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Türkiye ile Fransa 
Hakkımızdan başka . 

arasın 
• 

yenı 

ki 
• 
ır 

pürüzıu· 
menfaat 

meseleler .-.a 
isteıniyor.u 

Mühim bir nokta 
1 ...... 

la~ana~Mersin lıattı etrafın~a 
~örü~ ve anlayı~ ilıtilalı 

!iirhiyeııin bu meseledeki hahları A11hara 
1htilafının yalnız onuncu ınaddesile tasrih 
edilmiş değildir. M. Fraııhlen Buyonun 
o vahıt verdiği bir mektupta bu meselede 

Türk hükumetinin hukuku tamamen 
teyit edilmiştir 

'l'I Urklye ile Paris arasıneaki pUrUzlü mes"eleler 
t herkesin malOmudur. Bu mes'elelerin halllçin 
A.nkaranın ne yüksek ltlUHkar hissiyat ile hare
':eı ettiğı de meçhul değildir. DUn Büyük Millet 
llleclisinde muhterem bir meb'usun Hariciye 
"ekillm!ze tevcih ettiği bir sual mühim bir nokta 
illerinde tevakkuf etmemizi icap ettiriyor: 

Muhterem Adana meb'usu Hilmi beyin suali 'll idi : 
- <Je('et1lerde meclisi ali 411adol11 lıatt111uı muba-

luıası Jıahkında bir kanun ('ıkarıı11ştı. İşidiyoruz ki 
&tersi11-Adaııa Jıattınuı mübayaası Jıiila neticelenme
llliştir. llariciye vekilinden izahını rica ederim. 

Hariciye vekilinıiz de bu suale şöyle bir 
cevap verdi: 

- Burada şinıdi sorulan bu suale cevap uerıııek içiıı 
~zır olmadıktan başka iki hüküıııet ara.wndal nıülıiııı 
~İihalenıata ıneuzu olan b11 ınesele hakkında şiındilik 
14a1ıat ı•ermeyi büyiik meclisin miisaede ue tasııibine 

tiraren muvafık göriiyurum • 
Aluhterem hariciye Veklllmlz bu mesele etraiında 

uıııdillk izahat vermek lstemedlglne karışacak deglllz. 
e tııdı ifadesi veçhlle mühim mükalemata mevzu teşkil 

1 <1eıı bu mesele hakkında evvel ve ahir meclisi allye 
lllelıat vermeye mecbur olduğunu elbet takdir ederiz. 
bfııunıa beraber. bu hnl \•azlyetl tetkik ve mütalaa etmemize 

r mani teşkil etmez. 
iliz, burada Adana· Mersin hattı etrafında hasıl olan 

~:ru, ve anlayı• lhtllafının hangi nektalar etrafında 
~ lldUgUnU hUlasa edeceglz: 1922 tarihinde TUrklye ile 
~~•rısa arasında imzalanan Ankara ltllafnameslnln 

1111rıcu maddesi aynen 'udur. 
~ ·· Türkiye Bıiyıik Millet Meclisi fııikıimeti Pozanti ile Nu-
4'ibin arasındaki Bagdat demir yolu parçesi iıntiy~zın~n ve 
r <lana ı'İlı:iyetinde inşa edilmiş bulunan şubelerin iıntıyazıle be
~b~r, imtiyaz/ura merbut ı·e billıassa iş/ctmc/fe ı•e nakliyatı tılc
tı{'Yesı11e müteallik_ küfjei fı~lrnk mılsaadat _l'e nıc11afii ile bir- 1 
ıt le Eransız !ıükumetımn ırac edrr;cğı bır fransız grubuna 
f'ılredifmesini kabul eder . • 
fı.lltadde11i11 bu serlıatına ragme11 bugii11 Adaııa-Mersin 
"-llım işleteıı şirket deı•ir ınuaı11elesi11i yapllll!i değildir• 

ı11 11uıı11n İ('İll hiikünıet Büyük 11-fillet ılteclisiniıı çıkar-
1ı:1 k1111un11n lıiikmüne göre salın almak hakk1111 
cı" 11a11mağa teşebbıls edi.ıCl' karşıs111a 11/ıdi alıkiim 
//~resinde i111tiyazı•deı•ral1111ş bir Fr:ınsız şirkeli yerine 
ıli tıız işletme iş/erile meşgul bir lıey'et çı/uyor. Diğer 
bı~ll.ffan eslıi şirket le biitün huk11/1 ı•e inıtiyazlarile 

( h_e11a1·dıı duruyor. 
lıli 1iihıimctiıı istedlfll şey ililafnamedı• teyit edilen 
}'; lıtarınıız dalıili11de vaziyetin ta11zimindeıı ibarellir. 
i~~:ııa ha/1ku111zuı taalluk etmediği yeni bir ıııenfeat 

Ilı/yor. 
ıı/111dııt meselelerinden, billıas.~a onların fatbikat111da 
111;1 taraf arasında telakki, tefsir ı•e rıoktai 11azar ihti
leı1ı~~ı olabilir. Bu gibi ihtilaflar, nihayet, esaslı bir 

11 1 lletice.~inde düzelebilir. 
•ı~ 1bukı Ankara lhtllafnameslnin onuncu madde
te.,. deki serahat Adana-Mersin hattının vaziyetini 
te, eqdUde mahal bırakmıyacak şekilde tamamen 
tıırılllt etmiş bulunuyor. Bundan başka TUrklye-
11, bu me eledeki hakları yah'l!Z onuncu mad
'iorılle tasrih edllmi' dejjildlr. M. Fanklen Bu
ı-"tı~rı buna dair o vakit hariciye veklli ve mu
tı.ıllt" ilsımız olan Yusuf beye verdiği bir mek
lt1.ı1tu da TUrk hUkQmetlnln bu meseledeki hu-
'" tamamen teyit edllmlştır. 

~ııı-;ır1~~:tlyet kar.ısında meselenln hallini uzatmak Fransa 
•rıııı arı asla mudafaa olunamlyacak bır tezdir. Do§rusu 

t•ııırı tarlblnde hak için o kadar mUcsdele etmı,,lhtll:lllar 
lı- 1ı~• cumhuriyetçi ve demokrat Fransaya en sarih 

~1Uıırı 1~kımı:tı tesllm ettirmekte bu kadar mU,kUlat çek-
1·rrırı8 1 dU•UndUkçe mUtees•lr olmamak kabil deilldlr • 
''•ırı,;1111 bu tereddUdUnu her hangi sul niyete atfetmek 

IJ :t • 
li.~81 llncı,.,,, başka me112u11 itibarile bizim i("in bir ih-
lı ''c e İihlJ lllniyet ı•a.wtası olan, diğer taraftan hukuku 
f:oh /ı~ra11iye temas edeıi b11 işde Tiirll hükümetlnin 
er1eccy/s;s bulunduguıııı Fransanuı kemalile takdir 
"a~ı" e11 emin bul11nuyor11z. 

"lrı11ekfetın hulasası südur : HUkOmet hat Uze
i:ıtıe11 hlübayaa hallkını kullanınca mevcut 
buıu 11 a~kıima göre imtiyazdan tevellüt eden 
oı 'io~ llkuk ve müsaedat ta kendine avdet etmiş 

l(ar • 
'#"~ı'ie~: ında şu veya bu ,ırketln bulunması 

asıa deglştırmez. Bilhassa devir mua-

Fırka içtimaı 

Yeni belediye azası 
diin toplandı 

Dünkü i~liınada diva ıı riyaıe\ naınzet
\erinin teabili yürü~ü\nıü~tür 

--- -- -
Halk fırkasın , mensup yeni 

Cemiyeti beled r• Azaları d~ 

fırkada Hakkı 

Şinasi paşanın 

riysetinde hu
susi mahiyette 
bir içtima ak
tederek hasbu 
halde bulunm
uşlardır. Evve
li\ yeni aza 
hurufu lıeca 

sırasile birbi
rine takdim ed
ilmiştir. 

Cemiyeti umu· 
mlyenin ilk lçti
maında yapı

lacak d 1 v anı 
riyaset intihabı !Jıınkii toplanmaya 
hakkında görü- riyaset eden Hak
şuımş, namze- kı Şinasi Paşa 
tler etrafında mUdavelel efkAr 
edilmiş, lakin namzetler tespit 
olunmamıştı. 

Yeni mecll~ önümüzdeki haf
ta içinde lçtlmaa davet edile· 
cektlr. Eski Cemiyeti umumiye· 
nln zabıtnameleri yeni Azaya 
tevzi edilmek üzre tabolun
maktadır. 

DR. AFiZ PAŞA 
En yaşh hekimimiz 
öldü, cenazesi bugün 
merasimle kalkacak 

---~-
Doktorlarımızın en yaşlı

sı olan "Şeyh,uletıbba~ Nafiz 
Paşa evelkl 
gece irtihal 
etmiştir. 

Etıbba mu
hadenet ve 
teavün cemi
yeti merhum 
için büyük bir 
cenaze mera· 
simi programı 
hazırlamıştır. 
Cenazesi bu
gün merasim 

.Hcrlıum Nafiz p~ le Beşlktaşta
kl lkametgfihı;ıdan kaldırıla
cak Eyubla götürülecektir. 

Merasimde Sıhhiye Vekllf 
bey de bulunacaktır. 70 se
ne doktorluk eden ı "afiz Pa
şa 95 yaşında idi 40 sene 
kadar Tıbbiyede Emrazı u
mumiye ve dahiliye mualllm
llJtl yapmıştır. 

Doktorlarımızın çoğunun 
kocası olan Nafiz Paşa 

evelce ecnebi llsanlle gös
terilen tıp tedrisatının Fran
sızcadan türkçeye naklinde 
ve ıstılahların tespitinde 
çalışmış ve bir çok tıbbi 
eser vücuda getirmiştir. 

melesini yapmıyan şim
diki Fransız şirketinin 
hiç bir hukuku, mevcu
diyeti yoktur. itiraf etme
liyiz ki her ifibar ile hak
kımızın zahir olduğu 

bir meselede Fransayı 
hakka mahalefet mevkı
lnde gUrmek şahsen bi-

ze çok agır geliyor. Fakat 
yine büyUk bir emniyet 
ile hUkmedl yoruz ki 

Parls hUkQmetimeseleyl 
esaslı blta rafa ne ve 
adilane bir nazarla tet
kikederse noktai naza. 
rı mızı !mutlaka kabul 
edecektir • ı,te. biz bu 
neticeyi bekliyoruz. 

J\\ahmııt 
Siirt :lıcb usu 

Kurtulusl 
' ~emil elenıli ~ün ~el~i 

............... 
[{ahranıan esir t liylcr 
ürperten macerasını 
nasıl anlatıyor'? 

Cemil efendi Ankarayal 
/giderek Büyük alas
kara minnet ve zim

lerini arzedecek 

MOtarcken'n kara gil ferinden 
birin de iki Türk Hanııınna ta· 
salluta ve kendisine cavUze 
kalkışan Seneğal'ı bir Fransız 
neferiııe karşı ynzlfc ~apan 

ve bu yüzden, Güyı:n :ıi danla· 
rında 9 sene inleyen P lıs Cemil 
Efe dl, dün sabah vat ına ka
vuştu ve 9 seneden ilk 
defa geniş bir nefes 

Vata11111a lıaıı11şa11 Ceı11il ef. 
Patrls vapuruile dün sabah saat 

9 da limanımıza gelen Polis 
Cemil Efendi, Polis arkadaşları 
ve uzak yakın bir çok ahbapları 
tarafından istikbal edildi. Dokuz 
sene vatan hasretile en acıklı 
bir hayatı sıırcn, tUyleı ürper· 
tici işkenceler altında tniminim 
inleyen Cemil Efendi, bütün 
karşılayıcıları ile ayrı ayrı 
ve göz ya~ları dökerek kucak
laştı. Kendisine bUkctıer ve 
denlz Polis memurları tarafın

dan bir altın kalem hediye edildi. 
Şerefle ifa ettiği bir vazifeden 
dolayı, düşmanların kahrına 

uğrayan Polisimiz, arkadaşları 
ile musafaha ederken: 

"- Vataııı l'e beni esa
ret zincirinde11 kurtaran 
ulu Gazi bi11 ya.jasın ! ,, 
diye haykırmıştır. 

Cemil efendi, vapurdan çık· 
tık tan sonra istirahat için evi
ne gitmiş, öğleden sonra saat 
ondört buçukta da Polis mUdi
riyetine giderek Şerif Beyi zi
yaret etmiştir. 

Cemil Efendi halen Polis 
memurudur. Esareti esnasında 
maaşı da ailesine muntazaman 
verilmiştir. Polis mUdiriyetl is
tirahati için kendisine bir ;ııaıta 
izin vermiştir. 

"J'ür' talebe bir'ıgi tcı.:ıfınJ~n ,·erli 
mallann re\al•:·ıı tcnıi için Pcr~cm· 
lıc r;ıinLi hir huçukıa Dariılfünun 

krnfcran> -aiı ,nunda akıc<lilccck 
kongra 'C' miringc da\ 't cdilt:n mck 
tepkr .;ı rlk cdcccklcri~i bıldinnij· 

!erdir. 
BirlıK re i l"cr uh bey <lcmi,t'J k~ 

Yer mahı k llaıı..,a~ı i t:'ıdar 
ederken dİj!;c .. r-1.ı 

0

Jfl ~J tm:ık trC\ 

zubı..~ j.., de ih.ı r, 
Bu l·u< ı kı 'a emı - fikir \"C 

prona~anda .:aha ınu...ı. rn:ıktıl hcYcc:ın 

c <ÜI· ur tlc \ apac· .ıı. Koı leraP 
s:ı c n~ hartc ndc tt: utat 'i!pılrnı

'ac !kttr. l\.rngr:ı karırları hukümctc 
arıcluP. •1kı r. 

i)ar._1rin., 11 t .... ' .• t.'.11ebc c..:'"!li~c,_i 

~arc cy\·ı ı!un lo:>I ~mış '· )c-Ii 
·mallarını k.ırnm he us. ı<la muıahe
rctc k~.,.ar vc;·mj-tir. 

Tahkikat 
Dün Prenses Vic

dan dinlendi 
Hastanede dinlenen 

kadın kimdir? 
;\lii,tantık Jlikmct bey Kadriye 

hanım \" rlıfcka ı hakkındaki 

tahkikatı de\ am ctıne~tedir, Dün 
bazı mlihi•n ,ahiılcr di!'lcnmi~ıir. 

Bu mevanda pr ı;ı-c5 \"kdaıı ha
nın,la 'ad _\n 1 eyin malt\ma• 

tın'ı ü<!lr • :ıar-cc....mi,t.•. 
\-icdan lı:ınırr'l:t Kadriı c hanım 

ve c\li Riza hey ,ıilcsinc ait ba

zı sun!lcr ~onılmu~tur. 

Bundan lıa~ka Pa;al•ahçcli 
-~ yşc hanım i<ıııindc diıter bir 
•ahit diıılcnmi<tir. ,\yşc hanım 
~ ~ ~ ' 

1 fasckini;a haoıa:-:csindc hasta bu. 
lunduğumlan talıkibt heyeti has

tımcyc giderek ı.-cnd •ini burada 

isıiçvap cırıi.ıı '. Dun daha lıir 

çok şahitler dinlcnmi;tir. 

l likmct lıcy gc.,. vakıa kadar 
tahkikatla mc~gul nlmu,ıur \lııl 

Jcr ismindeki ~:ılıs:ı, t~hkikat 

evrakı meyanında bulunan bazı 

met ıkr ıtrc• r c uıirilmckted r. 
il ı gun l~~ ~:t •it d •le '<l0 lktir. 

.......... - -

Miisa~ataınız 
CEMiL EFENDi DiYOR Ki 
Cemil Efendi dun Gazetemi· 

ze de gelmiş ve intibalarını 

şöylece anlatmıştır. 

·• · Arıal'atanuı hasreti 9 se
nedir çekfi!(İm işkencelerin en ağırı 
idi. B11 t:iinilıı saadetini ifade ede
bilmek iktidarında11 11111/ırıımam. 
Beni ycrıiderı dilnya yürıirıe pka
ranlara karşı mirınet 1>e şükran
larını nihayctsizdır llııııı iztiarplı 
senelerderı sonra lıiir ı·alarıımda 
nıes ut bir gilıı yaşıyorum. Reisi
cumhıırıımıız /la ret/erine bifı<asıta 
şlikrnnlarımı arz \'~ ib!tig için 
Ankaruyıı gıdecegı'tı .• 

Heyecan ve merakla 
takip ediliyor 

Cemil efendi Guyanda çek
tiği eziyetler hakkında d"a kısaca 
demiştir ki : 

• }'alıuz şıı kadıır söyleyeyim 
ki geceleri bifr ayaklarımda gayet 
[Devamı 2 ncl sahifede] 

Haftanın en mühim ha
berini seçmek memleket 
işleri üzerindeki alılka ve 
fikri faaliyetlerini tezyit 
edecek olan her Türk talebe
nin iştirak edeceı.tl bu mü
sabaka şartlarını yarın tek
rar nesredeceıtlz. • 

larnn ~e~leyiniz 
;,.•_,, .. ~- ... 

,. t 

' •. ' .. , Hüküınetimiz tekrar 
hüsnü niyetini 

gösterdi 
- --

l\ l u7.akcratın yeni afh:> ı 

hakkında ald1Amı1;1, mu ı ııı 

malüııı:ıt 

lVIüzalceratın son sa,fhası 
Ankarada cereyan eden Türk- Yun n m··z r crın 

günlerde faal bir safhaya girml tir. Diln dl "' 
görüşen bir muh:ırrlrimizc Muhtelit komslyond 1 rk 
hey'etl başmurahhası Cemal Hüsnü Beyde mü kcr tın 

devam ettiğini söylemiştir. Yunan sefirinin miiz· l~er.1tı 
.!aha kat'ı bir sahaya isal etmek için yeni tallır.at al ığı 
haber alınmıştır. 

Bu yeni vazıyet üzerine, müzakeratın neticesine kadar, 
Yunan emlakine vazıyet muamelesinin şimdilik durdi'
rulması hükümetlmlzce münasip görülmüştür. 

Hükumetimizin hüsnüniyeti 
HUkılmetlmldn ittihaz ettiği ba karar ne kadar hüsnüniyetle 

hareket etmekte olduğunu bir Jı:ere daha gö~termiştir. Evvel· 
cede yazdığımız gibi, vıız'iyet muamel~si üzerine Yunan hey'cti 
murahlıasası tarafından ortaya atılan me,ele komisyon hey"eli 
umumiyesl tarafından tetkik edilmiş muahedeler ve itililfnrunelerc 
riayet olunması için tcşebbUsatta bulunulmuştur. 

Vaz'ıyet muamele inin şimdilik durdurulması hakkında lı"kO
metimizln hattı hareketi, ı..omisyon kararlarını icra etmcğe 

her zamanki gibi hazır bulunduğunu blrkerc daha isbat etmiştir. 

Komisyoııuıı verdiği lıarar11ı gayesi 

Unutmamalıdır ki komisyon bu son kararlyle, Yun~ '"''•'!:! 
blr...çı;ı~ zamapdanberl_ lcr9 etmediği teahlidetını ıraya davcı 

• etmektedir. 
Komisyon kararı dlkkatla okunurıa bizim ~on deln almak mec

buriyetinde kaldığımız vazlyetlnYunanistanın muahede ve kararlar 
hilAfına mütemadi harcketlerlain bir neticesi olduğu da saraha a 
yakın bir surette görUleblllr . işte bunun içindir ki Yunan hey 'eli 
murahhası komisyon kararının aleyhinde rey vermi tir • Halbuki 
kararın alınmasını icap ettiren müzakereyi şiddetli gUrültlilerlc 
isteyenler onlar olmuşlar , komisyonu yalnız Türkiye hilkllmctinl 
protesto ettirmcğc sevketmek istemişlerdi • 

Bitaraf az.1 ise lıakk,ı te.~lim etmiş 11e karar yalnız 
biziın Jıükümelimizc deyi/, bi/Jıassa Yunan hiiluimefinl· 
hitap eder bir ,şekilde nıuvafık rey/erle cıkmıştır. 

Yukarıda vazdığımı:.: gibi hllkOmetlmiz komisyonun kararına 
taalluk eden kısmı yapmış olduğu için, şimdide Yunan hlikıl· 

metinin bunlara riayet etmesi beklenmektedir. 
Yu11an lıiihılmeti iadeye başlar başlamaz, lliihıimc

timiz de, elinde peh ciizi ola11 Y1111an emliiki11i in< e 
l'decektir. 

Teklifleı· ve ınüzalıerat 
Son malOmata gör.e Ankara muzakeratı umum muall k m •selelcr 

etrafında cereyan etmektedir. Bu meyanda l~tanbuldakl Y •• 
nan emlilklnln de Yunanistandaki TUrk emlakine karşılı· ol rak 
bırakılacağı söylenmektedir. 

Yunan Jıey'eti murahhasası 

B ir kaç gün eve! Atlnaya giden Yunan hey'etl murahhasası 
reisinin geri çağırıldığı söylenmektedir. 

Atina parlementosunda istizah 

Atına ı (Aneksartitos) SeHlnik meb'usu Aleksandr Vutiras par
lamentoya verdiği istizah takrirlnde lstanbulda Yunan emlakine 

yapılan vaz'ıyet muamelesi karşısında Yunanistanın nokta! nazarı 
ne merkezde oldugunu sormuş vaz'ıyet muamele~ine devam edildiği 
takdirde Garbi Trakyada mukabeleten Türk tcbllll$ı cmUlkine 
vaz"ıyet edilmesini teklif etmiştir • 

SEYRİSEFAİ'\ 

Şikayet ediyor ve 
sebep te gösteriyer 

Sey rlsefain idaresi nln 
Akdeniz vapuru iki sene 
eve! Zonguldak limanında 

karaya oturmuştu. Bu yüz
den idarenin Ereğli şirketi 
aleyhine açtığı dava neti· 
celenmek üzeredir. 

Seyrlsefaln idaresi Ereğli 
şlrketlnio, limanı, muka
velesinde musarrah olan 
kafi derinlikte açmadığı için 
zarar ziyan vermesini iste
mektedir. Dava bir çok sa
fahat geçlrml~. iki taraf ta 
mutalaalarını uzun uzadıya 
bildirmişlerdir. Ticaret mah
kemesi 8 nisanda bu davaya 
ait son celseyi akdedecek 
ve kararını verecektir. 

YE 'l VAPl RL '\.R 
- -

İki yeni gemi 
alınıyor 

Seyrlsefaln idaresi Ibery a 

ve Korslka adında iki vapuru 

satın almak üzere Marsllya
da Fresslne kumııanyaslle 
mutabık kalmıştı, Muavin 

Tahir Bey vapurun son mu
ayenesini yapmak üzere ni
san ortasında şehrimizden 

hareket edecektir, 

Bu iki gemi de 1279 ar 
tonluktur. Biçimleri de birbi
rinin aynıdır. ,'1uayeneslnde 

mu\iaiık bir netice alınırsa 

satın allnacaklar \"e ~ apıla

cak tadilatla blrllkte 270 bin 

liraya idare} e malolacaklar

dır. 
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• TE IR E K 
•••••••• 

Toktamiş pusu kuruyordu 
İki taraf biri birine hile yaparak harple 
olduğu kadar kurnazlık/ada kazanmayı 

düşünüyorlar 
Sabahın olması 

bekleniyor, fakatiJl .............. 1!11 ........ !I ........ ~ ... 
güneş saatlarca 
meydana çıkmı· 
yordu. 

Temlr yirmi 
bin kişilik bir 
kuvvet ayırdı. 

Bunu Altın or-
duyu aramak için 

ileri sevketti • 
ordunun hemen 
hemen her za
biti bu ileriye 
giden kıt~atta 

bulunmak istedi· 
fer. Ulkln Temir 
bu kuvvetin başı 
na oğlu Ömer 
Seyhi tayin etti. 

