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Cevaplan ta1nlf ediyoruz 

Yaprakdökümü romanımız münuebetile .çtı-
. · ak "ddeti' bitti Gelen fımız müubalcaya ıftir mu • . 

N · ka ilerimize bıl· ~evapları tasnif ediyoruz. etıce r 
dirilecektir,. 
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~~ Biz ne Hf ıyoruz1 Mi hala kop u l o s Moskovada Üsera 
i'a.
ikt M. K. Jakar harici tica· 
lan ret istatistiklerindeki eşya 
~~ kıymetlerinin senesi içinde
ao ki borsa fiatlarına nazaran 
~ • hazan yan yanya varacak 

kadar noksan olduğunu 
söylüyor. Bu noksan niçin 
ve nasıl olabilir? 

lık hatıra gelen şey tabii 
mevzuu bahis noktanın ka· 
çakçılık neticesi olmasıdır. 

Filhakika gümrüklerimiz. 
den ihracat eşyası olarak 
çıkan mcvat °1o (2,5) nisbe-
tinde bir muamele vergisi
ne tabidir. Bundan dolayı 
gümrük memurlerı ihracata 
ait eşyanın beyannamele • 
rinde yazılan kıymet rakam
larının ihraç zamanındaki 
piyasa fiatına tevafuk edip 
etmediğini tetkik etmekle 
mükelleftir. Bu suretle kon
trol yapılmaktadır. 

Ancak ihracat eşyasının 
kıymeti hakkındaki bu kon· 
trolun müessir olamadığı 
anlaşılmaktadır. Bunun se
bebi ise ihracat eşyasının 
gümrüklerde derambar edil
mesi mümkün olmamasıdır. 

l 
\ 
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MJhalakopuloa 

Eski hariciye nazarı 
kendisine yeniden tek
lif olunan bu mevkii 

kabul etmiyor 

Sebep de bizim
le yapılan 
müzakere 

, Atma. 4 (Aueluutıtoe) 

Dahiliye nazırı M .. zaviçones istifa etmiş ve keyfiyeti bir 
mektupla M. Venızelosa bildirmiştir. 

M. Veııizelos dahiliiye nazırına gönderdiği bir mektupta bu 
istifasından dolayı izharı hayret etnıi2tir. DahiHye nazareti vekA
letine hariciye nazırı M. Argrepulos tayin olunmuştur. M. Veni

zeJos hariciye ııezaretile kabine reis vekilliğini esbakh;;iciye 
nazırı M. Mihalakopulosa teklif etmiştir. 

M Milıa!a~opul?s hariciye nezaretinden ziyade dahiliye ne
• laretını tere ıh ey itmektedir. Buna da sebep Mihalako-

pulosun Ankara müzakeratında Yunan hükOmetile heyeti mnrah
lıasası tarafından takip edilen siyaseti tasvip etmemek te bulun
masıdır. 

M ihaloJ;opulos hariciye nezaretini deruhte ederse noktai na-
zarına tevafuk etmiyen esasat dairesinde ilerlemiş olan 

Ankara müzakcrııtı mesuliyeiini deruhde eylemiş olacaktır. Esa
sen Milıalakopulos bu mesele hakkında aktedilmişmlş olan içti
mada kuyudu ihtiraziye dermeyan etmiştir. 

M Venizelos hariciye nezaretini deruhte etmek için Miha
•ıakopulos tarafından dermeyan edilen kuyudu ihtiraziye 

ve şeraite iştirak eylememektedir. Meselenin ne şekil alacağı 
henüz malCım değilcUr. . 

f~e~iyat ~irliiin~e Baş vekilimiz 

Mesela bugün piyasada 
mevcut olan zeytin yağları
nın bir kaç muhtelif cins 
ve nev'i vardır. Ekistra zey
tin yağının fiatı ( 110) ku
ruştur. ikinci nevi yemeklik 
zeytin yağı ( 80 ) kuruştan 
satılır • Sabun yapmakta 
kullanılan zeytin yağları ise Konğre teahhur ediyor 
(46) kuruşa kadar verHir . 
Eğer ihracat tüccari (110) Güzel aan'atlar blrl~ı edc-

Pek yakında fstan
bulu ıereflendire

. cclder 
1 k 

biyat ıubesınddtJ istilalardan 
kuruşu ekistra zeytinyağı 

k sonra idare heyetinin 8 temmuzda çı a rdığı halde gümrük be-
kongreyl içtimaa çağırmıya ve 

yannamesinde bunu ikinci 
nevi yemeklik cinsinden yeniden idare heynti intihabı 
göstermiş , kıymetini ( 80) yapılmasına teklil etmiye karar 
kuruştan kaydetmiş ise eş- verdiğini yazmıştık. 
yanın nev'i üzerinden bir C. H. F. lstanbul vilayeti 
kaçakçılık yapmış olur. idare heyeti reisi Güzel san'at-

Kezalik Yozgat yapağısı lar birliği umumi idare heyeti 

Ankara, 4 (VAKIT)
Başvektl ismet Pş Hz. 
pek yakında lstanbula 
hareket edecek ve bir 
ay kadar Pendikie 
ikamai buyuracaklar
dır. 

piyasada okkası (86) kuruş, riyasetine bir tC'lkere göndere- ............................................... . 
Geyve yapağısı (68) kuruş- rek edebiyat ıubesinden sala- dün fırka lstanbul idare heyeti 
tur • Tu'"ccar (86) kuruşluk hlyettar bir zatın fırkaya gel· reisi Emin AA Jı B eyi ziyaret 
iyi cins yapağı sevkettiği mest arzusunu izhar etmiı, etmiılerdir. 

halde bunu beyannamede Güzel san,atlar birliği umumt Edebiyat ıubeainln 8 tem-
(68) kuruşluk cinsten gös· idare heyetinin kararile birlik muzda aktine idare heyetince 
termiş İse hakiki kıymeti umumt btibl Sadi ve edebiyat karar verilnüt olan kongresi 
azaltmış, bu suretle bir ka- ıubeSinden Peyami safa Beyler bir hç gün tehir edilmektedir. 
çakçılık yapmış olur. ı============~=~=~~~;;;;;~~;:~~ 

Mühiin bir milAkot Konf eranıında 
Meıunen gelen 1efirl

;nfz M. Kalenin il~ 
gilrllı«J 

Moskova, 4 (A.A.)· M. Ka
lenin, Türkiye sefiri Hüseyin 
Raıop beyi kabL•l ederek her 

ıkl memle-
., l.ced allka

dar eden 
güniln me
seleleri hak
kında gö
rüşmüştür • 
M. Knlenln 

Türkiye se
Hüseyin Ragıp H. firinden hür

mcclerinin Gazi hazretlerine 
arzını rica etml~tir. Soviyet
lcrin Ankara sefiri l\J. Suriç 
mühlkatta hazır bulunmu~tur. 

Maskova, 3 (A.+)- Tiirki

ye sefiri Hüseyin ]Ragıp bey 

Kellog misakının mevkii me

ri yete vaz'ını mübefYin :i\Ios

kova protokolunun tasdikine 

mütaallik vesaiki Sovyct hU-

Murahha~larmızın ~er
dettiklerl bir teklif 

kabul olunmadı 

Cenevre, 3 (A.A) - Beyne!· 
milel, salibi ahmer komitesi 

tarafından 
tanılın edil
miş olan' ve 
harp esirleri
ne yapılacak 

mu ameleye 
mQteallik bu
lunan projeyi 
tetkike me
mur bulu
nan komis
yon, harp 
esirlerine in
sani bir su-

Tark heyeti murah- rette mua-
lıasa5t reisi mele yapmak-
Hasan B. tan imtina 

edrn muharipler üzerinde 
müessir bir tazyik olmak üzere 
mukabele bilmisil yapılması 
suretinde Türk murahhası tara
fından serdedilen teklif rcdcdil
miştir. ............................... ·-···········-· 
kumctinc tevdi etmi~tir. 

l\Joskova, 3 (A.A.)- l li.isc· 
yin Ragıp bey Ankanıya ha
reket etmiştir • 

•••••• 
6,QQQ lir ~lık ihtilas 

Davasında dün Defterdarlıktan istih\ma ce,1ap 
geldi, Yekil de mahkemede hazır bulundu 

T alısil memuru Kemal B. 

mahk.eme lııuarunda 

İstanbul ağır ccga mahke
mesinde dün 6000 Jfra ihti
IAs ettiği iddia olwıan Çar~ı 

sabık tahsil memuru Kemal 
B. in mahkemesine mevku
fen devam olunmuştur. 

Daha evvelki celsede hu 
davada davacı mevkiimk 
bulunan Defterdarlık, dnvayı 

takip etmediği gibi maclı.'ılm 

olan parnın miktarını da bir-

kaç istilftma rağmen hildirınc
diginden, müsebbipleri hak· 

kında takibat icrası için müd
dei umumiliğc müzekkere 
tastirlnc karar verilmiştir. 

Dünkü celsede hem Defter
darlık namına bir vekil, hem 
de isti!Ama cevap gelmişti 

Dcf crdarlık alacağını 6000 
lira. olarak tesbit ctmiştr. 

l\Iaznun vekilinin talebi 

rılmış, muhakeme 22 tem
muza bırakılmıştır. Diğer taraftan ihracat 

eşyasının miktarı üzerinden 
kaÇakcılık yapılması da 
muhtemeldir: mesela her 
bir balyesi ikişer yüz ok
kadan fazla olan (30) bal
ye Yapağı sevkeden bir 
adam en ~şağı (6000) ok
ka mal ihraç ediyor de
mektir. Eğer ihracat tüc
carı balyelerin bazılarını 
(1 ?O) okkadan az göster
mış ve gümrük kontrolun
~an . kurtarmış ise yekun 
uzcrınde mühim bir noksan 
yapar· Eıya miktarının ye
kunu nekadar az alursa 
tüccar muamele vergisini 
o kadar az verir. Bu su· 
retle de bir kaçakçılık ya
pılmış olur. işte bu gibi 
k~ça~çılıkların neticesi güm
~k .••tatistiklerinin yekônu 

Suiistimal mi? Müzakerat 

uzerı~de tesirler yapŞf. Va
ıa ıthalat eşyasında da 
uhtelif şekillerde kaçak

ılık A olmaz değildir. Fakat 
tlıalat muamelatı üzerinde 
aha sıkı kontrollar oldu
u ıçın buradaki kaçakçılık 
nisbette müşküldür. __ 

Canlı bir tarih ·~ 
• izde plMt,ılıfııt 

Hafız A~ır Efendi, memlekeHm 4"ı.tıyt>r 
geçirdl4l biJhfn terakki sajhal4rını 

l lafız Aşir efendi ile çok 
entresan bir mülakat yaptım, 
anlatayım da dinleyin: 

Evvelki gün
1 

Hafız .Aşir 
el en dinin sır. 

kecldeki mn
ğazasına git
tim. Bu ma· 
ğazayı her 
halde siz de 

biliyorsunuz· 
dur; tramvay 
durak mahal-

- Hafız Aşir elendi bu· 

rada mı~ 
Buna, siyııl ıkyalı, kırpık 

bıpkh, ş':r 
manca bir 
zan fşıret 

ettiler. 
_ Bu}U· 

runuz ne is
tiyorsunuz ~ 
lAdıın? 

_ Sizinle 

plı\larlar hak
kında konu· 
şacıkum efen· 

linde, vitri- Haç..z Aşir Ef. d' ben ..,. ım, 

ninde renkleri rl ·m. 
1 • ·ı ZC\ ·\·a hitap (Vakıt) muharıı }l lırn. 

ve iş cnışı c _ 1 Jııy hay, konu~ 
eden ağızlıklar,_ saf saf plftk· efendım. 
lar teşhir edilen küçücük bir Şöyle onırsanızıı k. Ben 
dükkan ... Kapıdan girdim, ve Karşılıklı oturd~ J 

[ Alıtarafı 3 ünciı .,yıf ·----. 
sordum: .... --

····-······-·-·-··-·-·-·--uı;ırokile! 

Refik Ahmet Bey 
Mütareke yıllarında be

nim Davut paşa sultanisin-

de dersim vardı; onun da 
galiba Cerrah paşada ' 
evi. O giderken ben 
gelirdim ve yold~ 
biri birimize karşı 
geldiğimiz zaman 
bu pek genç çch· 
reli delikanlı • o za· 
man delikanlıdan da 
biraz kü('iik, yedi 
meşaleci
ler kadar 
bit şey· 
di - bir 
denbt 
re biı 
Babıali 

ta sonradan 
meğe ~ğ~aşıp bı klan· 
vazgeçtığı kale~ . yı k"lde 
nın icap ettirdığı şe ı 

konuşuyor. Yal. 
nız telefon muha· 

verelerinde o te· 
kellüfü elden 
bırakamaz: 

_ Kiminle 
şerefyabı 
mülakat o

luyorum, 
tfendim? 

