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eır.lr goJu politikamız 

İiyülr. eaerlerin bakilıi deleri, 
rret olaralr mutalaa edillnekle 
ıbııaa. Um\11111 vasiyetle ölçül-
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dün imzalandı 

§;;~;§1~ Mersin~ Tarsus~ Adana hattı (15) güne kadar Tür~. 
· • Cumhuriyetin ilanı fcrda-

L.ıı•llıa.di'r ki ne bu itiuzlar, ne mali 
( Tafsilat son · haberlerimizdedir. ) ~:.:~~~:a":ır~=r~~;~~:~i; kı'yeye teslı'm olunacaktır. 
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~~=:.~~::?:~~:~:~:. ---· Mat~nal kon~resi ~evirilen ~eriler Milliyetin büyük anke~ 
i hakbildiği o yoldan çevireme- nazı·nı·n en bu··yüi .. e'Se' .. ı·nedı~ ~. Şiındi o, sarsılmayan azminin bir Ui H ı , r ~ 

i~ ~~~a~:~:r~;. yı:~;n!~~ z:~.~:~ Reis ve Umumi katip intibahı Ru~ t!caret mümessil SAMİH RİF AT BEYİN CEVABI 
'l'ürkiyeyi mutlaka görmeğ• nam ditO JBpıldl lığı nıahkemey.e 
11.htiyar bir devlet adamıdır. U U d 'l 
gün hükumetin ıimendüfer i§· ne Cevap Vef ] f 
deki faaliyeti, yükaek bl• inti- , 

İçinde cereyan ediyor. Muhtelif lnngreden em iki laral anlafBllJ, le Ehli hibre derileri 
:~:11e;;34 .1;~~~:~~'\ıiı:::~e~- bir larabı göslerdigi reis ila ıll~er !aralın tetkik ve muayene 

(22&ı) kilometroıuk ı,, her •ene- göslenligi DBIBllİ Ulip İBfibap eılilm~lir edecekler 
rıl lit ııafhalara ayrılmı9tır. Proğra

·1"1 töre muhterem nafia vekilimiz 
r I) aencaindeki man2arayı ş8yk· 
. ltapit etmişti: 

l ~ Akdeniz, Karadenize bağ'. an
'' t. Samsundan Sıvasa demir yol 
~·~ ltyahat ve nakliyat başlamış ır. 
· /) Eakişehir, Ankara, KayKri, 

tla, Konya, Afyon dalreıi ka
!1ır. Bu dairenin garp kolları 

. lıuı, hınir hatları arasında Kü-
tden Balıkesire giden hat ta

mııtır. Şimale ayrılan k8mür 
&zerinde çalışılıyor. 
Sıvastan f8rka doğru 930 eene
başlayacak olan in,aat Erzrum 

etinde ilerliyor. Bakrr hattı 

adadır. 

aeneaindeki manrara iee 9u 
ıi'·~ ır: 

•<t ltömür hattı bitmlf, devlet mer
,ır ı._'" yakın istikamette Karadeni
,,., İ:lanmıştır. 

l;:rgani madenini Mersin !ima
l~ bağlayan hat tamamlanmı§tır. 
~ ~ da il~vc edelim ki yeniden io

c •nacak hatlar bundan hariçtir .. 
ol la, Adapazarmdan kalkıp Bo
.\ ,_ geçerek Bayındıra gidecek o
• .. t, iktisadi kıymeti itibarile 

l' . 
f11 'Yenin en yüksek hatlarından 
ılO 0lacaktır. 
[il lıriyet idaresinin baf&fdığı i§

lt kadar milhim ise, tuttuğu de· 
0lu siatemi de ondan daha 2i
tııUhimdir. Bu sistem hatları· 
llıilliJegtirmektcn :barettir. Bu 
~ !İındidcn hayli mesafe alınmış 
lıgiln bizim i§lcttiğinıi2 hatla-

'ıt~ıııuu (2400) kilometro olduğu 
1tntiyazlı hatların m•cmOJu 

) dir. 
!lenelere kadu bi2de demir
•cnebi sermayesinin bir •••
ibaretti. Onun için bu h~tlar, 

di mahiyetini muhafaza ede-
. aiyasi ;htirasuıra bir rnihvc! 
1 ttn:ıiıtir. Bundan başka o z.ı· 
~i olan garanti kilomctrik u
~ halk iktiudıyatının bir baş 

1 '.di. Bu ııqu) ile hükfımetin 
'-ı beynelmilel sermaye ile köy J 
1tsında 2alimane bir talısildar· 
İ\ı;ıret kalıyordu. Yabanci dev 

' 'l'ürkiyeyi muti, iradeden 
~ bir vasıta haline sokmak is
i tdı. 
ıqt hattının inşasını istilzam 

"' J ~htpleri Kaysere izah eden 
ı. 1 Rorbahm şu söıleri, vazi

trl' •'kça anlatıyor: 
~ dolunun ·vesaiti nakliyeden 

\),~ 11iJayetlerinin Iatanbul ile 
.ıt ıtıerkezlerile muvasalaaımn 
1 ı· ı it •zımdır. Bilhaaaa ngiltere-
t'k Türkiyeye gerek merkezi 

' ~te yapılacak bir tecavuzü ha
~~ t "l 11tl4ka Mısır ilzerine mulr.a
l • ltıırruz imkanini hazırlama-,. 

\ı; •rı detslerinden k4fl derece
'lnıı, bulunuyoruz. 

Siirt meb'um 

Türk~ Yun·an itilafı 
M. Venizelos siyasi fırkalar 
reislerinin fikir ve mütalaa-

sını soruyor •• 
Yanan hariciye nazırı diyor ki: "ltilii/ 
husulilnden ilmitvarım. Bütlln meseleler 
en ince teferruatına kadar tamik edilmiş 
olduğundan itila/namenin tatbikinde 

müşkiliit çıkmayacaktır .. ,, 

Atına 22 (Hususi)- Türk - Yunan müzakeratı hakkında 
Papaanastaslyo tarafından verilen istizah takriri üzerine 

meclise izahat vermezden evvel siyası fırkalar reislerini 
neıı:dlne çağırarak izahat vermeğe ve kendilerinin fikirle
rini sormata karar vermiştir. 

M. Venlzelosun bu giln fırkalar rel&lertnl nezdlne ça
ğırarak izahat vermesi pek muhtemeldir. 

M. Venlzelos ile fırka reisleri arasındaki bu içtimada 
verilecek karar meclisi mebusana tebliğ edilecektir. 

Yunan hariciye nazırı Argiropulos 
neticeden nikbin görüniyor 

M. Arglropulos 

M.Argiropulosun beyanatı 

Atina, 22 (Hususi) - Türk
Yunan müzakeratı hakkında par

lamentoda vuku bulan istizah 

takriri iızerlne Yunan hariciye 

nazırı M. A rbıiropulos gazetecileri 
nezdine çağırarak beyanatta bulu

nmuştur. 

Yunan hükfımel/n/n amidi -

ı 
de<lerek şu sözleri ilı\ve etmiştir. 
MOşklldt çıkmayacak 

- BütÔn meseleler en ince 
teferruauna kadar tetkik ve tamik 
edilmiş olduğu cihetle iti!Afname 
şaraitinin tatbiki hiç bir müşkile 
tesadüf etmiyeceği muhakkakur' 

M. Diyamandopulos geliyor mu? 

M Diyamandopulosun tali • 
mao hamilen bu gün şehrimize 
geleceği yazılnıiŞo. ı•akat M. Ve

nizelos bu talimat hakkında hr
kalar reislerinin fikrini saracı· 
ğından bu istimzııcın neticesine 
İntizaren Yunan murahhasının 
Atinadan hareketini bir iki gün 
daha tehir etmiş olmıısı muhte
meldir. 

Tilrk heyeti reisi . 
Cuma günü Ankaraya hare

keti mukarrer olan Türk bey'ctl 
reisi Tevfik K~mil Bey Hariciye 
vekaletinden altlığı bir telgıraf 
üzerine scyahaunı te'hir etmiştir. 

Tevfik Kamil Bcyın hafta içinde 
~tmesl muhtemeldir. 

Mektepliler 
Milsakabası 

8 inci hafta 
8 inci haftanın en mllhlm 

haberi nedir ? müsabakası 

Matbuat Cemiyeti kongresı, üçiln· 
cu içtlmaını, dün saat onüç buçukta 
Türk oca~mda akdett~ Reis, Umumi 
Utip ,.e haysiyet divanı intihabatı 

yapılacağı için. dilnkü içtima 
y<ımlşe yakın aza icabet etmişti. 

Celse açılmadan eve~ kongranın 

ilk içtimaındanberi ikiye aynlmış 
olan aza arasmda, Reis ve umumi 
lıAtibin lntlhabı üzerinde bir anlaşma 
hasıl olmuş, bu <ayede reisin bir 
taraf ve umumi kAtlbln de diğer 
taraf namıetleri meyınmdan intihabı 

esası tesbit edllmifıir. 
Bu anlaşmayı müteakip, celse 

açılmı~, azaya matbu varakal&r da
ğılmıştır. 

Aranın tasnifi neıice!lnde, Haklıı 
Tarik Beyin birinci reisliğe ve Mllllyet 
Müdürü Ahmtt Şükrü beyin umumi 
kAtipliğe ittifaka yakın bir ekseriyetle 
intihap edildikleri anlaşılmış ve bu 
neticeler alkışlanmıştır 

Müteakiben haysiyet divanı aza
sı intihabatı yapılm~, Yunus Nadi 
bey (Cumhuriyet) .• \sur. bey (Vakıt), 
Necmettin Sadık b~y (Akşam) Meh
met Nurettin bok (Vakıt muharriri) 
ve Kemal Salih bey (Cumhuriyet) 
ittifaka yakın bir ekseriyetle intihap 
edilmişlerdir. Bu sırada Asım beyin 
divanı haysiyete intihabı münasebe
tlyle, heyeti merkeziyeden istifası 

üzerine yerine en çok rey almış olan 
Saip bey (MilUyeı) kaim olmusıur. 

Bundan sonra, (30) a yalcın imza 
ile nrllmlş bir takrir okunmuştur. 
Talı.ıirin "nizamnamenin tadili esna
sında vefat edecek arkadaşlar için 
blr muavenet esası nazm dlklı.ate 
alınmakla beraber geçenlerde vefat 
eden 35 senelik gazeted Münir Bey 
merhumun ailesine 500 liraya kadar 
yardım edilmesi ve Kmm Şakir bey 
merhumun kabirleri yaptınlması. halı:· 
kındald maddesi, tasvip edildL Şu 
noktadan da kongrenin temennisi 
halinde beyed merl<eliyeye havale 
edil dl 

A - Arzu edecek azayı asllye
nln senevt küçük bir ücret mukabi
linde hayat slgonasmı vaz'ı. 

B - Hsstalanacak gazetecllerin 
hastanelerde meccanen tedavilerinin 
temini; 

C - Vesald nakliye ve köprü 
için bütiln arkadaşlara paso temini: 

D - Azayı asliyeye rozet ve 
Merkez kumandanlığı lle Polis mü· 
dürlüğllnden masaddak vesikalar 
yapncılması; 

H - Nizamnamede yapılacak 

tadllAt heyeti umumlyece tasdlk edi· 

!inceye kadar, teavün sandığından 
yapılacak tedlyattı şekle ait mUşld

IAtın rerı: 
E - Tefrinlevelde akdedilecek 

kongreye kadar, cemiyet için lsıanbul 
veya Beyoğlu tarafından ılınacak 
bina ve bu binada açılacak kulüp 
ve lokanta meselesinin halli haklıın
dakl takrir mevıdının cbı yeni hey'etl 
merkeziye ve idareye direktif olarak 
verilmesi kabul edildi. 

Ruoyıya gönderilen derllerden bir 
kısmının iadesi yüzünden allkadarlar
dan Mehmet Eşref beyin açtığı davı 

üzerine birinci ricareı mıhkemw 

meseleye ,·oziyet etmiştir. Mahkeme 
ıarabndan, geri gelen derilerin mua
yenesi için teşkil edilen heye~ mahb
me azası CelAleddin beyin lşt1ralılle 
dUn toplanmıştır.Ekspertiz için 3 fab
rikatör ve deri mütehassısı tayin edil
miş ve Rus ıicaret mümessllliğl de 
davet olunmuştur. Rus ıicaret mll
messillği bu husustaki tebligata ver
diği cevapta, kor diplomatik vaz.lye-

Rua ticaret nıilmeulll 
M. Soho/ 

tinde olduğundan bahsedert.lı, kendi
sine ancak siyasi usule tevfikan hari
ciye veklletl vasıtasıle tebligat yapıl
dığı takdirde davete icabet edebile
ceıtınl blldlrmlştlr. 

Mahkeme tetkik bey'etl, Rualann 
)ftlrak etmemesi kendilerine alt bit 
bak olduğunu nazın ltlbarı alarak 
muayeneyi tehire lüzum görmem1'11r. 

Ancak derilerin henüz gümrükten 
çıkmaması dolıyıslle muayene bugün 
saat on birde yıpılacaktıı. Diğer ta
raftan alllı:adarlann tekrar muayene 
için müracaatlm Uzerino Ticaret 
müdürlyed keyfiyeti Ticaret odasını 
havale etmiftlr. 

Oda ktdbi umumisi Cemal bey, 
tacirlerin muayene talepleri nazan 
dikkate alınarak bugün derilerin mu
ayenesine başlanacağını söylemiş ve 
şunlan illve etmiştir; 

- Biz, evelce muayene etdğlmlz 
deriler meyanında iade olunanların 
Türk malı olduğundan şüphe ermi
yoruz. Fakat tüccar istediği için tekrar 
muayene yapılacaktır. 

Muayeneden sonra bunlar aevke
dllecektlr' • 

Muahede mudblnce, bu huaDl!a 
çıkan ibd!Aflarda tlcaret odemnın 

hakemliği kabul edilmesi lhımdır. 
Ruslar çıkardıktm mUfklllon, tacir-

lerimizin fa2Jı Jı.azanç temin etmelerine 
mani olmak için ihracat emtusını 

Arkoı vasıtıslle göndermek isteme
ılndtn ileri geldlği •öylenmektedir. 

Milletin bugilnkiJ fikri ve içtimai 
seviyesi.. Bu Gazinin eseridir,, 
Büyük milİet meclisinin tcneffü-ı 

ee mahauı bir kÖ§eainde konuşan ar
kada91ardan biri sordu: 

" 

- Milliyet bat muharririnin mek-ı 
tubunu aldınız mı? 

- Hayır. Daha posta kutusuruı 
bakmadım. 

- O halde gazetenin bir anket 
mevzuu olarak irat ettiği suali, daha 
eve! biz aize tebliğ edelim: Gaıinin 
en büyük eseri nedir? 

Bu ıualln kartıaında en derin bir 
ltminarun ruhumdan gelen sesiyle 
cevap verdim : 

- Bi!A istisna hepsi 1 
Suali soran arkadaş tasdik etti: 
- En kısa, en doğru cevap 1 
Kendi kendime dütündüm: Söyle-

diğim söz yaln12 benim fikrim delU
di. Memleketin her hangi bir buca
ğında dünkü ve bugUnkü nealln, mü
tefekkir ve hassas çocuklarına ayni 
suali aorsanız alacağınız cevap be
nim, onun ve onların vicdanımızın 

bu müşterek tercümeıi olacaktır. 
Gazi ve onun muazzam eserleri bi-

ze her şeyden evci büyüldük hissini 

veren, duyuran harikalardır. Bazı 

meşhur is.imlerin zihinde uyandırdı

ğı hatıralara daima kıymetşinaelık 

duyguları karışır. Fakat bunlar hiç 

bir 2aman onlarla bir tedai kuvve-

tinde ihtllit edememiştir. 

DüşilnUlür ve söylenir. Gazinin 

Samih Rlfat Bey 
en korkunç ve kudurmuş dalgasını 

yalçın kayasında kıran, deviren, ı:;ui 
çeviren 2aferdir. 

Anafartalar olmasaydı vatanın i, 
ki yakası ebediyen bir yere gckm !· 

di' 
t stiklal mücadelesi ye'sin ve L . , t

sizliğin karanlık bulutlariylt ortülu 
ufuklarda yakıcı bir şimsek gibı par
ladığı raman anladık ki, bütün cihan 
üzerinde Anafartalar kahramar.ının 
altın saçları ürperdi. İstikbalin zafe
rini onun kılıcı imza ediyor: Erzu
rumda başlanılan bu etıer, Karahisa!
da ikmal edildi. Bütün bir kin ve tnı 
sumet alemini temail eden Yunanlı-

••'-eiyetini ihtiva eden mefhumla 
,..... !ar onu Gazinin huzurunda diz çO-
büyUklüğiln en tümullü mahiyeti a- kerek, kendi elleriyle ve bütün ordu 
raaında tefeklıUrün muhtaç oldutu !arının kaniyle beyaza çektiler. 
fasıla mevcut delildir. Tarih ve coğrafyayı istediği gi'l>i 

Bu Unvan ve bu aıfat bütün Türlı- yazan büyük miıellifin bu eseri mil-
lerin ruhunda birbirini ikmal eden Jete lıaybettlii vatan haritasını ve

ikl fikrin te9kil ettlii umumi n rirken dünyanın her tarafında em-

mllfterek bir tedai halindedir. reden ııesi ytlkeeldi: 
Bana cGuinin en bllytllı eeeri ne

dir?> denildiği zaman tek bir sual 

karşısında olduğumu farzedemcm. 

Gazi kendi birliğinin geni§ hududu 
içinde büyüklüğün her nevine, her 
manasma uzanan, ve en çok taaddüt 
eden bir mevzudur. 

Felsefi ve içtiınai göriltlcrin ayrı 
ayrı kendi sahalarına müteveccih a
deseleri o mevzuu billurdan, keairlll
adla' bir men9urun her dıl'ından, her 
zaviyesinden ihata etmektedir. 

Gazinin eserlerinden birini öbür
lerine tercih etmek eğer bütün şahsi 
kanaatlere verilmig bir haksa, eğer 
bütün ilmi salihiyetlcr ondan bahse
deceklene iaabet her reydedlr. Çün
kü onun her eseri kendi hususiyeti 
içinde öbürlerinden büyüktür. Biri 
için on büyük diyen bir lrimae, llbü
rtı için en mühim, daha bir ba9lr.aeı 
için en kıymettar diyebilir. 

Ben büyüklüiü yaratmak kudre
tinde arıyornm. Görüyorum ki, Ga
zinin en büyük eseri ıene kendi a
zim ve iradeainln yarattığı o büyük 
§8haiyetidir. 

- Türkiye hudutlarını bir dnha 

ve ebediyetle teapit ediniz! 

Cumhuriyet, padi§'lhlığı deviren, 

millete hakimiyetini veren, medeni 

kanunu getiren §llhcKrdir. Cumhu

riyetin büyüklilğü için başka delil 

aramıya ne lüzum var? Gazi Musta

fa Keınal'e cReieicumhun diyen 
millet her feyzin, her saadetin deli
lini onda görür. Devlet ve hükümet 

kemalini Cumhuriyette bulmu~tur. 

Sözü ba'ladığım gibi ikmal etmek 

istiyorum: (Gazinin en büyük eseri 

nedir?) sualine cevap verdiğim za

man nazarım bütün hayatı kavrıyor: 
Onun bana yeniden bağı_şla<lığı 

muazzez vatanımda, onun feyziyle 

yoğrulan, en meaut ve en uzak ideal

lerin hakikat olduğunu gören dinıa

ğımla onun caerlerini dütünüyor ve 
onun yazısiyle yazıyorum. Bütün bu 
eserler içinde unutmadığım bir şey 
var: 

- Milletin bugünkü fikri ve içt> 
mai seviyeai 1 ... 

MAHMUT 

M. Argiropulos Yunan bük<ı

hUk<ımetinin müzakerenin bumü 
suretle neticeleneceğinden ümit· 

var bulunduğunu söylemiş ve 

demiştir ki: 
- Bütün meseleler v.aml 

lti!Afperverllkle bu ince teferru

atına kadar tetkik edilmiştir. Tür

kiyenln de tekliflerimizi kabul 

edeceğine dair ümitler kuvvet 

lidlr, 

~ hazirandan itibaren 

başlamıştır. 

Gelecek cevapları ~ 
haziran Salı gilnll akşa
mına kadar kabul edece
ttz. 8 inci hattanın en 
mDhlm haberi için alınacak 

Bundan sonn, matbuatın en kı
demli iki rüknü olan Mahmut Sadık 
ve Ahmet Ra!lm bey üstatlmmıza, 
Jı.ongranm sellm ve muhabbederinln 

Bqeriyetin en yükııek kabiliyeti 
Sıhhiye vekili kendi maneviyetiai yaratmak oıdu-

Bu, Gazinin eseridir. Bugün biı 
Garp zihniyetiyle dütünen, vicdan'
yatın ne demek olduğunu hür ve sa
lim bir fikirle idrak eden şuurlu 
bir Türk şu hakikati itiraf etmekten 
çekinmez: 

•' 'BUGON 
~ t lncı ıahffeıntzdo ı 
~~bt ldr!kamıa, TıpıdıltaU AIJ 
..,., >t Vaslllkl 

habtrkr 
a 

11 . Utıcü sahlltmlzde ı 
~ li&.ıd; hartkeıler 
~t:kenıe intibaları 

• n 
11 ncu sahifemizde: 

''" f:' · "lı ru 
11tra 

Yakup Kadri 

Dostane manasebat 

Yunan hariciye nazırı beyana

tına devamla müzakeraun iki 

komşu devlet arasındaki dostane 

mu Jsebau daha ziyade takviye 

tc~ceğinl ve muallak me>elclcrin 

ha ı. lkı hükumet arasında müte· 

kabil emnhete m;«tenit 

ti c 

netlcel26( haziran Çarşam 
ba günü llAn edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mll
sabaka memurlutuna gön
deriniz. 
Not• Müsabakamıza haftanın 

' en mllhlm haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edlldlğlnl izah 
etmekle 1 tlrak edllmollcllr. 

tblftğına, kongrı salonunu tahsis etmek 
misafirperverliğinde bulunan TUrk 
ocağına teşekküre riyaset divanı 

memur edilmifdr . 
Müteakiben, cemiyetln yeni bUt· 

çesı okunarak kabul edllmJş ve ko· 
ngre riyasetinl üç celseden beri hüsnü 
idare eden Enis Tahsin beye tefek· 
kür edilerek alkıflar arısında kon
greye hitam verilmlftir. 

