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KAYNAK 

"1ahmut Esat Beyin sofrasın
nutuk söyliyen muhterem ar 

'<daşımızın dediği doğru idi: 
~alı; toprağa su can verdiği! 

YUNANLILARLA HARP Ml YAPACAKMIŞIZ? 
lıi, İnkılap fikir ve sanat cer-l 
lııları içinde doğar, yetişir ve; 
ltıınur. Hiç bir re1im ne rasge-1 
·bir eserdir, ne gelişi güzel ya
Yabilir. Kafası düşünmiyen ve 
~?i çarpmıyan inkılap, ceset 
l çürür. Yeni müesseselerin 
~n yanıbaşlarında, idealist 
~r ve sanat adamları için yu
llar ve ocaklar kurmaları esas 
ı değildir. 
Osnıanh devrinin hareket 
~eleri fikir ve sanat söylet
it İçin değil, susturmak için 

sarfettiler. Cumhuriyet 
Harp tehlikesi mi var 

lt durmuş bir darülfünun 
'1ııu ve onu sarsa sarsa uyan
u_'lı. Biz fikirden ve san'attan 
~eği istiyoruz. İnkılap eseri 
: °'St ve cesur düşüncenin ten 
ıij ~c analiz tezgahına gözü
\~ !tapalı teslim edilecek ka
n 8ağlam ve güzeldir. 

, lı serbest düşünce bugün bi
. hareket verecek kadar işlek 
~ U>'anık değilse, sebebi Anka

ııı aydınlığından ve açık ha-
11\dan uzah kalışındandır. Fi
Uc sanat ocaklarının yeni te
trj burada, bu sarp ve yal
toprakta atılmalıdır. Bütün 

'i ~cjimlerinin aksine, bizim 
r~ıııizi fikir ve hissin uyu

"1 lıgıı ürkütür. Ankara on se
trı. beri fikir ve sanatı kendi-

• , l~ğ!rıyor. Fikrin en c;oşkun 
llıagı her biri vatanın bir par 

1 gözliyen bu erkek dağla
ttekJerindedir. 

FALİH RIFKI 

* * * ~i Fırkasının zaferi 
ı lıa n bir ay evci İngiliz ıntiha
tU kkında yazdığımız makaleyi 
1q"'le ile bitirmiştik.: "Amele 
İ<! 1nın pek de burjuvazi sınıfı-
~alleri haricine çıkmıyan proğ

•r'§çılerden b kalarının mür.ı-
'~• mazhar ola ak. mahiyette· 

"'nk'.'Jele fırkası proğraınmın ve 
'in u. İngiHz siyasi hayatının tet
l~k·tıcesinde vermiş olduğumuz 
~uın İngiliz intihabatı sonun

ld ~kuk etmiştir. Filhakika Mac 
·~in in fırkası İngiliz müntahip
~\ reye iştirak etmiş olmaları-

"1i te birinden biraz fazlasının 
aı.,,anarak 288 mebusla İntiha 

galip çıkmış ve iktidar mev
~&•çıniştir. 
lı; le Fırkasınn :taferi hakiki 

•••••••• 

Sahiden bu sözleri 
Venizelos mu söyledi? 

Yunanhlara karşı bahri teslihatta 
bulunuyormuşuz!. 

• 

An karadaki müzakerenin son safhası - M. 
Diyamandopulos dün tayyare ile Atinaya 

gitmiştir~ Yunanlılar bitarafların 
tekliflerini beğenmemişler .• 

Veniu/osun tuhaf beyanatı 

Y unan gazetelerinde okundutuna göre M. Venlzelos 
Radyo ajansına şu garip beyanatta bulunmuştur: 

- " Hükümetlmlz bir kaç defa Türklyeye müracaat 
ederek bahri tesllhatın tahdidini teklif etti. Halbuki 
Türk!ye bunu kabul etmedikten başka yeni harp gemileri 
ısmarladı. Bunun üzerine Yunanistan da filosunu takviye 
etmek lüzumunu duydu, 

TOrkl;>e on..umıınla da ltalya ve Felmenge ı muhrip, 2 tahte
lbahir. 4 torpido slparl\j etti. Yunanlsııın da aynı nispette 

siparişte bulundu. ÇOnkü Türk ıeslihatı münhasıran Yunanlstana 
karşıdır. Sahillerinin vUsatı tUrk donanmasının takviyesine IUzum 

ıösterdlğl hakkındaki TUrklyenln iddiası hakikate muvafık değildir. 
Türkiye ile yunanlstan arasındaki rekabet ya)Qn bir lsllkbalde 

bir muharebe tehlikesi doguracak mahiyettedir. • 

* * * 
Müzakere ne halde 

'tı.,~"e. mahiyettedir? İngiliz siya
'ı ~tı yeni intihabat neticesine 
~~r sıı bir tekamül seyri takip e-
~ı'' ?. İşte şimdi, intilıebat mü- Dün &•len Atına gazeteleri 
' "•nin doğurduğu ihtiraslar ııon çıkan ihtilaf hakkında şu 

Bitarafların teklifini beğenmiyorlar 

<lı bulduktan sonra gerek lngil

Bu glln Yenlzelosun riyasetinde 
bir fçtlma yapılarak Türk-Yu
nan meselesi görüşülerek ve 
tayyare ile muvasatatı beklenen 

n~e gerek beynelmilel alemde malflmatı veriyorlar: 
~Ilı SUaller bunlardır. İngiltere- • Bitaraf aza tekliflerini 
s;•ıe fırkası evelce de iktidar 17 mayısta tebliğ eltiler. Yuna

ı.!"• gelmişti. Onun için Mac- nlstan bltarafların tekllflerlnl 
b·"•sıl bir kuvvetle ve ne 
1 tr zaman için hükümran ola- kabul ettiğini 21 mayısta bil· 

~lctidar makamı, başlı başına dirdl. Yunanistan da tekllflerl 
ıı, et ınenbaı değildir. Medeni kabul ederken bltaraflar TOrkl
ı.ı 'd.c hükümetlrr kuvvet ve ye bDkflmetilc bilmUzakere 29 ,_ •rı · d "~) nı ora an almaktan ziya- killi 1 1 k 

l 
ı.,.• kendileri kuvvet ve nufuz mayısta ilk te er n na zeden 

yeni tekliflerde bulundular. 81-

'tı~\~ intihabatının mekanizma- tarafların bu tekllflerinde flm· 
~. b <dilince görülür ki, Amele diye kadar Türk tekllflerl addo-
ııı,h,aşııca üç fırka arasında en lunan tekllller mündemiçtir. 
l~flua kazanmış olmakla bera- b kllfl ı 
'ı)I~ ı~ müntahipleri ekseriyeti- Türkiye hUkOmetl u te er 
''· •ıni toplamış olmaktan çok derhal kabule şltap etti. 
>0ıı "-ıneıe fırkasının kazandığı ÇUnkU bu teklifler iki tara
ı,,~ •c kiisur reye karşı burju- hn noktal nazarını telif suretlle 
ı,~~ •larının kazandıkları reyle· 
~~ i~u 14 milyona baliğ olmuş- detıl fakat Türk noktal nazan· 
~iiı; •barla Amele fırkası bir Je- nı tatmin ederek aerdedllmlştlr. 

'ıl: llıılletinin ekseriyetine is- Yunan hükQmetl bu tekllfle-
~~k serbestçe icrayı hükü- rln eaasını tetkike ıozum gör-
~ ıyecektir. İkinci mühim medl. Yunan hükllmetl bu tek-

