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ZARURi BİR İZAH 

Türk.iyede iatikraraızlıktan, 
}'işsizlikten bahseden düş

Edirne kapı sokaklarına da medeniyetin ayağı gir<t,i 
yalnız lliyaai bir 

t gütmüyorlar. Onlann 
de iktisadi gayeleri vardır. 

Bu gaye ecnebi sermayesini, 
ebi sermayedarlarını ürküt-ı 
ğe matuftur. Bu sütunlarda} 

er vesile ile anlattık ki, ınemle 
tin kanunları dairesinde, mu-

. 'J blı kazanç ile iktifa eder., 
!ıssa siyasi bir tesir ile karı-,' 
olmıyan ecnebi ııerrnayesi 

İtı Türkiye; dünyanın en emni 
. tli yeridir. Bizim hasmane 1 
.Ssiyat ile reddettiğimiz coıe
sermayesi büsbütün başka 

0

yettedir. Bizi bu ihtiraza 
keden, bizde bu hissiyatı do 

sebepler, büsbütün bey
de değildir. Türkiyede ecne

sermayesinin ilk fekli tama
tn siyasi idi. Yakın vakitlere 

dar Türk halkı ecnebi alacak ' 
arın esiri idi. Bu esaret, naza
değil, ahti ve filf ahkSma isti 
t ediyordu. İmparatorluğun 
i ve iktisdi tarihi, acı misal

~le doludur. Saltanat devrinde 
lırkiyede işliyen ecnebi scnna 

· . · n gayesi, -en hasis usuller 
· ·nde- say' ile mücadele et
kten ibaretti. 

\1aktile Bismarc: "Siyaıı[ ha
·~et, iktisadi nufuzdan do
;" demişti. Yarım asır evel 

Edlraekapı·Fatlh hattıaıu reeml lı:Ofadında 

Fatt~ ~ F~irnekapı ~auıva~ 
Dün merasimi mahsusa· ife tü~at e~il~i ~ Merasime 

B. M. Meclisi Reisi K8zun r,. Uz.de le,rll buyurdula 
•••••••• 

l•brenıini lıhiddio B. bu ııı asebella Irat •lllli 11ıuıa bu ~nthn lıtnnbılua 
•• sal YB nezih 111bJUnde yapaca~ Dmra.openerıae tesirden hahselliler 

!enen bu söz, kuvvetinden, 
"kate olan uygunluğundan Fatih - Edlrnekapı tramvay hattının k~t resmi dün akşam 

sini kaybetmemiştir. Yal- üzeri ı;aat altıda yapılmış merasimde Büyült Millet Mecllşi reisi 

'I'ürkiyenin değil, cihan tari Klızım pıı~a hazretlerlle lstanbulda bulunan meb'uslar, Vali vekili 
de şu hakikati bağırıyor: ve ~ehremlni Muhiddin bey, Halle fırkası müfettiş! Hakkı Şina•l 
Son zamanlarda iktisadi nu- paşa Vilayet ve Emanet erkAnı, :\lerkez kumadaru, Polis müdürü, 
• İstismar siyaseti diye biraz tramvay şirketi müdlran ve rı.:rsası, matbuat erkanı ve bir çok 
rııuslihane tabirlerle ifade o- davetliler hazır bulunmu~lardır. Merasime Fotih durak yerinde 

. • politika, bütün şumulile başlanmış şeı, r bandosu tıırafıpdar lsrikJAI marşı çalındıktan sonra 
•1~ siyasetinden başka birşey \luhiddin bey atideki nutku söylemiştir. 
tildir.Bugiin Afrika ve Asya Ş 
. ıanna taalluk eden meseıe- ehremini muhiddin B. in resmi 
ili bu zaviyeden tetkik edin- k ·· · · · k 
hakikat daha iyi anlaşılıyor. uşatta ırat ettığı nutu 
!"çek bütün Asya ve Afrika •!Simdi umumun hizmetine ve iı- dan en hayırlı vaıandaglardan mürek 

Csc!elerinin hakiki mahiyeti tlfadeıine arı etmeye imkln hasıl kep bir kısımdır. Bunların kanaat 
lfun ve geri milletlerin te- olan ıu önümüzdeki eıer, latanhu- ve tavazunu daha fazla suyiatim!I 

dd·· ·· d • .1 lun en esaslı ihtiyaclarmdan birini etmeye kimsenin sal3hiyoti olamaz-unu egı , o memleketle-
ıalimane usullerle istisına- tatmin edecek derecede ehemmiyeti dı. 

Muhterem efendiler; Istanhulu
muzıı.n gfüıel bir talii var. Geçen se

ne bu sıralarda kıuklı tramvay yo
lunu itletmeye açarken merasime ri

yaeet bıı.yurmuı olan Bilyilk Millet 
Mecliıi Reiıi Allı! pap hazretleri 

o gUn bahtctmiı olduı.J.n tereli 
buglln ibzal etmek lütfunda bulu

nuyorlar. Kendilerine ve cümlenize 
anı tetekkllrat eylerim. 

. 
c .. _... · · 'f · d -•111unyetın vazı esı evlet 
. tainde Osma;ılı iktisat siste 

tıi Ylkmak, yerine Türk ikti
aistemini kurmaktır. Hem 

§lyoruz; hem radikal isWıat 
larnıı hazırlıyoruz. Siyasi 
da yaptığımız inldlabı, iko 

\~_ephesinde de başarmaktan 
"illllar vardır. Bunu billyo-

· ,~ncak biz hislerimize ve 
, "ll'Irruza değil memleketin 

~ek menfaatlarına, ihtiyaç 
1
1ttisat kanunlarının ilhamla 

:~ tabi olmak mecburiyetinde 
· • Bu doğru yolda yürürken 

Sok aınillerle de mücadele 
burj yetinde kalacağız. Bü
llıenfi mukavemetleri kır
.i~in hem kollarnru.;ı, hem 

:~nıiz kafi derecede kuv
'di l'" r .. 
~tkıye aleyhinde hainane 
. l'at yapmakta bir nevi tir

. ıevkı lulanlann mahiyet-

~n bahsetmek istemeyiz. 
Şunu iddia edebiliriz ki, 

· arkasında saltanat devli . 
1llltiyazlarmdan mahrum 

t ş Şahıs ve zümrelerin hile 

siınalannın sırıttığını da 
Ckteyiz. 

MAHMUT 
Siirt Jlebu.su 

BUGÜN 
ı 1 lncı •ahlf•mlzde : 
" 't 

~'~hl telrlkım1.14 Tıpıdılcnll All 
t lfı ve Vasllltı 

S.o bıberler 
ı il. a bııco sahlf•mlzde ı 

1 
'hhme tntlbılan 

tıı.•dl baretoılt 
• Oncu ıahlfomlı:d• 
ıı ••a raporu 
~., ... 
~ ..... 
l.,--. lılUye, mıtııpllltrıııtbıbo-
'l' ' 
'<Uı lttl:ltlerl 

haisdir. 
Havaıının iyiliği, manzarasının &ü 

zelliği, topografik vaziyetin genit 

müııaadeai aayeıinde ta. • . eaki tarih 
lerdon beri letanbul halkının büyük 

ragbetine muhar ol.mut bı.ılunan bu 
tirin yerlerden ııerbeıt, rahat, tahll
lı:eıia iatifada imkinlan ve vaaıtala
rı bir tilrlü bıuırlanaınamıttı. 

Çok defa mezarların çerçeveledlll 
ıokakları inanılmayacak kadar dar, 
çarpık, dolambaçlı olan bu semtler

de sıhhat için vo hayat igin bir za
ruret olan hava ve ı9ığm serbeıtçe 
ve lazım olduğu kadar lglemeaine 
imkin yoktu. 

Her karanlık köşe ve her dönemeç, 
bir gulyabani tesiriyle gönüllere 

korku, kasvet ve candan bıkkınlık 

telkin ediyordu. Halkımızda medeni 
ihtiyaclar inkişaf ettikçe bir aralık 
öyle bir vaziyet hasıl oldu ki latan 
hulun her hangi bir yerinden Edir
nekapıya gitmek, bir labirent içinde 
hacce gitmek gibi bir mesele halini 

aldı. lıte hu çaresizlikler yilı:ünden 
bir taraftan zengin sınıf bizzarure 
huralannı terk edip daha mü.ait bul 

dukları Hmtlere adeta hicret eder
ken diğer cehıtt•n Iotanbulu atq
ten bir kemerle ikiye bölen yangın
lardan meskensiz çıkan yüzhine ya
kın ha!1ı:tan mühim bir fukara kitıe

ıi ancak bu semtlerin vefakar, müş
fik ve hal aşina, ıinesinde yerleımek 

imkanını bulabilnıiıti. Bu suretle 
nufus çoğaliyor, ihtiyaç artıyor ve 
hilakiı bununla mütenaıip olarak 
hareket ve faailyet imkan ve vesaiti 
daralmakla beraber maalesef, mahi
yetinde hakiki bir kıymet taJıyan bu 

yerler satış kıymetini hemen kayp 
etınit ve her kesin millri elinde fai

deııia bir yilı: gibi kalmıı bulunu· 
yordu. 

Muhterem efendiler: 
Senolerden beri bu aıkıntıyı, bu 

mahrumiyet ve mafduriyeti çeken 
halk bu şehrin en çalııkan, en pik, 
müspet meaai ve istihafil noktasın-

Tramvay Direlrt/JrlJnlJn nutku. 

Bundan aonra tramvay tlrketi di
nıkt6rU M. ICındrof bilmukabele bir 

nutuk söylemiı ve ezcümle demi§
tir iri: · 

Tramvay Şirketinin şehrin umra

nına masruf bu gibi hidemat ve me
saisinin semeredar olması ıçın ge
rek Hükumeti Cumhuriye ve Maka
mı Emanetten ve gerek Emanetin 
fen servislerinden gördüğü teshilitı 

muavenetkBraneden bir lisanı .şükran 
ile bilvesile bahsetmeği ve Şehremi

ni muhteremi Muhittin Bey/endi 
Hazretlerini de~ himematı umranper 

veranelrinden naıı kemali samimi

yetle tebrik eylemegi bir vazife bi/11 
t•k. sözüme nihaytti. veririm. 

Resmi küşat nasıl yapıldı 

Bundan aonra Fatih ilk mektebi 
talebesinden lı:iiçük bir hanım da 

hattın in§8ımdan dolayı şehremane
tine tefekkür etmiş ve bilahara hat
tın iptidasa gerilmiş olan Kordela 
Iatanbul ıneb'usu Abdiilhak Hamit 
bey tarafından kesilmigtir. Kordela 
keıildikıen ıonra davetliler ıirket 

tarafından tahsis edilen çift 8 ara

baya binerek Edirnekapıya kadar 
&itmitlerdir. Fatihten Edirne Kapı
ya kadar olan bütiin gii%ergaha ka
dın, erkek, büyük, küçük herkes di
jilmit tramvayların geçiıini memnu
niyetle aeyretmiılerdir. Davetliler 
ıirket tarafından Edirne Kapıda ih

zar olunan büfede izaz odilmitlerdir. 
Burada merasime nihayet verilmigtir 
Sirkeci-Edirnekapı hattında bu 

sabahdan itibaren seferlere baılana
caktır. 

AliJe Danını 
Ba~iıe A~liJe~e 

Suat B. gitti 
• 

Tilrk-Italya 

Milliyetin büyük anketi -Gazinin en bilyük eseri nedir? 

lllJı 1. Ue Mı. Mannl~D yam 
ıiıtaulillitçe ~Hcvap edilmeler! 

mebtemeldir 

iki devlet miJnasebatı 
giJnden güne inkişaf 

ediyor .. 

İBRAHİM NECMİ BEYİN CEVABI 
Gazinin En biJgiJk eseri milli 

şuuru yaratmaktır 
Bu suale cevep için insan büyük 

kurtarıcımızın yaptıklarını dütünün 
ce bunlardan hangisine (en büyük) 
demek lazım geldiğini adeta tayin 
edemiyor. Tarih sahlfalannda(MU
STAFA KEMAL) isminin yanı ba· 
ıma yazılacak pnlı eaerler okadar 
çok ve her biri olı:adar büyük ki bun
ları yalnız uymalı: bile inaana haır· 
ret ve•iyor. 

Sabık Bobılll Hukuk milşavirle
rlnden Heunı Beyin kızı Madam 
Manniği cerheımckle maznun Şakir 
paf4 kerime!l ve izzet Melih Beyin 
baldızı Allye hAnım heklandıkl rıh· 
klkaıa devam edilmektedir. 

(lskUdat lııinıak hakimi Cevıı 
bey dün evrak üzerinde tetkikat 
lcrı etmiştir. Aliye hanımın ymn 
yahuı öbür glln Üsküdar ıdllyeslne 
celbedller k maltlmauna mQracut 
edileceğl;i.lımlıı. eallmektedlr. 

ı • 
lsdnıak hakimi bunu müteakip 

hadisede iıml geçen diğer zevatın 
ifadeleri alınacakıır. 

Şimdiye kadar yapılan ıılıklkıt 
vo tetkikatı göre hadisenin ıebebl 

şudu" 
Piyano ve keman hocası M. Ber· 

ker her ikl tarafı da ıanımaktıdır. 

Berker IOn g(İl!lerde Horanı efendinin 

evlııde mlallr ltalıruşur. Aliye hınım 
genç artistin bit evde mlıaflr kalma· 
sını bir izdivaç başlangıcı ıddetmişdr. 
Ve, Aliye hanım bunun üzerine Oı· 
tuduı geçmı, ve malOm cerh vek'uı 
olmnşıur. Aliye hanımın OıkUdara 

milsollib olarak geldiği mılOm olmıtlı 
beraber Berkerlıtıl yoku Mm.Mannlğl 
mi ıehdlı etmek Uzre geldiği henüz 
malOm bulunmamaktadır. 

Kızının bir jkincl delı b6ylı bir 
hadiseye muuz hlmasındın endişe 
ettiğini ıoyleven Heranı B. Aliye 
hınımcbıı b~' _derken dlvor ki; 

• ...:~,~ gere mmın bu hadiseyi 
ne gaye v orasında ~ yapağını bir 
ıUrlü anla yal?., , . " • 

Herant !leyin bu beyanau Şişli 

muhitinde bilyük bir dedi kodu tev
Ut etmlştir, 

Zevcsl Mm. Mannlkten alu seneden 
beri ayn yaşayın Keğorg efendinin 
bu günlerde mahkemeye müracaat 
etmesi muhtemeldir. Maznun Aliye 
hanım, istintak hakimliğinde lstlcvabı 
esnasında hadise gUnü ağvıll ru· 
hl yesin de büynk bir tebeddül olduğunu 
iddia edecek olur11 Aliye hanım 
müşahede ıluna llınDıak Uzre Tıbbi 
ıdltye sevkedilecektir. 

1 ••••••• 

Mektepliler 
MIJsakabası 

8 inci hafta 
8 inci haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 

~ Sf hazirandan itibaren 

başlamıştır. 

Gelecek cevapları ~~ 
haziran Salı günü akşa
mına kadar kabul edece· 
ğlz. 8 inci haftanın en 

mühim haberi için alınacak 

netice f19l haziran Çarşam 
ba günü llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mil· 
sabaka memurlutuna gön· 

deriniz. 

Not• MOsabakamıza haftaııın 
• en mllhlm habırlnlu ııe 

olduğunu bildirmek ve ıılçln o 
baberlıı tercih edildiğini izah 
etmekle lttlrak edilmelidir. 

l:ıdlerlnılzden nıüteşe.kkll 
hey'et eylülde ltalyaya 

gidiyor 

Roma sefirimiz Suat Bey dön 
Tevere vapurile ve Brendlzi ta

rlkile "Romaya hareket etmiştir. 
Suat Bey hareket ederken be

yanatı atly~de bulunm\lştur. 

- Brendizl tarikile dogruca 

Romayı gidiyorum. Ankarada 
büyük relslerlınle tema5 ettim. 
İtalyanlarla siyasi münasebetiml.r; 

tevkalAde iyidir. 1'ürk-ltalyan li
yaseti günden güne inki'8f edi
yor ve edecektir. 

Yakında İtalya ile iktisadi va· 
ztyetiınlz bUyük inkişaf dene
lerlne dahil olacaktır. Italyanlarla 

Suat Bey 

aktı mukarrer tl~aret mu!lfed ~ 
yakında Ankarada mUzakere ve 
intaç edilecektir. 

Genç neslimizin gUzlde lzçllerl 
eylülde ltalyaya geleceklerdir. lz
çllerlmizin seyahatinin ltalyanın 
samimi muhitinde derin intibalar 
bırakacağını şimdiden tahmin 
ediyorum. 

lon sal~a .. 
T11rk~ ıonan müzakerall 
Ynao 111rabbaıı pazara geliyer 
Türk- Yunan müzakeratı en 

!!On ve kat1 safhasına A"irmek 

üzeredir. Pazar 

günü şehrimize 

gelecek olan M. 

Diyam andopu

los derhal An· 

karaya gidecek

tir. Bugün de 
Bitaraf reıs J\f. 

Rivas, Turk hey' 
eti reisi Tevfik 

KAm il, ikinci M. aı yam an do 
murahhas Nebil polos 

müşavirlerden :\!irat ve Kerim 
Beyler Ankaraya ı,oideceklerdir. 

Geleceh talimatın nıahlyetl 

Dün köndhile göruşen bir 
muharririmlıe Tevfik Kamil bey 
kıı:aca demiştir ki: 

- M. Diyamandopulosun ge· 

Kadriye hanım tırecegı ıaıımatın yenı bir muza
~rye zemin te~kil edip etmi

lzmirde muhakernele- yeccğini bilmiyorum .•. 

rine on güne kadar ll!iııı!~--....... ~"'!!!!!~ ..... ~ 
dei umumiliğine verilmi~tir . Ta· 

baslanıyor lepnamenirı hazırlanmasına bu 

Sui kast ve taklibi hükömct 
maddesinden maznun Kadriye 
hanımla alakadarlııri hakkındaki 

tahkikat evrskı ıiı.erinde Müstan
tik Hikmet vnıızım beyler tara
hndan yapılmakta olan tetkikat 

bitmiştir. 
Tahkikat evrakı lzmir Müd-

giin ba~lanmışar. Perşembe gii

nüne kadar talepname hazırlana
rak :\lüotantiklere iade edilecek 

ve kararname yapılacaktır. 
Yaptığımız tahkikata nazaran 

Kadriye hanımla arkadaşlarının 

muhake.nelerine nihayet IO gUn 
sonra haşlanacakr•r. 

Dofrudan doğruya tarih vakaları 

araamda GAZtye ait olanları fllyle 
bir gözden gegirmek bu hayretin ne 
kadar haklı oldufunu g6ıtareblllr: 

1.- Anafartalarda dünyayı dovir
mefe muktedir bilinen iki büyük 
devletin kara ve deniz kuvntlerlne 
vaaıtaudık içinde karşı duran ve bu 
aayede devletin ve milletin varlığım 
koruyan ve kurtaran GAZİdir. 

:a.- Suriyede bozguna uğramıt or
dularmıısın bakaya11nı bir araya top 
Jayaralı: bu kanna karıpk d6kllntö
lerden bir kuvnt yaratan ve bu lı:uv 
vetle iatlltya kal'fı duran GAZl dlr. 

3.- Mütarekeyi mütealnp yıı!n .. 
ecnobller değil bizzat Türkler bile 
artılr Türkiye için hayat ve iıtlkl41 

Umldlni kesml9 olduğu halde yüksek 
kalbinde tek bafına bu ümidi beıll
yen n onu tahakkuk ettirmek için 
hemen mücahede meydanına atılın 
GAZİ dir. 

4.- Asırlarla süren ümitıb lnhi
nmlardan ve onları tamamlryan ıcn 
hezimetten kolu kanadı kırılmış zan 
nedilen Türk yavrularmr mucizeli 
bir nefcele canlandırarak insan, pa
ra, ümır-,6kaailukları lçlndeft ytp
yeni, taptaze bir millet orJusu çık.ı
ran ve hu ordu ile iki defa İrıC:nün
de, bir defa da Sakaryad~ dü§manın 
tecavüzünll kıran GAZİ dir. 

5.- Asırlardan beri salibin girdiği 
yere avdet edemiyece~l adeta bir 
kanun hükmünü alıuıt olan hllftli, 
AFYON KARAHİSARinda birden
bire dlinyanm hayret na.zarları !!nün
de yükeelterelı: tekrar lzmire, Bur
aaya, Istanbula, Edimeye götüren ve 
böylece dünyanın devrini do~ittlren 
GAZİ dir. 

lbrahlm Necmi Bey 

diren, onlara bütün medeniyet ı< 

minin mÜJterek vaoıtalarınr, mtdtn: 
kıyafeti, medeni sıerpuıu, medeni yt 
zıyı beh§eden GAZI dlr. 

Burada ancak ana hatlarmı aaya· 
hildillm bu oeerlerden yalnı. bh tl 
neıi onu vücuda g•tlrenl dünya tll 
rihinde mümtaz kıltnağa k5fl ldJ 
Halbuki yalnız Türkiyenin delil, •· 
deta yirminci asrın yegtne dahiı: 

olan GAZİ hunların hepsini kendin· 
de toplamış, kendi mevcu<!iyeti mil 
Jetinin göğsünü iftihar ve gurur il< 

doldurmuştur Böyle müstesna cscı 
!erle mütemayiz bir tarih mucizerı 
nin isaıı içinde en büylif-ti ü se 
mek benim gibi llcizlerin elimle. 
gelir ~eylerden değildir. 

Mamafi ıııa!lnize naçiz bır k:01aa 
le ıu cevabı vermek isterim: 

- Fikrimce GAZlnin en hiıyü> 

eıeri, Türk milletinin mııaırr mede· 
niyete girmek kudret ve istidadını 

haiz bulunduğunu keşfetmesi ve ht. 
nu yalnız başkalarına değil, bizıa 

Türk milletinin kendiıine de ttnıt· 
maaıdır. Evet, bütiin Türkler vr ·ru. 
kiye ile alakadar bütiin inaanlar a 
raımda yalnız GAZİ bu hakikati dt 
rin ve müıteana bir görüıle aeımi 
ve sonra da bütün dünyaya tanıtını 

6.- Lozanda Türk mllictine bütün tır. 

mütemeddln millellerle bir ayarda İkinci Viyana muhaearaaından ba·· 
muamele ettiren, Almanyanın, Avuı kumandanlılı: muharebeıine kadar 
turyanın, Bulgariıtanın &eçtllileri bütün dünyanın Türklere verdıi\ 
ağır boyunduruğu Tilrk milletinin kıymet, 31 Afuaıoı 1922 den itlba 
üzerinden atan, asırlardan beri ubık ren dell§"'ittir. Hatta Türkler bil• 
OSMANLI imperatorluğunun omuz ancak GAZlnin irJBdiyle varlıkla· 
!arını çökerten imtiyazları ortadan rmı anlamışlar ve nefislerine ltlma. 

