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KADINI.ARIN iNTİHAP HAKKI 

Kadınlıi'rın erkekler gibi intihap 
etmek ve edilmek hakkır.a ait mes' 
ele Avrupada Henüz kafi surette 
halledilmiş değildir. İngiltere, Amc
tika gibi bazı memleketlerde kadır.
lara erkekler· derecesinde siyasihaL
lar bahşet;,,iş oldukları halde Fran
sa gibi fikir aleminin pi,darlarından 
olan diğer bazı memleketlerde bu 
hususta henüz mütereddit bulun
ınaktadırlar. Geçenlerde, kadınların 
belediye ıntıhabatma iştirak etm • 
leri hakkındaki teklifin müzalMlcsi 
Fransız ayanmeclisi tarafından te
hir edildi. Bu \,bir keyfıycti kadn 
intihap hakkının kabul veya reddi 
gibi mes'elcyi esasından halletme
ıntktedir. Mesele şimd\lik talik e
dilmiş demektir. 

Acaba bu mcs'clenin gerek Fran
lada ve gerek kadınlara henüz inti
hap halkkı vcrmiyen diğer :ncmk · 
ketlerde varacağı netice ne olacak
tır? Bu neticenin nihayet kadınla

rın da erkekler gibi müsavi haklara 
tnazhat olmaları şeklinde tezahür 
edeceğine hiç şüphe yoktur. Bun
dan birkaç ay eve! Fransada kadır
ların intihap hakkına dair olduk~• 
geniş bir anket yapılmıştı. Fransı" 
Akademisi gibi muhafazakar bir hc-

.;ı bile bu hakm 
~erilmesi taraftarıdır. Yukarıda mc• 
ıuu bahsettiğimiz ayan meclisinin 
ta!ik kararı da ancak 126 muhalif 
teye karşı ı 75 reyle ittihaz olunmu~ 
tur. Demek ki Fransız kadınlarının 
ıııuvaffakıyctine mümanaat edecd< 
Ortada ciddi bir engel kalmamıştır. 
tş nihayet bir zaman meselesine in
hisar etmiştir. I 
Kadınlarla erkekler arasında, i~

tiınai ve siyasi hayatta bir takını 
farklar tasavvur etmek modası artık 
her tarafta geçmiştir. Bugünün h.ı 
Yatı içtimaıyesi o kadar muğlak ve 
Çetindir ki, kocası çarşıda dükka· 
nrnda kundura diken, ve karısı evde 
>tak ba~ında çorabım ören aile tab· 
ıosu hemen hemen tarihe karı mı -
lır. Artık aile teşekkülünde harici 
~e dahili hayat yoktur. Bunlar lrir
birinc karışmış ve kadınla erkeğin 
llıiişterek saylerine ihtiyaç gösteren 
bir kül olmuştur. 

Erkekle kndın arasındaki tabi;.t 
farklarından da siyasi ve içtima• 
fatklara intikal gayreti eski şidde
t ı kaybetmiştir. Bugünkü farkın 
daha ziyade kadınların eski içtimai 
~~•iyetJerinden doğmuş olduğur:ı 
!UPhe yoktur. Kadın alemini erke~ 
•I . •mıne muhasım bir vaziyette tasa~ 
"ıır etmek gibi batıl hır zandan do
taıı batıl dıl ünceler nihayet tecrüL.! 
'~ hakikat önünde yavaş yavaş zall 
0 llıaktadır. Kadınlar bazılarının 
~in ettıkleri gibi ne lüzumundar 
b~zla muhafazak1ir, ne de müesses 

' tcrniyetin esaslarını yıkacak d • 
. 'tede ihtilalcidirler. Siyasi hayat.ı 
"itira ı. . . 
lccı. " ettıklerı memleketlerde er 
har ler ekseriyetinin tasvibine ınaz-
b. Olan reJimi takv.iyedcn başka 
Ir 
,._Şey duşıinmediklerini pek ala 
~ .. ı • ..,,,. 

t ışlerdir. 

de~~te bu sebeplere binaendır ki mt-
"ı b' de ~ ır hayat yaşıyan memleketler 

nu,, adınJarın intihap hakkı eğer he
llıuh tanınmamışsa bu bir prensir 
•anı 31

Cfetinden değil, alıştırma ve 
•n nıüı h tııtı. a azalarından ıleri gcl-

ka<1 tedır Her bıiyuk ıslahat gil i, 
ınıarı siy . h . . k 

Ilı k ası aya ta ıştırn ettı ·-
tin ~Cs'elesi de biraz fikir ve i -
'l ç arın t '·' ··ı.. • 1 .,, '•kıar ""mu u mes e csıwr 
oıı1;ı . ancak onlan kwllanmas::nı, 
" tı •stenı · . . . 
.ıı~ier· csı ... ı bılenlerc vcrı~ır. 
t 

1Yete 'ik •Jaı.,_ . 1 tcrbıyesni ılk hay t 
d fi;ıaıni ' • 
iği h k lfcron kadın alcmı ıstc-

b;lit. a kın •!bette k lldnmas. ı ' 

ZEKt MESUT 
-_ E.'dirne meb'usu 
At ........... 1 

8 ·Burufun beyanatı 
Ofva. J.~ ( 

n~zıı 1 \f fl ıo,, Bulgar harıdye 
1 cvnk Rü ur_of Sofra j tasycnunda 
llıuJ~kaıı h tu Hey ile vuku bulan 
huıunııı •kkınd.1 Aıideki bcvanatta 

uşıur • • • 
d 1'ıirkı"e ı ll 1 n tkı ' 1 c u garı.tan nra-

llıiık.ıııııı"'~ınaschatın pek samimi 'e 
llıu •hede• olduluc memnuNyetle 
ı l tu H ve tc pı ettik. Tevfik 

l' •\'flk Bcr• .ne de gldecoktir .• 
•ra nda 1 ll~ş,., !:ıev ile M. llurof 
llıah ı'!lu• •t i •onda krala 
~ata ~ nda \uku bulmuş m 
l l\a 'i (' evr,· h •ımhıır t aşk 

de 1 

,Casus Kasım 

Casuslukla maZJıun Kasım A{Jırceza mahkemesi 
hakimleri huzurıında 

~asus Kasımın ınu~akeınesine ba~lan~ı 
•••••••• 

Bu adam devlete ait esrarı 
yabancılara nasıl satmak istedi 
Maznunun üzerinde lzmit limanına 
ait ve büyük erkanı harbiye reisinin 
imzasını havi bir de plan bulundu .. 
Kasım üzerinde tutulan planların kendisine ait olmadı

ğını siiylüyor - } lazreti 1\fuhammedc açık mektup 
dava~ı da beraber görülüyor 

Devletin emniyetine dair esrarı ifşa etmek, bir ecnebiye 
casusluk yapmak, müsadesinl almadan mecmua 

çıkarmak, Dini tezyif etmekle maznun kumandan oıtlu 
Kasım Tevflkin muhakemesine dün sabah Aıtırceza mahke
mesinde başlandı. 

Maznun lstiçvap edildi. isminin Kasım. babasının ismi 
Tevfik bey olduğunu, Arnavutlukta Erglrde doğduğunu 
muzlkadan tekaüde sevkedlldlğinl SÖ} ledl. 

istintak dairesinin hakkındaki kararn:!mesl okundu. 
Kasını Tevfik erkan ve zabıtanı bahriyeye alt esrarı 
hükumeti, gayet mahrem kayıtlı sefaln tallmatnamesinl. 
Yavuz zırhlısının kömürlük ve makine dairelerinin tertibat 
ye aksamını gösterir haritayı. Sedat isminde ecnebi bir 
memura para mukabilinde teslim etmiş, Şişli tramvay 
tevekkuf mahallinde cürmil meşhut halinde yakalandııtı 
zaman üzerinde lzmit limanında mayo tertibatına alt 
ErkAnı harbiyei umumiye reisi Fevzi Paşa Hz. nin imza
sını havi bir de plan zuhur etmiştir. 

Bahsedilen tütün işi 

Bundan ba~ka maznunun clyazısı ile iki parolalı mektubu da 
evrak mr.vanındııdır. Sedat Beye hitaben yazılmış olan mek

tupların birinde bir tlltun işinden bahsolunmaktadır. Deniliyor ki: 
"TUtUnll mubayaa ettim. Yalnız özllnll derhal alarak posasını 
iade etmek şartlie... komlıyonculuğıı yapan aziz arkadaşıma da 
400 Tllrk lirası vermek mecburiyetindeyiz., 

şu mektuptan öz) ve posaı tabirlerinden, ele geçirilen evra
kın, 'uretlerlnln istinsahı ve asıllarının lnde~i icap ettiği anlaşı
lıyordu. 

istintak dairesinin lllzumu muhakeme karanamesl okunduktan 
sonra, Mllddel umumi Burhanettln bey lttlhanınamesinl serddctti : 

Din aleyhindeki yazıları : 

Kasım tevflkio bu cıırumleri nasıl işh:dlğlni tasvir eden Burha
nettln Bey mevzuu bahis fiillerin Ceza kanununun 133 Uncu 

maddesinin 21oci fıkrası ile 80 inci maddeyo mDmas olduğunu 
beyan ettikten sonra dedi ki: 

• - ikinci cUrme gelince "Genç dllfllnceler., namı altında 
ruhsatsız çıkan mecmuada lsıam dini aleyblndckl tezylfkar yazı
lardır. Maznun, mecmuada papazlar aleyhinde yazılan mııknleler 
kesildiği takdirde mlsyonerlerin kendisine :ı bin lira vermeği 

1radettlklerinl bazı kimselere söylemiş, filhakika Hazreti M uham
mede açık mektuplarına dc1ram etmek şartı ile papazlar aleyhin
deki yazıyı 4 Uncu nushada kesmiştir.,, 

Mllddei umumilik davayı teşrih ederken maznunun irfan 
seviyesinin de bu kabil bahislere ve matbuat hayatına girişmesine 
müsait olmadığı kanaatini de IUlve etti. 

Şubatın 16.ıncı günii 

B urhanettin Bey mutalaatını bitirdikten sonra reis Nusret Bey 
maznuna şu suali sordu : 
- Şubatın 16 ıııcı günü saat 16 buçukta Şişli lra111-

ı•ay levekkuf malıallinde mahallebiciye giderken üze
rinde bazı eı•rak b11lu11muş. Bu planları ııereden aldın? 

- Hepsini dinledim. MUsade ederseniz hepsine birden ce1rap 
vereyim. 

maznun bu cevabından sonra evciden hazırladığı bir tomar 
kağıdı okumaga başlabı. 

Reis - Onları sırası ğeldiği zaman dinleyeceğiz. Şimdi suali
me cevap ver ?. 

Süale verdiği cevap: 

Maznun, kağıtlarını okumak için haylı ısrar etti Sonra sllale 
şöylece cevap verdi: 

- Şişlide bulunan hemşiremin c1rlne gitmek Uzrc iken bir 
şahıs cüzdanının çalındığını iddia ederek llzerlmi nramağa bafla
dı. iki adım ötede karakol olduğu halde oraya bile göturmcdller. 

PUlnların nrkada~ın Ömer E. tarafından tanzim edildiğini 
söylemişsin. 

(Mabadı J inci sahifada) 

4 nen. :o<en11 ~ 1141 
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arp planlarını nasıı· -·satacaktı ••• 
Kongra 

Ticaret odaları 
~-·-~ 

Liman ve Şirketleı· 
raporu encümenlere 

havele edildi 
--------... ......... 

lsta'1bul mıntakası Ticaret 
odaları Uçllncll kongra ı dün 
saat on beş buçukta toplandı. 

Kongrada, mıntaknya dahil 
Ticaret odaları murahlı sları ile 
iktisat 1rckaletine merbllt mlles
sesat mlldllrlerl hazır hulunmut· 
!ardır. Istanlıul Ticaret mudOrll 
Muhsin Bey, kongrayı açarak 
kısa bir nutuk Irat cttıılştlr. 

Muhsin Bey, Cumliurtyet ida
resinin iktisadi sahadnt.I feyizli 
eserlerinden oda kon ralarının 
memleket için çok el:eınmiyetll 
olduğunu, ticari ihtlyl\çhır hak
kında kongra tarafına n alına

cak kararların hUkdır.ete arz-
edilmcal faldeli olacağını öylemiş 
va mıntaka kongrnsfnm mem

leket lktlsadiyatına nafi olmasını 
temenni etmiştir. 

Bundan sonra azallan lzmlt 
ticaret odası mümessili Hüseyin 
Bedreddin Bc)fa kongranın Uç 
senede bir olması hakkında 

verdiği takrir okunmuş ve tasvip 
edilmiştir. Kongra mbnasebetlle 
Gazi hazretlerine Meclis riyase
tine 1re Baş1reklllmlıle iktisat 
vekaletine tazimat elgrafları 

çekilmesi tckarrUr etmiştir. 
lstanbul limanı e anonim 

şirketler için kongrl'~l: verilen 
raporlar 1re mıntakaya merbut 
odaların kongra mu~ıırrcratını 

tetkik etmek üzre dörlıcr kişilik 
Uç encümen teşkil dilmiş ve 
ancak kongre aza ar ~ereflnc 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Bugün encDmr.n'er toplanarak 
raporları tetkllı: ccclılerdlr. 

Kongra ikinci lçtlnıaını yarın 

aktederek encllmenlerin rapor
larile meşgul olacak ve Cumar. 
tesi gUnU mesaisini bitirecektir. 

1 •••••• 

Afgandaki hey'eti
mizin aileleri geldi 
Afganistıında h"''ınan hey'etl 

askeriyemizin ı e- .dün Reşit 
Paşa vapurilr 
şehrimlle gel· 
mi~lerdlr. 

Bu aileler Af 
ganistan dan 
Bombay ve 
lskenderiye tG..· 
rlkile nvdet e -
mlşlcrdir. 

Afganistan -
dan gelen hey'· 
eti askeriyemiz 
reisi Kazım Pa· ~-;;;;~iiMjiil 
şa Hazretleri~ln 

aileler! ile, mi-
ralay Reşit ve Kıi:::ını l'cışa 
Cemil, binbaşı Halim, yOızbaşı 
Ra,ıt, Kazım ve Nami Beylerin 
aileleridir. 

Kazım Paşanın ne zaman 
gelebileceği maldm değildir. 

florra~a sanalorJUnı 1 

Bir ecne~i ~ru~ ~laj sa~i~i 
ile nıüzakere~e 

Haber aldııtımıza nazaran bir ccııelıı 

grubu Floryada bazı plajlar ,.c sıhhi 

te isot yapmak için o kısın ırazinın 

sahibine müracaat etmiştir. 
l'lorıada Avrupa otelleri derece· 

sinde bir otel ve bir de sanawryum 
yapmak bu grubun proğramı dahi· 
!indedir 

Grup burada yapılacak tesisatın 
Avrupadaklndcn daha çok muvaf
fakıyet kazanacap;ı ve bu suretle 
memlekete mühim mikdarda seyyah 
celbedilcbilecep;i fikrindedir. 

ibrahim Tali bey 

DdiyJrbclı:i·, I!.! (A.\) · ll!
rinci umumi mılfettiş lbrahim 

Tali bcJ rcfakatında askerlik 

nıt.i~a\iri Kadrı pıı~a ile :-;ardinc 
hareket ctmi~tlr. 

.. yerli· ma., ıı 
Müzaker.e . . ·Bir sergi' acıtacak --.....·----

Kat'·i safhada, Anlıa~af!a_ ve_.,I_sta!'-
. . · · bulda sergi açılması 

M. Rivas dün akŞam · düşünülüyor 
Ankaraya gitti · ----

lemal Hü.~nü Bey konıis
yona bir ınektup gö11derdl 

' . 
Ankarada cereyan eden Türk 

-Yunan müzakaratı bu günlerde 
kat'i safhaya girecektir. Yunan 
hükumetinin cevabını hamil bu
lunan Yunan hey'eti baş mürah 
hası M. Diyamandopulos dün 
akşam Aakaraya gitmiştir. M. 
Diyamantopulos Ankarada bir 
kaç gün kaldıktan sonra bura
ya avdet edecektir. 

·Komisyon reisi M. Rivas Vi
kı'.ina ile birtaraf azadan M. 
Holstadt ta bu günlerde Anka
raya gideceklerdir. 

CEMAL HÜSNÜ BEYİN 
TEŞEKKÜRÜ 

Maarif Vekaletine tayin edi
len Cemal Hüsnü bey Muhtelit 
komisyona hararetli ve sanıi
mi bir veda mektubu göndermiş 
tir. Cemal Hüsnü bey mektu-

Milli Türk sanayi birliği 
An~arada mim mensu

catımızı teşhir için bir ıergl 
açmağa karar vermiştir. 

Ankaraya giden • birlik 
hey'etl bu meseleyi de takip 
etmiş ve neticede serginin 
lstanbulda açılmasına karar 
verilmiştir. 

Sergiye iştirak lçln Fırka
da müzakerat cereyan etmek-
tedl~ • 

Ticaret Odası bu sergiye 
2,000 lira ile yardım ede
cektir. 

Yeril nıa/ları derneği 

Talebe birliği yerli malları 
kullanma derneğini bir 

cemiyet haline getirecektir. 
Birlik hükumete müra

caat edecektir. 

Heyelan mı? 
Ortaköyde bir kısım 

yer çöküyor 
DUnkU nushamızda Ortaköy

deki bir heyelan ihtimalinden 
bah,.etmlştik. Bu hususta yap
tığımız tetkikata nazaran mev
zuu bahs heyelan ihtimalini 
teyit edecek bazı alametler 
bulunmaktadır. Beşlktaşıa Be
bek arasındaki indifai sahada 
lı:ı mı iahidam ve heyelan baş• 
lanıtıçları vardır. ~!. Holştad 

Arazideki çatlaklar, Bebek 
bunda Ankarada kalınası zaru- rıhtımındaki çatlaklar ve Bebekte 
ret kespettiği cihetle azaya biz- 1 Kadri Raşlt Paşanın kOşkUndeki 
zat vedaa gelemediğinden mi:- bahçenin lnhidamı bu lhtlmal
teessir bulunduğunu beyan et- lcrl tak1rlye etmektedir. Bu 
mekte, mesai arkadaşlarının ha- arazi bir buçuk metro kadar 
tırasıru da daima muhafaza et- çökmüştür. Polis her ihtimale 
tiğini bildirmektedir. karşı halkın bu arazide gezme-

•• sini menetmiştir. 

Bu hanım kim? 
Dun ızece saat 20 raddelerinde 

Cağaloğlu caddesinden geçmekte 
olan 30-3:> yaşlarında temiz gi
yinmiş bir hanım birdenbire yere 
yu1rarlanmıştır. Etraftan yetişenler 
hanımı bir otomobile koymuşlar 
ve derhal Sıhhat yorduna nak
ktmlşlersede, yurda çıkarılmak 
Uzerc sPdyeye konulduğu zaman 
terkihayat etmiş olduğunu gör
mllflerdir. 

Eyi bir aileye mensup oldutu 
rnhmln edilmekle beraber, ha
nımın hüviyeti anlaşılamamıştır. 
Növbetçt muddei umumilik key• 
flyetten haberdar edilmiştir, 

Haftanın 
en mühim haberi 

~, ~: ~\\ 
\ ~ =~-" ~ı~ 
Her Türk talebenin 

iştirak edebileceği 
müsabaka 

1
20 n;:;rt~:;-

giinündeıı itl-
ı.....-----' 
baren başlıyacaklır. 

İstanbuldlUl İzmire gö11de
rile11 iiç mevkuf komünist 

I• stanbulda tevkif edilerek lzmlr 
vapuru ile lzın!re gönderilen 

komllnistlerden Doktor Hikmet, 
Laz Mustafa, kitapçı Hllseyln 
efendiler dlr. lzmlr Polis mUdll
riyetlnde rnUddel nmumr Hasan 
Saflddln. batmuavln Haydar, 
Polis mUdllrU Ömer beyler 
tarafından isticvap edilmişlerdir. 
Tevkifhanede bulunan komUnis
tlerle bunlar arasında mDvace· 
heler yapılmıştır. 

Yeni gelen Uç mevkufla Niko 
arasında yapılan mD-:ıacehe uzun 
sUnnUştUr. lstanbuldan getlrl
rllenlerden doktor Hikmet bey 
evclce on seneye mabkOm edil
ml\I ve bu mahkOmiyet üç aya 
indirilmişti. Mumaileyh geçen
lerde yine Uç ay hapsa mab
kOm olmuş ve bu mahkılmlyet 
müddetini bitirmek Uzrc iken 
şehrimize gönderilmiştir. 

Madrille nümayiş 
:.\ladrit, 15 ( \. - \'atan-

pcrvcrlcr lıirli~i direktm ar lehinde 
bir numayiş tertip ctmi~tir. -

·BUGÜ 
2 inci sahifemizde : 

t- .. .\tine mcL..tuhu: lftik..\mctfn ı-:ı

zetesınln s.ıfsilt3 ı 

2· Son haberler 

il- Tarihi tcfrltamız. Temırlcnt 

3 uncu sahifemizde: 
\eni bclcdlyc mccll 1 ~ " tik 

~11 .ıı ,...,pl;ındı: 

.ı uncu sahlfemizdt: 

1a\a raporu 

2 !:'ele•· 

3 - llalk s" "ları 

Yunus Emre ihtifalinde 
nııtııklar dinlenirken 

Türk şairi -----YunusEmrenin nanu 
dün bütün edebiyat

çılaruı iştirak/le 
taziz edildi 

Halk bilgisi derneği tarafır.
dan tertip edilen Yunus Emre 
ihtifall dlln DarUlfDnun lrnnfe
rans salonunda icra edilmiştir. 
Halk bilgisi dernel!:i mümes ili 
Ziya bey celseyi açtı. Bundan 
sonra Edebiyat fakUltesl reisi 
Köprulll Zade Fuııt bey Yunus 
Emrenln hayatı, asarı, şahsi· 
yeti hakkında bir 6aatlık bir 
konferans verdi. Fuat bey. 
Yunusun hayatı hakkında kafi 
ma!Omat bulunmadığını, Sakarya 
cıvarında bir köyde doğduğunu, 
Yunu un yeni bir devir açtığını, 
eserlerinin milli edebiyat için 
kiymetli menbalar olduğunu 
söyledi : 

- Şaheserler her zaman bir 
muhiti içtimainin müme sfüdlrlcr. 
Yunus da halkın ruhundan al ılığı 
ilhamlara şahsiyetini katarak 
şaheserler yaratmıştır. Bu gllnün 
gençleri, siz de ~aheserler va
ratmak isterseniz• llhıımlan~ızı 
halkın ruhulndan alınız. 

Bunu müteakip Kız ve Erkek 
muallim mektebi talebeleri, Yu
nusun seçme şiirlerini okudular. 

Gllzel sanatlar birliği namına 
Peyami Safa Bey şu nutku Irat 
etti: 

Bu gilnkU ne~illerin oğul

ları edebiyat tarihinin karanlık
larını pıırçalndılar ft aziz Ann
dolo topraklarında bllyUk ve 
hali~ bir madenin şah damarını 
buldular. 

Yunus Emre ihtifali bu ka
dirşinaslığın en yllksek teznhu
rudur. Ben , gUzel sanatlar 
edebiyat şubesi, yanı ak sa
kallı ediplerinden bıyıkları 
henüz terlemiş edebiyat delikan
lılarına varıncaya kadar hepsl
nlz namına onun bUyDk alnını 
manıvi varlığım olanca hızıyla 
takdis ediyorum .• 

Edebiyat FakUlteslnden Fe
riha hanım da Yunusun ~l'rlnl 

okudu. Bundan sonra şair Ne
cip Fazıl bey Yunus Emre i 1 
mit bir şirini okumuştur. 