;,~ ş~dur: İngiliz Avam Ka
~~~~. intihaba~ neticesinde §Ô· liflere kartı vaziyet alırken M. 

M. Dlyamandopulos bu içtimada 
bulunarak Ankara müzakeratı 

hakkında izahat verecektir. itti
haz edilecek mukarrerat M.Dl
yamandopulosun vereceği iza
hata bağlıdır. 

Yunan tebaasın11ı teşebbüsü 

Bu;:!"i~~k~~:eoy:~:~tı;!~tbl ~ 
bulunan Yunan tebaası topla- \ 
narak Türklyede kain mOlklerl· 

1 
nin iadesi için Türkiye nezdinde , 
teşebbüsatı lAzlmede bulunma

Rlnı Yunanlstandan ricaya karar 
vermişlerdir. 

Dlyamandopuloa gltli 

Muhtelit mübadele komlsyo· 
nu nezdlndekl Yunan baş mu

rahha11 M. Dlyamımdopıılo" 
dUn tayyare ile Atlnaya glttmlş· 
tir. 

M. Rivas geldi ~~% uı ediyor: Amele fırkası Papa kendisine verllmlf olan 
liıtıı~·azakarlar 254 LiberaJJer uıahlyetl tecavüz ederek bu 
· (;· ~lier 8 meb'ua çıkarmış- ikinci tekllllorln müzakeresine Bir müddıttenberl Ankarada 
~lı~~Ulüyor ki en kuvvetli olan girifti hatta bitaraf azaya mu. bulunan Muhtellt mübadele 

ı ~l~iJ 3
" da kendi başına hükü-

1,;tiı~edecek adet ekseriyetini ıatıeratı bitirmek için bunların komlıyonu relal M. Rlvae dUn 
hiri 1.r. Mutlaka diğer iki fır- kabulü llzım .ıetdltfnl ima etti. tehrlmlze rıtmlttlr. M. Riva& 

ı 11111 ınüzaheretine muhtaç- Aakaradakl yunan murahhas· dDn otelde lıtlrahat etmlf, yal-
4 !arının bu vazlyetldlr ki ltfllfı nız Yunan ikinci mOrahhaaı M. tr fıtL-
I ıı. """ zaruri olan bu mu- basıl otmut gibi gösterdi. » Feku ile bir müddıt görOf-

1.ıit ıı;.ıı temin edebilecelrtir? dil kil I I müftUr. Bitaraf reis bir kaç gfl-
·ııt·~re burada başlıyor. Mac Atlnada n et ma 

ı.,..ba ne kadar tekrar Ankaraya avdet 
~-· 11 .. tta burjuvazi aınıfı- Ati 10 (A e'-aa tltos) edece'-tlr. 
~~illa ıııu n ta h ipi erin de rey J e- 1 '!!!!!!!!n!!a!!,!!!!!!!!''!!!!!n!!!!!a!!!!!r !!!'.!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. !!!!!'!!!'!!!l!!'!!!m!ll!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!! ~~I k ınaksadile siyasi proğ 1' 
~'ttıı,~'' .korkutmıyacak bir ma- milletinin ekseriyetini teşkil eden nald şimdi daha ziyade manevi bir 
~~ lı ttı. Fakat ne olursa ol- burjuvazi sınıfı her an kendini de- prestijle iktidar makamına geçmiş-

f'ttti~~Vald her şeyden eve! bir virebilecek iktidardadır. Çok sağa tir. Fakat o makamda karşılaşacağı 
'n~a~ e asıl kuvvetini ame- uparsa işci sınıfının kendisinden müşkillat kendisini ve fukasını ça

• ~·- ~hııakta olduğu iddia- yüz çevirmesi ihtimali vardır. Dü- buk yıpratacaktır. Binaenaleyh ya
~ a,;;jdı iktidar mevkline çık· men başına gegen Mac Donald bu kın zamanda İngiliz milleti tekrar 

~ a tutunmak maksadile şarait içinde devlet gemisini nasıl hakem ve hakim rolünü oynamağa 

Paris sefiri ____ ...,.....,.__ 

FETIJİ Bf:Y DÜN 
GİT'fi 

Pariste müzake
rata başlanacak _.....,. ... ......,_ __ 

Parls sefirimiz Fethi bey, 
dDnkD ekespreıle şehrimizden 
Parlse hareket etmiştir. 

Fethi bey. bir kaç zevat tara
fından te,yl olunmuşıur. Bu 
meyanda vali vekili ve Şe!tr
emlnl Muhiddin bey, kolordu 
kumandanı SUkrü Naili, Mer· 
kez kumandanı Emin pafalar 
ve ş eh rl mizde bu 1 na a 
mebu~ıarımızdan bazıları bulu
nuyorlardı. 

Şehrimizde bulunan Roma 
sefiri Süat ~ey de gelmiş ve 
Fethi bey ile g'örüşmUştur. 

Osmanlı baakası müdürü de 
teşyle gelml(> "e Fethi bey ile 
gilrUşmoştor. 

Fethi BeJ, mütebessim bir 
halde teşyle gelen zevatın birer 

f<ethi Bey ragonda 
blrer ellerloi sıkmış ve veda· 
!aşmıştır. 

Fethi Bey, Parlse iki Anka
ra kedisi götürmektedir. ' 

Fethi Bey Parlste Fransız 
HUkOmetl ile bitaraflık ve ade
mi tecavüz misakının müzakere· 
sine başlayacaktır. 

••••••• 1 

Bir nokta? 
İngiltere-Rusya 
siyasiyat kapısı 

açılıyor mu'? 

Yeni Hariciye 
nazırının ilk ve 

mühim beyanatı 
--··· -

Londra. 10 (ı\.A) llaily fle-
1ld gazetesinin Hr muhabirini ka· 

hul eden yeni 
hariciye na21rı, 

M. l IMdrr<on a 
tideki hevanoıta 
hulunmu0tur: 

"Cemiyeti Ak
,·am ile olan mli· 
naı:.ebatımızı a 
mele hüktlmctinin 
harici ~i~ asctinin 
en mühim amil· 
!erinden biri te· 
IAkki ctmeh hu · 
>usunda 1.1. ;\lac· 
donald ile tama· 
men beraberim. 

M. Henderosıı Bu siyaset, ( 'e· 
miyeıi Akvnm ııhniyeti ile sevk ve 
idare edilecektir. Blz, bizim için 
mevzuubahs olan mes'eleleri tamı· 

men lngiliz nokta! nazanndan değil, 
belki beynelmilel teşriki mesai noktıi 

nazınndan tetkik edeceğiz. 

Gerek cemiyeti akvam aıasından 
olan devletlerle ve gerek Rusya ve 
Amerika gibi hu cemiyete dahil bu
lunmıyan devletlc•e karşı ittihaz 
edeceğimiz hattı hareket bu zihni· 
ycııcn mülhem olacaktır. 

Müttehidei Amerikanın dünya "üze
rindeki rolU pek mühimdir. Zira 
Amerikanın cihan sulhunc sıkı sıkıya 

bağlı bulunan bütün bir mes'clcr 
•tceye kadar inkılr ede- yi.lrlltccektir? davet edilecektir. 6ilsileslnin anahıan me. abesinde olduğu 

bedihi ve ıısıklrdır. Biz lngiliz Usa-
--"'-- ·· .,_,,_._ ... ~-~, 

kadar tcındf 

• 
iş bankası · 

Yeni ve mühim bir . 
tekamül gösteriyor 

-
Gazinin en büyük 

eseri nedir?. 
Mehmet Emin B.in cevabı 

1 ••••••• 

Bf!nCe en ehemmiyetlisi harf inkılabıdır; 
bu · iJtekilerln koruyucusudur 

Yeni güneşlerin altında yeni işler 
iktisat ve ticaret hayatımızda yapmak için gelenler gibi rubunda 

doğacak dünyaları taşıyan bu Dahi 
pek mllhlm hizmetler ifa eden de hayata gözlerini açtığı vakit, ben 

Bankanın bu yeni_ 
ve çok mühim 
muvaffakıyeti 

hakkında aldığımız 
malumat •.. 

Türklyo lf Bankası faaliyete eminim ki, arz, bu büyük evlidr için 
geçtiği günden beri memleketin de: "Benimain l" demiştir. 
lnklfafında ve her bOyük tefeb- Zira onda bir kaç resul kalirema
büste ileri giden bir mlleseese nın dehası vardı: Hürriyetin zaferi, 
olmuttur. Banka lfe bafbyalı hilafetin ilgası, Cümburiyet ilanı, 

harf inkıUibı. Bunların her biri bu 
nlsbeten çok bir zaman geçme· bi.lyük insanın bir şabeıeridir. 
dl; fakat buna mukabil gördüğll Siz bana, bunların hangisinin en 
ı, çoklur. Tabiidir ki bundan büyük olduğunu soruyorsunuz; han 
sonra göreceği lfler de ihtiyaç gisi öbürlerine nisbetlc küçüktlir 
nlsbetlnde artacak, bu milli mü· ki 1 •• Esir için hürriyet ne kadar :ı
essesenin faallyet sahalı ıenlş- 2iz ise, mazlum için de adalet öyle 
ıeyecektlr. değilmidir? Bunlara susayan ruh-

lar, hakikat ve medeniyet için de ay 
Bankanın çok iyi idare edil- nı susuzluğu duymazlar mı? Doğru

mesi, muntazam ve devamlı bir su şudur ki, bunların hepsi birhirlc
gayret neticesi olarak müesae· rini tamamlayıcı şeylerdir. 

Mehmet Emin bey 

1 

seye karşı her tarafta büyük bir Ukin bence bunların en ehemmi
lllmat beslenmektedir. Memle• yctlisi harf inkılabıdır; bu ötckilo

rin koruyucusudur. Şüphe yok ki, bağrında lı~ < ,ı;. 
ketin her tarafında uıccarın ve Bunun içindir ki, bizim hal;isk.i· lile bir yeni harsı ve halkcı bir rııh· 
halkın muhtaç olduğu krediyi rımız ortaya atıldı; eski İskandinav la bir yeni medeniyeti saklay:ın bu 
temine çatışan iş bankası en yalılara eski İskandinav harflerini harf inkilfıbı halkın, içinden çıl·-ra

fazla mevduata sahiptir ve bugün talim eden "Oden" in İskandinavya cağı kafa ve söz adamlarile, kol •e 
en ziyade muamele yapan bir lılara .~öyle.diği sözleri bu da _Türk- iş adamlarilc bir halkcı mille~ vürn· 
mUessesedlr. lere soyledı; Peygam~rce bır ses- da getirecek; ve bu halkcı millcı 

928 B' b k le: .. Ben size bu yem harflerle, es- kendi inkılabının ve kendi hül<iımc· 
ılançosu an anın ne rar ve ilhamın kapılarını a;;ac~k o· ti demeı< olan halk Cümhur;ı.,,tı ;n 

bDyük bir inkişaf ve faaliyet lan bu altın anahtarla ilmı, sanatı kahraman ve kurbanı olmak a lt.nı 
sahasında çalış lığını i~pat et- veriyorum; sizin sairleriniz<, akille- her zaman kalbinde ta~ı;·ae .. , ıı. 
mektedir. riniz:e yeni hır deha veriyoru~n ! Si- halkcı bir milletin vatan ohı ı yt Pİ 

Banka yeniden hisse senetleri zin . fa~ih.lerinize, ka_hr~manlarınıı.a Türki}·c~i~ ve onun hür ve r t 

çıkaracaktır. Haber aldıjtımıza yem bı~. ıdeal ve yem hır ruh verı· heldclermın ~e yaradıc. ,1 ol... , ır. 
yorum! ricdı. MEHMET r' . '-J 

göre bu senetler hamilıne mu
harrer olacaktır. Hamiline mu-
harrer senetler bor alar a ve 
hariçte daha fazla aranmakta 
ve daha yüksek flatla satılmak
tadır. 

Şunu da haber verelim ki ; 
bankanın nizamnamesinde eski 
hissedarlara verilmiş olan ha· 
kkı rüçhan fırsattan istifade 
edilerek kaydü mubayaa edil
diği takdirde 11,20 fil ihraca 
göre bugünkü borsa flatına na
zaren hissedarlar ehemmiyetli 
surette istifade edeceklerdir. 

lhtiyat akçesi 
Nizamname mucibince iş ban• 

kasının buıı;Unkü ihtiyatı 900,000 
liradır. Banka her sene artan 
Bu yekflna yakın bir atide ser· 
mayeslne müsavi olacak ve bu 
da hisse senetlerine merbut 
bir kıymet teşkil edecektir. 

nik honuşan iki büyük d< mokmi 
arasındaki münasebetleri imk~n dere· 
<esinde tahkim 'e taTfin etmek için 
elimizden ~deni yapaca~ız. 

Rusya ile milnasebat 
Cemıycti aham haricinde bulu· 

nan di~er büyük bir millet de Rus
yadır. '\mele fırka,ınırı hu milleıc 
karş1 olan ~ıya~ı.:ti maltimdur. Bu 
s1yo:-;eti t.11Uık mc.:vkiint koymakta. 

gccikmiycccAiz. iki mcmltkrıın mıi· 
tekabil münaoelıeılerinin <aP;lam bir 
cs.s.~a iscinaı etmesini temin i"-in 
Moskova ile müzakerata j(irişmek 

Uzım ~elcceğini >oylcmek fazladır 

zannederim. Zira bıı müna<ebeıler 

ancak böyle bir ı.:sa~a istinat ~ure

tiylcdir ki umumi sulh davasın• 

ve ıicarcıin menfaatlerine hadim 

olabilirler. 1917 'encsinde Rusyadakl 
memuriyclimdt:n heri bu geni~ mın

taka ile Büyük Bcriıanya arasında 

mümkün olduğu kad•r sıkı münase· 
betler tesisini arzu ve iltizam etmek· 
ten hali kalmadım. 

, ... * 

Zeki Mesut B.in cevab 
Jve 1nkL~.afi a a'it ümit ve itım-, nı 
·zayi etmiş ve inkıraz dev .... •ı.11 \ k· 
laştıgr kanaatini tarihi bir mn' c.d
der telakki ederek benimlemiM 1.lt 
deniyet alemine baktıkça, v A,-.,. 
panın siyasi ve iktisadi darbcl~&J. ~ 
maruz kaldıkça •biz adam olmayın 
şeklindeki zelilanc düşünüş daha on 
onbeş sene evelki bir zamanın en fa 
rik içtimai vasfıydı. Mütarekenin 
ilk tesirleri Türk beoliğini daha zi
yade baltalayarak bu meş'um düşü
nüşü ecnebiden medet umacak de
receye vardırmıştu. Kendini kay
beden ve nefsine itimadı olmıyan bir 
fert ve ya millet nihayet bir nebat 
ve esaret hayatı yapr. İşte binbir 

Zeki Mesut bey türlü sebep altında bu hale gelen 
Benim kanaatıma göre Büyük Gd· Türk ve Türke ve Türk heyeti iç

zinin en büyük eseri, Türkün ferdi timaiyesine, kudretli nuru ile ken
ve milli benliğini yaratmasıdır. ş .. 1ı dini ve benliğini bulduran Büyük 
si ve ya içtimai ol;un, hayatn en deha Türk dünyasının haliki olmuş
büyük sırrı ve kudret mcnro:, ııtvi- tur. İnkilôbın diğer büyük eserle
yetin benliğine sahip olması.,c!adır. ri hep bu ana hilkatın tabii neticc
Türk asırlar<lanbcri şah~i hny~tınr1.ı ]eridir. Gazinin en büyük eserini 
orta zaman zihniyetilc cahi!..lne ta- Türkün vicdanında yarattığı ınsan .. 
assubun esiri o1arak şuı1 r ve se~iye- Jık ve vatandaşlık kudretinde mün1 .. 
sini kaybetmiş ve rüzboi•:t tai•i biı kis görüyorum. •Varım, çünkü ıliı 
yaprak gibi kendi lienli~i haricınde şünüyorum. deyen filozof gibi, biz 
kı meş'um amillerin oyuncJgı oım"ş Türkler de cVarız, çünkii bütun 
tu. Türk heyeti içtim.1iye:;;, kcr.di mcvcudiyttimizde Gazimizi ve cnun 
receye vardırmıştı. Kendini kay- hayat nurunu hissediyoruz . .t dıyo
mekle ıneşgul olan du5n1c,nlarıuın ruz. 
telkin ve tahrik- nc·tice~:uc1c h.ı'._\/at ZEKİ MESUr 

* * • 
Hasan Cemil 8.in cevabı 

Bence Gazinin en büyük eseri mil- le§miş cüzüleridir. Tefrik ve teCr.l
letini kendisine inandırabilmesidir, zi kabul etmiyen bu büyük kül tabı
nu'şeri vicdanda müşterek bir iman ata, bütün kiinata benziyor, ve Gazi 
yaratması ki buna •Gazi imanıt de- onu mütemadiyen yaratıyor .• ve Al
mek doğru olur. Bu iman milletin lah gibi hür yaratıyor. 
rubunda iradenin teşrii kuvveti ol- Bu ki.lllün nihai şekli yoktur, çun
du. hepimizin en içimizde işlediği- kü onu~ ~ududu .':e _nihaye~i yokt~r 
ni hissettiğimiz insani irade kanunu Ve Gazının en buyuk eserı eserının 
k . t b t hl"k d .. ·· bed' bu hudutsuzluğu ve nihayctsizligi· 

ı a ıa , a d , uşunme ve ı /d· ·· k'" · ..... 
k k d · d 1 d ·· 1 ır; çun u onun ıstedıgı ve aradıgı an unu a ar vıc an arımız a mues . ,. . k . , 
. d' ınsanı mı yasta ılahı tekemmüldür. 
sı~~~ihin en büyük kadiselerini bil- Onun muhteli~. ~e~ille~~e .. ~~.cel.li 

ük insan, ve bunun insanlara tel- ve tahakkuk ettıgını gordugumuz 
y. . . . B . d kuvvet ve deha pUinları o muazzam 
kın ettığı ıman yapar. u ımanın e- • h'lk ı· h J'f •· · ... · r-· ·bet' d bid' umumı ı at p anının mu tc ı ce"" 
rınlıgı ve temız ıgı nıs ın e ı- helerinin tersimatıdır. Ve mukaddt:s 
~ler .büy~~· in~nilikten çıkar, ve milli bir vedia gibi müebbeden ne
ılahihğe yukselır. sild•n nesle intikal edecek o ezdi 

Biz Gaziye bir insan diyoruz, cün- büyük iman alevinin kıvılcımlı i ık
kü onu insan şeklinde görüyoruz; Jarı. 
fakat ne dersek deyelim, ve ne şekil HASAN CEMİL 
de görürsek görelim, bunun hi.lkmü 
yoktur. Hükmü olan şudur ki biz 
ona, şuurlu, şuursuz inanıyor, iman 
ediyoruz. 

İnsanlar yalnız Allaha inanırlar. 
ve ülühiyeti ihtiva eden büyük in
sana. Çünkü büyük insan da Allah 
gibidir: İnsanları aldatmaz, ve yara-

Bir lasbılı - llun Denizli mcb'u.u 
Necip Ali Beyin yazı ınd:ı iki teıtıp ha 
tası olmuştur. "milletine,. kelime~ile baş
Jayan on attın..-ı satır melinde yoktur~ 

•fsabeıkir. kellmcsilc başlayun on dok 
zuncu satır da iki defa dizllnılştır. \ıii.-;ı 

şöyle okunacaktır: •Turk milletinin kalp 
\'C \'iCdanını bir ookr.ıva ıenıerktJı ettire 
ret y•pıı~ı çok l<abctkJr ıcdblrlcrle ıtu,. 

tır. nıanı memlek.cneo tardedcrelı: ve..... l\ı-

Renin tahliyesi liizım 
Alman tamirli meselesi hakkın

da mütehassısların raporu üzerinde 
derin ıeıkıkat yapılmadan ve diğer 

devletlerin bu me.de hakkındaki 
noktal nazarlan anlaşılmadan cvel 
hükOmetçe hiç bir kat'i karar ittihaz 
olunama1_ Renin tahliyesi hususuna 
gelince; Bütün lsıı:al kıtaatını bu ara· 
zlden çekmek anının ıı:elmesini sabır 

sızlıkla beklemekteyiı. Bizim için 
ciddi bir diışıincc ve kaygu teşkil 

etmekte olan lıu meseleyi mümkün 
olduğu kadar sür'atle halletmek çs 
relerini aramağa ıı:•ı·ret cdccetlz. 

Gazinin münferit eserleri büyük rilerimlzt ltiT.,'\r ile kc\·fiycti t.ı h!h eyJc:r z 
küllün ahenk ve irtibat kanunile bir-

e~· ha.k lı:ınd1ı1 a 
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TEPl.DtLlHU HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER Soıl• erler 
ALI PASA~ VASlLIKI 

Zavallı, bir şeye aklı 
ermiyen çocuk! 

Saç ağarmış, baş ağarmış, 
yaş seksen yıla da yanmış t 
Milliyelia lelr~aıı: JI AYHAN 

Çok defa 'Pandalimeon' ma- mak için birini göndermesini 
nastrrının yıllanmış ceviz ağaç- seraskerden istemeliydi. 
lan altında yaptrklan gibi ya- Şayet son teklifi kabul edil-
pıp etseydiler: ıniyecek olur sa o zaman kafa· 

Ali Paşa gölğeye yani~~~ sına koyduğu dehşetli işi yap
'ubuğunu tüttürseydi, Vasıliki tırırKale cephaneliğine ateş ver 
bürümcükte~ Fıstamru kırma dirirdi. Hep birden gök yüzüne 
lı bol eteklerı hannalanıp savru uçar giderlerdi .•• 
laraktan az ötedeki kaynağa do- Efendim?!.. 
gru -~o~~p kuşlar gibi ~çsay~.. Tepedelenli ayağa kallanıştr, 
Gumu~ tas dolusu taze senn artık gidecek yeni düşündükle

sulan Alı Paşaya sunsaydı. .. rini başa çıkarmıya çalışacaktı, 
ne olurdu? koca adam .• ömründe ilk defa 

O saadet şu zahmetlere kat- bir saçı uzun aklı kısanın dedi-
lanmağa değer miydi? ğine yanaşıyordu. 

Vasiliki sade. b~nlan Ali Pa- Ali Paşanın Vasilikiye kar ı 
şaya a~lat~ak ıs.tıyordu: hakikaten büyük zafı vardı: o-

- Gıdelım Alı vaz geç şu b" d d" "' · "ki · ı··· . nun ır e ıgını ı etrmş ıgı 

ına t~an. • . • . yoktu. 
Dıyecektı, Sedırde oturan Te- Fak b 1 b ·· k d 
d 1 1. · d lrp at un ar u gune a ar 

pe e en mın yanın an sıyn "Al"" . k d" . -- 1 . · p d" ı nın en ısıne aıt şey er yere aktı Çenesını asanın ı-
... t•· · b t d E .t-.p öldü- olmaktan çok uzak kalmış şey-

zı us une as ır ı. n ı 
1 

d" 
b. 1 l d er ı. ren ır sese ya var r: Kili 

- Benim Pasam. Beni dinle. se yaptırmak, Manastır 
Ben genr bir kidrnım, tecrübe- tamir ettirmek gibi işlerden iba-

' retti. sizim, kendimi senin yanında 
1 Kira Vasilikinin çok adanılan bili11 öğrendim, gel beni larma. 

Buradan selametle çıkrp gi- ipten kazıktan kurtardığı da ol-
delim, olmaz sa kaçalım, paran muştu. Ama o bir zaman İhti
var, herşcyin var, istersen baş- y~r kocasının siyasetine .. e~ ~e 
ka illere gideriz •.. Tek sana ke- dıl uzatamamıştı. Vasılıkinın 
der gelmesin. beyaz to~bul elini tutarak Ali 

Ali Paşa dalğın dalğm din- ~aşa dedı: - ben selamlığa gi
liyordu. Zavallı birşeye aklı er- diy?-:Um, sıkılma, çoğa varmaz 
miyen çocuk! Neler söylüyor, gelinm! 
nelerden bahsediyordu? - Paşa korkuyorum. 

Şu etrafını çevreleyip saran - Alinin karısına korktuğu-
kalın taş duvarlar arasından nu söylemek yaraşmıyor! 
kurtularak geniş bir soluk al- Vasiliki Ak gerdenine kadar 
