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muracaat Meb'usluk 

Meb'usluk 

Halk Fırkasının Bütün Mutemetleri, Azaları Ve 
Namzetleri Meb'usluk Müsabakasına mı Giriştiler? 

1fjj cuı Te;;ii =~:-;;y•e•t_m_e.se.~le•s•i---· 

Akdeniz 
Siyaseti 
Ve Türkiye 

-1-
Türkiye, inkılabını inki· 

td ettirmek için bir dahili 
•lyluet ıuuru aramaktadır. 
Bize, bu ıuurun Millette ve 
bu Millf!tln elitlerinde mev· 
cut olduğuna kaniiz. Ergeç 
bir düıtur halia.e ıirecek da· 
hili ıiyaıetlmize hakim ola· 
caktır. Buna Halk fırkası· 
bu muvaffak olacak, diğer 
ilik cüınhuriyetçi bir fırka· 
nın mı bi11eıine mi düıecek 
bilmiyoruz. Kültür sahibi 
olan Türk milletinin bu 
kudreti izhar edeceline i· 
ınan edeıılerdenlz! 

Yalnız, bu dünyada tek 
batımıza yaıamıyoruz. Bu 
günkü bubranımız, Halk fır
kasının ıiıtemıizlif inden çık· 
tığı kadar, dünya siyasetinin 
umumi cereyanlarından da 
dofmuıtur. Bilba11a Akde· 
niz ıiyasetl, Türkiye'nin da· 
hili ıiyaıeli telakki olunabilir. 
ltalya gibi bir Akdeniz yarım 
adası olan Türkiye, bu deniz· 
deki ıiyaaet cereyanlarının 
haricinde kalamaz. Btllklı 
bu cereyanları dofuran kuv· 
\'etlerden bh i olmak mec· 
buriyetindedlr. Dünya ile 
baıka bir muvaıale yolu· 
bluz yoktur. ihracatımız, 
fikri münaaebatımız ve 
1•tikbalimiz, bu denizin ser· 
beıttıine miitevakkıftır. 

Yeni 

Meclis Koridorlarında Gece 
Yarılarına Kadar Müzakere 
Meb'us Olmak İçin O Kadar Çok Bir 

Tehalük Vardır ki ... 
Mahmut E•at B. 

Ankara, 9 (Telefon) 
Hiç kimıe Gazinin ne 
yapacağını bilmiyor. Meb'
uılar araeında manidar bir 
telif vardır. Meb'us!uk için 
telıraf ve mektupla müra· 
caat edenlerin adedi on bini 

· ıeçti. Hergün, muntazaman 
yüzlerce mektup ve telgraf 
gelmektedir. 

Esbak vekiilerden Bedir· 
hani Vasıf, sabık iktııat 

vekili Şakir ve sabık Ad· 
liye vekili Mahmut Esat 
beylerle İstanbul sabık Halk 
fırkası m'iifettiı!erinden Hak· . 

Halckı Şinaıi Paıa 
kı Şinasi Paıanın ~u devre 
için namzetliklertnın ':,azıla· 
rını tetemeyeceklerl soylen· 
mektedir. 

Şemsettin 

Ankara, 9 (Telefon) -
Gazi Halk Fırkaıı merkezi· 

Beıiktaı mahalle heyeti faaliyette 
ne geldi. Bir müddet meşgul f -set etti. Ankarada siyasi ha· 
oldu ondan sonra ıataayon- va değismııtır. Reisi Cum· 
daki Tarih endimenlne riyJ- burun vereceği son kararla· 

//dı•at vekili •abıkı 
Şakir B. 

Mahmut E•at B. 
ra lntlı:ar edilmektedir. 

60 meb'us muhtelif me
muriyetlere tayin edil1Dek· 
tedir. Valilerin deflımelerl 
devametmektedir. MebusJar 
araıında intihap dedi kodu· 
ları gittikçe ehemmi yet alma· 
(Deuamı 4 üncü •ahileJe) 

Bu ıiyaaet, buı4nkü ilimin 
bir neticesi değildir. Bu dev· 
leu kuran dedelerimiz, bu 
•i1aıeti anlamıılar, Ak· 
denız hakimiyeti için Afri· 
ka •ahillnl, Suriye, Arabiıtan 
•ahillerlnl ve A vrupanın ltal
Ya ya kadar uzanan ıahll· 
( Deunmı 3 üncü •ahi/ede) 

=-:::::::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll .. -
Feragate davet --

Serbes Fırka 
• 

-

Niçin Kapaı:dı ! 

Bütün Esrarı Neşr
ediyoruz! 

Pek Yakında 
il •• 

-----=·======== :: 

Anka, 9 (Telefon) Yeni 

f 
meclise intihap edilecek 

meb'uı namzetleri hakkın

ı da henüz bir ıey bilinmiyor. 
Namzetler liıteıf nin defter

lerin taliki ııraıında neıre· 

dileceği zannediliyor. 
Meb'uı namzetlerinin ilanı 

ile beraber, Gazi Hz. nln bir 
beyanname neırederek, meb'· 
uıluAun büyiik mes'uliyetli 

f eragatl nefıi icap ettiren 

bir vazife oldufunu izah 
buyuracakları söylenmek· 

tedir. 
Yeni meb'uılar hariçteki 

itlerini asıari hadde indlrmit 

olacaklardır. 

Mahkemeden Kurtu-1 
lamıyacaklar mı? 
~uhte!if Adliye makamları, Yunus 

Na~ı B. ın 5, Tarık B. in 7, Mahmut 
B. ın 3 defa teşrii masuniyet/erinin refi

lerini talep etmiş 
. Dünk~ nuıhamızda, Ankara muhabirimizden aldıfımız 

bır haberı neıretmlttlk. Bu habere ıöre bazı meb' J 1 
hin ht l'f d 1 1 ' us ar a ey· e mu e ı ava ar açı mııtır. Bilhassa, ırahipleri meb'uı 

olan gazeteciler hakkındaki davalar matbuat ceraiml 
:ittir. Bu gibi davaların ıür'atle bakılmaları ve bir kara~: 
abtedilmelerl ha~kındaki ahkamı kanuniyemiz ıiddetlidlr. 

Halbulif, meb uılar aleyhlerine açılmıt olan bu davalara 
bakılmak için M. Mecllılnden karar almak l&zımdır. Vazli 
kanun, hakaret iftira zararı maddi ve manevi davalan hak-
kında muuniyeti teırilyenin kaldırılmasını kabul etmemltUr 

Bunun için bu gibi davalara bakılamamaktadır Kısa· 
bir tahkikatımıza nazaran, muhtelif adliye mak~mları 
tarafından Cümhuriyet sahibi Yunus Nadı Bey hakkında 
5 ve ~Uli~et aahibl Mahmut Bey hakkında 3 defa teırtl 
masunıyetın refl talep olunmuıtur. Mecliı bu talepleri 
devrenin hitamına terketmltUr. 

.• , .. , ... , . , ... ,. .•.• , ..•..•. ~~~~~~~ .~ ~ .. ne~ •aylada) 

Gazi. Hz. nin mü~im Yeni V ~iii~~ .. 
beyannameleri 

Ankara, 9 (Telefon) 
MGıtahberatıma nazaran 
Gazi Hz. nisan ortalanna 
dofru Halk fırkasının umu· 
mi relıl ııf ati le fevkalade 
mOhlm bir beyanname neı· 
redeceklerdlr. 

Bu beyannamede fırka 

yeni lntihabattakl meaal 
eaasları ipret buyurulac&k· 

br. Aııl intihap arifeılnde 

ilin edilecek olan namzet· 
ler, bu eıaılan kabul et· 
mit zevat araıandan aynla· 
caktır. 

C Meb'ualuk 

Bu ıünkii meb'uılardan 

Zühtü 8. Balıkesir ve Ab· 
dOlmuttaUp 8. de Malatya 
vallliffne tayin edilecekleri 
ıayiası tekrar kuvvetlenmlı· 
tir. 

~·-

Muamele vergisi 
Ilga karan sanayici

leri memnun etti 
Muamele vergisi hak· 

kında, bu verginin ilsaaı 

(Deuamı iiçlinclİ •ayfaJa) 

Hastalığı 1 

8elediy• intihabındalıi hiz.metim Meb'udufa luili 

delil mi? 
Ben de onu düıünerelı H. P. merkezine bir ariz.a 
yazmak niyetinde idim I 

. . ....... 



Sahife 2 

Amanas dağlarında \ 
Müteaddit ve çok faydalı 

madenler keşfedildi 
Cebelibereket, 5 (Hüsusi) 

Cebehbereketfo cenup ci· 
hetinde ki Amanos dağla· 

rında Şaban çavu§kismlnde 
bir zat müsaedei resmiye..., 
ile ötedenberi maden ara· 
makla meşğuldu. Bu zat 
ahiren bir çok madenler 
bulmaya muvaffak olmuş 
dur. 
Bulunmuı olan madeı.ler 

oldukça zengin olup tehre 
yakan mahallerdir. 

Bulunan madenlerden 
baılıcaları Krom, Bakır, Kü· 
kürt, Amyant, Kömür ve 
kara boyadır. Ayni zaman· 
da bu madenlerden her ctn· 
sten muhtelif mahaJlerde 
zengin yataklara lesadüf 
edilmittir. 

Bazı avrupalı mühen· 
disler de madenlerin oldu
ğu yere giderek cinslerini 
tesbit etmiılerdir. İktisat 
vekaleU bu madenlerin ha· 

:!ıhuına itletmek için ruh
sat vermiştir. 

Bulunmuı olan maden
ler arasında bilhassa kara 
bova madeni a vrupadan 
gelmekte olan boyalardan 
çok mükemmel olduğu an· 
!aşılmıştır. 

Bu civardaki yerli halk 
kamilen bu boyaları kullan
maktadırlar. Ayni zamanda 
bu boyanın bir kısım cilt 
ve ağaç hastalıklanna da 
çok faideli olduğu söylen· 
mektedir. 

Sırf kendi çalıtması 

n~ticesinde bu madenleri 
bulmuş olan Şaban çavuş 

bunları itletmek için bir şir· 
ketle birleşmek fikrindedir. 
Kendir.i madenleri işletme 

ruhsatını almış olup bu i,l· 
letme işi hatladığı takdirde 
memleket için birçok f aide· 
ler temin edileceği şüphe· 

sizdir. 
•••• 1 1 1 •• 1 .. . 1 •••• 1 •• ' •• 1 •••••••• 1 1 '1 1,. ••• 1 •••• 1 ', ••• 

Büyük ve müthiş 
zelzeleler 

Bütün Makedonyayı harap etti 
hasarat cok mühimdir , 

Belgrat, 8 (A.A) - Bu 
sabah Skoplge, Strumiça 
ve Doyran havallsinde ye
niden şiddetli zelzeleler ol-

muştur. Nüfusça hayli za
yiat olduğu s5ylenmektedir. 
Ttlefon ve telgraf muhabe· 

relerinin tamamile inkıtaa 

uğraması yüzünden henüz 
teeyyüt etmiyen bazı haber
lere göre 100 ki~i ölmüş 100 
kadar kımsede yaralanmıştır. 

