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y0~~~n, J ~a~şlar 1 Dün Darülfünu~ sal~nunda !e~cil edildi 
menbadan ~ T . E H. B. D fstanbul mumessıli merasımı açtı, ede -
lu~~::~:: l evhıt ) biyat' fakültesi reisi san'atkar hakkında 
reıf!ı: Mu- ' Layıhasının ~ bir hasbıhal yaph; şiirler okundu 
sşfs:nı fa

1
.: ~ metni ( Yunus Emre ihti- yük ve mühim bir 

usu u - l - ( ı· d'' f k l"d 1 il · fh ~ kinci ıayıfamızda aynen g a ı un ev a a e ami olmuştur. 

de.ıln 1 ap. E neırediyoruz ~ parlak ve samımı Halkın kullandı· 
e ı en ycnı ~ıı11ııııı11 111 11111ıı11 111 11ıııu1 1111 ıı111111 1111 ıııııııra • • 

1taıyan par- Ticar,pt odaları hır şekııde •cra 
lamentusu- "-' olunmuştur • Halk 
nun gele- kongresi bilgisi derneği, bu 
cek pazar ihtifali tertip etmek· 

günü ya- Dün ilk içtimaını le, gençliğin ruhun-
pılacak res· da Yunus Emreye 

· ft aktetti mı i ita- kar~ı beslenen de-
ninde kıra! 

Viktor Ema· 
nueli im
Paratorve 
ftalya kı· 

rallığını fa
şist impe
ratorluğu o· 

1oı. ı.ı.., 
1 

!arak ilan 

ırt~iYe~iSi 
M~~a~ataınız 

c --13 _ 

rin ve samimi işti· 

yakın coşkun bir 
tezahürüne vesile 
hazırlamıştır. Darül· 
fünunun büyük kon• 
ferans ~alonu daha 
erkenden fstanbulun 
bütün ali ve tali 
mektc!plerinin bin· 
lerce talebesile dol
muştu. Memleketin 
bütün edebiyat ve 
fikriyat müntesip· 
leri, edipler, şairler 
ve hocalar hazır 

ğı lisan, yabancı 

tesirlerle anlaşıl • 
maz hir hale gelir· 
ken Yunus nazım· 

lan ile buna mu
kavemet ederek te-
miz ve asil Türkçeye 
bugüne kadar yaşa
yan bir kuvvet 
verdi. O kadar ki, 
milliyet ve milli li· 
san cereyanları baş· 
ladığı zaman ilk 
hatırladığımız ısım 

Yunusun· ismi oldu. 
Hepimiz biliyoruz 

ki, edebiyatımız bu
gün bir tevakkuf 
devresi geçırıyor • 
Maamafih bu tevak· 
kuf devresi istikbal 

eıaı saıı· B 
11, ır . 
'«ll'or ki 

bulunuyorlardı. Buyük halk şaiiri Yunus .Emre 
için kudretimizi top· 
lıyarak hız almıya 
hazırlanmak devre
sidir. Bu cümleden 

I 

Konııraden bir intiba 
Mıntaka ticaret odan kon-

gretl dün öğleden sonra tica
ret odası salononda açılmıthr, 

Celseye ticaret müdürü Muh
sin Bey riyaset etmiştir. Cel
senin kü§8lı:ının müteakıp Tica
ret odaları kongrelerin:n üç 
senede bir olması kabul edil-
miş sonra lstanbul limanının 

inkişaf ve terakkı çarelerin! 
gösteren r~porla limite! şirket
lerin memlekette esMlı surette 
yerleşmesini ve tehlikesiz bir 
sermaye cihazı halini iktisap 
edebilmelerini temin edecek 

surette ahkamı kanuniye konul
ması hakkındaki §irketler raporu 
okunmuştur. 

Bu iki raporla mahalli ti
caret odalarının i!teklerinl let
kik için birer encümen teşkili 

kabul edilmiştir. 

Badehu bu iki encümenin 
azaları seçilmiştir. Encümenler 
bir iki gün zarfında toplan:ırak 
raporları tetkik edecekler, tetki
katın bitmesini müteakıp kongre 
ikinc.i defa loplanacakhr. 

ihtifali konserva· - Vakt on ıan'atklr reuanu Mnoıf Fehim, talrl bayle 

tuvar müdürü Ziya diltU..üyor -

Bey Halk bilgisi derneği ı re için bugün bir merasim 
namına açtı ve şu "· · yapıyor, aynı zamanda şai-

e - l 're hasrettiği kita .. çıkarı-söyledi: ı 
!.----------~~ -' yor. Yunus Emre edebiyat 
Yunus Emrent'ı +arihimizin on üçüncü, on 

•• • f!üzel bir şıın 
Aşkin ödü ciğerimi 
Yaka geldi yaka gider: 
Garip batım bu sevdayı 
Çeke geldi, çeke gider. 

~ 
Kiretti firak canıma 
Aşık oldum ol hanıma 
Ati< zencirin dost boynuma 
Taka geldi, taka gider. 

~ 
Sadıklar durur sözüne 
Gayrı görünmez gözüne 
Bu gözlerini doat yüzüne 
Baka geldi, baka gider. 

~ 
Orada olmasın batı 
Unulmaz bağrımın Yatı 
Gözlerimin kenli yatı 

Aka geldi, aka gider. 
Yünuz .Emre 

dördüncü asırlar ara~ında 
yaşamış simalarından biri· 

----------~ dir. Yunus ötedcnberi halk 
Ziya Beğln güzleri 

Halk bilgisi derneği bü

yük Türk şairi Yunus Em· 

şairi olarak tanınmış ve fil. 
hakika eserile, halk edebi
yatımızın teşekkülünde bü-

Gümrük tarif esi 
Yeni gümriik tarifesinin 

B. l\l l\L encümeninde 

kabul edilen şeklini derce 

yarın devam edeceğiz 

olarak bütün memleket 
şimdi halk bilgisi ile 
)'aŞıyan halk m~deniye· 
tinin teşhisi ve tetkikile 
meşguldür. Yarın edebiya-

Emre 
bulunanlar 

ihtifalinde 
ve ihtifali 

tertip edenler 

tımız bu tetkikattan aldığı 
feyizle inkişaf ederken, halk 

müesseselerinden, bu arada 
halkın temiz kalmış öz di

linden de istifade edecektir. 

işte Yunus Emre istikbal 

edebiyatının dilini ve şek
lini mazide :yaşatmış ve on

ların hiç eksilmiyen, bila

kis gittikçe artan bir haya
tiyyet temin etmiştir. 

[ Alttaralı 4 üncü sayıfamızdadır] 

(f IHH~H~İ lürtler 
Bir kısmı dün geldi, bir 

kısmı da geliyor 
Efgandaki askeri heyeti

mizden iki zabitle sekiz 

aile dün Reşit vapu-

rile şehrimize avdet 

!erdir. 
etmiş-

Kazım Paşa ile diger 

sekiz zabitimiz de bu hafta 

içinde Rusyadan 

geleceklerdir. 

şehrimize 

Refet süreyya H. 
San'atkAr Refet Süreyya H, 

Maksimde dün geceden itibaren 

bedii rakıslarına başlamışhr. 

~=·===·===·=·=====·===-o 
•. 
iş ayat da.--t' 
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Kadına bütün ikbal 
yolları açılmıştır 

Kadını hayata çekip çıkaran kuvvet 
cemiyetin iradesidir 

Türkan Hf. 
F eyziati kız Ji. 
sesi müdürü 

ve kıymetli mu
allimlerimizden • 
dir. Kendileri· 

ne müracaatı· 

mızı nezaketle 
kabul etti ve 
suallere şu 

dikkate şayan 

cevapları verdi: 

Şahsan 

benim ış ha-
yatına ne se· 
heple ve ne 
zaman girdiğim 
zannetmem ki, 
başkalarını ala· 

kadar etsin. Bu 
mesele bizde 

kadının hayata 
nasıl atıldığını Feyziati kız lisesi müdürü Türkin Hf. 

anlamak için mevzuu bahs· timai amillerdir. Bu vaziyet 
oluyorsa buna dair müla· karşısında "ben zavkim için 
hazalarımı toplu bir halde çalışıyorum " demek bir 
söyleyebilirim: mana ile aldanmaktır. Va-

Kadın iş hayatına bir kıa her ihtiyaç maddi de-
zaruretle iııtisap etmiştir. ğildir . Herkesin ekmek 
Umumi harba kadar evinin parası için çalışması lazım 

dar muhiti içinde yaşayan gelmez. Bugünün kadını 
kadın ilk defa iktısadi her mütekamil insan gibi 
buhran neticesi olarak muhtelif ihtiyaçlar duyan 
evinden fırladı ve hariçte bir şahsiyettir. asıl manevi 

erkeklerin teşkil ettikleri ihtiyaçlardır ki kadını de-
mesai gurupları arasında vamlı olarak bir mesleğe 
bir yer aradı. O günden intisap etmeğe ve alakadar 
beri kadın muhtelif ış olduğu mesele etrafındaki 
sahalarında kendini göster- fikir cereyanlarını takip et-
meğe başlamıştır. Muallim meğe mecbur ediyor. 
kadın, doktor kadın, avu- Vaziyetin bu şekle gir· 
kat kadın, memur kadın mesile lıeraber içtimai vic-
V. S .. görüyoruz. Bu hadise daııda, örfte dahi bir ta· 
ferdi bir irade meselesi havvül baş gösteriyor. Dün 
yahut bir kapris eseri de- meslek hayatına atılmayı 
ğildir. haysiyetşiken bir mesele 

Kadını hayata çekip çı- gibi telakki edenler bugiin 
karan kuvvet cemiyetin bir şeref addediyorlar. 
iradesidir. O her canlı şey Dün çalışan kadını ayıp-
gibi kendi devam ve be- lıyan!ar, şüpheli g§renler, 
kası için lazım geleni ya- bugün hürmetle alkışlıyor· 
pıyor. Kendi ihtiyaçlarını !ar. Dün kadın mahdut bir 
hissettiriyor ve onun bir çerceve içinde hayatına 
uzvu olan fert ister istemez ancak tahammül ediyordu. 
itaat ediyor. Birinin doktor Bugün, muktedir olmak 
diğerinin avukat bir diğe- şartile, kadına bütün ikbal 
rinin san'atkar oluşunu bile yolları açılmıştır. Bu nok-
tayin eden sebeple gene iç- tada beni şüphe ile karşı· 

)""""""~:~~:·~::"'"""f~hdfdt"""i~;/i"iı~"f "'"iiı:'"( = 15 (A.A) = 

( zari konferansı açılmzşfır, İ 
= Cenevre, 14 (A.A)- Tahdidi teslihat komisyanuna = 

=

:_=_==;_- iştirak etmek üzre gelen ve Tevfik Rüştü beyin riya- =§_==-=:_ 

~ seti altında bulunan Türk heyeti ile M. Massiglinin 

1_-=-== riyasetindeki Fransız ve M. Gibsonun riyaset etmekte ==-==-§ 

olduğu Amerikan heyetleri buraya muvasalet etmişler-

ı d~ 1 
~ İlk celse yarın saat 11 de aktolunacaktır. i 
~ Londra, 14 (A.A)· Deyli Meylin Cenevre muhabiri ~ 
~ bildiriyor: ~ 
~ ihzari tahdidi teslihat komisyonuna iştirak edecek l 
i olan bütün murahhas heyetler buraya gelınişlerdir. ~ 
j Komisyonun yarınki celsesine, Almanyamn muhtırası ~ 
' ve Türk. ve. Çin heyetlerinin yeni :ekli~e~. d~rmeyan j 
J etmek nıyetınde bulunmaları dolayısıle buyuk hır ehem- ~ 
~ miyet atfedilmektedir. ~ 
~ 11 ııııu 111111 ııınııı 1 uııuııııııııııı 11 1111ıııı111 11 ııııııııuııııııııııı1111ıı11111Hııııı11ıı,1111ıııı111ıı,;.ıı:•llllQtı11ı• 1 ııı -



Paşa 

ve 

&~ii 
Yazan 

AYHAN 
. 

Fa/\,at ıze oardı ?! .. 
Gene harp mı başlıyordu, Rus gemi-

Zerini çevirmiye mi gideceklerdi ? 
-39-

Bu maddeden dolayı alel
usul makamı scraskeriye nıü-
1ncaat olunmak iktız•t edece
ğinin subu alilerine iş'arı 
iraJci Srniyc:i mülükanc ik -
tızayı iıli~indcndir. » 

Denildi. Telgraf m:ıbeyin 
başkatibi Lcbip Beyin imza
sını taşıvordu. 

İşte bir taraftan tevkifi 
içi:ı zırlılı giderken, istifası 
kabul olunarak İstanbula 
gclecc~i lıülyasilc Süleyman 
paşayı avutmak kabil olacaktı. 

\' ükcJ;\ geceyi sarayda 
geçirdikr. \'ükd,idan maksat 
bütün yfıkeli dcgil, havassı 
vükeU olan Rauf, Sait ve 
:Ahmet Vefik paşalardı. 

Ötd;i vurdum duymazları 
adam yerine koyup ta· ken -
dilcrinc ehemmiyet ·eren 
mı vardı? 

Erte i sabah şubatın üçüncü 
cuma gunüydü. [r] Dolma
bahçe onünde lıJ.li yatıp 
bekliycn Mukaddemci Ha)1r 
zırhlısı böyle günlerin eşrefi 
savılan ıııubarck cuma gü -
nÜnde şu hayırlı işe saldırı -
Jac;ıktı . 

Serasker Rauf paşa Süley
man paşanın tevkifi emrini 
geceden yazmıştı . Emir 
paşanın koynundaydı. Zırhlıda 
seraskerlik başyaveri kayma
kam İsmail Beyin eline 
teslim edip: 

- Ilayili oğlum, göre -
yim seni, a\'dette miralay 
formasına istihkak keslıedece
ğiniz şüphesizdir. 

Diyerekten sclaoıetliye -
cckti. Rauf paşa yıldızdan 
çıkarken yanına bahriye nazırı 
s.ıit paşayı almı~tı. 

Asıl zırhlı su\·arisine emir 
verecek olan Sait paşa idi. 
Rauf paşanın başyaveri ile 
diğer bir yaver seraskerlik 
namına hareket edeceklerdi . 

Malum Süleyman Paşayı 
bahriye askerleri tevkif ede
mezlerdi. 

