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AHLAKI ANARŞİ 
Her vakit söyliyorum medeni ah

bassasiy~ti hlzde te'essüs etmıı 
aktan hcnÜ• çok uzaktır. Türk
garp medeniyetinin siyasi, idari 
içtimai icaplarına intibak ed<:r

garp ahlakıyatını şöyle bir t:ı-
a bırakmışlar ve bu medenıyetın 
nız kalıbını almakla iktifa etmiş
dir. Halbuki bir medeniyet bir ah
i telakkiden ibattttfr. Bir fngili

Yüzümüz güldü: ihtiyaçtan fazla buğday var. Piyasada 
ecn_ebi buğday, yüzünden 600 bin liralık bir ziyan var 

iyilik, doğruluk ve güzellik ..• 
kkındaki telakkıyatı İngili2 mede ı 
iğinin yegane mümeyyi• vasfı ol
ğu gibi; bir Fransızm, bir. Al.ma

fazilet ve kabahat teUikkılerı de 
nJarın temsil tttikJeri medeniye· 

nevi ve mahiyetini gösteren, ye-
e alamettir. t 

Su mahalli ve coğrafi evsaf bari
de bir de bütün Avrupa milletle
in hepsine birden has olan ahlak 
terbiye şekli V<ırdır ki, bu da 
k ile garbı bir birinden ayıran 
evi sınır çizgiıidir. Bu 4'izgi ise 

kadar derin, o kadar geçilmez de
ede geniş bir uçurumdur ki, an

k bunu geçebilenltr öbür sahilin 
h olabilirler. 
llizde Avrupakıiri iyilik ve doğ
uk lr.ıymet hiikumleri henilz te'ea

etmekten çok uzak olduğu gibi 
i kıymet hükümlerinden de eser 
lmam~tır. Vakıa bu eski kıymet 
lıümlerinin yüksek bir manası yok 
; hep riya ve tevekkül üzerine 
teoitti, fakat gene amoraJlıktan 

iyi idi. 
u yüzden küçük egoistlerin ade
gİttikçe artmada ve behimi i~ti-

kendisine bir had tanımamak-
r. Bütün kıymetlerin alt üst ol
u bu saha dahilinde, "ez geç, de
geç !" parolası yegane hayat düs-

mahiyetini aldı. Hiç birimiz, 
•bilirim ki, bundan başka bir "iis
ar~ke" tanımıyoruz. 

~aife şefakat, fazilete hörmet, ce
t ve fezahatten nefret, ilme ve 

iyttc hasut hisleri eskimiş bir 
in erkan ve adabı gibi unutuldu 
i. Bu sert ve katı toprak üzerin-

851, bir kere kayıp düştünüz mü: ey-
. '/İ .size; bütiin kargalar ve akbaba

ssı üstıiniizc üşi.işüp etinizi didik 
eı1$1 ~k etmeye başlarlar. 
ı ir zavallı kızcagız, bir aşk ve ih

s humması içinde gözü kararıp 
rlem;s: vay, efendim, sen misin 

._.,....,,.,..,leyen Bütiln çirkin imalar, bü 
kirli ıftiralar, bütün tükrükler 

tekmeler hep bu yavrucuğun ya
mış kuş vücudu için mübahdır. 

htiyar veya lıeodlnızi müdafaa e
yecek k~dar hasta mıSJnız: ge-

!Yvah size, yolda yürürken bütün 
le çocukları ayağınıza çelme 

cak veya 2rkanızdan yuha 1 diye 
1tacaktır. 
~mek, evlenmek barklanmak, ve 
llıcvki sahibi olmak; ihtiyarlaki hastalanmak... gibi en tabii 

•a •lin bir haset, bir kin, bir gayz 
1l. .. ~ •nası uyandırdıgı yer burasıdır 

"e.'' ıı_ rıı' 
sı 
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YAKUP KADRİ 

dliye Müsteşarlığı 
.\ğırceza reisi Ferli Beyin 
lyo MUste,arlıgına tayini 

dUn gelmlftlr. Ferit bey 
aç gUne kadar Ankaraya 

ecektlr, MUnhal olan Ağırce
relsllğlne kimin tayin edlle

henUz maıom değlldlr. Don 
den sonra muhakemeler 

ret Beyin rlya$etlnde rUyet 
ıııi9tlr. 

üzakere başlıyor 
Papaya Atinadan 

emir verildi 

.l.tina, 29 ( Apo) 
kometi lıariclyel 

kakme 
~ tcbliıtir, 
~i Ankara 
aıı ~clirinc 

Yunan 
encumc 

~t 
<Y &f!a bildi-

bi ~ ve ken· •. ,c "' 
~ "

1t Tevflk 

,ıı ' 1~ B. ile mil
i' ırata ba•la, 

için emil 

~ ilıiştir. Yu- M. vtnlulos 
I' rrı:~" tlıet~ri müzalı:erenin başla

. dan dolayı beyanı mem
et ediyorlar. 

BUGON 
1 inci eahlfımbde : 