/ kaldırarak yeni Türkiyeye yeni ve duymuılardır. 
müstakil bir hayal temin eden GA- lıte zannımca GAZlnin en hüyill 
zt dir. eeeri hu milli şuuru yaratmasıdır 

1.- Kurtardığı ve iıtiklAI yoluna Çünkü hu olmaaaydı bütün yapılan 
götürdüğü milleti her tUrlU eoarct· !ar metin ve payidar bir temeldor 
ten azat ederek halifelik, sultanlık, mahruın olurdu. Yalnız bu milli ıu 
medresecilik, tekkecilik isimleri al· ur sayesind~dlr ki aaırlara sığma 

1 tındaki maddi ve manevi istibdat bo- zannedilen teceddilt ve inkil1;> eseı 
yunduruklarını kıran, Türkiyedc )eri milletin ic;obında kaniyi~ mii<i•· 
CUMHURİYETİ, Büyiık Millet faa edecek surette benimsediği ıs. 
Mecllsini, liyik ruhu uyandıran.Tür mali hükmünü almı!tır 
klere medeni dünyada bir mevki ver lBRAHİM NECMi 

• • • 
VASIF' BEYİN CEVABI 

Siirt meb'usu muhteremi Mahmut 

Bey kardeşime Gazinin en büyük e

seri başkumandan/ılı: meydan muha-

rebesinde kazanılan zaferdir. Bu 

Jı:ud•I zafer tahakkuk etmeseydi ya. 
pılan bütün inlı:illplar bir baya/ ma. 
hiyetinde kalmaktan kurtulamazdı 

VASIF 
lzmir meb'usu 

-

Matbuat kongresi 
Türk matbuat cemiyeti kon- 1 Etem izzet Bey, Refik Ahmet 

gre~i dün saat 13 te Tiirk ocağı Bey, Ali Naci Bey, Abidin 
s:_ılo?unda topl~~mıştır. Kongrede Daver Bey, Selim Ragıp Bey. 
Gazı Hazrctlerıııın Turk matbu- Senih Muammer Bey, Ahmet 
at cemiyeti azasının tazimatına Kadri Bey , Ahmet Hidayet 
verdikleri cevap okunup alkı~- Bey, Ali fuat Bey, Ekrem 
lanmış müteakiben Hey'eti met- R B H 
keziye intihabına geçllmi~tır. in· eşat ey, üseyin Avni Bey 
·h t l6 ı tı" 1 · e Vakit ı;eçikti,.i için Rcb<, umu· n ap saa la ne ce en mı~ v ı; 

ekseriyet bervcı;hi zir zevat ü7C- mi kAtip Vt haysiyet divanı in 
rinde temerkü% etmiştir. tihabı yarına calik cdilmi<ıir . 

Mehmet Asım Bey. Ahmet kongre yarın saat 13 te geQe 
ŞOkrQ Bey, Hakkı Tarık Bey, ocakta toplanacaktı • 

• 
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Yerin, duvarların 
kulağı var! 

Fethi bey 
Harl.ciye nazırı 

ile giJril§til 

Tesllhat işi 
Dit1er devletlerin 

iştir akile 
giJriiıütecelı 

M.Venizelos gidiyor 
Başvekil seyahata 

çıkıyor 

Orada kafamı keseceklerini 
biliyordum-

IHliJtliı lelrikHI : 41 AYHAN 
Mehmet Paşayı ürkütmeıııekımurdanır gibi emir verdi: 

iiizundı: - Paşanın ve yanındaki ağala-
- Evet Paşa kardaş, Malı- rm gözlerini bağla! 

mutla benim teslim olmamı tek- Mehmet Paşa ile yanindaki 
lif ettirdi. ağalar ürkmüşlerdi şakmlaşıp 

Rumların beni bir oyuncak alıklaşmışlardı, işte pek3.li k<>
gibi kullanmak istediklerine diı- nuşup dururlarken böyle birden
ir "İpsilantinin" bir öğüdünü bire Tepedelenliye ne olmuştu? 
gördüm, onu ~n ~itiyordum, Yoksa Hurşit Paşanın Elçi
"Halet" Efendiye gonderse da- lerile müzakereye giriştiğine 
ha iyi ederdi: • . pişman mı olmuştu? 

Asıl sebepolan Halet Efendi- Ali Paşa ciddi ciddi: 
dir. - Telaşetmeyin, daha söyle-

- !. · · şeceklerimiz bitmedi. Gözlerini-
- Yok yok P~. ·" ~ zi bağlatmak tazun geldi, şura-

kızar~sm. ~ cahıl Rum hiz- ya bir yere kadar gideceğiz. 0-
metkinDevrrş bozuntusunun ya rada rahat rahat anlaşıp dinle
n~ ~~nrla~ Yunan.devle~n şiriz. 
banıs~ oldugunu .~ın efendın Diyordu, Elçilerin biri de iti-
Hurşıt Paşa da bılır. raz edemedi, Ali Paşanın elinde 

Buna ben de sebep oldum, fa- idiler isteseler de istemeseler 
kat benim günahım maı:ilr mec- de o~un dediği olacaktı. 
buri günahtır. M hmet p ,__,_,_,_. 

B l b' li elim' B e aşa şaşıuıll1AL<> • 
T pedaş calcnln~ yAalı:ıa ıcahir ·ı H. ~fn - Beli ... öyle edelim, orada 

e e ı ı, o en e k , __ 
ıl h . l onuşau.ıu. 

ruıs araç verıruye razı o ur- Dedi. Kuzu gibi durdular, Fe-

dumAz? p ul H d' . . al him üçünün de gözlerini bağla-
ara p e ıyemı mı - tı 

ma~ı be.~, fakat Ali Hediye ını~t Paşanın Elçilerini gel
\'erır: gonlunden ne koparsa .. : . dikleri dehlizlere aykırı yerler

Bana: - senede ş~dar ~ den geçirip götürtiyorlardı. Al
ke.s,e Haraç verec::eksın denebilir lah Allah ı sabah sabah adam-

mıK. ı.-- .. .. cığazların başlan betalara çat-
or ..... ,..., yuzun sarannasm mıştı 

Paşa ~~daş. · · .Bura~ Teı:ıe- Aiır bir kapının gıcırdıyara
d~~n Kalesındesınız sıze ktan açıldığını duydular, sonra 
kimse bı.rşey yapamaz! 

Mehmet Paşa Halet efendi ayak yordamile birkaç basamak 
merdivenden indirildiler. 

lakırdısından sıkrlıyordu, ne o-
Elçilerin burunlarına kötü 

!ur ne olmaz: - Yerin duvarla- b' .. k k li rd . 
rin kulağı var. Varip söylenen- ~.r nrtube~ o usu ge yo u. 
ter efendinin kulağına çalınır rutubet küf ve yosun kokusu!. 
liye korkuyordu. Burası mutlak Yanya nm o 

Halet efendi Hurşit Paşanın meşhur Zmda1?:1 o!~caktı. Meh-
bile veli nimeti idi. Ali Paşa: met Paşanın yuregı oynuyordu, 

-Uzun sözlerin kısası ben eğer Ali Paşanın Zmdanma dü
Toskalık valılii7ini istedim: Hur şecek olurlarsa buradan _kolay 

. p t b .. 1 . d' kolay kurtuluş olmryacagmı a-
şıt aşa stan u a yazıp çız ı. 10 d , 1~ b'l' d 
H~• f di İ b !da b " an.a ... ya ı ıyor u. 

.uet e en stan u u- T d l nlini' z d pek 1 dk epeee n manr 
~ .u ça elbet ters cevap gele- korkunç şeydi burasını Mehmet 

ceötı.l d ld b' .. H 't Paşa da biliyordu, Allah rahmet 
y e e o u, ır gun urşı . ! b mf 1 P dan bi 1 be ald 

. eylesın l esan mutasa ı -
aşa r ıa r un. - . 

Şartsız şunrtsuz teslim ol, seni brahim Paşanın ~.z~n .. s~neler 
tstanbuta sağs:ılim teslimede- bu Z~~nda. . !1:1~du~dukden 
yim ! diyordu. so;ıra olup gıttıgını bılmeyen 

Tabii orada başımı kesecekle- mı vardı? , 
rini biliyordum, razı olmadun, Fazla olar~, A.~ı Paşannı 
tekrar cenğe tutuştuk. Zmdana ~tt~:dı~: .. duşman.l~ı 

- Şimdi, benim sultanun, es- açsusuz ol?urdugu de bılınen 
ki şartlarınızı hafifleştirdiniz şeylerdendi. 
mi? Mehmet Paşa: - "Eyvah ... 

Tepedelenlinin küçük mavi herif bizi kurnazlıkla Kaleye 
gözlerinden kıvılcımlar saçılı- çekti, elinde rehin olarak tuta
yordu: cak, şu Yanya" Zmdanı akibet 

- Sabırlı olun. .. Ali sizi bu- bizlere de Mesken olacak!" diye 
raya kahve çubuk sohbetine acı acı diişüniiyordu. 
çağırmadı elbet. . . Küf kokulu yerlerde bir hay-

Ali Paşanın yüzüğözü karar- li yürüdüler, bir yerde durdular, 
mıştı, ellerini biribirine vurup Elçiler Ali Paşanın kalın sesi
şaplattı. kapıya doğru seslendi: ni ificlir gibi oldular, bu ses: 

- Bire Fehim! - Gözlerindeki bağı çıkar ar-
Dışardan cevap geldi: tık! 
-Buyur ... ! Emrini veriyordu, Fehim ü-
İçeriye Fehim Çami girmişti, çünün de bağlarını çözıniıttü, 

Mehmet Paşa yine kahve çubu- Hurşi.t Paşanın adamları artık 
klar tazelenecek sanıyordu. etraflarını görebiliyorlardı: 

Ali Paşa .ı;ok kalın sesile ho- Bitmedi 
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Paris, 19 (A.A.) - M. Briand 
bu gun Türltiyenln Pam sefirini 
k.abul. etmiştir. 

Faris, 20 (A.A) - M. Briımd 
Türkiye ile Fransa arasında elynm 
cere,ran eden müzalı:ereler ve ak
dolunacak dosıluk ve tahkim 
muııhedesi hakkında Türkiyenin 
l'aris >cfirl Fethi bey ile görüş
mü tür. 

Yeni Bır konferans 
toplaıugor 

Pan.,, 19 (A.A.) - M.Briand 
ile l\I. , tresemann ın son müla
katlannda derpiş edilen konfe
ransın İngiltere, Fransa, Almanya 
Belçika, luılya ve Japon mümessil
Jerinden murekkep olacap;ı bir 
memleket toprajtında toplanaca{tı 

rivayet edilmektedir. 
l\l. Stresemann, Berline g;t

m!ştlr. 

Tayyareciler gere indi 

Lebourje, 20 (A. A.) - De 
l\larmicr ile Fııurcau manyetonun 
bo?.U!ması üzerine yere inmişler

dir. Tayyareciler 6500 kilometre 
mesafe katetmişlerdir. 

Renin tahliyesi 
Paıi - 20 (.A..A) - Excelsior 

gazetesi yazıyor: Fransıı: efkil.n 
umumiyesi, Fransa hüktlmeti 

Alınanlar tarahndan kayt-;ı:z ve 
~ız ödenilecek ve harp hasa
raona tahsis edilecelı: olan taksit 

kt ·mının piyasaya çıkarılması 

hu.<;usunun hiç bir müşküle ma
ruz kalrruyacap;ına mutlak surette 
itminan hasıl etmedikçe, Ren 

terline razı olınıya-

caktır. 

Bu mes'elede uzun müddetten 
beri beklenilen sureti halleri 
tecil etmek değil, istikbalde her 

türlü nahoş tehlikelere ve na· 
gehzuhur valı:alara mani olacak 

lh yakar ve deYamlı bir eser 
vücuda getirmek mevzuubııhstir. 

Başvekil izahat verdi 

Paris, 19 (ıU) - ;\Jeb'usan 
meclisinin hariciye ve maliye 
encümenlerinin müşterek içtima
ında btimıı edilen M. Poincare 
borçlar mes'elesinin tam bir ta
rihçesini yamıştır. 

lçtimaııı sonunda malumauna 
muracaat edilen bazı zıı l'vL 
Poincıırenin 'erdi~ izahatla yenl 

bir şey oğrcnınl~ olmadıgını an· 

cak bu i:r.ahann borçlar hakkın
daki itilıl.fların tastiki münasip 
olacagmı ispat eylediğini söyle

mi:jlerdir. Gene bu azanın beya
natına nazaran 1\1 Poincare de
miştor ki : Mevzuu bab~olan 
mes·eıeye ait dosyııyi görmüş ve 

tetkik etmiş olan her hangi hü· 
ktlmet adamı yem esaslar üze
rine tekrar müzakereye girişmeyi 
bbul edemez. Borcumuzun mik· 
darında tenzilat yapnrmalc için 

sarfetti~ıniz bütün gayretler A.· 
merikarun inhina lı:abul etmez 
bir mukavemetine maruz kal
mıştır. 

lı mantık ile İngiliz miJlctinin ne 
Konıörvatörlere, ne de Mesai fırka· 
sına itimadı olmadığmı çünkü geçen 
intihabatta her iki fırkanın da hükll· 

New-York, 20 (A.A) - Röy
ter Ajansının istihbanna göre 
iyi maltlmat alıın maha1ildc l\J. 
l\lacdonald itef ceneral Dawes ln 
irat etmiş oldukları nutukların 

denizlerin serbe,;ti.tjne müteallik 
olan eski müş!.::il.ılun teslihata ait 
miiu.kenta lwışı:ınl1D1yacağını 

lfham ecm~ olduğu ,;urctindeki 
:tan ve k:ıruıat arrmalttııdır. 

Japonyadan ba.,--ka Fransa, hal
ya ve sair bahrl dcylctlerin, mum 
kün olduğu takdirde, bu müza
kerat& iştirak edecekleri ve Kel
lo~ misakı kabilinden blr mua
hedenin hepsini bir araya top· 
layacagı da zaıınolunmaktadır. Ho· 
OYcr hukılmetinin denizlcrın ser
bestisi mes"cJc,i ort.aya atıldığı 

takdirde konkransın akamete 
uğrayacağı kanaatine varmış ol
duğu öylenmcktcdir. 
Karakrılarla 11ıusademe 

'cw-York, 19 (A.A) l}ct-

rouya dokundan bir kııç yliz ka
dem m:a kta dola~makta olan 
bir kano otomobile haber vcr
mek!izin at~ açan kaçal;çılarla 

muhafua t~kil~tı arasında rö
volverle hakiki hir muharebe ol
muştur. Zayuıt yoktur. 

Borçlar itilA/ı 
\Vashington, 20 ( A. A.) 

Ayan meclisi, borçlar hakkındaki 
iti!Af. Fransız par~mentosunca 1 
Ağıısto,tan c\'el taı dik edilecek 
olursa Fransadaki istoklıırıı alt 
tediyann 1930 :\!ayısına tehirine 
müteallik olan ve mümessiller 
meclhi tarabndJin kabul edllln 
karar suretini mıittefikan tasdik 
etmiştir. 

JF .. -.-:;;: ..... ~_.. .... ~=:-

F ransI..o.ııırd karşı 
İsyan eden yerliler 
bir köyü yaktılar 

Paris, 20 (A.A.) - :\latin ga· 
zeteslnin Rahattan aldığı. bir habe
re nazaran, Fransız idaresine tabi 
olmağı kabul etmemiş olanlardan 
mürekkep bir grup Ait· Yakup 
kl!yiinü dün gece kısmen yak
mağa muvaffak olmuştur. 
Ceneral fücger kumandası altın

da bulunan ~eyyar kol yetişmiş, 

ve muteam:r.lan uzaklaştınn~tır. 

Lehlstanda -Tagyare kongresi 

Gelecek Teşrinlevelln dör
dünde Varşuva ~ebrinde büyük 
ve beynelmilel bir tayyare kon
feransı aktedilece.ktir. Bu konfe
ransa 50 devlet mürahbaslan 
tştirak eyliyecekt!r. 

HlllJllahmer için 
Varşovadaki Salibiahmer mer

kezinden lstanbul HilAliabmerine 
muhtaçlar için dört bin metro
dan ziyade yünlü, pamuklu ve 
keten kumaş gönderilmiştir. 

Akademi a:ıalı{lı 
Paris, 20 ( .A..A) - Akademi 

l\'lar~I ~·oşun yerine bugün ma
reşal Petaini intihap edecektlr. 

smı 250 ve 300 azalı fırkalara-karıı 
müdafaa eden mantığı da bu akolas· 
tik mantıktan farklı değildir. 

• • • 
met teşkili için lizımgelen ekııeriyeti Yeni kabine reisi iı başına geçer 

Yeni teşekkül eden İngiliz kabi-ı teşkilinden memnuniyetle bahsettik- temin edemediğini aöylemekte Te ıu geçmez dahil! işlerden ziyade harici 
nesinin imtihan günu geliyor. Avam lerine g6re, Macdonald, herkeai mem t' ktad ne ıceye varma ır: meselelerle me§gul olmağa batlamq-
kamarası hafta içınde açılacak ve nun edecek bir kabine teıkiline mu- _ Her muarız fırka itimat kaza- tır.Mr.Macdonald CemiyetiAlcvamm 
M~cdonald hükümeti programını vaffak olmuş demektir. Yeni B""· -. namayınca, ortada yalnız Liberal fır gelecek Eyini içtimaında Cenevreye 
kır.ılın nutku şeklinde okuyacak. Bu vekilin bilhassa fırkanın aaıl cena- ka kalıyor ki her hangi tarafa ilti- gideceğini bildirdiği gibi, Amerikayı 
nutuk üzerinde münakaşa cereyan et hına -yleden elemanlara iatinat e- hak etae hü.kUınet tctlııil edecek bir ziyaret ederek Mr. HOO't'er ile g6-
mesi muhtemel değildir. Meclis kı· den bir hükBmet t"flıil etti"' anla- .___ . s• e .. ocnyet temin edebilecetine g6re, rüımek arzusunda olduğunu s6yle-
sa bir içtima devre inden sonra tem· tılmaktadır. bu fırlıarun itimadı haiz olmaaı Jl. 
muz içinde tatili faaliyet edecek. Macdonald kabiDesini teşkilde 0 

Bu vaziyete göre, hükQmetin hayatı kadar sağa meyletmiştir ki A<Uiye 
hiç olmazsa gelecek sonbahara ka- nararetini Liberallerden ayınırak 

dar temin edilm~ demektir. fırkasına aldığı bir Nuıra tevdi et-
Macdonal, kendi hükfimetinin ha- mi,tir. 

yatını iki sene ol.ı:!'.lk ü:ı:re tahmin et· Diğer taraftan Lıberal fırkası na
ınişttr. Tabiidir kı biç kimse lngil- mına mühim bir nutuk irat eden 
ten gibi, Parlamanter bir idare 1ek- Lloyd George da hilkümetin ~ya
li altında meclıste nisbl ekecriyeti list bir program tatbik etmefe teşeb
>lmr;an bir h kiımetin ömrü h~k- bils ettiği takdirde kendi fırkasının 
kınd ta1' .,,matta bulundmaz. Fakat y ni kabineye derhal ademi itimat 
Mesai fırkasına mensup olmıyan ga- reyi veree<ğini bildirmiştir. Lloyd, 

--~·. 

zımdır. 

İngilizlerin, Lloyd George'un ga
rabetlerini tavaif için tabir bulama
dıklarından "Lloyd George vari" ke· 
limesini icat etmelerinin aebebi bu 
mantık <ı laileıini okuyunca anıa,ılı
yor. 

SkoUletik filosoflar birbinni ma
tetmek için: 

- O kadar zekidir ki, karanın be
yaz, beyazın da kara olduiıunu ispat 
edebilir derler. 

mittir. Bu arzunun izharı üzerine, 
Amerikanın yeni tayin edilip te ge
çen hafta zarfında Londraya gelen 
Londra sefiri ceneral Daweı, İngll· 
tereye Hoover'in reıml bir davetini 
hamil olduğu halde gelmiştir. 

Filhakika İngiliz amele hilkfune· 
tinin Amerikaya k"'l'1ı takip edeceği 
yeni siyaset, İngiliz harici ıiyaeeti
nin en milhim dönüm noktaaını teı· 
kil edecektir. Gerçi Rusya ile ıiyaoi 
münaaobatın iadesi de ehemmiyetli 

AtBıa, 20 (.l.A) - l\ eb'usan 
ve ayan meclisinin tatilinden 
sonra .\!. Y enizelosun ecnebi 
memleketlere gideceği ve yiımi 
gun kadar ban yolda kalacağı 

söyleniliyor. 
Atina, t 9 ( A.A. ) - Doklar 

amelesinin grevi nihayet bul
m~tur. 

-~~-------~~~ I*-1.::ra.a.. 

Mali 11aziget igi 
Roma. 19 (A.A) - ecli.te 

blitçe miiZ&keresi esnasında 
!iye nıızın M., losconi., irat ettiği 
miihim bir nutukta, lta! yanın 
mal! 'aıiyetini ı<l.ah için f.a.,<;i,,1: 

hiikıl etinin ittihaz e0Jı4; oldllgu 
<., a iri l.atırlattıl'tıln sonra, ıev-

1 i tedavülde hulunıın en&Iı 
n ".tiycnin altın kar~lıgı •, 55 
r..:n fazla lıulunduğunu beyan et

mi~tir 

l\T. :\lo<ıeoni, ltalyanın tlc:aıi 
mlivazcnesiııden bahsederek, ge
çen sene zarfında mühim ltalya 
sermayesinin hariçte lş buldu

ğunu \ c bu scrma)'e harici dli
runa tekabül ettiğinden ltalyanın 
bundan sonra medyun bir mem
leket adckdilemeyeceğini söyle
miştir. Maliye nazırı müteakiben 

işsizlerin günden giıne azaldığını 
be.kArlardan alınan vergi ile ai
lesi çok olanlara yardım edildi
ğini izah etmi~tlr. 

!!!_g!It.ered.e 

Ba11 vekil Londrada 
Londra, 20 (ıU) - 1\1 Mac

donald, bu gün tayyare ile "Lo.s· 
sleınoutb,, tan Londraya gclmi.!j· 
t' r, 

Hindistan hakkında 
Londra, 20 (A.A.) - Simon 

komisyonu ile Hint merkezt ko
mite~i dün ilk içtimalannı par· 
lamento sarayında akdctmişlerdir. 

Madam Gurie için 
Londra, 20 (A.A) Glıskov 

darültilnunu madam "Curie, ye fahri 
doktor unvwını vermiştir. 

/ngiliz parlamentosu 
Londra, (A.A.)- Yennl par

lamatonun k~dı tarihi 1 Tem-
mw. olarak tespit edllmi·t!r. Par
lamento, sonbaharda yeniden 
toplanmak üzre içtlmalarını tatil 
edecektir. 

Bulgaristan sahillerinde 
Sofya, 19 (A.A.) - Zora ga

zetesinin istihbanna nazaran. Bul
gar makarnacı Karadeniz sahilin
de Burgazla Aahiol arasında rakip
leri tarafından terkedilmiş dört 
Sovyet yelkenlisi bulmuşlardır. 

Gu.ete, bu yelkenlilerin Sovyet 
Rusyadan memuriyetle gelen kim· 
seleri hamil olduğu ve bunların 
gizlice Bulgar topraıına çıkmaıta 
muvaffak olduklannı talımln et
maktedir. 