-···················-····-·-···· .. ······••"-• 
lıyacaklar bulunabilir· Fa-
kat, kadın layık olduktan 
·sonra ona verilmiyecek 
hak yoktur. Ben bu kana· 
atteyim. Eğer kadın mu· 
kadderatını eline alacak 
çağa gelmişse, ona mani 
olacak kuvvet mevcut de
ğildir. Gelmemişse acele 
etmek bizi vaktından evvel 
ga) eye eriştirmez. Fuzuli 
cehit gösterenler beyhude 
kendilerini yorarlar. Bu 
yolda gayret sarfetmek 
ancak olgunlaşmış, hemen 
doğacak bir neticeyi kolayca 
tnhakkuk ettirmek için ya
pılabilir. Bu mütalea ile 
hem müteassıp, muhafaza
kar olanlara, hem de acul 
teceddütperverlere demek 
istiyorum ki hayatııı her 
türlü ferdi cehitler fevkinde 
bir kanunu ve bir kuvveti 
var. Onu gözden kaçırma
mak lazım. Büyük adam 
bu sırrı bilen ve zamanın
da yetişip hayatın önünde
ki maniayı bir işaretle yıkan 
adamdır. 

Türk kadınının istikbali 
bütün gençliğin, Türklüğün 
istikbali demektir. ilim ve 
irfan .sahasında hudutsuz 
bir tekamüle doğru ilerile
mek cemiyetin ideali oldu· 
ğu kadar kadınlığın da 
idealidir. 

A.S. 

Sait ve Rauf Paşalar doğru 
zırhlıya gittiler. Kaymakam 
İsmail Bey maiyetine başka 
bir yaver daha almış \'apurda 
hazır bekliyordu. 

Paşalar süvarilik kamara
sına çıktılar. Zırhlı zabitleri 
böyle seraskerle bahriye na
zırının gemiye kadar gelme
lerinden birşeylcr olduğunu 

anlamıyacak kadar ahmak 
değillerdi tabil. 

Fakat ııe vardı? ne olu
yordu? gene harp mı başlı
yordu? Karadenizc Rus ge
milerini çevirmiye mi gide
ceklerdi? İngiliz gemilerini mi 
karşılıyacaklaniı? 

Onun orasını kimsecikler 
bilmiyordu. 

Tabii geminin hareketin
den sonra şöyle veya böyle 
olacağı iyiden iyiye anlaşılıp 
belli olacaktı. 

Süvari kamarasında dört 
kişi vardı: 

Bunlardan ikisi Rauf ve 
Sait Paşalardı. Diğer iki 
kişi de zırhlı sü \'arilcrilc ser
askerlik başyaveri Kayma
kam İsmail beydi. 

İsmail beyin maiyetine 
aldığı öteki yaver kamara 
kapısı önünde nöbetçilik 
ediyordu. 

Olabilir gemi efr. dından 
birinin ~çık gözlülük edeceği 
tutar, içer<lc görüşülilp ko
nuşulan mahrem şeyleri din
lemiye yeltenirdi. 

İngiliz Sait Paşa zırhlı 
süvarisini karşısına almıştı: 

- Bak oğlum. Mesele 
pek ehemmiyetlidir. Gemiyi 
zinhar limana sokayım d~
mcyiniz. Efendimiz mahsus 
selam ediyorlar. İstim üze
rinde ve daima harekete 
müheyva bulunsunlar. 

Gelibolu tarafından ufak 
bir muhalefet havası estiğini 
sezdiğiniz gibi derhal açılır
sınız. 

Rauf Paş:ı ilave etti: 
- Zırhlıyı teslime sebep 

olduğunuz halde mal11·olur
sunuz .. 

-Ateş edeyim mi Efen-
dimiz? 

Sait Paşa: 

- Asla düşünmeyiniz. 
Dedi. Rauf Paşa bu tteş 

etmek meselesini pek tekin 
bulmıyordu. 

Vükcliı içtimaın<la ilerisini 
gerisini düşünmiyerck: «Elen
dim topa tutulur ha1.-üyck~an 
edilir. ıı falan filln diye 
bol l;escdcn atakomuşlardı 

ama bu iş, bir çapraşık işti. 

Kumandan kararg:ilıının 
topa tutulduğunu ğören 
( Memctler ) in kellesi zorla 
kız,\ırı lmış olurdu. 

Rauf Paşa dedi: 
- Eğer muhalefet görür

seniz açılıp Çıııakkıılcden 
telgrafla arzı malumat eder
siniz. Alacağınız cevaba göre 
hareket tabiidir efendi oğlum. 

Sıra serasker yaveri Kay
makam İsmail Beye verile
cek talimata gelmişti. 

Rauf Paşa l.oynundan 
kırmızı miıhürlü bir zarf 
çıkardı. ls~ail Beye uzattı. 
Zarfın lı7.e:-inde: 

« Geliboluda c!evletlıi Sü
leyman Paşa hazretlerine .. » 

(Bitmedi) 

(!) lZ s.:~r llı'5 - 15 Şubat 1878 
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ve 
Layihanın metnini aynen neşrediyoruz : 

M . . ·z .. d 'ntişarı eşrutıyetın ı anın an sonra ı ·lı 

baş!tyan Karagöz, nıenılekette lıa!~ 
rağbet görnıiiştü. O zaınan Kn.rago {ı 
Ali Fuat B. çıkarıyordu . Şair Eş;t; 
b ıt rağbet karşısında su kıt il) 
söyledi: 

Ankara, 15 (A. A.) - • ı , müddetin hitamına kadar baliğinin yarım liradan dun ! 

Memurin maaşatının tevhit elyevm ~!makta oldukları küsuratı yarun liraya iblağ 
ve teadülü için hükumetçe maaşları almakta devam e- edilir. 
ihzar ve B. M. meclisine edceklercJ,.\r. Askeri talebe 
sevkcdilen kanun layıhası Eski (M,.,ye11i 1naaşfar 12 - Askeri mektep 
berveçhi atidir: 8 - işbu kanunun bi - talebesi ile gedigikli küçük 

Sınıf/ ar rinci maddesine merbut zabitler ve neferler ve jan-
Madde 1-Askerive mü!- cetvel mucibince memurla- darırnılarla hususi kanun-

ki bilumum memurlar, ha- rın tespit edilmiş olan as- !arı mucibince verilmekte 
kimler, muallimler ve B.M. gari maaş miktarları her olan maaşlarla tahsisat 
meclisinde tasdik olunan memurun elyevm almakta ve mukannen zamlar tevhit 
bütçelerden maaş alan de- olduğu maaş mıktarından edilmiştir. Bunlara ait hu-
vair memurları fevkalade dun olıruyaeaktır dun olan- susi kanunların bundan 
sınıf hariç olmak üzere ların maaşları elyevm al • gari hükümleri caridir. 
17 sınıfa ayrılmışlardır. Her dıJdarı .Uktarı safiye iblag İstifa ve nakil 
memur üç numaralı cedvd· edilecektir. Şu kadarki iki 

13 - Bir vekalet veya 
de gösterilen sınıf maşla- sene zarfında bu kısım me· 
rının birinci derecesi 1 ha· murlara yapılacak tasarru • daireden diğer bir vekalet 
ziran 929 tarihinden itiba- fattan ikinci derece maaşları veya memur nakli bir me· 

murun mensup olduğu ve· ren verilir. İkinci derecesi· 
dairelerce her şubede ya
pılan kadro tasarrufatı kar
şılık ittihaz olunarak ertesi 
sene bütçesiyle verilir. Ü
çüncü derece maaşının za• 
manı itası bütç~ kanunile 
tayin olunıır. 

Tekaii.t: nıaaşları 
2 - işbu kanun ile tayin 

edilmiş olan sınıflardaki 
maaşları alan memurlarla 
mülki ve askeri mütekaidin 
eytam ve eramilin tekaüt 
aidatı, kazanç vergisi ve 
bu vergilere munzam san· 
timler ve tedrisat verğisine 
tabii değildirler. Tarik be· 
deli, tamga pulu diğer mÜ· 
kelleflerden tahsil edildiği 
gibi tahsil olunur. 

3 _, Metbtif dört numa
ralı cedvelde gösterilen 
maaşlar her derece maaşı 
için tekaüt ve harcirah he· 
sabından. esas tutulur. 

J'üksek tahsil 

verilmek veyahut şeraiti ka-
kalet veya dairenin muva· 

nuniyeyi haiz olanlar fev • fakatine tabidir. Bir daire
kindeki sınıfa çıkarılmak den istifa eden memurlar 
suretile hakkı müktesep na- istifa tarihinden itibaren 
mile. mııaş verilmesine mey· 

ancak altı ay geçtikten 
dan verilmiyecektir. Ancak 

sonra her hangi bir dairece 
küsüratm 50 kuruştan dun 

tayin olunabilirler. 
olanlaır ,hazine lehine tay 

14 - Memurlar nakil, 
ve 50 veya andan fazlası 

tahvil, terfi veya hangi sıı-
lOO kuruşa iblag edilecek· retle olursa olsun he'eti 

tir. , vekilece tespit edileck şark 
llua lli nı l er vilayetlerinde kendilerine 

9 - Müteaddit mual - teklif edilecek sınıfına 
!imlik uhtesinde bulunan • mukabil bir memuriyeti 
!arın en yüksek maaşı esas kabul ve 5 gün zarfında 
tutulur. İkinci muallimlikten mahalli memeuriyetine az;. 
dolayı işbu kanunla muay· met etmeyeyenler müstafa 
yen miktarın nısıf ve ikiden addolunur. 
fazla muallimlik uhtesinde 

bulunanlarda bu muallimlik - A. B. C. Serileri 
lere mahsus maaşın sülüsG _ cd

0

iy; r'·.- Memurlar birinci 
ilaveten ita olunur. 'l01i< clH altıncı sınıfa kadar 

3 aylık nıaaşlar A serisi, Yedinci sınıftan 
10 _ Mütekaidin ev ey· 10 uncı'.i sınifa kadar B se· 

tam ve eramilin üç aylık risi 11 inci sınıftan 17 inci 
maaşları 1 Haziran 929 ta- sınıfa kadar C serisi ol-
rihinden itibaren maaşı as- mak üzere üç kısma ayrıl-
li ile tahsisat fevkaladeleri mıştır. Şarkta mecburi hiz-

4 - Kanun meriyet tari· -f "k 
mezç ve tevhit edilmek ve met ı a ettı ten sonra 

hinden yüksek tahsili ik- d 1 ı k ı 
tcka2t aidatı ve tedrisat ev etce görü ece üzı'.im 

mal etmiyenler altıncı dere· üzerine ikinci bir defa 
d 1932 · d vergisi keı;ilmemek suretile 

ce en ve senesın en şarkta sınıfına muadil teklif 
· ·b d' · 1935 hesap ve tesviye olunacak· ıtı aren ye ıneı ve edilecek memuriyeti kabul· 

b tır. Ancak mütekaidinden 
senesinden iti aren dahi den imtina eden A. ve B 

k k l An k olupta devlet bütçesinden 
yu arı çı amaz ar. Clı serısindeki memurlar bu 
· b k · · tahsisat veya maaş alanla· ış u anunun merıyetı ta· seriler dahilinde bir sınıftan 
rih. d d 1 t · rın bu vaziyetlerı devam 

ın en ev e memurıye· dig" er bir sınıfa terfi ede-
. d ""k haki 1 ettiği müddetçe yalnız ma· tin e mu tesep arı ya • mezler B sarisine dahıl 

· ti · · b"I" aş miktarı 11 inci madde • 
nız memurıye erının 1 a- olupta A serisine geçen 
fasıla '.müddetince ~bulun· deki esasa tevfiken tesviye memurlar bu seri dahilinde 
duldan derecelere maksur olunur. 

11 - Müteakiben eytam memuriyetine muadil teklif 
kalmak üzre mahfuzdur. 

ve eramilin 50 kuruştan olunacak hizmeti üç sene 
Terfi edenıiyenl er dun olan küsuratının bir müddetle kabul ve ifaya 
5 - işbu kanunun me- senelig" i ayrıca hesap ve mecburdur. Kabulden im

Kıt.'a. ' 

Perdenin arkasına geçti mi birkerre fııalı 
Bir meharefle eder herkese bal si ibret 
Karagöz kadrini elbeif~ bilirler, Eşref, el 

! j Pek sever çünkü hayali karagözlii mili 
1 
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r::: ...... . 
: Müblııı ~:ıl'J. 
: !erin bil~ 
~ ........... . 

--~ 

~ 2JaltiUe: 3latiçte: 
' Casusluk ve -dini tahkir Cenevcede tahdi~~ 
~ etmekle maznun Kasım likat konferansı do 

: dün sabah başlanmış, maz- ıOt Balkan kupas.1 '!;====-=--~--=~-= Tevfik B. in muhakemesine o!arak top!anmıştır· ~ 
nun, askeri planları ecne- !arı için Belgratta bı~ 
bilere sattığını ve buna ferans bazı esaslar 

~ teşebbüs ettiğini inkar laştırmıştır. 
~ etmiş, şahitlerin celbi ka· mış ve reis vekilli~:) 
~ rarlaştırılmıştır. encümen intihaplarını 
~ Doktorların gazete- mıştır. ,; 
~ !er aleyhindeki davası, ıOt Dün d~r~lfııJI ti 
~ bir noksanın ikmali için, Yunus Emre ıçın 
j müddeiumumiliğe iade O· bir ihtifal yapılınıştı{', 
~ lunmuştur. ıOt ltalya sefiri ~ ~ 
~ ıOt Kadriye H. tahki· sini dün ltalyaya h 
~ katı etrafındaki neşriyatla etmiştir. 
~ alakadar bir dava tahad- ıOt Yunan ıııu:? 
~ düs etmiştir. murahhası Diyaınaıı ·iJ 
f ı0t Bebek heyelanının dün Ankaraya gitıııı, 
~ asılsız olduğı.. tahakkuk iQo Mıntaka ticııret ~ 
~ etmiştir. !arı kongresi dün ıtfl' 
J ı -Ot Yeni belediye mec· lanmış, raporların ·rı/. 
\ !isi dün fevkalade toplan- için üç encümen seçı[J)ll') , _,ı 

.ttMll1tt1ııuuıLı11nıtnııı,uıırtH111ru11tt"'"''"1,..uuuıınımılll11ııııııı1111111ıı1111t1111ııııııt111ıı 1 

dusu müşiri birinci sınıftan 
maaş ve harcirah ile vekil 
tahsisatı alırlar. Ve bu sınıf· 
tan tekaüt edilirler. 

