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Yunanistan 
Küçükttılafa ıltıhak 

edecek mi? 
k"II<üçük itilaf grupunu teş-
11 ede Romanya, Çekos-
1~vak.y~, Yoğoslavya dev • 
tlerının senede bir defa 

akalarında bir konferans 
a !ederek umumi vaziyet • 
:~rini tetkik etmeleri adet
ır; onun için bu devlet • 

jerin murahhasları son gün
! erde Be lgratta toplanmış • 
ar, görüşmüşlerdir. 
V I<_üçük itilaf • vaktile M. 
enızelos ile M. F ake Jo -

~l'.5?.o tarafından Pariste 
uşunalmüş, esasları kurul

nıuş bir siyasi teşekküldür; 
~e o sırada bu teşekküle 
R ugoslavya, Çekoslovakya, 

. 0nıanyadan başka Yuna -
nıstan ile Bulgaristanm da 
~ahi! olacağ'ı, bu suretle 
1erkezl Avrupada (80) mil-

hY~n 5zası olan, lüzumu 
alını:tc 11 milyon asker çıkar-
dııya muktedir bulunan bir 

cvfetler zümresi vücuda 
geleceği hesap edilmiştir. 

Yunanistanın bu güne 
kadar küçük itilafa dahil 
~la'.11amasının sebebi şüp
••esız Yugoslavya ile ara· 
~ın~a uzun za:nan halledi
. cnııyen Selanik meselesi 
ıd' 'k 1: Bu sebep Venizelosun 
1 tıdar mevkiine avdet et
resile Ortadan kalkmış' O· 

Uyor; acaba küçük itilafın 
nıüessislerinden olan M. 
jcnizelosun Selanik itila
!/' halletmekten maksadı 
"hunanistanı bu zümreye 
11 ak etmek midir?. 
Vakıa Selanik itilafı im· 

ıa edildiği sırada şayanı 
dikkat bir şayia çıkmıştı; 
bu şayiaya göre Venizelos 
Yugoslavyadan şifahi bir 
~.enıinat istemiş, Selanik 
uzerinden esliha ve mühim
'-'.1atı harbiye celbetmiyece
:ıır e d1ir söz almış; Yunan 
h1aş~ekilinin Yugoslavyadan 
a dıgı bu şifahi teminatın 
gayesi itilafta İtalya aley· 
hine müteveccih bir mana 
?lnıadığını temin etmek 
liTıiş. 

d E~er bu teminat bahsin-
e cıddi bir hakikat varsa 
~ e.r.izelos hiç olmazsa şim
dılık küçük itilafa Yunanis
tanın iştirakine taraftar al
ınıyor demektir. 
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Bayram 
intişar etmediğimiz günlere 

ait hadiseler 

neş'e içinde geçti 

Gazi Hz. bayram tebrikdlını 

kabul buyurduk/an sonra B. 
M. M. nden çıkarlarken 

Kurbnn bayramı mem
leketin her tarafında büyü~ 
bir neşe içinde geçmiştir. 

Güneşin açık ve havaların 
mutedil gitmesi dolayısile 
birçok kimseler kırlara 
gitmişler, gezintiler yapmış
lardır. 

Bayram yerlerine ve 
bayram eğlencelerine bu 
sene de çocuklar pek 
ziyade rağbet göstermişler, 
eglence meydanları yeni 
elbiseli çocuklarla dolmuş· 
tur. 

An karada 
Bayram Ankarada da 

neşeli geçmiştir. Gazi Hz. 
Büyük Millet Meclisinde 
Meclis reisi Kazim, Başve
kil ismet paşalar, Heyeti 
vekile, Meclis riyaset di
vanı azalarının, meb'usların 
Ankarada bulunan erkanı 
askeriyeden birinci Ferik 

~ -

nezzüh çok güzel oldu. 
Saat birde köprüden kal
kan "Heybeliada. vapuru. 
bütün matbuat erkan ve 
efradını hamilen boğaza 

yollanmış, Fen erlere kadar 
hoş bir sefer yapılmıştır. 

Bedekte iki saat kadar 
kalan gazeteciler. sırf bir 
eğlence olması için "Be
bek sıkıntısı. isminde bir 
küçük gazete neşretmişler
dir . 

lsianbulun muhtelif semtlerindeki bayram "erlerindan manzaralar 

Spor hadiseleri · 
Bayramda şehrimizde bu

lunan Osturı a takımı biri 
ilk gün, diğeri de üçüncü 
gün olmak üzere iki maç 

vapmış, ilk gün FenerbahçCyi 

Gazeiecilerin tenezzühü 

(2) ye karşı ( 4), uçuncü 
günü Galatasaray - Fener 
muhtelitini (3) e karşı (4) 
sayile mağlup etmiştir. 

Spor muharrimizin maç
lar hakkındaki yazısı (4)ün
cü sayfamızdadır. 

Zelzele 
Şibinkarahisar ve Suşeh-

ri zelzelesi hakkında son 
maliimat şudur: Ayın '.on 
sekizinde sa;ıt dokuza yir
mi kala Şibinkaraiıisarda 
şiddetli bir hareket olmuş
tur. Köylerde 14 kişi vefat 
etmiş, 6 kişi ağır surette 
yaralanmıştır. Suşehrindeki 
zelzele de çok şiddetli ol
muş, on sekiz ev kamilen, 
252 ev de kısmen oturula

Türkiye-Rusya Ajanslar 
Dostluğu doima kongresi 
inkiıof ediyor 
:\loskova, 22 ( A.A ) -

ı ' i\I. Riko[ Sovyctler kongra
sında okuduğu raporda iki 
sene Rusya ile ticarl münıı
sebatın munkati olmasının 

lngilterc iktisadiyatına ve 
bilhassa haricl ticaretine azim 
zararı olduğunu kaydetmiştir. 

;\f. Rikof uzun nutkunda 
devletlerle mlinasebattan ve 
;.\Toskova protokolündan de 
bahsetmiş ve Türkiye hak
kında şu sözleri söylemiştir: 

"Türkiye ile olan müna
scbat yalnı~ l.ı ünasebaun 
takvive;i nokta.i nazarından 
değil; ayni wmanda yakın 
şarkta sulhün tahkimi noktai 
nazarından da samimi bir 
dostluk ve teşriki mesai ha
va>ı içinde daima inkişaf et· 
mcktedir. Sovyct hükı'ımeti 
\ c Sovyet Rusya efkı\rı u
mumiycsi Tlirkiyenin :\Ios
ko,·a proıokoluna iştirakini 

Türk hükumetinin bu teşeb· 
blisünde Sovyet Rusya hak
kında yeni bir dostluk teza· 
buru gürerek h:ıraratle alkış

lamışlardır. Genç Türkiye 
cumhuriyeti mevcudiyetinin 
başlangıcında qilc Sovyet it
tihadını bir dost ve sulhün 
idamesindc bir ~eriki mesai 
olarak bulmuşt\ır. 

Y ann toplanıyor 
Ajanslar kngresi yarın Taralı

yada toplancaktır. Kkngreye 
iştirak et 
mek üzere 

Havas ajan-
sının mec
lisi idare 
reisi ve 

• umu mı 
ın üd ürü 
M. Meno 
ve Fele
menk tel-

graf ajansı 

mümessili 
• M. Ştork 

Dün geıen muraha•· şehrimize 
fardan biri gelmişler-

dir. 
Bn gün 

de Daçya 
vap urile 
20-25 ka-
dar mu
rahhas da

ha gelecek 
ve rıhtım
da Ana-

dolu ajansı 

tarafından 

kar~ılana
caktır. 

Ajanlar 
kon gresi Dün gelen murahhas· 
Türk mu- /ardan biri 
rahhası Tevfik Kamil B. tarafın
açılacaktır. 

Şehremini ve vali 
Ankara da neler görüştü? 

Muhittin 8. diyor ki: Hayat pahalığı hakkıkda 
Dahilıye vekaletine mufassal izahat verdim 

Buz fabrikası ne zamam bitecek ? 

An karanın ımarı r planları 
için teşkıl olunan jüri heyetinde 

- Anh·ay , Ankaranın 

imar planlarına •t m< sel" için 

"'iştim. Plan 
lırnüz ikna' 
edilmedqi için 

bir karar veril
memiştir. 

Ankarada bu

lunduğum eona· 
da Dahiliye 

vekaleti'.e de 
le nas enim 

ve 

aza olarak bu· 
lunan ve hayat 
pahalılığı hak
kında D. vc
hletıle temas
ta bulunmak 
lizere bayram
dan evvel A»_. 
karaya giden 
Şehremini ve 
vali vekili Mu
hittin B. ev· 
velki gün şeh· Muhiddin B. 

vilayetin 
otoritesine ail 

vehleıten di· rimize avdet etmiştir. 

Muhittin B. , çarşamba günü 

Karaağaca giderek mezbahada 

lnıa edilmekte olan buz fabri
kasına alt inşaah teftiş elmiştir. 

Bilahare lstanbul da ki köp
rü inşaatını teftiş etmiştir. 

Dün de Kadıköyüne giderek 

bazı teltişat icra etmiştir. 

Muhiıtin B. dün kendisini 

gören bir muharrimimize şu 

beyanatla bulunmuştur: 

işler halckınd~ 

rektifler aldım . 

lsıanbuldaki hayat paha'.ılığ 

hakkında vilayetin noktai na-

1.arını ayrıca vekalete mufas 

salan izah ellim . 

Buz meselesi bildiğiniz ~ibi 

dir. Buz imtiyazı gene Ema· 

net'.e kalmıştır. Me7bah:ıda 

inşa edilmekle olan buz fab
rikası yakında ikmal ecilecrk 
ve buz imaline başlanaca1 .t·r. 

f ~un.~n.~a ?~r;-ber bu de
dakı kuçuk ıtılaf konferansı , 
h ığe~ senelere nisbetle da-
a zıyade manidar bir te

fahür mahiyetindedir: Kon
eransın toplanması müna-

5cbetile küçük itilafa müte
nıayil o!an bazı gazetelerin 
neşriyati Macaristana karşı 
adtta tehdit manzarası al
nı;ıktadır. 

....J mıyacak derecede harap 
olmuştur. 

Bayram günlerinde Avustur
yalılarla yapılan futbol maç

larından bir intiba 

Hükumet konağı ile mek
tep ve telgrafane binaları 
bu meyandadır. 19 köyde 
545 hane tamamen yıkıl
mış, ve 13 hane harap 
olmuştur. Suşehrile 10 köy
de 39 kişi, ölmüş, hafif ve 
ağır olmak üzere 39 kişi 
de yaralanmıştır. Sıhhi 
imdat hey' etleri gelmiş, 
'llecruhların tedavisine baş 1 

Yunanlılarla kat'i itilafa doğru 
Muhadele komisyonu bitaraf azasının 

tekliflerinini kabul ettiler 
12 ada ziyareti 

h Ki:çük itilafın en mühim 
.edefi Fı iyanan muahede-

sırıi macaralara tatbik ettir
ınek olduğu hatırlatılmak
~dır; zahiren Macaristana 
t . rşh yapılan bu şiddetli 
~za urat ise hakikatte Ma-
car:sıa y l k nın ugos avyaya 
.arşı nıüttefiki olan İtalya· 

>a rn'u·ı~ 'h 1 ğ .. Ph . -veccı o aca ı şu-
esızd ir. 

_kBakalım, Yunanistan kü;u itilaf ile ltalya - Maca· 
ıstan - Arnavutluk gru;:ıları 
~rasındaki bitaraf veya ser
d c ~t vaziyetini nihayete ka-
1 a~ muhafaza edecek mi -
~k .X oksa küçük itilafın 
V rnuteşebbislerinden olan 
ta cnizelos birgün Yunanis. 
et~·~ ?a bu itilafa iltihak 

1ısını açıktan açığa ilan 
edecek midir? • 

i1f ehmet Asım · 

Cevat, Ali sait, Naci, Ha
san Kenan, Şevket Mustafa 
Hüseyin Halis, Muzaffer, 
Osman Zati, Ahmet Vehbi 
paşaların, Şurayı devlet aza
lar mın, Diyanet işleri reisi
nin, Başvekalet müsteşarı

nın ve müddeiumumilerin 
tebrikatını kabul buyurmuş
lardır. Bu zevat ayni za
manda Meclis reisi Kazım 
Paşa Hz. !erine arzı tebri· 
kaatta bulunmuşlardır. 

Matbuat tenezzühü 
Her sene klduğu gibi 

bu bayramın ikinci günü 
de matbuat cemiyeti mu· 
tat tenezzühünü yaptı. Te· 
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1 Yaprak 1 .. 
1 Pek ?ak:~ ~=I~ sü- ' An~:;::~ü::;~b~milbiilttle 
~ tunlannda ~ Jamıştır. Açıkta kalanlar~ l ~ 1luti i çadır tevzi olunmuştur. la. 
ff Beyin en güzel romanı ( şe hususunda sıkıntı yok· 

ı Bekleyiniz 1 tur. 
111111111 _..,lh1111ll1llf14 z 11uıııtıi [ Alttaralı 4 üncü ıayılwı.dodır] 

Anka.rada mllbadel• 10tb.alr.erall1'f. ltllrak ıedea komftyon azaları 
lıardye vekıUınJaJe birlikte 

Atina, 23 ( Apoya al l dk nıes.elelerin 
nıatini)- Dün hvri- halli için bitaraf 
ciye nezaretinde Al. nız'ibadele azası tara
Veni::clustaı riyaseti fından denneyan 
al tında akttdilen edilen teklifler tetkik 
buyuk içtirnada Tür- edibniştir. Saldhi
klye ile Yunanistan yettar men abide 11 

arasında ınevcut nııı- tebliğ edildiğine göre 

l ıuıaıı lı Ü kıi nıel i bi
taraf a::.antn teklif
lerini kabul etıniş 
''e k<'/f~ı·etin Tı'irki
)'eye tebliği içiıı lf. 
]Japaya telgrafla 
enıir permistir. V1111a11 

' 
nıalıa/ili Tt'irkiyenin 
de bitara(lann tek
lifl<'rini kabul ede
ceğini ümit ediyor
lar. llariciye ne::.a
reti nıalıafili bir iti
lri.fa doğrıı yılrı'inı'il
'hiğü ka11aatiudcdir. 
...itina ga:ete!cri "l'ılr
kiyenin d<' bitaraf-

l'K't;'d~r';'~"J 
lıummif, anlaııldı! \ 

Y ananlıların 
botuna gitmedi ! 
Paris, 23 (A.A) Hl,·as 

ajansına AıinJdan bildiri'd;::ine 
göre lıalya Kari ve Kralıçası· 
nın on iki adalara seyahah 
ile, lıalyan gazeteleriroin bu 
husustaki neşriyatı, Yunani>tan· 
da elem verici bir tesir uyan
dırmı§tır. 

Atinada inti~ar eden Veni· 
zelos taraftan ~lnos pzeıesl 

diyor ki: 
İıalya Kralının bu zlyareli 

yalnız on iki ada ahalisini 
değil, fakat, bütün Yunanlıla
rın milli hissiyatını rencide 
edecek lüzumsuz bir tcza.!-ıur 
dur. 

Bnlgarlarla muka
velemiz 

Salya, 21 (ı\.,\) - 1 Iü
kı'ımet Ankarada nktcdilen 
Tiirk Bulgar bitaraflık '(' 
hakemlik muahcck,ini m~-

J Son edebiyat münaka- ~ !isin tastikinc arzctmiştir. 
= 1 .. b til = ·············-··················-···········•' ~ ş~.arı m~nase e e • i [arın tekliflerini ka-
~ I1.usevın Rahıiıı ~ bul etnıesini ,.e bir l Be!c0üstaclımızın makalesi ' itilaf hasıl ofrnasuıı 
= 3 = Soyıfomızda ~ temenni edi)·orlar. 
lıııııııııu~ıııııı111wıııııııı1111ınııııı1111ııuıııı11Mlflllllff: 



( Paşa , _____ ....,, 
Yazan 

AYHAN 

Lfcıı(lirııiz evlzaına 

/;,a}Jtlı]roı-lrıı· ! 
Sı/İı ' )-111011 Prışrı yaPerleri kapı dışarı ctıniş 
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-67-
Rauf Pa a dedi ki 1 
- llc\'l eııJi İz telgarfı 

arzc<lı ıiz. ilen de şimdi Kalci 
sulııın'ye ınıılı,ıfızlğına bir 
emir yazavıın. Bu Süleyman 
l'JŞ•nın ilddc bir telgrafla 
Efonditnlzı taciz edecekleri 
anlıışı ıyor. 