Yirmi bin kişi 
çok geçmeden 
gözden kaybol
du. Bir kaç gUn 
sonra bir pos
ta tatarı atını 

sürerek geldi, 
Temlre haber 
getirdi . Buna 
ğöre ileri sevke
dlıen ordu bll
yük bir nehrin 
enanna gelmişti. 

ikinci bir po. 
sta talanda ile-
ride beş,altı yer

e akılmış ate~ 
Temirlenk devirlerinde lran şalı/arından biri veziri 

görtlldUğünU , bunlana sönme· 
diğlnl bildiriyordu • 

Bu uzaktaki dutmanla lllı: 
tcmaıı fırsatı demekti. Bunu an
layan temlr hemen harekete 
geçti . En tecrübeli lzcllerl top· 
ladı , bunlara mümkün olan 
sUra'tle oğlu Ömerln yanına 
gltmelerlnf emretti. Temlr de 
maiyetinde ufak bir kuvvet bu
lundutu halde bu izcilerin ar
kasında gidecekti. Bahaedllen 
nehrin Tobol suyu olduğu anla
şıltyor. Bu nehir Bahri münce
mide akar. Görlllen bef, altı 
yerdeki ateşler ise nehrin ile
risinde ve garpteydl. 

Temlr nihayet oraya geldi. 
~ehre atını sürdü' öbllr tarafa 
geçti. Daha evıl nehri geç
miş olan orduya iltihak etti. 
l\umaadayı efe aldı. Çıkarılıp 

etrafı dolaştırılan izciler yeni 
malQmat getiriyorlardı. Bu ma
IQmaıa göre yetmiş yerde ateş 

yakıldığı görUlmllştu. 
Fazla olarak ötede beride 

beygirler de görülmüştü. Bu 
malümatı alan Temlr Şeyh Da
vudu çağırdı. Davut cesareti 
sayesinde fevkalllde işler yap
mış bir Türkmendl. Temlr ken
disine emir vererek garbe doğru 
gitmesini söyledi. 
Şeyh Davut bu emri alınca 

alına binerek olanca hızla sür
dü. Oç gün Uç gece gitHkten 
sonra nihayet aradığını buldu. 
lıeride samanle örlOIU bir takım 
köylü kulUbeferl vnrdı. Dı.ıvut 

bu ku!Ubelerln bulunduğu yerin 
etrafını dolaştı. Bir gece de cı
vardan bir yere gizlendi. 

Bu zahmeti bo~una gitmedi. 
ÇUnkO sabaha yakın ortalık 

ağarırken bir sııvarlnin kendi 
bulunduğu yere doğru geldiğini 
gördü. Lakin Davut daha evel 
davrandı. Bu adamın üs!Une 
hUcum ederek yakaladı, bağla

dı. Bu adamı, ordunun bulundu
ğu yere getirdi. Adam isticvap 
edildi, fakat Toktamişe dair bir 
şey bilmiyordu. Yalnız on kişi 
ırörmüş, atlarını sürerek geçen 
bu adamlar kendi evinin yanın
aun geçmişlerdi. 

Bunun üzerine altmış kişilik 
bir Taİar müfrezesi ayrıldı. On 
kişiyi bulmaya memur edildi. 
Temlr bu suretle harekete geç
mek için iktiza eden malOınata 

malikti. ÇünkU sevkedilen müf
reze gidip o on atlıyı buldu, 
getirdi. Vakalarıan bu esirler 
Temire Altın ordunun garp ta
rafında ve alla bir hafta süren 
bir mevkide yerleşmiş olduğunu 
haber verdiler. 

Temir harekata 
başllgor 

Zamanımızın bir scvkulceyf 
ınütehassısı, Temlrln o zaman 
niçin şimal 1 tlkametlndı bu 
kadar uzun müddet yUrUdUğUne 
taşar. 

Zaaflarını meydana çıkarmak, 

ile gezmeye gidıyor 
yahut ta Altın ordunun bir ta
raftan anı bir hllcumuna oğra
malı: glhl aklbetler pek vahim 
olabillrdl. 
Temlr neticede şunu ögrend ki 

bir takım görünmeyen gözler 
vardı • Bunlar kendisinin her 
hareketini takip ediyordu . 

Bu suretle Toktamiş onun 
her hareketinden vaktında haber
dar oluyordu. Mevsim , Temire 
hattı hareketini göstermişti: ya 
Altın orduyu harbe icbar ede
cek , yahut kendi ordusunu yaz 
geçmeden geri çekip ekin ekil
miş topraklarına gelecekti • 

Geç kalmakla Toktamlşin 
eline güzel bir silah vermiş o
lacaktır ve o da bu silAhı ga
yet iyi kullanacaktı 

Temir seri bir hareketle or
dusunu şimal istikametinde 
uzaklara sevkettl. Bunu öğre. 

nen Altın ordu şaşırdı ve Temire 
karşı gelmek için yerinden kal
kıp harekete mecburoldu. Altın 
ordu kendi memleketleri ile 
Temlrin ordusu arasında vazi
yet almaya mecbur oldu. Altın 

ordunun toprakları Volga sa
hilleri ile Karadenize kadar 
olan sahayı ve garptekl ovaları 
ihtiva ediyordu. 

Bllliln bu yerlerdeki kabileler 
Toktamlşe tabi olduğundan 
kendisi Temfrin ordusunun mis
lini toplaya bildi. 

Bundan ~onra Temir ordusu
na hep talimler yaptırdı. Bir 
gllnde yüz bin kişi toplayecak 
bir tehlikeli c!Uşmanın karşı~ıoa 
çıkmadan evel her turlU tedbiri 
almış olmak IAzımdır. Toktamiş, 
taarruza geçmejti ne vakıt mu
vafık bnlursa o vakla kadar 
kendini Tcmlrden gizliyecekli. 

Temlrln harekatı şunu gös
teriyor ki kendisi, karşılaştığı 

tesadüfll tahakkuk ettirmiştir. 
Ordunun efradı türlü ttlrlO mah
ruıniyet dolayıslle perişan bir 
haldeydiler . Temir altı gün 
bu orduya cebrl yürüyüşle gar
be doğru yUrUttU. Nihayet Ural 

nehri kenarına gelindi. Yakala
tmış olduğu adamlardan bu ne
hirde bir birine yakın Uç geçit 
yeri olduğunu öğrendi, 

Bu geçitlerden birini baka
rak tetkik ettikten şoora askeri 
nehri yüzüp geçmek emrlnl 
verdi. BütUn ordu muvakkaten 
yerleştiği noktadan hareketle 
nehre ıı;ırecektl • 

Temir bu emri vermekle be
reber ordusunun önünde herkes
ten evci keııdi girdi ve mütea
kiben dağınık bir ormana girdi. 
Burada rast geldlklcrl bir çok 
adamları yakaladılar, esir aldı
lar. Bundan maksat Toktamış 
hakkında malOmat almakıı. 

Filhakika yakalanan bu esir· 
ler Temlre kendilerinin Tokta
mlşl bulup ona lltlhak etmek 
için gönderllmiş olduklarını söy
lediler ve aramalarına rağmen 
Toktamlşl bulamadıklarını an
lattılar. 

bitmedi 

MiLLiYET ~.\LI 

HARİÇTEN 
Fran• da ı 

Amerika sefiri __ ... ___ _ 
Birdeııbire kalp 
hastalığından 

öliiverdi 
Paris, ili \. \ \mcrika dıri 

:il .. \lıron flemek marc~al l·oşon 
ccr..aze mera!'ııminden ~op;uk al
mr-l ve erte.:ı. glin , ataP;:ı ) atmıştır. 

Etrafındakiler endiıc•ız idi 'c ahya\i 
('ihhiye'i saf:lha )iil. tutmu"tu. Bu 
gun öğleden sonra ahbapiarilc ku 
nu,ınakt• iken lıirdebire ka!P buh· 
rıru neticesinde .;aat 17 i tı vefat 
etmi~tir, 

1f. Parlamento - l'aris, :ıı 

( ·\. ,\. ) Parlamentonun tekrar 
kü~adı tarihi ~.{ ;\lavı.; olarnk tespit 
adilmi~tir. 

.. Amerikalıların batırdığı 

gemide Peri', :ıı f .\. \. ) 
Petit Pari~ien ~lıll.L'tcsi \'aşinr:cnndakı 
l-... r.ın:-11. ~cfirinin lmalone n1c:;elcst 
hak.kında .. \merikan hariCİ\'e nezareti 
nezdinde bir tc~chhti ... te bulunmuş 

.ılduj!;unu teki.ip etmekte ve gemi 
derununda Fron<ız tada bulunduj;ı
ııu İ:'pat eden hiç bir şe\i me,·ctıt 

olrnadıgını i :he erlemcktedir 
1f. !(anda merasim l'aıü, .ıı 

( A.A ı ' edincı Ed,·ard ı~ henüz 
Veıiaht iken pek zivndc sevdiği hir 
mahal olan Caııııes ' l\an şehri 

samimi itilAfm ~O inci yıl diınüınü 

nu bir takım şenliklerle tes'it 
eımii ,.c bu şenliklere mahalli bele
diı esi ile Fran>ıl. lnp;i!iz remivcti 
'e her iki memleketin bir çok ~ah
Sİ\ etleri işrinlk c\ lcmi~tir. 

i< Fransız ve Alman akade
mileri Paris .• ıı (.\ . .'\.; 11 :\lart 
tarihinde neşredilmiş olan haber 
hüAfına olerak ulum .\kadembi 
Bedin akademi~inin \"esaikin teatisı 
usulünün yeniden ihva51 teklifini 
reddetmemiş olduğunu ta rih etmck 4 

tedir. Mezkı"ır akademi csa<cn ken· 
dlsindc mevcut olan bir takım 
nushaları iade ederek dürü;t hir 
cemile ızhar etmi~tir 

Bir vapur batıyor 
Royan, 1 \. \ Cevlan 

pnsıa ·vapuru bir lnı:iliz gem.isile 
çarpı~ma ncıirt·;indt: haımaj!a 

ba~lamı~ıır. Yolcul;ır lngiliz va
puru ıarafındnn kurıarılmı~. ım 

dada ~elen rcımiırkcirler suyu 
ho~aluıkrnn sonra Ceylanı flor· 

daya doıtru çekmejtc haılamıı· 

!ardır. 

Royan, .ı f ( \.A) 11,000 
tnn lıacmındaki Ceylan vapunı 
( ;a>konya körfezinde malı volmak 
uzrcdir. Tayfa ile yolcular san
dallara binmi~lt:rdir .\luaıcncı. 
·e imdat ıerıitıaıı alınmaktadır. 

Rebi cuml·ur - !'arı I' •L\) 
Rebkumhur ,\L Dounıcrguc im 
ım c! leı iK.tml! eı nek uzr~ Ram 
bmnlkı ye gdr ~:ir ---·--JBeI 4f ikn.da. 

Bir infilak oldu 
Bruxelle , 31 ı\.A.) \\in· 

ı terslag madt.n kuyu sun da bir 
infllAk vukun gelmiş 23 kişi 

ölmüştUr. 
Brüksel, 31 (A.A.) \\in-

terşlag maden kuyusunda infi
laklar devam ediyor. BUtıın 

galeriler yanmakta olan ocak
lar haline gclmfştir. Tahlis ame
liyesi büyük mUşkUIAtla icra 
edilmektedir. 

Bir tayyare hazası oldu 
Sydney, 3l(A.A.)- DUn fngll· 

tereye gitmek: üzre Sydneyden 
hareket etmiş olan Southerndan 
namında bir tayyere benzini 
bitmiş olduıtundan Draydalede 
mecburi surette karaya inmiştir. 
Hiç bir kaza olmamıştır. 

İngiliz hariciye vekili 
Floransa, 1 A.A. Sör 

Chamberlain buraya gelmiştir. 

İtalya-Fran.~a arasında 
Roma, 1 (A.A. ltaıyanla-

rın Fransada ve Fransızların 

italyada ikameti hakkındaki 

muvakkat ltilAf imza edilmiştir. 

Fransız tayyarecileri 
Benderi Abbas, 31 ( A.A) 

Tayyareci Bailly ile Reginensl 
Halepteo buraya gelmişlerdir. 

Lüdendorfun endlşe,çi 
Londra, 1 ( A. A Dayly 

mali gazetesine nazaran LUden
dorfBerlinde kencidiyle yapılan 
bir mUIAkat esnasında Bavyera 
prenbl Ruprecht in Alman tah
tına kuudundan endl'e ettiğini 
beyan eylemiştir. ............ _ 
M. Troçki apartman tuttu 

Bir mUddettcnberi Tokatlıyan 
otelinde ikamet eden M.Troçkl 
Beyoıtlunda hususi bir apartı· 
man tutmus ve dlln oteli terk
etmiştı. 

ALDIGIMIZ 

ıra~a~i nıesele 
1'ÜRK-YUNA 
l\lÜZAKERATf 

Yeniden başlamak 

üzre M. Diyamando
polos Atinada 
konuşuyor 

Atina. '.!9 :\lil!iyeı) - :\lulıtcliı 

mübadele komi'ı onu Yunan murah· 
ha;ı :\!. Divamando poln•, refakatin · 
de mü~8\iri :\l. :\lamopulos olduj!;u 
halde dün ıstaıılıııldan buraya 11:eldi. 
\ ~unan hariciye nazın :\1. l\:ırapanos 
da hrup:ı scı ahatında~ :ıvdct etnıi)· 

lir. ~imdi\ c kadar :\1. Diyamando 
polos ile sabık \akara sefiri \1 . 
~'amado> ile hariciye nazırı .\L 1-:a
rapanu:- arasında yar·n bir rr.ı.iz:ıkcrc 
cere,oın edecektir . 

Yunan hükumetinin rc,mi lıir 

gazctc~i olan l~leftron \'ima J?;aze
te>i resmi mahafildcn aldıgını siiyli· 
,·erek verdi~i lıir takım malumat 
;·ardır. Hundan cvcl ,\ıiııa gaze
tesi guya ~rürk ınatbuatının 

\"unani tan aleyhinde şiddetli neşri 

yatıa bulundj!;undan bahsetmekle 
~öı~ ha) lıyor. 

Hu µ:azcte Türklerın mütemadiyen 
itliılfnamcleri ıhl~l ettiklerini iddia 
etmekten ~ıkıhnıycır. 

Eidının \"ima bu başlangıçtan 
sonra resmi mabaiilden aldığı ,.c neş 
rctmcye mezun bulunduğunu kaydf~ 

derek şu malumatı vermektedir. 
Türk '"un•n müzakeratı :-imcliki 

''unan hüklımeti i~ba~ına J!:cldi~i 

zaman 'eniden ba)lamı~ ve Türk hü 
kUmeti gayri menkul emlakin şe 

birlerde 'c ~iftliklerde · tekası umu· 
ml surette yapılma. ını teklif etmişti. 

\ unan hükumeıi icabında iktısadi 
fcdak:lrlıklarda bulunarak bu durğun 
nziyPte hir nihayet ıcrmek istemi~· 
tir. Öıııın için Yunan hiıkümeti bu 
teklifi • kabul etmekte tereddüt 
etmemi,ıir. l .!kin huna rağmen 

aradaki 'aıiyet bir kat daha karıştı. 
Türkive hükumeti j!;ıyri menkul 

emlakin bir birinden ayrılms.ını iste· 
miştir sehirierdeki g:ıvri menkul 
emvalin ayrıca takdiri kıymete \"C 

ayrıca tctfft şmitine tabi tutulma 
sını. çifiiklcrin bundan amlmasını 
talep etmişti Bundan sonra Turkiye 
diğer mesMelerin mÜ7.ıtkerc:,ini iste 4 

memiştir ~ 
Türkive hükılmtıi eıabli mc.<elesi 

hakkındo husus! bir iıi!M akdi hak
kında ısrar etmiş \'C muntazam 
pasaportu olmı ·arnk btanbuldan 
kaçmış olan Yunanlıların emlakı 

ınc::.ch: i hakkınd1 ise ıniızakereyı 

kahul etınctni ·tır. Türkhevc avdet 
hakktnı haız cılanlann da dorınc,inc 
mL"adc cdilmemi~ur 

'l"ı:.r ive ııoktaı nazarını kilmilcn 
değ.ştirmı;t:r Yeniden ı;mumi tavizatı 
teklif ct:niş .. ·, hu:--un için de tarzı 

te~\İye\İ tavin ctmcmi~tir. L~mumf 

tavı. m teklif etmekle beraber diğer 
µ,:ayrı menkul emvalin mü~adt:rcsini 

t:mrcımiştir,., 

l~te Lleftruıı \ima gazetesinin 
lıahseıti~ı malıimat hudur Buna p;ürc 
\"unani tan umumi ta>,iıatı kabul 
etmi~tir . 1 .. ~kın 'eni bir takdiri 
kıııneti kabul etmiyor. 

l~lefıron \"ima şunu da soyliyor: 
Cemal Hiı,niı hey Türk gayri 

menkul emıalinin kıvmeıi 2fı milyon 
Türk eırakı nakdiyesine lıalig oldu 
gunu, buna lıücliri!memiş emul be
deli olarak de 240,000 lira ilavesile 
28,800.000 lira olduğunu söylemiştir. 
Fakat ·Yunan cml:\ki :104 hin lıra 
fazladır. Türkiyenin bu suretle \\ı 

nanistanda alaca~ı voktur .• 
işte .:\tina gazetelerinin niın re.'>mi 

malılmatı budur. \!. Diyaınandopolos 
Türk hevcti mürahlıas3'ınııı tekli[a· 
tını h:ımil olarak buraya gelmiş 

hıılunmakıadır. 

Vu.nani.•e•n-!!! 

Fırıncılar grevi 
Kadınlar belediye 
intihabatına iştirak 

ediyorlar -----Atına, 31 (A.A) kUçUk 
fırıncıların zararlarının 
tazmini meselesin de 
uyu,ula mamı' olduğun
dan fırıncdarın · grev 
ilan edecekleri zanne
dllmektedlr. 
Kadllılar111 iııtilıap lıahkı 

Atlna,31 (A.A)-Feml
nistler bir içtima akde
derek kadınlar için be
lediye lntlhabatına işti
rak hakkını hUkQmetten 
talep etmı,ıerdlr. 

1929 

HABERLER 
n .... syada 

Yeni misak ...... ........... _. 
Lehistan ve Roman
yanın iştiraki ile 
tatbikine geçildi 

- ~-
Moskova , 31 (A.A. İzves-

tiya gazetesi Lehistan ve Ro
manyanın ' tastr i üzerine Mos
kova protokolunun derhal mev
kii meriyete girdiğinden bahis 
neşrettiği makalede diyor ki : 

Bu protokol beynelmilel mU
nasebatın salAh kesbetmeslne 
mühim surette yardı.m edecektir. 

Protokol yalnız akitlerine 
kat'iyen yekdiğerine karşı 
ilanı harp etmemegi taahhüt 
ettiklerini değil ayni zamanda 
harp hazırlıklarında bulunmak
tan ve akitler arasında blok ve 
lttifaldar vücude getlrme'<ten de 
sarfı nazar eylediklerini ffade 
eyliyor. lzvestiya gazetesi pro
tokola bilhassa TUrkiyenin de 
iştirak ettiğini hatırlattıktan 
sonra protokolun iştirak etmek 
isteyenlerin hepsine kllşade 
bulunduğunu kaydederek Litvi
nofun sulh vazifesini tamamen 
bilirmiş olduğun uilAve eyleyor. 

- - __._.._ ................... 
Toplandılaı· ve 

dağıldılar 
Londra, 31 (A.A.) Veni 

Delhldcn Röytere bildirillyor : 
Muhtelif mUslUman fırkaları 

arasında ahenk temin etmek 
maksadile toplanmış olan Hint 
ittihadı isl!lm konırası gürültü 
ve karışıklıklar içinde dağılmış
tır. -- - ... ~._. ... 

Kurtulu~I 
[ 1 ncl sahlfadan rndbat ] 

kalıı! zencir/er old111:ıı /ıa/de ııyıı

yordum. 
Gllyan, dıinyı111111 en mülfıiş 

yeridir. Malıbıısiyctim esrıa;ında 

gtecennürı ettim. /111 mülfıiş lıas/a/ık 

keçti ama , işle acı bir lıııtıra 

o/ara şıı dilimdeki lııtııklıık kaldı.,. 

Bu eziyetlere nihayet vermek 
için temam Uç kere in lhara 
tesebbUs ettim .. Klordl! Potas
yo'm içtim, ilkin üçünde de ta
lllm müsaade etmedi ve kurta
rıldım . 

GUyanda mahpuslar sabahtan 
akşama kadar çalışmak mecbu
riyetindedirler .. Hem de nasıl 

çalışış •Taş kırmak, yol yapmak 
ve hamallık etmek .. 

Bir gün hiç unutmam vücu
dumda bir kırıklık hissettim ve 
işe çıkmadım. Benim bu hare
ketim mahpushanede b!lyük bir 
hadise oldu. Orada hapishane
nin dahili muhakemeleri vardır. 

Gardiyanların hııkkımda ver
diği raporlar üzerine muhake
me kuruldu ve benim Uç ay 
rutubetli bir zindanda kaımama 
karar verildi . 

Güyanda iki Türk malıbus 
daha vardır. Polis Cemli Efendi 
bu Türklerin yüzünü çok nadir 
görebllmi~tir, bu biçarelerin de 
yakında kurtulmalarını temenni 
eimelrtedir. 

GUyanda mahpuslara karşı 

böyle hareket edilir. Bir gtln 
işe çık~.adınızmı ? Üç ay zln· 
dan •.. Mamafi tekrar memleke
time döndUm bu dakikanın se
vinci bu mUthiş hatıraları ha
fifletiyor .. , 
Cemil efendinin teşekkürü 

Dün Cemil efendiden şu mektu 
bu aldık: Dokuz senelik ıatan has 
retimi 'e maruz kaldıgım bin bir 
türlü elem ye iztiraplarımı takiple 
sevğili Türk milletini haberdar mi 
!tinden dolayı Türk matbuatını şük· 
ranla yadetmejti bir ı·azifc bilirim. 

işte. dokuz sene sonra bu gün 
ana vatana karuşan öz vatan karde~ 
~iniz Türk sularına girerken: vatana 
hasret duvgularım o kadar taımışıı 

ki o uzun fei~ketli scııelcrin hir da
kikalık zamandan· hile- çok 'e pek 
çok kısa gcçtip;inı hissettim. ı\h. 

vatanım!.. ,\guşana koştuğum nnde 
o muazzez topraklarım öpmek ilk 
vazifem oldu ve öptüm. 

ilk lırsatta düçar ulduj!;um felaket
ten beni kurtaren Türkiye cumhu
riyeti hükumeti ricali muhtercnıesine 

ayn ayrı arzı tazim \"e şükranda bu· 
lunmak benim iç;n en buı ük bir 
saadettir 

Uzun rnlculuk vurgunluğundan 
ve duyduğum hevecandan, beni kar· 
şılayan biı) ük küçük sevgili vatan
daşlarımla meslektaşlarıma ne suretle 
arzı teşekklıraı cdcce~imi b'lcmiyo
rum. 