Bundan sonra Halk bilğisl 
derneğinlni bir broşllrU halka 
tevzi edilmiştir. Broşürde Yu
nus Emre hakkında tetkikler 
1re şiirler vardır. 

Bertarafla ihllf al yapıldı 
Bu ihtifal aynı ıunde Ankara 

lzmlr. Konya, Erzurum, Adana, 
Edirne, Kayseride de yapılmıştır. 

Ankrada ilılif al 
Anhr,f.i (\ .• \) - H:ı.lk şaiirı 

Yunıı< Emrenin h4llinci yıl donu· 
mli münasehctiylc halk bilgi i 
dcrnc~i tarafından hugün h · 
ihtifal tertip olunmu~tur. 

Adanada Yunus gUnU 

Adan:ı, 1 ~ ~.\lillil'et \'u~ J 

ı;unü hurada parlak hır <urette tc<ır 

edilmiş.._ . 

r;,;~";8Şa-

ı 
tına dair kanun 
layılıasının metni 
son haberlerimiz-
~e dir. 

u 
m 

CP 
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eclise e ~e ilen nıe ırin 

aberl 
Yu. anıstanın hukumetgazetesıgene Son intihap bir he-T f'k .. 

1 
.. o · 

hır takım safsatalar yazma~tadır zinıet olarak telliklll ev 1 il~ il u J vasıl onu, 
Atlna, 10 (Milliyet Mil 1 sıt bir çare bulunmasını Is- Parf.a, e

15

diAli.yA.or_ Matbu-l cnlse aıııl~ı 1 

un 111aaş alanların aylıkları elyeıJm al-
llyet ba, maharrlrl l\\ahmut j temlş, fakat ilrarller mesele- " - ~ 
he) tarafından ahiren yazıı- 1 sini, bunların Türklyedeki I <..crevrc, 14 (/\.A Tahdi-

dıkları iktaı· ·aft.ye 
0blag ed 0lecektir ........... __ _ 

mı olan bir mekaleye bura- emlaki me 'ele ini halletme- at meb'usan mecll indeki di teslihat komlsvonnna iştirak 
da ıntı,ar eden nim resmi mlştlr. Türkiye on ıam nda sosyallst grupunu reisine ka- etmek l!zr ge·~n ve re, nk 
~ s ager d'Athenes gazete ı fikrini değiştirerek tekrar vuşturan son intihabın siya- RUştll be~ın rl aset altında 

ki fmsızca neşredilip meccı:·ı tavizi teklif etml,.tır. Türkiye si ehemmiyetine dlkkııti ceı- ı bulunan Tllrk hey'eti ile M •• la· 

liilell.ıidi11 ı•e eylnm l'e er. miliu iiç <lylık man lnrı bir haziran 929 tarih/nelen 
iiibnr('n nınnşı asli ile Ahsisnt feı•lrntadelerl ııwsc· ı•e teı•hll r.dilmek l•e tekaüt 

ve tedrisnt ı ergisi kesilm meh surf'filc he-;np ve tesviye olun,1cnlıtır. 
'" sslglinin ri) a etindeki F rnnsız 

nen harice g nderlllr. 55zde yeniden emlak musadereslne betmek edlr • "Echo dö Pa- ve M. OlbsonL::ı riya et etmck-
\ k~ra, 1 j \ \ - rrıı.:rın ol hıjhı · ı.aş r ,ı., ıl'd ı!uıı 1 I· ·a ~o c olı. ııp ı rıfo .an~ •m 

cevap vermek lddlaslyle bir ı te,·essOI etmiştir. Bu gazete rl • ıcazete. 1 .'\\. Blumun ra te olduğu Amerikan hey·eııeri 
, tını .c hı• h tcacıulu olmı ,ı ı tır u k J - ki iki •ıb dı 

makale yazmıştır. Bu maka- Cemal Hüsnil beyin Türk dlkal fırka ı için kat'i bir bıırııyn mu~a alet etmişlerdir. 
içn · ukiımttu.· 1 ır.r H B. \1. .ne .a· .ındıı ıu kı ·m memur- 20 llurnk c k ıharbı ·e rcı irlc 

ümburıv r ordu 
lede kıymeti takdir edildik- emlAklnln kıymeti 25 mllyon yıkılma addetmektedir. Sol Irk celse yıınn dUn r,aat 

1 di-ine C\' ıkn kın 1 ) ı la' n 2pılac:ık ıa a• L :ıtt:ı•1 ıKınci i.ışıri t;. ·r1nci 
ır · n ıuaaı \'e .-cir ıle v~kil 

t !ı l t alır!.- \ e bu ınıfton ıekaıı t.:ın sonra yunanı tan borçlu 1 Türk lirası olduğunu beyan cenah gazeteleri bu lntlha- 11 de akdolunncııktır. 
ettikten sonra buna ilaveten b dik 11 1 1 hl h 1 Londra, 14 (A.A. Daily 

olduğu meballgl vermesi kay- 240 bin altın lira da ı tedf- ın ra a er ç n r ez: Mailin Cenevre muhabiri bildi-
dl lhtlrazisl altında Mahmut ,..1 1 bu d • 1 d 2 .,47 000 met olamıyııcağını, çünku riyor: ihzarı tahd di teslihat • ,. n , n an taz a a ,o , 
beyin yunan emlAklnc ,·az - altın Türk llrası ilave ettiğini bir çok radikallerin M.Bluma komisyonuna ı tırak edecek 

lyet etme ı teklifinden bahs ile Sl!Jll:>or. Buna rağmen Yunan rey vermiş olduklarını yaz- olan bUllin murahhas hey'etler 
makale inin nihayetinde her ı emlAkl türk emlakinin ku,·- maktadır. Sosyalist gazetele buraya gelmişlerdir. Komisyo-

- M 81 ı lh b t nun yannkl cel e ine, Alman-
vakltkl mutat olan nakaratı velini Yunan 304,944 altın re gor~ · umun nt. a a -, yanın muhtırası ve TUrk ve 
tutturarak Garbi Tarakya- türk lirası geçmektedir. Yu- ta mu,affak olma ı 1 ransız Çin hey'etıerinln yeni tekllller 
d ki müslllmanlann "gQya" nan gazetesi <laha bir takım sosyallzml için bir zaier dermc)an etmek niyetinde bu· 
acıklı bir halde oldukları şeyler yazı.) or. Eleftron \'ima teşkil etmektedir. 1 ıunmaları dolayısıylc büyük bir 

h:ı- 'ıe•H:chi oıti lir 
\ladde 1 \ ker, ' 

'>thım .m ;•ıcmu Lır h·' ım ~, n1u·•!lım 
ler 'c il. M l\kcli inde ıa ti ı, olun-. 
butçelc Jr~ ın•a E. ı <ievair memur 
l r. f 'kal:!de mı! har ç ı ima uzrc 
1 ~ ı~ı!a an•lmı tardır l ler memur 
uç numanlı cedH'de l ı te ilen ın:J' 
maa • ır.:n oiri-c: dere ,. l Tlıziran 
1~9 •>rihı-dcn a•cn \e-ıı. lkiocı 

lddl edildiğini zikreden ismindeki diğer bir Yunan , arhon, 14 A.A. - Meb' ı ehemmiyet atfedllmektcdir. 
'\e ger d'Athen bunun son gazetesi de bütün bu maliı- usun mecll inde münhal Tevfik Rüştü B. Celleı•rege 1 
zamanda yapılmış olan 80 matın hariciye nezaretinden meb·usluk için yapılan lntl- ı•nSJI oldu 

t.!_recc , dairelerce her ~c'1cdc \ ıpılaıı 
udı"> ta ar!'Ulatı k ~ılık mihaz 

1 
olunarıK el"c c ıc huıçc 11 le ı erılır. 
l ç~ncu derece maa mırı zam.ını 

hL<~ "C K:ı,un ~le ta\in olunur. 
2 l:hL k t· n :c ta~ n t·di 1 

Atina, 15 (Aneksartiıos 
tane vaz'lyet muamelesinin verilmiş oldutunu yazıyor. hapta osyallstlerden M.Le- Tahdidi teslihaı konferansına 
muhik göstermek için böyle AI..an..n?R.!!!! on Blum kazanmıştır. iştirak edecek olan TOrk heyeti 
söylendlıtlnl ilave ediyor. murahhasası Cencvrcye vasıl 

,\\essuger gıtZcteslnln bu Renin tahliyesi A..ae.-lkad.n. olmuştur. 
neşrl3atı bir taraftan ilham ,\tüttefiklerin son tek-ı M. Hoover ile ilk celse açıldı 
edllmlştlr. Bu makalede. Tı\11- • müzakere CencHe, l !' ( \. \ rahdiJı 
ll)et baş muharririnin Türk- lıfatını kabul edecek~! _ tc.•lihat ih71r! irnnkran ı açıl 
Yunan me alllnl takip eden- leri şüpheli... Londra. 14 A.A) Waş- m~tır 
tere .) eni hlr ~e.) ötretmedl- hington dan Daily Mail e bildi· S..---... - ...... • .... -· .. -d-a. 

Loadra, 14 A.A.) Oaily riliyor: 
itini yazıyor. telgraf yazıyor : M. Wirth in Relicumhur M. Hoover Cu- Spor federasyonu 

Bu gazete "Milliyet. in Alman kablae~ine girmesi Rhl! martesl gUaU hariciye nazırı 1 d 
makalesini bir şantaj diye aanle nin tahll)·esine 'ait muza· M. Stlmson ve hazine nazırı ' top an 1 

tavsif etmekten çekinmiyor ve keratı tacil edecektir. ÇUnkU M. Mellun ile görtışmUftUr. Belgrat, 14 A.A.) _ Bal-
lkl memleket arasındaki mil- M. \\ lrth, M. Stresemann gibi MDllkatın mc•zuu Avrupa ma- kan spor federasyonlıırı 
nasebatın düzelmesini iste· herzaman icraat siyaseti tara· hafillnden aelen ve Amerikanın 

tt ld .... " 1 · · • kongrası bugün açılmıştır. 
Y hilka ti 1 1 1 1 arı o u,.wnu gus crmışıır. Almanyadan matlubu olan taz-

yen unan me 0 n ş n Mıiitteflkfar cavabı ratnrı· Konferans bir balkan kupası 
< c < mlnat bedelı'nl müttefik devlet-kolaylaştırmağ'a çalışan Yu- ki thta her sene b k verece er?·· ıere imllsalen tenzil etmesine sı ve u upa 

nan matbuatının bu &'lbl neş- Berfin, 14 (A.A Müttefik- için bir müsabaka icrasını 
dair bulunan tekllnen. tetkiki· 

rtyata cevap vermediğini ili- !erin Pari~te ne rettiklcri muh- kabul etmiştir. Müsabaka dir. M. Hoover ile M. Mellonun 
ve ediyor, Yunan gazett,erl- tıra hakkında tefsiratta bulunan işleriyle meş .. ul olmak iizre buna muhalif oldukları rivavet • 
nln buna karşı almış olduk- Alman glzeteleri bu taleplerin edilmektedir. bir komite teşklll takarrür 
ları vaziyetin susmak oldu- Almanya tarafından kabul edil· etmiştir. Komite ilk defa 

aR lü M arlyecettnl beyan etmektedirler. L.-.b.I ..... -
tunu ...,y yor. e sager ga- Gazcı dö v091 muhtırada Amc- olarak 9 mayısta BDkreşte 
zeteııt yunanıstanın, Türkiye rlkan murabba ı Mister Young Yeni katline içtima edecek müteakip lç-
'tarafından tekllf edllmlş o- un lııızası bulunmasından mu· tlmalarıoı sıra ile fstanbulda 
lan 'umumi tavlzat esasını malleyhln Almanyaca kabul ve Sofy~da, Atlnada ve Belgrat 
kabul ettltlnl, hatta icap monakaşası mumkün olmayan Pilsudski harbiye veya Zagrepte aktedllecektır. 
ederse mali bir takım feda- taleplere muzaheret etmediği nazırlığını kabul Konferans aynı zamanda 
karlıklara blle katlanacatını, neticesini çıkarıyor. 
yazıyor. 

Fakat, yunan gazetesinin 
lddlasınca. yunanlstan tara
fından vaki olan bu muva
fakatın karşılı~ olarak Tür
ıdye,şehlrlerlndekl emlAkl bu 
tavlzattan a}'ırmış, bunlar 
için hususi bir takdiri kıy

met talep etmiştir. Çlfllklere 
alt takdiri kıymet bundan 
hariç tutulmuştur. Bundan 
başka, gene bu yunan gaze
tesinin lddlasınca, Türk hil
kOmetl bütün mesallln hey'
etl umumlyeslnl bu tavlzat
la tahtlt etmek istemiştir. 

ilçüncil olarak Türkiye etabll 
meselesi hakaında mütevas-

Gazcı Ceneral diyor ki: kon- etti hakem ve oyun sahalarının 
ferans mUblilı: bir darbeye ut· Vartova, 14 (A.A.) _ Veai tayini hususları ile de meş-
ramı tır. Alman cephe ve cay- teşelddll eden kabinenin tam gul olacaktır. 
retlnin gene muvaffaklyet kaza. ııste>I şudur: --------
namıyacaj!:ına inanmak için hu· Ba"'elı:ll ıtt. Switalskl, Harbi- Clıurçlli11 son bütcesi 
dutsuz bir nikbinlik IAzımdır. ye nazırı marefal Pilsudakl, Londra, 15 ( \. \) \vam 
Konferan!I mUtahassıslar kon- ffarlclye nazın M. Zaleslı:I, Da-
feransı olmalı: mablyelfnl kay- hillye nazırı M. Skladkowski, 
betmlf ve ıııUttefiklerin bir 
bloku haline gelmiştir. Tat ıa- Ticaret ve sanayi nazırı M, I<wl

alawııki, Nafia nazırı M. Mora
zeteııl fllyle diyor: "MOhlm 
olan cihet 38 milyarın hali ha
zırdaki kıymeti detll iki Alman 
neslini bu parayı basit ,.e mıı
rekkep falzlcrile Uç misli ola
rak tediye edecektir. 

Rus hariciye komiseri 
Berfin, 14 (A.A) M. Tchlt· 

eherlne, \\'fesbadea deki teda
visini ikmal etmiş olduğundan 

Beril ne gelmiştir. 

czewskl, Meııal nazırı M. Pristol, 
Posta ve telcraf nazın M. Bo· 
erner, Maarif nazırı M. Caser
winskl, Ziraat nazırı, M. Nleza-
bitowskl, Zirai ıslahat nazırı 

M. Stanlewcz, MUnakalat nazırı 
M. t<uhn. 
Lchistanın Peşte sellri M. Ma
tuezewslı:l veklletcn maliye na· 
7Metinl idare edecektir. 

kamarasında bur;eye :ıit rullzakt:
rat l'ugun .\1. Churchill tarafından 
ı 92, · 192!) ~ene ine nit lıiıt~c 
tahminlerinin rn zıini müteakip 
başlıyacakttr. Bu tahminat yekunu 
:-41 milyon İngiliz lira>ına lıııliğ 

olmaktadır. Ru hüt~·cııin :\ 1. Ch
ıırchillin sou bıırçesi olduj\u zanne
diliyor. Zir:ı intihabat neticesinde 
tekrar muhafazakarlar iktidar 
me\ kiinc geldikleri takdirde i\1. 
Churclyll b5'jka hir nttzaret 
deruhte edecektir. 

mi~ ı•lan ,ı ıfiardaı,i 1".:S lan alan 
nıcmurlarl. ıni.ılki ,.e a keri ınutcka 
ıdin 'r C\:tam ve ernmılin tckatıt 

aidatı, k3Z •.. 1 ç 'crgisı 'c hu 'ergilere 
mu ,z3m numler \ ı: tcdn:,.l .. Yergi 

· c t '>ı Je~ıldi• ler. Tar· bedeli, 
tamga pul • di~cr mtik lleflercdcn 
ıah"l cıllldiğı :!ıhı t h,11 olunur 

3 lı!.crbut Jbrt num:ır•h ced 
\ eidcı gv terılcn m ı r her cle"tce 
m•ıışı ıçin ıckaur "' hll'dnh hcsıı· 
hındar. e a tutalur 

4 Bu kanur. nıom et tarıhındcn 
ı ıbuen \Uk el. 13lısili ikmal cımi

Ycnlcr :ıltıncı dereceden "' ı <ı.n 
~ene-inden itiban n ) cdincl \ l' 1 ().~.ı 
:-;ene~indc itibaren dahi '."eki:zinc.i 
dereceden yukarı ~·ıkamar.lar 

.\ncak iJnı kanunun ınCrl\Cİ tari 
hinden devlet memuri)'etinde mükte
"P hakları yalnız memuril'ctlerinin 
bilSfuıla müddetince hulundukları 

derecelere mak<ur kılmak üzre mıh· 
fuzdur. 

:; • l?bu ununun mcriıctindc, 
itibaren mafevk dereceye ehliyetleri 
sal8.hiyellAr makanı tarafından tasdik 
olunanlar rerfi edilinceye kad.ır ı c 
mafcvl..i hulunamama>ından ıe )& 

işlıu kanunun dorduncü maddesi 
Wueibincc ~eraiti terfii haiz olmama 
sındın dolavi terfi imk~nı mevcuı 

olmıyan memurin <fahi tt-rlı edeme· 
ıntlerindtn tlola~ı ·cncdc iki maaş 
nisbetindc k•dar ı erilecek ikrami)C· 
!erin :ıo J lira\! 'e mafek sınıftıkı 

memurun oldı ı parayı ıecarnz edemez, 
6 - \'tiksck mektep mezunları 

devlet memuril'etlerinc a;,1pıi 1 :ı ün 
cii maaşıyle <lahil olurlar 

7 - Bu kanun mevkii meriyt.:cc 
girdi~i tı1rihre ~on nıcmıırİ\."Ct maa~ını 

ldkal bir <encden beri almamış olan 
memurlann hu kanun mucibince ma· 
a' alabilmeleri işbu bir •enelik müd· 
detin hitamına kadar talik edilecek 
, .• Lir senelik müddetin hiLamına 

kadar elyem almakta oldukları muş 
lan almaktı devam edeceklerdir. 

8 - İşbu kanunun birinci 
maddesine mcrhut ced \·el mtı· 

cibincc memurl.ırın tespit edil
m~ olan as?;ar! maa, mıkdarları 

her memurun el}evm almakta 

1 lill~eı 1 iı Tarihi lelrihsı : 55 tuı--;:--- yen biri §elİirden dıtan çıkanla burası bir iltisak noktası oldu: 

TEMİRLENK 
Bagdat son derece dayandı 
Fakat Temirin mahirane bir hareketiyle 

zaptedildi. 1'emir neticede Yıldırımı 
miitlefiklerinden ayırmış oldu 

akat Tcmir kendini loplayarak\kubbenin şe li Tcmiriıı.o kadar 
rdusunu mukabil taarruza ı.ıe- hoıuna gitti ki ondan sonra yap 
rdi ve kal'§ISI dakileri yendi. tırdığı binaların üstüne böy e 
Bundan sonra tekrar Şama kubbeleril"ve ettirmiştir.Bu kub 

ondü, büyük şehir, yağma e- be teldi gider k Hin istana da 
ildi. Her tarafa ateş verildi. geçmiş, nihayet Rus mımarisine 
.1ünlerce devam eden yangın-' d intikal etmiştir. Rusya kili. 
la bir çok ta insan cesedi yandı. selerinin üstünd ki kubbelerin 
Mısır ordusundan canlarını biçimi buradan gelmiştir. 

urlara bilenler Flistine doğru 1401 senesi mart ayında T e-
c ılar. Mısır Sultanının emri- mir, gelmiş olduğu yoldan tek· 
T mire karşı son bir hareket rar dönerek Halebe kadar uzak 

uikast tı.-şebbüsü yapıldı. !aştı. T tar ordusu artık yavas 
.a~inden bıri, Temiri han- yavaş gidiyordu. Çünkü yorul-

1 vurmak iı;,t di. Fakat mu- muştu. Temir Füra hrine gel 
olamada yaka andı, deı. di v maye indeki 1 t ata av· 
,ca pa ca ild' 1 nmak için emir verdi. Temir 

lıri a p dılırken burada bir karargah tesis etti. 
İr orada biı tJ nin üstün Ve ordunun diğer kıtaatı basın 
ar;p eki rlc ı r kubl:-e gordü. da bulunnan kumandanlar ·da 
kı bir n r biçiminde olan bu oraya gelerek k ndisivle göri.ış 

Buraya Semerkantten adam· rak hakikaten Temirin bizzat gc ğu eibi Aıyada da en mühim 
lar gelip haber getiriyorlar, di- lipgelmediğini anlamıya memur bi; kale idi. Temir vaziyeti dü. 
ğer taraftan Sivastan da malu- edildi. Fakat netice doğru çık- şündükten sonra Şah Ruha a
mal alıyordu. Li.kin Sivastan mıtb. Filhakika T emirin gelmiş damlar göndererek en emektar 
gelen haberler T emiri az çok olduğu anlatıldı. kıtaatı alarak muhasara vesaiti 
düşündürmekten geri kalmıyo•·· Bağdat müdafilerine kuman- ile birlikte şimdiden gelmesini 
du. da eden Farac isminde kuman· emretti.Türklerin :ıe yaptıkla-

Sivas, Yıldırımın kapısı de- dan Ahmedin vermiş olduğu rını anlamak üzre Temir Ana
mekti. Temir eaaa kuvvetini geri emrin hili.fma olarak şehri tes- dolu içerisine ayrı bir kuvvetycıl 
getirirken vakıt kaybetmemltti. lim etmemeye karar verdi. Şeh- lemıştı. Semerkantte bulunan 

Fakat Bağdat önünde bulu- rin kapıları sım sıkı kapandı .. Mehmede de haber yolladı, Se. 
nan kıtaatın kumandanlarından Dicle vadisi sıcaktan yanarken nıerkant ve havalisinde bırak 
gelen haberl~r üzerine Cenup Bağdat şehri kapıları kapandık, mıf olduğu ordu ile birlikte 
yoluna hareket etti. Çünkü Ba; tan sonra fırın halini almıtlı. garbe gelmeıini emretti. 
dattaki Ahmedin, Yıldırım Be- Farac zannettiki bu vaziyet da., 1399 seneai sonbaharından 
yazıt ile biri m k üzre oradan bilinde Tatarlar çekilecekler, 1401 sonbah rına kadar Temi
kaçtığı anlaşılıyordu. Lakin ka .. Bağdatı almaktan vaz geçecek., rin tertip ettii:i harekat hep 
çarken şehrin Tatarlara karşı !erdir. Yıldırım Beyazıdın yaklaşması 
müdafaa edilm.,sini emretmiş, Halbuki Tatarlar senelerden ihtimali üzerine yapılmıştı. Şinı 
Temirlenkbizzat görünür görün beri Temirin kumandası altında di ise Temir Bağdadı muhasa
mez şehrin teslim edilmesi la. harbettikçe hiç bir kaleyi muha raya hazırlanırken Yıldırım da 
zımgeldiğini söylemişti. Eğer sara ve zaptetıllekten hiç bir va rahat rahat kuvvetlerini Avru
Temir görünmezae Bağdatın kit w.z geçmemiılerdir. padan Asyaya naklediyordu. E· 
mukavemet ederek Türklerinta Bir de Bağdat müdafileri mu ğer Yıldırım daha ziyade gay. 
tarların üzerine yürüyiımesine azam kale dıvarlanna gövenmiş ret gösterseydi ve Bağdata diq 
vakıt kazandırıncaya kadr ıfa 1 rdir. T irin aakeri iki seneye meden evel harp sahnesinde gö 
yanmagı emretmitti . yakın bir zamandanberi hiç d;r. rünm"t olsaydı. Tebrize kadar 

Temir b nun içindir ki Ce- lenmedcn yürüyüı ve muharebe gitmis olacaktı, Tatarlar bura
nup istikametini t tmuf as rn· halindeydi. Kuvayi küliyesi üs dan çıkacaklardı. 
rini cebri yürüyüfle yürütmüı· sülhareke olan Tibrizde bul~nu Tatarların ketif kıtaatı Beya 
tur. Nihayet Bağd t önüne ge- yordu.Bu esas kuvvet Türk or- zıdın harekatını Temire haber 
lince Temirin vürudu şehrin miı du suna karşı kullanılacaktı. I verince o da hemen bir kaç hpf. 
dafileri arasında haber alındı. Bağdat Didenin anahtarıdır. ta içinde Semerkantten gelen 
T emiri şahıan tanıdıjiını söyli- Mısırdan gelecek ordular icin.f bitmedi 

dcttcL maa lrı -.r· m k " va-
h . . . 'I .· 

u ~crnıtı Kar .. ll) cyı •:ıı,; tııln· 

ı~r fc, ındcki ır·f .. çık" im k 
,ırLti. c :ık· r .kte qı nar;ıılc 
maa, '~• :mc · 1u meı dan · vcril
mevecei<.t:;. ncak Ku urllt·" 50 
'c ) a ndan ruı ı , 1)0 kuruşı 

ıhl:ilı; ui:lccekt ··. 