Yeni rel•, Kldlıi umumi ve hey· 
eti merke>.lye azrn. hugünlerde içti· 
ma ve heyeti idarenin ikinci reis, 
muhaseheci ve idare azasını d• ara 
!arından intihap eyli;ecektlr, 

Anırara, 22 (Mllllyet) - Sıh· ğu gibi dahilerin ve müstesna inaan
hlye velılll Reflk Bey temaz Jarm en büyük muvaffakıyetler! de 
lptldalanada Amerllıadao av- , f81ıaiyetlerinl vilcudc getirmektir. 
det edecektir. Bence Gazi her ııllzüylc, bcr ira-

Kardeş katili 
Ankara, 22 (Mllllyet) - Of 

mahkeme başkatibi Halr.lıı elea
dlyt ağır ıuretto yaralayan Meh· 
met oğlu Nazım kardetı Rlza 
tarafından llldUrUlmUştUr. Katıl 

adliyeye verllmlştlr. 

Konıllhistlerln muhakemesi 
lzmlr, 22 \Mllllyet) Ko-

mUnlstlerln muhakemeslne25 ha
:ılranda yapılacaktır. 

desiyle, her eseriyle tarihte hem 
kendini, hım de kendi heykelini biz
zat imAI eden san'atkftrdır. 

Onun eaerlerinde bulunan şey ken 
disdir. Bulunmıyan şey taklittir. 
Kendinden başka kimseye benzeme
mek onu dümdüz bir ölün ortasın
da birden bire yükselen bir phikaya 
benzetmi•tir. 

Dünden değil, daha evelki bir gün 
den başlıyahm: 

(Anafartalar) tarihte istilaların 

Bütün fikri ve içtimai inkişafla
rın başında ııapka vardır. 

SAMİH RİFA1' 

Edebiyat şubeşlnde : 

İki istifa 
Aldığımız malOmata göre, 

Yakup Kadri ve Ruşen Eşref 
beyler, intihap edildikleri gazel 
sanatlor birliği edebiyat fubesl 
dahili ve harici seksiyonu aza
lılılanndan istifa etmişlerdir. 
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ili Jllil ~lrikuı : 42 
Selım: _Şimdi atarım. Birdaha mı? şeytanların ku-

Diye homurdanaraktan Meşa- !aklarına kurşunlar! •.• 
leyi başının üzerine kaldrrdı, a- Ali Paşa demir kapıyı kolay-

uverecekti be yahu!.·· lıkla a~~.rş~r. 
Mehmet Pata:- Amman - ınn. 

Pa,am çocuğumuza bağııla ! . Gibil~rde işaretetti. 14'.ehi~i~ 
o :,.erekten Ali Paşanın ete- elindekı kocaman fener ıçersını 

klerıne sarıldı Ali Paşa: şöyleböyle aydınlatıyordu, hey 
_Dur ..• Selimi babam! burada da üstüste yığı-
Emrını ver<li, Selim Meşaleyi lıp i~tiflenmış yüzlerce küçük 

gene yanına indirdi. demır sandı.k vardı. 
Tepedelenli Mehmet Paşaya Tepedenli: 

dedi ki: - Gelin, çek.inm~yin, burada 
_ Bak Paşa, işte şu gördü- b.al'1;1t ~arut y~~· sıze haznele

ğun ben m Fedai silahşurum rımı gosterece~ım. 
"Selim" dir. o kapı dışında Fa- Nasıl? ... Alı Paşanın hazne
ı .:ıs ceken de bunun oz kardaşı- !eri mi? Eh.·· anlan karşıdan 
dır. • da ols'.1 s~yredip zevklenmek ay 

Selım dün sabahtan beri elin- nca bır. Alem sayılırdı. 
de alevli Meşale baruthlinenin Hurşıt Paşanın adamlarının 
ağzında bekliyor. gözle:i d~ğirmilenmişti_. b~tu 

Baruthanede tam ikibin varil c.ep~ane;Yl unutmuş gıtmışler
k•Jru İngiliz barutu vardır. Ben dı, şımdı ~uzu~, ortada hazne 

be d b 
• bo d lakırdısı doneşıyordu. 

on ş sene en en ş urma- Yah , Ar P . d. u. şu ı aşa ne acayıp 
'TIY. kal · · b. 1 ·ı· e tabiatlı adamdı? Az evel herif-

anya csını ır ngı ız c - 1 . .. 1 · · 1 ı 

l 1 · M"ih eli t' · t enn ot erını pat atıp can arını 
ner.ı ı ~ e uç l en se amıre - • 1 · · · d · a· 
tirdim. r ** l agız arın.a. g~.tınnıştı ~ ş.ım ı 

E C 
ı.~ • d 1 haznelerını gosterrnek ıstıyor-

arut ve epu .. nemı e on ar- d 
dan almıştım. İl:iyüzelli top te-

1 
uB. 1 1 

1 ·ı · • b la h b u ne an aşı maz muamma < rı'I: etmıştım, un r ep u .d., H . b .. b . . . 
ka nl · · d" ı ı. anı şu ırı ınnı tutmıyan 

A
ra. ~b. eb~ ıçıdn ı. b k • harektler Ali Paşa gibi çok kur-

u gı ı ıra am unca eme - 1 d 
1 · - d ·· ·· tük. ttı' naz a amdan çıkmamış olsaydi er venp ogrun a omur e - k 
ği Yanyayı hiç kolay kolay ada- mutla y~panm deliliğine hük-

li d 
. , mederlerdi 

ma tes m e er mır : 
_ 1 Gelgelelim saçı başı hileler 

.. • . . . d - .. 
_Ben güzel Yanyayı, bunca ıçın e agarm~ş adamın her ışın-
d. - · h · t ·k.ib k de hesaplı kitaplı davranarak sev ıgım se n am ı uçu .. 1 .. ·· b. · · . d - d .. 

saat topat~şine tutturup ellerim 0 çu~uz ıçısız 1§ yapma ıgı u-
. • . nya aleme ma!Uındu. 

le yal. ırınıştrm, asla pışman ol- El .1 · h ·· k d k d çı erın enuz ara san r . 
u
0
m. t . . 

1 
P be . lardan başka birşey gördükleri 

zaman smaı aşa nım k T d • . 
·· · l · f ah lid yo tu. epe elenlı Ali Paşa da 
~zcrıme ge m:ş ı, a en ço- işte umursamıyaraktan sandık 
gu kasabadan kaçtı. Gebe kadın- · n·fl · d - ·ı ı· d o 
1 11 d d 

- d 
1 

. . ıs erıne ogru ı er ıyor u. • 
:ır yo ar a ogur u ar, sızın .. 1. k .... k b" dı" 

k 
· 1 d b . nun ıyı ıp uçu ır san gr açtı 

n enaız on an soy u, erum - ·· ··1d·· 
' . d (P·ı k ) gı goru u: a s.:enm e ı aç a yapmadı Feh· F • ı d ı b ·1 ka 1 - - ım, şu anusu tut. 

c 0 1 , u pı aç er arın çogunu D" s l d.,. · .d.ld. F 
d R la ··ıd .. d ..•.... h ıye es en ıgı ısı 1 ı, e-

b
a uldm rm 0 ur ugunu a- him elindeki büyük · feneri ile-
er a rm. · d -

T 
. rıye ogru uzatmıştı. 

epedelenlı başını sallıyarak Hey .., ı · ··kı · d 
b·ı· -

1 
,er en go ·en yara an 

ı ırmege ça ıştı: t t ·1 ı t t d .•. E y anrı aa ası. ş e ver ıgı yere 
- k~etdon an:ayı;opa tut~u- böylece sürüsepet veriyordu, 

rup ya rr • arşı .~n seyrıne vermediğini de tıpkı Hurşit Pa
baktrm, yangından uç beş ına- şanın görmed·k Elc·ı · ·b· 
halle ancak ~rtulabildi. • karşıdan baktı~ sü~~~~le;~ 

Kaleye benım yanrma ıltlca çektiriyordu! 
edenler hala içerdeki menziller-
de barınıyorlar, eger ordunuz 
Yanyada kışlamak isteseydi 
şehri kamilen yakardrm ! 

Büyük binalardan harap ol
mıyan yalnız camilerle kilise
lerdir, bunlara dokunmadrm 

' kendim Kaleye çekildim. Ora-
larda Ezanokunuyor. Kiliseler
de de çan çalınıyor! 

Şimdi Yanyayı büsbütün al
tüst etmek kaldı • •• şu gördüğü
nüz ikibin varil barut yalnız bi-
7i değil sizin ordunuzu da bulut
lara savurmıya yeter artar ne 
dersiniz? ' 

- Aman Sultanrm, hemen 
ferman buyurun nasıl isterseniz 
öyle olsun! 

- Teliişetme ahretlik, ardım
dan gel! Mori Fehim şavk gös
ter .•. 

Ali Paşa baruthline methalin
den çıkmıştı. El ileri ilk sok
tukları sayısız kemerli geniş 
Taşlığa çıkmışlardı. 

Hurşit Paşanın adanılan hem 
korkuyorlar hem de meraket
mekten kendilerini alamıyorlar
dı. Kim bilir gene neler görecek
lerdi? 

Ali Paşa başka bir demir kapı 
nın önünde durmuştu: bu uzun 
dar bir kapıydi, Paşa şal kuşa
ğı arasından büyükçe bir anah
tar çıkarmıştı, anlaşılıyordu ki 
kilitli kapıyı açmak istiyordu. 

Bitmedi 

till~ilere leYrial 
- ZİRAAT f ÇlN 
Resimsiz benzin 

hakkında yeiıi emir 
Traktör sahiplerine yeni be

yannamelerle re;!msiz petrol ve 
benzin verildiıtl malılmdur. Bir 
kısım arazi sahiplerinin namla · 
rına intikal eden arazinin he
nüz ferağ muamelesini yapma· 
dıklarınd.ım dolap talimatname 
mucibince mevaddı mu~teile al· 
mamaları icap ediyorsa da bun
ların araziyi işgal ederek vergi· 
sini de vermekte olmalarına na· 
7.aran kendilerine resimsiz me
vaddı mlı~teile verilmesi içi zı. 
raat llaşmüdürliıgii tarafından 

Petrol lnhi:<ıırl'mum '.\lüdürlüğü 
nezdinde teşebbü. te bulunul· 
muştur. 

MILLIYET PAZAR 23 HAZIR.AN, 1929 

Il"r•n.•ada 

Fas hadisesi 
Hükumetten 
istizah edildi 

Paris, 21 (A.A.) - Mcb'usan 
meclisi Ait- Yalcup hadisesi hak· 
kında ,·erilen istizah takrirlerini 
müzakere etmektedir. Komi.inist 
ve so«yallst mch'ııslardan bazıla· 

nnm miidahalclerinden sonra snz 
a 'in !\l.O:ıladier bu hareketin vasi 
mikya,;ta tertip edilmiş bir pl:\n: 
nbamından birini teşkil ettiği 

zannında lıul u ndu~tınu beyan 
ctmi~tı r. 

'1. Ualadkr cezai tcdbirkr 
alınmasını btemi~ ve M. Steegin 
!"astan ayrılmasını müteakip .sulh· 
pcn·crane hulCıl siyaseti yerine 
askeri lıir politika ikame olun· 
duğunu süylcml~tir. '.\!. Briand 
verdi~ cevapta M. Stcel{in de, 
tıpkı l:\hik umum! vali \l. Saint 
gihi hükömct tarafından verilen 
,.e hiç deği~miyecek olan vcç· 
lıclcnlcn miill-em oldu!ttJııu ta•rih 
eylemi .tir. M. Daladier, hakinıa · 

ne 'c ilıtiyatkdrane bir siya:;cte 

rücu edilmesini talep cylcmi~tir. 

·osyalist-Komunbt mch"uslardan 

~!. Lafontun müdahalesi bazı ha

diselere sebep olmuştur. Müza. 

kerep.~ ;;alı ~uni.i de•·am oluna

caktır· 

Parlste niimaylş olacak 
Parb, 2 1 ( A.A. ) - E>k i 

muharipler ve harp malOllcri 
milll birliği haziranın 23 iindc 
Londra ve \Va,hington iti!Mla
rmın tasdiki aleyhinde bir niima· 
yiş yapaea{tını bildirmiştir. 

Harp borçları meselesi 

Pariş, 21 ( A. A. ) - Parla
mento encümenleri huzurunda 

beyanatta bulunan -'1. Poincarc 

Amerikaya olan borçlar hakkın· 

dnki L<ahatını tamamlamış , c 

Cailla , x · Clıurchilc itil.Hına d.ıir 

izahat vcrmc~c b:ı,lamı,ıır. 

:'il, Poincarc, .~mcrikara olan 

borçlar hakkındaki tl"'irihatında 

dosranın derin bir surette tet· 

kiki ve bilhassa ilk defa olarak 

borçlar ile tar" rat arnsıııda bir 

irtibat tcc>sc > ı hu. tL,lannın ken· 

disini :\lcllon • Berangt:r itil:lfının 

tası ki kh',c meylettirmiş oldu· 

ğunu süylcmi,ıir, 

:\lıımaileyh, hunun 
kararın tevlit edeceği 

enc~menkrin nazarı 

aksi bir 
neticelere 

dikkatini 
cellıctmi'itir. Tasdikin şekline 

mi.ıtcall k ola rak :'11.Poincarc mec-

!isleri arzuları bi!Mına rey ver

mek hakkından mahrum etmcği 

asla düşıinmcmekle beraber 22 

T~rininicvel 9:.!8 de muderris· 

!erden murekkep bir hey'etin 
mütalA~sına müracaat edilerek ve 
bu bU>ust:ıki i sti'İart reyi alınarak 
müdafaa edilmiş olan tezin me'İ· 

ruiyetinc kail olduğunu söyle· 
mi~tir. l\lumailerh, tasdikın leh 
ve ya aleyhindeki delillerini bir 
emirname ile tasrih ve teşrih 

edeceıtinl ve >onra iki ~ıktan 

hangbini tercih etmekte oldu· 
ğunu süyliyeceğinl ve nihayet 
bu hususta bir karar vermekte 
meclisi tamamen serbest bıraka

cağını ilave cımi~tlr. :\lcdis,borç. 
!ara ait muzakeraan Cuma günlı 
yapılmasına karar vermi,tlr. 

ispanya kralı Parlste 
l\1adrit , 22 ( A. A. ) - Kral 

dtin saat 2 l ı 20 geçe Parise azı. 
met etmiştir Oradan Londraya 
gldecektlr. 

- -

HABERLER 
] ~ S'o11"Hjıııb_erler ~ 
- · Türkiye - Fransa 

ltilafname dün akşam 
imza edilmiştir 

j 

• 
işsizlik işi 

Yeni kabine meşgul 
olmağa başladı 

Londra. 21 (A.A) - Kabine 
işsizlik hakkında müzakereye başlı· 
mıştJr. Büyiik sinai ve ticari müesse
seler Jle ıeaıii efk&r olunmu~tur. 

R sya ile mlinasebat 
Londra. 21 (.\. \) - D•ily Hcrald 

gozetesi. hükiım eı io Rusva ile 1927 
senesinden heri kesilr:ıi ş olan müna
sebatın veniden tesisi için icap eden 
tedbirlere mumkün oldu~u kadar sür
atlc tC\ essül edccc~inı yazmaktadı r. 
:\lc zkıl g:ızote, buncn Hu ,vad:ı tces

Us ttmiş olan şcl\h idare~· i rc~mcn 
ıanım ' k demek n!madı~m~ çünki bu 
cihetin daha l 92:1 senesinde yapıl 

mı~ nlduğunu dl1·c etmektedir. Mo~ 
kova I.· müna<ebat te>İs e<li ·r elilmez 

hemen lngilterc ile Rus)& :.ra.;ında 
mevcut bütün muallak meselelerin 
halli için müzakerata girişilecektir. 

Ren tahliye edilecek 
Londr:ı, 21 (A..\.) Dailv lle-

rald gazetesine nazaran, amele 
0

ftrkası 
ınüntahiplere karıı Rendeki lngıliz 

işgal kuvvetlerim en kısa bir zaman 
zarfında geıi almagı t:ıahhllt evlemiş 
olduğundan hukiı:net bu hufüsuı <l•p· 
loma!'ii tariki :dc te~ebbü5acta buluna
c,knr. O vcçhile ki pek az zaman 
sonra hatta belki önümüzdeki h~fta 

zarlında Ren in tahl!\·~i hususunun 
bir emri vaki olması Çok muhtemel· 

<lir. :\lezk~r K!Ztte, :\!. Mak Donald 
ın a )· nı 'eçhilc hareket etmeğe Fran · 
sa ve Bel\·ika y ı da ikna etmcğc mu· 
vaffak olacaj!;ıru zannetmekte 'e bu 
tehlikeli meselenin halledilme<i ve 
davet edilecek mütehassıslar konfe
ransı tarafından tıtmirat meselesinin 
kafi olarak tesviye olunması netice· 
simle garbi avrupad.a hatta harpten 
eve! bile görülmemiş bir sulh ve 
sımlınlyeı muhiti vücuda geleceğini 

llln etmektedir. 
lngl/terede bir istifa 
Londra, 21 ( A.A. ) Preston, 

intihap dalrtsinde. liberaller tarafın

dan intihap edildikten bir kaç gün 
Sonra amele fırkasına iltihak cnni~ 

ve *imdikı kaoinede müdcleiumu· 
m!lik rnzif esini deruhte eylemi~ ol•n 
Sir William Y'owi~ aynı dairede 
amele fırkası namına namzctlijı;inl 
koymak üzere vazifesinden i:-itita 
eıınişıir. 

Kralın nutkuna cevap 
l..ondra. ~l .\ .. \ ) Kabine, bugün 

lkt celse akdctm ,.tir. Bu celseler 
M. ~lac<lunıld tarafından lskoçyadı 
tanzim edilmiş olan nutku kralinin 
ıetkiklne tahsis edilmiştir. 

Kralın rahatsızlıiJı 
Londra. 21 ( A. A.) Son 

mütee~sir olacaktır, 

1 •••••• 1 

/randa 
Nazır tevkif edildi 

Londra, 21 (IA.A. ) - Tah
randan bildiriliyor: Maliye nazın 
ile Fars vilılyeti valisi tevklf 
edilmiştir. Bu meselelerin son 
zamanlarda bu vi!Ayette zuhur 
etmekte olan kargaşalıklarla alA· 
kadar oldul';u zannolunmaktadır. 

ti 

Vw:an.an.l•~-da 

Fırka reisleri 
Tlrk-Jouı meıelesili kODOllCaklar 

Atinıı., 22 (A.A.) - Hariciye 
nazırı , 1\1. Oiyamandopulosun 
Türkiye - Yunanistan müz.ıı.keratı 

halckında hükumetin talimııaru 

lıaınil olduğu halde bu gün An· 
karaye gk1cccgini hariciye encü
meninde beyan etrui~tir. 

:\T. Ycnizclos, Tiirkiye - ' 'unan 
mliz:ıkerntında hiiktımctin aklığı 

, -aziyeti kcndilcrınc :ınlatmak 

i; ~ re fırka l ar r l.c>a:>ını içtimaa 
da vet edecektir. 

H-...syada 

l11giliz-Amerika rekabeti 
l\lı,,ko\'&, '.l 1 (.\. A.) - :Vlacdo

na1d Tlinder.;on 'e Da\\·c .. in nutuk
lann<l:ıki nikbinlik edasını kaydeden 
matbuat. lng"ilıcre ile Amerika ara· 
sındaki cihan ıcfevvuku rekabetinin 
slyaai kombinezonlarla balle<lilcmi· 
yeceğıni beyan etmektedir. Bununla 
beraber. lzvestııa gazcıes~ :\locdo
naldin sdeOtrinin süpjektif hat1lannı 
tamir için ciddi teşebbüste lııılun

<lujtunu l;aret cJcr<k bahri te,lihntın 

rik3 ar:ısınd:ı bir an1:1şına)"ı m'\mkün 

görmektedir. 

Tayyare filosu 
Roma. 21 ( \ .A.) - Kral rcfaka· 

tinde hava mtisteşan Balho ve milis 
erkAnıharp rei>i 'l'eruzzi olduğu halde 
Orbıelloya ı;iJ er~k şark! .\l, J eniz 
seyahoti ne i ştirak eden filol'U , .• 
mürettebatını teftiş etmiştir. Kralın 

ziyaretinden sonra filo llssülhareke· 
sine hareket etmiştir. 

Amerika da 

f nglllz sefirinin leşebbiis/J 

Washington, 21 ( A.A. ) -
jngilterenin Wa:<hington sefiri 
bahri teshilatin tahdidi lııgiliz -

Amerikan munaselıatının takviyesi 
mes'elelerini gayri resmi surette 
tetkik etmek üzre dün ;\yandan 
M. Borahı zi rrret ermi~tir. Bu· 
!{Ün ü~rcnildip;ine giire riyaseti· 
cumhur mehafili İngili; sefirinin 

bu teşdıbiısiindcıı hiç de memnun 
kalmamı~tır. 

A.Ima!lll.ynda. 

Kabinenin kararı 
Bcrlin, 21 LA.A] - , ·azırlar 

meclisi tamirat mes"ele>inin kafi 

surette halli hakkında miitehas· 

s"lar tarafından alınan raporun 
ıı!Akadar hıikılmeıler arasında 

akdedilecek konferans mu7.ake
ratına esas olarak kabuhinc M. 
Strc. emann ın izahatını dinledik· 
ten sonra müttefikan karar ver· 
mi~tir. Alman kabinesi umum! 
harbin ortaya çıkardığı mes'ele
lerın aynı zamanda ve temamlle 
tasfiyesi !Azım~cldigt flkrlndedlı. 

•~nI:yada. 

Papanın ilk sefiri 
Roma, 21 [A.A] - Bcrgon

zinl Duka 29 haziranda pisko· 
pos tayin edilecek ve 2 tem· 
muzda papalık makamının İtalya 
hükOmetl nezdinde ilk ;;eflrl st· 
fatile krala itimatnamesinl tak· 
dlm edecektir. 