-Va 
siz,,,,. 

siniz 8'J
fendi H. 
retleri ... 

-AJ. 
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VAKiT 5 Temınuz 

Yeni jngiliz h ilccuınlar başlddt · 
Mahut Loyit Corç ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ll:=;:, ~:::=. uzrvi'T'"i"AuK~IT~rM=üi.i:"-~ji.;=:::;~:::ı 

kabinesine 

gene sahnede· , l Da ilde ~--~ ! :Jlaciçkı 1Jalıilk: j 
Liberallerin reisi harp tehlikesinden 

bahsediyor 
Lmıdra,3(A .A)-Avam kanıarasıııda lireralferln iideri M.Loyit 

Corç~, tek bir bat.rt devletle mOzaker2.ta girişilecek yerde balıı1 
d~\'letlerin Ur konferans halınde içtinı aa davet edilmesini iltizam 
etııı ştir. Mumaileyh, demiştir ki: • Sosyalistlerin ihzari tahdidi 
feslihat komisyonu uzun bir komediden başka bir şey de2'ildir. 
Zira tahdi.'.i te,lihat sahasind fmdi»t kadar hiç bir ıeY yapılmış 

dt,iiıldir. Hatta hfıkfimet, Avru!}ada cezri bir tahdidi teslihat 
!;!tbik ettirmeğe muv~ffak olsa bile sulhfin maruz bulunduğu 

tehlike baki kılıeaktıır. 
lııtihalıatta 1 l!nat meselesine temas eden M. Loyit Corc, 

l!teral fırk:ısuıın nıemlekettekl 5 mıl»on liberal ınüntehiblıı par
J!ınentoda daha iyi bir nlsbette temsil edilebilmesi için parl!mer.
todaki vaziyetinden azami surette istifade etmek niyetiude bulun
duğunu SÖ}lemi~tir. 

,Mi:stakil amele fırkası reisi olup amele fırkasının sol ttnahını 

tel!'! il eden M. Mıxton, gtr~k kıralın ve gerek M. Tomas ın 

nutkundan dolavı inkisarı hayate uğramış olduğunu ve intihabat
\a y~pılacak ısllhat hakkındaki tekliflerin bu kadar mutedil ol
mıyacağını ümit etmekte bulunduğunu beyan etmiştir. 

lcndra, 3 (A.A) - l(ıralm nutkuna verilecek cevabi arize hak
kıııda yapılan müuıkerat esnasında M. Makdonalt, borçlar mese
lesinin halli konferansına telmih ederek kendisi için hali hazırda 
Vunıı plıinı hlkkında beyan1tta bulunması miimlcün olmadığını 

söllcmiştır. Mumaileyh lngiltere JıükQmetinin evelce aktedilmff 
ola;ı hiç bir mukaveleden riicu atmiyeceğinl, fakat istikbalde Yıt· 

pılacak itıl~ll.uda lnııilterer.in muhik menfaatlerinin feda edHmı. 

yecP in! un tmıy'lcağını beyan etmiştir. M. Balduvin, muhafau· 
lı:~r arın fırka ııayretile hiç bir surette muhalefette bulunmıya· 

cııkl~rını, lıiikümete muaı·enet ve muzaherette bulunıı:aldarını, 

yalnız 1 er lkı tarafın biraz nefislerine h!kim olmalarını iııtiyetelc. 
!erini bcyaıı etmiştir. 

Lorıdrı, 3 (A.A)- M. Tomas avam kamarasında hOkümeUn 
iŞS'Z i bııhranıııı izale hususundaki teklifleri hakkında uzun uza. 
dııa ıe,rıhatta b.ıluıımu~llr. Mumaileyh, hükilmetin ithal edilen 
emtia verine memlekd istihsalAtıııın Jıullanılması için baı vurul
ması Uzım ıtelen en eyi çarelfri araştırmaiia azmetmiş olduğunu 
beı ın etmiştir. Demir yollar kumpanyalarına muhtelif servislerin 
eleklril<lc tirilnıe5i, yeraltı hatlarının tevsi ve t ~şmili gibi bir çok 
proj .Jer tevdi edilmiştir. M. Tom1s başlıca yollar için 5 senelik 
bir prı:>ıiram ıa 9 buçu]ı milyon tali yollar için de 6 senelik bir 
prt ğramda 28 milyon lngiliz lirasınm sarfı hususunun düşünül

ırekte oldutunu beyan etmiıtir. 

Almanlar sulrutu hayale uğramışlar. 
Ber!i<ı, 3 (A.A)- Alman eazctelerinin ekserisi ln.ııiltere lnra

lının rut~u hakkında tefsiratta bulunmaktan içtinap eylemektedir. 

Munulih Berlıntr Tagıblat ve .ııazete de Vos lııkisan hayaUe. 
rini kaydetmektedirler. Bu gazeieler amele kabinesinin gerek bah

ri tahJidj te5lilıat ve gerek Renin tahliyesi mnc!elerinde daha 
mü· pet da vranac.1ğın1 tahmin edirorlar. 

Gazet dö Frank rezaleti neye maloldu! 
Pariı, 3 (A.A)- Mütehassısların raporuna naırran ga.ı:et d6 

fra · pn a~ı 49 milyon franga balii olmaktadır. 

Casusluk .. Casusluk, her yerde casusluk! 
Budapeşte, 3 (A.A) - Gazeteler, Çekoslovakya demir

yolları amtleslnden pechanln tevkiiinl icap ettlreıı c suzlulc 

lılı.!i~e inde allkadar olmak töhmetlle Hldas Nemetl de bir 
·ar köylüsünün tevkif edilmiş olduğunu bildirmektedir. 

Bruk:cl, 3 (A.Al - Casuzluk hadisesi dolııyısile mil· 
IU.lm Jolrie millt müdafaaya müteallik vesaiki encnebilere 

Tl'caret odası u~rn~eı ~~~ııerı· At yarışları i Loyt Corç Irat ettiği bir Moskova sefirimiı pa- ~ U ~ft ~U \ ııuıukıa ıı.mcle hoometiıl zar güııü şehrimize gele- ~ 
{ tahdidi teslthat ıeıebbllsünde cek ve Ankaraya gide- ~ 

İntihabat perşembe 
günü yapılacak 

Ticaret odası intihap 
encümeni dün toplanmış, 

münhal oda meclisi azalık: 
ları için intihap gününü tes· 
bit etmiştir. Dünkü karara 
ra nazaran intihap gelecek 
perşembe günü yapılacak· 
tır, Müntehibi sani(er İn· 
tihap günü için davet olu
naC4ktır. 

Bir kaza neticesinde 
Kız ameli Hayat mektebi 

ve K11dınlşrı çalıştırma yurdu 
müdürü Muzaffer Nami Bey 
eve).ki gün · otombllle Orta
köydcn avdet ederken otO
mobili Beşiktaş tramvııyına 

çarpmıştır. Muzaffer Bey yU· 
züııden yaralanmıştır. 

Halil Halit beyin kon
feransı 

Darülfünun müderrişle· 

rinden f-lalil Halit B. yarın 
saat l(i da Darülfünun it&. 
hiyaf fakültesinde bir kon
ferans verecektir • 

Umüma mahsus olan bu 
konferansın mevzuu ~udur : 
Afganistanın etnoğrafya nok
tai nazarından Hindistanla 
al~kası • 

yeni bir komis- Büyük hazırlık- l bulunduğundan dolayı muahe· ce~r.Vesaiti nakliye tad- ( 
· ' 1 ze ediyor. V 

t ı ı ·· } } } 3 felerln birbirile ahenktar ( yon eşe ( (U ar yapı ı yor f • Jngilız lcırwnııı nut· bir şekilde tevhidi için § 

d. 26 d b l k 1S kundan dolayı Alman gaıete· verilen takrir münasebe- ~ e ıyoı~ temmuz a aş ıyaca g lerı 
olan f stanbul at yarışları = inkisar haya.le uAramıı- tile bir komisyon teşlcili ~ 

Nakil vasıtalarını~ hare- iç.in fevkalade istihzarat ya· ; !ardır. tekarrür etmiştir. \ 
ket saatlerine ait tariftlerini pılmaktadır. Halk için müm- ~ +Mehmet Alı iemlndelci bır ıOt Yarın tercemanlarm il 

biribırile ahenktar bir şekle! kün olan sühulet temin edi· ~ a.rnavudun Arnavutluk.ta bir şifahi imtihanları yapıla- i 
koymak ve bu suretle şeh- lecck ve her yarı• i"'in cazip -~ lıalyııı zabitini öldordil"" hak- caktır. ~ • .,. "y o0t 26 temmuzda başlı- ~ 
rin ilci semtini yolcular için programlar yapılacaktır. ~ lcmdalı:ı lııberler halclcmda Ar- yacak ut yarışları için j 
daha yakın bir ~ale getir· ! navtıtlukta ade~ malOmaı be- büyük hazırlıklara başlan- ~ 
mek için E'min Ali B. ta • Derı· cı· Ier ~ yan olunmalctadır . mıştır. ~ 
rafından dün belediye mec- ~ + Burülcscl ve Budapeıte- ıOt 6,000 lira ihtill\sla } 
liştne bir takrir verildiğini ~ de bazı ca•usluk teıkllatı ya· maznun . tahsil memuru . Ke- \ 
yumıştık. Bu mühim takrir Ticaret odasına ne ~ ,_ 1 tır nan B. ırı muhakeınesınde 2 

: ı<a anmıı . -
büyük btr alaka uyandırmış istediklerini bildirdiler !ff .&. J d' f _ ,_ hesııpların terk.ikine karar ~ 

M.. t b' · i V apoııya a isli• eaen verilmiştir. J! 
tır. uşpe ır netıceye Deri tüccarlarından bir ;; '- b halef i 

. • . I' l'k . . !ff sa inenin yerine mu et tOı "Londra, oteli cina- il 
rapt IÇln a a adar VeSal ti kısmı ticaret odasına mÜ• §. · • r E 

ki
. .. .• .11 • , • ; mevk.ıındo bulunan Lı!ıeral .-eti davasında maznun Ko- = 

na ıye mumessı ennın iŞ· raca11t etmişler, ba:ı:ı husu- = J • ' ' 

ti'rakı'lo bir komisyon i,. !erden mllrelckep bir lcabıne fakosun müdala~sı yapılmış- i 
sat hakkında odanın tavas· ı !! 

top lana cak ve tarif elcrd e su tunu istemi şlcrd i r. Bu !1uf:~.~?,~;1 ,1ıııuııı11uıtıımıııuuııııııı111ııuumı11111ıı?ı1~:1nıH1111ıı, 11 ıt.ııııı11uı1111ııı1 1111 ııtuuıtuıııııııınıj 
taleplerin başlıcaları şun· •• •• • mümkün olduğu kadar su· D 

huletin teminine çalışılacak· )ardır: uşuyor iflaslar 
tır · 1 - Kösele ve de~i fab-

Yazdılardı 
Şimdi de söy#)lect:kler 

Geçen gün terceJllanların 

belediye meclisi salonunda 

tahriri imtihanları yapılmış· 

tır. Bu imtihan yann şifahi 
olarak tekrar edilecektir. 

rikalarının keııretle bulun

duğu Kazlıçcşm.e ile şehir 
arasında yol yoktur. Vesaiti 
nakliyenin hu•ule getirdiği 

tozlar ıslak derilerin üzer· 
!erine yapışarak rengini 
bozmaktadır. 

İngiliz hrası dün 1009 
kuruşta kapandı 
fngiliz lirası dün 1011 

kuruşta açılını,, bir aralık 

1014 kuruşa çıkmışsa da 
akşam 1009 kuruşta ka· 
panmıştır. 

---..~·- " 
Son hafta içinde azaldt 

Son hafta zarfıııda ifiis-

vermek !hanetile iıtlham altına alınmıştır. 

2 - Şimendifer kum
panyası Kazlıçeşmeye bir 
istaşyon yapmalıdır. 

Altın 877 kuruşta açılmış, 
875 kuru~ta kapanmıştır, 

!ar geçen haftalar nispetle 

azalmıştır. iflas eden yalnız 
İstanbulda trikotaj anonim 
şirketidir. Borçları tespit 

edilmektedir . Bunlardan 

maAda Beyoğ!unda bir mef· 

ruşat, Sultanhamıımınc' a tir 
manifatora \icaretanesinin 

hali aciıde bulunduk ! arı 

söylenmektedir. iflas etmek 
üzere olan bir kögelı-cinin 
de alacaklılarile on o a-

Arnavutlukta neler oluyor? 
Tiran, 3 (A.A) - Matbuat idaresi, bazı ecnebi gueteltrine 

göre Arnavutluk hizmetinde bulunan bir ltalyau zabiti:ıi öldür
ınllı olduğu rivayet edilen Ali Mehmet ismihde'ld şahsı" Arnavut 
memurlarınca meçhul olduğunu ve Arnıvutlutta böyle bir katil 
hadisesinin vuku bulmadığını bildirmektedir. 

