
, 

·oh cı temmuz 1 !12() 

ll!!llllff!Rlnllli!fü':lllttff!llllllllffllll! · 

1-tanbu~ Ankara raddesi, I\o 100 
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Politikada doğruluk 
Hükumetçe satın alınmış ofan 

Adana - Tarsus - Mersin hattı, bır
kaç gün evel Fransızlardcin ' te~li~ 
alındı. Bu hat Temmuz beşıncı 
gunünden itibaren Devlet Demir
yolları İdaresi tarafınaan işletili
yor. Fransa ile yapılan : itilafın ah
kamına istinat eden bu vaziyet, po
litikada doğruluğun, karşılıklı hüs· 
nü niyetin tabii neticesidir 

Gençlik vatansız neşriyat aleyhinde heyecana geld 

Şüphe yok ki en eyi anlaşmalar, 
birçok yalnış telakkiler hilafına o· 
!arak, yalnız bir tarafın hukuk ve 
menfaatlerini derpi~ eden, yalnız 
bir tarafın cebir ve tazyiki ile kabul 
ettirilen itilaflar değildir. Bu nevi 
muahede ve itiliffarın beynelmilel 
münasebetlerde ne kapanmaz yara· 
lar açtığını çok gördük. İki dev}et 
arasında bir itilaf yapılırken eger 
her iki tarafın şeref ve menafii ay~ı 
derecede, aynı ölçü ile hesap edıl
mezse.. . Eger mütekabil hukuk 
ve menafi vaziyetinde adalet ve te
vaziln gözetilmezse. alınacak netice· 
ye asıa güvenilmez. Biz, Türk·Fran· 
sız İtilafının böyle bir noksand.(r, 
arl olduguna kani bulunuyoruz:. .. 

Birkaç gün evci, Fransa buyuk 
elçisi, gazetelere yaptığı çok sami
mi beyanatında "itilafnamenin her 
iki tarafın hukuk ve menfaatlerini 
temin eder mahiyette" olduğunu ve 
"iki tarafın mütekabil hüsnü rızasi
le Akdenizden Dicle'ye kadar olan 
hududun kat'l olarak tespit edilmiş" 
bulunduğunu ve bu itilli1,ın iki me~ 
leketin müstakbel munasebetlerı 
noktai nazarından ehemmiyetini 
bilhassa kaydetmiştir. Filhakika a
radaki ihtilaflı noktalar hallolunduk 
tan sonra Türkiye ile Fransa'nın 
dostluk ve mukarenet politikasında 
daha ileri gitmelerine hiç bir mani 
kalmıyor. Şunu da ilave edelim ki, 
böyle bir itilafkarane hissiyat ile 
mücehhez olduktan sonra, EyHUde 
müzakeresine başlanacak olan Sür
Ye"deki emlak işlerinin de kolaylık
la halledilecegine ~üphesiz nazarile 
bakılabilir: 
İmzalanan itilafnamcde "müsel· 

lah çetelerin tenkili, göçebelerin 
kontrolu, hudutfarın siyasi ve ikti
sadi rejiminin tanzimi. . . '" gibi mad 
deler mevzuu bahsolmaktadır. Bu 
maddelerin bizim için ehemmiyeti 
büyüktür. Çünkü doğrudan dogru
ya memleketimizin siyasi ve iktisa
di emnıyetine taalluk ediyor. Şim
diye kadar hudutlardaki emniyetsiz 
tiklerden, goçebelerin tecavüzlerin
den, Sürye'd.ııi Fransız idaresinin 
bütün bu hareketlere karşı lakayt 
k:'lı§ından sık ıık şikiyet edişimi
zı_n sebebi bu idi. Eğer itilftfname
nın tanziminde hakim olan ruh ve 
hissiyat, aynı vüzuh ve d~ğruluklar 
tatbikatında da hasıl olursa, çok u
marız ki iki tarafın birbirinden şi
kayet edecek meselesi kalmaz. An
kara ile Paris münasebatında pek 
ta?ii olarak açılacak olan saf ve sa
tnııni bir hava içinde hem siyasi, 
h~~ iktisadi yeni yeni inkişaflar bir 
bırıni takip ader. 

MAHMUT 
Siirt Meb'usu 

Maarif vergisi 
lstanbulda yol vergi

sine 3 lira zam 
yapılrnıyacaktır 
Bütçelerinde maaıife mubııs va

ridat~ maarif hizmetlerine kAfi gel
meyen vilayetlerin 1929 mali senesi 
masraflan için Uç günlük yol nr
gi5i ni5betlndc vilavetlcrin um hakkı 
vardır. 

Bu hak kanunen Vtrilrniştir. Bazı 
vilAyetlerin ilk meku·pler ma~anfına 
tedrisat \'erl(isi yeımcdlği clheıle azımı 
üç yüzer kuruş yol 'erglsine zam 

Yapmışlardır. . 

Tıirkocağında diin tap/anan ve çok heyecanlı tezahür/erde bulıınc 
gençlik içtima sa/onıında 

= '~~~=~= 

Gençliğin haklı galeyan~ 
Ocak dün gençliğin muazzam 

tezahüratına sahne oldu 
Darülfünun g-ençlerı dün Türk güzide
leri aleyhine neşriyat yapanlar hakkında 
galeyanlı bir içtima aktederek bir 

beyanname neşretti 
DUn' TUrk ocağı TUrk gençliğinin ta içinden kopan milli 

tezahUrta sahne olmuştur. Bir zamandan beri edebt mUbahasa· 
Jar şekil altında dUnUn ve bugO:ııUn muhterem ve güzide sima· 
lanna karşı yapılan haksız taşkınlıklar yarına yetişen darUlfUnun 
gençliğl lçtnde infial uyandırıyordu. 

Milletin mevcudiyetleri ve lslmlerlle iftihar ettiği buyOklerlnl 
tezlll yolundaki bu neşriayttan müteessir olan bir çok gençler evel
kl gun matbuat nezdinde teessUrlerinl izhar etmişler eveıa bah
settiğimiz taşkın yazılara sayfalarını açan bir gazete ile bir mec· 
mua idarehanesine giderek teessür ve infilUlerinl muesslr bir 
vakar ile gö•terdlkten sonra diğer gazeteler! de dola şarak tezlil 
ve tezyif edilmek istenilen buyuk edlplerlmize karşı besledikleri 
hOrmet ve samimiyeti blldirml~lerdir. 

Bu tezahürden telefonla haberdar edilen muhterem edibimiz 
Yakup Kadri Bey kendisini görmek istedikleri bildirilen gençlere 
dun Türk ocağında bulunacağını cevaben bildirmiştir. 

Hakikaten göğU&lerfmlzl iftiharla dolduracak bir haldir ki 
gazetelere gelen beş on gene; ertesi gün Yakup Kadri Beyin dave
tine lkiyüz klşlllk güzide şuurlu ve canlı bir gençlik kütlesi halinde 
icabet etmişlerdir. işte dUn TUrkocağında h&raretll milli teza!ıür· 
tere sahne olan içtima bu suretle vukua gelmiştir. 

Ocakta gençleri iptida tesadüfen orada bulunan büyük şair 
Mehmet Emin Bey karfılemış. bUyDk Hamitıe kendisine ve güzide 
edibimiz Yakup Kadri Beye karşı yapılan hakar~tamiz neşriyattan 
pek müteessir elduklarını gilrdüğ!l ııençlere babaca bir musahabe 
ile sOkQnc:ı tav•lye etmlftir. 

Mehmet Emin bey neşriyat Aleminde bu tUrlü taşkınlıkların 
arasıre görUleblleceğlnl, gençlerin ileride de böyle hallere tesadüf 
edebileceklerini ve bunlardan fazla müteessir olmıyerak 
lluvvetll gençlik imanlarını muhafaza etmeleri ıazım olduğunu 
izah etmiştir. Bir az sonra Yakup Kadri Bey ve müteakiben oca
ğa gelip içtimadan haber atan buyuk hatibimiz Hamdullah Suphl 
Boy de müzakerata lftlrak eylemişlerdir. 
Afatıda bütün tafsilatını verdiğimiz mUbahasat iki cihetle mem

aualyete !Ayıktır. Bunların birincisi memlekette milli duyğu ile 
hareket eden mllletln mefehlrlne karşı yapılan taarruzlardan tees
sür duyan ve bu teessUrUnU vakar ve samimiyetle göstermeğl 

bilen kuvvetli bir gençlik kOtleslnln mevcudiyeti bu vesile ile mey
dana çıkmasıdır. 

ikincisi ise zahirde bir edebiyat münakaşası şekli altında 
ortaya atılan fikirlerin aslında mürettep bir takım tahriklerin 
mahsuru olduğunun ve bu tahrikler içinde kommunist propagan
dasının da yer tuttuğunun anlaşılmasıdır. 

Müzakereye iştirak eden bir çok gençler samimi bir surette 
yapılan propagandaları açığa vurdukları gibi, kesten bu gençlik 
grubuna karışan bir iki tahrikçi de kendilerini belli etmekten kur
tulamamışlardır. Gizli oldukça tehlikeli olabilen bu dürlU bir pro
pagandanın açığa çıkması onun hakiki mahiyeti hakkında genç
liğin gözUnü açacagı cihetle çok memnun olunacak bir şeydir. l'akat \'ilhttimizin ilk tedrısat 

verg;,i kAfi geldiği cihetle böyle bir 
'•ınma lüıum görülmemiştir. 

BURSA KAPLICALARI 

Diğer taraftan taarruza uğrayanların mukabeleye tenezzuı etme- [ 
meler! yüzünden meydanı boş bulduk zannedenler de gençliğin dllnkU 
canlı ve heyecanlı tezahOrlerlle intibaha gelmek zaruretini hisse- ı 
decekterdlr ki bu da neşriyat eleminin temlzliğlnl muhafazaya 
hzlmet eder. 

ASRI KAPLICALARIN BAHARDA Gençlerin, mensup oldukları darıilfıinun şubesinde ve diger 1 
1 ·::.\ 1. ' \ BAŞLANl\"OR yüksek mekteplerde yapılan bolşeı•iklik tahrikıilı lıakkında ver-

~uraa kaplıcalarını asri bir hale dikleri tafsiltit son derece dikkatı celbedecek bir mahiyette idi. ~etırınek için teşekkül eden şirket 
ıdare heyeti dün toplanmıştır. Bolşeviklerin memleket gençliğini zehirlemek için tahmin edil-
t ~u içtimada, Bursada yapılacak meyecek bir faaliyet sarjettikleri verilen izhattan anlaşılmıştır. 
esısat hususunda sür'atle faaliyete '' / '" b · k 

