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Ş BANKASINDA 
!ıııur Belediyesi, İş Bankası 
ılti milyon liralık bir istikraz 
lttti. Bu baptaki mukavele, . 
larafm salahiyettar murah
iları trafmdan imzalandı. İs
laıın şaraitini, teminatını 

Yeni gUmrUk tarifel rinin tatbiki için 
basladı, Cenup hududunda tedbir 

hazırlıklar 
alınıyor 

teler yazdılar. Bu muamele 
ıi olarak, her ilci taraf için 
ılaıı neticeleri ihtiva ediyor· 
~ ıneselede İş Bankasının en 
~de ehemmiyet verdiği §Cy, 
>hında halka arzedeceği obli-
1-tonıann krymetini tutmak 
istikrazın esaslı ve sağlam 
' ta bağlanmasıdır. Bu hu-
\aınamen temin ve Maliye 

!'ca.ıetinin kefaleti ile teyit 
'ştir. 

adiseyi alelade, basit bir 
ınesele saymak k3.fi değil
?d:eselenin hususiyeti; Tür
e ilk defa olarak, riıilli bir 

· tııüesseseıün, sırf yerli ser
e ile böyle bir istikraz mu
lesini başarmasındadır. Bu-
.. vaziyette İş Bankası, bü
Obligasyonları kendi üzeri
'1ııuş bulunuyor. Memleket
~ benzer muameleler ço

Ça son istikraf:ınkiler de 
olduğu halde bu nevi ~bl~
Oıılan piyasaya, halkın ısb
. e arzetınek kararındadır· 
tıııleketimizin toprakların-
~inelerin gizli olduğunu 
':ven yoktur. Fakat herkesin 

~diği bir şey daha var ki o 
ı· ."'tnlzm ceplerinde, çıkm
\ıa saklı olan ihtiyat para
llıiktarıdır. Eğer halkın em-

tıti kazanılır, bu dağnık, sa
~çücük sennayelerin sağ
İşlere yatmlması teııün edi

l • Piyasa ve iş sahasında u
~ ilııııyan mesut inkişafların 
~lii muhakkaktır. İş Banka
~te muhterem halkımıza bö-

t. ı,. lı "it zeııün ve imkan hazır -
· 'l azık ki bu aralık borsada 
b ·- üh' .... tılan eshamın en m ım 

~ısını ecnebi sermayesi ile te 
1 Uı eden şirketlere aittir. 

Uıı yerli sennaye ve mües-
ı..,1tıin borsada kıymet alan 
l'llııı insana elem verecek ka
. aıdır. Eğer İş Bankası bu 

>ll ıtıuamele ve teşebbüslerin
~tvam eder, halk da bu mua
lcrde sağlamlrğı görerek 
~tini esirgemezse,eminiz ~i, 

ı -aç sene sonra on beş, yır
ı 'lıil:von liralık bu gibi istıkraz 
f ~eleleri içi~ haric~ .~üra-
~ müstağnı kalabılınz. 

ı :ıı.lıııu da ilave edelim ki, bu 
·ı Yalnız nazari bir temenni 

' ~hesap ve tetkikata müıte
~ r neticedir. 
~tltiye İş Bankasının İz

. 1.:_ı~diyesi istikrazı yüzün
~""lin edeceği manevi ka-
1~ında maddi menafiin hiç 
htetnrniyeti yoktur. Bununla 
~ r §U da muhakkak ki, İz
l '~ediyesi bugünkü beynel

ı l>ıyasa vaziyetine ve muh-
1.\v~pa belediyelerinin ya
~ ıstikrazlara göre en mü-
~ taitle akdolunınuştur. Alı 
~Paranın, memleketin im

tq tahsis edilmesi ayrıca zi
l ~an bir şeydir. Mali ve ik
~ ayatımızda bu nevi inki-
'· ıtıemnuıüyetle kaydedi-

MAHMUT 
Siirt m<!b'u•u 

BUGON 
? 2 lncı ıahlfcmlzde ı 
t~hı tdrllıamııı TeptdeleııB Ali 

l ~ >t Vullltl 
g,.h•a mrktubu 

Ilı hıbtrler 

,1
8 llncu sablfımlzdeı 

1ı:»ın Ahmet Boıy trvkll edildi 
ıu:"P•ya yeniden 100 talebe 

4crıuyor 
i . 

~ ~ Uncu aablfemlzdeı 
'ıı: ~'la raporu 

lleu .• kanhlar 
Yakup Kadri 

Yeni gflmrllk tarifelerinin tatbikından evvel taccar Avrupaya 
yaptıgı siparişleri bir on evvel getirmekte ve gamraklerde 

~=="" hararetli bir faaliyet o/dutu göralmekted/r. -~ 

Yeni gümrük tarif esi 
Tatbikatiçin hazırlıklara 

başlandı ... 
•••••••• 

Umum gümrükler mlldiri 
Istanbula geldi, hükumet 

ilanlar · yapacak .. 
Yeni tarifeler tatbik edilirken 

tüccarın siparişlerinden dolayı 
zarar görmemelerine ehemmiyet 

verilecektir .. 
Yeni gümrük tarifesinin tetblkl için hUkOmet tarafından -sb 

hazırlıklar yapılmaktadır. 
Tarife bakkındak" kanun on 11et gOno kııdar oevoıunacak ve 

aetrl tarihinden itibaren Uç ay sonra bunun tatbikine ba~nacaktır. 
Şimdi mer'i bulunan tarifeyi nazarı itibara alarak slparlf ver

ml\I bulunan tacirlerin mUfkDI bir vaziyete dUfmomesl için bu 
hususta lstlcaı edllmemesl muvafık ıtörUlmUştor. 

Gümrükler U. Müdürü ihsan Rifat B. 
geni tarifenin tatbiki hazırlıkla
rını yapmak için lstanbula geldi 

ROsumat umumi mUdUrU lh
aan Rlfat Bey, yeni tarife için 
yapılan hazırlıkları tetkik ve 
muamelatı teftiş etmek Uzre 
febrlmlze gelmiştir • 

Ihsan Rlfat bey dOn lstanbul 
gUmrUklerlnln vaziyetini tetkik 
etmiş ve bir muharrlrlmlze tU 
izahatı vermlttlr : 

- Yeni gDmrDk tarifesi mlll 
ve iktisadi noktayı nazarlardan 
memlekeUn ihtiyacına göre ya
pılmıttır. 

Bunun teelrlle varidat arta· 
caktır. Fakat henüz ne kadar 
fazlalık olacağı belll değildir. 

Tarifenin uışrlnden ttç ay 
sonra mer'iyet! kat'ı olup bu 
hususta bir ihtilaf veya ihtiraz 
çıkması varit olamaz. 

GUmrUkte eşyasını bekleten 
ıaclrler, eğer :yeni tarife mevkii 
tatbike vazedlllnceye kadar 
bunlan çıkarmazlaraa bittabi 
fazha resim vermeğe mecbur 
olurlar. HUkOmet lnglliz lirasının 
tereffUU dolayıslle şimdiki tarl
f• JI tezyit gibi bir tedbir al
r. ata ıuzum görmemiştir.,, 

Teftişler df yapılacak 

Ihsan Rifat B. burada daha iki 
balta kalarak teftlşatla met· 

pi blacak ve sonra hudut gUm· 
rDklerlnl teltlt etmek Uzere 
Karadeniz tarlklle seyahata çı· 
kacaktır. Bu teftlsata Rusya 
hududundan f>aflayacaktır. 

\bsan Rlfat Bey, umum mU
dUrlOğUn Jstaabula nakli dotru 
olmadıtıoı, lstanbul memurla
rlle şarktaki memurlar arasın-. 
da becaylf yapılmıyacatını, şl
dlkl teşkllltın değ111tırllmlyece
ğlnl söylemiş ve funlan ilave 
etml9t1r : 

- GUmrDk memurlan ara-
11ada mUblm tebeddUller yok
tur. RUeumatı lsl8h için Avru
paya bir bey'et gönderecek do
ttıız. Mamafl bDtUn dünya rtı· 
mrtıklerl gibi bizim gUmrDkle
rlmlz de dalma lslah ve teka· 
ml11e muhtaçtır. işleri kısa za
manda bltlrmeğe çalışıyoruz. 

Memleketin her sabaaında 
olduğu gibi gtlmrUklerdo de te
kAmUI vardır. 

Bazı memurların rüşvet al
dıklanndan ıoalOmattar değilim, 
Bu cUrmU ika edenler tecziye 

Umıım günırtikler nılidOr/1 
llısan Bey 

zamlanndan istifade edecekler
dir. 

Niçin geriye kaldı!' -
Memurların Haziran maaşla· 

noın bir kaç gDn teebhUre 
uğraması yeni kadrolarınDlvanı 
mubasebatçe vize muamelesinin 
lcraaından ileri r;elmlftlr. RDAu
mat memurlarından bir kısmına 
ikramiye verilmemesi üzerine 
vukubulan itirazlar hiç varit 
değildir. . 

ikramiye almıyanlar sadece 
vazifesini yapanlardır. Bunun 
fevkınde yararlığı ve faaliyet! 
görülenlere ikramiye verilmek
tedir. 

Kaçak Cfyaya alt lkramlyeler 
alakadarlara hiç teehhUre uğ
rıuııadan tevzi olunmaktadır. 

Mlktım ( 6000 ) kadar olan 
gUmrUk memurları arasında ik
ramiye almayanlar tecziye edil
mlf demek detlldlr. 

MOstabak memuru bulunca 
derhal ikramiyesi verilir. 

Bu hususta bUyUk ve kllçOk 
memur farkı yoktur. 

Antrepo işleri ne o/dıı? 

Tasfiye hususunda kanun ah· 
kamı dahilinde hareket edil

mektedir. 
Burada tüccarın ştkayetlerl 

ve antre o mescleslle de met 

M.Suriç 
Niçin gitti? 
Türkiye - Rusya 

ticaret muahedesi 
ve tacirlerimiz 

Bu~ün ıi~iJorJar 
ltalJan ·gazeteciler ,ereliue 

dün ~ir ziJalel ıeril~i .. 
Haklı Tarık Beyin ve llalyao gazeıecisinin 

mühim nulu~ları 
Rus sefiri Surlc'ln mezu· 

nen memleketine g 1 tt iğini 
yazmıştık. Al· 
dltımız maıo

mata göre Su· 
!'fç Rusya ile 
TDrldye ara
sındaki ticaret 
meselealle meş
ğul olacalı:tır. 
Rus bUkOmetl· 
oln tUccarlan
mızdan talep 
ettiği yUlı:sek 

vergi mesele• 
sinden baheet· 
mlştllı:. Verllen 
malOmata göre 
diğer bir mee-
eıe daha çık- M. Sııriç 
DDfbr. HllkOmettmlz ile Rusya 
arasında akdedilen ticaret mu
kavelesine göre, TOrlı:lyedea 
yapılacak ihracatın yClzde yet
mişi memleketimizdeki Sovlyet 
mneeseselerl ve yüzde otuzu 
da TDrk toccarıan tarafından 
yapılacaktır. G01;en aeno Sovlyet 
mOesslselerl 10,000 tllo deri 
noksan gllndermlşlerdl, Moka• 
veleye göre bu oolı:Aan kalan 
mıktan Türk tUccarlan gönder· 
mek ıazımdı. Fakat Rus bUkO· 
met!, bu noksan sevlı.lyattan 
Türk tılccarlannıo mes'ul oldu
klarını iddia ederek fazla deri 
gJ:lnderllmeslne mır.:· olmu,tur. 

Bu sene yine •yoı vaziyet 
hasıl olmuştur. Rus Sovlyet 
mUesslselerl kendi hisselerine 
iıabet eden mıktardan yarım 
milyon liralık valekıı, palamllt 
ve mamul deri noksan gönder· 
mlştlr. Aldığımız maUlmata gö· 
re, TOrk tUccarlan şimdi bu 
noksan kısmı göndermek isti· 
yorlar. Mukavelenin do bunu 
istilzam ettirmekte olduğu söy
lenmektedir. ----Troçkl gidiyor mu ? 

ŞChrlmlzde bnlunaa Möıyö 
Troçklnln inglltereye kabulU 
için yeni lnglllz HOkOmotlne 
müracaat ettiği yazılmıştır. 

DUnkU akşam gazetelerinden 
biri lnglllz HUkOmetlnln bu 
muracata muvafık cevap verdi· 
ğlnl yazmıştır. 

Ankara ,ebrenıini 
ıaual B. •ir kaç güae katlar ıidiyor 

Ankara Vali ve Şebremln-
11 ğlae tayin olunan Konya 
meb'asu Nev· 
zat bey bir kaç 
güne kadar 
Ankaraya ıtl· 
decektlr. Mu· 
malleyhln Bu• 
rada tesviye 

· edecek bazı 

işleri olduğu 

için evvela bu· 
raya ve avde
detlnden sonra 
Ankaraya git• 
mesl muhte • 
meldir. Şimdi· 
ye kadar ça· 
tıştığı her sa- NM>zaı Bey 
hada daima muvaffak o ı an 
Nevzat beye yeni vazifesinde 
muvaffaklyetler temenni ederiz. 

iui olacağım lstanbul gUmrUkleii 
varidatının Düyunu umumiyeye 
tahsisine gelince, biz varidatı
mızı Maliye vekaletinin emrine 
amada tutarız. Vekalet IOzum 
gördüğü yerlere verir.,, 

Cenup hududt1ndt1 otınacuk tedbir 

Cenup hudutları (700) kilo
metre olup genişliği ltiba· 

rlle kaçakcılığa çok müsaittir. 
Bütün teşkilat ve mücadelemize 
rağınen arasıra nçakcılık olu
yor. Buna karşı tank ve diğer 
ıazım gelen vesaitle buyuk ter
tibat alınacnktır. Kaçakcıhk 

hakkındaki yeni kanunun da iyi 
tesiri olacağı kanaatındevlm. 

Dun akşam ltalyan sefaret
hanesinde tayyareciler şerefine 

bir garden parti tertip e<.lilmlş

tlr. Garden partide hUkOmet v~ 
selaretbaneler erkanı, gazeteci
ler ve ltalya tebaasındr." bir 
çok zevat hazır bulunmuşlardır. 

Buğiin gidiyorlar 
Tayyareler bu sabah erken

den ltalyaya hareket edecekler
dir. 

Dun TUrk matbuat cem'lyetl 
tarafından fehrlmlzdo bulunan 
ltalyan gazetecllerl tereflne bir 
ziyafet verilmi,tlr. Pek samimi 
lntlbaat içinde geçen bu ziya
fette ltalya aeflrl Oslnl Barooe 
conaplan, Flrk• mUfettlfl Hakkı 
Şinasi Pli{!•, Roma eellrlml.z 
Suat Bey, ltalyaa bava kuvvet· 
lerl kumandanı ceaeral Palpjo 
ve TOrk. - ltalyan cazotecllerl 
hazır bulunuyorlardı. 

Ziyafetin &osunda cemiyet 
reisi Olresua ıııeb'uau Hakkı 
Tank Bey bir nutıık Irat ederek 

demiştir ki : • Semalanmızda 
her valı.lt görmeye alı,tığımız 
ltalyan tayyarelerlnl bugün bir 
fevkaladelik içinde seyrediyoruz. 
TUrk ve Jtalyana duşman olan· 
lar bunu belki tUrlU tUrlO tefsir 
ediyorlar. Fakat bunun tek bir 
manası vardır: TUrk vo ltalyan 
dostluğunu kuvveti. Bu tayyare
ler bize beynelmilel kıymetler! 
şüphe götürmeyen ltalyan ıaze
tecllerlnl de getirmişler ve bizi 
aynı sofra etrafında toplamaya 

ealk olmuflardır. Taılk beybu mu
kaddemeden sonra TUrk-ltalyaıı 
dostluğubu bUtUn safahalıııdan 
uzun uzun ve hararetle baha 
ederk TUrklyenln kuvvetine 18· 
tlnat eden sulhperverliğlnl tefrlb 
etmiş ve ı 

• Dost ltalyanın şerefine ka
dehimi kaldınyorum ... • 

diyerek sözlerine nihayet ve-
rmiştir. Ondan sonra ltalyan 
meb'us ve gazetecllerlndeo mo
nsleur. Polverelll tarafından ha
raretli bir nutuk Irat edllm!ştlr. 

Monsieur Polverelll ezcümle 
demlştlrkl: 

• Burada ltalyanın en iyi 
gazeteciler! toplanmış bulunu
yorlar. Bualar ltalyan lnktlabı
nıo en iyi ve en yakın şahitle· 
rldlr. 

Efendiler ; Türkiye 
arasındaki dostluk 

.. !ya 
ar 

kuvvetll bulunuyor ben 
bir resmi gazetenin müme11lll 
olmama rağlnen bUtUn mcs'ull
yetl üzerime alarak bunu 
söyllyorum. 

Efendiler, TUrk ordusıı ve 
onun başı Gazi Mustafa Ke· 
mal bUyUk bir zafer kazandı. 
Bu zafer TUrk ve ltalyen dost
luğunu bllhassa teyit etmiştir; 
Bazı ecnebiler belki TUrlı:lyeyl 
ve ltalyayı sevmezler. Genç 
Türkiye ve ltalya bunlan tat
min edecek kadar kuvvet ve 
MDdafaaya mallktlrler. Gazi 
musutafa Kemal Türkiyeyi M. 
~\ossolini ltalyayı kurtardı. Bu 
iki bllyUk millet ve baş şere
fine içelim.,, 

Monsleur Polverelllnl nutku 
hararetle alkışlanmış ve saat 
Uç buçukta zıyafct nlbayet bul
muştur. ltıılyan gazeteciler To
katlıynrıdan ltalyan sefirinin 
verdiği zivafete gltmlşletdlr. 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Güzideler diyorlar ki!. 
Hamdullah Suphi B.in cevabi 

" Gazi gibi hiJr diJşUnilt; hür karar verir, her işle bir 
yol bulmak·lçln emlre muhtaç olmaz, Cumhuriyet [azf
letlerl içinde terbi.ile edllmllJ geni bir nesil GAZ/,\'/N 
EN BÜYÜK ESER/ OLACAKTIR ... ,, 

.Jfabmut Beyel~ndi; 1 
M elrtubunuzu aJdım, ,ok muşkül olan 

ıüalinize hatıralannu yoklayarak cevap 
vermeye çahtacatım. On senelik bir ze
mandır ki Reisimizin yanında bulunuyo
rum. Onu, Andolu haritaları üıtünde üç 
yüs neferi ko9turdu.iu cecelerde, bet bin 
lira bulmalı: için zahmet çclrtlAI ailnlerde 
tanıdım. İlk defa eski blr Ziraat mekte· 
bi olan Arkinı harbiyenin çıplak bir oda 
aında br91 brtıya celdilt. O, bana, de· 
ruhte ettiii korkunç, büyfilıı: ite ralmen 
dtitüwnü9, karar vermlf, aakin, miiıterib 
bir adam aibi aarü:ndü. Ellerinde, t•ne
ainde, yiatinde ve btitUn bllnJ,.ılnde acla
li lıuvvctten hlg bir oaer yoktu, Denmt 
-li, bıı ince kumral ıdamııı alnlrlerin
de ,....ı bir llım bollı:etıııe,.e mtialt lı:av
veUcr cl•li oldııtwıu tahmin etmolı: ba
kUraten zordu. 

GUn.,li bir cünd• 23 Niaanda Millet 
llecllıinl açtı. 8okolı: Arapca dua ile dol
muttıı. Meclisin bp111 önlinde kurban
lar kestik, hacı, boca ve 9oyh lralabablı, 
biı; içeri airdilr.ton ıonra, 7UJb bayrak~ 
luile geri döndU. Onun lllı: nutkuna ru· 
htbete bıralulmıt bir •üııc•r cibi llllı:le· 
rune kadar ıçerek dinledim; bu nutuk 
bir pencere idi, derınhlr.ler tiaerlııe açd
mıotı. Onu dinledikten ıonra Rciıi buldu
Cumuza lranaat &"etirdilr.. 

Memleketin ve kendimiain taliim.izi 
ona bıralı:tılı:. Onun emri ıltmcla kınlı 
tekne, denizlere ve fırtınalara ve büyük 
meçhule doğru yeniden açıhyOTdu. 

O zaman çok heyecanlı, çok kuvvetli 
ve çok münakaşalı olan Millet Meclisin
de evveli bir hatip olarak mUcadele etti. 
Yeni Reisin mü.a.akata kuvvetini beğell· 
memek, li&ıınındalı.i nadir vuzuh ve maıı· 
tıb, ve ıcaindcki derin, eırarenıiz iman 
perdesini, duymam.ak mümkün dei;iJdi. 

Meclis üacrinde blr kaç aU.n .ıarfrnda 
tabiat gibi kadir ve mütenevvi olan ru· 
hunun hakimiyetini kurdu. Anadoluda 
onun ilk mücadelesi dimailar ve vicdan
lar iiZerJnde cereyan etti. İlk .ıaferlnl bu 
sabada kazandı. Meclisle beraber memle
ketin, içinde lr.aybolabilecefi muhtemel 
buhranlara, o, bu ha.k.imil":tile nihayet 
vermi9ti. Meclisin bütün izaalle dahil 
olduğu; şekline alıfılmamıif yeni usulde 
garip bir hüki'imet kurulmuştu. ' 

Eserinin birinci safhası budur 
İkinci İnönti muharebesinin • miıblik: 

bir irunda, vatan., müdafaasını üzerine 
alan. bir adam, ne ne\ i ııtıraplara maruz 
olabilir, bunu onun yüzünde seyrettim : 
Erkim harbiyenin misafir salonunda ıe
ce haberleri birbirini takip ediyordu 
"~ol cenahın bütiin ıiper1eri işgal edil~ 
mı,, düşman süvarileri cephenin arkasın~ 
da cörünmüttü.11 Şifreleri açıp kendisine 
takdim ediyorlardı .. Adnan Bey, Hali4~ 
H~ım, Londra Sefırimiı Jı'erit Bey, Ca
mı Bey oturuyorJar, Fevzi Pa.f}a Salih 
B.ey, ~~imdi ~Salih Paşa) Şemsettin Bey 
dıi:er uç crkinı harp zabitile ayakta dt>
ruyorlar~. Muharebe kaybedilse ne ola
:~ 1 Bıze bakan gözleri, onu ıOrüyor-

Hamdullah Suphi Bey 
ıız ıabitilc görüştüm. Bana dedi k>: 
"Biraz kımıldayamaz mısınız? Cephtde 
ufak bir hareket sizi ölıün göriınmektm 
kurtaracaktır. Mevzii bir taarruı, met· 
kezde, cenahlarda biraz milcadelc. e':ıcm 
gôriinüyor. Acaba. bu mümkün değıl m,.. 
dir ?" Ankarayı dôncr dônmez Reıı.ın 
yaretiue aittim_ ve bu aözleri naktC"t•ım ; 
ıesini indirerek ıizli bir şey ıöylocn 
tavırla haber verdi: 

- Bet gün sonra cepheye gidiyorum, 
mevzii taarraz deiil, umumi bir tıaarrnz 
yıpacafrm. Diifman cepheıinin bir par~ 

çaıını deiil, hepsini sökecegim. Afyonu, 
Kütahyayı, Eakiochri, İzmiri, Bursayı 
hepıini alacaiım. Biraz sabret!. 

Kendimi tutamadım. Paşam dedim, hl 
&öder ne kadar resmt nikbinliğe bcnzt
yor, ben bu kadar iatemedim. Hayır, dt
dj, cörecelr.ain, bekle .. 

Melazkirt ovalanndı, Selçuki A Jp Ara 
lanla Diyojen Roman araıında ba;Iaya.ı:ıı 
muharebe impc:ratorun esareti, iki )'tiz 
bin lritilik Bizans ordusunun mai)ubıy<·· 
tile neticelenmitti. O zamandan bcrı 
Tıirklülı: ve Yunanlılık Anadoluda baım 
açıktan açıia, ba.ı.en sizli tekilde müca. 
delesine devam ediyordu. Gazinin soıa 
hücnmu AnadoJuda Rumluğun tam bir 
tasfiye&ile nihayete erdi. 

lıfelukirt muharebesi Dumlupma .·la 
kati bir neticeye varmıştı. İsmet Pap .. 
nın bir davet telgrafile lzmire gittim. 
Baş Kumandan muzaffer ordulanna işa• 
ret ettiği Akdeniz sahillerine varmıştı. 
~nu, güze] bir köşkün önünde urgan gı
bı kol atmıf sarma,ık süllerin yeşil ta· 
vanı altında, Alr:denizin, cüne~li sulaıt 
karfJ.ıında lr.onuş;urken gördüm. 