mayı sanki Ali Paşa da düşün- kızarmıştı, Ali Paşa odadan çı-
memiş miydi? kıp selamlığa gitti. 

Gide bilseydi, rahat bırakmış Selamlik tarafı sessizlik için-
olsaydılar acaba 'Yanyada' bir deydi. Diş Kale Hurşit Paşa as
saat durup kalıcılardan mıydı? kerinin eline geçeli onbir saat-

Kaç defa oluyordu ki Hurşit tan ziyade oluyordu. 
Paşaya müracaat etmişti, hani Bitmedi 
Hurşit Paşa kendisine dostluk 
göstermek istememiş de değildi. M1111r Kralı Berllnde 

Berllu, 9 ( A,A ) -
Kralı buraya Pazartesi 
muva•alet edecektir. 

Mısır 

gUnU 

........... 
'100 senelik 
Darlllfilnun yıl 

dlJnllmll tes'it edildi 

Toulouse, 9 A.A.) - Fran
aa reisicumhuru M. Ooumergue 
Toulouse darlllfllnununu 700 
Unca yıl dönama manasebetıyle 
yapılan merasimde bir nutuk 
sllyllyerek ecnıbt darUifOnunları 
mUmesslllerlnln Fransız daruı

tonunlarının yanında kardeşce 

mevki almıf olmasından dolayı 
memnun olduğunu kaydederek 
demlttlr kf : DarUlfUnunların en 
yUksek gayesi mllletler arasın
da ıurekll bir sulhun teessllsU
dUr. ÇUnkU OarUlfUnunlar son
suz saadet ve terakki ufukları 

açması ancak kendisinden bek
lenebilen sulh ve mUsalemet 
devrelerlnda inkişaf edebilir. 

ın. Doumergue, bu sabada 
pek buyuk gaçtUkler karşısın· 

da bulunulduğunu fakat medeni 
Aleme mensup blltlln darUlfll
nunların bu gayeye erişmek 

için müessir yardımlarda bulu
nacaklarını ümit eyledljtlnl ııavq 
ederek nutkuna nihayet ver· 
mlftlr. 

Tamirat hakkında istizah 
Parls, 9 r A.A.) - CUmburl· 

yetperver federasyonu kongresi 
toplanmıştır. Bu mllnaliebetle 
bir çok meb'uslar tamirat mes'
elesl hakkında noktal nazar 
lbtilanarı mevcut olduğundan 

dolayı Marin ırupunun inkısam 
edeceği mutallasında bulun
makta idiler. Kongre ittifakı 
ara ile sahabet maddeslal talep 
eden takrir suretini kabul 
etmiştir. 

Bundan başka Fransu: mat
buatının Alman mateba1111tarın 
FraııHnıa borçlarını teıvlye et
mesine medar olacak ve M. 
Polncari nln tabiri vechlle ona 
aynca • ehemmlyetll bir matlup 
bakıyell. bırakacak bir ltlllfa 
vaaıl ulmak için sarfetmlf ol· 
duldan mesaiyi teslim buıusan
da kullanmıf olacakları lisanın 
umumt edaaı da kayde fayan
dır. Fakat, gazetelerin ekserisi 
Almanya teabhDdatını ifa etme· 
dlğl takdirde Eransanın kendi 
teabblldatını ifaya mecbur olup 
olmıyacağı hususunda benUz 
bir karar ittihaz edilmemiş ol
duğunu yazmaktadır. 

Neticede: Istanbuldakiler 
kahpelik etmişlerdi, Ali Paşa 
nın aman verilmiyerek doğru 
!stanbula gönderilmesini iste
mişlerdi. 

Talıii tutunca solutmadan 
kellesini uçurup 'Saray' Havlu
sundaki İbret Taşı üzerine koy
duracaklardı. 

T~HKIYE i~ BANKl~I 
Vasiliki Ali Paşanın gözleri

ni açmıştı, öyleya ... Niçin yok
yere koca 'Kaleyi" uçurtacak 
tı? Hakikat güzel kadınının ak
lına getirdiği gibi canını sela
mete atarak başını alıp bir tara
fa savuşamaz mıydı? 

Mesela: Anadolunun bir bu
cağına çekilip ömrünün sonu
na kadar safasına bakamaz mı
ydı? zaten şunun şurasında ne
kadar kaç günlük ömrü kalmış
tı. 

Saç ağarmış Baş ağarmıştı, 
yaş seksen yıla dayanmıştı. 

Tecrübesi bulunmayıp bilği
si kıt olanlar Ali Paşanın ha
linden ibret alsınlar, bak: evde
ki hesabın bir zaman çarşıya u
ymadı 'ını söyleyen koca 'Ata
lar' ne doğru, yerinde temsil 
get: nnişlerdi? 

İki sene evci Ali Paşa: Arna
'Utluk ve 'Mora' kıralı olaca
gıın ı derken iş ne kertelere ge
lıp dayanmıştı. 
. Rumlar Morada ve her yan
d:ı is ·anetmişlerdi, kendi 'Ya
r :ı-a' ua Topu Tüfeği patlanuş
tı, Rum giirültüsiinün bastın1-

ına3ı kendinden ricA edilecek 
s. nırl,en, Rumların üzerine çe
ı:-ıe, Asker Ali Paşayı sarıver
misti. 

İşler günden güne kötü git
mişti. Bütün dostları kahpelik 
etın; lerdi, Tepedelenliyi yüz 
Ü>tÜ bıra1mıışlardı_ Akibet koca 
dış 'Kale' de elinden çıkmıştı. 

1c kaleye gelince: o ne kadar 
dayana bi'ecek kuvvette değildi 

En iyi i Vasilikinin dediğini 
yapmakrnyd'. Ondan başka çı
kar sag yol yo!;tu. 

lforşit Pa · va hemen bir El
çi .yollamalı (j~· Hiç vakrt geçir-

lley'eıi umomi e<inin 2-6·29 tarihli kararına tevfikan ve SBRl\L\ YE'.'<L\" 
4.000,000 Liradan 5,000.000 liraya tezyidi için ihraç olunan 

Beheri 10 Lira kıymeti ltibariyesinde 100.000 adet 

HAMİLİNE AİT YENİ HİSSE SENETLE
RİNE KAYT OLUNMAGA DAVET 

2 Haziran 1929 'tarihinde içtima eden fekallde heyeti umumiyenln 
niıamnamei es~'inin 9 cu maddesine tevfıkao, ihracına karar verdiği 
beheri 10 Türk lirası itibar! kiymette 100000 adet hamiline alı yeni 
hisse senetleri şeraiti atiye dairesinde bankanın eJki hisselerine sahip 
olanları arzolunmaktadır. 

MiKTAR; F.alr.I hissedarlarımız, baJz oldukları beher eski dört hisseye 
mukabil bir hisse mübayu edebilirler. 
!·:Ski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel hisse 
lcıisuraıı muteber de[tildir. 

BEDELi; Yeni ihraç olunan senetlerinin fil ihracı berveçhlıti göıte-
ıerildiği şekilde 1 1,20 liradır. (On bir yirmi kuruş) 

Kıymeti lribıriyesi IO, - Lira 
Re mi damga - ,20 
J>rim _ı, 

11,20 
I 1.\KKI RÜCI l.'\:\I. l\IGUD!'.:TI ISTIVl.\Ll: 

~:ski hi,seJıırlar"Dız, kü;urat dahil olmaksızın hisselerine dorııc bir ni;
peıinde isabet ·ılen ıeni hi seleri iki ay zarfında, ~anı IO \ğustos 929 
alqamıııa kadar mub• aa ve bedelini •ı•~ıda izah olunduğu şekilde 
Bankamızı le\': ve yı ir al cımelidırler. Bu müddet zarfıııdo hakkı rüç 
hanını kullanmıvanların yukarıda mezk~r musait ernııle mtiboyaa hakları 
sakır. olur 

HAKKI R('Cll:\. 1.'. LRI::TI t:;Tl\1 \l.I 
l lisscılarlar ;ıız şubelerhuı,e 10 hazrran 9:21) tarihinden itibaren 

müracuat ede ek \Crıı hiSselcrin mübayna p113uJasını iın%a cde'1ılı:ccklerdir 
l lı,st:darl ...... mı.7 bankaca kendilerine gönderileceK: olan kayt varakasını 

doldurup imza \"C bankanın merkezine ve ya 1.ıanbul şubesine 
taahhütlü olarak irsal etmek ,uretılc dahi \eni hi. ·elcre kayt 
olunabillrler. 

.\ncık belıer his;enin l l, 20 lira iııbarile tamam bedeli dahi 
şubelerimize ıevdl veya l•tanbul şubc;i ve Ankara morkezlmize irsal 
edilmelidir. 

Yukorıcl.ıkı müddet zarfın•la bedeU t<l'1ye olunmayan mubayaa 
pu;ulalannın htikmü yoktur. 

NOT; 
\'eni hi<Selerden bir hl~~edara eslct hi,;elerın d•irtte bir ni<petinden 

fazla verilmıyecejtı İçin, kayt varakasında c'H ec fazla yı•ıldığı vaki 
olursa IU.nkaca kontrolunda dorıte bir tenzil edilecektir 

\ E. ·1 1 lh ~:Lı-:RI •• 'l l·~\H: n cı.~:Rl; 
Hamiline aıt olarak ihraç olunan yeni hl>Seler 1 <Pi) ,.nesi teoıettüü

niln yalnız 5 a\hk kt,.,m1nıt iştirak edeceklerdir. f).lO senesinden itibaren 
yeni hisseler dahi e<ki hisselerle hulr.ukon mu avı olacaklardır 

y ...... - ....... , 

TfirkiJe- lunan 
YaziJel ~ok ınü,k81 

~ir sama~a 
Atlna, 7 (:\lilliyet) - Tiırk -

Yunan müzakeratının yeni bir 
safhasında bulunuyoruz. Ankara
dakl Yunan sefiri \1. Papanın bu
raya daveti de mevzuhahs oldu. 

Hestia gazetesinin iki gündenberi 
yazdığına ıı;iire :\1. Papa kendisine 
verilen talimatın hududunu aşarak 
salahiyeti haricinde olarak Türk 
mahafili aidesinc Ankara tckli[a
nnın Atina htikılınctince kabul 
edile-:egi intibamı verdiği söyle
niyor. J.lu tcklifat J\lübadele ko
misyonu hitarat Azası tarafından 
tespit edilerek Türkiye tarafından 

tadilata uğrayan tekliflerdir. 
J\l. Papa hu tadilatın du kendi 

hlikômctlnce kabul edileceği inti
bamı verdiği yazılıyor. Diğer 

gazeteler de lıi\ylc hir "karışık

lık" ol<lujı;undan bah,cdiyorlar . 
Nim resmi gazeteler de iki ktıkCı 
met arasında hakiki bir ihtilaf 
mevcut oldu~unu yazıyorlar. 

l lcstia 1(3Z~tcsi bu ak~amki 

niishasında daha vazıh neşriyatta 
bulunuyor. Bn gazete .\!. Aq;i
ropolo'.• ( t>hak :\nkara sefiri) 
un yeni Yunan kabinesinde Ha
riciye nezaretine tayin edilmesini 
vesile ittihaz ederek diyor ki: 

Bizim istihbaratımıza göre 1\1. 
Papanın yeniden mahalli memu
riyetine avdet etmesi pek şüp
helidir. Yunan hükumeti ne ba
hasına olursa olsun yeni tadilAu 
kabul etmlyecektir. 

Bizim öğrendiğiınlze göre M. 
V cnlzelos bu hususta malumat 
almak için kendisine müracaat 
eden dostlarına yeni tahaddüs 
eden vaziyet hakkında son derece 
huşnutsuzlulc göstermiş ve M. 
Argiropolosun harici e nezaretine 
tayininde amil olan sebebin şu 

olduğunu söyleml~tir : 
M. Argiropolos eskiden beri 

Türkiye-yunanistan müzakeratının 
safahatına vakıf bulunuyor. Onun 
için Hariciye nezaretine ayandan 
M. Romanoyu değil M. Argiro
polosu tercihen tıl.yin ettim. 

:\!. Argiropolos, bizce de ta· 
nınmı~tır. 

Kendisi evcke Ankarnda sefir 
bulunuyordu. llil;ıhara da :'il. Kon
dilbin kabinesinde hariciye neza
retinde bulunmuştur. Ozaman Tlir
kiye- yunanistan arasında malum 
olan Atina itilafı imzalanmıştı. 

Bir de Şunu hatırl~talım ki l\T. 
Argiropolos 927 de Sofyada top
lanmış olan Cemiyeti akvama 
muzaheret kongrasındc Yunanis 
tanı temsil etmiştir. Şu mektuba 
nihayet verirken vaziyetin çok 
m~kül bir safhada bulunduğunu 
hatta her zamankinden ziyade 
müşkül olduğunu, sölemekten 
kendimizi alamıyacağız ... 

Fırka kavgası 
Muhalifler meclise 

girmiyorlar 
Aıina, 6 ( A.A. ) l\luhalefeıe 

mensup gazcıder yeni kabinenin su
reti teşekkülünden dolayı şiddetli 
ıenkidatıa hulunmakıa, Yunanisıanın 

Anadolud• uğradığı bozıı:unluktan 
mes'ul olanlann kahineye alınmasını 
ve girmesinin tahrik mıhivetinde bir 
hareket nddeylem ktedir. 1 faik fırkası 
aldıP;ı vaziyeti muh:ıfaza etmeğe ve 
mecli; müzakerelerine l~tirak eyle
meme~• azmetmiştir. ---------DERİ KANSERİNİN TEDA vısı 

Leningrad, 10 (A.A.) Dün 
toplanan kongrede cerrah Mo
rozov, deri kanserinin donmuş 
hamızı fahim ile tedavisi hak
kında bulduğu yeni usule dair 
izahat vermiştir. Marazov üç se 
nelik yaralan bu usul ile iyi et
tiğini söylemiştir. 

STOKHOLM-AMERİKA 

ARASINDA 
Stockholh, 10 (A.A.) Stock

holm-Nev-York hava seferini 
hiç bir yerde durmaksızın icra 
etmek üzre üçmüş olan İsveçli 
tayyareci, makinesinde vuku bu 
lan bir sakatlık dolayisiyle İs-

Y 8\'UZ on temmuzda 
l:ııap!l.-.rede 

Mühim mesele 
lıstzlerln adedini denize indirilecektir 

indirmek kolay değtı Sür' at ve to • . 0 iecrübesinde 
Londra, 9 (A.A.) - M.Mac- ~ / 

donald Cemiyeti akvam meclisi Sonra yavuz muayene ç 
kebirinin önUmUzdekl içtimaı kll- Jı 

fal edildlğl zaman Cenevreye tekrar havuza ~ekilece 
gitmek niyetinde bulunduğunu ~ 
beyan etmiştir. Mumalleyb,lngll· Şi k t . •• d •• •• A k gitti 
tere ile Amerika arasındaki r e mU UrU 0 araya 
bertUrlU sul tefehhUmlerl izale Ankara, 10 (Milliyet) - Yavuzu tamir eden şlrll 
etmek maksadlyle bUtDn dik- umumi müdürü ile Gülcük müdürü relerek reminin 
katini iki memleket mUnaseba· l dlf 
tına hasredeeeğlnl ııave eyle- ratı etrafında a!Akadar makamatla temas etmiş er ,İd 
miştlr. Sözüne devam eden M. Yavuz on temmuzda denize. indirilecektir. Müte rO 
Macdonuld, gerek kendisinin ve biri liman tecr~besl, diğeri sür at ve top endahtı teC eti 
gerek rüfekasının dalıilt ve ha· olmak üzere lkı tecrübe yapılacak ve tecrilbelerln ıı 
rlcl sulh için çalışacaklarını ve anlaşılmak üzere muayene için gemi tekrar havuza Ço 
işsizlik mes'elesinln kemali cektlr. 
ehemmiyet ve clddlyetle ele 
aiınarak müzakere edileceğin! 
sllylemlştlr. Maman başvekil, 
işsizler adedinin bir sene zar
fında normal miktara indlrlle
bllmesl hususunda. mütereddit 
bulunmaktadır. Netice olarak 
M. Macdonald, aralarında itilaf 
temin etmek Uzre amele ve 
patronlar mıımesslllerlni nezdi· 
ne davet edeceğini söylemiştir. 

Kadri ye H. hakkındaki evr 
lzmir; 10 (A.A.) - Kadriye H. ve arkadaşlarına ait e 

tahkikiye gelmiş, Müddei umumllikçe tetkikine başlanını~tır· 

İzmir hapishanesinin mevcudu 
lzmir 10 (A.A.) - '.\lüddei umumilik tarallndan bu gliP 

pishane teftiş edilerek mahpusların vaziretl tetkik olunınuıtıJ!· 
ve tecil kanunu üzerene tahlire edilenlerden sonra hapishane. ı!f:' 
ça tenhala.~mış ve datıa sıhhi hir var.iyece girmi~tir. TahlıY M. Hcover il<nıi göı·iişecek? 

Washington, 10 (A. A.) -
Menbai Lon<lra olan ve M. Mac 
donald ın İngilL<-Ameril:an mü
nasebatı ha';kında bizzat M. 
Hooverlc görüşmek arzt1sunda 
olduğu şeklinde bnlu:-.::m haber 
Washingtonda hayret uyandır
mıştır. Mamafi bu haber, bilha-: 
sa Amerika ayan meclisi harici
ye encümeni reisi M. Borah ta
rafından, memnuniyetle karşı
lanmıştır. M. Hoover, hali ha
zırdaki bahri teslihatın tahdidi 
hususunun mümkün olduğu ka
naatmı evelce izhar etmiş oldu
ğundan böyle bir mülakata kar
şı müsait davranacağı zannedil
mektedir. İngiliz sefiri bu hu
sus hakkında henüz talimat al

sonra lzmir hııpisanesinin mevcudu 537 ye inmi~tir. 

Jandarma kumandanlıkl 
arasında tebeddülat 

Ankara,10 IMl!liyet)-Scyyar jandarma birinci alay kUOI 
KPymakam Abdurrahman bey Kastamounu jandarma kUOl' ... -
Scyyar birinci alaydan Binbaşı ismet bey Yozgat alay kuııı., 
ınuavinl!ğine, geyyyar onuncu alaydan Binbaşı Dervlf b•Y ili" 
yedind alay tabur kumandanlığına,seyyar altıncı alaydall 

0 Haydar bey Piyade üçUncU tabur kumandanlığına, P!yad• 
tabur kumandıtnı Binbaşı Nevzat bey dokuzuncu Jandarııı• 
tebl ınUdürlUğUne, Diyarheklr jandarma kıtasındau Bin~ 
bey seyyar onuncu alay tabur kumandanlığına, Kastaıııo:,.. 
darına kıtası kumandanı Binbaşı Hikmet bey Çorum *' 
madan muavlalltfne, muvazzafa nakledllen Blabllfl ~ 
Kırteblr kumandan muavlnllğlat, Uce sabık Kaymak&lll~ 
HUsna bey Bursa jandarma kumandan maavlnllğlne ıar-

mlşlerdlr. sal 
Şeker ve Petrol inhisarı kadr~ mamıştır. 

KRALIN NUTKU HAZIRLANDI 
Londra, 10 (A.A.) M. Mac

donald kralın nutkunun bir hu
lasasını mesai arkadaşlarına tev 
di etmiştir. Bu nutukta bilhas-

Ankara, 10 (Milliyet) - Şeker ve Petrol inhisar ld~ 
senesi bütçe ve kadrosu heyeti Vekllece tetkik ve ıuı vı ••' 
mittir.Bu bütçeye nazaran idarenin muhammen vıtrtdatı(I 
maarafı da (12;804,441) lira olarak tespit edllmlftlr. 

sa teslihatın tahdidinden, cihan Maarifte 
sulhunden ve işsizlikten bahse- Ankara, ıo ( Milliyet ) -
dilmektedir. Münhal bulunan Maarif vekA· 

tşslZLİÖE ÇARE letl yUksek tedrisat umum mü-
(A A ) N dllrlUğüne Konya muntaka ma-

Londra, 10 • · azır M. arif emini Nevzat beyin naklen 
Thomas işsizlik hakkında bir ve terfian tayini lradel mllllye
çok çareler derpiş etmiştir. Bil- ye iktiran eylemiftlr. 
hassa mutedil bedellerle kiraya DarlllfUnun Fen fakülesl T. 
verilecek evler inşası, Manş de- I{. F. kimya mualllml Mustafa 

beyin mlldderrlsllğe terfii ile 
nizi altından geçmek üzre bir Fen fakültesinde münhal beş 
tünel yapılması, zirai san'atla- bin kuruş maaşlı mUderrlsllğe 
rın ihyası, demiryollarının tez- tayini lradel mllllyeye iktiran 
yidi ve elektrikle teçhizi, kömür eylemiştir. 

pamuk, demir ve çelik san'atla- Tapu müdiJrliJklerinde 
rının tevsik ve tanzimi, işsizle- Ankara, ı O ( Milliyet) -
re yapılan mali yardımın artırıl Erzincan Tapu mCdürlUğUne 
ması, amele tahsisatının tezyidi Bitlis tapu mlldilrU Mustafa ve 
Rusya ile ticaret muamelatına Bltlls Tapu müdUrlUğüne de 
yeniden resmen başlanılması bu Meraş tapu mUdUrU LQtfU bey· 
cümledendir. ler tayin edllmlştır. 
YENİ HÜKÜMET İŞE BAŞLADI Kemal kaşa kaymakamlığı 

Londra 10 (A.A.) Kabine ilk Ankara, ıo . Milliyet ) 
resmi içtimaını bu sabah saat Münhal bulunan Kemal pa'a 
10 da akdetmiştir. Şimdiye k _ kaymakamlığına sınıflyle Slv-

. .. . a rlbl•ar kaymakamı Ref&t bey 
dar vazıfedarları henuz tayın e- tayin olunmuştur. 
dilmemiş olan 30 tali memuri- Muhafız gllcii bislkletçllerl 
yete kimlerin getirileceğini mü- Altıataf 9 ( A.A.) - Muha
beyyin resmi listenin bu akşam hz ıı;ücll bl~lkletçllerl saat 18 1 
neşredilmesine intizar olunmak 35 geçe buraya muvualet et· 
tadır. M. Mac<ionald, bugün ve mitlerdir. KUtahyadan takım 
yahut yarın Londraddll müfara hareket ederken sporcular me
k d k k · murln ve halk tarafından teşyi 
at e ere mas atı resı olan ve edllmlslerdır , Oç klflllk bir 

Skoçyada kain bulunan Lessie- spor hey'tl takımla beraber Al
moutha gidecek, bir kaç gün o- tıntaşa kadar gelmlştlr. Spor
rada istirahat edecektir. Kendi- culardan biri takıma Afyona 
sini istikbal irin orada h 1 k- kad.ar refakat edecektir. Blslk· 

" azır 1 Jetçılerlmlzln seyahatine her ta· 
lar. y~pılmıştır. Na:-ı:lardan ek- rafta halh tarafından büyük 
sensı bu sabahtan ıtıbaren ken- alaka gösterilmektedir. 
dilerine ait olan daireler umuru I 
nu tedvire ba lamışlardır. ,.,_ man;rada 

!.&pa-ynda 
Cemi11etl akııaın meclisi 

ı\ladriı, 9 ( \. \.) M. Adatci 
akallivctlerin vuku bulacak şik, vet
lcri hakkında c ceı an edecek tahki 
katın vasi mikya.:ta il:lnı suretindeki 
teklrtlcri knhul ve ~!. Von Schuhert in 
bir ekalliyetin şiklvcılerini tetkike 
memur komisyona o ekalllyeıle aH
kadar olan ve hususi menfaatleri 
bulunan devletin de iştirak erme<i 
suretindeki teklifini reddettlrmiştir. 

Kiiçük itillifın protestosu 
Belgrat; 9 (A.A) - Cazetelerin 

neşriyatına nazaran Küçük lti!U 
hükOmetlerl, mechul l\lacar askeri 
için dikilen abidenin küşat resminde 
kont llcthlen nin evclce l\lacarlsıana 
ait olan toprakların gene eski sahip
lerine verilmesi lüziımundaıı bahJ 

ı1illiJet~erverler 
Tamirat itilafını , 

istemiyorlar 
M· Parkerln geni ifl 
