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Cevaplan tasnif eclJ«UZ 
~e•MINI IOllllDIDllZ milnasebetile ıçtef· 

ma aaiiabtbya Jtdrak müddeti bitti. Gelen cevap

lan ıasnif ediyoruz. Netice karilerimlze blldlrileoek• 

tlJı. 
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İ-lükiimetin şerefile oynamak istiyen 6 tacir eVelkl akşam tevkif edild\ 
Yunaniıtandaki 

tebeddül ve 
müzakeremiz 

Tahkikat bitti 

Alıiye H. 
Aslan Fresko mahtumlan Jül ve Leon .Suiistimal 
Efendiler, barut ticareti ile meşgul Lütti Tabldkat ~ev~ ~dlyo~ r Yunanistanda gene bir 

teaeddül oldu: Venizelos 
hari•iye nezaretine M. Mi
balakopulosu getirdi ve 
kendisi Avrupa banyoları
na gideceği için yerine baş
vekil kaymakamı olarak bu 
zatı intihap etti. 

Kasten adam öl
dürmiye teşebbüs 

etmiştir 

A~rcezada muha
keme olunacak 

B d h b k
. 

1 
Devlet matbaası M. r ailC g;J,rı B. 0~ yo 

ey ve a a azı ımse er zan ~y:~k~~ :ı;:!~: :::. 
1 t 

' 1 d d 
kAgıtların daima bir şabıst· D a ına a.ınan ar arasın a ır alındığı mevzubabs ediliyor· 

Yunan hariciye nezare
tine M. Mihalakopulosun gel
me si suretinde vuku bulan 
bu tebeddül Türk· Yunan 

Madam i\lannige tabanca 
sıkım Aliye Hanım hakkında 
Üskndar müstantikliği rnra -

müzakeratı noktai nazarın- fından yapılmakta olan tah · 
dan çok mühimdir; çünkü kikat tamamen hitam bul -
M. Mihalakopulos şimdiye muştur. Dün de Üsküdar 
lcadar bu müzakeratta M. müddei umumiliği tahkikat 
Venizelosun takip ettiği si· evrakını okuyarak rnütalea -

Bir barut işinde irtişa mevzuu bahistir. 
Mesele 150,000 liralıktır 

Leon ve Jül kardeşler kimlerdir ? . 
1 ler ikisi de ( Yavuz - Havuz ) meselesinde 

d~ m~~ 
Bu arada Namyas is 

bir müteahhidin ismi geçiyor 
ı1 bir ko-bu zatın her nas sa . 

al kendı-
Jayını bularak Y nız clı . k4ğı 
sinde mevcut bir cın~ . bu 
matbaaya beğendirdıği, . er 

. ·et muvacehesinde dığ 
vazı} darlığı 
kAlhtçılann zeman kide 

eı· ·· k"l me' 
dola"ısUt: muş u 

J 'cede ta· 
kaldıkları ve nen 

• bii olarak beğendirilen. kcJA· 

şelıadct etınişler, Ihsan B., J-'eon Efendinin ğıtların, hem de fazla fıa a, 
Palk Sabri B. alındılfı söyleniyordtL .. 

yasete muanz olarak tanın· nnmcsinl yazmış ve enak 
mıştır. ile beraber müstantikligc 

Atine gazetelerini takip 'ermiştir. . · 
• 6 1 n ınu· Kendisine 10,000 lnrriliz lirası rüşvet Dünkii nushamızda maarifi Milyonlard~l ba~!r~r~n mık· 

Q: vekAleti teftiş heyeti reis bıı.yaattan c ı en 1 

edenler (Hestiya} nın neş- Yapugımız tahkıkata göre 
riyatını pek eyi hatırlarlar. gerek müstantiklik, gerekse 

t ki "f ti .. '.J • ' •• } ' t' Rıdvan Nafiz B. rarafından ·"zlerce lira olduğu, >U e } e J8]ll} soy CfilJŞ }}' tan )U . bir tarafın, 
u yapılan tahkikattan ve Ecvlet zararın dığer . ·gt de 

filhakika bu gazete son müddei umumilik Aliye Ha-
müzakerelerde tar~eyn mu- nımın bu hareketini kasten 
rahhaslarının üzerinde itilaf adam öldürmiyc tam bir 

ettikleri hisapları begenmiyor· _[_AJ_t_tar_a_fı_2_i_ncı_· _sa_yı_f_am_wı_adır_J_ 
İstanbul adliyesi mühim 

bir mesele etrafında tahkikat 
du. kendi tarafından Türk ve y 
Yunan emlaki hakkında bir 

1 

_ .., eni .._ 
takım hesaplar çıkarıyordu. 
Bu hesapların esası da şu ı y · f k 
idi: Gaya Türkiyeye kalan / enı te ri amız 
Yunan emlaki ile firari 
Rumların emlaki, bir de 
ctabli Rumların mübadele 
mıntakası haricinde kalan 
emlaki (19) milyon altın 
lira kıymetinde imiş. Buna 

icrasına başlamış , 
akşam görülen 
lüzum üzerine 

şehrimizde bazı 

kimseler tevkif 
olunmuşlardır. 

lhtilAttan 
memnu olarak 
tevki fa nede 
bulunan mev
kufların bl ri-

mukabil gayri mübadil sinden madası 
Türklerin Yunanistanda hı- yahudidir.~Iev 

i~::J~::~fı:~!:lc !~~run::~ ~erserı·ıer Kır1lı ~~:ıa~;.,r:~s:~ 
emlak ve Garbi Trakya lJ U leminde tanın-
Türklerinin mübadele mm- 1 mı~ kfmsekrdir. 

evvelki 

olan meselenin bir barut işlr.
dc Irti~ olduğn anlaşılmıştır. 