Mecliıt• aylarca söyleyen adamı &C7· 

retmittilr.. Şimdi 1ö7ledilr.lerini yapan ... 
~llkifehir düfeceJr, aubt Anadolu eli- damı seyrediyorduk. Bu ne aüzel hır 

mızden çıkacak, belki cenubi AnadolunVD eserdi. 
mühim bir Jusmile temasımız kalmaya~ B' o · .. 
caktı. Daioıa iyi ve ya fena vaka.nı f 1 ıru IOD~ arpla ııyaaı mücadeJeır-
lr.inde kalan imanlı ruhu 

0 
n e~- ne bafladı. Cihan harbinin en büyü.k mu ... 

Mit haber gelinceye aadar ·::i ·: ::: zafferi. olan Loi~ Coru yerinden iskat 
bin &öründü. O, zaten her fe1i.ketten son- z.a_fferı olan Loıt Corcu yerinden iıkat 
ra, madem ki ben vınm. hmit kaybolma. etı: Sarkın muht~el variıi Kostantioı 
ını,tır, demeğe kendinde kuvvet bulu~ Atı~dan ~ovdu .. Cıhan saltanatım kuran 
yor hissini verirdi. Bir 2aman sonra 1- İngiltermm, yenilmez Armadası Marma 
kinci İnönü saatlerinde bir an düfündu. ra ufukl.ann~ dumanlarını, ve memleket 
ğü felaket tahakkuk etti. Eısktşehir, Kil- ~n.a meş um hau~as~nı. bırakarak ne
ta!1~ ve Afyon düftü. Garbi Anado1u ıı var:- topl~dı, .gen aıttı .. 
clımızden c:ıktı Sömendöf h Afrika sahillerınde, zcncı memleketle-
k k b. • _. er attının rinde yerle,ir aibi, Anadolu sahillerinde 
yoı oca ~r. parçasını duş mana terk.ettik. yerleşeceklerini zanneden müıtemlikecJ 

unan or. uıarı, Ankara iızerine yürü- devletler, Franu, İtalya, Yunaniıtan ve 
y~rdu. Bır sabah erken, Millet MecU- Iıtanbul boiazlarında yeni bir Ce~lıt· 
aınde toı;tl~dık. Ondan malümat alacak- tank lmrmak iıteyen İngiltere toprakla· 
tık. İmıırı, lstanbulu, i•aal edilmit va- nm.ızdan kovulmuı,tu. Bu çok cüzcl bir 
t~ .. parça.Jı!"l~ kur~aracakttlr. HaJbuk.i, eserdi. 
bütun tarıhımızde bır defa ittili &örme- Lo ... _ · · · ı· · t · 
mi• yerler diie:........ 1- • zanua muıyı taı ıye ettı. yı vchur ., ....,..._._..... e ıne aeçıyorda J O L . . . 
zaman Ankarada tek olan eıJr:i, emek.dar . ?~da ~ıyı taıfıye etti. İyi vcbür 
o~om.ibilil~ geldi .. İçeri sirer airmez yü- bır ıı~ıkbaJ_ içın temeller koydu. Bu eacr 
z~uzdckı kederı ve ıüali farketmifti, çok pzeldi. . . . . 
Bır Anadolu haritan istedi, ıetirdik. Kır f~e~ep ~~ı[K .. •bnaferbl~rını bır ırra 
mızı boya kalemJe Sakarya • d ıı 1• o e ır Aaya kote· . • ar.um a . d d' • b' 
aenıt. uzun bir bat çizdi. Ve bu hattı bi- ıın ~ ını ı~ cemaatten en yüksek mcf. 
.ze aöstererek, .. Dü,manı burada tepele- Jıumıle bJr !11111et çıkarmak için bqkı• 
yecei~z!" dedi. İnandık, nic;in inındıJı, nnın hata ady)eyemeyecekleri eeyleri bt .. 
nasıl ı.n~n-~ık,. hali bilmiyorwn. rer birer kanunlar halinde ortaya attı 

ki ~:t1'~z:;i';d:e t=~~~~;;~ ~utsa~iddi- . Hilafet &itti, aaltanat sitti, mefihat aıt 
Ankaraya bir çocuk eülilms~mesile :ö: tı, te.kkele~, ~r~~cler aitt~. Dini bir i· 

·· ·· M -1 b' · · 1 b' lem ıpretde aoçtu ve devrıldi 
md uşTt~ k ~at ·~ıİr·et.ımıı- e 

1 
ıttiil takdir. Günün birinde Kaatamonid~n yalııı~ 

e ur ıs ı ının mut ak ve mutla.lr b altı kad · ı b d k• 
sop.u olacak bir muhar be · .. Cf ar_. .at•.Y c~ aşın a şap a olarak 
haleaile kazanmıştı . Y:ku yı ı:a11s~ muda- avd.et. et~iglnı sördtik. Onun hakiki ı:Um· 
en Eşrefle Çanka P .. adrı ve Ru rea.ı, ııtıkbal kalabalığına kanşnuş nıu 

:ikbaline e yadan ınıyorduJr:. ta- nevver gençler, muaJlimlcr, doktorlar ve 
lini durdu~d ç ~mıdştılır ... Yolda ~toı:zıobi- diierleri heyecandan bayılacak hale (el· 

u. ız e arabadan ındıJı. mi,Icrdi. 
-d Hamdullah memnun musun? diye Çünkü bu. vicdan hürriyetine doıru • 
~~ b' . . . . .. . tılmıf muhte,em ır adımdı. 

Ne dıyebıhrdım. Gozlerım "a•ardı G--:-ı:- birinde Hamidı'yc · • 
M . . ., y • u.u...,. nın guvcrtt"AlD· 
ınneUe el1erıne sanldım ve aıkhm de onu Ietanbula girerken ıördük. Dtnı7. 

~-emnunum demek mömkünmü idi. Vü-.1 Oradan daha kalabalıklı. Her noktada 
zune baktım. Muzaffer Baş Kurnandan bir ıöz onu cörmek · · d k . . • ıc;ın aranıp uruyor. 
:..:~!~1~ urtaran Gazı, ıhdas ettigi bil- du. Sahiller, nıinareler, kubbeler, damlar 
,-u.a. .. va anın çok fevki_nde k.alnuttr. insan yığmlarmdan karan:nıftı. Sultanlar 
_D~şmandan sonra, bır de vakayı yen .. Haliller şehri Millet reisini kabul cd". 

mıştı. • ı 
Afyon önünde aylarca 6 b ' b k yordu. Atılan toplar. İstanbulun tat du· 

ıemeden sonra artık Tli• kren dır c • var lan arasında büyiik bir kalp ı;;arpın· 
• r or usunun ·b· d d 

bir şey yapamayacağı fikri, Me~li&tc ve ti~ l"I ı .'iJ~raph u;ııyor ~· ıa 
Avrupa.da :yer bulmaya başlamıştı. Bir aşmu m ar ve ısan ıs hauna 
bç gün için lneboluy;ı indim: Ordumu- baıladt. 
za aizU mühimmat utan sabık bir Fr•n· Mükemmel b'r hatip. dü:fman ordula• 
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HARİCi MÜTEFERRİK HABERLER Si ~ 

Biz elçilerin gözlerinide 
baglarız ... 

--- - ,~aıue11ı1ı i , S'o11 Haberler ~ j 
Harp borçları ~İCİDİil kaüli Ankara- Istanbul yolcu treni marşandiZ 

~~!':!::ı~n:::~~ Yiyana cinaıetinin i~yüzü trenile müsademe etti ~ 
Tepedelenlinin önünde boyun 
eğm ~k isteyenler yalnız gözle

rinin bağlanmasına değil 
boyunlarının vurulmasına 

bile razı olmayı bilmelidirler 
lilliyetia le!rikası: 35 AYHAN 

ÜÇÜNCÜ FASIL: kiler de kalın bir urgan sarkıdı-
Ertesi sabah dondurucu bir yorlardr, Hurşit Paşanın Elçi

ayaz vardı. Fakat Yanya gölü !erini birer birer yukarıya çekip 
nenüz dona çekmemişti. aldılar. 

İç kale bedenleri üzerinde Te- Üç Elçi üç Yanyalı Silahşor-
pec.elen li Ali Paşanın üç adamı la karşı karşıya gelmişlerdi, Ali 
d · r~"'ordu. Bunlar Hur it Paşa- Paşanın silahşorları pek perva
nın erkenden göndereceğini sız yaman şeylerdi. Açık gözlü
va'dettiği Elçileri bekliyorlar- tükleri gök Mavisi gözlerinin 
dı, üçünün de srrtmda beyaz ke- eliflerinden okunuyordu. 
penek vardı: Karşıdan kale üs- Bunlar Tepedelenlinin en ün-
tünde vakitsiz tüniyen Hacı ba- lü Bölükbaştlarından idiler: 
ba Leyleklere benziyorlardı. Birinin adı: "Sanas Vaya" ö-

Şafak sökerek ortalık iyiden tekinin: Küçük "Manso" idi, ü
iyiye ağardtktan sonra Dış Kale çüncüsü Am:ıvut Rumun biriy· 
Meydanlığında üç gocuklu a- eli, "Sül" dağlrlanndan Marko 
dam belirmişti. Boçarinin öz kardeşiydi, Cesur 

İç Kaleye doğru geliyorlardı, keferenin biriydi, gözünü dal
Besbelli Hurşit Paşanın gönde- ~:ın1:>udaktan sakınıcılar~an de
receği adamlar bunlar olacak- gıl~, adına: Kosta Roçan der-
lardı. lercli. . . • 

H ·n "S lf ,, b" .. Ali Paşanın yanma rehın gıbı 
ne elnkili~trl . e ob. nun kır gu- gelmü,ıti, sonra gözüne girip has 

ve enne ır tava urşun d 1 k .ı~--
akıtt - 0 . K d _ kuman an an arasına at~·~ 

ıgı ernır apıya ogru 
yürüyorlar&: tı. 

Halb · • Hurşit Paşanın adamları: Es-
. • u ki kapının aç~ı ki kethüdası Mehmet Paşanın 
ımkam yoktu, A!ı Paşa :ıı'.lçılenn maiyetinde gelmişlerdi. Biri se-
kementle yokan~a ~ekilıp alın- raskerin kaftancı başısı öteki 
~alanm emretmıştı, Maksadı de silahtan Ahmet ağa idi. 
e~ ~ale Kapılarını . açt~a- Kale bedeninden indiler. Taş 

ma • em de ıç Kalenın gayet merdiven başında durmuşlardı: 
muhke~ o:duğunu anla~tı. Ali Paşanın adamları gelen el
H~ d~g~su bu ~a bır baş- çilerin gözlerini bağlamak isti-

kaca ıncelıktı: Hurşıt Paşanın la d 
adamları geriye döndükleri za- yotrlk'. IK. ·· M h t p ·t· 

ıb .. d""kl . . b" b" ın ose e me aşa ı ı-
man e et gor u enru ır ır razetmek istemişti: _Nasıl o-
anlatacaklardı: lur yoldaşım bizler miyancı 

- Aman Sultanım, Ali Paşa ı ·ı · ı D' ' ·ı · · ·· ı • Kal . b.. .. tahkim . e çı enz. ıye ı en gen soy en· 
ıb~ . b"el yı d utund . .etm.ış, mek istemişti. 
ızı ı e uvar an ıçenye al- Dalı · • • t b" ı · d 1 1 - a ıyı ya ış e, ız e çı-
1 ;;: • ki di B anlatış Ali !erin gözlerini de bağlarız! 

p . ıyece er · u Cevabını verdiler. ötekiler 
~s..~nın f~yda~ma olur z~r.an boş yere itiraz etmenin fayda

gorulmezdi. Hıç olmazsa ışıne sızlığını anlamışlardı yerlerin
gelen yaraşıklı hafif şartlarla de tek durdular, rahat rahat 
anlas.ıp uzlaşmalarına yarardı. gözlerini bağlattılar. 

Alı Paşanın_ ad~l~n İç K~- Her birinin koltuğuna bir si-
le kapısına dogru yuruyen Elçı- lahşor girmişti. Adım yurdami-
lere seslendıler: 1 d ı· k ·· .. ı 

H rk d 1 b 
e sen e ıyere ten yuruyor ar-

- ey ••• a a aş ar, uya- d 
na. • • bu tarafa. • . k:ıpılar açı- ı. 
lamaz ! Sonra bir merdiven çıkar gibi 

Diye Haykırdılar. El edip olmuşl:ırdı, nih:ıyct: bir düzlii
çevre mendil salladılar. Hurşit ğe bastıklarını hissettiler, bura
Pa~m adamları evela onların da bir takım adamların kaba ka
ne demek istediklerini anlrya
manuşlardı, sonra işin farkına 

vardılar. 

Geriye döndüler, Dik duvarın 
ı.ltına geldiler, işte: yukarda 

İıı kOValllf muzaffer bii kuiıland&n,- yeni 
bir devlet vücuda ıctimıi, bir tetkilltçı, 
istediklerini zorla mairur düşmanlarına 
kabul cttirmif bir ıiyast. ceaur. ıon dere
ce ceıur bir ıslahatçı. her noktada ııüve
nilir toplayıcı bir Reis. • • Onun bqh
ca ev .. fı bunlardır. Memleket ve dün
ya ka.rtıaında maHlm olap. cepbeıini bu 
çiııilcr, bu vasıflar tqk.il eder. 

Huu.ai hayatında, eo küçük, en naçiı 
arkadatına, ıofraıından •Yat• kalkacak 
kadar na.zik bir ev aahibidlr. 

Reami ııfatlanru blc kö,eyo bırakacak 
hafif derun! ıe.iyle cok sevdiği memle
ket fUkılannı, halk tilrkülcrini ıöyler

lı:en~ kaç defa kendi kendime sordum. O 
Mustafa Kemal, bu Muıtafa Kemal mi-
dir? 

Şimdi sualinize ..:evap veriyorum; En 
cUzel eseri hancfıidir? Franıız ibtillli 
Notrdamda tiyaEro oynattı, o, timdi için
de ibadet edilen bir mabettir. 

Son günlerde, Fransız MiUet meclisin
de Heriyo ile Puankare arasmd& cereyan 
eden mücadeleden ıonra (Komp) un vak
tiyle papaılardan aldıimı Puankare kı:ı
men a:eri verdl. 

Musolinl Vatikanla müzakere ve itilif 
etti. 

tıpan.yada iki defa Cumhuriyet tecrü
besinden sonra Kıra11ık tekrar iktidara 
ıec;tl. Bir aralık cihan matbuatı İranda 
bir Cumhuriyet hareketinden bahsetti
ler. Halbuki Serdar Sipeh, ahuntla an
laştı, ve bqına Kaçarların , Safevilerin, 
Gaznevilerin ta<:ı &'İbı bir taç ıeçirdi. 

Milittan bet asır sonra Mini ve mu
akkıbi Mazd<k handa: malda ve kadında 
iştırik üzerine 0'1 Ücsses bir mezhep çı
kannıtlardı . !randa ve Anadoluda zaman 

z:ıman ecri ve aç insanlara Umit veren 
b6yle bı r meslek zuhuru idettır. 

Simatde k1nl Rusyada bu ntviden bir 
:;htilil üurine Moakova Şehremanetinin 
duvarları ustiıne : cDin milletlerin, afyo
nudur.:t diye bir cumle yazdılar. 

Bu aünku Ruıya. papası tekrar elinden 
tut tu, ona eıki riıtbeierini iade etti; ve 
-, u toprakları üıtU.nde aıurdide din $.yin
ı eri cereyan ediyor. 

Milletlerin _ İtiyat kuvveti müthittir. 
i : s ve ~r...ı?~· ·~~ıl.lbı kendine dotru çe
jcer \'t' ındırır, ıtayat dihilerin yukarı 

ba konuştukları duyuluyordu. 
Yürüyüp ilerledikçe sesler daha 

yaklaşıyordu. 

bltlmedl 

bfduı:İıak iıtediji ruhlan, uıl-Iann .,..i
tıiı üstünde eski uyku una davet eder. 

Çarlar, memleketlerindeki müftü te,ki
latından memnundu. 

Franıız Mtistemleldt Nazırı, bundan 
bet aen.e evet .Mechıte bir ıuale cevap 
nrirlrea: "Tmıuata ulemadan çolr: mem
nun olduıiwıu aöyledL İbtilll hareketle
rini yapanJar, Tü.rk aslından ıelen bazı 
yabancılardır." dedi. Esarete utramıt bü
tün M üs1üman memleketlerinde yeni ida
reler ulemadan çok memnundurlar. Bi%
de de birbirini takip eden biltün idare1e~ 
rin ulemadan ve eşraftan çok memnun ol· 
dulcları &ibi. 

İktidar kapısının balkaıı bir tahlisiye 
ıimididir. Saray döküntüleri, medreie 
düşkünJerl, her devrin artı&ı ola.a cim 
adam}an ona ıımııkt aanhrlar, çok muti 
olduk.lan için çok itaat isteyenler oolar~ 
dan memnun kalırlar.Bunlar inlalibın uıl 
evlttlarını iktidar mevkiinden aldıkları 
kuvvetle, ,..,, •• yava, tehlikeli cöıterme
ye ve uzakJ'a,tırmaya baflarlar. 

Halbuki: 
Türlriyeniıı Tanıimattan, ılk Metruti

yete, ilk M.qrutiyettı:ra 324 ihtilllinc ve 
ondan Cumhuriyete kadar birbirini takip 
eden ve yerin ıOiUn bütün belilariyle 
uğratan bir inkıllp hareketi ve onu vticu· 
da cetiren bir mücahit zümreıi vardır. 
Bu hareket, duyan, diltünen, inanan bir 
qk ve: iman zümreılnın hareketidir. 

. Guinin: "Ben Muıtafa Kemal delil, 
bız M!'ıt~fa Kemal"' dediii, bu zümredir. 

• Gazı ~hl, hUr dtitilnlir, hür karar ve. 
r1r, her tfte bir yol bulmak içln emre 
muhtaç ohnu, Cumhuriyet faziletleri İ· 
çinde terbiye edilmif yeni b\r neail. Ga
zinin en güzel tieri olacaktır. 

Hilkatfn en l"ÜZel eseri olan Reiıimi· j 
zin en güzel eseri, evıt, bu olacaktır 

Korku ile delil afk:Ja, imanla, ona ve 
eıerine u.dılr b.Jacak ;yepyeni bir zümre .. 

Ne fikiclerde fahp delllet eden bir 1 

hürriyet. ne kalplerde ihtiyara yer bırak- 1 
mayan bir korku, ve fnzibat ..• 

Onun en ~zel eeeri. yaratmaya davet
li olduiu en mübarek eaer; yarın ~bi 
müsterih olarak, lr.urtardılı vatanı ve 
yaptıiı muhte,em inkı1lbı ellerine ema· 
net edebilec:eii bir a:ençliktir, yani: 1 

Cumhu.ri.yetten sonra, Cumhuriyetçi. 
HAMDULLAH SUPHt 

Paris, l 4 (A. A.) - Nazırlar 
meclisi, itimat mes'eleslni ileri 
~ürmemel';e ve parlamentoyu borç
lar hakkındaki kanun !Ayıhasının 
emirname ile ve yahut araya 

müracaat suretile tasdik edilmesi 

şıklarından birini ihtiyarda serbest 
bırakmağa karar vtrmiştir. ;\leb"u
san meclisi maliye encümeni, 
başvekilin mat.hata muharririnin 

tayininden eve! lstimaı !Azım 

geldiğinden kendisin! hükômetin 

projesine usuli dairesinde ve 
kafi olarak muttali olmu~ telakki 
etmeğt! karar vermiştir. Hariciye 
encıimenı 1\1. Seren in tasdike 
müteallik raporunu lstima etmiş 

ve miızakerata giri~miştlr. 
Harbiye nazırının izahatı 

Paris, ı .ı ( A.A.) - 1 larbiye 
n azır ı , Alt- Yakup mevziinin h'
mcn tabii,; cdi~miş ve kıyamcılar 

tarafından "uku bul,ın taa"uzun 
mahalli bıraktırılmış olduğunu 

beyan etmiştir 1 larckAt esnasın 

da Fransız taraftarları Tunfiti za. 
ptetmlşlerdir. 

4frikadaki milsademe 
Paris, 14 (ıL\) ;\Jeb'usan 

meclisi, rnsat! Afrikadaki Fransız 
müstemlike·ine alt lstizahların 

müzakere ine baslamıştır. Sosya
listlerden M. Nouvelle, lmtiyazat 
usulünü ve yerli amele istihda
mını şiddetle tenkit etmLştir. ;\Iu
maileyh, ~ümcndüfcr işlerinde 

5000 yerli amelenin kurban ~it
miş olduğunu iddia eylemiştir. 
Tayy11re Amerlkadan geldi 

Paris, 15 (A.A) - ~ Oiseau 
Jeaune. tayysrcsi bahri muhiti o sı
rada h!ikılm suren soğuk, rilzglr 
ve siaten dolayi pek fena ve mil.kil 
şerait içinde geçmiştir. Tayyareciler 
saatlerce fınınaya karşı og<ışmışiardır. 
Aasolant Santander valisinden yedek 
bir tayyare ısttmiştir. Bunun Burgos 
veya Madrinen gönderilmesine intizar 
olunmaktadır. Galıbalık bir halle 
bütün gece Burjcde aabırsızlıkla ve 
boşyere beklemiş. ancak tayyarenin 
Comlllasta yere lndlğlni öğrenme<I 

üzerine daı;ılmıştır. 

Parlse niçin gidemedi.? 
Pari(, 15 (A.A.) Tayyareci 

Assolant, Matin gazetesinin bir mu
habirine, yapmış rılduğıı seferin şid
detli fımna dol•ylsiyle son derecede 
müşkUI şerait altında )apılmış oldu
jtunu sciylemiştı r. Mumaileyh. Biar
riız de karaya inmek ve orada ben
zin aldıktan sonra Parise gitmek 
timidir.de bulunuyordu, fakat benzini 
tükenmiş olduP;undan bunu yapa
mamı;tır. Bugün hareket etmek ar
zusundadır. 

Afrtkada hulul siyaseti 
Paris, 14 ı_A.A) - !"as vakayil 

hakkındaki istizah takrirlerinln mil-
zakeresi tarihini tespit için cere· 
yan eden milnak~a esnasında M 
Painleve bazı hatiplere verdiği ce

vaplarda hükOmetin bir lstill siyase
ti takip etmediğini, yalnız yol ve 

şUmedüfer yapmalı: turetlyle bir bu

lıll siyaseti istihdaf eylediğini teyit 
etmiştir. 

Dolandırıcı Mavrometl 
Pari>. 14 (A.A) - Aynen ita o-

lunan levazım ve şeker işlerinde do
landıncılıkla maznun Yunanlı banker 
Mavromati muvakkaten serbest bıra
kılmıştır. 

Yerlilerin taarruzu 
Paris. l 4 (A.A.) - Rahattan bll

dirlllyor: Sabahleyin asiler Alt Yakup 
mevziini zorlayıp almak ı.ıemlşlerse 
de tayyareler 60 kadar bomba atmış 
ve müdafaayı takylye etmiştir. Asiler 
85 maktul 6 esir vermişlerdir. 

Paris, ıa (A.A.) - Harbiye ne
zaretinin tebliğine nazaren, Elburc 
muharebesinde 82 maktul 38 yaralı 
verilmiştir. Muhasara altındaki mevkii 
kurtarmalc için müstacelen takviye 
kıtaatı sevkedilmlştlr. Alı Y akup ile 
Elburc aruında~ vadideki ast lı:abl
le\erin adedi mllhlmdir. Sevlı:edilen 

üç tayyare filosu mitralyöz ateşi ile 
ll!ileri Targulıt lıtlkamctlne sürmllf
ıür. (',ephede stikbn vardır. 

-Leh/standa bir çete 
Varşova, 15 (A.A) - Kaçalc as

kerlerin ecnebi memleketlere flrannı 

kolaylaştırınalc için sahte puport 
tanzim eden bir çetenin efradı tevkif 
edilmiştir. Cürümde ortak olmakla 
maznun bir çok memur tevkif olun· 
"1Uftut. 

Viyana, 8 (Milliyet). - Burada 
geçen kış bir cinayet olmuştur. Mah
keme ahiren kararını verdi. Vakayt 
anlatalım: 

Avusturya ordusu eski suvari yüz 
başılarmdan Felix Gartner 3 ikinci
teşrin 1928 de bir konserin istirahat 
müddeti esnasında Viyana'da bulu
nan Mısrr'lı Muhip Paşanın kızı 

Cici'yi dört el tabanca sıkmak sure
tile öldürmüştü. 

