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lusyn ile ticaretimiz 
Son günlerde gene Rus

yaya mal gönderen Türk 
tüccarları feryat ediyorlar. 
bir takım deri tüccarları 
iki memleket arasında mev
cut ticaret mukavelesi ah· 
kamı dairesinde sevkedil
miş olan mallarının menşei 
ecnebi olduğu iddiasile 
Rusyaya kabul edilmiyerek 
geri çevrildiğinden ve bu 
tarz muamele neticesinde 
müthiş zararlara uğradık· 
larından şikayet eyliyo~la!. 

Diğer taraftan bu şı~
yatler yalnız hükumet daı· 
relerini işgal etmekle kal
mıyor, şikayetçiler mah· 
keme kapılarına da müra· 
caat ediyor. 

Vakıa ·son şikayetlere 
vazıyet etmiş olan mahke· 

nıe henüz resmi kararını ver
memiştir; fakat mahkemec~ 
ehli hibre sıfatile teşkıl 
olunan heyetin tahkikatı 
neticesi anlaşılmıştır. Bu 
netice Türk tüccarlarının 
haklı olduğunu göstermek-

tedir. Rus gümrük memurları 
tarafından ecnebi malı ol
duğu behanesile r_edd~.lu
nan derilerin yerh Turk 
mala olduğu sabit olmuştur. 

O halde esasen Türk 
malı olan derilerin ecnebi 
malı olduğu iddiası nasıl 
çıkmıştır? Türk tüccarları· 
nın zannettikleri gibi Tür
kiye ile Rusya arasında 
vukubulacak mal mübade
lesini Arkos şirketine hasr
etmek •alcı•cHle Ra me
murları bilerek ve istiye-
rek mi böyle müşkülat 
ihdas etmişlerdir ? Yoksa 
diğer bazı esbap tesiri 
altında olarak yapılmış bir 
hata mı mevzuu bahistir. 
Her şeyden evvel şunu 
nazarı dikkate almak laiım· 
dır ki bu ihtimallerden 
ikisi de Türkler için ayni 
neticeye varır; onun için 
meseleyi bu noktadan ta· 
mika hacet yoktur. 

Biz memleketimizden 
Rusyaya ticaret mukavelesi 
ahkamı dairesinde mal sev· 
keden Türk tüccarlarinin 
haklarının menfaatlerinın, ' . . . 
emniyetlerinin mahfuzıyetını 
isteriz. Ticaret mukavelesi-
ne riayet etmek şartile Rus· 
}'aya mal götüren Türkle~ 
Rus memurlarının herhangı 
bir muamelesi ve kararı 
üzerine zarara uğrarlarsa 
muscbbipleri tarafından bu 
zararların tazmin ve telafi 
edilmesini isteriz. Aksi tak· 
tirde Rusya ile ~icari .~ü
nasebatimizin inkışafı şoyle 
dursun, Türk tüccarlarının 
Zararlarının tevalisi dolayı· 
sile bu münasebatın idame
sine imkan kalmaz. Bundan 
<!,1 her iki taraf zarar görür. 

Fikrimizce bu vaziyetin 
esaslı surette tetkiki zama
nı gc•miştir. Bild.~ğimize 
göre birer sene muddetle 
temdit edilmek üzre akt
olunan Türk • Rus ticaret 
mukavelesinin yeniden tet
kiki bu günlerde mevzuu 
bahistir. Binaenaleyh Rus· 
Ya ile iş yapan Türk tüc· 
carlarının şikayetleri bu 
lnünasebetle yeniden tetkik 
olunarak bunların tekerrür
lerine mani olabilecek 
•meli tedbirler aranılmalı
dır. Rusyaya mal sevkeden 
1' ürk tüccarlarının oraya 
Vardıkları zaman Türkiye· 
de hatıra gelmiyen müş
külatlar karşısında kalma· 
ltıaları için emniyet verici 
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Şefik B. Cemal B. Sarac;oftu Şilkrll 8. 

Haber aldığımıza göre fıkrasında yazılı olan vez-
memurlardan kazanç ver~ nelerden maaş' tahsisat, 
gisi kesilip kesilmiyeceki ücret ve yevmiye alanların 
hakkında vilayet hususi ( teaddül kanunundan isti-
muhasebesi ile Maliye ve- fade edecekler hariç) kazanç 
kaleli arasında bir ihtilaf vergileri, ita miktara üze-
çıkmıştır. Buna ıebep te rinden °lo 5 alınır ,. denil-
Maliyenin son günlPrd"' mektedir. 
gönderdiği bir tamimdir. Halbuki, Maliye vekaleti 

Tamimde, bir hazirandan teadül kanunu tatbika baş-
itibaren baılanılan verai .. mldtiı - .......... o .s 
kesırl'erinin tevhidi "a~kın· kazanca tabi tutuyor. Ka-
daki kanun mucebince me- , nun mademki, parantez 
murlardan yüzde 5 kazanç içine aldığı bir ifade ile 
kesilmesi bildirilmektedir. memurları bu vergiden ba-
Halbuki hususi muhase • 
be müdürü Cemal Bey, riç tutuyor ve esasen 1 

Aslı yok! 
Übeydullah efeadiye gençlik 
aııaı yapıldıiı tekzip ediliyor -

Dün bir refikımız Übey-
dullah Efendiye Behçet 
Sabik 
B. tara• 
fı odan 
gençlik 

aşısı ya· 
pıldığını 
yazmıştır. 

Kendi
sine mü

raat et· 
tiğimiz 

Behçet oı.,c1a11a1ı u.nc11 1eta· 
Sab1rB; ._ ......... 
b\(Laberi bt'i •urette tek
~ip etmeicte ve üstada yal· 
nız prostat ameliyatı icra 
ettiğini söylemektedir. Bi • 
zim de malumabmız üst.adan 
prostattan mustarip bulun· 
duğu merkezindedir • 

kanunun tefsire muhtaç [ Alttarafı 3 üncü aayıfamızdaclır l 
------------------------------------~--~--bulunduğunu, vekaletten ge-

len tamimin ise tefsir ma
hiyetini taşıyamıyacağını 
iddia etmekte ve bu se
bepten memurların vüzde 
beş kazanç ile mükellef 
olamıyacaklarını ileri sur

mektedir. 
Cemal B. iddiasını şu 

suretle izah etmektedir: 

Yeni takvim ve biz 
Fatin Efendi Alman maliyecisinin 
takvimini pek ilmi ve pratik buluyor 
M. Filip i&minde blr Alman 

tarafından tanzim olunan yeni 
takvimin hükCımetimize de bil· 
dirdiğt yazılmı ... 
tı. Takvim hu-

Bir çok projelet yapJmıı ve 
bunların tetkiki lçbl Cemiyeti 
Akvamda bir de kOllllsyon tq

kıl edılmıtt!r. " Kesirlerin tevhidi ka
nununun 7 inci maddesin
de şubat 929 tarih ve 750 ~et 
numaralı kazanç kanununun 

tarafın- · 
berayı 

Sabık Alman 
divanı mu ha-
.ebat reisi M 
Fıhp ilminde 
bir Zil ta bir b tetkik 

25 inci maddesinin irinci 
Rasata
havale , , 

Cumartesi 
•• •• gunu 

Yeni tefrikamız 
başlıyor 

''Garp cephesind 
ıüktinct 

hükümf crmadırl,, 
Son senelerin şaheseri. 

Almanya, Fransa ve f ngil
terede bir milyon nüsha 
satılmış olan yegane kitap. 

Harbin bütan hakikat 
sahnelerini en hiui 
bir $Urette gö$teren 

vakayi m~cmua$& 

"Garp cephesinde sil
k ün et berdevamdır.,, 
Aaklı bir istihzayı ihtiva 
eden bu serlavha altında 

kaleme alinmış olan 

"Erlh Marya JlMnlwlı,, 
ın kitabının tercem~ni 
cumartesiden intıtartn sü-

neye 
edilmittir. Bey· 
nelmilel olarak 
kabulü teklif 
edilen yeni 
takvim aylar 

takvim l&yihuı 
yapmlfb. Bunur 
etUatmı bili
yorNDuz. Llyf· 
haya komisyona 
verdlf etbi bo
tüa bak1ımetle
re de gönder
mtıUr. Bana ha
vale edilen hu 
takvimdir. La-

arasındaki fark
ları izale et• 
mest itibarile 
çok fal deli ve 
pyanı dikkattir. 
Takvime göre 
tene 13 aydan 
ibaret olacak, fatln 8. 

yiha TI tel kik 
ediyorum. 

her ay 28 gün, yani 4 hafta
dan terekküp edecektir. Bu 
suretele ay bqlan daima 
pazara teuadof edecelrtır. 52 
haftalık sene 364 gün edecek-
tir. Senenin 365 inci günü 
yilbaıına tahsis edilecek, dört 

sende bir gelen kebtse gün
lerr de ıülh ve mOsalcmet 
bayramı addolunacaktır. 

Takvim hakkında rasatane 
müdürümüz Fatin hey gazetemize 

fU beyanatta bulunmuıtur: 
c Senenin bugün tabı olduAu 

taksimat ilmi bir esasa müste
nit dqlldır. Aylar 30,3 J .28 
çeker. Ay hatları. aene İ>ltl 
ayal günlere teudaf etmez. 

Bunun bir tok pratik mahzur. 
lan vardır. Takvimin illllu için 
.enelerden beri urfı IDelll 

Dnn Cumhuriyet ll'deainde 
hunun ruatanece ..,,_ bbul 
görillm~ hakk&Ha yazılan 
tcYler dotru deitldlr. Ben böyle 
bir fCY söylemedim. Bu takvim 
f evkal&de pratiktir • Eikl takvi
min hemen bOtün mahzurlannı 
izale ediyor. Hafta ve ıy hat
ları muntazam olaca, tdarı bir 
çok miltkülltı bertaraf edecektir. 

Yeni takvimin Yetine mah
zuru, yortu ve bayfam gQnle
rini dcttftlnneaidir, denilcht.Jir. 
Bu itibarla muhalefet Ye muka
vemete ancak killselıer wafından 
marm kalabilir. 

Bu llyihaiım rC!lfnl ff bey
nelmilel takvim ~ kabulü 
dhetıne gelince b~ m* boylu 
tetkikat ve ted.blre ambaaç bir 

Tevfik Bey 
Avrupadan şehrimize av

det eden Riyaseti cumhur 
kltibi umumisi Tevfik Bey 
dün Ankaraya hareket etmiş-

Dün Caıeorege hare/r.el eJen 
Haıan, Nusrat, AhJü~cltr 

beyler Slrl(m istasyonunda 

Mura~~aslırımız 
Üsera konfcranuna 

ittirak için 
Diln tehrlmlzden Cenevreye 

hareket ettiler 
Beynelmilel üsera kongre

sine iştirak edecek murah
haslarımız <liinkü ekspresle 
Genevreye har~ket etmişler
dir. Buradan giden murahhas 
lar~ Trabzon mcb'usu Hasan 
Şurayı devlet reisi Nusrat 
'e Atidülkadir Lütfi beyler
den mürekkeptir. A1dl Muh· 
tar bey A vrupada heyete 

Osman pehlivanın hayah 
" Tırnovada doğdum, llS harbinde i~tanbula 
hicret efflh, burad4 b'ify'ifdilm, arabacı oldum, 

pehlivan oldum ve saz çaldım ,, 

Osman pehlivanı konservatuvarda buldum. Düşük 
bıyıklı, uzun tıraşlı, gözlüklü zaif bir yüz. Fakat ondn 

eski pehlivan· 

lığını hatırlatan 

geniş o • 
muzlar ve dik 

bir göğü& te 

yok değil.. 

Osman peh· 
livana, bana 

bayatını naklet

mesini söyle .. 

dim. Bir müd

det düşündü, 

sonra ı 

-Nesini an· 

latayım ki ..• 
dedi. 

Mesela, 

bu güne kadar 

bir çok mace 
falarınız ôlmU§-

tur. Seyahatlar Osman t>e/Jloan ırtybe~ JcıyafetınJe 
yapmıısınız. Sazınız her vardı, orada çalmıştım. 
yerde beA"enilmiş. Sonra Ondan sonra da geçen sene 
plağa da çalmışsınız. işte Kolumbiyada çaldım. 
bunları anlatın bari... - Kaç parça ? 

- Eh.. gençlikte bir çok - 11 parça.. 4 ünde 
yer dolaştık • Arabacılık Nebile H. söyledi, ben çal· 
yaptık, büyüdük; pehlivan dım.. 3 tanesi zeybek ha-
olduk. Türkiyede gezmedik vasıdır, bunları da yalnız 
memleket bırakmadım. Hatta sazla çaldım. Diğ~rlerini 
bir aralık Mısra da gittim ben çaldım, Suphıye H. 

N ·· b ti .t· söyledi. Çaldığım eserler 
- e munase e e gı • d . . . ? arasın a: 

mıştınız. Vardım, baklım Jemir kafll 
- Bır prensle beraber • -z- v G- J . . . Y f K surgu u, n.ertm, uı.>enaer, 

gatmıştım, prens usu e- A _ .J_r h ,.,... a dır • naaoıu oyun a.,...... v r • 
mal Paşa ile.. 0 bem gö· - Eserlerinizden en çok 
türmüştü. h . . . . ? 