Bundan wnra nereye tcl
grul ya1nr•a yaz ın Çanak 
kale tclg.ıat lıancsınJcn kabul 
etme' nlcr 

LcHp bey: 
- Çok ınusip olur Paşa 

hazret'eri. Efendimiz edıaına 
kıpılıyorLır ! 

Deyip Abdüllıamldin yanına 
gitti. Padişah ıııus\•cJdcyi 
beğenmişti: Süleyman Paşaya 
tanı -~ bdüllıamidin Us tikli 
meşrebine uyğun gelen bir 
'·rnp verilmiş oluyordu. 

Lel·ip bey telgrafı saraydan 
çektirirken Rauf Paşa Babı
aliye gitti. Rı>''ekil Ahmet 
\' cfik Paşa ile buluştu. 

Alım et V cfik Paşa, Gelibol~ 
mutasarrıfı Reşat Pşanın 
tedbirlerini nıethedi yordu. 

- Vaziveti hüsnü idare , . 
etmiı efendim. Zaptiyelerle 
konağı sarmış [ ı] Süleyman 
Paşa yaverleri knpı dışarı 

atmış mış . maazallah adeta 
isyan ediyormuş(!) Saadctlô 
mutasarrıf Paşa bu Acizin 
son emrini aldığı gibi « da. 
meni derrniyanı gayret » 

olarak zaptiyelerini (1) alıp 

sarmış basmış \'e yakalayıp 
hapsetmiş. Ilah hah ha ... 

Diye ağızlar dolusu övü
nüyordu. Rauf Puşa hiç sesini 
çıkarmadı : Alım et V cfik 
Paşaya itirazın pek faydasız 
olduğunu iyiden iyiye bili
yordu. 

Rauf Ppşa akşama kadar 
B.ıha:ide kalmak niyetinde 
idi. akşam üstü serasker 
dairesine dönüp Çataka ordu· 
suııdan ı;-elecek olan Rifat 
Paşaya talimat verecekti. 

V cfk Paşa ile Süleyman 
Paşa gaile~inden de kolaycacık 
kurtulmuş gitmişlerdi. 

Başvekil Alım et V dik 
Paşaya mabeyin başk1tibi 
Lcbip beyin gcldigini habc.r 
nrJiler. 

Lebip bey saraydan gcli
yor,lu. be~belli sultan Hami
dln yeni yeni iradeleri vardı. 

Tahmini yanlış de!1'ildl. 
ı\bJüllıamit Rauf Paşa gittik· 
ten sonra adam akıllı kuş
lm!anırnştı : 

Sülcym ın Paşa hapis filin 

cdilrni}tİ ;Una ortalarde re~ml 
bir muamele yoktu. mes'eleyl 
resme döktürmek istiyordu. 
Y 01.sa yük l<emli omuzları 
üzerinde kalacak gidecekti. 

işte Başkaıip I.cblp bey 
bunun İçin lınşvcl,i! V cfik 
Pa~eya geliyordu: 

- Paşa lıazrttleri : Süley
man Puşanın tevkifine Efendi· 
miz ıııalızuz oldular. Fakat 
şiıııdıye dekin bır nıuamclci 

resmiye yapılm.ıdı. Alcllısul 

arzcdilsin de iradeye iktiran 

etsin lıuyuruyurbr. 
Dedi : Hakikat Sulcynıan 

paşa irade alınmadan tnkif 

edilmiş idi. 

Ne dense şu nok~anlık 

paşanın hap. inden sora sultan 
llamidin gözüne çarpıyordu. 

Bunu neden iki üç giin 

eve! istememişti ? Tabii o 
zaman ŞJyet Süleyman plŞ:ı 

!stanbula yürüyüp te muvaffak 

olacak olur~a : 

- Asla benim haberim 

yokken vükela karnr Yermiş. 

Benden iradesir,i bile alma

dılar. 

Deyip yakayı ~ıyıracnktı : 

Ahmet V etik paşa : 

- Hay hay. Serasker paş 

makamıma resmen yazsınlar. 

arıedeyim. 
Cevabıııı verdi. Rauf paşa 

artık BabıMidc duramadı. 

madamki iş resme dökülü

yordu. Acele tarafıııclan 

divani harp teşkili de icap 
edecekti, 

Ba~katibi Dabı.ilıdc bır.ıkıp 

scrashr dairesine gitti. Ay:ıs
tafanozdan gclmc~ini bekle

diği Rifat paşadan evci şu 

tezkere İşile uğraşmayı müna

sip görüyordu. 

Evet bilıüde zaman geçir

mek istemiyordu, 

Süleyman paşanın tevkifine 
esas tutulmak üzre başvckiı

lete uzunca bir tezkere yazdı. 

Bu tezkerede Süleyman paşa 

alc) hine atıp tuttu : 
(Bitmedi] 
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Namuslu 
kol<otlar 

Mulıarrıri: Hüseyin Ralnni 
Toplaııdılar .. Otomo- - Vakit erken, gün 
·ıo girdikleri zaman uzun, uralımıza na-
;fettiıı sarhoşlugun zaran yollar kısa ... 

yiireğiode daha ziyade - 6nüne ne kadar 
kabarttığı teessürünü yol cıkarsa tekerlel
ta~ırmamağa uğraşa- lerlne çignet dünyanın 
!'ak: ucunu bulursan öbı1r 

l 

VAKiT 
--- --

~or 
biyetkA.risl vardır. Bir takıma ıı l \ 
arka arkaya yenilirken yeni· 

den bir inkişaf yoluna dil· I 
zclmesi icap eden futbolümil· 

zün eksikliklerin! yakından 

anladık. Avusturyalıların o
yunlarındaki muvaffakıyet e

saslarının neler olduğunu gör

dük ... 

Vapur destanından ••• 
Matbuat cemlJle/inln bayramın ikind gana yaplıtı 
tlapur ıulnıııinJe Şair Halil Fahri B. bir vapur de.stanı 
ıtazJı. Havb uzun ııe umiyei/J olan bu dosttlflı:bın '°" 
edebiyat mOnaka,alarına laallııl(, eden kısmını rıefl"<dfyoru:, Neden hep 
Bayram ertesini düş ün, Selami 1 

yenildik? Daha çatacakmış Hüseyin Rahmi ... 
Kendine arama etrafta hami , 
Ahi da görelim er meydanına 1 

Niçin üç maçta da Osfurya takımı ile 
bir defa berabere olsun kalamadık ?. 

Bu anlayış ve görüş pek 

tatlı olmasa da, men!! tarafta 

bulunsa da, nihayet bir ka

zançtır. Görgülerimizi kendi 

oyunumuzda tatbik etmek 

surctile bugünkü kaybımızı 

yarın elde ctmeğe çalışmalı

yız. llu düsüncemiz bugün 

için bir teselli de olsa yarı- ı 

nın hesabına bir ümittir ya .. 

* Vala herncdense suspus duruyor, 
Galiba gizli bir pusu kuruyor, 
Selami başına yumruk vuruyor, 
Vala, niçin girdin bunun kanına? •• 

Ü>tııryıı takımı bayram 
günlerinde yaptığı son iki 

maçı da kazandıktan sonra 

memleketine avdet etti. 

Tııkım geçen cuma ö~leye 

doğru şehrimize gelmiş, he
men o akşam Galatasnnıyla 
ilk mnçını yapmış ve bire 

karşı iki s.~yıla kaznnmı~tı. 

Pazartc. i l"cnerbnhçe ile 

oynadı, ikiye karşı dörtle 
galip geldi. Çarşamba günil 

de Gnlatasarny-Fcncr muhte· 

!itini üçe mukabil dürt golle 

mnl!;llıp etti ve hemen o 

akşam şehrimizden ayrıldı. 

Takımın gekliği ve gittiği 

günkri ,\e hcsnba katarsak 

Osturya altı gün içinde üç 

maç yaptı, kalesine yapılan 

(61 gok mukabil <10> gol 

atarak, hiç mağlup olmadan 

hatta berabere bile kalmadan 

oyun kıymeti hakkında he

pimizılc iyi bir fikir bıraka

rak gitti. 
Bir profesyonel takımının 

lurhoiü benimcmlş 

futbolcülcre kıırşı 

ekseriyetle aldıkları 

amatör 

hemen 
netice .. 

Osturya takımı şehrimize 

ayak bastığı zaman bunu 

biliyordu. Zaten biz ele bu 

sütunlarda daha evvel tah
min ctmi~tik. 

Galacasaraya kar;ı yaptı· 

!it ilk maçı gördükten sonra 
bu takımı mağlup etmenin 

pek kolay olmadığını ,,kafi 
derecede anladık. Çünkü ilk 

gün de yazdığımız gibi Os
turyanın bize kar~ı olan fa. 
ikiyctl bilhassa nefes fazla
lığı ile sür'atinde idi. 

Zaten o durup dinleııml

yen çok seri oyunu tatbik 

etmek, nefes kabiliyeti fev

kalade yüksek olmasa, kabil 
mi<lir'I 

llnlhuki bizde bilhas:;a bu 
eksikti. Onlar kadnr çabuk 
oynamıya da şimdiye kadar 

takip ve tatbik ettiğimiz 

oyun tarzı milsait değildi. 

Maçın yarısından ~onra es
ki sür'ati, çalakiyi kaybedi
yor ve adeta kesiliyerduk. 

Topn hıl.kim olmak iyi yer 
tutmak, fırsatları kornlamak, 
saniyesinde şütü çekivermek, 

derin pus yapmak, kafa vu
ruşlarında isabetli olmak gibi 

iyi futbol oyununun vasıfları
na ferden ve bir arada malik 

bulunan futbolcularımız, va
kıt vakıt bunu muvoflaklyet-

ucuna doğru dön ııe 

olduğumu bilmiyorum. 
Yüreğime sıkıntı lır
lılları iişiiştii. Beni 
kemiriyorlar •. hiç dur
mamak ve her yerden 
kaçmak istiyorum .. 

- Sen göyniinün 
arzu unu söyle; ben 
her şeyin çaresini bu
lurum .. Seni sıkılmıya
cağın yerlere kadar 
uçururum .. 

Otomobil düşmandan 
kaçan bir ejder gibi 
sür'atının toz bulutları 

le tatbik ettikleri halde sıkı 

sür'at ve devamlı nefesle 

karşılaşınca kifayetsiz kalı
yorlar, noksanımız derakap 

!<lrttıyor, biri mağlCıbiyete çe· 
ki yordu. 

Galatasaray yalnız başına 

oynarken, temiz bir oyunla 

7.aman zamnn galibiyetin ya

kınlarında dolaşmasına rağ

men bize bunu göstermlştl. 

Sonra Fener, maçın ilk dev

resinde, ilk yirmi beş dakika 

profesyonel takımın oyun 

sistemini gayrı miiecslr bıra

hatta alt lisf edecek bir mu

vallakiyetlc oynadığı. halde 

ancak bu noksanımız yüzün

den mağlubiyete dllştl~ 

Geri ye muJıtelit takım ma

çı kalıyordu. Bu, her zaman 

ecnebilere 'kar~ı son kozu

muzdur. 
l'enerbahçe - Galatasaray 

muhtelitinin" İ1ütün eksiklik

lerine ra~men, böyle ken

disinden kuvvrtli takımlara 

sürpriz yaptığı vakidi. Hal

buki evvelki günkii kombi-

neıon, 

başına 

bu takımların yalnız 

yaptıkları maçları 

mumla aratacak bir oyun 

oynadı. Çünkü ayni eksik· 

liklere bu defa bir de ahenk

sizlik inzimam etmişti ve 

takım sürpriz yapacak bir 

halde olmadığını, kendisinin 

başlıbaşına sahanın ortasında 

bütün ümitleri boşa çıkaran 

bir (sürpriz) oldu~unu ilan 

etti. 

işte bu suretle Osturya 
takımına arka arkıya Uç defa 

yenildik. futbolü kendisine 

iş güç ye medarı maişet edin

miş adamlarla, işi gücü ve 

geçinme vasıtası başka taraf

larda olan, ve !utbolü bir 

amatör zcvkile oynayan fut. 

bolcularımızı kabahtll göre

cek değiliz. 

Şunu bilhassa kaydedelim 
ki, spor sahasındaki mağli'ı

blyetlerin de bir fazileti ter-

Yarım asır evel~i 

T. 1'1. 

Bisikletçiler 

Ankara ve İzmirden 
şehrimize geldiler 
lzmirde Altay kulübüne' 

mensup dört bisikletçinin 

bisikletle lzmirden şehrimize 

gelmek iiz~re hareket ettik

lerini evvelce haber vermiş

tik. Dün hu bisikletçilerden 

üçü şehrimize geldikleri gibi, 

aynı zamanda arife günü 

Ankaradan bisikletle hareket 

eden Milll müdafaa vekdleti 

dalre lnzıbat zabiti yüzbaşı 

Halit bey de muvaffakiyetli 

bir seyahatten sonra şehri

mize gelmiştir. 

Ordu mukavemet birincisi 

olan llallt beyin beraberin

de neleri muhafız takımın

dan Adanalı A ptullah da 

vardı. 

lzmlrll bisiklctçUerl Bursa 

civarın dan gcçerierken bir 

kaza geçirmişler, içlerinden 

lbrahim Kemal beye otomo
bil çarpmıştır. Kemal bey 

Bu rsada kalmıştır. Yarası ha

filtir. 

Dip;cr üç İzmirli bisikletçi 

l\iyazi, :\lustaia beylerle di

ğer arka~ları buradan Anka

raya oradan da Afyona uğrı

yarak lzmire gideceklerdir. 

Buııünkü futbol 
Duglin lik maçlarına de· 

vam edilcccly Galatasaray 

Suleymaniye ile, Yela lley

kozla, Fcncrbahçe de Beşik

taşla kar~ılaşaeaktır. 

Atletizm 
Galatasaray, Hayskulü 

mağlup etti 
Galatasaray, llayskul ingi

liı mektebi atletleri ehin Tak-
24 May" 1215 sim stadyomunda ka~ılamış-

VAKiT 

& -1d_n_li(- vlldyetinde Cuma lar ve yapılan on müsabaka 

f'!hrl Bu/garlannın R6Ya neticesinde Culatasaraylı at-
lı~ılıozu~lardan hav/ ile 
Rumelıı şar~lye firar elllk_.. letier rnkiplerin (37) pııvnnn 
/ut Avrupa gazele/erinde karşı ( 44) puvanla mağlOp 
muvtdtr. etmişlerdir. Galatasarayın genç 

ı:....,.;..;...,. _______ ~I atletlerini tebrik ederiz. 

' 

arasırıdan bir fırtı na 
hızım aldı.. Bir kaza 
ihtiııınlile Şehnazın yü
ı·eği gıcıklamağa baş
lmnıştı, titrek bir sesle 
haykırdı: 

- Çocuk sana vur 
dedimse öldür deme-, 
dim. Kentli ne gel.. flir 
kaç ınilinıetrelik yalnış 
bir inhiraf bizi ahrete 
kadar götürür .. 

Şoför bir az sür'a
tını kesti ve gülerek: 

- Seninle beraber 
alıre'6 giııl1ek. benin1 

• 

için ne büyük. bahti
yarlık .. 

- Sus, böyle şaka
lanları lıoşlaıımam ... 

Seyfettin Hanımın 
ayıldığını anladı. Onu 
yeniden bir az sarlıoş 
etmek lazımdı. Etrafı 

koca yemiş yeşilliklerile 
çevrilmiş bir tepede 
durdular. 
Şoför -Bura ı nasıl? 
- Hoş .. 
- Bu hoşluğu aruı-

raJını.. · 
. Köpükleri arabaııın 
tavanına fışkıran bir 

* • Vakıt • ta gömüldü Hüseyin Suat, 
lbnirrefik Bey de etmesin inat, 
Bir konferans daha verirse Vedat 
Onun da Vallahi okur canına ... 

