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Avrupanın istikbali 

lııuhtelif milletlere men&up devlet 
arı ve mütefekkirler, zaman 
Avrupa'nın istikbaline dair 1 

inlerde bulunurlar. Fikir adam
ın mütalaaları nihayet bir naza- ı 

e bilinde kalırsa da devlet adam
m düşünceleri, hadiselerin teldi-ı 

1 tarzına az çok tesir yapabilir. 
'lletlerin mukadderatına hikim va 
etinde bulunanların fikirleri, hiç 
hesiz vakayie yeni bir cereyan 

ek istidadını haizdir. Tarihi ve 
deniyeti yapanlar-büyük bir mık 
ta-büyük fikirli büyük adamlar-

lıııgünkü Avrupa'nın maruf bazı 
let adamlarının, beynelmilel ha

tırı. ve bilhassa Avrupa'n ın istik
i hakkında hususi görü leri var-
. Briand, Mussolin i, Çiçerin ve 
c Donald.,. Avrupa'nın yakın 
istikbalde alacağı şekil hakkında 
ayrı fikir ve kanaat sahibidir

Bu kanaatler hiç şüphesiz yal
\ahai bir mahiyeti haiz değildir-

• Devlet adamlarının mensup ol
\Jarı milletlerin cihan nizamı si

. ndeki vaziyetleri ve ati hak
ki tasavvur ve ümitleri de on
telakkilerine büyük bir nisbet· 

teıir yapmaktadır. Muhtelif siya
qnaatlerle bugünün ve nrının 
liteleri arasında ne gibi bir mü
bet olduğunu araştırmak ve ye
~•le o yolda bir istikamet tayin 
. k mes'elesi, milletlerin hayat ve 
kballerine taalluk eden mes'ele
·ıı başında bulunmaktadır. 
~'iru.pa'mn istikbali hakkındaki 
· celerin en tipik iki nümur.esi· 
lıt:ussolini ile Mac Donald'ın fi-
1'rinde görüyoruz. Mussolini dev 
•damları arasında realistliği ile 
, t bulmuştur. İtalyan milletinin 

önünde canlandırdığı, Roma 
rato'rluğunun varisliği gibi bü
bir hayale, buğday, silAh, disip-

•e gençliğin askeri terbiyesi gi
'-ırlarca tecrübe edilnıi, baait ve 

Tacirlerimizin ı•aziyeti ile yakından alakadar olan l'e dost Rus 
hükıimeti nezdinde mütema<'i teşebbüslerde bufıı11an Moskova 
sefirimiz Hüseyin Ragıp Beyin Kızıl Ordu müzesini ziyareti 
esnasında alınıp gazetemize gönderilen bir resmi .. HDseyin Ra1;1p 
Beyin sa~ında M. Litvinof. solunda H. komser vekili Kara Han dır. 

Son cevap mahkemenin .. 

Rusyaya ihraç edilen deriler 
halis Tilrk malıdır. 

•••••••• 
Hey'et dün gümrükteki malları 

tetkik etti ve raporunu 
mahkemeye verdi 

tutulur, küçük hakikatlerle va
'lınak istemektedir. Meşhur bir 

nda 1945 senesine doğru Av
. için büyük inki!Aplar tasavvur 
ıni ve İtalyan milletinin ona 
hazırlanması lazım geldiğini be 
~tnııgtir. Tahmin edilen bu bü-

Derilerin Türk malı olduğu anlaşılmıştır, 
Türk tacirleri serbest ticaret istigor 

. llıkı1Sp ve tahavvüllerin mahi
ne olacaktır? Mussolini'nin ha

lklarına bakılırsa, bunları daha 
lele yeni bir milletler harbinin 
l'ılcağı vak'alar teşkil edecektir. 

'liiphesiz bedbinane bir görüştür. 
t her hakikatin de tatlı olmadı

t.~tmamak lbımdır. 
~'<er ötmaktan ziyade bugüniln 

1teıerini de gözden uzak tutmı
. Sosyalist Mac Donald ise Mus

i'ninkine tamamile zıt bir ka
taşımaktadır. "Sunday Dis

" namındaki bir İngiliz gaze
yazdığı bir makalede on sene 
· cihanı ve hassatan Avrupa' 

lalı: nikbinane bir şekilde ta,vir 
tir. Mac Donald'a göre eğer 

~ 'nın küçük devletleri de siya 
lllanevi bir kuvvet ve nüfuz 

. bilirlerse on sene sonra bir 
<\'rrupa hükumetleri mUtehi

~::n t.etckkill etmemesi için orta
:"i bır sebep yoktur. Gene b·· 

zarfında İngiltere ile Ame
~izkrin serbesti•i hususunda 
tııklar ve Avrupa milletleri 
llıUteaanit n samimi bir politi-
~p edeceklerdir. Bu görü§ de 
bir auudur. Fakat her arzunun 

t telikki edilmesinin de müm 
~ 'lınadığı ma!Omdur. 

Ilı ve insaniyet fikirlerinin yli
ı. :ne her milletin elinden grMi
,-..ıtr çalışması bUyülı: bir vazife
ltııcak beynelmilel hayatın bu

' nizamından dojjan realiteleri 
~- önüııden uzak tutmayıp mil
k_~diyet ve lnkiııafı da temin 
.-....ye etmek gene her hükfımete 
\ı daha büyük bir vazifedir. Tat
.'<kasında saklanan ihtiraslar 
Yıl daha tehlikelidir. 

'--. ZEKİ MESUT 

~ektepliler 
MüsakahBsı 

, 8 inci hafta 
lııcı haftanın en mOhlm 

nedir ? müsabakası 

hazirandan itibaren 
ıştır. 

lltıecek cevapları ~ 
ltı Salı günü akfa-

, kadar kabul edece
! 8 inci haftanın en '.\e Ilı haberi için alınacak 
~haziran Çal'fam 
~-~:ıı llAn edilecektir. 

11Plarınızı Milliyet mO
I ınemurlutuna rön

!) t. 
f: ~Usabakamıza haftanın 

eıı mUblm haberinin ne 
11 bildirmek ve niçin 0 

1 
tercih edildiğini izah 
•tırak rtlllm•lltll• 

ve mahllemege gidiyorlar •. 

Aylardcn beri, Ruslann çıkardılllan mUşlı.illt yttz!ındcn bir tllrlU 
balledllmlyerek mllzmln bit safhaya giren Rusyaya ihracat 

meselesi dün yeni ve mUblm bir \iekll aldı. 

Alakadar tacirlerden Eşref beyin muracaatı üzerine bu meReleyo 
vazlye eden Birinci ticaret mahkemesi tarafından teşkil edilen 

heyet dUn Jstanbul gUmrtlgUnde, Ruayadan geri gönderilen derileri 
mııayene etm .. ve btılıeettltlml:ı: netice bu suretle basıl olmuştur. 
Du tafsllltı aşağıya dercedlyoruz. 

* * * Gümrükte muayene nasıl yapıldı? 

Alınan netice temamen Rus şirketini 
tekzip ediyor 

Tacirlerimizin mütemadi 
müracaatlanna maruz kalan 

ve ittihaz edecelfi karar 
ehemmiyetle beklenen 

iktısat vekili Şakir Bey 

Mahkeme naıbi CclAI Suat heyle 

katip Suat Hanım ve deri mutehasmı 

Nemli zade Kemal ve Mitat izzet B. 
!erden mürekkep olan hey'et müddei 
taniının iştiraklle gümrükteki tetkikaunı 

yapmıştır. ' • etlcede vaayeti tespit 

croıiş n raporunu mahkemeye ver

miştir. 

Muayene heyeti, Husların ecnebi 

malı iddiasıle kabul etmedikleri bu 

derilerin Türkiye malı olduğunu 

tespit etmiştir. 

Rusların iddiası varit giJrOlmedi 
Rus tleareı mümtsıllllğlnin bu 

içtimada bulunmamak için ileri slirdtı
ğü siyasi vaziyet mü1Ahıza11 varlı 
görülmemiştir. 

Mahkeme heyeti, işin müstacel 
olması dolylsile ynnn toplanmak ka
rannı ıebllğ edecektir_ 
Hpkumete tekrar mOracaat tdılet:.!f!.. 

Bu karar Uztrlne milddeı tarafı 

hükumete müracaatla mallarının tek
rar Rusyayı sevkinin ttminl için 
teşebbüsaıta bulunacak ve Ruslar 
mukaveleye riıy~t etmedikleri takdir
de zarar ve ziyan tazminin! lsteye
cehtir. 

iki tacir daha miiracaaı ttti 

lşin halli için v•ğAne ameli çare 
bu olduğunu gören diğer iki tüccar 
da mahkemeye muraeaaıı muvafık 
görmüstür. 

Ticaret odası idare hey'ctl malı 
geri gelen tacirlerden blrlnin ınura

caatı üzerine bujtün derilerin mua
yenesi için yeni bir muhammin he
yeti teşkil edecektir, 

Serbesı ticaret isteniyor 

Bir aya kadar yapılacak yeni 
ticaret mukavelesinde, serbest tica
ret için IAzımğelen ahlıAmın bulun
durulmasını istemektedir. Bunlann 
muracaatlsrına henuz iktisat vekale. 
tinden cevap gelmediğı için dün te
klden yine müracaat olunmuştur. 

Son dakika ·-- 

Galatasaray galip!. 
• 
lzmirdelı! maçta G. S. "5,, 

Karşıyaka "O,, 
İzmir, 23 (Milliyet) - Karşıyaka-Galatasaray maçında Galatasaray 

sıfıra kar~ı beş ile galip geldi. Galatasaraylı Kemalin topuğu çıktı, 
tehlikesi1.dir. Cuma glini.ı Altay· Karşıyaka muhteliti ile yapılacak ,., 

YUNAN TESLİHATJ 

Venizelos 
ne diyor? 

"istiliicuyane emelle
rimiz yoktur. Bahri 
hakimiyet sevdasında 

da değiliz .. ., 

Aıha, 23 (Anek artito>\ M. 
Venizeloı;, }Cni Yunan ta varecilerine 
diplomalan veri · 
lirken \ unan tes· 
lihatından bahsilt 
demi~ür ki; 

Yunanlsta· 
nm istilAcuyane 
hiç bir e m e 1 i 
yoktur. Hakımiye
tl bahriye sevcl• 
smda da değili z. 
BükOmetin proı:
ramı sarih bir 
surette çizilmiştir; . f 
Akdedilmiş \e e· 
dilecek itilMlann 
sulhpen erane çer
çi vesi dahilinde 
.arfı faaliyet et- M. 
mtktlr. 

Venizelos 

Binaenaleyh bshrl ve ha\lf reka
betlere girişecek def;i117. Sadece do
nanmamızın ıslah n tenslkJ ve ın
yareciliğiml7in inkişafile tımamly~tl 
mülltiyemizin ve istiklAlimizln hima
yesini istihdaf edi)"Oru7. Bunun başka 
bir surette tefsiri Yunsn hükiımetinln 
ve sulhu Mınimiyetle arzu eden Yu
nan milletinin arıusunı muhalif olur. 

* * * 
Yunan murahhası 

Dlyamandopuloa geldl. BugOn 
Tevfik KAmll B. ile Ankıtı-aya 

gidiyor: 

Yunan hcy'eti murahhasası rei•i 

M. Oiyamandopulos dün Stellad, lıall 

vapurile Pireden şehrimize gelmiştir. 

M. Dlyamandopulos yeni talimatı 
hamil bulunmaktadır, ,-e bugtin Anka 

raya hareket edecektir. M. diyaman

dopulos Ankaraya gider gitmez muh

telit müb•dele komisyonunda bitaraI

lann dı iştiraklle bir içtima yapılacak 
ve yeni talimat, anlışılıcaktır. Baş 

murahhasımız Telik IUmll bey de 
bugün Ankaraya hareket edecektir. 

M. Diyamandopu/os 1'. Kdmit bey 

Atina, 2.3 (A.A.) - M. Dlyaman
dopulosun hamil oldutu talimatın 
hüMsası telgrafla M. Papaya bildiril
miştir. M. Papa talimatın metnini 
almayınca müzakereye girişmiyeeektir. 

M. Papa, Türltiyeye Yunan hü-
kOmetinin itllafperverlikle mqbu, 
ve yaptığı ufak tefek tadilAtın itilMın 

esnayı tatbikinde müşkül~t çıkma
masını temine matuf bulunduğunu 

tebliğe memur edllmiştir. Yunanistan 
talimatında ballcdilıniş olan eınlılk 

meselesine temas etmiyor fakat bu 
ltlltfın tatbiki diğer meselelerin 
Yunan noktal nazannı göre halline 
vabestedir. 

2~~~2d~ 1 
ı- Tarihi tefrikamı., 'f<pedelenll Ali 

Pışa ve VtılUkJ 

2- Son haberler 

s Uncu sahifemizde ı 
1- İktisadi harekctJcr 
ı- Mahkeme intibaf~n 

4 Uncu aahllemlzdeı 

ı- Hava rapor11 
2- Fıkra 

Yakııp Kadri 
3- !'elek 

4 nen._Se_ne ~o 12~7 _ _.. .__. ... 
Abone n lll\n ttrretleri 

Gazettmlzde çik'ln yıuılann hukukn mahfuzdur 

Tdıtır• Htll'lç (Jlr&J Sahl{«lı S4nıillll IS 1 
Abone oartlan ' hım tarifesi 

a Arlııı «JO u. ı •• Snel • , fi() 
' 740 • ,, • ,,,c. . • 80 
il UOO • f100 • inci • , ıo~ 

Na.•h•~-~ . fi_~-~~•'har _ ----·· 

Sabık bir rneb'usıa ü~ 
arka~a,ı levkil oınn~u 
8onların niçin ıevkil edild~i ve 

cürüm dereceleri lahkikal 
ne!icesiode aola~ılacak 

Balıkt.: sirden \TrJl(·n malUmıta 

göre Balya k azasında Hoca Yakup 

namında bir serseri Türklüğün en 

aziz varlıklanna karşı tefevvühatta 
bulunduğu cihetle ıe\ki! edilmiş ve 

isticvabı neticesinde Balya müdd«I 
umumilij!;inin göstcrdigi lüzum üze
rine dört korucu nahiyesinde eski 
bir mebusla iki kişi daba tevkif 
olunmuştur. 

Hoca Yakup hundan bir kaç gün 

eve! Bandırmada yakalanarak Balya

ya götiirülmtis hir «"eridir. Ralık

esir ,-afüi ile flalya ka\ makamı bizzat 

tahkikatla mcıgul tıhıyorlar. 

Meselenin mahiyeti yapılan t:ılı

kikat ncticesınd• şu bir iki gün zar

fında anlasılacaktır. 

lstan~ulun iman 
M. Jansen bura1a 'ıkııor 

Şehremini Muhiddin beyin rlya
~ctindeki l•tan
bulu imar komis· 
1onu tetkikatına 

devom etmckıe· 

dir. KıımısyQI\ 

C\ elce miıhcndi! 
Jadscn rnrafınd::ı 
lstaııbulun iman 
için yapılmıf 

olnn bir brojeyi ı 

kabul etmi~tir 

1\1. Jansenin dr 
vetine karar ve
rilmiştir. -AJuhıddın B•y 

Murat ~afa 
·Lehli kahraman için bugon 

merasim JapıJacak 
Lelı.istan heyeti, bu gün Po

lon~·alı Murat Pa~anm kemikle
rini Halepten şehrimize getirmtk

tedir. .\lurat Paşanın !("Cmikleri 

bu gün trenle Ldıistana götürii

lecektir. Bu münasebetle Sirkeci 

istasyonunda saat 18 de mtraslm 

yapılacaknr. 

l\lurat pa~anın ~ahsiyeti hakkın
daki mahimatı havi makale 4 

üncü sahlfcmizdedir. 

