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Yunanlılar uzlaşmaktan cayıyorlar 
Bir itimat 

Başvekil ismet P. Hz. bu 
sene de B. M. M. yaz ta
tiline karar vermezden ev
vel soo celsede söz alarak 
memleketin dahili ve harici 
işleri hakkında izahat verdi 
ve aynı zamanda hükume
tin emniyetle çalışmağa de
vam edebilmesi için Mec
listen itimat kararı istedi. 

iptida şu noktaya işaret 
edelim ki ismet P. Hz. bu 
tarzı hareketi ile devlet 
idaresinde bizzat tesis 
etmiş olduğu siyasi an'a
neye sadakat göstermiş 

oluyor. Bundan dolayı 
kendisini takdir ve tebrik 
etmek lazımdır. M. M. aza
ları da re'ye iştirak eden 
( 256 ) kişinin müttefikan 
ittihaz ettiği itimat kararı 

ile bu takdir ve tebrik 
hissini ifade etmiştir. 

Malumdur ki siyasi ha • 
yatta pekçok devlet adam
larının müşterek bir talii 
vardır: Bn da iktidar mi!v
kiine geçen her hükumetin 
çok şey vadetmekten, fakat 
o nisbette iş görememekten 
dolayı gün geçtikçe kuvve
tinden, nüfuzundan biraz 
daha kaybedip gitmesidir. 

Bir halde ki en olgun, 
en muvaffak hükumet a
damlarının bile sırf zama
nın kendi aleyhlerinde ça
lışması neticesi olarak parla
mentodaki nüfuzlarını kayb
ettikleri vakidir. 

Ancak memnuniyetle gö
rüyoruz ki ismet P. Hz. 
şahsi kabiliyeti ve idare 
hususundaki dirayeti ile bu 
kaidenin müstesnaları da 
olacağını isbat etmiştir ı 
çünkü başvekilimiz (Gen9) 
isyanını müteakip iş başına 
geldiği zamandanberi gün 
geçtikçe gerek parlamento 
muhitinde, gerek efkarı 
umumiye karşısında cıaha 
fazla hürmet, muhabbet ve 
itimat kazanmıştır. 

işte bu iddiamızın en 
kuvvetli bir delili iki gün 
evvel B. M. M. yaz tatiline 
karar verirken ismet P. H •• 
ne karşı gösterdiği samimi 
tezahurattır. 

Harici siyaset noktai na
zarından ismet Paşa Haz
retlerinin muvaffakiyeti gü
neş kadar parlak ve açıktır; 
çünkü mucadclci milliye 
devrinde garp ordularının 

bu muzaffer kumandanı 
(Lozan) sulbü sırasında 
halledilemiyen pürüzlü işle
ri muayyen prensiplerden 
ve milli menfaatlerimizden 
hiçbir fedakarlık yapmak • 
sızın hemen tamamen dü • 
ıeltmiştir; ve son nutkunda 
F ransıztar, ltalyanlar, lran
hlarla aramızda mevcut 
olan bütün ihtilaflı mesele· 
!erin bitmiş olduğunu müj
delemiştir. 

Eğer ismet P. H. nin 
kifayetli idaresine zaman 
da yardım etmiş olsaydı, 
yani üç dört senedenberi 
devam eden kuraklık afeti 
harbin tahribat devresini 
takip etmemiş bulunsaydı 

bugün etrafımızda birçok 
şikayetleri mucip olan iktı
sadi sıkıntılar da görülmez-

Sefirlerini azlederek 
Atinaya çaQırdılar 

llk kabul ettikleri tekliflerle sonradan bildirilenler 
o kadar farklı imiş ki vaziyeti bir türlü 

anlıyamıyorlarmış ! 

f evfik Rüştü Beyin beyanatı 
Dün Atinadan çok garip bir haber aldık: 

Venizelos Yunanıstanın Ankara sefirini son 
itilafta salahiyetini tecavıiz. ettiği bahanesile 
geri çağırmış! 

-)~ı 

Cerl ~a.l:rJao •rftr 
M. Papa Son müzakeratı idare edenler 

----
( 

Yunan bq•ekllJ 

M. Venizeloı 

Bu haber cidden hayret edilecek bir şeydir 
ve Yunan hükumetinin şimdiye kadar devam 
eden müzakeratta samimi olmadığını gösteren 
bir delildir. Yunan sefirinin Atinaya geri 
çağrılması yakında imza edileceğinden bahse
dilen itila/namenin yırtılması demektir. 

italy~n ta~arelerıı Gizli diplomasiye yer yok! .. 
bugun .gelıyorlar ı . 
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Ajansların buhususta verdikleri telgraflar 
şunlardır: 
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bu devletle ·" ~'.'~ .~ i· AUna 5, Yunan (gazeteleri) 

Dün M. Venizelosun riyasetinde aktedilen İçtimada 
Ankara müzakeratı hakkında M. Papa tarafından gön • 
derllen raporlan, Türk noktai nazazarını ve Ankara 
müzakeratında M. Papa ile M. Diyamandopulos tarafın -
dan takip .edilen hattı hareketi tetkik etmiştir. 

Papa ve refiki Atinaya ça~ldılar 
1çtinıada şifahi izahat vermek için M. 

Diyanıandoplos ile AL Papanın Atinaya 
da~·et edilrnesinden başka bir karar veril
nıerniştir. 

Sefir niçin azledildi 1 
M. Papanın tAinaya da~·et edilnıesi 

!!;'eriye çağrılrnası 11ıanasz12ı haizdir. Zira 
Af. Veııizelosun riyasetindel~i koınisyonıın 
fikrine göre ılf. Papa vaziyet icap ettir
mediği halde bazı nıeselelerde fevkalade 
istical gösternıiş ve alnıış olduğu talimatı 
tecavüz etnıiştir. 

Maamafih M. Papanın vereceği izahat neticesinde 
tekrar Ankarya avdet etmesi muhtemeldir. 

Yeni elçileri kim olacak? 
Ankara Yunan sefaretine Hariciye nazırı M. Karapa

nosun yahut Berlin Yunan sefiri M. Kanelopulosun tayin 
edileceği söyleniyor. 

Atina ajansının tebli~i 
Atina, 4 ( Ati11a ajansı) - Tiirk - l'unan 

nıüzakeralı hakkında ahiren Tevfik Rüştü 
B. tarafından vuku bulan beyanattan 
sonra Yunan hiikıl.11ıeti11in 17 nıayısta 
Ankara Yzınan sefareti vasıtasile kenllisine 
bildirilen bitarafların tekliflerini 21 nıa
yısta kabul ettiği ve Tiirkiyenirı de kabul 
cevabını beklPdiği ı·esnıen tebliğ olunur. 

[Alt ıarah 2 inci sayıfamızdadır ] 

Bu,Un rehrlmı:ae aeleeıtk olu ıt.lra 
ha•• mthteıarı M. MCNOUul ile blrlllrte 

3 5 ltalyıuı deniz tayyaresi 
bugün oaat 1 O - 11 arasında 
ıehrlmlzc gelecek ve Yetilköy 
afakında S layyarcmlz tarafın· 
dan havada k31'fJıuıacaktır. ltal
yan tayyareleri ~ıı:zlçlnde Bil
yukdcrede ve Uıııur yerinde 
denize lneceklcrdiı • 

lıalyan ftloou kmnandanı Ce
ner41 Döplnedo ile hava müs
tqan Cencral Balbo ve tayyare 
zabitleri motıırle Trabyaya ge
lecekler ve burada Tolcatlıyan 
otelı rıhtımınde ukcrt ve molkt 
heyetler . tarafından l6llkbal edi· 
leceklerdir . • 

(Alt tarafı 2 inci sayı!amııdadır] 

Hronika 
muhakemesi 

dün 
tekrar başladı 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün ~umca c Hronika > 

gazetesi 
aleyhinde
ki_ Türk· 
lüğü talı· 

kir dava-
sının rü'
yetine baş
lamıştır. 

O ün 
m a hke -
metle ev-
velce bi- Madam Eıeni 
rinci cezada cer)·an eden 
muhakemeye ait evrak okun
muş ,darülfünun müderrislerin
den fazıl Nazmi B.diıılenilmiş, 
neşrolunan yazıdaki c Agriyo
tera > tabirinin ne manaya gel
diği sorulmuş, mumaileyh, 
birinci cezade söylediklerini 
tekrar etmiş, « bu yazıdaki 
cümlede, yukardaki cümlelerin 
yazılışına nazaran •Vahşi, ma
nasına gelir > demiştir. 

Madam l::leni, eski Yunan
cada tu manaya geldiğini, fa
kat şimdiki lisanda ancak •Şid-

Tarkiyeye karşı Yunan dosluğu detli > manasına alınabileceğini 
l===========-=============ı söyleyerek, mahkemeye noter

di. Türk milleti (Lozan)da 
kazandan milli istiklalin 
seadetlerini büyük ve geniş 
bir huzur içinde tesit 
ederdi. 

Bununla beraber yanna 
karşı ümitlerimi:ı: gene kuv
vetlidir; bu sene Anado
luda beklediğimiz feyzü 

bereket tahakkuk ve önü- tikten musaddak tercümeler 
müzdeki birkaç sene daha vermiştir. Bunlardaki tercüme
bu feyzübereket devam !er, •Şiddetli > eklJndedir. 
ederse cumhuriyet idaresi- Neticede muhakeme, keli
nin halk için siyasetln6 meniıı manasına ve Madamın 
hedef yaptığ'ı güzel günler iyiliğine ıchadc edecek bazı 
arbk gelmiş olacaktır. müdafaa şahitl~ıinln celbi için 

Haz'.ranın on ikisine bırakıl-
Mehmet Asım mışıır. 

birletmiyecek " ? 

Başvekaleti alması. 
beklenen 

·Makdonal 
Böyle diyor 

Londra, 4 (A.A) - l\f• 
Makdonald yarın kıralı zi· 

yaret edecek ve kabine 
teşkilini hiç şüphesiz kabul 

eyliyecektir. M. Makdonald 
kabinedeki mühim mevkiler 

için intihap etmek niye· 
tinde bıılunduğu mesai ar
kadaşlarının isimlerini kı
rala bildirecektir. Siyasi 
mahafilde zannolunduğuna 

göre M. Thomas hariciye, 
M. Henderson dahiliye, ve 

M. Snowden maliye neza
retlerine getirileceklerdir. 

Yeni hükumetin teşekkü
lüne ait muameleler bittik
ten sonra ve yeni parlmen· 

to toplanmadan evvel M. 
Makdonaldın birkaç günlük 
bir mezuniyet alması muh
temeldir. 
[ Alıtarafı 4 üncü tayılamızdadır ] 

" Jsterlin 
,.Q Kuruş 
u duştu --Dıinkü ani tenezzıilün 

devam etmesi 
muhtemeldir 

lngiliz lirası dün Borsada 
1024 kuruşta açılmış, 1016,5 
kuruşta kapanmıştır. Buna 
nazaran istcrlin dün sekiz 
kuruş birden düşmüştür. 

lzmirden bir mıktar kambi
yo gelmesi ve şehrimizdeki 
tütün tüccarlarından bazıla
rının Amerikan, Doyc Or
yent Emlak bankaları va • 
sıtasile bir hayli miktarda 
lngiliz lirası sattırmaları 
dünkü tenezzüle sebep ol
muştur. 

lzmirden gelen haberlere 
göre yakında vadeli satış -
!arın başlıyaciığı anlaşıl • 
maktadır. Bu satışlar üze • 
rine lngiliz lirası daha 
ziyade tenezzül edecektir. 

Bir rapor 
Borsa acentelerinden Ta

kopulo efendi düyunu mu
vahhide tahvilatının tenez -
zülünün önüne nesuretle 
geçilebileceği hakkında bir 
rapor hazırlamış, Borsa ko
miserliğine vermiştir. 

MaJcJonald .on intihapta meb 'us olan oğlu il• ya~ yana 

Kazım Paşa 
P aris sefirile 

birlikte bugün 
şehrimizde 

Ankara, 5 ( Vakıt ) -
Meclis reisimiz Kazım Pş. 

Hz. ile Paris büyük elçimiz 

Fethi B. lstanbula hareket 
ettiler ve Reisicumhur Hz. 

namına seryaver Rusuhi B., 
Başvekil Hz. ile Vekiller, 
sefirler, meb'uslar hükuroet 
erkanı tarafından teşyi e· 
dildiler. 

Bir polis müfrezesi resmi 
selamı ifa etti. 

Çimento ve plak 
fabrikası 

Sanayi müdüriyetine vuku
bulan müracaatlara nazaran 
yakında Bakırköyde bir çimento 
Y eşilköyde bir gramafon ve 
prnk fabrikası aıçlacaktır. 

1\ 

Ali divan 
Eskişehirde 
ne zaman 

toplanacak? 
Ankara, 5 ( Yakıt ) -

Divanı Ali teşkili için intihap 
yapılması. adliyeden ternylıe 

ve şurayı devlete bildirildi . 

Temyiz on bir aza seçmi~tir, 

şunlardır. Reis i\usrct, tanzl

mat reisi Reşat, ba~k:ltip 

Saffet, azalardan Osman, 

Abdullah, Sabri, Ömer Lutfi 

Vasfi, baytar Ali Riza, Ce

mal, Ali ll:ıydar beyler. Di
van Eskişebirde toplanacnkıır. 

Ancak bu toplanmanın me

murlann, hllkimlerin yaz ~

tillerl dolayısiyle Teşrini sa
njyc kalacağı şayi<lir. 

Bu takdirde muhakemeye 

o zaman başlanacaktır. 

Müsabakalı roman 

( 
• • _-7.. . • • # • .,.. ... k 

) Yaprak dökümü 
' .. . . . ..-

Hazirandan itibaren V AKIT sütunlarında 
karilerimizin lezzet ve alaka ile okuyaca~
ları YAPRAK DÖKÜMÜ, müsabakalı hır 
roman olacaktır. Müsabakalı roman ne de

mektir? Bu müsabaka nasıl olacaktır? 
VAKiT, karilerine yeni bir eğlence teşkil et

mek üzere bu müsabakayı tertip etmektedir. Ro
manımızın ıintişarından itibaren on beş gün zar
fında, tefrikamızın bu on beş günlük kısmına 
iltizami üç yanlış koyacağız. Romanımızı takip 
eden karilerimizin dikkatleri bu suretle imtihan 
edilmiş olacaktır. On beş günün sonunda karile

rimize soracağız. Bu üç yanlış hangileridir? 
Bu üç yanlışı bulup bize doğru olarak bildi

ren karilerimiz arasında bir kur'a cekilecek; sıra 
ile bir kariimize REŞAT NURi beyin elyazısını 
ve imzasını muhtevi bir ÇALIKUŞU, bir karii
mize gazetemizin senelik abonesi, bir kariimize 
altı a)itk, bir kariimize üç aylık, abonemiz, altı 
kariimize de birer kitap hediye edilecektir. 



