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~~ HIL lç1N 1 HARiÇ iÇiN 
~ti ~ : 1400 kuruş Scnelifi : 2700 kurul 

ç A Ylıgı : 800 .. Altı Aybğı : 1500 > 
Yhğı : 450 > Üç Aylıfl : 850 > 

Nunhaaı her yerde 5 karuı_ 

MUHARRiRi: BiR DiPLOMAT . • 
ı _ S."bu fırkayı, FethJ Bey mı 

Yaptı /smir laallıımıyarattı • ltlı , 
2 .:_ Fethi Bey nif_in meb'aıo İı. 
3 _ Ya. ııı• Nadi Beyin Serbeı ır· 

,, b• ·~·' kaya laiJcaruanan • e ' ne ıaı • 
!!rıembeye BatlıyorJ 

M llAllT - S:Aiı IUI 

B(lfmaharriri ARiF ORUÇ 

Tala•in B. 

/Jarelaane 

daırcı mahsusa DahılıNo. 1 Başmuhaniı 
lst. A~k~a cıddesinde 1 Tel •. ~ntral lst. 24316 

Telgraf lst. (VARIN) > No. 2 Müd!riyet 
> No· 3 Tahnr 

Posta kutusu lst. 395 > No. 4 Muhasebe 

Oı'lndcrilcn evrak iade olunmaz. 

Bildirmek, 
Bulundu? 

Günün Meaeleai: 

410 Kuruşu 90 Lira 
Yapmanın Sım 

Elektirik Şirketi, İkiyüzbin Lira-J 
lık saatleri Dört Buçuk 

Milyona Satmış 
Belçlkali bir mi.beodlale konuıuyorduk· Bu zat, Elek· 

tirik tirketlnin aaatlerini ya· 
pan bir fabrikada batmlhen• 
dlıılik etmlf, elektlrlk ıi rke-

tinin malı iflerlnl yakandan 
takip etmeie muvaffak ol· 
muf. Tlrkiye de aanayiln la· 
kitafı lhumunclao babıe

derken: 
- S:ze bl• mlıal s&ıter· 

mek iıterlm. Dedi, Elektirik 
ti rketf, fabrikaya 50.00J saat 

• ıımarlamııb Bu aaatlerlnl ber 
biriıl 410 kuruta mal olmuı. Nalia oelıili Hilmi 8. 
Bunlaraa mecmuu Ja 200.000 lira ediyordu. Ş:rket, bu pa• 
rayı da fabrikaya vermemiftl Şirket, b r banka buldu • Bu 
Bankadan 3.001.000 Türk lira11 iıtikrazetU. Bu borcun 
kartılıfıda 50.000 ıaattl. 

Hayretle sorduk: 
- Bu naul olabilir? 

lçlıi Aleyhtarları : 

Dün içtima Ettiler 
Yakında içki Aleyhine Büyük 

Bir Faaliyet Başlıyor 
içki aleyhdarlan cemiyeti 

din atledeo 10nra içtima 
etmlftir. içtima Da. elbedayt 
aalocıunda yapalmııbr • içici 
aleJhtarlannıa Japtılı bu 
içtimadan 10nra içki aleyb
tan bir ~ ıençler feykal· 
&de bir m6~amere vermiıler
dlr • Mlaamereye bir çok 
mektepli sençlerde lsUrak 
etmlt erdir • 

lçtıma baılar baı' ama& 
cem,,et umum k&Ubi dok· 

tor Falarettln Kfllrlm bey bir 
nutula. iraclederek içklala 
fenahtmdao, içtimai laa1at 
Ozerlode yapblı fena tellrler 
Ye teb!ikelerden babMClerek 
içki kullaaanlan ııddetle 
tenkit etmtıtir. FabretUn 
Kerim beyin nutkundan aon
ra pnçlerden de baadan 
16• alarak içkinin ıençliii 
naul mabYetUllnl Ye iç dden 
aefi! olan ıealerin birer ro-
( o..,,,,,.. 3 n0c6 salailetl•) 

ı- Etat: 

• 

1 

• 



• 
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TENKiT, »ti -:: 

~· , .. KÖŞESİ ŞEHİR HABERLERİ 
KUŞ 

---·~·-..! liıii 

Darülbedayi 
Türkiyede, tiyatroyu sa· 

bit ve müstakir bir tarzda 
temsil eden trup, Darülbe· 
dayidir. Vakıa, timdi Yuna· 
nistanda temsiller veren 
Raoit Rıza grupu da zikre 
ıayandır. Fakat bu, teşek· 
kül, gah birdenbire kaybolur, 
gah artistleri değiıir. Onun 
için biz de kendilerini az, 
çok ihmal etmek mecburi· 
yetindeyiz. 

Ocakta Milli Vapurcular Aralarında 1 ilk mektepler 
Kel başa 
Şimşir tarak 

Dün idare hey' eti 
toplandı Nihayet Anlaştılar Bu sene dershaneler 

fazialaştırılıyor. 
Yeni ilk tahsil kanununa 

nazaran Türk çocuklarının 

ilk tahsillerini Türk mek· 
teplerinde yapmaları icap 
etmektedir. Bundan dolayı 
ilk mekteplerde yeni dersha· 
neler açılacaktır. Bu müna 
sebetle maarif erkanından 

bh'i bir muharririmize şun· 

ları söylemiıtir. 

Geçen gün belediyeıılO 
bir sahifeye yakın bir ilanı 
vardı. Bunu hükumet ga· 
zetelerinde neşretmitti.ŞöYie 
bir göz gezdirdim. 

Dün Türk ocağı idare 
idare hey' eti toplanmıştır . 
Bu içtimada Türk ocağına 
bir müdür,ı bir muhasebeci, 
bir katip, bir kütüphane me
murı tayin edilmesi icaJl 
ecliyordu . Fakat ocağa son 
zamanda yeni bir veçhe ' 
vermek mes' el esi mevzu 
bahs olduğundan hunların 

intihabı başka bir güne hı· 

rakılmıı ve Ankara merke· 
zinden emir alınması takar· 

Fakat Tüccarlar Bundan Şikayet 
Ediyor ve Rekabet istiyorlar Meğer 1 bu garip ilan bir 

talimatname imiş ..• Siz her· 
halde bunu ıehrin ihtiyaçlıı: 
rı için düıünülmüı bjr tali• 
matname zannettiniz değdJO · 

Sırası gelmiıken, tuluat 
kumpanyalarına da, bu sa• 
tırlar arasında biraz yer ve· 
relim. Bu zavallılar, bir ara· 

lık Güzel san' atlar birliğine bile 
kaydedilmiılerdi • Amma, 
sonra san'atin asaletine in· 
tisaplarını iddia edenler, bu 
beraberliğe tahammül ede· 
mediler. 

Yeni ahbap çavuıların 
gayri kabili ıslah töhmetile 
kapı dııarı ettiler. Bizim 
kanaatımız o kadar müfrit 
değildir. Lakin umumi te· 
lakii::ıln haricine de çıkmak 
istemivoruz ve yalnız Da· 
rülbe1. ayi ile. meşgul olaca• 
ğız. 

Darülbedayi ile halk ara· 
sında rol oynıyan bellibaılı 
bir kaç muharrir vardır. 

İbrahim Necmi, Selami 
İzzet, Vi·Nu, Refik Ahmet 
Beyler. 

İbrahim Necmi B. her 
zaman bitaraf, fakat çok 
müdedkik bir itina ile ka· 
rilerine fikirlerini bildiri· 
yor. Tenkitlerinde sert bile 
olsa, herhalde haksız de· 
ğildir ve klasik bir zihniyet· 
le kıymet ölçüsünü idare 
eder. 

Selami B. izzet is ehiçte 
böyle hareket etmez Onda 
daima Darülbedayi aleyhin· 
de yazmak hastalığı varıdır. 
Bu maraz bir fikri sbit ha· 
linde muharririn beynini 
kem;rır. 

Va-Nü ,8. meselenin ta· 
mamen mf zah ve es piri tara
fmdatır. Kailer hisseder· 
lerki, nıümekkidin maksadı 
yalnız kendilerini eğlendir· 
mekten ibarettir, yoksa da· 
rülbedayiden ciddi bir tarz· 
da bahsetmek değil! 

Refık Ahmet Beye gelin· 
ce, o, jki taraflı görünür. 
Kurnaz bir zevkle yazar, 
çizer ve tıpkı badem şekeri 
içinde zehir ikram eden bir 
dessasa benzer. O kadar ki 
Refik Ahmet B. her maka· 

rür etmiıtlr. Ayrıca 1 Nisan· 
da Ankara' da toplanacak 

umumi kurultayda İstanbul 
Türk ocağını temsil edecek 
mürahhas hakkında da mer· 

kezin fikri alınması karar· 
laıtırılmııtır • Bu suretle iç· 
timaa nihayet vertlmiıtir • 

Gemici Irf an 
On'. beş .... seneye mah

kum oldu 
Kasımpaıada bir kadın 

yüzünden Mehmedi öldüren 

gemici irfanın mahkemesi 
dün ağırcezada nihayetlen· 
mittir. 

Heyeti hakime ciirmü 
sabit gördüğünden irfanı 15 
seneye mahkum etmiıttr. 

Agopyan hanı faciası 
Agopyan hanı f aciasınin 

tahkikatile meığul olan Be· 

şinci müstantiklik tahkikatı 

nı ikmal ederek evrakı müd
deiumt miliğe vermittir. 

Pek yakında Ağırcezada 

muhakemeye haılanacaktır. 

lesinin sonunda ıu hükmü 
vermeği adet edinmistir : 

"Galip sayılır bu yolda 
mağlup,,. 

Bu yazımızda, Darülbe· 
dayiden ve tiyatrodan afa· 
ki bir tarzda bahsettik. Ve 

daha ziyade münekkit bey· 
leri teukit ettik. Maamafih 
gelecek makalelerimizde, 
Rıksık Darülbedayi ile ala
kadar olacağız. Bakalım, o 
zaman, artf stlerimiz, bizi de 
- mecmualarında • münek· 
kit arkada§larımıza tat çı
kartmakla mı itham ede· 
cekler? 

(Yarın)ın Halk Diplomatı 

İstanbul ile Mudanya ve 
Gemlik arasında iıleyen 

Mudanya, Asya, Nilüfer va
pur kumpanyaları aralarm
da bir anlaşma yapmışlardır. 
Bu münasebetle vap11rlar 
arasında rekabet kalmamıı
tır. Tüccarların mallarını 

muayyen bir fiatten aıağı 

taıımamaktadırlar. Gene bu 
rekabetsizlik yüzüntlen bir 
çok mallar haftalarca iske
lelerde kalmaktadır.f Bu 

' 
sebeple mutazarrır olan 
Tüccarlar anlaşmamnj neti· 
celerinden memnun o ima• 
mıılardı . 

Milli vapurcular birliğine 

Bir tehdit 
lzmirli Necati kadınla· 
rı ölümle tehdit etmiş 

Eski mutemet Salih be· 
yin mahdumu Necati Efen· 
dinin ev ve) ki gün umumha· 
neci Hayriye hanımı ölüm 
ve saire ile tehdit ettiği 

hakkında müddei umumi· 
liğe bir müracaat vuku bul. 
mut ve takibat icrası için 
evrnk polise iade edilmlı· 
tir. 

Necati efendi evvelce de 
bir kızın bikrini izale etti· 
ğinden adliyece tevkif etti· 
rilmesi kuvvetle muhtemel· 
dir. 

Nurettinin cesedi 
Geçenlerde Beıiktaota 

Nurettin isminde bir mek· 
teplinin arkadaıı tarafından 
atılan bir taıla öldüğü id· 
da olunduğunu yazmııtık. 

Nurettinin cesedi cumartesi 
günü morga gönderilmiıtir. 
Morğ otop.d yaparak dün 
teşhis raporunu adliyeye 
vermiıtir. 

Sebilin kurşunlarını 
çalanlar 

Mevlevi tekkesinin sehi· 
lindeki kurıunları çalmakla 
maznun lbrahimln muhake
mesine dün ikinci cE'zada 
devam edilmiıtir· 

Heyeti hakime lbrahi· 
min nüfus teskeresini ibraz 
etmesi için muhakemeyi baı· 
ka bir güne talik etmiştir. 

