kargir 

bir hane kiral1khr. Elektrigi, hava

gazi, banyosu, bah'<esi vard1r. Kira

s1 senelik 1800 lirad1r. Hergiin ogle

ye kadar telefon Beyoglu: 8 e miira

caat. 

0 skiidar 1 inci sulh hukuk mah
kemesinden: 

Mustafa Ef end in in Vartanos 
ve Hiiyat ve Siron ve firari Hae; 
Karabet'in verese:;i makamma 
kaim olan Defterdarhkla 'ayian 
ve mii,tereken mutsarrif oldugu 
Oskiidar'da Rumi Mehmet Pasa 
mahallesinde Balaban caddesi~ • 
de cedit 36 ve 38 ve atik 16 ve 48 
ve 50 ve 52 ve 54 ve 42 numara • 
larla murakkam maklup iki k1t'a 
arsanm iza ei 'iivu suretile fii • 
ruhtu hakkmda Oskiidar sulh hu
kuk mahkemesinde 5/2/931 ta -
rih ve 931/2 numarah ilam1 iize
rine mahalli mezkur ac;1k artbr -
ma suretile sat lacagmdan tayin 
olunan 4 mayH 931 pazartesi gil

nii talip olanlarm Oskiidar sulh 
mahkemesine saat 14 te gelmele
ri ve gormek ve evsaf1 sairesi 
hakktnda malumat almak isti • 
yenlerin sah' 'artnamamesi mu
cibince salts gilniinden on giin 

' 
evveline kadar mezkur i;artname 
mahkeme kaleminde ac;1k bulun· 
duruldugundan bu hususta icra 
kanununun maddei mahsusas1 
mucibince bir hak iddiasmda bu
lunanlarm tarihi ilandan itibaren 
20 giin zarfmda m hkeme kale • 
mine miiracaat eylemeleri liizu -
mu ilan olunur. 

Piyanko miidiirliigiinden: 
IO nuncu tertip 1klnc1 ke!}ideslne 

ait olup (1000) lira lsabet eden 16445 
numara ve -C- serlll bilet sahibine 
bayii tarafmdan 100 lira verllmesl 
Irtz1m gellrken sehven (20) lira veril
mi~ ve mtldtlr!UgUmUze de o suretle 
gonderilml~ olmakla mezkftr bilet sa
hibinln lkramiye fark1 olan (80) 11 -
rayi almak iizere sahibi oldugunu is
ba t edecek veslkalarile blrlikte mil -
dtirlligtimtize mtiracaati !H'm olunur. 

Bursa Ziraat ektebi 
m .. diir ugiinden: 

Bedeli ketfi 9028 lira 94 kurui:tan ibaret mektebimizde yaphnlacak 
ah1r infaah 6 nisan 931 pazar giinii ihalesi icra edilmek iizere 17 /3/ 
931 tarihinden itibaren yirmi giin miiddetle ve kapah zarf usulile mii
nakasaya konulmui:tur. Ke~ifname ve krokileri gormek istiyenler her 
giin miidiriyete, miinakasaya i~tirak etmek istiyenler de yiizde 7,5 temi
nat akc;elerile birlikte ihale giinii saat on dortte Bursa'da Ziraat Mii
diriyeti dairesinde bulunacak komisyona miiracaat etmelidirler. 

Diizce ele • :yasetinden: 
Diizce Belediyesine ait iki katta otuz iki adet loca ve ii~iincii katta. 

iki taraf1 yiizer ki~ilik salon ve zemin katta yedi~er kitilik yirmi kana

pe ve bir adet biifeyi havi bir hap sinema hanenin 1 may1s 931 tarihin

den itibaren yirmi giln miiddetle mevkii miizayedeye vazedileceginden 

talip olanlarm teraiti miizayedeyi anlamak iizere Diizce Belediyesine 

miiracaat eylemeleri timdiden ilan olunur. 