Nihayet vuruldu 
Şaki Gezik Duran 
pusuya düşürüldü 

Adana tarafında uzun ?.imandan 
beri •.şkıvalık eden Geı.ik Duran 

Ce:ı:lk Duran 
Bunun taf-llAu 

isminde bir hay
dut vardı . Bu 
hoydut vaktile 
lımir tarafındı 
eşkıyalık eden 
Çakıreılı gibi 

1 olmak hevesine 
kapılmıştı. Fakat 

' bu devirde anık 
buna imkan yok
·u. Son gelen 

pusuya dU~Urü

lcrek vurulmuş
tur. 

arımız-

Milliyetin büyük anketi -Gazinin en büyük eseri nedir? 
ı\Lİ NACİ BEYİN CEVABI 

"Onun en bilgilk eseri, ş11 ııeya bu lnkıliip değil, fakat ltıhı 
111pların nıiJşterek ateşinde demir parçası gibi kızar ara il cıı 
gilzel ı•e 11/vi nisbetlere kaııuşt rduğ11 b11 yüksek 1111'/lelliJ'., 

Muhterem efendım, 1 
Çanakkale. Sıvas Kongrasr, Mü. I 

dafaayı hukuk, büyük millet meclı 
sinin tesisi, isyanların tenkili, ordu- ı 
nun teşkili, Sakarya. Dumlupınar, 
İzmir, Mudanya mütarekesi, Salta
nat ve hılafetin ilgası, Cumhuriye
tin ilanı, Lozan sulbü, din ve devlet 
işlerinin tefriki, medreselerin kapa
tılması, şapka, kanunu medeninin 
kabulü, harf inkilibı gibi Gazinin 
birbirinden büyük askeri ve siyasi 
bir çok eserleoinden hangiainin da
ha büyük, en büyük eseri olduğunu 
aöylemeğe imk'in yoktur. Hatta, 
denebilirki, bunlardan hiç biri-ayrı 
ayrı-onun en büyük eseri sayılamaz 
ve sayılmamalıdır. 
Geçmiş vekayie bakınca, ıuna bük 

metmek lazım geliyor: Tarihin bet 
on büyük başı arasında hepsinden 
daha kudrctlı bir ışıkla parlayan 
Gazi, 1335 te Samsuna ayak bastığı 
günumumun yes \ e nevmidisi içinde 
dahi, zaferi, sulbü, ve hatta bugün" 
içinde bulunduğumuz mesut günü 
görüyor ve mahşeri kalabahgın önü
ne düşerek, dokunduğu yerden nur 
fıtkırtan nebi gibi, bizim için karan
lık, fakat kendisi için apaydınlık 
bir yolda, akla, mantığa, iradeye ve 
hesaba müstenit bir pllnla, muayyen 
bir hedefe doğru, ve temamen riyazi 
bir kat'iyetle yörüyordu. Bunun için 
dirki hepmızrn hayran şahidi oldu
ğumuz bütün o büyük eserleri aaıl 
maksada giderken yolda ve lüzum 
gördüğü noktalarda vücuda getirdi
ği merhaleler suretmde telakki et
mek liizım gelir. Sıvas Kongrası Bü
yük Millet Meclisi için merhale, 
Çeteler ordu için merhale, İn Önü 
Sakarya için merhale, Sakarya zaferi 
nıhai için merhaledir. Dünyanın ha

. yret ve intizar nazarları arasında 
şahlanmış orduyu Mudany•da tutan 
mütareke onun en büyük aklü kiya
set eseri ve bu eserde Lozan sulbü 
için, saltanatın kalkması Cumhuriyet 
için, din ile dünya işlerinin ayrılma
sı kanunu medeni için birer merhale 
değilmidir? 

Bence Gazinin en büyük eseri ne 
bunlar, hatta ne de bu vatanı kurtar
maktır. Gazinin en büyük eseri, ku
runu mütekaddime esirleri gibi za
lim ve sefih saltanat idarelerinin is
raflarına ve şuursuz barplarma vak
fedilmiş, bitmiı bir milleti, uçuru
mun ta derinliğine doğru yuvarlanıp 
giderken,nağehan,elini uzatarak,kor
kunç sukutu müthiş meylin üzerin
de durdutması ve beşeriyetin haşyet 
ve hörmetle dolu gözleri önünde, 
haile engiz sahneyi altüst ederclr, 
ölmü, kaliba can ncfhetmek gibi pey 
gamberlere izafe edilen meıhur ef
saneyi ilk defa olarak yer yüzünde 
tahakkuk ettirmiş olmasıdır. Gazi
nin en büyük eseri, yeni baştan bal
kettiği ve Avrupa İmperatörlarından 
Asyarun haraçgüzar krallarına ka-

Ali Naci B~g 
dar daha dün kanına susamı' devlet 
!erin bugün önünde egildikleri bil· 
yük Türk milletidir. 

Bu Milletin asil ve eararengi:ı ma· 
hiyetindeki bütün uyuşmuş kabiliy
etlerini tılsımlı bir temas ile canlan 
dırarak onu sönmez bir alev, cloku
nulmaz bir ateş külçesi haline o ko
ydu • 
Müıelerdeki ecdadımız ile bugün 

kü Türk milleti ara&ındaki hudut· 
suz fark ve istihaleye bakınca, Ga
zinin en büyük eserini, müspet v' 
maddi şeklile, yani göz ile gor· 
mek, el ile tutınak dahi kabildir. Ci· 
hanın, tarihin en büyük ve manıl· 
ınaz abidesi gibi seyrettiği b nul· 
Jetin cevheri, bir gün. sa1tanat ıclare· 
!erinin içine attikları zillet ve sefa. 
Jet çamuru içinde tanınmaz bir hale 
gelmişti. Bu cevheri bulup cikar. ı>, 
temizleyen,onu mermer gibi beyaz ve 
çelik gibi yumuşak bir hale koyduk
tan sonra ona medeni milletlerin ha
rükülade eşkalini veren Gazi ve Ga
zinin en büyük eseride, hiç şüphe
siz ki, hamırını yeni bir inki!"abın 
mayesi ile yuğurduğu bu millcttır. 
Bütün o büyük hareketler, zaferler, 
muahedeler, inkilaplar, yepyeni t ş
kilat ve idareler, hep bu büyük mıl
leti bir az daha büyültmek için vü
cuda getirilmiş cscr]cr, hepsi bu yuk 
sek milleti bir az daha yükscltmtk 
için ttihaz edilmiş tetbirlerdir. Yok
sa bunların içinden her hangi biri, 
bizatihi, Gazinin en büyük eseri o1;ı
maz. Binaneleyh, Onun en büyük e
seri, şu ve ya bu inkilip değil , f;. 
kat inkilfipların müşterek ateşinde 
demir parçası gibi kızararak en gü
zel ve ulvi nisbetletlere kavuştıırttı· 
ğu bu yuksek millettir. Türk inkit,,
binin bütün felsefe ve hikmtti!1i hoı 
noktada aramak lazım gelir. 

ALİ NACİ 

• * • 
MAZHRR NEDİM BEY1N CEVABI 

Vedat Nedim Beg 
Bence Gazinin bir çok büyük eser

leri yoktur. Bu eser bir küldür, ay
ni idcaJe kavuşturan, şuurla zincjr .. 

!enen bir kül. 
Anafartalar, Milli cephe, Sakarya, 

İnönü, Başkumandan ve Lozan zafer 
]eri, Layiklik, Cumhuriyet, bu kıs

mın kendi kaleminden çıkan belig 
ve heyecanlı tarihi, Medeni kanunlar 
kıyafetler ve ruhlar, Yollar, Şimen · 
diferler ve Harfler ... 

Milli vicdan, açık medeniyet ve 
terakki dostluğu, Dürüst inkılapçı
Jı k, kendi kendine karşı samimiyet, 
irade, azim, sebat ve tevazu misalleri 
hep o eserin birbitinden ayırt edil
mez, birbiriyle ölçülmez tecellileri
dir. Her biri o eseri kuran, tamamlı
yan, kökleştiren, süsleyen, bezeyen, 
ona ah 

1 hamleler, kazançlardır. 
Bu eser başlamıştır. Bu eser oJ. 

gundur ve bugünkü haliyle d~ taıı
hin geçen adh salı dehalar için duy
duğu heyecanı susturmuş, bunlar i
çin yeni nesillere söylediği nesidc
lerdeki hararete durgunluk vermiş
tir, çünkü Tarih bu koca eserin yal
nız bir safhasını başarabilenlere bik, 
dehalar diyarında yer vermiş olmak 
la mahçuptur. 

Fakat bu eser henüz bitmemi tir •• 
Bitemez çtinkü menbaı kurumaını'"· 

tır, her zamandan daha taze, daha k-' 
vent, aramızda yaııyor. 

Minnetle dolu gözlerini ona dik
miş Türk, grpta fakat hürmetle ba

kan yabancılar bu yaratıcı dehanl't. 
kim bilir daha ne akıllara hayret vt• 
rici hamlelerle yoğurabileceğini llu. 
~lındükleri bu esere bakıyorlar. 

Bu eser nasıl biter ki, Deha om! 
halketmekte ve Deha da aslolan bil
memektir. 

Bu eser GAZİ MUSTAFA KE
MAL DEHASI'nın yapmaktan yo
rulmayacağı, yapmaksızın edemiye
ceği, bugün de yarın da gelecek a
sırlarda da seve seve çalışacagı sev
gili biricik eseri. . . YARININ DA· 
İMA DAHA ŞEN VE DAİMA lJA
HA MES'UT TÜRKİYESİ'dir. 

Ankara Hukuk Profesor

Jerin n 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Kırkbeş bin beşyüzlük 
doksan bin kese! 

Bre ben bunları kolay kolay 
kaptırır mıyım ? 
-=- •••••••• 

lilliJelil ~lrikaıı : 43 AYHAN 
Ali Paşanın açtığı sandık ağ- dar Paşa kadar cesareti yok mu 

zma beraber Elmas İnci ile sil- sanıyorsunuz? 
;nelenmişti, Fanusun şavkı vur- Ben işte şimdiden Cephaneyi 
dukça Elmaslar yrlbırdayıp ya- atıyorum, ne Hurıide ne bana .. 
nıyordu Herşey: verip alan Allaha! 

Ali Paşa bir iki sandık daha Ali P~a belindeki koca k?~u: 
açmıştı bunlarda irili ufaklı ru çekınış çatırradak Tetıgını 
. . • l 1 d Mehmet açıp kurmuştu. 

cıns cıns a tın ar var ı. T 'ği k · • · 'b" B p dah etı çe tıgı gı ı. - ovvv ... 
aşa aAz as: ita M" .. hep birden bin parça olup gide-
- man u mm, uruv- kl di . 'b' .. ce er . 

~et senden, senın gı ı vezınn El · M hm t p ·1 k .. . _ çı e e aşa ı e ar a-
Lulukolesı olmaga çoktan ra- daşları kapıya doğru atılıp kaç-
;:ıyız ! mak istediler ne mümkün? Ko-

Diye h?ykıracaktı, kendini ca Fehim bir' kulaç yatağamm 
ıor zapt~ttı, nastlolsa ~u hazne- sıyırmış Geçiti tutmuştu, dişle
ler Hurşıt Paşanın eline geçe- rini gıcırdatıyordu. 
cek değil miydi? Hele yarabbi şükür: Ali Paşa
Tepedelenli Hurşit Paşanın es- nm gülerekten "Piştovunu" ye
ki kethüdasının gözlerine bakı- rine soktuğunu gördüler: 
yordu: - A be canım, canınız ne ka-

._pllC.erede 
• 
içki yasağı 

Bu yüzden kabinede 
ihtilaf çıktı 

Londra, 22 (A.A) Devli mev
lln siyasi muhabiri içki ~emn~
iyeti mesclc:si hakkında kabinede 
bir ihtll!f zuhur ettiginl haber 
almıştır. M. snovcieni reis adde-

den gayet nüfuzlu bir sosyalist gru
bu me>eleyi ariz ve :ımik tetkik 
için derhal bir komisyonun te~

kilinl musırrane talep etmektedir. 
Dahiliye nazırı M. Çlynes ise 
İngiliz l\1llletlnl içki kullanmak-
tan menetmek meselesinden 
·iaha mühim Ye müstacel i~lerln 

ba;arılması lazım oldup;u muta
laasındadır. uzzarın ek.-;erisi ayni 
fikirdedirler. 

Başı•ekll Amerlkaya git• 
mlgecek mi? 

Londra, 22 ~ A. A. , - Deyli 
- Burada kaç milyon kuruş :iar tatlıymış! eğer Elçi olına-

var biliyor musun? saydınız ben sizi buradan sağ Meyli gazetesinin Nevyork mu-
. çıkarmazdım. habirl \1.Makdonaldın l\Iüttehidei 

Dedı, sordu, eh. · · Me~et Haydi gidiniz, Efendinize söy-
Paşa şöye böyle beş on mılyon leyiniz, Diş Kaleyi boşaltsın, Amerika Rei>i Cümhurunun bu 
tahminediyordu: İstanbuldan af fermanımı getir- sene zarfında ziyaret edem iyece-

- Haşa ı. .. tahmin bizim ne te bilirse Kaleleri haznelerimle g-ini, bu seyahatın galiba gelecek 

h dd
. . it 1 kendi eline teslimedeceğimi de k b a ıınız su anım .. 1 . . b A d 1 b' ene vu T ulacaıtını \1. llouıcre c b di Ali p kü soy eyınız en na o unun ır 

.. eva ~ ~.er '. . aşa • Kasabasına çekilip ömrtimün bikfadigini haber almı:ıtır. 
çuk Mavı gozlerını açarak ta- sonuna kadar devlete duA ede- :'11 .• \lacdonald ın muhtelif hu-
mamladı: ;m. kOmctler tar:ıfmdsn tahdidi tes-

-Tam kırkbeş milyon ku- Haydi Allah oğnınuzu açık-
rus !. . . etsin! lıhat lehine kat'l bir tc~elıbus 

Mehmet Paşa korkuyu filan Artık şu Cehenne~eden ~ur- 'ukuunu beklemekte olduğu ve 
unutarak geri geri çekilip hay- t~uyorlardt ha?. _Eiçı!~r .. ?1r~r ancak bu te~ebbli>ten sonra Ame-
l. d . bırer Paşanın elınıetegını optu-
,ır ı. l B Mah · K kbe ·ı mu? bi er. arut zenınden kurtu-

-1.k ırk kbş mıh. yonb · .. - lacaklanna inanamıyasıları ge-
ner ı : ır ~ş ın, eşeryuz- liyordu. 
luk: doksanbın kese!. . . Ali Pa"" M h end k ı t 

Ö 1 
. . hm' . . b ,,... a z e a mıs ı, 

- Y ~. ıyı ta ınettınız, en Fehim onların gözlerini tek~ar 
bunları dun akşama kadar bu- bağladı, aralarına girdi, tıpkı 
r~ya ta~ı.t~ım'. a~~ mı? ha- yeder gibi götürüyordu. 
nı be!ki ışıtmışsınızdi~:. Taş merdivenleri çıkarlarken 

Alı Paşa haznelennı Yanya yine Tepedelenlinin kalın sesi
gölüne attırdı, atılan yeri bilen ni işittiler o: 
Çingeneleri de boğdurdu, derler - Yirmi dört saat mühletim 
ya ... inanmayın, yalandır, işte var unutmayın ha!. .. 
haznelerim önünüzde duruyor. Diye artlarından sesleniyor-

Elçiler: - Haşi ... haşa a. .. du. 
diye mırıldandılar, Tepedelenli • • · • • • . 
altın sandıklarından birine bir · · · · · . 
tekme vurdu, gürrr ... sarı al- Elçiler serasker Hurşit Paşa 

rika >cı·ahatını icra edeccgi zanno
lunmakt:ıdır. Kendisi Washington-

da Ayni mes'cle hakkında müçte-

miai .\meril;.:ı hariciye nazın ile 

mlidavclci dkarda bulunacaktır. 

Diğer taraftan Amerikanın Belçi
ka sefiri M. Glp>onun Londrada

kl Amerika sefiri ile görüşmek 

üzre gelecek hafta ~ehri mez
ktlra gideceği istihbar olunmak-

tadır. 

Ri• kaç lngillz, Amerikan, 

Fransız ve Japon mütehassısı 

tarafından tahdidi teslihat mcs'c
lesinin hallini imk:\n dahiline gc· tınlar taşların üzerine akıp kü- karargahına döndükleri zaman 

melendi: Paşayı sofra başında paça yer-
-Bıre ben bunları kolay ko- ken buldular. tirecek bir formu! bulmak üzre 

!ay adama kaptırırmıyım? Ya- Hurşit Paşa yalnızdı, dört bir konfcnns akdolunacagı süy-
nya kalesi gibi bunlar da Ali kaşlı Vezir iç oğlanları hismeti- lenmektcdlr. 
ile beraber tozatoprağa karışıp ne bakıyorlardı, Mehmet Paşa
gidecektir. nm otağa girdiğini görünce ö-
Hurşit Paşa eğer beni mecbur nündeki paça lengerini iteliye

edcrse ... Mehmet Paşa yerde rek merak içinde sördu: 
öbeklenen safran sarısı altınla- - Tez söyle Mehmet, artık 
ra içini çekerek mırıldandı: Toskalık Valiliğini istemiyor 

-İşşallah uzlaşılır Sultanım. ya? Kaleyi teslimedecek mi? 
. T~yede!e.nli ?ütün yapmak Hurşit Paşanın siiahtarı ile 
ıs.~edıgı te sır len yapmıştı. Bu- Kaptancısı cevap verdiler: 
gunden sonra: - aman hazne- B't d' 
1 'd k d' H . P ı me ı er gı ece ! ıye urşı t aşa 

yerinden bile kımıldayamazdı. 
Tabii Elçiler orduya döndük

leri zaman iki gözlerile gördük
lerini ballandıraraktan anlata
caklar, Hurşit Paşanın gösleri
ni dört açacaklardı. 