Sofya 8 (A.A.) - Bu sa
bah bir zelze!e vuku bulmuş 
bir çok yerlerde bilhassa 
Neski kasabasında ehemmi
yetli haearata sebep olmuş· 

lf 

Makdonyada 
zelzele 

Belgrat 8 (A.A.) Us· 

turunça havalisinde şiddetli 

ze)zele'er olmuştur. 

Edebiyat 
mükafatı 

Paris, 8 ( A.A.) - Se· 
yahat edebiyatı mükafatı 
"Dağbaşı,, ismindeki eser!n 
müellifi olan Anderee Mor· 
tignon'a verilmiştir. 

Fransız doktorlarına . 
nış~n 

Parls,8 (A. A) Fransız tıp 
alem\nin yüksek simaların

dan olan prefesör Arch!l<l 
ile Dr. Lemenee'ye Lejyon 
Donör nişanının komandör 
rülb,·si ,·erilmi§tir. 

Fransız parlamentosu 
Paris, 8 (A.A.) - Meb,

urnn meclisi, maliye k .,nu
nunun büyük bir kısmını 

kabul e.mltlir. 

tur· Bu kasaba da 2 kişinin 
öldüğü haber ahnmııtır. Bir 

çok yerlerde ahali büyük 
bir korku ve tela§ içinde 

evlerini bırakıp üstü açık 
yer !eTe çekilmişlerdir. 

Atina, 8 (A.A) - Dün 
vukubuJan zelzelede Sela· 

nik havalisindeki di~er ka· 
sahalarda da bir çok evler 

yıkılmııtır. Bilhassa 'Doy· 

ran' kilisesi harap olmuş ve 
çökmüştür. Bü zelzele şid

deti itibarile 1928 de Bul· 
garistan'da vukubulan ha-

rekt.1ti arzt andırmaktadır. 

lf lf 

Rusya - Estonya 
Reval, 8 (A.A.) - Eta 

ajansı bildiriyor : 
Estonya tarafından g~'en 

bir şahıs bu sabah Rus hu· 
dudunu geçmek teıebbüsün· 
de eulunmuştur. Kendisini 
tevkife çalışan Estonyah bir 
asker Rus kududu muhafız
larından biri tarafından ya
ralanıpııtır. 

Yaralı Estonya 'lı asker 
mukabelede hulunmuı hu· 
dut muhafızı ile hududu 
geçmeğe çahıan meçhul 
şahsı öldürmüıtür. Ruslar 
cesetleri alıp götürmüılerdir. 
Bu meçhul 'adamın Rus 
a skeri!e söz birliği ederek 
Rus'ya ya avdet etmek is
teyen bir bolıevik memuru 
olduğu zannedilmektedir. 
Bu hadise, Estonya topra
ğında vukuhulmuıtur. 

Bir Japon prensesi 
doğdu 

T okio, 8 (A. A) Ja~onya 
İmparatoriçesinin bir kızı 
dünyaya gelmiştir. Yeni do· 
ğan kız imperatoriçenin 
dördüncü kerimeleridlr. 

YARIN 

ŞEHİR HABERLERİ 
Tramvaylar 

Üsküdar hattı temdit 
ediliyor 

Üsküdar tramvay hattı· 
nın Kadıköyüne temdit edi· 
lecek kısmına bu yaz baıı· 

)anması için tedbirler alın· 

maktadır. Bundan evvel Ana
dolu cihetlnıle inıası mecburi 
ve ihtiyari hatlar için ayrı ayrı 
iki şartname tanzim edilerek 
bunlar evvela ayrı ayrı ve 
biliı.hara da heyeti umumiye· 
si münakasaya konmuıı ise 
de her iki münakasada mu· 
vafık görülmemiştir. Binaen· 
aleyh timdilik infası ihtiyari 
ha t larm yaptırılmasından 

sıt.rfınazar olunmuştur. 

Yalnız mecburi hatlar 
yaphrılacuktır, Bu kısmın 

da başında Kadıköy hattı 
gelmektedir. Şirket bu hu
susta esas itibarile iki gru
pla anlatmıştır. Binaenaleyh 
in~aat tekrar münakasaya 
konmıyarak pazarlık sure· 
tile hu gruplara yaptırıla· 
caktır. 

Kazanç vergisi 
Mahallen yapılan 
tetkikler esnafın 

lehindedir 
Kazanç vergilerini takdir 

için bir heyet teşkil edil· 
mittir. Bu heyete ticaret 
odası Sirkecide Hilal lokan· 
tası sahibi Hüseyin bey ta· 
yin edilmiştir. Defterdarlık 

ve belediyeden tayin edilen 
murahhaslarla bir nalıiye 

müdüründen mürekkep olan 
bu heyet semt semt faali· 
yete geçmiştir. 

Hüseyin Bey heyetin 
faaliyeti hakkında diyor ki: 

- Halk arasında kazanç 
vergisinden ııikayet eden!er 
vardı. 

J.lükümet kazanç vergisi 
verecek müessesatm mevki 
ve mahallerinde ka:ıanç ko· 
misyonları tarafından esaslı 

tetkikat yapılmasını karar· 
la§hrmıştı. 

Biz de bu karara müste
niden esnafın vaziyetlerini 
mahallerinde tetkik ederek 
ona göre kazanç vergisi tarh 
ediyoruz. 

Esnaf mahallerinde tetki
kat yapıldığından ve vazt. 
yetlerl hakiki surette teahit 
edilepek ona göre hareket 
edildiğinden memnuniyet ız· 
har etmektedir. 

Vazifemizi bu suretle ifa. 
ya devam ederek, hem es· 
nafın matdurlyetini, mucip 
olmıyacak hem de kanunun 
ruh, mefadını yerine getire· 
cek surette kısa bir zaman· 
da işimizi bitireceğiz. 

Demir yolları 
İdaresinde tebeddülat 

yapılıyor 
Aldığımız malumata na

zaran demiryolları idareıi 

müdürü Hatim Bey rahat
sızlığının devamına mebni 
idareden çekilmek üzeredir. 
Yerine i§letme dairesi mü
dürü mühendis Vasfi, onun 
yerine ıube müdürlerinden 
Nüzhet, onun yerine de 
mühendis Cemal Beyler ta· 
yln edilmek üzeredir. 

Darülfünun 
Avrupaya talebe 

gönderecek 
Darülfünun emaneti ve 

fakülte~er, Darülfünunun git· 
tikçe daha kuvvetli bir ilim 

merkezi olmasına çahvmak· 
tadırlar. Emanet bu yıl açı· 
lacak olan Ff lsefe, İktisat 
ve Ceza enstitüleri için ha· 
zırlıklarda bulunmaktadır. 

Avrupa darülfünunlarile ve 
bu meyanda Çekoslavakya 
ile talebe mübadelesi yapı
lacaktır. 

Darülfünun emanetinin 
bir rapor haz1rladığı v~ bu 
raporda Darülfünunda mu
allimlik müderrislik için bet 
derece tesbit edihliği itaa 
ediliyor, Dün de kaydettiği· 
miz bu şayia etrafında tah· 
kikat ·yaptık. Öğrendik ki 
böyle bir rapor yoktur ve 
Darülfünunda müderrislik 
ve muallimlik için daha 
evvelce tesbit edilmiş olduğu 
üzere üç derece vaıdır. 

1 - Müderris muavin· 
liği 2 MuaHimlik; 3 Müder· 
rislik. Emanet, asistanlığı 
ve enstitü şefJiğini derece 
olarak kabul ve telakki et
memektedia. Darülfünun, bu 
sene zarfında Ayrupaya ta· 
lehe göndermeyi temin 
edecektir. 

Kibrit fabrikası 
Balta limanında 

yapılıyor 
Kibrit tirketi kibrit inhi-

• s;,rını üzerine alırken muay· 
yen bir müddet zarfında bir 
kibrit fabrikası inıasını taa· 
hüt etmifti. 

Şirket innisar itine ba§· 
llıyalıdanberi bir senelik za· 

ma.n geçtiği halde henüz 
fabrika inşası te§ehbüsünc 
girişmediği için Maliye ve· 
kaleti firkete bu noktayı 

hatırlatmıatır. 

Bunun üzerine şirket ye· 
ni bir fabrika inıası .için 
faaliyete girmi§tir. Şirket 

bir kaç fabrika mahalli bu
larak vekalete bildirmittir. 

Maliye vekaleti bunlarm 
içinden Evkaf idaresine ait 
olan 8.Jyacı köy ile Balta 
limanı ara~ında ki çaynı in 
tihap etmiştir. 

Şirket idaresi Evkafla 
temas ederek bu çayıJa ta
lip olduğunu bildirmittir. 

Şirket mukavelesi muci· 
bince inhisarm tessüsünden 
üç sene sonraya kadar fab· 
rikanın f aa)iyete geçmit ol· 
ması lazımdır. Bunun için 
gelecek sene ortasında fab
rika temamlanmı~ olacaktır. 

Yunan artistleri 
Memleketlerine avdet 

ediyorlar 
Çehrimizde bulunan Yu

nan operet heyetleri iki ay
danheri devam eden tem· 
sillerden sonra, bu ayın on 
altısında şehrimizden ayrı

lıyorlar. Denebilir ki, Yunan 
artisleri temsil rdkoru kır

mıtlardır. Her gece oyna· 
nan temsillerdenmada cuma 
ve pazar günleri suvareden 
başka ayrıca da ikiser ma
tine vermişler ve yüksek 
bir tahammül kabiliyeti gös· 
termiılerdir. 

Mahkemelerde : 
Mezarlık 

Kime ait olacak 
Surup Agop mezarlığı me· 

selesi yüzünden Ermeni bat 
papashğının Belediye aley· 
hine açtığı Da va, dün dör· 
düncü Hukuk mahkeme· 
sinde ruyet edilmiştir. 

Bat papaslık bu mezar· 
lığın kendisine ait olduğu
nu ileri sürmektedir. 

Belediye ise zaten hali 
bir vaziyette bulunan ve 
emvali metrukeden olan bu 
kabristanın şehre ait oldu
ğunu iddia etmektedir. 

Baııpapaslık ayrıca me· 
zarhk cıvarmdaki garajların 
icarlarının karar neticesine 
kadar bir bankaya tevdiini 

istemektedir. Bu gün gerek 
mezarlık ve gerek garajlar 
be~ediyenin elinde oldu· 
ğundan icarları belediye 
almaktadır. 

Baş papaslık içinde kendi 
ölülerine a i t kemikler 

bulunan mezarlığın beledi
yeden istirdadı lazımğeldiği 

iddiasındadır. 

İddialar arasındaki tezat 
dolayısile tetkikat yapılmak· 

üzere muhakeme 21 mart 
Cumartesi gününe talH< 
olunmuştur. --

Hasan Beyi vuran 
adam 

Bir kız yü2.ünden Kadı· 
köyünde Hasan 8ey isminde 

birisini vuran meyhaneci 

F eyzinln muhakemesi dün 
Ağırceza mahkemesinde rü· 

yet olunmuıtur. 

Muazzez evvelce Hasan 
beyin evinde hizmetçi imlı. 

Fakat meyhaneci Feyziyi 

severek ona kaçmış. Firarın· 

dan iki üç gün sonra eski 
evine dönmuısede Hasan 

Bey tarafından kahul olun• 
mamııtır. 

Bunun üzerine ftyzi bir 
gece yoluna çıkmıı. Hasan 

beyi zorla evine götürmüı. 