:lrihi ıtlrllıam,.. TtptdtloııJI Alı 
'il •• Vasllltl 
s.. habnl<r 

lıı. a Dncll aahlfamlzdo 
lııtlJıdl Hartlıetkr 

4 
'21hkcme latU>.a1an 

llnco ıahlfeml:ıder 

~·• raporu 
llra 

••ı.ıı Fahb lbtıır 817 

T eh dit mi'? zalf.::.:~~~1::,,? 1 
Baltan konıresi Milliyettn ~üyüt an eJ 

M. Mannik bir tehdit M ğ ğl 
k b ıd 1 a şuş ya ar az 

me tu u a ı .. ""ki 

Anadoluda traktörle çalışan bir çiftlik 
~~~~~~==~~~,,.;...~......:~~~~~-

Muvaffak olduk! 
Mahsulümüz kafi .. Hariçten 

huğda y getirilmiyecek 
Anadoludan şehrimize 10-12 bin ton buğday 
gelecek - Anadoludan ilk buğday geldi ve 
nefasetine mebni Amerika buğdayından 
1 kuruş-fazlasına satıldı-Amerika buğday 

fiatlerinin düşmesinden piyasada 
600,000 lira zarar vardır 

• Jktlsadi muvazenemlzl temin için alınan esaslı istihsal 
tedbirleri nihayet feyizli semerelerini vermeıte başladı. 
Fedakllrlık ve milşkllatla dolu uzun mesai ve iktisat 

siyasetimizin inkişafı son bir ay zarfında yağan yağmur-

lann da teslrlle, bilyilk bir muvaiiakıyetle neticelendi. 

T caret ve zahire borsasına sun gelen mulOmal, bu seneki buğday 
n çavdar mahsuUUımızın, memleketin ihtiyacına kiti gelece

ğini göstermektedir. 
Bu sene zarfında Anadoludan lstanbula ( 10,000 • 12,000) ton 

kadar buğday vürut edeceği ve artık ecnebi buğdayları celbine 
JU:ı:um kalmıyacağı borsada temin edilmektedir. 

Şehrimizin senellk ihtiyacı ( 8000 ) ton olup fazlası buradaki 
değirmenler tarafından un haline getirilerek civar vllAyetlere 
&önderllecektlr. 

Anadoludan dün ilk nefis buğday 
~ahsulü borsaya geldi 

ilk malısııl J!eldı 
Yeni •e•.e ilk mahsulü olarak 

E<kişch!rden getnilen ( 400) ~kka 
huğday dun zahire bo.-asında mc
ruimle sattlmıştır. 

Bunlar, ecnebi mallanndan bir 
kuruş [azla fiat bulmuş ve bir de
ğirmencilık ~irketi tarafından okkası 
18 kuruş hesahile alınmıştır. 

Bu münaıdıetle ilk mahsulün 
mübayaacısı Azım zad< Nuri B. 
tebrik olunmuş, borsada bulunanlara 
şeku ikram edilmiştir. 

Buldayın /ibresi nasıl? -Z.lı!re borsuı klmyahanesi rapo· 
nnı nazaran, yeni buğdaylanmız 58 
libreliknr, çok kuvvetlidir ve içindeki 
çavdar miktarı yüzde 6 kadardır. 

Fakat dün muamele gören ilk 
mahsul henüz tamamen kemale gel
meden toplandığı için bundan sonra 
alınacak mıllınn daha kuvvetli oldu· 
in anlaşılmışnr. 

15 ttmmuzdan itibarın 
-~--~-

15 temmuzdan ltlbuen Anıdo
ludan kül1iyetli miktarda buğday 
sevkine başlanacağı için o zaman, 
ecnebi buğday ltballnmn önüne geç
mek üzre gümrük resminin tezyidi 
cihetine gidilecektir. 

bulunan un boğchy tacirleri (600,000) 
liralık zarara uğramışlardır. 

Stok bu/doy miktarı ------Bunun !"irile siparişler azaldığl 
için şebriıtıiıde ancak bir buçuk •ylık 
stok kalınışur. 

Allkıdarlar yeniden zıyana maruı 

kalmamak için vaziyetin inkişafını 
beklemektedir. 

Mersinden arpa mc' aridatı mun
tazam olup haftada .500 ton geliyor 
ve on kuruştan satılıyor. llk çavdar 
mahsulü Bergamadan gelmiş ve 14 
kuruştan muamele gdrmüşhir. 

Yakında Hrt buıdaylann J () yu 
muşak buğdJ ylann J 6.~ kuruşa dü
şeceği piyasada söylenmektedir. 

AJiye Hın.ın Ağır ceza 
n1ahkeınesine verileceği 

tahmin ediliyor 

OskUdar müddei umumi· 
sinin izahatı 

Mm. Manniği cerbetmekle maznun 
bulunan Şakir paşanın kızı Aliye 
hanım hakkındaki tahkikata devam 
edilmektedir. 

İstintak hakimi dün hiç bir phit 
dinlememi9 ve yalnu tahkikat evra
kı üzerinde tetkikat yapmiştir. Şim-

M/Jdaei umumi Sual Bey 
1 

diye kadar dinlenen şaJıitlerden He
rant B.in Mm. Mannik, M. Berger 
ve M. Kegorkun ifadeleri hemen 
hemen esas itibarile tevafuk etmekte 
dir. Bütün bu ifadtlere mukabil A
liye hanımın ifadesi bir tarafta kal
maktadır. Yani Aliye hanım ifadesi 
diğer ifadelerle t(mamiyle ayrıdır. 
İstintak hakiroibey bugün ve yarın 
bazı ııahitler dı lc<Jık\en aonra tah
kikat hit:ım bulac ve muatantık 
kararnamesi yazılarak M üddeiumu-
miliğe verilecektir. · 

Suat bey diyoıUi .•• 

Üsküdar Müddei umumisi Suat 
bey tahkikat hakkında ketum davran 
maktadır. Bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 

- Tahkikata kanunun istilzam et
tirdiği şekilde devanı edilmektedir. 
Hadisede katil kastı tahaklr.uk ede
cek olursa evralr. ağır ceza mahkeme 
sine verilecek ve muhakeme burada 
cereyan edecelr.tir. Aliye hanımın at
tığı tabancanın ihale kastı ile atıldı
ğı anla~ılırs;ı evrak sulh mahkemesi
ne verilecektir." 

Ağır crzaya veriliyor. 
Bi•im tahkikatımrza göre hadisede 

kasıt ve teşebbüsü tam tespit edilmiş 
gibidir. Bu itibarla Aliye hanımın 
Ağır Ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Bugün ve yarın dinlenecek şahit
ler her iki aileyi ve genç kemancıyı 
tanıyan bazı musiki iJe müteveggıJ 
zevattır. 

Bu şahitler Aliye hanımın husu
si hayatım yakından bilen kimseler
dir. 

lmzasız mektup mu? 
Dün Osküdarda deveran eden bir 

şayiaya nazaran Mm. Mannik imza
sız ve fransızca metinli bir tehdit 
mektubu almıştır. 

Bu mcktubta Mm. Mannik sılfilıla 
tehdit edilmekte ve Aliye hanrm da
vasından vazgeçmesi tavsiye edil
mekteymiş. İstintak hakimi bey bu 
mektup hakkında ademi maHimat 
beyan etmekte ve makama bu husus
ta hiç bir müracaat vaki olmadığını 
ilave etmektedir. 

Bir muharririmiz bu tehdit mek
tubu meselesinin mahiyetini tespit 
için Herant Beyin Tophaneli oğlun
daki evine gitmiştir. Fakat evde ne 
Herant heyi ne de Mm. Manniği bu
lamamıştır. Tehdit mektubu geldiği 
anlaşılacak olursa kimin tarafından 
yazıldığı tahkik edilecektir. 

Aliye hanım tahkikat esnasında 
basta olduğunu ve morfin kullandığı 
nı söylemiştir. 

Kadın yarası 

Mm. Manniğin sol böyründeki 
kurşun yarası iyileşmek üzredir. 
Mm. Mannik henüz şahsi dava ika
mcsı için mahkemeye müracaat et
memiştir. 

Tazminat istiyecekmİ-i. 

Trakyıda mahsulün yanık oldu-
111 iddiası da bir takım borsa oyun 
ve dalıveralannduı çıktığı ve buğday 
olmıyan yerlerde dan ve mısır eki
lerek zararın telAfi edildijti tahakkuk 
etmiştir. 

Jsıınbulda buğday işleri, Avrupa 
n Amerika piyasaların tabi olarak 
durgun bulunınaktadır. 

Dün Poli.~ mektebinde musarıııı 
usulleri hakkında ı•erilcn konfe-

Haber aldığımıza göre Mm. Man-
1 :ık istintak tahkikatının hitamını 
.nütcakip Hukuk mahkemesine mü
racaat ederek tazminat talep edecek
tir. 

Amtrika butdayları düşüyor. 

Son zamanlarda Amerikadı buğ
chy fiatlerinin yüzde on beş nispc
nnde düştüğü ıçin evelce siparişlerde 

ranstan bir intiba .. 
[ Bu ınu~araaıJa \:ar•.ddki h;ısmın 
~"'~kolu nHuJafiin ıl:l~ \C c;oJ cll~rlnin 
isıir;ıl..i1e hu \aıı)cuc tutulur \e bu 
~urellc hJ-;mtn chnUtlı..i ~u.ıh hi~ hir 
Jşt ;-aram3)3ı.."2ık bir halt getırlhr. l 

Mm. Mannik bu hadise dolayısiyle 
isminin mevzu bahsolmasından ve 
yaraJanmasından çok müteessirdir. 
Bunun için A !iye hanımdan mühim 
mikdarda tazminat talep edeceği tıö
yleniyor. 

gumru e mem-
lekete getiriliyor 

-
Gümrüğe bir ihbar 

, yapıldı. Baş müdü
rün izahatı 

Gümrükler lduesine yağlar hak
kında blı ihbar vaki olmuştur 

Bu ihbara na-
zarın mesele fU· 
dur: 

Bazı ıılccarlar 

hariçten ekle gay
ri salih diye pa
muk yağı getir· 
mekıe ve bu yağ
lan şehir haricin
de bulunan bir 
fabrikada ekle 
sallh yağlar ve 
bazı maddeler ile 
kansnrarak ekle Gbmrüte lbbaraıa bu· 

~ Junan ~e notta1 na-
salih yağ diye unnı anlatın 

sıımakta imişler. Mthmtt Arif B. 
Ekle salih yağlardan kiloda 1 S 

kuruş gümrük ve 5 lıuruş ta oktorva 
resmı· alımrk& ekle gayri salih 
diye memlekete ithal edilen ve fakat 
' ufak bir tasfiye 

ile yenilebilecek 
bir hale konulan 
bu yağlardan ta
rife mucibince 
yalnız + kuruş 
40 santim alına

bilmekte ve bo 
ınretlı: hazine 
aıim zararı uğra

maktanr. 
Bu ihbar üze

rine gümrük lda
re<i tahkikata 

başlamış ve bu 
fabrika bolunuak 

Baş mıidOr l ı. . 
Hakkı bey geıllınlşılr. 

Dün bu hurnsta gUmrılk baş mü
dürü lsmall Hakkı Bey bir muharri
rimize şu izahatı vermiştir; 

Bıı meseleyi tahkik ttli ve 
bizi a/6kadar eder bir dhet glJre
medik. Gelen yağ ekle gayri sa
Ulıtir, Bunun irin vtrilen resim 
doğrııdur. Yoğ/ar dahilde tkle sa/ih 
bir hale konıılmaktadır. 

Fakat bıı yuflar sıhhata muzıır
sa onu Ema11eJ sıhhiyesi tohklk 
ve takip etsin. 

Edebiyat birliği 
idare heyeti kongreye 

yeni intihap yapılmasını 
lekllf edecek 

Güzel san·aılar birlip:i edebiyat 

~ubc>i neşriyat cncumenleri aza

sından on bir zat ve ,ul'c idare 

heyeti rci,i i-ıifa ctmi>krdi. (;ü. 

zel san'atlar hirlilti cdtobiyaı ~u

besi idare heyeti dtin toplanmış, 

bu istifalara ittıla kc,betmiştir. 

idare heyetinin dunkü içtima

ında bulunan Suat Derviş hanım, 

Halit Fahri, Peyami Safa, Refik 

Ahmet beyler edebiyat şube:<i 

heyeti umumiyesinin 8 Temmuz 

Pazartesi gunü saat on üç bu

çukta fevkalade olarak içtimna 

çağnlma,ın.ı.. idare heyetinin is

tifa ettiğinin kongreye arzıua, 

yeni idare he)"cti ve neşri)"at 
encümenleri intihap olıınmasının 

teklif cdilnıu:ine karar vcrmiş

lcrdır. 

idare hey'ctinin di~cr azası 

Kemalettin K~mil h<:y daha t\d 

btifa ctmi~ olduıtu l~ın bu •ıı

rcılc idare hey 'eti kAmilcn istifa 

etmis olat:aktır. 

Etlchv. t ~ubcsi gaıctclerlc hır 

teblilt m,rukcektir. 

Balkan lale~e tongresini 
Maaril vekili a~acat 
12 Temmuzda Türk ~e Bulgar 
ılarüliüunnluları !nlbolcnlan 

maç yapacaklar 
Sekiz ttmmuzch tthrimızde !o!" 

!anacak olan Balkan talebe kı,ııgre.1 

için hazırlıklara bı~lanmı, ıır. 

Kongre Darillfünun konluans 
ulonundı ilk içrimaını yapacaktır. 

Kongre bizzat Maarif vekili bey 
ve yahut onun namını bıışka bir 
zat tarafından açılacaktır. Vekil Ce
mal Hüsnü Beyin kongr•yi açmak 
için şehrimize ~tleccjti kuv,·ctle ümit 
edilmektedir. 

Konıı;redt !\>tasrif \tkili llnden 
sonra TaJe\ıij birli~ namına llalkan 
talebe murahhasları ' Umlanacakıır. 
Buna Balkan talebe murahhasları 

cevap vertcek ,.e ondan ~onra mü· 
zahreye gtçilrcekıir. 

Kongre dön glln de\'am tdeT<k 
il ıemmuzde nihayet bulacak 'e o 
gün ötleden sonrk saat 3.5 ta Da
rillfünunda~Darülfünun n Ali mektep· 
!erin bo seneki mezunları veda me
raslml yıpacaknr. Bu memime mu
rahhaslar da iştiıak edecekdr. 

Merasimden sonra Kalamış vıpu· 
rlyle bir deniz tenczzUhüne çıkacak 
ve bu tenezzüh sabahı kadar devam 
edecektir . 

Cuma günü Türk Darülfünun tı

kımı Bulgar Darülfünuni!e bir futbol 
aıaçı yapacaktır. 

Maçıan ıonra Balkan talt be mu-
nhliulan memlrketlrrine hareket 
edeceklerdir, 

Bir mi, iki mi'? 
Fatih- Edirnekapı 
hattı mesele oldu 1 

Dün on sekiz mahalle 
muhtan Şehremanetine 

müracaat etti 
Balat " Karagumriık mınıakı

sındakl 18 mahalle namına bu ma
halleler hey'eti 
ihtiyariyesi dün 
şehremanetine biı 

istida yererek Edlr· 
ne kapı hatundan 
şikayet etmişlerdir. 

Şirket tramvay 
biletleri üzerinde 
fatihten Edimckapıya kadar olan 
mt safeleyl bir mıntaka gösterdiği ve 

e.a>en öı-le kabul ettiği halde tramvay 
işlemc~e başladıktan "'nra hu me· 
safni iki nııntakaya ayırmıştır.Halkın 

bıı şikheti üzerine vali \luhiddin 
bey Fa~ih - Fdımekapı hattının bir 
mıntaka addedilmesi için şirkete teb
lip;at yapılmaı::ın1 tmrttmıştir, 

Mektepliler 
Miisabakası 

9uncu hafta 
9 uncu haftanın en milhlm 

haberi nedir ? mflsabakası 
~I hazirandan itibaren 
~ başlamıştır. 

Gelecek Fi.>l Temmuz Sa
cevapları ~ 1ı e-Dnil ak

şamına kadar kabul edece· 
ğ'lz. 9uncu haftanın en mü

him haberi için alınacak netice 
I~ Temmuz Çarşamba e-D
~ nıı illin edllecektlr. 

Cevaplarınızı Milliyet mü
sabaka memurlutuna gön
deriniz. 
Not• MUsahakamıza haftanın 

• en mühim haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle lftlrak edJlmelldla. 

Gazinin en büyülı 
eseri nedir? 

Şükrlfe Nihal 
llm.ın cevabı 

Bugiin toprağımda yC
riirke11 g11r11rla "b11 topr."lh 
benim ... ,, dlyor11nı. 

Gazi. .. Esori .•. En büyük tscıı_, 
Ne söyleyebilirim? İdrakin kav

rayamayacağı kadar engin, kudrc<Ji 
bir varlık ve, onun, tasvire sığmaya 
cak katlar azametli, payansız, ebedı 
estrlcri. .. 

O kıymeti görüş, anlayış fazla bn 
iddia olur; onu, biz, ancak, 6t'zrb1lı~ 
riz .•. 

Gazi; dahi, sanatkar ve ı;air Ga·i 
bu toprağa, onu ebediyen yaşatac k 
eserler hediye etti ..• 

Bunların tasvirini daha li;~k lı 
• llcre bırakıyorum. . • İnkıl p ı;un· 

:ri benim ruhumu derin hatır .... larl.\ 
0rsıntılarJa oymuştu, ben G:ıziyı 
l'l larla anlatacatım: 

Şükiıfe Nihal Hanwı 
f şgal askerinin lstanbul sokakla

rına mağrnrane yayıldığı gün 1 .. Dı 
var diplerinden. siyah örtıülcre bu
rünmüş, yaşlı gözlerim yerde, 
bir esir ac.zile sürünerek geçmiş
tim ... 

Darülfünunda gençlik birbirine 
giriyordu! Istanbulun işgali en ya
kın bir felaketti ... Sınıfları bırak
tık, salonlarda yüzlerce genç, en 
mukaddes bir heyecan içinde, topra 
ğımızm halası için çareler düşün
dük ... Son günler gurup gurup ay
rılarak gelecek düşmana karşı hepi 
miz bir vazife aldık. İçimize aciz de 
ğil, intikamla büyüyen kuvvet dolu
yordu ... Bir sabah, mektebin yarısı 
nı İngiliz askerile işgal edilmiş bul
duk! Siyah yüzlil hintliler paravan
ların arasında. bize süngüJerin in u
cunu gösteriyor1ardı .•• 

Memleket ikiye ayrılmış, Anade>
ludan feci haberler geliyordu: Tür 
kün şeref, istiklal günleri efsane ol
maya başlamıştı. . . Bir gün, kadm, 
orkek yüzlerce genç talebe sokakla· 
ra döküldük ..• Istanbul en ücra kö 
şelerine kadar siyah matem bayrak 
!arına bürünmüştü ... O gün ruhu· 
muz siyah, o gün yurdumuz siyah, 
o ıpin. gökte yanan güneş siyahtı 1 •. 
Şaır hır arkadaşımız, yazdığı •siyah 
bayrak" şiirini yüksek ve titrek 114!· 

sile bir son dua gibi okuyor, biz, 
etrafında bıçlr.ırıklarla dinliyor 
duk: 

Daba rrken, daha erken .• , 
Doğma sakın kara güneş . •• 
.................... 

Sultan Ahmet meydanındaki mi
tingde siyah bayraklara, siyah gi.i
neşe doğru ellerimizi kaldırarak 
gönlümüzdeki acıların en samimi&i
le Allahtan yurdumuza bir münci 
gönd•rmesini yalvardık ..• 

• • • 
O büyük münci, bir muciz~ gibi 

bize göklerden inerek geldi. .• 
• • • 

. So~klarda, bir esir gibi, duvar 
dıplennden büzülerek yürümenin a 
cı zilletini duymayanlar.,. 
Düşmanın uza,tığı kirli süngü ur 

]arıyla titrtmeyenl"!r .•• 
Güneşin karardığı bir günde top

rağının siyah kefenlere burOncli;·'• -
nü görerek hıçkırmayanlar, obiiyuk 
müncinin büyüklüğünü anlaya.m:ıy 1 
caklardır .•. 

Bu gün toprağında r,ururla y_r;,_1 
ken, "bu toprak benim!" diyoru::ı 

Bu gün. etrafıma bakındı,i:ım ,., . 
kıt, gördü~üm çthrclcre "bunlar tc 
nim kardeşlerjm !" diyorum. , • 

Bu gün, ba1ımı göğe kaldırdıi;ıın 

-



' 

Ne benden şüphe mi edecek? 
Bizim onun babasına kastimiz olsaydı 

her istediğini yapar mıydık ? 
'illiJ&lil lelrikaaı: 49 AYHAN 

r.JJI.LIY r. I' 

Ao.Im-yad.a 

Kara gün --··--Hükumet bir beyan
name neşretti 

_ B ı : sen, karda yağmış,! zim k.ardaşlığnnızdan asla şüp- R<rlin. 27 (.\.. ı- - \'olf ıjan-

l' l\R 30 HAZiRAN, 1929 

fta.s;yada 

Versay sulhu 
Zinciri kıran millet
lerin başında Tür

kiye vardır 
!\llaha şukür o~sun şu Ali ile he C:diP. vesveseye kapılmasın. sı bilJJriyor: llelsicuınhur ile Raylh 
azlaşıldı, yoksa "Ümmeti Mu- Şımdi~~ ~adar hep an~aşama- hüktımeti şu b~yannameyl neşretmlı · llioskova, 28 (A.A) - lzvesti ya 
'\anunet" çok güçlük çekerdi. mazlık YU:undcn d_ev!e~ başı- lerdlr: Washington, 29 ( A. A. ) gazetesi Versıy muahedesinin onuncu 

~a~ri ~onlerans 
Acele elıne~en if ileri 

götürülecek .. 
Diye güldü, Mehmet Paşa: n~ _bu_ ~l~ .~el?i, ıki .~~aş (.8 HaT.lran giınü bir matem l lariciye nazın. ~l. 'timson dün yıldönümU ınünası· beıiyle neşrettiği 
_ Öyle sultanım, dedi, tas- bın bınle srr ışler uzerıne giınüdür. On sene evci Alman sulh b h bir makalede diyor ki: Bu muahede 

diketti, sonra Ali Paşanın Dış müşavere edecek... Anladın mura'ıha>lan \ 'er"yda hak ve haki-
4 rt bir konferansın acilen iç- doğrudan doğruya şarkı allksdar 

h b 
, katı, sulh dooılannı inkisan hayale dmaı imkdnı hakkında fikrinin etııUyorsı da bu muahede musteınleke 

Kalede tahkimat yaptığı a er- mı. b" ı. ı ı · Anl d p uğraıan ır vesi aya zor ı iınza annı sorul mu< oldu"'unu söt·lcmiş, fa- halkını ezen bir çok katlı bir binadır. 
teri üzerinde durdular, Hurşit - a ım aşam. aımı, lardır. On senedir bu muahede ' "' ' 
Paşa buna ehemmiyet vermi- - Bak Mehmet, bu hizmetin Alman milletinin bütün Jabakalan kat bu fikri hıç hlr kaydu ve Bu bina Türklve hakkında Sever ve 
yordu. çok_ büyük olacakbr göreyim üzerinde fik.r! hayat, iktisadi hayat, şart ileri slirm~ksitin tasvip etmiş buna ınüınasil diğer muahedeler şek-

Ali Paşa nasıl oJsa bir gün sem. . . amele ve köyliın6n hayatı üzerinde olduğu h:ıbcrini tekzip etrnl~tir. tinde muhtelif uıvlyetler ile vilcude 

Kaleyl
. bırakmaga mecbur ola- Mehmet Paşa bu teşebbüste tuylkini icra eımekıedır . Salahiyettar erkılıun tar;tı hare- getirilmiş olan lran; Mısır, Afganistan 

Durmaksızı ·l çalışmak ve Alınan k . · le ve Çini galip emperyıllsrlerin reka -
caktı: müvaffak olacağını hiç te zan- milletinin bütiın aksamının blrbirile etı, mesc }İ feallyetlc ihzar betine bazice ctmeğe matuf leli. 

_ Mehmet, sana yene Aliye netmiyordu. Ali Paşa Kaleden t•m \ ahdet hahnde bulunmalan, ettikten >onra aceleye kapılmak Faht Yersıy muahedesinin hal -
kadar yol görünecek, bir saata çık.ıkıp "~~delimonos" Ma- vatanımızın mevcudhetini tehdit \e sızın ileri gôtiirulmesi arzu edil- kalarını Şarkın ınllyonlarca halkı 
kadar Kaleye varmalısın! nastırma gıtsın?. . . Bunu bir bütün Avrupanm ikti adi refahını diğini ispat ctmekt~-dir. bağlanmak istendiği vakit bu halkı -

-
1 

deli olan yapmazdı. tehlikeye sokan \ ersay muahedesi- Jiransanın Amef'ikaga borcu lann çok çürük oldu~ g0riıldü. fll-
.. • • H · nln hiç olınaz>a daha vahim tesirler W zim bütün muhabbelimize m•zhsr 

- Aliyi gör, af fennam mut- Mehmet Paşa yanma urşıt yapma ını ına:ıi olmuştur, Almanya a,hıngton, 29 ( A.A. ) - olon Türk milli hareketi, zolnız Ver-
lak gelecektir, ben temınediyo- Paş~nm kaftancısmı alıp Or; muohedeyi imzalamıştır, fakat bunu ( Havas) ajansına ı,röre, salahiyet- say muahedesini yıkmok ve Türki· 
rum, yalnız kendisile çok gizli ~ugahtan ayrı!?ı·. E'.vv~lc~ !a- vapınakla n• h•rp mes'ulıyeılııi ü7.e· tar hükumet erkAnı Fransanın yenin milli hudotlannı venldcn çiz 
bir işe daır kendim görüşüp ko- g~mla atılan Lıtanç~ ıstıh- tine almış ue de bu hareketilc mil- mımıcaatını musait bir telAkki ınekle kalmamı,,_ fakat kapitülAsyon 

• . k t afmdan geçtıler Dış leıimiıin huzur •e raf ahına kavuş- ve k•lıuJ.. m•zLar o 1 ma". ının 1 nuşmak ıstıyorum. amı ar •. · . ma mı ve milletler ara<ındaki emnl · nk - " rı ' an kaldırmnk ~urctile harpten C\'cl 