Prote•i:an papaz - Amerikada on hin 
kilise vardır. Her kilisede on papaz bulu
nur, Acaba, Amerikada. kaç papaz vardır. 

Karagöz - Ben, sana bir sual sorayım: 
Amerikada 35 milyon çocuk vardır, bu 
çocuklar için kaç papaz mektebi vardır, 
söylermisiniz? 

~-'.'J: Karagöz - Mösyö Jezvit, Fransız mek.f 
teplerinde yaptığınız fenalıklardan dolayı 
Fransadan koiuldunuz. Şimdi, bu çocuk
ların haılarına musallat olmaktan mak· 
sadınız ne? 

Hiç, değllmi, Mister Huntlnaton ! 

Papaz - Hem kiliseye varidat bulmak 
hem de eğlence,bqka ne olabilir ki? 

' 
müracaat ederek vaziyetin 
ıslahını tstemiılerdir . Va· 
purcula r birli2i idare hey' eti 
ilk içtimada bu mesleyi 
müzakere edecektir • Ancak 
milli vapurcular birliğine 

dahil olan ve Karadenize 
işleyen kumpanyalar da a· 
ralarındaki rekabetten müt· 
tekidir. 

Birkaç senedenheri de
nizcilik komisyonu ile bera· 
ber bu mesele ile meıgul 
olmaktadır. 

İhtilafın halli için birli· 
ğin vereceği kararın kendi
leri aleyhine olup olmı· 

yacağı ıayanı temennidir. 

Berberler 
Hala Hafta tatili fik-

rinde 
Cemiyetin bu izahna
mesinde yazılıyor ki 

3 Mart 931 tarı hinde 
Beyoğlundl\ aktedilen her· 

herler içtimamda cemiyet 
heyeti idaresi yeni çıkan 

belediye kanununun esnafa 

tebliğ gayesinden başka hiç 

bir kastı olmadığını bu i~ti· 

maın gerek t" anaf ve gerek

bazı matbuat tarafından 

belediye kanununa karoı 

telakki edilmiı olduğundan 

bu telakkiye temamen ret 
ederiz bu içtima neticesinde 

heyeti umumiyeden doğan 

hafta tatili talep edilmit 

medeni insanlar gibi hafta
da bir gün istirahat ve saf 

ha va dan istifade emeli le 
hafta tatilinin tatbiki ne ka-
rar ~erilmiş ve bu kararda üç 

haftadan beri devam etmek· 
te bulunmuotur. Heyeti umu· 

miye kararına riayet etme
yen esnaf hakkında cebir 

tatbik edildiği iıae edilmio· 
sede cebir meselesi kat'. 
iyyen va !'it değildir. 

Cemiyet kanuni bir te
şekkül olduğundan fe~hedi-1 

mediği heyeti umumiyeye 
arzolunur. 

- Biz ne kadar müra
caat vaki olursa olsun hiç 
bir çocuğu geri çevirmiyece· 
ğiz. Müracaat vaki oldukça, 
yenJ mektepler açacağız. 

Yapılmakta olan yeni mek· 
tep binalarına eski mektep· 
leri nakletmiyecek, bura· 

larda da yeni dershaneler a· 
çacağız. 

Diğer taraftan yaptığı· 
mız tahkikata nazaran, en 
çok Türk çocukları lngiliz 
ve Alman mekteplerinde çok 
fazladır. İngiliz mekteplerin· 
de mühim miktarda Rum 
ve Ermeni, bir miktar da 
Musevi Vft Bulgar çocukları 
vardır. 

Fransız mekteplerindeki 
talebenJn yüzde 70 ini Mü
seviler teıkil etmektedir. 
İtalyan mekteplerinde daha 
ziyade Katolik Ermeniler 
vardır. Yeni kanun tatbik 
edildikten sonra bunlardan 
Rum ve Ermeniler ya akal· 
liyet mekteplerine yani ana 
liıanlarile tedrisat yapan 
mekteplere, yahut resmi 
mekteplere girmek mecbu· 
riyetindedirler. Musevi mek 
teplerinfn ne yapacakları 

malum değildir. Bunlar 
mevcut Musevi lisesinde 
Galatasaray lisesi programı 
tatbik etmektedirler. 

Cuma ruhsatiyesi 
Ticaret Odası esnafı ala

klldar eden Cuma ruhsati· 
yesi meselesini tetkika de· 
vam edecektir, 

Alekonun marifeti 
Dün gece saat birde Bey· 

oğlunda dolap dere sokağın· 

da oturan seyyar satıcı Ham· 
di Polise müracaatla Pano· 
rama palasta garson Aleko 
ı arafandan döğüldüğünü id· 
dia etmiş . Yapılan tahki· 
katta . sabit olduğundan 
Aleko yakalanmııtır • 

Ne gezer .. Bu garibe rıe
dir biliyormusunuz ? 

Taksi talimatnamesi. .. 
Aman efendim, arnaıı·· 

Ôyle cevherler vardı ki ııot · 
mayın. 

Otomobillerin renkleri 
ayni olacakmış... Yok kÖ' 
t"ül-:lü olacakmıı... Şoför ye 
ri şöyle olacakmıı··· Talc•İ 
filan tarafta olacakmıf •• f{ıı' 
lasa bir sürü olacakmıı .. 

Jf 
Hikmeti hüda ... Şu bele

diyenin kapısından her gireli 
nedense bir "Daülgösterifıı t 
tutuluyor. 

Bir yağmur yağsa, göl 
olan, kar yağsa sokaklarınc:l• 
hayat kalmıyan karanlık, 
pls bir ıehirde yaııyorut• 

Her İf bitmit gibi sade 
otomobillt.rle uğraımayı be
nim aklım almıyor. 

Bilmem siz bunu neye 
teşbih edersiniz. 

Ben:' 

Kel başa timıir taralc 
diyorum. 

Bürhanettin Ali 
iri 1. l J ••• 1 ••••• ' .... 1 •• il •• 

Poliste teavün san
dığı heyeti toplandı 

Polis teavün sandığı bU 
ay sonunda umumi bir iç• 

tima yapac&.ktır. 

Vesaiti nakliyenin 
kontroluna başlandı 
Dünden itibaren vesaiti 

nakliyenin konb'oluna bat· 
lanmııtır. 

Şöförlerden vaktinde ver· 
gisfni vermemit olanlara 
tesadüf edilirse vesikalar• 
alınacaktır . 

F areJer için yeni bir 
gaz 

Vezirköpüde Saim e. 
isminde bir ziraat fen me· 
muru fareleri öldürmek 
fçin bir gaz bulmııtur. 

3500 Seyyah gelecek 
Bu seneE yltile kadar ıeh· 

rimize muhtelif milletlerden 
3500 seyyah gelecektir. 

Karagöz ve Papazlar 

Karagöz - Yavrularım, bu mektep
lerde dört kelime Fran11zca öğrenen hem· 
ıirelerinizin hiç birisi meıhur bir kadın 
olmamııtır. Belki bir Ç>)kları maceralara 
atılmıı, cemiyetteki hayatım lekelemiıtir! 

Karagöz - Hepiniz, çocuk babaaııınız. 
Bu papaz mekteplerinin Cemaziyülevvelini 
itidip duymuısunuzdur. Ne diye, çocuk· 
larınızı hu mekteplere gönderiyorsunuz? 
Bu mekteplerde okuyup ta adam olanı 
gördünüz, mü hiç? 
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ilim Nerdedir ,.ılbW Türk tarihinde ~ 

Kurultay fevkalade 
içtimaa d-?.Yet edildi 
Ankara 23 (A.A) - Tiril ~ cifi merkezi, Kurultayı 

10 Niaanda içtlmaa davete K •• ar verilmiıtir. Knrtulay 
fevkalide olarak toplandıimdan bundan evvelki azalari 1 
bu sefer de Kurultayı tetktl edeceklerdfr, Merkez heyet 
•zaya tahriren davetiye gönderilmekte cir. Ruznamede 
Pllnço ve mesai raporu ve Ocafın CQmhuriyet Halk 1 

Fırkaıı teıkillb haline ıfrafına dair karar vardır. 

( Baımakaled•n dnam) 
batana bizim elimizde bat· 
sın,, .. dfyen ittihat Ye Terakki 
fırkası da bu zihniyetten 
aynlmamııtı. ÇOnkO, bu in· 
kılip fırkası da kendi fik· 
rinden baıka bir fikrin TGr 
kiye'de mevcut olmadıfını 
iddia etmlı, bu memlekette 
.,Ben,, den baıka t6rlü dü
ıünillemez kaideıini kur· 
muıtu. 

ka bir ıey detlldir ki! •• 
ittihat ve Terakki, bu tetek· 
kül lere hakkı kelam verme
difl için iflas etmtıtl. Eter, 
butemayilllerin mahiyetini 
anlamak kabil olsaydı, me· 
deni milletlerin parlamento· 
ları kapanır, fırka hayatına 

hatime verilirdi! 

YUNAN iHTiLALi 
Etniki Eterya teşkilab -
Muharriri: Arif Oruç 

-23-
aahillerlne karıı oldufu zan· 
nedildi. Franıız ıefirl ( Ro· 
fen) e sebebi soruldu. O da 
kaçamaklı cevaplar vererek 
baıka bir huıuı .Jçin oldufunu 
ıöyledf. Babılli her ihtimale 
karıı ihtiyatlı bulunmalı ka· 
rarlaıtırdı. [ 1 ] Bu ıırada 
( Pasban ) oilu gürültillerl 
devam edip gidiyordu. 

1 (Rlga) adlı Tıalyalı bir 
rum Franıızlarla Türklerin 
araıı açılmasından latif ade-

.. * -tc • 
iz mirde 

Zelzele ve heyelan 
lzmır, 23 {Yann) - Dün 

lece İzmirde fanla ile iki 
Zelzele olmuıtur. Bunlardan 
btrinciıl 2, 14 te vukubulmuı 
ildnclıi 35 dakika sonra bu· 
illi takip etmltt1r· 

Bu esnada Burnovanın 

Albndai kpyilnde heyelan 
huıule gelmlı ve araz« bir 
Parça yörQmiıUlr. Heyelan 
eınasında dal tepelerinden 
bı rl yıkılmııtır. 

KöylOler bu esnada bü· 
)ilk bir korku geçlrmiılerdir. 
Derhal bu hadiseden lzmire 
lllalamat yermlılerdlr. 

Zelzeleden iç ev yıkıl· 
llUftır. K.ızdculuk sahaıında 
heyelan teairile tren hatların· 
dan biri tehlikeye glrmiıtir. 

Heyelln ve zelzele dur· 
duktan 10nra k6yliller ıük6· 
net bulabılmiılerdfr. 
Mamafih zelzelenin tekerril· 
ride akla selmlyor defll •. 

Tren ıimdJlik tek bat ola· 
rak itliyor. 

8. M. Meclisinde 

• • Kazanç vergısı 
İkramiyelerden de 
Alınacak mı? 

Ankara 23 - Devlet ve 
efrada alt bildmum tüccari 
ve ıanat m6e11e1elerde çalı· 
ıanlara verilen ikramiyeler· 
den kazanç vergisi alınıp 
alınmayacafı meaeleıi devlet 
ıurasında müuzkere olnndu. 
Tanzimat daireıine alınma· 
ıına karar vermittl• Heyeti 
umumiye bu kararı kabul 
etmi~crek keyf l yetin meclisin 
tefsirine arza karar vermiıtlr. 

Gü;ün mes'~lesi 
( ı inci •ahifede11 c/eıJnnı ) 

Mühendis: 
_ izah edeyim. Şirket 

lıtanbulda ki S0.000 abone· 
ılne birer saat vermlf, bu 
saatler için de ayda 25 kı. 
almak için mukavele yapmıı. 
Bir saat ise aıgarl 30 ıene 
dayanabilir. Her abone sene-

de 300 kt- aaat parası ver· 
mektedir. On ıenede ise 
30 lira, 20 senede 60, 30 
senede 90 lira verecektlir • Ankara,23 (A.A.)-8: M. 