Tepedelenli hem kendini hem 
de her ihtimale karşı Hurşit Pa-

!.,•paııa;yada 

Yeni meclis 
Hilkdmette tadilat 

yapılıyor 

şanın eline geçen Diş Kaleyi Paris, 23 (A.A) _ ispanya baş-
kurtarmak niyetindeydi. 

_ Şimdi buyurun tekrar Ce- vekili :\L Primo dö Rivera Ekselsiyor 
phaneliğe gidelim. gazetesi muhabirinden birine şu be 

Dedi; gitmeden evel cepleri- yanatta bulunmuştur: Dört yüı aza
ni kuşaklarını istedikleri kadar dan mürekkep olan yeni meclis hazi
altın ve Elmasla doldurmaları- ran nihayetinde toplanacaktır. HükQmet 
nı da söyledi, cennetlik canlar meclise yeni blr e.<ı<I kanun layihası 

teklif edecektir. Bu layiha kadın ve 
asla nazetmediler, öyle değilmi erkeklere reyi lm hakkını tekrar ur· 
ama? böylesine Baykuş kısmeti mektedlr. Meclis yalnız teşrii kuvveti 
insan oğlu dediklerinin ayağı- haiz olacaktır. lcrd kuvvet kendisine 
na her zaman kendiliğinden dti- a.lt değildir. Kraldan ve kırk kadar 
şer gelir miydi? azadan müteşekk. l>ir kırallık şOrası 

Cepleri dolasıya kadar altın- ihdas edilecektir. Bu şOra meclise 
elmas aldılar, sonra gene o kor- de~il fakat kendLSine karşı mes 'uı 
kunç Cephaneliğe gittiler. nazırlar tayin edecektir. 

Eli yanar Meşaleli Selim ba
rut varilleri karşısında hala Put 
gibi duruyordu. 

Ali Paşa avanak Elçilere son 
oyunu oynamak istiyordu: 

- Ağalar, Paşalar! sözlerimi 
Can Kulağı ile dinleyiniz, Efen
dinize herşeyi açık söyleyiniz. 

Kahpece ele geçirdiği Diş Ka
leyi eğer yirmidört saata kadar 
boşaltıp bana geriye vermez se: 
- Yallah ve Tallah Cephaneye 
ateş vereceğim! 

Siz Te delenli Alivi Alem-

Roos yakayı kurtardı 
llesanson: 22 ' A. A) Clnıy•t 

mahkemesi devletin emniyet ve ••
!Ametini tehlikeye düşürecek mahl· 
yene gizli tertibat ve muhtariyet 
lehinde tahrik4t yapmakla maznun 
Vallıso Rooe u bera.ıt ettirml~tir. 
Muhakeme osnuında Roos muhta
riyet ve lftirak taraftarlıklarının bir 
hirilc telifi kabU olmadığını kat'! 
surette beyan ve ~·ransaya sadakatini 
teyiı etm~ılr. Celaede hazır bulunan 
alsa !ılar beraat kararını (ya um 
Fransa) nida.Ue karşılamışlardır. 

Fr•-•ada - -
Nüınayi~ yasat .. 

ltilllın aleyhinde bulunuloııyacak 
Paris, 22 (A. A.) - Dahiliye 

nazırı eski muharipler namına 

kendi,ini ziyarete gden hey'ete 
borç! · r hakkındakl ltiltıfların tas. 

tiki aleyhinde yarın yapmak 

istedikleri nurnay~ın 1\'azırlar 

meclisinin bu sabahki kararı 

mucibince memnu olduğunu 

tekrar beyan etmiştir. 

Amerikayı protesto 

Washington, 22 ( A. A. ) 
Fran>ıı sefiri \J. Cloudel hariciye 
nazırı N. Stimsona verdiği bir 
notada yeni gümrük tarifeleri 
hakkındaki tekliflerden dolayi 
protestoda bulunmu~tur. 

ispanya kralı 
Boıdo, 22 (.\.A.) - Londra

ya gitmekte olan ispanya kralı 

Bordoya gelmi~rir. 

Enstitil 
ParL•: 22 [A.A] - Beynel

milel hukuku amme enstitüsii se
nelik içtimaını bir çok Avropa 
ve Amerikalı Alimler hazır oldu
ğu halde akdetmi~tlr. 

22 saat/ık ucuı 
Pari•, 22 [A.A] - Bahrtye 

kolagalarından Berr ile pilot H!
erel ve tel~lz memuru Queu11l 
.\larsilya ile Cezayir arasında 

gidip gelme sitr'at ve mesaf11 
rekorunu kırmap;a te~~bbtis için 
22 saatlık bir uçuş yapmak üzre 
bugun Etang limanındun bir de· 
niz tayyareslle hıır~ket etm41erdlr. 

Bu güneş ne zaman doğacak 

Hırvat çizmesinin sık boğaz ettiği millet 
bir Mustafa Kemal istiyor ••• 

Muhakkak ki: dilber Avusturyanın vücudu nasır elli 
Hırvatların tazylkınden çok müteessirdir - Bu güzel 

viZcut her gün bir parça da' a soluyor, her gün 
bir parr;a daha fazla kan kaybediyor 

Viyana, 20 Mayıs (Milliyet). bahtıyız •. , . Biz her şeyimizi 
Viyanada, en müşkülpesent kaybettik, siz hep kazandınız .. 

zevkleri bile tatmin,' edecek ka- Satıcı kadını bu kadar acı bir 
dar ince bir zarafeti san'atla feryat ile haykırtan yarayı gör
süslenmiş büyük dükkanlardan memek mümkün mü? Harbı 
birindeyim. Camekaruar birer Umuminin zalim neticeleri bu 
meşheri nefais, satıcılar şuh ve kadının yüzünde bir kitap gibi 
dilber, daha kapıdan ·girerken okunuyordu. Bu kadın üç asır
çok medeni bir terbiye ile karşı· !ık, bir medeniyetin himmetiyle 
!aşıyorsunuz. imar edilmiş mukaddes ve zen-

Ortalık ağarmıştı. Akşamın gin toprakları bir sürü domuz 
geniş camlardan sokulan alaca çobanlarına çiğneten siyasi ih
karanlığı dükkanın içinde tavan tiraslarm adeta yüzüne tükürü
dan ve duvarlardan dökülen e- yordu. Her AvusturyalmHl se
lektrik ziyalarının alevleriyle sinde bu hıçkırığı duyabilir, her 
tutuşuyor, satıcı kızların kıvrak Avusturyalının yüzünde buma
ve şakrak sesleri bu ziya ve göl temi, okuyabilir, her Avustury
ge şehrayini arasından birer ha- alının gfo•ünde bu alevi
val fişenk gibi yükseliyordu. ni görebilirı;iniz. Koskocaman 

Dükkanın sahibi bir kadındı. bir medeniyet, bütlin serveti ir
Vakıa pek yaşlı görünmüyordu, faniyle, bütün asaleti efkariyle 
fakat kim bilir kaç senedenberi tıpkı hayvanat bahçelerindeki 
bu dört duvar arasında hayat ile arslanlar gibi demir bir kafes 
boğuşmaktan gözlerinin bakışı- içine konulmuş, eli sopalı iki üç 
na bir tokluk gelmişti. çobanla ayağı çarıklı üç beş 

Yorulmak bilmiyen bir tala- Hırvat bu arslanın iztrrabiyle 
katla bana mallarım beğendir- eğleniyordu. Ben bu satıcı kadı
meğe çalışıyordu: nın matemli sesini, babalamıın 

- Bakınız efendim, bu ne ka- evinden aşırılarak zengin konak 
dar şıkı !ara satılan Kafkasya esirlerinin 

- Bu çeşitleri başka dükkan yanık şarkılarına benzettim.Bil 
da bulamazsınız efendim! tün Avusturyada hürriyeti sa-

- :Firmamız yüz seneliktir. tılmış Çerkes cariyelerin hüznü 
Bizi bütün dünya tanır .. , , mütevekkili vardı. 

Ve ben, zevkımden ziyade ke Dükkancı kadın gözlerini göz 
seme uygun bulmadığnn bu mal !erimin içinde dikmiş, yüzü giz
lar karşısında yüzümü buruş- li bir pençenin tazzikıyle sanki 
turdukça, o, dolaplardan başka sıkışmıştı. Bir aralık üstündeki 
mallar çıkartıyor, bütün dük- kabusu dağıtmağa çalışıyor gibi 
kanm mevcuduna önünde bir ge elleriyle bir hayali kovdu ve bu 
çit resmi yaptırıyordu. Camlı sefer anlattığı şeylerden hüküm 
tezgahın üstü bir zarafet sergi- çıkarmağa uğraşan bir tarih ho
si olmuştu. Artık ikimizden bi- cası gibi vekar ve sükunetle; 
rinin mağlfip olması zamanı gel - Siz kazandınız, dedi, çün
mişti. Ben bu malları çok paha- kü sizde bir Mustafa Kemal var. 
1ı bulduğumu, kendi memleke- Ve derhal ilave etti: 
timde bunları daha ucuz alabile- - O, bir Napolyondur! 
ceğimi söyledim. Viyanamn pa Bunu söylerken medeni bir 
halılığı o kadar malUm bir şeydi terbiyenin hiç şaşmayan bir iti
ki satıcı kadın ilk önce durakla- yadı ile vücudu öne doğru eğil
dı; Viyanada yapılan malların di: Gazinin yadı bülendini de
en pahalı satıldığı memleketin rin ve mütevazı bir baş inhina
bizzat Viyana şehri olduğunu o siyle selamladı. Kurtuluş yolla
da biliyordu. Ancak yüz senelik rında dolaşan mahkum ve muz
bir firmanın şöhretini bir yaban tarip bir insanın bir halaskarı 
cı müşterinin iki satırlık mantı- hörmet ve iştiyak ile selamlama 
ğına kurban veremezdi, derhal sındaki ulviyeti anlamak için bu 
mukabele etti: satıcı kadının, düa eder gibi bir 

- Mümkün değil efendim.. . huşu ile, başını eğdiğini görmek 
Biz bu malları başka memleket- kafidir. 
!ere göndermeyiz ki ... Hep ge- - Evet o bir Napolyondur. 
lirler dükkanımızdan alırlar.Siz Fakat Tilrklin Napolyonu Fran 
Amerikalı mısınız? sızın Napolyonunu da geçti; 

- Hayır, Türküm! çünkü Fransızın Napolyonunu 
- Türk mü? esir eden devletleri sizin Napol-
Elinde tuttuğu bir çanta bila y~nu~uz denize döktü. Onun i

ihtiyar camlı tezgaha düştü, du- ç~. sız he? kazandınız. . . Ah 
daklarınm üstünden bir raşe hızım de hır Napolyonumuz ol
geçtiğini gördüm, gözlerinin i- sa! · · 
çinde bir şimşek çaktı, yüzünde Bu ~özle~de bü~?n .. Avustur
bir alev tutuşur gibi oldu ve öl- yanın ıfadeı tazallumu vardı ve 
çüsünü muhafaza edemediği bir bütün Avusturya, yavruları koy 
sesle haykırdı: nundan çalman bir dişi arslan 

- Evet Mösyö, siz dünyanın gibi ?emir kafes!~ içinde bu 
en büyük, ama en büyük mille- kafesın çenberlennı kıracak ha
tisiniz, buna hiç şüphe etmeyi- Iask!rı bekliyor, bütün gözler 
niz. . . . ufuklardan bir Gazi güneşinin 

Satıcı kızlar susmuşlardı.Her doğmasını gözetliyor ... 
keste hır dua dinliyen dindarlar Bu el ne zaman gelecek, bu 
hali vardı. Dükkancı kadın iki güneş ne zaman doğacak? Belli 
dakika eve! bana mallanru' be- değil. · · Y alruz şurası muhak
ğendirmek için sahte tavurlar kak ki bu dilber Avusturyanm 
takman kadın değildi. Dükkanı- vücudu nasır elli hoyratların 
nı unutmuş mallarını unutmuş tazzikından çok müteessirdir; 
benim bir müşteri olduğumu u~ b ugüzel vücut her gün bir par
nutmuştu. Hayran bir inkişaf ça daha soluyor, her giin bir 
ile açılan yliztinde dalga dalga parça dalı ~azla kaybediyor. 
ıztırap dolaşıyordu. O şimdi, Eğer beklenılen Napolyon ya
yarası kanamağa ba~layan bir kında gelmezse Avusturya çok 
insan, on seneden beri inleyen fena günlerle karşılaşabilir; bu 
bir Avusturya vatandaşı idi. giinkü cali ve muvakkat haya
Gözlerinin bakışım bir ifadei ma tın akibetini iyi g~rmiyenler ek
tem kaplamıştı. Çok geçmeden sik değildir. Matemini göster
vlicuduna bir rehavet geldi, bo- memeğe çalı~an .bu cllAlı tebes
ynu bir kırık dal gibi blikiildil stiın daha çok süremez, bu te
başı gövsüniin üstüne dilştU v~ bessUmiin arkasında bir hıçkı
için için hıçkırıyor gibi bir ses- nk tufanı gizlendiğini görmek 
lt: için ufak bir tetebbu kAfidlr. 

- Evet Mösyö, dedi, siz dün Ben Vtyanadan bu eza ile aynl
yanm hem en bliyUk hem en hah dıro 
tiyar milletlııiniz, biz ise en bot!-

ltioa mekubn 

Yeni sal~a .. 
M. Yeoizelosu lazyık ediyorlar 

Atin:ı, 21 ( l\l!lliyct ) - An
karadaki Yunan seli ri .\1. Papa 
aleyhine buradaki gazetelerin 
ne~riyatı dc,·am edip gidiyor. 
Tabii :\lübadclc mürahbası .\!. 
Diyamandopulos aleyhinde de bu 
ne~riyat yapılıyor. Bu şiddetli neşri-
yat en ziyade hükOmete mensup 
gazeteler tarafından yapılıyor. 

Bilhassa nim resmi Hestia ga

zetesi bu hususta pek şiddetli 

gidiyor. Bu gazete sabık haricive 

nazırı M. Mihalakopolosun gaze
tesidir. 

Bu gazete l\1. Papa ile Diya

nıandopulosu pek yakın akraba
sından bir tı.kım kimselerin Türk 

teba>ı olduğunu yazarak bunla· 

rın menaflini temin !\·in ça lı~tık

larını iddia ediyorlar. 

Yalnız Elcftron Vima gazetesi 
bu her iki d!plomau müdafaa 
edememekle beraber bu hücum

ları pek şiddetli bulduğunu söy

liycrek i\I. Papa ve Diyamando· 

pulosa karşı vaki olan hücum
ların netice itibarile Yunan me
nafiine dokunacağını yazıyor. 

Türk - Yunan müzakerarı mese
lesinde ise Yunan matbuatı M. 
Venizelosu tesir altında bırak

mak için bir çok şeyler yv.ı· 

yorlar. 

-- Ankaradaki Yunan sefirine 

verilecek talimatın ne olduğunu 
burada hcrnı:n hemen hiç kimse 
bilmiyor. Bu hususta alAl.adar· 
!ar arasında ihtilAf olduğu söy
leniyor. 

lstanbuldan gelmiş olan Itum 
muhacirleri namına bir hey'et 
dün lVL Venizelosu r.iyaret etti. 

Bu heyet başvekile ve hrka 
reislerine birer muhtıra da bırak

mışlar Bunlar hlikOmetten son 
derece azim göstermesini istiyor
lar. Daha ileri boiderek netice 
itibarile M. Papa ve Diyamando· 

pulosun tebdilini istiyorlar. Bunu 
zımnen anlatıyorlar. 

Bu hey'et reisi cumhur tara· 
hndan da kabul edildi. \"erdik
leri muhtırada Yunan emlAkine 
vaziyet edilmesi, tekastan istisna 
edilmiş olan em!Ak listesine ria
yet edilmedi!(ini,etabll olanlara 
vesikaları verilmediğini, bunlara 

izdivaç vesikası da verilmediğini 

ileri sürüyorlar. 

Şimdiye kadar M. Venizelosun 
bu kabil tesirat altında kalacağına 
dair ortada bir alamet göriilmedL 
Yapılan bu tazyik çok kuvvet
lidir. Onun için başvekllin şim· 

diden sonra bu teşcbbiisata ne 
dereceye kadar ehemmiyet vere
ceği anlaşılacaktır. :\T. Papaya 
verilecek talimatın, dediğimiz 

gibi. mahiyeti meçhuldur. 
Sefir ile Milbadele komisyonu 

murahhası aleyhine yaPılan hü· 
cumlar derhal kesilecek gibi 
deıtıldir. 