_ Aman yoksa Kaleye mi Kale hendegı karşısına geldı- müm ün olmadıl(ı. m iitalcasında- ına1.har olmadıjl;ı hukuku da elde 

1 ycttn ihlll edilnıco ini istihdaf etıniş· dır. l lattıı '.\1. • lloovcr ,·ıc kabı"ne 1 d 
gitmek istiyorsunuz? er. _ tJr. Biltiln Almn nlnrla hemfikir ol.rak etmi~tir ran, o,tluğumuı.dan kuv-

Hu,..,it Paşa gülmüştu: Hendek, her zaman oldugu bir a licenaplık "ÖStcrmck arzu- vot bularak lngılterenin celıren im za 
·~ be b d l d harpten yaln z .\lman ranın mes'ul " 

_Sen ı,:ocuk musun Mehmet? g~i ~ğz.~a ra er su o uy u. oldu~ iddia ın ı reddederiz. Ve ati· sumla bul unsalar bile biidc bir ettirdı ~ i muahedeıl fe>hederek kapi · 
Ben onun inine nasıl giderim? Kopruyu kaldırtmış snnsıkı ka- nin emrcdilınlş ,ekilde muahedeltrle harcko.:ttc bulunamazlar, • çünkli tül45'0t< ları ı lga ctmc~e nıırvaffak 

_Ya sultanın oda buraya pattırmıştr. değ!~ hür ,.. namuslu '° avnı kanunu l. a ı buna müs.ıit değil - oldu. Afganistan isıiklAlini elde enL 
gelir mi? l.\labadl var zamanda müsavi haklara malik ınil- dir. Esa,cn kongranın ek. eriyeti i'\ccit ve YcMen gibi küçuk Arap 

•·so"~ ıtıb.erl;~ ~ 
Türkiye -Fransa ihtilafi 

Suriye hududuna dair proto
kol da dün imza edildi 

Ankara, 29 (A.A) - Türkiye 
Suriye hududunun nazaretl ve 
huduttaki lktlsadt ve siyasi re
jime dair llı%ar edilmiş olan 
protokol bugtın saat 17 de ha
riciye vekili T .. fik RUştO bey 

ile Fransız sefiri kont dO 

ŞambrOn arasında imza edil· 

mlştir. 

Mevcut mukavelatın tasdik 
fCklllerlne mOtealllk bulunan 
bu prstokol, hududun nezareti, 
hudut rejimi, hududu geçen &B· 
roıorin tabi olacağı mail usul, 
ehallaia kontrolu hakkında ah· 

kamı muhtevidir. 

Kadriye hm.ın muhakeınesi 
27 şahide celbnameler gönderildi 

lzmlr, 29 (Mllllyet - Kadriye Hm. ve rOfakasının evrakı Agır 
cezada taıınif edilmektedir. Muhakemede dinlenmesi icap eden 27 
,ahide lstanbul Müddei umumlllğl vasıtıısıle celbnameler göndo
rllmlştlr. 

Kadılye Hm. ve Faik B. avukat cevdet ve Ak Ömer Beyleri 
tevkil etmltlerdlr. Makamı iddiayı bizzat Müddei umumi Hasad 
Seyfettio Bey işgal edecektir. 

Gümrük tarifelerini havi gazete 
Ankara, 29 (Milliyet)- OOmrük layıhası ilo merbutab tarife· 

!erini havi gazete lstanbulda basılmaktadır. Bu gazetenin tarihi 
bir temmuz olacaktır.Layıha neşrinden Uç ay sora merlyete gıre· 
ceğlne gOro ı Teşrlnlevelde tatbikine başıanabak demektir. 

Rusyaya ihracat işleri 
An il.ara, 29 ( Milliyet) - Rus ticaret milmesslll mua· 

vlnl buğiln iktisat vekllt tarafınean kabul cdllmlştlr· 
MülakAt iki saat sürmüştür. 

S ı D>••-<i·-----
Şük rü Kaya B. Ticaret kan11nunurı 
Erzurumda tetkikat kooperatifler fas"' 

lında tadilat N .d Jetlerin tel!kkilerinJo mutabık kalma böı•le b ir harekete muhaliftir. kra l lıklan büyüdüler ve lngilterenin 
- e o geltr ne de ben gt e- J[ım.gAIC.e.-ede l1nna mil•tenlt hakiki sulh f ıkrinc ait · · ı Elbe ·ı · · rta b ı - Zira hu ek;eriyct l'ransava bahşe- Arabbtandaki niıfuzunu baltalamak yapıyor lktl· nm t ı <tSı o sı u un- l•slzllk derdi oldujtu kanaatini iıhnr ederiz.> , Ankara, 29 (Mltılyet) 

rnak !azım, ben çok düşünüp ta- v Her tarafta niimayişler dilmi~ olan Şartların mümkün suretiyle haklarında ıayyarelerdcn Erzrum, 28 (A.A.) Şehrimizde bu- sat nkllletl ticaret kanununun 
şındım: 1 l..ondra, 28 (.L\.) -- Dün 1\L olan azeml a"tlar olduğu fikrin - atılın bomba füanının değil, fakat Junan dahiliye vekili Şükrü Kaya kooperatifler fa lında bazı tııdl· 

Ali Kaleden çıksın, Yanya .\Iacdona'ı.l ile bir çok nazırların yapıldı dedir. Fazla olarak hali hazırda diploması lisanının kullanrlmosını bey refakatlerindeki müfettiş bey- ıat yapmak ıasavvurundedır. ve· 
Bertin 28 (A :\) "8 l Iazı. ran l b t · n·ı M · t1ı.ı•ı· · m !erle bı" rlı"kte hu·· kum" et dairelerindeki lf ~ö1ü ortasındaki küçük adaya maden ıtmelesl fctlerıtsyonu icra ' · • · ~ tati ulunan kongrayı hususi emın e 1 er, ısır ıs • ını re:. en kllet aynı zamanda ğooperat • 

.;eçsin diyorum. Ben de yanıma komite>! ar.ı>ında yapılan kon- akts.ını. Alınauyanın her tarafında surette lçtfmaa davet etmek kabil ıanıınata lngiltereyi mecbur etti. Bu :~~~~~ ~ü~e~i:~·~~~t~~;:''ş::tlf~; lerln inkişafını temin mak~ad11 6 

seni ve Kaftancı başını alıp gi- Versıy muahedesinin onuncu yıl değildir. . lstlkldl şimdiye kadar sözde kalmskl• belediye tarafından parlak bir mü' her uevl kooperatiflere alt esas 
derim. ferasta uzun uzadıya cereyan dönümü münasebetiyle müteaddit AMERİKA İŞTİRAK EDECEK beraber gene bir vakıadır. Ceçen on samere verilmiştir. Vekil beyle ordu mukavele numuneleri ihzar ve 

O k k 
.. 

1 
R eden müzakerat netkeslnde kö- nümayişler yapılmıştır. Bilha sa ller- New York, 28 (A.A.) Hera!d Tri- sene göswlyor k4 Versay muahedesi müfettişi İzzttin pa3a bugün ö~le· yolanda meccanen oldkadal" 

na açı açı soy e: um mür madenleri vaziyetinin kabl- !inde sat cenah !le allkadar askeri bun gazetesine nazaran Amerika zincirinin halkalarını kır11.n kuvvede!' den·sonra at koşularında bu'unmuş-
mcselesinde Aliden yardnn is- ı k k d hilt ve siy•"I te•kll•tı mensup 50 bın· hükümetinin bahri si'°hlanma•ı •-b !ardır. lara verilecektir. ı . . alı nen n arşmna çı an a me- ~ • • "" • ~ arasında şark milletlerinin kurtuluşu Ti t k adde tıyoruın, ıstersc beraber ç şı- kişi Stade da toplanmış ve ni: mJI- dit mes'elesini tetkik eylemek için care anununun ınu 
nz, şu hizmeti çok makbUle ge- selelerin en vahimi olduğu an- letln ne de Kar snn uınumi harpten ister Akvam cemiyetinin mevcut teı azim bir rol oynamaktadır. iktisat vekili hukuk şekli ıayıha halinde hazırıaıı• 
çecektirl laşılmı~tır. mes'ul olınadıklannı beyan eden, kilatı dairesi dahilinde, ı•ter bu tt'~- R•lB tayyaresi dolaşacak mektebinde mıttır. 

Aman be yoldaşım Hurşit Oaily Herald gazete. ine na- muahedenln ıadilini ve işgalin refinl kilit haricinde toplanacak bir konfe· Moskova, 28 (A. A.) - Üç mo· Ankara, 29 (Milliyet _ ıı,~ İznılrde sıcaklar 
zaran, hükumetin yakında bu ısrarlı talep etme:.lni hükOınenen ransa iştirake haıır bulunduğunu M. törliı bir yolcu Sovyet tayyaresi Av- 8 ra· 

Paşa delinnış mi neydi? hiç Ali lsıiyen bir karar ;uretl kabul etmiştir. Macdonald a biltiimıesi için M. Da- rupa üzerinde bir seyahat yapacaktır. tJsat veklll Şakir Bey buğlln lzmlr, 29 ( Milliyet) 
11 

• 
Paşa .,.;bi gölgesinde en aşa' hu;;u,ta bir beyanname ne~ret- d b f 1 wea e talimat verilmiıtir. B.ı hu·•u•- lıukuk mektebine gelmiş ve lktl- sıcaklar tahammül edllemıyece 

.,. mu.ine ı"ntı"zar cdı'lmektedlr. Ko··- Rıyhi.şıa~ 1 urjuvı ırka annı ınen· ·ı k !ı L" Takip edeceği yol şudur: Moskovı- aat lmflhanlnda bulunmuttur 
yüz "cin" dolaşan biri Kaleden • sup biltlln meb'uslar umumi harpten ta verı ece ...... nı:i bir karar hak- • bir derecededir. 

mur madenleri !'ahlplerl ile hü- kındaki teşebulla M Macdonald a Berlln, Pıri5 · Romıı Vlyana -MUnlh, Vekil Bey talebeye sualler ıor· tfifl 
çıkıp ta göl ortasındaki Allahın yalnız ,\lmınlınn mes'ul oldutu ait buluna••lı:tır. Berlin-\'ır•ovı·Moskovıdır. muştur. Memleketimizin lstih88 .... 

"d · · B d' kı'lmet erkılnı arasında bir kon- - • .. , .. adasına gı er mıydi? unu ı- yolundaki iddiasını ve lttihamına New York, 28 (A.A.) Mi;; ]ensen *b hl ,..,., ll b Ankara, 29 (A.A.) ,.,e 1 
\•ane olan yapmazdı. fera> akdi için tertibat alınmıştır. karşi kesif bir kalabalık huzorundA ve Mis Gentry isminde iki kad'n tay F.--•ada .il ra m ı a ey leketlmlzln 1928 senesi nnııılllıtl 

_Efendim, Ali p,.._a oka- protesto etınişıir yareci mukavemet rekornnu kırmak BAŞVEKİLİN BEYANATI teftlote bulunuyor zlrat lstlhsallltı hakkında tanıl. 
-. Hindistan umumi vall6i · · R 1 F. Jd ..., " dar aklı krt adamını ki Gökle- Cumhuriyetin müda'aası ıçın oosve t ıe scrn biri saat Paria 28 (AA) M Poinure ma ı hl i t ti ti"" nazars Bombay, 29 ' A.A.)- Hindi- ı• 19,32 de, clig-eri 20.49 da havalanmıt- ı ' · · · · Van 28 (Milliyet).- Birinci u- 0 uaan r 9 a s .,e il· 

re baş uzatan yuca Hisardan rı- B r 28 (A \) R .~h• • iye ve hariciye encümenlerinde iza- . kO f d 611 ııı "' atan umumf valisi Lord Erwln, er m, ·' - ı,...,.ıg !ardır. hat verdiği esnada Parlamentonun mum! müfettiş Tl'fı bey Bitlisten ı- mez r sene zar ın a : 99 
kıp Göl adasına gitsin? bugtla lngtltereye gitmek Ozre meclisi, cumhuriyetin müdafaasını REKORU KIRDI hukukuna riayet şartiyle bir karar- tibaren Ahlat, Adilcevaz ve Ercişte yon 075,1173 kllo Buğday, 8 

78 
_ Ne? Benden şüphe mi e- ınilteıll!k k11.nuııun müddetini temdit Loa Angel~s. 28 (A.A.) Yürbaşı, name ile tasdik lehinde bulunmuş- hükumet dairelerini Türk Ocakları: milyon 627,ISI kilo Arpa, •9 

decek? Bizim onun başına kas- vepura binmiştir. eylemeyi kabul etmemiştir. Frank Hawka dün New • York ile tur. M. Poincare, bir tercihe aebep nı ve mektepleri teftiş halkin arazı milyon 416,458 kilo yulaf, v 

d
. - . . A k l t b 1 t 1 .~ Renin tahliyesi meselesi Los Angelcs arasında 19 saat ıo da- olarak borçlar hakkındaki itilafların islerini tetkik ederek Kuru köseye 1 K pııcıı• 

tmuz olsaydi her iste ıgım ya- n ara- s an u e e,onu kika ve 28 saniyede hava tarikilc bir Oradanda Beyaziee gelmişlerdir. Is m iyon 310,629 kilo a r 
par mıydık? Kaleyi boşaltıp Ankara,29 (AA) - Bir Tem· l\lünih 28 .\.A.) - l\L Schıcht 1 diplomatlar tarafından imra edilmiş ti'-arı su .. kün münasebetile halkın 417 milyon 089,22J kilo nıirlısııı;• 

ceve an yapmış . evelki reknru 5 sa- olduğunu göstermiş ve bu takdirde .. , 20 il 636 5 5 kil P • 
ğeriye vermedik mi? fstanbula muzdan itibaren Ankara tstan· ticaret ve sanayi birliğinde irat ettie;i atlik bir farkla kırmı§tır. . tasdik hakkının icrai kuvvete ait ol- cumhuriyetimize karşı gösterdikleri m yon ' 9 ° pıırı, 
affı ı·çı·n Telhı"s yarmadık mı'. bul ara ında yalnız ıstanbul bir nuıukıa Paris milktlemcler! ve 1• ld" .. . . M şükran dolu tezahürat arasında Ba- 51 milyon 285,004 kilo r 

Y 1 h k d l d 
ması azım ge ıgını söylemiştır. . Ç vd9 

_ Beli: doğru, Kaleyi verdi- abonelerine munhnaır olmak oung p inı a kında uzun uza iye ran a Poincare, meclisi lüzum gördüğü ta- yezit vilayetinden ayrılarak Vana 109 milyon 706,322 kllo il hl~ı. 
f h b t b lzahst vermiş Rayhiştağ ekseriye- dilatı yapmak hususunda serbeıt bı- gelmişlerdir. Maarif emini Celil be- t 9 milyon 978,600 kilo ına. 1111, 

niz telhisi yazdırdınız! Ozre tele on mu a era ına aş· tinin bu pllnı, Ren arazi51n ın derhal Maliye nazırının tevkifi rakacağını da ilave eylemiştir. Fran- yle birlikte halkın tahsıldeki muvaf- 3 milyon 026,675 kilo kUŞ)'ıd)• 
- Bunlar yetmez mi? Ben !anacaktır. Beyoğlu aboneleri ve blli;art tahliyesini ıılep etmek- \] k 27 ( AA ) T sanın borçlularına kartı olan vaziye- fakıyetleri derecelerini tesbit etmek 28 milyon 558,660 kilo Ba

1 
·S· 

Kaleyı· bana tcslimetsin demi- bir ı.aç gün sonrıı gOrOşeblle- sizin, şimdilik Sar mesel.sinin meın- · o: ·ova, · · - as t' r R .1 b" • . 1.f tedirler Bu seyahatlerinde . küçük 55 m·ııyon 048,8;;0 kilo ı-·11su_ 1Y • 1 Aıan . ı bildirit·or; lran maliye na- ıne ge ınce: oman ya 1 e ır ıtı a kızı Saadet hanım de beraberdir. •• 
yorum. ceklerdlr. nunlyctl calip bir surette hallile , akdedilmiştir. Hakeme müracaat e- 18mllyon378,817klloNohut,31111;.,7 

_ Kaleden dı an çıksın di- ,ı. k •t•b i ikdfı ederek tasdik edeceğini kuv- zırı., Firuz ve sair mühim şahsi- dildikten sonra Yumnistan ite de bir lspanyol tayyarecileri 475,367 kilo Bogrülce, 773,~:., 
TürHOCBğl iJ l es vetle ümit eykdiğinl boyan eyle- yerlerin tevkifi münasebetiyle iz. itilaf akdolunac•i:t ır. Encümenler;n 487 ""' 

yorsunuz! ıniştlr. . l h r k mu··zak·.·relerı'nı· l.ıı"r haftaya kadar bı· · bul111ldU f kilo Bezelya, 59 milyon . 'o1ô 
R F d 

. 
1 

. . Aldığımız bir mektupta Oğ· vcstıya gazete. mu a aza Ar ve 653 
- um esa ı ış erını gö- rendiğlmlze gOre f.>lanbu/ TOrk NUmaglşçllere karlJı lngiltcrc ile temıı.-;ta bulunmak tirecekleri zannolrınuyor. Mecliste l\ladrit, 29, ( A.A. ) - l~agle kilo patates, 16 milyon j.ııo 

rüşmek için .•. Eğer isterse Ka- k~ .b 
1 

• Be 1 28 (A \) B Al h . u milzakercnin 9 Temmuzda başlıyaca- namındaki lnırifö: tayyare gemisi kilo Fiğ, 8 milyon 682,30
9 1'ııo 

leye koyması için kendine top ocağı ufı es lmet Hanımın r ın, ,, - ugün - tö metı altınuıı kaim~ kimscle- ğı tahmin ediliyor.M. Paul Boncour, ..,. Mercimek, 97 milyon 014,858 st 

d 
. . K 

1 
d k . ahiren vazifesine nihayet veril- manvanın bir çok şehirlerinde bflhassa rin tcvkifile b üyük halk kltlclc- bazı •ayıalar hilafına olarak tasdik Numanciayı Asor adaları yakı- Burr ... k, 73,210 kilo Murdu1'ıc' • 

a vennm. a e e gene endı ı ti B d şavanı dikkat ıı r d M .. ilıd \' p • T- • m Ş r. un a ~ er ın e, • unı e, ıymar, olonya rinin emniyetinin kazanıl11mıyaca- aleyhinde değildir. Yalnız, Fransa- nında bulmuştur. Tayyareciler milyon 852,654 kllo Padlll ' ı<J 
adamları kalacak, Kaleyi is- olan cihet RUdur. ve tutgmla Versıy mu•hcde>i aley- ı ı · nın siyaseti hukukuna <kir bir mad- il 961 483 kilo Ketell• ~ 
t di 

•• k d t hki t . be Y b 1 ğını, ac cm memnunıreti izale sa"' ve salimJ!rler. m yon , ... 
e gı a ar a me sın, n Bu hanım beş seneden er hinde prote ·tod• bulunmak maksadiyle · · 1 . • • 1 h de ilavesini istemektedir. ı; milyon 402,019 ~ııo sus8•P• ,·o 

G ld 
· d ıçm ya nız ıçtımnl ıs a atın tesir İ ~ 

ö ekı a acığa yalnız iki kişi bu vazifeyi ifa etmeı.te olduğu içtimalar yıpılmışor. Berlinde yüzler- DEVLET D PLOMATLAR Sırblstanda bir hadise milyon 014,096 kilo Afyod • .ııo 
ile ge"eccg"im. E,.aer daha kala- baldo şimdi vazifesine nihayet d lf 1 1 h icra edeceğini ve aynı zamanda AKADEMİSİ 730 •• ~ rlll k hl bl b lk ce arü ünun u re si cum ur sarayı k .. 1·· h. h lk d Parı·s, 28 (A.A. ) Azaaı arasında Belgrat, 28 (A.A.) ~ Zagrep Sakız, 41 mllyon 099, •JIO 
bal 1 ı 1--· · ·· .. k ve r on ç r ıe ep z re· oyu ve şc ır a mı a memnun ""'ı ~ ı t a geç ıgımı gorurse ar- dllmemi• olnıasıdır. TOrkoca""- ve maarif nızaretl önünde toplanarak k ı• Uç reisi, 12 başvekil, 30 hariciye na- barosunda krala gönderllccek Soğan, 4 milyon 650,vvv .ııo 
Şıdan bizi kurşuna tutsunlar T .,. v h d al h d ı etme .. zım gdcı.:cğinl ve şayet 709 380 • adan bir Türk kızının vazifesine ersay ınua e esi ey in e resm h kı'l b 1 k' zırı, 40 sefir, 60 orta elçi bulunan telgraf okunaca"" sırada bir ha- Ayçiçeği, !i mllyon • 11yo~ 

Aliye izin veriyorum: Yanı- nihayet verilirken bir sebep tezahürlerde butunulınısının ınen'edll- u met u yo ıı ta ıp ederse beynelmilel diplomatlar ak-\demisi ı;• J\enevlr vo Tohumıı 65 111
11}od 

na istediği kadar silahşur da zikredilmesi daha muvafık olur· mesinden ~iktyet eıınlşlerdlr. Zabıta lranı da şimdilik Afganistanın Hoche caddesindeki muhteşem otel- dise çıkmasına sebep olan ve 084,905 kllo Pancar, 4 111
11,od 

al d h 
· , 1 .. , halı"ne ok le · 1 ·ı· de yerleşmiştir. Otelde Fransanın b ·· ri k"f dı'len 39 ııı ' sın, a a ne ısterr du ; den yor ve ... yoruz. havaya s!IAh atmış ve nümayişçileri s ma ıstcyen ngı ız a. unun uze ne tev ı e avu- 741,745 kilo Sarımsak, · 16 ıJID 

S • di K f A b b b lk dil ı" anlarının hareHt k papalık f!'akamı nerdindeki aefiri h 1 h hk" 5 en şım yanma a tancıyı ca a u ıe epz re mez- dağıtmak için usturpa kullanmağs ' ına anca mani akademinin ilk celsesini açınak için kat Janlc a U ay apse ma um 482,885 lı:llo Toton, :ı • r. ~ 
al Aliye git Selamnnı söyle, bi- mi? mecbur olmuştur. _o""l""a~b·il""e""c""cğ0,.i""n""i""\!!' a.,7.111. m111a111k.r111a111d111ır •. ___ •Rriio!rimriiariidriiariinrirı, ıriP~airirrrİrıiseiıi· "'.tı!g!!el!ım~i!i!şiiitii!r!ı . ...,'!"'"il!!"!! olmuştur. Anason istlh al olu~•· f .......-,.,; --"'"'!111111(!111'111------1111'!'1' !!!!'!11111111!'!'-...,;""'!'!-'llllll'""!""llll"-- .,, ~ - • !!!!!!!r!!!!i!~lll!'!!~!!!!!!!'!!!!!!ll~~!'!"'"!"\"'ı!ıi'!~~""!!'--~~;::. ·st< valcıt ruhuma ebediyen parlay.an bir Türk inkılabını, Türk iıtikllllılt 4 - .:.._-Münevver tabika kendi ka~ lıcaları birer birer göz önüı{d.;;:g;~ rcr azametli yer kaplayanbu~eser- bir timısal olmak üzre yeniden k

0 uru· ·ı cemiyete yakışaC:akkav•~· ~ill ıca· 
... n ı"yası d luyor • "Bu eaer Türk cumhuriyetini bu adımyarat- b • d s 1 k "f' len·n me ular vak hl t d' M d 1 ' tekke le · ~0 ..... ne, z o . , o· ugun an ıyrı ara maarı ı seve- çiyor: Arıburnu _ Ana farta, Muş~ vz ı ıa ve c en ayrı yor. Gazinin, muhtelif sahalarda, ır. e resc cnn ve . ,.çıııı-0 
nunı •• " diyoSOKÜFE NİHAL ~~rJ.~rkü, Türklüğil bu adım kur- ~=!ıa~l:;' b:~~~c:~ı;a samimi ve sıkı Bitliı, Halep - Adana müdafaaları, görünür; fakat birar dikkat eden- Muhtelif cephelerini gördüğümüz padılup muasır mektepI~rııı il'd•" 

SELAMİ İZZET 5 _ Bütün bunların neticesi ola- Samsuna çıkı~. Havza nutku, Erzu- ler bu ayrılık içinde bir birlik keı- eserleri, şu halde ezel ve ebet deni- cumhuriyetin ilk prcns•P
1t: terb~; • • • 

SEL - ~II İZZET 
llEYİ~ CEVABI 

Sefc1mi izzet Bey 
Gazi, bliyük nutkunda diyor ki: 

·1335 senesi maymnın 19 uncu gü
'1Ü Samsuna çıktmı.. :· 

İ't . Garinin en büyük eseri, 1335 
senesi mayısının 19 uncu günü. Sam 
auna attıgı bu ilk adımdır. 

r.ı· ı,n r: : ··ı.. 

• * ralı: Türlı: milleti az bir zaman için- rum • Sivas kograları, Mütareke de- federler: O da bu eserlerin k.iffeten lan liyıklığı ve demokrat ;ııI<i' 
HALiL 

L • KRET . . İ len mebde ve münteha arasında, yı· temı"ne matuftur. Ya•' . 1 .• 1,ııJ I' l vrının stanbul Meclisi mebusanı, Türk Milletine, Türk Millet haya- ıı • 
B

. . . B" . k Türk Milliyet ve milletinin teşekkül her memlekette cumhuriyet• ıı·"ıı 

BEYİN Cf.
':.VABJ ırıncı uyü Millet Meclisi Hüku- tının ihya ve tek.imülüne aidiyetidir. • • ve tekamülü namını alan bir KUi, ·· ·· e •• • -~ 

meti, İnönü, Sakarya. Afyon meydan Bu noktadaki birlik, muhtelif saha- ettiği halkın tenevvurun J<rlltl 
h b 1 . M Bir lı:itle ıeklinde yillı:aelmektedir. dınlmasına hadiındı·r. J)eıP0 I<f<~ Gazini en büyük eaeri, iatiklil 

harbini muvaffakiyctle neticelendir 
mektir. İatilı:!Aline bilfiil nihayet ve 
rilmiı, maddi ve manevi her türlU 
kuvvetleri dağılmıı, dahili ve harict 
düpnanlarla çarpıpnağa mecbur kal 
mıt bulunan Gaıri, iıtiklll mücadele 
ııi ile dtlnyanm en bilyOk ve yogi.ne 
oaerleriaden birini yaratmııtır. Bu
aun içindir ki Tilrk iıtiklll hatbı 
dünya tarllılnde daima bir ınucı.e. ~ 
laralı: kalacaktır. 

Efer ••tan lnırtuldulrtan ve iıtik 
ili müc:adel..ı blttllrten aonra Gui
ntıı en bOyWı: erıeri nedir? diye ııo
ruluraa or:aman °harf inkillbmı" en 