B b k
. d""> angısinı seversınız 

- a anız ım ıır H . . B .. b. 
B b

. b b H 1.1 - epsını.. ugun ı· 
- a am er er a ı · · · d 

x. D h d ğr l rını severım, ona oyunca 
~~ak Hart ğ 0 usu pa 8 bir başkasını sevmiye baş-
ıyı a 1 a ~·· larım, Fakat hiç birini 
Osman pehlıvan, burada 00. .. .. d f l d ... 1 

l · ı le b urun en az a egı ... 
e ı e ocaman ıyıklar işa- N ·· ı b" ' tk"' . e guze ır san a ıır 

ret ettı, ve : -f d · b Sa • tk"' O ı a esı u.. n a ar s -
- Babamın bu kadar man pehlivan eserlerini, bir 

bıyıkları vardı, dedi· yeşil kaynaktan boşanan 
- Peki, herelisiniz? berrak sular gibi içiyor ve 
- lstanbullu değilim. suya kandım dediği zaman, 

Fakat buraya (3) yaşında hila susuzdur. 
geldim. (93) harbinde Tır- Bir eserinden öbürüne 
navadan hicret ettik. Gel· atlarken, değişen sade • 
dik, burada Kadıköyünde ce kadehtir; yoksa içindeki 
yerleştik. Burada büyüdüm, 0 berrak mayi değil.. 
l>urada yetiştim. Demin de Sordum: 
söylediğim gibi, arabacı _ Bu sene de plağa 
oldum, saz çaldım, ve Ana- çalacak nusınız? 
doluya gittim. - Evet.. Ankara koş-
Düşünüyorum ki, Osman ması, Bartın oyun havaları, 

pehlivan gezmiş, tozmuş, Erzurum havaları, birkaç ta 
bin bir maceraya atılmış, Rumeli havası .. 
atlı sanlı, dev gibi bir - Her plak için kaç 
p

0

ehlivan olmuş; fakat sazı· ;:::u:ı::::::mcu=u::ıa:::a:... ... 

~n esiri olmaktan bir an l(Çorçil) 1• bale kurtulamayarak... İ 

Se~l~~n en incesini, f~~~t. hatır.sah 
en ulvısım çıkaran bu ICuçuk ..a 

saza, bu dev bedenli, dile 
bakışlı adam nasıl ram 
olmuş?. 

- Plağa ilk dafa ne za. 
man çaldınız ? 

16-17 sene evvel ••• 

Bu.tün dördüncü 
aaydamızda 

bathyor 

T akipediniz 
Ça • nmalıdJ ...,_~ _ _._ tunlarımızda oku~nuz. iltihak edecektir. Kongre 

-~--~-~-----------~~--_.. _ _.,__,,__..._""'----L~· -- l - L ....!l ----
_____________ .. 



VAKiT '27 Haziran Saptı 2 

Efganistanda yeni· ·;.nıücadeleler oluyor 

Hariciy-;-vekaletinde 
tetkik olunuyor 

Aııl\:ı.ra, 26 (Vakıt) - Tacir
Jermıiz Ruslardan müşkülat 
gördüklerinden lktısat vekal•i
ne müracaat etmişlerdi. Vek~
Iet bu mütevali şikayetlen do
ğur n müşkülleriıı Ruslarla ara
nı ızda mevcut ticaret mukave
lesi ne uyup uymadığmın tetkıki 
içirı l l:ıriciye veUlctine müra
caat etmiştir. 

Harici;·e vekUeti meseleyi 
h~k~k müşavirliğine havale et
mJştır. Müşavirler tetkike baş· 
famrşlardır. 

f ozıo~ı sel ~ostı 
Yozgat, 25 (A.A) - Bu

gün saat I 7-30 da başJıyıp 
yarım saac devam eden yağ
mur ve doJudan sonra, ka
sabayı sel almış bazı mahal
ler su nltında kalmıştır. lki 
köprli ve bir kaç bina yıkıl-
mıştır. 

Ankara da 
Türk - Yunan maza
keraiı bugün başlıyor 

Ankara, 26 (Vkıt) - Bl· 
taraf azalar ve miltcakiben 

Papa ile Diyam:ındopulos Hari· 
ciye ,. ekilini ziyaret etmiş· 

lerdir. Ziyaret kısa bir müd
det devam etmiştir. Müzake
ratm yarın başlaması ihtimali 
kuvvetlidir. 
Sad\lllab 8. Ank.araya gitti 

Seyrisefain müdürü Sadul
lah B. idareye ait bazı ha· 
susat hakkında yeni vekil 
beyle görüşmek üzre dün 
akşamki ekispresle Ankarayı 
gitmi,tir. 

Türkiye-
Suriye 

TeYfik Rüştü B. le M. 
Baivau arasında tel-• 

graf lar teati edildi 
Ankara, 26 (A.A) - Tür· 

kiye - Suriye hudut mesaili 
ha.kında imza olunan itilaf
lar üzerine Hariciye Vekili 
doktor Tevfik Rüştü Beye· 
fendi ile Fransız hariclciye 
nazırı l\t Briand arasında 
<!tideki telgraflar teati olun-, 
mu~tur: 

H arlciye oelrtlımlzln telgrafı 
Hudut ve tlmendiEer mesele

lerine mütedair ıtlıfnametert M. 
de Chambrun de imza etmlJ 
old~uzu bildirmekle pek 
bahtiyrun. Türk • Suriye mü· 
nasehatına mütealhk. ihtil1flann 
heyeti umumiyesinde Fransa lle 
Türkiye arasında husule gelen 
bu mes'ut sureti hal bende 
memlelcetlerimlzln münasbctle
ri için samimiyetcle dolu bır 
istikbal ümidini kuvvet • 
lcndlrmqtir • lıte bu dostane 
temennl lledir kl elde edilen 
mes ·ut neticeden dolayı biz.zat 
sevindıgimiz gibi zatı devletle
rine de beyanı tebrik!t eylerim. 

M Briadın ceoahı 
Memleketledmiı için pek 

kıymetli olan iyi komşuluk mü
nasebabnı temin eyi.iyen ve 
~uriye müteallik bulunan mllf
namelerio teyemmünen imza 
edildiğini bildiren samimi tel • 
grafınızdan dolayı zatı dev)etlc
rinize derin teşeilürlcrlml arze
derım. 

Bu valcanm yalnız mahalli 
ihtillflarln ve halı hwrc:IUI 
müıkülltlann keyfiyeti hallinl 
mütezammın dettl aynı zamanda 
her tkt memleket lçln tarihi bir 
an• ane ve bir zaman lstll.bal 
olmak ttib1rıle tkı kat kıymettar 
olan bir dostlufun Fransa ile 
Tirldye amanda umuwnl 
..Jııye•te ve dewmlı bir 
turette kuvvetlendlrllmeıl hak • 
l-lndakt milfterck arıumU!lln ılk 
muayytdesl oldutunu aynen slzln 
gıbt ,armekteytm. 
----~--------w-w_n_•------para alıyorsunuz? 

- Bu gizlidir, bunu söy
liyemem. 

Nat~~r!a::ı~f:pib;::ahı Menıurıorın Hileli cevizler ~=~ v AKIT ~~;iJE1 
5 Polis çok şayanı dikkal Lt ....... -.. -~ 

Berlin, 25 ( A. A. ) - Kallcütada bildi- kQZQOÇ uerııı·s·ı ~:~~r:;d!n~rl!~d~ ) Valtilde: qpalfirt·a.. ..-r-=E_:=~ 
riliyor : Ef ga11istatı hududundan alınan U U _ ~ c1&A ~ ~ 
haberlere nazaran Nadir Han, llabibulla- (O.tarafı l inci sayıfamızdadrr) ~ Kadriye H. meselesinde Efganistanda Nadır han ~ 
ha karşı yeni bir muvaffakiyet kazanmış Hazirandan muteber olan ~-müddeiumumilik ve mi.is· Habibullahı mağlôp etmiş- ~ 

R b 'b [[ J: A ~ [ · · ı · küsuratın t ~ Ji kanununda ~ tantıkhğın farklı nokta! na. tir. j 
ve a l u a ı, rgon 'a es,nı tatılıyeye da bir s~ t yoktur. ~ zarlar izhar ettikleri söyle- + Fransız meclisinde ~ 
mecbur obnuştur. Şu halde memurlaın ve· Polis beşinci şube müdürl· ~ ni1mektedir. Fas mese]esi çok heyecanlı ~ 

Frans Z mecıı• s• d. e lev eylüle kadar da kazanç yeti şayanı dikknt bir güm· ~ + Müflis Kofakosun müzakereleri mucip olmuş, ~ 
1 ID vergisi ile mükellef tutul • riik kaçakcılığını meydana ~ muhakemesinde dün müd- neticede hükumet itimat ~ 

F l l ~ d çıkarmıstır. - d k = 
1 • ma arı azım ır. · E_ eiiumumilik, tehcv\'üren azanmıştır. =_= as mese esı Evelki gün Galatada Aslan 

Bir mesele daha var: Bu hanında oturnn komusyoncu ~ katilden tecrim istemiştir. + Beyanatta bulunan ~ 
Paris, 25 (A.A) - l\1ebusan meşlisi, Fas meselesi hak

kındaki btizahlarm. müzakeresine devam etmiş ve l\l Pen· 
lcve, Ait Yakup meziinin muhasaradan kurtarılmış ve yazi
yetin tabi! bir hal almış olduğunu ve bunu erbabı kıynmın 
vücuda getirmiş oldukları mukavemet hattını tedrici surette 
kırıp ortadan kldırmağa müsa:ıdcbahş olduğunu söyliyerek 
demiştir ki: Ait Ynkup ile Elbordj mcczileri, mes'ul rüesa· 
nın reyi ile akınlara mani olmak için işgal edilmiştir. 

Son baskın esnasında maktul düşmüş olan Alt Yakup 
kumandanı hakkında hiçbir suretle muahezede bulunulamaz. 

Son hadisaun, Rif vakayil ile hiçbir alilkası yoktur. 
•ııatip, netice olarak, yollar ve demiryollan inşası ve Afrl· 
ka .ordusunun hali hazırdaki şeraite intibak ettirilmesi tçln 
ittihaz edilecek tedbirleri teşrih etmiştir. 

Meclis, bir gece celsesi aktedrek, Fas meselesi hakkındaki 
istizahlann müzakeresine devam edecektir. 

Pari~ 26 (A.A.) - Meb'usan meclisi, gece Fas meselesi 
hakkındaki müzakratına devam etmiştir. l\l Brianc4 Fransız 
himayesi :ıltında bulunan kabilderi himare Ye muhafaza 
etmek l:lzım geldiğini ve aksi surette harektin mümkün ol
mıycığını söylemi~ ve demiştir ki: "Tafilalctin işgaline alt 
olup hükt1mete tevdi edilmiş olan p!An reddedilmiştir. Ait 
Yakup ile Elbordj, iki kabilenin telebi üzerine işgal edilmiş
tir. Memleketin yeni askrt harek.Ata atılmış olduğu suretinekl 
endişeler manasizdır. Fransa, Fasta sulh ve sliklln arzu et· 
mektedir. Ve bunu her türli.i vesaitle muhafaza edecektir. 

l\leclis, sosyalistlerin son vukuat hakkında parHlmento 
encümenlerinin tahkikat yapmasını talep eden takririn! 207 
reye karşı 34? reyle ve radibUeri n ha.kı'imeti usult bir 
takriri sulh siyaseti takip etme~e davet eden takririni 263 
reye karşı 330 rey ile reddetmiştir. l\1eclis hükumete beyanı 
itimat takririn! kabu.l etmiştir. llükômet muhalefetin iki tak
rirlne mukabil itimat mes'elesini ileri sürmüş itli. 

"Numoncia,, tayyaresin~en 
bala haber yok! 

Londra, 25 (A.A) - Madritten bildiriliyor: lspnnyol 
tayyare mehafilinde •Numancia• tayyaresi rakipleri hakkında 
henüz ümit kesilmemlştir. 

Londra, 25 (A.A) - Hili hazırda Cebelüttarığa doğru 
yolda bulunan (Eagle) namındaki tayyare taşıyan yapur, 
Nomancianın aranması hususuna iştirak emrini almışnr. 

Pontedelgrad, 25 CA.A) - Zair gambotu Numancla tay· 
yareslne ait bir ize bile rastgclmeden dönmüştür. 

Sırplar tekzip ediyorlar 
Bclgrad, 26 (A.A) - Hudut mıntakasında 600 kişinin 

tevkif edildiği tekzip olunuyor. 
Yalnız 9 kişi gayri kanuni blr teşkiJAtla alakadar olmakla 

zannaltına alınarak tevkif edilmiştir. 

Meksikoda feci bir yanlışlık 
Meksiko, 25 (A.A)- Sammca mıntakası üzerinde bir 

keşif uçuşu yapan b1r hükıimct tayyaresi toplanmış bir tn· 
kını kıtaat görmüş. ve bunları asi kuvvetler farzile üzerlcrine 
bombalar atmıştır. Halbuki bu kıt'alar hükumete mensup 
kuvvetlerden ibaret idi Aaralarında biri .ıabit olmak üz•e 
16 kişi ölmüş ve f 5 kişi yaralanmıştır, 

İngiliz kabinesi neler yapacak/ 
Londra, 26 (A.A.). Amele fırkasının parlamento hizbinin 

bir içtiınaında nutuk söyliyen 1\1 Makdonald, lngilterc ile 
Amerikanın şimdiye kadar uyuşmalarının önüne geçen bütün 
maniaların her iki tarafın birini iyice anlamamış olması ol
duğuna tamamen kani bulunduğunu söylemi~tir. i\lumaileyh 
bugün en mühim ~lan cihet, muhtelif milletlerin mütekabil 
ihtiyaçlarını idrak etmeleri olduğunu ilave ederek önümüz

deki tahdidi reslihat müzakeratına böyle bir mütekabil an
laşma muhiti vücuda getirmeğe ÇAlışacağını" söylemiştir. 

Hariciye nazırı 1\L Henderson, müteakıben söz alarak 
sulhun teşyidi ile diğer: memlektlerle olan mtinasebatım in· 
kişafa mazhar etmek hususlarını en büyük vazife olarak 
tclil:k.i etmekte oldu ğunu söylemiştir. 

........ ·-········-········· .... ···--·····-·---·· ... ····---------.. -..... --... ---·· lunan konservatuvar mü
dürü Yusuf Ziya Bey, izah 
etti: 

- Pehlivan konserva-

tuvarda maaşlı memurdur. 
Plaklara konservatuvar na
mına. çalar. Konservatuvar 
da her plik sabşından 20 
kuruş alır. 

- Çok iyi .. 
sazdan başka 
var mıdır? 

Pehlivanın 
meşgalesi 

Osman pehliyan cevap 
verdi: 

Elbette başka iJf erim 

oturuyorum. Orada tarlam 
var. Bostan ekerim, arpa 
ekerim, buğday ekerim, 
rençberlik yapanıa 

Ve avuçlarının içindeki 
nasırları gösterdi: 

- Bunlar saz çalmakla 
olar mu biç, dedi. 