VAKiT 6 Haziran Sa ıfa 2 

Vezünün indi/ aı korkunç bir şekil aldı 
( 
~:mı;::aı:a;;m;;miiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiii~~I Lav selleri altında 

Sülieytl1n1afi Paşa kalan kasabalar~ var 
(:~ ......... ········ ... Dah·ııd·e; .. ········· ········ ·~; 
B;r;nı ... 11careröaas·ı··seied1Y·e··işi~ri Yazan 

AYHAN 

ve 

Akibeti 
... 

Napo!ı, 4 (A.A) - Vezuv nvn indifaı, korkunç bir nispet 
almı§br. İki lav selı lnferno vadisine d~ı ilerlemekte ve tah
liyesine lüz!lm hasıl olaa ufak Atıaviyano kasabasını tehdit 

' etmektedir . 

Rifaf Pş.gorüşmeye n1emurdu Londra , 4 (A.A.) - N~polid<:n Datly Mail e bildirilıycır : 
V ezuv un indifaları infilak ıeklinde olup yeri sarsmaktadır. Yirmi . 
yarda arzında olan lav nehri saniyede iki kadem siir'atle ilerle
mektedir • Şımdib indifa son aenelerdekl indilaların en tiddetlisidir. 
T erzizno dan iki kilometre mesafede k!in bulunan Barre kasabası 

timdıden lavlar altında kalmııtır. Lavlar T erziznoya doğru ilerliyor. 

ldarei hususiyemizde 
eylülden itibaren tatbik 

edilecek 

Beşinci bir tüccar sı
nıfı ihdas etti 

Ticaret odası meclisi dün 
mutat iı;timaını yapmıştır. 

Diin cemiyeti belediye 
içtitna etti 

Cemiyeti belediye dün iç
tlma ve bütçe encümeninden 

gelen evrakı müzakere ctmif
tir. 

Sı'iley11ıan paşanın hiç hazzetnzeyip gii.nahı 
kadar sePınediği yegane adam da 

Rifat Paşa idi ... 
-78-

!'lluh1fızlar kimse ıle ko
nu şup görüşmesine müsaade 
etmiyorlardı. Kaldı ki evrak 
sandıgı bir ecnebi elinde idi. 

Hem gidip alarak getire
bilecek vasıta hazır olsa bile 
eHakı pnına alıp gitmek 
doflru olur muydu? 

Paşanın bütün i<>tikbali 
orada saklı bulunan bcşon 
lıağıt parçasına baglı bulu
nuyorbu. Kendini mahvet
mek istiyen düşmanlarına : 

- !şte benim arnirala 
saklattığım Cl'rak bunlardır. 
Zaptettiniz mi diyecekti? 

Süleyman paşa işte yalnız 
bunu yapamıyacaktı. Ve ya
pamazdı da .. 

Alı! şu gider ayak rnüla
zmı l\lahmut beyi veyahut 
ferik Hüseyin paşayı görmüş 
olsaydı ne iyi olacaktı. 

Hizmetçiler yatakları denk
lerlerken oda dışında beldi
yen nöbetçilerin te!Aşla va
ziyet aldıkları görüldü. 

Kim olacak? anlaşılan Rı
fat paşa gene Süleyman 
paşanın odasına geliyor ola
caktı. 

Süleyman paşa bu hazze
dip günahı kadar hoşlanma
dığı adamla gözgöze gel
memek için pençcre önüne 
giderek arkasını kapıya dôn· 
müştil. 

Fakat paşa yanılıyordu. 
Bu gelen Rifat paşa degildl. 
Bilakis: 

- Nasıl görebilsem diye 
üzüldnğft Mahmut beyin 
babası ferik Hiıseyin paşa 
idi. 

Hüseyin paşa: 
- Ne o Paşa hazretleri 

böyle apansız bizleri öksüz 
bırdkıp teşrif mi buyurulu-
yor? • 

V ııllah Efendimiz şimdi 
M.hmut bendeııiz«fırkateymı 
süvarisinden haber aldığını 
söyleyince bir :taraftan mü
kedder ve bir taraftan dahi 
mesrur olduk. lnş.aiıUah şu 
belıyeden ankarip lrurıulu
ncr. Bizlerden istemek. Ce
•• a1>ı Haktan vermek .. 

Bir emriniz var mı pa
ş::m? Hud<ı şahidim efendl
mize karşı layıkı veçhile 
hi:·.met edememekten mah
cubum .. 

Süleyman paşa sel'inç 
içinde dönüp Hüseyin paşa
nın iki elini birden tutmuş
tu: l\Jinnetle sıkıyordu. 

lley Yarabbi.. şu Hüseyin 
p:ışa ne temiz a lamdı? 
daha dün ·oğlunu lstanbula 
gö~dercrek dertsiz başını 
azJaha büyük bel:\larıı uğ
r~t•mştı. Bereket \'ersin 
Mahmut bey akıllı davra

n~rak hem kendini hem de 

babasını kurtarmıştı. 

Acaba Hüseyin paşa ln

giliz amiralında bulunan ev

rakı almak cesaretini göste

remez mıydı? İşte Hüseyin 

~a: 

- Buyurun son emrinizi 

ifaya hazırım. diyordu, Sü

leyman paşa hıçkınr, ağlar 

gibi ycisli bir sesle dedi: 

- Paşa.. şurada mahpus 
kaldığım müddetçe sizden 
gördüğüm insaniyet ve ci· 
vanmcrtliği asla unutmıya
cağım. sizden birşey rica 
etmiyorum. yalnız benim 
amiral Kommerelde küçük 
bir sandıkta mahfuz evrakım 
vardı. Şu tesbihimi göster
diginiz ~ande amiral evrakı 
size teslim eder. 

Süleyman paşa tcsbihini 
Hüseyin paşaya uzattı. Hü
seyin paşa: 

- Müsterih olunuz. Ev
rakınızı alıp muhafaza cde
ccgım. Yalnız icabında bu 
evrakı benden nasıl alacak
sınız? 

- Hüseyin paşa hazret
leri. Biraderi azizıın. Par
mağınızdaki yüzüğü bana 
veriniz. Yüzüğünüzü !stan
buldaki konağımza gönder
diğim ande evrakı yüzüğü 
götürene teslim ederler. 

- Pek münasip paşam. 
Buyurun yüzüğü alınız. 

Hüseyin paşa parmağın

daki yüzüğü Süleyman pa
şaya verdi. Bir kelime daha 
söylemeğe vakit kalmamıştı: 

İçeriye muhafız Rifat pa
şanın girdiği görüldü. Rifat 
pıışa tcl:\ş içindeydi: 

- Buyurun Paşa hazret
leri. V :ıpura gicelim, eşya
nızı neferler getirirler .. 

Diye Süleyman paşayı 

Hüseyin paş2nın yanından 
aşırmak istiyordu. 

Süleyman p~şa itiraz ede-
bilecek ı•:tziyette değildi 

tabil .. 
- lfay lıay. Gidelim, 
Cevabını verdi. Ferik 

Hüseyin paşaya döndü, Koca 
ııdanıın gözlerinden yaş ge
liyordu. 

Ve Rifat paşanın gözleri 
önünde kuc::IJ::ş:ırak helal
laştılar. 

Liman işleri 
Bir İngiliz gazetesi 

n1emnuniyet gösteriyor 
fsımbul limanının hali ve 

idaresi hakkında maruf lngi
llz gaıetekrl:ıden "Mançes
ter Gardan,, da bir yazı in
tişar etmiştir. lr.giliL gazete
si bu bend!ııde, lstanbul li
manının !~!erinden nıemnu

niyelle bah:;etm:k~e ve şu 

cümleleri kulian::m:Jaadır: 

«Nisan ayındaki nııshalnrı· 
cıızdan birimle Yunaııi~tanın 

Pire limanında mensucan ha
vi sandıklnn muhteviyatın
dan miihim sirk:ıtler vuku 
bulmakta olduğ:ı~u, bunun 
önüne geç;!mediğinl ve bü
tün tüccarla Jlgorta şirketle
rinin bu haldrn şikAyetçi ol
duğu yazır.ıştık. Istıınbul li
manının ise sor. seneler zar
hnda bu lıuı:usta büyüic bir 
eseri sel:lh göstcrmete baş

lanıışnr. Llmandıı son üç se

nedir sıkı bir zaptı rapt mev

cut oldıı~u gibi inhisar ha
linde işletilmekte olan Ilınan 

işleri de mcsals!:ıde iyi bir 

Napo!ı, 5 ( A. A ) - Vezuv yanar dağının indifaları 
azalmııtır. Son 48 saat zarfında fışkıran !Avların miktarı sekiz 
milyon metre mik'abı tahmin olunuyor. 

Şilide de aynı bal 
Buenos Ayres , 4 ( A.A ) - Şilinin Curıcu eyaletinde 

kun Şinipaya yanardağı Lndifaa b&1lam11hr • lndifalar ıiddetli zel
zelelerle milterakip olduğundan ve hatta pek uzJ mesafelerden his
ıedıldığinden civar ahali panik içindedir • 

Venizelos istifa ediyor fakat gene 
baıvekil olmak için 

Attna.5 (A.A) - M. Ventzelos bu gün istifa edecektir. 
Seısı cumhur M. Kunduryotis kendt.ınl tekrar kabine teıkiline 
memur edecektlr. Yeni kabinenin evellcinden biraz farklı olması 
ve baridyeye M. Romanosun münakalat nezaretine de M. Gona
tasın getirilmesi muhtemeldir. 

İstanbul villyeti idarei husu
sııs!yesi barem kanununun ö
nümüzdeki eylülden itibaren 
tatbikına karar vermiştir. 15 
haziranda toplanacak olan u -
mum! mecliste bu kararın tat· 
bikf için bütçesine o yolda 
tahs:s1t koyacaktır. 

Ham deri 
Flab yarıyarıya düşünce 

Bir fB~rito iflns eni 

Bazı tüccarlara ceza verilmiş 

Rusyaya ihracı takarrür eden 

3000 kilo Çehrinin ihracı için 
tılccarlara Vekaletçe dört tem
muza kadar mühlet verildiğini 
dlldiren tezkere okunmuştur. 

Bundan sonra yeniden ihdas 

olunacak beşinci sınıf tüccar 

meselesi görüşülmüştür. 

Neticede, mevcut dördüncü 
sınıf tüccar sınıfının ikiye ta
ksimi ve bu suretle yeniden 

' bir beşinci zııııf ihdası kabul 
edilmiştir. Sermayesi beş bin
den on beş bine kadar olanlar 
dördüncü, sermayesi beş binden 
aşağı olanlar beşinci sınıf tüc
car addedilecektir. 

Emanet memurlarından 

Ali Riza Beyin 65 yaşını 

geçtiği halde tekaüt edilme

diği ve vazifesine devam 

ettirilerek maaş aldığı için 
müsebbiplerinden bunun ta· 

zmln ettirlmesi hakkındaki 

mazbata kabul edilmişH.r. 

Dariilbedayiin 928 btitçesl 
varitadannın tahminden 2800 

lira noksan çıkmasına binaan 

bu fasla münakale suretile 

3000 liralık tahsisat kabul 
edilmiştir. 

ÜsküdardaAhmet çavuş na
mında birisi t:ıralından tahrip edi· f ord Rusyayı ihya edecek 

Londro, 5 (A.A)- New-Yorktan cDaily Mail•e bildiriliyor: 

Dünya deri piyasasında ham 
deri fiatiarı yf zje elli nisbe
tinde düşmüştür. Dericilerimiz 
zarara uğramıştır. Seksen bin 
liralık bir deri fabrikası iflas 
etmiştir. Perl tüccarları yakında 
bir içtima yapacaklardır. Beşinci" sınıf tüccarlar ayda len Nahi kütüpanesinin bir an 

Henry F ord Sovyeılerle imza elmlf olduğu mukavele mucibince 
yalnız Rusyada muazzam bir otomobil fabrikası vücuda getlrm~ 
de~il , aynı zamanda Rusyanın sanayi ve zlraatini de tnkiıal et· 
tirmeğl de teahhüt etmektedir . Mumaileyh bu maksat için 7 milyar 
626 milyon dolar tahsis edecektir , M. F ord hali hazırda 35 
milyon tondan ibaret olan Rus kömiir lstihsa!Atını 7 5 milyon 

tona pslrol tslihselabnı, 12 milyona ve demir hasılatını 4mllyondan 
1 O milyona çıkarmak için lazım gelen bütün tedbirleri ıimdiden 

ittihaz etmit oldu~unu beyan etmiştir 

Amerikada gümrük tarifeleri 
mesele çıkardı 

Vaşington, 4 (A.A.)- Ahiren mümessiUer meclis! tarafın
dan k:ıbul edilmiş olan gümrük tarifeleri hakkındaki kanun 
l!ıyihası Ayan meclisinde şiddetli bir muhalefete maruz kal
mıştır. Bir şayiaya nazaran M. Hover bu kanun IAy!hasını 

kUi ve memnuniyet bahş telilll etmeme~ektedlr. Müşarü
nileyh bu projeyi "mahdut surette yeniden tetkik" şeklmde
kl vesayasına muvafık bulamamakta ve diğer bütün şuabatı 

-Köprü IÖZÜD~e 
Bir kaçakçı n1otörü 

yakalandı 
332 nmuaralı Ankara mo

töril köprü gözünden geçerken 
çevrilmiş, içi aranmıştır. Motör· 
de 13 top 84 kilo ipekli, 23 
top 46 kilo kaçak basma bu
lunmuştur. Yapılan tahkikatta 
bu eşyaların Franzız bandıralı 

Amazon vapurundan alındığı 
anlaplmııhr. Kçakçılardan lstra
tl, Klatt, Alı Yunus yakalan
m11lardır. Kumllflar ve motör 

1 
müsııdere olunmuıtur, 

on lira ücreti kaydiye verecek
lerdir. 

Meclis bı:ndan w:ıra lıafi 

bir celse aktetmiş bir devletle 

yapılan muahedeııiıı ticari ak
samı o müzakere ojunnıuştur. 

Adliye tayinleri 
Dördüncü sınıf Adliye miıfet

tişliğine ceza işleri müdürlüğü 

muavini Al!ettin, lstanbul a~

liye azalığına Ankara sulh lıft

kimlerinden Mehmet Ali, Oire
sgn müddei umumi muavinliği
ne hukuk mezuıılarından Lütfi, 
lstanbul aza müUzinıliğine hıı

kuk mezunlarındln Suat tlayrı 

beyler tayin olunmuşlardır. 