Muazzezle bir eylenti yaparız 

demif. Fakat eve girdikleri 

zaman üzerine hücümederek 
seni öldüreceğim diye bağır-

mı ya batlamıı ve Hasan beyi 
kolundan, kalçasından vur· 
muıtur. 

Heye'ti hakime, filin kail 
kaııtile ikaından maznun 

Feyzinin tevkifine ve ıahit· 
lerin celbi için muhakemenin 
talikine karar vermiıttr. --
İflas meselesi 
Hüseyin bey kararı 

temyiz ediyor 
Gerek Kavalalı İbrahim 

paıa zade ticarethanesi ve 
gerekse müessese sahibi 
İstanbul meb'uıu Hüseyin B. 

· hakkında ikinci ticaret mah
kemesince iflas kararı veril· 
diğini yazmııtJk. Karar dün
de icra ve iflas dairesine 
havale olunmamıttır. Haber 
aldığımıza göre gerek mües
sese ve gerak Hüseyin bey 
kararı temyiz edeceklerdir. 

ıo Mart 

KUŞ --1!1:- BAKIŞI 
Matemli 
Bacaklar 

Bir gün Kadıköy iskele· 
sindeydim. Başlarında mek· 
teplerinin firmasını taııyan 

güzel kasketli bir genç kız 
kaf tlesi gördüm. 

Öyle gülüiüyorlardı ki 
bot kadehe vurulan bir fiske 
bile, bu kadar ahenkli ıeı 
çıkaramaz. 

Bu neş' eye sebep neydi 
biliyor musunuz ? 

ÇORAP DEGİŞTiRMEK 
Evet, bu genç kızların 

hepsi bir elektrik sür' ati le 
bekleme yerinde çoraplarını 
çıkarıyorlardı. 

Eyvah!. Hem bu havada •. 
yoksa yeni bir modamıydı? 

Bunları düıünürken ne 
görsem beğenir ıinfz? 

Sıyrılan siyah çorapların 
altından baıkaları çıkıyor. 
Hem bunlar en son moda 
renkler ... 

Ağzım bir karış açık 
kaldı. .. 

O zaman anladım. 
Mekteplerde siyah çorap 

mecburi ya! 

lıte bu mektepliler böyle 
iki çifte hem maarifin em• 
rini hem de keyiflerini ye• 
rine getiriyorlar. 

* Bfr cümleyle mektepte 
mateme bürünen bacaklar, 
sokakta çileden çıkıyorlar. 

BÜRHANETTlN ALI 

ce.nilYeiıerde: ...... · · · .. 
Osman Reis 

Hamallar cemiyetinin 
başına geçirildi 

Hamallar cemiyeti idare 
heyeti intihabının neticesi 
nihayet dün anlaıılmııtır. 

Galata gümrüğü hamal 
baıısı Osman reis cemiyet 
reisliği f için seçilmiştir. Dl· 
ğer azalar da şun'ardır : 

Ay abik, Ali Ağa, Şaban 
çavuı, Alı, Mustafa, Süley
man, Muhittin, Ömer Lütfü 
Hüseyin, Mustafa, Fatk, Ni· 
yazi Efendller. ...... 

Mübayaacılar 
Ve 

Simsarlar 
Hüli.salarını dün yazdı· 

ğımız mübayaacılar cemi· 
yetinin arizası henüz horsa 
komiserliğine vermemiıler· 

dir. Dün alakadar bir zat 
bize mübayaacıların muta· 
libatı hakkında şu izahatı 
vermiıtir: 

Mübayaacılar ıimıarlarırı 
ihracını mevzuu bahsede
mezler. Gerçi üç sene evvel 
muta vassıtlık va zifeslnin yal· 
nız mübayaacı)ara bırakıl· 
ması için nizamname tadil 
edilmi~ti. 

Fakat bu tadilat henilz 
İkbsat vekaletince kabul edil· 
medlğinden eski nizamname 
baki demektir. 

Bu nizamname muci" 
hince de simsarlaran kaldırıl• 
ması mümkün değildir. A· 
naliıı: meselesine gelince: Bu 
mesele ihtisas itidir, eğer 
mübayaacılar bu huıusta 

mutahassJS iseler bu iı onlarıl 
d~vrolunabillr. Fakat arala· 
rında bu tarz ihtisasları 

olanlar mevcut bulunduğu· 
nu zannetmiyorum. 
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1' erkos'un lrad~i Yok :!eU: 
Kamandonun 50 Milyonluk Ve Türkiye 

Dosyası Sırra Kadem Mi Bash ? (Birinci nylaJon J•oam) 
Kont kamanda alt olan Franusl•n ela lfte al&kaclar· lerlnl saptetmlflerdl. Onların 

-Yal, emllk Ye nukudun 1aıtermlttl• ÇOnkl bu Ter· ıayeıl, ltalya, ispanya ve 
la6k6mete intikal etmetl koı lfl lstanbul ,.1ırem1nı cenubi FranA sahillerini de 
lazım aeldiifni yamaqtık. muavininin Parlı Myahab almak, Akdeolzl bir TGrk 
Bu mealeye alt olan do1- samanında haaırlaG1Dıfb Bu· 1611 yapmakb. Ancak, o 
J&nın da evkafta bulundu- nun için bu franııalar ite saman Akdenizln serbeıti · 
hnu bildtrmltUk. karııtınlmıılardı. tini temin edebileceklerdi. 

Evkaf memurl•nndan bir lmt1yu ahndıktan ... O devirlerde, millet· 
zat, sabah ıasetelerinden bl· ra, kont Kamando bu fran· lerln serbestlıl mutlak hl· 
l'ltlnde neırolunan beyana· mlara komlıyonlannı ver- kimiyetle mümkiindü. De· 
bnda lhbanmıza teyit etmek• mft, Parla Noterlifinde de- delerlmlzln haklarını naııl 
tedir. Ancak bir, kadının t ylr muameleet 7apalmlfbr. tasdik etmlyellmkl, lnebab-
Abdillhamltten irade aldılmt Bu suretle, l•tlyuna baki· b, Navarln, Sinop ve Ava-
't'e bu irade ile terkotla ka· ki Ahibi olmuftur. rof mafldbfyetlerile inhitat 
lllando eml&klnl prl aldafını Bu ,a11 Parlsten iti idare etmefe baılamıılardı. Eter, 
iddia etmektedir. •·- eden ve l~tanbul halkının pllnlarında muYaffak olsa. 
ta ~ idddiab kabtiyen Jank· feryatlarını dinlemeyen Mec· lardı, bu deni• maliObiyet· 

t 
r. ta a iç lr lra e yq • Usl idare rellf kont Kamando lerl olmaz b6yilk devlet 

ur. Yalnız Glata Mabk«mei k Kama d ' 
Şe 

1 
d I ..ı • .ıır.. kldla ise, ne ont n onun yaıardı. Eski Romada böyle 

r Jesln en a m~· oflu ve ne de akrabaııdır. düıilnmüıtü 
olunan bir tabld•name • 
•.,dır. Bu tahktmnamede Bu sat, saray bq kl· Bu ıiliı hem denizlerin 
kauyen Ablh delildir. Uplerlnden SGreyya Pap eski siyaıeU defitmltUr, hrm 

Bir heyet bu meıhur kmapanyaauun ıneydana çı- de serbes olmak inhisarcı· 
d0tya11 tetklk ederse, kat'· karchfı uydurma bir va· lıfı kalkmııtır. Çünkü, ta· 

IJen bir irade bulamaz. Eler rlıtlr. ribin cihantfr devletleri kal· 
böyle bir irade olsaydı, em· Bu Kumpanya, bu iti çe· madı. B6y6k harp, hem 
ilkin fıral muamelelesi J&· 'Yirmek için bfr ka:> milyon Ntetscbe' "~n Almanyada 
Pılırdı. lira sarfetmlı ve mOtarekeye uyandırdıiı W eltmacbt • el· 

Terkos ftlne plince, tir- kadar bir çok fnAnlarm va· hanglrlik ruhunu öldürdü, 
ketin aul 1erma1edan kont tfdat menbaı olmuıtur, hemde Londra City' sinin 
Kamandodur. 1 Bitin me1ele, evraktaki World domunlon siyasetine 

Kont Kamando lmUyası do11adadır. Bu dosva ne- bir hatime verdi: Almanlar 
reci 7 • 

.. ~~l~~la .. !lmak için ba~-- .. ~ ..... _ ... , _ • , , ... ... " donanv alannı babrdılar, 
• • lnglllzlerde T oM Standard' an 

Muamele vergısı On Standard'a indiler. 

(Biriuci •alıilatlan tlnam) 
için sanayi erbabı tarafından 
Ankaraya gönderilen hey· 
etin avdet ettiflni 1az· 
llUfC)ık. 

1 Buaan 15 beygtrlikte ap-
lı kuvvet mabreke kullanan 

400 kadar mücaaeıenln lfliılan 
na sebep tetkfl edecek olan 
bu vergiden kurtulmuılardır. 

Bu gGn, cihana b6kme
den tek donanma kalmadı. 

Din bu mesele hakkm· 
da kendtıile ı6rilten bir 
•abarrlrlmfze he;,eJe riya· 
aet eden Namal Nuri Bey 
l'I beyanatta bulunmutdur. 

Yeni muamel• veratll 
kanun projeıl eski kano· 
nun gerek yerp clbaye
Undeki afu'lıtı ve prelne 
't'er&1 mlktannm nilbetlnl 
IDGmldbı oldufu kadar ten
zil etmlıUr. 

Yeni projenin eald mua· 
IDele verslıl kanunuacla tat• 
blkat noktaamdan çikan ih· 
tlllflan halledecek mihfm 
lra1t1ar vardır. 

ldbel&t reıminden muaf 
olarak memlekete giren ip
tidai maddelerden ma ... ul 
hale geldikten sonra bill 

1 
kayt ve pıt yüzde alb mu· 
•111ele nrıtll ahnmuı caiz 
olamazdı. 

,..,, . 
-.~UDE. NWRer. 

Artık onları alyecek de
lilim ya! delflml Mehlika? 
artık o rol bitU. O eıvap· 
ı.rın bana lüzumu yok.,. 

Acı acı .OUlyor, arka· 
llnı bir tGrlfl ıeUremfyordu; 
O aöylemeclen anlaunlar, is· 
tlyordu. Ahmet Klml bey, 
hJet tabii bir taV1rla: 

- Onlan Abp izzete 
.. rfetmek lltfyoraun. Dedi. 

- Evet enlıte geri Al· 
lbak 6tedenbert benim çok 
llnirıme dokunur bana alt 
olan bir ,eyin sonradan ba,. 
kaıına alt olmuma hiç ta• 

h.IDIDGI edemem. Meaell 
izzet olmasaydı ben bu e1-

EvYelce biltCln mevat 
ithal ve imalinde dd defa 
muamele verıtllne tabi tcll. 
Perojede pefln ve Yerellye 
aabılar için erbabı •aaJI 
lehine birçok kaytlar Yardır. 

Diler taraftan IS bey
girden fazla kuvt"el mah
reke kullanan mlesseıel• 
tacll:reye mecbur olcluklan 
muamele Yeqillnln mıfmı 
her a1 zarfında, dlfer nı1-
fim da mali sene nihayetin
de yereceklerdlr. 