geçm k ·· d /Bu içtimaa ait ta,silôt ve ge11ç i5 in eyannamesı ısmı mahsusu-ıs e uzre şirket nizamnamesin e 
zımgelen tadilat tespit olunmuş- mıızdadır.j 

~~~;~:r.::~~r11;~:~:~!ç~~1~.;.:· _!!!B;~a!-!l~k~·a'"!!!n'!'!'!!!"t·ail~e~b~-e~~k'!'!'!!o'!'!'!!!!"'n!""!g'!'!'!!r!!"'e"!!!"s~i!"""a-ç"!!'ı~l-r;~~. 
1 Avrupadan celbedilen mütehassia
ar tarafından hazır1anan tesisat 
Planları o zamana kadar ihtiyaca gö 
re tadil edilecektir. 

Yeni inşası mukarrer olan otelin 
•it katında büyük bir gazino açıla
C~k ve otelin etrafında bir bahçe 
vucude getirilecektir. İdare meclisi r . • 
~ısı Arif Pı. yakında program mu
~ıbınce inşaata başlanacağını ve ge
ecek ılk bahar banyo mevsiminde 

bı.ı tesisattan istifade edileceğini bir 
na .arririmizec söylemiştir. 

Mülıim bir maç 
Parıs, 7 (A.A) - \ aterpolo 

ıııaçında Fran a Almanyayı ikiye 
1•nr,ı ııç ile maglup etmiştir. ..)iinkii kongradan bir intiba 

(Yazısı dördüncü sahifnlr) 

Başvekilimiz .. Son safha Gülünç,fakat .. lMilliJetin IJÜJÜ~ an~ 
İsmet Pş. Hz. bugün Netice Atinadan "Merih" ten dünyaya ~--.aa . ._..__-! 

· · 1 k b bağlı t ı· ı Gazının en büy ·· şehrımize gelıyorlar ge ece ceva a _ ayyare ge ıyormuş. . . 
Ba vekilimiz Ankara Etabli meselesi ko- Bir h~ce!"i S6I!'IJVinin es~2,.~~ır? 
d: h tı teşyi laylıkla halledilmiş- düşmesinden çıkan Celal Nuri 

arare .e tir, 450,000 lira faz- şayıalar ! B • 
edildi. Bugün saat minat nasıl alınacak Evelki gece g<ik yüzünde kuvvetli eyın ceva 

birde Pendihte... bir panıtı görülmüş ve bunu ııır de 
Ankara, 8 (Telefonla)-Dün gürültü takip etmiştir. Bu hadi.cnın 

akşam hariciye vekaletinde Büyük ads açıklanna dıifen bir haceri 
Türk-Yunan meselesine dair ya semaviden ibaret oldu~ yahut mcrih 

' 

Gazinin en biiyü 
kendisidir 

Başvekil 1 met p~a 1 !a.act
leri bir müddet i tirnhat ermek 

tizre bugün Anknrad;ın ~dırimize 
gdcccklerdir. Pa a 1 fazrctleri 

fabcıkta ikamet buyuracakları 
cihetle Pendikte trenden ine
ccklerdir. 

Vali vekili ve Şehremini Mu

hiddin beyle Halk fırkm;ı müfet

tişi Hakkı Şinaoi Pa~a Kolordu 

kumandam Şiikni Naili Paşa, 
Polis müdürü, Vll;iyet, Emanet 

ve fırka crkAnı Başvekil Haz

retlerinin istikbalinde bazır bu· 
lunacaklardır. 

Paşa Hz. hareket ederlerken 
Ankara, 8 (Tel,ız) - Başve

kil ismet pa~a 1 iz. bugiin saat 

altı trenilc ve aile He birlikte 

lstanbula hareket etmiştir. ismet 

pnşa f iz. çok samimi ve harıı· 
retli bir surette teşyi odilmiştir. 

Reisicumhur ı fr. namına ka

tibi umumileri Tevfik Bey, Ve

killer, fakilnı harbiye reisi Fevzi 

pa~a f iz.Fırka umum! kAtibi, mcb·

u;lar Ankara vnli•i. 'ek"1ctler ve 

>cfarctlcr crkftnı istasyona ıı.dmış
lerdir. 

Polis ve jandarma mtifrezelcri, 

bando re,mi tc~ il ifa etmiştir. 

bmet .pıışa Hz. , .ı;~ona bin
meden evvel Vekil arkadaşlarına 

kendisine has tcbcssumu ile şöyle 
hitap etti. 

- Şayet sizlerden birine ihtiya
cım olursa, yanıma, gelirsiniz, 

Bunun iizerinc Maliye vekili 
sordu: 

- Böyle muhtemel bir arzu· 

ya karşı emrinizi almadan gel
sek olmaz mı ? 

İsmet paşa hazretleri gülıim
seyerek: 

- Öyle olursa hepiniz gel
meğe kalkarsıaız. Sonra benim 
burada kalmaklığım lazım gelir. 
dedi ve tren hareket ederken: 

- lstanbul için bir emriniz 
ver mı? 

Diye sordu.. Teren alkışlar 
ve eyi seyahat temennileri ara· 

- sında hareket ermiştir. ismet P~a 
Haz. yann (Bugün) tam saat 18 ti 

l geçe Pcndiktc bulunacaklardır. 

Mukavemet koşuları 
Bu halın •· 

Siiltynıan Bey 

diyoruz. Tafsilat 

mızdadır. 

ılaca.k olan uzun 

mukavemet ko

şularına g"irecek 
koşular antre nö
man larına devam 
etmek tc diri er. 
koşuya i~tirak 
edcc.:ck olan
lardan ,·cfa ku
lubundan uzun 
muka\emet ko 
şurnsu . üleynıan 

be jn bu mii
nas ebe tle bir 
resmimi derce

spor sütunları-

Mısırlı Futbolcu 

Şehrimize gı; 

!erek bir kaç 
maç yapa

cak olan :\lım 

takımının ma

ruf ve _eri mu

hacim !eri n <len 
Amin Seheir 

beyin hir res

minj derı;cdl

ten Arza gönderilen (?) bir tayyare 
pılan içtima hakkında bu~n ve ya cc,im enkazından ibaret olduğu 
tahkikatta bulundum. Tahkıka- hakkın& şayıalar çıkmıştır. Bir mu· 
tnna nazaran bu içtimam kat'i harrlmiz Kandilli ra;atanesine ıu mali 

-

bir netice addolunabilmesi an- sormuşrur: 

k b - Evelkl gece düşen nan beyza 
cak Atinadan gelece ceva a halindeki cismin Meribten Arzımıza 
göre kabul olunacaktır. Bu ce- gönderilen bir tayyare (1) enkazı 
vahın Perşembe gününe kadar olduğunu söyleyorlar doğrumdu~ 
gelmesine ihtimal verilmekte- Rasatane cevaben dedi ki: 
dir. Cevap müspet olduğu tak- - Bel~ fakat buna ihtimal ver· 
dı.rde ı"tı'la"fname gelecek haf- mlyorum. Bu, Fezadauzın tekevvünü 

zamanından kalma bir takım ıhcarın 
ta bidayetinde imza olunacak- uzın cazibesine tutularak arza düş-

mesinden ibsrettlr. trr. 
İtilafnameyi komisyondaki bi 

taraf azalar, Türk ve Yunan 
heyeti reisleri imza edecekler
dir. 

Şiddetli münakatalar 
Öğrendiğime göre dün üç sa 

at devam eden içtimada Osman 
Jr pasaportlarile Yunanist~a 
geçmiş olan Yunanlılardan bır 
kısmının avdeti hakkında Yu
nanlıların vaki" bir teklifi üze
rinde esasli münakaşalar cere-• . . 
yan etmıştır. 

Etabli meselesi 
Atina telgraflarında bildiri

len etabli meselesi de hallolun
muştur. 

MESELENiN CiDDi TA.RAFI 
Bu taşlar Arzın cazlbasine tutul· 

duk.ları zaman sür'ıtleri gittikçe artn· 
ğından ve mukavemeti havadan mti-
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Ce/O/ Nuri Bey 
- Gazinin en hüyıik eseri h 

gisidir? Gazinin en htiyük c 
Kendisidir. 

Belki bu "'Kendısidir" kelime 
den, onun medlllltinden bir 1ey 
lamadmız. Şerh edeyim : Bir in 
kendi kendini teşkil eder, ter 
eder, yani yaratır. 

Kasalar meselesi de ayrıca 
müzakere ve halledilmek üzre 1 
bitarafa bırakılmıştır. 

Bufon "deha uzun bir sabır 
demiş. İşte, Gazi de bir devlet, 
millet, bir medenyet bir tarih 
ratmak için evvela kendi zeka 
dehasını, kendi kabiliyetini t 
miye etmştir. Brnce Mustafa 
malin en mühim eseri dimağına 
şekil ve İstikameti vermesidir. 
zi, zatının halikıdır. Bu halik ha 
dildikten sonra üst tarafı kolay 
Anafartalar, milli devlet, Anad 
zaferi, inkılap... v. s., v. ı., w 

kerre v. s. 

Bitaraf aza 
Komisyon bitaraf azası, bil

hassa M. Holştat itilafnamenin 
teveWt delkten,husulc gelen hararetle 
erldiklerinden diln (eveıkn akşam 
görülen manzaralor hasıl olur. Bunun 
da böyle bir şey olması muhtemeldir. 

Tekirdağı meb· 
ve mulıarrir 

CELAL NUR 
/Mabadı 2 inci sahifede] 

M. Papa A.f. Rlvas'/o beraber Hariciy~ 
vekaletinden çıkarkeP 

bir an eve! imza edilmesine ta· 
raftardırlar. İtilafname gelecek 
hafta imza edildiği takdirde Mü 
badele komisyonu bir kaç gün 
daha burada kalacaktır. 

Takdiri kıymet komiayonlarr 
Yunanistan ve Türkiyede fa

aliyette bulunan ( 12) takdiri 
kıymet komisyonu kaldırılacak 
yalnız Istanbul ve Gümülcinede 
ki iki komisyon itilafnameyi tat 
bik için ipka edilecektir. 

( 450) bin lira 
Yunanlıların vermeği kabul 

ettikleri 450 bin lirayı iki taksit 
te vereceklerdir. Birinci taksit 
imzayı takip eden üçüncü ayın 
sonunda verilecektir. 

ETABLİ MESELESİ 
ATİNADAN GELEN HABERLERE 

GÖRE HALLEDİLDİ 
Atina, 7 - Nimresml «Elefteron 

Vima> gazetesinin verdiği malfuna~ 
ta nazaran, M. Papa ile T. Rüştü B. 
arasında vuku bulan son mülakatta 
lstanbulda bulunan Türk tebaası bü 
tün Rumların ve Garbi Trakyadaki 
Yunan tabaası bütün Türklerin, müd 
deti ikametleri nazarı dikkate alın
maksızın, bil3.istisna etabli olarak 
tanınmaları hususunda itilifı tam 
basıl olmuştur. 

Mübadele tali komisyonlarına 
ona göre emir verilerek etablilere 
lizım gelen veaika verilecektir. 

Devlet matbaası 
Müfettişler tahkikata 

devam ediyorlar 

• 
irtişa rezaleti tahkikah ............................. __ 

Jak Fresko da dün müddei 
umumiliğe teslim oldu 

' ...... . 
Tahkikat pek mühim safhalar arzederek 

inkişaf etmektedir - Müddei umumi 
Kenan Beyin beyanatı 

İrtişa cürmü ile maznun bulunan
ların tahkikatı, 18yık olduğu ehem
miyet ve sür'atle devam ediyor. 7in
ci İstintak dairesi dün de sabahtan 
gece geç vakte kadar · munhasiren 
bu tahkikatla meşgul olmuştur. 
]AK FRESKO DA MEVKUF/ 
Barut inhisarı imtiyazını alan es

ki tirketin hissedarlarından Jak 
Fresko da dün meydana çıkmıştır. 
Jak Freskonun kardeşleri Leon ve 
Jül Frcskolar mevkuf bulunmakta, 
Jak Fresko da aranmakta idi. 

Jak, dün bizzat Müddei umumili
ğe müracaat etmiş ve arandığını ga
zetelerde okuduğunu ve bu sebeple 
müracaat ettiğini söylemiştir. 

Bu suretle yakalanan J ak Fresk o 
İstintak dairesine sevkedilmiş ve u
zun uzandıye isticvap olunmu,tur. Müddei umumi Kenarı lJcy 
İsticvap geç vakte kadar devam et- I.n diğer iki hakemden, ne için 
miş ve neticede İstintak dairesi bu ziyeti ihbal etmedikleri ve masr 
maznunun da tevkifine karar vermiş namı altında gösterilen part'lar 
tir. Jak Fresko saat 20 ye doğru kimlere verildiğini bilip bilmc<.lık 
tevkifhaneye gönderilmiş ve hakkın ri ve bu meselenin muhtelif safalı 
da ihtilattan memnuiyet kararı veril tı hakkındaki malumatları sorulm 
diği için ayrı bir höcreye konulmuş- tur. 
tur. Arif Mustafa bey ve Şekip Adu 

BlR KOMlSYONCU DA efendi bu suallere uzun ve mufa 
7inci İstintak dairesine dün mu- sal cevaplar vermişlerdir. Şekip 

sevi bir komisyoncu da mevcuden duk efendi esasen hakem heyetin 
getirilmiş ve isticvap olunduktan gösterilen masrailara itiraz cttigüı' 
sonra serbest bırakılmıştır. tekrar etmiş, Arif Mustafa Bey 

Salomon Basata gelince, yapılan masraf namı altında gösterilen m 
isticvabı neticesinde cürümle doğru hut 300 bin liranın ciheti sarfında 
dan doğruya alakası görülmemiş ve haberdar olmadıgını söylemiştir. 
işlerini daha ziyade diğerlerine bı- TAHLiYE EDiLEMEZ 
rakmış ve lakayt vatiyctıe bulunma- Mevkuflardan Jan Basadın tahli 
sı dolayisi ile tevkifine lüzum gö- yesi hakkında vekili tarafından vak 
rülmemiştir. olan müracaata gelince, şimdiki h 1 

Bu suretle adedi 5 e tenezziıl eden de bu müracaatlın tetkikine bile im 
mevkufların mıktan, Jak Freskonun kan görülememektedir. Zira bu hu 
tevkifi ile dün 6 ya baliğ olmuştur. susta müsbet ve yahut m nfi bir ka 

AVUKATLARIN İSTİCVABI naat sahibi olmak için iptidai tahki 
Maznunların para taksiminde çı· katın inkisafıru beklemek icap t 

kan ihtilafı halliçın tayin ettikleri mektedir. 

)"Oruz. Tafsila! Anıın Sehtir Bey 

tını spor sütunumuzda okuyunuz. 

Devlet matbaa;ının makine ve 
kal!;at miibayaa<ı etrafındaki tah
kikata maliye mulcr.ti~leri dcYam 
etmektedirler. ~imdi hir ınil~-on 
liralık mubaraat tetkik edilmekte 
ye icap ctlcnlcrin malümatına 

mıiracaaı edilmektedir. lley'eti 
~efti~iyc rei i di~cr tdtişaıı me-

l yanında bu i~ll'rdc meşl(ul oldu
ğtınu söylcmi~tir. 

hakem heyetinden avukat Arif Mus- lstintak..Hakimliği Jan Basatı 
tafa ve Şekip Aduk Beyler dün de vekili M atafa Hayri beyden de dü 
isticvap olunmuşlardır. Hakem heye- akşam geç vakit bazı izahat almış
tinden Nesim Mazliyahın mevkuf tır. Mustafa Hayri bey, Jan Basalı 
olduğu malumdur. bu meseleye ait muamelatını Anka 

Dün malilmatlarına müracaat edi- rada ~p etmiş ve gerek dij!:er ııe 



t 

Milliyetin ~üJfik anketi 
Inqll&e.-ed.e 

ton~ra konleransı 
Amele ~üküıııelinin ısrarına 

se~ep ne~ir1 

- Birinci sahif Pden mabat 

SADRİ MAKSUDİ BEYİN CEVABI 
Gazinin gerek Türklük içndeki 

roluna. gerekse Cihandaki mevkiine 
ben tarihi bir noktai nazardan bak
mak taraftarıyım. Gazinin Türk ta
rihindeki rolunu hepimiz bir dere
ceye kadar kavramışız . Bir derece
ye kadar diyorum, çünki hiç biri
miz Gazinin bu rolunu dahi tama
mile kavramış değiliz. Hepimiz, 
görmediğimiz, alışmadığımız, bir 
hüyüklük önünde bulunduğumuzu 
his ve idrak ediyoruz. Fakat bu bü
] üklüğün mahiyyetini, evsafını, un
surlarını, vuzuhla tesbit edemiyo
ruz. Ve etmenin imkanı yoktur. 
Çünkü, Gazinin tarihi rolunu, büyük 
lüğünü, layikile anlamak için za
man geçmesi, Milletin seviyesinin 
yükıelmesi, Gazinin yaptığı islaha
tın neticelerinin inkişafı 13.zundır. 
Zaman geçdikçe. Millet efradının 
medeniyyet ve irfan seviyesi yük
seldikçe Gazinin tarihi rolu daha 
eyi anlaşılacaktır. Fakat hiç bir 
zaman Gaziyi tamarnile anlamak 
mümkün olmayacaktır. 

Bütün tarihi büyük şahsiyetler 
gibi. Gazinin de gerek aramızda zu
huru, gerekse kısa bir müddet için
de Türk hayatında yaptığı hayrete 
şayan medeni inkılap ve bütün te
sebbüslerindcki muvaffakiyet ebe
diyyen eshab ve esrarı anlaşılmaz 
birer banka, birer muamma olarak 
kalacaklardır. 

Her büyük adam bir sırdır, bir 
muammadır. 

Kainatta dağılmış, cihanşümul 
bir yaradıcı kuvvetin muayyen bir 
zamanda, muayyen bir sahada bir 
şahsda, seçilmiş bir insanda kesif 
bir surette tecellisidir. Onun için 
büyük bir şahsiyet hakkında söyle
ne bilecek fikirler daima takribi bir 
taslak mahiyetini haiz sübjektif fi
kirlerdir. 

Gazinin eserlerine evvela Türk
lilk gözüyle, sonra cihan tarihi nok
tai nazarından bakmak 112:ımdır: 

Türklük noktai nazarından Gazi
nin en büyilk eseri nedir? 
Bu noktai nazardan Gazinin en bü
yük eseri: 

Türkiln müstakil bir millet ola
rak yaşamasmı temin için lfızım 
olan vasıtaları keşi ve tayin etmiş, 
ve bu vasıtalardan en mühimlerini 
hayatta tahakkuk ettirmiş olması
dIT. 

Türklük noktai nazarından Gazi 
bir müncidir: Muayyen bir devirde 
milleti filen kurtarmııtır. 

Gazi, bir mutefekkirdir: -
Türk için gelecekte kendi
sini yaşatmak, kurtarmak 
yollarını göstermiftir. 

Gazi, bir müceddittir - Tür
kün yaşamasını temin için 
Türk hayatında fikri, me
deni, içtimat ve hukuki bir 
inkilip yapmıştır. 

Gazini yaptığı büyük itleri tah
lil etmek istediğimiz zaman Ga&i
nin bütün işlerinde iki mefkOrenin 
tecelliaini görüyoruz: Milliyetcilik, 
Garpctlık. 

Bunlardan birinciai gaye olup, 
ikincisi ancak birinci gayeye eriş
mek için vasıta olduğu anla;ılıyor. 
Garpcılık, yani Garbin medenlyye
tini kabul etmek Türk igin bir tari
lıl zarurettir. Çtinkil Garp mede
niyyeti haddi zatında beeşeri,umuıni 
bir medeniyyettir ·Türkün benliğini, 
harsını. milliyetini kurtarmak ancak 
Garp medeniyyetini kabul etmekle 
mümltlln olduğu bugün bir haklkat
tır. Bu haklkatı birinci defa vuzuh 
ve sarahati& gören ve bize gösteren, 
bu haklkatı Türk hayatıtıda vasi 
mikyasta, kat'I bir surette tatbik et
meğe cesaret eden ve tahakkuk et
tirmeğe muvaffak olan Gazi olmuş
tur. Demek diğer tabirle, Gazinin 
en büyük eaori, Milleti, Milliyyet
ciliği, Garpcılık vasıtasile kurtar
masıdır, diye biliriz Gazinin bü
tün büyük itleri, düşmanı Vatan
dan tardetmesi, hukuk sahasında 
yaptığı mühim inkilip, lisan saha
sındaki islahatı, Milletin nasıl kur
tarıldığı hakkındaki liyemut nutuk
ları, hepsi (Garp medeniyeti vasıta-

rıkler, gerek Hakem heyetinin key
fi addettiği kararı hakkında şiklyet 
!erde bulunmuş olduğundan kendisin 
den bu noktalara dair de izahat alın 
mı> olması muhtemeldir. 

- BARONUN KARARI 
Barut işindeki karışık hesapları 

h.- ' c ortakları tarafından memur e
d· Ien Hakem Avukatlar aleyhine Ba 
roya müracaatta bulunulduğunu dün 
k ydetmiştik. Baro bu hususta tah
k1lra. yapmrşsada henüz bir karar 
ve :"memiştı. Baro bu karannı: bir 
muddet sonra \o·erecektir. 

Zira mesele hakkındaki Adli tah-
• .. kJtın neticesi Avukatlar hakkın
<!.ki kararı da teshil edecektir. 

Dıger tara~n İstintak Hakimliği, 
E~ron~n bu mesele ile alakadar tah 

': katına da muttali olmaya lüzum 
._.ônnüş ve buna dair dosyayı is
temıştır. Dosya dün ?inci istintak 
dairesine. gönderilmiştir. 
EVLERiNDE BULUNAN EVRAK 

':Ytaznunların evlerinde yapılan ta
~ rriyatta bir takım evrak ele geç
ınıştı. Bu evrak istintak Hakimliğin
ce tetkik olunmaktadır. 

M. U. NE DiYOR? 
Müddei umumi Kenan bey tahki-

1.: t t>akkında dün bir muharririmize 
" ni tir ki: 

- Evet içlerinden bir kişi maka
rı .,., za ı:ıuracaat etmiş ve İnstin
ta <Lire ıne sevkolunmuştur. Tah
kıkat İstintak Hakimliğinde olduğu 
ıçin ne 11afhada olduğundan malü
mattar değılim." 

Sadri trfaksudt Bey 
sile Türkün yaşamasını temin) ga
yesine matuf faaliyet ve teşebbüs
lerin muhtelif safhalarından, muh
telif tecellilerinden ibarettir. 

Gazi, Türkün bir Millt Kabrema
nı olduğu kadar da cihanşümul bir 
Dahidir. 

Gazinin cihan tarihindeki rolu 
hakkında kendime mahsus fikirleri
mi maalesef yarrm sütunda izah ede
miyeceğim. 

Bu fikrimin hülasası şudur: Gaz.i 
cihan tarihinde İskenderin, Dara
nın, Tariklerin, Ehli salip hareket
lerinin, Atilanın, Cengizin, Muham
medi saninin, Napolyonun, bütün 
mazideki ve zamanımızdaki millet
leri siyasi esaret vasıtasile birleştir
mek taraftan, fatihlerin M üstemle
kecilerin yapamadıkları bir işi yap
mıştır: 

Gazi, ne şarkı garp mi/Jetlerine,, 
ne garbı şark milletlerine esir kıl
maksızın şark beşeriyetile garp be
şeriyetinin medeni yaklaşmasına, 
birleşmesine yol göstermiştir. Bu
nunla cihan tarihine yeni bir isti
kamet vermiştir. Cihan tarihi son 
asırlarda vahim bir mesele ortaya 
koymuştu: 

Şarkı, garbin yüksek medeniyeti 
istila edeceği şüphesizdi. Bu mede
niyetin yayılması neşekil alacaktı? 
Beşeriyetin medeni birleşmesi şark 
ölkelerini müstemleke, şark millet
lerini siyasi esirhaline indirmek yo
lu ile mi tahakkuk edecekti- Yahut 
bu medeni birleşme, şark milletleri
nin istiklillerini, hürriyetlerini 
harslarını, Milli benliklerini muha· 
faza ettikleri halde, garp medeniye
tini kabul etmeleri suretile mi teceJ .. 
li edecekti? Bu süale Gazi filen ce
vap verdi: "Şark hlir kaldığı halde 
kendi ihtiyarile garp m~deniyetini 
kabul edecektir" dedi. Hiç şüphe 
yoktur ki Gazinin bu cevabı, cihan
şilmul bir meseleyi bu tarzda hallet
mesi, bütün şark milletleri için bir 
şıar olacaktır. Gazinin teşebbüsü, 
fikri, telkini irşadı altında Türkle
rin yapmıJ oldukları siyasi mücade
lılcri, yaptıkları medeni inkilabı 
bütün şark milletleri yapacaklardır. 
Gazinin cihan tarihi noktai nazarın
dan mühim eseri de: Şark millet· 
]erine, garba esir olmaksızın m~de
nile§me yolunu göstermesidir. Biri 
Türk tarihi, diğeri cihan tarihi nok
tai nazarından bu iki eserden hangi· 
si daha mühimdir, daha bilyilktür? 

Bir Türk için bu iki eser aynı 
kıymeti haizdir. Çünki Tilrk kendi 
ideallerllc diğer milletlerin ve be· 
ıeriyetln amali arasında tezat olma-
dığına kanidir. • 

SADRİ MAKSUDİ 

w.-........... . 
Hep o mesele 

Borçlar hakkındaki 
münakaşa uzadı 
Parls, 7 (A.A.) - Nazırlar 

meclisi içtimaının nihayetinde 

hlildımet bir tebliğ neşretmiştir 
Bu tebliğde hükumetin maliye 
ve hariciye encümenlerinin met

nin1, kabule şayan bulmakta ol

duğu ve pek yakında icra edil 

meslni temenni etmekte bulun

duğn müzakerat esnasında mec-
lis huzurunda izahat vereceği. beyan 
edilmektedir. 

Parls - İngiltere hariciye nazın 
. vl.f lcn<lcr:;on tamirat mcs'elesl içtn 
coplanacak konferansın beheme

'.ıal Lon<lrada coplanması hakkında 

Fransa hukômetiııe tebligat yap

tırıru~nr. 

Buna mukabil Fraru;a hariciye 
n9zırı M.Briand <la mukabil bir 

teklifte bulum~cur. Fransa, kon

feransın bitaraf bir memlekette 

içtimamı ileri surmü~tür. Bu kon
ferans Young planı denilen ve 
tamirat hakkında son kararlan 

ihtiva ı·den planı tetkik ederek 
tatbiki için ce<labir alacaktır. 

Young planı mucibince beynel
milel bir banka tesisim: lüzum 

görüyor, fakat bu bankanın ne· 
rede tesis edileceğini kaydet
miyor. 

Quotidien ( Kocidiyen) gaçe

ce~inin yazdığına göre lngilizler 

beyelmilel tamirat bankasının 

Londrada tesisini istiyorlar. Bu 
suretle Londramn ır>al! mahafili 
bu beynelmilel bankayı kendi 
tesirleri altında bulundurmak is
tiyorlar. 

Bernelmilel para i~lcrinde A

merikanın kazandığı ntifuz ve 
ehemmiyet hascbile Londra artık 

eski nüfuzunun bir kısmını kay

betmi~ oluyor. l~te bunu tekrar 

elde etmek için çalı~maktadır. 

İşte lngilterenin konferansın Lon
drada toplanması için gösterdiği 

ısrarın sebebi buna atfediliyor. 

Bir infilak oldu 
Londra, 8 ( A .. \.) - Diln geçe 

bir infiBk neticesinde Y armouth 
açıklannda bir geminin batmış ol· 
dugu h•ber verilmektecltr. Bir tahli
siye sandalı ve bir muhrip bu mın
tıkada taharriy•tta bulunmuslar ise 
de ancak bir t•kım enkaza tesadüf 
etmişler ve kaybolan gemiden hiç 
bir iz bulamamışlardır. 

Sırbistanda 
Bir kongre toplanacak 
Belgra~ 7 (A. A) - Sulh cem· 

iyetlerl kongresi, sonbaharın ilk gün· 
!erinde Belgratta toplanacaktır. 
Romanya Kralı ile babası 

Belgra~ 7 (A. A.) - Romsnya 
prenseslerinden HElelne ile kırat Mi
chel in Bled te bulunduğu sırada 

prens Karo! un da geleceği teoyyüt 
ediyor. 

Şırp - Bulgar hududunda 
Parts, 8 (A.A.) - "Paris·mlclt. 

gazetesinin Viyanadan aldığı bir 
habere nazarsn, Yugoslavya sefirinin 
mllli teşklllt azasının hudut boyun
daki harekAtı balclanda bazı teşeb
büsatıa bulunduğu ve bıtvek!Un 
tahkikat yapıldığını cevaben bildlr
cltğt rivayet olunuyor. 

Şiddetli fırhna oldu 
Berlln. (A. A.) - Welt-Am· 

Monıag, gazetesi son zamanlarda 
hilküm ıürmüş olan fırtınanın 34 
ldfinln ölümüne sebep olduğunu 
yazıyor. 

Kabul etmiyorlar 
BerUn, 7 (A. A.) - Almanya 

ziraat cemiyetleri Young pllnı aley· 
binde karar verınlşlercltr. 

Paris, 7 (AA) - .'\1.Berthelot Afrlkadaradyomçıkarılacak 
lngiliz sefiri M. Tyrrll ile 5Ağus- Kap, 8 (A. A.) - Cenubu Şarki 

:costa toplanacağı zannolunan Afrikadakl madenlerden radyom ihr•cı 

Yoong planı konferansı hakkında için r•:ısı lngiliz ~e yansı Amerik•n 
.. .. .. t" olm•k il.re bır mılyon lngıllz !ırası 

'1:ortışmuş ur. . . 
• . sennayelı hır kumpanya te~kiline te· 

Parıs, 8 (A.A) - Dun vuku şebbüs edilmiştır. Y&kında radyom 
bulan müteaddit siyasi içtimalar- fiatinda l ıir tcnenül vukua geleceği 
da borçlara alt ltilAfların bazı ümit ecltlmektedir 
ihtirazi kayitler tahtında tasdiki 
lehinde verilen karar suretleri H..._ısyada 
kabul edilmi~tir Yelli bir cemiyet 

Mısır kralı Jiransada Moskova, 8 (A. A.) - Lltin 
Amerika hakkında tetkikatta bulun-

Oijon, 7 (A.A) - '.\lütenek- mak üzre beynelm!lel ziraat cnsıitüsü 
kiren seyahat etmekte olan :'Ilı- ysnında bir cemiyet ihdas edilmiştir. 
sır kralı Fuat Cenevreden bura- Bu cemiyetin teşkilinden m•ksa~ 
ya gclmi~tir. cenubi Amerika hakkındaki malömatı 

ESKİ MUHARİPLERİN Rusya dahilinde neşrü tamim etmek-
TEŞEBBÜSÜ tir. Cemiye~ cenubi Amerik•nın si-

Paris, 8 (A.A.) - Eski muharipler yas! ve ameli teşkilltlan, ilim ve iş 
konfederasyonu milli komitesi, bey- adamları ile temasa girecektir. 
nelmüttefikin borçlar mes'elesinin • • • ı:ı ı • • '\' • • ı:ı e e ı:ı e 
ha1li hususunun tamirat meselesinin 1~ 
halline raptedilmesi hakkındaki te- j{ ( Tayyare Cemiyeti tara
mennisini tekrar etmiştir. ]( fından yaklnda Avrupaya 

TA YY ARECt DÜŞÜP ÖLDÜ 1 gönderllecelı: talebe hakkında 
Paris, 8 (A.A.) - Okyanos atlasını tafsilat 6 inci sayfo ı inci 

geçm~k ~-asavvurunda bulunan .tay- sütunumuzda. 
yarecı yuzbaşı Couduret, sevılden 

gelirken düsüp ölmüştür <tU ı llMll W ••--:-~ 

SALI o TEMMUZ, 11121 

·son Haberler 
inkara hukuk nıekte~in~e ilk ~ela ~i~lonıa nıerasinıi 

İsmet paşa hz. nin mühim bir nutku 
"En biiyük müşkilat ve lztlraplar içinde kalıp çaresizlik 
hissettiğiniz zaman bilmelisiniz hl bir az daha tahammül 

ettiğiniz takdirde zafer yüzünii size çevirecektir.,, 
Adkara, 8 (A.A) - Ankara 

bntulı: mektebinde bnıtDD ilk 
defa diploma merasimi yapılmıf
tır. Mer&Almde ismet pafa baz
retlerlle, meb'ııslar adliye, bari· 
clye, maarff veklletlcrl erkanı 
hazır bulunmutlardır. Mektepten 
bu sene neşet etmeğe muvaffak 
olan 55 efendiye diplomaları 
bizzat başvekil ismet paşa haz
retleri tarafından tevdi edilmiştir 

Merasimde profesörler meclisi 
n:isi Cemil beye, mezunlardan 

melahat hanım tarafindan irat 
edilen nunıklara cevaben Başve

kil ismet pa.iiR hazretleri atideki 
nutku irat buyurnıuslardır: 

Muhterem efendiler, deJ11mli ha
nımlar, 

Hukukla yüksek tahsili bitiren 
efendilerin bu gü11 diplomalarını 
kendilerine vermekle balıtiyarım. 
Hukuk tahsilini· bitiren efendilerin 
hissettik/eri bahliyarlı/1ı hepimiz 
bu lıayatı geçirdiJ1imiz için lama . 
men anfıyacak vaziyelfeyız. 

Efendilerim kendilerine bah
tiyarlık hissettiren sebepler için

de hence en mühim.mi çok se· 
neler süren tahsil hayatında hiç 
kimseye minneti olmadan yalnız 

kendi gayretinin, kendi çalı~ma

smın kendi öğrenmesinin ' seme
resi ve neticesi olarak bir ~eha· 

detııamcyi ve htıcceti olarak ele 

almalarıdır. (Alkı~lar) 
Haklı alınan bir imtihan ne

tiaesi hayatta bir çok muvaffa

kıyetler için pürüzsü;-., temiz in
sanı hiç bir küçük hisse düşur

miyen lıa~lı ba~ına bir abidedir. 

Bu noktad11 -rar edişimin bir 
sebebi vardır. Çünku blıtun tah

sil ha yatında aksi telakkisine de 
o kadar hbslimetlm vardır , 
yani tahsil ~a ·atında liyakaısız 

ve istihkak.,ız alınan her 

numarayı ve geçırılen her kade
meyi alanlar için leke verenler 

iç!n bir fenalık telakkı tderim. 

(alkl~lar) 1 

Bir vesile ile daha bu mek -

tepte demiştim kl : muhterem 

hocalarınız. size öğretirken ve 
tedrisleri neticesini sizden ister

ken sert, çetin olsunlar. Bu gün 

öyle oldukl!ll'ı için diplom11 alan 

e[endllerin bayata glriıjlerinde 

kendileri, aileleri ve mensup ol

dukları cemiyet ve memleketimiz 
için bir !Stinar ve bir selAmet 

noktası görüyoruz. Bir cemiyette 
her ttirlü sui iı;timal vaki olabi
lir, ve her birisi ayn ayrı zarar

lıdır ve cek:inllmeğe değer, fakat 
su! istimallerin en fenası hayata 

yeni alinan talebeye haksiz Ola
ar k, yanlış olarak vaziyet ve 

not vermektir. En çok nefret 

ettigim sui istimal talebeye haksiz 

sınıf geçirmek için haksız olarka 

numara vermektir. Bu söyledik
lerimi bu vatanda okuyanlar ve 
okutanlar dikkatle işideceklerdir 
sebep ne olursa olsun haksız ve 

fena numara ''eren adam bir 
cemiyette en büyük fenalığı yap

mağa el atml'i bir adam göıı:ü 

ile bakmak ldzımdır. 
Fena talebe yetiştirmek o ta

lebeye istihkaksız olarak nuinara 

vermektedir. llayata yeni başlı

yan bir gcnçce mu~kil!ta uğradık
ça kendi kabiliyetinin ve isti

dadının tahammül ettiği yolu 

behemehal bulur. Bunu ona gös

terecek olan ona numara veren
lerin istikamet ve dürüstlüğtıdür. 

Eğer bazen fena not veren 
hocalar bulunur sa bunlar tıpkı 

hasta bir çocuğa çocı1ğun arzu 

etmediği ilacı veren doktor vazi

ye•.indcdirler. (sürekli alkı~lar) 

Fena yetişmiş adam ailesi için 
zararlıdır. Çünkü onu tuttuğu 

yalnış istikamet ailesi ıçın 

çekilmez, dayanılmaz bir yük 

olacaktır. ~:fendiler elinde yalnız 
bir şehadetname ile cemiyete 

çıkan adamın memlekete zararı 

sizin tasavvur edebileceğinizden 

çok fazladır. Bir cemiyette en 
muzir adam ehliyetsiz olduğu 

halde salıl.hiyı:t sahibi olandır. 

(alkı~lar) 

Ehliyetsiz ve salıl.hiytttsiz sa

hibi adam tahsil zamanında islı\h 

olunamaz sa hayatın cereyanı 

esnasında güç islah olunur. Bu 

adam bütün hayatında ilmın, li
yakatın ve çalışkanlığı dü~ınaru 
olacaktır. ' 

Onun için efendiler diploma 
alırken geçirdiğiniz uzun tahsil 

hayatmda hakkınız olarak aldı

ğınız numaraları bugün bilyük 

bir muzafferiyetin verdiği mef

haret gibi elinizde bir hüccet 

olarak tutabilirsiniz, onlarla ifti

har edebilirsiniz. Sisin iftiharınız, 

bizim iftiharımızdır. 

Bundan sonra hayata girecek 

siniz hayatta muvaffakıyet için 

hatırıma gelen bir iki sözü size 

söylemek isterim. Bunlar belki 

her gün gördüğünüz ve işitti

ğini!': sözlerdir. Bir defada ben 
söylemiş olaylm. 

Bir defa size vazife severlik 

tavsiye ederim. Vazife severlik 
ilk andan itibaren kanaat ve ta

hammül yUkler, vazife severlik 

ilk anda teveccôh eden vazifeyi 

sevmek demeksir. Sevmek bura

dan başlar. Gelllli bir vatanda 

cemiyetin bin bir ihtiyaçları i

çinde her birinize düşecek vazi

feler; esasından ruhundan sarfı-

nazar, manzarası ve hatta hayata 

olan tesiri itibarile asla bir ol

mayacaktır. Si>:c teveccüh eden 

her hangi bir vazifenin kutı;iye

ti vardır. \' adfe asi! hor görül
mez ve aslıl. hor görmeyiniz. 

Bunda ısrar edi~imin. sebebi var

dır. Çtınkü insan me,ktepten çık
arken artık ögrenecek bir şey 

kalmamı~ ve her hususta hayatta 

herkesten müsavi olmuş hissini 

kendi ne[sinde duyacaktır ve biz 

de duymuşl!zdur, sizın de ~uyma

nızı gayet tnbil görürüm, sonra 

türlü hayalat yapılabilir, nefiste 

duyulan bütün bu hisler sevim
lidir, nefse itimatlı gösterir. 

Sonra cemiyette en ytiksek 
vazifelerle liyakat hissıni ken
disinde duymak bunların hep:>i 

güzel şeylerdir. Fakat tatbik 
aleminde ve hayata hakihten 

hayat gözü ile girdiğiniz zaman

da ilk düşünece~niz şey bu 

vazife buna teveccüh etmiştir. 

Bu vazifeyi ifa edeceğim demek

tir. Vazife severlık buradan baş

lar andan sonra muyaffakiyet 

ve sebat gelir. Hayatta muvaf

fakiyetin başı kanaatta ve taham

müldedir. Kanaatkıl.r olmak lazım-

dır. Müşld!At ka~ısında taham

miJI ermek, dişini şıkmak !Azım

dır. lnsan oğlunun kabiliyetinin 
derecesi henüz keşfolunmamıştır. 

En büyük mAşkllAt ve iztiraplar 

içinde kalıp çaresizlik hissctiğiniz 

zaman bilmelisiniz ki biraz daha 

tebammül ettiğiniz takdirde zafer 

yüzünü size çevirecektir. (alkış
lar.) 

Demek isteyorum ki hayat 

zizden muhtelif saflıalarında yeni 
yükler yeni vazifeler yeni taham

müller istedikçe siz ona karşı 

kanaatınlz ile vazife severllğlnlz 

ile b!lnyenizde ve seciyeniz
dcki sarsılmaz kudretle daima 
mukavemet ederek mıişkllan 

geçmek azminde sebat etmeli

siniz. (alkışlar) 

lsmet paşa Hz. muvaffak ol

mak için ne yapmak lazım 

geldigini izah etıni,Jer ve nut -
kun sonlarında demişlerdir ki: 

•Büyük Gıı.zi bu müesse

seyi hiç bir teşebbüsünde ken
disine gelmemiş olan bir zev

kle açtığını söylemiştir, bu söz
leri söyleyen büyük insanın mu

vaffaklyetler!nin sayısız olduğunu 
bilirsiniz. 

Bu sayısız muvaffakiyetlerin 

bir teki h~ hangi bir teki güzide 
bir adamın bütün ömrünü dol

durmağa kAfidlr. 

Borçlar nasıl ödenecek 
~~~~~~~~~~~~ 