İşte bu son günlerde Viyana'da 
bu dava görülmüş ve neticede Cici0 

nin katili 12 sene küreğe mahkfun e
dilmi§tir .Bu meraklı davanın safa
hatını, okurlarımıza takdim etmeğe 
çalışacağız : 

Davayı dinlemek için 12011 den 
fazla müracaat olmuştur. İlk celse
de süfera heyet ine ve Avusturya·n~n 
eski aristokrasisine mensup bir ço~ 
kimseler hazır bulunnıu~tur. 

Maznun Gartner ufak bir reveran
stan sonra yerine geçmi~ ve mücrim 
olup olmadığını hissetmesi sualine: 

- Hayır. Gerçi ateş ettim. Fakat 
öldürmek istemiyordum. Hem o es
nada kendimde değildim. 

Cevabını vermiştir. Bunu mlitea
kıp çocukluğundan ve evlilik haya
tından bahsetınittir. 

İlk karısını bir baloda tanrm'.1tır. 
Kadının serveti yalnız 37 ,000.-florin 
(bizim para ile tak. 40,000.- !ıra e
ıl.er) dan ibaretmiş. Bununla bir çif
tlik almış ve bunu öyle güzel i~lct· 
miş ki, kazandığı ile üç çiflik daha 
alabilmiş. Fakat Avusturya parası
nın kıymetini muttasıl kayl>etrriesi, 
Gartner'e de bütii'l servetini kaybct
tirmİ§. 

Ciciyi nasıl tanımıt ? ••• 
27 ikincikanun 1928 de, Gartner 

Cici'yi tanımış. Cici, bir arkadaşı ile 
birlikte sokakta gidiyormuş. Gart
ner aokularak ~his açmış. Bu ça
buk tanışmayı eyknceli bir konuşma 
ve beraber yolda vürüm~ takip et· 
mi§ Gartner, Cici'nin kım olduğunu 
meydana çıkaracağını iddia etmİ§ 

Cici bu işi yap111:".ıyacağlnt, c~cr ya
pacak olursa,~ Liıtınan, ne dilene ona 

nail olacağını soylemil. Fakat Gaıt
ner Cici'nin hır kaplcı ile konuştu
ğunu evelce görmüş ol<luı,'u için Ci
ci'nin kimin nc•i olduğunu k<>\4~Jı
kla tesbit etmiş. Bahsin n'~kafatı ol
mak üzre de Cir.i'dcn, gö·.ııl'rilcu ha
fif mümanaata rağmen bır bı.se al
mrş. 

Katilin ifadesince günden güne a
radaki dostluk ilerlemış ve iki genç 
birbirlerini sevmeğe başlamışlar. 

Cici Gartner'den bir sıhh•t raporu 
istemiş. Gartner istenilen raporu ma

ruf doktorlardan birin-len kolayiık
la almış. 

Bir gün Mac Carvey isminde zen

gin bir İngiliz dulu Gaıtnrr'e tn
tulmuş. Gartner'de çocukları sefalet 

çekerken kendis!nin safa 8Ürmeain; 

ahlaksızca bir hareket bulduğundan, 

İngiliz dulu ile evlenn,oğı tasaıla

auş ve bu auretle İngillzeden alıcağı 
20,000 şilingle eski karıatI'ı bo::;a)"a

bileceğini dü§!irunil.~tür. 

Gartner Mra. Mac Carvey'le 23 

Mart 1928 de evlenmİ§. Cici sormu~: 
- Bu İngiliz karısı ile evlenmeğe 

aahiden memnun musun? Seni ne 
kadar sevdiğimi dil9ünmü,.or mu
sun? "Ve, izdiYaçtan bir ar evel de 
şöyle demi§: 

- Orda bayılacağımı bilsem de 
yine kiliseye gelip evlenmenizde bu 
lunacağım. 

D!iğün gayet mahdut dostlar ara
sında yapılmı,. Ertesi gün Riviera' 
ya hareket kararlaştırılmışmış. Dü
ğün zıyafetini müteakip, karısı nez
leli olduğunu "° bu akşamlık da yal 
nız evinde geçirmesini söylemiş. Bu 
nun üzerine Gartner'in bekar evine 
Cici de gelmif ve seven bir kadın 
gibi kendisine eşyaaıru yerleştirmek
te yardım etmig. 

Gartner, Rivlera ııeyahati hakkın
da da tafailSt vennl9tlr. 

Trende karı11 birinci, kendiıi ise 
ikinci mevkide seyahat etmij ve, ka
rıaı buna bütiln yolculuk esnasında 

bir uşak muamelesi yapmıştır. Bü
tün yolculara rezil olmu§. Hudutta, 
mü~klilata tesadüf cttiklerindero. 
bunları halletmek için karısı onu 
orda bırakmııı ve yoluna yalnız d .. -
vam etmi9. Canneı'da iae, karııı i· 
kinci katta kÖndiai de parterrc ele 
kötü bir odada oturmuş. 
• Riviera'dan avdetten sonra Gcırt

ner Cici ile hep bulugmuş. Hay.ıt1-

nın en bahtryar gilnlor!. bunlar imif. 

~~-----~+ ...... ~------~ 
Makinist ve ateşciler ağır surette, yolcu--

lardan bazıları da hafifçe yaralandılar 
Ankara 15 (A.A.) - Diln akşam şehrı

mlzden hareket eden, lstanbul yolcu treni, 
Blcar istasyonunda beklemekte olan mar
şandlzle müsademe etmiştir. Bunun netL 
cesl olarak her lkl trenin makineleri ve 

yilzlerloden hafif surette · yaralanmıştır. 1 Yapılan tahkikat, kazanın yolcu tre0 

maklnlatlnln yolun kapalı bulunduruııı 
dair verilen işarete dikkat etmlyerek 1j 
tasyona gitmiş olmasınban flerı getdırııı 
göstermiştir. 11 

\ı 
ie 
) 

marşandiz treninin ilç vagonu hasara ut 
mıştır. Yolcu treni ve marşandiz maklnlst

lerlle ateşçileri ağır surette ve yolcu treninin 
makineye yakın ilk vagonunun camlarının 
kınlması neticesi olarak bazı yolcular 

Kaza dolayısıyle Anadolu ekspresi buıil 
şehrimize beş saat teehhilrle saat 14 te ~: 
yolcu treni de 8 saat teehhilrle 15,30 
gelmiştir. 

* • * 
Devletle alakaları kesilen memurlarla eytaJll 

ve eramilin tekaüt aidatlarının iadesine 
dair kanunu neşrediyoruz 

Ankara, 25 (l\lilliyet) - Dev
letle aJAkalan katedil<.>n bilumum 
askeri ve mulk! memurlarla za
bitan ve eytam ve eramilin te

kaüt aidatlarının iadesine dair 
kanun resmi gazetede ncşrolun

du. N~~ri taribinden muteber 
olan bu kanun aynen şöyledir: 

i\ladde ı- 23 nisan 1336 
taıihinden itibaren salılhlyattar 

olan mahkemeler ve ya heyetler 

kararlarile müebbeden memuri
yetten mahrumiyet ve hukuku 

medeniycden lskat ve tart ve 

nisbcti askeri ye kat' cezalarına 

uğrayan ve ya ağır cezaya mah· 

kilm olan, idam edilen veya hü-

Den~li sular i~in~e 
Seller, bir çobanı 

koyunlarile sü
rüklemiştir 

Denizli, 15 (A.A) - Dttn gece 
yağan sllrekll yajtmurlar neti· 
ceslnde husule gelen Jeller 13 
yaşında bir çobanı lcoyunlan 
ile birlikte sUrükleml~tlr. Çoban 
ölmüştür. Şehir baştan başa iki 
saat kadar sular altında kal· 
mıştır. 

* * • 

Dahili ye vekili 
Kayseride 

Kayseri, 15 (A.A) - Şehri
mizde bulunmaktıı. olan Dahilly e 
veklll Şükrü l\aya bey, bugUn 
öğleden evci hOkOmet, kolordu 
ve belediye dalrelerlle, orta ve 
ilk melıtepler ve liseyi ziyaret 
etmiştir. 

Vekil bey llseyl ziyaretinde 
derslerde hazır bulunmuş ~ 

adllye dairesinde bir mahkemeyi 
dlnlemlştir. 

Atlna sefiri şerefine ziyafet 
Ankara, 15 (A.A) - Atina 

sefaretine tayin edilen sabık ha
riciye müsteşarı Enis bey şere

fine bu akşam Ankara palasta 
llaririye vekili Tevfik Rüştü bey 
tarafından bir :dyafet verilmiştir. 

Cici, davetli o1up gelemediği ak~am 

lar kız kardeıi Nini'yi gönderirmiş. 

Nini ile hazan gecenin ikisine kadar 
kahvede oturup dertleşirlenniş.Ke.1-
disine belki de Nini de tutkı.nmuş. 

Bir gün: 
- Ah, sen, benim de kalbimi çel

din. demi§. Gartner de insan yalnız 

bir kadını sevebileceği için, alılır-

mamış . 

Cici ile olan münasebet Nini'nin 
bir aözil üzerine bozulmağa yüz tut
muştur. Ninl demiş ki: 

- Cici seninle yalnız barlara t..'. 
mek ve zengin adamlarla tanışmalı: 
için gidiyor. Onca, bu it için kifl 
derece iyisin. 

Gartner bu llÖ& üzerine Nini'ye 
bir tokat atmıs ve Nini kaçını,. Cici 
ise, gerçi buna benzer bir söz sarfct 
tlğini fakat bunu aırf anaaırıt yatıg
tınnak için ııöylediğlnl temin etmiş
tir. İşte cinayet bundan sonra olmu§ 
tur. 

ktımet veya büyük millet mec- ı 
lisi kararile tabl!yetten Iskat ile 
milli hudut haricine çıkarılan 

bilumum askeri ve mlilkl devlet 
memurlarile ordu ve jandarma 
mensuplarının ve mütckaitlerinin 
maaşlardan kesilmiş olan tekaüt 
aidnu yekünü yüzde altı lllvesi

le aşağıdaki fıkralarda yazılı ol
du~ veçhile iki taksitte verile

rek hazine ile ilişikleri kesilir. 
A - Mili! hudut haricine 

çıkarılmış olanların işbu kanu

nun neşri tarihinde memleketi

mizde ve tabilyetlmizde bulu-

nan maaşa mlistbak allderine 

B - Diğerlerinden bu ka-

haı·stll nunun ncşi tarihinde 

olanları~ kendilerine ·ef•' 
C - idam edilenlerle, ' 0~ etmiş olanların maaşa ınUsta ,t" 

allelerine, bunlardan evvelce dil· 
fat dolayısıyle maaş tahsis e 1,i· ~' 
miş olanlar da işbu hükme t'1 ~ 
dl ~r rler, ııı~· 

Madde 2 - Bu kanun ·.t ~r 
teS"ır ,_ 

cibince müstahaklarına "tÇC° 
edilecek mebaliğ maliye b~ıır 
sinin reddiyat !aslından l'll6 

~eri ~ olunur. 

Madde 3 - Miilkl ve Jl5 '•v 
~t~ ~ 

tekaüt kanunlarının ve fil~· 

ceza kanunu işbu kanun• ~I 

hallf olan ahkAmı mülgadır. ~ 

* • * 1\ 

Türkiyenin iklisa~i proğramı :: 
Ali iktisat meclisi içtimaı/I~ 1e 

nihayet verdi, Yeni ruznaıfl ~ 
iktisadi proğramdır 

111eı-' saat onda içtima ederek •dl• 
proğramını tanzim ede'; ef• 
Bu lçtimaın üç glln dev• 

Ankara, 15 (Milliyet) - An 
iktisat mecllsl heyeti umumlyesl 
tetkik edilen tediye muvazenesi 
raporunu kabul ederek içtlma
ına nihayet vermiştir. Yeni ruz. 
name Türklyenln iktisadi proğ· 
ramıdır. Bu proğramın lhzan 
için hey•eıı umumlyece azadan 
Bekir, Vehbi, Raif, Salahettln 
Muhtar, Meclt Vehbi, Niyazi 
Asım, Nurullah Esat beylerden 
mürekkep blr komisyon intihap 
ed!lmiştlr, Bu komisyon bugün 

meal muhtemeldir. 0,.,~· 
Proğramln lhzan için 1' ,~ıtf· 

yon memleketin muhtelif ~-~~
!erini gezecek ve tetkl d•,eJ 
göre programı ihzar eıııeçtl• 
kanunueveldelıl lçt1mad• 
ae arzedecektir, o"'ı" 

Kabul edllen tediye ili cıııl' 
nesi raporu netredllnıe1' 
taba verllmlftlr. 

<ı 

1~i ınesul kÖ~ô~e eıetlirik .. r :, 
Gazi ~azretleri köJe ıi~erek lesisatı ıöz~en ~e~ı~~!. 

Ankara 15, ( Mllllyet ) - Ahlmesuda kadar gelen e~•_,- \ 
buğün, hOkOmet dairesini nurlandırdı. Bu monaııebetle 
etektlrlk şirketi kOyde bir ziyafet vermiştir. toılf''r 

Akşam yedide Gazi hazretleri Köyü otomobille tetrlf • 
1 

ve a"rt tesisatı gOrerek memnun olmuşlardır. dtlP'~ 
l•tanbula ~den teren nahiye Onllnden reçerken etelt 

aelAmlanmıttır. 