Sanayi kongresi 
Londra., 20 (A.A.)- Paristen 

lılldlrillyor: Dün burada açılmış 
olan sanayi konferansına 3S mil 
Jec iştirak etmiştir. 

münistlerin nazarında İngilterede 
Macdonald'm "BurjuTa ııosyaliat" 

hükfuneti ile Baldwin'in burju..a 
Koruıörvat6r hllkQmeti arasında mü
biın bir fark yoktur. Macdonald'ın 
Komünistler hakkındalıi fikrine ge· 
lince, geçen defa iktidar mevkiiae 
l:"ldiği zaman sarfettiği ıözü hatır
lamak k&fidir. Macdonald Komüniııt
lerle temas meselesinden bahseder
ken meşhur bir İngiliz darbı meaoli
ni ima oderek demiştir ki: 

- Şeytanla bir sofrada çorba i· 
çerken kaııığın u•un olması llzımgel
diğl gibi, Koınmilniatlerle bir arada 
milukere ederken azami derecede 
ihtiyatlı olmak lazımdır. 

Komilniıtler ve Soayaliıtler ayni 
dine mensup ilııi muhep oalikl vaoi
yetindedirler. EkHriya bu vaziyette 

olanlar ayrı ayrı dinlerde olaıılardan 
ziyado birbirine dilşmandırlar. İngll· 
terede iktidar mevkiine bir Sosya· 

Türk -FranS1z tttlalı parale edillli 
Yunanlılarla müzakerat müsait vaziyettedir 

Türk - Fransız itilafı bu gOJl 
saat<5>de imza edilecek ın. 

Ankara, 20 (Milliyet)- Fransızlarla Cenup hıUl.•d;;,;. 
01

" 
1temlr yola meselesine aJt olan ldllfname dOıı parafe e rl'• lto 
llfltia e y Gğtedeıı ara ~te tehr1mtıde ııua edlleCI '•le 
Yaaanlılada mllzalı:ere mlsalt bir vazlyelte olup lılr kaf ı" ları 
zarfında kat'I itDlfın aktı beklenmektedir. 

---:--•..O•. 
Sabık Osmanlı düyunu uınu.-

• 
mı ye mümessilleri 

mlf ve ismet Pş. Hz. ne, ti-: 
ye ve İktisat Veknterhte 1' fr 
!arını 1Nrakn11f1arCltr.MııflY',.r 
lı:IU ile tcmaalanna lıeıdll 

Ankara 20 (Milliyet) - la ı
sama tramış Duyunu umaml· 
yel osmaniyo meclisi idare re
isleri Çaakayaya giderek defte
ri malı • 18imlerlnl lı:aydetdr· tamamıtlardır. .•..... , 
)'j fl l kö Ü Devlet umlr 11oll.al' 

l / an f} r Ankara , 1o ( MtUlyet ı_-; 
Kayseri hattmda Devlet demir yollanıua !fi-~ 

.. L •A.a: b lad klaresl ikiye aynlmıfUI· ~""' 
DlUDBHauu BŞ l inkısam edea 1\lletme ld~ 

Ankara, 20 (Milliyet) - Gc- Af y cıa l;aralılsardaa td~_;. 
çeıılerde l(ayser1 hatunda mllt- l(oaya ve lmtldadı 1ı:ı .. ı .~.;,. 
hiş seller haseblle hasara ot- ~. 
radığını 'lrildlrdlğlm köprU hıık- me idare merlı:ezl l(oaya 4" 
k111da alına& SCID raporlara na• yoııuada idareye alt JJııl 
uran Yerköy ile Caferli lstas- oteline yerleftDlfdr. P 
yealan arasHıdald kl!prU tama- Haydup&fa-Ankara vo l!.t 
men harap olmUf ve köprUnUa '-
KayRerl cihetine düşen kısmın- şehir-Afyon ile bu hat ili.,;. 
daa ekiz metro inamı slrUk- deld l(lltahya ve temdidi .fi' ~..ı 
lenmiş ve sel iki yoz on seki· lı:ısıııı ı,ıctme idare _.,.-
zlncl lı:llometreye tadar da ray Haydarp•••"a lı:almıftlr ~ 
ve travonlerl hattın bir metro ~ • 
soluna atmıştır.Gene bn civarda tLAN 
:~:11,t!~rlbat yüz metroyu TEŞEKKÜRÜ ALJt!d ;e 

Bu vaziyet yatmurlana ,ıd- ,mı.t.rif 
detlndeıı hasıl olmuşlar. J<ay- Bilt" aile efradını ~ 
seri hattı selahlyettar zevatın miitcellim eden Haydar lıl ., 
ifadesine nazaran pek metindir 6Hlmiyle andan altkadar ~ 
ve lıatta llı:erlndo 80 kilometre kilmet, fırka ,... Şehremanett .ı.ı 
sur'atl• trea sevkoluna blllr • ıtr_., .. yle cemiyatı hayt"iye ve ·-.A 

_. GörUlmemlf ya,&mıırlardan milmeaııillltlne, ehibba ve eTicıo:w· 
hasıl olan bu arızalar son ıtın- ,,.. 
lerde Anadolunun diğer demir minnettarlıılımıımı ve mcrh~ri· 
yollannda mesela Çifte handa kındaki bu alikanın biıCO el ıJ1 ,~ 
da valı:t olmuttur. ınizi tadil edecek kadar kıyısı' ...ıl· 

Yıkılan kl!prU Uzerlndı mu· _,,.,.. 
vakkat IDfaat yapılmıt ve tren- dufunun arı:ma muhterem 5~ ~ 
ler a1ı:tarma11ız olarak lflentete zin tavassutunu rica edarı. ~.oJ 
baflamıttır. Merhumun ailemi ~ 

Yeni n e•kt lı.llprllnUn lnta· KA . ııııtıl~ 

~s~ın:a~b~u~gll;;::n~le~r;d;e~b~a~ş;la;n~a;c~a~k;tı~r~ . .:,. ...... :ı-...... ".ım-:_.-:: 1 

Şirketi hayriyedeıt; 
Cuma günleri köprüden Bogaziçinln tenezzüh mahaIJerlıı' 

reket eden vapurların saatlerini gösteıir tablodur: 1 ıı.~ 
üskiıdara: 6 7,20 8.,20 8,45 9,20 9,45 1 ..,~~ 

I0,50 11,20 12 12,45 18,15 14 
1 1 5,30 16 16,80 

A. Hisarına: 6 8,30 9,45 1 1 
14 14,30 15 15,30 

Çubukluya: 6 8,30 9,45 11 

Beykoza: 
15,30 

6 
10 
15,30 

8 8,SO 
11,35 12,20 

Yeniköye: 6 

16,50 
7,50 

1 1 

16,50 
7 7,50 8 

9,50 10 il 11,1!5 

14 14,30 15,25 16 

Büyükdere ve 
Mcsarburnu: 7 7,50 8 9 

11,55 12 13,15 14,23 

R. Kavagt: 'l 7,50 8 9 
ı 1,53 12 13,15 14,"5!5 

A. Kava«ı: 7 7,50 8 9 
t a,20 14-30 13,SO 1 i,30 

12 
16,30 
12,20 

9 
13,20 

8,30 
12 
16,30 

9,50 
14,jO 
9,50 

14,80 
9,50 

111,20 

13,20 

9,45 
14 

9 
12,iO 

ıo 

1s,i5 
10 
ıs.lf 
ıo 

do 
ı~· 

9t•s 
ıs.'~ 

:!! 
~!,,o 
ıt 

fi 
Altınk:ıım: 'f 1,50 8 9 C},50 1 O 

ı ı,55 ıı ıs,20 r4,30 ı:ı,so 16::~ ~ 
Şirketçe işbu muayyen seferlerden maada aynca redl' b 

ferler ihcası ve bilcümle vapurların seynisefere tahsili 511 
111 ı~ 

i 

tün yolcularımızın istirahatla azimet ve avdetler! esbabııt . 
kılınmış olduğu ayncıı ilin ohmur. ,_,,.,. ~ 

.. .... ~ ·....;-ta,.. de;,.aıs " ~"' &ini zannedenler bu hakikatı hatır- me.....,.e 'lr·~- . ; 
lamalıdırlar. celderini ilin etmiftır', ııı:ıiP' ... ,. 

••• 
Yunıın koıntumUI hafif tertip bir 

buhran geçirmektedir. Yeni Reiai· 
cumhur i.atlhahatını mütcakıp Bq· 
vokil ııı:. V enizelos usu len iıtlfa et· 
miı ve tekrar tayin edilince kabine-
sini taafiyo ederek Oonataa ve Ka· 
rapanioti'yi lııabineaine dahil etmiı
tir. Bu iki iılm Anadolu hezimetin-
den mea'ül tutularak kurıuna dizilen 
Gunaria vo arkadatJarının idamları 

meaelealne karıımıthr. Gonataa, Plaa 
tiraa gibi, tecziyelerini talep eden, 
fırka kumandanı idi. Karapanioti'y• 
gelince, o da bu ricali idama mah
kQm eden divanı harp azamdan idi. 

Venil:eloı'11a bunları kabineye al
ması beı une evelkl husumet hla
Jarini ve ihtirasları uyandırdı. İdam 
hlikıııüna en siyadc aleyhtar ollil\ ve 
hala bunu alelide bir cinayet telakki 

·ra•• .• "' Venlzcloa, Plastı utıerJP -,>" 
kline getirmekle nı~ ~ ~e' 
oaıiyetlerlne kafi de bıl f!• _,. 

fakat . i "'' Jılıta bulunduğunu, ·yec•ııP. ,,. 
Gonataı'ı da feda edelfll şi..,Ö'ı';o 

İ vasiyet tifl 
!emektedir. ıte . 111,.ııa . elqı 
merkezdedir. FiJhakilı:a 1feP11 .A 

b'uslaE1 11"' 
kırk, elli kadar mı tarları,,- fı' 
un iki yilı: kadar taraf ·ı ~,rl",. eti' 
btlyilk bir kuvvet t .. kl hl'ıef•1 ~ l 
kat bunlar meellate ,.., yııot ;,,. 

eli .. "" ~ cekleri yerde, aıe if-" •Yp f ~· 
etmek ve 1aıp.ıaındaD ~of" ı/ •I 
manıak gibi garip bir _.-Jeııll' ll 
lunu tutmU41lardır 1d ~)il" 
dinden fula bilylllı: ,.. -'111' ,.! 
gayri tabii ~bit~ 
dur. Yobll ParıaJJ1911~..,,oıı ;I, 
kırk, elli hatta JO& ~ bir ,., 
lef<:ılndan daha •~ ... , 
mu> 



Ekonomi 

Köy ''e şehirlerimiz 
Bu işi senelere taksim eden 

bir plaıı yapıp elektrik 
tenviratını yapmalıyız 

Anaduluea elektrik tenviratı yapmak için, altıyllz bin lira Hr· 
'"'Yeli bir ltalyan flrketlnln hOlrumete mllracaatını, gazete biberi 
01ıırak okuduk. Bu haber bize bazı fikirler telkin ediyor : 

Glln geçmlyorkl, Anadoluda filan kasaba ve ya fehrtn elektrik 
1tnvır mllnakasuı nan edilmesin. Ve yine ögrenlyoruzkl. bu mi· 
lakasalarda okserlyyetle ecnebi flrllltlor kazanıyor, elektrik cihaz· 
1•rıda kAmllea ecnebiden geliyor. 

Teker teker yapılan bu mllnakasaıar, acaba bir araya toplana· 
llıaz mı? Su, kömllr vo yat gibi muharrik kuvvetfa nevine tabi 
61nıayan te'ııls cihazlarını, toptu ısmarlamak, toptan getirtmek, 
loptan yerine koymak çok daha lktlsadt detll midir? 
Bildiğ'lmlze göre bir dlgor memlekette, bllyle yalnız elektrik lfl 

~ttıı, hatta bununla beraber daha ıu, demir yolu, fOSC, fabrika 
tlbi teslııler toptan clhu pazarına arzolunuyor. 

AitıyDz bin lira sermayeli ltalyan tlrketfnln mllracaat tarzını 
hilııılyoruz. Yalnuz blllyorız ki; bu sermaye ile mahdut tenvir lfl 
~•bildir. 

Meseleyi daha tllmullu tutup, senelere taksim edllmlt bir (Türk· 
~tıy ve tehirlerinln elektrikle teavfrl planı ) na göre toptan lhal•· 
1tr usuıune gitmek çok daha lktlRadJ ır;örllnOr. . . "' 

GÜNÜN 1KTISADI HABERLERİ 

Üzümlerimiz ne olacak?. 
İzmir tacirleri Rusyaya gönderecekleri 

üzümler için endişede .. 
\ l>.mirde p s ticaret işleri uzcrlnde 
•lr ı.reddüt u\ anmış \'e Rusyayı 

'<-1 kediJmek üzre bulunan üzümler 
t\·kedilmem i ~tir. 

' .C;crçi Rus>aya sevkedilmek ~':re 
tı'at vekaletinin bu >ene 1 urk 

'Uctarlara \'ermiş oldıııu mikdarın 
\lffesi se\'kedilmiş bu bapta kabul 
!dilen şekle gôre Ruslar tarafındın 
~\"kine mü>aade edilen üzümlerden 
'Ol() hin kilosu sevkedilmemiştir. 
ı, llu itibarla 10 ay zarfında Ruslar 
'ıfından sevkedilmemiş olan bu 

:~rnlerin Rusyayı sevki hakla Türk 
1 ~lcre intikal etmiştir. Netekim 

ile, 'at vckAlcti bunun nısfını lzmir 
''•t odası, nıslını da Manisa ticaret 

'il." emrine vermişken bil'abarı 
i· .~rrc. ıni lzmir emrine vermiıitir. 

~1"-1 ret odası da bu mikdarı ıüccar
, rı tak>inı etmiş, üzümler vapurlara 

'llıil edilmiştir. 
luccarlar elyevm endişe içinde 

·1unırıoktsdırlar. Çünkü müddet 5 
"'ııı<:ıda hitam bulacaktır. Ktrfiı et 

:ıtu "11 'el.Aletıne ve ticaret müdür-
1 ne yazılmıştır. O vakte kadar 
~· ·ada tüccarlarımızı gösterilen 
ilşkül~tın kaldınlmasına çalışılacak
~ I'iihakika Rus gümrülılerlodekl 
lıı 18nn haczedildiği haberi alakadar
\ . Çok büyük l.ıir endişeye düşür· 
: 'e malların kalmasını tevlit et

\ııı · !\ıallann mutlaka 22 Hazirana 
ı. lr ıevki icap etmektedir. 
lıaıetten uvap bekleniyor 
~ nusya ile ticaret yapın Türk 
~ 1 •rı iktisat vekAktinden cevap 

1•tııektedirler. 
+. Yek~Jetten d ·n akşama kadar bir 

ap gelmemiştir. 

Tüccar nkAietten ~elecek cevsbı 

göre dsva ikame veya prote;ıolınnı 
geri &l&caklardır. 

• Şehrimizde ecnebi banka· 
lar - Şehrimizde bir kaç ecnebi 
bankasının şube Jaçacaıtı yazılmıştı. 
Bunlardan 25 milyon frank sermaye 
ile işe başlıyacak olan franko Asyı
tlk bankası hükOmetıen )Azım ~elen 
müsaadeyi almıştır. 

Bu banka bir temmuzdan itibaren 
işe başlıyacaktır. Bundan başka bir 
lıalyan bankasının da açılacağını 
yazmıştık. Au l.ıınka hUkOmetten he
nüz müsaade alamamıştır, 

... Oç kazanın tOtOnlerl -929 
&enesi Urla, Karaburun ve Çeşme 
kazalarında tütün zeiiyıtl şayanı 

memnuniyettir. Aldığımız mevsuk 
maliımaıı göre {.;r!ıda dön yüz kişiye 
dört bin küsur dönüm için ruhsatiye 
verilmiştir. Karaburun kızası da aynı 
mikdardadır. Çeşmede dön yüz 
doksan zürraı altı bin dön yüz dö
nüm için ruhsatiye verilmiştir. 

Alının ruhasıtiyeleıin yüzde 
doksan mikdan kimilen ekilmiş olup 
tütünler gayet eyi bir surette yeti ş
tirilmektedir. Urla mıntakasındı yüz 
elll bin Karaburunda yüz altmış bin 
Çeşme mıntaka;ında da üç yüz bin 
kJlo tütün yetişeceği tahmin olunu
yor. ;\laçatıdı Ja yedi bin dönüm 
tilrün ekilmiş, olup istihsal mikdarı 
üç yUz elli bin kilo t•hmin ediliyor. 
Bu mıntakalardalıl tütünler kAmilen 
hastalıktan muarradır. 

• lnglllz lirası kaça? - Dün 
Borsada lngillı lirası 1009,5 ta açıl
mış 1006,25 te kapanını~tır. istikrazı 
dahiU 92,7 5 ten altın 871 den mu
amele görmüştür. 

• * • 
Kambio Borsası20/6/929 

''" 
iSTiKRAZLAR TAHViLAT 

•1 ı.!&lılll <12 ı~.oo 

Aııadola} 1· T. \,~•u ınuvahhlde 186 25 42,-
DY l.T. 42,-1Y•ll demir yol• 7 00 . . ı. T. 49,-

SENETLER Tlad ,ırtetl 4,87,50 
~kııııı 12 30 ııettlrtt ııztetı 437,50 •lo 10 Rıhtım Şlrtetl. ı,,. demir yol• t3 ı7 00 
" ••y Ş. 78 25 H. Plfl Um.. ılrbd 
\ ~ Şirketi 12,00 ÇllLER 
l ltr~•ıt 411 00 
~tlio A. s. tO 40 Londrı 1006 25,oo Newyort 0,49 2!,00 

~""·· ş. 32,75 Paıu il 32,00 Aıtııı 16 65,00 
~ ..... ş. 7 05 Ceoım • 50,25 .Roma • 20,00 
),~ ••to ş. 33 iO Blkr .. 14 62,50 Almterdı• ı JQ,76 
' loa ş. ll• 75 Bıllltsel • 46,75 Solyı 116 00.50 
~"ıtc.. ş. 4 78 Pıaı 16 22,50 BerUı 2 03,00 

~Ye 18 50 Viyana 8 42,SO 

• * • 
ticaret ve Zahire Borsası 20161929 

~tday 1 A~ ~;AR 
~- ı1,- ız,-

• 

00,00 
ıs,oo 

-.-
.,oo 

00.00 

00.00 
00,00 
17,30 -.-
00,00 
00,00 

. Hububat 
·.0o -,oo ıtnıyenıl 2',00 25.00 

'ıı,., Un 
''- ";,qtr• 1320,00 "50,00 

1180,00 1 1. 40,00 
1 JS0,00 l 225.00 

Blrtnd nn 
lklnct 
Oçüncll 
Rwııol 

lepU. 
Paspal 

Çavdar 
Arpı 

Mısır 

Yula! 
Keten tollutnı 
Fasulye 
Merctmu 
Nohut 
BO. ulco 
Bakla 

* • 

1265,00 
1140,00 
0900,00 

1125.00 
1140,00 
0900,00 

()(ı,oo 00,00 
00,()() 00,00 
15,17 15,15 
00.00 00,09 
00,00 ()1),00 
---.oo -.oo 
-,oo -.oo 

,00 -.oo 
oo.oo 00,00 
oo.oo oo.oo 

l * 8l&11bul Hayvan Borsası 20161929 
'" Dırı satıflar Et Ratı,ıarı 
1 ı Cinsi Kilo fiatı 
' llsi Adet Kilo ltyıı A•ıarı Aıami 

urııl uıml K. K. 
182 1 33 
38•1 81 
274 30 

;!095 J~ 

.... 1 

ı 

15 
ı 

Karamı• 

Dalıç 
KH· ıtcık 

KıJ::u 

Kar ·) k ı 

Keçi 
ır 

Dana 
\I c> 

b2 
~9 

3~ 

55 

74 
80 
70 
87 
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(-.ı_M_l_LL_fY_E_T_fN_ş_EH_i .. ~·-"-A_B_E_R_LE_R_t_..)1 
··-------------------------~ Memlehette -------
Fare nıücadelesi 

İzmir vilAyeti dahilinde 
muvaffakıyetli 
neticeler verdi 

Bu sene Bergama, Menemen ve 
~malpaşı kazısında tarlı farelerine 
karşı yapılın mUcıdele mühim neti
celer vermiştir. 

Bergama kazası dahilinde 800, 
Menemende 200, Kemalpaşa lıazaaı
nda da 20 dönüm tarlı üzerinde 
mUcadele yapllmışur. Tarlı farelerin
den temizlenen arızi 1020 dönüm
dür. 

Mücadele yıpılmıdan eve! Bec
gamada tarlı faresi bulunan arızide 
bir dönümde 4Q faal fare deliği bu· 
lunurdu. 

Menemende 30, Kemalp14ada 65 
faal yuva bulunurdu. 

Mücadele neticesinde Bergama
dakl fareli arazide bir dönümde 6, 
MenPmende 5 faal delik kalmıştır. 
Kemalpaşada hiç kalmamıştır. 

Bir hırzız daha yakalandı 
iidemiş Hapishanesinin demir 

parmaklıklarını kırmak suretile kaç
mağa muvaffak olan 1 l kişiden 81nin 
tnkif edildij\ini yazmııak. 

Jandarmaların takibaa sayesinde 
firarilerden 'fireli Ahmet oğlu Hasan 
Hnseyin de yakalanmıştır. Hali firarda 
bulunan 2 ki~inin de te\'kifine inti?.ar 
edil mektedir. 

Hiiseynln altı katili 
yakalandı 

Yirmi gün mukaddem Gövem 
ve Persi kövleri arasında katledilen 
Sındırğınrn ·Emen dere köyünden 
Mehmet oğlu llüseyinin katilleri 
ahiren yakalanmıştır. 

Katiller altı kişidir. Gövem 
vem köyünden lsmail aga oğlu 
Murat, Hudaverdi oğlu Bayram, Ah
met oğlu Cafer, Mustafa oğlu Hü
seyin, Cuma oğlu Recep Musanın 
katil olduklan jandarma tarafından 

tespit edilmiştir. Katillerin llzerinde 
katil aleti olan dön adet tabancı ile 
maktule ait bir adet tabancı da 
katillerden Caferln üzerinde bulun· 
muştur. 

Tekirdağında tekklkAt 
iktisat VekAleti, Telılrdag Ticaret 

odası ve borsası hakkındaki şlklyet
ler üzerine tabklket icrası için dün 
Şirketler komberi Remzi Beye emir 
vermiştir. Remıl Rey buğün Tek:lr
dığma gidecektir. 

Telsizde 
Telsiz telefon 

Konser programını 
dünden itibaren 

değiştirdi -----Telsiz tdefon dün akşamdan 

itibaren programını değiştirmiş 

ve yaz programını tatbike lıaş

lamı~tır. 

Yeni programda "ıat 1 7 de 
orkestra ba•lamakta ve 0<ıat l 9a 

kadar devam etmektedir. 

Alaturka musiki •aat on do

kuzda ba~layarak ve eskisi gibi 

saat 21 de nihayet bulmaktadır. 

Saat 21 de tekrar orkestra ve 

cazband başlayarak ve saat 23 

de nihayet bulmaktadır. 