- -
mesaiyi pek fazla müstefic eyi~ halde çiftçilerin istifade- !un~~Jıl~r uıJ~~T~~t~n c~yıyorJ~r 
!erini pek az temin eylemekte olduğu fikrindedir. Reisicum- U U U lllUA U U U 
kur kunduralarla şeker hakkında teklif olunan tarifeleri tet-
kik etmekte ve denildiğine göre bunlan pek yüksek bul- [üst ımıı birinci say!aını.dadır) 
maktadır. Şimali garbi havalislndekl büyük zira! teşkilAt Re- v k J 8 " 'k · 1·a aı arauan gun geçtı ten sonra ,l·a1ıı 
lsicumhur nezdinde şiddetli protestoda bulunmuşlardır. Pro-

' jcnin hali hazırdaki şekille kanun halini alamıyacall1 muhak- 28 mayısta Ankara Yunan sefareti illı: 
kak görülmektedir. Ayan meclisi maliye encümeni bu pro- tekliflerden o karlar farklı _yeni teklifler 
jcyi müzakere etmektedir, fakat Ağustc.• ayı ipdidasından bildirmiştir ki bu tezaadı bir türlü izah 
evvel umumi surette müzakere edilmek ijzere Ayana tevdi l; k,. 
ctmiyecektir. edilmiyen Yunan ıü u1neti kendini tenvir 

Bu~day buhranında ilk tedbir için Ankara sefirini Atinaya çağu·nnştır. 
Londra, 5 (A.A.) - Şikagodan bildiriliyor: Amerika R vekilimizin bcyanah 

ziraat nezaretinin buğday buhranına uğramış olan ziraatçi- Hariciye vekilimiz Tevfik Riıştü bey Aııkaraya giden Ali-
lere ilk bir yardım olmak üzre ıoo milyon dolar tevzi nada münteşir Etnos gazetesi muhabirini kabul etmiş ve keııdi
cdcceği haberi şayi olur olmaz, buğdayin flatı 5 / 6 sent sile uzun müddet görüşmüştür. Tevfik Rüştü bey Etnos muhabi-

rine şu beyanatta bulunnııı1tur, 
ıılııbetinde yüksdmiştir, bu hal açıkçılar arasında bir panik - Siz de biz de bir Balırısefit memleketiyiz. Bilirsiniz ki 
tevlit etmiştir. şarki Behrıscfifte sükun ve huzur sürdüğü zamanı Balkanlarda 

Sırbiıtonda fırhnolor ve bfitün Avrııpada süküıı vardır. Sulhu, harpten sonraki mua-
Zagrap, 5 CA.A) - Zagrep havalisinde çıkan bir fırtına hedelere mfiesses isfatukoyu mu!ı:ıfaz:ı ve IJanıeyi istihfaf eden 

1 küçük itilitf zümrcsi:ıin de bu vaziyetten müteessir olmamasına eklnieri harap etmiştir, tfaiye kışlasına yıldırım düşmiiştür. imkan yoktur. 
Zagrep, 5 (A.A.) - Zagrep havalisinde çok şiddetli bir Ankara hükumetinin M. Yenizelosuıı samimiyet ve hüsnü niyc-

fırtıııa olmuş, yumurta iriliğinde dolu yağnuştr, Külliyetli tine itimadı vardır. Ben M. Vcnizelosu Jftubalilik peyda edecek 
zarar ve hasar vardır. derecede yakından taındını. 

Efganistanda neler oluyor? Bu günkü Türk lıükümeti saltanat hüklımeti için bir darbe olan 
şeyleri istinatgah olarak kollanıyor, Görüyorsunuz ki, lngiltere ve 

Peşaver, 5 (A.A) - Şimdiye kadar teeyyü~ etmemiş olan Fransa ile dostluk muahedeleri aktetmiyoruz: Çünkü onlarla da-
bir takım haberlere nazaran son zamanda andharda ken- imi dostuz. Hariciye vekaletine Oaziııin siyasetini ta~!:ıike ve 
<lisini Efgan emiri ilAn etmiş olan Ali Ahmet han, mezkur Rusya, lran, Bulgaristan, Yunanistan ve ltalya ile münascbatımızı 
~ehirde llabibullahın askerleri tarafından esir edilerek iyileştirmeğe başl:ıdım. 
l{;J,bile gönderilmitir. Size bir şey söyleyim. Sizin lıududunuzun emniyet ve 
============'ı======ı=======~I sel!melile sizin kadar alakadarım, Bu sözümden hayret göster-

i. } • meyiniz. Bakalım bu lıfüUEll mantık ne diyor : Şimalden m~fruz intizam göstermeğe başla

mıştır. Hakikaten yüksek 
olan tahmil ve tahliye üc
retlerinin lndlrilınesi için uğ
raşılmaktadır. Aktarma edile
cek maUnr için liman şirketi 

büyük tesbiUt göstermekte 
ve alınan üceret haddi asgaride 
bulunmaktadır. lstanlıul lima
nına vasıl olan bir çok ava
rlye ve rezervalı mallar hini 
tahliyede zarara uğramış ol
oıayıp b!laki~ yolda veyahut 
ba~ka limanlarda zarar gör
müş mtllardır. Ahvalin lıüyilk 
bir eseri sa!Ah göstermekte 
oldutJınu lstanbulda bulunan 
lıir9(lk ecııebl acentalardan 
ainıakta olduğumuz mektup
lar da ispat etmektedir. 

ta yan tayyareleri bir düşman gelerek Vuııanistanı istila ederse sonra lstanbuldan 
- - başka bir istikamete teveccüh etmesi imk!nı var mı ? 

[ Üıt taralı birinci ıyfammladır) Biııaenaieyh sizin lıtıdudunıız biıim için bir nevi ilk hıı:lut 
Bu gece ltalyan tayyaredler demeklir. Mübadele nıuz•!l•r~.tma gelince Atinadan bir şekle 

ait mesele için cevap bekl!ı·:>ru1. 

ıerefıne lıalyan sefareti tarafın- Her halde bu defa müzakeratın akameti sureti kal'iyede 
bir ziyafet verilecek, yann mustet>attır. 
ıabah saat 7de ltalyan tayyare- Mütekabil rıc'atlerle temin edilen uzlaşma iki taraf içinde fa-

ldelidir, 
!eri Karadenizdekl seyahatlerine Türkiye Yunanistamn göstermiş olduğu 500000 Jngiliz liralık 
devam ederek Vama, Köstence kefaleti nakliyeden 350,000 ini alacak fakat onları Alıkoyrr.ıyı~•Hır. 
Odesayı ziyaret edcekler ve Evvela lstanbı.:lda~i Yıır.ln eml!kini iade e<~~~~fit ki b'1~ların 
ayın 12sinde tekrar ıchrimize kıymeti fazladır. Bundan b.ış'<a hlanbulda elab!l Rumların nı~ba

dele ımntakasındaki emlaki tazmin için 150,()(1() i~·er!!ni !m,.!ua, 
avdet edeceklerdir. 50,000 isterliııi gayri mübadil Türklere v~rec<ftz .• t.ı;tt-bdıi 

O akıam misafirler şerefine 150,000 istcrlin mübadele komisyonu vasıtasıle Oarl:.ı Inkya 
Kolordu kumandanlığı tarafından Türklerine tazminat ofa~ık tevzi edilecektir. 

Perapalaıta bir ziyafet verile- rimlzden ayrılacalı.lar ve Tarab- hava filosu Aıına Ü7.<'llnde uç-
cektlr . Ertesi gün lıalyan sefa- da 1 ed 1 k b ya merasim e teıyi i ece - mut , saat on uçul!u bet geçe 
ret konağında bir gardenparti !erdir . 
Terilecektir . filo Atinad4 lskaramagna koyunda suya tn-

Mısafırler ayın 14iinde ıeh- Alina, 5 (A.A.)- ltalyan miştir. 

evvel tamiri için yapılan teklif 

Emanet makamına gönderil
miştir. 

Pirinç ziraatı 
Veki.let İtalyaya iki memur 

gönderiyor 
iktisat vakaleti pirinç zira

atı hakkında tetkikat ve staj 
yapmak üzere iki ziraatçıyı 

ltalyaya göndcrnıiyc karar 
verıniştır. 

Bunlar, Tosya kazası 7.ira,11 
memuru Behçet ve Eskişehir 

tohum islahı müessesesi asis
tanlarından Fuat Beylerdir. 

Daha ucuzlıyabil:r nıi? 
Oromobillcr t:.ıksinıctrola· 

rını tashih ettikçe seyrü se· 
[erlerine müsaade edilmek
tedir. Emanet son hadiseden 
sonra otomobiller hakkında 

yeni tetkikata başlunııştır. 

Şehir dahilindeki taksilerin 
ayni sistem ayni renk olma
sı ve az benzin yakar cin
sinden bir otomobil mm;eıı 
aranılmaktadır. Ecnıanct bu 
şekil bir model lntiha;ı edil 
dikten sonra taksilerde dah:ı 

ucuz bir tarifenin tatlıi.k edi
leceği kanaatindedir. 

Aleni teşekkür 
iki yerinden kırılan ko

lumun kusur&uz tedavisi hu
susunda Cerrah Paşa has

tanesinin kiymetli operatÖ· 
rü Burhanettin bey ve rıu
avini Avni ve refikleri F aki, 

Şinasi, Faik, beylere ve 
cerrahiye koğuşunnn kiy
metli onbaşısı Mustafa '!

fendiye aleni teşekkürle~imi 
iblağ ve minnet hislerimi 
beyan eylerim. 

~FET 

Varım asır evi:'Ld 
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l--=-N""e-;-fo_r_a_tı--~-;iyenin -

:ı:abitım tarafından hu
susi işlerde istihdamı 
vazifci askeriyeyi biitiin 
ihlal etmesi le geçc,nd ! 
§ec!iden rııenedilıııiş idi. 

ltidi!dii!ne gfüe mcm
nulyol bili/ında ge:ı~ ba
zı ıalıltan busuai i~!cr
de neleral latiLdanı eı
nıclı:te oldııklannd.aıı bu 
memııııiy~tin telefi kılı· 
nıcatın• şftphe edllemez. 
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HE?il:ız, r; 
Zavallılar! 

D lin camide kc~akla
mış bir muhacir 
kafilc>i gördliııı. 

sayı/ası Ben 
Kcııdiıııden bal:seJccek dı·ği

ı 

1 !im. Sağ yaııağ,ıım üzeriııtle 

~ -l\It.:ı.:dr kafik, i. .. Btınmı ne 
uıtdr:-cuz ve yurek ~ızlatan 

bir ~ey oldugunu aramızda 

kim bilmez? l lan~imiziıı için
de onun ntc:-;;ten lni rf,?;LISiic 
açılmı~ z~hirli yarnlar yokcur. 

l:ç yı.z >cncdcn fazla >ti
ren ııcklıct dencmizdı: her 
asır kaç bozgun Yc kaç kan
lı hkrct kaylıeui? .. lludutlar
dan iç Anııdoluya ardt arkası 
!!,elmez, hıçkırık tn~ıymı ker
vanların lıılh\ ~urada burnda 
silinmcmi~ ızieri duruyor, 

1 ( rrll~!fü~Uiil!~ har~k~tll~r'll 
Türk eençliei. ne 

.\luh\;a hicretin zehirini 
tu::m~ bir milletiz. Undan 
bah,·~dcrken \ıutlln kalplerin 
kc:;kin sancılıır geçireceğine 

şliphe yoktur. 
l~te dün, lıcn, ta )" ll'ı ba

şımda bir kafileyi g:;rdiim. 
Kadın erkek çoluk çocuk 
elli kH kadar varrlılıır. Er
kek:~ .. : çak~ır. beçvıı kııd:n

!urı çiyan dedikleri geni~ 

aj!"lı ~-~h·ar ve yelek bimiş

lerdi. Çocuklıırııı lıaşlarıntla 

rü7.2ar ve giinc~ten rengi uç
n1u~. ın1:-1ır plı~klLine dönmti~ 

karışık, bakım,ız saç nıtnm

ların,lurı b&~f(a hiç b!r~ey 

yoktu. 
Unları göwr görmez, ha

y,;Ji :mlc kendi yuyamı dağı
tan kanlı ve kahpe· bozgun 
cnniandı. Vardar kapılarında 

inliye inli re sıinıklene;ı P u
nıcli kağnılannıı1 katran ko
kulu tekerlekleri sanki kal
bimiıı listünden geçmiş gibi 
içim eôldL 

i\omı~m3k i>tedim, dil bil
mil c ıhrJı. Aldkamı hisscdin
c~ ':aloıı: 

-- Boıniy.:k. .. Bosıiat 
Keiinıclcrlni sövledilcr. Bos

n:ı ... J~tc yLnı \·c Y.cng:·in 
bir hayal ufku d:tİ'"· :-:eden, 
niçin yurtlarını yu rnlarını 
hır~kıp buraya ;ii.ikiilıııii~

lcrdi. Anlamak l:abil ol»nadı. 

:\Jutlak bir hakikct varsa 
o da herhalde bu çıplak 

~dalı.tin arkasıııd:ı bir zulüm 
saklı olduğudur. Kim durup 
dururken, oca~ıııı söndiiriir, 
:ıç mide, patlamış t~\;aı1 Ye 
l;aHulmtıi gö!(li,krle hicret 
yoluna dllşcr ? .. Fakat s ınki 
i>l"n ne y:ıptım? 

llu manzan k:ırşıomda bor
cum J:;lnız acımak mı itli? 
l Jntta bir ara!:k c,nları seyir
den okadar şiddetli bir azap 
hi>;cttim ki elim ihtiyarsız 

pcr.!,•yc uzandı. Sonra bu 
lıotkamlıktmı utandım, ken
dimden iğrcmlim. htc ben 
ek eı· ıclıl onlara ye daha 
~c,nra da kendime acıyor 

;.;iirnwmckten ~ifa dileniyor
dum. 

j lem de 
çektiklerini 
nıt:L~cn !.. 

neden? .. Onların 

sadece gür-

ÇIKRIK LARP 
DUR UNC.fl :?~;'.-

Çctelcrc!en deli Bekir, Jı·açlı A'd::1111, Paz
l'laıı ojj'lıınııu sö::.ı'iuc uy11ı uşlardı ... 
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hi:nım ederken öte taraftan Eşkıyalar bir lı:aç gün daha 
l.ta:ıb~ldarı gelen kuvvetler ar· Mengende beklediler. Bu vaziyet 
kadan çevirec~kler , önünde pazvant oğlu , kardeşinin 

İnan buna , Hem va!lahi söylediklerine pek inanmak iste-
1-!em billöhi • fırsat tarken miyordu • [Nihayet , vaziyeti 
b~ını kurtar .. iyice anlamalı: için ıehirden 

* Pazvat oğlu yüksek bir ağa-
cın üstünden ovayı seyretti : 

Bütün ova öbek, öbek çadır 

ve sil~h çatılarile örtül idi 
kara bulut gibi askere kümeleri 

görünüyordu. 

Arabalar, cepane arabaları 
süvari beyğırleri, ve hele koşul

mağa amade duran kocaman 

kocaman ağızlı toplar ovaya 

de~etli bir hal veriyordu. 
Kocaman ve yemyeıil bir çiçek 

denizi halinde uzayıp giden 
mesafelerin bu kadar heybetli 

olduğunu kimse bilmez, hiç 

bir zamanda, ve hiç bir devir 

de buraya bu kadar asker 

yaph? 