Yeni Japon kabinesi teşekkül etti 
Tokyo, 3 (A..A.) - Baron Tanakanın riyaseti altındaki 

kabinenin istifası üzerine yeni kabine 2 temmuz tarihinde 
c>kl nazırlardan muhalefet mcvkilndc bulunan liberal fırkası 

reisi M. Hamaguchinin tiyısetl altında me~ktır fırkıl ı:rkA

nır.dıın ~ekki.il etmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre buharnı vükelanın sebebi 
dahil! meseleler olduğundan Çine kar~ı taklp edilecek siyaset 
müs.tsruı olmak üzre japonyanın haricl siyasetinde bir tebed
düle intizar etmek doğru değildir. 

Çin siyasetine gelin~, yen! hükumet fırkası, eski kabi
neden daha liberal davrans.cığını ö~en beri ilan etmektedir. 

Amerikada tahdidi teslihat konferansına hazırlık 
Neyork, 4 (A.A.) - ~ükurnet 3 motörlü bir askert 

tayyare ısmarlamıştır. Fiatı r 50,000 dolar, saatte vasati 
sürat! 1 IO mildir. 

3 - Denizde sahile ya
kın bir yere dalga kıran 
yapılmalıdır. Dalgalar fab
rikaların içini kışın sularla 
doldurmaktadır. 

Dericiler alakadar ma· 

kamların bu hususlarla 

ehemmiyetle meşgul olma· 

!arını oda vasıtasile iııte· 
mektedirler. Bunların temi
ni diğer dağnık fabrikaları 

Kazlıç.eşmeye toplıyac:ıı,k ve 
burası iktısadi bir merkez 

olacaktır. 

T ehlıkdi duvarlar için 
Ortaköyde boydan boya 

uzanan eski saray bahçeleri 

duvarları son günlerde yıkı

ltcak bir hal ıılmıştır. Şehre

maneti bunların sahiplerine 

bir tezkere göndererek tamir 
yapma!ıırını bildirmi tir. 

Müddet bitti 
Rusyaya deri ihracı ıçın 

verilen müddet dün akşam 
bitmiştir. Dün akşam Ode

saya ycti.~ıniyen deriler müd· 

deti geçtiği için iade olu
nacaktır 

Evvelce yerli malı olma· 
dığı iddiasile iade edilen 
deriler meselesile meşgul 
olan iktisat vekaleti ticııre· 
ti hariciye şubesi müdürü 
Avni bey bugün Ankaraya 
gidecektir. 

llıısumat tatbikat 
mektebi 

Her sene haziranda aı;ılan 
Rusumat tatbikat mektebi bu 
sene temm u: bldayet! ııe talik 

edilmiştir. 

Son bir karar Ozerine mek
tep eylülde tedrisatı başlıy . 
calıtır, 

to akdetmiştir. 

Sui tefehhi1n1 
Bir dava ıulhen halledildi 

Mahmut Muhtar Pıı~a ile, 
Emin Ali B. arasında bir 

ihtilaf çıkmış v .. Enıin Ali 
B. tarafından bir 1> .,ı aret 
davası açılmıştı. Dü- ıt h-
mut Muhtar Paşa n nrn~a 

Necmettin Molla B. Emin 

Ali beyi ziyaret clı ş ve 

bu konuş!fla nf'ti"e ı le 

arada svi tt>feh ~ ü m • ' U 

tespit edi!diğinden ı .. 
sulhen ve filen ha lleJi,n ; ı r 

"V akt,,ın 5 Temmuz 1929 
tefrikası : 26 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

Bazı sabahlar annesine 

masraf parası brakmadan 

kaçıyor, arasıra kapıya 

gelen alacaklılara kendisini 

yok dedirtiyordu. Ev halkı 

tekrar biribirlne düşmüştü, 

kimi gün F erhuncle sinirle

nip haykırıyor, kimi gün 

Leyla ile Necli intibara 

kalkıyor, kimi gün Ayşe 

ağlıyordu. 

ihtiyar adam bazen kı

:r:ıp göpürüyor, bu rezalet

lere tahammül edemiyece

ğini bağıra bağıra ~öyle

mİ)'C başlıyordu. O vakıt 
Hayriye hanım nerede ise 

koşup yetişiyor : 

- Ali Rıza bey çıldırı-

yor musun? ıae yapalım şim· 

di böyle geçiyor... Kızlara 

koca bulmak lazım.- Eve 

kapatılmıo bir kızı bu za· 

manda kimse arayıp sor• 

mıyor... Bu yaptıklanmız 

sırf onlara hayırlı bir kıs

met bulmak için... Çocuk

lılınna hanlar hamamlar mı 

J181Pbn, bırak o biçareler de 

blııaiarınuı çaresiao h.ksın· 
lar .. 

Diye çıkıf!yordu. Görü

niifte Şevket de b11. fikirde 

idi: 

-Baba hayat değişmi~. şayıf tarımı , ne evlerine Çocuğun günden gi.ıne 

diyordu, emin ol ki bu eğ· girip çıkan insanları, o da 

lencelerde zannettiğin ka· 

dar korkulacak bır şey 

yok.. şimdi butün dünya 

böyle.. Ne yapalım .. Asrın 

icabatına uymağa mecbu· 

ruz.. Sen başka bir zama· 

nın adamı olduğun için 

hunların ncı kadar tabii ve 

zaruri şeyler oldutnu gör

miyorsun. 

Ali R.lza B. ~eli. oa· 

tırdı, otlun11n d4 öteki ço

cukları gibi deiiştikine, 

bozulduğuna hükmetti. Fa
icat biraz 1<>nrı anladı ki 
Şevket gene eski Şevket

tir, 

Onu fikirlerinde ve duy· 

guI.nnda hiç bi'I' fCY değif· 

memiştir. Bu gidişten o da 

memnun detil , ne bu ya-

beğenmiyor; fakat ne çare ki 

iş çığırından çıkmış , karı· 

sına olan za'fı yüzünden 

yahut daha baıka sebep· 

lerden kendini bir kere bu 

kOl'kunç alcıntıya kaptırmış· 

tır ; bu miidafaalar bu za'fa 

bir mazecet göstermekten 

başka bir şey için değildir. 

Oğlunun söz söylerken 

aldığı suçhı v~ meyus ta· 

vır da bunu göıtermiyor 

mu idi ? Evet, Şevket gene 

eski Şevketti • Bu olan şey· 

!eri ne hu zaman , ne de 

hiç bir zaman tabii ve za. 

ruri bulmuyordu. Ne yapsın 
ki ok yaydan çıkm~tı. 

Ali Rıza bey bunu anı. 
dı.ktan sonra otluna daha 

çok acımağa başlıdı. 

süzüldüğü ve eridiki görü· 

lüyordu. .Bu öldürücü eğ

lence gecelerinden sonra 

çok kere yatmadan çantası· 

nı alarak 

akşamlara 

sokağa çıkıyor, 

kadar kimbilir 

nerelerde ne şekilde d idi

şip uğraşıyor, ortalılç karar· 

dıktan sonra yorgunluktan 

bitmiş bir halde eve dönü-

yordu.Fakat Qnun y~tağa gire· 

cek derecede hasta olduğunu 

ki1115c 

karısile 

göriip anlamıyor, 

'kardeşleri bir ra· 

hat yemek yemesine bile 

meydan vermeden önlerine 

katıp ıene gece eğlence· 

!erine s!ir!iklüyorlardı. ida

re hala Hayriye hanımda 

idi. Fak.at bdıncağıı arbk 
ıpın ucunu eyiden eyiye 

kaçıl'mlftı. Evde su gibi 

para sarfcdiliyordu. Bu pa· 

ra nereden geliyordu? Şev

ket ölesi çalışmak bahasına 

da acaba bu kurkunç mas

rafı karşılıyacak kadar pa· 

ra kazanıyor mu idi? yok· 

sa çocukcağız borca mı 

batıyordu? 

Ali Rıza Bey bunu aklı

na getirdikçe çıldırıyor, bu 

düşünceleri başından def

etmek için yüksek sesle 

dualar, şarkılar okuyordu. 

-18-
Düğünün üstünden bir 

kaç ay geçti . ilk zaman· 

larda hesapsız kitapsız su 

gibi gic;len paranın menbaı 

kununağa ba,ladı • Bunun 
ark8.Jlndarı tekrtı k•vgalar 

mevsimi geldi. 

Şevketin büyük bfr sıkıntı 

içjnde old-.j'v göriilüyordu. 

Kocasından başka her· 

kese fevkalade yumuşak 

ve tatlı muamele 

Hayriye H. ise bu 

eden 

kav-

galar arasında mütemadi-

yen ondan 

yalvanyor, an bulmıya ça

lışıyordu. 

Sefalet s.on derec~yi bul

mıra l;ıaş!amıştı. Bazen ev

de .ateş yanmaıiığı, tencere 

kaynamadığı günler olu. 

yordu. Dolabında uıııo a 

gizli reçelleri, kı ~. r · 

dalyaları olan F rhuııJ~ 

müstesna olmak u e her

kes eline geçirdi :., ı •/: 

peynirle, pastırmayla 1 r 

bir köşede karnını doyu

ruyor, pek soğuk havıılar· 

da kapsız yorganlara sarı· 

nılıyordu. 

Maamafih davet günlni 

geldiği ıaman gene heT 

şey değişiyordu. Bütün ev 

hallcı barıf görüş olııyM, 

yüzler gülüyor, el birhi(i1e 

bir ~lışmadır başlıyordıı: 

Kimi yemek nıasaı;ını, hur· 

davat şyayı ınutpaha ta şı· 

yarak kabut şalonunu hazır· 

lıyor, kimi sökült dikiyor, 

çorap tab.aru tamir tdiyor, 

(81uuedl) 



Onlarm tubiyesi! 

Fransa tam kırk sene hiç 
eksllmeyen bir gayzla 
• Alzas Loren» nin kur

tuluşunu beklemişti. Kılıçlarını 

gönullerindekı kinin çarhında 
biliyen hu millet nihayet kayb
ettikleri toprağı tekrar hudut
larının koll.trı içine aldılar, 
tekrar kucakladılar. Henüz 
emekli yen F ransıı. çocuklarının 
kıılbi Alza:., tanıyor, Almanları 
J .... ı n biliyordu. Onlar beşiği 
, anne kucaklarım milli in

tikamın bal feyizli bir mektebi 

haline getirmenin ı;ırrına er
Mişl,.rdi. 

Biz, bir asırda otuı. Alza~
tan fazla \·atan toprağı ve 

Al1.as halkından otuz kere daha 

çok vatan kaybetti~lmiz halde 
damarlarımızı sars :ı, man~vi
yctimlzi uyuşturan gayretsizlik 

afyonunun ağır uykusundan hala 
tam bir silkinişle ~ıçrayamadık. 

Ara ıra bizim de başımızdan 
isyan rüzg6rlan esiyor. Ceri

rinıyoruı, göz kapaklarımız 

kalkıyor, falı:at heyecanla bera-
ber şuur elele yürümüyor. Kararlar 

verir sıra tatbikine gelince 

üşeniriı.. Lakin aramızda yaşı

yan yabancılar böyle değil. 

Onların istiklalsiz hüviyetleri, 
Layraksız varlıkları milli terbi

yede bizi çok gt"ride bırak
mı~lardır. 

Size acı bir misalle sözü

mün doğruluğunu ispat cdece
Aim, Bu, benim hafızamı yakan 
Lir hatıradır. 

Karlı. tipili deli riqarları 

bir ~ı~ sabahı işime gidiyordum. 
Karköyde bizi tramvaydan in
dirdılcr. 

- Niçin? 

Diye ba~rıştık. 

- Köprü açık. 
Dediler. 
Çaresi7.. indilc, kaynıyan kala

balığa karııaralc k6prüye g~ldılc:. 
Kıyıda nöbetle sandal bddiyor

duk. Aramızda arkaları çan

talı mektep çocukları şamatacı 
bır kafile teıktl etml9lerdl. Hele 
Rumca honu§anların gilrültüsü 

sa~ırları değil ölüleri bile 
blzar edecek soydandı. 

Dikkat ettim: Rum çoculdarı 
Rum sandalcı arıyorlar, Alinin 
Vellnln kayığına binmiyorlardı. 
Nihayet Panayotlarını buldular. 
Belki kırk kadar vardılar. O ha

vada, tırnakların dokülecek gibi 

ııladığı o soğukta, en büyüğü 

on üçünü bulmamıı Rum ço· 
çocuklan, beklediler. Panayot, 

onları sıra ile taşıdı, Kendi 

çocuklarımıza dikkat etUm, her 
ra tgeldıklerl sandala afüyorlar, 
lcarııya geçmekt;n başka hiç 
btrıey düşünmiyorlardı. 