J 50,000 liralık bir mesele 1 

ve meselenin mahiyeti bak- matbaasını aJAkadar eden bir menfaatini teşkıl ettı da 
1 meyanın 

kında azami ketumiyc gösteril- suiistimal şaylasındnn bahset- yapılan ima ar e dere· 
mcktedir. miştik. Dün yaptığımız tah- idi. Bu rivayetlerin n h 

d gru olduğu e-
Şaylalar kikat netlc'ıinde bu hususta ceye kadar 0 ğildlr 

-·~"'·::.~-'~ 
Deveran eden yazdığımız hlıberin teeyyüt nüz tesbit edilmiş de • 

bazı riva.~et- ettiginl ve matbaa muamcl:l- .. T~vkf:!°"te\'kifııt 
ler, barut ışınde tınm tefti!;ine bac::landıiı;ını Dun bır escle 

'1 ,. b i bu ın · 
öğrendik. Bu husustaki iddi- yapıldığı ha er d'Iml' ise 

1 
ı irtişa mesele-
! sinin mahiyeti 
hakkında bazı

istidJAllerde bu-
lun mıya mü
saittir. i.\IeselA 
söyle nil dlğine 

göre, eski Ba
rut inhisarı şir
ketinde aı!ka

dar bulu nan 
~[i'oMi~~ Jül ve Lcon F.f. 

alar Uğıt ve makine ile alil.kadar zann~ 'ınısd.cıar) 
müba'lraası iizerinde yolsuz- [ Alıtarafı : •• ~~~ ... ~: •••• ~--

ı -··-·· ... ··-············ ............... ~_ ................ -. Biziınkile!_ 

Selfthattin Enis Bey 
'Toprağı bol olsun; Şo

penhavr, sanki bu fani ha· 
yata veda ederken "Benim 

. 1 • yahut 
Kalem . . sahıpberbı, kalem 
k. tabınle er a ı 

es ı k' Sa· 
çok· fakat ummam ık d . r hattin a ar takası dahilinde bulunan 'Aleksandr Zubkofun Kimlerdir? 

emlaki ancak (8) milyon 1 habratı başlıyor Mevkuf Jarın Aslan Fres~o malıtumlannın olurdulf!an eı>, Toz~oparancla 
lcrle Liitfi B.ln 
şirketin tesisine 

a azacağı 
yazılarını Y •• 
kalemin nev ın~, 

kadınlar hakkın· 
da söylediğim 

lira kıymetinde imiş. Şu Rusyada, isveçte, Alman- başlıcaları As-
hesaba nazaran Türklerin yada bir çok şayanı hayret 1 lnn Fresko rnahtumJarından 
Yunanlılardan bir şey iste- serserilik maceraları geçiren Lcon ve Jül Fre"ko Ef. lerle 
meğe hakları olmak şöyle ve bir çok sene evvel Kay- Lü~fi B: isminde ticaretle miiş-
dursun, bı·ıa· kı's Yunanlıla- ragıl hır zattır· Dili-erleri de zer Vilhelmin hemşiresile o 
rın Türklerden daha (11) · müteahhitlik eden Barnt birn-ızdivaç eden meşhur Alek- d ı 
milyon lı'ra almaları ı·cap er er şirketinden Jak ve Ben sandr Zubkofun bizzat yaz- B 
cder,:ttı"ş. (Hestı'ya) gazete- ı asat Ef.lcrle Nasi Ef. isminde 

... dığ1 hatıratım yarinden itiba- bir tacirdir. 
sinin şayanı dikkat olan ren decetmiye başlıyoruz. En Lütfi B. uzun senelerden 
neşriyatının bir noktası müheyyiç romanlardan daha beri barut tlcaretile meşgul 
da mübadele meselesinin meraklı bir çok vak'aları olmaktadır. Kendisinin zevcc-
bugünkü itilaf müzakeratı ihtiva eden bu hatıratı kari- si Bulgardır. i\Im. fslavka 
haricinde bırakması idi; fa· !erimizin büyük bir zevkle Lütfi ismini t~ırnaktadır. 
kat buna rağmen İstambul- okuyacaklarına eminiz. Cifdfm 
da bulunan rumların hep· ' Tahkikat ve tevkifi mucip 

= 
f~~~~~~~ıi olarak kabütünü B. M. M. reisi talebe yurdunda 

( Hestiya ) gazetesinin hu 
neşriyatını burada derhatır 
ettirişimiz sebepsiz değildir. 
Bu sebep te ( Hestiya ) 
gazetesinin mevzuubahis 
neşriyatının hep bugün 
Yunan hariciye nazırı ve 
başvekil kaymakamı olan 
M. Mihalakopulosun te!kini 
eseri oldu&u hakkında kuv
vetli rivayetler mevcut ol
mnsıdır. 