Alacaklılar 930 senesi nikayetine kadar muracaat edl!bilir. Bu 
tarıhten sonra hiç bir mazeret mesmu olmayacaktır 

Ankara, 8 (ge:e telefonla) - 1336 senesinde 
itibaren 1927 senesi nihayetine kadar hükOmetl 
milliye butçelcrine mütealllk borçlar ve gerek 
sakıt hükOmet ile milli hükOmetln bütçe emaneti 
ve adi emanet hesaklarında kaydll borçların tas
vlyesi hakkındaki kanun tatbikatı için maliye 
vekaletince ehemmiyetli bir talimatname hazır

lanmıştır. Bu talimatnameye göre bir reis ve dOrt 
azadan mürekkcp te11ekkill edecek olan komisyo-
nun Is m 1 " Tesviye! düyun ,. l(omlsyonu 
otacaktır. l(omlsyon azalarından biri adliye diğe
ri mUdafaal mllllye vekaletlerlnce, reis ile diğer 
iki a:ı:ası da maliye vekaleti tarafından intihap 
olunacaktır. • 

Alacak iddia edenler 
Alacak iddia edenlerin evrak ve vesaiki 

komisyon tarafından tetkik edilerek tediyesi 
lazım ıellp gelmediği tayin olunacaktır. 

Bu borçların alacaklıları 930 tnbat nihayetine 
kadar ve doğrudan doğruya mahalllnln en bllyük 
mal memuruna arzual ne müracaat ederek elle
rindeki matlubat vesikalarını ita etmek mecburi· 
yetlndedlr. 

Bu suretle müracaat edenlere malmemurtu
tunca birer ve~ika verilecektir. 

Ba mUddet zarfında müracaat etmemlf, vesika 
almamış olanların iddia ettikleri alacllk kat'iyen 
bazlnt lehine sukut edecek, şabat t9;ıo nihaye
yetlnden sonra bir gllna mazeret mesmu olmı

yacaktır. 

Bu talimatname muhteviyatı gazetelerle veya 
kOylerde ihtiyar heyetleri vasıtasıyla eballye 
tefhim edilecektir. 

Mal sandıklarınca tesellüm olunan evrak ko· 
misyona gönderilecektir. Gönderilen evraktan 
müruru zaman ve ya hazinece Irat ve maı;rala 
teallük etmek itibarile hükOmet lehine sııkut eden 

ve Irada inkılabı ıazım gelenler hakkında komisyon 

raportörleri tarafından ihzar olunacak raporlar 
üzerine ksmisvonca kabul ve ya red karan 
bir mazbata ile tanzim olunacaktır. 

Mahkeme ilamına müstenit olup ta 927 senı:ei 
nihayetine kadar olan zlmmetlerden mütevellit 

olan alacaklılar bu kauun hükmüne dahil oldu
ğundan bunda esbabı rarafından tevdi kılınacak 
nam suretleri komisyonca kydolunacaktır. 

Evvelce tediye edilip te mahsubu yapılmıya

cak mebalığa ait mahsup muameleleri bu kanun
nun mevzuu haricindedir. 

Maarif ve~ilinin nıü 
~ir t!ıniıni 1 . 

Ankara, 8 ( Telefonla) 
Maarif vekili tarafından ya 

mühim bir tamimde ~öyle deni 
"Arap harfleri tarihe karış 

Hiç bir Türk vatandaş bu h~ 

teri kullanamaz. Böyle iken 
rınm husı.st i~lerde bu har 

kullandıklarını haber aldım.~ 

ailesinin artık tarihe karı 

olan arap harfelerile hiç bir l 
yazmayacaklarınt bilmekle ber• 

bu mühim noktoya bir kere 

bütün maarif ailesinin nazarı 

katini cclbetmeğe hizum görd 
Meslekda~llırın husu si i~leri~ 

Türk harfleri kullanmaları vicd 

borcu bulunduğuna göre bun 
inhiraf edilmcınc>ini rica edtf 
efendim .• 

••• 
Taklibi hükumt 
maznunlarınıJl 

muhakemesi 
lzmir, 8 • (A.A.) 

hükılmet maznunlıırının mah 

me;ine bugün öğleden 

ağırcezada devanı edilın~ 

Firariler hakkında muayyen r) 
mühlet bittiğinden gıyaben ~ 

hakemenin cereyanı kararı ,~ 
miştir. Doktor 1 likmct b(. 

ehil vukuf raporu okunarak 

bul edilmi~tir. 

iddia makamı vekuyiin ııı 
tarihçesile iddianamesini ser 

derek Nuri oglu l'\afiz, A vtf 

oğlu Nesim, Ahmet oğlu iskct 

Hasan, Osman oğlu Şerif, ~ 
kasyalı lbrahim, Aziz oğlu ) 

tala sıtk.ının beraetlerini, d 
!erinin de 146 147 149 ~ 

maddelerle ı 7 1 inci madd• 
ikinci fıkrası mu ·ı ince ıtı!K 

miyetlerlni talep etmiştir. 
Mahkeme Çarşamba giln 

talik edilmiştir. 

••• 

Ka~riJe H. ve rület~ 
nın nıu~atenıelerl 
lzmir, 8 (A.A.) - C'eıa 

nunudıın 1 !i6 ıncı maddesi 

cibince lüzumu mubııkemcte 
karar verilen Kadrh·e Ye re 

ka. ı davasının va"I!l ı,;cat " 
rüyeti ınukarrerdir. 

Gözel san' atlar akaJ 
misi mezunları 

Ankara, 8 (\lilliıet) 
rif vekittcti guzd san'atlar I 

demisinc muayyen bir tarihe J:f 

kaydolunup akademiyi ikmal ı' 
mezunlardan ellerinde tali c 
şehadetnamesi olmayıp, ~itti 

kadar muallimlik alama)'• 
hakkında bir talimatname ~,ı 
lamaktadır. \'1ezunlara bu cali~ 
nama ile muallimlik yapatıif 
hakkı verilecektir. 

Bursada sıcak/8 
bayılanlar vat 

Bur,a, X (\!illiyet) ~1 

lar şiddetlidir. l lararcc gol 
.32, güneşte 50 
mu~tur. ~ıcııktan 

ıkrcctyi 

banlanl:ır 
_./ 

Amerl.Lı:ada 

musademei 
iki vapur çarpı! 

Bost<>n. 8 (A.A1 "l'rince «~ 
namındaki .. Kan:ıd:ı., vapuru. 
bir sis dolavisile .\nn bumu ci'' 
ı\gassuz is~indcki amerikan ~' r 
gemisi ile çarpışmıştır h'.anad,Iı 
ıtln 2:i0 yolcusu • \ga sız. e ~ 

"'' dflmıştir. Yolcular 9 !".aat llf'f 
mışlar ve sonra '"\loha\.'e .. 1 .. ~ır 
karakol gemisine alınmııl•f"' 1 

Remi kendilerini Bosınna r ~j~ 
Müsademeden <onra "f'rin<'C 
da hiç bir panik olmam1' '~~ 
munıazam surette tahlil c oluO · 
l\izzat Princc Georj\e da ,.yf•, 
raber güya hiç hir ~ev olrrıaıt1 1 • 
bur:\va ~elmişıir. 
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Ekonomi 
Mühim Alman tütün 
tüccarları lstanbulda 

Aln1anyaya tiitün ihracatımızı aza
ltmaktan kurtarmak için ihraç teş
kilatı ve kuvvetli propağanda IAzım 

••••••• 1 

S"nedc u milyar sigara yapan Alman sigara fabrlkalan Uç 
nevi ~ork tUtunlerlnden şu nlsbetlerde ithal yapıyorlar, 

1924 
1 Urklyeden : 

yuzde 3ô 
26 
23 
25 

" 
" 

1925 
1926 
1927 .. 

Yunandan 
192'1 yilzd• '2 
192;j .. 41 

1926 49 

1927 .. 46 

Bulıardan: 

1924 yUzd• 22 
1925 .. 31 

1926 .. 21 
1927 .. 29 

GörUIUyorkl Yunan, tUtlln lhraotnı muhafaza ediyor, Bulrar 
artıriyor, Türkiye azaltıyor. 

Bu neden? 
Acaba Tllrk ıutıınunUn kalltcslml bozuldu? Hayır, kallte•I 

bozulmadı. Fakat tOtUn satıtımızda tefklllt yok, proparanda yok. 
Yunanda, Bulrarda tUtOn teşkllltları tekemmUI ediyor. 
Oralarda, bilhassa Bulrarlstanda, tutun satma kooperatifleri 

ihracat birlikleri halinde toplanarak, ihracatı fenle idare ediyorlar. 
Oralarda, tUtUn teavün tefkllltları, tUtOn kredi tefldlltları 

g!lnden g!lne kuvvetleniyor. 
Oralarda, Milli bankalar tutlln tlcaetlne ayrı ehemmiyet vorl

yorlar. Ve nihayet onların propagandaya sarlettlklerl dikkat 
artıyor. 111.esela, bir Alman haftalık mecmuasına sahlta batına 
altı bin tıırk lirası verebııtyorlıır, ttttllnlerlnl fıı'taatı surette llln 
edebiliyorlar. 

Gerçi Tllrk tutUnlerlnl, bunları imal eden Alman fabrikaları, 
Kendi mamul sigaralarının propagandasında bilva11ta, propa

ıı;anda etmiyorlar doğll. Ve bu nevi reklam bize nihayetsiz dere· 
:ede kıymetlidir. Zira, no bir Tllrk müessesesi ve nede bir Bulgar 
ve ya Yunan mllessesesl Alman Fabrikaları gibi fenni propaganda 
kuvvetine malik değlllordlr. Lakin, TUrk lbracatcılarının rakip 
ihracatcılar yanında reklamda geri kalmaları doğru dcğlldlr. 

Satış teşkllatsızlığımıza gelince, gün ceçlrmeden yapılacak lf· 
lerlmizdendlr. Modern ticaret, te,klllt ticaretidir. Modern zaman
ı arın ticareti numuneye sadakat, ticaret teamüllerine mutavaat 
ticaretidir. 

13u kemal, te\lkllatsız elde edilemez! 
istatistik rakamlarını lehimize çevirmek için rakip memleketlere 

iaik satış teşkllAtına ve rakip memleketlere fallı: propaganda kuv· 
vetlne malik olmamız ıcap ediyor. 

* * * 
GÜNÜN IKTJSADİ HABERLBR1 

1\ibrit fabrikası: Sinopta yapılacak gelecek 
sene Türk kibritleri kullanacağız 

l\ıbm lnhiım idaresi tarııflnd•n 
~inoptı yapılacak yeni fabrika için 
ıctkik3tta bulunan ıefıiı heyeti reisi 
· hni fi. diin şehrimize gelmiş. fab
rika yerinin kum, çıt..,t ve su nümu
nelerinl getirmiştir. 

llunlar tahlil edıldikten sonra 
hbrikaııın inşa•ın• başlanacak ve 
~elccek hıziranda Türkiye malı kib
ritler piyısay• çıkanlacaktır. 

~ lef<uh şirke~ }'lkılan fabrikanın 
rnalinelcrine ait berannımeyi inhisar 
ida~e~ine \•ermiştir. 

llıı makinalardan isıifode edile· 
ceği i~in hariçten maldna celbedil
mi~ccltir. Yeni fabrlk:ı pl:!.nları 

ha.zırlanmaktadır. 

\'akmak imal crruck üzre fıbri · 
k•da a>rı bir kı>ım tesl> edilecektir. 