~' 
Fransada 
İzmir - ~asaba de
mir yollarına ait 

bir dava 
Paris , 3 \A.A) - Par1s 

IJirinci ~ukuk mahkemesi 
lzmir- Ka~ab!1 T " k d . ' • ,. ur emır 

yolları hamillerinin cslıamını 
Fransada mc*Or kumpanya 
tarafından ihı'~ç edildiğini 
ileri sürerek tcdiyatın altın 

frank üzeJinden icr~sı hak
kında Yakl taleplerini redd
etmiştir. 

tJ 
NiKAH 

~lr Ticaret mektebi daktilo 
muallimi Hamit b 1 . 
1 

ey le mıra-
ay Halit be 

,_
1 

k yin kerimeleri 
ti' mya er - • munevver hanımın 

aki~eri dün Kadık- bel d· oy e ıye 
dairesinde icra edilm· ti 

ıı r. 
Her iki tarafa saadet 1 • 

emennı 

evvel:\ f onoğrafa söy
ledim, sonra da gramofona ... 

Bundan 32 ~ene evvel 
~en, Ali Rifat Ye Rauf Yeke~ 
bcyler:ı Galatada Kulckapısı 

mıtrıbındım çikarnk Bcyoğ
luna doğru Yiirüyorduk. Ali 
Rifat dedi ki, ~uraya bir fo
noğraE makinesi gelmi~, insan 
makineye kulağını verince 

' mükemmel şarkı dinliyormu;-. 
tscer_eniz, haydı gidelim. 

Peki dedik Ye gitik. 

Burası "Parma ,,ların fonoğ

rJlf mağazasıydı. içeriye gir
dik ve fonoğraf dinlemek is
tediğimizi söyledik • Bir ma
kineye bir koyan taktılar, 
makine i:;-lemlye başladı ve 
biz ~ayanı hayret bir vuzuh· 
la, Yakovinin bir zurnasını 

dinledik. 
Hayret, sat hezan hayret .. 
Fonoğrafçı bizim bu hay

retimizle alı\kadar olunCD, iiç 
arkadaş dedik ki: 

- Biz de musiki ile mcş-

~ulüz. Biziuı de s~simizi 
koyarıa çekebilr, riıısınlz? 

Dtikkiln sahibi: 
- Elbette çekcbilirlm, 

dedi ve makineye boş bir ko
van taktıktan sonra, sB.züne 

- .'.'cl:\miıalcyklım ! 
- ı\le) ktimu-.sdılınt 

lerhcıbıı, ınerhabadarı son
ra, yau:mcı adam sordu: 

- ! lafız .\ ~ir f,f. kimdir 
içinizde ? 

- Benim, dedim. 
- ~enin kovan doldurdu-

ğunu i~ittik. l ler kaç kuru~a 
doldunıyor,,an, ben :,ana 20 
para fazla ını , ereyim; ko
vanlıırı hana sat.. 

- Peki amma, ben seni 
tanımıyorum. Ya güniin bi
rinde • en almaktan cayar ın 
da ben öblır müşterilerimi 
kaybedersem. 

- 1 liç korkma bu "İui 
1" 

şeylerden. Benim i:-mim sarraf 
~iyazl... Sen yapabildiğin ka
dar kovan yap, ben gelir 

senden alırım. 

Filhakıka bu adam benden 
bir çok parçalar :ıldı . O ıa
man en çok beğenilen benim 
söylediğim kuzu idi. 

- Giif tesi na,ıldı bunun 
efendim? 

- Şöyle: -
Şu kartıld daida bir k11%u meler 
Kuzunun feryadı bafrımı deler. 
Etinden ayrılan böyle mi meıer7 
Gel kuzum •ilama vaz aeç eılndan .• 

Bir gün Sirkeciden geçi
yordum. Bu şimdiki dükka
nım baktım ki kapalı.. Eski
den burada uir börekçi otu
rurdu. o çıkını~, dükkıln hoş 
kalmı~tL Burayı tl.ıttum, aşağı 
yukarı 30 sene evvel.. Dol
durduğum kovanları burada 
satmıyn bn~ladım. 

- kaç kuruşa ~atardınız 
bu kovanları~ 

- Çümiiş para ile ı 5 

kuruşa" Fakat her istenilen 
kovandan her zaman hazır 

bulunmazdı; 

lardı: 

mc:;elft sorar. 

- K"Uzu ' ıır mı sizde? 
- Bıı gün yok, amma 

yarın gelccek-
flu suretle her gün s.ipriş

lerin bir listesini yapardık; 

miştir. 

················································ 
efem, ı 4 Söyle All!lh a~kına 
ilah ... 

, . c o gc1.:c mi olur, ertc:->i 
gün mü. ben her ko,·an için 
i:o;tenilen 'arkın birer defa ' . 
..;üyler \ ' C koY:mn ç~ktiridim. 

- l lcr kovan ~çin ayrı 
ayrı mı ~öylerdiniz? 

- Oylcya .. :\lesU\ Kuzuyu 
bir f?;iındc ? :; defa :;l.'ıyledi

ğim olmu~tur. l'a~.t bu ko

rnnlar ayn ayrı stiylenilmi~ 
olma~ına ragmen hep biri
birine benzerdi. 

Uu ~uretle on sene geçti. 
Günlin birinde \ ·aycnberQ,· 
map;azasınn Viktaorya gnımu
fon makineleri gı:ldi. Bunlar 
se.;i plağa alıyor dı. Bunu 
i~itincc gıttım, 

Bana dediler ki: 
- l ler k<J\·an için ayrı 

ayrı =-üylcmiycccktim. Bir 
defa ~iiy1eınck k<Hi. Biz hun
ları kalıba ıılacllğız. Sonra 
kalıptan teksir edeceğiz. 

- Peki, i terliğiniz ~bi 

~öylcrim.. J ler pltlk için kaç 
para Ycrcı.:eksiniz~ 

- Sen i ·tc haklını, ne 
kadar i-.tcrJn? 

J ler plı\k için ıoo al-
tm_ 

O o o... Biz bu kad:ı

rını l\arozaya bile vermedik. 
- Ben de memleketimin 

karozaı;ıyım. 

Y c uyuşamadık. ' onra 

buraya hanende Şahap be) in 
okudugıınu i,ittim. 

Sonra odeon geldi . Satış 
i.izcrinden hLe almak ~artilc 
bir kontrnt yaptık. Fakat hc
~abt iyi yapını) arlardı. Bunun 
üzerine 32 de kendi nam 
ve he::-abımn piti}{: doldurmak 
mak:::-adilc Berlinc gittim. Es· 
cal' Rekorla an l <;ıŞtı k. 2000 

altın kadar scrnıaye verdim. 
li'nkat Balkıın harbi, umumi 
harp, bu plflkları J tıınbula 
getirmeme imkiln bırakmadı. 
\ ' C ::.ermayem de heder oldu 

gitti 
- Ya şimdi? 
- Şimdi Odeonla mUka-

' ele yapnm. l lcr pltlktan 2 
peni Jıi~e alırım. 

- \'eni yeti~cnlcrden kim
leri beğenirsiniz t 

- Ses itibarlle hafız Ah
metli, söyleyiş 1Li barile l\Hi
nür Nürettin lıe)i-

- l lanımlardan ? 
- Çok be"ğeı1diklerim yo~ 

Fakat •ezihe, fikriye, Hik
met Rı.za hanımlur iyi söy

.ı t 
liyorlnr. 

- Si.ı aynl.4.an~ımdıı pl~k 
ticareti :de l ı:ıp,ıyprsunuz. Bu 
sene en çok hangi pHlk 
satıldı. 

- Nezihe 1 Iunımın sön 

~ ul.H!:-inden mezun genç ı~ 

Eczacılar cemiyertı heyeti 
idıırc~inin istifa ettiğini yaz· 
mı tı. Dlin bu hn:.u ta ah\· . 

' k:ıdıı rlurla ccma:- ettik. < >gren-

c.ıacılar ccgılyell ikinci nlı. 

Nizamettin B. 

zacılarımız yeni bir cemiyet 

tc~kil etmi~lerdir. 
Cemiyete bil:\ i tisna her 

dipluma ::-ahibi girebilmek
tedir. Hu yeni birliği te~kil 
l'dcn ze\ at. şimdiye kadar 

taşıdıkları eczacı i :munın 
me~leklcrini inmahi yetini tama· 

men izah etmediğini görerek 
badema (Fa rnrnkoloy) na

mını alını ya karar \ermişler 
,.e yeni l.'cmiyerin bmine de 

( Ft;rmakolojlar birliği) ::;ek-

linde tc::-hit etmi:;-lerdir: Bir

ligin gayesi 'alnız i\mt hn
rakctlerlc meş~ul olmak, mc=-
lcğin A Htıp:ıduki tarnkkiyıı 
tını mcmJcketimizde tatbik, 

kiitliplıane 

ne~rctmck 
ibarettir. 

cc~i :- ,·e mecmua 
gibi mesaidcR 

Diinki.i ak\nm gazetelerin-
den biri bu tli~ckkiil iizcrine 

Heybeliadada 
Artık tenekesi 40 pa
raya su bulabilirsiniz 

Heybeliadasının sencler
denberi devam edip giden 
ve orayı dünyanın en ferah 
verıcı sayfiye yerinden 

kerbelaya döndüren bir 

derdi vardı : 
Susuzluk. 
Fakat bugün bu dertten 

(vardı) diye mazi sigasile 
bahsedecek bir mevkideyiz. 

Çünkü şirin adanın bu ek
sikliği Seyrisefain ve Şeh -
remanetinin elele vererek 
çalışmasile tamamen berta

raf olmuştur. 

Su ihtiyacını girdemek 
için iskelenin üst tarafında 
bir su deposu yapılmakta 
olduğu evelce yazılmıştı. 

Seyrisefain ve Şehremaneti 
ozamana kadar bu ihtiyacı 
temin için faaliyete geç

mişlerdir. 
Seyrisefain, suyu vapurla 

iskeleye getirmekte, bele
diyenin · arözözleri de bu 
suyu alıp evlere dağıtmak
tadır. Suyun tonu evlerin 
iskeleye olan mesafesi na
zarı itibara alınarak 40-60 
kuruşa verilmektedir. 

Bu suretle suyun tene
kesi azami 40 paraya mal 
olmaktadır. Susuzluk mese
lesinin bu suretle halli 
Heybeliada ahalisini Sey
risefain ve Şehremanetine 
karşı pek müteşekkir bırak-
mıştır. 

Hastabakıcı isteniyor 
Glilh:ıneden: Gulhanc ha:.· 

tanesinde bir hsstabakıcıya 
ihtiyaç yardır. Yaşı 20-40 

olacnktır. 

digimizc güre. l~ı.:zııcılar ( \·
mi yeti he) eti idaresi filhaki
ka i ... cifa atmiştir. Fakat yeni 
cemiyetin te~ckkuhi uzcrine 

değil. . 

\ leyeri idareye men: up 
hir zat hiıe, i:.tifanın scbc:hi 
hakkında ,u mal(ımntı yerdi: 

~ 

- Cemiyet Türkiye cczane-
sahipleri cemiyetidir. l lal· 

huki intihap :,adcce 1 tanhul 
cı..:zucılıırı tarafmdan yapıl

mı tır. Anadoludaki cczacıhır 
da pek haklı olarak bu intih ·ı
ba itinız ctmi~ler 'e yapılacak 
intihabın bir ay C\ \'Cl ilAn 
edilmesini ,·e yeniden intihap 

ynpılma ... ını btemlşlerdir. Bu 
talep makul göriılmiiş ''e 
heyeti idare istifa etmi~tlr. 

Farmakoloklar birli~inc 
gelince, bu cemi}ct 'l\irki
yc e~1.anc sahipkri cemi· 

cine dahil olmıyıın cc1.ncthır 
Jarafından teşkil olunmu':'tur. 

Cemiyetle hiç bir alı\ka ... ı 

voktur. Binacnale) h cemip:.t 
hcycri idare, inin i,tjfa ... ındn 

amil olınamı~tır 'e olııınnz. 

Cemi\·etimız in fi salı edecek 
değil: bu tc~ckki.ıl knrşı.ıuda 
bti ... btitıin kU\ yet bulacaktır. 

Cemivctimizin ı .. w.nbul 'e rn~

rndı: eczane :mhibi olarıık 
500 c yakın nza ı 'ardır. 
Bunlardan i. ti fa eden kim ... c 
de yokuır. Bu 1-ud:ır çok 

aza ı olan bir cemiyetin in· 
fi ı;ahına hiç şiiphe yok ki 
iınk:in \ crikmcz. ,, 

[ ADLİYEDE J 
Aliye H. 
--·-Hakkındaki evrakın 

mütaleası bitti 
Tabanca ile ntct hadisesi 

tahkikatına nit e\TBkın mütaleası 
alınmak üzere Üsküdar müstan

tikl Cemal B. tarafından müddei 
umumiliğ~ verildiğini yaıJnıştık. 

