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AOIJYEMiZtN TEKA.\\OLÜ 

MoUcrn devlet iJartJerini, rsKi 
idarelerden dyıran bariz Iar.klardan 
en miıhimnı' bu idır<ler~ekı kanun 
v~ adalet kudretidir. Dlr memleket

i te vatandatların hukuk ve menafii 
:ı:anunl:..rın, aJ• lctin teminat• .:tıltında 

Yunanlılar 
ettiklerini 

bitarafların tekliflerini kabul 
tekrar ettiler 

.bulunmazıa, hı: vatanJaı haldarınx 
•ve ıiklyetlcrini adil m;ıbkemele;in 

önünde ınlida!aa edeC<'ğinden emin 
olmazsa o meml~kctte ne siyasi, ne 
de iktısadi cmniytt olamaz. Bu nok
tai na.zardan Cumhuziyet adHyeıi ile 
imparatorluk adaleti arasında hudut
suz farklar vardır; Gerçek, inkılip 
rejiminin adalet mahkemeleri, teHik 
ki ve Sistem itibarile hiç bir modern 
devletin teşkilatından aşagı değil
dir Bu iddia, yalnız mücerret sözle
re ıstinat' etmiyor. Bunu rakamlann 
jfadesile, istatistiklerle elhasll müs
pet eser ve hadiselerle teyit edebili
riz: Cumhuriyetin mahkemeleri, bu
gün aynr usullerle. aynı sistemlerle 
idare olunmaktadır. Medeni telakki
ye göre bundan tabii birşey olamaz. 
Halbuki dört beş &ene eve! Türkiye' 
de iki nevi adaltt usulünün cari ol
duğunu, aynı mahalltrde bir tarafta 
nizami mahkemeler, işltrken, diğer 

' tarafta şeriye mahkemelerinin de ça
lıştığını; bu iki rnahkemtnin tama
men birbirine zıttolan esaslardan hü 
lıilmler çıkardığını bilenler adli sa
hada yapılan inkılabın büyüklüğünü 
daha eyi takdir ederler. 
Dumlupınar muzafferiyeti, Türki

ye'ye kayıtsız, ve şartsız bir ~üriyet 
ve istiklal hakkını kazanmak ımkanı
nı vermişti. Muhasım devletler siya
si ve iktisadi haklarımızı vermekte 
tereddüt e tmiyorlardı. Adli kapitü
lasyonların ilgasına gelince: Türki
ye'ye en ziyade taraftar olanlar bile 
bunu akıllanne sığdıramıyorlardı. 
Lozan konferansının birçok celsele
rini işgal eden bu mesele etrafında 
İtiliif devletleri murahhaslarının iti
razları, başmurahhasımız İsmet Pa
şa'nın tam bir istiklale matuf olan 
müdafaa ve ısrarları konferansın çok 
meraklı bir safhasıdır. 

Bize diyorlardı ki: "Adliyede na
sıl istiklil istiycbilirsiniz? Kanunla
rınız, hciıa hükümlerini asrın icaba
tından ve medeni hayat teliikkilerin 
den değil, dini ve :;eri esaslardan 

ı (ıkanyor. Mahkcmelerinizde medeni 
kanunlar değil, ~edatın mümcssilli
ğını yapan cahil hocaların kanaat 
ve ictihatları hakimdir. Tabamızın 
hukuk ve mcnfaatlarını böyle hakim
ler'" '>öyle mahkemelerin elinde bı
r.l A •. u,wyız:' 

Eğer Türkiye, adalet tcvzi!:ıde es-
kı sıstcmleri. c&ki kanun1arJ muha· 
faza etmek kararında olsaydı, bu e
fendilerin hakkını teslim etmemek 
büyük bir hak&ızhk olurdu. llalbuki 
yeni rejim, devlet idaresinin bütün 
esasları gibi adliyemizin isıahını da, 
esaslı bir gaye edinmişti. Padişahlık 
idaresi, bir düziye "istahat yapaca
ğız, .. diye alemi aldatmağı veya oya 
lamağı bir nevi politika sistemi ola
rak kabul etmişti. İnkılap idaresinin 
islihat meselesindeki noktai nazarı 
ise çok samimi idi. Biz, bu islahatı, 
başkalarına hoş görünmek için de
ğil, memleketimizin vaziyet ve ihti
yaçlarına tekabül tttiği için yapa
caktık. Lozan konferansında ba§ mu 
r.ıhhas olarak devletlere bu teminatı 
veren İşmet Pş., bugün Başvekil ola
rak umumi isUihat proğramını takip 
ediyor ve mühim bir kısmını başar
mış bulunuyor. Adliyemizdeki r.ıdi
kal islahat da bu meyandadır, 

Türkiye'de 800 den fazla mahkeme 
ve 2,300 den fazla da hakim vardır. 
V:atanın hudutları ve nufusu şimdi
kınden birkaç misli fazla olduğu 
zamanl;.uda bile memleketteki mah
kemelerin ve hakimlerin adedi bun
ları.n y~rı•ı bile değildi. Cumh~riyet 
adhy~sı yalnız kemiyete ehemmiyet 
vermıyor; bıl~aııaa keyfieyte de i
tina et.mt:ktedır. ~ugün mevcut ha
llimlcrın ancak yuzde onu, mektep 
mezunu değildir. Bu nispet, en mü
terakki memleketlerde bile çok tabii 
ı:örlllür. Hakimlerimiz arasında Av
rupa'da tahsil etmiş olanlar, asri hu 
kuk telakkilerini tamamen kavramış 
bulunanlar, elhasıl adaleti tevzi va
zife5inin yüksekliğini taktir eden
ler ekseri yettedirler. Onun için, 
Türk vatandaşları gibi, hukuk ve 
mcnfatlarını mahkemelerimizde mü
dafaa etmeğe mecbur olan ecnebiler 
de Türk Cumhuriyeti'nin adaletin
den tamamen emin olabilirler. 

MAHMUT 
Siirt meb'usu 

Bir casusun mahlıümlyell 
• Prağ, ı ( ı\.A.) Almanya he
'ahına c·ıı-ıı fok yapmakla zannal

tında bulunan yuzbaşı Falout 19 
sene lıap;c nıahkôm cdllmi~cir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde: 

ı - Tanhı tcfrilı.amız. fcptdtlco.U Ah 
Paa\ı.:\•~ hu 

2 ~on hat"ıt:rl 

3 üncll sahifemizde: 
ı - lkt s .ıdi 11.ırekı.:tlcr 
2 l ç mu.hını noktoıı. • 

4 üncü uhilemizde: 
1 - H<1\la "· puru 
ı Fı~r1 

LJ hlcl 
4-- Jlik }l ro•nan. 
5-- 5pı''<f 

dünkü konferansta 
Son safha 
Türk -luuan ınüzakeralı 

_m!!!!! .. ~-

Dün Ankar~td3 
konferans halin

de toplanıldı 
---.-.--

Hariciye vehilinin riyase
tinde yapılan if;tima iki 
uat sürmü~tür. iki tarafta 
bitaraf/arın teklıflerlnl ka
bul ettilılerlnl tekrar etti Dünkü lçtlmaa riyaset eden 

Teııfllı Rüşlii bey 
Bir müddetten beri bir tevekkuf devresi geçirmekle olan Türk 

• Yunan mllı.akeraıı dllo akşamdan itibaren en son ve kat'i saf
hasına girmiştir. Senelerden beri sllrüncemede kalan mübade işle
rinin halli için bilaraflar tarafından yapılan leklifahn bDyUk bir 
hDsnil niyetle harel\el eden hükOmelimlı. tarafından kabul edildiği 
malOmdur 

Yalnız bu tekllftlfın hey'eli umumiyesinl kabul eden Vunaolılar 
teferruata dair yeniden bir takım teklifler dermeyan etmişlerdir. 

M Dlyamaodopulos tarafından Ankaraya getirllen bu tekllfat 
• etrafında mllzakeraıta bulunulmak üzere dün akşam Anlıa

rada mllhim bir içtima yapılmıştır. 

En son vaziyet ne dir? 
Müzakerat ve içlima balı.

kında ak~am ve gece Ankara 
muhabirimiz.den TH .. EFONLA şu 
malumatı eldik: 

Gerek hariciye vekaletinde 
ve gerek bitaraflarla Türk- Yuf 
nan hey'eti murahhasalarının 

ikamet ettiği Ankara palas ma
hafilinde yapdtğım tahkikat n 
lemaslArdan ögrendigime göre 
Vonanhlarla aylardan beri de· 
vam eden mUzakerattıı bu gUn 
lnlutaa ugram•t nazarlle bakı· 
lam az. 

Netice ne olacak? -Ancak hu :ıkşan ;aat on d(·k ut.da 
Tevfik RUştü Beyin ri)'l>Uınde akd
olunacak içtimada müzakcratm ala
ca~ sefahaıı kat'lıe tebellür edt<ek
tir. Bunun nctict:~inde yı e!-aslar üze
rtııde anlaşılarak müzakerata devam 
karan \erilir, yahutta muzak•rata 
d~vam imklnı kôrül•mcJerek inlıill 
bir emri \ialci olur. 

Jçtimaa işlirıik tdenlu 
Bu akşamki içtlmaa Te\fik Rüştü 

Bey, komisyon reisi M. rivıs, bitaraf 
azo M. J lobıoJı, Yunan stfiri M. 
Papa, Türk hcy'tti reisi Tnlik KA
mil Bey 'c .\.1 . Diyomandüpulos 
iştirak edeceklerdir. 

ilk temas 
Bu içtima Atinadan talimıt ~el· 

dikten •onro \anılan ilk t<maqjr. 

JI. Holştat 

Birinci mulAklt Yunan sdirile harkiy• 
vekıli araşıııda yapılmıştır. 

y11rıanlı/ıırın ltklif/eri mühimdir 

\'unanlılann tal! addeıtikltri yeni 
yeni teklilleri ımında bizım için 
ehemmı)tti mahsusa arıedenleri de 
vardır. Bu akşamki içtimada bu tek
liUer üzerinde muzakere cereyan 

edecektir. 
M. Holştatın beyana// 

Son vaziyet hakkında bitaraflar
dan M. Hol. 18• otelin salonunda 
banı fU beyanatta bulunmuştur: 

Biı bitaraflar müzal<trıtın 

sağlam bir temd üzerinde devam 
etmekte oldujtuna ve kat'i iıil:ihn 
uzak olmadığına kanil7. ~:.as mtşele

ler üzerinde sureti hal bulunduktan 
sonra ikinci derece ehemmiyeti haiz 
meselt.ltr için bir ınkıra ile karşı

laşmak doğru olma•• gerektir. 
Türkıyc hukOmctinin ba~ında 

ismet paıa hazretlerinin, harici}e ma-

kamında Tevlk 
Rüşrü heyin "" 
ııınan hükumeti 
ri,·asctindu de M. 
Ytni l closun bu-

lunmalan muallak 
mç. cJeJc rin ~ureti 
katıycdc halli için 
ehemm lı etli hirtr 
hti rhandır. Hu mu
kabil hiısnu niyetle 
nrz.umuıun en kı~a 
hır zamanda ıva-

fC; ince temenni 
ulunan itilara isal 
t <ltrc.·pjnC' .. uphc 

ttm<-~ \.°aiz değildir. 
:\.1. Riva< cenap

TevfikKamil Bey lnriie müzakeratın 
bu son ,..fhalannda her ıki hey 'eti 
mUrahha~a mümes~illerinc mua\'enette 
bulunma~a amade ı iz, 

M.Diyomo11dııpıılos bır şev söylemedi 

Komisyondaki Yunan heyieti 
murahha.uı M. J)i)'~mandopulc>s i'° 
müzaktraıın M. Papı t.uahndan idare 
olunmıq müna'tbetıle kendisinin 
b•yanıtıa bulunma~a ;elAhiıettar ol
mıdı~ni ~c>ylemekle iktifa •tmişılr. 

konleraostaki kararlar 
/Tele/onla Gece alınmışhr] 

Geç vakii hariciye vetate
tinde lıunferans hallndolıJ llçti
ma iti 1aaı &ürmııştıır. lçllınada 
bazı noktalar Uzerlnde müzake· 
re cereyn etmiş, fakat lıat'l 
karar llllhaı. olunmamı~br. 

Yıılnız ılı:i tarnf şimdiye kadar 
yapılan ve bitarajlarin lemsi/ ettik_ 
/eri esasları kabul ettiklerini tekrar 
e/mişltt, bır dnha bıı esas/ara 
avdet time mtği karar allına 
a/mış/ardlr. 

Perşembe günü tekrar top
lanılarak bazı teferrllııt görllşll· 
lecekllr. Bu gllnkU içtimada bir 
ıakım noktalar ileri aııruımuş, 
bunlar üzerinde ıarafımıı.dan 
tetkikat yapılacağı beyan edil
miştir. 

Daha kolay 
Bugün Beyoğlu da 

konuşuyor? 
Posta mudürü Fahri bey dün 

kendisile göril~en bir muharrı
rimilc şu izahatı 
vermiştir: 

Ankara-ls

tanbul ıeldonu 

llc ilk günler 

olduğundan ve 

tccriihc dC\resi 

ı:t· ~ir di ~in ı' en 

~ok !azla konu

şulmuştur ileri 

de ıhtı aç hasıl 
Fahri Bey ' !.• a tc · hat 

çiftc tahvil cdilccc tır. 

[ l\laba,ıi 4 u c ıhı ada ' 

Bir not! 
Ortada habbeyi 
kubbe yapacak 

bir şey yok 
Vali Muhittin Bey ve 
Polis müdürü Seri/ 
B. izahat veriyorlar 

Bir za'hmı1, '•r· 1 labl eı i kubbe 
yapnıak. Hunlardan bır ıant'i de ls
tanbııl asayişini ılakıd.r ediyor. Gıiya 
son ıy içinde 'tbirdt hırsızlık çogal
mrş, her gün bir çek vık'ı oluyoı 

ve hırsızlar tutulmıyor muş. llele bir 
refikimiz blUlu: 

- lsranbul evleri hırsızlar elinde .. 
Gibi bir manzara göstermek iste-

di. Mes·eleyi ehemmi etle tetkik ettik 
lstanbulun iki büyüğ asayiş amiri ile 

~eri/ b.9y JJ!uhltttln bey 
gö üştük. 0L• zevat bize şunlan 
sôyliyorlar 

V. VEKIU DiYOR Ki 
\'ali Vekili :\lnhiddin Jley şu 

CC'O abı verdi ; 
1 haziranda 4,4 haziran da 11 

sırkal vak 'ası olmuştur. Polisre 
lıılıılan günlük vukuat reılveline 
~ore diğer gün/erd fevkalıide bir 
şey yok/ur. 

Bundan başkı da bu sirkat vak'
alan aleladedir. Mühim ve büyük 
bir sirkat vak'ası ıta yoktur. 

Bu sirkat vak'aları da yapanların 
ekserisini ~on af \it tecil kanunu 
mucibince ı:.hliye dllmeler teşkil 

etmi~tir. Bunlardan 100 sabıkalı 
yakalanarak adliyeye verilmiştir., 

P, ML'DÜRÜ NEDIYOR ? 
Polie Müdürü Şerjf Bey de de

miştir ki : 
• j/'..abıta vak'alan 24 saattin 

24 saata teıbiı edilir te bunlar her 
sabah ikirıcl şube müdürn ile Polis 
müdüni ara ındı tetkilr ve dlğer · haf
talarla mükayeıe olunur. 

Şehrin inzibat w asayişi mO
kemmeldir. Bıı günlerde yevmiye 
ancak 5-6 hırsızlık vak'ası oluyor. 

Bunlar da şehrin nüfusuna ve 
son of kanıınıından istifade eden 
eşirraya nisbtt edılirse muhilli asa
yi~ bir şey olmadıjjı aşikar bir 
surette tebeyyün eder. 

llapisaneden çıkanlann altıda biri 
yakalanmış , adliyeıe .erilmiş ve 
mevkuf tur. 

Zabıta bu vak"alara karşı esasen 
her zaman alduğıı gibi mtlteyakluz 
bulunuyor. 

Zabıta al.ş.ıımın dokezondan saba
hın dordiıne kac!ar lrurduğo pusulara 
bu şerirleri düşüterek yakalıyor. 

7..abıta hüsnü surene vazife'1ni 
yapmakta ve muhılli ısayış gördüğü 

bütün vak 'al ara meydan vermemektedir .• 
76 VAK'A 

Yaptığımız tahkikata gore <on 
bir ıy içinde 7(i lursızlık vık'ısı 
olmıışıur. Koca lstuıbnWa 76 hıroızlık! - ..... . 

Şehrimize gett>cell olan JJlı
sır naslyonal takımın melJ

hur müdafii Hasmı 
(Yazısı 4 iincO sahifemizde) 

4n~ara için Jeni ~ir li~ir ~u a.da1!' kim? MilliJetin ~ü~t anteti 
Bu dörl nıilyoa lira kadar bir nıaaralla t;emıyetı akvam 
bbil olabilecekUr, ıe~ikal Japılıyor mesai bürosunda Gazinin en büyük 

Ankara, 2 (Mi//iyr/ - Tele-
fonla )- Eski,< hırlc Veni~thir ara
tından geı·nktn C•·beciye uzanan 
demôryohınun tcbdıli ile hu yolun 
Benıdcn·,indcn ,e ılıti)ar h'alcnin 
etc~ndcn gc~ırilcrck l'cbcciyc ı;it~ 

mesi için t"'kıdLn mc:vcut bir tasav
vur tırafında bn !'On -p;tinlcrdc }'t:ni· 
den etüt ppılma~a baılanmı ur. 