- :: ::J Ji - Eiın siyah bir nokh nrdır. ilk - =--" · .11ııaya Iıakıı•.ısını becerdiğim 
• gf:ndcıılxri bu bcıı d~risi srı)"'t'-

iki gençliğin mukayesesi 
- Y abp Kadri- beyin il 

makalesi münasebctile -

n:aınış yayva;ı bir ntercin~c!< 

!anesi ı;:ilıi orada dıırıır; g(ı. 

rürürı. 

Bıı benden gcçeıılerdc bir 
ı::ün şifahen bal:s·~tıııck lüzıııııu 
h?sıl olmuştu. Matbaada kari
btürist Rasim benim bir l:ari
katüriiımi <;izmiş, fakat bu re
simde bu siyaiı ıı~kt~ı ı sol ya
nağıma kondurınıışlıı , 

Gazetemiz her ha[ta per
şembe günleri olmak iizerc 
bir gençlik sayıfnsı açmak
tadır. Bu sayıfada Türk ve 
cihan gençliğinin [:ıaliyet ve 
hareketlerini teshir edeceğiz 

Ilu günkü sayı!amızda Tıirk 
Dariilfliııunu gençlerinin milli 
mücadeleden itibaren bugü
ne kadar güstenlikleri faali
yet Ye hareketleri, hulı\>atan 

ka ydcdi rorıız. 
Tiirk geııçlil',i l (i mart :JJG 

sabahında dimağının Ye kal
binin hararet ye hayatiyetini 
ispat etti. 

O sabah Şehzadeba~ı kara
kolu nöbetçilerinin feci bir 
>tırette parçalanclıp,ı ü~rcnil-
mi~ti. 

Uariılflinun 

hah derslere 
Ali Kemıılin, 

meyin, siyasi 

talebesi o :;a

girmediler, ve 
yapmayın. et
lıadise çıkar, ................................................ 

Zülfikar ordusunun önünde 

sağa, sola selam vere, vere 

ilerliyen Pazvant oğlu zülhkar 

ordusunun adeta inandı~ı , 

kudretine iman getirdiği bir in

sandı, o adeta Alinin istihalesi 

sizi kurşuna dizerler, tehdit
lerine kulak asmadılar. Ye 
Darülfllnıın koridorunun bir 
ııcmıda beyıız \ıir cep men· 
dilinin içine köprii fi~lerini, 
kırmızı yiiz paralıkları top
ladılar. 

Bununla, rengi bilha~sa o 
·n.rk neferlerinin kanınaben
zc.-in diye, kızıl çiçeklerden 
bir demet yaptırdılar YC sli
kt)l içimle aziz şehitlerin baş
ları ucuna koydular. 

Tıırk ordıılıırı c\kdeni7. kı
yılarına inmi'j, :\lıırmareya 

gir»niş YC lstanbul eteklerini 
sarıııı~tı. Ordu kumandanları
mız Bursadaychl:tr. Bllyiık 

rcbiıı oraya gelmesi mellıuz

dıı -
Bir ~abah D:ıriilfiinun gc

nçlig-i kiiçiik bir çatana tut
tu ıc 20-30 ki~i Etırsaya ~i
dildi. 

llur>anın 1 fach·at kllpriisli 
bir daha l•üylc hır tclılki 
µ;cirııııyeccktir: Cazı Kara
kiiy<Ln oto:-ıo\ıillc Bursaya 

g-cliyorclıı. Dariılfiiıııınlu genç

ler O nıı lıurada k: .• r~ıladılar. 
O e,nada Jlurs1da Brot ote
linde mııkim oları Yukııp 

l\;ıdri B. bu hararet \ c ha
yatiyeti takdirle, hayranlıkla 

kar~ıian1 ı ;tı. 

Ccnc bu D.ır; lfi:nun genç
liği Ali Kemalin giireccl',i 
cezanın ilk i~:ırcti olı.rnk 

onu !Jlkbahar) berber diik-
kılnıııın ünundc çiıriık yu-

yü1ü de ne 

Üğurun açık ol•un 

Kılıcın keskin ol.un 1 

Biriniz bin görünsün L 

Evvelki güııf<ü Akşam• tla 
edebiyatımız hahkıın~aki fi!:ir
lerimi yazan 1 !ıkın et Feridun 
Dey, üç dafa bu benden balıse~

miş: Üç defa sağ elimin i~aıe.

beıı bunu ş1hade! parmağı bi
lirim, zaar değişmiş- parma!:ını 

bu siyah noktaya koymuş, diı· 

şüııürıııüşüm. Bu tasviri oku
yunca ) iızüındeki beni, iizcı n·' 
basılmJa bütün bir dinıaı; şc~ 

bekesiııi işleten bir c·lcklrik 
düi:mcsiıl<' benzettim _ Tuhaf;. 
ına gitti. Böyle bir tasvire ııı -
rıız kalacağımı bilseydim, ~cııç 

arkadaşa: 

Be:ıdeıı bahsel:neyiııizl 

derdöııı_ 

~ 

Bir toz mevsimi ... 
iJ11 kı üç günlük aiış;ııı!ı~ııı 

Jl verdii:i lcayı(sızlı!·:ia cad
denin lıir tarafından öte~i 

taraiıııa geçcrl:.:ıı acı bi; karın 
stsi... 1 !emen adıı·ı!.ırı sık: , -
lırdık ve k~r~ı j:,dJı:-ıau 7cr 

bulduk. Arkada~mıın caııı "'
kıldı: 

Oaliba !t kr~r ç< hıınaya 

h~şiadılar ! dcı.li, bari şu kf.r 

olmly~sı grev, bir toz ınel'simi 
~iırserdi . • 

• 

................................................ 
ilanı, hiliirct ye s;ılt:ıııarın 

ilp;a>ı, Danılhinun ,.e ınc-ıı

lckct !!;Cııçli~indc _!ı~rikuhtk• 

bir sc\'inçle kar~alannıı~ \C 

lıararctk tes'it edilnıi~ti. 

Gazi f lz. ]erine kar~ı lz
mirdc hazırlanan malı'ını su!

kast dolayısilc D:ırlilfiin!.!n 

meydanında yapılfö nıı:.n-

zam mitingtc Türk ı;ençlip_i

nin haklı fcı·eranıııa blltd'l 

dtinya takdirle ~ahit olnıu,

tur. 

Darıılhmun gençliği ıııerıı

lckcm: Türk Y.ıtanda~larını11 

yalnız Türkçe komışnı:ıl~ ·ı 

- Seni doguran ananın 

meka..rıı cenneıtir • 

- Ne ınutlu !ıiiyle bir yiğit 

gününde yaşıyanlara .. 

Bııı ya.~a 1 \"ar c! pazvant 

oğlu 1. 

Bin yaşa paz\'ant oğlu!. Y 3~' 
var ol 1. 

Zülfibr ordusu ahalinin al

kı~ları ara;:nda bsabadan çıktı. 

Pazvant oglunun A k. rl.ri M

mazgalıı lerkedcli bir hayli 

olduğu lıalde al~ış sesleri i~idı
l:yordu : 

Yaıa .. Bin yaşa .. Pazv,ınt 

oglu var ol.un Zülfıkar ordusu. 

lÜituıcJı 



Büyük F ridrih kıraat menıur· 

iarını dain~a FranHzlardar. 1nti~ 
hap ederdi. Boş z.o nıanlarıııda 

t<. rih, edebiyat ve fenne cioır 
asar okutturur ve kemali dik
katle dinlerdi. Bir gün Fra:ım 

I" ,ıböı ü Şaril Rolli nin l..irçok 
;-!.!•ten mürkkep o_lc.n ~.crna tari~.in \ 

kıraat ettiriyordu. Bu. pnı!eoo- I 
riin e.:erinde evsafı iılıyeyı v· 

fazileti münhasıran h!rısliyanlara 1 

a:fetmesi kıralın ra:ıını Hktığır.- ) 
dan: < Hay geveze ! Hırıstiyan ! 

olmıyanların da onlar kadar ve 
be!I:\ daha ziyade >alıibi fazilet 
o•abilecek!erini lecalıül etmesi 
ıayani lıayrellir » dedi. 

r-1iiıaünileylı lıırısliyanlıktan 

müetehıiyane bir tarzda bahs·· 
edt« ve bunun papasların icadı 
olduğu!ıu ilfıve ederdi. Kiliseye 
ait bir mesele hakkında başpa
p.1ztn istidasını nazarı itibara 

almamamakla berabet rüh
baııın hükiimdarları müdahene 
m1ksac!ile onların yer yüzünde 
allahın timsali müşahhasları ol
duklarını ileri sürmelerinin pek 
çirkin oldu~unu beyan ile:• Ba
na gelince , lebaaım ınes' ut 
etmeğe muvaffak olursam kürrei 
ar.:;n gayet küçük bir kı<ınında 
iccayı tesir edebilirim. 

Payansıı olan dünyaya hüküm 
!·Üren cenabı hakka kendimi teı
bih elm•k kü•tııhlığında lıiç bit 
vakit bulunmam • demişti . 

Büyük Fr•~rih nihayet dere
cede ,.,ımıpervordi . Miikiilcme 
arw·uı..la : • Cümlemiz vatana 
n1erbutiyeı ve ()!la hi1~n1r::ıle mü

kellefiz . Vatanımın oaadeıl için 
kanımın son damlasını :ıbtnıağa 
dalma f.amıııı >· derdi. Bı.. ııa

ıaı iye>ini meydanı hrpte her 
vahit tatbik ederdi. . Bu ce•ur 
hükiımdar kendioiııi lelılikeyc 
almoktnn korkmnıdı Kal;n 
ma~hıblyeli esnasında !ırar et
mekte olon asakirini '.<jçi için 
kırk kişi lle düıman batMya
lanna hiicum elli . Tr.rU-avda 
qöslcrdiği crsar•t lıarikuliıole idi. 

Yanındaki süvarilerd•r. bir 
kaçı vuruh.ıuş, ahında üç at 

teld olıııu~ ve nihayet blın 
kürkünün dcı hin in şiddeiini 
tahfif ettigi bir kurjuıı da ken
disine loab•t etmiıti. f\fo~ariıı
Ic•·hin e~t:rine Hibaen Uınera 
, e zabitoıı da fodakarlıkta 

biı ;!,irine rekabet •·derlerdi. 
17 56 dan 1759a kadar ,·uku- ' 
bulan mulıarebatta otuz ceneral 
telef olmuş ve yahut aldıkları 
c~r:lıolardon vefat etmişlerdi. 
O val:\t ki ntsbrlen küçük olan 
bir ordu için bu adet pek 
çoktu. 

* Bü~ ük F ridrihin validesine ve 
henıılresi Yilh~lmine çok mu
lıalıbeli vardı . Zevce•i kırali

çeyi nadiren ziyaret ederdi . 

l\füşarünileyhayı pederinin emrl\e 
tezenlic ettiğinden bir türlü oev
meıııişti . Lakin ona kar~ı daima 
\ıtiımetkarana harekeıte bulu
nurdu . Bu büyiik hükümdar 
beşeriyetin fenalığa miistait ol· 

duğu fikrinde idi,ede doslluğuna 
•edakat gösterirdi , !skoçyalı 
kont ıorj keyt namında bir 
a'1lzade müşarünileyhin on beı 

•cnelik samimi bir dostudur • 
Kıra\ mumaileyh için §U •özleri 

söylemişti : • imanların vefa
oızlığı , nankörlüğü ve ihaneti 
hakkında o kadar acı tecrübe
lerim vardır ki fazilete ve hüsnü 
ahlaka inanmaz oldum. Bu iyi 
adam ıebdili fikretmeğe beni 
ır.ccbur etti • Hayatımın bir 

!~sellisi olaıı bu tehavviılden ! 
dolayı kendi•ine cidden minnet-
tarım . » 

Y;; rnrnıı t:<rniri \·c balı-
ri ycnıiz için yapılan baz ı 
si pari~ler Y nıınıı lı lurı fena 
hııldc endi ş eye dfısürıııü~tür. 
Geçenlerde İ ; imc 'kar~ı? · ~cr
Lİl'b 0i!e Yu ııauııların ,bu lıu-

F ridrıh ötedenberi köpekleri 

severdi. Köpeklerinin lıazı kıy

meıtar mefıu§alı talıı ip ettikle
rinden bahsile: « Markiz dö 

Pom11adur • [ 1) gibi bir met
re•im olsaydı lıem d.1ha paha

lıya mal olur ve hemde bu 

ı 
Sföt:+i l ııi 1.ırlıldanrn yazmış
tı!;. 

l ıayl'oıı c ıkler kadar bana •adokat 
1 

Kıra! (Shn Sus!) l•mini ver-
! 

diği fatoda münzevlyane bir 
hayat geçirdi. Yazın munıaı.a

ıııan saat beıte ve kışın altıda 

yataktan kalkar ve on bire kadar ! 
mesalihi devlcıle ijligal ederdi. ı 
Boş vakitlerinde çok sevdiği 

ve kemali maharetle çaldı~ı 
1

1 

( flüt ) le eğlenirdi. On birde 
! askere geçitresmi yaptırır ve 

on ikide ~le yemeğine otururdu. 
1 

i 

Soıı gelen Y uııan gazete
lerinden şunu aıılıyonız ki 
A ı irı •• daki gürültülü ııcşriyu
tın saiklerinden biri de Y ~-
'' ıızuıı tıııııiriııden 

Trd;\enin İstanbul 
r1:11 

Iıniş .. 
tardı:dcceği 

sonra 
nıınla

cııdişesi 

Atin~ gazetelerinin bu hu
~,usta yaptıkları neşriYatt .. n 
bir kısmını aynen alıyoruz: 

Türkiycniıı bahri sipariş

leri hakkında son günlerde 
g.ızctclerdc ya7.ılan makale
lerde en ziy::dc ehemmiyet 
verileıı nokta « Ya rnz » un 

himayesi olmaksızın, yalnız 
başına Adıtlardcııir.indc ha
reket edemez. Binaenaleyh, 

Yunanlıların hesabı ---
Yavuz beraberinde hafif 

filo olmazsa ış göremez. 
Türkiyenin ısmarladığı hafif 
filo (22) ay sonra hazır o
lacak, ltalbuki (23) ay son
ra da Salamin Yunan fi. 
!osuna iltihak ediyor. 

mcktcdir. Bu bahri \cdufiıi 
siyaset i sı: filen 'ı.'uııunistaııın 

Adalar dcnizindt.: tcslihat 
foikiyetini muhafaza ctıııcsini 

istilzam eder. Bugün bu fa. 
ikiycti haiz bulunuyonız' ı·c 

Salanıin zırhlısı tcsclllinı 
edince ımılıafoza edeceğiz. 