Ana vatana kavu~an Polis memuru 
Cemil 

l\ılECIJİS MÜZAKERATJ 
Litvinof misakına ilt!Jıak11nıza aaır 

kanun kabul edildi .• ···---+---Hakılnıefçe 111üba11ıw edilmiş olall !Jfersill-1 İrl'·Admı. 
hattı lıakkuıda .~orufan suale Harictııe ı•ekili 11ediyot• 

Ar>karr, 1 ( \. \. J il. \J. tiran etmiş 1Jlaıı J\,~·o, p. kt 
.\!celisi bugün reis vekili . \ırcııin bir an cYcl arki \, rq 
Ali beyin riyasetinde ıoplanmı~ıır. nıeriycıc geçmesi l~ı ko·ıı~ ı• 

Ticareı mL..ıhctle;i ııktcdilnıe)t:ll Ye dosıuııwz '"ıı ıcı h .. • 
de\ Jetlerle l cı.ıo haziranına kadar ı:ırafndaıı bir tc~d ·, s ı"'· ın 

mU\ ak kat ıicareı iıilafn:ııresi akti muhtc:lif alı\k.ıtlar ~ ıktın et' 
hakkındaki hiıktlmeıc s:ıh\hiycl meyanında TtırkiH.' •ı <k i-.t• a 
Yeren kanun layılıasııwı lııriııcı ccci.!!:i hir :ı·• »dır ı•r.,ııık c 

nılizakcrcsi yapılarak k:ılll>I edil- mahiyeti el. g, 'ıcrirorLi: L 
ıni1ıir. enci:\ Lıl ııl cdil•ıi , oh 

Tah.\ilde bulu11a11 talebe sulh i<;in ıı ı hi ı 1 • 1c m 

Ecııchi ıııcmlcketlcrdc t·ılı ilde l:Ikki ettili;i hir t er !,, •• , "'' 
hııluna•1 Ye hundan hl ı ·e ıar ı.e ~arki .hnınacla ırcriı·ctL 'C•,'" 

gidecek ı:ılclıcye mıını .. 'aman n• sidir 
ma•bııı bir tahsil takip dmelerini Bu iıib:ır 1 1 mııo! ı 0 L'ct ınııı· 

w"idarclcrinin bir elden tcrnin kc L'iııi nca edcLCl!;.ııı~Knn•ır• 1 ·1 

maksadilc lıııkuıııcıcc ih1.arolıı11aıı ı ı reye 'tzlllı!erLk ık l tC 

kanun layıh:ı~ının l 'rinti nıtiza. ınl~t r . 
keresi yapılıııt\ ıc k:ıhul edil- B '.lan sı:nr ... hııK \ııcıı;, ını ''" 
nıi~tir. yaa cdılnı;, rılnn _\ler · 1 

Soke ve Çine k:ızalarının ıııuh- Tire·· . \dan.ı luttı ha ınd:ı s ,rıı 
te!H küykrinde lıir <;ol- ı·~- lan hir ,, alc CL\:ıl ,·n htrİl:"' 

h<bt katleden .\ niıııın J\o1.al:ıklı ukili Tcı iik ru~t ' , v duııi1tir~ 
i.!lnındcn arnp op;lıı \lchmcdin ·· Bur:ııa 'in"' son' rn ,ıır -u· 
iJamı lı:ıkkınd:ıki kanun ca><lik alc CC\ ap. nr ıc i çın ıoazır cıl 
oluıımu~tur macHa.ın ha~k i htıkılnıl"I ·1· g· 

Mütcakilıcn harbin mi ' i siyn,cı <ınd t nıc ııın 11' ıat.ı ı'' 
;\Jeti olaıuk kullanı!ım,ı olan L•4 l'.le,e·, lı kkt ı,1'1' !ılı~ 

hakkındaki Paris mbakıııın der· ıza!'. ıt \ e - .. r:c 111\ ı ·• ııcclı»~ 
hal meriycte .c:irıne,ını ıcm:·ı n .h.ıade 'c ı ıl ., İKtırar~C 
eden Liııiııof misakına ilıiha!.ı- mU\:tfık 1 or:ıL\J um \C iT'- 1 

mıza dair kanım lityıhasınııı ıııu- ade~ili · cc ı c•d nr,un .• 
z:tkcrcsinc )iCçilıni;tir. Bu ınuıı:t T • .rkırc 1 • ı"ını<tık \lac:ıri IJ~ 
scbetlc llaridyc \el.ili Tcdik krallıp,ı ara-ıııda akt~ddc•· l ır:t• 

Rti~tli !ley si.•z alarak deıııhtir ki: raflık, hakem 'c· uzla, ı:ı ınt:l' 

;·.ı.Icclisı :\linin ıasdikinc arz hcdc,iniıı birine· nıı,zak,re,i ,,ı· 

olunan protokol esası lıtırnk pılacak kalıı.ı cdilıııi~tir. 

nıcçli<in tas,ip ı·c tasdikınc ik- .\lecJı .. pcrşem 1 ıc r;vııı topl:rı~· 

••O•• 

kazım paşa hey' ati geliyor 
•\nk;ır, ~ \ \lillıı cı) \fi~ansrnııda lıulıına l\;lwıı pa1a lını: ti ı\ıi· 

bilden avdet emrini :ılmı~tır. l Icy"ctin hareketi hakkında lıenıız mnlt1 

maı ı;elmemi~tir. 

Ali karar hey'etinin faaliyeti 
.\nkara, ı ' \lilliyct 1 .\Ii karnr he~ "eti cli,çi "aıııi demli 

hakkındaki karart rcfcırr••tir 

.\Ii karaı· hcv"eıinc \ahı ıılaıı 9X-I ıııl.rac<ı~n.ırı '.?.Hl t:tm'i 

ıam şekilde iııtaÇ ulunnıu wr. Kuvavi inzibaıiv \'C lnı:-iliz muhil' 
ler .:ı:miYcti m~ıı-upları r,ilıi ıııcoe.ıil lıakkıı'da .la ayrı anı kdrnr 
nrilecck.tiı l le~·'ctin muJdçtİ [ ı k:\nıın• ~ı·clc h·ıc ckıır 'l°Ltki~ 
i,Ierı için iki memur da"a alır.r1ı,t• ·. 

Kadınlara intihap hakkı verilmiyor 
\nkara, l ( \1Jlivct) Kad·nlara intihıp dm(k ve intihni' 

edilmek hakkını~ vcri"ıı ,ı ıçin tql,il:\tı e·" ı~edc ııc' lar ya;ııla· 
car;ı haberi ·at"iycn }an'ııtır. 1 ıa·en l• ıdc 1 ı• t,ı \\Ur mcı.:ııt 

dew 1dir. 

Hariciye vekilini ziyaretler 
,\pk:ır:ı, ı ( \lılliyct) ,;cfirlcrı ile l•·ı.p ııı:ı,l:I· Fransız 'c Sırp 

Yckiliııi ziyaret l'tnıi~t·rJı; h:ıt~uzarı hu~ıin 1 lariciyc 

~~----~>41--~-
Devlet dalrelarl.nln mUhU~lerl ı 

Ankarı, 1 (.\Jıll11·ct_, Dcı lct 

dairelerinde kııllanılacak nuohtir· 

lcr için üç buçuk santim kuırunda 
kabul edilen bir cbaı re şckıl 

hey"eti vckilccc kabul cdilmi~ıir 

Mahmut Yesari Bey 

Ankara. 1 (:\1illiyr ili! hey· 

eti k:lıibi umumiliği ihtası ta>avvuru 
me\·cuttur . Bu memuriyete '\Tahnıut 

Ye<ari Bey namzettir. 
Hacı Memet Bey 

Burs•, 1 (Milliyet) - lskıin umu 
mi müdurü Hacı ı\Tehmet lıcı· ~ehri· 

mize gelmi~tir. 

S•rhllit•a.nda ' - ·---- -
Lüzumsuz nezaretler 

Belgrat, ı A.A.) - l(ral tara- • 
fıadan devletin ldarei aliyesine 
ait olarak imza edilen bir kanun 
mucibinde mezııhlp , .zlral ısla
hat , sıhhati umumiye ve posta 
telgraf telefon nezaretleri ilga 
edllmlştir. Bu nezaretlerin işleri 
sırasıle adliye, ziraat , içtimai 
siyaset ve nafla nezaretlerine 
devredllmlştlr. 

ıJlotosiklet yarışı 

Londra,31 (A.A.)- Paristen 
bildiriliyor : Montlbery moto· 
siklet yarışı lnglliz yarışçı tara
fından kazanılmıştır. Mumalleyh 
54 saat & dakikada yarış mahal
lin! (15,789) defa dolaşmak su
retfyle (25,145) mil mesafe lı:at
~tmlştlr. Bu mesafe kürelan:ın 
muhitine muadlldlr 

Tahriri nüfus layıhasl 

\nkara lılliyc 

Surası <l30 -ene iıı.:c , pı:ıcıık · ılln 

umumi tahrır: ııtih - kanu"lu ı~~ıh:I 

sını i~n1al l' ·nışrır 

TıCARET ve ZAHıR6 
BORSASI 
· ri an IC)'.?<ı 

Aznıı ı·~'iv.I~ 
Bujtday K }'. K. r 
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(11,()) Sert O· ııo,oo 
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Bulg:ırl tan 
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•o.ti' "a\•Jar J ı>,•J;t 
.ı .1 ~" Arpa 11,2S 

. ı(l 

i'v1ısır ı:sıu ı. ·;.ı 
Yulaf :fl,rJO ı ıl, 

Ketco tohumu 
45:o<l F.ıı.sulvc ~5.00 

'.\ı1ercimtlı>. ç ,00 ıJ0/)11 
Nohut 

'ı ilU " "' Borülce ne>•"' 00,00 
"' ı:ı)ll ııat;a o •.00 

Hububat 
Susam ~ 

Kusye'.'.nl -< 00 
o 

Un 
Etslra : ~tstr.ı 
J:k: tra 

• 1 .oo 
Rırlncl yumuşak. 
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M1LL1YET1N ŞEHİR VE MEMLEKE-- H 
Çocuk bayramı 

Dün Ocakta çocuk 
K1Sk_anç koca reisleri intihap edildi 
Karlsmı üç yerinden çocukların arzu ve, 
vurdu, sonra da in- temennileri tesbit 
tihara teşebbüs etti edildi -

.E"..elki gece Ortakô?'.d~ Nar 23 Nisanda ekmeklere 
soıı:agında kıskançlık yuzunden , 
bir cinayet olmu~. bir kundura- Himayei etf nl remzı 
cı, genç kansını tehlikeli sur~t: konulacak 
te yaraladıktan sonra kendisı 
ele intihara teşebbüs etmiŞtir. 

Vak'aya sebep şudur; 5-6 ay 
kadar evinden ayrılması icabe
dcn kunduracı Osep, 20 yaşın· 
daki kansı Elsaviyi bu müd
det zarfında kendi akrabasın· 
tlan birinin yanında oturmak 
istemiştir. Lakin Elsavi buna 
razı olmamış: 

-Ben kendi evimden baıka 
Yerde rahat edemem. Hiç bir 
Yere de gıdcmem cevabmı ver
ıni ştir. Karı koca arasındaki bu 
ihtilaf evelki gece bir kavgaya 
Sebep olmuş.kavga gittikçe bü
YÜmüştür. Güzel olduğu için 
Yalnız evde oturmasına bir tiir
lü tahammül edemiyen Osep 
~arısının bu fikrinden kuşku
lanmağa başlamış ve nihayet e
hne geçirdiği bir bıçakla Elsa
\' nin üzerine hücüm ederek 
tehlikeli suı::ette üç yerinden 
Yaralamıştır. Bundan sonra ay
nı bıçakla kendisini de boğazın
' ın ve göğsiinden yaralamış
t r. İkisi de hastahaneye kaldı
• lmıştır. 

Komşuya dayak 
rahtıılcalede oturan hamal 

M.ehmet karıslle kavra eder· 
ken komşusu Fatma Hm. ara· 
Ya girerek karı kocayı barıştır· 
'111k istemiş, hamal Memet bu 
lllOdahaleden sinirlenerek Fatma 
hanımı fena halde dllvdUğUnden 
Zabıtaca yakalanmıştır. 

Kanla biten dava 
raıı camii sakinlerinden Ah

met bir alacak meselesin· 
:en Aziz ile kavga etmiş ve Azizi 
ıçakla sol böjtründea ajtır su
tqıe yaralamıştır. 

Zorba bil' aşik 
l\Dec.Jm namında biri Balat cad

desir.de gezen Fani namında 
~enç ve güzel bir rum kızına 

er berce ge1rıelerinl teklif 
:ıı::-:,. b ı.:.aı teklifi reddedll!nce 
ıçı.~nı çekerek Faniye hUcum 

~'"1-k ıstem1ş lsıı de yetişen 
c,Js tarııfindan Jakalanmı~tır. 

Bir hız kayıp 
eıoj'lun n Yenlçar ıda kun-

titıracı lstcnıaıır.·n 14 yaşın 

la~ı kızı Kaly pi bir kaç gUn 
, YeJ vall<ıesly!e ka,·ga ettll·ten 
t'lr.r:ı \'<iP gitmiş ve hir daha 
'· < 1'ı.menıtşt r. 

H r11 lursr:u 
• 1 ·-duraçı çırağı Ruşen Gala

' · 'adıı Filya hanının borula
ını 

1~ Çalarkeıı J&k1&y1 ele ver-
. ''lir. 

l11uıwra lt'şPbbüs 
[}un ııkşaııı Ekrem ciendi na
hn nı_ın ::. bıri henüz anla ılmı
~~ hır sc beteıf dolayı kendisini 
•nı;aköy rıimnııodau denize at· 

tır. Yeıişllerek kurtarılmı,ttr, 
Bu lltı zehir içmiş 

Ser~çhane başında Celal Be
l~rıQ'Y n evinde hizmetçi 18 ya9-
huıu da M.Unlre bir şişe içinde 
lnıi~~tn bir miktar zehri içerek 
Yıı.tı {" teşebbüs etmişsede ha-

llrtenımıştır. 

Mftar;il._e_ -
~ ..... /iL 

eh~te-b-=-e-gitmiyenler 
4nc- k ylizde - on 
raddeslndedlr 

l\ır •ilet -. -..k • Hl nıc tcplerıne devam 
et · " • nıyen!er hakkında taki·-,, )" ıJ 

,., ,dli r ma. Vllılyetten, Polis 
Pc ~isur: ne tebliğ olunmuştu. 

tJ~ ' 'tıa aileler ihtiyar hey'-
1,,., va ıt~ ile mekteplere devam 

• rnıl'l"h ı-
1, ı· ı t ını yırtın:: "~r. 
,ı ı~ .. e~ 9 

n· . ' ere gıre d 'nm etml 
-rın mıkta n ancak yuzde 
ıd' c'ır. Bt. la•ı bi· kı 

ınt >mı 
"hlt CPk•t', yer b;ıJunrıad "ı 
ı:ıx 

1 
v yc .. .ıt " stalık 1 ıl 

1 r ( i • ( v ırr er e~ 

Nisanın ylrmlllçilncU ıttnU 
başlıyacak çocuk haftası için 
eeaslı hazırlıklara ba9lan 
mıştır. DllD ocı&kta top!aulln 
çocııklar Nakiye ve Sabiha Z•· 
kerlya Hanımlar tararfındaıı 

tetkik -ve lı:ablllyetlerl tı:afi gO
rWmll9tar. Kendilerinin nezareti 
altında serbestçe reylerini ve
ren kız ve erkek mektepli 
çocıılı:Jar tarafından mııvakkaten 
ocak riyasetine Burhan efendi , 
umumi katipliğe Sabahat ' mu
baslpllfe Nihal , teşrlfatçılıj!'a 
Mllbeşter Hanımlar intihap edil· 
ml9lerdlr • Çocuk balosıı komi· 
tesi relal kız talebeden , müsa
mere komite reisi erkek talebe
den seçilmesi muvafık gOrlll
mUştUr. DUnkU içtimada bulunan 
6- 12 yaşlarında 40 kadarmek
tep talebesi, çocuklann himayesi 
için şunlan istemişlerdir : 

Hamisiz çocuklar için ıslah
hanelor, çocuk hastalıklariyle 
mücadele, çocuklara hammallık 
ettirilmemesi, çocuk izzeti nef
sine her yerde hörmet olunması, 
anne ve babalar tarafından da 
dövUlmemeal için kanun çıka

nlması, çocuktan dövenleri gö
renlerin Polln ihbara mecbur 
tutulması, çocuklar hakkında 
sıhhat lltasyonları, otomobil 
kazalan ve içkinin önüne ge
çilmesi, tenbel çocuklar için 
tedavi müesseseleri, tramvay· 
larda kUçllk çocuklara yer ve
rilmesi, çocukların dilenmele
rine imkiln bırakılmaması, çocuk 
bahçeleri yapılması V. S.. Bu 
temenniler blltUn ilk mekteplere 
bildirilerek çocukların fikirleri 
alınacak ve sonra te,ebbllsatta 
bulunulııcaktır. Dün intihap edi
len çocuklar Perşembe gUnU 
toplanarak öcııktaki vazifelerini 
lljtrenecekler ve 23 Nisana ka
d:ır tııtblkat yaparak hazırla

nacaklardır. 

24 Nisan. çartemba gllnU 
ocakta yapılacak gllrbUz ço
cuk mll~abakası programı da 
yapılmıştır. 

lstanbul Hltr.ayei ctfal merkez 
heyeti Veli ve polis mUdllrU 
beylerle sefrler ve 20 ye baliğ 
olail maruf banımların lştlrııklle 
toplanacak, umumi merkezden 
gönderilen 23 Nisan bayramı 
ve çocuk haftası programına 

tevfikan Ulzımgelen hazırlıklan 

yupacllktır. 

23 Nisanda bUtUn fınnlardald 
ekmeklerin üzerinde Himaye! 
etfııle mahsuı olan "yıldız 

içinde ,aJ. ifaretl konulacaktır. ---- --
Kazım paşa 

-
Asherf hey'etimiz Afgandan 

diJnüyor 

Ankaradan ırelen telgraf

lara göre KAzım Paşanın riya· 

setinde Afganlstanda bulu
nan hey'etl askeriyemiz tay

yare ile ve Rusya tarikiyle 

memleketimize avdet ediyor. 

gibiler hakkındş takibat yapılma

masını bildirmiştir 

Esasen bu gibiler ikinci dev· 

reye devama da başlam~lardır. 

Fakat bu sebepler olmadan 
mekteplere devam etınlyenler hak

kında takibat yapılacakur. 

Derece farkı meselesi 

Darülfünun divanının bugünkU 
içtimnında 1 lukuk fakültesi 

tarafından fakülte mezunları ara

sında derece farklannın kıudırıl

ması için vukubulan mıiracaat da 

tetkik olunacakur. 

Maarif enıinlihleri 
M anrif vek!lı V ısıf B. maarif 

em!nlilde•inl la~vetmek tasa-

vvurunda bulıınd uğun dan bu 

hususta Tnlim ve Terbiye daire· 
s ın fikrini •Orll'uştu r. 

Emanette 

Ada elektriği 
Ehali şirketin hisse 
senetlerini alacak 
ffarlçten kimseyi bu işe 

karışıırmayacah 

A dalanıı elektrikle renviri işini 
Adalar ehallsl deruhte etmiştir. 

Ehııli hisse senedi satın alacak 

bu işe hariçten hiç bir şirketi 
müdahale ettlrmiyecektlr. Yalnız 

ufak bir kısmına Emanet l~tirak 
edecektir. Adalar ancak gelecek 
sene elektrikten istifade edebile 

cekdr. 

Kerestecilerde /ılJvuz 
Emanet Keresteciler yangın ye· 

rinde bir kanalizasyon havuzu 
lnŞll ettirecektir. Bu havuzda bütlin 

mecralardan akıp 11:elen lev~Jyat 

toplanarak havuzdeki tasfiye 

makineleri levslyatın mayi kıs
mını denize dökecek, kaba kıs
mını ayıracak ve bunlar da roa

vunalarla aıçk denize döküle

cektir. 

16 mart abidesi 
Qn alo mart şehitleri için bir 

abide yapılmaı takarrür et

miştir. Evelce abidenin yeri !s
timlAk edilmişti. Yeni Cemiyeti 
belediyenin ilk lçtiuıaında abide 
için !Azım olan tahsisat mevzuu 
bahsedilecektir. 

Villlyette 
Tasfiye var 

Şimdiye kadar 110 me· 
mur hakkında karar var 
V ilıl.yet tasfiye komisyonu şim-

diye kadar ı 1 O memur hak

kında tasfiye kararı vermiştir. 

Komisyondıı evrak kalmamış· 

ur. :vıaamfi daireler ıasfiyeye 
tabi tutulacak, aciz memurlar 

hakkında tetkikat yapıyorlar. 

Elden takip yok 
S ıfau mu ha et: re ti olanlardan 

bazıları bir mülke talip olduk
ları halde istidaları yanlarında 

taşıyorlar. Bu gibi kimseler bil
ahare, bu mülk başkasına temlik 
olunurken birinci talip meydana 

çıkıyor ve ikinci talipten para 

!stlvormuş. 

iskan idareı;I bu gibi iş yap

mağa kalkRn buı Kimseleri gör

muştıır Bu ebeple Vilayet. mu
hacirlerin istida verdikten sonra 

istidaları elden takip etmelerini 

yasak etmiştir. 

Kazanç beyannameleri 
Maliye tahsil şubelerine veril-

miş olan hazanç vergisi 

beyannamelerin sayılmasına baş

lanıııı.şnr. Beyanname verıniyen

lcrin miktarı on güne kadar an· 
laşılacaknr --------Sabih darülfunun 
Prezidan Vilson l 05 
profesör ve talebe 

ile 1 O nisan dalstan
bula geliyor 

Amerikanın sahih darülfünunu kız 

ve erkek talebesi!c poro!esörle· 
rlnden mtirekkep :ıoo) kişilik bir 
seyyah kafilesi Nısanın onuncu günü 
"Prezidans Vilson. vıpurile şehrimize 
gelecektir. 

Bunlar, Darülfünunumuz namını 

kendllerine mihmandarlık vızifeslnl 

deruhte eden müderris Mehmet Ali 
Ayni, Halil Halit ve Ali Maclt bey
ler wııfından karşılanacaktır. 

Şehrimizde üç gün kalacak olan 
bu sahih darülfünun kafilesi için 
Darülfünun emaneti tarafından me
rasim programı hazırlanmıştır, Ame· 
rlkılılar şere!ine, Darülfünunumuzda 
bir çay zlya!ed verilecektir. 4 aydıın 
beri seyabattı bulunan sahih darül
fünunda tedrisat ve neşriyat yapıl· 
mak,a ve bir gaz<te de çıkarılmak· 

tadır. <;ablh danilfünun müdürü , 
Darülfllnnn ernaneti,1e hir mektup 
göndererek Türk darülfünunu ziyarttle 
çok memnun olacaklan~ı bildirmiştir. 

--·-----Yugoslav misafirler 
Bu sabah komansiyonelle şehrimize 

Y'lgosll\ Darulfünun talebesin
den mürekkep (30) kişilik: bir kafile 
gelecektir. Bunlar Talebe birliğinin 

misafiri olacaklar ve talebe kongrasına 
iştirak edeceklerdlr.. 

JJ-Iüteferrik H. latisful.i fi. 

Kaç l,ra? 
-·-..... --

.. nistda a tutuld1 Mavnncı aı· 1 senede Altı lro 
25.959liraLlirl-9lliler 

iskan · ı i'i 
' ---··-

. ~a~iliJo vetaletinin 
JBllİ ~ir Hll ri 

lsklinı aıll suretiyle mil· 
badll. muhacir ve mülte
cilere verilen evler üzerinde 

şimdiye kadar bazı usulsuz 
muameleler yapılıyor ve bu 
evlerin, şaglllerlnden istir
dadı cihetine cldillyordıı. 
Dün dahiliye vekaletinden 

vlllyetlere bu mesele etra
fında mühim bir telgraf 
ırelmlştlr, burada denlllyor ki: 

"lskAnı adi suretiyle mu
badll. muhacir ve mültecile

re verilen ve lşa"allerlnde 
bulunan evler hakkında ya
pılan istirdat muamelelerin• 
nihayet verilecektir, evlerin· 

den çıkarılmayacaklardır. Bu· 
na dair olan talimatname 

postadadır. 

Sıhhiye vekili 
Refik Bey Tıp fakül-

tesini ziyaret etti 

S ıhblye Vekili Refik Bey, dUn 
öğleden evci Haydar Paşaya 

geçmiş ve Kabile yurdunıı ıı;ez

miştlr. lluradan sonra da yanında 
Darülfünun Emini ~cş'et Ömer 
ve Sıhhiye ı\Jiıdürü Ali Rıza bey
ler bulunduğu halde Tıp Fakill

tesine gitmişlerdir. 

Refik Bey, orada Fakülte 
müderrisleri ile Fakiilte hakkında 
görüşmiıştür. Sıhhiye vekili Refik 
bey, Fakültenin ihtiyaçları hak
kında lazım gelen noı!an almıştır. 

Refik bey, öğleden sonra da 

Sıhhiye :\füdürlyetlne gelmiş ve 
akşama kadar meşgul olmuştur. 

Bu esnada masalih sahiplerinin 
müracaatını kabul etmiştir. 

Gayri mübadiller kongrası 
tehir edildi 

Sıhhiye vekiline ziyafet 

Çarşamba günü etibba tarafından 
'Türk ocağında Sıhhiye vekili 

şerefine bir çay ziyafeti verilecektir. 
Bu münasebetle o gfitı Türk ocağında 
tkti mukarrer olan gayri mübadiller 
kongrırn bir hafta sonrava talil< 
edilmişıır. 

Hasan bey avdet etti 

Büyük millet meclisi birinci 
reis vekil\ Hasan bey dün 

Ankarnya ıı;itmiştir. 