Berlln, 9 ( A.A. ) -- M. Par

ker Gllbert in tamirat banka
sının ve aynen teslimatın tabi 
olacağı yeni idare usulUnUn 
teşkil ve tenılklne memur 
edilmiş olduğu rivayet edilmek
tedir. 

Berlln, 10 (A.A) - Milliyet
perver fırkası reisi M. Hugen· 
berı Amerikalı gazete muhabir· 
!erinden birine demlftlr ki: "Vo
ung planının kabulü mDmküa 

Hariciyede ıo1' 
tayinler .,, 

Ankara, ıo (MlllfYet) Jlf 
rlclye vekllllğl Bfrtacl ..... ,. 
memeyylzllğlne natıoııı~ 
Elçlllğl BafkAtlbl zc,. 
beyin yerine birinci dııl 
müdUrlUğU Birinci şub•.,ıtı• 
Sedat Zeki, onun ~it 
mezkOr umum mQdDrl ııd 

fUbe Mümeyyizi Fuat /ı. 
bey tayin edllmiş!erdlr~ 

KonsolosluklB · 
Aukarı, 10 (A,.\.) -uı-' ,r, 

vek~!eti birinci daire u~05ıt• 6 dürlü!!;üne orta elı;ıllk ";i.ıııııcl ~ 
daire umum müdilril !kını.1 . J 
bey tayin edilmiştir. !11'5~ 
umum müdürlü~üne pr~ ıııııs1"~ 
güZarı bışkltip elçili ~·• '(f_ J 
paı esini haiz Ahmet. f:" • ı'-JJ 
!et m(bteşar muavinlıl"' ıJlll"'· 
müdürü payesini balı ~ 
beyler tayin lrıhnmJŞtır· ul""' '",/_ 

Rerut baş konsolos! ıofi' Jı1 
şar muıvhıl Muhiddin le!' ıı:~ 
bıraı müdiirlil«il"e ff•

1 
~n• ,. 

Şerif. I lılep lı:onsolot u ~.; ~ 
konlolosu Celil, Batulll (Of P (1 

konsolosluKJJn• kon50 ıasu ~ 
haiz Bari muavin kon:bık ~I' 
Pra• başkaıipll!lne .••I ~ ~· " ıııuı•w ',., 
müsteşarlığı baş ıarfı~0 1,11" 
, . kanso ... ı · 1~ Cevat ve Barston ıl• .- ,~ı 

.. """ S•" solos muavini un rıı 
sicil ve dosya ınenı; 
beı ier tayin olunnıu~t :.Sf6 ,ıo~ 

Fahrettln ,,-,.,. 1 .. t' 
1 1 

1 o (,.. /ı.) .,.., .... ,r 
zm r, raıır•'" t1• 

ordn mUfettlşl treııll' 
bu sabahki Afyon 1111ıtıır;,o,
mlzden mUfaretı:AI :.11111 r" J'l~l'I 

Pirinç muteh~~~ı:yet) ...... >~· 
Ankara. ıo l· ~ckAl•1 

P )J"Of'IÜ ' 
mi.ıtchessı-,ı ra ' d..n1iı;:tıt• "e .... • _, / 
ve m<mld:ettnc D fille•, ) I 

Adliye ta(U Jl\tıı•Y01 11 ,. ıo ••11 .r Ankara, d011cfl ,o r 
Münhal oıan dllr 1,,ııf -".. 
llye müfeıtlşliglııe • ışt•rl., r11 
ıazımeyl bıı vl cet. ,,.,,,.ıd 
dllrlllgü muavlııl 
tayla edflmlştfr • eti glfll~~ 

Irak uef 1ı..) ııı~,,S 
Mardin, 9 <1 ~ıııı•ı "' ı...,. 

Mardin hudut \ııut ..z 11' 
I aı ıP t1d•• 

ratı h ıa bb••ı ıa 
hey'ıtl ınuna 
mlştlr. 

Kaçak 
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"MiLLiYET ,, - iN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLERi 

asıl ö ~ürül~ü 1 
ı-ı Br yakaian~ı, maktulün 
r-iiviyeti nıe~~ul~ür. 

-~-~--
1 :ıdan on he~ gün evel Aya
ı,fya tLVkıfanc ara>ınd& yan-

' inde kafası ta~la ezilmek 
c iıldunılcn meçhul bir 

n l;;ıtil eri yakalandıp;:ını ıı;e-

' it: \ ıızrtıı~tık. 
l;ıktııl'ın huviyecl burun cah

··t;ı ragml'll hcnuz anlaşılma-

. tır, l·~vckc ) az<lıgımız vechlle 
t adliyeye ce lim edilen katiller 

't nado, Acem :vlehmet. Bo
~ Salih, Tekirdağlı Mehmet 
"liııcte 4 erkek He Arap Fatma 

1.az :\fcllha isminde 2 kııdın -
lılındır. Bunların itirl ettiklerine 

"ran Arap Fatma, i. mini bll
i~i bu maktulü bir glln Sul 

Ahmet meydanında gormuş 
ijnJa münııscbeti cinsiyede 

Ururken paralı olduğunu 
ttnıh. kcyflyecl Tekirdağlı 

htııcdc anlatmlştır. Tekirdağlı 
1ıediıı tavoıyesl ile Arap Fat· 
t tesi ıı;iin de maktulü ça~ır· 

kat cdildilli bodruma götür-
' urada t ı.m milnasebet eıma
. lekinlaglı ;\khmetle arka

~rı kl!cum ecmi~ler, Nado 
·kıa maktulu bogınu~ Tekir-

' ' ta~la kafa mı ezmiş. hoyııı:ı 
\ Acem ;\lchmct ve Laz 

.~a da paralarını almışlardır. 
here krıcillcr arasında bu parıı 

'unlicn kı11 · ı:a zuhur etmiş, 
0 ile Acem l\lehmet Tekir-

~ı \Jchmcdi agır surecce ba

~dan varalamışlardır. 
1
"•kac -bu ikinci hadise gizli 
'lıış, ancak kAtiller yakalan
Lın sonra anlaşılm~Ur- l\Ia.k
'll kim oldup;unu katiller de 
·tdikkri için zavallı adamın 
·. tti anlaşılamamıştır. 

'h, liır talebe boğuldu 
1 ~r~t mektehi Alisi calehesln
~ e.n Muhiddin ef. ayni mektep 
esınden A bhas ef. ile bcra-

11ı! alacak iskelesinden Raifln 
, alını kiralayarak gezerlerken 

~nn cesirile sandalları dev-
~ \"c ikl arkadaş denize dö 
llı~tür ;\luhiddln el. yüzmek 

~il!;inden dalgalııra kapılarak 
~ıııuş Ahbas ef. ise sandala 

_arak kurtulmuştur. Zavallı 
1
ddtn ef. nln ce8edi Salacak 
~de bulunmuştur. 

lt Ayaflı kırıldı 
'1 'skovdc Bademlik caddeolnde 

'.'uran f 6 ya,ındn Karakinln 
'ti ' . l J~tklet Soromya namında 
~dına ç ·par.ık >af); ayağını 

tır Karakin ,·akalanmışcır. " . ~; ~abıhafının marifeti 
~ alı Salih ile Nüzhet ve 
<k •1 

gece Kuşdilinde sarhoş 
!(czerlcrken lıahçevıın Kon-

1dııncıle rn>t gdcrck döv-
.~, . . 

~ kaqııt •• ııı.baoılc de bıışın-
•ra0 .. mı~ l a dır . .\let:rub up 

-~ 1 .tldırılmı~cır. 

liırak çekmişler 
darpe,a hamallnrındıın Or
il ' 

:ıc Tı,puz Ali dlln gece 
r lduKIRrı Kadıköyünde 

ı~>ıda kendilerine bedava 

~ek •sttmiyen p;azlno ne 
hıçuk çektiklerinden 

t. nı;Jardı•. ,., 
~Ilı 

~ lıttrıı 11nngınından üç 
~ it~ Işı 11akalandı 

lat l>ertembe gUnU akşamı 
~ı :•kapıdaki Çatal hanın
. 'Pıt lııgın olmuttu. Zabıta· 
1, ~e.rı !ahlı.Ilı.at neticesinde 
lıı ~n:sı olduğu aolatılmış 
-~ rıen Mardtros, Osep 

~ı ~~"Yan lımlnde Uç lı.lfl 
lıııışıır. 

~ ..... "'""""" 
V ~61kah a..En11er 

Danilhadıstı: on en ı 
hanırı>: n evine ı:iren I 

hi isllmal 

-Piole tarı~lırılan 
Kolza yaID ballıoda yapılacak 
muamele vekalellen sııruldn 

Petrol inhisar idaresi, piyasaya 
fazlıı miktarda kolza yağı çıka

rılması yüzünden husule gelen 
vaziyeti :\Iallye vekAletine bil

direrek bu hususta yapılacak 
muamele hakkında lstlzanda bu

lunmuştur. 

inhisar mtidilrU HUsnil Bey 
benl!z veklletle muhabere neti

celenmedlğiııl ve pecrolıı karıştı
rılan bu yatı; hakkında tahkikata 
devam olundup;unu dün söyle

miştir. Dlğer taraftan şehrimiz

deki büyilk ıı;az kumpanyaları, 

kolza yaj(ının petrole karıştırıl

ması teslrile hazinenin ve alaka
dar kumpanyaların zarara uğra

dıklarını ileri sürmektedir. 
Bu kumpanyalar, ıı;az su! isti

malinin önüne geçllmediıı,i ve 
şimdiki ıı;ibi serbest lıırakıldıl\1 

takdirde piyasaya kolza yağı 

çıkarmak üzre fabrika açacak
farını söylemektedir. 

\'ukul-ulftn ihbarlara göre,pl t· 
rulun kllornnu ( 24 ) kunı~tan 

alan bir çok satıcılar, bunları 

kolza yağılc karışcırdıktaa sonra 
20,5-21 kurui& piyasaya çıkarı
yorlar, Kumpanyaların tetklkau 
gaza yarıyarıya kolza knrıştırıl

dı!(ı merkezindedir • 
lnhl~ar idareı;I kolzayı, p;azdan 

yegAne tedbir olarak ayırmak 

için gösterilen telvln ıısulilnii tat 
bik hususunda kanuni salAhiyeti 
oimadıgı kanaatindedir. 

Kolza yap;ı fabrikasının Top

hanede bulunmasına ~manecin 

ml!>aade etmesi şehir lçln tı:h

llkeli p;örül mekte ve orada bu
lunan (20) ton meyadı mii~ca
!le infllak ettiği takdirde o ci
varın mahvolacağı. söglenmek
tedir. 

lzmlrden 4 komDnlst 
şelırimlze geldi 

lzmlrden komllnist faaliye
tinde alakadar bulunmadığı 

cihetle tahliye edilen on Uç 
lı.lflden yedisi lstanbullu olduk· 
larından Glllcemal vapuru ile 
lstanbula gelmişlerdir. Bunlarda 
lı.ltapçı Hüseyin, Nesim oğlu 

l•halı., Robert Stvlllye kamaroto 
Hasan, Eflm, Moyer Klltabyalı 
san Mustafa efendilerdir. 

Teuhidi meskükat 
Maliye velı.Aletl tarafından 

hazırlanacak olan tevhidi mes
ktllı.lt ıayıhası için muhtelif 
devletlerin bu husustaki kanun· 
lan getlrllmlştlr. Bu kanunlar 
tetkik edilmektedir. 

Layıha hazırlanırken muh
telif devletlerin bu hususta va
:ı:ettllı.lerl esasat nazarı dik.kata 
alınacaktır. 

sabıkalı Em er öteb"ri 
yakayı ele vermiştir, 

çalarken 

Aile kavgası 

Yeşllköyde onıran Halkalı zira
at mektehl sabık dahiliye 

müdürü Emin Sahri bey, damadı 
l\Jersin vapuru kaptanı Abdiıllıl

tlf bey ile allevt bir sebepten 
dolayı kavıı;a ederek ba~ından 

yaralamıştır. Pofüçe t.thldkat va
pılıyor. 

Yangın başlangıcı 

Çar•ı k pıda Kuyumcu Karabe
tin dtikkAnınd~n yangın çık

mış d\ikkAn kı: men yandığı. 
halde ~öndUrUlmılştUr. 

Otomobil kazası 

Kadıköyunde Nöbecbane ıoka
l(lndan ıı;cçen Aliye hanıma 

3,508 numaralı otomobil çıırp-

Emanette 

Sokaklar 
Emanetle Terkos 
şirketi nihayet 

anlaştı 

Şıhromıned 18 Huirandın ltlba
baren sokakları sulımığa bıılıyıcakur 
Bu hususla emınotle Terko• tirketi 
ıraıındı ınlııılmıııır. Bu ltJIAfa göre 
birinci derecedeki caddeler günde 
iki, ilclncl derecedekiler bir defı ıu
lanıcıktır. 

İtfaiye mlltahassısı ile 
mukauele imzalanıyor 
itfaiye mütehassısı olarak celbine 

karar verilen Viyana itfniye kuman· 
dan muavini ile icapeden mukavele
nımenin tanzimini şehremaneti \Tiyana 
sefaretlmlzdcn iltimas etmiştir, MUtı
harns yakında gelecektir. Kendisine 
5 bin lira masarifi ı.aruriye, 700 lira 
maa~ \'erilecek ve mefruş bir apara
man tahsis olunacakur. 

Periye baukasile mllzakere 
ba11lıyor 

Emanet Türkiye mllli bankaslle 
olduğu gibi Periye bankasından vık
tile aktetmiı olduğu istikrazın sureti 
Jrfası için mezkür bankı mümcsilJle 
milukereye girişmlşdr. Banka mümes
sili :;iehrı'mini il. ile tema>tadır, 

Teşclr için tahsisat 
~ehremantti hi.nçesine bu sene 

teşci r i~in 5 bin lira tahsim konmuş 
olup bu para ile kll kule inin ırk.
sına isabet eden ha vırın teşcirine 
ve hızı caddelere aP,-Jç dikilmesine 
karar Yernmiştir. - .............. 

Heybelide ,,u deposu 
Heybeli ada su ihti y acı ıçin bura· 

da 100 tonluk bir depo inşasına ka
rar Hrilmlş olup yakında inşaatı 

bışlanıcakar. l lcybellde ayrıca 40 
tonluk bir depo rnrdır. Bu depoları 
5-6 günde bir Kadıküy su şirketi 
dolduracaktır. 

Ekmek /lalı 
Şehremanctinden: Bu ayın on 

birinci salı gününden iılharon birinci 
nC\i ekmeğin kilosuna nn alu kuruş 

on para azami fiıt vazzedlldlği ve 
francolı flatmda tebeddül olmadığı 
ilin olunur. 

Büyük bendin tamiri 
Kırkçeşme sularına alt Bel· 

grat ormanlarındıtlı.I bUyQk ben· 
din tamirine karar verllml~tlr. 
Yakında tamirata başlanacaktır. 
Yakında tamirata başlanacak
tır. Bu sene bentlerde geçen 
senelere nispetle çok su vardır. 

Kayış dağı suyu 
Kayışdağ suyunun Kadılı.llyft. 

ne tnulrllme~I için ameliyata 

edv am edilmekte olup nihayet 
bir sya kadar bu şu Kadıkll

yUne indirilmiş bulunacaktır. 

Edirne kapı tramuayı 
Tramvny şirketi l'•tlh· Edlrnek•pı 

tramvayının kabulu muı·akkan için 
Nafia vekAletine müracaat •tmi~ıir. 

"Türk Yurt,, 
Tl!rkocajtından: (Türk Yurt) 

namında neşredilen bir mecmu
anın Jstanbul TUrkocaği menfa
atine olduğu beyanile bazı mll

e>Sesatı ticariye ve zevatı muh
teremeye abana yazılmaları için 
müracaatlar yapıldığını istihbar 
ettik Şah~! menfaatlerine Ocağı 

vasıta eden bu neşriyattan kat'
iyen Ocağın a!Aka ve malumao 
yoktur. 

60 seyyah geldi 
Stella dltalya vapurlle febrl· 

ml:ıe 60 eoyyah reımlftlr. 

Gazi muallim mektebi 
Anlı.arada Gazi muıılltm melı.· 

tebl tealsatı bltmlf gibidir. Melı.· 
tep eylnlde lı.llfat edllecektlr. 
Bina çok mabtefem olacaktır. 

mı~ bacından yaralamıştır. Şoför '"'1-A-·N-· K-A-RA p ALAS 
All kaçmıştır 

(ANKARA) 

Kuyuda rocuk cesedi 

Sultan Selim camllnin sarnu;ın 
da henüz dop;muş bir erkek 

çocuk cesedi bulunmuştur. Çocu
ğun kime ait oldıııtu tahkik edll
mektedlr. Zabıca çocup;ı.ın öldl!
rulmek oıa'<iadlle sıırnıcıı atıldığı 

1oı a tlııdcdir Canı.er ımınıyor. 

Bllttın odalarda telefon, sıcak 

ıuyu, lı.alllrlferl vardır. Hususi 
banyolu apartmanlar. 

Odaların flatıı 6 - 8 • 10 ve 12 
ltradır. Amerikan banorkeıtr 
erkek ve kadınlara ma.hsn~ 

perukar salonu, çaııtllflrhane, 

garaj, tenis, kütUphano, yataklı 
vagonlar '.!!,~tinin ucontaıı~ 

Baskın vermişler ... 
Kırılıp dökülerek geldi. Siyah ve 

kıvırcık saçlarının ~uraeına burasına 

dokunarak güya düzelttikten sonra 
yanındaki iskemlede oturana la Vil· 
helm bıyıklı, Cfilller çiçek bozuğu 

yüzlü adama fena fena bakmağa baş
ladı, Hakim evcil erkeğe sordu : 

- Hanım zevcenizdir? 
- Eveti 
- Kaç seneden beri evlisiniz? 
- Bir aenedenberi. .. 
- E., ? 'imdi ne istiyorsunuz? 
- Efendim, namızımla yaşamak 

istiyim. 
- Demek zevcen olacak bn kadın, 
- Başıma olmadık işler açtı efen-

dim. 
- Sana kim buldu bunu? 
- Emine hanım derler, mehelle-

de bir kadın vardı. Gel Salih ağa, 

şunu sana yapalım dedi. Ben de, 
neblem, •he I• dedim, kısmetmiş ol
du. Sorna bahtım gidişi gidiıat de
ğüL. , Şinci istemiyim söyhayı., 

- Sen nerelisin? 
- Vanliyeml 
- Karmda Vanlı mı?., 
- Hıyır,. . O Kerkük!U,, 
- İnsan alacağı kadmı bir kere 

olsun sorup so. u~tunnaz mı? Emine 
hanımın lıtfile gerdeğe girenin sonu 
böyle olur işte .. Neyse, demek şim
di boşamak istiyorsun. 

- Evet efendim, ırzım namızım 

iki paralık oldu. 
Okunan dava evrakına nazaran 

Kerküklü •F.> hanımın Rıza isminde 
birile baskın vererek zabıta marifeti 
le muayeneye sevk olunmuştu. 

Her halde pek fena bir vaziyette 
yakalanmış olacaklar ki F. hanım da 
hadiseyi inkar edemedi : 

- Efendim dedi, Zehra bize oyun 
etti. 

- Zehra kim? 
- Rızanın dostu, Biz Rıza Zehra, 

ben sinemaya gitm~tik, 
- Baskını sinemada mı verdiniz 

yoksa? 
- Hayır. Sinemadan çıktıktan 

oonra kırlara gittik. Tıbbiye mekte· 
binin arka.-sınd~ gezerken ... 

- Karaca Ahmet mezarlığı desene 
şuna! ... 

- !iL. 
- E? ... sonra ne oldu? 
- Sonra, baktık uzaktan polisler 

geliyor, Zehra bizi bırakıp kaçtı. Po 
lialer de beni alıp götürdüler. 

Mahkeme keyfiyeti müzakere q.. 
derek, Vanlı •Salih>ağa ile F. arasın 
Salih ağa bu karara o kadar sevindi 
ki sevinci şaşkınlık derecesini bul
du: 

- Dava ne güne kaldr? diye mü
ba5irden soruyordu. Boşanma karan 
verildiğini öğrenince bıyıklarını bu 
rarak ciğerlerini şişirdi: 

- Ob .. Oooooo b 1.. Oooooooh L 
Fakat karar bu kadarla kalmamıştı, 
mahkeme. kadını da iki sene müd
detle evlenmeden menctmi1ti. 

F. yı koridorda uzun boylu bir er
kekle baş başa konuşurken görenler, 
birbirine bakarak gülüştüler: 

- O daha •imdiden nikilısız ko
cayı buldu ... Evlenip te ne olacak? 

Piyanko çekilivor 
Bugün saaı l •• tc D;riilftinun 

konferın~ >alonundı tay ıre pivan
korn ~'ekilecektir. 

---~ Balıkfılık {}irketi 
Balık llmiıed şirketinin teşkiline 

hükOmetce müsaade olunmuşıur. 

Yeni alınacak uapurlar 
Seyrlsefatn meclisi idare aza. 

lığına tayin edilen ttosameddtn 
Abdllrrahlm, HOseytn Alı.lf, Nu
ri beyler 20 Haziranda içtima 
edeceklerdir. Bu içtimada ye
niden alınması mukarrer gemJ. 
ler hakkında karar verilecektir. 
Bu sene iki gemi alınacağı zan
nedilmektedir. 

yerli malı sergisl 
Sanayi birligi tıırahndan Halk. 

f1rkasında açılacftk olan yeril 
malı sergisinin Galata •arııy lise
sinde açılma" ı karerla,mıştır. Ser
gi amirliltlne Danış bey tayin 
edilmiştir. 

tJç agtıklar 
Müteklidın eytam ve eramll mı

qlınnın ıedıyl!&l için rmir gelm4tir. 
Ha' alename dlln akşamı hdar gel
memi,ti. Hnılenin bu ~ün g•lme i 
muhıemeldlr, 

DQn gelen seyyahlar 
Oiın sabah llmınım11.1 gelrn 

Stelll ltalya vapuru ile 60 aeyyah 
gelmi~tir. 

Milteferrlli H. 

Teşekkilr .. 

,\lali ~enesinin iptida~ı mtina~c ~ 
beı ı le :\'!aliye \'ekili Saraçoıı;l u ~ükrü 

beyden Defterdarlıklar& bir telgraf 
gelmiştir. Bütün maliye memurlınna 
tebliği bildirilen bo telp;rafın bir 
suretini yazıyoruz; 

928 Mali senesini arkadaşlarımın 
gecell gündüzlü sarf ettikleri mesainin 
feyizli bir netlceıi olarak parlak bir 
surette kapattılr, yeni seneye ~rer

ken rüfckayı me61limi bu husustaki 
gayret ve faaliyetlerini memnuniyet 
ve takdirle pı ve herbirine ayrı ayn 
teşekkür eylemeği vecibe addederim. 
Aynı mesai diğer senelere nazarın 
mü~ait seraiıle dolıil oldu~umut 929 
sene~i z.arfında da idame ederek !'ar· 
sılmaz bir meslek oşkı ıle \'e Türk 
evlAtlarını has samimi bir heyecan 
ile işlerin tam bir intizam ve mil· 
kemmellyet dairesinde cereyanını te· 
min ve mail hayaamızın inkişaf ve 
devlet itibanm takvlve ve ilAsı uğ 

run• azami ceht ve faaliyet gösıe 

rilmesine intizor ile daha biiyük mu
vıffaluyetler dilerim , Bütün mal 
memurlarına tebll!t edllecekıiL 

Menıur maaşları nasıl 
uerilecek 

Yeni kadrolardı l!jtvedilmif olan 
memuriyetler hakkında daire amirleri 
tarafından '\Taliye vekAletine malu
mat verilmesi Maliye vekAletlnden 
Defterdarlığa bildirilmiştir. 

Maaşların nasıl verilece~ hak
kında da telgrafla bir emir gelmi~tlr. 
Bu emre nazarın a.<ıl maaşın yüzde 
12 si nisbcıinde tekaüt aidaıı kesi 
lecektir. Geri kalın asli maaş ile 
fevkalAde tahsisattan yUzde hoş nis
betinde kazanç vergisi tevkif edile
cektir, 

.ttdresler açık yBzılacak 
Telıı;rafnamelerin adres ve imza· 

!arının mümkün oldup;ıı kadar vaıih 
olması hakkında bnndon evel yapılan 
umum1 tebligata ra~cn bıızı deui
rln hftlA bir takım rcmzler istimal 
ettikleri görülmüştür. Bu bal, hem 
telgrofnımelerin tcahhilrüne ve hem 
de bir daireye ait telgrıfnamenin 
dij\'er daire tarafından okunmasını 
ve resmi muhılıeratın elden ele 
dolaşmasını scbebiyeı verdiginden 
bundan sonra adreslerin behemehal 
vazih bir surette yazılması Dahiliye 
veklletinden tamim olunmuştur. 
Hizmeti devlette istihdam 

Anadoluya vakı olan davete has
talıpnı bahane ederek icabet etme
mesinden dolayı ""'keri heyeti mıh· 

susasıncı nisbetl a.<keriyesl kar edil
edilmlş olan erUnı harp yUzbışı. ı 
:\ehli bey, ve Kozanın Fransızlar 