Mecliıi bugünkü içUmaında. Halbuki, bir ıaaUn parati 

1 r d r ri hl tt ki bir buçuk senede alınmakta· 
eıer e ve seıe ma ye e 

askeri barekit ile büyik ma· dır. Bu hesaba ıöre, 410 kı. 
luk bir saat 90 liraya aabl-nevrede aıkere verile-
maktadır. Şirket, 50.000 saat 

cek gıdaya ve TOrklye· için 200.000 Ura verdiif hal-
de ilk tahsillerini yap- de , lıtanbul ahaliılnden 
lllak 6zere mektebe girecek 
T 90 Zarp 50.000 = 4.500.000 
Gık vıttandaıı çocuklannın Ura almaktadır. 

bundan b6yle ilk tahıflleri Elektrik ıirketl bu vari-
lçtn ancak TOrk mekteple- dab karıılık 16ıtererek 
l'ine girebileceklerine dair 3,000,000 lira almıftır. Bu 
lcanun liyihalarfle Ankara ıuretle hem ıaatlar paraıız 
telır1 ıu teslaabnı ikmal alınıyor, hem de milyonlar 
lllaaar1f atı karııllfını teıbft klr kalıyor! 
eden kanunu kabul etmfr Bu hesabın altından çık-
ttr. mak için maharete lizum 

Türkiye- lıpanya muahe· yok. Yalnız, prkette bir bO· 
deıt ve mezarlıklann mu· kumet komiseri yardır. Bu 

lıafazasına dair Türkiye. Ro- t 410 kuruıluk bir ıaatl 90 
f111anya· itUl&fı tasdik olun• ~:~ya aablmaımı ıörmüyor 
llluıtur. mu? 
IJU.acat mallarımızın Nafia Vekaleti ıirketln 
fiyatları hakkında bir l ·u heaablarını tetkik etmek 

Bunlar, ilmin hayattan 
geldiilni, killtürleımif Tilr· 
kiye ahaliıinin ilim aahibi 
olduklarını dütünmemiıler· 
dl. Halbuki, Türkiyeyi idar~ 
edecek ilim, yalnız Türkiye
de mevcut idi. Muvaffaki· 
yetin eıaıı, bu ilmi iktidar 
mevkiine getirmek, memle
ketin mukadderatını da bu 
ilme tevdi etmekti. Onlar, 
bu ilme inanmamıılar, ilmin 
mücerret olduğuna zabip 
olmuılardı. 

., DarGlfünun ıiyaıetl ,, 
hakkındaki makalemizde 
iZclh etmiıtik. ilim , Türk 
cemiyetini idare eden iktı· 
sadi, fikri ve siyasi menfa· 
atların gidiılerinde, bunları 
idare eden kuvvetlerdedlr • 
Medeni devletler, bu kuv-1 
Yetleri bir fırka hallııe getir· 
mitler, çiftçinin, sermaye· 
dann, burjuvanın ve amele
nin kendi kendilerini temsil 
eylemelerini temin eylemlı
lerdir. Çünkü, ilim de bu 
gibi fırkaların dileklerinde ·. 
baıka bir ıey delildir. Şüp
hesiz, her fırkanın ayrı bir 
fikri vardır, bu fikre göre 
memleketi idare etmek, 
muhalif fikirleri kendi fikri 
altında yaıatmak ister • Bu
nun için de demokrasi ilmi 
meydana çıkırııı , her 
f ikrln devleUnl teıblt etmlı 
tir. 

Buıtın, demokrasi fırka· 
larına latlnat eden hikGmet· 
ler lıe dünyanın en iyi hG· 
kGmetleridtrl Her fırka bik6-
metl,ber ıınıf balkın menfaat• 
larını d6tunmek mecburiye
tindedir. Yalnız kendi alıtemi 
dahilinde olmak prttlel Bir 
hrka en nihayet bir ferde 
dayanır, o ferdin llcalarile 
hareket eder. Bunun içjn, 
ne bitin fırkaların birlete· 
rek kaybolmalan mGmkGn· 
dar, ne de bir fikrin batka 
fiklrleri imha etmesi kabil· 
dir. Tarih, böyle geçmJf, 
böyle gidecek! Buıin, bftk· 
meden fikir, yarın hGk6m 
altına girecektir! 

Bir devlet idareslnin.,il· 
me, akle, mantı'ia,, uyıun 
olmaıı öyle hfr bedabettlr 
ki, bu mesele hakkında 
münakaıayı zait huluruz. 
H. F. ıının muvaffakıyet· 

ıizliil, bu .,Temayill ve ihtf. 
yaçlar,,ı kendi kendine keı· 

fettiğine kani olması defli· 
de nedir? Herhalde, yedi 
senelik idare de bu gibi 
temayül ve ihtiyaçları ih
mal etmit delildi ya! 

Naci ISMAIL 

Meb'us Olmak 
(Birinci •ayladan devam) 

lzmirden belediye relıi 
Sezai, Ticaret odaıı katibi 
umumlıl Turgut, Ziraat 
müdGr muavini Hakbı Man· 
ço. 

Sıvaıtan doktor Memduh 
Necdet. 

Sunadan Nasib. 
Amaayadan Belediye reisi 

Nafiz, Merzifondan avukat 
Sadık, Havzadan Züb~yr 
oflu Fuat, Maniaadan orta 
mektep müdüril Cenap Refik, 

Denizliden belediye reiıı 
Nail, Dr, Ali Rıza, villyet 
enc6meninden Eaat, boraa 
komiseri Eaat, Çivrilli Meh· 
met Ali aia oğlu Oıman,Kon· 
yadan sabık meb'uı Muıtafa· 
Fevzi, ve Haydar Buraada 
felsefe muallimi Konyalı 
Namdar Rahmi. 

Sultanlyeden CeYdet, Er· 
manaktan idarel mahalllJ'e 
muavini Naci Konya TGrk 
ocafl reisi Kayaerill Şaban 
Sırn, Karaman çiftçi ban· 
kası mGe11iıl Ferit, Konya 
a vukatlarmdan Mustafa 
Namık Nifdeden tayyare 
cemiyeti m6fettlıl Cavit, baro 
reiıl Hilmi, Ulukııla belediye 
retli Yakup, OrkGpli Fuat, 
askeri m6tekaitlerden Niz· 
heL 

Akaaraydan Jandarma 
kumandanı Etem, hGk6met 
doktoru Hasan, belediye 
relıi Hadi. 

Tebliğ için bır teftlı heyeti gönde-

lıtanbu l,23(A.A)-lkUaat rnıelidb. 
d Şirketin, aboneleri, Bu 

•elclJetf f brac:at ofiıln en 
lebhf edilmiıUr: Muhtelif " kadar verdikleri pa 

t ıulare ıeri alnıak hakkına 
ecnebi piyasalarda ihraca ra rı b 

ıh u maliktir. On •eneUk ir a. lllallarımız ye bl aıaa Y • u 
d k tü bo 30 Ura veraılt r. lllQrta, zeytlnyqı, hn ı ' • ne, b 

tGn, yiln, deri ve av derileri Herhalde 50000 a o~e-

ittihat ve Terakki, biyle 
diıtnmedtii için, hemken· 
disfnl, hem de memleketi 
mahvetti. Bu ders, bu g6n· 
ki idare zihniyetimiz için, 
l,ifl addolunablllrdi. Fakat, 
diyorlar ki : 

Babkeslrden eski meb'uS: 
lardan SGreyya ve Haydar 
Adli ıu mibendlsl Baarl. 
Ayvalıktan Fazıl Dofan, be
lediye Reit 1 Mühip, Balıke
sir noteri Rüknettin, maden 
mühendili Rafet, muallim E
min Haranlı Feyzi, Balya 
hukuk bAkiml Sami Tokattan 
eski belediye reiıf Hacı Alf, 
Erbaadan Alim ve Rasim 
eakflmeb'uı Rıfat müteaU 
miralay Osman. 

r. k tıt . l"'ftl\l\t\I\ lira hakkı 1ır-
11atlannı c;frenme ' ıa nın """"""' 

Eflik ve Bufdanda da 
Voyvodalarm zulmil had
den aıırı idi. Buldan 
Voyvodası Alekıandın Bey 
lıttfa etmlı idi. Yerine (Ko• 
tantin lpıllanU) [2] kaynldı. 
Ôte tarafta Efllk Voy· 
vodaıı (Hançerli oflu Ko .. 
tantin)Romelerfn ka ııp kavu· 
ruyordu. Nerede iıe bir Ruı 
mOdabaleılne kapu açmak 
üzere bulunuyordu. Hançer· 
li oflu Romenlerı bacakla· 
rıodan astırarak apfldan 
aaman tütıOıOne bofup 
cebren para alıyordu. Bir 
gün bu suretle telef edi· 
lenlerin ceıetlerf Hançerli 
oflunun aarayı önüne göttl· 
rüldGfü zaman: 

Paraları vereydiler öldil· 
rülmezlerdl, dedi. [ 13] 
Hançerli oflunun baıkaca 
mıuzır hareketlerlde ltltildl. 
Sadrazam ağası ıönderile· 
rek idam olundu. [ 14] 

Nihayet bunca dahili eı
kıya gaileleri Gzerine Napo
leonun maltayı zaptederek 
kor ıan ıövalyelerin esir 
ettikleri tGrklE-ri ıa1mau ilze
rinden çod zaman ıeçmeden 
otuz harp ıemtli himaye· 
acle altmıı bin klılllk bir 
Franaız ordusunun lokende
rlye sahillerine çıkbfı haber
leri alındı. [ S] Napoleon 
Htndbtan yolunu keıfyordu· 

(1791-1206) eenelinden· 
beri bir parçacık durulan 
Şark vaziyeti gene bula· 
nıp kanımlf idi: lıtanbulda· 
ki Franıız elçili (Yedikuleye) 
hapsedlldL 

yl diltOndü. bu adam: Kırk· 
bet yaılatnnda idi. Taalya· 
nın (Vıtlne) köyünde dün· 
yaya gelmfıtl. Tüccar oldu
fu için Franıız limanlarında 
dolaımıı Bukreı ve Vfyana 
da bulunmuı idi. Şairlifide 
vardi. Riga: Yunan lıtlklilinl 
temin ve bir Cumhuriyeti 
teıkll etmek fıkrfle Avu• 
turyaya gitti. Hafi bir ce· 
mlyet teıfı etU. Papaslar da 
dahil olmak üz.-re bu gizli 

(Devamı var\ 
~----fil Keza Ali Efendi ıefaretna-
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Wethur lpıllantlnln babasıdır. 
13) Ahmet Rasim Be)' : C. 3 S. 

1344 balr. Fabt Ahmıt Raılm Bey 
bu zulDmlerden bahı derken: •Babı
tllnln mDzayalra hl11eder etmez he
men lrıu vadeli yeul yeni vergiler 
tırhederel: bu paraların (ıopa) ve 
(tiltaü) ile alındıfını. tarihlerine kayt 
ederler. 

Zannedllfr ki, Dstat: 1198 aene
slnde Eflalr ve Bııfdana dair Rusya 
verilen senetle vergi meaelelerlnln 
maktalycte raptını ve angaryanın 
filan kaldırılrnıı olmaıı dolayıılle 
Babıellnln yeni yeni vergiler tarh 
edemeyeceflnl nasılu hatırlamamıt 
o)'lcaklar. 1198 senesi Efllaktan (altı 
yilz on dokuz kese) akça, Bugdan 
(yüz otuz bet keıe) ve dllrt yDz kırk 
dört buçuk kuruı cizye alınacak ve 
bu cezlyeler her sene nihayet nde 
lıtanbula verilecek; gene idi} e fçln 
Eflattan nakit ve etya doksan bin 
kuruı rilklblye için bk bin kuruı 
Bugdandan keza : doksan bin kuruı 
ldlye yirmi beı bin kurut riiHbfye 
veri meal takaru:- etmlttlr. Hatta ka
up batılarının: zuHim etmeslnllrdlye 
kuyun mubayaaıına adam gönderme
leri bile bu senet e men edllmlttl. 
Olne matOm: Aynalı kavak tenklh
namesl bu senetten bet sene evvel 
akted ı lmlt ve Efl&k \'e Bugdan vergi 
lerlnln iki senede bir kerrc kendi 
braflarından lıtanbula gllnderllmeıl 
ve lıtanbnldan tahsıldar gllnderll
memrsl taahhüt edllmlttl. 