Erciiment bey gitti 

Matbuat umumi müdürii K 
Ekrem bey dün Ankııraya 

glunlştir. 

Nisan aylığı verildi 

Nisan umumi maaş tevziaun& 
dün başlanmışar. 

Amerika gemisini ziyaret 

Deniz lisesi tal~besi, bi_r kısım 
Polislerimiz dun, Amenka ge· 

misini gezmişlerdir. 
Dün ö~k üzeri de vJJAyet 

erk4nı şerefine gemide bir ziyafet 
verilmiştir. Geminin. müretteba
tından bir kı~mı da şehrimizin 

muhtelif mahallerini gezmeğe 
deıcam etmiştir 

Gemi Zabıtanı şerefine, dün 
gece Amerika sefarethanesinde 

bir zıyafet ve müteakiben bir 
balo verilmiştir. 

Darülbedagl gitti 

Ylfade 10 ve 5 nlsbetlnıfe 1 
ikranıiye veriltcek 

Istanbui Mavurnıcılar cemi

yeti umumi hcy'eti ayın on be
şinde toplanacaktır. Şirkef ta
rafmdan yapılan bilançoya g~ 

re son bir sene zarfında şirketin 

safi temettüü mıkdan 25,959 
lira 51 kuruştan ibaret bulun

maktadır. Şirkctbir sene zar
fında 28,844 lira 25 kuruş ma
aş tediye etmiştir. Şirket nı

zamnamesi mucibince elde edi

len temettüden yüzde onu mec 

lisi idare azalarına yüzde beş\ 

memurlara ikramiye olarak tev 

zj edilecektir. 

Şirketin meclisi idare azası 
adedi şimdiye kadar on iki idi. 
Ahiren bumıkdar pek fazla gö
rülmüş ve aza adedinin yediye 
tenzili muvafık görülerek key

fi yetin umumi hey'ete teklifine 

karar verilmiş ve bu hususta 
Ticaret müdürlüğüne de malu

mat verilmiştir. 

Kambiyo fiatları 
• Jngiliz !ira;ı dün bon;ada 990,5 

kuruşta açılmış, 988,25 ku

ru~a düştükten sonra tk\am 
988,5 kuruşta kapanmıştır istik

razı dahil! 99 lirada açılmış, 

93,25 liraya yükseldikten sonra 
akşam, yine 99 lirftda kapanmıştır. 

Düyunu Muvahhadc 22 I ,21 
lirada açılmış, 220,25 lirada 

kapRnmışnr. Altın borsa haricinde 
844 kuruşta açılmış 842,5 kuruşta 
kapanmıştır. 

Eeribot mümessilleri 
F eribot müzakeresine memur 

olan mümesslller Avrupadan 

şehrimize gelmişlerdir. Mümessil
ler mukavelenin esas ve teferru

atı hakkında tetkikat yapmakat· 
dırlar. '.\füzakeratı Devlet demir 
yolları umum müdürlüğü idare 

etmektedir. 
• Berberlerin istedikleri 

Berberler cemiyeti hUkflmete 
müracaat edere!' berber 

!erin cuma günleri mecburi olarak 
tatil yapmalarını temenni etmişti. 

Bu talep ahiren tetkik edilmiş, 
ye esasen berherlerln istedikleri 

vakıt açıp kapayabileceklerl kendi
lerinin reylerine ait bir I~ olduğun

dan bunun mecbur! bir hale getiril
mesinde bir zaruret gürülınemlş 

ve keyfiyet şehrimiz Ticaret 
müdürlüğüne bildirilmiştir. Diğer 

taraftan aynı cemiyet bükflmetten 
bir da berber mektebi açılmasını 

istemiştir. 

lktisat vekAleti bu talebi de 

terviç etmemiş böyle bir mektep 
açılması arzu edildiği takoırde 

bunun da cemiyet tarafından ya

pılması Hlzım geleceğini bildir

miştir. 

Neşriyat şubesinin liiğuı 

Haber aldığımıça 11:öre şehrimiz 
Ticaret odası neşriyat ve 

sergiler şubesi !Ajtvedilmek üzre
dir. Sal~hiyettar bir zatın soyle
dip;lne göre bu şube ,inı<ljye ka
dar mevcudiyetini .sp;ıt c<l.cek 
bir faaliyet göstermemi;tlr. l.ft)t'. ı 

icap ettiren sebep bundan iba

rettir. 

Adapazarında bir katil 

Darülbedayl san'atkarları diJn d ( 
Adana ya hareket etmişlerdir. A apazarı, ;:ı 1 A.A) -- Gey-

Oradan '.\tersine, Kıbrısa, lzmire venin urhaniye köyünden Mus-
tafa o~lu llasanı teammüden 

de uğrayacaklardır 
Sırblstandahl Türk enıliikl öldüren Hüseyin oğlu Memlş 

b d ki T
" k !'ki h k ağır ceza mahkemesince idama 

sır lı;tan a ur em". a -

re ~t~:k ce:;:~r~d~ı;h~:~~:~ ı·ma:;~~~~r.PAIJAS 1 
musnkkafat aynen iade edilecek A, KARA 
arazı ve çlfliklerin sııhlplerine de BUtUn odalarda !elefon, sıcak 
t11zminac v rilecekdr. İ suyu, kalllrlferl vardır. Hususi j 
Bir dereceli intihap banyolu apartmanlar. t 

Odaların fiatı: 6 • 8 - 10 ve 12 
vi'..iyetlerin mahıılll idarelerin~ liradır. Amerikan lıan orkestra, 

ait kanun hey' eti \ ckilede erkek ve kadınlara mııhsns 
tetkik edi!i;yor. Bu kanuıı !Ayıbasına perukar salonu, c;ıımaşırhaoe, f 
nazaren ViHtyet meclisler! azası garaj, tenis, kUtUphane, yataklı * 
intthııbau bir dereet:ll olacakur. !~gonlar şirketinin acentaltğı. 1 

-~---.. --
1\llevkuf l'"omünistler on bir l'"işidir. 

Beyannameleri Hiln1i ef. daktilo 
makinesinde tebyiz ediyormuş 

-..u.- - -

Saki Kozalaklı idam mahkumlarına 
mahsus zindana atıldı 

f zmhle .5 ltomilnl;t yakalandığını verilmi;tir. 
vazmışıık. Zabıt&nın lcomünl ;ler lf Aksarayın Çime!ivalsfakllı kı 

bakkındt yept;6J tahkikaı bu teşld- yünd<n Sülülc og!u Basanı O\diirr 
linn iç vUziJnti tamımllt meydanı aynı köyden ild kişi Adllve)e veri 
çıkarmıştır. miştlr, 

En!ki gun bmırde bu ıeşkllAt • Suşehrlnln Gelenbaat köyünde 
ile aMkadar daha 6 kişi yakalınmıştır. AIJ oğlu Osmın Hurdik köyünde 

Mevkuflar Polis Müdürlilğilne gö- • 'lyaziyl <ildilrmUıtür. Katil adllye\ 
rtirülerek ıstlcvıp edilmlşlerdlr. verilmiştir, 

Tevkil' edilenler Polla dalresınde • Tosyının Gargıl köyündo 
ıyn ayn odaları konarak tecrit edil- • lustalayı öldiiren Kula oğlu MuhA 
miştir. rem ve arkadaşları adliyeye ,..ri' 

Muddeiurnuml Hasan Safiyettin mlıtlr. 
bey ile JJ.şmuavln Haydar bey Uç 
gündenberi bu meselenin tahkikan ile 
meşgul olmaktadır. 

Komılnistlerln yaltalanmtsı ve teş· 

ldlatın meydanı ~1kanlması bir tesa
düf sayesinde olmuştur. 

TUtiln amelesinden Enver namın
da bir çocuk yangın mahallinde 
bir keçi bulmuş ve bunu alarak 
satınağa götürOrken yolda Lise tale
besinden bir efendi pollsi haberdar 
etmiş. 

Polis memuru keçi hırsızı Enve
ri takip ederken rutultca[tını anlıyan 
hırsız. cebinden bazı klğıtlar çıkı· 
np öteye beriye atınağa başlamış. 

Polis memuru bunlıu:dsn birini 
okuyunca komünist beyannamesi 
olduğunu anlamış, Enver! yakalı
mışnr. 

lzmlr komıiniıılerinln teşltllAtını 
dahil olduğu ınlaşılan 4 kişi eYVelA 
ve 6 ldşi de bilAhare tevkif edilmiş. 

ilk defa tevkif edilenlerle beraber 
mevkuflann miltdan il e baliğ ol· 
muştur. 

Bunlsr modelci ve sabıkalı komU
nistlerden Kerim ile tütün fIDeleslnden 
Mustafa. Ahmet kaya, Ali Enver, 
Rıhtım ~irketi Utiplerinden SelAnikli 
Hilmi. Yenişehirli ı 'ureddin. Tornacı 
çırağı , 'azillili Sükriı namlanndadır. 

Diğer üç mcvknfun isimleri h•kkında 

kemmtyet izhar edilmektedir. 

lzmir komünistlerinin bütün teş• 
kilAo meydana çıkarılmışar. Şimdiye 

kadar muhtelif zamanlarda lzmirde 
aolrnış olan beyannamelerin nssıl 

tanzim edildlltl kimler tarafından 

yapıldığı ve kimler ıar&fından aaldı· 

!!;ı anlaşıimı~tır. 

Komünist btyınnamelerinin Rıh· 
tım Sirkeli kAtipkrinden Hilmi 
efendk beyannameleri daktilograf 
makint:Slyle tebyiz ettiğin~ fakat 
bunda hi~ sui nivetl bulunmadığını 

söylemiştir. 
Yapılmakta olan tahkiht bugün 

bitecektir. Mesele t>mamlvle me"dana 
çıkanlınışor. 

l\.levlmflar hepsi te~klllı ıU
kılannı birer birer itiraf etm~lerdir. 

.\ılevlı:oflardan Nureddin ~y: be 
yannımeleri tebyiz eımlş olan 1 lilmi 
efendinin ark•d~ı olduğundan ve 
hadisede alakadar olması muhtemel 
görülerek istiçvap alona alınmıştır. 

Kozalaklı 

Kozalaklı Sııl<l Mehmedln 1zmır 
Ağırceza mahltcmesi tarafından 

veri1111lş olan idam karın B. M. 
Meclisi ıaro!ından ıasdik edilmek 
üı:redll'. 

Şaki; hapisanedc idam mahkiım

lanna mahsus olan zindana atılmışar. 

'\ynkların& ağır demirler ba~lın
mıştır 

$imdi 900 mevcutlu olan hapisa· 
nenin bütün mevkufları , .• mahkiım· 
l:ın Kozalaklının idamı halkında 

muhtelif mütslAalar >ôylemekıedirler. 

Kozalaklının idam için Avdına 
göttirülmeyeceği ve lzmirde idam 
edileceği tnla<ılm•ktııJır 

SaraykiJy t 1/kcılığı 

1928 senesind• .ıayköyde <ıO halı 
tezgihı faaliyette bulunmuş ve bun· 
!arda çalışan 180 işçi 5000 arşın 
murabbaı Isparta halısı imal etmiştir. 

Halının maliyet flatı metre murab· 
baı 160 kuruştur. imalat geçen eneye 
nlsbetle 1000 artın murabbaı fazladır, 

• (,'erkeşin fakipazar nahiyesin
den kalavcı Hidayet ustanın kansına 
tecıvuz ve lilAh kullanan aynı nahi
yeden '.Vlehmet ıdlheye verilmı • 

lf lneboıunun Fırerov kôıü. den 
lülflyevi 1ldıircn kız kadeşi \vşe 

adliyeye verilmiştir 
lf- ~tuğlanın Leyne nahıı esinden 

Kolaklann Arifi öldüren aynı nablye· 
epen Mistanca mo3ıu Mhect Adllrre 

Adliyede 

M.Mahkeme 
Türk-Rumen mah· 
kemesi riyasetin€ 
M. Ham,rih tayin 

edildi 
Türk-ltalyan ve Türk· lngilı 

muhtelit mahkemeleri reisi ;\ 
Hamrih llıl.vel memuriyet olnm 

Türk- Rumen mahkemesi riyası. 
tine tayin edilmiştir. Şimdi' 

halde yalnız Türk- Yunan mal· 
kemesi reisliği münhaldir. Bura· 
da M. Hamrlhln tayini ihtimal 
vardır. 

Türk - Fransız ve Türk - Be. 
çlka mahkemeleri hakemi Mel 

met Ali bey Türk - Yunan ' 
Türk - Rumen mahkemeleri hr 
kemliğine tayin olunmuştur 

Mehmet Ali 1 \in yerin,. :zy! 
edilmek üzere ı ı namzet vardı 

Bunlardan biri Hacı Ad\! 

diğeri l\luammer Raşit beykrdiı 
iki namzetten biri tayin olun:' 

caktır. 

Başka güne kaldı 

aurgıız, Kınalı. Heybeli adalan 
sayım memuru bulunan dör 

memu;, 18 hayvanı mel·tu· 

tutarak vazifelerini suyi ıstım· 

etmek cürmüyle birinci Cezad 

muhakeme edilmektedir. Maznu· 

bulunan Emin, O mnn, Sıdk 

Mustafa efendiler müdafaalan. 
yapmak üzre muhakeme başk:_ 

bir güne bırakılmışur. 

Cezalandırılması isteniyor 
fındıklıda Ali çavus ismindt 

bir adamın mecruhiyetlm 
sebebiyet vermekle maznun Vat 
man Hüseyin Hakkının muha 

kemeslne Birinci Ceza mahke 
ıİıeslnde devam edilmiştir. 

Müddei umumi maznunw 

tecziyesini talep etmiş "e mu 
hakeme haşka bir gilne hıra 

kılmmı<tır, • 

iflAs davası 

Bundan bir müddet eve! ikinc· 
Ticaret mahkemesinde i!JAsınf 

karar verilen i\krclmckyanır 

if!Ası taksiratlı görüldüğilnder 

birinci ceza mahkemesinde muha 

kemeslne başlanm~ur. Oavaya 
esas olarak Mercimekyan efendi 
nln hail aczini vaktinde ihbar 

etmediği ileri süriilmektedir. 

Ruşvet verdi nıi? 
A yat:ını ezen şölürii buldur 

mak için belediye memuruna 

rüşvei. vermekle maznun ı\lehme 
din muhakemesi dün Birinci Ceza 

mahkemesinde icrs edilmiştir 
:\laznun memura nca ctıignı. , 
bu esnada elindt: ıutn:lttJ bir 

liranın ani olarak vere dııştl..i>"Un 

söylemiştir. 
\lüddei umumi: rüşvetin 

yapılmaması icap eden işler için 
verileceıtınl. bu işin zaten mcınL 
run vazi{esinden mat'ut old ·ıtu 
nu ~ôyleyerck matnunun beraa 

uru istemiştir · 
• labkemc beraat kararı ver 

miştir. 

r 
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BUGf\ K.Ü .HA VA 
Dün haru" en çok 1 S en az 
rece Ji. 

llugun rıi' ar ka• ıel ese~ek, 
, a\a bı...'utlu )ıacakt.r ! sıra 

t '3~ınur ıat nası mu ı ~eldir. 

FII'-R 

lki küçük haber 
Tefecil/h 

Gazeteler şöyle ehemmiyetsiz 
birer köşelerine - alınmış bulu
nan bir havadıs kabllin<!en 
ko; uvermişler: ( lstanbulda bir 
adam zallıncesine faizle borç 
para ver:!igi için, ndliyec dama 
tıbilmış 

inkılap TUrl.:iye~ı için lıu lıabır 
kvnm derneğinin teşekkül 

veya in!ıllal etme,inden ,ok daha 
ıııühimdir. Gadrını, iaizlnln fuh
şu.ıu çok defn kitaba uydura
bilen o blr alay zal!mden velev 
bir tane ini dama tıiı:an has 
cuml:uriyetçi cmr.huriyet haki
m'ni falzçi pençesinde tlıreşen

lcr namına t&kl!iG edel'im. 
Polal!ıya gi.!~rsin bu , Eıki-

1;> "c gider.in bu, Kon yaya gi

ıı tsln bu, \~na, bitlise. Sam
suna, ıı. ~ Jı:ııgı bir buc ~a gl-
dersin biJ ... 

• \"flze . .ı gJ.mll~ kuru~un 

:azı.len utür - yetm:,beş al-
• ın ıı·a oldc· unu ve tamam 
} i dört s ıe öı:er-::cdlı!:lnl 

· ınl iniz ? 1 te bu nndolu-
~ .. hicran ve mukadderat ta-
r. ·, <!e ' : in~ıı <a:;\I, dovir de
' lr okun~bilir. 

Pnra ,.c .aiz fulışlle alüfte 
olıınl<ır hcmcıı lıer yerde bilinir, 
tanı'ı:-. 

C<·n:ht,r'ycıın ;·ukarıdakld!e
ladet!i ha'>!nti ~ibi her celadetli 
r. <ıc!dei umumlmlz bunu bir 
' an ve inkıiap işi olarak ta• 
• sut \e tukip ctti~i gUn hal-

kc z i ve c' erleri rahat 
!r ıefcs almı~ o!acaktır. 

• ırk Şeyh Sn.t'n vcrccc~i za· 
rar bir tleia~ n mııh .ıs olmak 
Ozre beş on mi!yor.d:ır, fakat ... 
f ık at bir tek te!ccinl~ 'erdlıtl 

znrnr hu a1 .,c nıUbolllgası He 
l,•r ~Uı:- be .. on milyondur. 

Bir kil; lil bana dedi ki: 
Yedi kcr~ yetmiş bin yıl 

Cellennemln gnyya kuyusundaki 
katr.ın kazanında yan~am gam 
yemem, ol bile demem. yeter ki 
e!h para için bir tefecinin elide 
dt,rucyim .. 

"iok lıfar.u ;ıdı: 
Gene ga eter.ı.1 goruımez bir 

l<dşcslnd >, görO!mcsı ı ·ızını olad 
ş havıııl! >i k·ıdum : ( Silmem 
. angl bir dost ı~ıemlelcette bir 
ad:ım .:ırrnı~. bıızat adamakıllı 

~şlıur.ııu~, okadark: blr çok 
sok ki ra, nıe)danlara, kesaba
l:ırn cnı•, C.''ır.ı \ermişler. Ara
' co tız!ı~ç ·ı, ı;n111n geçmı, 

ı :~riıı<!e b: çı .. mış.. diln gajet 
ı::eş,ıur olan o ı::dıım.t kızıver

C'' •c ·,her:: ı: ı. n edere!< d~miş
i. r ' : aitle imiş, o lnn adı-
~ 

.lilllyet .. 

nı sokaklardaa, ııııydanlardan 

falan kaldırdık, başka bir met
hur adam daha anyoruı;, bulur
sak bu acfer yealalaln adını 
koyacağız. 

Biri töhrettai adını istismar 
kadar aklıselim yoklutuna de
lalet eden bir şey yoktur, Tak
kesi düşmeden, boyası sıyrıl· 

madan ıııçap giden fllhretler 
en hakiki en mes'ut tllhretlerdlr 
ÇUnkU birinin \IÖhretf çok zaman 
çok yerde ölçllsUz takkedir, bir 
rüzgara bakar, badanalı posttur, 
bir hafif sulusepkene bakar, za
ten dilnya kurulalıdanberl hiç 
geçinmeyen iki mllthlf düşman 
vardır: 1 izdihamlar , 2 
Şöhretler. 

Bunun için bunun en lyi yolu 
yollara , meydanlara dirilerin 
adını koymağa meydan verme· 
mektlr . Eter bu bir sevginin 
neticesi lae sevıı;i haktır , fakat 
bu gUnkU sevgilinin adını yann 
kepaze etmek hak değildir. Hiç 
bir zaman insan hiç bir insanın 
banş darıt oyuncağı olma
malıdır, bunu idrak l!fiD de bir 
parça aklıselim kafidir. 

·FELEK 
1 ıilıretten audett 

Karilerin elbette /ıalırındadır 
b!l11dan dört beş gan evet bu 
sülwılarda muhibbi ha/isim 
Paşa klizımın rnfatı ,ayıasın
dan ha.lısederek eger hakikat 
ise kaydile mcrlwm hak,. ında 
teessür/erimi yazmıştım . Bıı 
kara haberi Milliyete Eskişe

hirden • Dü11dar • imzasile 
çekilen bir tdgrof !'ermişti . 
Milliyetin Eskişehirde lıususi 

mnlıabiri ı-arkerı başkasırıırı bu 
haberi ı·ermesi şüplıelı görün
ı/Ogı111de11 tel~rafı neşretrnemis 
idise de berı bundan bahsetmiş 
Pe hatla " erken olmasa buna 
bir nisan balıgı lıilifesi , Di
yecej!im geliyor demiştim. Dıin 
Paşadan gelen ı•e 1998 tarihli 
arubiyıi/'ibare bir mıihıirle de 
nıühür/eıımiş 11/aıı tekzipna
meyi atGım, kemali ınemnu
ııiyetlt• ıWrendim ki P11şa Kıi
::.ım ılnstum lıcnuz feı·!o/ma

mış. Ben de :aten geçende 
onu11 lıakkında yazdı}!ım yazı· 

ye pek beyenmemişfim. inşallah 
hakikaten öldügıi zaman daha 
mühmmellcrini yazarım . işte' 

1 Paşanın tek:::ip11amesı : 
" Sureti l'efatım hakkında 

yapılan tahkikatı fenniye I'<' 1 
tetkikatı baytııriyede, hen uz 
ı•efat etmedi.itim gibi şimdilik 
etmeye de niyetim olnıadıgı 

kaydımdan anlaşılmaktadır . 
Mamafi hir J.anlışlıf!a meydan 
ı•ernıeml'k ü:re bizzat takibatla 
bıılunııcagımı arz ı·e /stanbul
daki sicilime • l'efatta11 aı•det. 

surelile şerit ı erilmt'~ini reca 
ederim efendim. 

Pa~a· Klzım 
Vay bailh l'afİ! 

Dün de demiştim ya, dii11kıi 

gazetelerden bir kısmı serıe bütaıı 

he ki • 
--~ 

·ı~r yarııtacı hu filiz 
.,,ıbl dellkanlılıırı hasra vur-
1111 bo 0 tan rna!ısulü gibi 
l ın urup ç .. •litüyorlardı. 

(Suat 'acl) aklr ,. ma
~ıım diye bcl:edlitl annvata
nın bu mühlik dertlerini 
olroır birer, yavaş yavaı;; 

giirüp anladıkça şifa veri
lecek hastalı!\"ın yalnız mik
roba keşied!lmlş kısımlardan 

lbl\ret olmadııtını takdir edi
yordu. Bu .dalı;ı taşı bakir 
bereketli topraıtın bakımsız 

\ e l!'.iirglisüz sakinlerini insan 
glM yaşatmak için onları 

hcqeyden e\el batıl inan
lardan, kötii adetlerden kur
:urmak lazımdı. Şarkın ve 

/ 
~· rbın çilrlik ve iesada 
;r:ımı~ ahhlkı ve lnanı(Ana

. lu) l<öylüsilnün sar yüre
> e uhrc\İ H! semavi bir 
·.ıl·lk t glhl !şledlıtl için 

1crcic tabii lhtl-

Bürhan Cahlt 
yaçlarıııı bulamıyarak için 
için bozuluyor, korkuyor, 
nesli harap olu}ordu. 
\e genç adam, (1 tanbul)da 

zevkinden, maceralıırından 

başka blrşey d!işllnmeyen 
doktor (Suat , ·acl), daha 
yirmi üç yaşında bu kasa
baya ı-eilnce adım adım 

tesadüf ettiği bu acı ve 
çirkin haklkatlar karşısında 
duruldu; şaşırdı, lıtrendl ve 
sonra çalışmnta başladı. 
Kasabanın en malQmatlısı 

( Kadir zade Ahmet) &-lbl 
nihayet yarım patlak bir 
lptldat tahslll görmüş, öğ

rendiğini daha mektebin 
kapısından çıkarken unut
muş, bellediği şeyleri mu
hitinde besleyemedi~! için 
bir masal. hlr ef~ane zan
netml~ zavallılardı. Ve (Suat 
:"iacl) bu muhitte kitaplarla, 
gazetelerden başka dost 
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•&:o••aa.ml 
",.kariler/ne dogru söylemekten 
bıkarak nisanın birinde onlara 
yalan sôylemek istemişler ve 
geçen sene bu hususta kullan
dıeım bir tabir vechile sayfa
lannı balıkpaıarına çevirmişler. 
• Cumhuriyet • deki deniz 
aygırı haberi, " lktam ,, daki 
kadınlara belediye intihap hak
kı ver/ldil!i haberi " Akşamda 
Çepl i 11 balonunun geleçel!i 
haberi hep balık kokan şeyler
di. • Vakit • arkadaşımıza 

gelınce o bu serıe nisan balı!!t 
rilkorıınu kırdı . Karilerini al
datmak için, Troçkiyi mıislü

man etti. Haşim beyi Madride 
gönderdt, Amerika ile lngiltere 
arasında harp çıkardı ı•e be
karlara vergi tarhetli. işin 
fenası hiç kimse bu haberlere 
-elıcmmiyet af/etmedi. yalan 
oldıı[u belli olunca - havada 
lodos· nisan balıkları kokmaf!a 
başladı. Bütan bü işte benim 
hoşuma iki şey gitti. Birisi 
Asım bey kardeşimizin uydur
ma telgrt,f!ar altına im :::a ata
rnk karilerini aldattım sanması 
difteri de arkadaşlardan birinin 
- artık bunu [ Vay! kuzular 
ı·ay ! j diye balık satar gibi 
satnıalı demesi. 