Radyonun yeni orkcstrasi tak

,·iye edilmiş w kı:;ımlara aynl

mı~ur. Orkc,traya Havay takımı 
Ye hir de cazband ilıl.ve edil

mi~ur. 

Refik Beyin seyahatı 
Elyevm .\nıcrika d:ı bulunan 

Sıhhiye Vekili Refik Beyi, lngil

tere hükt\meti namına oradaki 

lngill;r, 'efiri resmen Londraya 

davet etmiştir. Haber aldığımıza 

göre Sıhhiye Vekili Refik Bey de 
bu daveti kabul etmiş ve göste
rilen nezaketten doiayı beyanı te
şekkür olunmuştur. 

A11kara-Istanbul telefonu 
lstanbul, 20 (A. A.) - BugOn 

saat 16 da Ankara telgral idaresiyle 
Anadolu ajansı l>tanbul :\.lümessilliği 
arasında telefonla RÖrUşülmüşıür. Ses 
çok vazıh işidiliyordu, Telgraf idaresi 
ı\nkara- bıanbul telefonu tccrübeltrine 
mll\ a' faki) c ı le devam etmektedir. 

,,f11allimler kongre.~/ 
\lıııl'•mln Birliği kc llh'Tl•i başka 

Lir Cu. c h.Jiı, ı:ttr. 

1 Polisin haburgası 
hırıldı, 2 yaralı 

daha var 

Çekmece ile Jstanbul arısında işle
yen 8 numaralı yolcu otomobili 

dön Sirkeciden on kadar müşteri 
aldıktan sonra ö!leye doğru hareket 
etmiştir. Yedikulede otomobile Şeh
remini polis merkezi memurlınndan 
Zülfikar elendi de binmiştir. Otomo
bil, Büyük Çekmeceye üç kilometre 
mesafedeki bir köprüye yüz metre 
kalı bir çukura girmiş, iki llstiği 
birden patlamışur. 

Yüz metroyu patlak !Astikle kat
eden otomobil köprü üstünde dev
rilmiş, yolcular otomobilin altındı 
kalmışlardır. 

Mezunen Çekmeceye giden po
Us Zilllikar efendi ve biri kadın olmak 
üzre iki kişi daha mecruh olmuşlar
dır. Polio efendinin kaburga kemik
leri kırılmış. yarası ağır oldu~ndan, 
Guraba hastanesine yatınlmıştır. Di
ğer yaralılar da tedavi alona alın

mıştır. 

iki haza daha 
Dün iki otomobil kazası ılaha 

olmuştur: 
Şoför llasanın idaresindeki oıo· 

mobil Osman beyden geçe ık en l 4-05 
numaralı yük arabasına çarpmış, 
sonra da yolu süpürmekte olan tan
zifat ımelesinden Ilasanı çarpmıştır. 
Araba tamamen parçalanmış, amele 
Hasan başından ehemmiyetll surette 
yaralanmışar. 

Mecruh hastaneye kaldınlmışur. 
Şoför yakalanmıştır. 

2 - Ş~ıne yokuşunu inmekte 
olan ı 652 numaralı otomıbil Alben 
isminde bir çocuğa çırpmış, Alber
tin sol ayığı kınlmıştır, Mecruh 
hastaneye kaldırılmıştır. Şoför kaç
mıştır. 

Bir asker firarisi eski 
ev sahibini vurdu 

Davutpaşada Kürkçnbaşı mahallesin
de 53 numaralı evde oturan Rışit 

eftndl, dün ı;«t f, Sa.at yirmi dörde 
do!ru uyku sra<ında birisinin dolaş

tığını hissetmiş, hemen dışarıyı fır
lamıştır. Raşit efendi sofada eski 
kiracısı asker firalileıinden Ali ile 
karşılaşmış, kavgaya tutuşmuşlardır. 

!\ etlcede Raşit efendi dön yerin
den bıçakla yaralanmıştır, Carlh kaç-
mıştır. 

ı 

Nlşantaşında yangın 

1 - Nişantaşmda göz tabibi 
Esat paşanın ahşap evinden yangın 

çıkmış itfaiye su bulamadığı cihetle 
ateşi güçlükle söndilrmüştilr. 

2 - Kuzguncukta Paşallmanı 
caddesinde Todorlnin evinde kabak 
kızarulırlıen gaz ocağı patlamış ate' 
döşemelere sirayet etmişsede derhal 
söndürülmüştür. 

"""'"""' Bir kadın dl{jerinl 
keserle yaraladı 

pangaltıda Söğütlü sokaktı oturan 
Dilrriye hanım komşusu Nedime 

H. ile kavga ederek keserle başından 
yaralamıştır. 

Sarhoşlukla kendini vurdu 
5urmeneli Hasan kaptanın oğlu 

Zeynel dun nkş•m Kasımpasa 

Jskdesinde l.ıaglı kayıkta ralıı içtrek 
sarhoş olduktan sonra çaltı ile sol 
memesinden kendini yaralamıştır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Limanda 

Feribot işi 
Araba vapurları hış 

sonunda geliyor 
·· ~emplon " m :nkrini llay

darpaşaya olduğu gfüi geçmtsini 

temin için bir ~Belçika 9 ~irketile 
itilaf hasıl olduğundan ~lrket 

mühendisleri tarafından yapıla

cak iskele mevkileri tayin edil

mi~tir. 

Tren Sirkecide ~ski asker! 

sevkıyat iskelesinden vapura 

binecek ve haydar paşada posta 

anbarı civarında karaya çıkacak

ur. Bu hususta hazırlanan projeler 

nafia vekaletinin nazarı tasvibine 

ar;r,edil~tir . Muvafakat cevabı 

gelir gelmez tesirat başlayacak 

ve kış me,·simi sonunda ikmal 

ve muvasala te~is edilmiş olacak

tır. Trenin naklini temin edecek 

Yaptır bütün posta Hıgonlarını 

ahılıiltcek kadar büyliktür. Tr~n 

he\' ctile l ir defada lıar~ıya gcı;c

bik·.:ck tir. 

Taksim meydanı için 
60,000 lira tefrik edildi 

Cemiyeti belediye fırka )!;rubu 
dün Halk fırka.,ında içtima ede

rek Şehremanetinin iıı~aat ıı;ın 

bu seneki bütçesine koyduıtu 

tahsisaon sureti tak,imi hakkında 

müzakerede bulunmu~tur. Ema

netin yeni sene hütçc:;inde inşa

ata 500,000 lira tah:;i> cdilıni~ 

olup bu paranın 60 hin li rast 

Tak,iın meydanının guzelle~tiril

mesı ıçın ) apılacak ameliyata 

tefrik edilmi~tir, Cemiyeti bele

diye bu hafta içinde toplanacak 

ve bütçenin inşaat faslını miiza

kere edecektir. 

yaııgından koruma şirketi 
Emanet ~imdiye kadar halkın 

şikayetini t:dbü daYCt eden yan

gından koruma 'irketinin ruh

:;atiycsini lieri almışur. bu şirke

tin adamları evlere bacaları temiz-

lemek için gırmep;c teşebbüs eder 

Jersc derhal yakalanacaklardır. 

Sepiselain~e 

Ana seferleri 
Fenerbahçe yolda 

bozuldu. Bllgllk ada 
geç halıyor 

Evclki gün Köprüden on iki

de kalkıp .\dalar postasını yapan 

Seyri.ı;cfainin Fenerbahçe vapuru 

Heybeli ada civarında bozulmus 

Ye içindeki yolcular büyük bir 

heyecan geçirmişlerdir. 
Vapur bir buçuk saat deniz 

üz~rlnde kalmış ve güçlükle 
tamir edildikten sonra tam üç 
saatte Adaya yası! olabilmiştir. 

Diğer taraftan 7 yl beş pasta

sını yapan Büyükada vapuru da
ki bu posta direk postasıdır- l ,5 
saatte :<\daya gidebilmektedir. 

Seyri sefain hiç olmazsa yazın 

Adaların en fazla rağbet gördüğü 

bu me,·simde ya<ları asırla ölçu

len bu Yapurlara tahsis edipte 

Burgaz gibi daha seri vapurlarını 

7 beş postasına ta hs!s et e bu 

postanın tc~ü;inden istihdaf edilen 

sürao temin etmiş olur. 

Vill1yette 
Köy kanunu 

Vali muavini köylere 
giderek teftiş edecek 

Vali muavini Fazlı Bey, ge

çenlerdt Şileye giderek teftişat 

yapmıştı. Yakıııda da diğer köy

lere gidecektir. 
Fazlı Bey, köylerde köy ka

nununun tatbik edilip edilmedi· 
ğini tetkik edecektir. 

Mülhakattan gelen raporlara 

nazaran köy kanunu ekser köy

lerde tatbik olunmaktadır. 

Yeni kaymakamlar 
Vilayet maiye! memurlarından 

Hult\si Bey Kavaklı , Recai 

Bey, llluburlu, Şahin bey Pazar

cık kaymakamlıklarına tayin o

lunmu~tur. 

Şile kaymakamı Balyaya ve 

köyceğiz kaymakamı da Şileye 

tayin edilmiştir. 

"""'""""""" Salış .komisyonu 
Eml!ıki milliye sauş komjs

yonu dün toplanmış ve sauş lş

lerile meşgul olmuştur. 

Jznılr seferlerinin tezyidi 
Seyriselain idaresinin lzmir hat

una tahsis ettip;i postalar kAfl gelme
mektedir. 

Bunu müdiri umumi Sadullah 
bey de lzmir seyahatinde gördüğün
den daha iyi bir vaziyet bulunun· 
caya kadar Cumhuriyet vapuru on 
beş günde bir ilAveten lzmir postuı 
yapacaktır. 

Vebadan bir vefat 
Balattaki \'eba hastalarından :Vleh

mcc cnlrazı _. i~·t ha:-tancsindc vefat 
etıni, tir. l\ığ cı üç hasta müşahede 

al undadır 

3 

Mahkemelerde ............... _I __ 
Metresi bir degil.iki değil. 
''Tencere dibin kara, senink 
benden kara!. Kendi kabalı 
tini alemin üstüne atıyor.,, 

Efendim, beni boşasıuı 
- Sebebi? 
- Onu kendisi blllr .•• 
- Biz de öğrensek olmuyor mu? 
- u ... 

Demek söylemiyorsun. Boşasın da boşaıııa... öyle mi? 
- Bo~asın ya .•. Zaten botamayıp ta ne yapacak? Haddi var~ 

boşamasın. Şimdi kanun var, hakim var, bak var hukuk var. 
- Hanım, seninki hep !Afta kabyor. Boşaıın. Anladık. Fakat 

niçin bofasın. Onu da söyle bakabml 
Nihayet dili çözllldU. 

Efendim, dedi heklmdcn,haklmden bir t•Y saklanmaz. Man-
tinotası var, mantinotası ••• 

Size yalan bana gerçek. Geçen gllnO ••• 
- Niçin bize yalan da sana gerçek? 
- Hani söz temsili, belki lnanmaz11nız diye ••• 
- Demelr. metresi var, bu zatın? 
- Metirası varya, hem de bir tane olsa neyse •• 

- Sekiz on tane mi bu metreııler? 
Ben sayayım siz toptan llportunu yapını Bir tanesi baBa 

Cafer taraflarında, bir tanesi SDlllklOde ve dahi SelAml Ali efendi 
mahallesinde, ve dahi Kumkapı Nişancasında •.• 

- "Ve dahi,, terde ao oluyor? 
- Sllz temsili. 

E ... daha var mı? 
- Var ya. Kadıköyde var, Yeni kapı taraflarında -yar. OmmU 

cihan bilir. Herlfln Istanbul içinde kapatmadığı kadın kalmadı . 
Dinleyiciler arasında aıaka çoğaldı. Bu aıaka bilhassa erke: e 

karşı idi. Bu çelimsiz, çipil gözlü herifin latan bulun dört bir tarr • 
tında kadın kapatacatına kolay kolay lnl'nılmazdı. Tahkikat 
kAklmi sordu: 

- Ne dersin? Senin için sayısız metresi \>ar, diyor. 
Çellmslz adam, yerinde bir hayalet gibi doğruldu: 
- Efendim, bu kadın dellrmif. Benim kendimi beııllyecek kud

retim yok. Anlattığıoa göre hiç olmazsa bizde metroııler dllzllne 
ile •• Bu zamanda kafes içinde kanarya bealenmlyor. Hepsi yalan, 
hepsi dllzen. Şimdi ben de bir atzımı açarsam, allah bilir utar.
cından kaçacak yer arar. 

Gözlerini açarak kadına baktı: 
- Ha •• Söyle bir bir hepslul anlatayım mı? Efendim. Bu kadı· 

nın mahallede bir doıtu var. 
- Sus sus .• Kendi kabahatini elAlemln Ostllne atma. Tencere 

dibin kara, seninki benden kara.. Elin tırfıntllarlle ftuk atacatına 
kendi nlkAblı kanna mukayyet olaydın. 

Kavıa bOyllmek istidadını gllsterdltl bir ıırada hakimin sesi 
lfldildl. 

- Tahkik.at bitti. Dava evrakı mahkemeye verildi. Gönünde 
ıellrslalz, mahkeme kararını verir. Hadi bakalım dışarıya. •• 

• • * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

Dün Arnavut Ali on beş seneye mahkum oldu 
Beyoğlunda Karakaş Aliyi öl

düren Arnavut Ali 1 5 sene ağır 

bap=-e mahkt\ m olmuştur. 

*Şile tahslldarı mahkQm
Şile maliye tahsildarının sui is
timal maddesinden dolayı mu

hakemsine devam olunmuş ve ~ 

seney~ mahkt\m olmuştur. 

• Mecldln muhakemesl
Hapisaneden kaçarak bir kadını 

öldüren Mecidin muhakemesine 

devam edilmiştir. l\lecidln hap

şaneden nasıl kaçağı hakkında 

malt\matlarına müracaat için hap
sane müdürli ve jandarma ku· 

Şirhet komiserlik
leri ll1ğvediliyor mu? 

iktisat vekili Şakir beyin vekl
leı teşkilAtında bazı tebeddilltt yapa
cağı yazılmıştır. 

Verilen malumata göre ikti31t 
vekAletl en ziyade Istınbul t~kllt
nnda tebeddill~ta lüzum görmektedir. 
Kuvvetle söylendiğine göre vekAlet 
sigorta komiseclllılerinln ilgası niyetin 
dedir. 

lstanbaldı mevcut sigorta şirket
leri altmışa baliğ olmakmlır. Her 
.1irketin bir komiseri bulunmaktadır. 

Bunlardan başka bütün sigonı 
şirketlerinin iki komiseri daha vardır. 

Diğer siıona komiserleri vazi
felerine ayda bir kaç defa gitmekle 
iktifa ederler. Asıl slgorıa işleri iki 
komiser tarafından tedvır edilir. 

Bu vaziyet karşısında 5~ slgonı 
komiserine lüzum görillmemektedir. 
VekA!et bu 55 komiserin bir ayda 
ne lf yaptığını ticaret müdUr!Uğlln

den sormuştur. 

Selim sırrı B. 
Beden terbiye müfett1,ı umumisi 

Selim Sırn Bey dün Ankara vıpurllc 
Şark vlllyetlerinde umumi bir tefılf 
yapmalı: üzre hareket etnıifıir. 

Selim Sım Bey Trabzon tırlldle 
Erzurum• gitmektedir. 

Sım Beyin Erzurumdan nereye 
gideceği malum değildir. 

Şarapçılık hlnıaye edilecek 
Bu sene dıhı fazlı şarap ima

linin temini için, şarap talimatna
mesinde izah olunduğu veçile hare
ket olunarak şarap amillerlne müm
kün olduıu kadar kolaylık gösteri
lecektir. Resmi peşinen verecek olan 
amillere verilmesi )Azım gelen ikra
miyenin derhal tesviyesi için icap 
eden memurine talimat verılerelc 

amillerin gayretini tezıit edecek e
kilde hareket olunması bildirilmlşıir. 

1 mandanının celbint karar 'eri'.-
mişdr. * ihtilas davası - Beya
zıt maliye tahsil şubesi memuru 

Kemal bey, 600 lira ihtilA: et· 

mişti Kemal beyin muhakeme· 

sine dün devam olunmu~tur. 

Mahkemeden, bu iş için Dd
terdarlığa üç müzekkere yazılmış 

ve cevabı gelmemiş olduğu cihet

le muhakeme llcrllememektcdir. 

Bundan dolayı Defterdarlıkta 

müzekkereye cevabın gecikme

sinde amil olanlann da muha

kemelerine karar verilmiştir 

Rlzmetl devlette istihdam 
lnglllz muhipler cemıyetlne dahli 

olmasından dolayı heyeti mahsusca 

hldematı devlette ıdeml istihdamına 

karar veıilmlş olan 12 inci ilk 
melıtep muallimi Mehmet Ali efendi 

işgal zamanındı Fransızlar tara

fından G. Antep icra kAtipllgtne tayin 

kılınmasından dolayı heyeti mahsu· 

31Ca hldematı devlette ademi istih· 

damını karar verilmiş olan G. Antep 

ısUye mahkemesi zabıt lı:etebcslnden 
AbdullıbZi,.er efendi oglo .~kkı~ e
fendi 

Fransızlara kar•• açılan cidali 
milll üzerine Hey'eti htikOmetk bir
likte Osmaniye ile Bağçe kaz>sına 

geldiği halde bir milddeı sonra hü· 
lrometi milliveden arnlarak Vransız 

işgali ve idare>inde bulunan (hma
niyeye avdet ve memuriyet kabul 
eylemesinden dolayı l lcy'eti mıh< o· 

31ca ademi istihdamına karaı 'er ' 
miş olan Ccbellberekot muha<ebel 
busu•iye Utibi . abıki AbdUlktrim 
efendi haklarındılıl karann refine \[ 
karar hey'etince müttefikan karar 
verilmiştir. 

lnglllz muhipler cemiyetine dahil 
olmasından dolayı Hey'etl mahsusa• 
cı hılclı:ındı birdahı devlet hı.metin
de ademi istihdam karın \'trilen 
mlllğa babıill sicilli ahval tttkikAt 
kalemi birinci sınıf hülefıyı sıbıka
ıınd•n Ali Kemtl efendi ırae eyledi
ği adreste bulunamamaktadır. 

Tetkik edilmekte olan tvrakının 
llımAll tahkikatı için kendisinden bazı 
hususatın istifsarı ıtzım gelmekte 
oldujtundan elyevm ner<de bulunı . 

yorsa adre inin hey"etimize blldiı me-t 
ak i tAkdird.: muhnrrc~ ltıraz vı lddl 
asının me<mu olma11cağı hcj an 
olunur. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Diln en fazlı hararet 24 ın az 

16 idi. BugUn rüzglr poyraı ese
.ektir. Hıva bulutludur. 

FELEK 
Anlaşıldı! 

Evet İspirto inhisar idaresi
yle eczacılar arasında ispirto fi. 
etinden dolayı hadis olan ihtila
fın sebebi anlaşıldı. İnhisar ida
resi ispirtoyu bir fikri insaniyet 
saikasilc az vermek istiyormuş. 

Bakınız bu fikir nedir? 
Eczacılar aldıkları ispirto ile 

en çok tentür diyot yapmakta 
dırlar. Bu ilacın da en çok isti
m;;;! edilmekte olduğu yer inti
har işleridir. İşte intiharı tahdit 
i-,indir ki eczacılara az ispirto 
verilmekte dir. 

Arnerikada ! 

Her şeyin bü;:üğü, her şeyin 
zengini ve harikul adesi nasil A
merikada ise sıcagın vC! soğuğun 
kıyağı da orada oluyo.-. Son ge
len haberler orada mutlıi§ sıcak 
lar başladığını ve J~ha 11imdiden 
10 kişinin öldüğünü yazıyor. 
Ben her zaman Amerikanın ser 
vetini, medeniyetini, refahını 
memleketimizde de tahakkuk 
etmiş görmek ve oalar kadar i
lerilemiş olmak isteyen bir ada
mım. Lakin sicağa gözüm yok! 
Hele adam öldürenirıe ! 

Elveda'! 

Halii genç nesle mensup ol~u 
ğunu iddia eden bencileyin kır
ka yakın, bir arkadaş !atin harf 
!erinin kabulü üzerine artık Ne
dim, Fuzuli hatta Fikret gibi 
esliıf eserlerinin birer antika ha 
!ine gireceğini ve onlar yerine 
genç ve yeni şairlerin geçeceği
r>İ sa~·anı hayret bir zevkle yazı
yor. Bir şair için Fuzuli, Nedim 
ve Fikret onutulacaktır diye se
vinmek bir dal~lettir, fakat o 
bize gerekmez. Ancak işin ga
ribi, bu eskilerin yerine geçece
ği zannedilen ve Türk edebiyat 
tarihinin Nuhlari olacağı mull
haza olunanların, ancak !itin 
harflerinin ianesile bu makamı 
i-?gal edebileceklerinin yazılma
stdrr ki şayanı dikkattir. Demek 
yeni harfler olmasa bu zevat e
debiyat tarihimiz de bir varlık 
teşkil edemiyeceklerdi. 