Mesai konferansı 

k 

. . 

iki hükumet arasında ayrıcB 
bir dostluk muahedesi 

yapılacaktır 
Anşara, 22 (A.A.) - Harici· den tahaddils eden yeni v.ıl" 

ye vekili Tevfik R1111tu bey i!e yet ile hemahenk olmasın• 1
; 

Fransa sefiri il\. de Chambrun mln için esaylş hakkında ıaoıl ttl ~ 
ilkbaharda Ankarada mllzakere olunan muzeyyel bir beyan"'•· 1

• 

edilmiş olan ltilAfnamelerl bu ile şimendifer nakliye tının ıııus f Yı 
glln saat on sekizde imza etml· ybln ilerisinde Suılye topr~ 1

1 

şlerlir. Bu itil4fnameler aşağı· içerisine kadar temdldlne ıııO 
deki ıı.evadı ihtiva eder: alllk bir beyanname. ~I 1 

1 - Nusaybin ile Dicle üze- 4 TOrklye ve Surfyed' d 
rlnhe kain "cezire lbnl Ömer,, emlAk ve emval mes'elesl lı'~ıı u 
arasındaki Türkiye-Suriye hu· umumıyesinln muhik veanıetldO' .\ıı 
dudunun üçllncu ve son kı,.mına neticeye raptı hususunda en 

6
, ~t 

müteallik tahdidi hudut proto- stane zihniyetle mUzakeratıı ~~ıı ~a 
kolu iki akit taraf için memnu· şlanacağı hakkındaki karşıt~,~ I 
nlyetbahşolan bu gllzergllh aynı teahhut. Bu mUzakerata gel ,ııı c 
zamanda hem 30 Mart 1926 Eylul ayından itibaren dC~ 
tarihli Ankara mukavelename· dll kil e ece r, 01• 
siyle müesses TUrk • Fransıs Buııı'an başka hududun 11 
komisyonunun karanndan hem zar~tlne ve huduttaki ve slY' I" 
de TUrkfyeye teveccüh eden rejime dair bir ltllAfın ki d~. 
nezaret ve himaye vazifelerinin desti imzadır, emri ihzari ıı ,. 
ifası için muktazlamell va11ta- nında hariciye müsteşarı Jl\'0 

.• 
ıı• menli Nuri beyle, Suriye !P tarın kendisine itası hususunda 

her iki memleketin müşterek 

menfaatinden mlllhemdlr. 
2 - Mersin ·Tarsus· Adana 

hattır.ın TUrkiye tarafından 

lştlrası muamelesinin Fransa 
hllkOmetfnce tanıncığına ve 
hattın onbeş glln zarfında 

Franşız ~irketl tarafından Tllr· 
klycye ,devrolunacağma dair 
teatt olunan mektuplar, Tllrklye 
hükumeti de işletmeye mlltealllk 
bUtUn hesabattan franııız flrkc· 
ketlni ibra ve Derblsye den 
Nusayblne kadar nakliyatın ser
bestlslnl temin eylemektedir. 
Evelce akdedllmlf otan muahe· 
deler ve ltllAfnameler mucibince 
Tllrkiye ve Fransa hükumetleri 
haiz oldukları bllcümle hukuır. 

temamen mahfuzdur. 
3 - 1926 tarihli Ankara mu-

kavelenamesl ohkl\mıoın tema· 
mn tenflzl ve bu ahkamın Tür· 
kiye ile Fransa ara .. ındakl do&· 
tluk munaııebatının takviyeain-

katade komiserliği murahh',.. 
M. R. Roclus faalAne sarfı ıtl \ 
sal cyleınlşterdlr. ~ 

d9' 1 
Türkiye ile Suriye arası0 ~ır 1 

ki btıtUn m!lşkllatı mesut 0, 
tarzda halleden bu hususi ~1 , 

laşınularıo heyeti mccoıu• tbl '<ı 
Parlstekl Tllrklye elçisi f'rı· 
beyin M. Brland ile muzak1

00• 

sine memur edildiği Turk·~;0ıo 
sız dostluk muahedenaıııestpılf \ 
akdi itmam ve tetvlç e 'i 
olacaldır. •ıl 

itllifname mlJsa/ltlf ,_. ı 
Ankaka, 22 (Mllllyet) - fr ,,.1 l 

ııızlarlıı imza edilen ıtııaro• -ıo 
mUsaittlr. Bu ıuretle Jll~~' 'ı.ı 
Tarsus-Adana hattı (t5) o•· 
kadar Tllrldyeye tesllın olll 'lı 
ukh~ 1~ ~ e-· iıı 

Surlyedelı:I emlak ınc9 dlW il 
kat'! bir sureti halle rııpte ,., lııı 
cektır. Hududun ı ıktısadf si)' 1111 t 
rejiminin muhafazası lçlll 
itlllfoame haztrlanacakllf• 

Kadriye H. hakkında müddei umnmiUölll 
talepnamesi d 

lzmlr, 22 (Mllllyet) - Kadriye H. ve rüfekası halı:kında ıııUdf• 
del umumi talepnames!nl hazıriamıf, evrakı müsteotikllğe verıDIŞ I 

Galatasaray Karşıyakalılarla karşılaşı~fı-
lzınır, 22 (Milliyet) Galatasaray takımı yarın Karşıya 4·1· 

tarla maç yapacaktır. Altaya yapılan revanş teklifi kabul 
1 

memlttlr. * * * __ / ( 

Hariciye tayinleri 
Ankara, 22 ( Milllyet) - Yeni 

ihlas edllen hariciye vekllllği 

birinci sınıf maliye müfettişliği· 
ne sabık maliye teltil' reisi 
Nurettin Bey tayin edllmlttlr. 
Halep kançılan velı:llet emrine 
alındı. 

••• 
NiimlJne tarları 

lzmlr, 22 (A.A.) - TUrk ve 
ecnebi mutehassıslardan mure· 
kkep zurı.t hey'et, ziraat baf 
mlldllrunUn lfllraklylc bir lçdma 
akdetmlf ve uzun mazakeratta 
bulunmuttur. Hey'et lçlndelı:l 
mlltehassıslar fnglllz olup, lngll· 
terdede kimyevi gübre imalatı 
Ue metüul bUyllk bir mUesıeııeye 
mensuptur. MUtehauıalar kGy
lerde numune tarlalan vUcllda 
getirmek tasavvurundadırlar • 
Hey'et Salı ğüall Balılı:eıılre ba· 
reket edecektir. 

• * • 
/svlçre - Tiirklye muahedesi 

Beren, 21 (A.A.) - Türkiye 
ile aktolunan hakem ve uzlaf· 
ma muahedesi, bir komüalıt mu· 
hallf reyine kar,ı, reylerin fttl
faklyle tasdik edllmlştır• 

* * • 
Muhafızgiicll bisikletçileri 

Yeni kibrit 
-- ,~ 

Ufak kutularda l<t 
çöp olacak 

ııı# 
Kibrit inhisar ldaresı, :0~• 

kibrit kutulannın bUytıl< ol ııf(ıl: 
nazarı itibara alarak halk• kO ~jt'I 
için kilçük kutular çıkaf1111g• 
vermiştir. 

T 
ı C**~ 

j/ ~~NHİSAR KlbRiTt..E~ 1ı 
,~/~ "' ıcoP~ 

Yeni kibrit kutularının ... ıo 
böyle olacak ~ı D"' 

Bunlar, ( 40) çöpil ıııuht;ur· ,ıı1 
nacak ve 2 kuruş• satıl•~• 1ı ~· bır •. 

Yeni kibrit kutulıın fi°' 
piyısava çıkacaktır. hfıııl'' d'~~-

Bundan başka ııı• . d• ı' 
teklinde lüks kibritler viJCU il' 
leeektir. ,,,,nın ıY 

i\lefluh kibrit şirk•~~f: ~:,. 
Belçika fabrikalanna , 62) d0 1ısr 

d "' (1;1. . ıob 
dınnak için """ 1 ~·. ·ııııli . ı!i• 
alınan kibritlerin fiatl ~oıar• ıo 
idaresi tarafından 5,04 ıırl 
rllml<ılt b8ıırlı~ ~ 

fabrika inşası içi~ k•~ fab~. 
bışlanmışar. Mefsuh ıır ,•ı t< ,,ııı 

çıkarııı • ı: 
makinalarını barıce n içil' eC (;' 

Elçiler üzüntü içinde bekli
yorlardi, bakalrm bütün su gös
teri§lerin sonu nerelere v~rıp da
yanacaktı? Ah şu yırtrcr adamın 

iktisat vekAleti buna dair mu· 
sait bir cevap gönderm4tir. Bu 
emre nazaran arazi sahibi olupıa 
henıiz leraıı; muamelesi yaptır· 
mamış cılan arazi sahiplerine 
-traktör işlettikleri taktirde. yal· 
nız bir defaya mahsu~ olmak 
üzre mevadı mlışteile komisyon· 
!arınca g'JZ ve bcn7jn verilecek. 
tir. lntikAl muamelesi yaptırıl· 

madıkça bir daha vcnlmiyecktlr. Bir Alman aıeb'usu tutuldu 

Tayyare re.horu 
Madrit, 22 ( A. A. ) - "Nu· 

manda~ lsmll deniz tayyaresiyle 
hareket eden 4 tayyareci s1Jr'at 
ve mesafe rekorunu kırmak ni
yeılnde oldukları söyleniliyor. 

Gcnevrl', 21 (,L\.) - Mesai 
konferansı, mecbur! çalışma ye 
amelenin çalışma mUddetl mes'. 
eleleri hakkında bazı sualleri 

havi bir cetvel yapmıştır. bu cetvel 
b . ıtıin hi.ikCımetlere gönderilecek
tir. fransız patronların murahhası 

bu mcs'elenin 1930 lçdmaı ruz
namesine konulmasına muarız bu
lunduğunu, fakat beynelmilel bir 
metin tanziminde zorluk çekile· 
ceğl kanaatında olduğunu, beyan 
eylemiştir. 

Niğde, 21 (A.A.) - Muhafız 

gQçu blslkletçllerl saat on uçte 
Ulukl,ladan tehrlmlze gelmltler 
ve muhtelif spor kulllplerl tara
fından istikbal edllmltlerdlr. 
Mllstakbllln araııında ,Vali, ku
mandan da bulunmakta idi. 

bUs edilmişsede bonu ıd• bı\,bı 
edilen müddet 9 teın~:dell ıııu t-'11 
için şirketin bunları d c•ı1 ın 
!inde hükOmete devre e 

.. d " b" k pançasrn an ır ere yakayı 
kurtarsalar sel§mete çıksalar
dı .•• 

l .. J İngiliz "Cezayiri scb'a" kom 
aeri ~ür Maytlandın gönderdiği Mil· 

Biga borsasında 
lllga ticArct odası haşkAtlbl Dl· 

yulbekirll Mehmet Safı Bey gaze
temize gönderdiği bu mektupta Biga 
borsasını aÇttjtından ve kala'n maaş· 
lan verdijtinden dolayı Kavmakam 
Veli Beye ve borsa komiseri Zeki 

J\leç 21 • ,\. A. • - Tami· 
rat hesabına çalışan 200 ameleyi 
ücretlerinin killi derecede olma
dığını ileri sürerek greve teşvik 

eden Prusya mccfül aza<ından 

bir meb·us tevkif ve tebit edil· 

ltalya parlamentosu 
Roınıı, 21 [A.A] :\leclis 

gayri muayyen bir müddet .n 
tir. 

Çinde 
Ceneral Feng gidiyor 

Londra. 22 (A.A) - Deily telgraf 
gazetesi Changhaydan istihbar ediyor. 
Jenaral Feng yucblanır; 300 b!n ingl· 
!iz lirası tazminat mukabilinde siya· 
setten çeld.lmeğe ve çini terketmeğe 

. . ' 
Gellboluda maç 

Edirne, 21 ( A.A, ) - Edirne 
ve Oellbolu futbolculan arasın· 
da yapılan maçta, Oellbolu 
ııfıra karşı uç sayı ile mağ!Op 

nim ustur. 

makudır. 
.---:-;esi . 

Polis hasta . lı''c.ı 
poll' -· Tedaviye rnuhıaç Ja Jı•' 

b • uırafıtl b• 
!ar için !.sten u tüı 1ıır 
dar bir yerde 20 yat.il 
tıınt '8 ıılacaktır. 



E,J OllOITlİ 

lki temenni 
kinci ziraat statitisklerimiz 
gelecek sene yapılacaktır 
S!ail&llkte lnternatlonal mukayese esaR olduğu için bir mU•· 

'tk Eeoede bütUn dünyanın ziraat statlstlkl yapmasına Romada 
tar verildi. 
,\\Uştcrek sene 1930 olacaktır. Blzdede bu maksatla gelecek 
e Tlrflat statietlkl yapılacağını, umumt müdllr mösyö jakar, 

bQkU gazetelerle beyan etmiştir. 
llu mUnasebetle iki temenni ızhar ediyoruz: çlftcllerimlzln 
nınara ayrılmuının, maklna zlraatinln intişar derecesinin yeni 
llsllkte vuzuhla görülmesini temenni ediyoruz. 
lıah edelim. Her ziraat s&etlstUrlnde çlftcller sınıflara ayrılır. 
~ela, 5, 10, 100, 1000,10,000 hektara kadar toprak sahibi çlltcl· 
• sıraslyle beşinci, dördllncU, uçııncU, ikinci, birinci sınıf çiftçi 
Yılırlar. 
ı,te memleketimizde de bu sınıfların ehemmiyetini anlamak 
llıilkiyete, istihsale, kredi şartlarına göre nlsbet rakkamlarını 
rrııek ıazımdır. 

l\eza, maklna :ı:lraatlnln yayılma derecesini, geçen ıtatlstlkte 
Uğu gibi bir satır içinde r ytız dönüme Uç maklna düşüyor) 

tnda degll, fakat çiftçi sınıflarına göre maklnalann nevileri ve 
~tartan, makinadan sonraki istlbsaı artma derecesi, maldnadan 
layı borçlanma nlsbetl gibi ziraat polltikuının dayandıgı esaslı 
~talan görmek llzımdır. 
lııraf ederiz kl, birinci ziraat statlatlklerlmlz büyük gayretle 

CUde geldi. 
Sununla beraber, ikinci statlıtlklerimlzln daha büyük gayretle 

QcUdc gelmeslnl ' şlddetll arzu ile temenni etmek, lktlsadlyltımızın 
buk aydınlanmasını isteyenlerce pek tabiidir. 

N. 

* * * 
Borsa kanunu dün vekaletçe borsaya 

tebliğ edildi 
•••••••• 

\ tni menkul kıymetler ıe bor<a sabık Ziraat \"ektleti mü,ıeşırı :Vleb'· 
0ru dün borsaı a ıcbli~ olun u> E<at :l.1uhlis, Gazi Antep :\<leh· U>U 

tı.ır, Hemzi, ~chr fabrilaıı müdürü Aziz 
Bu kanun hakkındaki ıalimaına- sofu zade l>mail beyler lnıihıp 
IIeveıi \ekilcce kabul olunmuş edllmlşıir. 
taıuİci :\liyo iktiran etmiııir. Ta- ı\lürakipliklerine de l'şşak Belediye 
tname yarın teblljı; olunacak H Rei>i llaşim Tekin, Sanayi ve l\laa-
.' meclisi toplanarak bunun ıat· din Bankası meclisi azasından Ab-
1 için IAzımgelen hazırlıkları ıc~pit dullah Husrev bey seçilmişlerdir. 
Cekıir. 
ı· Vapurcu/arın şikliyeti Oda-eni Borsa kanununa nazaran 
iı·c vekillerinin teklifi ve icra daki komisyon dlln toplandı 

•fJeri heyetinin tasllkile açılabile- :\!illi vapur kumpanyalarının müra· 
ıe acenıalar ihtiyaca göre alabl- caat Ye şik:lyeıleri üzerine ticaret 
kı;r. Acentalar başka meslekte odası tarafından teşkil edilen komis-
unaınıyacaklardır. yon dün ıoplanmıştu. 
llo,,. işlerini kınşıı ranlar ü~-ıincü 
' ında bır hata miiddeıle •alona 
'lıtkıcn mcnedileceklerdir, 
-ı.ırsa haricinde muamele yapmak 

nu ıılduğundan bu gibi içtimalara 
~k edenlere onbeş gün muamele 

tılnııyacaktır. 
1atileden fazlı kürtaj yapanlar 
,.ay lmrsadan ihraç edilecektir. 

Borsa komiser vekili -
'ı1.. lirasının temevvüı'len euafın-,. . 

Evelce hazırlanıp da bazı vapur· 
culann H Scyriselainin ltlrızlan 
dolayı>ile ıaıbik edJlmiı·en ücret ve 
sefer tarifesi gözden ,;eçirllmış ve 
ihti) aç nazan dikkate alınarak tadil~t 
yapılacaktır. Komisyon cumanesi giinü 
işini bitirecektir. 

Jf. K.avun, K.arpuz maheulu
l<tanbula şu rnn günlerde karpuz 
gelmcğe haşlamıştır. Bu karpuzlar 
Mer>in ve .'\ ntalyadan gelmektedir. 

Epice hiinik olan bu karpuzların 

liatları 7.'i-120 kuru arasındadır. 

1 llhkikaı hakkında ,\ laltye vek!
t temas eden borsa komiser 
lii 1 lasın bey dün şehrimize 

/ ~~tir. l>tonbula en ziyade karpuz 
n kuun gönderen Çekmece , 
Çatalca Çorlu \'C kırda~ından gelen 
haberlere nazaren bu sene mahsul 
çok iyidir. Fakat havalar böyle kurak 
gittiği takdirde bu mahsul iyi yetiş· 
miyecektlr. Bu ay nihayetine kadar 
bir yağmur yap;acak olursa bu sene 
çok bol kavun karpuz )·iyeeep;lmiz 
muhakkaktır. 

1 

·\ırupada bulunan borsa komi· 
1'eınaleddin bey tedavi için me
i •ı aldıll;ından avdetine kıdar 
•~l!eyl vekAleten l lısan bey ifa 
tlıır. Koıniı;erlilı; borçlarını ôde· 

~en bazı ıcentalar hakkında dün 
ka tevessül etmiştir. 
;. Dlyarbeklr serctsl - Sa· 
,~birliği bugün içtima edecektir. 
. ., Diyarbekirde açılacak olan 
~ llla116:rı koruma <ergi!ine iştirake 
t v . ti erınış r. 
;. Peynir ve yoğurt - Tica-

Jf. Borsada lngillz lirası-Dün 
&r.ada lngtllz lirası (HJO.') Kurus 
(30) paradan açılmış ye (1006) ku~ 
ruşıa kapanmıştır. 

~aaı peynir ve yoj!;urt ticaretinin 
lı için bir rapor hazırlamıştır. 

Is töre yığ mlkdarı peynirde yüz-

Altın (871 ) kuruş (20)ıparadan 
düyunu müvahhede (183,SO) de~ 
muamele görmüştür. 

~~ 28, yoğurtta yü?.de 30 olma- Jf. Rusyaya ihracat mDddett _ 
;. bazı tedbirler ılınacalctır. Rusyayı ihraç edilecek son parıl 

llşak teker fabrlkuı - malların tevzi müddeti bu ak~ama 
Ş•ker fabrikası i\leclisi idare kadar ıemdiı olunmuştur. l'akat hiç 

na Zonguldak meh'usu Hüsnü talip yoktur. 
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Emanette 

TAKSİM PARKI 

Bu hafta Emanetçe 
inşaata başlanıyor 

Tak;iın meydanında yapılacak 

olan parkın önümüzdeki hafta 
içinde i%asına haşlanması karar

laşmı~nr, 

Heybeli au deposu 
Hcybeliadanın su ihtiyacını 

temin için yeniden J apılmasına 
karar verilen su depo,;unun inşa· 

sına ba~Janmı~tır. 

lstinye köprilsü 
in~aau ikmAI edilmek uzre 

bulunan lstinye köprü:<ünün nl- . 
hant bir ava kadar küşat resmi . . . 
yapılacaktır. __ ... 

Şehir bandosu 

Darülacezede bulunan Şehir 

bandosunun ahiren kapanlan Za
bıtai belediye mektebine nakli 

takarrür ~emiştir. Bando ıçın 
Cemiyeti belediyeden 30bin lira 
tahsisat talep edilecektir. Ban 

donun 32 rnlebesi mevcut olup 
bunlar ilk tahsili bitirmişlerdir. 

Talebe şimdi hem bandoda ça· 
lı<acak ve hem de orta tah;;ile ' . 
de' ıım edecektir. 

lougreler 

~olörler inli~a~ı 
Fırka 1aınzelleri ekseriJel kazandılar 

~olörlcr cemiyeti yeni idare 
hey'eti intihabatı diin yapılmıştır. 

Şoförlerin işlerine mani olma
mak için intihap sandığı oto

mobil bekleme yerlerinde do
laştırılmak suretile reyler ıop

lanmışnr. 

Neticede, fırkanın namzetleri 

olan Ekrem, LAtlf, S.ı!Aheddiıı, 
Şükrü Mahir, İsmail, Raif, Kemal, 

Nihat, Hakkı Remzi. Alaeddin 
ve '.\Iuammer beylerin intihap 
edildikleri anlaşılmıştır. 

• 1 lcyeti idare bügtin toplana-

rak yeni reisi intihap edecek ve 
takse ücretleri mescle>ile meşgul 
olacaktır. Eski idare heyetinden 
ancak3a:ta mevkılcrlni muhafaza 

edilebilmiştir. -----Hakkı Şinasi Pş. nın Trak-
yaya teftişi 

Trııkyada teftişe gidecek olan 
Halk fırka;;ı mülctti~i Hakkı Şi· 
nasi paşa cvvclA lstanbul havali
sini teftiş edecejti cihetle Trak
yaya ancak iki ay sonra gidebi
lecektir. ---··----Haydarpaı,a klJprüsii 

llaydarpa;alla Kaclıkliy - Tıp

Iakiilıesi yolu uzcri'lderı iınen

difcr geçmektedir. Bu yuzdcn 

tren geçerhn hat kapanır n: 
va•aiti nakliye heklenıej(e nıec-

bur olur. 
Bunun öntılll' geçmek i»in 

bu sene orada alıı metre, geni~

liğinde bir k<ipni yapılacaktır. 
Bu köprüyü Anadohı dcmiryol
Jarı idaresile ;ehremantti mii~ıe

reken yapacaklardır. 

!Radyodan çıkarllanlar 
Telsiz telefonda bir enedcn 

beri çalan ıirkc>tronın yerine lıir 

Rus örkestrosu işe başlamış. 

!~ine nihayet verilen ürke mı 

aı..ası bundan şikAyct ediyorlar. 
Dun bu hu<usta lıir ıııuharri

rimize Telsi/. m(idtıru 1 lamdi Bey 

biitiin dünya radyolarında mu
siki hey'etleriniıı sık sık ılegiş

tlrildiglnl bu Rus orkcstrosunun 
bundan eve! de radyoda çalı~tı

ğını alaturka kısımda aynı usulii 
takip edildi~ni söylemiştir. 