Ayn11lı lrıtvan tentfhnameıl ve 
Eflat ve Bagdana dııfr senetten hu
'lu) 

Oıtadın mlıaadelerfle: Hakikat 
TOrtlerl yeni vergfler tarhedfp 
ahaliyi aılrıttırmaları şeklinde de1ılı
dfr belki voyvodalar kendileri bu 
•halt'arı. ediyorlardı. Netek m Han
çerli of la Koıtantln zulmDndan do-
1113 I idam edf!dl. 

Yine meseli o zamanlarda TBrk 
hDlrOmetfnfa Hırıstlyan tebeıya anfa
rlyede bnlunmanıak hususundaki 
tedbirleri a3 rıca zikre ıayandır: Me
seli Eflak ve Bufdanlılaaın vaz yt>t
lerl gibi hiç bir ıeredresml} e tabi 
olmavan Bulgarlar ve dffer yerler
delrl Ramlar bile fuzuli angaryelere 
maruz bırakılıyorlardl. 

Bu defa'. Franıızlar, bü· 
yGkj Petrodan 10nra çarlık 
Ruıyanın tuttuiu yolda yil· 
rilmeye baıladılar. Fransır 
ihtilllkef biri AYrupadaki 
milletlerin zaten gözlerini 
açmııtı. (Felemenk) de cum· 
huriyet llln edilmlıtl. Papa 
ve Karclinanlar Romadan 
tardedilmtılercll. lhtilll fi· 
kirleri Yunanlılar arasında 

da hissedilip duyulmaya baı· 
lıyordu. Napoleonun Adriya 
patik sevahllinde yptıfı 

propagandalar telirine 16r 
teri yordu. 

Tepedelenllnfn isyanı dolayısı la 
(Çermen) ve sair yerler hırıstlyan 
ehallılnfn cephane ve zahire nakli
yatında hizmetleri görülmüt oldu
ğundan J &ki erinin hafiflet irllmesl 
için nakledilecek eıyanın ücreti ve
rflmeıl kararlatdırılmıf ve bunun 

lfçilnda yedi yDz elli bin kurut tahsis 
edflmlttlr. hattı Rumeli ehPHsfnden 
asker teçhizi ledellerf bıJe alınması 
miinHfp elirlifn•IJ erek ayrıe.ı lkiııln 
beıyBz kese akçe gllnc!erflmlştfr 

•Kaldık!, Rusların müdahlle} e 
fırsat göz)edlklcrl EflAn ve Bu8dan 
ehal/ılne tütıli verfllp ıopa çekflıun .• 
Şanı zade: C 3 S 140 bak 

141 Cevdet C 6 S 318 
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içki Aleyhtarlığı 

lcuntura tipleri hakkında nıa ketten abnnıabdır. 
hi11aat edinmek ye tthallt B''ha ... mitarekezama· 
1•Pan ecnebi mieaeselerfnln tııal kunetlerinln 
tdreslerini aJınak üzere ala· ı ı~f• ile bu aarfiyabn 

" l•lalaat laarelıetlerind• 
maval/alı olmamanın aehbi: 
ı•lahat eaa•larının ilme, alı· 
le, mantıla aylan olmamala· 
rıntlan Jefil, laallıın tema
yül v• ilıtiya~larına ayına· 
malarından ileri 6•lmiıtir,,, 

Trabzondan avukat Ali 
Rtza, Gire10ndan avukat 
Hasan Fikret, Tıca·et od"'ı 
reiıl Temel, Tlreboludan 
Halil Rif at, Göreleden Az. 
mı, Ordud~n avukat laa, 
Dr. Z"kl Meı'ut, Dr. ibra• 
hfm Namık, Samıuoda mu· 
kim Dr. Himmet, Fataadan 
Topal&ade All Ye Sabrzade 
Nazım, 1, bank&fl midGrl 
Vehbi. Kalyoncu oflu Alı, 
Ankaradan avukat ffCUeyln 
Feyzi Beyler. 

(Birinci •ayfaılan Jeoam) 

man teıkil eden acı hayat· 

larından bahaetmlılerdtr. 

plyr.s davetltleı tarafmdan 

çok befenJlmif ve muvaffa· 
kıyctle netJcelenmiıtir. fçki 
aleyhinde yapılap JçUnıada 

pnçlerln lptllidan kurtul

malan hususunda bazı ted
birler alınmaıına karar ve· 
rilmfıtlr. Yakında bunun 
için Cemiyet idare heyetin· 

den bir komisyon tetkfl 

edilerek faaliyete baılanıla
caktır. 

L .n V k f · • · e ettirllclilf mese· 
«adarlar Dördüncu a 

1 
ki. l - /._ edilecek bir me· 

banda ihracat ofisine hergün lesi cuua 

lllGracaat edebilirler· ıae:ıe:d:ir~·-!!!!!!!!!!'!!!!!~~=:t:-
ff i ldliahmer merke- • alt vaziyetini 

• • • cemiyetin m 1930 seneli 
zi umamııının tetkik ve 1929- olile 

heaabı kat'ı raporu bil&Dç 
1 içtimlaı 1931·1932 aenetl bitçetln 

Ankara, 23 (A.A) - ~·; ye l931 meclili omUllllaill• 
l&llahmer merkezi umUlll" yerilecek lcHat raporu'au 
bugln nhhat yekfll Refik taıTlp etmlıtlr. 
laeytn riyasetinde toplanarak 

lıu tez, ilmi delfldlr. ÇOn 
kO,, halkm ihUyaç Ye teaıa· 

yQIJeri ,, demek, bir nülle· 
tte yaf&yan ilim .demektir. 
Bunlar lae, kendi tetekkOl· 
)erinin llaanlarlle mahiyet· 
!erini blldlrlrler. Fırkalar 
demek, bu ihtiyaç Ye tema• 
ytllerln teteklrilllerln den bat-

Nutuklardan 10nra Kon· 

aervatuvar heyeti tarafın· 

dan müntehap parçaJar ça· 

lınmııbr. Bundan aonra 

Gençler muhtelttlnln tema: 

ıa ıubesl bir piyeı OJDIY•· 

ı ak içkinin fenallfına dair 
canlı sahneler pıtermlıtfr. 
Gençler tarafından oynanan 
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Kiminle Evlenmeli? 
Bir genç kız bana soru- j zevcin fena ahlakları karı•-: 

yor: ı ~sında duyacağınız hiddetten 
Efendim. izdivaç edecek daha faz!a bir hiddet his-

yaıtayım, ailem zengin olma- 1 sedeceksiniz. 
dığı için bir an evvel benim ev Aranızdaki geçimsizlik 
bark sahibi olmamı istiyor. Acı ise daha çabuk baılayacak, 
tecrübeler neticesi çalıımağa onunla teklifsiz olduğunuz 
cesaretim kalmadığı için için iş gayet çabuk çığırın-
ben de nazariye olarak iz- dan çıkacak .. 
divacı kendi vaziyetimde Halbuki kan koca ara· 
münasip buluyorum. sında resmiyet ve biraz ya· 

Şimdi iki talebim var. hancılık şarttır. 

Bunlardan ikisi de hemen, Az tanıdığınız genci ter-
aynı yaıta, aynı iıte ve aynı cih ediniz. Yeni evlendiği· 
tahsil ve seviyede iki genç. niz zamanlarda ikiniz de biri· 
Her ikisini de ne fazla beğe- birinizi sayacağınız için biri-
niyorum ve ne de fazla si· birinize uymoğa gayret ede-
n irlerime dokunuyorlar. ceksiniz ve teklifsiz olduğun-

Bu kadar biribirinin eıi m . zamanda artık biribirinlzin 
olan bu iki talibim benim kusurlarına alıımıı olacak-

nazariyemde biı ibirinden bü· 
yük farkı war. Bir taneıi 

benim çocukluk arlradaıım, 
onu çok iyi tanıyor, çok iyi 
biliyorum. Beraber top oy
nadığımız, meyva ağaçlarına 
tırmandı~ımız için. 

Onu anneıinden dayak 
yerken gördüiüm için . ne 
bileyim ben iıte bir sürü bu 
gibi ıeyler yüzünden benim 
nazarımda ehemmiyeti cid
diyeti yok. Onu bir türlü 
koca olarak telakki edebi· 
leceğimi zannetmiyorum. İz. 
divaç bana fevkalade ciddi 
bir hadise olarak görünüyor, 
halbuki ~ onunla yapılacak 
izdivacm ciddi olmasına 

imkan .. bulunmayacağından 
eminim. Koca nede olsa bir 
genç kızın hayatında 
mühim bir ıahsiyettir. 

Üstümde bir takım 
hakları olan karıısında bir 
takım vazifelerimiz bulunan 
bir "adamdır. Halbuki ben 
onun üzerinde hak iddia 
cditimi bir oyun telakki 
edeceğim. Onunla iki sami· 
mi arkadaıın olduğu kadar 
yüz göz olduğumuz için bu 
izdivacm ne dereceye kadar 
ciddi ve devamlı olduğunu 
kestiremiyorum. 

ikincisine gelince : 

Onu hiç tanımıyorum. 

Daha doirusu pek sathi bir 
surette tanıyorum • Ahlak 
zaafları, kusurları bence 
meçhul. Onu ancak üç dört 
kerre ve daima salonlarda 
gördüm. Her medeni insan 
gibi kendini saklamasını 

biliyor. 
Bununla da evlenmek 

adeta bir piyango oynamağa 
benziyor. İtte bunun Jçin 
kararsızım, yanlıt bir ıey 
yı pmak istemiyorum ve si:ıe 
danıııyorum, bana siz söyle
yiniz bu iki gençten hangi· 
oHe evleneyim. 

K. D. 
K. D. Kanıme fendi 

Kücük Muhibbem; , 
izdivaç bir piyangodur. 

Kadın erkeği, erkek kadını 
ancak ~ikahlandıkl m gün 
Lmırlar. Çocukluk arkada§l· 
nızın bile evlendiğiniz güne 
kadar bilmediğiniz ne kadar 
fena ahlakları oJduğunu 
izdivaçtan sonra ketfederken 
hayretten buna1acaksınız. 

Ciddi bir koca gibi te
lakkı etmenize imkan olmı-

yan bu adamın fena ahlak
larına; resmi tanıdığmız bir 

aınız. 

T anılmayan adam da ço
cukluk arkadaıı da sizin 
için ıimdiki halde maskeli 
birer çehredir. 

Ben inanınız çocukluk 
arkadaıınız maskesiz oldu
ğu zaman bu ıey size ta
hammülfersa geleck, gülünç 
gelecektir. 

Bütün kocalar tahammül 
edilmez insanlardır. Fakat 
bu muhakkak bir ıeydir ki 
kocanın gülüncü haininden, 
ka vgacmndan, sadaka bizin· 
den daha fenadır.Gülünç ko· 
cadan daha fena olan koca 
yalnız hasis kocadır. 

Sırdaı 
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Amerika, da 
692 dolar varidat 

düşüyor. 
Nev - york. 23 (A.A.) 

Resmi hesaplara nazaran 

Amerika' nın milli ıerveti 

1929 ıensinde 362 milyar 
dolara ve milli varidatı da, 
84 milyar dolara baliğ bu
lunmakta idi. 

Şu hale nazaran, nüfus 
baıına 2.877 dolar sermaye 
ve 692 dolar varidat isabet 
ediyor demektir. 

Protesto 
Gümrük iittihadından 

bir mesele çıktı 
Vtyanat23 (A.A)- Fransa' 

İtalya ve Çekoslovakya se· 
firleri, Avusturya -Almanya 

gümrük ittihadının 4 Kanu· 

nuevvel 1922 tarihli Cenevre 

protokoluna mugayir görül
mekte olduğu beyanile M. 
Schoeber nezdinde protesto· 

da buJunmuılardır. 

Belçikada 
Yeni bir suikast daha 

Liege, 22 (A. A.)- Yu

goıla vya orta elçisi, Y ogo

sJa vyalılar tarafından tertip 

edilmit bir merasime .-iyaset 

etmek üzere Seraing'e git

miştir. Merasim bittikten 

sonra halk dağılacağı sıra

da ahali arasına karıımıı 

olan Zoerko isminde bir ıa

hıs 2 el revolver atmııtır. 