FELEK 

Fenni bahisler 
()ldürücüBoğucugazlar 

kimva harbi 
J 

Öldürücü Boı:ucu gazların hali 
harpde kullanılmaması hakkmda 
.Milletler tarafından bir çok Mukar
rerat itihaz idilmi~ olmakla bera
i>er yine bu milletler tarafından ay
nı iş için çok çalışıldığını biliyoruz, 
1'akat bu me.ıal neticeleri her yerde 
yarııo duşmanı gafil avlamak için, 
gayet haklı bır surette gizli tutul
maktadır. 

tstikbal harbinin en müthis sllahı· 
n' teşkil edecek. düşman saflarında 
bir anda derin boşluklar açacak, şe
hirler, fa:>rikaları a 1tüst edecek müt-
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hiş ölüm dalgaları hakkında bir fikir ınıepıiler müsabakası 
edinmek için Bürükselde sivil aha- İ 

linin kimyevi harbten muhafazası TÜRK ÇİFTÇiS 
hakkında toplanan beynelmilel salib- Müsabakımızda dôrdüncülUğil 
ahmer mütahas11slar komisyonunun DarUşşalaka lisesinden 57 numaralı 
tebliğatıni gözden geçirelim bu teb- Ali Niyazi Bey kazanmıştır. 
!iğde Brisan bombalarından bahse- Ali , 'iyazl Beyin yazı~ı şudun 
dilmektedir. Bunlar geç ateş alan Bugün memnuniyetle haber alı· 
bombalar olup toprağa gömüldükten yoruı ki bUkUıııetin memleketimizde 
4 -6· 8 -12 • 18 hatta otuzaltl saat çifçilor! mUşkül!ttan kurtarmak ve 
sonra patlarlar. Bu bombaların ne za- z!rut işlerini inkişaf ettirmek lçln 
man patlayacağı bilinmediğinden hazırladığı mnhim kanun llylhası 

düıtüğü yerlere beyhude insan feda· m!Ueı meclisinden çıkmı~ttr. 
etmemek için doktor ve hastabakıcı Aıırlarca teşvikten, himayeden, 
göndcrilemiyccek, zavallı mecruhlar vesalt•en mahrum gıyyur tilrk çifçisi 
kendi hallerin• terkedilecektir. Cumhurlvetin Türk vatanında tcccl-

lis!le ken'°dislne has ve llyık ehem Boğucu gazlı mermiler ile birlik-
miyennl aldı, artık Türk çifçl;i hakir te (hardal gazi) yakıcı sularla mem-
blr adam değil, ~erefl bir insandır. ıu Brizan mermilerinin kullanıldıg·ı b 
Cumhuriyetimiz Türk çıfçisinln 1· 

bir gaz hucumu tasavvur edelim. hakki:ı, !Ayık olduğu bu şerefi yalnız 
Bu hucumdan kurtulmanın imkanı takdırle kalmıyor. Onun muhtaç ol. 
yoktur.Çünkü Boğucu gazlardan kur duJu nakdi muaveneti de kudreti 
tulanlar ve yardıma gelenler ne za- nl betinde temin ediyor. 
man patlayacağı bilinmeyen brizan C.ün geçdlkçe tezahür eden nakdi 
bombalarilc bilhassa bunların hardal hl11L1yeler ve teşvikler dolayıstle an
gaz! ile dolu olanları tarafından öl- layoruz ki hükQmet bu muıveneıi 
dürillecektir. azami derecelerine vilkıeltmek ız· 

mindedir. Bu, türk ~fçls~ bereketli Yakıcı sulara karşı gaz maskesi bir 
türk toprap;ı için ne kadır silrur 

muhafaza teşkil etmediği gibi bu veren bir şeyd·r .. 
öltim zohirinin geGmiyeceği elbisede Bugün için artık fakir bir 
yoktur. Mesela hardal gazi petrole çifçinin raşıma,ına imkln yoktur. 
benzer fakat Yakıcı bir zehirdir. Bu- Bize çitçilik büyük te~kltta ve bu 
la1dıtl;ı yerden silinmez hiliı.kis te- itlerden anlayan müdaHlere muhtaç 
masta daha ziyade nufuz eder.Zaman hir me~lektir. Bi;:i besle)CO bu mr.ı· 
ile tesirini icra eden bu gaz mütema- kıd,le• çlfçl, bu toprak ikliminin 
diyen derinleşen yaralar açar Yakı- nltanatsız emlri, senelcrdenberl bü 
oı sular ile bulasan kimselerin gaz tün nrını yokunu sırtındon keserek 
hucumundan muhafaza için yapıla- halı<ız idarelerin ~efil <şrafına, mül
cak mahzenlere ğirmesine de muıa~ tezimlerine verdi. 
de edilcmiyeccktir. çünki bunların takat bugün cümhuri)Ct idaresi 
vucudlerinde husule gelecek yaralar tımımlle O büyük k•bu>u yırın ve 

onu awlardanberı sararok bu hale sari olduğu gibi havayide z birlemek 
getren lenı idareleri yıktı. !:iımdl de tedirlcr velhasıl harpte hardal gazi 

1 evgili milte:inin biltün ihtivıç arım 
ile bulaşanlar için kurtulu~ umidi tatmin ve onların yaralarını eyi eden 
çok azdır.Daha doğrusu bu insanlar elile çiftçimize yardım edlror işte 
bin türlü evca içinde ölümli bekle- bunun için Türk topraj!;ı pek yakında 
mefe mahkumdurlar. cılıanın hayran ulıcağı hir cennet 

Sivil ahalinin kimyevi harpten olıcaktır. 

muhafazası için Brükselde toplanan uuır.ı. ~'~~ ~,~,~~~~~~'~'~ 
beynelmilel salibahmerin mutahas- ~ Küçilk hikaye ~ 
sıslar komisyonu umuını mahzenler ~ --~~~~~~~~ 
yapılmasını ve bu mahzenlerin her Mes'ut bir adam 
tarafını sıkıca kapayarak içerisinde -Anton Tchekhov- dan 
10 milimetre fazla tazyik husule ge· 

Amperör Nikola hattında, Bolo· tirilmesini ve bu suretle dl!jardan 
goiye stasyonunda, bir yolcu treni· hava girmesine mani olunmasını tek-
harekete geliyor. Sigara içenlere lif etmiştir. Bunun tatbiki çok müş-
mahsuı, ikinci mevki bir vagonda, 

küldür. Evela çok masraflıdır, sonra 
gölgeye bürünmüş beş kişi uyukluahalinin tehlike karşısında Mahzen-
yor. Derin bir sessizlik. !erde toplanması tallın ettirilmek lıi-
Kapı açılıyor ve uzun boylu, değzımdir. En büyük müşkülat fazla 

nek gibi dot:ru, sık ıriyinmi9 bir atazyik yapmak için dxşardan hava 
da.m içeri e-iriyor. Etrafına bakınıalmak lazımdır, ve bu havanında ze-
yor: birli olmayan mmtakalardan yani 

- Hayır, diyor, burası da delil. çok yükseklerden alınması şarttır, 
Bu esnada, yolculardan biriyle göz ve yahut havayi süzmek lazımdır. Bu 

iki hal içinde yapılacak tertibat ko- göze geldiler: 
- Vay Alekaiyeviçl Jayca duşman tarafından topa tutu· 

lacaktır. İşte bunun için Belçika 
milrahhası da sivil ahalinin gaz mu
harebesinden tcmamile muhafazası 

gayri kabildir d~miştir. 

Esasen bildiğimiz gazlardan mada 
istikbalde daha tehlikeli gazların 

keşfedileceğine binaen şimdi yapı

lacak muhifaza tertibatı yarın ih
timal hiç bir işe yaramıyacaktir bi
naen aleyh milletlerin hüsnu niyeti
ne ve ölüm gazlari ile sivil ahaliyi 

tehdit etmiyeceklerine yani bu men
fur ıil&hı istimal etmiyeceklerine iti 
mat edelim. Yalnız şunu da kaydede 
tim ki bu gibi temennileri «General 
Banqucrot• cFrance militairc• gaze· 
tcsinde cbof lakırdılar• diye tavsif 
etmiştir. • 

Kımya Mühendisi 

Bürhanettin Abdurrahman 

- Sen misin Petroviq? 
- Nasılıtn, iyi misin? 

- Fena dcgilim... Yalnız vago-
numu kaybettim, bulamxyorum. 

Bir kahkaha attı ve devam etti: 
- Olur şey değil 1 Bilfcye bir ko

nyak atmak için girdim. bir derken 
iki, iki derken üç oldu ... Bir de 
baktım son kampana vurulıyor. He
men fırladım, önüme gelen ilk vago
na girdim. Çok aptalım değil mi? 
Kaz gibi bir adamım ya? 

- Keyfin üstünde görüyorum ... 
Şöyle biraz otur. 

- Olmaz, vagonumu arayıp bul

malıyım. 

- Karanlıkta bulamazsin. Otur, 
başka bir ıstasyonda durunc;ı inip bu 
tursun .. Otur. ~ 

İvan Aleksiyeviç içini cekti, ve t•· 
reddüt ederek Piatre Petroviçin kar 

' 
şısına oturdu. Piatrc sordu: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Ben mil Fezaya ... Aklımda 

binbir türlü şey olduğundan, nere
ye gideceğimi ben de pek iyi bilmi
yorum. Kaderin peşine takılmış gi
diyorum. Azizim. eğer dünyada şim 
diye kadar mesut bir adam görmedin 
se, bana bak, beni gör... Yüzümden 

belll değil mi? 

~ - . 
~~TARI H TETKiKLERi 

~ -""'ark millelleriode ~a~ak 1 
~el~ukilerin inkırazına ka~ar ... - Filvaki... yüzünden.,. biraz 

şey olduğun belli .. · •••••••• 
Bayrak ıııesel~ioio ıasnili . Yark millellerindeo traplardı bayrak · lraolılarda - Ayna olsaydı, enayiliğimi ken

dim de görmek isterdim... Bal ayı 
seyahatındayım. bayrak . Eski Türklerde bayrak - ~elçukilerde bayrak.. 

- Evlendim mi? 2 [•] lere girdi. 
j Emeviler: kırmızı, Abasiler siyah, 

Bizim bugün hala kullanmakta ol- Aleviler de beyaz ve yeşil bayrak 
- Hem de bugün . . Evlendim ve 

hemen vagona bindim. 
- Tevekkeli değil böyle keyıfli

sin. 

duğmuz bayrağın "Ayına" 'Yıldızına b 
1 

d 
1 . taşımaya aş a ı ar. 

gelmeden eve) Şarklı tanın~~ Mıll~t- Mağripte Berberilerin türlü renk· 

- Ne kederim var, ne de 
lerin alil.metleri olan bayraK arın ır te sancakları vardı. Bunlar ipek ku
defa gözden geçirilmesi faydalı sa

guın... . Bütün dertlerimi arkada yılır. 

kay-

biraktim. Ömrümde bukadar kaygu- Bunun için hulasa olarak özlti bir 
suz kalmamıştım. Hem artık anla- tasnif yapmak lazımdır: 
dım ki, hayatta mesut olmak pek Tarihte çok eski milletler bayrak 
güç bir şey dejtil. · · Mesut mu ol- kullanırlardı. Bayrak en ziyade harp 
mak istiyorsun? Aklına geleni yap. zamanlarında iki tarafı biri birinden 

3u esnada tren memuru geçiyj>r· ayırt eden bir alamet gibi kullanx-
du. Ona hitap etti: Jıyordu, ve sonra cenkelrdc dağılıp 

- 209 numaralı vagona girdiğiniz kendi ordusunu kaybeden askerlerin 
zaman, gri şapkali bir madam göre arkadaşlarını kolayca bula bilmele· 
ceksiniz, benim hurda olduğumu söy rine de yarıyordu. Ayrıca zafer şen· 
leyiniz. Jiklerinde de mevkii vardı. 

- Peki, yalnız bu trende 209 nu- Eski Mısırlılar bayrak kullanı· 
maralı vagon yok, 219 var. yorlardı, bunların zamanlarında ya-

- 219 olsun. O madama, kocasını şxyan Kavimlerin bayrakları olduğu 
merak etmemesini söylersiniz.. . anlaşılıyor, bunlardan: Eski «Roma> 
Şimdi bütün vagon halki dinliyor lıların •Niııanları• cKarakuş• idi. 

du. Bir ikisi dedi ki: Arapların İslamiyetten çok evci 
- Bizim zamanımızda mesut bir bayrakları vardı, hatta Arap kabile-

adam görmek, pek güçtti. Jorinden her birinin ayrı bayrağı bu-
- Eski adamlar mesut olmasını Junuyordu. 

bilmezlerdi ... İnsan saadetinin ken Araplar Romalılarla münasebette 
di yaradır.. . Eğer isteseniz mesut bulunduklarx için Romalıların ala
oluraunuz, istemiyorsunuz. . . Saa- metleri olan «Kara kuş> un Arapça 

detten kaçıyorsunuz. adını kendilerine miiletmiılerdi. Ka-
- Nasıl? rakuşun arapçasını bayraklarına ad 
- Evlenmemeklc. · · Bir türlü ev- taktılar, ve kullandıkları bayrakla-

lenmeğe karar veremiyorsunuz .... ra: cuk&p .. > namını verdiler. 
Sonra içmiyorsunuz.·· Şarap insana Araplar yalnız Romanın Karakuş 
nete verir, neşe de saadet... adını almakla da kalmadılar. Onun 

- İnsan kendi saadetini, gene ken renğini de aldılar düz •siyah> bir 
di yaratır dediniz. . . Ya cadl bir renk intihap ettiler. 
kaynanaya düşerse? Ya dişi fena hal- İslamiyete kadar Arapların bayra
de ağrırsa? ... Ya bir tren kazasına ğx böyle idi. muhammet (S.A.) zama 
uğrarsa? ..• O zaman n~ yapar? nında bayrak meselesi yeni şekille-

- Kaynanayı melek telakki eder, re girdi. Hicretin birınci senesi ilk 
diti çıkartır, tren kazasını aklına bi· defa olarak bir beyaz bayrak kulla
le getirmez ... Bir ıotasyona geldik nıldı. Bunun Adına cLivai beyılb 

ıraliba. dediler. Bir mızrağın ucuna geçiril-
- Moskuya mı, yoksa daha Cenu- miş beyaz bez parçasından ibaretti. 

ba mi gidiyorsunuz? Şamdan gelen •Ebucehil> kafile. 
- Ben şimale gidiyorum. sini vurmak için ayrılan muhacirlere 
- Mosku şimalde dejtil. verilmişti. 

- Tablt. Peteraburğa gidiyoruz. cBedir> gazasında Müsltiman A-
- Hayır, Moskuya gidiyoruz.. . rapların üç sancağı vardı. Bunlar-

Sen treni şatırmışın, yalnış vagona dan ikisi beyazdı. Biri siyahtı, ki: 
binmişsin.... buna yine cukip> diyorlardı. (Ayife 

Kısa bir scasizlik oldu. Sonra İvan Ananın) çarşafından yapılmıştı. 
Alcksiyeviç başmı doğmcğe başladı: 1 , Muhammet (S. A.) e karşı yürü· 

- Hay Allah bcJAmı verain !. . . yen cmekk .. lller (rtieııi Riyeti) 
Hay şeytanın gazeblnc otrayayxm.. denen bayrağı kullanıyorlardı. Bu
Karim öbür trende yapyalnız kaldı.. nunla beraber onun da adı: (ukiip-
Beni bekler, merak eder, üzülür. Karakuıtu.) 

Ve yeni evli, nasırına basılmış gi
bi feryada başladı: 

- Ne bedbaht, ne talisiz adamım! 
Şimdi ne yapacağım 1 

Yolcular teaelJi ettiler. 
- Telgraf çekin ve bir eksprese 

binip öbür trene yetişin. 
- Doğru. . doğru ama eksprese 

binmek için para Jbım ..• Halbuki 
bütün param karımda 1 

Yolcular, aralarında görüştükten 

Hayber muhasarasında yapılan bü
yük siyah bayraia cuklp• denmek
ten vaz ırcçildi: LivA. . denildi. 
Meşhur cEbu müılir." Abbasiler 

hesabına ortalığı karıştırırken (10) 

arşın bayrak kullanmııtx. Bu zat bir 
zaman sonra daha büyük bir sancak 
yaptı, bu tamam: 13 arşın boyunda
ydx. Gölğe manasına gelen czıl.. • 
namını verdller. 

Fakat git gide Araplarda bayrak 
sonra, mesut adama para tedarik et- meselesi içinden çıkılamaz vaziyet-
tile~ • • 

Nakleden 

SE1.AMİ İZZET 

['] İbnil esir: İkinci cilt 
173-188 sahifeye kadar mühim taf
silit vardır. 

maş üstüne sırma işletiyorlardı. 
EndüJÜste cBeni Ahmer. alayla· 

rında yüzden ziyade sancak taşındı· 
ğı pek çoktu. 

Fatımiler c:Şam» üzerine giderler
ken beşyüz bayrak götürmüşler

di. 
Hicretin 235 inci senesinde cmü

tevekkih oğullarına beyaz ve siyah 
iki bayrak veriyordu. Bunlardan si
yah olan: Veli ahtliğe mahsustu, 
beyazı da Valilik alametiydi. 

Arap Halifeleri bayraklarx üzerine 
bakırdan parlak cAlem> takıyorlar
dı, yavaş yaş bu alametler ortadan 
kalkmıya başladı. 

Birçok ümeri «Alem• yerine yu
varlak ve mustatil Alametlerle baş· 
Jıklar kullanmağa başladılar. Hatta, 
bunlardan çoğu bayraklar üzerine 
kendi adlarını yazdırıyorlardı. Gü· 
zel beyitler yazdıranlar da pek 
çoktu. 

Daha sonraları Halifelerin (yeşil 

-siyah) bayrakları tekkelere kaldı. 
Cenazelerin önü sıra yürüyen ıskat
çılar tarafından tabutların önlerinde 
çekilip açılmıya başlandı. Bir de 
«muharRm::t ay!arında •Aşura» dağı
tılırl<:'en bunları görmek mümkünolu
yordu. 

Iranlılara gelince: onların en eski 
meşhur bayrakları cDırefşi Ka1'İya

nı. adını taşıyordu. Bu bayrak: is-
mi var cismi yok bir Demircinin çck
tiki Deriden önlüğün aldığı namdı. 

Demircinin adı hep bilindiği ıi· 

bi: gave ... idi. Zalim •dahhakc• kar 
şı isyan edip muvaffak olmuştur. İt
te bu bayrak İranda mükaddcs ola
rak kullanılıyordu. Firdevsinin şeb-
nameıinc göre: Hüsrev Perviz av 
sürğünlcrinde bile demircinin Deri
den önlüğünü taşıtxyordu ! 

Direfşi kaviyan! Hicretin on dör
düncü senesinde ckatsiye> cenginde 
Arapların eline geçti, ( 1) 

Ama cDcd bayrak> İran tarihinde 
zaman zaman yine gtirülmüştür. 
Bi~im büyUk ve şanlı dedelerimiz 

olan asıl Türklere gelince: ecdadı
mızın kullandığı bayrak bir tine 
idi. O da büyilk (Hln)a mahsustu. 
Her Türk okunu yaşlayxp okdanlığı-
nı, koltuğu ardına asınca atına bine
rek btiyük sancağın altxna koşardı. 

Dcft, Eski Hindistan ve Çinde de 
böyle idi, büyük sancağm tepesinde 
cHi.lip denen beycir kılından bir 
tutam sarkardı. Eski Ttirklcr bu 
cHilişi> kırmızıya boyarlardı. Bir 
rivayete göre de bu bayrak ordu Ö· 

nünde götürülürdü. Hanlarin san
cakları yine başkaydı. 

Cengizin bayrağı beyaz idi. cHe
lagii• Han da Cengiz gibi btiyUk 

['] Birinci tetkik: 10 Haziran N o. 
1199 Numaralı nushamızdadır. 

ÇAPKIN K I Z 
Uzakta horozlar ötÜyordu. 1 - Hannnlar! dedi, insanını yat {8) rekamına bezemiyor Dudakları birdenbire titredi: 
Balkonun kapısını kapadı. karnı aç olunca tuhaf hayaller miydi? İşte bıraktığımız nokta- - Ya İhsan reddederse. Th, 
Perdeli küçük kapıdan banyo görüyor, öyleyse haydi çabuk ya döndük. Haydi şimdi, isti- çapkın kız! derse, ulvi avdeti-

ya girdi. Bol bir duş ve sıkı bir yemeğe başlayalımda hakiktlar yorsan düz yola girelim. ne teşekkür ederim, fakat sen 
firiksiyondan sonra Y.attı. görelim. Ve zannediyordl ki eğer İhsa benim ulvi izzeti nefsime hör-

Yazan: AKA GÜNDIJZ 
Bembeyaz saçlı Hayret bey çeceğim. Bu benim hakkmıdır. 

bile esrarengiz, fakat tatlı ba- Ondan sonra genç evli zabit saf 
kışlarını son derece azaltmağa hasına gireceğim, o zaman da 
mecbur kalmıştı. Hatta bakama bu ailemin hakkı olacaktır. Bi
dığı zamanlar kirpiklerinin u- naenaleyh bu bahsı benimle kur 
cunda birer damlanın.pırıldadı- calamak için daha epeyce vakti-
gıru kaç defa görmüştü. miı: var. 

Çarpı;itıkları arasında hemen Bunun bir manası da şu idi: 
hemen en kuvvetlisi genç süvari Binaenaleyh Çapkın kız bir ha
ınülilzimi idi. Şimdi hatırlıyor- rika olabilir, fakat bugün için 
du. Halirı1e hannnefen<linin bir benim nemel3zım ... Yarın icin 
. özüne karşı: de ben onun nesine lazım olabi-

- Eiendim, demişti. Gençli- lirim. 
' n ıki safhası vardır. Biri ev Alaca karanlığa doğru kaşla
'ıaricinde genelik biri aile içinde rını çattı, gene alt dudağını xsı

enclik. Y. ani gencin bekarlık rarak iti raf etti: 
'· ~ t'vliFk devirle ı. Bekar genç- - Bana alaka gösterenleri 
,. ~ fhasın geçınneden evli iııciti}~ortım, göstermeyenlerden 

ene;. i c safh :ı ginnek dogrl! inciniyorum, ikisi ortasındakile 
ıld'r B n rr ' k d ,:·1ım. Bir re gülüyorum. Fakat bunun her 

f'e!ll •.L'van nı !aı:imiyin. Bu şeklinde bir ıztırap var. Buna 

- Ben her acıyı yıkamasını Bir kahkaha savurdu. Kimse nın gözleri sevincinin heyeca- met et. Ayrılmamızın en bü-
bilirim. bu sözlerden bir şey anlamadı, nından dolarsa, kendisi de ilk yük sebebini sen bulmuştun, o-
diye gplerek arkasını döndü ve fakat zaten çapkın kız anlaşılır defa ağlamış olacak. Ağlama- nu bana kaybettirirsen işte asıl 
rahat bir uykuya daldı. şey değildi. nın bir lezzeti oluduğunu duy- o zaman ben sana layık ola-

* • ~ Neş'e ile geçen yemek müd- muştu, şimdi onu tatmağa gidi marn. 
Öğle yemeğine indiği vakit detince kafasının içinde bir fi- yordu. İcabederse: İhsan da ayni toprağın çocu-

sofrada bağ komşularından bir kir, bir çivi gibi saplı durdu. - İhsan! Ben seni incittim, ğiydi. 
kaç hannn vardı. Hepsi birden Yemekten· kalkar kalkmaz diyecekti. Fakat bir çapkın kız İhsanda da köy çocuğunun 
haykırıştılar: tek atlı briki hazırlattı. Küçük başka türlü yapamazdı. Sarsın- samimi, kavi ınantıkı vardı. 

- Ah! Pa akız! Bugün ne seyisi yanına aldı. Atı kamçıla- ttlı ve meçhul bir yol bizi yine Göğsünde bir tazyik hisset-
kadar güzelliğin var. dı. Bütün kızlar, kadınlar köş- karşılaştırdı. Bu avdetimi bir ti. Bir an dönmeği düşündü. Fa 

Gülerek pencereden baktı. Bir kün verandasından çapkın kızı tarziye kabul et. kat düşünüp taşındıktan sonra 
yerli kız, çıkrıklı kuyudan su çe- seyrediyorlardı. Bir aralık «acaba bu göy ço- verdiği kararlardan dönmeme
kiyordu. Şalvarı, örgüleri, kuşa Koyu gelincik rengı yuvar- cuğuna karşı bir intikam hare- ğe alışmıştı. Zaten dönmek iste 
ğı ile sü;;lü bir köy kızını andı- lak şapkası, kahve rengi tayyo- keti midir? Eğer öyleyse, ben se bile iş işten geçmişti. Köş
rıyordu. Arkasında bir hayal gö ru ve elinde uzun kamcısı ile kücülüyorum demektir» diye kün önüne gelmişlerdi. İhsan 
rür gibi oldu, sanki köy kızı ile rüzgara katılmış garip bir kır çi düşündü. Kendini yokladı. Ha- annesile üst katta otu;uyorlar
elele su çekiyorlardı, bir anda çeğini andırıyordu. yır, bu küçük bir hareket değil- dı. Alt katını da ecnebı sefaret
sarardı ve bir anda pembeleşti. Fakat bu garip kır çiçeği ba~ di. Madem ki yel önünde bir !erinden birisinin baş katibi ai-

Bu, köy çocuğunun mağrur ka şeyler dü ünüyordu. yaprak, sel önünde bir tahta i- !esile kiralamıştı. 
hayali idi. Kat'i kararını vermişti. İh- di, burada ve şurada nihayet Tuhaf! Birdenbire gözüne i-

Sandalyeyi çekince oturdu, san beyin köşküne gidiyordu. durması mukadaerdi. O halde !isti: Üst katın petdeleri yoktu. 
çatalı bıçağı birbırine vurup şa- İhsanla karşılaşır karşılaşmaz: İh~anııı gönülsahillerinde dur- O sırada küçük seyis atlamı~. 

s -
. -
sancağın tepesinde Hilit kullanın•~ 
tx. Eski Türk bayrağının Türkler u· 
zerindeki te'siri o kadar büyük idik 1 

cTemirlenk> öldüğü zaman bey•' 
atının boş eğeri üzerine l bayrak t~~ 
tulmuş koca ordu bu sayede dağı· 
mamıştı. 

