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taJcbey' \ dı 1 
fır at'a gun 1 
gune l uyuk bı 
alaka uv ıdır,, ıl 
dcv'lm c :ıck e
dır 1 fi uncu ha 
ftu m1osabak ın 
iıtir k edeni nn 
lllck. plan , :m 
~ nır ec..' nı: , 
ıra ıy 

dcrccttıjl;. -,1; 

zıt bırınr.: tıi 
kazanm·ştır. 

muhinı haberi 

ara. ın<'a 'lÇtıll" 

ıncı/İ.Jiı kazan"" 
Saluhatlin B. 

Sen Mışel l isesinılen Sabih 
Nı~amett/n Be)'. 

2 Galatasaray lisesinden 1270 
Seiahottın/ley. 

3 Dııraşşafııka lısesinılen 907 
lJedrı Yılmaz Bey 

.J. - Gula/asaray lisesinden 737 
Nihal bey 

5 lstanbııl San'at mektebi 
307 Ridvnn bey. 

himlerıni "' hırlnc'Uk derecelerini 
kaydet• ~ll"IZ Beylcnn idare mudür
luğline mıi acaatlaı ı. 

Hesimlerini gonderenlerin •esimle
ri de dcrccdilcccktir. 

11 inci hafta 
11 lncl haftanın en mühim 

haberi nedir ? müsabakası 

~2J temmuzdan itibaren 
başlamıştır. 

" . 1400 • 2700 ' -. Rncl • , 

---··- -Türkiye-Suriye 
Hududun tahdidine 26 
Ağustosta başlanacak 

Parls, 11 (A.A.) - Fran
sanın Suriye fevkalads Ko
miseri Parlse g-elmlştlr. 

Surlyed~n avdet eden M. 
Ponsot Havas ajansı muha
birine vaki beyanatında 
Türkiye Suriye hududu mes'
eleslnln hallinden dolayı be
yanı memnuniyet etmiş ve 
hududun tahdidine 26 Ağus
tosta başlanacağını ve ı ka
nunu evvelde bitirileceğini 
söylemiştir. 

Gelecek lifjffemmuz Per--. ı 
cevaplarıl~lşembe günü 
akşamına kadar kabul edece
ğiz. 11 inci haftanın en mühim 
haberi için alınacak netice 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 

1- Tı:ı.ı Li'ıt tcfrlk.aınız. Tcpcdclı ıli Ali 
l'aşa ve VasiU ı 

2- Sıwn haberle lffil Temmuz Cuma günü 
~ llıln edilecektir. 

Cevaplarınızı Milliyet mü
sabaka memurlukuna gön
deriniz. 
Not• Müsııbakamıza haftanın 

3 Uncu sahifemizde 
1- l\lahk ,,e lntlha?arı 
~-Ek ·nomi 

4 Uncu sahifemizde: 
ı- Hava rapoıu 
2 - ı-·eıek 

J- flıl!yc, orm ... ıı. 

M. Miha/okupo/os 

toda·bulunmaıı emrolunmuştur. Tür
kiye, Yunan noktai nazarını kabul 
etmediği takdirde müzakeratın inkı
taa uğramasına mani olmak için bi
taraf azanın müzakerenin Teşrini
evvelde talikını temine çalışacakları 
zannolunmaktadır. 

DAHA iYi OLURMUŞ! 
Salahiyettar mahafil bu tehirin 

efkarın teskinine ve meselelerin da
ha iyi tetkikıne hizmet edeceği fi· 
krindedir. 

Her halde müzakerenin devamına 
imkan kalmadığı takdirde bu talika 
teve sili olunacaktır. 

M. Venizeloa yann Türkiye sefi
ri Enis beyi kabuledecektir. 

NE ZAMANA KALIYOR? 
Atina, 10 - Proiya gueteıi, Türk 

-Yunan müzakera' u sefer de mil 'f 

M. Popa Tfil/ik Kdmil B. 
külata maruz kaldığı takdirde zemi
nin daha ziyade ihzarı için bu müza 
keratın Teşrinievele talik edileceği
ni yazıyor. Mamafi resmt mehafil
de bu iddia esaslı görülememekte
dir. 

Ayni gazeteye göre, yeni har. na
zın M. Mihallikopuloa Türk- Yunan 
meselelerine ait dosyaları tetkik et
tikten sonra, eğer icap ederse, M. 
Venizelosa bu husustaki faaliyet ve 
icraatının ikmalini tavsiye edecek-
tir. 

Bununla beraber yeni Har. nazırı 
her hangi yeni bir müsaadeyi « I> 
imkansız görmektedir. Çünkü şim
diye kadar yapılan müsaadatın c I• 
bir itilaf teminine hadim olduğu fik 
rindedir. 

ETABLl ITlLA.FI 
Atina, 10 - Etnos gazetesi, etab

li meselesi hakkında hasıl olan itila
fı müzakerat için esaslı bir adım te-
13.kki etmekte, bunu. diğer mesele
ler hakkında da umumi bir itilafın 
husulüne yardım edecek mahiyette 
görmektedir. 

Atina 10 - Türk sefiri Enis bey 
• "k bugün Har. nazırı M. ~~hala opu-

los ile, Türk - Yunan muzakeratına 
ait olarak, uzun bir mük..ılcmede bu
lunmuştur. Her iki taraftan bir iti
liif elde edilmesi hakkında hüsnü 
temenniyatta bulunumuştur. ·-...-

IS\ H:T PŞ. llZ. 

Ba~vckil ismet pa~a hazretleri 
dün ,'ara} burnu Parkını teşrif 
ctmi~ler ve omdan çıl tıktıın sonra 
~chrin bazı mahallerini gezmiş
lerdir. -l{adriye I In1. da-

vası tafsilatı 
5 inci sahifemizde muha 

• en mühim haberinin ne 
olduğunu bildirmek ve niçin o 
haberin tercih edildiğini izah 
etmekle iştirak edilmelidir. 1 

kenıcnin şayanı dıkkat 
- Tonarc pi'3nlu un.la dun taf.; l<ıtıııı OKU)"lll1UZ. 

!....~~-k-'"'-·"-"-""~"-"m~"'-'-'.ı-'~~~~.-!1lıaıım:;ıo;;;ıö11111lll:li.il:ı:i!llİ ....... .., 

5 inci sahifemizde 

:rw.......... 5 u: ............ .. 

Tayyare Piyankosunun aluncı 
tertip son kqidcsinin birinci kıs
mı dtin Darülfünun konlerans 
salonunda mutat merasimle çe
kilmiştir 

Keşidelere bu >abah ve yarın 

sabah devam edilecektir. 
Diınkll 'ke,idc dc en büyük 

ikramiyc olan 200,000 lira çık
mamış yalnız buyiik ikramiye
lerden 50,000 ve 15,000 liralık 

ikramiyeler çıkmıştır. 
Dün ikramiye ü.. 'Jet eden nu

maralar ve çıkan ikramiye mık

tan şunlardır: 

54, l 27 numaraya 
50,000 lira 

55,847 num1ıray 
15,000 lira 

3890, 4018, 11336, 50058 
numaralara 6000 er lira 

11626, 25156, 31914, 35051 
numaralara 4000 lira 

12314, 42809, 50021 
numaralara 3000 er lira 

9123, 15845, 31979, 59932 
numaralara 2000 er lira isabet 
etmiştir. 

Digcr ikramiye ls~bct eden 
numaralar 5 inci sahifemizdedir. 

Bir felaket 
feci seyUlp ----·--0 F SL':Rl\!&'iE HA VALi 1 SU 

ALTINDA 400 KJŞI VEFf 
E'ITI 

Şehrlmlze gelen maJOmaıa göre 
sürmene ve havalislnde pazar günU 
başlayıp 4-0 sası devam eden yag
murlar bir çok hasarata sebebiyet 
vermlştlr. 

Y agıııurlardan hasıl olan aeller 
bir çok araziyi kaplamış. hızı köy
ler de ıu altında \almıştır. Ekser 
nehirler taşmış bazı yerlerde toprak 
bymıştır. 

Son gelen haberler basaratın tab· 
mln edildiğinden çok olduğunu bil
diriyor. Hasaratın yekOnu milyona 
baliğ oluyor. Nufusça dı zayıaı çok
tur. Şimdiye kadar 400 vefiyat ha· 
ber alınmıştır. 

Trabzon valisi Hilmi bey refa
katine blr kaç doktor ve llAç alarak 
fellket mahılllne gitmiştir. Feltket
zedelere muavenet için Trabzonda 
ve kazalarda iane komlsyonlan teşkil 

edildi, -------
Gayrı nı~~a~illere para 

Pazar göeüodeo itibaren 
ıevtiala haf !anıyor 

Vunani tanda em!Ak sahibi gayri 
mübadill~re tevzlata devam ediİmek-
tedir. Komisyon tarafından yeniden 
69 kişilik bir liste hazırlanmıştır, 
Dünden itibaren listede isimleri lan 
em!Ak sahiplerine mektuplar gönde
rilmeğe başlanmıştır. 

Tevziat Pazar vo Pazarıesi gün
leri yapılacaktır. Te\'Zi edilecek pa
ranın miktarı 5-6 hın lira kadardır. 

1 
" ... Bugünkü ·-ı 
Türhige ... ,, 

~·.--....::;~ 

Süreyya bey 

Büyük Gazinin en büyük iti hura
da tahlili güç olan ruhi bir meseleyı 
hal!etmeaidir: 

Cldalinin başmda hem Türkleri, 
hem düşmanlarını şimdiye kadar 
kimseye nasip olmayan bir deha ile 
çok eyi anladıktan ıonra kanaati 
muveffakıyetini bize ilaç gibi zer
ketti. O zamanlar bizim en akıllıla
rımız menfi kararını vermişti. 

I Askeri zafer, medeni zaf r ve 'ıtl 
tün inkılaplar bu kanaati tarain et-

1 tikten sonra başlamış ve bu gil 
Türkiye doğmuştur 

Tıp Fakültesi Rei ı 
SÜREYYA 

• • • 
S. KAM1L BEYİ 

CEVABI 
Toprağını düşman istila etmiş, 

efradını yeis, nevmidi kaplamış bir 
saltanat enkazı üzerine düşmanı 
boğmak, müstakil bir Hukumet ya
ratmak, teassup salgınını imha et
mek ve TOrk ferdine de hürriyeti 
Devamı ikinci sahifede 

, 
ethl B. K Sami Pş. Ragıp B. 

FETHİ BEY 
MEZL'N~:.. P \RİSTEN 

BURA Y .A GELDİ 

Aldıiımız malftmata gOrc Paris Scf1a:ı 
Fethi Bey, şehrimize gelmek üzre Paris
tcn harckt!t etmi9tir. Fethi Bey. denız 
yolu ile ıclmckte oldugu cihetle 16 Tem 
muz Salı eiinü fehrimize muvasalat e 
decektir. 

Haber aldığımıza nazaran Fcthı bc1 
mczuncn gelmektedir. 

BERLİN SEFiRi GiTTi 
Bcrlin Sefiri Kemalettin Samı Paı;ı 

Paşa dün vapurla V cnedige hareke• et 
mıştir. Oradan Bcrlinc l'tdecekt· • 

HÜSEYN RAGIP BEY 
Moskova scfirı Hüseyn R 

Bey, bu gün Ankaraya gidecckt r. 

Milliyetin Tenis turnuııa~ı bu gün 
miz Turnuva gabplerlne tahsis 

giJstermektedlr. 

b11şlı11or. Resmi
edilen kupa/an 
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TEPEDELENLI 

ALİ PASA vt VASlLlKt 

Nihayet meramlarına 
nail oldular .. 

Madem ki öyledir 
bana yazıcı ol ! 

gel 

M 1 1liıeEn !elrikôSI: 5~ AYHAN 
Moradar. da 30,400 silahlı ha- O adam Hançerli oğlu Aleko 

vr oL ... ktı, devletin oradaki bey idi, Güya lstanbulda akra
kuvvetı ise: 12,800 ki iyi geçmi- basından nikah düşmiyen bir 
yordu.. • ı kızı sevmiş ve almıştı. 
• Fakat. onlar Aliyi unutmuş- Patrikhane de onu aforuz 
la·dı. B' ·den bire hatırladılar, etmişti, işte bu adam sözüm ona 
c et Ali varken birşey yapamı- kaçak olarak benim yanıma sı
yaca.dardı, çünki ben asıl beni ğmıyordu. Ali, tabii işi anladı, 
o"' aştır n Sülyotlan çoktan da-

1 
ama sesini çıkarmadı. . .. 

gıtmış l drmiştim. Alekoya: - Madem kı o~le-
Kurtulanlar yabancı ellerdeki , dir, gel bana yazıcı ol! Dedim, 

adalarda barınıyorlardı, şu hal-! canına minnet kabfü etti, ben 
de ben hemen Moraya yürür kı- Eteryadan daha kolay haberler 
rar geçirirdim.... almıya başladım. 

Bunlar evvela benim düşma- İpsilanti filan Bükreşten Ho-
nım olan Keaa Amavutlarile ca beye oradan İsmail kasabası-

" birleşeceklerini sandılar. na toplanmışlardı, artık benden 
Ali Paşa çekmeceden bir ka- korkamazlardı, hatta beni avu-

ğıt çıkardı: tup işlerinde kullanmayı bile dü 
- Bak Paşa, şu kağıt Rus- şündüklerini öğrendim. 

!ara yarılan bir tekliftir ki be- Yeni yazıcım Alekoyu Efla
nim aleyhime Keğa beylerile j ka yolladım, Eteryanın yapmak 
birleşilmek umutları. m gösterir.

1 

istediği ihtilale dair başka taf-
Aroa ce:'aret edemediler, kur- silat da aldım. 

nazca bır dolap cevırdiler, dev- tabii tafsilat vcr'."iyoruz ı .. 
!etle bc-nım aramı acmak. . . ı 9ntann tertıl1at• şu ırlı: 

Benim İstanbulda düşmanla· Aynı zamanda Sır~ları aya-
rım vardı, hepsi de Halet efen-1 klandırmak.: · Ben Alı~~n ?aş
dinin etrafına toplanmışlardı. ka devlete hır de sırp gaılesı çı

Benim İstanbuldaki düşman- l.annak. Oraya da kuvvet ayır-
larım şunlardı: mak. .. . _ 

Avlonyalı İsmail ve Be!;ir lşkodra uzerıne Karad~glıla-
beyler, Erğirili Hasan ve oğlu rı musallat etmek. Benım y~
Hamza beylerle Ortanca oğlum nımda bulun~ _kaı>ta!11arı a
Velinin şikayetçilerinden yeni 1 yartmak, kendıl~rıne maletmek 
şehirli Abidin ve Yahya beyler.! ve so?ra da bemmle mukavele-

Bunlara sonradan oö'lumun ye baglamak. 
vekil harci İsmail Paşa d~ karış- Mora ve Akdenİ7 adaları rum
mıştır. f **l Halet efendi benden lar~ı ayaklandırmak. htanbul
her sene bin kese istediği ;çin daki donanmayı Tersanede yak
aramız açıktı, 0 adamları tut- ~ak.. Mısır valisi K.a~alalı Al~
mağa başladı. I nın bıtaraf kalması ıçın o~a b_'.r 

Bir taraftan Eteryanın a<lamı Rum Hekim sokmak, on hın tu
olan Fenerliler de efendiyi be- fek ve beş yüz kılıç tedarik et
nim aleyhime kışkırtmağa çalı- mek, sultan Mahmudu diri diri 
şıp çabalıyorlardı, sebebi: tutmak. • • • 

Bitmedi 
.,..._ada -

BORÇL.\R .\1ESELESI l\l~TICFr 
LE: 'Dl 

Paris, 1 O (. \. .'\.) Meb'usan 

Eğer az eve! atlarını sayıp 
döktüğüm düşmanlar benim ü
zerime askerle sevk edilecek 
olurlarsa zaten Rumların iste
dikleri olacaktı, onlarla birleşe
rek beni bitirecekler ardından 
işlerini rahatça görüverecekler- Meclisi Hariciye encümeni umum! 

tahkim muka\'elesine bazı ihtirazı di. 

Yahut, devlet benim üzerime 
asker çekince Mora ve Sırp hu
judundaki kuvvetlerini geri ve 
nim üstüme alacaktı. Görüyor 
musunuz? Böylece hir tasla iki 
kuş birden vurmus olacaklardı, 
hem benden kurtulacaklardı 
hem de devletin takibinden ya
kayı sıyıracaklardı. 

Nihayet meramlarına nail ol
dular, Halet efendiyi istedikleri 
gibi oynattılar. 

Ben fermanlı oldum, Rumla
rın istediği oldu, en büyük düş
mannn İsmail Paşaya Yanya 
sancağı verildi, ben tedarike 
başladnn. 

Size evvelce de anlattığım gi
bi meseleyi İstanbula yaz
dnn. r***l dinlemedim, İs
mail Paşa benim fermanlı ol
mama sebep oldu. 

Bu sırada Aleksandır İpsilan
ti Eterya umumi nazın olmuş
tu, beni ışyana teşvik için kur
nazlıkla yanıma birini gönderdi. 

['"*] Evvelce izahat verilmiştir, 
[•'°*] Evvelce tafsilat verilmiştir. 

kayıtlar daire;inde iştirak etmesi 
için hükömete mezuuiyet verilmeoine 
müteallik kanun l!yibası hakkındaki 

mazbatayı kabul etmiştir. 

Pari;, 10 (A.A.l Hariciye en-
cümeni, maliye encümeninin borçlar 
hakkındaki itilAOarın yegane maddede 
zikredilmiş olan ihıirazi kaptlerle 
tasdik edilmesine miıtcallik olau 
metnini 5 muhalif ve 7 mustenkif 
reye kar~ı 14 rey ile kabul etmiştir. 

FRA. ·s.\-ISP,\:'\YA l\1UAI !EDESi 
pari;, 1 1 (. \.A) - 1\1. Briand ile 

M. Ouinoe< de Leun, dün Franzız 
lspanyol ınuhodenet ve tahkim mu

ahedesini imza etmişlerdir. !\luahedc
ııin mukaddimesi iki memleket arasın

daki an'ancv! eyi komşuluk milnase
bctlerini kaydetmektedir. Muahede, 
ihıilAHarın muslihane rarik ile ı·e Lo· 
kamo prensibine ve cemiyeti akvam 
kaidelerine ıevHkan hakeme ınıiucaaı 

usulü ile halledilece~ni \'e daim! 
bir uzlaşma komisyonunun ihdasını 
derpiş ermektedir. 

M. Briand, bu münasebetle jene
ral Primo de Riveraya hararetli bir 
telgraf çekmiştir. 

Ingil.C-:red.e 

Yeni hükumet 
Ecnebi ameleye 

müsaade etmiyecek 

Londra, ı O (A. \) -
kamara,ında bir meb'us 
bir suai sormu~tur: 

Avam 
şöyle 

- ~ .\lesai nazırı ecnebi ame-

le hakkında sablk hııkılmctin 
takip ctmi~ oldut;u siyaset dc

~·am edecek rııdir." 
ı:cncbi amele husus! ahrnl 

ve ~crait mıi:tesna olınak üac 
lnf(iliz i~sizleriniıı mıırnfık ve 

memnun yctlıah~ bir şekilde ya 

palıilcı:cklcri işleri ) ııpıııak için 
lııgiltcreyc gelmelerine musaadc 
edilmiyordu. 

,\ lesai nezaretinin parlamento 
müstc~~ rı hu suale mü~pct CC\ np 
vermiştir. 

---...-... --~ 
Sırbistanda 

13ulgarlara ateş!. 
o~vletler yeni bir 

teşebbüste bulundular! -·--lldgrat, I O ( A. . ) - flul-

gar matbuatı Klhtendil civarında 
bir Bulgar yüzba~ı. ına karşı Y u
g-oslav hudut muhafızları tarafın 

dan ateş cdildi~ini yazmaktadır. 

.·aıahiyettar mahafıldcn alınan 

malılmaca nazaran bu Yaka ta
mamen musannadır. llalbuki bir 
müddet eve! GiroYimc civarında 
Bulgarlar 20 numaralı Yugc»lav 
karakoluna kar~ı iki defa ateş 

etmişler ve bomba atmışlardır. 
~laamafih bu taarruz neticesiz 

kalmış ve Yug-oslav karakolu 
mukabele ctmiıtir. 

))l~VLTLERIN Tl~Ş!<:BBL'SÜ 

Belgaracl., ı O (A.A.) -Fransa 
ve lngiltcrc tarafından llulgar
Yugo:Jav münasebeti hakkında 

So!ya kabinesi nezdinde yapılan 
teşebbüsattan bahseden Politika 

ga;r,etesi diyor ki: 
Yugoslavya Pirot konferansı 

e,;nasında iki memleket arasın

daki münasebatın tavzihi için en 
büyi.ık samimiyet ve hüsnü niyet 
göstermi~tir. Pirot protokolu 
bu samimiyetin delilidir. Yugos
lavya murahhasları hutün iti!Af 
ehepkrini izale cdelıilccek va 

sıralar hakkında tcklifatta bu
hınmuşlardı. \ ugoslavlar hudu
dun her iki tarafında onar kilo
metrelik bir hitam[ mıntaka 

tt'S iin" ve im mıntıkanın miil
tcdlcrdcıı v iıktınu ihlal ede
bilecek an;htrdan tahliyesini 

hudut üzerinde kain c·nılAkin 

tasfiye ini ve hudut i.ızcrindeki 

nıtinakalıltın tanzimini tJ!ep et
mi~lerdir. 1 ludutların tespit olu
nacak mahal ve saatler haricinde 
ıı;cçilmc:;i kabili tecviz de~ildir. 

Bütlln cihan hudutlannda carı 
olan bu usulun Bulgar-Yugoslav 
hududunda da tatbiki gayet ta

büdir. Politika ğazctcsl, Sofya 

hük~metinin iki memleket mii
nasclıatınııı ıslahını Yugoslav
yanın samimi yctle arzu ettiğine 

kani bulunduğunu ilave cyle
IT'ektedir. 

- - --:- -- YCnI bıi merhilesi ,olacaktır. 

E~:~=--~UJl!!~l!!!!l::.:.: :l~~·ı:ti:?:~·~:r::{ 
Be_ynelmık\. alacak_ verecek mese- heret etmekte olduğu anlaşılmakta- cuna gelince; Amerika, bu borçun 

!elen ıle Ren ın tahlıycsı etrafında- dn. Bundan mada konferansta tami- k b. ti t ·ı edı"lebı'leceg-i-
lı:" •• ı,,., ·· ·· · • d d"k d" ı anca ır şar a ecı 

ı muna..a,.._ gunun sıyası e ı o- ra.t te ıyatını yapaca!' olan beyncl- ni bildirmiştir. Bu şart ta, harp bor-
dosunu te kıl etmtktc berdevamdır. mılcl bankanın tcşkilı görü•ülecek 1 b kk da ı F n 
B 1 ·ı ı ı k 1 -r • ç arı a ın eve ce ransanı 

eyne -nı c a acak verece mese e- Konferansın çok hararetli olaca- w ·gt r · B ·1 A eri 
Jerinin mahiyetini geçen hafta izah ..,. .. h kt . aşı . on .se ırı erenger ı e m 

. . gına şup c yo ur. O kadar kı daha ka malıye nazırı Mellon arasında ak-
cttık ve bunların bır taraftan Fran- akdedilmezden evci içtima mahalli d d"l B M il · · 
sanın Almanya'dan alacaklacı di- f da "d . . .. e ı en ve erenger- e on ısını- r d F '. ' ctra ın 11 detlı hır munakaşa bas- ni ta<ıyan mukavelenin tastikinden 
ger t ... ra tan a ransanın Amerıka ı ·ı· ı k f ı· · :ı • · • • · ki · ki" d b 1- d'l amıştır. ngı ız er on eransın n- ıbarettır Geçen haftaki ıcmalımız-
yb~l ve -~_ce. er~ şcl ~n .ek uFa;ıalh •k.ıkae- gilterede toplanmasını istiyorlar. de anlattığımız vechi le Fransa'nın 

ı ecegını soy emıştı . ı a ı F 1 · b k f d A ·ı.a· · · · ' 
Almanya yalnız Franaa'ya değil, di- ~ansız ar ıse u ~". erans~n ~ t~- mcrı ya ıkı ncvı borç~ vardır: 
ğer devletlere de bor ludur. Fransa' mırat kon~cransı gıbı, Parıste ıçtı- (1) Harp ~?nunda Fransa ?a kalan 
nm Amerika"dan ma~ İngiltere'ye m~ını _tercıb ede~ler. Fakat bunun eşıy~_nm mubayaa~'. dolayısıle "•tock 
de borcu vardır. Fakat bu borçlar mumkun olmadıgmı anladıklarm- borçu. (2) Harp ıçınde yapılan mü
meselcsi bugün üç köşeli bir müsel- d~n ~sviçr~'de akdedilmesini ileri bayaat ve ikra~la_r dol_ayısilc h_arp 
!es m.ınzarası arzetmektedir. Uzun surmuşlerdır. Konferans başlamaz- borçu. Bu her ıkı nevı borç ta bırer 
müzal:erelcrden sonra Pariste Alma- dan eve! içtima mahallinin tayini mukaveleye raptedilmiştir. Fakat 
nya"nın borçları tayin edildiği ma- •!rafında bu kadar _şi?d~tli bir ihti- harp borçlarının tediyesi için imza
itimdıır. lafın tebaruz etmesı. ıçtımadan son- !anan Berenger - Mellon mukavele 
Şimdi Pariate ımzalanan mukavc- raki müz~keratın ne derece hararet- si henüz Fransa tarafından tasdik e

l nia t tbiki csba' ı ih.<ar etmek i- ı 1i olacağı hakkında bir fikir verebi- dilmcmiştir. İşte Amerika, bu mu
in yeni bi . nferans toplanacaktır. lir. Ren'in talıliyesi. Saat havzasının~ kavelcnin derhal tastiki şartile, 1 
lm" •Y hu ko feransta mukavele- iadesi. beynelmilel bankanın nerede Ağustosta tediyesi icap eden 

·in· kabulden evci Rcn'in te~kil edileceği gibi meselelerin mü- 80,000.000 İngiliz liralık stock bor-
tıh;i . ı tıyc-ccktir. İngiltere" .ıkcre edileceği bu konferans, har unun tecilini kabul etmektedir. 