öıfrePdl~mize ~ôre Ankara şeh
rinin planlan yaptınlırkcn, ~abık Şe
hremini Asaf Bey tarafındau mutehı- • 
asıslara verilen doneler ara~ında bu
lunan bu eaas eımfında müteba~ıs
Jar raporlınndı hiç bir mutılaa yü
rütmlyerek bu noktayı mesk:iıt geç
mişlerdir. 

Ancak şehir planının tespit edil
ıniş bulunduğu bu sındı hükumet 
merkezine davet tdllen Profesör M. 
Jansen tatbikat planını hazırlarken 
bu mesde mevzuu babsolacak 'e 
bu hususta bir kırar ıtuhaz nluna
cakur, 

Eski ve Yeni~ehri biı toprak kü
mesi ile ayıran ve şehrin bcdiJ şeklini 
ihlal eden bu Ankara-Cebeci demir
yolunuıı: bu suretle kar~ı tarafa nakli 
yapılan keşfe göre dört milyon 
lira kadar bir masrafa lüzum gôstcı
mektcdir. 

/!)raf var mı? 
'i 5 bin lira niçin sarı 
edilmişti, şimdi niçin 
bir bukadar para 
daha sar/edilecek?. 
Bu me. eleg/ diJn tetkik 

etlik ve aşağıdaki 
neticeyi aldık · 

Emanet geren sene 
numarataj yaptırdı. Bu
nun irin binlerce lira UJr

fedlldl. Gene binlerce lira 
isteniyor ki yeniden nu
marataj 11apı111n ? Buna 
ne l/Jzum var?. israf de
ğil mi? 

Bu iki üç gundür onayı çılııı 

bir noktai nazardır. ll•r fikir ve her 
sö:ı: gibi bunu da makbul bularak 
dün tahkikat yaptık . Sebep aradık, 
israf noktası vır mı yok mu? diı-e 
sorduk ve su neticeyi aldık: 

Yeni numarataj için yapılan tekllf 
Belediye bütçe encümeni tarafından 
tetkik olunmaktadır. Numarotaj mu· 
amelesinin yeniden yapılmasına sebep 
eski lıvhalann ar•!";• harflerle yazılmış 
oltnil!ı ve ytrleriııden sökıilmüş bu
lunmasıdır. 

Yeni Javhılar Tirrkçe barflerle 
yazılacaktır. C.eçen sefer numarotıj 
için, 75 bin lira sarfedilıniştir. Lakin 
Jıvbıl:ir teneke idl Bu sdtr emaye 

ı apıhtıası tatavvurtdlldi!tlnden masrafın 
bira4 dahı çok olacığı 2a11nedilmekte 
dir. ·Cemiyeti umumiye numıratıj 
için müsaade verdiği takdirde icabeden 
tah$i>Bt tı tediye edilecektir. Şu hılde 
ona~a: 

- 1srof ... 
lknccek bir şey yok değil mi? 

Mektepliler 
müsabakası 
9 uncu haf ta neti-

celeri 
Yarın ilan edile

cektir. 

ölü bir adam eseri nedir? 
bulundu! 

Beyop;Junda /hnah ~e~ınede Ce
miyeti Aham Beynelmilel me>ai 
bürvsunda C\ clki akşam pek e'rarlı 
bir cinayet olmuştur. :Vlamalih ·ıah
kikat ılerledikçc daha esrarlı hir saf 
hayı girmektedir l ladise hidayette 
şöyle cereyan etmi•tir. Beyojl'lu mer
kezine mevzuu babı; hinıda bir cl
naveı olduğu ttlefonlı hıber veril
mesi üzerine zıbıtı memurlan koş

muş ve bir adamın kınlar içinde 
yattığını gormüşlerdlr. 

Bunun 1lzt.rlne bina dahillndt yatan 

\'eladmir ıe l\ıehin ısmınde iki Hu; 
maznunt:n te\ ku cdilmi~tir. 

Maktulun uzerinı 1 taharrısi nde de 
Vehbi J;mail nam·na bir ııülı" ıcz 
ete>İ hulunmu tur. l.tkin tahkıkat 

l)erlediktcn sonra Vehbi lsmall 
namını olan bu nüfusun maktule 
alt olmadı~ ve maktulün bir Bulgar 
olduğu ınlaşılınıştır. Tevkif tılilen 
Rusların JddJa.,na göre bu ıdam 
orayı hırsızlık mak>adile girmiş ve 
tutulacağını anlıyıncı intihar <tmlşılr. 
Şimdlki bılde tahkikat dı valı:':uım 

intihar olmısı ihtimalini veriyorsa dı 
maktulün henllz hüvviyetinin tespit 
edilmemiş olmı&ı ve hadiseyi örttn 
pcrdcl esrınn henüz tamamen kal
clınlmıouş olmuı haseblle talıkllı:a11 
·kemııll ehemmiyetle devım olunmak-
11dır. Talıklkıta mMstanlik llıyrettin 
Bey vıziJet etmiştir. Mununlardan 
Alehlıı kefalete rapten tahliye olun· 
musıur. Müstantik bu huıuıtı falılt
ler dilemifılr. Bundan başkı maktu
lün bundan 1 5 glln av el A merikıyı 
gitmek üzere büroyı müracut ııtlğl 
de söylenmektedir_ Mesele henllz 
tavuzuh ttmlş bir halde deg!ldir. 

Di TrikJadaa geldi. l'ap lellip-
badaa s ıanıoandor 

Trakya kşkiliıunı teftışc gi
den Hakkı Şinasi pa~ dün şeh
rimize avdet et· 

mlştir. Paşa d!in 

bir muharriri -

mlze şu beya

natta bulun -

muştur. 

- ller sene 

muıat olduğu 

g>bi bu ı.cne de 

mıntakam dahi
linde bulunan 

bavaliyi tefllş H. Şinasi Pa~a 
ettim ve bu sabah Tekirdagından 

Yunus Nadi 
B. in cevabı 

"Gazinin en büyük est•ril 
kayıtsız, şartsız milli lıa
klnıiyetl sinesinde saklıya11, 
icra/ ı•c teşrii kudretleriıı 
luiffeslnl biJgiJJı bir kıs
lıançlılıla elinde tutmak 
şiarında bulunan TUrkly 

tBügDk millet meclisidir. ,, 
Milliyet başmuharriri Mahmut 

Bey arkadaşım "Gazinin en büyük 
eseri nedir, ve niçin? "Süa1ile Turk 
mütefekkir1erini ve alellımum Türk 
leri halli müşkül bir mesele müvac -
besinde bırakmıştır. Filhakika Ga· 
zinin eserlerinden her hangi birinı 
diğerine tercih etmek kolay degıl
dir. ~azinin ~akarya ve Dumlupı 
nar gıbı harp ışlerinden evet ve sen 
r~ her_ biri asırlara sığmayacak bır 
nıce ıbdaın ~e~elsülü önündeyı •. 
Bunların her bm başlı başına bir a
lem, hepsi ise adeta manzumei şem
siye gibi bir mecmuai avalimdir 
Hiç büyücek bir dağa çıktığ'ınız ol
du mu? Büyük dağlar bir tek irtıfa
dan ibaret değildir. Onların tcpetil
ne kadar yükselmek için muhtthf 
irtifalı dağlar aşılır. Acaba bu silu
lenin en büyük ~n yukarda ol. ı 
mıdır? Biz zannetmiyoruz. Dün ~
nın en yüksek dagı Himalava 
Bu dağın en yüksek tepesin· , ı 
da Gavrisankadır. Fakat en yı.ik k 
dagı ifade etmek için Gavrı a 
demiyoruz, gene Himalaya diyor 
Çünkü Gavrisanka irtifarnı Y• 
Gavıisankanın kendisi değildı. J. r 
birinin ayrı ayrı adları ohan <'ıı; r 
irtifaların hepsidir, ve bunların 1' p ' 
sine birden Himalaya ıtlak olunur 

) 

Yunus Nadi Bey 
Runun gibi Gazinin escrlcrır: lln 
böyle bir ailaile, böyle bir ahel'k vt 
böyle bir vahdet vardır. Birbirı ute 
rine inzimam ettiği için belki en tıır
nuncuıu en yükseğidir. Fakat ony• 
kadar çıkmak için ilk kurulan esas 
ve ona iliYe edilen tabakalar ne da
ha az büyük, ne daha az yüksektır· 
ler. 

J 

ı 

Eğer Gazinin eserlerini anlamak-
ta bu.müşahede doğru ise en yiikstk 

1 

ten zıyade eaası teşkil eden ibdaları ıl 
bulmakta belki daha ziyade isa. <t 
olur. Malfundur ki ehramın en lruv· 
vetli kısmı kaidesidir. O halde Mah
~ut Beyin süaline cevap vermek ı
çın hareket mebdeine rücu etmdı 

1 temelleri keşfe çalısmak belki endo~ 
ru yol olur. Biz Gazinin eserlerm- 1 

den bu hareket mebdcini (Milkıın 
hakimiyeti) düsturunda ve onun fı
li tecellig1ilıı olan (Türkiye Büyuk rt 

Millet Meclisi) nde buluruz. H~- r 
kimiyet bilakaydü şart millctiııdır r 
teşrii kudret ve icrai salıilnyet m~ d 

geldim. Neticei tcltı~atımdam ~a~ı~an Türkiye Büyük Millet Mcc 
çok memnunum. Biraz istirahat- lısınındir: İşte Gazinin çok büyük • 
tan sonra burada tdti~e başla- ve alabildiğine geniş bir irfan .c "' 

kanaatle kurduğu esas budur ki c. ' 
Yaca,.,m. Kazalar(lan lıa,,·Javarak ı· d ·11 · b' , nun e ın e -ve mı etın elinde- bila 
bütün O«aklan tdtı~ cdcccı<im. here tecelli ve ttvali eden harik"la-

falirne \ilaycCi ınuıcmctliğiııc ra hem temel taşı, hem maıııvcla 
zifesini görmüştür. Hakimi}~l1 ınc 

tayin olunan mutckait topçu sahip olmıyan millet harkc kar ı de 
miralay O<man hey , a;dksine ğil, kendi içinde bile PIÜBtakil 

lamaz. 
başlamışcir. Fırka mutemedi yal Milletin yalnız mevcudiye i ic n 
nız Edirnrdc varthr. Diğ«r \ ıla- dcği!. h;•:-'~" \>c istiklfili iç·., da' 

rd h • ti ·d · . "· -•asa ıhtıyaç vardı, vardrr ve ıl 
yerle c ey c ı are re ıstı-~ ı nıhaye. var olacaktır. Onun iç ıdir 
vardır. kı Gazı me hur tarihi nutkunu bitı-
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~ TCPtDELENLi 

~-A.-.L .... t P.-~-SA_vı ... · Yı.-'AS,_lL_IKI_""~ 
Bire Fehim çubukları tazele Fr-•ad.a Iın.plle-.re~ A..meri.kad.a 

Susl Bir daha benim karşımda 
ona rahmet okuma! 

Milliıclia le!ıikası: ~2 AYHAN 

Tamirat işi 
Alman sefirininl M. 
Briand ile mülakatı 

Paris, 2 (A.A.) Maten gaze-
- Hak taala sen gibi veziri j eyliye. • • tesine göre Almanya sefiri foıt 

devlete Millete bağışlasın! - Sus! Bir daha benim kar- Hoeseh dün M. Briand ile görüş 
- Hah hah ha!. . . devlete şunda ona rahmet okuma. O tüğü esnada konferansıl\ topla

oagıştasın ! kanlı Kellemi göz- Alinin tohumu olsaydi babası- nacağı şehir hakkında ekseri ye
li yen devlete ... Neyine gerek na hiyanet edip kahpece başını tin vereceği karan hükumetin 
s<?nin. Ben ne söyliyorum sen vermezdi. de kabul edeceğini yeniden bil-
onu can kulağı ile dinlemiye Mehmet Paşanın neden son- dirmiştir. 
bak. ra aklı başına gelmişti. Sahi ya- Sefirin hariciye nazırı M. 

Bire Fehim şu çubukları ta- hu ... Geç~n gün Paşanın dave- Streseman ın muallak meselele 
z e. . . ti üzerine Iç Kaleye alındığı za- rin süratle tasfiyesi fikrinde bu-

Ali Paşa burada azbuçuk dü- man da farkına varmamış böy- lunduğunu beyan eylediği, M. 
şünüp dala~ gibi olmuştu. le bir pot kınvermişti. . . Briand ın da fikir teatisinin sü-
Ruın meselelerinden bahset- Tüh tüh tüh!. .. Ar. daha bos rüncemede kalması Fransa hü-

mck istiyordu. Evet, evet ... Iş- bulunsaydı Ali Paşayi büsbü: kfimetince hiçbir veçhile arzu 
te o sırada Y'anyayı ele geçir- -tün kızdıracaktı. edilmediğini temin eylediği ri-
da oğlu idi. Yanyaya gelen - Unuttum kusurettim su!- vayet olunuyor. 
sım bey adlı bir zat vardı. tanım. FRANSANIN ECNEBİ 
Asım bey meşhur Arslan Pa- Diye mırıldandı. Nesine la- HÜKÜMETLER LE 

şanın toıunu Mustafa Paşanın zım, bak Kaftancı başı ağzını İTİLAFLARI 
da oğlu idi. Yan ya ya gelen 1 açıpta bir şeyler söyliyor muy- Paris, 2 (A.A.) Hariciye · na-
mutasarnfı rahat bırakmıyor- du? Akıllı adam karı da yüz ııırı, meclise ecnebi hükumetler 
du. Tepedelenli eşkiya bastır- di~leyip bin susmak değil mi- le akdolunan her türlü mukave-
mak behanesile Yanya kenarı- ydı? lenin-içtima devresinin hita-
na gelmişti. Asını bey Ali Paşa- Tepedelenli: mından evel meclisçe kabul e-
yı :;ilahla karşılamıştı. Kanlı - Asıl bundalJ. sonra Rum dilmesi şartiyle-bir kararname 
bir cenge tutuşm,uşlardı Netice- Fesatçı.lari~e o~raşmağa başl'.':- ile tasdik için hi.ikUınete mezu
de kazananla kaybeden belli o- dım: Şımdı benım dostum go- niyet verilmesine müteallik bir 
lamamıştı. " ri.inen Sülyotlar o zaman yine kanun layıhası tevdi etmiştir. 

Lakin Tepedelenli çok kur- baş kaldırm~a fırsat arıyod;ır- kORSIKADA ÇEKİRGELER 
naz çıkmış Arslan Paşa sülale- dr ·.. • * . Paris, 2 (A.A.) Pöti Parizi
sinden olan beylerle uzalaşabil- Su! Dagına f l kimseler ya- yen gazetesinin Ajaksiyo dan al 
mek içir. Tahir Paşanın kızı naşamıyordu. Bunlar (1186- dığı bir habere nazaran Korsi
Zeliha hannnla gizlice nikahla- 1188) Rus harbinde isyan eden kanın cenubundaki vadiyi istilii 
nı vermisti. adamlardı. Malfim: 0 zaman eden bir çekirge sürüsü merala-

Ah .. : Bunun hikayesi söy- Rus donanması bile Akdenize rı, mer.ruatı, zeytinlikleri, bağ
lenecek şeydi. Nasıl olur? Deni- gelmişti. "Manya" Kleftleri az !arı ve_bahçeleri çok büyük ha-
lip hiç hayret edilmesin. Öyle kötülük mü yaptılar? sara ugratmıştrr. _ 
bir olmuştu ki tam kırk Fersah İşte ben Yanya Mutasarrıfı BORÇLAR İTİLAFI TASTİK 
öte yana bile geçip gitmişti. olduğum zaman " Sülyotlar'' . EDİLECEK .. 
Neticede Ali Paşa top tüfekle etrafı vurmağa başladılar. He- Pans .• 1 (A.A.) E~arnzı1an 
giremediği Yanyaya damat o- rifler yunanlılıktan başka bir- ga~etesıne nazaran,_ bılhassa M. 
!arak yanlayı vermişti. şey. düşünmüyorlardı. Rus çari- Caıllaux, ~- D,a!adier ve hatta 

Efendim, Ali Paşa o zaman çesine "Arzuhal" gönderdikle- M. Blum~ un ~ey~tından son
şöyle bir hile kullanmıştı: Paşa- · · lb t bT . . . . . r ·. ra M:. Pomcare nın parlamento
nın Yanya içinde eli vardı. O :i~ı :ar~ır. .• _ırsınız, ışıtın_ış ıgı- d'.': tas?ik me~lesi hak.kııida bü 
tarihte Zeliha hanım tazece şen . . ' . yuk hır ekserıyet temın edece-
dulcığazın biriydi. Tabii böyle - Yok sultanım, ışıtme~ık! ği muhakkaktrr. Borçlara mü-
şeyleri kmamağa gelmez Zeli- - Allah allah ! Y·a seni ne teallik itiliiflarıtı 1 Ağustostan 
ha nanıni gibi goımüş nazlı diye Moraya Va!i yapmışlar? 'evci tasdik edileceği şüphesiz 
dula Ali Paşa misali · bir: Er - !. . . · :gibi gözüküyor. -
lazımdı. - Ben evvela bunları istedi- AmerfkBrıın ret cevabi /ı'ran-