Ankara -lstanbul lel;lnnİ İ; günı ka~ar ~~~ 
JçlP , ~ 

Ankara 15, (Milliyet) - Istanbul ile telefon mubaberatı UÇ gü0 

rtibeler muvaffakıyetle devam etmektedir. Muhaberatın 
kadar başlaması muhtemeldir. , J( 

~~~~~~~!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'"!'"'!~~:;,-, ri" 
Devletbankası' Dahiliye vehlll/(81/~~~ 

Kayseri, 14 (A.A) -;. Jll1~o· 

Dr.Müller tetkikatına 
burada da devam 

edecektir 

Devlet bankası hakkında An
karada tetkikatını ikmal eden 
M.MUller şehrimize rclmlttlr. 
M.MDl!er dün kendlılle gOrUşen 
gazetecilere memleketimizde bir 
devlet bankası teşkili için ıa
zım gelen teyler mevcut oldu· 
tunu söyledikten sonra demiş
tir lılı 

.,- Raporumu henüz hazırla
madığımdan fazla malQmat ve· 
remlyeceitfm . lstanbulda da 
bir hafta kadar kalarak tetkl
katta bulunacak, buradan da 
lzmlre ~deceğlm lzmlrde ne 
kadar kalacağım malam de· 
tllclfr. lzmlrden de 

vekiU Şükrü Kaya beY burı•·• 
erk!nı gut 22 buçuk~ 

vasa!At etmişlerdir. 
8

pltP 
Hind/standa f eue:s,ıtl'> ~ 

K4!1ciiıa, 15 (A.A) - ııot•Y' ~e
BengAlede feyezanfard&n41ık•I•~ 14kım köylülerin etraf il• 
sllmlşrlr. I 1118f r•'' 

Belgrattak 8.ı~rıt k•r' 
Belgrat. 15 (A.A) ıııın• Jt!Y' 

bol takımı Kahire takı ışor· 
şı yedi ne mağlup erm/ıl'rlf/l ıııeC'ı' 

ltalgada as 1ıır1~ 
Roma, 14 (A.A) bJZll'cıl- ~ 

lisi, l\1. :'vlUiSOlininln ıbtsı ed•P 
için yaş haddini ~5 e ~· 
lifini lı:abul eunışur. tlll ,ıı 

~deceğlm. Doktor şııJı ff,ı 
nabere etmekteylıtl·" .ıı ~!ı,~

M. mDUerln ~!~tor r,.ı-' 
bankası müdürü 

0 r•P"~ 
gOrü,tttkten aon;:ı,.,sı 
Almanyada hazır 
temeldir. 
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''MILLfYET,,İN ŞEHIRVE MEMLEKET HABERLERi 
~. Memlekette Vill1gette Emanette Adliyede 

Ekonomi 

~JJ İdam Fü-·rari emvali E~ıne~ meselesi Tevkif edildi 
d ? /ade olunamaz. Muavin ahmet efendi Niçin vur u. lki kişinin canına Bu gibi emlak Bir ~nvaldan ta~ Bo.çtancı mevkiinde 

Bu sene mısır piyasası: 
Fiatlar sağlamdır 

Sabıkalı Avramla 
tıir;anlu;ı Rebekanın 

kavgası •• 
llasköyde Arabacılar aoka-
11 ğıoda oturan &abıkalı ta
iıınından A vramla nişanlısı Re
btka arasında dUn kıskançlık 
IUzUnden kavga çıkını~ ve Av
'•ın ekmek blçaıt;ı ile Rebekayı 
'ol böğUrUnden yaralamıştır. 

rııntayı rarpan yankesici 
hıımpanyası 

~•adam Olamblya namında 
1'1 bir kadının içinde 20 Türk 
fiıası 12 lngill:ı lirası ve 15 do· 
1lr bulunan çe.ntasını Fındıklılı 
lıısan ve Ken .. n çalıp kaçmaya 
la~ıaınışlar. fakat zabıta tara· 
'
1ndan takip edildiklerini anla
hnca çantayı balıkçı Envere 
'.tıınişler. Enver kaçarı.en çan
~Yı tlarblye mektebi hademe 
·tinden !~maile vermiştir. Fakat 
%ayet dört yankesici arkadaş 
fa Zabita memurları tr. rafından 
ltkaıanmı~lım!ır. Paralar istirdat' 
tGIJrniştlr. 

Gözünü p11fl;ıltı 
~allh namında bir hammal 
~ Galatada Niyezl isminde 
~ı oför muavininin gözüne 
~ı yumruk indirerek gözünü 
~tlatmı•tır Carlh yakalaı:mıttir. 

' 
işlerini döktü 

&eyyar mannav Osman Gala
I tada Lefler namında blrlle 
l~ga ederek bir yumrukla 
'lerını dökmUştnr. 
& . 
~a fıçısı lıaf asına inmiş 
l{onıanya bandıralı Doçya va-

P<ırunda çalışan amele Ha-
11~ın başına bir bira fıçısı dU
'1tlt ağır surette yaralanmıştır. 

ltasan ölüm halinde basta-
1ı e kaldırılmıştır. 

\ 
~li<'e H. mt•chrıl bir sebe-

pte11 zehir içti 
a. ınıpaşnda Ztlmrtlt sokatın-
da Hatice namında bir kız 

'biJeti belli olmayan bir se
Pt~n intihar ı.astlle zehir lç
~eede hayatı kurtarılmıştır. 

Ö(irt otomobil kazası 
1 - Şoför Kadrinin idare
deki otomobil dUn Maslak

' gelirken bisikletle &iden 
:n ay ot namındaki çocuğa 
Prııış ve yaralanmıştır. 

ı < 155 numaralı otomobille 
l·ı2 cumaralı otonıubil Be
'1lta ç:ırpı~mı lnr ve her ikisi 
~., ara ujtramışlardır. 
1
1 641 numaralı otomobil 
•tada Necati beye çarparak 
lqrnıştır. 

4·1·832 r.umaralı otomobil 
~ııil'<le R yaşında Nlkoya 

'rıık yaralamıştır. 

Modada yangın 
'4ıköyUnde Moda cnddesin
Qe M. Kanvinin evinden gece 
On çıknıışsada söndUrill· 
tor. 

~ 
Çem bcrl i taş 

~bidenin döşemesi 
llihavet bulundu 

\.t " 
berli tuşta son l .'i gün zar-

, \•pılan hafriyat ncıicesinde 
· lıı ıneydanJ ait döşeme bulun· 
v, dünden iıiharen bu kısımda 
''a niha\ et ~erllıniştir şimdi 
1lit;ı~ın arka kısmı ıçılmaj!;a 
"-kıır. Yalnıı bu kısımda 
bir dükHn bulunduğu için 
~·- d " " yıkılması hususun a mu· 
'>ıtncccktir. 

;. ...___ .... 
'1ayat pahalılığı bahsi -
. 0 da. ı ha\ et pahalılığı hak
•lkikata Jevam cdi}or. Hazi 

~tistikleri teınmnz iptida~ında 
;. ~r. 

l;lltlcn buğdaylar lluıt-
tlcrı cihan pi va ·•sına tabi 
<lu ınck dir. Unun çuvalı 

.• duşmüşıür 
ar·, ıçindc ;ehrım ııe J0.000 
n \ h\ t<lınıştir. 

· tltr.i mevat sanatkar -
ltJ :ıladcnl me\Ot >anatk!rfar 
f~j Ytni he) eti id:ırl·~ı diJn 111 
,~nınu t ır, 

,}llZ<Je me>cut 50000 nal-
"'• 1 • troışı esna cerr yttl~nne 

t 
Ol•.p dı~e len ı~ın hµ av 
~ ıd muh ı wrllmi tir. 

Bir tarla davasından dolayı 
il~ehrin Eğri göz karyesinden 

helvacı Süleyman ve Mehmet 
çnuşu hcslediği husumetten do

lay 1 gece yamı önlerine geçerek 

katkdcn mezkör karyeden (321) 
doj';umlu Ahmet oğlu 1 l~im hak

kırıda Konya ağır ~eza mahke· 

m"'ince vcrikn ve Temyiz mah

kemesince ın -tik e<lilmi!i bulu
nan merkum haUondaki idam 

kararı Konyada alt<salıah hükO

mct meydanında infaz edilmi~, 

iki can yakan \e iki yuva ~·ıkan 

katil, Cumhuriyet adliyesinin 

muhik 'c ndil karariyle cezayı 

seznsını bulmuştur. ;\ Ias!Op iki tiç 

saat kadar halka teşhir edildikten 

sonra kaldırı!nıı~cır. 

kı::;,,:.::
1

~'/uaı:: kaz/nenind/r etnıet çıkarı V<I~~:~'!.,:::!.':':,~~'"' 
Temlik kanununun yedinci mad- luğıı Po!Js mevkii sabık muo\ ini 

1 desi tefsir olunmuştu . Tefsirin tatbi- IRDIBI ~OIOf fteviR J8Dİ b0111ftlb Ahmet ~ey hakkında 1\lemurin mu-
katına ait talimatname de dün Ma· 1' ı• hakemat encümeninin mi. yoksa ls-
liue Vekaletinden Vilayete bildiri!- Bir çuval undan çıkanlacak rlntak Hakımlığinin mi. karar vere-

.r ekmek mıkdan hakkında Ema- 1.. • l me,.le miştir. Hazine haklarını bir takım Ö caği ihti aıl mucıp o muş ve · 
. 1. net lktısat mtldllrU kemal mer temyize kadar gitmişti. \'ak'a cürmü hilelerden kurtaran tefsire aıt ta ı- bi h rl i 1 fU ma d 

bey r mu ar r m zo • meşhut mahiyetinde oldujtun an ve 
matnameye nazaran Şurayı devlet- IOmatı vermiştir. kanunda memurin muhakemata ı:ı• .i 
ten bir hüküm iıtihsal olunmadıkça, Bizce tespit olunmuştur. bulunduğuna dair sarahat olmadti':ın· 
evel ve ahır vazıyet edilmi§ olan bu Bir çuval undan 94 ten fazla dan ı,ııntak Hakimliğince muhake-
emvalin eshabına aynen iadesine im- çıkmaz. 104 belki 110 da çıkar. meye "evkedileceği hakkındaki tem-
kanı kanuni olmadığına nazaran vaz LA!dn bu gUnkU teraitle deıtll. yiz karan üzerine Ahmet Efendinin 
ıyet edilmiş ve edilecek olan emvali Daha fazla kepek konur. Kepek dün agır cezads muhakemesine haş-
gayri menkulenin iadesi hakkında suya mUtebammlldir. !anacaktır. 
hazine aleyhine ikame olunacak da- Fazla su kaldınr. O zaman laz- lfarnuna tebligat \' apılamadıgı 
valarm mercii rüy'eti Şurayi Devlet ıa ekmek olur. Lakin bunu sıb· anlaşıldığından muhahınenin tehiri 
olduğundan mebakimi Adliyece bu biye kabul eder mi bilmem. icap etmiştir. 
gibi davaların istimaı ve hükme rap- Bizim tespit ettiğimiz hararetle Mahkeme Ahmet Efendinin mev-
tı gayri mümkün bulunmuştur. Şu 94 ten fazla çıkmaz. Fazla çık- kulen muhakemesine lüzum görmüş 
halde bu gibi havaide salahiyet ka- tığını iddia edenler tecrübesini ve hakkındı tevkif müzekkeresi isdar 
rarı islihsal olunmadıkça esas dava- yapabilirler. etmiştir. 

Nişantaşı fınnıuın işletilme- Elycvm Bostancı polis mavkiinde 
ya girişilmemesi lazımdır. f b' im 'az.ile v<' >' rnıekle olan maznun bugu"n sine gelince Nlşantaşı ırını ız ., 

2 - 28 Mayıs 928 tarihli kanunun te\kif edilerek •dllyeı e >e\koluM 
Çekirge zııhıırıı gerek neşrinden eve! ve gerek neş· değildir. Burası parası 3-4 ay c•ktır. 

h kk k zarfında verilmek Uzere Haydar ,'c,dioelıri kaza.,ının bazı köy- rindcn sonra hükmen ta a u et-
0 ' · · d bey zamanında alınmıştı. lcrinuc çck!rg:<: zuhur etmiş, Zi- miş ve edecek müstehiklenne e ay- sırada Ha,·dar bey çekildi. 

d b . · en iadesine cevaz verilmiyerek an· J 
mat lıl ş nuichlriyctincc tc a ırı n Emin bey geldi. Emin bey ise 

muştur. 

k esh•bına ve ya hükmen tahakkuk manı:ı ittihazına tcYC:sül olun- ca fırının alınmasına !Uzum gös• 
eden ve ya edecek olan müstahikle-

termedlğl için iade cdildl. Matine bu emvalin 15 Nisan 1341 tarih-

Siilıe haşereslle mücadele 
Adanada 1 hsattan rnnra tarla· 

!arda kalan frezlerin üzerinde ve 

li kanuna tevfikan 1331 senesi ipti- llyeye verildi. Unlrapanı değir

dasındaki kıymeti mukayyedeleri- menini geHnce burası da eski· 
nin verilınesi ve bundada 15 Nisan dlr. Biz ise değil böyle eski 
341 tarihli ve 622 numaralı kanun değirmenler işletmek , bilakle 

altında hulunRn Süne ha~cresinin ahkamının nazara alınması musarrah asri ve fenni fırınlar 
itl:l.fı için ınezkfır frczkri pk- olmasına nazaran şimdiye kadar getirmek istiyoruz. 
tırm ak için mticaclele tt~kilatınca mehakimce iadesine karar verilmiş 

vtıcrıda 

tcclabiri lılt.]nıc alınmıştır. olan emvali gayri menkuleden esha
Bu yakına ameliyesi esnasında hı namına tapuya raptedilmiş olan

yaııgın kazaları vuku bulmamak arından maadası yani tapuları veri
için harman hilc;dk!erinin etrafın- merniş olanların icra muamelatı ya
da azami un metro kadar yer pılmış olsa bile hüküm ancak kımeti 
sürülecek ve ondan sonra hu mukayyedeye taalluk edeceğinden 
siıriilmüş hilczijtin dış tarafında bu gibi gayri menkulat aynen iade 
olan frczli yerler yakılacaktır. edilmiyerek 1331 senesi bidayetinde

Fi!hakika frezli tarlalarda Süne ki kıymeti mukayyedesinin verilme 
ha,ercsi mevcut olup azami iki si ve bu bedelinde 622 numaralı ka
haftıı zarfında itlaf ve ihrak edil- nunun metninde musarrslı olduğu 
medikleri takdirde miiçtcmian veçhile Maliye bütçesine vaz oluna
uçu~rak ba~ka yerlere ve belki- cak tahsisattan tesviye olunması 
de kı<lik mahallerine gidecekle- meşruttur. 

rindcn' mczkôr iki hafta zarfında 1331 senesi bidayetinde ki kıymet
yakmn amcliyesi_nln lıer taraf~a ten maksut o seneye mahsuben ta· 
kra,ı U;.ımdır. ı::sasen bu teclbır hakkuk ettirilen verginin istinat et
kanunidir. \'e on he~ yaşından tiği kıymettir. Bu kabil müracaatlar 
Altmış y~ınıt kadar herkes hu da izahatı anifenin ehemmiyetle na
gibi miic:addelcrc iştirak ctmiye zarı itlbare alınması hususunun mü! 

mecburdur. hakata da tebliği temenni olunur 

Muhafız giJcii sporcu/an 
Kadınhanı, 14 (A.A,) - Mu

hafız güctl blsikletçllerl bu gUn 
saat 16 da buraya gelml~ler ve 
tehrin 15 kilometre haricinde 
erkl\nı bUkılmet ve belediye 
reisi ile muallimler ve diter bir 
çok zevat tarafındıtn ve tehlrde 
de başta kaza kaymakamı bu
lunduğu halde bUttln halk tara
fından hararetli bir surette 
karşılanmışlardır. 

Diyarbekir s ergisi 
30 Ağustos zafer bayramında 

Diyarbeklrde bir sergi açıla
caktır. Açılacak olan bu yerli 
mallan sergisine ait talimatna
mesinin mClhlm maddeler! şun
lardır: 

Sergide teşhir edilecek me
vat Türkiye dahilinde yapılan 
her nevi mamulat ve yetişen 
mahsuıattan ibaret olacaktır. 

2 Sergiye temmuzun on 
be inden aguetosun yirmisine 
kadar eşyn kabul olunup kUçUk 
numuneler daha eve! Ticaret 
odası tarahndan kabul edil
mektedir. 

3 - Sergiye fönderllecek 
eşyanın nakil masrafı sahiple
rine alt olacaktır. 

efendim. 

TEKAÜT MAAŞININ 
KESİLMESİ 

Kadroya ta!Ji ve maaşlı hizmetler
de ücretle istihdam olunan mütekait-
lerin tekaüt maaşları 
Şimdiye kadar tatbik 
bile tekaüt maaşları 

olanlar: 

kesilecektir. 
edildiği veç
kesilmiyecek 

1 - Alelumum mütekaitlerden 
muallimliğe, mütekait tabip, eczacı, 
baytar, mühendis ve kondoktörler
den hükfunet, İdarei hususiye ve be
lediye tababeti eczacılık, baytarlık 

ve mühendislik ve kondoktörlükleri
ne tayin olunmuş ve olunanlar. 

2 - Ücret ve masarif tertiplerin
den ücretleı ı tesviye edilen memu

riyetlere tayin edilmiş ve edilenler
dir. 

ŞİLEYİ TEFTİŞ 
Şileye teftişe giden Vali muavini 

Fazlı Bey, gelmiştir. 

POLİS MAAŞ ALDI 
Polis memurlarının maaşları dün 

verilmiştir. Istanbul ticaret mıntaka

sı memurlarının da maa' tediye emri 
gelmiştir, 

BİR MÜRACAAT 
Şehrimizde •Sinema artiıtliği öğ

retme cemiyeti> teşkili için bukü
mete müracaat edilmiştir. 

Dahlliyenln tebligatı 

bekleniyor 
Ekmek meselesi hakkında bu 

günlerde Dahlliye - vekaletinin 
Emanete yeni bir tebliğde bu
lunmasına intizar etmektedir. 

Emanet memurlarının 
terflhi 

Şerbmanetl memurlarının 

devlet memuru addedilmemesi 

nzerlne Emanet memurlann ter
fih! için bir encümen teşkil et
miştir. Encümen bir talimatna
me hazırlamıştır. 

Bu talimatnameyi Muhiddin 
Bey tasdik edince memurlar 
buna göre terlib edileceklerdir. 

Cem'yetl belediye fırka 
grubıı toplandı 

Cemiyeti belediye fırka gru
bu dOn Halk fırkasında Emin 
A.ıı beyin riyasetinde toplanmı~ 
ve Emanetin 929 senesi bUtçe
alnin inşaatı umumiye faslına 

ait tahsisatının sureti taksimi 
hakkında görUştllmtlf ve bu 
meyanda Taksim meydanına 
ayrılcak tahsisatta mevzuu bah
solmuştur. Perşembe gUnU Hak
kı Şinasi paşanın riyasetinde 
tekrar içtima edilecek ve bu 
husustaki teferruat tespit oluna
caktır. 

Spor 
Güreş müsabakaları 
Mıntaka Güreş heyetinden; 
ı - 21 / vı / 922 cuma günü 

Beyoğlu Halk fırkasındaki (Mıntaka 
idman salonunda) Güreş müaabaka
]an yapdaaaktır. 

2 ~ Sikleıler 56. 61. 71, 78,87, 
ve daha yukari olarak kabul edil· 
miştir. 

3 - ~skcrl yurtlar güreşcilerin 
künvelerini ve diğer kulüpler de 
gür;şcilerin isim, pederi erinin ismiyle 
mıntaka sici1 numaralannı havi cet· 
veli göndermeleri lizımdır. 

4 - Taru saat 12 den 2 ye 
kadardır, Müsabaka tam iki buçukta 
başlayacağından müsabıklann vaktü 
zeınanında ü::bın vücut etmeleri 
teblı~ olunur. 

.. - .. 

Türkü tahkir 

Mahut gazete hakkında 
tahkikat tevsi ediliyor 

Türklüjtü tahkir ile maznun 
l lronika gazetesi mes'ul müdürü Mm_ 
l~leninin geçen muhakeme celeseslnde 
A, ukıt tardındıın mtıdafaası yapıl

mış ve muhakeme karar için düne 
hırakılmıştı. 

Mahkeme dllnlcü celrsesinde tah
kihıın tf\sİİ karannı vermlstlr. Mm. 
Eleninin müdafaası sırasında mevzu
bahis neşriyatta Türklü~ü tahkir degll 
bilAkis llA ~dilmiş oldugu, ( dört 
ayaklı insanlar sürüsü ıı;ibi) tabiriyle 
Yunanblann tehzil edilmiş olduğu 
;C.ylenmlştir. llalbuki bu nqrivat l;ir 
Yunsn muhabirinin eseridir. Bu hu
suota bir karar verilmeden evvel Yu
nanlı muharririn Anadoluda Yunan 
hezimetinden bahis e<crin de tetki
kine lüzum ~örülmüştür. 

Bundan başka mahkeme hadise 
eıralındaki tezahürann ve mesdut 
J lronika gazetesi neşriyatının Türk 
efkAn umumiye<i üzerinde ne gibi 
bir tesir yaptığının tetkikini de mu
vafık görmüştür. 

llronikanın neşriyatını ve bu ga
zetenin seddi hadisesini mevzuubahis 
eden muhtelif gazete nüshaları d• 
tetkik olunac.o.kur. 

Muhakemeye 20 Haziranda de
nm olunacaktır. 

İntihapta dayak mı .. ? 
Ortaköy Enneııi mütevelli heyeti 

inıihahan h•ylı ıı;ürülıülü olmuştur. 
() kadar ki hu tncihap gürültüsü 
müddei umumiliğe kadar aksetmiştir. 

1 larik El. isminde bir zat dün 
müddei amumili~e müracaatla inti
hahat e>nasında döğülmüş olduj!;unu 
bildirıni~ ve kendi,ini dögcn ı::ı kişi 

hakkındı şikA}ette bulunarak hazı 

şahitler göstermiştir. 

Adil beyin tayini 
tasdik edildi 

Muhtelit Türk - Fransız ve Türk 
Belçika mahkemeleri Türk hakemli
ğine ıayin olunan 1 lacı Adil beyin 
keyfiyeti tayini lradei milliyeye ikli· 
ran etmiştir. 

Balkan kongresi 

8Temmuzda şehrimizde 
toplanıyor, gelecek 

n1urahhaslar arasında 
meb'uslar var .. 

Sergide mallan için busuıt 
yer ayırtmak isteyenlerin talep
leri Ucret mukabilinde tatmin 
olunacaktır. -...... -

Kaçan mahhümlardan 

Balkan talebe birlikleri itti 
badı kongresi 8 temmuzda şeb 
rfmlzde toplanacaktır. Kongreye 
muhtelif Balkan milletlerinden 

mata göre tevkif edilenler Tire- - T~ . Kil 40 murabhH iştirak edecektir 
çengel oğlu Cafer, ırcnın r- Gelecek murahhaslar meyanın 

nin ihsaniye mahallesinden 1 lallt diilli kariyesinden ;\Jahmut oğlu da meb'uslar, avukatlar, dok 
dördü yakalandı oğlu Ahmet, Paşa mahallesinden h k . . d torlar da vardır. Kongre l"'n 1 Hüscdn, Akç~c ir anyesın en , .. 

koca brahim oğlu Ahmet, Karaca- ' TUrk talebe birliği binasında 
sudan Mehmet oğlu Hüseyin, i\lehmct kAhya oğlu Ati, Kahrat lstibzarata başlanmıttır. Bir ga 
Çaldan Ahmet oğlu Himmet, ve kariyesinden, , 1ehmct oğlu lsma zetenln yazdığı gibi talebe bir 
Bayındırdan Kerim oğlu bmail il Kahrat kariyesinden Eyyup lljtl vekaletten aldıtı 1 '000 llray 
namındaki şahıslardır_ Bunlardan ' bu huıusta sarfetmlyecekdr. 
lsmail mukadde~a eşkıyalık yap- oğlu Ahmet namındaki mahkt'ım- Kongreden sonra 11 temmuzda 

(Tuna) memleketlerlle (Arjantine dtınya mıRır ihtiyacını en 
fazla temin eden yerlerdir. Son sene, bu iki mıntnkanın ih ccı 
btltUn dünya mısır lhraclannın • .90 ı idi. 
Fakat,mısır fiatını tayin eden bu iki mıntakada,bu sendi fq h al 

ıtz. Son sene Macar, Bulgar,Romen ve Sırp mısır istihsal yekucu 
61 milyon kentaldır, halbuki evelki seneler 79 ve 118 milyon kcn 
tataldı (bir kental ·yUz kilo). Aarjentlne gelince, bUtnn istihbarat, 
burada mısır mahsulUnUn az oldugunda ittihat ediyor,son77nıilyon 
kentalllk rekolteye erişllmlyeceğinl gösteriyor . 

Onıın lçlndirki, ( Argentlne ) son rekolteden be~ ayda 14 
milyon kental ihraç edebilmlflir, Tuna memleketleri i ~ e d c hıt 
ehemmiyetli ihracatta bulunmadılar. 

lfte, bu gUnkll mısır flatını, iyice anlayabilmek için, yukarild 
izahı göz llnUne getirmek lazımdır. Biliyoruz ki, bu sene bu~day 
flatlerl dUşktındtır, ve yine biliyoruz ki, buğdey flaıi di~er 
hububat flati tlzerlne aynı istikamette tesir yapar. 

Buğday inerse hububatta iiıer, buğday çıkarsa hububatta çıknr 
Onun için mısır flatının buğdayla mtıvazl olarak·inmcsl il fan 
ederdi. Netekim çavdar ve yulaf ffatlan tamamen buğday fiauna 
muvazi kalmıştır. 

Halbuki; çavdar ve yulaf mıkdarlarında mtlblm farklar olma
•una mukabil, mıaır istihsal mıkdarında yukarıda kısaca söylenen 
eksiklikler var. Bu srbtpltn mısır /iotı buddoy sukutunu takip etmi
yor, sağlamlı/tını muhafaza ediyor, 

l(aradeniz bavallsinde ve lstanbulda ayrı bir ehemmiyeti olan 
mısırın bu sağlam fiatı, ehemmiyetle mutalaa olunmağa değer 
fltrlndeylz. 

N. 

* * * GÜNÜN İKTİSADİ HAREKETLER! 

Rusyaya ihracat: Odesadaki tacirler 
gene şikayet ediyor 

f Bunun için 3 temmuzda umumi bir 
içtima yapılmasını ka~ar •erilmi;tir. 

Rusya\& d"ri tacirleri tarafından 
gönderilen mallann ihracı 
hu>usunda çıkarılan yeni müşkillt 

üzerine Odesa sehbenderliğimlı, dün 
altkadar tacirlerin mürıcaaılınna 
cnaben bir telgraf göndermiştir. 

f:lu telgrafta, şehbenderligin teşeb
büsleri netict,iz kaldığı ve Ruslann 
drrileri tekrar muayenede lsrır ettik· 
!eri bildirilmiştir. 

Bunun üzerine deri tacirleri tfca

rcı müdüriyetine mürac•atla Ruslann 
son parti olorak gönderilen (15,000) 
kilo derinin yarısını geri çevirdiklerini 
Ye bundan dolayı mutazarnr olduk-

!arını söylemiş ve ihraç mtlddeti ya
kında biteceği için seri bir tedbir 

Yapılan şirketi" muamele-i içın 
gümrük resmi ve muamele 'erj!i;i 
ılınmıması için bükiımet nezdinde ıc· 

febbUsattabulunolmw kararlıştınlmı br 
• Peynircilik komisyonu 

Trakya peynircibğinin inkişaf için 
muayyen evsafı lıaJz bir numune 
tespit etmek üue tetkıkattıı bulunan 
komisyon yarın toplanacak karannı 
verecektir. 

• lnglllz lirası - Dün Bor>ada 
lngiliz lira>ı (1009) kuruştan ı~ılmış 
1011 kuruş 10 parada kıpanmı-ıır 

.\lun 871 den, Ünıf5c 11<~.'1~ 

ten muamele görmüştür. 
• Mükerrer eigorta-Mukmrr 

nıeti, mcsoleyi telgralla iktisat vekl- sigorta talimatnamesi için geçenlerde 
Jetine bildirmiştir. Ankırıya giden sigorta tarife komıs-

iulbazını iHemişlerdir. Ticaret müdü-