• Ticaret odasında Halıcılık 
ve leblebi ihracatı btanbul 
ticırtr oıl ısı idare heyeti dün top
lanmıjlır. 1 lalı ticareti h•kkındıki 

ıapor ıtazan dikkata alınmak alılka
dJr csci rlerden ihtiyaçları 1.>orularak 
kı.!ndilcrine müzaheret edilmesi te
k~rrür cto1iştir. 

idare hcreti. Bulgaristan ve Ru 
ıııam ava ehemmiyetli leblebi ve 
tahin ılch~sı ihracatının muayeneye 
t•hi tutulmadan menşe şahadetname
:-.i 't:rilen eş va li~tesine ithale karar 
vermi~tir. Bu# suretle muamele gören 

"'Y•nın uç aylık listesi dünkü içtima 
lı tetkik cdllmiştır. 

• Antrepo buhranı - .-\ntre· 
ıo huhranı müzmin bir hale gel
nıiştir. 

Liman şirkctı müdürü 1 lamdi B: 
:' • htım şirketi alevhindeki protestoya 
lı · •ıüz cevap gel;,,edij\'inden bahse· 
dcrck : • !:!iz Rıhtım şirketinden fil i 
hir Cc\'ıtp istiyoruz .... dtmiştir. ])ün 

antrepo buhranının önüne geçmek 
üzre alınacak tedbirler hakkında gti
rüfmüştür. 

Muhvele ınııcibince açılması 

lcıp eden yeni antrepolordın bir 
kısmını henüz inşa etmiyen Rıhbm 
şirketinin vaziyeti hükOmetçe tetkık 
edilmektedir. Yakında bu tirket 
baklanda şedit takibat icrası clhedne 
gidilecektir. 

• Tekirdağ ticaret odası -
Tekirdağ Ticuet oda>ı ve borsası 

idır• heyetleri hakkında yapılın 
tahkikat neticosindo bu hey'etlerin 
tebdiline lüzum görülmüştür. Yeniden 
icra edilen inıihıb1tta hakklarında 

şik•yeller \'Ukubulan hey'et azalan 
kaybttmi~ ve [ırka namzetleri kazan· 
mışlardır. 

• Buğday sul latlmall -
Gümrükte \'Ukubulan huğday sui 
istimali hıkkmdaki tahkikat raporu 
hazırlanarak Malive vekAletine tevdi 
olunmuştur. 

'f. Borsada lnglllı: lirası -
Dün borsada lnKiliz lirası (1008) 
kuru• (IO) paradan açılını; ve (1006) 
kuru• (10) parada kapanmıştır. 

Düıunu muvahhade ( 185) ten 
ve altın (869· dan muamele görmüş
tür. 

• Margarin yağı labrlkası
Bakkallar cemiyeti bir margarin yağı 

fabrikası açmak için Emanete müra
caat etmiıtir. Cemiyet bundan başka 
bir de süt takimhanesi vücude geti
rmek teşebbüsündedir. 

Jf Yeni borsa kanunu - Yeni 
bor;a kanununun tatbikinden sonra 
acentalık için bazı müracaatlar \'UkU-
bulmuştur. • 

Bunlar ıeıklk edilmiş ve borsa 
meclisince yalnız bir tıl<p muvafık • lamJi il. Rüsumat !:!aş müdürü 

l ı mail 1 hkkı beyi zi varet ederek 

* 
görülmü~tür 

* * 
Kambio Borsası 8171929 
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0 y i. T. 42,-
' · 3. T. 49.-

Tönei tlrteU 4-37,50 
Elılı:tlrlk şlrkeıf 07,50 
Rıhtım Şirketi. 16 iS 
H. P•t• liman ıı rketl 

ÇEKLltll 

Londr& I006,i5 t)O Newyort 0,48 21.88 
Paılı li J2,00 Atlu S7 12,00 
Cenev.tı: 1 !l0,2.) lomı o 26,00 
Bükrq ~4 b'.l.50 Amıterdı:n 1 ııı,15 

BrUbol 3 4i',OO Solya 66 50.00 
Pr1.ı 16 :_!'l,511 Btf"Un 2 02,1111 
V1v1.,ıı J 4.1,,ili 

MİLLİYETİN ŞEHİR HABERLERİ .................................. ~·----------= 
Emanette 
Harbiye-Maçka 

Yolu dün Belediye 
azası tarafından 

gezildi ----Şehremini Muhiddin bey dün 
refıkatinde Cemiyed 'belediye aza
sından on zaı olduıu halde Harbi
yeden Mıçk:ayı •ç•lmıkta olan yeni 
yolu gezmişlerdir. Bu yol ık: i 
k11ım olup birl Harbiye mek.ıe

blne ait olan b•hçenin bir kısmı 
isıimldk edilmek suretile esasen 
mevcut olan yol tevsi edilecek, ikinci 
bir yol d• bostanlar uasından açıla
rak Maçka kışlısmın önünt çıkac&k· 

• nr. Açı!&cak olan yollann geoişlig-i 
8- !O metro kadar ol&caktır. Harbiye 
mektebi bahçesinden isdmlAk edile· 
cek kıflm için ~:manetle allkadar 
daire 'aruındaki müzakere bitmek 
üzeredir. 

Taksim olanıatilı traaıuag 
nıakasları geldi 

Tramvay şirketinin Taksim mey
danı için Avrupadon sipariş ettiAi 
otaınadk makaslar gelmiştir. 

Bunlar yerlerine konduk.tın sonra 
meydanda yapılacak olan havuzun 
İRŞasın• başlanacaktır. 

Tııksiındeki çeşme ınevdanın tev
sii basebile geriye alın•~ak abdes
haneler tamamile kaldınlacaktır. 

Fransız hastahanesinin de kesilmesi 
mukarrerdir. f.Akin bunun için icabe
den tahsisat mevcut olm•dığınd&n bu 
İl bu sene kabil olamayacaktır. 

Şehrenılni muavini Hamit 
B: Ankaradan geldi 
Şehremini muavini 1 lil.nıit heı' 

An karadan avdet etmiştir. m~
maileyh Ü~kü<lar trııım·ııyının 
Kadıköy dahli v·e haricine tem
didi hakkındaki mukayc\enameyi 
inı7.a edere~ \fafia ı ·ek~letile te

ati etmi~ Ye hir nüghastnı bera
ber getirmi~tir. 

Muhiddin B. Eaıaııette 
Hir koç gilndenberi Enıant maka

mına geJrnemekLe olın Şehremini 

Muhiddin bey dün Emanete gelerek 
meşgul olmuştur. 

Vilayette 

On lira olacak 
Vilayet umumi meclisi 

yol vergisini 
on lira kabul etti 

Vilayet Umumi Meclisi dün toplan 
dı. Nafia biltteei müzakere olundu. 
B_u meyanda yol vergisi tesbit edil
~1. 1929. mali senesi yol vergisi 8 
l~ra yen_ı yol .kanunu mucibince vc
rılecektır. 2 lıra da rnec)iai umumi
lerin zam h~k.kı vardır. Binaenaleyh 
2 lıra da Vılayet Meclisi umumiai 
zammctti ve yol vergisi 10 lira ola
rak kabul olundu. 

. Bedent !"'ükellefiyet yol vergisi
?' venneyıp te yollar da çalışmak 
ısteyenlcr için de çalııma zamanı 
Temmuz, Ağustos, Eylül, Teşrinie
ve.ı ".e Sani ayları olarak kabul edil 
mı,tır. 

ENCUMENLER 
U:~umt içtimadan sonra muhtelit 

encumcn toplanmıştır. Meclis tek
rar Pazartesi toplanacaktıı-. 

~ 

VALİ VEKİLİ 
Vali Ve.kili Muhiddin Bey, dün 

sabah Vılayet ~ gelerek meşgul ol
muştur. 

ORMAN YANGINI 
Üsküdarda Hekimbaşı çıfliği ci. 

varında çıkan orman yangını dün 
söndürülmüştür. -"-----1 r an sefiri gitti 

İran sefir! Fürugi I lan d(Jn 

Cumhuriyet vapurlle Kuradenize 
müteveccihen hareket etmiştir. 

f'ürugi Han, mezunen Trabzon 
tarikile Tahrana gitmektedir. 

• Çakmak beyannameleri -
Çakmak beyannameleri itası hakkın
daki müddei bu aktam bitecek ve 
yanndan itibaren beyannameslz çak
maklar kaçak addedilerek sahipleri 
ıakibaıa maruz kalacaktır. 

~ Tllrklye·Mıeır ticaret mua-
hedesi Mısır hilkOmetile hülrOme-
timiı arasında miln'ıkit ticaret mua
hedesinin l 8 "lisan 1929 tarihinde 
hitam bulmasına rağmen, hükOmeti 
mezkOre ile Türkiye muvarcdanna 
karşı 1930 senesi şubat ayına kadar 
asgari tarl[enin tatbikine devam oluna 
caıtı a!Akadu makanııta r.ol-"~ - 1 

rni~tir. 

• 
iki cinayet 
Bir malıtül, illi 

yaralı var ---1 - Üslıı:üdard , Beyleroi1u tiy,,.tro4 

sundan avdet etmekte olan asker İly3, 
İspiro oğlu Mihal ve Niko Pazarbaşında 
aralarında. kavga çrkarmu;lardır. Kavca 
esnaıında. Nilr.o İlyayı dört yerinden Mi
halr da böğründen bıçakla ağır sucettıı: 
yat'alamıı;tır. 

İlya ifade veremeden ölmüştür. Katil 
Yablanmışhr. 

2 .;....... Mimar Kemaleddin mahallesinde 
Koltukcu sakağında te·rzi Niko ile Mer
canda Valide hanında 1ranh kahveci 
Feyzullah kadcn yüzünden kava:a etmiş
lerdir. Feyzullah bu kavıa neticesinde 
bıçağını çetcerek Nikoyu ağır surette ya-
ralamıştır. · 

Nikonun hayatından ümit yoktur. 
1- Üsküdar-da Baytar mektebi önün

den geçmekte olan Ali oğlu Sehsuvar1:ı 
Abm.edin idaresindeki 1~ numanlı o
tomobil çarpmış ve sol ayağını kırmıı;
tır. 

2 - Şişhanede Mektep sokağında ba · 
hkçı Vitalinin kızı beş yaşında Leba bir 
otomobilin altında kalarak ağu· su.rette 
yaralanmıştır. 

ARABACILAR DA ÇİGNİYOR 
Balatta oturan 63 yaşında Haitas Mü

nim isminde bir adamın arabası altında 
kalarak yaralanmıştır. 

KURŞUNU ÇALARKEN 
Sabıkalı Saim Fatih medresesinin kur

şunlarını çalarken yakalanmıştır. 

Vapurda ölüm 
Limannnızda bulunan Yunan 

bandıralı Angelos vapurunda 
amele 33 yaşında Murat dünça 
!ışırken başına bir tahta düş
müş ve ağır surette yaralana
rak tedavi için götürüldüğü has 
tanede ölmüştür. 

Çatalcada ıkız kaçıranlar 
Çatalcada bir kız kaçırma 

vak'ası olmuştur: Merkez nahi
yesinde Salih kızı 17 yaşında 
Ayşe tarlada çalışırken Hüse
yin, Nureddin, Eyip, Y"1şar ta
rafından kaçırılmıştır. Tahki
kat yapılıyor. 

Oturup dururken mi? 
Hadrmköyünde İlyas oğlu 

Mustafa evine giderken meçhul 
bir adam tarafından başından 
balta ile ağır surette yaralan
mıştır. 

= 
Bir hiç için 

Büyük Çekmecede balıkçı A
li ile Necati kavga çıkarmışlar 
ve Ali ağır surette yaralanmış
tır. 

Feci bir ölüm 
Galatada Meyyit yokuşw1da 

lb:a~im efendinin garajında ta
mırcı Hasan dün bir otomobil 
tamir ederken otomobile mer
but kızak kayarak otomobil düş 
müş ve Hasan altında kalarak 
ölmüştür. 

Hakarete dayanamadığından 
Haydar paşa istasyon gazino 

sunda garson Salih ile Remziye 
arasında kavga çıkmış, Remzi
ye, Salih tarafından hakaret 
gördüğünden mütessiren zehir 
içmek suretile intihara teşebbüs 
etmiş isede kurtarılmıştır. 

Ticaret odasında 
Hangisi doğru"? 

Pahalılık istatistikleri 
n1eselesi uzadı 

Ticaret oda;ı tarafından geçen 
ay zarfındaki pahalılık h<1kkında ha
ztrlanan istıtistik bugün neşredile
cektir. 

Ticaret odası, hı yll pahalılığı 
lsıaıistiklerl hakkınd• B•kkallar cemi 
yeti katibi umumisinin itirazlarını 
varit görmemektedir. Oda erk!nindan 
dir zat, od•nın i•tatisıiklerinde ( 1914) 
senesi fiatlari yanlış gösterilmediğine, 
Düyunu umumiyece evelce yapılan 
istıtistiklerin de hunu cevit etmesi 

deUI olduğunu söylemiştir, 
\~erilen izahata göre, ·rica ret 

odasının bu i>tatiştiklerl ihzardan 
maksadı, Avrupan nazaran şehri
mizdeki pahalılığın tliyler ürpenici 
şekilde olmadığını ve ticaret işlerin 

de büyilk bir ihtikar bulunmadığını 

göstermekten ibarertir. 

Postada teftişal 
Posta ve telgraf müdürü umu

misi B&lırl Beyin seyyahati pcr
şenbc '"'lnlJne Tehir edilmiştir. 

a. '<ey dün po<ta ~ul>deri 

.tur. .,;tir. 
..oyacı köy kils" 

Darphanede 

Yeni islere baslandı . ' 

Darphanede istenen 
madalyalar yapılıyor, 
ziynet altını basılıyor. 
Darphaneyi ziyaret eden bir muharri ... 

rimiz intibaatını şöyle anlatıyor: 
0 Darphancnin müdürü A1i Cemal bey, 

gen.it ve havadar odasında beni bekliyor
du. Telefonla verdikleri vaidleri muci
bince darphan.eyi beraberce rezdik. Mü
essesenin kimyakeri bey de lizıtngclcn 

izahİ.tl veriyordu. 
Darphane para basan resmi bir mües

sese ise de, yalnız bununla iştigal etme
yip, rekabet kabul etmeyecek bir derece
de, atelyeleri.nin faaliyetini bugünkü i' 
sahasına. dökmüş,tür. 

Sipariş üzerine zinet nikelJeri, madal
ya1a.l", kristal tabelalar ve resmi miibüt
ler imat etmektedir . 

Bütün bunlardan başka, darphane a
telyelerinde terakkıyatl hazıraya muva
fık bir derced.e gayet hassas tcra-ziler i
mal etmektedir. Darphanenin Jaboratvır
Jarında beheri. 1800 lira kıymetinde 12 
hassas terazi vardır. Bunlardan ikisi, 
darphane atelyelerinde, en ufak teferru
atına kadar Türk işçileri tarahndan imal 
edilmiştir. 

Ali Cemal bey, atelycelrinin bu kabili
yetinden bahsederken, ilave ediyordu: 

"- Burada her hangi. bir makineyi i· 
mal edebiliriz." 
BİR MADALYA NASIL YAPILIR? 

Müdür beyin odasında &Üzcl bir madal ... 
ya kolleksiyonu seyrettim. Cemal bey ı

zah ediyor: 
"- Madalyalar evel alçı üzorinde İ· 

mal edilir. Sonra bunu ku.m üzeri.ne dö
keriz. Bucadan bronza geçirir ve hik 
makinası ile istenilen kuturda imal ede· 
riz. 

AtcJyelerimiz, Avrupada imal edilen 
her nevi madeni oyuncakları da yapabi
lir. İşte imali.tımızdan nümuneler:• 

.Minimini ve zarif surette i,lenmiş 

madeni vazolar ve saire .... 
MUHUR ATELYESt 

Mühür itler-inde mühim bir ·ihtira ya
pılmıştır. Bu da el ile yazmaktan sarfı 
nazar edilmesidir. Tophane fabTika.ların
dan mezun olan Burhanettin efendi bun.1 
düşünüp tatbik sahasına koymuştur. Keş
fettiği bu usO.l sayesinde mühürlerin ya
zılması azanı.i bir dakkahk biT iştir. Su
nu da ilive etmek hizım,cclir ki mühür
lerin bütün levazımatı yine darphane a
telyelerinde imal edilmektedir. Hu.sus\ 
atelycler burada imal edilen mühürlere 
ne zarafet ne de fiyatça rekabet cdernez.
lcr. 

SİKKE DARBİYATI 
" Verilen altın mukabilinde ziynet 

altını imal etmekte devam ediyoruz." 
Himayei Etfal cemiyetinin miikcmmeI 

bir madalyas•nı hik tezgihında cördünı. 
Darphaneden ayrılırken gördüğüm inti

zam ve Türk işçisinin mütevazr &'ayret 
ve faaliyetini takdir etmemek kabil de· 
ğildi. 

ŞIJnıeııdüfeı inşaatı silratle 
ilerliyor 

Demir yollar inşaat reisi izzet 
bey ,\ııkaraya döndü. Kayseri
S!vas hattı iizerinde azami su
rette çalışılmaktadır. Kayseri-Ulu
kışla hattında 100 kilometroluk 
arazide te>Vlyei tiirabiye yapıldı, 
4- ayıı kadıır ray fer~lyaana baş

lanacatır. Kütahya-Balıkesir hat
tında bugün btiyiik bir tesviye 
faaliyeti ı ardır. Balıkesirde 20, 
Kütahya<lan Balıkesire doğru 70 
kilometre ray fer~edildi. 

Düyunu umumiye binası 
hilkdnıetçe satılacah 

Dliyuntı umumiye binası bir 
sene :;oııra h!ikômcte teslim edi
lecektir. l llikumet, bura>ını satı
J,ığa çıkaracaktır. J•:matıct, binanın 
kıvmetini verecek olur;;a bina 
kendisine satılacak, aksi takdirde 
en çok verene ihale olunacaktır. 

Düyunu umumiye binasının 
kıymeti 2,000,000 lira tahmin 
edilmektedir. 

Telgl"afhanede İntizamsızlık 
Son zamanlarda telgrafhanede ba

riz bir intizamsızlık görülüyor veri
len telgraflar büyük teehhürlerle 
çekiliyor. Telgraf çekmekten mak
sat sür'at o]duğuna göre telgraf i
daresinin bunları teehhüre uğratma 
sı alakadarlar için büyük zararları 
muciptir. Evvelki gün Ankaraya 
çektiğimiz telgraflar aradan beş 
saat geçtiği halde henüz mürselünı
leyhine varmamıştı. Bu teehhürler 
hakkında telgraf idaresinin nazarı 
dikkatini c.tlbederiz. 

Cemiyeti beledi
yenin toplanması 
Şehren1anetinden: Ce
oıiyeti un1umiyei bele
dive Temn1uzun onun-

• 
cu Çarşamba günü sa-
atıi Ol

4
'°P toplanacak

tun Y "-uhi eı, 
tt içtima c\' ""\ca. o~-'!lnın 

irkut ııı 

Ne ki istemişse vermis 
•••• o - ' 

Zavallı koca belli ki 
"hepten,, şaşırmıştı! .. --...... --- ~aşkınını da ondan elendim bu k ·ırttt heptea 

• adın beni ş•ı · 
fRşırttı ... Sorunuz bir keret ne kl iste 1 mışım? Yo 
sam para istemiş, ruba istemiş te ve 111 Ş ise yapına· 

- Öyle ama bınt, döğUyor, diyor. rıncnıışım. 
Açan canımı s>.:"'•· ktnmi kaçırır ııır baagi) tokat 

Ama sora gene alırım gönlUou. ' vururu 
- GönlDnU alamamışsın demek ki 

1 
...,,,. 

N sen iste,.,, 
e diyeyim reis bey, o bilmezse allah bl '1J kadın uğrun 

da kendimi param parça etınlşinı Genede ;;mışım. Glrını 
tir içine ( bir hangi) kurt, onun için iste Yara Ama ben hı ş 
mamışım ondan. mcz 'k 

- Çocugunuz var mıl' 
- Çucuk yapamaz ki ... 0 kadar y 1 f.ah.. ya 
Ben cene bayı)acam çucuk için. 11 Varmı Prnaz. 
!<adın, kocasının sözlerini bur•ya k lı: bir alat,. u: 

tıkla dinliyordu. Fakat çocuk yapnı k adıı.r 'ıellııce mUdaı.aı 
etti: ıı. hahsı,ı 

iyi ki bir de çocuğumuz olmadı . ııı kalacaktı, d 
Siz evlendiğiniz zııman blr'>trı~taıdı ••~111ıı oıh' 

!<adın yine lafa karıştı: gll!1f 
O beni rördll ama ben onu R:llrnıedt ... 

- Nasıı tey ol' 
- Parka rftmlfdk. Gizliden belll 

111
,,. 9eııse zavall 

dünyadan haberim yok. Derken bir 11ıtllzetl~rıı:•tından rlcaca 
l<ısmetten dışarı c;ıkılınıyor ki,,. g rucu. 
- Şimdi demek muıtakıı. ayrılmak ı..u rtdouı,uı< ır 
~~ ••riP 
Size ne yapıyor? 