Kurıunlar kimseye isabet 

etmemiıtir. Zoerko, polisler 

tarafından tevkif edilmiotir. 

lfahkikat icrasına baılan

mııtırr 

YARIN 

M. Mossolini 
Yeni bir makale 

neşretti 
Paris, 22 (A. A.) - Ex. 

celsior gazetesi M. Mouaso· 
linin bir makalesini neırel· 

miıtir. İtaly!ln Ba~vekili bu
yaznında deniz itilafının ak
tinden dolayı memnuniyet 

ı 
beyan etmekte, Fransa ile 
İtalyanın hüsnüniyet göster
mek hususunda müttehiden 
hareket etmelerinin iki me-
mleket arasında samimi 
itilafın yeniden teessüsünü 
temin neticesini hasıl ettiğini 

kaydeylemitlir. M. Mousso• 
lini deniz itilafının hiçbir 
hükfameti ne galip ne de 
mağlup vaziyetinde bulun· 
durmadığını. ati hakkında 
zengin ümitlerle dolu imkan 
ve ihtimal ufukları açtığını, 
evvelden keıif ve tahmini 
kabil olmayan ahval ve ha
disat istisna edildiği taktir
de cihan sulhunun 1936 ıe· 
nesi nihayetine kadar temin 
edilmiş olduğunu beyan ettik 
den ıonra diyor ki : 

" Londra muahedesile 
Roma itilafı bir baılangıç 
teıkil attıği 1932 umumi 
tahdidi teslihat konferan
sının sulhü kuvvetlendirmek 
ve sulhün devamı müddeti-
~arttırmak için daha haı
ka teminat bulacağını ümit 

ediyorum. ,, 

lspanyollar umumi af 
ilanını istiyorlar 
Madrit, 23 (A.A.) - İs· 

panyanın her tarafında umu· 
mi af ilanını iltizam eden 
geniş bir hareket belirmeğe 
baılamııtır. 

Dahillye nezaretine bu 
talebe dair birçok telgraf 
gelmektedir. 

Cümhuriyetçi ve sosya
list gazeteler umumi af ila· 
nını zaruri bir tarziye olarak 
istemektedirler. 

Çocuk bayramı 
Himayeietfal cemiyeU23 

nisan çoculc bayramı ve 23 
nisandan itibaren ba,lıya· 
cak olan çocuk haftası için 
hazırlıklara baıla.mııtır. 

Sözde lisan dershanesi 
Göya lisan dersi verdik· 

terini iddia eden yerlerden 
bir kısmının randevu temin 
eden bir ıah,ıs vazifesini gör· 
anlaııldığından zabıtaca ta
kibata baılamııtır. 

Osman beraet etti 
Geçenlerde Hapm is· 

minde bir zat Galatada 
Doğru yoldan geçerken ce
binden paralarının çalındığını 
yazmııtık. 

Bu cürmü yapmakla 
maznun yankesici Osmanın 
muhakemeıi dün İkincice· 
zada nihayet bulmuftur. 

Heyeti Hakime cürmün 
sabit görmediğinden Osma
nın beraetine karar ver
mittir. 

Haralambonun başını 
yarmışlar 

Dün geçe 2 de Beyoğlun
da Sakız ağacında Papaz-

yan 
20 

apartmRnında oturan 
yaılarında Haralambo 

ile Dimitri aralarınaa çıkan 

bir ka vgade Dimitri bir de
mir parçaalle Haralambo-

yu batından ağır surette 
yaraladığınöan yakalanmır 

tır. 

1 1 2 
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Ticaret Odasına Mü-
racaat Ettiler 

Rus Rekabeti Karşısında Arıka
ra ya Ayrıca Bir De Hey'et 

Gönderiyor~ar 
Çimento fabrikatörleri· ı bir sermaye döken müesse-

niıı vaziyeti fena bir saf- selerin vaziyeti fenalaımak· 
haya girmiıtir. Hatta fab- tadır. 
rikatörler Ticaret odasına Fabrikatörler Rus tthala-
müracaat ederek bu h".Isuata tının azaltılmasını istemek· 
yapmakta oldukları tetki· tedirler. 
katın neticesini sormuılar- Bu hususta Ankaraya 
dır. Çimento fabrikatörle- bir heyet göndereceklerdir. 
rini ku§kulandıran cihet Diğer taraftan Ruslarla 
pijaradaki Rus Çimentola- son zamanlarda '.çok ıamil 
rınm fvzlalaımasıdır. Rus bir ticaret muahedesi akte· 
çimentoları gerek miktar ve dilmiı bulunmaktadır ... Bu 
gerek fiat itibarile yerli çi- münasebetle it nezaket kes· 
mentolara rekabet etmek· betmektedir. Fabrikatörler 
tedir. Bu rekabet büzünden itin bir anevvel intacını is-

çimentoculuğa 7 milyon gibi temektedirler. 
, ---- . • ..... Yarın a~ıam - - - . 

MELEK SiNEMASI 
"COŞKUN BELDE" filminin eıi olan ve Viyana ope· 
rasmın BÜYÜK TENORU SCHMİDT tarafından 

taganni 11.!diJen mükemmel İtalyan musiktli 

BiR HAFTALIK SAADET 
VENEDİK GECELERİ filimini takdim ediyor. 

MAXUDlAN, JEANİNE GUISE ve ROGER TREVILLE 
tarafından 

Haıtye ( CENNET YOLU ) filiminin müsabakasında 
ALMANCASI ibrazı ekseriyet eylediğinden keşide 
25t Mart Çarşamba akıamı ELHAMRA sinemasında 
saat9 1/2ta icra edilecektir. Müsabakaya ait kuponun 
ibrazında ogeceki müsamere için tenzilat yapılacaktır A 
~·(. .... '·"F·:··~~ . :: {' R :, .,... • ı:· ""'· · ' ·\. .. . ~- .... ,• :, ..... -·· Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimliğinden: 

Sa.ide Mehmet hanım Haseki hastanesi 930/40 
Ayıe Osman ,, ,, ,, L " 
Hayriye Ferhat ,, Guraba ,, " 
Aziz oğlu Recep cf. ,, ,, 106 
Ômer ,, Tevfik ,, ,, ,, " 
Sadık ,, Akmet ,, ,, " 50 
Mehmet ,, Himmet ,, ,, ,, 50 
Osman ,, Kadri ,, ,, ,, 116 
Tursun ,, Bekir ,, ,, ,, 929/112 
Hüaeyin ,, Veli ,, ,, ,, ,, 
Fazlı ,, İbrahim ,, ,, " 101 
Abdullah,, M.Şevket,, ,, " ,, 
Hacı Ali,, Abbas ,, Y edikule Ermeni hastanesi 928/158 
Tahıin ,, Ômer ,, ,, ,, ,, ,, 
Mihran Pekmezyan ,, ,, ,, ,, ,, 
Madam Elisavet H. ,, Rum ,, 928/157 

,, Evyenya ,, ,, ,, ,, ,, 

Balada isim ve mahalli vefatları yazılı ölülerin has· 
tanede mevcut terekelerfne mahkemece vazıyet olunmuı 
bulunduğundan alacaklı ve borçluların ilan tarihinden iti· 
haren bir ay, veraset iddia edenlerin üç ay zarfında 
mahkemeye müracaatları ilan olunu:.-. 
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HASAN 
KUVVET 

ŞURUBU 
Aor:upada birinciliği diplo

larla mııaaddaktcr.I 
Zaf ı umumi, kansızlık, ro
matizma, sıraca, kemik, gö· 
ğüs, ademi iktidar, verem, 

ve sinir hastalıklarına 
nafidir. 

Solgun genç kızlar ve deli· 
kanlılar, hastalıkla çocuklar, 
ihtiyarlar ve büyükler her 
mevsimde istimal edebilirler 

60 kuruştur 

\ 

HASAN ECZA DEPOSU 
~ 

fstanbul Birinci iflaı me· 
murluğundan : · 

Beyoğlunda lstikl&I cad· 
desinde 233 numaralı mağa· 
zada Gömlekci Aleksandr 
Poplidis efendi tarafından 

Kongordato teklif edilmiı 
oldnğundan alacaklıların i· 
kinci toplanması 19-4931 

tarihine müsadüf pazar gü
nü saat 14 de kararlaıtırıJ. 
mıı olmağla alakadarların 
teklifi val<ii ve miizak~re idare 
raporunun lhraatinde hazır 
bulunmak üzere y.evm ve 
saati mezkurde Adliye ,ıara· 
yında vaki Birinci iflas me
murluğu toplanına salonun· 
da içtimaları ilan olu nur. 

ittihaz olunacaiı ilan olunur. ı ••••l!!'!!W!l!ll!!l!!!l!!!!!/1!!!1!!!9!!1!9"'9~""9!~!!!''l'm~~ıtt•n~~5BIEll!I 

R 
24 Mart 

.. _ı _e_ - --~ 

Ye1'1i mallar 
Yerli nıallaT imal etmek 

ve fabrika açmak için uca· 
ret odasına yeniden teıcil 
olunmak üzere bir takını 
müesseıeler daha müracaat 
etmiftir. Bunlar arasında 
iktHadi milli ıapka fabrikası 
G. Pisarıof diye bir müe•· 
sese de müracaat etmit ve 
Bahçekapıda yerli bir ıapka 
fabrikası açtığını bildirmlt· 
tir. 

irtihal 
Maksudiye hanında ko· 

misyon ~u Adil Osman bey 
dün vefat etmiı olduğundan 
cenazesi bugün Kadıköyünde 

Kuıdilinde Kürek sokağındaki 
hanesinden kaldırılarak Ka· 
raca Ahmede defnolunacak· 
tır. -·-

Mevlut --
Miralay Hüsnü Beyin refikası 
merhum Semahat Hanımın 
ruhuna ithaf olunmak üzere 
Martın yirmi beıinci Ç&l'f&Dl" 

ba günü öğle namazını mü· 
teakıp k•zıltoprakta Zühlü 
Pı. camiinde mcvlut kıraat 
c.ttirileceği cihetle arzu bu· 
yuranların teıriflerl. 
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TiYATRO SiNEMA 

SİNFONİK KONSER 
Tayyare cemiyeti men· 

fatine 3-4-931 Cuma günü 
saat 18 de T epebaıı kıtlık 
tiyatrosunda Deniz Orkeıtra 
heyeti tarafından sinfonik 
bir konser verilecektir. 

lf 

Üsküdar 
Hale sinemasında 

Düztaban Bastıbacak 

Falcı 
İlaveten 

Hava karakolu 
Proğramlarımız Cumartesi 
ve Çarıamba günleri değiıir 
Her gün gündüz 3 tc gece 

9 da Cuma günleri 2 de 
4 te 9 da 

İstanbul 4 üncü icra 
memurluğundan: Borçtan 
dolayı mahcuz Çakmakçı• 
larda büyük yeni handa 
ikinci katta 58 No. lu oda· 
da mevcut yazıhane, kasa, 
Dikit makinesi mağazn ra· 
fları, müstamel elbise mu
~an ıba, kumaı, masa, san
dalye ve sair etya birinci 
arttırmasında talip çıkmadı· 
ğından ikinci arttırmaya ko-
nulmuıtur. Taliplerin 29-
Mart· 931 Tarihine mü.Jadif 
Pazar günü sa.at ondan iti
baren mnhallinde memu· 
runa müracaatları ve aynı 
handa 37 No. da mukim 
borçlu Agop Sereneyan E· 
fendinin ikametgahı meç· 
hul olması haıebile satıı 
ihbarı makamına kaim ol· 

ımak üzere icra ve iflaı 
!kanununun 104 üncü mad· 
si mucibinee ilan olunur. 

Zazi - G;zet~;i~f;,-z_a __ _ 

fer H.uhdesinde bulunan im· 

ltiyaznamesi zayi edilmistir. 
Yenisin in istihsaline teıeb· 

lbüs edildiğinden esh:isinin 
lhükmü yoktur, 

Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara cadaesi 66 
Cihan kütüphanesi üatünde 

Perıembe aünleri sabahte.Il 
öjleye kadar meccanen 



• 
-- 24 Müt a az 

Hatıratmı yazan: Naci /SMAIL Fransa' da 
Nihayet esrarlı nargileyi içmiş,_ bu dün- ·Bütçe Ayan meclisinde 
Yanın iflerini unutmuş, eararengız alem· Pariı, 22 (A.A) - Ayan 

leri aörmeğe ba-•lamıştık. . K u. laklarıma meclisi Maliye encümeninin 
8 Y l d 1931 - 1932 bütçesi hakkın-
Cemşİt, Cemşit! sesı ge ıyor u. da tanzım ettiği mazbatadan 

Şarlo 
Parise geldi 

Parla, 22 (A.A.) - Met· 
bur sinema artiıti Charlo 
Chaplin ıaat 14-25-te Pariıe 
ıelmiı, iltasyonda bekle· 
mekte olan kesif bir kala· 
balığın hararetli alkıılarfle 
karıılanmııtır. 