FELEK 

Askeri bahis 
'ı1PR.\T\l \ \ICI 1.\REBFU:lll 

Harbe karar veren milletler 
harbe bı1şladıktan sonra harbin 
ne kadar uzayacağını kestire
mezler Bu mes'ele tarafeynin 
müttefikleri olup olmadığına 

göre dej);işir. lstlkblll harplerin
de yalnız başına iki dnlet harp 
edemez, her halde menfııattar, 

hUkOmetlerde kısmen ve ya 
tamamen yardım ederler, silah 
cephane erzak veren de bulu
nıır, ı;;u halde ileride vuku bu
lacak ınulıareb clerde bir ve ya 
bir kııç devletten mürekkep 
zilmrelerlR muharebe eııtklerlnl 

gôreceı::ız. 
Harpte her devlıt hasmını 

biran evel mağlup ve esir etmek 
ister fakat bugUnkU , muharebe-

kurutmak mllmklln edğlldl. O 
halde yeııl bir şekli düfllndUler 
HARBi UZATMAK ... 

Bu tayeden maksat zaten 
muhasara vaziyetinde olan Al
manları JlÇ bırakarak teslimi, 
silaha mecbur etmek. Bu ıu· 

retle mlltellf devletler YIPRATMA 
muharebesine karar verdiler. 
Çllnkll kendileri bol pAra ve 
bol erzaka maliktiler. BU USUL 
iKi PEHLlv ANIN YEKDlôERINI 
EVVELA YORUP SONRA YEN
MESiNE BENZER. 

Neteklm harp uzadıkça Almaıı 
milleti harbin ağırlığı altında 

inliyordu. Bir taraftan açlık ve 
bir taraftan malzeme ihzann
daki milşkUlat Alman ve mUtte
liklerlni mecalsiz bırııktı, harp 
ıı.zadıkcn kı~ devirleri tPham
mUI edilmez bir hal alıyordu, 

hastaların gıdasızhkları çocuk
ların sut bulamamaları ve hiç 
bir taraftan sulh aydınlıftının 

görünmeyişi müttefik devletlerin 
maneviyatını sarsıyordu. 

Harp uzadıkça millet yıpra· 
nıyordu . lnr;lltzler sulha yana,
mlyorlı.rdı , çtlnkl harbin uza
masından Almanlar kadar muz
tarlp değillerdi ve. çUııkU ken
dlsile beraber her çeşit devle· 
ti de harbe sokarak harbin ıığır· 
lıklarını diğer devletlerin omuz
larına takıfm etmişlerdi . 

En nihayet Vllson çıktı alda
tıcı bazı prensipler neşretti 
ve Almanları aldatarak sulha 
yanaştırdılar, Fakat bu perenılp 
mlltteflklere hiç bir lalde temin 
etmedi ve lnglllzlere istedikleri 
şeyleri kabul ettirdiler . itte 
ingillz ve Fransızlar bu suretle 
muherebeyi bir yıpratma muha· 

rebesl şekline sokarak kazandılar • 
istikbal harbinde de Tllrkler 

Yunanlılara kar~ı pek Alıl bir 
yıpratma muharebesi tatbik 
ettiler Yunanlılar yorgun bir 
halde Eskişehir Afyon hattına 
çekilmiş bekllyorlardı Yunanlı
larca burada beklemek fayda
sızdı fakat tekrar taarruz ede
cek bir hailde yoktu çUnkU ev
velce Sakaryada boyunun öl
çUsUnll almıştı, geri çekilmek 
fşlue gelmiyordu, Tllrkler ise 
kendilerini hiç bir zanıaıı mağ
lup ·addetmiyorlar ve günden 
gUne kııvvctıeşiyorlardı. Yunan 
efradı bulundut.ıarı hatta dur
maktan canları sıkılmıştı. Fakat 
bir ~ey yapmağa da kudretleri 
yoktu. 

Türklerin harbi uzatmalan 
Yıınanlılann aleyhine oluyordn. 
Harpten bıkan ve yılan Yunan
lıları en nihayet Ulu Gazimiz 
mtlkemmcl bir sureti• tepeledi 
işte bu suretle Türklerde Yunan
lılara karşı bir yıpratma, muha
rebesi tatbik ederek muharebeyi 
intaç ettiler ve Vur.anın makhu
riyetini şanh satırlarla dolu Ttlrk 

• 

KULAK MİSAFİRİ 
Hicaz pulu gibi 

Tramvayda pek kalabalık deif/1-
dik. Arka sahanlıkta aç ihtiyar bir 
de ben. Kendimi ihtiyarlar arasın
da saymadıjfıma dikkat ediyorsu
nuz de/tll mi? - Her neyse, aç ih
tiyar, bir de ben.. Dtmejft kalma
dı Eminönünde dtJrt kişi olduk. 
Fakat bezme geç gelen bu adam, 
hakikaten "ekabir. denmiş. Biletçi 
ön tarafa gidince arkaya çekildi. 
Biletçi arka sa/ıanlığa tevecc/Jh 
edince beriki içeri sarnştıı. Öylekl, 
/Jiletçi ayaklari/e, biz t.:ö; lcrimizle 
herifi takip etmektrn yorulduk. 
Zavallı kondiikliir. son bir /ıamle 
daha yapmııktarı kendini alama
mıştı. fakat IJ11 defa da yağlı 
- haydi yakası ya/Ilı diyelim- eı•et 
yajflı müşteriyi kaçırdı ı·e hemm 
oracıkta geniş bir nefes alaruk 
ön basamaktan bakıp bakıp sırıtarı 
arsız herife dolfru · 

Yahu dedi, böylesinı de gör
memiştim, Hicaz pulu gibi herif 
be .. Bir yerden kaldırıyorum öle 
tarafa yapışıyor 

Kı,ılak misafiri 

SIHHİ Bh,GlLF:R 
Şeker hastalığına nıahsus 

tedbiri ekli 
3-

!1 - Balık etlerinden kalkın, kaya, 
dil, sardalya çok münuipdir. 

4 - Karidis, ı;takos bu hastalığın 
çok deıı;erli birer gıdasıdır. 

,'i - istiridye. anşUta bilhassa 
şayanı tavı;iyedir 

6 - Av hayvanaunın cılcri ziyade 
mıl~ard• mevaddı sükkeriyeyi h.ımil 
uldugundan eklinden icıinap olun. 
malıdır. 

;' - ,\lahsuUıı hayvani yeden südü 
ancak idrarda yumurt• akı hulıındu~u 
zaman için >aklamalıdır. 

8 - ıaze yumurca,I ha \'yar. pernir. 
ayran, yojl;urt, ıereyajtt nafidir. 

H. B. Z. 
Dr. Muhiddirı 

lstanbul lkiııci Ticaret mah-
keıuesinden; 

lstanhulda Cd~I bey hanında 

ler millet muharebesi halinde 
cereyan etıl~indeıı yalnız ordu
nun lmhaslle muharebelerin bit
miş olmadığını. bundan evelkl 
makalelerde yazmıştım. Binaen
aleyh mahvolan ordunun geri
sinde yeni ordular teşkil edecek 
millet mevcuttur. Millet mevcut 
oldukça taze kuvve!ler meydana 
gelmekledlr • lfer ilrl taraftan 
bu suretle mUıemadl ask~r çık

maktadlr ki bu dil harbin uzıı

masır.a sebep olmaktadır. 1 
tıırihlne kaydettiler . 

Doğa11 }' ıldız 

r r nümcrolu dairede ku11dur11 
ticaretile ve müteahhitlikle mU~
teıı;il iken ı ı 'lart '!'lQ tarihin
de illa ına ]ı limoluhmu~ olan 
lbrahim zade l .utfl ve Kemal 
:\asi ;irketlle anı te~kll eden 
şüreHdan llırahim zade l .ütli ve 
Kemal .\asi efendilerin hususıtı 

ifüsiyc>inin rlıyct ve tasfiyesi 
zımnıııda avukat Y Ako Saol ve 
Bensiyon beyler asaleten sendik 
tayin kılınmış olduklarından müf
lisi mumnilevlıllma zimmetinde 
alaca~ı nlmılarm kaııunnamci ti
caretin J IJC) Ye 2UU nrn madde
leri nıucihınce ıal•kikicf..vun h,:in 

tarihi iLlndan iti haren yirmi p;iın z·ır-
fınc.Ja 'enrdatını uç ;:,uııdc y:ı:ıı 
2~-2~ nisan 'lQ tarihlerine nıu · 
sadif Cumarte,J, Pazar, Pazartesi 
ı;ünlcrinde saat rm dörtten itiba
ren ikinci mahktmci ticaret ifL\; 

BllyUk harpte karşılıklı harp 
eden zilmreierden Almanlar 60 

milyon nüfustan sıkıldıkca asker 
alıyorlardı, karşı taraftaki ingillz 
ve frnı;~ızlar ise bir taraftan 

,-ı:ıRALlK SAYFİYE 
İSTE~lYOR 

ı. llttefik devıe•ıer kazanıyorlar 

bir taraflanda milstemlekelerden 
renk renk aske: çıkarı} orlıırdı. 
1917 de artık harp öyle umıımi 
bir şekil aldıkl milyonl::.rca ııs

l<er karşılıklı, bogazl~şıyordu. 
u ııihA eti uclmeyen menabiide • 

bulama}· acatına kanaat ge- 1 
tirdfl{l için ilk zamanlar j 
bir iki eğlenti davetine git
tiği halde bu dümdüz ve ı 
bayağı toplanmalardan iğre
nerek inzivaya çekilmeyi 
tercih etti. 

işte genç doktorun böyle 
muhlllndcn ze" k alamiyarak 
kitap!, rna a\ det ettiği bir ı 
zeınanc!a çam ormanı koru
cusu (Tosun) çavuş, kayma
kam vasıtasıyle onu hasta 
karısına çağırmıştı. 

dstanbul) gibi, zeki ve 
becerikli bir lnkülte talebe
si için namütenahi bir aşk' 
sahnesinden bütün kadınla· 
rı büründllklerl peştlmalla· 

rın delltlnden bakarak yürü-
yen geri ve fakir bir kasa
baya gelen 1 Suat Naci) et
rafında ~ilyle hasbuhal ede
cek, akşamları iki kelime 
konuşup başka mevzular ü
zerinde mllnakaşa edecek 
bir arkadaş, bir kafadar bul
mayınca okadar sıkılmıştı ki 
genç doktor yavaş yavaş ha
vasının ağır bir (melAnkoll) 

Derhal kiralanmak Uzre . ı rnuamchltına ınahSu~ ndas1na 
Bo"'ıız kinin Balta limanı, "' ~ ı;ekrek stndik beylerin muvacc 
Emirgtln, Boyııcıköy. Kireç • 
b

. . K ı ı·• öy tarafla - he.inde ale.:aklarını ispat ,.e 

.ırnu \e e e ıı< k . · ı · ı 
rında dört beş odalı ufai; b!r aydu tnsclık •·trırnıl' crı 'c muc 

·· M·ııfivfit o·a detı mezkt\reck ı,pat. '•ı.:ut ede· 
sayıı)'.: rıran•)'Or. , , ~ - . . . h , · . d ·· 
zetcsinde Nail be e muracaat •

1
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oıunmıı ı ır. ~ . • 1 • ı 
~ ık. · • t.:?.r.,eı"•t ı 1l''l'tll l ıı ·ın u11 11
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istilasına ut'radııttnı iı!•set
mete başlamıştı. B~yle mıı- 1 

ayyen yılları aynı yerde ge
çlrece { bir al;ır ceza malı
kllnıu ıibl iter giJnü yekna
sıık, mahdut, sıkıcı hayatını 
sürükleyip giderken çamor
rnaııı zıyaretl ıtenç doktorun 
bağlanan "e pa!!lanan hisle
rini bir anda çi;:T.dü; parfattı. 

(Emine) y! ilk defa nihayet 
basit hlr orman korucusu· 
nun karısı, hlr köylü kızı 

zannetmişti.. ilk zl}arette 
orman içindeki kiiçülı evin 
şekil, süslenl!ı>i ve (Emlne)nln 
bir köylü kızından iimlt 
edllmlyen serbest ve mun
tazam konuşuşu şiddetle 
gözüne çarpmıştı... ilk hay
ret ve tereddütlerden sonra 
şehirlerden, kasabadan, vah
şi köylerden uzak yuşll ve 
kuytu çamormanı içinde 
mekAn tutan g-enç kadının 

limonlukta yetiştirilmiş na
dide bir çiçek olduğunu 

anladı. 

Ve bu anlayış yıllardır 

ıen9, güzel ve hayatı onun 

ccp!ıt·iııdcn goren ince, 
haı.~as bir ı . .:d111d.ı.n mah
rum yaşayan genç uoktoru 
ağır bir uykudan uyandtı ır 

gibi harekete getirdi... ilk 
temastan ;onra kalbinde 
hiç bir temayül ve hareket 
hlssetmedUtl ha ldcı iradesiz 
biç karar onu ikinci defa, 
çamormanına sevkettl... 

(Emine) nln ona u başın
da çay m:ı~a•ı hazırladılı;ı 

gündü... Genç doktor · bu 
ziyareti sırasında onu o tec
rübeli gözleriyle derin deriıı 
tetkik etti ... Bir h.üçük tesa
düfün harap köy evinden 
kaldırıp yetiştirdiği genç 
kadın o kadar lstldatlıydı ki 
iki yıllık bir ihtimam onu 
adamakıllı yuıturmuş, pl~lr

mlş, inceltmişti. Ne dlllnde 

bir şivesizlik, nt hareket
lerinde bir kalınlık, ne 
fikirlerinde cahillik vardı. 

Sıkı ve ince bir terbiye 
elbise detlşlr ılbl onun 
fikirlerini, hareketlerini ve 
dlllnl det1ştlrlverml~tl. 

O glin (Emine) ile konu-

İhtiyarlar 

Tenleri buru~m •1· yuzleri mıış
mulala~mış, iki ihtiyardılar. 55 
senelik karı koca, bkbirleriyk bir 

gün bile kavga etmemi~mler, 'akln 
bir hayat ya'jamı~lardı. Bir gün, 
55 >ene sonra, hayııtlarındald 

aynı huzur ve silkl\n devam 
ediyordu_. 

Bir gün, bir Pazartesi giinü, 
hıırilkulılde bir vaka oldu ... 

O ıı;iin, Fatma hanım, mutfakta 
oturmuş sovan ayıklıyordu. Oca
ğın üstünde, fışıldıyarak tüten 
tencereden, etrafa güıı:el bir koku 
yayılıror, kızmap;a başlayan tava
da, yajt cızırdıyordu. 

Kapı açıldı ... 
Kapı açıldı ve !çeriye kocası 

Hüsnü efendi girdi. Fakat bu 
giriş. '.'8 yaşında bir ihtiyarın 

girişi de~ldl. .. HUsnü efendi, 
bir a~lan yavru>u gibi karısına 

yaklaştı ,.e Fatma hanımı ense· 
sinden öptü. 

Kadın şaşaladı: 

Ne oluyorsun efendi~! 

,l;Jiisnlı efendi ce~ap vermedi, 
şeytan şeytan, çapkın çapkın, 

kıs kıs güldü ve karısını bir 
daha iiptü: 

Xe oluyorum hal.. Keyif
liyim i~te... Sonra göz kırparak 
ilhe etti: 

~ l!k!ıBhar hanım, ilkbahar!.. 
Varma hanım !Ahavle çekti, 

de>tur dedi, Allah Allah diye 
ba~mı salladı: 

ponY 

llkbahar<l~n sonra ne pin· 

Cürürsun ne olacatını... 

Haydi sende ... 
Bu cesareti! haydi sendeye 

rngmcn, Fatma hanımın d~ kalbi 
attı, \'e \'Cmektcıı - .r:a. r f[ısnii 
elendi kıı.ll\eyc ,·ık. '<1'. 

<;uk geç ı.a; r ,,ıı'l Ciye 
sord . 

1 lu<nü efendi, bıyıklarını sı

yazlayıp, karı-mm lıornuna ,a. 

rıldı : 
Yarım s~at sonra burdavım, 

sakın uyuyayım deme ... 
Koca'ı v;itciktcıı >oııra. Fıı.tma 

hanım tatlı h\r hülyayft dRl<lı: 

1 llisnü cft.ndiııin hı.. on s<izu, 
nıuhal'\clr,inde, .,ki -enderin. 
çıl m cı:clcr,ni t·anlanılmlı; l(v 

ca-L ~l'nçllk ~agında bat.ı ~ece· 

ler sokağa çıkaken, kamına uyu · 
mamasını tembih ederdi. 

Fatma hanım kollarını, boı · 
nunıı sildi, ayaklarını yıkadı. 

yatağına girdi Yarım ~aat 

bekledi . Yarını saat daha 
bekledi. Kocası gelmiyordu. 

Kulağı kirişte, kalbi heyecanlı 
bir saat daha bekledikten sonra, 
uyuya kaldı . 

... Gözlerini açtığı zaman. 
ortalık aydınlanmı~tı. Kocası baş 
ucunda güler yLizle duruyordu; 

- Dün gece Beni bekledin 
değil mi? .. 
ilkbaharın muci:ı:esine ınandın mır 

Fatma hanım cevap vermedi, 
'Urat etti. Hü~nü efendi gene 
güldü: 

- Sen dHn rakvlnıe hıkma· 

dındı galiba. .. 
- Tahlm ne oluyor? ... 
- Diin \lisanın biriydi ka· 

rıcıktm, yalan ve aldatmak 
gün ti! 

!frlami izzet 
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hatırlatan koku ve musikidir. 
Doıtrudan doıtruya ruha te

sir ettikleri için midir. nedir· 

Aşına bir koku, aşına bir 

musiki yüreklerdeki blltilıı 

ıztırahı harıı.kete getirir. 

(Suiıt Naci lst nbul) deli 

şurken bu kurpe bir kızıian 
farksız genç !<adının (lstan
bul)lu olmadığına şaşıyordu. 
Vaz;fcsl icabı kasabada, 
civar köylerde bazen tclı
llkell hastalıklarda genç kız
ların yanına girmiş onları 

eyidcn eylye tetkik ctmhtl. 
Hattn (Do!l'l':ılar) k1iyünde her gün temas ,ı genç 

masum bir :,Ciy kılı ona kızhrda ekseriyetle bu (şlpr 

keııdlliğiııden sürmeli g<iz- kok usunu tanımı, ı ı ... Seneıer 
teriyle bir çok şeyler ifade sonra aynı kokuyu sakin bir 
·etmek istemi. ti. Fnkat (Suat orman içindeki bekçi lrnlii· 
Naci) parmakları avuçlarına ı besinde duyunca lliklerne 
kadar kınalı. tırnakları çapa k d ld F k t T 11'· a ar sarsı ı.. a a ( osu 
sallayıp hamur yuğurmaktan 
katılaşmış, başı yemenili un yanında daha ıa:ı:la açıl-
ve lskokulu şirin mahlOklar madı. ikinci ve üçilncü zty.ı
lçln blrşey hissedemiyor ve retlerde bu hislerini birer bl' 
düşünemiyordu. rer genç kadını incitmeden.t:.· 

(Emine) kasabada değil, ~iri müşkOI bir pot kırmadıırı 
köy<le değil, dat başındaydı. ızah etmeğe çalıştı, çalıştı~ 
Fakat (Suat Naci) ilk defa Y_e hissetti ki (Emlı•e) :ı., 
genç kızın odasına girdığl lüzumsuz ve birbirini ta _ 
zaman bütün köy odalarında eden ziyaretlere okadar bl 
koklamağa alıştığı ağır isko- gane değildi. Yalnız nıutıl· 
kusu uerlne yüzüne hafif bir tin fena bulacağı bu teın<Is: 

J kili'' şipr) dalgası çarpmı~tı.. !arın uzanıa~ından ve ~ı · 
Gurbet aleminde insana masındaıı korkmaktadır. 

memleket acısını en fazla bitmedi 

2 

i 

1 

l 

·ı 

1: 



MiLLiYET SALI NiSAN 1929 

Z,A __ Fİ_Y_ E-T· ı·UM-UM--ı· y· ESinir zafiyeti, ademi i_ktidar v nek~_het halinde 
olanlara (NOROFORTIN) ınustahurı pek tesırlidir. 

---~~---------------~ 
NiIL:LİYETİN EYLENCELERİ kfl;r:::hf:ar":e;:r~ A'::!:~t;;, . lıan 

şirketinin: Anadolu Anonim Türk Sigorta şirketinden: Şirketimizin 9 nisan 

lııı &-link O yeni bllmccemlı: 
Soldan sata: 

HulıınduAı•muz rnc\.;im ' 8) 

\lensup .1 

Dllnkil bllnıeceml•ln 

halledllmlf fekli 

Yukaraan aşatı: 
1 Kalınlığın aksi 7) 
2 - Ona (~) 

·' J\ırmızı '21 Teroıyc t 4 

C,"iftin ok<i (ll 

.ı (':stüne uzı ya/.tlan (4 J 
<;ıktının ak>i (ı 

.ı - \' apurda. tr<nde alınan 
\<.ta N.. f lılısı ile me~hur şoı· ':'i Hayat ,,1 

~ Bevgir 2 :;iubc 5) ilı ~ehri ıı 
fı 8ürnk .i) (,'alı~m.ı .ı 

1 )işı h 

lj \~zdaı 

t.1itlc ~oylcncn ~ey 

çıkarılacap;ı tth 
61 

7 Ktmikle eti firtcn 
Katre ~ J,;m \?) 

· ot.ı ~ 

8 
(4) 

...._::.._~·'_Tt_.,_••_,_ıe~4~·-r_, ._n_u_ı_~~4..;_~--~-q~~ll-e.k.ç_i~7~~~~~~~ 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

<lrik ve hnyat üzerine sigorta nıuaınclesiH 
· İcra eyleriz. Si,g-ortaları halk için nıüsait 

seraiti havidir 2 
\\erkezi İdaresi; Gala tada Ünyon Hanındadır 
\<·ıı c·-.i ııtmınınayıııı ~l'lıirlcı'flı· :ı.c<•ııh· ar;ııııııııl..ta•lır 

ır.;;; .... Trldiııı. B"yuğlu - 2003 ~ 

k Devlet matbaası müzayede 
omisyonundan: · 

1 
1 ~ :ıdeı hçı eski ufak ve büyük 

· OOo kilo rakrihen kıırıun llpa<ı 
1 S(}() eokl çink< 
ıoo adet lıaıaıı;ızı abajuru 
1()() ıişesi 
ı:; "' ho.,, damaı:.ına 

20o " ~i~e 
1 11~1 heklı h•ı-a~azı uıı 

.., 2lM) " ~ 
, ! _ k,ı pıo•ı balı e presi 

·ı '';ltcta ccna'.'ıı ıncıtırıt-r 10 kalen1 eşya pazarlık .suretile .. atılacaktır 
~ f"J anll\rın \C\;nü muıayedc olan :ZO :'\Hı;;:ın 929 tarilıine mti~adif 
~ i giı,u -~ 1;; lt: m-.ıth:.ava müracaatlan ilı\n olunur. 