9 \lutcaddi mu ı '.ıılık uhto· 
sinde 1 u nanhnn er \ "k<c~ maaşı 

es• ı tulu• 1 ınd ~uallıt:''ık•en 
do!.'.l\I .,bu k:ın;.nlı 11! Ja\ ve, mıh.'U 

rın lı ı ı ç ıkidcn fazla uallimlik 
uhtesın.lc ·>ulunanlarc! hu muali m 
liklerc ı.uhotıs maaşın JIU>J ılAıe
ten ıta olunur. 

10 l\füıekniJin ı·e eyt.ım " era· 
milin üç aylık ma~lan lıir hazirnn 
'l2CJ iarihinden itibaren ma~ı asil ile 
rahslsat fel'kal:ldclen mcsc ı e •tl'hit 
rdılmck \ c ccka.iıc :ıidatı \ e tedrisat 
'ergi.si kesilmem le urctıvlc tı 3p 
\c ıcıı\tvc tılı.nacaktır •. -\r·cak mucc~ 
kııdindcn nlupr.1 d 'l'let h ıçe inden 
·~h.. .. ı:"at \ c ~ a;ı nına a.J:ınlann bu 
,azneılcri de11m eıtijtl müddetce 
;.ıln:z muş mıktar 1 ı inci matldcdki 
c'a":t tC\ fikan tcc;vı\ t' olıınu~ 

il \lütcakıhcn cı tam ı e <rami
lin ,;o J...uru~tan <.hnı ıılan ku tıratıııtn 

bir >encligi •ırıc• hc<ap il' rch•kkuk 
cttirilc;·c~ her '-ene üç nylıl-. ınaa~· 

!arının tcdi\·csi sırasında :ı~rıca tediye 
ı c ancak"' işbu küsuratın bir senelik 
balil':iniu ~arım lira ıe )·arım liradan 
dun kü,urotı ıarı lır3) a ıblal'; edilir. 

12 - .\;kerl mrktep tılehe>ı ile 
,,;edikli küçuk zahillcr ,.e neferler 
ı·e jandarmal'fa hu u 1 kanunları 

mucibincr 'erilmeltc olan ma3;-lırla 
tah<bat Ye mukannen zamlar tevhit 
edilmi~tir. Bunlara ait hıı u,f kanunla 
rın bundan ı:a1Ti lıükümlt·Ti caridir. 

13 Bir vckı\lrı ıc Ya daireden 
diğer bir vekalet ı c ya daire re mc 
mur nakli hir rnemunın men ..;.uk ol 
du~u 'tk:llet 'c ve dairrnin ınu\afa 

katine tabidir. Hır daıredcn Mifa eden 
memurlar i;tifa tarihinden itibaren 
aoc.a.k altı &\' geçtikten wnra her 
hanl(i bir daire~e caıiıı olunabilirlcr. 

14 \[emurlar nakil. tahvil, ter 
fi ve ~ :ı hangi ır;.urctlC' olursa olsun 
heı ·eti ek.Hece te piı edilecek şaık 
11lıvctleriııde kendilerine lcklıf edi 
lccek <ınıfm• makabil hir memurire 
ıı kabul 'e ~ gun zarfında mah•lli 
memuriyetine :ızimte ("tmi\rnler mli·
tafa addolunur. 

15 \lcmurlar hırinci 'lnftan 
altıncı sınıfa kadar A serisi, yedinci 
sınırtan 10 üncü sınıfa kadar B se
risi ı 1 inci sınıftan 17 inci ~ııufa 
kıdar ( · ~cri~i olmak Ut.re üç kı~ 

sım . .ı. :ıynlmı~tır, 
Şarlta mecbur lıi<met ifa ettik 

ten sonra davletce giirülecek lüzilm 
uzerine ikinci bir defa şarkta sınıfına 
muadil ıeklif edilecek memurireti 
kabuldrn imtina eden. , \ ve B seri
sind.!kı memurlar hu serilrr d•hillnde 
bir sınıfta terfi edemezler. H serisine 
dahil olmpıa \ •Crisine geçen me 
murlar bu seıl dahilinde mcmuri · 
yetine muadil reklif olunacak bir 
hizmeti üç sene müddetle kabul \'e 

ifaya mecburdur. Kabulden imtinalan 
halinde A serisinde bir sınıft•n diğer 

bir ınıfa terfi edemezler. 
ı tı Bir ı·ckaletten diğer b~ 

yek!lcıe tab,·il eden memurlar şark· 
taki mecburi hizmetlerini . apmış 
olsalar dahi bu hv.me•' ., keenlem 
yekun addedilerek ıen! inıısap cıriıti 
veUlctıe rnkarki hlıhimıler dahilinde 
ayrıca .nccburt hızmeıe uhi ıuıu 
lurlar. 

17 \,kerlerdc r.ııbc maı~n e a;. 

dır 'ekilet caıi ue ıltii'. 

18 14 ı·e l.'i ıncı maddeler ah· 
kdmı •abitan l'C a kcrl memurlar 
hakkında cari dc~ildt• bıınlar 24 
mayis 928 tarihli '" ıcı~; numaralı 
kanun ahk:\ınına •abldır. 

19 l\lera im bo kanundcki ,ınıı 

cdılitlcr. 

21 ihtisas 'e omı von ucrr•i 
\e nıakt...:!l ta.hs ı mı\. 11cml.· 

tar:: a\ ILa '?yLk t ları:ık • ·:u.umf ve 

ı.u, ı büt1=e!e ben maKtu hıç hır 
u~rct \·crılcmez n ak u zam bir 
,.zifc ıe va ıht a<ı dolaY' ıJfe teşkil 
nlunt'Lak komls\·c,nlnnı memur edi· 

len' ıcrıı 'eki i e ' tıncc takdir 
c 'nn ıc1k hır ıkml!. , ı er ıilir. 

Bu.ılar .ç,n muhtelif de\~ ~tçe erine 
'..?C\ zu rahsı:-.at wnalh c ht ,,de 
bır fa lı ah u .ı t planır 

22 l er tle m stahtem t u!. ıan 
1 .,rı ı· ı•ctl rı t kH i'ıı d •anı 
eder Bunlordan !! l~:ernıın .cc•etll 
b!aç1ğı ve maaş rerııplerııdcn ı;,.ct~ 
nakli icap edenler bulunduıtıı t•ktirJf 
hurlaruı uerrte ğcçırılme<i ıç n lıır 
Pflc\·c kar!ar a5;ıı.::ı bl"' kanL·ı \:tpı 

lacaktır 

2J l m .,nı/ bL.,,den m3;ış 
ılupıa lw r;ıLmaral· ced"elde eınu 

rhet U0\3nla.ıı 1.ık cdılmı\en ıne· 
murfar mitan rnaaş \'C memuriıı. et 
· 'barile """' de ecede bulunan dige 
memurların dahil ıılılııkl•"ı ,ınıf• 
girerler. 

~-t ld:1reı illıf.;u~ı,c '"". lıcled • 
'eler dahi hjr serıı.: 7..'.lrfınd.1 hu J..a 
mına merbut bir ıııımaralı cedveldekl 
>ınıflara ı:iıre memurlarını l><nlf 
cdectk ı c ait oldujto ı ckA!rtlerce 
ıeıkik edildikten sonra kıa >rkillerl 
hey'eıınce tt,dik edilmek uretile 
merl oi.1caktır. 

25 - '..!'.:? ·ı·~rınieı el 13.ııı tırıhlı 
a.;gari rn3&~ ıe tahsi. atı fcüaladc 
kanunu \ e memurın ve mensuhinı 
a.'kcriye mıaµtı hnununa mü1.e ·ı el 
2.J. ·\1arı 1441 ır '.!J '1'-ın 1341 
tarihli kanunlar lf erktnı harbı ve yı 
umumiye riyastindcn makam ıah,isa 

tın:ı dair 24i\lartlJ.J.I tarihli l~nun ı·ı 

makam maa~aıı hakkındaki :.n -isan 
.ı-ıı tarihli ka.nıııı ıc zabitan \c sa
ireıc ber neler zınmı ıwı lukkınd• 

ki 16 C\isıın ııı2:- tarihli ve ıuıo 
ııumarah kanun ıc lll ,,Tarı ııı1ıı 

tarihli mt:lnurin S..anununun .l7 incı 
maddesinin uzaklık zammına muıe 
nllil fık~iılc .!I ınci nıaJde i '' 
1 !azıran 112tı tarihli Ye 1112 num•· 
ralı üçuncu madde! inin maarif teŞ 
kil~tına dair olan kanun ile h~kimlcr 
kanununun uzaklık 'c poblılık 7,;ımb 
rına müteallik hiıkümleri ,-e 1 ;ı kd· 
nuneı·el 335 tarihli tah;imı !eıkol~· 
de karnamesinin memurlara müıcallı• 

:ıhkaml ,.e m3arif te~kll4tına dair !.! ~ 
!\Tart <ı'.!9 tarihlı 7'80 numaralı kamı
nun uymıyın o uncu maddesi \ e bu 
kanuna uymıyan ~2ir bilumuş nhkA· 
mı mülgadır, 

2!J Bu kanun J 112'1 liaziranın 

dan itibaren muteberdir 
27 Bu kanunun icra•ı ahkAııı•"j 

maliı·c ı·ekili memurdur. 

Hukuk iane pullan 
kında bir lanlim 

hak· 

Ankara 14 ( l\.lilli yer ) - ot<f 
ve mahakim baş kfttiplcrile ha<ıl rdı 
lecek temas üzerine l!ızlran l!28 ,ıcn 

şimdiye !.:adar hukuk iane'i nınııi' 
cıba)el edi en mıkıların ıe!rtk 'c ıcs 
bitinden 5onra damga h1cılıltı ınc• 3 

nına dahil edilmiş olan mikdara ıc 

sadüf cdril'se cmvalı umumı}cdeP 
tenzil .e em~n tten tahsil!ıa z;ııtl 
olun:ırak muıealdben usuli 'cçhı. 
cevk \'e ırsılı ,.e bu m•J&meteJen 
ısonra mahakim vt' noterle; t.ııafın 
dan teslim ohınır:ak damga ha fatrn 

k arıı1 dan ıaneve taallc.k eden n .:ı · 
. bi 

ıahsilAı muzekkerelerınde ınekteba 
hukuk iane"i) kavdının dercı ı e . b,. 
areılc emanete alınmış olan ınc 1. liıtın. behemhal muancn ıııi!Jde~aıı 
çensınde ırsalilc ık.l; ere ıncY 
•·crilmemesi tamım edil11n<tır 

-~--c:::ı----A n kara imar Müdüriyeti 
Aokora, 15 (Mllliyet) - Ankara imar MOdUriye lala bn 

teşekklllU teknrrUr etmiştir. MezkOr müdüriyetin ba,ına lr 1 

mUdUr getirilmesi prensibi tercihan kabul o omuştırr. \ild rı}h:ıs· 
bir idare meclisi olacak ve bn ıı:e~li e tnrk ve ecnebi m 
sıslar dahli bulnnacakatır. tıf· 

lınar MlldUriyetl ilk sene iki ı.ıilyon lira ile iş baslıJ .a 8~eı 
MUdUrlyetln geniş bir kadrosu ol:mvacak u .. l\\UdUrlyette ["' 
memurları istihdam edilecektir. 



KaragUmrUktc oturan Sabri 
namında biri yoksulluk yU· 

zlınden bir müddet evel zevcesi 
Nigar Hm. dan aynlmıf, dUn 
'iigar hanımı ziyarete gittiği 

laman aralarında mutat kavga· 
ardan biri olmuş ve Sabri 
sustalı çakısını çektiği gibi za
vallı Nlgann kulağını dibinden 
kesmiştir. Nigar Hm. ha11taneye 
kaldınlmış, Sabri de karakolu 
boylamıştır. 

4mcasını vurdu 

U•• skUdarda Evliya boca ma
hclleslnde oturan maaıı.v 

Hasan yegenl Şadıın ile kavga 
etmiş, amcasının atır sözlerin· 
den fena hlllde ıı. • ..:an Şadan 
Hasan ağayı bıçakla 8 yerinden 
•ıtır 11urette yaralamıştır. 

Bir sarhoşun marifeti 

K ara gUmrUkte oturan Sabri 
efendi ııamında biri kafayı 

adam akıllı tütsüledikten ıonra 
Neslmin dUkklnına ğiderek eline 
ne geçtlae kırıp dökmüs camla· 
rı indirmiştir. Azılı sarhoş ya
kalanmış, cam parçaları ile ko· 
lıınun şııh ı!amarı kesildiğinden 
hastahaneye acvkeı!llmlştlr. 

Çocuğunu bırakmış 

Bakırköyünde Emine namında 
bir kadın hasta vı besle

mekten aciz bulunması münase· 
betile on gUnlllk çocuğunu Be· 
ledlye dalres'.nin llnUne gllttlrUp 
bırakmış. Emine hasta olduğun· 
dan hastaneye çocuğu DarUI· 
lcezeye gönderllmlştlr. 

Kilisede sirkat 

Ortalcllyde Rum killseılne evcik! 
akşam pencereleri keser:k 

hırsızlar girmiş, zikıymet bazı 
başlıklar ve ıalreyl çalarak 
"1vı~mıştır. 

Zavallı yandı 

FeriköyUode arabacı Mebm•· 
din altı yaşındaki kızı Hlk· 

tnetin dlln üzerine ateş 91çra
Yarak vücudunun bazı yerlerin· 
den yanmıştJr. 

Öteberi aşıran kadınlar 

S QnbUI ve Emine namında iki 
açıkgöz kadın Agobun ser

tis!nden, çorap ve ealre aşınr· 
ken cürmü meşhut halinde ya
kalanmışlardır. 

Dünkü yang1ı1 
l•tınyed• Kürkçll başı mahaRe

&lnde sandalcı Sabrlnln evin· 
dcıı ynngın çıkmı~, derhal yeti· 
~ıı~·rek ~öndürlllmllştllr. 

Bir k.-ıçnkçı yakalandı 
llııP' aradcniz boğn:ıı haricinde 
l'\. l\eten dere civarında Rizeli 
l<.ara Melıınedln motörllnde jan
~llrınaıar tarafından 150 teneke 
kaçak ispirto yakalanmıştır. 
8tr çoban boğuldu 
('atRlcada Çakıl köyünde 30 
;;' Yaşlarında Hüseyin oğlu 
d 8.dı~ koyun arari<en Bocuk 
eresı köprllsUnden dereye dU

ferek boğulmuştur. 
8tr Bulgar sabıkalısuun 

cesl'di bulundıı 
QuYUk Adada Rum eytemha-
11 nesinin 200 metro kadar 
C Çığın da bir ceset bulunmuştur. 
01tstdin basında bir iki yara 
et::' lllUınunu bu yaralar intaç 
teş~Jtlr. Ceset Ada ahalisine 
ta ır cdllditl halde k.lmse 
u~ınıanıış, nihayet polis ikinci 

~ıııu: faaliyete geçer1k mak
'un Parmak izi tetkik o
les:~ş ve bu suretle hüviyeti 
tıthaa. edllmlftlr. Ceset Bulgar 
ııııod sından Vlrço Andanol iı
lıad· e bir sabıkalıya alt olup 

ısenın 
lliıt· ne suretle vukua gel-l t"hklk olunmaktadır. 

'ki vapur çarpıştı 
Norveç b d 

tveı i an ıralı Olsa vapuru 
liıııa 8 akşam kara denizden 
lıı.rın~ıınızıı. gelirken kavak açık
Vııııu a demirli bulunan Ordıı 

O
runa çarpmıştır. 
rcıu 

Dttic vapuru bu çarpışma 
ne118~8lnde baş tarafından rah

B olnın, ve dlregl kınlmıştır. 

" 

ir Çocuk bofluldu 
tfada bi 
Ah r medresede oıııran 

~· 1 1( met beyin 5 yaşındaki 
r ilci eı:ı 1 dUn clvarlanodaki bir 

0 Yn akta iken kuyuya 

Birinci reis vekaleti 
ikinci reis vekaletine 

TevfikB. intihap edildi 

C emiyeti belediye d~n .Şehre
mini ;\luhittin beyın rıyase

tindc favka!Ade bir içtima akdetd. 
l\Jııhittin bey celseyi açtıktan 

sonra yeni anyı tebrik etti ve 
bu ı;ünkü içtimaın fevkalade bir 
içtima olup divanı riyaset ve 
enclimen!er intihabı yapılaca

ğını, nizamnamei dahili muci
biıı~e yeni azanın birbirine tak
dimi !Azım oldugunu söyledi. 

Yeni azanın listesi okundu. 
Sonra divanı riyaset intihabına 

geçilerek reyler toplandı. Neticede 
birinci reis vekilliğine Sadettin 
Ferit ve ikinci reis vekilliğine 
de esbak Şehremini Tevfik bey
lerin intihap edildikleri anlaşıldL 
Divanı riyaset intihabından 

sonra encümenler intihabı yapı

larak idare, kavanin, sıhhiye, 

bütçe, tetkiki hesabat encümenle
rlle !<lare hey'eti adları tefrik 
olundu. 

Ik.inci reis vekili Tevfik bey 
yeni cemlyed belediyenin ilk 
içtimaı mlınasebetile Reisicumhur 
hazretlerine tazimat telgrafı çe
ldlmesini teklif etti ve 1cabul 
olundu. 

Beş dakika teneffüsten sonra 
Tevfik beyin riyasetinde ikinci 
celse açılarak bazı evrak okundu 
ve ait oldııklan encümenlere ha
vale edildi. Hu meyanda ıı;eçen

lerdc Beyop;lunda bir bina enkazı 
alonda klarak vefat eden yabıcai 
belediye memuru Servet efendi
nin ailesine 500 lira ikramiye 
verilmesi kabul edildi. Haftaya 
Pazarte~i günü toplanılmak üzre 
celseye nihayet verildl. 

Maarif!!! 
Maarif mllfettişleri 

Dün toplanarak mektepleri 
konuştular 

ilk tedriıat mllfcttlflerl dun 
Maarif MUdUrU Haydar Beyin 

rlyaaetlnde toplanmışlardır. ilk 
ve millet mekteplerlndekl ted
risat hakkında bazı kararlar 
verllm~l!.ştr::.·:.._ ____ _ 

Seyrise/ainde 
Vapur alacak hey'et 

bu gün gidiyor 
Seyri sefa!n iduesinin Marsilyada 

iki vapur s•tın almak üzre müzake
ratta bulundujtunu evelce yazmıştık, 
idarenin müdür muavini Fahir Bey 
riyasetinde bulunan bir hey'et 
vapurları tetkik etmek üzere 
bugün Mllano vapurllc 111arsllyaya 
hareket edecektir. 

Hev'et bu vapurlardan teklif 
edilecek başka vapurlar bulunursa 
onlm da muayene edecektir. 

Hez"et Tahir Beyin riyasetinde 
makine kısmından lsmail fabrika 
inşaat kı<mındıo inşaiye mühendisi 
Rahmi Beylerden mürekkeptir 

Mil..LIYEr 

Villlgette 

yeni yollar 
Beş senelik program 
yapılabilecek mi? 
Geçen sene yoJlarm inşası i

çin Vilayet, beş senelik bir yol 
programı yapmıştı. Fakat Na
fia Vekaleti yoJlar hakkında. ye
ni bir layiha hazırladığı Cıhe
tle, V ekfilet şundilik progr~ 
tatbikinin tehirini bildinnıştı. 
Ancak sonra gelen bir emirde 
de yeni layıha çıkıncaya kadar 
eskisi gibi yol programının tan 
zimi bildirilmişti. 
Şu kadar vardır ki yeni 19.yi

hanm esaslan buraca belli olma 
dığmdan gene program yapıl~
mamaktadır. Bu cihet Nafıa 
Vekaletinden sorulmuştur, ce
vap gelince program yapılacak
tır. Bu sebeple büyük yoJlarnı 
da inşaşı ihale edilmiyor. Diğer 
taraftan ise inşaat mevsimi gel
diği cihetle inşası zaruri olan 
küçük yollar ile mütemadi ta
mirat yaptınlıyor. 

ZİRAAT UMUM MÜDÜRÜ 

İktisat Vekaleti ziraat umum 
müdürü Nakittin Bey şehrimize 
gelmiş ve dün Vilayet ziraat mü 
dürü ile görüşmüştür. 

HAPSANEDE 
TAHKİKAT YAPILIYOR 

Mülkiye Müfettişi Müfit bey, 
dün İstanbul H.apsanesine git
mis ve yeni bazi tahkikatla mcş 
ğul olmuştur. 
SABRİ VE MEHMET BEyL. 

Dahiliye V ek.ileti Aşayir mu
dürü Sabri Bey dün Ankaray.t 
gitmiştir. İskan umum Mudü
rü Hacı Mehmet Eey de yakın
da İzmite gidecektir. 

ERMENİ KATOLİKLERİ 

Ermeni Katolikleri Vilayete 
müracaat etmişlerdir. Geçenler
de ölen cismani meclis reisinin 
yerine geçecek şahıs hakkında 
aralarında ihtilaf vardır. İsti da
lan Polise havale olunmuştur. 
AVRUPADA TETKİKAT 

Nihat ve Hüseyin beyler is
minde iki Maliye müfettişi tet
kikat için Parise gidecektir. 

HAMDİ BEYİN KIZI 
Viyana sefiri Hamdi beyin 

kızı vefat etmişti. Cenazesi bu 
gün buraya getirilecektir. Ham
di bey de şehrimize gelecektir. 
Cenaze için merasını Vilayete 
bildirilmiştir. 

