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Sait Molla Riz ne onfıyoruz 1 Yeni Ankaranın planlarını ya
pan Mutahassıs istanbulda 

Liselerle orta mekteplerde ~5~h 
ı L .:. • t ımti an ve erkek ta eoe mezunıye Bele~iye meclisin~e 
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Ali iktısat meclisi tara -

fından beynelmilel tediye 
müvazenemizde (44) milyon 
küsur bin lira açık bulun • 
duğunu gösteren raporun 
neşri üzerine istatatistik 
müdiri umumisi M. K. ]a
karın bu açık iddiasını ret 
ve inkar eder surette gaze
telere verdiği beyanatı dün 
sırf bir hadise olarak mev
zuu bahsetmiştik. Acaba 
hang i tarafın noktai nazarı 
doğrudur? Bunu anlamak 

BuQün Ankaraya Qidccck 
H. Yan.sen Beyoğlu topla yıkılmıytt /~yık 

bir yerdir , diyor 

memleketimizin en esaslı ma
li dertlerine bulunacak ça
relerin başı olacaktır. Onun 
ıçın bu mesele etrafında 
kendi düşüncelerimizi de 
ayrıca kaydetmek istiyoruz. 

Ankarnnm miistakbel plıl

nını tanzim eden ve planı 

kabul edilen ı\lm:m şehir 

miitahassısı pro· 
fc.sör Y ıınsen 
<hin refikasile 
birlikte Kös -
cenceden şeh

rimize gelmiş

tir. i\I, Yansen 
dün vali ve 

~chremini :Mu· 

dim. Geçen 27 mayısta Ber
lin gazeteleri 60 ıncı yaşımı 

tesit ederlerken planımın ka-

bul cdildiğl ha
berini aldım . 
Bu )'1şıma ka
dar yaptığım 

tecrübeleri genç 
Türkiyenin ye. 
payitahtında 

tatbik etmek 
imkdnı benim 
için bir saadet
tir. 

Planda esas 
oldığım nokta-

ları biliyorsu -
nuz. Ben ifrat 

Evvel emirde M. K. Ja
karı takdir ederiz. Bu tak
dirimiz Ali iktısat meclisi
nin raporuna karşı ortaya 
koyduğu fikirlerin isabetli 
olmasından değildir. Bu 
fikirleri ortaya koymakla 
memleketimizde deruhte 
ettiği vazifeye sıkı bir alaka 
göstermiş bulunmasındandır. 

bittin Beyi ziya
ret etmiştir • 

Dahiliye ve -
k<l.leti dün l\J. 
Yan seni tel ' 

grafla müsta -

eden Ankaryıı. 
davet etmiştir. 

dev recede ge -
M. Yansen niş caddelerin 

l\Iumaileyh bugünkü tren -
le hareket edecektir. 

Yeni hükômet merkezi
mizin pldnlarını hazırlıyan 

ve tatbikatına nezaret etmeyi 

der'uhdc eden profesör dün 

bir muharrimize şu beyanat

ta bulunmuştur: 

''Ankara için yaptı~ım pl!

nın kabulünden çok sevin-
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~ tatı yıkılıyorken ~ 
I TL'irk, berhayat- ( 
ğ tı. 1·'iirkıin göğ- ~ 
~ szi.nde, dünyaya s 

ve çok katlı binaların 
aleyhtarıyım. 

Ankara için yaptığım phl.n
da azami üç kat kabul 
ettim. 

Çok geniş caddeler yap
madım. Gazi hazretleri ve 

hükt'ımet phlnımı kabul etmek
le metre mürabbaı başına 
2-5 lira üzerinden şehre 40-
[Alt t~afı 4 üncü sayıf amu:dadır] 

Meçhul ceset 
·--

Yanında atılmış taf>an
ca var, üzeriude yara 

yok! 
-

Kıbnıta üç ay hap· 
sa mahktlm oldu 

Mahut Sait Mollanın Kıbrısta 
da tek durmadığı ve arada sı
rada mahke· ·~'~~....-~~ 
melere düşeref-13jfr:l,llll!lllllii't":i~ 

mahkum ol. 
duğu malum4 

Lii!-~:""" dur. Son pos-ı 
ta ile gelen 

Kıbrıslı «Söz» 
refikımızda 

okuduğumu-

za göre, Sait 
MolJa yenidetı 
üç aya mah

kum olmuştur. 
Arkadaşımız 

sin zade Fuat B. aleyhine ikame 
ettiği da vayı geri çekmek hu -

susund~ Adliye ptiidüriyetinc 
bir istida vermiştir. Molla bu 
istidasında Mkim fuat Beyin 
ismini tasrih ederek bazı isna -
datta bulunmuştur. Sait Molla 
izahat vermek üzre Ali mahke-

me huzuruna celbedilmiştir. Mol
la jstima edilmiştir. r:akat isti-
dasının muhtevi)·atını izah eder
ken mevcut isnadata yenilerini 
de ilbe etmiştir. 

Neticede Adliye müdürü bir 
nutuk irat etmi§ ve 30 senelik 
hizmeti esnasında adalet, mu -
hakime bu kadar fiddetli bir 
taarruz ve tecav&ı vJJku bul -
duğunu görmcdjiini be~·an 
edere~ m.J.bkeırıc kaarının Mol
fanın üç ay bapte gitmesiJe 
tecelli etti~jnJ ifade eylcmiıtir. 

ikramiye •• 

Vakıa Ali iktisat meclisi 
Türkiyenin tediye müvaze
nesi olmak üzre tertip et
tiği raporun methalinde 
nasıl olduğu neticesinin 
tam bir hakikatı ifade ede
miycceğini sarahaten yaz
mıştır. Ancak Ali iktısat 
meclisi ile beraber herkes 

ınemleketimizin mali ve 
ılctısadi vaziyetini o!duğun
dan fazla fena görmeğe 
adeta alışma~ idi. Bu vazi
yet paramızın tesbiti mese

lesinde de mütehassısları 
endişelere sevkediyordu. 

Binaenaleyh eğer M. K. i ~~!ı~~:.:ı~kı~~~;; ·==;_; 

Morg, fethi meyli 
yapacak 

Bcyoğ1unda Cemiyeti Ak
vam Beynelmilel mesai bii 

Henüz kararlaşmış bir 
şey yok deniyor 

gelenleri asır

larca 1ıere seren 
bir ndlletin kal
bi çarpı yordu~. 
Tz'i.rkün elinde 

rosunda bu-

lunan ceset 

Şrhramanetinln 909 lstiha
zın halli için yapılan müzAlce
rede hizmeti görülenlere 20000 
lira ikramiye dağıblaiı hakkında 
henüz kararlaşbrılmıı bir fCY 
olmadığı söylenilmektedir. 

Dün neler konuşuldu~ 

heyeti tcrtibiycsi dün Hal<kı 
Şinasi Paşanın riyasetinde 
toplanmış, balonun feykalade 
p:ırlak olması için mühim 
kararlar vermiştir. 

Jakarın noktai nazarında 
daha fazla bir isabet bu
lunduğu tahakkuk ederse 
şimdiye kadar gözlerimizin 
önünde hakikat şeklinde 
duran ve memleketin va
ziyetini olduğundan fazla 
fena gösteren gaflet per
desi kalkmış olacaktır. 

Ali iktısat meclisi mem
leketimizin tediye müvaze· 
nesini yaparken en ziyad~ 
hatadan salim o!ması icap 
eden en son resmi ithalat 
ve ihracat istatistiklerini 
almış, bunlar vasıtasile 
müvazene yapmış, fakat 
tabii resmi makamlardan 
aldığı rakamların hakikate 
tev<ıfuk edip etmediği nok
tası ile fazla meşgul olma
mıştır. M. K. Jakar ise bil
hassa ihracat istatistikleri· 
mizdeki kıymetlerin mahalli 
borsa fiatl~rına hakikaten 
tevafuk edip etmediğini a
raştırmış ve neticede iki 
cins fiatlar arasında büyük 
farklar bulmuştur. Şimdi 
tetkiki icap eden nokta şu
dur: M. K. Jakarm (26) 
kalem ihracat eşyası üze
rinde yaptığı tetkikatı kon
trol ve tevsi etmek; sonra 
ithalat eşyası üzerinde gö
rülen fiat farklarının baş
ka bir şekilde ithalat 
eşyası üzerinde de bulu
nup bulunmadığını anla
mak. Bu fiatlarda görüle
cek farkların umumi yekun
lar üzerine n~ derecelerde 
tesir edeceX.:ni anla k 
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} asrt silahlar, pe 
başuula tb'i.ny·a 
buhranı esna .. 

hakkındaki 

tahkikata de
vam olun. 
maktadır • 
Tahkikata 

ikinci müs- Demek ki ••• 

H I
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u asa li iktısat meclisi 
tarafından ortaya konulan 
tediye müvazenesi doğru 
rl~ğilse bunu tahmini bir 

sında temafıiiz 

eden d(jrt beş si- ~--==
rna ile blr se<·i-

va1·dı .... 
Adaletin, nıua::,-
~am ruhu onlar .. 
la beraberdi. 

_ ( Çorçilin hatıratından ) i 
( 4 ~ sayıf amızda ) 
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şekilde olsun tashih etmek. 
Ancak M. K. ]akarın 

iddiası daha bugünden 
şu hakikati meydana çıka-
nvor: gümrüklerimizde tu
t;lan istatistikler kafi de

recede doğru degildir. Bu 
da şüphesiz gümrük işle
rimizdeki usul noksanları· 

nın bir neticesidir. Acaba 
bu usul noksanları nelerdir? 
istatistiklerde gürülen nok
sanların, hataların tashihi 
için ne yapmak lazımdır? 
Bu mühim suallere de cevap 
bulmak zarureti vardır. Çün-
kü mali islahatımızm ilcmali 
ancak bu suallere doğru 
cevaplar bulmakla kabil 
olabilir. 

Mehmet .Asım 

tantik Hay
rettin il, va
zıyet etmişi 

tir . 
.Maktulün Tahlıllı:ah yapan 

ldftcl mllotanuk 
hiiviyeti he- Hayrellin H. 
niiz anlaşılamamı~tır. Bir nıs 
olduğu tahmin edilmektedir. 
Üzerinde çıkan hüviyet cüz

danı bir lsl<lma aittir. Mak
tulün yanında atılmış bir 
tabanca bulunmuş, fakat hiç 
bir yerinde kurşun yarası 

görülmcmi~tir. ! latta görü
nlirde herhangi bir darbeye 
ait here bile müşahede olun
mıırnıştır. 

Cese~ morga kaldırılmıştır. 
Fethi meyit yapılacak, öHi
miin sebebi anlaşılacaktır. 
Bugün için katil, intihar, ka
za yahut meselA kalp dunna-

sından ölüm ihtimallerinden 
birini tesbit ve kabule im
kan mevcut değildir. Kuriyc 
Danyel ve kapıcı Yl<\dimir 
haklarında tahkikat yapılmak
tadır. Bunlar bir katil miilıl

hazasını reddetmektedirler. 

Anadolu yakası ne za
nıan aydınlanacak'/ 
Alektirik şirketi direktörü 

dün Vali Muhittin Beyi ziyaret 
ederek Anadolu yakasında ya
pılacak teııvint bakblda efS-

Bu Yako Şaul Ef. o 
Y ako Şaul Ef. imiş! 

Avunduk zadeler meselesinde 

vekllet vazifesini suistimal eden 

avukat Yako Şaul d. hakkında 
birkaç gün evvel mühim bir kari 
mektubu nevetmiıtik. Bu mel-

tupta bilhassa ıu ıu\ller soru

luyordu : « Mütareke eanuında 

ifgal kuvvetlerinin tqkil ettik· 
leri kanunsuz mahkemelerde 
Türkler aleyhinde dava takip 

etmekle meıhur ve maruf olan 

Y ako Şaul ef. acaba bu Y ako 

Şaul el. midir? Kezalik mütareke 

esnasında Türle mahkemelerin· 

den birinde ve esnayl muhake

mede - Türklerin utak kul-

lanma devri geçmifUr , ılmdi 

kendileri uıak olmuftur- diye-

polis müdüriyetinde 
0

siyonist rü
esasından olmakla maruf olduğu 

mervt olan Y ako Şaul ef. bu 

Y alco Şaul ef. mldir~> 

Biz bu mühim suallere kartı 

bizzat Y ako Şaul el. nin her· 

larını veriyorlar 
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Çeklerle Macarların a rası açılıyor 
Çekler Macarlsf411la her. türlü 

münakalatın tatiline · 
karar verdiler 

Prag, 2 ( A. A. ) """' Demiryolları mit -
dıiriycti, Ç<>koslovakyalı bir kaç şi'Jrıendi -
_(er anıelesinin Af acar hududundaki Hidas· 
neıneti şehri!lde c.asusluk töhınetile tevkif 
edilmelerine karşı proteste> ()lmak Üzere 
Alacarista11 ile her türlü rnünakalô.tın ta -
tilirıi eınretmiştir • Macar şimendiferleri 

1 J Jidasnenıeti ile 'lrıuntazaman münakalô.tta 
bulunrnaktadırlar. 

fnQilterede amele grevi mi7 
Manchester, 2 CA.A) - An:ıele ücretlerinin °/0 12, 82 

sinin tenzilini kabulden imtina etmişlerdir. Bugün pamuk 
lplikAnelcri patronlannın mümessilleri amele murahhaslarlle 
uzun uzadıya görüşmüşlerdir. 

Yunan meclisi tatil devresinde 
Atina, 2 (A.A) - HlikOınet. icabında fcvka!Ade olarak 

lçıimaa davet edilecek olan meclisin, içtima devresinin bit
miş olduğuna dair emirnnmeyl tıınzim etmiştir. 

V enizelos tamirat konferansına gidicek 
Atina, 2 (A.A) - M. Vcnizelos, ağustosta Bangno}es de 

E"orne gidecektir. Mumaileyh, tamirat konferansında meınlc
lr.ctini temsil edecek ve ey!Olde Yunanlstnna dönecektir. 

Avusturalyada zelzele oldu 
Sidney, 3 (A.A.) - Buraya gelen bir telsize nazaran 

28 ha1.irn geecsinde şiddetli bir zelzele, yeni llebridcs 
ndalarının en genişlerinden olan Ambryn adasını Mrmıştır. 

Dnicap te ve Cralgscove de ınlıyonerlere ait iki bina harap 
olmuştur. Bu iki yer arasında bulunmakta olan katolik mis· 
yoncrlerine ait binanın harap olmuş olma~ından korkulmak· 
tadır. Bu mıntaka, fevkaU.de volkaniktir. 

Borçlar mcıeResi çıkmaza 
doğru yürüyor 

Paris, 2 (A.A) - Borçlar hakkındaJd itillfiara dair mü· 
zakcratta bulunan meb'usan meclisi maliye encümeni iiç 
kar:ır vermiştir. EvvelA: alelllde tasdikı dokuz müstenkile 
karşı 24 rey ile, saniyen: Kanun haricinde bırakılacak. ihti· 
ray! kayitlerle tasdilo 12 reye karşı 21 rey ile, s.ıı:Iisen: 

kanuna dercedilecek ihtiraz!. kayitlerle tasdikı de ıo mu· 

halif ve 11 müstenkif reye karşı 14. rey ile reddetmiştir. 
Bu kararların esbabı mucibesl, encümenin meclise tevdi 
edilecek olan metne vııkıf olmamasıdır. Encümen, mazbata 
muharririni hükOmetin tevdi cd~cetf l)letııe konulacak ihti
razı kayitlerin formüllerini tevdia davet etmiştir. Kolislerde 
deveran eden şayialara nazaran M. Poankarenin, maJiye en
cümen! lçtfmaırun sonunda ihtirazı kayltleri ihtiva eden 
hiç bir metin teklif edemiyece~inl, fakat bu kayitlerin tes
bit ve tıınzlml hususunda encümenle teşriki mesaiye amade 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Paris, 2 (A.A.) - Meb'usan mcelisl hariciye encümeni 
borçlara müteallik itllllları müzakere ederek üç muhtelif 
karar vermiştir. Ale!Ade tasdik teklifl hiçbir reye iktiran 
edtmemiş, tasdik hakkındaki layiha 8 muhalif reye karşı 
15 rey ile reddedilmiş, bazı lhtraz1 kuyut nlunda tasdik 
ıeklifi 1 5 rey ile kııbul edilatlştir Birçok müstenki!ler vıırdır. 