Konıisyon ve tahsisat 
21 - İhtisas ve komis-

yon ücret ve makam talı -
sisatı namile memurlara ay
rıca aylık olarak umumi ve 
hususi bütçelerden maktu 
hiçbir ücret verilemez. An
cak munzam bir vazife veya 
ihtisası dolayisile teşkil o -
lunacak komisyonlara me • 
mur edilenler .icra vekilleri 
heyetince takdir olunacak 
bir ikramiye verilebilir . 
Bunlar için muhtelif devair 

bütçesinde bir faslı mahsus-

olacaktır. /O 
1llı'ilga kanıı11 

1 
25 - 22 teşrinie"'1 

"hl' • ş ve tarı ı asgarı maa ~ 
satı fevkalade ka~.J11 
memurin ve mensu 

1 

keriye rnaaşatı ıı;Jlı 
müzeyyel 24 mart , 

"hlı 23 nisan 1341 tarı , f 
b. ,el 

!ar ve e_rkaııı . har ı) ti, 
m:ye rıyasetınden 

4 tahisatına dair 2 o(. 

1341 tarihli kanun :.j 
kam maaşatı bak· 

"hli 22 nisan 341 tarı . 
ve zabitan ve sairC~ 
nefer zammı itası 

1 daki 16 nisan 192 
ve 1010 numaralı 

da toplanır. 
riyetinden itibaren mafevk tahakkuk ettirilecek herse- tinaları halinde A serisinde C'cretli ınt'istalulenıler 
dereceye ehliyetleri sala- ne üçünçü üç aylik maaş • bir sınıftan diğer bir sınıfa 

ve 18 mart 1926 si 
memurin kanununu k 
maddesinin uzaklı~ 

hiyettar makam tarafından !arının tediyesi sırasında terfi edemezler. 22 - Ücretli müstahdem 
tasdik olunanlar terfi edi· ayrıca tediye ve ancak iş- 1lf ecburi lıi::.uıet/ er bulunanların vaziyetleri es -
!inceye kadar ve mafevki bu küsüratın bir senelik kisi gibi devam eder. Bun-

b 1 d b 16 - Bir yekalette di- !ardan hangilerinin maaş u unmamasın an veya iş u · 
kanunun dördüncü maddesi 8ewrıı~ uernı·sı· ğer bir vekalete _tahvil ed:,n hangilerinin ücretli kalacağı 
mucibince şeraiti terfii haiz RO R y 1

1 

"'.emular .ş~rktakı me,cburı ve maaş tertiplerinden ücrete 
olmamasından dolayi terfi hızıı_ıetlerı~ı yapm.ış o.salar nakli icap ednler bulundu -
imkanı mevcut olmıyan M4İSD~D~HınlZ · dahı bu hızmetlerı keenlem· takdirde bunların ücrete 
memurin dahi terfi edeme- 1 yekun addedilerek yeni geçirilmesi için bir seneye 
melerinden dolayi senede Celal Sahir B. • intisap ettiği vekalette yu- kadar ayrıca bir kanun ya -
iki maaş nisbetine kadar di ki . karki hükı'.imler dahilinde pılacaktır. 

k 1 300 yor : ayrıca mecburi hizmete 
verilecek i •ramiye erin [Gst taro!ı ı_ıncı sayı!amızda 23 - Umumi bütçeden 

tabi tutulurlar. 
lirayı ve mafevk sınıftaki ken evlenenlerin o- maaş alupta bir numaralı 
memurun aldığı parayı , muzlarıııı ezen, bu Asker/ nıaaşlar 
tecavüz edemez. "d k k 17 - Askerlerde rütbe vergı en pe ço . 
Alektep 11ıezunları daha ağır, geçinme : maaşa esastır vekalet cari 

6 - Yüksek mektep me· yükünü hafifletmeyi değildir. 
zunları devlet memuriye- · de düşünmeli. Bu 1 - 14 ve 15 inci mad. 
tinde asgari 13 üncü maa· hafifletme ıçın türlü deler ahkamı zabitan ve 
şıyle dahil olurlar. türlü çareler düşünü- · askeri memurlar hakkında 

7 - Bu kanun mevkii lebilir. Bu verginin cari değildir bunlar 24 Ma· 
meriyete girdiği tarihte son her seneki baliğmın yıs 928 tarihli ve 1927 nu· 
memuriyet maaşını IS.aka! - tahsil masrafı çıktık- maralı kanun ahkamına 
bir senedenberi almamış tan sonra, o yıl için· tabidir. 
olan memurların bu kanun :; de evlenenlere muay- 19 - Merasim bu kanun-
mucibince maaş alabilme - yen bir nisbette tak- daki sınıfları göre olmayıp 
!eri işbu bir .senelik müd • sim ve tevzii de bel- t~şrifat kaiıuna tabidir. 
detin hitamına kadar talik ki bir küçük çaredir. 20 - Büyük erkanıhar • 

edilecek ve bir senelik 1..,·----------.ll!l biye reisile cumhurjyet or • 

"' 

ccdvelde memurivet unvan
ları zikredilmiyen memurlar 
miktarı maaş ve '.memuriyet 
itibarile aynı derecede bu-

lunan diğer memurlarııı dahil 
c;ıldukları sınıfa girerler. 

lfususi idareler 
24 - ldarei hususiye ve 

belediyeler dahi bir sene 
zarfında bu kanuna merbut 
bir numaralı eedveldeki sı
nıflara göre memurlarını 

tasnif edecek ve ait olduğu 1 

vekaletlerce tekik edildikten 
1 

sonra icra vekilleri heyetince 
1 tasdik edilmek suretile meri ı 

""t il k fı, mına mu ea ı b• 
21 inci maddesi ve 
926 tarihli ve 912. i 
ralı üçüncü madde5~f 
arif teşkilatına d~~~ 
kanun ile hakiınJar ~, 
nun uzaklık ve p:ı -~ 

11 ·1; )ıl 
zammına mütea ı l 
!eri ve 13 kanunııcve~ 

·1ıı· h · tı fe" tan ı ta sısa 
111

, 

kararnamesinin ıııc pi 

müteallik ahkanıı ve2 P 

teşkilatına dair 
2 ~J11' 

926 tarihli 789 ~' 
kanunun 9 urıcu _,~ · 

,,nıı> . ,v 
ve bu kanuna Uı rııiiır-.. 
bilumum ahkamı 19ft 

26 - Bu kanun 0ıl 
zirandan itibaren 

111 

111d.ir .... ---~"-r 
Bir habere~ 

Roma 13 (io) ·,.,-ı'lri· 
[ı t>ıl (l ı; 

llndcn tdgnı a , ·,ir~• 
R , .. , J ' 

ğimc göre us," ı1~ 
'f nf;t•ı lran ve E gıı ·oi 

htl" 
ittifakı murabb:ı a 
lif etmiştir. 
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Mu ha • • 
ını 
• milyoner yapan ro1T1an 

' Velinimet ı 

İngilterede müsadere olu~ Casuslukmuhakem_esibaşl!idı ra')ııN~t~J 
k k ld v h ld 1 O.tarafı ı ıad ••yıfamıziladır 1 - Ben Tiirk milleti muva- - Bunlar, umumi şeylerdir. - ı-k k 

hillerde d'"laş' U türı~ o an kaç 
• Be u adı var ? ... 
~0Ylcce b. n ge\işi güzel 
}n. FuLır tanesini alıver-
'Ja ~ra r ~-şı da · . e 1• kapı yol-
~ıdır. c1:~b~erinden bir 
ı~ r'c başka b ~ ki, hem 
d r e onu d aş a keliıne-
e ıofrad ya ederiz, hem 

adeta hak~ zavallıya küçük 
b D. Ün b. ır Yerler veririz.' 
t ~·ına ır .tesadüf, aklımı 
ııesab gctırdi f 
t ına b . ve asulya 
·~ kabardenırn koltukla-
oe\k· ı. 

berı Piıy ayıp olacak ama 
o!nı asada h" , y 1Yan b· n ıç haberi 
Ilı alnıı, itfhır adamımdır. 

eden e~ anıda .acele et-
li · · el azıcık d"" .. . ınıı ç~ uşun-

'1ztk · unkü b ·ı· h ı C\' . l U l lffi• 
(lan, etil ış erine kayıtsız-
g~üırıd e sofrasına karşı 
fey d en ile · ı.. . cğild· rı gelme bir 
... tırnin ır. Dışard k" . ah Çok( a ı ış-
b P etraf u~undan baş 

uta ıına b k hk ll'ııyoru a acak vakit 
t la baştıy rn. Alaca karan· 
k~in a:n talışma saatim 
1 ~llerinde' b~k ilerlemiş va· 
ıcı • ır 
t. •tıııand •Yor. Bu halde-
ııır an p' b c borsa •yasa ve za· 
ette llıat· sı hakkında el-

l'k Ortalık~rnat 'h:klenemez. 
g~ ler <>ld~ .. genış değişik· 
nlarınd &unu sade ay 

arta a ep 
a rı ıtıasr f Çet hesabile 
nlıYordu a Yekunlarından 

ııu · rn A h' istersen: rna doğrusu· 

1
1ç aklını ız, bu derecesi 
a~~en ta gelmemişti. Baş-
llıı · esad "ft .: nıın. . u en bahset-
"11\d d' ışte 
kıı c it k' 0 tesadüf saye· 
tas"4a fırı ı fa ly nin yüz 
ile lllYe ... ~ihnı öğrendim. 
L dlllcşhu ern şu tavazuu 
~t an r ''k fak· ko~ 1Yli sek sofra· 
~ ıt \'e ç 5~ up en zavalh 
· ta, "e ıp ak tahta masa-
ıııe ı r si ·ı l b 11 "V 1 .. nı erine kadar 
a tı e ınım t d b(i e old 'i) e " e e aca· 

ı.a[Je burnu.· Neden o da l 
c:d~? .. Unu Kafdağlarına 

"'I: l'Çı L 
"ı.ı t>:end· · t " lınv ısıne .. fukara 
att anı da ·ı . . 
'il k ven mışhr 

llıak • Uzu fi ' 
~ib' ıçin b Yatma satıl-

1 tt" Unu bir sebep oJ ()oster 
llı~r?.. Eskimek nasıl kabil 
ltı .. •n bu k' k_apı yoldaşı-

Uze ~d· ıbırliliği gücü-
ne ()• 'Yor O 
il'' Ccı.na · nun ne tatlı 

1ı1Iiil··11. Yakın bi 1 k .. , 
Buuh6Ü vard 1 r aça go-

k· al ka 1 
•• 

bı birÇokl rşısında eminim 
le~kd~l ols arıd cı Ah, keşke 

ır ay ımı d . 
~ • ·•·n emış· 

Ctak 
Otd • ettj 

anı unı . rn, sebebini 
'Yanı' ışten t" · 

Yer .. arda b" . ıcaretten 
~ e: " 'h n ıra gülümsi-
enııek ı racat l d d" llar ete • ,, e ı. 

le/'. kend· b~ren yabancı 
ltıı ı Utç • d l'k \'irı' Unutt emın e ı -
ıyord um. Ad 

do~ Urıı f eta se-
ı::j~.'llsu bo~kat felek, daha 
ih ı Çok .. sacı bu sevin-

raeat. ~otdü ve: ''E t 
Ydallılan ·:hYırn1i beş k ve 

eQ" ı ra urusa 
1• cat YÜzünd ı ~ en .. ,, 

nara ya } ıgı a e Söz, müdrieiu'mumi Burhanet- cehesinde bugün ilk ve belki de Usulü cezaiye m"saili huku'b JOflUD U ÇOCU 
_. ....___ tin B. e verildi ve mumaileyh, son sözümü söyliyeceğim ! nasılsa, bunlar da ait olduğu En·clki gcc.:c Bakırköylinde 

Mis " Radklayif ,, in eseri Avrupa ve davayı şu şekilde teşrih ve tah- - Siz Uoğrudan doğruya sahada öyle umumi telf•kki edi- belediye daire inin ll11linc.le IO 

Amerikanın bütün lisanlarına li1 etti: sualime cevap veriniz. lir. Mahrem değildir. giinllik bir çocuk bulnnıu~-

neden tercu 
.. me edı"ldı· )_ - 16 şubat 1929 euınartesi - Sorulan ve sorulacak - cı:Yavuz >un kömürlüğü· turç. ocuıtun EmİılC ı'sm'ıılllC 

günü, maznun, Şişli tramvay şeylerin hepsine birden cevap nün ve makine dairelerinin " -
istasyonunda, :ıslı sonra iade vereyim. planı? bir hizmetçi mrufından hırn-

Bir iki ay evvel lngiltcrc 
dahiliyc nazırı "yalnızlıJ.. ~ay· 

yası~ iiıwanlı lıir <>eri ahlaka 
muf.!,·:n-ir ao 
dcr~l.- tophıt· 
lırını~cır. E:-.c

rin muharriri 
genç fngiliz 

romancılarm

dan Mis •Ra

dklayif lfol• 
diir. Dahliyc 

nezaretinin hu 

~;ok geçmeden yeni yeni 
teklifler scrdcdilmi~ \'C e:;c
rin Alnıancay:ı l'clcmcnk Da-

nimarka lisa

ıılanna ltal-

yancaya, Çe
ko~tuvakçaya 

hpanyolcaya. 
j~vcç li:ıanına 

terciime ·ı için 
çalışı1mıya baş· 

lanmıştır. 

hareketi mah- ıııc;.ı .... ~..:o.;.;;::..->-....-.~=...--~...c-

E!icrin 
mcriknda ba-

keme kar:ı - M. Kadhlayif Hol sıian Jngiliz-
rilc de teeyyı. . L'tmiş, nctkt!- c~~inden 60,000 nibha sa-
de eserin mü. ·ıdcrc olunan tılmı~tır. dal<llcttcn ve g;ıyri 
nu::;haları yakılmı,tı. l latbuki tabii hırslardan bahseden bir 
blitlin hu muamele bir ese· 
rin sürlimiinli teminden baş

ka bir şeye yaranıaını;-tır. 

Londrada münte:;-ir Dcyli 
Telgraf• gazetesinin \'erdiği 
marnmata göre lis Radklayif 
eserinin 'Fran ız ayn tcrciımc· 
sı ıçın teklifler ka~ısında 
bulunmu~ ,.e hunu kabul 
ederek tab'ı işlerine ncıarct 

clmek üzre Pıırisc gitmiştir. 

6Crin bu derece rağbet ~ör

mesi bir çok dedikoduları 

mucip olmuştur. 

neyli telzraf gazete ·i bun· 

lan naklettikten sonra '"" in

~anlarrn ahlaki cihcettcn zap· 

tı rapt altına alınması ne kıt· 

dar mü~kiillcştigi bu hadise 

ile an !aşıl mı~tır,. diyor. 

BALKANLARDA 
• 

ltalya ne yapmak istiyor? 
--~ -- :+ _..._ ---

Hariciye vekilımizin Roma seyaha\t mi:\urı. e .. 
betile Pötipariziyen gazetesi ne diyor ? 

