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Abone ve 11 ürretleri 
l<ıanbul, No 100 Gaset.emisde ~kan yııııların hukukn mahfıııdur 

Telgraf ıdresl: t Telefon numaraları: 
lstanbul, Milliyet lstanbul, 3911-3912-8913 

Abone !&rtlan 1 İlım tarifeai 
Tdı ttıı Hırl9 •nd Sah/fi/Ü Sanı/mi IJ 

J Arlıtı 400 ••· 8 ••· inci • • IO 
Gazttt ., matbaaya ait hususlar ırin müdiriyete müracaat edilmelidir. 
MUddeti ı:er•n nushalar 10 kuruştur. Gtltn ~rak gtrl vtrllmtı. 

Nwa•h••• a u:__._.._.. 
il • 7SO • 14 • 4nc• • • 80 

11 • UOO • 11100 • inci • • IOO 
N--h-•~_K....-u_~..__. 

Ticareti bahriye filomuz günden güne zenginleşiyor 

b~tılz ticaretimizin ınklşafı sayesilıde sahlllerimlza, 
'lı gemilerini iftiharla gllrllgoruz. 

Deniz ticaretimiz -
~ispeten ·~~··bir zaman 

1 

zarfında elde edilen 
neticeler .. 

1'1ıdiki halde ticaret filomuz 
{( 4) gemiden mürekkeptir 

• 
11botaj hakkının Türk bagraiJına geçmesinden beri 
tıls,_·,,ten pek az bir zaman geçti. Bu zaman zar-
~& deniz işlerindeki muı•aflaklget az değildir. 
~llıten. sonra arlık hakkını a/nıış olan denizc/ligi-

1, lr tekamül proğramı takibine başlanııştır. Deniz 
1 eı filomuz kabotaj hakkının Tilrk eline geçmesin
n~orıra arlık inkişaf sahasına girmiştir. 
t dan bir müddet evel bu işi başaramıyacağımızı ve 

1~ne ecnebilere muhtaç olacağımızı söyleyenler 
işlerindeki inkişafı itirafa mecbur olmuştur. 

~ iş Tür.h elile 
~~ hUtUn ticareti bahriye filomuz TUrk ellle işlemekte ve 
~'t rvısıer Tllrk ellle yapılmaktadır. 
\ llıllerfmlzdekl intizamı bu gemilerle seyahat eden bUtUn ec

~ 
tııstık etmektedir ve bu tekenımOI glln günden artmaktadır. 

~bir ayda 
~q Son bir ay zarfında beheri oc; bin tondan yukarı olmak 
a Uıere yedi gemi yeniden deniz ticaret fllomuza iltihak etmlt-
:Qlardan başka on kadar geminin de alınması için mUzahere 
~ etmektedir. 

·ı • diye hadar alınanlar 
1ıı1Y~ kadar alınan gemiler hep kullanılmış gemilerdi. Seyri· 

n Gazi Mustafa Kemal vapurunu ısmarlamakla yeni bir 
it 
hpmıştır. 

Son istatistiğe göre 
1,1ı ticaret mUdOrlyetlnln Sevahlli miltecavire 
Dtığı bir istatistiğe na
buıı:un ticareti bahriye 

' 074) gemiden mUrekptlr. 
lteınııerden 70 tanesi 

::ınısı ve şlleptlr. 42 
~~ Yilk gemisi sefer 
~ tadır. 
1 temııerinln mecmu 
~ 144,376 dır. 

\:' ~~ gemilerinin de 

Bundan başka (62) tane de 
Revahlll mUtecavlre vapuru var· 
dır ki bunlardan ( 43 ) O Seyri 
sefalnln, (12) si Halle; \lfrketloln, 

(25 1 Şirketi Hayrlynln (9) u da 
lzmır limanı vapur şlketlolndir, 
Bunlar 9974 tonllatodur. Neti-
cede itibarile mevcut deniz 
ticaret fllomuz 174 gemiden 
teşekkOI etmekte ve mecmu 
tonllatolan 102,616 dır. ,~dur. 

~~arada dünkü at yarışları 
ltıet paşa hazretlerinin olgusu 

gene birinci geldi 
t,, 7 (A.A.) BugUn 
) e ııt koşıısu yapılmıttır. 

sQ•~urıu olmasına rar· 
t llıahallı c;ok kalabalık 

'~bf 11fa Hz adliye vema-
• erı koşuda hazır bu-

'· ~o • "'n ıu; Uç y~ındakl yer-
\. ·u~ erkek ve dişi tayla
~,1 du, lkramlyeRI (1200) 
.')>, taı de(t200) metre idi 

~~a iştirak etti ve Şa
~ ~la atı birinci, osman 
~o. 'Ylant, ikinci reldl. 

ı. yQ• 
ıı,~· tlç ve daha yo-
'ı~ "• 1929 senesi zar
~~ kotu lı:azanmamıt 

~. 1 at ve lı:ısraklara 
~ ~, ~raırııyesl (500) lira 

'~ ( 180() ) metre idi, 
~,)1ttirak etti Subhi 
~ ~anı birinci geldi. 
OlQ• 0 

· Grt ve daha yu-

kan yaştaki yalnız hallz kan 
arap at ve kısraklara mahsusdu. 
ikramiyesi ( 500) lira, mesafesi 
(2400) metre ldı. Emin efendinin 
Tayyarı birinci, Ihsan efendini 
Seyadı ikinci geldi • 

Dlirdllncü koşu : 1929 seneal 
zarfında kazandıgı ikramiyeler 
yekOnu ( 2000 ) llrayı tecavuz 
etmemiş ne; ve yukan yaştaki 

halls kan lngllz at ve kısraklara 
mahsusdu, ikramiyesi (750) lira, 
mesaful dcı (2000) metre idi. 
ismet pafa hazretlerinin olgu'lu 
brlocf, Akif beyin klaskoıu ikinci 
geldi. 

Beşinci koşu: Uç ve daha yuka· 
n yaştaki yeril ve arap kısrak
tara mahıusdu, ikramiyesi (400) 
lira, mesafede (2000) metre ldı 
Bet hayvan lftlrak etti. Halll 
beyin duduau birinci, Cemal be
yin rfridl ikinci ııftld'I. 

lktısat vekili 
Şahir bey diln geldi 

ve ahşam gitti 

Dünkü • o!S trenlle 
lktısat veklll Şakir, Rusu
mat müdürü umumisi Ihsan, 

müskirat müdürü umumisi 
Zekai, Bozok meb'usu Salih 

• 
ITALYAN 

tayyareleri 
gittiler ... 
Tayyareler 

çarşamba günü 
avdet edecekler 

beyler şehrımıze getmış- Ga i Ha;;_Ülerine ve 
!erdir. Z 

Şakır beyle birlikte aile- 1 Başvehile giJnderilen 
lerl de gelmiştir. Şakir bey tazimat te:gra/ları 
dün akşama kadar şehri- ,. • , , • ., _ 
mlzde kaldıktan sonra saat Evelkl gün fehrimlze gelen 
19 da haraket eden ekapres-

1

1 ltalyaa tayyareleri dlln Varna-
le tekrar Ankaraya avdet ya hareket etmişlerdir. 
etmiştir. Tayyareler dlln sabah saat 

Meclisin tatili münasebt dokuza yirmi kala BllyOkdere 
koyundan harekete başlamışlar 
ve beşer beşer ısımlara aynl
dıktan sonra Aadalara kadar 
gltın~ler ve ehlr Uzerlnde bir 
cevelan yapnıtşlardır. 

Bundan onra tayyareler 
Varna istikametini tutmuşlardır. 

Tayyareler Boğaz haricine 
çıkıncaya kadar bir hava lllo
muz refakat etmlftlr. 

Tayyareler arnadan sonra 
Köstenceye oradan da Odesaya 
gideceklerdir. 

Tayyareler Odesadan sonra 
ayın 12 sinde tekrar şehrimize 

avdet edeceklerdir. 
Avdette misafirlere kolordu 

kumaudanı ŞOkrll Naili paşa 
tarafından bir ı.lyalet verilecek 
ve ertesi akşam da ltalyan 
sellrl tarafından bir garden 
parıl tertip eıfılccektir. 

Para sui istimali 
Tahhihatraporu 

vehile verildi 

Anlı:ara, 7 (Mllllyet) - DO
yunu umumlyedeki n'•n sut is
timali hak
kındaki 

tahklka t 
raporunun 

tetkiki ma· 
llye hu· 
kuk müşa
vtrllğlnce 

llı:mal edil
miş ve ne
tice Vekile 
blldlrllmlt
tlr. 

Yırtıh 
paralar 

Yırtı I> 
paralar 

lı:a nu nunun Maliye Vekili 5araç-
tatblkl için ~ltlu Şflkrü B. 
hazırlanan talimatname bu gUn
lerde ilan olunacaktır. 

••••••• t 

Yerli mallar 
Burada bir llongra 

toplanacah 
İzmir, Zonruldak ve diğer 

vilayetlerde de yeril mallarını 

koruma cem'iyetleri teşekkül 
etmiştir. Bu cem'lyetler lstan• 
bul yerli malları koruma cemi
yetine bazı tekliflerde bulun-

Şakir beyin en son resmı 

' muştur. Bu cem'lyetler, her 
vilayette ayn cem'lyet tetkll 
etmenin doğru olduğunu, bir 
merkezi umumi teşkil edilmesini 
ve diıter vlhlyetlerdede şubeler 
açılmasını istemektedir. 

Yakında vilayetlerden ge• 
ıecek murahhaslar şehrimizde 

umumi bir koııgra aktedecek
lerdlr. Bu teşkllltın merkezi 
umumisinin şehrimizde olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Misafirler ayın on dördünde 
buradan gldeceklerdlr. 

Tazimat telgrafları 1 

tile dünkü ve evvelki gün
kü trenle de şehrimize bir 
çok meb'uslar gelmiştir. 

Vapur~a intihar 
Dün bir kadın kendini 

denize attı ve öldü 

DUn Heybelladadan kllprUye 
hareket eden 15,30 vapurunda 
ölUmle neticelenen ve bUtUn yol
culan heyecanlandıran feci bir 
lntahar hadisesi olmuttur. 

Heybelladadan dönen bir 
genç hıı.nım vapur Harem ve Sa
lacak arasına geldiği zaman 
vapurun arka tarafından ken
dini denize atmıştır. Genç ka
dının ant surette denize atılışı 

vapur halkının feryatları ile karşı
laşmıştır, ve vaka'dan kaptan 
hemen haberdar edilmiştir. 

Bunun Uzerine \'apur hemen 
geriye ve hadise mahalllne 
dönmUştUr. Bu esnada köprO· 
den Haydarpaşaya ha r ek et 
eden vapurda yardım etmek 
Uzere hııcllse mahalline gelmiş
tir. Bu müddet zarfında denizde 
taharrlyat yapılmıştır.Bir parça 
sonra Saray burnu önünden 
geçen posta motoru da taharri 

• ameliyesine başlamış ve ceset 
motor tarafından bulunmuştur. 

Ceset hemen vapura nakle
dilmiş ve döktorlar tarafından 

tedaviye başlamıştır. Genç ka
dın fazla su yuttuğu için mosmor 
olarak ölmOştUr. 

Vapur iskeleye yanaştıktan 
sonra rene; kadının cesedi köp
rUycı çıkarılmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Şehrlmiı.e gelen ltalyan tay
yarelerinin burada görmüş ol
duğu lıüsnU kabulden dolayı 
ltalyan hava müsteşarı Sinyor 
F. To Balbo tarafından Reisi
cumhur Hazretlerine berveçhi 
atı teşekkür telgrafı gönderil
miştir: 

"Boğaziçi sahillerine inince 
ilk dUşUncem gerek kendimin 
ve gerek ltalyan tayyareciliği-

Tayyareci/erden bir gmp 

nln hissiyatı tazlmktlranesinl 
TUrk milletinin sevgili reisi olas 
zati devletlerine arzetmek ve 
ltalyaya samimi dostlukla mer
but olan bu misafirperver ve 
gllzel memlekette bulÜnmanın 
verdiği sevinci izhar eylemek 
olmuştur.,, 

Diğer taraftan gene Sinyor 
F, To Balbo tarafından Baş 
vekil ismet paşa hazretlerine de 
berveçhl ati telgıraf gönderil· 
mlştir. 

"TUrk toprağına gelmek ve
sileslle zatıllllerine lhtlramatımı 
arzetmek ve gerek lstanbuldakl 
mekamat ve gerek TUrk hUkO
nıetlnl temsil eden zevat 
tarafından hini muvasalatımda 
görmüş olduğum hüsnü kabul
den mütevellit har teşekkUratımı 
iblağ etmeğl bir vazife addey
lerlm •• 

Yunan kabinesi 
Ziraat ve Adliye nazır

ları da dgeişiyor 
Atına 7 (A.A.) - Kablnada 

mühim tadilat yapılacağı zanne· 
diliyor. M. Karapanos ile M, 
Doxladerten başka ziraat ve 
adliye nıızırlarının da c;ekilecek
lerl söylenmektedir • Bahriye 
nazırı hariciye ne~aretlnl der
uhte edecektir. 

Meclis yeni kabinenin teşek
kUIUne kadar lçtimalarını tehir 
etmiştir, 

---· ••••• 1 

Mektepliler 
Müsabahası 

Alımcı hdıanı·n yazılarına ait 
ııeıicevl 10 ha.7.irnn pazanesi günü 
neşreJivoıur. 

Altıncı hafta 
121 haziran pazar gününden 

ı ı haziran pazar günilne 
kadardır. 

Bu nli.iddet zarfında 
gazetemizde çıkan en 
mühiın haberi 200 keli
meyi geçmemek üzere 
yazpı n1üsabaka me
muruna gönderiniz! 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

ı- Tarihi ı.frl~aınoı; Tcpedclcoll Ali 
P•~a ve V as!IM 

lntihann ıebebl ve genç ka
dınııa huvlyetl tahkik edilmek
tedir. Nöbete! MUddel umumisi 
ve zabıta tabibi tetkikat yap
mıttır. Divanı ali azaları 9- Atloa mektubu 

3- Son habeı ler. 
!{adının l{adıköyDnde Vişne 

ıokağında oturduğu söylen
mektedir. 
----~--

Ankarada yagmurlar 
Ankara , 7 (milliyet) - Bu

gon Ankaraya devamlı yaımur
lar yagmı,tır. 

Eskişehir , 7 1 Milliyet ) -
Mahkeme! temylzce Divanı ali 
intihabı yapıldı. Ali Fehmi, 
Mecdi, Salp, Ihsan, Kimli, Se· 
mlh, Niyazi, Abdullah, Himmet, 
Yusuf ve Tahir Beyler intihap 
edildiler. 

3 Uncu sahlfemi:ı:de: 

ı- l~tuohu1 cunıa ,;ıın1crl na~ıı etleniyor? 

4 Uncil tıahlfemizde: 

ı- llava raporu 
2- Felek.. llah:ının va7.ısı 

3- Roınan, 1 lıkJ\-C 

Gazinin en büyük 
. d. ? 

eserı ne ır .. 
Güzideler diyorlar ki!. 
Meb'us Ali beyin cevabı 

•••••••• 
" Gazinin tarihe mal olmuş eserleri 

arasında : Saharya zaferi .. ,, 
Gazinin en bUyllk eseri ne- 1 

dlr ve niçindir? 
Suallnl:ı:e cevabım tudur: 
Oazloln tarihe mal olmuş 

eaerlerl arasında (Sakarya za
feri) oln tarih nazanndalı:I ma
na ve ehenımlyetlnlıı daha cezri 
vcı Sak.arya zaferinden sonra 
olaıı eserlerinin memleketi ta
mamen kurtarmağa ve aRrl bir 
devlet binası kurmağa azm 
eden mUceddlt kumandan ve 
bUyUk mimarına has aıı ve za
ruri ikmal ve neticeler olduğu 

kanaatındayım. Gazi kendine 
has olan deha ve kabiliyetle 
milli ordunun başında baş ku
mandan olduğu halde garbin 
karannı tatblka memuren Sa
karya boylarına kadar gelen 
Yunan Ehlisalip ordusuna ga
lebe çalmaslyle blltUn halnane 
tasavvurlan ve Türklyenln tak· 
sim emellerini alt Ust etti mll
lete yeni bir ruh ve hayat ver
di ve daha şamil bir mana ile 
blltOıı şarkın siyasi mukadde
ratı üzerinde dogan ve tapılan 

bir halas mihrabı oldu. 
Sakarya harbi hakkında ta

rihin verdiği hUkUm şudur: 
"Sakarya nehri kıyılannda 

TOrkUo kazandığı zafer, yakın 
ve orta şarlı:ın siyasi çehresini 
radllı:al bir surette değiştirdi. 

Garp, ikiynz senedenberi eski 

* * 

Afyon meb'usu Ali Bt il 

Osmanlı imparatorluğunu par
çalamakta devam ediyordu. 
Lakin bu defa Sakarya bo. ln
nnda Türkün kendlsile ı. •ı 

kar,ıya ve temasa geldiği '11 .. ıt 
met ve cezir aksine döndü. Ta· 
rih Sakarya nehri boyları~dn 

yapılan "e ehemmiyeti nıe•tcr 

kalan bu harbi zamanım zın 

netice! katlyeyi tayin eden 
harplerinden biri olarak ka_ ,dc
decektlr. 

Ve : • Hakikatte Sai<a• a 
harbi; garbin bir de\ letile ) üıı
selmeğe azmetmiş olan ye ıl 
TUrklyeain mucadefe'll şeklinde 
şarlı:la ıarbin çarpışmasıdır 

* 

Afyon meb' ~u 
Ali 

Müderris l\ıluzaffer Beyin cevabı 
TOrk milletinin tarihine na- nın ruhunda matemin yese bll-

ıaran çok kısa bir zamanda rOndUğU bir zamanda, kalpler-
Gazinin yaratıttı bUyUk eserler deki yegAne arzuyu, kurtuluş 

pek çok. Anketinlzin mevzuuna duasını duyan ve hedefi ta)in 
ve çerçevesine reayet ederek ederek müteferrik kUvvetlerl 
bunlardan birini diğerine tercih tensik, tevhit eden ve iman '° 
ederken insan diğerlerini hatır- azmlle milletinin başına geçerek 
lıyarak tereddüde düşüyor vcı ıstıraplı fakııt çok şerefti bir ta· 
onlardan da bahsetmek istiyor. kım merhalelerden sonra onu 

Kanaatime göre Gazinin yap- lstlklAle kavuşturan Gazi Loıan-
tığı en bUyllk şey TOrk milleti- ·da kurtulu~ işinin bu cephesini 
oln hürriyet ve birliğini kurtar· temin eyledi. 
mış ve onu asri bir devlet ile Daha evel Islahat devri de· 
teçhiz eylemiş olmasıdır. nllen zamanlarda bile, ıslahat 

ÇUnkU Mundurus mütareke- yapmak isteyenler ve yapıınlar 
sinden sonra varlığımız muhak- garba bakarken şarkı dUşUnO-
lı:ak gibi görünen bir tehlikeye yorlardı; her glln daha kötU 

bir vaziyete duşen millet ve 
devleti kurtarmak için ilim ve 
tecrübenin lcabatına mutlak 'c 
muttarit bir •urette lttlba etmek 
sarih bir surette garp yolunu 
tutmak cesaret ve azmini bir 
tllrlO kend!lerlııde bulamlyor
lardı. Halbuki Gazi Lozandaki 
harici zaferi idame ve lstlklnll 
muhafaza ve takviye için bunu 
tıehemebal yapmak llıım oldu
ğunu gördü; ve bunu kuvveden 
file çıkararak TUrkiyede milll 
h lklmlyetln en müteklmil şekli 
o.an Cumhuriyet idaresini, asri 
bir devleıl kurdu; böylece kur
tuluş işinin ikinci şartını dn 
tahakkuk ettirdi : işte onun en 
bUyllk eseri. 

rJuzaff Pr bey 
dllşmoştu. Sevr muahedeslle bu 
tehlikeler tecessüm etti; inkılap 
ve lnkisam ııçık olarak görOnU· 
yordu. Tarihimizin bu en mUş
kUI dakikalarında , bir çokları· 

* * * 

Darülfünun Tarih mUdcrri 1 
A. l'rluzalfer 

Tayyere cem'iyetii Jstanbul şubesi mii
dürü Fehmi Beyin cevabı 

Gazinin en bUyUk eseri Türk 1 yaratmak için bir çok zaferleri, 
milletinde uyandırdığı asri ve lnkllapları vardır ve bunlann 
medeni ve canlı varlıktır. Bu her biri bir faniyi llyemut kıl-
muazzam eserin layemut abl- mağa kAll gelecek derecede 
desi, Gazinin (Nutuk) kitabıdır. bUyllktUr; fakat bunlar Gaziye, 
( Niçin ? ) sualinin cevabı da o ayn ayn nispet edilince, asıl 
Nutkun ruhunda mündemiçtir. bUyUk es erinir, o şanlı ve canlı 
TOrk milletini uçurumun içinden varlığın yanında birer peyk 
çekip kurtararak zulmetten nura mesabesinde kalır. 
çıkaran: lı:öhne müesseselerle Cihan tarihinde bir c;ok ıa· 
hurafeleri yıkarak milletimize ferler ve lnkllaplar vardır; fakat 
yeni bir ruh \'e iman nefheden böyle tam ve kimli bir eser 
Tarihin cereyanını derıştırerek, yaratan yoktur. 
milletimizi medent cihanda ıayık T. Tayyare C. lstambul 
olduğu mevkle yükselten BüyUk şubesi müdOrU 
Gazinin , bu cihanşümul eseri H. .Fehmi 
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HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
y..-_ ... ._ •• ..._ ....... Son haberler 

Oğlum 1 ölmeden evel sana ~ir nasihat. .. 
•••••••• 

Meselenin şakaya alınıp 
latifeye vurulur tarafl. yok! 

Mesai ka~inni 
Yeni kabine pazar

tesi gilnii toplanacak 

Bahri ~ro~raın 
Iuıan elkarı altüst ol~u 1 

rosta grevi .. 
Mecliste hükumetin 
izahatı dinlendi .. 

Konservatuvar binası yapılacak 

r 
Ankara, 7 ( Milliyet ) - lstanbulda bir konservatuvar bin~~ 

inşası için emanet ( 100 ) bin lira itasına dair meclisi uınuııı 
mazbatası tastiki ııllye iktiran etmi,tır. 

Milliyeli hlrikaıı : 27 AYHAN 
Ali. . . bunca zamandır can- Paşa dedi ki: 

tlan sevip gözü gibi gülden ti- - Benimle beraber sen de öl-
kenden kısırğandığı aşkını ken- meğe rux mısın? 
dinden sonra yad elere mi tes- - RaZtyllll Paşa. Ne zaman 

l.olldra, 7 (A:A) - Gayri 
resmi bir menbadan blldlrlldl
ğlne fllr• biriciye aazaretlnl 
M. Hendeson deruhte cdccelı:tlr. 
Sabılı: hDlı.Omet erkanı cuma 
gUnil Ylııdsora giderek resmi 
mDhDrlerlnl krala teslim edecek
ler ve yeni kabinenin reisi ile 

Ali bahriye meclisi 
neye karar verdi? 