ı'' S'o11 aberl 

Atina mektubu 
• 
itilaf bahsi 
Bu gidişle netice 

uzaktır 
Atina, 9 (Milliyet) - Beyoğlundan 

gelen telgraflar müzakeratın bittiğini 

ve artık Yunan hariciye nazırı M. Mih.ı 
lakopulossun itilifı tasvip etmesinden 
başka yapılacak bir şey kalmadığını bil 
diriyorlar. Bu haber doğruya benziyor, 
fakat buna rağmen müzakerat neticele'l 
memiştir. 

Bu hu5usta vaziyeti anlamak için Yu 
nanh ra.ıctecilerle birlikte haricıyc n~

ıaretine gittim. Yunan gazeteleri yalnı.t: 

iki noktada ihtilaf mevcut olduğunu ya 
zıyorlar: Biri İzmirde Yunanlılar tara
fından bırakılmış oaln mahut kasalara a 
it mesele, diğeri de vakti.le Osmanb pasa 
portu ile gitmİJ olan Rumların avdetJ 
n1eselesidir. 

Hariciye nezaretinde bize verilen ma 
Hl.mata göre itiJiif hakkındaki haberle
rin aslı esası yoktur. 

Hestia gazetesi bu mesele etrafında
ki neşriyatından bizlm tarahn derme
yan ettigi mukabil teklifler üzerinde ıs 
rar edildiğini yazarak iti.lifın hasıl ol
m:ıdıgını ileri siirı.iyor, bizim tarafın ye 
ni tekliflerde tadilit yaparak Yunanis
tan için kabul edilmiyecek tekliflerde 
bulunulduğunu yazıyor. 

Hulisa bugünkU va:.ı:iyette hiç te itila
fa benzer bir şey yoktur. Tabiidir ki 
müzakcratın inkıtaı.ııdan bahsetmiyoruz. 
Böyle bir şey mevcut değildir. Likin 
her şey gösteriyor ki inkıta olmau bile 
her halde yeniden müzakeratın tehiri a
rifesinde bulunuyoruz demektir. 

Müzakerat ne vakte kadar uzayıp gi
debilir? . . En ziyade hatıra gelen ihti
mal mi.ızakcratın Eylüle kadar uzaması. 
hatta Eylülü bile geçmesi ihtimalidir. 

TÜRKIYJo: SEFiRi 
Arina. 1 O ( ,\Jilliyet ) - 1 eni 

Türkiye sefiri Enb bey bu~ün Yunan 
reisicüınhuru Amiral Kondiryotise 
ıumatnamesını taktim edecektir. 
Relsicümhur Hidradaki sayfiyesin<len 
._\tinaya gclecc..:ktir, ltimatnamcnin 
takdiminden sonra Enis bey Yunan 
hariciye nazın 1\1. Mihalalcopolus 
ile mülakat edecektir. 
PHNG.\LOS iL~: ARKADAŞLARI 

Sahık <liktatür PangalM ve rüfe
kası hakkında tahkikat l•pmakla 
meşgul olan heyeti tahkikiye Panga
Jos ile onün nazırlarından ikisini 
1'20 milyon drahmi mıktannda 

k~falete raptederek tahliye etmiştir. 

Cenevrede 
ltalya tayyareleri 

--~ 

Boğazlar komisyonu 
ne istiyor? 

C'.eçenlerde buraya gelip karadenize 
giımiş olan ltalyan tayyarelerinin 
geçişi Bog•zlar komisyonunda bir 
mesele çıkardıjl;ı ye bu hususta Cemi
yeti akvama ('.eneueden gelen haber
lere gore C'emiveıi akvam kAtibi 
umumisi Bojl;azlar komisvonundan 
alınış oldu~n raporu neşrelmiştir. 

Bu rapora naınran Boğazlar ko
misyonu ~l::i lrııılran tayyaresinin Ka
radenize ı:eçmesi muahedenin bu 
hapraki ahkAmına mugayirdir; Her 

hanp;i bir devletin knradenize geçireceği 
kun et Karndcniz,lcki dev !etlerin 
azami ku~ etini gcçmiyecektir. 

Karadenizde en kuvvetli devlet 
olan ·oviyeı Ru;yanm 21 tayyaresi 
\'ardır. Komisyon raporunda lıalyan 
tayyareleri lstanbula geldıklerl zaman 
ikiye ayrılarak Karadcnize geçmiş

lerdir. Bu suretle şekle ait müşkültt 
bertaraf edilmek istenmiştir. 

Komisyon ltılya hükumetinin bu 
hareketile Boğazlar mukavelesi ah
k4mına ıevfiki hareket et m e k 
istemiş olması baoebile bundan ken
disine beyanı t•kdlrat ediyor. Komis
yon nıporun nihayetinde bir dahı 

böyle bir hadisenin tekerrür etme
mesi ümidini izb;ır ederek Boğazlar 
mukavelesinin bu baptaki ahkılmının 
Cemiyeti , \ham meclisi ıarafındon 
kat"! bir sureue tef:;ir edilmesi ıe
menni:;inde btılunm:Jktadır. 

A.me:.-Ikad.a 

Yeni tarifeler 
Otuz sekiz memleket 

protesto etti --· -
Vashington, 1 O ( \. .\) -\lcc

lisin kabul ctmi~ oldug ı<itm
rük tarifelerini ~imdiye kadar 
38 millet protc'to ctmi~tir. 

A:\IERIK,\-RO\I \ SJ•:JIJ·'.IÜ 

Roma, 10 (.\ .. \.)-Amerikalı 
tayy:ırcd Y:nıccy ile Willi:ıms ın 
Uld orchard (Aıncrikada, <lan 
hareket ctnıi~ ve benzini tiikcıı
digindcn dolayı .31 saat uçu~< 
tan sonra dün i,panyada San
t;ınder kumsalında karaya inmiş 
olan Pathlinder tayyaresi bu gün 
saat 2 1 ,30 da seyahatinin son 
hedefi olan romaya varnıı~ ve 
kesif hir halk kitJc,inin alkı~ları 
arasında yere inmi~tir. 

YOLDA:'-< <;iKAN TR~;:-; 

:\'cı·york, ı O (.\ .• \) Roc-
kymouııtan bildirili yor: ~imali 
Karolindc kain Enfield yakınında 
bir tr~nin be~ vagom; yoldan 
çıkmı~tır. !':ili kadar yaralı var 
dır. Bir takımının yarası al(ırdır. 

TA.\llR.\T I"< >. H:R \, ·sı \~: 
Al..\I.\. "YA 

llerlin, IO (,\. A.) - Gazctte 
de \'ossa nazaran sıhhi va1,iycti 
C)'ilcşmiş olan başvekil W. Mü.iler 
tamirat hakkında yakında toplanacak 
olan konferansta Alman murahhas 
heyetine riyaset ve heyetin mesai
sini idare edecektir. 

ISP:\"IYADA .\1.\1 UCÜ:\1ln:T 
Madrid, 10 (A. A.) - Valans 

vak"alan münasebetile ihmal ile iıti
ham edilen jeneral Casırc> Girona 
mahkeme tarafından bir sene askeri 
hapse mahkum edilmiştir. 

Odesada bir iştial 
Odesa, l 1 (.\.A.) Bir kauçuk 

imalathanesi benzin iştiali neıicc;in<le 
mahvolmuşrur. 11 kişi ülmüştur, 

Çinde 
BOLŞEViK PROPAGANDASI 

Harbin, l I ( A .. \. ) - Röyter 
ajansı blldirlyor: Çin ve Mançuri 
mcmurlan Çin şark demJryollınnın 

telefon ve telgraf dairelerinin bolşe

viş propagandası yaptıklarını ileri 
sürerek kapatmışlardır. Çin zabıtuı 

aynı demiryollar müstahdemlerinin 
mensup bulunduğu cemiyet ile sov
yet amele cemiyetini ve iki sovyet 
ticaret merkezini scddetmiştir. Demir
yoilar müsıahdemlerile amele teşkil:lıı 
azasından 60 kişi tevkif oluomu tur. 
Bunlar Rusyayı gondı:rilecektir. 

BiRDEN BiRi~ • '!'.:RE\ E GIT
MlŞLER_? 

Pekin, 1 1 (A.A.) - Pekinde.ki 
Çinli liderlerin dün akşam beklenil
mlyen bir surette mufarakati birçok 
farziyaıa yol açmıştır. Çankayşek 
Nankine gitmiş, Sansı valisi Yanhsis-~ 
hon ::;ansiye ve l\lançuri '8!i.<i,. Ç,ııng

bsuehtiang. Mıık<lene dönmüşlerdir 
Çangın h~reketi Harbindeki Çinli 

ve Mançurili memurların sovyetler 
aleyhinde aldıklın tedbirlere atfolun
makıadır. 

.--~~~~~-

lranda --Asaylf yoluna giriyor 
Tahran, 1 O (A.A) - Son haber

ler~ göre Kaşlcay kabllelcrinln bUtün 
reisleri itaatlerini ırzeımek Ozre Şinıza 
gelmişlerdir. Mamafih, hükumetin 
emrile Isfahanda ısker tahşit edilmiş 

olmasından dolayı Bahtiyar! kabileleri 
arasında bir parça heyecan hükı\m 

sürmektedir .. 

ile mcşguldur. Almanya'nın Fransa' bet olduğu hissinin basıl olmasını 
ya olan tamirat borçlarını tediye et- istemedikleri içindir. 
mcsinc muallak olmak şartile bu Hafta arası Japonya'da kabine de
muabedenin tastiki ileri sürülmek- ğişti. Yanaka kabinesinin istifası cs
tedir. Yani Fransa Amerika'ya diye- babr malUın değildir. Evvela bermu
cektir ki: tat başvekilin hastalığı ileri sürül-

- Berenger - Mellon mukavelesi- dü. Sonra Mançurya siyasetinin • J 

ni tastik ediyorum ve bu mukavele istifaya sebep olduğu bildirildi. Ba
mucibince tediyatta bulunacağım zr Japon gazetelerinin, hakiki sebep 
ancak Almanya bana tamirat borçu- Kcllogg misakı olduğunu yazdrklan 
nu tediye ettiği taktirde. Almanya da söyleniyor. Güya Japon meclisi 
tediye etmezse ben de tediyatı kese- ve milleti misakın esasına muhalif 
ceğim. değilmiş amma, mukavelenin hükı1-

Fransrz harp borçlarının Alınan met namına olduğu gibi <millet na
tamirat borçuna bağlanmaar evvelce mina> da imzalanması Japon kanunu 
de teklif edilmiştir. Amerika daima esasisine muğayir imiş. Japon mil
bu teklife şiddetle muhalefet etmiş- !eti namına bükı1mct imza edemez
tir. Bu mesele her mevzuu bahis ol- miş. Japon kanunu esasisini bilme
duğu zaman iki nevi borç arasında diğimiz gibi, gazetelerin istifa esba
hiç bir münasebet görmediklerini en bı hakkında yazdıklarının ne derece 
vazıh bir lisan ile anlatmrşlardır. doğru olduğunu bilmiyoruz. Şurası 
Bu noktai nazarlarını değiştirdikle- muhakkak ki Yanaka kabinesi esa
rine dair ortada bir emare yoktur. sen mecliste kuvvetine istinat ede
Binaenaleyh Berenger - Mellon mu- rek iktidar mevkiini muhafaza eden 
kavelesinin Fransızların teklifi gi- bir kabine değildi. Japon siyasi ha
bi şarta mua!Iak tastikini kabul et- yatının garip bir hususiyeti vardır. 
meleri ihtimali zaiftir. Amerika ga- Meclisten ve kanunu esasinin tanı
zetelerinden anladığımıza göre, bu- dığı teşekküllerden ayrı bir cmüte
nun da sebebi, Almanların munta- kait ricali hükfımet meclisi:. vardır. 
zam tediyat yapmıyacaklarmdan A- Bu meclisin kanunda yeri yoktur, 
m "k ı · · 

M. Rivas hastalandı dönüyo --- -
Ankara, Türk - Yunan miizaheratuıd8 

azami ugsalllfjı giJsternıişlir, fazla 
bir şey daha verilemez ... 

Ankara.l l(Telefon Atinadan ge-ı mesele etrafında yeni mnza~ 
len haberler Yunanlıların bermutat relere Ankarıı.ıın muvı•fa~ 
noktai nazarlarında ısrar edece· 
klerini gösterir mahiyettedir, 
Halbuki TUrkiyenin bllyük fe
dakl\rlıklarla razı oldugu şern
itin hey'eti umumiyes! bir kUl
dUr. Gerek istifagı kabul olunan 
para m!kdllrı. gerek Etabli me
selesi ve buna mUmasil dlger 
hususatta muvafakatim!zin 
ancak şeralli umamiyesinin ka
rşı tarafın da kabulü ile meş
rut olduğu öğrenilmiştir. Her 
hangi ve mesela pasaport ve 
emsali gibi bir meselede TUrkl-
ye nokta! nazarını hulasa eden 
bir talepte ısrar etmek diger 
şartların da bittabi tebd!lin! is· 
tilzam edecektir. 

Her halde bu çok uzayan 

edeceği asla zannolunmuyor· 
Etabll meselesinde para ııı 

darlarında alelumum aileler' 
avdeli ve malların tanınnıt 
gibi mevcut ahkl\mı ahdiyeyl 
geniş manasile tefsirden 11 

daha ileri giderek bu işte 
ltil&ra varmak için çok uy-ali 
göstermiş olan Ankaradan dJ 
bir şey istemek ihtimali kaıııı' 
mıştır. 

Uzanıp muzminleşen TUrk 
Yunan mUzakeratının ~ 

safhasına yalnız muhtelit kO~ 
isyondaki bltaraflar değil art 
cihan vakıf bulunmaktadır. ıı: 
akşam Hastalanan rüesad' 
M. Rlvas, Müşavirlerden Jl\U' 
ffak beyle birlikte lstanbU 
hareket ettiler. 

Kadriye H. muhakemesi 
lzmir, 12 ( Milliyet ) Şahit Doktor Şerafettin lstanbuld1 

gelmesi üzerine bu sabah Kadriyenin muhakemesine devam ed 
dl. Şahit Kadr!yentn asabi olduğunu Hanıldenln ağır başlılığt 
Nadidenin iyiliğini Nasırın kara kazanmak için her işi yaptı 
bu işi yapacak bir aile olmadıklarını söyledi muhakeme çerşB 
kaldı. Nihat ..... ' 
J\1 J k k d v ANK.ARADA SICAKLAR . a arın Çl ar ıgt Ankara, il ( Telefon ) 

mesele Ankarada buıtUn harllret 35 t 
İktisat programı komlsyo- rece idi. 

nu azaları M. Jakarın fikir- TRABZON ŞIRKFTLER 
KOMiSERi 

lerlnl doğru, fakat istinat Ankara, 11 (Telefon) _ fi' 
ettiği rakkamları yanlış bu- bzon vilayeti şirketler komi•~ 
luyor~. lstatastlk umum llğlne Avrupada Vekalet n•* 
müdürü M. Kamll jakar ta- na ikmal! tahsil eden Tahir fil 
rafından, ticaret mvazene- rl bey tayin edilmiştir. 
mlze açık olmadığı hakkında 

ileri sürülen fikirleri bazı 
bankalar ve iktisat mütehas-
sısları itirazla karşıladıkla

rını yazmıştık. 

Mem leketlmlzln iktisadi 
programlle meşgul komis
yon azaları M. jakarın fikir 
!eri doğru olduğu, ancak bu 
fikirlere istinaden açık olma
dığını lsbaten ileri sürdüğü he-
saplarda yanlışlık olduğu 

kanaatindedir. 
Bunlardan biri dOn bir 

muharrlrlmlze demiştir ki: 

- Komisyonun son lçtı
maında bu meselenin görii
şüldüğO doğru değildir. 

Esasen biz dedikoduya 
sebep olmamak için bu işe 
kapanmış nazarıyla bakıyo• 
ruz. Her halde iktisat mec
lisi raporunda izah edlldlğl 
gibi muvazenede açık vardır. 