Pıöti Parziyenin cRoma.1 
muhabiri «Hariciye vekili Tev
fik Röjştü Beyin seyahatı hak
kında gönderdiği bir telgrafna· 
mede diyor ki: 

Dün alınan bir telgraf T ev· 
f ik Rüştü Beyin terki teslihat 
konferansı ihzari komisyonu me· 
saisine iştirak için Ankaradan 
Cenevreye hareketini bildiri· 
yordu. Bu seyahat ltlalyan me· 
hafili siyasiyesinde büyük bir 
alaka uyandırmaktadır. Filhakika 
Türkiye hariciye vekilinin bu 
seyahattan istifade ederek 
c:Roma>da cüı'i müddet tevak
kufuna intizar olunmaktadır. 

Hatırlarda kalmıı olacağı 
veçhile Tevfik Rüıtü Bey 
bundan bir sene mukaddem 
Milanda M. Müsolinl ile gö

rüştüğü sırada Roma ve Anka
ranın bir muhadenet misakı 
akt~tmeğe sarfı gayret eyleme· 
leri esas itibarile kararlaşmı~lı. 

Aym zamanda T urkiye ve 
ltalya Yunanistan ile meali 
ayni ayrı ayn muahedeler akte

deceklerdi. 
balya gerek Türkiye ile ve 

gerek Yunanistanla kararlaşıl
dığı veçhile muahedeler aktetti. 
Fakat Milanda nazarı dikkate 
alınan üç yççheli misak aktolu-

muhddem mübadele edilenlerin 
ve bundan sonra mübadele edi
leceklerin emlaki hakkında ara
larındaki ihtilafi hal mecburi
yetinde idiler. Fakat uzun müd
det devam eden müzakerat ne
ticesinde tarafeynden her biri 
kendi noktai nazarında musir 
kaldı. Şu ııuretle 1928 nisanında 
M, Müsolini ile Tevfik Rüştü 
beyin mülakatları esnasında ta· 
ı;arlanan projeyi intaç mümkün 
olmadı. 

Türk • Yunan müıakeratımn 

ademi muvaffakiyete uğramll$ı 
Roma <mehafili~ siyasiyesinin 
Tü~kiyeyi Balkan iyasetine faal 
bir ı;urette teşrik hakkındaki 

emellerine şimdiye kadar nail 
olamamalarını icap ettirmiştir. 

Bu mesele Roma ve Ankara 
hariciye nazırlarının yakında yeni 
nıÜ7.akereleri. vesilesile. tekrar 
menuu bahsolacak mıdır~ 

Her ne kadar T~ • balyan 
münasebatı gayet samimi olup 
iki hükumet iİctısadi sahaya bile 
bu samimiyetle teşmil etmelc 
istiyorlarsa da, marüzzikir mese· 
lenin tekrar mevzuu müzakere 
olması şüphelidir. 

edilınek üzere mahrem işaretli - Daha müdafaa sıranıza _ Bunun da mahremiyeti kıldığı <mht';>ılmı::-tır. Çocuk 
bir plfinı, ecnebi lnzmetinde gelmedik, o hakkınız mahfuzdur. ııa;..kında bir fikrim yok. Bunun h:ıstancre güdcrilmi~tir. 
çalışan Sedat Ef. ye vermek Birer birer sorduklarıma cevap bulunaca~ı yerler muayyeııdir. Uyurken tutu~tu 

Fcriküyiiııdc oturan 
bacı • lchmct a~anın 

iızere kendisini beklediği s1rada 
yakalaıımıştır. Bu plan, lzmit 
limanında mayin tertibatına ait 
ve erkanı lıarbiyei umumiye 
reisi fevzi Pş. tiz. nin imzala
rını havidir. Bu teşebbüs vak
tile haber alırımış, düşundügü

nü yapmadan istasy<>n a ya'ka
lanınıştır. 

Üzerinde bunyan başka 33 

kalem evrak zuhur etmiştir ki, 
bunlar arasında cı: Yavuz-;. mı 
dalıilt ptftnı da vardır. Diğer 

taraftan ıı Balon ve tayyarelere 
karşı piyade ve l\\ah""Siın lüf ek
lerile endaht kavaidi umumi· 
)'CSİ » de gene kendisinde bu

lunmuştur. 

Maksadıııı teyit ecien paro
lalı, şifreli bir mektup ve diğer 
delillerden, emarelerden maada 
kendisinin mazbut ikrarına u:ı 

iş:ıret ediyorum. J<ışmen ~kli 

tekemnıülde, kısmen teş.ehbüsu 

tam halinde bir cürüm ınuv:ı
cehesindcyiz. 

Dini lslAmın usul "~ csasatını 
tezyif ve tahkir mes'elesile mec
muasının neşri için müsaade 
almamış olması da diğer iki 
cürmünü teşkil ediyor. tier üç 

noktadan mahkemesi!li talep 

ederim. 
Bundan sonra ishcvap şu 

şekilde başladı ve devam etti: 
- Üzerinizde çıkan plfı.ııı 

nere.den elde ettiniz? 
•••••••••.J••·····················-············· 
!emiyor. Diğer cihetten Yuna
nistan, Yu~osla,'Ya ite, §imdiye 
kadar iki memleketin mukare
netine hail olan ihtil!fları tt'Sviye 

e<lecek mahiyette bir iti1af akd
etmiştir. Bu itilaf İtalyan mat• 
buatınca bir takım ldöirlerle 

.karşU(lnmış, kıymelinin tenziline 

çalışılmıştır. Bununla beraber 
bir misak Yunanistan ile Yu
~oslavya arasında mevcut an 'a· 
ne-..·i münasebatı ihya edecek 
ve iki hülcQmerin kaviyen ~eı
riki mesaisini temin eyliyecek 
mahiyettedir. 

işte hali hazırda nıehaf ili si

yasiyede bu mütalaalar yürü· 

tülmektedir. Her ne olur~ 
olsun İtalyanın harici iyasetinin 

veçhesi 20 nisanda kırnl tara

fından irat edileceği bildirilen 

nutukta tesbit olunacakbr. Bu 
nutuk İtalyan ;Siyaseinin tayini 

için bir esas vazifesini görecek

br. 

reriniz ! 
- Herkesin bir tarzı ifadesi 

vardır. f\\aamafih, öyle olsun. 
benim üzerimde plan zuhur 
etmemiştir. 

-Bu plan arkadaşınız Ömer 
Ef. rafından tanzim olundu-
ğunu söylemediniz mi? 

- Ne üzerimde böyle bir 
plan çıktı, ne de böyle bir şey 
söyledim. Benim zabıtaca tarzı 

tev.kifinıde ve isticvabımda yol· 
suzluklar olmuştur. Sokak orta· 
sında fııı:rim arandı, poliste, 
tazyiklere, işkencelere uğradım 

Polis müdüriyetinde, odalarçia 
masalar altında saklı lorbaclar 
vardır. Gidilsin görülsü.1! 

- if~deleriniz, kendi el }'a
zınızladır? 

- Bunlar, icbar altında bana 

imla ettirilmiştir. 

- Razı kayıt ve şart 
etmişsiniz. İcbar olsa, 
mtisaade edilir mi idi? 

- Aleyhimdeki Plan 

İla\'e 

buna 

öyle. 

tertip edilmiş, bunun muvaffa_. 

ki}·etle tatbiki için bu şekil 

nıuvahk görülmüştür! 

- Ôıner isminde arkadaşıııız 
var mıdır? 

- Çok. 
- Şu mes'elede zikredilen? 
- Küçükten heri tanıdığım 

biri. 
- Sedat EL kimdir? 

- Bu isimde tanıdıklarım da 
çok1ur, fakat birı:r birer saya
mam. Bellki karşılaşsam, taııı

rım, hatırlarım. 

- Müphem söylemeyiniz ı. 

Ecnebi hızmctinde bir adam? 
- Tanımam. 

- lialbuki ona hıtaben bir 

Hasıl alııımıştır? Oralardan 
sorunuz! 

-ııScfaiııi 1 Iarhiye T:ılinrnt
namesi » de makasla bir )erden 
kesilmif, çıkarılmış 1 

- Ben mi yapmışım? Tahkike 
muktedirsiniz. 

- Kurşun kalemle not? 
- O da benim değildir. Ben 

bir pliin:ı ce\•ap bulmağa u~ra
şırlıeıı, karşıma dört, beş tar.esi 
çıkıyor! 

- Yakalandığımz gün Şişliye 
niçin gittiniz? 

- Hemşirem Güliştan ismet 

H. ı ziyaret edecektim. 

..... Siz Şehremininde miralay 
ibrahim B. in C\'İne bir mektup 
göndermişsiniz, tevldfanede iken 
İşte şu: cRuhen bitkinim, ma

ltılüm. Hayatta çok bikesim. 
' 

Raporumu alıp mfıddeiunıuıni-

liğe veriniz. DörJüncü müstan
bıtik beni tevkif ettirdi. Rapo-

rumu veriniz, çoksl dört giin 
sonra mahşerde görüşürüz, Ben 
garaz kurbamyıın ... 

Bunu oraya aı.nenılz namına 

niçin göndermek istediniz?I 
Malül, mecnun sansııılar da 

kurtulayım, di>·e mi ? 

- Ben malul değilim. Bey-
nimde kuvvet vardır. Bana 
maffıl direnler maliıldür. Berı 

cürmüm varsa, cezasmı çekecek 

kRdar akıllıvıın. Bu maksatla 
yazamadım. Tahliyemin temini 
için }azdım. Gayrı mevkut 
muhakeme edilmem için müra
caat etsin, diye 1 

Zııbıtiar okundu, zabıtadald 
ifadeleri okundu. Mühtelif şe
kilde ikrarları, Sedat Ef. ile 

meldubunuz var • Jşte, okuyo- « Novotni » de, «Lala » da 
rum: ASedat B., tütünü muba- buluşmalarından, para çekmek 

yaa c:tliın. Fakat iki, üç ~ün için mükemmel ve mulıayye.1 
zarfında ôzfınü alıp posasını planlar taııziııı ettiğinden bahis 
iade etınkc ı~ıım geHyor. Bunun vardı. ~Canakkalelıin planmı da 
için komisyoncu arkadaş;ma uyduracak, 1000 lngiliz lirasıra 

şimdiden behemehal 400 lira satacaktım. 'il Şeklinde bir ifade 

vermek earureti vardır. Bana 
hemen 100 ad et İngiliz lirası 

vermelisiniz. Tekrar ediyorum, 
kısa bir müddet zarf mda, hatta 
24 saati getmemek üzere, aynen 

ıade icap ediıor. Yarın ~iyaret 

edeceğim. hürmetler. • 
Sizin imzanızı faşıy.m bu 

mektup lıakkrnda ne diyecek· 
siniz ? 

- Ilu me'ktup, k:ıt'i}•yen he
niın değildir. Yazısı benim ya
zıma beıııctilınck istenilmiştir, 

muhterem hukkam ! 
- Tahtı tasdikınızdadırki 

imzalara mutabıktır. 
- Benz~tilmiştir. 

- Ma) in notlarına ne diye-

de tespit olunmuştu. 
Üzerinin taharri inde iki 

Eıı'aıııışcrif, 100 liralık bir senet 
iki resmi \'C saire de çı:..mış. 

Darp \'e hakaretten üc giın 

hapsine dair ilam da evrak ara
sı:lda buluııu}ordu. 

I' endisine ikinci celsede 
a.O .. ııç düşünceler» i çıkarırken 
ınisyoııerlerdeıı para alıp almn
dığı, nasıl pHa elde ettiği so
ruldu. Misyonerlerden para ::l
madığ1111, mecmuanın satışı ile 
para kazandığıııı söyledi. 

Netıcedc muhakeme, 22 ni
san pazartesi ~ab.'lhına bırakıldı. 
O gün maznun bazı müdafaa
larda bulunacak, sonra şahitler

ara-

kızı 

J likmct l lanım e\ clki 
mırngal bn,ında otururken 
ll) umu~. bu c:sn:ıda iizcrine 
kı\ ılcım sıçrnmı~, ,·i.ıcudunun 
muhtelif yerleri yanmı~t•r. 

l likmct 1 !anım hastaneye 
y:ıtmlmı~ur. 

Yangın 
l tinycclc Sand:ıkı Sabrinin 

evinden yan.brın çıkını.ş, sir:ı

yct etmeden sündlirül mii~tlir. 
Sarhot olunca ... 

Karagümrliktc oturan kun 
duracı ·aori, Balatta Ne~imi11 
lokantasında nıkı içmiş, sar
ho olunca cam ve bardak-

' lan kırmıştır. Bu ~ırada S:t}l-

rinin ~ol kolunun damarları 
hastaneye yatırı!-

mı~tır. 

Hırsız kadın1ar 

Emine ve SLinhlil j-mindc. 
iki kadın dlin Kıı. ımpaşada 

crkisin dllkk:\nındnn bazı 

csa çıılmı~Jarsada kaçMkcn 
yaknlanmı )ardır. 
· Banoırken 

Karagiimrliktc sakin Nig:h 
J lanımla kendisinden a) rı 

yn,ıyan 7.C\'Cİ Sabri Efendi 
tekrar barışmak için ~örli

~lirlcrkcn aralarında kavga 
çıkını~ • 'eticedc ahri ~:rendi 
~ustalı çakı ile . ' igfir 1 laııımın 
. ol kulağını kc:serck knç
nuşcır. 

- ----
Kadriye H. 
Mes' elesi hakkındaki 
neşriyat etrafında bir 

dava açıldı 
lstaııbul meb'usu Tevfik Ka

mil B. , a. Son Saat» refi1 in:izi 
dava etmiştir • 

Sebebi Kadriye H. tahki'\n
tınJan balısoluıııır~.en « Kadriye 
ı f. , Aııkarnda lst:mbul meb'usu 
Tevfik K!ıınıl B. in e\•iııde kal
mıştır. 

Tefik Kamil R in ailesini 
lstanlmldan tamınakta imiş. » 

denitme~i lir. 
Mahkeme, mmrnıileyhe tebli· 

ğat icr:ı.sına ka lınıştır. 

Haşim B.i de dava 
ettilerl 

1'\l:ırii vehili Necati J3.i:l 

ölü111ü l trafındakı neşriyat üze

rine ameliyatı ;·apan Dr. Şev;cd 
D. ve Etıbba ıııuh::ı.neııet ceı"l'i· 

yeti tarafından gazetemizle 
alkdaın:., ırA~ ş:ım:ıı, ııSon Saatu 
refıkleriıııiz nle~ hine :ıçılan h:>· 
karet davalarının tet'.:;ikine dün 
sabah başlanmış, şair Ahmet 
Haşim B.itı de dava edildiğı 

anlaşılmış, kendisinin usulü da
iresinde dava~a ithali ıçı.ı C\'

rak mlıddeiııınuınıliğc iade c hın· 

1 
namad.ı. Ankara ''e Atina bu 

~~'""--· bapta müzakerata girl§meden 

f:IJrll.IlfLAR 

Türkiye reisi cumhuru Ahmet 
Zogoyu Arnavutluk kıralı ola
rak •3nımaktan istinkaf eylediği 

cihetle iki memleket arasında 

bir muhadenet 1 misakı akdedi-

Şurası da nıuhııkkaktır ki 
vaziyeti hazıranın salah peyda 

etmesi İtalya Yuğoslavya muka

renetinin huı.ulu ile ufukta gö

rülen ııehapparelerin da~ılma
sına mütevakkıftır. ceksiniz? le k rşılaş:ıcaktır. muştur. 