~evlet demir yolları ve liman
~~ı uın umi idaresinden: 

'< 'layılarpa 1a liman idaresinin •· J laydarpaşa" romorkörtl mima • l' nı· 'lireti le \'c \'emi ihaleden .rn ~ün zarfında camir ettirilecektir. 

•t ı·ac ~artııame<i Haydarpaşa liman baş müfettişliğinden ıılıııahjlir 
l: r. 'lıorki>r. arz- edenler tarafından Hndarpaşa limanındA .ı:iiru 

l.ı • . . . 
:·111.r;· l amirnta talip olanlar 200 lira teminat akçe<iic l r1 ktc tek-

1,~ld' f · -ı 'l:!•ı tarihine mi1<adif Salı gcinüne ka ır ı f clahilindc 

arp:ışada k.1tihi ımumili~e tndi etmeleri U7.ı-ndır. 

İstanbul 
l 12 

9 sene~i 
lar 

. t: 1 "ın L:ınf 

Yarıs ve tslah 
' 

Encümeni 
Riyasetinden: 

Hey'eti umumiyeei 18 Nisan 1929 929 tarihine müsadil salı günli saat on birde .\nkarada Türkiye 

tarihine müsadlf Perşembe günü iş Bankası merkezinde inikat edecek olan heyeti umumiye içtimaı 
saat on buçukta Gılatada Bahtiyar fev ka\Ade rumameslne şirket eeas mukavelenamesinin 33 maddc,ine 

Hanındaki merkezinde içtima ede- tevfikan atideki mııddenin i!Avesl teklif edilmiş olmakla a\Akadara· 
cektlr. İçtimada hazır bulunmak 

nın malfimu olmak üzre i!Anı keyfiyet olunur. isteyen hissedarların içtima günün-
den bir hafta eve! malik oldukları Madde - Ticaret kanununun 323 ve 324 tincü maddeleri mu 

hisseleri şirketin merkezine tevdi ciblncc şirket meclisi idare Aza.;ını kendi ve ya başka bir şahı, 
etmeleri lüzumu i!An olunur: namına bizzat ve ya bilvasıta şirkerle muamele! ticariye ifasına c 

Ruznamei müzakere : ya şirketin icra eyledi~! muameld ticariye nevinden bir muameleyi 

1- mecliıi id'are ve murakıp ra- kendi ve ya aharı namlarına ifaya ve yıı aynı nevi ınuamclel ti 'tı· 
porlarının kıraati. riye ile meşgul şirketlere şahsen mesul aza sı!atile ı:irmelerine 

2- Mevcudat defteri, kar v eza-
rar hesabı ile bilançonun tastiki, heyrti umıımiyecc mii;aade \ erilme:;i. 

ve meclisi idare azasilc murakıp-

lerin ibraıı, 
3- Tcmettüun tespit ve tevzii, 
4-- Meclisi idare aıasile murakıp

lerin yeniden intihabı ve ücretleri
nin tespiti. 

5- Se;ıc zarfında azalığa intihap 
edilen zevatın tastiki memuriyeti. . 

G--- r lecliaiidare azasının ticaret 
kanununun 323 ve 324 ncü maddele-
rinde gösterilen mezuniyet itası. 

İstanbul esnaf bankasından: 
Ticaret kanununun -ı ı 3 üncü maddesi mucibince nsfı ahir bede

l!tı re,viye olunmayan hisse sencdatı eshabının bedeli mezkuru 

:; mayı' 921} tarihine kadar hankamız veznesine tediye etmeleri 

JAzımdır. Tarihi mezkı\reye kadar te~'i ret deyin etmeyen hL<seda· 

ranın ~eriklik hakkını ve bilcümle hukukunu ve evvelce tediye 

enikleri ınebaliği zayi ıı'e;ekleri maddei mezkı\re ahk~mından 

olduğu ilıln olunur. 

Av ve Rovelver Flfenk· [Şehremaneti ilAnatı 
lerı inhisarı TUrk Ano· 
nim 'lrketlnln : Şehrrmanetinden: Kursa deum 

Istanbul icra 
dairesinden 

1 i<y"eti umumi,e;i 18 :\!san 1929 eden tercü1J1ınlara M Mambouri 
tarihine müsadil Porıtmbe gilnü tarafından ameli ttdriuttı bulunulı-
sa.at nnbirdc < ;-ılarada Rahtlyır cağından 6 !'\!sın 929 Cumartesi 
Hanınd•ki merkezinde ıçtima ede- günü sut 9 da tercila:ıanlarnı Beyog· 
cektir. ktimada hazır bulunmak iste· !undaki fırka binasında hazır buhın-
yen his>edarlırın içıfmı "ününden 
bir hafta ne! malik oldukları hi,se · 
leri şirketin mcrkezJnc ce,·di ctme 4 

leıi lüwmu ilin olunur; 
Ru7n:nilti nıi.ızıkerıt, 
l - \lecli<i idare ı e murakıp 

rororll\rıntn kır.:ıati. 

'.! - \Je,·cudat defteri. !\Ar ve 
zarar he<ahı ile hil;\nçomın tastiki 
ve meclisi ithırr: .1ya.;,iylc ınurıkıp
lerin ihra:'ı, 

. ı TemettuUn tespit , e tel'zli, 
4 \1ccli>i idnre azasivle mu 

rakıplerin ven iden inrihıhı 'e ücret
lerinin u:ç_ı)iti, 

S ~ene zad'ındı :ızalı~a inti · 
hap edilt-n ze\atııı tasrH,ı memuriyeti. 

(ı \lccli~i i<larc aza:Hnl\ ticı 

ret kanunuun .123 'c !124 neli mad 
dalerindc gil~teıilen rnemnrl)etin itası. 

VALDA 
PASTiLLERi 

serinlik veıir. 
TeneHOsO takılye 

.eder. 
atitüa eczane ve en• 

depolarlndı 
ıatıhr. 

VALDA 
lınılai tl\IJID htalar 
denıııiindt talep tdl•la 

Tİ) ı\THO 
\I'. 

SİNE~1ALı\R 
Ferah Sinemada 

akşam 
bu 

malan. 

*** !kkimoj!;lu , \Ji p~ada fsı kapl>I 
soka~l kal3ınm1arının tamıri ·ı.sanın 
24 üncü Çarşamhn günli <aıt 15 te 
kopalı zar( usulile ihale cdilecot;ın· 
den talip olanların şeraiti anlamak 
için daire hcy'eti renniyc5ine ,.e tek· 

lifatı '"" mckıuplftrı hoınilen \•ı-mi 
rnezkfırdfl daire encümerlnc mÜracı . 
atlan il;lıı nlunnr. 

••• 
Ueyo~lıı dairc>;nden : Y enlşehir 

J,kemlıeci sokejl;ında 66 numaralı il~ 
kattan ibaret kQgir hanenin temelleri 
oynamı~ \e tehlikeli bir halde olüp 
>ahihinin adresi ıneçhul bulundu 
ğundan doğrudan do~ruı a teblig•t 
yapılamadığı cihetle tarih! ilAndan 
ltihareıı 24 saat zarfında ıleli mah 
zur edilerııedif;l takdırdo dairece 
lıedinı cJilecejtl tebli~aıl ~anunlye 
mabmı, ı kaim olmak ı.z··c il:lıı 

olunur 

Sehrcnıanct. 1 'en: (;afa::ıda eski 
Hor~a hanındtt alt katta l 'i numaralı 
od• pazarlıkla ır:I\ a \ ailecel.tır 
·raliplerin h '"'" '~)2q ( 'uınarte::ıi gUni.ı 
sut on he~e kad•c lernzını \lüdtir
lü~iine :elmeleri. 

* * * 
:;;elır<lll•neıiııdec: (,'ırçır ıanıtm 

~·eri:;de ·rarbc c~dde5i'1dr ?2 sıra 

nun1ar11ı eı.nantt malı aı.;adRn ifı·az 

edilen ':12.h.l ınetr ı mur hbaı saha 
"ında 'ur..:;Uz ar. ... anın n1etr" murab· 
haıııa .ıı ıo kuru, kıı ın~ı taktlir 
olun11.rak :-;atmık için '!.l ·tr..;a ile 
afAkadar ol•nlar arn•ında ıçık müıa 
vedeı c konmıı~tu· ihale" 2:> ·Pl'..!9 
tarihinde olacaktır ~artnııncyi gdr 

mek için rr ezklır tarlhte lerazıın 

ınüdürlü~-üne gcl!'11l' c:rı. 

* * * ~thı emanetinden: l3edcli k~~fi 7" l 1 

İlan 
M. Mari, firedirikten istikraz ey· 

ledifi parayı mukabll ,-efıen mefnı~ 
bulunan Beyoğlundı .'\sınalı mesçit 
rnahılle<inin Gılıvani sokağında atik 
1 1 Xo. ( \lodcrn ı otelinin bin 'üz 
el!i iki sehim iıihuiyle iki YÜZ on 
yedi sehmi ihılei rr\·elivtı.;inin icnt~ı 

için otıw. ıı;Hn müdJetle miıı•yrd•re 

konulmuşıur. lfodcıdu: Nikolı. An 
tuvan. Simonaki 'e tarik ile mahdut 
vüz otuz arşın ıı.:rhihıııd t: arazi llzerine . 
;;,ebna •lıı kattao ihırtı ııim k;lrgır 
hir kı:-:ıuı ~ahnişlı on dürt oda dört 
sofa be~ held t>ir hamam bir antire 
bir bodrum bir mutfak iki odun ve 
kömurlük bir sarnıç bir kiler bir tara< 
bir çama~ırlık vardır. Duıar ve ka 
pıluı n~lı bovalı terko• eiekıırik 
ha\-a gızt kalnriltr olup mü~teı.:ır 

-"rıkesyaoadır. 
Fazla mal~maı '12~·~J48 nıınıtr >IJ 

tlo.jyzo;ındadır tanl ;nı ının ki\ m~tı ınu 
hammiııe;i oıı t>in liradır, .\!czkfir 
his.enin i tirasın& talip cılırlar hı, 

"ere mu:ıip kıymetı ml'han1minesiniu 
\üzde ono ni:;pctindı.:_ pe akçC'Sini 

te:->Hmi 'ez-ne ctnıefcri \ e ı '\Jayıs 

q~q tarihinde <•ar 14 • tn 16 ya 
kadaı \cniden iha:ei e\cli\eti 'apı 

lacağından ınüşu:rilc in hizzst ,·eyı 

bilvek:llt- hazır hulıınnıaları ilıln 

olunur. 

karadenlz orman işleri 
TUrk anonim şirketinden 

Kı:·adeniz orman işletme ·rüık. ano· 
nim şirketi his..;edaranının niıaınna· 

nıci dııhili:-inir. '"~ nci 1nadde~ine 

lı \'İikan 21 ni.!lnr q~() tanhıııc mu 

:-"a.dif P;,ı,zar ğUni.i ""a~t l l re Sirkt!tın 
Calataıh (>mer \bit hınınd• d<ır 
dünC-i.- kattı ml'1ke1i i<larc.;inde içti 

' 0 
1 ı il·h-ct 

,_,ırfındn 'J'ürklyenin her tarafında yapılacak at 

pw:;ramt ,:elmiştir. Bunların elli kuruş mukabilinde 

B:ıytv ·mıdiriye•lnden tedarik · lunahlleceJ,ti i :\n 
;::-;.:;, t. --::------

ı,ıımik .;it bey 
1 l lenuiııc har.ım . ınonoloğ lazlıı« 

liro olan (,'uhıık ıı C•z de")oların'n 
tamiri kPpah zsril:ı ınüna l:ıi\\a kon 
ınuıllr Tnliplcr.:ı kcıif \ ak nı gor 
mek , e .. aıtnanıe aln1ak İ\L"' her gun 
levazım •:\TUdurlü;"tunc ge!me!eri \C 

teklif ınek\lıp!arın t.1 ın.le gunı. 
olan 24 -! 024 <. ' an. 1 a lrnü saat • 
1;; e ·.ldar ınc·ık tt' n~Udı..rluıte ver 1 

mtler 

m:ı. t•deccktir ... \!ialrtcn Yev11 'ck:"ılc 

ten l:iakal 1 ~ hi<,cye malik olan her 
hi.;;.:edaı hey'eti lıınumi\ eye iştirak 

ı1akk1rıı h:lİz olduğlındsn ) e\ mi içti 
n11dan biı hafta e,el hamil hulıın 

<luk,an !ıi.,::e senctlenni ş.ırke• rncr 1 

kc7i id < ine re Jı il e mukabilinde 
duhuliYe \.<ırakısı Tnalart ıl~n tılunı1r. ~Vlet de~i~ yolları ve liman-. 

a.1: 1 Umumi idaresinden: 1 

1 ilet ,;; 2 tonluk kamvonet alınacaktır. Cumartesi ırunii saat { k . ~ 

. •dar td.lif veri 'llek uzre cnlfp olanların fazla iıah«t al -
ıç n ~ 

~-!:--.; ~ıyda na~ada n' tıayaat komisyonu dairLsinc müracaat 

M~ lıı olıınu,. 

ıı-,~~&~aıı sıhbıyc nıübayaat lonıisJoua riyaseıindeo:ı 
1 nı ''Ydc k • L·mraz• aklivc ve a,Abive 1 lastaneslnin Jn,aaıı 

r,ı . - ' 
an pın ı,ırhanc hına ·ına konulaeaK hııh~rla müteharrik 

l 
~r 'l a•ın t<' .dm edilen olhaptaki ~arımıme,ı veçbllc ve 2;ı 

}} ı rı . 
" 7 · alı ıı;unu -aat on beHe kapa'ı zarf ı -· ille ih~Je edll-

1 llııınah.a,;ıva konulmu~tur Bu baptaki şartn ımcyi ııörmek 
J 1.ah:ıı :ılmrık i-ıerenltrin mezkur kc mb) rı.1 nüral'aarları. 

~attın~a nıii~iın tetenunülat , ~~1,~, ~t~pres 
" d 1·.~ p vruı,. arısında en doP;ru ve en <eri mu'3sal111 temin etlen 

1 ~11 ~<1er. ,;~: hattını_n Loyd Trie>tino tarafından f 1 ·ı,an ı<İ29 l'nşcnıhr 
r,''rfıoct, d "•n 'kı pervaneli TP:\'~:R~~ lük> yolcu upunınu \e :'ılın, 
1 

1 tıJ.tı, t~hlı· buı·ük ST~:LL.A l>IT\LYA vapurunu işletmirc hı.lıyıtı· 
'4 'OTIJ7. 
1 J lıııı llk h .. 

, u v .. ~n acımda olan lıu ikl ıapıırun l•ranlmlı u~ray•n l'apurların 
., •rılcri ld lc.I . . 

~ı 1 r:rrllıtsı . 0 u arına şdpbc voktur. (;enış salonlarından maada 
'1 \ ı ' lırn:ı1a tik al • 0 lırı t "' onu \'C mükemmtl hJr orkcctrı~ı ı ıları hıı 'apur· 

1 <4hi uncn '
1 
ü cık otellerde bile arınılan t>üıün koııloru bulacaklardır. 

utu maınalı ki 1 d ·ı·rı . 
1 ' arı ı ını 

1 
...oy c .. nnonun :ışçılırının dün,·ının en 

.ili l~I H • . 
t: ilt·ı 

1 
1111 anc 'ı:ıline gelmiştir 

' c >aoş ıu•. bu k , . . . .. . . 
1. U~ ı..ieıcc d "' adar 1 tıtadclcre aAmt:n ~ırl..:et sc\'\"ahıH ucrerını 

Cd ~l e c le lZi!e r.enı:r \"t ' z· . • ..ıılcce11- 1 d rmı.,u~. .ıra hu \ilpurlar daha çok \Olt..1J 
1 rı "n ~n kumpa·ı b · 

ne ııı.: f. ' ının u ' -'· Uerı goı ecc,ılı 1:;tif:ıdcden \ nlcL 
rtıı, er .. ate k:tr:.._r \ ... rnişı 

·Ulc kl 
t_ l, r ın:.lıafiluıc 'Tit:ns ı ı 1 •1 .. tın ı .. t t· klf ı . 1 ... 0 an ,n\ · ne: tinonun mustı,;rileri-

a ır e ır..ar,ı a :ıcakl:ırına cmtııiz. ' 

,.e arkadaşları ınemoda: \'cılga . 
\ olgo. q kısım :fnıca: hokkabaz 

\lo1'di< 

Naşit, Şevki. Cevdet 
beyler. 
au,ülü kitap ,, rı:r.lc \'ar~etc. danı;;. 

monolog e .;ıfıc ı; ktıruş. -·-1\:adıkôy 1 lil~I Ti}atro;ıında 
\ 'arın ak--şam cıh:ın komik1~r nü.'iaha 
kası .:: Uf 9,S da -----Sureyya, Sinaması 

KABUS 

Zonguldak 'ıılh lıakimJ,glcdc~. 
Zonıı;uldagta prhli\ •ınndelt r 

tarafından tulıafiyl'd \ecd ,\ i 
zade \khnıct Rizn efendi ile 
refika'ı Cim ıaııırn ale' hkrınl! 
ikame olunan ) tiz kırk 'eki?. 
lira elli sekız kurıı) alacak dava 

,ının cari mdıakcmcsi nde: ]1;;1 
metıı;~hlArı meçlııı kulan mucldci 
ilq hımnya ih\ncn tdıliı:at ifa 
edildigi halde yn ıııi munyyende 

"patı vfü:ut etını-diklcri gibi ve
kıl dahi ı:;önd~rnıediklerinden 
~aklarında ittllıu rılun~n pyap 
hararının da ll:lııcn tebliı:;ine kx
rar \Hilmi~ olma ki• ıarilıı il~ndan 

Jtibareıı on ~lln zaı hnda müddei 
sleyhımanın itiraz cdebikcekleri 
'c ak>ı takdirde muhaktmeye 

kabul cdilmiyerck haklarında 
giyalıcn muhaJ..cnıcye devam 
cdilccep;i 'e bu baptaki mshke
menın 18 nisan 921) tarihine 
muallak bulund11ıtu llAn olunur 

~i.Jırcman tind ·n: 
'242 lira .'iS ktırııj 

lled, i keşfi 

olan ı taııhul 

lcbhirb~nc~inin ..!aın \ e a.i c:-.inin 
ramiri aı.;ı~ miL1akd53}~' onrnuşcur. 

~\~. 4 9'24 uuibintle i;111Jc~ı nı:u.:akur. 
·ralip~er kcşfı C\ r~kını t·c <artns 
n~eyi ~ı»rmı.::k için hl·r gu ı \ e nıtir:a 
ka;aı-> girmek içın m:-/kc. tarihte 
le\·azın~ müdürlıı~üuc g lmel". 

)[.~:;. 

* ~ehre"maııetindı.:n: Bedeli l..eşff 
2.lO !irs cılan Emınet hinao.ı dshitinde 
bazı m.ahallerın ho) Hnması a~ık mü 
nak:ısava konn1u~t11r. '2.J .f- CJ~4 tari 
hinde ilıale>i olacaktır. Taliplerin ke· 
şif t\'rakını \~ ~arrnumeyi görmek 
i~·in her ~iin ve münaka~I)'& girmek 
i~·in rn1.:zkOr tarihte le\ azını müdur 
lii~ünc p;elmeleri. 

Dikkaz ediniz!.. 

Diş macunu 
demek. Zımpara k4ğıdı demek 

dep;ildir 0.- Dl~ltıi ttmiıler 'e ağııı 
mikropıın vikıyt tdu. Parlıımık 
i;e.. Ancü a;ındırmakla kabildir. O 
halde l•timıl edece~lnlz macunların 

yalnız hılAdald ea ıf , • ştraiti fen· 
niyeyi havi cılmı" k4fidir 

Pertev dl' macunu 
tamamen fenni ,.e sıhhi şeraiti cami 
olmakla mücemni•dır 

ı{u :ı.J ınei muıakcrat: 

ra.ati, 

2 
taııcik 

.1 
4 

.\ lecli:-ı ı l "C rııpılnınu, 1 

14'i8 SCT"t!'İ bıuır.çr.5unun 

\ c meeli5i id:ırenaı ihra .. ı 
\ lurak p rapnrnnun kıra atı 

\lurıkıp intihabı Ye ücret: 

nin ıa ·,i:--i 

:ı B:ızı ıntl•lic;j idare 1.~larına 

\ triln1i .. o An mczunivctlcrl.., ttm~lidl. 

Ticaret 'IUdUrlyotl 
umumiyes!nden: 

Ec:ıchi ..-\ nı ını~ 'c 
c.::ham;.. mL1nka e 11 ~ir' eLl~r .. t:l''lehi 

c.igortA .şı:·kctlC'r; 3 ınd· 1 oKJ "l'eş

rini:-:ani 3.~U rarrhlı kanun ahk~mına 

't refcrruacı 

:-att~ı ile i~tigal ecaı~k üzrı ·rlırkiye· 

de ifı}-ı rnuamclt:\c ınezun mli:'ecc~ı 

ecnebi ?irkctlerindl'n ~·etmi~ he~ 

ınilyoıı koron sernıtı eli ıc ,\fatar 

tıbüyetini haiz 1 lnıierr ~·khraLız 

( ;ıayton Shutttev\·orth antınıın ~ir 

ketinin 'l'ürkiy \-ek~i unıurnilcri 

haiz oldukları ~al:\Jıivete lııilacn ıa 

kere ~\dapa:;;arda kü~at tt.it.·cekleıi 

şub~i tılivede şirket uaınına ıfa ede 
ceği bilcümle muamol;Jırnn miıtc\ cllit 
denidt derecııı mahakinıin k;\ffe 
>irule müddei ve ınüdd<i nlcvh 'c 
ve ~ıh:,ı ... alis ..;ıfallarıyl~ hı.ıır hu 
lunmak ülre liü..:nıi Heyi vekil na!ip 
ve tayin eylemı: oJmakla Kanunu 
mahsusun edinci mıdde~ı mucıbınce 

ilAn olu~ur 

imdiye kadar gönnedi.-ıniı .... CENOI 
akıııda görecclfnlt _ 
e b!r daha göremiyeceğlniıı .. 

[Sturm Obar aslen] 

Asya iizerindeevlatları 
bir kasırga 

\ E'{DÖN URIHI HlYUL~H 
F~ ~~ız TIUTRO ve SIN~M~~ININ 

·ınç d•H 1 ~a.' ,nl..nda h > tc 
rilmektc Hlli..i. 

VEHDÖI\ UR\Hl H~~~~LEPı 
filn1i iı.Jrhi umcn-ıı,·e iştira. ed1.. 
l>tit• milletlerin kurb•n)nna ıt 

'ıaf edil mi~ "ir •'•· di·. 
~:nrma saadarı; f 4.:ıo. 1 b . .30 

18 .. lO rnı-;e ~ı .. O ıla 

~~====~~:'allı 
Çıl~.•~~ ~1~l{ire 1 

il 

IJEZE'\Fl-:KSIYO°'' l u b'\Jn i1-ın 
elzem bir nmellyedir f.n kuv\ •tli 
\'C en mukemmel nıuzadı t~ar ün ı'e 
:;iüike w ~lavrr \ G fahr'ka<ı"ln 

mamul:ltı ııl.1n Ll:ı:oı, di•. 