Ü küdar müddei umumi i 

Ahmet Suat B. , dün C\Takın 
teılikile meogul olmu~tur · 

Mütalea hazırlanmıt , evrak 
ak,am üstü müstantikliğe iade 
olunmuştur. Müstantik Cemal B. 

kararnamesini yarın yazacak • 

netice anla~ılacakıır . 

Kofakosun müdafaasJ 
cLondra» otelinin kendısin· 

den sonraki müstecirini öldüren 
eski müstecir müflis Kofokos 
Ef. nin muhakeme ine düo 
lstanbul ağır ceza mahkemf'sinde 

devam olunmuştur. 
Dün müdafaa yapılmıJlır 

gelecek hafta kararar verilecektir. 

Ö len bir şahit 
Yorgi Şekeroğlu Ef. aley

hindeki sahte noterlikte ibraname 

tanzimi davasının dün ağır cezada 

rüyetine devam olunmuıtur · 
Şahitlerden muhbir T odori 

ef. nin hastanede öldüğüne dair 
haber gelmif, mahkeme bu ha· 
berin tevsikine karar vermiştir· -
e~küdar ha11ka~111111 

tescili 
Yiiz bin Jira sermayeli C skü· 

dar b:uıknsını tescil munrnclcsi 
ticııret müdürJ}elince jknı:ıl e
dilmiştir. 

Daııkn bir lıaft~n·a kadar ıııe· 
rasiınlc açılacaktır: 

Merai ! 

M
ersi Vail. seııl .t\,dun• 

sahibi '-itYa ben· 
ıetlr, btr bati• cdı

ı-den )'Ur· 
bimiı gene seni yernı • 

d __ı_ sen onlara 
dundan e err.en, 

hınal eltiD de 
ce~·ap ,·ermeyi ı 

b
. d benim fıkralaramı 
ır yazın a I d 

h 
. Yazdı~ı fıha ar a 

met ettın. d I )'ani 
kelime batına bir o ar' A 
iki Türk lirası alan bir me· 

h 
. 1 bir f 1krasını 

rikalı mu arnr n . 
b ım iam\mı 

naklettikten sonra en J_ 

f kraları bunOAn 
anarak « onun 1 1 nlu o· 
daha kıvrak ~e maıınu 
duğu halde ... , diyorsun. 

~ L • de rnersl Bu sözün ŞaJ.8 ıı;e 
d mersi! ln~llah. 

doğru 1 e ed bi l'azete 
ünün birin e r 0 

g b · ,anına 
ahibi olur da, enı .ı 

b kelımrleri • dolar 
alır \'e ana 1 

' L - razıvım - ti ın 
olmasın, ocn .ı 

hesabıle fıkralar yazdınrsın. 
B 

fıkranı bir dosıııın, bana. 
U d \C 

h ber vedi de oku um, 
a (k d) CC\i• 

okurken meıhur a ı nın 
bını hatırladım. Hani :. bır 

Gözunu te~eyını. 

1 d .• }alan bılc 
daha söy e, emıT 

olsa hoşuma gitti. 
.o 

Bir cemiyet 
b cernırel 

E
velki gun ır 
lavhatı gördüm: atıınl r 

ıSiit çıkaran ~e 

cemiyrti. .. \hm· 
B 'ıf adeve bakılır a • u • 1 ,. 

Haıılm Beyin dostu o ıın \ t• 
T d b cenııve e 

j · inekleri e u 
ç nın l k 

~ olmak li"m ;;~JL 

~züm mo~ıılü ---İzınirde buse~e 
çok bere~~i~~' 

1zmir, 4 ( A · '.\_) n1cn.ıcık." 
odasının nnıhtclıt 

h)ınııcn n:ı1..ır.ı l 
can aldığı ına .. de bu 
ikti adi mıntakn dhahıllın bcrv 

• 018 su u 
scnckı uzum 1 ec 

lah'u un g T 

ketli ohnu~mr. ' 1 . ha\ :ı ıırın 
kemale ermesı. . ·0ctcn 

ıvuk gırmc-ı 
bidıı~ ecre sor. ~oğtıgıın 

et ctmi~sc de 
ne~ 1 z:ırnrı go 
mııh ul iııerln1c c ·ı "'bn?J Jolıı 

• • ".\ C\ZI ' 
rulnıcını~tır. • 1 , mı\ etli 

b kıı c ıcm ı 
ha arından a:: L ıum 

1• ,·oktur· 
bir hıtc ıse ı " t O hin 

hu ~cnı: ' 
re kol tn~ının ıah ıkkuk etmi~-
con olacağı 45 e\flki 
tir. ( ;cçcn .. ene 

1 
. ' Fıııt ı 

8 bin con' u. 
sene -l- nl' a uımm 

. • !\, u nır ı 
gcıını.:c • çok nok 
reJ.:oltıı,ı hu c~~~ ı len lngil 

hur ettıbıı 
snn zu ·uk"ehni~tir 

d fi:ıtlıır ' rerc e · tnlip ' ır-
ki mallıırınzı l 

Tur re u icib:ırln uıum ııı 
dır . B İJl fiatlıırla 

.. 1 de muna 
gun er ıtc bıı.-l.ın11~tır. 
muaoıelc ornıeb 

Hava rapo!~~rı 
f merkezimızın 

Rasa muııaff ahıyeli 
bir ( \ 1\.)- \nk:ır:ı 
ı\nkaıtı, 4 1 · ' . her ~un tc sız 

. :ı·ıt mcrr.eıı • 
ı il ' JOJO tuhınıe\ Ç Ul.C 

ıclefonlıı 15 tc mcmlckctı· 
rinde su.ıt . ~ • 

. . t 21 de butun ' 
rnııııı .... ıa ı 

a 'dahil uldu~u halde ur-
rup . porlurını m: 
kiyenin ha' :ı r ı 
re bn~lnnıı,ur. 

Steno kursu 
4 (A.A.)- Maarif 

Ankara, 1 

k 
A 1 t" tarafından agus.os 

ve a e ı 11• • 
rf da steno mua ırnı 

nyı zn ın d 

Yetiştirmek iizere Aoknrn a 
b. l kursu 

iki aylık ır s eno 

1 ki Kuıstnmuvaffa~ 
açı aca ır. . . la 
1 lar steno rnunllıını ~ 

o akn Tyetlerc göndcrıle 
ra vı a ıı· l> t 

k ve ayrıca nınlıa ı za ı 
ce · ın.abıt 
katiplerincdd~ st~~ı:e~lerd ır. 
sulunu te rıs e 



( Çoırcçil) in 
hatııra.tı 

• 
Jzı11iri1 1 i~ğali ıı deıı sonra 

- ~ --

lzmirin işgalindeki ehemmiyet efkarı 
miyeye müphem bırakmıştı 

- 8 _._ 

umu -

lzmir hadisesinin manası, 

efkarı umumh·eye pek müpl•eın 

hir şekilde aksettirilmişti. Sö}·
lenecek o kadar çok söz, yapı

lacak bir çok mühim ve mü
heyyiç iş, kaydedilecek bir çok 
çirkin ve menfur hareket, pe

şinde koşulacak o kadar çok 
mefkureler vardı ki iki Yunan 

fırkasının izmire sevki, bunla
:m karnya çıkarken bir kaç 

) üz Yiirku öldürmeleri, başlı
ca müttef.klerin memleketinde 
efkarı umumiye üzerinde hiç 
bir tesir icra etmemiş gibi gö
rün Ü} ordu. 

!:>u lh koııfera nsının ha vadisini 
mensup oldukları gazetelere 

Marmaradan bir saat mesafede 
olan Bursa bile, teşrinievvelde 

Ankaraya iltihak etmişti. Ferit, 
miittefikleriıı pençesinde olan 
padişahla Mustafa Kemal ara. 
sıııda tava~sut edecek bir hükfı
m etin teşekkülüne imkan ver
mek için istifa etti. 

Bu sıralarda ordulartmız 

süratle eriyordu. 1919 senesinin 
kanunsanisinde lngiltere harbiye 
nezaretinin emri altında takri
ben 3 milyon kadar asker 
vardı . Martta bunların sayısı 

iki milyona inmiş, diğer taraf
tan askerlerin terhisi süratle 
devam ediyordu. 1919 semsi 
yazının ortalarında, Ren havalisi-

J!Öııclert>n beş yüz muktedir nin istisııasile, hemen hiç askerimiz 
mulıabir, geceleyin gazetelerine yoktu. Kum ile alınan ve harp 
S0,000 kelimeyi göndermişler, dolayısilc silah altına davet 
en çok mürı teşir gazetelerde olunan askerler yurtlarına iade 
bu iıadıse büyük ser levhalar olunrnuşlardı, Hizmeti askeriyeye 
:ıra ı ıda «Yunan fırkal:mnın rağabet eden gönüllüler tedricen 
lzııwe çıkması: Türk mukave- toplanıyorlardı. 
nıetı kırılınıştır. ıı tarzında ser- Mütarekeden bir sene sonra 
le\ 1 :ılar yer bulmuştu. beş altı ) üz kişiden müteşekkil 

Ertesi gün daha başka hadi- tnhurlara güveniyorduk. Hal-

selerden bahsedıldi. Her gün buki dalta evvel, herşeye mü
ic;in başka serlevlıalar Jazıındl. 

Bu hata, ne gazetelerin, ne de 
efkarı umuıniyenin hatası 

idi .. Bunların ikisi de meraklı 
haberler arıyorlardı. Efkarı 

umumiye, gerçi gazeteleri oku
~ ar, fakat daha fazla evini 
}apnıakla, ııini yoluna koymakla 
rııeşful oluyordu. 

Şimdi bazı hadisatı sırasile 

nıe\zuu bal sedeceğiz. 1910 
inktlabınd:ı.n, harbi uınuminın 

sonuna kadar Türki}·eye lı!kim 
olan genç Türkler dağılmışlar 

ve sfırülınüşlerdi. 
Enver, Türkistanda bir takım 

ye'saver maceralardan sonra 
harp sahnesinde ölmüştü. Te
ıat, Berlinde milletinin davası 

namına intikam almak isteyen 
bir Ernıeııinin kurşunlarile ölmüş
tü. C.avit, 1926 da lstiklal malı

kemesi tarafından idama mat:· 
k(ım olmuş \e Türkçe bir be
yit oku} arak darağacııın çık· 

mıştı. 

kemmel ve 15 bin, yirmi bin 
mevcutlu, fırkalarla iş görüyor
duk. Askeri kuvvetimizin müte
madi tenakusu şayani lıayretti
Hal buki diğer taraftan her ta
rafta tehlikeler ve Jıusumetler 
artıyordu. 1919 senesinin kanu-

nus:ınisinde kabineye erkanı har
biyenin bir muhtırasını takdim 
ederek kuvvetimizin ne kadar 
az olduğu ve siyasetimizle km·

\'etiıniz arasıııkaki nisbetsizliği 

göslt>rmek istedim. 

Fatih şu/h mahkmem~i ıiçüncü 

hukuk daircsınden· Serez ınaha

cırlarından olup ay\'ahkda sa
kiniken elyvem lstanbulda 
emrazı akliye ve asabiye mües-
se inde tahtı tedavide bulıınan 

ve akıl hastalığılc malül olup 
muhtac1 H sayct oldugu mute
Jıassıslar ta r.1 fından verıleıı 

raporda gösterilen Mukaddes 
hamının hacrile \'alidesi Güllü 
hanımın kanunu medenin 369 
maddeei nıucirince tahtı vela
yetine tevdiine 15 hı:ziran 929 
tarihine kadar verilmiş olmnkJa 
alakadaranın mallıınu olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

Tesellüm edecek hey
etimiz işe başlamak 

uzere 
Fransızlarla akdettiğimiz 

itilaf mucibince .\lcrjn hat

tının carnfımızdan tesellüm 

edileceği malumdur. 

Diinkü po'ta ile gelen 
.Adanadn nninteşir Turk . ö.zii 

refikimiz ~u maltlmnu veri
yor: 

Adana-:\ Jcrsin ~iınendi feri 

hanını htik(ımctimiz namma 

teslim alacak olan Cemal 

J Jidnyet beyin riyasetindeki 

De\ lct demir yolları harehet 

mtidi.ir mua\ ini .... ai4 kalem 

amiri Cemal. tdtişi ha ıh\t 

müdür mua\ ini Cemal, mii

rakip :\ lchmet Ali. hareket 

miidiirii Zeki Beylerle arka

daşları diın akşamki l~tnnbul 

crenile Koıwadan ~chrimizc 

gelmi~lcrdir. 

1 lcy'ct mm ı \'agon seni~

lcriıitlc ikamet etmektedirler. 

Fransa hükumeti namına 

du Adana-.\ lcr~1n hattını hii

ktimctimizc te !im edecek 

olan \' enice-~usaybin ham 
miımcsc:illeri de bu günkii 

hususi trenle ~ahahlcyin şeh

rimizde bulunacaklar 'e ya-

nndaıı itibaren de\ ir \ 'C 

teslliim 
nacaktır. 

mııamelc~inc 

Y akup hoca 
N evakit muhakeme 

edilecek 

Balyadan nlın:rn bir habe
re nazaran Balya miiddci 

umumiliği er eri 
kup hakkında 

ikmal etmiştir. 