Son zamanlarda Atinade 
Türk • Yunan müzakeratı 
münasebetile meydan alan 
münakaşalardan sonra Yu
nan hariciye nezaretinde 
bir tebeddül olması v~ hu 
tebeddül üzerine şahsi fi
ki.:-lcri Türkiye ile bir itilaf 
~apmata müsait bulunma-
ıgı söylenen M. Mihala-

kupolosun iktıdar memkiine 
&:eçm~si tabii nazarı dikka
ti calıp bir hadisedir: 

Acaba M. Venizelos M 
Mihalakopulosu han'c· • 

ıye ne-
auetine getirmekle ona atfe-

Meclis reisimiz Kazım Pa.p Hz. dün Talebe yurdunu 
ziyaret etmiş, hararetle lcarşılanmış~r. Meclis reisimiz bu 
ziyaretten pek memnun olmuştur. Ziyar~t. tafsilatı 3üncü 
sayıfamızdadır. Resmimiz Paşa hazretlennı talebe ile bir 
arada göstermektedir. 

- dilen fikirleri kabul etmiş 
mi oluyor? Yoksa M. Mi
halakopulos ile teşriki me· 
sai etmek suretile kendisi
ne atfedilen fikirleri terket· 
miş mi oluyor? Yahut bu 
vaziyetten M. Mihalalcopu· 
losa atfedilen fikirlerin ha
kikatte gayri vaki oldutu 
mu anlatılıyor? 

Hulasa Yunan hariciye 
nezaretinde vuku bulan son 
tebeddül üzerine Türk • 
Yunan müzakeratı meşkuk 
bir safhaya girmiştir. Bu 
vaziyete nazaran Türkiye 
ile Yunanistan arasında iti
lif ihtimaUerini hatıra ge
tirmek çok müşküldür. 

Mehmet Asım 

Fresko aparlımanı 

mevzuu bahis olmaktadır. 
mürekkebi~e rı: 
.. al bir tırya ı 

MfJddel umumi diyor ki 
Tahkikatı ehemmiyetle bi;ı;-

imUn hasıl ol
ması için bazı makamlara 
müracaatları sırasında temin 
edilen menfaatler mukabilinde 
husust surette masraf ettikle
rini ileri sürerek, şirket ser
mayesinden muayyen miklar
da para almak istedikleri ve 
iki Yahudi kardeşle Lütfi B. 
in ayrı ayrı bu masrafı yap
uklıın iddiasında bulundukları 

meşhur cümle , 
bundan bu kadar 
yıl sonra Türki .. 
yede .. Zaniyeler. 
muharriri 
tarafından 

tekrar o· 
lunsun ! ,, 
demiş. 

f ~kle düşkün olan· 1 lar bulun· 
IUD· Seyri· 
sefainin e~ 
ki bir mü 

Talı~ıkah Mart etim Kemal 
ve Nazım Beyler 

zat yapan İstanbul müddei 
umumisi Kenan B., bu husus
ta şunları söylemiştir • 
.!- Görülen lüzum üzerine • 

şehrimizde b:ızt tevkifat yapıl· 
mıştır. Bunlar irtişa cürmü 
ile maznundurlar. Türk cfimhu
riyetinin şerefile oynamak isti· 
yen bazt kimselerdir. Yakında 
muhakemelerine başlanacaktır.> 

Müddei umumilik, tahkika'tm 
tamikinl yedinci müstantik Na
zım B. e havale etmiıtir. Na
zım B.,dfin gec~eç vakte kadar 
isticvapla meşgul olmuş, Jül 
fresko Ef. nin uzun uzadıya 
ifadesini almııtır lst:cva pi ara 
bugün devam oulııacak rli<rr 
maznunların da ifadeleri tcsoıt 

edilecektir. 
Yeniden tevkif at mı 1 
Birçok şahit te bugünlerde 
istintak dairesine celboluna
caktır . Bu mesele etrahnda 
tevklfat yapılması muhtemel
dir. Bu, tahkikatın wniki ne· 
ticeslnde tahassul edecek va-
ziyete tabidir. ~ 

Adliyece tahk.ikaı etrafında 

mevzuu bahistir. Bu rivayetler
de yapılmakta olan tahkikatın 
temas ettiği cihetler bulun
ması melhuzdur. 
Diğer ihtimallerden biri de 

Salahat· 
tin, evlen- ,( 
meden , 1 

daha evci :ıl ı 
ı )ere gi · t· · 

delim, bir \ .i' · 
istasyonda · 
nişanlan • 
madan e-
vel kadın 
ve dayak 
kelimele • 

' ~ tesibi .0~ • 
duğu ıçın 

~ imürek • , ı · : k e P 1 

kalem· 
~lll'd ~ :Jeri "Gül-

. cemal,.in. 

bacalarınıl 
andınr, ka·İ 
)ın ve boy· i 
ludur • 1 

kaçakçılık meselesinde irtişa ic

rasına teşebbüs ihtimalidir. Bu 
mesele için Maliyece alınmak 

istenilen mühim miktarda naktt 
cezadan kurtulmak üzue böy- rini yan 

yana kul
le bir teşebbüs yapılmış olması • lanmaktan 

ArkadaŞ· ı 
larile soh· 
pet tder· 

1 
ken sarfct· f 
tiği sözler muhtemel görülmektedir. Bu-

nunla beraber. Aslan fresko 
mahtumlarının lstanbul birinci 
ticaret mahkemesindeki ifl5s 
davalarının da bu naldi cezadan 
kurtulmak maksadı düşünülerek 
ihtas edildiği söylenmektedir. 