\nkara uliye lıiriııd hu~ıılc 

dairesinden: 

.\nkara merkez kı..mandaniıgı 

lernzıınıııda ~li Fcn:i heyin l'" 

kutlar ihsanlyc mahalle>i"dc orta 

ookaktıı mütekait binbaıt lhrahim 

hevin hanesinde mü~terıreıı nııı· 

kime rnh>ln efendi ker;mesi Fat 

nıa :-;amiye hamın nleyhine il.:a

me eyledil!;I altı 'ene e\'\ elki ta· 

lakın lıjJmuhakemc t<-piti için 

mezburcnin lkametklhına J!;Önck

rileıı da ıetııame zahrınıı hanımı 

mumaileyhin muayyen haneden 

çıkarak >emti meçhule gittiği 

şerh ve tastik k•lınması üzerine 

keyfi yer :\1ılliyet ve 1 lakimiyctl 

milliye ,!!;&Zetclerllc yevmi ııı.ıha 

keme ulan '2'." .1 92<1 (ar~amha 

ı:ııııiı ,aat on da muhakemeye ~el 

ınesl jl;\n edilmi; idi ye\ mi mı•ha 

kem~dc müddei alyeh Fevzi lıcv 

!>bati \ llcuı edcr~k <tıuddciıllcyhin 
1 

ademi ınliracaa!ı iizerinc ı:;iya~cn 

deı·am muhakvııc talebinde 

hulıınrnıı; ve muhakeme ı-ı -ı 
1>2n pazar güniı 'Hat ona tulik 
edı;miııır hinunaleyh yevmi 

mezkurda 1ııı,Jdclaleylı Fatma 

\'ınn kı ,1 ·i~uı ı tJ~'' 
c. ar~araha :ık, amı:ıd~n iıih en 

;ı\fF.L EK SİNEl\J ASI 

' I' r, J l ı • , ı 
1 · ·ni, ·ı ıral: ı ır- ba;''\.t ... · '-, 
l\ba7. ~•m bir \.ızi -ahne ı;Jnd Lı 

gece n1ü.;;;amerelcri. J...ı-na\ ı çıl

pr.hkları, tu\alecicnr. zc l . llı;t, 
hu (iltnin ptk rh· c \e zır ne\
zuuns muhteşem hı- i.;er1s ,·ı.:: t ... 

kil ermektedir 

... ........... .,.Qfj) • 

\"nrır nk•:ınıdan itiharen 

1\.Ll-IAMRA ı ıern:ı.,.ır 

DehaUr R:\~h> ·o\ \RRO ııu•' 
ıu;, • 1 il R d•n sonra vücut! 

~etirdiği ilk c•cr ulan 

SİNGAPUR 
GECELER( 

Samiye hanımın muhakemede ftlminin icra;ına ha,lana.tltır. 

lıulunnıauığı taktirde hukuk usulu \1,on dum•nlı:ı içindn puıan 
muhakemeleri kanununun 40!'ind r o[aıı çin meyhane ve batakhane 

!erinin htitün !ccaatlınnı mu·3, ırr 
maddc>İne tevlikan gıyaben tahkl· I he filim pek müheyiç hlr ıc ır 
kat \ c muhakeme} c devam 1 tıırakmakıadır J 
olunaca~ı n~, olunur. • ....... _,,, _____ _ 

-.. -----· .. -· -· -· --· -· -· 

Milliyet Matbaası 
Son sistem nefis ve muhtelif 

renkli basan makinelerle 
mücehhezdir. 

··---· ·.. •• .. 
•• .. .. -.. ·-·-·-Bilumum ticari defterler her nevi :: 
•• 

:: evrakı n1atbua, kitap fatura ve ilanlar §§ 
~~ ucuz ve güzel tab olunur. Ticari def- §§ 
§~ terlerirniz hazır ve sahhktır. g 
:: :: 
•• Hariçten alacaıtımız siparişleri itina ile ihzar :: 

•• ve mahalline irsal ederiz. :: -- .. -- --
§§ Tab işlerile de memlekete hizn1et §§ 
:: :: -· -· ..• ·-· ·-· 

Yegane emelimizdir §~ -· Tcle''>n: J,tanbnl J911 -1! - .'l :: .. 

Bolu l\1aarif Müdürlügünden: 
\kç•-ehir . ahl\e,i merkt'indc \lımar '.\lukbil Kemal beyın E;kişehir 

ve ılıı Irrsaneli \ eJıııci ılp ilk mckttp pilan ııuınunesıne tevfikan inıuını 

bıjl..,ılıp yalnız tcmt' kısmı ıapılmış nlan altı drr<aneli ilk mektep hinı· 

sın,. "kınalı inş•!ll lll26Q IJrı hedell keşıfnıme mucibince , .• kapıl 

zart .. n1ı\c ve J.l 4 q'!<) tt1rihinc miıJıdlf C\unırte~i ~·ünti sıat on heşte 

ihale .... 1 ~!·~ kıltnr.1ık Ulerc ,·irmi gj.\n mtlddctle münakasaya. konulmuştur. 
T·ılip , l•nlorın şcraıri anloınak ilzer< l<tanbuldı l>ıanbul ~laarif miıdiirlüıtüne 

Yl' B{;hıd.:t , ilivet Encumcn Kalemine muracıat eylemeleri. 

Tokat sıhhat müdürlüğünden: 
.. kaı Yilh«li ha.tahanc>i için mübıyu olunacak ılAt e edt 

ccrrahi\C ıo ,,~hı' e kapılı zarf ugulıle ve JO giln mtiddetle munaka<ayı 
k<ınrılarak teklif "lunın fiar hıddi 14yıkı görülduğü takdirde t 8 , 'i;ın <ıl!'l 
Cumrnr,i ~ünü ;oat f ~ te Tokat Entumeni daimislncr ihalei kaı,yc l icra 
kılııııce~ından tıllp olanların bıı hıp••k şannıme ile allı H tde<ıtı mez 
körenin cins ve nevlltrlni mıih<n t;• ·edvrl >uretltrini ınezkOr oncümenı 

daimi ile Tokat \O l;tınhııl Sıhhaı re iı,tım• ınuavoner mödtırlerinden 
almaları ıe teklıfnamelerıni dahi hııi;Ometçe nıkııbulaoak mÜHyede \t 

münakua ve ihıltı kanupunun 10 \ e 11 in ti ımJdelerinin mıf1tı dıirtsinde 

ita ve irsal eylemelen ilin olunur. 
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;~,~ Çarl'a hemşeri ı~, 
Gi er C~ne •reye bir vekiliıniz 1 

ı \ dayayıp sırtını hakka hemşeri 
- ıs-

- Aşkolsun! 
Vali tekrar sordu : Hiıkülmez, bilirler. zorlu belimiz, 

L,1fınıız değildir caka hemşeri 1 

Yağlıdır, zağlıdır, keskindir palam, 
J' ıv~ao;ız. -<ıki .ce yaşanıak meram, 
Dı:;mrda, içerde S' ğlamız sağlam, 
f)ost ile ederiz toka hemşeri 1 

1

, , - Devenin yükü yağ 
bal olduğunu nerden 
bildiniz? 

Büyük çocuk atıldı, 
dedi ki: 

1 Devenin ayak izle-
11 rinin iki yanına bak
i i tım. Bir tarafta karın-Kaç yıl var barıştık yedi düvelle, 

Gücümüz ;etişir vurn1ağa sille, 
İsterse gülleyle, isterse dille, 
Duşnıan kurtaramaz yaka hemşeri ! 

ı '.·,· cal r. öbür tarafta 
sinekler topl~nn1ış. An-

' 

Ayran kabarmazsa sakinim sakin, 
Şinıdilik düşüncem, bu yılki ekin, 
Güzlerim etrafı , şunu bil lakin 
Kaptırmam kendimi çarka hemşeri 1 

Küçük fıkralar 

Ressamlıktan 
kimyakerliğe 

'aktile Fransada 
a!inı hir kin1yaker var
~lı . Çok çalı ·kan ve 
lıünerli bir adamdı.Bir 

. ~ıs. 

olur. Yolunu şaşıran 
bu zavallıya siz bir 
akıl verseniz . 

Kimyaker, kadının 
kocasının adresini aldı, 
ertesi gün de kendisini 
görmeğe gitti ve de

g-ün evine bir kadın di ki : 
geldi: İki ~~özü iki çcş- _ Cesaret dostum, 
ıne ağlı_-ordu. Dediki: ça ışmakta devam edi-

Kocam res'i.1n1dı · niz. Ne ile uğraştığınızı 
İş' i Lırakıp, kimya ile biliyorum. l\luvaffak 
uğ-raşınağa haşladı · oluncaya kadar bütün 
Şinıdi de cilalı• bakır masrafinız bana aittir. 
üstünde bir takım re- Bu ressam, ( Dagu
<.;İnıler yapnıağa çalı- erre) isminde biri idi . 
şıyor. Bu yüzden evini Fotoğrafı harekete sevk 
barkını unuttu. Y:-.kın- ederek sinemanın, ilk 
da büsbütün aç kala- esrarını keşfeden adam 
c.-ığ1z. Ncolursa sizden budur. 

Milliyetin tefiikaSI 4 7- -

.. nen ışık 
Yazan - MEBRURE HURŞIT -

• Aroklki giıntin kaldı ... lki !., Küçüğüm uyuyor. henUz 
dlyorsum -· Sus ! Kapa gözlerini.. blıttin ev uyuyor.. kuşlar hile 
hakma . bana .. hayır .. hayır.. yeni yeni uyanıyorlar... bunu 
ormanı da istemiyonım 1 söyllyen. soran )(ene ben.. hep 

• ,\nneciğiın, ne yapacaksın?, ben 1 
d~mel B~n de bilmiyorum... ne "Yarın akşamı unutma ... razı 
yapaccğımı ben de bilmlyonım! olacak mısın'? • Bağırıyorum, 
l·k, ·k· ·k· ı I'" mi~ yavrumun uyuduğunu unutarak ı... ı ı... 1 ı.. ya nız ... r 

torlıın in.dlrdinı.. gene ziyaya 
'llani olamadım! Gun doğdu. Dışar
da sisli, pımüşü bir aydınlık 
var •. gozlerim yanıyor? 

Başım ne fena ağrıyor ... ne idi 
çıtırdı~ Ekrem döndü galib11-
~\'arın akşama ha1.ır ol!,. Bu 

ne'/- Bu ne? Bunu kim söyllyor? 
'e demek istiyor? Yandaki oda 

ro 'O,, gene glttl. Yann gele
cek_ yarın,. yann_ '"pazartesi,, 
l '1Uttu1'1 m·ı idi, bunu ben1 

Göz!.• m agrıy0r ~ ba ım nğn 
• , Kollarım ağrıvor. kalbım 

m ağrı yor .. 
~ nd otcn, oıma~mı sersem

o >e ne ~ Rn7.ı olacak 
ın, b m knt anabileceJ{ 

nı•ın ,, dı\ or n klmr ' 

deli gibi bağırıyorum •. Y ııpamaml 
Razı olamam! istemem! diye 
haykırıyorum... Ondan iğreniyo
rum... O belki de, sevgilimi öl
dürüp onun yilzünil çalan sefil 
bit hırsız 1 

Ben onu istemiyorum... nefret 
ediyorum ... Ya lfoçüP;üm ne ola
cak? Onu yabancı hain ellere 
nasıl bırakacağım? Kime yalva. 
rayım, kimden yardım lstlyeylm? 
• 'creye tutunayım '1 Yok... yok... 
bir şey yok! Her yanım uçurum. 
yuvarlanacağım_ eminim }UVtr· 
]anacağım! Ya küçı.ğum, o ne 
olacak? Or u kim kurtaracak? 

Pzarlesi ~amı 
fürtU 
Tereddut ve kararsızlıgın \ cr

dljti bl!tün izt raplar bittlJ 

ladım ki karıncaların 
toplandığı yerlere yağ, 
sineklerin toplandığı 
yerlerde hal dam anıış
tır. 

- Maşallah aklına!. 
Vali tekrar sordu : 
- Ya devenin üzerin-

de bir kadın bulundu
ğuna nasıl hükmetti
niz 1 

Ortanca çocuk atıldı: 
- Yolda devenin çök

tüğü yere tes~düfen 
gözüm ilişti, baktım 
kenarda bir tarafta 
kadın pabuçlarının izi 
var. 

- ~1aşallah zekana l 
Vali son sualini de 

sordu: 
- Ya kadının gebe 

olduğunu nasıl bildiniz? 
Küçük çocuk dedi ki: 
- Efendim kadın de

venin üstüne binerken 
ayaklarından mada iki 
elini de :vere dayayıp 

E.krcmclğiıni kurtaracağım onu 
zalim babasından da, saadetini 
tehdit eden üvey ana yumrukla
rından da kurtaracağım. 

Küçük Ekreınim, üç gtindilr 
çok acı çektim. Aj!;ladım.. bağır

dım, fakat o çirkin pazarlığa 

razı olamıyacağımı anlııdım •. 
ve ~eni düşündükçe, yabancı 

ellerin zulmu altında çekeceklerini 
ta hayyill ettikçe isyan ettim ... 
çıldırdım' 

Ekremim, benim küçilcUk has
sas Ekremim, 8enl öldürürlerdi 
Sen dayanamazdın! Gözlerirnln 
önüne ne fena şeyler geldi. Seni 
bükük boynun. yaşlı gözlerin, 
korunmak için kalkan zavallı ni
yazkıl.r ellerinle zalim bakışlı 
müstebit bir ilvey ana önünde 
titrerken gördüm, Öpmeğe bile 
kıyamadığım o gilzel yanacıkla

rının tokatlarla kızardığını, kolla
rının çimdiklerle çürüdüğnil gör
dlım- Titreye, titreye yalvaran 
zavallı sesini. köşelere büztilüp 
gizli, gizli hıçkırışını, '"geceleri 
uyumazdan eve! ancak çor:uklar
da bulunabileceh büyuk imanla: 
A.llahcığıoı, beni anneciğime ka
vuşturacnksın, değil mi?,. dlylşinl 
işittim ve karar yerdim! l\ladeın

ki seni kurtarmak ıçin bile, o 

iğrenç teklife rıza gösteremi-

öyle kalkmış . Bunu 
görünce kadının gebe 
olduğunu anladın1. 

- . En güçüğü kan 
kırmızı yahu! 

Vali bu cevanlardan 
• 

o kadar hoşlandı ki he-
men ziyafet sofralarını 
kurdurdu. Zevk ve neş'e 
ile yiyip içmeğe koyul
dular. 

Hergencin önüne bir 
şişe şarap, bir sahan 
kebap kondu. Vali de 
odadan çıktı, fakat ka
pının arkasından hü
kumdar oğullarının 
konuşacakları lakırdı
ları dinlemeğe başladı. 

Büyük oğlan şarap
tan bir parça içer iç-

mez yüzünü Luruştur
du: 

- Bu şarapta, dedi, 
ins:ın kanı kokuyor. 

Ortanca kardeşleri 
kebaptan koparıp yedi: 

Etini yediğimiz bu 
kuzu annesinin südüyle 
değil, köpek südüyle 
beslenmiş. 

Dive söylendi. 
E~ küçükleri de mı

rıklandı: 
- Bunları pişiren ah

çı da bu valinin babası. 
Vali iki evelkisine 

pek aldırmadı ama 
üçüncü lakırdı mide
sini bulandırdı . 

Hiddetten gözleri dö
nerek fırladı . kendi 
kendine söylendi: 

••••··~~·o••••••••••••••• .. ,,.. .•.•.•.•.•.• , •.•.•.•.• , •. , 
· 'fevfil< Rüstü Beyin sevahatı 

.. 

ancıye 'ekııiınız Tevfik 1 iıştü Hey, bir kaç 
güne kadar Cenevreye gidiyor. Silahların azal
tılmasını konuşacak olan konferansta buluna
cak, sonrada Berline Romaya gidecek. Seya
hatı uğurlu. ha ·ırh ve fa dalı olsun. 
yordum, onu öldürmeli idim! Sa
adetimi yıktığı yetmiyormuş gibi 
bir de yavrumun hayatına göz 
diken bu adamı ortadan kaldır

malı idim! 
Ekremciğim bu akşam defte

rim artık son dertlerimi dinliyor. 
Onu kapayacağım ve sen de .onu 
ancak yirmi yaşına geldiğin za
man okuyacaksın! 

Sakın bir an olsun bile, anne
ffln, babanın katili oldv!(unu 
düşünerek titreme. Ben onun 
melun varlığını kaldırmakla, dün
yaya taze, teınlz bir hayat ba
ğışlıyorum. bu da sensin Ekrem! 
Ve ben feragat ve fedakArhğımı 
tam yapıyorum. Onu öldürdük
ten sonra kendi saadet payımdan 
da vazt\eçiyorum. 

Anneni arnk . görmiyeceksln 
Ekrem. işlediği cürmün lekelediği 
ellerini sıma sürmiyecek.. O da 
babanla beraber büyük uykuya 
yatacak! 

Ölmek l;kence değil küçüğüm, 
seni bir daha görıniyeceğiml 

bilmek müthiş! 

Zavallı evlatcığım, yarın kalk
tığın zaman duyacağın büyuk 
acıyı bilmiyorsun. l.Jyuyor, hatta 
gtilümsüyorsun ... yanına eğildim, 
yorganı kaldırdım, becaz ayacık

larınıı, çıplak baeaklarına, küçü-

cük yumulu avuçlarına, alnına 

dökülen sarı saçlırnna, uyku içinde 
pembeleşen yanaklarına, bir ge
recik daha göremediğim kapalı 

gölerine baknm • 
Son ihtllaçlarımın arasında blle 

görmek istedijtim bu güzel hayali 
kapanan kirpiklerimin arasından 
yaşlar ,;Uzillürken, bUtUn kuvve
timle dımağıma nakşettim. 

Yarın gene her zaman ki gibi 
gözlerini açuğın zaman, baş
ucunda geçirdiğim bu ölümden 
daha elim dakikaları bilmiyecek
sin, belki de daha çok severler, 
seni bırakıp glden anacığına karşı, 
kalbinde, kendine bile itiraftan 
çekinecc~n darıı;ın bir köşe 

kalacak ... 
F:kr1ımcigim! Benim hir tane

cik gilzel evlatçığım. şu satırları 

yazarken bağırmamak için :ı~· 1 
mendilimle ağzımı kapadığı 

seni bağrıma ba5tırarak üpıip 

koklamamak için ne düyük bir 
m~tanet gösrerdlğimi biç bir 
zaman anlamıyacaksın. 

Bu ne zalimtııli! bütün bunlar 
neden oldu.. neden? Şimdiye 

kadar defterime bir defa bile 
yazmak tenezzillünde bulunma· 
dıgım o melun ye~il gözlil kadının 
kalpsizliği yüzünden değil mi? 
Hayır .• ben ona lanet bile ede-

. 

1 

Do 

E b h 
. ,.

1 
. Gü va n 

uz _,eııe<lenbe1'1 

isınindeki adll' 
- o-er u eru erın -

"' nın zindanları11da ölü' söyledi! leri yalansa 
hepsini kıtır kıtır kes- nıünü bekleyen polisi·. 
tirevim.. Fakat önce ınizCen1il efendi evelÜ 
bir ~oruşturayım !. gün hasretini çektiği 
Ka!1yayı çağırdı: vatana sa.ğ salim kll' 

Ulan, dedi, bu şa- vuştu. Arkadaşları Ce' 
rap hangi bağır(! ınil efendiyi çok partal< 

Kahya korkusundan karşıladılar. 
tiril tiril titriyerek : 

- Çıngıraklı bağın .. 
- Peki bu şaraba kan 

kokusu nerden gelmiş? 
- Bilmem efendim .. 

Belki evelce orası me
zarlıkdı da .. 

O zaman vali küla- ! 
hını önüne yıktı : 1 

- Vay canına 1 1 

Dedi. Sonra kuzuyu 
besleyen çobanı çağır
dı: 

- Ülan, dedi, bu ku-
zuyu kiıne emzirttin ? 

Çoban valinin hidde
tinden ılmış bir halde: 

- Size yalan olmaz 
efendimiz, diye cevap 
verdi, o kuzunun anası 
ölmüştü, başka da süt
lü ı<oyunum yoktu, kö
p ğ·m o sırada Loğur
muştu, kuzuyu köpeğe 
emzirttim. 

Vali kahyanın ve ço
banın cevapları ~rşı 
sında şaştı kaldı: 

- Eyvah, dedi, bu 
oğlanların söyledikle
rinin uçu de doğru 
ğalıbal 

bitmedi 

miyorum. Saadetimi çalan ellerini 
bayar yolunun dikenleri çabucak 
kanattı. parçaladı... Peki mücrüm 
kim? 

lçerde dolaşan, sabırsızlanan 
sefil ruhlu adam mı? Öyle ise 
ben neye ce-.taya uğrayorum? 

Neden günahın kefaret borcunu 
yalnız onlar ödemiyor? 

Ben mi? Ben de mi günabkl
nm? Allahtan şüphe ettim diye 
mi? Onun için ın1 evladımdan 
ayrılıyorum? Ne diyor? Bu içim
deki ses gene neler söyllyor'? 

"Bazen ana baba günahı öyle 
büyüktür ki onun cezasını evlat 
bile çekeri~ mi diyor? Töbe, 
yarebbi, töbe! Bütün işkenceyi 

benim ilurlme yığ... evladımı 
ağlatma... yalvarıyorum... sana 
bütün ana yüreğimin şefkati lle 
niyaz ediyorum ... 

P ubumun sesi gene ne diyor? 
'u son hareketimin de glinah 
olduğunu mu söyllyor? Ne ölme· 
ğe, ne ide öldürmeğe hakkım ol
madığını mı anlaayor? Günah .• 
Günah_ Öylemi? Ya Ekrcmim? 
Allah onu düşünmill or mu? 

"KuU.ıırım çok büyilk ıztirap 

tecrubelerinden geçtikten sonra

dır ki saadete !Ayık görtileceklcrdlrl 

Bunu ben nerde okudum? Şimdi 

neden aklıma p;eldi ~ Gü -

Cemil efendiye Gii' 
yanda çok eziyet et 
mişler • Cigara bil 
içirmemişler . Akşa11'1 

kadar taş kırdırmış 

ağır hizmetler gördii 
müşler. Zavallı 3 de~ 
kendini zehirleınek İS' 
terniş, mani olmuşl3f 

Otomobille!.. 
Munis bey, karısııı1 

sordu: 
Rıza beylere neyi~ 

gidilir , simokinle ı111 

firaklamı? 
• 

Tuvaletini henüz b1 

tiren kansı cevap ve 
- Otomobi ile 1 

itiyorum... Kahkablarımı meo 
llmde boğmağa çalışarak gol 
yorum. 

"Büyült lztlrap tecrUbeJerl~ 
. Fakat Ekreınim dayanmaz ... ~ 
yanamaz... Cenabı Hak bV 
anlamıyor mu? Hem bu ı•"" 
masumun ne suçu var ki T." 

"Annesinin, babasının ganab1 

mı ? lyl ya, cezasını onlar çeksı; 
"V az mı gecmellylm~? Nede 

Evladımı kurtarmak için cııı•Y 
işlemekten, öyle mi T Bunu 
söyllyort Vicdan mı T Vicd•ll 
demek? ~ 

Vazgeçmem 1 Hayır ..• evl•dı 
kurtarmaktan vaz geçmem-·.~ 
onun için canımı veriyoruııı ı. ~ 

"O da mı gtinah '? ,. öyle 
her şey gtinah... ~ 

Olsun ! Günah olsun .. · J 
kiıçüğiimün saadeti için boıı• 

d 
razıyım! Yalnız ... yalnız ceı6! 1 
o çekmesin • ya Rabbi o çt 

• 1 
mesın. 

1 
Defter böyle bitiyordu. J{• 

b~ş altı sahıfe yazısızt!ı. iV' 

.'lleyran yanaklarından sılı 
ya~ları sildi, gözlerini k • 
saatlerden beri hazln b•~ı 
okudugtı "büyük,, kadını, 

linde yaşatmal';a çalıştL el 
Fakat bilmiyordu. ~ 

o tireme benziyor maydıl Ji 
bitıttM 
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M. L. Ş. 929 SENESİ PiLANÇOSUDUR 
IViatıubat ve mevcudat 1-3-928 tarihinden ~ 1-12-928 tarihine kadar 1 O aylıktır Düyun at 

,\ luf dat icmal 

Lira K. Lira K. 
• • 
ıs mı Hesap hisap 

:\o Hisap ismi \ lufredot icmal 
Lira K. 1.ira K. 