Parls, 2 (A.A) - Mebiısan mecllslndeki sosyalist grupu 
\)orçlara müteallik lti!A!Jar hakkındaki hareket tıırzını tayin 
etmek için toplanmıştır. Grup Perşembe günü müzakeresine 
devam edecek ve ağlebi ihtimale nazaran tasclika muarız 
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Değil mi ki, kendi oğlu

nun yaptığı kabahate göz 

yummuştu. Artık tekit et • 

miye, yüksek sesle doğru

luktan bahsetmiye kalkmak 

gülünç bir şey olurdu. 

Ali Rıza bey şirkette 

evvela kalem odasına uğ

radı, eski arkadaşlarından 
bir ı:oğunu değişmiş bu.ldu. 

Kalanlar da onu tanımakta 

adeta güçlük çektiler. lhti· 

yar adam koridorda müm

kün olduğu kadar geciktik· 

ten, dıvarlarda asılı ilanları 

sat.r satır okuduktan sonra 

müdürün odasına gitti. Ne

dense çok ayıp bir şey 

yapıyormuş gibi elleri tit
riyor, bir türlü kapıyı vu
rup içeri ginneğe ceaaret 
edemiyordu. 

Belki kuvvet toplamak 

için koridorda bir boy da

ha dolaşacak ilanları bir 

kere dana okuyacaktı. Fa

kat birdenbire kapı açıldı. 

Muzaffer Bey elinde bir 

dolu çanta iie dışarı çıktı. 

- Vay hocam ..• siz mi· 
siniz?.. Ne var ne yok? 

iyisiniz inşallah? .. 

Genç adam onu böyle 

suçlu bir insan vaz!yetinde 

kapısı Önünde bulduğuna 
hiç hayret etmiyor gibiydi. 

Ali Rıza beyin kalbi bir
denbire burkuldu: 

- Hamdolsun efendim • 
dedi, sizi göreceğim geldi 

de... Bugün bu tarafa bir 

işim düşmüştü ... 

Muzaffer Bey sözü Ali 
Rıza Beyin ağ:ı:ından aldı : 

- Hatırımı sormadan 

geçmek isteoıediniz değil 

Antrepo 
buhranı 

Gençlik aşısından 
çıkan dava 

Son günlerde çok mal 
geldiği için ... 

Son günlerde gene antrepo 
buhrdnl lıaJ göstermi§tir. 

Birinci ticaret rnalıkemesinde dün n1erakl.ı 
bir dava görüldü 

Bır ~ok tüccarın malları mav
nalarda kalmıştır . Tnccarlar 
Ruaumat müdüriyetine , Liman 
tirkeline telı:rar müracaata baı· 
lamıtlardır. 

Dun bır muharririınlze Lıman 
tlrfr.etl mQdürü Hamdı bey 
ııınlan töylemiştir : 

• T opşnc antrepdarının ka
panması , yeni gümrük tıırlle1ı 

dolayısile çok mal gelmesi yü· 
zünden aon günlerde antrepo
larda yer kalmamıştır. 

Bir çok tücarın maİları bizim 
mavunalarda bcklemekted!r. Key
liyeıten Rüsumat idadareıini de 
lıaberdar ettik. Rüsumat 'ıdıı. 
resi de Rıhtım şirketınl sıkıı-
tırmıı. Rıhtım tirkeıı şimdi 
antrepo olacak yer arayormuı .. 

Şımdikı vaziyet bu... Tile· 
carın bizden tikiyeti yoldur. 

T ahını! ve tahliye hususatı 
intizam dahilinde cereyan et· 
mclctedir on b~ güne kadar 
yeni üç su tankı ile il<i !oy· 
terimiz limana gelecektir. V c-

saitimiz gittikçe mükelleııııektedir. 

_ Birka~ ay evvel lstanbu· 
la gelen- Dr. Vuronofun 
huzurile bir koça tatbik 
edilen gençleşme aşısının 
tutmadığı, çürüdüğü zemı· 
nindeki neşriyatı üzerine 
Dr. Behçet Sabit B. tara· 
fmdan " Akşam • refikimiz 
aleyhine açılan 20,000 lira
lık ta:ı:ıninat davasının rü' 
yetine dün öğleden sonra 
f stanbul birinci ticaret mah
kemesinde ba$tanmıştır. 

Davacı vekili Hayrettin 
B., müekkili tarafından ya
pılan bu. aşının tuttuj!u ra• 
porla sabit olduğunu kay
detmiş, şunları söylemiştir: 

- Bu neşriyat, müekki
limi mutazarrır etmiştir. 

Aşıı ın tutmadığını, çürü· 
düğünü okuyanlar, aşı yap· 
tırmaktan ·yaz geçmişler, 

yazılan şeye inanmışlıırdır. 
İşte yaşlı • bir zatın rnektu• 
bunu okuyorum : • Evlat, 
gerçe aŞt yaptırmak için 

Bosnada müthiş bir fırtı'na. 
Belllrat, 3 (A,A)- füsnada g;ıyd şiddetli bir lırtıııa olınuş

tur. Bosna nehri taşınış, il kip !JlmüştJır, Külliyet!( hasar ve 
zarar vardır. Sular bir çok sürfı leri alıp götürmüştür. Zanica ile 
Jepe arası:ıda tren müııak~latı ke ilmiştir. 

Makdonalt avam kamarasında neler söyledi? 
Londra, 3 (A.A) - M. MakdonaJd, avam kamarrsında söyle· 

diği nutukta halen lıüJ<fımet için en m!ihlın olan meselelerin i~ 
sizlik, içtimai yükselme ve milletlerin dostane teşriki mcşaisi s•· 
yesinde temin edilmesi ıazım gelen umumi 5ultı olduğumı beyan 
etmiştir. 

Deniz sillhlarınm .tahdidi hak)<ında lngiliz b~şvelcili, bu husu
sun evvel emirde şimdiden bu mesele hakkında müzakerata 2'İ
rişmiş olan lnglltere ile m!lttehldci Amer~ -arasında bir itilaf 
lıusıılüne bali;lı o\Juğuııu sövlemiştir. Taı»irıı.t meselesine temas 
eden M. Makdonııld, m!italıassı,tar komıteıtnln vermiş olduğu 
raporun pek mnğlak bir vesika olduğunu ve yakındı! Londrada 
toplanması muhtemel olan konferansla hiikuınetin hattı hareketini 
byin edebilmek için derin surette tetkik ediJıneğe mul.taç bu:un
dufunu söylemiştir. 
olan · tıırafın fikrini kabul edecektiL 

Pnrls,2 (A.A,)- Radikal sosyalist grupu, lıorçlur mes'elc· 
sini tetkik etmiş ve grup mensuplarından hiç birinin mııliye 
ve hariciye encümenlerinin mazbata muharrirll~ini \\abul et· 
memesine karar vermiştir. 

Rusyada açlık tehlikesi yok 
Moskova, 3 (A.A) - Moskova Sovyetinin heyeti umu· 

miye celsesinde Rus şuralar ittihadı şehirlerinin yeni mah· 
sul idrakine kadar kaU gelecek ekmeli mevcut olduğu be· 
yan edilmiştir. 

· Papa seyahete çıkıyor 
Roma, 3 (A.A) - Papanın 25 temmuzda dini bir alaya 

iştirak etmek üıere dişarıya gideceği te)'it olunuyor. 

İspanyol başvekili hasta 
Madrit. 3 (A.A) - ı;Jaş\•ekil l\l 'Primo dö Riveranın 

müptelA olduğu Flegmon hastalığı şiddetlenmiştir. Başvekil 
büt(.in gün yatakcıı kalmağa mecbur olmuştur. 

size müracaat et.nıi§tim, aına 

hunun tatbikinden sonra 
çürüdüğünü okuyunca kork· 
tum. Asabım fena halde 
sarsıldı. Korkuyorum, vaz· 
geçmek zaruretindeyim .• 

Bu neşriyat yüzünden 

doktorun sureti mahsusada 
getirttiği maymunlar, elinde 
kalmış, günde birer okka 

üzümle muz yiyen maymun
lar boşuna beslenmişlerdir! 

Hayrettin B., Avrupada 
meur taşına • yanlış ilaç 
verildiğinden öldü!. yazılan 
bir adamı tedavi ederı dok

torun, bu yazıdan dolayı 

tazminat davası açıp dava

sını kazandığını ilave et • 
miştir. 

Dava edilen vekili Ha

şim Refet B. , bu aşının 
henüz kat'iy~t ifade etme· 

diğini, A~rupa ~ezeteleri· 
nin bizzat Voronofun aşı 

tatbik ettiği meşhur bir 
yarış atının iki gün sonra 

bunun "tesirile öldüğünü 
yazdıkları halde dava açıl· 

madığını, esasen Behçet 
Sabit B. in yazıda ismi geç· 

mediğini ileri sürerek, şöy
le demiştir : 

- Bu aşıyı başka dok
torlar, mesela Halil Seıai 

B. de tatbik etmektedir. 
Yazıdan başkalan alınma· 
dıle.r. Esasen Beh<Qet B. de 

Amerikadan avdetinde bir 

gazeteye orada bundan zi
yade insandan insana genç

leşme aşısı yapıldığını, de
likanlıların yaşlılara tazelik

lerini sattıklarını söylemiş, 
beyanatında maymun aşısı

nın pek benimsenip hoşa 

gitmediğini anlatmıştır. 

Merihle muhaberede bu· 
lunduğılnu iddia eden biri, 

bu iddiayı zıt yazı yazılın· 
ca dava açarsa, garip bir 

iş yapmış olur? bu dava 
da öyledir 1 

Reis Şemsettin B., meh· 
kemenin meseleyi müzakere 

edeceğini bildirmiş, muha
keme kalmıştır. 

-

VAKiT 
~-· .. -.... 
4 Temmuz 
Pertcmbe 

( Valıilde: dlatıçe: ) 
\ -Ot Emanet duvar dıple· Birkaç Çek şimendifer ~==:_-:=:=== 
~ rlne aptes bozanları ecza- amelesinin Macarlar tarafın· 
J !andıracaktır. dan casuslukla ittiham edil-
= ~ Gelecek hafta Tak· mesl üzerine Çek demir· ~ 
~ sim abidesinin tamiri için yollar mlidUriyeti l\Iacaris- { 
f bazı kararlıır verilecektir. tanla olan şimendifer mü· ;; 
j + Bu sene şehrimizdeki nakAlatını tatil etmiştİr. { 
\ liselerden 250 kadar talebe -Ot lngilterede bir amele -=--=~=-
g diploma alacaktır. grevi ihtimali olduğu söy-
ra + Maarlf teftiş heyeti lenmcktedlr. i 
! reisi Rıdvan Nafiz ve Ta· -Ot Borçlar meselesi do· =~=·=·=ıı_ 
~ lim Terbiye azasından Alı· layısile Fransız radikal ve 
~ met Tevfik neyler şehri- sosyalist partisine mensup 
~ m!ze gelml~lerdir. meb'uslar Hariciye ve J\fa. ===-=_::=· 

~ + Ceınlyeti belediyenin !iye encümenleri mazbata 
N dünkü içtlmaında azadan muharrirliğini kabul etme· 
~ Emin Ali B. vapur ve tren me; karar vermi~tir. r, 
- Yumıııistan meclisinin § i tarifelerinin intizama sokul- ~ 
- içtima devresi bitmis,cir. Ve· ==_~-:~a~--ic. ması için bir takrir vermiş-i tir nizelos yakında tamirat 
~ ıOı Av ve tuz inhisarla- konferansına gidecektir. 
g rından 4 memur tasiiye ıOo Rus şuraları )"eni = 
~ edilmiştir. mahsulün idrakine kadar 
i + İstanbul meb'usu lh- Rusyanın kafi ekmeği oldu· 
ı san P:ışa vil~yctc ait bazı ğunu beyan etmiştir. 
- 1 k k ::::ır.::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::~: 
~ i~ eri tet i etmektedir. 
- .A. -l)ı Tabanca ile ateş tııh· 
§ .,,. Vurnofun gençlik kikatına ait evrak, mütulea = 
~ aşısından çıkan 20,000 için müddciumumifi~e veril-
~ liralık dava, dlln birine! : 
§' ticaret mahkeın.esiııqe rü'yet mittir. 
l edilmiştir. -Ot Cemiyeti akvam bü· = 
§ ı0ı Birinci ce7.a reisi I la· rosunda bulunan meçhul cc-
~ sana LCltfi B., An karaya 8et tahkikatı meraklı bir ~ 
~ davet olunmuştur. safhada~lır. = 
fiiıtınııH 11nııtuııı111111uıııo1 1 ıııllnı11uuıuHı111 111ıııııııı 111 uınıııııuııuıııııııuııııııuruı1Jtll1l111111Jlllll11111ıııııı1111f,; 

Türk Ocakları piyankosu 
Türk ocakları plyaıı kosuncta 

i•raıııiye kıızınan bir kısım nu
maralan dün yazmışhk, bir kı· 
sıın numaraları da kazaııdıkiarı 
ikramiyelerle beraber bugün 
dercediyoruz. 
:ıo lira kıymetinde 

Hereke batanlyesi 
kaza.nanlar 

33741 71394 101763 
15889 56088 206204 

154420 63211 54343 
203440 235830 33745 
178528 51110 90948 
206608 234918 58186 
170586 114699 156409 
212178 107503 28548 
184044 101113 182637 
184873 191215 228744 
;ıs lira kıymetinde 
Hereke baianiyesi 

kazananlar 
156424 125270 156274 
91804 184386 121618 

200533 33544 81302 
16614 50260 223908 

123520 35327 12940 
217649 131633 164418 
158978 104510 

SO liralık Hereke 
bataniyesi kazananlar 

10998 121317 209330 
73752 103721 27573 

68962 47014 .89933 
191410 

10 liralık ipekli yastık 
kazananlar 

218768 47093 16330 
71941 120162 150728 

174747 238431 164690 
93502 

UJ liralık ipe1<1i yastık 
ka74nanl(l.f 

179701 75567 39913 
37614 30684 59376 

105273 87529 150877 
33805 

;ıs liralık ipekli yastık 
kazananliir 

163310 19495 244598 
240766 98678 203490 
81226 193375 18938 
73923 

;ıo liralık ipekli yastık 
kazananlar 

224796 23994 
174966 116983 

;ıs liralık kumaş 1•asiık 
kazananlar 

184620 246901 187798 
232210 26190 

:ıo liralık kuma.7 yasiılc 
ktuan anlt:r 

209692 86648 49981 
214306 144331 

Dökümü Yazan: Reşat Nuri 
wg.., 

mi? Teşekkür ederim .. Na

sılsınız? .• Maşallh pek de· 

ğişmış gürünüyorsunuz. Üğ· 

!unuz nasıl? Kerimeler de 

iyidir inşallah? Artık tabii 

büyümüşlerdir! 

Muzaffer Bey konuşul • 

ması lazım gelen şeyleri 

mümkün olduğu kadar ça • 

buk bitirmek ister gibi biri 

biri ardınca sualler soruyor, 

bu esnada çantasını aralı • 

yarak içindeki kağıtları mu· 

ayene ediyordu. Elinde bir 

şapka ve baston ile bekli· 

yen bir hademeye: 

- Oğlum, masanın üs • 

tünde mühürlü bir zarf var .• 

getir onu bana ..• 

Dedi; sonra Ali Rıza 

beyiıı elini sıktı : 

- Hocam affedersiniz! 

Acd.e bir İ.§e gidiyorum .. 

dedi, yolunuz düşer de 

tekrar uğrarsaoız memnun 

olurum., Allaha ısmarladık. 

ihtiyar adamı koridorda 

yalnız bırakarak sür'atle 

merdivenlerden indi. 

Bu son ümitde böyle 

suya düşmüş oluyordu. 

- 17 -
Leyla ile Necla artık 

muratlarınıı ermişlerdi. Se

nelerdenberi hasretini çek

tikleri asri hayata nihayet 

kavuşmuşlardı. 

Ali Rıza beyin Bağlar· 

başındaki kendi gibi ihti

yar ve çürük evi eski nıah

rumiyetlerin acısını çıkar· 

mak ister gibi çılgın bir 

neş' e ve şenlik içinde kal

kıp kalkıp oturuyordu. 

Haftada iki gece dostla

ra dans!t çay veriliyor, en 

aşağı iki üç gece de baş· 

kıılarının davetine gidili

yordu. Aşağı sofa ile taş· 

lık arasındaki camekan kal

dırılmış, delik deşik duvar· 

lar sarı yıldu:lı bir kağıt 

ile kaplanmıştı. Davet ak

şamları taşlıktaki su küpü, 

sofadaki yemek masası ve 

daha başka hurdavat eşya 

ınutbağa taşınıyor, yukar

dan kilimler, iskemleler, 

süslü yastıklar indirilerek 

bir kabul salonu dekoru 

1 
kuruluyordu. 