Mamullbnı verealye Al• 
mıı olanların bu mamulltma 
takabül edecek vergileri iç 
ay tecil edllecekUr. Memleket 
sanayii namına mlbim kayıt· 
ları lbUva eden proje fkUaat 
encilmeni illslnce kabulolun· 
muıtur. 

( Yarın ) ın telrllıtuı : 71 

vaplan ,U.rdam •tmasclım, 
fakat bu çocuk .. 

Ahmet Kimi bey aofra• 
dan kalktı. ıilr' atle d6ndG, 
bir kelime 16:rlemeden çıktı. 
Mehlika arkaımdan mun 
uzun baktı: 

MGteealr oldu •• Dedi. 

Kısım-5 
Yeni Belkıı 

Belkısden f'uıde mektup 

Fuat Beyi 
Son mektubunuau oku· 

dum. Anladı~ gire bu 
mektup, G~ kelime ile b61l· 
.. ecltleblllr: •af et 1 Gel 1 " 

Birinciye •Peki., dl10-

Fakat, ne dünyanın eski 
meseleleri cteliıU, nede Mak· 
yavelin .mukaddeı hodbin
lik ılyaseU bırakıldı. Şimdi, 
:ra tarihi hukuklann *••· 
aum teinlia etmek l~n ala· 
adar deYletler ......... im 
ltlW :rapahyor np ~ 
baklana lllk&pfma mani 
olanlann alllralannı keameli 
•• mdletler U'almda lır 
ittifak ıa,aseU takip olaau-
yorl 

Bu ık 1 aıt ıl7aiet, Akde
ıdade çarpaımaktadır. ~in· 
idi, lna denlsde AWemsll 
milletler ye yabanca ftJA ya· 
ram .Akdenizli mdletler nr
dır. Sonra, .Ak.tenlze in· 
mek ı• menfez ara1an 
bGJGk bir lslaY kltlell de 
Adalar denlal sahilleri· 
nln yamaçlannda n6bet be
klemektedir. Dlrt bet aene 
vardır ki, dGn a llyuetlnfn 

1 
rum; madamld obdaı- lıtl· 
:ronunus. abd afettim Fuat 
bey. Fakat ddnd meaele •• 

Ha11r Fuat, baJll', blr
claha aaaa d6nmeyeceflm.. 
dlnemem... tekrar Nnlnle 
yG& :r(lze, tekrar o senJD JU· 
Ya decllfln bfeae?.. Haytr, 
bin bre bayır Fuat beyi 

Nafile beni beldemttyl• 
nls, en salf bir flmlt bile 
bellemeylnlz: Bir daba lise 
avdet edecek cleiıllm. 

Betbaht oba•nım latemem 
ye olmayacafınm bdlrlm: 
Siz, 6mründe bir kaç defa 
sevllebllen talJll lnıanlardan 
birisinizdir. Heyecanlannız 
silreldt, devamh destidir. 
Bunlan senenlt için söylf. 
:rorum :zannetmeylnla, sizi 
af eUllml daha bat da tay. 
ledlm. Emin olunuz ki slae 
karı• artık kin defli, en 
nfak bir fablrar bile hlnet• 

1 Bısadl: 
iki borsacı arasındaki 

ihtilaf ne olacak 
MGbayaacıhk meselesi 

J(idnden Tlcnet bonası 
idare heyeti retli Furtun 
zade Murat Be,le mGbaya· 
acılar cemiyeti rei ıt Hancı 
zade Nuri Bey arasında bir 
hakaret hadlsed olmuıtur. 

Borsa. bayılyet divanı 

diln toplanarak bu mesele
yi halledecekti. Fakat 
toplanamamıftı. Bu gün 
içtima etmesi muhtemeldir. 

Çtınldl kararın idare 
heyeti toplanbsına yeUıti· 

rllmelf lizımfelmektedir. 

Para piyasası 
Dün borsada lngdlz 1030, 
Dol&r 212,25, 20 Fransız 
Franlı l 68, Albn 921 kuruı· 
tan sablmııbr. 

Vapur ücre~leri 
Gene rapor 
hazırlanıyor 

Vapur tarlfelerlnl tetkik 
edecek olan komisyon bu 
hafta içinde deniz ticareti 
müdlrlyettnde toplancaktır. 

Deniz tlcareU müdGr 
muavini Milfft Necdet B. 
Haliç, Şirketi Hayriye bak· 
kında tahkikat icra etmlt
tlr. 

Bu ılrketlarln varidat 
ve masraflanna dair btr 
rapor hazırlamlf, tarife ko-

mlsyonana vermfttlr· Veri· 
len maluaıata ılte tarife 
komisyonu ılrkeli hayrlye 
ve Haliç tarifelerinde ten· 
alllt yapdacakbr. 

ıiklet merkezi de bu denin 
ıe)mlfllr. 

Ba merk• Bahri mulUU 
atla*'9 lba, ..,. laaııbi 
çabrch. Bahri muhiti kebire 
aittiil Aman, Vaflnaton 
koaferaa11 ı..,deda JeUttf. 
Ak•ınlM ıellr hel .... ,Loa. 
dra d•I• konferann açıl· 
dı. F-'ıat, muvaffakiyetalz· 
idi aetac:el-.clı. Çtnldl, bu 
denJzcle çarplf&ll iki kuv· 
velin hiç birili de ıuurlan· 
mq bir halde temsil edil
miyordu. 

Bu.On, Roma' lnsillz h· 
artctye ve bahriye nuu-
larde mtlzakere edilen bu 
meseleye verilmek istenen 
cepheyi ve Ttlrklyenln vasi· 
J'eUai yannld makalemlade 
laah edeceflz. 

Naci /SMAIL 

ml7orum.. Bu, naul ve neden 1 
oldu7 Bilmiyorum. Fakat ben 
bundan, kendi hesabıma, 
çok memnunum. 

Mehlukayı ve zevcini 
artık mektuplannıala rahat· 
ıız etmemenizi rica ederim. 
Ben o evden aynlahbeman 
heman bir ay oluyor. Ara 
ıı~a, babamın mektuplannı 

almak için utra,.orum. Fa• 
kat buıflnd• aonra utra· 
mıyacalım; çlnld artık 1.. 
tanbuldan daunldap'forum. 

Titrk tarihinde 

ANIHTILALI 
Etniki Eterya teşkil~ 

Muharriri: Arif Orllf 
-10-

Bu Arnavutlar Rbılann her 
tOrlü ahı veriılerine karı,. 
mafa baıladılar. Mora rum
ları bırisUyan olduklan için 
(Kocabaıdar}marifeUle idare 
ediliyorlardı . Arnavutlar aba· 
liyi berbat ettiler. Soyup IO• 

vana çevlrmeklede kalmaJa· 
rak bir çok riayayı tazyik 
ettiklerinden Rumlar vatan· 
larını terketmete baılamıı· 
Iardı. l.tanbul h6k0.meti bir 
kaç defa Moraya asker ıön· 
dermfıtt. Cebbar Ama•ut· 
ları bu kıt' adan uzaklaıtır
maf a çalıtmııtı. Arnavutlar 
Mora valfsi Mehmet Patayı 
bile esir almıılardı. [ 1) 

Devlet Aliyeye rfayeten ) 
Kırım itlerini doıtlukla hal· 
ledlp Hanlık makamının 
hakiki sebeplerle mabl61 
olmadan hal' asil pbt 
a~ızalardan masuniyetini te
min ediyordu. 

Bundan maksat kendi· 
taraftarları olanŞ ahin Gtra· 
yın kaydıhayat tartlle Han· 
bkta kalmallDı Ttırk devle· 
tfnecH taahhüt etUrmlf ol-
mak idi. (5) Bununla bera· 
ber Efllk Ye Bufdanhlann 
KaJDarca muabecleılle la. 
tanbulda bulundurmaları 

lizımıelen {Romen) maıla· 

batıflzarlan, Adeta bir mi• 
{ Devamı var ) 

111 CceYdet c 2 125 
121 Keza. 

Devlet Anavutlarla ut· 
raıırken bir de Rumların I• 
yan etmelerinden endlte edl· 
llyordu. O zaman Ru• mfl· 
dahaleıl baıb1ıverecei1 fÜp· 
heaizdt. Bunun herine kap 
tanı derya Hasan Pap Mo
raya izam edildi. Hasan Pa· 
f& asi Arna vutlarm ileri ge
lenlerini birer ıuretle idam 
etU. Aıiler (Tripollçe-Trab
llçe) etrafını seddederek 
mubarebe1e hazırlanddar. 
Bidayette Huaa Pa,a kuY· 
.etleri mall6p olmut iken 
Hasan Papnm Manya ta· 
rafından tedarik etilli a1-
ker galiba daManya Rumlan 
arkadan hlcum ettL 

P1 Cndet • 141 

1 
flJ Kea ı 117· 118-321 
(&I .AYJlalıkaYü tenklbaameal 

madde: 2 Mlzeylitı •• llçllncli mad· 
deye bat. 

Ama vutlar inhiaama 
utradı. [ Oç bin ] kadarıda 
ulam ecltldl. [2) Bununla 
beraber Haaaa Pap (Man· 
~) J'•~ llr4 (Man:rabla· 
l'f) tqan eta9e,eceklmne 
da.it ""'8e .......... HuaD 
r ..... Maa,..n .....,. ma· 
vefWapt .. ~. Clnkı 
bu kale1e 1027 tarllalnde 
mefhur tehlt Ali P.,. bile 
..,.._emlt Nlıln almakla 
iktifa etmtıtl. [3] 

Fakat, l.tanbulda Ruı 
•flrl Babılllnln batma çak
tı. Kınm ftlerinl habane 
ederek Kaynaı ca muahede· 
linl tamaa.ah1an yeni bir mu• 
abede aktlne muvaffak oldu. 
(1193-1778) bu muahede 
Aynalıkavak tenklhnameai 
namım alıyordu. [4] Tilrlde· 
rln ebeclt dostu olan Çar 
Ruı aıı mlcerret Hatan 

Gene Belk111n defteri 
1 Temmuz 928 

30 Mayıstanberl defte
rime bir kelime yumadım; 
yanmadım. Çtlnkl yeni ha· 
yabm beni bira• botaltmı1t 
blru .. nemtetmlı .,. çok 
de8"tlrmlıdt. Sade madde
ten deitl, manen de defi• 
ılyorum, Bu deflıme beni 
bir aman korkuttu : Ne 
oluyorum?. 

Allaha ısmarladık, Fuat. 

Bellıu 
Şimdi Arbk milsterlhlm. 

Hele fuadın mektubunu oku
JUP ona 10tuk kanla ceYap 
yazdıktan 10nra bltltltfln 
iyiyim. Ahmet Kamı Beyede 
161lecliflm llbl, bm artık 

Hizmeti 
maksure 

Vaziyetlerini ket
medenler ceza· 
landınlacak 

Ankara, 9 - HlzmeU 
mecburi yealnl nefer ola· 
rak ifa etmlı hizmeti mak· 
ıurelllerle hiametl mak· 
ıure hakkmı, ukerllilni 
nefer sıf aUle ifadan aonra 
kannmıı olanlar pçea 
sene mechlln kabul ettlfl 
lbUyat sabit ve memar
ı.,. k._..mun •uaddel 
madcleatae sll'e bar ... 
....ımclabu Y~ 
tubelertne dibar etmek 
mecburiyetinde idiler • 
Bu a.W.t, bucGıa akpm 
bitecektir • 

V ulyetlerlnl ıtsleyea
lere 1enklen askerlik yap
tml.caktar. 