Atına, 28 ( Milliyet ) - Ge
çenlerde Atina gazeteleri bir 
haber a~rcttiler. Bu Romadan 
gcfco blr telgraftı. Buna naza
ran ltalyan ter,.anelerlnln An
karaya gitmlt olH mGmeıısillerl 
orada Türk hükllmetl tarafın-lim edeceklerdi? istersen ölıneğehazmm. lster-

Ali Paşa istermiydi ki Hurşit sen şimdi eğer ..• 
Paşa bu gece iç kaleyi hücumla Selim yerinden sıçramıştı. A
zaptedip kendi kellesini kestire- li Paşanın karşısına duragelrniş
rek Vasilikiyi kesik başı karşı- ti. Tepedelenli: 
sında eziyetlerle kucağına çek- - Ha benim koç yiğitim gö-
mcğe çalışsın! reyim seni! . . deseydi oracıkta 

Bunun düşüncesi bile ihtiyar kendi tatlıca canına kıymaktan 
adamın damarlarındaki kanı çekinmiyecekti. 
beynine vurduruyordu. Allah o Ali Paşa memnun olmuştu. 
demleri Ati Paşaya gösterme- Çakır gözlerinin içi gülüyordu. 
sin. .. az ağır şeymiydi bu? Hey Yarabbi! Hikmetinden so-

- Ühhh .•. utanmaz Tepe- rup sual edilmezdi ki. . . Karga 
delenli, akibet öldünneğe kıyı- tabiatlı adamlar yarattığı gibi 
şa..'ll<:. Jı o canını «Avradı» elle- işte böylesine Arslan yürekli o-
re tcslimetmiş! !anları da halkediveriyordu. 

başlıca erkll.nı bunJarı cumartesi 
sabahı tesellUm eyllyeceklerdlr. 
Yeni lı:ablnenln lllı. lçtlmaını pa
zartesi gllnll aktedecetı tahmin 
edilmektedir. 

işsizlik meselesi 
Londra 6 (A.A.) - M. 11\ac

donalid ROyter ajansı muhablrl
•e lf"l2lllı. meselesinin halline 
müteallik teşl<llAtın mesa:sinl 
harekete getirmek lçin sabah
leyin Downing Streete Xitmiş 

olduğunu ııOyleıniştir. -··-----!.••-Y-•• 

dan ilerl sürülen deniz inşaatına 
ait münakasaya lslirak etmişler 
sonra tekrar ltalyaya avdet 
etmişlerdir. Fakat buna ilave 
olarak şöyle bir haber daha 
vardı: GQya bu mUmeıısiller 

Türk hUkQmetl taralınd:ın ileri 
sürlllen şeraitte uyuşamamışıır. 

Gene bu haberlere gllre lllgillz 
tersaneleri tarafından gönderilen 
mumesslller de henllz An karada 
bulunuyorlarm . Fakat l>ıınlarla 
all~kadar makanıat arasında ce
reyan eden mDı.akeratıo neticesi 
hakkında pek de llmit beslen
mediği bildiriliyordu. 

Diye yer yüzündeki mert a- Tepedelenli eliyle işaret etti. 
damlar kıyamet günune kadar - Otur. Acele etme! demek CEMİYET! AKVAM 
Tepedelenliyi•LlincUeme• defte istiyordu. Sonra kısık sesle sor
rine yaznuyacaklar mıydı ba- du: 
kalım?! - Altnnızdaki cephane mah-

Ali Pai& dizi üzerinde hıçkı- zeninde kaç fıçı barut var Se
ran Vasilikinin başını 11sulca se- lim? Anahtarlar sendedir. Sayı
dir üstüne brrab.'Ulıştı, korkunç sını bilirsin! 
adamın gözleri dönmüştü, kısa Selim, birdenbire cevap vere-
bodur boyu yarım endaze kadar cek vaziyette diğildi. 
uzayıp diklennüş gibiydi. Öyleya ! Sararayın altındaki 

Yoksa, başı ipek yastiklar a- koca mahzenin anahtarı kendi
rasmda gömülü kalan zayıf kal- sine emniyet edilmişti, Kalecin 
pli kadını çekip vurarak öldürii- Cephane Nazırı gibi birşeydi. 

' -
Haziran içtimaı 

Madritte aktedildi 
Madrld, & (A.A.) - Cemiyeti 

akvam meclisi lçtimaıOlD kllf&
dında hntlpler sabılı: lnglllz ha
rbiye nazın sllr Auıteıı Cban

berlaln hakkında sltayişkArane 

s6zler söylemitlcrdlr. M. Brlaod 
sör Austen Chanberlalnln 'im-

vermek mi istiyordu? Selim sıhhatlı mallımat vere-
Hayır, Ati Paşa iki yaıuna bilmek için şöyle bir hafızasını diye l<ndar tanımış olduğu dev-

sallanaraktan odadan çıkmağa yokluyordu: evet,Topçu başıVe let aC:amlannın en ehllyctlllerln-
davranıyordu, Vasiliki: nedikli (Karetto) Kaleden kaç- den ve en samlmllerlnden oldu-

- Paşa beni bırakma! trğı geceden bir gün evel ucubu- tunu beyan etmlttlr. M. Adatcl 
Diye ardından kollarını uzat- cağı görünıniyen koca karanlık ekalliyetler meselesinin tetlı:lkl 

mıştı, Tepedelenli arkasına bile mahzende tam iki bin varil ba- lçlA alılrea Loadrada toplanmış 
dönmemişti. Bir başka çok kor- rut vardı. 
kunc; hey'et almıştı. Hemen oda Ogünden beri Top kullarul-
dan çıkıp gitmişti. mamıştı, zaten kalede kala kala 

Giderken hizmetçi kızı gördü. Namlısı parçalanmamış iki Top 
Hanımı yalnız bırakmamasını kalmıştı, Selim: - iki bin fıçı 
tenbihetti. Oradan seliimlık ta- Pa.-ıa. 

olan llçler lı:omiteslala raporunu 
lnar h suada sOr AD!lten 
Clıanberlaynın aarfetmlş oldulJı 

lblAskArane mesaiden hararetli 
bir llsanla bahsetmlf ve bu gün 
komitede bulunmamasına tees-

rafına aktı. Cevabını verdi~ hani Allah ce-
H d S 

sllf edilen mumaileyhln kıyme-
as a amı elim Çami hiila mi'cümleyi korusun! iki bin va-

orada bekliyordu. Bir yanma kı- ril baruta kazara şöyle bir du- tini ve kudreti mesaisini lcv
ınıldamaınıştı. Malfım: Ali Pa- ınan verilecek olsaydı, «yan ya» kalAde takdir etmekte oldujtunu 
sa hareme gitmeden eve! Selimi şehri değil ya «göl» karşrsmda- sllylemiştlr. 
çağırıp oda kapısını sürmelet- ki sebze bahçcJerine yayılan tJoğa güreşinde 
mişti de bir Ş-Y söylemeden çı- Hurşitpaşa ordusu bile uHazre 
kıp gitmişti y;o, elim işte o za- ti İsanın» bulunduğu rivayet e
mand:ınberi Al Paşanın geriye dilen gök yüzünün yedinci ka-
ge'mesini bekliyordu. ltına uçardı. 

Tepede'enli'lin halinde korku Ali Paşa Ayağa kalkmıştı, 

Madrlt, 7 (A.A) - Cemiyeti 
akvam meclisi murahhaslarının 

ekserisi boğa güreşlerinde hazır 
bulunmuşlardır. Jeııeral Prlmo 
dö Rlvera ile M. Brlaııd baş lu bir deği ,i'd:k ·ardı. Selim Pa- ı yede d z çökmüş oturan Seli-

' • '•)r ,_ gi> tr z lıuru anlayı-1 ıni"l karşısına dikilmişti: locayı işgal edi) orlıırdı. 
ve r ~~i Ç ' "'iv, ı:~ g?r~p tu-ı - Ikııim senı!en son dilegim 
z r ı e =e • ~ ı gı ihtıyara şudur oğlum, anı.a sen •Vasiyet• mıstı. Rus ordnıarı Tutrakanı 
yürcgi y ıy r u. . bil yine. s.;ıp kuşattıUarı halde o zatı 

Hani söylemesi dillere kolay· Bu dakkadan itibaren yasa- bir türlü ele geçiremiyorlardı. 
değildi: Bunca zamandır bira- ıniyoruz artık. Ben yukarıya.çe En sonunda «Aliı> Paşa Rus
vuç yiğitle krrk bin kişiye karşı kileceğim, Eger 'llHurşit>' ordu !arın kaleyi alacaklarını anlay-o 
dayanıp auran koca Yan ya kale- su ic kaleye girecek olursa, he- ca duşmana teslim olmayı na
si, sabaha karşı uçmuş gitmişti. men. Baruthaneye ateş verirsin! musuna yedirememişti. Kale 
Ati Paş:ı sık.lmayıp ta kimler Bıre Selim sen Ahmet Paşa- cephaneligini patlatarak Tutra-
sıkılstnlar' nın Arslan oğlu «Ali• Paşayı kan kalesile beraber havaya u-

Meselenin şakaya alınıp lati- bilir misin? İşittin mi hic;? c;up gitmişti. 
feye vurulur tarafı yoktu. . . Selim bön bö11 bakıyordu. İşte Tepcdelenli Ali Paşa da 

Ali Paşa S lime dedi ki: Ya ne gezer? Selim Ahmet Pa- tam kırk dokuz sene sonra Ali 
- Selim. Karşıma otur. Se- şa Zade Ali Paşayı bilmiyordu. Paşa gibi yapmak niyetindeydi. 

n!nle 5?yleşeceklerim var. İyi O, sadece kendi efendisi Tepe- Evet, o Tutrakan kalesini u
~e.~glum. Ben şimdiye kadar delenli Ali Paşayı tanıyordu, çurup Taşını toprağını bul~tla
senı oz evladundan ayırt etme- işte o da Selimin karşısında a- ra savurmuştu. Tepedelenlı de 
dim. ~llerimle yetiştirdim. yakta dikelip duruyordu. Selim: «Yanya» kalesini altüst edecek 

Selim başını sallıyordu. Paşa -Ali Paşa sensin, ben efen- serefile ölecekti ... 
doğ,u söylüyordu. Her zaman dimi nasıl bilmem! Maksadı Cahil cSelimin» ce-
ona evlat mu_amelesi yapmıştı. Dedi, Ali Paşa gülmüştü, vah saretini okşamaktı: 

Tepedelenh deva metti: Bahtsız cahil delikanlı! diye i- _ Bak Selim, Allah rahmet 
-_.Oğ11:ID1. Selim. Bundan son çinden ı::?Iüyordu, hoş şu c;ocu- etsin, o Ali Paşa başka Ali Pa

ra ı:ünlenmız sayılıdır. Bu gün klann dunya alemden bi haber şadır. Arslanın biri ... elindeki 
değılse mutlak yarın ic; kaleyi olmaları pek çok işe yarıyordu kaleyi gavura vermektense ce-
d.e alacaklar. Şu saray haznele- ya. . . phaneyc ateş verdi. 
nmle ~nların eline geçecek. . Eğer Sellin dünle yarını düşü- Gravvv ! ! ! dünyayı altüst etti. 

~enı nasıl olsa öldürecekler ne bilecek görgüde olsaydı, öyle Hem de şehit oldu Şimdi Cen
S~lım. Yaş seksen. Tam on se- iki bin fıçı barw.ta birden ateş netin has bahcelerinde ay yu""zlü 
kız yaşırndanb · al iki " dı h" • en tmış se- vermege yana ırmıy ıç?. · Hfiriler arasında yeyip içerek 
nem cenklerde geçtı'. Bir zaman' Ali Paşanın, Ahmet Paşa za- ya§ıyor ... 
sırtnn yere değmedi. de bir başka Ali Pasaıfan bah-

Anlıyor musun? saçmasının sebebi vardı: Prasa, lahana, kapuska, davul 

S 1
. · b · zuma, cura hepsinin alası dü-

e ım yıne a mı sallamıştı. Efendım: Allah gani gani 
A 

. p . .. nyada şehit olanlar için cen-
lı asanın vuzune bakamıyor- Rahmet eylesin o Ali Paşa ge-

du. Tepedc;lenlinırı titreyen sesi çen (1188-1774 [*1) Rus har- neOtte daakltı'.1 kkazbanlarda ppiş~yor. 
• • -''!" d · - b" d b ı · D ğm b b ra ı « u ur» ve « ıştov» 
ıı;ıeı ıyor u. ın e u unınuştu. e e ::ı a 1 k b 1 ·Ali h h · 

O 1 Öl eden el ·-· ı · - ld k arın a ze erı a m aznesın 
- ' U!T' m ev sana vıgıt enn goze a ıramıyaca - . 

şımdl bUtlln bunları havadis 
diye sütunlarına geçiren Atina 
gazetdcriolo ne ıtadar memnun 
old11klarım söyl:m•te hacet 
yoktur. Çilolı.ll Yunan gazeteleri 
Türkiyeoin her hangi bir şeyde 
muvaffak olmasıoı istemezler. 
Onun için bu deniz !nşaatı hıık
kındakl milz.akeratın da akim 
kaldığını duyunca buna sevin
mekten kendilerini alamamış

lardır. 
Fakat b11nların sevircl çok 

sürmedi. Çünkü gelen malOmat, 
!.oakll<t haberler bilakis bu mü
zakerelerin neticelenmiş oldu
ğunu gOsterdl. Türlı:lyenln k· n JI 
bahri programıı:ı tatbik mevkl
lne koyduğu anlatılıyordu. Bu 
program, yanılmıyorsalı: iki se
nedenberl tespit edilmekteydi. 
ltalyan tersanelerine slparlflerbe 
bulunulmuştıır. 

işte bu haber . gcllnce blltUn 
Yunan gazetelerinin evellı:I neş

riyatı alt üst oloıuştur. 
Yalnız gazeteler değil, bll

kOmet mabatnı, muhalif fırkalar, 
bahri mahaftl, hOlasA bDtlln 
Yunan efkArıl .. 

Yunan gazetelerinin bunıın 
üzerine yazmış oldukları yazı 

ıar şununla hüll\sa edile bilir: 
Türkiye Yunanistana tekll

fatta bulundu, müzakereye gi
rişti. Sulhperverlığlnl temin etti. 
Fakat tl"ğer ınraftan dıı deniz 
progra. ını tatbike başhyarak 
Yunanlstaııla istihza etm:ş o'
du .. TDrklyenin ihlas ettiği bu 
vaziyet~ kar,.ı çare bulmak 
icap eder. 

işte Ycnan g zetelerioio ı:eş-

riyat•"lın h~' s sı buılor.Bsşve
kll lt\.Veoıı:el s •ınun illerine 
burada bulunan lnglllz hey'cti 
bahriyesi reLlni xlyaretle görll
ştıl. Ali bahriye meclisini lçtl
maa dıtvet etti. Bu meclis kala
balık oldu. Tekaüt edilmiş olan 
bir çok amlrallar da bu lçtlmaa 
davet edildiler. 

Meclis çok kalabalık olmu
tur. Çağnlanlann hepsi de Ve
nlzeloscudur. Fakat bu içtima
da ne sllylendl, neye karar 
verildi .. ?.. Bunıı dair hiç bir 
şey sızmamıştır. Llkln zanne
dlldiğlne gllre hllkOmet şlmdH<I 
halde Yunanlstanın acele cderclı: 
harp hazwlıklannda bulunma
sına ~ebep olmadığını, ıulhün 

ihlal edllmlyeceğlnl söylemlftlr. 
11\aillmdur ki Yunanlstanın 

bahrf mahaflll eskiden beri in
şaat programı için çalıfıyorlar. 

Şimdiye kadar mııhtellf hükQ
metler bütçede para olmadığını 
ileri sllrerlcrdl. Şimdi bu bahri 
mabafll gene bizim deniz prog
ramımızı ileri sürerek kendi 
maksatlarını lı:Abnl ettirmek 
istemişlerdir . Sabık bahriye 
erkAnı harp reisi amiral Dusmanıı 
gazetelere beyanatında tefrlnJ 
evcide Yavuz harp sefinesinin 
tamiri llı:mal edllmlf olacığl 
cihetle artık Yunanistan için 
yeni bir deniz programı düşün
mek ge~ olacağını ııöylemlt ve 
d~rhal tedablr lttlhazlle meselA 
Salamın Aemlslnln tesellüm edil
mesini Mlyleyor. Amiral bu ge
minin sUr'atl az oldutunu ili.ve 
ediyor. 

Paris, 6 (A.A.) Meclis, post•· 
cılnnn grevine müteallik lstizahlmn 
müzakeresine başlamıştır. Sosyalist 
hatiplerden birl, hiilr.ômetin ittihaz 
etmi~ olduj!;u ucri tı:dbirltrln izah 
kabil olmadıl!;ını bcvnn etmiştir. Bir 
komünist meh'u•, grevin memuılann 
umumi memnuniye~iıli~inin bariz 
bir delili olduıtunu söylemiştir. 

Postacılıtr grevi h•klı:ındaltl isti
zahları cevap veren maliye nazın 
M. Chcron, hükı)metin memurların 
vazivetin l ıslah için elinden geleni 
vap~ış olduj!;unu ve 1914 hiit~-esinde 
lJ40 milyondan ibaret olın memurin 
maa~otının hu günkü bütçede on 
milyara balij!; bulundu~unu suylemiş
tir. 1\1umailcyh hükı'ımctin \azifele
rini pek al~ lı!ldiğini ve bunu i;pat 
edeceıtini fakat inzibatın hikim 
olma;ı fikrinde hulundujtunu ilave 
etmiştir. 

Harp borrları işi 
Paıis, 6 (,\,,\ .) - 1\1. Poincare 

ayan ve meb'usan meclislerinin ha
riciye encümenleri reislerine bir 
mektup ~onJcrmi;tir. :Ylumaileıh bu 
mektubunda l ciyük hukuk müıehas· 
;ıslarından Jcze, Dııı;eit ve Herthc· 
leyh nin harp horçlannın tesviyesi 
hakkında lngiltere ve Amerika ile 
akdedilmiş olan 1929 senesi itilAf
iannın ayan ve meb'usan meclis· 
!erinin wvibine hacet kalmaksızın 
münhasıran hüi<Omet tarafındın akd-

edilebilecoıt surettndeld istiŞ4rl mütale
•larıoı bildirmiştir 

Tamirat raporu 
Paris, 6 (ıL\) - ' 'ihıi raporun 

mütch:ıs'\ısl:lr komicesinirı yann ak
şamki umumi celsesinde lmzı edile· 
ceği tahmin edilmektedir. 

Almnn hariciye nazın 
Paıis, 6 (A.A) - Buradan geç

mekte olan M. Stresemann bu gün 
Alı:nıınya sdarethaneJinde mütehassıs
lar lı.omiteJ!ndeki .\iman muralılıası 
M. Sclıacht Ue görüşmüştür. 

Bükumete itimat 
Paris, 6 (A.A.) - Umuml işler

de her türiü teşevvilşlere mani olmak 
ve memurlara adll~ne tabs1"8t temin 
etmek maks•d:le sol cenah radikal
leri tarafından \erilmiş olan itimat 
takriri mecliste 269 reye karşı 325 
reyle kabul edllmi0tir. 

Ne oldu?.. Belli değil •.• 
ilaH, 6 ( ,\. \. ) iki <enedcn 

beri Fiıe - Crest namındaki küçük 
yatı ile 01..yanoslarda dol.,m•kta 
~lan tonis şampiı-onu ,\ıa;n C.erhaut 
nin ak•bcti hakkında ı.~ran5ıZ spor 
mahafilınde pek ıiyode cnd1$c edfl
mekt«lir. 

--~---

4merlhada: 

l~g'liz ~"ii;rt içki 
getirtmiş 

Londra, 7 (A.A.) -\\'ıı.ıı htnıı;

tondan blldiri!diğine gore ln~
llz seflriııln dlplomesl lnıtiya

zından istifade eder~k içki ge
tirtmek cDretlndekl kararı sefir
ler heyeti arasında şiddetli bir 
tesir basıl etml~tlr. Evenlng 
post gazetesi yaşlarla kurular 
arasındaki dahili mücadelede 
husuat bir vaziyet almış olduğıı 
mütaleasında bulunduğu lngillz 
sefirinin bu hareketine teessüf 
etmektedir. 

Yeni tahriri nllfus 

waııhlngton, 7 (A.A.) - Tah
riri nUfusa aft kanun IAyıhası 

mümessiller meclisi tarahndan 
kabul edllml,tlr. Muhtelif hillı:ll

metler momesslllerl nispetinin 
1930 tahriri nüfusu esasına gllre 
olacağı hemen hemen muhalı:

lı:aktır. 

/ta/yada 
Vezüv yanardağı 
Napoll, 7 (A.A) · YezUv 

yanardağı, faaliyetini artırmış 

olup indlfalar müthiş gilrllltü
lerle devam etmektedir. 

Papalık ltllAfı 

Roma, 6 (A.A) - Vatıkan, 
Latran muahede ve konlı.orda
tosunun ta dlkına mütealllk ve
sallı:l yarın teati edecektir. lıir na•ıhatnn var; Onu yapmaz- lan cesareti göstemıi ti. dekı nurdan altınla savatlan-

san ekmek tuz hakkını helal et-ı Tepedelenli «Aliıı Paşa o za- mış, kı_rmızı ~oturlar hep sırma -men. Yarın ahırette iki elimle man tam otnz bir yaşındaydı, ö- ravak ı~lemelı! . . .. 
o ı tırnağım yakand::ı kalır. teki kahraman «Aliıı P::ışa kar- Yataganların ?e!'mrlenne oz 

Ali Pa§2nın şon sözleri Ama-
1 
dPşi «Zülfikfı ır»Paşanın verine ~enı;et taban çeliğ;nden su ve

vut de knnı ına pek zıv rle do- «Yany.,., Mı• arrıfı olmu tu. nlmışl anladın mı 
klUUDt<ıt Ko b.oca acl'1nıın göz Arna'"tt ~öntil'ülerini 1 knman-\ bitmedi 
lerı'lc en ı ,. ;p!r yas darılıyo'" ılanr idi. 

,,. ı. 

-A CJBEKIRZAD E Ticarethanelerinde 

Taze Çelik Reçeli 

Maliye vekaletinde ' ..... Defterdarlık/arda 
Ankara, 7 [ Milliyet J - Anlı:ara, 7 ( A. A. ) - ~:~ 

Maliye istatistik memurlu- sın defterden Refilı: bey asli d• 
ğuna mülga tetkik ve tas- slre, Mersin defterdarııtı 08 • 110 

1 "bl nıes ı 
vtyel hesabat mildilrll Naz- altııncı lıo ordu muhası dit• 

Llltfll "bey tayin ediimlşlet, 1• 
mi bey tayin edilmiştir. Altıncı kolordu muhasibi nıes; •. 
Mahpuslara yiyecek lügüne sekizinci lı:olordU ıııu si" 

Hapisanelerlo Dahiliyeden Ad- slbl mes'nln Ali rlza, yerın~tliô 
ıtye vekAletine devri üzerine, bılı: Van defterdan Şe!llı, B 11,. 
haplsaneler idaresi halı.kında defterdarlıgına altmıt birinci ıer 
mnlı:mrrerat tttllıaz eden komls- ka muhasibi mes'ull Akif aeY 
yon tetklkatına devam etrnelı:- tayin edilmişlerdir. I 
tedir. Adanada mahsul IY 

Şimdi mahpuslara ekmekten Adana, 7 [ Milliyet J ,; 
başka yemek te verilip verilme- Yağmurlar dindi. Çlfçl 5uı 
mesl meselesi tetkik edilmek- !asında çalışablllyor ınalt 
tedlr çok iyidir. 

-~ 

_§ip~r 

F. B. Atletizmi bayramı 

Dlin sabah kadıköy ittihat 
spor sahasında Fcncrbahçeli genç
ler tıırafından atktik mıbal)aka lar 

yapılmıştır. nu münasebetle kay
dedilecek bir nokta vardır: 

Şehrimizde atletizmle en fazla 
ve en ciddi ınc,gul olan Gala
tasaray kulubüdür ki bu nevi 
müsabakalar tertip etmekte maa
lesef şimdiye kadar yıılnız k!!lı

lıyordu. Galatasaraydan sonra 
Ileşikt~ daha fazla uzun mesafe 
koşularında muvaffak oluyordu. 