Bu tela.şiar arasında çok 

kere akşam yemeği hazır· 

lamağa ve yemeğe vakit 

kalmazdı. 

Herkes misafirler için 

hazırlanan sofradan bir iki 

bisküvi, l;ıir ~clviç alır, a· 

yak üstünde acele 11cele 

yerdi. Biraz sonra davetli

ler birer birer sökün etmi

ye başlayınca Hayriye Ha

nım eteklerini toplıyarak, 
kollarını sıvayarak mutbak

daki büfecilik vazifesine 

kapanır, Ali Rıza Bey aşa

ğıdaki gürültüleri mümkün 

olduğu kadar az İşitmek 

için kolunda bir kitap e· 

linde bir mum ile tavan 
arasına çıkardı. 

Gramofon bütün gece 

çalar, çılgın kahkahalar 

çığlık çığlığa boğuşmalar 

içinde durmadım dans edi

lir, temelinden sarsılıyor 

gibi olan evin harap tavan· 

!arından toı .yağmuru ya • 

ğardı. 

Ekseriya oturduğu yerde 

JÖnen mumunun Wıünde 

uyuyup kalan Ali Rıza Bey 

ilk sabah ışıkları içinde 

gözlerini açtığı vakıt evı 

hala bu gürültüler iç.inde 

sarsılıyor bulurdu. 

Ailenin misafirliğe gittiği 

gecelere gelince, o vakit de 

gene bitip tükenmez hazır· 

!ıklar sebebile akşam yer 
meklerine vakıt kalmazdı. 

Kızlar yengelerile beraber 

saatlerce sökük dikerler, 

bozulmuş elbise parçaların· 

dan uydurma süsler hazır

larlar, vücutlarının görüne

cek yerlerini kolonya ile 

silerler, ayna karşısmda 

kanto kızları gibi boyanır· 

)ardı. 

Büyük, küçük evin bütün 

iıısanlarına arız olan titizlik 

ve hırçınlık Ali Rıza beye 

de sirayet ediyor gibidi .. 
JJ;ıtm.dıl 



sayı/ ası 

Gençlük ~MRt~rfi 1 4 Anket 
Darülfünun emini 

Gençlik hayatı 
... • 1 • 

Sokak adamının zevki Genç neslin maddi ve manevi kıy -
metleri h/Jkkında ne düşünüyor ? 

Orta muallim mekte~e 
Büyük harbın gübreleri ve 

leşleri üstünde yetişen nesil 

9 L 4 ten evvelki «estetibi bir 

kalt-mde çirkin ,.e nihayet mü· 

ıelik addediyor. Harp sonu 

hayata atılan gençlik için ht'men 

bütün dünya muh.f.W.rJapnın 

el ve atız birlltt cdeı:ek bul· 

dukları bir lld var: Sokak 

adadmıl eskiye nazaran bu 

günkü 15·35 yaşındaki inanlar 

birer: sokak adamıdırlar. 

Sokak adamı etikete riayel 

etınez. Bunun için gençli~i 

fazla lai.ibali adddediyorlar. 

Sokalc adamı salon lqbJ.yeıılnl 
kendinden evvelki nesiller gibl 

. yeglne it farzclmiyor. Eski 

nesillerin bu budalaca etiket 

mc-rakı onlJrı katıla katıla gül

düriyor. Dünkü neslin kelli felli 

efendilfi:ine ragmeo "ıBOkak ada-

llll,, salondan sokaga d~ru a

kın ediyor. Hatta o cicili, bi

cili üslubu alili, teıblhli istiareli 

koıwama tarzı ancak mlzah için 

malrJme diye kollanılıyor, ser 

.kak adamı argoyu sürünmekte ol

<lutu arsalardan aldı ve kolun· 

dan tuttu mekteplere, tiyatroya 
gazeteye, edebiyata geçtirdi. 

Soktık adamı Aflltl halle 
tabakasiçin kuvetli bir « met :ıo • 
harpten evelki kelli felli \•e 

reket ve hararet vermlttir. 

Ctnçliğin estetik kültürünü tel· 

kik edenlerin( i kirlerde ve ahla~ta 

olduğu gibi zevktı: de bir büyük 

iht~aJ old~unu haurlamalan 

lizımdır. Estcükte de kıymet hü· 

kümleri çok keskin kü,eler vü· 

cuda· getirdi. 

Bilp&Jsa edebiyatıca yeni kül-

tür kendisini 

1- Lisanda 

2 Mev,suv Sinema}•ıhrmakta 

3 - dünyayı görütte hiı· 

settirmektedir. 

Lisan harikülide bir surette 

bünyesini halle kelimeleri ve 

halk gramerile takviye ediyor. 

Hele hunun bizde kl akisleri 

pek kuvvetli oldu. On bet sene 
evelki bir yazı çince gibi geli-

yor. belki de yarınki nesiller 

lçin ıif ahi hıyerğliften b8fka 

bir şey olmayacaktır. 

Lisan o ya~lı. ~üflü 
Arap ve Acem çüçbbe ve 

destarrını atınca türkçenin gü· 

zelliği meydana çıktı. Şimdi 

pürüzsüz, ter temiz su gibi 
akan bir lisana sahibiz bu 

lisanda sokak adamını ilave 

ettiğ bir çok yenilikler var, 
eski nesiller arasıra aralarında 

komşular ve bir birlerine so
rarlardı. 

yayı bir ucundan öbür ucuna 
kadar karış karıı dolaştı. 

Onun için basit heyecanlar 

his hamleleri onlara - çolt ye.

rinde bir tabirle- vız geliyor 

Sonra bu nesli surat V( de

ğişme itlyatları içind~ terbiye 

edildi. Bahri muhiti seri trans· 
atlanti~le geçı,ıeği uzun ve 

üzilcü buJduğu için tayyare ile 

~ • Llndberg » nesli k~ı 
arabası gibi yavaı yavaş.ilerliyea 

esere naıııl tahammül edebilir. 

İkide bir durup gideceği 
yolu rasgeld~ine soran, ~t 

bir çivisi , pat bir tekerleği ko-

pan arabAyl kim tercih eder ? 

Bunun için sur' at devrinde 

büyük ~ayiln büyült tenevvu 

devrinde eser genit halk küt

lelerinin zevklerini adeta filmsiz 

bir sinema ıeridl halinde yaşa· 
tacaktır. -

Sokak adamının iti çoktur. 

Ye az zamanda çok zevk ala
caktır. 

ihtiyarlar. c~ki ne le nıtıMıp olanlar genç nc'li blr 
türlü bc~cnmiyorlar. I~ ·kilerin yeni ne~il için huldukları 

kU:-ur bir <lej:tfülir; bazan gen~·ler okumuyor, derler, b~zan 
bu nc:;il mlitcreddidir, derler, \ "C bazan da hlikmii 'erirler: 
Cenç nc.;iJıfcn ümit yo1', tcmb. I mi tembel, ha\ ai mi hıl\ ai!. 

Bereket vcr.;in bu karanlı ·, hüküm. ek eriycrle, iJim YC 

fikir adamlarının değildir. 
Hiz, inkilap nesli hakkında aUkadarların, ~alAhiyec ~ahip

lcrinirı, gençlerle en çok tema~ı olan tedris Ye talim i\C 
meşgul kimselerin fikirlcdnc miiracaat etmeyi mU\·ahk 
gördiik.. Jfo cenıplıır gençler hakkında daha dogru ve e aslı 
hiikiimJer Ycrilmc,;ine hizmet edecektir. 

Rugiinkii ~ayıfamıxda Dariıifünunun emini Xeşec Ömer 
Beyin CC\ aplarııiı ne~rcdiyoruz • .. 

- (.cnçlik hakkında 111e 
dLi~iındii~iimii ~onıyor unuz . 
Bugiiniin gençliği ı\lc~nıtiyct 
de,·rindc g\.izlerini hayata aç· 
mı)', uiirLik harbin biitiin he-

yiik bir teYazu ,.c fcragaı ile 
yükbclen ilifn ve hars ihtiyaç
larını tatmine çalı~ıyor • O, 
yeni zamanm yeni ve canlı 

gençligidir. Biz ona karşı eti· 
kı~ veya tenkit ~lcğil, cc~vik, 

- .... Bu ıc~c mezun oı.a -ıaçl~ 
bir ziyafet tertip etttl• 

· her fert 
ı Umiil etmelı; iıtU) ca 

An karadan yazılıyor: ~u , c hcı ce.-.y4tiD ~ ı~l 
sene ı\ nkara orta nmallitn ı-.lrbr: 

noksanlarını ·ur o""'"'.' • 
mektch~ ı J i c.dçbiyatçı, ı o Biz gelecek sene. de ljaZ 
sı tcrbjycd olm~k lizcrc 27 . ıne.kte.bi~ 4.)Dl 
mezun talebe 'crdi. i\leıun muallim ı.wı11ttt 

.. yolda yur~ '.ç ....,....-de talehc fl'Cçen rumar~c .. i giinu • ..nı-
q k::~,L.n ~ iJi o$~(' 

muallimlerine \ ' C m.aarif er· WW'°'" 

k:mına bir çay ziyafeti ter· ctnıe~c. Ç4~~ Çfli~ 
tip etti .• \Iczmı talebe namına gençlik~ ~ . ~ntf 

. . "C.\'İ ve. dt~ 
Nuri\·e l lanım, '.·cm yetı~ J' • :'--'ne 

ı · koı4ıi Vf ~ ~ 
gençlc:rin yalmz 1111111.)maıa t'fllıV, . ~ siıSınl 
değil ~eciyeye de ehemmiyet mıi'ir.eniı- •. ·t ...,.c, 

k dn~ \e...-ı. ~ ~ verdiğini re genç ar 8 -4. ~ beri 'fürk .11eslilllt 
Jarın , atanın her kö~esindc asırlardan b&le de· 
IecJak~anc çakş~a awadc 1-töriilcn 'e ı~n ,, 

... fen zararJt i..,_ 
Qlduklannı ye < :aıinin maa- , am ~' ~ 

yccanların:ı. mahrumiyetlerine 
elemine bir çocuk uzriyctinin 
biittin kaymızlı{tilc miikabele 
ettikten :-;onra, mi.ıtarcke de,·
rc ·in in, o kara i, i~krin ıkın
tt:-;ını duymu::-, <laha ::-onra, 
mevcudiyet ve istikh\1 müc:ı
dclelcriııin hiitiin heyecanla
rına, hiitiin tecellilerine ~ahit 
olmu~tur; Tiirk' {arihinin en 
htiyiik i~lcrlc dolu bir altın 

ya~ -L'ajc d'or., 1111 idrak et-

.ı · b. · dıK• ıne,Jsna ~-rU ordu,.una veı;u~ı e en~mı· 'atan Wf" • • bı- ı· 
itimatla onun mesais.ine hiir· bJ A ..enn 11· 

yet saye~indc yepyeni r Blikıılmcz "' . mck 
met ge::.termck mccburiyctin
deyi;r~ 

· ı.:.,cc ancat } elli 
ne .. lin ycti~mcsi ltiwmunu ) e? uu. . • ~ 
~n)·lh.·crek süıiiniı kc;;ci. On· tep, ) irnııncı a:il"1. 

1 1 . ~UI'. Hen ~u satır ara men. up dan sonra mektep mudiirii mcrdao.a g~arc -. 
ı ı · · soıra ~ bııluncıuğum i im miıes. csr,;ı l lilmi Bey ~ôı al.dı. \ e ha· Hilmi t:J. o-n 

namına, oıılıırn kar~ı rııkdiri- zırunu eümladıktan s_onçı zun cfcnd\lcre ha.~ıt(~ i 
mi Halle ederken, bu 'ak"ayı orta m~llim mçktcbinin da.ıı , e fedakarınc ça.~ 
biiviık bir rncmnuni_vetlc k:ı· 11 • • f bah-ctn11' ' ı kı-•aca bjr tari '!"çç~ıııı yapu. hı ?.umum :ın aki rt c 
yıt 'c te bit cdi ronım. Ve şu soAlcrlc hital>c .. iı\e her birine mu\ aff } son 

•/ l ·· "k ( ' · · · · J hlılunduktan /,aten )11\' ll • .azının mu- de' am etti: ''.\lcktepcc takip mcnnı~ınue ;tir 
ı.. . 11 ? ı k dd b.i ·hıa\ct ,erm~ • Bu zevk zahmetsizce verile- mi~, uzun zaman ıı.tırarın, ı~a et nutKumıa mu ·a es ettiğimiz terbiye prcn-i ·, ra :ılizunc nı 1 kll 

bıl<Jleı zaman ahcısı vardır. intizıırırı) iimidin, ~e,·kin taze Tiirk i:;tikh\lini ve Türk dim- gençleri ~uurlu \'atanda::- \'iırcklcri imımla l i 

S k '- d · sinirlerinde ha~ıl ettiıti ihtil'.az. huri\·etini, Tiirk gençliltin~1 k '"-' kikt rnt~ncla~ ı dın ctlilerlnı r ) o alla amı agactan fındık ko- ., b "'IJ yapma tır. na· mezun ar, t )eılh 

parır gibi eserden evvela dıı ka. !ar içinde Y3~amı\, :-0nra, "'asil kanında n;ıünclemiç hü· \uunınu gençlere \'Crm~ ettikten ~oıırıt saa b"hllllcrd 

b ınü:;takil .hir Y11tm11n, en son tiin kudrct.,c ısmarlamış ol- için mektebi bir aile ocafı k:ıdar samimi ha:, ı i 
ugu sonra, kabugunun ve llihayet 1 ri-" •• çı· .ı; hak alı k c ' 

1 
ırcnı·lik ne t: 

b ı ık tcrakkilerc ırürc tC$b olun mu~ ma:-.ı m~tınun gen' 1l'I' - ;;cl<linc sokmağa 4' ~tı ' bulunmuş ar, ,.. "' uc.lar içini u up ç armıya vakti yok- ~ ., · d klurrn .... 
hir rejimin itioaları , e kap,- kında rn yiık ek hir itim:ıdı bunun için de çoc\ıklaça ile orıalııbğı o .... ,,,. 

tur. Donko edebiyat karie agaç- l . . . . J> • • k . r il <>'Af' 
lan nrchında blitun me' cudir te umiz ettırouştır. >ll ıtımat., kcn· di kendilerini idare etme • , c bilahare bu 1.r a len· 

tan bir haylı fındık toplatırdı. 1 ı.: 
- Acaba halka doAfu in· yetini ycp) eni bir tah~il ve c;alı,kao gençliğimizi g-cni-; müsandc:ıini verdik. 1 latala· da tertip cttiklcrı ~oı 

k ') k k da Sokak adamı irin «mücerret» l · f ·ı f h" • t.. · l'kt ·n ,onra ııe mı. so a a mı ıioruyor. ~ terbiyeye v:ıkfctmi~cir. Cöz.- m azı cc \'e eragat mu ıtı rımız oldu re çoruklurın (uı ederini bitır< 1 c r 
gittikce ar· t kr ti fl A b t· d h m~fhvmları a ._ il 1 . . l <l ı· l i . k \luallinı sı an ıs 0 a aşan sını ar -- ca a ısan ~ alka ncaıı. c e tutu a- leri üniiude berrak bir ufkun ıçın( c urup ( ın cnmec e,n hir çok hataları uldu. l•:ı ·at a\ rılmı:;lıırdır. 

lçl·n · h ı. d ~ "k 1 k f) biJı·r " .. 1 le b ı ı 1 k 1 t c d.ı · J • • '•' hıızlıtn €Cezıra areKetinl iıaret eder. oı>ru yu sese m. • .e goz e görü i ir bir p:ırıltıları cerclli et en bu gii- ça ışmıya se' ·ecen yara ı ı bunlar ham olarak tanın : ılc elem c-rını .. 
Sokak adamını halkedcn bü- Gençligin edebiyat zevkinde hal aldıktan sonra edebiyat hu- zidc: gençlik, bugiin tenkidin bir amil re ınlinclıbih tesirini hata olarak :;uııra ~irdi. Te· , 3ı.,ndan cıtnıdııımtı bu eda 

·k· · · h· k duduna gı·re bilı'yor Ye alkıs.ın tc .. irlcri haricinde lrn:-.ıl edi_yor . Bugiin meınlc· ................................................ · 1 kt:ı tarı biı de alkı~la 
~k h ... ··k h . ı ıncı ve mti ım no ta ctenev- bunun . .. . . hitrnclc me~ e • :;- . Jerind 

yu arptlr · Bu} u arbın bu . d · · . \'Cni bir kiil{lirun c;;iğındc ketin her cam f ında \ ' C garbin ne\ ,·er Turk ~cncı, ' ı. 'k der 'c 'atJfe 
vu• ur. ıçın «yenı esep ekseriya m·· . ' • . . . "\ k 'e tcurı c candan 

büyük eseri geniş halk kütle. S kak d . l .
1 

hh . u- dcr:-anelerin, kiitlipanclcrin 'e ilim Ye mc ai rnuhitlcrinlte tiikenmck hılmı) en .,c k ffill\ ·ıHak olmalannı 
o a amı yırm mı yon şa as ve sınematikt!r k 1 . . h bu ka,·na tan • 

!erinin ideoloilerine kun·et ha 1 .. 1.. .. .. .. d·· 0 .. ') / : J. lfüarnnn·arlnrın yiiksck ,.e bilgi, :::-an'at, mcdeniycc 'e ı' nt( retım ep • clı'lcriı • • • • 
' • • 0""1ın o um unu go' u. un- c (t( rı ' le il - • • • il 
Marmarada Midilli! Amerıkada diplo- T b ·ı t · f hk.kahna s;r sılail malı hır 1 ı Gençlik okumu- 4 anca ı e a Ct o ı bartoct 

B u, bir coğı:aflyn hata~ı 
değildir. Ke~kc öyle 
ol aydı!.. iki p.iindür, 

yazıma b:ı~lık pptı~ım iki 
kelim<:, dilimden düşmiyor. 