Ordu valisi 
Hapse mahkôm oldu 

Kom1er mua vinl Hakkı 
Sami Beye re1111I memur 
iken hakaret ettiifnden nafi 
Abık Vali Ah Kemah 8. 
Gtreaon Sulh ve ceza mab· 
kemeelnce Clç aGn hapae, bir 
lira ce&&J'a Ye 1000 lira 
tumlnata kabili temyla 
olmak Gzere mahk6m 
eclilmtıUr. 

İkraz evleri 
Ankara, 9 ( H.M. ) -

Ôdllnç para ...,.. Ye ~hin 
Ozerine muamele yapan 
mGeuetelerln J&pbkları mu
ameleleri yakından takip Ye 
murakabe için lktiaat veki
leU komiseri Ndaat Tahsin 
891 tamfj ecldmlfur. Yı
kıcı murabahacılık •e kanun 
harici maamele yapan mtl
eMeseler mahkemeye 'Yerf. 
lecelderdır-

Tekrar ecll7orum : Sana 
d6nmlyecefbn, Fuat. Buna 
emin olduktan aonra lltenen 
beni ,... namen tatllk et• 
me. Bu, bence haizi ehe-.· 
mlJ'et deitl. Çilnktl ·nlha • 
yet aealn bile anladıfın &1· 
bl· Ben biç klmleye alt de· 
filim ye hiç ldm1e1e alt ol· 
mıyac•lon· 

yolumu balchlmı C-l•cafım, 
kuanacafun ye lnl&Dlara 
ehmden ıelcllil kadar, yar
dım ec1ece11m. 

Bu lflerln sure~J teftlı 
ve murakabesi için aynca 
Şurayı devletçe de bir ni
zamname neıreclllmek ize
redir. ( Dnamı ,,.,. ) 



Sahife 4 

Tenkit: 
•• 1. 1 i l 

Türkiye'nin sesi 
Bir hakikattir: Türkiye 

sesini kaybetmiıtir. Benim 
gibi Türkiye milletini Anado· 
lunun tarihi çerçevesi içinde 
kabul edenler bu sesin Şi• 
ması mektebinden sonra 
kaybolduğunu iddia edebi· 
lirler· 

Bu günkü Türk milleti 
lslamtyet mantığınin bayata 
yerleımesile teıekkületmitU· 
Bu mantık, resmiyette Aris· 
to'yu ve hususiyette de Efla· 
tun'u esas tutarak bir kültür 
meydana getirmişti. O zaman 
arplada, ıarktada "Kurunu 
vusta medeniyeti " namı ve· 
rilen bu kültür hakimdi. 

Türk milleti de bu kül-
türün ahenği içinde kendi 
sesini yaşatıyordu. Tarihin 
bu devrine hükmeden fel
sefe ile amil idik Ounun için 
başka milletler bize birşey 
dikte etmiyorlardı, kendJ 
alemimizde kendimiz hük
mürandık ! 

Eski Yunan edebiyatı, 

Eflatun -Aristo Akademile
rin gayri filosof ve sanatkar 
larile Kurunu vustayı istihlaf 

ederetmez bu günkü medeniye· 
tin sesi doğdu.Bu ses ye..ııi asrın 

sesiidi. Lendilerine bir ıey di· 
kte ettirmek istemiyen mil
letler, bu sesi benimsedi. 
Bu gün bir ferdin, bir mil· 
letin ve bir medeniyetin 
başka sesi yok! 

Zamanında bu sese uya
mıyanların fikir, his haki
miyetlerini kaybettiklerini 
ve bu sesin hükümran ol· 
duğu a lemin insanlarının 

dikte ettirdiklerini kabul 
mecburiyetinde kaldıklarını 
görmekteyiz! 

Nazım Hikmet, "Sesini 
kaybeden Şehir" de bu se· 
sin Rus isteplerinden getiril· 
mesini istiyordu. Bu dostu
muz, insan fikrinin tekamülil 
tarihinden kad-er tegafül et· 
mistir ki, ses isteplerinin buz. 
lu sesleri içinde, bulşevik 
buzhanelerinde dondurulmut 
"'Garp Medeniyeti" se!!in· 
den başka bir sesin yaşa
madığını anhyamamııtar. 

Öğrenmemiştir ki,hayata 
veche veren mantık değil, 
ferdiyetin impulsiou'udur. 
Bugünkü medeniyet, bu kuv
vettir. 

Bunu yok ettirilmek Js. 
tenildiği diyarlarda "ne bir 
ses, ne bir nefes" kalır! 

bir Cemiyetin sesi yok
tur. Ses ferdin esrarıengiz 
teşekkülünde, vücudunu teş· 
kil eden milyonlarca mah
lukatın arzusundadir. Dahi· 
feri, darülfünun profesörleri 
içinde bulmayan insanlar, 
etatize edilmit bir komü· 
n ist Cemi yetinde tereddi 

ettirilmis ferdiyetlerden 
başka ne bulabilirler? 

Biz, ferdi ilahile§tiren 
alemin sesini iıitmek isteriz. 
Bu ses, benim senin, onun, 
Atikalının, lngilizin, lsveçli
nin ve Türkün sesidir. 
Bu sesin ahenği Elas'tan 
Avrupa'ya girdi. Bizede Elas' 
tan, onun ilahile~tirilmiş fer
diyetlerinden gelebilir. Ra
cine, bu sesi Elas'tan Fran
sa' ya getirdi. 

Şinasiden Salih Zekiye 
kadar herkes bu hakikatin 
g afili kaldı. Bunun için dün
ya kültürünün değiımek ha 
rP.ketinin haricindf' kaldık. 

Salih Zekinin "Peııefon,,u 
sesini kaybeden bu memlekete 
asriletmiı sesini getirdi. Türk 

YARIN 

Yıni meb'usluk 
( birinci sayfadan devam) 

ğa baılamııtır. Meclis kori· 
dorlarında gece yarılarına 
kadar müzakere ve münakaıa 
ceryanediyor. 

Şemsettin 

Şehrimizdeki 
faaliyet 

intihap faaliyeti, gün 
geçtikçe ve seçme itleri 
ilerledikçe hızını arttırıyor. 

Maamafih bu devreyi hara
retli olarak tavsif etmek 
mümkün de~i]dir. Çünkü 
yapılan itler, henüz kalem 
ve kağıda taalluk eden şey

lerdir. Bu arada ihtiyar he
yetlerinin faaliyeti göze çar
pıyor. 

Evvelki akıam muhtarlar 

toplandılar, yapılacak itler, 

doldurulacak cettveller hak. 
kında talimat aldılar. 

Bir taraftan da dağıtıla

bilen cetvellerin tanzim 
ve kontroluna baılamııtır. 

İntihabat on beı nis· 
anda behemehal bitmek la-

zımge!diğinden, doldurula
cak cetvellerin de hafta 
sonuna kadar bütün nahi
yelere tevzi edilmit olması 
lazımdır. 

Teftit heyeti, dünkü cel· 
sesinde, cetvellerin teftitine 
memur azayı seçmııttr. 

Müntehibi saniler ne 
kadar olacak? 
Bu günden itibaren 

vilayetin her noktasında 
cetvetlerin tanzimine baılan· 
mııtır. Bu if üç dört gün 
içinde bitecektir. 

lntihpa hakkını haiz her 
(200) kiti bir müntahibi sani 
seçecektir. 

CetvclJerin tetkikinden 
daha evvel istanbul münte· 
b ibi sanilerinin yekunu hak· 
kında bir şey söylemek doğ
ru değildir. Meb'us mikta
rınıda ancak bu kat'i neti
ceyi aldıktan sonra öğrene 

bileceğiz. Mamafih meb'us· 
larımızın 

muhafaza 
derim. 

eski miktarını 

edeceğimi nane 

30 bin Liramı 
İntihabat masrafının 1931 

bütçesindeki tahsisattan nak 
ledilmesi için Vilayetin da
hiliyeden izin istediğini söy· 
llyenler de var. Bu iddia 
önünde Fazlı Beyin bize 
dedikleri ıunlardar : 

" - Böyle bir müracaat 
vaki değildir ve esasen lü· 

zum da yoktur. (20-30) . bin 

lira tutacak olan bu masraf 

devlet bütçesinden verilecek 
tir, ve emrinin de bu gün 
yarın tebliğ edilmesi muh· 
temeldir. 

Yunan Hududunda -----
Pomaklarla Yunan Askerleri 
Arasında Müsademe Oldu 
Atına, 8 (A.A.) - Hu· 

dut boyundaki askeri me· 
murların gönderdikleri ra
porlara nazaran, dünkü 
hadise Bulgar pomaklarile 
Yunan askerleri arasında 

bir karıılaıma ve çarpıf. 

madan ileri gelmiştir. 

Yugoslavyada 
zelzele 

Belgrat, 9 {A.A.) - ~el
zele hakiki bir felaket şek
lini almış, yüzlerce insan 
ölmüş ve bin!erce ev yıkıl
mı~tır. Yugos1avya kralı ile 
başvekil yanlarında doktor· 
lar bulunduğu halde zelze
leden müteessir olan ha vali
ye gitmişlerdir. 

edebiyatının teceddüt tarihi 
bu eserle başlar. 

Asri edebiyatın memba· 

ını terenüm eden kitabın 

edebi kıymetini münakaıa 

etmek istemem. Fakat me
mlekett~ bir şair telakki 
edilen Ahmet Haşimden 
daha derin birbirimizi bu· 
labiliriz. Teceddüt devir
lerini açan bu gibi 
kitaplarda sarf, nahiv, vezin 
ve kafiye hataları aran· 
mak duğru olamaz. Bu 
gibi eserler cevherlerile öl

çülür. On iki kitapçıların, 

meıalecilerin düzgün lisan· 

larından bir hoı sada bile 
kalmadı. Persefon, inkılap 

neslinin bu ilham membaı 
kalacak, onu okuyanları da 
aıırın edebiyat membaına 

götürecektir! 
Bb:, Atikanm bu çeıme· 

sinden su içenlere ıair ismini 
verenlerdeniz. * 

Pomaklar, Yunan asker
lerine ateş açmıılar, Bunlar· 
da aynı suretle mukabelede 
bulunmuılardır. Vak'a ma· 
halline zahitlerin yetiımeııi 
üzerine ateş kesilmiıtir. Za
bitler tahkikat yapmağa 
baılamıılardır. Nüfusca za· 
iyat yoktur. 

Duvar afişleri 
Belediye ne yapacak? 

Geçenlerde ıehir mecli· 
~sinde afiıaj meselesi müna· 
kaşa edildi. Belediye, Ana-

dolu ajansına [devrettiği 

ilancılık iıinden tama~ 
memnun değil. Bundan 
başka muhtelif , yerlere ya. -

pıştırılan ilanlar şehrin gü

zelliğini de ihlal ediyormuı 
- Bu mü;;-;kaşalard~n..,. ·;;nra-

mesle bir kar;;-~k 
üzere daimi encümenince 

havale edilmittir. Daimi 

encümen ıimdilik belediye 

ile Anadolu ajansı arasın· 

daki mukavelenin feshi ve 

ya tadili cihetine gidemiye· 
cektir. 