Bu defa Fener bahçesin de 
·bir atkttizm şubesi te,is edip 

ilk defa bir atletizm gimü yap
mış olması İstanbul atletizm ha
yatı için çok ha ytrlı bir adım 
telakki edilebilir. Yalnız temenni 
edelim ki bu yalnız bir heves 
ve ba~langıçtan ibaret kalmasın. 

• • • 
E"enerll atletlerin elde ettik-

leri dereceleri kaydediyoruz : 
100 metro: Necati 12 sanive 
200 metro: ilimi 24 4·5 · 
400 metro; 1 laydar 5tı lıir beş 

800 metro: Muhtar 2d. l-1 4.5' 

1 ;;()() metro .'\hınct 4 d .. ~~~ ; 
ôOOO metro; Ahmet 17 d. · 

iki be~ ~~ 
Yüksek! iT. ;\ldih 1 ınetıil ' 
Uzun; Tahsin; 5 m. ~5 
Sırık; Sad<i; 2 m. 95 ı!6 
(\ adım: Tar.,in: 11 "'· 
Gülle: Burhan; 8 m. 86 
Di,k: . -.cdet: :ıo. 07 d• < · 
Denizcilerle atletler ~ra,ın ;•J 

Pılan bavrak varışını atletler k• ut ' . d re" .... 
Filvaki yukarıdaki c e<JılC 

arasında fcvkahlde telaki" 
01

,0r· 
cek bir şey yoktur. Fak~t. 

0 
,;n 

mamak lAzımdır ki btı gııdctlC' ~ 
safta bulunan galatasaraY 

8 ,,-el 
rinin bir çoğu üç dört sene e 
ayni vaz'iyette idiler. Jarı~ı,1 

Fenerliler de dünld ~, 110,•ıı' 
muntazam bir çalışma tle J4r 
ederlerse hem meydana rf1 .. Je 

)le"' r 
ve faldeli bir rakabet deılC 
adedi daima artacak ıyi 8 

çıkar. 

* * "' dl ' Maç yapı/nıs ~''~ 
b. •e .., 

Galatasaray . Har ı) d• ~,v· , 
tarafeynin rizası ve saha .j;i~I" . rl re 
bulunan futbol hey~ ısril· 
muvafakatile tehir edılfll' _ ... , 

f ôJ.NIT;Mi.~füRimtlffi·;)Mi·fWli 
ı':t TÜRKİYE iŞ BANKASI 
ı:*; ANKARA-ISTA 1B1JL-IZ~1 RDE 
;• İcra edilecektir 1; .ııı1 
!. Teşkil:\tııııızın dah:t ziyade ıc,·<iini l· rpi~ eden 1' 10 

" ~t 
ı.ı rııcrf1 
, , bir mu-abaka ırııihanı icra ~dcr~k formc, arnir ve 
~.· · 1 J 1 at.:Jktır. $1t ı ı" d olıı1 !
4
i . iurarnat L'decl'kleıin sinni "22,, ile "40,, arasın 3 11 ,ıır· ~ 

!.~ ve m'ics,ç atı mnii}C ve bilhnssa Bankalarda çıılı~ını~ olıT1
3

ecidrı ı, 
lol l'ransızc1 ve ya ba)ka bir ecnebi lbanı bilmek 

111 ı, l•! terciht!ir. \luptccH alınmıyacaktır. [Jlflbul 
1 

1
•1

1
. lmtihm neticl~i Bankaya kabul edilecek memurlar ıs ~er 

l k 1 •• oııııfl J 
*:ı :ı.n ·ara ve .. z~'.r ılc dahil_ olduğu halde te~kıwn. 80,ıJu ! kısmında lndırıyctl umumıyenln münasip gördlığıl Ol 
-:ı çalıştırılacaktır. cehııJJ1 
•* :\!~: imtihanda derece! ınuvaffaklyete göre 
.ı edecektir. ~,ıı~ •i Bankaya kabul olunabilmek için imtihandı ıtl:b~rscın 
•ı Olmak ve Bankaca sureti mahremanede yapılacak ıstl 1 
• da matluba muvafık olması şarttır. rdt ~tıt 
• imtihana iştirak etmek isteyenler lstanbul ve lıfll~, e 9 ~s· 
• · d · · 1 · diri etırııtı ı!U" • mu ırıyet erıne Ankarada ise memurin mü Y ·tı~fl 
• ı . ' ' k ıınıı ~it· e• z ran 929 tarıhlnden ıtıbaren müracaat edere 1<ltl"' 
ı h r 1 . labfleC' ~e •ı u ıyes ve matbu bir terclirnel hal varakası 1 ,vrı 

•ı imtihan giimi bu matbua doldurulmuş olarak ıınt1ban ti' 
• birlikte H.ınkaya tevdi edilecektir. ..... ıııı r 

i• \ . . 1 ayn a,- sı~' ı • mır ve memur olarak girmek ısteyen er d 'l 
• urt•• 

l
.t hana tabi bulunacakları cihetle iaırihan sua e (e 

t olarak tertip cdllmi~tir. 1<ar• 
•t lmıilıana. 19 h,ıziran pazar günU Jstanbul·Arı 
~ ~ •t lzminle saat liçte miibaşcrct edilecektir: dcıııcrdell 

1 

ı
•~ lmtıhanlar mahrem olacak ve l~tır:ik c t" 
• edenler yalnız olarak imtihan edilebileceklerdir. f ıla old~•ıf · 
• imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan. ~J.iı·e ~8 .. r 
• nll 5ıın 1 ,. 

ı. takdirde de bunlar ati için kaydedilcccklc r ı-uıun I•· Bankamıza müracaat ederek m~muriyct talebinde ,.,; .;) 

ı•1 imtihana iştirAklcrl lı\zımdır. ---·-r!-
..--.. M .. - ..... -· - ............ ·- -:"'fm.··-.... -............ ...,... A ·-·-·-=---·--·-·-:·NvA - L ,., u ~:~.İNTl\Nll ÇİBANLllROA 
~f\ i KAT i :ır 
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~İLLİYET,,İN ŞEHIRYE MEMLEKET HABERLERf Istanbul cu-magünleri nasıl eğleniyor? 

81laft satarken 
1~taJa Tekirda~ otelinde ocuran 

ıkoi• kendine ait hir ;ilAhı haı; 
!:iltmak lİ 1.re go~tt:rirkcn ~i'Ah 

llııı, ·ıkola yaralanmı~ıır. 

Eııi soyarken ... 
~ i iıoııeden çıkan sabıkalı Abdul
~ ile ( >sman ~:dımekıpıda bir 

atlark•n va<alanmııla1dır. 

[' 

ıı 

·'>ofiirii•ı marlft>ti 
fı.ı nu.".laralı oıor.obil dün 

ır çarşısınd:ın g-e-çe:-ken ~: .. e\ .., 
1 

le ı..iri·1e çarparak \&ra1ımı,tır 
rnllt01kıp kaçan şolor ur\r-

< • 

Jtak/11lsti11 ii/ümii 
u irıı.: Jiferı m:ık .. i .. tlerhıden 

' •ı in d çalı,ırken k•lp sektc
ıt errrı~tır. 

f.~rar lçt>rlt>rkt>n ... 
'llıınınde !\hmcdin e1·inde Kı

l Fahri. 1 L1>•n. lzu~ l lüsoyln 
Çel"kcn , akalanmı~tır. 

Otomobil altmda 
'Yada l>1'1\iıaıı liva 210 nu· 
'•lı <>ıomohilln altındı kılınk 
r".'![r Y1r:ılanın1~tır. 

~16r Cemilin gaptığı 
( ·~milın :- 82.ı numırıh oto
•ıli uıın .\k-•rayuan ~<~erken 

1 
tltndinin \..ı1.:1 \!Uz~~ \·en hı 
Çarpar:ıı... \ ~ alaını~ttr. sl)for 

tıırıı}tır 

''ıı tenekesindeki şey 
1dt Paz:tn.:ık otelinde oturan 
•cirltı Jcıı \]u,tala ef. nln 
l<di ı·a1lmndo 1 lu«vin çop 

111 <1~ lıuluugıı bir maddeyi 
''kcn pıtl.ı arak. \hmet ve 
"rtıind~ il;.i ç~>rıı~u varalı 

" r~ 
c1 ftsadi H. 

q~ . 
,ı Yaya ihracat 

\·;{ ile .ıraınız<laki ticaret mu 
4r ~in rntıtılel i lıırmek iızre ol· 
J~ 1 n venı bir mıı:ıhede ıarnıak 

~rhkları hs~lanmı~tır 
cf "'usta lkti;•t vck:ll<ti lılltun 

'}{lalaqndJ.n ınJIUınat :-.nr-

lt.ıl ti<.·ıret oda'.\ı dtt bir ra~ 
'.Jtlıyor, 

1 

nıu•hedede c;ki müşkülata 
n e,bup onıdın kaldınla 

tıtrepo nıeseleıl 
l• 

11 a·nrcp(f huhra111 hı~lı 

~ . 
1 ~111 ıtlı•l~t tac"rleri Rıh· 

\tlııdeıı 'en iden ;iklvete ba•-
r. 

\ "rı." 'n ı tıcoret dolovı<ile ithaltt 
'Ye 11;\lıtraf'ı \'Ü7.d' virmi 

şirketi t~dJhir iuihat. cdi 

1 ~/~ ..._ -W 

& l/agı 111111ele.~ı 
'• dtı . "" fh:tr ıl Jnhı":t: ı n1u ru 
<J,, >U nıektubL aldı~ 

' itğıııın rc:--ın~ tahi cutulnıı 
lıu ~ nku \lil.ivctte lı•· 

'~ lunJ.n he\.ın:ttın ~.,Jı 

~ 

dı 
ltı vedan ıthıl~t 

" d il" a. \ -nanva" 
'IJ 1 " ır11.\'"ı bt :nuş· r 
Jı kı • deq 14 /07,892 

~~ l ıı ı tir. 
ıız h.IOı .. 1'I 

i •ı lı &dır 
1 ' fü(J 

Emanette 

Otoınolıil tarif esi 
Grev bitti, fakat 
dedi kodu hala 

bitmedi.. -Şof!lrlerin ıtrevl bitti. fakat 
hlla dedi kodu~u bitınedl. 

Emanet muavini tlamlt Bey 
demistlr ki: 
~ Artık otomobil meselesi 

kalmamıştır. Yeni tetklkatımız 
yap•l11n ıenzllatın isabetli oldu
ıtu neticesini vermiştir ... 

Şöförlerln iddiası da şudur; 
Emanet taksi Ucretlerinl 

kırk kuru~tan ) irml kuruşa in
dirdi. 

Fakat emanetin cenaze oto· 
m&billerl ekseriya fakir ölUlerl 
taşıdıgı halde evcil 120 kuruş 
yazar ve bundan sonra her 133 
metre içinde dört kuruş kayde
der. Bu otomobiller kllprU para
sı da vermez:. -------
Vilayette 
Köyleri teftiş 
Vail muavini Fazlı Bel klly· 

ıert teftt'e çıkacaktır_ 
K:öy kanununun tatbikine 

alt gelen raporlardan iyi neti
celer alındığı anlaşılmaktadır. 

Mllteferrlk H. 
n!iaf Derr•L11 paşa irin 
( !eçen .-.eni! vefat eden müderris 

.. \_.;ıf p11.4tnın dün vefatının vıl dö
nümu idı. 

Ru n1ün11.:-ebetl~ merhumun ı·:yıp· 
teki kabri 7.iyır<t edilmi~tir. 

Adliye kadrosu 
l'mum .\dlilt• kadro,unda mek

tep>lz hakinılcrd•n 700 hlkım kadro 
harici edllmi>tir, 

Alman müste,rlkleri 
\imar mü.;tc4riklr.rindeı Proie~or 

Dut• ıehrimızdc Türk edebiyıtııııu 
en iyi e:o,ederlni Almancayı tf'\rcume 
etmdteJir. 

,\dınıdı tetkik~tt• !>ulunan Tur 
kiyu pr»fe•ortı \1. l l•rtm1n yıkımlı 

>ehrlmlzc .~clecektir_ ,\f l l1rtmııı 
Tthkive tarihi lukkındı bir c;er 

nım•ktadır. 

.Jte.~·ut bir akit 
lstanbul mUitUIUtll mllaevvlt 

ıertnden &at efendinin kerimesi 
Naciye hanımla gazeteci arka· 
daflanmızdan Raıtıp beyin dlln 
nlkl'ıları yapılmıftır. Çlftlere 
saadftler temenni ederiz_ 

Şair .Mehmet Enıi11 Hey 
Adliye vekilf Mahmut Esat 

Bey Ankarapalasta altmıt ya
şına giren Şair Mehmet Emin 
BeJ şerefine bir ziyafet ver
miştir. Ziyafette ıneb'uslar bu
lunmuşlardır. 

.... 19! ........... ... 
irtihal/er ...................... 

l luhı...k fak~ıl!c.;l rı!:::ıoi •ı xiı~· \e 
tüccarJ•·ı Zıvu Beylerin 31ıl"rı ttic· 
cardan l l•cı :ıfi7. zade ,\lu,tafı 
~:feoJı ,fıin irtlh.ıl etmr~ıır. 

('ena7.e"'i hu!!;"lHl !iaıt on1lir hu
çukcı Kı=~ik.t11~ta "erı:nc~ Be\· yı>k.u-
0unJaki haneiindcıı kaldırılarak i\lıç 
ka kabıi .... tJnındıki ıncJfı:ni nıJhjU"iU 

una Jcıneılır~l:ckcir 

\ilah ~mkı r•hnıct eı l<ve. 

·hrıcatın11z 1 h,X.H:.th~X lir:L Fı:le· 

ıncnktcn ıthalttıınıı lı,'19~.~'ı?I ihra· 
cıtıın<Z .1,l<H!,ol.'i lırı, l•ıiç.-don 

2,0ll.~ı! ır.ılık ıth•ldtı mukahıl 
J07,4q.ı lira ihr• u 'ırdır. 

R Jmanvada·ı ıchııl ıtınıız u,ır;.ı •. ~o:
ihm.:at .. ll2 !!."~ Ru ladan iıl.ılat 
ı, 8'1l.~IO ihracat fl.124,7tı\I Suriveden 
ıthalAt .'i,4.ll,0.l'I ihı•eıt 7,~47.0ı!\I 

Japon<1dan uh•·i~mııt. 4.'14'1.~54 
ihraoıt t 21>.l l8 liradır. 

H:ı,lıctı.. mu.nıt~ehıu.ıı. hufundu;tu~ 

ınuz mt·mleketlt:r ~\nt .. ındll ulan 
ı:ran ... aıi<tn 2.oıı.ıo..ı. lı ı .. ı ithılatımcz 

2tJı17 l.&..,, ltrıdır Hu11a ınuka 1)i! 

f'ran,ayı ınm:aıımız 1 h,<l.W.8.14 

il.artır 
Uui Tar t ""& ~1racR.t l.37QJ J lı , 

lthalAı ·~H7 ıııo; fi a, ı,.ndan iıhai\ı 
J.2')7Jl8.l , ihr•cat J4.'i,.l'i0 ! lira. 
~ ırdan 1 Q.12,ıllr f) 1 a ithaliı. 

4,81 i.. ı .ı ı ih·ac•L ~ırhi-ıanJ•n 

iıhal4ı 2'17,649, ~rırıt 18fı,121, 

lkdı 

ıt: 

11 , • 
24' 

ıkna lhracatım11. •n7 de 
ı lırı·u 

lı'l iı 

ıtlin olmtik uz. ı: 
lıun.ı •nuk il 

\ n r kadan l:\t ) .ı.•)'), o;,i 1 lıı. 

uz ı,J (J;>l" 

Türk ka~ın ~lrli~lndft Memıeketde Çamlıca sırt!~rında cuma ... 
avukallar Te~irdam rangını Blllbllllerin seher fas,l!nl dinlemeli derler. 
- ..-- -

!(adın blrtlglnln aza miktarı 

bin• yaklaşmaktadır. Son 
ıtUnlerde kadın avukatlardan 

Beyh11n, Suat, lcıaı h11nımlar da 
birliğe aza olmuşlardır. 

Berllnde toplanan beynelmi
lel kadınlar kongresine TOrk 
kadın bitllğininde iştirakini temin! 

için Dahiliye Yekll•tl, birliğe . 
1000 lira göndermiştir. Birligin 
murahhası Uuıyış Sıınt hanım 

Berline gitmiştir. Kadın birliğinin 
son balosundan MIQ lira safi 
varidat luuıl olmuştur. 

Telgraİ milteha.~.u.~ları 
fzmlr (V.A. - Telır;r&I mer

kezlerinde tetklkatta bulunmak 
maksadile bir seyahat yapan 5 

Alman mütehassıs şelırimlz tel· 
grafhaneaindekl tctkikatına de
vam etmektedir. 

E.Ylıi ıııuallimler şert>fi11e 

lzmlr 6 (A.A-) - ,'l\ualllmler 
birliği yirmi seneden fazla mu· 
allimllk eden me3lekda~ları şe
refine bu glln Tllrkocıııgında bir 
çay ziyafeti vermltlir• 

,tda11ada kanlı vııka 
Adana, 7 (~\illiyet\ - !(asap 

Ali namında biri arkadafı ka
sap Mehmedl bir husumetten 
dolayı ağır surette yaraladı· __ __,_. ___ _ 
Maarifte 

Hukuk lakültesi 
Bu sene 15 hanım 

çıkacal~. 

Oarüllllnun Hukuk fakUlte-
alnden bu sene 15 hanım ve 65 

efendi mezun olacaktır. 

Talebe ola11 :zabıt katipleri 
lstanbul Adliye encümeni 

son lçllmaında Hukuk fakUlte-
sinde talebe olan zabıt kltlplerl 
hakkında bazı· kararlar veril· 
mittir. Bu kabil zabıt kltlplerl 
her gUn öğle) e kadar imtihan 

gUnlerl de sabahtan akşama 

kadar mezun addedlleceklerdlr. 

Meklepleı·de lmtlha11lar 
ilk mektepler 1 hulran Cu

martHI gUnUnden itibar•• ta· 
ti! edllmlflfr. ilk mekteplerin 
Son sınıflarının imtihanlarına 

yarın başlanacak ve Pertembe 
gUnUne kadıır ikmal edilecektir. 
K:lly mekteplerinde imtihanlar 
bitmiştir. 

Liseler ve orta mektepler 18 
hazirandan itibaren tatil edile· 
cektfr. Oevrclorln son sınıf im-

tlhaaları 1 temmuzda yapıla

caktır. Bu ~ın lar ı~ haziran· 
dan ı temmuza kadar dersleri 
ikmal edeceklerdir. 

Dariilfiimın hadro.Y11 

Darülfünunun yeni kadrosu 
henllz tebliğ edilmemiştir. Ma· 
mal! h•susl malllmatımıza göre 
kadroda bUyUk bir tobeddUI 
yoktur- Bir ayniyat muhaılbl 
mes'ullUtU ihtas edllmlftlr. Te
lefon memuru da mubayaa! me
murlutuna nakledllmlştlr. 

OarUl!Ununun bu seneki bUt· 
çe~I 1!87 bin liradır. 

Maarif vekaleti bu tatil eı· 

na~ında da tebrlmlzde mualllm· 
!er için bir kurs açılmuını ka
rarlaştırmıştır. 

!(ursa devamı mecburi olan 
mualllmlerl• isimleri tespit edll
ml~tlr. 

Zarar (500) bin Tramvada bir muhavere: .. Yerli mah, yerli malı; 
lira tahmin halka veririz talkını. kendimiz yutarız salkımı,, 

ediliyor 
Geçen sah uk~aını Teklrda

ğında Jangın olduıtu yazılmı~tı. 
6u ııu.usıa muhblrimizden al
dı~ımız ma!Qmat ~u·lur: 

, 

"Haziranı~ dördUncU gUnU 
akşamı slllh seslerile UJ&nanlar 
şehri siyah bir duman içinde 
görd!iler. Şdılrde itialyc namına 
bulunan olr kaç malı"allc tulam
bası 1erhal hareket etmişlerdi. 
Tuıu~an yer Teklrdağımn Sıra. 
kahveler denilen yeri idi. Yan
gın sabık Vali Arif Hikmet beyin 
satılan bazı eşyası arasında bir 
IUks lambası olan ve bunu kul· 
!anmayı bllmtyen kahveci tara· 
fından bu lamba patlatılarak 
çıkmıtlır. 

lstanbulun semaya ve yıldızlara en yaKın ilahi tepelerln<len oırı: Çamlıca 

tBtanbulun bazı yerleri 'ardır basamal!;ı atladı .• \raba yiikunü \arım asır evci ki Baıı;la, 
Çorludun ~ağırllan itfaiye 

teşkllıltı gelinceye kadar iki 
saat içinde koca çaf'fı. 30 dUk· 
kln, 20 ev kUI oldu. 

ki bundan tiçvuz sene ne! na,ıl aldııt;ı halde bir tıırlu hareket dan bu gun sahifeleri kopuk, ).l-

iseler yine iiykdirkr. Hemen edemiyordu. :\lalumya, tek hat_ "tları ,il!nmi~ e,kı hir tarih kitabı 
hemen hiç deıı;i~memi~krdir de- (lceki !!:elecck ki hiz 11,ldecegiz. gilıil guçlükle :ınla~ılan bir k~ç 

Ateş sehrl tehdit ederken 
lstanbuldan istimdat edllmlfti. 
Çorlu itfaiyesinden sonra lstan
bul bahriye itfaiyesi lstimbot
larla geldi-

nile bilir. Üsktidar bende daima ~ık bir hey, elinde bir yap- eski kı>~k, harnbc>i I.almıl. 

Vangında asker ve polisin 
hareketleri şayanı taktlrdl. 

Zarar beş yüz bin lira tah
min ediliyor. 

' • 
Mendres taştı ----Na:ıUll ovası Sil altında 

bırl11ııu11or ···-
İki gündenberi Nazilli ve ha

valisinden gelen haberlere göre 
son günlerde bir birini müteakip 
yağan yağmurlar neticeqinde 
Mendres nehri taşmış, Nazilli 
ovasını kamilen su basnııstır. 
OvadaKi bütün malısula~ sıı al
tında bulunmaktaıl:r. Digcr ta
raftan Denizliden İznıir Ziraat 
Başmüdürlj.iğiine geleu malü
mata göre gecen hafta Salı günü 
Denizli ve civarma şiddetli bir 
yağmurla birlikte fındık cesame 
tinde dolu düşmüş ve tam üç sa
at devam etmişti . Denizli bag
ları ve mahsulatı mühim zarar
lar görmüştür.'Gerek Nazilli, 
gerek Denizlideki zarar derecesi 
henüz mallım değildir. Mamafi 
Nazilli mahsul;itının akıbetın

den çok korkulmaktadır. 
İzmir metruk Mallar idaresi

nin yeni seneye ait kadrosu Ma
liye Vekaletinden dün gelmiş-
tir. 

Yeni kadroda (30) memur 
kabul edilmiştir. 

Geçen seneki kadroya naza
ran 1 7 memur noksandır. Bu 
memurların vazifesine nihayet 
verilmi§tir. 

Dikili Kazası sandık emini 
Ömer Lütfü efendi kasadan 
9800 lira alarak ortadan kaybol 
mustur. 