Halli Fahri 
~ 

Ucuzluk müsabakamız 
Gerek karilerimiz, eerek müesseseler 
tarofındAn büyük al&ka ile karşılanıyor 
Gazetenıizin ilk sayı/ asının başında 
bir kupon goruyorsu1ııız ; bu kuporı 
uzucluk rrıı'isabakamızırı bonosudur . 

Ucuzluk bonosunu kesiniz; saltn ala· 
cağtnı~ eşya için " VAKiT,, kari/erine 
tenzildt yapacaklarını ildn cttiğinıiz dt'ik· 

kdn ve nıağazaları tercih ediniz; pazarlığı· 
nızı yapınız, eğer fiat rnaktu ise lıesabı111::.ı 
ona göre görünüz; nihayet gazctııde ildTl 
edilen nisbette tenzilat yapılnıası yçirı para 
ile beraber kııponu veriniz. Karilerinıi:::.c ten· 
zildt yapacak olan diikkan ve rnağrı::alarııı 
listesi ikinci sayıfanu::dadır. 

İLAN 

1 - Bedeli keşfi 13916 lira· 

dan ibaret olan Urfa-Siverek 

yolunun 2so+s2 inci kilometre

sinde Hacı l lıjır deresi üzerinde 

beheri altışar metro açıklığında 

üç gözlü kemerll kagir köprü

nün m üceddedcn inşası \"e 
ihalei kat'iyesinin kab"lü tari

hinden itibaren üç ay zarfında 

ikmal edilmei< üzere kapalı 

zarf usuliyle ve IO mayıs 929 

tarihinden 29 mayıs 929 tarihine 

kadar yirmi gün m!iddetle 

miınakasJy konulmuştur. 

2-Münakasaya dahil olanlar

dan bedeli keşfin yüzde 7 ,5 

nis!:etinde depozito veya temi

nat mektubu alınacaktır. 

3 - Münakasa iktidarı fenni 

ve maliyesini isbat tdenler kabul 

olunur. 

4 - Taliplerin münakasa ve 
ihale kanunu müclbincc tanzim 

cd~ctkleri teklifnameleri pullu 
olarak 19-5-929 uncu günü saat 

14 le encümeni vilayet kalemine 

makpuz mu'.<abilfode tevdi edi
lecektir. 

5 - Evrakı keşliye ve pro

jeyi görmek daha fazla tafsilat 
almak arzu eden taliplerin Urfa 

Nafia baş mühendisliğine veya 
Ankarada yollar müdüriyetine 
müracaatleri illin clunur. 

şampanya şişesi açıldı. 

Bu patlama güriitıüsi.i 

arasında Şehnaz bir 
kalık.aha kopardı: 
Şoför- Neye gülü-

yorsun ... 
- Aıılıyamadın mı? 

- Hayır ... 
- Bak, şişenin içinde 

şampanyanın ne kadar 
canı sıkılını .. Delif işek 
gibi dışarı fırlıyor ... 
O da bizim gibi değil 
mi? 

Seyfettin doldrup bu 
kibar metresine uza
ıarak: 

İstanbul Mıntakıuı Tıca· 

ret müdüriyetinden: 

'l'Urk gümrük komi~yoııl:ırı 
lstanbul birliğinin senelik 

itlar.: heyeti intihabı; 26·5· 

929 pazar günü gürnrllk 

müdürlüğü binası clahilindrkl 

tatbikat mektebi salonuııd:ı 
icra ve saat l 2 den l 6 y:ı 
kadar rey kabul cdilcccgi 

ııldkadarana ilan olunur. 

Yaprak 
dökümü 

Pek yakında (Yakıt 
sütunlarında 

1Uşat'/Wi 
B~yin yeni romanı 

e 

. k ~jııı' 
1!-ledeıı <'t tı. •, . 
~ • 1 ·ıı 

di irimize •1 irsiıı H'• 
• l'l 

n{'s'eleııdirsiıı.. k 
Kadeh kadelw, yaın;. 

l 'J'Ct< yaııa"a toka f't l 
·ı o ' s , .. ı· tııı 

içtı er.. • o~o. ,. ·i 
barı~ıklıktaıı ıstJ,ıd ) 
kacı;·ııııy,ırak Jlaııııııııı 

• .. '"11dl'I 1 
nıalınıur yuzu İl' 
uzuıı özlii lıallı ıı_ 

' k ~n··· n1eze aldı. Fa ·at · , ~i 
- .. k rı 1ıar11ı ı, nunu ya a -·ı-

söndürmek kabil Je~ · 
k serıııı 

di. Aşkın e' ıeııl
lçtikçe dalıa aıeş 
yordu. <,..,, .... , 
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[ DAHİLDE ] mmUJ 
Yeni nıu~alleler Borsada se~di .. 

f(kç ~dür mcınlc-
c ~ 1 n ha \·asında 

r. B.nıuıdeli :üzgarlar 

Kuduran kimmiş, anlaşıldı! 
( Üstat Hüseyin Rahmi deyin, kendi hakkmda vuku bulan ne~riyat münaşe~iile yazdıgı 
cevabın ilk kısmını bayramın birinci günli çıkan &ayımızda dercetmiş, makalenin ikinci 
kısmını bugüne bırakmıştık.. Bayramın birinci günO intişar eden ~ısım müretliphanemizde 
gece sahifeler bağlanırken mües:;if bir yunlışlık neticesi olarak diğer bir yazı ile 
karıŞlırıbm~hr. Bu ıllbarla Hüseyin Rahmi Beyf cndinin makalesini bugün iki (.ıqıını 
bir arada olora~ derccdiyoruz. J 

Beyoğlunda tahdit Tahkikat habe- S
ıkıntılı işlerle geçen 

saatler bazan bir 
gün kadar uzar da, 

?\1. meclıı;inde af 
ının ' 

mu7.akcre' e kon-
t başhan bu hıt"Ya bu 
:ırtık r . '' 

ın uzg.ır olmaktan 

u: ~.anlı vücutlu, eJlc 
D k ır hale gelmiştir. 

n u akşam gazeteleri 
ın~· karannın müddciu-

Selami izzet, sen kimsin? Bazı roman ti,plerini makalemde söylemiştim. 
lraptan mahallin yok, şat- filan Hanım veya Beye Kritikin sözlerini kendi di-
ranç şahı gibi kendini ileri benzetirler. işte bu kabil- linden işte aynen nakledi-

ı ıge h.:bJ' ö i'ld' . . 
bir he . . . ı,., C< ı ı~ını 

ttirr; . \ C:tın hapishaneye 
1:1 nı ya 

ı k 'zıyorlarJı. Bu he-
•. alnuna hahil olanları 

'-a\tır B .Jk· 
lllad · L~ ı şu s.1tırlar 
a an, ıındanla hurri

a rka ındaJ,i kalın hi ar 
ca tır h . 

""' ~·1111 u tu gelen affın 
·••ttı b' 
tah .1r kat d.ıha artıyor. 
h tnıne gon.: çıl,arıl:ıcak 

un1lan d1:n 11 sayı ·ı bir }rn~ 
ç b ıb,ırcttir. EYct bir 

ın, fok b • 
~ in k at u bir k,ıç bıııin 

ar ad,ış ' c dostl:ırı d,ı 
p edilir e l 

1: kab , \'c ~un birden 
n ten İ~ır. onra bu se-

li! c sahibi olmak 
~Utlab bir mahku

m~ raba ı, eşi dostu bu-
'ıı a ta Lizıın gelmez. 

h~r t 1 . • e'd' uru u zaten a ıl 
ı ır ır . r en b · ızı id.ırc eden-

• n °Ylc necip bir hııre
!ılızj S..ı~lır olnusı elbette 
,., ıı· ."11.:dan hazlarının en 

t 1 ·ı 1 e doldurur. \:n . 
t IŞte bu turlu hir s.ıa

lllc ' J 
111tt s lluum. Bazı cu-

' ardır l.i hLll,iıınct 
nun l·t 1 •• , l\"\'d crının pcn· 
011\ar k n tı-.tundcn ağır-
. ldır bile, \ uzl,.ıra~ı 
ı . 
~ ulnı.ız. Onl:ır h.ıJ,. 
tckrıtr lıui,um ,·ermek 

J ~arar? E1ini b,ı~kasının 
anı il . k' 1 • l . l 1 ·ı . c ır .:tmı> 1tr 'Cl . 

~· .1.ıhniınd1.n u1..1klaşıır
ter ·ı'I 1 . I l ı C<. crım. 

~kaı l 
rin 'azcn de 1,,1.aı \'e 

1 h zırl.ıdıoı u!hır ıı;.r_ ar . • ı:. o 
11rınd\.! ar,n a duş-

olanlar li.ı \ardır. Log-

l na iııandıgı bir fikir 
ıurı;, etini, canını fcJa 

1 
tır. Buntn n h,ın:kctkri 

. 'la c\:7.:ıyu IJyık görulür. 

t' . ~radıl.l.m cezadan 
; 1.:tıııc lıi,·bir J.-kc 

t. ın T '- sıı;ra-
q d' 1 ha .1 bu türlulerin 

ır ı · 
nı· . '1 hül.umctc l,arşı 

/ı 1 • 
ı d ( 1.'"ın bir minııı..tlı..! 

Uru yor. 

sürüyorsun ? den Selami izzet te sözle-
lakırdı mı İstiyorsun, al! rimi üzerine alarak içerlemiş. 
Muhterem "Cumhuriyet,, Demek benim tavsiflerime 

te intişar edea ilk maka- İzzet beyin çok benzer 
lemden koçunarak ortaya tarafları varmış. O iddia-
garip iddilı bir muharrir larımı müspit bir tip olarak 
çıkb. Bana: kendini meydana koyuyur. 

- Sen yaıılarında her Görüyoruz ki gündelik 
gün bir hikaye ile kendini istimalinden kalayı sıyrıl-
yoran, halkı bıktıran haris mış bir bulaşık tenceresi 
hasut, kuduz, filan falan kafanın sünuhatı ancak bu 
demişsin. l~te o benim. kadar olur. Hiçte böyle kendi 
"Kudurdumdu amma aşı- kendini ittihama atılan, 
landım,, bila liizum levisiytını taşı-

Diyor • Aşılanmamış- ran edip görmedim. Sakla, 
sın amma işte görüyoruz ki sakla bütün sermayeni bi-
aşın tutmamış. Deva111 eden tirme Çocuklarına ekmek 
sayıklamalarınla kanındaki parası lazım. Edebiyatını 
müthiş illeti ispat ediyor· israftan sakın, iflas edersen 
sun. sonra ne yaparsın? 

Allah allah şaşmaz mı- Benim sözlerim gayri 
ısınız bu ne feraset? ma-
kalemde Selami İzzet na- şahsi idi. Onunkiler hot· 

behot oldu. Ben ona demi
mına küçük bir işaret yok. 
O, hergün bir hikaye ile şim. O da bana diyecek 
halkı bıktıran sözlerind(•n bulmak için yirmi )'1ll1k 
mutlak surette kendini çı· eserlerimi karıştırıyor. Bu 
karıyor. edebiyat pacaracısı bula 

Tavsiflerimi kendine ya- bula arabın kirli bezlerini 
raşır bir kaftan gibi sırtına kancasına takıyor. Biliktiza 
geçirerek hasut, haris, ku- her evin birkaç halası bu-
duz tabirlerini hiç yadır- lunduğu gibi bazı romanla-
gamadan benimsiyor. rm da bulaşık çukurları olur. 

Bir cüı üın itiraf eden Bazı eserler de sade apte-
kimseden kanun isp.at fatc.r. sanedir Onlar da benim .. 
İzzet bey efendi aş\ şaha- kilerdir diye bağırma, kastim, 
detnnmcnizi gösterir misi- bu değildir .. "Şıpsevdi,, de ne 
niz? tedavisi müsmir olma- güzel felsefi satırlar vardır. 
mış bir akurla münakaşa Niçin anlaşılmaz bir itiyatla 
hoşa gitmez. taaffüne koşuyorsun? 

Zavallı muharrir ne ka- Sonra fethi meyyitten 
dar patavatsızsın. Sözlerim- bahsediyorsun. Peki amma 
de sana taalluk eder ~er- kim öldü? Kim kaldı? ş,._ 

• re kadar bir kast yoksa habettin Süleyman ıneza-
sen hiç aklıma gelmemiş isen rında toprak oldu. Ali 
ishalli lka\eminin taaffüna- Naci Bey itirafı kusur etti, 
tını bir kuruntu üzerine a- dostolduk. Diğer yaygara-
1eyhime boşaltmış olduğu- cılardan kimse kalmadı, 
na hiç sıkılmaz mısın? Ben bugiin onlardan ve 

O Beyinsiz kafanda biraz senden ziyade berbayatım. 
muvazene, muhakeme ol- Çürümüş hükmile lc,hime 
saydı. Böyle bir şüpheye şehadet eden mazi olmuş 
düştükten sonra: böyle paslı, kör bir silahla 

- Behey adam sen şöy- karşıma nasıl çıkıyorsun? 
le böyle isnadat savurmuş- Nckadar aciz ve şaşkm-
sun, onlar bana mı? söyle.. sın? Nelerden medet umu-
Cevap vereceğim.. yorsun? "Ben deli miyim?" 

~: 
l\ d --

Diyebilirdin. Bu yolda romanı bir mahkeme bu-
hareket, bir parçacık mü- zurunda beraet kazandı ve 
Jahazaya tavalckuf eder ki alkışlandı. Bir delinin o 
hu kadar basit bir terbi- hareketinden ancak senin 

a tiye H meselesi yeden mahrumiyetle halkın gibi bir akıllı moral araya· 

Kaclrı • irfanına nasıl hizmet ettiği- bilir.. ve beni ilzam için 
~hırı Ye Hanım ve arka· 
!%•. k hakkmd.ıki müstenlik 

ne şaşılır. Seni utandırmı· o deliden daha bozuk bir 

" 1 at• • 
ya u~raşmanın abesle işti· lisanla konuşur. 

tııı ll'ı •nın bılliğini, dosyele-
ıa ı.... lıdd~ı ırrnumı1iğe erıldiğinl 

gal olduğunu anladım. Gençliği baş aşağı eden 

···~tık 'd 
Kuduziuğuuun nev'ini halka ben değilim. Ben o ibare-

"11ıı · ınu dd umumi mu· 
ıJa:ı :~den Cemil Bey yarın· 

göstermek için yazıyorum . yi meşhur münekkit Ka-
Asıl dcuduıı: Pastör aş!sile mil Moklerdcn aldım. (Ca-

kc ~en ı lıntnk evrakını 
~~lıyacaktır. 

şifayap olur. Fakat se:ıinl.--.i mille Mauclair} Fransada da 
tedavi kabul ayni davanın sürüldüğünü 

t/lfRIKLAR 
hlJRUNCİl , ~ p ' . I 

~zvanf oğlu hükumet kona_, 
B911un ônüne kadar gelmişti 
Oğazında soğuk ve yağlı bir ipin daraldı~m 

, duyar gibi olmuştu. O sırada ... 
~.At • - 66 - Yazan: Sadri Etem 
"ı it iibl !Çfhflyorum, erkek söylerdi. "::•"°' ROnra da be~a- Esma mektep "'~ atm--
~........ llll .ablalar atbl evde medl ama yamam lif ederdi. 
ı..._~ 'Çtiter ç ... luptmal• Hem öyle ülemaıwı ıı6llert atbt 

· Onl.rınkt canda bnlmld hoyrat hoyrat aler 16ylcmezdl 

-~ 

ya\'aş yavaş ısındım. 

bir gün bizim arkada~lardan 

biri Esınaya musallat olur . 

Kadın ondan hiç mi hiç hoş.

lan mı yordu . Birgün herifçi oğlu 

bır kenara sıkıştırmış Esmayla 

dö\'ÜŞÜp duruyorlar .. gittim .. 

- Ayıp be ..• dedim, ayıp 
sana senin zahmın hep karılara 

galiba ersen çık meydooa • daha 

lafımı bitirmemiştim suratıma 

birşey indi dövüşmiye ba§ladık. 