- Kuzum pehlivan, zey
bek kiyafetinde bir. resmi
nizi çcktiTSek. 

- Hay bay, nasıl ister
seniz. 

mükellefiyet eylule kadar • Ali Haydar efendi tarafından ~ + Bulgaristandan malı- İngiliz başvekili M. i.\1ak- ~ 
dır. Şayet ·Barem bir kısım 1 k d ı li lil k = fı · ·ı F d' · -s en er yeye tes m ec me ğ uzen getın en er ı B. ın donalt, milletlerin müteka- ~ 
memurlara bu müddet zar- üzere İngiliz bandıralı Reşit a K d · H ı ·ı 1~ 1 -. '§ a nye . ınesc esı e a a- bil an aşmalan lüzumundan ~ 
fında tatbik edilmezse gene vapuruna otuz çuval ceviz ~ kası görülmemiş, serbest behsederek tahdidi teslihat ~ 
yüzde 5 verilecek midir? yükletilmiştir. ~ bırakılmıştır. konferansından ümitvar ol- § 
Bu da ayrı bir meselediT. " (A.Hı markalı olan bu 3 -

Dün bu mesele hakkında cevlZ çuviılları evvelA rüsü- ~ + Vilayet umumi mec· duğunu söylemiştir. # 
fikrini sorduğumaz Defter- mat memurları tarahndan j lisi cumartesi günü top1a- tOt Sırpla.r 600 Bu!garın ~ 
dar Şefik Bey de şunları alelusul muayene edilmiştir. ~ nacaktır. • tevkifi hakkındaki Bulgar ~ 
söylemiştir. . Fakat çuvallar bir defada i -0- Cerrah paşa hastane- menbal:ırmdan çıkan şayı- ~ 

" - Memurlardan yapı· şüphe üzerine zabıta memur- j si pavyonunun dahili tesi- alan tekzip etmektedir. ~ 
lan yüzde 5 kazanç tevki- __ c:. sau 76 bın' lı'raya ı"hale ·----··---·---··-····-·····-··-· = Jarı tarafından gözde~ geçi· ... - ........ ·-·--···-·· .. ·--= 
fi teadüitkjınununa muha- rilmiş., cc,;zlerden biri kın- ~ edilmiştir. kik scyahatının programım ~ 
Hf dcğiJdir. Çünkü küsüra· Jmca içinde mcyva yerine ~ + Cemiyeti belediye hazırlayacak olan komisyon i 
tın tevhidi kanununun 7 inci afyon ve esrar bulunduğu ~ dün toplanarak kadıköyünde dün toplanmıştır. ~ 
maddesinde "teadül kanu- görülmüştür. g bir park inşa edilmesine ıOt İngiliz liraSı 1 01 ),5 ~ 
nundan istifade edecekler Bunun üzerine çuvalların i karar vermiştir. kuruşa çıkmışur. § 
hariç " denilmekle teadül otuzu da vapurdan çıkarılmış ~ + Hakkı Şinasi paşa O Zabıta bazı memur- ~ 
kanununun mali hükümle- Beşinci şube müdüriyetine ~ Trakyaya tefti~e gitmiştir. lann alakadar bulunJugu ~ 
lerinin meriyet mevkiine 

gireceği eylôl ayı kasdedil
miştir. Şu ~lde daha eylul 
gelmeden ve memurlar 

nakledilmiştir. -
~ + Ali iktısat meclisi bir korsan şebekesini ele :---~ 

Komusyoncu AU Haydar ef. ~ azalarının Anadoludah.i tet- geçirmiştir. _ 
kaçakçılığın meydana çıkması r,~ııuııu11111111ıt11ı111ootıııııı11111111ıı1111111ıııııııı1111ıııınıı1111ıııııııı1111ııuıuıııııııııııııııııııııııııımııııı ıııuııııııııı:R 
üzerine kaçmak istemişse de 

teadül kanunundan istifa
deye başlamadan kazanç 
vergisinden muafiyet mev-

yakalanmıştır. Komusyoncu bu z b t 
hileli cevizlerin Nuriosmaniye -,,...,,,__ 1 ~ 
hanında 27 numarada biılu- ~ ~ •• 
nan Salih zade Neş•et beye sut UNU 
ait olduğunu söylemiştir. Ce-

zuu bamolamıyacağı aşi- vizler tekrar tekrar muayene 

oa;~izlite işidllriı~~j~r.bir facia L~ı::~~~ ~~!~~~~-
Bir kedi 

A.lh aylık çocuiun 
aleti tcnasüliyesini 
ve husyelerini yedi 

Çocuk bir az sonra ölmüttür 
Yeni As:r refikimiz dünkü posta ile gelen nushasında 

pek acıklı ve işidilıncmiş bir vak'a haber veriyor. Denizlide 
bir kedi altı aylık ~ir çocuğun aleti tenasüliyesini husycle· 
rini yemiş çocuk biraz sonr.a iztiraplar içinde ölmüştür. 

Arkadaşımız vak' ayı şu suretle anlatıyor: 
Denitlinin Kör;cçlik karyesinde Çıkrakçı oğlu ailelerin· 

den Emir Ayşe il. altı aylık erkek çocugunu evin sofasın
da donsuz bir halde bırakarak ahırda hayvanl:ırilc meşgul 
olduğu bir sırada altı aylık bir kedi yanusu zanlh çocu
ğun aleti tenasi.iliyesi ile husyelerini tamamen yemiştir. 
Çocuğun feryadını mutat ağlamalarına hamleden Yalidesi 
işini hıra~tp koşmağa lüzun:ı g?I"?1emiş ve işini bitirdi_kten 
sonra çocuğunun yanına gıtmıştır. Za,·allı valide fecı bir 
manzara ile karşılaşmış ve bu elim manzara karşısında fcr
vatlar içimle yere düşerek bayılmıştır. 
• Ay~ hanımın İstimdadına koşan komşular çocuğu ayılt
mağa çalışmışlar ise de zava]lı yavrucuk iki saat sonra pek 
elim bir ~ek.ilde hayata henüz pek yeni açmış olduğu göz. 
!erini ebediyen kapamıştır. 

r • • • • • • 

Y erH malları Muhtelis 
koruma 

İzmir kadınlan esaslı 
surette çalışıyorlar 

. Yerli malları korum:ı işi· 

nin İzmirde baylı ilerlediltf 
ve bu sabada asıl kıymetli 

rolü oyntyacok olan kadın· 
lann sarfı mesai ettikleri 

memnuniytde haber alınmak· 
tadır. Btı cümleden olarak 
evvelki gün lzmirde Verem 
mücadele cemiyeti salonunda 
Vali paşamn refikası Maide 
Kt\zırn hanımefendinin riya
setinde bir içtima yapılmıştır. 
Bu içtimada İzmirin mümtaz 
ve münevver bir çok hanım
ları hazır bulunmuşlardır . 

Yerli mallarını koromak 

veznedar 
Jandarma muhafaza
sında lzmire getirildi 

Anadolu refikimize.!~ okudu
ğumuza göre: Dikili MalsanJığın· 

dan J O bin lira çalarak kaç:ın ve 
Karadeniz sahilinde yakalanar · 

veznednr Ömer Lütfü efcndı' 
iki jandarma muhafazasında 

olarak İzınire iade edilmiştir. 
Defterdar Ömer Lütfü e

fendiyi isticvap etmiştir. Maz
nun hapis:ıneye gönderilmiş

tir. ........... ·-··· ............................ . 
koruma kolu,, namilt: birer 
şube açmağa karar vermişler
dir. 

Verilen karara göre, bu 
teşkilAon talimatını tesbit et
mek için temmuzun ı net 

gü11ü ikinci bir içtima daha 
al'tcdilccektir. Şubeler Jzmir 
mah~llatil.e IC<trşıyaka, Bayrllk· 
lı, Bmnova ve Bucadıt llÇıla-

Resmi mevkie sahip bazı kimseler hakkında 
da tahkikat yapılıyor 

Birkaç aydanberi limanda 
mavunalardan, vapurfadan 
sıksık eşyayı ticariye çalın
ması zabıta tarfırıdaa ehem
miyetle takip edilmekte idi. 

Dün Liman şkketinin 343 
num:ı.ralı ve l\Jusrafanın idare
sindeki mavunası lııgiliz ban
dıralı Klomanyan vapurun
dan çıkarılan ipekli kumaş 

sandıklarını rıhtıma nakle
derken yolda samlıktar içer
sinden bir hayli kumaş çalın
mıştır. Mallar gümrükte mu· 
aycne edilirken sirk:ıt vak'ası 
anlaşılmış, polis keyfi}Yetten 

Tutuldu 
Fakat hırsızlar üccr 

~ 

beşer hala ınahallelertle 

dolaşıp duruyorlar 
Dün gece Evkaf karşısında 

tüccardan Muhittin Beyin evine 
gece saat 3 le hırsız girmiş, 

arka taraftan bahçeye, oradan 
da merdivenle üst kata çıkmıı 

fakat tam bu esnada evdeltiler 
itln farkında olmuşlar, hırsız 

var, diye bağırmışlar, kar~ı ev
den Şerefettin B. hırsızı t~ip 

etmi~. polise malOmat vermek 
üzere sokağa çıkmış, fakat hır

sız iıin fenaya vardığını hisse -
dince, Şerefettin Beyin üzerine 
jiletle hücum etmiş, lakin iki 
kuleli talebesinin yardunile hır· 
sız tutulmuştur . 

Gazetemiz ser mürettip mu
avini İhsan Beyle kiraçm Na -
zikter Hanımın pazar günü 
~e valb soyulan evleri, dün 
gece hırsız gi•en eve 2 dakika 
mesafededir • Dün gece Ihsan 
Beyin evl civarında, biri hUl 
e1bı.elı üç hırsız cami karşısın • 
daki bakkal dükkünuu açmak .. 
talar iken bekçi Ömer ta -
rafından görülmüf, henızlar 
kaç~dır. 

Bekçi Ömer halci elbiseli 
hır•ızı teıhiı edehiieeetini söy· 
kmektedi.r. 

. 
habardar edilmiş, neticede 
hırsılar yakalanmıştır. Bun
ların Taşn n:.ımilc maruf 
korsan Leonidanın idaresi 
altında limanda sırkat yap
mak üzere bir şebeke teşkil 

ettikleri nnlaşılmıştır. 

Hırsızlardan elebaşı ile 
beraber kopuk l\lustafa Meh
met, AntuYan yakalanmı~lar
dır . l lırsızlar clirümlcrini 
itiraf ctmi~led.ir. Diğer ~ebe
kc efradı aranmaktadır. Bu 
hırsızlıklarla alakad:ır olmak 
üz.ere resmt me' kie sahip 
bazı kimsder hakkında da. 
tahkikat yupılmaktndır. 

Pabuç hırsızı 
Camiye bekçi 

olur mu? 
Bir komiserin marifetleri 

Ant.akyad-.n bildiriliyor: Son 

ay zarfında Antakyada hımz

lık çoğalmış, bir ~ok evler ve 

dükklnlar soyÜlmuttur. Mahalli 
hükQmet, vuku bulan şikayetler 

üzerine, ciddt tahkikata girişmiş, 

neticede Antakya komiseri Akille 
polis memurlarından Aptullah 
ve Cemtlln bu sirkatlerde met-
heldar olduklarını meydana 
çıkarmıştır. Polis memurhırı 

azledılmiı, Fransızların hi:.ı:rrıet
kan olmakla maruf olan komi· 
ser Akif de, fskenderuna rutpei1 

tenzil edilerek bec!)'~ edılmi~ir. 
Komiser Akif, bütü:ı o ci· 

varda meşhur olan bir hocanın 
oğludur. 

..... ••:::tt•"-·-::r.:•••••••·•••ı:" .... ~~=~~:::·o ı· 
isimli romanımız. bugün 

ınaal~scf dercedileme - 1 
miştir. karilerimize iti~r 1 
dceriL J 

u:.:ıanı:u:ma:ı::r.~ 
evvel bJr acemin ev~ bır ınö& 
det evvel Je imam Halil E -Oıman pehlivanla yap-

Ve ertesi gün gazetemi· 
zin fototrafçısım gönder. 
dim, bu gördüiünüz- resmi 

ve buna dair tedabir ittihaz 
etmek için müzakerac cere
yan etmiştir . Ilanunlarımız 

yerli mallan ile çok yakın

dan al~kadar olmak: husnsun
da büyük bir tehalük göster: 
mJ~ler ye lzmirin muhtelif 

____ .__,,,___~:u....,_...... _ _ ...______..-.ı.._"'--.ı.......---~---ı-~--~--1'--L..-"--'1.ıL-.."'"""""-----...!--L~..ı......u..-..i-...J........JL.ıı.t......ı.o-.._...u......_L...ı..a..._---" ______ _JL_ı:ılu._..J:ll.8L.lb! ....... bir.lrac-Jrun-L.feı:tdinin 'ri soıulmuttur. 
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Gençlik sayı/ ası 

Gençlik küitnirü 1 

·t:. ,..,,. . • . 

GARPTA Tanınmış 
adamlar 

- d. lı 
id ıa 

Cinsi ahlcik 26 J~ı~da _ f akü ite reisi l Makyavel 
nasıl yeiitti 1 

1 
l Gençlik okuınil• 

. yor! diyorlar 

Dünya gençliği içtimai ah
Jı\kta "Jş,, ve •ihtısas• esas-

ları etrafında toplanan bir 

kiıltiire doğru iştiyakla ilcri

Ieyor. Cemiyeti teokratik dli· 

.;ünce tarzı ve •tabuik• mcf-' . 
humlardn tnnımak i.stemiyor. 

Dünküler cemiyetle karşıla~· 

tıklan zaman kendi hayıılleri, 

kafalarında !ıakiknt zannet· 

tikleri gölgeleri görürlerdi. 