Polis maklnalı tüfeklerle 
techiz edilecek 

Avnıpa büyiik şehirlerinde 

olduj(u gibi lstanbul polisinin de 

makinalı tüfekle techizi kararlaş

tırılmıştır. Merkezlere ve mühim 

karakollara makinalı tüfekler 

verilecektir. 

~11 
Azılı ·koca 
-~--. ..,.,,. 

Zevcesini karnından 

Müteferrik H. 

Murat Pa~anın kemikleri 
Halepleo ~elirilerek Letiislana 

~ölürülüyor 

akrabasından Tev/iği 
boğazından yaraladı 

ihtida ettikten rnnr:ı :\Jurat 
Pa~a ismini alan l.ch1i ccncral 
Bemin Ilakpteki kcmıklcri yarın 

şehrimize ccetirilcrek buradan da 

J .ehistana gütürlilcccktir. Beşikta~ta Ç e~me ;okağında o-
nıran kunduracı ej(inli Ahmet 

iki ay eve! zevcesı Raziye 11. ile 
kavğa ederek ayrı ya~amağa haş

lamış 'e Ihlamurda kayın annesi

nin evine giderek ze\Tesinc ha

rışmalarını teklif etmi~tir Rııziyc 

H kocasınm teklifini rcddc<lince 

Ahmet kunduracı hı\·ap;ını çeke· 
rek zevcesini ağır sı..rette karnın 

dan, araya giren akrabasından 
Tevfiği de hogazındaıı yaralamış
tır. Carlh koca yakalanmıştır. 

Cerh vahaları 
- Kadıkiiylindc !'aray ar

kasında nıaranı.;oz fabrikası sa
hibi :\lehmet cf.nin oğlu Kerim 
ahçı çırnıtı Usmanla kavga etmiş 
hem Osnıanı hem de kavgaciları 

ayırmak için araya giren diRer 
u,maııı yaralamışor. 

2 - l l asköyde amele Fethi 
bir okka bakla iicretinden do
layı sebzeci . 'esim ile kavga 
ederek • 'esimin kulagını kesmiş 

iki yerlndende y11ralamı>tır. 

Bıçak dilellosu 
Gece Cibali caddesinden geçen 

Mehmet vaktilc bir kadını 
elinden almış olan Rnrtınlı Ah

mede rast gelmiş ve iki rakip 
derhal bıçaklarını çekerek birbi· 
rının üzerine ;;aldırmışlardır. Bu 

düello netice sinde ,\lchmtt 5 
yerinden al(ır surette )aralanmış 
Baronlı Ahmet de yakalanmıştır. 

ES U 

Bir kadın kendini 
dtmize attı 

H
nsköyde l lııcı Şaban mahal

ksinde oturan F:Icktrik şir

ketinde müstahdem Kıbrıslı l\lch
met Salih ef. nin zevcesi Mem
duha H. zevcinin kendisini döv
mesinden müteesisr olarak 1 Jaliç 

vapurundan denize atılmışsa da 
etraftan yetlşilerek kurtanlmıstır. 

Yekdilerlnl vuran 
arkadaılar 

Beyoğlunda oturan Mehmet 
Ali ef. ile arkadaşı Hasnn 

sarhoşlukla kavga ederek birbi
rini ajtır surette yaralamışlardır. 

iki yaralı arkadaş hastaneye kal· 
dırılmı~tır. 

Otomobil kazaları 

Sahık köprü kişr~ i memurla
rından Zeki efendi Kızıltop

raktan gcçcrk~n şoför Ycrrnn· 
tın idare<inıleki otomobilin sad
mesine uğramıştır. ,.\~ır surette 
yaralanan Zeki efendi hastaha
neye kaldırılmış şoför de yaka
lanmıştır. 

Şofiir ~evket ekndinin idare

sindeki otomobil Bc~iktaşta Fah
reddin İ!•mindc bir çocuğa çar
parak yaralamı~ıır. 

Sekteden öldU 

Şehremininde Arpacı mahallesin
de oturan 55 yeşında Ali Rey 

e\ el ki gün evine gitmek iı;ıre 
tr:ımrnya binmi~tir B. müddet 

gittikten ;;onra üzerine fenalık 

gelerek )ere düşmu~ ve kalp 
:,cktesindcn ölmii~tur. 

Bir sarhO!/lln tecaviizü 

Kadıkiiy iskelesinde 1 luseyin 
ebendinin kazin0•unda oturan 

'.\lchmet, kafnyı tüt,fileılikten 

rnııra öniindeki •:ıkı k.ıdehitli 

g:ırrnn t.ani ye hwımııı yüzüne 

atarak yuzum .. cn pralamış miite
cadz sarho~ yakalanmışor. 

Çantayı çarpnıak istemiş 

Dtin sabah lkyazıt ptda .ıne· 
sine bir mektup vermı:kte 

olan Tav~anta~ında Oturan Vasıfa 
hanımın çantasını çalmak isteyen 
;;abıkalı Baki ciirmii meşhut ha
llnde yakalanmı~tır. 

1.ehistandan gelen bir hey'et 
kemikleri 1 laleptcn ıı;ctirmektedir. 
Lehistan sefaretanesi tarafından 

hu miinasebeıle ~irked istasyo
nunda yarın merasim yapılacak

tır. Bu merasime Yali, Kolordu 
kumandanı ve sair zevat davcı 

olıınınu~tur. 

Tekirdağı tahkikatı 

Tckirda~ ticaret odası ve 
borsası hakkında tahkikata me
mur edilen <irketlcr konıt<cri ., 
RemLi bey diin Tekirdaj(ına 

gitmi~tir. 

Giimrükieri teftlfJ 
Rüsumat umum müdürü Ihsan 

Rifaı H. Tekirdağı gümrükleri 
hakkındaki tcftişaıını bitirerek 

anlct eımi~ıir. Ihsan Ri!ııt R . 
dün J<tanhul gümrük mtıamcla

tıııı teftiş etmi~tir. 

Divanı muhasebat miira
kıp muavinlik/eri 

Yeni kadroya nazaran ihth a

cı temin etmek iızere divanı mu
hasebatça mtirakıp muavinliklerl 
imtihanı açılacaktır. 

Ford f abrlkası 
Fordun Tophanede yapılmakta 

olan depoları ünümüzdeki tem
muz zarfında ikmal edilecektir. 
Temmuzdan sonra Amcrikadan 
fabrika alAı ve levazımatı gele
cek ve fabrika hazırlanacaktır. 

Devlet demir yolları baş 
'mürakıpllğl 

Devlet demir yollarının ~im
diye kadar iş gören meclisi ida
resi son zamanda h\jtvedilcrek 

yeni bir mürakıplik te~kil edil
miştir. Baş mürakıplip;e 500 lira 
maaşla :\laliye teftiş heyeti reisi 

l'.\ureddin bey tayin edilecektir. 
Sabık meclisi idarenin idari işle

rini ayrıca şübe müdiirkrinden 
mürekkep bir enciimen ifa ede

ctktir. 

Mütekaitlerin 10 senelik 
nıaaşlaiı 

Askeri ve mülki mlitekaitlerin 
on scneliklcri bütcede bir faslı 

mahsustan veriliyordu. Divan bu 

şeklin umumi muvazene kanu
nuna mugayir olduıtıınu södi
yerek itiraz etti. :\!aliye Vek:İle
tile aralarında yapılan muha
bere neticesi bu on ,;eneliklerin 

eskisi gibi ve fakat bu defa dcf
atcn verilmek üzre faslı mah
susundan tediyesi takariir ve 
muamele ke>hi katiyct etti. 

yağını tatJ/a kırmış 
Ü sküdıırda Bap;lar mahallesinde 

oturan llalıcı oı:-Ju li<e>i ta· 
Jebe:;inden 14 ya~Jarında .'ireı 

efendi arkadaşlarile oynamakta 
iken Siret efendinin awı;ı bir t•t~ 
kazaen o ;;ırada oradan geçmekte 
olan 60 yaşlarında Osman efen
diye isabetle ayajtının kırılmn,ına 

sebebiyet vcrmi~tir. 

Beygirler ürkta 

Beyazıt d~irc>i ta~zifat amelc
sınden Sıva,Jı ~ııkrunun kul

landığı ara' ,anın hay,·anı dün 

tirkmu~ ve ,·ukrüı ti ,;[irüklcycrtk 

ba-ınd:ın yaral;ınm:Mna ~ebcbi

)·et vcrmi~tir. 

Pehlivan Mehnıedin nıari/eti 
Jskeçdi '.\teJımet pehlıYan cnlki 
ak~am sarhoş olar.ık Ortaküyde 

Ortaköy pala,; gaz;nosuna gide. 
rck rakı i,;tı:mi~ 'e kcndbine 
rakı 'crilmuliğinc kızarak sustalı 

çakı ile gıır on Yervanıı ka; ·a
sından yaralıımı~tır. 

Mahkemelerde -Kaynana-Damat 
''Kızıma deli diyor,hiç deli 
lan sabaha kadar ut çalar m 

Çaçaron mu çaçaron... Öylekl adeta nefes almadan soruia 
ları dinlemeden anlatıyor: 

- Ah, ah efendi hazretleri... Olanlar benim kızıma oldu. Gı 
gibi evladımın üstüne sinir hastalıgı getirip hekime hocaya mu 
taç ettikten sonra şimdi de • Boşa _ diye tutturdu. Hiç te bvşı 
omasına rızam yok. Bakınız anlatayım : 

K.ızımı maaş verilen yerde gördU. Ogörllş bu göruş .• Ali 
inandırsın hep kapımızın halkasını yere indirdi. Mahalleliye rez 
rüsvay olduk. TanıdJk ve tanımadık yaı-.ar yakar oldular 
lııe verin diye. Ben doğrusuya ... Önceden verimkar değildi 

Sonradan Ustüne düştüler. Ah, o cadı ah o cadı. Ne ya 
ise o yaptı. 

- Cadı kim? 
- Herifin Uk karısı. Altmışlık bir acuze. Gelir gider, ge 

gider. "K.ocama kıymayın 1,, der de bir dabn demez. 
- Yani kızımın ortağı ... 
- Öyle ya ortajtı. Biz de artık namus belası, ne yapalı 

verdik. 
Ama bak kızın hakkında rapor almıfl&r aklında bozuk! 

varmış. 

Heşa, yalan. Üstüne bir sinir namizaçhğı ıı, geldi hepsi 
Sinirin bir numara yukarısı da deliliktir a ı .. 
Estafurullah.. Hiç te deli değil.. Bileydim buraya getiri 

dim, deli kısmı hiç çalgı çalar mı ? Sabahlara kadar ut çı;l 

benim kızım. Bir şarkı okur, bir şarkı okur ki.. 
Ya rapora ne diyelim? Mazhar Osman beyin raporıtDa 

- Raporun ne hükmü var • Benim kızımın. Haza faz 
yarabbi (?1 • aklı başında .. 

Reis bu sefer erkeğe döndU: 
- Ne derşin!z ? 
- Efendim anlatayım. Maaş yerinde beni görmo11 işaret ed 

durur. 

ilkin aldırmadım. Meger kayın valdem olacak bu hanım, kı 
ile el birliği edip bana göz koymufl&r. Evlerine çağırdılar. K.n 
dan içeri girince ürk tüm. iç içe kapılar, mahzen gibi yerler. Te 
yUzüne geri döneyim dedim olmadı. Baktım ki bu hanım, elin 
beyaz bir mendil pencere önUnde cam siler gibi yapıp beni çaı 
nyor. Çaresiz geri döndUm. Sonra llstOme dllşUp evlendlrdller. 

Kayın valide hanım burada ayağa kalktı: 
- Efendim, kızım Uçüncü kansıdır. 

hk kansının ayağını çeklçle kırıp kapı dışarı etmişler. ikin 
karısı ağzı burnu kan içinde ayrılmış • Blzlmklnlde sinirli ed 
bıraktı. 

Mahkeme iki tarafı dinledikten ıonra kanunu medenideki 
« Cinnet alalml gösteren taraf aleyhinde boşanma davasın 
ancak üç sene sonra ikame edlleblleceğl hakkındaki kayde bin 
en • şimdilik boşanmalarına mahal olmadığına karar verd 
K.ayınvalde hanım, bu kararı, pek anlıyamadı, hatta aleyh! 
verilmlf bir karar zannederek damadını bir kaç defa yana yakıl 
Allaha havale etmedikten sonra dışarı çıkmadı. 

• * * 
Mübadeleye tabi bir maznun burada 

muhakeme ediliyor 
Yunanistan dahilindeki , ·a,liç 

km•abm•ında yapılan bir cinaye
tin davası lstarıbul Aıtırcczas:nda 

giirülmcktcdlr.' 

Bu davanın iptidai evrakı kA
milen rumcadır. 

Nasliç Yunan istintak hakim
liği cinayetten 50nra takibat ve 

tahkikat yapmış, fakat bir karar 
vermeden evrakı takımı ile l la
riciye vekaletine göndermi~tir. 
Zira mübadeleye tabi olanlar 
hakkındaki bu ~ekildcki takiba
tın maznunların naklolundakları 

memlekette yapılmaları )Azım 

gelmektedir. 
Davanın me,·zuu ~udur: 
Ziraatla uı;ra~an Cemali, kcn~ 

disinde bulunan lbrahim isminde 
birinin tabancasını iade etmek 
istemiş -.e bu ylizden çıkan 

kavga esnasında, iki taraf da 

tabancayı çcki~tirirkcn lhrahim 

vurıılmu~ ve derhal illmıi~tür. 

:\Jaktulün vcrc:csi de Türki

)eic nakledilmiş olduğundan 

katil aleyhine dava ikame et· 
mişlerdir. 

Adliye V ck:lletinden icap eden 
müsaade alındıktan sonra Aı;ır

ClZa mahk~mesi l\'asli<; cinııycti 

da\ a,ını rüyete baslamışıır. 

Dimkli celsede dinknen~abit 

o z:ıman ya.:;ınm kü"iik oldt>ıtunu 
fakat vakayı batırlaılıp;ını iile
ıııi.ş ve cinayeti yukarda kay
dl·ttigimız ~ı:kilde hikftyc etmi~tir. 

!fonun iizerirıe ~lahkeme dun 

:-.aoliçli Cemali hakkında me\. 
ku!tn muhakeme kararı vermiş 
ve kendi>ini tevkif edilmi~tir. 

ıt- Türklüğe hakaret -
Tıirklü)!;e hakaret eder şekilde 

neşri yana hulunchığu için mah
kcmne ,·erilen nımca Hron'ka 
gazetesi davasının rliyctine dün 

ve Ağır~eıada deYam tdildi. 

:\lahkcme geçen celscc inde 
J loanikanın Anaduludaki Yunan 
hc~;mctinckn bahis tefrikayı 
iktibas emgi Yunan gazete:-inin 
tercüıne;;inc karar verilmi~ti. 

Dilnkü celsede lmmerisyos Tipos 
ismindeki bu Yunan gazetesinin 
ıdrikası okunmu~ıur . .\l.ıhkemedc 
okunan kısımlar Noter tnrafından 

ıcrnime edilmişti, tı;'r'kal.ırda 

Lozan sulhundan bahsediliv 

Anadolu harekAtına dair sıu 

!arda bazı ktımandanlarınıı/. 

fami geçiyordu. 
Hran1kanın tefrikasının es 

sında hakaret olup olmadığı 

tetkik eden mahkeme, lmmc 
syos Tıpos gazetesinin bir ay! 

kollcksiyonunun tereüme:;ine k 
vermiştir. • 

Ancak Noterlikçe terciım 
gecikmekte olduğundan Jl.fahke 
Naibinin tayin edeceği chlivuk 
tarafındau ıercüme:;ine karar ' 
rilmişnr. 

Muhakeme ayın 29 uncu ~ 
nüne kalmışor. 

lf- Kadriye H. için tal 
name hazırlanıyor - s 
kast ve taklibi hükQmet madd 

~inden maxnun Kadriye hanım 

arkada~larınm tahkikat evrakın 
lzmir \l u;taııtiklij(I tarafım! 
:\luddelumumılij!:e \erildi~ini y 
mıştık. :\ltitlcleiıımumilikçc tale 
name hazırlmınıaktadır. iki 

sonra talepname mahkemeye ' 
rilccektir. 

ıt- Korucu Rıza - Sili 
ride bir >arhoşluk meclbin 
~titçü Mehmet ağayı iilduı· 

korucu Rızanın muhakeme,;i d 
bitmiş ve katli mahkilm ed 

mıştır. Ancak işret meclisin 
kendisinin başına rakı i

ııuldıP;ı ı·e daha başka sure 
tahrik elddi~i anla~ıldığınd 

cezası 3 buçuk ,cııtyc ındi 
rni~tir. 

* Belkıs H.n aleyhine 
dava - Lamia Hanımın tloj\lı 

e. nasında Ycfatına 'chebi) ett 
mütevellit dava c,n;ısıntla 1 
hadise diger hir dHaya yo' , 

mıştır. 

Bu dava Avukat Davut il 
tarafından Lamia Hanımın 'a'd 
. 1 Belkıs Hanımla hun~ırc ı , 

hine açıl"'lı~ bir hakaret da' a.,ı 
Bdkı:; Hanımın <:skı ;n uk 

ola?' l\foddti muhak(mtnın ce 

ı anı e~na<ında kendı al ey hı 
>a•loltı'la!' bazı >Özkr miınıı e 
tile haysiı etinin kınldıj(ıııı I< 
'c tazminat btcmektcdir. 

Davanın n yetine lıuıı:un uç 
eti t:e:t~ıda \ıa lanacaktıı. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün Azami haraet 26"" a,garl 

l'i itil Buglln havo muhtedll ve 
açıktır. 

FIKRA 
Maarif vek !etinin güzel 

bir teşebbüsü 

Yıllardan beri vukuunu dort gözle 
beklediğimiz bir işe başlamak şere
fi, nihayet, genç ve kıymetli maarif 
Vekilimiz Cemil Hüsnü beye naai
boluyur: Klasilrleri türlrçeye çevir
mek iti. .. Bu tasavvur gerçeldeıir
,e. nihayet Oreko-Litin aleminin 
se. nihayet Gereko-Utin aleminin 
ilahi aydınlığı bizim dimağlarımız 

üzerine de hayat, hız ve kudret ve
iızerine de hayat, hiş ve kudret ve
rici ışıklarını saçmağa başlıyacak 

demektir. Milli kütüphanemız Ho
miros/ar, Eflatunlar, Eki/osler, So
foklis/er. Aristotalisler, Vırgilius

/ar, Horaçiuslar la mücehhez olduğu 
ve Türk güzidelerinin ba~' bu engin 
kaynaklara doğru iğildlği gün- ve 
ancak o gündür ki - Türkün ruhu, 
Türkün kafası mazinin son paslı hal 
kasını kırıp insani hürriyete kavuş
muş olacaktır. O vakta kadar bu ru
hun, bu kafanın değişmesi için ne 
yapılırsa 4'.buz üstüne bir yazı• dır. 

Geç ve ya erken, medenıyet paza
rına ermiş veorada kendine bir yer 
e\iinmiş irili ufaklı, uzak ve yakın 

lıütün canlı milletler üzerine bir göz 
gezdirelim: hangisi klasık Hltür
den istiğna göstermiştir? han

0 
ı bu 

büyük. bu yegane insani devreyi at-
1.ıuyük, bu yegane insani devreyi at
layıp ilim, fikir, ahlak ve medeniyet 
prensiplerini doğrudan dogruya bu
günkü Avrupai müesseselerden ikti
bas ile kalmıştır? Eğer yalnız bu 
yoldan medenıle~tigini zanneden 
milletler varsa, bunlar her kesten 
e .el kendi kendıl.rini aldatıyorlar, 1 
ve vah i sefaletlerıni bir fani yaldız~ 
la örtüyorlar demektir. Bız bugünün 
kır\t katlı cirkin binalarında medeni 
yetin sırrını anlamak isteyenlere a· 
cırız. Çünkü gökyüzüniı tırmahyan 
b• yüzbin delikli insan rıvalarının 
hepsi birer mukavvadan oyuncak gi
bı yıkılacak, fakat, saçağının tek bir 
bezgisi cBritiıh Museum• a şeref 

veren narin Akropo/'ün sütunları in 

san dehasının yegane abideleri halin 
de ayakta duracaktır. 

Eski Greko-Latin dünyasının her 
ta ında, her parçasında bu ebedilik
ten bir şey vardır ve onun ilmi, fikri 
medeni. bedii an.anesi haricinde ne 
yeni bir felsefe sistemi yapmanın, 

ne yeni bir istidlal ve iatikra yolu 
bulmanın , ne hayata yeni bir şekil 

,.. çıtır vermenin, ne de yeni bir 
güztllik prensipi çıkarmanın imkanı 
vardır. Bundan başka cyaraucı ener
ji• denilen fenni ve ya bedii kudret 
ancak o sihirli 11emc temastan son
ra hasıl olan bir melekedir 

Büyük Greko-Litin an'aneai hari
cinde tesekkül etmiş medeniyetler 
her türlü asalet ve necabetten mah
rum oldukları gibi bünyeleri de zaif 
ve sevimsizdir. Bunlara gOrgusuz 
vetüredi medeniyetler vasfı pek !A
yıktır Gönlü gani, gözu tok, aıil 

ıahsiyetlcr arasında sonradan zen
girc olmuş, hayta ve kaba kimselerin 

l\tlLLlYEJ PAZAR ~ş HAZiRAN, 1929 

görünilılori ne kadar çirkin ise, bun
larınki de o kadar çirkindir. 

Asil Türk milleti Greko-Utin me
deniyetinin bilyilk nefesiile bayat 
bulmu• medeniyetler ara~ında l.ılyle 
bir mevkie düşmekten gekinmelidlr. 

YAKUP KADRt 

FELEK 
ECzacının karısı 

-Anton Tchekhov-dan 

••• BU tün kl>y ağır bir uykuya 1 mez ki. .. Onun için ha kadın, 
Neye benzer? dalmıştı. Etrafta çıt yoktu. U- ha bir şişe fenikli su .•. 