- 32 - anlatıldıfına göre encümen 
meb'usan mecliıinin kabul 
ctmif olduğu yekiinlar üze· 
rinden 277. 430. 300 frank
lık bir tasarruf temin etmiı, 
varidat kısmında 105 milyon 
raddesinde tenzilat yapmıı 
ve bütçenin varidat fazlaı1· 
nı 184 milyona çıkarmııtır • 

Hazreti Hurflt, bir man· 
Ylltizmacı afbl dik nazarlar 
ile bakı yor, ıöylüvordu: 

vardır. Bunun lçin-iir ki, 
en çok bilene Kesra ismini 
verilmiı, Kesranın uluhiye· 
tine inanılmııtı. Bu defa, 
doktor ıöze karııtı: 

Mmr firavunları da 

- lran dehlıı. ne Hür• 
ll4tlzGn, ne de Ebrimenin 
hır ahiret hayatını kabul 

dGıünüyorlar miydi? :lıQtıtt. Sonra bu Allahlar böyle 
r il insanın ruhundu baıka dedi. d 
bı d Hayır ! Mısır dini e 

r Yerde bulunmazlar 1• 
N 1 ınıan fikrine istinat eder, e tahtları, ne post arı, 
Q C İran dini de! Fakat, Mmrhlar e cennetleri, ne de e· 
h il t baıka bir tezle fikirlerini ennemlerf varalı. aya 10 

b kH ıembolize etmiılerdi. M11ır· 
llfı, giineıti. Bu gün u so-

ll b. da berrak gök bir rol oyna· u da insandan baıka ır 
ley olamazdı. mı1tı. Bizde ise her ıey gG· 

Mühendiı, ilk def'a ai· neıle kamere bırakılmııtı. 
ZIJlı açmııtı: Firavun, rakipsiz bir ilah 

Bu g6nk0 fen de bat· idi. Kesra, Ehrimen gibi bir 
ita bir ıey söylemiyor. Dün· rakip karımnda kalmııtı. 
Y•ınızda, 1r6neıten baıka Efer Şir ile Hurıit mü· 
lııç bir halik yoktur. rebelerinde yaıatılan fikir· 

DOnyanın madde ve kuv· leri tetkik eıle~ek olursak 
•et zannedilen kmmlannın İranın orijinal bir felsefeye 
tetkiklerinden anlaıalmııtır· malik olduğunu gorür6z. 
lcı, tabiatın, inıanın her Kesra dünyanın en bü· 
hareketi ailneıin eseridir. yük Alimidir demiıtim. Şüp 
Alcluoız' neı'emlz ve aıkr hesiz bu adanun da insan· 
lhız bile! k 1 lara idare etme , insan ara 

Hazreti Hurılt, bu ta• bir hareket yolu göstermek 
dtka teıekkOr bile etmemtı hakkı kabul edilebilir delil 
esrarenslz timini öptlyor- mi ? Halbuki Kesranın bu 
du: 

- Bunun için, g6neı hakkı yoktu. Yalnız atbey· 
HürmOzün tahtı idi. Ka· ler, k&hinler ve halk murah-
merde Ehrirnine terkolun· haslarından mürekkep bir 
n uıtu. Yalnız, bu timsalleri dünya meclisi vardı. 
ınlstlk felsefe ile karııtır- Bu meclis daima sarayda 
bıamalıdır. lran alimi, gü· bulunur, lranın mukadder&· 
iletin bir insan gibi hareket tını idare ederdi. Aynı mec-
etınedliini, insandan dua llıi turanda da görmekteyiz. 
kurban ve yardım bekle- Hattl lakender orduılle harbi 
lhedlfinl anlamııtı. kabul eden heyetin isimleri 

Hürmüz, insanlara aynı de Yunan kitaplarında ya· 
IJillfi Yermitti· Daha doiru, zıbdır. Mekkenln aıeıhur 
inaanlar arasında bir ayn· namesi de bu heyet tarafın· 
lılc Yoktu. Sadlnin söylediği dan reddolunmuıtu. 
atbı: Arap orduları lranı fitil& 

Beni Adem azayı yek· ederken bu büyOkler me~ 
dif liıi nln azalarını kesmekle erinden idi. Yalnız, bu iyi· 
it•- onları aramakla tılerini bf· 
" te ber inıanda ayrı ayn 

l•ttdat kabiliyet ve terbiye tlrmiılerdl. 
il ' Bu katllimdan kurtulan• 

e allkadardı. 
tarın evlatları olan iBombay 

Bır köylG ile bir Alimin d 
lı•Yır telakkileri bir ola· Zerdeıtilerinin ayinlerin e 
..... bu isimler hatırlanıyor, on· 
-•zdı. Çünkü. Hiirmüziln 1 kd 
itti ebalet· ların kahramanlık an ta iı 
t llinıle bilmek, c 1. , (Devamı var) 
~il kurtulmak madıleleri d~ •. • ~~·-~Y?!:_... . -· --

Afm~nya. A v~turya 
Fransa siyasi m~hafılı bunun 

için ne dıyorlar 
Parfı, 22 (A.A.) - fran· 

~ıı •lyaıl ınebafili Almanya 
l'uıturya tUlifı hakkında 

~telerde intlıar eden 
berlertn mütenakıs olma· 

llııde.ıı dolayı bu itilafın tea he Qal ltıetni öfrenilmedikçe 

l th&nıi bir fikir ve mOta· ,.. d 
... enneyan etmek iıte-

''-elctedir. 

'1 P.t. 'Von Hoeacb'un dün 
t • Brıe.nd ile ıorOıUli6 ıı· ;:e. bazı izahat verdill 
d1t~ •e tabının olunmakta• 

~ l\eı11ıı mebafll timdllik 
d~U•turya lıtlkrazı hakkın· 
~~ 4 teırinieyvel 1929 
tu.., it IUl&fnamede Avu .. 
t~llııı iktısadl ye siyasi 
~lbıf kendlılne kaybet• 

lllablyette hiç bir 

teY yapmamalı taahhQt et• 
mit oldufunu babrlatmak· 
la iktifa etmektec:llr. 

Kezalik Almanya ile 
Avuıturya aı aıında bir g6m· 
rük ittihadı vQcude getiril· 
ıneıinin Avrupa birliği hak· 
kındakl muhtırada mGnde· 
riç eıasl umdelerle bir te· 
zat teıkil edeçell de beyan 

olunmaktadır. 
Maten ıazeteıl Viyana· 

d ki loıiltere, ltalya, f ran· 

.: ve Çekoslovakya ~::- :•· 
plerlnln M. Schober e~ıt; 
ml&f hakkında tzabat d 
mek için hOkAmetlerfn en 
emir almıı olduklannı 1az. 

maıtır. iti 
f ranıız ıazetelerl bu • 

l&f mlnasebetlle 7asclıklan 
uzun makalelerde ve der-

Bununla beraber mazba • 
tada bütçe müvazenesinin 
sene nihayetine kadar de· 
vam etmemesi ihtimali kay 
dedilmekte, iktısadi ahval 
ve ıeraitfn varidata ait mu· 
hammenatı değiıtirebileceği 
beyan olunmaktadır. 

Leh hariciye nazın 
Paril, 22 (A.A.) - Leh 

hariciye nazırı M. Zaleski 
saaf 12,25 te Parise gelmiı· 
tir. 

Alman - Avusturya 
itilafı ve Fransızlar 
Pariı, 23 (A.A)- Nazır

lar mecliafnde M . Briand 
harici vaziyete ve bilhassa 
Almanya -Avusturya iktı
ııadi itilaf projesinin ortaya 
altılı meselelere dair izahat
ta bulunmuıtur • Nazırlar 
mecliıi , alakadar devletler 
ile bilmüzakere bir karar 
ittihazı va mevcut muahede 
ve mukavelenamelere riayet 
hllausunu temin edecek su-
rette hareket olunması için 
dahailk dakikada M, Briand 
tarafından yapılmıı olan 
tcıebbüsleri tamamile tasvip 
e~miıtfr. 

Şarlo bu tezahüre ıap· 
kaaile selim vermek ıuretile 
mukabelede bulunmuıtur. 

Bundan sonra Şarlo bir 
kaç polisin muhıı fazası al· 
tında güç hal ile istaıyonun 
kapııına gelebilmiı ve bir 
otomobile binerek Concor· 
dia meydanında ineceği ot.e
le gitmiıtlr. 

Paris, 22 (A.A) - Char· 
lie Chaplln, matbuat mün· 
tesiplerile görü~tüğü ıırada 

Pnris'te gördüğü hüsnü ka· 
bulden pek ziyade memnun 
olduğun .ı söylemiıtir. Char· 
lie, Pariıten sonra doğrudan 
dofruya İspanyaya gidip 
gitmemek hususunda henüz 
kat'i kararını vermemiıtir. 
Charlie, oturduğu otelin bal· 
konuna çıkmıı ve halk ta· 
rafından yapılan tezahürlere 
doıtane bir hareketile mu· 
kabeleed bulunmuıtur. 

Cemiyeti Akvam 

Alman sefirinin İngiliz 
hariciye nazınnı 

ziyareti 

Pariı, 23 (A.A] - Bey
nebnilel Cemiyeti Akvam 
milzaheret cemiyetleri bir· 
liğinin tahdidi tesllhat encü· 
meni Lord Cecil'in riyaseti 
altında toplanmıştır. Encü· 
men atideki hrensiplerden 
bahis bir karar sureti kabul 
etmiıttr. Bu prenıipler ıun· 

!ardır: 

1 - Tahdidi teıllbat 
konferan11mn emnOaellmet 
me1elellnde Cemiyeti akYam 
mi.akını ltmamen yapılmıı 
olan beynelmilel muhtelif 
taabhOtlerle elde edilmiı 
olan terakki ile mütenaaip 
bir neticeye vlııl olmaıı za· 
ruretl. 

Londra, 23 (A.A.) - Al· 
man sefiri, bu sabah bari· 
cfye nazırı M. Hendereon'u 
mumaileyhln Parise m6te
veccihen hareketinden mu· 
kaddem, ziyaret ederek ken· 
dlılne Avusturya ile Alman· 
ya arasında iktısadl bir 
itilifname akdi fçln ittihaz 
olunan karan blldirmlftlr. 

Chiang Kaishek'in bir 
tekzibi 

Nankln, 23 (A.A.) - M. 
Chiang Kaiıhek kendisini 
yakında Çin reisi cümhur 
ilan etmek niyetinde bulun 
dufuna dair olan mmrrane 
ıayıaları kat'ı ıurette tekzip 
etmfıtlr. 

meyan ettikleri mütalealar
da bu itilafı Almanya·A YUI· 
turya ittihadına bir bat
lanııç ve A vuıturyanm -vf· 
kaye ve muhafazası mevcut 
muahede:.lerde musarrah -
si yaıl iktisadi iltikl&Unl teb· 
Ut eden bir tehlike olarak 
telikkl etmektedirler. 

Pariı, 22, [ A.A] - Al· 
manya· Avusturya g6mriik 
ittihadı projesi Pariı, Londra, 
Roma ve merkezi Avrupa 
hariciye nezaretlerinde bir 
dereceye kadv heyecan u· 
yanchrmııtır. Bu nezaretler 
Viyana' dan mal4mat lıte
mlılerdlr. 

AYusturya ve Alman ıa· 
zetelerl b~ mllfm Avrupa 
blrlilt fikrine u7gun oldu· 
tunu ye dlier h0k4metlerin 
de bu ıUllf a fttlrak edebile
ceklerini yamaaktadır. 

2- Yine mezkar konfe
ransın muhtelıf harp bütçe
lerinin takri been yüzde 5 
nlıbetinde tenkiıi huıuıunu 
temin etmesi lilzumu . 

3- Tahıilabn umumi ıu· 
rette tenkisi suretile teslihat 
arasındaki milıa vatsızlıkla· 

rın ortadan kaldmlmaaına 
dofru atdllmeıl . 