Mektuba nihayet verirken şu· 
nu söylemekten kendimizi alamı
yoruz: 

Vaziyeti kurtarmak için M. 
Venizelosun bUtün bunlara mu
kavemet etmesinden başk çare 
yoktur. -------Cenevre mesai konferansı 

Cenevre, 2i! (A.A.) - Mtsai 
konfcrensı müzakerata nlhareı ver
meden eve! Çin murahhası M. Çou 
söz alarak Çindeki imtiyazlı mınta
kalarda beynelmllıl içtimai kanunla· 
nn tatbikini istemiJ, butcldif üzerine 
hararetli bir münakaşa cerayan et
miştir. Fransa murabha•ı M. Arthur 
~·onıaine Çinlilerin sulh ve müsa· 
lemet dairo•inde terakkisine ve in
kişafına gösterdiği alakayı teyit eyle· 
mekle berabar sly111f bir mahiyeti 
ha.iz olan bu meaelı hakkında hüku· 
met! namına bazı lhılnızl kayıler 

dermeyan etmiştir. M. Çunun tek
lifi iki defa reye konmuş ise de 
nisabı ekHri et huıl olmam ıır. 

i'S 1'011 Haberler ~ 

Taklibi ~ükônıef .davası 
Davaoıo nakzen rüyelioe baflao~ı .. 
Muhakeme bir leınmoza lalik e~ıı~ı 

Bursa, 23 (Milliyet) - falı:· 
libl hUkOmet t~ebbusunde b .. 
lunnr.1.ırın aa:czcn muhakeJllO
sine bu gün saat Onda başıaııd•· 
Heyeti hakime salona daJıU 
oldu. 

Temyiz ilamına nazaran 164 

Uncu maddenin ikinci fıkrasının 
tatbik edllmesl hadisenin ıttıfalı:· 
tan ibaret bulunmasına gııre 
kanuna mugayir bulunduğu Re· 
isi cumhur hazretlerini elde et· 
mek hakkındaki iddianın da ıııu· 
clbl tetkik ve tamik bulundu· 
ğundan badettahldk bir ıı:arıır 
ittihazı !Azım reldlğl beyıınıyıe 
Bursa mahkemesi karannın bP 
suretle nakz olunduğunu ınub· 
tevl idi. 

·ıe Müddei umuminin de taıetıı 
mahkeme karara lttiba etti. ~11· 
teaklben af kanuniyle cezası te
cil edilen Yetim çağmldı, ıcaııet 
etmediğinden derdesti, hail fi· 
rarda ise zabıt varakası taıııl· 
mlyle irsali hususunda mabıılfl• 
ne tebligat yapılması kararl•t11j 
Cezası tecil edilenlerden rır•r 
Ali men da yeniden mubaıı:eııı~ 
edildi. Hadise hakkında adetli 
malOmat iddia etmiş lsbat iç:: 
muhakeme bir Temmuza tııl 
edllmiftlr. 

Şükrü Kaya bef 
Erzincana vasJI oJdll 

Erzincan, 22 (A.A.) - pıbl• 
llye vekili ŞUkrU !{aya beY r~ 
fakatlerlndekl zevat ile blri11' ıı 
bu gUn saat 17,30da Erzıııcıı0 

bil' vasıl olmuşlar ve fehrln ınel • 

a 
~ 1 

() 

ır 

'rı 
\~ 

!inde Ordu mUfettlfl ve fır~r
kumandanı paşalar, Vali ve c,. 
kanı vilayet ile kıtaatı asıı:erlY1" 
lise talebesi ve kesif bir lt'ır. t 

tarafından istikbal edllıniflerd 
11

• 

Mektepli hanım kız:Iar tar•11
dllll 

dan vekil beye bir buket tafı dU 
edllmlştlr. ŞUkrU !{aya tıeY or 1• 
Müfettişlik dairesine misafir 

0 

muşlardır. 

t 
,, 

Tali bey Bitlis e ,1 , 
Bitlis, 21 ( A. A.) - sırı~,, 

nmumr mufettlf lbrablnı fııl1 refı 
Siirt ve Oarzanı teftiş ed;.,,ıi 
Bltllse gelmiştir. lbrablııt es• 
bey Garzaıida bulunduklar! se· 
nada bir müddet evvel ı<•:sııO 
rlden cenuba nrar eden ti ,rt ~ 
pafa oğullarının blla ıı:aydfl ş 
dehaletlorlnl kabul etmiştir• 

Ka~riJe · u*. · ıa~titı~. 
Mevkullarılan ~ir tısını ıııı , 
kanunun~an islila~e e~!!!. 

lzrnlr, 23 [Milliyet]- tıııı· 
rlyeH. hakkındaki ırıııs ıııı.· 
tık kararnamesi yarırı 111,ııı 
zırlanacaktır. Mazrtt111 

.;e 

bazıları hakkında ırıe"ıırıııl 
bir kısmı için de ıa;z celi 
muhakeme talep edl t 1<•• 
gibi bir kısmı da tecl ı<tl'' 
nunundan istifade edece , 

T~rk-lran bu~uf ~eJ.B!1..-
Ankara 23 ( ~uıııyeıı•ıdl • t.ıı u 

lran hududumuııııı t 1ıııt-
lçln hududa bir heye 

ESti1en paralar ~ııtıı~ 
Ankara 23 ( MtlllYet 1~dil11 

• 1 rıfll 
Mallye kAtlt para 11 !(tlJlıı-
esklyecek bozuıac.ıı.1< ge • 
nılmayacak dereceY•91 ı~Jll 
tenlerin deıtlştır!ldle 11 ıııı~ 11 

!<il re· 
meclisten çıkan I< a:ı 
tatbikatına geçıı~:ırı.ııtıııııfl' 
dlr. Hazırlanan tB tır· f.ıı 
ahiren tadil edllırılf ıı dıı1111 

dl!At halkın hut<ııl<t1t1 es.ııs 1111 

fazla sıyanet etırıelc: 
istihdaf etmektedir:_-

~ -~-.. ~~ 
V--..uJL ell)'ot . 
Murahha• -"I't4· pıyJll'~ 
Atina, ili (AA) k•' eıııı1:ı 

dopulos Anlw1Y1llh~ edil ,_ıcı 
Birisi tah Y pan1r

1 11 
Atlna, iB (A.A) ; 0 tan '' 

kablneslnde nazırhlc etın 
larls serbest b ralall1\l:~ıtfl I 

Tamirat ı.Jnkuııı•' !"" 
Atlna, ll3 (A.A) __ ,ıct@Jr. 

lamnı tetkik .... , 
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Villlyette 
Yol vergisi 

Mahkemelerde -Mahallenin adı ne? 
'' - Şey mahallesi idi, şeyde 

idi ... ,, diyip duruyorlar 

l üius vaziyetimiz 
928istatistikleri nüfusumu
lin( muvazeneli )ni gösterdi, 
'930istatistikleri nüfusumu
lln (hareketi) ni gösterecek 

Emanette 

Sahaflar çarşısı 

Emanetçe i~timlak 
ediliyor 

Yol vergisi eskisi gibi 
on liradır 

Hanım, sen de derdini ~öyle bakalım ... Ne istiyorsun? Bo· 
tanmak mı? 

Hayır efendim, ben zaten boşum. 
O halde? 

Geçen sene yapılan ilk nüfus lstatlıtlklmlzde, nüfusun muayyen 
1 •ndekl taksimini gördük. Gelecek soneki ikinci istatistikte 
fusuıı bir diger andeki taksimini gilreceğl;ı. 
ller iki lstatlstikl yauyana getirmekle de TUrk nüfusunun ı hare· 
·ini görmek kabil olacaktır. 

Sahaflar çar~ısının istimlaki 
Emanetçe kararla)mı~tı. Bu i~e 
lıli:ım gelen sahsisat temin cdtl
mi~ olduğuııdım bu uy nihaye
tinde istimlake lıaşlanacaktır. 

Mın. Mari ene Fir~evs 8.ın 
~ocuıunu ~al~ımnı söylüyor 

1 <1'19 senc>i yeni hütçe,i tan
zim olunduktan ,,oımı yeni yol 

kanununun tathilnna lıa~lanacak

tır. Yeni yol kanununda yol 
Yern,isi memleketin her tarafında 

8 liradır. 
~e ititıarla hareket? Yalnız vataa sinesindeki miharıiki tevazzu 
~tile hareket değil, aynı zamanda ntılusun biinyesindtki tahav-

1 İtibarile de Hareket. 
lı~ğlşen sade şu vcy-1 bu vıt&yetln nüfus kesafet! değildir. 
tun 111,«lerıi /ı,1/i11de ıle değl,me vardır. Yani, dotum ve ölümde 
taraftan öteki taraia nakl olan nüfusta detltmeler olduğu r!bl, 
un iktisadi vaziyetinde, çalı?ma tarzında refah derecesinde de 

:tlşnıeler vardır. 
ite birinci lstatlstlklerle Türk cemiyetinin yalnız ( muvazene! ) 
'~deki mlhanlki ve medeni nUfusunu tetkik edebiliyorduk, 
~el istatistiklerle (hareket) hallndeld mlhanlld ve medeni nUfu-

Tramvay yolları 
f.;tanbul dhctindcki tramvay 

hatları~ııı beroııaj yapılmasın:t 

karar ycrilruijtir. Yakımla ame

liyata ba~laııacaktır. 

Tabimde l>uvarcı >okağında 
oturan ı ·i,anın zcu:csi Mari 

hamile oldu~u iı,;in bundan. do

kuz ~un evvel do~urmak için 
Hasekinisa hastanesine girnıij 

ve fJrada lıir erkek ç0~1'k dün
yaya getirmijtir. 
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• 
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u tetkik edeceğiz. 
bu surette,buglln l{ısmea meçhul ola11 Türk cemiyeti, temamen 

1 Qııı bir cemiyet olacaktır. 
Dr. N/zanıettln 

• • • 
(~Ü~ÜN tK·rıSADT HABERLERİ 

Yeni Borsa kanunu dündenberi 
,. . tatbik ediliyor 
•nı H"'" laııunu dunden iti- Sınıyi blrliti dun içtima ederek bu 
mevkii mer'iyete girmi9ttr. seneki feıliyeti hakkındaki lln)~ramt· 

'' komber \eklli l luın Beyin nı te pı< etmi<tir. Rirlfk bu sene tem 
~tını gö~e. yeni kanun, bor11dı muz uihıyetindc yerli malları sergi· 
'tt nuhızunu tesis• un olup sini aç1cak. fıbrilı:atorlarm muamele 
·•llr• bir nevı mail noter sıfat ver~İ<i meselesini ıakifl edecektir. 
Uthiyetl verilerek bonı l~lerinin, lf Ticaret Odaaı macllal -
•ın mes'uliyeu alunda cereyanı 

,;İıl ;.:iırülmü~tiır, 

1
1111/er acente olacalr? 
~cık vüksek tahsil ıcormüı '" 
tkle ı.likası kalmamı~ olınlır 
' <ılabllcceklerdir. 
1~nlır ticari sıfatı haiz olmıyıp 
llı·:ınuru .azireılndedir Cober 

'.'•lıktan çıkarıiarak sadece daimi 
rı \.~zi\•etine ~etirHrnl~tir. Kam· 
t• ecn~hi nukut alıj \Criılcrl 

l;ıanbul Ticaret Oduı meclisi Çir· 
şamba günü ıoplın•cakıır. füı lçıl

mıda pevnir ve rnturı meseleler: 
hakkındıki raporla Odanın dahili 
tahmıtn!meJi gi•ri.işülecektir. 

lf Japon ~ergisi açılıyor 

Galaıad• eski l.ıman hanında açıla 

cak olan Japon '°rgtsinin hazırlık

ları ikmal edilmek üzeredir. 
lliın ser~nin iki l>ti11il ıabelo-ı 

-asılmı~tır 

l!.'nıanet muhasebecisi 
t:maııet muha-ehcdsi Nuri 

lıey ı:manete ait bazı i~lerl ta
kip etmek iızn: Aııkar:ıya git· 

mi~tir. 

Maçka-Beşiktaş 
l\taçka hattının Bt.~iktRıa tem· 

didl için istimldk yapılmak üzre 
t:maııct hey'ctl [enniyesiııcc tet

kikata ba)laıımı~tır 

falirııd.:apı - lkşikta~ arasında 
da trım,ay hktilme,ine karor 

'eril mi) tir. -------Askerlik 
Askerlik mükellefiyeti 

Kanundaki tadllAt 
nelerden ibarettir? 

Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerini tadil e
den yeni kanun dün Vilayete 
bildirilmiştir. Mükellefleri ala
kadar eden bu kanunun esasları 
şudur: 

Kundan uç ıı;tın en el hasta· 
neden çıkan l\1arl gedik pa~ada 

ehe Firde5 11. ın gece misafi"

liğe CYinc ıtitmi~. geceyi orada 
geçirmiş., sabah uyaııdıi(ı. zaman 
çocugun meydanda cılmadığıııı 

görmii~tıir. i\lari Bayazıt merke
zine nıiirncaatlc çocuğunun ebe 

Firde\s ll. tarafından çalınarak 

çocuk doğurmayan bir aileye 
sattıj('ıııı iddia etmiştir. Zabıta 

bu esrarengiz çocuk sırkıtı me>· 
efesini tenvire çalışıyor. 

Beyni patladı 
R amitle oturan 1 ı ı a~ında 

Koço namında bir çoculı: 

ot yiiklii arah:ı,ına binerek evine 
v;idcrkeıı beygirler birdenbire 

iırkcrek çocu)tu arabad.ııı dli~lır

mtı~lerdir, Koçonun bcvni suku
tun şiddetinden patlamı~ ve der· 

hal iilmıi~ttır. 

Arkadaşını ııuran çocuk 
1 ~ y:ı~ınd;ı • 'azı nı cı el ki gece: 

Şehzack lıa~ında 'incıııalarııı iinıın 

de ark:ıtla~ t l':tcmi lııçakia arka-
h•l;ikt ihııvıçlar muksbilinde 

"''ktır. i\faliıe \ 'eUleti bu ih· 
el '' h:ıkkı nd·ı lıir li<t< hızırla· 
~ ~~ . 

Scı ~i bir hıt'tı on ~-une kıJır 

açılıcakıır. 

lf Ticaret odasında tasarruf 

«Askerlik çağına girenlerin 
asker kütüğüne yazılanları ve 
sağlık ve sağlarnltklarile oku
yup yazmaları ve tahsil dere
celeri, san'atları ve nerelerde bu 
lundukları hakkında yapılacak 
tetkikata (yoklama) denir. As
kerlik çağına girenlerden yok
lama devresinde bulunanlar, bi
ri yirmi yaşlarına girdikleri se
nenin ikinci kanununun birinci 
gününden başlayarak haziran 
sonunda bitmek üzre (ilk yok
lama), diğeri her askerlik daire
si dahilinde temmuzun birinci 
gününden teşrinievclin sonuna 
kadar devam eden müddet için
de bitmek üzre (son yoklama) 
adlı iki yoklamaya tabi tutulur
lar. Bu yoklamalar yapılırken 

ruhsatlı efrat ile ihtiyatların da 
yoklamaları yapılır.» 

.sından chemnıİI etli '\lfctte ~ a
rnlamı;, carih l'l•cuk 1-ul;mı~tır. 
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'ııi kınun diın bütuıı bııılalara 
'hııımu~tur 

'~üıı l~lr~:ı ınccfi .. i tupla.ııarık 
•• ~ Unun lat 1 ,ikı hu ... u .. and.a hir 
~ Pı-o'1;rarnı tc- .. pit edecektir. 
0rsanın yaz tatili - l\am
hıır,a..;ının pa.zır' ıtünlcnne 

~ 1 1.ın 'az t.!1.hlinin tcmmu7. 
' •11l\; k:ı.,l.tı· de\ aıuı tchlil!, e<lil· 

'T'icır~t odası kirihi um unu ... i ( 'cmıf 
bey oda tarafındttn hazırlanan hayat 
p•halılığı ist•tisdklerfn \OOlıj oldu· 
l';Un• dair nqd,atııı do~ru olmadığını 
s~>) lcmi~tir. ()~la. ta-:arruf u temin 
için idul l>ui ıedl>ir alınnıı~tır. Bu 
meyand1 hu,u>i ıdefon muk~lemcleıi 

mı::1ı..-dilıni~ olup huna riııy~c ctmiycn 
bir ınt=munın \ ·ıptt~ı 7 husu.;t mUkl 
lem·.: he:<lclinin ma.:a~ındJn kı:silnıcii 

\ 
anııyı blrlltf toplandı tıl.;.ırrür ctrll1~tin. 