Adliyede 

Gazeteleı·in davası 
. Dört gazete aleyhindeki 

dava görüldll 

Bir araya getlrllmlf olan ga
zeteler davllan dün Birinci 

ceza mahkemesinde görUlmUştUr. 
Aakaradakl bir istinabe he

nUz yapılmadığından davanın 

bu safhası tehir edilmiştir. 
Etıbba mulıadenet cemiye

tiyle Doktor Şevket beyin dort 
gazete hakkındaki davası:ıa 
gelince bir zUhulden dolayı 

buna alt evralcın da Müddei 
Ormanların pilanları omumlliğe iadesine karar verll-

1. s•anhul orman amenajman grubu 
bu hafta içinde yaz turnesine Ç1· miştlr. 

Tevfik Kt\mll beyin Son saat kac,1mr. 
Hey'et bu yaz Karadeniz orman- aleyhine açtığı davaya gelince, 

lan pUanlannı yapacaktır. bunda da müddeiye tebligat 
Seyyahlar gitti yapılmasına karar verilmiştir. 

Bu davanın sebebi de Son saa-
p lyerloti vıpurile gelen seyyahlar tin, Kadriye ı,. Ankaraya gıttiği 

dnn akşam Beyruta hareket et-
zaman Tevfik Klcıll beyin ha· ermişlerdir. 

ita/ya sefiri gitti nesindekl misafirliğine dair bir 
İtalya sefiri Sinyor Orsini Barone yazı netretmesldlr. 

cenaplrn dün mezunen Romayı Devlet davalarında avukat 
girmiştir. ların aidatı 

Jspanyol hay'etl gitti 

D evlet davalarını intaç eden 
Bir lcaç günden beri şehrimizde avukatlar hakkındaki kanun 

bulunan lspınyol hey"eti dün 
dUn devalre tebliğ olunmuştur. Yunanisıana gitmiştir. 
Bu kanuna nazaran alAkadar-

Evelk/ geceki ziyafet ıardan maaşaveya ücretll olan-

Avusrurya selareıanesınde evelki ıara mahkeme harçları tertlbln-
ak~am bir ziyafet verilmiştir. den yüzde yetmiş nlsbetlnde 

Hüktımeı erklru ve sefirler bulun- para verilecektir. 

muşlarldır. ·--------~--~ 
... ••••·•••

1
•••••••••••••••.. ANKARA PALAS l Blr lıadınm intiharı • 

(ANKARA) ! 
B eyoğlunda Bostanbıı~ında Na- BUtt!n odalarda telefon, sıcak ~ 

il bey apartımauınıia oturan • 
lran tabasından Recep efendınln suyu, kalöılferl vardır. Husust ' 
~7 yaşındaki zevcesi madam banyolu apartmanlar. ı 
Terza, Budapeftede bulunan ana Odaların f!atı: 6 • 8 • 10 ve 12 1 
"~ bıı.basıuın vefatı haberini ala- liradır. Amerikan ban orkestra,I 
rak müteessir olmuş ve intihara erkek ve kadınlara mahsns I 
karar vererek dUn kendini ze. perukar salonu, çamaşırhane, 
1 i•·lemlştlr. Hayatı tehlikede olup garaj, t nL, kıHUplıane, yataklı 
1 nsız hastahanesinde tedavi 

1 ,. onlar tırketlıı_in : ce tahğı. 
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Müteferrik H. 

Sa~iyelere ra~bet 

_._.._EKET HABERLERİ 
iktısadi H. 

Kıymet artıyor Şaki Kozalaklı asıldı 
0 ıı b b'lh l d ı y tası Düyunu muvahhadeı A • ua o sene ı .a~sa .n~ on a .. Maslup Besparmak dağındakı altın .. 

Ye Do~azıçıne aıdıyor yavaş yavaş yukse- ı ı k ' t d k. l 1 
liyor. iki borsacının ar a ayna a_sın . a ı para ~rın Havaların iyileşmesi Ozerine 

sayfiyelere rağbet başlamıştır. 

Bu sene bilhassa Anadolu 
banliyö hattındaki sayfiyeler 
ve Boğaz içi fazla rağbet bul
maktadır. Adalarda ev kiralan 
diğer yerlere nispetle yüksek 
oldugu için eskisi kadar alAkA 
gösterilmemektedir. 

Seyrisefaln ve Şirketi hayrlye 
yaz tıı.rlfelerinde halkın arzu 
ve ihtiyacını nazan dikkate ala
rak tadilAt yapmışlardır. Şirketi 
hayrlye Boğaz içine aJAkayı art
tırınak için me"sire yerlerinin 
tezyidini muvafık görmüştür. 

Uşak şeker fabrikası 

U şak şeker fabrikası hesaba
tını tetklka gid.en Sana~i ve 

Mıtadin ban kası meclisi idare 
azalarile muhasebe müdür mua
vini Fuat Musa Bey avdet etmiş 
!erdir. 

inhisar blltçelerl 
S enci maliye başı olduğundan 

inhisarlar müdürleri kendi 
dairelerinin bütçelerini Ankaraya 
götürmektedirler. 

Şeker inhisarı müdürü Hüsnü 
bey evelkl akşam ve müskirat 
inhisarı müdürü Zekai bey de 
dün akşam merkezi hükt\mte 
hareket etmişlerdir . Tütün inhi
sarı müdürü Behcet beyin de 
bu günlerde Ankaraya gitmesi 
muhtemeldir. 

Seyyah geldi 
Dün ltalyan bandıralı (!talla) 

vapuru ile şehrimize bir mik
tar seyyah gelmiştir. 

-ÜskOdar tramvayı 

Usküdar Kısıklı hattı meclisi 
idaresi dün de toplınmışnr. 

Haton Kadıköy cibedlıe temdidi 
hakltıııdı en müsalt ş~raid Berg
man şlrketi teklif etmiştir. inşa· 
ata 15 temmuzda başlanacak 
olup bu şirkete ihalesi muhtemel 
görWmektedir. 

Asarı attka IJulundu 

E dime kapı tramvay hattının 
Kara gümrük cihetinde çalı

şan Emanet amelesi dün Atik 
Ali paşa Camii bahçesinin arka 
kısmını kazarken üzeri eski yazı
larla yazılmış büyük bir taş çık

mıştır. Taş muhafaza altına alın

mış ve Müze müdürlüğüne ha
ber verilmiştir. Tetkikat yapıla

caktır. 

Semiha H. Cella:r.esi 

Londrada tahsilde iken hazin 
bir surette ulu! eden Erenköy 

kız lisesi mezunelerinden pul mü
fettişi Cevdet beyin kerimesi 
Semiha hanımın cenazesi şehri

mize celbcdilmiştir. Merhumun 
cenazesi Perşembe günü saat (3)te 
Bebek camilnden kaldırılacaktır. 

Tevellildat istaUstiği 
Vefiyat gibi teveelüdat lstatls· 

tlklerlnln tutulması için NU· 
fus nmumt Mlldllrlllğll n~zdinde 
teşebbüs yapılacaktır. 

Ur/ada bir tecavüz 
Urla hakimi lh~an Ziya B. 

gece geç vakit evine dll· 
nerken arkadan meçhul bir 
şahsın ağır bir cisimle başına 

indirdiği darbeye maruz kalmış 
ve ağır bir surette yaralanmıf· 
tır. Ihsan Ziya B. berayı tedavi 
lzmlre nakledilmiştir. 

Silregya opereti 
B ursa tayyare cemiyeti tara· 

fından vuku bulan davet 
tizerine sureyya opretl Uç tem il 
vermek üzre Bursaya gitmiştir. 
Opret 26 TUrk artlstlnden mü• 
rekkeptir · 

Yangın 

Dün akşam Bakırköy bez falırib
sında,b!r yangın bn<lamış, fakat 

büyümeden s5ndürülmüştilr. 

Kanserde Röntgen tedavisi 

Tıp fakültesi Rönıgenoloji muallimi 
doktor Seldhaıtin bey tetkikat 

için dünkü konvanslyonelle Viyanaya 
gitmiştir. Eylülde ıktedllecck olan 
üçüncü Tıp lcongrası raportörü olan 
mumaileyh kanserde Röntgen tedavisi 
hakkindaki raporunu tetkilcamın ıv

tletinc.len sonra hazırlayacaktır. 
o ı r 

iflası rivayeti Tayyare Cemıyetıne ve fıkaraya 
Geçenlerde 238 liraya kadar VaSİyet effİ .. 

yUkaelmlş olan Düyunu muvah· ' 
badenin, Parlsten gelen gayn 

musalt telgraflar üzerine ebem- Altay 28 puvanla İzmir şampıyonu oldu 
mlyetll surette düşmesi dolayı· . . . 
sile, Borsada bu ışıerle mcfı:-uı Aydın elının maruf şaklsı Ko- ı - Beş parmak dağında bir 
olanlar zarara uğramışlardır. zalaklı l\lehmet, cuma gecesi taşın altında param vardır. 800 

Dun Borsada iki acentenın, saat 3 buçukta lzmirde hükt\met altın kadardır, bulamazsınız ama 
bu mesele yüzünden muamele· parkı önünde idam edilmiştir. bulursanız tayyare cemiyetine 
!erini tatll ederek ortadan çe· Gece saat 2 buçukta Müddeil verin, kaynatamda 10,000 liram. 
lı.lldlklerl şayı olmuf ve bunla· 
nn isimleri de kulaktan kulağa umumi muavini KAmU, kısmı Aydında adliye emanet deposon
yayılmıştır. Hatta biri Er.neni, adil reisi Sabri, merkez jandarma da 34 altınla bir bqi birliğim 
diğeri TUrk olduğu ııllylcnen bu kumandanı Nazmi, takım kuman- bir de boyun saatim vardL 
aceotalardaa alacakları olan• danı Süreyya hükt\met tabibi Bunları da alın fukaralara, ha.-ır 
lann mllracaatlan üzerine Ko- ' , 
mlsellkçe huaplarının tetkikine Esat beyler hapishanede toplan- işlerine tııyyare cemiyetine verin. 
başlandığı da bu şayıaJar ara- mışlardır. Demiştir. Bu aralık lmaın 
sındadır. idam maht\mu kendisin! uyandı· gelmiş ve şaklye tövbe, lstiğfor Borsa komiserliği esham ve 
tahvilat Başkatibi Hakkı Bey ranlara karşı lstirhamkAr bir vazl ettirmiştir. 
bunların do~ru olmadıtıoı ileri yet alarak mırıldandıktan sonra Jandarma müfrezesi hazırlanmış 
&Urerek demiştir ki ; el!erini kelepçeye uzatmışar. ye mahkt\m, idam edileceklere 

- Acantaların lfllsı mevzu-
bahsolamaz. ÇllnkU mlf'erllcrln Hapishane müdürlüğü dairesinde mahsus o·an gömleği giymiş 
hesabına çalışırlar. Ünlfyenln kendisine idam kararının tasdik muhafaza tahtında hükômet par
dll~mea!~den zarar edenler all· edildiği ve hükmün infaz olun- kına sevkolunmuştur. 
kadar müşterilerdir. Bonada mak üzre bulunduğu tebliğ Sehpa önünde tekrar bir şey ne tağayyUp eden bir acanta 
ve ne de bir lfll• yoktur. ı,ıer edilmiş, bir şey söyleyip söyle- isteyip istemediği !!Orulunca: 
eskisine nazaran azalmışbr.> mek istemedi~ sorulmuştur. - Bir iki sö:ı:um var, hana 

Ünlfye yükseliyor l\ladran, Çökbel Beş parmak temsil olsun_ şey, hani bu va-

Evelkl glln (205) liraya tenez dağlarının bu meşhur şak.isi, tana hizmet etmiş. Bizim glbile· 
zili eden Düyunu muvahhade tebliğau sararan bir çehre Ue rln akıbeti hana böyle asılmak 

dün (206,24) ten açılmış ve ted· 
rtceu yükselerek \208,25) te ka- dinledikten sonra: oluyor, temsil olsun hana. .. 
panmıştır. foglllz lirası (1186,25) - l\lüsnade edin de bir yika- Demiştir. Bu saçma sapan söz-
ten, istikrazı dahili (92,35) ten nıp abdest olayım, iki rekAt namaz !er ü:ıerlne kendisine tekrar bit 
ve altın (839) kurııttaa muamele kılayım. çünkü temiz d~ğilim. şey istiyorsa blldlrmesl hatırla • 
gllrmuştur. Demiştir. bunun üzerine ken- ulmış, 
Türkiye - 4.meılka ticareti dislne sıcan su hazırlanmış ve _Durun, durun iki sözüm 

T llrkiye • Am1rlka ticaret mu- şaki yıkandıktan sonra namazını 
ahedeslnln müddeti 930 se- daha var. 

nesi ıo Nisanına kadar temdit kılmıştır. Demiş ve gine ayni sözleri 
edildlğl dua GQmrUklere tebllf Şaki, kararın tebliğinden sonra söylemek istemiştir. Neticede seh 
edllmlttir. kendisini masum göstermek için: pa.nın alona getirilmiş ve ilmik 

Ticaret odasının bir - Okudugunuz şeylerin hep- buğazına geçirilmiştir. 
teşebbüsll sini ben yapmadım. Ben yalnız ilmik biraz ejtrl geçirildiği için 

Şart demlryollan ldareıılnln lşık Hüseyin! öldürdüm. lid de mahkômun ölümll bir kaç dakika 
yaptırmakta olduğu yınl soyguncuJuı.um var. Dl,.erlerlnl 

fi fi lmtldat etmiştir. Bir arılık mah-blna, Sirkeci lıkeleslle Ticaret- kabul etmem. Yazıktır günahur. 
hanelo:r arasındaki yolu kapa· kt\mun ayakları kımıldamış ve 
dığı için alakadarlar Ticaret Ben bn memlekete hizmet ettim. sonra omuzlarının da hareket 
odasına şikayet etmişlerdir. Yunan zamanında kuvayl mlllye ettlgi görülmüştür. 
Bunun üzerine Ticaret odası, Ue çalışom ve Yunanlılar tara-
tahmll ve tahliye işlerini mllf• fından üç defa yaralandım. Altay fBmplyon oldu 
kUlata uğrat11n bu vaziyetin ı• zmlrde l!k maçları henüz bit· 
düzelmesi için teşebbUsatta bu- Demiştir. 

Ş memlş ise de Altay takımı cum. Junmuştur. aki bir aralık idam kararının 
günkü müsabakası ile 929 sene>! lstanbul limanının vaziyeti infazının bir gün için tehirini 

DDnlıQ Ticaret odılan kongra
sında mev:ıubahs olan lstan

bul limanı hakkındaki raporda, 
Umanın çok lslaha muhtaç ol
duQ:u izah edilerek deniliyor ki: 

- Geçen sene zarfında Uma· 
nımıza gelen ıefaln miktarı 
10.987,783 tona hacminde 6,259 
adettir. 1923 ten beri limanın 
sefaln harekatı artmıştır. 1928 
de 210,000 ton, buna llAveten 
190,000 tona ithalat yapılmış· 
tır. Umanımıza mukayyet 
gemilecln tonaj! ll51,714) tona 
baliğ oJmuıtur. Limanımızda 
ecnebt kllmürU hareketinde ye
nlllk, Rus ve Alman kömürleri 
gelmesidir.Bu muvaridat(l20,000) 
tondur. Vapurda bulunan ıalAbı 
çareleri de anlaşılmaktadır. 

Ecnebi sernıayesi 
Anonim şirketler! hakkındaki ra· 

porda da Ecnebi sermayenin mem
lekedmlze gelmesini teshil edecek 
esaslar göscerilmiııtr. 

Zeylin yağı iyracatı için 

Istıınbul Ticaret odası idare 
hey'eti dün toplanarak ihraç 

edilecek Zeytin yağların g!imrük 
muamelelerinin kolaylaştırılması 
için bir cedvel hazırlamıştır. 

Bu içtimada, sermayelerinin 
mühim bir kısmını kaybeden ı O 
kadar tüccarın sınıfları tenzil 
edilmiştir. 

lıga edilen şube müdürlükle
rinden çekilen memurlara üçer 
maaş nispetinde tazminat veril
miştir. 

Et pahalılığı 

H ayvan borsasının tetkikatını 
göre, Hatların tereffuunda. 

kesilen hayvandan kasaplara in
tikal edinceye kadar bir çok 
mütavasmlurın elinden geçmesi 
sebebiyet Yermektedir. 

Bu suretle etin toptan flan 
( 140) kuruşu bulmaktadır. 

!hı gayri tabi1li!!;in önüne 
ıı;eçmc K E'll&netın vazifesi adde
d!le~ckt\r. 

lstemlştır. Bu hususta demiştir ki: şampiyonluğunu. kazanmıştır. 
_ Ben Gazi paşaya telğraf AJsancakta Altay ve Altın ay 

takımları arasında yııpılan maç 
çektim. Yörük Ali efe ile Demirci neticesinde her iki takım ( l-1) 
de de telgraf çektiler belki affe-
dllirim, müsaade edin, 

Fakat kendisine kararın kat't 
oldugu !ıldirllince susmııştur. 

Bir vasiyeti olup olmadığı 

hakkındaki suallere de: 

gol ile berabere kalmıştır. 

Altay bu sene yapnP;ı 1 O iki 

maçında 8 galibiyet ve 2 bera

berlikle 28 pnvan almış 929 
senesl ŞampiyonluP;unu kazanmıştıı 

( Birinci sayfadan mabad ) 
_ Polis mUdlrlyctlnde cebir ve tazyikle bu yazılan bana !mil 

ettlrdller. 
_ şu mektuba ne deralnlz? 
_ Muhterem hukklm, lstiktap ediniz. Yazıma benzetilmek 

ıatendlğl ve bana alt olmadığı tezahllr edecektir. Diğer evrak ve 
planlann da hiç birinden nıalQmattar değilim, bu evrakın buluna
cağı yerler muayyendtr. Tamım gönderiniz, nereden alındığın• 
sorunuz. 

Validesine g6nderdiği mektup 
- Siz valldeıılze gönderdiğiniz bir mektupta malQllyetlnlzden 

bahıedtycırsunuz. Maksadınız, size isnat edilen flill~rl lflerken 
cinnet halinde bulundutunuzu mu ima etmek istiyorsunuz? .• 

- Hayır, maıaı detJlllm. Bu gllnahı lşleml1Jsem, ceza
sını çekecek kadar vücudumda ve beynimde kuvvl'I 
vardır. 

lştlçvaplardan ıonra maznunun Pollıtekl lfadeei okundu. Bu 
ifadeler! battan bata itiraflarla dolu idi. !{asım Tevfik: 

Yazılar benim yazılanmdır. fakat akla hayret veren ltkenceler 
içinde yazdırılmıştır. 

Müddei umumi muavini Bllrhanettln bey, maznunun 
Cumhuriyet polisine lsllat ettiği işkenceyi ret ve s/;:ıleri 
arn3ındakl mübayenet/ere işaret etti. 

lstlntaktalcl ifadesi de okundu. Maznun bu ifadeleri kabul etti. 
Riyasetin bir sualine cevaben de : 

-Haydarpaşaya Bolu meb'usu Cevat Abbaıı Beyi husust bir 
ricada bulunmak uzre gllrmet;e gttnılştim. Orada Gebze kaymakam 
RaQ:ıp Beyle de gUrUştüm. Fakat Sedat isminde birini kimseye 
taktim etmedim, bu da yalandır. 

Vakit geciktiğinden, muhakemenin devamı ötleden aonraya 
bırakıldı. 

ikinci celsede ne oldu ? 

ikinci celsede K;sım E. nin Genç Düşünceler mecmuasındaki 
makaleleri okundu. Papaslardan para almak mes'eleslnde de 

tnkllrda bulundu. l:.lindekl kağıtlan tekrar ve şahitler dinlemeden 
evet okamak !~tedı. 

Mahkeme icabını teemmül etti. Daha gllrUlecek davalar oldu
ttuodan muhakemenin 2~ nisan saatlObuçuta talikine karar verildi, 
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Bl GÜNKÜ HA VA 
Dun en AZ hararet 3 en çok 

1 J derece idi. 
IJu gun ruzgAr mütedil ve 

mutah vvil ha\ a açık yan kapalı 

acakt··. , 
E EK 

Beyaz taksi! 
Bizde taks:ıer rengarenktir. 

....... 
dum. iki eser ki mevzu ltlbuile ara
lannda münasebet olmadığı halde 
manalannda bir nevi m~abehct var. 
Bunlardan biri, sabık Belçika nazır· 

lanndan sosyalist M. \'andervelde'in 
slyoniım hakkında yazdığı Beni ls
rall memleketinde isimli kitaptır. (1) 
.W. Yandervelde, sosyalist sıfatile si· 
yonizm hareketine taraftardır. Bina· 
enaleyh verdiği namüsait hilkmiin 
bir kıymeti olması lılzımdır. 

ve nümune çifliklerl yapmaktı. l 921 
senesmde Keren Hayessod rcıkilAtı 

vUcudı ı:•tlrildij!;i zaman birinci !le 
vazifeleri taksim etmiştir. Iler iki 
müc3ôese de muhtel!! zirai koloniler 
teşkililc meşguldYr. :\J. V andervelde 
bu kolonil<r'n te~kilau hakkında gayet 
müfit m•llımat veriyor . 

Siyonı;tler bir de şehir yaratmış· 
!ardır: Tel~ \Yiv. Yalanın kurbündc 
bulunan bu kasaba tcmamcn yahudi 
olmak üzre otuz sekiz bin kişiyle 

mcskOndor ve munhaman yahutlller 
tarafından idare edilen yer yüzünde 
yegane şehirdir. 

SALI 16 

llllerinl temin etmek için açtı~ı mu· 
azzım cidalin yanında digcr teşeb· 

bü.•lcr ne kadar sönük, cılız ve bil
hassa ruh.ız kalıyor! Siyonizm ha· 
rcketlnde heyecan ve kahramanlık 

tıibi unsurların eksik olması o hare· 
kete bir ticari teşebbüs mahil etini 
,·eriyor. Onun için degilmidlr U hiç 
bir yerde en zaif alikcyı bile uyan· 
dırınadı? 

l!ah•cttiğim iki kitaptan di~ ri de 
:Vl. S. Klingsland'in mareşal Pi/s!ıdskl 
ye hasrettiği eserdir (2). Bu kıtapta 
f,ehlllcrln istllclal l'e .vahdetlerl için 
senelerden beri nasıl ujtrıştıklannı 
görilyoruz. :\lare;al Pilsud>kl ln ci· 
dalde mühim bir rol oynamış bulu· 

7'11SAN 1929 

belki en gilzelidlr: Çünkü emsalsiz 
saadtt!er , milspct bir işe, hemcins· 
terimizden bizo en yakın olanların 
tealisine müncer olan yep;~ne idea· 
lizmdir. Fakat, kahramanlık ve heye· 
can unsurlarının inzimam etmesi 
ona başka bir kıymet veriyor. De· 
nllcblhr ki o unsurlann eksik olduP;u 
bir milli idealizmin ne amel!, ne 
menevl kıımetl voktur. 

. . R. N. 