Acılığı . öze sı~maz hir :::-c:;lc 
gezip yiıriidiiğlim yrrlerdr: 
" ı.\1a.rmar:ıda ;\!idilli, l\ lar· 
marada l\lidilli !.._ diyorum. 
'anki c~atirlıı biitiin de' lcdni 

kıu·alık kıyılarına koşmtt~lur 
Ye l\lidillivi Adalar denizin
den humya, ta burnumuzun 

ucuna getirmişler. Fakat sade 
bununla d:ı kalnıamı\ltır, gc· 
tircüklcrinin adını de1'·h:tircrek 
c; • ~' 

Buyukada,, yapmı~lar. 

:ı.:, et, iki giin ev' el oraya 
gidince blt) tikndayı, i\lidiİli, 
akı~ gib) bir Rum iilktsi, 

Yunan ada 1 halinde g·· ... 
ormu~-

tum. 1 Ialkı Rumca konu"'1n, 
garsonu Rumca he ap eden, 

satıcısı sokaklarda avaz aya;.~ 
Rumca csa. sebze , c yemi,. 
i imleri ~ayan bir yeri~ 
tabHyetini ta~ inde in an na~ıl 
tcrddüdc du-.cr? 

' Biiyiikada, btı!,"iin iste hu 
haldedir. Tam mıına::ıil: 1\ lar
marada bir I\JidiJJ"ı () . 

d . r:I) ~ 
g~ ~n 'apurladım birine bi-
nınız kcnır .. ? . 'ınızı mutarckc 
de\ rmın ux-ursıız b N n .., 0

0
UCU 

gunlcrindc sanacaksınız. 1 J:ı.., 
fızanız hep size o lrnranJık, 

1 
1 
1 

anini ÇC\"irccek. Blitiin '.'Ol . sız ar var 1 . •t k üdd . .·ıı· J'ıle ~nkü c: lclaın» ın 1o:el 
ı . . Şıkag~ ~ T. ribün gazetesi - yor! diyorlar 81 evra , m eı umum v Du --"'aanda E&eJD 
)Oyunca üziintiiclcn kurtula· nın verdığı malumattan an- • • ;:~, boyunu .,-..U 
mazsınız. B:ı,ıııız ibtiindc laşı~dl ığına ~ör.e Am.erikada 1 Soruyoruz.· verıldi dı b~nevi iri pUD'° de 
tıçan yalancı kdimclcr gü· canı er yetıştiren bır mek- an ran . llvha v•ch : 
riinmcz oklarla Yiicndunuzıı tep bulunduğu anlaşılmış- Tabanca ile al~ hadişesi edileceği .ondan sonra belli diıilmit bır ser > blf•tlkt 
deler. Gramofonlarda gitara tır .. Yalnız ?u mektep tale- Genç#r, ~or mu- tahkikatına dün devam olun· olacaktır. « ithalat çoplcll onun• 
\'C mandolin zırıltılarına ka- besıne tahrıri dersler ver - sun~ nıuı, son bir şahit dinlenilmiştir. B t imli yaohtlarını rırttJ • art 

mektc. ve b.u. tahriri dersler ir ziyare Bunu f•keclen bir & rşm Rurnc•t s<·ırl<ıl:ır 'la Bir miiddettcobcri bazı o.. hit Ali H Hra t ı-.Jı ı. .. ' • · ~ posta ıle gonderilmektedı"r. ou şa ' ye · ın n ' ·r B _ . A.· L--· --'1..ıı ~ ,.. caba l:hri k rı·kı"r :ıtlamları su dırn· B d h-LL Polis mlidfıni ~crı ., - fCMUl 11111-~ ........ 
• • · · ·araya a'·:tk b:ı~- . .Bu ha.kikat son gu'"nlerde · . .in evine nasıl gir iği auın· d ~ · mun 1.L.J--~ a.aas~ n..-
1 so k · k ı · ·· ı· k dün s.ıat on dörtte mü aeı- llQ911'' .- ___. tı ,tan nra ·unulmak kabil ı ı gencın tevkifi üzerine cyı muccmac ıyen fe ·rar da ıoalamat vermiftir. - ' LLıLlılr _J&..or ~ 

d · · 1 1 b d d 1 ı · 1' B. i maka· ı musann-- eua, ol:'a er::ıını7. Bo~ tcmcun~ an aşı mış, u iki gencin de c ip uruyor :ır: sticvaplar dün ikmal edil- umumı \.Cnan bey m 
Vapur yana;-ır yanaşmaz İS· bu mektepten mezun ve - Gençlik okumuyor!.. diğinden, akpm üstü müstan; mınd:ı ziyaretle bir müddet • 
kelcyi doldurun kalabalıktan ikisinin de kasa kırmakta mü- Acaba hu iddia dop;nı tiklik tahklkat evrakını müd~i görüşınüştlir. Yll .,,. qd 
)·olculara gene Rumca ı· t"ık· teh~ss~s oldukları tebeyyüo mudur. yok a e.:iki ne:-H umumiliğe verm·ıııtı·r. A k d t ·•-aainde iktnd 

etmıştır s n araya ave Matbuat ~ 
1 k .. tah \•ıl k k ı · genç ne. le , bühtan mı --' -111aa t.119 bal er u:ı ' J 

1 ~1 ·o larmı Bu m.ektebin okuttug" u Müddei umumilik, tetkikatını f . · reisi .vaı°':.'1'~..ı.-W::-- ...ı 
1 •• ı · ·· c<li.ror? :-.t:ınbul bırincı ceza L•L ~ _.. ... ur 

açar. üte ffiU( uru odanızın matbu kıtaplardan birkaçı bu akşama kadar bitirerek mü· y Dm 

Rumc.:a .. 1 da ele geçmi~tı·r. Doj~nıdan do~ruya genç- J las:ın Lı'.'ıtfi B., Adliye e-
numarasını · soy er~ ~ <l" tallasını hamlayacak olur~ 

k Son tevkifat netı"ce·sı"nde Jcre müracaat c ıyoruz: 1·.:1Jctı" 11cc Ankar:ı_va Ja,·et sofracı Rumca yeme him- b . k ;ı evrak, müstantildiAe iade oluna- .K 
.. ·· .. k u mektebe ait bütün es- J-(,ençli • okuyor mu. ıı lu ıumaileyhin 

lcri sayar ,.e onunuzc o- rau meydana çıkacaktır. Okuyor musunuz? caktır. Tahkikat kili görüldü~ü o nmu~tur. l 
1. le ·ı·l·ı·rkçenin canım _Lı.: ... L ·· ,L c ı B. · ·I n· \'C\'a Istanbu nan ı~tC( ~ Bı· ı· 2 _ ( )kuyorsanız hangi tuairoe, mustanba: ema ceza ış e _ 

~ivc:;ini katlıama uğramış gö· k (::ı. Şİ f c ... erlcri tercih ediyor· kararnamesini yazacaktır. a~ır ecza mahkemesi riya-

riirslinü7H Buyiikada için İngiliz ku~bazı-bülbiilü ·unuz niçin'? Neticenin cumartesiye anla· setine tayini ihtim.ılleri meY· 
c: ,;\Jarmarnda ::\Jidilli! .. derken I d"I Ru ~uallerc wrcceğiniz şılabllcceğİ tahn>in olunmaktadır. zuubahso]maktadır. 1 J.ısan 
1 kl ı ı-·ı · · '> I3 c hir nası ı e getiri~ oı·~. na · ı ( egı mıyım· u t:~ ·' ce,·aplarla c ki ne lin Müddei umumili~in tah~ikaıın Lı'.'ıtfi B., bugün gidı:c1:ktir. 
şiiphec;iz çok acı bir şey. fa. Kuş hayatını tetebbü ed~n ; iddasını ya kabul, ,·ahut klfi olduğunu ııösterir şekilde d 
kat uğradığınm: bu haller İngilz mütehassıslarından da rcddcdccck:ıiniz.< .cnç· bir mütalaası alınmadan tahk\- " Hareket " hakkın 8 

karşı:,ında sıı:ımamız galiba biri bbülbülü söyletmenin lik okm.·or mu, bunu k t büm" vılamıy·,.·~ındao Ba/.ı 111:ıl,ıımlar hakkında 
yeni ir yolunu bulmuştur. a lf sar -tS . 

ondan da fena bir hıılclir. ancak en doH-ru olarak hk k b -'-1 d k' J k · 1eşrİ) at \'ı!Jltln1 Bununla bülbülü geçe, gün- 0 ' ta i atın ittifi ıea in e ı neı- 1.1 aretamız ı • " 
~izden öğretıcbiliriı. LbL f L ·ı LJ k t l'l'ftZCtCSI düz her zaman sövletmek riyat nuılli vaziyete teva Ull iddiası c • r.uıre e • ,., · 

J ce,·ap,lanzı Cençli.\.: a· -- _L._..l:._ Ali H 1. til ı l'I 
· ve dinleme k mü.nkün olu- etme~u:W. ye .ın 1.a ale\ hine J~mı açı aca,..ı SO\ • 

yıfo ·mda ucşredilmek •- __ L u..,. da - ı J. 
yor. Keşfolunan vasıta ıLutı saoit o"'°""'u lal'Zlll yaza- Jenildiğini Ankaradan a (u· 

~ 14,J)eniyor. ..-L& 
Ahmet (cygn 

Bırincl afl· ecM-
Be iD c:lkclam»ına tatbik 

mı:ı. Tesiri gereli 8" r 
iiDdü 

r ~ Je Aptullah ~ 
Beyin «lctihad»ı «lçt1h81» bi-

line pecekmlf. lçlihadm :: 
sahipleri. Mısır ekmeli Y mit 
ditı ~· bite yetifme 

ler mewaJec:ilerdir. 
i]htiyar Aptullah Cevdet 

bunca yıllık mecmuasına : 
delikanklar• devretmek sur 

galiba bir ~ ;:::. 
hrlallil' metlaur .,..ı. 

- .,..._..._ -- -
Emanette ••at gayet bası.tti·r- O da bu"'lbu··1. iizcrc ~efik)irmcdcn !anlar de henü~ tMmin mahiye- 1 b . 1 r-'· 

- d · k ka ' ~ın11z telefon la crı o a ah yesi9l tatbike ... .,,yor··· 

Şehremaneti memurlarına 
dünden itibaren h~ziran ay. 
hklan vcrflmiye başlanıl· 

erin bulunduğu yerde gü· gün erinız, ·ısa ve .. · 4 tindedir. Müstanükin kanaatı. 
ı:ültü etmek, meseli bir ğı,dın bir tarafına yazın17J kat'iyet .ifade edecek kaıwn• kaydetmiştik. 

___ ..ı.1_ .ıa..L -•-·---~L Aı. '-tanbul muddeiumumiU-
otomobilin mQtörünü. ~t- ,ıür1eoıek gibj zamanlaı:da 11Mm1C ul!IK: on•~ • 11UJye " 
pıek, da~ ~-- X'Ab.u~ bülbül en gij.zel nağmclorini H. an ftlamııa ....... m..lde,ıe ~inde bu hususta ımıluuıat 

.__. yoktur. 

.-~ 
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( Çoırçil) in 
hatııratı 

• 
ı~nıiri ı1asıl \rerd iler 

Vilson, Loyit Corç, Klemanso, Venizelos gibi 
akıllı, dirayetli adamların lzmirin Yunanlılara 

vermeyi nasıl kararlaştırdıklarını anlıyamıyorum. 
-7-

Pariste sevimli bir günün 
akşamında bu meşum hadiseyi 
(lnnirın işgalini) ne derece te· 
dehhüş ve telehhüfJe haber al

dığımı hala hatırlıyorum. Bu 
vak'anın lngiliz erkanı harbiyesi 
üzerinde kra ettiği korkunç 

tesir, şüphes'fı, benim şahsi dü· 
ıüncem üzerinde mfiessirdi. 
lngllterede askeri kafanın Türk 
lehtarı sayılmasına nederece 
hükmedersek edelim menabii
mizin kısıldığı zamanlarda bir 
çok tehlikelere yol açan bu 

mütecavizane hareketi mazur 
gösterecek bir Şl:y yoktu. Bfz, 
Harbiye nezaretinde, çok geç
meden bu hareketin bütün ne-

ticelerini hissediyorduk. Anadolu
daki zabitlerimfz ikişer üçer 
da~ılarak mütareke ahkamı 

mucibince, silahların teslimine 
nezaret ediyorlardı. 

Bunlar bir yerden bir yere 

silahsız gidiyor ve bir işaretle 

meramlarını anlahyorlardı. Bun
lar, her yerde, adeta mihaniki 

bir itaatle karşılamyorlardı. 

Mühim silah depoları teslimiyet 

dairesinde tüfek, mitralyöz, top 

ve mermi ile doluyordu. Tür

kiye mağtubiyetin tesiri altında 
idi ve Türkler « cezamızı eski 
dostumuz lngiltere versin > di -

yorlardı, Bunun neticesi olarak 
silahlar yığılıyor. mermiler yığın 
yığın toplanıyor, toplar bir ara-

ya getirilivor ve mağlfıbiyetin 

neticesi ile imzalanan mukave-

leler yerine getiriliyordu. 

fakat Par iste Türk 

milleti namında bir mil

let bulunduğu tanınmıımakla 

beraber bu millet vardı - lngil-

daima tardolunan adalet, diğer 

tarafa iltica etmişti. Türkler 

ma~ltıp olduklarını kabul edi

yor, mağlubiyetin neticelerine 

tehammül gösteriyorlardı. Fakat 

Türklerin silahtan tecrit edil

dikleri sırada Yunan ordusunu 

Anadoluya salmak Türk mille

tinin izmihlfüe uğrntınak ve öl
dürmek, onu millteler arasında 
hakirü zelil bir vazjyete düşür
mekti. 

Haziranın 9 unda, Amasyaya 

yakın ffaras kasnbasmda Mus

tafa Kemal, Türkiyeyi istihliisa 

ait p!Anlarını açıktan açığa izah 

etti. Yan yarıya sönen Türk

çfilük ateşleri yeniden parlama
ğa başladı. Yunanlıların Tür-

kiyeyi istilfi. etmeleri, bu hiç 

bir Türkün kabul etmiyeceği 

bir hareketti. Osmanlı devleti, 

cinnetleı le mahmul, cinayetlerle 

şaibed11r, sui idare ile melCıl, 

harp ile harap, mütevali muha

rebelerle bitap bir llalde yıkı

lıyorken Türk, ııaıa berhayattı. 

Türkün göğsünde, bütün dün

yaya meydan okuyan, asırlarca 

ona karşı gelenleri yere seren 

bir milletin kalbi çarpıyordu. 