· lllJRUNC.fl 

-Horrr!.. Horrr .. ! 

dan bil§ka birıey duyul-

den zaptiyeler de uyandılar, 

fakat kapının çalınmcısı onlar 

için uykuyu terke sebep ola -

mazdı, gözlerini açtılar , tekrar 

kapadılar. 

Bem beyaz örtülere bürünmüt 

bir heyula durmadan, diqlenme

den kapıyı. dö-..·üyor. Boğti,k 

boğlık sesler aksediyordu. 
- Aç.. Aç kapt)'l.. Zolfı

karla gövdesini başından ayırıverl 

- Aç .. Aç .. Kapıyı durtnf, 
düşünme, kalk, gel. 

· ihtiyar zindancı zaten korku ç 
rüyalar görüyor ye kabusl 

kendini inim inim inletiyordu. 

Boğuk ses, küflü kapı 

tokmağının gümbürtüsü onu bit

kin bir hale koymuştu. 

Neye uğradığını anlıyamadan 

sersem sersem kalktı, kapıya 

doğru ilerledi. Kapının küçük 
penceresinden bakıı. 

Bakmasile elinin ny~ının 

buz gibi kesilmesi bir oldu. 

Bembeyaz örtüler içinde bir 

adam ziodanaya minare boyunda 

bir hayalet eı"bi göründü. Zin· 

dancı göılerlnl lmptıkça hayalet 
~üçüldü, büyüdü. k&h bir kedi 

kadar küçüldü, kah bir minare 

gibi uıadı; \lzadı kısaldı, kısa!dı, 

uzadı uzadı.. uz.adı.. kısaldı 

kısaldı, kısaldı ... 
Zindancı kekeliye kekeliyı:: 

sordu: 
Ne istiyorsun? 

Demin gökteki 
gördün mü? 

Gördüm Ali 
zin Zülfikarı. 

Zülfikarı 

Efendimi· 

- Ali şehrin kopLSında 

zahir oldu. Bann d~i ki Bo-
luda Lir pir vardır. 

Zindaa hali titriyordu. 

Sordu: 

- Eh sonra! 

l3nna dedi kL Git bu 

mubarek piıi al ynnıma getir .. 

Zindancı hala tereddüt için· 

de idi: 

- Kimmiş bu pir ••. Bu 
mubarek zat izine yüz sürelim. 

Boludan gelen adam pek bulun· 
maz gibi. 

- Haydi çabuk ol.. 

O pir senne sin .. Haydi ça· 

buk ol.. 
(Bitmedi~ 



VAKiT 16 Nisan 

F:n ~!~'!~e!'d~~-en~1i~si...,,ni•1f vakt ~~ukatı 
nasıl bahrdı? 

~ I Muharrirı: AmiralFon Röyler Mütercııni: M. Gayur Bir askerlik işi 

Biiyiik halk şairi 
Yunus Emre 

[ DAHİi; E 

Yeni belediye ınc 
• .,. -28 - • - ___ _ __ Ankarnda \'iyazi Heye: 
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Türkçeyi hayat safhasında 
ebedileştirmektedir. Edebi
yabmızı asırların üzerinde 

aşırarak yükseltmiştir. Bizi 
Yunusa bağlıyan, onu bize 
unutturmıyan nazarlarırnız

da azizleştiren budur. 

- -- --------
ı lskf'r 4/i şurrısındaki iki ihtilalriyi se(•ket
ıikten sonra, dı/ferl<'ri istifa ettikleri, bu 

suretle yeni aza intilıap ettirnıek ve bunları 
vatanperPerfer arasından seçtirrnek 

[d::,1111 geli;-ordu 

. 'azıra ban~ kararını tcl
ırralla bildirerek meseleyi 
rı.;ıkça mcydıına koymasını 

bildirdim. lngili1. amiralının 

emirlerine muhalefet eden 
a'ker ~ura~ı ı\7.asını do!l;ru

dandognıya azletmek hakkı
na malik olııp olmadıjtımı 

i>tifsar ediyordıım. '.\lcvkııf 

filonun vaziyeti fe\·kalı\desini 

~!manya ile lıaftaiarca muha
bere edilmediğini, bu gibi 
mesailin telsizle hall•mulamı

yacaıtmı anlauyordum. 

Bu sırada iyi düşünen tor
pito ve gemi efradı bana 
ım olan fikri ccrhediyorlnr 
ve gittikçe taraftar kazanı

yorlan\ı. l larbiye nazırının 

kararını haftalarca beklemek 
ho~ değildi. ÇLinkli bu sırada 
~ahsım etr.ı!ında mücadele 
devam edecekti. 

O vakıt gayrı mııntazar 

bir hadise vukua geldi. :.\!u
kaddemki hadiseden birçok 

gün •onra bir gece lngiliz 

amirıılı bıına iki zabit gön
dererek iki ihtilalciyi teslim 

ctnıekli!(im rica:,;ında bulun
du. ~:ger itinızacı kaviyeın 

var,a hu nıütalebedcn vaz
geçeceğini ayrıca bildiriyor

du. Onları teslim etmek fik

rinde değildim. l lernc zihni

yette olurnı olsun bmün 
Almanları himaye arzusunda 

idim. iki alı\kadarı çağırdım. 
.lskcr :\!i ~urasıııda ve filoda 

kumandanlık aleyhine t:ıhri

kı\ttıın 'a1. !(CÇmclcrinİ ve ilk 
Almaııyaya dönecek po ta ile 
nıcr.ılckccc avdet \.!tınclcrin; 

teklif ettim. A!;si takdirde 
lnµ;i!İzlcrc teslim ed~ce!(imi söy
ledim. Kendilerine dü~üunmcl, 

için mühlet verdim. Du~ıın

düktcn sonra tckli!imi kabul 
ettiler. Bu kabulleri ınevkiirti 

tarsın ediyordu. Fğer 

sözlerinde sadık kalmaz -
!arsa kendilerini teslim cliır.

de idi. lnv;iliz amıralının 
lıu müdahalesi diıter bir 

cihetten <le lehime bir tesir 
hmıkını~tı. l·:ıtcr harbiye na-

zırı kararımı kabul ecmez>e gene 

iki ihtilalciyi lnı;iliz amırah
na tc>linı ederek askc.- ati 

~urasııHl:ııı çıkara bilirdim. 

Bimıtnalcyh lıııı;iliz aıııirn
lıııa iki adamın te\·kifiııin 

kcil c<lilmc,ini bildirelim . 
(tinkli bmıların emre ımıha

lckt ettiklerini kendi adam -
lan 'a-ıtasile ii~Tcnmcınis ben-.. ' 
den öi';renıni~ti. ,. e maksadım 

;ı,kcr aH ,urası ile hi~ bir 
alı\k:ını rılıırndıp;ıııı ve olmı

ya.:ağını .ııılatıııaktı . Binacıı

alcı h ad;ınıları ona te,Jim 
ctmiycrck hcrnyı tecziye .\J
m:uıyaya ~,;ndcrm<.:1-. :ırzusun· 

da idim. llmanyaya l(i<kcek 
ilk nakli\ c ile hih\ itiraz a
zimet eyli) ~ceklcriııi t;ılııııin 

eılil'lırtlıım. Takriben bir 
hafta 'onr:ı na\..lil-c \ iilıclıns
haferı<' hıırckct drrkcn har
biye nazırından atiLkki tcl

µ;rafnamcyi aldım. "Hahriı c 
nc1.arctinc l ~70 ııu~1ıaraı ız:ı 

CC\ ap: 2-l- kt\nıııı,ani :\. 1 8 

l'mirnan1c~:n1n 1 ~ in~i ınad· 

dc>i nıncilıincc 11. 11. n: .\!. 
.\1. it;ıatsizlikleriııden dol:ıyı 

~ayanı tccziyedirlcr. Emniyetle 
hizmete i~tirakleri imkı\nsız 

oldujl;undan her iki,ini ilk 
\·ama ile Almanyaya gönde
riniz. Tahrirat postada.. 

Bu tahriratı iiç ay sonra 
aldım. O vakıt asker all şu

rası azasını azletmek hakkına 

malik olmadıJtımın hükme
dildiğini anladım . Bu karar 
beni hayrete garkctti. 

Azimet günü, iki adam 
rnadlerine rıığmen vapurdan. 

çıkmaktan istinkaf ettiler. 
Sonraki postaya kadar müh

let verilmesini talep eyledi
ler; şıı şartla yerlerine baş

kalarını intihap edeceklerini 

,-c eşyalarını toplıyacakbrını 

ileri süriiyorlardı. Yerlerine 

diğerirrinin intihabı mes'cle
sinin onların tarafıntlan de

ğil brnim tarPfımdan yapı

lacağını ve iki saata kadar 

sefineye terk etmeleri icap 
eylediğini söyledim. Bir İngi

liz sandalı onları nal.Jiyeye 
gôtürmek için bekliyordu. 

Bu nakliyeye binecekleri 
de lngiliz knnıa;ıdanlığma 
bildirilmişti. Gemiden çıkma

mak i ·tediklcrini lngiliz ami
ralına iş'ar ettim. Hunun iize
rine bir destroyer ile bir mü
sellah gemi harp ha1.ırlığı 

ile • Fredrih der Gros • un 

yanına ıı;eldi. iki adanı bil:l. 

hadise 1.ırhlıclan indiler. Bu 

vak'a birçok gemilerden ı;ö

r[ildıi ve gene büylik bir 

heycan baş gi\,terdi. Maamafih 

mürett:abatm kısmı :lzamı 

asker şura,ı iki aza,;ının hal' 
ini pek haklı bıılclu. 

Torpitolar şuradaki azala

rını azlettiler. Gerek bu aza 

gerek scdak:ıtine emin olclu
ğ'.ım dijt~r bir ,;za ayrıı 7.a

manda çekildiler. l ler ikisi 

Almanyaya avdet nıüsaadc;ini 
istih:;:ıl cttikr. 

Be:ıinci bir aza daha evvel 

\ 'ilhelmshafcndck; ~ i\levkuf 

filo iaşe anbarı~ na memur 

edilmişti. Böylece asker aıı 

şıırası değilmiş bulµndu. 

24 k:lnunııs:ıni zabıt vara

kası mucibince yeni bir as

ker şurası intihap ettirmeğe 

tevcsslil mecburiyetinde idim. 
;\lürectebat henliz kendilikle

rinden bu ınlicssesedcn vaz 
geçecek kadar uslanmış ol
ınaclıklarındıın Alman harbi

ye ,·e bahriye nazaretlerinin 
ve m~\·kııf filonun lehine 

çalı;acak kim,;elcr intihap et
tirmek için sarfı p;ayret mec

buriyetinde idim. 
( lllımedl) 

--<>--- ----

Konferans ve konser 
18 nisan 929 Pcr~embc 

ak~anıı saat 2 1 de ocakta 
l l:ısan Cemil B. tarafından 

(buyuk maarif ve nılktep 

ı>lahat planının tarihi) mcv
Zlllu bir konferans verilc

Clktir. J lcrkes ıı;clcbilir. 

19 nbnn cuma günü saat 
ı tı da ocakta profe,;ör l,;kar
siycllinin id:ırc,indc bulunan 
(Bu< Usman Cadt, Bariton 
! .:\zar Kaııçalidis, Tenor : 
Vahan l'tücliyan Reyler ve 
Soprano: ,\ !adam Polyaııski) 

taraflarından bir ~an konse
ri \·crilecektir. Hlitlııı ocak
lıların teşrifleri rica olunur. 

hizmet ve müesseselerinde 
istihdam olunmakla askerlik 
ayrı ayrı şeylerdir. Bu 1.evat 
hakkında verilen kararlarda 
da askerlige alınmazlar, kaydı 
yoktur. Vergi vermek tc as
kerlik gibi bir vazife ve 
mükellefiyettir. 'ite kim ka
rarlarda bu kimseler vergi 
\ermezler diye de bir hli-
klinı mevcut değildir. Diğer 

taraftan bunlar Yatandaşlıktan 
da ıskat edilmiş değillerdir. 

Şu halde bu kimseler hiç 
şüphesiz askerlik mükellefi
yet ve vaziksini yapacaklar
dır. 

Naime Hanıma: 
LJıen yeğeninizin hayatta 

bir kardqi oldujl;u İçin siz 
miras alamazsınız. Bütün 
miras, yeğane mirasçı olan 
kardeşe ellişer. Çünki kanun, 
füruu olmıyan müteveffanın 

mirasını baba ve anaya ver
mekte ve muteveffadan evel 
ölen baba ve ananın her 
tabakada halefiyet tttrikilc 
mirasçı olan füruları tarafuı

dan temsil edileceğini bildir
mektedir. Metres tuımak 

Safinaz hanıma: 

Karısile birlikte oturmakta 
olduğu evde metres tutan 
koca hakkında 3 aydan 30 
aya kadar hapis cezası hlik
molunur. Davanın ancak 
zevce tarafından açılması 

l~zımdır. 

Bir miraı iti 
H. C. Beye 

Ölen bir kimsenin mi-
rasının kime kalacağını an
J.fmak için, ölenin vasiyet
name i olup olmadığını, ço-

cukları, ana ve babası var 
mı, yok mu, yahut diğer 

akrabası bulunup bulunma
dığını etraflıca bilmek hlzım
dır. Bunları bilmedikten 

sonra mirasın kime düştü

ğünli söyliyemiyeceğiz. ;\1iras 
hakkında ı·saslı malumat al-
mak istiyorsanız kanunu 
medeniyi veya bu husustaki 
eserleri okumanız daha iyidir. 

Toprak üstünde nam 
birakmak, yüzlerce sene 
ismini unutturmamak, gö
nüllerde hürmet, muhabbet 
duyguları ile anılmak her
kese nasip olmaz. Büyük 
adam, bu mazhariyete 
nail olan adamdır. 

Yupus Emre ise bu gün, 
bütün memleket çocukla
rının kalbini kazanmış ve 
o kalp içinde sonsuz bir 
hayata ermiştir. 