MilliJetin anteti 
- 1 inci sahifeden mabat• 

vicdan aşılayaralt: ona muasırı.ı' 
yolunu göstermiı olmasıdır. t 

~~~~H,fas uh.lıat #,f~ 
SERVER KA?t{ 

• • • 
HİLM EYiN 

CEVABI 
Gazi Hz_ hakkındaki anketll' 

ve güzidelcr namını verdlğini•Jı 
vatın yazılarını okudum. ov~ 
en büyük eseri nedir diye so~ 
mu? Eserlerinden birine bUyP~ 
nincc ona nisbetlc diğerleri I<."::, 
mez mi? Gazinin eserlerini iP" 

rindcn ayırmağa imkin var 
Onlar öyle bir kuldur ki her h~! 
ne dokunulsa o mecmuanın alP' 
bozulur. 

Bu büyük mimarın vucude 
diği muazzam binanın güı<~ 
metaneti, kıymeti, hakkında bl1 

başılarm malüınat ve mutaJcJ 
Niyabet meclisinde niçin muracaat buyurmadınız 1 
Bükrcş, 1 l ( A. A. ) , 'iyabet Ulu Gazi uzaktan da görülü~ 

mccli ... i bu gün &::iri esaslara müste kat sizin ve bizim gibi yak I 
nit yeni idare kanununun meclise gören ve bilenler Gazinin eae~ı.1 

değil bizzat Gaziyi mevzu ittlll' 
tevdii IAyıhasını ihzar etmiştir. Bu derler. · 
kanun bir kaç gündür niyabet mcc- ui Gazinin eserleri bUyilk deli"' 
!isinde Başvekil ve Dahiliye nazırının tecellileridir. Bendenizce m•1 
lştirıkile tetkik: edilmekte idi. • 'lyabet tetkik eserleri değil bizzat G•' 1 
meclisi ile biil::Omct anısında ihıllAf dan aonra zaferlere, !nkıllpiarl 
zuhur ettiği ve !\l ;\lanyunun istifa malıdır. Siz bir Gazi yaradınd 
eyledigi fıyıaları da bundan müte· yük bir itminan ile intizar •61 
vellitıir. Mahmut Beyefendi zatı aıııe / 

pek Ala bilirsiniz. GAZİ yi tıl 
Bugün bütün hUlı:ümct erkanı GAZİ yaratmıştır. 

hazır oldu~ halde dahiliye nazın t •- t 
Şu halde GAZ nln en büyii• 

meılı:Or kanunu mecli•• tevdi ermiş- ri bizzat GAZİ dir. 
tir. N!ytlbet meclisinin teıkcresi al- Ycgine dileğim samimi hü~ 
kışlarla karşılanmı~tır. Kanunun mü- rimin busnü tallkkiıidir Efeo1~ zakcre<ine yann başlanması muh- HtL?of 
temeldır. Trabzon va!f11 

cmütekaltrical meclisi>ne medyundÜ slavof'un avdetilc Bulgaristal11 { 
Mançurya siyasetinden mi, Kellogg İstila siyasetinin avdet edece 
misakından mı, her nedense Yanaka Yugoslavlar iddia etmektedir!•' 
bu yaşlı batlı ricalin itimadını kay· Radoslavof meselesi şimdi h•' gf 

memleketin de siyasi rical ve 
betmiştir. Bunun üzerine istifa et- · · k d" . . . . . telerını meşgul etme te ır. , 
mış ve yerıne aynı kabınede dabı- Bütün harp mesuliyetini bit 
!iye nazın olan Haınaguçi başvekil mm omuzlarına yükletmek, biı' 
olmuştur. Yeni kabinenin de selefi 

1 k~ ~~nan devrindeki ı;nesuliy•\I 
gibi meclisteki kuvvetine istinat et- kısını hattırlattı. Eskı Yunan 19.;,t 
mediği ve esrarengiz <mütekait ri- bir kabahat meydana çıkın_ca J<ti' 

1. h"k" t ı· · f d 'k ararlar ve nihayet bunun bır ca ı u ume mec ısı> tara ın an ı - . d k.. t" ... · · ·ddi• 
zerın e temer uz et ıgLnı ı .. e( 

tidar mevkii ne getirildiği anlaşıl- !ermiş. <Mesub keçi bunun üJ J 
maktadır. "9"' idam edilir ve ortada mesele . . . ( 

mrş. Anla~ılan Fransızlar naz;t ol' 
Yugoslavya ile Bulgaristan ara- Vilbelm keçi olduğu gibi. YUG 

sında garip bir ihtilaf çrktı. Esasen !ar nazarında da keçiRadosla~~ı 
bu iki komşu devletin münasebatı Bu anlaşılıyor. Fakat anla~' 6· 

umumi harpten her; ş-:lcerrenktir. bir nokta var: Radoslavotuf1~V 
Hafta.belki de gün geçmez ki hudut- setinde~ Y~g-~slavlar ned~n b"' 
ta bir hadise olmasın. İşte bu şeker- ederler. Kuçuk Sırbıstan ı d,I 
renk münasebat ahiren Bulgaristan' j Yugoslavya yapmak için yar si'' 
ı.n Radoslavof hakkında bir af kara-

1 
bulunanlardan biri de Rad0 1f 

rı vermek ve memlekete avdetine tur, Eski siyasetin avdetindetl;t1 
müsaade etmekle büsbütün buhranlı 1 dan istifade eden Yugoslavlar 
bir şekle girdi. Öyle görünüyor ki dişe etmelerine mahal yoktıı~,ıı 
Fransızların nazarında sabık !mpara ki en çok zarar gören Bul& 
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• Ticaret odası azıılıklan
Ticartt odası mecli.ı münhal azalık· 
!ar ıntihabaıı 18 temmuzda yapılacaktır. • Vapurcular komisyonu -

Jf. Borsada logillz lirası - Ti~aret odasındaki vapurcular ko· 
Dun borsada lngiliz lirası ( l 006) misyonu yann toplanacaktır. 

* * * 
Kambio Borsası1117/929 
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Çakmak satılmıyor --Yapıştırılacak pullar 
hazır değil. .. 

Çakmak ve kibrıı inhlHr idare· 
,i, Ordu, Bursa ve hısıda mal 
ıandıklan idareleri tarafından çak
mağa mahsus olan beyannam~ lta.ı 

b . . . yanlışlıkla kibrıtlere· ıncc unyeunı . 
de teşmll ettiklerini haber alarak bu 
Sthvin telgrafla taıhihl cıheane git· 

mis.tir. k met· 
Bundan sor.ra çakmaklar, •Y. 

lcrınin ı uztlc ılrmi be~i nispeıınde 
iııl. •r resmine ıabi tutul.ı.nk ancak 
ini, ar pulu yapıııırılmak suretile sa· 
tılacağ için ınu\akkaten saaşı men
tchlıı ı tir. 

• b .n z.ufını.la pullar hazırlana· 
r Çlkrn_ · s:ıti~ııı 3 miJ;ade edıle· 
cck CLiırrukiere gelmiş olan 1000 
kılo \~lm .. taşına iııhba- idoresı 
'a?J et ctırlş 'llup •. tık hariçten 
~11.k'll k .. t ~ gt ıimc"i !11en1nudur. 
r•' .• ı lan 5 \C 10 tanelik 
ı-"k er h-.lindc cntılahitccektir. 

l't !ıf" çak ak t.ı~ ı. in'liı:ın.r resmi 
de ıhhıl nld1 gıı halde lO kuruşa 
s , "'1ktır. 

1
1 r'ı ·ı 1 'i (ı\J"TI · ~l.>.Kl:--:F:LERI 

Jt'.!tuh ~ rket kihrit l'obrikasının 
lll:ıkı 1c!eri ~uouou lira kı)mttindcdir. 

l'.nl:ırın pazarlık <ııretile inhis•r 
idare ıııe devredılecc~i şayıa~ının 
<lo~ru olmadığı ve Sinopıaki takdiri 
kıı·mct he) tti kararilc meselenin 
hıllec!ilcccği anlaşılmı~rır. 

A \T. 'DL'!{ ZADELERiN F..ŞYASI 
.\ vondu~ zaddnc •İt olup !, 

L ıL:Jsına merhun lı ... 1 :.ııuın m:ıniLıtura 1 
r~ ası J.I •cnımuzda :\!yanak haııınlla 
~;tlf kı.t:aJ: ur. 
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00 
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Güzel sanatlar 
Mimari şubesi ıslah 

edilecek 
Güzel sanatlar akademl•I mimari 

şubesinin ıslah ve tevsii için bir 
proje hazırlanmıştır. Buna nazaran 
mimarf şubeslnde ley!J bir kısım 
ihdas edllecckıir. 

Bu yatı kısmına alınacak J 5 
talebe ilse mezunlan arasında ıeşri
nlevelde yapılacak bir müsabaka ile 
tefrik olunacakar. Müsabakaya hanım
lar da dahil olabllecektir. Bu kısmın 
talebesi için yüksek muallim mektebi 
binasında ltıım gelen yerler tefrik 
olunacalmr. 

ŞEHADETNA:\IF:LER 

f Jukuk fakültesi reisi Tahir 

Be} den dün ~u mektubu aldık: 
" Hukuk Fakültesi Meclisi 

;\!udcrrisini bir içtima aktederek 

şah·t<.letname meselesi görllşüldüğü 
ve , irmi lira harçvermek mec

burlyeıindc olıın mezunlardan 

buzısıııın ~ahadetname almamakta 

ve bunun yerine bir mezuni) er 

kap;ıdı almakta oldukları cihetle 

l\lcdbin bu usulü ilgaya ve ta

lebenin şahadetname almak mcc· 

buriyetindc olduklarına kanır 
verildiği yazılmıştır. 

Bir kere Fakülte Meclisi dün 
içtima etmemiş olduğu gibl bir 

a~ dan lıcri de toplanmamı~tır 
ve binaenaleyh verilmiş karnr da 

vuktur. ikincisi, şahadetname 

' l\ULLI YET 
• 
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MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ 
Malıkeınelerde 

Hiç bir ~y en rıa 
Taput!_a 

• er 

3 

yo ~' 

l 
Kadastro mektebi 

Başka yere 
nakledilecek 

Müterrer si~orta 
Taliınalnaınesi ~ün 

le~li~ e~il~i 

Vilayette 
iskan işleri --... -

Dün Muhiddin B. 
geç vakta kadar 
meşgul oldu 

De i oğluna ld ij k 
gelini olduğuııu ink, r --- ""' __ ...,.. __ 

- Demek oğlunuz tımarlıı:nade? 
- Tımı:rhaoede efendim, ah ah b'lseniz n:ın y ... z.'nden neler 

çektlğlmil Dayanamam gider imza verir, tımarhaneden çıknrınr.., 
Eve gelir bana yapmadıgını bırakmaz. Gece yarılan listnme lıü· 
cum edip gırtlağımı mı 81kmaz, o önde ben arkada sokak sokak 
mı koşturmaz? Analık, her şeye sabr ederim. Fakat mıılı·lleli 
kapıya gelir, ellerini bağlayıp götürUrler. O gittikten sonra ye
mem içmem onu dDşflnUrOm. Dedim ya analık, reis bey. 

Kadastro memur mektebi yazın 
da tedrisata devam etmekte ve im
tlhanlara eyltilde biflanmakta idi. 

Yazın derslere deHm milşkil ol
duğundan bu usulün kaldırılması ve 
imtihanların Temmuz nihayetinde 
yapılması takarri!r ermiştir. 

Kad•stro mektebinin 4imdiye 

l\IUkerrer sigorta ~irketi hak
kındaki talimatname dün Ticaret 

müdir!yetinc tebliğ olunmuştur. 
- Fakat siz bu deli oğlunuzu bile bile evlendirmişsiniz. 

kadar işgal ettiği Tapu dairesinin üst 
katına btınbul kadastro hey'etleri 
ve kadastro mahkeme>i nakledllecc
ğindı·n mektep Fındıklıda eski tıbbı 
adlı binasına veya Beyazıtta Tetkiki 
hesabat komisyonu binasını nakle
dll ecektlr. 

Bu talimatnamede, mükerrer 

sigorta şirketile digcr sigorta şir
ketleri arasındaki miinasebaun 

nasıl olacağı, mükerrer sigorta 

şirketinin vczaifi ve ~igorta şir
ketlerinin rnuanıelıltını ne suretle 

kontrol edcı.:ep;i izah edilmektedir. 

Dün Ticaret miidiriyeti, mü
kerrer sigorıa şirketinin l 9 Tem

muzdan itibaren Jşe başlayaca
ğını bütün sigorta ~irkctlerine 
blldlrmJ~tir. 

Vail vekili ;\fohiddin bey dün 
öğleden sonra Yililyete gelmiştir. 
Muhiddin bey, \"i!Ayettc geç 
vakta kadar kalmı~tır. Bu e;na
da Vllılyet erkanı ile görüşmüş
tür. Bilhasıa iskan i~leri hakkın
da ma!Cımat almış ve bu işlerin 
tesrii için emir verilmiştir. 

MCLKlY~: :\IGFt::Tl'l~LICL\iDE 
Dahiliye vckAieti reftlş hey,eti 

reisi Mustafa Arif lıey, dün mü
fettişlik dairesine gelerek lıir 
müddet meşgul olmuştur. 

Vallııhl de haberim yok, bll!Ahi de.. F.vlendiğlııl bile bilmi
yorum. Hem, deli bir çocuk nasıl evlenirmiş? 

- Okuyun şu olkAb llmUhaberinl!. 
Hanım işittin ya nlkAb enin evinde kıyılmış. Senin nasıl 

haberin olmadı bundan •. 
- Bilmiyorum efendim, 

Oğlunuz kaç yaşındadır? 
- Evde kAğıtları var. Getireyim de gorun. 
- Oglunun kaç yaşlnda olduğunu da bllmlyormuıun. Hanım, 

KUYUDU l'.\IUMIYENL'< NAKLi 
Tapunun müdir!yetl umumiyeye 

ait olan kuyudu umumiye kalemi An· 
karıda mahzeni evrak bulunmıdı~n
dın şimdiye kadar lstanbuldakalmış
ıı. Şimdi kalemin eylüle kadar An· 
karaya nakli tıkarrUr elmiştlr. Memur· 
lardan dördü vekAletten gelen bir 
eınlrle ıertlbaı almak üzere Ankaraya 
bugün huaket edeceklerdir. 

Mükerrer sigorta talimatna

mesi bu hafta içinde teksir edi

lerek alakadar müesseselere tav· 

zi edilecektir. Mükerrer sigorta 

şirketinin faaliyete geçtiği gün

den itibaren bütün sigorta şir· 
ketleri, yaptıkları muıımeleler 
dolayısile aldıkları primlerin ya

rısını bu müesseseye tevdl ede
ceklerdir. 

ZIY.o\RF.TLER 

Yali vekili l\.luhiddin beyi 
dtin lstanbul mcbmu F.dlp hey, 
ziyaret etmiştir. 

Emanette 

Elektrik işleri 
Anadolu sahili elektrik 

işleri ve Adaların 
tenviri tetkik olunuyor 

ıenlo de vasiye ihtiyacın var galiba •• Evlenmek. çocuk dogurmak •• 
bunlar insanın başından ömrUndc bir kaç kere geçer hadiselerdir. 
Duşun bakalım. 

- Bilmem ki yirmi birinde varını ki? 

- Bak oğlun için verilen raporda cinneti firenglden motevell!t-
tlr deniyor. Oglunda ftrengi var mı idi ? 

- Bilmiyorum efendim. 

- Ha, onu da bilmiyorsun. Sonra oğlun kansını boşamıf. 
- Bilmiyorum efendim. 

Mllddel yerinde zait, çellm,.lz, mahzun bakıflı bir tazecik 
IZMlR TAPUSUNU TEFTlŞ 
Tapu müfettişlerinden Aglh B. 

Dahiliye vektletinden aldığı müsta· 
cel bir emirle lzmir tapu&unu tefıişt 
gitmiştir, ---------M iJ t e /er r i k H. 

Vapur ücretleri 
Bu sene de tenzil 
edilmiyecek mi ? 

Deniz vasaiti nakliye tarife 

komisyonu dün içtima etmiştir."' 
Dünkü celsede şirketler mec

lisi idaresinden intihap edilen 

birer mümessil iştirak ctmi~ ve 

raporlarını komisyona vermişlerdir. 

Şirketkrin bu ı>cn,_.. hikt üc-

retlerinin tcl'zil cdikmiycceği 
raporlarında zikrediliyor. 

S:i -S 

Hizmeti deırlette istihdam 
~igehban ccmıycti siyasiye

slnc dahil olmasından dolayı 
Askeri Hey'cti mahsusaca nispeti 
askeriye•! kat edilmiş cılan mü
tekııit mümtaz kolal(ası :\Jchnıet 
Fuat ef. Fransızlara karşı açılan ci

dali milli üzerine Osmaniyeyi terkle 
hn'eti hükumetle birlikte Bah~e 
kazasına geldiği halde bilahare hü
kumeti milliyeden ayrılarak Fran-

sız işgalinde bulunan Osmaniycye 
avdet ve yıızile kabul ve ifa ey
lemesinden dolayı hey'eti mahsu
saca hidemııo devlette ademi is
tihdamına karar verilmiş olan Ce
beli bereket polis memurlanndan 
Neşet oğlu Memduh efendi. 

Zonguldak kaymakamı iken
Zonguldağın Liva haline ifragın. 
dan sonra bir müddet mutasar
rıf vekA!etinde bulunarak lstan
bula gidlp bilahare 337 tarihinde 
Ömerli kaymakamlığına tayin 
olunarak vazikyc mUbascret 
etmesinden dolayı hey'eti mah
susıca hizmeti devlette ademi 
istihdamına karar veri 1 miş 
olan Erzincan \alil sabıkı 
Ahmet Cevdet bey ittifakla 
hükumeti milliye hakkında tcfcv. 
vühatta bulunarak aleyhdar va
ziyet almasından dolayı 1 ley'cti 
nıahsusuca hideman devlette a
demi istihdamına karar verilmiş 
olan lstanbtıl ~:vkııf ı\llıdiriycti 
kuy11du vak fi ye kalemi kiıtibi 
Huseyin efendi haklarında veril

miş olan kararların rcf"inc .\ii 
karar heyetince kanır Ycrilnıi~tir. 

BiR SiGORTA ŞİRKETi 
ÇEKlLlYOR 

Merkezi Londradıı • Zi cene· 

ral aksidan fa yer" ismindeki 
muamelAtını tatile karar verdiği 
için hesabatının tıısfJye~lne baş
lanmıştır. 

Nasıl ınisafir bun ar? 
·Eve gidip adaını 

yar; lan11şlar ••• 
Usküdrda 'Boy\tı Artin sokaıjmda Hı

riıtonun evine Dimiıstoklı "'C Yani l'ır
mittir. Bunlar hetııüz anJa,ılmayan bir 
ıebcpten dolayı kavaa çıkarmıtlar ve 
Hıristonun bo~a.zını sıkarak başından da 
yarafanuşlardır. 

KARISINI VURDU 
Kasımpaşada oturan Tevfikisminde bi 

ri kendisine para vcrmiyen zevcesi Ni
hat hanımı bıçakla dudaiından yarala
mı,tır. 

ÇORA'P MAKİNESiN! ÇALAN 

Şehremaneti fen bey'eti ile .~tek· 
trik şirketi memurları Kadıkoyden 
Erenköyüne kadar aahayı eezerek 
buralarda yapılacak e!tlrtrik teaiaa· 
tı hakkında tetkikatta bulunmuslar 
dır Maltepe ile Kartal arasında ya
pılacak elektrik iıtihsal tesisatı ile 
Adalara, da elektrik cereyanı veri
lip verilmediği de tetkik olunuyor. 
Bu cihet hakkında Emanetle şirket 
arasında müzakere cereyan etmekte
dir. 

~ 

TAKSlM AB1DES1 
Şehremini Muhiddin Bey ile hey' 

eti fenniye müdürü Taksim Abidesi 
meydanında yapılmakta olan tevsi 
işlerini tetkik etmiştir. 

STADYUM 
Çukurbostanda bir Stadyum yapı

lacağı yazılmıştı. Bazı sposcular, 
stadyumun şehrin başka bir tarafın
da yapılması için Emanete müraca
at etmişlerdir. Bunlar Şişli tarafla
rını muvafık buluyorlar. 

SIHH! SÜTLER 
Darülaceze kırcı müdürü çocuk

lar için sıhhi sütler için tctkikatta 
bulunuyor. 
İnekler için de fenni ahırlar yapı

lacaktır. 

Cüzel-sa-na-ııar ..... a-kn-~ em-:-is..,..i od.,._e 

oturuyor. Reis bu sefer ona sordu : 
- Hanım kayın valideniz? 
- Eveti 

- Benim oğlum dtlldlr, evlenecek halde detlJdlr, diyor. 
- Efendim evimize görUcU!Ote gelen o, oğlana Iıteyen o ... 
Beş yatındaki torununu da lokAr mı edecek? 
!(adın atıldı: 

- Bilmiyorum. l(ucatıma bir çocuk uzatblar, Oğlamno evlen
diğinden haberim yok ki çocuğıınu tanıyayım. 

Mahkeme kıaa bir mDzakeredea ıonra kararını verdi : 
Nusret efendi, filanca hanımın olkAhl 1'ablb ile kocasıdır. 

cUnnet mutblke ile malul olanın olkabl eablhdlr. Bllahara beyinle
rinde talak olmuş. Talak ta vakidir. Blnaeoaloyh, bet yafındald 
Emel de bu olklhtan basıl olmut me,ru çocuklandır. Şlmdf anla· 
dıa mı hanım, doğan çocuk senin torunundur. Hadi bakalım. 

• • • 
GÜNÜN A DLlYE HABERLERİ 

Otel cinayeti : Kof akos 12 buçuk seneye 
mahukm oldu .. 

Londra oteli müsteciri Lon Dan
dlryayi yarılayan ve Hüseyin Beyi 
lı:atledP.n otelin eıld müsteciri Kola· 
kosun .Ağırcczadıkl muhakemesi bit· 
miş 'e mahkemenin kararı dün mız· 
nuna tefhim edilmiştir. 

:Vlahkeme, Kofakısın. Con Dındir· 
yayi adlyen cerhten dolayı tecilden 
istifadesine Hüseyin Beyi öldürdüjtü 
için de J 5 seneye mahkômiyetine 
karar vermiştir. 

Ancık, davacıların Kolakosun bu 
sefil hale gelmesine sebep o!mılan 
esbabı muhaffefei takdlriyeden adde
dilmiş ve Cezası 12 buçak seneye 
indlrilmlştir. 

enl bu talep mahkemece kıbu: olu
nmadı. 

Hukuku amme şahitleri dinlendi, 
Ahmet Efondi mahkemeye bir i•ıida 
\"ererek bazı müdafaa şahitleri gos 
terdi. Mahkeme bu şahitlerin celWnr 
karar vererek muhakemevi başka 
clr güne bıraktL 

ISTIHAR :\11, CINA YET :\!it 
Şehrimizdeki Cemiyeti akY•m 

mesal bürosunda bir ölü bulunmuşt 
lsılntak dairesi hOvlyeıinl tayine mu
vaffak olduğu bu adamın inılhar 
ederek mı yoksa lı:atledilerek mi öl
düğünü tahlcika devam etmektedir. 

Sanıatyada Ali Faik mahallesinde otu-

~-=;~:o ~~=ı:!:ı:i;: :~::: 1=:~ Ou"o Gu"zel sanallar aıı-a~eıni neıını çalarken yakala.runıttrr. 1 

M. ~eisiınizin ~erefine 
KOMiSER MUA V1NJ 

Ali Vefik Beyi katilden maznun 
komlser muavini Ahmet Efendinin 
mulı.aJıemeslne dün Ağırcezada de
vam edildi. 

Cesedin yanında bulunan tabanca 
blr ehl!hibre tarafından muıyent 
edihıı]ftir, Ehlihibre raporu tabancı· 
run ne ıoretle ltdmal olnnduğıınu, 
kurfunon uzaktan m~ yakından mı 
atıldığını tesblt edecektir. PARMAKLARI KESiLDİ 

Kasımpata.da Ahmet beyin odun dePo
•unda Şükrü biçlı:I malı:lncai ile odun ke· 
scrlrco d.ikkatıizlik neticesi olarak par
makları keailınif, hastaneye yatınlmıf
br. 

SABIKALI FETHl YAKALANDI 
Küçülr: Mustafa Pa,ada Haşim B.in 

fımında tahsildar Ömerin 42 Jirasını e
linden kaparak kaçan sabıkalı Fethi ya
kalanmıştır. 

. 

DEDiKODU YÜZÜNDEN 
Karaeümrükte Cemal bir dedikodu yü

zünden Hasan ile kardcfini yaralamış
tır. 

sin~e ~aJ ziJaleli veril~i .. 
Dün saat on altı buçukta GUzeı 

sanatlar akademisinde Büyük Mil· 
Jet meclisi reisi Ktzun Paşa Hazret
leri şerefine bir çay ziyafeti veril
miştir. 

Davetliler arasında Hakkı Şinaai 
ve Şükrü Naili Paşalar. Maarif er-

Ahmet Efendlnln vek:ill bir isti
da lle mttvekkillnln tahUyealnJ talep 

Jnıeritanın Jıl ~önDın~ 
kanı ve bazı meb'uslarımız bulunu- 4 Temmuzda Amerikanın istiklA· 
yorlardı. Uniu yıl dönümO olmak münaırh<· 

&aıi Baırellerioio lelqraloameleri 

Kazım Pasa Hazretleri saat on ye- tile Türkiye Reisicumhuru Gazi .'llu
diye doğru· Akade~i>:i teşrifem.>iş stala Kemal Hazretleri tarafından 
ve davetli zevatla bırhkte bu mues- Hükôm~tı müttehldcl Amerika Reisi
sesenin atelyelerini ve bütün mesai cumhuru M. l loovere atideki telgra-
salonlarmı gezmişlerdir. . fı göndermiştir; 

Akademinin müdürüNamık İsmaıl Amerikanın mil!! bayramı münı· 
DOLAPDEREDE YANGIN B k dilerine müessesenin faaliye· sebetile zatı riyısetpenahilerine en 