Vakıa ara vı:rdc bir ay im
dar bir ıııÜddı:t i~in halü

ıııiyı:t Türkkrill elinde bu
lunacaktır, Ye bu mliddet 

zarfında cürcık:ır bir aıııira-

1 
lı'.1 «Yanızııla Adalar dcııi-
zıni tctlıiş edeceği ıehayyül iii-----------..; edilebilir, fakat bu hayat sa-

Türkiye ancak hafif bir fi. l d b 

Şu halde Türkiyenin A
dalar denizindeki bahri 
faikiyeti yalnız bir ay de
vam edecek .. 

_ ıasııı ·ı ir farziyedir. 
!oya da malik olduktan son- Sal~nıiıı zırlılı'ı alıııdıiıtaıı 
rndır ki « Yanız ıı Yuııuııis- sonra dinıizdcki «Kılkış» ve 
tanın emniyetine lıaJşı lıa-

«Liıııııos» zırlılılanııa ihti)·a ... · 
kiki bir tehlike olabilir. J lal-

kalnııyacağıııdaıı bunlar sa-
buki Türkiycnin bu lıalif tılacak, YC c"ııaııı yeni zırh-
filoyu teşkil edecek sefinc-

Jınııı tcslihi nıasarifiııc kar-

So:ı y;ı p,:ı ıı ynl!;n1r:rlar meın
lrkctiıı iıer tarn[ınrla c!iııdiği 

halde lırnüz 1\dana ve civa
rında devam etmek tcdir. Ada

nada çıkan ılçıksü1. refikimiz 
lıu hususta ~u nwllınıatı \'C· 

riyor: 

Y:ığıııtır dcYım ctmcktı~dir. 

für hafta zarfınt!ıı Yi1Ay4:tin 
hemen her t:trnTma ınebzu! 

yağmur diişnıü~liir. Perşembe 

ı;linü ıııs!ılkyilden ~c·ıırn bağ

lara o kadar ı ağın ur yağmış
tır ki yollardan ve derekrdeıı 

nehir giııi s tılr.r akını~ cııgiıı 
yerler gül halini ulını~tır. 
Gunıa giiııü b:ığ yollarında 

bir çok araba ve otonıolıil 

çamura .<apl;ınırıı~, ı\danuda 

işi olanlar pek giiçliiklc ~elıre 
inebilıni~lcrdir. Mi~is!e kelı

ya oğlu Ye zeytin cihetlerine 
de kı~ııı bile ender gütlilcıı 

bir şick!ttlc yı•ğnıur yagıııış 

ovanın çukur aksamı sular 

nlcnıda kal1111ştır. 

13ir ha[tadanbcri ya~ma 

ta (}fan yağmunm ıuikta 

)·liz ınilim~treyc bali" 0lımi 
• ~fı 

tur. Şehre curnn !!;t; ;ıii h~ı~e 

akşama kadar, dü:ı de fası 

ile hafif yağmur yağ~ış y 
ha va akşama kadar kap~ 
kalım~ur. Y:oRnıur lıul;:.·l~a . • ' "•ı.o"'· " i' 

zrnr irns rtmemiş. yalm?, _t: 
,~,lı g:e.-:yc bırakm~ştı~. ~ 
n!ur C<i)\A"ıJtı g<inden itilı

ren pamuk r,ırhluında çap 
y~pnn aınelc ile iıasat aı;p~ 

le~ide i~sl;1, kalmıştır. Ya~ı:iıÜ 
run dc'ı;'ıtın etmesi il)timi). 
kun-etlidir. !fava ratİp ,. 
scriı;dir. 

Perşcnıe !!Ünü ak,amı )·a 

ğan yağmurlarda Şakir paş 

mevkündc Al:İsÔnyalı '.'-le!f 
met kızı Ilrırirere ~~ika ~ 
bet ederk vefatına sebebive 
vermi~tir. lluriye !akl.r ·1:· 
kimsesiz olduj!,unı!an beledi 
ycce de[nedilmiştir. 

Yemekten sonra sabahleyin ver
diği cvamir mucibince kaleme 

alınan evrakı imzalardı. Altı 

ile yedi arasıııda dosdatilr müsa
habct eder yedidr. müreıtep 

konseri dinler ve saat yedibu

çukta da akşam taamını tenavül 
ederdi. Eyi yemeği ve içmeği 

semı~kle beraber onda da ta
sarrufa riayet ederdi. 

taıııirıtıdeıı sonr.ı Türkiye- Teri ancak şimdi sipariş etti- şıltk olacaktır. 
nin ne dereceye kadar Yu- ğini ,.e bunların da 22 ayda - - - -- - --------------, 

Bazı Yunan ıııahafilindc 
naıfr;tana karşı bahri tefev- teslim edileceğini görüyo- «Yantz,,un tamirinden sonra 

İ ı · uk remin ettiğidir. Donan- ruz. Şu halde Türkiye klıi- Türkiycııin Jst:ınlıuldan nıııı-
1 ıııanın yüksek rütbeli zabit- ne yalnız bir ay kalıyor. lan tankdcceğindcn endişe 

l leri :ıriısındaki tahkı.lıatııııızın Zira « Salanıin ıı zırhlısı iki ''J J ı· A ı { ·· cuı nıe (\et ır. • ıı ;an muza-

'

. nctkesi şudur: seneye kadar Yunaııistana kcraıında Türkiycnin göster-
" Ya nırnuıı tamiri al;ibin- lrnrşı hiç bir bahri h;\kiıııi- diği itilMpen·crlik ııı u \·ak kat-

Kazma ile adam öldürmek!. 
Bu tüyler ürpertici cinayeti Adanalı bir 

köylü işledi... 

Maktul kaynanasıdır •• 
i de Yun:ııı;st;ın için tehlike yeti kalmıyacaktır.ıı nıış, Ye filonun takYiycsi 
' l J ! · 1 r d Adanada :\lihmandar kari-

!

! ıacıi s o acağı il uıast cid i Yuııanistanın bahri siya- üzerine Türkiye lsıanbul 
bir endişeyi bais olamaz. seti tcdafuidir, r.ıra samimi nıııılıınnın tardına tc\'essül yesinde feci bir cinayet ol-

geçirdiği kazma ile kayna
nasını dö\'me'e bıışlamıştir. 

«Yavurn. hatif bir filonun bir sulh siyaseti takiP. edil- ,, edecckıııiş .. ıı mıı~, bir küylli kazma ile 
yaşında I'~ ·;,;::~:::;::;:::~:::;::::::::=i==::::=;:======~==f=;;~I.~~==:====:===- kamını ya rnlcmış ye kayna-

c ..... z· b t 1 s { "ı·zı·ı d'ıplonı~sı·ye naı::ttıı da (}ldürınü~tlir. 'l'iirk 

17 ağustos 17 86 da büyük 

Fridrih yelmiş dört 

Annesini kurtarnrnk için 
J latice aralarınn girerek ze\:. 
cinin elinden kazmaı'ı almak 
i stemi"~ de lbrnlıim .bıı def~ 
ka zmaııı rı demir tnrfını ~·e

virerek zevcesine bir darba 
.indirınj~, ve krıdr:ıt ,·arala4 

San •usl şatosunda vefat elli. 
Ta'3.ırrufu sayesinde n\untazam 

l>ir blitçedcn ba~ka yetmiş 

milyon (taler) [2] le gayet ta

lim görmüş iki yüz bin ki~ilik 

bir ordu bıraktı. Mii~arlnleylıin 

C s~uAır- ~- OT u u u sözü refikimiz bu l"acı:ıyı şu 
-·- • suretle y:ızıyor: 

ı T I yer "0~ :'.lihmandar ırnryc>indc 1 

! av a .o_y_ un LJ .F' e 11 er.}) ah Ç C :c,, , .... rı bidıhıı~n11.t1.HtırJ :ı~~:ru;~~~iıı~~sı;:iris~ıgı~c~~:'.~~ 
her noklaı nazardan zanıanın 

en biiyük hır siması olduğuna 

şüphe yoktur. Eımalsiı kunıan

dan ve ıd~re adanıı, f~yle<of, 

edip \'e t•if oian Lu bilyiik 

lııikCımd•rın •Jiulü bütün Alıııan-

1
1 

yayı maı'm içinde bıraktı. 

Lı/~fi: Sinıapi 
[1 M~:~:"l' ~ö Pamt: :1clt.•:.· F..-•1V.l!ı. krah 

on hetinci Luvi n;n mche$İ u1ııp hta· 

faule mem~ckcte 1..-u·k ın!!yon frn111a 

mul clmuırı.:r , 
12) Bir !c;lcr i.iç m1ork kıyr.ıetlde irll. 

-~---~ --~ 

B. ı - t" 1 J · 1 f l larputlLı Kadir kızı 1 7 ya-
l!' "-a ı , Jll' ceı· ı e --·- M. Makdonald intihap 

Teıll·s turııuvası yarın d 1 k sında I Jadice,·i )·aralanm, 
nelicelcııtli müca e esinin esasen pe · ' • b 1 d 1 lrnynanası 50 Piında Fat-

Evelki gece Oa!alada Şclısu- aşıyor yerin e 0 mıyan sıhhi vazi- ıııayı kazma ik katletmiştir. 
vnr ıııalwllesinde 31 numaralı ilk maçlarda lstaııbul takı- yeti için büyük bir yorgun- sebep sır[ aile beynindeki 

mı intikam müsabakasında da luk teşkil ettiğini söyle-
el'r!e oturan Musa i~ıninde bi-

ri>i sirkecide traınl'ay cadde-

sinde l s ınailin kahvesinde aceın 

Abb~s isminde birisi ile tayla 

oynamış, kavga ctıııiş, Abbas 
Mııs1nın başına tavlayi vur-
ıııııştur. 

Musa evine gitmiş, hasla!an

ııııı, nakledildiği lııg-iliz hasta-

nesinde ölm iiştür. Bunun üzeri-

miştir. geçimsizliktir. lbr:ıhiııı ile 
İzmir galip geld.kten sonra Mesai fırkası icra heyeti ze\Ce~i ve kaynamıst anısında 
istanbul-lzıııir karşılaşmr.sı iki parlamento toplandığı va- ötedcnbcri kayga giiriiltii 
tarafı da tatıııiıı eden neticelerle kit takip edilecek umumi olur, bir tlirlli geçinemez-

' l"aı·yasetı· ve iftitalıi nutukta !er. O gün de chcınmi>•ct>i7. 
bitti. Şimdi yeni bir turnuva • ' 

izah edilecek kanun ve ni- bir ıııeseletlcn aralarıııda gene J 
başlıyor. 

fenerba tıçeliler Kadı köyde 
bir teııis turnuvası tertip et
mişlerdir. Bu turnuvaya şehri-

zamların ana hatları hak- kavga çıkmış. llırahiın eline 

iznıir~eti ~onıünistler 

~ereHses ö~e~si l ne Abbas merkeze çağırılınış, 

mizin blı!ün tenisçileri iştirak 

edeceklerdir. 
Maçlara yarın sabah 10,30 

kında müzakeratta bulun· 
mak üzere yarın içtima e
decektir. Muhalefet fırkala
rının tarzı hareketi, amele 
fırkasının programına tabi 
olacaktır. 

53 maznundan 18 mm 
men'i muhakemesi istendi 

Komünist propağaııdası 

Bulgaı· 1\ ı·alıııııı 
siı·cı;i f'r-lıı·irniıc ' . 

lıeın

geldi 
Bulgar Kralının hemşire

leri Prenses Ôdoksi ile 
Prenses Natej ve yeni Prens 
Ojen diin ekispreslc Sof

yadan şelırimize gelınişlı~r 

istasyonda Vali Muhittin, 

Hariciye memuru Hakkı 
Beyler tar:ı[ıııdiııı istikbal 

edilmişlerdir. Misafirler mü
tenekkiren seyahat etlikleri 
için vür brını Bulgar se

farethancsine bile haber 
vermemişlerdir. Kendileri 
bir müddet İslaııbulda ika
met edeceklerdir. 

~.\'1'/LIK İKi KÖ~K 
Kııruçeşme Ziııdıli kıı yu 

caddesinde 11, 13, 15 ıııııııara

lı iki köşk bir ahır ve 9 C:ünüm 
baiıçfsi ve dahilinde 3 adet 
kuyusu ve gayet mükeınnıel 

ıııcyva ağaçları ve denize na
zır ve çaııılarile müzeyyen acele 
satılık olduğuııdan talip olanlar 
ve ıı;eznıek arzu edenlerin Kuru 
çeşme muhtarı Süleyman beye 
müracaat eylr.ıneleri ilan olunur. 

i>licvap edilirken odJya l\lus~-
mıı kardeşi Davııt girmiş, ce
binden çıkardığı biçakla Abb1-

sı yaralamıştır, Tahkikat devam 
etmektedir. 

f:c intihar 
Dün şehrimizde üç i nlılıar 

vak'ası olmuştur: 

1 - Yersiz yertsıız takımııı
daıı 5'i yaşııida E!eııi isminde 
bir kadın dün J(öpriinüıı haliç 

iskelesinden kendisini faknı za-

nıret dolayısile denize atıııı:

sada kurtarılmıştır. 

2 - Bakırköyüııdc lıaıııaııı so-
kağıııda 43 nuıııaralı evde oturan 

Selfüıikli Nazif Beyin oğlu ib-
rahim Ziya Efendi sağ kolunun 

damarım kesmiş, hastaneye ya
tırılmıştır. Sebebi intiharı meç
huldür. 

3 - Üsküdarda J-lacımeh· 

met sokağında 42 numaralı 

e\'de oturan Hasan Ağanın 

23 yaşındaki kızı zeyııep üç 

senedenberi uyku hastalığına 

müptela imiş. 

Zeynep dün hastalığın buh· 
ram esııasıııda el;He geçirdiği 

bir iple kendisini asarak itilıar 

etmiştir. 

da başlanacak ,.e ta~fiyc nıüsa

bakalarıııdaıı sonra fiııal Pazar 

günü oynanacaktır. 

Paris, 5 (A.A) - Pelit 
Pariıyen gazetesinin Londra 
muhabiri, M. Makdonald 
ile bir mülakatta bulun
muştur. M. Makdonald de-

f en erin atletizim miştir ki: 
bayramı "Biz tahdidi teslihat ve 

1 sulh sahasında ameli bir 
rerıer oalıçeli atletler yarın 

Kadıköy sahasıııda bir atletiıim 

bayramı ler!ip etmişlerdir. 

Bayrama 7o ~tlet iştirak ede-
cektir. 

Tenisçi Hasan B. 
şehrimizde 

Mısın:ı meşl ı ur teniscisi 
Hasan !;!. dün lıusu<i ııatıla 

şehrimize gelıııişlir. ı ıasaıı be-
yin burada bir maş yapması 

muhtemeldir. 