İcap eden tahkikat yapılmış
tır. Sandık emininin bayramdan 
bir giin eve) 9800 lirayı alıp kaç 
tığı, bir gün sonra da zevcesinin 
Dikiliden hareket ettiği anlaşıl-

hu tc,iri bırakır. Ta~ "' lularında 
v;üvercinleriıı dem çcktlıti. ~adır
\anlarında ak ,akallt ihtıyarların 

ahde, aldıgı ı:amikr pcykelcri 
iıstunde lıa~d·~ kurulup oturu
lan kahvehaneler. hemen yıkıla

cııkmı~ vdımini veren ı:epheleri 

kararmı~. kafe,\crl çiikn11., dam
lanııdıı otlrır hitmi~ evler ,.c her 

ko~c ba~tnda birer sdıilhane .. 
Sonra .erviler, :-erlilcr, servi

ler .. .llahallclcr ara>ımlan v;cçcr
,;iniz ki, iızcrlcrinc ıilu topra~ı 

ııttlmı; gibi derin bir uykuya 
dalnıı~ v;<>rdnurlcr. \tleta korka 
korka yiırıırsıınıız . \r:1'ıra hah
çder içinden kulap;tnıt.<ı ,e,ler 

gelir: Rıı, ya hııdayan hır küpc-
p;in, ı·ahutta kanatları ııı çırparak 
haykıran bir horuzıın >öidir 

l l:ılhukl C skıidar. btt salıah. 
Uzeriınde hiçte hıi\ le tesir yap 
maclı. 

l\akıyonıın ki lıurad<t da ya va~ 

ya ı·a~ her ~ey tlcll;i~nıektedir . 
Rir 1amıınlnr. kolunda hır h

dınlM 11,cçmek dc~me hahayip;itin 
k~n olınıvaıı hu ıncydnlllLı, ~imdi 

kadın erkek hir awda ferih ı·c 

fahur, 'erhc>çc dııla~ıyrır. 

H'lrıt•I :ıdcta lstanlıulun Emin-
iinü meydanı c;ilıl hir ~ey olnıu~. 
\rHbalar, <>tnmobiflcr ve hiraz 
ilerde >ıra ,ıra trnm\'lly llrıtha. 

lan. Haktım ki hır tane,i lıo~. 

rıtk cıgara>1. anlatı)or: 

-· ~lun~er, bizi kurtaracak 
yerli malıdır! 1' nıpanın ipekli· 
lcrine aıuı; d<>lt1'tı para ıerivo

nız. Yazıktır. 11,un:ılıtır. l IHlbu ki 
nı::sl'la ... 
Arka,Lı~ı arttk dayanamadı: 

- İyi soyluyıır,un anıa, cne
l:t, sen ~u dintkki firenk cııı;ara
>ını 1t! \canını ,ııçaklı mis kokulu 
türl.. tiitıınlcri dururken hu pi; 
~ey içilirmı·< 

Sonra ilhe etti: 
- \erli malı, yerli malt, halka 

veririz talkını, kendimiz 
salkımı .. 

yutarız 

\fon~cr hu haklı süze hir ~ey 
dıycmedi. Trann ay da agır a~ır 

a~ır yula dtızuldll. Geni~ bir kav, 
çcıirerek: karaca .\hmcde saldır 

dık. 

< lnundcn !4cçti~imiz cvkrin 

pcncerekrillllcn lıa~lar uzanıyor, 

ı·e kafc, aralenndan mırıltılar, 

fıkırtılar p;eliyor. () ,ıraı.la hep 

bir aj!;ızdan ,c,\cr. 
projcl..tör, proıektör ! .. 

Bıı da ne demek acaba t. dc
mcg.: kalmadı, lıaktım ki yanımda 

duran açık he~lı birini göstere
rek µ;ülu~üyorlar. (~zerine ~unc': 
ı ıırdııkı;a cilalı >tıthı, ı~ıl ı,ıl 

parla~ :ın bir >a\·,ız kafa da hanı 

s.hidcn pm.ıekct.rc be111.iyordu. 
Kcreket ı·cr>in, stıratlc !{eçtik 

hemen atladım. :\lejtcr tam zama- tc pro.ıekt<lr ha~lı yolcu daha 
nında hareket etmi$1m. Rir dakika l'azla terleyip 117.ülmekten kur 
geçmeden önden arkadan deh~etli tuldu. 
bir tehadim ba~ladt. "\ihayet i~te ~ Baglar ha~ı ~na 

lfü sıusınu, hir su,ıntı daha, ııcidik. Bundan 40-50 ,ene evci 
hura,ı vaşınaklı' dilberlerle plas· tramvay a~1.ın11 kııdar ıloldu. . 
tron hoynu hap;lı 'eni ycti~me 

Fakıit saldıranların <1rk•st !(elmi-
beylerin randeı·u mahalli ımi~. 

vordu. Biletçi son .~elcnlerl elile 
, ~u meydanın ıırtasında seyyar 
iterek bıııı,ırıyordu: 

tlyııtıolar sala~lerıııı kurar, ~uJada 
- Beyler , burası \' crdun 

ince saz çalar, iıte tarafta hok
kabi dep;il... Yapmayın etmeyin!. 

kahaz ovnar ı·e ~ela' perdeli 
ll>ırnda ~işmen hir adam ko 

koçu arnbalan içinde mini mini 
sarnk ı;elivortlu. Yolculardan hirl 
' - hanımlar, agır a~ır dolalarak 

mıştır dayanamadı· 11 · ~önııl avına ı;ıkarlarmı~. atta 
9800 lirayı almış olan Ömer - .\ h, dedi. şu herifin aya- 1 ı · 

Lütfü efendi kasada 5000 lira .~aliha ~u ınbraia hlten ~<iy c ıır 
ıtma hir çelme ıakahibem... 1 d ı ı ı 

bırakmı~tır. ~arkı , a iller< c 'o :ı:ırmı'ı; 
Y Fakat kinı.c huna ce,aret ede- 8 Bazı kimselere Midilliye gide " Lulf zincirin h'"ı hu~tudı "· • 

* * * 
Çaııılıı:anın 

mitlere Ekrem 

hulra ,aatferi 

e~ıgindeyim. l IA
'e Sczaikre tatlı 

) a~at•n ('amlıca. 

"'"sen1tuıın ar/<l en yakın yeri,. 
olan ('aınlıca_. \;ı,ı' Hamide hık 
\Crtlll"r; 

"Bu )'rrltrtte ıfogan bu f"'' otm.ıt. 
pek falnidtr,, Detttt·~sini.ı-:> 

ln,anı ~air yapan biraz lh 
muhit dep;ilmiuir 1 

Çamlıcaya erken gelip te hu -
hullenn seher fA,llnı dinleme ı 

derler. iliz bir üglc >ıca~nd ı 

me~cr buraya çatlak !\ramofon

ları dtnlenıep;c ~elınl~iz : 
Çil.-alını donra ı:ürelim hl'sap .• 

\ınan yarnhbi, Çamhcayd kıl.
dar elde ta~ınıp )(etirilcn hir 
)(ramofonda, hu ka,ap hava,m 

dan ba~ka çalacak ey yok mut 

\ "kuşu \tkarken ııitmemek 
için kulaklarımı tıkıyorum. Oh, 
hele ~urada manzara deıtJ~tf. R1 
~en\ agaçlar arasına dajl;ılan kA 
labahk içinde birini güstcrerek 
arkada~ını kolundan çekiyor; 

izzet, ~el. . ana bir ~ey 

gö.;terecep;im. 

- Ne ~fütereceksln ' 
Çoktanberi görmedtp;ın 

bir ~ey •. 
~e o ~ 

- L'ıun ,;ıçlı bir kız-
\' e akehinde bir ~arkı tuttur· 

dular: 
'' {lrun ıı.,.farın ~ı,.ma lıllttl 

Ba.l}lar kenJine ht/I g6ftülttri ,, 

(;azlnonun ~uraya buraya set'pi· 

len iskemleler! timinde ,;oyunup 
dökünerek cııı;ara tellendiren 
beri tualta hlvar soyup dilim 
dilim tuzlayarak tahaj:ta dizen. 

daha ilerde ~öyle arada bir ~i~e· 
den kadeht". hdehden mideye 
aktarma etmek!~ my,gul ıı;oruııen 

Çamlıca zalrlıırl bu külfetli ejtlen 

tinin durun hakılım ;eni yeni 
tadını çıkaracaklar. 

Felekten ~ahnmı9 bir gilnu 

bo~ yere geçirmek reva mtY 

M. S 1}1edi . ~J~nıan da inliYc pufluya /ur hosırıa .. 
ceğini söylemiş ise de Bandırma ı ı ı ı ı· ı ı ı ı ı ı ı ı •11+ ___ ,..,..~.,....,---------.... ~ 

· k" h d h k' b h karyolasının altın d••ı' 'ı•ır be\·, karde•i Hamide hı tarikı iie Istanbula gittiği tah- 1 ı anım a a varmış ı, un- yan anım, - -. ' 
min edilmektedir. lar da kendisinin muhibbelen dan gelen diger bir teneffüsü i- nım. '-iasır beyin arkıda'ı .\vukaı 

Ömer Lütfü efendinin yaka- ve derdinin aşinalarıdır. Bu ha- şidince eyilip bakmış ve kendisi- _\hm•t \"ofik be • ıile dokıoru Arap· 

lanması için muhtelif vilayetle- nımlardan biri bir aralık muaf- ni gönnüştür. Mumaileyha bu- y•n efendı yervant Anıranlk. Kıdrı· 
· · ·· "ne ka J it d )• hanımın ;oo\d .4.hıotı Tıvflk o~lu re telgraflar çekilmi.,tir. !im hannnlardan bırini zıyaret nun uzen ryo anına ın an 

Y - f 1 - k k Faik b<ı.· \ e 'a<ır bovln oturduğu Dikili maliye işlerinde ikinci ederek arkadaşlarının ahvalim ır amış ve pencereyı açara en 
· · d d' · 1 t k bb"" .. d e>in '"bıbı :\im. t'ol<ı .. , bir sui istimal meydana "!karıl- anlatmış ve yazdığı şayın erse mı av ıya a ma teşe usun c 

~ b ) F k k d 1 \lıznıınlar l\onyı ,·ıpurunun 
mıştır. ait olmaıp bir intihar tasavuru u unmu~tur. a at ar a aıı arı 

· 1 · f binnci ın<ı\kiiode geriıilmlşlerdlr. 
Dikili Maliye tahsildarların- ile alikadar olduğunu söylemış- ve mua lımleri tara ından yaka- l\luhıfuılırı iy(n serkoıniser ''edp 

dan Salih efendinin 1500 lirayı dr. 1 !anınca bu teşebbüsünde muvaf ve l\cııal•~r Hilmi beyler memur 
zimmetine geçirerek ortadan ka Muallim hanım telaşla gele- ' fak olamamıştır. edllmlılordl. 
Yboldugv u anlas.ılmıştır. Tahsı·ı- rek mektubu istemi~. kız göster Mektep idaresi, bu talebeye 1 . dk \'apur imanı gır ı ·ıen »>nra 
dar aranmaktadır. memı·ş, nihayet mektup saklı bu tardı muvakkat cezası vermistir. 1 maznu~lır mulııfar.a a tındı vapurdan 

İzmir kız muallim mektebi lunduğu yerden, c;ıkarılmıstır. d çıkarılmıı ve bir ka ·ıklı yolcu salo-
birinci sınıf talebesinden bir ha- Artık kimsenin yüzüne bakami- Kadriye H. f Z :nir, 8 nuna g•çirlmıştir. 
nım, intihara teşebbüs etmiştir. yacagmı düşilnen bu tal ehe mek l\adm • 11 ıle arkıua;lan ıreçen l\ıdrhe H. gaıetı fomı',rofçılın-

Hadise bir aşk yüzünden ileri tep duvarından atlıyarak kaç- ~iın ~ehıımizden lzmire goııdıriıdik- nın 'ııtf•~raf çekmelerinden mutees.ır 
gelmiştir. Talebe hanım, vak'a mak istemi~se de muvaffak ola· lıri mJi~mdırr DLınktı po<ıa ile ıı;eloc gibı bir v81.lvot almış, h•tt• bir de 
gecesi arkadaşları yatakhaneye mamı9 va her nasılsa tedarik et- lzmir ~aucdcn m.ıınıolarır çarıam- fa: 

i\1 atbuat gongTeSİ çekildikleri halde mutalati salo- tiği bir jiletle kolunun damarla- "a gunu lzmı e 111>11 geldi•lorini şıiy ot, sıkılmal;• hı,iıdını i• 
htatıbul Tllrk mat- nunda kalmı · ve bariz bir gayri rını kesmiş, baygın bir halde ye- le ır' orlar 

b··ı·k · • d -ı · t' Sulkut ve t•klılıi ~ ıkıım•t eli 
buat Cnıııiyetiııdnıı.· ta ıı ı ıçın e yazı yazmakta de re sen mıı ır. 

"' ~ · O N • d k d · · · rumlt!nııden maznun J:\H.drive hanımlı 
18tanbul Turk matbuat vam etmiştır. gece sınıf nöbet ettce e en ısını arıyan mu f . ,. 

· f ırkadaeiaıı ... t:ynse .ıunin n<'fl)I_, \I 

Cemiyeti h.y·'etf umumlyeıl çisi olan bir talebe bu hanımuı allimlen tara ından kaldırılmı:;; 1 puru ile ımıre ge:'•llmlşlerdt-

9 Haziran 1!!29 Pa7 ar vllnU yanına yaklaşarak vaktın ger- \e mektebin hastanesine yatırıl • k 
~ ... ~ 'I em,iz mab ·emesi:ıln verrniı ol-

saat 13) te TUrk oce~ı sa- mekte olduğunu kendisine hatır mıştır. d·ı~ı n•kli da'" karan muci.,incc 
lonunda içtima edecektir. !atmış ~e _artık yat~~ını tavsi- Ylaralı talebe hurada da dur- mw ,ınlar hakkındaki tııhklkaıı lzmlr 
Veni hoy'etl idare intihabı 1 ye etmıştır. Meyus gorünen ta- mamı~ ve kimse görmeden ka-
yapılacatından azayı asil· lebe, derslerine ait bir yazı için çarak hir arkadaşının karyolası-
yenin behemehal tetrlilerl 1 biraz daha gecikeceğini söyle nın altına saklanını ve o-adan 

1 miştır ela 'taçıp kendini pencerc'1c nt 
Bulunduklaı;ı od~!! diğer ,'?}rJ.,..~~ i t mist r. K'.l.rvo ada l' u 

kad 

Adi ı<•I lira ·ndan deum edılecekılr 
ı,adnı·• hanımla arkadaşlın sekiz 
mı unrlur '" bımlorl şuıılardır; 

\fi Hiza efendi karime i Kıdrh e 
h ıo v • le ı Adi" h•nı 

miştir 

Kadriı• 
V• başında 

Jtivmı ur 

hanım vuhk hır elbı>e 
sıı·ıh renkte bir ~apkı 

Mununlar araeı llı 

dUrluttıne got\i, u\müştür. 
Pollı mü 

l'olls mtidıirluğündc kıdın maı 

nu~lar ıı·n bir odaya, erkekler de a n 

bır odaya konmuşlar ve burada tu
llm ahndıklın hakkı~d• muamele 
yapıldıktan sonn ~ene arıbai•ri• hı· 
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ASRIN ı·Mnl!.SI ·MILLIYIT .m 
8 Haziran 19!0 

Bl G( TKÜ HAVA 
R• •~.anedcn aldııtnı11. malOmatı 

aı . an dün lıararet azami 27 a>~I 
il:! dcr.-ce idı. Buglln rllzglr müte· 
ha\ vıl esecek ha» bulutlu olacaktır. 
Yağmur muhtemeldir 

1 Haftanın y3 
Asude bir yeril 
Hop;azı pek everim. çocuklu

ğumdan heri Bo!!;az vapurlarının 

gtın~rtr<inde oturup etrafa bak· 
maktan, çok hoşlanırdım. Zaten 
bugaıın l'l· •clliti daha ziyade 
ma~ ıarasında Jcgil midir? LA kin 
ı'.da ıolculuğu böyle değildir. 

Bir kere ~aray burnundan ayrı!

dıcıızmı enıım dcnız başlar ve 
ı. •a tertip bir , !ar. il ya seferi 
nutl'·Jne'ı ıı;orusıınuz Kadikoy 
't ı fovdar Pa,anın hir Adrh·atik 
k a'ı 1'alindckl ı:örıınlı~tındrn 
,, nr Fent• ize- 1 layd•' dı gnı 

' a g,it!" ıhtarııı• ) apa:mış r;ilıı 
ı arorıagilc }Ol g<»krir, ve artık 

1 bır dcniı., muttarit ve aptal 
makınn ııurıılttisü, hır kaç O· 

kuı .. n ııazete 'c yuzkn:c e,ncvcn 
a· 1.dan 'ıa~ka -izı ı,yıılayacal;. 

ar.cak aatiııi1. 'ıırılır. l ler on 
ona \C \•aklaşmak bilmeyen 'ı.

d··J~rn haknr~ırıız. 1,te bıı mutc
cerrıt yolculu~u ;çinclırk! .\tlıılara 

ı;it ııchcı:~c J1o;taza akm;1J;ı ıcrcilı 

ederim. 
Bu sene kı~ ,en olma,ına 

rnğmcn yaz millAyim geçiyor. 
~ikaytt edikcck sıcaklar hcnliz 
haslamadı. Bir iki l('un eveldL 
h;n anın lodma diınmtsindcn 

lııl ısııfadc korriidm uç buçı:.kta 
kalkan vapuru hindim, bu 'ene 
Rı ~aza ilk ıı;idi im.ti. 

lli/.inı şir~ct v;ıpurl:ırının i<ke 
\ ' den, l.ele kopr ıdrıı kalkı~l; rı 
!:- tran,aıl· "'tik kalkı,ı kadar hti
kııın ..ırer, duduk'cr, ç~lar, ba
ğır .~tr, j..,kcı .. g. i: ,tt~ic.:ri. )t:ti~t.;~ 

n \Lll. ) ctı,ıp !ııncmı) enlerin k

< •• \'e hıddct ı;t; kri ve niba 
)C' \Ol! 

•,lö.ıizdeki p;azctcyi okuırak 

iç r, soylc asude bir yer >cçmck 
i t d ı. l ç buçukta kalkan bir 
~ g: z '1lpt'P nda ytr. hem de 
.. < yer bu!r.ıak yalnı/. tcmen· 
n; ~ ka'. ıl ıkr bir sa~dcnir. 

\ al.ıa, il' gclı.lij);iru zaman, 
V«f'tr nislıctcıı h< ~ ihn bu ara
dı mu &\k, ı yen b•.ldum zan
nt<l,r.in..z anıa c·r p;cçcn dakika 
bu zannı ırn bir \ chmoldu
gunıı gi>stt•rır. ilana da öyle ol· 
m ı r _ R~ a• t.lcccJl'imi tahmin 
et· ·,,ım ı;i l.ı,i!i" ufak sıralardan 

~'"' .. ıl mı,•ım, çok ıı;cçmeden 

,ıcrc et: rrn. ı m ıptcla ( 1) 
ı ag!ı vı: de ı~ bir yahudi 

del' pergerle ayrı mış gibi 
mılsavl mesafede doğdukları aR· 
!aşılan llçu erkek ve en kllçüğil 

kız dört tane zürriyeti vardı 
lllr yahudi için bu kadar cömert
lik göstermek ender şeydir. Bu 

bir mahallelik gürültü yapan 

aile yanıma kondular. Madam 

- hasbe ~emen - oıurdu, çocuk

lar etrahmıza dizildiler. lki da-
k1ka sonra madama nazaran 

adtta yok denecek kadar zail 

bir erkekkucajf;ında be~lncl çocuıtu 

ve di~er elinde de bir sepet 

tutarak geldi. lıpanyolcanın U· 

lında na~ıl bir dll oldu~nu bil
miyorum, fakat hugiın bizim ya
hudilerin konuştu~u 1ekli dün
yanın en samiahıraş dilidir, hat-
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Kütü~ Hi~~YE 
Tıpkı benim gibi 

-Mark Tvain-dtn 

Benim bir arkdaşım vardır. man, az kalsın küçük dilimi yu
Sandviç adalarında münzevi tacaktim. Şayanı hayret bir §ey 

yaşar. di bu doğrusu. Sanki kendi ha-
Geçen gün bana inzivasın- tıratımı okuyorum sandım. Yal 

dan bir gazete yolladı. ruz M.Bentonun annesi varmış, 

1 

~R rl inin 
cent"'t. Galatı köprü 

başında . Beyoğlu l!36i Şube 

ıcente<ı: Mahmudiye Hını altıtda 
l•tanbııl 2740 

TBlBZON BIRIN~I PllSTlSI 
( REŞITPAŞA ) vapuru 10 

Haziran Pszarıesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, G!reson, Trabzon, Rize 
Hopaya gidecek ve dönll~ıe, 

Pazar lskele~iyle Rize, ,·ürmene 
Trabzon , Tlreholu, Glreson , 
Ordu, Ünye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldaga uğrayarak gelecek
tir. Hareket günü ylik kabul 

Gazetede bir tercenıei hal o· annesinin sözünü dinlemiş. Be
kudum. Tercemei hali yazıln a- nimse büyük annem vardı, ben 
dam, o kadar bana bcıru:iyor ki, büyük annemin sözünden çık-

_,_ olunmaz. 
anlatmadan geçemiyeceğim. mauuu. .. .. ----·------

İşte Sandviç gazetesinde oku Zavallı buyük annemi .. Ha- Antalya postası 
duğum bent: la gözümün önündedir, bana, 

«Vefat erlen M. Bentan, bir sigara içme deyen sesi kulakla- (Anafarta) vapuru 9 Haziran 
gün bile annesinin sözünden rnndan hiç gitmez. Pazar 1 o da Galaıa rıhumından 
çıkmamıştır. Yemeklerden sonra sigaranın hareketle l:ı:mlr Külhik Bodrum ıa ~ayri bedii ve ~Kakofoni~ si- Bakınız hatıratım nasrl yaaı- kokusunu aldımı, hemen hü-

le a 1 1 ı·ce b"e btı d. Rados Fethiye Finike Antalyaya m nı o an ermen u - yOF: cum eder ı: 

mın yanında bir a'alet peyda e- Annem bir gün elımde bir si- _ Seni domuz seni!. _ Hele gidecek. ve dönüşıe mezkOr 
der. gara gördü: bir daha göreyim, alimallah a- iskelelerle birlikte Dalyan, i\.far· 

J,panyadan ihraçlarının lntl- _Evlat ne yapıyorsun? dedi teşli ucunu burnuna sokarım! maris Sakız Çanakkale Gell-
kamını yahudiler lspanyoJ1ardan - Sigara içiyorum! dedim. O gün bu !!ündür, bir daha ho!uya up;rayarak ~elecekor. 
alamıımı~lar.a da lspanyolcayı ha- - İçme, sigara sıhhata mu- büyük annerı_un sezeceği yerele , ! 

-- ~*-- -- -·- --- -----

ittihadı Mil il 
Türk sigorta şirketi . 

arik ve hayat üzerine sigorta muameles~H 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaıt 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
A<'nu'sl ııhuınmayan ~ .. htrlPrde ııı·Pnll' arannıaktnılır 

~Telefon: Beyo~lu - 2003 

NAJM VA:Pl::;.R;-;1-:,A:R~I -~~----====-..-. 
lzmir postasJ 

Seri, llllı:s ve muntazam olaa 

f "lNAN ı;.·iı~::.n 
10 üncü PAZARTESİ 
günO 16 da Galata nhıımından hare· 
ketle ( lzmtre) ve Çarşamba günü 
lzmirden Istanbula hareket eder. 

