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Bkalliyetler meselesi 
Cihan harbinden sonra Avrupanın 
Yük dertlerinden biri de ekalliyet 
meselesidir. Tamirat meselesi 

Rusya ticaret muahedesi aleyhine ini hareket ediyor 
'tupanın statükosu, Anğlus hare
. i gibi Avrupayı arasıra heyecana 
keden meseleler arasında ekalli

!lcr muammasının da bı.iyük bir 
kii vardır. On dokuzuncu asrın 

liyet meselesi, yerini artık ekali
er meselesine bırakmıştır. Bu 
lenin tck.imül seyri, ve kat'i bal 

\Jj ne olacaktır? işte bir çok Av
a tnilletlerini heyecan ve ihtir?.s~ 
a.ıakadar eden sual ve intizar mevw 1 
!arından biri de budur. 
" ' nıiyetı Akv.ım meclisı.nin bu de-
ladritt~ vuku bulan 55 t.'lcı ıçti

llıı:ı ba~lıca mü~akcre mevzuunu 
lliyet 1er meselesi teşkil ctrniştır. 
'>atırları yazdıgımız esnada ıçıi
~r Vt' münakaşlar henüz de,,·a:"n 
•he idi. Ancak Cemiyeti Akvam, 
tlisinin k:rarlannı, daha eveldeıı: 
lcııer arasıı.daki konuşmaların . 
~iYetinden ıı.z çok tahmin etmı:k 
'llıkün olduğuna gere ekalliyetler 
"'lesi .. m de bu açık mıizakereler 
!icesh-:de nasıl l»r karara bağlana-
1(1nı ~imd.dcn kt stirme k zor de
dır. EkJ!liyetlcr meselesinden ye-
1~•ri ılc ça~. ışan iki tezden Ce
)eı;. A!tvama hakim olan devletler 
~•sinir, ileri s!irdüğü tezin kabul 
~., • b''d' eı:.ı ta u ır. 

~~ru~arun bugünkü siyasi niza-
doğan ekalliyetler 

lesi hakkında ba§lıta 
noktai nazar vardır.Bunlardanbi 

~lıı, dini ve ya Jisani ekalliyetleri 
i hakimiyeti hududu içine al
olan devletlere, diğeri de ırkan, 

·tn ve lisanen kendilerine mensup 
•k•lliyetlerin mağlubiyet ve ya 

ı., b" b • ·-· . • d ır mec urı seuııı;p netıcesm e 
nıerinden fekkedildlg' i de•letlea· 

1 
•!tir. Ekalliyetlcri kendi hakimi
ı•ı · ıııa almış olan devletlerce, taa-
•den ekalliyet hududu ile devle

~ lıakimıyet hakkı karşısında son 
devlet hakimiyetinindir. Eka

:'ler nihayet yavaş yavaş ekseri
n hayat gidişine, ve milli şuu
a İntibak etmek mecburiyetinde
; llinaenaleyh ekalliyetler me&e
nı, beynelmilel bir mesele sekli 

. '0ltnıak lüzumsuzdur. Başta - Al
h bulunduğu halde ikinci kı

t devJetJer için, ekalliyetler hu-
: •srın şıarı olan milliyet pren

"'- den teferru etmiş, zamanın ve ... ı . 
~ •cabatın fevkında mukaddes 

, lıtır. Bunu her hangi bir dev
~ hakkı hakimiyetine: terketmek, 
~nelrnilel teminattan mahrum 
.rııak doğru değıldir. Bunun için 
. hti Akvamın ekalliyetler me

ıı ·ı 1 e daha yakından alikadar ol
ı 1 <aruridir. 
•in k . -ız endisıne aıt en eaaslı pren 
'nti}afını kaydettiğimi• ekalli
~ 11ltselesınin Cemiytti Akvam 
. larında bittabi daha ziyade bi
~no~taı nazaca göre muamele gö 
~Uphesizdir. Londrada evelce 
, ış olan Üçler komitasına ra-

Rusya ile nıuamele yapan tacirlerimizin şikayetlerini 
alan iktisat vekili Şakir Bey selefleri Şükrü ııe 
Rahmi beylerle birlikte Ankarada at koşularında -
Şikayet şikayet üstüne 

•••••••• 
Ruslar tacirlerimizi muahe
de ahhamı hilafına olarak 
kazanç vergisine tabi tutmıış 
/ar ve bu vergiyi tahsil için de 
oradaki mal ve servetlerini 

haczetmişlerdir 

Tacirlerimiz hükumete müracaat 
ederek haklarının müdafaasını 
ve muahede ahkamının temini 

mer'iyetini rica etmişlerdir 
Rusyaya mal giJnderen taclrleriml:ztn müracaatı 

Rusyaya mal gönderen taclrlerlmizla orada uğradıklan mU~kU· 
ıatı her gUn yazıyoruz. Ruslar ahiren oraya gönderilen 15,000 

kilo derinin nısfını ecnebi malı olmak bebaaesile iade ettikleri gibi 
şimdi dt taclrlerlmlzden müthiş kazanç vergileri lsteml~lcr banun 
için de orada bulunan bütün mal, emtia ve servetle!'IDI hacız 
altına almıflardır. Alllkadar tacirlerimizin bu mesele hakkında 

hUkllmellmlze vaki olan müdeilel müracaalarını, istinat ctlfrdlklerl 
esaıları neşrediyoruz. Tacirlerlmiz bu müracaatlarında diyorlar ki: 

Taclrlerlml:zln miJdellel esasları 

1 - Ticaret muahedesi dokuzuncu maddesi şamil manasına takyit eden 
müahhar )'irmi >ckizinci maddenin sar:ıhatile Türklerin Rusyada ödemeğe 

mecbur olduklan vergiler meyanında kazanç vergisi yoktur. 
·2 - Rusyadaki lranlılardan kızınç vergl~i alınmamakta olduğuna göre 

ahden Türklerden da alınmamı'1 iktiza eder. 
3- lfü< mallanmı:ı:ı Rusyadski komisyonculanmız marileılle saıannalcı.I 

olduğumuza na1.arcn lstanbulda oturan Türk tilccarlınnın kazancı üzerine 
nrği ıarhı cihan paıarlannda cari ticaret usullerine miinafi "e tecavw. m« 
hiyetinde bulunmakla htikumetimlzce de ga)'rı kabili ıecviı. bulunduğu 
~lkArdır, 

4 .Mebakim \C ianaaumız hilAlında mükelleliyetimfa ılctlza etse bile 
kazançlarımızın miktarı hakkında bızlerden hiç bir izahaı ve beyınname 
l..ıenmeksizin malların lmnbol piyasasındaki kıymetlerini esas ittihaz ve 
Rusyadaki sauş bedelleri arısındaki fark tamamen Ur ad ve hu mikdar 
üzerinden ka•.anç vergisi ıılep etmesi kt\lliyen gayrı manuki "° ~ayn kabili 
kabuldür 

5 - :\lemltkeıimizde ki h>.anç vergileri müıekabiliycı esasına müstenit 
\e Ruslor Türkiyedc en va•i müsaadelerden müsıefit iken Tür~ e in Rusyada 
bi!Afı ahı ve en şedit nazariyelere maruz bulundurulmaları bizim her şeyden 
evel izzeti nefsi millimizJ rencide eımektedir. 

ı rı-
\ . Uk eden Japon murahhau M. 

'l'rı. 
~ ın raporu da bu noktai naza-
ı::-ktadır. Netice itibariyle ra

tt •ı ihtirazi kaytlarla kabul e
~iJ~ ve ekalliyetler meselesi 

6 - Odesada mallarımız bir kaç güne kadar saalaCA~ından hükiımetimi• 
zin karanher ne i~e bizce blııabi muıadır. Ana yıırc icrai icabını umum ıılc

carlar namına lstlda >c lsılıhnm eyleriz., 

ıı. g b' k . ı· . ~ ene ır pamu ıp ığıne 

•ak halledilmiş sayılacaktır. 

l - • • llltz;:~t MESUT 
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HUSUSİ TAIIKİKATIMIZA GÖRE 
MESELENİN ESASI NEDİR? 

Meselenin iarıhçesi 

Rusyada Türk tüc'"rlarından 
talep edilmekte olan kazanç vergileri 

yüzünden çıkan ihtilAfı yazmı~ıık 
Aldığımız malılmaıa ~öre meselenin 
esası şudur: 

Sovyet Rusya ile münasebatımız 
muhadenet derece.ine varma;ı ilze· 
rine ıticcarlanmız Rusya ile ticarete 
bışlaumlardL O vakit Ruslar Türk
lerle beraber bilcümle Şark millet
lerinden Rusyıda kızanç Hrgisi 
ıı:ımıyorlardı. Bu, teamül oekline l(ir
mı,ıı. Türle - Rus tlcueı muahedesi 

akdolunurken dahi bu teamül mev
cut idi. :\luahedenin aktlnden sekiz 
ay, yani 3 Şobaı 928 tarihine kadar 
O, bu teamüle riayet olunmuş ve 
Tl!rk tücculanndan kazanç vergisi 
lı!enmemlştir. 

Mıı:lh'e kemiserlijl;inln meclisi 
ı Ttlkell karanna mü>teniı kararname

sinin on ikinci maddesinde (Lisans 
ve koniıan) suretile Rusyaya sevk 
olunan mallann fatışından kaıanç 
vergisi alınmıyacağı llAn olunmuştur. 
Konijan tabirinden maksat ne 

l\lalılmdurkl konijan malı denmek
le Türk-Rus ticaret muahedesine 
•evfikan mezunlıeıi mahmsa ile ıüc· 

1 

---
Ras ticaret mümessili M. Sohof 

carın Rusyaya götürdOğü emvali 
ticariye kastedilmektedir. 

Bu hususta daha ileri giderek 
Rus-Türk ıicareı muahede,; ahkamına 
tevfikan mal götüren zevatı (Tüccar) 
bile addetmiyerck kendılcrindcn 

(Paıenı) talep olıınmııordu. Tüccar 
addedilmiyen bir adamdan kazanç 
'ergisi isıenemiıeccgi ıal>ii addedil· 
mişti. 

l~te Türk - Rus ıicarcı muahedesi 
bu müe>scs teamülün mrii olduğu 
anda akıccllmiş itli ki mı a'ıcdcnin, 
Rusyada bııluMn Türkler n bil:lkay-

Mıb ııll 3 Uncu >ahlfede 

Ye~a ını var 1 lca~a se~ep ne 1. 
~ü~~eli ~aslalar 

~örül~ü .. 
Sıhhiye müdürü 'üp•eu 
,9rüleo baslalık haHında 

iıa~al veriJor 
DUıı Balatta dört ve a \'ak'• 

ası çıktığı şayi 

olmustur. Ba
t !atta bir degir-

1 
meııde çalıfan 
Ahmet , Miço , 
Ali , lbrahlm 
hastalanmıştır. 

Bunlan mua
yene eden dok· 
tor, vazlyetleri
Dl şüpheli gör
müştür . .Mes'elc 
Sıhhiye .MUdi- Ali Ri:za Bey 
rlyetlne haber verilmiştir. Has· 
talar hastaneye kaldırılmıştır. 

Değirmenin bulunduğu mıntaka

da sıhhi tedbirler alınmıttır ve 
o cl\'ardakllere de veba &fiil 
tatbik olunmaktadır. 

Söylendiğine nazaraı Alımet 

ile Miçonun vebalı oldutu anla• 
tılmış, diğer ikisi do vebalı 
değilmlf, Bu mesele hakkında 
düa bir mubarrlrlmlz Sıhhiye 
müdürll Ali Rıza bey ile ıllrllf
tük. 

Alt Rıza bey, diyor ki: 
" Mesele bir akşam ıue· 

teslnlo yazdığı gibi değildir; 
dllrt veba vakası yoktur. 

Eeasen ortada hentlz tahak· 
kuk etmi~ müspet bir vaka da 
yoktur. iki hasta görllldU, şUphe 

edildi, tetkikat yapılıyor. Vaziyet 
bundan ibarettir.• 

Mehtepliltır 
Mllsabakası 

7 inci haftanın 
neticesi 

Birinciliği alan yazılar 
hangileri oldu? 

Mektepliler müsabakuınuı 
7 inci hafta11nda sırayla fil ya
zılar kazanmıflardır. 

ı - Galatasaray llıcslndea 
986 Füruzan Bty 

2 Darıınafaka llsetlnden 
586 Halit Bey · 

a - Galatasaray llıetılnden 
438 Sadun Ni/zhet Bey 

4 - Darıışşafaka lleuladen 
37 Ali Niyazi Bey 

5 · Galatasaray llsulndcn 
Hlirrem Bey 

BUytlk bir rağbet görerek 
ve buton mekteplileri a!Alıadar 

ederek devam eden haftanın en 
mühim haberi nedir? mUsabaka· 
sında 11rasllc kazanan bu bey· 
lcrla mükafatlarını almak Uzre 
idare müdürlllğllnc müracaatları 

Not; ,\JU .ıbakada kazananlann resim
lerini de dercetnıeyi muvafık gördUğU

ınUz.den yukarıda isimleri yazılı olan efen
dilerin rcslınlerl.nl yano ak~ama kadar 
gazcteınlı. hey"etl tahririye nıi.ıdurli.ıiünc 

~OndernıelerJ ye zarfın liıcrlnc "l~t: inı 

,·ardır,, ka)·dını il4\'c ctmclcrt •• o\}n• uwl 
her tıaft<l takip t:Jilet.:c.:ktlr. 

8 inci hafta 
8 inci haftanın eo mühim 

haberi nedir ? müsabakası 

~ ~ haziran bu günden iti

baren başlamıştır. 

Gelecek cevapları ~~ 
haziran Salı günü akşa
mına kadar kabul edece
ğiz. 8 inci haftanın en 
milhlm haberi için alınacak 

netice 1191 haziran Çarşam 
ba günü llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mü
sabaka memurluğuna gön
deriniz. 
Not• MUsabakamıza haftanın 

' en mUhlm haberlninne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildiğini izah 
etl1'ekle iştirak edı lmelldlr. 

~i~linin kmar bir ~anımı 
bir ka~ını Jarala~ı I 

Hadise, Berger namında bir Macar 
kenıancısının halilçe yaralanan Moı. 
Manniğin evine !aşınmasından çıkh 

--- ··--
Evelki gün ak~am üzeri Os. 

lıUdarda Tophanelioj(luada oturan 
mülga Babıali hukuk muşavirl 
Herant beyin evinde müessif 
!lir hadise ccreyaa etmiş ve 

' Herant beyin kızı Madam Man
nlk Şakir paşanın kızı Aliye 
hanım tarafından tabanca ile 
yaralanmıştır. Vak'a hakkında 
icra eyledlgimlz tahkikatın De· 
ilcesi şudur. Aliye hanımla Ma
dam Mannlk arasında bir ah· 
paplık yoktur. Yalınız bnzı balo· 
tarda Aliye hanımla d ı ğ er 
hemşireleri uzaktan madam Ma
nn'ge ve Madam Mannikte Şa· 
kir paşanın kızlanna takdim 
edllmlşlerdlr. Arada ancak bu 
kadar bir tanışıklık vardır. 

Diğer taraftan bel' ~eneden
berl lııtanbulda bulunan Berger 
isminde geaç bir Macar keman 
muallim! bir çok kibar ailelere 
ve bu meyanda Aliye hanımla 
Madam Mannlğede keman dor
ııl vermektedir. lftC hadlsealn 
kahramanı da bu zattır. 

Berger son günlerde Avru
paya gltıncğe karar vermlf ve 
Beyoğlunda oturduğu bir apartı
manı bundan bir kaç gUa cvel 
bofaltarak fazla cşyaaım Ma
dam .Mannlğln OskUdardald 

evine götDrmüttUr.Madam Man
nlk evli olup zevci Bona mua

melesi yapan Yervant efendidir. 
Berger futa etyaııını Ma

dam Mannlt• gGtllrdDkteo son
ra keadlıl do 3·4gGn kadar ora
da OtunDUf ve evelkl san 
saat 1 de aileye veda ederek 
lstanbula lnmı,ıır • 

Pasaport muamelesinin lluıaa
llle mctruı olup bu ıtııılorde 
Avrupaya hareket edecekdr. 
Berıer Vsktldara ıeçtlkten sonra 
Aliye hanım blllnemlyon bir se
bepten dolayı kendisini aramak 
ıazumııau hissetmiş ve Berırerln 
otardıııtu apartımaaa ı!tmlflfr, 
Apartıman kapıcısından da ke
m&11 mualllmlnln nerede oldutu 
oıı öğroamlttlr. Bıınua ttzertnc 
evelld &ün saat dörtte OıkUdara 
geçerek Hcraat beyin evine 
gitmiş ve Madam Maanlk tara 
fıadan karşılaamışbr. 

Aliye hanım içeri girer ıtr
mez asabi bir tavırla Berıerln 
nerede olduğuau sormuş ve 
kendisine daha evci lstanbula 
indiği çevabı verilmiştir. LAkln 
bu cevap Allye hanımı tatmin 
etnıemı11 vo daha asabi, daha 
sert bir sesle: 

• Buradadır, fakat saklı· 
yorsunuz •• Demlşlfr. 

Buadan sonra bir qöz teati
sine \'akıt kalmamıf, Aliye ha
nım seri bir hareketle kUçUk bir 
tabanca çıkararak iki metrodan 
r,\adam Mannlğln Uze:lne at~ 
etmi~lfr. çıkan kurşun Madam 
mımnlgln sol böğrUaU sıyırnıış 
ve hafifçe yaralamıştır. 

Vak'a hakkında Çlnlll polis 
merkezi ve OskUdar mOddcl 
umumillğl tahkikata devam etme
ktedir. Aliye hanım kefalete 
rapten serbest bırakılmıştır. 

ALiYE HANIM NE DiYOR 
Aliye hanım öğlcdea sonra 

hemşiresi izzet Melih beyin zev
cesi hanımın Varon apartıma
aındakl dairesine gclmişlfr. Ali
ye hanım keudisl ile görüşen 
bir muharririmlze bUyUk bir 80 _ 

ğuk kanlılıkla hadiseyi şu su
retle anlatmıştır: 

{Mamadı 2 in<"i sahi/atfa/ 

Milliyetin büyük anketi .......................... ~ .................... . 
Gazinin en büyüh eseri nedir? 

K. O. Fi AKKI BEYiN CEV A BJ 
"Onun en büyük e.~eri, kanaatımca yeni 

harfler ve · ni yazıdır .. ,, 

'-"'"''" 
1 

maksat kar~ısı:ıdo, onun en bu}Lk 
tscri, kanaatımca Yeni 1-- Jrf: r v ... 

• 

yeni yazıdır 

Okumayan ve ya geç V" L ç OKU 

yan t:r millete tcv .ı c dı ec } c 
yeni ve canlı bir idare şekil, ve b· -
nu yürütecek kanunlar pJyid~r o 
caz; aynizamanda cahil bir mi11 t! 

hür, müstakil ve medeni degılc.ır, 

'Cahil bir millet sunun ve ya lı .'1n 
elinde her zaman esir ve zelildir. 
Milletımizı nefsine ve vatar.·na ha· 
kim ve sahıp edecek, cehilden kortu 
luştur. Arap harflcrile, medrese ıl· 

mile, tekke tcrbiycsile bu, elde ec'ıle 
mezdi, nitekim bugüne değin edil-

,, memi~tir Zaferler, hezimetler te e 
rür eder ve geçerler, burtard,n .. ter 
değil fakat hatıra kalır. 

H. Q. Hakkı Bey 
Açmış olduğunuz ankete minnet 

ve memnuniyetle iştirake müaaraat 
ediyorum. 

Gazimizin Samsuna ayak- basmış 

olduğu dakikadan ıtibaren bugüne 
kadar vücude getirmiı oldukları eaer 
!erin hepsi ayn ayn büyük, ve bun
ların mecmuası daha büyük ve daha 
yüksektir. İmdi bu vaziyet karşısın
da bunlardan birini ayırt etmekte 
isabetsizlik tehlikesi vardır, ve., kı

yılamaz. Fakat bir anket kar,ı•ında 
tahsisen birini tesblt etmek lazım 

gelince, derim ki~ 

Gazimizin hedefi, hür, müstakil 
ve medeni bir millet yeti tiımek ve 

yaşatmaktır; bu ise cehille ve cahil
lerle husul bulmaz. Binaenaleyh, bu 

Cümburiyetin itani gecesinden i
tibaren doğmaya başlayan yenı Tıak 
nesli ki. Ulu rehber, büyük eserinin 

muhafazasını, hakikatta bunlara tev
di etmiştir, bunlar. türkü daima csıı 
ve gayri medeni yaşatmak isteyen 
köhne eserleri, akideleri ve kanun
ları bilmeyeceklerdir, çünkü okuma 
yacaklardır. lıte burada gerçekten 
bir 0inşikaklı kamer" mucize1;i var· 
dır. 