Türkün eline gene asri bir or
dunun malzemesi geçmişti. Tür-

kün başında bütün dünya buh

ranı esnasında temayüz eden 

dört beş bariz simanın seviye

sinde bir rehber vardı, Parisin 

süslü 'ie yaldızla salonlarında 

dünyaya ahkum çıkaran zevat 

toplanıyordu. 

lstaubulda, müttefik donan-

tere, Hindistan ve Alenbi ile m ısının tehdidi altında aciz bir 

değil de, nesillerce menfuru Türk hükiimeti vardı. fakat Türk 
muhakkar düşmanı olan Yuna- yardu olan Anadolunun yalçın 

nistan, Osmanlı devletinin asi dağları ve vadilerinde fakir a-
bir vilayeti ve def' at ile mağlfıp 

damlardan müteşekkil bir cc-
düşmanı olan Yunanistana ter-

maat vardı. Bunlar me&clenin 
kedileceğini anladığı zaman onu 

bu şekilde hallolunmasını iste-
zapta imkan kalmamıştı. Mü-

miyorlardı. Bunların bu daki
tareke şeraiti 11111 infazına nczıı-

kada çadırsız kıırargahlarımn 
ret eden lngıliz 1.abitlcri ev\•rla 

önünde yaktıkları ateşler' kar
ta 111 nm:ımış, sonra tahkir clun-

şı, paçavralara brürıınüş bir 
muş, daha sonra takip edilmiş, 
yahut meşakk:ıtli bir esarete muhacir gibi, adaletin muazzam 

atılmıştı. ruhu dikilmişti. 

~1ühim orduların teçhizatile Vilson, Lo}'it Çorç, Kleman-
dolu olaıı depolar bir haftada so ve Venizclos gibi dirayetleri, 

lngilizlerin elinden ·Türklerin il tiyatkarlıkları ve maharetleri 
eJuıe ,geçti daha e\cl 1915 in en müşkül imtihanları geçirdiği 
Nisan ve Ağustosunda, Oelibc-

ve onları diğer arkadaşlarının 
lu şibih ceziresirıdc tesadüf et-

f evkına yükselttiği halde bunla
tiğimiz ve bu mnlarda henüz 
lstaııbul hükfımetine karşı bir rın Pariste toplandıkları zaman 
ası mukedderat adamı Mustafa nasıl oldu da bu kadar meşum 
Kemal, esasen bir harp prensi bir kararı verdiklerini hata an-

içiıı !Azım olan nıezh·etleri ve lıyamıyorum. 
ku 'reti haizdi. Bir çokları, benim Yunanlı-

Silah \'e mühiınmatin zap- !arın miıttefiklerin verdiği emre 
tından daha mühim bir şey, tevfikan Jzmiri işgal etmelerine 
onun davasının kazandığı ma- verdiğim ehemmiyetten belki-
nevi istıfade idi. Türkiyenin ı hayrete duçar o acaklardır . 
uınuınl harp esnasında siyase- fak at benim ru eserimdeki ile-
tinin nekadar soğuk kanlı 

defiıı mukadderatı adım adım 
ve ne derece lıilekfırrane oldu-
f,'unu , Türkiyeye karşı mütte- takip etmektir. 
fıkler tarafından lıissolunan Ben son derece velut ve 
infiallerin nekadar muhik ol- ıayanı dikkat vak'alardan ve bu 
duğunu izah etmiştik. Ermeni- vak'alarııı bir araya gelmesinden 
Jeriıı yürekler acısı olan akibeti sonra bunlar içinde hakiki bir 
henüz tescil edilecekti. 

kıymeti hai~ olanları ıotihaba 
Bununla beraber sulh konf e-

çalışıyorum. Bu hadise ise or
ransımn Türkiyeye karşı hattı 
hareketi olcadar ıiddetıi fdi ki ta Şark milletleri için bir d~ 
Halk, bir taraftan diler tarafa nüm noktası te§kil <:tmiştir. 
geçmiıti. Galipltrinmeclisiu den ( Bitmedi ) 

1------------....i--

il Men"lle~e:~aber l erJI 
.<eı i! a ... • 

Uşak Şeker 
fabrikası 

Kapatılmak tehliksine 
mi maruz? 

Vaziyetini bir türlü isl~h ede
miyen Uşak şeker fabrikasınııı 

kapatılacağı lıakY.ındaki şayia

lar giin geçtikçe kuvvet bul· 
maktadır. Bu hu5usta lzmirli 
Hizmet refikimiz şu malumatı 

veriyor: 
Düııe kadar fabrikanın kapa

tılmasına ınuarız olanlar da 
bugün fabrikayı kapatmanın 

nıu\·afık olacı:ğı fikrini ileri 
sürenlerle birleşmiş gibi bulun
maktadırlar: 

Mıntaka Ticaret müdürü Zi
ya bey, fabrikanın um mi he

yeti içtimaında bulunmak üzere 
Uşağn gitmişti. Ziya bey fab

rikanın kapatılıp kapatılmıyaca· 

ğı hakkında kat'i bir şey söy
lememektedir. Mumaileyhin ka
naatına bakılacak olursa bu f e
na va;dyetten kurtarmak için 
işten anlar bir müdüre ihti
yaç vardır. Böy1e işin ehli bir 
müdür bulunduğu takdird~ 

fabrika kapatılmak tehlikesin
den kurtulacaktır. 

Verilen.maliiınata göre, umu
mi heyet içtinıaıııda konuşula

cak ve esaslı bir karar verile
cektir. Ticaret müdürfı Uşaktan 
avdetinden sonra içtimaın neti
cesini ve verilen kararları bir 
rapor halinde lktısat vektıletine 

bildirecektir. Çok temenni olu
nur ki, ne yapıp yapılarak fab

rika kapatılmak tehlikesinden 
kurtarılsın .. 

Pars çoğalıyor 
Mu~lada büyiik bir pa ra 

daha öldürOldo .• 
l :ımirde çıkan i\henkrifiki-

mizde okuduk: 

Anadoluııuıı şark ve cenup 
tarafında tesadüf olunan yırtı

cı hayvanlardan ve eski Türk
çepe (Yuz) ismi verilen (Pars) 
bugünlerde gene Milas tarafla
rında fazlaca görülmekte ve 
Marmaris, Muğla havalisinde 
de sür'atle tekessur etmekte 
ve bu havali yaylalarında hay
vanatı ehliyeye tecavüz etmekte 
ve ara sıra köylere tcadar da 
inmektedir. 

Milas avcılarının geçen sene 
yaptıkları bir takipte bunlardan 
beş tanesi itlaf enilıniştir. 

Bertin hayvanat bahçesinin 
siparişi üzerine yavru Pars bul
mak için bu havali dağlarında 

ya vrulari le beraber gezen bir 
parsa tesadüf eden iki köylü 
hayvanı yavrularını kurtarmak 
için hücumu üzerine itlaf etmiş
lerdir. 

Bu hayvan iki metro kırk 

bir santim uzunluğunda idi ki 
bu havalide bu kadar cesimine 
şimdiye kadar tesadüf olunma
mıştır. 

Ömer 8. 
lzmlr polis müdürü meb'uı

mu oluyor? 

l lizmet refikimiz İzmir polis 
müdürü Ômer Beyin C.J 1. fır

kası tarafından münhal meb'us
luklardan birine namzet göstr.
rileceğinin söylendiğini yazmak
tadır. Refikimiz bu rivayeti 
teyit edecek resmi haber bu
lunmadığını da ilhe etmiştir. 

Ômer B. elyevm şehrimizde 
bulnnmaktadır. 

OLiMPiK 
Blıikletleri ,eldi 

928 Olımpiyat bisiklet tam

plyonlutunu' kazanan «0L1M
P1K» markalı bisikletler Tak
sim bahçesi cl\'arında (22) 
numerolu m&iazada satılm~a 
b.fl~. Bislltlet mer.klıl.

noa tavtlye cderiL 

VAKiT 4 Temmz 
x 

5aV1f• 

DAHİLİDE 

Geloteseray ettiler. Kendilerine memleket ş 
İstanbul maarif 
işlerini teftiş 

Atletizm·müsabaka .. 
ları yarın yapılıyor 
Galatuaray tcrblyei bedeniye 

kulübünUlz her sene olduğu 
gibi bu sene içinde hazırladığı 
atletlzlm bayramını yarın 

yapıyor. 

Demek ki ıpor meraklıları 

aeçcn hafta oldu~u gibi bu 
cuma da canlı bir atletizim 
te1.ahürünc tahlt olacaklar. Se
nede bir defa güç yapılırken 
böyle iki hafta üıtüste maç 
yapılmasını atletizm için bir f ali 
hayir addediyoruz. 

Galatasaray kulübü müsaba· 
kaların lnUzam ve muvaffakiyctle 
bapnlması için icap eden bütün 
hazırlıkları yapmıştır. 

Bayrama saat üçte geçit rcs-
mile başlanacaktır : 

Program şud~r . 
100. 200, 400, 800. 1500 

30)() metre koşular , gülle , 
disk, cirit almalar , yüksek, 11· 

rıkla yüksek , tet ve üç adım 
atlamalar 4X100 bayrak. 

Denizciler, futbolcular, atlet
ler arasında \"e aynca yalnız 
hanımlar arasında 4 /50 metro 
bayrak yarışları . 

.\ynı gün saat altıda birinci 
lı.ömede en az puvan alan 
Sülemaniye ile ikinci kömenin 
birincisi Jsıanbulspor arasında 
futbol terfi müsabakası yapıla

caktır. 

Yarınki maç 
Geçenlerde lzmire gider: 

Ga latasaray takımı ile bir 
maç yaparak 2-1 mağlup 
olan Üsküdar - Beylerbeyi 
muhteliti yarınki cuma günü 
saat 18 de Kakıköy saha
sında Fener birinci takımı 
ile bir maç yapacaktır. 

" 
* Galatasaray J(u!Obü riyase-

tinden: Bu cuma güııü öğledeu 
sonra saat birde Galatasaray 
Kulübünün senelik atletiziın 
bayramı icra edilecektir. 

Da retiyeler tamamen yetişti -
rilememiş '01duğundan lstanbul
daki nıeb'us Deyfendilerin, as-
keri ve mülki erkanı hüklımetin, 
berri ve bahri erkan ümera ve 
ıabitanın, Cemiyeti Belediye \'e 
V

0

ilayet Umumi Meclisi azası ile 
C. H. fırkası rüesasının ve bü
tün sporcularla sporu sevenlerin 
Taksim Stadyomunıı teşriflerini 
rica ederiz. 

§ Galatasaray Kulübü riya-
setinden: 

Gal~t~sar4y futbol atletizm, 
deııizcıltk', boks şubelerine men-
sup bütün ısporcuların spor el
bisekrile, bu cuma günü saat 
21 de kulüpte bulunmaları. 
~~--~---~~~~--

8 i r cevap 
/$keçedelci Türk tatan 
tacir ve amele~i ne 

va.ıiyette 
lskcçede çıknn .. Yeni Adım,, 

rdikimizdc okuduğumuza gö· 
re. oradaki Rum tiitün ame
lesi bir Yunan gnzctcsinde 
ne~rcttiklcri mektupta Ttirk 
tütün ma~aznlarmm Rum 
amele kullanmadıklarını ileri 
siirerck .,ikılyctre bulunmak
tadırlar. 

"' Yeni Adım,, 
huna kar:;t unlan 
tadır: 

refikimiz 
yazmak-

"'Burada be, altı adet Tiirk 
taciri vardır. Runlur cvelki 
seneki tiitiinlcrini hile _ara-
madılar. işin doğru. unu nrar
s:ık bunların vnlnız Ti.irk ol
duklan için tiitünlerinin sa
tılmadığını orcaya atmamız 

ic:ıp eder. 1.1\kin biz hugtine 
kadar bir ,ey demedik, yaz-
madık. 

Daha diin ve hergiin Rum 
mağazalarında amele tasfiye 
edilirken on beş Türk ile 
yalnız bir 1 ı.Rum çıkarılıyor, 

· erte~i gün de ayni Rum tek
rar içeriye alınıyor. Bi:t. ne 
e rscm ne de ~ödiz, .ırıtan 

hakikııtlan anlarız. Türk 
tacirleri te hiş için yazılan 
yazılar muharrirlerinin kıy

metlerin i nrt:ıy:ı koymakt~ın 
başka bir i~e yt(ramaz.,. 

~iıkran borçludur. 
Bu sistem en sıhhi, en 

kullanı~lı ve en ikcısacH bir 
sistemdir. Ankara çok güzel 
ve çok mükemmel bir .,ehlr 
olacak ur. 

Bunun tatbikatına gider 
gitmez b:ı;-lıyacnğız. 

btanbulun müstakbel ~ekli 
hakkında fikirlerimi soruyor
sunuı. btanbul için böyle 
bir tetkik yapm:ık lizere bir 
teklif almadım. Fakat ben 
lstanbulu c:-kidcn tanırım. 

91? de .,chrin mlistakbcl 
,eklini tayin etmek iizere 
da\ et edil mi~tim. 

( > zaman Percpala:'ta na
zırlar ile mehtı'ların i~tirak 

ettiği bir içtimada fikirlerimi 
anlatmıştım. Bu rapor Ti.irk
çc de ne"rcdildi. 

),ranhulda in,aat inzibatı 

olmıyan bir ~ehirdir. Gnlata
da cc im hanların arka. ında 
tahta eYkr g-öriir umir_ Bun· 
ların _akinlcri ha ,·adan, zı

y:ıdan, her :-:eyden mahrum-• . 
llur. Zcnı:,rin binalar fakir 
binaları czmi~tir. 11 er ar--a 
~ahibi hanıdan \"c ziyadan 
mlı ·annen btif ac\c etmelidir. 

. \' rupa ~chirlaiııdc ha,·n 
ve zıya ınfü:n atı \ardır.Diye 

bilirim ki diiıı) nda Beyoğlu 

kadar ı;irkin 'L' v,a) rı 'ıhht 
hir .,chir ) oktr. ~chirc.:i J,?;Ö

zilc llcyoıtlu topla yıkmıya 
la\'ık hir yerdir. 1:-rnuhul ci-. .,, 

herine gcliııcc lmra ı, çok 
glizel bir ;-ehir olınıya mii
~aittir. 1 cnnbul iı;indc c ... a:-lı 
Ye iktbadi bir pl:lna ihtiyaç 
vanlır. ~chir in~aatın<la. para 
soknkttı ) utıır. Unu hu~;nu 

i. cı~nl l:lzım<lır.~ 

Bir Yunan 
rezaleti 

Tan gazetesi 
--- -

1...ehleriude yazması için 
Y uuaul ılar tarafından 

~atın a lınm ı s ! 
~ 

Hadisenin ifşası Par is Yunan 
set irini gülünç bir mevkie 

düşürdü. 
lzmirdc çıhan Yeni Asır 

rdikımız lstanbul tarildlc 
Atinadan şu mal(ımatı alıyor; 

Ltanbul, ı (Y.A)- Atina-
dan bilJirilivor: GazctclerJe 
İntişar Cl'cn. bir telgrafa göre 
P.ıris Yun an sefareti bir g.ı
zctecilik rc7..ıletinc k.ırışını~ 
bulunmaktadır. Fran:;ız kıra
liyctçilcrinin gazetesi olan 
• Aksiyon Fran~cz • Yun:m 
sefareti tarnfınd:ın • Tan • 
gazetesinin Yunan menafiini 
müdafaa etmek üzere satın 
alınmasına mutaallik nıüzakc. 
r;ttı gösteren mahrem evrak 
ve ,·csikayi neşretmiştir. Bu 
if~aat Paris Yunnn \ e ecnebi 
mahafilinde biiyük bir hayret 
tevlit ctmi~tir. 

Jfşaattan anlaşıldı~ına göre, 
müzakerat P:ıri te Tan g;t
z1:tcsi mfıdiıriycti ile Yunan 
sefareti arasında haşlnmış ye 
bir dereceye kadar ilerlemişti. 
Fakat tam itilaf hasıl ola
madığından Tan müdüru 
müzakereleri bizzat Atinaya 
nakletti. Buıı<lıın hi<l<lctlcncn 
Pari~ Yunan sefiri l\I. Politis 
haticivc nazarctinc telgraflar 
göndererek • T:ın • m me
t:ı.libinin rc<ldcdilmcsini tav
siye etmiş ve bunun bir 
ut:mmaz gazete olduğunu, 
serdettiği müddciyatın da 
tazyik mahiyetinde telakki 
edile bileceğini yazmıştır. 

Aksiyon Fran ez Y urnın 
seıirinin iki gün sonra hari
ciye nazaretinc gönderdiği 
diğer mahrem bi r telgrafı 'da 
neşrctmektedir. Bu sefer 

Meb'usumuz vilayet 
itlerini tetkik ediyor 

lstanbul meb'u u lh an Pata 
dün ~leden sonra ,·ali muu·ini 
Fazlı beyi ziyaret cimi' , vill
yetimlze alt bazı işler hakkında 

malOmat almıştır. 

lh~n Pap villyet meclisinin 
geçen seneki kararlarına ve ya
pılan itlere alt raporları da tel· 
kik etmiştir . 