4- Teılihatın cemiyeti 
akvamm ııkı bir kontroluna 
tabi tutulması • 

Fransız gazettolert bu iti· 
lifın g6mrük resimlerini 
kaldırmak ve Almanya ile 
Avuıturya için müıterek bir 
lrÜIDrük tarifeıi kararlaıtır. 
mak ıuretlerlle Versay Vf· 

Saınt Germaln muahedele
rlne ve A vuıturyanın ılyaıl 
Ye lktısadl lıUklllinden fe· 
ragat etmeyeceline dair 
1922 de glriımlı oldufu ta· 
ahhGde mugayir lktııadl bir 
temsil ve teme11ülO andır· 
dlfanı beyan etmektedir. 

Bu ıazetelt•r Alman ile 
A wıturyanın daha evvelce 
harsı, hukuki ve adlı saha· 
larda tahakkuk eden birleı· 
melertnden sonra wkubula
cak bu gllmrük ittihadının 
Alman - A YUıturya siyasi 
ittihadına dof ru yeni bir 
merhale mahiyetinde aaraı. 
dOfGn6 kaydeylemektedir
ler. 

Çeıme, (Huıusi) - Bu
rada oldukça mühim bir 
deniz vak'aaı itidilmittir. 
Tafsilatile yazıyorum: Dürı 

akıam Yunanfstanın Sısam 
adasına gitmek üzere Sa
kız adasından hareket eden 
üç Rumu hamil bir yel
kenli kayık; Denizin açık· 
larında flerlemiı iyi ida· 
re edilememek yilzünden 
fırtına yelkenlere hakim o· 
luyor. 

Ruzgar ve deniz. o kadar 
fazla ki bir aralık mukave
met imkanı kalmıyor ve 
kayığın artık devrilip ıu 
almağa baıladıfı görülüyor. 
Kayıkta sandal olmadığı 
için üç arkadaı; etrafı taraı· 
ıut ediyorlar, hiç bir ıey, 
hiç bir toprak gölgesi göre· 
miyorlar . Buna rafmen 
metanetle soyunuyorlar ve 
kendilerini meçhul bir aki· 
bete salıverir gibi ıulara 
atılıyorlar • 

Dalgalarla boğuıa boğu· 
ıa ilerliyo,·lar. Aradan bir 
ıaat geçiyor. Uzakta bir 
toprak yıfını bir ıahll ıö· 

rünüyor .. Denizdeki üç adam 
kendilerinde taze bir heye
can ve kuvvet hi111ediyorlar. 
Yine ilerleyorlar, yine yü· 
züyorlar, hava kararıyor 

gece oluyor saatin ikinciıide 
ilçüncüıil de böyle mntema
diyen yüzmekle geçiyor. Ni· 
hayet tıte kara çok yakın. 

TetktOk ıııklar da var. 
Tekrar son hamlelerle ileriye 
atılıyorlar Ye dördOncO sa· 
a tte yorgun YGcutlan ile 
bitap bfr halde karaya, sabtll 
selamete dOıOyorlar. Bu sa· 
hil Alaçatının zeytinli kö
yünGn clvarma isabet 

etmektedir. 
Orada dolaıan köpekler 

bir aralık karanlıkta dört 
çıplak ıalııın denizden çıka· 
rak toprakların üzerine düı· 
tüklerlnl görünce keskin ke• 
kin ve acı acı havlamafa 

batlıyorlar. 

Bir az ileride de bir çoban 
kulnbeıl vardır. Derin uyku· 
sunda köpeklerin bafrıı· 
malarını duyan çoban he
men aıçrayor; dııarıya fır

layarak bir kaç adım atı· 
yoı·. Çıplak 6ç adam ayafa 
kalkıyorlar, kollarını açıyor· 
lar. Çoban ıaıırıyor. 

Bunlar da kim! Sakın 

ıeytin olma11alar.. Gece 
vakti çı ılçıplak ne için do· 
laplır? 

Çobanın kaf a11nda bin 
tane ıual toplanıyor. Niha
yet batırıyor: 

- Geri 1 Kımıldanma
yın ! Siz kim ılniz, in mi, 
cin mi. ıeytan mmnız? 

Bu ıırada ıofuktan ve 
yorfunlukta.ı titreyen Qç 

rum bafırıııyorlar: 

- Biz kazazedeylz • . A
man yapma, bize biraz ateı. 

Çoban biraz dikkat edin· 
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yünüz, kulübeye gidelim .• 
Türk çoban, büyük kalpli 

çoban Rum kazazedeleri 
önüne dütüyor ve onları 

kendi fakirane kulübesine 
ıetlriyor. 

- Geçmit olsun, geçmfı 
olıun . Kurtuldunuz ya! ... 
Şöyle ocafın baıına oturu· 
nuz bakalım! 

Diyor. ocaktakialeti taze 
liyor, Alevler yükselirken 
üç Rt\m kazazede bu alice· 

nap Türk çobanının hare
le eti kar1111nda ne söyle 
yeceklerini bilmiyorlE r .. 

Donmuı olan vücutları 
yavaı yavaı kımıldamağa 

kanları harekete . baıhyor. 
Çoban: Kulübeıinde mev
cut elbiseleri kazazederlere 
giydiriyor. Sırtındaki ceketi 
de eılrıemlyor. Onları ııı· 
tıyor 

Beri taraftan da ııçak 

bir çorba, sıcak bir yemek 
te ikram ediyor. 

Kazazedeler, minnetle, 
ıükranla çobanın bofazına 
ıanlıyor. Çoban bunu müte
akip; 

- Benim vazifem bitti: 
Şimdi de usulen karakola 
haber vereyim! 

Diyor· Onlar da: 
- Peki! 
Cevabını veriyorlar. Ya· 

rım saat ıonra karakol ku· 
mandanı geieı ek kazazede
lerin hüviyetlerini teshil e
diyor, hazanın sureti vukuu 
hakkında malömat alıyor ve 
kendilerine çok nazikane 
muamele görOyor. 

Nihayet geç vakit, kazazedeler 
rlfakatlannda bir jandarma 
oldufu halde Çeımeye gön
derflfyorlar. Cetme beledi
yeıl; kendilerinin yiyecek
lerini, içeceklerini, yatacak
ları yeri ve her türlü istira· 
hat ıebeplerlni temin edi· 
yor. Kazazedeler bana : 

- Ah o büyük ,kalpli 
çoban !. 

Diyerek ıükranlaranı an· 
!attılar. 

Ne kadar mütee11ifim ki o 
çoban ismini teıbit edeme
dim. Kazazedeler bundan 
çok mütee11lrdirler. Kendi· 
lerfnl kurtaran ve bu ivi· 
lfği aösteren meçhul çobanı 
dalma hbrlıyacaklannı söy· 
lıyorlar. 

Üç kazazede bugün bir 
kayıkla Yunaniıtana gide· 
ceklerdir. 

lıtanbul 8 inci icra Me
murlufundan: İıtanbulda 
Aımaalbnda 9 numarada 
iken elyevm lkamat1rihı 
meçhul Hacı Mibail oğlu 
Sarafim Efendiye: 

Avram Efendiye mah
kamunbfh borcunuzun istifası 
için mahcuz merbun ltıbar 
Mtlll Bankasının hl11e ıene· 
dab 1·4·931 çarıamba günü 
saat 14 ten itibaren İstan
bul Boraaıında açık arttırma 
ile satılacaktır. 

ce; kar1111ndald çıplak a
damlann teılerlnln bitap bir 
halde oldufunu , tir tir titre· 
diklerini ıörOyor . 

icra kanununun 99 ve 
104 üncil maddeleri muci
bince ihbarname makamına 

- Geliniz!. diyor- yilrQ-
kaim olmak üzere ihbar 
olunur. 
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Büyük tayytare 
• 

pıyangosu 

Üçüncü keşide 1 lNisan 
1931 dedir. 

İstanbul 4 üncü İcra me· 
murluğundan : 

Galata' da Sultan Beyazıt . 
mahal.esinde Marya sokı-.-
ğında eski 25 yeni 23 No. 
lu hanenin mutasarrıfı ve 
sakinesi iken eJyevm ika· 
metgi.hı meçhul ola n Vero· 
nik hanıma: 

Madam Hursiden istikraz 
edJp [1250] lira mukabilin
de vef aen ferağ eylediğıniz 
Galata' da Sultan Beyazıt 
mahallesinde Marya soka· 
ğında eski 25 yeni 23 No. lu 
hanenin paraya çevrilmesi 
alacaklınız tarafından talep 
edilmif ve ikametgahınıza 
gö.1derilen ödeme emrine 
müba§irinln verdiği musad
dak meşruhatta halen ika
metgahınızm meçhuliyeli 
bildirilmit olmasına binaen 
ödeme emrinin tarafınıza 

ilanen tebliğine karar veril
mııtir. Tarihi ilandan füba· 
ren 20 gün içinde borcun 
bir kısmına veya tama
mına bir guna itirazı· 
mz varsa ya bizzat veya bir 
vekili kanuni göndererek 
d~rmeyanııuz ve işbu müd
detin hitamından sonra ge· 
çen 40 günkü ki tarihi ilan· 
dan itibaren 60 gün içinde 
borcunuzun tesviye veyu 
bir sureti tesviye gösterme· 
diğiniz takdirde takibatı 

lcraiyede bulunulacağı öde
me emri makamına kaim 
olmak üzere tarafınıza ila
nen tebl iğ olunur . 

Yeniköy sulh mahke
si icrasından : 

Zehra hanım ile İsmail 
ağa ve İstanbul vilayeti Ev· 
kaf müdürlü~üniin ıayian 
tasarruf eyledikleri İst :nyede 
Kürkçü batı mahallesinde 
Mehmet ağa sokağında 15 
yeni 28 eski N. kısmen ka· 
ğir ve kısmen ahşap V<~ 

dö. t duvar halinde zemini 
toprak ve heyeti hazırası 
köhne r.am çerçeveden ari 
kafes halinde maili inhidam 
bir bap hanede'' i süyunun iza 
lesi -ı;ımmmda otuz gün müd
detle açık arttırma suretile 
ıatılacağın ılan almak iste
yenlerin kıymeti muhammi· 
nesi olan 60 liranın yüzde 
onu nisbetinde pey akçesini 
miisteshiben 25 Nisan 931 
Cumartesi saat 16 da Yeni· 
köy sulh mahkemesi icra 
memurluğuna gelmeleri ilan 
olunur. 

'• m sa , ... 
Doktor 

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

~ 
............nıı; ':C.":::rt~ ....... ·, 

YARIN 24 Maıt 

• ~ ~ ... ~ r.· ·tll:l!i!W!!J!IW.llSi.l!'• 1 ft 

1 Is Defterdarlık ilinı 1 Yelkenci vapurları Tütün İnhisarı Umumi Müdii 
lüğünden: • KARADENİZ POSTASI 

dZ!Sıa!EmlliıE~Z'Zlm?'l~:llmlmll:~ZID::nlEHiDZ. ........... 

Üskiidar kazası malmüdürlüğiinden: 
Satılık ev (4) hissede (3J hissesi. Numarası 42 Muradi

ye sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy. Birinci kat b~r 
oda bir mutbak, bir sofa. ikinci kat iki oda bir s(lfa. 
Tahminedilen (1000) lira kıymet defaten verilecektir. Mü
zayedeye iştirak edeceklerden yüzde 7 buçuk pey akçası 
alınacaktır. Satış muamelesi 6-4-931 Pazartesi günü saat 
15de Üsküdar Malmüdürlüğünde pazarlıl, usulile yapı· 
lacaktır. (R.) 

* Satılık ev maa dükkan 4 hissede 3 hissesi. Numarası 
44 46, Muradıye sokağı Caferağa mahaHt~si Kadıköy. Tah· 
tında dükkan, Birinci kat bir mutbak bir oda bir sofa. 
İkinci kat iki oda bir sofadır. Tahmin edilen (2000) lira 
kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak edecek
lerden yüzde 7 buçük pey ,akçası alınacaktır. Satış mua· 
melesi 6·4-931 Pazartesi günü safıt 15 te Osküdar Mal· 
müdürlüğünde pazarlık usulile yapılacaktır. (R.) 