M. 6. bisikletçileri 

siyaset takip edeceğiz,. ve 
her şeyden evvel ve bil
hassa F ransanın muavene
tine göveniyoruz.,, 

1 

Muhabirin Almanya, lrı
giltere ve Fransa arasında 
üç taraflı bir itilaf vücuda 
getirilmesi nıes' elesini ıma 
etmesi üzerine M. Makdo
nald şu sözleri söylemiştir: 

"Biz bütün Avrupaya şa
mil yeni bir teşriki mesai 
devresi açmak istiyoruz. 
Artık rekabetler, yekdiğe
rinin aleyhinde veya lehinde 
itilaflar olmıyacak, gizli 

Mihalıççık, 4 (A.A) - Mu- diplomasiye yer bırakılmı • 

lıafız gücü bisikletçileri 19 u 
30 geçe buraya gelmişler ve 

sporcu !ar tarafından karşılan-

ıııışlardır. 

' 'Davet 
Kimyager Mehmet Ali 

Beyin umumi müdürümüzü 
j görmesi rica olunur. 

yacaktır. Biz tamirat mes' -
elesile borçlar nıes' elesini 
birbirine karıştırmıyoruz. 

borçlar mes' el esi hakkın· 
da yeni esaslara istinat 
ve M. Hoover ile teşriki 
mesai olunarak müzakerata 
girişilecektir. 

Londra, 5 (A.A) - M. 

dolııyı;i\e lzıııir ve lstonbukla 
yapılan tevkifata ait tahkikat 
evrakı lııt:ım bıılınu~ ve miid
dei umumilik talepnamesini 
lıazırlıyarnk müst:ıııtikliğe 
tevdi etıni~tir. 

iddia nıekaııııııın talepna
mesinde 18 kişinin meıü 
ımı hakcmeleriııe ve otl17. beş 
kişinin liizumu muhakcmc,i
ne karar nrilıncsi istenilmek· 
redir. Men'i muhakeıneı;i is
tenilenler arasında komiinist
liği vicdani bir akide telakki 
etmekle beralıer filea hiçbir 
harekette bulunmamış o!:ııı
lar vardır. Diğerlerinin tak
libi hükômet, tefeniihat., hli
kt'ınıcti 1.:ı!a ugrntnıağa tc
saudl cüriimkrile nıawun 
olarak nıııhakcıııclcrine karar 
verilmesi i"tcnmektedir. 

·······································::--.:···· Makdonald Kral ila goruş-
tükten sonra yeni hükumet 
tarafından takip edilecek 
umumi siyaset hakkında 
müzakeratta bulunmak mak
sadiyle sosyalist fırkasının 

,akdedeceği İçtimada hazır 
bulunacaktır. Makdonald 
kabinasının sureti teşekkü
lü mumualeyhin Kral ile 
ıcra edeceği mülakatın so
nuna kadar gizli tutulacak
tır. 

Londra, S (A.A) .- U-

' -
nııştır. 13unıın iizeriııe J l:.ıtice 
hem canını ktırtarnıal:, Jıcııı 
de kö,JU\pe haber Ye· ·' . 
rerı:k nnııesiniıı ülchiriilme-
sinc ıııuııi olmnk için ken
disini dışarı atnıı~, Jıjl:l öf. 
kesini yeıııııiycıı lbralıim 
tekrar kayn:ıııasıııııı li:a·rinc 
atılarak kıızm:ıııııı ba
şına indirdiği iki darb:ısı ile 
kadıncağızı binılı olarak ye
re ~crmi;tir. Knıil derdest 
olıınnı u~tur. 

Ka~uı e~erler mi ~~rsiniz1 
(İzmir modası)nm kadınla· 
ra da teşmiline te§ebbüs 

ediliyor 
Yerli mallarım himaye 

maksadiıle erkekierc mahsus 
olmak iizerc geçenlerde lzmir
dc bir mod~ ihdas edilmişti. 
lznıir nıada5ı, lznıir nıiillıaka
tıııtl:ı, köın~u vilayetlerde bii
yük bir al:\ka uyandırmıştır: 

Verilen ıııalümata güre, şim
diden lzıııir tiiccarlarına mü
racaatlar başlamış ye lznıir 
modası hakkında ıııal(ıma t 
istenmiştir. 

Bu memnuniyete ~uyan ra~
lıct nazarı dikkate alınarak 
l'ı.aııım!ur için de bir " İ7.mir 
modası., ihdası dii~iiniilm ii~ 
ye te~ebblisatta lıtılıımılmu~
tur. intihap edilecek moda 
bizzat lıanımbr tarnfından 
tayin ye teslıit edilmek iize
re helecck hafta bir içtima 
yapılacaktır. ................................................ 
mumen zannedildiğine göre 
amele fırkası tarafından 
tanzim edilecek olan nutku 
Krali kısa ve mutedil tabir· 
!erle yazılmış olacak ve hü· 
kumetin imkan nisbetindc 
umumi tahdidi teslihata 
yardım etmek ve harpten 
beri devam etmekte olan 
işsizliğe nihayet vermek 
hususundaki arzusuna ter· 
cüman oİacaktır. 
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HASAN ZE,TİN YAGI 
Diiııyanın en leziz ,.c ıı~fis ve saf ve halis yağıdır. Puris, Londra 

Hoıııada en ~b!iyiik miiktifat \·e altın madalyelerilc Fransa hariciye 
ıırzal'eti ye Türkiye Sefareti tarafından musa<ldak birinciliği ve 
~<:lıadetnanıeyi ihraz etnıiştir. 

~layonezde, salatada, yemeklerde, pilavda Hasan zeytin zağı istimal 
ediniz. Ilillıassa mMe vtı bağırsak hastalıklarından nıuztarip olan kimse
lere ikemperverler behnıehal Hasan zeytin yağını istimal etmelidirler. 

Çünkü saftır, kum, taş, böbrek, safra sarılık ve karaciğer has~lık
larile 1,afı unuımiyede Hasan zeytinyağmı içiniz. 

Kiloluk şişesi 100, yarını kilo 60, safi b..,~ okkalık ve daha büyük 
tenekelerde okkası 125 kuruş Hasan Ecza deposunda toptancılara 
tenzilfu, markasına dikkat ediniz. 
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Barlın Lüks ve süfat Postası 

Elektırikle mücehhez muntaıam 
kam.,sf•n ve gilverte yolcularına 
ınahsuı mü!errah mahalleri ha•i 

.. f ürkiyet'tı"!;';!1,.PERŞEMBE 
gilnil sOAt 17 de Sirkeciden hare

ketle ( Eregh, Zonguldak, Bartın, 

Korica Şile, Ode ) iokelekrlne 

azimet ve avdet edece~tlr. 

Fazla taf•ılAı için Eminlinil, Rıh

bn\ han 2 numaraya müracaat. 

Telefon 2684 

Seyrisef ain 
Merk"2: ı:ceııteo!: Galata KöprJ 
bo:ınd.. Beyo2lu 2562 Şuba 
acenteı!: Mahmudiye Hanı rluoda 

lııanbu! 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(KARADENIZ)•-•puru 6 Hozirarı 
Perşembe akşamı G..laıa nlıtunın· 
dan hareketlo Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
!'atsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rızeye gidecek ve 01, Trabzon 
Polachane, Gireson, Or""· Fat
sa, Samsıın, Sinop, lncboluya 
uğray•rak gelecektir. 

lzmlr sür'at postası 
(GÜLCEMAL)npuru 7 Haziran 
Cu:na 14,30 da Galaıa nlıwnın
dıın hareketle Cumarte.ı :ıabalu 

!zmire gıdı--..ek ve Pııtar 14,30 
d, b.ırden haıcket!e Po~nrteı! 
s..bahı gefe,,ek:ır, 

V apı,ırda mültııımel bir Or· 
keıtıa ve Cazbant meYcuttur. 

Antalya Postası 
(AN!ı.f'ARTA)vapurJ 9 Haziran 
pa>.v 10 da Gala!a nlıtumndan 
hareketle bur, Küllük, Bodrum, 
Rodoe, Fethiye, Finike, Anwyaya 
gidecek ve dönlltt• mezltllr lıke
lderle birlikte Dalyan, Marmaris, 
sam, Çanakkale, Gehbo!uya 
uQrayarak gel..:..ktir, 

Mudanya postası 
(MARMARA) vapuru Salı, 

Cuma ( KOCAELi ) vapuru 
Pa1.1r, Çarşıınba 9 da idare 
nhtımından huelcede Mudanya 
'" Gemliğe cıdip gelecektir. 

Havuzlarımıza girecek 
t Uccar vapiırlannın raspa 
müteahhitliği bir sene 
müddetle talibine verile
cektir. ihalesi 10 Huiran 
929 Pazartesi a-ünü yapı· 
lacalctır. Münalca,aya gir
mek isteyenlerin o gün 
saat on altıda levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Karabiga hattına fstan· 
buldaıı Pazartesi akşam· 
!arı kalkan postalar 9 
Hazirandan itibaren Pazar 
günleri kalkacaktır. 

1 Defter dar tık ııanatı 
Satılık Diilclcdn: Galatasa

rnyda 1-!acımiml mahallesinin 

Kumbaracı sokagında Salidiye 
apartumanı ve Ünyon sigorta 

yazıhanesi ittlsallnde 104 N. 

bodr.ım dükk~n sahibinin 

'' Crb'İ borcundan dolayı 

tarihi ll!ndan itibaren "21 

güh müddetle müzıı redeye 

konulmuştur, talip olanların 

lstıınbul vil~;·cti idar:! pey'· 
ethıc mii r:ıcaattarı. ' ' 

Emniyet sandığı 

müdürlüğünden 
l\-Iilz•yede 

bedeli No 

mcrhunann cins ve nev'l 

240 3505 Kadirgada Bostan Ali ır.ahallesinde Katip-

ismi 

sinan c:ııddesindc eski 14, 14 mükerrer 
ve yeni 20 • 22 numaralı iki hanenin ta-
mamı Zühtü Rıza 

185 8398 Salmatomrukta kefevl mahall~inde Taşçı 
sokağında eski ve yeni 2 numaralı bir 
münhedim hane arsafınm tamamı. Muammer 

Mustafa ve Arif Efendilerle Nasi
be, Esma, Hikmet ve Emine Rem

ziye ve Seher rıaıııınlar 

390 10583 a3kırkôyünde J(.utaltepe mahallesinde Ak· 
su caddesinde 3 ve mükerrer 20 numara
lı nıa erazı kireç ima!5.taııeslnin tamamı 

250 13141 

310 13551 

440 13Q56 

--ıoo 14089 

Aııadol:ı lıısarında Göksu mahallesinde 
Hasan efeıı11 sokağında 7 numaralı bir 
hanenin tamamı. Bekir elendi A}-şe hanım 
Kasıınpaşada Kurtçelcbi mahalle~inde 

Şeyh sokajtında eski 7 ve yeni 9 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. 

Zübeyde, Peyker, Vasfiye, Hürmüs hanımlar, 
Hasköyde Keçcclpiri mahallesinde Canıil 
şeri! sokı:ğmda eski 15 yeni 15, 13 nu-
maralı bir arsayı müştemil bahçeli bir 
hanenin tamamı. Nazmi B. 
l(apandakikta Hoca Halil aktar mahalle-
sinde Atlama taşı _ sokağıq<I.ı eski 2~ ve , 
yeni 35 numaralı bir har.eııin tamanıı. j 

Mehmet izzet Ef. 

125 14315 Kadıköy!iııde Osmanağa rnalıallesi:ıde Sö
ğütlü şeşme sokağında eski 170 yeni320 320-1 
numaralı bir dükk!n ile bir bir hanenin 
tamamı. Arif B. 

190 14561 KOçükayasolyada Camiişer\I sokağında 14 
numaralı bahçeli bir hanenin tamami, 

Vusul Ziyaettin B. Rasime H. 
232l 14i86 Kadıkôyünde Osman ağa mahallesinde 

Iiasırcıbaşı sokağında eski 1,9 yeni 35 

numaralı bir bahçeli Köşküu tamamı : 
Ganime, Münire H. 

6545 14815 Beşiktaş Teşviklye mahallesinde eski ha
mamcı ve yeni Gülistan ve Bahçe soka· 
ğında eski 5 mükerrer ve yeni 48 • 2 
nıınıaralı bthçeli bir apartımanın tama-
mı Şemsettin Ziya B. ve ismet H. 

630 14877 Kadıköyünde Cafer ağa mahallesinde 
Pqtemalcı ve Diyardibl sokağında eski 
1 miıkerrer ve yeni 45 numaralı bir 
hanenin tamamı: Lütfiye H. 

s7o 14927 Ercnköyünde Kozyatağı sohağında 42,43 
numaralı bir köşkün tamamı: Mustafa Hilmi Pş. 

280 15150 Boyacıköyünde Reşit paşa mahallesinde 
Mektep soka~nda eski 1 mükerrer ve 
yeni 83 • 85 • 87 numaralı bir dükAnı 

miiştemil bir hane Hafıza H. 
205 15188 Bcsiktaş yenimalıallede Şerbethane sokağın

da 35 numaralı bir hanenin tamamı: Mehmet 
Sait B. Hamdune H. 

100 15709 Kasımpaşada Kulaksız Ahmet Kaptan ma· 
hallesinde kulaksız caddesinde eski 82, 84, 
84, 84 mükerrer yeni 148, 154, 148-1 
numaralı iki dükkan ile bir kıt'a arsanın 

tamamı. Emine Lütfiye H. 
840 16915 Beyazıtta Saraç !sak mahallesinde eski 

Mabeyinci çeşme Vcııı Köşklü hamam 
sokağında bahçeli bir hanenin tamami. Hakkı B. 

Fatma, Sabite H. 
160 18958 Uzunçarşıda Samanviranlsaml mahallesin· 

de Uzwıçarşı caddesinde eski 417, 417 
ve yeni 2 num.ıralı bir dükUnın nısıf 

hissesi. Emin iffet H. 

175 19367 Ortaköyde Katolik kilisesi sokağında eski 
1 mükerrer ve yeni 11 numarali bir 
lwıeııin tamamı. Hasan Ef. 

.. VukardA cins ve nev'ile mevaldl )'azılı eml!k ( altmıı bir ) 
gün mf.tddetle icnı kılınan aleni miitay~de neticesinde hizalarında 
gösterilen bedel ile talipleri . uhdcsfnde takarrür ederek birinci 
ihaleıl içra kılı~mış oldufundan · talip olanların ilin tarihinden 
itibaren ( otuz bir ) iÜD zarfında (Sandık satı§ lmirliğlne müra· 
caat eylemeleri i!An olunur, 

Reisicuınhur Gazi Hz. nin himayei fahimanelerinde ,, 
Uçüncü Milli TQrk Tıp kongresi 

- Ankara Eylül 1929 
• 

Başve~il ismet Paşa hazretl_erinin fahri riyasetlerinde 
VE 

Sıhhat ve lctimai Muavenet Vekili Müderris Dr. Re:fik 
Beyefendinin riyasetlerinde 

Kongre idare heyeti : 
ikinci ıeisler: Müderris Ziya Nuri. Mualiim Rafik MünQr, Umumi katip, Müderris muavini Fahreddin Kerim, 

Hususi katip, Dr. Hasan Vasıf. Veznedar. l':uallim Niyazi Jsmet. Aza. Muallim Sd41ıattin Mehmet. 
1 - Üçüncü Mil ıi Türk tıp kongresi 1929 senesi eylülünde Ankarad.ı toplanacak ve üç gün devam edecektir. 