Milletin, Gazimizin yeni yazı hak
kındaki iradesine tazim, itimal \'C' 

muhabbetle göstermiş olduğu ani H 

umumi itaat, bunun en bariz delili
dir. Ebedi kalacak ta işte budur 

Bilvesile faik hörmetlerimi t:ıkdim 
ve teyit ederim efendim. 

Hürfikir Gazetesi baf mııharrıri 
Kocaeli Meb'usu 

K. O. HAKKI 

• • • 
MEHMET REŞİT BEYİN CEVABI 

Siyasette rnebadi bir asli meb'dee) 
irca olunabilir: insanın kendi üze
rinde hakimiyeti. •Ben> im cbenlib 
im üzerindeki hakimiyetim benim 
clıürriyet> imdir. Ferd münferit 
yaşayamaz; •cemaat> i te,lril ıçın 

birleten efradın ittihadlarından 

«devlet> çıkar. Devlet clıu/ru.lru müş
tıtre.lre> ye sahip efradın hey'eti mec
muasıdır; bu müşterek baklan ihdao 
ve tayin etmek ü.zre efradın her biri 
kendi hakkı hakimiyetinden bir cür 
ünü cemaatin cmeaaiii müşt•re.ır.~ si 
namına onun şahuyeıi hükmiyHine 1 
bırakır. Bıı hakimiyet cezai mefru
ğaaı mahiyet ve kemmiyetce birbirin 
aynıdrr; her ferdin bu terkli ferağ 

fiilleri arasındaki miltabakati klmile 
cmüsavat> tr.. ~Hu:tul-u mü§t•t•.lrea 
her şaksın himayeıini her şahsın 

hakkı Ü.Zerinde bulunduran hukuk- :ti. Reıtt Bey 
tur. cAmme> nin herc/erd• üzerin

deki bu himayesi cuhuvveta tir. Bö

ylece toplanıp kaynaşan hakimiyet
lerin tekatu noktası ccemiyet> tir. 

Bu tekatu haddi zatinde bir telikuk 
ve teva&ul olduğundan, bu nokta bir 
calrid> yeridir: .rabıtai ictimaiyu ta 
biri ondan kinayedir. Buna cmulcave
Jei ictimaiye~ de diyebiliriz; cmu. 
/ravele• kelimesi ..rabıta. mefhumun 
dan hasıl olduğuna göre, «rabıta• ve 
«mukavele> aynı şeydir. - •Hakimi
yeti Milliye> abidesinde hurriyet zir 
ve, müsavat kaidedir. Müsavat, hu
kukan, mahrecleri bir ehliyetler; si
yaseten, siki etleri mütevazin reyler; 
dinen ve mezheben, hakları birbirin 
aynı vicdanlardır.- Müsavatta da 
mebadi bir asli meb'dee, tek bir rük 
ne irca olunabilir- hatta olunmalı
dır, çünkü.:müsav•t» ın erkinı saire
si onun füruudur,-: «meccanen ve 
cebren tedris; eli/beye haki> Gazi 
Mustafa Kemal elifbeye onun bu 
hakkını vermişdir. Demokraaide 
ilk kanun budur: bu kanunu Gazi 
Mustafa Kemal yaptı. Gaıi Mustafa 
Kemal in icraatı arasında en mühim 
olan, bence budur. Ötekileri ehem
miyetsiz görüyor değilim; onu •muh 
/İS> sıfatıyle minnetdaranc tebcil e
derim r fakat ona •millet mekteple
rinin bas hocasu sıfatiylc teabbüd 

eylerim: tarihde öteki vasfilc mc\·· 
sufiyete liyakat ihraz etmi ınsanlar 

görüyorum, ama beriki sıfatla ittı ı 

edebilmiş kimse göremüyorum. Bil
gisi olmayan,- bilgi yolunu gorur 
ona giremiyen bir millet her turlu 
b4direye girer; •muh/iu !ar meb<U· 
len yetişir insanlar değillerdir ~h 

yanen bu haysiyette bir insanı k :ni! 
.z.uhur eder, ama, bazan, kurt<-ı:rılct1ı.ak 
memleketi kurtarılabilmtklikde< c 
kabiliyetten çıkm.- bulur . Lı,e 

memleket bilği sayesinde "8-

hib'şuur olsaydı, bu kabiliyet o ı... fı

cardan evel büsbütün sönmezdı. 
Descartes, ki 1596 ve 1650 s< elıı 

arasında muammer olmustur du~ 4· 

nü yorum; demek, varım!» (Je P"r t 
done, je suis !) demekle, yenı demi>· 
krasinin temelini attı. Bu fcy zl 
söz Fransa dan etrafa yayılırken, 

bize de geldi: «idhalat emtiasrndar. 
değilsin!> dedik ... ve kapıyı kapa
dık .... -1876 da doğdum; 1908 se
nesine kadar Abdülhamid dcvrirın 
zuJmeti ve zulmü içinde dü iint-m~. 
dim. 1908 afakındaki aydınlığı fecrı 
sadık sandım: Khipmiş. . O yılın 

Temmuzu ile 1914 ün Te~rini evvelı 
araaındaki arbedeler arasında düşıl
nemedim. 1914-1923 halalinde dü~. 
nemedim. Bu devirde mütesaltınla 
rın bol bol çesit çesit katıklarla Y•· 
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(Jaliba siz Y anya tarafına 
yeni gelmiş olacaksınız! .. 
Allahın bütün lanetleri o zina 
mahsulünün üstüne olsun .. 
UilliJBIİD le!rltaıı: 37 AYHAN 

Dedi: İçeriye giren "Fehim Efendimiz Hurşit Paşadan evel 
Çami" ye kahve çubuk ismarla- Yanya üzerine serdar olduğunu 
dı, Koca Tilki hem istediği gös- duymuştuk •. 
tcrişi yapmış hem de maksadını - Hay Anana Atana rahmet, 
saklıyarak düşmanlanna kendi işte o İsmail Paşa benim hizme
lehine hüküm verdirmenin yo- karandı. 
lunu bulmuştu. Sonra oğlum Veli Paşa Mora 

Artık Elçiler Ali Paşanın her- valisi olduğu zaman ona kethü
şcyleri göze aldırarak sonuna da oldu, beraber gittiler. 
kadar çarpxşınıya karar verdi- Burada Mehmet Paşa Tepe-
ğine inanıyorlardı. delenliye yaranmak için Küta-

Ali Paşa: ihyada başı kesilen Ali Paşanın 
- Devletlft Hurşit Paşa ka- büyük o~lu Ve~i Paşaya rahmet 

rmdaşımız ne alemde dir? be okumak ısterdı: 
hey birader, benim ne onunla - Veli ~aşa gibi Vezire hak 
ne başkasile alıp vereceğim var? rahmet eyliye ... Demek istedi, 

İşte bir uşak yüzünden birşe- ihtiyar Tepedelenlinin gölünü 
ydir oldu, pıçak kemiğe dayan- almak için rüşvet olarak okudu
<!!. ğu yalancı rahmetten Ali Paşa-

Ben bu devlet ve millete az nm köpüreceğini nereden bil
".ıizmet mi ettim? benim kapı u- sin? ... 
şağnn İstanbula gidip ikram Tepedelenli: 
gördü, sonra da üzerime seras- - Allahm lanetleri o zina 
ker olarak oğratıldı. mahsulünün üzerine olsun! 

Dedi, şikayet etti. Diye, yüzünü çevirdi, geçmiş 
Köse Mehmet Paşa Tepede- zamanlar ihtiyar adamın haya

lenlinin ne demek istediğini an- linde canlanıyordu: 
lı}amamıştı, bu kapı uşağı kim- - Evet, netice şuraya çıkıp 
di? kim Istanbula gidip Yan ya dayanıyordu ki: Bütün felaket
üzerine serasker olmuştu? yok- ler bir kethüda parçasının başı 
sa gerçekten Ali Paşa buna- altından çıkmış dalbudak sal-
mış mıydi. mıştı: 

Mehmet Paşa: ...• Efendim: Bundan ı;ene-
- Ne buyurdunuz? Yanya se- lerce evet Yanya ya saçı sakalı

raskeri hala Efendimiz Vezir na kanşmış bir Devriş oğramış
Hurşit Paşa hazretleridir. Köle tı. 
r ·ten yetişme olduğunu bilirim, bitmedi 

e ki kethüdasıynnl 1 h h ' 
_- ~!~ ·f~at sizin kapı uşa- aCeua Se11e~ ne .. 

{imız olduğunu bilmiyorum, i~· 1 m::IC=ıllCl:::IRE~iıııı-;öım:ı-
t , şu oturan kaftancı başısı bu 1 inci sahifeden ınabaat 
yiğit de Silahtarı Ahmet ağadır. - Osklldarıı madam Mannl-

Tepedelenli Ali Paşa iki elini ğe piyano der 1 almak üzre 
b ri birine vurup şaplattı. Hay gitmiştim. Madam Mannlkle 
Cahil takırdı anlamaz adam. A- konuşurken çantamı açıp içinden 
li Paşa ne söylemi ti, Hurşit Pa- incimi çıkarmak istedim. Çan. 

şanın eski kethüdası olduğunu tamda rovelver vardı, incim 
rovelverln tetiğine takılmış ola

stiyliyen "Vezir kavuklu" adam cak ki birden bire tabanca pa-
ııc anlamıştı? tıadı.Bu ani hadiseden b.a 

Ali Paşa Mehmet Paşayı ta- Bu ani badi ·eden ben daha 
mmıyordu, asla görmüşlüğü d ziyade korktum. Şafkın gibi 
yoktu, yalnız onun başın aki durdum. Hiç bir fey sllyleye
kavuğundan "Vezir" rütpesinde mlyordum. 1<u11un Mad11mı bir 
olduğunu anladığı için: - Pa- parça sıyırmıt r;eçmı,tl. Ben her 
şa karındaş! .•. diye görüşüyor- vakit tabanca tafımam, on bet 
d 1l: r;ıın sonra Vlyanaya gldecelctlm, 

- Galiba siz Yanya tarafına bunun için enlftem Emin pa,a
yeni 'gelmiş olacaksınız, geçmi- nın tabancasını almı\lhm. Ma
şi bilmiyorsunuz! maft eskiden de bazen tabanca 

- Evet Paşa, Anadolu cani- tafırdım: Mesela; Adada tur 
binde Sancakta idik, Selaniğe yaparken, Avrupa aeyahahna 
oradan Efendimin yerine Mo- çıkarken dalma tabanca tafJr· 
ra ya vali olduk elhamdülillah... dım. Bu hadise tamamlyle bir 

Şimdi Paşamızın yanma gel- kuadan ibarettir. Hatta bugün 
dik Allahm izinle. .. madamı •okakta r;ezerken gör· 

Tepedelenli gölerek anlatma- dllm • ., 
~a başladı: ALiYE HANlM l<IMDIR 

- Bak Paşa karındaş, sana 
h;kaye edeyim. Bir zamanlar be 
nim silahtarlanmdan fesatçı bi
ri vardı, onun adı: İsmail Paşa 
idi ... 

- Su Dimetokada boyunu 
vurulan İsmail Paşa. . . öyleya 

aik:lcri nanı aziz• yerine - mekfi· 
i t srrasıruı katılan canonim yiye· 
c klen yerken düşliMmedim . . . 

B yıldan ben dlişünüyorum: 

lüşünüyorum: demek, vartm!• Ba
ıa ba varlrğımı veren, Gazi Mustafa 
Kemal dir.Bu sözu bir şahsiyeti ınah 
susa sahibi sıfatiylc değil, alcl'ade 
bir T"urk vatanda~ ı ~ıfatiylc söylü-
vorum. 

AHMET REŞİT 
Darüllunun hukuk Fakülte.<İ 

ile Harp Akademisi hocalartndan 

Tahklkabmıza gOre Aliye ha· 
nım bu eve ilk defa olarak git· 
mittir. l(endlsi bir Macar artls· 
tinden piyano dersi almaktadır. 

Aliye hanım roman mllbte
la ıdlf ve izzet Melih beyin bal
dızıdır. Aliye hanım OskUdarda 
piyano hocası Berker! aramak 
Ozre gltmedll: hakkındakı suale 
fU cevabı verml tir. 

- Hayır Osküdara onu ara· 
mak üzre gltmemlftlm • Her 
halde bunn ona da sorarsanız 

o da aynı şeyt allyleyecektlr. 

Aliye hanım Fransız mekte· 
binde olı.umuş 20·25 yaşında 
sarışın bir genç kızdır. Dlln 
kendisi soğuk kanlı olmakla 
beraber saçları darına dağınık, 

rengi sarı ve gözlerlnln çevresi 
mordur. 
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Zafer ... 
Amerikadan gelen 

tayyareler 
alkışlanıyorlar 

J~'Parl;e~lo A';d;;;;:kıar İktisadi program 
Londra hilkılmettıe Üç hey'et Anadolu ve Trak-

Gelecek salı IÜDÜ müzakere k 
neticelenecek yada tetkikatta bulunaca ·ı lopJanacak.. Ankara, 11 (Mtıııyet) An 1 guzergAhını, dlgerının Karade!~. 

Londra, J 6 ( A.A) - New- iktisat meclisi azalan yerlerine sahlllerl ile Trabzon tarlkile D 

Yorktan Röyter ajansına bildlri- dllnmOşlerdlr. Mecllsln yeni ruz- zurum tarafını , uçuncusıınUO Londra, 16 ( A.A. ) - Yeni 
parlemento ilk celsesini gelecek 
salı gUnU akdedecektlr. 

M. Macdonald Lesslmouth 
tan nutku kırallnln müsveddesi
ni getlrecetlr • Bu müsvedde 
meclisi vllkelllda tetkik ve IUzQ-

liyor: Müttehide! Amerika ahali- namesi olan TUrklyenln iktisadi de AJcdenlz sahillerife Traıc~• 
•• sinin büyük bir ekseriyeti bahrt programı raporunu tanzim et- havallslnde tetklkatıa bulunııı 

tesllhatın tahdidi mes·eıeslne dair mek üzre intihap edllen yedi tarı !Uzumu tespit edllınlştll• 
kişilik hey'etln Istanbulda top· Bu tasavvur baş vekili•~~~ 

1\1. l\lacdonald ile girişilen müte- tanmalan mukarrerdir. tasvip edildiği takdirde h•Y • 
kaddim müzakeratın muhtemel kllc 

Le Bourje ı 6 (A.A.) - ~Oise

au Jeaune,, tayyaresi görülür gö
rülmez her tarafta bravo sesleri, 

alkışlar yükselmiştir. Tayyare ka
rarg!h Uzerinde bir devir hare· 
keti yaptıktan sonra saat 20 yl 
45 geçe yere inmiştir. Bu sırada 

bir çok ğazeteciler, foto~rafcılar 
tayyarecileri karşılamağa şitap 

etmişlerdir. Tayyare içinde sak
lanmış olan genç amerikalı yol
cu, Schreiber "yaşasın Fransa,, 
diye bağırmışur. :'il. Lourent Ey· 
nac fransız tayyarecileri tebrik 
etmiştir. Tayyareciler, saat 21 
buçukta Le Bourje den ayrılmış
lar ve otele gitmişlerdir. 

mu ha!lnde tadil edllecektlr. 
Bu hey'et üç gruba ayrlla· Uç koldan Anadoluya tet 

netayici hakkında nikbindir. Bu caktır. Blrlncl~lnln demir yolu etmiş olacaktır. 

Tayyareci/erin beyanah 
:'11lmizan, 16 (A.A) - Havas 

ajansının bir muhabirine beya
natta bulunan Assolant ile le 
Fevre , Miınizanda karaya in
melerinin sebebi motöre benzin 
gelmemesinden ileri gelmiş oldu
gunu söylemişlerdir. Atlas Okya
nosyasının geçilmesi bilhassa me
şakkatli olmuştur. Tayyareciler, 
denizi ancak üç defa görmüşler 

ve genç Amerikalının tayyare 
içinde bulunduğunu hareketle
rinden IO dakika sonra tayya
renin omurgasından çıkuğı za
man anlamışlardır, 

Tayyareciler, Oldorchart dan 
hareket ettikleri zaman gayri 
tabll blı hal görmll~ler maamafl, 
tabii olarak uçmağa muvaffak 
olmuşlardır. ispanyada karaya 
inmek hususu ikl saat muvafık 
bir saha bulmak için yapılan 

araştınlmalardan sonra tekarrür. 
etmiştir. Benzin süratle yüksel
mekte idi . Tayyareciler, ispan
yada kendılerlne yapılan hüsnü 
kabulden çok memnun ve mil· 

tehassl.s kalmışlardır. 

Fasta musademe 
Rııbat, 16 (A.A) - Ait-Ya

kup ve El 13ordj mevzilerinde 
siikôn teessüs etmiştir. Tayyare
ler, civar havalldeki toplanmalar 
üt.erine bomba atmaktadır. 

M. Younguıı telgrafı 
Pari 17 (A.A.) - Müteha.ssıs

lu komitesi rdsl :\1. Young haşve· 
kil 1. l'olncıreye gönderdlp;i bir 
telgrafta, l'r nsıı mtltehaıısı>lann mil
:ı:akarat csnasınd3ki tavır ve hareke· 
tinden takdirle bshsetmektc ve en 

çok alacajtı olan devlet mümessillerinin 
konferımın akıbetine h•kim ve 
mütsıir olduklarını ksydeylemektedir. 

Aı•m-yada. 

Komünistlerle mücadele 
Hamburg, 17 (A.A.) - Ham

burgta komllnlstlerle zabıta 

araaında vukubulan bir arbede 
esnasında birçok polis blçakla 
yaralanmıfhr. 

Tayyare kazası 
Berlln, 16 (A.A,) - Harpte 

olenler için Yukan Sllezyada 
yapılan bir abidenin kUpt resmi 
esnuında bir tayyare dllşmüf· 
tur. Tayyarenin rakipleri olau 
iki klfl telef olmuştur. 

Fransa ile doslluk 
Berlin. l 7 (A.A) - forverts ga

zetesi bir bış makalesinde, Fransa 
ile .ı\lmanya ırajında samimi ve sar
sılmaı bir itillf lüıumundan bah<ey
lemelı:tedir. 

Beynelmilel mesai 
bürosunda 

Cenevre 16 ( \ .• \.) - Scynel· 
milel me-ai büro unun idue meclisi 
l\I. Arthuro fnntaine nln riyaseti 
altında roplanmıştır. Amele mura.h
haslanndan milrekkcp istiş:ıri bir 
komisyon lhda ·ı ve M. Albert Tho· 
mas ın .\k•aYi şarktaki seyahati 
hakkında vermiş oldup;u raporun 
bazı noktalsrının tetkikini karul~

urm1~tır. 

ltalyan tayyareleri 
Roma, 17 ( . 1\ ) ltalyan hsva 

filosu dıin Falerdo denize inmiştir 

Lehistan ve Almanya 
Madrid. 16 (A. ) - Cemiyeti 

Akvsm meclisinin kapsnma celse;in· 
de 1.eh silezyrnndaki \iman emlA· 
kinin tasfiyesi ıne> c 1 e inin ~I. \datci 
nin ri\ aıet. alımda do~nıdan doğruva 
iki hükOmet nra~ınd.ı müıakı.: e edil 
rnrt:.il"e k.ırar "e .. iln1işur. 

İngiliz siyaseti ve fransa 
Paris, 17 (A.A.) "Echo de 

Parls. gazetesi, M.Macdonaldın 
"Sunday Teimes,. gazetesinde 
çıkan bir makalesi münasebe· 
tiyle diyor ki: 

"Sulhu bozmak ve mah· 
vetmek lstlyeulerl kımıldatma
mak Fransaya, ltalyaya mer· 
kezt ve şarkt Avrupaya düşer 

bir vazifedir. Sol cenahın efkA
nnı nefreden Övre gazetesi ise, 
Fransa cümhuriyetinln bir ve 
gayri kabili taksim oldul;unu 
hatırlamaktadır.,. 

müzakeratta ba~lıca rol M. Hoo
ver, l\J. Dcwes ve Washington
dakl lnıı;iltcrc sefiri tarafından 
ifa olunmaktadır. Resmi müza· 
keratin açılmasına intizarcn 
bu seneye mahsus bahrl proğ

ramda gösterilen :ı krovazörün 
inşaatı tehir edilmi ş tir. Vaziyet 
bu gibi ln~antııı durdurulmasını 

icap ettii!;i zamanlar rdsh:ümhu
run bu tevkifi emretmek salıl

hiyetini haiz olduğu maha!ill 
aidesinde beyan olunmaktadır. 