bqa koyınalı: icabeder. 

HA Rll' inld!Abı. 1 - Bid A vru· 
pa kUltürllne daha fula yaklaştıra
cak; 

J - Türk mltleti manasız taaııaup 
!ardan kurtulacak 

3 - Bilhassa maarifiıı geniş halk 
tabakasına kolayca yayılması ııaye· 

• ah mptf,-n~ u• A"»h"" 

Hafit Fikret Bey 

de medeni ve asri bir devlet kurabi
lecektir. 
Orta muallim M. Terbiye mua/limi 

Dr. HALİL FİKRET 

• * • 
MEHl\ılET ~llT AT 

Bl~: 'l < :ı~V ART 

mu are c erı, udanya mütarekesı·, ların arkasındakı" bu hdet" ' mevzu va ı, Gazinin ulvi eaeri birdir ve budur. . "k ııir e ıc 
Lozan ıulhu, Türk istiklali, Saltanat cevaliı kolaylaştırıyor: Ankara erlrelr lisesi müdürü bir cemiyet ancak )luyu ·ııeı tcit 
ve hilafetin ilgası, Cümhuriyetin Gazinin eseri birdir. O da: dahi- yeti okuma yazma bilen "'' ·ııtci!l1 

~ ~I 
illnı, Cemiyetin Ulyıklaşması, Ka- il, harict duşmanların el birliğile Muallim birlilcleri mutemedi siyle paydar olabilir. şap yafeılf 
nunlarımızın deişmeai, Kadının ha- daha bir kaç sene evci mezara sok- MEHMET MiT AT bizi saltanat tesirinden ve !<ı 
yata girmesi, Şapka, Harf inkılipla- malı:, yok etmek istedikleri Türk * • * . h ın!edir .,> den kurtaran blf a ııl" 
rr ..• 

Arada, bu pek biıyülı: eserler ya
nında; zikrinden vaz geçilen daha

yü.rlcrce hizmetler vardır ki herhan

gi birisi, herhangi bir devirde, her

hangi bir faniye yetitilmez gerefler 

ve urun &eneler için unudulınamak 
ınazhariyetini bahıedebilir. 

Bu eserlerin en büyU~il hangiıidir 

Milletidir. 

Ben, Türk Milletinin yetiıtirdiği 

bu miailıiı: insanı, derin aaruntılar 

içinde topraklara göçen muazum, 

fakat harap bir mlbedi tutan. Koru

yan ve taraf taraf temizleyüp, yeni
leyen ve kuran İlaht bir i§çiye, fev

kalbeıer bir Mimara benntiyorum. 
Oıul yaptığı va yapacağı hizmetler-

ve niçindir? diye aoruyorounuz. le Türk cemiyetini temıll eden bu 
Müsadenizle ben de oire sorayım; Mabedi, mütefekkir beşeriyetin talı:-

.1 .. --· • " ... , "':-1 __ .. ___ -!: .. t • • ••• 

Muallim M. Saffet 
beyin cevabı 

Garinin iıtikl&l harbini kuanınaır 

eaaı olarak lı:abul edilirse - iri on-

. ki Ga•' 1' 
Hasılı, görtiliıyor ı:ur 

tün hedefi mcın1ekctt~ cıı"'., ıı " 
tik zib"'' b' 

idealini ve deınokra lı eıı 
aine matuftur Binaenalef !<'l

1 

. · ıyet re) ..,, 
auz bittabi lflç bir inlnlip müyesser yük eserı cumhur . sııb 

f inkıl~b• ıf 
olamudı - demokratik prensipler ınuş olmasıdır Har ..11riil' 

0ıarnk ı;- ·çı 
ll•erine cumhuriyet idaresinin kurul 

ma11 bUtUn faaliyetlerinin nüvesini 

teşkil eder. Bundan aonra yapılan 

diğer inkıUiplar hep bu rejimin kök-

en büyük bir ınkıı p k ,,9y• ı 
ııuyO " 

fakat hakikatta en 

mühim bir vasıtadır. 

ı· 

iŞ 

r; 
n 
1( 

l• 

'• 

il 



fi 

9 

ıı o 
if 
ıJb• 

iıı' 

rl•' 

atil 

,;er' 

itil 

;ı•I 

etir 

··- Ekonomi 
Amerikada buğday 

politikası 

, 
MILL(YEf PAZAR 30 HYZ1RAN, 1929 • 

LC~-M-iL_L_tY_E_T_IN_ş_EH_f_R_H_A_B_E_R_L_E_R_t ~l 
Mahkemelerde -İşin içinde ''af,, var ... 

Vlliigette 

Bu politikayı tüccar ve çiftçi
lerimiz takip etmelidirler .. 

Y otlar yapılıyor 
Köylüler istifade 

edecek .. 

Hatimiıet 24 sa~ile 
Gazelecililimiz~e büJük 

bir tekiınül 

Emanette 

Tercumanlar 
Dün tercumanlann 
imtihanları yapılmıştır 

Boşanma talebini 
mahkeme reddetti 

- Boşayamam efendim, boyumca beraber dört çocuk hlbl 
olaıutum. Bu YA?tan sonra evlatlarımı llksUz bıralı:amam. 

Beş senelik tecrübe ile anlıyoruz lı.I, Amerika bugday flatı 
l'Urk bugday flatı ıızerlae ehemmiyetli ıurette tesir ediyor. 

Onun için, Tllrk ıuccar ve çlftcllerinln Amerika butday politl· 
kasını adı"' adım takip etmeleri tlzımdır zannediyoruz. Ancak 
bOyle takiplerdir ki, meseli\ 1925 senesi lstanbul buğday tüccar· 
lannın ırı.tsları ~lbl fel.tketıerden korunablllrlz. 

Amerika bıı~ılay polltilı.asının aon safhası nedir? 
ı Şudur: Su sene Amerika bugday llatları olı.adar düştU ki, bir 
buşelf bir dolara indi, k6ylll zarara başladı. Halbu ki, yenf lntl· 
bap ohı an cumlaur reisi, lntihabatta çiftçiye tatlı ve bllyilk 
vaitlerde bulunmu11ıu. Amerllı.ada çifıçl sınıfı çok ehemmlyetlldlr, 
diger meslekler arasında ikinci gelir. Meslek istatistikleri föyle 
gll3terlyor : 

Amerikada nüfusun yüzde 31 f 1anaylde, .. " ,, 26 sı ziraatta .. .. " 10 u ticarettedir. 
Onun için çiftçiyi memnun etmek elzcmdl ve şu tedbirlere mU· 

rocaat olundu : 
ı Çlitçlkrin butday ihracatıaı tefvlkle hlma)e eden (farmer

blll) kanununu cUmhur reisi imza etti. 
2 H!ikılınet çiltçtnın satamadığı bııtdayı toptan satın alıp, 

--·--
Vall vekili Muhiddin 
beyin muhtelif izahatı 
Vali vekili Muhiddin Bey, viliyet 

yollarını teftiş etmektedir. Muhid
din Bey, Pc~embe günü Bozbanede 
ilk mektep binasının temel atma me
rasiminde bu1unmus ve geceyi de 
Polonezde geçirmiştir. 

Dün Muhiddin Bey, bir muharri
rimize Vilayetin muhtelif işleri hak 
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

- Üsküdar-Şile yolu bitmiş sa· 
yılır. Tesrinievelde tamamiyle bit· 
miş olac~ktır. 

Karadeniz sahiline gidecek ana yo
lun muhim noktaları şudur: Üskü
dar, lrva, Alacalı. Şile Ağn. Diğer 
taraftan da Fener yolunda Selimi 
çe~mesinden l\laltepeye kadar, kazlı 
çeşmeden de Bakırköyüne kadar as
falt sose yapılacaktır. 

---Ankarada ~ıkın Hakimiyeti l\lil· 
llye refikimiz Tür\: ~•uteciliginde 
şimdive kadar attlmamış otan adtmı 
atmış, harf inkllabınd>n ha;ıl olan 
büyük faydalar arasında matbuatın da 
vasıl olacağı tnkiş•fın ne kadar mu· 
hakkak olduğunu bilenlerin kanaatım 
bir daha teyit etml;;cir. \vrupa ga· 
zetelerinin büyük hacimlerde \e goz 
doyuracak sahifelerle inti,ar ettiğini 
gördükçe bunu gıpta ile görmekten 
kendimiz! alamıyoru1. 

Diln şehrenıanetinde terı.;u

manlarm tahriri imtihanları yapıl
mı~tır. ;\lcvcut 120 ter.:lııııandan 

kısmı azamı imtihana l~tirak et· 
miş i~tirak etmeyenlerden bazı· 

ları da mazeretlerini bilılirnıi:-
lerdlr. imtihan cvrakt tetkik edil
dikten ,,onra muvaffak olanlara 

kati ve,ikalım 'erilecektir. 

Karaklig palası11 şerefiyesi 
ihtilafı 

- Bak, fahltlerlm var, diyor., getirsin mt• 
O şahitler, yalan sllylüyorlar efendim. Bu lı:adının fikri 

değişik efendim. 
- Nasıl llkrl dectşllı: 1 
- Yaniya lı.I artık bndea bıktı. Şimdi istiyor bir dclllı:&11h 

ile evlenmek ••. 
Kadın atıldı : 

- Haşa, kendi nuslbelllğlnl llrtoıek l~tiJor. Ben mahkemele" 
gellp • istifade • l!\ mi vermişim. Bıçakla elimden yarata)ıp ta 
sonradan llzürlllk dileyen kimdi ? Artık dünya bir araya r;cl~e 
bu adıımı istemem. 

Şahitler de bunu teyit ettiler, HasPn ağanın gece ıJlndUz ı..,,, 
evine barkına bakmaz, sokaklarda yatar kalkar, şununla buııunll 
görUşUr bir adam oldugunu anlattılar. Hatta bir glln karısı olan 
bu hanımın UstUııe yUrUyllp bıçakla elini kestlglnl, mustaıılikll~le 
ifade verdiğini, fakat sllnradan barıştıklarını Sll}lcdiler. 

Reis sordu : 
- Demek sonra banştınız ? 
- - Ne yapnrsınız efendim, namus belAsı. 

gemi gemi Çine. Çindekl aç ınil)onlara gönderdi ve gönderiyor. 
l:ıtcr, himaye kanunu ve Çin yardımı çiftçiyi memnun ederse, 

gelecek ckinı eli bir ckloı olacak,Hat te ona r;llre taay)Un edecektir. 

Yeni yollar kanunu mucibince bir 
kısım yolların insası-ki bun1ar Vi
layetleri birbirine bağhyan yollar
dır - Nafiaya geçiyor. Buna muka· 
bil bütçemizden de 400 bin liraya 
kadar Nafiaya verıyoruz. 

Yeni harfler Türk m•tbuatına bu 
büyük inkişafı temin ede~o·ktir. De· 
ı.liğimiı gibi bu ujtunhki en büyüle 
adımı llıkimlyeti fllillivt refikimiz 
atm1~ 'c ar~ıda~ınuzın 28 Haziran 
nüsh:tsı tını ~.ı sahifı: olarak inti~ar 

etmi~tir. ...l lıkimi)·eti '.\lilli}e,. a~ri 

ve;aitin bizde de kullanıldı~ı ttkdirdo 
neler yapı1ahih:ceg·ini ~4·lylemi\'tir . 
\'eni harf, yeni makina~ yeni zihni) ec 
ve azmü iradet ih: ıncn,lı:ketimizin 

ga;eıecilik luptıııda pek geniş mer
halelere ı ""' 11ldotumuz tabiidir .. 
işte ~-1 sohifelik "l lakinıiı eti\1illiıe. 
i~te hu hal.kati i'p•t ediyor. 

Şehremaneti ile K~raköy palas 
sahipleri arasında ~erd~ye hede· 
!inden dolayi hadis ol:tn ihtilafın 

son m(ırafa:bl ~arın )apılacağından 
l•:manct namına mahkcmci tem
} izde h.ızır hulunmA iizre Fen 
nıııduru Zi}a ve avukat Fehmi 
beyler hu ~ün J•:ski~ehre giuc
ceklerdir. 

- Şimdi Hasan ata, sen söyle bakalım. Beni bıçakla )·araladı 
diyor. 

Hayır efendim, yok öyle bir ~ey. 
Peki ama mustantflı:llğe gelmişsiniz. 
Geldik barışmak için ••• Yok eğer, bu tetblrlor memnun etmete klfl telmez~e, ekim 

lena ve flat yüksek olacaktır. 
Amerika do, bugün buğday etralındıı cereyan eden mUnaka· 

şalar, nıti}etin inkişafını takip için çok ehemmiyetlidir. 
Dr. Aizameltln .. . ' 

(;Ü ı ıüı iKTISADf HABERLER[ 
Deri işinin tetkikiAlakadarlar izahat veriyor 

L"ıı\!lıı ınj ı old.ı..~u uhlıı i!t" 1'll.'. 
~ııd.uı i:tJe o o•ı.tll <lcr er ınescle:-in 
tıhl.ık cıııı~k ıınc ikı ,:ıt vek:lleıi 
larafnHlııı. ~ondl·nlen h~\tt dun ti..:a· 
ret nıudllrh eondı.: topl:t"ınış \ e de
ri1c·n tekrar rnua ·cne~·c kırJr 'ermiştir 

llu hevetc rıv•<et F ı.lcn vekllet 
tic1n:ti h:ıricİ\e rnütlürü .ı\vni B. 
ali.kadar taeidC'ri ç.:ı:!;trar:ık 17.ıhıt 
alnıı~tır 

llilha"• ( IJe>aı.l• y•pılan analize 
lı!rn·ı~ ctnll~ \ e raporun muhtc\ h·a
tını üıtrt<nıne\c i~tcmi~tir. 

F:ı~at, al•lJ,adal'iar. \·erdikleri ce· 
\·ıpt• Jtu.>ların ekspertiz raporunu 
Sakladıklarını ve ~eri çevrilen malla· 
tın Turkiyc..te ı apıldı~ı muhakkak 
Olılıı~unu, Rıısl•nn müşkül:lt ihda
""'"" m>k•otlrn Türklerin Rusyada 
i; gnrme<ine moni olm•k oldujtunu 
Stiyle1nı~lerdir4 Hu raporun resmen 
talep eı.lilın°'i mu' ahk gi>rtilmüıtür. 

\mı ller Rus 'i icareı müme«ill 
ile de ~orüierek k1>ınen inkıtaa ug· 
tai"·tn thrıcat işlt'rine temas etmiştir. 

Arni fk,in rlya>etindeki koml• 
Yon hul{ün bazı deri mütehassıslarının 
1)tir,,kile toplana,,tk gUmrükteld dc
tilen muayene edecektir. Muayene 
neticeoiııe kadar hu malların güm
rukıe katmıst muvafık gorülmüştiır. 
lJı:r~cmlıe günti bunlann Odesıyı 
'•ı kedilmesi muhtemeldir 

• Dava Uzerlne - Tüccarlardan 
~ltlımct r·:~rd il.in da\a;ı üzerine deri 
1:!rin hir kı..;mın muıvcı:ıc ettiren mdı.
l•ıne hevcti hunlar ı;akkındaki kararını 
ı'~~ıdarİarı tehli;t cJılmi::-rir. Kırar 
ıler;ıeri.n Tlltk malı oldııgıı mcrke
"1ndı.:Jir. V:ık.a ltu!-ilıtr ~eııe siyı:;t 
\'<tıi, c:tlerindl"n bahi!<ilı: hunu tehellüg 
l:den1İ\ ccı:klt:rinl Oild~ ·rnişlerdir 
'<trH İic:ıri n1tıahedi: :ı\.ti husu!'unda 
~\ \\·ııi he- in tetkik:ttı nazın dik· 
l.1t~ a!ınıcaktır. 

• lktlsadl proıı:ram her taraf
~- tetkikat yapılacak - !\lem
~ l,,l:•Tii':in lkıı<>d!. wogramım hazır· 

"1a uzrc ,\I! ılı:tısıt mecll<ince 
~kil ıılımın k"mbyon dün Haydar

.,"• Anad·•lu demır \Ollan ldıre· 
ft',f~ ikincı i~·tin111nı ıkdt.'tmi~tlr. 
~ J\,,n~ı .. von a1..a!'1111n a'fnlat.:ağı 

11 l'i:ı :' ı~tlikııu n·ı,ıl \Jp:ıca,itı ve 
~dıf<c·ck yerlerin ınınıakaları tdriki 

t,tl1..·-.i lhın ~i) rü .. i.ılınü~tiir. 
I·~\ ı;cl:t .\1.ırmara h:t\Z3:H :·.ı.: L'r

~ Vil~ı cılcrındo wkik yıpılm&>ı 
., J b,h~r·lnH•~ '~ bir rne.;:ıi p•-o 

* * 

gr.an11 ha·· ırlanmı,ur. 

·retkik.ıt i\nıdıı1unun di;tt:r taraf 
larilc Trak aftl d., ıe,~ıii edilecektir. 

'l'etkıkatln \,ıhıı;r. ikthıadr, zirrai 
ve sıhhi hu ... u·.:1~n münha .. ır 'kalmı
yar.ilik hütün h:;t;İ,et ~ub~lerine te; 
milt tllk1tniir etıniştfr_ 

• Vapurcuların rekabeti 
'l'icıret odil.Stiıdakt deniz ticared 
ktımi.;yonu dün toplanmı~tır. knml· 
syon \ ıpurl'tılantı z:ır.ırlannı mucip 
ol•n şiddetli ı ck•hcıi izole etmek 
üzre hflzırlan.ıtcttk tarife ın~·clı:silt: 

mr~~ul olmlı ': \·e bu hu .. tı..tıt hukü
nıcte mürıt'llt edilme.;i tekırrür 

ctıniştir. 

Komis~ on bundan b1t~kı gen1ile
rin tamiratı hıısıı<unds gümrük ida
resinın go<terc.ll~i mü,kil:ltın önüne 
gcçn1ek üzre te~1..llbiı~.ıttı1 htılonat.:a· 
le: ltr 

Jf Şelcer istihsali artacak: 
(;eçcnlcrde .\nkara \e 'l'o:toyı~ı f!iJcn 
Sanayi \:e n1aııdin bırıka~ı müdürü 
S;ıdettin li . .,ehrinıi1.e av<lı::t etmi~tir. 
Bonk•ya merbut fahıikalars ,.;, ;,ıer 

re: yapılmı:->ı tn 1Jkırr·..-r ohli~!l,\
1

on 
hıkkındıt hlill\lnetlc tema-. ctmis olan • 
Sadettin heyin iıaha.tına ~orc. ~fn-;\a-
daki çeltik 1-ttırika<ı çok ivı hir 
hale ~elmi~tir. · 

• Şeker lstihsaı.ttı - Son 
rağmurfarın lCJİrİ(c l ~~ılta p1ı1c:ırJar 
çok lıerel..etli olduıtu ıçin şekor 
istih><IAtı orı•caktır. fli(<r fabrık•ların 
faıliyttlerini ınarınık için alın 1n 
e,:;a~lı tcJbirlt: r de tedril"l surettı:: 
tatbik olunmaktadır. 

Jf. Yeril kumaşlar - 'erli 
lunııı~ rahrikıl.1nn11zın en zi v;ıdc 

n!\<LÇ bulan hilıTı alem kııını$ ih~h.ı
cın1 tcınin cJL'hıln1c ... i İ\·in lı\1.ıın~clı::n 
tenib:n ılınn1:ıl...tad1r. 

Jf. Borsada dUnkU vaziyet . 
llıın llor . . ıeı J,,,·i!ız ıira" ıoıo 

kuru~ ~O par.1,l:1n, l .. tikrazı <lahili 

94 ten l>ü) "'' ı mu1ahh,,dc 18.l,~O 
den ınuınıt·lt." g-ornki:h.: .. \!tın 8;'8 
kuru~tur. 

'f- Uşşak şeker fabrikası 
·rc rckkii zirıat ;l'ürk :ınnnim şrrketi 

tcmmuzur ıkbinde lzn1irdı.: umurni 
hır i1,·timı '11p.tc1krır lhı içtiınad;t 
bir ı... ·tç .sl'n~derı heri ) :ıpıl:ııı tCLT(ı 
hc!<c nS1.;1rı dikbta alıo:ırık fahri· 
kıııın h:ı{·,ı hir m~hallc: n11kli kcr 
f \ ~· L i lleı-pj~ olun&l"&knr. J 1İS:->Cd,1r· 
'a'"ın c\.:-.crherioirı hu fikre i~tirak 
e~lc\l'C('kl ·rı uınit etlilin.!ktı:dir. 
>; 
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\nadolc ııır m"htclıf Hrldnde oçı
lıcak pamuk, incir. tizUırt i..;ta.;\on. 
l:tr için y;ıkınJ~ tt.;i.,ıta lı:ı,J;1n:ı<'ak· 
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İzah ettiğim Karadeniz sabili yol· 
tarının inşası bir çok noktalardan e· 
hcmmiyetlidjr: <;ünkii bu saha orman 
lıktır. ormancdığ1 ihya edecektir. 

Kö.vlii şelıre inerken 
Sonra köylünün şehri.! mahsulitı 

fesada uğramadan naklini temin e
decektir. Mesela bu meyanda daha 
~imdiden Beykoza taze süt geliyor. 
Alacalıda süt 18 buçuk kurus. Bey· 
koza teslim 22 kuruş. Bu köylünün 
istihsalatrnı ve binnetice hayvancrlı
ğın ısLihına se-bep olacaktır. 

ENSTİTÜ TESİSİ 
Sise Vilayetin mühim tc5ebbüsle· 

rinden bahsedeceğim: Birinci olarak 
sunu kaydedeyim: bütçemiz, bir mak 
sat ve hedef bütçesi olmuştur. 

Vilityetimiz tamamiyle hububat ye 
tiştirir bir mıotaka değildir. Fakat 
üzerinde istenecek bir çok servetleri 
hanlildir. , 
Teşebbüsümüz şudur: hayvancı

lık, mcyvacıhk ve bağcılığı inkişaf 
ettirmektir. 

Bunun için bu sene ziraata 58 bin, 
hayvan i~lerine 30 küsur bin lira ki 
toptan 100 bin lira tahsis ediyoruz. 

Bu sebeple bir enstitü vücude ge
tireceğiz. Bu hususta yaptırmı~ ol
duğum projeyi Vekalet tasvip etmi~
tir. 
İKİ .MÜTEHASSIS GELECEK 
Viliyet hususi idaresi namına Av

rupadan iki mütehassıs getireceğiz. 
Bunlar havayı. toprağı ve iklimi tet
kik edecekler ve bize enstitünün ne
rede ve ne !:?Ckildc yapılacağını sö~ 
yliyecekler. 

Bu meyanda meyvacılık ve bilhas· 
sa bağcılık. ~arapçıl1k vardır. Ba!{la
r1 ıslah edeceğiz. 

BACCILIK BAHSi 
D::nyanın en iyi şarabı Raynda çı

kıyor. Vaktiyle oradan çubuklar ge· 
tirilmi'!. dikilmiı. Burada ahnan 
mahsulden daha iyi .. arap imal olun 
duğu görülmiiş. 

Hayvanata g<lince: bu sene 1410 
hayvana idiç ameliyesi yapıldı. Yer
lı ırkların ıslihı için 60 bugamız 
var. 4 te İngiliz ayğırı. 7 tane daha 
al:ıcağ~z. Yapttğ!m1z scy, .tiraii ikti
sat noktasından ilk adımdır. Beş al
tı sene sonra, çok i;-i neticeler vere
cektir. 

İRVA UA .HAVYAR 
İrva deresinde mersin balığı çıkar. 

Bu balıktan alınan havyarın da Rus 
havyarın dan iyi o1<luğıı mücerrcp
tir. 

POLEN~:z KÖYÜ 
Bütün köylerin1izi de Polonez kö

yü gibi görmek isteriz. Polcnez yo
lunun da yaptırılması du~ünülüyor. 

BOZHANE MEKTEBİ 
Bozha de 30 dönüm crazi aldık. 

Mektep bunun ıçinde yapılıyor.Mek· 
tebe muallim olarak bir ormancı, 
bir ziraatçı. bir terbiyecı alacağı?. 

YENi BÜTÇE 
V·ilayet Umumi Meclisi dün fev

kalcidc- bir ictiına akdetmiştir. Vali 
Vekili Mulıid<iin Bey. celseyi açmış 

::;ımdi pek ivı anlıyorut. ki hü;iik 
haciındı.:, her :-;ıthifc,.i \'C ~ütunundıı 

en de~i0 ik ınn· 1.ıılarJ·ın h:ıhsedebile· 

cek bii ;!,aZı:tc 'l"ürkıycdc <le ne:;re ~ 

dilchilc('t:ktir. .\rka<la~ımı;ı:ın 2-\. .sJ
hife,,.inin tertihindt: ne k:ıdar mü~· 
külpe~cndiJ.. ı{o..;tcrilJi~i1i anlıyoruz. 

Bütün bunlar l llkinıiıet in tahrir, 
teıtip '< idare;inı.le. hiila-a intişarında 
ft7.ami g•yrct \c fe•liyetlerini J!;İİSleren 
arl..adaslarımızı tebrik ederiz. 

·~ 
Acem Ali 

Evden eve girmeğe 
çahşırken yakalandı 
A [ k:ınunııntlan İ"lifack ederek 

hapishaneden ı,:ık:ın nıc~hur 

~ahıkalt hırsızlardan acem .\il 
cvdl..i gece l':ın;;:t;ııda Ydl..c:ııt:i 

za<kkrln C\ine ~rnıcıtc tc~clıbü,; 
ederken l(iiriıkrek kaçını~tır. 1.a· 
kin ~ <ırım saat sonra gene Pan
Kaltıdu cami s11ka~ında Kenan pa· 
~anın evine ~irıne_(!c çalt~ırkcn 
gene ~önilıııu~ lıu _,der l,a~·mak 

btcrkc•n tutulmu~tur. 

Topka1J1da 111ii. ade111e 

Dlin Topkapı >cıerini ~apan 
\atman Fuat efc-ndinin ida

rc,indcki traım avlıt ~oför \lch
nıcdiıı icfarcsintlcki Beyoğlu da< 
ircsine ait lııılunan kamyon ara 
sındıı Topl..apı caddesinde lıir 
n1lisadeınc t ılnıu~, kanı yon par
ç;danıııı~tır. ... _ ..... __ 

Tramvaya atlarken 

O
rtal..övdc '•turan l·:nıanct nıe
nıurla'rından C'cınil dcndinin 

8 ya~ııHlaki op;lu ,\tlnan Ortal,o~ 

tramvay durak yerinde tr:ıımayıı 

atlamak htnken , 1 rna rntküy 
ı:ihetindeıı ~elen ~oför Saim den-
dinin idaresindeki otomobil al· 
um:a kalarAI.. y<ıralannıı~ar, 

Ba.11111 yarmış ko/111111 ezmiş 
Dun 1 ~~ ( numaralı otomobil 

lıaldırrla11 su saah 
Terkos şirketi Şcrd sokağında 

bir evde hulunan terkos ~aati 
i>iıı 'l lira i'tcmi~, bu p:mıyı ala· 
madrp;ındaıı >aati kaldırmı?tır. 
Vaki olan şikayet üzerine Emanet 
tahkikat yapmaktadır. 

Lokanta ve hanlarda 
11ezafete riayet 

!fazı hamam YC lobntalarda 

lllzunıu derecede nc7.afctc riayet 

edilmediği aııta~ıldııtırdan bu la· 
bil yerler hakkında takibat icra'i 

zabıtai hclcdiye memurlarına hil

dirilıni~tlr. 

Dayinler vekilleri 
Atinaya hareket ettiler 

\nkaraJan a\·Üct cdt>n Fransız 

da) inler ,·ekili 'L Oekloziye ve 
lngiliz dayinler 'ekili l\I. \'ayı dun 
Atinaya gıımi,lcrdir. ;\L Dekloziye 
hareketinden cı el kendi>lle göriişon 
bir mulıa.rririmi?.ı şu malümıtı ver
miştir: 

.\tinayı, \ 'unınl~t•nın düyunu 
umumiyede nhissı:sine dli~en mikdır 
hakkında lıir ınııkavete akdetmek 
için giı.linıruz. \tiııads bu hu,usa 
doir m•llvc nazınle tem.starda bu· 
lunacıj'.tız. 

.\nkarad3ki tem;ı.,,l:ırın1ıı hcnür. 
bitmiş de~ildir .\tinada bir mukavele 
a\\dc:ttikten .... rınr<l tekrar Ankırıya 
gid<ccgL:. 