Belediyenin bundan daha 

ziyade istifadesini temin için 

yeni tetbirler alınması mu-~ 
vafık görülüyor. 

Belediye yapııtırılacak 

ilanların muayyen yerlere 

taliki fikrindedir. Bundan 

başka bir ticarethane an· 

cak kendine ait ilanları 

kendi duvarında talik ede

bilecek, başka müesseseye 

ıabsa ait ilanları talik ede
meyecektir. Bunun ıçın 

yeniden ilan barakaları ya· 
pılması düıünülüyor. 

Yalnız Meb'us 
Ankaradan haber veril· 

diğine göre, Gazi Hazretleri 
m~b,us namzetlerinin isim· 
leri ile birlikte neırede
cekleri beyannamede meb· 
usluğun feragati nefsi icap 
ettiren bir vazife olduğun· 

~dan bahııedilecek, yeni meb'. 
usların, meb,usluk haricin· 
de yapabilecekleri diger va
zifeler asgari hadde indirile· 
cektir. 

Söylenildiğine göre yeni 
meb,uslar umumi ve hususi 
hiç bir idareye aza olamyia· 
caklardır. ----
Duvar alhnda kalan 

çocuk 
Dün saat 14 te Kasım· 

paşada Tahta kadı mahalle· 
sinde Tekke sokakta 6 nu· 
maralı hanede mukim Güm

rük manifesto memurların· 

dan Satp Beyin oğlu 

üç yaşlarındaki Burhan 
bahçede iken duvarm üze-
rine çıkını§ taşlarla beraber 
düıerek sol k.ıı,ından ve 
ayağından mecruh olmuı, 
borayi tedavi Etf al haııta· 

nesine kaldırılmış ise de ve· 
fat etmiıtir 

Otomopil 
çarpmış 

Dün saat 15 kararlarında 
Haçik Hamparsonun idare· 
sindeki 166 numaralı otomo· 
bili Haydarda kör hafızın 
hanesinde mukım 8 yaıın· 
da Seyit oğlu Ratide, çarp· 
miı sağ ayağından mecruh 
olmuıtur. 

~-
YEN} ESERLER: 

Niçin kadınlar daha iyi 
tayyareci oluyorlar? 

Bu şayanı dikkat yazıyı 
Havacılık ve Spor 
mecmuasının ııon 42 inci 

sayısında okuyunuz. 

··-
Büyü·k tayyare . ' 

pıyangosu 

ikinci keşide 11 
1931 dedir 

TAKVİM 

-Mart 
10 

Sabah 
Öğle 

ikindi 

Salı 

1931 
6,20 1 Akşam 

12,24 Yatsı 

15,41 lmsik 

18,10 

19,39 

5,42 

Şarlo Berlinde 
Berlin. 8 ( A.A,) Charlie 

Chaplin' yarın sabah Ber
line gelecektir, Kendiııini 
hararetli bir surette karııla· 
mak üzre hazırlıklar yapıl
m11tır. 

lngiliz maliye nazırı 
Londra, (A.A) - M. 

Snovden, ağır surette has· 
tadır. Mumaileyhin rahat· 
sızlığı devam edecek olur
sa yerine ticaret nazırı M. 
Graham tayin edilecektir. 

Loudra - Kap hava 
seferleri 

Londra, 8 (A.A.) - Bü· 
yük lngiliz ha va kumpan
yaları Londra ile Kap ara· 
sında muntazam seferler 
yapmak üzere 38 büyük 
tayyareden mürekkep bir 
seyahat filosu vücuda ge· 
tirmiılerdir. Pek yakanda 
açılacak olan bu hava se
feri deniz tarikile seyahat 
müddetini 20 gün kısaltmıı 
olacaktır. 

10 Mart 

Teşrii masuni· 
yet meselesi 

[1 inci •ayladan devam] 
Bugün, bu muddet ğel· 

wfıtir. Fakat, dvaa!arın ru• 
iyeti için zamana ihtiyaç 
vardır. Eğer bu zatlar, bu 
için içinde Halk Fırkası ta· 
rafıddan meb'us Pnamzetlerl 
beyannrmesine idhal olunur· 
larsa, bu davalar da dört 
sene sonraya kalır ve bu gi· 
diıle davacıların hakkları 

da ahirete kalmıı olur. 
Bu gazetelerin neşriyatile 

haysiyet. ıeref ve jtleri 
bozulmuı olanvatandaıların 
muradaat edecekleri yarin 

mahkeme olduğunu biliyo
ruz. Eğer, söyledimiz sebep· 
lerle buda valar görülmez· 

se, bu vatandaıların hakları 
zarar görmezmi? 

İngiltereye Rus ithalatı 
Londra 8 {A.A.) - İngi· 

liz tüccarları tertip ettikleri 
büyük bir mitlngıle Rus it
halatının menedilmesini iste· 

Meb'us olan bir gazete 
sahihi kaydihayat ınrtile 

meb'uslu temie etuğinJ zall 

neder, etmez kimseden kor1' 
mamakta gazetesile her 

1 

miılerdir. 

Hububatın 
Temizlenmesi 

Ankara, 9 (H.M.) - Hu· 
bubatın ecnebi mevaddan 
temizlenmesi için ihraç is· 
kele ve istasyonlarda kalbur 
makineleri bulundurulması, 
bu ite bakacak müessesatın 
tayini iktisat vekaletince 
tetkik edilmektedir. 

kese hücum etmektedir. 
Bu gazeteler yalnız H. f · 

sayesinde meb'us olmutlar· 
d r. 

Bu defada bu fırka saye• 
sınde alabileceklerdir. 

Halkfırkası, bu mebuı· 

ların mahkemalerde berıet 
etmelerini talep etmeğe 
karar vermekle dürüst bit 
harekette bulunulmuıtur. 

Dvvela beraet etainlert 
sonra meb'us olsunlar! 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi: 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MİLANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolurnbi· 

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
. ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: 
Jstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

İstiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 17181 
İZMİRDE ŞUBE 
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Hatıratını yazan: NACI ISMAIL 

Qpfan diyordu ki: _ İngiliz gemicilerin;_ 
aaraılmaz bir ka~aat vardır. Ayın 131 
de sefere başlamazlar, on üç taife ile 
la çıkmazlar on üc lira maaş almazlar! , ' 

18 -

0 
Bender Buşire mi, Basray_!l mı ? 

ile. ıtı~n Sultanının oyu- - 13, Isa ile mukayese 
ızrnııtım. Bu sergü· edilemez. lsa için b"r felse· 

1 
~' l~k serveti, kalp bir fe, bir edebiyat vardır. Bun· 
f ı· aılıyordu, Bu hiçte !arın telkinlerile bu kanaat 
~ ı hay:r değildi. Kap· hasıl olmuıtur. 13 raknmı 
iinakaıa arasında: hakkında böyle bir edebiyat 

f~l ... ı~.u gün, ayın on üçü yoktur. Sonra on üç bir 
••ı , adettir. 

Ciirrıt . Adede can vermek onu 
dı' Besıni savurıpamır bir küvvet halinde görmek 
b ·

1 
u rakam benim için kolay kolay olamaz. Bu, 

b
e ıtnın alametidir. Ga· 1 lll hayattaki tecrübe erin ese· 

) Uyoraunuz değilmi? ridir. Ben, ayın on üçünde 
t'lta f nsandan daha müd· B k Qir k karımdan ayrıldım. aş a 

U'Vvetin bük ümran d fl • ldıx.. b . bir ayın on üçünde e i as 

rası on üçtü. 
d 

sına inanan ir ın· il b ettim. Çünkü, evimin numa· 
U itikat bulunur mu, 

•lntı' 

:~n, bu suali kendi 
d •rrıe pek çok dtf alar 
Um. İnanmak istemedim 
•rrüt ettim. Fakat, on 
: intikamından kürtula· 
•nı. Ne kadar belalar 

~Ilı k• " " ı, ya ayın nn uçun· 
>e. bir itin on üçüncü· 
~e baııma gelmiıtir. 
"-r tesadüf mü idi? Öyle 
1• makul görünebi· 
Ben, bu fikirde de· 

Benim gibi mlliyon· 
insan vardır ki, on 
uıursuzluğuna iman ;ur. Birincisi, kaptandi. 

eınek masası etrafında 
ek Hours Wiskysini içer· 
'bn üç Amerikalı, üç lngiliz 

lr Hintli arasında ge
bu ınünakaıa ehemmi· 

,_'lrnııtı. Kaptan diyor· 
ili: 

~kı lnglliz gemicilerinde 
1 llıaz bir kanaat var ır: 
1
1\ on üçünde sefere bat· 
'-'e.ı b• d " ife • ır vapur a on uç 
,
1 

bulunmaz, on üç lira 
w-ertlmez. Korsanlık 

tleri d b .., ili n e, lr yagma 
, llıetani on üç hiueye 
'n d ltt llleıhur Kaptan Lee 
'fa •on öldürülmüı, gemisi· 

~t ~rçalanmııtı. 13, deniz· 
, Çin ugursuzluk alime· 
. tı , er, böylt: olmasaydı, 

ti)~ Sultanı da bu sahte 
Lı -.ermezdi? 
qlntti 

llç b ' bu kanaatı gü· 
ulmuıtu. ..... . 

''-'ı "r •, bugün on üç de
lltd~ kaptan ? Dedi deniz 

8 ' dtıleri arasından : 
~t\ıı~ liin ıef ere batla mı 
ll}cl\llc, Bu on üçü yolda 
lci11h Aradığımız değil, 

't, te llluz .bir ıeydir, kı· 
~ Çertz! 

"' 'ıtr "' ı ce"Vaplıfı ile hint· 
l.lıturd ol\ ıı u. 

' "ıeç~' Amerikalılar için· 
lllctı \Jl bir ufursuzluk 

ili l6~ı?0ktor, kendi fik· 
a, ce anlattı: 

ııt n. o 
l~ ı.al\, k n Üçün uiurıuz· 

it, •ö 
1
8ni değilim. Bu 

lll'"ın l' ene söylene fn· 
it. t allahı · · \ı t nı,11111 k•iına gırmıt· 

-. Qlr e. hna l.iıan gl· 
),-''ılf\::Y, Bu gibi ruhi 

tı.at. "r supertiti on di-
lb arını . 

,._ Q\llı.ı cınnet gibi!. 
°'il b cuıta lt l na gitmekte 

"llliz diyorduki : 

Bu 13, uğurauzdur, onu 
iıitmek bile istemem! 

Söz sırası bana gelmiıti: 
- Şüphesiz, her ayın 

bir on üçü vardır. Bu on 
üçüncü günlerde de bir kı· 
sım insanlar ölür, bir kısım 
insanlar doğar. Bazı itler 
bozulur, bazılarıda yükselir. 
Hayat, ne tabiatta, ne cemi· 
yette durmazki! 

Sonra, on üç ad .. tlerin 
içinden çıkarılmaz. Bunun 
için on üç numaralı evin 
duasıda tabii telakki edilir. 

Doktorun iddiasına ge· 

lince, madem ki, 13 uğur· 
suzluğu bir itikat et:eridir, 
bu itikadın menıeyi nedir? 
inanmak, yalnız hezyan, 
cinnet eseri olma7. e, va
purun yol aldığına ınanır· 

ken, bir varlığa inanmış 
değil misiniz? 