• * • 
ticaret ve Zahire Borsası 2!1161929 
itı.t<lay 1 ,\ZAMI F..SGAR 
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'•i ·ı >ı lı.•ri tı:dtrik c:<hlme:ii 
11 "1ıııni, c= mudurlu~ürıcc 
llııııir 

· ~,d h"'r biri iki~c:r yatıklı 
\!; '"li olmak. illç dolabını 

•ilin· ·h · ı ı 1 tı\'I etmek uzere 
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UkJ,,. emrınd< bulu· 

Kır.lm.1:t 

Oahç 
Kıvıtcılı. 

nana 
\land• 
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İki misil mahsul için 

tedbirler 
lk.usu vek:lletiııe gelen maluınıı.a 

~ore elin lcr ht'.'r tarafta c;ok mi.ikcm
meldır. 1 lukı>mcl ~ı:lecck stne iki 
misli mah;ul alm•l için ~inıdiden 
ıeılı:ikatta bul1111U1 "'· Atak.dar dai
reler iki mi<li ınah;ul almak için 
ne gibi ıedabir iııiha1.1 !Azım geldi· 
~ni te>pit edıvorlar ~:n mühim 
tedahir olarak ıurrıı bol tohum 
daı?;ıtmak oldu~ımdan ziraat l>anka 
>ının bu sene daha 111•1 \'MZiıecc 
geo;ect~i tahmin vlunmakııdır. 7.ur· 
rai kooproıif tejkılarına daha hu 
seneden mühim f.ıideler 'crocejt'i 
tahmir olunu\ı)r. 

- İdare Heyeti kararile numa

höprtı klşesinde nıerlruk 

('OCU#l 

E ı ı clki gece kiiprti ki~esiııin 
~anında hcniil. 20 !\·tınliik bir 

erke!.. çocuıtu lıulunmıı~tur. Kıi 

ı,:iık ~Selim~ ismi ile Dariilace
zeve ı.:ıondcrüıııi~tir. 

Tentiirdlyol içmiş .•• .. 
U,kııd:ırda Scl imiyede in~aat 

blfalanııdan '.lO ~ :ı~ında 
,\dnan dendi hıııindc lıir l!,'enç 
diin tcntiırdi yet içmek .sııretile 

intihara te,ehlıiıs etıni~ iscde v:ık· 
tinde ycti~ilercl.. kurtarılmı7tır. 

Ihsan Abidin Bey 
Rir haftadan 

rasız asker edilenlerin sınıfları- bulunan ~iraat 

nm tayini askerlik meclisleri \bidin it diın 

beri ~ehriınizdc 

ıııu-tc:~an Clh~:ın 
\nkaraya hareket 

Mekteplerde okuyanlar ctnıi~tir. 

Askeri mekteplerle, ııizamna- -------------
münakit bulunmadığı zamanlar seneye terkleri ancak yirmi d<>-
da nnııtakasında bulundukları kuz ya,ını bitirinceye kadar u
kolorduya aittir. zar. Bu ya,a kadar tahsillerini 

Madde 3 - Mezkur kanunun bitirmemit olanlar, iki sene üıt 
55 inci maddesinin (C) fırkası üıte sınıf geçmeyenler ili bir 
aşağıdaki şekilde tadil edilmi~- mektebi bitirdikten sonra diğer 
tir: ili bir mektebe ve ya bir tali 
me ve talimatnamelerine naza- mektebi bitirdikten sonra diğer 
ran devanı mecburiyeti olan res bir tali mektebe girenler, ve ya 
mi ve yüksek mektepler, liseler ihtisas şubelerine ayrılmış nıü
ve orta mekteplerde ve tali mes eaaeselerin ve Darülfünunun bir 
lek mekteplerinde ve ya bu de- !ubeıini bitirdikten sonra diğer 
recede olduğu Maarif Vekaletin şubelerine girenler ertesi sene
den ve ya eminliklerinden ve ye terkedilmeyip uker edilirler. 
müdürlüklerinden tasdik olu- 1,bu talebenin deralerine mun
nan hususi ve ecnebi mektepler- tazaman devam etmesi şartile 
de ve kezalik aynı evsafta bu- tahsil saatleri haricinde memu
lundukları Maarif Vekaletince riyet, vazife, san'at ticaret ve 
musaddak memleket harici mek ziraatle iştigalleri tccillerine ma 
teplerde okumakta oldukları an ni değildir.ıı 
!aşılan ve memleket dahilinde 1HT1Y AT EFRAT 
ve ya haricinde tali ve ya ili bir «İhtiyat efrat seferberlik, asa 
mektebi bitirerek daha yüksek yiş yaya talim ve manevre için 
mektebe ve ya hariçte daha yük sınıf ihtiyacına göre tamamen 
sek fenni ve sınai müesseselere ve ya kısmen çağırılırlar. 
girmek için ali.kadar vekaletler Usta efrat ihtiyata geçtikleri 
ce muayyen olan müddetle da- tarihten itibaren her iki senede 
hil ve ya hariçte lisan tahsilin- bir talim ve manevre için çağırı
de ve ya sitajda bulunanlar, son labilirler, Bunlar için her defa
yoklamaları sırasında tali ve ya sında talim ve manevre müdde
ali bir mektebi bitirerek memle- ti bir buçuk ayı geçmez. Hiç si
ket dahilinde ve haricinde daha li.h altına alınmamış efrat altı 
yüksek mekteplere ve ya fenni ay müddetle ve silah altına a-

Ticaret mezunları - ı ve ya sınaı müessese ere kabul lınmış efrattan altı aydan eksik 
\U 'ı~;ın.:t mektdıi mezunları zamanı olmadığmdan dolayı gir talim ve terbiye görmüş olanlar 

l'llll}ltı reı,j llahri il . cemiyete 1 ememiş olanlar o sene içinde altı ayı tamamlamak üzre lü-
ıit rı tJkıp ı'r ~ \ıık;ıraya git ı girerek vesaiki lazimeyi gönder zum ve imkan oldukça ıi!i.h a!-
nıi~t.. 1 dikleı·i takdirde bunların ertesi 

1 tına alınabilirler.» 

l'akat mecli>i umumilere dc 
2 lira zam salahiyeti \'ermektedir. 

\'il:lyetinıiz ıımunıi meclisi 
be 1929 >enc,i pıl ı crı,.-bini 

10 Ura olaraı.. tc>lıit etmı~tı. 

Binaenaleyh yeni kanun da I? 
lira zam salAhiyeti verdiği cihetle 
bu sene yol vcrı;isi evt:lcc kabul 
edildip;i gibi l O lira uzerinden 
alınacaktır. 

Yed/kule - BakırklJg 
F:ncüme~i ı il:lyet dün içtima 

etmhtlr. ''cdtkuıe - Bakırköy yo· 
lunıın asfalt olarak in~a-ı 25 hin 
liraya mtiteahhidc ihale edilml~tır. 

imza atma usulU 
Dairelerde rı:-nıl e' rııka ne 

suretle lm/.a edilecejti htı;usunda 

ba1:1 yanlışlıklar oluyordu. 
Dün hu hususta Dahiliye ,.c 

klletiııden şu tamim gelmiştir. 

imzalar yazının bittiği yere 
atılacaktır; birden fazla imza 
olursa reb sola \'e dlğcrlcrl 

soldan sağa dop;ru atacaklardır. 

Atina sefiri 
Yeni ı\tinıı sefiri Enis !ley 

pcr~emhc giınü Atiııara gidecek
tir l~ni-: Bey, diin hariciye me
muru l lııkkı P.ed ziyaret et
ml~tir. 

Verem dispanseri 
ln~a:ıtı hitam bulan yeni \c

rcm dbpaııseri lıin:ı-ı sıhhiye 

miıd[irlüp;tıne<· tc,tım alınmı~tıı·. 

Bir kaç .ı:-üne kadar yeni dis 
panser açılacaktı 

Rüsunıatla 

ihtiyar memurlar 
(;tınırukkrde tckaııde serkl 

!Azını !\elen ihtiy:ır memurin 
yakında ta,fiycye tııhi tutulacak
tır. Hunlar }U/de on kadardır. 

(;ümrüh umum nıüdilr/IJğü 

( ;limnık umum miıdiını Ihsan 
beyin :\laliye nıiıstc~arh)tına tayin 
ve yerine i,taıılıul j\tımrlık haş 

mmlurıı 1 takkı beyin getirilccejı;i 

~a}i olnııı.tur. :;;ehrimiıdc bunu 
miievyit nıalılmat yoktur. 

Vapur alınacak 
\'un:ııı hııkt\nıcti he~ hin ton

dan fazla ':ıpur alan tabasıııa 
ikranıİle ı ernıd.tc olduğundan 

Yııııan ı apıır kumpanyalan lııı 

nııktar tonckın a~a.~t ,.!.{cmilcri 
s:ıtnıakta ı c daha lııınik ı:-ı:mi
lcr :ılmakrndırlar. 

\'ıınan tkarct 
mtıhim hir parti 
çıbrılmı~tır. 

gemilerinden 

dah:ı »tılığa 

Bu ;:cmikrc lıaknıak i.ızre 

milli hınıp:ın.ı ;ılardan c:kserisi 
Pire~t.· llircr nıuınes ... il ;;ônder
misle•dir. 

' 
Ilı. ~eıııikrden bir kı>nıı seyri· 

scfaillL' teklif cdilnıi~tir. 

Haı•uzların tamiri 
~eyri.,dain idaresinin J laliçtc: 

ki han11lanla yapılmakta olan 
tamirat hitam huln>ak tizredir. 

l l;I\ uıların yapıldıb;ından hen 

tamir edilml'die;inden rıhtımlar 

venidcn yapılmı~tır. Rıhtımlardan 

rnlnız on mttnıluk kadar bir 
kısmı kal nıı~ıır. 

!,iare han,zlara aıt fohrikalar 
için yeni m:ıl..i'lalar gL·tirtcccktir. 

Denizde bir haza 
llıılnıalı:ıhçl' iinund~ denıirlı 

hulu•ı:ın Dainbdamct i>mindchı 

ydheP i d"rı demirini tarayarak 
~akır 1 lıt-l'I •ı reisin ,\r.ı:ını 

ha ıri ıııııtor• J ç.upmıi kıipq 

· e,liıi par,·:ıi.ı:ııı~tır 

Boşandık ama kaydını yaptırmamışız. Simdi ... 
Anlaşıldı, evllmlsln? 

Kadın cevap vermeğe meydan kalmadlln erir.ek atıldı: 
-Efendim, o da evlendi, ben de .. 
- Size sordum mu? 
- Yani tatlı tatlı ayrıldık demek isterim. 
- Ali .. Hangi :nahalledenslnlz. 

Bizim mahalleden. 
Sizin mahallcnln adı yok mu! 
Bir adı olacaktı ama ... 

- Peki mahalleyi bırak, semt neresi? 
- Aslen Amasyalı sayılırız. 

- Dotduğun yeri sormuyurum. Oturduğun yer, hangi ae•to 
dUfer? 

- l•tanbul tarafı,, 

SUphanellahlll Biz de Olyarbeklr demedik. lııtanbalue 
aeresindeıln? 

- Ha .. fey .. Efendim Molla malıallesl .. 
Ne mollası, Molla GUranl mi, Molla Sinan mı, Molla """'

rev mi, Molla Cafer mi? Ne Mollası bu• 
Molla ... Molla .. Molla fey ... 

- Bırak. Sen aOyle hanım, hancı mahallodenıta, 
- Şeyden efendim, şey mahallesi ... 
- Ha, sen do mahallenln adını bllmlyorsun. 
- Durun bakayım .• Şeydi a:allba? 

Anlaşıldı. Siz evvela oturdutunuı: mahalleyl ötrenln da 6ylt 
relin ... Hadi bakalıaı. 

• * • 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 

El çabukluğu mağazadan kumaşı 
nasıl aşırdılar 

Karaguıııruh civarında otııaJn 

Zeliha ile llayri)'C isminde iki 
kadının dunkt, muhakemelerinde 
cdzıı m:ıhkeme<inden sulh mah
keme,ine verilmdcri kararlaş· 

mı~tir. 

Bu iki kadın hUyük bir tka
rctanedtn kuma~ çalmakla maı· 
nundurlar. l\umıı~lan Telihıt al. 

mı~, l layrlycnin koynuna ,;ok-

_mu~._ma~/.ıı nıııs~htlcmkri E .. •.r.:._ 
Şirketlerde 

Ecneb i hekimler 
Sigortalardan 
çıkarıhyorlar 

lktbat vek;\ktl tarafından ya

pılım tebllı;at iizerlnc hayat si
gorta oirketlerindc l'tihdaın edi 
len ecnebi doktorların vazifok

rint: nihayet 'crdirilmi~tir. 

Yalnız Lo/.an muahedesine 
tedikaıı mııktc<ep hak >ahihi 

olan ccııtlıi doktorlarrı i'tih
daml:ırıııa mu-aade olunmuştıır. 

iade edilen firariler 
\loşhur sabıkalılırdun Tat&\ ılı 

Nikoli ~•lvarlı o,ıı;Ju ile l lri;ıılı:i na
mındaki iki ~ah1s mütırekc lıienclcrin dc 

Yunanbt•ua fir.ır etmişlerdi. Ku iki 
şahıs bu kerre tekrar şehrimize gd· 
mek üzre hir \apur ile limınıo11zı 

gelıni~ler, fakır zıhıtıcı iadt! edil ~ 

mi0lerdir 

Feribot için sondaj 
1111.yd:ırp~~a ile SlrkcL:i ara='ınc.la 

trcnlı:r, naklC"dcct"k olın araba ,·apur· 
lınnın h•kele y~rJerini tl:>ôpİr için 
bir iki ~üne kadar denizin <lerlnli4inin 
Olçülme-,inc h:1,fanacakttr. 

Tebeddiilat şayıafan 
Ti~aret nııı liri yeti memurları 

arasında telıcLklıılat olacap;ı ~avl 

olmu~rur. Ticaret mudirı \luh
sin il. lıu husu<ta m:ılı\m:ıu ııl

madııt;ını >ıhlt mi~tir. 

Kazalar 
İki kadın {'iğnendi 

l - Fatihte oturan ;;;; ya~ında 

Zarife hıınım Çarşıkapıdan geçer
ken 1 tı<ı7 numaralı otomobilin 
sademesiııe manız kalarak yara

lanmı~rır. 

2 J\ızıltoprakta oturan 18 

ya~ıııda Saime hanıma meçhul 
bir otomobil çarpmıi l'e mcc
ruhi) etine sebehiycr ,·erml~tir. 

İlk de11iz ba11gosu kurbanı 
Re~iktıtjta sakin ~oför Rifııt 

efendinin op;lu 1 7 yaşında Ha;an 

diin Ortaköyde denize Kirmiş ve 

yüzmek hilmedi~i için hogulmuş· 
tur. %anllını, ce.•edi denizden 
r;ıkanlmı,tır. 

sızlıgm farkına varmışlar ve het 
ihi,lnl dıı kuma~ı yere atıp lraç
mak isterken yakalamışlardır. 
Gıvalarını ,u!h mahkcmesindıı 
aakılacaktır. 

~ Kasım Tevfik mahke
mede - l >evletin .. emniyetine 

ıııütcalllk esrar; satmağa t~elı

biıslc maznun Kasını Te' fitı;in 
ıııuhakeme>inc hıı gün Aıtırcccı
dcvam olunac:ıktır. -

Maarifte 
A•kerr sanayi 

Yeni mezunlar Ank11r11y11 
aıttııer 

Ku sene, .hkc:rl sanayi m.:k
tcbiııden çıka~ t:ılclw dün ,\n. 

kar:ıyıı ı;itmi~tır. Talcheyc falıri 
kal:ı i~letmc mLitluriı Selim HcY' 

ne/.ııret ctnıl.'ktcdir. Hunlar f \!,I 
talchcdir l ':ıhrikalard:ı ~alı.aeak
lardır. 