Hab~r aldığtmıu göre, Ihsan 
Paıa hayat pahalılı~ı hakkında da 
ayrıca tf"tkıkat yapmaktadır . 

Duvar dipİerini pisle
yenler ceza görecek 
~hremaneti duvar diplerine 

sokak kenarlarına apteı bozul-
mama ı için sıkı tedbirler 11lmı· 
ya karar vermiştir. Bu gibiler 
takip olunacak ve yakalananlar 
ce1.a göreceklerdir. 

Diğer taraftan Emanet bu 
yf"rlerdeki pis kokuları izale 
için illç döktür<-:c~ktir. 

t::;P' •• 

4 memur tasfiye 
olundu 

VilAyt:tteki ta•fiye komisyonu 
dun toplanarak Av ve Tuz lnhl· 
ıarları memurlarından dört kişi-

nin tasfiyeııine karar \'ermi§tir . 

inµi liz liars ı 2 kuruş 
dii ştli 

lngiliz lirnsı düıı 1013 lmnış
ta açılınışnıış, iki l unış düşe

rek tol 1 kuruşta kapaıınııştır. 

istikrazı dahili yükselmektedir 
iki gün evvel S<l kunış iken 
dün 94'4 kuruşta kapanmıştır. 

·- - .. .. ....--
Ticaret odasında 

münhal azahklar 
Ticaret oda ı itıtlhnp he -

eti bugiin bir i~tima ynpa
cnktır. 

Bu içtiın:ıda , erat eden 
oda nıcdbi aza~ından 1 lay
dar ı\luhittin ve ı\nkaraya 
tah\'ili ınemurin:t eden 

Ziraat h:ınka!'ı miidurıi Ra:;-it 
Beylerden inhil:\1 eden iki 
azalık için intihap günii tCS· 
pit edilecektir. 

-:>e<ıo+-

Zabıt katipleri iste
nografi öğreniyorlar 

Belediye mcclbi zabıt ka
tiplerine dün istcnografi ·tir·-
at tcctiıbelcri yaptırılmı~ YC 
guzcl lll'ticclcr :ılınmı~tır. 

Bundnn sonra z:ıhıtlnr hu 
u~ul ik tutulacaktır. .. _... 

Harbiyeden Nişanta
şı na yeni bir cadde 
;ehrcmaneti 1 larbİ\ eden 

N'i~anta,ına doğru, o ~i' ar
daki bo l<tnlar ara:-ından yeni 
bir cadde açınaktmlır. Bu 
cadde ~i~anrnşınd:ıkı kara
kolıı kadar uzanacaktır. 

Yeui mekı.eplcr iciıı 
• 

nıa} etimiz <.khilinde yeni-
den yapıl.ıcek olıın 2!3 ilk 
mektebe uic tekli[ zarfları 
diin idare medi inde açılmı~
tır. Kac"i ihale bir haf tıı "on
ra yapıl:ıcakcır. Bu i e alcı 

1
• ~ 

grup t:ı ıp olmu~rur. 
• ~Odl9-

Canıi l maıusız , e ha-
1 İ p!ıl iz mi kalnıı~~ 

qeçeıı cuma giiııü Üsküdar
dakı Altuni zade camiinde . ' 
ımanı ve hatip vazifeleri başına 
gelmedikleri için cuma namazı 
kılınmamıştır. Buna sebep de 
mütevellinin cami müstahdem-
lerine altı aydanberi maaş 
vermemesi olduğu söylenil-
mektedir. 

Evkaf idaresi mütevelli hak
kında tahkikata başlamıştır. 

• Tan • gazetesi ile ha:sıl 
olan itilMı bilakis ta:svip 
etmekte idi. 

Yunan cfirinin Yazi yeti 
bu ifşaat hasebile tehljkeye 
düşmüştür. Zira bir cihetten 
hayasızlıklA ittiham ettiği Tan 
gazetesi ile diğer taraftan 
ınünast!battna devam etmekte 
'd· 1 ı. 

Maarif vekaleti tefti~ 
heyeti rebl şehrimize 

geldi 
Maarif veklletl teftiş heyeti 

reisi Rıdvan Naflı Bey evvelki 
gün ıchriınizc gelmiştir. Rıdvan 

Nafiz Bey. dün Maarif Emin· 
liği binasında umumt müf etti§· 
lılc d:ıircsine gitmif, müf etılşlerle 
bir müddet konuımuştur. Bize 
verilen malümata göre Rıdvan 

Nafiz Bey şehrimize mühim bir 
·meselenin tahkik ve intacı için 
gelmitlir. Kendisi bize bu hu· 
susta sadece: 

- Buraya vekaletten ve
rilen bir vaı.if enin intacı i'iin 
geldim.~ demltlir. 

Haber aldı~ımı'l.8 göre Rıd\•an 
Nafiz Bey tchrimizede bulun
duğu müddet ı.arf ında liselerin 
mezuniyet imtihanlarını da teftiş 

ve kontrol edcceklir. 
Gene bu son vazi(e tle 

Talim ve Terbiye heyeti a7.a• 
!;tndan Ahmet Tevfik Bey de 
tehrlmlze gelmltllr. 

Geri çevrilen deriler 
hakkında 

Bir hıtfcadnn heri ~ehrJ

nıi1:dc bulunmakta olun 1k· 
tisat 'ckMcti ticareti h.ıriciyc 
~uhc"I ıniidlirii A Yni Bey 
yarın Ankaraya gidecektir. 
Avni Bey Ru~yadan yerli 
ın:ılı olmadığı bahanesili iade 
edilen derilerin ikinci ınu:ı· 

) ene ine :ıit rnponınu 'ekakte 
'erecektir. (~erek haf ta o
mınd:ı Yek:lletçc hu husu ca 
lıir karar yerime~inc intizar 
edilmektedir. 

---<•:-

Eırka t kilatıııı tefti~ 
Cumhuriyet l folk f ırka ... ı 

ıniıfettişl J lııkkı Şiıı:ı:-.i Pn::a 
önlimtizdcki cumarte i güniın· 
den itibaren lscanbul fırkıı 
tc~kii:\tını tcf ti:;c ba:;lı yacakut· ---Taksim abidesi 

T:ık im abidc:ıi komisyona 
onumuzdcki hafta içinde top
lanarak abidenin tamiri hak
kında bazı kararlar \0 t:rccck
tir. 

Bu içtimaa mimar i\lonccri 
<lt· i~t Irak edecektir. .\ yrıcu 
mahallinde de tetkikat yapıln
caktır.' -- -

fzmirdeki 
1' 1 u lı aJ{t 111,. 
lzmir 3 (A.A)- Taklibi 

kükuınet cürmile maznun 
olanların muhakemelerine 
bugün öyleden sonra de
vam edilmiştir. ehali vukuf 
raporu okunarak kafi gö
rülmüş ve doktor Hikmet 
beyin yazıları hakkın
daki rapordan bir netice 
elde edilemediğinden yazı
ların yeniden tetkikine ve 
muhakemenin temmuzun 
sekizine tatbikine karar 
verilmiştir. 

Yunanlılarla mü
zakere on beş gün 
sonra bitebilecek 

Atina, 3(Anctsortidis)-Dün 
hariciye nezaretine M.:Papadan 
gelen telgrafta pazartesi günü 
T cvfik Rüttü B. ile vuku bulan 
müzakeresinin tderruatı btldi· 
rilmittir. 

M. Papanın rap'lrundan mO· 
ıakerabn müsait bir muhit da
iresinde cereyan ett~i anlqı

lıyor • Mevzuubahıs müllkatta 
ıkl taraf da itilaf husulü arzula· 
rını tetkik etmiılerdir. 

Esuen müzakere edilecek 
meseleler iulif a mani olacak 
mahiyette deAildir.Maamalih bil 
mcaelolerln çoklui'Jnclan dolayı 
mOiakerat ancak on bq SÜ" 
10nra bitebilecektir • 
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• AJAmlnüt fotoğraflar için • • M unnıı n11nQ 
Bedeli keşfi yüz otuz iki bin dört yüz altmış dokuz 

Ura on yedi kuru~dan ibaret Üsküdar-şile tarikinin Ömerll
Heclz kısmı ln~anu kapalı ~arf usulile 17 temmuz 929 

tarihine müsadif çarşamba günü saat on bire kada münaka
saya konulmuştur. taliplerin ehliyeti fennlyelerl müsbet 

( İZMİR ) vapuru 4 Temmuz 
Perfembe ııkşnmı Galota nlumun
daıı hareketle Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Onye, 
Fatsa, Ordu, Gireıun; Trabzon, 

Rize, Hopaya gidecek ve dönü,te 
Pazar iskeleıile Rize Of, Sürme
ne, Trabzon, Polathane, Görele, 

1 ADLER 
i /1inof eros i : B1vrı UY! 
i Kartlarını kullanınız ! • •••••••••• •• 9 : I Ier yerde Satılır •: ••••••••••• 

v.UAyct yollar baş mühendisliğinden alacakları vesika ile 

teklif \'e teminat mektuplarını vakti muayyene kadar encü

meni dııimt vilAyete tevdi eylemeler!. 

Erzak münakasası 
Baytar mektebi Rektorluğundan: 

Mevkii mftnakasa.da bulunup talibi zuhur etmemesine mebni 

ihale kılınamayan ekmek, et, erzak ve sebze meyva ve mekCıl~tı 

h:ıyvanf}:enin 31 temmuz 929 çar§amba günü ihalesi icra kılına· 

cağlndan ttı.lip olanların şeraiti vo evsafını görmek fızre hergün 

ve ihale günü Defterdarlık binasında. müessesatı züraiye mübaynat 

l:omfsyonuna gelmeleri. 

Muhterem SUPLEKS Müıterilerimizc 
Sem günlerde piyasamızda ıncthur SUPLEKS 

marlcolı traı bı~aklarırun taklıtlert ıurada burada D~~·.:~ 
görülmü§tilr. Bunlan satanlar ııleyfıınde taldb:ıt. 
kanuniycde bulunulatakur. Anı::ıık muhterem müş
tcrilerimiz.ln bu gibi takUtlerden sakınmalan için 
taklit bıçaklannın zarrlannın darlığına ve her pa-
ketin ıanlıruı olc!u~u jdsllnin koyu :vişne çürüAü 
renginde oldu~una dıldcat edip bunl&n almamalan 
rica olunur, Y nlıuz itimat edilen düllAnlardan 
satın ahnacak SUPLEKS marlcalı h.cktJct tıra1 bı
çaldarının 10 adetl.ı beher paketi 70 kuruıtur. 

SUPLEKS acentelı~. Galata eski Cümriilc sokak 
~Iadcr han l'lo. 13 

Posta ve Telgraf l~vazım 
müdürlüğünden: 

i 
1 Y.\Zl. AIAKINALAHI 
2 
! 1 haziran huJul etti . 
İ Her muamele mecburi ola· 

İ rak yeni bartlele 

lf •••••••••••••••••••s••• 
İstanbul icra daireıindern Beyaz ve ııhht 

Hüseyin Hüsnü beyin Ali O J Ş L ER 
Fuat beye borcu olup bakiye ile muatt..- bir ~ıı malik olmak 
kalan 1850 liraya mukabil ancık oksijen aayeeinde ütihur olunan 

.çularda ve caddesinde eski Giresun, Ordu, Fatsa, Snmıun, 
Sinop, İneboluya u~rayıırak ge
lecektir. 

ii n 1 
ıf ADE1ER i 

yapılmalıdır! 

vcfaen mefruğ bulunan top- B 
1
• o K s 

47 yeni 87 numarlalı odaları 
muhtevi kargir ahirin zemin 
ve ebniycnin Topculardıı 

Bayram paşa mevkiin<le 74 
numaralı tarlanın nısıf hissesi 
borcun verilmemesinden iha
lei cvvcliyc.sinin icrası için 
otuz gün müddetle müzaye
deye konmuştur. eski 47 
numaralı emldkin cephesi 
Rami kışla caddesi ve İb
rahim beye ikraz edilen ma
hal Nikoll. Kosti rurlası Fat· 
ma hanım ruza beye ifraz 
olunan mahal ile mahduttur. 
Bermucip kayt 6 dönüm 547 
arşın tarla derununda tahıni· 
nen ı 71 arşın 'ki katlı sa
manlık 432 arşın tcrbiindc 
bir kat ahır 36 ar,ın bir 
oda mütebakisi t:arlndır. 

lzmır snral postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 5 Temmuz 
Cuma 14,30 da Galata nhtıırun
dan ha~tle Cumartesi ıabahı 
fzıntre gidecek Ye Pazar 14,30 
da Wden hareketle Pazarteıl 
ıahahı gelecektir. 

il YAZI MAKlNASI 'İ 
if A Yrupada l 898 seneşiııde ikmal 1 
µ. ı 
• f,ı ": U caiıen bir yan _.. makinasıdır. 

ii Şımdiye lı:adar bütün dünyada ı' 
lı 380,000 ' ADliER maklnaşt 
h tıatılmı~hr. Anado1tıya 2684 ma· 
i! kine •gönderil~itlir.' j 
1
1 

. ADLER. ~ 
Antalya Postası 1

1
J MAKINAsINıN HususıvETlfi 

(ANAF ARTA)vapuru 7 Temmuz fi !i 
pazar IO da Galata nhbmından =ı liarflerin m~va~/ :unışudur :f 
hareketle İzmir, Küllük, Bodru'm, i Bu fabrikanın ihtir:ışı olmak I; 

Vapurda mükemmel bir · Or
kestra ve Cazbant mevcuttur. 

Radot, Fethiye, Finike, Antalyaya ff! itibariyle blş~rı tarafın- ~ 
gidec:dt ve dönüıte mezlcOr hke- •

1 
dan taklit edilemez. B4 sa· • 

lelerle bırlıkte Dalyan, Marmaris, i • 
Sakız, Çanallale, Celıboluya ıı yede fazla kopya çıkartmak : 
uArayarak gelecektir. iı mümkündür •. 

.____......_ __ _. 1 Adler makinası 
1 PEK DAVA ·1KLU)JR Bartın Lüks ve sürat Postası • Evsaf '\'e müşccmilau be-

• den duvarlar taş, 1.emlni toprak 
Elektirikle mücehheı muntazam 

hmaralan ve güverte yokulanna 

ınahıua müferrah mahalleri havi 

gilnU' &ut 18 de Sirkeciden hare

keıle ( Er~. ~onguldak Bartın, 

Korica Şile, Cide ) iskdı:ileıine 

A'.dler· makinası 
En iyi bir .l'Ullakine<lir 

Anadolu için tali acentalar 
l 
aramakta}'tı. 

Bir Alman mütıthassısı 

idaresi altında Jstaııbulda 
her gfin makine tamiri için 
bir tamirane küşat ettiğimizi 
teP.Şir eyieriz. 

Ia vknnJsl ve çansı ahşap ve 
iklncl katın zemini tahta 

· büyük bir samanlık olup taş
J1ğı ve ittfsnlindeki ahıra 
methali vardır, zemini kıs· 
men toprak ve tahta beden 
duvarı taş, otuz bej inek 
istiabınd:ı ahşap yemllkll ahır 
ve ıcmini toprak beden du
varlan taş tahta kcrevetll 

Evkaf müdürlüğünden: 
Mıktan Cinsi 

1300 Tuz 

6000 Lımon 

500 Kayısı 

80 Çay 

250 Peynir 

~ l<iişaT peyniri 

150 Ni; ~sta 

300 Reçel 

1600 Soda 

25.oo Kibrit 

~ Nestele sfidfi ~kerli 

500 Hasır süpürge 

J60 Calı > 
lstaııbul y .... · p t h i · azı'met d t ed L. ':''' os a ane çın mQbayaa olunac:ık 300--SOO ton , ve av e eceuir. • 

çunlı m:ıc.Jen koıniirQ k 1 f . . 

Adler makinalarmuı hiş 

acentası: 
rcncber odası bir bılAyı ha· 
,. l, her lkl binanın kiremit
leri alafranga inekçi lbrahim 
Ağanın lsticarındadır, tarla 
ııhır ve samanlığın kıymecl 

muhammencsi 2973 liradır. 

200 Elektrik ompülü . I! 011 dört kalem 
Ouraba hastanesine lüzumu olıın ben·~çlu bat mmuıun altıncı MC k 25 t apa ı zar usulıle münakasaya konmuştur 

mı asa emmuz 929 perşembe ilr.ü . • 
• • f? • Jcra cdflecetinden bm han 2 n 

tnhplcrın ş:ırtname almıık için şimdiden tckHfııame ve t ": ti umaraya. müracaat. 