~~~--·--~~~~-,Jler im n tiilünler 
lzmirde h;ı·1,1 tUtlın ~lrketleri ve 

ticırcthınell·r müşterek bir istida ile 
~\lalivc Yckj,lctine müracaat e\·1eve· 
rck "muıtnc!enın ~elAmetl nİmlna 
bsnkalara ıerhiıı edilmiş tütünlerin 
kap eden şerait tahtında kendi de
poların<!. muharızı edebilmelerine 
mü,osde ec.lilmo•inl rica eylcınişlerdl. 
lktı,,,t ıek:lktinden ticaret müdOr
liiğüne gelen bir emirde bankalara 
merhun tütünlerin tüı...:c:ır drpolarındı 
kalın2lanna mü,aade edildl)ti bildiri!· 
mi~tir. 

Polislere Japo11 11111aaraa 
usulil gö.~terlldi 

Dün l'olis nıd,tehinde polis 
amir \'t memurlarından mürekktp 
(J()() kişilik lıir ~rupa japonlar tara , 
fınd•n tatbik edilmekte olan ve 1.1hı
laxı al:\kadar eden mu~ıraı usulleri 
gii~rt:rilmi~ \·e ınuvı!TaJ..ıvetle tıtlıık 

olunrnu~tur -.............. --

Evvelce kavga ettiniz demek? 
Ev hali .. olur bazı ba11 ... 

Hanım, sizin başlı:a bir diyeceğiniz! 
Boşasın efendim, benim dlyeceglm bu.~• 

Kısa bir müşavereden sonra karar teblig edildi. Karar şu ~e
ltllde !dl: 

- Neblle hanımın nlklhı sahih ile zevci olan Ha~ıın ağanın 
zevcesine ahvali nalayıkada bulunup kellmatf müstehcene ile hıt11p 
ettiği vo bazı uygunsuzluklarda bulunduğu ... 