M. Hooverin tebrlki 
Rusyaya hey'et gitti 
Parlı•, 17 (A.A.) - Fransız 

kooperatifçileri namına bir mu
rahhas hey'etl tetklkatıa bulun
mak üzre Rusyaya gitmiştir. 

Denizci devletleri davet 
Londrıı, 17 (A.A.) -· Yeni 

Amerikan sefiri M. Dawes ile M. 
Mac Donald bahri tesllhann tah
didi hakkında görüşmüşlerdir. M. 
Mac Donald bu mülAkattan mem
nun kaldığını söylemiş ve diğer 
denizci devletlerin de müzakere
lere iştirak edeceJti ümidinde ol
duğunu ilave etmiştir. 

"\Vashingtun, 16 ( A.A.) - Rc
isicümhur M.Hoover, Fransa reisi 
cümhuru :\!. Doumerıı;ue bir 

telgraf göndererek ''Uiseau Jcaııne,, 
tayyaresi ıle hareket eden !ransıt. 
tayyarecilerin Atlas okyanosunu 
geçmeğc- muvaffak olmalarından 
dolayı tcbrikAtta lmlunmu~tur. 

Yeni Müttehidei Amerika se
firi Ceneral Dawes in M. Mac 
Donald ile "Lossimavcs,, te yap
tığı müldkat bir saattan fıızla 
sürmüştür. Mü!Akat neticesinde 
neşrolunan tebll~ muhaverenin 
tahdidi tı:slihat mes'eleslnin lngil
tere ve müttehide! Amerlkaya 

ait cihet "te kısmı etrafında ce
reyan etti~inl bildirmektedir. Bu 
tebligıı 1 aızaran testli efkirdan 
hastl ol:ıtı netice son derece şa· 

. yanı memnuniyettir. 
Ceneral Da\\'CS, salı akşamı 

vereceği zlyafttte bu mes·eleden 
bahsedeceği gibi :'A. Mac Donald 
da aynı akşam ve saatte mes'
eleyi ( l.o >kmouth ) ta söyliye
ceğl bir nutukta mevzuu bah. ey
llyec~ktit. iki h!ıkümct adamının 
aynı zamanda vuku bulaeak 
beyanatının pek yakında gırişi

lecek mür.akeratın mukaddime
sini teşkil etmesi kararlaştırıl · 
ını~tır. Gerek i\1. i\Jac Oonald in 
ve gerek cencral Dwaes in cihan 
mukadderatının muvaffaklyet ve 
ya ademi muvaffakiyetine balı 

olduğu, hu müzakerata sair al~
kadar bahri devlttlerin dahi işti
rak ettiklerini görmek arzusunda 
bulunduklan tebliğe lllve edil
miştir. 

Booth nihayet lJldll 
Londra, 17 (A.A) - Sellmet 

ordusu sabık kumandanı cenerııl 

Booth 73 yaşında olduğu halde 

ölmüştlir. 

A.•ua-il!:J~an.da 

Kral ~ıtar~en 
lngiliz seliri lmanullabin llgaoı 

nasıl lerkelli~iui anlabyor 

Londrad:,n geldn bir telgrafa 
göre lngilterenin l\Abil sefiri Sir 
Frantis ahiren Londrada bir nutuk 
irat etmiş ve 1'Abilden ayrılmadan 
evel ı\lganistanda cereyan etmiş olan 
vckayiden bah:;etmiştir. Sefirin anlat
tığına göre Klbil şehri muhasara 
edilmişti. lngiliz tayyareleri oradaki 
ecnebileri almak için ~ehrin üzerinde 
dolaşıyorlardı. Sefir bu tayyarelerin 
Afgan daı.tlan üzerinden ~eçerken 

ıııhtcNfır 30 derece soı.tu!';a tessdüf 
ettıklerini, yalnız iki tayyarenin düş 
tü~ünü söyleyerek alayilz ecnebinin 
kurtanldıgını ill\'e etmiftir. \ olcular 
hiç bir hadise olmsdan nakledil
mi<lcrdir. 

Sır Francis be\·nnıtına devamla 
demiştir ki; 

- 1-:ral muharnra alıında,dı. Ma· 
i\'t:tiıuh:: 5000 kişi vınlı. l'endisine 

1\1. Doumcrgue verdiği cernpta 
bu tcbrik:l.tın daha eve! "Lind
bergh in yaptığı glhl, iki mem
leket arasında yeni bir rabıta vü
cuda getiren tayynrecllere tebliğ 

edildiğidi teşekkürlerile beraber 

bildirmiştir. 

Blltçede 100 milyon fazla 
Washington, 16 (A.A) - Büt· 

çe fazlası 100 milyon dolardır. 

Amerika sefiriyle mülakat 
Londra, 16 ( A.A) - Yeni 

müttahidei Amerika sefirinin Lo5· 
siemouthta, baş vekil Macdonald 
ile icra ettiği mtilAkattan bah
seden Dailymall bu görüşmenin 
lngiltere ve Amerika arasındaki 
mUnasebatı bir kat daha eyileş
tlrmekten hali kalmıyacağını yaz
dıktan sonra ((iki devlet arasın· 

da bir ihtilll.f sebebi te~kil et
mekte olan bahri rekııbctin iza
lesi için lngiltere ve Amerikanın 
bir çare bulacaklarından umitvar 
olmağa mahal vardır,, diyor . 

1 arife protesto edildi 
Wa>hington. 17 (A.A.) - Avus· 

turya, l<>·içre, ispanya, ltalıa, lran 
ve , • orveç hüktlmctleri müttehide! 
Amerikanın tatbikini tasavvur ettiği 
yeni gümrük tarifelerini protesto 
etmişlerdir. -------
Sırp-Bulgar hududunda 

Sofya. 16 (A.ı\) - Yugoslavya, 
hududunda, eşklya bir tıkım yolcuları 
soymuşlardır ve bir karakola taarruz 
etmişlerdir. Eşlrlya bir jandarmayı 
telefetmiş ve iki milis neferi ığır 

surette yaralamışlardır. 
Hud~du geçmiş olan şakiler tld

detle takip olunmaktadır. 
Sofya. 16 (A.A.) - Komünist 

çiftçi muhacirlere mensup siyasi 
şakilerin Bulgar· Yugoslav hududunda 
Petrlch ve Kulo civarındaki tecavüz
leri üzerine, takiplerine gönderilen 
mtifreze ile eşkıya arısında bir kaç 
saat devam eden bir müsademe 
olmuştur. Şakiler gecenin karan!ı~n
dan istifade ederek tekrar hududun 
öbür tarafına firara muvaffak t)!

tnuştur. 

yirmi dört S&atzarfında teslim olması 
blldirlidt. 

Muhasara edenler 15,000 kişiy· 
dl. Kral bunu reddettiği takwrde ne
tice katliam ve yağma olacaktı. Kral 
cevaben hiç bir şeyin kendisini tes
lim olma!!;• iclıar cdemiyeccginl bil
dirdi. Yalnız e~tr lngilizler hsyat· 
lan hakkında teminat verebilirlerse 
kendisi ile ailesine mensup kadınlar
la herab(·r hareket edeceğini söyledi. 

Bizim askerimiz yoktu. Sözümil
zü geçirtmek için vasıtamız yoktu. 
Tayyare meydanı iki ordunun ve a
teşin arasında bulunuyordu. 

Tehlikeyi gö1.e almak IAzımdı . 
tayyarelere telgraf çektik. Bunlar gö· 
ze görününce iki tarafın ordusuna da 
at~i kesmelerini lşar•t ettik. Bu bi· 
zlm tarafım.,dsn gôsterilen bir cür'et 
oldu. Fakat l~aretimlze itaat edildi. 
1 avyareler ~ürültiısüzce yere indiler. 
Kral ile ailesine mensup kadınlar 

garn !fllısellAh ln~llizlcr tarafından 
tayyardcrc bindirildiler ve emniyetle 
l lindistana hareket ettiler. 

Ordu ikramiyesi kimlere 
ve nasıl \'erilecek? 

Ankara, 17 (Milllyet) - Or· 
du ikramiyesi kanunu ali tas
tike iktiran etmiştir. Ordu za
bitan ve mensublnlnl alakadar 
eden bu kanunun metnini bildi· 
rlyorum. 

Madde ı Orduda ( Kara, 
deniz, hava ) : 

A - Atışlarda muvaffak 
olanlar ; 

B Askere okuma yazma 
Oğretenlere ; 

C- Vaktı hazar ve aelerde 
mtısademelerde fevkalade ya
rarlık gösterenlere ; 

D Nafi lhtiraatta bulunan-
lara, mevcudu islııh ve tekemmül 
ettirenlere ; 

E -Blnlcilllı: ve hayvan ter
biyesinde muvaffak olanlara; 

F-· Ecnebl dillerin tahslllnde 
temeyyüz eyleyenlere; 

G - Mesleğine alt faldell 
telif ve tercümede bulunanlara; 

H - Harita ve kroki yap
masında muvaffaklyet göste
renlere; 

l - Talim ve terbiyede te-
meyyllz eden bölüklere; 

lma/Otı harbiyede 
J - Milteamll usul ve !ma

tah ıslah ve tevsi edenlere; 

imalat ve tecaribl icra edenıer• 
hB' L - Fabrika ve imalBI 

nelerde imalat ve sarfıyııtt• 
tasarruf temin edenlere; 

Harita mUdiriyetlnde ,. 
Maddel-Harita kalıplarının ıe 1 
alm ve ihzarında ve lltograf " 
kartografi işleri ile sair harl1~: 
cılık işlerinde fevkalade mu•• 
faklyet gösterenlere; ti 

ikramiye ve kıla hedl:ı'', 
verilmek Uzre Milli MOdal•' 
" cklUetl kara, De~iz ve tıa:, 
bütçeler! ile imııllltı harbiye 

1 p' 
umum harita rıUdOrlUklerl 11 •• 
çelerine birer fasıl olarak ıtır 
mlye vazedilir. 1 

Madde 2 - işbu tkrııırı1~• 
ve hediyeler devalrde mustab bl 

otanıann mensup olduğu ş~o· 
amirinin inhası ve Umuın 1, 

dür veya daire reislerinin 1; 0• 
dikleri ve kıtalarda fırkası , 
mandanlannın ve yoksa en ~~ 
fevk kumandanın inhası ~e 
kllln tasvibi ile verlllr. .,, 

Madde 3 - işbu lkraınl:ı'' _,a 
hediyelerin müstahak oıanl 11, 

sureti tevzii bir nl:ı:amnanı0 

tayin olunur. ,.~ 
Madde 4 - bu kanun ° ' 

tarihinden muteberdir. 1( - Tehllkell ve mllşkül 

~~--... -<>< .... --~-
Kuponlar f(O' Yeni Zelend adasın

da zelzele Ankara, 17 (Milliyet) _. ~6' 
Vellington, (YeniZclcnd 17(A.A) ponlar ıtııafnamesl etrııfı ı• 

Burada ve adanın büyük bir kısmın maliye veklllle temas et~o' 
da Pazar günü saat onbuçukta şid· U:ı:re düyunu umuınlye naııı14e 
detli zelzeleler hissedilmiştir. Hasa möııyll DOklozlyer bu gnııfe 
rat pek mühim değildir. Ankaraya gelecektir • 

Bergamanın senelik Kazım Paşa ,.,. 
Ankara, 17 (Milliyet) - ~J 

mahsulfl ganlstandan dünen KAzılll d~o • 
İzmir, 17 (A.A) - Bergama tica· beşinci kolordu kuınıın 

ret odası bu seneki mahsulü a~ğıda danllğına tayin edllmiştlr· 1JtfjV 
gösterilen mıkdarlarda tahrnm et- f Zmirde elektrik terııJ e ~ 
mektedir: İzmir, 17 ( A.A) - Befedı~ ~ 

Bakla 703 bin 900, Nohut bir mil- ml caddeleri elektirikle ten"'rer ti' 
yon 140 bin, Buğday on buçuk mil- rar vermiştir. Onbeş güne jcııdıl 
yon, Arpa iki milyon 862 bin, Çav- sisata başlanacaktır. l'I 
dar bir milyon 220 bin, Afyon 300, TUtUncUlere lkrıt~p 
Pamuk 458 bin Tütün 720 bin, Akda İzmir, 17 (A.A) - Ziraat ·~<,ı'1 

rı 600 bin, Kuıiı.darı 192 bin, Mısır- sının tütüncülere yaptığı 1 

1~ .. , ı 

darı 350 bin kilo. mıkdarı 150 bin lirayı tcca"" ~ 
Palamut 200 bin kantara baliğ ola tir. Banka ikrazata nihayet vt 

caktır. üzredir. ~ 
"""'ıı 

Umumi grev 
Hadisesiz surette devam 

ediyor 
Londrıı, 16 (A.A) - Atlna

dan Röyter ajansına bildirlldlp;i· 
ne göre dok amelesi hükômetin 
teklilatını kabul etmedikleri için 
umuınl grev il!l.n eylemişlerdir. 

Doklar amelesinin grevi biç 

blr hadiseye sebep olmadan de
vam etmektedir. Sendikaya dahil 

bulunmıyan 300 işçi bugün çs
lışmışlardır. 

___ ...., __ _ 
Parlste bir panayır 

Paris, 17 (A.A) - MüstemlekAt 
nazırı M. Maginot beynelmilel tnüs
temlekeler pınayınnı açmıştır. 

Dahlllya veklll Slvasta 
Sivas, 16 (A.A) -Dahiliye vekili 

ŞUkril Kaya bey, bugnn saat 20 bu· 
çukta şehrimize gelmiştir. 
111ısırda pamuk hastalığı 

Kshire, 17 (A.A) - Bir zaman· 
dan beri pamuk mezrustında büyük 
tahribat yapan hastalık a~ağı l\lısırda 
gitgide intişar etmektedir. 

/fllJs muamelesi 
Fratetll Serranın, 2 inci tica

ret mahkemesince iflasına ka· 
rar vermiftl· iflas ve tahkiki 
duyun muamelatına bu günden 
itibaren başlanacaktır. Fratelll 
Serranın alacaklılarının Uç gün 
zarfında müracaatları lllzım 

gelmektedir 

-- 11ı·P 
P. T. T. memurları te 

sandığı kongresi 1 f( 
lstanbul Posta Y6 'felgr~,~ 

Telefon memurları teavün ~ fl"' 
Haziranın 21 inci C'uma gön~ ? 
oğlunda Aynalıçeşmede Sür~; l>lıl 
ballcslnde Hll!liıhmer ccın•l Uk ~oJI 

sındalı:i dairei mahsusıda sen• ~b' 
rocrı· f 

gresini ak<ledecel!'inden ı !~ 
cemiyetin yevmi mezkur<lA >•• 
teşrifleri ricı olunur efendllfl· 

- ... - ·ı~I Sanayi blrı "k;e~·. 
Şanayi birlijti heı 'eu duıı ,ıııtiP 

olmadıl!;ı için içtima cd•"' 
Pazar günü toplanacaktır I 

- I 
Kayıkçılar cenıille 

hakkında 1,, ·'' Bazı bkelelerdekl ka,,kçı ıll' 
yıkçı ve mavunacılar cerni~;. eO 
hinde şik!yette bulunrnu~ı·r aııııl~ 

Bu hususta Ticaret k .~,ı !"1 

mürakipleri tarafından tah 1 

mskıadır. ıi 
-- - a11e !il 

Cumhuriyetlıı ıec~ıcn ~ 
Jlaliçte tamiri ikın~I e. ıarıl' 

huriyet vapurunun dun 
tecrübeleri yapılm*ıır. I 

----- ı~ııd Mil/hl e mflfell • ııı 
Y . eki' 

Oiyarilıekir \ ali ' ıs • , 
kiye müfettişi 1 Iılmi il. 1 

kiye müfettişliğıne tı1' ın (1 
_ _. .. , .. ,ıJt"..,l 

Fatmanın IJ• .,.. ;. ,·n J' 
Üskti<la da oturan ıdı•i01 r! 

hizmetçisi Fatmn )(eı ,.,.ı 
d. 'e . ·c ı °" 

nize atmış, ""' 
önünde çıkıırılm•,tır 
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''MİLLIYET,,IN ŞE.H RVE MEMLEKET HABERLERi 
--------
Adliyede Yeni hatlar -

IY.yü diriltmişler 

~eın~rl:-ın mahkıl
nıiyetinde ısrar 

Edirneye doğru 

Bir denıiryolu İnşası 
hakkında Şark şimen

clüfer şirketinin 
mu va faka tna n1esi 

ediliyor 
~Ulerl ;; gö~tererck maa~-

1ilıı ceplerine indiren muhu· 
ltı zatiye momurlarmdan 

ttdJ,n F.. ve arkada~ları A· 
~tıada malıkOmiyet kararı 
ışıardr. Temyiz bu kararı 
letınış, mahkeme de dUnkU 
C~lnd~ eski hUkmUndc ısrar 
~tir. 

Aııkara. l 7 (~lilli\<0 - l hıklı· 
met ılo .)ark demir yollan arı>ındı 
ha ... ıl olan itilil muı..:ibincc ~irkeun 

''unan topra~1ndan geçmek ... i7.İn l:dir· 
neyo .ıo~ı u hır hat ,•ıj&•ını kabul 
ctmi~tir. 

'Jrkctin b~. hlı:->u . ..;;ı dlir .\afia 
\'ek:lletıne ~onJı!rmi~ olı.lı.:ıtu mu\;t.~ 

fakJr 1ne\tupları ~unlardır: ) 
&11a.~.,11r ıtavası haldı 
l ıp talebe>indcn Pakize Ha· Ke>·dcndı l lureıkrı: 

ta ru iından kendisinin ıa· 
ısur cttljtlnl isnat edenler 
l;ia~ açılmış olan dava dlln 
·Uacıı cezede ıı:örUlecektl. 
'ıı~lı keıne bu davanın tecile 

;l,aıi \ lilerilo bugün imzı cıtij!;i· 
miı mukavelc\c hinaen hcr\cçhi zir 
iki nokta hakkıoJ,.ki mtı1 afakaıimizl 
ırzı tevlt ile ke~bi şerci t>\ lerız. 

1 1'umpanr• iltı ><ne ?.arlınıla 
"\lpullu· 1'ırklarcli .. haıund•ki alı;ap 
tra\enderin k:ılmilen demir tra\crslcr 
ile rcbcHllnl kendi uhtei zimmetine 
ıhr. 

i ~ıdunduguna karar ver· 
Ur. 

'11,.,, mııay faciası 
~.,, rucah nasıl ezildi? •• 
Cıınw. gUnU ÜskUdarda leci 
ltarııvay kazası olmuf ve 
.k lıir çocuk ezlllp parça-

ilır~ "· 
QlkUdar mUstantlklltl tah· 
•ta devam etmektedir. Tram 
\aımanı 121 numaralı Mus-

1 ~efaletle tahliye edlimlftlr. 
e yavrunun o sırada dille· 

1tın önUnU sulamakta olan 
•ııkkancının hatası yllzUn
tranıvay hattı üzerine kaç

ı bıı sebeple içtinabı gayrı 
bir ş~kll hasıl olduğu mevzuu 
olduğundan tahkikat bu 

1ten de tamik edilmektedir. 

'il fil memuru mahkemede 
~ocapa\\11 maliye şubesi ka." 

tebllıt memuru Refik E. 
1<•inl sut istimal etmekle 
ıua olarAk Üçüncü cezaya 
•lıiştır. 

~tflk O. Çlllnglryan isminde 
•.~irin imzasını, beyanname 
1 esnasında makbuzun dip 
nına atmakla maznundur. 

t.-.ınun vekil tutacatı;ını söy-
1~den maiıkem~ başka bir 

t • 
•ıtakılmıştır. 