Halbuki artık btiyilk tccrii· 

belerden sonra cemiyetin de 
bir ~cniyet okiu~tı, onun da 
mfüpet kafa ile tetkik edJle· 

bileceği anla~ıldı. Olinya 
gençliğinin - burada dunya 
gençliğini büyiik sanayl kiıl

tiirünc sahip olan cemtyet

lrr yerine alıyoru:t.- içtimai 
ahlakı bu miispet görii~e 
J ·tlııat ediyor. 

lçtlmal ahl!kta müspet C· 

-sas.ları kuhul edenler cinsi alı 

lAk bahsi gelince ekseriya du
raklıyor. 

"- O kadar değil? 

Demek ister gibi tanr a· 
lıyorJıır. lfolbuki ı.iuııya geliç
liğinin clnst ahl:ik ttl:\kkisi 

de taşıdığı eski mü:ıtchaselerl 
·birer birer atıyor. 

l\Hispelc inanan ve "eniyc
te yük::-ck kıymet veren bir 

de\'irde cinsi ahlakın "tabu,, 

ve aile dinlerine istinat eden 
hadiselere eskiler kadar ria-

yet etmemesi tabiidir, Biz ne 
dersek diyelim, diinya genç

liı-ni diinkii hizmetlere in~n

mıyor diye nekadar tayip 

edersek edelim tabiat bildi

ğinden şa~mıyor. Yeni bir 

kıymetler :.\lemine doğru bir 
tıkın \'l\r. 

Bu akın erkek \'C kadında 

dahi "tabuik,, telakkileri her 

giin biraz daha yrrntarnk es· 
kinin yeniye kur~ı mlisama
hıı::-ını temin ediyor. Eskiden 

cin;;i ahlakın cs:ısı aile dinin 
kud;;iyctini muhafıtza di) e 

tarif etmek miinıkiindii. Bu-

ııun için kadının bir umacı 

g'ibi başkalarındmı gizlenmesi 

eski bir aile dininin c!'asıydL 

Ruhun ebediyetine inanan 
aile deninde her aile ayrı 

blr te~ekküldiir. fltı ayrı tC· 
:;;ckkii!Lin reisleri öliincc aile 
nıabu2tları arnsına girerdi .Bu 

aile m:ılıctlerl tıpkı aileler 
gibi lıirlıirlcrinin thi, manı idJ. 
Birbirlcrik harp halinde idi
IC'r, birbirlerilc ho~ geçinme-

nin imkanı yoktu. Hunun için 
"Ecdat,, nıhlarmın ı.hger aile 

rını 0 hfü:umdan muhafaza 

için alınmış te<lblrlerdJ. Yal· 

nız bu kadar değil. Kadın dıı 

sırf l>u maksatın ceminl 

için hıncmlerc kapatılı.iL Çün

kü muayyen olan izdivaç 

tarzı haricinde bir erkekle 

cinsr münasebette bulunan 
kadın tarlasına hudut yapma-

mı~. evine çatı kurmamış, 

mukaddes ocağa şarap diik

memlş gibi kııbahatli ve bir 

düşman ailenin mabuduna 

hululüne sebebiyec ,·enniş 

olurdu. 

Bu suretle kendini koca· 

smdan başka bir erkekle mii

nasehct tesi:' edecek olursa 

dü~man aile, adetn kadının 

aile~ini bir ne\'l mi.istcmlike 

hnline koyacaktır. Bunun ne

ticesi pek fecidir. I·:cctadın 

nıhlım kudsiyctini kaybede

cek Hl adi olacaktır. [ 1] 

l~tt• babaların hUkiimdar 

mahiyetinde olduğu aile dl· 

ninin dün.yayı görü~ü tarzı 

dünkli ahlakın en esaslı kıy

metlerini \'Ücuda getirdi ve 

kadını her suretle erkekten 
uzaklaştırdı. 

(harem) bu de\'irlerln baka-

yasıdır. 1 fer cemiyet bu de\'

reden geçti. 1 for cemiyet bu 

tabuik ahlakın en şiddetli 

te1.nhiirlerine mmn zamanlar 

nihayetsiz kiymctlcr verdiler. 

Fakat cemiyetler mfüpcte 

doğru ilerledikçe cinsi ahlak-

daki kayıdlarda ~ev~emcğe 

başladı. 

Bugün cin~t ahli\k miis
pctle ""tabuik,, zihniyetin el-

dalinıı nnzarırn bir istikamet 

ala hihyor. miispet devirde 

cln::ıt ahlak kadını serbest 

erkek vatandaş gibi tclı\kki 

ettiğini muhtelli 
isbat etti. 

misallerle 

Kadının asırlardan beri 
omuzları ü;;tiindc ta~ıdığı 

::-açların bir makasla kesilıne. 

mesi ve hugünkü kadının 

kısa ve kesik sa~lıı onaya 

çıkmast tabuik :ıhlAkın en 

müthi~ hezimeti addedHebillr. 

Kesik ~aç aile dinine i tinat 

eden tdAkkilerden ne kııdar 

uzakla
1 
tıj~rn11zı gösterir 

Cinsi uhl:\kta esas olan 
lçtimııi murnzcnenin hoznl
mama'tdır. 

:\Iu,·azenc bozulunca ak-

Gene bu iş matığmın netice

sidir ki cemiyet Ferdin cin::-i 

temayiillcrini, ferdi arzuların~ 

i~i bozmamak şartile makul 

buluyor. 

Zannımızda zahitlik artık 

bir meziyet değildir. ct:miyct 

fertlerin cinsi insiyııklarını 

mcnetmckten vıı:t. geçiyor. 

Bug-üniin gençliği itiraf 

etmelidir ki dünkiilcrdcn da

ha :dyadc insiyaklarına hiir

riyct Yerebiliyor ve dünkiiler 

kadar hi::;lerini, arzularını hap· 

'etmek mecburiyetini hbsct· 

miyor. Bu cemiyetin tabii 

seyrinin bir neticesidir. 

Cemiyet ilerliyor vetahuk 

hailkri Ye setleri yıkarnk 

il eril yor. \' e fertlere fizyo· 
lojik hürriyet hududunu gc
ni,lctcrek yeni kıymetlere 

doğru ilerliyor. 

Sadri Etem 

30 yaşındö darülfünun1 
emini oldu 

::\IakyaYel asltn :;;imali 
ltalynda Toskan c:ynleti dahi
linde .\Jontcs portoli de do~-

. , Soruyoruz: i 
1 -

' i Gençler, okuyor ınu-
mu:,;-tur. ' sunuz ? 

• 
Aile;;i burjunıziyc meıhup· ' Bir müddetteııberi bazı fi-

tu. \ alide:;i ı•n\.·et ~ofu mc,,,· ı. • d 1 o ,. ır a aın arı şu cümleyi 
Pro/es-Or Hutçins in lıayatı ve muvaffakiyetleri 

Amerikanın bütiin mat
buatı gen<;l"c&; ve münev-

ver insaıı. "'' ":... · ~kadar ede
cek bir ha- ·. 
disyei ehem
miyetle kay· 
dediyor. Ha
dise şundan 
ibarettir. 30 
yaşında bir 
genç olan M. 
Hutçins Şi
kağo darül
fünununun e
minliğine in
tihap olun

muş ve bu 
suretle yaşlı 

1926 senesinde hukuk 
medresesinin reisliği inhi

lal ettiğindcr . Hutçins bu 
mevkie inti
hap edilerek 
hayatta büyük 
bir muvaffa
kiyet daha 
kazanmıştır. 

Hutçinsin, 
hukuk med
resesinde mu
vaffakiyet, hu
kuk tedrisa-

rcp bir kadındı. Az çok talı- miıtemadiyen tekrar edip 
sili nırdı. Bazı dini ~iirler duruyorlar: 
yazar \'e bunları nkşaınları - Oen~iik okumuyor!.. 
kilisede tap;nnni ederdi. Acaba bu iddia doğru mu-

NikoUı Makyavcl Yalidc ... i- ı dur, yoksa eski nesil genç 
nin 'datmdnn yani yapayalnız · ııesle bühtan mı ediyor? 
kaldıktan sonra kilbcdc '.ı 1-i:- Doğrudan doğruya geııç-
tile tesacllif ederek gürliştiıgu !ere ın iiracaat ediyoruz: 
bir kadınla C\ lenıni~tir. 1 - Gençlik okıı}'Or mu? 

Nikohltıın l>ir biraderi, Ol·u}·or nıusumız? 
iki kız kardc:3i vardı. Bu kız-. 2 - Okuyors:ı.ııız hangi 
)ardan biri lstanbulcla miitc- eserleri tercih t>diyorsuııuz 
mekkin Frnnçc::;ko Nen oçiya niçin? 

ile diğeri ise Besnarclo ~lenir- Bu suallere vereceğiniz cc 

betti ile evlendi. vaplarla eski neslin iddasım 
tında içtimai Nikolılnın b:ı.ba ı papasları ya kabul, )'ahut ta redde-
ilimlerden, ru- hakir ~ören bir adamdı. Onun dcceksiııiz. Ceıı~lık oJ..."Uyor 
hiyat ve psik- nazarındn pnpa. !ar tembel ,.c ıııu, bunu aııcak en doğ- , 

ahlak~ız idiler. ı\laam:ıfih · d -~ yatriden isti- ru olarak sız en oı;reonc-
başlı ilim a- fade olunma-

1 
re::-mcn dine karşı biiylik bir l llı'lı'riz. 

d 1 . alaka gö:.-tcrirdi. Cevaıllarnızı Gcnrlik S'{\_'-am arı için sını te mın et- " 
llüyle bir aileye mensup 1 fasında ııeşredilınek iine 

hayatta mün- mesi. v_ e bu-. ol.·ın Nı"kol·\ '.\. lab·a\'cl ak.,ıım- - d .. 
ö J ' ~eciktirıneden goıı erınız ili Bu me.ele hakkında daha iyi teha teşkil nun ıçm yenı 

· lan c\·inc ~wdel ettiıH .zaman b' t malumat almak lçln"Fuatalda Caaleı•.. d b k l b• kısa ve kağıdın ır arn-
e en u ma- - urs ar açma- l>ı·r ~"raft,·111 1 ·a \'C l\lervcmc 1 ı ıo "Cıte anttke" adlı eael"lre müracaat "' 1 J f ıııa ya:zıuız. 
kama pek ProfestJr Hutçfns sıdır. Bundan t - ---

adtlebillr. ait manzumeler, diğer turaıtan ~ - -~--

IGençllk haberleri 

Diplomalar 
Darülfünunda yem 

harflerle basılıyor 

Darülfünun mezuniyet şe

hadetnameleri pek yakında, 

.eski şekilde, yeni harflerle 

basılacaktır. 

lacak olan 

ler şimdiy~ 

Bu yeni bası

şehadetname

kadar dip-

genç yaşında varmıştır. lraşka twlçİns, iflasların pederi tarafından nnlutılan ve cc !)Opa sayc~icdl: tedris cdi-
Şikağo darüWüyunu gibi esbabı, cemiyet içinde kü- papa lnra ait olan manalı ma- lirdi. Ögrcnenlcr az olurdu. 

muazzam bir \lJ iversitenin ··k · t'h 1 b b 
çu 1~ ı raz ar, ve una nalı hikı\yder dinlerdi. ~fokyavcl bir çokları ~i i 

batıaa ~ içm hakika- mümasıl meseleler hakkında + latince içinde boğulmmh. Bit-
ten büyük bir liyakat~ ilim derin tetkiklerde bulunmuş Bünin ltnlyanlar gibi ;\lak- :)ki' latlncc 
hareketini ilerletmek gibi ve bu hareket ve faaliyetile )'avcı de ·oknk ha,_·atında bir 
b" "k b' k · . i)et peyda 

uyu ır uvvct ve mezı- Ya1e darulfünununun hukuk çok şeyler ö~cnmi~tlr Daha 
Yete ihtiyaç va•dır. Genç b k'" .. k .ı 'k k k k lrnlynnca da "' medresesine yeni ir ruh ·uçu • yaşınuaı ·en so ·a ·ta ·oş-

ile okndnr iin
ettiki, yıızdı~ı 

Jatin ,emmesi 
M. Hutçins bütün bu ev- d d'" .. .. k d 1 mc,·cuttur. 

vermiştir. tu, oyna ı, oğtıştu, ar ·a aş arı . safı haiz olduğu için Şika- Titli\·, Çiçeron. Ta~ir, ~u-
Bunun netı.ces"ı olarak ile bir olarak kornpa kurdu. 

0 
. .

1 
•. go darülfünununun emin- I cton olsun, \"irji, \'it, ı-

ş-ikagv o darulfünununun e- halyanm sokakları kiiçük ttıl · liği inhilal eder etmr.z (Ya- k ı · · c tbikt J)Ltl, Kutiil al:ıun kendi-.ince 
minliği ihilal eder etmez yan çap ·ın an ıçın 3 

le) darülfünununun reisli- ilmin açık mektebi rnzlfe~inl tamamen munkc~ifti. 
ğinden buraya gE:çmiştir. henüz 30 yaşında otan bu ıro··rı'irler. l h f 

"' l\Jaamafih kicaphm a ar -1899 tevellütlü olan genç, bu mevkie getiril- Nikoll daha çocukken !'ak-
H t · 1917 senesı·ne ka- miştir. ten ziyade manaya chemmi-u çıns, lanbnç, birdirbir, körebe, u-
dar tahsilile meşgul olmuş, Geçenlerde M. Hutçins, zun c~ek, topaç, bile, ce\·iz yet 'ermek li ulline ,·akıf rı. 

loma almamış olan mezun- 1918 de nefer olarak umu- Vaşington da Beyaz saraya oynııdıktnn sonra, vnkit vakit Ailesi onu bir natıka perdaz 
mi harbe İştirak ederek gitmiş ve orada Amerika dansör, aktör, kuklacı, lıağır- haline sokmak bterken Mak-lara verilecek, olup evvel

ce eski harflerle verilmiş 

olan diplomalar tebdil 

edilmiyecektir. 