Allkadar tacirler muahede mu- yonu reisi müderris Zühtü ve kı,nıi-
cibince ticaret odasına ait olan mu- ser Ali Riza beyler dün gelmişlcı..Jir. 

1 Yakında çıkacak olan bu talim.ıtnı-
aycne hakkında vukubulan müdabe eyi mcdc, mükorrer sigorta şirl;ctilc 
itirazla karşılayarak bunu Rus ticaret diğer firketler arasındaki münısebaon 
mümessilliıt nezdlne protesto etmiş-
ler ve protestonun suretini hariciye na.d olacağı ve bu iılerin tarzı mıi-
ve iktisat vektletlerile ticaret oda""' rakabaııı tespit edilmiştir. 
göndermişlerdir. Tacirler_ yolda olan Mükerrer sigorta şirketi nizaınnı-
mallann, muahedeye tevfikan Rusya ya mesi heyeti velrileden çıkmıştır. 
çıkanlmasını mümanaat edilmesini • lzamname mucibince, dijter ,;. 
protesto eımekte ve bu yüzden olı- gorta şirketleri muamelltındın yüzde 
cak zararların müsebbipleri ıarafından ellisini Mükerrer ıtgona şirketine 
ıazmin edilmesini istemektedir. vereceklerdir. Yeni yıngın sigorta t•· 

• Helva ve lokum- Helvacılık rlfesl bu halta teblil! olunacak ve 
lokumculuk ve şekercilik san'atlannın ücretler indirilecektir. 
ihyası ve e~ki şeklini alabilmesi için • t<aydolmayan tacirler -
lzmir şeker ve helvacılan bir anlaş- Ticaret odas~ ,ımdlye kadar tc~çıl 
ma yapmışlardır. . . . muamelesi geciken tacirler >Ürarle 

Yapılan müzakere neuceıınde bır müracaat ettikleri takdirde ccularını 
şirket teşkiline karar 'ermişlerdir: ıffetnıeği muvafık gönnüştiır_ 

* • "' 
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t tdemi~ hııpishanesiııin kınlan 
pcncere~indcn firar edenlerden l l 

me\ kuftan diirdüniın yakalandı 
ğın yazmı;tık J laber aldığı
mıza göre, tevkif edilenler ilde-
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mış ve son deuı katilden ı o se- !ardır. blltUn fakülte mezunlarının iş-
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Bl G{ llAY A. 
Du en fa · hararet 20 en 
12 . iı. f'u~ Jn ril7.~Ar lı a!i~ 

c ecektıı; 1 l•va çık•• 

Deli. .. kanlılar 

şte şimdi dUşUnlln bunlarla şaşılacak şeydir. 1 be başl adı. · · A.rkadan Mediha 'ı • zlı sikkeleri şahit tutmayıp ta.· · ıia· 
DarUllUnun gençliğinin ve mU· T ed' '1 yürüyordu. Sahır bey hanım- t~R 1 H T ET K 1 K LE R ,. life Ömerin zamanındaki Sasani par 
nasebetl olabilir? bunlarla, ayyare n ır · la bir eve girdi . ralarındak i Ayyıldıza atlamışlar 
bUtlln yanna alt ümitlerimizi Bir muharrir-galiba İtalyan * * * 1 o paralara gelince onları bizifl' 
kendilerine tevdi ettiğimiz Da· \filosu ndan ilham almtş olacak- Saat sekizde Sahir bey çıktı, ecdad ımız de ğil Selçukilerin dede 

~~:ı":~: ~:ı~~I m~~~:ı fı~r~~~ ~:za~~r~o~~~~~iı~e~~~i;.~y~e~~- ~:~::n::r~:~~~a~~:~;.e doğru . 8 arı·a~"" ıınız ve Rıınıl arın ı· ~~ı· ası! \ l e r~:i;~~~:::ı k~~ .~~:~r:~::ı::z:ı~Y' 
sıoıl Tllrk genrli"'lnln hiç bir · ylemek lazımsa hu tanflerden Taksı'mde Mediha ya klastı : .. · d AY ,. ,. rneselesL .. ı Paralar uzer ın C' 

• alllkası olmamak lllzımgellr. tayyare anlaşılmıyor. Arkadaş- ! _ Bonsuvar beyfendi !. . ve ya yıldızlardan başka tarııf · 
BUyUk ıaklllp devlrleriade \ !ardan biri tayyareyı şöyle ta· i -Bonsuvar efendim. . . Af- ' arda aramak zaru re tı vardır. 

bir birini takip ederek yükselen rif etti, ben beyendim: , federsiniz, tanıyamadım?... Rı;;C' l ar ın iddıalarının hüla>ı»ı 9 w 

nesiller bazan yere safralarını «Tayyare ecel beşiğıdir » Var _ Ben Mediha. . Karınızın • A , , b V ~ • dur. 

~~a~:r~.~u:~~~ı~ar~~;te kı:·~~=~ • mı daha iyi tarif eden ' eski bir ahpabı. . : S'.zi takibe' Türk ~aııpanı nan ~absetmeuen eveı zarurı ~ır ızaıı-~Sl\I Büyük lskenderin Baba&ı ~a· 
ÇUnkU bunlar ne vatan mUda· Istanbulda en çok ayakta du- ~e~eye g~~tı~ınızı, kınunle gıttı- Qı'bKeler u·zerıı·ıdekı Ay yıldızlar 1 şehri~i zaptet~ek. istiyo .. d:u, f~: 
Su safraları temsil edebilirler. En çok ayakta duran! memurd~m: _v~,~fe~ı . yap~~· ı· J'i ll , , kedonya kıralı Filip Eski Atı11a 

r·aasında bir siperde idiler; ne 1 gmızı gordum .. Karıntza her O 1\ U U . kat Bızans Atınalılara zahıre fı 
ran kimlerdir diye bir sua so- L. 

Ankarada buluoduttum za· inkılllp davasında bir ~öz al· seyi söyliyeceğım. · · lan veriyordu, lskenderin b:w'.".· 
anlar l•tanbul matbuatını lll· rulursa bila tereddüt: tramvay d Bu "u"n kullan dı.~ ımız kırmızı ba· ,. rinde Araplara, diğer kü_çük hü- . ~ 

~ mak cUr'etlal ıösterdller. Baş· · · Sahir bey s":n r. ı: . . . . , b • \ sı Filip. Bizans üzerine. y_üriı00 • 
, ıkı ile takip edemiyorum. Anın biletçileri ve vatmanlar deyıruz! D k b h f , yrak 1· ıc ortasındak i Ay yıldıu hak- kümetlerc; nih.ayet Selçukılc re_ vo k du , taları döftUştU, başkaları ekti, - eme sız ır a t} es.ımz ". Vizantıyonyu alma ıstı yor • 
içlndlr ki ora)a hareketimden k 1 bi ti i dl bUtU Aceba bu ayakta duran adan1- - Evet... fakat vazıfemı kında birçok rıvayetler vardır: 1 onlardan da bıze dayanma5t bır fa- maksadı kara Deniz bog"azıııı. 

· ti a etml• bir makale baş a arı ç ; f m n !ara Avrupanrn pek rok yerle- d b'I' · - E ı B - ·ın rcng-i raziy" olabilir kl sonra ın ş r Y arivisller gibi k.Ustah ve mUteca ~ suiistimal e e_ ı ı~~· eger. . . 1.- ve ce ayragımı . • · tutup aşaya erzak geçirmeme 1 

mln, burada bazı gençler ma· viz, bu lnkılAbı yapmış olan rinde olduğu gibi ara sıra otura Sahir bey, ıstedığı kadar para nasıl dı? Ak mı ? kam! mı ye~il mi ? Fakat Selçuki paralarında asla "Filip" ordusu şehri bir gec<? 
h iilinde uyandırdığı iddia olunan neslin şereflerini, kuvvetlerini, cak bir yer verilemez mi?! vermeğe hazırdı. . Mediha kı_v- oksa birçok renkler mi kullanılr- •Ay yıldı z• görünmüyor.hatta •Ay• sıkı,tırdı. 

ı ocssUrden hen Uz haber alıyor· k Biz kücük iken mektepte bizi h p y d , da ya yan yahut terstir, diğer kü-
h kik heyecanlarını aparmağa kal ı· • rak bir kahka a attı. .. ara ıs- yor u. Ayrıca kaleye bir Lağım aç· 

um. Gerçi bu teessUrUn a a- 1 ayakta durdurarak cezanlandı- . d ı.- Bayrag" ımızdaki •Ay yıldız- çük beylilderin sikkelerinde de h 1 "" 
1 1 d şıyor ar. temıyor u. mıtlardı, köpekler av amı, , 

ten vaki bir şey O up oma t· Yalan ve dolanla bazı sal rırlardr simdi bu medari maişet E di · 1·stersenı'z dan• Ay rok eskidir, yıldızın tarihi cAy• namına birşey y_ok. tur. .. d "A"' 
l 1 ı b melhuz ' • - mre nı?C, ne • ba,ladı, bir taraftan a , 

~ını b im yorum; z ra u ve masum Tllrk yavruları belki olmus t . k k ndır Yalnız Konyada hiıkumet suren d f 
hadise, ancak gündelik bir ıa· . yapacağım. ıse pe ya ı . d k' ı çıktı, Ay işrğı kaleyi mü a aa 

aldatılabilir; fakat Tarihı detiş· FELEK - Yarın karınıza, lehinizde Rum Tarihçiler: - •Ay• eski Bi· Rum Sclçükileri devrin c ı para ar eden muhafrzların ı'•lerı'ne yara· 
zetenin havadis sntununda bir 1 d d "'ild' .. . d k' • k' k" r 1 ~ tlrmek kimsenin el n e c,. ır. bir y_alan uydururum. İstedig-i- zans Alametlerindendir. Türkler bu- uzerın e ı ço~u se ız ve oşe ı cyı. dı. 
kaç satırlık bir şayıa mahiye· d 1 .. .. . A r . 
tinden öteye ıeçememlştlr. Bu Yaluıp Kadri mi de, gelecek perşembe, biraz nu İstanbulun Fethinden sonra al- ız• ar gorunüyor, « ya> ge ınce. Düşmanı pütkürttüler kurtul· 
•ayıaya nazaran, gQya ' ·btıtii11 l(UMLf).~l'iRI evel çıktığınız evde söylerim. dtlar! İzzeddin key kavuşün bir sikkesin- duklarına teşekkür ve minrıel • K l 1 k ı ha M h t Ş vket de Ay yıldız vardır, bizim yerle- Al [Jcrrı1lfünwı tıılebtıeri " hatta FELE - yi ama, ge ece perşem- Diyor ar, tta a mu e duyğularile Hilal ,eklini a· 
zıınnederlm; proftsörltrtle bt· BEN MANTARA BASMAM be, bugün gördüğünüz hanımla Paşa merhumda bu rivayete inanır rini tuttuğumuz . Rum selçuki hükti- met olarak kabulettiler paral•· 

mdarlarından dörı\ünün ıikkesi olup b 
ıafıtr • beni , • genrliHt ttrtddı · r k randevum var. gibi ~rünüyor. rına Hilal •ekli baştırdılar, u,, 

) Mukadder! Yaz gelince piyasaya çeşıt 1 aya l . B • d k' •A u"ze· olmadığı bilinemiyor. T d 
.ıtfdliğimcleıı dolayı protestoya (! · _ Onu at atırsınız, yerme 3.- ayragımız a ı: y> Alamet, " Vizantiyonlar an 

k•pları rıkar. Bu sene de mevsim gı~ R s ı k" d letı'nin kurulma I 
aıar • vermişler lmlf. Ü • • · rindeki ihtilaflar ve nihayet: Ay um c çu ı ev - • d ı Nihayet sküdarda da tram~ rer girmez bütün tuhafiye dükkan· ben gelinm. sından kırk sone sonra Hükümdar •Rumlara• onlardan a osmall 

Vukuundan evel şayi olan bu vay adam ezdi. Bir senedenben !arının camekanlarında altı mantarlı Sahir bey Medihanın ince be· yıldız meselesi. Türklerine geçti! 
te,.~bbUsUn bazı serserilerin kendi l l 1 . Bu meselerden bir kısmı ile oğra· olan me~hur kılıç Arslanın oğlu bi- r 
arzularından ibaret oldu<>uua bundan memnu olanlar için e- üstü keten kunduralar peyda oldu. !ine, şirin, kıvr cım ı göz erme rinci Rüknedclin mesutun ilk sikke- Mahmut Şevket Pata ıne • 

6 lı'm bı'r şeydir. Filvaki Cuma_ gü- baktı: şanlar olmuştur, fakat en ince ted- hum Hilal meaeleıi için hula••.· Uphe •oktur. Zira benim 0 ma· Fiatları da sudan ucuz: Hediyesi k. . M' 1 Al' si malümdür. d 
' nü aksam üstüne dogru bır U· - Peki! dedi. kiki yapan müte aıt ıra ay ı tan ıöyle bir rivayet kayde ı· 

kalemde bahsettiğim gençlik ile , .
1 

250 kuruş. Dün bir arkadaş. aramız- bey adlı bir zattır. [•] Bu sikkede sekiz kösele bir yıldız 
fak kızcag-rz eceli kaza ı e tram d 'h . d k t '" * * bu glln DarUllUnunda okuyan b' k • yaz ı tıyaçların an, eten pan a- p b .. .. d b l Ali beyin tetkikleri çok kıymetli· oldu~u gibi yarım • tasvir> ve var- yor: 

11;ençllk araı;ında hiç bir mUaa. vay altında kalmış, ır saat a- !on, hafif alpaka ceketten filan bah- erşem e gunu, ev e u uş-
•cbet olamayaca"'ını TUrk~e bl· dar araba ve ceset bütün fecaa- sedi yord<ı. Bir aralık, birisi altı tular. · · dir. dırs. d s ı · ·-· devletı· -

" ' d d d t B 1 t 1 e konustular de Yalnız Ali Bev Türk Bayrağına onra an Rum e çu"ı len her fert ilk bakışta anlardı. tile olduğu yer e uru yor U, e- mant arlı kunduraları methet ti : ll us u ar v · - ' Kabile-
Ben harbi umumide yetlqmıa sadu"fen oradan geçerken maal' S ld k yip kesiyorum ... Çünkü mese· giren • Ayın• İstanbulll<'\ Fethinden nin yerini tutan kayıhan • 

Y Y - Çok hafif oluyor. onra o u - · d b 1 d • si [*] •Erzincan> taraflarından cHa-
neslln muayyen bir zUmr11Sln- esef gördüm. Bu münasebetle u- 0 . k ld le berakis olmuştu. Geçen per- evel Bayraklar üzerın e u un ugu-

ça dayanıklı da. · · ıyec~ 0 u. · k ı b · d rı !ebe• doğru hareket ettikten dokuz 
den bahsetmiştim ki • buna fak bir millahaza dermeyan et- şembe Medihanın ıstediğini, bu nu ispata yarayaca can ı ır e ' 

1 . . K 1 Bir başkası sordu. mbe Sahı'r bey istiyor Me gösteremiyorlar. Bursanın Fethin- sene sonra Selçukilerden ikinci • Ôı· 
mensup olanlar şu anda y rml mek ısterım. aza o an yer ve _ Fı'atı'. Fı'atı ne kadar? perşe • - b' 

. .l N'h b' d k b 1 d' Jd'g" I · yaseddinin• kestirdig- i paraların ı-beşle otuz be yaş ara11nde bulu- civarında oturan halk irinde he· diha nazlanıyor"u. ı ayet, ı- en sonra • u e 1 ı 1 mese esın · 
" - 180 kuruştan tut ta . . •. d · ·b· rinde" bir "ay" şe kli vardır. yıldız 

ııuyorlar ve bir nevi yUksek nüz «öküz arabası» devrinde d d' , rinin bu pers.em!>e, diğerinin ge· de de ol ugu gı 1· • 

" ... Kamer birden bire çık•· 
rak etrafı aydınlattı, muhaıa· 
rada bulunanlar düşmanı ke_t~j~ 
tiler, hücumu def edince Hıla • 
İstanbul ahalisince şehrin Tilı51• 
mı addedildi, Bizans Hük\ıllle 
tine mahsuı Arma içine koydu· 
!ar. 

il il - 180 kuruş mu e ın . d 'k . Halbtı kı' İstanbul Fethinden evci Ayın içinde değil altındadır. entelektüel ve edebl nes n m • yaşayan ve hfıla tramvayın sa- 1 d b' k c.en perşembe iste ı len oldu ... 
messilliglnl iddia ediyorlar' kın-ılmasr lazım gelen •eylerden - Evet! Hem atı a ır arıs * * * Türk bayrağında (Yarım ay hilal Gıyaseddinin bu sikkesi: (638-1240) 

1 d ı ı "' mantarlı .· · Hemen atıldı· l d h 1 'd' b tarihlidir. bu zatin yine bir başka Kimi herıı;Un b r ev yere ça • oldug· unu takdir etmeyen kim- Mediha karye a an uzandı. ma çe .. .. var ı ı, u kati yen 
ki · klll d u - - Aiizim, ben mantara basmam! . d' sı'kkesı' nde bı' r yıldızın yanında bir dı""ına, mı tırna rın a Y z. d 1 h · s t k ispat edilir " seler vardır, bu a am ar enuz Kulak misafiri aa se ız ı. · binlerce insanın kanını ta~ıdığı· y . ded' k · Ali Bey Ef. Ayın biz Türklerle •Ay. vardır. Ôıyaseddinin; 640-

yürümeye başlamış çocukl_arını ıııııııı.~'"' ,, ,, - orgunım, ı, arına gı-na, kimi bir tekmede yl bir "'" "" ~~~ ~ = ~ d b' kt ·· b t' · · ah · · H lı' fe Ö 1242) senesinde kestirdi.<i bas.ka bir 
Yalın ayak kapar koyuvenrler. ;(.I K .. Ük h 'k ~ emem, ır me - up yazayım. munase e ını ız ıçın: a - .. 

muhte~em mabedi tuz buz ettiği· ~ UÇ ı age ~ K'.. k 1 ld • mer zamanında Arabistana giren İra- sikke de de "Ay" görülüyor. 
f o Ben o civardan her geçişimde ~~' --~ agıt a em r, yazmaga 

ne ve bir putu bir ne este Ç P uk ?'"' ~ ~~ .,_~ ~ ~~'-"99. başladı: nın Sasani paraları ile münasebet Selçukilerden İkinci İzzeddin al· 
parçası gibi havaya avurdutu· bu kaytsız ve kaygusuz çoc • ' tı sene kadar sonra Slvaeta bastır-

11 !ardan birinin kurban gideceg" in Maçhu} hanım «Kardeşim, Sahir bey 5 te arıyorlar. yine Ayın •Zühre • yıldı-
na v. ş, v. s. kanidir. Bu z m· ~ . d k T" 1 .1 b b E k' B b'ld d 1 dığı bir sikke de ilk defa olarak: beş 
renin hesaba zı"'maz, akıl .'\!· den korkardım, bu korkduğum yazıhanesın en çı tı. une e " 1 e era er s 1 a ı en o a-

"' d' d T k ı· d R d At' köşeli yıldız kullanmıştır. maz hezeyanlannı ibret ve dik· oldu. Burada Himayei Etfale, _ Medihacığım, bana bu iyi- bin ı, 6 a o at ıyan a otur- ~ıp omaya ve ora an ınaya ora-
katle okuyanlar bunlara koydu· Belediyeye ve Polise düşen bir !iği sen yapacaksın. . . Çünkü du, 7 de Şişliye doğru yürüme- dan da •Vizantiyona. geçtiğini gös· Bu paralar Jüphesiz her tarafta 
~um mllleredtli !•mini pek hafif vazife var: Böyle kayıtsız ve kocam arkadaşlarımın içinde ğe başladı. 8 de ... » teriyorlar ki, « Ayın• Rumların mil- geçiyordu, eski bir ikiıi ayırdedile· 
ve kifayetsiz bulurlar. k k ki 1 k b" . Saat 8 Simdi Sahir bev Ji olmadığını ve çok eski bir şark cek olursa hemam bütün paraların u 0 d or usuz çocu arı top atma ır senı tanımaz. .. - · .. , - . . d ld d 

Bu avarelerin başı si n e ve ayak altında dolaştırmamak. -Vallahi kardeşim, bu işi ne yaptyor? Tılısımı bulunduğunu göstermek iti· iızerın e yı ız var r. 
acalp, mUthlş ve u~ltulu bir Buna muvaffak olurlarsa sade becerip beceremeyeceğimi pek Sahir kalemi aldı, ilave etti: barile tetkikleri ehemmiyetlidir. Selçukilerin inkırazından ıonra 
cinnet hava8t esiyor. Çıkardık· d b k b' h f' H k'kat k' t ı ı A Arnıdoluda kurulan kürük küçük o yavrulara deg" il, çoluk çocuk bilmem, fakat hatırın için bir « ... 8 e üyü ır tu a ıye a 1 eı 1 ran •arca • Y. ve • 
ları yaygaradan kulaklar tıka- d k d ld h 'd ı · t t beyliklerden hir biri sikkelerine sahibi vatmanlara da iyilik et- tecrübe edeyim. mağazasına gir i ve a ın ı;a- •yı ın ayır ve saa ete a ame u- • 
nıyor; her biri bir kargıdan atın d d ı d A 1 ı .. "Yıldız" koymadı. 

· d 1ı; miş olurlar. İkinci mülahazam _ Canım bu yapılamryacak masırları dairesinde ur u .. » tu ur u. " yın• on arın para arı u-
UstUne blnmi~, ellerın e amış· · Nakleden Yalnız Konyada Selçuki mirasına 
tan birer mızrak sna:a sola sal· şudur: Gazetelerde okudum: bir iş değil. .. Perşembe gunu el kitabını ds ncsrev. Jemijtir. \layı~ 

SELA, Mİ İZZET oturan karaman beyleri yıldızlı para 
dırıyorlar, zavallı Ucra edebiyat Üsküdarda Polis karakolunun onu takip edersin. Yazıhanesin- 1920 den iare 192<! ye kadar in · kestiler. 
.ırsasında tozu duınana katıyor- karşısındaki köşeyi Belediye is- den 5 te çıkar. riş•r etmi~ mableleri havi olan hu 
lar; göz gözU görmüyor. timlak ederek caddeyi tevsi'ede- * * * Yeni ne,<ıri_ııat kitapta l•tiklAI mücadebiniıı o de · 

'l , irdeki biltün intlhaları, Sodom \'e 
ikide bir: "Varda, çeklltn, cekmi§ Eğer açılmak, tevsi edil Mediha Perşembe günü saat r.omorre muhsrrlriııin \'ecitll ve kud 

biı geli)oruz! .. naraları. mek, istimlak olumnak lazım beşte Sahir Beyin peşine düştü. Ergene kon retli kalemiyle ıc .•piı olunmııırur. 
Buyurun, gelin. Eedeblyat gelen bir yer varsa o da bu tram Hem yürüyor, hem de söyleni- ı·:rgenekonu okU\anlar hem güzel 

k dar tenha ki blırada En.!:c n t:kuıı, 'l 'iırk hur:ıfc .. idin en 
arsası 0 8 vay hattının gectiği ve kazanın yordu: « Arslan gibi erkek. . • " "e bedii hir ü , Jiıhıın bı,; driııdürücü 
Pa•• •ıa delı" ler ··e aaripler kin canlı İ ' ml. hüı·ül edih i nıı t. \"akuıı k d ') 
"' " • • T oldug· u Seh camii caddesidir. Cana yakın gözleri var, ben de sihri ıle ze\' · u1ac3' .r. hem de 

d b acak bl·r k"•e bıılunur - h:adri Hl!,· in kılenıi ile yeniden can-
e arın uy • Tramvayla geçergen el ile do- onun yerinde olsam çapkınlık milli mücadelemizin '" \eni Türkire 

G
. eeogeeı.e,Vnavr·daar •• ~eek"ıtiı·dne, nblı'z "e· kunulac.ak kadar yakın yerler ederdim. Karısı kadın de!!.· il, ca- l andı. l lurarc tb r ndc 'J'llrkleriıı c- doıtum tarihinin canlı noktalarını ı;e · 

T .. ., ,;ırc ı l\ indc ~cçı rdiklcri Ue\ ir, ErKe niden hstırlamı~ olacalı:lırdır. 

Eğer yıldız meselesi Türk bayra
ğına giren "Ay" hİk!yesini halle 
yardım ederst niçin Türklerin o ka
dar tanımadıkları "Aya" pek çok 
tanıdıkları 'yıldızı" tercih etmedik· 
leri süili hatıra gelir f 

Buraya kadar paralara dair vermiş 
olduğumuz izahat miralay Ali beyin 
meseleyi "Sikke" !er dolayısile man-

Osmanlılar lstanbulu fethe~· 
tikleri zaman «Yıarıın ay» ıekl_ı· 
ni her tarafta resmedilmit so· 

h 1 . . T" kler rünce oş arına gıttı. ur 
Hilali nakışlarda kullandıl•~; 
Bayraklarına da tersim ettiler• 

. •'f'' Tabii Mahmut Paşa bunu rıv . 
olarak kaydeder. Celill Esat be'f d<: 

• 1 

lskenderin babaaı Filip meseJeoın 
yazdıktan sonra: 

" . . . o zamandanberi BisaJI'. 
tenler bayraklarında «Hil&ld •r 
kabul ettikleri bazı kitaplar • .. .. .. ,,, 
gorunuyor. . 

1 
.. 

diyorlar. Şu üç rivayetten biri fiı ~
lin paraya, ikinciıi: annaya ve şe 
rin binalarına, üçüneUıti de Bitan• 
bayrağına geçtiğini göıterir. 

11
_ 

Yarımay resmi Bizanslıların 1 

meti imiş demek oluyor. .. ~· 

Acaba iddia edildiği gibi 'fU~ 
ler İstanbulu fethedince duvar!• .. 
ve ötede beride HiUU resimlerini r 
rUp hoılandıkları için mi bıyr<ılı: ,. 
rına malettller? ,.-el 

Yoksa lstanbulun fethinden "' . bt,. 
"Ay" var mıydı? Miralay Ah .,-

li)oruz• .. naraları. Biçarelerin istimlak edilmezse böyle kaza- dr mubarek ! » ıı ck oıı 1-mi nltınd;ı taııılmıııı . J·:r).(cnckonu n hu ilk kitabını hü 
tık ölçüsiinc vurmak istemeleri iti~ muhR))ele~I 0 kadar bozuk, o lara i?t.iz~r zaruridir. Hele ora· * * \ a kııp Kadrı llcı de "J'ii rk iveniıı tün okurnculınm ııa tav,iyc rderken. 

kadar hasta ki önlerinde kesil bir lan gıbı bır tramvay arabası fıe- Saat altıda Sahir bey bir ha- en . ,., deuc.ini ıql.il eden mütare ı<U'.! den zafere k:ıdar de,·am eden bunu ispat edecegiz ! 
orduonlarıyiırlimekten alıkoyuyor, 1 tine bütiin bir mahalle satın a- nımla buluştu. Ama uzaktan kc c- ııa sıııda nc -ıeıti~i ınakaleleri ikiııd kı>ınınııı da '"'""!" çıkaca)tını Kaldı ki, Ali bey Selçuki idare· 

bariledir. 

latanbulun fethinden çok e kİI' 
hatta Bursa fethini müte& ,~ 
vard1. diyorlar. Fakat vesika ola~ r· 
delil gösteremiyorlar. Eski pır•.~. 
daki Ayyıldızlardan misalle_r _IJe;~~ 
yarlar. Biz başka yoldan yurılY 

\~e~h~m;.;,in~d~c~c~ir~Je;r~ ... ..,"'"'! .... ""!!ll!!l'!l~l;tt;1;a~n·}~·e·r~l;e•nn;·;.,;.1ı;a;l;a.<l;a;r;.,;;k;a;lm;,;;ams;ı..;l;> U;l;u;ş~t;u•.•K;,;,;;a;d;ın-.;d;am,,;S;a;h;imnm··t•a•k•i•-•'•11•n•i •'•'i•nı;..;;••lı•u•ıd;a_.ı•".ı;ml••m•ı•' •'•"•l~ıi~rı~n~lıııı!m~u~· i;d~cl•e•ri;z. ................. _'!!!!1'!!!!'~-·.·i·n•in .. o•r•ta~d~a~n•k•a~l·k•m~a·s~ın•d·a~n~s~e~n~e~le~r~:~-~-~-!1!!!!!~.···11f .. ab~a~a~d~ı~v~a~r.9"!!!!!l!!!A!!!İı!y,,,.-~h~aJI!!"--
MilliyeliA edebi lelrikaıı: rn rastakoerliği yok. Her grup ken 1 hiçte fena bakmıyordu. Ela göz 1 misiniz? l~rdan benzemiyorsunuz. Mese- ı .nem ki. . . .. . t>i· 