Dün heyecanlı bir cem'lyetin zaktan uzağa, bir köpeğin hav- - Haydi eczaneye ginp bir 
kongrasmda nızamnameden bah lamasından başka ses duyulmu- şey alalım, belki kadını görürüz, 
sediliyordu. Bu ruzamname gi-1 yordu. • . . Zili çaldıla.1'. Eczacının ka
rift, güç anlaşılır ve zor tatbiki Köyde uyanık bir tek kişi nsı çıplak ayaklarına terlikleri
edilir bir şeydi. Bu hali gören a- vardı: Eczacının karısı. ni giydi. Artık sinirli değildi, 
zadan biri dedi ki: Yatağının içinde döneniyor, canı ağlamak istemiyordu, yal
-. - Kardeş bu nızamname de- fakat gö:ı:iine uyku ğinniyordu ... nız çarpıntısı vardı. 
gıl takunya, her aradığın yerde Kalktı, pencerenin önüne o- - Onbeş kapeklik nane şe-
bulurunaıı, her yerde kullanıl- turdu. Rahat nefes alamıyordu, keri verir misiniz? 
maz, yaşa bassan kayar, tek o- sinirleniyordu, ağlıyacak gibi Eczacının ~arısı, a.celesiz ve 
!ursa kullanılmaz ve manasız 1 d telişsız şeken verdı. Bundan 
gürültli eder! dedi. Filhal bazı 0 

uyyor ~· b' d k conra öbürü de on kapeklik kar-
ruzamnamele - t k mu" atagın ır ucun a, ocası bo . d' B . d b' . nn a unyaya .. . . h 1 d nat ıste ı. u ış e ıtınce, 
sabeheti de yok de~ldir. kopek gıbı kıvrılmış or uyor u. .. b k k l d' 

5• K 1 - d'b' d t 1 yuz aşı e e e ı. 
Pariate Karagöz! u agının ı. 111k.e to~ a ısa, - Sizde şey .•. hani mesela. 

Hazım B. dostumuzun Paris- uyaBnmadsınb~ ım. an~'? t~. h seltz suyu yok mu? 
te Karagöıo: lubiyatı yapacağını . . . ır en ıre, ınce ır ~ıs ~~ ~ _Var 
gazetelerde okuduk. Pariste ka- kasının arasından, genış yuzlu K d · d 1 d 

· · .. dü a ın yan o a al' an birine 
ragözu nasıl anlayacaklarını so ay gorun · · dl Yü b f l d • 

1 H B S . k Gc . . 11 _.d kgır. zaşı ısaı. 
ran ara azım . - essız a- cenın sessız gın e aya M d dal d b k d 

.. 1 k · ıl 1 · d ld p l' Ud' - a er a arın a u a ar ragoz o aca sınemanın nas ses en uyu u. . . o ıs m ı-. f' k 
l . l · · b d · - k k 1 1 · ı ne ıs ananas yo tur. ses ıs sessızı varsa unun a rıyetınden çı ıp, ış a arma gı-: S ld. y . 

seslisi sessizi var! demiştir. den zabitler olacaktı. . · · · u ge ı. ar~ ka~eh ıç-
Şapkadan ne çıkar., B' . k' .. 1 b 1• d' tıkten sonra şarap ıstedıler .. 

• ıra:ı sonra ı ı go ge e ır ı .. K d r gib' ld 
(Va-Nfi) dostum yolda gider- ik' ki . h . .. .. d d a ın şaşırı ı o u; sonra 

ken birinin şapkası nazarı dik-
1 

_ı ş.!, ebaczal adnlenın otnun e o- şarabı da getirdi. İçtiler, ona da 
. . • aşma5a ş a ı ar. . nce uzun d'l Ec 

katını celbetmıs ve bunu yanın- bo 1 . ver ı er. . . zacı uyanmasın 
daki arkadaşına söylemis ve: Y usu. . diye sessiz konuşuyorlar, kadı-

- Sapkadan ne çıkar? süali- G - Echzafhanh~ kokuy_or! dledid · · na binbir iltifat yağdırıyorlar-
- eçen a ta ınt yagı a ım. d 

ne_. Şapkadan çıksa çıksa bir Eşek suratlı bir eczacı var. ı ..•• Şişman zat içini çekti: 
fıkra çıkar! cevabını vermiş. Sev Kisa boylu şişmanı başını A ık · ı· . B 

il d 
. , - rt gıtme ıyız. .. orcu-

gili dostuma hatırlatırım ki e- sa a ı. ı d' , 
ğer böyle ön!ine gelenin şapka- - Öyle ama. karısı güzel!... I mupz ne[ ır · d'l 

0
. k .. 

sı a a ay· e erse a yenne şap - Gordum, hoşuma da gıttı... 'k .. b k d ı· · ·ı t d fıkr · .. .. . . 1 ara arı ver ı er. ıtme u-

k d b l • d k b'l' zere ı en yuz a ı a mm e mı a an e a a çı a r ır. Acaba 0 eşek surath kocasını. t tt . · 
FELEK · d · , . u u. sever mı ersın. ı K d · · .. 

--------------- y k y k - ocanız ruyasın a sızı go-

Mekleplller müsabakası şim-di p?ıiç ~~~.ın:~i· but:v~:~- rı·ür .•. Ne güzel ruyadır kimbi-

İş bankasının serınayesi dandda uy~~·· ·
0

Uykusunun ara- ır_ .•• Elimi bırakınız! 
, 1 k 1.1 .. b L • sın a gennır. sersem eczacı, N'h . .1 K d d 
"e tep ı er musa a.aıının 7 inci koynundaki malın kıymetini bil- ı ayet gıttı er .. a ~.n .. o a-

haftı;ında ~lncili~ı C:alau ""' Li.;e;i sına çıktı, pencerenın onune o-
talebe,fmlen 640 1 ltirrem Re; kazan- turdu. İki arkadaş biraz uzak-
ml•tı f lürrem H ı ı duygulu ve dü•Ünceli, daha emsalsiz . · ev n yamı şu.ur: ' !aştıktan sonra durdular, ecza-

"! taflanın t muh· h h · "I oluyor. Roman ve hikayede. ufak ne-n ım • en ş haneye doğru bakıp bir şeyler 
Hanka;ı" srrmıv .. inin tez,iJidir. Hu sirluindeki harikulade muvaffakı- 1 . söylendiler. Uzun boy usu gerı 
~:~; hankanın !nktı•f ett!ıtını gös- ~=~'.a~:.:~~;,,: ~;:v::~;~ şü~~~~ya;~ döndü, eczahanenin kapısına 

lf bankrnnı gtinden gtine artın çine girdikten sonra lfazeteciliğimiz geldi, bir müddet tereddülten 
faaliyet! bizi iki cihete n ılAkadar de de yeni bir ufuk açılmış oldu. sonra zili çaldı. · · 
eder: işte Erkenekon, bu son istihalenin Birdenbire eczacının sesi du-

Türk lktisadıyatında mühim 
bir me\kii olan bu milll müe>Sese· 
mlıin terekkis! iktisadi 'ızıı·erimizın 
emin ıdımlırlı salaha d»ğr;ı yilrü
dOğünü gi.ı;teren en parlak bir ml-
aldir. 

\! Bidayeti ceşekkÖltinde mu· 
\'affaldjttinden ·ııphe edenler vardı. 

Turk gençliğinin bankacılık gibi çok 
ince ve f•nnl bir meılekteki bu mu
vıflakiveti bunbra \'erilecek en belit 
cevapur.,, 

Yeni neşriyat 
Erkene kon 

Son yirmi senelik nesir edebiya
tımızın en kudretli :-;an'atkSrı Yakup 
Kadri B., muzlinı mütar~ke günleri 
içinde yazdığı, üsti1ııde bir.gün do· 
ğuşunun ışıkları sezilen makaleleri
ni bu güzel ismin altında toplıyarak 
ne§retti. Yakup Kadri Bey. san'atı
mrzın yüzünde, sen,Jer geçtikçe de 
rinleşen manalı bir çizgidir. Eski ne 
sil/er, kendi devirlerinde, ancak beş 
on yıl devam eden bir yazış kabili
yeti gösterdikten sonra. yorgun ar
ğın, kalemlerini bir yana. kendileri
ni bir yana lırlatırk~n. Yıkup Kadri 
B•y, her sene daha değişik, daha 

l!seıidir. yuldu: 

Bu yazılara Erk~n~kon isnıini v~r 
mek için aradan bir zaman geçmesi 
liZ1mdı. Memleket, ancak etrafında-
lci demir dağların eritilmesinden 
sonra, Erkenekon/ugunu bildi. Ya
kup kadri Beyin makalelerini o za
man gündelik bir gazetede okuyan
lar belki bu ismin henüz rüyasını 

görüyorlardı, bugün bu rüya haki
kat oldu. Erkenekondaki yazılar dü 
nün ıstırap ve üıüntü-.ü içinde gizli 
bir teselli taşrrken bugünün ferabı 
ve ı~ığr iç_inde acı bir hatıra oluyor. 
Dünle bugünün arasındaki baş dön
diirücü farkı bu e"ietde açık ve par
lak bir şekilde görebilirh. 

- Kim o? .•. kapıyı çalıyor
lar duymuyor musun? ... 

Kalktı iki tarafa yalpa vura
rak, yarı uyur yarı uyanık asa
ğıya indi .... 

- Ne istiyorsunuz? 
-Nane şekeri. 
Eczacı esneyerek bumunu 

çekerek, soluyarak şekeri verdi .. 
Beş dakka sonra genç yüzba

şı eczahaneden ı:;ıktı, bir iki a
dım ilerledikten sonra, şekerle
ri yere attı, arkadaşiyle buluştu, 
uzaklaşıp kayboldular. 

Eczacı yatarken, karısı için 
için: 

Yakup Kadri Bey. Erkenekonu ile "Ben nebedbaht kadınım yarab 
l{ündelik hSdisel~rden nasıl ölmez . d . 

bı ! . . . iye söylenıyordu, ne 
bir eserin doğduğunu da gösteriyor. 

bedbaht kadınım da. kimse far
Kıymeı, su gibi. her girdiği kabın k d d .. ,, 

ki . . 1. B .. .. k h . . d ın a egıl . 
şe ını a ır: uyu mu arrırın lA-

ğerli san'ati hadi<at içinde de hiç 1 Eczacı, yorganı ba~ına çeker-

b . k betmediai gibi ona bir ken homurdandı: 
ır şey ay h A _ d 

çok şey kazandırıyor. - şagı a onbe~ kapek u-
Yirmi senelik edebiyatı içinde nunttum, kasaya koymağı unut

hergün daha genç, daha gürbüz gör- ma. · · 
duifümüz Yakup Kadri Beyi ve san' Ve gene horlamağa başladı. 
atını. Erkenekon n1ünasebeti ile, bir Nakleden 
daha hürmetle yadederiz. F.N. SELAMİ İZZET 

o_m_a.-.., 

TARI H TETKIKLERi 

Bayra~ıroız~.a~i ay meselesi 
-.'J- {"'] 

DO~uz.loooı bezleri -Alemin lari)i - ilk bayrak - ea,ka bayrak nr mıydı ? 
Yenı~erı bnyragı . lslaobulun lelhıne ~elen orduda aylı ba}rak bulundu~uua 

dair bir ~ahil · irlık Huınların iddiaya yüzleri ~alır ını ?. 
Selçılkı dcvletinın yerine hir idare 

kuran bizim dedelerimize gelintc: 
bunlarır z;,manında ( l lilAI , Tu~lar 

üzerinde idı. 
Arak Rumlardan giirüp füenerek 

aldıkları iddiası tamamen bir masal 
olmuş olur. 

l liltl mesele>ini buraya kadar 
getirdikten sonra, onun Rumlardan 
alınmış olmadığını daha canlı bir 
delil ile ispat etmek lazım geliyor: 

.\şık Paşa zade Tarihinde pek 
açık bir kayt ,·ardır. ( 1) 

•·Tonuzluda,. Alı> ~\lcmlı\ Kezler olur
du. Hll"at .. anı .• geydırirlerdt, ·'Ala~ehrin.~ 
Kıı.ıl .. f.tl.tdlsin,. Sil.ncıt: ederlerdi. 

Aşık Paşanın üç 'lbrı meseleyi 
kökünden kesip atıyor. Selçuki Dev
letinin ortadan kalkması üz~rlne Ana
doluda küçük küçük Beylikler ku
rulmuştu. Bunların arasında bir de 
~Kermlyan. oğuUarı vardı. Bunlar 
"Kütahyada,, otururlardı. Beylerinin 
adı: Y akup Bey ıdi. 

itte bu Yıkup Bey kızlarından 

birini üçüncü Muradın ogiu "Beya· 
zit•. vermek isılvordu. "Domuzlu
nun. Ak ,\lemli Hezleri ile o zaman 
Bayrak yapılan Alaşehir f.!Bdi,inden 
hediı eler gönderdi. 

O tarihte "Domuzlunun, Ak 
Alemli Bezleri gayet makbul idi. Hır 
Bey, bırinı agırlanıık istedi~i zaman 
Ak Alemli bezlerden biçilmiş Hil'at 
geydinynrdu. 

Açıkça anlaıılıyor ki, o zaman Ü

zerlerinde "lllldi. nakışları bulun.o 
bezler pek makbul idi. 

Selçukiler 1 iilali Sancak \'e TuP;
ların başlıklarında kullandıkları gibi, 
"\'ırım ~.\~.., J~areti: kuma~ların üze~ 

rine bile geçmişti. 

Zaten eski 1 liikı\mdarların bir a
detleri vardı. Hıı adet şu idi: Eski 
!randa şahlar elbi<el.rine ve kullan
dıklar ipekli kumaşlara kendi adlartle 
aldrneılerln! yazıp basmırlardı. 

Bu al~metler daima kumaşın ren
gine zıt şeylerden vapılırdı. 

Btiyük devlet adamlarının ellıiseler! 

hep böylo alenıeılcrle heztnirdi. 
llu lran adeti sonradan Rumlara da 

geçmişti. Yalnız Rum lmparatorlan 
nakış yerine kumaşlara kendi resimlerini 
bastırıyorlardı. 

Evci zamanda buna; "Terrız.[2) 

derlerdi. Aynı şey Araplıra"Emeviler. 
zamanında geçmişti. Arap hük4m
darlar "TcrrAzı. kendilerine tatbik 
ettiler. ;\!ısırdın gelen sırma işlemeli 
"Bohçalar. ve saire üzerinde yapılın 
Rumca yazılar lilln gördOler. 

Bunları menettiler. Yerine ayetler 
Hadisler iıletdler 

Anlaşılıyor ki; Selçukiler zamı-
nı R da ve ondan !!lonrı 

" Tarraz .. denen alamet/tr 
'' yarım ak alem., idi. "Ak alem. 
kumaşlar üzerine işlenivonlıı. Sancak 
\'e TOı!; Tepeliklerinde kullanıldığı 

gib~ hükümdırll\J' tarafından hil'at 
olarak da geydirilhordu. 

Bütün hunlar lran, Rum. Arap 
devletleri zamanında hükümdırlenn 

alemeıli kumaı kullanmaları gii;encP;i-

* Blrind ve iL.inci tetliller: ı 199 
ve ıuo.1 numaralı O~!\h:ımızd;ıdıı 

( 1 Sahifa ı Sh u hak. 
2 Tıraz da denir . .\rap("iiJ;tn • .'\c:enı· 

le~tlrllnıi~rir. hfuh:ıınd n1:ılı;ıllc ı hile 

\ i.irdır. 

niı Selçukiler zaınan·-:ıdan onra da 
hn~a gitti,ıtini go terir.. 

Hız Türklerin o zamanki:"Tarra
zı.,nın "Ak alem,. olduı:ııdıı kı;ııdi 

liğinden anlaşılır. Çünkü "lloınuzlu 

nun" "\k alemli .. bezleri 7htı.IJM 
senesinde bile Hil'at olarak geydi· 
riliyordu. 

Halbu ki: Sclçukilerin tam inkı· 

razı; 700-70'2 tarihi olahilir. Su 
halde eldeki kayt: Selçuklierin mira
sına konan küçük Beylerden "Kerml 
yan,, ,.e "Osmanlı,, Reylerinin Hl/dl 
alılmeti11I kullandık/arını anlatır. 

Selçukilerden sonra ötede beride 
hükOmet kuran Beylerin Selçuki ku
mandanlarından filan olduklarını söy
lemek bile ltizumsuzdur. 

Bu Beyler, esas Selçuki kırması ol
dukları için idare işlerinde olduğu 
gibi dededen görenek adetlerini de 
bet on senede bozup unudamazltrdı. 

Aşık Paşa zadenin ehemmiyeti! 
kaydı her şeyi hallediyor. "Hllll,. 
alftmetinln Selçukiler zamanında ol· 
duğu gibi, ondan sonra da makbOI 
olduğunu !spaı ediyor. 

Birinci ,Osmın, beyin kendi ça
dırı tepesine: "I fili!. ıltmetioi koy
durması; son Selçuki Sultanının 

• Osman beve Heylik nişa -
ru olarak Tuğ' Ye Alemli Akbayrak 
göndermesi gibi... 

Şimdi her türHi şüpheleri ortadan 
yoketmek için ".'.\;işan-Al4met" ma
nasına da gelen •Alemin, ne oldu
jl;unu •raştırnıak zaruridir. 

Öyle ya.. Aşık Paşazadenin haber 
verdip;i "Domuzlu. nun Ak Alemli 
bezlerindeki •Alem, "l lilAl, olmayıp 
her hanKi bir ıllmet olamaz mı? 

'l'ürkçcde "':\ıemin,.. manası 

Bayrak1 !tfinare tepesi, Mahçe- yarım 
Ay. /\ı'işan, Aıneınelerin atfın oluk Teli 
(Hila/o benzeı) Raı•el, Lira.) (2) 

Görülüyor ki Tilrkçede ,\lem; yı
rım ay mana<ına ~elir. Bir de bay· 
raklara Alem derler. 

,\şık Paısnın söylediği Ak Alemli 
kumaşın üzerindeki nişanların 1 l!ltl
den başka bir şey olmadığı da anlı· 

şılır. 

Alem Arapçı olduğu içlu bir de 
Arapların ne manaya kullandıklarına 

bakalım. Arapt.r ",\lemi" şu manada 
kullanıyorlar : 

Ale11ı : Bir nesne}'t Ala"ret Niıan 
komak. Yani: 

Bir kimsenin Ost DudaJını yarık 
etmek .. ) [3] 

Bir kimsenin ilst dudağını yan!r 
etınek demek: O yarığın l llllle ben
~ediğin! söylemektir. Üst dudakta 
llillle benzeyen ince bir yarık .. 

Artık Afık paşazadenin hahseıtljl;! 

"Domuzlu" ber.lerindek! "Ak alemin. 
lliltlden başka bir nişan oldu~unu 

hatırlamak bile gülünç olur. 
Rumların Türk bayrağına geçen 

•Ayın. btanbul fethinden sonra yine 
rumlardan alındıi;ı iddiası işte bu 
ı,pat ile bir del• dahı suya dtifer. 

Rumların iddialarının b•bl oldu· 
ğıınu gii>tcrcctk daha ha,ka deliller 
de yok de~ildir 

\1t_..,ela: 'eni<;cri ortıtlarındın 

2 Lehçe. Ahmt:' \ cfık p. B.ıL:. 
;J Kkmıı..:: dlr ı ~JhHa .ır ı Rak 

s 

on ilçüncü ortanın (4) Bayrağtndıı 
iki kırmızı h!IAI vardı. 

Yetmiş yedinci ortanın alameti• 
ll!r yarım aylı minare alemi idi. 
Onbir!nci \'e yirmi sekizinci ort• 
nişanı da Hilrnc birer minare aleaıi 
idi. 

Yirmi yedinci, otuz üçüncü v• 
elll üçünctl Ortalaron alAmetlerf 
yine; Hilal idi. 

Fakat bu llolüklerln ne zamaıt 

teşkil edildikleri bilınmcdikçe ŞU 
iddia zayıiıır. Çtinku "Kanuni" 7,anta· 

nında veniden "iıç .ırta,, yapılmıştı. 

:Vluhakkak •>lan her halde lstanbol 
fethinden eni \ar olJukl•ndır. 

Rumların a;lında batıl olan iddı· 
alarma gelince: l;ıanbulun Fethinden 
e'°I Türklerin bayraklarında hiUI 
Y.ırdı. Fakat Türkler ,;c1,·11ki1erJen 
sonra kurdukları dedcıin \l,iınetl< 
rinden biri olan Tu~laıının lıa~ltkla· 
rında hil~I kullaııdıkları halue hunu 
bayraklarına ne zam>r• geçirdılerf 
"Orhan.. zamanında olma-ı ihtinıalı 
vardır. 

lıte bunun Tarihi bilinip hulun•· 
mı yor ! lstanbul muhısara;ına ba~l• · 
mak nivctlle ' 857 -135.l ;cnesind0 

Ed!meden çıtkıklan zaman ıa.,ın• 0 
sancaktı • llilll • var idi : 

Tici çelebi ve bütün Tarihçiler: 
• harir b•yraklardın hı va • I.ale
zare • benzerdi- " diye lstanbt1l 
muhasarasında Al Bayrakların çoklr
gunu söylüyorlar sa da bayrakların 
ortuındı · "Hilll. dalgalaodıgın• 
biri de yazmayı aklına getirmeınl;tof· 

YalnıT. "Turi Sina, Bey l<:d!rned• 11 

hareket edildiği zammn "Facihln.~·au 
hin bayraıtında 1 lllll olduğunu söyUlyoC· 

Turu Sina bey htanbul muha,.ra 
sınd.ı vaıamış bir müverrlhtir. Hat~ 
Fatlbt~n sonra lstınbuldaki Emlik 
yazmağ'a memur edllmiş idi. , ~ 

Turu Sina bevln iki mı<r• lı 
bir beyti bütün . Rum iddiıların• 
silip karertmul';a kafıdir. (5) 

Beyt şudur. 
(Ey badı zafer turre zedayl (ı\feınetl 
(Sııı'dlnl felek "mahçe" sayı (AteıneO 

tSonu ıtelecek: nu ... h.tdll 

AYHAN 

[41 Orta, Odo. Rolük. Hep birdir. tft· 
psi (f9o 1 orcıdır. Bir ortad.ı ı ~ırJ..· 111tJ 
göre IOıJ - :;oo uerer bulunurdu '.\Hlı.JJr 
mbaY)'en degildlr. 