If iirk ticaret ve sanayi 
Bankasi 

fuRK A ONIM ~IRKET, 
Sermaves1 ta ma men tediye edil mi 

T. L. 1,000,000 Tiirk liras1dir 

Merkez1 idares· 
Istanbul - Ralicek:ip1 An'lidolu Hai 

BiUlmum Banka muamelah 
Tasarruf sand1g1 

ve mttsait seraitle t- usasl kum
h sra m ame1a11 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahili hastahklar tedavihanes: 

Hergiin ogleden sonra 11aat iki· 

den dorde kadar erkek, kadm ve 
4<0cuklar1n dahili hastahklarm1 Di· 
vanyolun'da (l18) numarah hu· 
~usi muayenehanesinde tedavi e· 
der. Cuma viinii yoktur. Telefon 
Istanbul 2398. 

.;:ocuk hastahklar1 miitehass1s1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoglu Mektep sokak 

Telefon B. 0. 2496 

<;ocuk hastanesl kulak, bo~az, 
burun mi.itehass1s1 

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

Telefon B. 0. 2496 

-Haydar Hifat Heyin eser1erin.ien 
Ayni haklar I ki lir 
Miras mes'eleleri Bir lira 
$erhli bor~lar kanunu Bir lira 
' !>t!l kitonhanesinde 

1.10 lOr 

Osman Serafett1n . 

2 ila 5 
dakika 

galeyan 
<;::abuk pi~en yulaf hu~ub~t.ile 2 ila S dakika zarfinda pek 
leziz bir taam ihzar ed1leb1hr. 

Oibuk pi~en yulaf hububan ailenizin s1hhatini daima iyi 
bulunduracak kuvvetli bir g1dad1r. En ala yulaf danelerinden 
istihzar edilmi~ olan bu g1da midevi ve bazzn1 kolaydir. Bir 
be nevide pi~irilebilen bu g1da pek 
ucuzdur. 

Oibuk pi~en yulafhububaum bakka
hmzdan talep ediniz. Yulaf daneleri 
daima tazeligini muhafaza etmesi ic;in 
iistii madeni mtihiirlU tencke kurular 
derunine vaz'edilmistir. Her bir 
kuruda tarifat mev°'1ttur. 

Quick 
Quaker 

{:abuk pi~en hububat 

Sinop Vilayeti 

5 

Enciimeni Daimisinden: 
Vilayet ihtiyac1 i!<in 1000 lirayi tecaviiz etmemek iizere Neosalvarse.n 

ile 500 lirahk Bismejenol tanzim k1hnan tartnamesi dairesinde 12/4/ 

931 pazar giinii ihale edilmek iizere yirmi giin miiddetle miinakasaya 
~1karilm1thr. Taliplerin teklif mektuplarile depozitolarini Viliyet Da. 
imi Enciimeni riyasetine gondermeleri ilin olunur. 

Ticaret ve ihra~ mallar1 ve g1da 
maddeleri muayene ~e tahlili 

Huausi firma ve ticarethanelere ait olan her nevi mallann ve 1r1da 
mallaramn iicreti mukabilinde tetkik ve tahlili Sultanahmet'te Ticaret 
mektebi aliai binasmda tahlilah ticariye laboratuvan tarafmdan ya • 
p1lmaktad1r. 

Tarafeynin muvafakah suretile hakemlik dahi kabul olunur, 
Telefon: Istanbul 1731 

Diyarbekir Vilayetindedn: 

Operarnr Doktor 

Vilayet Muhasehei Husuaiyesine ait madraphay1amit karaveri hatunu 
vefik, yalangoz, kisam, bafmadrap, f arkin, bayik barkuf, hazro, ~er
migin malonii madraplarmm 931, 932, 933 senelerine ati ii~ aenelik 
icarlari 30 giin milddetle miizayedeye vazedilerek 20 nisan 931 tarihi· 

F mraz1 imtan·ye miltebass1s1 ne miisadif pazartesi giinii saat 12 de kapah zarf usulile ihaleleri yap1· 
12aloglu l\uriosr aniye caddes• ' lacagmdan i;artnamelerini gonnek ve daha ziyade malumat almak 