Galata Gumrük karşısında Site 
~·ransez hanında 12 numarada Umu
mi ıcantalığına müracaat Telefon 
Beyo~lu: 1041 

SADIK ZADE BiRADEH
LER VAPURLARI 

KARA DENiZ 
MUNTAZAM VE LÜS)l 

POSTASI 

Fıruzan 

FARİNAL 
Dünyanın en ıhhi ve rn 
nells çoculc ~ıduıdır. 

rap eımck ,ureuıe dillerinden aı- zirdir. sigara içmedım_ ızınir - Meııio sür at pos ası 
mı~lardır. Be~ çocııkln hir mu<e- - Peki. Beni kumardan menetti. (.\lahn.utşevkctpaşa) va)J..ıru vapuru pazar 
vi a'leıiPin il ~a7.vapıınıntla kom· Sigarayı derhal attım ve o gün Bir gün oynuyorduk. Yanını- ı ı Haziran Sah 12 de Galata 9 Haziran 

Şehremaneti iUioBtı 
Şehremaneti mütckaidin '" eyi'"' 

ılen bugüne kadar, bir daha tü- da otu:ııyordu. Ben tam rölans rıhtımından harekttlc lzınir, ı.;üıııı akşamı Sirkeci rıhlı-
,ı " "lmak ~·1 l anı kayt bir hadi ·· · a· d - m zaman· mııı·',·ııı haı·eketlıı ( Zongııl -. tun ıçme ım. e ecegı - A 1 AJah· M ine i(idecek u -
,ı:dı-. Ruıuıı bir bu\uk "Hatlık yol Bir akş~. arkadaslar, dört -- Aptal! dedi, pas de omm 1 nıa !.a:. ·, ~·' ars dak. İnebolu, Sinop.Samsun, 
esna> . da hu hq ço-.ıkrnn lılHkel 1 köşe b;r masanın etrafına otur- fulu seninkinden büyük! vı: donuşte 1 aşucu' Anam'.ır: Onlıı, Kın~son. Trab1.0n, 
biri"l ıt~!ıyorılu. <;oc•:k ap:lııma<ı . muş kağıt oynuyorduk. Anrem: O günden bu güne kadar, ka A!Aiye, Antalya, Ku~adıı<ı.lzmırı: Sııı nıeııe ve Rize iskıılelerine 
nm de ııii:wt· \ardır. < ;ö/. ya~ları ı içeri girdi: 1 ğrt çalmadan ~yun oyn~adım. up;ra ·arak ~elcccktır. azımel ve avrlet edecektir. 
r•'l ıl:ı kihar :ık:ı:1ı \ardır. Kad•nın - Ne yapıyorsunu?? Büyük annlcmındsayesinde, daha Karabiga hnııına ls•anhuklan Tafol:'.ıt için Sirkecide Mes. 
Pi-liğindtn mi, ynk •l ırkın şey- - Kağ:t oynuyoruz. oyuna baş am. a an evci, kimin 

k. k Pazarıc.,ı· ıık,_amları kalkan po< •ılrıt hanı allıııda acentalı kind~n mi 1 ihıcm hep bu a~Jıyaıı - Kumar ayıp şe~ dır. oğ- kazanıp, ımın aybcdeceğini " ' -
b·ı· - talar Q 1 lazirandan iıihereıı U"ıııa n1ıı ·0 at Tele'oıı · çocuklar ıı;tiz yaşlarıle ımııcrafik lt1m. Rir d3:ha görmeyim! ı ınm. _ . . . . .. . r rat~ · '' -

ı k k b t ·· d 1.kl . Annem btr daha lwmar 0 ,·na 1 Beş yaşındaydmı. Bana ıçkt- ::P~a:z:ar:l!:u~n~lc:rı:k:al:k:,ıc:n:k:tı=r:. ;=: f»anınhul 2134 o nra a ·an u un vuz e ı crı- · · .l .. - • • · 

nin ifrazatını ,_-ıııııv~rhrdı. Eter <lığımı gönnedi. Elime kilf'ıt al'~ ml'T'Cttı: r ''" 1 
madı-n. ' : -- Ömrünün sonuna kadar İ<: EN C ı• bu yazımda hiraz brikrnh his ı 

1 

d d" y EL K -l DOLMA 
/ı.nnem ickiyi de menetti. Be- miyc-:ck~in' e ı. l -

du)ar nnız, ifadede muvaffak ol- · E" b k d · · 
ni yesil salı be aıa yaz<lı. Bu ya- _ ger . u _?''aşmıa ~ ar ıç~e- V A p lJ R LA H ( 1 

dugunıa htikmı:diııizl şa kadar ağzıma alkol n~ına dımse, biivuk annemın sayesın- . • , 
insanların tabii haldı: derccd hiç bir şey koymadım. dedir. lznıır sor al poslası 

harareti Jb buçuk diye okumu,- Eğer ahlakı hasenem vrsa, Büyük annemin emri \'e nasi- Lüks ve İ 
tuk \ e öyle bilirdik. Fakat hunun eğer hayatta bir işe yaradiysem hatı iİ:>:erine, bu yastt'\a kadar seri Sffietpaşa vapur 
bazı tti nalan oldujtnunu kabul bütün mezay~ı, dürüstlüfü- ağrnna su koymadım ve hic; bir cı p günü saat 
etmek zarurt'lindcyiz. Şi~man ve mü anneme medyunum... b içki •e su karıstınnarlım. Suyun llazlran azartam 15 te 

Eğer ad~ oldumsa, kürük tadını bilmem! G 1 İ nhtımın f · be~ ~ocuklu bir yahudı hatunu- " 8 a a zmıre 
yaşımdan beri, annemin sözün- den dop;ru • nun hararet derece.! mutlaka 40 Naklecicn den çıkmadığım içindir.» 

dan fazladır. Bir ktılhan tesiri B ı k d - SELAMİ İZZET u s;ıtır arı o u. ugulll:_ !'l-__ yapAn bu sıcaklık cchimdt'ki çu· ., ____ ,_, __ _....,,.,..__..,..._;.;;;;;;p;;;;......-._ .... ._ii:oıö...,.-..iiiii 
kulMHları eritti cgcr yolculuk M JLLJ YETJ' N 
uzun ol•aydı 1 eni de lTitcCcKti 1 EGLENCELER1 

harekeı edecektir. 
TafsJ!At için Sirkecide yelken

ci hanında kain acentasına mıi. 
racnat. Tel. l<tıınhul 15 l 5 
ve Galatada :\lcrkel. rıhtım 

hanında Ccllpidi ve "tafllopati 
acarl:ılııpna müracast ıeldon 

Beyoğlu 854 

• 
1 ALl~\11>AH ZADELEH 

\'Al1l1flLAHI 

~ D 
> 
r- ID EAL 
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1 Hazır yemek 1 

::ı: 

..J 
ı.ı.ı 
N 
ı;ı.ı 

::ı;; 

eramilln ılç aylık maaşları: ıııii"' 
1- Sehremanetine meMUP ir'l' 

kaidin ve evıam eramtlin 1W3gııll 
929 ıll Ağusto< 929 maaştan •i gııır 
gö>terilcn günlerde ait olduklan 
!erde dairelerde tevzi edilecektırİ ıd:l~ 

2- E,b.,'ıı m3oŞ yetlerinılekl c 1 

ve mühürlerile müracaatlan. .,,,.. 
3- GünUnde müracaat ct~,iııtl 

!er tevziden bir ıy sonra ııı1at 
alsbllecelcleri ilftn olunur. 

8 6 929 Cumartesi 
Beyoııu 9i6 929 Pazar 

t O o, 929 Pazert•Si 
ı ı 6 929 Salı 

Bna7.I! 12. 6, 929 (,'arşaıııb• 
13 '6!929 Perşembe 
1516;929 Cuınarte!l 

(\kl!dar 16/6/929 Pazar 
17 /6,1929 Pızart•~ 

Mühim bir müklf~ 
Kur~uni r~nkll siyah ~n; ) 

uzun kulaklı ( Epaniol :;n tJll' 
bir köpek kaybolmu~ıur. G~:nıll' 
Merkez Rıhtım hanında S tiı'pe 
gaz kompanya~ına bulup ge ~rif· 
mühim bir miikAfat verllee' 

ilen bir a,udc \er ar:ırken 4o 
dt.:r<.:cc ıca~ .. ~ı~'.11an ta· ısız, .'iıt\·

~ı;ız 'e purgO lıir ~holiça,, nın 

vanına dıi~tllrn, çocuklardan sı -a 
tıma aksıran. laf ede ken > .'/.l • 

tUknık pi"kuren, am~r · ın fı-t"" ~ 
kahuklarını Lıcrime atan. ua •'r.ı f 
tükriik ve ya göz yaşıle .,!anan 
elini ll·IUPldc kunılııya~. hakkı il' 1 

annc·ine ki 11 b.'ir ndcr 'oran 'c 
htr bq dı:'<ikada bir ayai(ı ı ı 

basanlar vardı. lluyukdcrcyc gel-

~eri, luks karadeniı: postası icat 

dik b~n 5crapa inir kcsilm tim 
kendimi iskeleye dar atlım, he!A 
kulağında hir Balat havası i 

yordu. avdetle artık Arnde ytr 

dcyil zaif ve )abudi olmıyan bir 

yolcunun yıımacını aradım. ArtıK 

Boğa.1. vapurlarının keyfi kaçma 
sından nakadar korkuyorum bil· 

Bugi.nkü ;eni uıınıecemlz Oünkiı bllmecemlzln 
Soldun sağa: halledllmlş şekli 
ı Avlanan kimse ~4\ Afet (4) Yukardan ata: 
2 "ota (2), llalıkçılınn kul- 1 - Ünün aksi (4; Ut·ğurtan (3) 

lan~ıkları hir ~ey (2) 2 Vavıatıfa (2) Mumun dİı· 
3 Bir nevi tatlı (5) manı (2) 
5 Bir Fayı (il) Bir büyük .ı - Merkezi hükOmet (6) 

hıpan (3) 4 - llaluın kardeşi (~ 
6 - Kulp (3) Araştır cmredl· :; lfü mene (:l} 

l• - ?l;oııı 2) 
yorum (J) 7 - Bir vıldyetimiz 

M"}} t vaporu 9 
ı e Hazıran 

Pazar 
günü akşamı 
saat 18 de 

Sirkeci rıhtımından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, C'nye, Ordu, Glreson, 
Trabiı:on, Rize] ye azimet ve 
(Surmene, Vakhkeblr. Görele) 
iskelelerine de Ograyarak avdet 
edecektir. 

Mııraraat mahali: lstanhl 

FLITOKS, pire, tahta kil• 
rusu, güve, sinek, sıvrl 
sinek, hamam bOcekterl tJef• 

karıncaları mahv ve imha e 

FLITOKS 
Kat'iyıen leke yapmaz 

L'mum acaııtalar: F:HRENŞ TAlN ve TOLEDO 
lstanbul Altı parmak Han Blrlncl kat. 8 Bir kız ismi (5) 8 ot• (2) Nota (2) :\Ievmenet hanı eltıııdaki yazı-

b;ını. ının kı.m,ultıl\'•llla nail 9 Bir azayı beıer (2) Tok· 9 Y p ki od (4) K b h · T 1 fı f h 1 1154 • 
Oım3'. , ı '2) hat (,J - • ra ı un • a- anc. e P orı ~tan ıı ~o.~· ı!cl · cı. vanı.ı h da hır lıirın- /<elek .. ~ 

0
..,. 