- DllğUyor. 

- Ooğmeyecet;lnl vaadetse ••• 
- O vaat eder aına yine dllğer.. He rıt40A'aoe kllt 

kadınlan eve getirdiğine dair \jahltlerını Dl heni d 
Şahitlere tebligat için mahkeme batk do var.,. d 
işin hu safhası, zavallı kocayı helll ki. a ,!"1ne kal ~ .. rtnllflL 

• . . hepten,. f •-
( 1) lleptcn. Rumelıde büobütün ınanasın• k * * * ulJ, nıJır. 

G~NÜN ADLİYE HABERLERİ 
Alıye hantm meselesinin 80 safhast 

Mm. Manniği cerhetmekle ·yısı ile u t\ t ı ko11ek 
1 Ş kl 1.. • ıare~et gııze es 

maıııun o an ı r paşanın .... zı sl onla ·ıık. 
Aliye hanım hakkındaki tahkikat Y n "-llıddei uınuını ı; 
evrakı dtin Istanbul müddei u- tetkik olunlllaktddır. 
mumillğlne veıilıniştlr. lı:vrak Müddei l<munıl Kena 
Ağırc~1.a mahkemesine havale Hareket gaıet . hakkında f• 
dil ' 'i ~t e mı~cır. nuı c ava • 

1 
, olduııtrıu 

H k 1 •Çı mııınıı 
ıt are et ıı:azetes dün bir nıuh . . 1. ıivleınil 

Tabkiramiz bazı neşriyatı dola- lir. 
arnrıın ıe • .. 

1 •• -~nitast ~avası 
Bugün f znıir~e ~a~lı1or 
Ta~tihl evrakına nazaran lıdrlre 

Hanımın vaziıeli nedir 7 

Ba'!_'!.!:!Jardl!._ 
Sırp, .. ~ r hududun 

dıt bir hadi. e 
Sof ya ,_ 

. , 6 - ,..- B•••r hudıı.ı 
va.ı-ıyct son de•"'"c, Jd<I t . lCö Und 
va]isinde huduıa y<ni s,.., ~Ondi[ h 
rnu.aadcrn, .. __ ..... --"ur. Hudt.tt.. llıt1.-,. 

"'il Y"-UIC -.Jci "L, 
raf arıker ..,.b;,;,;rf araSrtıq .ı.._. t,. 

Ve - . 'lılc:i sebetlcr fil' ,oı•k ve C"er.-~d· 1Jtuıı1 
Sui kasttan maznun Kadriye hanırn~a }J d ••Yel .-·e alclUnıq_ lr. 

'd u ut hadiı>u•' -- ıq :a hemıiresi Hamide, vah e'!U Nadide ha. larda.ki v . !t biiJllk de•\tt\~t- aııc..rı 
nımlar ve zevci Faik, karde,i Naıır. a- hassa t ~ıyc :ıt ft;.ly1. büyük ~e biı 
vukatlarr Vefik ve doktorları Arapy.an katı ncıltec' ktedir ditc
efendilerin muhakemelerine buırün İzmir B::v:~lr:i: ;;:er. hudut hadi~~ 
ai,ır ce.ıa mahkemesinde batlanacaktıc. ttı.en~i için c.~ sofyada, &erek Jkı.,c,, ... 
Bu münasebetle tertibat ahnmı,tır. Mah,. t C b'·satta. b 
keme salonuna &irebitmek için atır Ct: • dostane t~ ı • ~Utıa.caklardt 
riyaset ince ıso karne haı:ırlanmıtttr. za S · lann p . rnl 
. T•hkikat. evralcının muhtelif tn•h•lle- tgorııı t\ ef 
rındc K"-drıJ'e hanımın hiiviyct ve h ,,. ! • 1 • ... 

siyeti şöyle tebcllüc ctnıektedi:r: Şil - ;:J.fi~fesınden: Başı 
Kadriye hamm, 32 yaşlarında Ist b arak gezmekte olan iki ku 

1 Al. R an nl- D . u ressam ' ıza beyin kerimcıid;,n aıreye teslim edildiğin 
Mukaddema Mısırlı Mehmet Zeki beyıahibi kim ise tarihi ilan-
namında bır doktorla evlenmit billh..,ra "b B .. 
ayrrlmrştır. Mehmet Zeki bcyd~n bir ço. 1 -~ren gun zarfmda Da 
cuiu olmaş fakat Yaşamaını•t•r H ıuracaatla alması ve müd " . ayat·-
nm bir kısmı Mısırda bir krsmr da Is- ·anımda satılacağı irn.n 0 
tanbulda ce.çmi~tir. Arapça bilditi ib • t& 
hususi şekildeki tahsili ile biraz F: ~ 
sızca da öirenmiştir. Kadriye hanı~n * * * 
·ı d · .. k d'J · ın priml<ı.,aşında Horhor so ı a esıne ıore en t erme bir muaven t 

talep et:mek: düşüncesiyle Gazi Haı:re:. mu~tur. ı fazlasının icar 
lerince kabulünü istemiş "e Gazi. Haz- priınltri llJ;;O olanların 
retlerinc tel&n.f çekmiştir. Riya6 eti cavjzdir. 'uar gu··nü 
cu.mbur Umllmi kitibi Tevfik bey ken-
disine Ankaraya e-elmesi. hakkında cevap ) eni tnükcrr~;l~enine, 1'.l!.l\ 
vermittir. faaliyete has(· f k · 

Kadriye heımın söylediklerine naz•- . .. at t tan sonra .;,\\!,llt 
·ı h b' .. A k ta şırketlcrl has l· · ran mumaı ey a ır gun n araya aitmif b .. · l atlarının yarı~tnı 

fakat vakıt öğle üzeri olduğu için Çan- u muesseseyc \ ' h • 
~reeekl l' kayaya ıitmeyerek evelce tanıştığı Is- Henüz yeni " ere. tr. 

tanbul mcb'usu Tevfik Ki.mil beyin -;e: ve :~. . .. "' } a~ıg-ın, h:ırat, 
fikur hanımın yanına gitmiştir. Orada yet digı. tak;iırtfı!r~.ri kat 

1 bir gece kalmıştır. Umumi kitip Tcvilk 
bey kendisine telefon ederek kendisi gö. tebliı"' ınur. 
rebilcceğini söylemiş o da &:ttnUş. k.ı:n-- · * * * 
disi Tevfik bey tarafından kabul -~dil- sıg·ı)J t" d İ f . 
miştir. zarı ne ın en: t aıye i-

Tevfilı: B. kendisini bir koltuğa oturt- "'llan 8 Deve boyıı.u 
tuktan sonra, müracaatuıdaki ınak>adı Mi/tıya konulmuştur. 
anlatmasını bildirmiş, o da sabık zevcir-
den nikih parası olarak 600 altın ltra lstirah:ı aıneyi g·önnek: 
kadar alacaklı olduğunu ve sabık zevci- gelen lliilıünakasaya gir
nin Mmrda bulunması hasebiyle Gazi diilhalik ııJ-yi düıı ')!an 29 
Hazretlerinden dava işinde muavenet i~- l \::... ·· l ... 

t·ıe polb nıut uru . . u ..., 
temete geldiiini söylcmittir. ., k'I "U . /.I V«r , 

Tevfik B. tarafından Kadriye hanıma len.lir. \ e 1 ''\!Y I;; . q 
verilen cevapta bu kabil iı,.1erin hukul..i · kadar \.. l tttnhuld<i 

k - d h 20 ı;un "" <l' "t ı. 
ve anunı yollar an alledilmesi icap et- ~~~;~-!:~-:5·:'~"~t~tr~--~ı tiği bildirilmiş.t i r . Kadriye hanım da bu- ~. ·ıtad;siııirı dıier aıc -· · 
nun üzerine Istanbula avdet etmiftir. ileyha. nıuk'ahdd ellla d~~lna &öre ruuma 
Gazi 1-iazretlerine yazılan mektup, yeni d intl ara Otla · d" 

nasın a te'5t:b . ız lvacı cs-
harflede ve (Yıldız ) imzasiyledir. Kad- göğsüne sıktı&Kı ta.ban ca hl.is etmi~. 'ı3. t:# 

riye hanım bu isim için: de ka1ınıştır. end 1!:i1 t"ltn kursunu tc 
- Evet, bu isim benimdir, ben koy- lib Dıtıarurmrş. ~i~<i~})ora m'eraklt :ı 

dum, onu &üzcl buldum Mektubu da yolcululdır~a taş,1ı-ttıt 1 ec ziyade u ~, 
kendim yaıı:d1m. demiştir. dar hiç istın1alc ttı,: · fakat !j,iındiyc 

Kendisine, Ankaraya ıitmesinde başka Evrak arasında, h bur kaımaınıf. 
bir sebep olup olmadığı sorulunca ccva- dan "kendisine .Y~.-:d, ~ll\'!jire"i. ~. 
ben : ktUfluU. cmaık'te mu• Bu ın: 

- Evet, hem bu alacak meselesini hal- • ·..J1Unur · 
\edecek. hem de Üslıı:üda:r belediyesinde efr:ı!ufus askerlik ve ~r 
4-0 1ira. maa~ta memur bulunan zevcimin t vesair evrakr husu~siye-
terrih ve terfiini rica edecektim. z tim. Yenilerini çıkartaca-

Bunun için kimseye haber vermeden ve 1 ayiJerin hükmü yoktu 
düşüncemi yalnız hemşireme söyliyerek ~işJi sokağ111da 22 numerolu 