!LAN 

BAŞTAN ••• 

Tıpkı kürk tilkileri gibi muhte
lif reni.feri ı•ardır, Mavi tilki, 

n arı tılki, gümüşü tilki, oldugu 
<Jİbi siyah taksi, kırmızı taksi 
ar şimdi bir de beyaz taksi 

I 

t 
t 

Siyonizm, bir hayalin tahakkukudur 
Bu harekette idealizm bilyük bir 
rol oynadı. :\famafih te9ebbüsiin 
ameli ccphe;ine bakın•k daha doğru· 
dur. lngillz hükOmcti, arap unsuruna 
kar ı bir teşkil4t vücuda ı;clmc,indcki 
!aideyi ğozeterek siyonist emellerinin 
tahakkukuna mi.ı•ade ettiği günden 
beri Fili;tıne muhtelif meınlekcıler· 

d•n binlerce Y ahudl geldi. Bunlann 
kısmı azamı Şarki A l'rupadan, yani 
musevilerin ezildiği, ye ezildikleri 
için bir yahudi devleti ldcaLini sair 
ırkdsşlanndan dahı ziyade hara.retle 
takip ettikleri memleketlerden geldi. 
rlf. Vandcrvelde de tastik ediyor ki 
Fransa yahut lngiltere yahudilcri 
)erlerinden kımıldaıııamışlardır. Evet, 
Siyonizm hareketinde idealizm 
var: fakat bu idealizme zalim bir 
idarenin istipdadından kunulmak 
ihtiyacı da kanşmışur. .\ncak:, M. 
\'ındcrvcld'c göre rlli;tine yerleıcn 
yahudiler münhasıran siya<i \'C 
iktlndl zaruretlere ittiba ermiş değil· 

terdir. Onların Fillstinde bir yahudi 
devleti kurmak kArannda diı'l ve 
manevi amiller var; Bunlardan lılri 

lıeynelmilcl museYi tesanüduniln 
faaliyetteki müstesna kudreti, biri de 
azım müşküllta karşı konulacak 
fcdık4rlık ye ferağat hislerini binlerce 
insanda lıesleycn Siyonist idea1ıdır. 

Siyonızmin en mühim müc· .-e~e
lerinden biri de 1925 re küşat c· lilen 
ibran! Cniversite•idir. Siyonist maarif 
re .. kilatındı tcdris.;,t ibranice vapılmak
tadır. Binlerce '°neden beri i 'İmal 
edilmeyen lılr liianın ihyası karan, 
~iyonizm alehdarlarını bu hareketin 
ne derece sun'l olduğunu ispat etti· 
ğini iddlava seYkettl. Fakat ura.dar
ları i e t ı kararın >•lnız mill1 

lisanın ihyası arzusu gibi hissi 
mülahcza:a değil, dünyanın muhtelif 
memleketlerinden gelen yahudilcre 
milştcrek bir lisan temini lo7.umuna 
iptina cttlj!;inl ileri sürilyorlar. 

nu\'or .. \luhakkaktır ki Lehistmın ihya't 
L~htilerin gıyretle,inden zharle ltil4f 
devletlerinin e:eridir. Fakat lıuna 
takaddüm eden bir deHe var lcl uzun 
bir cidal ve fedaHrlık deuc-idi·. :\T. 
Kllng>land hunun kı·aca t•.ihln' .;izi· 
yor. Mareşal Pilsudski henüz tah ilini 

itmam etmeden Lehi;tanın lstikl. •:ne ça 
lışanıeşkllata intisap edhor. Bu \'td\deki 

faallycri Slbiryaya ııef'lne sebep olu· 
yor. Fakat Pilsudski bundan rıüte· 

e;sir olmuyor. Blliyorki Yatl!lt kı.:rtır· 

İstanbul asliye mahkemesi bi
rinci ticaret dairesinden: Tür
kiye Sanayı ve Maadin bankası A
vukatı Halilı Fevzi bey tarafından 

Anadolu hisarında kain sahil hane· 
•İnde mukim Elkiitipzade Rqit hty 
aleyhine i!.:ame olunan 928-10-'2 
dosya numaralı alacak ve iflas da· 
vasından dolayı ilanen vukubulan 
tebligata rağmen ispatıvucut etmi
yen Reşit bey hakkında Tahkılu.t· 

hakimliğince Hukukusulumı:hakemc 

l"ri kanununun 398 inci maddeı:;i 

mucibince giyap kararıbilittihaz i
kametgahının meçhuliyeti hasebHc 
ilanen tebliğine karar veriimit ve 
bubabta tastir kılınan gıyap karar
namesi n1ahkeme divanhanesine talik 
kılınmıştır. Tahkıkat günü olan 9 
Mayıs 1929 tarihine müsadif Pcrşcn 
be günü saat 13,30 da Mahkemede 
bizzat veya bllvckalc ispatıvucut e· 
ylemediği taktirde Müddeinin deı
miyan eylediği vakıaları kabul ve 
ıkrar etmiş adolunacağ< gibi 405 
inci madde mucibince bir daha mu
hakemeye kabul olunmıyacağı ilan 

Sahire, Necibenin 
atıldı: 

kollarına i ler biraz sıkılacağım. Düşiin 
altı senedir beraberdik. 

- Başıma ne geldi bilsen! 
- Söyle, anlat bakaynn ... 

- Altı sene hal 
- Evet. • • Şimdi ev gözüme 

ıh tasına, çalışıyorlar. Bu beyaz 
b. taksiler en ucuz taksiler o/a

akmış, yalnız Emanet henuz 
una masaade etmemiş, tetkikatta 
hulunuyormuş. Bu tetkikat, çok 
~ariptir. Bir takım adamlar 
'lıuayyen ücretten daha ucuz 
rıuşteri taşımak isterlerse Ema
·ıet: 

M. Yındervalde, siyonizm hık· 
kında umuınl bir hüküm verirken 
şimdiye kadar yıpılanluı takdir ve 
bu eserin fena bulmıyacaıtı kan;ctini 
izhar ediyor. Bu suretle bir a7. eve! 
dermeyan cttlllmlz mütelayı teyit 
etmiş bulunuyor, Filbtlnde toplanan 
yahudllerin teşebbüsünü her han'i 
bir koloninin teşebbüsü kıdar 
muvaffak olmuş bir iştir. Yoksa 
siyonist idcalı tahakkuk ctmi< sayıl· 

maz. Zaten bu günkü mul'affakiye· 
tin de de ·amı iki şartı mütcl'ckkif· 
tir: evcla harlçrcl..i }&hudilerin nakdl 
muaveneti erinin devam etmesi, 
saniyen memlekette ekseriyeti te~kil 

eden arap unsurunun bu vaziyetin 
devamına müsıde etmesi. 811, ~iyo
nizmin aklbetlnln te>adüfc bağlı 

olduğun~ gösterir. 

mak için cidal yolunda her şeye 

katlanmıı.. luim. Daima tekrar ettiği 
söz şudur:. lstilı.lal yılvaımaldı. pa· 
zarkkla i>tih>al edibnez. Onu lsılhsal 
etmek için kan bor.:unu eda etnıeli .• 
Bu sözleri Türkler kulu kimse an· 
layamaz. Biz de ayni kanacte vanp 
aynı şanlı zanıretc katlanmadı!;mı? 
Pibudski menfadan a ı'dette vine cidole 
devam ediyor. Ru> toprağında gizli 
bir gazete neşrettiği için Tsarın me
murlan onu tekrar hapsediyor. Fakat 
mensup oldugu fırka Pilsudskiı i 
hapishaneden kaçırtarak Avustrlya 
topragını gönderiyor. Pilsud;kl, Le· 
hisıan ihya edilinceye kadar faaliye· 
tine Avuştriyada deı·•m odiyor. 

ne oldu? 
- Tasavur edemezsin ki ... 

Derdim çok büyük ... 
Hıçkmklan sözünü kesiyor

du; göz yaşlan, burnunun ucun 
dan damlıyordu. 

- Ağla, ağla. • • ac;ılırs.n. 
Ben derdini sonra da dinlerim. 
Ağla şekerim. Ağlamaya muk
tedir olanlar bahtiyardır. 

bomboş görünecek. 
- İstersen gel bir kaç gün 

bende kal. 
- Teşekkür ederim .•. Ama 

kendimi bütün bütün ye'se kap· 
tırırsam fena olur. 

- Bu da doğru. 

- Artık gideyim. 
- Güle güle. 
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- 0 1maz.' mı diyecek? 
galıba: 
Ücret ı•e f atı/erin pahlılan

rııasına mani olmıyoruz, ucuz
'amasına mani olalım, demek 
71i isti}Orlar? 
Şayanı dikkat ••Y ! 
Kenan Bey isminde bir 

ı..oktorun "tatili uzuv., şebebite 
ıulıakcmesi derdesti icra iken 
•/fır ceza mahkemesindeıı bir 
ezkere gelmiş ı·e ayni adamın 
Vefata sebebiyet,. cürmüııden 

/!)/ayı agır ceza mahkemesin
tc muhakeme edildif1inden te
hidi dava istenmiş. Bir doktor 
,İlı böyle çifter çifter dm·ası 
lmak ne mutlu rn hastalar 
·iıı de ne tatlı şeydir? 

Bize iş kalmadı ! 
Endişedeyiz! HadiSBt bazan 

ıkadar tuhaf mevzular yaratı
or ki biz ne kadar ugraşsak 
•kadar tuhaf olamayız. Bakınız: 

Etin okkası 180 kurus. 
Fasulyanın akkası 75 kuruş 
Un resmi yarıdan fazla 

ndirildigl halde ekmek ııcuz
amiyor. 

Buna mukabil iktisadi mü
~seselerimiz hayat pahalılıtını 
•nlamak için her ı·ildyete şu 

ııali sormuş: 

"Vilayet lokantalarında 

abak ~rba, bir tabak et, 
ıbak pil/Jv kaça yenir ? .. 

bir 
bir 

Şehremaneti ''simitçilerirı ih
kdrına meydan vermemete 
arar vermiş l'e tetkikata baş-
imtş. 

FELEK 

.. , . --~ .. J··· ..... ·------
iki teşebbüs 

l!u 

t::lyevm Filistine yerlcşmi~ olan 
yahudileıin mıktnn yuzelli bin l;adar
dır. l!u mıktann artaca~t da ştiphc
lidir. \(izelli hin klıile l iıyük 
bir kıt'a içinde YC mühim bir 
arap kütlesi arasında tahayyül 
ettikleri devleti kurmaı., müstc!JI bir 
mosc~i vatanı v:ıratmalt biraz milş· 

kiıldıir Hu ırfın buna ln;;ılizlcr mani 
olur; yarın bizzat araplar m..s•de 
etmez. Deıııck oluyorki sirncist 
teşebbüsünün tamamen t•hakkııkuna 

coğrafik \'C demogn!ik şarait mani 
oluyor. Oijter manilerin artık ch«nmi· 
}'•ti yoktur. Bunlara rail;rıı•n yahudllcrin 

koyutdutu işin neticesi ned•r '1. 
\'andervlde bi2c soylcyeeek. 

Sabık sosyalist nazır bu ~i.ıçük 

insan küılc~lnln o memlekette }&rat· 
tığı ~eylerden sitayişle bah;ediyor. 
Y apı!an işlerin güzel olduğu mubak· 
lcakur. Fakat maksada, istihdaf edilen 

~ayeyc nazar en kıymetleri nedir? 
Denilebilir ki Siyonizm ifla, etmiş 

bir reşebbusdür. Filistindc toplanın 
\ÜZ elli bin lci~inin yaratııfı eı er o 
bilyük idealin tahakkukuna hıı:met 

edecek değil, mahdm bir cemsetin 
refahını, dar bir >1harun ümırnını 

temin edecektir .. Bu ise muhtelif 
kıt'alırdati ya\ıudi kolonilerinin her 
birinde ~apılm,.ur. :l.lüstckil ve ser· 
bcst bir devlet kurmak h•yalınden 
ne kadar uzaktayız! 

HAibuki siyonizmin formülü: 
":\Illll bir toprak üzerinde bir vahudi 
vaıa~ı tc!ls etmek. tir. Bunu temine 
memur iki yahudi müessesesi v:ır: 
Ktren Kayemetlı ve Keren Hayessod 
teşkilttı. Birinci•! bundan ) irmi sekiz 
sene e,-el, 1901 de resi• edilr.ıiştl. 
Bidıye:tc, uzi!e;I arazi iıtira etmek 

(l) E. \'andervelde, Le Pays d'ls
rael . . ·~iri: Rieder. Pari<. 

* ;f: ~= 

Bir \itam ihya ctoıek için muh
telif yollar var. Cihan harbinden ~on· 
ra bu meeburly.et karşısında bulun•n 
milletlerin hemen her biri, t1bi ol· 
duğu şeraite (Öfe haşh bir yel 
tuttu. llıiyuk Gazinin Türklere i;ıik· 

= • u 

l~te iki teşebbüs ki maksat i1iba· 
rile bir olduklan halde mana ve 
manzara itibarile b;islıütün başkadır. 
Siyonistler;::, ellerinde bir yolcu çan
ıa>ı)la bir dedet kurmaj!;a gtımelcı·iyle 
Pilsudski gibi bir vatanperverin -
faaliyetinin m&hiyeti ne olur;a olsıın -
fedaldrlık 'e fcraP;ıti arasındaki fark 
hıırizdir. '\Tllli ideali~ınJdcalizm'erin 

olunur. 

lstanbul asliye Birinci hukuk 
mahkemesinden: 

l\Jcrkezi lstanbul Bastret ha
mnda iken ledelmuhakeme ilanı 
ifl~sına karar verilen Rclla inşaat 
Türk anonim ~irkctinin talık!kı 
duyunu 929 senesi l\lııyısının 

yedinci Salı, sekizinci Çarşamba 
ye doku7.uncu perşembe günleri 
icrası mukarrer bulunnıağla es
habı matlubun eyamı muayye

nedc vasaikı subutiyelcrlnl mus
tashiben saat on dörtten on altı-

(2) S. KUngsland, Pllsudsl.i . • •· ya' kadar mahkeme kalemine 
~iri: Kra, Patis. müracaatları lüzumu ilftn olunur. 
a n--.JS"'. m • &47Taa u u u u u 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Memurların dereceslııe glire nıaaşlBrına zam yapılacak! 

-Gazeteler-

Sahire başını kaldırdı: 
- Ama ağlamaktan bir şey Bir ay sonra. 

* * * 
çıkmaz ki .. Sustum işte. . . Necibe, Sahireye rasgeldi. 

Şişkin göz kapaklarını sildi. - Bonjur şekerim. 
Aynanın karşısına geçti, bur- - Bonjur Necibeciğim. 
nunu11 ucundan başlıyarak, yii- _ Nasılsın? 
zünü tpudrala:dı, krnmzılıklan M 

'd d' - erl!İ, çok iyiyim. • • Sa 
gı er ı. 

Necibenin yanına oturdu: na anlatacaklarım var. 
- Cemil benden ayrıldı. • - Söyle. 
- Deme. . . - Şık, zarif, kibar bir beyle 

- Evet, beni yüz üstü birak- tanıştım. . • Ben onu beğendim, 
tr ... Zengin bir hanım kızla ev- o beni beğendi. Ama onu asıl 
ienecekn?,iş. neden beğendim biliyor mı.;. 

- Ya!... sun? 
- Bütün bunları haber al-

dım. Halbuki ben onun için ne 
fedakarlıklara katlanrmştım. 

-Sahi. 
- Ne mükemmel teklifleri 

reddettim. 
Etrafımda dolaşan az mı er

-Neden? 

- Tıpki Cemile benziyordu 
ondan! 

Nakleden 

SELAM! İZZET 

kek vardı. • • Buna mukabil iş- lstanbul asliye mahkemesi bi
te Cemil beyin yaptığı. • • Vic- rinci ticaret dairesinden: Tür· 
dansız adam!. • . kiye Sanayı ve Maadin bankası A· 

- Zavallı Sahireciğim ! vukatı Halil Fevzi bey tarafından 
- Yok, bu kadar acıma. Ce- Şi§lide bilyükderc caddesinde 299 

mil hiç de kibar, cömert bir a- numaralı hanede mu kını tüccardan 
da mdeğildi. Kendi menfaatm- Behcct Abut bey aleyhine ikame o· 
dan, kendi rahatından bi!Jika lunan 928-1044 numaları alacak v• 
bir şey düşünmezdi. Can sıkın- if!As davaaındandolayı illincn vuku· 
tılanmr, iztiraplarnnı her zaman bulan tebligata rağmen iıpatıvucut 
belli etmezdim. Emin ol z.ın- eylenıiyen Bebcet Abut bey hakkın· 
nettiğiniz kadar rahat değildim. da tahkıkat hakimliğince hukı.ılt u· 

- Yok canını. sulü muhakemeleri kanununun 393 
- Sana yemin ederim. Ayrıl inci maddeoi mucibince gıyap kararı 

dığıınıza da biraz memnun ol- bilittihaz ikametgahının meçhuliye· 
dum. Hayatnru yeniden tanzim ti haaebile i!Anen tebliğine karar ve· 
edeceğim. rilıniş ve bubabta tastır kılınan gı· 

- Gözüne kestirdiğin biri mi yapkararnameai mahkeme dinnhan• 
var? sine talik kılınmıştır. Tahkıkat gü-

- Hiç kimse yok. Hem ben nü olan 9 Mayıs 1929 tarihine mü .. • 
artık erkeklerden iğrendim. Ye- dif Pertcnbe iUnü saat 13.30 da m.ıh 
ni bir tecrübeye giri§emem. Ce komedc bizzat veya bilvck~le isp<>· 
mil gibi kötü, iğrenç, vicdansız tıvücüt eylemediği taktırde müddei· 
bir erkekle tekrar oğraşamam. nin dermiyan eylediği vakıaları ka' 

- Neye. . . Daha gençsin, bul ve ikrar etaıiş adolunacafı gl• 
önünde uzun bir istikbal var. bi 405 inci madde mucibince birda· 

- 4zizinı sizin dereceniz çok düşmüş. Mesut olursun elbet. ha muhakemeye kabul oluumıyacağ• 
- E11vah maaş zamımnı az alacağım dese11e ! - Tabii .•. Yalnız ilk ün- ilan olunur. 
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Iarı dosluk muahedeslnc ~(Vatlerne raayet edemi---cllşe eruyor<luve bun<la-ha-ıie geliyordu. (Suat Nacı) - Hemen nikah olurUZ. 
genç k.adın muntazaman ria yenler ümit vermekten sa- klıydi. ailesine haber vermeden bu fena mı. Ben de İstanbul)a 
yet edıyordu. . kınmahdırlar. Alı!)ılmış bed - ~e diyo~sun (Lili) .. ralara kadar gelmeğe cesa- (biz evlendik!) diye iki ke

Fakat genç adam bu kı· bahthklardan uyandırılan Habersız geldın ha .. Nece· ıet eden (Leylıi.) yı yarı gu lım lik b' t 1 f k · 
Bilrhan Cahlt b f k 1 · \· 1 k'hll d" · . . . e ır egra çeerırn. ta ın srr mu ave eye rıa- ınsan ar es ı a erne oner saret, pekı haber almaya- rur, yarı endışeyle seyredı- N •1• .. . 1 . l k . . .. k d h k . a· k k b 'k' f - e a a surprız o ur. (Suat Naci) dimağı 0 ka sun) çavuş, yarın (Acıba- yet etmış oma ıçın gon- en a a ço ız ırap çe ·er- ca lar mı? yor, ara a ı ı tara ı agaçlı V . 

1 ır <lolu olmasına rag"men dem) e ineceğim uğrarım. derilidiğinden şüphe ediyor ler.) (Suat Naci) (Kızıltop- yolda giderken örtünün al- be "enç kız bu se~~nç e 
d V b d h kl d' (E B (E · ) ·t k) · •· · (L'I') t da k d' 1 · · ara acıyı unutarak turkçr ı kitap mesele inde bir hu (Suat Naci) bunu neden ~· e un a. a ıy ı. ,- unu mı~.e yazmı~ ı. ı_:~ ın _sarı çıçegı~.ı.. ı ı ın. n genç ızın t:;ı; ennı ilave etti: 

ısiyet olduğunu derhal söylemişti farkına varama- mıne) akılı bır kızdı.Bu k~- Ve kocasının turkçe ok.ıma ıye çagırclı. Ve butun ar- okşıyordu. z . k 
rkcti. Arabayı durdurup dı. (Acıb;dem) e gidecek tabı göndermekle elbet bırlsı ihtimalini düşünerek iba- kadaşları (Leyla) ya (Lili) Uzun :;ı;amanlık ayrılığın ·ti-l" ate~ annemı b~ş 1~ ·r d k · t' d · 1 k b" 1 d ı d' .. 1 · - · k ı· t r u teskın etmek kabıl o rosun) ~avuşa cevap ver- değildi, sonra yarın (Ley- şey ı a e etme ıs ıyor u. renın muta· ır manası o - er er ı. soy ettıgı muayyen e ıme- k' I 

la) burada bulunacaktı, da (Suat Naci) bu şüpheyle 1 mamaaına rağmenfranaıJ<;a Genç kız kutusundan ye- lerden sonra (Suat Naci) a maz(S ı. N ') örtü .. al' 
1 h . kl . jh fi 1 Z k' k . k .. 1 . b' b 1 uat acı nun Alah raz1 o sun çavuş, a sonra (Sarı bağ) lar zı· romanın yapra. arını çevır- ar ara yazmıştı. e ı ız nı çı mış, orse enmemış ır ra acının an amaması ıçın t d kl k ur-

• V . . . . b l d B kt 1 b 'k' 1 J .. l k b beb - . "b' d' (T .... la) F ın an parma arını ıs )k lazımdı,ver bana. . e yaretı ıçın hazırlıklar yap- mıye as a ı. azı no a a-
1 

u ı ı satır a ne er soy eme onmarşe egı gı ıy ı. >J<>Y ya ransızca ten- dı 

t.:ıbr alırken ilave etti: mak lazımdı. rı, bilhassa çetin gönül me- istiyordu. Bu iki satırda ne - Duyarlarsa ne çıkar. bihlerde bulundu. · 
Senin hanım nasıl, iyi Araba hareket etti. Artık selelerine ait muhaverele-lbüyük manalar vardı. Onlar duyuncaya kadar ben - (Lili), bugünden itiba - Jetanpri ! 

kasabadan çıkıyorlardı. ri naltı ince kurşun kalemiyl (Suat Naci) kitabın bu haber veririm. ren süt kardeşimsin, dedi. Ve genç adam şimdi ya-ı? 
Bir iki gi.ındiır keyfi (Suat Naci) hayali ve ha- le çizilmişti .. Fakat bu hat sahifesi açık olarak elinde, Kısa filizi ipek manto- Dikkat et, evde bir ~.>caka- nında şuh ve serbest konu-

Jk doktor, hani zahmet ol fızası okadar yorgun olma- lar ınüspet ve menfi bir fi- 1 yeşil çamormanının madon sunda şık bir müge şişesı- rı hizmetçi var. Buralarda şup her şeyi pervasızca• et\ 
azsa, o tarafa yolun dü- sına rağmen elindeki kita- kir vermiyordu. Çevirdi, çe nara benzeyen tariki düny- ne benziyordu. Bukleli sarı çok eski düşünüşlü insan- dişesizce söylemek, şakalaŞ 
se bir bakıversen diyecek bın geldiği yeri di.işUnmek- virdi. Sonlarına doğru bir asını düşündü, o ne içli, ne saçları penbe bir glil yapra- lar vardır. Seni nişanlım da mak istiyen bu kızdan sıkı-

ten kurtulamadı. Bir gaze- sahifenin yanında bir karal hassas, ne zarif kızdı. ğına benzeyen yanaklarına bilseler nlkah olmayınca bir lryordu. Bu fazla şuh ve se: 
- Nesi var? teye sarılı kitabı çıkardı. Bu tı gözüne ilişti. Bu Fran· I Yaylı, bozuk şosede sar- doğru inmiş, ince, ufak du- evde bulunmamıza ra:.:ı ol- best kız ne sırnaşık ne ıiltı 

Bilmen1 doktor B. dün tanınmış muharririn yeni çı sızca harflerle fakat Türkçe sılırken genç adam elinde dakları katmerli bir kırmızı mazlar. Dedikodu olur, va· haliydi. Kadın; biraz da~a 
ma kadar yemedi, içme kan bir romanıydi. Kendi- ibareyle yazılmış bir kaç sa (Emine) nin kitabı, cebin- karanfil gibi maharetle bo- zifem icabı dikkat etmek mahçup ve icli olmalıY ~ 
Sıtma desem degil, so- nin değildi. (Emine) bunu trrdı. (Suat Naci) mühim de (Zehra) nın bir tutam yanmıştı. (Köşk) istasyo- lazım. Anlarsın ya. Böyle arabada bacak bac~3 
, nclı desem değil, anlı- hem de kocasiyle ona gön- bir şifre anahtarı bulmuş gi saçıyle (Leyla) yı karşıla- nunda (yaylı) ya atladılar. (Leyla) her şeyi gö.ıe al iistilne atıpşarkrakkahk3·tıi 
dım gitti 

1 
dermişt ·. Aralarındaki ki- bi pek te ünsiyet etmediği ma • a gidişine hayret ediyor (Leyla) bir~ büyük iki va mış bir vaziyette başını on<1 l;ır fırlatarak bir e~kek fl 

Sen merak etm (To- itap mübadele i i in kurduk bu yazıyı dik'·atla ok au. bu i.ıç cepheli vaziyetten en- liz ve küçük bir elçantasıy- cevirerek cevap verdi: ı-;tm 



Orman ve arazii vakfiye 
tniıdürlüğünden: 

~' ud.ırda lliılbtil deresinde Y:ıki mezarlığın otlan ~anlaeaktır. 
\lu "' ede<I ı :\lavıs 929 Çarşamba günü <aat on beşe kadardır. 
'l"a'ip · olnların Is;anbul Evbf müdüriyetinde orman ve arazi idaresine 

n'ıoracaat etmeleri. 