Pa_şan~. cas.uslan gizlice pa- ğim gibi tepeli yemedim. Çüri- • SBda fena tesir uyaııdırdı 
zarlıga gınşmışler Tepedelen- k" b' · .... .. ı . ı 2· ( ") · 
1. • b' k · __ , k b 1 u ır sene sonra 1205 Rus ,onura., \. l\. - Parn 
ıyı ır gece aranır asıp e a- hatb' km t · · R'· . · . 

yak' çekildikten sonra bir kayı- .1 çı ış ı. ten . nytcre bıldırllıyor: \jtu;rn-
• b" d' k z rhA h tmm Yıne Tunayı boyladık. Tam , Slln birimle ödenmesi l:lzım gelen 
ga . 1~ ~rere .... e ~. a.. al! bir sene "Çakmak çaldık!" Al- · • : 1 " • · · 
konagıtıa goturmuşler, olup lalı . . d' y d" d"k 80 mılı on n,l.\'ılız lmışı . mıkta· 

. . . . . . ızm ver ı. anyaya on u . 
1 

k. k . . h' . . . 
1
• 

uıtı vermıştı ışte. . . M hm t p f h ld nm a ı ta . ıtııı te ırı ıçın • ransa 
Al. p b" hm J'k z e . e aşa ena a e sı- . . , 

ı aşa ta ıı ra et ı e- k t h · b' 1 k .. Lırafındarı nki ulan talebin ,\mc· 'lih" h · ·· .. d k 1 1 k ışmış ı, .anı ır yo u~ ur ço- . • . 
1 ~ anan yu~u::. -~n. o arı - züp rahatlanmak istiyordu ama rika hukLimctince reddedilmesi 
ak dan!~dY;'l g_ır ıgını an ata- gelgelelim Ali l>aşanın sözünü Fran,.a efkarı umumiycsinin bir 

ca egı 1 : · kestiri · · · 
- Derbent Başbuğluğundan Ap. it K. b khmında fena bit tcsir h:rsıt L'f<-

Tırhalii niutasamfmı ondan - man su anım b' :red u- n1i~tir. Ernmdle ı;azetc'i hcrcurlü 
sonrada Yanya sancağını aldık. 1 me : milll ıncnLıatkrc i.dhl;ar gö1.ü 

prtanca oğlµm Veli o zaman [•] Yanyanm 50. kilometre cenubu ik lı:ıkan vo; insani mütalaalara 
onyedi yaşınday,di. Onu da be-' ğarbisindedir, burada (lO,OOO) kadar kar~ı . abancı kalan 'e hıındım 
:nim yerime tırhala mutasarrıfı dağlı Arnavut vardı; bunlar vaktile , · d9layı Fran aya lıdi bir maıl 
tayin ettiler! Dedi. . . "Çamlık" fethinde bu dağa çekilen· , 

miic»csc muamelesini g-österecek 
- Hak Veli Paşaya rahmet terdir. 

~'."!!'--~"'!""~~~-~-~'!.!'"."'!""~ 1~!!!!~~!19'--~~!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!"""'! ol.an bir takım sıırafların elinde 
rirken hazırvemÜİİtakbel Türk genç merelerTnT çoğaltacaktır. 
liği~e eğer günün birinde başı sıkı- MUSTAFA REŞİT 
lırsa hep "le daima e~sa istinat et- • • * 
mesini tavsiye etmiştir. ZEYNEL BESİM 

O halde hüiiisa edersek Gazinin en 
büyük eseri kayıtsız ~rtsız milli ha 
kimi yeti sinesinde saklıyan, icrai ve 
teşrii kudretlerin k8ffesini büyük 
bir kıskançlıkla elinde tutmak tia· 
rında bulunan Türkiye Büyük Mil· 
ict Meclisidir, diyebiliriz. 

BEYİN CEV ABT 

YUNUS NADi 
* * * 

:\1UST AF A REŞİT 
BEYİN CEVABI 

Gazinin muazzam eserleri arasın
da Türk Kanunu medenisini,biihassa 
şayanı kayıt görürüm. 

Kanunu medeni, aile münasebet
lerini ve mirası dini hükümlerin te
sir ve nufuzundan çıkarmış, binneti-

cc aynı vatana mensup oldukları 

halde, bu hususlarda ayrı ayrı bü
kiimlere tabi olan, muhtelif dine s.a
lik unsurlar arasında ittihadı temin 
etmi~: Türk kadınına içtimai hayat z. Besim bey 
ta tayık olduğu mevkii vererek aile Bendenizce Gazinin en büyük ese 
rabıtalarını kuvvetlendidmiş; ÇO· ri (Başkumandanlık muharebesi) 
cuklar üzerindeki veli.yet ve vesa- dir. Eğer 0 harp aleyhte netice ver
yeti yeni metotlara tevfikan tanzim miş olsaydı bu gün ne Türkiye, ne 
ederek müstakbel neslin daha iy'i ye inkiiap, ne de başka şey vardı. Bu 
tişmesi imkanını hazırlamıştır. Ka- itibarla Başkumandanlık zaferini 
numı medeni, nihayet, medeni hak· bütün cihanın hayretle kar
lardan feragati ve bunların takyidi- şıladığı siyasi, içtimai ve terbiyevi 
ni hükümsüz addederek ferdin içti- zaferlerin masdarı ve Gazinin en bil 
mai, iktisadi hürriyetini temin men- yük eseri addederim. Kadın, şapka, 
kul, gayıi menkul mallar üzerinde saltanat, harf, hepsi ondan doğmuş 
iktisadi ihtiyaçların zaruri gördüğü ve onun yüzünden tatbik sabası bul· 
muamelcita lı'.tÜsaadc etmis ve bun- muştur. 
;lrın emniyetle tedavülü ·için ted- LlyezSI ibtiramatımı teyit eder 
bir almıştır. . ve Anketinizde bana da bir yer a-

Kanunu medeni memleketı~n ..... ,_ı:ı yırmanıza bilhassa arzı teşekkür ey
kl iktisadi hayatına yeni bır teki· \'r"" d" cok muhterem Mahmut beye-' . k 1 k t' k en ı .. mül devresı açara • mem e e 1 uv- • ,. . 
vetlendirecek, harp saıfflarınd~ ka- ... .,,((~~ Ba§muharriri 
zanılan büyük müvaffakiyctierın se ! - · ""T BESİM 

t be in c~ya- da ıwnu uı u<:. • • l 

Fransanın istikbalinin oyuncak 
olmasını Fran,ızlar hiçbir zaman 
kabul ede meıler. ~ diyor. Oevre 
gazcte<i, avrupanın ya esaret 
bağları alnnda ölmeğe mahkum 
veya Amerikanın boyunduruğu 

altında yaşamağa azmetmiş ise 
bu memlekete kar~ı birleşnıege 

mecbur olduğunu >Öylüyor. 

Ceneral Bem'i11 kemikleri 
def edildi 

Var~ova, 1 ( A.A) - Bugün 
Halcpten nakledilen Leh ,-e :\!a
car mılll kahramanı ceneral Bem 
in tozları dogduğu şehir yani 
Tarncmda merasimle istikbal 

edilmiş ve hazırlanan muazzam 
mezarına dcfnolunmu~rur. \icra 
simde Türk ve l\lacar sefaretleri 

erkanı ve marc~al Pibudc,;ki ile 

Polonya ordusunu temsil eden 
ceneral Romer ve hükumet mü
messilleri hazır lıulunmu~tur. 

Munıanciya tllyyarccilerl 
Cebelllttarik, 2 ( A.A) -

( Eagle ) tayyare gemisi l'\uman
cia tayyareci lorini buraya gctir

mi~tir. 

Avustralyadan gele11 
tayyare 

Rangon, 2 (A.A) - A vustral
yadan gelen Southern Cross 
tayyaresi bu gun Kalkiıtı istika
metinde uçu~una devam etmi~tir. 

rat.ı.ı~ 

l vaın kaınarasın~a Bahri teslihat ---
in~iliz tralı nın nutku 

iltita~isi 

1 Amerika kuvetlerin 
müsavatında musir 

Londra, 2 (A.A.) - Kralın 

Lorcl Şanselye lord Sankey tara· 
fıııdan oJunan nutkunda denili
yor ki: ~Ecm:bi devletlerle nıü

ııasebat dostane olmakta herde-, 
vamdır. Miistakil mali mütehassıs-
lar .tamirat mcs'lesinin tanı ve 
kafi surette halline matuf umu· 
mi bir rııpor ta,nzim etnı.i~lcrdir. 
Şimdi bu rapor alakadar ,bütün 
dedetlerin miimessi\lerinden mü

rekkep' bir konferans tıır:ıfıı'ldan
ihr~ırl surette Ye lptidaclı tetkik 
edilmektedir. Blı mes'dcııiıı hal 
ve tesviyesi Reni işgal eden dev
letlerin mczkı'ır araziyi tahliyede 
de,·arn ctmderini ~ıümkün kıla
caktır. . • · "" . · 

Bahri t~ıilihatıl) tahdidi hak. 
. kında Amerika sefiriyle mıikA· 

lemata başlanılmı~cır. 1 lukumet 
. milletlerin . mütekabil haklarına . . 
mijkallik · bejııelmilel ihtilı\lların 
hukuki bir karara havale edil· 
mcsi zam~nının geldiğine kail 
bulunmaktadır. 

Hükı1ıncı:. beynelmilel daimi 
adalet divanının esasi nizamııa· 

mc,inc ithal edilen ihtiyari mad
denin imzası hakkında 1 Jindistan 
ve Dominyonl~r hiiktlmetlerinin 
fikrini aimaktadır. Şimdiki halde 
hükumet . ovyetlerle· siyasi mü• 
nasebctlcrini iıc gibi Şerait altın
da yeniden tesis;· ~dilebilcceıtini 
tetkik etmekte ve hu hususta 
l lindistan ve llominyonlar hüku
mctleriylc daimi şurette muha
bere eylemektedir.• 

Nutkun •sonond:ı iş~izlik mes·· 
eJcsinin halli iÇ\ri dU~üniileı1 ted· 
hir!erdcn mücınelen bahsedilmek· 
re, .im anıda •. ıııık.il v:ııııtalannın 
ıslahı, sanayiin teşviki, ziraatin 
ve balıkçilığın· daha eyi bir 'h:ıle 
g~tiıilmcsi ıı:ı~~sulat ve mamulA· 
tın siiriimünu temin için kolay· 
lık gibrcrilnıcsi zikrolunmaktadrr. 

J Hıklı1!1~\7. - muhaceret. meselesi 
· hak kında clıı,, çok büylik teshilat 
giisternıcği' diışiinmck:teclfr Bun
lardan b .. ,: Ka . kömiir ,;amcviinirr 

~I ~· • 

t~nsikı husu,~ı da derpl~ edil· 
mektcdir. 1 hikumct, intihap ka
nununun ;:lır~ti ccrcyanıni da tet
kik ctmcj!;i d(i~ünrnekt~'llir. 
Cemiyeti akvamda İngiliz 

murahhasları 

' Londra, \1 ·( ,\,,\) - Ak\'am . '. ' . ~ 

ceuıiye.ti qiıy~k meclisinin içti· 
ıruıırida hazır hq).unmak iizre F.y-
lüldc Cenevreye gidecek olan 
lngiliz murahha.•hm arasında lord 
Cccilin de ' bulunması · kuvvetle 
muhtemeldir. 
Retlin tahliyesi için henüz 

. emir verilmedi 
Londra, J ( /\.A) - llöyter 

Ajansı Rendeki lngiliz işgal or
dosu umumi karargahına tahliye 
hakkında 1 lienii7. hiç bir talimat 
l('önd'~rilmcmiş olduğunu bildir· 
mektedir. 

İngiliz kiinıürcülerinin 
çalışma saatleri 

Lundrn, 1 (A.A) - Başvekil 

M. l\lac Donald, kömür ocak· 
lan sahipleri namına bllgiin ken
disini ziyarete gelen bir murah
has hcy'eti kahul etmiş, sekiz 
saat çalışma kanununun tadili ve 
daha lıa 1ka tekliller hakkında 

mezkCır heyetle göruşmuştur. 

Kömiir ocakları sahiplerinin ~a
lışma müddetinin daha ziyade 
azaltılmasına şiddetle muarız 

bulunduğu haber verilm~tir. 

Nadir han kaçmış mı ? 
Paris,( 1 (A.A.) - Afganistan

dan gelen bazı haberlere naza
ran Nadir hanın karargilhının 

düşman kabileler eline diişmesi 

üzerine firar ettiği rivayet olu
nuyor. 

Sabık bir nazırın intiharı 
Madrit , 1 ( A. A. ) - ~:ski 

dahiliye nazırlarından kont 
gasto kendisini öldürmüştür. 

Sa-

Washington, 2 (A.A.) Hari
ciye nazırı, M. Stimson kuvvet
lerin birbirine müsavi olması 
fikrinin Amerikanın alakadar 
olacağı müstakbel bahri müza
kere ve mükilemeler için başlı
ca esas olmakta devam edeceği
ni beyan etmiştir. Amerikanın 
siyasetinde bir değişiklik vukuu 
hakkında Londradan gelen ha
berlere sözü nakleden M. Stim
son iki milletin kuvvetleri ara
sında müsavilik bulunmasının 
bu milletle.rin birbirine silah çek 
ınerrİek için itilaf et1J1eler,ine l,ıir 
çare teşkil c;tmc;k i~ipariyle bü
yük b:r ehemmiyeti ha;z olduğu 
nu söylemiŞtir: 
BİR HAVA KAHRAMANI 

DÜŞEREK ÖLDÜ 
New-York, 1 (A.A.) Atlan

tik Okyanosunu geçmeğe mu
vaffak olan tayyar.ı:cilerden 
Stultı:, Long İzlant ta 30Ô met
re irtifamdan düşerek parçalan
mıştır. Amerikan tayyareciliği 
bu mühlik kaza ile bir kaç gün 
içinde Long İzlant ta 4 hava kur 
bam 'Vermiş oluyor. 

Cebelüttarik, 2 (A.A.) Nu
mancia tayyarecilerini getiren 
İngiliz tayyare gemisi Eagle 
bu sabah saat sekizi 45 geçe li
manın cenup methaline gelmiş
tir. 

Japon11ada 

Japon kabinesi 
istif asını verdi 

Tokyo, 2 ( A .. \. ) - Tanaka 
kabinesi istifa ertiğinden impara· 
torun sabık dahiliye ·nazırı l\l. 
I lamaguichi yi kabine ı teşkiline 

memur ettiği rivayet olunuyor. 
Sabık \' ashington . sefiri l\l. .Shi, 
"deham nın da hariciye na:r.are· 

. tine geleceği söyleniyor. ı , 

M11llihte feci bir kaza 

Mi.iııih 1 (A.A.) ~- Bir kam· 
yon ,ahali arasıııa girmi~, iki ki· 
şiııin telef. ve ,;ekizi agır olmak 
üzre 15 k;şinin ı,le yııralanma· 

. sına sebep olmuşnıL 

ıtlnıan · başvekili teda
viye gttti 

' lkt!in, 1 (.\.A.) · - l\t.~ı~ııer, 
kendisini bir kaç hafta · redavl 
cttirrn'ek üzre Had~-'llcrgcmthei· 
me g-itmi,tir. 

' '~·---R11s11ada fırtınalar 
l\loskoYa, 2 (;\.A.) - l'\ikol

skra şiddetli bir fırtına olnıus, 
' . 

büyük zarar Ye hasar ika ctmi~tir. 
Sular bir çti: köprüleri alıp 

.. .. .ı 

goturmu~tur. 

Demir yolile nıiiteaddit maden 
kuyuları su ·altında kalmıştır. 

İspanyaya vaki ithalatın 
gümrük resmi 

l\ladrit, 2 (A.A.) - Rcsm1 
gazete hariçten gelen eşyadan 
ıılınan ithalat resminin varısının 

altın olarak alınmasına tİair olan 
emirnameyi rc!eden 
n~retmcktedir. 

1 •••••• 1 

bir kanun 

inşallah 
Gene bu sütunlarda: 
Allah kurtarsın 

Denıeye mecburolmayız 
lstanbul halkının sırtına bir sırtlan 

pençesi gibi yapışkan ve zorbalığını 

her şeyden üstün tutan bir teşekkül 

vardır. Buuun adını hepimiz biliyoruz: 
Ocakları temızleme şirketi. Bunlaan 
lsıanbui halkına neler çektirdiğini de 
yene hepimiz bilivonız. Bir defa ya· 
zıldı. Ayrı a.yn ve uzun uzun tekrar 
etıneğe lüzum yok . Yalnız bugün 
kaydedeceğimiz yeni bir safha var: 

Emanet zorla evlere gi
ren bu :zorbalar hakkında 
takibat yapılmasını bildir
miştir. 

Hu temenniye ve karara 
- Amin. 
Demiyecek hiç kimsemiz yok. 

Yeter ki günün bidnde yene bu 
sütunlarda: 

- Nedir bu ocak tenılz
leylcilerden çeklitJimlz?. 

Demi yelim! 

... 

~~ H.ab.er ~ 

Bir Tür~ san'at~arının ~e~li 
Mustafa efendi 11amında bir marangoz 

yapllği talıta bir makıne ile açlığı 
Çllku[dan su çıkardı 

muvaffak olmuştur. Mumaileyh 
keşfinin beratini talep etmek 
üzere resmen vilılycte mUraca· 
atta bulunmuştur. 