HALiL SEZAi 
ASUR MEMELERI (elektrikle) 

ve cerrahl ha'>tal1klan rnurt!hass1s1 Dhan· 
yolu Doktor Emin pa~J sok:lk l\o. _o 

1 elefon: 893 
iatiyenlerin Diyarbekir Vilayeti Daimi Enciimenine miiracaat eyleAl uayene zamana cuma'dan 

maaca 1,:m-7 meleri ilan olunur. 
(Gureba hastahanesi) dahill,sar • r 

iimm::mHia:s::m:satae11- 1a1:1r-m1en11
1 •h•as•s•'

8
•' •mii Dev let Dem· rvo lar1 ilanlar1 ] 

Dr. Emin Riza 
Kadm erkek 

Cilt, Freng!, Belso§;uklugu ve ademi lk- Ziihrevi ve tenasiili hastahklar te
'ldar muavene ve elektrlk tedavihane~i 

Haydarpafa, Derince, lzmit istasyonlarile bunlarm arasmdaki iatu
yonlara yapdacak tugla ve kiremit nakliyatmdan asgari 200 kilometro 
iicreti ahnmak suretile ve bir sene miiddetle % 40 tenzilat yapilacak· 
hr. (Bugiin mer'i tarife iizerinden). 

Fazla tafsilit ic;in istasyonlar1m1za miiracaat edilmelidir. 
KarakCiy Borekcl fmm s1rasmda No. 34 davi olunur. Galata Mumhane cad. 

r
Paris Tip FakOltesi mezunu 

Cllt, fnngl, Belsos!uklu u miitehass1s1 

Dr. Bahattin ~evki 
Bab1Allde Meserrct otell kar~1s1 135 

1 
blrlncl kat sauahtan ak~ama kadar&m 

iLAN 
% 5 faizli, 1334/1918 tarihli 

istikraz1 dahili tahvilatmm, 1 ma
y1s 1921 ve 1 may1s 1926 tarihle
rinde vadeleri hulfil edip 1 may1s 
1926 tarihinde tediyesine ba,la -
lanan 7 ve 17 numarah kuponla
rmdan 'imdiye kadar ibraz edil
miyenlerin 1 may1s 1931 tarihin • 
de Tiirkiye hiikumeti Cumhuriye
si lehine miirurii zamana ugriya
cag1, mezkur tahvilat hamilleri -
nin malumu olmak iizere ilan o -
lunur. 

Osmanh Bankas1 

Zayi : Galata ithalat gilmrii • 
giindenl3/1/31 tarihli ve 117149 
numarah 240 lira 47 kuru~luk 
makbuzumu zayi eyledigimden 
yenisini c;1karacag1m, eskisinin 
hiikmii yoktur. 

Kaptanzade Nazmi Sirkeci 
yah caddeai 

desi Gala ta Han Tel. Beyoglu 3589 

DOK TOR FETHi 
crrahpafa hast nes1 

teriyologu 
Kan (Vesserman teamiilii) 

idrar, balgam, cerahat tahlilleri 
ile hastahklarm hususi at1lar1 
yap1hr. Telefonla malumat ve
rildigi takdirde tahlil edilecek 
mevat aldir1larak bilahare ra

ru takdim edilir. I 
Agaca.miinin kari;1smda 

Telefon BevoP.lu 354 -l\1ahmudiye oteli 
Elektrik ve terkosla mliceh 1e;1 

rrezafet ve taharetile mii~terilerinin 

rnazhan takdiri olan otelimize bu 
defo mticedcleden banyo mahallil t
tek yamkh odalar in$a edilmi~tir 
binaen aleyh aile ikametine de son 
derece elverislidir. Ehven iicretle 
nbonman kaydedilir. Rahat1m vr 
stirahatini arzu eden zevatr kir .. mm 
resrifleri kendi menfaatleri iktizasm· 
dand1r. 