~ 
Satılık arsa: Numarası 54 Kandilli sokağı Kandilli 

denize rıhtım ve kısmen kagir teme' leri mevcut olup 
ebn"ye inşasına elveriflidir, Mesahası miktarı (2000) zira· 
dır. Tahminedilen (2000) lira kıymet iki seııede iki tak· 
•itte verilecektır. Müzayedeye İ§tirak edeceklerden yüzde 
7 buçuk pey akçası alınacaktır. Satış muamelesi 6 4-931 
Pazartesi günü saat 15 de Üskıidar Malmüdiirlüğünde 
pazarbk urnlile yapılacaktır. (R.) 

lf 
Satılık arsa:Numarası 234 Selamsız caddesi Selami Ali 

Efendi mahall~si Üsküdar. Boğaza nazır ve arkası açık 
ol11p bina inşasına el verit 'idir. Mesahası mikdarı (266) 
arşındır. TahminediJen (200) lira kıymet defaten verile 
cektir. Müzayedeye ittirak edeceklerden yüzde 7 buçuk 
pey akçası alınacaktır. Sıtıı muamelesi 6·4 931 Pazartesi 
günü saat 15 de Üsküdar Malmüdürlüğünde Pazarlık u
sulile yapılacaktır. (R.) 

Satılık ev. Numarası 21. 6 Eski tiyatro, yeni Temaşa so
kağı İcadiye mahallesi Üsküdar. Zemin kat bodrum birinci 
kat bir oda bir mutbak bir he a. ikinci kat üç oda 
bir yüklük bir he?a üçüncü kat iki büyük oda bir ufak san· 
dık odası iki daracadır. Bir mikdar bahçesile mutbağında 
sarnıç ve bahçesinde kuyu olup odaların cesameti takriben 
20 metre ebadındadır. Tarafeynin meydanlık olması hasebi-
le nezarcH kamileyi haizdir. Tahminedilen ( 1500) lira kıy· 
met defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak edecekleı den 
yüzde 7 buçuk pey akçası alınacaktır' Sı•tıf muamelesi 6 • 4 
1931 pazartesi günü saat 15 de Üsküdar Malmi· dürlüğünde 
pazarlık usulile yapılacaktır.( R) 

* Satılık arsa. Numarası 16 Türbe sokağı Hasan paşa ma· 
hailesi Kadıköy Kuıdili çayırı karıısında.Tarafeyninde apar· 
tuman ve bir tarafı ıdan hane mevcut olup ebniye inşası na 
elverislidir ve mikdarı mesahası ( 167) ziri.dır. Tahmine
dilen ( 200 ) lira kıymet ikı senPde iki taksitte verılecektir. 

Müzayedeye iştirak edecı klerden yüzde 7 buçuk Pey ak· 
çası alınacaktır .• Satıf muamelesi 6 • 4 - 931 pazartesi giinü 
saat 15 de Üsküdar Malmüdürlüğünde aleni müzayede usu· 
lile yapılacı k tır.(R) 

~,:..._--=-~_.-,-~~--~--~:::~~:~:::::::.... 

Ankara da 

OT[l T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

ff[STORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Türkiyenin en meşhur ve m.?rgop 
rakısıdır 

lllmllmı~~~:i18--llamlmiililll_! .... 
Doktor .. -

Fevzi Ahmet Hayri Omer 
Cilt, Saç ve zührevj 

hastalıklar mütehas 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar h .. ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

·~-~ ..... -wı~---:v.~ ....... 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve züb.reviye Cemiye
ti aza tından Beyoğlu Ağa
cami kartı sırasında 133 
No. öğleden sonra müra • 
caat. 

Telefon~ 3586 
·~·,.ennn 

E·zurum vapuru 
Jı. 25 Mart 

Çarşamba 
5,000 kilo kola nişast 

Nümunesi veçhile pazarlıkla 5,000 kilo yeı·li kola niıast 
cdınacaktır. Taliplerin 100 lira teminatlarile beraber 31

1 931 salı günü Galatada mübayaat komisyonuna müracaat 

c@)eo@oo@eo@oo@ııo~eo@e o@)oo@eo@ee@)oo@)eo~<>@) ~ . 
sun, Ordu, Gireson, Trab~ ~ LJ G UR E V j I 
zc.n, Sürmene ve Rize) <®®@~ NURJ • DANI.YAL 

günü akıamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam-

iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

~ Bilcümle Devair ve müessesatı resmiye ve h ususi· 
Tafsilat için S;rkecide (@) • 'f yede, Mali, idari, hukuki i~leri, E mlak sahiplerinitl 

Yelkenci hanında kain ra.. • t · 
@ı emJaklerini idare etmek, ifraz, Ferağ, ntikal, Ikraı· 

acentasına müracaat. 8 
Tel. İstanbul 1515 ~ İstikraz, Alım ve satım ve her nevi muamele takibini 

·===========::. ~ deruhte ederler. ===-- f""'G"'PP • 1 "f T~lefon Bcyo ~ lu 45l5 Galata, Eski g;i :nrtik Cncdesl Uğur Han No.1 
Çocuk hastant·si kullak, boı,az, ~ ~ 

® e'®"--:ı@aıı@~90~.ı@'oıı@""'@'""'®'GG@ee@e~@ee~ ''®'G·@ buru ı m ütehassıs ı l/:!5:!J" l/:!5:!J" l/:!5:!J" ~11:'!!:!1 ~Y"'l/f!!:!/'"'11:'!!:!1 ~ --w 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak ı 

Telefon B. O. 2496 

Tütün inhisarı Umumi Mii' 
dürlüğünden: 

-'"::" ••• ıa ... ,.,,mü•••.., ... ' 5000 kilo kösele ka to~ 
Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

: ..... ........,.~ ..... amı~--llll'il ......... ~ 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İ ki lia 
Miras meseleleri Bir o 

Şerhli borçlar kanunu » ıı 

(İKBAL) kiiaph~nesinde 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk 

ların dahili (iç) hastaiık 

lannı cumadan maada 
her gün (2-4) de Oiva11 

l
yolunda 118 numaralı hu· 

susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon fstıı nbul: 2?!)q 
1. - " ' • ,; ..... ~ l ~,~~ .. _ :· •• Sultan Ahmet Sulh Mah· 
kemesi 2 nci Hukuk daire· 
sinden: 

Haçik Viyazara ef. ile 
Antaranet, V ağarşak, Neri
ne, Ağop, Kevork ef .Ierin 
şayıan mutesarrıf olduk ıarı 
neticesinde arttırma suretile 
satımasına karar verilt·n Ge-
dik paşada Esir Kemal namı
diğer Çadırcı Ahmet çelebi 
mahalesinde32numaralı olup; 
izalei şüyu davası netice· 
sinde bilmüzayede satılması· 
na karar verilen hane 3 kat 
ve bir de bodrum katı ve 
bodrum katında bir m~tbah 
biriııci katta camekan ile 
bö:ünmü§ iki oda, ikinci kat· 
ta bir yer oda ve sofa, 
üçüncü katta bir oda sofayı 
muhtevi ufak bir bahçe ve 
terkos tesi satmı havi elek· 
trik ve kuyudan hali dahi· 
len ahvap ve haricen kağir 
olup 12 Mayıs 931 Sdı günü 
saat 10 da ih~lesi ıcra kılı

nacağından taiip olanların 
kıy ıneti muhammenisi olan 
1500 liranın yüzde on nisbe· 
tinde pey akçesini hami!en 
Sultan Ahmet Sulh İkinci 
Hukuk mahkemesine müra
caatları ilan olunur. 

İstanbul 8 inci icra me· 
murluğundan : Bir borcun 
temini istifası için mahcuz 
ve satılması mukarrer İtibari 
milli Bankasının adet 
hısse senedi 1 · 4·9~1 Çarıamba 
günü saat 14 ten itibaren ls
tanbul Borsasında açık arttır· 
ma ile satılacaktır. Talip o· 
lanların mahallindeki me
muruna müı acaatları ilan 
o~unur. 

Nümune ve oartnamesi veçh!le pazarlıkla beş bin Jci 
kösele karton alı:ıacaktır. Taliplerin 4 .4.931 Çn rşamba 

nü 50 lira teminat akçelerile Galata'da mübayaat koııılf 
yonGna müracaatları. 

Gerek lstanbul ve gerek taşrada gazete" 
leri bulamadığınız takdird~ 

YegAna müracaat mahalli 

?:Boğaz: 
Umum bayilik merkezi 

Anka ra caddesi Orhan B. han , Bayi : 

e S E LÇUK e 
Umum mütekaidini askeriye--c-e_m_ı_· y-e-tı-. n-d-ed 

Cemiyetim izde mukayyet yüzbaşı ve mü azim rülpele 
rjnden miitekait ve eytam eramılden hakikaten muht' 
bulunan!ara erzak tevzi olunacaktır. 

Ayın yirmi beıinci çar§amba gününden nihayetine ~· 
dar hergün öğleye kadar Şehzadebaıında umumi merke1' 

müracaatla rı. 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
Ingiliz lirası 

İS f ANBUL ACENT ALIÜI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÜLU DAİRESi 

1 eldoıı : Beyoglu 1303 

Senedat ve poliça mukabılindı • 

muayyen vadelı VC) a lıcsauı c..ırı 

sureule avanslar,poliça Vl! iskon
tosu . 
Turkiye Cümlıtıriyetiııiıı başlıca 

~..:.ıırkrı. ı l! v..: mcın tli <ı ccııeJ./l!
y-:. :...:ıı..:J,lt, çl!ı.:, ılll.ıJ.r nıl!ktupıar 

ve tclgr.ll cınırnamdcrı ırs.:ı.ı.:ı. t ı . 
(He:.aoı carı)r.üşaJı, ::ıeııed,ll ve 
kıy ıııcıli eşya mutıaf.ızası, kupoıı 

atısıliltı, fürkıyc'ye ve ınemalıki 

ecnebiyeye keşide edıten polıça

ların tesviyesı, borsa m1..1ameı:.t 

ı crası, akçl! bey' i ve şer as ı , saır 

bilcü ın le banka muaınelitı, kasa 

icarı. J 
-.ıı~ı:ımıı~~~~~~ 

Üı.küdar Altıncı İcra me-
murluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer bir adet 
sarı pirinç karyola gardirop 
lavmana ceviz ye~"'!\tk ma
sası ceviz karyola büfe gra· 
mofon ve sairenin 25-3-931 
rarihine müsadif Çarşamba 
günü küçük Pangaltı Cedi
diye sokağt 194 numaralı 
hanede saat 10 dan itiba
ren açık arttırma suretile 
satılacağınd~rn talip olan· 
ların nıahallinde bulundurula· 
ca.k memura müracaatları 
ild.n o;unur. 

' 

- it İstanuulda tahta k' 
deki buzhanesinde mu1'1~ 
iken elyevm ikametgi 
meçhul bulurnın Avranı r# 
§Ulam Efendiye: 

1 t b 1 .. " • jct1 
san u uçuncu 

~· memurluğundan: C :lep ~ti 
met Azm i Efendinin ı• 

. d 1 J~ metıniz e matlubu bu uıı .p 
10682 lir;mın maa masllrı 
haciz yolile tahsili hak1'1~: 
da vaki takibi üzerine t'e 
rafınıza gönderilen ödetS' 
emrine müba~iri tarafı11d'~, 

verilen meşrubatta mezktır "'ıı 
halde oimadığınız anlatılt11 
ilanen tebligat icrasına.~~: 
rar ve rilmi§tir. Tarihi ı1'11• 
dan itibaren bir ay zarfı 

t' 
da müracaat itiraz eyJeıil ~ 
diğin iz ve anı takip edd' 
ı.ekiz gün fç!nde. borcu e e 
ve ya borca ye tecek nı:ıl .~ .. 
saire göstermediğiniz u k01 

C' 

gıyabınızda muamelatı lef 

raiyeye ,(e, am olunccağı "'ıı 
kur ödeme emrinin telı 'a· 
makamına kaim olınal< 
zere ilan o~ 

TAKV.!_M 

Sabah 
Öğle 
ikindi 

Mart' 
24 
Salı 

1931 
ıs.~ 

5,57 1 Akşa ı•• 19,~1 
12,20 Yatsı 4 t6 
15,49 f msliıc ~ 

. - 61!_. 11•11 
Mes'ul müdür ve ıııuo~e 

Barı"ıa ,.,f!itir. .AJ, 