[:i 4J unı.:U sahif.tya ba~. .--

lstanbul İcra dairesinden: ıt;: 
!it ef. ve Şaheıte ve Muazez han• 
!arın Agavat sandığından borç aıdıl<; 
lan paraya mukabil vefaen ınefrU~ 
Be~iktaş Meşrutiyet mahallesi ft{eı, 
rutiyet sokağı cedit 20-22 No ~ 
bahçe hane indelmüzayede bın Y 
lira bedelle talibi uhdesine ihal•~ 
eveliai bil icra ihalei kat'ıyesiçO 
on beş gün müddetle müzayede~~ 
konulmuştur. Hududu: Tevfik /. b 
met, Kirkor haneleri ve tarik ıle ~ 
dud d!lrt yüz on iki arşın terbiİll • 

• •• araziden yli• dokaan artın bın• 
iki yüz yirmi iki artını bahgedi<· i· 

Ahpp iki katlı ve iki k11ımd•" ,, 
baret olup aralarında kapı "1~;r 
yirmi numaralı kısrmda dört od• 

0 
ev altı bir helll bir muıluk bir "';'i 
iki kömürltik merdivende dolaP a~ 
sofa bir t~ras odaların iklaind• ~ 
ve dolap diğerlerinde ruıulhaıt• ol· 
çede meyva ağaçları vardır Abd ıcı· 
!ah ef. kiracıdır. Yirmi iki NO· pi< 
sımda bir ev altı bir kömürlUk •• 
mutfak bir sofa iki oda bir bel• ~i
mutfaktan bahgeye kapı olup. ~·jl<İ 
ye hanım kiracıdır, ilç bin yetın•f ııet 
lira kıymeti ınuhamminelidir ~,de 
zamla talip olanlar ve daha z•Y ıi 
malumat almak isteyenler k•Y"'~• 

h . . . Of. • ~ıı" mu ammıncsının 10 onu nıs""" ta.• 
pey akçesini ve 920-6640 No. roıı;erİ 
hiben müzayede şubesine gelm~ esi 
ve 18(7 929 tarihinde ihalci kat ıyıc•· 
yapılacağından saat 14 den 16 ys r 
dar hazır bulunmaları ilan oıun" · 

MilliJelio edebi lelrikaıı: 17 1 dim. Hem akşam ezanı dediği-\ çocuğu da kuyunun başına in-ı - Bildiğimize bakarsan o da 1 °'.~yormu.ş gibi elinde.ki uzun çö-ı ~yin . ı:ıarlak işlerinde~ ::.: 

Ç 
niz ne oluyor. Hayat batıdan di. Kadınlar bu tanışa daha çok yok. pun ucu ıle yalaktakı taze suyu hıs edışıne acıdı. Ona bır. ·rı'e 

A P K 1 N K 1 Z sonra uyanır hanımlar! sevindiler. Çapkın kız sordu: j - Yoo! İşte bu olmadı. Bu/harelendiriyordu... meşhur ve çekirdekten yetış 
- üstün başın ıslanır. - Kız kardesini bana misa- gün çalışan bir delikanlının ya Evinin penceresinden seslen- bir tüccar demişti ki: . ·cıı' 
- Öyleyse kırmızı çubuklu fir göndereceksi~ değil mi? bir sevgilisi, ya bir nişanlısı, ya diler: - Dikkat ediniz, bir tıı~dıııt 

y;zan: AK.( GÜNDÜZ bir pe~temal gönderiniz. - Önümüz<leki kışa. hut bir karısı olmalı. Bunlardan - Sofrada bekliyoruz. daima işlerinin butı;a11'~ yır 
Kö kün içinden gelen çeşme 1 Çapkın kız henüz yeşereme- Genç kadınla~ da bu eğlence- - Söz mü? biri mutlaka ol~~lı. Çalışan k?l Kadınl~rla öpüşerek ve köy bahsediyor ı:ıu' Onu;ı.ışı;;ıııııt 

uin şırıltısı. yen bağ kütükleri arasında do- den pay almak ıstediler.Çapkın - Sizinki de söz mü ya. saman çuvalı gıbı yaşamaz. Go- çocugu ıle bakışarak ayrıldı. !undadır, pıyasada ırrı • ıet· 
Dikmen yıldızının unutulmuş l~ştı. Komş~nun kuyusuna git- kız peştemalı sardı, kadınlar gü - Ya ben daha çabuk görme nü! de biraz ç~lışmalı ki iki kuv- ~oşa kosa dönerken yanakları çcrçe~esini. ihtiyaten g3e;~ ço1' 

yuvasına ve Çapkın kızın anla- tı. Taş yalagın kenarına oturup l lüşerek seyrediyorlardı. Pence- sini istersem. vet denk gelsın. yıne yanıyordu. mek ıstemıyor yahut d ardı'· 
~ılmayan ruhuna ak am çökü- içeriye haykırdı: rede bir erkek başı peyda oldu. - O halde siz bizim köye ge- Kadınların en yaşlısı kolunu, - Bu akşam yatarken bir kazanmak için bir pılanı ", 11da1~ 
yor. • - Komşu hanım! Komşu ha Çıknğın seri gıcırtıları arasın- lirsiniz. Çapkın kızın boynuna attı ve çe duş daha lazım. j Eğer işlerinin pa.rlaklıg bil 1'1 

Yen kazan bir nal sesi. nımlar! da seslendi: Çapkın kız parmağım bir an nesine eğilerek yüzüne baka ha- Diye mırıldanarak eve girdi. durrnamaca bahsedıyorsa 11daıe 
Sonra bir genç atın kişnem- Bir kaç sıkmalı, yemenili başı - Çok iyi! Çok iyi! Sizi be- bumun un üstünde tuttuktan ka: .. Misafirlerle ancak sofra başın- berbattır, iflasa yarınt ~u ıaf· 

esi. pencereden uzandı. Çapkın kız· nim çifliğe sucu başı alayım da sonra kadınlara döndü: - Oy leyse, dedi, madam ki da tanıstı. boyu mesafe kalmış.ur: or· 
Çapkın kız silkinerek kalktı, gülerek sordu: . tarla, bahçe harklarmda çapa i- - Siz giderseniz ben de gi- bu aklı sen verdin, öyleyse sev- Sofr.;'da tombalak misafir ha Tarla önüne geçmek .ıstıY bir pe· 

gerindı, ıı;inde taze bir kuvvet - Su ister misiniz? Yarın le çalışırsınız. derim, bir kaç gün için. . . gilisi sen ol. nrm biteviye kocasını met etli- _ Bunlar aklın~ .ge!mce, da fl.l ' 
vardı. tahtaları silmek için suya ihti- Çapkın kız sesi tanıdı, çıkn- Zekası birdenbire sim~eklen- -Yoo! O işime gelmez. yor ve öteki bey de vira parlak nşanla bır_safdılın ya~:11edeı11e 

Ko un derin sessizliğini u- yacınız varsa kazanı getiriniz gı gırrrrr! diye elinden kuyuya di, bir lahzada bir çok şey dü- - Öyleyse hanımı ol. işlerini anlatıyordu. 1~ oturmag~ tahamm~ itiıarl~ 
vandımı k istemeyen bir kaç ha size su çekeyim. bırakarak pencereye baktı: şünd!ikten sonra tabii olmağa - O da onun işine gelmez. İçinden kadının saflığına gü dı. Sudan b~r behane '~yuııııı:I 
fif sı ra ı tan sonra bir kamçı Kadınlar gülüserek haykırdı- - Vay! Sen misin? Burada çalışarak ilave etti: - Bari simdilik nişanlısı ol. lümsedi. Yalnız okudukların~.a ~dasına c;ekildı. T~ s ret bC 
~esi ve bır tekerlek gürültüsü .• !ar: işin ne? - Hem köyünü, hem kız kar - Bu kepazeliğe düşmek te değil, kendisi bile çok tesaduf gı vakı·t-~e~efonda a~i'ef· t . 

Capkın kız kıvnrtılı yollar- - A, a, a! Ak amezanı .. 1 Bu •Köy çocuğu idi. desini, hem nisanlısını görürüz. ikimizin işine gelmez. etmi~ti ki karıları tarafından bekle?ıg~nı haber v~r tU tJa1 
lan bır rıya gibi geçtı. Ve ha-! Paşacık' yorulursun, - Teyzeme misafir geldim. Kadınlar sevincle cevap ver-. - Peki 11ma, bir sey ol işte çok met edilen kocalar, kocala- men ındı. tel fona oş , 
·at yol! rı ıı:la <la bir rüya gıbi - Yorulmak mı' Şu küçük - Bugün mli' diler: · Paşacık! rın en çapkınıdır. Kadın ya bi- ret bey: . .. iı ııaıırl• 

geçıo:ı ge 'ile t>cegi"ıi düsündü. çıkrıktan mı? Galiba ·iz bilmi- - Bir saat evet. - Gideriz, görürüz, ama o- - Bis onunla dost olduk. lirde izzeti nefsini muhafaza i- - Sana bır surr 
yorsunuz, ben Modadan Fenere Kadınlar birbirine bakıştılar. nun nişanlısı yok ki.. - Bizimle olduğun gibi mi? çin met eder, yahut bam basit dım, dedi .. 

Ak a'TI yemegi,e ikı heyle bir yüzerek gider gelirim. Kayık ya Nereden tanı~•ıl·hnna h"vret et - Nişanlısı yoksa sevgilisi - Tıpkısı tıpkısına! ve bus budala bir tiptir. - Ne gıbı 
hanım davetli imi ler. ! rşlarınrh iki d fa b rin ı g"I- til : C ıııl w lnz anhıtırı·en köy vardır Köv cocııu 



.., 
E 2 

San1at bilhassa şöhrete istinat eder 
sebepten dolayıdır ki Bu 

Sahibinin Sesi 
-

Münhasıran en ·meşhur musiki 
üstatlarının eserlerini plaklarına 

kaydettirir 
......................... 

............................... , ................................... ... 

Villigette Maarifte 

Kitapçıların zararı 
B.M. Meclisine n1üra

caat ediyorlar 

A ''blZIM kOLONY A,, sinirlerin yegane devasıdır 
Vilayet kadrosu 
Dün geldi. Mühim 
tebeddül yok. Maaş 
da bugün veriliyor 

asabiyenin mazharı takdiri olmuştur. Dercesl 90 dır. Esans ve Losyonları harlkulAdedlr. Yeni 
PEHLIV AN ZADE SAIT Eşyayı sıhhıye deposudur. Sipariş kabul edlllr. ~ 

rilAyet dahiliye kadnı.<u dlln 
{elnıiştir. Yeni sene k-ıdrosunda 

tııuhim hir dcJti~iklik yoktur. 
l'il;\yet memurları da bu gun 

tııaa~larını alıu:aklardır 
llu suretle yeni sene kadroları

nın hep~i gdmi~ oluyor. 

yeni se11e biltçesi 
Bu gün \'iU\ et daimi encu

tııeııi tnplııııacaktır. reni yollar 
kanunu mudhim:e ! 9'l<ı . enesi 
hlitçc>inde tadilat yapılması icap 
ettiği cihetle encümen bütçede 
~dilAt yapacaktır. Lıi;ı:um görU

"'rsc \'i!Ayet umumi meclisi de 
içtimaa davet edilecektir. 

Deftardarlık hesapları 
1 >irnııı muh:ıselıat mllrakıp

·arııı ia .ı hir zat <leftardarlıgın 
1 '12>< •en esi hesaplarını tetkika 
h<t,faq11~tır. 

İ~klin işleri 
'l'cm'ik muamelatının hu ay 

1'•ı •ına kad;ır dc·p;il bitinceye 

kadar deHı'lı cdeccıı,ı vilAyete 
hı(cI i ril nı istı r. 

' 

Valinin teftişi 

\'ali vekili \luhiddin hey dün 
r· 
• atalca \'8 giderek mektepleri 
leFti~ e;ıni~tir. ----·------Polis alayı 

l,tanbul polb rnuduru Serlf 
il polis ala vının l&p;ı ı ~ayiaları 
\(kında atideki hevanatta bu
·~nnıu~tur: 

- Bu hahcr yanlı~tır. Polis 
llayı hlp;vedilmi~, veya edilecek 
dt"'Id· ,_,ı ır . 

1. Alııy btaııhul, Beyoğlu, Üs-
• Lldar taburlarından ınute~ekkll-
''t · 1 ier . ene nisan, mayıs ayları 
~1 •)'ın talını . aylarıdır. Bu $ene 
~Valar mıı,aıt oldııp;ıı ıçln ta

itıılcr 1:; g·(ııı fa:da olmak uzre 
''•1.iranııı 1 .'iınc kadar devam " . ·llıııtir. Talimler hitiııct: alev-
ı;.ı. . 

•i cfcndılcr munh·ı-ıran mer 1 • 
c~deki işleri ile ıncıl\·ul olm11·a 
~ 1 • 

ı •ııııı .~ lardı ·. 1 ler dendi tahu-
,~ntlaki Ye bolıiıtıın<lcki verini 
·ııı· ' . 

ır. ( :cıeccl.. sene gene talim 

1'%aııı ııolis ala\"l mutat talim-

lstanbul kitap~ılarının mektep 

kitapları n~riııde hüyuk zararlara 
duçar olduklarından hahsile hti
kı\nıcttcn nıu'n enet talep etmiş
lerdir. i§taıı•ıulda mektep ki
tabı n~redcn ~ kitaphane vardır. 

Haber aldı~ıııııza giirc, bu be~ 
kitapçıdan w;ıi millet meclisine 
muracaata karar vcrnıi~lerdlr. 

Bunlardan hiri demiştir kL 
~ - - Har[ ın kılahı olduktan 

sonra nıektep!crde tcdrısatın da
ha bir mliddet arap harfleri ile 
basılmı~ kitapla yapılac.:ağı sor
lendi. Bunun tı/.crine mektep ki

taplarına llhcten yeniden mek 
tep kitabı ha,tırdık. 

l'a kııt mcktcplcnle tcdri,at 

yeni harflerle ppılnıava ba~lan

dı. ::;crmaycnıizi yatırdığımız ki
taplar elımizde kııldı. <imdi bun
ları 'atamadıjtımız için serma
ye>it. kaldık. Bankalarda ve ban
kerlerde t~liı e,ı zaruri bonııla 

rımız var. l'aramı7. olmadığı i\·ın 

bonolarımızı tedıye cdemeyoruz. 

!· e~ı vazıyeue kaldık. 'faarif 
\ ckı\leti " 80 ,, hin liraiık hir 

taznıırıat udctnıi~ti. l) tazminatı 

da ,ılnıadık. ·imdi Huyuk :\lillct 
:\le.:li,iııe miıracaata karar verdik. 

Tıp kongresinde eczecı/ar 
Bu 'encki tıp kongresint: t:c

/.ac.:ılar da i~tırak eı.leccklcrdir. 

Kon~re de l'C7Jtcıları l\lusta!a .'.'\ail 
ve .\ııamettiıı Heyler tem~il ede

ceklerdir 

İtalyan gemileri gidiyor 
Limıınımızda bulunan ltalyan 

donanmasından iki ı.:emi ve bir 
muhrip buA·ün it:ılyaya hareket 
edeceklerdir. c:emiler Pireye de 
uğrayacaklardır. 

ALENt TEŞEKKOR 
Umum efradı ailemize ani ölümi

yle ebedi yaralar açan sevgili baba
mızın tabutunu başları üstilnde taşı
yan Orman Yüksek mektebi talebe 
ve hey'cti talimiye ve memurının 

göaterdikleri muhabbet vo samimi
yet en acı dakikalarımızda yegane 
medarı teselli olacağının ve cenazede 
bulunmak lütfunda bulunan dostla
rı ve diğer yüksek mektepler talebe 
sinin göıtenni~ oldukları alakanın 

bizi ebediyen minnettar arzına muh 
terem gazetenizin tavassut buyurma 
snu rica eyleriz Zevcesi, Aliye Neş' tti . -

~yapacaktır et Mahtumu. Asım Neş'et. 

~ 1 tarik, hayat. kaza ve otomobil sıgortalarırıızı -

=-~~~~~--~~~~~~~· 

lllye 1. 11esaleai 
Üsküdar vak'ası 

Aliye H. meselesinde 
allJkadarlar 

dinlenecek 

KEFELIZADE HAMDI I 
YAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

HiLAL 
vapuru Pazar 

23 Hazıran 
günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

Herant Beyin kızı M. Manniği hareketle ( Zon"uldak, !nebolu, 
cerhetmekle maznun Şakir paıanın " 
kızı ve İzzet Melih beyin baldıır A- Gerze , Samsun, Ordu, Glreson, 
!iye hanım hakkındaki tahkikata Tirebolu, l:urele , \' akfıkeblr, 
Usküdar mu&tantıklığınce devam e· Trabzon, Rl/.e iskeleferine azimet 
dilmektedir. Yakında allkadarların ve !"atsa ve Gnyeye o~rayarak 
malumatına müracaat edilecektir. avdet edecektir. Yük ve yolcu 
Tanıy~nlardan ~~ri_ne diyor? 

1 
ıçin Sirkecldt: yeni handa 1 

Dün hır muharrırımız keman ho- numrolu acentesine mliracaat. 
cası Berkeri, M. Manniği ve Aliye 1 Telefon: lstanbul 3105 
hanımı çok yakından tanıyan ve ha- j ...................... -

1 disenin bütün teferruatına vakıf o- ~ ı· 1 ' 
lan bir zatla görüşmü~tür. Bu zatın e ' r f n 1 1 
verdiği izahata göre hadisenin eve- 1 2' U 
liyatı ve se~i bomlıo§ bir mariyet-

Merkeı Acenıosı; Galatı köprü 
tedir: bıtında . Beyo~lu 2362 Şube 

Berker ismindeki genç Macar ar- acentesı: Mahmudiye llını altıtdı 
tisti maruf bir keman hocasıdır.Dört 1 ınbul 274-0 

seneden beri Aliye hanımın eniştesi ı..,l,..y_u;;:_a.;,l,.;.k.;._'..;,U··-r;;'-B.,.l_p_0-,-1.-1-,-1 -ı olan Emin Pa~anın kızrna keman ' o O O 

dersi vermektedir. Aliye hanım da (Mersin) ı apuru 2ıl l laziran 
bu derslerde sık sık hazır bulunmak Salı ı 7 de Sirkeci rıhtımından 
tadır. Bu tesadüfler neticesinde Ali- hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
ye hanım Berkerden piyano dersi 

Küçükkuyıı, F'.dremlt Burha 
almak isteyor. Berker Aliye hanıma 
ders veremeyece~ini söylüyor. Ali- niye, Ayvah~a ı:çidecek ve 
ye hanım tekrar israra başlamış ve döniı~te meıkur iskelelerle bir 
nihayet Berkerden piyanodersi al- likte Altunolu~a uğrayacaktır. 
mağa başlamıştır. Fakat, Berker der Gelibolu için yalnız yolcu 
sleri temamiyle terkediyor. Istanbul alınır, yük alınmaz. 
da 80 tane talebesi bulunan Berker ı-------------
bu meyanda Mm. Manniğen de piya- TRi8ZON BiRiNCi POSTiSI 
no nazarıyatı dersi vermektedir. 
Berker, Mm. Manniğe on'beş günde ( Re~itpa~a ) vapuru 'l4 
bir ders vermekte ve aralarında kat' Haziran Paıurte,ı l 'l de Galata 
iyen hiç bir münasebet bulunmamak rıhtımından hareketle lneholu, 
tadir. Viyanaya gitmeğe karar veren Samsun, Glrcson, Trabzon, Rlz 
Berker eşyalarını dört senelik tale- Hopaya gidecek ve dönü~te, 
besi olan Mm. Manniğe bırakıyor. 

Pazar iskele,iyle Rize, Sürmene 
Ayni zamanda bütün talebelerinde 
birer ikişer gece misafir edilmekte- Trabzon , Tirebolu, l:ireson , 
dir. Berker. Mm. Mannikte de iki Ordu, l.'nyc, ~amsun, lnebolu, 
!iç akşam misafir olupor. Aliye ha- 7.0nf\"uldağ11 up;rayırak gelecek-
nım Berkere çok kı~gm ve intikam tir. I iare ket v;unli yük kabul 
almak arzusunda bulunduğundan 

k k 
olunmaz. 

Ber eri arama tadır. Aliye hanım 

Berkerin Mm. Mannikte misafir ol- ızınir . Mersin sür'at pos~sı 
duğunu haber alıyor ve hemen va- (:1-ltthınut~e\•uctpa~a) vapuru 
pura atlayarak Usküdara g•çıyor ve 2 ;; l laziran Salı ı 2 de Galstıı 
Manniğe Berkeri söruyor, Mannik: 
«burada değildir ı. diyincc kızıyor rıhtımından kalkarak çar~anba 
ve ates ediyor. Aliye hanım bu esna- sabahı fzınire varacak ve o 
da Mm. Manniğin Berkeri gizledi- gliniin ak~anıı lzmirden kalkara 
ğine zahip oluyor ve bu işi bunun i- Antalya, A!Aiye, .\!ersine !{idecek 
çin yapıynr. Muharririmize izahat 

Ta~ucu, Anamnr, Alıliyc, Antal· 
veren zat Aliye hanım ve Berke! hak 
kında şunları söylemektedir: ya, !/.mire ıı~rayarak ~elecektir. 

- Hocalar daima taleberi üzerinde ( Yalnız hu sefere ınah;us 
sempati yapanla,, hele böyle meşhur olmıık Lizcrc azinıctte 1\ lilllllte 
hocalar. İşte Aliye hanımın bu sem- de up,rayacaktır. ) 
patlsi bu hadiseyi doğurmuştur. Za-
ten çok asabi olan ve hissile hare- 27 1 laziran tarlhindcn iti· 

: ı:aıa•ada ('nyon lrnıı nda kAm Ünynn siKnrt.a kıınıpanya•ına 
ıJ) a.t,;-ıuız. 

Tiirkiyı,de hilAlasıla ıcrayı muamele eıaıekte olan 

ÜNYON 

ket eden Aliye hanım genç hocasın- lıarcıı !{arı aha re kııdar Kara. 

1 
dan böylece intikam olmıştır. hi~a hattının l'cr~eınhe posta'! 

· l l den ho•lanıyor 
T yapılınıyac.ıktır. 

'. Size Be~kerin tu~a: bir taliinden 
1 bahsedecegım, çok ıyı arkadaşım o- IOOOkilo pamukipliJ;i..'iOO kilo 

1, lan bu adam •il• rakamında çok hoş kostik soda, '<!00 kilo tuz ruhu, 

il ! !anırdı. Bütün tesebbüslerini il inci 3000 kilo adi soda, ı 000 kilo 
l<ııınpau~a"'ııa f>ir kere ıı~ramaılan sigorta yaptırmayınız. gun, hafta, ay bidayetinde yapardı. 