Fazla taf.ılat için Eminönü, Rıh- RİŞAR VOLJt - k a \'atedılerek e 1. erzak ve sair levazım muııa asay . d'! ·e;ı;inden ta ıp 
. . cnıına a· T I r 2 nnı ılıtıva edecek kapalı zarfları te-:di inçin de mezkQı tarihte e e on 684. Galata p<.sta kutusu 447. ' 

Galata Voyvoda Haru7 /10 t ·ı af esi ıcra c ı c .. • 
cumartesi günii saat on bet e ı 1' idaresine ve ihale . ı r gürı levaı1m 

•• ,t. 14 le :eni Pastahanede :iibayaat. komisyonuna müracaatları lf uı"'Y~ik~~cr=•::.q 1 Köm1:'~~. ";··.•-:.;.cce•lclf4J 

ıstanbul vılayetı yollar baş ~ izm~·:u~~L~~~ıası ~ .... ;;;:~~.:.==· 
Atik tarlanın hududu cim· 

coı çHliglne giden tarik ve 
bir tar11fı Rami ve bir tarnh 
Topkapu tariki bir tnrı:ıfı 
Cimcoz ve fer hat paşa tnr

olanların şeraJti anlam:ık uzre ıe 
eünü de fdare encümenine müracaatları • -

• 
h d 

' ı · • : Lüks İ p Sarı ~·er aile parkında bu ak· mü en ıs ıgv ınden· ı· ae~ve smet ~~v~u- şam komik~hir $e.vkibey lem· 
• 1 Pazar gunu tam silleri aşk ufrunda. katiı Jcomc-

ıa~ı, sulh hak.imi Tahsin hacı 
e,·Jıra efcndHerln bahçclcrilc 
nıalıdut 40 dönüm milmı

illin 
. i b:ıhçcsl dııhilindc inşa 

Ankıırada Büyük i\lillet mcclıs i\1 dis Riyıı et 
~.temmuz aaat 15 te 

Manisa vilAycti dahilinde Salilıli civarında Karayaflıi kur binde • G } . di dıram [ 4 J pcrdt: dans du-

Oediz r.ehri iizerinde 155 metro tuJGnde betoııarme olarak inşası a atad~:~Izmire eto kanto . 

r .. ütealıhidinc verilmiş müteahhidinin taahhüdünü jkmalden ir.·ti- • hareket edecektir. . Naşit J3~y· .t~msilleri 
rında 2400 lira kiymetl mu
h:ımmlnell buğday arpa mez· 

·ı "eni Ankarııda ı e . 
olunacak matb:ıa binası l e J 1 cakur.Taliplcnn . ·ı yaptırı a 

kor.nğt ildvci inşaatı paıarlık :;ureU c , ~'1?dıır }.nk:ır:ıda 
. .. .. ant on J1ltı) ıı . 

6 temmuz cumartesı gunu s ,. ı'n•onunıı murac:ı-
Tafsfüt i"in Sirkecide Yel- Bu g•ce B_.ktaş Pa .. L d 

na etmesi üzerine nıevıuubahs köprµnün mfüekııbiJ aksamı k ı h • " ~v- '"'
1
" a ene anında klln acentasına Kayiseri bülbülleri vo ~vil 3 

ru tarla mcdyunun J~gıılındt-· 
dir. Muzayedeye talip olan kk·ı ·n ant ~om ~, 

MnUyc vekAletinde miitcşc 1 ı ' -20 - ô. 29 tarihinden 23 • 7 • 929 tarilıine kadar 25 gün müd<letıe müracaat Tel. lstambul ı 5 ı 5 perde. Dans, Varyete, Dev et, 
\"t' kapalı z:ırf usu!ilc münakasaya kcımlnıuştur. Yo Ga1atada Merkez nhhm ha-~· Rakıs 

nında Celipidi ve Staf ilopati 

ların kf ymetl muhamminclc· 
rinln rilr.<le ı o nisbetinden· 

atlan UAn olunur. 
mudiirlii· 

Taliplerin ieraiti öğrenmek ve Jrnzır!anan evrakı almak üue acantalığına müracaat. Tclefo~ 1 t~ erah Sİninıada 
A11karada yollar umum müdürlüğüııe Manisa ve lstanbulda vilA· Beyoğlu 854 Bu akıam komik Cevdet Bey 

de !)23-9546 dosye No. ile 
fscanhul Jcra dairesi muzaye

İstanbul Tapu 

ğünden: ı:t olanlar için }irıni ı:-•--m::r.-•••••••:a::: 1 temsilleri - Anastas bale heyeU • 
Ht baş mQhe,ndisliklerine müracaat erhıneleri ilfo olunur. ..-. .. .......... .::::::::::::mr.::m Sinemada Rahip -vt Fahiıe fiatlar 

her yer 25 kwııı 

de şubesine :ve l 0·8·929 
rnrihindt! saat 14 den 16 ye 
kndnr ihalel ev\'eUyelcri 
yapılac:ıgından muracaatları g(in 

· ve tec • · d-' i Mevcut defatirden muhtacı tanıır . 1 .. pu d:ıiresırı ~ r liplerın " 

~ 6 Temmuz 929 tarihinde ihale edilmek üzere 45 gün 
ıııuddetle ve kapalı zarf usuliie münakasaya konulan Edirne 
şehriuin elektirik tesisatı münakasa mflddetinin darlığı lıa
sebile teklifatının ihzar ve tevdii imkinı olmadığından müd
detin temdidi hakkında şirketler tarafından vaki olan 
müracaatlar mcclisimiıce nazarı dikkaie alınarak müddeti 
münakasa 6 temmuz 92g tarihinden itibaren !O gün temdit 
edild{ğiaden alakadaranuı malumu olmak üzre keyfiyet 
ilan olunur. İhale 16 ağustos 929 tarihine müsadif perşembe 
günü saat l6 dadır. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 

Ciltçilere: 
6 Şehremanetinden: Esnafın sıhhi muaycncicJiçini ;sooo 

tane cüz?an pazarlıkla ciltlcttirilecektir. !steycnlerin6-7-92 9 
cumartesı günü saat on beşe kadar lcrnzım müdürlügüne 
gelmeleri. l · 

müddetle münakas..ı açılmıştır. a 

.ilı\n olunur. mübayaa Jmınisyonun:ı mür:ıc:aatııın. 
··d. . eti ilanatı 

lstanbul emvali metruke mıı ırıy 
Semti Mah:ıllesi Sokagı 

ati le: cedit 
No 

cedit 

T1tt1ltıll1Cll ı._1111~tı 
ın u 'ıaıııııı<'lltSl 

ura ' 'tt 
0000 selıİZ tıtl\SI 

• - 7 bagçe tıaııe J k - ıiir ,fi!! \ 
Kadıköy Cafer ağa Nisbiye Jfaçı Şukru 2 ma:ı 

1 
la odunlu'< re on 

Miiştemilati: 3 kat ve 6 odadan ibaret olup 1 mutfak, 2 t.1 ' • 
• · · tı d - re 100)0 hrı 

Is t b 1 b t 
tıavn ~azıle kumpanya suyu tertıba var ır. . , itte öJcnmek uze _ _ a:ıt 15 an u ay ar futaı:.la e\·safı muharrer maa bagçe hanenin bedeJı 8 t:ıKS • dif perşembe &U !U 

5
' t 

bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 18-7-929 tarihine ~u;a50 nisbçtln Je t~ni ıatı 3
"
1 

m üdu·· rıu·· gv •• d de müzayedesi mukarrerdir. T:ıliplerfn bedeli mulıammcnin İe;i Ufi en: mektuplarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eyleme . vapurunu 1 85'.> l r 
I 929 · ı an fenerbahçe . · üıılı 

senesi temmuzunun altıncı cumartesi günü c:ebre- fenerle Balat arasında baştan 'kara batmış bır halde bu un · ı ·rıe ımusaJıf pnartesı f! 
manetl h d d d :t d r · ı ı · ı 8-7 9'9 tan H • t 'e S t•'l . u u u ahillnde sütü satılan ineklere · tüberktilin bedeli mukadder ,.e 1805 lira mefsuh be e 1 1 uı. e 1 e . - .. b ıarile cmvalı nıc ru 
t~tbık :e v~remli ineklerin tef rikiııe başlanacağındau hiç saat 15 te icrayı müzayedesi rnulc:ırrerdir taliplerin temınat ınak uz 

kım~ru~.mu~dclc~ ~tluk~cn kn , merour~ınınmuom~ ~~k~o~m=~~y:oo:u:n:a~-m~O:r:ac:a:a:tl~e:y=le:m:e:ıe:rl~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ı:ırı.Tii;a;·i~b;;~;;,~:m- . f nılôk ve fJtonı ~on~osı istoı~ul şu~esin~en : 
UmAı mu••du••rıu••gv un•• .t dene. paza~hkla satılık depo Teminat nıikt rı 

Samiunda idarei hususiye merkez iskelesinin 1' ICe~li mucibince 

1 

fanıiri kapah z.Arf usulile müna!.:asaya \'azedflmf~tir • .Bedeli ln§aat 
10$00 liradır: 9 Temmuz 929 Salı eüııfl Sllllt ı6' ~a lhaled fcra 
olu,nacağından talip olıınl:mn tafsilat almak Ozere ı!fltün inhisar 
idaresi Samsun baş mfidOrlğüı:c \'C lstanbulda mQdQriyetf umu· 
mfy.:n.fn mimari fUbesiae snfiracutıuı llAD ohlnar. 

-·· 

Esan t\o Sif Mevkii Numara Ntvi Jjra 
. ısıo 

. den dolma mahaUlaı 
59 BaJalatta Karabaş. ma· 38 ~-::mu d'1kkln depo ve 

halletfndo vapur iskc- 4D m ... ıu ·ı 
Jed cadde•! 4:l )adaf&t maıHLI t tesviye edilmek ş:ırtı e 

lı., hed ll tn veya v;ukasse an .... a ıcadır 
~lda mevkü vo eve.ıh muharrer cm "f" ~ e pq be giıiıO saat Oll _.,ıy 

pazarhkJa satıJ.acalmdart tart~rln U·7-29 tlrtblac ma.adil perşettı 
.. .,_ ... •niacut ~ylcmdlrl. 



• 

-
., , ııııııı ~•RtL•Rı· ,t-cazetemızde çıkan y:~ v-:--•r ı· 

lıU!nı; \il il ' 1 ireılmlerin bütün ~aklan mahfuzdur : ı Tlirkl) ede-· Hariçte Gazete) e gönderilecek nıektuplann Uzerinc 

4 Temmuz 
1929 

- l:i~, CON ÇiY.AR TORK GAZIIT!SJ '~tabı 
6 Sayıta Türk mekteplerile faydalı eattlin 

ll&nlannda o/o 20 tenzlll>.t yapılır 
ILA1 TARiFESi: 

So~rı l:nruş 

Kuru~ Kuruş idare lçin~e (İdare_,. yaı:ıyı aitse (Yazı) 
: ! 

000 
l~!rcti konulmalıdır 

1 

t A)'lı~ı li!O 
3 • ~00 

1 

6 • ;~ 

12 • 1400 
1450 
2700 

Baıdmıyau mC':kluplum ladeıhsden, k1ymnti· 
mulr:addereıl.c mektt.ırlara kon.&nut paraların 
kaybo1ma••dao n Ulnlann mllnderlcatmda.n 

...,. meıW deflldlr. 

Borsalar J Temmuz 

Nukut 
1 Jngillı lirası 

1 Dolar 
~ô )"nnan 'lıralımt 

RaylıFmark 

Arn•turya ılllnl 
~O Ley Romanya 
::o l.eYa Dnlgar 
l F•l•nıenk florini 
~o rranaız rr~ngi 
:o ltalytn lireti 
~O kurfln Çtko - ~lovakya 
1 Çervcnetı c ~oYlyct a 
1 Zeloti , l.•U•tan • 
20 f'lrar • Yo~c.etavya> 
to Pel(ika frangı 
ı rnet> IFI'•nya 

2C1 In·i('re frangı 
l Jırecidiye 

Çek 
1.cııı<.'r:ı liıerine bir JngUlz llra5t kuru~ 

1'nyc.ı k ı Türk lirası dolar 
Pırtı • • frank 

A ıJdı Ka ı.odı 

10•2 ~5 

2C8 00 00 
!4 00 00 
49 00 25 
!i9 00 50 
24 00 5, 
29 co 50 
Bl 

163 
217 

122 
0000 

50 
o:> so 

00 
50 

22 
74 

50 
00 

115 00 00 

1 19() 00 

' 1013 
2

4 

1()09 00 
201 o~,2s 

~4 0000 
49 oo,oo 
~9 50 
~4 oo,so 
29 00 t.0 

50 12 
ıea 

217 

1?2 
0000 

0000 
00 
so 

22 60 
74 00 

114 00 
29 28 

190 00 

ı oı ı 

0,48 

00 
12 so 
2s'oo 

MH:ıno • • • liret lj 

047 sosrı 

12 ?300 
8 1500 
2 1425 

12 
9 !8,00 

nertın ··:. • mark ~ 
Scfy;ı. • 1f'va 
nruk ,, • bt>lka 
Amlrterdam. • !lorln 

!6 0005 
s 4425 
1 1900 
2 4825 

16 12 50 
s 40.~5 
s 3200 
4 ~6SO 

J 
68 

0015 
12,50 

s 4525 
192, 
4900 

1 

2 
Cinevre • fr.ank 1 

rraıı 
\'!yona 
Mıdrlt 

\":ırsova 

AUna 
Pl:l<rr, 
!Jelrırat 

• • • kuron 
• • • 
• • 
• • 
• • 
~ ley 
TUrk llrosl 

pezeta. 
ulotl 

•dlrabml 
kru.:1 

dJnar 

Tahviller 
Anadoln demlryolu (1. tertip A. B. C.. 

95 
~4 00, s 

3300 
~ 126 

95 

IS;lO 

8 4100 

3 

16 

4 
sa 

• (2. E D. ) 

• 42 

42 ' -
" '" (~. • F.J.) 49 
Irtlkrn dahili • ndell • 
l'Uyunu muT1hldo 
lkran.lycll demlryolu 
l•tanbul tramvay rlrketl 
RıMını Dok ve Antlrepo 
lıtanLul anonlnı ••ı şirketi 

Hisse senetleri 
lf lanka ı 
(15nıanh hankatı 

84 00 25 
180 0000 
8 40 

~:s 

84 o 25 
18~ 00100 

8 40 

12 ıo 12 ıo 
128 00 00 00 

Ticaret Ye ~ahire lıorsası 
fiııt1110 T!rarPt 1-or'ı ı knttlınmum1H~l t:ır111f1nı1:ın Tf'rtlmf!l:ttr. 

Okkası 

.Auml Mgarl 
X. P. K. p, 

Bufday % Çavdarlı 
Ynnıufak 00-00 C O 00 
Kıııka 00-00 oo 00 
i~i•r.ler 00-CO 00 00 
~ert co-oo oo oo 
lr•an•• 00-00 0000 
Sr-rt malılut 0..00 00 00 

0000 
0000 
0000 
00,00 
M.oo 
0000 

-ZAHİRELER-

~çavdar 

: A l'Jl• 
Jıl ııır 

Yulaf 
;Fa&ulye 

13.00 
1000 
0000 
00,()0 
00.00 

-liUBUBAT-
surım 00.00 
f(U ) rml 00 00 

13.00 
10,00 

00.00 
00.00 
0000 

cooo 
00,00 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Eklıtra eilatro oo 
Ekfı:tra • 
Birinci yumuaak oo 
ııırtncl ıert • 
Iİllacl 

1190 
1200 
ISS() 
118, 
0000 

TiFTiK -
Aı·k•ra 112.00 15500 

A kş"1ıl • 000.00 000,0() 

Yapagı Guz yunu 000 00 ()()0,00

1 

-AV DERISl
ıcrden cifti 0000,00 0000,00

1 
8aıısar 0000,00 0000,001 
1 ilki • OU00,00 0000,()() 
Kunduı C000.000 eoo,oo 

-FINDIK-
ıc fındık ı ı•oo ıoı ou 

Badem 000 00 000,00 

JJAHlTA UMUJI MÜDCHLÜ(1ÜXDEN: 

t - Ankarada Harita Umum Müdürlüğüne merbut 
meccani Harita mektebine (20) talebe alinacaktır, 

A ( Tam devreli Use ve muadil mekteplerden mezun olmak, 

B ) Mezuniyetnamesi olmayanlar tam devreli lise derslerinden 
imtihanda muvaffak olmak. 