Makine 6 lira ile imal edile· 
bilmektedir. · 

lzmir, 2 A,A.) - Aydın ştl· 
mendUfer kump1ınyasında ma
rangoz Mustafa efendi naminda 
bir zat, bir tahta makine ile 
evinin llnUnde açtığı çukurdan 
günde 2000 teneke su çıkllrma-

~-'-..._,.._._.~--~-

Ruslarla yeniden ticaret mu 
ahedesi yapılmak üzerediı· 

Ankara, 2 Milliyet ) - Rusya ile ticaret muaheıleslnln tem· 
dldl için iktfsot vekaleti Ruslarla tsmas edilmesi için hariciye 
veklUetine muracaat etmiştir. Bu günlerde temaslara başlanacaktır. 

Muahed~de, teferruat üzerinde, tadilat yapılması muhtemeldir. 

Tahilere yardım edilecek 
Ankara,. 2 ( Milliyet ) ~ Mektep kllaplarından zşrar ğören 

lstanbul tabilerine bir yardım olmak Uzere kefalell ınüteselsile ile 
kendilerine bankalardan kAfi miktarda para ikrazı mütasavverdir. 

Kcr:dilerlne verilece)ı: paranın miktan kırk bi 3 lira rıııldesin· 
dedir. Kltapcılar maarif erkAnile temas etmektedirler , 

KuruÇeşme ve Ortagöydeki cepolar 
ankaıa, 2 ( mliliyet) iktisat vekAleti kuruçeşrn !den Orta· 

köye kadar olan kDrnllr depolarının asri tesisat yepılana kadar 
• yirmi birinin lpkıısır.ı, digerlerlnin kaldırılır.una 1 ı " .ılqtırı!ı. Kıı 

rar lstanbuia bildirilecektir . 

Mühim dava 
İzmirde komünist 

maznunların 
muhakemesi 

Maznunların yaz·ı
ları ehli hibreye 

gösterilecek 

Adliye tefrik 
komisyonnu 

Eski$efıir , 2 ( lt'lilliy et ) 
Adliye tefrik komioyoı. ur.a sec;:e' 
temyiz atJsıouttn lurn:ılın Etem 
ve ftvzi Hakkı beyı.~r bu sttba'ı 
Aokaraya gittiler. 

------·--
Ta~ti~at ~ittı 

Dün ~eyfe~~in ~eJ 
ref !kası ~iulen~i 

- ···-· 

ve 

ırcye B. ın t~ııc ı~a ıı:a~kenrns;nc 
Jerilnıe3i kuVielle ınunıemeldfr 

İzmir, 2 (A.A.) Bu gün öğle
den eve! saat on otuzda ağır ce
za mahkemesinde komünistlerin 
muhakemesine devamedilmiştir. 
Firari Mehmet ile Hamdlnin 
celpleri hakkındaki tebligatın 
ilmllhaberleri gelmiştir. Koço
nun sicilli nüfusa kaydının isti
lfunı hakkındaki tezkereye' ade
mi malumatı mutazamrnın ce
vap ile Tevfiğin fariki mümey- Mm. Manniği cerbetmekle maz· 
yiz olduğuna dair rapor oku{i~ nun Şakir paşanın kızı Aliye 1 ıın 
muştur. Şükri.iye verilen şifrede hakkındaki tahkik.il dün soo. saf ,. 
ki rakamların }i'azısı · Nikoya ve ~a ilah~ ~ tnu~ ve iıtint.:ılt ~abkikatı 
Şükrü ye gösterilmiştir. Bunlar ıttam _ud m~ştur.li ' . k . ur 

d
. l l sveç emır yo arı şır etı mem 

bu_ yaz!°r~ ken ~ yazı. arı ·O ma- tarından. Seyfeddin peyle refikaları 
dı~ını ı~dıa etmı.şlerd!r .. Doktor H. e{. dÜn şehadet e~mek üzre Üskii· 
Hı~etın Ö~eo:ııştekı bır .. ar~- dar adliyesine gelmiş_ler ve bu badi· 
d3:şına yazdıg~ :?1ektup g.osterıl se ~akkıntla bildikkrini söylemiş· 
~ış. ve d~kt?r yazı ~enım de- lerdit. ~eyfeddin" B. ve refikaları ı-J. 
gıldır ehli hıbreye mura~aat. ır- Ef. tahminen üç saat dinlenmişicr· 
dilsin" cevabında bulunmuştur. dir. Seyfeddin bey ve zevcesi Mnı· 
Marangoz Hilminin yazdığı bir Manniği i•t keman hocası Bergeri 
mektupla yaptığr bir re~t11i Hil- ve A.liye hanımı taı'lmaktadıriar. BL1 
mi tarafından kabul edilmi!jtir. itibarla Bı:rger. Mm. Mannik hakkıO 
Badehu Ahmet Kayanın evinin da ve Aliye hanım bakkındada şt· 
taharrisine dair ve Kambcroglu hadet etmi*lerdir. 
Alinin keçi hırsızlığı mes'elesin M .. Bergerin talebelerinden bulu· 
den yakalandığı zaman denıze nan Seyfeddin B. Bergerin iyi ,-e 
atılan beyiııınameler hakkında- ciddi bir artist olduğunu, kalp iııeri 
ki zabıt varakaları oku!'..muş, ile uğraşmadıı;ını, Bergerin seksen 
İbrahim Agayef, Sıtkı ve dok.tor muhtelif aileye ders verdiğini söyle· 
Hikmetin beyanname ve .mek- miş ve sözlerine şöyle"devam etmiş· 

tir: 
tuptaki yazıları inkar etmeleri - Hocalar talebeleri iizerinde b~· 
üzerine gerek maznunların ta- yük sempatiler uyandrrırlar. Be/ki 
lepleri ve gerek müddeiumumi- Berger de bau talebderi üzerinde 
nin gösterdiği lüzum üzerine ya sempatiler uyandırmıştır. M. Bergeı 
z·ların ehli hibreye gösterilme- Aliye hanrmrn mütemadi ısrar/arı 

'. k 'imi ti M h k üzerine kendisine ders vermeğe ba~· 
sme arar V~~ Ş r. u a e- /adı. Fakat sonra Aliye hanım•~ 
meye yarın ogleden sonra de- çalışmadığını görünce dersleri kestı. 
vam edilecektir. Mm. Manniğin piyanosu çok kuv· 

YOZGATTA ÇIKAN vetli olduğu için M. Berger Mm· 
FIRTINANIN TAHRİBATI Manniğe n:ızariyat dersi venrdı. 

• M.m Mannıkie M. Bergcr arasında 
~ ozgat, l (A:A.) Akdaıpna- kat'iyen bir şey yoktur. Berger son 

dem kazasındaki seylap, Sıvas günlerde Viyanaya gidecekti, eşya· 
şosesi üzerinde de biri ahşap di- !arını sattı. bütün talebelerinde iki· 
ğeri iki gözlü kargir köprüyü şer üçer gün mioafir kaliyordu, bU 
kmış 200 den fazla telgraf di- ~eyandan He~ant. Beyin evinde de 

yı.. . .. .. .. bır kaç gun mısafır kalmıştır. 
regmı gotuımuş ve kasabanın Seyfeddin Beyin refikası da ht' 
çeşmelerini harap etmiştir. men hemen avni surette şehadette 
Bogvazlar komisyo- butu.nmuştur: . . . 

Dınlenmesı ıcap eden şahıtlerıl'I 
nanda hepsi dinlendiği, ve cürüm de mü• 

tantıklıkçe temamcn tespit edildı~ 
için evrakı tahkikiye bugün müddc1 

umumiliğe verilecektir. Müstantı• 
Cemal bey tahkikatı mümkün oldu' 
ğu sür'atle intaç etmiştir. Mudde' 
umumi Suat bey bugün evrakı teı· 
kik edecek ve müta13.asını ilave ede
rek evrakı tekrar müstantıklıge iadt 
edecektir. Bunu müteakıp istint3~ 
kararnamesi yazılacaktır. Bu suretlt' 
kararname Perşenbc mümkün olınıı1 

sa Cumartesi günü yazılacak ve m•~ 
kemeye sev kedi lece ktir. 

Ankara, 2 ( Telefonla alın
mıştır ) Vasıl paşanın tayya
reler hakkında Boğazlar komis
yonu reisi sıfatile beyanatı yan
lış anlaşılmıştır. Ortada protes. 
to yoktur. Komisyon karanna 
itiraz edilmiştir. Bunun haricin
de hususi bir teşebbüs yoktur. 

M. Jakar geliyor 
Ankara, 2 (Milliyet) - lsta· 

tlslik umum mlldllrtl M jakar 
hareket etmiştir. Perşembe gtl· 
ntl Belçıkaya gidecektir, 

1!,mniget unı11mige mildüriJ 
Ankara, 2 ( Milliyet ) - Bir 

baltadan beri hasta bulunan 
emniyet umumiye mOdOrtl Rltat 
Boy iyileşmiştir. 

Ankara - lstanbul 
telefonu 

Ankara, 2 (Mllllyet) - An
kara - lstanbul telefonu gOode 
(70) lira varidat getirmektedir. 
GörOlen rağbet tlzcrlnc lklncl 
telin takılmasına tevessOI olun-

Aliye hanımın tabanca ile Mıı" 

Manniği cerhi hadisesinin makS31 

ve hedefi tespit edilmiştir. Kuvveti' 
tahmin edildiğine göre Aliye han• 
mm işlediği fiil Ağır Ceza ef'alin 
den bulunmaktadır. Hadise Ai!11 

Cezaya intikal ettiği takdirde det" 
desti rüyet bazı davalar olduğud•~ 
Aliye hanımın muhakemesine anca• 
IS gün sonra başlanacaktır. Büt!i~ 
Şişli muhitini ve kibar aileleri atJ· 
kadar eden bu hadisenin kahrama" 
Aliye hanım yakında mahkem• ıııı· 
zurunda Mm. Manniği nasıl ccıh•' 
tığını anlatacaktır. 



Çok mühim üç nokta 
Yerli malı ile kadınlarımızı 
süsliyebilecek, . ~rkekl~ri

mizin zerafetını temın 
edebilecekmiyiz ?. 

Bir nokta daha: Gümrük tarifeleri baş
ladıktan sonra şık bir kadın ve erkeği 
bastan başa yerli veya Avrupa kumaşile 
giydirmek kaç liraya kabil olabilecek'?. 
Üçüncü bir nokta da şu ~ Günırük tarifeleri 

tatbik edilince yerli ınalları fiatlaruu 
ınuhafaza edecek ıni, yoksa Avrupa 

fiatlatından farksıi 011 olacak 
Memleketimizın giyilecek e~y• 

ihtiyacını yerli mıllırlı temin için 
&lınııı c-•ılı tetbirler ve milli ma· 
mulltı koruma siy ısctimiıı, kısı bir 
zaman ıırfında te'slrlni ı:b•tennet;e 

b hdı . 
F•hrikalanmll, ) eni giımrük tari

fesinin tomin edeceği himayeden istl
fıdc için i~lcrini artıırmı~ı istihdaf 
t<lerhn. halkın ihtiyacını ucuz, sıg

lım ve zarif mımulatlı ceı·ıl) vermeP;i 
de d!linıa ~uz <inünde tutmı~ı karar 
verdiler. s.ıahiyetıar ze•vt. bu büı ülı: 
f~ıliyetın ç•ık şumullil bır muvılfı
lmeıle neıJcclenecep,ı kanaatindedir. 

· ı\UJ.adarlmlan aldı~ım11. son m_ı . 
l~nl3t daha jimdıdon. kuma~, deri, trikotaj 

ve her nevi men;ucat lıbrikılanını· 

zın nurnu l i•ı çok re•ıç buldugunu 
~tbtcnnckteJir Fakat henüz sa~ 
ce~kiltu hat.ırlıkları bitir~medi!i için 
her ~erde milli mallan bulmak müm · 
kün değildir. 

:\"eni gumrtik tarife~inin tıc ., 
biline 1 tefrini evciden itib•ren 
başlanıcıkur . Alakadarlar . i' · 
tok ecnebi malı bıılunnurmak 

lpn yapılın külliyetli sipıriılere mahal 
olmadı~ını ve harcı alem mahiyette 
olan men.uca!. deri, trikotaj ve mo
bilı e ihtıyacmı, tuilenin t1tbikıoden 
IOnrı dl\ ~iındikl tiatlerle aynı güzel
lik , e saıtanılı&ı haiz rerli mallın 
lı:u.lanorık temin edilebileceg"ini söv· 
!horlar. 

iyi 11elictltr alındı 

u1.crint ... hızı ma
rn! kadın ve er
kek t~r7.ileri ~on 

moda şckill«"rina 

yerli kumaşları 

rad>lk etmi~ler , .• 
f)"l netlc~ler al c:;~ 
aıı,lardır. l 

llmumuec le 
lınlm olın kına 

ar, liih givincn 
ıınıf istisna edı 

fcrek hallı:ııı ihti. 
yacı n~ın dil· 
kate ılındtfını 
pe, artık yerli 
aıiıllırla z a r il", Erktk/tr ~ lırO)'Q 

Arrupanın 75 /lra
glım 'e ucuz /ık tlbiu•inl giyi

cıyinmelc hemen nt blltctkltrdlr 

hemen bir emri voki haline ~cldifi 
aıerkezindcdır. 

. !$imdi fi~ lirayı çıkın Avrupa 
k11mışından dıkllml> bır erkek elbl
lldi yeni tarllenın cesırile 65 lirayı 

!olacak. hılbu ki aynı kıvmette 
yetlı malı bir elbi-e ~o lirayı. cedı
rtlı: edilebilccelôr. 

1 

AraduAi bOyOk fark 

Avrupa ipe illerinden mamul 
kadın roblan 60 Ura, yeril Bursa 
ipeldllerinden ya· 
pılın roblar iıe 40 
liradır. 

Şıklık ve zerı
fet hu<usunda lıl

ııuın gorillen tefer
ruıtt ecnebi malt 
olmak i.rr.er• yerli 
kumı?lırl~ moda 
eşkllinin gıizellik

leri yerli mallarla 
dı, lüls olm•mak 
şarıile yıpılıhil 

mektedir. 
Kadın isbr· 

pinlcrı ı orh malı 

1 O· I :;.Avrupa m• 
lı (20-'.!.'i j liradır. 

Yen ı tarif eden 
sonra ecncht is 

lmpiıılcri ancak 

·cw) lir•)• ıır••ı• 
cıktır. ( 18-WJ li
rayı ılınan Avru· 
pı malı kunduralar 
şehrimiıde 12 lira
ya y •ptlmıktı.dır. 

Sına~·i \'C •n•-
ıdın lıankas.nın 

Beykoz fahrika;ı y.,ı, malı ~-adınla
mamulaıı kundu- rıını: için bu ura-
ralar (7) liradir. frli lcmi11 •d•bili)"Or 

•• 
flarc, alem kıdın :.ıpkıları 10-l:i 

liraya. etkel ş•rıkıları (~ 11) fır.u 
attlıyor. 

Ayni malların rncmlekcciıni;ı:dc 

yapılanları (1 ·;i l lira dıhı ucuıdur. 

Kadın rop, >Atıka çorap 'e iskupin

den murelckep olan harici giyilecek 
eşvuı yeni tırifc ile '\Hupı malı 

150 lırayı. a,nı ~ıklık 'c ..a~lımlıklı 
yerli ınılı 110 liravı tedıril edilebi· 
lec•ktir. 

A)ttt eus dahilinde bir erke~in 
giyinmesi ise ,\uupı malı 110 lira
yı, yerli malı 79 lirayı mal olıcıktır 

Yerli mallar vtrgiti 

\'erli mallarımııı ce;hir için tem
muz nihıyetlnd• fırka binasında açı

lacak ıergi Sif"' huırlınmışbr. 
Bununla me:~ul olın Sanayi bir

lili kltibl umumi ·ı Nazmi C<ıuri 8. 
yerli mıllarım11.lı ihtiyacın mühim 
bir kısmının tcınin edilcbflecegiııi te 
mln etmlı •e lük' men;ucat yıpmık 
için de hı7.trlıkları bışlındığını 'e 
bir kaç seneye kadar hunun dı te · 
min edllecetiııl ;udemiştir 

-~~~--~--~~-.. ·~~-~----~~~-rc;J.·a' evine ~İren ikbal i'ıııindc hir /llmf!H • . kadın giıhcgun di.z öteberi 
p::wı a~ırar:ıl kaı;arkcı. ·y~kalanmı~tır. 

Ranıi yangını 

Dun ilamı karıycsiııdc lio~~ak 
nıahalk<indcn yangın çık

mı~tır .. \ ce~ mc,afenin uzak ol~p 
ltfaivcniıı >ur atlc vctl~emcnıe>lll· 

den ~ c >tı-ıı1.hıktaıı · dola) ı tehlikeli 
hir :ekil alnı~ \ c Rami kiiyuniı 
tchdi k lı:ı: l ;ınıı:tır 

';ını<m· hakk ıııdı itfııiycye 
m.ılllı'l :ıt 'eril mı~ \ c (,can bul 

itfaı~ .:_, J(lt'11İ,t L 

'nn~ın bu\ ıık hir ){ayrttle 
altı a~ :ap C\ \U'1<1ııtı halde ha.;
tır•lmı:tır l'ahkık:ıta <le• anı olun
nr.ık tHd ı r 

Katil yakalandı 
Unkapani köpnısu uıeı·ıııdc C\'· 

ı clkı l(Cl'c \liyi iildurcn 
mt·~hul :"h'ııı 1 laraç~·ı !\ara Meh
met mnlıallc,ımk Tekke •okaıı;ııı
tla lllJr.ıP '.< nı •cu 1 lHsar oldu 

ğu ania 1 ıla•1k tc\ kif cdiln ':tir. 