tarafından lşgali csna>ında Frın.,zlar 

tarafından polls memurlup;unı tayin 
edilmesinden ve Kozanın i:;tirdsdına 

kadar bu vazifede lstıhdam kılınma-
sından dolayı heyeti mahsusaca ademi 
istihdamına karar verilmiş olan Mer
sin ıııhsil :ubesi memurlarından 
Anperinli Abdullah ."$ere[ efendi 
haklarındaki heyeti mahsusa knr•rınıo 

nfi"e Ali karar heyeııncc mtittdikan 
kırar verilmiştir. 

l~kanıbll kiiaflan 
Kaçak o\ un khtlan lıakkındı 

l\faliye vek Aletindtn Oeftcrdarlıll;a 
bir emir 1tdmiştir. P.mre gıln-, bu 
kAı:lar, Kırının ay cemi ·c!ın ·e bedeli 
mukabilinde muho\&a olunıc;ık ır 
VllAvet dahilindeki bn kahil uı un 
kıiatları, tc~blı edilerek bulundukları 
mahallerin isimleri ile hirli~te \'ek~
letr bildirilecek ve s.uş muamelesi 
yapılacaktır 

Yeni bir cemiyet 
Coğcafiynı patolojı irnılmle ı eni 

blr cemiyet teşekkül etmiştır. Dok· 
torlardan mürellp olan bu cemiyet 
me•lelcl bir ga)·e için kurulmu~ıur. 

15 sandalcının şikilgeti 
Dün Üsküdar sandalcılınndın 

(1 ~) kişi Ticaret müdüriyetine müra
cnat ederek sandalcılar cemiyetine 
f(irınediklerl için icrayı san 'atıan 
mencdildıklerini llerl •ürerek cemi 
yet reisi hakkındı şlk:\vetıe bulun
muşlor ve kendilerinden fazlı para 
talep •dlldi~i cihetle cemiyete gir· 
mediklerini SO) lemlşlerdir. Bunlar 
müddei umııınilljte d• müraraaıı 
karar v<·rmişlerdir. 

:z ; 1 -

Tapu tallnıatname.~i 

Tapu mUdlrlyetl umumlyesl 
tapu harçları ve senetalz taaar· 
rufat hakkındaki kanun lzahna
melerlı:I tabettlrmektedlr. Ya
kında bunlar vtıayetlere &ön· 
dertıecelrtlr. 

Ekonomi 

Şehirlerimizin iktısadt 
hususiyetleri .. 

Yeni şehircilikte ehemmiyetli 
bir esas .. 

Kısa bir tatilden istifade için yaptığımız bir seyahatte Bursaya 
utramı,tılı.. Şehrin hayatında bazı deglfllı.lllı.ler gllrdlllı.: baştan 

bafa te'ıtı olunan elelı.trtlı. tenviratı, zıya meseleslnt kl!kllnden hal 
etmiştir. Şehrin bir ucundan ötekine mutazam fasılalarla işleyen 
otobll•ler, nakliye mes'eleslnl hal etmiştir. 

\ ,_ ız bir şey nazarı dlklı.atlmlzl celb etti. Şehrin iktisadi 
hayatı bir kaç nolı.tadar teksif edllmemtş, çok dağınık surette 
cereyan ediyordu. Şehirde şu sanayi var: Kağıt ve karton sanayii 
kimyevi sanayi makine imalatı IBnayll, tahta sanayii, kuma, 
sanayii, ipek sanayii, zirai mahsulat sanayii, toprak sanayll. 

Halbuki, kısa bir dik.katla gllrUleblllrkl, bUtUn bu sanayi nevi
leri ne bUtUn Vilayetin ı 10 bin nüiusu ile, ve nede Bursa fehrinin 
60 bin nllfusile katiyen inkişaf edemez· Denebtlirkl, Bursıonın 
muhtaç oldutu katil ve karton gibi, kimyevi maddeler &ibi sa
nayi mamulleri, pek aıa dllrt saat ötede olan ve zaten mlie ses 
bulunan lstambul sanayi mUeaslselerlnden getirtileblllr. Halbıık., 
Borsaya his bir iki iktisadı saha varkl, Bur•a lçln inhisar ma.hi· 
yetlndedlr; bUtQn iktisat faaliyeti bu sahalarda telı.slf edilse, 
Bursa bir iktisadi şahslyyet kazanır. Bn sahalar funlardır : 1 ) 
Jpelı. saaayii, 2 ) Banyoculuk. 

Şehirde seri bir cevelan gösteriyor ki, lpekcillk bu şehrin da· 
yanacatı en kuvvetli lktlııadt bayat menbaıdır. Gezdiğimiz modern 
bir iki ipek fabrikasını zikr etmeden geçemeyiz. Bu sahada sıkı 
çalıfarak fabrikaları coğaltmaklıı, Bursayı bir gOn Lyon şehri 
haline getirebiliriz. Dlger taraftan banyoculuk, burasını bir cihan 
şehri haline lı.nyablllr. Tedavi olanların ifadelerine gllre, en eyi 
therapcutik hassalara malllı. olan banyolarlle, Bursa, bir gUn Ba
den-Baden şehri heline geleblltr. 

Bursa şehrinin hususiyetleri fpekctllk Ye banyocululı. olarak 
bir kere taayylln ettikten sonra, artılı. arabacılık, möblcclllk, 
bıçakcılık, !ahta sanayii gibi iktisat sahalarını bırakmak mecbu
riyetin deyiz. Hem onu yapalım, hem de bunu diye tUrlll tllrlll 
faaliyetleri bir şehrin içine sıkıştırmalı. kabil değildir. 

inrıtterede Lanktlre gitsek batından batına intikal eden men
sucatcı tUleler gllrllrUz, lsvlçrede Lllcıme gitsek y . . ıız otelcilik 
ıtllrUrUz, Almanyada Ylsbadene gitsek yalnız banyoculak, Lelpzlge 
gitsek yalnız matbaacılık gllrOrOz. iktisadi faaliyetleri kanşık 
olarak bir arada toplayabilen ancalı. bir kaç paytahttır. Londra, 
Parls, Berlin gtbl. Diğer şehirler hususiyetleri ile ya,ar ve 
bususlyyetlerl ile lnklşal ederler. 

Tllrk şehlrlerlde hususiyetlerine gllre ayrılabilirler. Bir, iki 
hususiyeti taayyDn eden TOrlı. t•hlrlerlnln blltUn faaliyeti bunlar 
Dzerlnde teksif olunabtllr. 

" TOrlı. şehirlerinin iktisadi hususlyyetlertne gllre lfledllmesl 
politikası " nın, modern şehir ltletmesi esaslarına en uyıun 
bir politika oldutunu zwnnedtyoruz. 

Dr. Nizameltln 
• * 

GuNÜN IKTISADİ HABERLERi 

Hayat pa~alılılı : Ticaret o~asının raporu billi 
ı,ııınbul Ticaret oda5ı idare 

heyeti dün toplanmıştır. 

Bu içtimada, oda memurlın tara
fındın bayat pahılılıjtı hıkkında 

baıırlanan rapor tetkik edilmiş ve 
bazı tııdilıı icra edılmişdr. Rapor 
bugün neşredllecektlr. 

Raporda mO\·adı gıdalye, mah
rukat, temiraı, melbusaı ve süknı 
masraflın esLı; tutular"\, tablt !'ayı

lın (1914) senesi ile tlmdild vaziyet 
mukayeseli olarak gösıeril.miştir. 

Bundan sonra her ıy sonunda bu 
şekilde bir rapor yapılıcakur. 

• Rusyaya ihracat etrafında-
idare heyeti Rusyıya henüz ihraç 
edilmemiş ölan 20,()()J) kilo kesta~e 

7000 kllO cehr~ 2~0,000 kilo odun 
200 kilo afyon, 600 kilo hah ve 
2000 kilo kuru meyvanın altk•dar 
tacirler arosında sUratle ıefrlld ıçin 
tetkikına bulunmuştür. llu akşamı 
kadar 'uku bulacak olan müracaatlar 
na.an ltib>ra alınacak \'e bu mallor 
4 ıemmuzda Rus\·ava "vkedilmiş 

olacnlctır. 

• Tlryeste sergtııt için - '11-
yc>'te de lkti>at meclisi tıırafından 
açılacak d•im! numune s rgislne Türk 
mü,ıahsillerin'n Jşılukinl ıemln için 
lstanhul Ticaret od•<ına müracaat 
edilmift!r. 

• Şirketler teftiş ediliyor -
lsıanhul Ticaret müdür! 'eti komiser
ler! şirketlerdeki Türk memurlann 
mikıanm tıhkık etmektedir, Dun 
Galıuıda mercut şirk<tkrin tehişlne 
haş1ınmı~ur. 

• Deri ticareti dnrgun -
Den fıatlan son gllnl<rde tenenül 
ermektedir . Bonon Eebebl dUnyı 

deri fiatının tenezzülüdür. Dert ta-
cirleri bu vaziyet üzerine Tlcareı O
dasına müracaat etmlılerdlr, Oda , 
deri Tüccarlarını bu gun daveı ede
rek icap eden tedbirler alınacakur. 

• 

• Sigorta tlrlı.etlerlnde ecne• 
biler - Bazı sigorta flrketlerinde 
mütahassıs namı ılbndı ecnebılerin 
istihdam edildiği Ticaret müdüri\'e· 
tine şik!yet edilmiştir. Tctklkıt yapıl
makıadır, 

• Buğday ithalatımız - Son 
iki sene zarfındaki buğdıy ithal~u
mız hakkında Tlcııret odasının elde 
ettij\i malQmau aşağıya yazıyoruz. 

9'27 seoeıiııde 7 ıy zarfında 

6.412,611! lcllo, 928 senesinin aynı 
aylarında 5,888,062 kilo buğday iı

hal edilmiştir. Bu miltdat bütün rür
kiyeı e yapılan buğday ltha!Audır. 

• lnglllz lirası Dlln Bor>&· 
da lnglliz lirası (IOl 5) kuruş (20) 
paradan açılmış ve (1015) kuruşta 
kapanmtşar. 

!sterlin üzerinde ehemıru)'ttlı bir 
temewüç olmaması, ltbaUt tacirleri· 
nin ihtiyatlı hareket ederek klıııhh·o 
mübayaa etmemelerinden iltri ı;el
mhıir. 

Diin Düyunu muvahh•de (1114,~0) 
den. altun (885) ten muamele gr.r 
milştUr. 

Rusyaya ihracat l(·ln yeni 
den uesika ueriliyor 

Rusyay• se\'ketlllmek ü1.re 'e-ıka· 
im muhtelif ,·ilAyetlcr tiıccarlırrr.a 
verilmiş olan tütün, meyan köı.u 'e 
meyanbalı tamıı:mile ~evkctli tr'e'llişrtı 

lktlm VekAleılnden lzmlr Ticaret 
Müdürlüğüne gelen bir emirde başka 
vllAyeder Tüccarlınnın «vkedem 
dikleri, bo mah.ruUerln J,mlr Tticcıır 
!arı tarahndın . e>'lc n ıhrıç cdilm,, 
bildirilmittir. 

Rusyaya sevk için hmlr tlic<ar
lınnı \'erilen thrsç lıa);\ı mtlhlm 
bır velı:One halli ohnııktıdır. 

lmılr Ticaret odısı idare be\ etı 
lçrinıa yapacak ve 'Rıısyaya yıpılacık 
lhrsca< Uste•inl hazırlıyac kıır. 

Bu liste Wtlk edilmek.üzrr dn 
hal liuuıt vekAleıi Mösıtşarlar k ı· 
ml.yonuna ıı;i>nderilccekıır, 

* * 
Kambio Borsası10161929 

UTtıı:RAZLAR 

tıtttr.u.ı dablll 1 9i 
OdTUlll muvıhbldc 19S 
lkramlyaH demir yol• 1 

SICNETLER 
lı bant"' rt 
Anadolu dıoılr yol• tö 
J. Tranvay. Ş. 77 
l u. s. tı<te<I 
t Sa $1r.lletl 40 
T. Tütöa A. S. 115 
t Dtllrmen S. 
Ş. D•l!rm•n S. 7 
A. Çlmtoto Ş. :14 

l Teldoa S. Jll 
ı M- ıı:aa ş, 4 
Jl. Hayılyı •O 

40 
70 
00 

tt.OO 
so 
00 

1 , 
40 

7b 

75 
IAı 

TAHvtt.AT 

Anadolu} i f. 
D. Y, s. T. 

Tılnıl ştrtcti 

Eltttlılt ıirkttl 

IUbaa ~ırtetı. 
H. P,..a li•aa ıırtrtı 

89,.<o 
J9 
.s.so 

4.iH.,!10 

•.ı <o 
17 'lO 

ÇEU.ER 

Londra IO ı S - ,00 Sewyort 0,47 83, 
Pırlı il 22.:iO Atlu 36 "5,00 
Cenevre 1 48_00 Roma 9 16.00 
Biitrt' 24 7S.Otı Am•tl!tıiarn 1 ~ 5 
Brtıtsel s 4.1,50 Solya "5 &:",5ıl 

Prar ı6 01,sıı Berlln 2 \lÜ,00 
Vlyı.. 3 J9,50 

1 



4 'llLLl\'F-T "\[.[ 1 l 11.\ZlRAN, 1929 

e. 
'~ 

a&.oma.ım.., lttihadıMilli 
' 
1 'nine yak'..ı;up hücum ederler ve tor zaaan Daru,,aiaka lisesinden ---; Türk sigorta şirketi ı: 

~ ( .. tıpido atarak batırırlar. Büyük harpte 830 All Bey kazanmı~tır. Bu n H. .. 'H 
t ıVı~ tahtelbahir korkusu bütün cihanın yazı şudur: u" ~Ü~ l~~f[ arik ve hayat üzerine sigorta rnuan1elesı ' 

Ziraat umumi müdürü çok dikka- • 1 . s· 1 1 Ik "t 1 . fikrin• i gal etmişti deniz altından ıcra ey enz.' ıgorta arı la 11;111 n1Üsal =--- ta tayan beyanatta bulunmuş ve bu ~ 
• SRI~ t·,ıııı , 1 • 'ıllı.LIYf.T. Tlll görünmeden sokulabildıklcri içın . h f d şera 

1
• tı" llaVı'dı' ı· 2 

n sene mcmlekctimizın er tara ın a t l 1 lazıc,rn 19"1.9 bilhassa tüccar gemilerini fazla tcd- • ~ 

mahsuıumuzun fevkalade oıduğunu il " k M k · ld • G J t ı u··r H 1 tı ·· · ( . o HAVA hi~ edıyorlardı, bu tehlikelere karşı anı aş er ezı aresı: a a :Cl( a nyon anınL ;\( 1 UUG ~ K · .. 1 . - söylemi~. Askeri ve siyasi zaferle- \ . 
1 1 

. 
1 1 

• ı· 
U · gemiler seyrederken gemı ı ensınc G d f'lltt";ı ıı •uııııııııyaıı ~·· ııı l•'rllı• ıwrnl" aı·;ıp"'' '"ı rimizi iktisadi zaferle mczç etmek -Raymond euty- en ...._ llun en ı;nk hararet 1.ı en az denize sarkıtılmıs ağlar uzatırlar ve ....- Telt•l(ın · f;ı·wı<'l11 - 2003 ~ , 

e bu Suretle hem torpı·ı tehlikesini iza en büyük emelimizdir. Bu ise istih- - Benim güzel Brijitim, şu - Peki! m·-..... "' .. _ ... __. ..... °' ......... - ........... ~ ........ ~· .:. ................................. - ................ - ... ~ l 
'i tı Bu aun : uzır.lr p<ıvrt7. e~ e e e e • e • e e e e • ' ' • • e • • • e e • e _..or .. , · ... ; "., .. : :;:~~.: ~;:::· ::::~~:~·~:::.:.; ~:~:~::.:~::-~::;;::~:: ~;~,;~~:!:" "'.~:~:tI ~; ~~~~:~~} .. :;~~~~:.-~;':: 1:ı1 · 8 i N.Ki 

4 

... M.i M ~-8i tit ı' .. TtlN ..... M.~ s-iii i. f :: 
FELEK Tahtelbahirlcr dü~man sahillerine yeti haizdir, aldiğı' vergilerle saray- güzel oldun! Dorotc ile Adalait Mağazada üç ay çalıştı, uç ay • TLJ .. R L j y E İ'.-, R ~ "K .\Si /• 

D"I . . 1 de casus çıkarabilirler çünkü gizli- !arının haznelerini doldurmaktan, kıskançlıklarından çıldırıyorlar. sonra Satümcnle evlendi. . . '•l fi. ':S ı' 
ı nıtın. . ce yakla~mak hassa;ını haizdirler, pa alarma ve dalkavuklarına ihsan· Satümen uzaktan bir kere da Altı ay son*ra* d*u""kka-nın satı- ~.•ı ANKAH \-ISTA!\ BUL-İZı\{ HDE 1ı: Ben oldum olalı lstanbulda 1 bu suretle kayıklar vasıtasilc ve tep !ar ve bah~ışlar dağıtmaktan başka ha baktı; f 

bir Şirketi hayriye . tanırım kı , dili kıyafet etmiş şahısları çıkarır bir şey yapmamış olan eski padişah- - Gene ikisinden de güzel- cılarr arasında ağızdanağıza bir ı.ı İcra t:dilecektir t' 
oldu olalı beni, yanı yolcusunu ive bu adamlar dah;Ji memlekette har lar ve vüzerası aziz vatanı ihmal et- sin! Gözlerinde beni cezbeden rivayet y~yıldr: , !•t Te~kilatııııızın daha ziyade tc\·,iiı~i dcrpi; eden ll:ınlrnmı/. ı:~ 
tanimak müyesser oln;amıştı~:; bin tesirlerini bizzat• görerek ajan- tiler. Medeni dünyanın en ümit edil- bir şey var. Sen benim hissiya- - Saturnen karısından a}- ı•ı hir mu,alı:ıka inıti!ıanı kr:ı ederek lormc, amir ve mcnıur ı0ı 
Şirketi hayriyede bollogunu mu !arı vasıtasilc bir çok haberlerde a- meyen çorak toprakları bile fen ve trmı anlıyorsun. Ben hergün rılmış ! ı•ı Hlarnktır . ı,ı 
şahede ettiğim şeyler arasında !arak tahtclbahirden çıkmadan evci ilim harşısında mcmlckctlcrinc zirai mesut ve memnun değilim. Sa- - Yok tanım! .. çok sevişi- ı•ı \I . . ı l I . . .•. "' .

1 
.. W 

1 
imalı ı11 

bizde bir unsur zannedilen «Hüs servetler dog'uruyorlar. Cumhuriyet na dertlerimi az mı itiraf et- •' • uracaat cuc<:c' cı ın sınnı '...-,, 1 e · " ara<tnt" 0 1 1 

nü niyet>ı ve «Havsala» göze atte tahtelbahir gelerek bunları alır. hükumetimizin ziraat ve sulama iş· tim? .. Herneyse, şimdi derdi _ Acaba sebebi neymiş? . . • ı 
1 

muayyen bir gün için verdikleri sa- yorlardı ! •• l ve mucs,csatı maliye , c hiJlrn"a Bankaltırda ı,:alı~mı~ olmalıdır ı'~' 
F k 1 1 k 

d n ı ı h b k ı H 1 · b" tahak- 1ı• l'ransızı.:ıı ve ya lıa~b lıir crndıi lisanı lıilmek ıııec arı 1 çarpar. a at car ı ara ı ız Tahtclbahirlcr müdafaayı memleket !erile yakından ve rakkaıtılar a za ıra a nn. e e sem ır süpü- Satürnenin ayrıldığı h k 
Vapurlar "etarifcler önümü cdı"Jebı"lec"k nctı" cclcr veı·ccck olan •ı terci dlr. .\luptcdi alınnııyaı.:a ·tır. ı mı, • için çok elzemdir tahtelbahirlcr düş- • reyım k k · F k t b b" · kims ı ' Ze dl.zı"lı"r. Mesela Pazar günleri f ı· ı .. · b. d · t"kb · __ u_ ettı .. a a .s.e_ e ını al e 1• imtihan neticesi lhnkaya kabul edilecek mcm. ırlu lst:ınhu '; manın ihraç hareketi esnasında nak- aa ıyet er gostermcsı ız e ıs 1 a- Satürncn, camakll.ndaki man- d B d ı 1 

tarifesi bir münasebetsizlik şa- Je ait tatlı ümitler uyandırıyor. ogrenm .. e ı. · nJı_ttc·n· ma··· ·.n' ı.•• \nkııra ve lzıııi.r de. dahil. ııld. uıl;u h.". ide. te~.kıBtımızın her 'I !iye gemilerine musa!lat olarak ha- kenlerin tozunu almağa başladı. B t ı d 1 
heseridir. Gitmek isteyen gide- rckctc •ekte verirler, ve bilharada Bu s ne yagmurlar bol yağmış. Satürnen üç senedir «Galöri Saturnen, ertesı gun rıJı 1 f 1 kısmında \ltidirı,ctı umuııııvcııın munHsıp gordugu mahal c ,fi 
mez, dönmek istiycn dönemez buraya çıkan askerin iasc ve ccpha- Bu bize tabiatın bir lutfu olabilir Nantez» de satıcı idi. Ve bu üç tozunu alırken kulağına şunları .:~ ı,:alı~tırıhrnkıır. · · ı; 
bir garip şeydir. Sonra «Dilni- neıini getiren gemileri hasırlar fakat biz gelecek senelerde tabiatın sene zarfında mankenlerden bi- fıslad.: !eJ llaa~ : lmtıh,ında dcrccd muv:ıl"f:ıkiyete l!,iırc tehslllf 'ı 
sin» «Tarzinevin» gibi saraylı bilhassa şu vazifeleri çok mühim ve lutfundan daha evci fen ve tekniğin rine adeta aşık olmuştu. Üç «CJ:ene sa~a g~ldim Brijitim .. !• Clb:"ktir. :ı 
ismine benzeyen isimler altında kıymettardır ABLUKA EDİLMİŞ doğurduğu harikalı muci<elerine şa manken vardı. Bu üç mankene Yemın edcrım kı bundan soııra J ı•' llankarn kalıul oluııalıilmck iı,:lıı imtihand.t muvaffak 1 
bir takım eski ve ufak vapurları BİR HÜKÜMETİN TAHTELBA- hit Q!acağ": V'<ni ziraat makineleri, D Ad ıa·t B . .. . . "h · - · , 1 'ı 

orote, a ı ve rıJıt ısım sana ı ;:met etmıyecegım. ı•ı ıılnıak , e llaıılrnrn sureti nıahrcmancde v_ aı)ılacak bcihlıaratın 
1 mesela: Bebek hattı gibi tram- HİRLER! PEK ALA ABLUKAYI sun"i kanallar ve cedvellcr münbit 1 · · t kmış Bn" ··t d .... 

1 
. ff . d •. 

1 
. ? Af • ı 1 

cnnı a , Jı e e gonu Benı a ettın egı mı. • • - ı da nıatluh:t muvafık olması şarttır. !'• ,·ayla rakabet edecek yere tah- NAZARİ DİKKATE ALMADAN topraklarımız üzerinde feyizli mah- vermişti. f . • . . .. 
1 

. d 
1 

• h , 
s s ediyorlar Sonra en yeni va su~ların yeti,me•ine ve mili! servc- . .. ettıgını goz er~n. ez: an ı.!0- f•l lıııcilıana i~tin\k ctnıck istcyenlt:r ı,tanlıul \'e lzmir<lc ~u ~ ' I 1 

• - DE NİZDEN ÇIKAR VE nt(;ER Bir kere BnJıt ismi kulağı- rum Ben de ıyı bır tecrııbc · h 
1 puru da Altın _Kuma. gönderi- DOST DEVLETLERI.E lR1'1BAT. tin çoğalmasına yudım edecek. Bun h li d B · · · • müdiriyctlcrinc :\nkarada ise memurin mlidirıyctimıze ti •· ; t 

. na oş ge yor u. . . ütün dert geçirdim. Deli olmuştum. Ama l "h" <l .
1 

.. 
1 

ı. · ·ı lu· ''ı •·orlar. Bu tertııılcr bırer muam YAPABILİRLI'·.R. dan sekiz, dokuz sene evci nasıl ki · ı . . . . . e zlrıın 9'.lfJ carı ın en ltı ıarcn muracaat et ere.-: ımtırıaıı t 1 , _ lenni ona an atıyor ve bilh;ıssa bılır mısın onunla nıye evlen-
1
. ı !nadır ki hiç birimiT halledemc- Büyük harpte Istanbuldan hare· öl;i bir Türkiycden bugünkü mc- ona şık bakıyordu. dim? .. Sana benziyor diye ... Be e huHycsi ve matlıu !ıir tcrcumd hal ,·araka'ı alahHecekknl~ ı,; 

yiz. Ümmit crlelim ki vapurla- ket eden bir tahtelbahirımiz Trabu- deni ve asri bir Türkiyenin doğaca· En güzel elbiseleri, en şık en ni bedbaht etti ... Ama işte ge- • fmtı h an gunu hu matbua doldurulmu~ olarak lmtıhan C\ r.ıkıl !, 
rın yalnız ismi Dilnişın olmaz! lustaki mücahitlere top cephane ve gına ihtimal vermeyenler bir kaç zarif çamasırları Brijite giydi- ne sana geldim ... Bundan son- • hirlikt~ Hank•tv:ı tc\di cdikt:cktir. . . .• i•i 