. . ~· • • . ı •. .. • . 

~~~ .• ~.~!~.~~_;,.;!:l~-~~2~~~----~-~~~~--~~~~-y~e~b~.ş~ir~.~~-~~-~-~~~-~.~~-~t·~·t·~·-~~-·b•ir•.•e•cl•a•t•e•~·i·~·e~~~7~~~.~hala~~gltm~Glrl~~m~ek·-=~ah!~~-hlr ~~•~d~e(G~) ~m~··i~ 
~l!ıı}d:OJULliı fiılk3SI:_ Yollarının kenarına dizilmş Sagımda «Bent deresi» yere bllmlyorıım. tü. İşte «Sakarya» da bu renge ğın önünde Gazı ola~,ı~ 

P K 1 N K 1 Z tozlu iğde ağaçlannm ~n çiçek düşmüş bir lame kurdela parça- Oğlunu Balkanlarda bırak- boyanmıştı. Yoksa batan güneş ki) demek •.• Hay P
1 

(o) , i' 
!erinde bile asabı mesteden bir sı gibi kıvrıntılı. . . mış. Sakaryadan mı bu rengi aldı bi- daha böyleler 8ı:>~8d n Yedi; 
koku vardır. Karşımda keçiveren, İncirlik, İkinci kocası da «Sakarya» lemem. dimi, yedi ceddiJ1UZ eıızdB" ofl~ 

Yazan: AK4 GtJNDÜZ Güzel lepiska kızlar, saz beniz- Etlik, Ayvalı bağlan ile ziraat dan dönmemiş Şuracıktaki taşların üstüne lirimizden, toruun~ıtl Sef1 
li ince kaşlı güzel kadınlar gü- mektebi. . . O anlattıkça, kendimi ahre- çıkar, dinlerdik.Hele ortalık bir si de onu bilecektır-

Tan yıldızı göğün hep o ta-ıonada.... neş doğmadan kalkarlar, sehe- Solumde bir toz bulutu için- tin Sırat köprüsünden geçiyor az daha ıssızlanmca top sesle- gördün mü? _ İJ11 ,4ti! ı"' 
afır.da dogar. - Ama ben, yirmi yaşında rin ince ayazında iğde çiçeği de istasyon havalisi... zannediyorum. Bütün ihtiyar ri tane tane, gürül gürül işidi- Görd~m o~u c.~"..uııilJlde 

Güneş hergun o sağ taraf- genç bir kızım. toplarlar, san yapraklarından Ark~da. _. Dur balrıyım! Türk ninelerinin kalpleri, hafı- lirdi. Her top sesinde bir kadın (Nebıle)nın dug • 
a.rı gorunur. - Zarar yok, son muharebe- şurup kaynatırlar. Arkamda, arkamdan ayrılma- zalarr acaba hep böyle birer taş «acep benimki mi öldü?» diye dilin onu. ·ır geÇ~~ 
Ve «Dikmen yıldızı» nın bir den sonra kızda erkekte hep bir Doktor Behçet Sabit beyi gö- yan «Fatma bacı» ile kedisi. su, servisiz mezarlık mı? içini çekerdi. Önümdeıı a~ a~:ı;gif'I Y"" 

aç sene evci oturduğu köşkün oldı.tk, bir uğraştık, bir kurtul- rürsen benden hem sellim söyle Tuhaf değil mi? Fatma bacı - Sen onlara Yasin okur Benimki daha ilk günden kal Geçişinin hafıf ru 
.alkonıı daima solundadır. duk. hem şunu söyle: ile kedisi biı cinsten! Vallahi musun? madığı için onlan teselli eder- mü okşadı. 

0
•• ııiıl': 

Ayrancı bağlarında ayağı la- Elini yanağından çekmeden Afrikanm ortasına adam gön billfi.hi bir cinsten, cicim Ali! Dedim bir gün bana şu ctva- dim. Sonra işte böyle yeşere- Bir an ban~ ~tı bııJılf. ı# 
alı keklikler, iizüm kütükleri- yan yan tımaklarnna bakan ahu dermesin; iğde çiçeğinin şunıbu İnanmazsan bak: 'bı verdi: rek, morararak, kızılları kaybo- Mavi ve m~".~ı . bir ,,il0• 

in arkasından insana munis gözlü Ankara kızma: dünyanın en ucuz ve en kat'i ahı Kedinin bir gözü çivit mavisi - Hay paşacık! Bir Yasin, la ola gece gelirdi. sesiz içime butund rdll· ~ 
lunis bakarlar, ve eli kınalı An - Ceylanım! dedim. Sanada hayatıdır. bir gözü eıa.. bin Yasin okus~ hangi birine Her şey kararırdı tün bir hay~t dol ude!l o~ )il 
;ara kızlan kuyu çıkrıklarmm manikür yapayım mı? (Yine bir parantez açtım: bu- Fatma bacmınki de tıpkısı yetişir? Dönmeyen Türk erleri- Yal b' . · _ d Şimdi, yanı o ~ece ziııde)'İ"' .,,-: 
enarı•ıdan tatlı tatlı gülümser- - Ama sonra bende senin nu başkasına söyleme, sonra be tıpkısına öyle. ni yüzbinlerle yüz kere bilmem nız ır yenn ışıgı var.~· ten sonra o ka armıır ol"·# 
:r. yanağını acrtırnn. ni ayıplarlar, fazilet tefecileri Kedinin tüyleri çok açık gri kaç yüz binlerle ~ymalı. O ~şık Sabahlara kadar son- ikinci bir Dumlup 

11 
6e"' 

Bir gün bir kııın yanağmı öy .. Ac~~ yanağı öptüm, öp- ç o o o k .•• ) v~ dili pespeı:n?e, daha doğrusu Cicim Ali! mezdı. . _ . lı baş_ıma,. t~k ':ıff1 
! sıktım ki: tüm, optum: . Ama bu mektubumu Ayran- bır kızılcık gıbı. Fatma bacı galiba beni şair O ışık ş~ ıs~s!.onda ıdı. geç~~ cıc~ 

11
,._ 

- Ah! etti. Paşacık! yanağı- O da benıın cılAlı tırnaklan- cıdan yazmıyorum. Fatma bacının saçları, zülfle- edecek. Ve o ışıgm onunde (o) çalı- Cıcım Alı- . defacslı ~, 
:u acıt~m-_. _ . . ~: kısa lüstrin çizmelerime, Bir haftadanberi «Hisar» da- ri, kakülleri ve dili, hem dudak- Bu ümmi kadının Ankara gu 1 şırdı," (o) y~şardı, (o) vaı:dı, -~e Onu ~ende b!r kİ ıcuf 1,~ O giın ogrendimki IstanbuJ... licıvcrt ~azonuma baktı, bak- yu:. lan ile beraber öyle. ruhunu bir gösterişi ve gösterir o ışı.gı bugunedek (o) söndur- Ve goreceksiJlukllr gılli;;J-
aki «Çapkm kız» ın adı, bu~a: tı, baktı. - . Ankara ya en karkteristik si- Gençliğinde öyle güzelmiş ken bir iç çekişi varki .. _ ı medi. · - . penbeleşecek, ~orkalc . ~ol 
a «Paşacık• olmuş. sebebını İşte Ayrancı bağlarl böyle lueti veren hisarm en ucunda .. ki: Yirmi senedirki ufuklardan ul - (o) kim? Fatma bacı! parlayacak ve ttaJl bl' 
ordum, dedılerki: bağlardır. Müzeye yakın eski bir Türk e- - Hisarlı Fatma derlerdi de foklara baktım. 1 - Bilmemi yon! A ! Büyük nün altında şecaıı 

- Biz Gazi Pa ı ok seve- Kırmızı çamurundan altın vinde · m.. bir daha deme:ı:lerdi. _ _ imiş. Ankaranm kıpkızıl. dalgalıvc suç! Bilmemek olur mu hiç? (o) örülecek. • • 
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.şlerinizi teshil , 
maksadiyle • • 

lfl h g~i bplf tu.tvmbal'I, · S.Orotan.6' 
aur'aftni tn11il eden an1.iilerden biridi;. 
Gu Pf:d•hn.e )utıgnuz. enete aııam!l()M 

Nf .ıondtı:r•.ai: bir h&re-.tf verir .. 

Tüccarlar «Şevrolenin 
sür'ati İşlerimizi inkişaf 
ettinniştir ıı ••• diyorlar. 

İste memnun ve mut.ehayylr 
yeni Şevrole sahiplerinin bazı' 
/ııucikl sahadrııı. 

«Hiç şüphe yok ki işlerimizi 
inkişaf ettiren sür'atleri
dir •• , Seriüsseyr olmala
rı itibariyle az zaman zar -
fıuda külliyetli miktarda tes
limat ifaya imkAn veriyor•. 

Yeni Şevrole kamyonu. bugün 
6-SİLİNDİRLİ bir motorla 

mücehhezdir 

«Mahalli maksuda o kadar 
çabuk vasıl oluyor ki mua• 
melAtımız tasavvurun feV· 
kinde tezayüt ediyor.• 
•Hali hazırda daha çok tes
limat yapabiliyoruz. Çünkü 
Şevrolelerimiz gayet serlüs
seyrdirler.• 

, 

Bu 
lılt, 

yeni kamyona ilA. ve 
bir cok mtıessesa.tın 

edilen tekemmli
inkişa.tına. medar 

olmuştur. 

titr (ok 1nieunatJn toktPh ,..t ktm
)'onun ıU(atiM medyaudur, Bu keyfiytt 
illerinin tnayud~ae pc:k bU:yik prWmı 
dokunrnuı olan '1bu lu.m'fO"lırm talup
leri tarafından teıtfm •«' tud.lı ed&I· 
•i;.ir 

Buıim &-lilindirll yeoj mot6ri •ye
Iİndt yni bmyoolır . oki modelltttM 
nııaren kuvwıttlodf l/S. ıı1r'atladıt l/4 
tahmil ltabihyttindc t/') niı~lnO. b4t 
flUuyet tmİin "' asri mUenelaha illa' 
tiıhi. ibtiyacaana 'da_. cdcrltt. 

Emin ftlc 
Ralbeti ammeye mu.har tulu Snro-- · 

lenın bilümum ..,.h bu ,_; -1-

da .. ..-. Otobilloria lulJ,.ıi p · 
:ret emi• tt Wlım.atı ~,.... taam!' ıW 
mkmmea w not rdftÜt tama.eaa 

rUyetUrdtr. fna 1ollanla mtt'• llaft'

... ı pJ" oJIOI ol- Hzilı """"'° 
lııılC btf ruu Ml&rata man1ı lllmanaa
... ve- yo&c.llnn rabal bir t~lt Olar 
.wanar tttai• eder. Şelı:U baricill dr •k 
olup biual •dlıJ&I ınÜC!llllitlinl• ~
tu••• madp oluf'. Qılllera1 Moton tn1.l1 
prea1fplerin• tevflk.Cll - ki tMI bapllı ac8· 
tuuı taf•lll.t vem::ddcrdi.r - ,....,_,ıı 
Şenok- kamyoaanun brdelbtl tediye ., 
lifiniz mfaddcttt kendlttndcn llbfadc lm 
kiAfaıı Wi Cc:ıdltil 

«Sür'ati hasebiyle Şevroleyl 
intihap ve tercih ediyoruz. 
Ticaretimiz için son derece 
faideli olmuştur. Çünkü se-
ı:ı teslimat ifaya inık.An bahş.
etmittir.• 

•Şevrolelerimi:r; sayesinde 
mallanu11zı en uzak mahal· 
lere en kısa bir zaman zar
fında teslim etnıeğe muvaf
fak olduk ve bu suretle hiç 
ümit etmediğimiz yerlerde 
işlerimizin inkişafına vesile 
oldu.• 

Ve şimdi eskisine nazarea 
daha büyük bir sür'at ve 
daha mühim işler1 

ŞEVROLE KAMYONLARI - General Motors Mamulatı -----

Akşama kadar sıcakta çalışanlar içi ~'l:~~~k• 

• 
Uzüm kızı 
Rakısını i melidir. 

Er~aa ~eıediJesinden 
1.- Erbaa kaııabuma isale edile

cek içme suyu için (3600) metre lki
yüzllik (940) metre yüz ellilik (300) 
metre yüzlük (170) metre altmışlık 
dökme Boru ve aksamı hususiyesi 
mübayaa edilece~inden müzayede ve 
münakasa talimatnamesinin (20) in
ci maddesi mucibince kapalı zarf u
ıuliyle tarihi ilindan bil itibar alt
mış gün zarfında ihale edilmek ü
zere münakasaya konuldu. 

Z.- Borular tarihi ihaleden niha
yet üç ay sonra Samsunda Sif ola
rak teslim edilecek ve boruların ilk 
muayenesi mutcahhidin memuru 
mahsusu huzurunda Samsunda kara
da icra edilecektir mütehammil ol
duğu tazyikin ve dökümde melhuz 
hatanın muayenesi, Pozu müteakip 
mıkyasr tazziki mücehhez tulumba 
ile icra edilecektir, merbut şeraiti 

fenniyede tafsilat mevcuttur. 
3.- Şartname ve mukavelename 

sureti müsaddakaları Erbaa beledi
yesinden istihsal ve teati edilecek
tir. 

4.- Tayin edilen müddetin hita
mı günü zarflar açılacağı esnada, me 
muru mahsaus bulundurmayacak ta
lipler buna lüzum görmediklerine 
ve zarfların gıyaben açılmasına razı 
olduklarına dair belediyeyi vaktm
dan eve) resmen haberdar edecekler 
dir. 

5.- Münakasa gazetelerin ilanı 

tarihinden itibaren S7 gün zarfında 
teklifat ve teminat mektubu alına
cak ve 60 inci günü zavaldan sonra 
saat ıs de Erbaa belediyesinde bele
diye meclisi müvacehesinde icra e
dilecektir. 

6.- Teminat akcaıi münakan k~
nununun 7 inci maddeıine tcv~Hmn 
kabul edilecektir. 

7.- Borular karada muayene <.ı.ii

\üp mütahit ve belediyenin mutahır 
sısı taraflarından muayenesi n , .... ı 
edilerek salim olduğuna dair tutula
cak zabıt verekaıı üzerine bedeli 
ihalenin yüzde yetmiş beti tediye 
edilecek ve mütebakı yüzde yirmi 
beşi ile teminat akçası pozu mütta
kip tecrubei lrat'iyenin hitamından 
sonra alınacak rapor üzerine tema· 
men tediye edilecektir. 

8.- Yalnız bu yüzde yirmi bet ile 
teminat akçaaırun tediyesi boruların 
tesellumünden itibaren üç ayı te
cavüz etmeyecektir. 

ŞERAİTİ FENNİYE 
1.- Font borunun sureti imali. 
Boru şakuli vaziyette dökülmüş 

olacağı gibi hamuru yumuşak ve her 
maktada ensicesi sincabi renkte U· 

fak habbdi bir birlerine mülasık ve 
aralarında hava kaba rc ığı ve boşlu

ğu olmayacağı gibi boru mihverine 
amut herhangi bir maktaındaki siha
ni bir birine müsavi olacaktır. 

Müstevi şakuli dahilindeki mak
talar kalemle kc irken mezkur ~

kuli müstevi dahilinden inhiraf et
meyecek yani zikzak olarak kırıklık 
ve ya ça tlaklık hasıl etmeyecektir. 

II. Boru ve aksamı hususiye 
(Pieces)bir fabrika mamulatı olacak 
her parçanın başlarında fabrikanın 
markası ve borunun kilosu yazılı o· 

lacaktir. 
Vanalar bir fabrika mamul.atı (mo

del compani-ge li) olacak dahilin
deki müteh arrik kapak kızıl pirin
çten mamul gerek sathında ve gerek
se muhıtinde kumlu pürüzler olma
yacak mü•tevi şakuli dahilinde aşa
ğı yukarı hareket edecek font mah-

~=~-=:::;;:::::::::::======~::::::::::::: faza dahilindeki yuvaya serbest ve h. Beyaz ve sıhhi ,,...,...,......,...,..,.. .. i imtizaçlı surette girüp çıkacaktır. 
U • ş L E R Tekmil Vanalar bir cihetten ma-

l 'n· l navra yapılacaktır. 
•~tta b '~~· r ir ağıza malik olmak ancak 111. Boru ve aksamı hususi yeler 
ıcn sayesinde istihzar olunan ıs atmosfer tazyikine mütehammil • k NAL olduğu ambuvatman altında yazıl-
ı O S mış olacaktır borunun pozu yapıldık-

olq Ilı , ,,. tan sonra su ile doldurulup icap e-

acununun lstimı- Alaturka nal fabrikası den Vanalar kapadıhp manümetre 
ille kabildir, FAİK BEY cihaznn haiz tulumba ile (Tazyık 
1 • makinesi boru ile birlikte mubayaa 

l•tanbul Tavuk pazın .'<o 55 olunacaktır) mefruş dolu boruya su 
Tel lstanbul 3955. verilecektir. 

........ __ ..,...,..,...._...._...._......,...,.. Taki manümetre tazyiki atmosfer 

tlP 
Dünyanın 
en m!!şhur 
Saatleri 

DOl\TOR 

İZZETKAMIL 
Yeni ve e;ki belsoğuklup,-u, em

razı cildiye ve freni{! elektrik ve sair 
en son \e;aiti fenniye ile tedavi eder. 
Bah ekıpı elı:erc' Hacı Heklr r kıl~· 

tazyıkının nıafını yani 8 taksimatı 

gösterecek ve altı saat bu minval 
üzre borular dolu bırakılacaktır. 

Bu müddet zarfında borularda kı
rık ve ya çatlak zuhur ederse pozu
da dahil olmak üzre tekmil masarif 
bayiine ait olacaktir. - Mualllm 

Doktor Hafız Cemal 
Dahili. sinir ve çocuk hııs 

talıklan mutahassısı 

Cumadan mada herıı;ün saat 
( 14- ı 6) ya kadar Divan yolun

daki kabinesinde ve Cumartesi, 
Salı gıinleri (Rami) de (9-12) 
raddelerinde lıasta kabul ede . 

NAKLiYE İHTIY ACINIZ 
NE OLURSA OLSUN 

BUNU TATMiN EDECEK BiR 

DOÇ KAMYONU 
MUTLAKA VARDIR 

TQrklye için umumi vekili: 

DOÇ kamyonları 
memleketimizin 
her tarafında 
kuvvet ve sağ-
lanılıklariyle 
tanınmıştır. 

KEMAL HAT.İT., MEHMET RİFAT ve ŞÜREKASI 

İdarehane ve sattŞ yeri: Garaj ve tamir yeri: 
Beyotlu lstlklll caddeıl No 168 
Telefon Beyotfu 2124-Telrraf: Tatko 

Ayazpqa jandarma karakolu batında 

Telefon Beyotıu l 755 

TAŞRA ACENTALIKI.ARI: 
Ankara; Zabıtçı zade ve şoreklsı Dlyarbeklr ; Plrlaççlzada Sıtkı Nedim ve 
lzmlr; Mahmut Celalettln Bey Edip Beyler 
l{ayserlı Mnbaddluade Alim Bey 

Adana; Muharrem Hilmi Be1 

Oazlayıntap; Güzel beyzade Hasan bey 
Trabzon; Hacı Abbas ve mabtumları 

Bursa Nesubl Esat Bey 
Samsun Esat efeadl zade Seyit BUll Be1 
Glt'e'Oa; lsmall zade Vahit ve fllrekaeı 
Isparta intibah firketi 
Malatya: Badılı zade Tabir Bey 

...-JUBOL 
Daima sıhhat ü
zere olmak için 

her akşam bir 
komprime (Jü
bol) alınız, 
Paris hastaneleri 
mtıteahhitleri 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza

nelerde satılır. 

JÜBOLt 

B.ırsaklan yeniden 
tamir ve ihya eder 

INKIBAZ 
il TİHABI EMA 

USRETI HAZIM 
MİGREM 

Baijırsııklıırın naıımı olan t JÜBOL ) liıkıbıızdan mus~rlp 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

KöDAK 
FOTOGRAF l\ıIAKİNALARI 

Amatörün en güzel fototrafları elde etmesini te

min eden aUU ve teferruatı haiz yegane makineler
dir. Tarzı lstımallnl ve işkal muvaffaklyet esbabını 
büsbütün izale eden karşılıklardan kat'iyen milberradır. 

BİR KOD.\K l\ilAKİNASI 
istinialini öğrenmek için bir kaç dakika 

kafidir . 
Kodak fotoğfaf makinaları ve filimleri 

VELOX kağıtları 
Alan1inüt fotoğraflar için 

"N ineteros,, Kartları 
kullanınız. Her yerde satılır. 

~~ 

Her evde 'ıulunması elzem cihanşumul 

-di!~~~!W;S~~~ ... bir şöhreti haiz l\larfeld Alpaka Bıçak • 
r çatal ve kaşık sdra takımıdır . l\LARFELO 

ALPAl\A, dayanıklığı ve parlaklığı 111-
barll• ıtDmUIJ takımlan yerine kaim 

lunur. Güzel modelleri her sofra için 
J lr zinettlr • 

Kendilerine lıtanbul emvalin
den virilmek üzre Maaı tahsis 
idilip Adresleri ma'lum olmadı
ğından tebliğat yapılamayanlar. 
Nufus Askeri tekaiıt 

Yıtıa.t 

k@'r .... .. 
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Pı.rls bllvük elcisi Fethi beyin Ankarada ikameti eınaıında Reisicumhur Hazretleri ile birlikte alınmış olan bir resmi 

IlAKlKl BOMONTI GAzOzLARININ 
ALAMETİ FARİKASI 

Gazoz tl•elerl Gazoz slşeterl Uzerlndeld 
zerindeki kapsolumuz etiketimiz 

Gazoz, kapsol ve etikeılerimlzin taklit edlldlgi gOrüldUğündcn hakiki 
Bomond gazozunu içmek arzu edenler lı:apsol ve cılkctlcrlmize dikkat 
etmelidirler. 

HEVİ DUTI 

mıııeı: 
Otomobil ve kam

yon lastiklerini 
tecrübe etmiş olanlar 

daima (MiLLER) 1 
almakta ısrar ediyorlar 

Çünkü. Fenne~ en m?k~ 
·mmel, fıat ve ıktı-

sat noktai nazarından en elve
rişli lastik yalnız ( MİLLER 
lastikleridir. Menfaatınızı gö 

zetmek isterseniz hemen 

MİLLER 
alınız! 

Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 
mlltehassı11 

SİNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM 
Jstanbul Sultan Mahmut Tllrbesl. Telefon 2622 

Devlet demir yolları veli
mnaları umumi idaresinden: 

5.5 929 tarihinden 29· 5-929 tarihine kadar munakasıya vazzedilen An
kara hattının Filyos Balıkısık kısmında inşa edilecek mebani mUnakas111 gö· 
rDlen lii•um üıerinc 10-6-929 tarihine müsadlf Pazartesi gününe kadar 
tehir edilmiş oldugundan taliplerin evvelce ilAn edilen feralt dairesinde 
evrakı fennlyesiııl mübayaa etmek 07.re Ankarada Devlet Demir yollan ve 

MiZ~T M~T~HtiHI 
Kullanı~t >uhhuletli, masrafı nbpet kabul etmcyeeek 

derecede az, uzun seneler tamlrl ihtlyacından vareste, gerek 
deniz ve gerek kara motorlarının en mükemmeli biç fUpbeslz 

•Nöyf eld Könke• motorlarıdır. 
Tek ve çift slllndlrli her talep edilecek kuvvette motor 

teslim olunablllr. 
Vekili Umumi: TUrklye Otomobil !Astık ve traktör lrkPtl 

l1ffi illf Beyoğlu istiklal caddesi 168 

Yol münakasası 
Vilayet daimi encümeninden: 
Bakır köy ile Yedi kule arasındaki yolun in~ası kapalı zarf usullle 

23- 6- 929 tarihine mü~adll pazar günü saat on bire kadar müna
kasaya konulmu~tur taliplerin teminat ve teklif mektuplarını tayin 
olunan saatte daimi encümene tc,·dl eylemiş bulunmalan meşruttur 
ke llnamesini örmek ve eralti ö enmek lıite enlerin encümen 

• 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

' 



l.ıanbul, • 'o 100 

Telgraf adre<i : İ Telefon numaralan: 

htanbul, :\lilllyet ~ Istanbu~ 3911-3912-8913 
Goıete vt matbaaya ait hususlar için müdiriytft müıatatd tdilmtlidir. 
~füddı ti l!t(rn nushalar 10 kuruştur. Gelen e.ırak gtri vtrilmez. 

rw-.••••• a ~ ........ .._.. 

Ankara - Paris • 

ra 
ti? 

1 

' il 

I 

4ncn. Sene ·o ı 192 

nıııı mruııınımıııııı . 
Ahone ve ilan u~retleri 

Guetemizde ~ikıın yuıların lıııkııkn mahfuzdur 
Abone eartları • ltıın tarifesi 

1 rıı • .,,. H.,fç ISncl Sohlfırlı San·ı .. ı " Arlıcı 400 Ara. 4 •• 

' 
Socı • • $() 

• 1$0 • " . 4.1c/J • 80 
• 1'1JO • 11700 • Rncl . • l/00 :rw-•--· 5 ~--·e-. ... 

Ankara ile Paris münasebatnı ka
'lıııık gösteren ihtilaflar halledil
li. llu neticeyi en samimi bir hisle, 
~ büyük memnuniyetle karşılamak 
lttyoruz. Doğrusu Suriye hududı> 

lngiliz kabinesi teşekkül etti •• 
fiınendiferler meseleleri yüzün

~n Türkiye ile Fransa arasında ha
l olan anlaşmamazlık, hakkımızın 
'1ııayülat ve hissiyatına uyan bir 
~değildi. Onun için ihtilafların 
· atılı bizi muztarip etmekten hali 
~lllıyordu. Bu iztirabı gene bu sU
ilııiarda bir çok defalar izaha çalış
<. 

Şiıııdiyc kodar iki memleket mü
iıcbatının gergin bulunması, hu-
1lardaki emniyetsizlikten ikri ge

t••du. Bu manilerin iıalesi, siya
. llıtirıasebetlerimzin inkişafın~ mü

bir amil olacaktır. Netekim lla-
iye vekili Tevfik Rüştü bey, Pa
biiyük elçimizin avdetinde hemen 
lls;ı ile bir dostluk ve hakem mu 
desi müzakeratına girişeceğini 
~~nda ifade etti. Bu arzunun <'l 

il bir zamanda tahakkukunu tc
~lli ediyoruz. Bu mevzuda en mü 
'lı !\okta, yanlış ma!Omat ve telek-

te istinat eden hissiyattaki gJy
~biiliği izale etmektir. İki mer.ı
~ rasında iyi münasebct:crin te
'iıı İinde. dostlukların takvıyuin.!e 
\ı ti derecede amil, budu !arın. 
~di ve ihtilaflı meselelerin baJli 
\,.,. · nıütekabil hissiyatın açık ve 

~ olmasıdır. Türk - Fransı= 
~ batında böyle bir gaye iatih
~ •diyoruz. Bu gayeye varmak i
'lı ~a mütlıUlat yoktur. Esasen 
,•tı taraf efkarı umumiyesinin 
1q Ylilatına en ziyade uyan vaziyet 
~tk~bil "husumet" değil, "muhab 
'ııt tır. Bu temenni yalnız hususi 

1•rıınızı ifade etmiyor. Tarihin 

dostluk ananeleriyle dolu olan 

\ıllıa•inin emir ve ihzarı da bu mcr 
•dir. 

~ 
,nıa ına haberlerinin Türkiye 16· 
•a. 

' 1•tc de ayni hararetle ve mu-

tle karşılandığını ajans b~'>er
n~en, gazetelerin neşriyatı ,dan 

:ııoruz ... Tan'• gazetesinin bu mev 

lahsis ettiği makalede hakikat 

. lııuhabbcti ifade eden bir mana 

~ Surfye hududunun tespiti, Şi-
difer . . 

~l . ve umumıyetle naklıyat me 
•tın· . . 

\ı ın tanzımı, hudutlarda şa· 

\ Yapan anasırın izalesi gibi şey 
Yalnız mahalli bir tesiri olmı
bnı, Türk - Fransız münase
'0 iyileşmesinde milhim bir a-
01«a • .. ı· T 'n gını soy ıyen an gazete-

~ hakkı vardır. 
it' 

'Yeti mütalaada biraz daha re
oı.,,. 

1 '""'k lazımdır: Şekli, ahdi ve 
llıanzara ne olursa olsun, bu

), lt"<lar devam eden ihtilaf, Tür

.~~ Suriye arasında değil, Paris 
) . •ra arasında idi. (Quai d'Or 

!\ 'n biraz daha itilafkar bir va

~111\ası ile bütün müşkülatın 
'~i kalkması da bunu teyit eder. 

~il:azet~ hu makalesinde dahi-
' it Yetını tahkım eden Türkiye
"ı~•kova ile, Roma ile, Atine ile 
' ı; llascbat tcsıs etmekle haircen 
ı,~tat lıalirıde, büyük devletlerin 
a,,h"dk k' l(j arıcın c alma ıateme-

. Ylen· 
~ •yor. 

•lııı geç bile olsa bu hakikatin 
\ı,,•sı bilhasşa memnuniyete 

~la~ 
~ıı usy ile, Akdenizde İtalya 
1 ~İr ıkıı e'11niyete, hürmete müs 
,~- ~Ostluk tesis ettik. Bu dost 

teıı r§ı vefamızın derecesini 
e o' • 

·~<l;ı .,osterıyoruz. Fransa ile 
'I.. n1 

8Ynı dostluk ve emniyet 
, '<it l'ara•-- • h' b' . 

' 

. "· u .... ga ıç ır manı 
ıı ~ıa:· 1 11ı;ı0 •1 1lı kanaatımıza göre böy-
'•neı 1 olmadıktan başka bu 
'ib• unıumi sulh muvazenesi
~. ''ile t · · kt . ~ lir eaısı no aı nazarın-

"" •t lı ı· ı.: ı~ a ındedir. 
"\ 1~111 
~~~~<ııııı •rda 11ra11 geldikçe 
~' 'i~i ~lunun mahiyet ve buıu
Sı.; ~iç b;;•ha çalttık: Tllrk dost· 

4<!t, b,,, •anıan başka bir devlet 
if §lra bir •üınreye kal'§ı 

•de d 1t. lı· e en bir vaziyet al-
t\ '«• bütün . -)ea; sıyaaı tertip-
' «li ' •ulh ve emniyettir. 
~ı~oru~. Paris ile Ankara 
1,. ıo d 
. 'Utd a sulh ve emniyet 
ltı ' tab·ı · 'n lı 1 ınkişafmı bulm:ı-
'~1ir alia ve samimi bir te-

Amele fırkasının kabl11eyl teşkil etmesi üzerine va
zlgelleri merak edilen liberallerin reisi Loyilcol'f 

intihabat esnasında nutkunu Irat ederken 
= -- - ---= = 

Amele iş başında 
Macdonald kabinyi 

teşkil etti 
•••••••• 

Kabinede İngiltere tarihinde 
ilk görünen bir hadise var: 

nazırlardan biri kadın 
loglllz kabinesi Mr. Macdonald'ıo riyaseti altında teşek

klll etmiş ve dün vazifeye başlamıttır. Evelce yazdığımız 
vechlle amele fırkası mecliste ekseriyeti haiz detlldlr.Fakat 
en çok azası olan fırkadır. Bu ltlbarle, liberallerin itirazına 
hedef olmazsa iktidar mevkllnde kalabilecektir. 

Liberalleri hattı hareketi ne olacak? 

Liberaller yeni kabineye karşı ne gibi bir hattı hareket 
takip edeceklerini şimdilik resmen ilin etmemişlerdir. 

Meclis 25 haziranda açılacak Bu tarihe kadar da hareket 
!erini tayin etmlyeceklerlnl söylemektedirler. Mamafl libe
rallerin şlmdlllk amele fırkası aleyhine hareket etmlye
ceklerl tahmin edilmektedir. Amele fırkası her şeyden 
evel işsizlik gibi llberallerln büyük alaka gösterdikleri bir 

mesele ile meşgul olacağını ileri silrdilğjlnden bazı liberaller 
yeni hükOmete yardım etmemek bile lsteseter, itimat ııhk 
beyanına kadar ileri gidilemeyeceği bu taktirde liberalle
rin ikiye ayrılacağı şüphesiz tellii.kkl edilmektedir. 
Esasen amele fırkasının, liberaller arasındaki bu tesanüt
silzllğe istinat ederek iktidar mevkllne gelnıeğe razı olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yeni kabine nasıl teşekll edildi? 
Londra, 7 (A,A.) - Yeni amele kabinesinin yarınki gazetelerde 

neşredilecekolan llstesl şudur: 
M.Ramsay Macdonald 
M.Philip Snowden 
M.Arthur llenderson 
M.H.Thomas 
ın.Sldney \Vebb 
Lord Parmoor 
Lord Sankey 
M.J.R.Clynes 
Vüzba~ı \Yedgwood Benn 
M.Shaw 
Lord Tomson 
M. Greenwood 
Mlss Bondfleld 

Başvekil 

Maliye nazırı 
Hariciye nazırı 
Mührllha& Lordu 
Mllstemllkat ve domlnyonlar nazın 
Mecllslhas reisliği Lordu 
Lord Shancelier 
Dahlliye nazırı 
Hindistan • 
Harbiye • 
Hava 
Sıhhiye 
Mesai 

• 
• 

M.Noel Buxton Balıkcılık ve ziraat nazırı 
Slr C.P.Trevel)·an Maarif nazın 
M. \V. Graham Ticaret " 
M. A. V. Ale\.ander Bahriye birinci Lllrdu 
.ın. \\'. Adanıson Skoçya nazırı 
M. George Lıınsbury Nafııt " 
Yukarda ismi geçen zevat yeni kabin~yi teşkil etmektedir, 

Yarın neşredliecek olan diğer isimler şunlardır: 
Slr. Oswald Mosley Lancaster dllkalığı Chanceller si 
M. \\. Jowltt Attorney jeneral 
M. j. B. Melvlll Sollsltor - jenerı.I 
M. F. O. Robert Tekallt nazırı 
M. Herbcrt Morrlson Münakalat nazırı 
M. johnston Skoçya nezareti • parlamento 

M. H. B. Lees Smlth 
Lord Arncld 

mUsteşarı 
Posta umumi müdllrü 
Tedlyat reisi ( maaşsız ) 

* * "' 
Yeni kabinenin vaziyeti 

Kabineye ilk defa giren kadın 
nazır kimdir? 

Yeni kabineye iştirak eden ! 9 
nazırdan 13 ti 1924 teki amele ka
binesine de dahli bulunuyorlardı. 
Mlss Margaret Bondfleld bir lngWz 
kabinesine nazır sıfaılyle girmeğe 

muvaffak olan ilk kadındır. 
Mührübas lordluğu mevkllnl der

uhte eden M. Thomas işsizliğe çare 
bulmak için hükt\metçe tertip edile
cek pUtnlan sıralayıp tatbik ettirmek
le mükellef olacaktır. M. Thomas 
bu a'4am şu beyanatta .bulunmuştur; 

işsizlik mes'elesl bir sihirbaz değ
neı;,le dokwmlmuı gibi birden bire 
halledilemez. Bu mes'elenin ortadan 
kaldınlması için göüs ~erilecek güç· 
lüklere hiç bir kimse benim kadar 
vakıf değildir. Ancak ben bütün gay

bu mcs'elenin halline lıasrc

Vıı.zikn meml k<t için 

paraıorluıı;unun inkişafını temine ça· 
lışmaktan ibarettir. 

Londra 7 (AA.) M. Macdo· 
nald ın liberallerden kralın mUsıeşan 

Yowlııe k•blneslnde Adliye nazırlı

ıtnı tekili etmesi haberi, siyasi me· 
hafilde büyük bir hayret tevlit et
miştlr. M. Yowltt ın Preston inti
hap dairesinde amele fırkası taraftar
lannın reyi sayesinde intihap edilmiş 
olduğu iddia edilmektedir. Mumaileyh 
teklifi vakii kabul edecek olursa 
amele b!lkt\metinde işgal edeceği bu 
hususi mevkide bulunmasına bu ha
dbe sebep olmuş olacaktır. 

1.ondra 7 ( A .. \.) Liberal ll-
derleri dün akdetmiş oldukları içti
mada fırkalarının parlamanıodakl 

azalarının meclisin uçılmnsından son· 

Gümrükler 
-~····-o---

Islan bul 
varidatı 

Kuponların tediye
sine karşılık olarak 

1 
bankaya ı,erilecek -....-

Haziran iptidasından itibaren 
mevlıll mer'lyete glİen kuponlar 
ltlllfnamesl dan Rusumat ida
resine blldlrllmlf ve bu hususta 
tatbikata geçilmesi tebliğ olun
muftur. 

HDllGmetln tebllgatına nazaran 
ltlllfname mucibince OUyunu 
umumiye senelik takıltlerlnc 

mukabil olmak üzre lstanbul 
gümrükleri varidatı Osmanlı 

bankasına yatınlacaktır. 