Yunus, lzmir köylerinde 
oldugu kadar, Erzurum 
köylerinde de, Karadeniz 
sahillerinde olduğu kadar 
Akdeniz kıyılarında da ha
raretle, heyecanla gururla 
yad ediliyor. 

Gençlik, aziz Türk genç-
liği onu istikbali, milli 
istikbali aydınlatan nur 
diye tanıyor, seviyor, taziz 
ediyor. Bugün bu içtimaın 
manası işte bu duyguları 

izhar etmesindedir. Bunu 
ifade ile bahtiyarlık hisse
derek merasimi açıyor ve 
sözü üstadımız Fuat Bey
fendiyc bırakıyorum. 

Fıat Beyin ıözleri 
Müteakiben, edebiyat fa

kültesi reisi Köprülü zade 
Fuat Bey, Yunusun hayatı 
ve eserleri hakkında pek 
kıymetli bir konferans ver
miş ve şair hakkında yap
tığı ilmi tetkikatın güzel bir 

hulasasını yapmıştır. 
Fuat bey Yunus Emre

nin yaşadığı on üçüncü ve 
on dördüncü miladi asırlar 
zarfında Anadolunun siyasi, 
dini ve içtimai vaziyetini 
hulasa ettikten sonra, her 
cihetten Arap ve Acem 
tesirleri altında kalan Türk 
camiası içinden Yunusu 
milli bir harika gibi mey
dana getiren amilleri tahlil 

intihar mı firar mı? etmiştir"' 
"Yunus 1250 senesinden 

Faik E,Yendinin ilihar sonra Sakarya civarında 
doğdu. Doğduğu ve öldüğü 

etnıedigi ::,arınediliyor yer ve tarih katiyetle ma-

lki üç gün evel Faile ismin- lüm değildir. Yunus bilhassa 
de genç bir talebenin ayakla- ölümü tarihinden sonra 
nna laf bağlamak ıurelile lr.en- halk arasında İştihar etti. 
dini Beylerbeğinde denize ata- Şöhreti muasırları gibi 
rak intihar ettiği yazılmışb. mahdut kalmadı. Yunus 
Faik Efendinin sahilde paltosu bundan başka güzideler 
bulunmuş ve paltonun yalr.asına arasında da tanınmak maz-
iliştirilen bir mektupla intihar hariyetini kazandı. 
sebebinin bir aşk meselesi Eserleri, meçhul beste-
olduğu anlaşılmıştı. Dün Faik karlar tarafından bestelendi 
Efendinin pederi ile dayısı halk onu asırlarca okudu 
matbaamıza geldiler. Verdikleri taganni etti. Müteakip asır-
izabata nazaran genç mekteplinin farda gelen acem ve arap 
intihardan ziyade lstsnbulu mukallidi şairler onu yadırga-
terketmiş olması ihtimali daha dılar. Fakat kıymetleri 
ziyadedir. Filhakika bulunan tayinde şaşmıyan halkın 
mektup müsveddeleri, sevdiği zevkı onu buldu ve yaşattı. 
işaret edilen kızın ve arkadaş- Yunus şiir yazmış olmak 
!arının mütalaaları bu intihar için değil fakat ruhunun 
meselesini şüpheli bir şekle derinliklerinden gelen milli 

sokmaktadır. Anlatıldığına göre ve tasvvufi galeyanı ifade 
Faik Efendi son günlerde ediyor, müritleri bunları 
mütemadiyen sinemaya gitmi}, zaptederek tamim ediyor-

vc arkadaşlarına, muhtelif de- !ardı. 
lalar okumaktan bıktığını Eski- Lisanı on üçüncü asrın, 
şehre kaçacağını söylemiştir. henüz araplaşmamış saf 
Hikayede ismi geçen kız de bir Türkçesidir. Vezinlerini ve 
intihara ihtimal vermemektedir. nazım şekillerini halktan 

Faik efendi intiharından evci almıştır. Fakat fikirleri iti-
çok neıeli görünmüş, hatta evden barile Mevlananın tesiri 
çıkarken kardeşinin yeni panta- altında tam bir mütasavvıf-
lonunu giymiş, ödünç para almış- tı . Onun hususiyeti bu 
ıır. girift nazariyatı sade ve 

Zabıta da bu h~•uota ailenin halk dilile ifade etmesidir. 
noktai nazarına iltihak ettiğinden Türkçede, Mevlananın A-
muhtelil merkezlere ve EskifChir cemcede yaptığı şeyi yap-

zabıtuına haber vcrilıııiftir, mışbr •• 

Fuat Bey neticede genç
liğe hitap ederek şu söz
leri söylemiştir: 

Edebiyatımız asırlarca 
taklit yollarında dolaştık
tan sonra sade lisan ve 
milli vezinle kendisine av
det ediyor. Bu hareket he
nüz doğum devresindedir. 
Fakat yarın parlak eserler 
doğuracaktır. Hakiki san' at 
milletin ruhundan doğan 

san' attır. Yarının san' atkar
larına hitap ediyorum; Eğer 
siz milli bir san'at, Türke 
hitap eden, onun damga
sını taşıyan bir san' at isti
yorsanız, halkın duygusunu 

ifade ediniz. Ancak böyle 
bir san' at halkın seveceği 

bir san' at olacaktır." 
Köprülü zadenin bu kon

feransı · şiddetle alkışlandı. 
Bundan sonra muallim 

mektebi talebesinden birçok 
efendiler Yunusun şiirlerini 
inşat ettilf'r. 

Piyaıni Safa bey güzel 
san'atlar edebiyat şubesi 
namına şu hararetli nutku 
irat etti: 

Peyami beyin ıözleri 

Bu günkü neslin oğulları 

Türk edebiyatı tarihinin karan
lıklannı parçaladılar ve aziz 
Anadolu topraklarında büyük 
ve halis bir madenin tah da
marını buldular. 

Üstüne tarihin karanlıkları 
yığıldıkca parıltısı artan ve asır
ların elile cilalanarak bizden 

uzaklBjtıkaa gözlerimizi kamaş
bran bµ halis madeni, acem 
zevlr.ının baskısı altında kafası 

yam yassı lcesilmi~ saray ede
biyatının çipil ve miyop gözle
ri görememişti. Ona tam hiz
metini vermek ıerefi bu gün
gü nesillerindir. 

dün ilk defa ol at 
toplandı 

Kavanin e~ 
Sadettin Ferit. ıı_I 

---
Yeni belediye meclisi dliıı 

ilk defa fevkalade rlarak 
toplannııştıı:. Cebeyi Şehre

mini Muhittin H. açmış ve 
yeni azaları tebrik ederek 
929 blitçesi eski cemiyeti 
belediyede castik edilmiş ol
dul('undan biitçc ile meşgul 

olunmıyacağını, yapılan top
lantının fevkalade olduğunu 

şöylemiş, dahili nizamname 
mucibince ve azaları biribi-
rinc tanıtmak maksadile aza-
nııı esami listesini okutmuş-

tur. 

· f,oı~I 
ki, Vasfi Ra~ıı:... ~ 
Avni, Aptıilkadır, 
Necati BeylerJir. ~ 

Sıhhiye eııc -
·~rı. 

N cci p. Celal, , [\a!ll 

Ertui(rul, lızet ıe 
Cemil Reşat Beyle! 

Paşa. • -
İdare enciiJll 

:\Iuhittin, ;\'edP. ~ 
Amir, \'asli, Tal~~ i 
S d. Abdülkadir, ı a ı, pıı,<1-
Bevlcrlc l liknıct 

- aJ>at 
Bıındıın sonra reis vekil- Tetkiki he• li. 

Raşit, l\Ichınct ·\1 !erinin intihabına geçilmi~, 
ve birinci reis \•ekilliğine 

Sadettin Ferit, ikinci reis ve
killiğine (31) İİlci şehremini 

Tevfik Beyler intihap olun-
muştur. 

Reis vekillikleri intihabını 

miiteakıp encümenler intiha
bına başlanmışur. 

Emin Ali Beyin teklifi ü
zerine bütçe encümcnile ida
re heyetinden madası reyi 
işari ile seçilmiştir. 

Hey' eti idare 
Tevfik, Sadettin Ferit, E

min Ali, l laydar Muhittin, 
Vasfi, Abturrahman Naci, V as
fı Raşit, Ahmet Bican, Aiı 
beyler. 

Bütçe encümeni 
Tevfik. Emin; ecaci, Se

zayi, Rıfat l\Hieyyet, Celal, 
Emin Ali, Yeniköyden Tevfik, 
Azmi beyler. 

- . f,nıa• 
rahman ]l;acı. -
Emin Avni ,\ziz -' , ·n 
Beylerle Ilü>anı~ 

Gaziye 1 f!ı · 
1kinci reis ve 

1 

B. yeni bdediyc Jıt 
1 '"''' ilk içtimaı do a ... 1 

B \·ekil H. z. ne YC llŞ 
. ııı~ 

arzı tazımatı 
1 ·de-in telgraflar kc;ı -
1 

, 
- klif 1 •• pıı 

etmış, te · "" c~ 
tazimat celgra!l:ırı ç 

İkinci celt' 
Tcı-f~ 

ikinci cebe 
. . d planflll; 

rıy:ısetın e to ,_ tara~ 
kaz altında _.a Jif 
cd~n zabicai tıı:l~ ~ 
muru Server cJen 

. ·e' 
(500) lirn iknıırıı) ~ -",,.rı 
kabul edilerek, 1-ııı-- i 
coplanmak üıcr.e 
nihayet vcrilnıi::/ 

• • • 
Heyelan yok Feci bir kııt' 

.oı 

Edebiyat fakültesinden Feri- B b k- _ L •ıı • 
ka Hanım derneğin bu teşbbüsünü e C Scuıl eri 

Vefada '.\Jedrese ,. 
b<'f"' 

oturan Ahmet .ı 
J(eırı• 

yaşındaki oğlu 
te~il _etti. B~ndan sonra genç sapsa6ilamdır 
tairımız Necıp Fazıl Bey Yu- 5 

-tııf· 
mliş ye boğulmuı ~/ 

Tarihi bir taŞ b,·ıı 
Edirntkapı trııııı ,ti 

nuo hakkında şu ;irini okudu: 

Yunua Emreye 
Kaç me••lın beJdeylm daha kapında 

A.yajt nda -cencl.r • boynumda kement 
Bent de pt9lj1n bel& kabında 
Kan.ata kanata bu.hara kalhet 

Bekletme Yunu•um, bozuldu bafla.r 
Çalt)'or •aatler, ıeçlyor çallar 

Veriyor, •yn1ık dolu ••malar 
içime bayıltan ac' bir le:u.et 

• Rtızıua bir lır.oku yer ki hll'kandan 
Geleyim l:dne doiru arkandan 

Bı-a.ltnam, tutmuıum artık yakandan 

Medet, ey .. lrlm. Yunu•m medetl 

Dernelr. namına 

Mehmet Halit bey 
mümessil 
hazır una 

teıelr.kür ederek merasime hitam 

verildir 
Dernej!io bu teıebbüsünü 

şükranla karşılarız. 

Matbaamıza gelen eıerler 

letaili Hoca nasrattin 
ikbal kütiipanesi tarafından 

çıkarılan "Letaifi Hoca Nas
rattin~ nin beşinci tab'ı ahi
ren yeni harflerle nefis bir 
şekilde inti~ar etmi~tir. Kari
Jcrimize. tavsiye edcrir. 

Ferah Sinamada 
Şehra1.at 12 kısım ayrıca 

dünyanın en meşhur hokkab~zı 
Melidis matine: 15 te 

Kadıköy Mısırlıoğlu tiyat
rosunda: Yarın akşam Ko
mik Ahmet Hamdi, Sait, 
Mazlum beylerle Hermine 
hanım birlikte 2 oyun bir 
gecede (Entrikalar peşinde) 
dram 3 perde asri uşak 

komedi. 

Dr. İhsan Sami 
~~ 

Belsoğukluğu ve 
karşı pek tesirli ve taze a
şıdır. Divanyolu sultan Mal:
ut türbesi karşısında N. 18 

Bazı refiklerimiz Bebekte 

Ye Yeniköyde bir heyelan
dan bahsetmekte ve şclıre

ınanecinin bir heyet göndere
rek heyelanı tetkik ettirmek
te olduğıınu haber vermek
tedirler. Halbuki bu haberin 
aslı yoktur. 

Bebek sahillerinde beyeliln 
mevcut olmadığı gibi Eına

net de hiç bir tetkik heyeti 
göndermemiştir. 

Dün bir muharririmiz bu 
mesele hakkında Emanette 
alakadar!arla konuşmuş, fakat 
onlarııı bu habere hayret 
ettiklerini, şayianın asılsız 

olduğunu tespit eylemiştir. 

Bebek sahillerinin heyela 
na müsait olmıydn kayalık 

zemin lizerine irtika2 ectiiti 
söylenmektedir. 