"ttiro. demiJtir. mkim 309 Tevellütlü Di a· 



- - ' Balkan taiebe kongresi aç idi ı ~ILLIYE/!Na_ ..__,EGLENCELERf 
e~a..l:a.4' MMi.kAye 1 , ~ 

~~~~~-~~===========~~~Darülfünun eminiNeşetÖmerB.nutkunda ' 
,?!t j { ( i "-'et n .. Balkan murahhaslarını selamlamıştır.. -+---+-
, 3 u" ru•• K ,. KAY[ Riyasete Türk, ikinci reisliğe Bulgar, katibi 
't'' P:SI ·MILU\'IT.nll ) r' , .. , · ı umumiliğe Roınen intihap edildi. Bugün 
() 1 1929 • ı k 1 1 kongrede müzakere edı ece ınese e er 

İcadım KV HAVA 
Dün •n çok hararet ~2, en az 

u. Bu ızun rü?.gAr povraz e~c· t 1 lava açıkur. 

ıELEK 

- Anton Guilio Bragaglia - dan 
Brae~glia, ltalyanın lan yeni bir medeniyet doğura

ç_ok ze_ki muharrirlerin; cak, yeni bir tarih açacaktır. 
d'!n bmdır. 1 Hem bı_r Bu icadımdan sonra, kadın ve 
tıyatro, bemüd"d~d .. b•r erkek münasebatmda ahlak me• 
mecmua m uru ıır. · dil · 

Vantilatör Az yazar. selesi mevzuu bahıs e mıye-
Ullll "yellik" demiyip te vantila- ••• X:uvvet ilacından, müsil- cektir. 
• demekte ki maniyı anlamam. !erden, aspirinden dudak boya- Aşkta, sevişmekte ahlaksız-

liaan hususiyetlerinde anla- lan icat ettim. Her erkek, gün- lık diye bir şey kalmaya~":ktır .. 
• 1851 ıüç şeyler vardir. Meseli de bir kere olsun, sevdigı" · kadı- Mcııela sokakta kalbınız mı 
! 1" ke1imesini yalnız Jüziimıuz d d - d k 
lattığrmız yel manasında kullanı- nın dudaklarındaki boyayı yer. tuttu? •. Hemen u agm a a-

da "rüzgar" yerinde kullanma- İşte kuvvete ihtiyacı olan erkek fein boyası olan bir kadın ara
Ne ise bu bahs bize gerekmez. ler, muntazaman ilacını aldır- yınız. Buldunuz mu, mesele yok 
r kaç gündür süren sıcaklar, ne mak usuli. Unutmasına imkan tur: 
r yel fırıldağı varsa çevirmeye yoktur. Kolay değil, hayat meselesi 
dı, lakin vantilatör serinliği 

ki bir melteın serinliğine hiç Bu icadımı, bir itriyat fahri- bu! 
r mi? Dün iki arkadaş bu kası sahibine sattun. Memnuni- Ahlakiyun da buna heykel 
dair görüşüyorlardı, sıcağın yctlc aldı. dikmelidir. Bu mesele de, kö-
dlnlemek husuaunda bile ver- Bu suretle, şu hakikatlar künden halledilmiş oluyor! 

Balkan milletleri talebeleri kongresi ettiler. 
diın öğleden sonra saat 15 te Darülfünun DİVANI RİYASET 
konkrans salonunda topland•. Darül!ü· İNTİHABATI 
nun binası Türk bayraklariyle tezyin e- Nutukları hepsi çok alkışlandı. Bun-
dilmişti. Kongrenin toplandığı büyük sa- dan sonra kongre reis ve kitip intihabı 
londa hitabet kürsüsünün aTkasında bü-ı yapıldı. 
yük bir Türk bayraj:ı ve üstlerinde kon- İntihabat bir parça hararetli oldu. 
greye i•tirik eden milletlerin bayrakları Kitibi umumiliğe intihap edilen M. 
vardı. Roşo itizar etti, kabul etmedi. İntihabat 
NEŞET ÖMER B.in NUTKU sonunda koncre. ri~asetine Muhtel'.! H•-

Koncre ıaat ıs, s da Darülfü1ıun Emi- kem mahkemesı a1anlarındao Naşıt ~Y 
ni tarafmdan atıldı. Neşet Ön~er bey ikinci rcisliic Bul&ar murahhası M. So
Türkçc irat ett•i nutukta dedi ki: kcrof, Umumi katipliğe Romen murahba-

- Muhterem arkadaşlar, bugün latan- sı M. Çerkez intihap edildi. 
bul Darülfünunu namına kom'" ve dost KONGRE REİSİNİN İZAHAT 
milletlerin talebesini selimlamakla ''C Koncrc rciai Naşit Bey bir muharriri· 
bOf g:eJdiniz demekle mcs'udum. miı:e şu izahatı vermiştir: 

.Mücaviı: memleketler talebe miirncssıl- - Balkan milletleri talebe murahhas-
Jeri, Türk arkadatlan tarahndao en kal- lan Roma'daki i'timalannda her sene 
bf samimiyetle kartılanmış, oldn!c:l::uını bir memlekette konarenin akdedileccğini 
bet fırsatta hissedeceklerdir. Buna 5üphe kararlaştınn1şlardı. Bu sene de bizim 
etmiyorum. Hayatlarını itim t.1hıdJinc memleketimiı:de toplanacaktı. Bugünkü 
hasreden ve i6tikba1de milletle:rioi:ı gü- müzakentta murahhaslar yann "bugün" 
2idelerini tetkil edecek olan geoçlt.rin için ~u esasların müzakeresini kararla,. 
yekdig~rini tanımaları ve birbirleri ile tırdılar. 

Bu gUnkO yeni 
bilmecemiz 

Soldan sağa : 

1 - Sigara konulan yer ( 6 ) 
Uzak uidası (2) 

2 - .vıevil (5) 
J - L\ıümlük ( 3 ) Konuşma 

tarzı (4) 

4 - l laıve (4) 
5 Yeminin aksi ( 4) 
6 - Ecnebi hafiyesi (5) 
~ - Yukarının aksi (3) 
8 - Gülmek (7) 
9 Rabıt (2) Ekmek (3) 

Dünkü bllmecemlzln 
halledilmiş şekil 

Yukardan BfRğı : 
1 - Rovelver (7) 
ll - isim (2) 
J - Hazim clbazi (8) 
4 - Lırmızı (2) HizmetkAr ( 4) 
.5 - Gözün üstündekiler ( 3 ) 

Doğru (4) 
6 - Bir neyi 
7 - Çifteyle 

süren (5) 
8 - Nida (2) 

şeker (5) 
\'Umlan (2) Yeri 

9 Türbet (ll) Yük.ek ah!Aki his· 
!erin duygu hustsı (5) 

bir terli tenbellikle ben de din meydana rıkm•c olacak: 
ye çalı§tım. 3 ·•--s * * >!< 
Bu vantilatör iyi ama inııanı 1 - Artık kadınların dudak- k •m ediyor! lannı boyamaları elzemdir. Ha Ben bunları yazarken, ar am 

r •eki cev~ı: verdi. yır işlemiş oluyorlar. da bir kadın durmuş okuyordu. 

anlaşmaları hiç şüphe yok ki milletle<in MÜZAKERE EDİLECEK 
de muhik ve adil pren&if!\er etralında ESASLAR 
mütcaanit olmalarına yara~cak a~il!t-r- Evveli BaJkan mt.mleketlerini al&kıl-
den biridir, Mü9terek menfaatlnrını.ıı ve dar eden bütün meaeleJer görüşülecektir. 
arzularınrı.ı tespit edecek olan nli.ız.ake- Balkan talebe birliklerini ali.kadar eden 
relcrini.ıde muvaffakıyetinizi dilcrirn ve meseleler arasında mühimleri tunlardır: 

lttihadıMilli 
~ sana göre def il! lkıai de 2 _ Her erkeğin bir metresi Dudakları çok boyalı olan bu 

ırısediler ama bilmem aynı şe· olması, ve sıhhi noktayı nazar- kadın telaşa düştü: konıreyi açarım." Fikri münasebetlerimizi tarıin edece-
DİGER MURAHHASLARIN iia. Meseli kitap mübadelui, Bun "ya-

Türk sigorta şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

Cazibe! dan elzemdir. - Eyvah! Dedi. 
wvelki akşam, gece on buçuğa Bundan böyle, hastalar ecza- - Ne o? 

HITABELERİ ni muhtelif memleketlerdeki tahsildeki 

ru İstanmbul afakında şaşırtıcı haneye değil, kadınlara koşacak - Bu senin icadın taammüm 
ışık görüldu ve derinden derine lar ve dudaklarındaki boyanın ederse, halimiz fenadır. 
ultüler işitildi. Gıuetenin biri nevini coracaklardır. - Neden? 

Neşet Ömer beyin nutku doktora sınıfı talebelerin mübadelesi" Balkan ittibadı
talebesindcn Ati bey tarafından Fra· ısız· na mabıuı beynelmilel büvi7et varakası 
caya tereümc edildi ve çok alkışlaod•. kartları tanzimi. talebenin viı:e ücretla:ri· 
Bundan sonra talebe murahha&lanmızdan nin tenzili ve talebe scyyahat ücretleri
biri franuzca bir nutuk irat etti ve bunu rı.in tenzili meseleleridir. Balkan mem
Türk talebe birliii reisi Ferruh beyin lekeUerinde, kom,ulan hakkında iktisadi, 
nutku takip etti. Ferruh Bey kong:rey~ içtima!, edebi, tarihi konferanılar tertibi 
ıelimlayarak: muvaffakıyetler tememıl et- de müzakere edilecektir." 

şeraiti havidir 2 

hadiseyi Rasathaneden aormu§. Başx ağrıyan bir erkeğe, ka- - Farzet ki dudağnnda mü-
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Acnıcsi ubuınma-yan ı.ıebJrlerde acenle aranmaktadır u cevabı almı§. · d 

Efendim, bunlar bir takım ec- dın, dudağından aspirin oludu- sil var. Hoşuna gittiğım a a-
ır ki hazan Arzın cuibesinc ğunu söyledi mi, mesele yok- mm da midesinde hiç bir bozuk 

Telefon : BeyoAlu - 2003 

Hirlar. İşte geçen 'cceki hadiıe tur. luk yok.Benim dudağımda mü-
n münbaiıtir ! Herhalde, bu icadından dola- sil olduğunu anlarsa ... 
laşıhyor ki ecramı semaviye b' h k 1 d"kil - · Anl 1 ? 

tikten sonra her memleket cençliğinin DÜN AKŞAMKİ ZİYAFET 
en hararetli ve atctH u:z:uvlarr olduj:unu, Türk talebe birlii:i tarafından dün ak.-
bu k:omtu memleketler talebeleri arasın- şam Bebekte Romuvar bahçeıinde mi
daki dostluk ve samimiyetin daha ziyade safir talebeler şerefine bir ;ay 1iyafeti 

ARSLAN KUVVET ŞARABI 
nih.oyet hacer şecer makuleıidir. yı,namuna ır ey e ı ecegı - arsa ne o ur. 
ın zavahirine bakıp cuibeıine muhakkaktır. - Değil öpmek, yüzüme bile 
ılıyor. İçimize dütıneden evel Düşününüz: Kızıl bir dudak bakmaz. 
tablnkat yapsalar, Arza zor ge- tan hintyağı içmenin letafeti- Kalemi elimden bıraktım: 

Saçma! 
arıt inhisarile alakadar olan bir 
evladı :tsriilin tevkif edildiıini 

ıi işitmişsinizdir. Bu iıgüzar ze· 
ın cürümleri namus ve iffet sa
almaktır. Bunu işidince derhal 
ırrmdan geçti: 

ni ! ... Ne burnunuz koku duya- - Merak etme, dedim, hint-
cak, ne mideniz bulanacak ••• yağı değilya, zehir olsa öper! 
Yeryüzünün en kuvvetli zevki- Hoşa giden kadm için, canlar 
ni duyarak ilacınızı içecek ve i- feda ediliyor. Hintyağı para e-

takviye ve tarıin edilmesini söyledi. verilmi4tir. 
Bunu müteakip Bul&"ar murahhası '4. Misafir talebeler bu sabah müzeleri ve 

Sokerof, Romen murabhaaı M. Çerkez asarı ati.kayı gezeceklerdir. Öileden son· 
birer nutuk söyleyerek Türk talebe bir- ra Darülfünunda koJJl"re aktedilect.k ve 
Jiiioin miaafirperverane hareketine te- yukarda yazdıfmnz mese1eler müzakere 
şekkür ettiler ve Balkan talebelerinin edilecektir. Bundan sonra misafirler ft
daba ziyade samimi olmalarını temenni refine bir çay ziyafeti verilecektir. 

----eı----

Avrupa kuvvet ı!Açlannın en _faide~dir. Vü~u~e o!an . tesfrı 
hakkınd\l sütunlarca metbü sena klli değil yanlız hır ıki şışe ıçmek 
bütün iddialarımızın şahididir. Başllca makbul hassası kana, sinir
lere kuvvet renge peobelik natürel güzellik ve vücude ~şmanlık 
vermesidir. Her eczanede bulunur. Depo: Babçekapı Şekercı H. Be
kir arkası lVL KAzım ecza deposu. Ankarada :.vterkez eczanesi Cafer 
Tayyar, Samsunda ecza taciri Raşit Can beylerde bulunur. 

inhisarı gendilerinde olmadığı 
de ''salima" yapmışlar ...• 

FELEK 

yi olacaksınız. der mi? Gençliğin heyecanlı tezahürü Bu icadın, asri örfü adeti al
tüst edecektir. Bu dudak boya-

7 - Sait - --- BI. 
Bf. 
Bf. 

Nakleden 
SELAMİ İZZET 

"lstanbnl Atleti%m blrinC'ilik1e-;:-i'1 Mii.&;t· 
bakalarıdır. 

GörüJiiyor ki bu müsabaka) l:ın her 

Dün ocakta yapılan büyük ve 
heyecanlı içtima1n tafsi.latı 8 - M. Karalı:aş 

9 - Mehmet Reşat 
10 - H. Lafonten 
11 - Obanesyan 

DABL 

Bf. biri ayn bir hususiyet ve ehemmiyeti 
Bf. 

(Birinci sayfadan devan1) 

1 - Suat - Şadvar 

2 - Bins - Ratyani 
a - Şirinyan - M. Karakat 

Uzun bir mukavemet ko,uıu 

haizdirler. Birincisinde Olimpiyada işti- İctimada ilk defa Hukuk fakülte- umumi tayip altında salonu ter 
riik eden Mısır milli tak•mının on oyun- sinden Halil bey söz alarak: ketnıeğe mecbur olmuştur. 
cusu ile şehrimize gelecek ola., "Enna- - Bugünkü gencliğin istidadın Gençlerin en canlı ve heye-
d" TEhl"'' . 1 tanb 1 b" . . . son elemli günlerini mesrutiyetin nlı h . l . d l T 
ıyu ı run • u un mncı ve l· aldatıcı tezahurlerini ve mütarekenin ca atıp enn en o an ıp ta-

kinciai olan takımlarla, ikincisinde en i- karanlık devirlerini yeniden ya§a· leh cemiyeti reisi Talat B. pek 
yi atletleri ihtiva eden Galatae."aY<n mak ve bir de komunist sarsıntısı hararetli bir nutuk söyliyerek 

Bu Cuma günil fehrimi2de ilk defa ol- Rum ve Ecnebı" t 1 1 l k 1 .. k . t d". ·n· h aretle so··y k .. . d 1 a e ı er e ar,ı aşmo.ı gorme ıs eme ıgı ı ar - omunıst propgan acı arının 
mak üzre 80 kilometrelik kadar uzun bir . . 

Hanım efendi: 
Cazibenize mukavemet edecek 

erkek tasav;-ur edilemiyor. Sırrı
nız; nefis ~Mon Parfum~ pudra
>ı ve l~til ":llon Padum~ lavan-
tasıdır. 

Paristc Parfümeri BOURJOIS 

Tayyare piyankosu 
piyanko mtidurlü-'fay yare 

ğliııdcn: 
Altıncı tertip altıncı keşidenln 

Temmuzun 11 inci Perşembe ı;ilnü 

sabahleyin saat 9 da yapılaca~ ilAn 2 tenımw: Cuma günü ba,ıt:vacalr olan 
·, ma~lan her sene olduğu ıibi 111' 

mevZltbahstır. Üçüncüsünde ise Iatanbul lemıştır. . şiddetle aleyhinde bulunmuş ve 
kofU yapılacaktır. tampiyonluiu her atleti ve atletizmle Bundan sonra diğer bir genem ··mı olunu;.r;.;,. ___________ _ 

Bu koşu Vefa kulübü tarafından ter- meşcul her klübü al&lı:adar edecek mahi· suali üzerine büyük edilmiz Yakup ezcu e: - Satılık kayık 
~e (ok heyecanlı ola<aiı turnuva)'& tip edilecek ve Vela'nın maruf lı:ofUcusu Kadri bey izahat vererek: - Bu vasıtalar her zaman 
dilen oyunculardan anlatılmakta· yettedir. ı·-

Siileyman B. yeni bir derece elde etmek Günler birer birer sermekte oldug'una -:- Aley~imd~ ~ul~!'anlar gen~ ıge yalçın birkaya gibi karşılarında Bir kıta akaju k.ıyık sanlıktır. 
Şimdiden elliJi müteca•iı: birinci • istınat ettıklerını soyleyorlardı. T'" k .. ı· -· · b l 1 b" 

ı tenisçi ır;wlmıştır. Bu me:pancla için bu koşuya ittirlk edecektir. cöre Mmrlılar lıar,,.ında en iyi netice Ben bugün gördüğüm baraketi ur munevver genç ıgını U a iki çlftedir' ve mllkemme 11 
Kulüp Iatanbul atletlerinin bu mühim 1 · · G "k D caklardır d dl B b k 1n · h dd teaddit ~mpiyona kuanmıo olan Si· . . . . . . . erı almalı: içın alataeara7 •• Fenerbah· çoktan bekliyordum. Gençlı a· · hal e r. e e te şıra ca e-

"--ı M K -~- •• B" "bi tecnibeye ıştıralrinı temennı etmektedır. f tb lcul "P " ti ti .. ~-• rülf"" l'ğ'd' Ü 'ti . 'z K d'l . k .. • tlik .,..n, ...... , . ar ..... ,, •• ıu cı . d" k ha . d çe u o an, era a e erını .~,- · unun genç ı ı ır. mı erımı en ı enne omunıs pro- sinde 32_34 numaraya müracaat 
ıcular bui1111duiu gibi çok Jiikaelı: o- T~p • ılcce uı seyır '" ur: lup etmek için Galatasaray atletleri >c sizded_ir. . . . . ·-· pagandası yapılmak isteyen Tıb edilmesı· 

nıyy\; ..... uc"' .. """ ~"". - Rn- Eırı kapıdan, Edtme kapıarı Topkapı, ı.. d"I · kı·· 1 · 1 b 1 V k d tt -. .Tür.o:. aen ı enne, up erıne stan u şampi- ded.ı. e .. en ıs~nın tarız e ıgı bı'yeliler onların etrafnnıza çe-
bir medeniyyettır ..... _ ·'•evlahane kapısı, Silivri kapısı. Yeni yonluiunu temin edebilmek için Iıı.tanhı- gençlık bugun yetıpncktc olan ve • • • • • --------------• 

1 harsını, milliyetini kurtarın;,,. Babıali, Eminönü. lun bütün atletleri valnt kaybem•den milletin ümidini tetkil eden Dartil- vırdıklen ıddıas11:1da bulundııkla ecnebi fikirlerini ut~dan yazan 
ı Garp mec1enlnotini kabul {oıucular Istanbul mıntalıaıunca tet- çah,mak mecburiyetindedirler. fünun gençliği değil §İmdi hayata n ateşten çenbcn er geç onların bu vatansızlar bilıinlerki nazarımız 

mümlriln olduğu bugün bir edilmif bir heyet tarafından takip ve Bu vesile ile "Eonadiyül'Ehli" ıalı:•un- karı§mış olan ve kendine gençliğin başlarına geçireceğiz." demiş da yalnız alçak pbsiyetlexdlr.. . 
tır. Bu haklkatı birinci de$rakabe edilecektir. nın Jatanbula geleceklerini öi:rendi~lmiz mümeessill oü.Unü veren ?'ahdut tir. Bütün milletin hürmet ottıği ve 
ve sarabatla gören ve bize • * • oyuncularmın ismini ve talrımlanru'l muh bir zümre olduğunu izah ettı. B d . ti kAfi .• muhterem tanıdı~ı almalara kart• 
bu haklkatı Türk hayat MÜSABAKALAR İÇİN temel 9eklini dercediyonı.ı: Bundan sonra büyük hatip Ham- .. un an .son~a ıç ma a g?"' çirkin bir tarzda yapılan neıriyat 
mikyasta. kat'i bir suret GEREK ATLETLERİMİM ve GE- Abdulhamid Hamdi dull~h Süphi Bey gayet beliğ bir rulerek atıdeki beyannamenın karıısında derin teessürlerimizi bu 
meğe ceaaret eden ve .! REK FUTBOLCULARIMIZ İYİ- Raemi Rıfat hitabe irat ederek şunun bunun ka- neşri kararlaştırılmıştır. rada illenen izharı bir borç biliri"'.. 
tirmeğe muvaffak olar CE HAZIRLANMALIDIRLAR. Soury Haaıani Soleiman len darbesi ile Hamit ve Mehmet E- GENÇLİGİN BEYANNAMESİ Büyük ıair Abdülhak Hamıt, 
tur. Demek diğer lı alı:- Bu ve ııelecclı: ay zarfında icraeı mu- S. Houda Mamdouh M. Houda Mouktar min gibi milli ve büyük şairlerimi· Son zamanlarda mahdut bir kısım saçlarını milli eserlerle afartan bil
en büyük eaeri, .e~ daha lıarrer ve mchtemel futbol ve atletiı:m Zoheir zin yıktlamıyacağını söyledikten matbuatta zahiren edebiyat müna- yük ve asil Mehmet Emin ve niha· 
ciliği, GarpcrlrJraki mu- müs;:ıbalıaları var. Bunlardan yapılma11 Bunlardan Raami'den maclaaı Olimpi- sonra bu taarruzların hakiki sebebi- kaşası şeklinde yapılan ve hakikatte yet memleketin san'atkir kalemin
masıdır, d{.YJıa' saat onda mukarrer olanlar: 1atlarai ttirlk eden Mısır milli takınunda ni tahlile geçerek işin esaaı ortada edebiyat maskesi altında saklanarak den, vatani yazılarından çok iatifa-
tün büyii' 23, 26, 28 Temuz tarihlerinde Galata oynaınıtlarchr. dönen komünist propağandaaı oldu- komünistliği asil Türk gençtiğine deler ettiği ve edeceği büyük naıiri 
dan t••.ı<ADAR sara7 ve Fınerbahçe futbolcularmın M•· ihtiyat olarak şehrimize golccelı: fut· ğunu izah ve gençliği bu propağan· asılamaya uğrasan ve bu hareketi miz Yakup kadri... Bizm onlara u-
.'J.'l.lıLANLAR sınn '"Ennadi,.Ul'Ehli" takimiyle futbol bolcular da ,unlard•r: danın mahiyeti ve meı'um neticeleri Türk gencliğine maleden neşriyatı zatdan borcumuzdur. 

SİNGL mü.abakalan ve bundan bir hafta oonra Kaleci: Aziz Fahmy etrafında tenvir eylemiştir. proteato için biz Darülfünun genç- Vatansız Elendiler! 
Muavin: Risk, Amin Sabry, Cbrd Mürettep olan gençler rası- teri bugün Türk~cağında toplana- Sevgililerimiz~ tecavüz cesaretini 
Muhacim: Tevfik Abdullah, Seheir, na karı an ve komünist propa- rak _efkarı u~umı_yey7 karşı ş~nu bir ker~. da~a gosterecek .. olur.sanı~ 

Fouad SadJk ş _ . • l tasrıh etmek ısterız kı bu neşrıya- daha muessır surette gorursunuz kı 

.. - Prer.s Hallın lif. da Galatasaray atletlerinin "Pera'' kJij. 
3 - Suat Bf. bünün atletleriyle yapacakları atletik 
3 - Şirinyan lif. müsabakala.rJır. 

Prevantaryom müdürlüğür. 
den: 
Haydarpaşada Valide Bağınd 

prevantoryomun binası çatısının ~ 
dilen inşasile harici sıva ve badanatc 
proje ve keşfi mucibince kapalı za: 
uaulile münakasaya konulmuş veTeı 
muzun 29 uncu Pazartesi günü Sa.i.': 
on beşte ihalesinin icrası mukarre. 

bulunmuştur. Taliplerin yüzde y 
buçuk teminat olarak Fındıklıda g\. 

zel sanatlar akademisi yanında m 
katibi aliye muhasipliği veznesi.
tevdi ederek teklif mektuplarını m 