Darülfünunlular 

Balkanlı talebe mu
rahhaslarile birlikte 
Bursaya gidecekler 

liarbın hitamına kadar ltal- b k k d k adliyesinin en üyü er a- sak şi~iricl, makina miihen- ya\·el baı;;ka bir rarı a o ·ıı-
yada hizmet etmiş, daha nından biri ona : disi, davul fırıldak zırıltı dar parla)k olmamakla bera-
sonra Yale darülfünununa · ı d' l ·b· · tl d 

"Zannederim ki genç ta- ıına e ıc gı 1 an u ar an her daha tesir edecek bir ŞC· 
avdet ederek (1921) de lebenize hukuk dersi verir- geçti. Böylece daha he,:)ap kilde yetişti. 
tahsilini tamamlamıştır. öğrenmeden teki çiftten ayırt 

Hutç.ıns tahsı'lı'nı· ı'kmal- ken biz yüksek mahkeme O "cennet,,,tl'n, ziyade "cc-
'-~ k k h l ctmcğe, ceviz, kurşun kalemi 

den Sonra mualıı.mlı'ğe baş- erKCinınm pe ö ne eşmiş hen nem ,,den hoşlanmı~tı. Fil-
ld ı 1 oyuncak satarak karı zarar-

lamış fakat 1922 de "Yale" 0 uğumuzu söy üyorsunuz.,, hakika"Dante,.nin"Cchcnnrın.,i: 
dun tefrik eylemiye ba~ladı. 

darülfünununun kitiplig" ine demiş, Hutçins ona: k ihtiras, azım, zekı\ dernektir. Nikola ilk yazılarını, il 
intihap edilmiştir. Darülfü- • Hayır, böyle bir ~ey 1 . tlhJ ı~raııçc~ka. kahraman Odbos tczyiflcrini. avamın çtıınaga , - . 
rıun katibinin vazifelerin- söylemiyorum. Çünkü bunu ziyaretgflhı olan kilLelerin, orndn azap çekerler. NikoH\ 
den biri, memle, ketin her kendileri anlıyorlar 1 ,, ce- • 1 • · J 1 hi-=s··ıne rnax-ttıı) lıir fcrdi\.·et _ _ umumı ev erın, ınt zar sa on- ., b 

Temmuzun 8 inde şeb- tarafında yapılan içtimalar- vabını vermiş. )arının, halaların divnrlıın il· olmamakla beraber lıazı a~k 
rimizde Balkan memleket

leri talebe birlikleri kong· 

da nutuklar irafiletmesidir. Bir kaç hafta mukaddem zerinde karaladı. Etrafında glinahlan ve cinnetleri irti-
Hutçins bu iÇtimalardaki Amerı·ka reisi cumhuru M. l ıt ı .. 

çewilcn intrikaları far kederdi; kap etmlş, a~.: U6 mna uır 
nutuklarile şayanı hayret Hover M. Hutçinsi davet boynuzlu kardeşler, çıtkırıldım- kaç damla ya~ dökmeğe 

resi toplanacaktır. Verilen meziyetlerini herkese tanıt- ederek kendi idare proğ- riza göstermistir. Makyavel 
mış ve herkesin nazarı dik- d b" .. k b. k.. !ar, gülünç a,ıklar, aldatılan 

malumata göre, kongreyi, ramın a uyu ır mev ıı kocalar, tuf eylilcr, çanak ya· çocukluğa ayrıca paye \'Cr-
H k katini kendine çevirmiştir. haı·z bı·r noktayı onunla mezdı·. Çocuk safı'yet·ıııden u uk fakültesi mezunla- H t . k .. t. l'ğ· lcıyıcılar, dolapçı u,·aklar, cin-

u çıns a ıp 1 1 
esna- müzakere etmiştir. Bu nok- mt'ı'tee ... -.ir olmazdı. tından Muhtelit mahkeme- sında her gün ı2 • 16 saat k l d ~i hclli olmıyan mahlt\klar, -

lerde Türk ajanı Naşit bey çalışarak ve bu mesaıyı ta anmı arın icrası i i. velhasıl a,ağı tabakaya mensup Bu bliyiik ltalyımın asarı 
açacaktır. kendı·n1• alakadar eden he- Amerikalılar, bu gayretli halkın her türlü esrarını tecrlibe, dü~iince \"C seyyie 

sülamd ba,lar. k ı· l l ·f "h · ı b. d 
deflere tevcih ederek men- ve ıymet 1 genç ere ı h ar sokak ·üpriintüleri ile temas ile kın~mış sıma ı ır a amın 

Bugünkü cenıivetin niza- Kongre müzakeratından t kt b. f k h 
1 
.. k 'h ·ıdır ı~ıızı'lctten 

J sup olduğu müesseseyi yük- e me e ve muazzam ır ederek elde etmlye mm•a fa ma su u arı a:ı · nt,"l>tıtl ... ·•rının llL' ı'cıııntından mını mmrazcne~ini yapan şey sonra (80) kadar Balkanlı ·ı· ğ k k b'I' t d d t u· nhcmik 
" seltmiye muvaffak olmuş, ı ım oca ının ço a ı ıye - olmuştu. ziya e re ne e m 

kurrnrılma~ı !Uzıııı gelinli. i~tir. 1~c mani ol:m işi ihlal merahhasla birlikte Darül- 1925 senesinde hukuk li bir gence verilmesini de- * olup tnbinte borcunu öde-

Tnrlalarııı hududu, evlerin eden .· h~el,etleri .. nlıl~k~zlık 1 fünun gençl.eri Bursaya ~ir medresesinde ".'.üderrisliğe rim bir m~nınuniyetle kay- Makynycl . Utinceıi m~k- miş olan bl'. _dimağ böyle Usan 
Çatlfl hep bu ecdndın ruhla- telt\kl-ı etmede lıizımgehyor. ~eyahat tertıp edeceklerdır. başlamıştır. l ,, detmektedırler. teptc t:ığrcndı. O sırada ldtın- ıbda cdebılır. 

~-·---··---------·----·----------------------~------------------------------------------1~~ ~ setti. Uiitiin sinirlerin gev,e- Cihan haritasına bakınca, uğursuz kamburunu ylik~c1ten nlan hudutlar, en kiiçük l>a· ~ay durmuş, tarlalar kurumuş l\JuzaHer, snrho~luktan , 
ı~EYAllA~ diği, gittik~c :ı.rtan lıir mecal- yelelerini kabartmış iki ispenç bii) iik muharebe <le böyle hanelerle parlamaya hazırdır. tezgı1hlar yıkılmıştL Bunu iç- rnağlôp sefaletten harap, 
- --- -- - -- sizliğin \'ticutlnrı kapladığı horozu kadar küçlik, çelimsiz bir kı\'ılcımln tutu~mamış "anki o putlar, knnla yoğrul- timai dü~künHikler, sefalet ve bile bile ve göre güre 

Balkan rüzgarlan 

D iinldi gazetelerin hep
.si kalın Ye siyah 
birer satııla aynı 

haberi 'erdiler: " L•fuklarda 

tehlike vnr! ,, Dalgın \'c ses· 
Sİ/. yaz giinlerindc bu hava
dis, ~ük giirliltüsu gibi ak· 

bir znmandu bu derin \"C 

korkunç ıığultu, Balkan ufuk-

tarından kopmu~tur. l3ulgar

Ja.rla Sırp hiikAmctl arasında 

görlincn bu iki devlete ~akın mıydı ~ mu~ banttan yapılmıştır. fuhuş takip etti. Hatıl kurca- bu kadar kiiçülen insanlık, 
ho~ bakmayın 'e: •Adam Prençipin bjr ar;-idük göğ- Son zamanlarda yeni bir ramadığımı~ gizli yaralılar bilmem ki na:,ıl ilminden dem 
:>Cn de curmü kadar yer ya- sline bo:,;-altm . tAbancasındıın muharebe musibetinden ::;ık i~te o ihtiras knsırgns,n1ın vururur, medeniyedlc öğüniid 
kar!• demi) in. En bliyiik yan- fı:,;-kıran iki ntcş .öamla~ı bii- sık bah~ edilmiye başlandı. h."Urbanıdırlar. Hep görüyor, Yeni bir harp, ·yaralan henüz 
gınların aslı bir kınlcıın değil ttin cihanı ateşe verdiği giin- 1918 de zafer dedikleri sert hep biliyoruz~ fakat gene kapanmamı dünyanın kanp,Ten 

;::lı~:~u~o:y;~,~~~~u, .:~::: :~~~:111~~:!;.nı:c:::~~ıt~~: ~::~:\.:::. ,~ ş~:~n~:~ ;: ~::~l~u~~: ~~~~:; 1ı:~ :~::: k~~;::~. d:.~: olmnsı demekd~r. .-

!erin silah ba~ına çağırılrnası· tan çatlamış topraklar listün- şiiphcdeyirn. Jyrbflir1m ki yaka silkmişler, tövbe etmiş- dönmesi ve elimizde sllAhlar 
na dayandı. de yirmi l>ci milyon mezarın haritada kırmızı putlarla 9;]· lcrdi O boğazlaşma yüziinden oradan oraya koşuyoruz. 
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(Çorçil)in Dahilde [ ADLİYEDE • ] 
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Kof akos Cevap geldi hatJ1ratı 
_ 

1 
_ Ali lktısat 

Türkiye ve cihan harbi azalan 
Osmanlı devleti cihan harbine girer

ken asıl hedefi Rusya idi 
Türkiye berhayat 1 

"Efendiler 1 fatedlilnlz s(bl rey 
yeriniz. Meıeıeyl ılzln reyinlze 

18re hallolmut ıörmektenıe 

kanlatını .on daınlaıma kadar 
feda edecek fakir laeanlardan 

nıGteıekt.11 bir cemaat Yardır. " 

O/it1er Cromwell 
Hıç bir devlet, cihan harbine, 

Türkiye kadar isteyerek girme· 
mittir. 1914te Osmanlı lmpara
torlu~u , hemen hemen ihtizar 
halinde idi. İtalya , deniz kuv
vetini kullanarak , 1909 da 
T rablusu istila ve ılhak etmlı , 
bu vilayetin içer1erlnde hedefsiz 
bir harp devam ediyorken 1912de 
Balkan devletleri kendilerine 
tahakküm eden eski gallp ve 
mütehakklme kar~ı kılıçlarını 

c;ekmlşlerdi . Mağ\Qp Osmanlı 

Impııratorlugu Londra muahc
desile mühim vlllyetleri ve bir 
çok adaları teslim etmiş, Osmanla 
devletinin ganimetlerini taksim 
etmdc, Balkanlı galipler arasında 
yeniden kan dökülmesine müncer 
olmuştu. Fakat Türkiyenln Ru
meli tarafında Romanya, Sırbis· 

lan ve Yunanistanın hırslarını 
tahrik edecek yahut iddialarını 

tatmin edecek zengin mükafatlar 

kalmı~lı. 
Omıanlı devletinin Balkan 

devletl erinin ihtiras ve intikamın
dan maruz oldugu tehlikeler 

~ayrikabilı ictinnp o\du~u halde hiç 
bir şey Osmanlı devletinin di
majmdıın Rusya korkusunu iza
le edemiyordu. Rusya, Kııra

denit.in gerek sahillerinden Ha
zer denizine kadar lmtidat eden 

hin millik hudut ile karadan 
ve denizdrn Türkiye il~ temas 
ediyordu. Kırım harbı esnasında 
lngihrrc, Fransa ve ltalya 
(yani Sardinya ) Di~railinin 

devrinde ve 1878 de İngilte· 
renin müstesna kuvveti, Os
manlı devlelini harabiden ve 
lstnnbulu lsı:ladan kutarmıştı. 

Balkanlı müttefiklerin bir birine 
ııaldırmasından mukaddem gerçi, 
Bulgarlar garp tarafından İstan
bulun kapılanna doğru yürü
mü,lerdi, fakat şimalden gelecek 
ol:m tehlikeye karşı Tür dima

ğındn yer eden hassasiyet, 
ciiğrr tehlike hislerine faikti. 

Buna 'Yemen, Hicaz, Filistin, 
Suı iye, Musul ve Irak Arap
larının hissettikleri zittiyet 
inzimam ediyordu. Kürdislan 
ahalisi !le vasi bir mıkyasta 
dağınık olan Ermenilerin hiırsi
yatı aleyhdarane idi. 

Beş altı 8S1rdan beri Osmanlı 
devleti ve harp ilan eden, 
yahut onun esaretinde yaşıyan 
milletler, gözlerini ölçüsüz bir 
<ı davct ve açlıkla, uzun bir 
znınnn kahrını çektikleri n(zi 
halini ki impartorluğa dikmiş

lerdi. Hesap taatı ,.e maziyi 
telafi günü yaklaşmııtı. Y eRflne 
şüphe, gayretle gerilen Avrupa 
diplomasi ağlarının, bilhassa 
lngiliz oiplonıasisinin kat'i hesabı 
ne kadar geciktircc~i etrafında 

dönüyordu. 
Avusturya devlelinin insanı 

tarafından idare edilemiyccek 
kuvvetler yüzünden vuku bulan 
mütemadi inhitat ve izmihlali 
Osmanlı devletinin muhakkak 
beklenen inhidamı, şarki ve ce
nubi A vrupanın bütün temelle
rini ursmııtı. 

Neticeleri hesap edilmez,F a
kat mukaveme;tsuz, ~iddctli , vasi 

ve yakın bir tahavvül fırtınası 

120 milyon insanın ocağı ve 
müessesesi üzerinde toplanıyordu. 

Bu ınra ve bu vaziyette A1' 

manya, BelçiJca yoluyla Fransayı 
istila için ordularını sevketti . 
Diğer münaıaalar , bu yüksek 
milcadeleye göre telif edilmişti. 
Aceba, bu harektti arı esnasında 
mütereddi, mütezelzil, ve parasız 
Osmanlı devletine ne olacaktı? 

Türkiye, fngllizlerln nazarında 
tarihte her hangi hükQmete ya
pılan en müsait teklife nail ol
ffiU§lU. Tnrkiyeye, munhuıran 
bıtaraflıAmı muhafaza mukabi
linde bütün arazisinin mutlak 
temamiyetl temin edılecektı • 

Bunu ona yalnız dostları olan 
İngiltere ile Fransa değil düşmanı 
olan Ruıyada tekeffül edecekti:. 
İngiltere ile F ranaanın taminatı 
Türkiyeyi Balkan devletlerinden, 
bilhassa Yunanistandan koru
yacak, Rusyanın teminatı ıimal

den korkulan tehlikeyi uzun bir 

zaman tehir edecekti. lngiltere
nin nüfuzu Arapların isyankar 
hareketini vasi mikyasta teskin 
ve muhakkak surette tehir ederdi. 