Yrıye H. tıt• rüfekasının 
lahklkatı 

ka,t.tn ın11.nun ı,ıdri\e ha 
<rkatlı1ları lıalkıııılaki "tahki· 

'ı, .. , ı c ikmal etmek üzre !<-• 
1 rnü,ıanıiklerinden l likmeı \e 

lıeı lerle ı.ıanbul poli> daire· 
~ 1tıtl:arıııdın \·e hu 1,re kltip 
.. ~-a\ı,:tı ı l l·l\rct hr' Jlin (;ul· 
\'.tı tır; ill lnnırı: '.t ... ıl olınıı~-

ıı 
·~tnct H. d~r1a: adlh eve gelcrrk. 
ıq un.ıanıi \l!h.ili ha~· ınua\İn 
•r hcı·le •l'rü,nıU "' e tahkikat 
~ . r- • - \ • • 
• 1 teselli.Jın t:tmı,tır. t\.ıclrive 
it .~rkadıılınnın ~·rnid~n i~ttC
luzuııı l(<Jrüimemektedir. Maa

tıkikat netice lnJe hiivle bir 
1 İ:-:-edilir-ic icap ec.Jenl~rin 
1\1: tekı~r ınur:ıcaat edil~c:ektlr 

1 :·ıhtı\ ;nuJdt·i un1un1l~injıı Jor-
1~-~1 "l!:ıll··rin ce\·ap.aıı l"v.rak 

"rda nır, l'llt 1 ılc..lu5und:ın hun 
tık \ c rt: • .;.hit 11hınm21.kt5dır 
bitınce ı likmet heı ıalepna 

1 1 . 
· il.parak e\· rakı mi.ıdJct umu-

ıç 1 <_recekıir ) eıııuen tahkike 
hır nukla kaln1·t~ı~ıır 

•'ôJ;--~·~·-· -
~ 
·~!\ kararı verildi 
tıbll( Mıntakası Riyase

~3 Mayis 929 cuma günü 
· li Güreş teşvik ve Şehir 
~k~ müsabakalarının tev
'l <ifa.tının icrası esnasın
: llczahetine mugayir ha-
huıunan Haliç idman 
1dare heyeti ve faal aza

'1laru11n hakkında icra 

'l - Kuınp .. n\"t \iı:clbt itlJrc 
llci .. t sani>~ :\lr 1 h;vi .... in uttt;ıır her 
hın~ı hır nokt:t .. ıııd~n l1:tlırnt!yı.: in'J. 
edil·•cek hat lıakkındak, <ı """ lt)~ll 
tarihli ml!kttıh\L ın.ind~ret::t~ını te,it 
evlcriz. 

l~il\c:'lile ihLirdmatı nlJ.hju:-ıa.ınlzın 

h.nfen k.:1b111Unu rcra. e,Jeriz ch~ndiın 
hızretlcrı. 

Hıl1daki ınr turta rne\ ztıu hıh,. 
edilc•ı <ı m•ı» ıcııcı ı111hli mckıur 
da ~ııdur; 

\ ekıl lkv. 
''.'h:rcf,·apÖ:dth~ıım ınul:ı atıııııtlıt 

~i•ru~tti~ümüz 'cı;hilt: 1 lültlıııeti 
{ 'un1huri\ ece ~r:1.u cdıl<l ~ı tak.dirdı.: 
\"uııııı arızbındcn ~e~·ını:l.; .. irin h1li 
hızırd1kı hatun gııvri n1ua\ ~en bir 
noltı,ındın t·:dirnt\t gidecek hir hat 
inş:ı..,ı \C huna mukut- - ~erm~'e)·i 
ku\lllıt~a l...ıunpan'i :1ıtıızın Jın:tdc 
ol<luı\·1Jntı hcvan cdcrin1 

\lali ve fenni şeralc \ c zikredilen 
...;uhc hattının a\ rılmı no~tl'I hükö
t~ctlc ~irket arı,ını.la hil:\hcrc ıe~Pit 
cdilecd.tir. 

l~hu he\ anıtın tarthınden itih.ırı:n 
uç .. cııc zarfınd.ı hühünıı.·tin talc)l 
üzt:rint: hu ~ube hauı in;i:l l"lıJir ... ı: 
yenı hattın i~lt:tm~ nntı~ nıı hiıe 'e 
rile-eektir. El\C\lll i~ltmckt~ ulırl hu· 
tut J c :ı ~·nı za!nan<l:ı nih:tvct hul:ı· 

cskt•r 

Yeni Atina sefiri 
1 lariciye 1\I ii ,t c ~:ırlı)),ıııd:ın 

Atina >dıtrttinc ta\ in olunan 
Enis hey, per~cnıhc ~ıinü .\nka
radan şehrimize ;;elceektir. Enis 
bevin huekctinin tethhlir etmc>i, 
Yı;nan mes'de,iniıı ht·niiz CC\ az 
zuh etmemi~ 111111:1,ınd:ın ileri 

gel •nektcdir ---
KIJylüy~ tohumluk 

iktisat Veklletl Anadolu h11t
h cuzercahında açılan hendck
lerln teşkil ettigl ~ulak yerler
den istifade için alakadar köy
IUlcre tohumluk ak darı ve mı 
sır tevzllne karar vermiştir. Bu 
nun için 4 vagon mısır ve 2 
vacon Adapazarı mısırı muba
yaa edllmltllr. 

Bu mahsutattan, ekmek ima
linde lstllade edilecektir. ---
Galata.-ıaray bugiin 

lzmire gidiyor 
(;ı\at8!\Jra\ hirinci t:ıi<.tnH hu ;:ün 

( 'umhuri vet 'apurilt: har~kt•t cdt:ecktir. 
ı ... tdnhtıl ~nmpi~onc C\\l"ll·e de 

yızmt~ nldu~·umuı. gihı ilk O) ununu 
(·uma l(iinü it.mir ~:ımpi~onu \itil\ 

cıi1.ımı il~. ikinci o, ununu :.!.l 1 fazi· 
rın Pazar ıünü I{. S. 1\. ile \·~ ii~·Lin· 
cü ,,, ununu Jil :?8 l la.1.rıntn fıhür 
( uma Riiniı \hav· ı, .. ·. K. mııhıe 

liti ilt ,·apıcaktır. (:alıta..;ıra~ ıı.ı.. 'c 
lzınir tat..ımlırının tı:nipl~rhıdı:n ala
bile-ceklcri netil·ed~n ~ırı .. ı ~elJil..çı: 
halı.edece ~-iz. 