Ha :ın re!< c•ki hır adttH:tc ınch

nl \llvi 111< •• ırdu~.ınıı itiraf ct

m .!ir. 
yakala11a11 hırsız hadı11 

eny;clkovunde BeHr dere •O· 

kn~ı da ıotur;uı C'el:ıl heyın 

Koka/11 ve kaçak rakı 

Bcyoglundıı liostan __ b~~ında li 
numaralı ;\im. f•.lızın hanesi 

tah.ırri edilerek iki kilo koka.in 

kaç<lk rakı H" likiir bulunarak 
n1u~:ıdcrc olu11ntu~tur. 

Bisiklet yüziirıde11 cerh 

S
irkecide Dcnıirkapıda oturan 

ı ~ ı·a~ında .\la •er ile l\lu<

t:ı[a n:ıı~ıııda lıır çocuk bir bL;ik

let ı·uzunden kavtı1 ederek .\lu,. 

tala . bıçap;ını çckcıwk ınayerı >ol 

bup,rıındcn :ııı;ır surette yar:ıla
nıı~cır. C':ırih mu . rafa yaka lan · 

mı~ur. 

yaııgın başlangıcı 

B:ılık p:ız:ırind~ 1 lııva ha. ındıı 
-.! numaralı -arra{ \!eksinin 

yazıhane,indcıı yangın ~ıkııııı<a 

<la etraftan )Cti~ikrck söndcnil

mu~cur. 

Bir ("oc11h kuyuya düştü 
Bcvazıtta Tt' ~antaıında llalil 

pa 1:ı ar<a,ınd:ıki kunıra 

\dile hanımın ;; )'il~ııı<kki ojtlu 

1 ltt>eyin <llliılltı?'~ •k ctr;üta'l 

3 Tt•:.\t \il Z, 1929 

[ MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERi ] ..._ ____ _ 
Vilayette Hangisi doğru Emanette 
Vilayet meclisi M J k .. Ucuzlattlacak mı? 

. a ar ını, gum-
Dün yeni .mektepl~r için rük cetvelleri nıi'?. Piyasaya kira otomo-

tahsısat verdı billerinin hep bir cins-
44 milyon liralık t~n çıkarılması fikri 
açık hakikaten bir galeb~ ediyor gibi.. 

Vilayet umumi meclisi dün 

ikincı fevkalade içtimatnı yııptL 

850 bin lira olan maarif in~aatı 

biitçesi ta.<dik olunur. 
11 mektep köylerde 23 mek

tep ~ehirde olmak ut.re 34 mek

tep yapılacaktır. Bu mektep için 

3 senede 2 milyon lira verile

cektir ve mektepler iki sene 

içinde in~a edilmi~ bulunacaku.r23 

şehir nıekteplerınin in~a'ı bu gt.iıı 

ihale edilcc ektir. 

927 borçlar 
1 lükilmeccen 926-927 sen ele-

rindcn alacaklı olanlar ne suretle 

para verileceği hakkında Maliye 
Vekdtetince emir geldikten sonra 

tedi1at yapilacakttr. 

Tasfiye gören memurlar 
· Tasfiye gören memurlardan 

bar.tları devlet ~ura>1nıı müracaata 

ba~lamı}tır. 
lzmlr P. Müdürü 

Şehrımizc 11·eicıı lı.nıir l'olis 

Müdürü Ünıer Bey, dıin \'ali 
Muavini l'aılı !leyi r.iyııret et-

nıiştir. 

Rusyaya ihracat 
Kontenjan mallar An
karada tespit edilecek 

Moskova sefirimizin 
mezunen gelmesi 

muhtemeldir 
Rusyaya yapılan lhracatlı ald

kadar tacirlerimizin şikayetleri 

hakkında l\lı:skovada m[izakerata 

ba~landııtı doğru değildir. 
Kontenjan malların kıymet ve 

miktarlarını tc<pit için te~kil 

edilen komby(ln Ank:ırada top
lanacııkttr. 

:'lo.,ı..ova ,cfirtıniz Htiscyin 
Raı.,'1p heyin de ~:ıt.ıııda mczu
ncıı Ankaraya ı:;-dme'i muhte
meldir. Şimdiye kadrr yapılan 

tetkikat neticesinde Rusyada 

yaltuz ticareti h:ıriciye ile iştigal 
eden TürL: tacirlerin kazanç vcr

gisile mükellef tııtulilmıyacakları 
ın l~tlnı ı~tır. 

Şehrimizde Rusya ihracatı 

işleri ve l•ilh:ıssıı geri goııderilen 
deriler mc,~ksilc mc~gul olan 
iktisat \'ekileti ticareti hariciye 

mlidüriı Avni lley, diiıı cetktka-

tını hltirnıi~tir, 

AYni hey derilere ait son 

muayene rdp<ırnnu hugıifı ı\nka

raya götürecek ve tl'tkikatını 

\" ekllctc ar.ı:cdeccktir. 

Ford Liman şlrketlle mu
kavele ahdetti 

l'ord falırika·ile Liman ıir· 
keti arasında yapılan tahmil ve 

tahliye nıuka' cbi dun ~irket 
nıedbi idare>inde t:ısvip edil-
mi~tir 

t'ord yeni fohrık;hın<lan çıka

racaıtı ı e gctlrccc!ti malları ı .i

man ~irkctl \C<aitindcıı istifade 

ederek whnıil 'c tahli ve deccktir . . 
Tophane anlıar!an altı ay zar-

fında fahril;~ h:ıline lfra~edilnıi, 
huluııacaktır. . ' 

l'ahrikanın ıkm•J .:<İllmi~ bu
lunan h:ızı kı~ınılarına alt nıa

kineicr yolda bulunmaktadır. 
Amde kaydına de\ anı edil-

nıektcdir. 

ycti~ilerek muhakk:ık lıir ulüm
deıı kurtanlını~tır. 

Ticaret 111üdiirü11ii tehdit 
eden nıe11111r 

Biga 1.ahirı: ve ticaret borsa ı 
ha~k:ltibi ~ala B. lıa)k& hir 

ıaıiteyc nakli i -in TiL'aret rnıı 

düru \luhsin heyi İl&l' ve hatta 

tchdıt ctti~iııdcn polı<c \ !kı olan 

ihbar uzcrire derde t o!unnıu~ 
tur. 'l ıc:ıret nıı , duru \ uh ın it., 
Safa !\. all·ylıiııde takı a t ıcrR ı 
lı,:ir mahkııne e m acaat etme

di ini s•)J ltrn tır 

efsane ve bir hihii
yemidir? Gümrük 
istatistikleri niçin 
doğru olamaz ? . 
Dün yar.dık; lstıtistil l· ~ludürii 

i\1. Kamil, Jıku, Türkiıcnin he~ nel
ınilel cicaret ınii\lıcnc>inde büyük 
bir açılı olduğu iddiı<ıııt reddetmek
tedir. lVI. Kamil, lakır 1 Q26 şenesi· 
nin 26 kalem ihracat eşva<ının pi· 
yısa fiıtlarını te,piı ctmıı 'e bu fi
lan aynı eşı· ının harici ticaret istıt· 
siklerindekl · ktymetlcrile mukncse 
etmi?tir. M, Jakar bu kımeti daima 
eşyanın piyıs.ıdaki !iıtınden mijhim 
derecede ışajtı bulmu~tur. liu muka
yese neticesinde mumıilrıh. ticaret 
muvazenesinde mc\·cudl.ıeti iddiı 
olunan açığın hir cliane ~uhiyelin 
de bulunduğuna kani olnıu~tur. 

ttir ıııılın piı asadaki fiau ile ihrı • 
eat istıtl<tiklerindc giisterilen Lı~
meti a,a-ında fark bulunması, bu 
istatistik !erin ı anlı~ tutulduguııu hı· 
tırı getirir. Filhakika muamele ver· 
gisine tabi olnıa>ı itllıtırilo tüccorın 
mılını d•ha dun hir fiıtta ~<ıstermesl 

Güınril~ istatistik müdüriı kendine 
\CrJUen vesıika \·e maJümıta i~tinı

den istatistikleri taııziın etmebe bulun 
duklarından, m~.ıuubıhl' edilen yın
lı~lıgın dairesine taalluk ciheti ola-
miyacaıı;ını SOllemişıir. · 

Taci.rlcrin beyııınımılecindc liat
lırı eksik göstermek suretile bu far
kın husul bulma<ını da ihtimal \'e· 
rilmemektedir. Zira bu beyannameler 
Borsanın ve ticaret oda•ının v:ı.<ııl 
fiat cetvellerine gure kontrul edil
mektedir. 

şu tmkdirde yınlı~lıftrn. muamele 
vergisi te<hit edillrl.en mutlak olarak 
istimal edilen tic:ırcı odı>ı cetvelle
rinde bulunması hıttr• gelebilir 

Ticıret oda" htr günkü piyasa 
cetheli ite bir aı lık- \&>ati fiıt ced· 
vtllni munta;ıcaman gUmrii idate.,.inı 
gi>ndermcktc<lir O<lı muhailli bu fi. 
ıtlıra itim•t <dilmesi lı>.ımgcleil! 
kınutındıdır. :\1. Karuıl Jıkınıı fark· 
lı lıulduıu baıı Fiatlerın da peral<.en
de liıtjar olma<i ihtlmall il~ri siırill· 
mekıedir. 

\1amıfl ı!Okadarlaıd!n biıinın 
mutılla.sı bu sene gumrük istatis
tiklecl nl n M. Kaınil JıLann 
kanatıma temayül eden bir tekilde 
çıkacağı merkeT.indcdir ,.e bu uh
mlniml 9u suretle it.•h etmiştir, 

- Ticalol oclalaruıın 1111111111tle 
vergisi dolayısı ilt fiatları tespit 
olıntsi !l-)8 giiınrOk istatistiği kly
ınetteri11in eve/ki senelere nlsptılı 
farklı çıknııısıııa ınOtsslr olacaktır, 
Bı11111nlı1 /ıcra/ıu nıuanıtlt ı•ugi
sint lobi olmttyu11 nttst/d halı gibi 
bir kar kalem tfya ''ardır, bıı 
tf)'aJ•i sevktdtrktn t/Jccarın 11111/ıııa 
koyd111fıı fioi kmdi htsab111a gtlen 
f/altır • fakat lıflyOk bir yrkflıı 
tııtanıoz. 

l'suen memleketin ikti,ıdi mil 
vızcnesi ıçin ithalat ve ihracat lstı· 

tistikleri kfü lıir fikir vermez. Mem
lekete p.ra getiren hıgi , ısıta varil 
hepsinin n11arı dikkate ılınması il· 
zımdır. Ecnebi seyyahların memle 
kette hırıkuklın paralar. Türk ıme· 
lesinin hariçteki lıı:an«.:a. ecnebi mü· 
esst•:-ııderin sırfi~ ati, llmaulırımt7.I 

yına~:ı.n \"lf\urlırdın ahuan rüsum. 
ecııcbı scrıine \·erilen komınya ve 
ihraliyc \C .;aırt: bu meyıııcJıdır ... 

Styyıhlarlı. ccnchl ~irketleıfo 
ınemlcket dahilıııde lıır.Ltıllaıı P•· 
ralar ;entdc hO<} bin !hıı olmak 
üt.ere tahmin tılilmektedlr. t:cnchl 
scfareth;ııcler bu >el..öna dahil edil· 
memi}tir. l'utulan istıtısriklere güre 
memlckctimire <cnede \& .• ati 10 bin 
sevvah gelmektedir. 
-~--._. ..... __ _ 

Maarif balosu 
Maarif cemiyeti namına veri

lecek olan >Cnclik lıılo hc\''etl 

tcrtilıiyc'ı dün i'k içtinıaıııı Halk 
fırkası reisi l lakkı ~in:ı-ı pa~anın 
riya•ctindc aktetnıi~tir. 

s t 

Edipler davet edlldl 
Ctiz ·I ,;an atlar hırlip;i cdchi

~at şd>c ı irtilıalıı dolııy"ilc ~u 

he az •I (' 11. F. tarahıdan da

' et edilmı~t r. 
l,tııııaııı ne gun• 

IQın dc~ldlr. 

olauıı("ı ma-

fakir rocuklara slJI 

Himayci t.dalin '"n bir ar 
z<1rfıııdıı fakir ı,:ocuklarıı t411·z1 

:etiği s!lt beddt ;l!!O llrllchr. 

Otomobil tak,ilerlnck kllo
mctro fiatlarinin tenzili h:ıkkında 
t•:manet hey"cti Fcnniyc'i tetkıka. 
tına ckrnm etmekte olup hu 
tetkikat benzin ':ırlipıtı, makine 
kun eti, otomı ıbilin cin'i gibi 
bir kaı,: ncıktadun yapılmaktadır. 

llll husustaki hesaplar henltı 
tespit cdilmemi~tlr. TetkiL.atın 
lıiranc' d il-.ınaline çalı~ılnıukta 
olup bittikten 'tınru hu hususta
ki rapor 1 :manet cndinıeııine 
'erilccektir. 

1 laber aldığım11.;1 güre piya.sadun 
nıuhtcli[ · mıı.rl alı otcımobillerin 
kaldırılıifak avm nııktardı bcn;,,in 
sufeden aynı" renk ve aynı mar· 
kalı otonıohillcrın l~lctilmesi dü
~üniilnıekte oluıl l>u . uretle fi. 
etlerde hissedikcck clercct.'<ie hir 
tenzilat yapılabilece~i nııınedil

nıektedir. 

Emanet sular nıüdürlliğlJ 
Şehrenıanetı siılır idaresi mü

dür 'cı..&letiııdc bulunan Balat 
acelyesi miıdiırii Zühtü bey eoıs 
memuriyetine iade edilmlt sular 
müdür YekAletme su fen miıhen
disi Hüsnü bey tayin oltınmu~nır. 
sular miidiinirctile fen ~uhesinln 
cnhidi ta.,ııı-vur edilmektedir. 

1'..nıanet lllı tahılti hazır

lannıakla meşgul 
Şehremaneti <ı09 i>tikrazt ha

miUerine verecek olduğu ilk 

taksit için hazırlıınınaktadır. 

Tak,itin önumiit.deki hafta içinde 

tediyesi muhtemeldir. 

inhisar/arda 

Tütün bayilikleri 
İnhisar ile malüJler 
arasında ihtilaf çıktı 

Maliiller ile tütun ınhl11r idare.t 
arasında tiıtun bayilikleri ı üzündon 
bir ihtllif çıkmıtıır. inhisar ldareJI 
kanunen malUllere verilme5i icap 
eden tlltiiıı bı~lllklerini tedrici su
rette 'c bir kİç sene r.arftndı mı
tnllcre devretmek i !emektedir. 

lnhisınn iddiasını göre tütuncU 
dükkinlınnı malftlln ılıcak olur11 
slğarı sarfiyatı ır.ılıcıkmıt 1. lnhi11r 
iclar°'i bu naktıyı ileri silrerek ıenl 
bayi olıcalı: mılı\llnln ubıbleyin 
erkenden gece yansına kadar tUtüıı 
düklı:lnını açık bırak.mayıcaguu sar
fiyatın hu suretle ualıcaJ;ını ılıyle

mck~dlr. 
Bu me&ele hılı.kıodı tutilu inhi

sarı umum miidürü Behçet 8. ıu mı• 
lftmıtı veııııittir. 

Mıl61 ıazllerln bıkkııu dil· 
şünmek vaılf•mlr.dlr. f'ılı:lt bayileri 
birden bire tebdil etmek tdaremlu 
nrar 'erebilir. Aynı zamandı sarfı
yacımızın da anlmamuını nazarı 
iribara ılıeagt•. Mımaitb mılöl ıaıı:i
lerln bıylllklertle mefıul olıcqız. 

Adliyede ./ 
Vefik Beyi iJldüren 
Ahınet efendinin 

muhakemesi 
\ eftk Heyi üldtıren l..om,er 

nıuadni Ahmet e!tn<liniıı mu 
hakcm~••rıc dun Ap;ırcenıdı de· 
\am <•lunmu-:-lur. 
Dun ilk olarak dinlenen uç rıım 
•ahit \ 'dik lleviıı ltth ınarnn· 
~01.u. 'urduktıfıı. "ıııra ıııuıı\ ine 
doğru hir iki adını ilcrledip;ıni 
fakat or.d~n ;oııra tc lim 'azi
yctindc cllerit'i kaldırdıgını '"'" 
İedi, Bunlard:ııı . 'tkuliııin şcha 
deci ha,ı cihetlerden ıok•an gö
ruıınıui vt' muddci umumilik 
carafıQdıııı ~ehadeti kctnıettip;i 

için hakkıııda takibat kra~ı ta
lep cdilmi~>edc mahkeme hunıı 
lüzun1 ~·örnl~mı~tir. 

i\luhakcmcııin iij!,lccleı 'onraki 
t:d•c;indc kapıu ~akir, :-ahriıe 
11. Eleni, lıakkal \ ıır)',i ve \ a 
hidc 11. ~ahit olar:ık dinlendiler 
ve maımıııuıı lllcvhindc ifadatta 
bulundular 

\'ahide H istintak dairc,lndc 
bir çok )eyler <flylenıi~cde, mah 
keme<le hakikati ketmetmek bte
rni~, hunun ll/l'rine ınaznunen 
muhakeme altına alınması takar
rür etmiştir. 