Bu gün mirasları bize geçen Sel· 
çukiler: Halifelerle müşterek par• 
bastırdıkları halde onların kullandık 
ları bayraklara asla itibar etmedilc• 

Selçukiler: eski Türklerin ve d' 
ha sonra Cengiz sülalesinin kullar· 
dığı <Ak» bayrağı sevdiler. Son za· 
manlarına kadar da <Ak hayra&• 
muhafaza ettiler. 

Selçukiler cHaliş> denen tuğları 

da olduğu gibi benimsemişlerd•· 
Hatta tügu yalnız bayrak tepelerın 
de kullanmıyorlardı. Ayrıca bakır· 

dan ve ya pirinçten yarım (Ay-ı-lı· 
lal) ile beraber bulunduruyorlardı. 

Görülüyor ki, hemen birkaç sikk< 
üzerinde cAy. kullanan Selçukiler: 
Hilali bayrak tepelerinde ve ttiğ ı,.ş· 
lıklarında istim"! ediyorlardı. 

Bunu nereden aldılar? (SI0-551) 

hicri tarihinde hükümdarlık edeO 
birinci cRükneddin meıutun• Bı· 

zans İmparatörü birinci cAleksİ• 
komninon un resmine benziyeıı 

bir sikke bastırması ıibi Ruoı· 
!ardan mı gördüler? 

Netekim bu hükümdarın paraları 
üzerinde mızraklı süviri resimleri de 
görülür. Bu devirde haman Malatya 
Erzrum, Musul, Sivas taraflarıo~ 
kesilen sikkelerin çoğunda at, ıııız

raklı adam, arslan tasvirleri vardır· 
Bu sikkeler muhakkak Rum para· 

tarını taklide özenmek için buıln11" 
yordu. Belki, Türk Selçuki para••· 
nın Bizansta geçmesi içindi, açılc'" 
çası: Ticari ve iktısad! bir maksat!~ 
yapılmı~tı. 

İddiayı ispat için Malıityada hLI· 
kilmet süren •Danişmentlilcrd•"' 
(547-556) tarihine kadar bükünı· 
dar olan uülkarneyn• sırf bu ntl'k

satla sikkelerine Rum harfleri!• 

«büyük Emir zülkarneyeıı» ibl' 
resini yazdırmıştı. 

Bu zatın sikkeleri Selçukilerde" 
yukarda ismi geçen cRükneddi•' 
zamanına tesadüf ediyor, yoksa lN"' 
!arı taklide bir sebep yoktu. 

1t•· Hal böyle olunca Istanbulu Fct 
den Türklerden birikiyüz buk•~'ı 

f{'la 
sene eve) tuğlarının başlarına ~i· 
geçiren Selçuki Türklerinin bu « 

1 

liill• Rumlardan almalarına ihtiırıa· 
verileme•. f 

Çünkü Bağdatta bulunan f{ali ;: 
lerin sancakları üzerinde bakır ·'tii· 
leınlen vardx. Paralarının bir yu 
ne Bağdattakilerin clmamJığını• ~: 
zan ve kendilerini de cSultan• 0 

rak ilineden Selçukiler onların sa;;: 
caldarı üzerinde parllyan cfflll 

neden oradan almamı' olsunlırl W 
Demek Hilil: Istınbulun feılı ~r 

den bir kaç yüz aene evci SeiÇU 

Türklerinin Alimeti idi. f'/ 
(mabadı var) A Yfl~,.. 

latanbul İkinci Ticare~ ~~; 
kemesinden: Istanbulda Çıçe dl~i 
zarında Fmdıklıyan Hanı altıll iif" 
mağazada kırtasiye ticaretiyle ı:ıı f<ll' 
tagil Abbas Hilmi efendinin ~eı de· 

· ı!O mağazada bulunan kırtaııye ._.,ııı 
··}<~" 

mirbaş eşyanın fruhtu ve du tıciııci 
hali hazıriyle devri hakkında ril• 
Ticaret mahkemesinde karar ": ıf 
miş olduğundan talip oJanl•'' al"' 
Haziran 929 Cumartesi ve •>'{ if' 
miltevaliycsinde saat 16 dan 1 

111,· 

kadar mczk(lr mağazada buluna~ ıtıi~ 
h ' . .. t tınelerı sa ey etınc muracaa e 

olunur. ......-;:; 

lıyord~. Alttaki kirac< ~::~~ 
kapıya çıktı. Göz aşırı~111ıcı1 · 
vardı. Sel8.mlaştılar. ÇaR i ıiY1 

- İhsan beyin anrıesırı 
rete gelmiştim. rdi: 

Dedi, madam cevap ve rıııııll 
D .. rt .. al Ista - o gun evu . ·ı ,., 

gı ttı er. b rıe 
- Vah vah vah! Aca 

kit dönecekler? derı;eıf 
- İhsan beyin ".'eda ~a d0JI" 

söylediğine göre bır da 1 13tıı1' 
miyeceklermiş m~unazet~jşl~rt 
daki işlerini tasfıye. e ..... es ıı,, 

'd şte "" ··rr 
zannedersem bu ~. 1 

1 
bir 'l't• r 

bir vesile de var, ~ze 
1 
~l~. 

matmazeli ile nışarı a rıe 1 

mı, nişanlanacaklar .mı. bir ıı~; 
. f k t . ederım• ·•·of'' ınış. . a a nca ıı·r Jj,. 

7 kika misafirimiz olup ~v:el . 
müzü içmezmisiniı: m~ellti ,~~ 
İnmemek olmazdı. a.ttıı 

01 
nabilecek başka nıııl(lıılrilıli!Y0 

f go ~-· dı. Evin madamı sa Soklll< • 
du. Arabadan atladı. 

1 
idil otıl~ 

pısmın önündekı taŞ ~ıdeı1 ~ 
dular. Bir kaç havıı! :u 11çtr: · 
ra madam te · rar 50 



ta_ 

){iLLiYETiN EGLENCELER1 

!ıugttnkil yeni bilmecemiz Ollnkü bllmecemlzln 
halledllml~ şekil 

Ynkardan aşa~: 

1 

ı 

Soldan saga: 

ı '.\1erhammiz (7) 
\ı,,,ı Uı 'ı! Yükseltmek (8) Bunaklık (4) 
llaı <1r (b) L uk nidası (2) 3 - Karpuzun hemdemi {~) l~-
ılir zırlılımı' 5) Çağ.,mak (3) \'in Ü<IÜ (3) 
.\lu<ıkı aleri '1!.ı yer (4) 4 - inatçı \4) Bir papel (4) 

,, 5 Bulundujl;,ımuz menim (SJ 
F:kmek ',ı Simi (~J Adada klüp (3) 

," Bir dirhemi bin ayıp örten (2) 6 - Kasabın ;attığı (2J Bir köy 
'•riılmesi !Azım olan (2) (S) 
~ Para "ermek '6) !·:~ki arıp 7 - Hayvanlara takılan (.~) 

8 - Davaları nakzeden mahke-
tıflarınden biri (:! J mc (6) 

8 - Dinen memnun (5) 9 - KorlmlduP;u zıman ıı;öz bu-

lı...9 _Solgıın (,lı nun lflbi açılır .~ı 

~loı!H~-BUyUk Bir yanHlk@. 

J 1 k l rırnaklanyle 
fotoğraf u es arız er bir kaç 

dakikada barelycf portreler! yapan bütiin dünyada yekta olan meş

hur bir artist cclbettiğln! muhterem miilterine ilin etmekle kesbü 
~ icref eyler. Çok şoyını dikkat olan bu san 'atın taammümü için fiaılar 

llıptedildir. Re<!mler Beyoğlunda l>tikUI caddesinde 67 ııumeroda 

~ l<anzler Stud •n<tındı daimi >urette te,hlr eıl!lmekıedir. Pozlar randel'U 
ıle Alınır. 

flumlıapı deniz hamamları 
azino ve ban osu a ıldı. 

~iJdar~a~a demir yolları nıu~a1aal koınisJonundan: 
Aşağıda yazılı malzeme pa1.arlıkla alınacal\ınLın taliplerin 24 

~'-iran pazartesi günu sut onda komlsyond:ı ispatı vücut 
'lıelcrL 
ı~o top 

kilo 

• 

Beyaz \'t: kırmızı ~imU\ 

Rakır horu 7 / ı O 
Vernik flatlng k!t 1 
Gomalak 

kAat 68 >, l uo 

' 
MiLLiYET PERŞEMBE 20 HAZiRAN, 1929 

~il 
totra ma neniz n te erruatı en mükemmel cinsten olsa 

bile fototraflarınızın sellmetl ve mükemmeliyetini 

Kö·D-AK 
~ FİLMLERİNİ İSTİMAL EDİNİZ 
lı<:odak makinesi ve filmleri-VELOX kRğıtları ,---
~ Alanıinllt fotoğraflar için · ~ ' 