Kadın bir koç dövüşü seyeder 

gibi bnlm vuruşmamııı se)Telti. 

Bea üç yerimden öteki dört 
yerinden yaralanmıttık . 

Ben 1>u 'yara ' ıle 7.anneCıifor· 
dum kl Eama ile fit oldu\ qe 

yorum: 
•Si foul le mtmde marchc sur l~s 

maiT1S, qui marchera sur le3 pt· 

eds pa.~sera viu pour originai . • 

"H~rkes elleri üstünde 
yururse ayakları üzerinde 
yürüyen orijinal sayılh. .. 

Ben mealen hafif bil' 
takdim tehir yaptım, işte bu 
kadar. 

Gençliği tepe aşağı gös
terip te bacak arasından 
dumarı çıkartan o arlanmaz 
ressamınızdır. Vala Nuret
tin Bey ressamın zerafetini 
methetmekle dumanın şek
len aldığı kepazeliği göz
den saklıyamaz. Ben kari· 
katörün ne olduğunu bili
rim. Bacak arasından bil· 
mem ne şekli göstermenin 

zarafet olamıyacağmı da siz 
bilmelisiniz. 

Böyle kirli eller ge~çliği 
düşüremez. Çamura batan 
Selami izzet, Cemal Na
dirdir. Maharetlerini ancak 
böyle hayasız ınevzu1arda 

bulabiliyorlar ... San'atın 
metin zemininde kendile
rini dik tutaınıyan sarhoşlar. 

Cenap Şahabettin Bey
fendi ilk makalemi oku-
ınadan söze salahiyettar 

olamazlar.. Eski kolleksiyon· 
1ar i.ısfaöıri' gençlere: karşı 
açmış olduğu harplerle 
doludur. Ben F ransada 
kopan davanın bir kısmını 
buraya naklettim, başka 
birşey yapmadım. .Şaha
bcttin Bey ilk hamlede beni 
reddedebilirler. , . · at bü-
yük Fransız kritikleri hu
zurunda biraz düşünmeyi 
makul bulacaklardır sanırım. 
Sür realizimdcn bahsedi
yorlar. Mesele orada kal
mamış şimdi bir de züti
zm çıkmı~tır. Bir az bizim 
yuhayı andıran bu müzey
yif seda ile bütün makiilata 
karşı ıslık öttürüyorlar. 

Gene Selami izetin ma· 
nasızlıklarına gelelim. Bana 
karşı "Al cevabı otur aşa
ğı" diye başlıyor. 

işte dilinden, şivesinden 
anlayınız. Tahsilini mahalle 
kahvesinde yapmış bir edip. 
Bu sözünde beni iskat ede
cek bir kuvvet tevehhüm 
eden l?ir ahmak ... 

Herkes görüyl>r. Günden 
güne havası sönen )>ir ba
lon gibi düşüyor.sµn. Bir 
saçmadaq on hikaye, bir 
pestilden kırk yalan uydur
mak yavanlıklar.ana..., kadar 
kötülcdin. Şurada ·burada 

çekişiyorsun. Mehmet 

in kovugunda yatarken gene 

yanıma geldi , Za nettim ki 
halimi hatırımı soracak ~ 

Halbuki kovukta alııırrda bir 

avuç saman yaralarımad~ yağlı 
yün parçalan susuz , kimsesiz 

\.J ) 
ve bir yandan bir yana döne-

mezken karşıma gelipte ne dese 

b~enirsin ? 1 

- Ne t!edi? ~ 

Ne diyecek? ~ )!.ha ,.qı 
'!" 

ölmedin nıı ? • il. c· 
demesin pıi 'f . 

' ı r• - Seai seviyer.. Yoksa 
ba bdar'üetiae ~-

- ~~i g1bt ~ fiYrıl'
sunu yiyen kedi gibi •• 

k-d+N .. 

işi bitiyor • d "4 d ~ ·ı 
lstanbut mahallelerinin rı Otı ru e(!l 

"aman yarabbi, bitmese, 
nihayet bulmasa!., diye 
dua ettiğiniz neşeli günler 
iki dakika içinde biter, tü-tahdidi için te~kil olunan 

komisyon Beyoğlu cihetin- 'Dün 
deki mahallelerinin tahdi
dini bir kaç güne kadar 

pekaz muamele 
yapıldı 

kenir. Gözünüzü açarsınız: 

bitirecektir. 
Her mahalle 700 haneyi 

ihtiva edecek ve büyük 
mahalleler bir nisbet dahi· 
!inde taksim edilecek, az 
olanlar birleştirilecektir. 

Komisyon gelecek senede 
içtima ederek Boğaziçi,Üs
küdardan Bostancıyıt kadar 
olan Anadolu cihetindeki 
mahahallelerin tahdidi ile 
meşgul olacakhr. -Buz tarltesi 

Yazın 3, kışın 5 
kuruştur 

Buz satı,lan için kış 'c 
yaza mııh:;us olmak iizcrc 
yeni bir tarife zapılmı~tır. 

Bu tnrifcyc nazaran buz 
satı~ yerlerinde kı~ın 5, ') n· 
7.ın :l kuruşa satılacaktır. Kış 
tarifcsi tc~rinl c\ Yelde, yaz 
wrifc::,i de hazıranda b:ı.-lı) a
c:ıktır. 

'ı"ıılnız bu sene, ~ıccıklnr 
birdenbire ba tırdığı için yaz 
tarife.,inin I 5 mo\ ıstan itiba
ren tatbikınn ba~iannc:ıktır. 

Edirne kapı 
Tramvayının işleme~ 
sine çokaz vakit kaldı 

F:ıtih-l:dirnckapı tr::ıım ay 
hattının in~aııu hitam hul
mak Lizcrcdir. l latun kü~at 

mern::,ımının 15 hıızirnnda 

) npılma ı muhtemeldir. 
Bu hatca rny f er~iyatı 

çift<' olarak F<1tihtı:n itibaren 
17" 50 ind metro) a kadar ik
ınal edilmiş ,.c direkler dH .. il· 
ml~tir. 

l lat h:ıziran bidayetinde 
L•:mant.tc tc Hm edilecek 'c 
l 'atih-CdirnLkapı bir mun
tak:ı addcdc.;rcı.. tak im l~dir-

nck.ıpı ara-.ında 

ba:;-1 anacaktır. 

scynhdcre 

·-----
Beledi zabıta 

Zabitci belediye mekteb:nin 
bu ı;encden itibaren lağvedilmesi 
takarrür etmiştir . 

Mektebe ınii<la\im olan mt:· 
murların imtihanlarına başlan
mıştır . Bir iki güne kadar ik
mal edilecektir . 

················································ Rauf bey bu hakikati ta 
Reşadiyeden senin surıtına 
haykırdı. 

Sana karşı hiç bir açık 
hitapta bulunmamış bir 
adama "Kuduz., demişsin 

işte o benim... iddiasile 
saldırmak ... Bu kuduzdan, 

cinnetten, sar'adan beş be
ter bir nöbettir... Durma, 
illetı eskitmeden koş bir 
daha aşılan ... 

Hüseyin Rahmi 
Hnmlı: 

Davayı kuanmak için ıfzzeı betin 
jYardımına çılğırdıtı ıahttıer: 'Şeyh SaU 
Ahındıt Zekt ve ga)TI!hiim. 

Se\ miyenler fare gibi hepsi 

ölilmü tadacakttr. 

Sonra ~imdi o peygamber 

oldu Kendınfn eski gl.nlerini 

bılenlere rahmet dkumaz. Bü~ 

yüklüğün şanı11dan değildir 

onları sağ bırakmak ... 
Fazla kuruntu ediyorsun 

bu kadar dağda gezdin ayıp 
bu düşünce .. 

Kon\1§8 , konuşa hukOmet 

dairesinin &.üne kadar gelnıi§

~a-.di. P.auwıit ı<if1.nun be~·ninde 

~·~. 1!yUftt\. Wlttm f>tıtüa 
hat1ralar carı1anrvermifti, lıaat.J& 

. bJr en kendisini, beynine diJ>9k 

ladirllmlf gibi hile hitsetll. 

bir@ 

Bayrnrn • rnuna ... cbctilc iiç 

giinchir kapalı bulunan es· 

ham ve kambiyo hor nsı dlin 

açılmış fııkat ehemmiyetli 

derecede muamele olmaım~tır. 

Jıı~iliz lira::,ı rno 1,5 kurn~rn 

açılmış.. ak~am C)<)Q,5 kunı~ta 
' kap.ınmı~tır. Duyunu muYah-

hidc 205 kurustn açılmı;;, 207 

- Oh, neyse bayram 
geldi, dersiniz, şu üç gün 
içinde şöyle bir dinleneyim, 
bir geı>:İp tozayım, 

Çoktan beri görüşeme-
~iğiniz dostları görmeyi 
lstanbulun hemen bütün 
mesirelerini dolaşmayı ku
rarsınız. Halbuki gözünüzü 
kaparsınız, bayram geçmiş
tir; ve siz, masanızın ba
şında yarın çıkacak gaze
teye fıkra yetiştirmekle 
meşgulsünüz. 

Ahmer Halbuki, bayramda tatil 
var mı , yok mu diye ne 

1'uru, ta kupaım~tır. 

Dun ku J lilnli 

rdil,fml~dc bor~a acC'n· kadar üzülmüş , sonra 
tesinôcn hazılnn hakkında var denince ne kadar 
tahkikat ppılacugı ve :\foliyc sevinmiştini!c; 
\' ckı\letinin lınrsada tas fi) c 

yapılması hakkında bir ta

mim göndcrdip;i ynzılmı_.tır. 

Borsnnın ahlhi~ ı:ttıır erkanın· 

dıın birisi hu hu::;u:;ra ~unl.ı

rı SÖ) lcınİ:;-tir: 

"Borsada islahat n: tahkikat 

) apılnc.ıj!;ı hal.kında ki nc:;ırl· 

yat clogru değildir. Bo) le bir 

tahkikat ıne\ ,mubah::- bile ol

mamıştır. Yeni hor~a kanunu 
hrniız tcbli{t cdilınccli. 

Blitiln yazılan ~eyler 'ıı-

1,uu hale mutııhık clcgildir. 

,,. 
Uç intihar 
iki gençle bir kızı ölü
me sevkeden sebep

ler ne?. 
Sarı yerde Saray arkasıııda 

oturan 21 }'nşı ıda Ra :mi efen

di koluna tab:ınca. sıkarak ın.i

lıar etınışlır. 

§ Küçükp:ızarda oturan 
ayr.::ı;.cı K " zıını ı yeğeni kuleli 

li esi taletesınden Rı1a efendi 
alb;ııe üc; k1 rşun s·karnk inti-

har etmışlir. 
§ Üskiıdarda ihramiyede o-

tuı .. ıı p lis ~ııman drndiııiıı 

kızı ~3 yaşında Adile Mukaddes 
hamın ti lıtı tedavide bulurdıığu 
tıp fakültesi emrazı aklire ko

ğu~unıııı t ıra\aswdın kendisini 
bahçeye ataı ak iı tilıar etnıiştır. 

Otomobil bir Ç«Uk ö)dü~dü 
ıs ııunı.ıralı Silivri otomobiıi 

Bey zıtt"rı A sarayıı gidrriwı 

12 } aşmda lıü\İyeti meçhul bir 
kıza çarpmıştır. D rhal hast.ı· 

ıı ye kaldırıbn kız tfraz sonra 
ölmüştür. 

Pencereden düıtü 
F. tihte .ıııt Ali malı .ilesinde 

oturan berber Osman efendinin 
4 }aşı daki oğlu Mü~crref pen

cereden sokağa düşmüş, ağır 

st r<'tte ynralıınımştır. 

daraldığını duyar gibi oldu. 

T!.i) !eri ürperdi, bedeni diken, 

diken oldu. 

Uzaktan bir delikanlı Pazvant 

oğluna yaklaştı. 

Dehkanlı: 

- Esma bacım seni çağm· 

yor. Hızırlar, dörtler hep hll7.ır, 

Pazvant oğlu, adeta Memiye, 

i temiye Esınanın odasma gıtti.. 

Bütün kumandanlar ""e hız.ırlar 
keçelere di:r. çökmü~eı: Esma ve 

Duduyüueıine nikaplanm geç.inniı· 

1~di , önlerinddd .-hleduekiz 
mqin kapiı 4'itnp, görUnüyor~. 

'Emsa s57:e baıladı : 
' - Hd emri b-en~ir. Selci; 

' 
kitap baklcı 1çin · ~üyorum . 
Emir ffliWl lz91hlr• cırdueu 

Mezarlıklar ! 

Evelki gün parlak 
bir güneşin yere 
serdiği koyu göl-

geler arasında uyuyan Ka
racaahmet mezarlığına yo
lum uğradı. Geçip gidiyor
dum.. Arabanın buradan 
oldukça sür'atli geçmesi 
bilme bu uhreyi!er belde· 
sinin biraz daha harap 
olduğunu görmeme mani 
olamadı. Çarpık ve yosun
lu taşların arasında hayvan· 
lar otluyordu. Bu hali gö
rünce kızar gibi oldum. 

- Hayvanlar , dedim , 
merlığa niçin hürmet etmi
yorlar? 

l:Earı l\<J c l<tu p ıa rı J 
Bir faziletkarlık 

Devlet matbaası tertip 
heyetinden Mehmet Emin 
B. gönderdiği mektupta 
anlatıyor: 

- Bayramın ikinci günü 
refikamla beraber tenezzüh 
için adalara gitmek üzere 
köprü mevkii kişe memu -
runa bir 10 liralık vererek 
iki bilet aldım ve hareket 
etmek üzere bulunan vapura 
atladık. 

Akşam son ':apurla dön
dükten sonra evde, bilet 
almak için verdiğim (10) 
lirahğın üzerini almadığıJnı 
hatırladım. Ertesi sabah 
biletleri aldığını gişeye 
müracaat ediyordum. Gişe 
memuru Hasan Efendi 
derhal: 

- Evet, ben de akşam 
yaptığım hesapta bu kadar 
fazla bir para buldum ... 
diyerek paramı temamen 
ıiade etti. 

Bu faziletkarlığın önünde 
çok mütehassıs kalmıştım. 
1 for dakika para üzerine 
temasta bulunan, her daki
ka hesap gören bir faaliyet 
için de bu kadar doğru 
hareket eden ve nezih bir 
kalbe malik bulunan Hasan 
efendiye alenen teşekkür 
ediyorum. 

ileriliyecek . Şımdi kumandanı 

geçec,.ğiz . 

Bölük başılar birer , çöp 

parçasını geni~ bir yazma men· 

dile koydular ... 

Molla Hasan bir eliyle çöpü 

mendilden cckti öbür eliyle 

diğer bir mendi,deki yazılı 

kS.ğıdı aldı . 
Yazılı kAğıdı okudu; 
- Bekir ... 

Boş f.. 
Kağıtları ve çöpleri ~arı~rdı 

bir ki~ıt ve bir çöp aldt : 
- Keskinli Mllitafa .• 
- Bot ı.. 
~tları tekrar karıştırdı ~ 

cppleri bnp-dı bir kAAat aldı, 

bir çöp çektt okudu : 
( ...... ) 



.-. - ... Skapaflovda ~,~ 
Alman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? 
Muharriri: AmiralFon Röy/er Mütercimi: M. Gayur 
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Hadisenin izahı meselesi 

Kan11' ıtrı 11ıaskatı re.siırı olan Kohıırgrı " .. ' 
111e11sıııı ::.abitlerfr konuştukça gö11lı'i11ı 
feralıl anıyordu, a ld11ıı11ıı 111ıutuyordu 

Bu sefer iiçlinçü me,·kide 
olmak iızcrc bir kaç saat 
seyahat ettik. Bir çok defa· 

!ar tren dcj;i~tirdik. :\ihayct 
ı\lmıın :.:abitlcrinin "l lurraL 
sayhaları arasında "Doming
ron Hol "c vasıl oldum. Şa
tonun kapıları benim ve 
emir zabitimin arkamızdan 

yedi a) !ık bir müddet için 
kapandı. O kad.ır mtiddet 
mevkuf kalacağımızı zanne
denlim 1 

Tecemmu kamplarında ha
mt, esaret hayatının mlitead· 
dit elemleri \C mahdut >:evk
Jcri bir çok defaler izah edil
miş oldup;unclan bumda tek
rar eylemiyeccjtim. Orada 
bir çok iyi ve sadık arka

da~Jıır buldum. Onlar . ~u 

ma~mum ıı;ünlerimi hafif bir 
g·üncş ı~ıp;ı ile tenvir ettiler. 