Tahkikatın filhakika bu nok
talardan mı, yoksa başka bir 
barut işindeki irtişa noktasın

dan mı yapıldığı gösterilen 
t ctumiyet dolayısile henüz kat' 
iyetle tayin edilememektedir. 

Freslcolar 
Aslan fresko mahtumları, 

üç kardeştirr Yapılmakta olan 
barut işinde irti~a tahkikatında 
maznun bulunan Jül ve Leon 
kardeşler Ankarada bir barın fda
re1ile iştigal etmişlerdir. 

l.ldsl de meşhur Yavuz-Ha
vuz davasında şahit] sıfatile 

çekin mi yen 
sayılı kah
ramanlar· 
darJ 

kahve şe· 
keri kadar 

~~t!ı.. 1 tatlı olan 

HflS/:tı N--~ -.... '°'"' ,bu Türk 

.fin_ \ tj Zolasının • - .. ,~ r 

hi- ......... _. .... 
rı -
di: Bugün 
ayni baha· 
dırlığının devam etmediği-

• n~ emin olabiliriz. o kadar 

ki "Zehir çanağı" 

artık elinde o, bir 
kızının bacaklarına 
bir kalınlıkta olan 

nasiri 
lngliz 
yakın 

basto-

. . ahut ıptı .asın· : 
bir .aıtıyhat vbe1setmek lazım: i 
dan a a a : 
Çay merakından.. .. i 

· · k minetosu uze- : 
Minimını a l d.ği : 

. de kendi elile demMe ı . 1 
rın olsaydı, ersın : 
çayla~, sağ 1 k parmak 5 
cfendıye mut a ! 

ısırtırdı. Ç~~~~:.J 
nunu bile taşımıyor • __ ..... ki 

- = " d en de bu i 
-·· " :~Lı.11r evini tamir et r .. . 
dinlenllmişler, hatta ~atı d birisidir. Kenclılerl 

Y
apan enciimende bir aralık kar eşten ·ı llllıtellf 

bildiklerini ketmettiklerl nok- müteahhit sıfnu e n 
tasından tevkifler! mevzuuba- işler deruhte etmdckte~~!~~r 

1 ö Tahkikat esnasın. a 
~olmUğ, sonra Uzum g . hlt sıfatile dinknUırken, Uısan 
rülmemlştir. Ankarada sabık :.. kendisine uraflarıadan rOı
Bahriye vekili İhsan beyin 
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Yerl.i bir. -hava seferi ve tekarar eııdişe 
~~k;!i:d;:!e:=::::;:~;~ f""i-!fib;dcl;"'"·l Sultan Ahmette hafriyat - '!::- V AKIT 

Atinp, 5 (A.A.} Şikago ile Bcrlın arasında bır hava ce- {_= muzakerCli i -·---------------

·-··---Mllhim haber• 
lerln hul.laaaı 

vel· m yapmak üzere hareket eden "l:ntcn Bovler, deniz ~Tehlikeli bir saf-l Britq Müu:omun mfl.t41uJ:msları gelecek ; ı:JalıiJJ,,e: . 3l.atide: 
tayyaresi Groenlant istikametinde uçmuştur. ı: _ sene g~ tetldluJt yapaCIJk'4r I T 

Ottarn, 6 (;\.A.) - Şikago - Berlin seferini yapmakta j ha mı geçiriyor? 1 Q A d 1 d b i Mühim bir barut işinde Şikagodan Berline gitmek 
olan "Cntinbowlcr" tayyaresinden yeni hiçbir haber alın- \ Atinı, 7 <Aneksartitos)~ İ r!~ na 0 U a U Seneki faaliyet l irtişa meselesl tahkikatuıa üzre yola çıkan tayyareddcn 

mamı~tır. Tayyare dün sabah "Groenl!nt. a doğru uçmakta { M. Papadan hariciye ne- ( ne netice Verdi ~ ) başlıyan Adliye, bazı tanın- haber alınamamıştır. 
~ zaretine Ankara müzake- § ~ mış kimseleri tevkif elmiş- ıOt Amerika istiklalinin 

idi. 1 lava bozuktur, tayyaccilerin havanın muhalefeti dola- ,. i! i T h ' ~ ratı hakliında uzun bir " Ceçen •eııe Sultan Ahmet Trabıoııda yaptıAım ıctW:aı il tlr. alıkikata e emmiyetle yıl dönümü dolay15iJe ya- ;; 
yı>ile "Grcstwhales. mevkiinde kalmış ol malan zannediliyor. ·J telgrafname gelmiştir. M. ı . meydanında Brıttı Mozeom na- tehir dahılınde 4 hafta sOrdil. ;; devam olunuyor. pılan nümayişlerde (ı 49) , 

• •ıt • • • l Papa telgrafında Türkiye ) nwıa ıal..-!yat yapan uarı atika Burada PontC>S devresinden ) + Deniz korsanının ölü- kişi yaralanmıştır. ·ı 
lnğı erenın yem haricıye nazı- i murahhaslarının müdafaa ! ıııütehuoısı J\Aı.. ltalmıı b!rçolt } tnü davası dün ~r cezada '°' lngiliz lbriciye na -

nndan CSkİSİDe bir cevap J ettiği nokta! nazarı ve ) ter Ray• duo 9ızans kılselerı i! rü'yet edilmiş, kurşunu ki zın Sovyeılerlc qıiinasebata 
_ e\·velce kararlaştırılmış , rdıkuile bırlikİo vardır. ) tnln attığı araştırılmıştır. girişileceğini Avam kam~ - , 