Bu mevduat hakkında haftada 
bir cedveller hazırlanarak Ma
liye Velı.lletlne gönderllecek 
ve Vekaletten verilecek emir 
üzerine bankadaki paralar Oü· 
)'UDU Umumiye idaresine tevdi 
olnnacalı.tır. 

ltlllfnamede, bu varidat Jı.all 
gelmedltl takdirde Samsun gllm· 
rtlğU varidatından istifade edl· 
lecelı.tlr. 

Mamall verllecelı. talı:eltler 
senede 16 milyon liradan lba· 
ret olması dolayıslle ltıtanbulun 
varidatı kifayet edecektir. 

Bankanın bu işler için ala· 
cağı temettü yüzde 2 kadardır. 

Doğum faciası 

Dava yeni bir 
safhav{l girdi ., . 

Bugün ne olacağı 
anlaşılacak 

Lamla Hanımın doğum es
nasında vefatına sebebiyet ver
mekle maznun 
zevci Cemal 
Beyle Dr. l(e. 
nan Hasan ve 
Atıf Beylerin 
ebe Mllberra 
Hanımın mu
hakemesi ve 
bu dava ile 
tevhit edilen 
l(adrlye Hanı
mın kolunu sa
kat bırakmak 

davası bu gün 

öğleden sonra 
Ağırcezada gö
rUlecektlr. 

l.ô.n11<1 H. ın 
ı-aldesi ll. 

Maznunlann Af ve tecll • ı· 
nunundan istifade edip etme: :
ceklerl bittabi bu glln anlıt,.ı· 
lacaktır. 

Maznunlann, tecilden istifa." 
de etseler bile muhakemenin 
de~amını talep edecekleri tah
min edllmektedlr. 

Mtlddet tarafla muhakeme· 
nin devamının şart olduğunu 
zira meselenin cinayet mi, yuksa 
suç mu olduğu muhakemenin 
rüyetlnden sonra anlaşılacağı, 

kendilerinin kastı ispat edecek
lerini iddia edeceklerdir. 

Lamia Ha~ımın validesi bu 
mllnasebetle demiştir. ki : 

• - Maznunlann da muha· 
kemenln devamını talep edecek
lerlnl kuvvetle llmit ediyoruz. 
Zira aksi takdirde cUrUmlerlnl 
itiraf etmiş olurlar, !(endi mes· 
leklerlnln şerefi namına bu lllOm 
hadisesinde sun'u takslrlcrl ol
madığını !~bata mecburdurlar, 
zannederim. > 

Paris sefirimiz 
Yarın hareket ediyor 

Parla sefiri Fethi Bey, dün 
Hariciye memuru Hakkı Beyi 
ziyaret etmiştir. Fethi Bey, yann 
Parlse hareket edecektir. ---------Davet 

C. H. F. Müfettişliğinden: 

Cemiyeti umumiyei bele
diye azayı muhteremeslnin 
11 Haziran 1929 salı gllnll 
saat on beşte fırka merke· 
zinde aktolunacak içtimada 
hazır bulunmalafı rica olunur. 

• a.tnrt Jl •ı• 
j '-1 takip edecekleri hattı hareketi ,,.,, ,,...,_.. -ww 4iJd'iM»' 

kadar tcmatı edU c 

DünJaJı ~oıa,11orlar 
Motosikletle Jınerika~an 

lslanbula ~elDiler 
Bu ssnahlar Türkiyeyi nasıl buldular? 

Andrev juvlnaal ve Nevton 
Nesmlth isminde iki Amerilı.ılı 
cenç moıoslkletlo dllayayı do· 
lAfmalı. üzre yola çıkmıflar ve 
ahliaa memleketimize de ceı
mlflerdlr. Seyyahlar "Milliyet., 
için bir mekale yazarak seyahat
ları hakkında şu malGmatı ver
mişlerdir: 

·• (;hicago ( Şlkago ) nun 
Northwestera darDlfOnunıından 
geçen sene nef'et ettik, l(fllseyo 
intisap etmek istedik lsede 
evvela dUnyayı dolaşıp rıır. 
meğe karar verdik. 

Seyyahlar motosikletle 
Yeni kazanacağımız dostla

rımıza Amerlk hakkında iyi 
bir intiba tovllt etmek emelin· 
deyiz, Yollarda maceralar ge
çireceğimizi ümit ediyoruz. 

Chlcagodan Nevyorka kadar 
2,000 kllomero yolu başka, 
başka otomobillerle katettlk.MUt
tehldel Amerika toprağından bir 
vapurla aynlarak Nevyorlı.tan 
Bremene 100 dalar Ucret vere
rek geldik. Bundan sora Ams
terdamdan bir motosiklet teda
rik ettik. 

Bu motosikletin yanında otu
rulacak yeri de vardır. Bundan 
sonra bu vasıta ile 37,000 Jı.llo
metre kıttettlk ve Holanda 
Belçika, Almanya, lsvlçre, Is~ 
kandinavya, Baltık memleket· 
!eri, Lehistan, Fransa, lnglltero, 
ltalya, Avusturya, Macaristan, 
Yugoslavya, Yunanistan, Bulga
.. ıstan tariklle Türklyeye geldik, 

Bulgarlstandan TOrklyeye 
dahil olurken motoslkletlmlzde 
yalnız iki kişi bulunuyordu. 
Lakin Edlrneye girerken dllrt 
yolcu idik. 

Bunlardan biri huduttan mo
tosiklete binen bir askerdi. uı
ğer yolcu da askerin bir yere 
hediye götUrdUğO kuzu idi. Tür
kiye dahilindeki yollar diğer 
her hangi bir Balkan memleke
tinde gördüğümüz yollardan 
iyidir. Motosikletimiz TUrk top
rağında mllşkuıat çekmedi. Ta
biidir ki memnu mıntakadan 
geçemediğimiz için demlryo:unu 
takip ederek, ve slmendlfere 
binerek Edlrneden buraya geldik. 

Lakin tlrende de pek çok 
doslar temin ettik. l(Oçllk bir 
köyde durduğumuz zaman kar
şımızda oturan bir Türk askeri 
için de kendimize aldığımız si
mitlerden vermek isterken o 
bizden evel davrandı ve simit 
alarıl.k bize ikram etti. Yiyece
ğini de bizimle taksim etti. işte 
bu askerin şu hareketi bize bir 

keredaha anlattı ki Turk milletlnln 
mlsallrperver olmakla kazandığı 

fDhret bihakkın her tarafa ya
yılmıştır. Eski Türltiyeye dair 
ıştdllmlş bir takım efsaneleri 
bulamadık. Fakat flmdl harf 
inkılabı, kadının hllriyetl ve 
diğer mllletlore kartı dostluk 
vücude gelmlttlr. 
Gazı Mustafa l\emaı Hazretle
rinin yeni Türkiyeyi vücııde 
getiren teceddUI programında 
tarlı. ve garbe nllfuz eden fev
kalade bir şahsiyetin büyUklll· 
ğUnü görllyoruz.,, 

Buradan Surlyeye ve Feles
tlne, Mısıra, Cenubi Afrlkaya, 
Hlndistana, Çine ve japonyaya 
gideceğiz. Herhalde önllmüzdekl 
yıl başı gecesini Amerikada 
reçlreceğimlzl Umlt ediyoruz •• 

Andrew juvcnall 

.... ,., : 

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Hüseyin Rahmi f!eyin cevabı 
" •• Gazi Hazretlerinin taassubu tepelenıek
telıi kudretlerini en büyük görüyorunı .. ,, 

Ga•inin en büyük eseri nedir? 
Bu sualinizin heybeti önünde sar

sıldmı. Acaba Gazi hazretlerinin 
hangi eserleri küçüktür ki içlerin
den büyüğünü seçebilmek için bir 
mikyas tanzimıne kadir olabilelim? 

O, dünyayı mephut eden bir harp 
kazandı. Bu zaferin balesiyle dün
yanın bütün ufuklarından parladığı 
zaman bu muci:.eden gözleri kama· 
şan yaril ağyar: 

Acaba bu bir insan mı? 
Hayir, dediler, bu beter fevkınde 

bir bilkattır. Harp bir gaye değil 
bir vasıtadır. Tarih bir çok harp da
hileri sayar. Onların yaratmıt oldu
ğu mucizelerin önünde hayretle dü- 1 l!!!!ii!!ı•lllİıiiiıııııiiıliiiiıi 
şünilrüz. Fakat kazınılan menfaat· 1 

!er ekseriya zevale mahkumdur. Ga
zinin ise lfizeval asıl himmetil kud

J reti harpten sonradır. 
Bu ikinci mucize birinciye tefev

vuk eder. Bu da taassup ejderiyle 
olan gazası ve büyük zaferidir. Ka
fes arkasında peçe altında boğulan 
kadın bu hilafı tabiat mabpesten yü
zünü kurtardı, -tabiatın bütün mah~ 
luklarına has olar- açık havada tenef 
füs hakkına erdi. 
Kadın loşluklarda yaıar bir kös-

tebek, anonim bir varlıktı. Firenk
ler ona muamma diyorlardı. O pek 
az mahrem na"'arlara açılabilen kara 
örtfilü bir B<ytullahtı. Ona bakmak 
büyük günabtr. Kadının bu mahp°"-

Hüseyin Rahmi Bey 

te 1 ıtlikından sonra biz de scsytte 
bir mana almaya başladı. Hayat u

yandı. Gaıi Hazretlerinin taas ,..bu 

tcpelemekteki kudretlerini tn ı u ı:ık 

görüyorum. 
Niçin? 
Çünkü bu ejder hila k4.·J3 " 

canlarını emdirmekte dc\am ..: •c.•ı 

Afrika ve Asya mü•lümanl r• "' -1-
tında inledikleri ecnebi boy n• • k 
tarını görerek ibret alm...:k. G 1 ı '1Z

retlerinin bu eseri'ldckı 1:-ı. c u 
takdir için kafiı!ır 

Büyük hürmetlerimin ka ıl 
rica cdcrlm ~fendim. 

HÜSEYİN RAHMt 

* * * • 
L Hakkı beyin cevabı 

Dence Gazinin en büyük eseri 
Türk milletinin yaşamak kabiliyeti
ni biç bir inkr!Apcıya yahut hiç bir 
fikirciye müyesser olmayan bir zeka 
ile anlaması ve biç bir milliyetçiye 
yahut hiç bir milliyet san,kfirına mü-· 
yeıııer olmayan büyük bir ihtirasla 
bu düşünceye inanmaaıdır, 

Çünkü bu büyük adamın e!An ak· 
lıma Jayret veren bütün maddi .~e
ıebbllslerini idare eden, bütlln mede
ni hamlelerini kovalıyan yaratıcı 

kudreti işte bu ( An!ayı' ve Duytış 
tarzı) dır. 

Darü/lünun müderrislerinden 
İSMAİL HAKKI 

••• 
/smai/ Hakkı Bry 

Reşit Saf/el bey diyor ki 
. , le r ve garpliler, harf inkılabını; ad

liyeciler, medeni kanunların ka 1 
ve tatbikini; köylüler, hallerine k~r 
şı gösterilen samimi ve ciddi it.-ıa 

ve ihtimamı; iktisatcılar zira.ate, 
demir yollarına, sanayıa ve malıyc 
ye verilen ehemmiyet .•...• her zum 
re, bu eser1erden, inkılip1arôan htr 
birini, birinci derecede bir phes r 
olarak intihapta haklıdır. 

Re~it Saffet Bey 
(Gazinin en büyük eseri nedir ve 

niçin) sualinize cevap vcrmtkte bir 
vakit tereddüt ettim. 

Mevzu gayet vasi olduğu kadar, 
halli kolay görünüşüne rağmen, 

müşküldür. Gazinin ölmez eserle
rini her Türk bilir n her kes ken-
di hissine ve noktai nazarına göre 
seçer. 

Bilumum millet ve askerler Ana
dolu te~kilatı ve Dumlupınar muha
rebesile Türklüğün istiklalini kazan 
mış olmasını; siyasiler, saltanatı fer 
diyenin yıkılmasile Cümhuriyet i15-
nınr ve hiikilmetin din mefhumun
dan ayrılmasını ve şapkadan başla
yarak memleketin cesaretle garp me 

ni etine atılmasını: mütefrkkir-

İlmen bunları henüz kiyııs ecleb '· 
mek zamanı gelmemiştir. 

Bir harbin tesiri neticei asketı) e 
sile ölçülcbilinirse de içtimai bir Jra. 
nunun ve ya inkilabın tesiri,i nla
mak bir kaç. ve bazen, bir çok &<cnc
ye muhtaçtır. 

Yunanlıları püskürttükten ve s•I 
tanatı devirdikten sonra, bazıların~n 
tavsiye etikleri gibi, Gazi yorulup 
çekileydi, müteakip inkilıipların hiç 
biri vücude gelmezdi. Avrupado. 
Türkleri fikri-takipten mahrum bır 
kavim olarak telakki edenler çoktu. 
Gazinin yüksek idraki!e vücude ge
tirdiği şahsiyeti. misali-sebat ve me
taneti, velhasıl (Karakteri) ı:crek 

millet ve gerek yabancılar üzerinde 
yaptığı derin tesir itibarile ebeıli e
serdir • 

Maruzatı acizancmi ibl ;; ves.,:le
sile en derin hürmetlerimi arz vr t 

yit eylerim efendim. 
Kocaeli Mebusu Türk ocakları 

ilim ve sanat heyeti Umumi katibi 

RE İT SAFFET 
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~ TEPEDELENLI ~ 
H:..:A;;Lt;.;.P.;.;~S;ı;.;.;;A .. vi_.VA .... s_ıtt_Kl_~ 

Bana izin paşa ben cep
haneye gidiyorum 

Gök n1a visi küçük gözlerinin 
elifleri gülüyordu 

i!lijeLin le!ı~ası: 28 AYHAN 
Selimin ağzının sulan akıyor- Ak yüzlü Arnavut kızına ne de 

du: hey yarabbi! .. balaydı Hur- yaraşıyordu? 
§İt Paşa bir ayak eve! ~ücumet- Vasiliki oda kapısı yanında 
scycF de şu iç kaledeki fıçılaı:a el bağlayıp Divan duran kızarık 
dı.ımanı verip şehit olarak bır Nar yanaklı bürümcük gömle
daha ölüm olmayan Cennete git kli hizmetçi klza,gözlerinin u
seydi ... diye düşünüyordu. cuyla işaretetti. Paşa ile kendi-

Oh ne ala .•. hem şehitlik, sini halvet bıramasını anlattı. 
hem dünyada kalanlar: -Mori Kızm parlak derili Al yanakla
a~kolsun şu Selim Çamiye. . . rında canlı bir Alev yandı ve 
hem kaleyi ateşledi hem Şehit dalğalandı. 
olup Cennete gitti!. • • Ali Paşa ile •·y anyanm hanı-

Diye koca Selimi kıskanacak- mı" başbaşa kalmışlardı. 
!ardı. Selim yavaş yavaş oturdu- Vasilikinin dilinde birşeyler 
ğu yerden doğrulmuştu, işte ar- dolaşıyordu. Tepedelenliye bir
tık bir dakka duracağı yoktu. şeyler söylemek istiyordu. Fa-

Sıkelden bir ımeşala» teda· kat genç kadın nice dumanlı ti
rik ederek gece gündüz Barut piler gö~uş yıl_Ia_nmış "K~~·: 
Mahzeninin kapısı dışında bekli yola getrrmek ıçın evela dışını 
yecekti: tırnağını söküp zararsız hale 

- Ha!. . deyince dumanı ba- koymak lizmıgeldiğini de bili-
sacaktı. yordu. 

- Bana izin Paşa. .. işte ben İhtiyarı önden yumuşatmak 
cephaneye aidiyonun! diyerek- vardı, ondan sonra çabucak ya
ten Ali Pa;ıyı bırakıp dışarıya tışrp Y?~a .gel~~di:. 
atıldı, barut mahzenine gittiği- Vasılıki gumuş pazılı beyaz 
ne asla şüphe edilmemeliydi. kollarını ~nun __ boY_Duna sarıp 

Ali Paşa cahil cesuru Selimin doladı .. !çın~e. oz cılve ka~ı-
ardından seslendi: yan gozlennı Tepedelenlının 

- Sana olan emrimi unut- gözlerine açtı: 
ma ..• Kaleye düşman girer gir- - Ali ben senin neyin im?
mez ateş le .. korkma ben bura- d~ye so~du-. söyle Ali, ben se-
dayml ! ! mn n~yın ım? 

Son sözü: Tepedelenliyi de İhbya: a?amın ~an evine yİ· 
dü~ündürmüştü. Hangi: uKor- ne çok sıvn uçlu bırşeyler sap
kına ben buradaynn?!» iki bin lanmıştı. Eve! zaman Şfilrleri
fıc;ı patlayınca aıtık Ali Paşa nin: - "Aşk oku .. kirpikten 
mali Paşa mı kalırdı?... ~ançer.: ·~ <!iye ?iye _dillerinde 

İhtiyar adam tekrar hareme tuyl~. bi~rdiklen şeyın batına
döndü, artık içinde tek bir kurt sı gıbı bırşey ... 
yeniği deliği kalmamıştı. şayet ~şte cannn, .. an~?'an anlasın: 
Hurşit Paşa kaleye girecek olur Alı !'":şanın yuregı: - cızzz 1 •• 
sa hep beraber taştoprağa karı- etmıştı. 
sarak gök yüzüne doğru savru- Seksen yaşındaki adam ondo 
lup gideceklerdi. «Vasiliki« de, ku~ yaşınd~ ?ört kaşlı civan bir 
Ali Paşa da ... Yanya kalesi de .. ~elikanlı gıbi aygınlaşıp bay-
he~si de. . . gmlaşıyordu. 

Alı Paşa Vasilikinin odasına 
g rdi ği zaman güzel kadm ha
li ~ğlayıp sızlanıyordu. Filatlr 
hızmetçi kız hanımın bilekleri
n: o, uyordu. 

Vasiliki: - Ali.. .diye elle
nrl uzatmıştı, o, Ali Paşayı bir 
da.lı~ dônmemek üzre gitti, san

bitmedi 

'iköyellmmiz 
Şirketi hayriye 

Eıı küçiJk l'e eski vapurla
rını hangi hatta lşleUgor? 

:ıcaklsnn gelr>ıesilc bo_i!az içine 
tI. o Ço sevd rri İhtiyan karşısın rağbet çoğalmıştır kadar ki <irkcıi 

ela g .. riince pek sevinmişti.İşte: hayri\'enin vıp ~ ~crvi'i yulcuları 
Alı Paşa tekrar Vasilikinin ya- taşımağa klfi gelmemektedir. llilha.«a 

koprtiye inen sabah uporlan lunça
nına dömnüştü, demek Vasili- lılnç doludur. Birinci mevki bilet 
kiyi bırakıp g· erek ihm31ede- alanlar ikincide bile yer bulamamık
IT' ·yordu. ıadırlaı:. !\of.aza olan bu ra~beıln 

V asiliki Paşanın ne için oda- devamı şirketihayriyenin •erviılerde 
dan v,itmiş olduğunu bilşeydi... intizam temin eanesiDc lıa~lıdır. Şirke
şüphesiz: çattt... diye düşüp tin kıymetli müdurUnün bu işle altkadar 
bayılırdı. olma<ı temenniye şayandır. 

Ali Paşanın gök mavisi kü- Bilhassa Bebeğe ve Aruavutkö· 
çük gözlerinin elifleri(!) gülü- yiiıı• uğray111 ' purlara itina edil
yordu, sanki beş dakka eve! mesi Lizımchr Çünkü bu vapurlar 
cSe!im• e iç kale cephaneliğini tramvay ile ttkabet mecburiyetlnde
ateşlemek emrini veren bu a- ıllr. Halbnki şirktt en kiiçük ve en 
dam değildi, o yine bir başka, eski '-apurlanru bu v151ııı.lıra talı.sis 
bamhaşka adamın biriydi. etmiştir. Dilnişin., Tarzınevin., fuah-

Tepedelenli gülerkten genç fe1.a gibi prip isimleri ~ıyan bu 
kadının üzerine doğru yürüyor- vapurlar, gönle ferahlık nrme şöy· 
da. Sonra u ulca yanına ilişti- le dursun, yolcul•fuı en iptidai isti
ği görüldu. Birşey söylemeden ~:;1:~nl ıemln etmekten çok 
çukur çeneli sevdiğinin çenese- • • * ni tutmuştu. Gözlerini Vasiliki-
nin öldürüciı baluşlı kara gözle- Postada intizamsızlık 
riP ; n içine dikr.,;şti .. 

Çatkm kaşları altından her 
? man kederli gibi düşünceli ba-
kan Ali Pa helki ömründe ilk 
defa güliiyordu. 

Vasilikiye:-Korkma ciyerim! 
Dcdı. Dudakları titriyerekten 
mınldandr: 

- Onlar "Yanyaya" giremi
yecekler, seninle benim aramıza 
gıremiyecekler. 

Y'anyayr bu: Ali şu hale ge
tirdi. O, yine Alinin kalacaktır. 
Sen de benim ben de senin ka
lacagız. 

Anlıyor m:.ısun Vasiliki? sen 
de benim ben de senin! ... 

Mektuplar teehhur 
ediyor 

Son zamanlarda lsıanbnl posta 
idareı<lnde büıiilt bir intizıms12lık 
görülmet• hı la~ur. Sevkiyaı 
vaktinde yaptlmıwr Tevzihat geci
kiyor. liullsa lc:bre hernedense, bir 
ınaııt içinde gurılnUyor. 

Postadan şlkAyet yollu bir çok 
mektuplar ılmaktıy17_ fıkaı biz 
yalnız kendi gazetemizin maruz kal
makta olduf;u m~kültnan bıhsede
cef;!z. Bir çok zamanlar Aıılın.daıı 
gondcrllt:tı ba makaleler ~!inde 
tevzi edilmediğinden mak•lelerl tel· 
grafiı almak mecburiyetinde kalı-
yoruz. 

MiLLiYET PAZAR 9 HAZiRAN, 1929 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 1

~So11 
u- - . - -~ 

Hab_erler 
Fr-•ada 

Tamirat işi 
• 
imzalandı 

Tamirat ihtilafı 
nihayet halledildi 

Parls, 7 (A. A.) - Mütehas-
ıslar raperuaua imzası mera· 

simi büyOk bir şadellk içinde 
geçmiş, saat 17,55 ta başlamış 
ve 18,IO da bitmiştir. Hazurun 
meyanı.ada gazeteciler ve sine· 
macılar bıılunmakta ldl. Murah· 
haslar alfabe sıraslyle imza et· 
mlşlerdlr. Rapor, Fransızca ve 
lngillzce iki allsha olarak tan
zim edilmiş olup makine ile 
yHılmış ı 00 kadar sahifeden 
mürekkeptir. M. Moreau, arka
daşları namına M. Younga kon· 
ferans mesalıılnln muvallaklye· 
tini temin için sarfetmlş oldutu 
mesaiden dolayı teşekklr etmiş 
ve M. Young da bu me,.alaln 
bOanU neticeye isali hususunda 
bOtOa hey'etler tarafından ibraz 
olunan faaliyetten dolayl izharı 
memnuniyet eylemiştir. 

:;o taksitte IJdenecek 
Raporda Almanyanın tediye 

edeceği meblağın kat'I yekllnu 
tespit edilmiştir. Bu meblat bir 
EylOI 929 dan 31 mart 1988 se
nesine kadar devam etnıek 
Uzre 59 taksitte Odınecektlr. 
ilk 37 talı:ılt blrlbirlnln aynı 
olup 1988 milyon I1111rk tutmak· 
tadır. Davves lstlkrazıaın fal· 
zlal ve morettebatını tesviyeye 
Belçika marklanna tahsis olu
nan paralar ayrıca verilecektir. 