•Domiııp;ton l lol• daki za
bitler rmmnı tcrkederken, 
cliınlcsi namına Kont ı Kap;e· 
nık) in ~öyledij;i sözler beni 
çnk mlitchassi; etti. Osırada 

memkketi:ıe dönen arkada~

lar bizi uııutmadılar; bizi 
\ arnnıınıza iade ettirmek için 
fevkalade "ırfı gayret ettiler. 
Birçok hediyeler ve mektuplar 
giinderer~k ve hahusus i'iocl 
yortusundıı bizi hatırlıyarak 

inzirnyı tamıınızın alamını tah
nr ettiler. 

Baiısus Adellıaytsvcrt, Ouscv 

şehı inin çocuklarındın bir çok 
kimselere t<sadüf ettim. içlerin-
de onlarla olan mıikiileınelerle 

gönıüm biraz ferahlamıştı. Ka
nıp kumandanı ve lııgiliz zabit-
leri de kakkınıda vazifelerinin 
müsaade ettığı derecede tevec

cühkar davrandılar. Maamafih 
diğer mevkuflardan dahi sıkbir 
tarassut altında bu,unurorduın. 
!-fer ııekadar filoyu batırmak 

hakkım olduğu kanaatine biran 
kaçnııyacağımı bir çok defalar 
tekrar eyledim ve bu hakkı 
İııgiltereye karşı müdafaadan 
başka bir şey dü~Ü'ımediğimi 

söyledim ise de, muhafızlarımı 

temin için uzun müddet lazım 
geldi. 

Bütün düşiincelerim bir nok
taya inhis:ır ediyordu: acaba 
hangi vasıta ıle Berlin bahriye 
nelaretine bir rapor göndere-
bilirdim? Nilıayet bir vesile 
zuhur etti. lhtivat mülazimi 
Lobsen arayı umumiyeye iştirak 

için maskati olan •Şlesvı•ge 

gönderildi. Ona tahriri bir ra
por tevdi etmek çok tehlikeli 
olurdu. 

Binaenaleyh kendisine rapo-
rum u sekiz gün üst üste tekrar 
ederek czberlettıııı. Bereket 
versin kendisi deniz kıyısı hal
kından idi, gemici tabiratı onca 
menus idi, Maalesef rey vere
ceklerin kaffesini toplandığı bir 
kampta dört hafta geçirdi ve 

Ruflıalt, Dureıı, Yayma ve 
BrenıJen gr1en ~amimiyet hare- mufassal raporum ancak ağustos 
J·atıııa ınir:nettannı. Kaptan ortasında Berline vardı. 
doğup büyüuüiıünı l\aburğ (Bltmodı) 
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J Ucuzluk müsabakamız \ 
\ "Va kıt "karii erine tenzilat yapacak dük- I 
§_~ kAn ve mağitUJların listesi \ 

1- Emiııönüde • Sdahattin ;\(uallinılcr kUtüpancsl -

~ Vehbi • tuhafiye mağazası. (• 
0 

ı 0-25 ttnzilat yapa· ~ 
( Kravat, gömlek, Çanta ve caktır). 

fanila üzerinden • 05 çorap 
ve yaka üzerinden " 03 

teııziiiit yapacaktır.) 

1 O - Gaiatada topçular 

caddesinde kapıiçi tnım-

vay tevakkuf mahalli kar-
2 • ~minöniinde, Bah şısındn (Yeni dünya) şarap 

' ~-:~1~pı pazarı tuhafiye e~- imC~~:~~n~:~zi!;\t yapacak- f 
= (• 10 !·' k tır.) = = 1 tmzi at )'apaca ·- :;; 
E=----~ tır) 

0 

1 l - Ankara caddesin- ~----_-_-= 
= 1 de :\luallim ,\lıınct Halit 
l_ 3 - Sirkecide 1 lami- kütüpanesi -~ = diye caddesinde 9 nuına- (' 0 ı O tenzilat yapacak- = 
~ rıılı lsmail Asaf Beyin gra- tır.) ~ 
~ mofon ma~a1,ım. 12 -Yeni camide tah- s 

~) (Gramofon, p!Ak Lizerin- mis 'ünli caddesinde Kara ~-----.;;; 
d • h fi :\lusıura zade ve ~ürekası-en ,.5, tu a ye c~yası 

~ o 1 nın ( r 6) numaralı kasap E 

=-=--~ üzerinden " 1 O tcnzi ı\t =-=-_-_= dükk;\nı 
yapacaktır) 

- 14 - Beyol!;lunda Balık- -
~_-_-E_ 4 - Bahçekapıda Giil- pazarında (29) numaralı =' 

cemal ruhafi)·e pazarı. ı _ e kasJp diik"anı = 
~ (". ı O tenzilat yapacr.k- 13 - Kadıköy ünde l~s- ~ 

I tır.~ - Sirkecide perukar ~::~::~lı ~a~~~:i~~~ka~~ 7) { 

:-~ ;\lustala, Recep biraderler. 1 S - fı;küdarda iskele ~-------~ 
b (.\bonelerine • 0 ı o ten- caddesinda Karamustafaza-
§ zilat ppacaktır.) de şürekasına ait kasap § 
~ dLikkanı. ~ 

(ı - Bahçekapıda, ;\fa. 
~ (Bu dükkanların h' -_;;;_= = lül gaziler pazarı (tuhali- sa ıp- = 
~ ye, ayakkabı, terzilik) . lcri karilcrimize • 0 S ten- ~ 
_ zi!At yapacaklardır. ;\!aa-
~ 7 - Beyo~lunda, istik- malih bu diıkkAnlar e;;asen ~ 
f lal caddesinde ~ihat Spor diıter kasap düickıl.nlarınn '! 
~ mağazası (spor levazımatı) nazaran ° 0 (10) tenzilatla ! 
g (Bu mağazalar karileri- s3ttıkları için ("'• l !i) ten- 'i!. 

~ mize, pazarlı~1 müteııkıp zilat demektir. J 
~ () !!! g '• !i tenzil At yapacak- 16 - Gala tada (Cenyol W. 
~ !ardır). lokantası ( yemek fütcsi ği 
= -

-

) 8 - Postane cirnrında üzerinden ° 0 (lO)"tcnzilat ( 

E 1 lamidiye caddesinde, "ili yapma~ı deruhte ctmi{tir.) ~ 
~ sp<ır Zeki Riıa mağazası 17 ~-'-'P:ınp;alt:da tram- ~ 
"§: . ( • . . ) , ~ay . .......ueıılnde yeni kasap = 
g .por lc\azımatı · ı namıle marul (136) numa-t (" 0 ıo tenzilat yapacak.ur) rıılı Rıdvan be)'in dükkanı . 

, ~ 9 - Anknra cadd~inde (• • 5) tı:nıilat ;yapacaktır. 
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Malt! 

intişar etmediğimiz günlere 
ait hadiseler 

eyrisefaln 
Merkeı; acent .. i: Galata 
baıında. Beyoğlu 2562 
acentesi: Mahmudiy~ Hanı 

lıtanbul 27 40 

Köprü 
Şube 

altında L·T·PJV 
PARIS 'Üıt tarafı llnd ıayıfaımıdadU"} 

M. Sterezman ve T ev
fik Rüştü B. arasında 

Türkiye-Alman hakem ve 
uzlaşma muahedesinin im· 
zalanması münasebetile Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüş
tü bey ile Alman hariciye 
nazırı M. Strezeman ara
sında berveçhiati telgrafna
meler teati olunmuştur: 

Hariciye nazırı Stereze· 
man hazretlerine: (Almanya 
ve Türkiye arasında hakem 
ve uzlaşma muahedesinin 
imza edilmiş olduğunu zati 
devletlerine haber vermek
le bahtiyarım. Bu hadise 
memleketlerimizi birbirine 
bağlıyan dostluk münase
betlerinin kuvvetlenmesi 
hususunda çok hayırlı bir 
mana atfederek zatı dev
letlerine samimi tebrikleri· 
mi arzeder ve kalbi dost· 
luk hislerimi teyit eylerim. 

Tevfik Rüştü 
Hariciye vekili doktor 

Tevfik Rüştü beyefendi 
hazretlerine: 

Türkiye ile Almanya ara
sında hakem ve uzlaşma 
muahedesinin imzası müna
sebetile sarfetmiş oldoğu
nuz nüvazişkar sözler do
layısile zatı devletlerine sa
mimiyetle teşekkür ederim. 
Bu muahedenin memleket
lerimiz arasında teyemmü
ııen mevcut olan dostluk 
rabıtalarını kuvvetlendirece
ği ümidinde sizinle tama
men hemfikirim. Ve bu 
vesileden istifade ederek 
zatı devletlerine en kalbi 
ve en samimi 
teyit eylerim. 

Borsada 

hissiyatımı 

Ştrezman 

tahkıkat 
Maliye vekili bey, son za

manlarda, Borsada gyri tabii 
temevvüçlcri mucip olan 
muamelat hakkında tahki
kat icrasını emretmiştir. 

İktısat bayramı 
Yeni gümrük tarifesinin 

kabul edileceği günü, lk
tısat bayramı ttihazı için 
İzmir yerli malları koruma 
cemiyeti teşebbüste bulun
muştur. 

İki feci kaza 
Külçükte yağmur yağarken 

iki yıldırım düşmüş, ağaç 
altına iltica eden üç kadın 
ölmüş, bir çocuğun dili 
tutulmuştur. 

Adanada yarışa kalkan 
şöförlerin yüzünden 7 kişi 
yaralanmış, biri de ölmüş
tür. Ölen Murat ağa ismin
de biridir. 

Adliye Vekili 
Adliye Vekili Mahmut 

Esat B. bayramın birinci 
günü dinlenmek maksadile 
şehrimize gelmiştir. Vekil 
beyanatında bayramın altın
cı gunu Ankaraya avdet 
edeceğini ve bilahara teftiş 
ıçın tekrar geleceğini 

söylemiştir. 

Zabıta vukuatı 
Bayramda dört intihar, 

altı cinayet olmuştur. 
intiharlar: 1 - Emir

ganlı Ihsan isminde biri 
sevdiği kadın yüzünden 
kendini biçakla wrmuştur. 
Yarası ağırdır. 

2 - Anadoluhisarında 
Melahat H., ahlaksızlıkla 
ittiham edilmesinden ten
türdiyot içmiştir. 

3 - Manifaturacı çırağı 
lbrahim, alacak yüzünden 
fÖZ taşı içmiıtir. 

4 - Şark demiryolları 
memurlarından Adnan Bey, 

sinir yüzünden tabanca ile 
kendi kendisini wrmuştur. 

Cinayetler : 1 - Af ka
nunu mucibince hapisten 
çıkan Ligor, polis Ahmet 
Efendiyi Galatad4 üç yc
ril\den vurmuş, kendi de 
ayağından yaralanmıştır. 

2 - Galatada zenci 
Abdülkadir, arkadaşı Mus-

Trabzon birinci postası 
CUMHURİYET)vapuru 27 M">" 
Pazarıeıı 12 de Galata rıhtımın
dan hareketle İnebolu, Sam•un, 
Cireııon, Trabzon, Rize, Hopa ya 
gidecek ve dönüııe Pazar iskelc
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zongukİağa 
uwararak gclecekur. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

tafayı vurmuştur. Antalya Postası 
3 - Sabık polis Talat ANAFARTA) vapuru 26 May11 

Ef. bir kira meselesinde pazar 10 da Ca!ata nhtıınından 
Mevlude Hanımı yarala- hareketle İımır, Küllük, Bodrum, 
mıştır. Rados, Fethiye, Finike, Antalyaya 

4 _ Bekçi Remazan, gıdecelı: ve dönüııe metlllr iılr.e-

ÇİÇEK 

. ı ; KOLONYA SU 

EAU DE COLO 
AUX fLEURS DE f 

Porfumörl l 4 f, P 1 V E R A . Ş., lstanbul Ş 

Şişli Ahmet tıey sokak No. 56 . 1 el. Beyo~lu 30 

_-ı:.:=:.:-~=- . lclcrle bırlikıe Dalyan, Marmaris, 
bir' kadınla Bakırköyde bir Saloz, Çanakkale, Gcliboluya :ı:::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::·:::::::::c:::::.::::::::::::::::;:: 
b h ························ı·········ı··············ı:···=··········:··········· ... ··········· a çede otururken hizmet- uğrayarak gelecelc.tir. ::::···················· .......... -············ ····-········ •••••••••••••••••••••••• 

çiler tarafından yaralan-
1-----------ım Rtfimfi UYA~ 15 

mıştır. ı••• " ·t== • 
5 - Boğazkesende, bir !l!i ( SERVETi FIJNUN YERİNE ÇIKAR 

kahvede arbede olmuş, m: Tf'Jl>I 1191 :!!!!!!!555!!5!E"5!5 .... 5EE!ll\ 

Tevfik isminde biri vurul- iiii 
Turkiyenin en kıdemli \"C ~crcfli haftalık gazete 

olan "Sen eti [ünun" yeni lıari inkilabın<lan ""ı 
"L\ıını~., tiııvanile nc~riyatına dc\·am ediyor. f 1 
persemhe günleri gazetecilerden arayınız. .\bonesi dl· 
yetlcrde senelill;i r 000 altı U) Jıgı 600 kunı~tıır. 

.... .... 
muştur. ii!i 

6 - Taksimde komis- lHi :::: 
yoncu ilya ayni evde otu- m: .... 
ran Münif Efendi tarafın- :::: ::u 
dan yaralanmıştır. i!:• 

vali vekilı geldi llli!-l-----Ah-m_e_t ""ih_ı_a_n_m_a_t_b_a.-.-li-.m-ti-.t-,-ir-ke_ti_' ----ı 

V 1 k 1 M h. . B ·u::····-····-·-···········:c·····:··~····= .. ··-····-:.s:a:··········:·········· .. a i ve i i u ı ttın . ia.-::=:::;::!Hii!Eiiii5i!!ii::!5ii5:C5E:!!!::c:~i!H"ıliiiii:w:!:Zi!iiiiiıi555iiiiii'' 

Ankaradan gelmiştir. 

Samsunda Gazi günü 
19 mayıs,Gazi Hazetleri

nin Samsuna ilk teşrifleri 
tarihine tesadüf etmektedir. 
Samsunlular bu mesut günü 
her sene olduğu gibi tes' -
it etmişlerdir. 

Bu hususta hususi mu
uıuhabirimizden aldığımız 

telgraf berveçhi zirdir: 
Havza, 19 ( Yakıt ) -

Büyük Gazimizin Samsunu 
ilk teşriflari tarihi olan 19 
mayıs 835 in yıl dönüm~ 

bugün Samsunda çok coş· 
gun tezahuratla kutululandı. 

Şehir baştan başa donan
mıştı. Herkes gülüyor, se· 
viniyordu. 

Kıtaat ve mektepliler, 
Gazi parkı önündeki tarihi 
islCele önüne gelerek büyük 
bir geçit resmi yaptılar. 

Alay bütün halk tarafından 
mütemadiyen alkışlanıyor ve 
tezahurata fabrikalar, vapur
lar, şimen diferler düdük
lerile iştirak ediyorlardı. 