- - di ı;erce\·esi içinde. l !erinde derin bir hayret ve bakış - Ben yalnız Fokstrot bili- la onun yanakları al ve parmak- - Ben Anadolu türkuıerı - .A p K 1 N K 1 Z Cicim Ali! Burada olsaydın, larında sezilir bir heyecan var- rim ve acemice oynarım, halbu- lan kınalıdır. Onun saçları pul- lirim. 
alimallah, buranın da en güzel dı. Samimi bakıyordu, yalnız ki siz çok güzel dansediyorsu- larl": dolu ve sizin .~o~nunuzu - Sahi mi? .. se"' 

... ·· c.irkini sen olurdun. mana c. ıkarması güc. idi. nuz. Sonra mahc.up olurum. mavı damarlarımız susluyor. - Yalan so"ylemesın• 
Yazan : .ıK-t GUNDUZ Taa. . Karşı köşede Pakize O kadar devam etti ki Aka - Sizi hiç mahçup etmiyecek - Siz biraz da şairsiniz. mem. eli: 

Nihayet (Tabaren) barında nız .. Hem devlethanenize, hem yeni kocası ile baş başa otum- gülümsedi: tarzda oynarım. - Ben değil, iı;im şair. Büsbütün kızardı, kekele·ylıİ' 
karar kıldık . Hindi Çiniye kadar gidebilirim yorlardı. Acaba eski kocası ne - Sana çok bakıyor, farkın- Kalktım, kalktı, dansa başla- - Ne memuriyettesiniz? - Affdersiniz. Ben kO 

EPi te beyın agırbaşhhgı şah beyefendi! oldu? Zavallı Mustafa! Ne iyi da mısın? dık. Az oynuyor fakat hatasız. - Kendi toprağını süren çif- yüm. ·e ~· 
hnrlı. Karısı canatıyordu ama, Hayret bey söıe karıştı: adamdı değil mi? Fakat Pakize - Evet, soracağım. Direğin etrafında dönerken ge· çi memuriyetinde. - Çok fena söz söyleırıeı: 
dogrusu böyle iyi bir koca ile - Beraberiz efendim. ye iki sene kim tahammül edebi- Dedim ve mani olmalarına mey- ne konuşuyoruz: - Şimdiye kadar aşık oldu- lışmışınız. ıi 50y· 
bır bar eğlentisi ıçin kavga çık· Aka kızdı . Sertçe liir şaka et- lir? Bari bu kocasının canını dan vermeden, sandalyamr bi- - Si~ nerelisiniz? nuz mu? - Gene bir fena ~ey n 

--·····-

mazclı. Kocasının Mollaefendi ti: bumuna getirmese. . raz daha yakla~tırarak tabii bir - Ben bir köylüyüm. - Henüz yirmi yaşındayım. !edim? .. .. deC.' 
r ınc ı· ydw. - Hacı efendi! dedi. Man~o- Cicim Ali, gene beni dedi ko- sesle sordum: -Bir köylü mü? Çapkınlık ettim ama, hiç aşık - Evet, ben köyluyu~'b3ıııı 

.:.ar~klzın abeyısınin ~beyisi nun~n.icin~ o~u üfle de selamet \ ıluya süıü~le~lin. Hal~~ki _ben - Genç efendi, bana mı bakı- - Evet, tam, has, öz köy ı;o- olmadım. Hem ben köy çocuğu- niz. Yani sizce fena ve k
3 

1<0>'' 
• em , teme yarım u7clu. le g.tsın donsun. sana bu kuçiık barın koşesınde yorsunuz? cuğuyum. Yozgat tarafından .. yum, sevsem bile beni sevmez- zannettiğiniz şeylerin hel'ek i>· 

- Gelıri z ama, hır soclavatr\ . - Hi_kmet Şevki icerledi, ken geçen bir sahneyi söyliyecek- . - Evet hanımefendi . Acaba benim bakışımı ayıpladı- \er ki.. . lülükten geldiğini söyle~\yi ol· 
cıp g•tıeriz, yarın erken kalk- clı kendıne mırıldanılı: ·tim. dedi ve kızardı. Sözün bu kada- nız mı hanımefendi? Bilirim ki - Sizinle bir mukavele yapa- tiyorsunuz. Köylü olmıı 

k m ecbunyet ndeyim. . - .. Ka_ksi_noz! · Pek yakınımrzdaki masada rı yeterdi. hemen konuşmağa bu ay1p bir şeydir, fakat ben şal lun mı' Ben Ankarada bulun- maktır. ptıS , 
Hanımlar ! Beyler! Hıç bır Dordu bır otomobil~ binip tı-l temiz giyinmis üç <lelikanlı otu- ha!iladık: varımı daha yeni çıkardım ve dukça size dans dersi 01ereyim, - Siz köylüleri se\'er 

ı r da bırakı lmaz. Ya hep ge ı pış tı prs kaba doseklerıne doğru nıyordu. Masalarında iki si e bi - Nicin baktığınızı öğrene- yüreğin:deki temi'.'lik _henüz kir- siz de bana karsılık olarak çap- niz? [lerııbef 
n., .,, a hep ev.ennıze gıder yollandılar. Bı7: clı; beş adım so ra vardı ve yanlarında ka<lın hilir mivim? lenmedı .Sadece bır koy cocuğu- kın bakmayınız. - Çok zamanlarırtl 
bı 1 ac kisı kalıyoruz? ra Tabarene gırdık. yoktu. Yava yavaş konuş~yor- Çok begendiğım için ha- nun takdirli bakışiyl: baktım . - Zaten şimdı bile bakmıyo· geçmiş~ir. • . allııtlefeı•· 

H ayre bey Hıkmet, ben fa. Çukurda, .kiıç ük, t em iz bir sa lardr. Hıze en yakın ve profıl du- ı kıyorunı . - Bakışınıza biç darılma- ı rum ki , . - Sız çok ıvı bır h 
ı topu toou dert kı i kaldık . lon. Bir cok hey, bir co k hanım, ran al yanak! ', saçları soldan sa - Ne cihetten begendiniz? dım. Hemsireniz köyünüzde mi ? - Siz şarkı sever misiniz? disiniz. vet oY" 
i •em i.Jeni pek o kadar tanı· bir cok artist, bir ok g enç. . . ğa taranmıs delikanlı oturduğu-j - Her cihetten. Benim bir Bana benziyor mu? _ Severim fakat sesim yok. - Estafurullah Y_0 k: ekôY de· 
or. 1 Cazbandın alt t araf ndaki kö- muz dakkadan beri gözlerini ba- hemşirem var, size baktıkça, o- - Köyümüzde. Size valnız Yalnız güzel saz çalarım. leyim. Siz d,. çok lyı bır 

Sen . aln . Nasıl olur) seye ?turduk. Yemekten sonra na dikti; Öyle bakıyordu ki ... nun da artık alva.rı?ı. de.f.e~~~- bir ta~·a~tan ?eı~z!y?r, siz de o- -Bir akş":m si~i.d~vet ets~m llkanlısısı~ız kadıııntl oltı' 
ı esİ'.1 mı ? H neıı y .ıpıştır· soda ıle kııantro .yı oluyor. Ey·j Bu bır başka bakı · olsaydı sı zamanının geldıı:!;ını dusuniı- nun gıbı samımısımz ve yapma- sazrnrzla gelır mısınız? Benım - Benım Paşa • 
ı · lence yerinde. Blvada İstanbul mutlaka can sıkar ve terbiyesiz- yorum. 1 erk hanımefendiliğe tenezzül et- sesim var, size yardım ederim. musunuz? bitıt1edİ 
-- Ber . Y l r ı a'>a yal- Maksıminin o berhaneliği, o• ce olurdu. Fakat bu delikanlı - Benimle cfansetmek isterımiyorsunuz. Fakat di "er taraf- - Ben İstanbul s İl· 



j?--~--··t;-;;..;; .. -
Grev büyüdil 
~O/isle ~n;;;;yişçller 

çarpıştı .. 
1 'n•, ı fi ı \ \) l'ire llma· 

1da gre il:ln cı.ic'11cr, .100 işçinin 
rar lflllı m ına manı olmak iste 

cn..li ('elı" ı 'arı nn.hafazayı 
nıur asker "lı a miJı aca .. ~ ctml.ı 
\una' şçılcrJe 'edi v< Poli; 

· dı r altı kı~ı ,·aralar.·nışar. Sü
l:..t ve 11zur inde cdilmi$i ~4 

Sırp dona11111a.~ı 
'clı:rıt, ı.ı \. \. ı 'u~oslavp 

1•nma .. t ın \kdcnız ~e\ahatine 
·'ok ,,,,. te <>lan llclgratta mün· 

p,ll t k t ;ı,. ~~"ı ınuharriri. ,,..u· 
1<hza ~ı.:mileri tam .:\rgoı;;to1i J..;. 
·l<lekı \'tıı n 1 sahil ka;ahasını 

ı\ı,..ırken <elıirde hir v:ın~ın kop· t • 
Unu 'c ) ugo .. ıa, \S nıhrctrı:hattnın 
lılll irıcrcl\. , ın~ını ı;ondürnlt·ğıt 

r.:t tttikleıiııi \C htında ınuvaffak 
, ·~·arını h:ırtıt ta,·fadın birinin bir 
dınıa lıir çu"up;un hıı atını husuı! 
)aradık ı:u,ıernıek ;ureıile l..u 

dı~nı hildiri\llr. Hunun ut.erine 
~stoli beledi!e mecli•ı \'ugo>ltv 

anrnıt:ı-ı kumaııJanına rt: .. men le· 
tUrde bıılunmu,tıır. 

~'!pauynd.a 

lkvammeclisi 
' -
etıevrede bir saray 

yapılacak .• 
\[~drit, 1 .ı ( \. \.)- .\kvam 

'ıi\· .. ı· 1. . 1 . . ı. 
• \,; i. nıc1.: ısı, u tının ı~ttra ııi.U\'· 

ti, ıııııltcdknn llulKaristan ve 

~•ni,t:ında i'kilnı, .\lacar istik
'ı~ın µ;eriye· kalan kısmı, ı•:,. 
hdn tah,·ilat yıkarmaga mcxun 

1 ••ııka tt'i'i, Oançijl; beledi-
: i,tikruzı \C Yunan BulKar 

~:ıccrcti mcidclcri hakkında 
11 kıımitc tarafındıııı kaleme 
·.<ıı r;ıporu tasvip etmi~tir. 
'· 1 ·hi,t,ıııa ait Yukarı ~ilezvada 
ıtın:ııı \lmıın cml;\kinın ı~sRyc
l~,lhı,nun tecili hal,.kında «"1. 
'tnıanp \iman crnlAkinin ttı.'· 

~· ' . hıı,ıısunun tcdli hakkında 
'ırc,cnrnnn'nııı vaki olan 

10 ~lin l\t. Zn'c>kinln ltirazıııı 
tı ttıni~tir 
h·h lıaridı·c nazırı ekalliyet· 
•~kırıda itilM ba,ıl olduk-

''ınra höyk bir talepte bu
ııı,, ıııdan mııtcha) yir kaldı

~·· 
•
1
. • <ıylcınijtİr. Bundıın sonrıı 
1' ·1 1· • • 'k . ı· t , ~ t\.\'aın ccrnt\'l'tt ı ·ttsat ı-
t ~'•ıniıestııin r:;porlarını \e 

~ 1
rcdc ııh.vaın cemiyeti için 

. ~diic..:ck binaya ait pMnlan 
ııı tt · · 'I. k·ı nıı~tır 11 utc-a ı >en yu· 

ıtill'Zyadaki Leh ve :\iman 
i(ttlcrinc ııit bazı i~tidıılar 

~,.~~;~ci~ezdlnde 
. adrit, ı 5 ( A. !ı. > Kral 
~'•l '~ tça aham cemi)"li ~11-
•fcc·r~ılnı memurine bir ak~am 
t tı \ ermbtir Ziyafetten sonra 
(!~ . 'I 

ı~ ~ı kabul ) apılmı~tır. 
;ttder kralın 2;- 1 laziraııda 
~ıa sidccc~-ini yazıyor. 

~- "lık işirıi bitirdi 
i<l~ı . 
, • 1,) ı \.Aı \kıam 

I iııı'. ll>tdi,i ınc<aı,ıne nihayet 

~ .... ,--~ 
l'.~l•ered.e 
~<illi 4merlka sefiri 

1. ra, 1 .j. ( .\. \. \merikanın 
~l\t,, diri il. r>111c' in hu 
'ı.ı.y. . . . 

1i• a ınuva alttınc ınuz;ır ııthl 

k. \Iııııuileıh, ıarııı itinıatna 
ruı 

. :ıı. rakdiın l'dt:l'ck ve ak· 
ı u \f .. \l:ıt·don;tld ih: KiirU~-

c ~ •li haıırd• l>koçrada 
. llth .le hıılııııınakıa olan 

'ııı~ 1 <1.dınc gitkcekıır. 
d ''!!killer arası uda 

' ı ,. '""' ' • \. \. .\1. ,\lac-
\ ''"""»onlar ba~>ekillerl 
•vkalad~ rnııhılı•ıtkArı"e 

r. 1•~ıı tdilr i•tır ··w ' 

~1. Diyamandopulos 
haftaya geliyor 
Aılna, Hi Apo) M. Papaya 

gönderilecek talimat hazırlanı· 

yor. Bu talimat nazırlar meç 
llıılnce tasvip olunduktan sonra 
M.Dlyamandopuloı tarafından 
Ankaraya gOtUrelecektlr. M.Dl
mandopulos gelecek haftaya 
latanbula hareket edecektir. 

Dariilbedaylde •. 
ÖnUmUzdekl kıf mevsiminin 

temsil programı tlındlden tes· 
plt edileceğinden telif ve tercü
me piyes tevdi edecek zevatın 

Haziran sonuna kadar eserlerl
nl Tepebafı tiyatrosundaki Da
rUlbedayl mUdUrlUtUne gOnder
melerl mercudur. 

Gülcemallrı tamiri 
Perşembe g•.nü i•m•ndıroda ba~lı 

Gülcem•I v•poruna Stclla Dltalyı 
\·apuru kıç taraftan çarpmış ve ha.,ttrı 

uğratmıştı. Gülci·malln 7.arar ve ziyanı 

te>blt edilmiıtir. \ apur havuza gire
cek ve . eriın ta mır edildikten sonra 
cum11. günü mutat Jzmir pü:;ta'.'ını 
yapacaktır. 

Loıt kumpanyası Gulcemılin 
zarar ve ziranını tazmin edecek.Ur 

Kazazede ı•apur kurtarıldı 
Celibolu fcrcrı açıklıııında k•ru· 

ya oturan \·unan bandıralı .\lbınya 

vapuru kurtarılıııı~tır 

Vapur dün limanımızı ı:elıııiıtir. 

1t11kara - lstanbul telefonu 
.\nkara · lstanhul arı>ında ııpıl· 

makta olan telefon tecrübeleri iyı 

neticeleı· vermektedir. Fakat bundan 
halkın inilade edip edemiyece~ da· 
hı ılysde telefon umuma kü,ıt 

edildi:ti 1.amııı kabil olabilecektir. 

Talebe gezirılisi 
l;tınhul li;esı talehc,i dtin ıı ... 

gazda bir ~ezintı 'apmışlardır. 

Veremle 11ıiicadele 
\'oremle mllcadde cemiyeti mer

kez he\''eti dün içtima etmi;-tir. 
l)üekii içıım:ıda ~!! 1 l•%iran ıc

rem mücadele cemiyeti pro~•mı 

müzakt:rc olunnıu~ 'e o gün cemiyet 
menfaatint: nızet re\'ZİI \'e teherrü 
k•hulü t•karrur etml,tir. 

En111iyel 1ıa11dığı mııame

llltı geıılşledi 
l·:nıni' et sandığının muamelAtı 

ıt;ictikc;c te\·c~si.i cttip;inden yeni bina 
da kMi ~elmem<kıcdiı llu <ebeple 
Sandık ı anındaki zira•t bankasının 

bir salonuııu kendı bina>ına ilhak 
etn1i~tir. 

JJ1ütekalt maaşları 
:\luha~~as:Uı zatiyt:" idun.~~ine he

nüz emir ve hav•le gelmediğinden 
dün de eytam \'<' mütekait mıaşıtı 

vcrilmemittir. ---
Yerıl telgraf mahirıelerl 

Po,,.ta idaresinin A.vrupaya 1smar
ladıgı motörlu ve motörsüt. onbe~ 
Hug ıclgraf makine<i gclmiıtir. 

:\lak ineler bıı hafta içinde güm· 
rüktcıı çıkarılacaktır. Ru makineler 
konulunca ıel~rır ifleri seri bir hale 
~elebilecektir. 

ikramiye kaza11a11 biletler 
nerede? 

Ke~ıııci kc~idedc 50,000 lira i~a 
bet eden ·IO~~l'I ıııımarnlı bilet Edirne 
\dapazarı. 1.idik, hmlr, l>tanbulda. 

~.';.1100 lira i-•btt eden 1oıı.ı1 
numaralı bilet Tar-us ve I,ıanhııld:ı. 
J .'i.0()0 lir• l>ahet eden ki20+ •ıııına 

rılı hılet L·rla. <:aziaı ""P· lzmiı 
ve l<rnnbulda. 

1-~~JO lira ı':ıbet eden .ı.ı~~: 
numaralı bilet \nk:ıra, f•:nkarn. E>ki 
>Chir. llalr:ı, llıır<a. lzmir vt l>tanhulda. 
10.0(XJ lira i<ahct cd<n :20~ 1 -ı nu 
maralı hılet c;orrıı. <,';ınakkale, ll:ının. 
lzmir 'c l ... tanhulJa ... atılmı..,tır 

-- -·--Çirı-Rus rııiina.'iebalı 
\lo.<km.ı. 1 ı \. \ Ta' \. 

.:\ill.LIYET l 6 HAZIRAN, 1929 " 
MiLLiYETiN 

Bugünkü yeni 
Soldan sajl;a: 

bllmecemlz 

- Örtünmek "8) 
il - . ·ıda (2) lllcap (2, 

~ · ,\lota (2) Meşhur bir ye· 
mek '6) 

4 Söz (8) 
5 • Arkada kalan 2) lllr ot ( 4) 
6 -· l':k ı-1) l~zümlti pındls· 

panyı (J) 
7 - Gerı alınmalı: ilue bırakı

lan şey (ti) 
8 Gizli olmayın ~) 1 !ayvan· 

fıra yedirilen (3, 
9 - Yakıt (2, ilerinin alcsl (4) 

Maarifte 

Lise imtihanları , 

Darülfünunda yapıl
n1ası 111uhten1eldir 

Lısc ı·e orta mekteplerin son 

sınıflarının imtihanlarının bu sene 
Dariilfn!ın konferans salonunda 
icrıı. edilmesi muhtemeldir. 

A~Tupa iıntihanı 
100 kadın ve erkek 
tahslle gönderilecek 

Hu senci tlcrsiycdcn ncl tıı.

tildı: ,\lııarif ,·ek;\letl tarafından 

bir i\ vrupıı imtihanı açılucaktır. 
Bu imtihana biıtiin vlltlı·ctlerdeki 
lbc mezunları dııhll ofahilcccktir. 
imtihanda murnrfak olalıilccck 
100 hanım ,.c erkek talebe tah'll 

etmek üt.re ıt\ rup;ıda muhtelif 
memleketlere gonderileceklcrdir. 
imtihan siıalkrl nldletten kapalı 

zarflar denınıında gönderilecek 
ve talebeler hir hq·ct hur.uruııda 
lmtihıın olacaklıırdır. 

muallim mektebl11e kim
ler alınacak? 

Tatilde erkek muallim mek, 

tebinde bir "':\,. kursu a~ılacak
tır. llu kursa ilse me7.unları bil! 

imtihan ve bu derecede malöma· 

tı oidujl;unu iddia idcnler imtihan
la kabul edilecektir. Kurstan me

zun olacaklara muallimlik chliyec
name;:i alacaklardır. Kursta terbi

ye, ruhiyat, usulu tedris gibi 
mesleki der,Ier göreceklerdir. 

Muallim muavinle
rinin imtihanı 

He~ seneclcııbcri muallim mu

avinligi yapanlar için catilde lıir 

ku" açılacaktır. llu kur,ta mu

allim muavinleri malt\ıııatı umu

mtvcdcn imtihP.n olaca~lardır. 

:\lualllm ınua; inleri nıııvaHak 

ııldukl:ırı takdirde muallim un
vanını alacaklardır. 

Mektep bl11alar1 
~chrimi,~deki iki ortn ınckte 

bin binaları ~craiti ;:ıhhiyeyi 

haiz olnıadııl;ıııdan lııı mektepler 

için yeni hinalur tutulacaktır. 

Selçuk llat1111 mektebi 

'elçukhatun sanat mektebinin 
imtihanları bu a) nihayetinde 
yapılacaktır. Aynı mektepte açılan 

kur,ıarın imtihanı ;;elccek ;:em: 
yapı lııcaktı r. -----

EGLENCELERt 

1 
2 

Dünkü bllmecemlzln 
halledllmlş şekli 
yukardan •şata 

• 'eıaket (7) 
Tl)rpil J) An l5) 

!! - Çorabın bir ıpliği (,i) 

4 - lltiytik beygir (tı) 

5 Zeybek .~ 1 llorun aksi (2) 

6 - Yerinde a~ır obn (,1) 

7 - ll!rdenblrc korlı:m.1k t6) iç
menin aksi emri hı zır (2) 

8 Şayet .ı.ı 

9 Unla v:ıpıl•n ıt>d• 
ta .(2) 

Halk sütunu 
Toz yağmuru altında 

Tahtakalede kutucular caddesinde 
ka.na!iza,;yon inşaaa blttiR"i halde. 
başka yerden getirilip dökülen toprak 
lır iki buçuk •l'dan heri kaldırılma 
mışıtr. ( ·~ddcdeıı arabaların geçeme· 
diği gibi in<anların dahi :;erbcsı 
yilrü,ebilmeleriııc lmkln kalmamıştır. 
Bütün dükkanlar bu «hepten tiearetce 
mutazarrır olmaktı ve 1111. ıoprak 

içeri.inde hoRulınaktadır. 
!;iehrrmanetine resmen müracaat 

olmuş i~e de h:ll:\ hir netice ha<ıl 
olmamı~tır. 1 .. Utft"n ner.a.feti fennı)e 

<lııire:'inden bir ıncmur her tc~rif 
buyursadı,ı.;okağın manıırıı,1nı giır:ıc. 
(iazcteler ,:;ırf büyiık cadtl1:lcrin su· 
lanmama;ındaıı ıııüştekiuırlcr \»hır 
muhıırririniz bizım caddenin v1:17.1\c 

tini gôr:;e ıcıb:l ııcler y;tzacıtk. 

J~hu mek.ruhunıun J(lzeccniıde 
den.:ilt: ~chrcm:ınctinin :\1:1.areci Feıı
niye d•iresınin nazarı dihkaıleriııi 
celbetmenizi ı;ıhh:at ,.e n1 narii umu· 
mlve namına recJ. C}lcrim clenditn. 

Tahtıkale. kutucular u.ı :\o. 
ıuz tıiccurı: l l•<an J lolkı 

Nikel paralar 
\ikcl paraların venlden dırhı 

Mali) e .-eUletlnce takorrür etmiştir. 
Y aln11. he~ paıalıl-lar artık ba<tı· 

rılma yıc•kıır. --··--
Ocakta /stenografi 

'fiırk OcaR"ın<lııı: 
930 senesi Iıar.imıının birinci 

K\inünden itibaren biııun 7.abıtlar 
yeni yazı ile yazılıcıktır. 

llu vazılırdın vıkıt kaf.lOmak 
için türk OCIRI bir lstennı:rafi) kur<u 
açmağa kırar vermiştir. llu kursa 
devam etmek U7.tısundı bulunanlar 
şeraiti öğrenmek Ü7.e~ ocak mü
dürüne müracas.tları . 

Harik, hayat, kaa ve otomobil sigortalarınızı ~ 
Galat,ada Onyon hanında kf;ın tı'nyon Higorta kumpanya.sına ' 

1 pyatırınız. ı ı 
' Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan , 

ÜNVON 1
1

1 

Kumpanyıısına bir kere uğraıoadan sigorta yaptırma}ınız. 

T.-lPfıın: Bı:yo~lıı - 2002 ~=~~~-~~-

AKsaray azınimilli T.A.~. i~are 
meclisi riyasetinden: 

20 4 929 tarihinde toplanacap;ı hin edilen .\k,ara~ \zmim" ı 

T A.Ş. hey'etl um~miyr,i ıçtimaı gon:1en ltiz~ma binucn te'•ir 

edilmiştir. Yevmı içtim.ı avrıc ildn tdiiecektir. -·--- Alman kitaphanesı 
ile\• T · d meydanında :; li\ KARON 

İlan 
Sirkeci·t:dırııck.pı ar-ı.<ında. .17 nunıHralı yen! bir hattın 21 f !.ziran 

1929 tıtrihinden itibaren, zirde ınuharrer seyrü ~cfcr tarifesi daırcs;ncJ~ i~ 

!etmeye kü,aı cdilecc~i muhterem halkın nazarı ıtuhlıııa il!n olunor, 
Tramvay hım Trenler ara,ınd• ilk rrenin h:ı Son trenin 

fasıla: dakik• reket s.•ti hareket ,aati 

tıl~-ı.ıı~ f).24 

6 I':! 17 5.!iO 

1 
1, 

lj 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

LUks v~Zl!fir sür'al posl~sı lı 
seri lsmetpaşa l'apı ·ı 

r 6 Pazar ::unu sa"' 
1azlran tam 15 t 

Galata <l:~1~~rulzmirt 
hareket cdetekt'r. ~ 

Taf<ilat için Sirkecıdc yclkc ı 

d hanında k:l.ln acepta ır:ı r. 1 

racaat Tel. l<tanbul '515 r 
ve ( ;:ılftCnda \lerkc rılıtırı 

hanında Cdıpidl Ye . tıı.ılopat i 
1~antalııtına murııcaat tcldı .. 
Reyu!';hı 854 

•ımıı .. CIEIBlmlll._115Si!&E~ 
Bartin liık~ , e ,ürat postası 

l•:fektriklc miıl·ehhcz rıııııırııza ı 

kamarnl:ın ve ıı;ii\·crtc rolrula• ., 

mah>tt· muhaf~zalrAydın 
mahallen haız 

Yapuru p rtesı• 
l 7hax!ran aza 
>:ıat 1 ~ de SirJ..cciden hareketle 
( l•:rej!;h , Zonguldak • llartırı , 

.\masra, Kuruca şile, Cide) i>kc-

1 Şehremaneti •İlft!18h ıı ı-, .. Bebekte ••UUU lelerine azimet Ye avdet CtlCl'Cktir 

i K 1 t ~ I~ t Fazla raf>ih\t için I·:miıüiıHi 
B~deli keşfi 519 lir~ .. ıs kuruş ırt 1 sa 1 ine f Rıhtım han 2 numaraya nıiiracant. 

Sirlı:eciden 
t'.d!rnekapısına 

Edimekapısından 
Sirkeci ve 

tan ıbaret olan Karakoy ve Un- il U ı• Telefon, 268.ı 
kapanı köp~üleri dahi~i .telefon- 1 

• Bebeğin en mutena yerin- .!111••••••••••-mi!ı 
lannm tecdıt ve tamın kapalı de mezru bahçesi olan Saip SA 1 HK ZADE llİI\Af>Ell- ~ 
zarfla münakasaya konmuştur. bey yalısının mobillyell bir i LEH VAPl'HL.\HI 
Taliplerin şartname almak ve ~ kısmı yazlık olarak kiralık- K A H ,\ 1) E i\ 1 z 
keşif evrakını görmek için her tır. Görmek isteyenlerin blL· ı· ı 
g ün levazım müdürlüg-üne gel- zat ve ya Bebek müezzini • Ml .i\TAZ.\~1 \' ı; 1. ·s~ı · 

ı POS'L\ s 1 meleri ve teklif mektuplarını da hafız Osman beye mUraca-
ihale günü olan 7 Temmuz S?.9 atıerı. J S k 
Pazar günü saat on beşe kadar ........ . ....... .._ ... ...,. Q 8 ry Q 
mezkur müdürlüğe vermeleri. lstanbul Bi .. inci Ticaret mah- vap~ru pazartesi· l 

* • * kemesinden: Fıncancılar yokuşun- 17 Hazıran 
Şehremanetinden: Yedikuledc da 29 nümerolu mağazada mukim gnnü akşamı Sırke~ı rılılı • , 

Hac e hat mahallesl.nı·n 2 yu·· z kasket ve hazır elbise ticaretile mü'· 1 
v - ' mıııdaıı lıarekctJ.ı ( Zoıı~ııl-lü çeşme sokağında aı{a can ta- tegil Kirkor Eksercyan efendinin 13 

kohiye ait 60 numaralı maili in- Haziran 929 tarihinden itibaren ilanı dak, fnebolu, Sinop,!'faınsım, 
hidam hanenin 15 gün zarfında iflasina ve mcsalihi iflasiyenin rui- Urdıı, Kıre'ıtıll, Tralızon, 
mahzuru izale edilmediği tak- yet ve tesviyesi zımnında azayı mu- Smııırııe Yıl llizıı iskı~'t'leriııc 
dirde dairece hedm edileceği ad hakemeden Euat Bey efendinin Jüj azimet Ye avdet Pılı•ı·ektir. 
resi meçhul bulunan hane sahi- komiser ve davavekillerinden Niko· TafsilAl için Sirkedd~ Jfcs. 
bine tebligat makamına hıim laki Arpacı oğlu efendinin muvakat adet hanı ahınd:ı ;H·eııtalı-
olmak üzre ilan olunur. sendik tayrnlerine ve magazaslle de- T I . . 

ğııı:~ ınıırara:ıl . ıı eton · polarindeki emvali ticariye ve e~ya-• * • 
Samatyadaki Deniz h11mamı: 
Saınatyada Erkek ve kadınla 

ra mahsus deniz hamamı kapa
lı zarfla müzayedeye konularak 
6 Temmuz tarihinde ihale edile
ceği ilan edilmiş isede ınevsi
mın geçmek üzre olmasından do 
layı pazarlıkla ihalesi tııl.c.rrur 
etmiştir. Talip olanlaı ın 18 Ha
ziran Salı günii saat on beşe ka
dar levazım müdürlüğiirıc gel-
melen . 
~~~~~~~~~~~~~ 