.\lııhat..cme, ~clınıycn ~ahit 

lerin .:elhl için T~mnııv.un 1 

inci :::ııntıne lıırakılını~tır. 

LA Ekonomi 
YineAlmanbuğdaypoliUkasv 

Tllrldyeye bile buğday ~atmağa kalkışan Alınanyanın, dnn, 
fırkacılık klişesinden buğday politikasına baktık. 

Bu gün aynı politikanın münakaşa mihverini teşkil edo. w 
nazariyeden bahsedeceğiz : 

1 Müteharrik mıkylSlı gllmrUk nazariye&!: Ohan bu )'. 
ftatt Alman fiatından aşağı düşerse, Almanyaya ecnebi butdalf,l 
giriyor ve Alman tediye muvazenesinde delik açıllyor. Bu 1'11 
mani olmak lcln, cihan buğday flatl indiği vakit, gUmrutu bu 
inme nispetinde bırakmalı. 

Eğer cihan buğdayı , Alman flatından fazlasıııa çık , 
o zamanda, Alman flatlnln clban flatlna tehlikeli surette yUk
ııelmeslne mlnl olmak için, gUmrUtO derhal o nlsbette indirmeli, 

2 inhisar naı:arlyesl: Devlet daimi bir ( bugday komisyon • 
tefkll eder. Bu kumlayonun vazifesi Alman bucday flatlnl sabit 
muhafaza etmek, cihan bugday llatlnln esırl bırakmamalı:lır. cUı n 
flall Jstedlri kadar çıksın, Alman flatlerl normal istikrarla aab r. 

Nederece sabit? Alman çiftclslnln 11114 deki mallyet flattnln. 
her hafta hesap edllecek toptan ticaret mu11ıreslle hasılı zart>ıaı 
muadil olacıık kadar sabit. Monopıılcılarda en canlı nokta şııdur
kl, Alman buğday llatl toptan ticaret flatl tomevvUcllnden a lan 
hareket göstermemeli, ne bu tcmevvUcUn OstUne çıkmalı, .. de 
altına dUşmelldlr. Fakat temevvDcle muva:ı:I gitmelidir. 

Pıırlamentunun fırtınalı mUıakerelere sebep olan bu llı;t ır. 
hakkındaki karar, Alınan zlraattnı tatlkaınet verecektir. 

Dr. Nhamettla 
. * * • 

GÜNÜN 1KTlSADt HA:BERLERi 
Gün1rük tarifesi : Talimatnamesi cumartesiyo 
geliyor. 16,000 günırük tarifesi burada tabediliyor 

'eni gııınriik tarile>i temnıu1. Duyunu mU\ ahhadc (181) den. 
iptidasında re>mi ceride ile ne~- altuıı (880) den, işbankası lıi* 

rohııımu~tur. ;eııetleri (12) lira (10) kuruıtaıı 
lluııun tc~rinievel lptidasınd~n muamele gi>rmü~tür, 

itibaren na'tl tatbik edileceği * * • 
hakkındalci caliıııat cumartesi gu

mı Rii,umıı.t idaresine teblig olu

nacaktır 8 formalık hlr kitap 

halinde ne~redilen tari[cyi muh

tc~l resmi ceride (.ıooo) mı•ha 

olup ayrıcı vilılyetler resmi de

vairi ~e ı,riimrükler için ( 16,000) 
tane tabt.'<illmcktedir-

On güne kadar bu iş lıitecck

tlr. Tabı i~leri için ankaradan f(eleıı 

heyet mesai-ini bitirmek iızeredir. 

Tarifedeki bazı rc>imlerdett 

istisna edilmeleri için biık6mete 

mltracaat eden Devletlerle mü

zıkorat yakında neticelenecek 

ve bnnlırlı akdcdilcı:ck yeni 
ticari muahedeler 8. :\1. Mccli•ine 

ta.,tiktcten sonra mlitekabll mll

saadat ahklmı carı olacaktır. 

Şimdil..I ınu \lkkat ticari mıı

hvclat ahkamı bitinceye ka
dar, alılkadar hükômetlerin nıu

vıredatından, mukavelelerde ;ı:ikr 

olunanlara yeni tarlfcdelı..i azımt 

rüiUtu tatbik edilnıi)'ecektir. 

* Bona temevvüçlerl -
Dün borsada lngllU lirası ( 1O14) 

kuru'ı açdmış ve (1013) kun 
( 1 O ı.,.rıdı kapanmıştır 

Mahsulde bereket 

VllAyetlerlmlzde re 
20 mah•ul allnıror 

Oru .'\nuloluda, r.lr11t bankalan 
yılnıt ilkbahar zer'iyın I~ dört 
buçulo'. milyon lira ikrazıtta bulun
mu~cur. 8u hıvallde, Konya, nt, 
Yo?.gac, Kayseri ,·ifdycılerinde ba sea· 
her seneden fazlı ıtriyat yıpıl..-ıfbr. 

Her sene bire 7 ılınırken. bıı ıcnt 

bire 20 mah.ut alınıcıg1 twşlr olu

nuyor. E<kiJ•hlr ııunıalı:ası da çok 
iyld•r. Geçen Hnt eldllp de binıai 
yen bukdıylu lı:Amllen çıkmıştır. 

Esktıehlr ve Anlı:arı havallsiııde 

Porıuk ve Sabryı nehirleri keıwin.ı. 
halk ve hük!ımet bir çok beoder 
yapmak suredle irvı ve bkı muıle 
sine çok ehemmiyet verıııişlerdir. Ru 
çalışmanın bıı scntdon fıvduı ptil· 
mu tU.r. 

Orta Anıdoluda Kır.d 11'9ak oelı,ı 
hıvali;inde de lrvı ve iıkıt tetı:bbls 

terine bıtlınmıştır. 

• Liman tarife koml•Y•• -
Liman vapur nakliyat şirkttltriııhı 
tarifoltrinl tetkik edecek koıallJoıı 
pazar CilnUndcn itibaren lçdmıl1U111 
baflayıcô:tır. 

KoıııiJyon lçti•ılıruu Deıık •. 
cıret •Udliriyotlodı yapacak y~ iri 
ıyıfı mesaiılnl ikaıal edtcoktlr. 
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l\ılLLIYET Ç.~RŞA:\lB~ !} TE.\li\lUZ, 1929 

" 
i.kAye. ııntiyaz kimin 

Anadolu cihelinin eleklri~e IBnliri 
Daha kolay -----( Birinci sahifeden mahad ) 

;i~l.illiyQt 
A~RIN l'MflF.Sl 0 MILLIYET0 T1R 

3 Tem'llu~ 1029 
Küçü~ Hi~~YE 

Spor 

mısır talıımı 
21 temmuzda geliyor 

Anadolu sahlll elektrik ve 
harngazı aksiyonları, Istanbul 
Elektrik ~irketi tarafından satın 
alınmıştır. 

Ankara-Istanbul telefonundan 
cvelce yalnız fstanbul tarafı abo
neleri istifade ediyordu. Bu giin
den itibaren Beyoğlu aboneleri 
de i<tifadc edebilecektir. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün A1.a11>l baract 22 asgari 

I.l idi. !lngün rüzgAr mutedil 
po' raz esccektlr. l-fava ıç1ktıt. 

44 Milyonluk ihtilaf 
Son günlerde "tediye bilanço

sıı" ismi altında bir mes'ele çık
tı. Sizin ve benim bundan anla-
yacağmuz şudur: Her sene mem 
lekete giren ve memleketten çı
kan mal kıymetleri yekfınlan a
rasındaki fark! Ali İktisat Mec
lisince tertip edilen bu bilanço
ya nazaran sene de 44 milyon ii 
ralık fazla mal satın almaktayız, 
bu bizim para aleyhine bir şe
ydir. Bir çok anlamad1ğım ~ey
ferin ba ında ekonomi işleri ge-

MilliJilii eıliliflelriiası: z&-- --- - - - --- -- dım. 6ğ1e yemeğinden ııoııra -ç A p K 1 N K 1 z :~n~:et~~~::j: ~~r:~~ış.f~:ıe~ 
caket örgüsü ... 

Ü t1 - Hele hele hele! Ticarı-te 
Yazan : AK 4 G 'ND 'Z mi başladın? 

Yaşrmızı başrmızı aldık. Bu ı fen buyurunuz. - Hayir, kışa iiksliz çocuk-
taşkmlık yeter. Artık durula- Hiç gülmedi, kalktı: lar için. himayei etfale gör.<lere 
-lım. Sakin ve mutedil olalım. - Teşekkür ederim çz.pkm ceğim. Haftada bir kac ~ün de 
Ciddiyete alışalrm. Etiketleri o kız hanım, dedi. Bu b.tpta sizi civardaki Matmazeller~ Türkçe 
Jrumağa ve riayet etmeğe vaktı ilka ettiğim zahmeti azime .... ders veriyorum. Vakum olursa 
mız müsait olsun. Alt tarafı hep Arapça idi, ben balığa çıkıyorum, kotra\·a bini-

Cicim Ali dedi ki: de Arapça estafurullah efendim yorum. Kürek c;ehyorum. 
- Ben zaten öyleyimidr. dedim. - Aferin çapkınrm ! 
- Ben de öyle olacağun. Banştık. O gün bugün durul - Demek beğendin? 
- Olamazsın. ma stajrmda devant ediyMı.ım, - Son derece, son derece ... 
- Olurum. nasıl? Muvaffak olacağımı ü- Çapkın kız bir saniye düşün-
- Olamazsın diyorum. mit eder misin? düve gülümsiyerek: 
-Olurum dedim ya. . . -Ümit değil, kanaat bile ge - Öyleyse nişanlanabilirlz. 

Kavga ettik. Akşama ka- tirdim. Bravo .. Bravo ama bıı Dedi. Hayret bey tabii bir 
dar dargin durduk. Sonra ye- kadan da fazla. sesle sordu: 
mek,ten evel gittim, bir ev hanı- - Zarar yok. Sonra eksil ti- - Kiminnlennnn? 
mı gibi: riz. Normal hale kendiliğinden - Seninle. 

- Cicim Ali efendi! Dedim. gelir. - Ne? ! Benimle mi? 
Rakunzı hazırladnn, l\fczenizi - Başka neler yapıyorsun? - Öyle ya. 
dizdim, verandenin göşesine - Sabah jimnastik, banyo, - Anlayamıyonım. 
koydum. Yumuşak _ya.stıklı bir kahve altr. Sonra okuyorum. - İhsan, bağ kcmşularrmıza 
lasır kanapede getırdım. Lüt- Türk edebiyatına merak sar- öyle demiş. Tabii bu bir istihza 

Buranın imtiyazını vaktiyle 
kadıköy teşebbiisatı sinaiye şir
keti taraiından alınmıştı. .Aksi
yonların alınması iizerine şimdi 

lstabul ~:tekrtik şirketine intikal 
etmiş olu yor. 

I lalbuki hu imtiyazın Şehre

maneti tarafmdan alındığı yazıl

mıştır Şehremini l\luhiddin Bey, 
bu neşriyatın dogru olmadığım 
söylemiştir. 

---~-B l r çetenin tenklll 
Jandarma müfrezeleri Rize-Of 

hududunda meşhur şaki koç ve 
Turap oğullarından iiçi.inü sap; 
olarak, ikisini de nıcyyiten btısal 
etmcgc muva[fak olmuşlardır. Ta
kibat şıddetle devam etmektedir. 
Bir çok dehalecler vuku bulmak
tadır. Mütemadi yen çalışan mahal
li zabıta haydutların faaUyetine 
mani olmaktadır. 

Matbuat cemiyetinde 
Matbuat cemiyeti idare hey'e

tl dlln toplanarak ikinci reisliğe 
A:ıı Naci, muhasipliğe Ali Selp, 
idare azalığına Ali Fuat Beyleri 
intihap stmi~ ve cemiyete alt 
muhtelif ışıcrl görıışmUttUr. 

M. jansen geliyor 
Ankara plAnı kabul edilen 

mimar \ l. Ya men, bu gönlerde 
Ankaraya gckcck tir. Phinda ya· 
pılrnası hbmıı gelen bazı tadilflr, 
kendisine yaprırılacak ve Pl;\n 
arazi li:teriııc tatbik edildikten 
sonra muhteli! senelere taksim 
edilecektir. ---.,.... 

Bügilk limandan ümil 
kesildi 

Trabzon feneri önünde kaya
lığa oturan Büyük.liman vapu
rundan gelen malômata nazaran 
vapurun kurtarılabilmesinden ü
mit kesilmiştir. 

Alemdardan gelen bir telsizde 
lırnnadan Yapurun yanına yak
laşmak kabil olmadığı. bildiril
mektedir. 

Alemdarın avdetine dair bir 
haber yoktur. ----

Tenzilı1tlı tarife 
Şark şimendifer kumpanyası 

banyo mevsimine münhasır ol
mak iizre Filoryaya 15 günlük 
pasolar yapmıştır. Bunlar )iizde 
25 tenzil&tııdır. 

İdaredeki noksanlar 
Alman nıütehaN:;!arın posta 

ve tclgra[ teşkilatımı:t.ı nok>11n 
bulmalarını tabii addederim; ~iin
kü biz de bu noksanlığa kani i!. 
Miitahassı~lar raporlarını verdik
ten sonra ı slahata \ e teşkil Atın 
tevsöne başlanacaktır. 

otomatik telefonlar 
Istanbul telefonunun şirket bir 

buçuk sene zarhnda binbeş ylir. 
abonesini ve dört sene zarfında 
hepsini otomotik hale koyacnk
tır. yakınd a bu işı: başlanacaktır. 

}Jcmurlarımızın rnt•sai saati 
bir tccrilbc o!İnak üzere ;ckir. 
saarc indirilmiştir. 

Şehirler armmıda telefon tesi
satı yapılmak için bir ecnebi ~ir 
ketle mukavele yapılmı~tır. Tas
tikttn sonra ~irket derhal te>isa.tı 

yaprnağa başlıyacak ve en ııw

hlm ;ehirlerimiz birlıirine nıptc

dilnıiş olacaktır. 

Yeni mRkineler 

iıvrupaya ısmarladıp;ımız )Clli 

makineler µ;e ldi . Btı makineler 

lzmir, btanbul -~ nkara ve kon~ :ı 

gibi kesif nüfuslu şehirlere t:ıhiın 

edilecektir. 

DAHlLlYE VEKlLl 
KARSA VASIL OLDU 

Kars, 1 (A.A.) Dahiliye ve

kili Şükrü Kaya bey, ordu mü
fettişi, İzzettin, kolordu ku
mandanı Sedat paşalarla birlik
te saat 14 te şehrimize gelmiş
tir. Müsafirlerimiz, müstahkem 
mevki kumandanı, vilay!'t erka
nı ve halk mümessilleri tarafın
dan selim nahiyesinde istikbal 
edilmişler ve şehrin methalindc 
askeri mektepler, esnaf cemiyet
leri ve kesif bir halk tarafından 
karşılanmışlardır. Vekil Bey Sıı
nkamıştan gelirken seliın ve 
benlikaryelerine uğramış ve hal 
km samimi tezahürleri ile ve ya 
şasm cümhuriyet sadalarile kar· 
şılanmıştır.Müşarünileyh köyle.r 
de bir müddet tevakkuf ederek 
ahali ile hasbehalde bulunmuş
lardır. 

Kumpanyasına bir kere uj!ramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon: Bı.ıyo lu - 2002 ~;;;;;:: 
idi. Fakat hakikat -niçin olma--tereyim. Hayret bey esrarengiz kalbi- yapacakmı? 
sı:ı. Yatak odasının yanında ki iş nin bütün hamlelerine mukave Hayret bey de onunla bera· 

Ve İhsunla. bağ komşulan ec- odasına girdiler. Cicili bicili se- met etmesini biliyordu. her çıldıracak mı? 
nebiler arasında ·geçen hadiseyi kiz bebek fanilesi, caketi ile on Hayret beyin sevgisini, sev- Köye ilk mektup 
araba ile uğrayarak nasrl öğren beşten fazla bebek çorabı vardı. giyi yavaş yavaş anlamağa baş - Çap/un kızdan -
diğini bütün tafsılatı ile anlattı. Hayret bey bir küçük çorabı !ayan çapkın kız hissetmişti. Köy çocuğu, • 

Hayret bey acı acı gülerek: aldr, baktı, baktı ve içini çekti. Çapkın kızın kalbinde merha Bende yalan yok. Dos dog-
- İhsan iyi çocuktur. Dal- -Ne oldun j)'Emuğum? metle muhabbet mücadele ha- rusunu söyleyiveririm. İşte bö}" 

gırılıkla, yahut bir sinir buhra- - Sen de bu kadar mini mini !inde idi. le: Bu ilk mektubu sana yaı-
m ile şakasını fena bir · tarzda çoraplar giymiştin. Çapkın kız Hayret beye bak- mak için belki yedi sekiz kağı· 
yapmış. Onu affetmeli , ·e bu - Fakat annem giydirme- tıkça bütün etrafını saran gö- da başladrm ve yırttnn. Belıd 
bahsi kapamalı. mi,;ti. nülleri hatırlardı. Ve ortasında sekiz on düşündükten sonrıl 

- Kapayalnn ama sonra tek Hayret bey duymamazlıktan bulunduğu gönüllerin çarpıntı- ilk ka~ıdı elime aldım. 
rar açalrm. gelerek, bir caekt aldı: Iarını dinlerken Hayret beyin Senın o: 

- Kah kah kah kah! - Sen de böyle caketlerin i- sesini işidiyor gibi olurdu. - Eğer önce sen yazarsaıı 
- Ne gülüyorsun pamuğum. çinde cırpınmıştın. Baba dostu ve aşık... yaz3:rnn. . 