ı Tayyare pfyankosuda ayın 11 inde lıeyaı salııın, ~00 kilo arap 
~ - ... Tı,l..foıı: Hı•yoi{!ıı - 2002 ~~~Ei çekildiğinden Berker Mm. Manniğe sabunu ilıalc>i '.!fi l laziran; 500 

Uevlet ·rıatbaası idare komı"s- bir bilet almasını rica etmiştir. Mm. adet 'aplı horda fıçı ·ı, :IOU 
~ Mannik bileti almış ve buna 10 bin adet makina ııııaz fırçası,1000 
( Q n Ün dan: . lira isabet ettikten sonra bileti Ber- adet boya fır\·ası .IUO adet 

kere iade etmiştir ... 
;ı l 

1 
manı;anez madeni 100 kilo 

ııt >aac ı bir •ene zarfını a teraküm edecek haddi :ızaml he, B rtl 
tı,, . a n liiks ı·e sürat postası µ;rafik tozu: ihale:>İ 27 i laziran. 
ı[ · ı arzında kkırpıııtı k:lıtıtlar nıu/.ayedcde takarrur edecek liatla f:lektr!kle nıiicchhcz muntazam 
''ne ılıak l0dileccktir. Talip olanları:ı lıu lıaı)[a tanzim edilen hOOO kilo mangal küııııırıı 

kamaraları ve glivcrtc volcııl:ırına 
'1.aınq ı 11· .,.ek uz•c her p;un muh2' clıc) c \ c nıuzaycdeyc i~t - h h f 29 llaziran. 

t ek zre dahı ı;; Tcmm..ız q~N t;ırihine mu,adif l'ıızartc'ı ':'a~~İ~c~u ~~:alı Aydın \ ukarıda •nikdar \'C cin -
aat oıı lıc,e kath• kom; v '"" nuraca<1t• !eri )ıızılı i2 kalem mal1.emei 

- --- ---·----------- vapuru Paza.rtes. •Mübadillerin nazarı dikkatine1• 24hazirıın 1 mul telife paz:ı·lılt SUrdik mu--
.... saat ! 8 de Sirkeciden hareketle ı:aı.:den mübın ııa olunacap;ın-

•kıı ı 'e ıpıe şlmdiı • kadar mal ıefev. uz etmemiş olanların hık ( · 
' cııfaaı' iıı•n temını '·ın r h;•I te,hılılt gneıeril' ~.re!!;li, ZnnKuldak' Bartın' dan vermek i.teycnlerın şart 

1 1 Amasra, Kuruca şile. (',ide) ı··.·ke nameyı· go·rmek ıızer" h'·r..; ·.mm o zmı· <•ka~ı 'O numarada . ., . . ' ~ ,.,.m 
ı ı.: l ah m .... n&h&R&- ld lelerine azınıct ve avdet edecektir. ve padarlık için de .~'iisterilen - - - ~ - ~< Fazla t:ıf.silat içın l•:miııiinil ·· ı d t ı 6· ı ı Alman kltaphanesl ı;un er e sıı < a c,·azım 

Rıhtım han '.! numıırııya müracaat. 
lkı oglu f,ırıd nıcvdanıııda 5z,i Teldon: 268.ı. mııdıırhip;iınc gclnıekri. 

Otomobil Lastiklerinin· Şahıdır 
Merkez De osu: lstanbul, Sultan Hamam Mesadet Han 

NAiM VAPURLAR! 
ZMİR-MERSlN postası 
AOA"-ıA vapuru 27 

l lazıran 

PERŞEMBE p;iınll ıık~amı 

sirkeci rihtımından hareketle 
( C,'anakkale, l/.mir, Küllük. 
Bodrum, Rados, Fcthıye, .\n 

talya. _-1.laiye ve !\lcr>ine ıı&: 

rııyacaktır. !'azla tafsllı\t için 
Gelatada 'ite Fran,cz hanında 

12 nuınarnda acentclip;ine mü 

racaat. Td Beyoğlu 1 04 ı 

SovtorgflOt 

Sovget riearl vaPf!rları 
, 

( Çİ(l·:Ri~ ) \apurıı 2.J. 
Haziran Pazart si giınli de her 
sınıf yolcu ile emteal tllccuiye 

alarak doğru Se!Anik; lzmir, Pire, 
Yafıı, !skendcriyeye ve Port-,8itL 
hareket edecektir . TafsilAt ı\in 
Galatada Çinili Rıhtım haııı~da 

aı;entalığın:ı nııiracaat 

Teleluıı lkyoj);iu \!J~.~. :.1501- !Jlı~ 

YELKENCİ 
\' APURLARC 

lzıir sür'at palası 
Lsı:~ ve İsmetpaşa vıpurıı 

23 Pazar j(llnu sa· 
Haziran tam 1:; t 

G 1 t nhumın· İ • a a a dın dojtru zmır 
hareket edecektir. 

Tafslllt için Slrkeclde yelken 
el hanında kA!n acentasına mıi 
racaat Tel lstanbul 1:; 15 

ALEl\tllAfi ZAIJELEll 
VAP!'nLAIIT 

eri, luks karadeni1. P"'ta,ı 

M '}} t vaı~wı ı 2,1 
ı e J la1.iran 

Pazar ~ıiıılı :ık~anıı "-l~I 18 ılı> 
Sirkeci rıhtımından harckdlc 
[ ZonRUidak, İnebolu, Sinop, 
Sam'!ın, L'nve, Ordu. Circson., • 

Trabiıon, iliz~ 1 ye azimet 'e 
(Surıncne, \' akfıkchir, Ciırclc · 

iskelelerine de ug;rnyarak a\llct 
ve c;aıaıada .\lerkez rıhtım edecektir 

hanında Cellpidi ve Staf!lopati .:-ııııraca.ll ııı:ılı:ı.i. istaıılıı 
acantelıj~ı.na milracaat telefon ~leymcnct hHnı e'tımt ıki 1 1:ı 
Beyoıtlu 8.'i.J. • f 

• .;ant!. 1 efefoıı ,ı,ııılııı, 1154 I 
htanbul Altıncı hukuk rnahke ı mede hazır bulunmadıgından bıtta· 

mesinden: Müddei Karabet Mikail lep hukuk usul..i muhakemeleri kanu 
yan ef tarafından Samatyada mer- , nunun 398 M. mucibince gıyap ka· 
haha köselerinde iki yuzli çeşme so- ran vcrılerek yevmı tahkikat 11 
kağında 16 No. hanede mukim iken Temmuz 929 tarihine musadif Per• 
elyevm ikametgahı hazırı meçhul şc-ıbc günü saat 14 de mahkemede 
madam Maryam Mikail yan aleyhine 

1 

hazır bulunması aksi takdirde gİya. 
ikame olunan boşanma davasinin 17 ben tahkikata mubaşeret olunacagı 

Haziran 929 tarihli celsesinde i1inen tebl!g mekamına kaim olmak üzro 
tebligata ragmcn mumaileyha mahke l ilaıı ollınur. 
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270 
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Kat'i karar ilanı 
ikraz 

numarası 

1 .3970 

14222 

142 4 

14:-87 

J (().'6 

1 ;'081 

17603 

14672 

17807 

17903 

18127 

18536 

19895 

1\lcrhLınıtın cins \:e nev'i e me,·kı ve 
ınüşıemil:ltt 

Borçlunun ismi 

Ortakoyde tJ~merdcven ve Şekercioıtlu soka

l(ında e"ki 25, 27, l!l ve yeni 25, 27, 17 :o. 
\"LZ elli a-~ın aı>a uzerinde kagir bir kattan 

lbaret Ye yedi yüı otu7. be~ oırşın ar,;ayı havi 
bir mağazanın tamamı (,.'dcbon ·amer ~:F. 
C kudarda Bulgurluda Akmdağı Yalnız servi 

caddesi .dt eski h, J ve yeri 2 • •. yüzyermi~ 
iki arşır ar.·a üıcrindc ah~ııp iki kattan ibaret 
be~ oda, iki >Ofa bir kuyu ,.e ondokuz dönıim 
hın \·irml ,cki1. ar~ın araziyı havi bir hanerün 

raınam, Emine ~erifc \·a,fiyc hanımlar 

Kartalda :\laltepc Kariy inde Bakkal köy 

\Olunda Çam .okağında c,ki .ı2J 5 ve yeni 

561 5 •. yuz sekocn ar~ın arsa iizerinde ah~ap 
iki bu t k kattan iba ·et oniki oda iki sofa ve 

lh be. ~rşın ur'a uzerinde bir mutlak, bir 
oda, bir dünıim bin uç yüz altmış beş arşın 

lı:ıhı;L)I bir küşki.~ tamamı. Emine Ferber H. 
(,.'~·~uhbirdc çoha ıhanı "'t katında c~ki \C 

)Cni b 1 \o. otu;: .ırşın r.'ıktarında 'e han ii>· 
tund bir odanın tamamı Fatma H, 

lkyojtlLnda Taıavla mahalle ındc bekçi soka

g'nda c,;kı .l2,34,3h , c ) e i J0,32 32,34 • ·o. 
~uz ar,ın arsa üzerir.de kıl.rgir Uç kattan ibaret 

iki ofa . lıe~ oda, iki sofo bir mt.tfak \C bah
çcılc bir kuyu ve kırk arşın bahçeyi havi hir 

hanenin tamamı \lakbulc H. 
Bc<ikta~ta yeni mahallede lıo tan \ c lhl:ımur 

Hı";ıj(ında c,ki 27, I O, f O mukerrer l o mıikcrrer 

ı o mt:kerrcr 1 O mükerrer, 12 ve yeni 1 J, l 5, 

17, 14 . ·umaralı hin b~) uz arşın ar,n ı.zc· 

rinde kt.<men iiç ve ki,mcn iki kattan lharet 

altmış üç oda., altı ,ofa., iki mutfak ve mli~tc· 
melAtından bulunan yüz ellı ıırşın aNı ur.erinde 

\e mezkı'ır kona~ın itti-alındc hcş oda, lıir 

mfayı havi kAgir clAmlık köşkünü ve ayrıca 

iki y1.;z otuz arşın ar:;ada kılrglr üç kattan iba

ret yedi oda, Jki sola, bir mutfağı ı;c beş bin 

yiız dört arşın bahçeyi havi bir konağın tcma

mı Zekiye H. 
P1*!babçc<indc köriçi elyeı m i~kelc caddesinde 

e.ki 1 ev yeni 2(ı· ı numaralı yüz altmış iki 

arşı" ar~a üzerinde kArgir uç kattan ibaret üs
tt::ıde :ekiz oda, bir koridor bir 111utfak ve 

} irmi dört arşın ar.:ada bir aptesane ve gu'ül
haneyi ve yirmi ar~ın bahçeyi havi lıir fırının 

ıam:ımı \fehmer C'c>dct B. 
Be lcrbeyinde Burhaniye mahalleşindc mukad

dema l lalit eelyevm bayır sokağında eski 2 

mukerrcr ı e yeni 36-36- 1 numaralı yıiz altmış 

sekiz arşın arsada ahij<!p iki katta on oda, 

dort ofa, bir mutlak \"e otuz arşın iizerindc 

bir mutfak ve beş dönüm iki yüz ot ız ar~ın 

bah~eyi havi bir hanerün tamamı Kadriye H. 

(.' kııdarda Rum ;\lehmet P~ mahallesinde 

l nwlar "okağında eskf 49 ve yeni 59-2 ~. 
) ,.,ı yirmi beş ar-ın arsada ahşap iki bu~uk 
katta alo oda, bir sofa, bir mutfak bir kuyu 

ve yiiz on lıJr ar~ın bahçeyi havi bir hanenin 

tamamı Giilfcm ve Fatma Zehra Hanım 

l) ' iidarda :alacak mahallesinde Arka ,;okakta 

e'kı 3 ;\lukerrer 'c yeni 1 1 N, iki ylir. on 
ar~ın arsada ahşap uç katta dokuz oda iki 
~ofa, bir mutfak ve yirmi arşın w:erlnde bir 

çamaşırlığı ve dört yıiz yinni beş arşın bahçeyi 

havi bir ;;ahilhancnın tamamı Emir.e Zekiye 

ye Ayşe Ruhsar Hanımlar namına 
vasileri valdclerl Hatice Nesibe H. 

l>tinyede Klirkçıibaşı ve Çayır sokağında eski 

13 miirerrer ve yeni 19 numaralı elli iki arşın 
ar-ada ah~ap iki katta dört oda, ufak bir 
mutfağı, havi bir hanenin tamıımı ;\lakbule H. 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Klğıtçıbaşı 

elyevm Kazesker sokağında e:;ki 4,4 yeni 6,8 
; 'o. lı bcşyüz arşın arsad& ah~ap üç buçuk kat

ta onııln oda, doku7. salon ve iki bin yetmiş 

arşın bahçeyi hı1Yi bir hanenin tamamı 

Emin B. lrakııt ve Feride Hanımlar 

Lllelide Kızıltaş mahallesinde lstanbul A~aç~

mesi sokağında eski yeni 27 No. Jı yüz yirmi 

arşın arsada kArglr bir buçuk katta dilrt oda, 

bır çan arası bir mutfağı havi bir hanenin 

tamamı Sabiha H. 
Yukanda cins ve ncvtle mevki ve mUştemilltı yazılı emltk hizalarında 

gfüterllen bedellerle talipleri berinde olup 25 Haziran 929 tarihine mil adlf 
:alı günü • uı on buçuktan itibaren muzayedeye müb~eret olunarak 
saat on ılnda kat'! kararlannın çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip 
olanlann meıktır günde saat on alnyı kadar Sandık idaresine müracaat 
•yleınelerl '" on altıdan sonra vulcu bulacak mürıcutlann kabul edilemlye
ceg ve mez.kOr emltlıe evvelce talip olanlann kat'! karar esnı ında hazır 
~ulomadılıfarı ve başka ı..llp zuhur eylediği takdirde evdlki talip! rln keyfiyet 
etmiı addolunacaklan lözumu lldn olunur. 

Devlet ~emir Jolları ve limanları umumi i~aresinden: 
ldJremize luzı.:mu olan ~ 100,000,, yıiz bin ton maden kömü

runun m_!lakasaıı 7 temmuz 1929 pv.ar güniı saat 16 da Anka. 
rada um~ml idare tir.ısında icra edilecektir. '.\lünaka5aya iştirak 
cıkreide. !:1 teklif ~. tuplarırı ve teminatı muvakkııtlerını mezkur 
tarılıte _aat 15,30) a kadar umumi idare yazı i,leri mudürliıjı;une 
atrmeleri 1 'ımdır alipln nıiınlkasıı ~Jrn::amdcrinl ( ı!5U) kuru~ 
A..ıkabi!.;ndc Ar karud. malzeme daire indtn 1 laydaqı;aşada llavdnr 
!. un.ııtaz ınd. n tcda•·k tdcbılirlu. · 

E~R~BE EDiNiZ! MDlllEIE EDiNiZ! G~RE~EKliNIZ Kİ 

FLiTOkS 
T n L n M B A L l R 1 ; E N ı l t 11, E N İ D l R E t i 11 y E E N l l G t l M 1 D 18. 

Deposu 5ıler mar
kalara nlsbeten ufak
tır. Hava tazyiki daha 
kuvvetli ve bu suret
le daha idareli olma
•ını mUmkUn kılar. 

• Tutumbanın ak•amı 
•uretl mahsu•ada le
hlmlenmı,tır. Silindi
ri uzun Olup fazla ha
va tazyikini mUkem. 
melen temin eder. 

a am ve gayet a
yarlı bir pistona ma
liktir. 

FLiTOKS 
tulumbası as~ari ~ sene teıni~ath~ır. . 

Her yerde, her zaman haşarat diişmanı <FLITOKS>; ıs
timal ediniz . 

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

( FıtT~KS güZel ve sıhhi bir koku ne~re~en ıe ine ına i~ir. 

...-JUBOL 
Dalma sıhhat ü
zere olmak için 

' her akşam bir 
komprime (Jü
bol) alınız. 
P"1'is hastanelerl 
m~teahh1tlerl 
ŞATELEN 
• MUESSESATI 

BrtOmum ecza
nelerde satılıt. 

JOBOLI 
Barsakları yeniden 
tamir ve ihya e<ler 

INKIBAZ 
I L TtHABI EMA 
USRETI HAZIM 

llGREI 

Baaırsııkların nazımı olan t ,.JÜBOL ) liıkıbazdan mustarip 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerihl temin eder. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiJANG~~U 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Agrıca 50,000 40,000 30,000 20,000 15, 
10,000 liralık ikramiyeler ııe 100,000 L. mukllfa 

Bu keşldede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

ALAMI MAFSALiYE 
VITTEL için dcvai suların tekmil havu 

ve ına'lınnı camidir. 

Tabii, maden, sofra ve rejim sıılınnın yalnız (\'ITTEL) de 
fevaldi umumiyesi tastik edilmiştir. 

Böbrtklerc te iri kat'isi olan Kara d~erc ıc•iri azimi olan 

GRANOE SOURCE SOURCE HEPAR 

Fototral makinenizin teferruatı en 
milkkemmel cinsten olsa blle foto
ğraflarınızın selameti ve mükem
meliyetini temin etmek isterseniz 

KOD AK 
Filmlerini istimal ediniz 

Kodak makinesi ve lilmleri - \ eloX kağıtları ·AIAminüt fotoğraO.r için 

ı ·-C Min uteros) kartlannı kullanınız. Her yerde •aulır ---

İlan 
Sirkeci·Edimekapı arasında, 37 numarılı yeni bir hattın 21 Haziran 

1929 tarihinden idbaren, zirde muharrer seyrü sefer tarifesi dairesinde, iş
lenneye küşat edileceği muhterem halkın nazan ııtı!Aına llAn olunur, 
Tramvay hattı Trenler arasında Uk trenin ha· Son trenin 

fısıla: dakika reket saad barekeı saad 

Sirkeciden 
Edlrnekapısına 
Edirnekapısından 
Sirkeciye 

6 12 • 
6 13 

12 
17 
17 

Mutbak ve sofra için 

Margarin yağı 

6,24 
5,50 

23,44 
23,10 

I
Belsoğukluğn freu ği 

olanlann nazarı dikkatine 

Dr. HorhoronJ 
MARGARİNtereyağı yerini 

tutan ~ıhhl vt ~·ennın en son usullle kat'l 
.besleyici MARGARİN olarak eski ve y•ni belsoğuklugu, 

hır gıdadır. frengi, idrar dartıı~ bel gevtekliğl 
sıhhiye vekAledyle Şehremanetince ve mesane ve bilcümle kadın ra-
tahlll olunarak nefaseti anlaşılmış ıtsızlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 
ve imıline müsaade edilmiştir. Tokatlıyan yanında mektep sokak 

MAR G ARlNsofra :'~ mutba .. 11 iıııiiNoiııiii3iiı5 ıİTiiieiit: IİBiiıı. 110111. liı31İİSiıi2-- 1 yağı sızı mağŞuAI -
ilan \ağlardan kurıanr. Bir tecrübe 

kAfidir. lfer yerde ARSLAN mar· 
damla, mtsaue \'t: ~t:kt:r h, "'lal ;;,ı k J cıgerin ıhtikanı ve sancısı kı~ına dikkat ediniz. lzmir hapishanesinden mahbu•in 

nakli için ve lsı..nbulda tıbbı adlide 
hasta nakli için bir ve Ankarada 
cürmü meşhutta istimal edHmek üzre 
bir ki cem "an üç adet vesaiti nak· 
liye otomobili pazarlıkla mübayaa 
edilcct~inden ve bu otomobiller 
mahallerinde teslim olunac•~ın~ıın 
tıliblcrın şeraiti ~airesini anlamak ve 
pa7.arlık etmek lizrc ıeminat ak 
çelenle birlikte aılli) e \'tkalctındo 

miıba)a&t kornbyonuna müracaat et 
meler! ilAn olunur. 

• J::c;:ıı: ~~ ~ee2z,t~e~t.er!, ~~ p·<!!lr~t. }s~n~1ul1 ~)!!.11~. ~~n 1 ~1!~~110 .!-~. TÜR.K MARGARiN 
• • • }Ajtlan Limite! şiraeti 

Ispırto ve ispirtolu Jnkiler in- lstanbul, TıksimAykzpaşı 
Y Telefon; Beyoğlu 2223 

hisarı Umumi müdiirlüğünden . 
Ev5ab ~ıırtnamesinde yazılı biri 300,000 dl~eri 4.50,000 kilo Doktor A. kutıe} 

olmak üzere 7SO.OOO kilo iki nevi ispirto pazarlık suretiyle alına

caktır. Talipler mübayaa şartMmesini öğrenmek iızre '.\.lübayaa ko

mi;yonu k!tabetine mlıracaat edecektir. Teklifler 1 Temmıu Pazar
te.. günü saat 1 i iye kadar kabul olunacalmr. 

EJektlrlk makinelerıyıe belsoğtıldulltı, idnır 
dlrhtı, prOllat, ııdeınıikddlr, bel gevldı· 
Hal cilt ve firenglyi a1lı"1112 • ıedaYt eder. 

KarakGJl!e BOrelrçl lırıııı aıruuıda 34. 

.... 11•• Bebekte .. ~ ... 1 

1 Kiralı~ sa~ıllıar.e l 
B b 

. • ı 
e egın en mutena yerın· • 

de mezru bahçesi olan sıııp ! 
bey yalısının mobıl veli bir : 
kısmı yazlık olarnk k'rnlı!<· ! 
tır. Görmek lsteyeıılcri~ t>JZ· ! 
zat ve ya Bebek müezzini r 
hafız Osman beye mUracn· : 
atlcrı. j ... ....................... . 
Balıkesir Vilayetind<: Havreıı 

Belediye Riyasetinden: Jfavrıı 1 

kasabasında inşa ve tesi3 olunacak l' 
lektrik merkezi ve şebt:kcsi l~ 't9 
Hazir;ın onbeş tarihinden, 14 Teın· 
muz 929 tarihine kadar otu ı glİf" 

müddetle ve l:apalı zar' l'sııJilc ;nii 
nakasaya konmuştur. Pıı t!;i;;.·ıtd ai• 
proje ile şartnamei f.::nr.iye ve mı.:· 

nakasa şartnamesini, görmek istı!ycn 
!erin Istanbulda Türbe civarı.ıda 
Sanayi ve mesai müdüriyetine '<C i 3 

Havran Belediye Riyasetine :niırı· 

caat etmeleri ve taliplerin ihale gUnU 

olan 14/7/929 Pazar tarihinde saat 
16 da teklif mcktuplarile, yüzde ye
di buçuk te minatı mU\ ak kate bank3 

mektubu ve ya Belediyenin Vezne 
makbuzu ve bubaptaki ehliyeti fen· 
niye vesikalarını Havran Belediye· 

sine ita etmeleri il5n olunur. 