Londra, 5 (A.A) - Avam kamarasında kıralın nutku ) olan hususata tekrar av- ı• ıOt B. M. M. reisi Kl- rasında beyan etmiştir. 
"' T b - _J Camiye tah- p .A. hakkında yapılan müzakerat esnasında :\1. IJenderson, Sör - det etmek istemediklerini ~ ra zo nıuan zım. ş. Hz. dün Kabirga- .,,. Yeni İspanyol kanunu 'J 

J = de vıl edılmıı o- d-ı..: 1 .ı'. u~ten Chamberlalne cevap vererek Ren arazlsinin mümkün söylediklerini bildirmlştlr. i ıehrimtze 8 ' t ilK1 t~ ebe yurdunu ziyaret esasisi kadınlara intihap et-
i lıııı en kıymet- tmJ tı } 

l! l\6u··zaıcere bilha«• Yuna s eım•..ır e ~ r. mek ve edilıııelc h•kkın.ı 
ol,lugu kadar süratle tabliyesi hususwıun esaslı bir mes'ele " ' - - il ..- ' tar eserler tyt 1 " J nistanın vereceği tazminat ~ Bılnınum Bı- l tQt Dün gece Yatk~lüpte verıncktcdir. ; 
oldt ğunu beyan etmiştir. Mumaileyh, lngilterenln lhtlyart - - muhafaza edıl- Alman tu···"n r.,brık-'-rı ı::::ı::::mm=:ıa:ı:ı::ımıı::m::m::::j 

\ etrafında cereyan ediyor. j zenı asan hak- "' ı• iLIA 

maddeyi imzalamak ve Sovyetlerle münasebauı girişmek / E bil 1 . h = ı:ı!ıtır. Keıkı 1 müdürü Htr Şnor şerefine .suzluk tahkikatı dernm et- • 
ta mese esme enüz l bııda orkeolo- iı 

arzusunda bulunduğunu ili\ ve etmiş ve bu son lkl mesele ) hey_ eti umu_ miyeslle temas =,.;; hepsi cami ha- Ticaret odası tarafından bir mektedir. .ı 
h kk dilin k ld jık teıkıbı ya- lıne konsaydı. ziyafet verilmiştir. ""' Moskova elçimiz Ra- !f a · ·ında dominyon hükumetleri ile istişare e · c te o u- 1 edilmemişur. j .,,. 

ğunu söylemi, tir. j Bir başka telgraf 4 ( paıı M ' ~aya Ç11nkn di~er- + Devlet matbaasında gıp B · bugün lstaııbula gc-
~ gilre § Trabzonda Pon· !eri taınaınıle \ vukuu rivayet edilen yol - lecektir. 

AJmanyada bir facıa j Atlna, 6 (Aneksartltos) .. \ t01 devrtı:ıden hnrap olmuı- f1ııın1twııt1ıııLı1uııııı11e. 1 uıuııtıııttt. 11 ııııııuıuuıınıı111111•"nı11111ı11ıı1111111ııı111ııııu•••'' ıı11111ıııı ııu 111 uıı 11 ,j 

Berlin, $ (A.A) - Memleketin hemen her tarafında i Henüz ltilAf hasıl olmı- f lı:alan Blzaııten tur. Devlet matbaası tahkı'katı 
dolu ile karışık şiddetli fırtınalar olmuştur. Ekinler ehem- l yan esaslı mesele etabll j l:ılı..,Jer ve ııatr Bu sene 

miyetll surette hasara ugramıştır. Müteaddit kimseler yıldı- l meselesidir. l\laan;ıalih bu ~ abideleri~ 9A· 
İ mcsclenln de en nihayet ~ 

şiddetli bir J halledilece~ ümit ediliyor. ~ 
l Hariciye nazırı 1\1. Argi- j 

rım isabetile ölmüş ve yaralanın.ıştır. 

Prag, 5 (A.A.) - Boheınya ve Morevyada 

k:ısırga olmuş, pek çok hasar ve zarara sebebiyet vermiştir. 

Bir tren devrilmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Ek.inler ve evler 

mühim ha arata uğramıştır. 

Beynelmilel körler kongresi 
Viyana, 5 (A.A) - 14 - ı 7 temmuz arasında Vlyanada 

beynt:lmUcl körler kongresi toplanacaktır. 