İtalya sefiri 
ltalya sefiri 1\1. Orsini 

Harone dlin akşam ltalyaya 
haraket etmiştir. Sefir, hari
ciye vekilimizle ;\1. l\Iusoli
ninin mlilı\katında hazır bu
lunacak ve bir ay memle
ketinde kalacaktır. 

inşaatında çalı~3n 11 c:ıoı 
dün Atik Ali pa~ - ~ 

tıı1. 
çesini ka;rnrlarkcn •/' 

·~30 
~a vazıh asarı acı 1 r . ı' 

-·k 1 . çı'· ırfll • y u • ıır taş '" .. pt 
l ·ıııı 1 : 

mlizeyc teslim et 1 ~ 

Yun an başın ı.ır ı,ı; 
1 ıc Yunan mub.ıl c ıııl" 

n11' 
rahhası l\L Diyn°1

•. 11, 

i\1ii~aYir ::\Iamupıılo·,~ıt"11' 
likte diin AnkaraY3 ',j df) 

hnn'l1 
Diyıını:ıııduplos, ' 

1 
f'I 

f. '. yeni talimatı se ır · ·ııi 

bildirdikten :;onra '. 
~ıır

kadar avdet edece atO~ 

Haydarpaşa tr 
~r' Csküdıır uaın' ırı'~ 

meclisi diin ınpl:ın b' 
-~ klidar - 1 layd~rp,ı; _..., 
1' ı~· 

in~aatını ihale ccınc ·cıtf· 
ırııı· zakeratca bulun ' 1 

h. tıınıO _,ı;ı 
l Jaydarpaşıı ,ı tı"'-

sıııa 1 5 tcmnıut.da 
caktır. 

sinema !\ 

/ ~ --.- • '.4-.-~· 
o 00 [!] o 0000 [j] 00 [!] o 

Cengiz ev!Aılan 

Operada: 
Şeytanı ralck.,e 

Ferahta 

Bu ı:kşam 

Naşit bey temsilleri 

iki oyun bir iecedt 

• Melekte: 
Gönül i•1""' 

MaJıkte: 
Yılan kadın 



arici . &; n~r 
tfcd>trier J.11t.1 
~ U'iıesi Balk~ail~k---upası 
lıarhi 1 Pi!sudeski Bdfrotto bir kon--
v~ Ye nazırı oldu 1!re toplandı 

t .. ı. n 14 {A. A} 
~~ iti-

~ 
~H
-.: Ba,. 
"~Ms· fabti · vı • 
..: . lıari. 
'l}'t 
>,t; "lllırı: 
Aalt Zateslı: 
~ !Şler 

~~ '----!; 
~~ Sk. 
'-l:ot·'-·. Marıal Pilıudıık. 
ll ~. ınali 
'Ti. ~ ye nazın \'ekili: 

~ 
1ıı,.,,~TaliB. 
_il;~ "Martltne gltll 
~ u ır, 15 ( A.A. ) -

' ·r ~ml müf cttiş lb -'lik alı n. refakatinde 
il lllüş;ı .. 
.e ~rdin vın Kadri p~a 

tir. e hareket etmiş-

-, __!DôUbuıu 
a~~tı hakkında 
Soı,'; 

14 
r ile diyorlar ? 

lıarici,,.' ( fo } - Bulgar . • .. naz 

Ml&abtJlcalan htıurlı
,,.acak komıle İsf an-
6ıılda da toplanacak 

Bclgrat, 13 (A.A.) - Bal
kan spor Iedcrcsyoolrı kon
gresi buglin açılmıştır. 'Kon
ferans bir batkan kupast ih
c:ısı ve her sene btı k""Upa 

için bir müsabaka icrasını 

kabul etmi~tir. i\lüsabaka L~

lerilc meşgol olmak üzrl! bir 
komite teşkili takarrür .etmiş· 
tir. Komite ilk defa olarak 
9 i\layıst..1 13ükrcştc J.çtima 
edece~ mütcakıp içtimalarını 

sıra ile lstanbulda, So[)-nda, 
Ati.nada ve Hclgrnt veya Zag
repte aktedccektir. Konfc
ratl.:l :ıyni wmanda hakem 
ve oyun sahalarının tayini 
husus1an ile de meşgul ola
caktır. 

On aayile mailôp 
Saragosse. I 4 (A. A.) - İs

panyol futbol takımı fransız 
takımını S e karşı 1 O sayı ile 

maglup etmi~ir. 

Otomobil yanılan 
l\Jonako, 14 (A. ı\.) - Bü

yük otomo1>il miıkılfatı (3) 
saat 56 dakikada pilot Villi
ams tarafından kazanılmıştır. ~las}'1 ırı M. Burof Sofya 

~' :a l'e\iik Rüştü B. + 
~ lij~ .uı~ mülakatı Jınkkır.- Brescia, 14 (A.A.)- Cam-
lıtUftıır. tJti be}·anatta bulun- pari şchird.en şehre otomobille 

..... · sefer rnüsnbakasına .ait ltaly.an 
't· ' ~rJtiye ile Bulgaristan kupasını kazanmıştır. Muma-

~ınt aq lllü::a~ebatın pek ilcyh -ı.s saat 4 dtlk~a ve 
nıhıı...._ \'c 1n6kernmeJ cld ~ 25 sanı yede ı 090 mil me-

-""Q\lııj ugun u . . 
t~ V~Uc ıuiişahede ve s.ıf c katctmıştır. &' :·. Te\'fık Rü~tü B. Patjsieki son 

l't\'fAc ~-t•de<:ektir. maçlar 
''da)( Uftü B. ile M. Burof 
f<ıtaıa ı hliil!tkat istasyonda Paris, 14 (A.A.) - Rugbi 
bııı.ı,llf tnahsus salonda ıvu:m maçm<la Londra takımı 6 
Clıtıı!ttı 111(if~katta Riyaseti saıya karşı 12 sayı ile paris 
1~ b:ı:~'kltibi Tevfik B. de takımına galip gclmİştit Pa-
' nrntıştur. ris futbol t:ukmı ile l\Iadrit 
"~· ~~haberler takımı bire karşı birle bera-
~-- fUın bere kalmışlardır. 
l\ri leri ve Avrupa ······-··········· .. ·······-··--·-·-ka se~. 14 (A.A.)- Amcri- zamnında maliye müsteşar-

lllrı it~· Amerika filimleri- lığında bulunllUlŞ olan l\J. 
' rtı\iş . 1 hakkında bir nota !\lanoelesco halk fırkasından 
bit- ~~: Bu not.ı umumi çekilerek milli köylü fırkası-
flatısaYı •~eti haizdir. yalnız na intisap ettiklerini bil<lir-

lto lStihdaf etmemektedir. mi~lerdir. 
~-hda fırka M. Çtçerln Berlinde 

~lik "ilttirenler Bcrlin, 14 0-A.) - l\I. Çi-
lıı~ ~ş, 14 (A.A) - Sa- çerin \Tisbadendeki reı:lavisini . ltıaartf . 
Ci ile }.. nazın M. Potrov- ikmal etmiş olduğundan Ber-

Ycresko hükumeti line gelmiştir. . 

YERLi OLARAK MUADiL~ 
MÜMASİLİ MEVCUT iKEN 
MİLLİ ŞERVeTİN ANAH
TARINI YABANCI ELLERE 
VERMEVl!LİM. BU CiDAL
DE MUVAFFAK OLMAK 
IÇiN UGRAŞAN MEMLE
KET4N 'FEDAKAR VE MÜ-

k..~ _ NEVVER l<ISMINA: 
bit ~-_-...s&tunazm herkesçe mal6m olan Mllllliıtni 

ıterre d 
l aha zikrediyoruz: 

..... ~~ 
2 ..._ ~ !Ev ŞURJJBU 10 - rERTEV ( DOVER ) 

3 ..... p~M PERTEV KOMPRiMELERi: Ôk-

~:V ÇOCUl( POD- sürü
0

k için 

~ ..._ ~ 11 - PERTEV BRiYANTİNİ 

S l<o::ı~~~BONAT 12 - PERTEV TUVAl.BT 
..._ p~ POORASI 

6 ..._ Pf.R. İf.V OIŞMACUN t 3 - PERTEV 

Sın ~EV l<OLONYA dlAsı · 
1 '"''-"~I 

- :::~ -~~NIN l<OM-

8 -~~ 
Cl _ ~ DIŞTQzu 

1'\'-'fSANSURı 

SATiE 
• • 

Motorlar ve tezQ&hlan 

Veresiye· 
Size takdim edecı 

Beyoğlu, Tünel meydanı )letrfr ~mn 
1stanbul Ankara caddesi No ıGO 

İstanbul posta ve telgraf baş 
müdüriyetinden: 

Posta ve telgraf idaresi, Ankara, İzmir, Adana, Konya şehir
leri dahiline ve İstanbul, Beyoğlu, Galata, Pangalh mıntıkalarına 

münhasır olmak üzere gönderilecek kıymetli ve kıymetsiz posta 
paketlerile kıymeti mukaddcreli mektupları mürsiller;i .arzu ettik

leri takdirde mürselünilelılerin ikametgahlarına ._,ar götürüp 
teslim etmek muamelesini ihdas eylediğini muhterem halka 
ilin eder. 

• j 
lstanbul posta ve felğrAf baş 

müdüriyeön(len: 
- .ı.. t " ' 1\ '( 6 • • Mürihal t.:J-:Wti m:ıaşf'f JTIU Jbere ve posta memurlUklan iÇJll 

bilmOsabak~ memur aJmaca'ktır. Müsabaka 25 nisan °b29 perşem~ 
günü yapılacaktır. Yaşı ıs den aşağı 25 ten yu~arı olmayan 
taliplerin şeraiti anlamak fuere başmüdüriyct tah~rat kalemine 
müracaatları. 

, 

HakiJ<t 
~,Aspirin.: 
kompdnıderi 

bakınız bir b&Naık- ata 
fçfnde ne k.ad&r koJa)'ı 9e 
ne kadar çabuk hatıo.:. 
h.ır. Bu aW"8tJe dm~ 
takcirde mahiıiı olaa P.· 

yanı hayret teıiri ziyadeleşir . 

...... k._lzı banderollu ve 
,,~ .. ., _.lblnl •avl- ......,. 

amballJlf AS P f R İN K.-p. 
rlmetrrl•I late1lnlz • 

. ~vagazı 
Hava gazı kullanmakla temin edecetifıiz rilhaltığı 'Ye ikbadı öğrenmek; mev- • 

cut tesisat ve ocaklarınızı aw mükemmelen Wmin edecek bir surette .kullanmak 

ıiçin icap eden fenni malumatı elde etmek; diğer mahrukatın mucip olduğu ağır .• 

ıhizmctten kurulmak, ve tediyede gösterdiği suhuleti öğrenmek velhasıl hava 

gazma müteallik her hususta -kr tiirlü malGmatı aluWc .i&terseııiz : 

Bir kerre t:elefon etmeniz veya her hangi bir lisanda 
11 tahriren adresınizi bildirmeniz kafidir. 24 saat zarfında · 

memurlanmzzdan biri nezdinize gönderilecektir: 

Beyo~lu hava gazı şirketi 
Adres: lstiklat caddeıi numara 34. Tel: Bcyoflu. 1570 -·-·-·--.. ···-·-·· Eml~k ve Eytam bankasından: 

Satıhk çayır otu 
Çırpıcıda kahvehane ıttisaJinde tahminen 200 dönüm mikdannda çayır ot mahsuln biçilme 

ıve toplama masarifi ımüşlerisine ait olmak üzere 22 nisan 929 tarihinde bilmüıayeae satılacaktır. 
T alıp olanların yevmi mezkCrda saat onaltı da bankamıza müracaat eylemeleri. 

Eınldk ve eytanı ban., 
kasından: 

Satthk bina 
Esas No. Mevkii Teminat mıkdan 

147 Hocapaşa mahallesinde Cemil şerif sokağında atik 22 cedit 250 
15 numaralı kae-ir daire atik Maliye şubesi 

Balada mevki ve evs:ıfı muharrer bina :satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş ve 29 nisan 929 
tarihinde ihalesi mukaraer bulunmuş olduğıından taliplerin yevmi mezkfırda saat on altıda banka
mıza müracaat eylemeleri. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
semti mahallesi IOltagı numaraaı kıymeti nwhammeneai 

Bey<>tla Hllseyina~a Taksim atik 31 cedit 41 9000 lira eeki& tablte 
Mllftemllitı: Zemin katile 4 kat ve lcArgir olup 9 oda bir mutpah \'e iki balisı vardır. 

Bedeli .ekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balida evsafı muharrer k~_r _ hanenin 
mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhanunene ile \"C kapalı zarf uıuhle müzayedeye çWnıdı. T ek1if zarflan 
1-4-929 tarihine müıadif pazartesi günü saat 15 te kütat ve bil'atizan hazineden alınacak emre göre 
muamele ifası mukarrer bulunduğuadan taliplerin yüıCte yedi buçuk !ıeaabile 675 lira teminat aks;el~ vaya 

rauteber banka mektuplar.ile yevm ve saati mezlciırda Emvali metrGJı:c satıı lcomisyoı.u<ıa müracaat' eylemeleri. 

-
r ·İ ~, .d ~ " V.Jt; fi -. r ı a ~ ~ . • 

,. ~ 

Sinek, tahta kuru-~~~ 
• •• • su, guve, pıre 

ve bütün haşaratı ve 
yumurtalarım kat'iyyen 
öldürür. Leke yapmaz 
tesiri kati ve kokosu 

latiftir 
Şişesi 50, tenekesi 7 5 ve pom

pası 7 5 kuruştur 
M<u"kasına dikkat cdiııiz 

HASAN ECZA DEPOSU 
ls1tınhul Asl'11e Birilu:i Ticaret =-ı·=:m: Kirahk ev m:::::n ))OKTOU UEYLF.HE Begoilu sulh icrasından: Ku-

• 1 ~ seqe teminatal ! ı· mand:ın M:ıkdonalt vekili f-lasan 
~... • daıdıı::a !&fMa& HA RIY o R u M ii Scm ôerec.c temiz ve prezapntabl Mazhar B~·iıı ceyo.,öluııda Te-

Kastoryano şüreklsından Kıs- t. ı; S İ G L., R ğ U her türlü evsafı iizimeyi haiz 
:a_ .•. ~~ . .• • N L :..:"=. Sultanah_met, Divanyolu. ı=:. KII>ALJK rebaşrnda Haçopulo pasajı kar-toryano efendiye ait Kuzgun- ".C-:n. ~~ • ' 

cukta lcadiye caddesinde 148 • ı\aller1'1i kullarunı. li Nuruos!11anıye , Ga~al~_lu ı. •ır ~ YENEll !\NE şısında 20 numerada boyacı 
- ~. . :: semtlennde 3 odalı mustalcil, n ll u. • " Laz.ar Berman dendi zimmetin-

numaralı bir bap hanenin b.il- Fcnnı goı.lüklenn her nevt ~ elektirikli, terkoslu evl oluntıo =! fevicallde --'-- ild. salon ve 
·: r- i ınaıui deki kırk :üç lir:mm maa masa-

müzaycde fruhutu mahkemece 'Deposu: latan'bul ICöprii Baıında n· tiralamalc isteyeıılerın Ana~ ı.r bir oda elektirik hava mlın terkos 
• d l '"'~--& L......ı e- rif tahsiline dair Beyoflu sul!1 

karırıir olmuştur· GRAMA TOPbı.P 'Biradeder 1 0 u ajan. 11 1111.Dm ~~ mu- Si telefon hizmetçi ve teshiniye :: h -".._ _ _._ -"~·~ 1 mahkemesi ütüı!cü hukuk da-
Mezkur lıane 94-57 metro :ı ~ --- · he · dah·t fi -L eh dir :mı::m••a::-.... cz::ss:c:ı::umım: ü~sm:::::::::::: psa 1 at "~ ven · ittSinden istihsal eylediği 13 

murabbaı bahçe ve arsayı ha- y lk c· nl lstanJul malı/eemei aslıye llcnfaatiniz icin bir kere tPC:rjııi evel 928 t:ıril.li 928-1015 e en 1 blrlıed Haırel daireainden: " --w 
vidir. iki bölüğe munkasem o- . MiilJis Hindizade Osman görıuek kMidir numarolu fıl:rai l:ükmüye me\•kii 
lan bu bina iki mutbak ikJ VAPUR~llU beyjn teklif et~ konkordato Sultaninabmut türbeei ubtk icraya vazidilmiş ve tanıiın 
beli ilci sofa ve altı oda ve Karadeniz J .. ks v~lr~ P05t&Sl müUkereaine iıtirak eUJıek üue Hilllıahmer bması kılınan ihbarname mumaileyh 
çab arası ve zemin katından c_ _ •• ~ eshahı maıhibun 24 nisan 929 Lazar Bernıan cfcnJiniıı Avru-
bir dükk!ndın mürekkept!r. i7amSuı~ çarpmbı günü saat on 'ftç bu- rr J,,... pa~·a gittiği \.'e halen ikamtt-r. .- çukta birinci ticaret ~emesi Genç nanımuıra 
Kıymeti mutMınmWesi tama- ı7·~~: ~rşe-mba iflas odasında ham blıhmma- 2tıhı meçhul bulunduğu Jıase-
m~ 3926 lir,ad&r. lan llın olma.-. W ile 22 yaş -arasında rnüs- bile tebli~ olunamadiği müba-