Adres ultan ;\Jahmut tiirbesind( 
Te efon 3402 

*** 
Ankara deposuna bir sene zarfmda gelecek takriben on bin ton ma· 

denkomiiriiniin tahmil ve tahliye ameliyesi kapah zarfla miinakasaya 

konmuftur. 
Miinakasa 27 nisan 931 pazartesi giinii saat 15 te Ankara'da Devlet 

Demiryollar1 idaresinde yap1lacakhr. 
Miinakasaya i,tirak edeceklerin teklif mektuplar1m ve muvakkat 

teminatlarm1 ayni giinde saat 14,30 a kadar milnakasa komisyonu ki.
tipligine vermeleri laz1md1r. 

Talipler milnakasa fartnamelerini i • lira mukabilinde Ankara'da ve 
Haydarpafa'da idare veznelerinden te arik edebilirler. 

Ankara iskan Birinci 
Mintaka Miidii .. '-' .. gun en: 

Samutlu nilmune koyiinde in~a edilecek 12442 lira 87 kuruf bedeli 
ketifli kald1r1m, muhacir evi iizerine ~ini ve saire intaas1 19/3/931 ta· 
rihinden itibaren 20 giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya 
vazedilmiftir. Talip olanlarm yiizde yedi buc;uk nakit veya muteber bir 
banka mektubu ile teklif zarflarm1 himilen ihale giinu olan 7 nisan 931 

sah gilnii saat 15 te Vilayette miltefekkil komisyonu mahsusuna evrak 
ketfiyeyi gormek istiyenlerin de lskan miidiirliigiine miiracaatleri. 

Miiderris Refik Beyin eserleri : 
SINAI ELEKTR1K CtL T I tab'1 3 ...... 2 Lira 
SINAI ELEKTRIK C1L T 11 tab'1 2 ...... 1 » 
SINAI ELEKTRiK<;iLIK ............... 1, 2 » 
TERMODlNAMiK .. . .. . . . ................ 2, 5 • 



eyr1seta n 
Merkez Acentas1: Gala ta Kop

ruhafl B. 2362 fuhe acentas1: 
Sirkeci Miihiirdarzade Hant t. 
2740 ............................. ~ 

pj RE - ISKENDERlYE 

POSTASI 
( EGE ) vapuru 7 nisan 

sah 10 da Galata'dan kalkarak 
~arfamba sabah1 tzmir'e, per
fembe Pire'ye, cumartesi sabah1 
iskenderiye'ye varacaktir. 

iskenderiye' den pazartesi 15 
te kalkacak, ~arfamba Pire'ye de 
ugr1yarak perfembe lstanbul'a 
gelecektir. 

tZMIR SOR' AT POST ASI 
(ANKARA) vapuru 5 nisan 
pazar 14,30 da Galata'dan kal
karak Izmir' e gidecek ve ~ar
famba sabah1 gelecektir. 

BOZCAADA POST ASI 
(EREGLt) vapuru 5 nisan 

pazar 17 de idare r1hbmmdan 
Gelibolu, Li.pseki, {:anakkale, 
imroz, Bozcaada'ya kalkacakttr. 

•SADIK ZADE 8iRADERLERI 
I APURLARI 

Karadeniz muntazam 
ve Liiks Postas1 

Sakarya ;a~~~~ PAZAR 
g;linii ak~arn1 saat 18 de Sirkeci 
nht1 mmdan hareketle ( Zongul· 
dak, lneholu. Ayanc1k, Sarnsun, 
ordu, Giresun. Trabzon, Arakli, 
Rizc ve Hope ye azimet ve 
avdet edece1'tir. 