Bıraz da kendileri. · · bazı zabitanada mektuplar götürmü~ sene sonra tahakkuk edecek tcşcb- riyordu. . . ra yalnız seni sevccegim. Çün- ı• :\mir 'e memur ··!arak ~ırnıek H,·ycnlcr ayrı ayrı ııııtt t'i 

Mantıki yazım! tü Almanların bir tahtdbahiri Ame-
1 

büslcr karşısında büsbiıtün apışıp * * • ki kadmların içinde eıı samimi- ı• hana tahi tıu:unacakları cihetle imtihan sualleri de, ':! sınıf i', 
Bir kaç gün eve! «Aks.anı» ga k kalacaklardır. Bu düsüncclcr bizde B" ·· · . d •• ,

1 - rikaya boya götürmüş ve satara av- ır gun, magazanın ınıi ürü si, en doğrusu ve en.. sadığı 
1 

olarak tertip edilıni~tir. ı 
1 zetesindc edebiyatmuz hakkın- · · çok yakında zengin ve müreffeh va- Satürnene şu haberi verdi: · S cga e "h n t t •• 

1 
.\ k ve 

1
• 

da bir kaç sözüm intişar etti fa- det ctmı]tı. tandaslardan, mesut ve bahtiyarhcm sensın. · · en Y n ı a e e '• !ıııtihaıı:ı ll> h.ıziran p;ıztr ıı;unii l;t;ın >tıl-. n ·ara J,' 
:,at razı kim bilir hanği azizin İ•tikhal muharebelerinde büyük şehrilerden mürekkep aziz Türk va- - Yeni bir memur hannn al- mi?":~cek, cdemiyecek kadınsın t• İzrnirdc saat ıiçtc muha~crl"t t•tlllecektir. !'• 

rol oynayacak olan tahtelbahirlerin dık, sizin yanınızda çalışacak. Bnııt. . . Nakled•n • İnltiharlar malırc:ın olacak ve 
1
,,·tidk edenlerden arttı 1.,ı dine geçmiş ki altı Üstüne gel- tonlarıda. Luyümckte ve deniz altın- tanı göreceğimizi kutlulayor. Kendisine lazım gelen şeyi öğ- • ' . f 

miş. Selami yazıyı giırmüş dedi daki sur"atlcridc çoğalm•ktadır, tah- . il retirsiniz. SELAMl lZZET ı•J.edcnkr plııız olarnk inıtih:ın cdilelıilcı.:cklcrdır. ı•ı 
k: telbalıir mürettebatı fedak.ir insan- llU~C-Af'i• • ;;:...· •; lmtih<ında muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla oldu~u ;•

1 
- Ömründe bir defa mantı- !ardır icabında günlerce deniz dibin- MJLLJ YET J N Eu LENCE LE Rt :f takdirde de bunlar ııtl için kank<lib:cklerdir. ~iımlirc· kaJa' i:! 

!,· sö7. söyledin, ona da Felek · · EN KALABALIK YER ı ı. · 1 1 ı 1 t ! ııl ırı~ • 
de ve ratta havasız kalarak ·~ gi:ıre · • • Bankamıza nıtirac1111t et ereı\ mcmurıyct t:ı e ı fü e m una · :ı" rr isaade etmedi, alt u··st oldu. h · ~ B'lm · de o··yleını"sı"nı"z ~ ~W cekler<!ır. Ta telbahir dahılinne u ı cm sız · imtihana i~tirAklcri Jı\zımdır ~·""'ı!.l' Anlaşıian benim mantıkla aram zun muddet bckn~:ı ve çalışanlarda Roş bir sinema salonuna gir- -·"•-·••H••-•H••'"e"e'"e"ee-e''~'''i'"'iıı ... o .. it"'i'"e'a"e"e''il" •..!•' 

iyi değil. bir takım hastalıklar g6rülmektedir mekten adeta hüzün duyarım. y; •-•:-•-e.-e. .. : .. ·-·;--·~,. ~· .ı ı ~---~ .. ~ .......... -.............. ~· .... ~ .. -...... -
Komprime! bu hastalıkların ekserıyetini asap Piyano adeta ağlar gibi sesler enı neşr ya ~-··-- -

P." kd • h Crowora:Sp,• -•ır genç ar a a dünkü Ak- hastalıkları tc k-1 ctm ktcdir. çıkarır. Tek tük koltuklar üze- Yeni Ru cl>rwını· L .... ı;.,, ~ · 
SJ.mda yazıyor: Gemı !>atarken ıçine su alarak ba rinde uyuklayan bir iki seyirci- f/a;an Cemil LJ, · ,.,,.,.,,..,,,., ,..... m' 1 

Artık burnumuzu kaşımaya tar ve deniz yüzune çıkarken bu su- nin 500 kişilık bir salona dağıl- 1 l•liç \'apurıarı ıirketl müduru A "foıcıH! Not HO>ıf!CTIDf' 
le il, vemek yemeye bile vak- !arı tulumbalar vasıtasıle bo altır ve, ması hakikaten acıklr oluyor. l lasau Cemli il.• ara sırn matbuatta . hoC\ \ l lJIUJ' nıiı<hıl P":'"'::~ 

t 
1 7 

yok!» osuretle denizin sathına çık;r gemi· 1 Dün de yine böyle bir sinemada ne~rculgi makaleleri hu isim altııııfa pı)a;a,ta mcl"C\lt s.1kız macun ·el 
t •·i ama kardeşim, bugünler nı·n denı"z sat'.ıında, kum ve ta•lara g~rdiği.me, gireceg_· ime pişman, toplıı arak zarif ve "vi;"nli bir kitap pn<til'<rinln en iyileri olup 1 K'Jır 

d t d J" ' - m l e;<ir ve alınmN Çllk kll .ıy d' e ar an semen ner en ge ıyor? oturmaoıda bir san"at mesele•idir bir guya fılm seyre<lıyordum. Bak- halinde ortava kmınujttıı. l\R.\\'FORD'S nıli<hil pa<tıllcrlnek 
FELEK tahtelbahir deııızin dibine nekadar trm, kö:;edc biri işa_ret . ediyor. 1 ı .. an Cemil li. alınan edebıp- bir ,·eya iki tanesini sırf ciğn•~a· 

Mal bulmuş ma~rıbı gibı yanına tını pek derinden tetebbu etml; suretlle çocukların ,. haıt• I•" ~ok dalarsa tazyik o nispette çoktur - - 8 .,.ı: ,.. . i bil 1 o· k"" bll 1 l ı 1 o 
' koştum. u..,uıı ,u yen ınecem l un •J mecem z n yüksek dü~ünceli ve :lli üsrnp u yüklerin lstikrahını muc P gol bir tahtelbahir idaresi kimilen tek- h" ~ d '·" lmıı 

Meğer onun da benim gibi Soldan sata: halledllmlş şekil muharrirlerimizden biridir. ıntı•oın an "" gram • . )R ·S 
nik ve fenni bir idare demektir ge- canı sıkılmış ta hemen hemen l " Kendi<inin selim bir anlayı;ı \e aynı tesir görülür, KRA \ H kaf. 

naşına oturup yat.ı yazılan Yukardan a•a""ı: "'k ·· · • k .. · ·k ,, i>Oo mi kumandanının gayet cesur ve sü- Y " • • k il l"'h ı k rll · o suru• <• ·ızı n..:,uru 
1 

•e-km - d"· ·· ·· ecv• r 4 ı Vakıt .J ı . r rıı) ve yu.se · • u u yazı arını ·a erı k ilk ıın• u ratı karar sahibi olması lazımdır •ok ~ı agı uşunuormuş: • 1 :->ar ipı hı Dahi 1 k b ı· b h ağrılarına ar;ı en ın· en tıu 
' İ . ki ld" d d" k ':! Sıkıntı ftı " ı · 1 k ( ) çin pe sevimli ve cızi e ı ir ru vadır. l lo, bir lezzeti nlın PahalE olan bu gcmilcrın sevki. ve i - yı ge ın, e ı, ama a- ;:;; \arısız 1 5 ve şekille temayü7. ettirir. . .. nlC'rc: 

Tahtelbahirlerin •o>n tarakkiyatı b h bi d B ·· 1 h · ı \ l ') ~ M•" ı t (•) ;akızlar bilhn<• sıgara ı~• r• 
görmeleri için g•y•t eyi ycti!tiril- a at Z e. · · U guze ava- ' ara"~' çıra~ı .. ' ..;a eme .. "'leni Ruh. admı taşıyan bu . d" ll"lıl m e~ıaıt 

m ı:emilerc kıymet kazandırmıştır. miş eşhas lazımdır atacakları torpi· <la gezip tozmak dururken insan 4 l luzıır .)) IJımard• ıkın(.l) 4 <;o~un aksi ('ı!) Hecerlk- hıcmı küçük. ruhu büyük e>erde de şayanı tavsıye ır. 1 mıı L'ıııuıııl 
Tahtelbahirler kolaylıkla dü!f10an dolar gayet büyük ve pahalı, oldu· gelir de bu karanlık, havasız ye- S Zanıan ~J sızlik l 4) ayni cazibe kcndınl gö.•ı<ırnekt<dir. erle ecıa depoiarındı .;acılırh nınJ• 

nları önüne giderler. limandan re tıkılır mı? f\ • 5 Altın ak<i (3) Bir içki .J.) Cebe girecek boyda 4;;0 sahifeden acente Galata \"ovvoda voı.f· harp sefainini tcl•izle haber ıJundan bunları atacak eşhasın eyı Ö l h kk )afak ;;) !ld<oıck (,J) 11 ];tiilıam \'i) 
1 1 

k" ı 
1 

h 7 10 numeroda RIŞ.\R 
.<l. '"lerı" gı"bı" ':ıu lı"manlarıda ablu- nişancı olmaları lazımdır . - ye .. • a ın var. 7 Cüçlük ~ı 7 I" "' (• (' ( miırckkep o ın ıu ııa;ıt• ~ mu . Galata po<ta kutu~u µ7 il' 

" Bizim arkadas anlas.ılan beni ._,.., .. ••r• 4) telif '" zorif ıııak-ılı· Lırdır. Ciddi ed . . 1 · ·1 • · ıt lıtikbalde kendilerinden bü- · 8 Sarp 8 izin ( 7 cbılır er, tuccar gcmı erının . f 1 b ki bekliyormuş: tetebbulerin ve derin dııyguların 
. ına girip rıknıalarına mani olur- yük vazi e er e enen kıymetli 'I \skni<ıin nlurdu,ı. yer ;i) IJ Cdccck zaman r ,ı) 1 1 d . . lh. d n 

' tahtclbahireilerimizin silkut i- - Sen şu şapkayı tut dedi yük<ek bir li'ln a i a <>ını cıva Istanbul icra rcl;ll~n e ; 
ar ben biraz dolaşıp geleyim. Bayt kt b • " J" f <den bu ;cçmc 'e canlı c"" kari· . . . . ııı•h•"' k . çerisinde çalışarak mbharebeyc ar me e ı a ıs .,. h t ..-ın Denizlere ablu a vaıcttikleri gibı Tekrar yanıma gelılig'i za- leriıniıe tK\.>iye. muktedir muharririni "" orcun teının , ı hazırlanmakta oldukJarını şilk- . k•'";"' 
u.man sahillerine d abluka vazc- man dedi ki: Rekto'" rlu'" ğu"" nden •• de telır'k ederiz. V< .>atılmasına kara. ,·erilen 1 .~ 1 · T h lb h" ı · d · ranla yadcdclim. • d ve h• ı 
Pr er. a tc a ır crın enız mu- - Yahu ... 100 Numaradan Hanım efendi: "l"'· .~ramofoın. >ccca e . pO 

arebesi csna•ında da büyük rolleri DOGAN YILDIZ kalabalık yer yok!.., \(!,;ek llayıar mcktdılniıı dort arlık ekmek. ~t, erzak. sebze (,chr<ııizin ıı;uzclli~ni temin için ,.;renin haT.iranın lfı ncı p;ızaıgUpı 
ardır. Meilepliler llÖSabakaSI Sordum· VI! mektilAu hayvıt!li)r>i kapalı zarf .usulile 2h hııziran 4:l•ı çır- Pm,ıe ınc;hıır l'arfilmcri ııoL RJOI~ k '"ı" 
tk· h d f"J l b" . 1 · h ı.. sut ondan ltir:ıren Keşi ·ı:ı.ı 

1
,
1
1 

1 

mu asım or anun 
1 0 arı ır- 1\.1( - Orada kim var? ~anı >a !(Unu saat 14 te i ak;i kra 11.1Jınacajtındıııı t.ılip olanların tarafuulan 7irdeki duz~ünleri icat ın•I• ırlcri ile deniz üzerinde harbcdcr- ıv ahsulun iv. iliX-j - Kim olacak dedi. sinekler. ~-rait '"evsafını anlamak ti:ı:rc her gun \"e .\"C\"ITTi ihııJcde nıtics;esatı etmi~tır: mahallınd< koltukçular tlril> 

fı .. .1 olunur .n tahtclbahirlerde dü .man Hfai- Mllsabakamızda lklnc!Ujtf ka- KULAK MİSAFİRİ ticarh·c '~ :ı:iraive muhA,lhi mcs"ulltiğüne rıtırat:a.ıtlan. Sandc do ro•, ruj mandarin. muzave<lc satılacagı ı ıln 

muharebeleri 

Askeri bahisler -·-
Tahtelbahir 

MIOiyelio edebi lelrikası: 5 meliydin, öyle kıvrak atlayışlar An_ıa. . Bu hoşbeşin amaları ~;hşl o~manların şurasında bu- musunuz? Sarı kız da yetiştir~~~jıiyif11' 
- - oldu ki. . • çok. Oyleyse herkes kendi işine rasında tam konforlu minik , Haberim var. Geçcnl~rde E- - Ben de en becer~ r erle'"' Ç A P K 1 N K 1 Z Bir aralık en arkadaki zabit, ve her yolcu kendi yoluna. köşkler, ince asfalt patikalar a- tem, Haldun, Bebe, Bedıa, sen, Hanım efendi bu sc e .

9 şapkasını düşürmeme!: için bir Arkadaşlar da geldi. Konuşa- ranıyor. Ankara beyleri moda hemsiren falan Maksimde güzel !ere seslendi: 
1 

ti fİI 
hareket yaptı, gördüm, sağ eli rak, gülüşerek gidiyoruz. Sivil olsun diye (Moda) ya gidip süs bir Bomp yapmışsınız.Cevat ya - O halde ileri bcY e 

Ya,an Af(.t (;(}/\DOZ söğüt ağacına çarptı. Fazla acı-ı beylerden biri biraz fazla hırpa- Jü bayağılığa avuç dolusu para nınızda mıydı? Bana neler ya- birinize zeval yok.·• ğ• tıı'" 
Ha a a ! Sahi. Cicim Ali! Sa-ı man, iyi ki cirkın olmusun. Bu mış olmalı ki durdu. Yetiştim.' lanmış, galiba binici degil. Diz- sarf edeceklerine şu gölleri adam zıyor neler! Keklik pınarından 911 

a kim Cicim Ali adını verdi? sayede ölesiye ıkı dost kalırız . Bu, geniş omuzlu, genç bir sü- ginleri tutuşundan belli. Aferin etseler ne olur? Bir okusan sasarsın. Kendisi- mandrk. .,11tı:l111 imdiye kadar sormak aklıma Yahu! Birisi aramızdaki kar- vari mülazimiydi. sarı kız, hiç yorgun değil. Kar başlarsa ördek avına ge-< ne en son ve en kafi bir cevap Horodu çeşmenin :ıık 
clmemışti. Acaba senin has in deşlikten üstün ılostluğu bilme- - Bir kaza mı oldu? Koşucular (Barsak boğazı) 1 leceğim. 

1 
verdım1 • kmhul~sapsı şu: Monşer 1 altında bir dakkaddu~~~~~; 

an oldugunu benden önce anlı- setle neler yapltetmızı, neler ko - Hayir hanım efendi. ndan saptılar. Biz küçük gölden Sana da gönderirim. savanlı,· Bana ıa a ! as tujur... Tepenin altın a ·pe 
- · k.. ters• fıJ' an kim' Yoksa anonim bir mu- nuştuğumuzu görüp ışıtse ya - Fakat elinizi çarptınız. büyüğüne geçtik. Ankarada u- yahnisi iyi olur. Golden dönerken hanım efen- Hurşit beyin koş. uli bir fııı 13ı 

abbetin eseri mi hu? Bir malı'.l- benim midesizliğimc hükmeder, - Ehemmiyeti yok efendim. zun zaman kab1ak için ~ehepler Ne dersin? Hepimizin k ı <linin teklifi hepımızı sevinçli patılınış kınnızı dıpt de Ce d b N 1 1 ·1 1 
• • • ter ı;ıı· •ltın varsa, unutma a ana ya seni sihirbazlığına. ası ehemmiyeti yok? Şuna bu ursam ı • ısiın kiiç~ik göldeki acıkmış. bir heyecana düşürdü: k~se gıbı duruyor. lı af"f 

az Ben daha bir kaç hafta bu- Yoo ! Darılmaca mafiş! bak! Bir genç zabitin hiç bir ta- yarım a<lacıgm üstüne iki odalı Bakkaldan taze, kara ekmek- _ Keklik ınnarı üzerinden Davud un beyaz baden• r · d f k b . k · · d" ı arlıY0 • eÇ'' a ayım. Arada bir seni kudınnazsam ra ı azaya uğramamalı. O bize ır köş yaptın 1ak olacaktır le peynir aldık . Dikmene çıkalım, Dikmen yıldı vanları dızı ız P nıları g 
İnsanı amma da liifa tutuyor- hem ben rahat edemem, hem lazım . Böyle deiTiJ mi Cicim Ali ı Çt:k . ırda bir göl. Etrafı hep Sana bir şey söyleyim mi? zının evini ziyaret edelim. Şosadan odun kağ ti~ 

s~n do~t!ugu .k~tmerlerıdirmeL Baktım bileği qyırılmış, hafif-J val511 .' kupımru, .kıvr k mıvrık Anadolu her _şeyı y<ıpm.ısınr bili- Ata binemiyen sivil beyi ürküt yor. lar otıırt" 
erde kalrrıı tım? Evet. ata/ sın . Scrın o elıflı kara, kara ka <;C krtr ıvor dııgcı 1 'rla çevr ı lı. s y l o k yor, yalnız hır tek şey bilmiyor: müş olmak içın: IIanın önüne avcı o·~ 

<hm. Ma
1

1muz takmamıştım. !arın çatılma! • k- kalı: erı<!"zi Hen n mendıl;mlc sa•dım. dar berrak l·i kenarından bak- peynir yapmasını .•• E11.er Lıır _Peki ama, dedim. Dün ga rakı alıyorlar. efeıtdi· 
· ıhıt ihtiyaten kii,,ıda sarıp ce ar-sırd, ltı dugüm evşemesin., Budala mıyım? Bakmac:lan rm, çapkır kızı nallar havada dalda durur tahmmdan olsam zete yazdı, bu civarda kurtlar - İşte! Haıı~kte 0ctırdt1 "111 

:-ıe k.oydum Dedikleri gibı- Tıraş yok! Reni d "nle! hıssedıyonım tıen sa •arı<en 0 bır atm üstünde tepe tak'a gor alimallah Ilgaz daglarna çeki· varmış Hem bir sürü men yıldızı bu koş ırniıJlı:ı 1' 1 k 1 k 1 b b k 1 B d .. · · .. · · ı z d ·m ki hep F u er ece o ursa, ona Bizden başka açı ,nnızda da arıa a ·ıvor t• . a't gene za'"ıit 1 um l•r hır peynır imal.1tha"lesi tesıs San ""Uzel benı yalandan tas- anne en fa ' 
11
,r 

C·cim Alinin am~zonu» ne
1
ha ticer, dörd r at l ıla- van •. İ;t bı r!el• .! ı: 1 

t te b· r çapkın Büyük gölün büyıik agaı;.ları, edenin Pan <lonüştinde İ!!viç dik ettt 'bi birdenbire ve da~aboyıılı tııl 
r:ıektır ':"O<terccektım (Frekö?.Ü) nden (Miihye) ko- kız ! ö•esi? O •eM ınuka·lderat .. değiım<'ni, çit•e han•arı ve çe• - red ,;ecerken, boyle bir kon- Sivil bey hafifçe sarardr. mağa başladı. _A§ ler yolc· )j:f' 

Bız yedı kişi t lık yüre gi•tik,,Ko ucular on bir z Uz ırı :.ızt n tesekkt r1er etti. mesı p~k şirin Telsiz istasyon ~ı feransla iki lmcır'{ saat t•as et- Hanım efendi giilerek: kö~k. İçinde kı~se !11t1Ş• ~ıırtıff 
Ci- m Ali! Ci > çirkın olrPa bitle kuman<! r la ı t mail Ihk Bütun bu uzt n sö le in en kı- buraya "Uedenı ıir çesni venvo .. mıstin, Hatırlad•n rı'ı? Ben de - Sizlerden iyi kurt mu o- pen'"ere kapa~ı opde kO~ ,-

1 n, yaııımc a l i s rı ı.ız r sa; .ı kı beydi. Ccşınc-nin berisinden o;asr şı.. idi: Coıc lıosPrı'a gittin Eskiden tabii güzellik, vah'ii iki buçuk sat rla sana tekrar e- lur? dedi. Her gün kuzu kuzu yor. Kapının üstil~apısı yaı1 
lırdrm. Ama o zama da sen o- güzel bir çıkıs ve ki.u;ük göl!:' ka giizel tazı manzaralar falan diye talıiatrn d'yorırm. kalpleri tutup parçalıyorsunuz. kilit. Arabalığın iti uııU 8 

ı, ohıverirdin de biz m alı· ı dar ustalıklı takip Y!l'Jtılar. Sen ele hcnım lıoşuma gittin iptidailiğini öven sersec:ı zi~ni- 1 Hay ~ey~an !~ay! Nerd~n. ak- - Ben kurtların en merha· çık Çeşmenin nıus 
:ı 1

1
1
• u;ı ~ 1 rd. maıı a- Peşlerını hıra kır Rrlım Gör genç zabit 1 yet bu ün kalmadı. Şımdı en· lrma etırdı: TUr za 
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Y.!_tayette 

~ınat müesseseler 
lft!i~açlarını 'ieshil ederek ikhsal 

ve~aliıline bildirdiler ·- -l~that \ " ckakti Sınai müesse· 

ı, hııh.l; ında hir tclKra! Kötıder· 
tir. 

\ ,h.:\lct, \ ' ı . :hct dahilinde 

>euı ve ıııuafi~ et ruLsatııame · 

.. /. _..;ınai nı uc~:;c:-clerin f929 
't11e>i i\·in,kki ihti,\al mevat 

açJ:ırını nu ıccvi lbtcy\ iste-
·;, \ "il :hct, \" c·Ulctiıı hu tale-

1 llı ;ı \; .""l' ~LI L· rc hih.lirmi~tir, 

,ili mektep görenler 

licnıurin kanunu mucibince 

''liri hiz :ı ; tc tabi bulunan 
nıcktt:pkr ıııcıunl:ırından me· 
•iyctc ta dn için muracaat 

·illere lıir dd:l\'a mah,-us ol

x ı c taı ınlcriıı;kıı iti haren bir 

t zarfında al,ıc:akları muhassa

':tn ınukas•:ıtan istirdat eeil-
. lızerc daireleri hiıtçelerin· 

1 

krtibi nıahst1>lanııdan iki 
' lir;ıya katlar arnn~ yerilebilir. 

1kları a 1<ttl .•t tanıam~n tediye 

llıcden memuriyetten ayrılmı~ 
11 1arın ınutebakı borçları mu

~liyct iktisap edere!- tahsili 
•:ıl kaııunıına tevfikan derhal 

il olunur. 

Vatandaşlık kanuun 

lıirk , at:ıııd:ı;lıe;ı kanununun 
fJııneu ıııaddc,ınin lıirind fık
lıcn eçlıi :ıti tadil olunmuştur: 
kaııunusanı l 4~9 tarihinden 

lrcn Türkivedc dogan ecne-
111 Türkiy;dc doP;an çocugu 

~tur. Bu µ;ibl\er Tiırk kanu

ı ~iire sinni ru~te nrdıktan 
t, altı av içinde anK ve ba

•t.'nııı ;ahiiyctlerini ihtiyar 

.''lirler. Hu taktirde lıaklarındıı 
linci madde tatbik olunur. 

labitlerin eııle11111c.9i 
~iı., . b 1 nıunı ıııuuzzaf za it er 
ı,ktri nı~nı..ırlurın yirmlheş 

ıknıal etmeden evlenmde

ı111ud· "· 

• · rı mektepler talehesi c,-. 

l\1:1. \'<.: ev .wni~ taldıc a~kcri 
, tcııic ·e kabul olıınnı:ır. 
'Ct1ıkli kuo;lık zabitlerin neıct· 
~en tih:ır~ıı kanunen nıcchur 

ı ınııd<lcti hizmeti ikmal 
'll"ı . 
ı 1'\.C 1.:ılcnınclcri memnudur. 

•ıı1. n: h:11a gedikli kü•·uk 
' • > 

r• ı:ıso;aı ll' nlm:ıd:ın evlene-
,, er. ' ' 

l'aş me.~ 'el esi 

•hdidı >oiıı k:ıııunuıııııı ikinci 
lcsıııdc hc,Jp m~nıurlarına 

1~•1111 siıı, muamdı\t memur· 

'lı h1:~ap nıcnııır:arı ve hesap 
lttu •nıı:ı ' iıılt•rı i~111 elli he~e 
"ıh111,tır 

---------·-----
~~~a m .'1andığı 
:fıye i.sleri bitiyor "h • 