~MINOTEROS kartlarını 
1 istimal 
~ d" . ~ e ınız. 
~ 
~ 
~ 
~Her yerde 
~ 
~ i satılır. .· 

~~~~~~~ ~:~ . .,.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
B • kt k ld •••• I lstanbul Birinci Ticaret maheŞI aş par ı açı ı kemesinden: Kadıköyünde Pazar 

MBuJ~Kn gEünMdii~ •. · 11EI Lili OIJRK'/, \'Ee s"kTşamRAl8 dvenEge;C\AY•zusBına··' k~~·Dr Yolunda 138 numerolu dükkanda ma 
U ., l'\..l' nifatura ticaretiyle me~gul iken 28,' 

2/ 929 tarihinde i fliisma karar veril-
ve rc,mi k!i~at ~ereline miş olan Vitali Siyon efen4i masa-

MECCANEN SLl\ıEMA sına alacağını muvakkaten kayt et

Buzlu meşrub•t • nerts mezeler - diihullye serbesttlr. ................................ 
Manisa Vilayetinden: 

Bedeli keşfi münakasının 
K Lira nev'i 

78 2575 Alaş~hlr mektebi alenı· 
ılheı !nşuu 

36 265,10 l\lanisada na tı-

marn mektebin bir 
kısım inşaatı 

kapalı zarf 

müddeti münııkuı 

6 temmoz cumartesi 
IHt 10 d• 
temmuz cumarte•f 

saat (il} de 

Bedeli keşif, ,ııretl münakasa, ve müddeti münalc.asaları bı!Adı muharrer 
iki mektep inşaatı mtinaka>ayı konulmuştur. Bu huıustı tatsildt almak istiycn
lcrin maarif müdürlüğüne ,.e ihale J(iinU vakti mu1yyenlnde viliyetln daimi 
encıımcnine müracaatları ildn olunur 

Mülercinı aranııor 

tirmiş olan esbabı matlubun 29 Hazi
ran tarihine müsadif Cumartesi gü
nü saat ondörtte mahkeme iflas oda 
sında müteşekkil masa hey'etine bil 
milracaa alacaklarını tastik ettirme· 
leri itan olunur. 

KARTAL 
EN EHVEN 

lkrazat idarehanesi 
Mütckaidin, Eytam ve eramil 

den yüksek muş· sahiplerine hu· 
suı! bir mua \'enet olmak üzere 
gayet ehven faizle para verildi. 
ğlnden arzu edenlerin Vezneciler
de tramvaz cadkesinde 94 numa· 

1 
nda KARTAi. ikrazıt idar~hane

eine müracıadan 

IUn 

Balıkesir Vilayetinde Havran 
Belediye Riyasetinden: Havran 
kasabasında in~a ve tesis olunacak e~ 
Jektrik merkezi ve şebekesi 1929 

Haziran onbe~ tarihinden, 14 Tem
muz 929 tarihine kadar otuz gün 

kilo Beyaz ve siyah emaye boya 1,2, ve !iklloluk kutularıt:ı müddetle ve kapalı zar~· usıılile ınii-
top Millmetrellk kht kırmı zı çizRfli 

Ankarada '\nadolu ajansı mer

kezinde çalı~m:ık tizre lııgilizçc, 
Fransızça ye Almancadan tercL

meye muktedir kuY\'Ctli iki mü
tercime ihtiyaç vardır. Kendile
rine yuksek m:ıu~ verilecekir. 

Talipkrin Sıll: :ık~mııı:ı kadar 

müsahaka ~amirini anlunıak için 

Ankara cadde,ınde Orhan bey 

Hanınd:ı Anadolu ajan~ı Istan· 

bul mlimessilliğlne müracaatları. 

lımlr hapishanesinden :ııahbu•in 
nakit için ve l•tanbulda tıbbı adUdo 
hastı nakli için bir ve Ankarada 
cürmü me,hutta i1rimal edllnıek üzre 
bir ki cem'an üç adet \'eSalti nak
liye otomobili pazarlıklı mübayaa 
edilecı&inden \'e bu otomoblller 
mahallertnde teslim o!unacığındun 
ıaliblerin şeraiti <airesini anlamak ve 
pazarlık etmek üzre teminat ık 

çelenle birllkte ad!!ye veki!etinde 
mübavaat koml5yonuna milracaat et
meleri iltn olunur. 

adet Cep defteri 

• ya1.ıtakımı kırhtal küçük 
1 

I~ 
ırı0 
ıso 
100 
16 

1 

• kırmızı Mampa biıyük 
• Sigorta kom pile l 00 amperlik 

• Sigorta buşonu 100 amperlik 

• Ampul bayonet ı:mare 24 Yolt 25 nt 

metro zil kordonu 2 • 'akllli 

kilo Altı köşı: ba?lı cıvata J s:> 100 
ıo 

~f)Q 
~IJ 
f f) 

metro Çekme demir /:'8Z !ıorıı>U 5 18, 718 

adet Çekme • • , dirseği muhtelif 
• ~ • " " demir manşonu 1/8 7/8 

15 • Halkalı anahtar zınctri 
Numcratör tamiri 
Btyanko ırıo ıillo 

1 adet 
~, (ınetro 
.; kilo 
·~ adei 

Türk bavrağı bıiyülı: 
murabbaı) ·ouhle boyu cam 

Beyaz durollt boya 
1000 ., 650 

K&at kurutmak için kafes 
.\1anyacolu mıısa telefonu 

( Süleyman Nazif ) merhumun 
m1lntCJlr ve tıkdlrkAr bir y111sın
dı : ( ZAMANIMIZIN VI USA· 
NIMIZIN EN BÜYÜK $AIRI ) 
dlyı yadü tıvk:lr olunon ve ( yi
rmiye kar!p manzum eserleri) ara
sında, geçende edeblyeı Alemimi· 
mlze ( Şairi ızımımuı tebcll) vı 
( edebiyat yolunda bir hitabe ) 
nımlar!le iki ( Şah eseri edebi ) 
lbd11n• muvıffalc: olan ve ( Po
llı mecmuuı müdUrlyetl ) aıhtllı 
( on senedenberi ) lıtanbulda 
mezkur mecmuanın tahrir va ne. 

şlr bayıtınıda bizzat ifa ve tıdvlr!lı 
beraber ahiren Ankıuya nakli 
memuriyet ve dıvert münasebetlle 

· •I yakında Ankarayı ruimetl muka-
un,n meıhur , e miımraz şair ve edep üstadı ( Fl.ORINALI NAZIM 

' ~~ :, Kl~RIMESI ( Osküdar yirmi ~klnçl U_k mektep mezunlarından ) 
·•ıF.UfJA ) H•nımla beraber çelcilcn resımlorid!r. 

co:c:::::=:::=t::CC1:cc:c::cı:ıccı 
l3ir aydanberi beklenen tazı markalı 

;\likroperafon ( :ramo!onlarının 

.;ı11dradan geldiğini pey Yeren ve bekleyen 
~ ilan eyleriz. Deposu Sultan hamam 
~ IJikranyan Hnn , ·o. 2 l 22 

~ Şehrimizin 

ALTUN KUM 
~.r~laj ve gazinosu açllmıştır 

11 k sineması orkestrası lcra,yı ahenk edecektir. 
': Mekfılat vcı meşrubat gayet nefis ve 
~ flatları mutedildir. 

/Jers ı•e Uuhabere 
I· r ı;,!Zl:a dcr-ler! - Tiırkce ye 

f r•r zca mLh?.ıe•e - Tc-ciime 

llernı.: l ır'ıul, l'<ı-ta ku-

t • l 70 L \ (. ntn' , Ô L' tahrt-

nakasaya konmu~tur. Bu tesisı.t.ı. ait 
proje ile şartnamei fenniye ve mü
nakasa şartnamesini, görmek ist~ycn 
krin Istanbulda Türbe civarında 
Sanayi ve mesai müdüriyetine ve :,.·a 
Havran Belediye Riyasetine müra
caat etmeleri ve taliplerin ihale günü 
olan H , 7 /929 Pazar tarihinde saat 
16 da teklif mektuplarile, yüzde ye
di buçuk te minatr muvakkate banka 
mektubu ve ya Belediyenin Vezne 
makbu4u ve bubaptaki ehliyeti fen
niye vesikalarını Havran Belediye
sine ita etmeleri i!An olunur. 

Sultan Ahoıet Betinci Sulh 
Hukuk Mahkemeıinden: Beyoğ
lunda HU .. yin ağa mahallesinin ma
cır caddeainde 28 numaralı hanede 
vefat eden Iatanbulda Lankada ka

tip Kasım mahallcıi ahalısmdeıı ma
nutirli Teuharı efendinin terekesi
ne mahkemece vaziyetedilmiştir. Mü 

teveffai mumai!eyhin alacakhlariy

le borçlularının alacak ve borçları

nı tarihi ilandan itibaren nihayet bir 
ay zarfında Sultanahmet beşirıci 

sulh hukuk mahkemesine müracaat
la kayt ve beyan eylemeleri !Uzumu 
illn olunur. 

lıtanbul Ticaret müdüriyetin 
den: Istanbul otomobilci, şöför ve 
iıçilcri cemiyetinin idare hey'eti in
tihabı 22/ 6/929 Cumartesi gtinü ya
pılacaktır. İntihaba saat 9 da cemi
yet merkezinde başlanarak 12 iye ka 
dar Beyoğlu, Karaköy, Beşiktaş ve 
Bebek ve 13 ten 17 ye kadar Istan

bul, Eminönü, Sirkeci, Beyazıt, Un
kapanı takse yerlerinde rey !erini 
vermek üzre alikadaranın hazır bu
lunmaları ilin olunur. 

Iat. Altıncı Hukuk mahkeme 
sinden: Mahcuz ve füruhtu mukar
rer bir rees doru renkte araba beygi
ri 26 Haziran 929 Çarşamba günü 
saat 11 de Fatih te at pazarında sa
ti!acağindan taliplerin malıa' !inde Vi 
memuruna müracaatlarc ilan olunur. 

tı..\ .. 
Daril~şafaka mtidurh !tünden: 

\lektebe bir sene için rnzım 

olan ekmekle 2500 1\. 1 lalep ve 

17501,, zcytın za~ 8000k. patates 

.'iOOU k pirinç 1 .500 k. ~abun 

20000adet yumurta miınaka ·a ile 

alınacaktir. 1 faıi rıının 27 !nd 

pcr~cmhc ıı;tıniı >aat 1.5 de iha,ei 

neli'~,; icra ol ... :ıacaj);ı,"dan Talı p

i erin nnıosınaniye c:ınıii mah 

felirdc ccmiıı.:ti Tedrı ıcye mu 

racaatı.. 

Ticoret dıvılannıda rilyeıe mezun 
lstanbul ulıyc mahkeme5i birinci 
hukuk dairesinden: 

Ahiren ünyon haline kılbolan 

müflis ;\lehmet C\ıırl Ef. mıscslne 

alt olup furuhtunı karar verilen 
Çarşuyu kebirde uncu oğlu sokağında 
kiln 11· l l No. lu bir tarafı kuyumcu 
Mıgırdıç bir tarafı Naciı c il dük
klnları bir tarafı ça qu yu kebir 
dıvın \'e tarafı rıbll tarlkı ım olup 
aluyüz lira kıymeti muhammcneli 
iki adet kuyumcu gediğinden mun
kalip bir bap dükktn \'e milfli•i 
mumaileyh mascsine alt olup furuhtu 
kararglr olan Beylerbeyinde Çıkaldağ 
mevkünde 1!7 mükerrer No. lu yirmi 
iki dönüm lk!yüz zira malumulhuduc 
erazı beher dönümü kırk lira kıymeti 

muhammcnesl üzerinden bir ay müd
detle nıüzayedel'e vazı edilmekle 
929 senesi ıemmuzıınunll:!inci pazar
tesi günü sut onbeşte ihılci evveli
ycsi icra kılınacaP;ındın talip olanların 

yüzde on nispetinde poy akçesini 
milsıashiben htanbul mahkeme! a;
llycsi birinci hukuk dıire,i jilj ko
miserligine müracaat erlcmeleri 
lüzumu l!ln olunur. 

!stanbul alrınc• llııkuk mahke
mesinden: 

:\luddcl t:,-yenia hanım tsrafından 

Kocası l'onkaltında Sürp Ağop apar
tımanının 9 r\o. da sakin \lildiadi 
efendi aleyhine ıkame olunan boşa
ma danı;ı zımnında 13 haziran 9'i9 
tarihine mü>adif perşembe günü 
mahkemede \,ban rncut etmadiği 
cihetle gıyabındo hukuk ıı;ul muha
kemeleri kanununun 4-02-40S-408 nci 
maddeleri mucibince tahkikatı ikmal 
edilerek son \'C muamelell gıyap 
kararının i!Anen rc·bllğ! karargir ol
muş \'C beş gün zarfında itiraz ve 
yel'mi muhakeme tayin ettinnediıtlniz 
takdirde hakkınızda bilcümle mua 
melaıı l{l)'&biyenin muteber addile 
malumunuz olmak üzre hukuk usuu 
muhakemeler! kanununun sarahati 
,·eçhile ilan olunur. 

ILA 
Daruşşafaka mıidiirHıı;unden: 

:\kktcbe bı "ene için !Azım 

olan!iOOçeki odun ve-HlOOk.man
gal kümurü m -:akasa ile alına

caktır Haziranın 29 uncu Cu

n•ıırte'i p;iim >aat ı ~ de lhald 
evel!ye>I yapılacajı;ından taliplt!rin 
• \ınıusıııanil'ı.: c:ımii mahfı:linde 

Cemı~ eti Tedri,lyeye mıırnca tL 

---·------'\Jualllm 

Doktor Hafız Cemal 
Dahil!, sinir ve çocuk has

talıkları mutahassısı 

Cumadan mada hergiin saat 

( ı 4- 16) ya kadar Divan yolun

daki kabinesinde ve Cumartesi, 

Salı günleri (Rami) de (9- 12) 
raddelerinde hasta kabul eder. 

Telefon: lstanbul 2398 

Kuzguncukta '.'<akkışta a\'ukat Sa
mi beyin köşkünde mukim iken tah
min komisyonu azıyl 'ıbıkasından 

Yusuf Ziya beyin el,an lkametgfüı 

bazırının meçhuliyet!nc binaen. 
lstanbu! lcra>ından; 

!'atma ! tanımdan istikraz eyle 
diğlniz 350 liraya mukabil vefaen 
ferağ ettiğiniz :Vlo!!agürınide Hayret

tin P•ı• sokağında atik ! 2 Cedit 
37 i 41 :\ umara!ı kayden ma bahçe 
bir bap hane elyc\'m m"iııcrik hane 

arsasının nısıf his.:;esi borcun verilme 
mesinden dolayi bilmüzıyede satıla-

caktır. 

Tarihi ilanından itibaren bir ay 
zarfında 92614991 dosya numarası 
ile bilmüracu defacen borcunuzu 

vermeniz veya şayanı kabul bir iti · 
raz dermeyon evlemcdiji;inlz takdirde 

sacıl•caj!;ı birinci ihbarname makamı
na kaim olmak üzre iltn olunur 

ilan 
t - Bursa \hmcı \'elik paşa 

astıhıneslne 9119 senesinde !cabe
don mualecaı münalcasaya vazcd!l
m!ılir. 

2 !\fünakasaya iştirak eden 
2tı3 lira dipozito akçesini veyahut 

bankı teminat senedini zıraat banka 

sına teılim edecektir . 
3 Fiaı haddi llyıkını bulduP;ıı 

takdirdei!4,<ı,929 Pazartesi günü sa
at ltı Ja ihale edlfecektir. 

4 ...- Muıleoat Ü\: ay zarfında 

teslim ohınacak ve bedeli peyderpey 
idarei husu !yeden tesvıye edilecek· 

tir. 
5 l>elUllı e, muk.-·cle harcı 

ire k•milen milteahhid• aittir. 

• 

1 ALEMDAR ZAllELER 
VAPURLARI 

Seri, luks karadeniz postası 

Millet vapo~n 23 
Hazıran 

Pazar günii :ıkşamt 
saat 18 rlıı 

Sirkeci rıhtımından hareketi~ 

[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Cnye, Ordu, Glreson, 

Tratıizon, Rize] ye azimet ve 

(Surmene, \"akfıkebir, Göre e) 

iskelelerine de ..ı~rayarak avdet 

edecektir. 

.\fııraca.ıf ıııalıali: İstaııhl 
.\oleymenet hanı elrındaki yazı

hane. Telefon lstaıılım 1154 
•ıam111111 .. -.-......... 

KEFELIZAOE HA.l't\OI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

HİLAL 
vapuru Pazar 

2.l l lazıran 

günii ak~amı Sirkeci rıhtımından 

hareketle ( Zonj!;uldak, lncbolu, 

Ger;r,e, Sam>ıın. Ordu, Cireson, 

Tirclıoltı, ( :urelc, \"akfıkclıir, 

Trabzon, Rize i<kele[erlne a1.imct 

ve Farsa ve l'nyeye oğrayarak 
avdet edecektir. Yiık ve yoku 1 
ıç·n Sirkecide yeni handa 1 

numrolu accnte<ine mliracaat. 
Telefon: lstanbul 3 ı 05 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

lnıir ıör'al 'ostası 
lüks ve İ 
~eri smetpaşa npurL• 

23 Pa ..... ar günü saa 
Haziran _.t,, tam ı:; te 

Go 1 İ rıhtımın İ · 
nıa 8 dan dotru zmır 

hareket edecektir 

8eyrı ıetnın 
Merkez Acentası; Galata köprü 

başında. Beyoğlu 2362 Şube 
ıcenıesı: Mahmudiye Han: altıtda 

lstınbul 2740 · 

THBZO~ BIBl~CI POSTU! 
( Reşitpa1a ) vapuru 24 

1 !azira'l Pazarte>I ı 2 de Galata 

rıhtımından hareketle lnebolu, 

Sam<un, Glreson, Trabzun, Rize 

Hopaya gidecek ve drınu;tc, 
Pazar iskelesiyle Rize, ~urmcne 
Trahzon , Tirebolu, l·ı•eson, 
Ordu, Cnye, . amsun, lnebolu. 

Zon~uldağa uğrayarak gelecd\ 

tir flareket ~ıınu yuk ka'>d 
olunmaz. 

Antalya postası 
(Anafarta) vapuru 2,l 1 l~zfra~ 

Pazar ı O da Galata rıhtım ndan 

hareketle lzmir Kiıfü,; R)drıım 
Rıdos Fethiye hnikc lr.talyay ı 
gidecek ve d ıııı~t~ nı,·zkı\r 

isl,.elelerle bırliktc llalya'l. \Lır 

maris, Sakız. ~·anakkak. <:eli -

b,ıfuya uıl;rayarak ı?;Ckcckur. 

Vebayı tevlit eder 
Onları hiç koku neşretmek· 

sizin kurutan 

PASTOKSİN 
ile imha ediniz. Pari; 1'.t>r ır !Ah·ı· 

ratuvan mü~tahzt:"ratındandır. 
Tafsl!At için Sirkecide yelken

e! hanında kAln acentasına mii· 
racaat Tel. lstanbul ı 51 !i 
ve Calatada :\lerke1. rıhum 

hanında Celipidl ve Staf!lopatl 
acantalığına ınilracaat telefon 
Beyoğlu 854 

Deposu: J. Bert ve Şiirekası. 
(;:ılata \'"1 vvoda ~ob.aıtt:ıdJ 

\'orvodı l lanınd:ı o. ı 

İngiliz Hüseyin Rüsteın 
vapurları 

Mersin-İzmir postası 
Avrupadau yeni mu
bayu cıtiıtlmiz iki bin 
ton bacmı i>tiabında 

Rüsteıniye 

Mutbak Ye sofra için 

Margarin yağı 
MARGARİ~tercvıgı ycrlnı 

tuıan >ıhh! , .. 

bı~e~~~~r- l\IARGARİN 
sıhhiye velctletiylc 'ehremaııeıince 

tıhlU olunuak nefaseti anlaşılmış 

ve imaline rnü>aade edılmiıtir. 

MARGARtNso[ıa ve mutb•k 
,·ağı sızı malt'lu·, 

nam vapurumu/. ı inci ve 2 inci yağlardan kurcarı.. lfü tecrübe 
klfl.dlr. Iler ycrJc \RSL. \ \i mar-

ile hususi kamaraları ve lüks >a kl'ına dikkat ediniz. 
!onları ve güverte yolcuları için TÜRK MARGARiN 
mah!uz ve rahat mahaller! bavi yağlan Limiıcı şiracu 

1 
lmnbul, Taksim,\ykzpaıı 

O tıp Telefon; Be ·o lu :l~~J 

27 Haziran ,Pe~şembe i şehremaneti iliinah 1 
gllmı >aat 18 de Sırkecı rıhtımm-

d k h k ti (G llboı Ç k 
KİRALIK DÜKKANLAR 

a • are e e e u, ana · -
Şehremanetinden: Ortaköyde 

kale, l;r,mir, l\iılllik, r"ethiye, AlA- tramvay caddesinde ı, Beşiktaş 
iye, ~ntalya Ye .\!ersin) e azimet ta Sinanpaşayı atik mahallesi

ve a\ni iskelelerle (Anamur ve nin hasfrrın caddesinde 9, 6, ııu
Sililke ) ye u~r:ıyarak avdet ede- maralı dükkanlar kiraya Yeril
cektir. mek için açık müzayedeye kon-

yuk ve yolcu ıçın Emin muştur. Taliplerin şartnameyi 
önü Reşadiye caddesinde ı 2 nu- gönnek için her gün müzayede
maralı lngi!!z Hüseyin Rüstem ye girmek için ihale günü olan 

(14) Temmuz 929 Pazar günü 
vapurları idarehanesine müracaat levaznn müdürllüğüne gelmele
Tele!on: lstanbul 2876 

NAiM VAPURLARI 
ZMİR. MERSİN postası 

AD ANA vapuru 27 
- Hazırın 

PERŞEMBE günü akşamı 

sirkeci rlhumından hareketle 

( Çanakkale, lzırılr, Küllük, 

Bodrum, Rados, Fethiyi, An

talya. A!llye ve Mersine us: 
rayacakur. Fazla taf~!lAt için 

Galatada Site Il'ransez hanında 
12 numarada acentellp;ine mü

racaat Tel. Beyo hı l 041 

SovtorgtlOt 
Sov11et rtearl vapurları 

( ÇIÇERiN ) vapuru il 4 

Haııran Pazartesi günü de lıer 

ı;ınıf yolcu ile emteal tticoariye 

alarak dojtru • eltnlk; lzmlr, Pire, 
Yafa, lskenderiyeye ve Port-salte 

harekt!t edecektir . Tafsl!At için 

Galatada Çinili Rıhtım hanında 

acentah~ına miiracaat 

Telefon lidyo~lu 2358, 2.5ol, 962 

rı. 

Şehremanetinden: Unkapa
nında icra edilmekte olan kana
lizasyon ameliyatı dolayısilemez 
kUr caddenin azaplar ile icadiye 
arasındaki kısmının 22 Haziran 
929 tarihinde bilcümle vasaıtı 
nakliyeye kapalı bulunduğu ilan 
olunur. 

Şehremanetinden: Eyipte ka 
lenderhane caddesinin imlası 
dolayisile az Haziran 929 tari
hinden itibaren vesaitinak\iyeye 
kapalı bulunacağı ilan olunur. 

Şehremanetinden: Sultan 
Hamamı civarında icra edilmek t' olan kanalizasyon ameliyatı 
dolayisile çiçek pazarı ile Fin
cancılar caddesi arasındaki sa· 
bunhane caddesinin 22 Haziran 

929t~ihinden itibaren bilcüm:e 

vesaiti nakliyeye kapalı bulun• 
duzy ilan olunur. 

Şehremanelinden: Unltapanı 
civarında icra edilmekte olan 
kanalizasyon ameliyatı dolayi
sile üskilplU ile Unkapanı cad
deleri arasındaki Tulumba cad

desinin 22 Haziran 929 tarihin· 
den itibaren vasaiti nakliyeye 

lun 



19 / 6 : 1>29 kadınları 

Çarşamba 

20 / 6 1 1929 erkeklere 
Pcrtemce 

22 6 l 92Q Cumartc<i 
kadınları 

23 9 1929 Pazar 
erkeklrre 

25 6 19'29 Pızartul 

kadınları 
24 6 / 1929 Salı 

r leklere 

_tı 6 11129 Çar~ımb.a 
kadınlara 

6 l <ı29 erkeklere 

~ 
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Asker ttlcaüdtl 
.Mülkiye • 
Asker Ailt1l 
Mülkiye • 

A•ker tıkatidU 

Mülkiye • 
Asker ılleıl 

Millkiyt • 

Asker trkaildü 
Mülkiye • 
,\!ike.r ıildl 

ülkiye • 

Asker tıkaüdü 
Mülkiye • 
Asker ılle!I 

Mtilldye • 

Sultanabıaet 

dan yı k. 
10501 10650 
6501 - 6650 
8001 - 8350 
soo1- s200 
501- 610 

1065 : - 10750 
6651- 6751 
8.'151 - 600 
5201- 5358 

19i51-I0850 
6751- 6860 
8601-~ 

5351- !1500 

8801- 8965 
5501- 5600 

lylp 
dın va it. 

3aooı -aaıııo 

31!501-32575 
36001 36200 
31!001-32100 

4501 - 4525 

88151 - 38.100 
32S76-32635 
36201-36400 
32101 32180 

.3830 , - 38400 

36401 36525 

88401 - 38500 

36526 - 36620 

Samatya Kaaımpafa 
dan yı k. dan yık. 

40001-40300 21501 - 21750 
1!8001 - 28150 19001-19050 
42:;oı-42900 20001-20250 
29001 - ~9200 19501-19560 
4001 - 4080 2MI- 2510 

40301 - 40500 21751-21950 
28151-28300 19051-19080 
42901 - 43200 20251-20500 
29201-29350 19561-19610 

40501-40700 21951-22100 
28301 --28360 
43201-43500 20501-206:;Q 
29351-29500 

40701-40810 22101-22250 

43501--43i70 20651 - 20775 
29501-29600 

Haydarpaşa Öslı:Udar Befllı:ta, Bey o u 
dın vı. k dan JL le dan yak. dan yık. dan ıa k. dan ya k 

28001-28.~50 33001-33400 46001 - 48JOO s2001 - s2200 17001 ı <.ıoo 3001 ,J;l()(i 

18001-181.'iO 22501 -22650 26001 - 20100 14001-141.50 10001 - 101 so ~001 - 21 '0 
26001-26450 30001 - 30500 45001 - 45001 50001 - 502"i0 14001 14400 1 - :ljl 

16001 - 16300 21001-212.50 2.iOOI -25150 1.1001 -ı:uso 8001 - 8200 2;1 

2001- 2060 3001- 3040 3501 ;ı;;;;o ısoı rnso ıooı- •1.12 

28351 - 28650 33401-33800 48301 485:\0 .'i2201 52350 17.lOI 17:>UO 3,lOI - ~;:· 

18J.i 1 18300 22651 - 22700 26101 - 26200 14151 14250 10151 - 102"i0 2151 }:!. ı 

26451 26900 :ıosoı-:ııooo1 45401 -457ö0 502.'I -;;o;;oo 14401 147ôü 3;; 1 ()111 

ı ırnoı - 16550 21251 - 21450 2.i J.'i 1- 252.iO l.HSl - J.l.100 blO ı - ı-;,ı;;o ~.11 -

286ô l-28900 33801-34-050 48551 - 48700 5~.l:il-52450 17,,01 - 17700 .ı:ıoı- .ı ı5l 

18301 18400 22701 - 22800 26201 - 26260 14251-14325 1()'251 · ıo.ıoo '.?251 2~J:-' 

26601-27250 31001-31400 45751-45950 50501-50650 147.il - liiOUO ~ıO 1 8.•t 
16551-16700 21450- 21575 252.51 --25350 J3;10l-l 3400 8.Hl- 8500 4~1- (ı. l 

28901-29125 340.'il - 34210 48;'01 48820 .52451-52530 ı ;-;oı 1;'870 
18401-18460 2'-2801-22900 2626l - 26JW 14326- ı 4400 ıo.101 - !0350 

:ıt.ı5 I - .ı~j( 1 

2.151 - 24~l' 

27251-27 .52~ 3!701 - 31770 46051-46320 !>06.51-50720 15001 15200 851 ıof~ 

16701-16850 21.~76 - 2167.'i 25.351 - 2542.'i 1.3401 - 13470 tl501- 8570 651- :-t·~ 

:\<ltiıelcaidin H •ı·ıam ve rrımlll mlllklyr ve ulceriyenin haziran ile aguıto~ 929 maaşları ballda gösterilen liva numaralan ve günler itiharile teui edilecektir. Gününde ve numara sıra>ında bulunmayanlar beyhude yere mnracut cıme<inler. 

Istanbul Zat Maaşları Muhasebeciliğinden 

Maaş sahiplerinin nazarı dikkatlerine 
1 - Mu~ almadan evel numara 

alınacaktır. 

il Bir kimseye bir gUnde 4 

cüzdandan fazlası için numara ve 
maa< .erilemez. Elinde dürııen fazla 

maaş cüzdanı olanlara dörıden fazla 

tevzi olunan fiflerln en son numarası 
verilir. Bu cüzdanların maaşını numara 
aldığı günU te,-zian blnlkten sonra 
alabilirler. 

3- Kadınlara mahsus günlerde 
erkeklere ve erkeklere mahsus gün
lerde kadınlara mı114 verilemez; 

----iiiıiiiiiiiiiiiııı;,,;iiıi;i;iiii;i.;;.~gun,;;;··,;,--- 4=_Ma!ş almak lçln müracaat 

edccrk olan kimse iÇtlmal mevkii 
ne olursa olsun numara ılmağa ve 
sırasını beklemeğe mecburdur. Nu
mara almadan ve sırası gelmeden 
kimseye tercihan maaş verllemez. 

5 - Maa~ tevziınnda bulunan 
memurlar, poll! ve jandarma efradı 

hi kimsenin numarasını ve maaşı!Jı 