Bal~a mtiddci 

I loca Ya
rnhkikarını 

umumbi 
Bekir B. muccı,ir \ilU)et

lerin hai'.ıları hcnü:t. btenilcn 
malt\matı \'ermemiş oldukla
rını, bu malumııt gelir gel
mez 1 loca Yukuhun mahke
meye ~e,·kcdilcccğini öylc
mHir. 

Yakacıkta yazlık tiyatroda 

İnkilap tiyatro~u fl temmuz cuma 
ak~amı Roman müellifi 6 tem

muz cumartesi akşamı ceza ka

nunu komedi 3 perde konser 

Tfırk siyasetinde, müphem, 
fakat tanılabilir yeni bir sima 
zuhur etti. Ferit paşa 4 mQrt 
J 919 da tcslimiyetkar bir siya
set takip ve padişahla tam bir 
ittifak dairesinde hareket etmek 
üzre iş başına geldi. 

P. T. T. Levazım müdürlü
ğünden: 

lstanbulda, fcridin her tara
fı müttefiklerin harp gemileri 
ve sünguleri ile çevrilmişti. 

Ferit müttefiklere boyun e~i
yor ve milliyetperverlerlc de 
dostane temasını muhafaza edi
yordu. 

Ferit, lzmirin işgalini protes-

1 - Posta vesaiti nakliyesinde istimal edilmek üzere 
«5,000, 10,000» kilo benzin ve «300-600.o kilo maki ııe yağı kapc
lı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - 27 Temmuz 929 cumartesi günü ınüna kasası ic r:ı edile
ceğinden talip olanların şa rtname aln•al< için şimdiden teklifname 
ve teminatlarını ihtiva edecek kapalı zarfl arı te\•di içi;~ de mez
kur tarihte saat 14 te lstanbulda yeni posta ı ede ınübay:ıat ko-
misyonuna müracaatları. 
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son derece ters bir cevap aldı. 

Temmuzun birinde Mustafa 

Kemal Şimali Anadolunuıı u- rı ve ıı•manları malze., 
ınumi müfettişliğine tayin o-

lundu. Mustafa Kemal, Ağus- me daı•resı•nden: 
tos ve eylCıl ayJarrnda Erzurum 
ve Sivasta kongreler akdetdi. Ka) seri Po/. böluğünlin altı :t) lık et \ ' C ekmek miinnka-
1 ı eylCılde Sivas kongresi Türk ~8"1 25 tcmmu1. ı 1'29 perşembe günti saac onda Ankartıda 
hukukuna müteallik bir beyan- malzeme daire inde icra edilecektir. 
name neşretti. BiUlhere bu be- :\lunaka a~ a i~tirak edeceklerin cck11f mckcuplıınnı \ ' C 

yamıaıne Türkiyeııin misakı mil- mll\ akkat tcmintıtlarını ayni glinde ı:;aat 9,30a kadar umumi 
lisı olmuştur. müdiirhik kak mine 'ermeleri lc\zımdtr. 

Eylulüıı niha)·eUerinc doğru Talipler miınak:tsa ~artnamclcrinin 2 lira mukabilinde 
Jstaııbu l hükumetinin ııühızu .:\nkarndn nrnlzcnll' dairesinden, 1 tanbulda 1 ia) dar paşı 
Boğaziçi ile Marmaradan ık- mağaza ından \'C ifa)' eri de Kay:,cri- ~i\"'BS inşaat mufet
ı ı gıtıııi) ordu. ti~li~ndcn tcd:ırin edebilirler. 

ru ' 
YAKIT ı- Temmz 

Erzak münakasası 
Ari orman mektebi rektor -
luğundan: 

l\Jektebimlzin üç aylık erzak ve ıe,·:ızırnı kapalı zarf usulilc 
münakasaya konmu~iur. iştirak için yevmi ihale olan 3 .1 

temmuz 929 tarihine müsadlf çar,anba gi.inii saat on altıda 

defterdarlık btnac:ı d:ıhilindc miie~se::atı ticariye ve zırııiyc 

mübaynat komi. yomma ~clmcleri. 

ıllilli inşaat hahriye: 
Türk anonim tirketl tas

fiye memurluğundan: 
1 - Hali tasfiyede bulu

nan MıJlt intaat bahriye T ürk 

anonim ılrketinin 30 haziran 
i 929 tarihindeki içtimaa hissc

daran gelmediklerinden bizza· 
rure içtimaın son olmak üzere 

21 temmuz 1929 pazar günü 
saat on dörtte tekrar ın'ikat 
edeceği. 

2 -- Hesabat ve muamellt 
intaç edileceği için şimdiye kadar 
müracaatla tevzi olunan yüzde 

otuz sekizi almaya ve adres 
,.e ikametgahları meçhul bulnan 

hissedaran 30/7 /29 tarihine 
müracaatla hisselerini almadıkları 

· taklide naınlarına Emlak ve 

eytam bakasına devrolunaca~1 
ılın olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

A Tasfiye memurları 
rapor ve bilinçosunun kıraatile 
tasdik -ve ibrası. 

B - Müddetleri hitam bu
lan murakıp ve ta fiye memur
larının muamelitı intaç için 
yeniden intihap ve ücretlerinin 

tayini. 

İstanbul birinci tı'«Jret mahkeme· 
sinden: G:ılatada Topçular cad· 
Jesim.f e 224 ııumeroda Şam p 

ticaretile müşteğil iken mahke
mece ilanı iflasına karar veril
miş olan L. Ağusfrıis ve şeriki 
ticarethanesinde mevcut şarap
l:ırın mahkemece fruhtuna karar 

v rılmiş otdııguııd:uı talip o1?n· 
J:mıı 10 teınmuz c; ır~amba günü 

saat cınbuçukta ve kabil olma
dığı taktirde :ı 11 1 müteakip 
günlerde mahallinde hazır 

bulunmaları iJSn olunur. 

-------------------------
Kuvvet ve sı nhat 

l\anı lhy:ı ' " ' slİ• iri e ri 
tak ~· l ye ı•ıh· n 

Arsenof eratos 
ile temin 
edilebili r . 

E-02.anclorl& tıeza 

<lepoJarırıda 

\Julunur . 

ŞARK MALT ~lUI.ASASf 

Jştih.q kuvvet ve sıhhat için 
en :-?ıüessir devadır. Bilümum 
eczanelerde bulunur. Umumi 
depoları Bomonti fabrika ı 
Telefon: Beyoğlu 583, ve is 
tarıbulda f:krem Necip ecza 
deposu. Telefon lstanbul 78 . 

Erkek vQcudunu 
~zelle9tlren 

Roussel 
Kemeri 

Bedeninizi in· 
ccltlr. Otoınulk 
bl~ masaj tesirile 
ulflııır. Hu~uıı 
W )'ild ve mkosu· 
nunclastikiyetiga· 
)'Ct mulı.aYiro ol· 
ması lwcbiyle ar· 
zu olundutu ka· 
dar uza71bilmcsl 
sayesinde her 1\1 
ıırafı t~mamcn do· 
gnılrur. Siz! g~çltşıınr. \'ticudcınuıu 

yumııtanr ,., fılclqnnr. 

Bizzat ıe$rılinizdc veya ıipari$ 11cr· 
~nizdc karnınızın kutru belinizin 

ırtifımı santimcıro ile bilJırl:ılz. 

Veglne sa\if matı~lll: 

·;~ 
lıtanbu• şubesi : Beyoğlunda 

Tllfteı ıaev\iinde • N• 12 
ı-tııı 6 Liradan itıbarcn. 

························ ···=·······ı······ ı····· 

~·v·2iPU rhir·~ 
- L ················································ ................................................. 

ALE MDAR ZADELER 
YA PURLARI 

Seri 'c luk~ l\ nr.ıdcnlz pııst . sı 

Ml.J)ef vapuru 7 
temmuz 

P.saza r günü akşamı 
u sa:ıt ıs de 

Sir; cci ı ılı tımıııd:uı lı:ı rekeUr 

( Zonguldak, İııeboll: , Sinop, 
S..ı ınsun, Üoye, Ordu, Oireson, 
Trabzon, Rize ) ye Azimet ve 
Siırmeııe, VakfıkLbır, Ofırclc , 

h,ı.:el e l erin e de u~ raya rak 

:ıvdct edecektir. 

1 

1'lüracaat ıııal ıa ll i : İslaııbu l 
----------.-~~-- Mcvmeııct Jf anı :ıllmdak i 

)hrnı·i f \ ck:'ıle t i ıı deıı : yaz ılı ıı ııe Telefon İ stanbul 1154 

Vek:\lctc ait lıin:ıl:ı rın kıılo- ------------""!!! 
rifcr' tc~isatı sıhhiye alcliril.. 
tcsi ... at proje 'c hesalratı i~·in 
hir muhcndisc Hı;1,um \ :ır<lir. 
Taliplerin c,·nıkı mi.ı hitelc
rile \ ek:\let in':'ant daire.ine 
miiracantları. 

"' ~lanri f . (' k:\IP(l fltf eıt : 

Bcton.ırmc nıühcndi ine 
hizuın \'ardır. Tnliplcrin c' -
rakı miLbitcler1~ le \~ckı\l et 
iıı;:-aat dairesine llHiracaııtları. 

.......,._ ___ ........ ' ...- . 
Namaz vakıtlal"ı 

"-"' Oiı• Udıi U Alıtn• \' • t ıı f,. .. '• 
•.s.ı u.rn 16,ıA 19,44 21,41ı 2,10 

- --- - 1 

1 
[ Buaia •olanlara isim: J 
j Erkek. Kıı 

1 Güz NeıJir 
Gü1ıAl Aaılhati: 
Ay aydın Jıfsap belli .. 

Sey risef ain 
Mcrlı:ez :ıcenlesl: Calaıcı 

baımda. Beyo~lu 2562 
ı:centeai: Mnhmudıyc Hıını 

İstanbul 2740 

Köpnı 
Şub:: 

alımda 

Trabzon birinci postası 
( REŞITPAŞA)vapuru 8 Temmuz 

Pazartesi 12 de Galata nhtımın· 

dan hareketle İnebolu, Samsun, 

Gircson, Trabzon, Rızc, Hopaya 

gidecek ,.e dönü~tc Pazar ıekc'e · 

sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gire&on, Ordu, Ün)'e, 
Samsun, İnebolu, Zonguldaga 
uğrayarak gelecektir. Hareket 
gunü yük kabul olunmaz. 

Şayani iftihar ha berlerden 
Yerli mamulatından olan 

haşarat düşmanı (Flida) ya te· 

slrİnin mükemmeliyetine ve 
ucuzlu~una binaen bir Ameri
kan grubu taraf ıııdan işıirak 

tt-klif t-dilmiştir. Hatırlardadır ki 
geçen sene dahi Flıd, :un iııtih

zE.1 edilmemesi için gene bir 

Amerikan müessesesi tarafından 
yüz bin dolar teklif edilmlı ve 
Flidanın sahip ve müstahzırı 

cezacı Hasan bey tarafından 
reddedilmişti H&San beyin ifbu 
muvafluiyeti şayani tebriktir. 