Spor 
Teşı•lk nıiisabakaları 

.\ lıııtaka :ıtlctizııı hcvctinık"fl: 
2~ ha/.iran 02ıı t:ıı;,,a l{lll~ı 

sah:ıhıııdan itilıarrn Tak-im >t tl
yomıında icra edilcı.:el, lıuvuk 
atletizm te0 ı il, nııısahak:ısı p;u;: 

r:ınıı a>a~ıya kıınıılnııı~tur. \Jıı>~ 
hakalara dahil olacak atldlt·ı , 
nıcıNıp hulııııduhları kıılııp mı 
rirctil~ nunı•rnlarıııı , e dulı ı 
Ui!,ıtlarını alııı.ıl.. iızrı.: mtırah 1 ıl< 
!arını 2h haziran 1129 ç•tr~aın!o ı 
ı;ıınii >ııat 17 den itihar.:ıı Enıı · 
niinıı Rıhtım Iı;m ıı ııunıar ıy ı 

lıl/lım miiracaatları lclıli~ oiııt" r 

Pro.f!rnın 

Saha komi,cri: l larhıyc idııu•ı 

yurdu Spor nıııalliıııi Hinlı ı:ı 
Cemal lıo.:)' 

\lıisahaka irtilıar komiseri 
.\ntrı:nllr l le• \kk'i .\hr:ılı:ım 

saat 
ıo,:ıo ıoo 
I0,4;; JOOO 
11 4()0 

metre 

" 
" 

... eı,.-rne 
l"ıııal 

ı r, ı;; too • • 
1 1,.JO 800 • • 
11,.ı.; 4 IOO • 

Sa:ıt 12 de ı,taııhııl SJJoJr 
Slılc:vnıaniye terfi müsRhaka,ı 
ı 4,45 resmi geçit 
1 ~.:10 l 00 metre 

15,40 J 50() • 
dömi final 

finııl 
15,SO yiiksck atlama • 
r b. !O ~()() metre dömi fi nal 
16,20 
16,2.i 
16.40 
16,.'iO 
17 

cirit 
400 
100 

metre 

iiç ;ıdı"l atlama 
800 metre 
sırıkla atlama 
200 metre 
gıılle atma 
5000 metre 
4 111•1 .. 
di<k iltma 
bir aılım atlama 

17 ,l!O 
17,.10 
17,40 
ı 7,;;o 
lfi,1:1 
l !1,2 ~ 
18,.l ~ 

10 •o , h!r tur 

fi ıı~ı 

• 

• 
• 

.. 
,, 

" 
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24 1 lızlrın 102CI 

Bl!Gf KÜ HAVA 
Dun Azami hara<ı 2f• •· ~ari 

fJ idl Hu~un rüzglr ınuhtedil 
•ee<k ha\ ı açıktır 

FIKRA 
Milli gurur 

Buyuk askeri ve siyasi zaferimizi 
mut•akıp açılan inkılap devresinin 
bazı ıc.abatı esasen bu inkılap prcn
llplerıne yabancı kafalarda makfıa 
bı: zıhniyet hasıl etmıştir .. Bu zih
nıyete göre inkılap Türkü tıpkı ıan
zımar f'f~ndisı gibi Frt!ngin Oniinde 
'kem2li tcvazula boyun egen, onu 
her 1-.:soata kendisinden ü&tun tu
ta~ bir adi!m oımak ıazımgc1ir 

Tanzimat efendileri, Avrupalının 
yalnız ahdi ve siyasi değil. ayniza
manda maned köleleri idiler. Bu 
menbua ve mel'un zihniyet aayeıin

dedir ki J&tanbulda ve Türkiyenin 
daha bir kaç büyuk şehrinde cTatlı 
su Frengi• namile bir sınıf aristok
rası ttiredi. Bizı harice kartı bunlar 
temsil etmeğe, bızim mail ve •mal 
bütün teşebbüslerimizi bunlar elle
rine almaga hulaaa bunlar, bizim 
en,emizde boza pişirmeğe başladıliır. 
Bu, İttihat ve Terraki devrınde da
hi az çok farklarla böyle olaııelırıi ·
tır. 

Fak.at, vaktaki, mi..ıtarcke devri 
geldi çattı: vaktaki, Türk milleti i
çin mahşer gününün çanları çalma
ğa başladı, o vakıt, bütün frenklerle 

beraber tatlı suluların da mahiyeti 

meydana çıktı ve Türk Milleti bun
lardan artık tamamile yüz çevirmek 
üzre :ken içtimai inkılabın kuvvetli 
rüzgarları önünde eski Osmanlı ile 
minin salhurda ağaçlarından düş

müş kuru yapraklar şaşkın ve peri
pn sağa sola dön"'eğe başladı. Bun
ları'\ sakat ve çürük anlayışlarına 

göre tmadem ki garplılaşmağa ka
rar verdik, garplılar ve ya öyle gö
riJnenlcr Onünde eski mutavaat vaz' 
ımızı almak• lizımgelir. fyte Tatlı 

ıtı !renkleri için yeni bir devre daha 
açıldı. Haut de Forme şapka mı gi
ymek istiyorsunuz, uman gidelim 
bizim Galatadaki banka mildürün-

dC'n bunun usullerini oğrenelim.ıBir 
musamere ve ya bir balo mu vermek 
nirctindeıiniz, aman, filan ıirket 

diroktör'ünün Madamı işin içinde ol

sun.• Bir hayır ip için para mı top
lamağa karar verdiniz «mutlaka Be
yoı;lundan bir kaç tane kokana bul
malı ki bizim için Avrupai bazı mü-
eıscsclcrden İstiancde bulunsun'> 

Ve derhal butün bu tipler bizim 

nazetrrmrzda eualı bir kıymet ve e
bemmiyet alıyor ve bizim cem'iyeti· 
miz içinde bir nevi n:ıüdir ye n8zım 
aınıf teıkil ediyor 

Halbuki, <lendiler sıze Türk in-
kılabmın tavsiye ettiği garplılık, 

Tanzimat ı;arplılığı gibi passil bir 
garplılık değil, aktif yani müteaddi 

bir garplılzkrır. İnkılap Türkü Av
rupalı'ya eben sana pişivayım, ben 
senin arkandan yürümeğe geldim> 
dem•yor; eben seninle her hususta 
müsaviyim, ben genin yaptıklarının 
hepsıni yapacak kabiliyetteyim; ben 
senir.le ancak yan yana yürümeğe 

razı olabilirim• d yor. 
Turk inkıl5bının açtığı garplılaş

ma cereyanı Mılli gururumuzun ifa
delerinden biridir. 

YAKUP KADRi 

:\ilLLIYET PAZARTESi 24 HAZiRAN. 1929 

i.kAye. .......... -.. -... ., 
FELEK 

Çamlıcanın hali! 
Bir ahbap Cuma &ünü çamlıcaya 

gidecek olmuş, akşam evine döndü
ğü zaman şöyle bir hadise kal'§ısmda 
kalını§. Çoluk çocuğu sormuşlar. 

- A 1 elbisenizi neden değiştirdi-
niz? 

- Değiştirmedim, tozdan bu bale 

geldi. •• 
Dediklerine göre Çamlıca artık 

bir toz deryasıdır. Orada kahve tu
tanlara sormuşlar: 

- Yahu! Neden uralara bir kaç 

ana arazinin etrafa uzatmış olduğu 

kollarından başka bir §ey değildir

ler. İşte bu cografi ve etnografi ha
dise bize her seyden ziyade balının 
men cini ve mi11i mensubiyetini gös 

termektedir. 

Halının meşeini bir çok güzel san' 
atlar uleması gibi kadim Şarkın Asfır 
ve Babilistan medeniyetlerinde ve 
yahut lranı kadim ile Firavunların 
Mı6ırında aramalı: faidesiz olduğu 

gibi Arap menabii tarihiyesine isti
naden halının Türk hicretinden evci 
İran ve Ermeniatanda mevcut oldu
ğunu iddia etmek d~i büyük bir ha
tadır. Filvaki Arap cografyacıları 

kova su dökmezainiz? ve mtiverrihleri Sasanilcrin "Bisatı 
- Efendi, burada suyun bardağı Şctta" aından ve Ermenilerin "Mah-

10 kuru§'l ! Hiç gül suyile sokak su- fur~ ;:erinden bahsediyorlar iııe de 

tanır mı? bunların bizim katettiğimiz düğüm 
Belediye mahafilinde de başka fi- tekniği ile dokunmu~ halılar olma-

kir hakimdir, Gelecek sene bu tozlar-
dıklannı sureti kat'iyede kabul et

la orada bir kuru cPlaj• yapmak 1 
meyız. Burada muhterem okuyucu-

In,aallah ! ları derin tarihi ve filoloji tetkikata 
İki gün evci Jstanbul avukatları giri§meğe yormak istemiyorum. Yal

bir vapur eylencesi yaptı. Ben vapu- nır. burasını kaydetmek Jizımd1r ki 

ru uzaktan gördüm, pek hoşuma git- halı kelimesi bir çoklarının iddia ve 
ti. Bir kısım avukatlar hele <'g• har- tasavvur ettiği gibi Fari•i, bir keli
fini Y• gibi telaffuz eden bazı ze- me olmayıp Türkçe bir kelimedir. 
vat vapurun güvertesile iktifa etmi- Bu ciheti bize Türk-Tatar mukaye
yerek damına çıkmışlardı. Bunu gö- seli lisaniyat• öğrettiği gibi ta za

ren bazı müsin ve çekingen zevat: manımıza kadar muhafaza edilmi~ 
- Maşallah iyi cesaret! demişler, "muteber vesaik dahi teyit etm kte-

ve: dir. Ki şu suretle meselenin lisani-
- Gördünüz mü, bizim cesareti- yat ciheti de bize halının Türk san' 

mizi? Bize bir de korkak derler! atı mah•ulü oldu,unu göstermekte-
Cevabmı almışlardır. Bu münaıe- d' 

ır. 

betle irat edilen bir nutı:kta: 
•Geçen sene de böyle hir ı;ezme 

yapmıştık. O sefer aramııda hanım
lar yoktu, çok lükür bu defa ara
mızda hanım avukathır da var. İnşa
allah gelecek sene aramızda ço
cuk •. ., Nutkun alt tarafı caz gürül
tüsünden anlaşılamamış ıse de her 

halde •çocuk avukatlar da bulunun 
şeklinde olmadığı muhakkaktır. 

FELEK 

Tllrlı san' atı 
HALICILIK 

Memleketimizde Halıcılık aan'atı 

ile pek yakrndan alakadar olan muh 
terem bir doitumun ricası üzerine 
yazdığım bu makaleden maksat 
Türk balıcıh&ının tarihini yapmak 
ve bu san'at şubesinin İslam Türk 
güzel san'atları içerisinde işgal et
tiği mevkii tayin ve tespit etmek de
ğildir. Bu, fevkalade ilınt bir ehem
miyeti haiz ve derin tt tebbu netice
sinde bir kaç ciltte tetkik edilecek 
geniş bir mevzudur. Türk tarihi var
lığının içtimai bir mahsulü olarak 
Türk ülkelerinin köylü kulübesinde 
dokunan ve cihan milletlerinin rağ
betini kazanan halı, bugün halkımız 
içerisinde ya.ayan, iktisadi ve sınai 
inkisaf istidadına malik olan en ırıü 
him ve belki yegane san'at mahsu
lümüzdür. İşte bu son hadiseyi na· 
zarı itibara alarak muhterem okuyu
culara halıcılığa dair güzel san'atlar 
tarihi ilmi edebiyatında tesadüf edil 
miytn bazı yeni fikirler arzctmck is

ti yorum. 

Halıcılık san'atı Müslüman mem
leketlerinde Türklerin Yakın Şarka 
Hicretleri ile başlar. Ve Türk mılli 
unsurunun faaliyeti sınaiytıi ile in
kişaf eyler. Halıcılığın Şarktaki sa
hai intişarı Türk etnografi yayılışı 
cografi sahasrna tamamiyle tevafuk 
etmektedir. Türkistan, İranın ıima-
li ~arki ve mcrktzi vitayatı, Cenubi 

ve Şimali Azerbaycanlılar ve Ana
dolu hah san'atının klasik ülkderi-
dir. Bu saha haricinde kalan ve ha-
lıcıkları ile maruf olan Mısır, Şima
li Afrika, Efganiatan, Hindistan ve 
Mogolistan yukarda göstcrdiğlmiz 

Son yirmi beş sene zarfında Avru· 
pa alimleri ve heyeti ilmiyeleri ta
rafından icra edilen Arkelojya haf
riyat ve tetkikatı balı tarihi hakkın 
da mühim vesikalar meydana çıkar· 

mıştır. Alman allmlerinden Prof. A . 
ve Le Coq ve Prof. Grün Wedel ve 
İngilizlerden Sir M. A. Steir nin 
Şarki Türkistanda lelin Turfan hav
zasında icra ettikleri ilmi tetkikat 

neticesinde bir kaç halı parça.ı bu
Junmu§tur. Bu parçaların bulunduğu 
mahaller nazarı itibara alınırsa bun
ların (8) asrı Miladiye kadar bir 
devrei tarihiye mamulfitından olduk
larına süphe edilemez. Şayanı dik
kattir ki Turfanda keşfedilen Türk 
-Uygur mabetlerinin duvarlarını tez 
yin eden Freskolarda dahi bir çok 
defa halı re'mine tesadüf edilmekte
dir. Bu duvarlarda tenim edilmit 
halılar gerek renk ve gerekse tezyi
nat itibariyle ayni mabetlerin içeri
sinde zuhur eden parçalö: ile bir çok 
müşterek hususata maliktirler. işte 
Orta Asyanın kumları altından zu
hur eden ve (8) inci asrı MilAdiye 
kadar devam eden bir devrei taribi
yeye ait bulunan bu hah parçalan 
zamanımıza kadar muhafaza edilmiş 
en eski düğüm tekniği ile dokun
muş halılardır. Uygur-Türk mede
niyeti balı:iyatı meyanında bulunan 
bu parçalar halı dokuma san'atının 

Türkler neıdinde İslam memleket-
)erine hicret etmeden evci mevcut 
bulunduğunu ispat etmektedir. 

Türk hayatı içtimaiainin husule 
ı;etirdiği halıcılık san'atı, köçebe 
bir san'attır. Orta Asyanın geniş çöl 
!erinde Maldarlıkla meşgul, demek 
mebzül yüne malik ve daimi bir ha-
rckettc bulunan Türklerin çadırında 
dogan halı. köçebc bir cem'iyete pek 
elveri•li ve kolaylıkla nakledilen 
bir mobilyedir. Pek tabiidir. Türk
ler bilahara köçebe bayatından şehir 
medeniyetine geçtikten sonra halı

cılıgı dahi şehir san'atlanna mah

sus bir şekilde inkişaf ettirmişler 
idi. Şayanı memnuniyettir ki bu iki 
içtimai devre mahsulatı elyevm mü
tevazi olarak yaşamaktadır. Buna 
sebep ise Türk halklarının bugün 
bile her iki içtimai hayatı geçirme-

lerindedir. Pek aathi bir mukayese 
bize bu hususatı gösterebilir. Orta 
Aıyanın köçebe Türklerinde temadi 
edip gelen halıcılık ilk devrenin bü

tün evsafı mümcyyizcıini muhafaza 
ettiği gibi Anadolu ve Azerbayca
nın halıcılığı ikinci devrenin seciye 

sini taşımaktadır. Fakat bu Orta 
Asya halısı ile Anadolu ve İranın 

Türk mıntakalarında vücudc getırı· 

len halılar meyanında müşterek esa

satın mevcut olmadığı demek deg:l
dir. Buıeiheti gerek ilmi ve gerek 
ameli bir surette halılar ile m~şgul 
olanlar pekala biliyorlar. 

Yukarda kaydettiğimiz her iki iç
timai devrede nesçedilmiş halıların 

malik bulunduğu mü~terek evaaf he

psinin ayni dokuma tarzında vücu
de gelırıelerindedir. Bu büyük ve e
sası teşkil eden bir hadisediı ki <iai

ma nazarı itibara alınmalıdır. Zaten 
balıyı diğer mensucattan ayııan ve 
ona hususiyet veren tarzı nesçidir. 

Bugün halının vazifesini gören ki
lim, keçe, susak ve cacim gibi diğeı 
mensucata malik bulunmaktayız. 

Fakat bunların hiç birisi düğüm tek 
nifi ile dokunmamaktadır. Bu dü
ğüm tarzı nesçi halıların evsafı mü
meyyizcaini teşkil etmektedir. Ara

da olan fark ise yalnız halıların ma
lik bulundukları renk ve tezyinatta

dır ki bu da inki§af devresinde bir 
çok defalar değişiyor ve bir çok san' 

at sahalarının tesiri altında kalarak 

başkalıklar arzediyor. Bu ciheti i

kinci bir makalemizde halıların nevi 

ve gruplarından bahsederken arzede 
ceğiz. 

Dr. Ağa oğlu Mehmet 
Edebiyat Fakültesi 

Profesör/erinden. 

Tari~len ~ir sabile 
Murat Paşa kimdir? 

l .thli ceneral !:lemin ( Muraı 

Pı~• > kemikleri bu ık~amkl llalep 
tirenile şehrfmjze gttiriltrek merasi

mi mahsusa ile buradan Lehi~ıaııı 

ıı;ôıürüle.,,,kıir. 