Anlatamadık mı? Her şeyim - Fakat babamın kucağında Elli iki sene ve yirmi iki se- Dıyen tatlı gururunla, benıııl 
ciddi oldu. deji;il. ne. . . kıskanç, tatlı gururum ayl~f 

İ ki ""d btf - Fakat böyle yine ufak te- kisi de pencereden denize Nihayetsiz emniyetlerin mef var ıçım e çaıpışa çarpışa 
fek aksak tarafların kalrnıs. baktılar. Çapkın kız gözlerini h oldu. Sonra maglup olınadtıfl• 

- Tabii. Henüz staj d~vre- yumdu, Hayret bey gözlerini u~:~;~t bey ve çapkın kız ... düşündüm ki nihayet bir dostu 
sindeyim. Diploma aldığrrm id- sildi. . . . . . . . Çapkın kız olmasaydı, bu m~ yazıyorum. Gururla. bunu~ 
dia etmiyorum ki. Hayret bey çapkın kızı sevi- mevzular şayanr dikkat mevzu- ala~ası yok. Hem bu bır e~ıı 

- O halde diploma aldıktan vordu. 1 1 b·ı· d" Fak t rt da vadin hatırlatılmasından baş . ar o a ı ır ı. a o a çap b' d ""ld" 
sonra bunu konuşuruz. Hayret bey çapkın kızı takip kın kız olduktan sonra bunlar ır şey egı ır. 

- Benim de söytediğim bas- ediyordu. ikinci ve hatta üçüncü plana ge Ne vadetıniştin bana? . 
ka bir şey değildi ki. Gel sana Hayret bey çapbn kız için çiyorlardı. , Hemşireni göndermiyecek11'11' 
fanile çorap makinelenmi ı!Ös- ağlıyordu. Çapkın kız acaba bu deliliği ydin. [ ;\fahadi var] 



Sinekler 
Hastalık 

Jetirirler l 

Evinize so~uları lwt ltnelı bir hastalık 
mikrobu ile müleMmadır. flit istimali sure· 
lile hanenirl bir l.ç dokilca ıarlındı bu muzir 
sinek ve sivri sinek~rd~n ıemizliyel>ilirsl· 
nlz , flit . pirelerin , karıncaların veya ha· 
marn böceklerinin giziendı•ıeıi yuvaları 

tahrip ve yumumlırın . ilna e"er. Bütün 
haşaratı öldürür. Ayn• um~nda size zararı 
dokunmu ve ~aı'lyen leke bırakmaz. 

( F 11 t) i sair adi haşaral öldürücü ma
yilerle karıştırmamAlıdır . f 1 i 1 in daha 
büyük ve kal'i tesiri size memnuniyetbah' 
bir netice temin edecektir . 

Tulumbasıyla Sıkınız 

Türkiye için u m umi d e posu ' 5~.> 
lstınbulda Gılıtıd• VıyYM• Hın Ne. t .. ..,..1 

J, BERT ve ŞÜREKA.Si -

Dakik Ziya 
Müteha•-;ıs doktorlar; muh

terem ailelerce senelerden beri 
tecrübe ve mükemmeliyeti tas
tik edilen yegane çocuk gıda
sıdır. 

Darül'aceze müdürlilğündcn: 
Darül'acezeyc muktazi bin kilo 

Pıwesin kapalı zarf usuliyle müna
ka<ası 29 Temmuz 929 tarihinde 
saat on dörtte icra edllacektir, talip· 
lerin teminat ak~.., ve teklifnımele· 
riyle müracaatlan. 

<: \I' ) . \~ill .\ ,J Tl: .lı.\IL·;.;, 1929 
LQ , 

~IE_M_.V_A_Ll __ M_E_T R_U_K_E_A_IA_L_N_A_ıJ 
Beyoğlunda llüscyyin ağa maballe;inde taksim sokağında kAin ve 4 kattan ibattt olup 6 oda l mutlak ve :! halAsı 

bulunan atik 31 cedit .!9 No. lu kAv;ir hanenin 8250 lira mefsuh bedelle 10-7-926 tarihine müsadif çarşamba v;ünil 
saat 15 de pll7.arlık suretile icrayı müzayedesi mukarrerdir taliplerin teminat makbuzlarile emvali metruke satış 
komisyonuna müracaat eyleın t!leri 

Ev~af uınuın ınü~ürlü~ün~en; ~ Kiınyaker ~ 
Üsküdar, Kartal, Beyko1~ Kadıköy, ~:ı·kaf idarelerinde münhal Dr. Cevat Tahsin 

biner kuruş maaşla kitabet vazifelerine laakal orta mektep mezun- Su• Un• 'ag' Sabun. idrar, 
!arından ve askerlikle alakası olmıyanlardan talip olanların evrak Kan, Kazurat, Meni H saire-

1 TIY ATRO ve vesaiklerile imtihan günü olan Temmuzun altıncı Cumartesi günü nin tahlil'1tı yapılır. 
VE SiNEMALAR saat on ikive kadar lstanbul ~:vkaf mucluriyetinc muracaatları. Divan Yplu Biçki Yurdu altında 

-------İİııİİİÔİıİıİılıı--11 ·---.,,...-.:....::.:..::.:_:..,::.:;,:.:_ ______ ..;.. __ ....,,_._____ Telefon lscanbul 1 .1~7 

ay:i~.~~t::ı:~ .. ~~~~=~'in::~·~~~:.~i lslan~ul liınanı sahil sıbhiJe merkezi ~-~ 
komedi Ser tababetinden: 

Beyoıtlu Sulh Hukuk Dör
düncü Hakimliğinden: 

lstanbulda TAIIMIS sokağında 
69 nümerolu maj!;azada attariye ticı

retile mllşteğıl J. ÖZ!YEL ve BE -
SAL ve şürek!<ı şirketi azasından 
.JAK \' AKO ÖZEYF:L Efendinin 

\Totorlar ihtiyacı için aleni munakasa ,uretile asgari 1000 bin 
azami 1500 bin beş yüz teneke benzin mühayaa edileceğinden ta· 
!iplerin ~artnamesini ö~renmek iızere her gun Galatada kara .\ltı,ta
fap~a sokağında ı;:,uıı merkezimiz lenzım şube,iııe ve mıinaka>ara 
i~tirak eylemek üzere 25 tcmmu1. 929 tarihıne müsadif per~enlıe 
günü saat 14 on dörtte komisyona müracaatları il:ln olunur . 

Jandarma imalathanesinden: 
münakasa tarihi saat 

10555 Metre kaputluk kumaş 17/7/929 Çarşamba IO 
10.178 Çift kundura 17/7 929 • 14 
Satın alına~ak iki kalem eşya kapalı zarfla münakasaya konuldu müna-

kasa yukarda hizalannda yazıldığı gibi lstanbulda gedikpaşadı Jandarma 
imalAthanesinde yapılacaktır. Şartname imalathaneden verilir. Teklifnamelerin 
tarzı imlası şartnamede münderiçcir. Talipler teminatlarını mal sandığına teslim 
ve makbuzu teklifnamelerine rapıedecektir akoi halde teklifname ret edilecektir. 

AEG 

YELKENCİ 
VAP U R LA Rr 

Kara deniz lub ve surat qostası 
V TAN 

YAP U RL' 

Tn~ruuzÇarşamba 
günü akşamı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doıtru (Zonl{ul 
dnk, lncbolu, ."amsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon , Surme 'c 
Rize ) ye gidecektir . 

Tafsilat için Sirkecic.le ydken 
ci hanınc.la kAln accntasına nııı 
racaat Tel. l,tanbut ı ~ {.'; 

• Bartın hık ı c surat posta~ ı 
Elektrikle nı ucchh z mıınt:ız ı ı 

kamaraları ve giıverte vokularııı 
nıah,us muhafazalı T ·· k • , , 
ıııah:ıllcri h~i1. Uf 1) e 
pvauru p b 

.ı Temmuz erşem e 
>aat 1 8 de Sirkeciden hareketle 
\_ ~:reıtli , Zongulc.lak , B:ırtın , 
Kuruca şile, Cide ) iskelelerine 
:ı zimet , .e avdet edecektir. 

[•'azla tafsiL\t için l•:min 'ıın 
Rıhtım han 2 numaraya nı.ıra •ıt 

Tdcfoıı : ~c.~+ 

• • 

--~••X.XXXI' • XIIlIIIXIIIl• 
Hacı Bekir zade Ticarethanelerinde 

f 1 Mart 928 ve lsrail llensal efendinin 
:ıo Mavıs 928 tarihinde vefat eyle
melerine mebni şirket muamelltı 

m•bkemece tednc! bir tasfiyeye tabi 
tutulınu~ ve crnteai mütebakiyenin 
kAffesinin şirketin sabık merkezi 
karşusundaki depoda müzayedei alc· 
niye suretile önümüıdeki 7 Temmuz 
929 Pazar günu saat on birden on 
üçe kadar beyi ve fruhtu mukarrer 
olduğundan af;\kadar tüccar ve es• 
nafin yt.vüm ve vıktı mezkôrda 
m•halli muayyende hazır hulunma
ları ildn olunur . 

Devi el ~enıiry olları ve limanları umumi i~aresio~eo: 
8 llaziran f 929da münakasası icra olunup ta verilen fiat yük· 

sek görülen font horu ve te!erruatı münakasası tekrar !O Ağustos 
1929 Cumartesi günu saat 16 da Ankarada Devlet dcmiryolları 
Umumi idaresi malzeme dairesinde icra edilecektir. 

Yalnız bu nan1: n1a
kinenin kıyıneti hu
usunda bir garanti 
teşkil eder. 
Türkiye umum mümessllllgt: 

ı Merkez Aeentuı; Galatı köprü 
qışındı . Beyoğlu 2:l62 Şube 

~ ıcentesı: Mahmudiye Hanı altıtd~ 
( Gayet nefis ve leziz 

o lata , 

• 1 
<Jlöilıİlm ................ I .... 

Fondan 
eyveli Nu .... 

l::xxxx:xxxxxx • xxxxxxxxxxxxe 
~ınlat ve eFaın ~antası lstan~ul ~u~esin~en: 

Pazarlıkla kiralık emlak 
mevkii cinsi bedeli icarı 

senevis! 
Hi' l ti Ç'ırpıcıdii 
1 H + C,'ırpıcıda 

ıh Şi~lide 

200 c.löııllm 
66Q dönümden 

otlakiyc 
tarla 
Garaj 

ı .ı ~ ,'irkecic.le atik 1 locapll>ia 

' l l kl:ı yazılı emlak pazarlıkla 

;ıınıza murac~l'l tları, 

maliye şubesi hlnası 
kiraya verileceğinden 

AL TiNCi BÜYÜK 

TA YA E PilANG~~U 
6 inci keşide l l Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır · 

T. r~ 
100 
50 

2100 
350 

taliplerin 

Ayrıca 50,000 40,000 30,000 20,000 15, 
0,000 llra/ık ikram iy eler ve 100,000 L. muk/1/a 

Bu keşidede cem'an : 33,000 
numara kazanacaktır 

Ankara Hapısane müdürlüğünden: 
ı tı 929 tarihinde yinni gün müc.lc.letle m.ınakasaya konup 

muaınclei resmi\esi tekemmül etmemesinden ihale cdilıniyen Ankara 
flapi -hanei umumisinin 20 7 /929 tarihinden 31 .') 930 tarihine ka· 
dar ekmek ihtipıcı olan beheri 300 dirhem itibarile 188-100 adet 
ikinci neı i ckme~irr30 6 929tarihinden itibaren yirmi gün IT'üddetle 
c kapalı zarf u, u!ile temdiden münakasaya vazcdilmi~tir. Taliplerin 

2.16 ı liralık teminatı muı akkate mektııbile 20 /7 /929 cumartesi giinü 
.,.ıat on dörtte muddei umumilik oc.lasında mu~tcgil komisyona 
mi.ır~c.ıatları ve ~craiti anlamak isteyenlerin de dairei mezkıir de 
;:ı rt n;lllJl» ini görmeleri ıl~n olunur. 

.ı\vusmn·a fabrikalan hezaran sındaliyelerl umumi saaş ~'."pl)s;lswıbuldıuı 
Karırcı ogm hanında 46-47 numaralı Joz. N. Aclman telefon lswıbul 2409 
1 lamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fantaz 
kumaılar, mlltenevvi ı tur, perde mıscer, tü~ keten perde, örtüler; maroken 
cril<ri, piriç korniş masif_ pirinç ve lalı:e karyolalar ile çocuk karyolalan fabrl 
a fıauna satılmaktadır. I· ıat maktudur. Handa asansor vardır. 

Istanbul nufu.s müdürlüğünden: 
2 1 lazirnn 1)29 dan <>JU :cncsı \layıs gayc,inc kadar ulan on 

ıki aylık talıolunacak idare mccmııa~ı miinakasaya konulmuştur. 
:\' . . . . 

Yazıhane nakli 
KORNH LL 

Sigorta şirketi 
Münakasaya i ştirak edeceklerin tekliflerini garanti mcktuplarile 

birlikte mezkôr günde saat 15,30 a kııdar Umum! müdürlük kale· 
mine teslim etmeleri rnzımdır. 

Bourla Biraderlar 
ve şürekası 

Galata, Voyvoda caedesi No. 
36-42 Telefon B. 3354. 3355 

Piyango niuc.liiriyetiııden: 

1 lstanbul 27 40 

1 İZ~ ~~ııc~~~:a; ~~p~ı!ua s~ 
Temmuz Cuma 14,30 da (:alata Y ızıhaneleri lstanbulda yeni 

l'osı.uıe arkasında Eski Zaptiye 
ı·ol..-uşunda Baker hanına nakledilmiştir. 

Yazı 

Münakasa şartnameleri Ankarada Devlet demir yolları, malzeme 
dairesinden, Istanbulda Haydarpa~ada Haydarpaşa mağaza,ından beş 
lira mukabilinde tedarik edilebilir. 

Numunesi ı· eçhile (80.000) adet 
el'lenme sıhhat raporunun •leni pazar
lık suretile miınokasası icra edilece
glnden taba talip olacaklann pty 
akçeleri ile birlikte 1 temmuz 9~'9 
pı7.artesi günll saat 15 te piyango 
müdürlügünde müteşekkil tayyare 
mübayıat komisyonuna müraceatları. 

t 
rıhtımıudan hareketle Cunıar 
tesi sabahı lzmlre p,idecek ve 

• Pazar 14,30 da lzmirdcıı h;ıre
ketle Pazartesi . abahı ~clecektir. makinelerinizi 

satın almadın evci Galatıda Harıci 

sokağında IO numeroda 

VİTALİ BENBANAST 
iLAN 

Ankarada Büyük Millet Meclisi bahçesi dahilinde inşa olunacak 

Mağaza,.ınt ziyaret ediniz. matbaa binası ile yeni Ankarada Meclis Riyaset konağı Uılvei in-

i şehremaneti ilô t 1 şaatı pazarlık suretile yaptırılacaktır. Taliplerin 6 Temmuz Cumar· 
-~~--""!"lllJll--•"•a..,ı,: tesi günü saat on raltıya kadar Ankarada Maliye Veklletlnde mU-

. Şehrema~etinden : Şehremi- teşekkil inşaat koll)isyonuna miirıcaatlan i!An olunur. 

Mahrukat münakasası: 
Y.K B.m. rekt, 

PARlSTE l\lU !<: HUTELI 
Golenkur caddı:.'i (Kliş mevkü) 

93 bütün esbabı istirahat asansör, tu
valet kabinesi ve banyolu 70 oda. 
Telefon, 30 lll 60 frank. Telgra: ad-
rest 

Pırls. 23 MUSOTF.L 

Beyoğlu orman muamelat me
murluğundan: 

\' apurda mukemm el bir 
orkestra ve l-azbant mevcuttur . 

Trabzon ikinci postası 
(lzmir) vapuru 4 Temmuz 

perşembe akşamı Galata rıho.
mından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rize 1 lopaya gidecek ve dö
nü~te Pazar ı kclcsilc Rize Uf 

nınde Erey li mahalleainde Top
kapı caddesinde 177, 179 n uma
ralı arsadan m üfrez 28, 29 
m etro murabbaı sahasındaki E
manet mal arsanın metro mu
rabbaına 15 lira kıymet takdir 
oluaarak satılmak için açık mü-
zayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnam-::yi görmek için her gün 
müzayedeye girmek için ihale 

Mektebı senelik mahrukatı kapalı zarf usıılile münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şeraitini öğrenmek iııre her gün münakasaya iştirak için de 
24 /7129 çarşamlın saat ı + Defterdarlık binasında müesse. atı züraiye 

mubayaa komisyonuna gelmeleri. 