halli mezkurda yevmi ihale olan P; 
zartesi günü saat on dört buçuğa ki. 
dar komisyonu mahsusuna vermele 
ve mahallinde tetkikatta bulunma· 
ve şeraiti saireıini anlamak üze 
müesseseye her gün müracaat ed 
bilecekleri ilin olunur. 

htanbul üçüncü hukuk mah 
kemesinden: 

İstanbul Evkaf Müdiriyetinin ; 
kametgiihı meçhul Köseleci Hayı 
Efendi aleyhine ikame eylediği fu 
hi icare davasının 4 Temmuz 92 
tarihli celsei tahkikatında gelmem; 
olduğundan muamele icxası sureril. 
gıyaben tahkikat icrasına karar Vt 

rilerek tahkikat 18 Temmuz 929 P~ 
ıembe günü saat 14 de talik kılmm' 
olmakla iıbu muameleli gıyap kar. 
rınm ilinen tebliğinden itibareı> 
gün zarfında itiraz etmediği takdı_! 
de bir daha mahkemeye kabul edı 
miyeceği iliin olunur. 

İzmir jandarma mektebi ml 
dürlüğünden: 

4 - Ratyani Bf. Yapılması muhtemel olanlardan biri de 
'i Zeki fJI 1 her halde her sene oJdugu &ibi bu sene 

,.. ı;# ... _ ........ "1~1 Karan · d k . d L 1 F d 

Geçenlerde Rasmi'ni., re<Snmı d<r«l- gandac~lıgmr ~u samımı top ~- tın asil genelikle katiyen alakası Türk vatanını nsevdiği adamlar va-
miıtik. Bugiin de seri mı.:hatimlmle~ o- mşta bıle belli etmekten kendi- yoktur. ıansızların tecavüzüne uğrayacak 
lan Amin Seheir'in r~mbi basıyoruz. ni alamıyan bir adam bu esnada Şahsi menfaat vee ihtirasları için gibi yalnız değildir. 

hmirde dört numaralı Jandarıo 
mektebi hekimliği münhaldır. Mci 
tebin bir kısmı kışlada ve bır kı9l 
da kiitibuğlu mevkiindedir. M..,:' 
ücret imaktua olarak kıdemli yb 
ba§ı muhassesatıdır. Resmi vazifet 
olmıyaıı taliplerin şeraitini Q..J~rrı. " 
üzre mektep mildiriyetine müraca 
larr. 1 lerde bulunmuı olduif. e te errur e ece .. o an e erasyo:ıun 

• 
1 
1 

den bu noktalara d· __ .. 
mıs olması muhtemc - Onlan kı§a saklamalı, ma ' tı ve başladı: - İradeye! - Müdür hanım! Müdür ha- karım. 

BARONUN • lumya fazla kalori mevsimidir. - Biz! - Ve gönüle mahmuz. mm! Anne hanım efendi geldi. Llikc odıılarda on iki gi.ı·b~ 
Barut i*indeki k<. 

1 
z 

h• e ortakları tara' Yemekten sonra kızlar geniş Kızlar hep bir ağızdan tekrar - Ve gönüle mahmuz! Müdür hanı mkoşarak ineli. bebek vardı. Kimi uyuyor. ' ıfi 
dilen Hakem A".l taşlıkta ve bahçede paydos vak !adılar: - Yarının kızlarına hur- - Hoşgeldiniz. ağlıyor, kimi sepet l aryola&.r.ı 
r ya müracaatta tini geçiriyorlardı. - Biz! ra! f*l - Hoşbulduk. kenarına tıı-manmış oynuyoni 
k ydetmiştik. --..... ----,,.- GÜ'N. ÜZ Henüz suyu gelmeğe başla- - Yarının,. - Hurra!!... - Böyle apar.sız. - Bunlar, anaları işe !-':de 
k kıt yapmı ra:on: A/{4 'D yan eski havuzun başına kuru- - Ylarının!. ·- Hoşkalın! - Misafirlerim var, onlan babasız, fakir çocuklarôır l 
ver':''.'ı.'~Hiad.;kmı? 1 -Domatesli tas kebabı! ala .. lan gramofon biteviye çalıyor- - Kızlarryız. - Hoşgidin! gezdiriyorum. Bebekleri sorma- süt nine altısını, üc dadr altıs! 

... ı'ctuğumuz zaınan ve Yoğurtlu kabak kızartması! Ne du. - Kızlarıyız! Otomobil. hareket ederken, ğa lüzum yok. Daima iyi olduk- bakar. Bir hizmetçileri, bir~~~ 
.umızda bir tek yerde. • • fis .. Pilav! Enfes .. Erik hoşa- Misafirler kızların arasında - On sekiz. iş başı çrngırağı ottü. lannı biliyorum. Fakat işin -ha- lan ve bir çocuk bakıcıiıı; • l· 
ıkayada oturacağız, bir ne- fı bayılırını. dolaşıyorlar ve görüşüyorlardı. - On sekiz! - Mehmet! Nasıl buldun şı şu. Yaya geldik. Hararet bas len müdürlcrile bir doktorla 
alacağız, dinlendikten sonra Çıngırak öttü. Çapkın kız haykırdı: - Yaşına kadar. (Emek evi) ni? tı. Bize şöyle Üsküdann yerli vardır. 

la devam .. Öbür güne doğru Bütün kızlar koşuşarak alt ka - Hanımlar! Dans öğreneni - Yaşına kadar! . . . . . . • . . • malı, kağıt helvalı dondurma- İyi havada parkta gezme,. 
devam.··· ta indiler. niz çoğaldı mı? - İğneye. - Mehmet! Nasıl buldun sından bulduruverir misiniz? çİn hasır arabaları da vard• 

.. Münevver hannnl -Tabldot devam ediyor mu? -Yirmiden fazlamız biliyor. - İğneye! (tek ders) i? _Şimdi anne hanım efendi. Burada yerler içerler. 
Efendim. Gelen çok mu? - Öyleyse bu yaz benden si- - Makasa. . . . . • • • • • Sevil gülerek sordu: Burasını açalı iki ay oldu. E • 

- Karnımızın acıktığı hak- - Bir kaçının evi yakın, gi- ze, bizim evin bahçesinde bir kır - Makasa! Mehmet, hıçkırmamak için _ Siz anne misiniz hanınab- rada çocuklar sütten kesiliı;c 
nda si.c:e gayet mevsuk malı1- diyorlar. Üc dördü evinden ge- balosu var. Kabul mü? - Gönüle. dudaklarını knnıldatmadı... la? ye kdar bakılacak, yerlerine b; 
at verebilirim. tiriyor, ötekiler hemen kamilen _Kabul, kabul! - Gönüle! BEBEK EVi _Evet, çapkın kız, on iki be kaları alınacak. 

'" rı..n hazır olduğu da tabldota yazılı. - Misafirlerimi götürüyo- -Dikkat. Üsküdarda pa§2. kapısında ka bekli bir annedir. Bütün bunların aylık masr~ 
• ·r.;r hanım e- - Bir öğle yemeği kaça mal rum. Gidecek yerlerimiz var. - Dikkat! gir evin zili çınladı. _Beyiniz kim? fı yedi yüz lirayı geçmez. 

Müddei umı.... oluyor? Gitmezden önce bir (tek ders) - On sekizden sonra. • Bir ökçeli terlik sesi, bir te- Bu saf süale kahkaha ile gül- - Hepsini siz mi verirsini: 
k t hakkın.da dun °1

'!- -Yirmi ile otuz arası. Fakat yapalım mı? , - On sekizden soıı.ra! !aş. diller. Çapkın kız parmag'ının - İmkanı mı var? Ben ı.-i 
d t r kı: ki r . h 1 l H b d . _ E.vet içlerinden çıra - ara tenzı at yapryont7. - Hazırız! Hayata. Kapı açıldı. ucu ile göğsünü gösterdi: elit, a am a ayret ey e yı 
rrı za müracaat etn ~ - Mutfak ziyan etmiyorya. - Haydi bakalım. Hayata! •' ' -~etçi ~?dın yukarıya se- _ Bebeklerimin bey babası ellişer verir bu suretle dörtyi 

....ı. __ _!ta~•:·~dı:1i:rc~s~i~n~e~s~e~v~k~o~lu~-~··_:-~B~a~ş~la~y!a~lı~b~ir~b~u~ç~u~k-a~~o2.!;~l._.;;B!'!.:;il~t~ü~n!_bklI~'!lıauı~·~h~a~ıJ·u~z~u~~::.:e~t~r°iJLııl.ı.J.... ... ...:R.c::fiil.lıııL.-~~---~...iLU.;...J. ..... ~'-":.ı..ı_J.i,~::::::.,...;.:...._~---~-..ı...._~~..:.....:......"'--..c..~....o.._~~~~....ı,.uı· · · 



' . 

rELKENCI 
VAPURLARI 
den~ lols J8 sur'al qosla31 
SAMSUN 

VAPURU 

~uz Çarşamba 

Milli müdafaa vekaleti celilesi deniz fab
rikaları umum müdürlüğünden: 

Deniz fabrikaları ihtiyacı için zirde ebadı muharrer çam agaç
Jarın pazarlıkla mübayaası 11-7-929 Perşembe gtinü lcra kılınaca

ıtından talip olanların yevmi mezkurda saat sahahleyin 1 O da Fab
rikalar levazım ve miibayaa komisyomına müracaatları liizumu ih\n 
olunur. 

Cinsi 
Çam a!';acı 

" 
" .. 
" 

Tul. M. 
ti 

1, 1 

2,S 

8 
1,3 

Arz. SıM. 
25 
25 

6 
25 
25 

Slhan. S1:\I. 
25 

25 
~ 

25 
25 

adet 
3 

18 

8 
3 
2 

Daktilograf aranıyor-
v eni T ürk harfleri ile makinada 

sür'atle yazı yazmağa muktedir bir 
genç efendi aranıyor. Almanca veya 
Fransızca bilen tercih olunur. Ta· 
lipl.crin tercümeihal evrakı, mckteı: 
vesıkaları ve hizmet evrakı suretle· 
rini ve bir fotoğrafını bir mektubı 
leffcn G. D. No. 532 posta kutusu 
İstanbul adresine göndermeleri. 

Kiralık Un 
fabrikası 
li:öpruköyde Kızılırmakta maruf 

akşamı Sirkeci nhnmın· 
hareketle doğru (Zongul

lnebolu, Samsun, Ordu, 

n , Trabzon , Surme ve 

) ye gidecektir. 
·lltt lçln Sirkecide yelken

anında klln acentası.nı mü
t Tel lstanbul 15 15 

" 1, 1 
1, 1 

25 25 8 , Un Fabrika" 2 ila 5 sene milddetle 

'eyrı ıetnıı 
erkez Acenıuı; Gllata töprU 
da . Bcyotıa '36i Şube 

ıeıı: Mahmudiye Ham lltıtda 
lstanbul 2740 

abzon i~inci postası 
kara) vapuru 11 Temmuz 
cmbc ak amı Galata nhn

dan hareketle Zonguldak 
olu Sinop Sdmsun Ünye 

Onlu Gireson Trabzon 
•ye gidecek ve Of Trabzon 
aı'ıanc (;ircson Ordu l'at'a 
·un :-inop lneholuya up;ra· 

ak gckccktir. 

valk sür'at poslası 

Çok şık ve çok sağlam olan yeni modeller ucuz
luğu ve benzin sarfiyatındaki emsalsiz tasarrufu 

dolayısiyle her tarafta rağbet buluyorlar. 

Acentası : Galatada Bozkurt Hanında 
SÜHA F AZLi, Orak Ticaret ve Sana,ri Evi: 

Anadoluda bazı acentahklarımız mDnhaldlr. Talip olanların müracaat etmesi. 

" 27 4 

" 
4,2 6 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiJANG~~O 
6 inci keşide 11 Temmuzdadır 

Büyük ikramiye: 
200,000 liradır 

Ayrıca 50,000 40,()()() 30,000 20,000 15,000 
0,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 L. mukAf a 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

8 

!ersin) vapuru 9 Temmu1. 

ı 17 de irked rıhtımından 
eketle Gelibolu, Çanakkale, 
ukkuyu, ~'.dremlt Burha

• • • • 
0 

Posta ve Telgraf levazım 
lkı adet denız dızel motörü~J3tı~ müdürlüğünden: 

\yvalıp;a gidecek ve 
u te mezkôr iskelelerle blr

.\ltunolup;a uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu 
ı , yük alınmaz. 

3cyaz· caket müna 
sası: 

nune 1 gibi (650) adet be 
ı.:eketin kafi ihalesi 15 

muz 'l29 tarihindedir. taUp
n numuneyi görmek ve 

nakasaya l~tirak içinde o 
hde saat 1 6 da levazım 
dürlügüne müracaaları. 

YÇE LEV Ai\T LINIYE 
mbıırg, Brnm, Anvers, 
nlıııl ve Bahri Siyah ara. 

da ıı.zımcl ve avdet munta 
[l(l. ta~ı: Jlamburg, Brem, 

tın, Anvcrs ve Roterılam. 
ı lııııaııınıır.a muva,eleti 
kleı.en \aporlar ; 
8\a v·ıpuru Hl Temuıa dop;ru 
dn • 12 • " 

la d • 
r d " 

il 
2'2 

" 
" 

az, \'a a, Ktstencc, l\alu 
'c lbraıl içiıı 'im•nımızdan 

hareket edcceK \·apurlar: 
dm~ VJpuru 12 14 tem

ı zda tahmııde 

23·251.emmuz-

mbu. g. llrcm. \nvers. Roterdam 
D:ıııçlg i>in yakında limanımız· 
cbn hareket edecek vapurlar : 

yçland vapuru 14·18Temmuzda 
mtlde. 

20·21 Temmuzda 

rland " 22·26 
hmiideı 
fa1-la taf-;ı aı i~in Galatada 
Yakııııyaıı 1 Iaıııııda kAin 1 
ıuııı! ~rcnıuliğ'iııe müracaat 

1 'I Jlı~yııµlu 641 -674 -

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
iki adet Takaya vazı:dılmek üzre 20-30 Beygir kuvvetinde iki adet mazotla mliteharrik Dizel 

den~z motörü pazarlık .suretile alınacaktır. Bu cins motorleri mevcut olup itaya. talip olanların •t 7 5 
temınatı muvakkatelerıle 13-7 ·929 cumartesi günü >aat 10,30 da Gala tada mübayaa komi;yonu

0
nda 

bulunmalarL • 

1 EMVALi METRUKE iLANATı I 
Semti ·Mahallesi Sokak No, Nevi ıemımının kıymeti muhammenesi Ura 

Kadıköy Cafcrağa atik nisbiye, cedit hacışükril cedit 21 maabahçe hane 10000 sekiz taksitte 
Müşteıı:ıilAtı : 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak 2 helA odunluk ve kömürlilk ve hava zil k 

ıuyu tertibatı vardır. e umpanya 

Balada evsafı muharrer maı, bahçe hanenin bedell 8 taksitte ödenmek Uzre 10000 Jı'ra b' d ı· h ıı e e ı mu ammene c 
ve kapalı zarf usulile 18,7.929 tarihine müsadif per~embe gUnil saat 15 de müzayedesi ka di u ı · 

0 · • mu rrer r ta p erın 
bedeli mubammencslnin o 7,~0 nisbetinde teminatı havı mekıuplarile emvali metruk k ı ilr 
caat eylemeleri. c sat1ş oms yanuna. m ı 

lstanbul Esnaf bankası 
Istanbul Esnaf Bankası 29 !\1ayıs 929 ıarihll levka!Me hey'eti umumiye 

kararına tevfikan ;ermayesi 100000) liradan (500000) liraya tezyit edilmiştir. 
l\lukavelel esasiıenuı beşıncı maddesi mucibinco ihraç olunan beheri beş 
lira kıymeti itibariyesinde .).80000) adcı ve nısfından bir fazlası tam ve 
mütehakisi hamiline ait yeni his~e senecl{'ri ~eraiti atiye dairesinde bankanın 
eski hisselerine sahip olanlara arzolıınac:ıkur. 

Miktar: Eski hisoedarlarımtz haix oldukları beher bir hlsseve mukabil dört 
his e mubayaa edebilirler. · 

Bedeli: Yeni ihraç olunan senetlerin fü ihracı ben·eçhi ati gfütcrildiği 
,ekildedir: Kıpııeti itibarisi 5 lira, resmi damr;a 10 kuruş. 

llakkı rüçhanın müddeti btımall: 
!':ski hisseda.rlanmız beher ht:-ıse'e i.;ahet eden dört hisseyi 15 temmuz 

929 tarihine kadar muba,aa \e bedelini aşap;ıda ızıh nlunduğu ••kilde 
bankamıza tevdi veya ir-.1 etmelidirlt~ Bu miıddct zarfında hakkı rliçhanı 

kullanmavanlann yukarıda mezkur müsait şeraitle mubayaa hakları sakıt olur. 
l lakkı rüçhanın .;ureıi ısıim.ıli; 
Hissedarlarımız bugünden itibaren 15 temmuz 929 tarihino kadar banka

mıza müracaat r.:dcrek yeni hi')selerin mubayaa puslalannı imza edebilecektir. 
Hissedarlarımız Bankaca kendılerine gönderilecek olan kayıt varakasını 

doldurup imza ve Bankanın merkezine taahhütlü olarak irsal etmek suretile 
daha yeni hisselere kavdolunabilirler. 

Sureti tediye: 
Mubayaa edilecek hisse senedaunın • 025 ı derhal bankaya revdı veya 

irsal edilmelidir. Müteb•kisi bii'ahare mecU.i ıdarenin lüzum ve kararına 
göre ikmal olunacakıır. Yukardaki müddeı zarfın da talep olunan bedeli tes· 
viye ediimiyen kayot pusulalarının hükmü yokıur. 

\ot; 
Yanlış yazılacak pusulalar Hankadaki kayda göre tashih edilerek ona 

göre muamele yapılacaktır. 
Yeni hisselerin ıemcııüleri: 
ihraç olunacak yeni hisselerin 1929 senesi tcmettüünün yalnız altı avlık 

kısmına iştirak edebileceklerdir. 19.10 senesinden itibaren yeni hi ·seler e<ki 
hh-elerle hukukan müsavi olacaklardır. 

Balıkesir Vilayetinde Havran 
Belediye R iyasetinden: / 

Havran kasabasında in a ve tesis 
olu~acak elektrik merkezi ve şebe
kesı 1929 Haziran onbeş tarihinden, 
14 Temmuz 929 tarihine kadar otuz 
gün müddetle ve kapalı zarf usu!ile 
münakasaya konmustur. Bu tesisata 
ait proje ile şartnamei fenniye ve mü 
na~sa şartname"sini, görmek isteyen 
Ierın İstanbulda Türbe civarında 
Sanayi ve mesai müdüriyetine ve ya 
Havran Belediye Riyasetine müra
c~~t etmeleri ve taliplerin ihale gü· 
nu olan 14/7/929 Pazar tarihinde 
saat 16. da teklif mektuplarile, yüz
de yedı buçuk teminatı muvakkate 
banka mektubu ve ya Belediyenin 
Vezne makbuzu ve bubaptaki ehli
yet! feı:ınlye vesikalarını Havran Be 
ledıycsıne ita etmeleri İlcin olunur. 

~--VE.;;.,T}_;~;,:,:;l~:.::,~:;~~~;,:A:_R _JI ~u~~~!!?ıt~~;~ ~~!~,~!!~~!~: 
akşam Ferah slnemasın<'a 

Edirne belediye riyasetin den ı 
6 Temmuz 929 tarihinde ihale edil
mek Üzre 45 gün müddetle ve kapa
lı zarf usulile münakasaya konulan 
Edirne şehrinin elektirik te'sisati 
~ünakasa müddetinin darlığı hase
btle teklifatm ihzar ve tevdii imka
nı olmadığından müdcİetin temdidi 
hakkında sirketler tarafından vakı 
olan müracaatlar meclisirnizçe naza
rı dikkate alınarak müddeti münaka
sa 6 Temmuz 929 tarihinden itiba
ren 40 kırk gün temdit edildiğinden 
alakadaranın malumu olmak üzre 
keyfiyet ilan olunur. İhale 16 Ağus 
tos ~29 tarihine müsadif Perşembe 
gunu saat 16 dadır. 

•C\dı ı R \e Ana..sıas balo 1 •' unıunıi açık konferansları 
1 ı Rab n ve f ~i~e • 

Satılık hane 
ç k Mustafa Paşada bostan •o
J.ı ı S numerolu 9 oda, 2 sofa 
~t katı, bir mutbak maa bahçe 

.ı ·k ve tulumbayı havi kağir 
satılıktır. Talipler derununda 

ur efcndıye müracaatları. 

stanbul sıhhi müesseseler 
~ayaat komisyonu riyasetin-

• nbul Çocuk Hastan sınde ya
f _ 15 75 1 n 36 kuru, bedeli 
lı ı ~ ve t rnirat tanzim edi 

!' bapı t. kc fo me ve şartna
~ v • • ve ( Agustos 929 Salı 

saat IS te kap lı zarf usu!ile 
ı... ~r ruunakasaya kon-

•, 1 
• "'1 _, .. yi gör-

'1..at lm::ık 1ltey~nh"'· 1 r >'.lil mur ·wtla J 1 

:\lüderrb Ali Kemal Bey 

• Muslihittin .~dil • 

.. Ceı·det Ferit • 

• Mustafa Re;lt • 

2\1,2 ~,29 Tcmmu1. 
1.5,8,12,Jfi Ağt:stos 

929 l'azartcs ve 
Pcr ·em be günleri 

5-6 

16,\10, Temmuz Salı 5·6 

ve Cumartesi gtınleri 
12,17,20,"4, 27,31 11-12 

Temmuz ve 3, 7 
Aj!;ustos 929Cumar

tcs!Çar~:ımba gunleri • 

17, 19, 24, 26, 31 11-12 
.\ğu>to ve 2, 7, 9, 
~ylül 929Cumarte-
si l'azarte>i günleri 

Yeni deniz 
ticaret kanunu 

\"eni vilayet ka
nunu tetkikleri 
Yeni Cezn mu

hakeme usulleri 

icra kanunu 

Yukarıda isimleri yazılı \iL derri.< Hevler taraf•1dan saatları gös

ter•llr nlenk hizal:ırında ırıırarr • •m. vzı fara dair Fakiiltedeki 

lıir num.ıralı dcr.sa.ıedc birer ~eri um ıma açık korf nrs \eriteceği 

ıl.lıı ulıınur. 

Sivas hapishane mü
diriyetinden: 

Bedeli muhammenı kılo.;u (! S) 
k~ruş (21) santim itilıarile 162000) 
yuz altm!ş ıki bin kilo yekdüziye 

ekmek muzaycdc ve münakn.;:;a kanu· 
nunun maddci mah:;usuna tevfikan 
kapalı_ zar[ usulilc münı1'a. aya vaz
edılmış oldu~undan talip olanlann 
dah• fazla malumat edinmek isteyen
leriıı Cumadan mıda günlerde Sivas 
hapıshane müdiriyetine ve :\lıiddei 
umumilikte müteşekkil komi<yonu 
mahsusuna müracaatları lüzumu illn 
olunur 

Zayi ınühür 
Tatbık mühüriımü zayı eyledim. 

Kimseye ı.ıorcum ulmamal<la beraber 
yenbini kaıJiracngımdan eokisinin 
hükıııü yoktur. 

Boyacı koy kli e sokak Ayşe 

lstanbul yeni postahane için mübayaa ·olunacak 300·400 ton 

Çamlı maden kömürü kapalı zarf usulile münaka,aya konmuştur. 

Münakasa 25 ıemmuz 929 Pe~cmrbe günü icra edileep;inden talip

lerin şartname almak için şimdiden teklifname ve teminatlarınıt 

ihtiva edecek kapalı zarfları tcYdi için de mezkur tarihte saa 

14 te \"eni po tahanede miilıarnat komisyonuna mııracaatları. 

Islan~ul limanı sa~il sı~~iye merkezi 
• Sertebabetinden: 

Kavak tahaffıızhanesi etüvleri için mtinakıısai aleniye surdile( 125) 

yüz yirmi beş ton çamlı maden kömür[, mübayaa edilece{!;inden 

tallplerin şartname ·ini görmek Lizre her gün Gala tada kara .\lu:>tııfa 
pruja sokağında kain merkezimiz !nazım şubesine ve münakasaya 
iştirak eylemek iizre 18 temmuz 929 tarihine müsadif Per~cmbe 

gilnü. saar 14 t ekomlsyona müraacaatlan il An olunur. 

Jandarma İmalathanesinden: 

1180 
1546 
8025 
143 

Çift çizme 
Takım mamul çam•w 

" kışlık elbise imallyesl 
Tane caket " 

MQnakasa tarihi 
14,7 29 

• 
1572\1. 

saat 
10 
14 

10 

70J ~ kaput imalivesl l 4 
Satın alınacak \ e yaptırılacak dört kalem eşy• kapılı zarrJı ınilnaka<aı a 

konuldu münakasa ı ukanl.t hizalarında vazıldığı gibi Tsı2nbuid• Gedikpaşa 
da Jand1rrna lmat\thanc<inde yapılacaktır. Şartname lmılithaneden verılir. 
Teklifnamclerin tarıt lml:\sı şartnamede munderiçtir. Talipler teminatlarını 

mal saudığına ıe;lim \C makbuzlarını teklifnamderine raptedecekıir aksi 
halde teklifname ret edilecektir. 