Gece Dolapderede Teke sokağında t · · h •;kında iz:ıhat vermiştir. har tebriklerimi beyan etmekle bah· 
oturan kemane~ ima Yorgi oturduğu O· ı X.:zım Paşa Hazretleri, Akademi- tiyanm. Türk milletinin samimi hi$ler da~ın pencer~sıne koyduğu mum perde- ·n bi1bassa mimari resim el iş1eri 
l~~ı t.ut~şturmuş.sa da yetişi/erek söndü- nı t . i sanatlar ş' ubelerindeki c- ile birlikte Amerikanın saadt:ti hakkın-
rülmuştiır. ve e~yın _ . daki teınennilcrinin kabultinfı rica 

serlerı çok bcgenmışler ve talebeye ederim~ 

bir çok sualler sorarak izahat almış- ,\merik.:ı H.eisicumhuru M. l lovcr 
!ardır. 

Akademi müdavimlerinin mesaisi şu tclgrafnıımt: ile Cc\·ap vermişlerdir: 
··~Jüıtchi ,lci Amerikanın istiklAI ni memnuniyet ve takdir1crlc karşı-

iş isteyenlere 

Şimdiki kanuı Dlmltriyel ismin
de bir Bulgar olan ölünün daha zt. 
yıde intihar ettigı merkezindedir. 

Hapishane müdiri 
Halis Bey istintak 

dairesine verildi 
l\Jüddei umumilikıen musaado 

almadan Hapisıneden mahkOm çı
kardığı için Ajtırce,... mahkemesi, 
Hapisane ~lüdürti 1 lalis Bey hnkkın
dı takibat yapılmasını karar nrmişıi. 

llapi<aneler Ha•irandan itibaren 
lllliddei umumiliğin idaresine gcı·tı· 
ginden, Halis Hey hakkıııd•ki ıah 
kikır dojtrudan dojtrııya l<ıiıı ... 
dairesine verilmiştir. 

Bu mesele 11.ıpi•oneden çık·p 
metresini öldüren kat 1 \k•·iüin ır. 
hakeme>i esna<•mh ~ kını: ı. i• 
hakkınd•kı karar \arın v..ılcl't r - ..... -
ANKARADı\ Si -ı KI..AU 

Ankara c!a mut 

-harcının miktarında J lııktık Fa

kültesi için bir lıa~kalık olmayıp 

Dıırülfanunuıı butün l<akultele
rindc mütcsa viyen yirmi lira 
harç alınmaktadır. Lçııncüsü, tan

zimler;nc :ıit muamt!atın ikma 

!ini bckkycıniycn \ cyn harcın 
tcs\ iycsını ileriye talik eden 

mezunların, hariçteki !üzüm v~ 

ihtiyaçlarını temın için. muraca
atları üzerine verilmekte olan 

mezuniyet ta,diknnınckrinin lııın
dan sonra 'eril memesi yolunda 

da hiç bir karar ittihaz edilme

mi~tir. 

Hima,·ei etlal ccmiveti htanbul 
merkezinde~~ Ja.şe ve ihateleri cemi
yete ait olmak üzre l limay•i erfal 
Kalender Müessesesi için üç Jlizmtıçi 

kadın ile bir Mürcbbiveı e ihıieaç vardır 
l\forebbiyenin ana rntkıeplerindrn 

mezun ve evsafı Jazimrvi haiz olma~ı 
şırtur. 

layan meclis reisimiz, hepsine ilti- günü vcsibıle IOt[en bano göndcrdi
fat etmisler ve memeleketimizin sa- ğiniz halı>an • tebrik telgrafını almak 
nat ihtifaçları etrafında hasbihaller beni çok nıeııınun \'C müttha ~is t:Ui. 

de bulunmuşlardır. Gerek kendim, gerek .\merik3 milleti 
MiMAR YETiŞTiRMEK LAZIM namına arzı ~iikran ederim~ 
Paşa Hazretleri memleketin. mi- !""'-------------

mar ihtiyacından çok ehemmıyetle HEYKELTIRAŞLIK 
bahsederek. talebenin ha.zırladığı K.izım PaJa Hazretleri hasbihal csn.a-

dır. Bugün hararet 
harırct gölgede 37, 
Dün sıcağı. şidc:.i. 
h~ idi. 

klar r 
art~ '" r. D .ı 

Tallpler her gün fllmayci ctlal 
Jstanbul merkezine müracaat edebilir~ 
ler. 

ŞEHJTLIKLERI ZIY ARET 

Şehitlikleri imar cemiyeti bu sene 
ağustosta Çanakkale şehitliğine bir 
seyahat tertip edecektir. 

p1S.n ve krokileri tetkik eylemişler sında Akademinin heykel döküm şubesi
ve müessesenin müdavim Hanım ve ne temas ederek demişlerdir ki: 
Efendilerine nıuvaffakiyetler tcınen - Heykeltraş M. Kripel ve M. Kano-
ni etmişlerdir. nika Gazimizin heykellerini yaptıJar, fa-

K.3.zun Paşa llazretlerine el işleri kat onlan esederi Gazi Haı-retlerine ta
atelyesinde hazırlanan kıymettar mamen benzemiyor. Temenni ederim ki 
bir çay örtüsü hediye edilmiştir. Balikcsirc rckzedilccek olan Gazimizin 

Pa~a Hazretleri, umumiyetle bu heykelini Türk san'atkirları yapsın." 
sanat müessesesindeki gençlerin kı- Namık İsmail Bey ôöküm şubeıinin 
sa bir zamanda gösterdikleri muvaf- tunç heykel itlerini muvaffakıyetle ba
fakiyetleri çok dikkate şayan bul- şaraca&ını söylcmittir. 

MADENLEP NASIL 
İŞLETJI.EC K' 

Mekşuf ve ya Metruk ~, ı , 
de··· ...ılupta devletçe r:ınk Y) .. r '1 

Jar ile ihaleleri müafcflilı lıl ı.,::1 
mad<nler h"kfımetçe y.ı doı.rJ 
doğruya idare yahut safi tt-m ı; 
!ere hükfunetin işti:aki ~artilc ru. 
şirketlerine ibale olunH i;ı , ı .. y.t 
tebliğ edilmiştir. 

NAFİA MUFETTİŞLERİNİN muşlardır. AKADEMiDEN AYRILIRKEN 
İÇTİMAİ MiMARi ŞUBESi iÇiN Akademiyi ziyaretten çok mütehassis Afyon karahisarında Şükrü is~·, 

BOMBA İLE OYNANIR MI. 

DiKiŞ 1\IAKl~SI DERSANESI 
E,-üpta Kuru kavak caddesinde 

muallim ('"'at B, in evinde herkese 
meccanen dilci~ m•kintlerini öğmmek 
için bir der>ane açılmıştır. Dersaııenin 
esrmi kü~dı dün yapılmııar. 

Ankarada yol kanununun aureti Yalnız, timdiye kadar bu mücuescdcn olan Kizım Pap Hazretleri ceç Vflkıt, de bir genç bulduğu bir bumbayı n. 
tatbikine dair talimat almak üzre yetişen 30 mimarı u bularak bu tubcye samimi tczahı.irat ar.ısrnda mües,e11eden sıl patladığını görınek için, arkada 
buraya gelen nafia müfettiıJerinin fazla ehemmiyet verilmesini .zaruri cör. ayrılmışlardır. larıyla tenha bir mahalle gicJcr~k , 
i~timaları yarın bitiyor. mü~lcrdir. Müessese atclycsınde davet· BURSAYA GİDECEKLER teş yakmışlar ve alevlc.fjfl arasın. 
Müfettişler Cuma günü hareket lilerin Krup halinde resimleri ahnmıttır. Büyük Millet Mc~liıi rciıi Kiıım Pa- bombayı fırlatmışlardır. O cs:ı~d, 

ede~eklcrdir. Yol kanu.nu talim~tn~- Akademi '_11-esai ııl?nları l'Czildikt~n ·~ Hazretleri bu ~Y nihayetinde Bursayal ş~.<l~.etli bir taraka işidilmiş v~ Şiil. 
mesı ve yol proğramı ıkmal cdılmıı sonra davctlılcr, çay, hmonta, dondurma cıderek on beş ı_un lca~a~ ~alac~lclar~ır. runun h:Jcahları kopmuş ve il~~ırc 
olup Heyeti vekilece de taıtik edil- ve paıtalarla izaz ve ikrant ohınmu,Jar· Paşa H~Tretlcrı ~ircı ıntd1abıyelcrınel mtcruh düşmÜ§tÜr. Şükrü. h'1 4t.ınt mck üzeredir. dır. 'Eylülde aıdccekJcrdır. de ölmüıtür. 
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(Maksim Gorgi ) yi bundan yirmi 
beş sene eve! (Ana) romanile tanı
mıştım. Çarlık Rusyasını devinnek 
için teşekkül etmiş ihtilal komita-
1 arına mensup bir delikanlı, ve bu 
delikanlının çok hassas bir annesi ... 
Bütün roman bu iki kahramandan 
ibaret; Maksim Gorgi Rus halkını ı: 
bütün iztırapları nı, bütün emelleri 
ni bu iki şahsiyet arasında tas
vir ediyor. fdealist gençliğim üze
rinde (Ana) romanı o kadar heye
canlı bir tesir yapmıştı ki bunu ter
cüme etmekten kendimi alamamıştur. 
Hani çok yüksek bir bestekarın çok 

Kütü~ Hi!(~YE 
POLİS HAFİ YESi 

TAR
0

HTETKiKLERil 
1 

Bayra~ıınız~aki yıl~ız meselesi 1 
-4 - l *I 

AJ yıldızdan evvel kullamlail bayraklar -AJ yıldız na zaman kabul e~ildi 1 · Ay 
yıldızlı madalyalar - ly yıldız kaç dela ballı çıktı ? - Yeni~erili~in lagvindıın 

ıoora.. Bayrak adı, Sancak adı - Vasıl elendi ne diyor ! 

"Yeni Sekban. ocağına hav•• 
verilmek l!zımdı, 1223· I 808 Şal- ıı 

Ayının yirmi yedinci günu .. Scli :nİ\'t: " 

kışlasına "Tuğ, 'l'a bıl ve Alem. gon· 
derildi. 

D 1u en çok hararet 21 en az 
l -1- rı.i. Hugüu ruzgılr poyraz ese-

1
, c'.;•ir. l lava bulutlu olup hafif 
VJ~mur nuhtemcl:lir. 

FELEK muhteşem bir eserini çalarken insar. 
nasıl bir gaşi duyarsa ben de (Ana) 

Buz! romanını bir gezetenin fani sütunla 
Üç gi.n evel lstanbulun en sı rı için tercüme ederken öyle bit 

, : .,bi.ı niinde Üsküdarda buza- hal hissederdim. O vakıt kulağım< 
kadar gelen akislerden anlamıştnr 

ra ım \'C: bulamadım. Şimdi bu- ki (Ana) romanı devrin gençliğ i 
ı • on:uyanlard:ın alakadar biri üzerinde hayli mühim bir tesir icra 
tesadüf ederse : etmişti. O zaman memleket henüz is-

i 
_ Ne yapalım? Sıcak çok o- tibdat idaresinden kurtulmuş, hürri

yet güneşi henüz kalpleri ısıtmağa 
lunca tabii bl!z yetişmez! der. başlamıştı. Saray edebiyatı ve Divan 
Bu tahmir. ettiğim cevap çok üs!Qbu karşısında Halk, tıpkı otur
mana.ız ve kıymetsiz bir düşün duğu memleketi sis hasmış insanlar 
ce mahsulüdLir, çünkü buz sıcak gibi, mütereddit ve endişenak idi.Bu 
hava ir indir ve sıcak ne kadar halk uzun iztiraplar çekmiş, uzun 

~ mahrumiyetlere katlanmış. manasını 
; ık olursa buz da o nispette ÇO- pek anlayamadığı ve bir türlü tespi

. ıırsa bir şey;: yarar. Yoksa te muvaffak olamadığı emeller bes
ı;;,cak arttı diye buz bitince bü- !emiş, nihayet bir sabah uyanınca 

, • .:bri'<.:ı';ı,·a, patırtılara, pembe lıir ufuk ve parlak bir sema 
kal ile karşılanmış tı. Fakat o iztıraplar 

tevzi merkezlerine lüzum - ne idi? o mahrumiyetlere neden 
rr:ız . Z:ı-..-aliı Üsküdar kışın Tu- katlanmıştı? O emeller niçin haki
n;ı ;:ır ı b uzlarile muhat idi, ya- kat sahasına çıkamıyordu? Gözle
zın en lüzumlu zamanda bir rinin iştiyak ile arayıpta bulaınadı
dirhem buz bulamıyor. Bu Fe- ğı şey nerdedir? Kulaklarının dik 

t 
katle dinleyip te anlayamadığı ses 

legin ~ ı lvesidir. nereden geliyor? Dudakları niçin 
16 t 17 ? çatlamış, buğazı neden kurumuştur ? 

t 
RLifek~mızdaa - yaşı başımıza Hangi kaynakta bu susuzluğun ate

A. Naci J3. ağabeyimiz nasılsa şini teskin edecekti? Yarın yolu yi
• ne öyle bir çöle, öyle susuz ve ağaç

k pıbıı;ı tatsız bir "Polemik" sız bir çoraklığa düşmemek için n_ 
hcngiilll s1nde bUlıdan seneler yapmalı? 
evel yazıp muarızlarının eline Halk edebiyatının bu fasıllarını 
körle!'mez bir silah olarak bı- daha bir çok uzatabilirsiniz. Fakat c 

d b h d edebiyat nerede? Yazı piyasası i ş-
raktığı bir eserin en a se er- portacı muharrirlerin elinden kur-
ken "17 sene evel 16 yaşında i- tulup ta halka doğru giden. halk r 
ken" diye iki rakam söylüyor. düşünen ve halk için yazan samimı 
Malüm hesap kaidelerine göre san'atkarlara geçerse öyle bir ede
bu iki adedin mecmuu 33 eder. biyat bizim memleketimizden, bizim 

. . halkımızın sinesinden daha zengin 
Lakin bazı şeylerde olduğu gıbı mevzuu nerede bulabilir? 
senelerin beheri bir kaça bedel Bu edebiyatı yaratmak, farzedelim 
olduğu için yekunda ihtiyat e- ki, güçtür; fakat büyük eserlerini 
c!i me:i muvafık olur fikrinde- tercüme etmek suretile olsun yarı-

nın edebiyatçılarına yol açmak ta 
yım. mümkün değil mi? İşte Maksino 

Babıali de tetkikat Gorgiyi alınız: Bütün bir silsile ki 
"{ apı!:ır. t e tkikat ve son gün- ayni noktadan hareket etmiş, ayni 

lerde elde edilen deli.ile nazaran hat üstünde yürümüş, ayni gayeye 
Bııbıali caddesinin vaktıle bü- koşmuştur. Romanlarının tezi, hika-
yük ve kesif bir çamlık oldug-u yelerinin mevzuu hep birdir, yahut 

bir çoktur da hepsi denizlere koşan 
tahakkuk etmiştir. ırmaklar gibi hep o gayede birleşi -

FELEK yorlar. 
İşte: cStepler iminde>, czindan-

Ede/J i bahisler da>, cVanya>, cHalk içinde>, •Ca-
sus>, «Çocukluk hayatım> ... Bunlar 

H ık d ·~ "d k yetişmekte olan nesil için birer ilmi a a ogru gı er en eşya kitabr, inkilap dininin birer il
Valmon sanatoryomu, - Maksim mü halidir. 

Gorgi: İşte Türk gençliğinin ve bil- İşte: cEkmeğimi kazanırken._ .. 
hassa inkilap neslinin en çok tanı- Hayat, tabiat, insanlar, dinler, fclıe
ın:ısı lazım geldiği halde en az oku- feler buradadır. Daha küçük yaşta 
duğu müellif . .. Siberya çöllerinden anasını babasını kaybederek büyük 
ve Çarlık zındanlarından bütün baba eline düşen Maksim Gorgi on 
rn;ızlum ve müztarip insaniyete hi- bir yaşına geldiği zaman Büyük ba
. p eden (Maksim Gorği), diyeblli- bası ona : 

-Fransızcadan-
M. Raul Sara tiye, gazinonun 1 Göz ucile bu iki şeriki çürmü 

~apısmda sigarasını söndürdü. süzerek, mütemadiyen dans et
Lakayıt nazarlarla, gazinoya gi- ti. Bir kadın salona: 
renlere bakrnağa başladı. "Y etişiniz, gerdanlığımı çal-

Mevsimin başlanğıcmdan be- dtlar !" diye feryat edip girin
ri, her gece, gazinoda yankesi- ciye kadar dans etti ... Bu fe
;;ilik vakalan oluyor mutlaka ryat üzerine etrafı aradı: Ne be
bir iki kadının incisi, elması ça- yazlı kızı gördü, ne de pencere
lıruyordu. İşte M. Raul Sarati- nin dışından içerisini tarassut 
yeyi, bunun için göndermişler- eden adamı. 
di. Kendisi, polis müdüriyetinin Hemen sokağa fırladı. Bir de 
en açık göz memurlarından bi- baktı ki, beyazlı kızla şeriki çür
riydi. mü, bir otomobile binmişler gi-

Raul Saratiye, bağçe kapısın- diyorlar . 
dan girdi. Kapının önüne oto· O da hemen bir otomobile at-
mobiller sıralanmıştı ... Bir a- ladı, _şoföre: 
ralılc, nihayetteki küçük bir ka- -Öndeki otomobili takip et! 
pıdan, etrafa göz atarak, şöför dedi. 
kiyafetli biri girdi. Yankesicilerin otomobili, kü-

Raul Saratiye, hemen hükmü çük bir bağçe içinde, küçük bir 
nü verdi: "Şahte bir şöför!" evin önünde durdu. Kızla şoför 

Bu adam, mütereddit yürü- eve girdiler. Kız, sahiden ma
yordu. Ağır ağır gazinoya sum bir kızdı, saçları bile ala
yaklaştı ve pençerelerden biri- garson kesilmemişti. Şoför sa
nin önünde durdu, içerisini göz- hiden şofördü ... 
!emeğe başladı. Odada, bir kadın kendilerini 

Raul Saratiye düşündü: "Şii- karşıladı: 
pheli bir şahsiyet!" - Blanş, ilk dafa baloya git-

Böyle düşündükten sonra içe- tin, eğlendin mi? 
ri girdi. Salonları, pencerelere - Çok eğlendim anne, hep 
bakarak dolaşmağa başladı. Ni- dans ettim. 
hayet, aradığım buldu: bir ca- Şoför söze karıştı: 
'11.ln arkasında, şüpheli adamın, - Mükemmel dans ediyor. 
sahte şoförün yüzünü gördü. Yanında bulunamadığım için 

- Usta bir yankesici için, a- meyus oldum 
cemice bir hareket!... Acaba - Ben merak ediyordum, 
kimi tarassut ediyor? gazinoda çok hırsız vannış. 

Taharri memuru, salondaki- - Korkma, yanında değildim 
!eri tetkike başladı. Nufuzu na- ama, onu gözümden de :ıyırma
.:arına, açık gözlülüğüne itima- dını. Pencerelerden birinin ö
dı vardı ... Nihayet, sahte şofö- nünde durdum, gözledim ... Bir 
rün gözlediği kimseleri buldu: iki kere, uzun boylu, şüpheli 
~di tavurlu bir erkekle, sade gi- tavurlu, sahte kibar bir gençle 
yinmiş beyazlı bir kızdı. Boy- dans etti. . . Muhakkak yanke
nunda sahte inciden bir gerdan- sicinin biriydi. . . Blanşın ger
lık vardı. danlığına göz dikmesin diye 

Raul Saratiye kızı dansa da- korktum. 
vet tti ..• Üç dört kere dans et- Blanş güldü: 
tiler, fakat kızın ağzından tek - Aman baba, gerdanlığım 
söz çıkmıyordu. Sadeçe, masum kaç paralılc ki ... 
masum gülümsüyordu. - Ne olursa olsun. Eğer ufak 

Yapma masumiyet!... Cin bir hareketini sezseydim, herifi 
gibi bir kadın bu. • • enseliyordum .. 

Bu kanaatını, bir vaka takvi- M.Raul Saratiye, gizlenip bu 
ye etti: Sahte masum tavurlu muhavereyi dinlediği yerden 
kadınla, sahte şoför usulcacık çıktı ve bu namuslu aileye küf-
bakışıp gülüştüler. rederek git: 

Taharri memuru da, kendi - Allah belilarmı versin! ..• 
kendine gülümsedi: Bana beyhude yere bir gece kay-

- İp ucunu yakaladım, dedi, bettirdiler .•• 
bundan sonrası çantada keklik-
tir! 

Nakleden 
SELAMİ İZZET r !d kendi vatanında olduğu kadar « - Oğlum, diyor. Bir madalyon 

e •ebi memleketlerde de tanınmış değilsin ki seni boynumda ta§ıya-
halk yazıcısıdır; çünkü (Makainı yım. Bütiln ömrilnü eteklerime sarı- riyenin yüreğini kemiren fenalığı Meklepliler müsabakası 

_,ıırgi) doğrudan doğruya halk kit- lı olarak geçiremezsin a... Haydi görüyor, fakat o kadar hayalperest _ 
si içinden çıkmış, bu kitlenin a- git, hayata karış, Ekmeğini kazan I• ve insant bir şairdir ki bu fenalığa lrtı•şa hadı·sesi 

• 1p ve iztırabı içinde hüyümüı, Ve Maksim Gorgi on bir yaşında inanmak istemiyor. Bu bir ldbustur. 
"Halk" dediğimiz 0 ummana benze- hayata karıııyor, bir kundura mağa- Beşeriyet bir defa gBzünü açarsa hu 10 uncu haftanın birinciliğin! 
yen alemin mektebinde ders görmüş, zasında gündüzleri müşterilere kapı klhustan kurtulur diyor.·· Çünkü Sen Mlşel Lisesinden Sabih Niza
< li kalem tuttuğu günden itibaren açmak, geceleri dükkitnı silip süpür- Maksim Gorgi bir şair gözüyle gör-
hcp o "Halk"' ı yazmıştır. Maksim meklc ekmeğini kazanmağa haşli- düğü tabiata aşıktır ve bu tabiat mettin Bey kazanmıştır. Bu yazı 
Gorginin iki aşkı vardır: Tabiat ve yor. İztırabı o kadar çabuk hisse- içinde fenalığın yaşayamayacağına şudurı 
halk! Tabiata (Jan Jak Ruso) ka- diyor ki şaşmamak kabil değil: Ha- kanidir. Semalar, ufuklar, ormanlar, 10 uncu haftanın en mühimhabe
dar aşık olan (Maksim Gorgi), bu yatta tesadüf ettiği en ufak çapra- nehirler onun için birer vecdü isti- ri; menfaatt şahslyelerini temin için 
biatın merhametli ve şefkatli ku- şıklık onu rencide ediyor, sarsıyor, ğrak mevzuudur. İnsanlarla oğraş- her dürlü şenaati irtikap eden hatta 
;;"ında bir taraftan ilme, diğer ta- şıklık onu rencide ediyor, sorsıyor, maktan, insanların fenalığıyle didiş- cUmhuriyet hükQmetinin şeref ve hav

ıftan adalete istinat edecek bir öldürüyor ... Maksim Gorgi ekmeği- mekten yorulduğu zaman tabiata ko- slyetini lekedar etmek isteyen lir 
Halk hulyalarını en kuvvetle teren- ni kazanmak için atıldığı hu hayat şar.. . cEkmeğimi kazanırken• in 
:ım etmiş bir şa i rdir. cHalka doğru• sahasında bayağılıklara, riyakarlı- sahifelerinde beşeriyeti ve tabiatı tıkım haris ve sefil ruhlu kimselerin 

Bizde Selçukllerin Beylik allmetl 
olarak gönderdikleri Tuğ, Alem, yani: 
HilAt lstildtl al:\metl olarak kullanıl
mıştır. 

O zamanın telakkilerine gore 
bışta Hükümdarlık edenlerin kendi
lerine mehsus ba )'raklara geçmiştir. 

Maksat da o i şaretle Selçukt\erdeıı 
beylik alındığın ı anlKtmakldi. (1) 

l:lugün yerine ··cumhuriyet, şekli 
kurulan eski Tiirk devletinin ölen 
idaresi ilk kurulduğu zaman hüküm
darlamı "Ak. hayrak:lan vardı. Hilll: 
"lstikh\\= Belik. aldmetleri ldi. 

Bunu da Selçukllerden almışlardı. 

"Yavuzdan. sonra "Sancakı şerif. 
denen müslümanlarca m u k adde s 
"Uvı. da ele geçti . 

Birincı "Osmanın. kurduğu dev
lette bayrak meselesi böyle başladı. 
Hükümdar bayrağı aynlınca •Asker" 
bayraklan yapıldı. Yeniçerilerin ilk 
bayraklanndak:i alAmet çatallı bir 
"Zülfikar. resmi idi. 

Daha sonra paşalar ve vezirler 
de hususi bayrak sahibi oldular. 

Düz kırmızı bayraklar "Müsdlim. 
"Yaya0 ve taşra askerinin kullandığı 
bayraklar: Al yeşil, sade ye~i\ ve 
yahut "Al. renkte idi. 

Üç hll&lli bayrak hükümdarlara 
mahsustu. Yılnı1. Topraklı süvarisine 
mahsus sancakta: Bir Zülfikarlı dört 
hlltl vardL 

Sipahi Bölüğil bayrağında •Al. 
içinde iki beyaz Hll&I. bulunuyordu. 
SiU.htar sancaklarında da sarı zemin 
üzerinde iki beyaz yarım •Ay. gö
rülliyordu. 

Gönilllü sancaklannda ise: H!IAI 