Ağustos içerisinde kongrenin günü ayrıca ilan edilecektir. 
2 - Kongre mevzuları: frengi, Kanser, Kızıl. 

3 - Bunlardan başka arzu eden etibba bu mevzular haricinde dahi serbest tebligat yapabilirler. Bu tebligalm azami 
Ağustos sonuıra kadar iki nusha olarak ve daktilo ile yazılmış oldu ğu halde 

lstan~ul Ankara caddesinde 71 numeroda kongre umumi Katibi müderris 
muavini Dr. Fahrettln kerim) 

ııamına gonderilmcsi IA.zınıdır. 

4 - Kong{cye i:sirak edecek her Türk tabibi iki lira kay! ücreti ile iki kıta küçlik fotoğrafı cBabı!ll cadd,sinde 
Sıhhi apartımanda Muallim Dr. Niyazi lsmeb namına gönderilmelidir. 

5 - l(ong_.re azasının hüviyet varakaları ile temin edildiği takdirde ves1iti naklile ter.zilit kanıeleri namlarına 

gönderilecektir. 
6-- Kongrenin devamı müddetince Ankarada yerli ve ecnebi il!! ve edavatı tıbbiı•e ile ispenciyarl müstahzarat 

ve tıbbi eserleri~ teşhiri için bir sergi açılacaktır. 

· 7 - Bu sergide yeril ll!t ve edevat tıbbıyenin, lspenclyarı müstahzarat ve tıbbi c.~crlerin tC1hiri ücrete tabi değildir. 
8 - Ecnebi müstahzarat' 5.lit ve edevatı tıbbiyesile eserlerinin teşhiri için muayyen bir ücret :ılınac1ktır. Bu husus

lar için Niyazi ismet beye müracaat edil melidir. 
9-Sergide Mulaj, Piye Graliklcr,l(olleksiyonlar teşhir edilebilecektir. Bunların işgal edecek eri yerler hakkında Agustos 

bidayetine J<;ıdar Muallim Niyazi ismet beye haber verilmelidir. 

Haydarpaşada Demiryollar mübayaat 
komisyonundan= 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından taliplerin 
ıo hazira pazartesi günü suat onda komisyonda ispatı vücut 
etmelcrL 

300 Metro 

ıo Adet 

170 " 

300 .. 
750' ı • 

50 • 
50 • 
50 .. 

1 • 
4 " 

230 Kutu 

90 Şişe 

650 Kilo 

50 Adet 

10 M3 

IO Adet 

20 .. 
10 Metro 

7 Adet 
12 • 

300 Kilo 

4 Adet 

3 • 
3 .. 
1 " 
7 • 

50 Kilo 

50 Metro 

50 • 
1 Adet 

2 .. 
10 Kilo 

27 Adet 

7 Takım 

2 Adet 

75 " 
300 Kilo 

ıoo " 
8 Adet 

3 ,, 
50 " 

6 • .. 
4 .. 1 

3 ,, . 
24 " 
59 .. 
2 .. 
3 _,, 

200 
" 8 ... 

2 M' 
50 Kilo . , 

Çekme demir gaz borusu 1, 1-2 

Ari:ıbuvatlı vana 40 m / m. 

Bezli zımpara k~gıdı No. "O,, 

pusluk. 

Ortası takviyeli şeffaf minkale dereceli 8 
santim. 
Cam havan küçük, büyük. 
Taksimatlı ölçü bardağı 250 • 500 gram, 
Şişe mantarı sıkıştıracağı. 

Eczacı ıspatulası 
Amonyak 

Transmisyon kayışı 1 ıo m,'m 
Linelcom 4 m m arzı 2 metro 
Telefon etajeri resim gibi 
Gemici el feneri 
~lnol (kaynak pastası) 
Adi meme karpit lambaları için 2.ı litrelik 
Keten perde 

Yuvarlak zımpara taşı 350 ın,'m 
Dikiş makinesi iğnesi (No. 2,3,4) 

Sunlayt sabunu 

Döşemeci lçln çl!t ve üc telli ipli» 
Sofra ôrtüsil 
1-iavlu kalın 
Peçete ,, 
lQ~ gömleği. 
Tulum elbise 
Duvar saati zemberegi ınuhtellt 
l\;f aşalı ve dolaplı saat lçln pandül 
Duvar saati içln delikll taş 
Maşalı saat için cam ınlno (kadraıı) 
,X_Ii,ıtı kırma Çd1k metro 1 ınetreııi 

- :i Buşun fUzlbl ıı• amr' 
Saatçt eğe.si muhtel! 

• ~am kalas -0<0,2sxo.2 
ince· ambalaf" slclinf 

+ - " 

1 

1 Adet 
17 ,, 

ı .. 
2 " 1 " 
1 " 30 Paket 

100 Ton 
12 M. 2 

Kepeklerin izale ve c!ökil!en saçların neşvüneması:ıı 1eıııiıı eder. 
ier eczane ve ecza depolarından arayınız. D ~ posa : Şişlide A.i 
fuat eczanesidir. 

- ' 

• Her g!uı sabah ve akpıu taalcUolıdc.n aonra nemli yüzüııiıze reaı;U 
lne\".:ttlau mu.ana .... .tamamf.yle r•Pi~kan oıin 

KREM SIMON 
(CRIMI!: StMON> 

daa u liirdül(lnü• ti.Jetini• cünet biç bir val.lt yi'ızij. 
nhıln tanYCt ve tuellJino ic~yl lcılr edcme,- ıect:ktlr. 

Kremi C"'lde eyice nuruz eUlrmek lçln haftfı:·o ma:1<'j 
edluls •• Slmoo pqdr-.11111 ıilr_:ncdeıt eve) ylızO.n iızu 
karutanua-. Sıeakl•rda }1iıı'°•ıuz p.rlami1•nstl ih! 
cUdJnlalo ta::ıtııını muha.' ·&a ve ganclj-!n tc:ıirl: ı~ı:G 

• 'riUJ'e e7lt)eceklir. 

Pariato SIMON KREMi, PUDRASI 
~ Ye SABUNU • 

:m=w=;:::c:r:::::;::::ın 

acı Be.kir zade ti~areil;~el~~de··ım 
. Gayet nefis ve leziz Wi 

.Meyvalı N-uga 11!1 . . .. : 
• IF-'!fU!ii!h1i::55iEi:i::;;;:::::;:!:::: ::=:.,._ ... _ .... - .. - ...... - ............... . 

, 



'1 
1 

tr eti: ~ ABTllRI: 
_5i r~ iv ede H•rlçte 

Kt:ruş Kuruş 

• A\'lıl: 150 000 
~ 

6 
12 

• 
• 
• 

400 
7~\) 

1400 
1450 
a;oo 

Cuetemb:de çıkan yazı ve 
etlmlerilı bOtQn baklan mahfuzdur 
Cazet•y• gönderilecek mel<tuplıtın G~J!P• 

ldMe içinse (idare). yarıya ılue ( Yuı) 
ı:arcti tonul:nahdır 

Budmıyan mektuplann. lade.mde'!, k1J1p.Dtt
muluı.ddere•la mektuplara 1ronu.lrn111 paralua 

i ke,.bohnaımc!an "e Ulnlann mGnderlcatm.dan 
1 idare meıul deft!dlr. ., 

Borsalar s Haziran 192ç 

8 Haziran 
1929 

88 ı•c•tı ' 1 lstanbul, Babıali, Ankara caddesinde ''V akıt,, yurdu Sayısı 

Til.l'k mektep]erCe faydalı eserlin 
.d&lılanndıı. o/q 20 tenıillt yapılır 

-.. . .,... 
Bttyilk VJ Jf \!Jt at <l,c{a lf!.a verllen UAnlarla 

bususl ~ahlyettj~l Utıılano U;retl 
Ware ~· ~ararl•ştır~ır. 

~· 

Caz.etenıb:t lııatv.I illcı küul edıa. yer 
R 5. H. llb.at aceotııl • 

ILAJ TARI FESi: 
Saıırı K11111ı 

6-8 inci sayfada ı~ 

• - • 13 • - • 40 

t : : ~ 
ı-a ıııct sayılaiı }ıo 
resml 11.tııt.ır 

= 

Rusyaya cehri ihracına talip olanlar 
Ticaret ve sanayi odasından: 
Rusyaya üç bin kilo cehri sevkine talip ol:ınlann ~ haziran perşembe akşamına kadar 

odaya müracaatları. 

;' AL TINCı BUYUK 
~~l\u~kııt~-~ll-=~A·ıc. :ı:.~~=11 · Tayyarepiyankosu 

J ırrllir Ji•><ı 1022 7!. ıo 14 B 
ı l'< lor 2 ıo 0000 ~o9 ~~O ı 
:o Yuı·;ın ı!ırahıııl !:4- 25 oo 54 25 O 
ı n. J :,,n•nı k 50 oo.oo so oo oo 

/,ı1 FIUJ)"<:I $İlini ~9 25 00 :'.:9 25 
:·r J ı J H<ıırı:ıı:ya 24 1 s OJ ~4 75 O•ı 
:c I "n H1>lpr 3> 0000 Si) 0000 

hleı:eı ~ florini 84 2S 84 
:•· Fr:n " frangı 163 7500 163 
:r 7'.ıi)··'" Lr..tı 220 oo 220 
~\;.. l:uroıı <:ı ko - !'1ovakya f,4 00 124 00 
l f( r' ı r.~·tı • ~OY\yet • 0000 0000 
J 7r!< ti ~ l.C'lıiıtan • 23 25 :z3 25 
~O Itin:.r • Yogo~lavya • 73 Ot> 13 00 
~c J'~ktı<a rro•~1 116 oo oo 116 oo 
1 l'rıeta l•J'""l'• ~9 ııo 29 50 
2tı inlere tı.,.ııgı 805 oo 805 00 
l }.!<'c·idi)·e 

Çek 
l o<•r.dro berine bir lngl!lz lirası kuruş 

linyork ı TUrk Jlrası dnlar 
1024 711 
047 37 50 

12 1000 
8 0400 
ı 11 ~o 

1019 75 
0,47 75,00 

12 20 00 
t ıı ,oo 

PıtrJs • • • trank 
1':fılano • • • liret 
RerJfn • • • mark 1 18 so 
Sofya • • • leva H 37 150 

3 40 ,SO 
1 11110 
2 4550 

111 9500 
8 9850 
8 4200 
4 21,215 

415 87,50 
3 43 ,:3 
1 18 150 

Fri:kf:t"l • • belk.ı. 
.Arub:terdam• • • florin 
Cfncvre • • trınk 47 .ISO 
Prag • • • l\uron 2 

15 07,$0 
3 39 211 
s 44,2!1 
4 2400 

, .iyana • • • ı Utn 

Modrlt • • • p<zeta 
,.ırıova • • ıelotl 
.Atına • • • dlrabml 

88 85 
215 0000 
28 82.llO 

88 
28 
27 

615 
00,00 
05,00 

l'tikrrt :o ley kruo 
1'elrırat TUrk llraal dinar 

Tahviller 
I• tıkraz dahili r vadeli • 
f:liynnu muvahide 
ikramiyeli demlryolu 
l ı tanbul tramvay flrketı 
Rıhtım Dok "" Antfrepo 
ltlaııbul anonim ru ılrketl 

Hisse senetleri 
ıı hnkası 
C\snıanh bankası 

83 
181 

\" 1 

12 l50 
0000 

2ıı 

u 

93 
118 

7 

12 50 
llO 00 

25 

• 12 55 12 155 
iM 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
flıtıar Ticaret bortuı UU!ıumnmlllıt tarafınrlan YPrllınl•tlr. 

Okkuı 

Azam: .Aııır1 
K. P. K. J', 

Euj:day %Çavdarlı 
\'un:uEak 00..00 0000 00,00 
Kız,lca 00-0Ô 00,00 00,0(I 
~unter C0..00 00,00 00,00 
'•rt cıo-oo oo·oo oo oo 
Iıo me OC-ClO 00,00 CJQ,00 
Sert malılut ~ 00,00 00.0o 

-ZAHiRELER-
!Ça,·dar 
1.\rpa 
J.f ı.-ır 
Yulaf 
,Faıulye 

)su,am 
,Ku~rr:nl 

00,00 
12,00 
00,00 
00,00 
00.00 

-HUBUBAT-
00,00 
2~ 00 

00,00 
120'.J 

00 0(> 
00,00 
0000 

CO,CO 
22,00 

-UN
ÇııvıJı kllosu 
EkJıtrı eklıtrı 00 120(1 1180 
F.klatro • 
Dlrlnol yumuıak oo 
BlriD~I ıert • 

ı ıao 

lll48 
llllO 
1200 tkinci • 

Allk::\ra 

Akıchlr 

TiFTiK -
170,oO 

ın.oo 

Yap•j'ı Guz yunu 000 00 

-AV DERlsl-
Ztrde,•a 
Sınıır 

Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Badem 

cıttı 0000,00 eooo, 
0000,00 OOOÇ, 

• ouoo,oo 0000. 
• cooo,ooo eoo 

-flNDlI(
ocooo 00000 

ooo oo 000,00 

İstanbul san't mektebi mü
dürliiğünden: 

Sulır.r.•.hmeıte J iammlara mahsus alcf&ID terzılılt mektebi 
b§'teailmi~lir. Pazar pozarteslsalı giinlerl tedrisata 4,30 dört 
bcçuktan 7,30 yedi buçu~a kadar devmn edilecektir. Kaydı 
hLul edilen talebenin me1lıır gllnlcrde mektebe devanılan ılin 
olunı,;r. 

" Valıt ,,nı 6 Haziran 1929 tefrikası: 63 
.,. . , . . '\' . . 

. .,. .. ~ • • . ı .- '! 

d~rrce taalluk eder.. Her 
halde benim için söyledik
lerini tekrar edeceksiniz •• 

"'"' d' -ones" cevap ver ı: 

- Ah 1 ne diyecek .• sa-
dece fUnu söyledi. Siz onu 
ölesiye traş etmişsiniz .. 
Her nebıdar ben pek 
lıayırlı matah değilsem de 
siz de benim kadar bile 
kıymet yokmuş .. 

" Venesya " hiddetli bir 
nefes aldı. Belki cevap 
vennek için, yahutta tekrar 
yüriiıneğe koyulmak için 
dönüyordu. Tam bu sırada 
olduğu yerde yılan kuy
ruğuna basmış gibi sıçradı, 
ve boğuk bir se:sle dedi ki: 

- işte şuradalar ... 
( Concs ) başını çevirdi. 