Tahdidi teslıhat müzakereleri suyamı duşuyor 

I ropulos dahi!iy'! nazare- \ J tine, 1\1. Mlhalokopulos ta ~ 
i hariciye nezaretile başve- J 
~ kıl.Jet kaymakamlığına ta- " 
f yin edilmişlerdir. Estiya \ 
i gazetesi ~1. l\Iihalakopu- ( 
! !osun hariciye nezaretine i 
~ "' E tayininden dolayı beyanı l 
: : 
i memnuniyet ediyor. j 

\' aşlngton • 5 (AA) - Deniz silthlarında yeni tahdidat f Ankara Yunan sefaretile ~ 
yapılması ceryan etmekte olan slysl müzakerelerin bir çık- ~ mübabele murahhaslıgında l 

: : 

maza girmiş olduğuna dair haberlerin nslu esası yoktur. ~ tebeddül yapılsa bile bu ~ 
BilAki~, bütün allmetltt bu miizakeraun pek:. memnuniyet- j Ankara müzake~atının hı- { = tamından sonra vuku bu- = 
bahş bir surette cereyan etmekte olduJtunu göstermekte ve hatta \ lıcaktır. ( 

J\L l\Jakdonaldın bu mesele hakkında yakında mühim beyanatta ~"""'""'""""''"1""""""'""""''11111ııı1 11ııııııı 
bulunacağı zannolunmaktadır . Maamafih, gerek Amerl- M •• b d 1 
kada ve gerek fngilterede müzakeratı akamete öğratmak için _ u a e e 
bnı betbinane şayialar çıkanlmış olduğu da büsbütün esassız 

değildir. Umumt Intıba, lngillz baş vekilinin memleketlerinin 

bahri kuvvetlerlnl ölçmek için bir formül arayan ba lıca brş 

bahri devletin bahriye mUtehassıslannın • ölçü - miyar~ a mü

tcalllk m!işterek bir formül vücuda getirmek iizere yakında 

bir konferans aodeceklerlnl ve yahut mezkur b~ hük:Ometin 

siya l mümesillerlnln bir lı;on!eraııs halinde 

ihbar edecği merkezindedir. 

toplanacklarını 

17 4 Saat havada kalan tayyare 
Clevland, 6 (A.A) - Tayyareci Roymltchell ve mevcomb 

tar~fından sevk ve idare edilmekte olan tek sauhlı " Gltya 

Glcvland tayyare! cihan muk.ııvcme rekorunu kırl1llŞ, benzini 

ha\ ada tedarik etmiş ve 174 saat 50 saniye bavda kalmıştır. 

Amerika istiklalinin yıl <lönümü 
neye malloldu? 

Nevyork, 5 (A.A) - Amerika lstiklAlinln yıl dönU· 

münü tes'it münascbetlle yapılan şenliklerde bütün memle

ket dahilinde 149 klşl muhtelif kazalara uğramışlardır. 

Y unanistanla Romanya arasında 
Atinn, 5 (A.A) - Yunanistan ile Romanya akdettik

leri dostluk ve tahkim muahedesinin musaddak suretlerini teati 

etmi~lerdir. 

İspanyollar da kadınlara intihap hakkı verdiler 
;\ladrit, 6 (AA.) - Hükômet, milli mecliste yeni ka

mın11 esasi projesini okumuştur. Bu kanunu sasl I 04 madde, 

den mürekkeptir. Kanuna nazaran, kırata müzaheret eden 

bir kıraliyct meclisi, yansı reyi tm ile yansı da eşnııf ce

rniyetleri tarafından intihap edilen bir meclis bulunacaktır. 

Kadınlara, intihap etmek ve edilmek hakkı verilmiştir. 

'IClllKlllt::m .................... aaııııc::ır:::==m=:::amı.ı 

vet teklıf edilmek istenildiğini 

söylemiş, Leon fr~ko Et. hak· 
l:ında şöyle demiştir: 

« - Bu Yahudi, Baban za
dcı;in işini yapmak lizre h~r
tıalde Baban zade hesabına 
bana geldi. Ve bana söyle
diğim şar .it tahtında nevama 
10,000 lngiliz liralık rüşvet 
teklif dti. Bunun ıarahtteıı 
marıası nedir .? Bu , Baban 
zadenin rayri meşru emclinJ 
takip etmek i;in bir vasıtai 
C<i)'ri rnc,ru!ldtr: • 

Aliye H. 
(Ü11orofı bırlnd oayıfamıuladır) 
teşebbüs mahiyetinde gör • 
müşlerdir. 

Aliye Hanımın hareketi • 
Türk ceza kanununun 62 inci 
maddeesi deliletile 44g inci 
maddesine temas etmekte ve 
karaname bu esbabı muci -
l•cve göre tanzim edilmiş 

Bugiin müza
l{ereye devam 

edilecek: 
Ankara, 6 ( V a.lcıt: Tele· 

fon) - Yarın ( bugü) 19 
da Y uoanlılarla müzakerata 

devam olunacak, bitaraflar 

da bulunacaktır. Bu içtimaa 

ehemmiyet verilmekte<lir. 

bulunmaktadır . 
62 inci madde, bir kimse 

i~lemeyi kasdettigi cfırmün 
icrasına teallıik eden bütün 
fiilleri ikmal ctmi~. fakat ih

tiyarında olmıyan bir sebep

ten dolayı o cürüm meyda
na gelmemiş ise fiil on se -

neden aşagı olmamak üzere 

muvakkat ağır hapis cezasını 
müstelzim olur ise müte -

şebbis hakkınba 5 sene ağır 

hapis ceza51 hükmolunacağı 

mealindedir. 

448 inci madde de aynen 
şudur: •Her kim bir kimseyi 

kasten öldürürse on heş se
neden on sekiz seneye ka -

drr ağır hapis cezasına mah
kılm olur. • 

Bu sebeple Aliye Hanımın 

evrakı Üüküdar müddei u -

umuıni.liğinden bugün 1s -
tanbul müddei umumiliğine 
gönderilecek, oradan Ağırce

zaya havale olunacak ve 
Aliye ilanım Agırceza mah

hmesinde kasten adam öl • 
dürmiye teşebbÜS cürmile 

maznun olarak muhakeme 
edilecektir. 