Cenerıl Hem mühim bir ~ah,iyet 

olup LebJ"an \'e ;\(acar lhıi!Al ta

rihlerinde b~y<ik roller oynamıştır. 
Müşarünileyh l..ehisıanın Tamov şeh

rinde doğmuştu. A.•kerl bir tahsil ı·e 

terbiye görmüş ve büıün müddeıi 

bayatı mücadeleler içinde geçmiştir. 

Rusya. Avusturya ve Almanya lmpı· 

raturluklın tarafındın ıak<im edilen 

Lehi;tan, bir aralık • • apoleon Bona· 
pan tarafından kurtarıldığı madı 

yüzbaşı rütbesinde bulunan Btmin 

Lehli lejionunda ve J\fo•kon ~efe· 

rinde büyük yararlıklın görülmüştü. 

Bonapartın sukutundan sonra 

Lehisıın, yeniden esir düşmüşıür. 

lsılpdadlle meşhur Çar birinci • 'ikola 

Rusya polonya>ında son derece za· 

limane ve müstebldane hareket 

ediyor. Lehlerin milli mel'cudiyetinl 

imha için her ıürlü tazyikleri yapı

yordu. Lehler ecnebi lıoyundunıjtunu 

ü1erlerindcn ıımak için 1830 sene· 

:ir:de ~ilaha •ırılmı•lar, milli bir 

hükumet trıkil rylemiılerdir. Leh ku· 

vcıleri kendilerinden kat kat lsik Rus 
(ırdulırına lcar~ı ı ·Jarca milcadtle 

ct:nı~tcr c de '4:'ntında <>ctrolenka 
muhartl,e•indt ma~lop Olmu<lar ıe 

Lehlmn yth\<f.ıı c~areıe düımuııü. 

Bem lıu mllcadelclerdt mehartt 1< 

şecaaıile ıemeyyıiz edcıtk ctntrallıta 

terfi eylemişti lhıilll hreketi akim 

kaldıkıan ıonr• Hem l.ehl<ıandan 

uzoklaşma a mecbur olmuş ve fakat 

Yatanının l 0ıihlası için vğraşmakıan 

hali kalmam: ıı. 

·iıekim 1848 tarihinde istik!AI 

mücadele<ine atılan ;\Jncarlara iltihak 

eımi<ılr. lbıiW kuneıler!nin başını 

geçen Btm. Tran sflranyayı zapte

derck kazandığı parl•k zaferler saye· 

sinde Mac:ı.ri~tanın istih1A~ını temine 
muraffak olmuştu. 

.\lsale<tf :\!arar Ye l .ehlerin mu· 

vaffakıyeıinden endııe eden Çar 
I\ikola Anı<ıurıalılara ı·ardım için 

:\!acarlar ılc l .thler ü :u:ne 200000 
ki~ilik bir tırdu göndt:rrnişti. ~lıcar· 

tar ıe Lehler müııdik Rusu ıc 

A YUsturyanın ptk faik kuneılcrine 

karşı kahramanca h.arbctmişlcrse de 

Tımşıann mkuıundan sonra ciddi 

bir muknemeı gc.ioıerememitlerdir. 
Bunun ü1.erine başta ceneral Bem 

olduAu halde ihıilAI rüesası ve bir haylı 

.\!acar ,.e Lehli askerler Türk ıop· 

raklannı iltica eylemişlerdir. \luhte

rem müverrih Ahmeı Refiı beyin 
":\lülıeciler .• unvanlı eserlerinde izah 

edildiği 1eçhile ecdadımızın aıusu 

mi;aferetinde pek yük<ck himaye 

bulan bu mülteciler yilzunden o va· 

kıtki OsmRnlı devlcıilc .\' u;ıurya 

'e Rusya ara>ınd• harp çıknıap;a 

remtk kılmış. hanı bır arılık ~ivasl 

müna>Cbttler ke>ilmiş '° faka[ ihti 
iM \lumfı Rcşiı. Ali ve Fuat pı
~ılann dira)t'.tile tc~Yiye tdilebilmisti. 

\lecruhan \'idinde bulunan ce-

neral Hem Rusya " 
musarrane l:ıleplerine 

arkadaşlarlk birlikıe 

-\' u:-.tur~ anın 
rajtmen di~er 

iade tdil 

miycrek Ttidd -e,-i ik'lnl:i vatın itti· 

hat. etmişltr 'c bir kı mı islim di

nini kabul e' lemişlerdir. Hem ,\lu

rat pa:ı nımile tekrar hizmeti as

keri ·eye alınmış; 1 lılebe gönderil

mi• ,c az bit müddeı .onra 1267 

!'ltnt5indc 'efat etmi~rir. "" Asarı ta

rlhiyemlzde merhumun irtihalinden 

bahi• <ıtırlardı ezcümle şöyle deni

liyor: :\lüteveffai mumaileyh Avru· 

pılı indinde ~öhreışiar bir zıt olup 

sı)ei deıletı seniyeye iltica halinde 

ıekmili tnfısi hayat eylrdiği cihetle 

ma:rıh mal andığından verilerek 

mumıileyhin kabrine bir müzenen 
ıaş konulma&ı kararlaştınldı , • 

l~ıe lcemllılerl bu~ün ilk vaıınını 

nakledilen Murat paşa polonyanın 

ihyasını ve Türkiyenin tealisini gör· 

medcn dilnyıy:\ gözlerini kapamış 

ldL 

Halil Mlthat 

Ziraat bahisleri 

Kuraklığa yeni bir 
çare mi?. 

Türkiye gibi yazlarının ekserisi 

kurak giden memleketlerde tn mü

him den ,uphe yok ki susuzluktur. 

Buna karşı bu giine kadar ıaıplk 

edilen yeglne çaresi su tesisatı vücude 
ıreıirmektl. 

• ·eıekim hüklımet te 100 milyon 

liralık bit su lıütçesile mllcadeleye 

başlıyor. Bundan sonra aynca 150 

milyon llrılık muazzam hir programla 
kuraklık izale edilecektir. 

Bu ıeşki!At yapıla dursun biz 

kuraklığı daha ucuz ve metodik bir 

şekilde izale etmek lmklnını bahset· 

kme l<ıiadında bulun ı ennbftim 

me> dtden bah>edece~ıı. 

A vrupanın merkezinde parlaıan 

hır ı~ık kal lı.:rimızc hir a~ su ser a-

Hem tek ellet 
Üç genç arkada~ vagona girdikleri 

zaman, elli be~lik, bönce bir adam
dan başka yolcu yoktu. Adamcağız, 
sersem sersem e:trafına göz gezdiri
yor, vagona girenlere hayretle bakı
yordu. Uç gençin isimleri Güy, Gas
ton ve Gontrandı. Aile isimlerini bil 
miyorum, bilmeğe lüzum da yok. 

Tren hareket etti. Dört yolcu yal
nızdılar. Tren ekspresti. İlk ıstasyo
na birbuçuk saatlik meaafe vardı. 

Hoş vakit geçirmek lhımdı. İhtiyar 
adam, bir çıkın çıkardı, açtı. İçinde 
hazırlop yumurta, bir parça peynir, 
bir somunda ekmek vardı. Yiyecek
lerini yaydi, afiyetle yemeğe başla
dı. 

Uç arkadaş, adamın bu halinden 
ilham aldılar. 
Başbaşa verip fiskos geçtiler, iki

si vagonun koridoruna çıktı, üçün
cüıü ihtiyar yolcunun yanında kal
dı ... İhtiyarla konuşmak istedi. Fa
kat adam aldırış etmedi. Bu esnada 
iki arkadaş tekrar vagona girdiler .. 
Aralarında hızlı !!esle konuşmağa 

başladılar. Arada sırada da, ihtiyara 
ookıp. bir söz söyleyecek diye bekli
yorlardı. Fakat adam oralarda olmu 
yordu ... 

Tren hareket edeli yarim saat ol
muştu .•. 

Vagonun koridoruna 4iıkan iki ar
kadaştan biri yerinden kalktı. Kapı
nın üstünde duran bir demire iki el
le asıldı, biitün kuvvetiyle çekiyor-

cek mahiyeıtcdir. 

Fiıiyolojiye isıinaı edon bu müca
dele usu!Onün e<ı<ı hakkında biraz 
malumat verelim, 

.'\ıluhtellf tıbiana olan topraklann 
su tutma lı:ablllyetleri ne kadar değl
şlyor.a her cins nebaıın topraktan su 
alma kablllyetl de başkadır. 

Huı nebatın suyu bolca toprak 
!arda, diğer bir kısmının da dıh& ku
ruca topraklarda yetişmesinin esbabı 
bundan ileri gelir. 

\luhtelif cins nebatat ta bu böyle 
olduğu gibi ayni cins nebııın her fer
dinin de şehri kablllyeti de~şlr. 

Bunun bôı le olduğunu r;örmek 
için ktmal deninde bulunan bir mah 
sulu dolaşmak k!lidir. Ora\la ilk 
görülecek şey baıı fertl•rin diğerle

rine nispetle daha iıi \'e daha 
erken yeıiştirdlkleridır. 

Niçint aynı iklim ı·e ıoprakıı 

bulunan aynı nebattan biri diğerine 
nazaran daha erken kemale geliyorsa, 

daha iyi mahsul veriyorsa, bunu 

şahsi kabilivelinde anmak ltzım 

gelir. 
• 'ebaıann yışarn151 topraktaki 

su mikıanna tabidir. Gıdanın emilme 
kabiliyeti su milctarlle değiflr. 

Toprıkıa su ne kadar az bulu· 
nursa, mah!Oll Kidal o ni•bette ke•if 
olur. Kesif bir mahlOlu mas etmek 
i•e küçtiir. Bu yüzden nebıtın bü
yümesi de yavaş olur. 

Topraktaki mahllıl çok kesif 
olursa nebat ondan lstifıde edeme· 
diğinden kurur yani ölilr. Kesif 
mahllıl içinde yaşhmak iktidarını 

gösteren fertler kurak topraklara ya
rannlardır . Tohumların kuraklığa 

kar~ı olan mukavemet hassalarını 

ııık l'ıye eımek mümkün olursa bu 
ezeli be!Aya kat"i bir çare bulunmuş 

olur. Yeni yapılan tecrübelerle bunu 
temin etmek mümkün olmuştur. 

Kuraklık derdine derman arayan 
iktisat vek~leti bu hususıı her çareye 
tel'essül etmektedir. 

muş gibi göründü, fakat çekemedi. 
Bir kaç kere daha asıldı sonra m 
çup bir tavurla arkada~larına l'akt 

İkincisi yerinden fırladı, arkada 
nın asıldığı demiri tuttu, iLti c1il-' 

çekmeğe başladı. 

Ama o da muvaffak olamadı, em< 
ği boşa gitti. .. 

Üçüncüsü de kuvvetini dened 
vt arkadaşlarının hezimetine oğrac! 

Bunun üzerine ihtiyar yolcu gen< 
lerin haline acımış gibi yerinden Jı; 

ktı, bir elle demiri tuttu, asağıy 
çektı ... D<mir aşağıya indi. 

İhtiyar, bu muvaffakiyettcn sonr 
mağrur bir tavurla gençlere baki 
yerine oturdu. 

Tren birdenbire yava ladr, durc!r 
Koşuştular, kimisi bir kaza mı old~ 
diye soruyor, kimisi de ne olduğun 
anlamak istiyordu. 

Tren şefi geldi ve sordu: 
- İmdat işaretini klm çekti? 
İhtiyar göğüs kabarttı: 
- Ben çektim, hem de bir elle 1 
- Kazamı var? 
- Hiç bir şey yok. 
- Benlmle beraber gelin ... ı500 

frankla kurtulursunuz. 
'. 

- 15000 frank mı alacağim? 
~il . 

- Alayin lüzumu yok, Haydı g< 
tiniz. 

- Geliyorum ... 
. .ıı 

Vallahi bı< 
çektim! 

:\ıklcden: St/(jm/ lı!!/,, 
--- -- - ~ı-

belerine nı'11 \ aluf olduğum•ııu 

saca ınlatıvım • oaO 
A vrupadakl talelıemlzı bu'.' ıerl 

altı ay eye) ıefıişe çarın ziraat, ış•"' 
umum müdürü Naki bey \ 1~ u•· 

zlraaı mektebinde prolewr Zedcr 
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isminde bir zatın kurak topraı.Jar0, . u« . 
tecrübelerile oğr~ıığıru görffl 'ctgı-
•'ık! bty efendinin ilk işi ban•,. çı 
bir arlı:adışım bu zatın yanında ol· 
lı$mak fırsatını temin etmekte •'' 

. ııJ!l 
muştur. Vlyanıya gittlğlmız )e\< 

ö1<endlk ki Profesör bu oıes• ,iı 
sessiz sedasız beş senedtn b•" ç ı•· 
fıyormuş Literatürü okuduguıııuıoıit 
mın bu tecrübelerin mtmlekeb el 
için hayati bir themmlvetl helz ,-t 

duğunu &ördük. Derhal çabşm•Y\~ 
u•ulltri öğrenmlye başladık. ' lıl' 
beyfendinln mcmleketıtn yolladık ,. 
tohumlarla ıecrübeleri bir dah• y•P 
rık usuliln isabetine kani olduk· ·ıw 

Profesör çizdiğı pıoğrım dahlf" 
de biz de çalışmıya haşl•>•~' ;ıı 
t'mlt ederim ki bu u. ul ziraıtıJll 
kunanr. 

K. Öo'!f/ 
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Ya 
da 

\'() Yeni neşriyat 
Blnblr gece nıasallaf~a) 
Vaktile gazetemiıin halk ·ıı:ı 

•BiP ır fesinde tefrika edilen • 
k ··pJışPI'° • ti 

gece mıısalı " Kanaat ucu , J" lilı 
tarafından nefis bir ;urctt< Jı'tlo ı 

f • ten 
silıp çıkarılmışur. Her sını .., 

n~'' 'arıyo 
tarafından tatlı tatlı ok11 ' ') Ort 
ğından eminiz. / lıııı 

HAZİN BİR VEFA ~pıl'.f ~dile~ 
Ankarada maruf diş tabıpl• Jıl'il llıed , 

Ali Şaban beyin pederi ve ş• 11,f' Itır, ~ 
ettibbayı muhterememizdel1 . )I~ bir 
Ömer beyin kayın pederler• S'~ İfec 
Yeniş~hir eşrafından H~cı. cef ~~e p 
bey dun sabah vefat etmışt'.~~1p.l' ı beki 
zesi bugün zevalde Erenk0 r j("' \t•d 
köşklerinden kaldırılarak ce";e •' lt \'e o 
mazı badeleda Sahrayı Ce~ı ıt/ :1;1 ed 
kabristanına defnedilecektır· ~~n 

0 
Kuraklık ek mühim olan tecrü- rahmet eyleye. '.J( tııa· 

"' 7.lt 
şÜnüyordu. Si.yona ben geçeceğim. - Bir dakika için istasy7ııia nuna kadar her şey yeni idi. ve -kadın çömeınlişİer F'11 

,, ~akj 
Şimdiden deniz kokusunu Şoför korkulu gözlerle bak- uğrayacağız. Kayseri ye gide- Kendi kendine: ye bakıyorlardı. .. ,ıı&ıV' ı lles~tcn 

kokluyorum zannediyordu. tı: cek bir dostumu geçireceğim. - Sahi, dedi. Şu İsmet Paşa Çuvala sanlı çocuk vıı .0r 1 , ıne 
Hayret bey otomobili koma Aman hanım efendi! Son olmaz mı? çok büyük çalışkanmış. Bu yo- iğne batmış gibi hay1<ırı501ş1 r :da b 

ederek hafif meyli çıkarken bas- ra ! Yollarda tesadüf ettikleri ah lu yapmasaydı, şimdi şu partal zaif kolunu pencerede11 ~rııı 
Vazan: AK4 GÜNDÜZ tonunu sallamağa başladı. Ve - Merak etme, sizin mektep haplarla selamlaşarak istasyo- donlu, yamalı heğbeli köylücük ya uzatarak: cıı ıru 

. Hic; ummadığın bir süryrlvinerek odasına çıktı. Ve uyku- araba durunca: muallimine de ders veririm. na geldiler. Trenin kalkmasına ler yerlerine ayaklarile gidecek - Anne! Anne! .ItfJt 1 ~ 1 .c 
1 d. · d • ·jl ş•kın rız. sunda sabaha kadar sandaldan _ İşte! Dedi, bir saniye bek - Onu demek istemiyorum. daha yarım sat vardı. Hayret er ı. Dıye haykırıyor u .• ı yı, 