yoktu. Bunlar iki renkli idi. Üstü 
sarı, altı kırmızı ... 

Delil bayraklarının üstU yeşil altı 
kırmızı olduğu gibi... 

lşt• Yeniçeri t~killtı haricindeki 
bayrak renkleri filan da böyle idi. 
Bununla beraber hükümdarlar üç 
HilAlli yeşil sancak ta kuU.nmışlar

dır. Kmnızı renklisini kullandıklan 

da olmuştur. 

Bazı defa bunların hepsi bir anda 
görülilrdil. 

Nntice: Türk milletine maledilıııiş 
umumi bir bayrak: yoktu. 

Aynı vaziyetin "Nizamı Cedit. 
askerinin teşkil edilmeğe başlandıAı 

(1209-1794) senesine kadar devam 
ettiiti anlaşılıyor. (2) 

(1209-1794) yılındı Nlzımı cedit 
ıukeri diye yeniçerilerden ayn bir 
asker yazılması kırarlaştınlmıştı_ O 
zaman hükümdar üçünaU "Sellın. idi. 

Y eniçerlleri ürkütmemek için 
evveli on iki bin klşUlk bir nilınune 
yazılması münasip görüldü. Bu ıskere 
Avrupa ordularında olduğu gibi talim 
f!lan yaptınlaeaktı. 

(•) 1,2,3 ilncü tetkikler: (1199-
1203-1205 ) Numaralı nushalarmız
dadır. 

(1) Miralay Ali BL Osman Beyin 
gördüğü malOm Ruyaya işaret ol
duıunu söylüyorlar. Bu çok zayıf 
bir ihtimal bile olamazı 

(2) Dikkat. ~·ıransız ihtillll ke
birlnden dört sene evveldir! 

giden Tiırk inkilabında (Maksim klara, müdaheneciklere, fenalı ğı zenginlikleriyle görürsünüz (Gorgi) adaletin kahhar pençesine teslimlcri-
Gorgi) nasıl oldu da layıkıyle ta- mahza fenalık, olsun diye yapan in- nin cöğrenmek ve yükselmek• ihti- dir Türkiya cümhuriyeti, mlllete Is- ıadırlar. Bu halta zarfındaki tevkifat 
n•ttırılamadı şaşıyorum. Adi ve sanlara, sersem ve sarhoş bir halkın yacile ta küçük yaştan beri attığı tiklAlini bahş eden büyük Gazinin haberide buna enküzel bir delildil: Zinu 
L ·ı ki · · hezeyanlarına tesad"f tt ' k b ı hamleler, hayatta yolunun üstüne 'm:a em zev erı tatmın etmekten u e ı çe un a- irşadile en müterakki ve medeni mt·m- fuz fakat bettinct vcemenfaatpcresı bazı 

k;ı bir şey cl ü•ünmeyen bugu"nkü rı öyle isyankar bir kalemle anla- fenalıklar çıktıkça tabiatın sinesine 1 . . 'k' kl k 
• tıyor kı". . .. rekı' lı'şler, sonra yeryüzünde fenalık leketlerin kanunlarını kabul etmekle kimse crın ırtı -ap etti eri cürüm ar-i:c !ebiyat fabrikatörleri, gazete sü- • 

'·,;-•n .. an kitapçı camekanlarına Fakat Maksim Gorgi bunların mevcut olamayacağı kanaatile te- Türkivada adaletin herkes hakkında şısında Adliye ku vvetimiz son derece 
~ bütün sergileri istila eden hu- hiç birinden növmit olmuyor. beşeri krar insanlığa doğru rucu . .. Bunla- seyanen ve serian tatbıki gavesini hassas davranarak hemen tevkiflerine 
ıcü tarih ka lpazanları Halk ya- yetin bu elem ve yeis verici teza- rı bir roman gilıi, bir ilmi eşya, bir istihdaf eylemiştir. fiir memlekette karar vermiş ve gece yarılanna kadar 

ılığını bir nevi alış veriş, ucuz hürleri arasında o, ilim ve adalete ilmühal sahifesi gibi okumak la- kanunlar ne kadar mükemmel olursa tah:dkata devam ederek hak ve ada-
~ok satmak zi lıniyetile çalışan bel bağlamıştır; cehaletten kurtarı- zımdır. olsun hüsnü suretle tatbik edilme,_ e- !etin tecellisine gayret eylemekte 

r:e · · ı ı k h ı· · ı k d l k k b" h ı Dünyanın bütün lisanlarına tcrcü-
> vı ışpor a c ı ı a ıne getır- aca ve a a ete avuşaca ır . a - l b cek olursa milletin refah ve saadcti:ı i bulunmuşla rdır. 
Jılderi için halka hayatı ve tabiatı, km beşeriyete mukadder olan irti- me o unan u şahesere acaba kitap-
•, nunları ve insanlığı, hakkı ve va- faa çıkacağından emindir, ve bütün er dükkanhqmızın cameka nlarında kfül olamayacağı bedihidir; T ürk ! la- Yaşasın cümhu riyct 1.anunl arı ,.e 

feyi. aklü vicda nı ögrc ten hakiki eserlerinde bu yüksekliğin şiirini ufacık bir yer olsun bulunamaz mı? kimleri ise yeni kan un ların hü<nü adaktin sadık nikchbanı nlan 'l'firk 

lstanbulda hemen ( !600) kiş ilik 

bir Ona teşkil edildi. Orta on iki 
bölüğe ay nldı. -Levent. çiftliği bun

lara kışla yapıldı. 

1 Ier bölOğe bir bayraktar tayin 
edildi. Bayraktarlar senede (350) kuruş 
maaş alacaklardı. Ayrıca günde ikişer 
çift ekmek tayın- lan da vardı. 

Yeni askere (12) bayrak verildi. 
Tabii "Nizamı Cedit, için )'eni bir 
bayrak icadı !Azımdı. Yeniçerilerden 
ayn bayrak yapıldı. 

Nizamı Cedit askeri, •Aylı. bay
raklarla görünmeğe başladılar. Hatta 
bunlann trampetleri bile vardı. (3) 

Ati Bf. Bayraklardaki "Ay. yıldızın 

bu münasebetle kabul edildiğinin 

zannedlldiğini yazıyorlarsa da •Asım. 
Efendi tarihine yazmıştır_ 

"Mehçel Rayat askerişahane ... ve 
it... diyor. (4) Fıkat yıldız yoktur. 
Belki de seci ahengini bozmamak 
için hazfermiştir. 

Maamafih Nizamı C'editten yedi 
sene sonra kesilen •Ay yıldızlı. ma
dalyalara (1 lil:\I. adı konulnıası için
deki -Yıldızın. kasten hazfedildiğin i 

göst8rir ki, Asım Efendi de yine ma· 
ruf olan (Mehçe~yarım Ayı) yaz
makla maksadın anlaşıldığını zannet
miş olabilir! 

HilM madalyalann bilyülı: Napol
yona karşı harbeden lngiliz ve Türk 
askerine verilmesi Nizamı Ceditle de 
llitkadardır. 

l'vhloın; Bilyük • Napolyonu • 
• Akkıl. da bozan Nizamı Cedit as· 
kert idi. Mısırdı bunların yararlığı 

görülmüştii 

İngilizlere medeni ve fenni uıul

lerlde harbeden talimli Tilrk askerleri 
Ue birlikte harbettlklerini hatırlatmak 

için Nizamı Ceditln ıllmoti olan (Ay 
yıldız) madalyası verilmiş olabilir. 

Bunun en mantikt tarafı budur. 
Maksat Nizamı Cedit haurasının 

teyididir. 
Ay ve sekiz köşeli yıldızlı bayrak 

tam 12 sene kaldı. (1223-1808) 

(3) Trampet meselesi dedikodu 
yapmışu. Meşhur Münip Efendi bir 
Rlsale yazıp gAvurları benzemek 
meseleşlnln varit olmadığını söyledi. 

(4)Asıın, Cilt; 1 Sahifa; 360 ı bak. 

:'\ i z·ımı Cedit yerine yapıl an Sek· 
ban ı ( 'edit oca.ıtına yine e•ki Anıl· 

dızlı b :ıyrağın verilmesi tabiıılir. l lııtta 
"Sekbanı Cedit, teşkJl:ltı esnasında 
tekrar Ay yıldızlı madalyalar ke>il· 
ınişti. 

Bunun; (1216-1801) de basılmış 
olan •Ay yıldızlı. madalya kesilmesi
nın eski hatırasını ihva maksadile va• 

pıldığına şüphe yoktur. 

Zaten Alemdar Sekbanı Cedit 
oca~ını o fikirle ın eyJaııa çıkarmış 

vilıl.ye tle rJckı ayanlan arnı maksatla 

lstanlıu la topla yıp meşveret meclisi 

kurarak ellerinden birer seııeı d~ 

almıştı . 

Aiemdann ölümünden sonra Af 
yıld1Zl1 bayrağın yine ortadan yok 
olması tabii idi. Ilu yokluk tam on 

dokuz sene sürdü. (1242-1826) yılın
da Yen içeriler yokcdildi. Yeni askeri 
teşkila t yapıldı. 

Yen içerilerin kaldı •ılmasından 

sonra Av yıldız açıkca tarihlere geçti. 
Bayrak atlıda san caJl'a çevrildi. 

Müverrih Lütfi efendi şöyle di yoi'; 
·'Mukaddema Ketdı Şaane ve batı 

ema (ini mir iyyede keflde kıll nan De11/e/J 
Aliye nişanına br ıynık tesmiye olunurdu. 

Firnabait yia e Orlalarınn Ay yıldtt 
şekli konuldrak Sancak te~ırriyesi umu· 
men etrafa tenbf/ı olundu .... 

Lütfi Efendinin : (Yine oriıı/a
rına Ay yıldız konularak .. ) kaydını 
kullanması daha evvelce ,\y yıldız 
konulduğunu gösterir. 1 !atta yeniçc· 
rilerln lağvinl takibe her tarah 
emir verilmesi de Ay yıldızın Niza· 
mı Cedit Alameti olduğunu gösterir., 

Demek Yeniçeri zorundan cebren 
kaldırılmıştı '/! 

Bildiitimiz beş köşeli yıldı1~n 

• tanzimat • zamanında konulduğu 

ve sekiz köşeli yıldızın kaldınldığı 

rivayet edilir. Fakat vesika olarak o 
zaman kesUmış sikkelerden başka 

bir dellil göremedik ... 
Yalnız Cevdet paşa Nizamı 

Cedltıen bahsederken: 
"" Bayr•k ve Sancak meselesi J,• 

cümlenin malumu oldugundın Ti) 
tafsile ihtiyaç görülmez!. • 

Diyor. Merhumun en büyük 
tarihçi olduğu halde kendilerinden 
sonra gelecekleri düşilnemeylp te: 

• ... Cümlenin mlliumu olduğun
dan ... ,, dlycrek malumat vermeme· 
sine az hıyret edilmez. O halde 
Tarihlerini nedlye yazmışlırlll 
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Bu gilnkil yeni 
bilmecemiz 

Soldan sağa : 
1 - istişare (8) 
2- Boyun aksi (2) Basit (4) 
3- Lambaya konan kumaş (6) 
4- Vesaiti nakliyeden biri (5) 
5- Terbivcl! (5) Solgun (3) 
6- Yanı; ' 2) \"i<la (i l 
7- Düşünco (8) 
8- , 1ida (2) Zaman (2) 
9 ~ Tillivctin tarihi tefrika muharriri 

(5) 

Dilnkil bllmecemlzln 
halledllmlş şekil 

Yukardan aşağı : 
1- Dayanıklılık (7) 
2- izzetinefis (2) Sayı (5) 
3 - Çoğun aksi (2) 
4 - Sinirli (5) Cet (3) 
5- !lir sebze .'iJ '\ida (3) 
6- Ta\'ur (,l ) Çifteyle \'tı rul an ('l 
7 Sistem (5, 
8 :\layi halinde yop;urt (5) 
9 l lava 2 ı . -i,h 121 -.1;,,;k;,ıc~ıl;,;,ık;;.;r,;;eava;;!:.,......-;;;b;u,;;l a;,;;m~ıy~o:;,.r ____ ~te~r,;e.;.:n.;.:n~ü~m~etm~i~ş~tiilrİıl. ~C,;;,em:;,:,:.iy~e~t;,;,i..::b,;;,eş:ı;e;;;-.;.. ______ ... .,.. __ ""'!"_•.•-.;..;t•;;;'b;,;i;,k ;;;in;,;;e.;b;,ıüiltu;,;· n•'";,;',;,;lı;,kl;,;;•;,;ri;;,IP....;ç~a;.;,:lı~şm;.;,:;.ak::,-..;~a iml eri.. 

il!:J lill &deti le~ih~I: 35 baş parmağının izleri kaban ka- rnış? de aklım ermiyor ya . dan bir parç-a idi.-İkisi de kİya- - Neresi güzel? Ferik elnı~· - - - - 1 K 1 z banverirdi: - Şöhreti ayuka çıksın diye et bey kazınm bey2.z fetlerini, makiyajlarını fevkala- sı g ibi bir şey. 
- Çapkın kız yeni bir tane olacak . Maksat işin tantanaları- tüyleri. • • d e yapmışlardı. Saz çalarak o- - Aşağıdan yukarıya dü~e~ 

bulmuş, kolundan ayrılmıyor. masmda. . • - Senin ki geliyor . kuyuşlan çok alkışlandı. Sonra bir lma. 
--•·~··- - Bunak Hayret bey de ha- Güzel kadın soldan geçen ka - Ayrılalı bir h afta oldu. Mehmet, yalıuz olarak Yozgat -Kerem sahnesinde ben 1 

Yazan : AK4 GiJNDÜZ la mı hala çapkının peşinde. fileyi hafifçe işaret ederek: - Deme! havalarından bir kaç efe dansı çe taklidi yapıyorlar sanmışt 
1GNEL1 FIÇI ı rı, çiçek tarhlarının etrafı, ve- -Hırsı piri ne kadar müthiş - Asıl, bunun attığı kurşu- - Gülyüzle sıkı fıkı görüncı- etti. Bu bir heyecan tufanına se meğer kendi lehçeleri imiş. 

Dul kadınların menfaatine randalar, merdivenlerin basa- se aşkı piri de o kadar korkunç nun gürültüsünü sonra işidece- ben d e Ahmede dönüverdim. bep oldu. Sevilin sazı, çapkın - Epeyce dangıl dungul. 
verılen kıreğlencesi ve balo çok maklan bir renk, tuvalet vefis tur. ğiz. Bahçenin sağ tarafma doğru kızın piyanos u ile oynaya n Meh - Mehmet bey dedikleri c1e 
'>arlak oldu. Gazeteciler not ala kos sergisi halinde idi. - Çapkın kız da aldırış et- - Vay! Çapkın kızda mı bi- bir akın oldu. Güzel, zarif, can- met bir kaç defa tekrar etti. kenardan bir tip. 
ala bir oluyorlardı. BüyükDere- Gizli söylenecek bu kadar sö miyor. risine kurşun attı? lı ve renkli bir akın... Ondan sonra iki kardeş, Se- - Çapkın kız hayrını gıi<' 
den, Yeniköyden, İstinye istika zü nereden buluyorlardı? - Siper gibi kullanıyo da o- - Evet, görmüyor musun? Dans edenlerde o tarafa yü · petçi oğlunu oynadılar. Sazla sün. 
metinden akın eden otomobil- Bunu Mehmetle Sevil de çap nun için. Bir turnaya bir kurşun attı ve rüdüler. türkü söylediler. Mehmet, göğsünün içiııd~ 
ler, otelin bahçesi önünde iki kın kıza sordular. Çapkın kız - Vallahi ne derseniz diyi- ta .. gözünden vurdu. Tertip heyetinin programı Numaralarını bitirdikten son bir avuç dikiş iğnesinin saçııcl:. 
cift şerit halinde uzanmışlardı. güldü: niz, ben fırsatını bulur bulmaz - Sahi! Yanındaki delikan- başlamıştı. ra biı- t u valet, takdir çenberi i- ğını, beyninde bir kurşun oğ~. 

Her zama n ve her yerde oldu -Bu konuşulanlar gizli şey- açılacağım. İsterse yanındaki lı kim? Hanımlar gurup gurup olup cinden zor kurtuldular. tusunun acısını hisseti. Dudıı.:1 
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ğu gibi ilk dakikaları soğuk ve !er değildir. Biraz sonra bütün delikanlı benden genç olsun. - Anadoluda avlayup bura- birer eğlenceli numara yapacak , İki kardeş verandanın köşe- ru ısırarak yan gözle hemşire•1.; 
tats•z bir hava kaplamıştı. Kal- çıplaklıklanle aleni söylenmek Bir çirkin hanım, güzel arka- ya sürüklediği bir t u rna veya lardı. Bu eğlenceye biraz oriji- sinde dondurma y iyerek çapkın ne baktı. Sevil , kardesinin yiit.1 

c ırıhcak bir cenaze bekleniyor- için şimdi fis kosla staj yapıyor daşına : bir toy. nalite vermek için numaraların la arkadaşlarım bekliyorlardı. ne bakmadan hafifce sordu' 
rn gıbı sıkıntılı bir süküt her !ar. - Maşer! Diyordu. Haberin - Esrarengiz kız vesselam. isimleri ve ne yapac:ıklarr bildi Direğin arkasında bir iki kadın -Ağabey• Burada birbir1~1 

t1rafa yayılmııtı . Dedi ve canlı bir kahkaha at- var mı? Bizim Aliye hanımın Hiç anlaşılmıyor. rilmcmişti. la bir kaç e rkek konuşuyorlar- için ve başkaları için h ep böylC 
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.:: n i her !·es bir sırrı söyle- tı. sıktığt tabanc;ının kurşunu şişe -Anlaşılmıyacak n e var bun F akat en ori jinali 1i Melı n~~ dı: mi konuşurlar. 
' :e ı ıecbu rclu, hep fis kos e-ı Bu fis kosu çapkın kız işitsey mantaı ındanmış. . 1 ela? Geliri gideri, huyu suyu be-J ıc Sevil go!:tc··,li!e-. - Sevil denilen bu güzel kız 

1 1 
• , 'ı. G,nı bahçenin yolla di, adamcağızın yüzünde güzel - Öyleymiş tc ne diye at- lirsiz bir mahluk Zenginliğine İlk s<ıhncleri I'crtın ile ı\.;iı- ela nereden çıktı? 
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Suı kast cürmü ile naznuıt Kadri
e H.ile rüfekasının muhakemesine 
h tafsiliitı telgraf olarak neşretmiş 
ık. Dün İzmiden gelen bu muhake
enin şayanı dikkat safhalarını ve 
aznunların isticvabını dercediyo
z. 

KADRiYE H.ın ISTICVABI 
Reis B. cvvelii Kadriye hanıma 

teveccüh etti : 
R~is - Kadriye hanım, karama
eyı ve makamı iddianın iddianame 
İni dinlediniz Gazi hazretlerine 

aui kastan ma;nun bulunuyorsunuz. 
'.'\~karaya gitmekteki maksadınız ne 
ıdı? 

K. H. - Maksadım efendim, Mı
sıra gitmek içindi. Gazi hazretleri
nın rnuavenetini istemek içindi. 

R. - Maddi muavenet için mi? 
. K. l:i. - Bittabi onu söyliyemez

dım. Kendilerine müracaat edecek
ti.m. Nasıl tensip buyurulursa o ge
ılde muavenet isteyecektim efen

dim. 
Reis - Mısıra niçin gidecektiniz? 
· H. - Eski zevcimden alacağım 

olan parayı almak için. 
Altıbin Lira ... Beş altı sene olu

)'or. Fakat mes'ele zaten yalnız pa
ra nıes'elesi değildir efendim: Sabık 
zevcimi vurmak ona, istediği darbe
yi indirmekti. 

Reis - Sebep? 
K. H. - Mısırda tevlit ettiğim 

Çocuktur. O, bu çocuğu kabul etme
tkle beraber onu öld~rmemi istc

d~ . Razı olamazdım. Anlayamadım, 
ıç bir sel;ep yoktu. Saadettini ih

~aı ediyormuş... Atacaksın! dedi, 
1ayır tledim - beni boşa. ben, ço

ıcugunııa giderim. Bunun üzerine: 
- Bunu tekrar etme 1 dedi. Çocu
~ zehirli şiringa yapmak istiyordu. 

1 
ıhayet Naaır geldi. Ağladım, an

~ttıın. Muavenet istedim. Çocuğu 
hıhayet kaçırdık. Kocam, çocuğun 
. tsır topraklarında bırakılmasını 
••ti yordu. 
Çocuğu doğru Fransız hastanesi

ne getirdik. Kocamın bunu duydu
iunu istemiyordum. Onun için ora
Ya götürdüm. Kabul etmediler. Nilıa 
Yet bir madama bıraktık. Sonra gi
ne, Nasırın veledi gayrı meşruu di
ye eve getirdik. Çocuk üç aylık i
ken öldü. Çocuk eve gayrı meıru 
ııfatiyle geldiği için ressam Ali Rı
ta beyin evladı maneviıi diye def
aettik. 

Reis - Peki, şizde intikam hissi 
5-7 senedenberi varmı idi, yoksa? 

K. H. - Her zaman vardı. 
.R - Daha eve! Gazi hazretlerini 
orırıek teşebbüsünde bulundunuz 
u? 
l'ileaeıa, Gazi Dolmabahçede iken? 
IC. l:i. - Hayır. 
R. -. Peki ne sebeple Gazi haz

fetlerine müracaat ettiniz? 
r IC. H. - Reiı beyefendi, Gazi haz 
etıerinin !Otufkiirlıklarını. işittim. 
~ha Faikla evlenmemiştim. Bir 
n pederimin evinde oturuyorduk. 

•ndi!erinin lütufkirlıklarından 
hs olundu. O meyanda Arapyan 
Y efendi, kendilerinin tanıdıkla-

tndan bir paşanın - isimlerini hatır-
1Yaınıyorum -, kerimesi Fahamet ha 
1nıın da benim gibi böyle bir ni
. h mcs'elesi i~in kabul edildikle
ıni anlatmıştı. Bu hikaye aklımda 
aldı. 

SABJK ZEVCIMDEN GELEN 
MEKTUP 

. ~ - Q.,..:'?nnn niçın müracaat etme 
ınız? 

K. H. - Evet, gerçi o, bunu anlat
ıştı. Fakat ben. bundan hisse ala
k derhal müracaatı düşünmedim. 
abık z vcimden Rıza beye gelen bir 
.,ktup bun:ı sebep oldu. Müracaa

lmdan lıir kaç g~n eveldi, sabık 
vcimdeıı ona bir mektup geldi. 
Cndisinin evlendiğini vebir çocuğu 
lduğunu teehbülünden memnun 
tılunduğ~nu yazıyordu. Çocuk mes' 
1•s1nden müteessir oldum. Bu, bc
ırn kadınlık şerefime bir hakaret, 
ır darlı 'd' ~ c 1 ı. 

- Neden darbe olsun? 
~· lI. - Rica ederim reis bey, 

8 ı zevcim çocugumuzu kabul et
.. •tnekıc ne diişünmüştür? Benden 
Phc!enmiş mi jji? Vedaım1z es
sı:nda ısrar <.:tmesi yalvarması ne· 
at! ı · · ' 0 unn •ılırdi? Ve sonra bu ço-
,.u ad · U mı kalıulü ne demekti? 
· - Aııkar-dva &iderkcn hiç kim

Y}{e bahsetmedi,ıiz mi? 
· lI. - B h. k' R . . yır, ıç ımseye .•. 

I{. - Nıçın> 
n · H. - ~u ·" Lıururunu:. t~
rklıabasınuan hır şey is.tmegc gı-

en komşu !arından sorar mı? 
n, Tophanetleki evimizde mcktu-
Yazdım y ı d B ı · c ' a nız ım. . • u. es cı 

.namdan mektup geldikten bir kaç 
ı k sonra oldu. Lutfen müracaatı
. ab~I ederler diye düşündüm. O 
:.ı vaJıdem. gelmişti. Mektubu pos-

;-cnncsını &öylemiştim. 
hdır - dedi - Kısaca derdimi Ga
n aıretıerinc anlattığımı söyledim. 

tallah iyi olur kızım.> dedi. 
YJLvız iMZALI MEKTUP 

~•is H . . N" b Vci . - cmşırcnıze, asır eye, 
i<. alC anlatmadımz mı? 
ı a · - Hayır, kımscye. . . Yal
nı~ıne !. Onada tenbihledim. 

11 6 ana mani olmasın diye .. On 
tdik~ra cevap geldi. Mektubu gön 
tçi v" sonra apartımandaki hiz· 
dıın. angelıya r ımıntlaki kızı ça-

"Yı/d •• · . ız ıı::ız sıy/e bana bir 

ükQrnet le . ebbUsi e maznun 
. ve rüfe ası ı izm11r ağır ceza 

esindeki şayanı dik t ifadeleri 

n 
Dün kaz n n num-

yazıyoruz ! 
~- -- ·-··- -

Dün ikramiye isabet ed~n nu 

maralar ve çıkan ikramiye mık 

58218 
55676 

59258 

.. 

5926J 

tarı şunlardır: 100 lird l.azana !ar 

59·. 

mektup gelecektir. Geldiğinde erkek 
/erin yanrnda bana getirme; ben 
senden alırım. 

Dedim. O manidar surette güldü. 
Bunun üzerine ben aşaya inerek an· 
nesine de söyledim. 

R. - Erkeklerden maksadınız 
kimlerdi? 

K. H. - Kardeşim ve zevcim. 
Bir gün Marikanın dairesinde idim. 
Postacı geldi "Yıldız" siz misiniz? 
dedi. Evet dedim. Mektubu sevinç
le aldım. Oradakilerine mektubun 
arkadaşlarımdan geldiğini ve büyük 
annem tarafından hazan böyle yade
dildiğim için arkadaşlarımın bana 
bu ismi verdiklerini söyledim. 
Aşağı indim, okudum, sevindim. 

Çünk!i huzura kabul, herkese nasip 
olmuş bir şeref değildir. Hatta o ak
şam zevcim bile, "Ne o, çok sevin