Ben de kaptanın deniz 
elleri sınıfından kurtulmuı 
değilim. Fakat, bu on üç 
içinde uzun tetkikler yap· 
tım. Bugün, şu kanaattayım. 

Bilirizki, eski Mısır ki· 
binleri seneyi bulmuılar, 
on iki aya taksim etmitler· 
dı. Halbuki, on iki aylık 
senede tam bir sene bulun· 
maz. Eğer, seneyi on üç 
müsavi kHma ayırırsak, 
tam seneyi buluruz . 

Niçin, böy:e yapılma-
mıttı? 

On üç sırrının anahtarı 
buradadır. Elimizde mısır 
kitapları yoktur. Yalnız, fi· 
ıagorun meıhur rakamlar 
nazariyesi vardır ki, M1111r· 
dan getirilmiıtir. Bu naz~· 
riye de, on üç rakamı bu· 
yük bir rol oynamaktadır. 

(Devamı var) 

TOndrada 
Yangın 

Londra, 8 (A.A.) - Lon· 
dra doklarında korkunç 

bir yangın çıkmiıtır. 
1000 kadar etfaiye efra· 

d 
·ı 60 tulumba ive 5 de· 

ı ı e d"" 
t " .. yanoını sön ur· 

niz mo oru e 

meğe çahımıttlr. 

Londrada 
fırtına 

Londra, 8 (A.A.) - Bir 
"ddet evvel baılamıı olan 

mu " 
fırtına tiddetle hüküm sur· 

mektedir. 

YARIN Sa~ He 5 

_ I Rıze mektubu: 

Rıze-Erzincan yolu ve 

Bu akşam son güreş
ler yapılacak 

Yunanlıların en • • •• • • 
ıyı gureşçısı 

Zervinis 
bahsile 

hasta olduğundan 
ve Burhanla Abbas 

intikam •• • 
gureşı yapmıyor 

Bu akşnm son gureşl erini 
Ş hrimizde bulunar Yu· 

nanlılar bu akşam son gü· 
reılerini yapacaklardır. 

Yunanlı güresçilerin için· 
de en eyisl horoz sık!ette 
bulunan Zervinisliı-. 

928 olempiyatların da 
Macaristan şampiyonunu 

hükmtn mağlup eden bu gü· 
reıçi lstanbulda ilk defa 
karıılaıtığı Burhana bir çey· 
rek puvan farkla hükmen 
galip gdmiş ve ikinci defa 

Papadakisin sırtını yere getiren 
kıymetli güre§cimiz 

Münir 
Abbas ile yaptığı güreıte 

pek ezgin bir halde çıktığı 
birinci devre sonunda mağlüp 
addolunmu§tur. 

Bu akıam fçin Zervinis· 
le Burban veya Abbas ara· 
ımda bir intikam güreıi ya· 

pılmasını teklif eden heyeti 
terUbly,..nin bütü ğgayretlerl 
boıa gitmitifr. 

Dün akşam geç vakıt 
aldıfımız malumate nazaran 
Zervinis hasta o'dı iunu ileri 
ıürerek intikam güreşi 1 a• 
bulünde mazeret beyan et· 

mt:ktedir. 
filhakika, Avrtıpada bile 

muvaffakiyetin tadım tatmıı 
bulunan bu gürefçf.Abbasla 
yaptığı son güreıten pek 
bitkin bir halde çıkmııtır. 

Bu gün kimler 
karşılaşıyor? 

Zervinis bu akıama 
kadar iyi olursa ve bu me· 
sele halledilırse belki de 
teklif edilen intikam maçı 
nın icrası mümkün olabilir. 

C::imdiki halde tekarrür 
"t 

etmit olan diger müsaba· 

halar 1unlardır: 

yepocak olan yunan ekipi 
Papadakis ile Vefik ve 

yahut Münir. 
Strangaris ile Şevki veya 

Saim. 

Zamut ile Faik veya-
hut Mustafa 

Papadakis ile Münir geçen 

akşam bir güreş yapmışlardı 
ve Münir Haıımımu sırtını 

y re g tirmiıti. 
Bu itibarla eski müsa· 

bık arın bu akıam revnuı 

için güreşmeleri daha şaya· 

nı arzudur. 
Aynı zamanda Strangli· 

ris - Saim güreşinin bu 

akşam intikam maksadile 

tekrarlanması ihtimali da· 
ha kuvvetli bulunmaktadır. 

Yunanhlara çıkarılacak 
güre§çlnin kat'iyetle tayini 
sıkletlcrdeld tahıılüf dolayi· 
siyle dün mümkün olama-

mııtır. 

Bu akıam müsabıkalar 
meyanında zlkrettiiimiz gü· 
reıçilerimizd n hangisinin 
sıkleti kategori sıkletine te· 
vafık ederse o güreıecektir. 

Güreıçilerimize muvaf· 
fakiyet diler ve bu akıamki 

temaslardan ak yüzle çık· 

mamızı temenni ederiz. 
-

Milliyetçi sosyalik-
list aleyhinde 
Berlin, 8 (A.A) - Ka· 

tolik ruhban sınıfının mflli
yetçl sosyalistler aleyhinde-

ki hareket ve faaliyeti bu· 
gün artık umumileımiftir. 

Kolonya kardinah ile 

Monster. Oınabruck ve Tre· 
ves piııkopolosları hitler 
taraftarlarının aleyhinde bu 
Junmaktadırlar. 

Gandinin faaliyeti 
Londra. 8( A.A. ) Gandi, 

valii umumi ile husule gelen 
itilaf leğinde mücadele ve 
propagandava giriçmiıtir. 

ispanya da 
intihabat 

Madrit, 8 (A.A.) - Hü 
kumet, muhtelif intihaplıı
rın yapılacağı tarıhlerl ter 
bit etmi~tir. Kortes meclis
leri intihabatı Haziranda 
yapılacaktır. Meclisler, 15 
Temmuzda toplanacaktır. 

-· .... 

Devlet faydası 

Anadolunun Karadeı1iz sahil
lerinde senenin on iki ayında 
yeşil kalan bir memleket vardırki 

Anadolunun Karadenize 
bakan sahillerinde oniki ny 
yeşil kalabilen bir memleket 
vardır. Coğrafi vaziyetinin 
ve tabii servetlerinin ehem· 
miyet ve mebzuliyeti karıı· 

sında memlekette bu gün iki 
yüz el ibin nüfus yarı aç yarı 
muhacir yaşıyor. Bunun se· 
bebi çok basittir: 

En yakın iskelesi bulun
duğu ıa rk vilayetlerile hiç 
bir münasebet ve irtibatı 

yoktur. Hiç bir iktisadi faa· 
liyet gösterememekten mü· 
levellit ıztırap ile sızlıyor. 

Fakat çok şayan teıek· 

kürdürki bugün devletin çok 
mühim itleri araıında bu 
yol ile uğraıınağa vakıt bu· 
lamadığını ldrakeden Ekrem 
bey bu ·ıı, devlete barolma· 
dan "köy kanunu" mucibin
ce yapılmak ceıaı etini gös· 
termit bulunuyor. 

Bugüne kadar Türk olan 
komıularımızın sefil menfa· 
at ihtıraslar• taııyan inatta· 
rının geri koyduğu bu ha· 
yırla it artık hiç bir adi 
menfaat hiaainin durdura· 
mıyacağı kadar ilerlemi~ 

bulunuyor. 
Son zamanlarda gazete· 

lerde Nafia faaliyetleri me· 
yanınna Rize - Erzurum ve 
Trabzon • Erzurum yolları 
ve bu mahallerden birinde 
bir mezbaha teıisi Jmkioı· 
nın görüıülmekte olduiu 

Bu emelin tahakkuku 
anında devlete temin ede· 
ceği menfaatleri birer mad· 
de halinde izahetmeği bir 
memleket borcu tanırım. 

Jf 
1927 senesinde lktiıat 

vekiletine Rize - Erzurum 
yolunun devlede temin ede· 
ceği menafii vazıhan gö1-
terilen uzun bir rapor tak· 
dım edilmlıU. Bu raporun 
asıl rzhunu hayvan ve mez· 
baha meselesi teıkil eyledi
halde bunlardan baıka dev· 
le temin edeceli diğer bir 
çok kir ve menfaatlarda 
ticari bir heıapla göıtaril· 

mitti• 
Nafia ve iktisat veka· 

Jetlerinin son faaliyetlerine 
bakılırsa,raporu tetkik edil· 
mf'ktedir. 

Bu rapordan buradan 
hülasaten bahsetmek faydalı 
olacaktır. 

1 - Erzurumun lstanbul 
mezbahasına senede bir mi
lyon hayvan sevkeylediği 

926 Gümrük iıtatistikleriyle 
sabittir. 

2-Erzurum tücarları hay· 
vanlarmı Erzurumunııahile 

en yakın ıskeJesi olan Rizede 

satmak ve alan müesgese de 
burvda bir mezhaha testsile 
eti 'oğuk hava teıkJlltıtoı 
vapurla lstanbuJa sevketmek 
a. zusundadır. 

3 - Rlzede tcııis edilecek 
mezbahl\ ilk hllmledelOOOOOO 
hayvanı Trabzondan latan-

bula nakletmek için Trabzon
da kayık, v pur, komisyon 
masrafı olarak verilen bir 
buçuk milyon lira ile vapur
larda sarfedilen beı miıyon 
kilo ot bedeli olan 500000 
lirayı kazanmıı o1acaktır. 

Taniyen: koyun sahiple· 
ri malı İstanbul tüccarına 
yalnız et bedelini alarak sa· 
tar, deri ve sakat tabir olu
nan ıeylerin kaffesini para· 
sız verir. içyağı deri. baı, 
ayak, iıkembe, ciğer gibi 
1.000,000 lira tutan bu pa· 
rayı da Rfzede teıiı edile· 
cek mezbeha kazanmıı ola· 
çaktır. Ve sakatatı soguk 
va teıkilltı f)e İstanbula 
ıevkedt. bilir, 

- Mal ıahiplerı ellerin· 
deki hayvanı lstanbul plya· 
sasından 0 10 noksanına 

Rizede saimağa heveskirdır 
Çünkü Trabzon yolu 363 
kllomelro olup hayvan gay· 
ri müs il ıerait altında sa· 
hile ancak 25 günde gele
bilmekte ve yollarda ve va· 
purda beher hayv.ın ikit>ar 
kilo kaybetmektedlrki cem
an bir milyon kuyun 200000J 
kila et kaybetmektedir. Ri· 
zede tesis edilecek mezbaha 
hem bu dört milyon kiıo eti. 
kazanacak hemde 10 kır 
mak ıeretile vasati 2000000 
Jfralık boyundan 2600000 
lirada komfıyon olarak kn 
zanacaktar. 

5 Erzurumun dahili ;s. 
tihlikitı Ll000,000 Koyun 
olduğundan bunun 100,0000 
deriıi ve 100,0000 lcilo yapa 
fısı, ve ayrıca Rfzede kesi
lecek 100,0000 hayvan de· 
riıi ve yünn ve bunun karını 
yine mazbaha kazanmıı bu
lunacaktır. 

6 - Rize • ispir meıaf esi 
olan 80 kilometrelik ıoıa 

üzerinde hayvanan i~nden 
gayri daha baıka f aydalard 
mevcuttur. 