- Üzme rica ederim. sandala, k?tradan kotraya, dal letmiyeceğim. Yasakdırda. beyin dostunu büfede buldular. Sonra tekrar çapkın kızlığı kadınların arasında yag' sJ<.İı r, 1~~t! 
- Yarın Gazi çifliğine gide- gadan dalgaya atlayarak güne- - Vay! Kadınların oto kul- Hayret bey ikisini tanıştırdı. galip geldi: bir taze kadın yere çol<: eıı1' . 

cegiz. Marmara havuzunda. san şe gözleriııı· açtı. . . - Beni değjl, sandalı ve kü- sak ' Bı·r orta yaşlı mühendisti. Per- - Erkek olsaydım, mutlaka tık eskisi mantosunun Y,,or· 
· rekleri. !anması ya mı· · ·· .. k ak hıçlı 1r ' 

dala binup kürek 5ekecek'>ın. 
1 

Kuvvetli, k~ygusuz, şen idi. _Hem seni, hem onlarr, an- - Hayır, fakat izin vesika- gerinden, pantometresinden Başvekil olurdum. Başvekil ol- yuzun~ ~pdaya~ E l'dıJ!l! ·~ 
- Deme pamugum! Nasıl o Kafasında, sınırlerinde tüyden 

1 
ruz yok. grafometresinden başka bir şey mak her kaide iyi bir şey, köy- .- va ım. v \,siiııiı. 

du h;.ı? daha fazla hır yeniklik vardı. ayıver canım. . . . - Olmazsa ne olur? düşünmediği besbelli olan tip- lücü!Are yep yeni demir yolu D~ye parmakların~ go k jsl' 
-Mü<lir Tahsin bey dostum Güzel bir kahve alt tfkt -Hemen gıdelım mı? İçer- - Bana ceza yazarlar !erden birisi. Göz bebeklerinde yapıyor. md ık tahtasına geçırnıe , 

dur, onu ziyarete gıtmistim,söz sonra kahve rengi çu1Jli 
1

ha~~ dekilere bir merhaba demez- - Kolay, veririz. ı bile rakkamlar, düsturlar,şakuli Bir aşağı bir yukarı gezinme uB. 
1 

d .. de <'11 ~ 
· d. D sem ayıp olur k · 'l · ki d • b 1 d eş a tx a ım ote • .. 113· arasında havuz bahsi oldu, gez bir spor giyın ı. üz lame bir · . . - Size de yazarlar. mu atta çızgı en san ans e- ge aş a ı. k lıkl b. k .. , ·· ziiJlil .J 

dik, ~en aklıma geldin. k takt Bahar mantos·le Çapkmkız hemen ıçenye hay - Kolay dedim ya, cezama diyordu. İçinden gül' üınseye- Lokomotif tarafında üçüncü
1
• dı" x _ ır oy.uk)suı~a "ıı.11':. 

şap a ı. 1 kırdı· . d B. · · · ıgı agacın ar a ·• ~ ıfl • - Bravo! Beyaz sakalını te- kamış bastonunu koluna astı. · . 
1 

• • razı olu veririm. Daha söyliye- rek: mevki vagonlar var r. ınsının ·çin ı~ 
Enışte bey Enışte beyı ff . . d d. B . - .... d b. k" ı .. k utana utana ve 1 

lefonla öperim! Köşkiin önünde bir aşagı bir .- · 
1 

: ceğin bir şey var mı? - A edersınız, e ı. en bı basamagı onun e ır oyu a d •e< 
Yarın sekizde hazır ol se yukarı gezinmeg-e başladı Sa- mm hanımı! Hoo?'Y! çerdeki- Demeğe kalmadan araba mil raz meraklıyım, Kayseri treni- labalığı gözüne ilişti. Yanlan- yoVr u. d k·ı 

1 
"erdei' 

- ı · ö ' le Hayret bey sıze merhab · · · B' k k k'. l'. 1 agon a ı er e J • ı·ıe ni almaga ge eceğım. ğle ye- bursuzlanıyordu. Marmara ha- .r·.. . . . .a kemmel bir idare ile yilrümeğe ru dolaşacağım. Bakalım ne var na gıttı. ır er e oyu vago- k 
1 

• ·ndı:- ıı ı. 
nıe~ir:r davetliyiz. vuzunu ilkdefa görecekt'. Yeni dıyup gidıyor, sakın demedı di- başladı. ne yok. nun içinde ve pencere önünde trrt ~e ~cer:~ ttıt' 

- Hurra 1 Dünvanm en iyi köskü cok met etmişlerdi. Fa- ye ayıplamayınız. --Siz bana yalnız yollan gös Ve muvafakat edüp etmedik- durmuş. Kucağında çuvala sa- 'lku~~~ Ayakta duraı 1 

U} kusunu li} . kat o havuzdan ve köşkten zi- Balkondan el sallarlarken şo tennız. !erine ehemmiyet vermeden çık nlı iki yaşlarında kadar bir ço- dınrn k~l ımı t okundıı: 
-Sen de oyle. yade deniz lı'ssini, dall!:'a zevki-ıförü nyanına sıçradı: Hayret bey arkadan hızlı hız tı. cuk tutuyordu. Basamağın ö- F 

O y; xr: a bir çoct f.'. gib · re nı tatm:ık ve kürek çektreği dti - Srn u tarafa cekil l Dirf'k lı c;öyledi · Lokomotiften dümen vago- nÜPıie de bir kaç köylii erh~k 
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PAZARTESİ 
24 HAZİRAN 1929 

ENO'S • Frllll lan" ••1 .. cozun"" ma.· 
taıamu lltlııu.U abuı 11&1mlıılıı tabu 

vazilesiııl ıt.mlD H dAlaJl&ıle mOlı:&mmt.I bir 
sihbA ı eduıı SJl•r. fula byııar aıenbaındaa 
ı.ı•bur olıınu Eao. mırnlutn ekler ha ... t 
ufl.atıu ı caaıl n ı.ut uılıdtr. Bir Ilı! damla il• 
m<>n 111aldı1<1acarıı 1At1f blrllmouıa pelıllnı alır. 

,...,_ ,. •ltfa"' tır n lıadehl 
.. ,..,..,.,. lNr blt" ltdf'll alınır . 

Bll.UlolUM li:CZANELl!:ROE SATIUR 

Mdjde, müjde, müjde ·u 
Yazın "'°k dalır;alanndan korunmak l•teyenl<r 

Moda Erkek ve Kadın 
banyo ve plajlarına 

l\oşınahad ırlar. Çiınki. •un'i pllıı temizliği intizamı , .• şımal rilzgArla· 
rından ınatfutıyc ti ve ucuzluğu ile meşhurdur. 

ıstan~ul Mırıl akası nıaa~in ınü~en~isli~iu~en: 
l '. u !ı k t rn ' i'.~yctinin Ta~ karyesinde k:1in olup l lükt'ımet malı 

bulunan l\ uk ıırı madeni. 
t I ) lmcıy~:r. karıırnamesi tarihinden itibaren bir sene zatfında 

(125,0<•0) lira rmıtyc ile t~kıl olunacak Tllrk şirketine .hukuku 
dcvrulilmek ve rketin tcşekkiılundcn itibaren bir sene zarfında 
maden saha,ının 1 /5000 mikyaşında topqtrafik ,.e Jeolojik hariı~ı 
yapılarak ııccicesi bit raporla blldirilmek \ t bu tetkikat ııcticcslne 
nazarnn ı malaı projeleri yapılıp vekAlete verilmak., 

( '.!) lkincı Fene nihayetinde ihzar! ameliyat bi tmiş ve imalata 
başlanmı~ olmak , 

(3) iiçüncü seneden itibaren senevi asgari (2000) ton musaffa 
kıık urı çıkarılmak ve ~bu taahbüdatı ıeminen Milli bankalardal 
hirinin ( 5000) liralık teminat mektubu verilmek şartiyle tallplerina 
ihale cdileccj\indcn taliplerin temmuzun 15 inı:i pazartesi günü !<Uu 
15 şe kadar nzami tekliflerini kapalı zarfla iktisat vekaleti maadin 
işleri umum mudtirlllğüne vermeleri 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAJJARE Pif ANGO~O 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,000 S0,000 20,000 15,0 
0,000 liralık ikramiyeler ııe 100,()()0 L nıuklJfa 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

İlan 
!ıırkrci-Edımekapı ar»ında. 37 numaralı yeni bır hattın 21 Haziran 

J 9'29 .,ırihiııc.! t n ıtıh:ı~ en, zirde ınuharrcr f.C rü sefer tanfesi daircsJnde, iş
lermn < k u tdi e.cğ ı muhterem hruk•n nazarı mıl~ı~ a ı 14n olunur, 
frar '"Y h3'•ı Trenler arası nda ilk trenin ha- Son tronl• 

lrkecıd n 
Edır <kapısına 

fa sıla: dakika rcket •1'!_ti hareket s.ıa: i 

o 12 -
6 13 17 6,24 

lastiğini bulundurup 
kullanarak tecrübe 
ve neticesini muka
yese ediniz. 

Fabrikasının umumi 
deposu: 

lstanbulda Yeni Postane 
arkasında BAKER 

Hanındadır. 

Posta .kutusu. 

~ . . 
1 EM VA LI · M ET RU K E 

/\" ~ 
IAL NATI 1 

Fenerle Balaı arasında başdın kara batmış bir halde bulunan Fener bahçe vıporunun 850 Ura bedeli mulıaappr 
ve 1803 lira mefsuh bedeli ihale ile 8/7/929 tarlhlııe müsadlf pazartesi günü saat 15 de icrayı mllzayede&I mu
karrtrdlr ıallplerin teminat makbuzlarlle emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

• • • 
Semti mahallesi SoklAJ No. nevi lira bedeli mefsuh mukanırl 

atik cedit A 21 
Beyoglu büseylnaga bayram yeşil C 29 apartman 31 l il seklz talıaltte 

MilıtemilAıı; Bodrum kadle 5 kattır bodrumda, kapıcı odası. odunluk ve kömürlük birinci dairesi 7 oda 
bir mutfık bir halt. ikinci ve UçUncu dairesi beşer oda birer mutfak ve birer halA. Dördüncü dairesi 3 oda 
bir mutfak bir halA. Taraca k ısmı çamaşırlıktır, elektrik ve terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

Ba!Ada evsafı muharrer apartıman talibinin nükiıline mebni ihalesi feshedilerek yeniden kapalı zarf usulJJe 
29/6/929 tarihine miısadil Cumartesi günü &aat 13 de kral müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yU2de 
yedi buçuğu nlsbetinde teminatı havi teklif mektuplannı emvali metruke SATIŞ komisyonuna milracaatlan. 

Devlet ~emir Jolları ve limanları umumi ıno~orıoıou~en : 
Pendlk-T uzla arasında vald (içme ) namlle maruf su menbaına gidip gelecek yolculara blr ko

laylık olmak üzre bu sene de 2 ı haziran 929 tarihinden itibaren ve lş'arı ahire değin her gün 
atideki katarların mahalli mezkure kadar devam ettirileceği. ve istasyonlara talik edilmiş olan tenzl
IAtlı bir tarife mucibince azimet ve avdet blletlerlnin köprü ve mücavir istasyonların klşelerlnde 
satılacağı ve Adapazar-Tuzla arasındaki istasyonlardan içmelere gidecek yolculara bir suhulet olmak 
Uzre 9 { 1 O No. katarların (Adapazar katarları) menba'da birer dakika tevakkuf ettirileceği ve bundan 
istifade etmek isteyen yolcuların azlmette Pendik biletini hamil olmaları ve avdetle Pendi.kten itiba
ren Tuzlaya kadar bilet farkı ita eylemeleri ve Tuzlada yeniden bilet almaları !Azımgelecegı llAn 
olunur. 

Katar No. su 
14/2 f 
18/23 
22/25 
26 /31 
30/35 

32/39 
9 

10 

Köprü Har. 
7.05 
7.55 
9.55 

13.05 
15.15 

16.I O 

Dakik Ziya 
MUtehas,ts doktorlar; muh

terem ailelerce senelerden beri 
tecrllbe ve mllkemmellyetl tas-..... 

Haydarpaşa Har. 
7.35 
8.30 

10.24 
13,30 
15.40 
16.40 

içme Muv. 
8.52 
9.47 

11.37 
14.40 
16.52 
17.fö! 
6.57 

20.57 

HJl&liabmer bastabııkıcı mekte · 
binden: 50 ton kok kömürU 50 çeki 
odun 1500 kilo mangal kômürü 
saun alınacaktır. ihale 4 temmuz 
929 perşembe gtinil saat onbeşdedjr. 
Şeraiti ogrcnmck isteyenler her giln 
ftt,.., • ., .... ,-t .. lJ.--~f· .JI ·=-..1 -.- 1. 

Har 
9.-
9.52 

11.45 
14.45 
16.57 

17.57 
6.58 

20.58 

Köprü Muv 
10.50 
11.30 
]3.25 
16.25 
18.35 

19.30 

Zayi: Bakırköy barıthane 
muhafız bölüğünden almış oldu
ğum askeri tezkerem] zayi ettim 
şubemdcn yenisini çıkaracağım. 

' Bolu gögccsu nahyesi kaya 
ba,ı kariyeslnden siyam oğulla-
___ , ___ ,.,,..,. 'I y •••• 

bej ve llclven renklerde 

2 2 i liradan itibaren 

Muşambalar <ıpeklı) 

her 131 liradan 
renkte 2 itibaren 

Beyefendilere : 
Meşhur Manderberg markalı 

(trtnch coaı) tan bej ve ltclven 

Pardesüler 

24 ~ liradan itibaren 

Şpor kostümleri 
ı 6 i llradan itibaren 

lnglliz k tü } 
biçiminde os m er 
14 ~ liradan itibaren 

çocuk için lnglllz biçimi ve ıpor 

k t •• } ri ve kısa os um e panıalonlu 

6 ! liradan ldbaTCn 
2 • 

Pantalonlar (kafa) 

her 6 1 liradan 
renkte 2 itibaren 

Caketler 
Blö rua '" gri 

12 ~ liradan itibaren 

Caketler 
llyıh, lAclven ve gri alpakadan 

6 ~ liradan itibaren 

ısmarlama ~osmııııer 
3 O liradan itibaren 

taksitle de muamele 
yapıhr. 

·DOYÇE ORYENT BANK-
Tesis tarihi; 1906 
Mile•sislerl; Dresdner Bank. 
A. Şafbavzenşer Bank, Fr•yn 
Nasyonal Bank for Doyçlant 
idare merke'i; Berlln 
Şubeleri; lstanbul, lzmir, 

Hamburg 
Galata kısmı telefon numrosıı; 

Beyoğlu; 247, 248, 984. 985. 
lstanbul kısmı telefon numro

su; lstanbulı 2842, 2843. 
Deposu, l"anbulda tütün 1 

gilmrüjı;ü, ıelefon numrosu, 
lstan9ul 3227. 

Bilumum banka 

BİN SÖZ 
BİR RESİl\ıI 

llan •,~ 

'Edime belediyesinden; ıcli ~· tı 
bCl ... *' 18907 lira n kunıŞ k ,,. ,ı \ 

tlfli yeniden inşa ecJileC;ı14''1', it 
mubaha binası yirmi gün ııık .,~• ~·, 

a'll""· f1 
kapalı ıarf usulile mUn ,e ıı~ d 1•i 
nulmuttur. Talipler proje d•;r<"~:,I 1,~ı 
meyi belediye muhasebe ilk '\ıı l~ 
görebilirler. Talip ~ıanlaryedi b~ ı' 

0 edecekleri bedelin yUzde .·1ni -',,1i lı;ı 
. kçe• , .• 

gu nispetinde ıemın•t 1 klif3tın' ,,ıı' 
banka mektubunu ve ıerf dcr~0ıli,e 
Pullu varakayı bir ,_. -

0
.a·1 ·Jj 

b ha 1 ' ıe' koyup üzerins mez a 1.5;n• 1" 
1 di 01ec ı 9 ı< yazarak be e ye Jhal• ı~·· 

eylemeleri ilan olun°." il ,,ıı !!' 
mu' 929 tarihine mu>4d 
saat on altıdadır 11 11 

• ·1.iifl'':.,-1 şehremanet• 1 
;...;:: ı 'Ilı 

. . \Jub· ' , , ı 
Şehremanetımkn. , ,.,nl< • ~ 

lüzum l\'ôrulüp ııçık ı:ıı <ı > 1~ 
konan ve 13 Temrnuı 1ııı ' . p; ı 1 
hinde ihaleı;i >apıhı~a . rı 1·1 

k <) ~ ıop ~· ,.,o 
nan 38 k 'olu - · ı 0a•$~•9 J klJ nı o• 
lıul kağıdı paz.ır 1 

1 
i rdıı J 

dan tal pler n ~ 6 1 8 ~ ~ 
saat I· ' 

1 