Burada Nebile hanım yerden bir temenna etıl: 
- Teşekkür ederim efendim ... 
Hakim devam etti: 

••• şahitlerin lfadatı ve diğer delili! ile anlaşılmı;
Nebile hanım buradada bir temenna etti: 

- Tefekkür ederim efendim .•• 
Fakat bu, sevinci çok sürmedi. Reis devam ediyordu: 

... ise de ortada bir barışma vardır. Kanunu medeniye 
nazaran ise geçlmslzlikten sonra al eden taraf bOfanoıa 
davası ikame edemez. Binaenaleyh, Neblle hanımın zevci aleyhlne 
ikame ettiği boşanma davası mesmu olamaz. Müttellkan kabili 
temyiz olmak Uzre davanın reddine karar verildi.,, 

Kadın sallanarak dıfarı çlktı. Kocası bir kaç adını arkadan 
sessiz, fakat biraz mağrur, onu takip etti. 

* * * 
GÜNÜN ADLİYE HABERLERİ 
TIJrklüğlJ tahkir: Gazetenin asıl 

nushası bulunamıyor! 
& Asyayı suıi;rada Yunan hezi· 

metl, namı altında ı,;tkan tdrl· 

kasında Türklüğü tahkir etmekle 

maznun nımc:ı l lronil>a gazetesi 
me;uı l\lüdiircı Elcniııln muhake· 
mesine diin öyleden t:\·e! Aıtır 
cezada devam edildi. 

Dünkü muhakemede Atlnada 

çıkan lmer!syos dpos gazetc,inin 

bu tefrikanın aslıııı ne~reden nııs
hatarı okundu ,.e mahkeme tara

fından tayin edi!mi~ olan bir 
tercumana tercUmc ettirildi. 

Bu nushal:ırd:ı aleyhimizde· bir 

çok hezeyaıı 1 ar ve bnatlar hulun· 
makta idi. 

Türk· Yunan mücadele tarihini 

aklınca tahdit eden Yunanlı mu· 

harrir, lıu mllcadelenin Türklerin 
imha siyasetine mt.okahcle ı<aru

rctiııden doP;mu~ oldu~unu kayd
etmek yüzsuz'uğünii gôstcriyor. 
Türklerin mm. ınal:ı, canı taar 

ruz etkr bir kitle ~eklinde tarife 

çalı~'trak parti ka' gaları ile göz. 
Jeri dıınıanhrnıııış Yıınanhlıl\ı inti· 
lıah:ı d:ıYet ediyordu. 

1 lf- Mall)·e aleyhinde da-
va - ~lcl>uh kibrlr ~irketi tara 

fın<lan Maliye vektletl aleyhine 
açılmış olan davanın ruyctinc 

dün 4 üncü l lııkul.:t:ı ha~lamlt 
Hıız!ne 'ekili olaral.. :hım ve 

Faruki Beyler, ~irkct avuk:m O· 

!arak dıı li~on \' entunı. l.fen , 
mahkemLxle hulııııdular. 

D:ı, anın e,a,ına :_:irilmcd.:n. 

Hazine vekilleri sal:lhiret ltır,tz 
dermeyan ettil..,r, tblikr ki 

~ - Kanun mucilıim:c da, .ı 
nın rüyetine s:ılıllıiycttar m•lık1:

mt: mlldclei aleyhin ikarnet 
gAhı mahkemesidir Dava l\l:ılf 
ye ı ekAlcti aleyhine olduı!,u 
için muhakemenin ,\nhradıı 
yapılma,ı !Azınıgelir. K:ılılı ki 
aynı <l&\<l ~ [e,hf nıuk;t•C!c ~ 

seklinde 'l'icar~t !:l:thkcme,, c 
ikaınt: t·dilnıı 1 ıir. '.\lahiyetkn 
aynı olan , ıuk:n clı:tlen nL·ı'er 

etml~ iki davanın ıt) rı :ıyrı 

mahkemelerde nıyeti dıııtru ol 
maz ... 

l!ahkcnıc l"\'ckm rdc l nı 
ve dt:mi-.tir ki: • 

- Te;,,hidi kiisurat, yollar ve ba
rem kanunları ınucibiıırc Viliyet hu 1 

susi idaresi bütçcai de tadilata ma
ruz kalıyor. 

k•ıprıı üzı-rint!c kar~ıdan 1.ar
~ıyıı !(t~en ~ınan i~minde lıir 

çocujta \Uparnk lı:t~mı yarını~ ,.c 
kolunu kırını~tır. ---

Yemişle ya guı 

Adana-Mersin 
Hattını tesellüm için bir 

hey'et gidiyor 

\im. !•:leni hu kı>ııııları iktlb:ıs 

~tıncdi!(ini e;a<cn tefrikmıın a'lın · 

da bir ı,:ok t:ıdil:\t ~-:ıpııgıııı s<iy· 
Jetli. .\!).riyotcra kclime,inin kul

laıııldıjtı ftkr:uıın Yunan Kazcte 

sindeki aslı bulunamadı. Bunun 

dhcti tetkik ctıııck 'e hir J,ar.H 
vermek ıızre çır;:unb~ ~lİfl!HlL 

tch r c·dilrııi:tir. 

lf- l"uhtellt nıuhakemele, 
talll }apıyor - ·ı caınıuzı..ı 

birinci gunünıkn itibaren Lrı'r 

haftasına katlar ~h,htelit h kcn 

mahkemeleri ) at. tatili yap·ı 
caklardır. 

Yeni bütceyi daimi encümen yaptı. 
T_Tmumi hcy'etinizc arzo1unacaktır. 

Tevhidi küsurattan dolayı maarif 
in!?aatından "':00.000 Jira tenzilat var. 

Lakin biz yeni mektepleri yaptı· 
raca~ız. Halka kat'iyen :1ar olmadan 
bütçede varıdat !mlduk. Yeni mck. 
tcplerin in~asını 3 Trmmuzd4 inal~ 
ed~ceğiz." 

Bundan sonra yeni bütçeyi tetkik 
için bütçe. maarif, na fi~. ziraat en
cümenlerinden mürekkep bir Mlıhtc
lit bir encümen te:?kil edildi. Me··Iis 
Salı gUnü tckr7t · topla:1:ıcaktır. 

Edebi mlzııh gıızetesl 

Son ~i,I! cledikodula

rile lıir \'ok nclis karika· 

türleri h:tvi olar~k yarın 

~ıkıyur. 

3 renkli 3 kuru':' 

Yuııişte Sop,an i>kclcsin<le yu· 
murtacı .\lustafa !·:fendinin 

nıa&azasından yangın. çıkmı~>& de 
derhal ba,arılmı~tır 

I<iimürlerl çalan kim ? 
sirkecide kt>mlircü Ahmedin 

dukkılnına btrstz !('irmı~ hırsız 
kömlir Ye cllıisc \almı~tır. Şciphe 
cizerine küfeci Cemal yakalan
mı\itır. 
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Ağaçtan düştll 

Karagumnıkte !loca :\luhJd<lin 
mahaJJc,inde otıırım Rıza 

efendinin op;lu 8 ya~ında Kemal 

dut ağaı:ından du~mü~ ehemmi· 

yetli surette yaralanmt~tır. 
..- rr 

Otomobil 111üsadeoıe11/ 
Bcşıkta~ıa .~oför ·ı C\ fiğin idare· 

>indeki 1 ~ ~ 'e Fedainin idare, indeki 
18.~I nııınarıl• otomnhllll'r çırpı,

nıı~lar ve hı:r ikt.;i de hı.;ara uıtrımı$tır. 

Fran;ız kııkunıeti ile son yapı

lan ltilA! neticc,inde I\krsln - Nu
>a\ bin ~inıendifcriııin huKtiııkrdc 

tarafımıza te.,lim l'dilnıcsi l:lzım 

dır. 

Dlln Haydnrpa~adan, hareket 
ve hasılat tefti~ mua\'in! (;emal 

' hareket miıletti~i Zeki heder 
bcrnberlerinde bir istas\(ın ~ü
dlirll oldu~u halde l·:skisclıire 
hareket etnıi~lcrdir, 

Bu zernta l•:ski~ehirde, Devlet 

demiryolları idaresinden bir hey· 
ette iltihak cd1:rclı:: hamn t~'lim 

ve tesellüm nıuan desi it:ra olu
nacaktır. 

~~~~~~~~~ 

Yü:ıük, saat b11l1111du 
K öpru Adalar iskele. inde bir 

kadın \'antası, L·ııkapaııında 

hır ,;aar, lk1ikta~rn: hir y"zuk 

bulunard• i ınci ~ııh~y~ teslim 
edilmi,tır 

da >ebebi o nushanın piyasada 
kalmamış olmasıdır. Yunanistan
daıı celbi kabilse ele mahkeme 

buna liizum görmedi. 
Hundan sonra, llronikanın ha· 

karet mahhetindcki neşriyatının 
Tilrk efk'1rı umumiyc»i lizeriııde 

ne gilıi teslr~t yaptıp;ı mahkeme· 

ce tetkik olundu ve b:w ı,~acte 
nushaları okundu. 

\lud<lei umumi c<ki !ddia>ında 
ısrar etti, Yun:ın t;llzctc;l nt.sh.1 
l:ırındaki tetkıkatın <la .\l);riyntc
ra kclimc,inin vah;i maıı·•sıııdıı 

kullanıldıp;ını teyit ettigini soy!edi 

,.e maznunı n tec1.iye,ini takp 
eni. 

\laznun kentli-ini nıiid:ıfoa e

dccc~i"ltkıı mıılıakenı.: tem mu
zun 1 J lını: tehir cdilıl!. 

Glzik Duranın iki arka 
da'ı yaralandı 

Adanada S:ıiın bc~·li kazNntlr 
iilU olarak ) akalanan nıetlıuı 

~aki (;izik Uuranın a\ ene-iı>c . ., 

kör Ali ile \Jahnıut nanııııd.ık 

iki ~ah,ı da j.ında malar" ıı 
:ılAhları ıle birlikte Saim h 
kaz· • dahilirde hayyen <len -, 

ederek cihttl atll \ e) e teslırı 
etm;}t mm ,tf!ak o!nıu~tur 

Hunla-dan tı:ı~ka Ciı<lk Du•,u 
çctl'>ine nıcn,up bır kaç ~~h,ıı 

ıla ) akalamlı~ı haha alınnıı 
i,e de vaktt geç olma,ıııdaı 

.ht darın bimlerini ottrcnnıdı. k.ı 
ı.ıit J'oıl:tnı:lnu .. rır 



/1 '"' ı w.ıır<I •MiLLiYET. Tl1' 
2ıı ı :. rın 19ll9 

Hl Gt~ -KU IIA VA 
Dun tzaın, haracı 25 u ıri 

19 .. di. Bugü~ ruzglr garbi ı•m•
lide e•ecck !!"«1'• buludu olacaktır 
Bo liararet dl\ne razııran d~tik 

Gazete .• 
hhmct şı;krü Bey Londra'da ıken, 

Tım<s ·ın adomlanoa sekiz.~y!fal.•k 
Mi:Jıyet'• n~5balarından bırını ~os
crmı : her r,Jn ~-:c kada.: b.ıstıgını 
,o,.,,-u lar; doi;rusunu &oylcrnckten 
stk-4. ·'~ • • 

_ E1li bin ba6!yoruz, d~mış. . . 
H4)rCt etrnışler: "- Bı~ bu tıra;

ıa r-ı.ımkiın değil böyl bır ı:~z.cte 
r>clrt:d. m~y-z el iye ce1;ap verm1şıe1r. 

:\llLLlYET 30 HAZiRAN, 1929 

eroma..._ 
ile bir garplı arasındaki zeka 
farkıııı izah etti. Bu adama gö
re Türkler bütün diger milletler 
den zekidirler. Booun sebebi şu 
dur. Bizde bir sigara yakmak 
için bile beynimizi ışletiriz, yol 
da giderken arabadan, otodan, Siyahlı kadın! 
tramvaydan, hamaldan, tozdan 
zifozdan kaçmak, ııu içerken i- _ Tanımaz mısınız?.. İs- den; teyze ve yeğen; kat'i rabıta 
çine bakmak, nev'ini anlamak tanbulda meşhurdur. Siyahlı edeceklerini bildirdiler, .. Bil
için dimağımızı çalıştırırız. • hanım! Uzun boyu, beyaz saç- dirdiler ve ettiler ... Ben tabii 

Bizde fert bütün işlerini kcn- lan, ~iyah çarşafı vardır. Yüzü- çocuk olduğum için, garip, çir
di tertibine medyund~r. B_u k'.I;- ne hala peçe örter ve hep siyah km, rezil ve sefil maceraya ka
dar çalışan u~uv yanı d~m~g! giyer. Kızının matemini tu- pıldım, teyzemden aynlma
tıpkı bir pehlıvan adalesı gıbı tar ... Kocası eski devrin müs- dnn ... 
büyür. Biz de zeki oluruz. La- tebit valilerinden biriymiş. İh- Seneler, uzun seneler, öm
kin _bu mu raha~ır, öteki mi o- tiyarmış. Hanım efendi, evin rüm, ahlaksızlığın, denaat ve 

ILLlYETI 

Bu gtıokO 'eni 
bilmecemiz 

Soldan sağa: nu ızah edemedi. ağasiyle işi pişirmiş ve kocası- şanaatın kara perdeleri arkasın-
Son haber! nın ölümünden sonra ağanın da geçti ... Nihayet aklımın 1- Renksiz rtslm \9) 

. lsta_nbul Ticaret odası, .lebl~~ koynunda sabahlamağa başla- ereceği zaman geldi,dayılarımla 2- lıiyıt (4) Kolonu~ cefeı (41 
?ı: ro~rt ':'e .kabak çekırdeıp mış .• Bir gece, kızı anasının baş baş vurdum. Bana bu işin 3- Nota (2, Ansızın (.1) <>mtk
ışını bıtırmıştır. Yakında semı üstüne gelivermiş, yavrucağın ahlaksızlık tarafını ihsas etti- ten emri hım (2) 
z?tu, dere otu ve çöreotu ile iş- yüreğine inmiş ... ölmüş ... İş- !er. . . 4_ Lakin ı;ı) Bir d•til çift (3) 

EGLENCELERİ 

Dünkfl bllmecemlzla 
halledilmiş şekil 

Yukardan ıışal';ı : 
l- t>na •\')•da bir <\4g itml t9, 
2 ilk in>:uı t4J Rakının arka-

daşı (41 
J :'\ota ('.1) Se\·da ı.1) Bir uz (2) 
4 C<t ,.3_1 !\.nne (J1 

5- istifham (2) tıgale başlayacaktır. te bu çocuğun matem.ini tutu- Boynum bükük kaldı ve gü-
5

_ Kırmızı (:2) 
FELEK yor. Ama yalnız siyah giymek- nün birinde teyzemden de ayn!- 6- llir erkek ismi ( ,l B•n (3) 

-....-:-:-.,,,---,-:-...----- d A b · · d ") 6- Derinlik (3) z.,tek (a) ~ \oıa ';!> Edaıı rıbıtı (J) MekleplHer ııüsabahsı ıe değil, kınnın .~Iümünd_e~ ım. ına unun ıçın egı ... 
- sonra, erkeklerle munasebetını Evlendim ve siyah kadmperest i'- Nota 12 1 B• gir f'.l) Bt\gir ·2) 

/znl ·r modaSl kesmi , kadınlarla düşüp kalkı- kadın, ailemin kendisine söy- 8 l\ısa d<~l 14 .'\lazh.r olrr' sf4) 8 )lcrkep 14) Yapın ,4) 

Yor... !edikleri sözlerin intikamını al- 9 Il•yınıklı 14) 9.. ~lc1,nt sahibi (4) _ 
\lcktl'p~ Lr mu sba a uıın ~ ir.ci ·--~--~i.-~ii!io~iiiii-ıiio~---~-"!"'-,,;,.....,..;;;ıiiiiiiiil~!jiiii~~ 

haf!JI :ıL , Jnc"'·'~u l)·•rıı,·•af•"a "' * * mak için, karımı ve beni namus- •ıı-ııı... l I ı. 1 1 ı. 1 b t 1 ·~ "" • --n • "' '" ~ anı\, ıaya . >\aza \'e c, nıııo ı Hg-.ır a arıııızı ,., 
l.l 'e'ın '•n ,~, '\u· ew·n H•e almı-,tı. Za"_·ıf, nahif bir gençti. Göz- suzlukla ittiham etti. . . G 1 .,.. .,.. . k - · " • ., ' aiataı a '-nyon hanında kı1ın 1.nyuı >ıgorta umpanyasına 
:\urcttl~ llc~in ) zı , ş"Jur; !erinde kıvılcnnlar yanıyordu. Kan koca, teyzemizle siyahlı pyatır:nız. 

·ııarıaııın tn muhim halıer;ni Yürelinden yaralı olduğu belli- hanımı, uşagmın koynunda ya-
r • h f'I hl k 1 f ·· Tüı 1-ı) ede Lilaf:ı~ıla inayı mtıaıncle rtmekte olan ararken gozu·~c iç s•hi c1crin ır ydi: Evela saşırdım, sonra sor- tan se ı ma u u, maa ese yuz 

kö C'indc ·ı mir modası. •erlcvholı dum; üstü biraktıl ... Maalesef diyo- u·· N y o N 
hı- \341 ili- .. ı. .\luhtercm ıazcttııizin · ·· k" d' 0· ) - Söylediklerinizden hır şey rum, çun u, mevcu ıye m e, bit· ıki ay cvcl ç .kan nusha1annda.n . 
birinin baş trıakalcsindc yazıldığı anlam=dım efendim. . . Ziyare- teyzemin ismiru, namusunu 

YEL ENCİ 
\' APUHLA Hl 

lıınir sür'al pos!ası 
l.ilks e l 
•er smetpaşa vapıı.ıı 

:.ıo Pazaı') li ı'lii ~. a 
Hazı , n ıam 15 tc. 

Galata ~~ı~1:ğ;ı:lzınirc 
hareket ed~celtıir. 

Tal~llılt için Sirktciılc .Tiken· 
el hanında kAln aceııra,ına mu 
racaat Td. lstanbul 1515 

ve Galatada :\lerkez rıhtım 

hanında Celipidi n Sıafilop31' 
acantalığına mtiracaat telefon 
Beyojtlu 854 

• 
SADIK ZADE B1flAUEH

LER VAPUHI.AHI 
KARA DEı ·ız 

MUNTAZAM Y E LÜS)I 
POST ASI 

İnönu 
ı ;:~:~pazartesi . 
günü ak~amı Sirkeci rıhlı -
mından hareketle ( Zongul r 

dak, İnebolu, Sinop,Samsnrı, 
Urdu, Kireson, Trabzon, 

Surmene ve Bize iskelelerir.c 
azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Me~. 
adet hanı altında acentalı-

GeTçı lngılterede gaztte dem~>: 
memleketin her taı:a!.'"ı?a ıı:. . arrı.~
leri bulu an, ' .-yü%unun buıün. bu
yUk ·ehirle'i"ın her bi.in.de bı.ıır. 
bir ga•~t mizin bütün Lurçesır,de.n 
.fazıa haber parası aarfrd.eıı, ~1ckan1z 
ın:ısı ku.;uk bir devlet mekanızmasın 
dan daha geııiş .,e karışı!,; l.ır mues-
5ese ,ı,mektir. Bizde ba•1 lı!: ı v<rcn 
uı; trkadaşın tek mi!. gızeleyi ç,kar-
1Jlll]a'1 imkansız degıltlır, Bunları:ı 
hep•· dogm olouktan sonra da 1 ürk 
pzetec: min ,·.ıptıgı, sık .. hlr h_;sap 
ve il:tis t ölçiısü ile, yapması laz;m 
gt?digınden yiız kat 5o_kt .'!'. B"!gu~
kü Türkiye ı;azctcaının rcsımsız 

dlSrt vapraktan fazla olma!I mantık-

,·e~hilc hu a ı hakilcatcn iktisat ,.. tinizin sebebi?. . . kurtarıyorum, ailemin çirkın 
tic:ıret ı;nd r. 'ikam \C ıkrisada - "Baba. . . babacığım!'' iftirasını, aleme gösteriyorum 

Kıımı,aııya•ıııa bir kore uıtraı .• vıan •igorta ~·ar,trma,wız. ğına muracaat . Telefon : 