f qanıııbui 2134 yı zaideyi ~ytiyesinin temhirine 
ve evrak ve defatirinin celbine ve 

kefaleti musaddaka irae edemediği 8 e y r ,. 1 e f n ı· ı 
taktirde hapis ve tevkıfıno ve bu 
babdeki kararın muvakaten icrasina 

mab keme cc karar verilmiş olduğun· l••~!ll!l!lell!rk•eıi,•.11._•re•n•ı•u•ı;-.(;!l••la•ta-kl\llp•rıı • 
dan kanun namei ticaretin Yüz yet· bı~ında . lleyo~Iu 236'l Şube 
mişinci maddesi mücibince ıfiaimi sen ıcente11: Mıhmudiı-c ilanı ılııtdı 
dikleri intihap olunmak üzre eshabı l•tanbul 2~ 10 . 

matlubun işbu 1929 senesi ! Temmuz l J f l lk $ B r t I 1 p Ol I I Si 
1929 Pazartesi günü saat 14 radele-
rinde mahkemenin iflas muamelati- f:\lcrsin) ı apuru ı .~ l lııziran 
na mahsus odasına gelmeleri Jüzu- Salı l 7 de ~irkeci rıhtımından Mari Firedirik Fergerin Kos
mu ilcin olunur. 

tantin Kapos ef. den borç aldığı 
hareketle ( ;cıibolu, ~·anakkalc, 

Kti~llkkuyu, f.dremit Rurha

nlye, .\yı·alı~a gidecek ıc 

dömi~te mezkur iskelelerle bir· 

ilkte Altunnluıı;a uj(T&VMcaktır. 

paraya mukabil vefaen mefruğ !IP!i•l!ll.,.•••111!!1•11!111!1~ 
Beyoğlunda Asmalı mescit ma- l\.lutbak ve sofi·a ıçın 
hallerinin GıUivanı sokağında 

cedit 13 No. Modern otelinin Margarinyağı 
bin yüz elli iki sehim itibarile 

UMINCIOIN BIHIUIN iki yüzon yedi sehmi kırk beş 
gün müddetle bilmüzayede iki 

tcn:umeyc ımıh.tedir lıir Titri.. yüz lira bedelle talibi uhdesin-

MA RGAHİNtereyagı yeM-11 
tutan .... ıhht vt' 

Gelibolu için yalnız yoku 

alınır, yük alınmaz. 

ıı;cnci anıniyor. f. 11. rumuzıle de isede bedeli müzayede haddi 
layıkında olmadığından bir ay 

lstanbııl 17h numaralı p<hta ku

cusuna yazılı'l:ı,ı. 

ZAYİ: Tatbik mühürümü zayi 
ettim. Yenisini h.ik cttireceğimden 
eskisiniD bir hU.kmü o1miyacağı ilin 
olunur. Merhum Şark demir yollar 
serkomiseri Esat bey kerimesi 

Edibe 

muddetie temdidi müzayedesi-
ne karar verilmiştir. Hududu: 
Nikoli Antuvan Simonaki tarik 
ile mahdut yüz otuz zira terbi
indedir. Müştemilatı altı katlı 
nım kagir bodrumlu olup Gile· 
nim kağir bodurumlu olup Gile
vanı sokağına medha · vardır. 

Zemını mermer papuçluk ve 

be>le>ici l\lARG RİN 
bır gıdadır. 

sıhhiye vekilttil'lc )cbrcmaneı.ınec 
tahlil olunarak ııda,cti •nlışılmış 
ve iınaline rnu,:ıade eJilmi~tir. 

~IAHGA l{İ'\J'Ufra .'" muıba~ 
yağı '17.l n13ğ~u~ 

'a~lot''Jan kh•·i..tn; Hır tucrühe 
k:llidir. l lc ıc•dc \RSL.\:-.; mır· 
ka ... ın.:ı dıkkat ediniz. 

TÜRK MARGARiN 
\:t~lan Limite! ~ırketı 

1:-tanhul, 'l"ıik:'im \vazpa~a 
Telefon: llcıop;lu ~~~.ı 

lst. Birinci ticaret mah keme· medhal odun ve kömürlük kiler ZA Yl: Aksaray tram,ay cadde-
sinden: Beblağ müddabih 27 53 sarnıç alafıranka ocaklı mermer sine ait 9 dükkanın ankazı için % 
liranın tarihi istidadan itibaren yalak musluklu mutfak maa o- 15 pey akçası olarak Beyazıt daire
mafaiz ve masarifi muha keme da hamam çamaşırlık bir antire si veznesine yatırdığım 405 liraya 
tahsili mutazammım olmak üz- dört sofa beş hela on üç oda ze- mukabil 8 Nisan tarih ve 6744 nüme
re Pekmezyan ve O hanyan efen mini taş taras ve bir kısmı oda- rolu makbuzu •ayi ettiğimden hük
diler şirketi vekili Leon Ziver lann önü şahnişli binanın du- mü olmadığrnı ilan ederim. 
Bey tarafından Beşiktaşta 1- var ve kapıları boyalı terl:os AFımet A ralan 
mamzade caddesinde dört nu- hava gazı ve elektirikli \t: ! · ıo-!:"~llllım•••••••••llll!!!! I 
maralı hanede Rıza efendi ale- riferli olup mahiye altmı~ ı•ra: Spor ve gençlerimiz 

ya7.an 

ızoıir . Mırsiı sir'al poslısı 
( CLJMl fl'Rİ\'ET ) vapuru 

1 ~ 1 Iazirıın Salı 12 de ( :aıııta 
rıhtımından kalkarak çar~nba 

sabalu lzmirc varacak ve o 

gunıin ak~amı lzınirdcn kalkar:ık 
Antalya, A!Aiyc. \ler<inc 1!,idecel 

Ta~ucu, Anamor. ı\laiye, .\ntal 

va, 1/.ınirc u~rayarak ır;deccktir 

~ lıa1.iran pıız;ırte'i Trıılıznn 

birinci posta'ı yapılmayacaktır. 

Banka muame!Acı n- ıı;:ııliı 

ınuzııafeye y;ıkıf - .ıo., lirıı 

maa~ı asli alac;ık hir mcmur:ı 

ihtiyaç vardır. talip olanların 

ya~ı ) irmiden a~~. oıu1. lı.'~· 
tl .. yukarı olml\«ll'Hktır. Bu 
~eralti cami olanlar h:ızinııı 

nihayetine kadar bir ktt a f 
toğraf ve ve<aiki ha•!lilcn rnu
ha<ebe müdiıriyctiııc ııı;ır.tl', • 

1 
1 bir honf erarı.\ a, •. 

Ilı ·~ \. \. - \ima" 

jın'ı tel-ılig eJı or C, ın anrni dahı 
lin<le hL unan bır sov\ et knıı1;olo.-,a 
ne inde '8pılın tıharriı ara mukabil 
'ıir 1 edbir >!mak , zır f'u~\adaki ('in 
~ or. olo anelcrin ~ıı\) r kaaau tar:ı~ 
; ından ıhata cdildihoint· 'e \ lnngoJi.;
tanın ..;rilt\sına dair Pekin mcnhauı

dan çıkan haber , c tchli~ler hı hlr 
t:~ısı i:Jt ,at etn11' t:n tasnia~ ınah~u 

Iudiır. 

Rusyaya giden tilrk-

yhine mahkememizden S, 4, 929 icarla Serkizyanm idaresinde-· 
tarihinde sadır olan hükmü gr- dir. Dahaziyade malümat dosya 
yabiyi havi 8, s, 929 tarihli ve smdadır isteyenler 928-5348 
144 adetli ilamı gıyabi suretimu N o. ile müracaat ederler tama
saddakası mahkumu aleyheRıza mı on bin lira kıymeti muham
efendiye tebliğ olunmadığından mmelidir. Mezkur hisseye fazla 
hukuk usul muhakemeleri ka- bedelle talip ölanlar hisseye mu 

J\laarif Vekili <:en1aJ 
Hüsnü Beyfendi 

Havacılıl< ve Spor 

ı 
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1 llu uk b 
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Kongre 

Türk matbuat cenılye
tirıden: 

Türk matbuat cemiyet! hey' 
eti umumlyesl 17 Haziran 1929 
Paıarte~i gUnll saat (13) te 
TUrkocaıtı aalonunda içtima 
edecek ve yeni hey'eti idare 
inılhabı yapılacaktır. Azayı 

a ı enin behemehal te~rifle rl 

ler miişkiil vaziyette 
1 h.ın matbaamıı1 l~ıı ... vıtda iş ya 

pan ve oradan hura~ a gelt.>hilen iki 
zat ~eldi 

ılu zatların Ku-yadaıı oikhctleri 
pek bu\ tiktür~ .1vııt:n 'ıtııvuruı 

Hu.ve\n haradenız \ilA,rtfe-. . . 
rlrden •lcarct iç n hir çoı.. ıatındaş 

gıtmıjtik \likdarları J(X"I k•dar 
olan hu vıtandaslar11n11: muhtelif 
şırk<tlcr teşkil ctıııı,Icrdir 

( :eı.,·en ene t kadar hunl~ra ıni.ı 

°'dekor ""' ranın Kıı• hu~ılmeti 
gt:Çc~ :-ene hu ~irkctlcrin faftli\etine 
niha1,·er \t:rnıı~ \"e depozito :lkçalarını 

Mecınuası ' 
nununun 1 '2 1·ncı· maddesı· 111·n sıp kıymeti muhamminesinin 1. . . d ,. nın llnncı sar1.;;ın Jı 

bahş eylediği selahiyete binaen yüzde onu nispetinde pey akçe- -!!!!!'11!!!"11111!~•-~!!!!~ 
ilanen tebligat icrasına karar ve sini Istanbu! icra veznesine tes- ...... Dr. lhaan~-
rilmiş ve mezkür ilan maddei lim etmelen ve 20 7 929 tari- Ok •• •• k b 
mezkurenin birinci fıkrası muci- hi~de saat 14 den 16 ya kadar . suru şuru u 
b . alık · . muzayede şuhe5İnde son müza- ÖksUrUk ve nefes darlığı ınce m eme dıvanhanesıne 

l .k k ı vedesi yapılacaktır müsteriler '· için pek tesirli ta ı ı ınmış olduğu gibi kanu-, •. · -
k • 144 · · dd . · bızzat ve ya hilvekille hazır bu-: .... ilaçtır ~-

nu mez urun ıncı ma esı --------------
'mucibince mahkumu aleyhe mu, lunmaları ilan olunur. i Adanadıı kAin bir rnktirhanc 

maileyhin ilanen nesri tarihinin ZA Yl: lstanbul İthalat Gömrü- için rakı taktiri san'atına lııhakkın 
ferdasından mutebe~ olmak u .. x- ğünden ~iman 46940 nüıncro ve 15 k · 
re bir ay zarfında hükmü mezku Mayıs 1929 tanhli dipozito makbuzu 
re karşı turuku kanuniyeye mü- zayı olmu~tur. Yenisi alıııacagın

r acaat edebilece i ri aset e k a· dan hükmü yoktur. 

va ı f bir efendi aranırnr 
(;;ılatadıı i'.ı:!farı' .oıka!!;ında 

1 .acİ\ crt h:ınının l nunı,ro. ıın.ı 

lst. Asliye mahkemesi ikinci 
Ticaret Dairesi: Abdülkadir efor.
dinin Samsonlu Ekşi oğlu Mchınct 
efendinin zimmetindeki matlubunu:ı 
tahsilı hakkındalst. 2ci ticaretmahk~ 
mesinde ikame etmiş olduğu tasdık> 
haciz davasi üzerine müddei iilcyhin 
ikametgahı meçhul bulundugu usu
len anlaşılmiş olmasına mebnı bır 

ay mliddetle icrayi tebliğine mahke· 
mccc karar verilmiş ve yevmi muha· 
keme J 7171929 Çarşanba saat 14 talik 
kılınmiş oldugundan müddeialeyhin 
yevmi mczkurda bizzat gelmediği 

veyahut musaddak vekil göndermedi 
ği tekdirde kanunen muaı:ı;ıclei giya 
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.... Turk ocakları Merkez Heyetinin büY.ük eşya piyangosu 
30 H A Z 1 R AN D A Ç E K 1 L E C E K T ı R 

E ~aa ~eiediJesin~en 
ı .- Ed>aa kasabasına isale edile

! k içme suyu için (3600) metre iki
! zluk (940) metre yüz ellilik (300} 
fetre yüzlük (170) metre altmışlık 

Jo _me Boru ve aksamı bu u•iyesi 
m b.'} aa edileceğinden miızayede ve 
mil. kasa talimatnameıinin (20) in
ci maddesi mudbınce kapalı zarf u
auhyle tarihi i!andan bil itibar alt
ın" gün <arfmda ihale edilmek ü
zere munakasaya konuldu. 

2.- Borul.r tarihi ihaleden niha
yet iıç ay sonra Samsunda Sif ola
rak teslim edilecek ve boruların ilk 
:nuayencs.i muteahhidin memuru 
mah~usu huzurunda Samsunda kara
da icra edilecektir mütehammil ol
duğu tazyikin ve dökiımd melhuz 
hatanın muayenesi, Pozu müteakip 
mıkyası tazziki mücehh<z tulumba 
ile ıcra edilecektir, merbut şeraiti 

fenniyede tafsilat mevcuttur. 

3.- Şartname ve mukavelename 
sureti müsaddakaları Erbaa beledi
yesinden istihsal ve teati edilecek~ 
tir. 

4.- Tayin edilen müddetin hita
mı günü zarflar açılacağı esnada, me 
muru mahssus bulundurmayacak ta
lipler buna lüzum görmediklerine 
ve zarfların gıyaben a~ılrnasına razı 
olduklarına dair belediyeyf vaktın
dan eve! reomen haberdar edecekler 
dir. 

5.- Münakasa gazetelerin ilanı 

tarihinden itibaren 57 gıin zarfında 

teklifat ve teminat mektubu alına
cak ve 60 inci günü zavaldan sonra 

saat IS de Erbaa belediyesinde bele
diye meclisi müvacehemnde icra C· 

dilecektir. 

6.- Teminat akcasi münakas3 k ...... 
nununun 7 inci maddesine tev'Hcan 
kabul edilecektir. 

7.- Borular karada muayenı ,._Ui· 
lup mütahit ve belediyenin mutahıı
gısı taraflarından muayeneai i1. :'l&l 
edilerek salim olduğuna dair tutula
cak zabıt vcrelrası üzerine bedeli 
ihalenin yüzde yetmiş beşi tediy~ 

edilecek ve mütebakı yüzde yirmi 
beşi ile teminat akçası pozu mütea
kıp tecrubei kat'iyenin hitamından 
sonr~ alınacak rapor ÜJ:erine tema· 
men tediye edilecektir. 

8.- Yalnız bu yüzde yirmi beş ile 
teminat akçasının tediyesi boruların 
tesellumünden itibaren üç ayı te
cavüz etmeyecektir. 

ŞERAİTİ FENNİYE 

1.- Font borunun sureti imali. 
Boru şakuli vaziyette dökülmüş 

olacağı gibi hamuru yumuşak ve her 
mal.tada e41zicc&i sincabi renkte U· 

fak habbeli bir birlerine mülasık ve 
aralarmda hava kabarcığı ve boılu
ı:u o!r::ıayacafı gibi boru mihverine 
amut herhangi bir maktaındaki siha
nı bir bırinc mUaavı olacaktır. 

M.-stevi şakulı dahilindeki mak
talp- kalemıe kestrken mezkür şa

kı.rli müstevi dahilınden inhiraf et
meyecek y:ıni zikzak olarak lnnklık 
ve ya çatlaklık hasıl etmeyecektir. 

II. Boru ve ak '3mt hususiye 
( Pieces) bir fabrik mamülatı olacak 
her parçanın başlar;.:ıda fakikanın 
marka ı ve •borunun kilosu yazılı o
lacaktir. 

Vanalar bir fabrıka mamulatı (mo
del compani-ge Ji) olacak dahilin
deki müteh arrik kapak kızıl pirin· 
çtep mamul gerek sathında ve gerek
se mubıtinde kumlu pürüzler olma
yacak müstevi şakuli dahilinde a9'1-
~ı yukarı hareket edecek font rna' • 
faıa dahilindeki yuvaya serbest ve 
ımtızaçlı &urette girüp çıkacaktır. 

Tekmil Vanalar bır cihetten ma
navra yapılacaktır. 

ili. Boru ve aksamı huauaiycler 
ıs atmosfer tazyıkine mlrtehammil 
ol fogu amlıuvatman altında yazıl

uıış olacaktır borunun pozu yapıldık
tan sonra &u ile doldurulup icap e
den Vanalar kapadılıp manümetre 
cihaznıı haiz tulumba ile (Tazyık 

makınesı boru ıle birlıkte mubayaa 
olunacaktır) mefruş dolu boruya su 
verilecektir. 

Taki manümetre tazyiki atmosfer 
tnyıkının nısfını yani 8 taksimatı 

gösterecek ve altı saat bu minval 
üzre borular dolu bırakılacaktrr 

Bu miıddet zarfında borularda kı
rık ve ya çatlak uhur ed rse pu.:u
da dahil olmak izre tekmil ma •rif 

Biletlerinizi almakta istical ediniz. 
Günde ı20000 ~touıo~iı ıasfi~i 

.. 

Yağmurlu bir havada yol üstünde otomobilden Jnp 
lastik tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvul 
edeblllrmlslnlz. 

GUOYER ıııstlklerlnln kazandığı muvaffaklyetln yegane 
sırrı, buna her laslkten ziyade mani olmasıdır. 

GUDYER, tam manaslyle müvazenell bir lastfktlr.J 
Ustlk kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir. Bezi GUDYER süpertillst lpllıtlnden 
mamuldür. 

Sırf flatının ucuzluğuna kapılarak fena bir lastik, 
almak. işten anlayan bir otomobil sahibinin yapmaya
cağı şeydir. 

120 bin GUDYER llistlğlnln imal edilip satılmasına 
yeğane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
müvazenell sağlamlığıdır. 

Gözlerinizin önüne 1 tO bin otomsbll dış lastiğiyle 
120 bini mütecaviz iç lastiğin teşkil edeceği manzarayı 
getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabrl
kasınde 24 saat zarfında imal ettiği olomobll lastiği 
adedldlr. 

Fabrikanın avnndakl 81 binadan mürekkep esas 
fabrikasında üç takım amele, dünyanın GUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalışmak
tadır. 

Rlr IAstlğln bu kadar fazla satılabilmesi için bir tek 

sebr KEM. M Et ı J ET ve ~ ! ~ ı l M L 1 K 

' 

e • • • • • • • 
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~ 
1 

DOKSA 
almalı ya hiç 
saat kullanma
malı. Zira DOK
SA katlyen bo
zulmaz, dakika 
şaşmaz ve te
minatlı saattir. 

1 
HARP İLAN EDiLDi 

Her gün milyonlarca telefat var 
Binlerce ev bugUne keder emeell gUrUlmemı,, 

kenlı vak'elara eehne olmaktadır. Aile enelerı, mUt
hl• bir efet Olen tahtakurusu sinek ve slvrleınek
lere ııanı herbattller. Şimdiye kedar cenk pek 1 
gUçttl, fakat Amerika memOlatından olen 

nın istimalinden btri~r ~ ~yon!a ~arat mahvolmaktadır. 
Kendinin ailesinin ve milleıin•n sıhhaıini düşünen her fert evinde 1 
~oFL\'O" kullanmak . ureıiyle lııı harbe ışti rak tmelidir. Her zaman 
papajtanlı kutuyu ara ·ını7.. 11· •aratı imha eden en te,irli ve en ucuz 
illçıır. Türkiye için umum! deposu \lehmeı Gol ip eczayı tıbbi) e ı 
deposu. lstanbul llahçekapı llevgircilrr >vUk 'o 20 

Rlza paşa yokuşunda 27 nümeroda henüz açılan 

SRİ 'fÜRK MOBİLYA Mağazasında 
lngtlfz. pmnç lake ve siyah karyolaları uzerindc 

azim te~tlmaktadır. 
--.\hmet Fevzi 

İspirto ve İspirtolu içkiler in
hisarı Umumi müdürlüğünden 

Evsar.ı ~artnamc inde yazılı biri 300,000 diğeri 450,000 kilo 
olmak ~ıc~e 750,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık suretiyle alına
caktır. falıpler mubayaa ~artnaınc. ini o~renmek üzre :\Iübayaa ko
misyonu kicabeıin muracııat eccktir. Teklifler ı Temmuz Paur
tt!Si gunii saııt 12 in: kadar kabul olunacaktır. 

Maarif müdürlüğünden 
llu ·ene orta mual'lm mektebi mezunlarından müsabaka ile talebe 

alınacaktır. Talip olanların idare komloruna talik ıJlunan kabul 

~erni inı oku) arak J.'i temmuz.ı kadar evrakı mu~pltesiııl mü. te.hiben 

idare ·e mura~aat cdtrek kü ı dını icra ettirmeleri tebliğ \e 114n 

Flatlar ehven
dir. 

Başlıca saat dükkanlarından 
arayınız. Toptan satı~: 
RIKARDO LEVI ve BiRADERi 

lsranbul, Havuzlu han IJ-14 
1 ler cins sr at deposu. 

-· DOLMA i-l - 1 • i 
D 

iDEAL 

A 
L 

~~l~H~a~z~ır;y~e~m~e~k~·~:~. 
Ticaret işleri umum 

müdürlüğünden: 
H.l'.nebi \oonim \·e sermayesi 

eshama munkasem şirk<tler hakkın
d•ki 30 ikinci Teşrin .1.30 tarihli 
kanun hüktimlerlne göre Türkiyede 
iş yapnıağa ız.iııli bulunan Romanya 
tabiiyetini haiz ve yüz liımi beş 
Milyon LEY sennayli Bank :\lar
maroş blank E kompıni so"·ete 
anonim nam şirket bu kere müraca
atla Türldyedeki faaliyetine nihayet 
verdiğini ve tasfiye muamelesine 
şirketin lstanbul şubesi müdürü 
Mösyö Edgar Femandezi memur 
ıylediğlni blldlrmiş ve !Azım gelen 
kAğıtları vermiıtir keyfiyet tetkik 
edilerek muvafılr görülmüş olmakla 
mezkur banka lle altkadsr bulunan· 
ların Mösyö Edgar F ernandeze ,.e 
kabında lstanbul ınınıakısı Tlcartt 
müdürlüğllne müracaat •Il•meleri 
!An olunur. 