~.tctkıkat ve tahkikat bu 
~•tanı bulmuş ve Heyeti Hicaza gideceh olanlar 
~~~enin 28 Mayis ve 4 Ha (,e,ek hac, ıterek h•ıkı makmla 
t 9 tarihli celselerinde 1 licaza ~itmekte ol•nluılan l lil'af. 

t 
kulüp katibi Umumisi hilkılmetı namını alınacak paranın 
M 'apur al·~ntelerinc1 • fazla nıikdardıt 

1 ~· . uhasip . Veznedar tah-it euilrliği h•her •lınınııur. '"•men 
iııe 1dman müdürü Necati '" l licaı mume-·illi~imızJcn hııku
~ (Müebbeden), Kulüp mete , aki bir ııardı llic1Z hiiktı 
\ı~cnıal Beyin bir buçuk me•incc bu l(ihikrden •lınacak p:t!""l 

~· azadan Sedat, Vah· nır 106 \lı;rr kııruşu olarak t» ın 
~~;[at, Rüştü, Ahmet ve edıidij!;I bildırıınıi·ı:r heı lhct 1 ı,, ı 
~ erin altışar ay, Şahap lh c ,-ek~lctind•n , iliı <tk•e ıam,.,, 
\> ~ sene, Askeri Sanayi ı:tlı imiı~' \ 11"' eılor fatl• paıu ıılın 
~,tdu azasından Faik be manıı,ıııı tcmııı eckccklerdir 

't:ı · Ci.\• ınüddetle mu vak· t·--·"' ---· .. - - ... ___ -· ...... , 
-ı:k?tıarına ve Haliç i<l- l A. 'l'".\J~A PALAS ı 
~eı~~ ıli' de altı ay müd- 1 \ \h. \R ~ i 
tir ı hukuku) na karar 1 BUtUn odalarda telefon, sıcak 1 

L • f suyu, katöriferi vardır. Huı;usi 1 
°'tın 1 ~~9 haslama tarihi 3 banyolu apartmanlar. 1 
~ ~11.'Iı r. l Odaların flatı: ı; • il • Hl ve n l 

ı. ılen cezaların hıt :-nı 1 liradır. Amerikan barı orkestra l 
~arı.ı. - • k k k d ı " ~ r n un-ıu11 mJt.,.c· ı ı er c ve a ın ara mah~ns , 

11~cll1ıvctleri iiLa mı ! peruklr salonu, çamaşırhane, l 
r,ıu ..ı ı;ık vapt'1a I' garaj, tenis, kütüphane, ) ataklı 1 

lıtıd·ır 1 vagonlar şırketioin ııccntalıfı. 1 
f ... ---·--· ... ···----- ---· 

VillJyette 

Yeni blltçe 
Vilayet daimi 

eııcümeni telkih 
ediyor •. 

Yeni yol ve diğer baz yeni 
kananlar mucibince Vilayet hu· 
suııı bUtçestoin tadili !Azım gel
mektedir. Dun VllAyct dalmt 
encUmenl Vail vekili Muhiddin 
beyin riyasetinde iki içtima 
akdetmiştir. Encümen yeni bUt
c;eyl tadil eder ve bUyUk bir 
tadilAta lllzum kalmazsa, vııa 
yet umumi meclisi fevkalAde 
lçtlmaa çagırılmıyacaktır. 

V. J. KUMANDAN! 
Umum jandarma kumandanı 

Zelı:l paşa sehrimlze retmiştir. 
KAORLAR 

VilAyct , sıhlııyo , NUfu~tan 

başka dairelerin bütçeleri gel
miştir. 

IHSAN ABiDiN BEY 
iktisat VekAletl 

lh3an Abidin bey , 
gelmlştlr. 

müsteşarı 

~ehrlmlze 

.~ikayef ~iKayel iisfüne 
1 inci sahifeden mabaat 

dü ~art kaYanini ınahalliyt.:~c tabi 
hulunıcaklannı ~o .. ccrı.:n ( Q) uncu 

n1adde...;i \.:ınlıl' tcf .. irc u)trı1ulm.Jmak 
ic;iıı ,·erKi rne,C'!e ... i mc,· zuu hah"io1-
du~u tanı:tn 2S in1.:i ıu:tddcde •t\irk 
l(ritı l{lı...\ ada 'l'l"t:\.'ckll·rt \"ı:rgileıin 

ın;.1.hiyetlcri tı .... hih \e t~k"rit olun11101.· 
:-ına hund:uı Julıyı !Uzum ~örül 

nıu~tu. 

1 Llttı bu »rahatla <lahı iktif• ll· 
lunrrıı \•:ırJ.k 111111 hcdellerlııin / klnıilen) 
Türki)e;e ibroo; cdileccA1 k•ydı ilhe 
rdilmi;. olma .. 1na naz:ıı:tn mtı3.hedc
ııiıı hini rnü1.akt!t't .. inde t.1.nıfeynin c
:->l ... itih;ınvlc- Jtu~\ada ho\I\: mal b~
dC'llrr:nı.h:n ıtt.ı'ın bir rnİkd:lrın her 
han~i ~ekil d:ıhiliıu.lc bır:ıkıl::..:aAı hu
'U'll .ı .. Ja nıtzan dik.kate a!ınmı~ll. 

Rtı,\)'ıt ıwı:i isleme t başlıyor 

Rtı .. \:t hü!...ü:-neti dı: hıı ~ıi 
nazara .l ~uhu t <128 t~rihi:ı<: kad.:ıı 
ria)ct ctrııi~tir. t >ııdan .. onra 'l\ırk 

tücc:ırl.ırının ~"ttı~l:tnnd:ırı }Uzd~ oıl 

ırc on iki k:ız.1111; nlduA,unu f.ır.r.cJt.· 

re!... bu k~r.an\· tızcrindcn \"L·n.:;i t:ıh:· 

bine ha;l:ıını~tır. 
l\u trtlhir.- "l'tırk tlil't:,rl;ırı itiraz 

etm(h.le bt rahı:r tc.'i\ İYC ctnıi)lerdi. 

Bu scıır ipti.:l:ı .. ıntla kantrı :'Abık da 
ıre .. ind~ g;cnc k;,1.an~; 'cr~ilcri tarh 
\e tah:-.il olunc.hıktan sonra netlamcc 
edilerek hu •lela kaz:ıncı 'ulde alı
mı~ fırı \C vcr.~ıvi (·n:ı ~Orc tarhct 
rniş!erdir ki \·erıl~n nı;tliıınata Kıirc 
hu ıntitc.r.a\ it ,.~ nıtitcrılı..ki :-.cklt.: ıf 
rag olunc..luğu ;ı:aman serın:ıv~vi d,hi 
bci'cdct.:C"k dl~n:ı.X'\ i buln1Jktotdır. 
Tıirk /ııcir/emıiıı ıwklııi 11•:ıırı 

\ lanıcıfilı VL'r;.:;inin ıni~darı h•'r n~ 
o1ur~a ol.-un, e.,:ı.. itihs.ri\ il! •riirk 
tücc•rı hunun ctla ... ivle ınü1'.elfcr n.
culmııal'akl:ırıuı ı,ldia cııııcktcdırlcr. 
<,:ünku ltusrnda bazı hlıkünıeclerin 
tah'alann<lan h11lcn kazan,: vcrgi...:i 
:tlınn1aınakta olJUJ!.Una güre. ınıı.:ıht· 

clt-miıin nıa<ldrı nıahsu:'a .. ı lnt11 .. ·ihinl'c 
Türklord"ıı de •'ıııma.ı IAzım~dıligi 
rıi si)\ Jc:ncktcdirll"r. 

Blınl;ır yukı:·dJ dcnikiiP.i ı..rihi 
~imJiki karara gorc vcr~ilerin f)den
mc .. i iktizı edL·r .. c Hu~\ ada satılan 
mal h(..'dcllcrinin kı.-.ınCrı \.:ılf,r \C 

kısmen ın•I ik mülıaJde edilerek 
kAnlilc:n t;ıka·ılın:ıyı.__·.ı.1ot·ırıı \C "l'ürk~ 

!erin l"liııdrıı k:ıı:ı'1cı dL·Ail ı-;crına~e:'li 

dahi kılm.ı,<1ı..:·ııtıııı ileri ..;ürmektc 
dirin 

"J"urk nıal nnın .. ,uılıni.l .. ına , e· 
~•t~t t·<le·ı kı1111i.,\onı.·ııl.il.rın "fürk 
d.ıhi ol,al.ır l..omi.;.\.ont•ıılul..t:ın k:ızan 
ını':' oldukları rnı:-hl~~ llzc:rindeıı ka 
'anini mah:tlli}t:\l' te\l"ikan kazanç 
't'ı-~;i ... i ,·ern1e,ır1L" itiraz ttn1emekft:· 
dirler. \a<ıl ki l·ıanbulda bıılıınan 

llu~ miıc.; .. e~ :"Oİ l"orpret Rusyadan 
n•ınına ı.;i>nc.lerilt:'n mıllıirı sıtarıı.... 

kL·ndi hc-.ahın"- hii n1iktı1r !..oınisyon 

kı\ deuncktc 't' hu koını..;yıln ü1.eriıı 
den ·rurkiye hükumeıuıe kaıaıH,: 

rL··-ıı.-i"'i 'ermektedir. "J"ürl..iyt hükllmeti 
'l'Urki) ede :>atılmak üzrt ·rorpretc 
gbıı<lerilen Hus rnallarıııın sau~ını 
n11arı dil.kate Alarak Hıı>rndıki 
:-.ıhiplerinc kazanç \ ergi~ı [<1.rhetmt'· 
m<l-t•dır. 

• Rıı.• lıurıkusuıın bir /(b/i~i 
Hu., ıicaıeci lıanc \·c h<.;-tka .. ının 

l.1.mir 'l'ıl'att't oda.;ına \olladı~·ı hir 
iı.ıhn11.n1cJc ltn, \a\a :ııl cdlfecek 
m 1n hılciını1c \ C:'aiki tJnı ol.:ırak 

ge ılt.I', takdirde hu malların >alt
~1 dJn \:11.ln17. ~nnıi!') un s!ına,·a~ı 
b ., nlunu\or. Hankal'ın hu hc·\a· 
ııatı tuı..· ... --a.rlarıını.1. rahıi \ e m'4.kul 
br'makı.ıdırlar. l"al..ıt lıL e•aiı altın· 
da 11r H s rıuc:, .. ı.st:-. 'f'i.Jr~ rnıl· 

\arını l{ııs~·;1dA :;attıuı#ııı. ıe\'M!ı.'Ul 

etuı- .1.nnuın nıal sahı niP ka7.:.ı.ncı 

nazan dikkate ıı.lıır;ırak k v•nç ı er
\"erg .... ı talep olunmaz d,'\ o malın 
luruht Jn:l hir 'J'Lrk knmı_.;.vont.1.hU 

Vt" aret ·dt:r"t' 11·;ı1 mıtl salıihindt'n 
na .. 11 ka1.anç \c.·r~bı alııııhlle~t>#;'ı 

:;ur· !makt 0 •iır. 

~A~&t.a&,., lllJ!h ~a t!to.A-t' 
Surat, sütlaç. . . kaymağı gi

bi, kırışık kırışık, gözler içeriye 
çökük, el ayak sapır sapır tit
rer: Hasılı bitkin ve zavallı bir 
kadın. 

- Ne istiyorsun hanım. 
Meğer hem kulağı ağır işitir, 

hem de türkçe bilmezmiş: 
- Ha. . . Ha ha ha. . . dedi 

durdu. 
Evrakı okunduğu zaman anla 

şıldı ki askerden dönen gaip oğ
lundan nafaka istiyor. Soruldu: 

- Oğlunu ne vakıt askere al 
dılar? 

- Var bir sene, üç sene, altı 
sene, ha ha ha ... 

-Nereden askere aldılar? 
- Istanbul. .. 
- Istanbulda alındığını anla 

dık ama hangi ahzasker şubesi 
da\'-et etti. 

- Yok marabe ... Hani git
tiya. geldiya. yoksam gelme
di ya ... 

- Biz ne soruyoruz, sen ne 
diyorsun? Birini askere alacak
ları zaman kayıtlı olduğu bir 
şube vardır, oradan usulen bir 
davetiye gelir. Senin oğlunun 
künyesi nereye kayıtlı idi? 

- Istanbol. .. 
- Allah, allah. . . nasıl me-

ram anlatacağız bilmem ki .. 
Fatih mi? Cihangir mi? Sultan 
Ahmet mi? Kılıç Ali Pasa mı? 

- !!!!. .. 
- Hırkai Şerif mi' Bakırköy 

mü? Beşiktaş mı? 
- Ha ha Istanbul. .. 
- Canım, sen nerede oturu-

yorsun? 
- Istanbol! 

Emanette 

Edirnekapı 
Tramvayın küşadı 

perşembeye 
yapılacak 

Fatih-F .. dirneknpı tramı ııy hat· 
tının per;emhc u:ııniı kıııat resmi 
yapılacaktır krasimc fırka, 

\'il;\yct, Emanet crk<lnilc Cemi
yeti lıckdıyc ve ,\kdbi umumi 
Azaları , e erkanı ınatlıuattan .100 

kl~i ·ıilclcrik herahar davet edil· 

miilcrdir. Tramı :ıy ~irkcti F...lir· 

ne kapıdaki ga1.incıru cd ri~ ede· 
cek l'e hir huk nicud:ı getire
cektir. 

l':ıtihte Fevzi pa~a cadde,j. 
nin lıa~ına hlr kurdek ha~lıı· 
na.::ık ı e ~irkct tarafından tah<b 
olunan iki otulıu,ıc cemil eti lıe· 
lcdiyc az:ılıırı Acldiktcıı · ~oııra 
kur~!cla ke>i!cccktir. oradan hazır 
hL,Juııan ~ ıranı\ aylıt davetliler 
kara <ı;önıruu:" µ;ideccklerdir. 

him.,eslz çocuklar yurdu 
)chrcmaneti tarafından a<;ılıın 

kim'c'iz çocuklar yurduna kim· 
sefer mürucaat etmemektedir . 
:;cr,criler ya7. oldu~u için açıkta 
yatrııa~ı terdh etmektedirler. t:ıı

nun i.,:ln r•:mııhct poli<e lıirll ter.· 
kere yazarak bu kabil kimselerin 
yurda ıı;önderilnıc>i lıildirilmi~tir. 

~'}üt meselesi 
lklediyc nııntak31uında ye

niden 'ütlerin cclciıinc ha;lan· 

nıı~tır. l lcr !(1111 va<H! '10 C>naf 
tcL01.iye olunmaktadır. 

- Senin Istanbul dedi<>'in bir ~ 
~:~:::~~~l!.ğil ki .. 

1

• Ista~bulun fm'1l/.!f!!t, . 
- Buyuk Payla.... '- _ 1 1 

- Büyük tarla mı? Bir daha 
söyle bakalım? 

- Büyük Payla ... 
Aza ile isti~are ettikten sonra: 

- Büyük Piyale olacak. Ha
di sen git, hanım, biz subcsine 
ya~ar öğreniriz' Çağı;dığımız 
zaman gelirsin ... --·---

M. Tro~kinin ıniiracaalı 
lngiltereye gideceği 

belli değil.. _ .. ,___ 
BUyOkadada lk"oıet etmekte 

olan M. Troçkinln lngiltereyc 
gitmesine nıusaade edllmesl 
için M. Makdonatda müracaat 
eıtltı;i yazılmıştır. Aldıjtımız ma
IOmata göre 1". Troçkl oğlu 

vasıtaslle şehrimizdeki lnğlliz 
konsoloshancsine de ayrıca bir 
istida ile mlir•caat etmiş ve bu 
istidasında telgrafla ın. J\lakdc
nald nezdinde temcnnlyatta 
buhınduğunu zikretmektedir. 

HenUz bu muracaata dair 
bir cevap gelmemiştir. 

Yunan murahhası 
)'arın tavvare ile 

gelecek 
\lııhtclit nıulı;ıdclc konıisvrınu 

Tıiıl hr) 'eri n·i,i Terfik Kamil 
Hq mm• );lirıri ,\nkaraya aı det 
cdcc·ckıir. lkinı:i murahlı•' .:\cbil 
Dcy be \!. 1 livamandopulo>lm 
ankcine J..:ıd:ır ~chriıniı.dc kalıt · 
rıı k tı r. 

\ IAkadar malıafi!Je ) eni cttli
ınatı hamilen ~!. Uiyamandopo
losun yarın ta) ı are lir J,tanhula 
Kelmesl muhıcmd addcdilmckcc· 
tlir. 

- -· 
Çakmak inlılsarı 

<;akmak inhisarı hakkında· 

ki kamın 1 o hHziraııdan ıtihsrcn 

tctlıik edileeckıir. Fakat hu mııddet 
bir az daha cundit cdilmlı,tir. 

(,'akmak satanlar cı Temmuz 

ak~amıııa kadar inhisar idare>ine 
ınııraca:ıt cdeed,Jcr, ellerinde 

Jıulıınan \'Rkınaklar hakkında 

be~anııanıe \ rreceklcnJir Bu ta
rihe !.adar b,pnnuıııc ı ermiycn· 

4 leriıı 'lrn'ı J..aı;Hk adde: unacsktır. 
Ondan ·unra .;al maK itrala 

tını idaremlı. y:ıpaeaktir. l!eride 

bir çakmak fabriks.ı açılacaktır. 

Bir anıeligat 
Urnıurı m~kcehl alisi rektörü 

Rilııt hey ehin hir ıtpandisic ame. 

1 li)e.ı yapılmı 1cır. 

Oazete bayii Hüseyin ef. 
itıtlhHra ha/kıştı 

S irkecide ıı;azete satıcılığı ya
pan Biıı;alı Hüseyin ef. bir 

müddetten beri çektitı;I sinir 
hastalığından meyus olmuş vo 
evde kimse bulunmamaaıadan 

istifade ederek ekmek bıçatını 

karnına saplamıştır. Pek atır 

bir surette yaralanan HUseyla 
of. Gülhane hastanesine kaldı· 

rılmıştır. 

Yatıgın ı•ar diye llfaiyeyi 
telişa vermişler 

KadıkllyUnde Vişne sokafında 
oturan Maksut efendi 

kain biraderi Asım clendl Ilı 
kavıaya tututmuş ve ikisi bo
taz botaza celıniştlr, 

Maksut efcndlnln ali esi kav· 
cayı gllrUnce '"yanıı:ın var. diye 
feryada ba,ıamış komtular da 
yancın çıktı zannlle itfaiyeye 
haber vermltlerdlr. Aradan bir 
müddet geçince itfaiye arabaları 

Maksut efendinin evi llnUne dlzll
mlşllr. Fakat mee'ete kavıı:adan 
ibaret olduğu anlBfılmış ise de 
yalan yere ltfalye çagırıldıtı;ı 

cihetle Maksut ef. allesl hakkın
da zabıt varkası tutulınu,tur. L-

iki tranway arasuıda kaldı 

Be,lktaşta Akaretlerde duran 
Abdullah el. iki tramvay 

arasında kalarak coğsUnden 

ağır surette yaralanmıştır. 

Ayağı kırıldı 

Şolör Hüseyin HüsnU Davut
pafada kahveci Mehmet 

el. nln kızı dört yaşındaki Na
flaya çarparak ıol ayatını kır

mı,tır. Şoför yakalanmı,ıır. 

Yanglıı başla11gıcı 

Beyoğlunda Yazıcı sakatında 
l!I numaralı apartımanda otu

ran fapkacı !sakın dairesinden 
yantın çıkmışsa da yetifllerek 
sönduruımaştür. 

Beygirler ürklil 

Arabacı \lustafa 1\ladanı Sate
ııik ve Haçlk l~mınde iki mii~

terile tlaydarpaşadan geçmekte· 
iken hayvanlar iirkmiiş ve araba 
de' rllerck hem arabacı hem muş 
teriler yaralıınmışar. 

Sansar derileri gitti 

Galatada hir kiırk ıkaretba
nesin~ hımz girmiş bin lira 

bı ·metinde ,dD•~r deri~ı çalmıştır. 

Y lfanıe bilmiyormuş 

T•nı:ifııt amelcıinden Ali yı· 
kanmak lçtn Eyipte denize 

gfrml~, yuzmek hilmediP;inden 

botlulmu~tur. 

Ekonomi 

lktısat programımı 
\ • 
Iktısat meclisinin yeni 

• 
ruznamesı .. 

iktisat meclisimiz son lçtlmaını yaparken, gelecek içtimaı 
ruznameslnl tespit etti. Ruzname, iktisat proğrnmıdır. 

iktisat proğramı nedir? Eğer, iklfsat kuvvetlerinin gelişi gUze 
brakılması iktisat proıtramsızlııt;ı ise; iktisat programı , nüfus 
kredi, sermaye, lstlhlAk şartları gibi ikti•at unsu•larının, tayi 
edilen kanallardan ·evki protramı demektir. 

Şuhalde tllrk iktisat proğramında, tllrk istihsal şartlarını gllre 
ceğlz, bu şartlara göre nufusuınuzun vatan !izerlndeki ıahi 
tarzını, kredi ve sermaye politikamızın ana çizgllerinl göstereceği 

Her memleketin bir faiz ve lskonuı polltlkası var. Buguna 
iktisat hayatının siklet merkezini te,kll eden bu çok nazik poll 
tllı:ayl banknot bankaları sevk ediyor. Bizde de bu ann müesses 
ihdas edilecektir. Bir kanunla idare edllecek bu bankanın lkti>a 
politikası, tlirk iktisat hayatına kudretle istikamet verecektir. 

Türk istihsalinin llat te~akkülU de çok mühim tetkik sahasıdır. 
Türk (ilat tefekkUIU , garp (flat teşekkUlU) gibi Azami dikkati 
olu}or. Modern ekonomide en nıUhlnı unsur gibi tesir yapan il 
iktisat hadisesini, artık kendi başına bırakmayız. 

TUrk demir yolları tarife politlkaslle IUrk limanları tarife poli 
tikaları, turk belediyelerinin fiat ıesekkUlllne taallllk eden ahkAmı 
borsa reslmlerl. damga vo pul kanununun bazı noktaları eheır 
miyetll bir revlzlona tabi tutulabilir ve bir sisteme irca edilebilir 

lnternational mal detlttirme dUnJasında, Türklyenln en a 
emekte en çok kıymet yaratmasını mllmkUn kılacak bir lktlsa 
programı, 14 milyon tllrk nufusunun yülcsekce refaha çıkması• 
vasıta olacaktır. 

Bi~ 'imdiye kadar muvaffaktyetl! tetklklerlle iktisat hayatımı 
haylı tenvir eden iktisat meclisimizin, bu !On vazifesini de i 
bataracatma eminiz. 

TUrk iş ve ilim atemlerl, iktisat proğramımızı ehemmiyeti 
bokll1or. 

Dr. flr'lzamettln 

"' * * 
CüNÜN İKTJS,~OI HAR~~KETLERt 

• 'iL Malili gazller pazarı 

'.\lalıll Caziler Puan •noııım şirketi 
he~-etı tımtıml\e'i tl temmuzda top· 
!anacaktır. 

Bu 1çtimada. ~irketin tasfıyesi me'· 
clc:"i gorüş,ülecc:lcir. 

•lnglllz lirasının temevvUcU
Dün llor;aıla uı~ili1. lirası (fOl.l 
kuru~tan açılını~ ıe ( 1012) luru~ 
(2{) par:ıda kıpanmı~tır. 

fıtın lstcrlin Uıerine muımel~ 
aı olntıt:'ına rı.ıtnıen cpice kamtıiyo 
ternc,-,-ii\·leri olmu~tur. 

!-:ikrazı cl•hlli ııJ.~ll den, dtivu 
mı muv•hhede ( llfü.7~) deıı, altın 

(872.:i) ten ınuam~lc ~ormu,tur. 
'iL Hayat pahalılığı var mı?

htınbul ticaret odası haıat pahalılı

g"ı hakkında tcıklkarnıa devam et· 
mckte<llr. 

'.\ larııl mukte>iı llr. Cel41 Muhtar 
Bey, ~ehrimizde hnyat pabahlıkr ol
mıdı~ı kanaatinuedir. 

( 'eW Mııhtar Hev, lngiliı liruı

nın temewliçlerinl mevzuubahseden 
bir muharririmize >adea: "l<terlinin 
daha ziyade düşmesi muhtemeldir .• 
demi>tir. 

• Yoturt ve peynir komle
yonu Trakya yotun. süt ve pey
nirlerinı ı<lıh için teşkil edilen ko
misyon dıin toplanmııor. 

lstanbula Trakvadan seneda 3.5 

milyon okka "ili ı ri ~ogur<lıı ıı;eldı 

ve bunun kı! ıneıi l mllvoıı lırav 
bali~ nlcluğu anla>ılm.,rır. 

Komisyon ·rrakyı }014urt ve pe,
nirlerinin muayyen ovsafı haız olma 
sı için l~zımgelen tedhir Ye numa• 
nelen ce:-ıpıt etmiştir. 

1'nmııyon SLİıierin daha iyi \"C Ç( 

süt ı<tihsali için koyunlınn bıkımıı 
da themmiyet \Crilmc,uıi mu\i'lft 
görmuıtür. 

• Lehlerin ticaretimizle ala
kası - ... \lc.ıı;ajc l'ıll••nt"Z- i;mın
deki haftıılık l .eh mecmua<ınıo mu· 
dfırLi \J. '\'semıt memlcketıınızın. 
ikti oJıvm hakkındı tetl..ik•tt• l•tı· 

lunmak üıre lst•nhula ır:elmiıtir 
\l • .\sscmat ile .. Poının ... .ser.,"i 

münıe,silleri dun Ticaret < ,,nı 
ziyaret ederek ".Mesıje l'olon-c,. 
mccmuııının bir nti5ha ... ı tımıracn 

Türkiyeyı tahsi5 edilccetini bıldir
mışler v,e bilhı;•ı ıacirlerim17. t..k· 
kındıt mılıimıt istemişlereir .. 

l.ehli lktlmçılar (Türk-1.eb 1 tin 
münısehıtının mürekıhilcn inki?a•1na 
ehemmiveı vermektedir. 

• Oda talimatnamesi- lmub 
ıicartt odası d&hili ıa:ımatnıme•lni 

tc;pit için ıeşkil edilen komiı~<>ıı 

dün mesaisini bidrmişrir. 

Talimaınamedt oda rılıi vt Util 
umumhllc memurların venif ve ••· 
l&hlyetleri ta<ı1h olunmuştur. 

• • * 
Kambio Borsası17/6/929 
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i.kA.ye. EGLENCELER 
Çıplak! 

N RI l'. mr:s· "MILLIYl!T. m 
18 llaımm 19~0 

BUGÜ t JIAVA 
ı )iın en fazla hararet 28 e-ı 

az 16 ıdi. llugıin rüzgAr f "._ 
r:ız e-ecekor 1 larn açıktır. 

fIKRA 

rlne hayret ve eevgl ile lğllmek 
cesaretini o gösterdi. 

Bllyllk harp badire lııde mllll 
heyecanları yeni ve mili! nazım 
aletlerile terennllm eden onlardı. 

Mütarekeden sonra istlklAI 
ve lnkılAp muharebelerinin bil. 
tlln ulvi sıtmalarını bir mukad
deıı atef gibi bağırlarında taşı
yan ve bunu kAh Anadolunun 
yalçın tepelerinden dllfman 
toplarına kartı ; klh , burada, 
esaret zlnc• ile çevrilmif lstan
bulun içinde sllngOJerln panlttsı 
ve zindan kapılarının karartısı 

Nihavet «Vakit» refıkımız, 
aylardan beri önüne gelen dok
tor, avukat, ressam, kasap ve 
bakkala sördugu «Çıplak ne
dir?» sualinin cevabını yine ken 
disi verdi: Dünkü «Vakit» ga
zetesinde «4 yaşında erkek» ser 
lavhalı yazının altındaki çocuk 
resmi idi. Refikımız eğer bun
dan sonra da Çıplak ne olduğu
nu öğrenemedise bundan çıpla
ğını bulmakta zannederim müş
kilata oğrayacaktır. 

Allah belanı versin 
Bunu ben anlatıyorum 

Kendimi sokağa dar attım. 
Salihi de peşimden sürükledim. 
Kaldırıma çıkınca haykırdım: 

- Ulan Behçet adam olmaz-
sın sen ... 

Behçet hayretle yüzüme bak

yorsun, yahat da ben çok kalın 
kafaiıyim. 

-Beni mahçup etmemekiçin 
böyle söylüyorsun. 

- A efendim kasdın olma-
d. ? yan şey ne ır .... 

-Cavidi sana takdim et-

Buı:;ünkil JCOI bllmecemiz Dünkü bllmecemlzln 
Soldan sağa: halledllmlş şekli 

'l ıc 1 .i) Ynkardan aşajtı: 
FELEK 

mekte hiç bir kastım yoktu. 
- Pek ala! .. 

Beş yıl evelki nesil önıınde kutaııtan kutata.yıırek- '! <;amaşırları duztltcn alet (;ı . 1- lpt:k ıir (7) 
.ı- Ta'\ ir(R) u,ıraııın h<. en ıorafı(3 2 lxm 2 

1 •·ı Feci (4 -1 ı ;iirülen şev 2) ılihım 12' 

ti; 
- Gene ne yaptım? Meklepliler müsabakası 

Btzde her fCyln ölçll one yllrcte haykıran onlardı · Bu 
oldujtu gibi yıllann, devirlerin &Unkll a:Dzel vatan binasının her 
, e ku akların ölçllsllne de hile tqında onlardan her birinin bir 

alın teri sı:unadadır. kan mıştır. Her be~ 5. smenın 
bir ıl d<•ntmflnü işaret ettiği Eger blltlln bu hayrat ve ha-
yer TUrklyedlr. Kim demlf ki senat ba ı ucunda telkin verdl-
ıarada her şey ya va~ yürür? En tim mevtanın adını hayr ile yad 
modem duyğulu Amerikalı biz- etmeğc kili gelmiyorsa , bu 
deki şu zaman tak~lmatına TUrlıJyede, zaman lllçllıU a;lbl 

lki mühim haber 
lngiltere intihabatı
Yeni gilmrük tarifesi 

.'Hekleplller müsabakB· 

- Daha ne yapacaksın? ... 
kos koca bir <;am devirdin. 

- Kimin sineğine kış dedim 
yahu!. .. Agzımı bile açmadım. 

- Keşki durmadan söylense
ydin de, bu yaptıgını yapmasa
ydın. 

- Evet ama bilmiyordum .. 
- Neyi bilmiyordun? 
-Canım şeyi ... Açıkca söy-

leyim işte, Fikriye hanımın Ca
vidin metresi olduğunu bilmi
yordum. 

- Ne dedin? 

kanı 1.chiılc\ en şcı \ ,l 4 itirafın ak;i !\) 
S :\nk.,an ·'°') :l 'l"a\tıkların C\i (~ (:c Z n11 '

1 

ıı- i)ikıt ı " Taf•ilaıı ınlaımak (4 
, 'l':ıh~il Sı 1\an en1en hav,an '~ Bi nehı .~ 
8 Erhap .ı ı; liicap · - . ı.ıa '2 
9 1 B~:\ :.> ""' ~<·.:.l ______ ,:.<J_.:.B:.::c:.;le_ı:.;•,:kı;,;.l•;,;.n:...:.,ı'~:..;_ _____ _ 

-İttihadıMilli bak'a baş dönmesinden kendini bir takım eıJı-bi, fikri ve ahlaki 
alamaz. 'Beş :; yılda bir nesil! kıymtl hiikümltrinin de dej:işml' 
Yani Tllrkiyede (S)yıl zarfında olmasından bafk& bir.eyi ifade 
bir adam doğuyor, bDyllyur, edemez. 

sında birinciliği Galata.~a
rag lisesinden 986 nunıa
ralı füruza11 Bey kazanmış
tır. Bu ga:z1 şııdıır: 

-Şimdi deli olacagım. Söyle 
şu yaptığımı: 

- Cavidi. Nuriye takdim et
tin. 

- C:;vidin Fikriye hanımla n 
gizli rabıtası olduğunu bliıni
yordum. 

- Allah belani versin!. .. Türk sigorta şirketi . 
kemale eriyor ve ihtiyarlıyor. 

Tıpkı o kelebekler gibi ki ha· 
yatı vazifelerini yirmi dört aa
attıı bitirip kaybolurlar. 

Acaba oi_volojide bu bir tekl
ırı'JI ve ıstıfa kabiliyetine mi 
alO.mettir? Yoksa bir hayatiyet 
hllığ'ıaa ıuı? Her halde bu bir 
l!mllr kısahgından başta bir 
teY ifade etmeyi.ine göre insan 
cınsl lehine kaydolunabilecek 
bir keyfiyet olmasa gerektir • 
Benim lhtiy ar ninem, bana llç 
Kıyamet alı!nıeti sayardı bunl11r