cin var!" dedi. Evet dedim. 

YOL PARASI 
R. - Yol parasını nereden aldı

nız? 
K. H. - Validemden. .. Emniyet 

sandığındaki parasından 60 lira al
dım. Hemşireme herşeyi söyledim. 
Yolda giderken bana: 

- Biraderine uğra, darılır. 
Dedi. N3sırın yazıhanesine uğra

dık. Söyledim. Şaka zannetti. Ben, 
kendisine. 

- Tevfik .Kamil beyin zevcesi 
Hayriye hanımefendiden Faikın ter
fii için rica edeceğim. Muzayaka
dayız, son defa olmak üzre bir ker
re baş vuracağım. Olursa olur, olmaz 
sa başımın çaresine bakacağım. 

Dedim. Biraderim mani olmak is
tedi ve ısrarda: 

- Bu saçmadır, - dedi. - Saçma .. 
Bu iş için Ankaraya gidilmez .. 

Dedi. Be.n de: 
- Karışamazsın ... Bu, benim miis 

takbelime ait bir işdir. 
Dedim. İstasyona geldik. Nasır 

oraya da geldi. Kendisiyle görüş
tüm. Muvaffak olmak ihtimallerin
den bahsettim, cevap vermedi. Eli
mi uzattım. Elini de vermedi. Anka
raya çıktım. Tevfik Kimi! beyin e
vine gittim. Hayriye hanım beni 
memnuniyetle karşıladı.Kendisi hem 
şiremin mektep arkadaşıdır. Görüş
tük, maksadımı anlattım cevabımı 
gösterdim, memnun oldular. 

Ben yüzümü gözümü yıkadım, el
bisemi değiştirdim. Birlikte yukarı 
çıktık. Telefon otomatikmiş. O açtı, 
ben konuştum. Karşıma katibi umu
mi Tevfik bey çıktı: 

- Kimsiniz? 
Dedi. Adresimi, cYıldın imzalı 

mektup sahibi olduğumu söyliyerek. 
- Geldim, dedim. 
- Peki efendim. 
Dediler. 
-Ne emir buyuruluyor efendim? 

• Dedim. 
- Yarın size malO.mat veririz. 
Ertesi sabah Hayriye hanımefen

di dedi ki: 
- Bugün öğleden sonra katibi u

mumi Tevfik bey sizi bekliyor. 
Aşağı indim. Hazırlandım. 

TEVFiK B. iLE MÜLAKAT 

Katibi umumi Tevfik beyi 
düm. 

gör-

- Buyurun cYıldın siz misiniz? 
Dedi. cBen Evet> deyince: 
- Sebebi müracaatınız nedir ? 
Sordular. 
- Gazinin lütfunu bekliyorum, 

maruzatım var. 
Dedim. Mektubun bende olup ol

madığını sordu. Çıkardım verdim. 
Evet söyleyiniz. 
Dedi. Ben de Mısırdaki kocam-

dan şika)..-cti, aczimi ve gördüğüm 
imkansızlığı söyledim. 

- Yalnız bunun için mi! 
Dediler. Ben de: 
- Mes'ele, - dedim. - Yalnız pa

ra mcs•elesi değil, beni buna sevke
den bir intikam arzusu vardır. 
Ondan sonra n1uhtasaran anlattım. 
- Allah allah.. . Bazı hususattan 

maksadınız bu mu idi? 
Dedi. 
- Evet hususat şahsiyem .. 
Detlim. Sordu : 
- Ba~ka istiyeccğiniz? 
- Vallahi, istediğim şeyler için 

Gazi hazretlerini tasdi etmek iste
mem. Zevcim az bir maaşla çalışı
yor. Miimkilnse biraz fazlaca maaş
la çalıştırılmasını istiyectktim. 

D<'<lim. 
_ Peki, - dedi - Başka, daha, 

daha iyi düşününüz, başka söyliye
ccğiniz? 

Ben düşünüyordum. Tevfik bey 

sordu: d·-· . İ . 
- Canım başka iste ıgını2. yı 

düşününüz, İstanbuldan. şundan ve 
sairedcn ?. • . • 

Bunu söyleyince zannettim kı, 
benden İstanbul havadisi istiyorlar. 
Dedim ki: 

- İstanbulda herkes yeni harfle
re çalışıyor. Başka bir şey yok. .. 

Bunu gülerek söyledim. Sonra 
sordu: 

- Bu mektubu siz mi yazdınız? 
Bu sırada, seryaver Rusuhi bey 

de içeri girdi. Takdim ettiler. Ço
cuk mes'elesini konuşmağa başladık. 
Tevfik bey: 

- Sıkılmayın, yabancı değil ..• 
Dediler ve sonra da: 
- Bu Mektup üçiimüzü de işgal 

etti. Kadın yazısı mı, erkek yazısı 
mı? diye ... 

Dedi. Dedimkı: 
- Kadın yazısı olduğu anlaşılmi

yor mu? 

- Hayır! İşlek erkek yazısı gibi .. ' 
Dediler. Sonra katibi umumi bey 

sordular; 
- Gazi hazretleriyle şimdi konuş

mak arzusunda mısınız? 
- Vallahi ne diyeyim, şimdi biz

zat rahatsız etmek istemem. Size ar .. 
zettim. Zahmet olmazsa siz de ken· 
dilerine arzedin ... 

Cevabını verd!m. Onlar çıktılar. 
Bir müddet odada yalnız kaldım. 
K~tibi umumi bey avdet etti: 

- Vallahi, - dedi -. Ben de hayret 
ettim. Reiscumhur hazretleri bu ce
vabı nasrl verdiler ... 

Sonra cevabı okudular. Ben, hu
zura kabul olunmakla müracaatımın 
kabul edilmiş olacağını zanneder
ken aksini öğrendim, müteessir ol
dum ve avdet ettim. 

R - Hüviyetinizi niçin gizliye
rek böyle imza attınız? 

K. H. - Efendim, hemşiremin ta
lebelerinden birinin iımi c Yıldız> 
dır. Esasen bir kere daha değiştir
dim. O vakit Tiraje koydum. 

R - Bunun bir usulü, bir kanunu 
olduğunu bilmiyor mu idiniz? 

K. H. - Öyle imiş efendim, fakat 
bilmiyordum. Bu ismi sevdim kullan 
dım. 

R. -Sonra hakiki hüviyetinizi sö-
ylediniz mi? 

K. H. - Evet, söyledim. 
Bana: 
- Bu ismin rumuzu ne dir? 
Diye sordular, bundan bir şey an

layamadım. 
R. - Peki siz, azlü nasbın, terfi 

ve saircnin kan ur: lara tevfikan cere
yan ettiğini ve zevcinizin buna tabi 
olması icap ettiğini bilmiyor mu i
diniz? 

K. H. - İşte, malum ya .. Ben de 
tahammül edemiyecek dereceye gel
miştim. 

R. - Kendisine vardığınız zaman 
ne işde idi? 

K. H. - Ada belediyesinde muba 
sebede idi. 

sut KAST MESELESi 
- Diyorlar ki, siz, Ankaraya sui-

kast için gitmişsiniz. .. Aranızdd 
istişareler olmuş, ne dersiniz? 

K. H. - Reis bey, bendeniz haki
katı olduğu gibi söyledim. Bunun 
neresinde suikast bulunuyor? 

R. - Niçin namı müstear kullan
dınız? 

K. H. - Efendim, bu, namı müs
tear değildir. Öyle olsaydı, evimiz 
numarasına kadar adresimi sarahat
la yazmazdım. Kadriye ismimle çok 
elem çekmiştim. 

Reis - Geçen sene yat kulübüne 
giderek baloda Gazi hazretleriyle 
konuşmak istemişsiniz. Niçin ketme 
diyorsunuz? 

K. H. - Ketmetmiyorum. Olmı
yan bir seye nasıl oldu derim? Ha
kikattan başka bir şey söylemedim. 

Reis - Peki biraderin o mektubu 
sana niçin yazdı? 

K. H. - Arzedeyim, böyle anl şe
kilde kalkıp gidişim ve son sözlerin 
üzerine hatırına türlü türlü şeyler 
gelmiş ... 

Reis - Mani olabilirdi. Peki, si
zin başka bir kararınız var mı idi ki, 
bunu yazmışsınız? 

K. H. - Hayır benim son söz~:m 
üzerine, olur ya intihar ederim, bir 
şey yaparım diye düşünmüştür. Çü'l 
kü vaktiyle bir intihar olmu5tu da .. 

ARAPYANLA MÜNASEBET 
- Ne intiharı? 
- Bir dedi kodu ü2erine.. Mü-

teassıp bir aile olmamakla beraber 
paşabahçcsinde iken sabık zevcimle 
aram1zda bir dedi kodu çıktı. Pede
rimdeıı korktum ve bunu yaptım. 
Biraderim gine böyle bir şey yap
mamadan ve kaçmamdan korktu. 

- Arapyan efrndiyle başka za· 
ınamdan ve kaçmamdan korktu. 

- Son zamanlarda iki sene var ki 
görüşmedim. 

- Nasil olur, o sizin hususi tabi
biniz tlegil mıydi? 

--;- ı;:vet, be.n kız iken hastalığıma 
gelırdı. Tevkıf cdılmezden iki sc~c 
ev~! artık gelmez olmuştu. 2 
~ Pcderinizin yanına gelir, gider 

ffi)~ • 

- Sorabilirsiniz, fakat iyice hnlır 
l3yamıyorum. 

- A vdetinizde? 
- Doğruca evimize geldiın. Iı:rtf:· 

•i gıin pederimin paşabahçesindeki 
evine gittim. 

-Ahmet Vefik beyi nereden ta· 
nır~ınız? 

Ilir::ı<lerimin yazıhanesine gittiğiM 
vakit !ıa iki, ya üç defa gördüm. 

-· Evlerine gittiniz mi? 
- Bir defa zevcesi rahatsız ik~n 

gittım. 

- Demek her defa Vefik lıeyıe 
go:-ü;:ürdünüz? 

;-- Hayır, ekseriya meşgul bulur
dum. Bir selam verirdim, en faı:la 
d• (iyisiniz işallah) derdim. 

--- Mtktuba cevap aldıktan sonra 
mutat hilafına neden dı~rıya çıktı
aız? 

- Hayır, mutathildfına hiç çık
madım, Marik~ öyle söylemış. Şu 
halde Marika ıle muvacehe edilme
mi r!ca ederim. Ben manto astarı, is 
k;ırpin, bir de manto için çıktım. On 
dan h•şka hi~ çıkmadım. 

SiLAH KULLANIYOR MUJ 

- Silih kuUanıyor musunuz? 
- Bir defa intihar için kullandım. Si-

lih pederimindi. Mısıra giderken çan
tamda bir tabanca vardı, biraderimindi. 

5.+ l 27 numaraya 
- Mısırdan son 6ctişini7? 26 
- Yedı· sene oluyor. d ld ıi ·k b. u · ·· ı· SOOO lira 621 arı ı ınt ve suı ast tefe o· ıUnun as a 
- Ondan sonra silih kulalndınız mı? varit olamıyacağtnı ifade cylcmitti.r 55847 nuınaraya 1144 
- Hayır. Evdcki silih zevcimindir. k'b 1 "OOOO Jı'ra 1602 Mütea ı en avukat Vefik beyin istic- v 
- Biraderinizin tabruıcası? 2099 

C " vabına başlandı. Vefik bey sorulan sual- 3890 4018 11336 ~OOS8 - cm.ı bey vermi,ti , , , .ı • c 
- Cemil bey de kı'm? . lere cevaben, bir maden mes'eleai için 2384 

numaralara 6000 er lira. - Sabık zevcimin ve biraderimin ar- Londraya gittiğini, esbak heyeti Vekile 3016 
kadaşıdır. Kendisini Mısırda tanıdım. reisi Rauf beyle avdette Pariste bir lo· 1 ( 620, 25 l 56, 319 l .+, 35051 3349 
Bana lstanbulda pasaport İlinde yardım kantada konuştujiunu, . Kadriye hanımı numaralara 4000 er lira. 3903 
da etmiştir. 

Nisır beyin yazıhanesinde bir defa g:ör4 l 2J 14 42809 50021 numl 4160 
- Fakat sizin tabanca kullandıiimm, ' ' ' -

düöünü. Gazi Hazretlerine yazılan mck- rala a 3000 ı· 4298 cessur bir hanım olduğunuzu, hatta bir • r er ıra . 
defa Köprüden ıı:eçerken si1e tasallüt e· tuptan haberi olmodığını söylemiştir. 9123, 15845, 31979, 59932 4663 
den adamı karakola şikayet ederken e· ARAPt"AN El. nin iSTiCVABI numaralara 2000 er lira. 5021 
ger üzerimde Sililı Olsaydı OnU öldürür- v ı·L b • • • b b' •k lsabet etti • 5079 e ıııt eyın ıstıcva ı ıttı ten sonra 
dütn deditinizi söylilyorlar. 

- Efendim, bu yalandır, yalan .. Ve- Arapyan efendi sorulan suallere cevap Diger ikramiye isabet eden 5541 
!ev iri so··ylem· ı bil d vererek Kadriye hanımı ve ailesini 17 d 5977 ış o .. m e vur um mu numaralar da ~unlar ır: 

6286 sayılır? Bir insan bir tabancaya malik senedenberi tanıdığını, şahit sıfatiyle ve 
olursa ıuikaıt mı olur? Rı'ca ederı'm bı·r . b , . k d f . . 1000 lira kazananlar 6525 gıne u mcs ele içın il e a ıstıcvap e-
çok insanların da yanında tabanca var- dildiğini o anc k•dar mektuptan haber- 924 3198 5876 6133 6959 
dır. Benim iıc ne tabancam vardır, ne dar olmadığını söylemiştir. 7008 8125 9624 9769 
de kullanırım. 13360 18208 18416 21145 7392 

Kıl·( d ·ılh Maznunların isticvap/arı bu suretle 7836 
- aı· • sı atar mısınıı? 21147 21330 23514 24155 

8280 - Hayır, Kur'anı kerim iızerine ye- bittikten sonra. sıra Istanbuldan celbo4 

5 min ederim. Yalnız küçüktüm, Çamlıca- lunan şahitlerin dinlenmesin• gelmiştı. 24840 26498 28372 29 23 8470 
da babanı bana kapsül tabancası mı ne BiR ŞAHlD!N MÜBAYENETLERl 30304 30403 31131 34462 
idi küçük bir ıililı attırm!flı. 37292 37469 42597 45708 8814 

GI Şahitlerden Mevlüt te dinlendi. Malıa-
47461 

9485 
ZLI MEKTUP 47477 49249 49433 

10045 lhtilittan d ·ıd ·ı · · d mı riyasetten sorulan suallere cevaben, 
50970 , mene ı ı ınız stra • 51297 51978 54436 

10263 hemJıreniz Hamide hanım ne gibi bir dü kendisinin Vefik beyi tanıdığını, bir gün 
55849 şünce ile Sİ7.e talima'ı havi mektubu ıöıı Vefik beyin kendisine: 5g347 10791 

dermiştir? - Beni iki zabit arayacak, kendilerini 500 lira kazannlar 11016 
- Talimat değil. Hemşirem: Bak se· 720 1338 2122 4286 11408 · ı·· benim olduğum yere gönderi 

nın mena 11 şahsıyene ait bit iş yüzün-
den biz heoimiz boy/• bir vaziyet• gir- Dediğim, bilihara zabitlerin geldiğini 6934 7127 14108 14882 12015 
dik, neden doğrusunu açık açık söylemi- söyledi. İstintaktaki ifadesi okundu. İki 17140 17577 19041 19088 j 3012 
yorsun, demek İ•tedi. O, oylc düşünmüs i!adede de ,ayanı dikkat mübayenetler 19461 20417 24203 26225 13062 
Reis Bey/endi.... vardı. 26779 27535 28444 32633 13575 

Kadriye hanımın ioticvabı burada bit- R. - ilk iladende zabitler gelmodi 35155 38864 38300 38555 13999 
ti. Kadriye hanım bu ifadeleri verirken 

demişsin, burada geldi diyorşun hangi~i 38293 38406 38539 43286 14522 ara sıra &öılüs geçiriyor, ve elindeki 
mendille terini siliyordu. Müteakiben doğru! 43788 44031 45348 46ll 1 14958 
Hamide hanımın isticvabına geçildi. - Geldi efendim. 47409 48823 54026 54127 15024 

HAMiDE H. ın iSTiCVABI - Kadriye hanım çok geldi mi! 55520 56101 56153 56527 15725 
- Hamide hanım siz de ayni madde- - Bir he defa.· 59693 16057 

d - Vefik B. ne dersiniz? 200 ı· k 1 en maznunsunuz. Hemtireniz size An· ıra azanan ar 16601 
kma

1

.r
1
adaki tasavvuratından bahsetmedi - Efendim, birinci isticvapta ı"ki za- GSO l l09 1312 2040 

bit demiş, ikinci isticvabtnd• ise iki sı._ 16737 
- Hayır. ·· vil diyor, bunların sivil zabit oldukları- 3164 3574 3578 3763 17786 
Hamide hanım müteakip ifadesinde 4118 4261 4596 4667 18183 nt nereden ınlamış? 

Kadriye hanımın anlattığı tarzda Anlıa- 5316 5610 5842 6039 18421 
h k · Reis sordu: raya are etıne kadar geçen hadisatı, 7783 8591 8670 8964 18760 

Nasırla olan temasını anlattı. Maznun - • ... . .. 9602 10718 12829 12846 
- Hapsa.nede hemşireni,. gönderdiii- Mevzuu bahsettiiii zabitlerden Abdul- 19447 

niz mektup hakkında izahat verir miıi- !ah B. yanho ıöylemi,tir. Abdurrahman 13495 15159 16524 16699 20833 
niz? 16885 17869 17883 18105 21754 efendidir. Bir otomobil hacıı işi için ba-

- Evet c!endim. Yazdıklarım doğru- 18261 18705 20479 20637 22875 na gelmişti. Saatc;ı ise benim eski bir f'.4 
dur. Biliyorwn ki maksadılnl iyice anla- 20753 20765 21213 22143 23746 
t D mektanmdır. Elindeki çantasında bazı 
anıanıı~ım. em~k.J~dim ki ne için si- 22651 22770 22922 

zin şahst ifleriniz için bizi bu hale ıok4 aletleri vardır. Bunlarla kilit saat ve sa4 22614 24803 
tunuz? irbunlar gibi eşyayı tamir eder, benim 23407 23501 24327 24435 25716 

- Peki, neden onu Pamuk içinde sön- yanımda hizmet He evimin i•lerini a:ö- 32200 32397 26580 
derdiniz? 

rürdii. Kendisine be,on kuruş verirdim, 29745 29997 32200 32397 27430 
- Efendim, zaten kenarından göriinU-

yordu. bana dua ederdi. Saniyen bana bir lıaç 32853 33562 33825 34037 2802l 
- niçin ıı:izli cönderdiniz 1 dc!a geldiğini söylediği hanım Kadriye 34117 34595 35638 37370 28909 
- İhtilittan menedildiğimiz için ne hanım değil, rclikamın küçüğü baldızım- 37460 38456 39807 40333 29411 

yapayım? dır. Aynen Kadriye hanıma benzer, lıar- 40380 40525 41261 42049 30313 
Yakıt &eçmişti. Muhakemenin illı cel- şınıza çıkınca be, daklıa zatıaliniz bile 42235 42658 42664 42667 

31
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sesi sut onikiye kadar sütdü. 
tereddüt eder, farkeyliyemezsiniz. Hili- 43390 44372 45755 47267 31692 • • • 

iKiNCi CELSE 

Saat ondörtte ikı'nci celseye başlandı. 
Evvela Kadriye hanımın validesi Nadide 
hanım dinlendi. 
. R. - Bundan iki sene evel Paşabahçe4 

sınde bir içtima oldu. Siz orada bulun· 
dunuz mu? 

Nadide Hm. - Evet efendim. Fakat 
bu, bir içtima det?ildi. Konu komşu bir 
araya &eldik kor.~ışuyorduk. O esnada 
G::ıı:i Hazretlerinin lütufkirltklarından 
baha açıldı. Kızım da orada idi. 

Nadide hanım müteakiben sorulan liU

allere cevap vererek kınnın Gazi Iiaz
retlerine ınektup yazacağından o&:lu N3.4 
sır beyin haberi olup olmadığını kı:.ı:t
nın böyle bir mektup yazdığında~ mak~ 
sadı hem ~1 ısırdaki davası ve hem de 
koca~ıntn işi için olduğunu söylemiştir. 

Reıa - Halbuki maksadınızın bir ıui 
kast oldugu söyleniyor, buna ne diyor
sunuz? 

Ndide hanım - İstirham ederim Reis 
b~yfendi, aylardanberi gazetelerde teş· 
hlr olunuyoruz, Ne iffet kaldı, ne şeref. 
Kocam, hemen herkesin hürmetini kazan 
mış bir fahsiyettir. Bizim böyle mel'u· 
nane teşebbüsata tevessül etmekten u-
zak old • · ugumuzu bııi tantyJnlarca ma· 
lmdur, Suikast.. Haµ. . Hoşa .. 

NASIR B. in lSTICVABI 

Nadide hannnd:ın tonra Kadriye hanı-
mın biraderi Nbır beyin isticvabına 
başlandı. Ni.sır bey riyaset makamın. 

fı hakikat bir ifade Beyfendi 1 50565 51507 52701 52836 32317 
R. - (Şahide) İyi hatırlıyor muswı, 52860 53313 53714 53803 32936 

Ve!ik beye gelen hanrm bu muydu1 54355 54504 54741 55741 
3384

9 
- Bu hanımdr. 55248 55390 56788 56891 34550 
- Elbisesi nasıldr1 57440 58591 58718 59561 35582 - ................ . 

59988 37052 Kadriye hanım - Bey!endi, şapkam 150 lira kazananlar 
her halde nazarr dikkatini celbetmiştir. 561 754 1601 1682 

3
38

9
040
200 Şapkam var nuymış sorulsun1 1932 1972 2111 2528 

Şahit - · · ·· 3013 3294 3839 4527 39958 
. - Birden !azla geldiiimi aöylüyor da 

5754 6312 
6456 8060 41370 

nasıl oluyor benim ••pkam olup olmadı-
8359 6894 10421 11153 42523 

gını söyliyemiyor1 38485 38523 43422 
Vefik bey - Reis B. bu tahit bir şap· 11547 11917 

ka veya saireyi tayin edemez de hanımı 13027 13123 13647 13839 44078 
bir dakika içinde nasıl tayin ederi 14437 14531 14732 14855 44837 

14980 15386 17133 17345 45751 
17559 22891 23818 24837 46028 

Mm. MARIKANIN ŞEHADETi 

Şahit Mevlütten sonra Istanbulda mn- 26024 26710 26945 27092 46804 
kim Kırkkilisalı doktor Suat beyin zcv- 27625 27894 28242 168 47763 
ccsi ve Kadriye hanımın Stok apartma· 30002 31577 32021 32151 49095 
nındaki komşuları Mm. Marika dinlen· 32717 32763 33664 33897 50027 
di. Mumaileyha evveli ademi maiılma: 34119 34665 35120 36051 50972 
beyan etti. İladei eveliyesi okundu. Bu· 36263 3&656 36685 36935 52082 
rada bazı i[a..latı vardı ki, Reis beyin bi· 37269 37908 37737 37911 56851 
raz eve! sorup ta ademi malumat beyan 38573 38695 40182 40370 57651 
etti& r7lere cevap t~kil edıyordu. Mu- 40731 41089 41185 41675 58643 
bayene 11'1tırlatıldr. Madam Marika: 42678 43023 43504 43537 59372 

- Bana bu şekille sormanııştı~ıız.. 
44783 44730 45103 46402 59750 Dedikten sonra: 

- Bir ak•am ü eri Kadriye hanım bı 46789 47119 47385 47709 53420 
ze seldi. Kahve pişiriyordum. Kapı <;a· 47972 48481 48709 48972 53534 
hndı ve Kadriye hanıma bir me~tup cet 50965 51160 51315 53095 53613 
di, fakat ne oldugunu bilmıyorum. 53708 53815 55200 55359 54425 

Dedi ve bir gıin Kadrıye Iıanımrn. 55637 56222 56514 56919 55347 

282 48.> 58 
638 1026 los.:; 

1154 1179 13.S 
1757 1933 2077 
2144 2296 2397 
2660 3008 3009 
3124 3151 3086 
3641 3727 3812 
4061 4104 4126 
4177 4178 4229 
4337 4364 4641 
4749 4812 4903 
5029 5050 5052 
5102 5137 5315 
5847 5922 5942 
6127 6144 6243 
6325 6395 6418 
6544 6776 6877 
7014 7244 7346 
7403 7532 7701 
8057 8145 8170 
8415 8466 8469 
8492 8542 8668 
8885 8923 9322 
9537 9609 9956 

10062 10106 10112 
10312 10321 10406 
10803 10859 11007 
11144 11195 11252 
11749 11760 11847 
12596 12646 12861 
13021 13039 13062 
13224 13353 13386 
13578 13768 13937 
14087 1431 14489 
14527 14555 14604 
14971 14973 14992 
15581 15601 15653 
15888 15929 15945 
16104 16165 16265 
16613 16640 16705 
16882 17178 17513 
17906 17909 18021 
18220 18246 18321 
18437 18575 18747 
18875 19016 19019 
20196 20249 20399 
20891 20985 21197 
21173 22601 22712 
23059 23082 23307 
24076 24593 24678 
25008 25247 25634 
25951 26163 26565 
56715 26913 27200 
27569 2775 27884 