FARELER 
Vebayı tevlit eder 
Onları hiç koku neşretmek· 

sizin kurutan 

PAS TOKSİN 

1 

ile imha cdinİ7- Parls Pa't<ir rnlı< 

ratuvan müsıahzcnııındandır 

Deposu: j. Bert ve Şürekıisı . 
Galaıı Voyvoda sokağında 
\'oyvoda Hanında No. ı 

iLAN 
DarU~afaka miidıirluğllndcn: 

Mektebe bir sene için tılzını 

olan ekmekle 2500 K. Halep ve 

17 50k. zeytin zağı BOOOk. p:ıtatı.> 

5000 k. pirinç 1500 k. sııJıuıı 

20000adet yumurta münaka>a ili 

alınacakur. Haziranın 27 ind 

perşembe giinü saat 15 de ihalci 

evellyesi icra olunacağından Tali[l 

!erin Nuruosmanlye camii ınah· 
felinde cemiyeti Tedrısiyeye ırJLi 
racaatL 

ADEMİ İKTIDA.R 
ve bel gevşekliğirıe 

En müessir deva Seroin hapJen 
dır. 

Deposu lstanbul Sirkecide l,ken· 
deriye oteli ittisalinde Ali Rize ec· 
zanesinir. 

Taşraya 150 kuruş posta ile ıı:on· 
derllir. lzmirde ecza depolanndı ve lr· 
gat pazanndaki eczanede bulun:::., 

1LAN 
Daruşşafaka miidürlüğıinden: 
l\lektebe biı: sene için ıa1.ııfl 

n· 
olan500çekl odun ve4000k.fllB ,. 
gal kömiirii miinakasa ile ııl~ıı· 
cakur. Haziranın 29 uncu_ tel 
ırartesi gunü >aar 15 de ıha." r ıcrı .. 
eveliyesl yapılacağından ta ıp_ ı)e 
~· · ·· bfehO "uruo,manıye camu ma t~ 

Cemiyeti Tcdri~iyeye miir~ 

Ders· ve Muhabere e ·r T.· ·c ' Fransızca dersleri ur• L . 

Fransızca muhab~rl l"tr.:ııırıe 
Miikılleme - ı,tanhul. I'• .;ta ~; 
ruw, 176 !<:. ;\J. rumuzile aı1ı 
ren müracaat ,,,; _______ ___. 

lLAN be· 
Hazine namına mazbut 8rıı 

her adedi bir kuruş otuz ~det 
bedel muhammenle 250 ıı:sı 
kestane çubuğu, beher ~eıılı 
215 kuruş bedel muhıır;' . rı'e 
10 çeki mahlut ve 15 çek_ı5~ bıl' 
şe hatabı ve beher adedi e ' 
çuk kurus bedeli mu~gı ı.ı 
221 adet akasya parınalc üflLİ ı· 
Temmuz 929 Perşenbe g cıeı'e . aye 
hale edilmek üzr_e ":uz kere 
çıkarılnıı~nr raı~plc 1 

' 11 jdıır4 

te iskelesinde halıç '!rınaıııt1ıır· 
sine müracaatları ıliifl 0 
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Çift şeritti SITROEN aıameti ''META T,, tir. 

.., 

• 

eme 

, 

4 sllindlrll C. 4. ve 6 sJllndırll C. 6. model otom.'>bll ve 
kamyonlarındaı d~recel teklmUI azami hadde vasıl olmu,tur. 
Bu iki model arabalar, asrt l: lr arabanın haiz olması icap 

o c 

eden zlrdekl bllcUmla 
evsafa maliktirler : 

KUDRE'f 
EMNiYET 
iSTiRAHAT 
iDARE 

LÜKS 

r~~ 
~Türkiye .Sitroen umum acantası: Sarıca zade Şakir ~ 

~-A , 
1 

METRUKE 1ALNATı11 Onnde 120000- ~toıno~iı ıastt~r--- ı,·- j 

Yatmurlu bir havada yol üstünde otomobilden lnp 1 E M VA LI 
Süreyya- Operi!u- · 
Kadıköy ille tiyatrosunda bu 

pazartesi akşamı saat 9,30 de 
lstanbul Glllll Operı 

Orkemu; .\ 1. Karlokopoçclli 
IAıtlk tamir etmek kadar can sıkıcı bir şey tasavvuf • 

mahallesi Sokagı No -:\evi tamamının kıymeti muharnmenesi Yerli cinsten bir renkte seki 
zer ya;ında ikı reis ar1ha bt\ ~ 

ri Haziranın yirmi dokuzunn 
(\ımarrcsi gunu . .ıat o· re: f , . 

müzayede ve Pazarlık suretilo 
s:ıttlaca.~ı,da:ı talrı ola~· arı 

Halkalı ziraat mektebinde çif. 
lik heyeti idaresine münıcaatl;ı 
n ilan olunur. 

edeblllrmlslnlz. 
GUDYER IAstlklerlnln kazandıtı muvaffakıyetin yegılnı.: 

11rrı, buna her 14slkten ziyade mani olmasıdır. 
OUDYER, tam manaılyle milvazenell bir llistlktlr. 

Ustlk kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edecek şekildedir. Bezi GUDYER silpert!llst lplltlnden 
mamuldllr. 

Sırf flatının ucuzlue"una kapılarak fena bir lastik, 
almak. işten anlayan bir otomobll sahibinin yapmaya
catı teydlr. 

120 bin GUDYER 14stltlnln imal edilip satılmasına 
yetane sebep her tarafının münakaşa kabul etmez 
müvazenell eatlamlıtıdır. 

Gözlerinizin önüne 110 bin otomsbll dı~ 14stltlyle 
120 bini mütecaviz 19 tıistltln teşkil edecetl manzarayı 
getiren. Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabrl· 
kasınde 24 saat zarfında imal ettltf olomobll 14ııtltl 
adedldlr 

Fabrikanın avnndakl 81 binadan mllrekkep esaı 
fabrikasında Bç takım amele, dünyanın GUDYER ihti
yacının bir kısmını tatmin için mütemadiyen çalı~mak
tadır. 

Bir lastllin bu kadar fazla satılabllmesl için bir tek 
sebep vardır. 

MllEMMELlYET ve SlGLlMLll 

~ • • ! 

Semti 
tahtında iki dükkAnı lira 

Beyoğlu Süruri :\lehmet efendi Emin cami S· 5 mü~temil apartman 20000 sekiz tak itte 
l\lüştemil3tı: bodurum katile 7 kattır bodurum katında kapıcı odasile 8 adet kömürlük vardır. Birinci ,.e 

6 ncı daireleri üçer oda birer sandık oda;ı birer mutfak ve birer halA 2, 3, 4, ve 5 nd daireleri 6 şer oda 
birer mutrak birer halA ve birer banyo ve elektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır, aydınlığıda vardır. 

llal!da evssfı muharıer apartmanın bedeli sekiz taksitte ödenmek ilzre 20000 lira bedeli muhammen ile ve 
hpalı zarf u:ulile 2 7 929 tarihine müsadif Salı ıtüııü saat 15 de icrayı mü1.ayedesi mukarrer.Ur taliplerin 
bedeli muh•mrnenin ,·üt.de yedi buçıı~u nisbetinJe ISOO lira teminat akçelcrile veya muteber banka mektuplarile 
emvali metruke S.\ Ti~ komisyonuna muracaat eylemeleri. 

Es~i,ehir nalia ~a, ınühen~isli~in~en : 
Sivrihbar • .'ariköy yolunun 12 + 450 - 17 + 950 nci 

kllometroları arasındaki natcmam şose ve köprülerin ikmal ve 
lslahı 1025 7 lira 34 kuruş bedeli keşifle kapalı zarf usulile 17 • 
6 - 929 tarihinden 7 • 7 - 29 cumartesi günli saat onbeşe kadar 
münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların bedeli keşfin °1

, 7,5 
nispetinde naktin, veya istikrazı dahili tahvil~cı ,·eyahut bank 
mektubu itası ve tanınmış bir len memurunun inşaatın ne1.arctl 
fenniyesini deruhte ettiğine dair teahhütnamesinin te!Jifnameye 

leffi lazımdır. 
Yapılacak işlere ait tafaiJAt almak, proje, evrakı keşliye ve 

şartnameyi görmek isteyenlerin Nafia B. mühendisliğine müracaat 

eylemeleri lüzumu i!An olunur. 

Posta Telgraf levazım mü
dürlüğünden: 
ı- Çanakkale haricindeki adalar arasında bulunan kabloların 

tamirinde kullanılmak ve asgari bir ay müddetle isticar olunmak 

üıre münakasaya vazzcdilmiş olan bir vapur için tekil! olunnan 
ücret fahiş grüldüğünden pazarlıkla istic:ın takarrür etml~tir. 

2- 2S Haziran 929 Salı günü pazarlığı icra olunacağından 
taliplerin mezkiır tatihte ve saat 14 te yeni po>tanede mubayaa 

komisyonqna murac:ıatları. 

Deniz satın alına konıisıonnndan 
2000 kilo sade yağı 
24 Haziran 929 pazartesi günü saat on dörtte teahhüdünü 

ifa edemeyen müteahhit nam ve hesabına 2000 kilo sade yağı 
pazarlıkla alınacağından şartnamesini görmek isteyenlerin ve itasına 
talip olanların da yevm ve saatte Kasımpaşada deniz satın alma 

komisyonuna müracaatları. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emnlytt Sandığına Anadolu demir yolları eıham ve tahvilAtı 

terhin ederek para ktıkru eden medyunların rehin ilmUhabert ve 
mUhUrlerlle birlikte 80 Eylô.l l 9iQ tarihine kadar Tahmin aervfalne 

atlan !Uzumu illn olunUJ. 

Tuz inhisarı ~a~ ınllôürlü~ün~en: 
· K.a~ımpaşa an barlarından ta~ra idarcl..:rine mahalli saireye sc\ k. 

olunacak birer kiloluk paket ttızlarının va7.'ına malt<us ol::"l ve be 
her (70) Ye ya (70) ikişer paket tuz istiap· etmek şartilc hin adet 

maa kapak kesm..: ~eker sandıgmın münakasa surctilc ihalc,;i 9 7 92fl 
tarihine musadif salt glinıi saat ( 14) te icra kılınaL"Jğından ,craiıt 

anlamak isteyen taliplerin Halıkhane binasında kil', wz inhisar ha~ 
müdüriyetine müracaat eylemeleri 

Istanbul Hilaliahmer merkezinden: 
Fütüvvetkil.randan (.ala tada Yovakim} an 1 !anında tlıccardnn 

i\Iösyö Kart Horn[elt tarafından cemiyetimize 50 lira ve Tuccar
dan Yorgl baklacı op;lu ~:fendi tarafından merhum 1 faydar • lu
hiddin beyin cenazesinde yaptıraca~ çelengin bedeli olan ı O lira 
cemiyetlmiıe teberru edilmiş olduj\undan arzı te>;ekkürat olum:~. 

• 1 x1 -1,000,000 -» 
Halkımızın bO.yük bir k1'mı bifmezkı d4i bir inek voya diıter hir 

haşere, gayet kısa bir zamanda, binlerce yavru yetiıtirlr. 

Sinek, Sivrisinek Tahta kurusu ve sair hafaral 

il• muhafaza ed,Jm-. en mahallerde daha çabuk ncşvUnUrna lıulur . 
Bu mu.m haşarattan uıtulmak ıçin yalnız bir çsru vordır o -f• 

Emsalinden •• 100 daha müessir olan 

OFLYO 
Müstahzarını kullanmaktır. 

OFLYO 
Hem en ucuz ve hem de en müessir llAçtır 

Dalma her yerde PAPAÖANLI 
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flNSiNE 
Jlilliy~t --

Dahiliye Vekili ŞOtrU Kay'! Boy tark vilayetlerine teltlfl seyyahatı yaparken Kayaerlyo do 
uıtramıttır. Şlkrtl Kaya Bey bu resimde Kayseri lleeslnl ziyaretini gOııtertyor 

Tenllor cemiyeti yeni idare hoy'etl intihabı dtta yapılmıttır. C. H. Fırkası namzetleri 
mattefllıaa intihap olunmuttur 

Edirne Tttrkoçatında 

Manisa orta mektebinde talebe bir iktisat hey'etl teşkil etmıştlr. 
Bu resimde hev'et ıörUllhor 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

liiiii;;; 

1 h . ') A il Mudurnu noter muavinliğİPe ı\ 
şe remanetı 1 808tl 4 Mayıe !129 tarihinde Dairei ali· "~ 

Şehremanetinden· Unk panı yeleri defteri mahıuıuna AyneP ~a· 
• a . 'k . d' . . kavele •• 

civarında icra edilmekte olan ka yit '". taatı ettır. ıyımız mu a· oıul 
nalizaa on ameliyaU dolayuile mucibınce ~erkuı .Mudurnu ka• t' ~ 
n .. ~. il Unk dd 1 aında 7irmı aene müddetle aerınaY 
uskuplu e aparu ca e e- -• ili bin ı· ı k Tü d Arıııut· 
ri arasındaki Tulumba caddesi- .. • ıra 1 çcar an . ..,ül 
nin 22 Haziran 929 tarihinden cu Zade Ha~kı kazan zade Saıp 1 . . . . ka ti ude Sabrı keyvan zade flakk ını 
ılıtıbbularen va~aı!'lAnaklil yeye pa- Smıcakclar zade Beılm bey tarafın· Gı 

unacagı ı an o unur. ..__ --L•- 1 kt' 'k uıa""~· -il!et 
• 

• • uaaı. ..u.ue • e ırı , orman, .. " ,... t• ')eıı· • at, deri mamulltı fabrika iti > u 
Şehr~manetın~enı Su~tan ha- kollektlf ıirketi teıekküleylediyi ve 'Phe 

u;amı cıvarmda ıcra e~lmelrte faaliyete batladığı çihetle tirke". ':;,e 
o an k~zaayon am~liya~ do- temıilen her mucebi mukavele şır lttıı
layıslle Çıçe_k pa:ııan il~ Fıncan ket mildir! Kazan zade Saip, 111~•· ·ı. 
cılar cadde~ ~raımdaki. sabun- me!Atı hariciye· memuru Şürekada0 llug 
h~e.cadde~~n 22 ~~~ran 1129 müft! zade Sabri ve Armutcu ,ade let 
t~!ll11deı:ı ıtıbaren bilcumle va- Hakkı beylerin gerekmüctemian •o tın 
~aı~. nakliyeye kapalı bulunaca- gerek münferiden vaz'ı imzaya rrı<" 
gı ılan r.Iunur. zun ve aalllhlyettar olduklarının il" 

* . * * .. . bu lllnatiyle aynen Bolu vilayet ga-
Şehre~anetınden: Bu~kde- zetesl •• Iatanbul Milliyet gaıcıesl 

r~ mahallınde Çayır '!°kagm~- tarafmclan llln ve neşrine tava•'u
1 

ki numarasız tarla kiraya veril- olunmHmr arıeylerim efendiJJJ· 
mek için açık müzayedeye kon- 13 Haziran 929 

~~ştur .. T.alipleri~. P':111ameyi Hakkı Saip Sabri Zahire e!ektiri• 
gonnek ıçın her gun müzayede- orman maınuat deri fabrika i~• 
ye girmek için ihale gUnü olan Türk kollektlf Şirketi müdiri 
14 Temmuz 929 Pazar günü le- SAtP 
v;ızırn mildUrlüğüne gelmeleri. 

1 
b 

1 
I • • • __.,.blıt * * * atan u kincı Tıcaret ın• 

Şehremanetinden: Eyipte ka- meainden: Iotanbulda Çakınakçı·1 
lenderhane caddesinin imlası do !ar yoku§unda Bilyük Yeni Hand~'' 
layisile 22 Haziran 929 tarihin- v~ 2 numerolu odalarda hazır elb':ı 
den itibaren vesaiti nakliyeye ka tıcaretiyle mügtegil iken 30 ~·ı 
palı bulunacağı ilan olunur 1929 tarihinde ilanı iflasına hiikıtl~ • * * · lunmuı olan Hanri Jeruzalmi efen1 

ll.-h t' d U k dinin hususatı iflasiyesinin rüY' 
""' reınane ın en: n apa- . . ~a· 

d 
• dilm kt 1 k ve tesvıyesı zımnında Avukat - • 

nın a ıcra e e e o an ana- . 11di• 
1
, li U d 1 · .1 muel Papo efendı esaleten se . 
ızasyon ame ya o ayısı e . • · ıı•• 

kil dd nln 
. . tayın kılınmıı oldugundan oıu 

mez r ca e azaplar ıle ıca ku . 1 d 1 • ıaı1W 
d

• d ki kı 22 H mer m zımmet n e a acagı o ..,;ı 
ı ye arasın a smmın a ka . . . 9 e t,,. • n29 'hi d • lb rın nunnameı tıcaretın 19 v j 

zıran ,, tan n en ıt aren va ü ü dd 1 . 'b' tahkik . . nakl' k lı b I ne ma e erı mucı ınce f1 
saıu ıyeye apa u unaca- d . . 'h' .1, d ·t· .. ·r• - n~- 1 uyun ıçın tarı l 1 an an 1 ,.,.. .. 
gı ill• o unur. · · gü f d .,, ••.. * * * yırmı n zar ın a senedatını . t 

k kit'b' r ı ıer• " Beyazıt daireıinden: Hoşka- eme 1 ıne tes ım ey eme r• 
dem mahallesinde Selimpaşa müddeti mezkOre hitamından son ı 
bahçesi sokağında atik 22 cedit ilç günde yani 14, 15, 16 'fe"'"'·~· 
24 No. dört kat ahşap evin he- 929 Pazar, Pazartesi, Salı günl•~; 
dim ve nakil masrafı alıcıya aı' t de saat ondörtte İkinci Mahke ·•l 

T . . "f -ohi" 
olmak üzre kapalı zarf ueulile ıcaretın ı lh muamelatına .. ~· a 
müzayedeye konulmuştur. Al- odasına . gelerek sendik efendil•' ~< 
mak isteyenlerin şartnamesini vacehesınde alacaklarını ispat .. dÔ•-

go"mıek Uzre fen kalemine mü- kaydu taedik ettirmeleri ve mu. 11 
t • k" d . " d ınıY' 

racaat ve ihale günü olan 14 ı mez ure e ıs patı vucut e e . ~O 

T 929 P günü t 
alacaklılar hakkında kanunu .,,eı 11 emmuz azar saa fik• 

14 de kadar daire encUmenine run 210 uncu mad~esine te" 
teklifat ve temimıtı havi zarfla- muamele olunacağı ılan olun~i 'ni' 
n tevdi eylemeleri ilan olunur. htanbul Asliye Mahkerrıe' t 

Birinci Ticaret Daireıindeıı: ,e 
Mahkemece ilanı iflasına karaçr <f 

Fatih Sulh mahkemeai üçüncü rilmit olan Yedi Kulede Kazlı • 
hukuk daireainden. Müteveffa mede Sukrat Kostatinidi ve tı•, 
Şevket Beyin varialeri zevceıi Hila- Menda •ı' rketi' f b 'ka da -e•'~ • arı sın,.. r· 
nü Melek Hanım oğlu Remzi Şevket bir kısım deri ve köselelerin paı•,,, 
bey ve kızı Süreyya hanıma irsen in- !ık ve müzayede suretıyle fnıbtu 

11
• 

tikali lizım gelen Mahmut paşada karar verilmiş olmakla talip ~IJlldil 
· Hacıkllcek camlıi cıvannda iki nu- n 25 H · 929 "h' -U"' rı azıran tarı ıne ,.. ~r 

merolu Şekerci hanı namile maruf Salı günü ııaat 10,5 dan 12 ye l<• JU~ 
on altı odadan ibaret handaki rubu Ye\likuledeki fabrikada haıır b•' 
hisse.ile ve BUyUk Ç8J'fıda Re asam mal · ı• ,_, arı ı .. n olunur. --""dı- 'f 
haamacılar eoka~ında on yedi nume- p 

rolu dükk.lnm yliz bi11eıi itibarile Tütün lnhiaar ldareıi Jat. 1;r•" 
altDUJ beş hiaeıl tarihi i!Andan iti- müdiriyeti ( 4) cü tube. 8 :a:a P~· 
haren bir mah zarfında ihalei evell- 929 tarihinde neşolunan (1485~. •' 

Y
esi icra kılınmak üzre mevkii mU- maralı kanun mucibince tütU? ,,. 

ıa . . B . keres• 
nyedey• vaz olunduğundan iştira- mamu tı saıre eyıye tez 
sına talip olanların dükldlnm tema- rileceğinden: ıiJll" 
mı Uç yüz elli lira ve hanın temaını 1 - Harp malulleri ve Şehit Y' 9il' 
sekiz bin liranın işbu hlıselere mu- !eri ve malul mütekailerinden.n er 

zat bayilik yapmak isteyeni<'' ~-· 
sip yüzde onu niabetinde pey akçe- · e 
)erini muıtaahlben Fatih Sulh mahke nümüzdeki temmuzun sekiıın 
mesi üçüncü Hukuk dairesine mü- dar müracaat ctlemeleri; ııı<ısl' 
racaat eylemeleri iJSn olunur. 2 - Açmak istenilen dükk

3? r.ı~sıe 
dinin malı ise Tapo senedin' 5~n~ 

Sultan Ahmet Sulh hakiınili
ğinden: Bir deynln temini istifaai
çin mahcuz ve furuhti mukerrer gir
gir makinesi ııatdacağindan talih o
lanlarin yevmi müzayede olan 27 Ha 
ziran 1929 Pertenbe günll saat 13,5 
da Kemal bey ıinemaıi lnırgıaında 

cir olduğu takdirde KonturJıo 1;ı 
irae edecektir. iicld•1' '!ı; 

3 - Tezkerelerin teçdidi 111 a•J"'' 
mürur etmekte olduğunda~ dd•' ı•' 
olarak tayin olunan işbu ınU kd;rd• 
fında müracaat olunmadığı ~a 8~at1 
hakkı hazineyi muhafaıa tçıP ,;erd 

dolaY' a· 

Bu eene c:uma (tlalerl gczmeğe gidenler çoktur. Bu reelm ceaçlerln Heybeli Adada kOrobo UzunkOprft kazası mlllet mektebi talobeal tahadotnamo Alemdar oteli altında .Milli Hamiyet 
kyunu oynarken alınmıttır aldıktan sonra matbaaaina gelmeleri ll!n olunur. 

verilecek tezkerelerden .. ıınaY'' 
olunacak itirazatın hükrDU 0 

ğını ilan ederiz. 

DOLCA nedir? DOLCA, NESLTE Şirketinin TtJRKIYE Fabrikasında imal ettltJI geni StJTLIJ çikolatadır. DOLCA 
11111 

1Ad1 
iki cinsi vardır. Biri yalnız slltllJ ( Turuncu etiketli) diğeri de siltlil ve fındıklı olup ( Mor etiketli) dlr. Fevka 
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