Hey"eti umumiycsinin 2-6-29 tarihli kararına terfikan ve SER:VIAYEc 1'.'i 
4.000.000 Liradan .'\,000.000 liraya tezyidi için ihraç olunan 

Reheri 10 Lira kıymeti itibariyesinde 100.000 adet 

HAMİLİNE AİT YENİ HİSSE SE ETLE
RİNE KA YT OLUNMAGA DAVET 

2 Haziran 1929 tarihinde içtimıı eden fekal!dc heyeti umumiyenin 
nizamnamei e>asinin 1) cu maddesine tevfikan, ihracına karar verdi~i 
beheri 10 Türk lirası itibari kiymettc 100000 adet hamiline ait yeni 
hif.6e senetleri şeraiti :ıtiye dairc.:inde bankanın eski h.i~::;eh:rine sahip 
olanlara arzolıınmaktadır. 

MIKTMl: Eski J;i;,fdarlarıımı. haiz oldukları beher .,ki di>rı hisseye 
mukabil bir hb,c mübayaa edebilirler. 
t-:~ki his~elerin dordc tak-:iminde ç1kmast muhrt·ınel hi~ ... e 
kllsuratı muteber dejtildir. 

R~:DEI .1: Yeni ihraç olunan <enetleriııin f!i ihracı bencçhiati gMte· 
terildljti şekilde f f.20 liradır. (On bir •·irmi kuru$) 

Kıymeti iıibariye>i 10.- Lira 
Resmi <Lımga - ,20 
Prim ı.-

ı ı;ıo 

IJAKl\.I Rl'CHANL Ml1üU~:TJ ISTl.\l "ıLI: 
l·:ski his.,edarlarımız. küsurat dahil olmaksızın his,clerine dörtte bir ni>
pctindc isabet rden yeni hi<selcri iki •I' zarfında. \&ni 10 :\ğıısto< 929 
ak~amına ka<Lır mtih:ıyao \e bedelini aşab'lda v.ah olunduğu şekilde 
Hankamız• tevdi ve va irsal eımclidırler. Bu müddet zsr!ınd• hakkı rüç· 
hanını kullanmıyanlann yukarıda ml'7.k0r ınli,ait c.l:raitle ınübayaa haklan 

"ıtkıt olur 
l IAKKJ R( CllA:\I Sl 'Rr:Tl ISTl\1.\Ll 
l lissedırlarımız şubdeıimize 1 O ha;,:ran 929 tarihinden itibaren 

müracaat e<lerek yeni hi,<elcrin miıl:>a1 aa pusulasını im1.a edebileceklerdir. 
llis.;cdarlanını;, bankaca kr · :lilerinc giinderile<·ek olan kayt ,·arakasını 

doldurup imza 'e bankanın merkezine ve ya lstanbul şubesine 
taahhütlü olarak ir<al etınek surctilc dahi Yeni hisselere kayt 
olunabilirler 

Ancık beher his;enin 11, '..>() lira itıbarile tamam bedeli dahi 
şubelerimize ıe\'di H n lstsnbııl şube,i \e Ankara ınerkezimize ir;al 
edilmelidir. 

Yukandaki müddet Y.ar!ınıla· bedeli te;Yiye olunmavan miiba,aa 
pusulalannııı hükmi! yoktur 

:-;OT; 
Yeni his;clcrden bir hissedara eski hi<selerin dôrtıe bir nispetinden 

fazla 'eıilmiyccegı için, kaı t varakasında 5eh\'en fazla yaııldığt ,·aki 
olursa Bankaca kontrıılunda dörtte bir tenzil edilecektir. 

\'ENi l!ISSELERl:-.ı Tt:.\lt:TIÜLERI; 
l lamiline ait olarak ihraç olunan yeni bi,seler 1929 senesi temettüO

nüq yalnız 5 .,tık kısmına iştirak edeceklerdir. 930 senesinden itibaren 
yenı his5eler dahi °'ki hisselerle hukukan müsavi olacaklardır. 

lstan~nl Ticaret ve sanaJi o~asın~an: 
Son zamanlarda bazi kimselerin oda namına telefonla tilccara 

müracaat ettikleri \'C telefonun akebinde sahte bir makbuz ile para 

tahsil ettikleri haber alınmaktadır. 

Odanın telefonla para tahsil usuli yoktur. Ve oda tahsilatı ya 

foto~raflı hüviyet varaksını hamil oda tahsil meınurlarınca ve ya 

resen oda yeznesincc ifa edilir. Oda namına vaki olacak müraca

a .larda daima fotoğraflı vesika talep edilmesi ve vesika zlrindeki 

odanın resmi mühlirüne bilhassa dikkat edilmesi muhterem tacirle

rimizden ehemmiyetle rica olunur. 

lstan~nl nııntakası nıea~in nıü~en~isli~in~en : 
Onlu \ il:lyeti dahilinde Bolaman nahiyesinde Keçili kızıl ot 

ve Çarına~a ve Sarı Yakup kariyelerinde vaki olup mekşufen 

hükı)mecc ait bulunan simli kurşunla mahlôt bakır ve çinko 
madeni. 

1 Hir sene zarfında (200,000) lira sermaye ile tc~kll 
edilecek Turk anonim şirketine hukuku devredilmek ve ~irketin 

teşekkülünden itibaren bir sene zarfında eski imalat yerleri 

açılmak ve ocaklar civarının l /5000 mikyasında topogralik ha
ritasile bllt'.in saha hududunun ihale haritaları tıılimdtnamcsine 

tevfikan haritası \'C .mümkün oldugu kadar jeolojik ya~jycti 
gösterilmek ve sathı arzın \ e eski imalatın tetkikinden elde 

edilecek netayiç fenni bir rapor ile vekAlete bildirilmek ve bu 

netayice göre imalat projeleri tayin edilmek. 

2- C-çünciı sene nihayetinde mczkôr madenden Fatsa ve 

Reşadiye \'e ya Balamana kadar nakliye yolu ve yahut havai 

hat inşa edilmek ve dördüncü seneden itibaren asgari (1500) 

ton cevher ihraç edilmek ve bu teahhüdatı teminen milli ban

kalardan birinin (500Q) liralık teminat mektubu ita kılınmak sar-
' tile talibine ihale edileceğinden taliplerin 29 haziran 929 tarihine 

müsadif cumartesi günü saat on beşte kapalı zarfla ve teminat 

mektublle Ankarada maadin işleri umum müdürlüjtüne müracaat 

eylemeleri. 

euılat ve eFanı bankası ınü~ürlüğün~en 
satılık fabrika 

1 - Ankarada flatipçayı mevkilnde ktin Kozma fabrikası na
mıyle maruf olup bankamızın mutasarrıf bulunduğu fabrikanın satışı 
taksitle müzayedeye konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. ihalesi 24 Ha2iran 929 
Pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaktı. 

3 - Satın almak jsteyenler (2250) lıralık teminat irae ed~rler. 
Bu teminat mektubu teklif mektuplariyle beraber ihale gtinüne ye
tişmek üzere bizzat L'mum miidülüge verilir. Yahut taahhüdlü ola
rak posta ile gönderllir. 

4 - ihale bedeli bilılfaiz sekiz takslttedlr. ilk tak>it peşindir. 
5 - Talip olanların lstanbul veya lzmi ~ubelerimil.e veyahut 

Umum lüdürlüğe müracaatla mufassal ~artnamemi1.i mütalıl.a etme

leri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir mıshıı
sını alıp teklif mektubuna rapt etmeleri icap cdet. 

T}YATRO 
VE SiNEMALAR 

Şe1ki Bey temsilleri 
.\lillct tiıaıro~u hu •kşam Tali·İ · 

Aşıklar komedi 4 perde. Dan'. rar· 
yete. 

Na~it Bey tcnı,illeri 
l:lu gece Ercnköy tiyaırosundı 

(Kııırcı) 4 perde Operet yarvctC. 
danF. 

, 'alı günü akşamı Hqlktaş ıivaıro· 
sunda aynı proııram. 
~~~~~~~~~~~--::----

Emniyet sandığı rnlJ· 
dUrlUjUnden: 

Ahmet Cemıl lky tarafınd-'11 
l ı Eylül/928 tarihinde tevdi edileli 
mchali,lte mukabil nrilen o66of 
hoııoyı za'i e} ledil';inı ilıhar cıtl~iDd 
den· zayilnden yeni'i ,·criiecegi dh< 

1 

eı-J..i hononıın zuhunınl'a hiikmil J;ıf 
ına~acaP;ı ilıln olunur. 

İlan 
l - llurrn .~hmct Vefik p:ıı' 

ha tahanesine 929 <cncsinde icab~: 
dt:n mualccar mtınnka~:ı~;ı \'3ıcdi 
mi tir. 

<) k .. J<II _ - :Vlün:ıka;a~'ı iştira r 
')(·3 (' 1· • " . '\ahU - , ıra c ıpozHo a .... ı;csını vı.:. 

banka teminat senedini ziıaat banlJI 

sına tc,lim edecektir. ·~ 
.l Fiat haddi layıkını tıulll • 

takdirdc24 b·9:.?9 Paz.mc'i ··un° ·' 
at 16 da ihale cdilc.:ei<tir. J.ı 

4 - .\lualtcat üç 3) ıa•h 1 
, 

teslim olunat"1k ve bedeli pe,d<rf"· 
l ·ı . -cı. idarci hu~uci~·rden tesvİ)t.: l'l ı t'-

ıir. "' 
5 - Dclltlliye, mukavele h' 

. " h d aJtUf· ve saire klınılen muteah ı e ~ 

r rıı'° Devlet demiryollan ve ~ y!fl' 
ları Umumi İdaresinden: 8 ırt· 
ri-Sivas hattı için altmış kiloıtl', fi 
lik malzemei ferşiye münakasas~ıt 
Temmuz 929 Cumartesi gü~U oJJıfl 
16 da Ankarada Devlet demırY_ ecC~ 
Umumi Müdürlüğilnde icra edı1

11 ,;o 
tir. Münakasaya i§tirak edecek ~~-

. atı ı•· 
teklif mektuplarını ve teınıP 51>' 
vakkatelerini yevmi muJrürd• ,,JI 

(16,30) a kadar Umumi fdarc iııı1' 
işleri müdürlüğüne verınelerı 1 

,1 .. 
dır. Talipler münakasa şartn2~ııt"' 
rini (20) lira mukabilinde AP ~· 
da malzeme dairesinden aayılar ı« 
şada mubayaa! komisyonu11d• 11 

darik edebilirler. .....--:'. 
--------:·rıdet 

latanbul Elektrik Şirkelı b~~· 
Istanbul Gaz, Elektrik ve 'fe~~,ı.-tt• 

. şı 
satı Sinaiye Türk Anonıın h oe-
(Satgazel) :M!idiriyet ve !daf'0gı~ 
si ıs Hazirandan itibaren B<Y JıJ"ı· 
da Tünel Meydanında Metro ı~" 
nın 6 inci katına naklolıınm~! 31 ,, 

Müdiriyete ait bütün teblıg ô<~ 
iş'arat ile halkın şikayetleri bJ 

bu adrese vaki olmalıdır. gel•~· 

Müşterilere ait muaınelatal< iti•'' 
ce, Kadıköy Gaz ve EJektrı ,,dd' 
için Kadıköyünde M Ubürılar oaı iŞ 
sinde 73 numaraya Jstanb01 

1 ı,i,C
leri için de Beyazıtta J&taobU fO ,pC 

.1 Anlı• d·ı· 
si karşısındaki mahal ı e t t 1 

.. acaa 
desinde 40 numaraya ınur 

melidir. ~ 

ıJ ~· Belsoğukluğn freıi~e 
olanlann nazarı dllılı9 İ 

Dr. Horhor0~,ı' 
• . u!ıl< 
hnnın en son u> ki"~"' 

. · bcı.0r" ·J 11 
olarak eskı ''" yenı j< 1 

1 
frengi, idrar darlığı, bel ~e~ıo ,,. f 

b ·ı il le .j .ı~ ve mesane ye ı c m t-Jc\'O~ 
hıts11.lıklan tedavi olun ıır. ".k ık 
• . tht<P 
l okatlıvan yanında 0 ·,.0 
No ;;~·Tel: il. O. JJ. 



E~H~BE EDiNiZ! MUKAYESE EDINIZI G~RE~EISINIZ il 
FLiTOkS 

T O L O M 8 l L l B 1 ; E N 1 Y 1 S 1, E N 1 O l 8 E L 111 Y E EN 14 G L 1 M 1 O 18. 

Deposu diSar mar
kalara nlsbeten ufak
tır. Hava tazyiki daha 
kuvvetli ve bu suret
le daha ldarell olma
sını mUmkUn kılar. 

• Tulumbanın aksamı 
sureti mahsusada le
hlmlenmı,tır. Slllndl
rl uzun Olup fazla ha
va tazyikini mUkem. 
melen temin eder. 

aj am ve gayet a
yarlı bir platona ma
llktlr. 

FLiTOKS 
tulunı~ası as~ari J sene · tenıiqatll~ır. 

Her yerde, her zaman haşarat diişmanı <FLITOKS); is
timal ediniz . 

<FLİTOKS); sinekleri; sivri sinekleri, tahta kurularını, 
pireleri vesair muazzip ve muzir haşaratı dakikasında 
ınahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. 

( FlfT~KI) güzel ve sıhhi bir koku ne~reden ane nıaJi~ir. 
~co::.::·::·-·-·-·::•:7i':mı ·: ·::· •· .... _._-u:.::a~ Derlef ~eınirJolları ve Limanları umumi i~aresio~eo : 
11N11 M EM~ R l JET 1 1~1 N M ~Si B iK i l•ı Reisi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezziıhline açık .. t! bulundurulmasına müsaade buyurulmuş olan Gazi çlftliginden aha-

TURK.İYE İŞ BANKASI *• llnin istifadesi için 14 Haziran 1929 tanhinden itibaren yalnız yaz 
ANKARA-ISTANBUL-fZM RDE t. mevsiminde CL'mıı ve tatil gönleri Ankaradıın Gazi ve Ahimes'ut 

icra edılecektır ı. mnzilatlı ücretlerle tenezziıh katarlan hareket ettirilecektir . Fazla 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
• 

Merkez Deposu: lstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han 

.. . 

1 

. . . *•j istaslyonlanna gidip gelecek yolcular için (°lo50) yiızdç elll nisbetinde 

ht 'fe~kilAtırnızın daha ziyade tevsiinl derpiş eden Bankamız ı• tealumat almak isteyenler istasyonlarımıza müracaat edebilirler. 

r ınu<abaka imtihanı icra ederek forme, amir ve memur •ı --- ------------.-~------------------------------------....:.... ______ _ 
11

'~~~~~caaı cdecd.ıcıin sınni "22,, ile .. 40,, arasında oımaıı 
1
:t 1 ..,. "blZIM kOLONY A,, sinirlerin yegane devasıdır ~ . ' .. -. - .. 

·~ ınücsscsatt maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış olmalıdır .• ı Etıbbayı asabiyenin mazharı takdiri olmuştur. Dercesl 90 dır. Esans ve Losyonları harlkulAdedlr. Yeni postahane karşısı 
~ !"ransızca ve ya başka bir ecnebi lisanı bilmek mcdan i•' .... PEHLIV AN ZADE SAIT Eşyayı sıhhıye deposudur. Sipariş kabul edlllr. ~ 
cıhdir Muptedi alınmıyılcaktır. ı•I 

\ıı imtihan nctic~si Bankaya kabul edilecek memurlar Jstanbul -·ı D 1 t o 1 il L 1 n M d 1 d 
~~~~:ıa ve ,~:~~e~~ u!:~iy;~~:ğu mh:!~:ip t=~~~:u::h;;~ t=t ev e ellllfJO arı ve iman arı uDIUIIlİ Üuür öğün en: 
%ştınJac11kn ı••ı Reisicumhur l lazrctleri tarafından, hal!-ın tenezzühü için açık bulundurulmasına mlisaade buyuru! 

l\Jaaş: imtihandı derece! muvaffakiyete göre tehalüf : muş olan Gazi çillij>;ine gidüp gelecek yokulara 14.6.29 tarihinden itibaren ve yalnız yaz mevsiminde 

~cektir. •f Guma ve tatil gUnlerine mahsus olmak üzere ı\nkaradan Gazi ve ı\hirnes,ut istasyonlarına ( 01.,.50) 
~ llankaya kabul olunabilmek içlıı imtihandıı muvaffak İ•ı yüzde elli nislıctinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettirileceği ahaliyi muhtcrcmcyc 
~llıak ve Bankaca sureti mahremancde yapılacak istihbaratın t•ı ildn olunur. 

rııatluba muvafık olması şarttır. • T k b h • • di 
~ ltııtihnna iştirı\k t:tmek isteyenler Istanlıul ve lzmirde ~ul>c ı•ı enezzÜh atarfarlnJn tarifeleri erveç 1 ati r, 
<lr diriyctlerinc Anhrada ise memurin mtidirıyctimize 9 ha- ı:ı AZiMET 
ı.. ~ 'l2g tJrihin<lcn itibaren müracaat ederek imtihan du- ı•I Ankara llarcket Saat: 10,26 l:'i,07 17,10 20 .• 38 
·~~y k al b j Gazi 1 O 36 ı 5 23 17 20 20 48 '111. esi ve matbu bir tercümcl hal vara ·ası a. ileceklerdir. • " " • • • • ' 
~%an güniı bu matbua doldurulmuş olarak lmtıban evrakile •l Muvasalat l\IuvasalAt MuvasalAt 

ilcte Banksya tevdi edilecektir. •ı Ahimes·ut Muva.sal , 15,48 

'.\ınir ve memur olarak girmek isteyenler ayrı ayrı lmti- •ı AVDET 't tabi bulunacakları cihetle imtihan sualleri de, 2 sınıf •ı Ahimes'ut Hareket Saat: 
1•k tertip edilmiştir. :ı Gazi ,, ., 10.46 

16,-
16,28 17,32 

17,44 ~ .ltııtihana ı (j hJziran paznr günü Istanbul-Ankara ve .ı Ankara Muvasal ., 

llıırdc saat llçte mübaşeret edilecektir. •l 
~ 1tııtihanlar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu •, 

10,58 16,40 
21,-
2 !,12 

nıcr yalnız olarak imtihan edllebileceklerdlr. •i 
~ 1.llıtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla olduğu •i 
\ıd'rdc de bunlar ati için kayded?eceklerdir. Şimdiye kadar f :ı 
~ ~ınıza müracaat ederek memurıyet talebinde bulunanların ~t 
\.t~~ştlrAklcri IAzırndır. e 

t~~f~·~tiJü;iüğü~<l~~~- .... ~ 
Mikdan Ton Cinsi 

4-00 • Kok kbmürü 
350 • Kınple maden kömürü 

t' 20 • Mangal 
'1tı0 l 000 çeki Odun 
'hı 8 hastanesine lüzumu olan balAda muharrer dört kalem mahrukat 

. •len; münakasaya vaz edilerek temmuzun onuncu günü saat 
~ ;1ıtıes1 icra edilecel';!nden talip olanların şcraid anlamak Ü7.re 

''aziın idaresine !hale günüde idare encllmen!ne müracaatları. 

~satın alına koınisi1onunôan: 
lOo Kilo Ekmek ihalesi ı 9 haziran 929 saat l 3,5 da 

Kilo :'ichze • l 9 • • • l 4,5 da 
ti; Kilo Süt • 19 • • • ı ~.s da 

\11 ~da deniz lise>i talobe~i iaşeleri için mün.ı.kasaya konulan yuka
llıı «ınek ve sebzeve talip zuhur etmediğinden stiıe teklif edilen 

trıg"rıılmesınden dola}! tekrar münakasaya vuedilmit olmakla 
lit nı •lmak isteyenlerin her gıin ve münakasaya iştirak etmek iste 

Yukarda yazılı gün \'e >aaıte Kasımp<4ada deniz satın alma 
lllliracut etmeleri 

İzınir, Parıs, Liyej sergilerinde altın ınadalyalar kazanan 

BAküS rakısı 
yeni etiketlerle piyasaya çıktı 

BAl(ÜS en temiz ve en sıhhi rakıdır. Tereddilt etmeden Baküs lclnlz. 

, 
1 EMVALi M ET R U K E i LA N A Tı I 

:-iemti Mahallesi Sokağı No :\ev'i 

Beyoğlu Hilgeyin ağı Cıddei kebir 79 \laa dükktn aparıımın 
;\lüştemilatı . tahtında bakkal dükkAnı ile bodrumu müştcmil 

llazineye ait nısıf 

kıymeti muhammenesl 
60.000 lira sekiz taksitte 

hissenin 

MezkOr aparuman 8 kattın lbaroı ve 7 daireyi muhtevi olup antresi uzun ve mermer ~!ık ve kapıcı odası 
odunluk ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutbak 2 şer helıl. 3-4-S-6 ve 7 inci daireleri 
5 ~er oda birer mutfak ve birer hela, iki taraçası olup her dairenin birer sandık ııdası ve umumi çamaşırlığı bura
dadır, elektirik ve ıerkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

BalAda evsafı muharrer apartımanın hazineye ait nısıf bis;esinin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre 60,000 lira 
bedeli muhammen ile Ve kapalı zarf usulile I. 7-929 tarihine müsadlf pazartesi ğünü saat i5 de icrayı müzıyedesl 

mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenlnin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 4500 ljra teminat akçesi veyı muıober 
h•nk• mektubUe emvtli metruke sıoş komsivonunı müracaat eylemeleri. 

• • .~. ..,. .. '? . ' . 

AfiXE~i ~~~.MiY 
-- SiNiR ZAFiYETi.ADEMi iKTiDAR 
VE NEl<AHAT HALiNDE OLANLARA 

NORO·.FORTiN 
müstahzarı Dek tesirlidir. Bilumum eczanelerde 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE r!YANG~SU 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

grıca 50,000 40,000 90,000 20,000 15, 
0,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 L. muklif a 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Mekatibi aliye mubayaat komisyonu rıya
setinden: 

Kapalı zarf usu(i(e mün•kasıyı konulan ;\lülkiye ve yüksek muallim 
mekteplerinin 929 mail senesi ekmek ihılyıcının ita>ına talip zuhur etmedi
ğinden ikl mekten ihtiyacı ayn ayn pazarlık surctile bir ıy zarfındı ihale 
edllecet;inden talip olanlann ihale günü olan 24,6,929 tarihinde yıldızda 
mülkiye mektebinde mobayftat komisyonunda mubıyaac komisyonuna mü· 
racıadan lüzumu iltn olunur 

Evkaf müdürlüğiinden: 
Muhtııcin ve tevliyet ve ımıyan maaşlannı ait haziran yoklımılın icra 

olunacağın~•n eshabı muşın mahallerinden yeni harflerle alıcaldan ilmüha
ber ve yeniden tatbik inihaz olunacak yeni harflerle olan mühilrler! ve nufus 
kAğatlan Ue birlikte Evkaf muha>ebe kalemine müracaat eylemeleri iltıı 
olunur. 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETT!N 



t 

PAZAR 
16 HAZİRAN 1929 

Şehrimizde 

BİN SÖZ 
BlRRESlM 

misafir bulunan ltalyan tayyerecllerel t•refiae Matbaa• cemı1en 
Tokatllyanda verilen dllnkll ıı:lyatet. 

' 

Schrimlzde mlaaflr bulunan ve bu Hbah avdet edecek olan 1taJyan tayyarecllerl terelloe ltalya eafaretbaneelude tertlp edllen 
dOnkO ıar,dcnpartl 

ltalyanın hava mllatetarı 
Ccneral Balbo 

Rus eellrl M. Surlç dün Çlçerln vapurlle Rusyayıt 
şehrimizden hıtreket etmlttlr. 

• 

• 

• 

. taleoe 
ıun•D 

Nişanı aş Hi inci ilk m~ktepte bir beyaz itleri aerglsl açılmıttır, Tefblr 0 ~ 
eserleri güzeldir --~=-~~ ıff 

-- - - - - - -- ,. -- Cfl 11 

TÜRK} YE Fabrikasında imal ettiği yeni SiJTLiJ çikolatadır. pOL ıJd1 
f'ev/l8 

VI llyııtı şıırklyeye g'ldecek olan leyi! kabile yurdu son sıoıt talebesi şereııne verllen veda ziyafeti ... 
DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin 

iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlil ( Turuncu etiketli) diğeri de sütlil ve flndıklı olup ( Mor etiketli) dir. 
•• v k dilif• 

lezzetli ve 11cuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketi~in BUTiJN zengin MiJSABAKALAR JNA iştira e 

ı,. 