"' "' "' Ycdikule haricinde üç ve Kaılıçeşme cinrında bir ki cem'an dört kıt'a 
llıe1.adıl,ın otları satılacaktır. 

:\1uz1yedesi (1 Mayıs 929) Çarşamba günü sut onbcşe kadardır. 
Talip olanların lsıanbul Evkaf l\lüdiriyetlnde Orman ye Arazi idaresine 

llıu ac.ıat etmelerL 

"' * • llc~ıktaşta koy içinde .\bbas a~a mahallesinde Aşıklar mezarlı~ının ot· 
~n sa. ·"caktır muzavedesi l :\1ayıs 929 Çarşamba gtinü saat on be~c kı· 
dardır, talip olanların" İstanbul f.vkaf :\!Qdüriyetlnde orman Ye arazi idaresine 
turacaat etmeleri 

* * * :\lerl<cz efendile dedeler mezarlıjttnın otlan satılıktır. '.\lüzayedesl l :vlayı; 
9'.?9 Ç •şamba gilnü saat on beşe kadardır. Talip olınlmn lstınbul f.vkaf 

Udüriyetinde orman ve arazı idaresine muracıt etmeleri· 

* * * fl0ğ~z içinde Ycniköyde ukl Şüheda mezarlığının otları •atılacaktır mil-
ıyedesl ı l\layıs 9!9 Çarşamba günü saat on beşe kadardır talip olanların 
~hı,J evkaf müdüriı•etlnde orman ve arazi idaresine müracaat etmeleri. 

&ünırükler ıııubalaza Mfi~ürlü~ün~en: 
Ra!i iskelesinde bir muhalaza kulübe<i inşası pazarlıkla münaka>&ya 

lıınuımuşıur. :'.'1-lüııabsa ye lhalıt kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin 
tinakasa gününden e\·el şartname ve keşifnameslne ittila husulinden sonra 

~tinakasa günü olan 24'4:929 Salı günü saat t.ı te muh!az• müdüriyetinde 
~~ekkll komisyona mürıcaatlırı. 

Diplomalı Lehli bir makine mühendisi 
. Uuzun nıüddet pek çok fabrikalarda maki-
~~stlik şefi gibi mevkilerde bulunup tecrübe
dıde ve faal bir nıakine mühendisi Türkiyede 
~İznıet arayor. Alakadarların zirdeki adrese 
abriren nıüracaatlctrı. 
V\ J.P.T. 121 a Tovv. Reklanıy Miedzynarod

r ej G.m.b.H. 
......._ Rudolf ~Iosse VVarszavva Pologne. Europe. 

l' o kat encümeni 
daimisinden 

~ 
1
'1 Ebcrhart fabrikası malından K , S markalı ( Sn a> ) bimli 

pulluk 

" ,. .. 
<lı 

" .. .. 

:'llibzcr 

Çeki zinciri 

Üç parçalı zikzak tırmık 

K . l\I markalı fi numaralı 
Pulluk 

·vv ,K markalı döner kulaklı 
a~a.,_ kollu pulluk 

39 kilo aj!:ırlıgında l modeli 
Reygir çapası 

~ 
"· ' ı\Taro fabrikası malından ı 90 kilo agırlıgtnda iki parçalı 

'\ı <;akılı Bi< markalı (6) numarab kalbur makinesi. 

~l'ok.Jı 'ilay(;ti hesabına peşin para Jlc cins ve miktarı balada 

trer alati ziraivenln kapalı zarf usulile munakısasında vuku n • 
teklifler matluba muvafık görlilemediği cihetle kanunu mah-

la na tevfikan pazarlık surOO!e mübayaa edileceğinden, yedek 

1 llııle birlıktc Tokatta teslim olunmak şartlle t<llip olanların şera
< :ınıarnak ve te'minatlarını göndererek pnzarhk yapmak üzre 

ı·:ı 
•ar n ıı2 1ı pazartesi günü Tokat YIIAyeti cncumcni daimislne 

~ı ilan olunur. 

ıevı ~~-:-----------------------~t .\lathaa<ı ;\lürlürlüğiinden : 

~ll1h atbaa~ızda mü!1~al ol~." Gayrı mamul 
''iıtı~r. ~emurluğu ıçın muracaat ederek 
Y~\> erını yazdırmış olanlar meyanında el
l4r, ttı •nemur olanlar ile ortamektep mezun
l;ı.l!&~rasında bir müsabaka imtihanı yapı
tııı ~ ~r. Bu şeraiti haiz olanların Nisanın 
~tb:/zinci psrşembe günü saat on dörtte 
~Ya müracaat etmeleri. 
~? '\ ~.n 
~. lakıın \ lk . 

1 '"l~ıla b aı 1 clbı e şapka 
1 usuı 1·ı C»ber lınaliyeyi kapalı 

aı e n .. 
<t ~. ., _ ıunakasaya konuldu 

iO ~ ' ·' 2rı Perşembe .... da Ya ı gunu 
~'ııı, i ıanbulda gcdikpaşada 

l ııı Tllalatharesınde icra cdi
'"""narne . ı 

lıı.ı nur tef<.1·r ıma :lthaııedcn ıev-
llı de ı nam in tarzı ,,ı~ ı 

l" ~ lirebb· ---
~ 1 re aranıyor ltı . 

1 dö· 
• t 1 l t'U k rlığerl üç 

1 c k 
1 c \O~t'*a bak nıak 

ctı l ı 
'l biye .ır 

l 
ri l ote-

J, •kııl . ı '•le eder 
En mUkemmel muzadı 

taaffündur 
ıh at ne it Ar ka.dı..:.1larııı 

dc>stu ı . 

Ze '· li de~. cır .)a~ı ca eı.!za 
l p ile CC 7 an Jer ,''f". ıtı yat 
m 

• MILLIYET SALI 16 

İttihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

arik ve hayat üzerine sigorta muamelesiH 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Acrıu•ı;i ubnınınayım·şeblrlPı-de acente :ırnıımnktaılıı· 