Muhakemenin 
lnnda başla ması 

muhtemeldir. 

pek ya -
kuHetle 

r1tmı1hr· 

Mumalleyh 

bu ıetltık s~y~h 
h:ıkhnda bir 

muhıırrlrlmlze a

ııdekı main -
ı 

T rabzonda haf-

riya! yaphk. Yal-

nız Bizans asa-

nnı pl&nları ve 

fototrallartle 

tespit eltim • 

Keza Trab • 

mab vermlfllr; M. Kenen zon clvannda-

•Brıtıİ Müzeom namına, Bl· ki Bızan. kılıaclert lıarabelerı
zans asarı ilzerlndekı tetkıkata nl de tcaplt ettim. 

bu aene T rabzonda devam eııılı:. Bu eserlerden lııç olmasa 
Giderken Ankara, Kayseri comırzed kıymeti hatı olmala-

Sıne, Atrıa1yı tarikıle Anado- nnın hUsnQ muhafazası bir 
!uda bir cevel&n yaphm. nzlfedır. 
Bu aeyahatimde Hıtıt Ye Sultan Alunette yapı.tımız 
Selçuk devlTlerıne al, bıharrtyatıan Hipodrom haldı:mda 
tarihi Uarı da 1lyaret ettim. tsıedığimtz malOmıtı aldık. 
Bunlar bcol çok al!kadar elti Bu 

aene Mister Kassen 
Orta Anadolu tarihi asar 

Hipodrom hakkında kı kctfıya
itlbartle bqtao bqa bir defloc-t 
dır. Yalnız, Bizans eserlerinden 
madası bcınlın ıhtlıasım harlcln· 
de olduAu için bu güzel abi
delerin reslmlerlnl almak! iktifa 
ettim. 

Matbuat 
cemiyetinde 
Mııtbuat cemiyeti merkez 

heyeti dün cemiyet bina
sında reis Hakkı Tarık Beyin 
riyasetinde toplanmış, ge
çenkl kongrede merkez hey
etine havale edilmiş olan 
muhtelif meseleleri müz3kere 
etmiştir. Kongre kararı mu
cebince cemiyet nizamname

sinin tadili · ve bunun lçln 
bir proje hazırlanması lazım 

gl!lmcktedir. 

Merkez heyeti nizamnae 
tadll!tıru hazırlamak üz. re 
Ahmet Şükrü, Ahmet lhs; n, 
Ahıre< Hidayec, Hüseyin 
Avni, mehmet Nurettin Ke-,_ 
mel Salih. Refik Ahmet Bey
lerden ıı,ıürekkep bir encü
men intihap etml~tir. Bu 
encümen 13 ağustosa kadar 
yeni nizamname projesini 

hazırlıyacak, bu proje mer
kez heyetince tetkilt ve tas
dik edildikten sonra ~elecek 
kongrenin tasvibine arzedl
lecektir. 

l\Jerkez heyetinin dünkü 
içtlmaında geçenlerde vefat 

eden kıdemli meslek arkadaş
larından Münür beyin ihtiyar 
hemşiresine on ay devam 

etmek üzere ayda yirmi be
şer lira verilmek suretile yar· 
dım edilmesi kıırarlaştml

Illlijtır . 

Cemiyet teavün sanılığının 
merkez heyeti azasından 
Selim Ragıp ve Etem İzzet 

beyler tarafından idare olun
ması karar altına alınmı~tır. 

hınw nCffetnıekle meıguldnr. 

lstanbuldakı ~friyat çolc paha

lıya maloluyor. Maamalih gelecel: 

aene müze lstanbulda yeniden 

hafriyat yaptırmak niyetindedir. n 

• 
ismet Pş. 
Şehrimize horeket 

etmek üzeredir 
Ankara,6( Vakıt:Telefon) 

Başvekilimizin pazartesi ve
ya çarşambaya lstanbul
la hareketleri tahmin olun
maktadır. 

M. Müdafaa vekili 
geliyor 

Ankara., 6 (Vakıt: Telefon)
Milll , lüdafaa vekili .Aptül
halik B. yarın veya öbür 
gün lstanbula gidecektir. 

Para~~ 
Sui istimal tah

l{ikatı tevsi 
olunacak 

Ankara, 6 (Vakıt Telefon). 
Maliye hukuk müşavirliği, 

Düyunu L'mumiyedekl para 
sul Istlmall tahklkaunın tev
silni istemiş, evrakı tekrar 
teftiş heyetine vermiştir. 

M. Y ansen Anka
ra da 

Ankara 6(Vakıt: Telefon) 
M. Yansen bugün şehrimize 

gelmiş Başvekilimiz tarafından 
kabul olmuşun ve Ankaranın 
imar pilanı üzerinde ımar 
müdüriyetile temesa baş
lamıştır. 

[ Osııaralı birinci '8yıl..,.,..da ] 

de bu zanda bulunanlar bi-

!Ahare yanıldıklarını ıınlamış

lardır. 