{iönderilmiıtir) 

Savı fa 

Borsalar 4 Temmuz 

Nukut 
ı Jn~lliz Jiıtm 
ı Dolar 
20 Yııııan dıralııol 
1 Rıylıımark 
1 A vuııturya şllinl 

~ I.ey Romanya 
20 Len Bulgu· 
J Fclt'ruenk florini 
J!(I Frıın~ız frangı 

2ıO ltıılvan lireti 
20 kıır~ıı Çoko - !'loval<ya 
J Çt'rvonctl! c soviyet • 
l Zcloti • Lehistan • 
20 Dinar c Yogoslavya • 
W Hclçika fraıı ~ı 
ı Pezeııı )'Jlanya 

20 Jsviçrc frangı 
1 Mecidiye 

. Çek 
J.ondra tizcrine bir lngtııı llrn•ı kuru, 

l\cYyoı·k 1 Tilrk lir:ısı dolar 
l'arls frırnk 

Mllano liret 
Berlin 
Sofya 
Hr\ikııel 

• • nıarl' 
leva 

hclkn 
.AmlFterdam• • • fl orin 
Cfnovro 
Prag 
Viyana 
Madrll 
Vırsova 

Atına 

IHikr<'ş 

I!clgı rnt 

• 
• 

frank 
• kuron 

,ilin 
• pezctn 
• wıou 

•dlrahmi 
20 ley kruJ 
TUrk llrıuı dinar 

Tahviller 
An.ıdolu denılıyolu c ı. tertip lı B. ('. ) 

.. 
< ~. E. D. 
(ll, !-". J. ) 

Jrtıkra:ı: ilahili c ndcll • 
JJl ·yıınu nıu,·ııhidc 
H ın ıı .13 Pli demiryolu 

1 1: ıı bııl tram, ay ıirkPtl 

Rıtıtım Dok Ye Antireııo 
hhw l ul nııorılnı ııı şlrkctı 

H b~e ~~netleri 
1~ ı ıuılia 1 

C a maıılı haııknsı 

1001 21 
201 25 00 
ss 75 00 
48 0000 
!:9 00 60 
24 00 !IJ 
29 co 50 

,:~ o:> !~ 
217 00 
ı ,2 ao 

0000 
22 60 
74 00 

114 00 00 
29 25 

79 J 00 

10 1 1 26 
048 12 5•1 

12 ~ 8 00 
• 16 00 

2 
( 6 

8 

Ol 25 
Ol) 25 

45 25 

19 25 
2 49 l'Q 

16 1500 
a 40,5.J 
8 31 ''5 

4 127 2!\ 
al 12 

~· 00,7! 
:t7 20 ,0tl 

• 42 

42 
49 
t4 8'7 5 0 

186 so oo 
8 75 

_ ıcaund· 

.. 
ı ooı oo 
207 0:1.lS 

r 3 7500 
49 oo,oo 
29 5 0 

24 13' ~o 
29 0 0 hO 
• 2 50 

ı es 25 oo 
21 7 00 
122 5 0 

0000 
2 2 50 
'T4 00 

114 00 
29 25 

7 9:> 00 

IC' 0 9 OO 
o 4 8 12,51) 

f2 ?8 50 

9 
2 

66 

13 ,00 
0150 
3'7,50 

3 45,75 

1 j 19,!. 0 
2 49.!50 

16 

8 
3 
4 

87 

1850 
41 M> 
32. 'l5 
2100 

12 
:;4 62,50 
:&7 :z s .uo 

95 0 0 0 ) 
11• sofoo 

8 6 J 

12 10 11 10 
ı2e oo 03 ıoo 

'ı i<«ı rct ve ıahire l1orsası 
1 ı :ıllıı •· İl(:ı ı el J oı~ıı ı. t katibuınumrn~ı t11rafınd1111 \"ı> rilın laur. 

IJkk;ı~ 1 

Arnıu l A~gaı ·t 
1'. 1'. J\. 1'. 

Ruı?day %Ca,·darlı 

' y,ın tın k 00 oo c O O~ 0 0 00 
l'17•hll 0 0 -00 00 00 0000 

Slın t cr co.co 00 00 0000 

~<'rt OO·OO 1900 14 ıo 
lluıınıc C0-00 co oo cıo oo 
Fn l ınalılut 0-CO 0 0 00 COOO 

-ZAHJRELER-

14.')0 

09W 
14 25 
0000 
0 000 

-J-IUHUI3AT-
0000 

12 20 
09.20 
14. 10 
oo.oo 
00,00 

rooo 

_t.JN_ ~=ı 
Çımılı kilosu 
Eklstru ~kfslra 00 
ı.:ı, i!f l'ft 

Hırı ncı 'umusnk ()4) 
1 i rlncl • •eı-& 
ıkiııci 

1340 113 
l '.220 12201 

1345 11?0 

1230 • 2ıs~ 
rooo ıooo 

'lif-TİK -
Aııknra ı 72.00 155 oo 
Akşe lıır 000,00 000,00 

Yap;ıgı Gnz )Unu 000 00 000,J 

- A V DERISİ
zrrden (lftı 0000 00 0000 
saııııır 0000,0-0 0000,00j 
'I iki • OU00,00 OIJ00,00 
KuıııJuz • ccoo.ooo eoo,ool 

-fll'\DIK- 1 
iç fıııu ık ı ısoo ı ıs o:ı ı 

lladenı ooo oo ooc•,oo 

• 
ITOKS 

L·T·PIVER ı 
'PARIS 

KOLONYA SUYU 

N° 1 1 

(AU OE COLOGHE N°. U 

j ı 
PorfumOr l l: . T ~ P. t v e R .A . ş, , tstanbul Şubes 

Şışıı Anmet t:sey sok~. No. l68' ;, ~1 •~ Beyoölu 3044• , 

İ&tanbul Defterdarlıtından: ERDEK MAL MÜOÜRLÜÖÜNDEN
Marmara nahiyesine t:.bi Polatya karyesinde iki meımer taş oca
gı üç seııe müddetle icara v~rilecektir. Kar~ı y~ka. karyesinde 
me\•cut büyük vapur (.apası ile Çakı l karyesıııdekı vınç satılacak
tır. Talip olaııl.ırııı yevnıü ıltale olaıı 7 temmuz ~29 tarihinden 
evel Erdek mal müdürlüiüne müracaat eyle:ııelcrı. 



- İstanbulda Finconcılar Mahzamızda her keseye UJPD yatak, ..ı~, yemek ve , ... ~e T FEVZi 
ku d 1 ASRI MoBILYA ta!nınlıırllekary,olanmızrekabetkabul etmezderecede " eh....ıır. AHME 

. .Y: .. ~~-~:~:~~!~}•••••••••••·~••••••••••!~~~l~~:.'!-~.~,T·~~u:aı.~••••••••••••·~·•••••• 

5 SayJfa YAKIT 

Haydarpaşada de- Darülfünun Emanetinden: İstanbul baytar 
m. ı·r yollar mag~ a"a miid1s-ı1~g\J lınden.· ~ Edebiyat falkültesi n1üderrisleri tarafından un1un1a mahsus oln1ak u.1.-. u ~ ....... d ..... 1 ...... ~ ....... d ı·ı·zeı·e verı"le ı. k fı l cesı günti ~chr m Ü ür ügün en : , ceA. on erans ar: ı 929 senesi temmuzunun altıncıı cu~a;klcre tiibe;kiıli 

Temmuz moderrfı lsimlerı menufar manetl hududu dahiUnde sütü satı an n d ht 
pazartesl müderris N demoLası zthnıyeU tatbik ve veremli ineklerin cefrikJne başlanııcağın au Aşağt<la yazılı malzeme pazarlık.la alınacağından taliplerin 

8 temmuz pazartesi günü saat onda mübayaa heyeti daire· 
sinde ispatı vlicut etmeleri 

lmet Bey u urlarının muam 
perıembe ,. Alt Muzaffer Bey Ttırk lnkı.labı kimsenin mücadeleye iştirak eden fen mem 
pazartesi ,. Alt • • • • müdahelc etmemeleri al:lkadarane il:\n olunur. 

perşembe » izzet • Bo günlen medeniyet ve demokrası 25 adet yaylı kırma tahta metre 
ı so ~ çelik bilya 6 m,'m 
250 kilo karfiçe çivisi 70 m,'m ıoo m,'ra 

l adet mafsallı çelik zincir 

100 " kanatlı menteşe soxroo 
50 · ,, açık piton 60 m/m 

83 ,, kayış raptlyesl (50 m/m 60 m/m) IAvhası 

ıooo metre sinek teli ıxıooo ro/m 
130 kilo demir tel (ı m/m 2 m/m 0,5 m/m) 
20 ,, pirinç çubuk 82 m/m 

150 ~ bilet kurşunu 
5 3metre dişbudak dilme 4.00XO, ı SXO, ı S 

300 kalıp beyaz sabun 

200 adet bezli zımpara kAğıdı 
600 kilo dektrfn 

50 metro pcgamoit (krem· hava) 1enkto 
3 kilo adi silnger 
6 adet aynalı el karpit fened 

ıooo kilo karpit 

950 ,, kilo benzin (50 teneke) 
50 adet buşon füzibl 300 Amper 
l O ., manyetolu maşı telefonu 
5 ,, manyetolu portadf telefon 
5 ., telefon manyetoları 

200 ,, peşel çift kroşesi ı 8 rn / m 126 m / m 
I 5 adet kablo başı 85 ın I m 
5 ,, üç vaziyetti tek kollu komitatör 

200 metro suplon. hattı havat telefon kablosu (40} cilt 
150 adet kuru pil orta 

65 " ampul golyat. aoox220 
ı 5 ,, rnb1o sJgortaJarı için .kup slrküi J 00 amper 
25 kilo amyant1ı dört köşe salmastra 

J 000 adet kürek sapı 

200 ,, kırmızı kmlmaz cam 
l,78 2 metro kiristal cam J,80X0,90 (blr adet) 

5 2 ,, bezli l~stlk llvha 4 m / m 
40 kilo kenevir ip 25 m / m 

l adet otomatik numaratör 
l 

2 

1 
2 

2 

l 

ı 

I 
4 

1 

I 

l 

1 

l 
I 

ı 

1 

50 

18 

IO 

" 

" 

" 
" 
,, 
,, 

" ,, 

,, 
,, 

" ,, 

" 
" ,, 

" 

rüesa yazıhanesi 
şef ,, 
avukat çantaSA 
yazı makinesi masası 

dosya dolabı 

ıstorlu dolap 
portmantu aynalı 

döner sandalya minderi 
ahşap su fuçusu 

emaye büyük çaydanlık 

pirinç yazıhane kapı lavhası 

döner koltuk mlnderlle beraber 
koltuk sandalyesi niinderile beraber 
sandalye minderi 
kütüphane iki kapılı 

etajer 

siğara masası 

emaye küvet (sabunluk) 

maroken kaplı sandalye 

demir karyola 

2 5 ,, pamuk şilte 

50 adet yorgan çarşafı 
24 ,, yatak çarşafı 
ı 3 ,, yasok yilZü (küçük) 
31 takım kecen perde (muhtelif ebatta) 

6 adec tesvly~cl el kalemi 22 m/m 35 m/rn 
ı petrol kaynak lambası 0,500 litrelik 

12 ,, tesviyeci çekici 0,500 kiloluk 

12 " ,, ,, 2, " 
[lngillz modeli yuvarlak] 

360 pus yassı metal eğesi (~0·12-14) pusluk 
12 ,, ucu sivri ince diş bıçak eğesi (4·10) pus 

340 ,, üç köşe ince diş eğe (16-18) pus 
ı 4 adet sıcak keski 
20 ,, odun baltası 

240 pus yassı diş eğe (ince ye IC41ın) 

t 50 adet cilAJ.ı çlnsi 

32 l/2ton çimento 

ı adet rekor şırıngası No 2 
2 ,, mürekkepli kalem 
ı takım madeni forma takım 
I adet İstanbul limanı nam kitap 

2 ,, kalamaço kabı 
8 • yazı takımı ldrlstal ( orta, kUçU, btf yUk ) 
2 • k!ğıt etajeri 
4 • yabıhane evrak koyacağı 
l 

" 
ı • 

12 ,, 
6 ... 

pazartesi » Alı Ehem Bey Namık Kemal 
perıembo ı. » • > Zıya pa~ 
paıarteal » Calanti • Babil aaur edeblyah 

,Aaustos 

1 per§embo 

5 pazartesi 
8 perıembe 

J 2 pazartesi 
15 pel'§Cmbe 
19 pazarte.l 

2 perıembe 
6 pazartesi 

9 perwembe 
ylül 

.. 

" 
« 

Ahmet Refik Bey 

fzmırli Hak.kı bey 
lsmail Hakkı • 

Ferıt • 
f:elcıp • 

» • 

Osmanlı tmparatorluQunun ılk devirlerl hakkında 
tarih kttap1arımızda mevcut tenakuslar 
Şark f eyleaollarına garc kadının mevkll 

Demokrasi mefkdrcsine göre terbiye . 
.} • 
i Sadi 

Felsefe kar~ısinda demokrasi 
Ruhıyat > > 

» muavini D. Orhan Sadettin bey F elaofara göre demokrasi 

• • , • 

2 pazarte.l » F aııl Nazml • l>ey Adalardenizl medeniyetl 
5 perıembe » Şerif • Edebiyatta demokrasi 
9 pazartesi » Mualhm Hlmll » Türlt.iyede Islahat hareketleri 

Konferanslar nat l 7,30 merkez binasında cQğrafya darülmesalsinde verilece%tir. 
' ' • • • • • f •• ~ ..... • ,. • • .. / 

İlahiyat fakültesi Müderrisleri tarafrndan umunıa ınahsus olmak 
iizere Yerilecek .Konferanslar 

Müderris isimleri 

HaW Halit Bey Etnigraft naz.arından Efganistanın Hindistan llo 
alakal tarihiyesi 

Konferans günleri 

cumartesi 6 temmuz 

Hüseyin A vnJ ,, 
İzınlrli İsmailHakkıB. 
lsmail Hakkı Bey 

Hadiselere göre ahlak > 13 
20 
27 

Şark Fllozoflanna göre fikir ve iradenin istiklallerl 
Kiibizm ve Tür.le an' anesl 

• • 
> 

Şeref ettin » fsllm aleminde ilk f ikrt hareketler ve kel!mın 
tarz1 teıekkülU 

Teavün ve infak hakkında ' 
Anadoluda Aleviler, Tahtacılar 

10 ağustos 
Şevket :ıı • 17 » 

24 • Yusuf Zıy• » 

Konferanılar saat J 6 da J No. lı derMnede vertlecelctir. 