C ) Muktezi vesikaların ibrazı, 

2 - Müracaat zamam 15 Temmuzdan 15 Ağustosa kadardlr. 

3 - Mektebin hali hazirile alacağı şekli ve bu nıcktepden 

n~et edeceklerin mrmuriyctleri hakkında malumat almak isteyen
lerin Ankarada Cebecide Harita mektebi müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 

"ı akt,,ın 4 Ternmwz 1929 tefn'kası: 89 
~ ) J ·• -, - \. .~ <\ .. - •Ol' • 

Yemek yedikten sonra, 

Madam "Henşav. dan met

hal kapısı anahtarını istedi. 

Her gelip gittikçe onu ra

hatsız etmek istemediğini 

ileri sürmüştü. Sonra altı 

şilinlik panamasını giyerek 

sokağa çıktı. Yolun karşı 

tarafında bir berber dükka· 

nı vardı. "Cones. oraya 

girdi, boş bir iskemle bu. 

!arak tıraş oldu. 

Sonra bir gazete satın 

aldı ve tenezzüh 

ile kumsala doğru ilerledi • 

Bir yelkenli kayık bularak 

deniz tariki ile Londraya 

gidebilmek imkanı hatırına 

gelmişti. Bu, müphem bir 

düşünce, beklenilmez bir 

faraziye idi. Maamafih bu 

fikre istinaden rıhtıma ka· 

dar ilerledi. 

Denizin önüne vardı. 

Rüzgar açıktan esiyor, te

neffüsü güçleştiriyordu. Gö

rülebilen tektük yelkenli 

emiler tenezzühçülerle do· 

Büyük ve ya bir çok defa için vçıllııo ;t;.a;art• 
hususi mahiyetteki llinlartı iicretl 

idare Ue k3mlaıtırılıl 

Gazeteroi..ıe hıuull dA:ı kahııd edı:ı J'•r: 
H. S. H. dlD.at -.çe-ntot. 

6-8 lnoi sayfada ıı,50 

5 • ' ~ .. . . ~ 
~ • • ıOQ 
J '" • ıoo 

f.8 lnd sayıt.ılı }ıo 
resmi llAnlar 

···-·· .. ···-········:··ı·--·•-•f••···· ···---··········-·--·~;-··ı··· . ---- ·--·· .. ·--- .. ·-••UUH•-:::::::c:::::::.:::::::::::::: J ..... ·-·············· .. ·····-··-······=········-····ı···--··-····-··· ··imff!····--··=ı·············-·······=ıcı ....... -... :ı-····----···········:: ..... _ ............... ,........ 1 o f t d 1 k . , a t .................. , .. ı:•u•···························-·· ····-······-·····.. -·-······· -·················-·· ...... - ...•. ····-=··-··-···· ...................... ·-···· e er a r 1 1 na 1 ::::·· ... -........ ··-·········-·····················-······-··-··-······ ····--···-·················-··-···---·······--··-··· ··--·····--··· :::; 
ili! Divanı muhasebat mürakip muavinligvi ff:~ ı-B-al(ır-~-'!I k.az-as-ı-ma-1 m-adf'.ı-·r/O-· ---ı 
::!: !m ıanden: Kılıtarya karıyeıınde Yu- Bı'z 
!!!j • • •• b k • 1 A :::; nan tebaa&ından Ke»tantinc ait ve 
mi ıçın musa a a ı anı Eli Fülürya Palas namile maruf otel 
!!!: iig ile kariyei mezlOrda Eleni ve Y .. 
füi Madde 1 - Anlcarada ıfayı vazife etmek üzere (30 lira maaıı aslı ile) mürakıp muavinliği için Ankara ve lstanbuldıı 20 !fü raıımostan hazıneye ınıilı:at eden ıkt 
Hf, ve ı 1 Temmuz 929 cumartesi ve pazar günleri müsabaka icra edilecektir : mı hanenin bir &eDO müddetle icarlan 
gıi Madde 2 - Müsabakaya muayyen olan günlerde saat 13,30 da baılanacak ve nihayci 1 O dalı.ika sonraya kadar ispatı !i!j 30 I 6 / 929 tanhinden 18.7 929 
mı vücut etmeyenler müsabakaya kabul edilmiycceklir • ım ta~hine kadar 20 gün müddetle 
:::: !::: muzaycdeye vazcdilmiı olduğundan 
lfü Madde 3 - Müsabakaya kabul edilebilmek için ım icara ıalip olanlann Mal miıdil -
ifi A - Mekatibi aliye ve ya tam devreli lise mezunu olmalı. ve yahut devalrl resmiye veya mücssesatı maliyede llalcal üç !fü rlyeıınde müteşekkil komisyona mü· 
::!: :::: racaatlan illn olunur, .... sene lstihtam edilmi• bulunmak , ""' mı • H~ 
ifü B - Sinleri 35 ten cfzun olmamak fü! 
mı G - Memurin kanununun 4 üncü madd•sinde muharrer sair evsaf ve tcraltl IWmeyl haiz olmak IAzımdır. iiH .... .. .. illi Madde 4 - Musabaka tarhriren ve mevadı atiyeden icra edilecekti: !il! 
:::: 1 Ticari ve malı usult defteri. mı 
•::· ·::: 
!::! 2 Muhasebei umumiye muvazene! umumiye kanunları. !::: :::: ::ı: mi 3 Vize muamelesi (muhasebe! umumiye, muvazinet umumiye, maaş, tahsisab fevkalade harcırah kanunlarına temas ım 
lfü etmek üzere tasvir olunacak muayyen bir mes' ele üzerine bir mürakıp tar alından kabul veya reddi mutazammın olarak l!!i ·- ,.~ m! yazılacak espabı mucibeli bir müzelclcere veya tahrirat. .m :m ı~ 
:::· 4 Divanı muhasebaı kararnamesi ve müzeyyel&tı. ı::! 
mi H (f ,_ ) !!!i .... 5 esap alz, ıs~onto, tenasüp l"I 
==~ d~ mı 6 ilmi mali (vergiler Türkiye uıulü telr&ltli hakkında ma!Omatı mücmile) bütçe nazariyatı, fü! 
H!i 7 iktisat (Evralı.ı nakliye, kanbiyo ve meskOkat bahisleri) İiil 
ili! 8 Kitabet (Vıze sualinın tarzı tahriri kitabet için derece! tayinine esas olacaktır) mı 
ifü Madde 5 - F ılr:rai sabıkada tadat olunan suallerden 1 , 2 , 3 ve 4 üncüye kadar olanlarla takdir edilecek numaralar mı 
:::: :::· 
mı diğer dört ıuale takdir olunacak numaraların tici misli itibar olunacaktır • mi 
m: Madde 6 - Müsabakaya tıtırak etmek isteyenlerin 18 temmuz 929 pcqenbe günü aktamına kadar Ankarada Divanı :i:! 
fü! h b t b kıtab ti ve Ista b lda yeni postahane binasında Divanı muhasebat mürakipltğine vesaiki l!ı.imelertle birlikte i::! 
i.i.i.i.. mu ase a aı e ne n u, il,i.i. 
.... müracaat etmeleri l&zımdır • • ••• ···c •••• 
lHı Not : Morakip muavinlığtne alınacak olanlardan F ranaııca veya lıalyancaya vakıf ve Divanda bir müddet hizmet edtp de ttjj 
ım kendilerinden tıtıfade edıleceıtıne hnaaı hasıl olanların sitai için Avrupayı gönderilmeleri de mukarrerdir . m: 
::::•c·:···c···· ... ·····--······::ı:··-.;ı·;·····---····:c····--·ı···· .. ········································-·· •••••·••••·················-··r.··········ı::--ır=1:ır!!•:t::ıı·-!!!. ::::::i:aiiS:5:SE55E55ii::ı.:-.::r::!:U::=:?::.:Siff:=e:::::: :::::: :::::::iii!iii5i:ii5 ::Eiiiii!!iii i!i:!!:iiiiiili:!!!iiiii!i!!i!ii:iiiiiii!iii:iiii55i::::adi!!iH:.!i:iiii!!! 

Kağıt ve karton 
münakasası 

Tütün inhisarı umum 
dürlüğüden: 

mü-

55,00o kilo karton ve 275 kilo Kağıt kapalı zarfla ınübayaa 

edilecektir. itaya talip olanların nümuneleri ve Şlrtııamcsini 
almak üzere her giln müracaatları ve yevmi ihale olan 22 temmuz 

929 pazar!tsi günü saat 10,30 a kadar teklif ve 0, 07,5 dan temi-

nah muvakkate mektuplarını tevdi etmeleri. 

ALTINCI BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞİDE: ıı TEMMUZDADIR 

nCYCK İKRAMİYE; 
200,000 Lill.AOIR 

AYRICA: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LlRALIK iKRAl\JiYELER VF: J00,000 

LIRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

/stanbul posta ve telgraf baş 

müdüriyetinden: 
Hük memuru yetiştirilmek üzere otuz lira ücretli şehriye ile 

18 milazim alınacaktır. Yaşı on sekizden aşağı yirmi beşten yn

karı olmıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere nihayet temmuzun 

yı!l:linci gününe kadar baş müdüriyet tahrirat kalemine müracaat 

.tmekri ilfo olunur. 

Adana hapisane A 

ıLmumı 

m,.idi1rl,.iğünden.: 
Münakasa müddeti: 22/6/29 : 12/7 /929 
ihale! kaliyesl; 10/7 /929 çar14nba günü saat on Uçtedır. 

_Bir aylığı Bir seneliği 
Asgari izam! A.gert hami 
kilo lı:ılo kılo kilo 

Kapalı zarf usulile 5000 15000 60000 18 ::ı ekmek Qç 
yıldız 

60()'.) gaz halis 
Batum 

dairesinde teıekkill 

Aleni münakas 400 500 4800 

1 - Münakasa Aadana müddei umumilik 
edecek hey' et tarafından icra edtlecekttr. 

2 - Adanada merkez hapisancsl için 1O-7-929 dan 930 
mayıs nihayetine kadar yirmi gün mtiddeıle münaka.saya konulan 
etmek ve gaz yağının 10-7·929 tarihinde ıhaleı kat'tyesi icra 
edileceğinden ıartnamede yazılı bedeli muhamminnenin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde olmak üzere ekmek için üç yüz elli gaz yağı 
için doksan lira depozit akçesi makbuzu. Badelihale teminat 
kat'lye yüzde onbeş nisbetine ilave edecektir. 

3 - llinat ücretile mukavelename ve masarifi saire muteahhide 

alt olacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek ve daha ziyade malOmat almak 
isteyenler hapisane müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Pendik baktriyolo
jihanesi ve serum da
rülistihzarından : 

Adet 

19 

Kilo Nevi 

O koyun derisi 
130 koyun yapağısı 

26 O dana derisi 
6 öküz derisi 

Pendik bakteriyolojihanei baytarı ve serum dariilistihza
rına ait berveçhl bald dört kalem eşya pazarlık suretile 7 tem
muz tarihine müsadif pazar günü saat 14 te satılacağından 
talip olanların mücssesei mezkure müdlirlüğüne müracaat 

eylemeleri. 

FARELER 

Vebayı tevlit ederler 
onları hiç koku n~ret

meden kurutan 

Posto~sin 
ile imha ediniz. Parls 

Pastör IAboratuvarı müs-

tah.tcratındandır. 

Deposu: J. Bert ve ~üreUsı 

Galata Voyvoda so-

kağınd V ac>yvoda 
nında N'o. 1 

lıan 
lslanbul mıntakJsı maarif c-

minlfJinden: Maarif vekaleti sabık 
hars ressamı Şerafettin beyin 
lstanbul Maarif Eman•ti kale
mine müracaatı. Mnuif Emini 
DIWHnnı .. --ıı·····-··n·ı .. ··········:f1 :ı -- ............ ·······-· 
g Ba~1eriyalog Uo. Ihsan am ~ - ~ i! Bakteriyoloji lohuraıuvarı 

ii Pek dakik kan tahlil~a. 
ji (vaserman teamülü) küreyvat 
li tadadı, tifo \'e ı;ıuna hı ıa -
il Jıkları ttşlıisi, idrar, balgam, 
11 cerahat ı::ıhli!Atı, Ültra mikros
!i kobi ile frengi taharris~ kan 
Ei çıbanları \'C ergenlik için • 
ii hu~usl aşılar. sütııine muaye- i 
H nesi yapılır. • 

g ÇivanyolunJa Sultan:\lahmut ı 
!l ıürbcsikarş"ında telefon İs. 981 : 
:: ••••••••••• ~~· ••• '" ......................... '!. . ........ ;; .............. : ........................ . 

!. \ Mulıarrcm:26 Burç: Se. reları. ıl 
i l>\yıo doıll'U f4l .-\yırı bıtıjı 1 

1,47 l.:!.J Hı. 57 1 

: · Perşembe , i 
! j _SJrn _nil 'lrl:ırı_nın b.ı· ıııı;ı:ı 1 

Naınaz. va1<.ıtt .ırı 
·'-•hh Ôltı lJw.Jt Alıı• 11 Y• :u t•••'• 
'_:l.H 12,!!!._ 16,_IR ..!!!,_<:!_ 21.46 ı_ıs 

1

, Buııü'.l doianlar.ı iıl n: 1 

f ~.~h F~~~h j 

1 

Günün nati'ıati: 
. Ko desinler ~ah bud:ı.lırı h"~ı \ar 

1

. 
l .. Li.ı:nii yok yapr.ağı var . 

1 
j-Bı.ı1ün~< l hav~ -

' Rüı:~lr poyraı ha\·a .1.çıltır 

j •Moa'.ıl müdür: Re~ik-~: mel 

Muharriri: Vere Stakpul 

lu idi. Üstlerinde amatör· 

!eri celbecek bir takım 

afişler vardı. 

Plaj gayet kalabalıktı. Al

ç.ıık temeller üzerindeki de

niz hamamları suda sanki 

sürünüyordu. "Cones. kum

sala vardı. Elleri ateş gibi 

yakan beyaz kum üzerine 

olurdu. Önünde engin de· 

niz vardı. 

bir balık, 

Eğer "Cones. 

yahut bir marti 

olsa kurtulmuş gitmişti. Bir 

küçük sandal tutsa onunla 

sahil boyunca yol alsa ... 

Fakat böylece nereye 

gidebilecekti ? Kum plajı

nın ilerisinde, sahil dik ka

yalıklar, yalçın falezlerle 

kapatılmıştı. 

Bundan başka • Concs. 

sandal kullanmasını bilmi

yordu. Deniz dalgalı idi. 

Sandburn açığında dolaşan 

gemiler üstünde mania at

lıyan beygirler gibi zıplı

yorlardı. 

Hayır bu fikir beş para 

etmezdi. En iyisi öğle ta

amını beklemek, ve o za

man hararetin verdiği raha

vetten istifade ederek ka

rada kendine bir yol bul

maktı. 

Bunun iç.in de "Veseks. 

kontluğunun bir haritasına 

muhtaçtı. "Cones. rıhtıma 

yakın bir kağıtçı, kitapçı 

mağazası farketmişti.. Av· 

dette oraya uğramalı idi. 

Satın aldığı gazeteyi o -

kuyor ve bir taraftan da 

cıgara iç.erek galabalığı 

gözden geçiriyordu. Güneşe 

karşı kurulmuş mavi hareli 

bir çadırdan bir genç. ka -

dm çıktı ve denize doğru 

yürümiye başladı. Arkasın

daki mavi serj deniz elbi -

sesi vücuduna yapışıyordu. 

Bu halinde yüzlerce nazarın 

altında mahçup olmadan 

yürüyordu. Kadın gibi gi -

yinmiş olan bir delikanlı 

onu takip ediyordu. Su 

kenarına vardılar ve dalga-

!ara daldılar, • Cones • , 
• Hover. i ve tımaraneyi 

unutarak "Gece kelebekleri. 

kitabının kahramanı Madall' 

Dalliyi hatırladı. Su Sand· 

bum plajında Madam Dalli 

kapalı bir kadın halinde 

gürülecekti. 

"Cones,, keçi profilli bir 

ihtiyar mösyöye hitabeıı 

dedi ki: 

- Ne derlerse desinler .. 

Bu biraz fazla ... 

ihtiyar mösyö •Cones.İJI 
(Bitmedi) 

M. 

mevzu 
çakç.ılı 

Filh 
den in 
çıkan 

tinde 

anla 
bebi 
gümr 
mesi 

M 
mev 
nın 

ven 

tin 
ruşt 

zeyt 
satıl 

kull 
(46) 
Eğ 
kur 
çık 

ne 

pi 

G 
tu 
iyi 
h 
( 
le 
a 
ç 

e 
k 