· , 1~ anı sandıjtının tasfiyesine 
ı~ dllmektedir. Sandıktaki 
\ı "at ve paradan mühim 
:rııı EmH\lc ve eytam ban

"- . <levredilınıştlr. Bu hu
l ~Ştigaı eden komisyon pil
'-. 1.aıı no!ıtulıırı dUzeltmekte 
·\t 'Ye muamelesine devam 
, ~:dır. Emvali gayri men
'la. saııımaktn ve bedelleri 
kQ~a. teslim edilmektedir. 
'tıı sıyonda bulunan Mild· 
ltııc~'"i Kenan Bey, taqfiye 

atının bu ay sonunda 
:ıı· buracağını Umlt ettiginl 

1 lir 

l(qfp 25 ilkler 

l'ustılardı 

Mektuplar artıyor 
Yeni barllerin talbikiıdeı 

yüzde kırk artlı 

Eski Arap harllerlnln lı.altı:.· 
ması bilhassa mektup muhabe· 
ratı üzerine büyük bir tesir icra 
etmlftir. 

Türk harflerinin, memlek.etl
mlzin her tarafında taammümü 
dolay111le okuma ve yazma bl· 
!enler artını~ ve mektup muha
beratında yDzde kırk nlıbetln

de bir tezayUt oldutu anlafıl· 
mı~tır. 

Bu suretle posta varldatında 
artmış bulunmaktadır. 

Haziran iptidasından itibaren 
TUrk harrıerlnin bütün muame
IAta te,mll edllmeslne ratmea 
bAll bazı ldmselcr adreal eski 
harflerle yazılı mektup gönder
mektedir. Posta ldare1l, bualar 
meyanında milrsll adre1I bulun
mıyan melı.tupları mevkufat 
muamelesine tabi tutarak Uç ay 
zarfında sahipleri müracaat et
medltl takdirde imha edllecelı.
tlr. Bunların miktarı günde (:lO) 
kadardır. 

Iıtanbul-itnkara telefonu 
lstanbul-Ankara telefon tecrü

beleri netlcelenrniştlr. 

Bu telefon ımıhaberatı Jçln 
4 hat te:;lsi mukarrerdir. 

Adliyede 

Hapishaneler 
Mahkumlar boş 
oturmıyacaklar 
Adliye emrine geçen haplsa-

neler idaresi ile umum mUdür
lllk ve tevkifhane kadrosunda 
yeni bütçe münasebetiyle bazı 

tcbeddUller yapılmıştır. 
Hapisaneler ve te,.kifhanı 

kadrosu Mllddel umumlllte 
tebliğ edilmiştir. iki llamat mo
murlugu ile 4 birinci sınıf gar
diyanlık lajtvedllml~tlr. 

Müddei umumilltın emri ol
madıkça haplsaneler hakkında 

hiç bir ziyaretçiye izahat veril
memesi ve haplsanelerin kim
seye gösterilmemesi emredll
mı,tır. 

MahkOmların haplsanede boş 
oturnıatarına mani olmak için 
de tedbirler alınmaktadır 

Haplsanedeki lmalAthanılıre 
ilAveten bir de matbaa açılmış· 
hr, bir spor mecmuası da bu 
matbaada basılmaktadır. 

,,.ıaznunların lahllyesl 

ŞUphell bir katıl vakaslle 
maznun kör Nadir, Acem Meh
met, Arap Fatma, kardeti Ne
blha, Arabacı Mehmet, Boyacı 
Salih, Arabacı Salt, 7 inci iıtln
tak Hakimliğine verllmişierdlr. 

Müstantik Nazım Bey maz
nunların hepılnl isticvap ve ta
hliye etmf~tlr. 

~---.. Bir istıta - Esklşohlr 

Mll.LIY~:T :;.\ ı.ı ı ı I IAZIRA:"i,192fl 

Mecdi Sadrettln ---.. 

Çorlu Belediyesinden: Sevdiklerimiz 
HUteyin Rahmi - Ca!AI ~ahir :\kaGündtiz - Ahme 1 llkm" 

hususi hayat ve hatıraları) 
(Edebt, 

T. vzi merkat: Muall/m Ahmet Hafit k//q lıarıesl 

Darül'aceze müdürlüğünden: 
Vejetalin ya~ı 

Kilo 

40000 

Gaz 

Teneke 

60 

Pirinç 

Kilo 

6000 

Tu1.~uz tere 

Teneke 

6 

ya~ Şeker 

Kilo 

3000 

Darül"acezeye muktazl cins ve miktarları balaya yazılı levazim 

ve mekiilatın kapalı zarf usullylc 8 Temmuz '129 tarihinde saat 

on dörtte munakll.!last icra edilecektir. taliplerin teminat akçe ve 

tekllfnameleriyle miıracaatlarL 

• • • 
Dariffacezede mevcut muhallefat e~yası hurda bakır, hurda 

karyola, fersude paçayra ve kırpıntılar, hurda demir, kiremit, 

benzin teneke.;! ve çuvallar aleni müzayede suretile l O temmuz 
929 tarihinde müessesede satılacaktır. Tallplerln yevmi mczktırda 

saat ou dörtten on altıya kadar teminat akçelerlle müncaatları. 

• • • 
Darlllaceıcye muktızi (2000) metroya kadar kur~unl renkte 

yerli nıamulltı bezin kapalı barf usullyle münakasası R Temmuz 

929 tarihinde icra edllecektir. talibin t~mlnat akçe ve teklıfname

lerUa müracaatları. 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
İnhisar idaresinden : 

1- 240 kllo fetelik 
2- 70 adet tahta fıçı 1 

3- 875 miıstamel çuı•al 

4- 1 565 nıustamel torbıı 

Ral~dıı eHtt 27 6-Q2Q per~embe günü alenen biimüzayede satı

Iacakmdıın taliplerin yevmi me7.k0rda Ticııret şubesine vı; malları 

görmek Uzre Kahata~ ambarına milrııcııat eylemeleri. -
Beşiktaş Parkı 

[ Aile bahçesi ] 

Tiyatro - Sinenıa - '' aryete - l)ans - ~li.izik 

Nefis mesrubat 
' 

..,. Pek yakında açılıyor 

Devle! ~eıniryolları ve timanları umumi i~aresin~en : 
Reisi Cumhur I lazrctkrl tarafından lııılkııı tcnczzühllııc açık 

bulundurulmasına nıiisııadc buyurulmuş olan Caz! ı;il'tliıı;indcn aha-

1\nin istifade>i için l .+ 1 laziran l 929 tarı hinden itibaren yalnız ynz 

mevsiminde ( "tıııı:ı ve tatll günleri Ankarndıın <:ttzi ve \lıiınernt 

ist~,;iyonlanııa v,ıdip gcb:ek yokular için ( 0 .'iü). yti zd~ elll ni,hetindc 

tenzilatlı üı:rctlerle tenezzüh katarları hareket dt:rıkl:ckti• . fazla 

malumat almak btcvcıılcr [,;tası-.ınlarımıza ımlrauı:<t cdelıilirit'r. 

AFirE~i ~~- .MiY 
._ SiNiR ZArlYETlADEMI iKTiDAR 
VE NEKAHAT HALİNDEOLANLARA 

NORO·FORTiN 
nıüstahzarı pek tesl'l"lfdfr. Bilümum eczanelerde 

Avu,turva fabrikalan hezaran sandaliveleri umum! satıı depos:f,tanbuldıuı 
Kaurcı o~ıu hanında 46-4~ numaralı joz. N. Acıman tddon Isıanhul 24-0<ı 
Hamiş; aynı depoda en\'ai çeşiı perde ve döşemelik kadife h•re 'e fancaz 
kumaşlar, mütene,·vi 1~tur, perdt: mister, tül; keten perd~. örtüler: maroken 
erileri, piriç knrni~ masif pıriııç ve lake karvolalar ile çocuk karyolaları labri 
k:a narına satılmaktadır. Fıat maktudur. 1-fanda a"an~or \.ardır. 

ihalesi yeniden yirmi iki gün 
müddetle temdit edilen 107 bin 
lira keşifli su yolları 22 haziran 929 
Cumartesi günü ihale edilecektir. 
Şeraiti tediyede taksit müddetleri 
azaltılmıştır. Tal iplerin şartnameyi 
görmek üzre lstanbul şehremane
tine veyahut Çorlu belediyesine 
müracaatları ve yevmi ihalede 
ihalat kanunu mucibince pey ak
çelerile beraber Çorlu belediye
sinde bulunmaları ilan olunur. 
=-------------~·~' 00\\:E LE\'A:\T 1.l~IYE 1 
H:uııhıırg. Hrı·ııı, Aııv11r~. 
lstaıılıııl ve B:ılıri Siyah ara 
'llılb a7.İnırt n• avd•'I ıııııııla 

zam po<;(a,r: l l:ıııılııır;.:. Brt'ııı. 
Stelııı. Aııvı•r' Yı' H·ıl•'l'•lanı. 
daıı lirııaıı111111.a ınuYa ,,.J,•1i 
bekleııeıı vaprırl:u ; 
Galata vapuru f ,lh:ızırııııa doJtnı 

UST:;~: " l .3 ,. 
LYR .\:\ 

" " " 
" 

Burga;ı:, \ra.rna. l\.o.:>tencc, J\~la; 
\ c lhrail için Jiruanın1 1 zdan 

horcket edetek vapdrl ır: 

O,;ı>e '"ıpun '.l l :i l la,•r ınd~ 
t ıiııııildr 

1 faınbcr~. ile iT', \ ''' r • !(o:erJanı 
• ve J)Jnt.;i~ için \ Kın c!_: , Jim :uıımız. 

d:1n hareket Pdt..cek ' apu. lar: 

Nnplivcı vapurıı f 2· ı .ı h:ızi 
raııd:t t:ı~ıııilde 

F:ızl:ı ıaı:,iJ:ıJ ı~ııı 1 ;:ı 'alada 
Uv:ıkiıııy:ıu l laıııııd:ı kairı 

ı ıııııııı ıi :ın•ııt · ·I i~ıı ıe ıııı ıı~U"a:ıl 
~ 'l'Plefoıı: Hı•yni:ilıı 641-674 

J ... tanhul ikıneı ticaret mahkeme· 

sinden: 

Gençler Aranıyor 
Türkiyada ilk defa olarak tesis edilen 

fahrikanıızda Hakiki Radium tıraş-
pıçaklarımızı inıal etnıek için 18 ya

şından :!:i yaşına kadarhüsnühal sahihi 
isl<'ını İ~çiler aranı vor. Arzu edenler bu 
hafta zarfinda her ğ-ün nıüracaat edebilir
ler. ı\lıkdar nuıayycn olduğundan ilk nıü
racaat <."denler istihda nı edilecektir. Fazla 
nıalünıat ;;itahi surette verilir. 

Adres: Galatada Okçu Musa cad

desinde Radium lambası ticaret
hanesi 

Daima her yerde • 

A 
Filmini isteyiniz. 1 

müddet umumisi Halit Arif Boy 
memuriyetinden istifa etmlf ve 
Bahçekapıda Anantyadl hanında 
avukat!ıga başlıtmıttır. Doktor A. kutiel1 Zayi~ l lalic; ~irkctinde r; al~ 

pasomu .zayi etıim . )·cni ... inı çıkarı

cagımdan cski,iııiıJ hükmü yoktur. 
Kız .-\ındi l lapt Ticaret 'e Lis•n 
mekıehinden 28 Eni>c 

J.:a~ımpa~ıd4 ( 'opçnlerdc mukim 
fırıncılık ticarctile mü:oregil ( ):-n1:ın 
:\uri tf l ·ndiniıı l) l laziran q'.1 1) tıtri 

hinde:. itiharen ilanı ;fl1.,:ın;t ,.ı: mı: 

:-:ahili irlt~iyesinin rli)ct ,.e tc..;fiytsi 
zımnında azayi muhkcmı.:dcn Rcl·ai 

(;alip hcvin Jorj J..omi~er ,1\"ukat F:-:at 
,\luhlb bevin inil\ ıkk•t setıdik ta\ in
lerine \"C m:ı~:ızflsivlc dcp~llarınd:tld 

(•mv111i tüccari\·ı;: 'e e~~· ;ıyi z:ı i dr\İ 

hevli~· c_,.inin t.:mhıriııl' \ ' c l'\T:ıku d c.

fatirtnin celbine \"C keıa ! eti mu .. 3...fJı -

113 irat: edenı edi~i tdkdi r .. ~ :: hapı:, 'c 

tev 1 · Hınc \'e he haptakl'. ka ran:-- mu 
vakkatc:n icra .. ına mahkemece k .ırar 

Ycrilıni..; oldup;un<lın kanunnamt:ı tı· 

~aretın \üt. yetmi~ınci rnadde.;i nıu 

cihin ı.:e dıhni scndikleri intihap olun

ınıtk üzrl' e.;habi ınatlubun i~hu hin 

- --Jfekfeplerl11 kadroları 

Iscanbuldaki li-ı· \"e •ırta mek

teplerin kadro~ıı g:elrni~tir. Kad 

roda ıniihlm bir del!;iiikllk yok

tur. 

145 Lirayı ödedi 
( .. eçenltrdt: i~tcn :\ çektirilen 

Pendik tdgraf ıııtidürü Burhancttin B. 
zimmeti ııl•n d4:i) lı•ayı -o<lemi~tir. 

Burhaııeıtın il. hakkındakı cnak 
\nknravn gon<lerl :niştlı . 

italyan tayyarecileri 

Elekıırık makıne:erıı le beısoguklugu, idrar 
darlığı, prostat, ademııktldar, bel ~it
liği cltı ve ·engıyi ağrısız tedavi eder. 

Karaköyde Börekçi fırıoı sır .. ındı 3~. 

l lalis n1erinns y:tpa~ısı t:throinen 

;\{)\) kilu 
\lcrlno.; kırncık melezi yapaıı;ılı 

tahminen 5:i0 kilo 
Y apaglı koyun <lcrbi ~2 adeı 
Kuzu derisi ~;; adet 
Kcç; dcri•i .ı adet 
l lalkalı ziraat ıncktchi çiftliği ko· 

,·unlarından ha~ıl olup nıiktarı \ U· 

karıda ~ilstcrilcn \apak \ e deriler 
aleni mi.iz.ıyedc İil' ~atıl:ıcoıktır ihaleı 
kat'iye~i 25-b-42Q ı;alı günü saat 
1 f\ te icra cdileccktır. ·ı~·ılipleri yüz 

elli lirf\ teminat nkı;c,iie Ve\ mi ınez 
kurda Yeşilkoy m arın da mekıep 
çlltll~ he' eti ldar «ine müraca:ıılarc 

TiYATRO 
VE SiNEMALAR 

Ferah sinenıada 
Huakşam iki Hlnı t lcr~e,· Rşk için 

\t: Koınik; operet.{ perde 

Kadıköy Süreyya Opereti 
llu (·uma ! lalede Sa.ıı ~ •• 'i da 

\luhli:-: Sahahıtıin Hevin ea :-on ~:se· 
ri \10 \' ili•:\ -

llirınci ıicarcı dalrc,lndeıı. :\lüflls 
l lindi zade O<tnaıı heyin t<klil rnip;i 
konkordato müz.1kt>re .. ine i~tirak ctınek 
üzre c•habı nıttluhun 24·tı Q~9 p•
zant~i ~ünü saat on ilı; bu~ukta hi · 
rinci liı.·arl't mahkcmtsinin lfla!'< oda 
:'ına g<lmcleri ihtn olunur 

dokuz ~ uı yirmi dılkoz '.'ient:'İ l lazira 
nının yirmi yedinci per~emh~ günü saac 

onbl·jlc mahkemenin ıııı, muamel:I· 
gelmrlerl lüzu 

BUtUn filmlerin Kodak filmi olduğunu zan
netmeyiniz. Ademi muvaffaklyeti bertaraf 
etmek için yegane çare size daima azamr 
muvaffaklyeti temin edF -:ek filmleri istimal 
etmektir. Kodak ise dalma emniyet edebile
ceğiniz filmdir. 