~~~~~~~T~e:'.'.:rı,foıı~ ll.ıyoğhı - 2002 Tsıanmbul 2134 
sızciır 

Türk gazetecisi me!Lk a kına her 
türlü kazanc düşünce•ini bertaraf et 
miş addolunabilir. Bizde ahli_ksız po 
litikatılar kenara atıh{'Sa, Tuık ı,:a
zetecisinin meslekindc hii bir ~•
ınar. muvaffakolmak tad '1ılan ua~ka 
bir zrvk bulduğuna mısJI ı:östeıile-

.,ı ·,~ olama>an Onleılcr ölm•ıtc yazınızı okudum ... kendimi si- zannediyordum. Bunun için o-
m· ~~:C~~ı';;;~ •om adam'. dedik ze c;ok yakın hissettim. Dedim turuyordum. ~a~a~, şeni bir 
Jeti Turki\e h3rpt<n sonu i<ıikloillnı ki: "İşte bu da benim gibi dert- mahlu~un. şenı. ıftırası karşı
ıcmamen , !ine almış " tcnebil rin li bir vatan çocuğu!" ... Ve si- sında, ısyan ettım, onlardan ay-
bu ) ı, · , ıuııü ta. hıb eımiş ve ze &eldim. . . nldım .. • 
bil'.Jcı, dinkroeıı de dırı oldu~unu Ben de, zairim kadar zaif ve 
bpat ctmı;ıır \luhttrem " sevgili nahif bir adamdım. Y alııız der
Gr'nin arka Jda bulunan Türkiye dim yoktu. Fakat bir okuyam
onım yüksek dehasmd•ıı istifade mın derdine biğane kalabilir 

* * * 
fe!!~!~~m!!!~!1~1 ~,!'.~!~'~!.' ,.~aı~!,~: ~!!!!ı~~~!~; =-8=e =y r ı=s e=ı n=ı n=Xt 
alınacaktır. Pazrlık 2 temmuz ;alı gtinii •aat l 5 de .\.nkarada De•·let 
demiryolJarı. malzune daire;inde yapılacaktır. Faı:la malumat için 
mezkrir dairln: muracaat edilmelidir. 

mez. 
Fakat bu anormal hal çok ~iırı::-.ez: 

Büyük tiraja çabuk varm•l. gerek
tir• Lir meslek kendi ka1ancına da
ya~a•.k inkişaf ettiğı kaJır hiç bir 
yardmıla dürüst ve emin, yol alamaz. 

Büyük gazctecililı: çok okuru ol
r.ıai< ve çok i!.ını olmakll vüc~t .bu
labilir· bunu da Lltin lıarflerım a
lan ve

0 

lktisatçılığı birinci safta tı.
tan Cilınhuriyct devrinde görebilir
dilt. Cüınhuriyette her rahat geçen 
l\Ln tees•üsvaktinden beri mihnet çe 
ker g:\?Cttcinln altm devrini yakla~
tıl"'..n bir merh:ıle sayılır. 

FALİH 'RIFKI 

FELEK 
Açılmaz! 

ederek her cidale aniıp muvaffak mıydim? ... 
oldııj\u ı;ıbi rıbi~ ticartt ve ikti<at - Anlatınız, dedim, kalbini-
müc·adclcslnc de yabancı kalamazdı. zi dökünüz, sizi dinliyorum! 
Ye ubancı kalmadığını da her sene 
) iıbcleo bfiıçeıniz n adtdi sür'atle Anlattı. · · * * * 
anmakı. olan ılcaret fi:omuz bunu 

... Bir su emreder misiniz? 
Zairim titriyordu. Ben de bi

raz sinirlenmiş, fakat sakin du
rarak, meselenin nereye vara
cağını bekliyordiım. 

Misafirim suyunu içti, dudak 
!arını sildi, bir sigara yaktı, 
sonra devam etti ... 

* * * i•pat eder. Zayıf, nahif gencin anlattı-
llunu da k!li Kiinne}cn uil Türk klarını yaziyorum: ... Mani zail olunca, memnu 

bundan sonra ecn•bl malı ~)'mtmeğe ... Babamla annem ikişer ay avdet eder, di e meşhur bir ka
mı.mı< ın oldujtu kadar azmetmiş ,. fasılayla öldüler beş yaşında ziye vardır.. Artık memnu 
dahiU marouMımıın r"Jbeı gö terml~. öksüz kaldım ve öksüzlüğümü, zail olmuştu. Ailemin bağrına, 
bu -uret!e ı>ıi at ,.c t caminin yük- teyzemin bağrında unuttum. rahmetli ananlıh ocağına sığı-
•elmt~i için tfcrberlik ı:An etmiştir. d nabilirelim. 

ııo ~eierherlikıen he ule gelecek Teyzeme öyle üşkUn oldum ki, 
zaferin azami kı•m• muhterem lımir onu her erkekten uzak tutmuş Sıgınmak istedim. Yüzüme 
halkına aittir. <. ückn lzmirlilerin 4 ve bir sevki tabii ile kadınları kapılarını kapadılar: 
teır,muz ın;nti her kesin, bilhassa da teyzeme yaklaştırmamıştım. - Sen ve karın namussuzsu-
munenerlerio iştirakli• yapacakları Onu kadından, ve erkekten, nuz! dediler. 
"lzmlr moda ı, ba}ramı senenin en herkesten kıskanıyordum.. . - Kim söyledi bunu size? 

Size soran olursa açılmıyan i milh,.n rilnlerinden birini teşkil •d•· Teyzem, bu hissiyatıma hörmet dedim. 
crktır. C d· ı ki <ey söyleyiniz: edermiş gibi göründü, çünkü, evap ver ı er : 

Tramvay pencereleri ve be- İngiliz Hüseyin Rüsteın gözüne kestirdiği erkeklerden - Teyzenle valinin kansı! 
nim .aliim. Iı:tanbulun 33 der~ npurlan yüz bulmadı. . . Valinin kansı, siyahlı kadın, 
celik sıcaklarında tram\·aya hın M . İ . Birden isyan ettim ve tanıma- teyzem, o siyahlı kadınla gö-
me~ bedbahtlığına uğrayan erSIIl- Zffilf püStaSl dığım gence Efendi, dedim, bel- rüştü~ü için ai.l~ namussuz-
halk, tramvay pencerelerinin ka iki bin ton ha~mı ki ben de ailme karşı hicranlı- lukla ı~ID?ettıgı hanımdı. Ve 
palı olınasmcan dola)'.t çatı: ça i tiabında ynn ... Fakat teyzesini kötülü- b~n, .~u .. ıki. kadmm hatırı için, 
tır y~ ~n:akt~.dırlar. Öğrenıya: H f R Ü s 1 e ID ı· J e kle itham eden birini dinlıye- yuz ustu bırakılmış bir c;ocuk-
nız 1, ıkı gun cvel tramvayın bı tjıR mem... tum. 
rir.de yolcu!;!.l' pencereleri aç- Zayıf, nahif zairim, acı acı * * * 

7.5. 929 tarihinde hidiviye vapor acanteı;inc mensup Roda va
poru ile Hicaza hareket üzere I~tanbuJ.· >alonundan geçen yolcular
dan LAdikll U~if J~f~ndi \C rclikasi pembe hanım ve Hacı Emin 
efendi ve rdika~ı Hatice hanım H Peroğlu lbrahlm efendi ve refi
kası AHıc hanımların ıizerlerinde bilmı.aycne zahire ihraç ettirilen 
altunhırdan pembe hsı;ııma ait olan 121 alı:undan altmış bir adedinin 
musııdere>ilc altmış adedinin krndisine iadeslııc ,.e Aliye hanıma alt 
olan dl! dürt ;ıltun ile harice hanıma alt olan on liranın kendile· 
rlne temımen iadesine koınisyoııumaıça karar Hrilmiş 'c elyövm 
adres Ye ikamLtgAhları meçhul bulunmu~ olmakla işbu metni karar 
tabliğ mckamına Jcaim olmak tizcre il4n olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi yüz oı:u1. iki bin dört ) üz altmış dokuz lira on 

yedi kuru~tan ibaret L\küdar - Şile tariklnin Ömerli - Hacl:t kısmı 
in~aau kapaiı zarf usulile ı 7 temmuz 929 tarihine mil;adlf çar
şamba günü saat onbire kadar münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
ehliyeti fenniyelerini mıisbit vllAyet JOllan b~ mühendisliğinden 
alacakları vesika ile teklif ye teminat mektuplarını vakti muayyene 
kadar cncumeni daimli vi!Ayete tevdi eylemeleri. 

AJrn~aJa ~ön~erilece~ tale~eJe. 
mı~lar ve bu yüzden araba hare \·apurumu7. 1 ind güldü: Gözlerinde kıvılcımlar yanan, 

• f ah'f h ı kl lstanbul maarif eminliğinıkn : ket etme·r.:ş. İyice hatırımda- ve 2 inci ile hu<ıı•! kamaraları ve - Ben de, dedi; size ahlak- zayı , n ı , asta ı ı genç sus-
1 · ·ı ·· b' b h k · t B · 'htı'yari · l\lnarif YekAleti n;;mına A'·rupav.·a "ümlcrilecek talebeden Nurettin dır, bu mese eyı ık once ır yaş l~k~ 'a !onları ve g~\erte yoku- tan a setme ıstiyorum: D'i- u. en gayrı ı · , " 

Jı gazeteci lrnrcalamışu. Kıldan ı ı f h h ı nyada insana ahlak dersi veren- - Peki ama, bana ne? de- Kamil, Babatttin Ra<ih, ,\luhiddin Mehmeı:, Şinasi Hakkı, Muzaffer 
n~. ka an r.e··ı'nden olan bu za arı i~in ma ' uz ve ra at ma a - lerı'n ·. Hallra" ven'r talkını, ken- elim. .... ' feri hdvl ,,fop - "ld'' Şerif, Akde, . 'imet. \li Tevfik, Tahsin, Tarık, Huseyin Nail, Rilştü, 
tin e~ebbüsile Emanet yalnız di yutar salkımı!" kaziyesini Genç gene acı acı gu u: Hamit. Tahsin Bekir, .\IUnH beylerin haziranın oı:uzunda pazar 
bl·r t·~af pe11<"erelerinin arılma- 4 Temmuz Perşembe güttüklerini ispat edeceg"ı'm - Hikayecisiniz de, dedi... T b' . . ·• .. .. d bl k d 

Merkez Acenıas~ Galatı köprü 
qafında. Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye Hanı alt:tda 
lstanbal 2740 

ızınir - Mersin siir'al poslası 
( CUl\1HLRlYET ) vapuru 

2 Temmuz Salı 12 de Galata 
nhtıınından kalkarak çarşanba 
sabahı lzınire varacak ve o 
günün akşamı lzmirden kalkara 
ntalya, Aldiye, Mersine gidecek 
Taşucu, Anamor, Aldiye, Antal· 
ya, lzmire ul(rayarak gelecektir. 

ly,alk ılr'ıl poslııı 
(Mersin) vapuru 2 Temmuz 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ''e 
dönüşte mezkl\r iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacakur. 

Gelibolu için ralnız yolcu 
alınır, yuk alınmaz. 

ı Temmuz tarihine mü<~dil 
Pazarte>i Trnbzon birinci p<•s
ıa~ı :apılmayaca.ktır. 

\ltı bin kilo olarak muna 
ka,aı ilAn olunan mangal kıi 

miirlinün on bin kilo olarJk 
müııa!..asa>ının kra kılınacahı 

il~n olunur. 

ilan ~ - " · veya cmmuzun ırıncı pazartesı gunu ~aat on an on re a ar 
sını tensip etmişti, lakin bu ka- Beşerde meslek zafı muhak- Belki yazarsınız diye anlattım ... 

"U."11! '8at 18 de -irktd nbomın- Ahl"k ı · Ahi' maarif eminine müracaat eylemeleri. Osmanlı Banka,
1 

his;cdarlan· rar cidden tchammülfersadır. " kaktır: Ahlaksızlığımı itiraf e- a , namus mese esı. . a- --------------------------
Alem çatır çatır yanarken hala dak hareketle (Gelibolu, Çanak- deyım. İtiraf etmek mecburiye- ki, namusu t~lekki m~selesi. ".: B t 1 ~ 1 ~ nın umumi içtimaı, 25 haziran 
fırın gibi arabada seyahat ettir kale, lzınir, Bodıum • Fcthi~e, rindeyim, çünkü zayif, solğun ~~1:'. on senedır, ne ~lemle go- ursg ev ~ nıu• u•r n"nu"n BU', 929 tarihine musadi! 'alı gunıı, 
mek doğru değildir. Halkın sıh Alıl.iye, Amal ya, Pados, Silifke, zairimi dinledim· ruşuyonım, ne de sıyahlı ha- U U !J Londrada inikat etmi~ Ye mcc· 
bati <aranıyorsa arabalara had- ,\lerı;in) e azimet ve ayni iskele- Hastalıklı de~li genç devam nımla. · · Ailemin efradı, esas~n Altıparmak cadtk;inde kAin buharla müteharrik un deylrmenl !isi idare tarafından hissedarların 
dinden fazla yolcu bindirme- !erle uğrayarak ndet edecektir. etti: ' birer kö~eye dağıldılar. Geçen ve ılerunuııda mevcut bulunan makina \e sair MAt ve edCYat ile tasdikine arzedilen bütlın ınııkıu· 
mek, pencere açıp kapamaktan yu··k "e "Olcu ıçın Emı·n - Teyzem, gun·· ün birinde, gün

1
duydbuml · Bunllma.rd

1
an bir kVıs- caddc,·c nazır ve tahtında iiç bap dükkaru havi hane ve deyir· ~r 

• , t u a g e , d rerat mlıttefikan kabul olunmu;t evci gelir. Bu ufak, tefek, foka- şahsiyetini kısaca tarif ettig'im mı s an. . e ış r. · · e men amele dairesi ve odunluk ve bahçe dahil oldu"'" hal e maa 
1 

n 
önü Re<adi"e caddesinde 12 nu- d m safırmışler nered ı;u "'I d 2 Temmm: 929 tarihin• ' ra ve müz'i.- karalara kalmak ' ' siyahlı hanımla ahpap oldu. Bu ner e 1 

• • • ••• , e <>" miı-tcmUAt fabrika pazarlık 13-7-929 tarihinde ihale edileceı; n en ,. ~ lı 111.-ı'li·• llıı'scyln Ru"st 1 b li ' ı'tı'baren, hı"ssc basına 5 Şi!inli• çirkin oluyor. marn " '· · em sıkı samimiyet dayılarımın na- tt:ruyor armış 1 r .mısı~ız. · · talip olanların bedeli muhammeni olan 30,000 liranın yüzde yedi · 
Neden zekiyiz? ,·apurları idarehanesine milracaat zarı dıkkatını celbetti, bu ka- Sıyahlı hanımın evınde .. : . buçuğu olan (.'i250 lirayı mustashiben Bursa Evkaf müdürlüğüne bir temettü, 60 numaralı kupLll''~ 

B;r arkada ım bana bir Türk Telefon: IHanbul 2876 dınla rabıtasını kesmezse, biz- Nakleden: Sellimi l:z.zet muracaatları. ibrazına mukah\I, tediye cdilece~t1' 

~.itin f~Cbi lelrilası: 2l - - Çapkııi' kız balİkçı-Osma.nııl e- ğiz, ne istersin-. -- · dı. Osmana tekrar seslendiler: Çapkın kız biraz açıldı.Buse - - -ı · K 1 K 1 z lini samimi bir dostlukla sıktı. - Bir lira beyim. - Sandalcı! Yanaş. fer rakı kadehleri havaya kal-
Osman da ahpapça konuşuyor- - Çok. Osman vaziyeti anladı ve sa· kup şerefine içtiler. Ve ikisi bir 
du. Ve gfiya çakmamışlar gibi kin bir sesle: sandala binip gezinmek behane 