dan blrisi vo//arın kısalma. ıdır ki 
oldu; llılncl ·ı lnuo ıımrllnlln 
kı•almasıdır ki, işte, o da oluyor 
demektir. ÇUnkU, bua;Dn otuz 
otuzbef yaşında bir adam kal
kıp kırk kırkbeş yaşındaki bir 
adama •şu ihtiyara bakın : bu, 
benim bUyllk babam a;allba ..• ,, 
diyor ı!a hiç kimse a;tılmUyor 
veyahut hiç kimsenin aklından 
bu acalp mllfabede de bulunan 
a\ areyl bir tımarhaneye gön· 
dermek dUşUncesl a;eçmlyor. 

Demek ki devirleri ve neall
lerl beşer onar seneye taksim 
etmek usulll hemen hemen umu· 
mileşmiş bir tellkkl eseridir. 
Biz de bu telAkkiye a;öre buglln 
otuz beşini kırkını geçmiş ncs
nn artık maziye ve tarihe ıca
ışır.ış olan eserlerine dair bir kaç 
sıız sl!ylemck istiyoruz. Çllnlıll 

bu bedoabt neMll mezara konu
lurke'1 aleyhinde söylenmedik 
ıız kalmıyor ve "mevtalanmızı 

Yakup Kadri 

FELEK - -
DOLAP! 

Son haberler arasında bir ta
cirin 20000 liralık bir vurgun
dan sonra tagayyüp ettigini oku 
muşsunuzdur. Böyle vak'alar 
her memlekette olur, hatta daha 
büyük paralarla. Ben bu müna
sebetle, diğer memleketlerde 
halkı ve alakadarları zarardan 
vikaye için zanned~rim adliye
ye merhut bir «İstihharatı iktt
sadiye• şubesi vardır. Bu şube 
ajanları vasıtasiyle ticaret ale
minde olan bitenden halerdar 
olur. Oralarda emsaline çok te
sadüf edilen sahte esham gibi 
işlere mani olmaya <:alışır. Biz
de böyle bir yer yoktur, tücca
rin «mahrem» vaziyetlerile ala
kadar hiç bir yer göstermeyiz, 
vakia böyle şeye kimse karışma 
malı denir ama bir tüccar mem
leket zincirinde bir halkadır o 
halkanın kuvvetini denemek dai 
ma cemaatm haklariır_ R .. n b11 
müessenin nasıl ifayı vazife ede 
ceğini bilmem, yalnız mulaha
zam, halkın ve memleket ticare
tinin zarara uğramasına mani 
olabilecek bir tedbirin bizde de 
alınmasını mütalaadir. Bunun 
şeklini ve çalışma tarzlarını Av· 
rupadaki emsalınden kopya et· 
mek güç değildir. 

Udebaya ithaf. 

hayr ile yad ediniz 1 > emrinin 
ifası bana dllşUyor. Lakin, bu, 
bahsi geçen neslin mDmesalli 
ben olduğum için değil - h~a !· 
yalnız merhumun yaptığı bazı 
iyi 4ıerl hatırlamaktan kendimi Bir Frenk artisti aşkı şöyle 
alamayışım dandır. tavsif etmiş: 

Bu ac,.iJ, sahte, uydurma, «Aşk bir sabırsızlıktır» Bizim 
gayrisamimi, binaenaleyh, gay- erbabı edep ne buyururlar? 
rl insani ve a;ayrl milli ve var- Çok sevdiğim bir zat mühim 
sa onlara karşı mllcadele ac;· bir vere Vali ve Sehremini oldu. 
mış idi. Bu mücadele sayesinde İns~n icin dostu~un rifatini gör 
eveta ruhları bir lnantah men- mekte ~yrı bir zevk vardır. Şu 
efil haline sokan Kozmopoliti.mi günlerde vaki olmu olan bu ta
cdebiyattan dışarıya attı ; lisanı yinden bahsedilirken ben yeni 
blltUn o sllhurde. yağlı, pis ve Valiyi tanıdığımı söy:ledim.Onu 
bi~!msiz mlntRnlarından hırka- tanımıyanlardan bıri fazla taf
lanndıın 'e ku~aklanndan kur- silat sordu, ben de tafsilat verir 
tardı; onu bOtUn o Arapça ve ken Adalarda da bulunduğunu 
Acemce kaldelerlnin bağından, söyledim, dedi ki: 
Arııp ve Acem estetiğinin bar-

- O halde çama muhabbeti bar yaldızlarıodıııı, boyala-
nndan yıkadı, temlzledl. Ken- var demektir! 
dlslnden evelkl nesiller mi/iti - Şüphesiz! Lakin münase-
ve halle meftıumlarından tama- bet ne? 
mile bilıaberdl. ilk defa olarak - Diyeceğim çamı sevenler 
ıu ca11:ln ve esrarlı varhjtın Uzc- devirmez de o!. . 

Bu haftanın fikrimce harici 
ve dahili olmak Dzre iki mü
him haberi Yardır, harici haber: 
lngiltere lntlhabatının neticesin· 
de, mesai fırkasının kazanması 
ve bu fırkanın iktidar mevkllne 
a;elmek Uzre bulunmasıdır. Hu· 
nu pek mühim saydı~ımın sebebi 
bu ıntihabalın tesirinin ıllemşu
muı olmasıdır. Öyle sıınıyorum 
ki amele fırkasının hUkOmete 
geçmesile cihan ~ulhu masale
metı mühim bir inkitaf hahesl 
atmış olacal<tır. 

Dahllt mühim haber ise : yaz 
tatili yapan Büyllk Millet Mec
lisinin yeni gUmrük tarifesini 
kabul ve lastik etmesidir. L.ozon 
muahede inin verdiği serbesti· 
den i~tifade edilerek yapılan 
bu tarife denilebilir ki ilk defa 
olarak memleketin ibtlyacatına 

muvafık olarak yapılan ilk hUr 
ve müstakil bir gllmrük tarife
sidir. Bu tarife lktisadlyatımı
zın lnkl afında mühim bir amil 
olacaktır.• 

lLAN 
Bebekte Köcr ::tıu yalİ$ınde mn· 

kim iken elyovm ikometgahları 

meçhul bulunan Ağop efendi vere· 
sesinden Madame Berculıi ve Andon 

- Ederim elbet, tanı ·mı}·or-
lardı. 

- iç;mizde bunu yapacak 
senden başlca kımse yok muy
du? Ça.n değil, yıllanmış çinar 
devirdin. 

- Nuri, Cavide horçlu mu

Bunu ben de bilmiyordum. 
Nakleden 

SELAM! İZZET 

!LAN 

lstanbul mahkemei Asliye 
( 4) üncü Hukuk dail'esinden: 

arik ve hayat üzerine sigorta ınuameles~H 
icra evleriz. Sigortaları halk için müsaıt 

· seraiti havidir 2 
Mt'rkezi İdaresi: Gala tada Ünyon Hanındadı.r 

"· c· ı ıt ('"" i n J ıı ı ııru :t ~ n ıı ~'' lı irJ"" r<I P at·t• 11 lt' n ı·u n a1 akl aı l t' 
... Tı·lefon: Bı•yoÇ(hı - 2003 ::;;---

ydu? 
- Sersem. Fikriye hamının, Emlolc ve Eytam bankasınınlstanbul Baytar mektebi alisi 

Cavidin metresi olduğunu bil şübesine izafeten Avukat Talha bey 
. un? tarafından Alı Vehbi ve Mustafa Rekto" n}u" g" ünden. 

mıyo~mu~ ~e çiY.a 1 beylerle htanbulda Kerest<eilerde 1. ' 

- Nun. a~ k' · r · d. F" 58 numaıalı m;ıgazada mu~dm Ankc- \ uk,ck Haı·tar rncktthinin diirt aylık ckm~k. et, erıak, ~c\'ıc _ unn111 se ız sene ır, ı- · 2ıı car· 
k . .1 dığınd d b"h lopulo efendi ılıinen vaki tebligata ve mckıll:\tı hay\'anivcsi kapalı zarf ıNılile 26 haziran 11 ' 
brıye: ~ ~aşa an a 

1 
a- rağmen tahkikat celcsesine icabet ~;mıha ~ünü saat l.J · te ihak'i icrakılınaca~ınd?n. talip ulanl~ı~;:ıı 

er mBıshınb. . ya 
5 1 .d etmcdiginden hakkında tahkikat ha- şerait ve cv<afını anlamak üzre her gun ve :cvmı ıhalcdc muc~ c 

- ı a erım • a u en cam . . · ı ·· ı 

d 
. . . Usulc~c k k 1 kimliğince gi}ap kararı ıttıhaz edile ticariye ı·e ziraivc muhasihi mes u liij).iınc muracaat arı. .-

evırmısım. ~ ı o umu • . .. ·ıa 

d .. el; rek kararı mezkurun bır ay muddet- •• ~ 
1 

le belediyesinde: 11 6/929 1
11
., 

urtey ın.. .: b B le ilanen tebliğine ve tahkikatın 1s İ Şehrernanetı ılanatı 14 '7 /929 Yenimahalle Beleu
9 - Ne bıle\ını en. u mese- P b .. .. -=-- - /7 92 - · . . Tommuz 929 erşen e gunu saat on KlRALIK DÜKKANLAR yesinde: 15 7 929 ila 19 
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9 

leyi dünya alem bılır. dörde talikine karar verilmiş oldıı!iu ki B 1 d" · d 20/7 I ~ - Şehremanetinden: Köprü Bo- Kısı ı e e ıyesın e: 1 di 
- Ben Istanbulda miydım? ilan olunur . ü d ·ı- 27/ 7/929 D - tar Be e 

ğaziçi iskelesinde 118, uskü ar ı a ogancı cS 
Senelerdir Anadoltıda geziyo- da Selmanag·a mahallesinin Ka-Jyesinde: Üsküdarın bilurn.uıt1 ol 
rum ... Halt etmişim. C_ok ca- Piyanko müdiriyetinden: Nü- f d" d t azı ve 

raca Ahmet caddesinde 79-81 na ye ın e mevcut er . d['ıı 
nrm sıkıldı doğrusu. mu nesi veçhile iki buçuk milyon numaralı dükkan, Şehzadebaşın çülerin muayenesi balada!<\." ı113 

- Her ::rerde muhakkak biri zarf aleni pa?orlık suretile mubayıa da Darülhadis Hasanağa med- !erde saat 9 dan 17 ye ka~.3 acıl 
pot kırıyorsun.Bunu nazarı dik edileceğinden itaya talip olacakların resesi içinde 5 numaralı oda, Be hallerinde devam edilecegın ,

1
, 

ki · b.l f ·· ~atla· kata al da. her a ına gelenı pey akçelerile birlikte 20 Haziran yoğlunda Sarı Lütfü mahalle- ı umum esna ın murac. 
efendi ve Estini Hanim ve Aram e- yapma. 929 Per~enbe günü saat 15 te piyan- sinde Meşrutiyet caddesinde "' ·~ * j' ıce• 
fendiler? Bunu bana anlattılar. ko müdürlüğünde Müteşekkil tayya- 191, 189 numaralı dükkanlar, Şehremanetinden: Bede 

1
, ğ: 

I.tanbuı icra dal.re•ı"nden·. Kö- S l"h L- d ld 't Galatada eski borsa Hanı irinde fi 218 lira 60 kuruş olan Be}O~Jt ~ a ı ı..n;O en a}·rı il': an soıı-: r~ rnubayıat komisyonuna müracaat 3" ıac'~ 
ce Zade Ali Haydar vercse,ınden ra ğeri dönmü~, Nuriyi bulmuş,' ıarı. 6, 7, 8, 11, 34 numaıalı odalar, lu itfaiye garajında yaptır! koıı· 
Hadice Melek Hanimin hasbelvera- gidip yanı.na oturmuş. 1 kiraya verilmek için açık ınüza- tamirat açı~ mü~akasa;~(1'1eYİ 
se Istanbul mahkcroei o ..:ie ikinci - Seninle biraz görüşmek Hanım efendi; yedeye konmuştur. Taliplerin muştu~. Talıplenn .~a içi!l 
t ·ıcaret d0 ı'resı'nden 17 Kanunusani ı·su·yorum Nun·. il k ıl · 11 · ,_ "artnameyı· go"rmek için her STÜn ve keşıf evrakını gonn.ek 1, i· " ir ·a ının ~iızc i~ı. cazicc 'e ~ '-' h .. .. k gırflle" 
305 tarih ve bila numaralu ilamı ır.u- -Anlat bakalım Salih .. , kiharlıj';ı ile taimdir. Kendinize cazi· müzayedeye girmek için ihale .er. gun ~~°:~ asaya ernı1'ııı 
cibince alacağı bulunan lı<şbin lira- Garson, lıeyfendiye bir çay. hcdar bir hale ıcmın etmek ister.eni?. günü olan 9 Temmuz 929 S;ılı çın ıhale gunu olan 10 T rrıiı· 
nın ma faiz ve mesarıfı muhakeme - Vallahi sana karşı çok en güıcl '' en nefis parfömU olan günü levazrm müdürlüğiiııe gel- 929 Çarşanba günü levazım 
ve icraiye tahslli zımnınde dairemi· mahçubum. ·-,\ltın parfum,ü inı.hap edini7.. paris meleri. dürlüğüne gelmeleri. 
ze vazedilmiş ve alt mahı mutecaviz -Çay ismarladım diye mi? to parfumöri lluurjoi<. * * * * * * 1<"}'ıJC 
takir edilmediğindon dolayı evrakı -Yok canım. Biraz eve! mi- lstanbul maarif müdilrlü- Şehremanetinden: Kursların Şebremanetinden: Has 

0 
\1( 

icraiyenin ibtalınc karar ,•erilmi~ ise nasebetsizlik ettim... hitamı hasebile tercümanlar im- kiremitçi Ahmet çelebi rnal~3ıı~ 
de bu kerre Ali Hay·iar bey vere- - Ne gibi? ğünden: tihanı berceçhi ati eyyam ve şe- sinin Hasköy caddesinde 4-., -;l 

Orıa muallim mekteplerine gire· 1 • ah 11' kiraY~ 
--sı·nden Hadice Melek llonım ba - .. ·. Ama mazur görmeli- rait tahtında icra edilecektir. mara Isınamam a 1 .. 1~-~ ctkkr hakkında verilen i!Anın noksan fla rJ!ıl 
iıti<la ıe~didi muamele,.e talep et- sı·n. Ne yapayım, seneler var ki 1 ı !.-İmtihanlar, tahriri 29 Ha rilmek için kapalı zar .' 1 • ..;~ , inti~ar e' t't i,ı?i p:örülmü-.tür. - T liP ._ı· 
mekle mahzenden ihrac olunan isbu İstanbulda değilim. Sorup so- < ırı. muallim mektebine erkek ziran 929 ve şifahi 6 Temmuz yedeye konmuştur. ah t' giıP 

k .. · • k ı ı d 929 Cumartesı' gu··nıen· saat on şartnameyi almak için e 1 • ..i evra u'crıne r vı: n!ze tast:r ı ı· ruşturma ıy ım. ilk muallim mrktehi mezunları mu levazrm müdürlüg" üne gel111"0~: nan ve tesviyci deyne daveti mute- - Anlıyamiyorum? , 0bab ile dahıl ı.lar.ıklarından talip- dörtte şehremaneti cemiyeti u- ıe , 
zamin bulunan ihbarname ikametg-.1 - Canım anlamamazlıktan krir ıclarcn n•i'rocaaılan. mumiyei belediye salonunda ic- teklif mektuplarını da iha giİ' 
hin izin mechuliyeti hasebi le tc bliğ gelme. ra edilecektir. nü olan 9 Temmuz 929 Sıılı jfıf 

Z \ 1 Suıe maniye şuhtsin- ·· t b k d r tl'l~ edilm diğinden ilanen teblig-at icra- - Sen rıldırıyor ınilsun?... ·· 2- Tahriri imtihanda muvaf- nu saa on eşe a a 
~ dc-ı aldıil;ım 8 ken \ esikamı kaı htı- .. d .. r-- 1 . 

sına karar verilmiştir. Tarihi ilan- N edea bahsediyorsun? tim. \ eni,!m ııkanaca~ımdan hükmü fak olmayan ve girmeyenler şi- mu ur uge verme erı. 
dan itibaren nihayet bir mah ıar<ı;-ı- - Cavitten. kalnıamı;ıır ı h<tikçi ı lfün·in l lü>nü fahi imtihana kabul edilmeye- CEMİYETİ BELEDİY~ 
de daireye bilmüracaa tesviyei c!~yn -Peki ne olmus? "'•it• . .ısııı~a ını.-ıahdcm JIS ıevcl- ceklerdir. 1ÇTİMAININ TEHİR . e!I 
etmediğiniz ve ya tehir icrayi ınus- -Daha ne olsun, sana ser- ut!ü \hc!iırrahman ı ı,ı;ı 3.- Tercümanların şimdiki Şehremanetinden: Ce(1'1•:Yıi· 
telzem bir deyeceğeniz olduğu tak- sem gibi Cavidi takdim ettim ... -- 1 hamil oldukları vesikalar rr.u- umumiyei belediyenin 19 ~~ı 
dirde dermeyan eylemediğiniz tak- Halbuki çam devirmişim. Her- /..\' : lz'Tlır \~zrn,kcr şube- vakkat mahiyette olduğundan ran 929 Çarşanba günü iı;t1 •• 5~-. d · d 1 İ simkn '~n'mi• (31 il) tcvclliıtlu k b b 6 JI · "h" 111ıı dirdc giyabınız a ıcraya evam o t· kes farkına vardı. şte bunun < imtihanları mütea ıp unlar te 2 azıran 929 tarı ıne 00r· 
nacagı malumunuz olmak üzre v< hi· için affını diliyorum ... Bilerek, Calıp uıı:ıu il rahinı 'l ı•nına a,kcr- dil edilecek ve eskilerinin kıyme dif Çarşanba günü saat cııt _. 
rinci ıhbarnamenin tebliği mekamıııa mahsus yapmadım. Hiç bir kas- lik ıcsikn'ı .,a'ıibi tımıfı"dun kay- ti kalmayacaktır. de talik edilmiştir. Muhtere:;;,~ 
kaim olmak ;.izre ilanan tebliği kcy· trm yoktu. bolcluP;u ıla9 olunur. ~ * * zanın mezkur günde te~rı 
fiyet olunur. - Ya sen söylediğini bilmi- llınıhim Calip 20/6/929 ila 10 7 929 İske~ rica olunur. .· 

.. -.-- . . - :-:- - . -· -- ·. -. - - --- . - - - - - - . : -· --. . -·- -.-···---··----:--.;sııe' 
il\iyeliB edebi lelri ası: 12 1 o gunu ya getırmemeli, ya J suzerek benı anlatacaksın degıl j ateşlı aile kadını olur. 1 bana yeter, ba~ka b.r şey ıste-ı koşuya bır tek hayvan ıştı ııır 

- - - yakınlaştırmamalı, yahut o gü- mi? Binaenaleyh sana hediye ede- mem. Sen de dıkkat et, hayatın miş, o da Hayret beyin dofll -ç p K ı N 1 z ne yetişmemeli. İşte böyle en kötü ta~aflarını c.ek b~r iffetim deği~, bir mendi- g.~rd~~ın~ ~apı~?1aktan sakın, ragı .. ve birinci gelmiş! .. ıW'' 
Ve o zamana kadar §Una imam bildiğim halde gene seru dostça hm bıle yoktur eskı dostum. çunku zaıfsın, kul _ufak olursun. Buna Hayret bey de~ ,,ı~ 
etmeye mecburuz: Aile faziletli seviyorum ve sana dostça acıyo- Öyle ince, öyle nazik, öyle Çapkın kız, eski arkadaşma ma biraz da canı sıkıldı. 'ft· 

Yazan: AK4 GIJNDOZ hayat kombinezonudur. rum. h~s bi~ c~miye_t istiyorum ki en ölüme kadar Allahasmarladık ettim: ııetJ 
Çaydan çaya sekiz, kabul gü- di hesaplarına... o halde evlenme asıldır, ni- &~n şair Emin Bülentli tanır! sureklı bır bogucu gaz harbın- der. . _ Ankara yarışları~dD 

1 ıü dokuz. Çünkü ben dostlarımı seve- şanlanma tefemıat... mısın? Hani bugün yüzünü göre dan (Of!) demeden muzaffer H~mış: B_1:1 mektuptan kimse bineceğim. Göreceksi~ı:e. Jı ,ı 
Artık bunda iş ve meslek ada rim. Birbirimizin sakat tarafla- Halbuki sen aslı hiç söylemi- mediğimiz ve sesini işidemedi- çıksın. ye bır şey soyleme. hayvan içinde gene birıncı g 

rıı idd•ası kalır mı dostum? rınr söyleşmezsek, ikazlaşmaz- yorsun da sadece nişanlanalrm ğimiz ak saçlı büyük air.... Ölüme hazırlana_n bir asrın MEKTUP eektir. eı!'" 
Iayatta gelir meselesi asrın en sak cemiyetin ve dostluğun ne eliyorsun. Bu bazılarınca şu de· Ben çocukken o tam delikanlı, çocuklarıyız,, tuttug~ı:ıuz taşı Çapkın kızdan Cicim Aliye - Kız cokeye müsaade 
ıuyük meselesi imiş. Çok yaşa- manası kalır. mektir. Gönül, söz, şiir, güzellik idi. Maçlannı seyre giderdik. toz, kavradıgrmız demın hamur Dün akşam Hayret beylerde ler mi? ! ; 

ınlar, teyzen bir gün, halan o- Gel gelelim nişanlanmaya. para, ahmaklık gibi vasıtalarla Şiirlerini Hayret bey bana oku- etmek ihtiyacındayız. idik. Çok eğlendik. Saat sekize - Etmesinler. önce ııe 
urgiin, zavallı baban başka İşte en kötü tarafın burası. kandırılamayan kadını nişan- turdu. Hani hisar burçlarında Tanıştığ~ıı;. g~~den~eri be_~i doğru matbaadan telefon etti- ye müsaade edilmez. Bi~ t S 
,İ411 ••• Bunun sonu ne olacak? Ne yazıyorsun, ne teklif ediyor- lanmak suretiyle avlamak. arslanlar gibi gökreyen şiirlerini bu kadar cıddı gormedın degıl ler: İzmir yarışlarında doru krı; esbabımucibeler söylen.1 ~· ,e 
~vlenmeden evel bunu düşün. sun farkında mısın? Evlenelim Bu, mııaşerctlerin en çirkiıo, Onda, kemik, adale, kalp var- mi? Buna ben de şaşıyorum. rağı birinci gelmiş. Koca ihtiyar ra ilk defa müsaade edıbll ıı' 
Jak, sevdadan evci demiyorum. demiyorsun da sadece nişanla- en faziletsiz tarafıdır. dı. İşte o bir salonun inceliğini, Bundan da anlayabilirsin ki ben öyle sevindi ki Herkes tebrik et lışılır. Bütün bir tarih btıfl J 

Güzel bir gençsin, eğer bo- naın;n. diyorsu'.1. . . . Bence e~lenmeye fikirle, vic- bir gönlün en derin şiirini yara- 1 sana ve ·enin hüviy~~i.nde olan- ti. Aklıma bir şey geldi. Gelira. dolu. ~adm hakime, ka.dıf'ışl" 
1lll1masan. Bılıyorum kı dun ya cemıyetın danla, kat ıyetle karar ~erdik- tırken; bir harp siperinin en ye- !ara karşı lakayt degılım, ancak Şeytanla çok dost olanın aklına tora bızde müsaade edılı11 

Güzel bir erkt>ksin, eger kırr- de evlenme meselesi, aile me~- ten sonra ni~anlanmalıdır. rinden kopmaz müdafiini ve mu yüreği kan ağlayan bir karde- her şey gelir. di? .. JıOÔ 
ıp dokülmesen. humu üstünkörü bağlanmış bır Sadece nışanlanacağız. Her- haribini de yaratmıştır. şim. - Hayret bey! dedim. O ya- Atcılık bahsı eski koY 

Bir sempati yapabilirsin, eğer iskarpin kurdelası mahiyetini kesçe makbul bir vaziyete geçe- Küçükken derdim ki, büyür- Bana darılma Cevat! Ben İ- rışa kaç at i~tirak etmis? lan kadar uzadı. ç<f 
ıayatt~ ~esur iş hamlelerine ta- ald~, H~r .?~.kka biraz daha gev- ceğiz. Her zaman yanımda bu- sem.böy.~e birisi il~ ~vle?:ceğim. ~kr~t deği~im ?os;:urn! ~:ni bir - Bilmiyorum kızım, ister- _ Barda tanışdı.ğımız l<O:yre1 
ıammu'un olsa şeyıp çozuluyor. lunmak hakkını alacaksın ve Bır Bulent olabılir mısın? Ya-1 ruzgar, ganp bır çıçek gıbı haya sen telefonla sor. gu da davetliydı. <Svle h 
İşte sana bunlar için Jakayt Bir gün gelecek ki, kim bilir ııonra su zaif mevcudiyetinle be- hut bana bir yaşıtım Bülent pre- tın ortasına fırlattı. İki tarafım- Sordum ve şu cevabı aldırr: dinlivorduki. gô 

al:ımı.yom"?. Aşk için degil .. J han_gi ne_sl!n t~rih rnütehass sı nim en za~f bir dakkamı tar~~- zante et, bak g~r, !st~nbulıın_ a- d~. solmuş, i?~iyar yaprak var, -. Bir at iştirak e•m~ . Hanımlara bir e;V ıdığ ' 
stıyotum kı etrafımdakı dost- eskı mazının aıle mevzuunu tu- sut edeccksın. Ve sonra Yatklup dr çapkına, şımanga, densıze bın ha1am, bırı Hayret bey... Bır kahkaha koyverdım. Her- mek mecburi• etı 1de ı::a .:;, 
~r tam erkek, tam hayat ' ol-ı haf bir hikaye gibi tetkik ve te, Feneryolunda bir güzeller çı:kn>ış haylaz kızı nasıl bu top- Ben bu iki za'fın ortasında kes merak etti. kı• kıp kınr 1 oluv "d.~ 

n'.ıı Kadınlar clı i:ıyle. Ken nakledecek , halkasmm ortnsmda gözlerini rağm kızrdır ve nasıl bir temiz kuvvetli bir ömllr tUketirscm - Rfendim. dedim. Meshu~ il 
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WOODSTOCK YAZI MAKİNELERİ 
Bir yazı makinesi almak ihtiyacında iseniz ucuz bir makine alıp daima tamir ihtiyacı karşısında 
kalmaktan ise yirmi otuz sene bilA arıza hizmet edebilecek sağlam ve çelikten mamul bir makine 
aln1alısınız. 
WOODSTOCK yazı makineleri kAmilen çelikten mamuldur. Hem Türkçe hem ecneht lisanlannı 
yazmak için beynelmilel klavyeli makinelerin f iatı 220 liradır. izahatlı Türkçe kataloğlarımızı 
talebediniz. 

VeklH umumi: Tllrklge otomobil Lastik ve '/'rJrktlJr Şirketi, Bego(Jlu istik/Al caddesi 188 

ARSLAN I\. U VVET ŞARABI Berlinde ...... 
\vrupadan gcl~n umum fantazi kuv,·et ilAçlarının en faidelj.sl n e· T'" k . 
Ucuz Türk ınustahzeridir. \'Lcude olan te<irl hakkında sütunlarca lr Ur p80SIYODU 

·lhü sena kafi değil yalnız Jir ikı şişe içmek bütün iddialarmızın 
'didir. B.ı~iıca nakbul ha. ,,ısı kana, simrlere kuvvet renge pen- Pensi on Tempo 
k nat: rel guzcll.k, ve vu~"Ud şiş-ı:~nlık verme~idir. Her eczanede 
Unur. Depo: Bahçekapı Şekerci H. Bekir. arkası :11. KAzım ecza KurfUrstendamm 59-.60 
. u. An karada :lkrkez eczane•i Cafer Tayyar ve Samsunda ecza 
ti Ra~it C'..an llevlerdc bulunur. Fiat mutedil - tefrlşat mUkemmel 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAJIARE PiYANG~~U 
6 inci keşide l l Temmuzdadır 

Büyü}< ikramiye: 
200,()00 li:radır 

11rıca 50,000 40,000 30,000 20,000 16, 
0,000 liralık tkramlgeler ve 100,000 L. mukAfa 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaKtır 

ilan 
Sit1tec!-Edlmekapı ıra.;ında, 37 numaralı yen! b!r hattın 21 Haziran 

'!g tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrU sefer tarifesi da!resinda, iş 
tye kü,at edilecei';i muhterem halkın nazan ıttıllına il~n olunur, 

'tlllvay hattı Trenler arasında ilk trenin hı- Son trenin 
~ fasıla: dakika reket saad hareket saad 

'itciden 6 1 2 • 
!di nekapısına 6 13 17 

17 
6,24 
5.50 

23,44 
23,IO l'ııekapmndan 12 

tclye 

K. OLİNOS dişleri, 'diş etlerini ve 
ağzı temamen temizler. Dişlerin 

çurumesine sebebiyet veren mikro
pları oldOrOr ve boylece ağzın ınüke 
m melen temizlenmesine hizmet eder 
ve saatlerce imtidat eden bir tatlilik 
tesiri bırakir. 

Kuru bir fırça Ozerine konulan bir 
parça maksada kifayet ettiğinden 
dolayı iktisadrdir. 

KOLYNOS, 
• 

DENTAL CREAM, 
TOrklre için dıpozllırı: MAURICE FARA68r • 

Ba7ojla. V.~edik Sobjı,ibnMm Pıp ıpartımHı • 

PAGEO·L 
Prostat it 
lıtihabı mesane 
Seyelanı meni 

Beı sotuklutu 
Gut mllliter 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 

taaffünO bevlldlr 

Tesiri seri ve i!lıash 
TebevvGliln evcaını 
~ale ve bütün lhtf. 
ıao meneder. 

' 
Aı0PTELA VE MUZT ARIP OLANLAR ICIN 

PAJEOL BlR TEDBlR1 ŞAFIDIR 

1 
l>arlı hastaneleri rnütaahhldl: Şatillen Mlleaseseal 

~ bQyQk MOkAfat. bllümum eczanelerde satılır. 
~~~~~:;::=====~~~~~~ 