1 'il 22W80 29 

ıı:ı.ıoz us~ 
4414:; 95 

ı r Sermaye 
ıo.ı ihtiyat akçesi 

\lalzene :'8 
fJ;) 

111 ~ 
1 il 
·~oh 

141 
2!0 

1 lı~ahı ~·ıri 

I{ 'u. 
l lıs.ı::cdaı a'l 

2407 :'l 
ıı48ı:'loı 

.5510 :16 ıı 

F:manat 1 muvakkJt borclular) 

1\:l.r ve zar3r haki,·esi 

200000 
Jı 24~6 

2.lh24 

ı ·"""' "' 
-

'\ar ·· ti muvakkata 
l>emi·baş eırn 

CaY"i ın ~kul em\81 

l mum! \Hıdtir 
.Jlan.~ur 

yekiln 

ıı 2ö:'4JI 02 l ı 
~ 4lJh2fı t hti 28055.l I :ı~ 

1 28Q.5.'l,l ' 39 Yekün 1 '-1 280ö.'iJ . 'l'l 

11. 1. ;\l. 
/<ey yaz 

\lcrı;,in 1iın:ın işleri inhisarı 'l'ürk anonim ~irkctinin 4 .• l Q2f) tarihinde içtima eden ikinci hry·eti uınuıniyc mukarrcratı hey eti umumlı;-c: n1erli:-i 
1darc \e mur~kıp raporl<1rını okuduktan sonra~ 

'121:' s~nesı on aylık umuru hesabatı gösteren ı ilançovu ıasdık ve meclisi idore ftzolarını ibra ederek teınettüatın yekılnu olan fiH:'.l,10 kuruştan: 
\ .i.l;l' sr ')edeli tahsil edilmi~ sermayeye h h birınci )ıjc;~ei temettü 

il SH~ sı ı~uvat akçe-ı ' 0 1 U 
< --l5h-l mcclisı idare .. is:><:'i 1 

0 l O 
1) fı '-.J.(> mÜC5$İ~ h.:~sesi 1

' 0 l5 

J·: 2282 ını.idür ve nıcınurin ° 11 ~ 
I· .i ı ıı;; 1 YK ikınci his<ei temettü 0 :'O 

• 
,,44-.ı. 10 

Bcr\ cL1. hal:l surette tevziın e karar 'ermi~tir 
!:: 1\ll"C'Ji, ·d:ırc Jlzaıarının 929 .:'ent:~i ibtida~ından itibaren ürrt:ti huzurlanıun ayda dürt İ\'tiınaı tt:C&YÜi': etmemek üırc,ht:her içtima iı.,·in ~irmi he~cr 

lirl ıt3strı \C m:ıhivc yetmi,- be~cr Iirad:ın ibaret bulunan murakıplcr t:th~isatının yüzer liraye ibligını tas\·ip eylemiştir. 
.l \lahivc dılrt ytiz liradan ibaret bulunan mLidLirü umuıni tahsisatını rni.inasi'..'.:p...'.'.:gi=>r=m:.::ü::~t:.::ü=r·.----·--------------· 

Ermis -Emniyet - kartal 
~lüttehit konserve fabrikaları Türk anonin1 şirketi 
İdarehanesi Galata perşenıhepazar. nunıara ~3-sern1ayesi: 150,00U 

Türk lirası telefon Beyoğlu 37~3 - iınalfıthanesi : Ayvansaray 
(Haliç) teleton İstanbul 3254. DİKJ(A~r : Konservelerin1iz diğer 
bilunıum istihzarattan kolayca tefrik edilnıek için etiketleriıniz üze
rinde nıevcut olan ah'lnıeti fiırikaya dikkat buyurulıııası nıercudur. 

f EMVALi MiTRUKE İLANATI° 1 
~-.ııı ......................... ~ .. ... 

' rnr \lahalle~i Sokağı :\n .\e,·i 1 li..;:'c~i l'ı\'mcti muhaınmenesi 
atik cedit 

n•,o;ı;lu l'augalu Cedıdiye 148 166 maa bahçe kagir hane tamam 4500 . sekiz taksitte 
.\lıı,tnıilitı Bodrum k.aunda bir oda. bir ıııutbak odunluk Ye kömürlük. ikinci kat bir sofa ıkı buyuk oda 

birhaU. Üçüncü katta bir sofa ve diirt oda ,e bir hala. l);irdüncü taraça katında iki oda ve 

hirbuyük ~araça v.ı mutbak >e mikdari kafi bahçen harid". 
llcdeli «·Ki·. sene ''" mıha\·i taksıtte tediye olunmal. üzre balada evsafı muharrer hanenin mülkiyeti .ı.ıoo lira 

l- deli muhamnıen ile muzayedcyc konulmuştur. b·4-929 tarihine ınüsadif cumartesi günü saat 15 de müzayedesi 
llukarrerdir Toliplcrın viızdc yedi buçuk hesabile 3:1: buçuk lira teminat akçelerini !\1al '1ndığına teslim ecferek 
t'rl~buzları ,·eva muteber banka mektuplnrile yc\'mli mezkQrda em\·ali metruke ~atı~ komisyonuna. müracaat 
'Ylenıcıeri. • 

••• ~enıti \lahalle;i Sokağı :\umarası ,\ev'i Teınomıııııı kınneıı mıılıammenesi 
1lel'rığlu l lü,eyin a~• llaHam ve ve~il atik'.! 1 cedit21J K:lgir apartman lira 10.000 srkiz ıa~siıte 

\luştcm-.A•ı: !lodrum katile beş kattır Bod~umda kapıcı o<lası odunluk \C kömürlük birinci dniresi yedi 
"! l'ir mut!ı;ık :ıir lıal:l ikinci ,.e tiçüncü daırc<i beşer od• bır mutbak bir hal:\ dördüncu dairesi üç odo bir 

llıı thak ve tr ıça k mı çamaşırlıktır. Elektrik \e terko, surn tc>t<at re tertibatını havidir. 

Kuneıli bir müncddıp 
ve muazzaın taaffün olan 

SİKATRJ"N il Dr 
Barbu 

Kullanınız. l,tifade muhakkaktır. 
:\le~hur eczanelerde bulunur. 

lzmirde Marır;ontoec-ııt Cleposuuda 
\e Bursa ~ctbaşı "l'ürkiye. Sam-

i 
suu Kamer, 'l'rahzon_ ~if:ı. eczane~ 

!erinde 

Meşh urHA YRABOLU 
HAYVAN YC El\fTAA 

PANAYIRI 

\letrn 
.JOOO 
1000 

Roda 

10 
5 

ÇOCUKLARINIZA 
BORNVİL mamulatı 

KADBURİ 
Sütlu Çikolatasını 

• • 
verınız. 

Her yarın1 litrelik çikolata 
paketinde 11 2 kadeh 

suı kaymağı 
havidir 

Dez.M • K. riyastinden: 
2 numara }clkeıı bezi 
4 

2 Hurgatalık ı;ıradin halatı 
2::; .. " " 

1 
kapalı zarf usulile 
929 salı ~aat ı .ı tc 

l:; Tirnchelik Ji[ halat 

16 • 4 

1 S kilo ( :ırcal:• l 6 - 4 - 929 salı saat l S te 
20 Paket Makine ağ ipliği 

' 20 " ispavlo 
5 kilo halmunııı 

\1. :\1. \'. Dcz fabrikaları ihtiyacı için bılada muharrer malzeme 

hizalarında muha[rer giın ,.e saatta ihalei kat'ivcleri icra edilecektir. 
Şartnamesini görmek bteyeııleriıı her glin y~ vermek isteyenlerin 

yc\mi ihalede Kasımpa~ada Dez. ;\]. K. miirac~atları-

Türkiye 
Sernıayesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Un1un1i Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 

lstanbul 
Bursa 
İznıir 

Adana Ayvalık 
'frabzon Zonguldak 

Balikesir Kayseri 
Gireson ~1ersin 

Sanısun E<lreı11it 

~1üsait ınuaınelat. ku111baralar, kasalar 
i'ledeli •ekiz ene \C müsa\·i talo:sitte tediye edilmek ·üzere halada e\»afı muharrer aparıumarıııı !O.CXHl lira 

• e'i muh·:ımen ile ,.e kapalı za.f usulile mlilki)etı muzaycdeve çıkarıldı 7·4-929 tarihine musadif pazar günü 
1•1 1 te tekli 1.ar!ları kilşat re bili;tizan hazineden alınıcak emre ğure mrıamele ıfa ı mukarrerdir 'l'a'.ipleıin 
ı~c yedi buçuL: h ·:ıılc:SO!ira teminat akçeleıini mal <aııdıj';ına e-lim ederek alacakları makhu?. ven muteber 

19 Nisan Cuma günü 
açılacak ve bir hafta 

devam edecektir ..._ .. ;...~..,.~iLii Bl L TRA:\1\-.\ Y ~IRK~:Tl 

~u me: tuplari c t"'T"J\ 11i 'lletrukc satış ı omin·oı !l~n_a_r_. _u_ra_r_u_cl_ar ________________ _ 

İlan 
lkı· ~il YC sınai ıc,i>at ve 

'' •Tllc Turk anonim ,ırkcti na· 

Muam·u· ~ır~etim;,in (,a-
• . 

l c a l.Acı\ c•' harındaki nıcr-
rj C?' •ılJrcsi ı '\\i m <ı~<ı tarihin-

l~ "b 11 ı aren Jk~iktaşta 1 ı anıur 
'
11 inde 1,4 ııuırcroda bulu

n 
'l ,ırlı.ctinıizin makarna fahrı-

•lsı ittısa\ındcki binanın ikinci 
~ntın 
ter a ııaklcd•lnıi~ cıldugıınu muh-

eın .. ·ı . . . 
~lAı,; muilcrı crınıızc ve saır 

aııarana arz ederiz 

~akinist aranıyor 
•1 taaı makineleri kurmak \e 

Ctıtıcl 
lıato uzere nazari ve ameli 

•lvı !tıat sahihi Turk nıoı:ıtörlere 
, ~ ıcırnı·· ı· . . . ·1ı kJrn '· '•tr. -:.rnı. sınnı., sarı 

Ctg>L •d . . , t h . ..,. • re • ameıı \ c naı_arı 
. ı 1 

Çal 1 L .ıngi !!' ıkı•ırkrde 
ı,ı11<- •o 

~c' .5 · er imek Ltcre zirdcki 
e lttıizc 

>lun · mektupla müracaat 
•·aktır 

Şah ı r> 
Ct aLaatlar lıahul cdil-

Çorlu Belediyesinden: 
Çorlu kasabasına getirilecek olan 

107,000 lira bedeli keşifli menba sula
rına ait proje ikmal ve tastik edilmiştir. 

Mezkur proje mucibince bir ay müd 
detle münakasaya konunlduğundan ta
liplerin Istanbul Şehremanetinde bir 
sureti mevcut projeyi tetkik ederek şe

anlamak üzere Çorlu belediye 
riyasetine müracaat eylemelerı. 

ııtıtııııııtıııııınımw ırnrnınmnıntııı111mn m~ mı ııııım• 

raiti 

B.UyUk !! . ~ 

=:tayyare piyankosuli 
Keşideler her ayın 11. ndedir 

3. ci keşide 11 Nisan 1929 

= 
~ 

Sir c . 
\1.,

1
r Lı: Ankara caddesinde ı :::::::ı 

,, '-• aat ınakinderi fabrika<. 1 

Büyük ikramiye: 
40,000 liradır 

5E 

''Otnı 
--:::..,: • kctı. 

I' ırta:::-.~. ~-----
·ı ı ~ıvc ıııun·ıkasası 

cııret • ' . 
encı r~ l~~lr~ ~orsasının 

;u ava rta.t}c ıhtt)acı müna. 

., 
1 
''~Zcdilnı,tir 8 • ·ı!illn 

~ a ,amı saat 4 re ihalesi 
'•hık 0

• u • ı·ı ııor- ıldiiğu ıakdirdc 
~ 1 lC~ktı •1· 1· ' ·•ltt:ı:.i r a ıp olrnk , 
nı~na:l Ctdvdini · gormek \ c 
il"" a ~J ŞCru,tiııi öğrcr'llek uzrc 
llıııra ~tı it um·ımilik b ıırou-a 

1tıan. 

~ 
~ 

= = = 
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Ayrıca : 20.(XX) 15.(XX) 12,000 10.000 liralık 
lkramlyeler ve 10.CXXI liralık bir mükafat. 

Bu keşidede cem'an: 3.900 
numara kazanacak 

ı mımmmılfil1mm m 11111111111rrııııı11111~ ımı ıı ~ ı mı ıııı ı mm ı ıırııı ı 
Bazar dü Levan anonim şirketinden: 

1928 senesi tcmettüu olarak () :.'llisan 1929 tarihinden itibaren Galatada 
Doyçc Oryantlıank kişelerinde altı numaralı kupon mukabilinde kırk kuruş 
tediye olunaçağı ve bundan alelu~ul kanunu mah~usu mucibince kazanç 
>ergi;! tevkif ıılıınaeağı ilfo nlunur, 

~mı TESHiLA 1' miaı1111 
MENTEŞ KASAVI 
leıanbul Cehli bey iıln \,, .ı,ı 

peşinen hiç bir para ,·crilmck~ızin 

n:ın:sın: ı WR ı·:\ ı ı·:~\ ,\ 

SEKiZ AY VADEYLE 
'.\la ruf map;azalarJaıı \ n>ıtaınızla 

iııı:ı••• temin olunur •••ıllil 

-~Dr. lhsan~-

IÖksürük şurubu 
Öksürllk ve nefes darlığı 

için pek tesirli 

... il!c;tır ~ 
11:\n 

Adapazarı icra dairesinden: 
Adap11.annda pul hayii Te, fik efen

dinin Adapazarının Tıgılar mahalle
sinde Pamuk ojı;lu sokağında 14 nu
maralı hanede sakin iken ikamctgilıı 

meçhül olduğu ııamına tanzim ve 
berayı tehlij?; mübaşire verilert ih· 
hamaıne zahrıııa · muhtar ve 
mübaşır tarafıııdan yazılın meşru

battan anlaşılmış olan mütekait Ali 
:'<ibat beyin tarihi ihlndan itibaren 
bir ay zarfında itasını mahkum ol
duğu bir kıtı ilim muharrer80 liran 
masarifi mahkeme ve faiz ile teHiyc 
etmesi ve kanunen bir itirazı 'ar ise 
müddeti mezkiır zarfında /ldapazan 
icra dairesine CJ29, 66h dosya numa
rasile tahriren müracaat eylemesi 
lazımdır. ,\ksi halinde Alacaklının 
taledi üzerine muameJei kanuniyesine 
teşebbüs olunacağı ve bu suretle 
birinci ihbarnamenin tepliP;i maka
mını kaim olmak üzre ilftn olunur. 

Kocaeli \fahkeınei asliycslndcn 
iflasına karar \'erilen vilAyeti mez· 
kOrenin • · ~rettinpaşa caddesinde ;l~ 

numarnda ıücaciyc tüccarından Ali 
Riza bey zade Fahreddin bey zim
metinde matlubu bulunanların senc
daunı hamilen tArihi ilAndan itibaren 
on beş giin zarfında saat "CJ. dan 
• l 4. de kadar müracaatları lüzumu 
iltn olunur 

iLAN · 
lstanlıul Tram,·ay ıırheü. 2.) ~!art 1929 teriliindcn itibaren, ayrıca ıl&n 

edıl~ olan seyn\ sefer saatlarını mü{ir tarife mucıbincc, SULTAN HA· 
:\l,\,\11. l\AR:\1'Ö\ • ı\ZAl'l\API. :>l~IL\i\EK:\RAKOl.U, TARLABA::;I. 
tariki ile lle\azııtan Taksime kadar mesafe üzerındc OTOllO: seHü 
sdcrlerinc tekrar iptidar edilccc~iııi ilAn ile kesbi şeref eyler. • 

llnazıt • Tııksim Otobüs hattı beneçhi zir 4 kıt'ayı haridiı: 
ll~:YAZIT ~:1\11:\Öt "Ü 

2 E:\lll\Ö, U - ,\ZAl'KAl'l 
:ı i\ZAPKAPI - TEPEllAŞI 

4 TEPEBAPJ - TAKSIM 

l 
2 

4 

Otobüs sefer 
6 kuruş !O para 

ücretleri: 
KlTA ücreri 

• 10 • 10 • 
" .,. 14 "' 10 " 
" " 16 10 " 

Gui köprtisü resmi dahil olduj!;u halde 
Zirdeki kıt'alardan: Beyazıta Eminönüne 
Beyazıttan Cı,25 
Eminönünden u,25 
Azapkapıdan 10,25 6,25 

Gıziköprfl resmi 

• 
• 

ücret cet\·elı: 
A7- Kapuya T. Başına 

J0,25 1425 
6,25 10,25 

6,25 
Tepepebaşından 14.25 I0,25 6,25 
Takşimden 16,25 14.25 10,25 fı,25 

fi. 2.'l 
ıo. 2s 
14, 25 
16, 25 

Taksime 
16,25 
14,25 
10,25 
b.25 

llu ücretler bila inkıta bir sefer için muteberdir. Bir kıt'a üzerinde ta· 
mamen sefer edilmediği halde dahi ücret tam olarak i'tifn edilir. Karaköv 
köprüsü müruriyesi yolculara aittir. -

Otobüslerde hiç bir tenzilAt kabul edilmediğinden resmi elbiseri !Abis 
olanlar dahi siviller gibi ücret vermeğe mecburdurlar. 

Tramvaylarda olduğu gibi mecburi ve ihtiyari duraklar mahalleri lev
halarla gösterilmiştir. 

Tram,·aylar için verilmiş olan pasolar, abonman karneleri, askc...ı tenzilAt 
pasoları ,·e Tunel pasoları Otobü•lere kabul olunmayacaklardır. 

lstanbul Hı mart 1929 l\lüduriye 

Vilayet encümeni daimisinden: 
:\ııruosmaniyede :ı, .'\. 7 No dLikk:ln ile beş bap oda 
li:bussuut caddesinde 15 numaralı matbaa 

• • 1 ııı.ı 
Arnavut kiıvünde 28, G9 

" 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
" 

~o .l.l 
16,'4.l 

:!4 49 
23.47 
29'h7 
.ı2 11ıı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

,, " .14/ .17 ,. 

hane 

• 

• 
• 
• 
• 

Fatihde lıahrisdit tetümmebamine medresesi 
~ .. ayak medresesi 

l\uruosmaniyede nzir hand 45 ve 6 numaralı odalar 
S.!Ada muharrer emlAki hususiye icar müzayede mütddetlerl 7 Nisan 929 

l'aur günü saat on bire kadar temdit edilmiştir. Taliplerin encümene mU 
racaatları 

-YELKENCİ 
\ :\ I' ı · H L .\.il 1 

l\\R\Dl·:\'IZl,lf\ \1: 'llr\r 
ı·o Tbl 

SAMSUN 
vap~~~.~ J Çarşanı ba 
gunii ak~amı "irkcc~ ı-ıh: 'llın<lan 

hareketle do~ru zu~~. 'dak. lno· 
hoh. -~:unsun, Ordu. Cırc,on, 
·rrahzon, Sürmene \"C l{ızc , ..: 
gidecektir 

TafsilAt için Sirkecide \·•iken;! 
hanında klin acentasına mur.caat. 

1 Tel. lmnbııl 15 l 5 -
~evriset nin 

...... !im .......... . 
:\lerhez ~\ccnta51; c:a.tata kopru 

başında Bern~lıı 2.~h2 Şube 

acentesi: \le<'adet liaııi ıltınd1. 

lsıanbul 28>j{l 

Tra~zon ~kinci ~astası 
( \. "l\.\R \ ) vnpuru 4 

nisan pcr~ernbe ak~amı ( :aıata 

rıhtımından hareketle Zongulılak 

İnebolu Sinop Samstııı Unye, 
Fatsa Ordu, Gircson. Trabmn 

Rize l lopaya gidecek 'c dcimı~tl' 
pazar iskeksiyle Rize or 
Sürmene. Trabzon, l'olathanl\ 
Tirebohı ( :ireson, Ordu Fatsa 
.'anısun Sinop İrehnlm a 
u~rn :ırak ırelt'<e"ur. 

Ayvahksür'at postası 
( \!ERSi:\) 'apuru ~ . "isan 

Salı l 7dc Sirkcı;i nhtııııtııdan 

hareketle ( ;c1ibolu, c;anakkala, 

Kuçükkuyu, Edrl'rııit llurha· 
niye, Ayvalıp,a gidet:ck 'e 

dömı~te mezkur iskelelerle lıır

likre .'\ltunolujta ııJtrayacaktır 

Celibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük alınmaz. 

7~0 kilo kaynımı~ hczır, 

750 kilo lnpliz bcziri, 7!i0 

kilo ham bezir, IOOO kilo k:ıba 

ustübeç, ;-su kilo aı.ı iistübc~ 

300 kilo mcsina sarıst, !'100 

kilo lweç nefti, 30 kilo zin
cifre, !iOO kilo sülycn. 

Yukarda cins \C nıikdarı 

yazılı IJ kalem hoya nı:ılzeıııcsi 

miinakasa\·a konmuştu• Kati 
ihaleleri 10 '\isan cı2cı tarıhimlc 

icra kılınat:ağından tıılmlcrırı 

ogün saat 1 S re le\ azını mu 
durlul!;unc gdmclcri. 

flflYÇE LE\'.\ T LI. iYE 
11 tıııhııt% Breııı, \ııwr , 
İstaııhııl ve H:ıhrı Sıyalı ara 
siıııla :ıziııırl Ye anlı·t ııı•ıııta
z:ıııı pııstası. 1 l:ıııılııır;.:, Brrrıı 
S1Plııı, Aııwrs vı• l lrıtı•nlaııı. 
daıı linıaıuııma mımı elrti 
hrklcııeıı vapurlar ; 
:\Tarmara \"aponı fi 
,\kaiya 
Faterland 

• 

ni,an:ı doğru 

12 • " 
18 • 

llurgaz, Vama, J\:iistenc·e , Kalu 
ve lbrail için limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
ı\ki.\va vaporu 12·14. 'isanda tah. 

Hamburg, Berem, .\nvcrs. Ruıerd•m 
ve Dançig için yakında limanımız 

dan hareket edeck vapurlar: 
M.Leonhard vaporu limanımızda 
\lilos ,·aponı 3.4 :'i:isanda tahmilde 
Ostsc • 8-'l 

Kariben llatuma gidecek ,·apurlar; 
i\hrmara "apuru6-8nisandı tabmilde 

Fazla taf,ilat iı;in Galatada 
Ovakiın yaıı 1 l:ınııııla kain 

11m11nıl a. enteliğinc ıniiraca:ı 
Telefoıı : lfoyoğlu 641-647 
• 

Türkiye vapuru 
Nisıının ikinci sah günü sant 

17 de Sirkeci rıhtımından hare 

ketle dog-ru i':reyli ve /.ongul 
dak i<keleleriııc azimet edecektır. 

Tııfsilılt için Emin on_ ıı.lc 
rıhtım han ıııla 2 niimerodaki 

acenteliğine muracaat. Tele[on· 

btanbul 268-l. 

Zayc Derununda ş•hsıma aıt cvnklı 
istik! ı madalyası •t ibs. bnlunan 
cüzdanımı zayi ettim. llulnn ve ge 
tiren zat memnun edilecektir. Unka 
kapanı Ayaımakapı"J• 20 l . numaralı 
kahvede hamal k:ltilıi Nizami 

Mes'ul Müdür: BÜRHANETT1N 



• 

1.10 • .:uz senedenberi Güyanda esir bulunan J>olis Cen1il efendi dün ana vatana avdet 
etn1iştir. Patris vapuru ile gelen Cemil efendi dün Polis arkadaşları tarafından samin1i 
tt·zahunı.tla istikbai edilmiştir. 

~e_ Tİ Stfain idaresinin alnıak üzre bulunduğu iki vapurun mua 1 

encsi bu günlerde nıüdiir nıuavini l'ahir hey tarafından yapılacaktır.' 

- .. ..c.. 

·---· 
Yeni ceıııi veti umumiyei Belediye azaları dün Fırka nıüfetti~ 

Hakkı Şinasi Paşanın riyaseti altında bir ictin1a aktedn1işlerdir . 

Hukuk talebe cemiyeti idare hey'eti dün birlik binasında bir 
içtiına akdetıniştir. Jçtin1ada yerli ınallarının sürümünü tenıin için 
bazı kararJar verilmiştir; 

L:!n~.:~ ı !nızda bulunan Anıerikan An1İral gen1isini <lün Bahriye
nıektebi talebeleri ve Polis nıcnıur1arı ziyaret etnıişlerdir. Gen1ide 
vihiye~ erk<inına bir öğle ziyafeti verilnıiştir. 

lstanbul n1ekteplerinin en müstait 6-12 yaşlarındaki çocukları dün Ocakta bir içtin1a 
akdederek çocuk haftası için kendilerine reis kfttibi umumi ve veznedar intihap etmişlerdir. 

ı .... e--a..-----------------~ 
. . 
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