28430 28440 28858 
29069 29112 293ll 
29631 30019 30103 
30609 30720 31042 
31307 31443 31661 
31744 31947 32066 
32318 32458 32545 
32983 33059 33542 
33979 34133 34498 
34727 34913 35125 
36420 36793 36921 
37480 37590 37930 
38571 38794 38961 
39299 39490 39765 
40153 40674 40902 
41597 41840 42339 
42660 42945 43230 
43774 43909 43940 
44448 44629 44784 
45498 45580 45685 
45804 45855 45879 
46182 46468 46650 
47237 47299 47681 
47996 48040 48742 
49401 49674 49793 
50036 50388 50477 
51601 51799 51993 
52421 52859 52688 
57351 57411 57558 
57791 57996 5802~ 

58882 59024 5'3315 
59426 59433 59473 
59905 59976 59980 
53364 53367 53492 
53672 53116 53425 
53813 53929 54ll(i 
54513 54929 55110 
55634 55793 55975 

56709 

dan sorulan sunJiere cevap vererek hem4 
fİ~csinin Gazi Hazretlerine mektup ya·~4 
dıgmdan haberi olmadrıiını mektup ya.ı4 
dığını bilahare haber aldığını, mani ol· 
mak istcdi~ini, fakat kendisini dinleme
diğini pederinden mah1mattar olmadıC:t~ 
~ı, hemşiresi gittikten sonra cnişte&i Fa
ı~ beye tesadüf ettiğini ondan istasyona 
gıderek hemşiresini teşyi ctmediiini an
ladığını söyledi. 

Köpriıden eelirken kendisinı takip ed-n 57416 57665 57892 57951; 56020 
llll!'lllıır&'lllı~~ız:wı::ı:ı.::::r=ım::::;i~;:aııııra:E~~:>1191C'!21ıı:ım;::::m 

56543 
bir crkektt"n balı~cttiktcn sonra: 

Bundan sonra Nasır beyin Kadriye 
hanıma gönderdiği mektup okundu. Mek 
tuptaki müphem cUmleler hakkında Nl
sır beyden malfımat iı;tendi, N.isır bcv 
yazılan mektubun tamamen ailevi mes~
ilden bahis o1du&:unu. başka hiı; bir mak
sat mevcut olmadıgınr, suikast ithamının 
bir iftiradan başka bir ıey olmadığını 
söyledi. 

FAiK B NE DiYOR~ 

Nisır beyden sonra Kadriye hanımın 
zevci Faik beyin isticvRbına başlandı. 

Faik bey riyaset makamının liUallerine 
cevap vererek rcfikasırun Ankaraya ait· 
mek niyetinde olduiundan \.'c mektup 
yazdı~ından haberdar oldugunu aöyle~ 
rniş ve bu ıeyahatın kendiıioin maaşının 
tezyidi mes'elesıyle ali.kadar olduiunu., 
başka bir maksat n1evcut olmadıcıru, re-

- Tııbancam yanımda ol~.lydı, ona 

gösterirdim. 
Dediıini, fakat mumaileybada tabanca 

görmedigini söyledi. 
K. 1-hn. - Ben böyle bir ııey iiöylenıc· 

dim. Dana sorulan suallere hakiki Vtkil· 

!eriyle cevap verdin1. Bir k.ıdtnın, pcti4 

ne takıl•n Lir eı ke6i. munaka öldl:rm ·~ 
!>İ mı J51ımdır? l.'Icnıleketle kanun var4 

dır. Rica ederim Reis B. btı mantığa a>ı 

iar mı? 
R. ---- Kadriye hanım, &i.z mektup ıç.ın 

kime tembih etmiştiniz? 
- Kapı..::ının karısı ile kızma rei' 

beyfendıt 

Şahitlerden bir çoğu gcın1cmıtlcrdı. 
Bulunamıyan phitlerin binniyabc, ba.ıı

Jarınrn da istintakan lsticvaplarına V:· 
fik be.ı ıı lfadt.s .• de 1s·ı1İ g~çcn l ii.ıseyıo 
Karlti beyin huzurcıı istiuıaına karar ve .. 
rilerek muhakeme talik edildi. 

Vilayet daimi encüı11eninden~ 
Kantarcılarda Kepenekci Sinan medresesinin bermucibi şan 

name ankazının satılması 24 Temmuz 929 Çarşamba günü saa1 
on bire kadar münakasaya konıılmuştur taliplerin encümeni v· 
layet~~a~c~a~a~tl~a~r_ı.~~~~·~~~.'""".~~~~~~~~~~~ 

Evkaf umum müdürlüğünden 
Gura?_a J:Iastan~sine !~.zumu. olan yevmi seksen ila yüz kilo 

Ekı~e.gm .. ıcra edılen _11?unakasasmda talip zuhur etme<liğincleıı 
ş~ra~tı munakasa .?a.~ılıncle pazarlık. sure~il; Temmuzun on ye 
dıncı Çarşamba gunu saat oıı he~te ıhalesı ıcra cdileceainden ta 
lip olanlarm yevmi mezkurda idare Enc.iimenine ınür';caatları 

!\lilli ınüdafiıa vck{ıl~ ti celile~; denİ7 fnlwi· 
kalrı nn1un1 nıüdürliiğiind<·n: 

Fabrikalar içi1'. sobac.r, Samıçcı, Sıvacrya ihtiyac oldu~nr 
dan arzu ~d.enlerın fabrıkalar umum mi.idürlügünc h 4 r gün r.ıt 
racaatlan ılaıı olunur. 
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t~taııbul şampiyonu 
ve nıuhteliti 

Bu gün İstanbul şam
pi~ onu Galatasaray ile 
Ist..nbulun diğer ku
liiplerinin muhteliti 
arasında bir futbol 

nıaçt yapılıyor 
Bugün Taksim stı<lyomunda çok 

.niıhim bir maç yapılacaktır. Bu 
m~sabaka lstanbul şampiyonu Gala
tasaray ile lstanbulun di~cr külüple
rine mensup iutbulculan içinde fut
bol hey'eti tarafındın tertip edilecek 
bir ~uhtelit "asında olacaktır. Bu 
maçın ehemmi>cti bilha;sa iki nok
ıada ıtmcrküz eder. Ev\elA beş 

senedir üsıti>te şampiyonluğu alan 
Galatasaray takımı, kendisinden mada 
kuli!pler içinden alınacak en muktedir 
futbocular karşısında da yavaş yavaş 
bir anane haline gelen muvaffakiyet
lerlnden birini ihra7. edebilecekmidlr~ 

Mühim noktalardsn biri bu suale 
ılınacak cevaptır. 

Dığer mUhiın nokta ise bu maçın 
Galatasaray ve fenerbahçelilerin iki 
hafta sonra Mısırlılarla yapacakları 

maçlara takaddüm etmesidir. Bu su· 
retle bu günkü maç her iki lı:lüp 

için sıkı bir idman yerine geçeceği 
gibi Mlsırlılara karp takımların naaıJ 

teşkll edllmesi Uzım geleceği huau
ıunda da bir miyar olacalı:or. 

Galatasarayın; lstanbul muhtelld 
karşısına çıkarken Mehmet Nazif, 
Kemal Faruki, Kemal Şefik gibi iyi 
ve seri oyuncularından bilmecbıırlye 
mahrum olması kendisinin muvlffa
klyetl aleyhine bir nokta olmalı:Ja be
raber, birinci sınıfa yalnn diğer bir 
çok futbulculara mallk olduğu ve 
bunlarla lzmlr muhtelitlne kartı 5-1 
teklinde güzel bir galibiyet elde et• 
tiği dtışünülecek olursa, bu günkü 
müsabakanın da çolr g!lz•I ve hara
retli olacağı tahmin edilebilir. 

Futbol hey'etinln çağırdığı oyun
cular göz önüne getirilirse bu gOnktı 
htanbul muhtelitinin esasını Fenerli 
futbokuların teşkil edeceğine füphe 
edi •mez. Di~er bir tabirle Galatası
ra~ n karşısına çıkacak olan lstanbul 
muhtellti diğer kulüplerden alınacak 
en i)" ve lüzcmlu bir kaç oyuncu 
ile takviye edilmı, bir Fenerbalıçe 

takımındın başka bir şey olmıyacaktır. 
Bu halde bu günkü maçın neti

cesi hakkında 4öyle bir sual varit 
olabillr. Bazı noktalan zaif olan 
fener takımını bet senedir mütemadi
yen mağlup eden Galatasaray, bu 
zail noktalan kuvvetlendirllmlf bir 
takımı da mağltlp edeblllrml? Bunun 
cevabını ancak bu gün sabada ala
biliriz. 

Yalnız muhakkak bir şey varaa <i 
da Galaıasaray'hluın bu noktaları göz 
önünde tutarak azami bir gayret sarf
edecekleridir. 

Biz şimdilik her iki rarafa da mu
vaffakıver temenni ederiz. 

. Jaari f [manetin den: 
.\laarif \'ekAleti sabık hars ressamı 

5crafettin Heyin lstanbul Murif E
m:ınetf kalemıne müracaatı. 

" 

nuııa nuirn"ıacl;ırL . 

c (;.ı .. ' .... 

, trı dı kütürdü ile mo-

Askeri fabrikalar koop
eratifinden 

Aslı:erl fabrikalar koopratlflne 
külliyetli miltdarda muhtelif erzak 
alınacakar. \'ermeye talip olanlar 
Uate Jnl görmek ilzre her gün mağa
zaya ve pazarlık için de 2317/1929 
perşembe ğünü koopratlf hey'eıi ida
resine mürıcutlan. 

,_._ BAl{TERIYOLOG-
Dr. IHSAN SAMI 

MlLLlYET GUMA 12 TEMMUZ 1929 

MuaJltm 

Doktor Hafız Cemal 
Dahili., sinir ve çocuk haı-

talıkları mutahassı'!l 

Cumadan mıda bergiln saat 
( 14-16) ya kadar Divan yolun
daki kabinesinde ve Cumartesi, 
Salı günleri (Rami) de (9-12) 
raddelerinde basta kabul eder. 
Telefon: lstanbul 1!398 

1 Şehremaneti illl.natı ' 
Şehremanetinden: Zabıtai be- YELKENCi 

lediye talimatnamesinin 342 in- V AP URLARI 
ci maddesine (fırıncıların gerek lzınir sl!r'al posbsı • 
bu maddede gerek 340 - 341 in- Lüks ve İ t 
c maddelerde muharrer sıhhi seri sın e paşa npuru 

tartlan ifa etmiyen kimseleri fı I 4 Pazar gilnU saa 
nnlarmda istihdam etmeleri da- Tmmuz tam ı 5 te 
hi memnudur) fıkrasmm ilavesi 
encümeni emanetin 15,6,929 ta- Galata t~:~~uİzmire 
rihli karan iktizasından olduğu hareket edecektir. 
alakadaranm malfunu olmak üz TafsllAt için Sirkecide yelken-•En••••••••• .. re iHlıı olunur. * * • el hanında kün acentasına mü 

Beazrt dairesinden: trn.n edil- racaat. Tel. lstanbul 1515 
diği halde sahibpleri tarafından ve Galatada Merkez nhtım 
alınmayan (terazi, dirhem, ca- hanında Cellpldl ve Stafllopad 

.... .,., ... 

28 sahife - 15 ktıruş 
* * 

15 TEM uz 
GUnU en yeni ve mut kftmll bir se!d!da 
çıkacak ve bUtUn fikir, sanat ih!iyaÇı~rına 
cevap verecektir. ... ... .... 

akteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik tan tahlllltı 
(Vaserman teamülü) küreynı 

ıadad,ı tifo ve ısıtma baitalıkluı 
teşhisi, idrar, balgam, cerahat tah
IJIAtı, Ültra mikroıkopi ilt frengi 
taharrisi. stltnine muayenesi. 

Dlvanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi knrşısında Tiefon la. 981 

lnldtaf devrelerinde 

bolıuwı genç lnzlarin 
11hhatı içm 

;,~:u~r~::ı~r:ea~~i:~~u~~!~ ~~;~~~ğı~~4mUracaaı telefon r ~lB~K GE~EN TlTl.LLEHI·N~· ~E 
tos 929 Pazartesi günü saat bir lr:mia-••••••••• 
buçukta daire avlusunda satıla- ~--••••-•••-;! 
cağından almak isteyenlerin ısAlJlh. ZADE BlHADER- Geçirdiğiniz mes'ut da-

Daktilograf aranıyor 
Yeni Türk harfleri ile makinada 

sür'atle yazı yazınağa muktedir bir 
genç efendi aranıyor. Almanca veya 
Fransızca bilen tercih olunur. Ta~ 
!iplerin tercümeihal evrakı, mektep 
vesikaları ve hizmet evrakı suretle
rini ve bir fotoğrafını bir mektuba 
leffen G. D. No. 532 posta kutusu 
İstanbul adresine göndermeleri. 

ARSENOFEH~TOS 

mezkftr gün ve saatte hazır bu- LER VAPURLARI 
lunmalan ilan olunur. KARA DEl.'\IZ kikaların seviınli ve can-

. ·· ü lı hatıratını bir 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göRüs hastalıkları mütehassısı 

doktor -

ŞY~~!Pve~~lt:cı 
SWeyman apartımanında Cu
martm, Pazartesi, Ç•rt•mba 
ve Pertembe. Tel. lat. 30311 

en mükemmel makam 
dir. 
EOzaııelerle ecza depo

larinda eıWJır. 

Şehremanetinden: Tahriri im MUi\ TAZAM VE L S)l 
tihana girip Almanca, Fransız- POSTA S 1 
ça ve İngilizceden şifahi imti- Sakarya 
hanlan icra edilmeyen tercii-
manlann Temmuzun on beşinci vapuru 
Pazartesi günü saat onbeşte mü 14 Temmuz pazar 
düriyete müracaatları. * ,. • günü akşamı Sirkeci rıhtı -

stanbul Mahkemei Asliye 1- Şehremanetinden: Beyoğlu it mından hareketle ( Zongul -
kinci Ticaret dairesinden: faiye garajında yapılacak tami- dak, lneboiu, Slnop,Samsurı, 

Beyoğlunda, lafiklal cadde- rat2101ira bedelle talibi üzerin- Urdu, Kireson, Trabzon, 
ainde316 numaralı mağazada de olup ihale müddeti 20 Tem- Sıırmene ve Rize iskelelerine 
mukim iken mahkemece 3 Tem muz 929 tarihine kadar temdit 

929 'hi d · "b "f azimet ve avdet edecektir. muz tan n en ılı aren ı - edilmiş olduğundan taliplerin 
liama karar verilen ıapkacı A- levaznn müdürlüğüne gelmele- Tafsil:U için Sirkecide Mes. 
tanaı Kurkulas efendiye ait vit ri. aılet hanı altında acentalı-
rin, camekan, raf ve saire şehri * * * ğına muracaat . Telefon : 
halin on üçüncü Cumartesi gü- Şehremanetinden: Zabıtai be lstanmbul 2134 
nü saat on yedi raddelerinde lediye talimatnamesinin 412 in-

- mahallinde aatdacağından ali.- ci maddesine fıkrai atiyenin ze-
- Operatör f kadar eına ve tüccarın yevm yil ve i!Avesi encümeni emane-

8eyrı ıetnıı H ALJL SEZAİ ve vaktı mezkurda hazır bulun- tin 18/6/929 tarihli karan ikti-
malan ilin olunur. zisındandır. Alikadaranın ma-

ASUR MEMELERi Istanbul Mahkemei Aıliye 1- !Umu olmak üzre ilan olunur. Merkez Aceııtaı~ Galata köprü 
Fistül ve sıracaları kinci Ticaret daireai riyasetin- (Bu tarihler konserve amilleri qatında. Beyoflu 2362 Şube 
ameliyatlı ameliyatsız elektrllde den: tarafından konulacaktır. Mema- ıcenıesı: Mahmudiye Hanı albtda 
tedavi ve bllcüınle amellyaııil'cra Müfliı Avunduk Zadelere ait olup !iki ecnebiyeden ithal edilen lst•nbnl 2740 

ı, Bankasına merhun olan manifa- konservelere dahi fabrikaların- 1 ı--:T::::R;;;ıu"'z"'o"""~_;;;.e ~H;,N"'c"'""r""os'"'T"'ıe""ı,.....-
eder,.,;11~:m:~ ~ı;~y; Acı turaya ait muhtelif cinste emval bil da tarih konulmamış olduğu B ~ İ İ İ O 

müzayede satılacağından taliplerin takdirde bunlan Ist b l · th 1 ( Karadeniz ) vııpuru 1 5 
14 Temmuz 929 Pazar günü ve onu 1 an U a ı __ ~ 
takip eden günlerde saat ondan iti- edenler ve Y'.111Ut sa~anlar goru- Temmuz Pazartesi 12 de Galata 
barcn müflis Müessesenin Alyanak 1 necek yerlenne sabıt olarak ta- rıhtımından hareketle lnebolu, 
Hanındaki dairesine gelmeleri ilanj rih komaya mecburdur. Tarihi 
olunur. imali üzerinde yazılı olmayan 

latanbul ikinci Ticaret mah- konserveleri satmak memnu-
kemeainden: dur. 

Müflis Hotopuıos ve Velia efen- * * * 

Samsun, Gireson, Trabzon, Rize 
llopaya pdecek ve. dönlişte, 
Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 

!
""'•••••••••••il!! dilere ait bir kısım elbiselik kumaş· Şehremanctinden: Köprünün 

larm 15 Temmuz P29 tarihine müsa- K d k"" H d · k l · 
dif Pazartesi ve ikmal edilemediği _a 1 oy ay ~rpa~a ıs e .~sı-

Trabzon , Gi.ırtle , Glreson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. Hareket ıı;linü yUk kabul Tenezzüh ve 

eğlentilerinizde 
Her halde 

(BURNVİL) de 
imal • 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhası 

enfestir. 

Bankalar aleminde 
Franko - Azyadk Bankısının ls

tanbul tnbes~ 15 temmuzdan itiba
ren Galatada Voyvoda sokağında 
104-106 numaralı binasında ifayı 

muameleye ba~lavacaktır. 

taktirde müteakip günlerde saat on- n_ın arkasına musadıf duba uze-
dan itibaren mumailcyhin İatanbul- nnde ve levazmı müdürlüğün-

olunmıız. 
da Sulta'! Hamamında Havuzlu Ha- de mevcut krokide gösterilen 1, l·------------lll 
nında !dm altı numerolu mağazala- 2 3 4 5 numaralı mahaller kira-
rmda bilmüzayede fruht edileceğin- y~ ~~rilmek · · açık ·· d 
den talip olanların yovm vakit ve ıçın . ~uzaye e 
mahalli mezkQrda !fll!a masası hey' ye ko~uştur. 1;'a~ıplenn şart
etine müracaat eylemeleri lüzumu i- nameyı ve krokiyı görmek ve 
Mn olunur. bu hususta izahat almak için 

lstanbul ikinci Ticaret mah· her gün müzayedeye girmek i-
kemeainden: çin ihale günü olan 4/8/929 gü 

Dünkü nüshamızda müntegir milf- nü levaznn müdürlüğüne gelme 
liı Karnik Arslanyan efendiye ait i- leri 
!Anda konkordatonun yevmü milıa- * * • 
keresi 18 Temmuz ll29 olacaiı yan- Z""h · H t l d kul! 
lacakken sehven 29 Temmuz 929 .. u revı as ane er e a-
terilmiıtir talhih olunur. goı rulmak üzre 21 kalem Defter ve 

Para veriliyor 
Emlak üzerine birinci ve 

ikinci derece ipotekle para 
verlllr. Şerefli mevkilerde 
emlak alınır ve satılır. Ga-

!aleti mlisaddika irae edemediği tak
tirde hapis \'e tevkifine ve bu bap• 
taki knrann muvakkaten icrasına 

mahkemece karar verılmiş olduğun

dan kanunnamei ticaretin yüzyetrni
şinci maddesi mucibince daimt sen
dikleri intihap olunmak üzre esbabı 
matlubun işbu 1929 senesi Temmu
zunun 27 nci Cumartesi günü saat 
14 raddelerinde mahkemenin illAs 
muamelatına mahsus odasına gelllle
leri lüzümu ilAn olunur. 

evrakı matbua kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İstiyenle
rin nümuneyi görmek üzre her 
gün levaznn mUdürlüğüne gel
meleri teklif mektuplanrun da 
ihale günü olan 3 Ağustos Cu
martesi günü aaat onbete kadar 
levaznn mtidiirlüğüne vermele
n. 

Istanbul Beşinci lcra Memur 
luğundan: 
Beyoğlunda Taksimde Cami 

sokağında 7 No hanede mukim 
iken elyevm ikametgahı meç
hul Kirkor Bahşiyan efendiye: 

Milli İktısat bankasınıntasfi
yesine memur Esnaf bankasına 
Istanbul dördüncü noterinin 21 
Şubat 928 tarih ve 5945 No se
nedile deyniniz olan 9 50 liranın 
maa masarifi icraiye tediyesi 
znnnında tebliği muktezi ihbar 
namenin ilanen tebliği tekarrür 
ettiğinden tarihi ilandan itiba
ren bir ay zarfında 928 - 12089 
numara ile müracaatla deynini
zi tesviye ve yahut kanunen şa
yanı kabul bir itiraz dermeyan 
etmediğiniz takdirde gıyabınız
da hakkınızda takibatı kanuni
yede bulunulacağı ve icraya de 
vam edileceği malUm ve birinci 
ihbarname makamına kaim ol
mak üzre ilanen tebliğ olunur. 

iLAN 

Tahlisive Umum 
~ 

müdürlüg·ünden: 
Piyanko müdürlüğünden: 230 teneke halis Batum gazı 

Numuneleri veçhile ı5o.ooo adet pazarlıkla derhal mubayaa edile 
evlenme evrakı tabettirileceğinden cektir. Talip olanların 15 Tem-
tab'a talip olacakların 13 Temmuz 929 p · ·· 
C t - .. .. be muz azartesı gunü saat 

umar eaı gunu saat on ıte pey d"" Gal R 
akçalarile birlikte Piyango Müdür- saat o~ ortte .. ata ıhtı~ 
Jüğünde müteıekkil Tayyare Müba- caddesınde Mantım hanmdakı 
yaat komisyonuna müraccatları. merkezi idareye müracaatları. 

z S\JlflUJ. \,ft.U•~-

ntalya po a ı 
(KONYA) vapuru 14 Temmuz 

Pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Gi!lli!k Bodrum 
Rados Fethiye Finike Antalyay 
gidecek ve dönllşte mezkftr 
iskelelerle. birlikte Andlfll, Kal
kan , Sakız, Çanakkale, Gell
boluya uğrayarak gelecelı:tır. 

Bozcaada postası 
(Gelibolu) vapuru 1 S Temmuz 
Cumartesi 1 7 de idare rıhtı
mından hareketle Gelibolu 
LApsek.I Çanakkale lmroz Boz
cadaya gidecek ve Çanakkale 
Lapseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

ı Temmuzdan itibaren umu
ma açılan Yalova kaplıcaları 

mlinasebetlle 13 Temmuz Cu-
marcesi gününden itibaren Ya
lo\'a seferleri tez)·it edllmi~tir. 

Gidiş seferleri: Tophaneden 
Seyrisclain rıbcımından Cumar
tesi , Pazar , Salı, Çar~amba, 
Per;ernbc günleri saat 9 da 
kalkar. Bunlardan Cumartesi, 
Salı, Çar~amha sekrlcri Buyük
daya da uğrar. 

Geliş seferleri: Yalovadan 
Cuma, Pazartesi , 13 , 45 te 
kalkar ooğru hcanbula gelir. 
Cunıartl'Sİ.. Salı, Çar~dmba 15, 
30 da kalkar Büyükndaya uğ
rıyarak lstaıılıula ğelir. Seyahat 
tınnıma s•:rbcMir. 

Nıppon Yusen Kaısha 
Japon vapur kumpanyası 

[ DAKAR MARU J Japon 
vapuru Japonya ile Aksayı Şa
rk limanlarından 17 Temmuzda 
!imanımıza muvasaalet ve erte
si gün efyayı ticariye alarak 
Pire, Ceneve, Valans ve Llver. 
pol limanlarına hareket edecek
tir. Tafsllll.t için Umumt acente· 
ları : Calatada Arapyan Hanın
da birinci katta ENRICO SPE
RCO ve MAHTUMLARINA mU
racaaı. Telefon Beyoğlıı 2999-

KODAK 
fotoğraf makinesile tesbit etmezseniz o 
güzel tatilinzden hiç bir eser kalmaz. 

l~DllSll TATiLLER ~ABDI DNUTULDH 
Kodak makineleri ve filmleri - VELOX 

KAliITLARI 
Al8ımlnUt fotoDraflar için 

MİNOTEROS 
kartpostallarını kullanımz. Her yerde sahlır. 

Maklnaları 

Boyaları 

Eczaları 

Levazımatı 

lstanbulda 
Sirkecide 

L...:;~::.:..:~.:.,:..,:,,;,.;....;f•~;f,1:1-':'f"-"-" Nur hanındg 

Hilmi Naili Müessesesinde 

laraca~eJ harası ınü~iriyelin~en: 
Hara merkezinde inşa edilecek 9647 lira bedeli keşiDl hascsııt 

binası kapalı zarf usulile 8-7-19lj9 tarihinden itibaren yirmi giiJI 
müddetle miinakaşaya konulmuştur. 1!3-1-929 tarihinde !bale 