~ ~ijn~z satın alına tornisiyouun~an: 
~~OOo Kilo Ekmek ihale i l 9 ha>.iron Q29 saat 13,5 el& 

Kilu Sebze • 19 • • • 14,5 fla 
~ ... ~ IGJo Sil! • 19 • • • 15,5 da 

•Uad de ılz ı: i talebesi ıı e'eri ıçin münaka<ayı konulan yuka-
~~\' ~;k,..ek ve seb e~e talıp :ı:u ur rtmediğinden süte teklif edilen 
ti gı.rıılmes11den dolayı ::ekr•r munabsaya \azedilmiş olmakla 

•tini ıhı•k i<t'"' enlerin her gün ' mJnaka-aya iştirak etmek iste 
ad.1 iz satın alma 

BAKTERiYOLOG 

Dr. IHSAN SAMI 1 
Bakteriyoloji laboratuvarı · 

Pek dakik kan tahJllAtı 

(Vasennan ıcamillü) küreyvat 
tadad,ı tifo ve ısıtma hıstalıklan 

teşhisi, idrar, balgam, cerah•t tah
lilAtı, Ülıra mikroskopi ile lrenği 
tıharri~i. 

Dlvanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi karşıaında Tlefon Is. 981 

utba ve so ra ıçın 

Margarin yağı 
MARGARİNtereyal\t yerin 

tutan sıhhi ve 

. beslcıici MARGARİN 
bır gıdadır. 
sıhhiye vekAleti~Je Şehremanetince 

tahlil olunarak nefaseti anlaşılmış 
ve imaline müsaade edilmiştir. 

MARGARtNsolra v~ mutbak 
yagı sızı magşu~ 

yağlardan kurtarır. Bir tecrübe 
kAfldir. Her yerde ARSL <\.N mar· 
kasını dikkat ediniz. 

TÜRI{ MARGARiN 
yağlan Limiıet .şirketi 

lsıanbul, Taksim Ayazpaşa 
=;iİİİİİ·;relefon; Heroğlu 2223 
I!! a 

KRAVFORO'S müslıil pastilleri 
piyasada mevcut sakız macunlan 
pastillerinin en İl ileri olup gayet 
mnessir ve alınm•;ı çok kolaydır . 

• RA VFORD"S müshil pastillerlnde 
bir veya iki tanesini sırf ciğnemek 
suretile çocuklann \'e hma bü· 
yüklerin lstikrahını mucip olan 
hintyağından 60 ı:;ram almış gibi 
aynı tesir görUlür, KRA YFORD'S 
öksürük sakı7.t iiksürilk \'e boğaz 
ağrılarına karşı en mükemmel de
vadır. 1 lo~ bir lezzeti olan bu 
>•kızlar bilhft'<a $igara içenlere 
şayanı ıavsiyeJir.Bilılmu01 eczane• 

!rle ecza depolannda sanlır.Cmııml 
acente Galata Vovvoda hanında 
7 IO ııumeroda RIŞAR VOLi<', 

Galata posta kutusu 447 

Devlet demiryolları ve liman 
ları Umumi idaresinden: Kayse
ri-Sivas hattı için altmış kilometre· 
lik mdzemei ferşiye münakasası 27 
Temmuz 929 Cumartesi günü saat 
16 da Ankarada Devlet demiryolları 
Umumi Müdürlüğünde icra edilecek 
tir. Münakasaya iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve teminatı mu
vakkatelerini yevmi mezkürda saat 
(16,30) a kadar Umumi İdare yazı 
işleri müdilrlüğüne vermeleri lizım
dır. Talipltr münakasa ııartnamele
rini (20) lira mukabilinde Ankara
da mal,.me dairesinden Haydar Pa
şada mubayaat ko:nisyonundan te
darik edebilirler. -
DOYÇE LEV Al'iT LINIY 
Hamburg, Brem,. Aııvers, 
lstanbul ve Bahri Siyah ara 
sıııda azimet ve avdet munta 

zam postası: Jiamburg, Brem. 
Stetiıı, Anvers ve Roterdam. 
dan limanımıza muvaseleti 
lıeklcııeıı vaporlar ; 

Herııl.Jea vapuru , haziranı doğru 

Ankora " 2 temmuza " 
Milos " ~ • " 

Burgu, Vama, Kostence, Kalu 
ve lbrıil için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Ostse vapuru limarumızdıı 
!\!ilos vapuru !i-8 Temmuzda 
tahmilde. · 

H•mburg, Brem, Anvcrs, Roterdam 
ve Dançig için yakındı limanımız-

dan hareket edecek vapurlar: 

Derince vapuru 21 - 22 Tem
muzda tahmi!de. 
Heraklea vapuru 20-24 Tem
muzda tahmilde. 

Fazla tafsilat için Galatada 
Ovakimyan Hanında kAin 

umumi acentdil{irıe miiraraat 
641-674 

N . 
il AKLİYE İHTIY ACINIZ 

NE OLURSA OLSUN-

BUNU TATMiN EDECEK BiR 

o 
MlJTl,AKA VARDIR 

DOÇ kan1yonları 
n1en1leketımizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-
la rulıklariyle 
tanınn11ştır . 

Tun .. lye için umumi vek• ı: 

KEM.AL HALİL, l\fEHMET RİFAT ve ŞÜR:EKASI 
İdarehane ve satış yeri: 
Beyoğlu lst!kHU caddesi No 168 
Telefon Beyoğlu 2124-Telgraf: Tatko 

Garaj ve taınir yeri: 
Ayazpaşa Jandarma karakolu batında 

Telefon Beyotlu 1755 • 

TAŞRA ACENTALIKLARI: 
Ankara; Zabıtçı zade ve şürekası 
lzmlr; Mahmut Celalettln Bey 
l{ayserl; Muha.ddlszade Alim Bey 

Adana; Muharrem Hllml Bey 

Gazlayıntap; GUzel beyzade Hasan bey 
Trabzon; Hacı Abbas vo mahtumları 

Diyarbeklr ; Plrlnççlzada Sıtkı Nedim ve 
Edip Beyler 

Bursa Nesuhl Esat Bey 
Samsun Esat efeadl zade Seyit 81141 Boy 
Glrecon; lsmall zade Vahit ve şürekası 
Isparta intibah şirketi 
Malatya: Badılı zade Tahir Bey 

~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~~~~~ 

Devlet DenıirJolları ve tiınanları ~ınuıni Mü~ürlü~ün~eo: 
Reisicumhur Hazretleri tarafından, halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade buyuru 

muş olan Gazi çifliğine gidüp gelecek yolculara l.J..6.29 tarihinden itibaren ve yalnız yaz mevsiminde 
Guma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahlmes.ııt lstasyonlıırına ( 0 .50) 
yüzde elli nlshctinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettirileceği ahaliyi muhteremeyc 

illn olunur. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir, 
Ankara 

Gazi 

Ahimes'ut 

Ahimes'ut 

Gazi 
Ankara 

r ~ 
V> ~ :ı: i>" 

nı :J> 
:ı :ı: o-

"' ::ıı - c; r 
Q r:. 
:s ~ :r o-.. g: ~ ::ıı :::-
i;" 

~· 
c: ._ 

::ıı 
~ 

• -

AZİMET 
Hareket Saat: 

.. • 
Muvasal • 

AVDET 

Hareket Saat: 

" " 
Muvasal ,, 

10,26 
10,36 

Mııvasa!At 

10.46 

10,!58 

1 :l,07 

15,23 

15,48 

16,-
16,28 
16,40 

17,10 
17,20 

MuvasalAt 

2o.38 

20,48 
MuvasalAt 

17,32 21,-
17,44 21,12 

PERTEV SURUBU 
~.Nf/1LfKETİNİZİN EN 11/fRUf DOKTORL!iRINİN 

TlfKDİRflTİNlf 11/iZffflR OlflUjTİR 

A~!~!~ET~~HıMi~ 
VE NEKAHAT HA.LİNOEOLANLARA 

Tahliıiye umum müdürlüğün· 

den: İkibinbeşyüz kuruş maaşı asli

si olan daire muamelitı zatiye me· 

murluğu için cari ayın yirmibeşinci 
Salı günü saat ondörtte müsabaka 

imtihanı icrasr mukarrer bulundu· 

ğundan evsafı kanuniyeyi haiz talip· 

lerin yirmidördtincü günü akşamına 
kadar evrakı mtisbitelerini alarak 

Galata rhtmnndaki Müdüriyeti U-

NORO·FORTiN 
müstahzarı pek tesitlidfr. Bilümum eczaneıerdl - -

ları. 

....... ~,, ____ """!!!!!'!!!!! 

KEFEL 1 f. DE HAML 1 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 
Biiyilk Liman 

vapuru Çarşamba 
19Hazıran 

günii a~amı Sirkeci rıhnmından 

hareketle ( 7.onı;~ldak, lnebolu, 

Gerze, amsun, Ordu, Gire on, 

Trabzon, Sürme:ıe ve Rize 1 kt 
1 [erine azimet ve • lepevrl, Gu, 

rdc. \'akfıkelıir' ratsa. l'nye 

ıskelelerlne oğrayarak avdet ede

cektir Yük ve yolcu içh ir

kectde yeni handa 1 nıımrolu 

acentesine müracaat. Telefon : 

lstanbul 3103 

YELKENCİ 
YAJ>UHLARl 

Kara deniz lob n sar'al qoslası 

VATAN 
VAPURU 

H~~ran Çarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhnmın
dan hareketle doğru (Zongul

dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 

Gireson , Trabzon , Surme ve 
Rlze ) ye gidecektir . 

Tafsilat için Sirkecide yelken

ci hanında k!ln acentasına mü
racaat. Tel. lstanbul 1.'i15 

~eyrı S~fHIB 
M.rkez Acentas~ Galata köprü• 

başında . Reyo~iu 2362 Şube 

acentesı: Mahmudiye Hını altıtda 
lsıanbul 2740 

TRlBZON BiRiNCi POSTU! 
( ANKARA ) vapuru 17 

Haziran Pazartesi 12 de Galata 

nhnmından hareketle İnebolu, 
Samsun, Glrcson, Trabzon, Rlz 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

Trabzon , Görele, Gircson , 

Ordu, Ünye, Samsun, lneholu, 

7.onlitlldağa uğrayarak gelecek 
tir. Hareket günü yuk kabu' 
olunmaz. 

IJiaTt sür'al poslası 
(!\!ersin) vapııru 18 Haziran 

Salı J 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Küçükkuyu, Edremit .Burha
niye.. Ayvalıp;a gidecek ve 
döniişte mezkılr iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğravacaktır. 

Gelibolu için yalnız yol~"U 

alınır, yük alınmaz. 

Banka muamelAn ye usulu 

muzaafeye vakıf "40,, lira 
maaşı asli alacak bir memura 
ihtiyaç vardır. Talip olanların 

Y"it yirmiden a~ağı, otuz beş 
ten yukarı olınayacaknr. Bı:. 

şeraiti camı olanlar haziran 
nihayetine kadar bir kıt'a fo. 
toğraf ve vesaiki hamilen mu
hasebe müdüriyetine müraca

atları. 

ARSENOFEllATOS 
Zafiyetj umumiyede 
ve hali nekaheUe en mües
sir ilaQ <Arsenofera· 
tos) şurubudur. 

Eoza11elerde ve ooza de· 
polarında bulunur . 