Evvela: Şosanın R zeye 
50 • 70 inci kilometre ara11n· 
da 6,000,000 metre mik'aP 
çam kereıteıu vardır ki yol 
olmadığından kesilip nakle
dilememektedir. Bunun üç 
yüz bin luk kısmını Sadık 
zadeler almıılardır. Diğer 

3000000 metre mik'ab kısmı 
yelun yapılmasına vabeste 
durmaktadır. Devlet ve ikti· 

sat vekalet bu yolun yapıl· 
ma111 yüzünden hiç yoksa 
derhal 30,000,000 lira ka· 
zanmıı olacaktır. 

Saniyen: Bu yol güzer· 
gahında muhtelif yer erde 
görülen Manganez, Zer da· 
ğmdaki altın, Varda ya)· 
}asındaki kireç madenlerinin 
iıleye bilmesi de yolun 
yapılmasına bağlıdır. 

Devletin bu cihetten de 
Azami kir temin edeceği 

muhakkaktır. 

Bü ün bunlardan baıka 

diler bir takım daha isti· 
fadeler vardır. 

l - Rize mazhahasında 
(Devamı var) 

• •~n muuunaa ta oun ı tenen • ce a 



Sahife 6 YARIN 

Ismarlama kostümlere ihtiyaç kalmadı . 
Çünkü;Galata'da Karaköy'de börekçi fırını sırasındaki büyük mahallebicinin üstünde k8Jı 

il - . 
. . 

. ~ 

•
• • Büyük elbise 

fabrikası 
Kat'iyyen ısmarlamadan farksız, en mükemmel ve en şık İngiliz kumaşlarından en son modaya muvafık ve kemali 
itina ile imal edilmiş hazır elbiseleri her ~keseye elverişli fiatlarla muhterem halkın enzarı istifadesine arz ediyor· 

l • 1 • ..,, 

TlY A TRO SİNEMA 

Üsküdar 

Hale Sinemasında 
Geee Batakhanesi 

mümessili Evlin Holt 
lla veten Çifte zafer 
mümessili Jak Hoksi 

Programlarımız Cumartesi 
Çarpmba değiıir her gün 
gündüz 3 te geceleri 9 da 
Cuma günleri 2 de 4 te 9 da ,,. 

Şehzade başı 
Ferah Sinemada 

Bu gece halk gecesi 
Sinema • Tiyatro Varyete 

Meccani ikramiyeler 
Koltuk 25 kuruş 

Perıembe günü akıamı 
komik Naıit Bey Kafkas 

opereti azeri musiki heyeti ,,. 
Kadıköy 

Süreyya sh.emasi"lda 
Kanlı Cambazhane filimi 
gösterilmektedir. 

* Bu akşam 
Pangaltı 

sinemasında 
Sanatkar Naıit ve Fahri 

beyler karıı karfıya 
YABAN GÜLLERİ 

Taklitli komedi 3 perde 
varyete, dans, duetto. 

Çocuk hastanesi ku:lak, boğaz, 
burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak t 

Telefon B. O. 2496 ,, _______ , 
Çocuk hastaJıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir J) 

Şerhli borçlar kanunu :ıı » 

(iKBAL) kitaphanesinde 

Kiralık ve sablık 
Matbaa makineleri 

ikdam matbaasına ait 
Rotatif, Avuıburk, Avusburk 
battal, Reaksiyon düz Ma· 
kineleri mükemmel bir halde 
kiralık ve satılıktır. Görmek 
için her gün ikdam hanında 
kapıcı Dursun Ef.ye, pazar· 
lık için de Galata' da eski 
Gümrük caddesinde Uğur 

hanında 2 numarada ikdam 
vekili Nuri Beye müracaat 
edilmesi. 

Telefon; Beyoğlu: 4?15 

il DEYİN ILNMUHABERI ' 

Ucuz fiatla satarım 
Müddet bitiyor. Asmaaltı 
camlı han No. 14 EKREM 

1 Yelkenci vapurları 
KARADENiZ POSTASI 

E vapuru 
rzurum 11 Şubat 

Çarşamba 
günü akıamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareket 
(Zonguldak, İnebolu, Sam• 
sun, Ordu, Gireıon, Trab· 
zem, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kiin 
acentasma müracaat. 

. Tel. İstanbul 1515 

1 Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder·ı 

Satılık hane 
Aksarayda Siuekli bak· 

kal Cerrahpaıa caddesinde 

57 numarada 12 odalı, içi 

dııı yağlı boya, elektirik, 

havagazını tatlı suyu hovi 

1500 arıın bağçeli bir konak 

-acele ıatalıktır. 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

. Cilt, Saç ve zührevi 
hastalıklar mütehaa 

Cumadan maada her , 
ıaat 10 dan 6 ya kadar h . -.ta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 ...................... 

OSMANLI 
BNKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

iSTANBUL ACENTALIÔf 
Telefon: İstanbul 24460 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 
Türktye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye 
ye senedat, çek, itibar mektupla 
ve telgraf emirnameleri irsalat 
Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 

Tel. İstanbul: 3305. -
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
larm tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe pey ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 

ı ~•i•car .. ı .................... ı 
.. 

İstanbul sekizinci icra 

dairesinden: Paraya çevril
mesine karar verilen kan· 

tarcılarda cami kar§ısında 

84 No: lı kahve derununda 

borçlu Osman efendiye ait 
mahcuz müteaddit masa ve 
kasır sandalyalar duvar saati 
muıamba kanepe, ayna ve 

saire ııehrihalin 14 üncü cu
martesi günü saat 12 den 

bire kadar açık arttırma ile 
mahallinde hazır bulunacak 

memuru (tarafından satıla· 
cağı ilan olvnur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 

lstanbuı 4 üncü icra me· Fatih askerlik daire-
murluğundan: Tamamına 500 sinden: 
lira kıymet takdir edilen 
Eyüpte dere naziperver ma .. 
halle ve caddesinde atik ve 
cedit 10 No. lu hanenin ta· 

Ücretle istihdam edilmek 
üzere Müdafai Milliye veka· 
letince hesap memuru alın
acaktır. 

Talip olanların mukayyet 
16 Şubat 931 taririnde icra ve mukim bu;undukları 
ve (300) lıra bedelle talibi askerlik ıubelerine Mart 
alacaklı uhdesinde olup be· S3l~ihayetinden evvel mü· 
deli nıuhammeneyi bulmadı· racaatleri lüzumu ilan olu
ğından ikinci Rrtırmaya vaz'ı nur. 

mamının, birinci arttırması 

kararğir olduğundan 29Mart 

931 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde ikinci arttırması 
icra ve ıartnamesi 19 Mart 

931 tarihinde divanbaneye 
talik olunacaktır. Artırmaya 

iıtil'ak için yüzde yedi temi· 
nat akçası alınır. 

Hakları Tapu sicillile sa· 
bit olmıyan ipotek alacak-

lılarla diğer alakadaranın 

ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu kaklarını ve husu· 

sile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tari· 
hinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müıbitelerile 

bildirmeleri lazımdır· Aksi 
halde hakları Tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satı§ 

bedelinin paylaımasından 

hariç kalırlar. Bilcümle 
müterakim vergi ile bele
diye resimleri ve vakıf ica
resi müıteriye aittir. Ala
kadarların yeni icra ve if-

las kanununun 119uncu mad
cleai hükmüne göre tevkif ve 

hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak iste· 
yenlerin 929/118 dosya nu· 
marasile İstanbul Dördün-

cü icra memurluğuna mü· 
racaatları ilan olunurı 

Beıinci icra dairesinden: 
Mahcuz ve satılması mukar· 
rer bir adet deyirmen ma· 

kinesinin 14/3/931 cumarte· 
si günü saat 12-13 arasında 
Galata da Voyvoda cadde
ııinde 15 No.lu mağaza önün· 
de birinci arbrması yapıla· 

caktır. Taliplerin mahallinde 
bulunacak olan memurumu
za müracaatları. 

Gaip 
Zevcim Üsküplü Rama· 

zan oğlu Faik efendinin 
hayai ve mematından ma· 
lômattar olanların adresi-

me bildirmeleri rica olunur. 
Kasimpaıa Bedrettin ma
hallesinde yeni yol cad
desinde ( 59) numarada 

Seyyide 

İstanbul 4 üncü icra me
murluğundan: 

Borçlu Orta köyde An· 
barh dere sokağında 34-36 
N; da iken elyeym ikamet
gahı meçhul bulunan bahcı· 
Yani Efendiye: 

Agop Efendiden istikraz 
eylemiı olduğunuz meblağa 

mukabil 784 muamele nu· 
maralı ve 19 Şubat 338 ta· 
rihli müdayene senedi mu· 
cibince uhdei tasarufunuzda 

bulunan Ortaköyde Anbar· 
1ı derede 34-34 mükerer 36 
atık cedit 10-10/1· 10/2 No:lu 

ahırı müıtemil bostan gedi
ğinden münkalip bir kıta 

bostanın yüz yirmi hissede 
yirmi iki buçuk hissesi icra 
kılınan müzayedei aleniye 
neticesinde üç yüz lirada 
talibi uhtesinde olup ihalai 

katiyesi icra kılınmıı oldu
ğundan ikametgahınızın 

mechuliyetine binaen son 
ihbarname tebliğ edilmemi§ 
olduğundan tarihi ilandan 
ittibaren üç gün zarfında 

birrızatakrir vermediğiniz 

takdiree rıza ve takririnize 
bakılmıyarak muamelei tes
ciliyenin ifa kılınacagına 

dair üç günlük sen ihbar• 
name mekamına kaim ol· 
mak üzere ilanfl'1olunur. 

' 

Qlı 
s ..... 

Iktısadi bir ilin 
lzmir terzihanesi peşin ve vere 

muamelata büyük tenzilatçok ucuz fiatlat 

her nevi kostümler, palto, pardesü, frak gmokin, J 
atay, kadınlar içinen songelen mode' 

Jere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En b 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbise ihtiyacııı~ 
• 
lzmirterzihanesinden temin edeb 

• 
edenler elbiselerini veresıye ya 

bilirler. 

lzmir terzihanesinin veresi 

mamulatında gösterdiği kolaylık hiç bir müesse•eıl' 
. yoktur. lzmir terzihanesi on seneden.,,,. 
ı , 
yaptığı itlerle muhterem müıterilerinin hüsnü tevec', 

hün ükazanmııtır. Ve bu suretle piyasadaCİd dib 
müessese unvanını almıştıt• 

izmir terzihanesine bir defa uğra.; 
iddiamızı ispata kafidir. Kesesini sevenler 91a'I 
kaybetmeden koşunuz. 

Babıali caddesinde lzmir terzihanesi sahibi til ~ 
terzi ve biçki mütehassısı : Mustafa Sall 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu . 
2 inci keşide 11 Mart 1931 deJU 

Büyük jkramiye 35,000 lira 
1 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10,000 8.000 liralık ikraıll 
ve 25.000 

Bilecik Rakısı 
Türkiyenin en meşhur ve mergıd 

rakısıdır 

Bahrisefit F elemeJ1 
B k ~ an ası=:: :SP 

İST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: A M STER O A M 

Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Bel·oğlu 37Jl-5 
lstanbul tan şubesi : "Merkez Postanesi lttisatınd" 

Alla'lemecl Han. Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelatı 

M. ı~üdür Burhanettifl 