Beşlktaşta mazbut 73 çeki yaş 
meşe odununun beher çekbi 225 
kuruş bedeli muhammen ile müza 
yedede olup taliplerin ihale gün olan 
6-7-29 tarihinde Beyoglu Kayma 
kamlıgıncla muteşekkil müzayede 
komisyonuna muracaatlan. 

j Siirmene Trabzon l'olatlıane 
Görele Gireson Ordu Fatsa 
Samsun Sinop İnelıoluya uıtra
yarnk j!"cicccktir. 

Jandarma imalathanesi m · 
diri yetinden: 

günü olan 25 Temmuz 929 Per- } • t" " 
şenbe günü levazım müdürlüğü. Stanbul SJhhat Ve i Ç imal ffiU• 
ne gelmeleri. d 

lstanbul Birinci Ticaret dai
r sinden: 

10242 ila 16338 metre ya:ı:l 
elbiselik kumaş pazarlckla sat 
alınacaktır pazarlck 4-7-29 P 
embe gününe kadar cJr-va l 

yevmi mczkurda :saat I 4 te i 
* * ~ avenet müdürlüğün en: 

Şehremanetinden: Bedeli keş c.l k 
fi 214 lira 44 kuru olan Zühre- \lulga lludut sıhhiye ımidiinı umumı maa"\inligin en müte ait 
vi hastalıklar hastanesi labara- Dr .• "azil Ahmet Beyin muduriyet kalemine müracaat etmc,i lilzu 
tuvan hayvanlarının bulunduk- mu ih\n olunur. 
lan mahallin inşası açık müna- K -~-

0
-----A-l_m_a_n __ k_it_a_p_h_a_n_e_s_I _ _ __ _ 

kasaya konmuştur. Taliplerin AR N 523 
şartnameyi ve keşif evrakını Beyoğlu Tünel meydanında 

;:;:;~!~ ~~~ r:~ev;u~~:~: ~slü~ar Traınvayları i~arei uınunıiJesin~en 
25 Temmuz 929 Perşenbe günü 
17vazım müdürlüğüne gelmele- Csküdar-1 laydarpa~a \'e Ba~larbaşı ile KaracaAhmet arasınc.la 
n. temdidi mukarrer tramvay hatlarına mütcferri toprak hafriyatı parke 

* * * kaldırım feshu in~ası, ray ve makas ferşi, direk rekzi \. s. gibi 
Beyoğlu Dairesinden : Kasım ameliyat ile bin. ton kadar deınir ve havai hat malzeme.inin Haı • 

paşada Tabakane meydanında darpa~a rıhnmından gLizergaha nakli 1 temmuz 1929 dan itibaren 
şehrem":netine ait kagir dükkan onbeş gün müddeıle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz"edilmi~ 
!arın kaımen satılması tekarrur tir. Taliplerin güzergah pilan.uıı tetkik ve ~arcnamdcri ~nlamak. iizcr~ 
eylediğinden 24 Temmuz Çar. Cumadan maada her glin Uskiidarda vapur ıskelcsı kurbundekı 
~anba günü kapalı zarf usulile şirket merkezi ic.larcsinc.le fen ~ube>fnc miiracaatları. 
ıcra kılınacak müzayedeye işti-
rak ar~usunda bulunanların ol
?,aptakı. şartnamesini görmek 
uzre daıre encümenine müraca
atları ilan olunur. 

:\lutekait harp malülleri cemjye 
tinden; C'c~iyetimi z tarafından \'a.pı 
lan c;ya pıyanko,unun müddeti kı· 
nuniyesı temmuzun 4 üncü pcr~embe 
günu hitam hulacap;ından 6 temmuz 
cumRrtcsi günü saat f2 ye kadar 
ellerinde ikramiye fişi bulunan muh
terem halkın ~:rtugral mağazasına 
müracaat .etmeleri aksi takdirde flşle
rın hukmu bulunmadığı fün olunur. 

Kuınka pu Hey' eti 
Mütevelliye inden: 

L\1ahı halin :; ine mü,adif Cu

ma günü saat 1 O da l\urnkapu 
Rum Cemaatı hcy'cti miicevelli
ye azaları intihabı yapılacağın
dan yevmi mczkürdc 20 ya>ını 

mutecaviz ve Türkiye Cumhu

riyeti tabiyetini haiz Kumkapu
"i ·a 

Sultan Ahmet Beşinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: Gedik 
paşa civarında çadırcı Ahmet çelebi 
mahallesinde mukimelcr iken bir bi
rini müteakiben vefat eden Agya 

kızı Pirapiyon ve kız kardeşi Neri-

nenin tcrekelerine mahkemece vazi

yet edilmiştir. Müteveffiyan mumai 
leyhimanın alacak ve borçlularının 

alacak ve borçlarını kayt beyan zım 

nında tariki ilindan itibaren nihayet 

bir ay zarfında Sultan Ahmet beşin· 
ci sulh hukuk mahk mesine müraca-

atları lüzumu ilin olunur. 

K am biyo hesapları hakkında 
Müderris Kömürciyan Beyin neş

rettiği "ameli ve tatabiki kambiyo" 
namındaki kıymetli eser İkbal ve 
Gayret kitaphanelerinde 50 kurusa 
satılmaktadır. 

ZA Y l: Koca Mustafa Paşa cad· 
de ve mahallesinde mahlülatı vakfiye 
den aldığım 352 numcrolu dükkanın 
15 h isseainin tefviz senedi ile bir 

Ticaret İtleri U mum müdür
lüğünden: $0 Teşrinisani 330 tarih 
li kanun hükümlerine göre Türkiye· 
de iş yapmağa izinli bulunan ecnebi 
şirketlerinden (Sosyete Kommersi
yal Bulgar Dö navigasyon) nam va· 
pur şirketinin Türkiye umum vekili 
haiz olduğu sclahiyete binaen bu ke-
re müracaat ederek kendısinin gay
bubeti esnasında yerine şirket namı
na yapacağı işlerden doğacak bütün 
davalarda müddei, müddeialeyh ve 
üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bu
lunmak üzre İsveteslof Kiryakof e· 
fendiyi tayin eylediğini bildirmiş 

ve lazım gelen kağıtları tevdi eyle
miştir. Keyfiyet tetkik edilerek mu 
vafık görülmüs olmakla iliin olunur. 

Istanbul İcrasından: 
Bir deynin temini istifası zımnın

da tahtı hacze alınıp füruhtu mukar 
rer Osman Beyde Ahmet Bey soka
gında Benz otomobil garajında bulu 
nan bir adet Krayisler markalı oto
mobilinin 6 Temmuz 929 tarihinde 
ve saat 10 da müzayedo suretile fu-

Çarşuyu Kebirde sahaflar çar 
sında 50 numaralı dı.ikl nda mukım 
halı ve antikacı Haydar Abdiıl efen 
dinin 26-f>.929 tarihinden itibaren i
lanı iflasına Suat Beyin ] üı komi 
ser avukat İhsan Mukbil beyin mu
vakkat sendik tayinine ve kefaleti 
mutebere irae edeınedigi takdirde 
hapis ve tevkifine karar verilmi~ ol
duğundan esbabı matlubun esalet 
sendiği intihabı için 16-7-929 Salı 

günü saat 14 te mahkemeye gelme
leri ilan olunur 

tac edilecektir. 

Döşeli apllrlınıan ;ır;•llıgoı 
'faksını \C ,'i-li cİI 

,cnmi bir apartını ıı 

Tahriren şu adrc, c m uracıı 

ec.lılmeli n : kira'ı bi ldırilm 
\lr. C. Wclıcrnıan 
htanlıul klubu Bcı o~l ıı 

l\lekAtihi dlive muhıyaat kunıı 

Fatih ikinci Sulh Hukuk ha
kimliğinden: 

Müddei M. M. vekatetile müddei 
aleyhiima Ahmet Şeref ef. ve Halide 
Muhter m ve Melek Hanımlara ve
saire beynide derdesti rü'yet 13 bin 
küsur alacak davasının cari muhake 
meıinde dahili dava edilen Melek 
hanımın zevci A. Şeref efendile bir
likte memaliki ecnebiyeye gittikleri 
ve ikametgahlarının meçhul bulun
duğu anlaşıldığından ili.nen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve muhakeme 
19 Eylül 929 Perşembe günü saat 
10,30 da icrası mukarrer bulunmuş 

olduğundan yevmü muhakemede biz 
zat veya bilvekJile ispatı vücut etme 
si ve aksi takdirde muamelei giyabi 
ye icra kılınacağı ilin olunur. 

Eyup Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 

Eyupte Camiikebir mahallesinde 
çarşı caddesinde kain bakkal dükkii 
nında icrayi ticaret etmekte iken in 
tihar etmek suretile vefat eden bak
kal Mustafa Mazhar ef. nin mezkür 
dükanda mevcut wayı tüccariyesi 
9 Temmuz 929 ~ günü sat 14 te 
bilmüzayede füru! olunacağından 
talip olanların yevnı ~ı ve vaktı mez~ 
kfırda mezkur dükkanda hazır bulun 
malarr ve müteveffayı mumaileyhin 
burçlularile alacaklılarının bir ay 
ve varisi bulunanların dahi vesika· 

yon undan: · -

,\JnilJ ı c mekıebı l•I• ı ıçin 
mubaıaasına lllzuııı gorulcn ycrlı 
malından olmak üzre 280-.100 metre 
kuma :ılenı munakıtS:ı u ulh le mu
nakasa~ a konıılnıuıtur. Taliİ> olan 
lann ş.araiıl •nhmok um• .\lulkı)e 
mektebi miıduciı etine ve ihale ~nıi 
olan 7 • 7 29 par.ar tarihinde fındık 
lıda c;uzal san"&1lar akademi. ir.dc 
Yüksek mektepler muha,cbccili~ındc 
ınub3':tat komi \:onuna nuır31.Ut 

eylemt!leri 'c munak:ı'i:ının -ıa.ıt f l 
ten ı,;; e kadar devanı cdece~ı iiAn 
olunur. 

Istanbul beşiııcı hukuk ma 
kemesinden: 
İstanbul Evkaf Mudiriyctini 

Beşikta~ta köy içinde bostan so 
ğmda (18 No. hanede aakinler ha 
Ha>an Efendi veresesinden karı 
Şerife Hanım ve evlıitları Malım 

ve Ahmet Kemal ve Mustafa ve 1 
rahim Beylerle Fatma ve Nurıye 
nımlar ve Nişantaşında çifte bak 
!arda bila numaralı hanede yi 
merhum hacı Haaan efendi oğl 
müteveffa Şakir efendi karısı Had 
ye ve kızları Hikmet ve Nimet h 
nımlar aleyhlerine mahkemeden 
dir olan 26 Haziran 928 tarih ve(58 
adetli ilamın mumaileyhumunun ik 
metgahlarmın meçhuliyetine binae 
tebligat ifa edilmemiş ve bermuci 
talep ilanen tebligat icrasına kar 
verilmiş oldugundan teblig makam 
na kaim olmak üzre mezkllr ilam 8 

-t..1. 
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ÇARŞAMBA 
3 TEMMUZ 1929 

flNSiNE 
~· Jlilliy~t 

DarUlflllıun Dlf tababeti fubul son aıuıf talebnlnln imtihanları dlla bltmltdr. Bu mtıaasebetl• 
ıenr mezunl•rıa mualllmlerlle blrlllıte grup ballDdo rtılmlorlıd dorcedlyoruz. 
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OıllDdardakl parkta vücuda ıellrlloa çoculı bahçeslnda 
çocalılar oynulıea 

BİN SÖZ 
BİR RESİM 

1 
Evelkl gece Boyoflunda Aynalı ce,medekl esrarcngl 

vak aya &ahne olan bina 

lstanbul cihetinde devam eden kanallzaslyon ameliyatından Sultan hamamındaki Vefik Beyi vuran Komiser Ahmet Efendinin muhakemealne dün de Ağır Ce:ıa mahkemesinde 
kısmın gOsterdlğl manzara , --· Bütün hafaratın dUfmanı blamanı olan 

• 

(FLiTOKS)a 
İtimat 

Ft.rfOKS mevuıdiyetinw 

zchirlinn ve muthi< hasta-. ' 
lıkların sirayetine sc bep 
olan 1ivri!;inekleri öWllrür. 

FLITOKS hayvanatı 
liye}c uurap çektiren 
sinekleri ölılürur. 

eh -
ufak 

• .. . . ,(\ 
'• ., 

~~ 
~ ..........., )' 

.,( » 

ediniz 

fl.truKS 
ve rahatınızı 

kurularını ve 
durlir. 

karunw emen 
bozan tahta 
pireleri öl -

l;LİTUKS kıımcs hayva· 
narınızı öldüren tufeyli ha -
şeratı öldllrllr. 

Flitoks 
Leke yapmaz 
kokusu sıhhi 
ve latiftir 

L;muml acenteleri 

EHRENŞTEİN 
ve TOLFDO 

lstnnhııl Altıparmak han lıirinci kat 

Klişe imal edenlere ilan 
Zongulılakta 'ı ııksck maden nıuhendi'i ınektelıi için muktai 

klışe ımaliycsi l 'l·tı·92•J tıırihinden itibaren bir mah mutldetlc 
munakamy:ı konulmu~tur. Şeraitini anlamak i•tcycnlcrin l•tanbuld:ı 

~chrcmaneti civarında ;\laden mintakası m ııhendbliğinc ve · %on
guldakta mektep mudlirıyetinc muracaat eylemeleri i!An olunur. 

Günde 120000 ~tonıo~il lastt~ 
Yatmurlu bir havada yol üstünde otomobllden inip 

lastik tamir etmk kadar can sıkıcı bir şey tasavvur 
edebilir mlslnl1? 

GUDYER IAstlklerlnln kazandıtı muvaffaklyetln yegAae 
11rrı, buna her JAslkten ziyade mani olmasıdır. 

GUDYER, tam manaslyle müvaznell bir lftatlktlr. 
14stlk kısmı, harici anzalara her cihetten mukavemet 
edcck şekildedir. Bezi OUDYER süpertülst lplltlnden 
mamuldur. 

Sırt flatının ucuzluğuna kapılarak fena bir lAstlk, 
almak. işten anlayan bir ~tomobll ahlblahı yapmaya
catı feydlr. 

120 bin GUDYER IAstltlnla ııuı edlllp satılmasına 
yetane • sbep her tarafının münakaşa kabul etm~z 
mavazenell satlamlıtıdır. 

Gözlerlnlzln önüne ı ıo bin otomobil dış ıastttlyle 
120 bini miltecavlz iç Ulstltln teşkll edecetı manzarayı 
getiren Bu OUDYER in dünyanın her tarafındaki fabri
kasında 24 saat zarfında imal ettltl olomobll IAstltt 
adedldlr. 

Fabrikanın avoıtdakf 81 binadan milrekkep esa9 
fabrikasında üç takım amele, dünyanın GUDYER ihti
yacının bir kısmın• tatmin için mütemadiyen çalışmak
tadır. 

Bir lastltln bu kadar fazla satılabllmsl için bir tek 
sebep vardır. 

MuKMMELllET ve ~lGLAMLIK 

' 
.. 
~ • • • • • 

devam olonmuttur. 

PAG:EOL 
Prostat.it ... 

iltihabı mesane 
Seyelanı meal 

Bel sotuldutu 

Out mllliter ,. 

PAJEOL 
eıı kuvveti! ve 

mOeaslr muzadı 

taaffüoO bevlldlr 

Tebevll1llftn ewcaıru 
llalı n bOtUıı ihıf\ 
.... -c1cı. 

MÜPTELA VE MUZT ARIP OLANLAR iÇiN 
PAJEOL. elR TEDBiRi ŞAFIDIR 

Parb baittuıelerl mütaahhldJ: ŞatlHeıı MOeau reli 
15 bOyb Mllklfal - bllümum eczanelerde aatıhr. 

FARELER 
Vebayı tevlit eder 

Onlan biç koku neşretmek

sizin kurutan 

P ASTOKSİN. 
Ue imha ediniz. Paris Pastör IAbo

ratuvan müstahzeratındındır. 

Deposu: J. Bert ve Şürekası. 
Galata Voyvoda sokağında 
Voyvoda Hanında No. 1 

HÜNKAR SUYU 
mesiresine otomobil yolu açılmış 

hcr cuma ve pazar günleri 

Üsküdar musikiheyeti 
krayi ahenk edeceğini muhterem 
möşıerilcrimize arzla kesbi tere! 
eylerim. Mödiriycı 

Kemeri erin 
Şalı ... r1 

Metııı ve h111111ı bir lrikodan mımul 
CIJot tık Roussel komırl hali hım 
moduı mucibince sise madup ıona· 
sObll, kalçuıza letaleı ve ıank~ vu
cudunuza yum114akhk ve cevnliyeı 
vt.ıdltl «ibl clotru durmanızı da temın 
cciCr. -Magualanmw ııyaret ve m~ 
sıvver kataJotumuıu ıolep edlnıı. 

YegAne satlf mahalli: 

p~ 
lıtaııbul fUbeıi : Beyoğlunda 

Tünel ıııevkiinde , N' 12 
Fitti 6 Liradan itibaren . 

Doktor A. kutiel 
Elektırik makınelerrylc belsoRukluRu. ıd~ 
darlığı, prostat, ademıiktidar, bel ge..,C: 

1 liği elit ve fırengiyi aj;.,.ısız tedavi edt 
Karaköyde Börekçi fırını aıraaıada 3'· 

Mes'ul Miidilr: BÜF!HANET'I 