Yazan: AK.4 GIJNDIJZ - Bu sene çok balık oldu çapkın kıza döndüler: - Müşterim var beyim. sile yanına yaklaştılar. 
mu? -Çok değilmi hanım efendi. - Hani şimdi bir lira istiyor Çapkın kız sandalını yanaş-

Vapur ka.lkmış, Tarabyaya gi 1 mı al gel. Ben burada değilsem, - E .. h ! Şöyle böyle, geçin- _ Bir deniz havası için çok dun. tırdı. Bağladı. Karaya çıktı. 
diyordu. Yanlarından geçerken ötede, gazinonun önündeyim. dik. zannetmiyorum efendim. _ Şimdi iskeleden işaret et- Gazinonun iç tarafında oturan 
Cııp .ın kız vapurda tanıdıklar- Siz gelinceye kadar biraz çalgı - Nişanlın ile barıştınız mı? _ Sizin sandalınız olsaydı ti. iki ailenin arasındaki boş masa 
<lan bir hanımı gördü, dalgalar dinlemiş olurum. - Çoktaaan! Siz gittikten üç neyse ne! İki sandal yan yana iskele- ya oturdu. 
~sından seslendi: Cicim Ali çıktı. Çapkın kız dört gün sonra. Çapkın kız, bunu anladı, fa- nin sağ tarafına, gazinonun ö- Beylerin ikisi biranlık bir fıs 

- Güler! Güler! Bir saat son sandalım kıyıdan açarken arka- - Artık düğüne hazırlana- kat anlamaz göründü:, nüne doğru hareket ettiler. Os kostan sonra sandaldan çıktı-
ıu ıize gel. sından bir ses işitti: Jım demek - Benim sandalım hoşunu- man sinirlenmişti. Çapkın kız lar. Doğrudan doğruya çapkın 

İ3{y!er, bunun bir Türk hanı- -. yay küçük hannnt Hoş - Sonbahara küçük hanım, za gittise, ben ötekine geçerim, gülerek teskin etti: kızın karşısına dikildiler. Ve yı 
mr olduğunu anlarlılar. Gene fı- geldınız. • . . sonbahara. Malfun a, bu yaz bi- Osman çavuş sizi bu sandalla - Ne bilsinler Osman çavuş lışarak sordular: 

Arkasından gelclÜer: .1 
- Bari küçük bir otomoll' 

gezintisi yapalım efendim. 
- Yapmam efendim. ~ 
-O çirkin efendi olsaydı > 

parmıydmız efendim r 
-Caımn istemediği için 'I' 

mazdım efendim. ·ııl<· 
-Ya şu elini sıktığınız )' 

şıklı kayıkçı olsaydı? 

Çapkın kız hiddetli . bir :::~ 
Iümseyişle karşısındakılere 

tı. Ve ayni tavırla: . Jl.l' 
- Lütfen benimle gclı' sılda:;mağa başladılar: Baktı, bu yagız çehrelı, genı_ş raz para biriktirelim. götürsün efendim. belki. . . - Bizim masaya teşrif bu-

- Yanındaki gucıııbet olma- o~uzlu, genç balıkçı Osman ı- .- Nişanlın eskisi gibi güzel - Siz içinde olmadıktan son Fakat ötede beyler de karar yunnazmısınız efendim? siniz? e 
sa. di. ıru? Yoksa daha mı güzelleşti. ra . vermişlerdi. Kalktılar, iskeleye - Affedersiniz, buyurmam Dedi. Üçü birden içeri/.r"r 

- Adam sen de, bir sıkım- - Oo! Osman çavuş! Sen de Osman önüne baktı. Çapkın Çapkın kız gülerek cevap ver geldiler ve gazinonun deniz ke- efedim. . . . diler, taraçaya çıktılar. ele (r' 

lıl.. .cı-nı 'liar. hoş geldin. Nerelerdeydin böy- kız kahkaha ile güldü. di: narında bir masaya oturdular. -Bir kaç dakika ıçın. Hıç ol daşlarının masası onuıl(ıı"ı~d' 
Galiba zer.gin birisi olacak le. Taraçadaki beyler iyiden iyi- - Ben biraz ağırnn efen- Hala hanım efendi ile cicim mazsa bir kadeh rakımızı iç- kın kız durdıı, bunlar 

8 
, , 

Ec · lesi b, ka türlü elde edile- - Şile tarafındaydım kiiçük ye kararı verdiler. İçlerinde Va- elim, sonra sizi deviririm. Ali hala görünmiyorlardx. mek lüt~~nda ~~~un~n.uz. lar) zann;lc. 1 emen ay• ı; t>P 
ır.ez :d. 'hanım, sonn dalyanda kaldnn. lantinoya benzeyen bir tanesi Gizlice Osmana baktı, Os- Lövantino bey yine konuş- -İçkı ıçmedıgım ıçın bu lü• ı tılar Y r + reli' r. 

Hele cJ•ır bal· 1 11! Şinci s::ınil 1 lı'! ediyonım. Osmana seslendi: manda bıyık altından gültim- mağa başladı ve bu sefer sokak fu yapamıyacağım efendim ı kız g •. c• L lı• 
r !')kır 1 ı Citim Al ye d dİ L ia dıı'-ı le!' daigalarla otel - Sandalcı! setli. Bunu gören beyler iııi azıt zanparası gibi hareket ediyor- Çapkın kız gittikçe burnun· beyi a~ '· ·rn 

•-·· i 1üne ge'mi~krdi. - Eferdim! tılar. Denize çıkup çapkın kızın du. Osman bir müşteri bulup dan soluyordu. 1 
1-<>rr~ı rabvav elec - andalma vakla ak 'istiyorlar- itmişti. Kalktı, kapının ö.1üne cıktı. I 
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Dan bir Japon bey'etl Polis mekteblmlzdo muHraa 

N S iNr:::.~ 
lBilliy~t 

uııı hakkında bir konferans 'Verdi 'VO Jıareaenerı 'Vapn. 

·' J. 
.. 
l 

• i 

BİN SÖZ 
BİRRESiM ' 

t",.. :--:4_ t:• ·4,6;. 14.· ·-~~!~· ·Y!J)1$~·· . 

Günde 120000 Woıno~il lastiği 
Yatmurlu bir havada yol üstünde otomobilden inip 

llistlk tamir etmk kadar can sıkıa bir şey tasavvur 
edeblllr mlsln17? 

GUDYER ıastıklerlnln kazandıtı muvaffaklyetln yea-ane 
sırrı, buna her IAslkten ziyade mani olmasıdır. 

GUDYER. tam manaslyle ml,lvaznell bir tastlktlr. 
lflstlk kısmı, harici arızalara her cihetten mukavemet 
edcck şeklldedtr. Bezi GUDYER silpertillst ipliğinden 
mımuldur . 

Sırf flatının ucuzlujtuna kapılarak fena bir IAstlk, 
almak. l;>ten anlaJan bir otomobil sahibinin yapmaya-
cağı şeydir. . 

120 bin GUDYER JAstlıtlnln imal edlllp satılmasına 
yeğ'ane sbep her tarafının münakaşa kabul etmez 
müvazenell saP:lamhğıdır. 

Gözlerinizin önilne 110 bin otomobil dış IAstlğlyle 
120 bini mütecaviz iç h'lstlğ'ln teşkil edeceği manzarayı 
getiren Bu GUDYER in dünyanın her tarafındaki fabri
kasında 24 saat zarfında imal ettiği olomobll IAstlğt 
adedldlr. 

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

Bir Ulsttıtln bu kadar fazla satılabllmıl için bir tek 
ıebep vardır. 

M~KMMELIYET ve SlGLIMLIK 

' 

e • • • • : • 

Dfla tercOmaıııar.a lmtlhanlan Cemiyeti belediye a · D ında yapıldı. imtihana yüzden fazla ıercUman ıştırak etti. 

IMaarif v ckAletl tarafından çıka· 
rılan 1 la!talık resimli mecmua 

Bugün çıkan 
21 İnci nüshasını 

gördünüz mü? 

Nüshası: 3 K. 
neliği: ı 50 kuruş 

Altı aylığı: 80 .,, 
Müracaat n1ahalli: 
Devlet ltlatbaası 

l lavdarraşa işletme mufeııişliğindcn; 
Pcndikıc 'uku• gelen \'e hir kızcağızın 
bacağının ke ıl me iııl intaç adcn vak'a 
hakkında 1'aıı gazetelerde hilAfı vakı 
nc~riyata te<0dül edildi~inden h ki· 

-•Darüttalimi Musiki~,~ 
Heyeti her Cuma ve pazar günleri 

ÇUBUKLU BAHÇESİNDE terennumsat 
olmaktadır 

Osman efendi idaresinde 

Jandarma İmalathanesinden: 
Adcı Mülıaka<ı tarihi 

150 Kt\«li hclleme 16, i 29 
1074 Maa ztnl'ir sap kosdc yular • 
1734 K>l )<m ' ' rb:ı.;ı • , 
1734 • Kı .. • 
1734 " c;eı .... ,,, 
1734 • Fır~ıı • 
17.34 K•$lll';I • • 

:141 l'rgan • 
2'130 t:kmek t(ltbuı 18/7 •2<ı 
1997 Matara l 817 /29 

Satın alın•c.k ı n kalem eşya kap•lı zarfla munakasaya kcnclılu fil 

kasa yukarda hizalannıla yazıldıj!;ı gibi lstoııbuld• (;edik paşada jand:ı,.,,. 
lathnnesinde yapılac•ktır. ~artname ımalathanWt'l verilir. Teklifnaıı"' 
tarzı imla!'ı şartnaıntdc miındtri~· tir. ·ralipl<:r tcmınjltl&nnın mal s11 

ıe !im " makbuzlarını ı.:klıfnamelcrıne 1'8ptrd« tkılr nk ı hal de t<~ 
me reddcdılecektır. 

KAR~~ mc&ıc=~:::u ~e.::;~::.-11 ::nçlor mezun llol .. u~_E~.~·~imylz ;t sens;~<l":g~ g;ster;~d ül ü- :::,:·~~~~a :~:::~::::~:;~ı~~k ~~!~~ı ~~a~irn!~!!~r,ı)c!i~J!)~ag~~~!!k u~c~~!,!~ı~ı~~~~I J 
llcvc ğlıı Tıinc.J rne) d ında '52.".I _ ya hedef olan kızcağız trenin hore- 1 

--------------------------- gunden: kcıiodcn , 11nra bu m•nıanın orıasıııda kömürlerin bir $ene muc!dctle tahmil ve tahliye i mtinnkB'•' 
G 2 hekimi ı HAL}S } JAL~P mC\cut ,, m\lnhaman L<ta iyon 7-29 pa:t.ar ıı;ünu >;;J&t 16 <la /mkarada De\lct demiryvlları 1 rı: 

D NURi FELIMI lbrabim Zi aetıin n Va:m• Sıbıha, llıtice csibe ilanım 17903 ikraz l r C 
1 

d d L' • d mu•. tahdinı. 'llnc m•hsus nlan kapıdan idare binasın< a yapılacak ur. Mıınaka,;aı:a i•,tirak edcı:ckkrın 
• \1 E "EF,1 y r L numan ı e ·n Fent i mucibince l'ffillİ) et San ı&ındın istikraz eyledikleri , 

lkyo lu ı kili cadd«ı Foto \' • A \ A JK m<h}!ğ mukabl1inde c·andık namını mnbun bulunan O kıidar Sılıcak mı- geçerek mcmurlarımt?.ın lhtaratına mcktuplarilo birlikte "1650" llralık ıeminJtı muvakkatckrİ11 
, 

Spor v•~ında <Leme• ıpartmaııı ;\;o. Zeytin yatları almak ı~ıerseniz halla.inde Arka .uka~nda c~kı 3 mulıcrrer ,e yeni J I numaralı -. 210 'e yukulann l ' aıırmasına rıptıen mi mczkOrda saat 15,30 o katlar umumi idare kalemine \tfıtı 

, 

322. fotvcne- .aı 2-6 lıtanbulda A ma Altında 
0 

arşın arsa uzerin• mebni ah ap üç katı.an ibaret 9 oda, 2 soft:, <alon, bJr trene atlamı~ ve iki vaıı;on uısına lazımdır. Talipler munaka~a ~artnamclcrini "2~0" kuruş 01 
r' 

mutfak, 425 arşın bahçe '" mliştamilAıı salreyl havi sahılhancnln tamamı duşmc<ınl mtiıcakip memurlarımız llnde Ankarada malzeme dairesinden, l la ılerpruıada Jla~)11' · 
l•ıınbu '\hani tmaneUnd n 

Mııht ': vıllycılerdekl orta mtkttp
krdc munhal ulunın Diki • Biçki 
~e " ıdaıcsi muallimlilderine ıavin 
edilmek ıiue ımılhııuı tdlµ olanlann 

numeroda 

NÜSRET CENAP 
vadesi hitamında borcun >crilmemeslndeıı dı•layı saulı~a çıkanlarak 1930 tarafından fren musluğu açılmış ve mağazııı:ından tı:darik edchilirlcr. 

~~ ~~~·~.i;~. ıı:,~r 
1

~~:ı;r~~.~:r::'~:::;:ı~·~~!~in~~12~1u 1~~~: ~~~~~· e~~ ~:,m,ddt~a:t10ı~~.~,er:tı0.t1ı1r1ren~ıı1andi
0

şuınn.ıtım~e:di~.~-~.h:_· DeYlel deını·r JOlları YB lı'ınaoları UIDUIDAI ı'daresı·nd~, 
C ·~tıdakı şeram haiz oldukları tak· 

lırd 1 ıl~ 15 t< mm uz 192!1 ıırihine 
bdır Capadakı kız muallim mektebi 

durluğüııe mllracııııılan lılzımdır. 

ıh nlara 27 7-1929 da ha•lana· 
ur. 
1 Tıllplcrin )aşları ıo den aşa 

p 40 dan ı ukarı dmıyacaktır. 
2 Ona mtkıoplerdcn ve ,. 

bu derecedeki sın 'at mektep! rlnden 
mezun olmak. 

yat ticarethanesine mllracaat 
ediniz. Sahf toptan 'VC perakende 
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BELEl)İYE REiSİ 

itmiş olma. ı ciheti le mezkur sahilhanenin 2·7·'29 tarihine milsadil ı nümüz· • •· .. U U U" 
drki . ılı gtinO tekrar son mü1.ayedeslnln icrası .e muamet .. inin ikmali kın~akl ncşri~at külllytn hillfı haki- (tı4 
mukarrer bulunduğundan talip olınlan m~zklır günde nihayet •Ut on olııya kat oldu~und•n telr.zibi lteyliyet 60 Km. yol malzeme,ı rollnakasa<ının 27 Temmuz ' ~,~ 
kadar Sandık i•lırre<inde hazır bulunmaları lüzumu ilin olunur. olunur. günü saat 16,15 de icra ve tekli ilerin , 88t t 6 ya kaılar 

İspirto ve İspirtolu içkiler in- Piya.,go muduriyetinden: ediMlecÜSeglta A'VBZihAenKllAln oİIMunuTr.lHANINA G1RENLEJle 
Beykrın nıu. ,, dikkntlne ·. hı· sarı Un "ı - du- ı - ..... u· den Numunesi nçhile (80,000) adet ıum mu r ug n evlenme ıhhaı raporunun aleni pazar- ki ,ı 

Emaye mebanl DDmerolar 2!1 !ık sur<tilc munakasısı icra edllcce- Tiır ·ye iş banka.,ındaıı: cı. ,,-1' 
Oalvaıılzadan kabartma ~:v~afı şartnamesinde azılı biri .300,00U diğeri 450,000 kilo 16 haziran 929 tarihinde icra cdilmiı olan mu abaka lmtlhAll

1
" cltc!'~ 

numerolar 9 olmak iızere 750,000 kılcı iki nevi j,pirto pıı1.arlık suretiyle alına · ıtnden taba talip olacaklann pey fak olanları keyfiyet, temmuz 929 zarfında dofrud&n doğru}'• 'diıııı'ıl" 
T 

akçeleri ılc hırlikte 1 temmuz 929 •azılacak olan mektuplarla bıldlrlkceliJıden bankamızı m•rıcaat c 
Gal'Vanlza sokak lcvbalan 45 caktır. alipler mubayaa ~artnnmesni iil:renmek uzrc l\liıhayaa ko- pazartc<i gtiniı aat ıs te pıyıngo , ;.ı 
Karufa panıaı ~nr .. tlt gonder!Ur. misyonu kltabctine muracaat edecektir. Tt"kliller 1 Temmuz Pazar müdürlilgiinde müteşekkil tayyare lü.ıumu ilin olunur. 11-.:İ'~ 3- lualllmliğe mani uz\I ,. 

çe sıhhi arızalan bulunmaro•k. Sirkeci Teneke sac ımal~t fabrikası tcsi gunli saat 12 iye knd"_"_ kabul ıılunacaktır miı1'avıaı knmis onuna müraceatl•n. MES'Ui. MÜDÜR: BUR1:_ANE J1 

"" DOLCA nedir? DOLCA:NESLTE Şi;k~iı;,in-TÜRKIYE Fibrlkasında imal ettiğİ uinl-slJTLIJ çikolatadır~DOLCA "; 

, • iki clmıl vardır. Biri yalnız sl/tlü ( Turun<u etiketli) diğeri tİe sl/tlll ııe fındıklı olup (Mor etiketli) dlr. FecJıBf/İ 
_., lezzetli ve ucuz olan bu çikolata /it> NESTLE Şirketinin BIJTIJN zenğin MiJSABAKALARINA iştirak edilir· 

~~~~-------------------ıiilli• 