Peçeli bir kadın, kolu altın
da kılıflı bir şemsiye tutan 
bir adamın yanında yürü. 
yordu Arkalarından 

gelen bir hamal bavuEar 
ve atkılar taşıyordu. 

Bu iki kişi telaşla kala • 
balık halkı yararak Peris 
trenine doğru sür'atle iler
liyordu. 

• T ereza • nın peçesi 
ancak kendisini iyi tanımı· 
yanlara karşı şahsiyetini 
sakliyabilyordu. • Cones • 
onu hemen tanıdı • 
karbonat eritilmiş suyun 
ıçıne hamızı tartar dök!ile
cek olursa nasıl bir hadise 
vukua geldiğine hiç dikkat 
ettiniz mi ?. " T ereza " ile 
refikini görmesi "Cones"in 
üzerinde ayni tesiri yaptı. 
Delikanlının yüzüne bakan 
•venesya"' renginin kaçtı
ğını gördü, ve titreyerek 
fısladı: 

- Aman rica ederim .• 
bir skandal çıkarmıyınız .. 

Bu sözler "Conı::s. in 

5 . CI KEŞ!DE : u HAZIRANDIR 

İKRA~IİYE: 50,000 

AYRICA: 25,000, 15,000, 12,000, 10,000 LiRALIK 

lKRAMIYELER VE 10,000 LiRALIK BiR M0KAFAT 

Bu ketldede cem'an 3,900 numara kazanacakbr. 

İstanbul mıntakası Maa
din Mühendisliğinden: 

Eskişehir vilayetinin Mihalıçcık kazasının Kavak karlye
sinde kAin olup mekşuf bulunan Krom madeninlnı 

ı - ilk sene zarfında eskJ ameliyat yeniden açılmak 
ve bu imalion 1 - l 000 mikyasında muntazam ima14t haritası 

ve bundan maada bütün sahaJJın l - 5000 mikyasında topoğ
rafik ve Jeolojik ıharitası yapılmak ve bu harita üzerine 

Jeolojik tekikat netaylci gösterilerek işbu netayice göre bir 

fen raporu tanzim olunmak ve bu neticelere göre lmal:\t 
projeleri tanzim edilmek; 

İTOKS 
j! ADLER fi 
jl YAZI ~lAl\İS.\L:\ IU !i 

i: rak yeni harflele 

il 1 haziran hulul ettil ':j 
İ! Her muamele mecburi ola· 1 
iİ yopılmalıdır! 1 
li ADLER YAZI MAKINASI l! ~~!!!!!!!!!!~~~!!! ij Avrupada 1898 <ene•inde ikmal !! 

ve 
müdürlüğünden: 

telgraf levazım İl cd~cn bir Y"" maltiımıdır. ii 
g Şimdiye bdar bütün dünyada jı· 

Posta 
!! 380,000 ADLER makinesi 1 
İi salılmıııır. Anadolu ya 2~4 ma- ıı1 :! kine gönded.lmi~tir. i. ı - Çanakkale haricindeki Adalar arasında bulunan kablo- İİ A Ol ER il 

!arın tamirinde kullanılmak üzre asgari bir ay için önünde kuv- ·ı ıı 
vetli buhar vinci mevcut olan bir vapur isticar edıfmck üzre jıMAKINASININ HUSUSiYETi!! 

ıl Harflerin muvazı vurutudur =ı 
kapalı zari usulile miizakasaya konulmuştur. 15- haziran- 929 ta- !I Bu fabrikanın ıhtırası olmak iti· ! 
rihine miisadif cuma günü münakasası icra edileceğinden taliple· il bariyle ba~kalan tar>fıadan ta~-, ıı 
rin bu husustaki şartnameyi görmek için her gün teklifnamelerini j: bt eddemez. Bu ıayede faz'• ! 

k• d . -b :İ kopya çıkarmak mümkündür. !il tevdi için de tarihi mez ur a saat J4 te yem postanede mu a- .: l . ! 

2 - lkinci seneden itibaren senevt asgari (3000) ve 
üçüncü seneden itibaren senevi asgari (4500) ton cevher 

çıkarılarak yüzde (10) remi nisbl ve bunun yüzde altısı 
nisbetinde techlzat tertibi verilmek: ı..:~~..:.:.;...;,;.:. ______ h_"""'." ___________ _ 

lstanbul dördüncü sulh u-Tetkikat devresi için 20 000 

ADLER i\l :\K '\ASI I' yaat komisyonuna müracaatları i 
PEK DAYA.\IKUDIR j 

1 O kilometrelik yolun düzelmesi için 30 000 kuk hakimliğinden: Bugus Kös · 
tekyan efendi tarafından Sa-Nakliye, kamyon, tulumba, motör V. S. 50 000 

Ebniye ve imalat 50 000 matyada Ağa Hamamı triım-
Sermayel mütedavile 30 000 vay caddesinde 198 N. ha

180 000 
Ceman ( 180 000) liralık hir Türk anonim şirketi teş.. 

kil edilmek ve tenhhüdatı temine l\lilll tıenlcalardan birinin 
(9000) liralık teminat mektubu verilmek şarti.le mezkCır 

maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 23,'6/929 tari
hine müsadlf pazar günü saat 15 şe kadar , kapah zarfla 

iktisat vekA!etl !llaadin işleri umum müdürlüğüne müracaat 
eylemeleri llAn olunur. 

ıOt 
l::sklşehlr Vılıtyellnln Mer~z kazasının T ~lepe i(arlıpısinde 

k_ılln olup mek,1uf bulunan krom madtninl y/elmek üzere: 

l - Teşkil olunacak şirketin asgad sermayesi (120000) 
lira olmak; 

2 - ilk sene zarfında eski ameliyat tathlr edilerek işbu 
ameliyatın l · 1000 mikyasında topoğralik Ye jeolojik harita

sı tanzim ve bu haritaya ayrıca bir fen raporu da ilave 
ve bu ilk sene zarfında (1000) ton ceYher çıkarmak; 

3 - ikinci senede azami (3000) ve bunu müteakıp 
senelerde (7 500) ton asgari olmak üzere cevher ihraç ve 

yüzde ( ı O) resmi nlsbi ve mezkCır resmin yüzde 6 sı n!s

betlnde teehlzat tertibi tediye ve milli bankalardan alınmış 
(6000) liralık teminat mektubu ita edilmek şartile talibine 

ihale edileceğinden taliplerin 23/6 929 tarihine mü
sadif pazar günü saat 1 Sşe kadar kapalı zarfla iktisat vekılleti 

maadin lşlari umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri llAn 

olunur. 

nede mukim Sergls Yüzha
şıyan elendi aleyhine ikame 
edilen ( 1 oO) lira alaqık da
vasından dolayı il:\nen vaki 
tebligata rağmen mumaileyh 
yevmi muhakemede ispatı 
vücut eylememiş olduğun

dan gıyaben icrayı muhakeme· 
• ye karar verilerek müddei 

30 nisan 927 tarihli Kirkor 
ve Serkis imzalı yüz liranın 

tediye olunacağını natık bir 
kıt'a senet ibrazla medar 
tatbik evrakı olmadığından 

lstiktaben sabit olmadıjtt tak
dirde talibi tahlif olduğu ifa
de eylemiş ve müttehiz gı

yap kararının bir buçuk ay 
müddetle ll:lnen tebliği ka
rargir olarak muhakemesi 
9 eylül 929 pazartesi günü 
saat on üç buçuğa talik kı

lınmış olmağla mumaileyh 
Serkls efendinin i~bu gıyap 
kararına itiraz etmediği ve 
yevmi mezkurda ispatı vücut 
eylemediği takdirde vakiayı 
kabul ve ikrar ve yeminden 
mümteni adolunacağı ilan 
olunur. 

ı ı ay beden. 
üzerinde mahlul karbonat 
ve hamızın bulunduğu bar· 
dağın kaşıkla karıştırılması 
gibi bir tesir yaptı. 

Bir sıçrayışta 8lkallı 

adamın yanında bulundu 
ve herifin kolundan yaka· 
ladı. 

Herif döndü ve sert bir 
hareketle "Cones" i itti. 
Cesim cüsseli idi. Kuvvetli 
bir adama benziyordu • 
"Don Jüan" elbisesi altın
da oldukça yakışıklı bir 
hal gösterecekti, belki bu 
rolü de oldukça iyi oynar· 
dı. Kuvveti,şahsına emniyet 
ve zindegisi dolayısile ka
dınların hoşuna giden tipte 
bir mahluktu. Siyah bıyık· 
!arının altından gözüken 
kalın kırmızı dudakları ara· 
sındaki bir cıgara beya:ı 
bir leke teşkil ediyordu. 

• Cones • ondan çok 

nazik görünüyordu. Fakat 
Filadelfiyada " C ... Jen 
Strit " teki boks salonla
rından birine devam et
mişti. Ve kendisinde anut 
bir cesaret mevcuttu. Bir 
yumruk salladı; bu darbası 
yerine isabet etmedi. Bu
nu takiben rakibin böğrüne 
doğru bir darbe daha ha
vale etti. Bu sırada herif 
şemsiyesi ile vurmak için 
aleti havaya kaldınnıştı. 
Daha kol inemeden yeni 
bir darbe, adam akıllı indi
rilen bir "üperküt. çenesi
nin sol tarafına kondu. 
Yakışıklı adam oturacakken 
altındaki iskemle çekilmiş 
gibi yere oturdu kaldı. 

Ayağa kalkmadan imda
da çağırdı. Bu suretle mü
saraa hem komik hem de 
düşkün bir hal kesbedi
yordu. Doğrulduğu zaman 

yem bir darb-eye maruz 
kaldı. Artık tahammülü 
kalmamış olduğundan boy
lu boyuna yere uzanarak 
ölü gibi yattı. Bütün vak'a 
bir kaç saniye sürmüştü. 

"Cones. etrafına bakın
dı. Mücrim kadın ve "Ve- · 
nesya " birikmiş halkın 
arasından birbiri peşinde 
sıvışıyorlardı. Halka gelin
ce • Nasyonel Sporting 
Klup ~ te beş lngiliz lirası 
vererek seyredilen bir boks 
maçını sokak ortasında 
gördüğüne fevkalade sevin
miş, neticeyi bekliyordu. 

Yere uzanmış olan siyah 
sakallı herif şimdi yanında 
çömelmiş olan bir hamal -
dan yavşak bir sesle biraz 
( brant ) istiyordu. 

Bir polis memuru geldi; 
(Cones) memuru bir yana 
çekerek dedi ki: 

Limana biitü malumatı' liman !! En iyi bir makinedir 
tarifelerini ve bütün liman Ü Anadalu için tab acenralar nr•· 

rusumunu, istatistikleri, her !I malıı.yız. 
türlü nafi malfımatı muhtevi li Bir Alman mütahasmı ida-
bir eserdir. fi mi ılıında lııanbulda her 

Her tüccara ve limanla lı gün• makine tamiri için 6ir 
• tamlrane küıat ctı ı~imiıi lcpı r al!kadar h.r kese lazımdır. 

1 eyleriz. Gayet nefis basılmıştır. c • 
lira mukabilinde kitapçılarda Adler malı:inalann baı accı.ı .. i: 
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Piyanko müdürlüğıinden: Ta- ji Galata l"-sla kutusu 447, 
bettiriJccek olan ( 400) adet ::::t::.:::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::.1 

varide sadira, karar, zimmet 

ye demir baş eşya defterle

rinin aleni pazarlık suretile 
münakasası icra edileceğin

den tab'a talip olacakların 

pey akçelerile birlikte (6-6· 

929) tarih Perşebe günü saat 

onbeşte piyanko müdürlğün
de müteşekkil mübayıat ko
misyonuna müracaatları. 

KOŞCNUZ ! KOŞUNUZ! 

Çakınakçılarda çeşme so -
kağındaki kuş tüyü fabrikasın-

Haziran 

1 
Zilhlcu 27 Burç Cevza 
yın doluşu 1"61 Ayın bauıı 

5,15 ~ 18,01 

Perşembe 
Namaz Yakıtları 

• Ôff• iktadl Alrf.- 1 Y•t• l•u'ı 
4,29 12,ı2 16,12 19,38 21,38 2,12 

Buııün 
Erk•k> 

Enver 

doitanlara laim: 
Kıı· 

Servet 

daki kuş tüyü fabrikasında yfız- Giiniin natlhatı: 
ile kuş tüyü yastık iki lira, !lleyv3'ıı •it><:• kurt düşmez _. _ 
yorgan on dört şilte on beş Bu~nk<i hava 
liradır. Kilo ile 125 kuruştan l''~;;;R,.üz;;;iig~4r..,.,_ıo,.do,_s..,.h.,11,.·•,,.-.,b,..ul.-uı..,ıu.,.. _.,... 
başlar kuş tuylerine mahsus 
kumaşlar her renkte mevcuttur. 

Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpzıl 
;·! ·"'. • • · . .._ ;.;r.<J ' ~· \'' ,..' • • .:.:.-, • • /· .. :-- ..,.~.,,.-~· ...... ?: ... ·_ • 

Ben Kont dö (Roçeter)inı. 
Serserinin birisine hakkını 
verdim. Rica ederim onu 
ayıltınız da hakkımda da • 
vası olup olmadığını soru· 
nuı ... 

Polis memuru birkaç 
adım atarak yerdeki herifin 
üzerine doğnılmıya çalışı • 
yordu: 

- Nasıl bir şikayetiniz 
var mı? Takibat icra ede
lim mi? 

Diğeri mırıldandı: 
- Hayır .. hayır... Beni 

rahat bıraksınlar.. Hele 
şimdi biraz (brant) versin. 
!erde içeyim. 

(Cones) dedi ki: 

- Zaten ben de böyle 
söyliyeceğini tahmin edi
yordum.. Ve memurla be
raber istasyonun mahrecine 
doğru yürüdü. Oraya varın
ca ilave etti: 

- Adresim " Karlton 
Havz Terezya. dır. Ayağa 
kalktığı zaman kendisini 
orada beklediğimi söyliye
bilirsitıiz. Eğer ilk verdiğim 
tayin yetişmiyorsa bir o ka· 
darını daha arzusuna ama· 
de bulunduruyorum. Zah· 
metiniz için de lutfen şu 
lirayı kabul ediniz. 

Memur cevap verdi: 
-Teşekkür ederim may· 

lort, Müsaraanın mebde· 
inde bulunmadım. Fakat 
• nak avut " olmasına şa• 
lıit oldum. Maylort müsa· 
ade buyururlarsa şunu arz· 
edeyim ki indirilen yumruk· 
!ar bir usta boksör yum· 
ruğunu andırıyordu. Zann· 
edersem centilmen bu ka· 
darcık bir dersle iktifa 
edecektir. 

" Cones • gülerek de• 
di iti: 

- Ben ele öyle tahmiıı 
ediyorum. 

(Bitmedi) 