Son 22 sene zarfında Alman· 
ya alacaklılarının Amerlkaya 
olan borçlarının tesviyesine tab· 
sis edilecek meblağı Odeyecek 
ve Amerikanın keadl tebeaına 
vcnllğl tazmlnaı mukabili oı.rak 
15 sene müddetle 40 milyon 
tedlyatta bDluıı.acaıınr. Matlu· 
battan her h••ıt lılr lı:ısmın 
borçluya terldııden Almanya 
ancak Urlad devrede istifade 
edecektir. Blrlacl devre zarfında 
bu kısmın üçte biri alacaklılar 
buabıaa teınettD kaydedDccek 
yalnız banka hesabına yftzde 
Hklz otuz Uç ıılsbetlnde tevklfat 
yapılacaktır. Tedlyat demlryol
lar ldaresile Alman bfttçeslnden 
temin edfiecektlr. Demlryonar 
idaresinin iştirak hl!Sesl ıcayrl 
san varidattan ayrılacak 660 
milyonluk 37 taksitten ibarettir. 
Alman bütçesinden bu husu~ 
için ifraz edilecek miktar 1136 
milyondan ba~lıyarak ı 767 mil· 
yona kadar çıktıktan sonra 
tekrar azalacaktır. 

Yedi BSlrlık darül//Jnun 
Parls, 8 ( A.A.) - M. Eynac 

Toalouse darülfünununun 7 yü· 
züncU yıl dOnUmO mera"lmlnde 
bıılunmak tızre tayyare Ilı: mez· 
k.Ar şehre gelmlttlr. 

Hukuki bir mesele .. 
Parla. 7 (A.A.) - Meb'usan 

meclisi hariciye encümeni hü· 
kOmetln Londra ve Vashlngton 
ltllallannı bir emirname ile tas· 
tik etmesi hakkını teslim ve 
tesis eden lstlşart mutalaayı 
tetkik etmlf ve bu m11talaaııın 
llrtllAflar tevlit edebileceğini ve 
encümenin, mecllaln reyi laJılk 
olmaksızın taıtlk muamelesine 
teveıısül etmlyeceğl suretinde 
hUkOmetçe vaki karar ııuretlnl 
mOtteflkan kabul eylemiştir. 

SI11."bl•t;au.da 

Radiçin katilleri 

:lapu.n.;ynda 

~enıiıett lkvaın 
Ekalliyetler meselesi 

müzakere e~iliJor 
Madrit, 7 (A.A.) - Akvam 

cemiyeti meclisi ekalliyetler 
mes'elesini müzakere etmiştir. 
Kanada murahhası M. Dandu
rand üçler komitesi raporunun 
tetkild hususunun tehirini ta
lep etmiştir. Bu rapor aleyhinde 
adeta hakiki bir iddia name o
kuyan M. Şubert mezkur rapo
run faydalı bir müzakereye e.;as 
olamıyacağı gibi meclis azası a
rasında da itilaf husulünü temin 
edemiyeceğini beyan eylemiş
tir. M. Şubert evelce M. Strese
mann tarafından izah edilmis o
lan noktai nazarlardan hiç biri
ni hesaba dahil etmiyen bir ra
porun Alınanya hükfunetince 
kabul edilemiyeceğini söylf'filiş, 
yeni bir rapor kaleme alınması
nı talep etmiştir. 

Madrit, 7 (A.A.) - M. Bri
and nm müdahale ve tavassutu 
üzerine ekalliyetler encümeni, 
icrası muhtemel tadilat hariç ol 
mak üzre, M. Adatci nın rapo
runu kabule karar venniştir. 

Madrit 7 (A.A.) - Akvam 
cemiyeti meclisi hususi surette 
toplanarak üçler komites'.nin e
kalliyetler mes'elesi hakkındaki 
raporunu dinlemiştir. - -----
Oniki ada 
meselesi 

............... e; ..... İtalyan hava filosu Odesada 
Sofya, 8 [A.A] - ltalyan hava filosu bugiln saat sc· Nasıl oldu? klzde Vamadan Odesaya hareket ~t~ş~lr. - ~··- ~- __ ,. 

Yeni kabine 
M. Venizelos Hariciye 
nazırını değiştirdi 

Yunan emlaki 
Ye ecri misiller bakkında maliyenin 

bir emri. 
Atına 7 (A.A.) - Kahfne M. Yunan tebaasına ait emvali 

Venızelosun riyaseti altında şu ki gayri menkule hakkında mev-
ııurefle teşekkül etmiştir. zuatın bazı yerlerde muhtelif 

.M.Argyropoulos Htlrlclye na

lslan~ul-Anka~a 
1 

Telelon muhaveresi ıecriibelerıne b~~1i 
ıee· 

lstanbul·Ankara telefon rtl 
bübeleri başlamıştır. Bu ıe;d,: 
beler bir iki gOn devaın 

cektir. ıefoO 
Haziranın onbeşlnde ıe 

umumuna kOşat edllecektlr·ııJı,. 
lstanbul abonelerinin tP .,. 

berelerini lstanbul telefon ~ 

zırı; M.Zavitzianos Dahiliye na· surette tatbik edildiği anlaşıl
zın; M.Marls Maliye nazın; M. mıştır. Maliye vekaleti bu mü
Sofolls Harbiye nazırı. nasebetle metrük mallar mü-

Yeal kabine azası yemhı et- düdüğüne bir tamim gönder- keti temin edecektir. 
mlşlerdlr. miştir. Bu emre göre harbı u-

Gonalası istemiyorlar mumi zamanında ve ondan son- . 
Atina, 8 (A. A.) _ M. Ve· ra muhasnn devletler tebaası Darül'aceze müdürlüğüııde~~ 

nizelos hUlı.Qmetln gösterilen meyanında hükumetçe vaz'iyet D .. 1, kt · (3000) İ{' 
dil · ı loı. d 1 l"k aru aceze mu azı A itimada IAylk olduğunu isbata e mış o up a '111.a ar arın a a .1 p.w 

çalışacağını mecliste beyan et· ydisi yüzünden bir müddet fu- lo Makarna ve ( 700) ki 0 ar! 
miştlr. Meb'uslar ayağa kalka· zuli şagiller elinde kalmış mü- ve Tel Şehriyesinin kapalı ~rsl' 
rak memnuniyet beyan eylemiş· tagayyip Yunan tebaasına ait usuliyle münakasası 30 :BaJ1 si 
lerdlr. Hallı. fırkası 1922 lhlilAll emvalin icar bedelleri, ecri mi- 929 tarihine müsadif Paıart~ 
rı:islerinden Cenral Gonataıııo sil takdiri suretiyle :ve tahsi~i günü saat ondörtte icra edil ,-e 
hükQmete iştirakine karşı pro- emval kanununa tevfıkan tahsıl . Tali 

1 
. t . t akçe 

testo mahiyetinde bir hareket d"l k . tır. p enn emına ,.re e ı ece tır. . . rül. •aceı ı 
olarak celsede hazırbul11J1ma· teklifnamelenyle Da Mukabele bilmisil kanunun 
mıştır. neşrinden 19 kanunu sani 341 müracaatları. 

PARALAR PAPAYA tarihinden sonra Tür1<lyede bu- • * * . yiiS 
VERİLDİ lunmıyan bil'umum Yunan teba Darül'acezeye muktaZlf ~;ıı 

Roma, 8 (A.A.) Maliye nazı- asma ait emvalin, hangi tarihte 1 ar 
rı, Lat ran iti!afnamelerine mer- vaz'iyet edilmişlerse icar bedel ton kokkömürü kapa 

1 z ·t;iJl,ıı 
but mali mukavelelerin natık teri ve ecri misilleri o tarihten tiyle 8 Temmuz 929 ıaıt jet' 
olduğu ı, 7 50 milyon liretlik çe- tahsil edilecektir. Bu tarihten saat on dörtte müııakasaSI tıııı' 
ki Monsenyör Gaspari ye tevdi eve! ashabı yahut vekilleri tara- edilecektir. Talip oıanlaflll etiYI' 
etmiştir. fından ınukavelenamelerle baş- nat akçe ve teklifnaıncl 

Rusgada Afganlılar kasına icar edilmiş olanl;ıra ait müracaatlan. 
l\1oskova, l! ( A.A.) Son gün- mukavelelere riayet edilerek • • * .:~ 

d So 
bunlardan para almmayacaktır. D .. 1,. . dahaııesi 1~ 

)erde Afganistan an 'yet top· Şayet mütebaki borçları varsa aru. aceze ır aııJll 1" 
raklarına iltica edenler meyanın- mukavelenameye göre tahsil e- muktazı 20 a~et kar.~ol 1'1163sı ! 
da Gulam , "elıi han kıtaatının dikccktir. palı zarf usuliyle münll t rf! 
bakivesi de "ardır. Bu kıtaat Istanbul şehir emaneti hari- Temmuz 929 tarihinde sa:'.ıııe-
silahİ:ınndan tecrit edilmiştir. cinde bulunan Yunanlr emvali- dörtte icra edilecektir. 'fııııJll"c-
İTAL YADA MÜSTAKİL nin cümlesi Türk-Yunan itilfil- rin teminat akçe ve teklif 

lta(ya kralının VATİKAN n(amlS eMsinin 9m26en)·~e.tıb. tariblı!l1!_d~n leriyle müracaatları. 
Roma, 7 (A. A.) - Latran · . ~ 1.tı .aren 1

• ~.ıs- • * • tı· 
seyahatı ve Yu- ahedesinın musaddak suret- tısna hiikilmete ıntrkal ettrgın- ...... ııı 

J • ~ teati edilmiş olduğundan den bu~arın icar bedelleri .ve ~- Darül'lceze Mutba~9P 
nan gazete eri Vatikan hükfuneti bugünden i- c:ıra ?ag~~şlarsa ecn. mı: miri mün•kasası ıs II. ~ol 

. · · tibaren müstakil bir hale gel- sıllen tahsil edilecek ve şımdi Cumarteai günll icra e<J.il ,...!,.ali 
Atına (Millıyet) 1Yunan gazetele- . . icarda bulunmayanlar icar için d - halde ··h ı 14 JtııP',Pl· 

ri İtalya kralmm Rados şeyhatı mıştır. müzayedeye çıkarılacaktır E- uguC zu. diu. en ı•A" Y ··•· . · 929 umartcsı ye '""'».11 r 
hakkmda hır çok yazıp duruyorlar. Snnr ğer yukarıda yazılı olduğu gibi, edilmi ld ğUfll>"'" 
B 1 

. dı" .. İ r~ ınış ve ş o u ./ 
u ~-zete er~n yaz gına gor~ ~a- daha eve! mukavele ile sahipleri hih olunur. ~ Ld" 

ıya hukUınetı ~ şeyahat vesııesııe Galatasaray veya vekilleri tarafından icara - b ~ ... 
bir çok hazırlıklar yapmış ve mu- verilmişlerse aynen yukarı da Beyoğlu Dördüncü sııl r<i". 
tantan meraaim tertip etmiştir. Ati- Salı günü ilç maç bu kabil emval hakkında yazı- kuk mabkemeainden= 

9 '/~~· 
na matbuatmın neşriyatı her halde /; lan muamele tatbik edilir. 1928 tarihinde vefat eden ~ ~. 
acı olmaktan kurtulamıyor. Bunlar için zmire gidiyor Bankaya devredilecek olan bu Artin efendi veledi A 11adi .~if1 

İtalyanın Yunaniıtanın ve Oniki İstanbul mıntakası futbol şampi- emval hakkında Maliye vekale- yanın terekesine Mahkeııt•'~til>"r'~ 
adadaki Ruaılarm hissiyatına hiç hör yonu Galatasaray takımının, İzmir- tinin bu tebliği dairesinde mua- edildiğinden tarihi l\lndal' ' 1o ~

11 

met etmediğini söyliyerek arada ak- de uç·· mar yapmak üzre gideceğini mele yapılarak hazinenin huku- esbabı matlOp ve alakadarao eli fJ&° 
d ·1-:.. 1 · ka - b"" 1 ' arfıO · A te 1~~. o an mısa ragmen oy e yazmıştık. Haber aldığımıza naza- ku eşhas uhdesinde bırakılrnıya- ay ve vereıenin ilç ay z l<IIJı; il"'~ 

bic hareketin vukuunu ~ek teessüfle ran lzmirdeki orğanizatörler maç caktır. Devirden sonra yapıla- yoğlu DördllncU Sulh hu leri 1 
karşılıyorlar. Radostakı İtalyan va- yapacak olan takımların bazı oyuncu cak tahakkukat ve tahsilat ban- kemeaine müracaat eylelfle 
1ii umumisi bu adalarda Latin irfan !arının sakatlığı ve mazeretleri hl\se kaya ait olacaktır. mu il!n olunur. ~ 
ve medeniyetinden bahsederek bir bile müsabakaların bir hafta te'hiri
nutuk söylemişti. Bu nutuk bütün ne imkan olup olmadığını teigrafla 
yunan gazetelerini sinirlendirdi. Va· 
linin tarihi hakikatlerden haberdar 
olmadığını yazıyorta'.r. Bu gazeteler 
İtalyan işgalinin hiç bir zaman Oni
ki adadan yunanlığı kaldıramıyaca· 
ğını ileri sürüyorlar. 

*** 

Galatasaray kulübünden s'.>rnıuşlar

dır. Galatasaraylılar diın verdikleri 
cevapta müsabakaları ancak 1 ~. 16 

ve 21 Haziran tarihlerinde yap~Lıile
ceklerini, imtihanlar hasebile seya
hatı daha sonraya bırakmanın imkan 
sız olduğunu bildirmişlerdir. Bunun 

Averof ğemisi ile üç muharrip ve üzerine, Galatasarayrn arzusu üzre 
2 tahtelbahir Korfodan hareket et- 14, 16 ve 21 Haziran tarihlerinde 
tiler. Bunlar Korfoya gelen yugoslav yapılmasını kabul eım;~lcr ve 0 su
donanmasını karşılamak için oraya retle telgrafla cevap vermişltrdir. 
gitmişlerdi. Yunan donanmaSI ma- lıtanbul şampiyonu Çaf"!onba ı;ünü 
!Gm olduğu üzere İtalyanın Tarato İzmirde bulunacaktır.Evelce tespite 
limanına gideceklerdir. • dilmiş olanmüsabakalar programrnın 

Bu ziyaretten maksat şudur ki Yu- dilmiş olan müsabakalar proğramına 
nan hükGmeti Korfoda Yugoslav do- aynen tatbik olunacağ• me'muldur. 
nanmasına g""ot il h.. ·· kab 1 0 er en umu u "' Galatasaray takımı: Ulvi. RaEı.im, 

lstan~ul ınıntakası nıaanin nıü~endislilin~en ~d' 
Bilecik vllAyetlnln yeni.şehir kaz&sının kirazlı yayla k~Zo ~ 

kA!n olup halen hükOmet malı bulunan simit kurşun ve ç rt11•l°':'.'. 
b ( ) lira <e .;eı•· 

deninin ir sene zarfında tescil olunacak 250000 · bit :ıoo 
şirkete hukuku devredilmek ve teslim tarihinden it!barco ı .5 ol· 
zarfında eski imalAt açılmak ve maden ocakları civarının101ıun.~1t 
mikyasında muntazam topoğraf haritası yapılmak ve JD~ ıe~1~r 
dup;u kadar jeolojik vaziyet irae edilmek ve bundan aıaa .40cU S\0t 

netayiclne göre işletme projeleri tanzim edilmek ve dör~u ~e 1''iJ11 
den itibaren senevt asgari (7 500) ton cevher çıkarıJaıa ·oen t11 ıt 
hava kablusu lnşıı edilmiş bulunmak ve bu teahhüdan cetPle~ ~~9 
Bankalardan birinin 12500 liralık teminat mektubu verilrtlıs/11° P' 
mezkOr maden taliplerine ihale edileceltfnden taliplerin ıııc~ıı' 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 şe kadar ceınınatı:ııuJll ~ıır 
larllc beraber kapalı zarfla iktisat vekA!etl maden !~Itri u 
dürlilP;line müracaat eylemeleri ilıl.n olunur. • J1"" 

Londra, 7 (A. A.) Hırvat fır
kası reisi Raditch ile diğer iki 
meb'usun katli hakkındaki da
vanın bitmiş olduğu Belgrattan 
bildiriliyor. Katiller, muhtelif 
hapis cezalarına mahkfun e<lil
mişlerdir. Hapis cezalarının ye
kilnu 64 seneye baliğ olmakta
dır. 

dan İtalyanın memnun olmiyacağı- Burhan, Vahi, Ali, Mitat Nihat Sup
nı heaap ederek donanmayı oraya hi Kemal Faruki, Necdet, Şadli, U
yollamağı muvafık gönnü9tür. Fakat tif, Rebii ve L. Mehmet beylerden 
bu karar İtalya kralının Rodosa gi- mürekkep olacaktır. 
deceg· i haber alınmadan eve! veril- Galatasaray-Fenerbabçe maçında 
mişti. Şimdi muhalif ve muvafık ga- sakatlanmış olan Mehmet Nazif ve 
zetelerin hepsi donanmanın İtalya- Kemal Şefik beyler seyahata iştirak 
ya yollanması aleyhindedirler. edemiyecekler bununla beraber, Meh 
Yunanlılar ~u günlerde yeni bir met Nazif beyi son Avusturya-Ga

yıl dönümünü daha tes'it vesilesile Jatasaray maçında Galatasaray mü
şenlik yaptılar. Bu yıl dönümü Kor dafaasında temayüz etmit olan Kar
foda tezahurata büyük bir vesile ol- ııyaka kulübunun sabık kaptanı Va
mu,tur. Yunanistana ilhak edilmiş hi bey istihliif edecektir. 

İspirto ve İspirtolu Içkil~J' Je~ 
hisarı Umumi müdürl~(J~~l)t) ~ 

f.vsafı şartnamesinde yazılı biri 300,000 dıgerı ·drıe ,ı ~O' 
1 k <urc . , 

olmak üzere 7 50,000 kilo iki ne\ 1 ispirto pazar 1 
• Mütıa1' şr 

caktır. Talipler mübııyaa ~artnamesini o!';renm k uzı:\ıtlrııuı r 
misyonu kitabetine müracaat edecektir. Teklifler 

1 
Jll 

~:es:i_g~u:· n~u~· ~saa::t~l~2~1y~e~k~ad~a:r~k~a~b~ul:_:;o:ıu:n~a:~~;:.:kt~ırr.".'::~:r;;·~(lel':~f d jre•1 li"'' 
Ankara merkez mektepleri ı lstanbul lcra "zl~kde fi ıı>u~ 

mubayaat komisyonu reisliğin- kır ı.öyünde ce;ı 1ıan• de ul ııı1 • 
elen: Ankara merkez mekteplerinin sokağında beş 0 1ıı ııı«b .ıe~; 

· d · · 1caıoetı:a ıv r· 
AMERİKADA GÜMRÜK 

ARTTI 

olan adaların 65 inci yıl dönilmil ol- !!!!!'!!!'!-!'!!!'!!'!!!'!"!"!!!'!!!!!!!!'!!!'!'!!!"!'!!!'!!!!!!~ 
du. Gazetelere göre merasim parlak şimdiki İngilt;r~ hükGmeti lıili Kı
olmuştur. Fakat bundan hararetle brisi Yunanistana vermiyor! ... 
bahsetmenin ııebebi ıudur: Eğer Yu- İşte bütün neşriyat bu merkezde· 
nan gaı:eteleri bu yıl dönümü etrafın dir. Buna bir de Korfo tezahuratı 
da bir çok patırtı yapmamı~ olsalar· eıınasında Yugoslavya donanmasının 
dı meseleden kimsenin haberi olmi- orada bulunoıunu il.ive edeneniz 
yacaktı. Malümdür iri 1864 tarihin- tesadüfün ne kadar şayanı dikkat 
de 1ngilitere Adalar denizinde ken- olduğu anlaşılır. 

Haziran 929 dan Mayıs 930 gayesine iken §ım 1 1 1ıanııııl• 0~1> F Saffet · ~o' ~ kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Se~ nan atma sudur• > f' ·I 
.. . S ,. ve .Mehmet 1 rı ,.rı 

ze, Mahrukat, levazımı mutenevvıa, un 1 • • valde c _ ~ıı.r Jı 
Mevadı mu,taile, Arpa, Saman, Süt, namına vasısı ~~;ınitr•~ 1 ror~ '~ 
Yogıırt ve Saire kapalı zarf usulile Saffet hanıma· g'akicl•" 1 ot' 

f d" 1 di Yor ıc-t>• mevkii munakaseye konmuştur. e en 1 ve e . r ava ınıı dt S' 

Şartnameleri görmek ve almak is- ğınız dört b'.~. ırz · ba!aÔ3 • 1 ıP ı; "f . r · · f g- cytcdiı:ını ,at• teyenlerin Ankara Maarı emın tgı era ııancnill 
·ı·-· .. 1 aa bahÇ fi ıt• ı ile mektepler muhasebecı ıgıne mu- zı ı m . . -13 11da ~ 

·ı . ı ·rt~ıh• ı " 
racaatları; Ve iştirak etmek isteyen tem mış 1 

6354 d ıı"' •· 
]erin de yüzde yedi buçuk teminatı ay zarfında 92

8 ~~ 
Alı Paşa acı acı gülüyordu: 

övle acı ve ümitsiz gibi bir gü-
li.ı ... 

Va 0 iliki. yaşlı kederli gözleri
ni Ak Sakallı ihtiyar adamın 
içi şiliyan gözlerine dikmişti, 
'hakar anlamaz!" dinliyordu. 

Evelk:I gUn tevzı edilme<;i lazım elen 
bir mektup bir gun sonra verilmiştir. 
Halbuki bu melnıbun postayı atıldı
ğını telgraflı haber almış ve aldırmak 
için postaya sekız defa hususi bir 
adam yollamı tık. llu intizamsızlığa 
nihayet 'erilmesini ılAkıdarlardan 

Paris, 7 (A.A.) - Amerikan 
gümrük tarifelerinin tezyidi ha
berinin ı;üyuu üzerine milli, ik
tisadi tevessü cemiyeti ile Fran 
sız istihsalatı wnumi konfede
rasyonu ve sanayi ve ziraat ce
miyeti, hükumeti diğer Avrupa 
milletlerile uzlaşarak Washing
ton hükumeti nezdinde bir teşeb 
büste bulurunağa davet eden bir 
karar ı;uretini kabul etmişler ve 
Avrupanın diğer sınai grupları 
ile menfaatlerinin muhafaza ve 
himayesine müteallik tedabiri 
ittihaz ve tatbikte devamı tahtı 

dine ait olan bir takim adaları Yuna- Şunu da söylemeği unutmiyalım 
nlataruı terketmlştir. İtte. Yunanlı- ki Atina hUkilmeti bu yıl dönümü 
!ar timdi bunu teı'it ediyorlar. Bu şenlikleri münasebetile Korfoya res
tezahurata şu manayı da vermek is- mi sUrette hükClmeti temsil için kim
tediler: O zamanki İngiltere hllkQ- seyi yollamamıştır. 
meti alicenaplık ederek bu hareket- Hatta daha ğarlbl Venizelos lrabi
te bulundu; Halbuki şimdi iae İta· 

lya bir taraftan Onilri adayı bili 
nesinin dahiliye nazırı esasen Kor
fo adası meb'ııau olduğu halde oraya 

f' ten ,,... "f 
muvakkate akçasını Ankara mektep- biimüraca:ı de a . tıı.ıl ~1 t;<l' 
ıer muhaselıeciliğine teslim ederek meniz ve ya y=<>' ıcait 1' ı 
alacakları makbuzlarla yevmü ~hal.• dermeyan eylerıt ~ f 1"_,rr"' 
olan 29/Haziran/929 Cuınartuı gu- k. 1 -enın h1 lıı1" ıı" . . mez ur ı 
nü saat on dörtte Maanf emaııetın· . . ı I>< rrıatıı" . cagı bırtnc> de müteşekkil mubayaa! komı•yonun 
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