Sı~~at ve i~liınai muavenet vekalelin~en; 
Erzurum numune hastanesine lilzumu olan 174 kalem ilAç ve 

tıbbi malzeme kapalı zarf usuliylc mlınaka;aya konulmuştur. müna· 
ka.<a müddeti 4 temmuz 929 tarihinden itibaren yirmi gündür 
zarflar 24 temmuz 929 çar;;ıımha günu saat On he~ ekadar vckA!ctc 
gönderilmiş olmalıdır taliplerin şeraiti anlamak üzere ~imdiden sıhhat 
ve içtima! muavenet YckAletl içtimai muavenet umum müdürlüP;üne 
ve lstaııbulda sıhhat ve içtima! mua venet müdürltip;üne müracaat 
eylemeleri. 

Bursa kaplıcaları Türk Ano
nim Şirketinden: 

\lcdisi idaresi 8 Tcmmz 1929 tarihli celsesinde vı:rdl!';l karara 

binaen hey" eti l'mumiyeyi esas mukavelename ·inin yirmi altıncı 

maddesine tav!ikan 19\19 senesi Ağustosunun on ikind Pazartesi 
!{Ünü saat ondiirttc şirketin btıınlıulda B:ıhçekapı>ında Türk Ticaret ve 

Sanayi Bankasınuaki m<·rkezindc sureti fevkalıldcde içtimaa da,·ct eder· 
Ruznamei muzakerat lıcrvcçhi atidir~ 
ı ,\1ukavlrnamei esasinin birinci maddesinın iki ıd fık•asında 

münderiç " a>r! banyo 'tesisatı ,. talıirindcn evvel • peyderpey,, 
tabirinin ilavesi. 

2 - Birinci 'lladdcnin üçiincü fıkrasmın tayyı. 
3 - Sekizinci maddede münderiç • birinci maddenin ilçuncil 

• 
fıkrası mucibince hissedaran hcy,eti umumi \'esi sermaye! şirketin 

tczyidini tcrdh eyledii(i ve lıu hususta hc~inci maddeye tevfikan 
karar verildip;i taktirde ~ibaresi yerine: ~ sermaye! şirkcr tezyit otun· 

duğu takdirdi!" ibaresinin ikame''· 
4 - On dokuzuncu maddenin ikind fıkrasının tayyı. 

5 - Yirmincı maddede münderiç: ~ :\leclisi idare bundan sonraki 
maddenin kaydı ihtirazisi tahtında \C hu mukavelenamede tayin 
edilen hudut dahilinde olmak üzre " ibaresi yerine: " :\leci! i idare 

maksadı ~irkct ve bu mukavelenamede tavin edilen hudut dahi
linde" ibaresinin ikamesi. 

6 - lirml birinci naddenin bcrvq;hl ati tadil ve tehdili: 

~ l\lcclisi idare. hey"eti umuı'liyeden mus:ıdei mah'usa almadıkça 

sermayenin yuzdc onundan fazla<ı için taahhut altına ı,>irmiyccektir. 

( l~bu içtimada hazır bulunacak hissedarların 'I icarct ka,-unıına 
tevfi kan ~i rkct merkezine müracaa tla duhuliye varukası almaları ) 

kiray verilecektir. Gilnde 80 Ilı 100 
çuval yapar elek: evrikalıvıj makine 
!erini havidir. 1 ler nevi un imaline 
mnsaiıtir. Talipler Ankarada Hakimt
yeti milliyede l\lecdi heı·e müracaat 
etmelidirler. · 

1 Şehremaneti ilanatı 1 

Ecza ınonakasası 
Şehremanetinden: Cerrahpa

şa , H aseki, Beyoğlu ve emrazı 
zühreviye hastaneleri için lüzu
m u olan eczayı tıbbiye kapalı 
za rfla münakasay a konulmuş
t ur. T a liplerin ecza listesini gör 
mek ve şartname almak için her 
gün levazım müdürlüğüne gel
meleri, teklif mektuplarını da i
hale günü olan 31 Temmuz 929 
Çarşanba günü saat on beşe ka
dar mezkür müdürlüğe verme
leri. 

* * * 
Kadıköy Dairesi hudut dahi-

linde malzemesi Daire tarafın
dan verilmek üzre bir sene zar
fında tamire veya tecdiden maa 
ince tesviye bir metro murabbaı 
adi kaldırımın imaliyesi 8 Tem
muz 929 tarihinden itibaren yir 
mi gün müddetle kapalı zarf u
sulile münakasaya vazedilmiş
tir. 27Temmuz 929 tarihine mü 
sadif Cumartesi gunu saat on 
dörtte ihalei kat'iye icra edile
ceğinden talip olanların ehliye· 
ti fenniye vesikalarını müstes
hiben daire encümenine ve tami 
ratm şeratiti fenniyesi hakkın
da tafsilat almak üzre baş fen 
memurluğuna müracaatları ilan 
olunur. 

*. * 
Şehremanetinden: Kadıköy şu 

bei idariyesi Tahsildarlarmdan 
Ahmet Cemil efendi hakkında 
Encümeni Eınanetçe müttehaz 
lüzumu muhakeme karan ika
metgiihınm ınahlm olmaması 
hasebile mumaileyhe tebliğ edi
lenmediğinden ml'zkfır kararın 
bir sureti Emanet divanhanesi
ne talik olunmuştur. İtirazı var 
sa ilan tarihinden itibaren bir 
ay zarfında ı daname ile ma
kamı Emanete müracaat etme
si ilan olunur. 

* * * 
Üsküdar Dairesinden: Başı 

boş olarak gezmekte olan iki ku 
zunun Daireye teslim edildiğin 
den sahibi kim ise tarihi ilan
dan itibaren 8 gün zarfında Da 
ireye müracaatla alması ve müd 
deti hitamında satılacağı ilan 0 
lunur. 

* • * 
Saraçhane başında Horhor so 

kağındaki tarik fazlasının icar 
edileceğinden talip olanların 
Temmuzun 28 in ci P azar günü 
saat 1 S te D aire Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

* * * 
Beyazıt dairesi n den: Başıboş 

bulunup muhafaza edilen bir ku 
zİ.ınun 3 giine kadar sahibi mü
racaat etmediği takdirde satıla
cağı ilan olunur. 

"' * • 
Şeln'emanetinden: İtfaiye i

çin lüzumu olan 8 Deve boy.ıu 
açık münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şartnameyi görınet
için her gün münakasaya gir 
mek icin ihale günü olan 29 
Temmuz 929 Pazartesi günü h.ı 
vazım müdürlüğüne gelmeleri, 

* * * Şehremanetinden: Beyazıt şu 
bei idariyesi esbak müdiri Rüş
tü bey hakkında Emanet Encii
menince müttehaz karar mumai 
leyhin ikametgahı meçhul oldu 
ğu cihetle tebliğ edilemediğin
den Emanet divanhanesine ta· 
lik olunmuştur. İtirazı varsa 
ilan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında makamı Emanete mü 
racaatı ilan olunur. 

ZAYi: Nufus askerlik ve 7oİ3r 
vcsikalarımı vesJİr evrakı hususiye
mi gaybcttim. Ynilerini çıkartaca 
gımdan tayilerin hükmü yoktur 
Beyoğlu Şişli sokagmda 22 numerolu 
hanede mukim 309 Tcvellıitlü Diya· 
riı.ekirli 
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BİN ~ÖZ 
BİR RESİM 

DUn Darlllfllnun ıençllıtl TUrkocağında toplandılar ve bazı matbuatta mlllJ şair ve naslrlerlmizden bazıları 1 DUıı Balkan talebe kongresi ;p, ç · aını uarülfUnunun merasim salununda yaptı 
aleyhine yapılan nefrlyatı protesto ettiler • ve 20 mura ıhas İf Irak etti 

" DOLCA nedir? DOLCA, NES1Ll!,' Şirketinin 'iLRKJ YE. Fabrikasında imal ettiği yeni SUTLU çikolatadır. DOLCA nı' 

iki cinsi vardır. Biri yalnız sütlü (Turuncu etiketli) diğeri de sütlii ve fındıklı olup (Mor etiketli) dir. Fevkaladl 

lezzetli ve ~::;_uz fi lan bu çi/ıolat~ il'!.._ NESTLE Şirketini!J BUTIJN zenğin MÜSABAlfAL4RINA iştirak edilir • 

Türkiye Tayyare Cemiyeti tarafindan Tay
yare ~1ühendisliği tahsil etmek üzere 929 senesi 
A vrupaya gönderilecek talebelere mahsus 
~rırtnan1e : 

1 • Müsabaka imtihanına kabul i- bir hoyct muvacehesinde yapılacak 
çin esas şartlar şunlardır. olan bu imtihanlar neticesinde en 

a - Türk olmak ve medeni hakla- çok muvaffakiyet gösterenlerden bi 
rma sahip olmak. rinci maddenin (g) fıkrası da naza-

b • Yaşı o., yediden küçük ve yir- ri itibara alınarak Cemiyetin ihtiya-
mi beşten büyük olmamak. cı nispetinde seçilip talebeliğe ka-

c . Ahvali sıhhiyesinin Avrupa bul edilen ve Avrupaya sevkı takar
(Fransa ve Almanya) ıklimlerinda rür edenlere Türk Tayyare Cemiye
nazari ve ameli tahsil ve tetebbua ti aşağıda yazılı fedak~rlıkları yapa 
müsait ve her türlü ile! ve emraz- caktu. 
dan salim bulunduğu mutahassıala- a - Bütün te erruatiyle iki kat el
rı tamam bir haatane heyeti sıhhiye- bise, bir palto ve bir pardesü, üçer 
sinin raporlyle tasdik edilmek. kat çamaşır, azimet ve avdet yol 

d · Askerlikle ilişiği olmadığına masrafları. 
dair askerlik şubesinden veaika ib- b - Tahsil masrafları hariç olarak 
raz etmek. tahsile gönderileceği müessesenin 

e - Tahsilinin hitamından itibaren derecesine ve tahsil müddetindeki 
beş sene müddetle Tayyare Cemiyo kıdemine göre (85) do!Srdan (150) 
tinin emrinde ve Cemiytin takdir e- dolara kadar maaş. 
deceği maaş mukabilinde ve Cemi- c - Tahsilini muvaffakıyetle biti
yetçe ve ya Cemiyetin kendilerini rip Türkiyeye avdetinde Tayyare 
emrine tevdi edeceği makam tarafın Cemiyeti tarafından gösterilecek 
dan tayin edilecek mahal ve vazife- yerde istihdam ediliği müddetçe ih
de çalışmağı usulü kanunisi daire- tisas ve kabiliyeti derecesine göre 
sinde taahhüt eylemek. alacağı maaş. 

f - Talebelik müddeti zarfında, d - Tahsili mütaakip Cemiyetin-

PARKER DUOFOLD 
mürekkepli kaleminin ucu yalnız 
31 ameliye ihtiyaç hissetmiştir. 

:t5 senelik daimi bir isti
malden sonra bu uçta hiç 
bir eskilik eseri yoktur. 

.--... Kiınyaker --.. 
Dr. Cevat Tahsin 
Su , L n. \ a~. Sabun ,_ idrar , 

Kan, KazuratJ '.\leni ve 'aire· 

nin tahlildıı yapılır. 

Divan Yolu Hiçki Yurdu alımda 
Telefon lstanbul 1337 

.-- Dr. Ihsan Sami --. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğuklu~u ve ihtilı\ranna 
kar~ı pek tesirli ve taze a~ıdır. 
Divanyolu .\ıltan Mahmut tür
besi ksr~ısında ;./o 18<ı 

lRSENOFEIU.'[OS 
CMreko!ıı11ıtalıfı mtiteıılıp, 
gerek tar.la vahamaktan ' 

1 
~teyeilit. Cakrüddems 
k&l'fl gayet mtı:esairdtl'. 

'FH-ADelerle eoQ depola
nnda bulımor. 

İTOKS 

IoJusus/J 

Klişe imal edenlere il~n 
Zonguldakta Yüksek maden mühendltil mektebi itin muktJ 

lclişe imaliyesl l 9-6-9'l9 tarihinden itibaren bir mıh müddei 

münakasaya konulmuştur. Şeraitini anlamak isteyenlerin Istanboldl 

Sehremaneti civarında Maden mintakası mühendisllgine ve Zol' 
guldakta mektep müdüriyetine müracaat eylemeleri illn olunu~ 

lstanbul esnal bankasın~an: 
J 5 Temmuz 929 tarihinden itibaren Bankamız tarabndarı 9 

Ccmiyetin Avrupadaki talebelerine kendi arzu ve kararı dairesinde -
mahsus olan talimatnamesine riayet bazı Avrupa müessesat ve fabrikala
aizliği yüzünden talebelikten kaydı rında tetkik ve tetebbüata memur e
terkin edildiği veya tahsilinin hita- deceği talebelerden üç Avrupa hü
:nında ba!Sda (E) fıkrasında muhar- kOmetinin tayyare mühendisliği in
rer olan taahhüdü ifa eylemediği şaatında ihtisas, ihtira sahibi bulun 
takdirde Türk Tayyare Cemiyeti- dukları tasdik edileceklere defaten 
nin kendisi için ihtiyar eylediği beş bin lira mükUat verilecektir. 
bilOmum ınasraflan kanuni meraal- 4 - Müsabakaya girmek istiyenler 
me hacet kalmaksızın derhal ve de- istidalarını - yakınlığına göre - İl
iaten tediye edeceğine dair Noter- tambul, İzmir, Bursa, Eskişehir, E -
likten musaddak ve müteselsil kefa- dirne, Balıkesir, Konya, Adana, 
Jet usuliyle tanzim edilmiş bir kefa- Samsun, Tırabzon Tayyare Cemiye 
letname ihru eylemek. (Bu kefalet ti şubelerine ve Ankarada Cemiye· 
name yalnız talebeliğe kabul edilen tin Umumi merkezine en geç 25 
lerdea istenir ve Avrupaya sevkle- Temmuz 929 tarihine kadar vermiş 
rinden eve! Cemiyete tevdi edilmi§ ve istidalarına aşağıdaki evrak ve 
bulunur). vesikaları da raptetmiş bulunmalı-

PARKER DUOFOLD dünya
nın en meşhur milrekkepll 
kalemidir. Parker için 31 
ihtira beratı istihsal edilmiş 
ve 1 'i milyon şahıs Parker 
kalemini istimal eylemekte
dir, Alemşümul şöhreti ima
linde gösterilen itina ve kul
lanılan kıymetli mevada 
medyundur. Parker Duofo
ldun yalnız ucunun 31 
muhtelif ameleye ihtiyacı 
vardır. Sair mürekkepli ka-

madan sırf teması ile yazmak 
lmkıi.nını bahşeder.Elinizin her 

hangi bir gayretini esirger. 
Parmaklarınızı sıkmak bey
hude bir zahmet.tir. Osmlrl
dlum denilen bir maddeden 
mamul ucu yazınıza uygun 
gelir ve mürekkep kolaylık 
ve lntlzaıtıla akar. Kırtasi
yecilerde Parker Duofoldun 
muhtelif renkli çeşitlerini 
göstertlnlz ve bir tecrilbe
slııl yapınız. 

1 senesi hissei temettüüı:ün tevzllne başlanacağından keyfiyet bl!İ 
darancıı maJôm olmak üzere illn olunur. 

1 i~~~!~~:~:~~~·::~~~~1~t 
g · Darülfünun riyaziye şubesin- dırlar. 

den veya yüksek Mühendis mekte- a - Şahadetname (bu ~ene ".'ezun
l:ıinin birinci veya son devresinden lar~ndan ~ha_detnamel~r~ h~nuz el
mezun bulunmak (resmi liselerin le.rıne verılmıyenler~ bırız;ıc.ı m~dde
fen kısmından aliyüHila derecede nın (g) fıkra_sındalri şaraıtı haız ol
şahadetname alanlarla buna muadil duklarına daır ~ektep . ıda_relerın
tahsil gördüklerini muteber vesika - den muvakkat bırer vesıka ıbraz e
larla ispat edenler de müsabakaya derler. B~ vesikaların bilabara şaha
kabul olunurlar. Ancak yüksek tah- detnamenm aslı ile değiştirilmesi 
sil görenlerden müsabakada kazan- sarttı'J fu . . 
mış olanlar lis mezunlarına tercih b - u . ~ tezkercsı veya bu mahı-
e<lilirlor ) yette tafsılatlı mışruhatı havi mute-

lemlerin tamamının imali bu 
rakkamın nısfına bile ihti
yacı yoktur. Parker Duofol
dun randemanı diğerlerinki
ne kabili klyas değildir.Bas-

Dört clnsi11in /lalı: 

• 
. . . . ber hüviyet cüzdanı. 

Hatıra - Tahbın evlenmış bulun- E b ı nd · h h k 
maması tercih olunur. c - n ~o~ u u ugu ızrnet a -

.. . . _ kında salahıyettar makamın ve ay-
2 - Musaba.ka ımtıhanına 15 Agus- rıca Polis idaresinin hüsnü hal ve

tos ~29 tarı.hınde İstanbul Tayyare sikası (bu sene bir mektepten inti
Ccı:.ııyet•. ~·ı:ıasmda başlanacak :"~ kal suretiyle gelenler için hızmet 
aşagıda~ı ılım. ve fe~lerden !ahrırı hüsnü hal vesikasına lüzum yoktur.) 
olarak ıcra. edılecektır.: İmtıhanlar d _ Birinci maddenin (d) fıkrası

--0 Fotojtraf levazımatınızı rar. er ,1 ;:::;ı.nız mağazadan •ste-

bır ~afta n!hayet on gun zarfında na göre askerlik vesikası. 
bıtlrılece~tır. · · ·. . . ı e - Taliplerin sıhhi muayeneeleri 

»uo/ old Istanb~Ikinci Ticaret mah
kemesinden: 

.. Darullun,un rıyazıye .şube."'. v~ müracaat ettikleri Tayyare Cemiye
yubek muhendıs mekte~ı . bırıncı ti ~ubeleri tarafından, sevkedilecek
ve s~n .dev~e mezunl~r~ ~çın. · · · · - ·,. leri mütahassısları tamam bir heye

Ah rıy.azıye. (cebrı ala, tamamı ti sıhhiyye marifetiyle yapılıp ev-
vetefaz.u!• hesap) rakına raptedilecektir. 

Tahlıl.' h~nde~c. 5 - Taliplerin imtihana gidiş mas-
Rı_yazı ı:nıha:ı .... ık. rafları ve muvaffak olmazlarsa mem 
H~kmetı tabııyye. leketlerine dönüş masrafları kendi-
Kıı~ya. leriİte aittir. 
İlmı heyet. 6 - Daha fazla tafsilat almak isti-

Mahalli nıurncaat: lsıenbul DIELMANN ve BfLl mue.;,tse>i. 

Rc.sim. (hatti ve menazıri) yenler dördüncü maddede yazılıTay Avusıurva fabrikalan hezar&n sandaliyeleri umumi <atış depos;lsıanbuldıuı 
Turkçe. yare Cemiyeti şubelerine ve Ankara Katırcı Oğlu hanında 46-47 numaralı joz. N. Acıman telefon lsranbul 2409 
Fransısça veya Almanca. (talip ile civarında bulunanlar Cemiyetin Hamiş; aynı depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve fanıaz 

ıkisindcn birini tercih eder) Umumi merkezine müracaat etmeli- kuma Jar mütentvvi ısıur perde mister tül· keten perd örtüler· maroken 
Liselerin len kısmı aliyü/§13 me- dirler. .

1 
. ~ . . 1 

• • 
1 

• . ' ' • 

urtfa 1 ile b d "J ı h< '/ g - 7 He t r · 'h .h . d en er~ pırıç komış masif pınnç ve lake karrnlalar ıle çocuk karyolaları fabrı 
•
1 

' una mua 1 a · 1 oren - .. r ~ ıp ımltıt an bta1rı ın1 •.n ka liatına satılmaktadır. Fiat maktudur. Handı ...osor verdır 
er ıçın. . . en geç uç gun eve atan u a ge mıs t 
Adı riyaziye. (cebir ve mütemmi- ve Istanbul Tayyare Cemiyeti şube- ı mll.I.%%%%%%%%%)e(-.-..-.~.--.-.-.-..-..-..-.ı 

~~:~~ı:~t~üccssem hendese. ~i1~~ evrakını tevdı etmiş bulunmalı- ~l ROB ERT KOLEC 
Mihanik 8 · İmtihanda beraber bulunması 
Hikmctı tabiiyyc. zaruri olan edevat : · 
Ki~ya. a · Beş haneli lugaritma cedveli. Kolec kısmı - Ali Mühendis kısmı-
l!mı heyet. b - Dübül desimetre ve sair ter-
Resim: (hattı ve mcnazıri) sim alatı. Sanayi kursları 
'füı!<5c. c · Kurşun kalem, lastik ve saire. Her pcr~embe ve cuma günü 9 dan 12 )'e kadar müracaat 
_F:,:ı"sı•p veya Almanca. (talip İstiycn Fransısca ve ya Almanoa ,.~,.....~~:XY:X_.,:X..,..:X..,..:X_.:X_.:X_.:X.,....:X...,Y•.'..,._J'.,.........,P'IP'I...,....,.,.....,.....,.....,.....,.... .. 

Çiçek Pazarında Fındıkliyan ha
nı tahtında müflis Abbas Hilmi e
fendi dükkanındaki kırtasiye eşyası 
bilmüzayede satılacağından talip o
lanların 15 Temmuz 929 Pazartesi 
ve müteakip günlerde saat on altıdd ı 
mezkOr mağazada hazır bulunmaları 
lüzumu ilin olunur. 

Dalma yalnız 

KODAK 
fotoğraf nıakinala
rıyle filimleririi kul
lann1ak n1enfaatiniz 
icabatındandır. 

Alaminüt foıo~roflıır i~in 

Minoteros 
kartlarını kullanınız. 

Her yerde aatılır. 

ı 
Nezafeti fevkalıtdeslle umuma küşat edildi :' 

••••••••••••w•••••••••••~ 
Gümrükler ınu~alaza ınü~ürlü~ün~en 
Müdiriyetimlz için 59500 kilo kömilr ve 250 çeki odun nıiJll 

yaa olunmak üzere münakasai aleniyeye Konulmuştur. Müne~ 
ve ihalAt kanunundnlcl ~eralt ve evsah haiz olan taliplerin rrı 

kasa gününden evvel miidiriyetinıizdeki şarmamelerine itti!A hlV 
!ünden sonra münakasa giinü olan 29 Temmuz 929 Pazartesi # 
saat 14 te rnüdiriyetimizde müteşekkil komisyona depozito ııJı 
ıcrile mllracaatları. 

Devlet Mamaası Mü~ürlll~ün~en: 
150 

3500 
35 

2 

çeki 

kilo 

ton 

odun 

Mangal kömürü 

Kok kömürü 

Griple! 

:\latbaa için mıkdar ve ecnası belAda muharrer mahnıknl 

nakasi aleniye ,uretile mübayıia olunacaktır. Talip olanların Y' 
m nakasa olan 31 temmuz 929 tarihine m!isadif çarşamba gıi~1 

ı 6 da teminat akçalarile birlikte matbaada muteşekkil mu\~ 
komisyonllna ve şartnameyi görmek istiyenlcrin de hergLııı k<>oıl
kitabctine müracaatları ilan Olunur. J 
~~~~~~~~~~~~~-,/ 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresi muhasebe kalemi lqln blllmtlhan "eksen lira maıı~1' 

_ · Üç efendi .aıı.naca~tır 1 
lmtih.,na dahıl ulabılmek !çın .zırdeki ~eraltl haız olmak !AZ' 

ı- .\luzaa! uzcrinc usulü defteriye a~na olmak 

2- .\hvali sıhbiycı;i hakkında resmi raporu olmak 

3- :\l!lhl!efiyeti a'kçriycsıni ifa etmi~ 1ıu:11nm : k 1 
Yevmi iıntihnn 14 Temmuz 929 Pazar günt.<l ir Bir ~uo ıli 

vesaiki Jdzimcyi ve fotografisiAi' Zati J~leri miidurlıiğıine re" r/ 
meler! lazımdır: ld~re lıizum günildllp;ıi taktirde Ta~ra şuab• 
da istihtam olunacakur. 

... -
MES'UL MUDUR: BURHANE'f1' ılıiıwıd~n bırını terGılt eder). lugat, kamus kitapları bulurıdurabi· ~~--------- ~ 

~~~-~--~. •-.. .....,.~ .. -.c:-~ı.t ı~ ~~~~~~~~...;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.;_~~~~~......;......;.;_~;__~~---~~~~~~..!....:..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_. 