Şehir namına belediye 

K uru bir ftrça O 1.trl• 
ne konulacak Koll

noı dit aralarinda ka
lan yemek arlilı'larını 
çıkar11. Tehlikeli mi· 
kroplan imha eder, 
dit agrilanne. dltlerin 
çOrOmealne, dit elleri
n i n basıalanmasına 
manı olıır. lıtimılin
deıı ıonra ıaallerce 
aglıda ltdı ve litif bir 
rayiha bırakıp ığziıı 
serin olıııasını lemin 
eder.Kolinoıu tecrtibe 
edinıı. bu ırcrObe ne· 
tlceaı olarak • ag2ımın 
ne kadar ıemiz oldu· 
ftunu blasedlyor11mılch· 

KÔLYNOS 
O~NTAL CRE.AM 
Türkiye ıçln Ocpoafttrl~ 
•ıAURICE ~ARACCI 

Bevo~la, Ven•dllL•~ ull, 
lbr.ı>lm ..... eoattıaı•rı• 

reisi Faik B. hararetli bir ğ 1 haziran yaklaşıyor 
nutuk söyledi. Bundan son- i! B d !I un an sonra yalnız yeni 
ra alay şimdi fırka mahfili '! yazı kollanılacaktır. Onun 
olan Gazi konağına geldi. i ıçm bir an evvel 

içi ve dışı taşıdığı yüksek ~ ADLER 
şerefle mütenasip olarak 1 YAZI mkineleri 
süslenen bina renkli elek- i Tedarik ediniz. 
triklerle de donanmıştı. ADLER makinesi 

Burada fırka müfettişi : Avrupada ilk imal edilen 
meb'us Avni bey çok al- !I yazı makinesidir. Tarihi imali 
kışlanan müheyyiç bir nu- ı 1898 dır. Bütiin dünyada 
tuk söyliyerek, Gazinin j şimdiye kadar 380000 

1 ADLER makinesi 
Samsuna çıkışlarını ve in- Satılmıştır. Harflerın mu-
kılabımızın tarihini anlattı. P. vazi vuruşu bu markaya malı
Konakta bir kabul resmi Iİ sus ve münhasırdır. Anadolu 

Yozgat naf ia baş mühendi 
liginden: 

Vozgat-Yerköy tari!i ı'.zLriııdc 9 · 075 den 12-j R08 kilonıı 

kadar olan kısm tarikin imalatı süııaye \"C şosenin tarni 
esasiyesi bedeli keşfi olan 32822 lira 88 kuruş bedeli ile 8-0-
cunıartesi günü saat 16 da kapalı •arf usulile münakaşaya 

edilmiştir. Taltpler bedeli keşfin yuzde yeJi buçugu nisbetiıı 

teminat akçesi veya banka mektubu ibraz etmeleri lazım·· 
Tafsılat için Yozgat baş nıühendisligine müracaat etıııderi iı 
olunur. 

- fla)ratınızın aynası 

Kodak 
Ma~inesile '8ttiliniz fot~raflarınız~ır 

Kodak (ilimleri, )egaııe emniyel edip 

memnun kalat.'ağımz filinılerdir 

Kodak makiaaları YB filimleri ile VELOKS K3ğrtıan 
Alaminüt fotoğraflar için 

yapıldı, hususi sigaralar, için seyyar memur arıyoruz. • 
şekerler tevzi edildi. Gece Tiirkiye için vekili umumi 1 Minuferos kartları 
fener alayları yapıldı. Fırka RIŞAR VOLF Galata Voy. 
mahfilinde bir şükran ba- voda han 7-ıo. Galata posta ii • Kullanınız. Her yerde satılır. ~ ~ 

kutusu 447 ~ ~======m-=======---=--------""'~ losu :verildi, Büyük münci- jf - ·~·r't 
:. Bilumum yazı ve hesap ıi dd' b . h . " r d müştemll furundan ı•" 1 

ye şehrin tazimatı arzcdildi. H makinaları atelyesi: mütahas- :i me ın eyın ta tı ışı;a ın c J-ııiıP 
Fuat ~ sıs bi_r Al~ıan makinistinin D bir katı kargir ve iki oba bir e~niye ve sahilde 2.5. ~~11 ·····-··· .... ·········· I tahtı ıdaresmdedır. u·= 1ıa1ayi mahtevi ve ikinci katı vüsatıııda harap ıkı , • h.;j' • : ıınıımmı11."lm::uc:ıııııııı111mı::ıı ahŞap iki odayı ve bir nüme- ınüştemil sebze ba çc- rıı' 

: • ; lstanbul ılt,ıncı licaret mah- rolu köşk ve yine hisseda- mai lezizi muhtevi bir çcŞ , ! . ! A/remesf ibnde?: }.lüılis Süleyman randan v
1 
eldink·~ttin beyin meYcutt~r1 • mezkur ,~:ti!~~· 

• : sa eyııı ~ayıaıı •ııutasarrif tahtı işğa in e ·ı ; 3 metro muştemı atının müt ıs 'f'~ 

İ . İ .olduğu Marmara '.denizi sahi- murabbaı sathında alt katı ileylıc ait hissenin 27 h:ıziııı~' 
1 NAL : lınde büyük ve küçük Çekme- çini döşemeli koridoru havi 929 tarihine nıudsad.if pck:hıı' 
: 

1 
: cclcr arasında Anğurya çiftligi üç oda bir hala ve üst katı günü saat ı.6 a ıcra kı~ 

: Alatuka nal fabrikası : n;;mile manıf çiftliğin altmışta ikı oda bir tavan arası ve cağından talıp olanlann . .;eı 
1 • r:"aı·k Ba-v : otuz iki sehminin sülüsünün çini döşemeli bir hamam ve mcti muhanımineJan .::; 
: r 1 ~_, ! on ikide on sehmi otuz gün bir daraçayi muhtevi iki nıczkt'.ıreyc musıp nıı ııJı·•· 
! lsİanbul Tavukpazarı !\'o. : müddetle müzayedeye vaz- nünıcrolu köşk \·c iki yüz • • ıo nisbetinJe pe~ ~t 
: 55 Tel t~tanbl.u 3955. •.• olunmuştur. Me..:ınu mcsa- kırk iki metro murabbaı sat- ~ini nıüstcshiben vaktt -~,.,.ı 
!...:...... 1 1 ·ı. "t ıı•"'" ~rr--••- ••- ••••-•••• hası tarlalarla gayri mezru hında tıek:ır odaları ile büyük kt'.ırdc stanbu ı ;ınc ~~ı 

-Orip mikroplarının dezen- arazi nazara alınmak üzere bir anbar ,.c büviık bir sa- mııhkemcsinde mütcşe rt: 
fdMyonu için Schulke Mayer 1 - u 11111 
N. O. fabrikuınm müsellts 6980 dönÜft1 ,.e . cbniye ile rnanlık \'e iki ahır ve müş· iflAs masasına üzum . ıtılf' 
m•••k « UZOL,. maii gayet hey' eti unıuıniyenin kıymeti . ıcınil.iıı ve 2_rabaltk \'i:, tc- caatlan \'e iıu bapıakı 1 ,ıı-
nıClkemmeldir. Daima neıdinii- mülıemminesi j .ı900 liradır · .fcrruatı ile mandıra iki al)ıl dan daha fazla mal~m• 
de bir ıiJe bulundurunuz. dcrununda-his.•edarandan Ncc- ıkl kümes Ugir üç odayı nabllece · ildn olunur 
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1 Eylülden sonra 
e kadar maaş alacaksınız r s s 

En biiyüğünden en küçüğüne kadar bütün lstanbul memurlarının ne kadar 
maaş alacaklarını cetvel halinde bayramdan evelki nushamızda derce 

başlamıştık. Bugün bu cetveli tamamlıyoruz 

Eytam müdürü 12 30 
• • 15 20 
• • 20 10 

Levazım müdürü 1 O 40 
Mümeyyiz 12 30 
Ambar ve mahzen me. 13 25 
Kütaplıane me. 15 20 
Meleme! 18 14 
Katip 19 12 

• 20 10 
T epligat m. 1 1 35 

• m. 18 14 
KAtip 19 12 

• 20 ıo 

Müba~ 20 10 
1:-lapisane ve ıevkıfane 13 25 
müdürü 
Hapi.ane müdid 15 20 

> > 18 14 
> » 19 12 
• katibi 18 14 
• • 19 12 
• • 20 10 

Tabip 15 20 
• 17 16 

Eczacı 20 10 
Tımarcı ve asistan 20 10 
Hastane idare memuru 19 12 

• • • 20 10 
Anbar memuru ve 18 14 
Ve~lharç 

An bar memuru 19 12 
Hesap veanbarmemuru 18 14 

Maarif 
Vı"layefler memurları 

Haarif emlnlilderl 
Birinci sınıf maarif 5 80 
emini 
llclı,cı sınıf marrlf emlol 6 70 
Maarif emini muavini 8 50 
Mümeyyiz 12 30 
Katıp 15 20 

• 18 14 
Maarif daireleri 

lstanbul ve lzmir 7 60 
maarif müdürleri 
Birimci sınıf maarif 8 50 
müdürü 
llcincl sınıf maarif 9 45 
ıııodürü 

Üçüncü sınıf maarif 1 O 40 
müdürü 
Dördüncü sınıf maa• 1 1 35 
rıf müdürü 
Bqinci sınıf maarif 12 30 
müdürü 
Maarif müdür mua- 1 O 40 
Vin! 

Tarirat mümeyyizi 
Tedrisat 
Başkatip 
katip 

" 

13 25 
12 30 
15 20 
18 14 
20 10 

Levazım kAtlbl 20 10 

Debboy memcmuru 13 25 
Lcnzım • 15 20 
Sevk memuru 18 14 

Yüksek muallim mektebi 
Müdür s 50 
Muavin 12 30 
Muallim 1 O 40 

12 30 
Hc;;p memuru ve 
Tl\utcmet 15 20 
Ambar ve debboy 
nıcrnuru 16 17,S 
kütliphane memuru 18 14 
l\Iubayna ,, 18 ı 4 

H'/Ilkiye mektebi 
l\Juavin 11 35 
Dahiliye memuru ve 
llıutcmet 15 20 
){, . 
•tıp ve hesap 

llıernuru 13 25 
.\ıııb~r ve debboy 
llıernuru 

l\
lla tane memuru 
luallim 

• 
• 
• muavini 

16 17,5 
18 14 
9 45 

10 40 
il 35 
12 30 
13 25 
14 22 
15 20 

<lı1zel san' afler 
akademi$l 

l\lüdür muavini 12 30 
Başkltip 15 20 
İ<Lıre memuru 18 14 
l\lüze • 15 20 
Muallim 9 45 

il 35 
12 30 

~ 13 25 
l\luallim muavini 15 20 

Liseler, orla mektepler 
lmam ve hatip 

mt:kiepleri 
Dahiliye şell 12 30 
İdare memurlan 13 25 

" 
,, .. .. 

,, ,, 
,, .. 
" " 

Muallim 

.. 
,, 

" ,, 
., 
,, .. 
,, 
,, 

15 20 
16 80 
18 14 
19 12 
20 10 

5 80 
6 70 
8 50 
9 45 

10 40 
11 35 
12 30 
13 25 
14 22 
15 20 
ı 6 17,5 

" Erkek ve kız muallim 
mektepleri 

Dahiliye şefi 12 30 
ldare memurlan 12 30 

" " ,, 
" 

Kıl.tip ve hesap 
memuru 

15 20 
18 14 

ıs 20 
l\1ualiim muavini 15 20 
K6y muallim melılebl 
İdare memuru 15 20 

,, ,, 18 14 
San' 41lar mektepleri 

Katip ve hesap mc. 15 20 
Ambar me. 18 14 
KAtip 18 14 
Anbar me. 19 12 
Muallim 7 60 

,, 
• 
,, 

13 25 
ıs 20 
8 50 

,, 35 
12 30 
11 

JlA$1Ji1Jne 
Müdür 
Rasıt 

İdare memuru 
Şube muavini 

,, ,, 

6 70 
il 35 
15 20 
11 35 
12 30 
ıs 20 Teknisiycn 

Bırlncl sınıf 
zim 

mü!A-
13 25 

iki.el " 
15 20 

Sautçt 20 10 
Devlet [m1Jfbaa$1 

Ayniyat şefi 13 25 
Hesap memuru [13 25 

15 :!O ,, ,, 
Evrak ve dosya 
memuru 
Kayit memuru 
lrnah\t şefi 

• • refiki 
Usta başı 

Nakıt işleri 

muhasibi 
Cart hesap ve slpaiş 

15 20 
18 14 
13 25 
15 20 
15 20 

12 30 

memurları 18 14 
Veznedar 15 20 
l\lamul eşya ıınbar 
memuru 15 20 
l\lamul eşya anbar 
Utibi 20 10 
Ham eşya anbar 
memuru 
Ham eşya anbar 
kAtibi 
Levaum menıuru 
Tahsildar 
Hesap memuru • 

Satış • 
Kıl tip 

ıs 20 

20 10 

ıs 20 
15 20 
15 20 
'fa 25 
18 11 

Prevanfaryom 
l\1uavin 11 35 
l\1uallim 12 30 
Katip 13 25 
Ambar memuru l 5 20 

Kıifupaneler 

l\1emur 11 35 

• 
• .. 
• .. 

12 30 
12 30 
15 20 
18 14 
20 10 

Tarih enciimeni 
kuffipanesi 

Kütiipane memuru 13 2 5 
Katip 20 ıo 

lstanbul arkeoloji müzesi 
Umum müdür 4 90 
l\lüdür muavin' 1 O 40 
Bizans Roma 
mütehassısı IO 40 
Eski şark müte-
hassısı l O 40 
Sami lisanlar 
mütehassısı 12 30 
Şark asarı kütüpa-
ne memuru l 3 25 
Garp asarı kütüpa-
ne memuru ı 2 30 
Sikkeler şube 
müdürü 13 25 
Dahiliye IVL 13 25 
Tahrirat ki\tibi 13 25 
Ecnebi lisanı k.Atibl 14 22 
Hafriyat memuru l S 20 
Tahrirat refiki 18 l 4 

Duhuliye memuru 
muavini ve nakliyat 
memuru 18 14 
l\limar 11 35 
İstanbul müzeler! ve 
encümen umum ka-
tibi • 10 40 
Baş muhafız 19 12 

Topkapo miza! 

Müdür 7 60 
,, muavini ıo 40 

BaşkAtip 12 30 
ikinci k~tip ve ha-
fızı kütüp 13 25 
Kıl.tip 15 20 
Dahiliye müdürü 14 22 

,, memuru ve 
mutemet ı 5 20 
Hırka! saadet ve emanet da
iresi baş memuru ı 2 30 
Hırka! saadet ve emanet da-
iresi muavini 14 22 
Hırka! saadet ve emanet da
iresi dahiliye memuru 15 20 
IJırkai sandet ve emanet da
iresi dahiliye me. ı 6 ı 7 5 , 
Hırkai saadet ve emanet da
iresi baş muhafız ı 9 ' 12 
Hırkai saadet ve emanet da
iresi baş muhafız 16 17,5 
:\lüzc salon me-
muru 17 16 
Müze salon me-
muru 18 14 

:t!:iizesalon baş memur 15 20 
l\lüze salon baş memur 
muavin 16 17,5 
Müze salon me-
muru 18 14 
Müze salon me-
muru 20 10 
Yenlköşk muhafızı 20 1 O 
Kapu muhafızı ı 8 14 
,, .. 20 10 

Makinist ve 
elektrikçi 20 I O 

Nafia 
Vilay1Jf memurları 

demir yollar kontset
likkri 
Baj koııılaer 6 70 
Kımıı • 7 60' 
Komiser 8 50 
Katip 13 25 

N4/11J mileueteleri 
Koıııı.er 7 60 

• 1"" 13 25 

Yollar m'i1hendislikleri 
Bil§ mühendis 5 80 

• • 6 70 
Mühendis 7 60 

• 8 50 
Fen me;,ur..: 5 8() 

• 

1 
• • 6 70 
• • 7 60 
• • 8 50 

Biriııcl sınıf fen me-
muru ı 9 45 
l~nci sıruf fen memuru 1 O 40 
Uçüncü • • • 1 1 35 
Dördüncü smıl fen 

ııa,·ayı deği tiriniz, sinekleri koğunuz, fazla 1 ıııan 
nıahalleri erinleıiııiz .• 

Bütün bu şeyler için vantilatör Kullanınız 

memuru 12 30 
Fen memur muavini 13 25 
1 N. nafia fen mektebi 
Müdir 6 70 

Satie muhtelif llC\İlcriııi veresiye 
OLARAK TAKDiM EDER 

dahiliye me. 1 5 20 
anbar • 15 20 

Metro Han Tönel meydanı: Beyoğlu= Beye,,zıt: istanbul 
levazım • 15 20 
muallim g 45 