Taf i\At i<;in Sirkeci'de Meymenet 
ham altinda acental1~'1na miiracaat 

re efon: l~tanhu l 21!14 

I Hantal zade Tayyar vapurlar1 
A YV ALIK - iZMIR POST ASI 

TAYYAR 
Vapuru 5 nisan 

pazar 
Aktam saat 18 de Sirkeci rihb1 
mmdan hareketle (Gelibolu, 
(:anakkale, Kiitriikkuyu, Altmo· 
luk, Edremit, Biirhaniye, Ayva-
hk ve izmir) e azimet ve avdet 
edecektir. 
Yiik ve yolcu i~in Eminonii 

Re~adiye caddesi R1hhm hamn-
daki idarehanesine miira • 

caat. Tel. Istanbul 1977 Tel • 
graf: ist. Hantal Tayyar. Yolcu 
hileti vaourda da verilir. 
...... iillli ................. . .............. ~ ... ... 
OOY<;t, L Ji_, V Al T Lin ye 
I lamburg, Brem, nvers , Istanbul ve 
Bahrisiyab arasmda azimet ve av det 

muntazam 1 ostalan 

Hamburg. Brem, Stetin, Anvers ve 
Pnterdam'dan Ii mamm1za muvasalat1 

beklenen \·apurlar 

GER. iS 
ALBi\1 IA 
ALl~JNJA 
:\lAREA 

vapuru limammizcia 
,, 7 nis ina do~ru 

.. 15 

11 I 8 
,, 
,, 

" 
" 

Uurgaz, Varna, Kostence. Kalas ve 
lbrail i~in limamm1zdan hareket 

edecek vapurlar 

GER. ·j ' vapuru limanirrnzda 

H mburg, Hre .11, Anvers, Roterdam 
1cin yai.mda limamm1zdan bareket 

edecek vapurlar 

ASK:\ l IA vapuru I0-13 nisan' a 
tahrnilde 

OLli\lPOS vapuru I 6- I 7 nisanda 

tahmilde 
,\!OREA vapuru 20-22 nisanda 

tahmilde 
HE.RAKLEA vapuru 25-28 nisanda 

tahmilde 

Fazla tafs ilat I\:in Galata 'da Ova 
k1myan hamnda umurr i acentah~a 
muracaat. 

Telcfon: Beyoitlu 641-674 

Diin) anm en miikemmel ve mukavv1 

~cuk gidas1dtr. Eczanelerde bulunur. 

ETABLiSMAN OROZOi-BAK 
Biitun ~ark1n en ucuz mal satan ticarethanesid·r. 
1 ila 15 NtSAN 1931 e kadar: Biiyiik Tenzaath Sat1~ 

YUzde ON iskon o 

5a$1lacak 

!;;ey mi? 

t•• ASPiRfN,, BAYER in soguk algtnh· 
g1nin c;:arc;:abuk onune ge<;mesi hie;: de 
hayret edilecek bir ~ey degildir. Bilakis 
gayet tabiidir. "ASPiRiN,, gibi ~oP' 
salibini ta~1yan bir mustahzar mutlaka 
ml.iessir olmal1d1r. Siz de ayn1 fikirde 

(degil misiniz? 

Kuvve siz, l?J y1f, Kans1z, Sinirl1 olanlara 
Dr· HOMMEL'in HEMATOGENE'ir ~ 
ahrlarsa biiyiik istifade gorlirler! f~tahalan giinden 

gi.ine artar ve biinyeleri ku vvetk~ir. 

Biitiin ecza depolarile eczanelerde mevcuttur. 

Umumi vekili : K. KECY A 
Jstanbul Cermanya Han 

t:.~:~~~!~c~ ~~~ ~~~~~-: ':1!i~~M~:!SO :~.~~tmin I J yegane zemberek ve kapsol fabrikas1 Avrupa mallarma tama

mile rekabet eden yalmz iyi cins mal imal eden ve en miisait 

fiatla satan bu Tiirk miiessesesini yerli ve milli sanayiin yiik

sekligini seven ve istiyen gramofon 

kapsol 

BEYNELMiLEL BUDAPE5TE 
SERGiSi heyeti idaresi 

Tiirkiye'nin biitiin tiiccar ve erbab1 sanayii 

9 ila 18 Mayts 1931 de devam edecek 
MACARISTA ;JN SANAY1 ve TICARET me~herini ziyaret ve 

davet eder. 
Emtiamn gilmriikten serbest idbali vize masarifi olmaks1zm buduttan serbest

ce miiruru • Seyahat ucuraunda biiyiik tenzilat. , Takriben ° 1040 biitiin bu feva
idin temini i~in sergi ruhsatnamelerinin tasdik iicreti J 50 kuru~tur. 