Müttefiklere göre, hiç bir vakıt 
daha zaif ve vaziyeti bu kadar 
muhateralı bir devlete bundan 

daha iyi tekliflerde bulunma· 
mı.ılardır. 

Fakat manzaranın di~er bir 
cephesi vardı. Osmanlı evletlnin 
inhitata u~ayan mevcudiyeti 

içinde ve Osmanlı siyasetinin 
~athı altında, insanlardan ve fi-

kirlerden müteşekkil mülhit ve 

bir maksada müteveccih kuv

vetler vardı. Birinci Balkan 

harbi felaketi bu anasırdan, biri 
müstesna olmak üzre Bo~az i-rin
deki bütün sef ıtretanelerin hara-

ret ve şiddetini farkedemedikleri 
gizli ve yavaş yanan ve garip 
bir şiddeti haiz olan bir ateş 

vücuda getirmiıti. 

1915 senesinde derin bir 
,·ukuf sahibi olan bir Türk ıu 
sözleri yazmı~tı: • Bu sırada 

yeni harbe tekaddüm eden se-

nelerde Türk milletinin bütün 
atisi en küçük teferruata kadar, 
heyctlelcr tarafından tetkik olun
muştur.• [ 1 l 

Türk lllihadı komitesi 1907 de 
yapılan fngiliz - Rus misakını, 
Türkiyenin en kuvetli ve en az 

menf aaıtar muzahir! ve do:.tu 
ile eski ve an· an evi düşmanı 

arasında kat'i bir ittifak say

mıştı. Onun için bunlar, yak
lntmakta olduğuna kani bulun

dukları umumi harpte yardıma 
nail olmak için ba~ka taraflara 
balcmağa başladılar. 

(Bltmedj) 

[11 Tekin Alp ın Türk ve Türk lt
tlhadl mefkürelerl ısıs te ilk defa 
Almauyada tabolunmuıtuı . 

Matbaamıı:a ıeıca eacrıer 

~ICllİT 
9 uncu nushası çıktı 

Kapa~ındn T oros dağlarıdan 

enfes bir man1.ara tablosu: için
de Münif rehimln üç renkli 
bir tablosu (Nedimane hayat) 
yüzü aşkın refim ve tablo, ya
zıları arasında ç,a1jp maka!e ve 

hikayeler vardır. 

UY.\~IS • 
l"yanı~ın otuzuncu numarası 

nefis' ve zengin münderic~tla 

çıknıı~tır. Okuyur.ularınııza ta\'
slye ederiz. 

c )rıunıı Y4' _\ v 
Orman mektt:bi alısi mezun

)~ cemiyetinin na~rctmehe oiou~u 
b~ faydalı ~cmuanı11. 15 inci j 
541yısı mütene·ni mündericatla ı 
intif&I" etmişlir. Tavsiye edenz. 

Anadoluda yapacakları 
tetkik seyahaiı için 

hazırlık 
ı\Ji iktbat meclbi azaların

dan mürekkep yedi ki~ilik 
bir kombyon dtin Haydarpa
~ada demiryollar miidliriyeti 
binasında ilk içtimaını yap
ını~tır. Bu içtimaa Ziraat ban
kası mlidlirii umumi muavini 
Salılhattin bey riyaset etmiş
tir. 

Bu komisyon Ali iktisat 
meclisi azalarının Anadoluda 
yapacakları tetkik seyahati
nin programını hazırlıyacak

tır. Dlinku içtima ihzari ma
hiyette olmu'°uır. lkind içti
ma cümartesi glinü yapıla

caktır. 

Hayvan 
borsası 

Bağınaklar bonaya alındı. 
Devairi reımiyenin et 
ıatıılarna gelince ..... 

1 layvan borsa ı meclisi 
dün sabah toplanını~ ur. 

Bu içtimada bağırsakların 
bor aya alıııma:sı kararlaştı

rılmıştır. Yalım~ ,imdilik mii
sait bir salon bulunamadığı 

içini bu muamelenin tatbiki 
clycvm in~:ısına dernm edi-

len et satı~ !ialonunun hitamı 

in~asma tehir edilmiştir. Bun
dan mada veresiye \ ' C bono 

ile .;acı şlar için de hir tırli

matnanc hazırlanmıştır. Hun

dan sonra lktis.ıt \ ;_ckaletin
den gelen bir tezkere okun-

m~~rur. Bu tezkereye glire, 
devairi resmiycnin ve yapa-

cakları er miizaycde ve mü

nakasaladan bor~a resmi rılın

mı yacaktır. Bu muamele gay-

rı resmi oltır!'a resim alıun

caktır. l lcr iki ~cl-;:ilde de 
bor~a habrdar edilecektir. 

Borsaya kabul olunan 

tahvilat 
Jstı: ııbul Meııkul kı) metler ve 

Kambiyo borsası ve Osmanlı 

bankası koıniscrliğindeıı: 

Sabık Osmanlı inıparatoıJuğu 

ha?.ine tahvillerinin °/0 5 faizle 
1928 Konsolide tahvilleri ismi
ni alan ve beheri 22 Türk, ve 

ya 20 İngiliz \'cyalıut 500 Frank 
itibari kıyınetimlc bulunan 
217543 adet tahvil, Maliye ve
kaleti celilesiııin i~'atı üzt' rine 
20 haziran 1929 tarihinden iti
bareıı lstanbul nıen~.ul kıymet
let ve kambiyo bors:ısı kayd1 
remıisir.e l:al ul edilmiştir. 

Roınen sefareti 
ilga edileli 

Rum:my:t hiikı)mcti h:ıri

ciyc biitçcsinclc y;ıptı ğı b ;ızı 

tcn~lkat meymıındıı Ankara 
orta clçilijtini de ilga etmiş

tir. Ru haber ~chrimizde bu
lun:m ~I. Til11littiye hil1.ti:'il
mi~tir. i\lumailcych yakında 

Ankrnya )!İderek hiikı1met 

erkanına 'edıı edecektir. 
Runıanya . dareti i ~lefi 

bir mas l :ıhatJ,tli1.ar tam f ından 
id:ıre edilecektir. 

Vilayetin yeni bütçesi 
Vilayet <laimi encümeni" 

dün toplanarak Vilayetin 
1929 bütçesini müzak~r~· 
etmiştir. 

Önümüzdeki cumartesi 
günü fevkalade toplanacak 
olan Umumi Vilayet meclisi 
bu bütçeyi müzakere c·de -
cek ve 15 leınınuzda da 
dağılacaktır. 

Almanlar 
Sefaret hanemiz den 

vergi alıyorlar 
Berlin belediyesi Berlin sefa· 

retimize yolları temizleme resmi 
olarak senede 950 altın mark 
vergi koymuştur. 

Mukabelei bılmisil olarak 
Türk iyede bulunan Alman sefa
ret ve k.onsoloshanelerinden tan
zifat ve tenvirat resmi alınmasına 
karar verilmiştir • 

Şimdiye kadar bizde ecnebt 
sefaretane ' te' konsolosanelerinden 

t • • 
vergi alınmadığı için binaların 

• 
kıymetleri de takdir ve tesblt 

edilmemitli. 
Bu vaziyet üzerine Alman 

sef aretane ve konsolosanelerinin 
kıymetleri tahmin edilecek ve 
bu lı:ıymct üzerinden tanzifat ve 

tenvirat _r~fi tarholun~caktır. 

fiene Yü~seliyor... 
İngiliz h~sı dün 5,5 

kuruş arttı 
1 · ı· ı·' . ı ·· l l ngı Jl. ırası ' un )Orsa(ıa 

1008 kuru~ta açılmı~, l O 13,5 
kunı~ta kapanmı~cır. 

' ' Bu yiikselişc, dlin lzmir-
den kuınbiyo gelmemesi se
bep olmu~tur. 

-·---
Kadı köyünde 
Büyük ve güzel bir 

park - yapılacak 
Bnyükadadakl cadde için 

istimlak kararı verildi 
Umumi Belediye meclisi 

dün toplanarak encümen
lerden gönderilen bazı maz
bataları tetkik ve müzake
re etmiştir. Bu arada idare 
encümenlerinin müşterek 
bir mazbatası da okunmuş 
ve K!tdıköyünde büyük, 
güzel ve sıhhi bir park 
yapılması için Emanete is
timlak müsadesi verilmiştir. 

Emanet bir müddet son
ra Kadıköyündc park için 
münasip bir yer tesbit 
edecek ve lazım gelen 
istimlakatta bulunduktan 
sonra ameliyata başlıyacak
tır. 

Dünkü içtimada. Büyük 
adada vapur iskelesi mey
danından içeriye doğru 
açılacak ,cadde için Ayaya
ni kilisesinin istimiaki de 
konuşulmuş ve Emanete 
bu hususta izin verilmiştir. 

Gelecek Çarşamba tekrar 
toplanılacaktır. 

Yeni pavyon yapılıyor 
c~rralıpaşa hastaııcsiııde yeni 

yapılan pavyonun dahili tesisatı 

76 bin lir~ya bir müteahhide 
ihale edilnıjştir. 1\sisat her 
sene ikmal edilecek ve bu su
retle hastar eye 150 yatak ilil

ve edilmiş bulunacaktır. 

, ~manet ne istiyor ? 
Şehremaneti tramvay şirketine 

· bir tebligat yapacak ve halen 
işlemekte R)an Sirkeci - Edirne-

l 

kapı seferlerine il~veten dalıa 

uzun seferler yapılmasını isti -
yecektir. 

Ormancılık tahsil eden 
~ir genç 

Ormancılık tahsili için Al
manyaya gönderilen Mazhar B. 
tahliilini. brtirerek memleketi
mize dönrttüştür. Mazhar B. 
Amenejmak · gruplarnıdan bi
rine tayill' fdılecektir. 

. . l:Jhi ~a~da tetkik:at 
lııtgöl orman şiri\etinin Ulu 

dağdaki or!nanı :ıı ama ııeje et
ınel~ GzJc şehrfoıizdc b~Juııaıı . . 
aınenejaan grupu yakında Bur-
saya 2idecekttir. 

Ticaret 
odasında 

Yeni gümrlfk i4rfe~i 

piya~aya ne derece te
sir edeceği görüşaliiyor 

Ticaret odası ınedbi dlin 
toplanmışur. Oiinkii Jçtimaa 
ilk defa olarak reis vekille
rinden l labip zade .Ziya bey 
riyaset etmi~tir. 

Celse açıldıktan sonra pi
ya~anm bu glinki.i \' Rıiyeti 

Ye yeni gümrlik tarif esinin 
piyasaya ne derece icrayı 
tesir etttiği hakkında yapılan 

tetkik okunmu~tur. Bu tetki
ke nazaran, ipekli, ytinhi 
mensucat ile ıtrıyat, otomo
bil, buğday ithalAtında son 
aylar zarfında ytizdc yirmi 
nisbetinde fazlalık vardır. Pa
muk, kantariye piyasas ı dur
gundur. Bu raporda yeni 
giimrlik tarifesinin tatbiki ze
manını tliccarların biran cn:el 
üğrcnmck istedikleri ziklcre
dilmektedir. 

Oda meclisi, keyfiyetin 
vekillettcn rnrulmas111a karar 
vermiştir. 

Vefat eden ıızadan 1 Jay
dar .\luhittin bey için beş 
dakku cel~c tatil edilmi~, 

Badehu J Iydıır .;\Juhittin bey
den inhilal eden intihap he
yetine llabip zade Ziya, yine 
merhumdan inhih\I eden ida
re hey'eri ü%alı~ına Veli zade 
~lustafa Faik, Tayyare cemi
yeti azalığına J 1 iiseyin Sabri 
Şchltlikkri imar cemiyetine 
l lacı ..\lchmer, Kazan komis
yonlarına ~ccip ve J lııhip 
;1.adc Ziya beyler intihap 

"t:dilmişlcrdi r. 

NazmiB. 
Lehistandaki tetkikaom 

bitirip gchli 
Bir müddet evvel Poloııyada 

kurulan beynelmilel ziraat ı;er

gisine bazı tetkikatta bulunmak 
üzere giden Tütün inhisar ida
resi (A) şubesi müdürü Nazmi 
B. dün avdet etmiştir. 
Nezıni B. seyyahatı hakkında 

l:endisile görüşen bir muharri
rimize şu ınalfıınatı vermiştir. 

Pozan şclıriııde açılan sergi 
büyük hiııııııetlerle vücuda gel
miş ve her türlü eşya teşhir 

edilmişti. Riz orada tütiincüliık 

hakkında tetkikatta bulunduk. 
Sergide onları ıı tütünciılğüııü 

gördük. Biziınlc bernber ~er -
giye iştirak edenler arasında 

Avusturya, Macaristan rejisinin 
memuru mahsusu da vardı. 

Orada bulunduğumuz ıniid
c!etçe Türklere biiyük bir tevec-

Müddei umumi, tec
rimini istedi 

" Londra ,, otelinin müf
lis müsteciri Kofakosun 
muhakeme.sine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam 
olunmuş, müddei umumi 
Cemil B., iddianamesini 
serdederek maznunun te· 
hevvüren kalil maddesinden 
tecrimini talep etmiş, ayni 
zamanda cezayı azaltacak 
sebeplerin mevcudiyetine 
de işaret etmiştir. 

Muhakeme, müdafaa ya
pılması için kalmıştır. 

Fehmi Kaya B.in evrakı 
Tüccardan Fehmi Kaya 

B. hakkında yapılan dolan
dırıcılık tahkikatına ait ev
rak dün müddei umumilik
çe dördüncü istintak daire
sine verilmiştir. Maznunun 
Bulgaristanda bulunduğu 
söylenilmektedir. 

Müstanlik, alakadarları 
dinliyerek tahkikatı tamik 
edecektir. 