~ Telefon : Beyoğlu - 2003 .... 
~ 

Veresiye 

l\ietro Han- Tünel mevkii, Beyoğlu Ankara 
caddesi No 60, İstanbul 

~~~·· 

K ur1;1 bir fırça üzerine konulacak KO• 
LINOS diş aralarında kalan yemelt 

artıklarını çıkarır. 
Tehi i keli mikropları imha eder, diş 

ağrılarına, dişlerin çürümesine dis etle
rinin hastalanmasına mani olur. İstima
linden sonra saatlerce ağızda leziz ve 
liltif bir rayiha bırakıp ağzın serin ol-
masını temin eder. Kolinosu tecrübe 
ediniz, bu tecrübe neticesi olarak ıı. ağzi• 
mın ne kadar temiz olduğunu hissedi
yorum ıı diyeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

Türkiye itin depoziteri: MAURlCE FARAGGJ 
BeyoAl~, \'enedik Sok.ağı. İbrallim Pıt• apırlımauı 

Aydın sıhhat ve içtimai n1uavenet müdü
lüğünden: 

9 kilo meccanl kinin münakasa ile miıbayaa edileceğinden talip 
olanların şeraiti anlamak iizerc htanbul ~ıhhat ve lçtlma! muave
net ınüdirıyeti kalemine müracaatları lüzumu il~n olunur. 

Istanbul asliye mahkemesi hi- Istanbul asliye mahke= 
rinci ticaret dairesinden: Tür- birinci ticaret dairesinden: Tür

kiye Sanayı ve Maadin bankası avu
katı Halil bey tarafından Anadolu 
hısarında kain sahıhanesinde tücca·: 
dan Elkatip zade Reşit bey aleyhine 
ikame olunan 928-1044 numaralı if-

kiye Sanayı ve Maadin bankası A
vukatı Halil Fevzi bey tarafından 

Galatada Voyvoda hanın da 20 nu
marada tüccardan Herman Berlman 
efendi aleyhine ikame olunan 928-

1581 dosya numaralı alacak ve iflas 
!as alacak davasından dolayı mumai 

davasından dolayı mumaileyh namt-
!tyh namına gönderilen davetiye 

na irsal kılınan arEUhal ve müsteni' 
dat suretleri ikametgahının meçhu · 
Jlyeti haKbilc blla tebliğ iade edil
miştir. Hukuku sulumuhakemelerl 
ka!lununun 141 inci maddesi muci-
bince ilanen tebligat icrası karargir 
olmuş ve 142 inoi maddeye tevfikan 
arzühal ve miistcnidat suretleri mala 
keme divanhanesine t.alikkılınoır~1 !r. 
Müddeialeyh Tarihi ilanın ferdasın 
-lan itibaren onbeş glin zarfında malı 
keme kalemine bil müracaa tebellu
:!ilc ccv::ı.bnameıin ita· eyltmedi .i 
taktirde kanunu ınczicurun 398 inri 
ma~.ıe. ne i 1 adeı hakkınaa gı

yap <a arı i•tıh z <ılu acagı ilan o· 
nur. 

verakası ikametgahının meçhuliyeti 
hasebile bilateblig iade kılrnmış ol
mağla hukuk u9ulmuhakemeleri ka
nununun 141 ci maddesi mucibince 
1-akkında ilanen tebligat ifası.la ve 
tahk<kattnda 9 Mayıs 1929 tarihin~ 
müsadif Perşenbe günü saat J3,30d;ı 
terasına karar "'rilmiştir. Kanunu 
me~kiirun 142 ci ınaddeıi mucibince 

bubabta ta~tırkıl nan davetıyc varn
kası mahkeme divanhanesine talit:ı;: 
kılırunt§olınaiila yevmlzk ırda Reşit 
bey bızat veya bilvekiile ubatıvılc ı'. 
cylc~odıgi takti d .l98 inci mJd<lc 

" ·mı .. ~ t vfikan lıal<kında gıvar 
İ<ar •ı ittihaz .ılu. cağı ilan o' n ır 

\1SAN l929 

• • A 11xxxxx:xxxxxx•nxx::::xxxxx:: 
Şehremanetı ılanatı ~ Avrupanın en dilber sinem• yıldızı, ekranın en büyük frın•ız artisti, 8 

~ Abcl Gansin söylediği veçhile tebessiimil bir şiire bedel olan ~ 
Şeh~~anetinden: Beyoğlu, DOL L İ DAV İS 

Hasekınısa, Cerrahpaşa, Emra-
zızühreviye hastaneleri için lü- orilmiiJ.deki perşembe akşamından itjharen 

zumu olan ekmek ve zebzev::ıt A S R f S İ N E ~I A D A 
kapalı zarfla münakasaya konul gösterilecek olan 
muştur. Taliplerin her gün le- K A F E Ş A N T A N • 
vaznn müdürlüğüne müracaat ' t~ 
ederek şartname almaları ve tek nam buyiık bir a~k Ye ihtiras filminde bütiın sevircıleri ~ 
lif mektuplarını da 8 Mayıs 921) tesı;. edecektir. · • 
'Çarşamba günü saat on beşe ka m::xx:nxxx. •xxx::x:xxx:: 
dar vermeleri. 

* * * 
Fatih Dairesinden: Mi"1ar A-

yaz mahallesinin Fatih Parkı 
ı karşısındaki Tarik fazlasının ic
! ra edileceğinden talip olanl::ırm 
Mayısın 5 şinci Pazar günü sa
at 14 te daire Encümenine mü
racaatları i!an olunur. 

* ':":. 
Beyazıt Dairesinden: 

Beyazıt 18--20 Nisan 

\arın okşana 

ALHA RADA 
bpanyanın güneşi, ı.adınları, muazzam boğa güreşlerini musavver 

NYOL GÜZELİ 
ÇQk 1-uı wıli ve heyecanlı <lram lıütün sevircilcri malızuz edecektir. • 

Aksaray 21-22 -----=--ı:::m:ıııı:ı-mııı:aı:ıamı-m:ım:--IClll 
Kumkapı 24--25 " Zevk!. .. :\"eş'e ! ... Kahkaha 1... Bütün kadmların mahbubu, yeni \'aten-

,, tiııo : \"iLLi fRIÇ ile RLJT \"EYLER. 
Küçükpazar 27-28 ,, Önümüzdeki perşembe günü saat 14,30 matinesinden itibaren 

Eminönü 
29-30 .. FRANSIZ SİNE1\1A VE TİYATROSUNDA 

Ağnam mücadele talimatname .. . 
sinin ikinci maddesi mucibince gosterılecek olan 

} ukarda yazılı mevkiler dahilin 1 C Ü Ş K U N Z EN D Ü S T 
de (Beygir Ester Merkep) le- . . . · h" 

1 
' d . .' .

1 
.
1 

hem eğlencelı hem merak11 er konıedisınde hayat pahalılığını ı·e bütün 
rın ıza arın a gosten en tan ı- dertlerinizi unutdurocaklardır. 

!erde Mart muayeneleri icra e- •••••••••••••mma••••ıaı•Eıı••mıl 
dileceğinden bu gibi hayvanla- p•-------•••1111 •-ım:•••-•••ıım1111 
rın eski sıhhat şehadetnamele- Me~hur ARTl"R ş, 'IT%LER MELEK SİNEMASI 
rile beraber B. D. Baytar Ha- (FRAY\'ILD) in şaheserinden . 
kı.mlerı'ne getı'n"lı"p muayene et- k b . d dil Önümü1.dekl 17 l'<i~nn Çarşamlıa i ·ti a'en sınamaya a apte e en akşamı 

tirilmesi iian .. ~~:~~,ur. İhtiras kurbanı 
Beyazıt Dairesinden: filmi dilber ve >e\ imli artist 
1321 kuruş kantar resmi bor- EYLi'\' HOLT ile sair bir çok 

cunu vermediğinden dolayı Tü- me~hur aktörün tarafından 
tün gtimr!iğünde Tulumba so- şayanı hayret bir surette tcm
kağmda kömürcü oğlu İstelya
nos Efendinin Hacız altına alı- sil edilen gayet dramatik mev-
nan 3 koltuk 1 yazıhane 18 Ni- zuu çok kuvvetli ve senaryosu 
san 929 Perşenbe günü saat 11 mükemmel bir surette tertip 
de müzayede ile mahallinde sa- edilmiş bir eserdir. 
tılacağmdan almak isteyenlerin Onümlizdeki perşembe akşamı 

mezkur gün ve saatta ?:.ahallin- "Maı"ik sinemasındal· 
de hazır bulunmaları ılan olu- ~ımıiıı:aııımam••••llli 
nur. 

* * * 
Usküdar Dairesinden: 
Üsküdarda doğancılar camii 

köşesinde bulunan kabristanın 
bir kısmı tevsii tarik hasebile 

KltP BIB~IZI 
yola kalbcdileceğinden mahalli ADORE nin son tem illeri 

mezkilrda kabir sahibi olupta 1 Pckvakında OPERADA 
metfun. ola?1arın naklini arzu miJl•I 
edenlenn bır ay zarfında naki!-

re \JZI YER::\O. tarafından 
tenı•ll olanan Hanri Batayın şaheseri 

leri icra eyle~~:~e,~ ilan olunur. , İKİ KIR-1\•f•I•Z•JsıGmııUl!ll. L-.1 
Şe_hremane~~den:. Ktiçükpa- L 1 J j N ft j Y T - L A J ! N A 

zar cıvannda ıcra edilmekte o- lm•m••••••••ıcım.ı! 

ÇILGIN BAKiRE 
muhteşem fi;min ilk iraesi müna
sebetlle bütün şehir balkı MELEK 
SINEMASINA şitap edecektir. 

lan kanalizasyon ameliyatı do- • 
layısile uzunçarşı ile sabunhane Kıralık depolar 
~kağı arasındaki kıble çeşme- Galatada Azap kapuda \'e I.ıan
Ipçiler-kutucular caddesi kısmı bu!da bulunan ye depo ı·e fabrika 
run 16 Nisan 929 tarihinden iti- ve bilhassa tütün deposu iç!:ı pek 
baren vesaiti nakliyeye kapalı elverişli olan depolar pek mıina6ip 

Paristf'n avdet eden Georgette, 
mevsimin modellerini ziyaret etmek 

ilzrc muhterem müşterilerini hususi 
kartlarla davet eyleyeceğini tep
şlr eyler. 

bulunduğu iian olunur. şeraltle kiralıktır. Telefon: Beyoğlu 
Istanbul icra dairesinden: 34~ ye ınüracaat. Yarınki çartamba a samı saat 

21,30 da Nazlı kadının Higlni kadında a- BaX-ci}ara mü:-le 
lacafı olan paranın temini zımmın- 6 ~ TEPE BASI KIŞ 
da rnahçu: ve satıımau mukarro~ En meşhur aşılı A
Beyo~ıuiıda Ku&ancr mahallesinin merikan baX- ÇUbuX-u 
İmam sokafında atik 6 No. hı eml:ı- /5 6 

TİYATRÖSUNDA 
meşhur fraııfil: ve ispanyol 
şarkilerln en büyük mugannl
yesl Madam Nlnon 
Valen taraftndan birinci 

kin yirmi dört hiase iti barile iki his arzu edenler Sirkecide 
sesi ibalei evvoıiainin icrası için o- V arna otelinde Angel 
tuz gün n.ıiddetıe müzayedeye ko- Nankofa müracaatları. 
nulnıaştur. Hududu Tarik İsmail resltalı verilecektir. _pi.anodu 

madam Erike Voako 
tarahndan refaket edilecektir. 
Mad&ııı. Nlnon Valenin son 
resitali 21 nisan Pazar gilnU 
matine olarak saat 17,90 da 

Mehmet aia ve ~ Pll§ll verese
lerin ve Hasan aede arialarıyla maL 

, dut ytiı kırk iki arşın terl:ıiinde ar
şanın krrk beş ar§mı iki sözden iba
ıet salaş yer odası anada salaş bir 
hela olup hissedar Telat b. sakindir 
tamamının kıymeti muhamminesi se 
kiz yüz elli liradrr. 

Talip olanlar ve daha ziyade ma
llımat almak isteyenler hisseye mu
sip kıymeti muhamrninesin!n yüzde 
onu nisbetinde pey akçeaini ve 341 
-3345 No. ile müzayede şubesine 
muracaat etmeleri ve 25/5/gzg tari
hinde saat on altıya kadar ihalei ev
veli•i }·apılacağı ilin olunur. 

Genç hanımlara-
16 ile \!2 yaş ıırasında müslii

man hanım kızlar talep edilmek

tedir, Pransızca ya aşina olanlıır 

tercih olunacnktır. Arıu edenle-

rin mahi halin 2-ı. cu" ç b 
ar~am a 

ı;ünü saat 1 O dnn ı r. :ıo a ı·e ı-ı. 
den l b ya karlar f,tanbuldJ, Tah

ta kalede Uin telefon ~irkcti işlet
me mlıdtiri:o etiııc muracaat eyle
meleri. 

Kadıkoy sulh icrn,ından: 

Bir borçtan dolayı , atılma,ına 

karar \·erilmiş olan lıir :ıdct 
tı'ak set.:cadc ve bir adet elmas 

:uzük ve iki wna 2 ı 4. 11 ~ 9 
tarihine ıısadlf pazar ııunu 

saat or lkK'.. Kadıkôyünrle Bat 

pazan da şau 1acaıtı ılan olunur. 

Zayi: Baş a!a zade anhan namına 
3407 nümerolu 20 Teşrinisani 927 
taribll beyanname ile muamelel res· 
miyesi ifa kılıııarak l.stınbul lıhıl!t 
gumrilğU müdüriyetinden Jmrar edil· 
mlş 80 çuval parafitlerln gümrtık 
resmi olan 343 lira S9 kuruşa ait 
'll941 80 T~rinhanl 9517 tulhll 
makpuz senedi :oayl olmuştur. Kayıt 
sureti çıkaracağımdan hükmü yoktur. 

Baş Ağa Zade 

İlc\n 

1 verilecektir. 
~ 

TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

Ferah Sinema a 
Bir müddet muayenebanemiz- Şehrazat 111 kısım ayrıcı dUnya-

d nın en metbur hokkabazı : :\lelldis 
e hizmet eden Ayşe hanımın matine: ı 5 te 

bir sirkatten dolayı takibat altın- \"ann aqa_m_j{,...·~~d-ıköy l\lısırlıoğlu 
da bulundujtunrlan haberimlz iyatrosıında iki oyun Entrikalar pe
olrnayarak talebi iizerine verdi- ~inde dram 3 perde asrl uşak komedi 
ğimlz hüsnühal kAğıdının bir Bu akşam Beşiktaş park tiyatro-

sunda; 
hükmü olınadıgım ilAn ederiz~ Komik: Ahmet, Salt, I\Iazluın. 

Dr. Hasan ŞUkrU, Dr. Portev Herınlne ve Haçlkyan hanırn
At11, Dr . A vnl Mustafa, Dr • 
Sedat • !arın iştiraki.le '\şk Kurbanı 

komedi 4 perde 
BeyoA'lu dördüncü sulh hu· 

kuk mahkemesinden: Millet tiyatrosunda bu ak~am 
Terekesine mahkemeoe vaıı yer Naşit bey temsilleri 

olunan Alman tebasından müteveffa iki oyun bir arada Rir gilnabltAnn 
Walter Curdts un ohdei tasarrufun- tobesl; 8 P. Ayar H&mza komedi 1 
da bulunan Bcyoğlunda Alman mek perde dobu!Jye; 20 mevki ;10 loca-
tebi biır.tsı ittis:ı:·ndc kain arsa nın _ı;.;a,;;r;_ı;.;5;.;0.;., .,;;2.;.00..._ _______ _ 

l:ilmüzayede funıhtuna ve tarihi i- Cerrahpaşa vı Haseklhasta• 
l~ndan itibilren bir malı mürurunda haneleri Üroloğu doktor 
il:alei vvcliye•inin icrasına karnr 
ve.ilmış olduğunc.an talip olanların Ihsan Arif 
muhammen Kıyme•ı olan ('000\ ii<i 
bin liranın yüzde onu niebctinde pey 
akçasını mUatashabcıı Beyoğlu dör
düncü sulh hukuk ma1'kemesin-: 
müaca:ıt eylemeleri illin olunur 

Böbrek, me aııe, pro tat idrar 
) c lı. ı-a,talıkları. Kabul aati: 2· 6 
Te". :.?440 C'•jj;nl<ı !,ı Raha bey 

apartımilf'• 



Bin 

-'.! 

r .. mn ı aç•nca hr de ne ıı;ör

s~n t.zakta yüzlerce s'm siyah 
şeytan şekl'nde gulyabani hoyun
_arında çıngırakl.or, ellerinde zil
'i tokm·k a h rn tlp'.p duru-

..,rlar il mrn tılla a kuvvet 
ıııa ·~ ba,la~ı, yo!Lrun iıstün

t- 'dJf cttigi t,ir mağaza\'a 

nup orada sah:ıhladı. 

n , dc~p ortalık aydınla
ya,nll;• yerin yanındaki 

ıı>;aı ı. ta.un uıuıllaza
n1 ordu beslemesinema
fun1ya,deyletler nıüsade 
etn1iyorlar . Bulgar 
ıneb'uslar ımecliste hü
kumetten buna müsa
de edilnıesi için teşeb
büste bulunmasını isti
vorlar. Komşusu Yu
nan, harıl harıl hazır
lanırken Bulgarlar eli 
ha lı dururınu ? 

a• 

••a.Jk 

~e." ı;ö:ı:u . ~arpn. vraoaıı bu
yük bir merdiven aşağıya doğru 
iniyordu. Önce korkudan yerin
den kıpırdıyamadL Sonra: 

- N~ olursa olmn, dedi bu
rada da kalsam açlıktan evsizlik
ten ölecek değil miyim, gideyim 
bakayım, bari ' oralarda ne var 
göreyim .. 

Yavaş yavaş merdivenden indi. 
Oh. Bağlık, bahçelik.. Havuzlar, 
yemi~ler.. Hemen havuzun su
yundan içti. Yemişlerle karnını 

doyurdu. Pakat birden uzaktan 
iri yırı bir adam pcydahlandL 

- Ne arıyorsun hurda baka
yım, diye baıtırdı, s n,,erden beri 
evladım flbl ba1:ıp yaptııtım 

em 

haııçemi bozmııya mı gcıuın·ı 

Tosun adamın önüne diz ço

kiıp macerasını anlatn. O vakit 
adam To&unun haline acıdı ve 
onu kendiııine evlat edindi. Be
raber yaşamağa başladılar. 

İhtiyar geceleri evine gider 
Tosun da bahçede bekçi kalırdL 

Bir gece Tosun yatarken uzak
tan bir takım güriıltiller duydu. 
Kuvvetli bir aydınlık kendisine 
doğru yaklaştığını gördü. Korku
sıından yattığı damdan bir ağaca 
sıçradı. 

Bir de baktı ki gelenler bir 
surü kız. Havuzun başına top
landılar. Sofra kurup yemeğe 
i.;me!!e, eylenmell;e koyuldular_ 

Maaş kanunu 

Maliye vtkili : kaldırın şunları ! 

Yeni maaş layı hası meclise verildi . Hemen 
her memur bu yeni kanuna nazaren az çok bir 
zam görmektedir . 

Yeni kanuna nazaran bundan sonra hiç bir 
memur komisyon da bulundu, encümene girdi 
di e ara alamıyacak . 

SAU 11 

Tcıun: 

- Ne olursa olsun, dedi. 
şimdiye kadar bunca mihnet 
ve m~akkat çektim. Birazda şu 
içki alemine karışayım! 

Diye a~açtan indi , kızların 
yanına gcldl. kızlar Tosunu ilti
fatla karşıladılar. Saz söz baş

ladı. To;- n birazda sıırroş ol
m ı, tu . Arısızm, deminden beri 
o diınya gtizell şeklinde yanla
nnda ocurnn kızlar • birer ifrit 
golyabani şekline girmesinler mi? 

Eyvah, şimdi Tosun ne yapa
cııkıı? 

• bitmedi 

Vay alça 1r vay !.. 

Beyoğlunda Yani is
minde bir Yunanlının 
ı3 yaşındaki kızı babası 
tarafından ırzına geçil
diğini iddia ederek po
lise müracaat etn1iş ve 
Yani bunun üzerine 
tevkif edilmiştir. Eğer 
doğru İse vay alçak 
baba v:-ıy !.. 

ZIRAA T, inşaat, marangozhane, demlrhane ve tamirlıaneler için en mükemmel, dayanıklı ve kara. yağmur., 
ve toza karşı zırhlı kabı ile muhafazalı motorlar VE BAHÇE VE TARLALAR SULAMAÔA MAHSUS 
SU TULUMBALAR! hakkında ğayet elverişli fıat ve şerait ile tıfsilAtlı kıtal&' talebi lçic, TUrki-ye 

umııaıl vekill bulunan zirdeld adrese müracaat edilmesi rica olunur: 

KRAFT VE OSTROVSKI. sahibi: Fred. V. Kraft 
Istanbul Sultan Hamam Aşır efndi sokar Yusufldis Han üçüncü kat T. ST. 2900 - Satış mağazası ve m~herı: 

Galata Tünel caddesi No 89 Telefon Beyoğlu 2.'i4ll 

1929 ilkbaharının büyük sürprizi ~ 

Galatada Karaköyde Voyvoda sokağı karşısıoda 

·y 
BtiyOk elbise fabrikası tarafından takdim olunacaktır. 

Müntahap çeşiılcrlmlzi görmeden hiç bir mtibayaaııa bulunmayınız. 

Bey efendllerle çocuklara mahsus 
Son moda biçimlerde ve teminatlı cinsten 

muhtelif lngillz ve fantazi kumaşlardan 

Kostümle 
ve spor kostik• 

15 llradan 
itibaren 

Meşhur l\1A.1DEL flER.C markah ve 
en mükemmel gıbarJindcn her renkte 

AGa YE BOGAZIN 
BlfZISSIHHASI İÇİM 

YALDA 
PASTİLLERİNİ 

istimal ediolı 

Bqtün eczatıe •e ecu 
depoları od• 

ııatıltr. 

VALDA 
lmılnl taıı,an lıutal11r 
'-ııiııde talep edlnb 

Kendi kendinı tra~ ol ll;; ,.,~· 
lidic. Fakat ter ve taYC kalmık Pardesüler 

için m~hur iskımbilll . ~ 
POKER TRAŞ BIÇAÔI 1\ ve rnüntiıhap cc ·itlerde Trençotlar 

171 llrndıın 
2 itibaren 

Hanımlarla a-enç kızlara mahsus 
en son ınoda ve her renkte 

müntahap çeşitlerde gabardin 

Mantolar --
ve Kasha Trençkotlar 

15 11 2 liradan 
itibaren 

Pantalonlar 
Her renkte faııellı.ılardan 

6 1 liradan 
2 itibaren 

Çocuklara mahsus cayet müntahap çe~ltlerde 
dayanıklı kostümler 

Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Aylık ve haftahk taksltlerle 
... yapılır. <11fi1 

ıo 

(t . ~· ~ !~ 
~o ·~ o~ ,, 

POKER ~ 
ile ıraş olmalıdır. Taklitlerinıll' 
sakınınız. 1 O adedi atmış kur~ 
tur. Umııml deposu lswıbul 
Tahta ka!Ade IO numarada. 

JAK DEKALO VE ŞERlf{I 

SiNEKLERi 
ve dl{ler haşaratı 

ÖLDURU 
KOKUSU SlHHf 

... _ VE ı.ATIFTIR ..-... 

sanki saYıklıyormuş gibi: - Neye öyle tela~h gö.>leri- mı idi? yordu. lık önce Neyrana koştu, Yam başında duran,- üieJ1ı' 
- kal ... kal! Gitme ... istemi- ni ac;tın? Bak bana . . ben knı: Namığıı. çıldırmasına, saba- yere diz çöktü, ağlıyan, yalva- eğilen habeş bacının elleriJle 

o nen Si 
yorum ... artık kann oldum, se- k:.ı)or muyum? Artık kocamsın ha kadar bağırıp çırpınmasına ran bir sesle: nldı: .,1 
ninim! Anlamıyor musun? Bı- ..• biz evlenmekte biraz acele sebep olan gene böyle küçük, - Ne var? Ne oldu? Neyran_ - Ne idi o? Ekrem! El< 
ralana beni ... ölürüm ... sen gi- ettik, işte bu kadar! ... Ekrem küçük kara yazılar değil mi idi? Neyran ... bak benimi diye ba- diye bağırdı... .. O 

djnce ben ne yaparım? Bu oda uı.illlmak aşkımızı gLôcenclirir .. 1 Zavallı Namık işte şimdi de ğırdı. Birdenbire gözlerinin oıı 
_ Yazan MEBRURE HURŞIT _ bu ~v ... _korkuyorum ... bırakma! b:ı.;ımızı kaldı:aıım., _ı-dmse!e 1 ~~eyi tannnıyor, her kesin Akln;a bir ~Y ge~meden genç mektubun o müthi§ "Sen d~ 

benı ... diye fısıldadı.... balı-maktan çekinıne}0 elım .. hır- yuzune bakıp, manasız, mana- kızın bıleklennı uguştururken gilinin kardeşisin I" cÜfille ıJi 
Burası hemen çıplak denecek "Seni seviyorum!" Ekrem Ekrem iki elile onı•n başını b'.:iınizi seviyoı-:!ul... .. saadeti- sız güldükten sonra: avucunda sıktığı katıdı gördü, teş gibi yanan yazılarla ge 

kadar eşyasızdı. Pencerenin di- Neyranm ağzından bunu daha tuttu, karanlıkta görmediği sev n'ize engel oldul:ır .. biz de ö!- -Çıkardım o melunların gCiz güçlükle parmaklan açtı ve çok yerinden fırladı! 
binde pembe keten örtülü uzun ilk dafa i~idiyordu. Gözleri ya- gili gözler; öperek: <'indik, çırpındık onıı tekrar el- lerini ya! Oh çıkardım ya! di- yırtılıp, yıpranmadan onu kur- Daha o gece, yıkılmadatl• 
bir kanepe, duvarın kenannda şararak kıza sarıldı, iınu göğsü- -Sus Neyran! Metanetimi d.! ettik ... Bu bi- günah mı? yordu. Gelen iki doktor bile ne tardı. Taşlık loştu, pencereye lan ezip öldürmeden, melıJ~dl' t 

muşamba yaygılı küçük bir ma ne bastırdı... kırma ... bilsen, ben de burada dedi. yapacaklannı şaşırmışlardı. yaklaştı ve okumağa başladı: !arma şahit olan odaya ·ade ı 
sa, üst üste yığılı bir kaç yer Saçlannm üzerinde dolaşan kalmak için nasıl ölüyorum ... fa Çıngırak durmadan çalıyor-! Ihtiyar bacı yanaklarından a- "Kaçtın! Tıpkı anan gibi sen Ekrem kanapenin dibıll 
minderi, kapının yanında da dudakları, yanaklara, gözlere kat olmaz ... olmaı: ... kalmamalı du ... karşıki evlerden kafesi sli kan yaşlan silmeden başını kal de ~o_st_un_la. k~çtm! ~şte yıllar- zü koyun yerde yatıyordu. 
kahve takımının durduğu kü- doğru kaydı... yım •.. senin şerefin.... rüp bakanlar oldu ... Neyran a- dırdı. dır ıçını dıdıklıyen, bır türlü an- Oda duman içinde idi· t 
çük bir dolap vardı. Neyran sesini çıkarmıyordu, Demek istedi, lakin dudakla- cele etmeden kalktı. . . elbisesi -Ah Neyran. .. ah! diye mı- layamadığın büyük sır: Sen piç Burnuna keskin bir b~)" 

Neyran şapkasını çıkardı, da kımıldamıyordu. n, ateş gibi yakan bir buse ile nin buruşuklarını biraz düzelt- nldandı. Artık ona kınlmış.tı! sin. Ben de bu sersem kafamla kusu geldi, hıçkırıktan ıı ·ı 
ğılan kıvırcık saçlarını eli1e dü- Bu buse oyununda ne büyük susturuldu. ti ve kapıyı açmadan yukan çı- Namığa bu üyük acıyı ve- senden iyilik bekledim ha! Aıı- bir deli kahkahasına tıenP~ 
zeltti, kanapenin bir köşesine tehlikeler saklı olabileceğini ha - Ekrem! Gitme ... gitme ... krp cumbadan bakmağa karar ren, evlerini yıkan o küçük sev- lıyormusun sen ananın çirkin korkunç bir çığlıkla yaJ1Ill:ş9tli 
düşer gibi oturdu ... başını ar- tırma bile :;etirmiyordu. Ekrem istemiyorum... verdi. imli küçük çocuktu ha! günahından doğan bir piçsinl tu, bir akşam evel öpüp 0 

1 ~ k~ ya dayadı, gözlerini kapadı. dudaklanru ısırarak, kendi ken Son bir gayretle: Ekremin yanından geçerken "Gece anneciğim, badem şe- Baban ki bir sefildi, anandan ğı güzel saçtan tuttu, bllş 
Ekrem karşısında ayakta du dine: - Neyran ... Neyran ... ya-ıoııu, masum gelinlerin düğün keri yok mu? Benim nonoş Ge- bıktı ve onu attı. Ben, ortada virdi. 1,l 

ruyordu. Yavaşça: - İnsan bu masumiyete elu- zık olacak! demek isteyen genç gecesinin sabahındaki o yan ce anneciğimi" diyerek uzanan aldatılan, saadeti ezilen hakiki Sevgili menekşe gözler,~ 
- Ben gitmeliyim, artık ..• 2atmak için sefil olmalı! diye adam, saçlarını karıştıran, ba- mahçup, yan memnun tebes- mini mini sevgili eller bu cina- suçsuz bedbahttım, seni aldım! cam parçası gibi donul<l~ 

dedi. Neyran gözlerini açmadı, düşündü. şını çeken, fakat hala tehlikeyi 1 sürnü ile öptü. yeti nasıl işlediniz, nasıl kork- Açlıktan ölecektin ... dayanama lardı .. sol kaşının biraz 'I 
cevap vermedi, yalnız elini uzat O esnada lambanın fitili kay sezemiyen ince parmaklannj Biraz sonra, daha merdivenin madan, titremeden babayı öl- dım aldım ... fakat sen iki me- sında, küçük bir deliktell .. 