lzahat ve ruhsatnameler fabri miimessiller bulunan Istanbul, Galata <;inili 
Rthttm Han " 1 N T r: R C 0 N T 1 N E N T A L E ,, S. A. T. den 
almacaktJr. Telefon. B. 0 . 1294-1295 · 

Bursa Vi ayeti Enciimeni 
Daimisinden: 

Bursa'da in,a edilecek 47627 lira 95 kuru' tahmini ketifli ilk mek
tep binasmm intas1 16 nisan 1931 peri;embe giinii saat 16 da ihale 
edilmek iizere kapah zarf usulile miinakasaya konulmuttur. 

Kanuni teraiti haiz taliplerin teklif mektuplarm1 ayni giinde saat 
15 e kadar getirmek plan ve tartnameyi gormek ve miinakasaya iftirak 
eylemek iizere Bursa Enciimeni Vilayet kalemine miiracaatleri ili.n 
olunur. 

.. • • ' • ' .f -

' ' . .,, 

MACiT MEHMET KARAK5 
Ticarethanesinden: Yaz1hanemiz Bah~ekap1'da ~am11 Hanmda 

birinci katta 9 numaraya nakledimistir. 
' 

izmir Mektepler mubayaat 

komisyonundan: 
Izmir San'atlar mektebinin maden komiirii i~in 15 ton atet ~muru 

ile 60 ton lstanbul'un Kagtthane kumu ( ayni miktann iki tonu takoz 
halinde olacakt1r.) lhtiyac1 30/3/931 tarihinden itibaren yirmi giin 
miiddetle aleni miinakasaya konulmu,tur. lhale 21 nisan 931 sah giinii 
saat 15 te Izmir Erkek lisesinde yapdacaktir. Teminat Izmir Mektepler 
muhasebeciligine teslim edilecektir. 

Taliplerin ihale giinii mezkur saatte teminat mektup ve makhuzlarile 
izmir Erkek lisesinde miitetekkil komisyona miiracaatleri laz1md1r. 

Burdur Naf1a 
Ba~miihendisliginden : 

Burdur kasabas1mn bir k1smmm tenviri i~in mevcut evrakt keffiye ve 
projelere nazaran bir adet ( Dizel motor ) , bir adet ( Alternator ) ve 
tevziat tablosu ile teferruab (25537) lira bedeli muhammen ile 28/3/ 
931 tarihinden itibaren 27 /4/931 tarihine kadar otuz giin miiddetle ve 
kapah zarf usulile miinakasaya vazedilmittir. 
I 1 - Zarflar 931 senesi nisanmm yirmi yedinci pazartesi giinii saat 
tam on bete kadar kabul olunacakbr. 

2 - lsim ve miktarlar1 evrak1 ketfiyede miinderi~ bulunan levaz1 -
mall elektrikiye; elektrik miihendisleri ve Villi.yet Naf1a dairesi tara
fmdan bilmuayene maruf fabrikalarm markalar1m muhtevi olduguna 
dair mumaileyhim taraf1ndan verilecek rapor iizerine teslim ahnacak 
ve badehu bedelinden (10000) liras1 defaten Burdur Belediye veznesin
den tediye edilecek ve miitebaki (15537) liras1 i~in de 932 senesinin 
iptidasmda tesviye edilmek iizere miitaahhidine Belediye akarabna 
ait ipotek mektubu ita k1lmacak ve tediyatta da bittabi miinakasa ten
zilati nazari itibara ahnacakttr. 