Adliye müsteşarlığı 
İstanbul ağır ceza reisi 

Ferit B. in Devlet şurasına 
tayin olunan Fuat B. in 
yerine Adliye müsteşarlığı
na tayin olunacağı söyle • 
nilmektedir. 

Kadriye H. 
Meselesinde talep ve 
kararname arasında 

fark mı var ? 
Kadriye l J. ve nrkada~ları 

hııkkındaki evrakın lzmir a
ğır ceza mahkemesine vcril
diP;ini dün yazmıştık. 

Kndriyc, annc~i Nadide, 
hemşiresi Hamide 1 1. tarla 
karde, i Nasır, zevci Fnik B.
lcr, avukat V cfik B., Dr. 
Arapyan t:f. ecza kanununun 
I 71 inci maddesi dch\letile 
<ıJtır ceza mahkemesine vcril
mi~lerdir. 

~asır B. in Bcyoğlunda 

oturduğu pansiro:ıuıı s:ıhi
hesi ~fm. Fofo, mcn·i ımıha-

kcmc kararı almı~, serbest 
bırakılmı~ tır. 

~Jcvkuf bulunmıyanlardan 

rc;::.;am Ali Rlza, Tevfik, Fuat 
Şemsi, Kemal B. ler ikinci 
dafa olarak men'i muhakeme 
kararı almı~lardır. ilk tahki
kat netice. inde biiüin maz
nunların men'i mu:ıkcmeleri 
kararlaş tı rı l mı~tı r. 

Bazı haberlere güre, Kad
riye H. me<>elc:'inde İ zmir 
miiddci umuınili~inin iddia
name~i ile mlitantik kar:ınn

mcsi arasında fark Yardır. 

İddia makamı, tasmim Ye 
tasavvur mahiyetinde bir ciir-

cüh gösterdiler. Şerefimize ve- miin me,·cudiyetini kabul etmiş, 
ril ı! n bir çok ziyafetlerde valii mii~tantik he nakıs bir re-

umumi, şehremini, sergi nıüdi

ri umumisi bizzat bt!lundular. 
Ziyafette Tiırkiyemizdeıı, G:ızi

mizden, iııkıltı.bınıızdaıı hararet
le ve ımılıabbetkaraııe bir su -

· retle bahsettiler. Ben, şelın•ıııi 

niıı bir ııutkuııa teşehkiırii 11111-

tazaınnıi•ı bir ccv:ıp \'erdim. 
bnna cevaben de, yaşasın Tür
kiye yaşasın Gazi, yaşasın Mus
tafa Kemal diye bağ ırdılar .. . 

A) rlırken bilhassa Şehremini 
Ankara \'e lstanhııla selamet
ler ithaf ve bilhassa gazeteler
le bu muhabbetlerini lierkcse 
if lıa ın etmemizi rica etti . Biz 
hangi lokantaya gitsek orda 
istiidal marşımızı ça lıyorlar ve 
rıı ütcınadi yen :ı l kışlıyorl :t r,iı . 

Oracan iyi bir iııtibala döndük. 
Lelıista nda Türk tiitiinlerin

den imal edilen cigal:ır çok 
rağbet görme idedir. 'Tiıtiııı cii

Jüğümüziin atisi' A\'rupada pet< 

ümit balıştır .. »· 

~chhlistin meYcudiycti kana
atini ileri siirmii~tlir. 

Diğer taraftan Kadriye 1 f. 
me~cksindc ın(iddeiumumi

nin ınazmınlardan bazılarııı111 

men 'i mııhakemcsini istcdi
Jtinc dair lzmirde bir şuyia 
çıl.aı~ından bah~edilmcktedir. 

.:\luhakcmeyc, İ zmir ağır 
ceza mahkemc:-indc yakında 

b:ı:,lıınaca ktır. .\1 ii ~ tıın tik J fi k
m et 'c .Nazım B. krin i-;-lcri 
bictiğinden, bu giinlı:rdc Is
tan bu ldaki \' azi f cleri b:t~ın:ı 

dt iııcccklcrdir. 

Üsküdardan Kadıköye 
Üsküdar - Kadıköy :ırasında 

işletilecek ol:ı.n tranı\'ay hattı

nın iıı~ası için A rnı paya ısmar
laııan ray, elektrjk, al~t ve ede
vat yola çıka rılnııitır. ~u mal
zeme 5 ağustosta burada bulu
nacak ve bım.faıı iki ay sonra 
da bu . hatta tramvay işlenıiye 

başlıyacaktır. 

Ferdi B. in Kadriye J1. 
meselesile alakası yok. 

serbest bırakıldı 
·ıe Kadriye H. mesele5ı 

alakadar olduğu hakkında 
bazı rivayetler çıkan "e 
bu noktadan hakkında tah· 

B ·n 
kikat yapılan Ferdi · 1 

Bulgaristandan mahfuıen 

şehrimize getirildiğini yaı· 
mıştık. 

Mumaileyhin v; ziyeti hak· 
kında lzmirde Kadriye J-1. 
tahkikatını 'yapan müstan· 

tikliğe müddei umumilikçe 

telgraf çekilmiş, istilamda 

bulunulmuştu. 

Dün lzmirden gelen ce

vapta Ferdi B. in Kadriye 

H. meselesile bir alik351 

görülmediği, hakkında te~· 
kif müzekkeresi kesiln_ıed; 
ği bildirimiş, mumaıley 
serbest bırakılmıştır. 

Tabanca ile atef 

Tahkikatı devam ediyor 

Tabanca ile ateş hadi· 

Ü k"dar sesi tahkikatına s u 

müstantikliğince dün de'laJJI 
olunmuştur. 

Tahkikatın son safh851
' 

mütebaki şahitlerin dinle-
·ı ·ı k d' sun· nı mesı e geçme te ır. 

e· 
lar, uzaktan yakından 111 • 

"bl 
seleye dair malumat sah• 

zcvaltır. Şahitler arasıod~ 
M M · ~ . k. zel/CI m. annıgın es ı 

_Kigork B. d~ 

Spot 
--~-

Likmaçları 
Süleymaniyc - iıtall" 

.ti" bul spor maçı 1 

pılmıyor 
.J~ 

Mıntaka f uiboi heyetırı dr 
28/6/929 cuma günü l{a ıııJ 

köy sahasında yapılacak r~ ,. 
futbol musabakaları aıağıY8 y 
zılmıştı. l)dl 

Kumkapı-Darüşşafa saat 1 dl 
Fatih - Kasımpaşa 17 ,30 
(Hakem Necmettin B.) dl 

Atlatizim heyetinin ılao1111 11 ıı. 
Statyumda oynanacağı ya iit'• 
Süleymaniye - lstanbulspor 11 

bak"ı yapılmayacaktor. ~ 

1 K .ari n"lektut>ı.J~ 

Gaip aranıyor fıır 
Bilec.iğin Yunanlılar tar• 

11 . ı · - . k sabıııı• dan ışga ı uzerınc ·a 1~ 
tahliyesi ve ahalinin btaııb~,. 
ilticası sırasında polis olal1 
hamla annemi kaybettiı11. dİ 

. . efetl 
Babamın ismi lbralııtJ1 ıt' 

J{e 
anemin Rukıye hmıııııJır. !JC" 
d ilerini bilcııleriıı beni ıı:ı ııır 
dar etmelerini insaniyet 118 

na rica ederim. 
~,.. 

Emlak ve Eytarrı barı 
ıubeıl odacılarırıP" 

Ali 

Tiyatro ye Slnemıı.lar 

Ferah sinemad~ d t 
c " c. Bu akşam komik e t9~ 

Bey temsilleri ; A~85.jJt: 
bale hey' etinin iştırBı.: ve 
komedi, dıram, dans itı' 
saire. Sinemada .Yasf20) 
10 kısım. Duhulıye 
kuruştur. --------

Coz h:kimicbJ11l 

Dr. Nurı f ctJc.:i 
Beyoğlu lstikl:ll cıı 1c .. 

l
, ~ ıda ")Jefl .. 
•oto Spor yamı cfl" 

,~ 322 nnı•Y 
apartmanı ı,o. ' 
saat 2-6 
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bayaat komisyonundan:: 
Tıp faknltesife ,Darilfünün idarei matreziye w diğer şub• .. 

nıu 9: 9 snei :mali1esine ait bir seııelik kuru erzak, odun ft 

nıangal kömürile sfit \"e yoğurt ve diirr ... bltmı• 929 senfli 
~ffytsfne ırt b:r SdJtda' lmra nnlrr odllli Ye ·n:ll' 111•..._ 
~ s5t Ye JOimt ve Giief aaiWierdk l&v•nmatı ait. teklif
lerin ş~raite muvafık ve lıadci layık ıörfllmedllbıden dolayı ih
tiyacatı mezHıre bu •me 17 umm 9~ çaıw-nba &i'-1 •il 
on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
~lltdllufştlr. 

TaHp «>l.ı.r mr ı.iıi llı1fl 11111'1 meyaıl 11rtname ve listeleri-
ne göre bu bapb malumat olmak üzere her gün öyleden son
ra nıübayaat komisyonu ki~ müracaat .weıl w laıoaııls
Yonca teminat akçesi alına•~ ••• tewliatluuı behe
-.J his Jl8 evnl muN.,.ı.e v~ ,,~ ve alımcak 
ın.kbazua teldiftltiRıtlerk lıidikte ~ lçia taıiıı edilen müddei

'- lir • nwl t ';Hı •• ..,... e&me&ui illa 

Yeni 
icra ve iflas kanunu 

Şahi 
lstanbul laa reisi Ahmet Refik ~ iN mü • 

kemmel eseri neşrolunmqtar. Mumaileybia •u hu • 
ıustaki ihtisasına pre eserin mükemme8"tinden 
babMtmebizin karilerimize mütaleasını tav,,iye iltS 
iktifa ederiz. 

Fiab ~z elli ~r. Sabş mer~ri Ltanbul· 
da Yakıt, Cihan ve ikbal kiitüpaneleridir. 

_.._ giderek el'yeu• lb- F..ra a.6ıa 1ç1a ,......., a.ı.,. 
~ __ .., hulundutu .. 
bp•z; \le hlllltep . bir buçuk bm han 2 nıaauıray. mUncul. 

T eleloo 2684 ay mOdd ala illMa ~Wne 
~ Tetlfeia ~ iZ' ·~~.,...~.....-._. ..... .,...._ 

---
KINYlJM LABARAK 

No Hu tut 

eylül 929 tarlhlDe mo.adlf per- Seyriaefain 
tembe pul IUl OD ilç buçıJia ·~,.--. ---.. -C .-.. -.-C.-:..J-... -Kip&-
aa,ta lulm1D11 al•all• ~ h•pndı S., '8 2S6a ş.b. 
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Latum... •e,. --~ '* 
velıf. a&adermesl W1 rakdlrce 
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~illa olunur. 

... , , .. ,,, 1 .... flksl 
lebalL _..._, ....... IJma 
... , •• 11 ....... ..... 
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fıdır. Depon mnııyohmda Sil· 
'- M•h=11t ılRai u"'11 .. 
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IDt sini -· (tlJıa)v ... 28H IIC 
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..... t Ci ....... 
lmdre plecek w Paar 14.30 
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AEClE ~ARllAR1: 
'Hirkiyede Hariçte: 

Kuruş Kuruş 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün baklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mektupların ,llzerine 
idare içinse (idare), yazıya aitse ( Yıızı) 

l~areti konulmalıdır 
r Ay lı~ı ıso ooo 
3 .. 400 800 
6 

12 
• iSO 
• 1400 

1450 
2100 

BaaıJmıyan mektupların fadulnden, kıymnt\· 
mukadderetlz u:elduplara konulmut paraların 
kaybolmaundan Te 116nlarm münderlcalından 

idare meıul deilldlr. 

-------= 
LZLl--

___ :e:=:s 

rBorsalar 26 Haziran 
-ı 

1929 J 

Nukut 
1 JJıgiliz llr-aıı 
ı Dolar 
20 Yunan dırahml 
ı Rayh~mark 
1 A 'tuııturya şilin\ 
~O Ley llomanya 
~O l.e\'a Bulgar 
~ Felemenk florini 
~o Franı;ız frangı 
20 lfalyan liret\ 
~O kuron Ç<'ko - Slovnky~ 
1 Çen·on~ttı c Soviyet 11 

1 Zeloti c Lelıistnn • 
20 Dinar , Yop-oslavya • 
~O Jlekikıı frangı 
ı Pezeta lEJ'llnya 
20 lEviçro frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
Londra fizerlne bir lılgtl!z lirası knnış 

Nc,-vork t Türk llrasi dolar 
Parİs • " • frank 
ltfflano • • ı liret 
Bt>rlln 
Sofya 
fü lıksel 

• 
• 
• 

Amisterdam• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• mark 
• leva 
• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• filin 
• pezeta 
• ıeloti 
•dirahmi 

Cinevre 
T'rag 
Viyana 
Madrit 
Vıırşova 

Atina 
tllkr<'ş 

Delcnaı 

~o Jey 
TUrk lır:ıst 

krus 
dinar 

Tahviller 
Anadolu demiryolu (1. tertip A. B. C.) 

• ,, (2. .. E. D. ) 
• (3, • F. J. ) 

Jftlkraz riah!ll c vadeli• 
Düyunu muvahi<le 
ikramiyeli demiryolıı 

ht:ınl;ul tram,.ay Eirk~tı 
Rıhtım Dok ve Annrepo 
lttanbul aııonlm ıu şirketi 

Hisse ~enetleri 
l~ 1ankasJ 
Oeruanlı bankasl 

A ıldı Ka ~ndı 

1008 
207 0000 

g3 00 75 
ı.9 00 25 
~9 :oo 50 
24 oo s:> 
29 00 50 
82 

r62 
216 
1~2 

0000 

50 
OJ SD 

so 
60 

22 so 
74 00 

1115 00 00 
~9 25 

790 00 

1008 75 
0,48 12 50 

12 :;900 
9 1800 

2 oı ırıo 

(6 37 so 
8 4!\ 75 
1 1950 
2 4960 

16 17,50 
8 41,50 
8 Sl 50 
4 28 25 

8'7 l '1 
~4 5,00 
27 00,25 

42 
42 
4• 

-
93 ôO 25 

184 00 00 
~ 6 80 

25 

•o 11 
201 

54 
49 
29 
24 
29 
12 
,63 
211 
122 

0000 
22 
'T4 

115 
29 

790 

50 
00 75 
ooo:> 
00,25 

50 
oo.~o 

jOOhO 
1 50 
ooso 

00 
50 

1012 !IO 

0,4., 
12 
9 
:2 

93.715 
2400 
14.00 
oıoo 

66 12,60 

8 44,75 
1 18,5() 

2 4850 
16 
8 
3 
4 

86 

10,ılO 
40,50 
36150 
26,75 

95 

93 oo 25 
186 100 00 

6 80 

• 12 ıs ıı ıs 
128 00 00 00 

Ticaret ve ıahire borsası 
(!atlar Tkaret bors:m kltıbumumtligl tarafınclnn wrllmistır. 