tı. Ekrem bu eli .aldı, genç kı- dı ... alev titredi ... süzüldü ... dal çxldırtıcı cazibesiniden kurtula- üstbaşmdaıı: dürdünüz? lundan doğma bir yılandın .. se- beyin parçalan akıyo_rdllÇ/ 
zm ayaklanrun dibine oturdu, galandı ... v .. ,söndii! matlı, kaçamadı, kollarının ara- - Ekrem, gelen Gece Ar..- - Yalandır! Yalan! Bu ola- nelerdir süren sinsi uykundan artık bir daha kimsenın ~e~ 
okşadı. · .öptü. · · okşadı. İkisi birden ayağa kalkmış.. sındaki, tabiatın o şaşrmyan nemmiş.. . şimdi onunla baba- maz. . . bu. . . uyandın, beni soktun, hayatını yacağı bir kuvvetle o ·f)P-'f..J 

- Ben gitmeliyim artık.... lardı ... Ekrem içinden uyanma- kaidesine kapılarak, ne istediği- ya haber göndeririz ... ne iyi.. Ne o? Kim bağırdı? Kim bö- kurtaran beni soktun ... Zehrin mektubu sıkıyordu .. · ~ 0f 
Küçük beyaz el, bileklerinin ğa'başlıyan çıldırtıcı arzulara ni, ne beklediğini anlamadığı iyi! diye bağırarak koştu, kapı- yl~acı, acı inledi? biliyorum, beni öldürecek, fa- rinin bu yegane delili~ 

üzerinde dolaşıyor. · · bırak- hakim olmağa çalışarak, karan- halde sokulan, yanan, titreyen, yı açtı. İhtiyar bacı müşkülatla ye- kat sen de öleceksin, o da ge- de beraber götürecekti· . ,ıı~ 
nıyor ... bıralanak istemediğini !~a kor~ca, _ces:ıret bulmak bükülen ince vücude sarxldı. . İhtiyar bacı içeri girer gir- rinden doğruldu, yetişip tuta- berecek! Neyran korku ile gerı ııt#ıf 
mlatıyor.... ı~~n kendi kendilenne bağırıp Dudaklanru kavruran nemli mez, hemen yere çömeliverdi, madı, Neyran üzerine bir şey Belki yann bunu aldığınız Kollarını ileri doğrtl deli 

Ekrem kalktı, Neyranın ya- soylenen ç~uklar gi~i, de~işik sıcak nefesler, son tereddütleri iki eli1e başını sıktı, gözlerini yıkılıyormuş gibi elini başına zaman, bütün kalbimle diledı- sanki üzerine hücum e ( ~ 
nına oturdu ... başını saçların :ı- h:yecanlı bır sesle, ısteksızce- de susturdu, unutturdu! kaldını.ı N eyrana bakmadan, götürmüş, boğazından hırıltı ğim cinayeti işlemiş olacaksı- varmış gibi: ıırt' 
rasmdan görünen küçük pembe sıne: * * * göğsünden Namığm bir akşam halinde kurtulan bir "Yalan!" mz ... işte sana geçirdiğin zev- -Kurtarın beni.·· !< , 
kulakcığa yaklastırdı, ken<li - Ben de gideyim ... dedi, bir Neyran sabahleyin telaşlı evel ilk cinnet buhranı içinde çığlığı ile yere yuvarlanmıştı. kli anlan hiç bir zaman unut- ciye haykırdı. . &İ 
kendini aldatmak ister aibi: dım attı kollannm ar rın ak ı ·1 ·· ı · · · dı- kA• dı k d 11 · · G . tunruyacak ve nihayet senden Kapıya doğru koştu·· ııe .,. a ... asma ,. gır ses en e goz erını açtı- yaz gı agı çı ar ı, e en tı- .. ece ~e ııa~.rmadı, telaş de kahbe anandan da öcümü çarşaflı ihtiyar bacuııll . 

- Neyran gitmeliyim ... diye sığınan sıcak vücudu hissetti ... ğı zaman, pembe kr,ten örtülü triye, titriye uzattı. gosterm~dı. O zaten bö_yle !lir aı.;cak zehir: dolu gözlerile karşılaşt~;;,at 
mırıldandı. dudakları aramadan bi~b~rini kanape_nin üzeri!"de, üstünde Ekrem küçük odanın kapısr- şey beklıyordu. ü;ert~rıne doğ- Kalbimi parçahyan, hayatı- rar odaya kaçtı ... sırt,.... 

Şirin kıı: gözlerini açtı, diz- buldu ve ilk busenin vecdi ıçin- Ekremın pardösüsü ile uyumuş na çıkmıştı. Bacı onun orada. ru yuvarlanan f 1 k tın k 
!erini ynkı:ı doğru rekti, üsü- de ayrılmadan öylece kaldılar ... olduğunu gördü. arkasında oldugu" nu hissediyor, b" - "be.a e ' ?ca- mm son ışığını söndüren melun şen ölün{ln korku?Ç·ıcçe 

" · t ~ ır ~ıg ~rı, berab;nn<le piç! Ananın dostu Münir Fuat bakışlarını, yerde gıttı -.ı · 
yormm; gibi büzüldü, küçüldü, Daldığı tehlikeli rüyadan u- şte o da, ayaklarmııı dibinde fakat başını kaldırmıyordu. yenı yenı musibetler getırerek, kartıg-m adamın bab dı yen kan gölcüg"ünÜ ı; rv 
gitmeırten bahseden çxlgın sev yanmak için bütün iradesini sar yere minderleri yaymn;. uzanmı p 1 k ki . g"ttik b"" ·· k k1 - " ası r, sen dil 

• - feden Ekrem·. apuç u ta yerli küplerden ı . çe . uyu yere ya aştıgı- de. . . sen de sevgilinin kardesi- !erini yüzüne götiir .. sııı1 ' 
giliye sokuldu ... korunmak is- şu. . . . . _ birinin kapağına oturmuş, iki m hissedıyordu. sin 1,, • Saçlarını yolarak, ~~ # 
teyen bir cocuk saffeti ile so- - Neyran, sevgili Neyran... Bırden ıkisı d~ dogruldular ... yanına sallanıyor, sallanıyordu. Musluktan avucuna su dol- Ahşap evin camlan birden- mruklarken, hırılt lı bı r" o 
kul u... aynlınalıyız ... gitmeliyim! dedi. ~eyı:~n Ekremın korkus~na Kağ~dın. açıl.ırke~. çıkardığı d~r~u, yerde y_:ıtan Neyranm bire bir tabanca sesile sarsıldı. _Söyleyin ı Y lıı<ld 

-- El:r r_ı · kocam ... sen ar- Fakat o bu "gitmek" lakırdı- g~ldu, ve nedamet d~ym~~ıgmı hışırtı ıle tıtredı .. dun akşamki yuzune scrpmege, saçlarını ıs- Demindenberi bir türlü avıla- yalan! 
tı'• bcn"m J.-o .. sen .c- sı ile titredi... ona daha sıkı sı- gostern:e~, merrnuıııyetını an- felakete de gene böyle küçiiçük latmağa basladı. mıyan Ncyran bu korkun · Dive h"'"' • ,. 
v. on;M! de i. kı r 1 h . bu clı-rinin arasında lr.tm~k ı ın· · ı.,,.... iiiilliİll•ııil••llıııi~İİ············ 



inek, pir , 
a akurusu ,· 

güve ~ 
"e bütün haşaratı 
~e yumurtalarını 
tat'ıyen öldürür. 

eke yapmaz, te
siri kat'· ve koku
su latiftir. Şişesi 
50, tenekesi 75 ve 
pompası 75 ku
r ştur. 

MARKASINA DİKKAT EDİNİZ: 

H SA ECZA DEPOSU 

tQ 
Dez. M. K. riyasetinden: 

'IJ 
1' 

2 ".Umara yelken bezi 

• 

2 Bur,e:atalık gıradin halatı 
. ~5 
5 - '" 2' 

1 
kap:ılı zar[ u ullle 16 - 4 
929 sah 'aat 14 te 

h ı. Tirnchelik lif halat 
111 pııo < ;ırc:ıla J 6 . 4 - 9'.!ıı ,alı saat 1 S tc 
ı~ akct l\lakinc a~ ipli~! 
~ l~ i pa\ lo 
\j ıJu Jıalmuınu 

,,,· \J. \'. nez [abrikaları ihtiyacı için balada muharrer malzeme 

~'1nda rııııhafrer gün re saatta ihalei kat'iyeleri icra edilecektir 
ı-.... ~esini ~örmek i<teyenlerin her ,e:ün ve nrnıck isteyenlerin 

·-ı 'h 1 alede h'.asımpa~da Dez. :\1. !\. müracaatları-

Müzmin Yaralar~ 
)'anıklar, intanlı çıbanlarda 

SİKATRİN 
f<ı110nı. pek tesirlidır. .\luhakk:ık kullanınız. lzmirde 
~iı·l)i;anatu ı:cza d~po,unda, Bursa Ser Başı SelAhattin 
ııı.<ı, Samsun ·amer, Trabzon $ifa ve hil(lmum 

~hur cc;rnnelerde bulunur. 

if ~· 
eniz satın alma komisyonundan: 
ı~n.~,000 kilo sabun 
rı.~"'1· lllcnıyc ile ihale tarihi .ıo, 4, 92<1 Salı günu saat 14 ıe. 

' •bu leıazım c\nban ihtiyacı için lıir.umu olan bılAd• muharrer 3000 
'>tl'tıı~ nıu?~k:ısayı J..onmu,'ıur. 

~,.,, 1rıtc<ını gurmek i,teycnlerin her gün iıaı·ı ıalıp olanların da yu J · 1 l!:iın ı c saana Kasımpışada s>tm alma komisyonuna müacaıtları. 

.~le.tor 'I'aşçıyan 
c .. 

~ en rırıyatindan mezun ve 

Satıhk hane ve 
arsa 

Trabzon ikinci pastasi 
1,, .\~KARA ) npuru I i< 

nısan perşembe a~amı Calata 

rından tımıh hareketle Zon.~Jdak 

lneholu Sinop Samsun Cnyc, 

Faba Ordu, Cireson. Trabıon 
Rizeye gidecek ve Of, Trab

zun, Polathanc, Gireson Ordu, 

Fatsa, Sanısını, Sinop lneboluya 

uğrayarak gelecektır. 

Jyralt sir'ıt pıslısı 
(Marmara) upuru 16 nisan 

Salı ı 7 de Sirkeci nhnmından 

hareketle Gelibolu, Çanak.kala, 

Küçükkuyu, f:dremit Burha
niye, Ayvalıka gidecek ve 

dönü~tc mezldlr iskelelerle bir

likte Altunotuıı;a u~rayacak 

,e:elcc~ktir. 

Gelibolu için yalnız yoku 

alınır, yük :ılınmll:l. 

Takriben üç yLiZ adet boş 

makine yağı Fıçısı, bir buçuk 

ton köhne eğe, vıporlarda bıra

kılan c 1yayı muhtelife (20 Nisa 
92Q ) , tarihinde mllzayede 

suretile satılacaktır, Taliplerin 

o gün ,;aat 16 da levazım mü

dürlüğüne gelmeleri. 

Merkc7. Acenıısı; Galatı köprü 
başında . Beyoğlu 2362 Şube 

"' c tc~ ·ı '-''t!. 1 ru ıeli Fnn<>i ağrısız 
-.r t\ b . 

~i~lide Bulgar çarşı>ı Arpa suyu acentesi; Mahmudiye Hani altında 
sokağındı 24_ nümeroda klrgir ve • lstınbul 2840 '.aııı· . el oukluğu ı<lrar darlığı 

1 Cın , 
··ı \· ~1 Yctin elektirikle kat'i c 

id ağrızız ıcdavbi Eemin 
e, h . 

·nıır <;kağında N. 4 

maltı taşlı ve bir bahçenin ortasın- .. ıiıiıııııııııiı .. iııiıiı•••••-
d• Uin ve sahnncı, terko; suyu ve KEFELIZADE HAMDI 

elektriği havi 12 odalı hane ile V APORLARI 

lando, brik arabası Kara Deniz Posta1111 

1929 

BİLE1'LER 
BiRER LiRADlR 

.,. 

Türk Ocakları Merkez heyetinin <50,000> liralık ( 1000> 
parça ikramiyeyi ihtiva eden bu piyankosunda çok 

nadide kıymettar eşyalar vardır~ 

Hasılatı, inşaatı bitnıek üzre olan Türk Ocakları Merkez Hey <-i binasının ınefruşat 
ve tesisatına sarfedilınek üzre, bu sene de zengin bir e!jya piyangosu tertip edilnıi;;tir. 

Bu piyangoda ikranıiyeye 50 hin lira tahsis cdilıniştir. Bu seneki ikraıniyeler geçen 
senekinden çok daha kıyınetlardır. l\1erkez Heyeti bilhassa yerli eşyaınızın revacını 
ten1in için ikraıniyelerin kısn11<izan11nı en nefis yerli ınaınulatından intihap ctn1istir. 
Arada lüks otonıobiller ve behei"i 2000-:!500 lira kıynıetinde pırlanta pantantif ve küpeler, 
beheri biner lira kıymetinde büyük ~alon halıları, pilatin erkek ve kadın saatları, salon 
takıınları, elınas yüzükler, ipek seccadeler, O parça nadide halı seccade. 100 lira kıynıe
tinde nıinyatür rcsiınli paravanalar, Hereke battaniyeleri, Herei{enin ipek ya tıkları, 
yerli fabrikalarımızın ınanıulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgen1e derne
ğile Hil~liahıner Sanat Evinin en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya 
varclır. Ikramivelerin nıecınu ıniktarı hindir. 

Merkez Hey'etinin hu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip tXlilnıiş eşya piyango 
larının en zenginidir. 

Devlet ın~tbaası mıizayede j,. 
kombyonu rıyasetınden 1 E M v A L A T 1 METRUKE iLA Doyç .marka 4fl b. eygir ku\\ etind• 1 1 
gaz motoru Körting marka",!! l')cygir kuvve-!•------------------------------------= tinde natemam ve hurd• motör 

Tançi marka 1 ',~ hev~ir kuHe-
liııdc hurda motör 

Klayton Şotlnrok '.!(} hevgir kııı" 

Yetinde eski motör 
l'ahliç markalı zarf makina<ı 

2 Pek eski torna ıezg4hı 
J Çift lstanbul boyunda hurda lico 

makinası 
J Kıl de;tcre tczgılhı f 
2 Kırık tel diki~ makina-ı 
1 Biçki il 
1 Kartı ıiıit makina,ı 
1 Damga maldna~1 l' 
19 Lüks lılınbısı 

Hurde demir parçalan 15000 kilo 
Bal ye çemberi 1000 " 

Devlet matbaasın
da mevcut ve isti
male gayrı salih ma
kine ve sair hurda 
eş ya 25 Nisan 929 
tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 
15 de müzayede su
retile furuht edileck
tir. Talip olanların 
matbaaya müracaat
ları ilan olunur. 
İktisat vekaletinden: 

Semti !\Jabıllesi Sokağı ~umarac;;ı :\eı· ı lcrn lira 
Boğaziçi Ycniköy .\ yanikol• Kövbaşı 19~ < ~azino ".!O 

" 
Beyoglu l TU<evina~a \'eni~ehir 169 151 Oükk!n l~ • 

• Bülbüldere ~ 72 :\.lağaza ıo 

Bo.;tancı Bağdat caddesi 498 DilkkAn % !'COCVJ 

Üsküdar Seloıni Ali ef. Sarraf 4' Hane H4 • 
Halat Karabaş \'apur iskelesi 41 ~l! • 
Fener Cülcami fene:T 278·240 OııkUn 150 • 
Kınalı ada Zcctinlik 8 Hane , 91S • 
:\irkeci Hocıpaşı Caddesi 45 49 ınu dukUn oda ıaı • 
Kadıköy Rısimpa~ı Oton t!endl 27 futle 240 • 

• ~ 
2Q Diilddn 60 • 

l:lüyükıda . izam Cadde31 9 ~ane 4-0 • 
lJnkapanı Haraccı lara \lehmet Fener cadde;! ~-19 Oükk•n 270 
lfehbeüada 1.ivıdyı cadde.! 18 Hane 72 • 
Balada evsafı muhorrer cml4kiıı ~914(929 tarihine müsadif pa1.ırtesi giınü ut 1 '\ te müz"'·•dden mukrrerlllr. 

Taliplerin emı·ali metruke icar komisyonuna müracaatları .r ~ 

* * * 
Kedeli muhımmeni 

Semti :\la.hılle>i Spkağı • 'o. '>;ev 'i l..irı 
Beyoğlu llü.<<yin Afta Tık•im .ıt '39 Ktgir hano ti,000 Sekiz müsıvı tıkslrte 

8,l!SO mefsuh bedeli mukarrcri 
:Vlüşıemılıltı: Kar~r zemin kııtıylc dört kattan ibaret olup altı oda 

bir mutbal.: ve iki hal!sı vanhr. 
13al4da e\Safı muharrer hanenın • 0:4:929 tarihine milsıdif Salı günü pazarlık 'urethle mu,. vede i mukarrerdır 

taliplerin teminat ıkçeleriyle emvali metruke satı' komisyonun• muracaatleri. 

EmlaK ve eytam Ban~asından: 
Satılık Çayır otu 
Çıpıcıda Kahvehane ittisalinde tahminen 200 dönüm mikdımnda çayuotu mahsulu biçti-m~ w 

toplama masarifi mü~terislne ait olmal üzre 22 1\isan 929 tarihinde bilmüzayede sattlac:ıktır 
hlip olanlann yevmL mczkurda saat on altıda Bankamıza müracaat eylemeleri. 

\' ()~ .~----
lı"·ı· ·&.ıt has nıühen-·) l"' • • 

1. J.{tndeu· 
Oı~at ' 

ljfl ' rkcıı k S d trn 1 uzcrinde 

ve koşum takımı satılacaktır. 
Arpa suyu sokajtında ~2 nüme-

roya. müracaat 

- Meşhur-, 
KONTİNET Al .. 

HiLAL 4,000 lira bedeli keşif ulan ve 

Ankara da ormtn çiftlıj\ınde inşa 

vapuru Sa} ı cdilcctk olan fidanlığa •it bina pa-
l 6 Nisan zarhk sureıiie 25 . isan 929 tarihin· 

ı • m~ınıM-,-~ 
~ BUyUk 

m~J• 1 "' BOMOltTI labritası ·:ı 
DOPPEL birası 

çıkmıştır I 
·,ı •n<ı..ı.o,-k. an kı ' · ~ ·ılometroya ka· 
' srn, tar k · · 

ı~ ta . 1 ın ım:ıldtt smaire, 
llıırat· , -

'1\.54 . "'"' \'CSİ bedeli keşrt 
· ~ !ıra ı · k an q2, • uruş bedel ile 

~ '" 
1 Pazarıesı' .. .. ·•· · gunu "3at l(ı 

Z.;f U< 11· t:.k u c ır. 1Jn3kaa)a 
tır. 

• Plc1n 
'ede!' k çı.ıı 1 eşfın \'iızde 

... nısp 
llank etındc teminat akçesi 

. ·r .~. mektıılıı ılıraz etmeleri 
• a rlerın ta! ilat alrıak için 

re J~e .ı· liP;ine müracaat 
lu u. 

-J 1vı 1LA N 
lq ayıs 92 
~' l<urban b 9 Pe sc:mbcye 

1 gllr ;,ı B ayramının dcir
ıı· hır<!u l raurda aı:.keri it 

ı"'illı nıenfaatına Bü .. k 
lıv ores1 • yu 

. il <lııların y.ıpılac.aktır. 
h' a geıı masrafı erilecek 

"llaısap edi1ş yolu en kisa ;ı,ol 
~ ( ı 25) B ccı;ktir. Baş peh
~( 70 )orı asın bosuna (75) 

l"J . (JS) ar..ır boo .ına (30) 
< t· lıra nı k 1:- teı in boş ur :ı 

.. C~ekba il. at. v.ırdır. İ ti 
td P ıılıvanlann 

lir 111" k' .,,. m 
ı ı 'lll "' ı n.umanchn 

ı b idi . eleri.) 

Yazı Makinesi 
Bernelmilcl rakkamlarını havi 

olup Türk ve L~rin hurufatları 

yazı makinelerinın en mükem
melidir. 

Nuva Br nsoviga 

Hey. elmilel rakkamlı en iyi 
hisap makinesi olup müteatdit 
bankalar ve mali müessiseler 
t !nnan ku!IJnılmaktadır. 

f:ayct s::lıbm )}duğu ıçtn 
kat'lıen rozultl"aı. 

T("RKIYI,; C\'.IJHL'IH\ F.TI 
't EGı\l\E OF.POSU 

A. ffoı nşı.ırn l\!'mp:ır ıası 
Re\<: ~ t 1.J<e ... a<l ~ ... ,ü 

~8.J ımar 

1 • çe i:Jr• f •· Konıırentaı 
" zı ınakine11ı:r :ıın yeni LAtin 

ıerıızo guo ıleğiştirllmesim 
dcru, tl' cctcı iz. 

gunü akşamı Sirkeci rıhtımından de ihale edllcccAinden taliplerin yev-

harekede ( Zonguldak, lnebolu, mi mezkılrda saaat on beşte lkıisaı 
Gerze, Samsun, Ordu, Gir cson, Yekaleti ziraat iıleri umum müdürlli

Tircbolı, Görele, Vakfıkebir i~ke- !';üne müracaadorı ildn olunur. § 
lelerıne azimet \e Fatsa ve Ünyeye pı-• TESHİLAT--~ 1

: '. ! 
o~ayarak avdet edecektir. Yiik MEN T EŞ KASA V 1 = 
ve yolcu için .'irkccide yeni handa Ieıanbul Ce!AI lıeı; han . ·o 33 ' j 
1 nunırolu acentesine müracaat peşinen hiç bir para verilmeksizin ~ 

\ 'ER•:SIYE HER N:F.\'[ ··~\'.' ~ Telefon: lstanbul 3105 •c ...,. ,, -=:: 
SEKiZ AY VADEYLE se 

rYELKENCİ 
V APUHLAI1I 

KARA DENiZ I.ÜKS VE 
SUR'AT 'POSTASl 

SAMSUN 
.a~~r~an17 Çarşamba 
günü a4amı Sirkeci rihtınıın

dan hareketle doğru (7.o·ı~I· 
Jak, :ndıolu, :ı;.n,~n, Ordu, 

Gircoon, Trnbzon, ~ L<me e \'C 

Rize) }'L gıdcccktir. 
Tafsilat için Sirkecı<le yclken

d hanında kilin ucLntasına mu. 

acaat Td. btıınbul 1515 

=-
:\Iarul mağa1.alardan ı ... ıtamızla f-=i 

b--=• tlmt~ ıılunnr •:mm:ıı~ /=::::=! 
Yozgat baş mühen

disliğinden: 
Yozgat - \'erkoy ıariki iızcrindc 

5)<,750 kilomeıroda !! 4 aç•klıp;tnda 
\'C 12 \( J66 kilometroda 2 8 açık 

lığında lkı adet k.ıprü~iin diişcme 
eri lıetor. · rmeye tahıilk,'ınarnğından 
bedeli keşfi 81l9 r-. obp t31ip!e"İn 
'uzde nclı l uçuk nı '1t" de temi at 
akçesi ı eı a Banka mektubu ibra7. 
etmeleri ye ni anın v m• dokuzuncu 
günü ıhale;i ıcra cdileccğıodcn en
cümenı ,.ii~yeto mur•eaatlan ı e fazlı 
tnfol:lt 3lmak i •teyenlcrin \' ozgat 
baş mülıendi~tiAinc mura~aat ctıne
lerl ildn olunur •. 

---;:.-
~ 
. 

' ıs:::: 

E~ 
~ 

d3 
':1 

Keşideler 

4. 

Ayrıca: 20.!XX) 15.(00 12,000 10.000 :h·alık 
ikramiyeler ve 10.(XK) liralık bir müklfat. 

Bu keşi dede cem'an : 3,900 
numara kaza~ .acaktır 

40,000 lira isabet eden "·il .J.11, ı , _;nar lı biletin parçaları: 

Eskişehir. Bafra, lzmir, Hurşa 'e 1 ,,nbulda satılmıştır. 

20,000 lira babct eden "1958(,. numaralı biletin parç3!m: 
l>t>nbul, Tire, \kşchir \ ~ lzmirde satvmşı;: 

5,000 lıra isabet eden "4&.ııt·. numaralı biletin parç.! :ı: 
J, ın~ ul, \,!_,., :.\kr in, Zcngııldak \'e ''lllirde sat•lmıjtır. 

,000 lırı k1< :11n "33052. numaralı ıletın par> arı: 

l'zunkuprü, K.ınyı .ve lstanbulda satt:mıştır 

10,000 lira kazanan "30733. n:.manıh biletin p·•çalan: 
\ize, lmroz, Er•urum, lzm ı·e l<tanbulda satıtmıştır. 

her yerde astılır 

li 1 H:: ;:;r;~, :::;::· 
kaim olur 

!~eza.nelerde ıırayı'll7. Dc;ıc u: 

Hasan Lcza d~po udur. 

l'I<:RTE\ '\!YAL \';\KFJ '[) \ 
Şişlide iZ?. ' paşa sok .;ım!a \ •. de 

aparnmanmın 7 nc:naraiı dah<I 
virmi gün mL..ddetle muıaye<le\'e 
konulmuşturTuımak istcvenlcre mı. 
taye<le günü olan ' isanın ı irmin · 
Cumartesi günü s•at onbeşe kadar 
1 ranbul Evkaf müdürivetiude r. 

\e\ ~ıyal idare..ı::ine \'t'Y~ .,cı.ım1..nc 
mtirncaat etmeler .. - ~demi iktidar 

YE BEL GEV~l~KL!t.i~E 
En müessir deva Seroin hap

. · ~ landır. Deposu İstanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisalin
de Ali Riza eczanesidir. Taşra
ya 150 kuruş posta ile gönden
lir. İzmirde eczadepolarmda ve 

flIIW~Jilll!l!ll!Jrnllli ıj !li~Jümmmllillil'=-·,,,.. :~~~;.Pazarındaki eczanede hu-



• 
YunuG Emre ihtifali d iin Darülfün'-l konferans salonun da icra ecll~tir. 

• 

YERLİ OLARAI\: MUADİ
Lİ. )lt'MASİLI 
l\'IEVCUT iKEN MlLLİ 
SERVETİı' 
Aı AIIT ı\JUNJ ) AB ANCI 
ELl,ERE v ERi\lEYELİM 

BL ClDALDE ı\Il \ AFFAK 
OLl\IAK lÇİı UCRAŞA~ 
l\IEMLEKETİN FEl)AKAR 

VE ~l"CNEVVER KISJ\fINA: 
\J l'~ atı·mzın her kesçe malum Olan C>aml,!ni bir kerre 

daha ziki r ediyoruz: 

1\ lC\ ~urubu. O 8- Pertev diş tozu 
2- Krem l'erı-,- j[ Q- Pertev csan<ları 

J- P, tC\ ,ott1k podra-ı j{ lO- Pertev [Dower] kompri 

4- Pc•tcv rhonat 1 melen ohunık için 
k , ;:ıri!T' i ı ı- Pertev Briyantini 

rt v (ı , mk,' •u l ~- l'crtC\' tu\·alct po<lra,ı 

t.v k n .ı ' ı iı 1.3- l'e tc tırnak dl.\ ı 
v k ~ k ırıpr :neleri il 14- Pc. tev :o } ınları 
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1 !usu.'! surette ii1.tm YC :masondan imal edilerek l•ir :ınlan 
beri Rusyadan getirilen husu>i meşe knplur içinde bekletilen 

ve şimdiye kadar piyasada cmsııli bulunnıa\-aı1 

FE~KltlDE !NKil l H! Kl ~I 
Pek vakıntla pıy~saya çıkacaktır. 1\•Bar biraiıJnckrlc 

bakkıılıydcrdc bıılunacaktad·r. 

.~ 
istanbul Posta ve Telgraf n1üdüriyctindcn: 
\Jı.:-h. 1 ı ı lira ~ ., ı r :..lı. ıt•c v rr t~ ne ııırluk ın iı, b.lmt.. ' 
taka ır.r r ıılııı.,.ıktır \ı al:ıka !~ . · " rı~•> !'er rrr ı~ ı;u, 1 

)apıl.ıcık ır 1 ~ı •ıı den aşağı ~ 1 ten p:./.ın •in ,l\.,rı ı.ılıpi,ri 

~nalt anl"ıı~k izrc haş müdüriyet tahrirat kalcnıı •c nııır .. .:aatları. 

Bin Söz 
Bir Resim 

Bebekte kıam; bir inhidamrn ve heyelan uan ırörülmütae de bu fayanı endite bir p_,.;f 
arzetmemektecHr. 

DOYÇE LEVANT Lli\IY 
IIanıbıırg, Brem, Anvers, 
ls tanbııl Ye Bahri Siyah ara. 
sinda azimet ve avdet nııuıta 

zam postası 1 l anılıııq:ı, llrenı, 
Stı·tiıı, .\ııwrs YI' Hntrnlaııı
r!:'ııı liıııaıııınrı:ı ınımts ·leli 
hrk'cııc' ll vapnıfar ; 
Taksiaşı• \'aponı 2G ni.;ana dujlru 
Cali!oı • :ıo • 
(;ote!lOf ,, ~ ~fS)İSa ,, 

Faterland • 4 • • 
Rurgaz. \'arna., l{ös.tencc. Kala'.'\ 

\'C lbrail için limanımızdan 
hareket dccek vapurlar : 

"opiia \'aporu !I 11 ;\Jyi>ta t&hmilde 

l famburg, Berem, Atı\'er>, Roterdam 
\'C Dançig için vakmdıı limanımız-

dan hareket cdeck vapurlar : 

Ofelia 'aporu 17 18.\'i;andatahmilde 
Galilca • 20 ~ .l S ta talımilde 

C.otenof ., 2· 4 'layı:;ta .., 
jJpitcr • 3-4 • 

K, iben llattım:ı gidecek 'apurlar 
( ıfdia '"P"ru 1 ~ Jll nbaı.do t. imilde 

Fıılla t ıf il:tt İl'İıı f ;a . t:ı. !a 
(h ·J.. ııı\ ;ııı llaıııııd:ı J,,\iıı 
mnıııııi ı•• ıılı.·liğ"İıı€' ıııiıı:ı,aaı 
Tı ·lrl\ııı : llcYıığ"lu 641-647 
• 

Evkaf müdürlüğünden: cJ 

Gureba hastanesidc mevcut müstamel rontkcn makinasıııın i.:~., 
müzayedesinde verilen bedel haddı lnyik görünnıcdi~idcn '·~ 
yirmi dördiincii Çarşamba gunii saat on heştc pazarlıkla 1

0
1 

icra olunaeajtından nılizkur m:ıkinayı gürmek iızrc t;ılıp ola i 
her giin öyleye kadar mtzkLir h• tal'L\'C' ve ilrnk l(tıntiJc 
encümenine nıüaraatları. 

Tutan bul _p_o_s-ta-,-re_t_e_lg-Ta_f_b_a_ş_n_1u-·· d-i-ri-yetl 

den: 
Posta Ye Tclgrn[ idaresi, Ankara, lznıir, \dana, i\.ıııya ~ 

dahiline ve lstanbul, Beyoğlu, C:alata, l'angaltı mıııtakala~•: 
hasir olmak iizrc ıı;iinderilccek kıymetli ve kıymetsiz Po~t·1,,i, 
!erile kıymeti mukadderel i mektupları mıirııılleri ar1.ıı c ıtı~iıfl 

dirde nıürselün ilcyhlcrin ikanıetga\ılarına kadar götünıp tes 

m~m~i'i~ih~~c;e:;i};;;e~~;~ıı ;~OJli~ 
şirketinden: 

tıO JI 
IS nı:marıılı kupona mukabil lıc, \"C ı numaralı kur0~11 

mukahıl iki h~uk ktını; tctliyc'i )rkLt \lcdi ! idare<l11
' 

!<J'2'l tarıhli ce1,rsi c1.;mld mukarr~ratından bulunmaj<;la 
15 , ·ısaıı ı•ıl•J tıırihifülcn itibaren şirketin .\p3n;.arJ)da rıd 
ide c'inc \C ''hut (;aJatada kam :\Jıı,tafa pa;a c.ıd,!c'ı d , . Jc 
Ornği·ny:ın h.ıııında -ı uııcti katta !'o~icta knmmcrçın 
şirketi idardıanc>inc liizunıu nüıracaatları ilan olı•n ır. 