3 - Miinakaaaya ittirak eyliyecek olan talipler kudreti maliyeai ile 
bu gibi itleri ifaya iktidarlar1m miit'ir vesikalar1m makam1 vilayete 
ve levaz1mab elektrikiye bedeli muhammeni olan (25537) liramn yiiz
de yedi bu~ugu nisbetinde olan (1915) lira pey ak~esini veya banka 
teminat mektubunu Burdur Belediye riyasetine itaya ve ihalei mii
teak1p ta yiizde on bete iblaga mecburdurlar. 

4 - Levaz1matt elektrikiyeyi miitaahhidi mukavelenin akti tarihin
den itibaren iki ay zarfmda Vilayetin gosterecegi mahalle teslim et • 
-iege mecburdur. 

5 - Miinakasaya ail evrak1 ketffiye ve projelerin sureti musaddaka
lari tak1m halinde Vilayet Naf1a dairesinden yirmi bet lira mukabilin
de taliplere verilecektir. 

5 - Miinakasaya ail evrak1 ketfiye ve projelerin sureti musaddaka
riisum kamilen miitaahhidine ait olacaktir. 

7 - F azla izahat almak istiyenler Burdur Belediye riyasetine mii- , 
racaat eyliyeceklerdir. 

Zonguldak Vilayeti Naf1a 

Ba,miihendisliginden : 
Kilometre 
15 + 000 
17 + 000 
10 + 000 
38 + 000 
80 + 000 

Zonguldak • {:aycuma 
Ovacuma • Eflani 
Saframbolu • Eskipazar 
Kurucatile - Amasra 

Salada kilometre ve isimleri muharrer yol giizergahlarmm tayin 
ve evrak1 istiktafiyelerinin ihzar1 1/4/931 tarihinden itibaren 22/4/931 

I Defterdarllk l
·ia" ntari I tarihine miisadif ~ar,amba giinii saat 16 da ihale edilmek iizere yirmi 

bir. giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya konulmuftur. 

ill•••••••-••••••••••••••••••tii lstikirafat hedeli 931 senesi biit~esinin tasdikmdan sonra teraiti dai
T AM I RAT l\1UNAKASASI Ga1atasaray binas1 l d resinde tediye edilecektir. lstikfafat deruhde edecek zevatm miihendis 

a tm a 7 mektebi alisinden mezun olmas1 farthr. 
No.It diikkamn ke~ifnamesi mucebince 348 lira 42 kuru~luk Taliplerin feraiti umumiye ve fenniyeyi ogremhek ve tafsilat almak 

tamirat1 munakasaya konulmu~tur. Ke~if ve ~artnameyi gor -
mek isteyenler Defterdarhk heyeti fenniyesine ve mi.inaka -

saya l~tirak edeceklerin de 15 nisan 931 c;ar~amba gi.ini.i saat 
onbe~te Defterdarh.ktaki miinakasa ve ihale komisyonuna 

miiracaatleri. (M-418) 

iktisat Vekaletinden: 
Etlik'te ki.in merkez laboratuvarlarmdaki serum binalar1mn 

tavan tamirah ile yeniden infa kdmacak au mahzeni ve saman
ltk kapah zarf usulile 21 giin miiddetle miinakasaya ~1kanl -
mithr. 

Mezkur tamirat ve infafatm bedeli keffi 14,500 lirad1r. 
Krokileri gormek ve muktazi izahah almak iizere miiessese 

miidiriyetine miiracaat edilmesi ve yevmi ihale olan 18 nisan 
931 tarihinde ehliyeti fenniye vesikalar1 ve o/o 7,5 teminat ak-
~elerile birlikte lktisat Vekaleti Ziraat Miistefarhg1 k1smmda 
miitetekkil ini;aat komisyonuna saat 16 ya kadar miiracaat e • 
dilmesi ilan olunur. 

iizere Naf1a Batmiihendisligine miiracaatleri ve miinakasaya ittirak 
~ de 900 lirahk teminah muvakkate ve evrak ve vesaiki lazime ile 

birlikte mezkur giinde vakti muayyeninde Vilayet Daimi Enciimenin
de! isbati viicut etmeleri ilan olunur. 