edilecektir.Talip olanların şeraiti görmekıizere her gün hara mer.lıe' 
zlne ve Bursa Baytar m üdiriyetine müracaatları ve ihale günii ssı! 
on beşte Hara merkezinde bulunmalarL 

:::::=::::: (§1 

HAKiKAT 
Muharriri Trcüme eden 
Emil Zola Reşat Nuri 

Forma forma neşredilen bu büyük roman kJt •p 

halinde çıktı. flatı 200 kuruştur. 

ALİ CANiP 

EDEBİYAT 
Üçüncü tabı çıktı Fiatı 135 kuruştur. 

DEVLET MATBAASI 

!'an~ yv·i. 

- :ZZ: mı P*********oa;. 

Emlak ve e~anı ~ankası istan~ul ~u~esin~eu 
Satılık hane 

Esas numarası ;\levkii - c.r. Cimi T~minııt nıik 

Lira 
125 92 Büytikadada yalı mahal- 3 ! iane 

k>iııde topuz ~okaıttnda 

füılada c\·safı muharrer hane bilmii1.aycde sacılacajı;ından tıılipJcfl: 
ihale gıinü olan 5, 8 ı 29 tarihine m[isatlif Pazartesi glınü sa3! 
altıda Şubemize müracaat eylemeleri. / 

Naşlt bey temsilleri 
Bu gün bu gece Şehzade başı 

lliltl Sinemasında gündüz lKatil d3-
mat) gece l 1"1k gecesi duhuliye 21 !\. 
( A" gideıı "'lınır ) \ e ll•kırcı ı 

kovcretctto~u 

Satılık kayık ıı< 
Bir kıta akaju kdyık sanlı~1,:ı iki ~Htedir ve mlikcmmel 0, 

haldedir. Bebekte inşirah caıl 1 -·ıl 
,inde 32-3·! n~ınıar:ıy:ı ınürs•· 

edilmesi -



lstanbulda Fincancılar 
yokuşunda 27 numaralı 

l\llLLIYET 

ASRİ MOBILYE 
CUi\IA 12 IBi\lMUZ, 1929 

l\ljtazamızda her keseye uygun yatak, salon. yemek ve yazıhane 

takımlarile karyolalarımız rekabet kabul etmez derecede ehvendir 

Bir ziyaret iddiamızı isp:ıta kafidir. Telefon: Istanbul .1407 

Emniye Sandığı em
la müzayedesi 

ELEKTRİK YERiNE KAiM OLAN 

- l,EVinizin apartımanınızın 
daima temiz ve parlak 

Ka t'i karar ilanı Co ı e ma n .KoLMAN 
J' vede 
h ~ 't 

1 ır 
70 

lkr z 
nl. n:ır .;ı 

.:\ler'ıuratın cın!'ı '.;: oe\ 'ile mc,·kı ve 
m şıcm! tı 

Borçlunun ismi 
6222 Silivrikapıda Hancıkaragöz mahallesinde Hi 

sardıbı Slivri kapı sokagır.da eski 2,2 ve ye
m 2,4,6 nwnaralı yüz seksen dokuz arşın ar
sa i.;zerinde iki dükkanı havi bir mağazanın 

LAMBALARI VE EL FENERLERl,ELEKTRIK 
iHTIYACINI HISSETTİRMIYECEK DERECE

90 

500 

105 

78 

48 

235 

tamam Fatma ve Aliye hanımlar 
671 7 Erenkoyunde İçerenköy mahallesinde Koz-

yatagı caddesinde eski 97 ,98,2,98,97,9~,2 v_e 
yeni 77 numaralı ahır. ve mu~fak eserı el_ını
yesi iki yüz yirmi yedı arşın arsada mebnı ve 
duvar tasından ve kaimen mevcut olup sene
den üc bin iki yüz dokuz ar~ın bahçenin ta-
mamı ·Ali Riza B. 

8105 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde eski 
Sögütlüçeşme ve Yapıcıoglu yeni Çilek so
kağında eski 23,120,122 ve yeni 25,42,44 nu
maralı iki yüz seksen dört arşın arsa üzerin
de kargir bir kattan ibaret bir garajın tama
mı Cemil B. 

8998 Yenikapıda Katipkasım mahallesinde San
dıkbumu sokağında eski 38 ve yeni 40 numa 
ralı altmış sekiz arsın arsa üzerinde yıkılmış 
ve temell::rı mevcut bir dükkanın ,ama
mı 1ir<levs H. 

9963 Üsküdarda İcadiye mahallesinde eski Yazı
cıavadis ve veni Salkım sokağıncla eski 14 ve 
yeni 18 numaralı seneden be~yüz doksan ye
di arşmdan ibaret muhterik hane arsasının 
tamamı Madam Aleksandra 

10241 Hasköyde Sütlüce mahallesine Demirci Oha 
nes sokağında eski 4,6 ve yeni 41, 43 numa
ralı yüz arşından ibaret gazino ve hane arsa
sının tamamı Madam Serpuhi Dikran ve Ha
rant efendiler. 

11319 Kasımpaşada Hacıhüsrev mahallesinde İ-

lr·ı K('TC". lıAlt ('· 
y ve sct,.a, gn:1· 
dıız; R\ıJııılıgnıı 

gr:ıur 

Kolınan fenrrı e-n 
şiddrlli hav:ılnrda 

n1elanelirıi nıuho~ 

fı\1.a C'der 

DE MÜKEMMELDİR 
Ben;,:fn ile yanan, "e 
bir çoeuk tarafın· 
dan istimal edilebl· 
lecek kadar basit t>• 

1.ın bu f Pnerler -
l'l lht t ı emııaih. 
kat kat falktırlar. 

KOLMAN 
ManuUUı lstimul pf 
ti' ten 1>on:ra s'ınra 
b ni. r-ın ld3re , ve 
şc klllerınıtekl gU;,:el· 
liı?e bayrun olacaK· 
sııuz _ 
Sıı.ıı-Uyatı h r hıu,lfi 
bir eaz lQmbasından 
az<iı.· ve Verdiklt>ri 
ziya f"le- itlrik ziya· 
ı.ı ın a;, nıdır. 

KOLMAN 
LAı::-1'>·, Lı:-tnı fst mal 
ed"'n!f'rtamlrat mas• 
r~hndan ve zahme
tind.-n kurtulmuş o· 
lorlar • 
MezkQr ( KOl,MAN) 
markasının levkalA· 
de kullanışh ve isti
fadeli soba, ocak "e 
UtUlerine de nazarı 
dikkatinizi celbede
riz • 

Kolman l:imba-
şu111l ınrııfth 

,ıı·rhnl J.!07.:<' c,;ar .. 
p:ı r 

Gi.ı7:el hıçinlli 
hır ( Kolman) 

l:lmhası 

mam bahçesi sokağında eski 5 ve yeni 7 nu
maralı doksan arşın arsa üzrinde ahşap iki 
katta ibaret dört oda, bir sofa, bir mutfak 
bir sarnıç ve yirmi dört arşın üzerinde bir 
dükkanı ve iki yüz seksen altı arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Asiye ve Saniye Ha T0UKIYE iÇiN UMUMi ACENTALARI; 

118 
nımlarla Hasan Ef. 

11458 Yenikapıda Çakrrağa mahallesinde Langa 
caddesinde eski 40 ve yeni 62 numaralı kırk 
altı arşın arsa üzerinde kagir bir katta üstün 
deaharin mali bir odayı ve bir kuyuyu havi 

L\IK RE\lZI ve ŞERl.1'.1 Müı~ss~:sı·:SI: Sirkeci Nur Han No 2 lstınbul 
.,f Eczayı Tibbiyc dcp<»U; Mersin ve Konya 

r e mot Sakin bey: Diyarıbckir ve Gazi Ayıntap 

180 

ıoo 

2110 

90 

760 

710 

215 

410 

bir dükkanın tamamı Hacı Şükrü B. 
14170 İyipsultanda Süleyman subaşı mahallesinde 

Samancılar caddesinde eski 1 O ve yeni 12 nu 
maralı iki yüz seksen üç arşın arsada kagir 
bir kattan ibaret bir mağazanın tama
mı Aliye H. 

14339 Anadolu kavağında Mihrişah Mehmet Ef. 
mahallesinde Çeşme sokağında eski 8 ve ye
ni 2 numaralı yetmiş arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta dört oda, bir sandık odası, bir 
küçük sofa, bir küçük mutfak ve on altı arşın 
arsada bir mutfak ve seksen arşın bahçeyi ha 
vi bir hanenin tamamı Behiye H. 

15284 Hasekide Nevbahar mahallesinde Hekimoğ-

lstanbul 
Semti 
Büyükada 
Balıkpazan 
Kadıköy 
Küçtikpazar 
Balat 
Kınılıada 
Büyük. 

• • 
" . 

Boğaziçi 

Burgazada 
Beyop;lu 

" Kın aha da 

emvali 
:\lahallesi 
Karanfil 
Hacı Mustafa 
Rasimpaşa 
San demir 
1\arabaş 

Nizam 

• 
l\leşrutiyet 
lkıyıcıköy 

llüscyin ağa 
Kamerhatun 

n1etruke 
Sokağı 

Karakol 

n1üdürüyetinden 
'.\!o :\evi icarı senevi 
27 Hane 100 " 

cadde 95 
Söğütlüçeşme 197 
Karakolhanc l 1 
Balat caddesi ı 59 

Zeytinl!k • 25 '8 
Nizam 20 
Yanaros ,3 
Cakomi ~7 
Koru caddesi J 
Karakol 11/17 

kdgirdükktn 
• 

Mağızı 
dükkan 

hane 
• 

ıhır 
hane 
iratlı arsı 
hane 

180 
" 72 • 

180 • 120 • 
550 • 
200 • 
120 • 120 

" 5şehr 

:lO senevi 
Arnavut :w • 180 
Bilezik fı7 240 " 

1 " • nar ıyan .'11 .. !1şehr 
Bıı;tancı Bai';dat caddesi196 Dukkin 4 

. Bali~ evsafı .. muharrer cııılAkin icara raptedilmek uae ı o/7 !!'?9 tarihi~e 
musadıl Salı gunu_ saat l 5 te müzayedeleri mukarrerdir talipleri~ emvali 
metruke ıcar komısyonuna müracaatlan. 

lu Ali paşa sokağında eski ve yeni 6 numara
lı sekiz yüz arşın arsa üzerinde sıcaklık ma
halini ve yedi yüz arşın arsa üzerinde soğuk
luk mahalini ve dokuz yüz arşın bahçeyi ha
vi çifte hamamın tamamı Emine Hacer H. 
Mustafa Nihat B. ve sagire Fatma Saime ve oı.. 
Hatice Piraye Hanımlar 

15 71 O Ü sküdarda Y enimahallede Karamanlı soka
ğında eski 27 ve yeni 21 numaralı altmış do
kuz arşın üzerinde kagir bir katta bir dükka-
nın tamamı Osman Ef. • SİNİRE 

16880 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Ka-
yış dağı caddesinde 86, 88 numaralı yüz sek- •. BAYGİNLİGA 
senarşmarsaüzerindeveüç dönümbirev- YlJREK ÇARPINTtSINA 
lek üç yüz yetmiş arşın bahçeyi havi bir ahı- EMSALSİZ DEVADIR 
nn tamamı Nazmiye H. HER ECZANEOE BULUNUR 

16984 Sanyerde Yenimahalle caddesinde eski 130 N ı· f ki b' b 
!!:e~ ~~z iıt~": ::s~t~i;~~~ a la_ en me euı müuayaal komiSJODUDdao: 
havi kagir üç dükkanm tamamı Cemi!B. Rü- Mektebın 929 senesi mayısı gayesine kadar bir senelik et, ek-
kiyc ve Safiye ve Halide Hanunlar mek ve erzakı m.ıitencvvia ve sebzesi evvelce tekl!f edilen fiyat-

ı 7 559 Kadıköyde HacıŞaban mahallesinde Çeşme lar hadcil !Ayık gorulmemeslne binaen 27 temmuz 
929 

C t .· 
ka • d ki 53 · 7 ·· · · · umar esı so gm a es ve yenı numaralı yüz gunu saat 1 ~ te kapalı zarf usulile ihaleleri icra kılınmak üzre 

kırk beş arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk ayrı ayn munakasaya konulmu~tur. 
kattan ibaret altı ?<la, bir malta taşlık, bir .Şeraitini a .. nlıımak üzre her gün ve mlinakasaya iştı·rak etmek 
sofa, bir mutfak bır kuyu ve yüz altmış üç ar ıs ı 
şm haneyi havi harap bir hanenin tama ·oyen er muessesatı ticariye ve ziraiye muhasipliğine tevdi cdc-
mı Ahmet Ef. cekleri 'I. 7•5 Nispetinde teminatı muvakkate akçaları makbuzlarını 

19610 Okçularbaşında Emin be~ mahallesinde Ok- mustashlben teklif m.ektuplarını saati ihaleden e,·cl GU'.\J(;Ş Su-
çularbaşı sokağında eski .. 50 ;-re yeni 52 nu- yunda mektepte komısyonumuza tevdi eylemeleri. 
maralı kırk iki arşın ars auzen!1de kagir iki --;--7~---:-.:....-:;,;.;,:~..::.:.::...::.;.:::.::.:;~~-----
kattan ibaret üstünde bir odayı ve altında bo J an darına imalathanesinden : 
durumu havi bir dükkiinm tamamı Burha
neddin B. 

münakasa tarihi saıt 

Yukanda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak hiza
lannda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 22 Temmuz 
9~? tarihine müsadif Pazartesi günü saat on buçuktan itibaren 
muzayedeye mübaşeret olunarak saat on altıda kat'i kararlarının 
çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur gii::.
de saat on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve 
~? altıdan ~nra ::-Uku bulacak müracaatların kabul edilemiyece
gı ve mezkür emlake evvelce talip olanların kat'i karar esnasında 
hazı~ bu!u~a~an ve başka talip zuhur eylediği takdirde ev
velkı talıplenn muzayededen çekilmiş addolunacaklan lüzumu i
lan olunur. 

10555 ~letre kaputluk kumaş 17/7/9'29 c;arşambı 10 
10378 Çift kundura ı 7 i7 /929 14 
Satın alınaca~ iki kılem eşya kapalı zarfla münakasaya ko~uldu müna-

kasa yukır'.14 hizalınnda yazıldığı gibi lstanbulda gedikp~ada .Jandarma 
ıma!Athanesınde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir. Tekl'f ı · 
tarzı ımlAsı şa tn d ·· d . . 1, 1 ı name enn r . ame e mun erıçıır. • ipler teminatlannı mal 11ndığına teslim 
ve makbuzu teklıfnamelerlne raptedecektir aksi halde teklifname ret edilecektir 

DeYlel ~emirJolları ve limanları Malzeme ~airesin~en: 
Kayseri boz b( l igünıin ala aylık et ve ekmek münııkasası 25 

Temmuz (}29 pcr~cmhe glinil saat 10 da malzeme dairesinde icra 
edilecektir. Münakasaya lıjtira.k edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 9,30 za kadar umuml 
nıüdürllik kalemine vermeleri !Azımdır. Talipler münakasa ~artname
lcrlni 2 lira mukabilinde Ankarada malzeme daircsindım, lstanbul 
da J laydarpaıa ma!(aıasından ve Kayseride Kay.;erl Sivas inşaat 

l\lu[ettişliğinden tedarik edebilirler. 

~~ HALK MUSİKİ lfEYETİ ,.....,.....,,. ......... 
her ~tin \'c gl'C'e 

SAHAY BURNU PARKINDA 
. icra\ı ahcn~ etmekte olup muallim , ·un llalil be) le hanende Semiha 
~ hanım d:ıhi l.'ıl heyete iştirak cnn+ . .1.:r fJr. ,...,......,.......,..._, .... 

Balıkesir Vilayetinde Havran 
Belediye Riyasetinden: ı 

Havran kasabasında inşa ve tesis 
olunacak elektrik merkezi ve şebe
kesi 1929 Haziran onbeş tarihinden, 
14 Temmuz 929 tarihine kadar otuz 
gün müddetle ve kapalı zarf usutile 
münakasaya konmuştur. Bu tesisata 
ait proje ile şartnamei fenniye ve mü 
nakasa şartnamesini, görmek isteyen 
!erin lstanbulda Türbe civarında 
Sanayi ve mesai mildüri yetine ve ya 
Havran Belediye Riyasetine müra· 
c~_at etmeleri ve taliplerin ihale gü
nu olan 14/7/929 Pazar tarihinde 
saat 16 da teklif mektuplarile, yüz
de yedi buçuk teminatı muvakkate 
banka mektubu ve ya Belediyenin 
Vezne makbuzu ve bubaptaki ehli
yeti fenniye vesikalarını Havran Be 
lediyesine ita etmeleri ilan olunur. 

lstanbul lkinci Ticaret mah
kemesinden: 

Yeni Postahane kar~ısında Aksa
raylılar Hanında mukim afyon, tif
tık ve saire ticaretiyle müştegil Ke
çece Zade Turgut ve şürekSsı kolek
tif_ şirketinin ve şürekadan Turgut, 
Alı ve Fuat beylerin ilanı iflasına 
ve mesalihi iflSsiyenin rüyet ve tcs 
viyesi zımnında azayı mahkemeden 
Ce!Sl Fuat beyin Jüj komiser ve a
vukat İsmail lsa ve Cel.11 Sait bey
lerin muvakkat ~ndik tayinlerine 
ve mağazaaiyle depolanndaki em
vali ticariye ve cıyayi %aidei beyti· 
yeainin temhirinc ve evraku defati
rinin celbine ve kefaleti müsaddika 
irae edemediği taktirde hapia ve tev 
kifine ve bu baptaki kararın muvak
katen icrasına mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan kanunnamei tica 
retin yüzyetmişinci maddesi muci
bince daimi sendikleri intihap olun
mak üzre esbabı matlubun işbu bin 
dokuzyüz yirmi dokuz senesi Tem
muzunun yirmi dokuzuncu Pazarte
si günü saat 15 raddelerinde mahke
menin iflas muamelatına mahsus o
dasına gelmeleri lüzumu ilin olu
nur. 

iLAN 
Bolu vilayetine tabi Mudurnu ka

zasının kırık orman kıtasından sene 
vi 1194 metro mıkap çam ve 1806 
metro mikap göknar kat edilmek 
üzre on sene müddetle 11940 metro 
mikap çam ve 18060 metro mikap 
göknar eşcarı çamın beher gayri ma 
mGI metro mikabı 2 lira 75 gökna
rm 2 lira 25 bedeli mukarreri üze
rinden 25/7/929 tarihine muaadif 
25 Temmuz Perşembe günü saat 14 
de ihale edilmek üzre ve kapalı 
zarf usulile 26/6/929 tarihinden 
25/7 /929 tarihine kadar J? g~n .müd
detle müzayedeye vaz edılmıştır Ta 
lip olacakların esas şeraiti anlamak 
üzre Bolu orman müdüriyetile mu
durnu orman muamelat memurlığına 
ve ıktisat veklleti umum orman mü 
düriyetile İstanbul orman baş müdü 
riyetine müracaat eylemeleri ililn o
lunur. 

kalnıasını ve sizin de 

m•~mnun olr11ar117.1 arzu 
edi\'or:;:ınız: ır. ~hı r ve 

muzadı taaffün 

Poliflor 

N~GGET 
Cilasını 

Kullanr.1an11. lizımdır 

Her yerde 
satılır. 
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m••••:xx....-••••)e(••••••••xxxx 
11~~ PARLôiföN· .. 

16\ ........ 
~ 

Memleketimizin medarı iftiharı olan hanendel şehir 

İBRAHl~l efendinin eni okumuş oıdujl;u ı.oz ya~ımı. 
ıslanan.yeni şen ~iizlennc, sırına ••Çlı yarim.yaylada bir sabah, yıllarca 
bana vari rnsunkAr, Elmayım alma heni 

P ARLOFON Pilakları gelmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresi muhasebe kalemi için blllmtlban setsen llra maaşla 

Üç efendi alınacaktır 
imtihana dahil olabilmek için zirdeki şeraiti haiz olmak l:\zımdır: 
J- l\luzaaf üzerine usulii defteriye aşına olmak 
2- Ahvali sıhhiyelii hakkında resmi raporu olmak 
3- Mükellefiyeti askeriyesini Ha etmiş bulunmak 
Yevmi imtihan 14 Temmuz 929 Pazar ı,rünüdür. Bir giin evet 

vesaiki !Azimeyi ve fotografisinl Zati işleri müdürlüğüne tevdi et 
meleri lazımdır. idare lüzum giirüldüğii taktirde Taşra şuııbatında 

da istihtam olunacakar. 

~aınsun orman ınü~ürlü~ün~en: 
Sam un \ilaı etine tabi \' czir kııprü kaY.:ısının ·rıçiçek orma· 

rundan on sene müddetle 14:!70 metro mikftp gayrı mamul karaçam 
eşcarı beher rıctro mikdlıı gayrı mamutu 300 kunış bedeli muham

menle ve kapalı zarf usulile 23 1 lazirun 929 tarihinden itibaren 
24 tcm-nuz 929 tarihine kadar otuz gun mutldclc miızayedL' 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan 24 Temmuz 92 1> 

tarihinde tcklHnamelerini saat on beşten c\·cl Samsun ormıın nıu

diriyetinde mutcjelJdl ihale komisyonu rirasetine vermeleri ve 
daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin Ankarada orman umumi 
müdürlüğüne Istanbul Sinop orman ba, mutliriyetine ve Samsun 
orman müdirivetine müracaatları ilan olunur. 

Devlet ~emir JOlları ve limanları umumi i~aresin~ın 
Ankara istasyonundaki binala~dan birisine illve olunacak kısmın 

inşası kapalı zarf usulilc münakasaya konulmu~tur. .\lünakıısa 30 

temmuz Salı günü !<allt 1 5,30 de Ankırada Devlet demir yolları 

binasında icra edilecektir. l\lünakasaya ~tirak edeceklerin tekli! 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kader 
umumi müdürlük: kalemine ycrmeler!Y.ıipl!A mdır. Taler münaka-;a 
şartnamesini 2 lira mukabilinde Ankarada Devlet dcnıiryoll:ırı ma· 
!iye ve muhasebe i!jleri reisliğinden tedarik cdchilirlcr. 

lslan~ul limanı sa~il sı~~iJe merkezi 
Ser tababetinden: 

l\lotorlar ihtivacı için aleni ınünaka..;a suretile asgari IOOO bin 
azami ı 500 bin hcş yüz teneke benzin miibayaa edileceğinden ıa
liplerin ~artnamesini öjtrcnnıck üur" her giin Galatatla kara .\lu>ta
fapaşa sokağında Kain merkezimiz levazım ~uhcsine ve münakıısay. 
iştirak eylemek üzere 25 temmuz 929 tarihıne müsadif pcrşenhe 
günü saat ı 4 on dörtte komisyona müracaatları ilan olunur. -----

lstao~ul limanı sa~il sı~~iye merkezi 
Sertehahetinden: 

Kavak tabaffuzhanesi etüvlcri için münakasai aleniye suretilc(f25 
yüz yirmi be~ ton çamlı maden kömürıi mübayaa eclilccejtinden 
taliplerin şartnamesini görmek uzrc her gün C:alatada kara \lustafo 
pa~ sokağında kılin merkezi mi~ levazım ~ube>;Jne ve ml!naka aı • 
~tirak eylemek ltzre ! il temmuz 92(} tarihine miis:ıdi[ Perşembe 
günlt saat 14 t ekomisyona miırnacaatları ilan olunur. 

MES'UL MÜDÜR: BÜRHANETT1N 
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Büyük Millet Meclisi Reisi KAzım Paşa Hazretleri şerefine diln Oilzel ıan'atler Akademisinde bir çay !lyafltl 
ıerllmlstlr. Pş. Hazretleri bu vesile ile mektebin atelyelerlnl ıezmlelerdlr. 

• -

Darıllfünundan bu sene mezun olan gençler dün ıild' rblerlne bir veda müsameresi vermişler ve bir jde vapur 
.-"Zlntls! yapmışlardır. 

• • 

Bil\ SÖZ 
BİR RESll\:l 

Gazi Hazretlerinin çiftliklerinde bu sene mahsul çok bereketlidir. l'otografllerimlt 
ftliğl ziyaret eden lktısat veklll Şakir Beyle Ziraat Müsteşarını, Marmara havuıV 

•Jstlinde küçük k!lşkli ıı:östemektedlr. 

Kadriye H. ve arkadaşlarının muhakemelerine lzmlrde 9 Temmuzda başlanmıştı• 

1 - -

ITOrklye-rran dalmt hudut komisyonu Mardin vilayet konağındaki salonda toplanmı~t 

E;rKck Muallim mektebi Mezunlar bir arada. _,orsada seylrcllere mahsus bir kullslye açılmıştır. Tayyare Plyankosunun son keşldesl dün çekllmlştlr. ~ 

DOLl'A nedt~? DOLCA, NES1'LE Şirketinin 1 l ';.l{l YE Fabrikasında imal ettigi yen{ SUTLU çikôfatadi~DOLCA nıfl 
iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turuncu L ıu) diğeri de siitlil ve fındıklı olup (Mor etiketli) dir. Fevkalade 

' 
lezzetli ve ucuz olan bu çikolata ile NESTLE Şirketinin BUTÜN zenğin MÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

• • 