Alaminüt fotoğraflar için 

MİNOTEROS KARTLARI 
·-~ arayınız. Her yerde sattlır. ~-

Eczacı kalfası aranıyor 
· u t 1 >ınııza e:füc pivasa 

~:ı kunışlııklar >lırlll
' liu hu<tı uı pollsc lhhar 

l!: ndan rnhkıkııtıı haşla:' 
lt 

"ılp:mııılııı:ın mahdut 
lı·ıı 1 

" tı lu hır rı1Hhlvett1< olup 

;d•<imı7.de:ı gc~crek Udcsaya 
yaran lııılyaıı tayyareleri avd~ıte 
Rvman ·ada bir gıın kalmak iı:ı:rı 
R..ıman · alıfar tarafından rka edil
dııı;inden e\ vele~ tJo<a" ur cdll

dij!; . vcclıilc b u ııyııı onikı inde 
~chrimi ze Llonc· ını) ecekl ~rdir 

-;,,ırnnahmet hqinrl >ıılh hu~uk 
n1ahkeme"tnden: 1 )i~talıibi ziir.h11':'1 
nıütev~tfa HeUri beyin terck~sinde 
zuhur td1..·n kı\ ıııc•li pul kı ıl1.:k~i) unu 
17 ü ıqt4 taribiııe mu.;atiır pazartesi 
~tipü ~aıııt 15 dt· "ultan ahmet beşinci 
~ulh h Jk 1k mahkeıneç_inde müzayede 
ıl e !uruh• olunac•Aından ıelip olan 
lnrın uktı mezl urdc m:,hkemei tn•Z 

lsranhul icra dairl':>inden: Hir devoi 
nıahklınıhihin temini 7.ımnındn mah~u.ı; 1111• llıi • Eevkal mü~ürlü~ün~en : 

t kat '1ltic,,irc.1. an 

\vnı /. manda •ahta· 
kır el~ilm ·ktedir 

kom/seri iyileşti 
11 ' il •lrl 

tn' ' > b ı 
1 lı l 'L \ İ le 

1\,0rr: 

1 t• 
\ urır 

ıa 

il J 

Lor. 

lcal}atı tayyareleri ayın on 

uç• ndc şehrimize g~. erck bir 
\ eyıı r 1 {!,Un k ,ıldıkdıı. oın ra 
ltalyd) a don~~ckkrdir. 

ita'\ ar tanarelertndc •ınlıırdc 
t.ıl} .ın gaıetcbı \ ard . Bunlar 

dan Popolu tiırn.yı gazeıesl 'IlU· 

ır~s-ı: \I. <sactanl• aynı :tamnn· 
Ja ~bu, buhınıııaktııdır 

k , ede hazır lH ı lunınaları l l :l~ olunur. 

••••••,.. Vazlık e••••"'i 

Kiralı~ J3h : : 
Bebekte mezru baiıçesl t 

olan bir yalı kiralıktır. Gör- f 
Zayi: cı ı.ı sıcil n ıınerolıı ehlJ. mek ı~teyenlerin Bohok mU-

•tn•meml gaip c•ııın. \'enlsinl çıka ezzinl Osman beye mUraca-
rac11g 11Jan tı~h.ı:-ıinın hukınli }Oktur. ı atlerJ. 

~"f ıı Kemal .; ............................ ... 

cWE•nu )'•ı-ı l.tl!J 

\ c furuhtu mukarrlT halı. oda hıhsı, 

ayna ve ~aire ı; 1lazirın1()'29 pazar 

lt!Sı {!;ünd saat oı..ıtlan itihnrı.:n ~·ın<lık 
lıd• ! lamam sokajtırda kılin tı nunıt·

rolu ı ancdc bı müza\'ede sn!!ıacıjtın 
dan ıa ıp olaıılarn m hıllind< mcmu 
runl -nu. ac ~' ı An ol:· ··ıu r. 

JHülhak vakıflar mUdilrlvc
tinden: 

(,:enherli taıı nt!k Ali paşa ca
mlı avlusunda kilin 5~9 numaralı 

:ırsanın pazarlıkla icrasına karar ve· 
rildigindcn ıalipl.rin laıanbul F:,kaf 
n1iiJüri}utl idart: encümenine müra
cutlır• 

. ~ ..... -.... 

Gurabs 1 lastahanesiııt· lüzumu olan ecza ve edevatı tıbhlye kapa 1 
zarf ımıliyle miırakasayR vaz edilerek Temmuzun altıncı CurnartlSı 
gün~ . ut on beşte liıleti icra edileceğinden tııllp ola, 'orın ~rııitı 
unlamak ıızere hcrgiin k \87..ını idare ine ve lhıde gl unde ldue 
e~cumenine mt: uc:ı;ıtları. 

Devlet ~emir yolları ve limanları u mi i~aresin~en: 
idaremiz ihtiyacı i>i;ı muhccli. cbatt~ ek.v) <ekiz K ı,ur metro 

mikabı çam tahta. ın pa1.ıırlığı 1 !i h.uiran '.l "ı cumarte~i gunw 
saat 15 te .Anhrada umumi m!ıd ırluk mall'.em dairesinde 

yapılacııktır. 

Fazla tafsilat ı,ın .\nkarnd rııulı;c·ıııc dairc,inc nıurncııat 

~dilınelldlr. 



MI Ü JYJl.T :ALI ~ 1 HAZiRAN, 1929 

WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makine i almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bilA arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
aln1alısınız. . 
WOODSTOCK yazı makineleri kAmilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecnebi Ji~anlarını 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin fiatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talehediniz. 

Veklll umumb TIJrklge Otomobil Lastik ve Trakt6r Şirketi, Be110(/lu lsttklill caddesi 168 

Yeni otomobilinizin tekerleklerinde kullandığınız 
Lastikler her hangi marka olursa olsun 

ihtiyat olarak yalnız 

Lastiğini bulundu
rup kullanarak 
tecrübe ve ne
ticesini muka
yese ediniz 

Fabrikanın umumi 
doposu: İstanbulda 
Yeni Postahane :IJ 
arkasında Baker fetr,i 

Hanın dadır r' ( 

METRUKE lLANATI 1 
................................... ııımı----~--lmll!----~ .. 

EMVALi 
Semti 
Ktzıltoprak 

:\lah3llesi 
Tuğlacı başı 

Sokağı 'o Nevi Kıymeti muhammenesi lira 

Bağdat cadde~i 6?ıtlk ı 83cedit maabıhçe köşk 8000 sekiz taksitte 
14051 bedeli mukarrer! 

l\füştemil!t~ iki kattır maa sofa on oda ve iriler ve mutfak n iki hal~ ve maa tulumba sarnıç çamaşırlığı ile 
uşak odası bahçesindedir. Altı dönüm mıkıanndakl bahçe indo meyvı aj!;aç\an ve bir miktar bağ mahalli ve el 

tulumbalı kuyusu vardır. Alekırlk ve kumpanya suyu te. !Jat \O tertibatı mevcuttur. . 
Bal1da e-safı muharrer mubahçe koşke fızlaslle talip zuhuruna mebnl pazarlıkla yeniden çıkarılmış oldu· 

ğundan 30-6-929 tarihine müsadif pazar günü <aat 15 de icrayı müzayedest mukarrercli_r. Taliplerin bedelinin 
ı uzde yedi buçuıtu nispetinde teminat makbuzlırile emvali metruk• satış komısyonuno muracaat eylemeleri. _ 

asan zeytin yağ 
Dünvanın en leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. Paris, L.ondra, 

Ronıa~la en büyük mükafat ve altın madalyelerile . ~ra?~a. hariciye 
nezarefi ve Türkiye Sefareti tarafından musaddak bırıncılığı ve şaha-
de nanıeyi ihraz etn1iştir. 

.\1ayonezde, salatada, yemek]erde, pilavda HASAN ZEYTİN YA~I 
istin1al ediniz. Bilhassa mide ve bağırsak hastalıklarından muztarıp 
olan kiınsclcrle şikemperverler behemehal HASAN ZEYTİN YAGI 
istiınal etn?elidirler · 

Çünkü saftır, kum, taş, böbrek, safr~ sarılık ve ~~r~ciğer hastalık
ıarıle zafı uınumivede HASAN ZEYTiN Y AGINI ıçınıZ. 

Kiloluk şişesi 100, yarım kilo 60, safi beş okkalık ve daha büyük te
nekelerde okkası 125 kuruşa Hasan Ecza deposunda toptancılara ten
zilat, n1arkasına dikkat ediniz. 

~~~~~~~~~~~---.., 

AL TiNCi BÜYÜK 

T l ARE PiYANGOSU 
5 inci keşide bu gün 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıc : 25,000 15.(XX) f 2.oo'.> fo.<n) llralık 
11.rarnlyeler ve 10.(XX) liralık bir mOkAfat. 

Bu eşidede cem'an: 3,900 
ı umara kazanacaktır 

Bir Türk pansiyonu 

Pension Tempo 
KurtUratendamm 5<ı-6 

fiıt mutec!ıl tefr1,at millıemmel 

FL T. ~ DA . FL TOK<; 
Toptan ve perakende satış 

mahalli 

!Vlerkez Acentaı~ Gılau kl\p;;; 
bıfındı . l!eyoğlu 236~ Şubo 

ıceııtuı: Mahmud!Tt Hını alııtda 
Istanbul ·i?40 · 

T rahzon ikin~ posta ' 
(IZMIR) vapuru 13 Haziran 

perşembe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Unyc 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rizeye gidecek ve Of Trab
zon, Polathane Gireso" Ordu, 
Fatsa Samsun, • inopJneboluya 
uğrayarak gelecektır. 

~elik ıeı Halat IBiinakasası 
Seyrtselain lenzıın mödürln . 

~ünden: 
Şartnamesinde yazılı ev 

saf mucibince 42 roda galve
nizll çelik tel halatın kafi 
lhııle~ı 20 Harjrım 921) t&· 

rihlnde lem kılınaca~ından mli
nakasaya girmek i•teyenlerin 

-o gün saat 16 da levazım 
müdür!Uğüne gelmeleri. 

2000 adet yemek peçetele
rinin kat'i ihalesi 17 Hoziran 
929 tarihindedir. \'ereceklerin 
o gün saat 16 da levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 

1 Şehremaneti ilan atı 1 

. *. 
Beyoğlu dairesinden; Sahiplerinin 

bulunamamasına binaen teblij!;atı ya· 
pılamayan Pangaltı cedldlye sokağın
dı 149 numaralı hanenin ahşap şah
nişi maili inhidam oldugundan onbeş 
gün zarfında mahzuru ~ale edilme
dl!!;i takdirde dairece refi mahzur e
dileceği tebligatı kanuniye makamına 
kaim olmak üzre llAn olunur. 

* * * 
Şehremanetinden; Emanet mat· 

baası için ılınacak elll top zıımklı 
kılada C>n beş kilo mürekkep kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Talip 
olanlann 3 temmuz çarşamba günü 
saat onbeşe kadar teklif mekrnplarını 
levazım müdürlüğüne vermeleri. 

* * • 
Anadoluhisar Dairr•inden; Kanlı-

cada çubuklu cadde.inde ' ·o. ? kah· 
vehanenln imsalindekl emanet mali 
Af'a müzayede ile kiraya vcrllcceğın
den talip o!anlann P<Y akçelcrik 
birlikte 6-< 929 cuınane>i günü ~aat 
14 de kad"< daire rncıimenlno mü 
rıcıat eylemeleri. 

• * • 
Sehremanetinden ; Bedeli ke0fi 

1975 lira olan Ha ekinisa ha.tanesinin 
hava gazı tesisatı hpalı zarflı mü
nakasaya konmuştur. Taliplerln şart· 

name almak Ye keşif evnılcını gör
mek için her gün levuım müdür
lügüne gelmeleri ve tekli[ mcktup
lannı da ihale günü olan 2 temmuz 
929 salı t ıü sıar 15 e kadar mez· 
kOr müdürlüğe 'erme feri. 

* • * 
. ohremınetlnden; Beher metro 

murabbaına 10 Lira kıymet takdir 
eclilen Şehremininde Ereğli mahalle~ 
sinde 177,1~9 num!ralı evin lstlmlA 
kinden kalan 201,88 metro murohbaı 
arsa pazarlıklı satılacaktır. 

Talip olanlann !3-h-929 Perşen 
be J!:tlnil levı1.1m müdilrhedııe ~el

m.lori. 

Belsoğukluğn freu ği 
olanlann nazan dikkatine 

Dr. Horhoronl 
Fennin en son usulile kafi 

olarak e ki ve ytnı belsoğukluğu, 
frengi, idrar dorlıjı;ı, bel gevıelll.iğl 

ve mesane 'e bilcümle kadın ra
atsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokaılıyan ı•mnda mektep ıohl 
'o 35 Tel: B. O. 3152 

1 
Zaman ecza ve ıtriyet 

deposu Bahçe 
kapı • o ı~ i 

NAKLİYE İHTIYACINIZ 
NE OLURSA OLSUN • 

BUNU T ATMIN EDECEK BiR 

DOÇ KAMYONU 
MUTLAKA VARDIR 

DOÇ kam~onları 
memleketımizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-
lanılıklariyle 
tanınmıştır. 

Türkiye için umumt veklll: 

KE~1AJ, HALİL, MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 

İdarehane ve satış yeri: 
Beyotlu lstlklAI caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko 

Garaj ve tamir yeri: 
Ayazpaşa jandarma karakolu 
Telefon Beyotlu 1755 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ankara; Zabıtçı zade ve fDrekası Diyarbeldr ; Plrlnççlzada Sıtkı Nıdllll 
lzmlr; Mahmut Celalettln Bey Edip Beyler 
Kayseri; Mubaddlszade Alim Bey Bursa Nesuhl Esat Bey o.ey 

Samsun &at efeadl zade Seyit Bllll ., 
Adana; Muharrem Hilmi Bey GlreQon; Jsmall ıı:ade Vahit ve tllreka•• 

•• 

Oazlayıntap; OUzel beyzade HBBan bey lıparta intibah flrketl 
Trabzon; Hacı Abbae ve mabtu __ m_ı_an ____ .,;__;_M;_a..,ıa_ty;:.a_:_B_ad_ı_ıı_z_a .. d_e_T_a_b_ır_B_e;.y __ _.__. 

Emlak ve e~aın ~ankası lstanbnl ,nbesin~en: 
Pazarlıkla satılık köşkler 

Esas numarası 
138 

Mev kil bshçe 
Biiylikadada Nizamda Seferoğlu köşkleri nam!le maruf dört bap köşk ve bağ ..,e 

Ba!Ada muharrer köşkler pazarlıkla satılacağından taliplerin şubeınlzc müracaatları. 

Darüllünun e~e~iyal laküllesi reislilin~en: 
Fakültemizde munhal bulunan Türk lisanı tarihi müderris mua

vinliği için mu. ahaka imtihanı açılmışnr. imtihan eylul zarfında 
yapılacaktır. Bu husustııki ~rtları öğrenmek ve daha fa7Ja maJCı

mat almak üzre lstanbulda bulunan talipler pazartesi ve pcr~embe 
günleri sabah saat 1 o dan 12 ye kadar bizzat ve dışarda bulunan
lar hir mektupla fakülte başktıtipliğine müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Şeb7.adc :\mbariyle Csküdar imaretinde mc,·cut hurda bakır ile 

sair Eşyanın icra edilen müzayedeslr.de talip zuhur etmediğinden 
Haziranın on ikinci Çarşamba günii saat on beşte pazarlıkla ihalesi 
icra ~dilcce)?:indcn rtılip olanların eşyayi görmek Ü7ere her giln 
mezkı'ır llmbarlara ve ihale günüde idare Encümenine müracaatları. 

Emlak ve Eytam Bankası 
Istanbul şubesinden: 

Pazarlıkla kiralık emlak 
Esas • ·o sı Me\kll ve nev·i Bedeli ican tenevlsi 

139 Maçka sll!hhane caddesinde etrafı parmaklıklı mnbl! 150 
ve derununda kahve ocağını möttemil nezaroıl fcvkali 
deyi lıaız kahv~illk mahalli 

147 Sirkecide adk B<'capaşa Maliye şı;besı blnaaı J50 
l li .;"ifllde RUv!ikderc cadde<inde Garaj 11100 
26 Dolınıbahçede htma haron mahallesinde atik suurl 81 

karatolhın i 
l\altda muharrer c:ıılak pazarlık.la kirayı \<ril•••&indcn ııliplerln Şube 

mize mttracaıtlıa 

. . · ı ti 
A1utbak ve sofr:ı ıı,;~l 

Margarin Y~,.~·· 
~'1ARGARİN 1•"'"\hı , .. 
ıt nıcan .. ı ~ 

besleyici MARGA Hİ 
bir gıdadır. an<ıİ .c< 
sıhhiye vekaletivle Sebrcıo ıııı" . r . .,,ı.,ı r 
tahlil olunarak n< •<<il uıııtı:ı• 

. 1· •·de cL ,.~ vt ıma ıne mu~•<t ....,pt 
f ve ,,. 

~1ARGARlN;~;ı",;ıı ın'~~, 
l\ir ıccfll 

yağlardan kurtarır. ~l o\"\ 11' 
kıl.!idlr. Her yerde .\ !{. • 

kasını dikkat cdinll· Rf1'1 
TÜRK Mı\RGA k<r 
~a&ları Umn<I ~ır r' • 
' ~ • /\) 1. 

lstanhul, Toksun 
11 

:ıı~'-' l 
Telefon: Be ·<'~1 

lRSENOFERA~~ 
Zafi,Yııtı umuınlye&I bO' 

Jar ve hail nelı.abet'8 o· 
A rserı lunanlar ( ,pıdB 

feratos) ııııye tB 

kesbi 11bbl1 1~ 
{aıJei kOV 

ederler • 
dl' , 

Eoza.nelAr ~ 
eoza ııepal 

.aı.ıhr 



MlLuYij SAU 11 HAZiRAN 1929 

•• 

SlTROENFAB 
·-- - .... 

8 inci defa olarak MONTE KARLO da yapılan 
yarışlarda parlak bir muvaffakıyet kazanan 
gayet lüks6 silindirli modellerden başka 4 si
lindirli bir otomobil dahi imal etmektedir: C. 4 
6 silindirlinin bir enmuzeci olan bu otomobil
ler her türlü esbabı istirahaiı haiz ve çekiş 
kuvveti gayet fazla ve bilhassa son derece 
idarelidir. 

Aynı sınıf otomobillerin en mütekamili ve 
en iyisi olduğu gayrı kabili itirazdır. 

' 

7 

i 
b 
1 

il· 

rıı 

ı. 



SALI 
11 HAZİRAN 1929 

NSiNE 
Jlilliyct 

1 :ıris Seflrımtz Fetl 1 bey, dilnkil ekspre le şehrimizden Parlse hareket etmlftlr. Fethi beyi bir çok zevat teşyJ etmiştir . 

Tallıikat dersleri görmek ilzre kırlara çıkan lzmlr lnönü 
mektebi talebesi ve m:ıalllmlerl bir arada 

. 
' - - -- - - - - -

Ankarada BaşvekAlet ve Maliye vekAletl önünde 
veni park yapılmıştır 

lzmlr ticaret mektebi talebesi Sallhtııre bir seyahat tertip etmiştir, bu resimler seyahat intibalarını röııtermektedlr. 

Yüksek Mühendis mek- Ticaret işleri umum müdü.rlüğ~~~en 
30 ikinci· teşrin 330 tarihli kaı,.ın hııkılmlennc göre 1 urkıyede 

t eb i m Ü baya at toınisyonun~an· ~o~3;a::~rv~~i;l~i:ı::~ 11:~ke:~n~~i k~;~;rı;::~!::t ~~~~r~:~k~~: 
· 

1 
,k·tt h 1 • F ı t ('on reyler Efendinin mezkör vazifeden ç<-

~kktcp lıınasının nıcvcut ak-anımda tadilat icra ile nıı.ıhtcrik H 1 u unan "\ar . 1 ıı· l'k . · 
·d · k'I · b' n \'Crinc şırkcr namına ya nız ·c ır ı tc ımza ak amının yenı en ınşa. ı 27 :\layıs •12rı ıarıhimlcn iri haren J 8 ı mc•ınc ın:ıc • . .... 

l lazırnn <l'.29 tarihine kadar munaka,aya \azcdilmi,tır. Teminatı koymağa izinli lııılunmak ve yııpacakları ı;lcrden doj!;;ıl'ak lıurun 
mmakknta ( 5700 ) liradır. l\ltinaka.a\a dahil •·lmak ııtzusunda da•alard:ı muddci, mıı<ldci aleyh ve ıiçıincu şahıs. <ıfaılarık hazır 
hulıınan inşaat müceahhiılcrinin bu bapta malt\nıat .ıhzqlcmck ve bulunmak uzcrc Kladyo< lkrırnm Hrin ve Sıuvartli Dan~c Efcndilc· 
miınakasaya ait program. mukavekname, şartname ve re imleri almak . ·kıl tayin cylcdij!;inl bildirmiş ve lazım gelen kağıtları gönder-
li k 1 . . 1 1 . ·ı• 1 rı ve zere: yuksek muhendis ıııc ·tc Jınc muracaat ey cm rı ı nn o unur. . r: ı.:c li et t.:tklk edilerek muvafık görıilmuş olmakla illn 

lnıı;llterede bu defa yapılan lntlhabatta mesai fırk•sı kazanmıştı. Bu resim 
lng111z Başvekili MGsyG Makdonalt ailesi arasında görülmektedir. 

. Başvekil ismet Pa~ Hazretleri 