Zonguldak Vila yeti Naf1a 

Ba,miihendisliginden : 
Bartin · ~aycuma yolunun 0 + 000 - 7 + 000 kilometrolar1 arasmda 

(11234) lira (59) kuruf bedeli ke~ifli 15 adet 0.80, 2 adet 1.00 ve (1) 

adet 4.00 metre a~1khklar1nda cem'an (18) adet beton arme menfez 
ve koprii intas1 1 nisan 931 tarihinden itibaren 22 nisan 931 tarihine 
miisadif ~artamba giinii saat 15 te ihale edilmek iizere yirmi bir giin 
miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya konulmuftur. 

ftbu imalahn bedeli 931 senesi biit~esinin mevkii mer'iyete vaz'm
dan sonra tediyeye hatlanacakhr. lm;asma talip olanlarm fartname ve' 
proje hakkmda tafsilat almak iizere Naf1a Batmiihendisligine miiraca
atleri ve miinakasaya ittirak i~in de mezkur giinde vakti muayyeninde 
Zonguldak Vilayeti Daimi Enciimeninde isbati viicut etmeleri liizumu 
ilan olqnur. 

9 iii 8 ay vade ve 

75 KURU~ 
Haftahk taksitlerle 

F antazi kostiimler 
Tu hath dt"r ---· 
Pardesiiler -----' Knndur,i ]ar ----Kr em tren~kotlar 
S p '; alar 

Vh na 1 'r,cuk e ~ 

Ve her nevi efyalar 
Haz1r ve umarlama 

Spor manto ve 
tayyor miitehass1s1 

makastar Mo. Karlo tarafmdan 
Her nevi yerli ve lngil'z Kuma~lan 
fstanbu Em nonti Kop1tiha$t No. 
I 5-16 Karaka~ db se map;azasma 

•l)u ilani kesip miiracaat edmiz .• 

EOYOK ADA'DA -

BlJYUK iSP.LA1'Dll 
ve 

ET RAN JE OTELLERi 
Birmci smtf mutEak-tenkitsiz biz. 

met nisanm birinden te~rinievvele 
kadar ' \:' ktir. 

FIATL<\R RHVENDIR 
Telefon; 11iiyiLada 18-2 2 

Sah1bi BlH! A.\G!RO ULOS 

THE 
I R· 
HOE 

• 
~rkek ve c;ocuk ic;in dayamklt ve zarif 

STAR 
markab ayakkaplan en iyi kundura 
magazalarmd 1 sat1hr. Taklitlerinden 

- sakmm1z ••••ml 

KORKLERDE 
DUfUK FiATLAR 

Ahiren Eprem Ef endinin icra 
eyledigi seyahatinde mubayaa 
etmif oldugu miintehap kiirk -
ler stoku hemen ~ehrimize ye
titmif ve kat'iyyen rekabet ka
bul etmez fiatlarla mevkii fii
ruhta vazedilmiftir. 
Binaenaleyh Beyoglu'nda lstikla.I 

caddesinde 391 numarall 

EPREM 
Kiirk Ticarelhanesini 

ziyaret ediniz ve hakiki fiat • 
larmdan msfma takdim edil • 
mekte olan bu giizel mevsim 
kiirklerini goriiniiz ve istifade 
ediniz. 

..,.f 1rsattan ist fade• 
25 TAK SIT LE 

I ER t\~,Vl ESYA 

v ·ERESiYE 
f stan hul'da Orozdi - Bak kar · 
~1smda Celal Bey Han 33 No. 

'I es .ilat., Mentt~ Ka-a vi 

I,tira Bo noJarile 
ELBISENIZi, TUHAFaYENI· 

21, 'APK~NIZI, AYAKKA • 

· BI N I Z I. M 0 o •LY E ve 

blSIKLETLERINIZI 

Jstediginiz MAGAZALAkDAN 
pazarltk ettikten sonra PARA 
yerine vere ilirsiniz. Tel: 2,3946 
Bu gazete ile miiracaat cdenlcre 

'•n/0 5 te nzilat yeptlacF ktu ... ·A 