O e t t er d a r ı ı k il A n a t ı 
BakU"l(dy kazası mal müdürlu • 

ıantkrı: Kalitvya kariyeıinde r U

nan tebaumdu j(oatantine ait ve 
Fıılürya Palas nainde maruf otel 
de karlyei meÜQrda Eleni ve Ya
raliın.ottarı hazineye fQtikat eden iki 
haneııin btr aene milddetle icarları 
30 I 6 I 929 tarihinden 18/7 /929 
tarihine le.adar 20 aUn müd.detle 
münyedeye vazedilmit ?ldu~undan 
fcıır• talip olaıılann Mal müdü -
rlyetinde mütetekkil komisyona mü
racaatları ilAıı olunur, 

Posta telgraf levazım mü
dürlüğynden: 

l - Mübayaa olunacak • 80 > bin adet bet nevi porselen 
fincl!l kapah ıarf ıısume uıünakasaya konulmuştur. 

2 - 18 ağustus 29 tarihinde münakasası icra kılınacağından 
tanpJerin oartname almak için ~fmdjden kapalı telıı:UfııameJerini 
tevdi için de mezkur tarihe milsaJif pazar günü şaat 14 te 
lstanbulda yeni p~tanede miibayaat komisyonuna müracatları. 

Manisa vilayetinden: 
Emniyet sandı
ğı mildilrlüğiin
den: 

Bedeli keşfi munak:ısanın müddeti 111ünakasa 

K Ura Nevi 

78 2575 AlaşeWr mektebi a!eni 

il!vei in,aatı 
36 26530 Maoisada natamam kapAb zarf 

6 temmuz cumartCIJ 

saat (10) 
6 temmuz cumarteii 

EmiQe Şerife ve Vasfiye Ha
mmlann 14222 iltraı numualt 
dcyn senedi mucibince fmniyet 
Sandığından istikraz eyledikleri 
mebU.ğ mukabilinde Sandık 
namr1a merkun bulunan OskQ-
darda Bulgurluda Alemda~ı 
yalmzservi sokağında eski 6-3 
ve ye ıı i 2 numaralı ve 172 ar· 
şın arsa üzerine mebni ahşap 

iki kattan ibaret 5 oda 2 sofa 
bir kuyu 19 dönüm 1028 arşın 
bal:ı;;e ve müştemel~tı saireyi 
hn.vi bir hanenin tamamı vadesi 
hitamında borcun verilmeme-
sinden dolayı satılığa çıkarıla· 
rak 825 lira bedel ile müşterisi 
namına kat'i karart çekilmiş 
ikcıı bukere yüzde on zam ile 
b:ış'ca bir müşteri çıkarak mü-
ıayece bedelini 908 liran 1ı,. 
l!ğ ıylemiı olması cihetiJe meı-
kQr hanenin 8· 7·929 tarihine 
müsadif önümüzdeki pazartesi 
günü tekrar son müzayedesiain 
icrası ve muamelesinin ikmaU 
mukarrer bulunduğıından taJJp 
olanların mezkur günde niha}ıet 
s:rn.t on aJtıya kadar Sandık 
idaresinde hazır bulunmaları 

ii:ıumq iJtn olunur. 

IIAn 
fslanbul rnıntakası maarif e-

mektebin bir kısım saat ( 11 ) 
inşaatı 

Bedeli keşif, 5ureti münakasa ve mOddetJ mnnakasaları balAda 
muharrer iki meae inp.ah mOnakuaya konulmuştur. Bu hususta 
tafsillt almak isteyenleri.ı murJf rniidnrlüğüne ve ihale günü 

vaktı muayycnlnde vil!yetn daimi encümenine müracaatları 

l!ln olunur. 

Tütün inhisarı um
umi müdürlüğünden: 

Samsunda idarei hususiye merkez iskelesinin keşfi mucibince 
tamiri kapah zarf usulile münakasaya. vazedJJmfştir. Bedeli inşaat 
10800 liradır: 9 ;f emrnut 929 Sah günO saat 16 da ihalesi icra 
olunac~ğında.n talip olanların tafsilat almak üzere tütün inhisar 
idaresi Samsun baş mfidürlğürıe ve Jstaııbulda m1ldıJriyetr umu" 
miyenin mimari şubesine müracaatları ilan olunur. 

Nafia .fen mektebi mübaya
at komisyonundan: 

Mektebin 920 J senesi mayısı gayesine kadar bir senelik et, 
ekmek, ve erzakı. mfıteııevvia ve sebzesi evvelce teklif edilen 
fiyatlar haddi IAylk görülmemesine binaen 27 ternmnz 929 cumar· 
tesi gilnü saat 14 te kapilı zarf usulile .il:aleleri icra kılınmak 

üzere ayrı ayrı milnakasaya kenulmuştur. 
Şeraitini anlamak lizere her gün ve mllnakasaya lştfrak 

etmek istiyenlet ıpilessesatı ticariye ve ıiraiye muhasipliğine 

tevdi edecekleri •/0 7,5 nispetinde teminatı muvakkate akç&Jırı 

makbuzlarını miistaslrlben teklif mektuplarını saati ihaleden evvel 
Gümnş Suyunda ri:ektepte Jcomfsyonumuza tevdi eylemderi. 

rniutrıtnden: Maarif vcilleü $ablk M • • ı A İ • d 
!ıars ressamı Şerafettfn heyin anısa Vl aye lll en• 
lstanbtd Maarif ~neti kale- • 
ıltte mftraeaatt. Maarif Emfnf Akhisar kasab~ada bir kütüphane inşuı g()63 lira iH> kurtJJ 

bedeli kqf uı:erindcn 20 temmuz 929 cumartesi günü saat on 

bire kadar mQddttle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmut

tur. TafsiU.t almak~teyeıı taUplerJn mQddeti muayyene urfında 

.AL TiNCi BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

6 iNCi KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 
BÜYÜK tKRAMI YE: 

200,000 LiRADIR 
AYRICA: 50,000' 40,000. 30,000. 20•000 ıs.ooo. 

10000 URALIK İKRAMİYELER VE ıoo,OOO , . 
ıJRALIK MÜ~~·AT oo 

Bu keşidede cem an: ~3,0 
numara kazanacakhr 

Evkaf müdürlüğün 
den: tbbiye ka· 

ve edevatı ı 
Ouraba Hastanesine lüzumu olan ecza zuıı altı ıcı 

d'I k tcmmu . 
palı zarf usulile mü:ıakasaya v~ e 1 ~re diJeceğinden t:ılıP 
cumartesi günü saat on beşte ıhalesı ıcra e ·daresine ve 

" - f e\'azıın 1 
olanların şeraiti anlamak uzre her gun 
ihale gtınünde idare encümenine miirauatlan. 

Orta muallim 
mektebi 

Kabul şeraiti 
k ı,· nıüdfır

Ankara orta muallim me &euı 
lüğünden : , .. 

. orta mer.•eP 
ı _ Orta muallim mektebı alelumum b. .. ruhiyat, 

1 • • (Ter ıy .. , 
muallimleri ile ilk mualli~ ~elctep ~rının müfettişlerini, tat-
usuli tedris ) muaJlimlerım, ılk tedr.ısat ıacak ikmal 
bikat mektebi müdürlerini ve bıl!Jıar: /'1

ek üzre tesis 
m&ldepleri müdür ve muallimlerini yetış ırm 
edilmiştir. . Peda ojl, lisan ve 

2 _ Orta muallim mektebınin ( . ~ t tabiiyat) 
j . ki ya rıyazıya • 

edebiyat, tarih, coğrafya., f zı!c, ~ ~Jl şuııeslne girecekler 
şubtleri vardır. Bu şubelerden ped ~ belere girecekler 
evvellerinde( pedagoji ihzar! ) . ve 114~b~ olunacak ve bu 
( Umumi ihzari ) sınıflarına ımtıhan a . geçeceJderdir. 
şıoıfları ikmal edenler meslek şu?elerı~e Erkek muallim 

3 - Umumi ihzariye munhasıranJcl ile 4- 5 sene 
. mezun olaca ar 1 an 

mekteplerınden bu sene. . 
18 25 arasında bu un 

zarfında mezun olup sınlerı • 
talipler imtihanla kabul olunur· k talipler, ilk 

.. . f kabul oiunaca . 1 • 
4 - PedagoJı ıhzar ye d mezun ve sın erı 

. · · derece e i lf.. muallim mekteplermden enıyı ilk ktep muall m 
JS..25 arasında bulunan ve iki sene me ndan imtihanla 
ğirıde muvaffakiyetle çalışmış mua 

nimler arası 

tefrik ediJir. . }anlardan bu 
f a~rtıan haız o 1 

5 - Yukarıda yazılı evs3 ve r ki r bulunduk arı . olaca a , . . · · 
sene Muallim mekteplennden mezun ~ at ile ısımlerını 
Muallim mektepleri müdürlüklerine mu;acba ka imtihanları, 

kı ın musa a 1 · kaydettirmeleri lhımdır · Bu sm . t 'mtihanları nın ıt· 
bulundukları mekteplerde son mezunıyc tı 

1 
mektep idare 

19?9 cumar es 
tamını miıteakip 20 temmuz - . dileccktir. 
ve talim heyetlerinin huzurunda ıcra e f ba mezun 

. 4-5 SL'lle zar ın ı· 
6 - Muailim mekteplerınden d'ğ r Muallim ta ıp-

olup ta sinleri l S..25 arasınJa bulunank 
1 ı~Jerı evrak ve ve-

• da ıı ·rcJ · !er hangi kısma taJip iseler aşagı rif idarelerınc 
, ld kları maa • t 

sikaları ile birlikte mensup 0 u kadar muracaa 
b akşamına temmuzun ıo nuncu çar~am a 

etmelidir. 

1) MOsabaka imtihanına _ka~ul fç~ ~~~vasının tam ci.s-
2) Sıhhattnın tabit ve ml.IS&lt • az .IOJ dair resmi tabıp 

mi ve ruhf anormal ahvali bulunmadıg 
raporu ·ı hüviyet cüzdanı 

3)Mezun olduğu mektep şahadetrıamcsl 1 e 
askerlik ve &~ı vesikaları . üddeti hizmet ve hüsnii 

•) BulundukJarı mUAl!imliklerdckı m 
bimset cetvelleri . . muvaffakiyetle çaltşbkt· 

5) Pedae-ojJ ihzariye gırecekle!ın 1 müfettiş raporl:ırı-
laruıı dair Maarif ldııeleri tastıktlames 
nın suretlcrile birlikte 

6) ]kj adet kartonsuz. fotoğraf. viJtyette Maarif Eınin-
7 - Muu.baka imülıanJarı her J929 cumarteH 

ferinin tensip edecekleri mahallerde~Je:~ut~tıir l/e takdim 
günü saat 9 da başlayacaktır. Bu m 

edilmez. Ef d"JerJıı Jıüviyetleriııi havi 
8 - JmtUtanlarda kazanan en 1 .f uallim ınt'ktep-. ı·kı · maan « m cetveller Maadf emm 1 erıne, 0· açılma zamanı 

Itri wüöü.rlüklerinr. piJJiri!ecck ve ~ek: ~~rica il~n olun:· 
da işbu resmi <ur ·lerle ve gaze e er: 

caktır. · ·bate ve 
9 - Orta muallim mektebi lQJidi~ Ta~eb~~~:m saire 

iaşıell H Jııffapıari ınece111en teaillİ ıınu • 

t;ı!ebeye alttlf'. . uğu ve kimsesiı 
10 - Kabul edilen taJe~de_ ,ehı~ f ~rlikte geUrmeli

olanlar bu baptaki evrakı nı;ısbıteler.ın 
dirler. 



. 
KOLUMBiY A Viva - Tonal 112 A portatif modellerini takdim eder, 

Elektrikle imla edilmiş 

PLANO - REFLEKS 

sistemi yen kolu, ve 

15 nümerolı 

Yeni diyafrağmı haizdir. 
' 

Riyaseti Cumhur ıaz hey"eti 
Darülelb4n 

Hafız Kemal 
Hafız Sadettin 
Hafız Burhan 
Hamit Bey 
Hikmet Rıza horum 

KOLUMBIYA 
plAklanm okuyan ıehrimizin medan . 

iftihan hanendeler 
._ ____________ ı __ , ______ • 

• 

' 

Bu maldna,, sesin 

BERRAKLIGINI VE İHTIZAZINI 

aynen muhafaza etmesi itibarile 
şimdiye kadar imal edilenlerin 

hepsine f aiktır 

HER YERDE SATILIR 

Umumi acentalan ı Blumenfal 
biraderler Kahrcıo~lu honı fatanbul 