Okkası 

.Aıam1 .Asg:ır! 
K. P. K. p. 

!
Buğday %Çavdarla 
Yıınnuak 00-<JO 00 00 0",00 
Kmka 00-00 00,00 00,00 
ı:::unter C0-00 00 00 00,00 
St'.rt 00-00 18 oo ıı ıo 

m nme c0-oo oo 00 (10.00 
Seı t mahlut 0-00 00 00 00,00 

Çav<lar 
Arpa 
~!mr 

.Yulot 
Fasulye 

-ZAHiRELER-

00,00 
09 80 
1630 

00,00 
oo.oo 

-HUBUBAT-

00,01) 
90,30 
1!5 50 
ooco 
oo.oo 

oo.oo cooo l ~mnm ~ n ~yemi 18 20 18,20 

-UN-
Çuvnlı kllosu 
Eki&tra eldstra oo 
Ektııtra • 

0000 
l 19J 
IS90 Birinci yumıısıı'k oo 

llirlncı rert 127S 
•• 0000 1kinci 

TiFTiK -
Aıık:ıra 230.00 

Akşehir 000,00 000,0o 

• Yap:ıgı Guz yunu 100.00 099,00 

-AV DER1Si-
zerdeva tiltl 0000,00 0000 oo 
Sansar C000,00 0000'.oo· 
Tılki OU00,00 0000100 
Kunduz • C000,000 eoo,oc 

-FINDIK-
lç fındık ı ı ı oo 09:> oc 

Badem 000.00 OOO,oo 

Devlet demir yolları ve li 
manları umumi idaresinden: 

Umumi idare namına derinceye gelecek her nevi malze

me ile kömiirlerln bir sene müddetle tahmil ve tabliyesi 

münakasası 14,7,29 pazar günü saat 16 da Ankarada devlet 

demir yolları umumi idare binasında yapılacaktır. ~liinaka

s:ıya iştirak edeceklerin teklif mektuplarile birlikte (1650) 

liralık terninacı muvakktclerini yevmi mezkt1rda saat J 5,30 a 
kadar umumi idare kalemine vermeleri lazımdır. Talıpler 

mi.inakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden Haydar pa~ada I laydar paşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

"Vakt ,,zn 27 llaziran 1929 tefrikası: S2 
. . . . ' . , . .... ' ; , . ':. 

- HER GON Cif.AR TÜRK GAZETESi --' .. ,, . 

T<irk mekteplerile faydalı eterltn 
flinlarmda o/o 20 tenzlllt yapılır 

BUylllı: ve y~ bir çok d~ta l~l.!.1 verllen illnlarla 
hıuus! mahiyetteki l!Anlano ücreti 

ldart llt kararla~tırılir. 

~azetemlıse ıw. .... t dh k .. \»ı&l ed,-n yer. 

ı 

~rı ıcurııJ 
fi.8 inci sa~a. li.~ 

5 ' • 19 
.. .. • .jl) 
j • • ıı;ıo 
ı ~ , ~o 

Bu geceki •ı · B b dd d «"l.T d 'Sayısı lstanbul, a ıali, Ankara ca esin e . • akıt., yur u 
tel1970 (idare işleri) ı97l (y.ızı işleri) * [CJgraf: VATIK fJ"·'" .. .... ~.u' .... -

H. S. H. lllnat -nt••I • 

1-8 inci ~}rlfda }ıo 
resmi lllnbr 

Posta ve telegraf levazım ve 
mobani müdürlüğünden: 

I - Ankara telsis istasyonlan için • ı 2,000 • kilo 
makine ve yatak yağı son bedeli haddi h\yık görlildüğü 
takdirde 2temmuzda ihalesi icra olunmak üzre aleni surette 
münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Talipler bu baptaki şartnameyi görmek ve okumak 
için her gün ve münakasaya iştirak için de tarihi mezkılr
da saat on dörtte lstanbul<la yeni postahande levazım, 
mebani müdüriyetinde müteşekkil komisiyona müracaatları. 

Bursa at yarışları 
Bursa Baytar müdürlüğünden: 

Reisicumhur Hazretlerinin himayelerinde ve 

vekil Paşa l iz. riyasetlerinde yarış ve islfth endimeni 
Alisi namına 28 haziran 929, 5 temmuz, J 2 temmuz 
ve ( 9 temmuz 929 tarihlerinde Bursada at yarışları ic
ra edilecektir. Tafsiü1t almak istiyenlerin vilayet Baytar 

ALTINCI BÜYÜK 

Tayyare pi~aAkosu 
6 iNCI KEŞİDE: u TEMMUZDADIR 

BÜYÜK iKRAMİYE: 
200,000 LİRADIR 

AYRICA: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LİRALIK İKRAM1YELER VE 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Vilayet umumi meclisi 
azasını davet: 

Makamı Vilayetten: 
Vilayet umumt meclisinin fevkalade olarak toplanması lazım geldı~inden lzayi kiramın lçtlınt 

günü olarak tayin edilen 29 kııziran 929 cumartesi günt\ saat on dörtte teşrifleri rica olunur. 

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

Hazineye ait nısıf hiueniu 
No kıymeti mulıammenesi 

Semti Mahallesi Soka~ı Atik Cedit Nevi Lira 
Beyoğlu Katip Mustaf& Caddei kebir 83-1-3-5 1-3-5-91- Yıldız namile 25000 Sekiz taksitte 

çelebi ve küçük par~ 93-95 manıf sinema 38000 Mefsuh bedeli 
mukarreri mak lcapı 

Müştemilah : Kagir ve iki katdan ibaret olup caddeye nar.ı.r olan kısmında ilU ~a~ı var~ı~ • 11 
locayı uzun ve geniş ve müzeyyen sinama salonunun ve ayrıca antıreyı haı,1dır ve 

iki halası vardır. 
Balada evsafı muharrer sinamanın nısıf hissesinin 38000 lira mefsuh bedeli mukarrer .ile 6, 7.' 9~9 

tarihine mil&adif cumartesi günü saat 15 de pazarlık surctile icrayı müzayedesi mukar.~erdir. T alıple~n 
eminat makbuz ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke sauş komisyonuna muracaateylemelen 

'semti Mahallesi Sokag No Nevi tamammın kıymeti 
mulıammencsi 

Lira 

Beyoğlu Saruri Mehmet efendcami Emin 3-5 tahtında iki dükkan 20000 sekiz taksitte 
müştemil apartıman 

Müştemilati: bodrum kahle 7 kattır bodrum katında kapıcı . odasile 8 adet ~ömürlük 
vardır. Birinci ve 6 ıcı daireleri üçer oda birer sandık odası bırer mutfak ve bıre~. hala 
2 3 4 ve 5 inci daireleri 6 şar oda birer mutfak birer hal§. ve birer üanyo ve alektırık ve 
t~rkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. Aydınlığıda v:ırdır. . 

B ı da evsafı muharrer apartimanın bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 20000 lira ~edel~ 
h amamen ile ve kapalı zarf usulile 2-7-929 tarihine müsadif salı günü saat 15 de ıcrayı 

m~ a desı· mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 1500 
ınuzaye . . t k t k . 
lira teminat akçelerile veya muteber banka mektuplarılc Emvalı me ru e sa ış omıyonuna 

müraceat eylemeleri. 

·· d ·· ı ·· "' ·· ~@'~ Tenezzüh için ~@@ mu ur ugun-~~ · :ı ti İstanbul Liman Şirketinden: 
@ Mevsim itibariyle tenezzüh yapmak arzu edenlere muş, 
@ motör, romorkör kiraya verilmektedir. Arzu edenlerin şir

Haziran 

Muharrem: 19 Burç: Seretan ıı 
yın dO~U$ u r:!lrJ'l Ayın batı'ı I 

23,03 ~L!.J I O.ot 

Perşembe 

Guraba Hastanesine lüzumu olan ecza ve edevatı tıbbiye ka- @ ketimizin Eminönünde Liman lianında umumi katipliğine :ı 
pah zarf usulile münakasaya vaz edilerek temmuzun altıncı @ veylıut Oalatada Haydar bamnda bulunan vesait ve hareket @ 

cumartesi günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip : şubesi müdüriyetine müracaatları rica olunur. [®1 
olanların şuaiti anlamak üzre her gün levazım idaresine ve ~~ ~~~~@ @ @ @ @ @Y@ @ @ @ @ ~~~ 
ihale gününde idare encümenine müracaatları. ı •ı-----------

Namaz vakıtlım 

Gübre ilanı Hntm (Babıali) ta~~esin~e 
1 

:..:.~::, '::.i:J:::~E;~;~;~ 
Karaağaç müessesatı umu- Kiralık daireler /1 N·J~ünün naıih~~, .. ,,an 

mi katipliğinden: Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı llıı)lU hnnıuµan g:cçınez 
Mezbaha ve pay mailinde mevcut ve teraküm edecek güLrc

lerden sığır gübresi küfesini 15, koyun gübresi küfesinin 25, ve 
karışık gübreler küfesinin 20 kuruştan perakende olarak satılmau 
takarrür ettiğinden talip olanların Karaağaç nıüessesatıaa mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
İsteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

--Buırü•ıld 
Riizg:lr mlılehavvil, 

lıan .il 
lıaı'.t ;ıçıl;tı w 

·~~~~~~~~ 
M~s'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

"Hover,, cevap verdi : " Şmiters ,, e bir bilardo .. Şmiters ,, devam etti : Bir kanape üstüne oturarak o] sun... - Ne olursunuz, bana ğız değil mi? 
- Pek basit bir şey... partisi teklif ettiğinden -O halde şunu unutma· yazı mı tura mı oynadılar. Lirayı iade etti. Aynı- bir iki tanesini borca ver- -Niye olmıyalım. Haydi 

Bunda garip addedilecek " Hover ,, iki adamı yalnız yınız. Ben pek zenginim. On dakika sonra "Cones,, zamanda düşünüyordu. Şu senize... l5~liçeye gidelim. 
bir nokta yok ki... bırakarak gitti. Bakınızda görünüz. yirmi lngiliz lirası kazan- meteliksiz halinde en ya- - . Niye vermiyeyim.. Beraber dişarı çıktılar. 

Miralay devam ttti: Beş dakika kadar oyna· Cebinden dokuz altın mıştı. "Şmiters,, birdenbire yaknında küçük bir hazine - Fakat sakın ha Ho • Bahçe binanın dört ta-
- Kim olursa olsun, dıktan sonrat o vakte ka· çıkardı ve çocukçasına bir dedi ki: var demekti. Eğer firara vere söylemeyiniz. · rafını ihata ediyordu. Ki· 

eğer biri çıkıp sözüme iti- dar ağzmı açmamış olan meserretle gösterdi. Sonra - Artık kafi ... oynamak muvaffak olursa bu hazine- - Tabii söylemem. k 
k · · · ·ğ t• d"" · litlenmiş yüksek parma • raz ederse şu ellerimle Şmiters birdenbire oyunu dedi i : ıçın sıze 1 re 1 ver ıgım den istifade edebilecekti. _ Ne vakıt vereceksiniz 

onu boğanın.. anlıyor mu- bırakarak · teklif etti: - isterseniz sizinle ya- lirayı iade ediniz bakayım. " Şmiters " e dedi ki: bakayım? alıklı bir kapısı vardı. Bu 
sunuz?.. - Daha eğlenceli bir zı mı tura mı oynarım. - Fakat.. bana yirmi - Ben de zengmım... _ Londradan göndere. kapı yola nazırdı. Binanın 

"Cones,, bir örperti hiss- şey oynasak olmaz mı? Na- .. Hover " buna razı olu- lira borcunuz var... Tam .. on milyonluk serve- cekleri bir çuval altmı al - arka tarafmda " tenis ,, ve 
etti. Münakaşa suri hiç 1 · · ld ğ F kat k b tın k - Yarın tediye ederim. t" ar d sı zıze zen~n o u umu yor. 8 ay e eme • ım v · dığım zaman... Param pek " kriket ,, arazısı var 1 • 
bir sebep olmadığı halde suylediler mi? Size ne ka- (iğim şartile... Altunla ya- Bu atlmlar oynamak için On milyon altın mı? k d I k B h f yu""ksek 
birdenbire kesildi. iki "mi- zı mı tura mı oynamak ne elime verilmi~tir .. sarfetmek - Evet. ya ın a ge ece ... a çenin etra mı 
safir,, yeni kroket partisi ~dil:~~:? olduğumu sÖy· hoş şey değil mi? lstermi· ıçın değil... - Bunlar gibi altın lira- - Ne kadar hoşuma gi- bir tuğla duvarla çevril· 
yapmak için kolkola hah- • Cones ,, dedi ki:· siniz oynıyalım? " Cones ,, dedi ki: lar hal.. diyorsunuz.. Çok hoş bir mişti. 

~~-çeye çık~M..a.~--"...v.ıllli.i:t--...-..ı...---==-~J.d.)l,Ju.-~-----_._~-"~~n•.Aa~-.ı.Huuu__,Rotı.ı....._...._~-------..._. ...... _..__,~-~~~~~~~~.__~~~~~~----,.....-ko~ • dLU.: 6.A::L--1~----~-~r.-aı•-..--"--~~-