» 10 40 

• 
1

, 11 35 
13 25 
15 20 

Ikhsat 
Vı'ldyel memurları 

Orman idareleri 
1 ncl sınıf müdir 8 50 
2 • • • 9 45 
3 • • • 10 40 
fen kontrolörü 13 25 
mühendis 14 22 

• muavinler! · 15 20 
Blrlnclsıoıll:ondokt6r 16 17 ,5 
ikinci • • 17 16 
Cibayet ve muamellt 20 1 O 
memurlan 
Muhafaza memurları 20 1 O 
Bqkltıp 16 17.5 

• 17 16 
KAtıp 18 14 

• 20 10 
T akıbi dava memuru 14 22 

Amanejman heyetleri 
&, miihendisler 8 50 

• 9 45 
• muavinleri 1 O 40 

Mühendis 13 25 
Ziraat memurları 

Birinci sınıf müdürler 8 50 
ikinci • • 9 45 
Üçüncü • • 1 O 40 
Dördüncü d 11 35 
Beoinci 12 30 
Bir!nchınıf memur~ 13 25 
ikinci • 14 22 
kAtip 18 14 

• 20 10 
Baytar idareleri 

Birinci sınıf müdür 8 50 

Halkalı ziraat Ali JMktebl 
Dahılıiye müdürii 12 30 
BqltaUp 18 14 
Hesap memuru ve 15 20 
mutemet 
Muit 18 
Eczaa ve kütüphane 19 
memuru 

14 
12 

Ayniyat memuru 19 12 
Müderris 1 O 40 

• 11 35 
• 12 30 

Muallim 13 25 
• 15 20 

Asistan 15 20 

Baytar Alt mektebi 
Dahiliye mi!dürü 12 30 
Şef 11 35 
Mutemet ) 5 20 
Ayniyat M. 15 20 
Muit 18 14 
Kltip 18 14 
E.czacı n muallim 
muavini 18 14 
müderris 1 O 40 

• muavlııl 12 30 
Müderris 15 20 
Muallım 13 25 

• 15 20 
Asistan 15 20 

Baktlriyolojlhane 
Modür 6 70 
Şef [sınıf : 1) 9 45 

> • : 2] 10 40 
Preparalör 1 1 35 

• 12 30 
Asistan 13 25 
Evsall :ıerlye memuru ) 5 2() 
Anbar memuru 15 20 
Muhuebe memuru 

ve mücadele reisleri ve mutemet 15 20 
ikinci sınıf ınüdür 9 45 Kltıp 18 14 
ve mücadele reisleri Serum daulletlhzarfan 
Üçüncü sınıf mudur 10 40 Mııdiir 8 50 
birinci 'llltlıf mücadele Şef [ıınıl: 2) 1) 35 
baytarı, ı.ı.lıı ımıııaka S., aalatan , 13 25 
müfettişleri ' Aıistan 14 22 
Dördüncü sınıf tnüdiil' 1 1 35 Muhasebe meinuru 
Betincl sınıf müdür ve 1 2 30 ve mutemet 1 8 
ikinci müeadele baytarı Ayniyat memuru 18 

14 
14 

ve hudut bayt.arları n Aygır depolan 
Birinci sınıf sıhhiyye 13 25 Müdür [sınıf : 1] 9 45 
ve muayc!ne baytarı • [ • 2] 1 O 40 
ikinci ııoıf ııhhiyye 14 22 Depo baywı 14 22 
ve muayeae. ba,,ı-ı. Ayniyat me. 18 14 
Birinci sııııi muavin 15 20 • • 20 1 O 
baytar mllrebbi 16 17,5 
lkınct sıaıf -~n 16 · 17,5 TiC4rel v.,_ /ktıMI 
baytar . m4d4rldklerl 

Orman mektebi iliıt lstanbul ticaret 
Dahiliye r.ııiicliiril , 15 ~ 2Q mÜdtirü 8 50 
Muhasebe memuru 15 20 Şirketler komiSerl 1 O 40 
ve mute~e\ : _tt · ·' 

~ • ı 1 35 
Anly&I ıneıııın 18 14 l\Iümeyiı ı 2 30 
Muit . • 18 14 ' ' 'katip 16 l 7,5 
Ecıaa 11ts 14 • ts ı4 
Fidan. IDeııl~ • JQ 1 O Ttcaret Ah mektebi 
Mııdeı7ı.. . • :ıo · 40 Müdür 8 so 

• ıı il ı 3!$ ." Miıavın 12 30 
Mııellııa • , ı ~l· 25. - K!ııp ıŞ 14 

,. · 1 ıs 20 . , Baş mıilt H ~o 
A...a .15 20 . 'Muit '' 18 f4 

1 • . -

Kimyahane asistanı l 3 2S 
l\luallim 8 50 

• 10 40 
" 11 3S 
,, I~ 30 
• 13 25 
• 15 20 

Yüksek ticaret mektebi 
Mual!Jm 1 O 40 

,, 12 30 
• 13 2S 
• 15 20 
,, 18 14 
Orta tlca.ret mektebi 

l\tuallim 12 30 
• 

" 15 20 
• 18 14 

Sanayi müdürlüitü 
l\lüdür 8 50 
;\lümcyyiz 12 30 
Tetkik memuru 15 20 

Limanlar 
İstanbul ticareti babrı,. 

müdürlüitil 
l\1üdür 
l\luavin 

Fen şubesi 

8 so 
10 40 

Mümeyyiz 12 30 
idare ıubeıi 

Şube amiri 11 35 
1\za 15 20 
l\lümcyylz 12 30 
Katip 15 20 
İstatistik mümeyyizi 12 20 
KAtip IS 20 

,, 18 14 
Kontrol ve masara! 
mümeyyizi 12 30 
Katip 15 20 

" 18 14 
Evrak ve Josya 
mümeyyizi 
K.itip 

• 
Ayniyat memuru 

lıtanbql liman 
Reis 
l\Juavin 
Kontrol memuru 

" ,, 
l\lerakip memuru 

,, ,, 
Liman memuru 

.. ,, 

12 30 
15 20 
18 14 
13 2S 
reiıllğl 

10 40 
11 35 
13 25 
15 20 
13 25 
15 20 
19 12 
20 10 

B1111dımıa Huhuk mahkmc· 
sinden: l\1üddei ldincik 1 lızır
all mahallesinden Azmi ke
rimesi ve Ahmet oğlu Tahsin 
zevcesi Ruvide J !anım tara
fın dun znvci Tahı;in aleyhine 
ikame olunan sulh teşebbüsü 
davasının cari muhakeme
sinde; merkum Tahsinin ika
metgAhı meçhul bulunduğu 
mahalle~ heyeti ihtlya
riyeı;indcn vcrllen ilmühaber
den anlaşılmış ve tarahndan 
başkaca boşanma da\·ası ika
me edilmiş oduğundan bo
şanma davetiyesi mekamına 
kaim olan işbu llAn lle bera 
bet' hukuk usulu muhak~me· 
feri kanununun 499 uncu ınad
de&l mucibtnoe sulh tcşebbU. 
sünün akım kalacağı ve bo
şanma • davuının işbu dava 
ile 114ncn tebllgine brar ve
ril~ ve y,vaıı muhakeme 
de 8 haziran 929 Wihlııd&~ 
cumırrtll JÜDil 111t ı o. a 
~~ ,old1!4u lllıı olun~ 

1 

ŞAYET 

1 kere 
PERTEV DİŞ MACUNU 
/Mimal dmlf '-ıiz la~ e<kr
sinlz /ti ne Jy ellerinizde iltihap 

ıı. ~anı~ ı>e ne de dtJ[erlnlzck 

gere}( sigara ıh! gerekse SUL'eri 

saire tle lahassul eden sarılıklar
dan eser kalmamı~hr . Bundan 

maada (PERTEV DIŞ MA
CUNU) diğer macunlar glhi 
KURŞUN tehlil{esi arzelmez. 

Zira Pertev diş macunu kalay 

lüp/er derununda izhar edi/me/t
t.dir. 

1ı1 1 

Mutfak cdevatınızın bir ay
na ııibi par!Jınasını istersen:z 
B R l L L O yu istimal ediriz. 
iyi bır ev kabını evinde daima 
bir kutu B R l L L O buluııdur
mıiıdır. B R 1 L L O elleri kat'ı
ren kirletmeden tencereleri ve 
bütlın madeni ıne\' adı parhtır. 

Umumi acenta: Oalatada 
Voyvoda Hanında 7-10 unuı:
rada RIŞAR VOLf. 01lat·dı 
posta kutuscı No. 447 

Edremit asliye rr.ah/r.eme
sinden: 1-:tlrcmitin . ·arlı kari
yesinden k·ptan o~ulları Se
lim ve ;\Ich:ııct nkillcri Fa
ik Kemal bey tarafından Ed
remit hazlnci mullyc:i aley
hine lkomc olunan tc<;dJli 
tapo davasının kra kılıııaıı 

mulıakemcı;inı.le mütidcilcr 
vekili miivckkillcrinlıı pederi 
kaptan ~ n otuz sene evnl ha
ricen satın aldığı ve o tarih
tcnbcri bila niza tasnrrufunı.la 
iken 338 senesinde vcfatilc 
yercsesi bulunan mü\'ekkillc
rinc intikal ile keza ml11:k
killeri tarafından bilA fıı,ıJa 

tasarruf olunan • 'arlının zcy
tinparc mcvkiindc titre ,\n
don ve Manol kotya ve Ci
ritli Fatma zcı·tinliklcıilc 
mahdut zeytlnliı';i:ı tapuda 
mukayyet olınadı~ındını mli
,·ekkllleri namına te~cilini ta-
lep eylemiş olduğundan i~hu 
zeytinlikte hakkı tasarruf id
diasında bulunanlanıı muhu
keme günü olan 18 haziran 
Salı gününden mukeddem t:d. 
remle hukuk mulıakemeslıfe 
roamen nıürıuat eylemesi 
lfitumu illn karan mahkeme· 
ye tevfikan llAn olunıır. 



1 [ ( I L (\ rnll ARI ,
1 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
._ ı: ım resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

iu·ı. h·e<le _!iariçte 
11 Gızetcvc ~ünderilecek melruptann üzerine 

Kuruş Kuruş . idare -lçin:-e (idare), yazıya ait~e ('fazı) 
I ~ i~areti konulmalıdır 

rl:ılıtı ı~o ooo ı ı · -
,'\ • 4IUO FOO Eaıılmıyan rrelı.tupların f.deaiaden, krymnU· 

6 .,0 Cl"I. mulı.addereıi.z mekt.-plar' L:onulmue ...... alarm 
.. • L 14..... .--

fi kaybofma.ımdan ve ill.nların mündcrlcatından 
idare rreıul drji!dlr~ 

12 ı4UO 

'f -- · ·- --- ~ 

Gaziayıntap vila
yetinden: 

C.aziayıııtap 1 hıpi>anesinin J-6-CJ~<l tarihinden 31-
:"-'J.10 g:11 Lsine k:ıdar J .;oooo kilo üzerinden bir '"nelik 
Ekmek il"tiyacı kupalı zarf usulilc ıııunaka;aya konulmu~tur. 

2 llıalci kat"insi l-6-929 tarihine mGsadif cumartesi 
• pııııı saat f 6 da yapd:ıcaktır. . 

3 - 'l't·klifnamdcr münakasa kanunu mucıbince yapıla
c;ıktır beher kilo için 20 kuru~tur. 

. 4 - Talipkr;n \ yıntap tıılırirat ~hidtiriyctinc müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

~88EII!l888GGG81!1EEGl!EC!JG8~ 

m
G J,~~~~~r:i~le:~~-~f=~~n~M~:!!t:dır. ~ 

Bu vazıfeye talip olanlar Cuma ve Pazar gıinünden mada her G 
giin <abahlcyin .. at 9 ile 13 amıoda ve akıamlan saat 15 ile f 8 [!) 

• arasında Galatn2.d Hayn<'man hanında tirketin hareket ka1em.ine 1!]
0 • mür.'.lcat edebilirler. [!] 

Bıletçi olmak uıeyenler atideki ıarılara haiz bulunmalıdırlar : [!1
0 1 Türkiye tebaasından olmalı:. [!] 

2 Yaşı 20 den fazla ve 40 tan aşağı bulunmamak (!J 
3 Askerlık vesikası yolunda olmalı:. • m 
4 - Veni harfler ile okuyup yaıabtlmev ve hesaplan lmtıhan 

0

• 

• verebılmek. 

m 
3 - Hizmete girmeden ewel tıbbı muayene neticeoinde sıh - ; 

halle bulunduğu tebeyyün eylemek. c! 

GGGC!E G8C!EE l!EEJ GEEEJC!EJı • .... • • 

Türkiye İş Bankası mec
lisi idare riyasetinden: 

12 Jlllyıs 929 Pazar günü iç!imaa davet olunan levkaliide 
hey'eti umu'.!liye nisabı ekseriyetin temin edilememesine binaen 
yevmi ınez:<Cırda içtima edememiş olduğu cihetle nizamnamenin 
kırk scki1iııci maddesiııe tevfikan 2 Haziran 929 Pazar gününe 
talik ediirniştir. Yevmi mezkCırda saat 15 de hisscdaranın Anka
raJa Hiınayei elfal çocuk sarayını teşrifleri rica olunur - .. lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Lira Kuru~ .\fa hailesi l\Icvkti Cinsi 
50 o Burgaz adası i\Ianastır \'olı mahallı 
32 50 l Ieybcli ., Rıhtım ,, ,, 

2.32 50 ,, ., Linan ,, 
" ~()ıj o ,, 

" 
Deyirmen ., ,, 

100 o ,, 
" Çamlimanı " ,, 

:~o o Kınalı 
" 

i\lanastır ,, 
" 205 O ., ,, .Jarden önünde ,, ,, 

250 O ,, ,, iskele ittisalinde,, ,, 
300 O ,, ,, Taş iskele ,, ,, 

Balada ır.uh~rrer voli mahallerinin birer senelik bedeli 
karlan 17-4-929 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve 
pazarlık sureriie ırıüzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip 
olanların 2fı-5-929 pazar günü saat f 4 te Adalar mal mü
diirltiğtine miirncaadarı, 

Çorum baş mühen
disliğinden: 

Çorum - Sungurlu - Çerikli yolunun Budak özü ile Yorgalı 
gedii:i arnsmd• muhtelif açıklıklarda 27 adet imalfü sanaiye 
~·şoatı ihalesi klt"iye~in takarrürü tarihinden iıibaren 12 ay zar-
lıı:d.ı ikrn~I edilmek üzere 25 Nisln 929 hrilıinden 25 Mayıs 929 
t .rilıiııc kr.dar otuz gÜiı müddetle kapalı zari usulile münakasaya 
konulmu,tıır. 

1 -Kop.1lı zarflar 25 - 5 92~ Cumartesi günü saat 16 ya 
ladar kabul edilir. 

- 2 Tcklifat Wrflarının Üzerine [Çorum • SU~f:UrlU • Çerikli 
yolu •27• •. det im!llatı sanaiye münaka5ası tcklilatıdır] ibaresi 
yaz:lac"ktır. • 

3 - Teklifnamekr mGnakasnsının ı·evm ve saat icrasından 
enP.l bir -nakbuz mukabilinde Encümeni vilayet riyasetine tevdi 
-ıluı:malıriır. 

4 - İcra kılınacak ameliyatın bedeli keşfi 29683 lira 33 kuruş 
masırıa nazaran yüzde 7,5 nisbetindeki 2227 liranın nakden te • 
n::ııat. muvakkate depozito ettiğini Ziraat Bankası ilmühaberile 
ve y.~lıut mün~kasa kanunuıııııı 7 inci nıadde:,indeki şerait daire
sinde leıııiııat verdiğini ve ticaret odalarından birisinde mukayyet 
bulunduğunu frbat etmedikçe hiç bir kimse münakasaya dahil 
olarnıyacar.ı gibi i~tidarı mali ve hüsnü hali olnııyanlar ve amc
liyn tın devamı müJJetiııce iktidar ve liyakati nafi1 dairesince 
musaC:dak bir fen memuru istihdam edeceklerini temin etmeyen
ler dahi ıııfın•kasaya iştirak edemezler. 