··au alcşan SiTic~ Mtbmından ----------·• Nıaan Jillım tızlar talep cdil-
Talip olaıllar Jüzde on pey hareketle · AA»ro ( zon-ı.ı..ı, ZA. YI _ EvveHci 80 ~ri ve mı hailesi muhtarı tara-

UV&& "'-ıua~ o- mekledir, franSl!caya aşı'na L-..:ı-..ıı ·ı...- ht ı ..... , 
akçcie~ne 18 mayıs . cmnartıtsI J • Sams .. KaWat ı,~ para cü - ~... vecı~ şer cıı au...,. -

nebotu • un, 'Ordu• daD11Dla IJAf& pabe- dlftftr l~ih olunaca.\tır. Anu mı~olmakla tarJhi ilandan itiba-
-"-ü sut ondürtdaı 'Ollı..a.. b:.:- ı·reson, Tröon. $11'-cne v d -LI~ -~ • ·"-ı...r1• .. ...,.,.'1...hal: .. ~ ııcı· -.:ıır- _ • .J. 
guu u~ w 

111 sin en ~ ..... .., veaı- ~l.laff'\: ... ""°"' ... u; ... - ren .bir mah ifAl wndr asviyei 
~fa dadar lstanbulda SU.tan Rize. ) iskclel~rine ai•cekdr. ka•ı •yi ettim. Yeaitini aa gfıaU saat ıo dan ıt,30a deyin etmediği taktitdc ıtıikmü 
Ahmctde Adliye binası içinde Tafsil~t ~ Sirkecide Yel- oakaracatamdan eskiainin ve 14 den 16.ya adar tMn- u.ı.a tcra ÜlıWHl ahkamına 
Bidnci ticaret mahkemesinde ..... ..,. iıMn ......... lıiilaaü - olmadığını ilin buAda. tth&a lca1e4e kJiA '.rcle- tevakm iGlu: ~ ..aam 
Jüjt.~.MIAa- ı..-... • , ........ ~ 1 ---· fr.-J •• 1...1 •1.ı:iıs ' eylerim; • • L..- .l.kJ.: ı'alet- _.ı:ı,,.4u•n· ....... -.... :L -&. .1-:-

1\.MWqcA ._~ mur...-~ e- _,.._ ... --.;ıırw ~· Sivas Sinemu~o ·()ttJUMtn - wn •• l:ft " -~ - ~K; vıe illbarw maac»•• wu 

meleri iAn oı..r. ıaı--•••11111111..-11::"'-ı: ı dan Hiee1f* otlu li'mail inüracaat ~lel)lelm. olmak Ozere ••uaur. 



lfOK~ ŞARTllRI: 
Türk iyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gazetem!zde çıkan yazı ve 
resimlerin biltfın haldan mahfuzdur 

Gueteye gön~erllecek nıektupl~n Gzertoe 
idare içinse (idare), yuıya aitse ( Yaıı) 

t~arcti konulmahdır 
ı Aylığı 150 000 

3 • 400 800 
16 • 750 1450 
2 • 1400 2i'OO 

e .. ı1rn.,.an ınelıtuplarm i&deeln.den, k(J'mntl
mulr:addereılz mektuplara konulmu, pue.lano 
lr.aybolma1tı:ulan " Ün1um mündericatmtlan 

Cine,·re 
Prag 
\'iyıına 

Madrit 
,.ar~<.ı ,·a 

Atına 

Bukreş 

l!elgırat 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Tahviller 
!ftlkraz dahili c ndeli • 
IıUyunu ınuvRhiıle 

ikramiyeli deıniryolu 

l!ıanbul ıram,·•y Elrkell 
Rıhlıın Dok vo Antırepo 

l1:tanLnl anonim ru şirketi 

Hisse senetleri 
Ji lıank .. ı 
Ormai'.~! ban~aeı 

k!ue meıul defildlr. 

92 37 50 
2~8 25"1 

~ a sa 
25 

92 87 50 
208 25 00 
8 45 

- 14 ~5 .,14 ,5 
IS8 1 00 00 00 

Ticaret ve :ıabire borsası 
fia!lar TJcaret horECaıııı kltlbumumnigl tarafından vprlln·J!llir. 

' 

Ohka11 
Azami Aıgarl 

• K. P. K. P. 

'Buğday ,%Çavdarlı 

!Yumu•ak 00 00 00 00 00,00 

1
Kmlca C0-22 00.00 00 00 
sunıer cs.ce 18 3J 18,SO 
Sert ı -06 18 20 18 00 
Dtnmo CC-00 oo 00 OC,00 

!
Sert mahlut O-C3 oo 00 oo 00 

-ZAHiRELER-
Çavdar ıs 36 ıs ss 
Arpa 14 00 ı4 00 
'Mı>ır 1530 1535 

1
Yulaf ~o 00 OU,00 
Farnlye 39,20 33 20 

1 -HUBUBAT-
00.00 

-UN-
Çuvalı kilocıı 
F.kiatra ekıstra ()<) 
Ekiatra • 
Birinci yumusak ()<) 

Birinci fert • 

1380 
118() 
1%0 
13~5 

1 
12201 
1110: 

09:)() 

- TiFTİK -
Aııkara 000,00 000,00 1 

Akşehir 000.00 000,00 

Yapagı Ouz yunu 100.00 ı 00, 

-AV DERiSi-
Zerde Ya 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

tiftı 0000,00 0000 00 
0000,00 0000,001 

• 0000,00 0000,ooı 

.. 0000,000 000,00' 

-FINDIK- 1 

10830 1 ·~) 1 
os~.oo osb,::ıO - - -- . --

İstanbul Yatı mektepleri mubayaa komisyonundan: 
Gazi Paşa yatı mektebinde :ıir kıt'a keşifnamesi 

mucibince yapılacak bazı tadilat kapalı zarf usulile mü

nakasaya konulmuştur. li.alesi 25-4-929 perşenc'c günü' 

saat 16 da Ortaköybe Gazi Paşa yatı mektebi müdürlük 

dairesinde icra edilecektir. Talipler '!, 7-5 nisbetindeki 

muvakket teminatlarını fındıklıda Güzel san'atler akade

misinde yüksek mektepler muhasebesine tevdi ile makbu
zuı.u teklif zarfı içine koymalıdılar. Teklifler perşenbe 

günü saat on beş buçuğa kadar komisyon reisliğine 

verilmelidir. Şartname, keşifııame her gün Ortaköyde 

yatı mektebinde komisyon katipJ;ğinde 

M:ıylordun avukatı Mister 
• Morlimer Kollins. te aynı 
nıısıhatı vermemiş miydi? 

- Nasıhatınızı tuttum 
Çörç. Göriiyorsıınuz ya 1 
ziyan çekmedim. Bilakis 
istifade gördüm. Bu sebep
len dolayı bundan sonra 
da ınütala:ı:ıızı sık sık sor
mıya karar verdim. Evvela 
size· birşey sorayım. Nasıl 
bende bir değişiklik görü
yor musunuz? 

- Evet. Eğer Maylort 
müsaade ederlerse kendile
rine?:: bir değişiklik farketti
ğimi söyliyeyim. 

- Ne gibi? 
- Sanki kont hazretleri. 

gençleşmiştir. Sanki farklaş 

mı~ .. Mükiilemelerinde daha 
ziyade ciddiyet var .. Diye
bilirim ki ... 

Bu sözler " Cones ,, in 
kalbine bir merhem gibi 
tesir ediyordu. Şimdiye 
kadar hakkında bir muha
keme yürütüldüğünü işit • 
memişti. Sesinin tınnetinden 
şüpİ:ıeleniyordu. 

Sesi ile • Roçester ,, in 
sesi arasında ne derece 
forkolduğunu tayin edemi. 

18 JJsan 
J929 

Balıkesir 
günden: 

Baytar müdürlü-

Mayısın onuncu günü Balıkesirde ilk bahar at koşuları yapı -
la.cahtır. İş bu koşulara iştirak arzusunda h•!!::,;~,. at sahiplerinin 
İzmir, ManisJ, Akhisar, Soo.-.d, Biga, M. Kemalpaşa, Karacabey 
belediye riyasetlerine ve İstanbul, Ankara, Sipahi ocağına gön -
dcrilıniş olan ilana! ve programları görmeleri. 

Şehremaneti ilanları 
~=~--

Beyazıt dairesinden: 

Beyazıt ı 18 ; 20 Nisan 
Aksaray 21 ; 22 " 
Kumkapı ~4 ; 25 " 
Küçükpazar 27 ; 28 " 
Eminönü 29 ; 30 " 

Ağnam mücadele talimatnamesinin ikinci maddesi 
mucibince yukarda yazılı mevkiler dahilinde ( Beygir, 
Ester, Merkep ) !erin hizalarında gösterilen tarihlerde 
mart muayeneleri icra edileceğinden bu gibi hayvan
ların eski sıhhat şehadetnamelerile beraber B. D. 
Baytar hekimlerine getirilip muayene ettirilmesi ilan 
olunur. 

Şehemanetinden : Beyoğlu, Hasekinisa, Cerrahpaşa, 
Emrazı zühreviye hastaneleri için lüzumu olan ekmek 
ve sebzevat kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin her gün levazım müdürlüğüne müracaat 
ederek şartname almaları ve teklif mektuplarını da 
8 mayıs 929 çarşamba günü saat on beşe kadar 
vermeleri. 

Pazarlıkla alat ve 
edevat mubayaası: 

yordu. "Çörç. ün samimi 
gözüken beyanatı onu tes
kin etli. Şu halde yegane 
fark "Roçester,,den daha 
ciddi bir tarzı ifadeye malik 
olması idi. 

Dedi ki: 
- Bugünden itibaren 

burada herşey değişecektir. 
Her şey vaktile olduğun -
dan çok muntazam olacak
tır. Böyle istiyorum. işte 
size söyliyeceğim bu idi. 

Yer değiştirecekmiş gibi 
bir hareket yaptı. "Çörç,, 
kapıyı açtı: 

- "Maylort,, un başka 

emirleri var mı? 
- Hayır Çörç, şimdilik 

bir diyec~ yok .. Teşek
kür ederim. 

"Cones. avukatlar sal • 
namesini açarak karıştırdı. 
Nihayet aradığı ismi buldu: 

" Mortimer Kollins ,, 10 
Sercent, Tli Strit.,, 

Delikanlı mırıldandı: 
" işte aradığım adam ... 

şunu yarın görürüm .. 
Kalktı ve iş odasının 

kapısından çıktı. Yemek 
salonunun nerede olduğunu 
bilmiyordu. Maamafih taliln 
hüsnü tesadüfü ile işler 

1Gıts mekt.,,lerile fayclalı eteıtia 
ıt&alarm4f 0/9 20 t~ıuılllt yapılır 

ILA nıırtSI · 
5'1'" ıorıı 

ıLlO 
6-8 inci uyfad• tl 

Büyllk Vf 1• bir çok defa lçllı veri\fD llAıılarlt 
hustisl dıahlycttcld Utıılar~ Ocretl 

idare ile kararlaşunlır. 

5 • • 40 
.. • • ıoO 
1 • • ııoo 

Gazetem.hı:• hıuuıt Ula lcalnal eden rer. 
ı-1 ı:cı sı;.ı•~' }10 JI 
resmi U!Jılat 1111 
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AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4.CÜ KEŞiDE: ır MAYISTADIR 

İKRAMİYE; 45,000 

AYRICA= 20,000 , 15,000 , 12,000, 10,000 LiRALIK 

İKRAMiYELER VE 10,000 LİRALIK BİR MÜKAFAT • 
Bu keıidede ' cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

muntazam gitti. Bir uşak 
"Gones. i gördü ve böyle 
geç vakit kont hazretlerinin 
elbise değiştirmiyerek öyle
ce sofraya oturacağını he • 
sapla koşup bir kapı açtı. 

Az sonra "Cones. yalnız 
olarak büyük bir masaya 
oturmuş, peçeteyi dizlerine 
koymuş, "Roçester" ailesi
nin duvarlara asılmış olan 
resimleri altında yemıye 
başlamıştı. 

lyı bir yemek gibi ~sabı 
teskin edecek şey yoktur. 
"Cones. daha salata ve 
kızarmış piliç a-elmeden 

evvel bile yemeği ve ayni 
zamanda mevki ini gayet hoş 
bulmıya başladı. '.Sabahle
yin çırpınıp durduğu naka
bili hal vaziyet facıaengiz 
şeklini kaybetmişti. Onu 
ihata eden sis yavaş yavaş 
siliniyordu. Şu yabancı 
sahillere, şu müdebdep ve 
haşin memlekete düşünce 
ilk yerlilede yüzyüze gel -
mişti. Onların kulübünde 
yemek yemiş, onlarla cidale 
girişmiş ve bu mücadele 
esnasında onların kuvvet 
ve hilesini tartmıştı. 

Artık onlardan korkmu-

~jr 

h :J~tft . i 
" ki ınu • ettı~ 

yordu. Es t ,11ıı; 1 • 
k l"bünde e. ·r ' 

!ar,, u u 1ütecss•. [1İ' 
şahıslar onu n gibi çl 

· · "Voles. · sı c • 
mcmıştı. 

11 
teııııı ,ıı~ 

canavarla o!a adanı . 1 ,cı • 
yennı tuttugu t 1ı: 5:;ı 
kında bir nefre ,,ıl'1 

lı"' mişti. 1 aksıı tl;t! 
Haklı veya t ı..or "~' 
. . 1 atının { 

İngılız sa tan ester' ,jt• 
nazarında • Roç jrıı~e;ıı: 

· · ebatı;ıı, ı.J·rı ı azımsız, s <er' ı i' r:, 
korkak şahısld' 'gıırif't. ıı.l 
yordu. Şura~ı a ı j;ll'~,jl 
1 ·1· Lortların ı J ~J~· ngı ız bun·"' r 
eden "Coııcs. duyrııuY'ı.,J11 
asla nefret ,ııı• 