almağı tevassut edemez. Bunlara nu
mara ve maaş verilemez. 

ti - Numara ılupıa muanen 
glinde ve ma.sında müıacaat etme
yenler malan geçtikten sonra müra
caat edecek olurlarsa yeniden numa- · 

lerde gelmeyenlere ,-eya numara 
ıbpta aynı günde kişeye müracaat 
enikleri günlerde yeniden alacakl•n 
numara sırasiyle maaş yerilir. Evelce 
alınan numaranın bllkmü yoktur. 

istirdat olunur. 

ra ılmağa mecburdurlar. 8- llAn olunan günde o güne 
7- IIAn olunan mua,·vengu .. n- mahsus fişler tamamen tevzi edlldik· --- . . -----.._..-~ -- -~-- --

ten sonra geri kalan mür•cıat eıha

blle fişlerin tev:ıünden sonra milra
caaı:edenlere o gün bir giın sonraki 
tarihli lif verilir. 

Yalnız Kasımp~a şubeoiııden ma· 
ların maaşları Bevojtlu şuhcoinden 
verilecektir. 

Bir müddetten beri mcrkeıdcıı 
9- Maaşlar liva numarası ma•i- tedive edilmekte olan sultan Ahrtı•' 

le verilecektir. şub~<inden maa~ alan mütekaidi~ 
10 - Maaşaıın tevzii günleri ba- itam ve eramil dahi sultan Ahınct 

ladaki listededir _ __uubesinden ita edilecekQr. 

DOLCA nedir? DOLCA, NESLTE Şirketinin TÜRK/YE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın 

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

lezzetli ve ucuz olan bu ç!kolata ile NESTLE Şirketinin /!_ÜT_ÜN_zen_ğin MÜSABAKALARINA iştira_k edilir. 

DO 
TERCiH 

Kamyonlarını 
TMENiZE 12 SEBEP 

: - Ku\·vet .. D()Ç kamyonunun yokuş Ye arıza dinlemeyen mebzul çekme kuvvetini hayret ve 

t~ktirle yad etmeyen DOÇ sahibi varmıdır? Memleketimlzi..'l her tarafında çalışan yüzlece DOÇ 

kamyon ve otomobili, DOÇ un motor kuvvetini darbı misal haline getirmiştir 

'.! Sür'at ... Seyrıiscferin milsaade ettiği yerlerde DOÇ un silr'atlnl tecrUbe edin... 

Sur'at, fazla ~efer ve binnetke fazla ktr demektir. Bu mebzul kuvvet ve sür'ate karşı tekerlekler 

dört hidrolik frenle mücehhezdir. 

.1 - Saglamlık ... Bir kamyondan beklenebilecek sağlamlık, DOÇ kamyonunda fazlısıyle mevcuttur. 

l ler parçası tecrübe edllmi~ imalinde çelik ve air mevadın en yüksek cinsleri lrullanılmıştır. 

4-l'zun onıiır .. Doç kamyonları ara>ında 250 lla SOO bin kilometrodan sor.ra bal! çalışanlar eksik 
değildir. D•ıçun bug.ınkü yüksek mevkii kazanmasının ilk sebeplerinden biri de ömrünün, bir kam
yondan beklcnilmi}!'Cek derecede uzun olmaoıdır, 

!i- lstirahaL Doç kamyonlarında yalnız ylik değil, şoför ve yolcu da nazarı itibara alınmıştır. 
En bozuk yollarda bile ~arsınu bir tenezzıib arabasından farklı değildir. 

lı- Glizcllik.. Kuvvet ve sağlamlıktan mada kamyonun harici manzarasına ehemmiyet verilmiştir. 

lRSENOFEltlTOS 
Gerek hMbiliğı müteakıp, 
gerek r ••il\ 9alısmaktan 
mııteve .ı • fa.krüddeme 
kar,ı gayet müessirdir. 

Fıcııaoelerle eoza depola· 
rında bulunur. 

;. "" .. Bebekte ..... ~ 

İ Kiralıt saM~ane ! 
Bebeğin en mutena yertıı· S 

de mez:ru bahçesi olan sııJP ! 
bey yalısının moblllyell bit S 
kısmı yazlık olarak lı:iraıııı:· l 

-= . 

t.,. 
lJ 
): 

~ 
111: 
\il 

~~" 
t\ı 

n' 
bı\i: 

Stu 
seri 
\arı 
hak 
gii-1 

Doç kamyonlarının ilk nazarda emniyet hissi veren, uzametll bir güzelliği vardır. 

~- I-latının unızlu{tu.. Doç fabrikası bir senede 250 milyon liralik kamyon imal et~ktedlr. 

lmaUt mıktarının bu azameti sayesinde DOÇ kamyonları; kıymetlerine nispeten pek ucuz flata 
~~tılabil mektcdir. 

tır. Görmek isteyenlerin blı: : 5o 
zat ve ya Bebek muezıifl 1 l 
hafız Osman beye müracıı· ı 
atlerı. ' 

x - iyi işçilik_ DOÇ kamyonunun her parçası, temiz ve g~el lşçillğe numune addedilebilir. 

l\ihayet, her kamyoıı, çalışacağı memleketin ihtiyacı nazan itibarı alınarak imal edilmiştir. 
9 - lkti:~t. Frende 55 1'eygirlik bir kuvvet inkişaf ettiren bır kamyonun bu kadar az benzin 

,.c yaıt sarf etmesi l~idilmiş şey değildir. Bir buçuk tonluk kamyonda, bir teneke benzinle 95 kilo
metre gidclıilir,ıniz. 

1 O - DOÇ namı. BütUn dünyada olduğu gibi memleketimizde de DOÇ yUksek kıymeti ile ken_ 
dini tanıımı.ştır. DUÇ namı. en titiz müşterinin emniyetini kazanmaga kAfldir. 

l ı - 1 lizmet. ;\lemleketln her tarafında Doç acantaları vardır. Kararınızı vermeden evvd yedek 

p:m;a depomuzu Zİ) arct edin. 
12 - l\fodcllerınin tenvvilii. Doç. Kamyon hususunda dLinyanın 

ı 2 ilA 3 ı 2 tona kadar olan muhtelif modellerinin görecekleri işe 
en ileri gitmiş bir fabrikasıdır. 

göre muhtelif _ boy ve şekilde 
nevikri vardır 

Doç kıım onunu tercih ederken yuhek hassalarını 
·;Jcrck umLmi ra~bu ve emniyeti kazanmış bir nakil 

memleketimiz yollarında senelerden beri 

vasıtasını aldığınıza emin olabilirsiniz. 

ispat 

Otomobil Lastiklerinin Şahıdır 
Merkez Deposu : 

D~J1!~~z!~~J~1I~,~~ '~~l~~~~~a1~l ~ı~~~J İ~~!e!8~~~~~: 1 HALfLrSEZAİ 
runün mıinakasası 7 temmuz 1929 pazar günü saat 16 da Anka- 1 BASUR 1'·tEMELERI 
r:ıda umumi idare binasında icra edilecektir. Munakasaya iştirak H .... Lüks ve gayet mükemmel 
cdeceklcrin teklif mektuplarını ve teminatı muvakkatlerını mezkur Fistül ve sıracaları tenezzüh motl!rll 

SATILIK 

. 
lstanbul, Sultan Hamam,Mesadet Han . 

Memleketimizin medarı lftlhan olan Hanende! şehir 

iBRAHİM efendinin yenı okumuş oıdu~u Göz yaşımıa 
ıslanan, yeni şen gözlerine, sırma saçlı yarim, yaylıda bir sabah, 
yıllarca b•na yari fü<unkAr, Elmayım alma beni 

P A RtOFON pilaki arı gelmiştir 
tarihte saat 15,30) :ı kada• umumi idare yazı işleri mlidıirlıij!-ünc nmeliyaıb ·neliyat>ız elektrikle Hem aırık hem kapalı gayet 
\ crneleri lılzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini (250j kuruş ıedavı ı c l>i.lcumle ameliyatı icra mükemmel Bulk otomobili 1 lor ytrde arayınt7, Toptnn deposu; H. ve A. Balcıyan bira· 

mukabilinde Ankıırada malzeme dalrcsirdeıı. l la\ darga,ada Haydar edİİer~~aJa~r !'~i7il)iva~·~n~ı-o~l~o~A~cı~~H=•s:an::.~sc~z~a::d~op~o~o~un~a~~m~ür~a~ca~a~t ~~=-==derler. Birinci Vakıf hanı karşmnda 3 - 11 Şirin han 
.,. ... Hamım N. 20 'l'elefon : l.!ıanbul 711 lsıanbııl 

o.;rt~~A~kuti~ 
Elektink makın•icrıyle lıelsoğuldugu, ::
darlıi!,ı, prostaı, ademıiktldar, bel ı:t~. 
MRi elit .., lırenglyl agnsıı ~ 3'· 

J( ru akOyde Börekçi 1 ırım sırasınd.ı J - ~·· 

IBelsoğukluğn freu gı 
olanların nazarı dlkkatiO~ 

Dr. Horhoroıt• 
Fennin en son usullle k3ı"1 

olarak eski ve ytni belsoğııkluğ°' 
frengi, idrar darlığ~ bel ge,~e~lıt' 
ve mesane ve bilcümle kadın ,..~o 

haısızlıklan tedavi olunur. Beyo& ~ 
Tokatbyan yanında mektep so~' 

"ııılNll' o-3~5 mTi!İeİİİl:!IİB.ii!ııılOlı. ıııİi31il ;52;...!'!"~ ; • eı 
htanbul Asliye uı8Jı1'e~,t 

Birinci iTcaret dairesindeo:. 1ıııif 
kemece ilanı iflasına karar ver• IJ~ 
olan Sultan Hamamında /l~ı'ı 
Fresko Hanında mukim Ar~•" 0tııf 
ko mahtumları şirketine aıt 130 
haliçte Bulgar klisesi civarınd• rl•uı 
mahane önünde bulunan Ista,~,
limanına mensup 7041 mesalt• ~ ~ır Ilı~ 

,,ı.r• lı detnamesi ve 9551 senedı b • cıl ~ş 
merolu 960 rusum tonilatolıılı ~'' l)· 
bin yüz seksen Türk Jira'1 Jıı rırıl' 
muhammineli Ba§ kasara"' üS:, ~ ~ 
bir adet grivafişka matafor'J91 

1, t l)\ 
adet sancak tarafı gözdcıııirl} d< S 
minen üç parç:a zincir ve bJf tıert'eo• 
ile müteharrik irgat ve ~"';,,.ıc1rt 
be§ :ıdet vinc; bombası ye tl< Jı d"ti 

_ _.. 1 "' •• ve teliıtralyaları mükeuu...--

d 
. . .1 .. h Jı vın~ <' a et ııtıtn ı e mute arta 

3
, 

dört adet demir kömilr ıı:ıJırl 1" ı;-
b. 1< JI 

üç adet ağac; bakrdç ve " 0ıur 
rası ve bir adet 19 kadern 

1 J<'Jcı< 
1 31! .~ ve beş kadem arzında ve ' ~ıur le 

irtifaında ve bir çift ki.ir•~ b ıor' 
sandalı ve beş adet sandal ııı-, fi' 
sı ve bir masa ve bir ıskc"'1'! 1 

tcvi Arslan nam şilebin bil"'~t<l' 1 

fruhtuna it.arar verllrnİ~ ' t' 

!ip olanların kıymeti ın ,~ç 
nin % onu nispetinde pc~._;~t 

929 tart" ı hamilen 3 Temmuz . 10 O ~ 
sadif Çarıamba gun J yat ıııi!' ' 
ız ye kadar ve kabıl 0 """'J 

.. ter ' tirde anı takip ede:- gun . ,,., 
!inde hazır bulumnalar• Ju• 



STU'D'EBAKlR 
t'N H~'RiMUl.ADE 
UZ 'F''FERfYETi 
'F'ETHETMİ$TIR 

viyet memalikinden türkiyeye ithal oluna 

PORTLAND ÇiMENTOSU 
NOVOROSSISK ŞEHRiNDE 

5o sene evel tesis edilmiş olan muazzam bir fabrikada 
istihsal edilmektedir. 

TEBllP MllTECUISLIGILB 
ltıııa f ÜZ ed r ve tecrübe ile elde edilen berveçlıiaıi ev•afa maliktir. 

Londra Fayya laboratuvarında: 
, L' !UNU-ERiN CERRE MUKA \'E\IBTl 

Çimento tıım mah!Otu 1-S 
7 guıı soıırıı , 65 kilo belıu tlıııetro mürıbbaı 
~ gün sonra: 37, 10 , • • • 

E71I 1EGE Ml?KA VE'\TETI 

~\ı l'.ski bayilerimiz ile mUna•ebatı taahlıil.diyemls 1928 sene~nde 
~ il\ bulduğu için badema çiınentomuza ıaUp olanların bernçlıl zir 
~ tııerkezlerilne muracut .-ierl rica olnonr. 

~l'A.\BUL - S. S. C. L Türkiye Ticaret Mılıa...ılllgi 
1/ ll\RA • • • • • • • Şubesi 
·'11R • • 
~BZDN : : : : : • • : 

\TSUN - R:omlsyoncumuz Kılı9C' zade TlcareıJı&a.ı. 

· ~~ ~itt knn~ura münaka ası: 
1 1.ıtün inhisarı umunı müdürlüğünden: 
~~t<lhdemine numune,;i veçhile 130 çift kundura imal ettirile
. ~~ ı ·~l ip nlanlann nümuneyi görmek uzere muracaatları ve 

l.!J.9 pazarte>i aat 10,30 da mübayaa komisyonunda .1• 7,5 
rnuvakkatelerllc ba1unmalarL 

~kat müdürlüğünden: 
~ 2 , 27 hm üact 'c t:ıtısi .!undan aynca ylizde üç aidat 

uzcrc Kartal, Ll ~ı:ziçi, l k ıdar cilıetl erinin münhal tah-
ta p o rm irrtı gımü ofıın H !l7.iranm yirmi 

P , rt ı;..m ı >aat J I! e kad:ır cnak ve v csaikle rile 

MiLLiYET CL \ i \ 
2 f f !..\ZIR,\"· 1 2 ı ---------------'!!.!!!!!!!! _____ """""!_!!'". "!!!!!'.!"!_--~!!!!'!!!!!'!!!'!7~"!"!!t 

OKSIMENTOL 

ELEKTRİK YERiNE KAiM OLAN 

Cole m n KOLMAN 
LAMBALARI VE EL FENERLERf,ELEKTRIK' 
IHTIY ACINI HISSE:TTIRMIYECEK DERECE

l\ohnftn ti ft"n~r-• 
l erı gere . hahçe
ye ve s<>kli:a gun
dti& l)dınlığını 

g•lırır. 

Kolman len•n en 
Jiddeıll havalarda 
metan~lini n1uhı·, 

faza eder 

DE MÜKEMMELDiR 
B"nzln ile yanan, -ve 
bir çocuk · tarafın• 

dan istimal edllebl· 
lecek kadar basit o-
lan bu fenerler •e 
10.rnbalar emsaline 
kat kat falktırlar. 

KOLMAN 
MamulAtı lsUm~I et• 
tikten •onra S<Jnra 
bunların idare • •e 
fieklllerınılekl l{llzel· 
Ui!e hayran olacak· 
sınıa • 
Sal'flyatl hPr hanlfl 
bir ıaa IArnbasından 
azdır -ve Verdtk•ert 
ziya elektlrlk ziya· 
sının aynıdır. 

KOLMAN 
LAmhal•"1DI latlmal 
e-denlertamlrat mas
rafından -ve sahme
tlnden kurtulma, o-
turlar. 
Me:&kdr ( KOL'ltlAN} 
markasının levkalA• 
de kullaoıılı •e isti· 
iadeli soba, ocak ve 
UtUlerlne de nazarı 
dikkatinizi celbede
rlz. 

, Kolman I A mbıı-

1110111 ıar ıı ftli 
J,,.rhel ~ı lıt c:•r· 

paı 

Güıel biçimli 
bıı (Kolman) 

~mlılısı 

TCRKIYE iÇiN UMUMi ACENTALARI: 
Faik RHı&I •e •tttld müe"8Cseaf : Sirkeci Nar baa No 2 lataıdıal, 
A•I, ecu71 bltltl7e depo .. : Keaupçıotı• laaıı No 22 btaabal. Merala n 11'.011,711 -

•••• Mehmet Siki• bey: DlyanMtlr. , 
1 EMVALi METRUKE 1AL NATI J 

Semti • Mahallesi Sokaıtı No ev'I hluenlo 

Beyoğlu Hüseyin ağı Cıddel kebir 79 Mu diildctn ıpartıman 

Hazineye alt nısıf 

kıymeti oıuhammenul 

60.000 lira sekiz taksitte 
Müştemilltı : ıahwıda bakkal dükklru ile bodrumu müştemll 
MezkOr aparoman 8 kattan ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antresi uzııa vo mermer ~!ılı: vı kapıcı oduı 

odunluk ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutbalı: i fer helt. 3-4-5-6 ve 7 inci dalrelırl 
5 şer oda birer mutfak ve birer hela, iki waçası olup her dairenin birer sandılı: odası ve nmomt çamlfUlııtı bura
dadır, elektirilc ve teıtos suyu tesisat ve tertibatı varclır. 

Baltda avsah muharrer ıpartımanm hazineye alı nısıf hissesinin bedeli seldz taksitte ödenmek üzre 60,000 Ura 
bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usullle 1-7-929 tarihine müudif pazarım ıtUnll saat iti de icrayı müuyedeol 
mukarrerdir. Taliplerin bedeli mulıamınenlnin yilzde yedi buçuğu nisbetinde 4500 lira teminat akçul nyı muteber 
banka melı:tubile emvali metruke satıf komsiyonuna müracaat eylemeleri. 

* *. 
Fenerle Balıı arasında bışdan kara batmış bir halde bulunan Fener bahçe vaporunun 850 lira bedeli mukadder 

ve 1805 Ura mefsuh bedeli ihale !le 8 .'7 /929 tarihine mUgadlf pazartesi günll saat 15 de icrayı müzayedesi mu· 
karrerdlr taliplerin teminat mıkbuzlarilı emvali metruke şatış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

• • • 
Beyo&funda Hüseyin •la mahallesinde Taksim sokat;mdı k& ve 4 kattan ibaret olıp 6 oda 1 mutfak ve 2 

hllllı bulunan atik 31 cedlı 39 No lu tlglr hanenin 8250 lira mefsuh bedelle 10,7,929 tarihine mUudlf Çarşamba 
gün.O. aaat ı ~ te paarhk snretile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin temlııat malı:buzlarlle emvali metruke 
11.llŞ lcomkyoıı.uno. müraccat eylemeleri. 

• 

• ı.ıı.ıı eti 
Hacıınlllt&k 

Solı:ııtı 
Çoban çeşme 

• • No 
atik 1 cedit 4 

• 
Ne..ı 

fevkl.nde odalaıı mfftemll hulneye alt lıiNew 
klrClr dDkktnın 48 hisse in.in lırymed mu-
ltiba.rlle 4 hille ıaıa ,.. 1ıam.-a1 800 
bir lıiueetu 5al1lltl lira pefla para Ilı 
maa odalar d!lkklauı llO hazineye alt 251ıi-
hllsede H hlne&I Sfflıbı lı:ıyııud mu 

hammlnul 1100 Ura se11s taklitte 
Baltda enah muharrer emltkin blzala.nmla gö-tcrildilf veçbda hazineye alt lılHenln tahmin edilen bedelin 

Uı 26 6/929 tarlbine miısa.d.if Ç&I1A1Dba gtll.il saat 15 de pmırlılt sureıile larayı miluyedeled mııhınrdlr ıaiiplı
rla bedeli muhımmeneslnin • 107,50 ıılspctinde teminat mıkbuzlarile yevmü mezlı:tırda -vaıı metnılı:t Slbf komi· 

syonuna müracaatları, 

SUI hazimdea- Te İokibazdan mOztaripmisiııiz ? 
Her gtın bir sa kadehi deruoDDda bir obla•e 

'I. kuiğı Eao'a "Fruit Salt" me~e tozu alınız. 
ı 

ı Altmlf senelik c~umul ~hret ve mnnffetiyeti 
teseri kat'isine delildir. 

Tenezzüh ve 
eğlentilerinizde 

Her halde 

(BURNVİL) de 
imal 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhaıı 

enfestir. 

KİRALIK MEFRUŞ ODA 
Osman Beyin en şerefli mahallin

de temiz bir aile, evinin mobilyeli 
bir ve ya iki odasını kiraya verecek 
tir. Banyo dahi mevcuttur. Pan&altı 
Hamam karıısmda Halk eczaneeine 
müracaat. 

Kl:fAL..llH 

/) ( . JP.ı'.Afl1 SO!iUlv 1.1 .! 
" -S-o-Y!!t' R Cil N 

ll01'41'411Mr,,.a~ı . •o.ı"' GIU .. ~· ( 
61,.dt 3 •d•I ~•flo 1 3 lıtf~ 

ocu1</ara 111~ı.'. 

Evinizin epammanınızuı 
daima temiz ve parlak 

hlmasını ve sizin de 

memnun olmanızı arzu 
ediyorsanız meşhur ve 

mıızadı ıaa!fün 

Poliflor 
N~GGET 
Cilasını 

Kullanmanu: llzımdır 

Her yerde 

ALTINCI BÜYÜK 

TAYYARE PiYANG~~~ 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

grıca 50,()()() 40,()()() 30,()()() 20,()()() 15, 
0,()()() liralık lkranılgeler oe 100,000 L mukllfa 

Bu keşide de cem'an : 33,000 
numara kazanacaktır 

Bursa evtal nıo~orıo~n~en: 
Alapannak cııdtle>inde kAin buharla müteharrik un deyirmen! 

ve derununda mevcut bulunan makina ve ::air Al!t ve edevııt ile 
caddeye nazı r ve tabanda ll<; hap dükk!nı havi hane ve devir
men amele dairesi Ye odunluk ve bahçe dahil olduğu halde ~aa 
miiştemllAt fabrika pazarlık 13-7 -929 tarihinde ihale edileceğinden 
talip olanlann bedeli ınuhammeni olan ~0,000 liranın yiiT.de yed i 
buçuğu olan ( 2250) lirayı mustashiben Bul"a EYkaf mtidurlli~[ır ,· 
muracaatları. 

DiKiŞ. llRME n IWUŞ iŞLERiNE 1W11U1 

"STOEWER,, Markalı 
Oilıi' ..ıtiııelarf , ıııakintıcilik llemi• . 

ıariftilı " meta.., oolclai ....,,... •ıı 
hant& 11Wedilebilir1er 

lleltabet taıı.t eı..., fiatlerle 1&b a, el 
o ıyakla l ıtir-o btı ına\inelor hiç bir aıl.Ot 
ek11k oı,.,.mılılltr • 

Wııalot " fi.al arn Mil4ifi takılir* lı
tanlıuUa Sultaa Hamamında Aft' El .. dı .. 
kak Yusulıdu Han , UçüocU kalla Türkıye 

lfll ·- ..ıııu: 
Kraft ve Ostrovskl 

· Sahibi: Fred V. Kraft 
Tlcat1ıthaouine muracuı edınıı . 

Telgraf adresi : Kraft - l1tanbul 
Tedlyat için kolaylık gOlterilir • TıılefOft: lllanlıul 2900 

ıstan~ul Mmlatası maa~in n~en~islilin~en: 
Ballkcsir viltyetinin Taş laryesinde kıl.in olup HükOmet malı 

bulunan Kükürt madeni. 
(1) lmıiyaz lcaramamcsl tarlhlnden itibaren bir sene zarhnda 

( 125,000) lira sermaye ile tC:jkil olanacak Türk şlrkeıine hukuku 
devredilmek TC şirketin teşeklı:ülünden iıibaren bir sene zarhnda 
maden sahasının 1/5000 mikyasında topognfilı: ve Jeolojik haritası 
yapılarak neticesi bir raporla bildirilmelı: ve bu tetkikat neticesine 
nazaran imalat projeleri yapılıp vekllete verllmlk. 

(2) ikinci sene nlhayeıinde ihzari ameliyat bitmiş ve imalata 
başlanmış olmalı: , 

(3) üçüncü seneden idbaren senevt asgari (2000) ton musaffa 
külı:ürt çıkarılmak ve işbu taahhüdatı temlnen MllU bankalardan 
hlrinln (5000) liralık teminat mektubu verilmek sartlyle taliplerine 
ihale edileceğinden ta:llplerin temmuzun 15 inci pazartesi günü saat 
1 5 şe kadar azamt tekliflerini kapalı zarfla iktisat veHletl maadln 
i şleri umum müdllrliiğüne vermeleri . 

Deniz salı& ~nıa koınisıo un~ao; 
25,000 kilo clcmelı: pazarlıkla ihalesi 26 - 6 - 929 saat 13,S 

7,500 kilo siiı • • 26 - 6 - 929 saat 14,5 
ı 0,050 kilo sebze ,. • 26 - 6 - 929 saat f 5,5 

Heybellada deniz Lisesi talebe ve efradının laşesioe muktezi ba · 
hl.da muharrer ekmek, süt ve ~ebzcoin hiza.lannda gösterilen gün 
,·e saatte pazarlık.la ihaleleri icra ddilecektir. 

Şartnamelerini görınelı: isteyenlerin yevmi ihalede muharrer sa
atte Kasımpaşa deniz !\ann alma komlıyonuna müracaatlan. 

ilan 
Sirkeci-Ecllmtlı:ap& aruında, 37 numanılı yeni bir hatıın il Haziraıı 

11129 tarihinden itibaren, zirde muharrer seyrU sefer tarifeal dıirealnde, iş· 
!etmeye ~ edilecell muhterem halkm nazın ıtıı!Aını ilin olunur, 
Tr1mvay hattı Tttnler orasında nk trenin hı- Son a-enln 

Sirkeciden 
Edirnekapısına 
Edinıekıpısındaı 
Sirkeciye 

fasıla: dakike _ re et saa__L hareket saati 

6 il! -
ı; ıa 

12 
17 
17 

6,24 
5,50 

1!3,44 
23,10 



CUMA 
21 HAZİRA.N 1929 

Dan Patlh-Edlrnekapı tramvay hattı ln9aatı bltmlttlr. Dan bu hattın açılma merasimi çok parlak bir tekilde ya
pılmıştır. Resimlerimiz hattın açılma merasimine alt muhtelif lntlbalan &'Öıtermektedlr. 

Ankarada buf(ln yapılacak ve şimdiye kadar yarı~ların en ehemmiyetlisi olan (Gazi koşusu; na g1recek 
atlardan blrka ı 

lsf an~u ticaret ve sanayi o~asın~an 
Odamızca muhtelif cins levazımı kma~iyc mubayaa edilecektir. 

İtaya talip olanların oda umumi kAtipllk lıurosunn müracaatları ilan 
olunur. 

ZA Yl: Istanbul Ticareti da- ZA Yl: Istanbul Ticareti Da-
hiliye Gümrüğü müdüriyetin- biliye Gümrüğü müdüriyetinden 
den almış o!duğum 8094 nume- almış olduğum 1551 numerolu 
rolu makpuzu zayi ettim. Hük-· makpuzu zayi ettim. Hükmü 
mü voktur. Hayın Braha yoktur. Mehmet Sait 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

Resimde gördüıtünüz mini miniler 
valisi Salih Cemil B. bu 

.. 

• 

Macarlıtanda senelerden beri bir •Turan cemiyeti vardır: resmimiz bu 
cemiyetinin armasıyle relslerl profesör Brataşı benedek. dlr e' 

T.. B k::t rı1 . 
Şirketi hayriyeden 
Cuma ve Pazar günleri 

Araba vapuru ve otomobil ile seyahat 
Cuma ve Pazar günleri Çamlıca. Alemdağ, Fenerbahçe gibi me

sire mahallerine otomobil ile azimet ve avdet etmek isteyenlere .sühu
let için araba vapuru tahsis edilmiştir. Bu yapurun mezkOr gün-
lerde yapacağı seferler berveçhi atidlr. • 

Cuma günleri 
Üsküdardan Kabataşa Kabataştan ÜıkUdara 

saat 
7 
9 

13 
15 
20 

dakika saat dakika 
30 8 
30 lO 
00 14 
30 16 
30 20 411 

Pazar günleri 
Ü~küdardnn Kabataşa Kapatııştan Üsküdara 

>Bat dakika saat dakika 
8 30 9 00 

20 30 20 45 
Otomobil ücreti yalnız azimet için iki buçuk ve azimet ve avdet 

için üç liradır. Otomobil içinde bulunanlar için başka ücret alın
rruyacaknr. 

uccarve an . 
muru olmak içifl~~ıc 

be g J~ 
Pazartesi ve Perşeıtl J;B ı1' 

9 Z 1 e •"1 ri, saat 16-18 ve l - }'AııJı.v- 1• 
iki sınıf açılmıştır. ,ıs11 • 
ticariye, ilmi hesaP v~ l''~ı:ııır' 
defteri: Basita, rnuzallli• ve li~ j· 
domar, Amerikan usu rfJlld' ~ı· 
ka muamelAtı 4 ay :ııı soıı if11 ~ 
milen tedris olunur. rıı fil~ ,1 tanla ., ' 
handa muvaffak o . veril• ·ıır· 
sebeci şehadetnaırıesı t eıV f 
iş tedarikinde muaveııe l''°~' 
Dersler bugün baŞlıY0'· ıııı>'d~ 

ak ve ~· mı meccanen a1rn p,rııefl 
mak için Beyoğlunda. f',ıfıe 
sefarethanesi yanırıdıı, .... i)ı1' 

·ne ... o 
kan ticaret dersanesı ıtııbııl 
at. Hususi dersler de J1' 
nur. ya~ 

Müdürü: AgoP t-1" 
o ı.tll" f'/ 

Mes'ul MUdlir: B 