-Mes'ul Müdür;-BÜRHA NETTİN 



a;JNSiNE 
~- Jlilliy~t 

BlNSÖZ 
BİR RESİM 

~· h\ııar!f Veki!i Cemal HUsııU Bey, Ankara Kız 11 e~ı ziyaret etmiştir. Bu resimde Maarı_r _ve_kııı,_ _ h_ey_ 'eti_ tderls-lye ve ta. lebe 1 _ısıanbul Erkek lisesi mutat senelik tenezzUhünU yapmıştır. Talebe, allelerlle beraber FenerbahÇ c. 
!lrasın~_a_g_U.!1!.!.m~eelr. _ , _ gl_d_er~k_y..!ıtl_ek yemlşler_ e_ğlenm!'l~dl~ __ __ -""" 

DOLCA nedir? DOLCA, NESLE Şirketinin TÜRKiYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLtJ çikolatadır. DOLCA nıII 

lkicinsi vardır. Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli) diğeri de sütlü ve fındıklı olup ( Mor etiketli) dir. Fevkalade 

lezzetli ı·e ucuz olan bu çikolata lif! JY,ESTLE Şirketinin BÜTÜN zenğin MIJSABAKALARINA iştirak edilir. - - --- - - --- ·--- - . - ---- ------- - --~ - - --· -------- . -· ,____ - --· ·-- . -

Tacirlere mühim ilan: de:;~a~;:~i~~f.~:~!a~~~:~:~~~ Devlet ~emir JOlları ve limanları uınuıni ıııü~ürlüğiin~en: i' ....... Bebekte ... 4 
:,:'.~:~=~ ,:.e ;,~~:rL.~? ~~'.~~:.~; ,.~,. ,,.... :':::;~::~":.o:,~: ::::~": ~:: ..... i·:~:;~':::" "::·:~:::~· ; ·.·~:;..:::~~ ~::.~:~~ .. ~::::::: ·:~\;~"~~.;t;:;:: ~;; ::. i Kınlık saMlıao~ 1 

tahsil m ıdd ·tı· 30 J' · 929 ·h· d h' b ı ktı Henu·z ziran 929 tarihinden itibaren yirmi atideki katarların mahellı" mczkiıre kadar devam cttirilccc"I ve iste~vonlara talik edilmiş olan tenzi- Bebeğin en mutena ye .ı•J · . . c 1azının tarı ın c ıtam u aca r. " , de mezru bahçesi olan S"'', ı 
üeretı ka~di)·~ ·ıni eımcmis odamızda mukn)·ycı zevat ve mue;.esatın gün müıldctl<, kapalı zarf usuliyle ]atlı biT tarife mudbince azimet ve avdet biletlerinin köprü ve mücavir istasyonların kl•elerlnde tıi J , • bey yalısının moblllyeJI •• 
bir ceza}& maruz kalmdmak iv.~re mtiddctin hitamından evci oda münakasaya vaz olunduğundan talip setılacaıtı ve Adapazar-Tuzla arasındaki istasyonlardan içmelere gidecek yolculara bir suhulet olmak kısmı yazlık olarak ktrııfı• 
vezne.ine m' racaatla borçlarını ödemeleri iliın Ye rica olunı:r. !erin ihalenin icrasından mukaddem üzre 9ıJo No. katarların (Adapazar katarları) mcnba'da birer dakika tevakkuf ettirileceıı ve bundan tır. Görmek isteyenlerin ıııı;I 

T~BKIJE IJ BlNKlll 
1 ley'tıı umumi) e .nm 2-6-29 tarihli karınna tevfikan ve SERMA YENiN 

4.o00.000 Uradan .'\,000,000 liraya tezyidi için ıhraç olunan 
l!chcn 1 O Urı kıymeti ltibanyesinde 100,000 adet 

HAMİLL~E A1T YENl HİSSE SENETLE
RL .E KAYT OLUNMAGA DAVET 

2 1 laz •an 1 Q29 anhinde ıçdma eden lckal.ide hneu umumi yenin 
nız m"-..,tı eso mn 9 cı. modde5ine tC\ !ikan, ihracına karar verdiği 

t ehe IO Türk lıra." ıtibarl kiymette 100000 adet hamiline aıt yenı 
l:ıı .c ene lcrı ş raiu atiye dairesinde bankıilnın eski hı • clerine sahip 
olanlara arzolunmoktadır. 

J\llKTAH; 1'5 i hi"· darlarımız, haiz oldukları beher eski dört hi•ıeye 
mukabil bir his« mübayu edebilirler. 
fakı hisselerin dörde tıksiminde çıkmuı muhtemel hisse 
~ u•urarı muteber değildir. 

BEDF:l .I; ) enı ihraç olunan endlerinln fil ihraCJ berveçhlaıi göste· 
ıcnldııı şekilde 11,20 liradır. (On bir yirmi kuruş) 

Kıymeti ltibariyui 10,- Ura 
Resmi damga -,20 
Prim 

11,20 
11.,_KKI Rl <1H1'\1N ,\1CDDE11 iSTiMALi: 

F.ski hls<edarlanmu, küsurat dahil olmaksızın hlsselenne dörtte bir nis
petinde i'8bet f'den yeni hiıseleri iki ay zarfında, yani JO Agııstos 929 
akşamına kadar mLibayu ve bedellni aşağıd• izah olunduğu şeklide 
Bankamıza te\di H ya irsal etmelidırler. Bu müddet zarfında bakin rüç
hanım kullanmıyanlann }"\ilanda mezkOr mii<ait ~eraitle milbayaa haklan 
salctt Plur. 

11:\KK.I RÜGI IANI'.11 SL'RETI ISTIMALl . 
ili <ed1Tlann01: fllbelerimln 1 O hazirn 929 tarihinden itibaren 

milraaıat ederek )eni ~eleriıı uıübayaa -paeolısını .imza edebilecekler r. 
1 li cdad•rımız bankaca lendllerlnc göndı: ecek olaıı kayt varakasını 

doldurup ımza ve bankanın merkezine ,.e ya lstantiul şubesine 
ıaahhtitlü olarak ırsal etmek surctile dahi yeni hisselere kayı 

olonabilirlcr. 
Ancık beher hisser.in 11, llO lira itibarile tamım bedeli dahi 

şubelerimize tevdi veya J.ıanbul tube•i ve Ankara merkezimize lrsıl 
edilmelidir. 

Yukandaki miıddet 1.arfındı bedeli tesviye olunmayan mübaJU 
pu~ulalannın hu•mü yoktur 

.. 'U'r; 
Yenı hı. ~ele den bir hls•edara e.kl hi5'elerin dörtte blr nispetinden 

[azla \crilmiıece~ için, kavı varakasında ~ehven fazlı yazıldığı '"ki 
olursa Bankaca kontrolunda dörtte bir tenzil edllecekıır. 

Yi~'\I 1 Il~~KU~Rr.-1 TE.\fü·n'ÜLERI~ 
Hamiline aıt olarak ihraç olunan yeni hi<~cler 1929 'enesl temettüU

nün yalnız 5 avlık kısmını iştirak edeceklerdir. 930 senesinden lılbaren 
'eni hisseler dabJ eski hisselerle hukokan mü•ıvi olacaklardır. , _________________________ .,., 
Istanbul limanı sahil sıhhıye 

merkezi sertebabetinden: 
12 Tıkım kışlık kaptan ve Makinist elbisesi -
b9 • Muhafız ve odacı elbisesi 
()() ., • Gemici elbisesi 
12 " yulık kaptan ve makinist elbi esi 
C!9 • • muhafız ve odacı elblse•i 
~b _ • Gemici elbiıe.I 

ı 4tı adet Kıpuı 
70 • l.Aciverı gemici fınilefi (ytın) 
(ı4 rakıM lfçi elbı~eSİ 
.1 adet Yeldirme 

l:laf;lda cin> '" mlktarlan muharrer on rakım melbusaı kapalı zarf usulllc 
ve bunlardan mada 131 çift . lyah lotin ile 12 çift beyaz iskarpin de aleni 
münakasa •uret•'w mevkii munakasaya vaz ve vevmü münakasa 30 Haziran 
9"2'1 tarihine müsadli Pazar günü olarak tespit edilmişıır. Talipler şartname
leri l(Ormek üzere her gün Golıtada Kıra Mustafa Pil$• ağında ktin mer
kezimiz levazım şubesine ve aleni münakua için ı•vmü mczkOrda saat 14te 
komisycna, kaps1 ı zarf münaka.~asıno i;tirak l-dccck taliplerin tanzim eyle
yecekler teklif cktuplarııı vevmü. mezkiırda _munaka ;a vakti olarak tc pit 
cdılcn aat 1 ~ ren mukaddem komı yrno ıevJı eylemelen \c s•ati mezl-Urun 
hululunde m 1aka aya iştırak eyltmck üzere komis,c na müracaaılan !lAn 
olunur 

mühürlü zarfa altı aylık bedeli mu- k ılD 1 istifade etme iste)'en yolcuların azlmettc Pendik biletlnl hamil olmaları ve avdette Pcndikten ltlba- zat ve ya Bebek mueı .. 
hammini olan •12960• liranın yüzde b fı o b u il'" 

ren Tuzlayıı kadar bilet farkı ita eylemeleri ve Tuzlada yeniden bilet almaları !Azımgelcceği i!An a z aman eye m r 
yedi buçuğu nispetinde verilmesi la atlen. ~ 

olunur 
zrm gelen ttminatı muvakkateye ait .... ,, e e e e e e • • ı ı 11111 f 

Katar" 'o. su Köprü Har. Haydarpa~a 1 lar. içme ı\luv. Har Köprü Muv S t b·ı· 
makpuz ilmühaberi veya Banka ke- por O OmO ı 1 

14j2 1 7 .05 7.35 8.52 9.- 10.50 
faletname&i kıymeti muharriresi üze~ 

rinden istikraz dahili tahvili borsa-

fiatından, yüzde on nokaaniyle diğer 

milli esham ve tahvilat ve kanunu 

medeniye tevfikan irae olunacak em-

vali gayrı menkulenin ancak birinci 

derecede ipotek olarak kabuli caiz 
olduğundan cvraki müabitc ve saire

nin teklifi havi varaka talibin ismi 

yazılı zarfla birlikte diğer bir zari 

derununa konularak !şbu zarfın iize

rine hangi işe ait bulunduğunun işa

ret olunması suretiyle yevmi ihale 

olan 20 Haziran Perşembe günü saat 

onbeşte dairei hükumette teşekkül 

edecek komişyonu mahsusuna mü

racaatları. 

2. -Münakaaa kalmeıinde muhar

rer başlıca §Craİt. 

A.- Hapiaancye verilecek ekmek 

Samıun Boyabat düs ve temiz kır

maaından olacak ve bir adet ekmek 
üçyüs dirhem olarak taph edilecek

tir. 
B.- Hapishtııeye verilecek ekmek 

her gün doktor tarafından muayene 

edilecek ve muayene neticeııinde piş 
kin olmadığı ve karı,ık bulunduğu 

anlaşıldığı takdirde hariçten müba
yaa olunarak farkı fiyat müteahhi
din matlubatından tenzil edilecek 
ve bu hususta müteahhidin hiç bir 
itiraza hakkı olmıyacaktır. 

C.- Münakasa müddetinin hita
mında muktezi ekmek yeniden mü
nakaaaya vazedilip ihale olununcıya 
kadar işbu şerait daireıinde müteah
hidi evci yeni ihale olunacak bedel 
ile ekmek vermeğe mecburdur. 

T.- Her gün talep olunan ekmek 
ezani saat sekue kadar hapiaaneye 
teslim edilecek bir güft piııen erteai 
gün teslim ve tevzi olunacaktır. 

H.- Ekmek bedeli mevcut hava
lesi ve istitaati maliye nisbetinde ha
pishanece tanzim olunacak muaad
dalr senet mucibince alelfisul onbeş 
günde mal sandığından tesviye olu- 1 

nacaktır. 

3.- Münakasa kaimeıi ıilreti mu
saddakasının yeni poıtane arka11nda 
Türkiye Hanında MalQI Gaziler kol 
lektif §irkcti müdüriyetinden iste
nilmesi ilin olunur. 

Belsoğukluğn freu ği 
olanlann nazan dlkkadn• 

Dr. Horhoronl 
Fennin en son usulilc kat'ı 

olarak eski ve ytni helsoğukluğıı, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra-

haısızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 

Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: il. O. 3152 

18/28 7.55 8.30 9.47 
22/25 9.55 10.24 1 1.37 

26/31 13.05 13,30 14.40 

30/35 15. 15 15.40 16.52 

82/39 16.10 16.40 17.52 

9 6.57 

10 20.57 

ıst anmıı Mınla~ası nıaa~in nıü~en~islilin~en: 
Balıkesir vil!)'etinin Taş karyesinde kAin olup HükOmet malı 

bulunan Kukürt madeni. 
( 1) imtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren bir sene zarfında 

(125,000) lira sermaye ile tc~kil olunacak Türk ~irketine hukuku 

devredilmek ve şirketin te~ekkülünden itibaren bir sene zarhnda 
maden sahasının 1 /5000 mikyasında topoğraflk ve Jeolojik haritası 

_ yapılarak neticesi bir raporla bildirilmek ve bu tetkikat neticesine 
nazaran imalat projeleri yapılıp vektılete verllmak, 

(2) ikinci sene nihayetinde ihzıırl ameliyat bitmiş ve imalata 
başlanmış olmak , 

(3) üçüncü seneden itibaren senevi asgari (2000) ton musaffa 
kükürt çıkanlmak ve işbu taahhüdan teminen Milli bankalardan 

blrlnln (5000) liralık teminat mektubu verilmek şartlyle taliplerine 

ihale edileceğinden tallplerln temmuzun 15 inci pazartesi günü saat 
15 şe kadar azami tekliflerini kapalı zarfla iktisat vekAletl maadln 

işleri ıımum müdıirlüğüne vermeleri • 

· Evkaf müdürlüğünden: 
Şehzade Ambarında mevcut kırk beş kalem eşya Haziranın yirmi 

dokuzuncu cumartesi günü Saat onbeştc pazarlıkla ihale&i icra edi

leceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere her gün levazım 

idaresine ve ihale giınüde idare encümenine milracaatlan. 

TUZLA i~MELERi 21 haziranda 
açılıyor 

Sabahtıın akşama kadar müsait erenler, doktorlar ve sıhhf bU

fel.erle sair esbabı istirahat temin olunmuştur. 

~ NAZARI DİKKATE! 
Beyoğlunda lstlklAI caddesinde 216 numerolu 

STRONGıLO BIHJDEHLEH M!GZ!~ININ 
Hanımlara mahsus çamaşır ve cihaz 

takımları dairesi 
sureti kat'lyede Ilga edileceğinden bllOmum çtşltler işitilmemiş 

tenzi!Atla sanlmakta olduğünu muhterem müşterllerine 

tebşir eyler 

lslanbul licarel ve sanaJi o~asm~an 
Odamızca muhtelif cins levazımı kırtasiye mubayaa edilecektir • , 

ltay• ullp olanların oda umumf kAtlpllk bürosuna milracaatlan ilAn 
olunur. 

Darüllünun e~ebiJal lakültesi reisli~in~en: 
Fakllltemizde münhal bulunan Türk lisanı tarihi müderris mua

vinliği için müı;abaka imtihanı açılmıştır. imtihan eylül zarfında 
yapılacaktır. Bu husu~taki şartları öğrenmek ve daha fazla malO
mat almak üzre lstanbuldıı bulunan talipler pazartesi ve perşembe 
günleri sabah saat 1 o dan 12 ye kadar bizzat ve dışarda bulunan

lar bir mektupla fakülte başk~tipliğine miıracaat eylemeleri i!An 
olunur. 

9.52 11.30 
, 1 1 .45 13.25 

14.45 16.25 

16.57 18.35 

17-57 19.30 

6.58 

20.58 

aranıyor , 
iki kişilik müstamel spor 

01~ 
mobili olupta satmak isteye~ 
rln tafsllAt ye flatlarını !~tın • 

~ıl•· 
171> numaralı posta kutusıı . 

d. ·1111 
sine "A.A" rumuziyle bil ırı 
!eri. _./., 

latanbul İkinci Ticaret Jll~~ 
TJY ATRO 1 meıinden: lstanbulda Finc•;.,~ 

VE SiNEMALAR da Çavuıı.oğlu hanında rnanı ıJ• 
_...., __ ....,_______ ticaretiyle mü9tegil Mehmet. ·fJ' 

Şehzade başı millet tiyatrosu beyin 17161929 tarihinden ıt~. 
~~~ fi~ llft.nı iflasına ve meaalihi i .,? 

Şevki bey temsilleri rüyet ve tesviyesi zımnında . j 
mahkemeden Ricai Galip BeY'~ ~ 
komiser ve avukat Arif Sırrı •' 

1
11 

nahcm Alguadi§ beyler ile .ıı.e,,ı 
hanımın muvakkat sendik taY1 

• 

A~kın günahımdır 4 P. Dans. 
Kanto duetto varyete cazbant Loca· 
!ar 100 mevki 20 duhuliye 10 ku. 

Jliİtün medeni dünyaıun tecrilbe 
ettiği ycg!ne saat 8 bilyilk mıiktfatlı 

LI P saati 

• 
1.- İzmirde bulunan dört nwııan.-

Jı jandarma mektebi efradınml-6-929 
tarihinden 31/5/930 gUnU layeıine 
kadar bir senellk ihtiyacı olan ylis 
yetmif bin kilo ekmek ve otuz bin 
kilo 11ğıreti Haziranın birinci cu
marteıi gUnUnden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf uıuliyle 
münakasaya vazedllmittir. 

2.- MezkQr erzak•n ihalesi Hazi
ranın yirmi ikinci cumarteai günü 
aaat dokuz buçukta mektepte icra 
kılınacaktır. 

a.- Şeraiti öğrenmek arzu edenle
rin hcrgUn Hileden aonra mektep 
müdüriyetine müracaatları. 

lstıobul asliye mahkemesi blrlod 
dcaret mahkemesinden; 

Mahkemece lllnı iflhına karar 
verilmiş olan Aulan Frmo mahtum
lan flrkeıine alt Sultan Hamamında 
Arılan Fresko Hanındaki yazıhane 
eşyalannın furuhtuna karar verilmiş 
olmakla talip olanların olanların 114 
Haziran 929 Pazartel!i günU saat 
10,30 dan 12 ye kadar mahallinde 
hazır bulunmaları llln olunur. 

lstanbul asllye mahkemesi birinci 
tlcar~ dairesinden; Mahkemece lllnı 

lfllsına karar verilmiş olan lzak Men· 
da ve Sokrat Kostantin!dl şirketine 

alt olan lkl reyı araba beygirinin 
frohıu mahkemece kararglr olduğun
dan talip olanların ~ ha>.iran 929 
tarihine müsadll cumartesi gunu 
saat IO dan 12 iye kadar Fatihte 
At pazarında hazır bulunmabn 
llln olunur. 

da~' ne ve mağazaaiyle depoların 
vali tllccariye ve cşyayi zaide' Jl 
tiyeainin temhirine ve evra_k~ .,.ıı 
tirinin celbine ve kefaleti mu" t 
irae edemediği taktirde hapis • , 
kifine ve b~ baptaki _kararın ~ 
lıaten icrasına mahkemece k-''.'" 
rilmi' oldol_undan kanun~' 
retin yüzyetmiıinci madde•' ol 
bince daimi sendikleri intiba!' 
mak üzre eahabı matlubun ;ştı~1': 
dokuzyilz yirmi dokuz sen••' /! 
muzunun dördüncü PergeJJlbt (il 
ıaat onbeş raddelerinde mahk~ 
if!As muamel&tına mahsus 
gelmeleri lüzumu ilin o]un~ 

lıtanbul İkinci Ticaret .ıı:~~ 
metinden: Ankara caddesın 1 11' 

"/<~ . 
liyet" matbaası karşısında '4"' 
nya bonmar§Csinde müflis · 1,ıt 
Zade Ziya ve Ahmet Hikffl'~ır"' 
re alt kumaş ve kasket bilın'' jC ~ 
satılacağından talip olanlar'" p l" 
ziran 929 Perşenbe ve anı tak'. 

. r:'" 
günlerde saat 10 da mahal!:.ııı~'/ 
da hazır bulunmaları ilin~ 

1LAN 
1

,,. 

Mudurnu kazasında ikİı1' . 
ka dahilinde vaki abıit o~" ı 
kırık kıt'asından senevi ı t ·ıJP' ı 
mildlp çam ve 1806 metro 111' ,ıf 1 

ner hesabile 10 sene de ğaY'1 
fil', 

11940 metro mikap çaııı v< 11 

metro mildp kökner eşc•''1.cr 
ihrac edilmek üzre çamın bC ~ 
ro mikabı 27 5 köknerin 22

5 M~'.ıı 
bedelimubammenle ve olba~1 ~i11"/ 
rait dairesinde 25/5/929 ta 81: 
25/6/929 tarihine kadar k•l' ,ıı 
uaullle müzayedeye vaz oıııP Jtf' 
Taliplerin ve ıeraiti muıııY~ o (f' 
lamak isteyenlerin Ank•; w o 
müdüriyeti umumiyesile 

0 

müdüriyetine müracaatla'' __ .;_ ____ ~ıı.ı ~~ 

ZA YI : 127 nunısr~ip c ~ 
yonculuk ve ikamı r ~U 

ala,..,,.,mdaıı • ı' 
Y enisicıl , ·""'· J:;ıılı ,. 
kalmamısnr. 