5 - Lvrahı l:eşfiye ve şartname sureti ı:ıusaddakaları Çorıım 
vi;iıyeti tıa~mülıenctisliğindcn aranılacaktır. 

6 - Münakasa muamelatı 25-5-9'29 cumartesi günü saat 16 
da Encümeni vilayet huzurunda icra olunacaktır. 

7 - ihale muamelatı müzayede müııakas~ kanununa tevfikan 
ya;ıılacaktır. 

8 ·- - muamele vergisi ve hil'umum rusum müteahhide 
taitir. 

- - -- -
" rakt" 171 2-i-1lfay1s 192<) tefrikası: 53 
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"Tcrez:ı • koltukta "Cone· 
s.,in yanına sıkıştı. Deli
ı..~nlının cüz'i mukavemetine 
rağmen kolunu tutarak be
line sardı ve dudaklarını 
öptürmek için uzattı. Dedi ki: 

- Hah şimdi daha işti
yakla öpüyorsunuz, Biraz 
evel korkmuş gibi bir tav
rınız vardı. Artörl Sizt! şim

di bir;ey, pek mühim 
birşey ikrar edeceğim. 

- Birşey mi ikrar ede
ceksiniz? 

- Evet. Bilmeniz icap 
eden birşcy vardır • Bun
dan az bir zaman eve!, bi
risi... Hiç tanımadığnız biri 
bana mütemadiyen: Sizi se
viyorum.• derneğe ba~ladı. 

- Birisi mi? O kim a
C1.ıba? 

- Kim olursa olsun .•• 
dün gece "Kravle,. lerin 

24 Mayıs 
1929 
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tel1~7n id:ırc iı;;lerl l li71 t \'A:'.ı lc;lcrl ) .ıı. teltrR.f: T 

Çorum Başmühend.isli~inden: 
Çorum - .\laca - Yozgat yolunun 60+öoO ila 70+ ı 00 kilometrosu arasında şosa 

tamiratı esasiyesi ihaki kat'iyenin takarrürü tarihinden itibaren dokuz ay zarfında ikmal 
edilmek iizre 8 - S - 920 trihinden 28 - 5 - 929 tarihine kadar yirmi glin müddetle kapalı 
zarf mulile miınaka>aya konulmuştur. 

1 - Kapalı zarrıar 28 - 5 - 929 sah giinii saat 16 ya kadar kabul edilecektir . 
~ - Teklifat zarrıarının üzerine [Çorum - Alaca - Yozgat yolunun 60+600 i\A 70+ 

100 lindi kilo metroları arasının tamirat esasiycsine ait teklifalattır] ibaresi yazılacaktır. 
3 - Teklifnamelcr miinakasanın yevm ve saat icrasından evYd bir makbuz mukabi

linde enciimcni vilı\rnt rirnsetinc tenli olunmalıdır. 
-ı - icra kılma~ak aıııdiyatın bedeli 36925 lira 40 kuruş olmaqna nazaran yüzde 

yedi buçu _ı;u nishetindcki 2~70 liranın nakden teminatı muvakkate dipozito ettiğini Ziraat 
bankasının makbuz ilmühabcrile ve yahut miinakasa k:ınumınun 7 ici madde>imlcki ıcrait 
dairesinde teminat verdiğini ve ticaret odalarından lıirhinde mukayyet bulunduğun.ı islıat 
etmedikçe hiç bir kimse münakasaya dahil olamayacağı gibi iktidar mali ve hilsn[i hali 
olmavanfar YC ameliyatin dcYamı miiddctince iktidar ye liyakati ::\afia idaresince mu,ad
dak hir fen memur~ i>tihdam edeceklerini te'min etmeyenler dahi munakasaya iştirak 
edmezkr. 

5 - Enakı keşfiye ve şartname sureti musaddakaları Çorum vilayeti başmüheııdisli
p;inden aranılacaktır. 

6 - :\liinakasa muamelatı 28,5,929 salı günü saat 19 da Encümeni vilayet makamında 
icra olunacaktır. 

7 - ihale muamelatı müzayede, munakasa kanununa tevfikan yapılacaktır. 
8 - Bilumum rüsumat ve masarifat miiteahbide ait bulunacaktır. 

~~~~~~~~~~~ 

Çorum Nafia başmühendisliginden: 
Çorum- :\laca - Yozgat yolunun 5s+ooo ilil so+120 nci kilonıetrosu arasında şosa 

tamirntı esasiycsi ihalci kafiyenin tekerrürü tarihinden itibaren 6 altı ay zarfında ikmal edilmek 
üzere 8,5,929 tarihinden 28,5,929 tarihine kadar yirmi gün mliddctle kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmu~tur. 

1 - Kapalı zarflar 28,5,029 salı p;ünii saat on altıya kadar kabul edilir. 
2 - Tckli!at zarflarının üzerine ( Çorum - Alaca - Yozgat yolunun ss+ooo ili\ 59+ 

120 nci kilometroları arasının ~os~ tamiratı csasiyesinc ait teklilattır) ibaresi yazılacaktır. 
3 - Teklif nameler ıııünakasanın )'CV111 ve sa:ıtı icrasından en·el bir makbuz muka

bilinde Enciinıeni vih\yet makamına tevdi olunmalıdır . 
.ı. - icra kılınacak ameliyatın bedeli ke~fi 10272 lira 55 kuruş olmasına nazaran 

yuzde yedi buçuğu nisbetindcki 770 Iiramn nakden tc'minatı muvakkate dipozito ettiğini 
Zıraat bankasının makbuz ilmlihaberilc ve yahut münakasa kanununun 7 nci maddesindeki 
şcraıt daırcsıııde tc mınat 'crdığını 'e tıcarct odalarından bırisinde mukayyet bulunduğunu 
isbat etmedikçe hiç bir kimsenin münakasaya ·fahil olamayacağı gibi iktidarı mali ve 
hüsnü hali olm.ıyanlar ve liyakati :\afia idaresince mw;addak bir fen memuru btihdaın 

edeceklerini te"min etmeynler dahi münakasaya i~tirak edemezler. 
5 - Evrakı kc~flyc ve şartname sureti musaddakalan Çorum 'ih\yeti Başmühcnisli!!;in-

den aranılacaktır. ' 
6 - ~hinakasa muamelatı 28 - 5 - 929 Sah giınlı saat 16 da encümeni vilayet maka

mında icra olunacaktır. 
7 - ihale muamelatı müzayede Ye nıiinakasa kanununa tedikan yapılacaktır .• 
8 - mrumum rüsumat ve masarifat müteahhide ait bulunacaktır. 

])evlet demir; ·ollaı·ı veli
maız l aı·ı ııınıınıi idaı~e sin(len 

F evzipaşa - Diyarıbekir ve Ankara - Ereğli hatlarında yapılması 
lca? eden binaların inşaatı 5-5-929 tarihinden ilibaren; Fevzip~ 
haltına ait mebaninin 25-5-929 tarihine müsadif cumartesi günü; 
Ankara - &eğli ballının Irmak kısmına ait mebaninin 27-5-929 
tarıhine müsadif pazartesi günü ve Filyos kısmına ait mebaninin 
29-5-929 tarihine müsadil çarşamba günü saat on dört buçuğa 

kadar kapalı zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmiılir. 

T eklilnamelerin vaktı mezkOre kadar Ankarada Devlet demir
yolları ve limanları umumi idaresi tahrirat müdürlüğüne tevdii 14-
zımdır.Talip olanların bir kısma ait mukavele, şartname vahidi kıyasii 
fiat cedveli, münakasa ve ihale 'şartnamesi ve mütemmim mebani 

ıartnamesi ıle teminalı muvakatte ve kat'iye mektupları nümu
neleri ve projeleri seksen lira mukabilinde ve ilr.i kısma ait 
evrakı lenniyeyi seksen beş lira mukabilinde ve üç kısma 
ait evrakı lenniyeyi doksan lira mukabilinde almak üzre Ankarada 
Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresi maliye ve 

muhasebe işleri reisliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

İstanbul muhasebei hususiye 
müdürlüğünden: 

Bazı iıışnata nezaret etmek üzere şayanı kabul şeraiti haiz 
oldukları halde istihdam edilmek üzere istihkam zabitliğinden mü
tekait zevatın idarei hususiye heyeti fenniyesine mürJcaatları. 

Maarif vekaletinden: 
22 mayıs 1929 tarihinde icrası mukarrer kız enstitü inşnatı 

müııakasası görülen !uzum üzerine 25 mayıs 1929 tarihinde 
müsadif cumartesi günü saat 10 na te'lıir edilmiştir. 

balosuna gitmiştim. Bu a
dam orada idi ..• 

- Sonra ne oldu? .. 
- Bu kadar mı ? Size 

başıma geleni anlatıyorum 
da fazla müteessir oluyor
musunuz? 

- Ne demek? nasıl mü
teessir olmam! 

- Yok .•• fazla müteessir 
olup ta gidip... o adama 
çatmata kalkı4manızı da 

istemem. 
Hem ı:aten bunu yap

mazsınız ya.. Kim olduğu
nu bilmiyorsunuz ki .. Ma

amafih size her şeyi söyle
mekliğim icap ediyor. Siz, 
den hiç bir şey saklamı
yacağıın; -:Bu dediğim kim

sE bir mösyödür... hem de 
şılc.. Sizden çok şık bir 
mösyö... Evet Artör sizdan 
pek çok yalaııklı... Onun-

Edremit Belediyye•inden: Edre
mit kasabasının mevcut proje
leri mucibince isale olunacak 
suya ait Kaptaj anıeliyati isale 
borusu filitre istasyonları ve 
şebeke tesisatı bu kere 1 hazi
ran 1929 tarihinde ihale edilmek 
üzere kaplı zari usulile müna
kasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi iki yüz yirmi 
beş bin liradır. Bu tesisata ait 
projeleri, evrakı keşfiyyeyi, 

şartnamei fennisini ve münakasa 
şartnamesini görmek isteyenlerin 
lstanbtılda Türbe civarında 
Senayi ve Mesıi müdürlügüıe 
Aııkarada Şehremanetine ve 
Edremit belediye riyaseti~e 

müracaat etmeleri ye yevmi 
ihale olan 1 haziran 1929 tari
hinde saat on altıda Edremit 
belediyesinde hazır bulunma
ları lazımdır. 

Münakasaya iştirak edecek 
talipler yevmi mez:ıfıra kadar: 

1 - Bedeli keşfin n 
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7,50 
mikdarında teminatı muvakkate 
mektubunu ve ya vezne mektu
bunu; 

2 - Münakasa şartnamesinin 
bu baptaki maddesine tevfiknn 
ehliyeti lenniy vesikasını ihzar 
ve teklif mektuplarını münakasa 
kanununda münderiç ş ~ kil 
dairesinde lef etmeleri lfizımdır. 

la gitmekliğimi teklif etti... 
Londradan çıkmağı teklif 
etti .... 

-· Onunla gitmenizi mi? 
- Evet ispanyaya git-

memizi teklif etti. Evela 
Parise oradan da ispanya
ya gitmemizi ... 

- Ya siz ne cevap 
verdiniz? 

- Rica ederim saçma
lamayınız dedim. Vaktilc 

~ 

· T~ mekteplerile fayda~ ~l')ia 
lİAnlarılld\ O/o 20 t~~lllt yapılır 

. 
Büyük ve Y• bir çok 4ela içi; ,·erilep il~nlarla 

hnsnsl ınalılyettekl llfoların ücreti 
idare 1,1• kararlaştırılır. 

Gazcteml:f• huıu.t 11121 kabul ede, yar 
H. S. H. illna! acantaıl . 
. - --
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Balıkesir vilayetin-
d J 9 Mayıs 929 tarihinde ihales mukarrer traktör 

en• ve tesviye ve kazma ve haf er makini erine bir ta
• !ip zuhur etmemesine müsteniden 30 mayıs 929 

tarihinde evvelce icra edilen ilanda muharrer şerait dahilinde 
pazarlık suretile mübayaa edilmek üzre münakasa müJdetinin 
bir halta temdit edildiği ilan olunur. 

Emlak ve eytc:ım ban· 
ı kası müdürlüğtinden: 

Satılık apartıman 
1 - lstanbulda Beyoğlunda Mcşruliyeı mahallesinde Mehtap 

sokağında meşrutiyet apartmanı namile marul olup Bankamızın 
batapu mutasarrıf bulunduğu aparlımanın satışı taksitle müzayedeye 
konmuıtur, 

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir , 10 haziran 1929 
pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda icra olunacaktır. 

3 - Satın almak isleyenler (8 400 ) liralık teminat vermeye 
mecburdurlar . Bu teminat mektubu teklif mekluplariyle beraber 
ihale gününe yetişmek üzere bizzat umum müdürlüğe verilir. Ve 
yahut taahhüılü olarak posla ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli bilalaiz sekiz tahittedir. ilk talr.siı peşindir . 
5 - Talip olanların fsıanbul veya lzmir ıubelerimize veyahut 

umum müdürlüğe müracaatla mufassal ıartnamemizi müt< 1 ia etme
leri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir nus
hasını alıp teklif mektubuna raptetmeleri icap eder . 

Emlak ve Eytam bankası 

umum müdürlüğünden: 
satıhk köşkler 

1 - İstanbulda Büyükadada Nizam caddesinde (Seferoğlu 
köşkleri) namıyle marul ve iki kıt'a tapu senediyle Lıankaınız 

uhtesindelr.i maa müştcmillt köıklerin •atııı taksiti• müzayedeye 
konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir ihale 3 haziran 929 
pazartesi günü Ankarada ve banka idare meclisi huzuriyle icra 
olunur. 

3 - Salın almak isteyenler (7,350) liralık teminat lrae•ine 
mecburdurlar. Bu teminat mektubu teklif mektuplariyle beraber 
ıhale gününe yetişmek üzre bizzat umumi müdürlüğe verıİir. -.-e 
yahut laahhüılü olarak posta ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli bilafaiz sekiz taksi iledir. ilk tııksil poşind r. 
5 Talip olanlar lstanbul ve ya lımir şubemize ve yahut umum 

müdürlüğ~ müracaatla mufassal ıartnamemizi mütalaa etmeleri ve 
müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde b:rer nmhasını alıp 
teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

Düzçe hukuk hakimliğinden: 
lstanbulda Karin zadeler ve
kili Fuat bey ile Diizccnin 
Ahmetçiler köyünden Kamil 

oj';lu Ahmet ve llalil ve 

molla Osman oğlu Emin 

aralarında cari alacak dava
sının yeymi muhakemesine 

tayin edilen giimlc mliddei 

alcyhalardan molla Osman 
oj';lu Eminin gdmcdi~i ve 

ikametgahı meçhul olduğu 

davetiye varakası z:ıhrınd:ıki 

mc~ruhattan an1rışıltnış ve 

yirmi giin müddetle ilanen 
tcbliğat ifasına karar veril

mi~ muhakeme giinii olan 
29 haziran 929 cumartesi 

gaat 10 da mahkemeye gcl
mtsi veya bir vekili kanunl 
göndermesi ilanen tcbliit 
olunur. 

Mayıs . 
Zilhicce 7 4 Burç Ccrza 
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bir roman okumuştum; bun
da bir kadın, kendisi ile 
firar etmek teklifinde bulu-

nan bir erkeğe bu sözleri 
söylüyordu. Romanın so
n1:1nda kadın ölüyordu. Fa

kat iptidada söylediği ta
mamen bu sözlerdi. Bere
ket versin bu sözler hatırı
ma geldi .• 

- Neye bereket ,versin 
diyorsunuz? 

- · Cünkü o sırad.1 az 
kalsın "peki. diyecektim. 

Evet müthiş bir~cy o!r!u
ğunu biliyorum. fı:kat Ar
tör, bir defa vaziyetir.1İ dü
şuııunuz. Siz şu ma!lıt:ı 
olan hayatı sürüyordunuz, 

ben ise yapayalnızdım. Ee
nimle meşgul olacak !:iç 

kimsem yok! Adeta s ı~ıı
mış iibi bir vaziyette idim. 

[lldme~ıı 