Rıdvan Nafiz B. 

l..ıdvan Nafiz B. dün bu 
husU5ta tahkikatla meşgul 

olmuş ve maarif teftiş heyeti 
odasında çalışarak tahkikata 

alt ilk safhanın raporunu tef· 
yiz etmiştir. Rıdvan B. bu 

esnada kendlsiei gören bir 
muharririmizin suallerine de

miştir k.1: 
- Bütün bunlar bir şayi

adır. 

Burası bir devlet müesse-

sesidir Her devlet mliessesesi 
gibi dalma te!tit edilir. Ben 

buraya diğer müesseseler gi
bi burasını da teftiş için gel

dim. Yolsuzluk yapıldıgı id
dia edilen hususat hakkında 

hakikaten yolsrzluk varsa bu 
tahkikat neticesinde anlaş1lır. 

Matbaa mlidürü Faik Sabri 

B. ile henüz temas etmedim. 
Fakat tahkikata başlanmıştır. 

- Bu hususta bir ~iklyet 

olmuş mudur? 

- Bu hususta beyanatta 

bulunamam. Netice hakkında 
vekalete raporla malôm:ıt 
veririm. 

Rıdvan B. yapılan tevki
fatın bu mesele ile alikası 
olmadığını, böyle bir rivayet 

varsa teesüfe şayan oduğunu 
beyan etmiştir. 

Faik Sabri B. ne diyor? 

Muharririmiz dün devlet 

matbaası müdürü F:ıik Sabri 

Beyi de görmüştür. l\lumal
leyh bu şayialardan müte

essir görönüyordu, demiştir ki: 
- Henüz bu husustaki 

neşriyatı tamamen okumuş 

deg;liın. BUTası bir devlet 

müessesesidir. EınsaU gibi 
bir çok kayıtlarla bağlıdır. 
Her nevi mubayaat usulü 
daifeslnde cereyan eder . 
Sonra istenildigi ve lüzum 

goruldüğü vakit teftiş idi lir, 
Bir şey varsa meydana çıkar. 

Ben hrehangi bir sui istimal 
ve yolsuzluktan haberdar de-

ğilim ve böyle bir şey olma

sına da ihtimal° vermiyorum. 

Miibayaat nasıl yapılıyor? 

Öğrendiğimize göre mat

bamın mübayaan matbaa 
mensuplarından mürekkep 

bir komisyon ınarlfetile ya

pılmaktadır. Bu komisyon 

ınübayaatını, alınacak mad-

+•5 
de müstacel değiJ.,;e kapalı 

z~rf usulü ile, mü:;taq-:1 L~ 

piyasanın dola~ılması ve !iat 
toplanması suretile almakta· 
dır. 

Faik Sabri B. yalnız bir ;a· 
bıstan mübayaat yapıldığı ~a· 
yiıı.sını doğru bulmamakta, 

ma.ahaza: 
- Eğer bir ~ahls dai m3 

ucuz verir ve verdiği m3tlup 
vııslı haiz olursa "I !ayır y;c· 
çen sefer senden aldık, bu 
defa senden alm:ıyız. denilir 
mi ve bu doğru olabilir mi? 
demektedir. 

Faik rl B. şiıudi>~ J>a· 
dar yapılan müoaya t mi\;.· 
tarı ve bu cihetlerle alaka· 
dar suallere cevap vermiye 
lüzum olmadığını, beyanatta 
bulunamıyacağını ~üylcmiş ve 
"böyle lhbarntt.ı bulun:ının 
kim olduRıınu da biliyorum, 
demiştir. F. Sabri B. böyle asıl· 
sız bir ihbarın neden tcvd· 
!üt edebileceği hakkındaki 
suale de: 

- Kim bilir belki mntb:ı· 
anın faaliyetinden ~cnlantlcrl 
mutazarrır olan ztimrdcr var· 
dır, demiştir. 

50,000 sene evvel.
ki insanlar 

50,000 sene evvel nuığ:ı.
ralar içinde y:ı.şıyan ir· 
sanların şeklini ve yaşRyı

şını tesbit için çalışan alim
ler, nihayet Şikağo şehri
nin tarihi tabii müzesinde 
bunu gösteren bir meşher 
açmağa muvaffak o!muşla.r· 
dır. Bu me~heri açmak için 
çalışanlar F ransadaki nı:ı· 

ğaralan, bu mağaralarda 

bulunan kafa taslar:n< ve 
insan kemiklerini uı;ın uzıı· 

dıya tetkik etmişlrr, lıun· 

ları bir araya g<>tircrck, 
tabii hacimde bir iı.~ ın v:i
cuda getirmişlerdir. 

Bu kemiklerin ve kafa 
tasının bir araya gelirilınesi 
neticesinde insanın ne şe· 

kil aldığı nakletıiğimiz re· 
simde görülüyor. 

50 bin sene evv"!ki in
sanların bu nümun,.si gös
terildiği gibi bunların nıa· 
ğaralardaki yaşay•$l v~ aile 
hayatı tabii bir şekilde 
tasvir edilmiştir. 

50 bin sene evvdki in• 
sanların manzarıısıııdan .-~ 
yaşayışından korkıııaıu:;!c 
mümkün değildir. -----

İtizar 
.. Yaparkdöhüı;ı{i, rf1

1 

manımız bugün .ıJcı·' 
cedilememişfir - Iifzt!( 
ederiz. 
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Dahilde· 
allt..aa-

av.akatı 

Yeni Yunanlının dünya· 
daki mevkii berbattır. G
rek,Cleyince bir kaç mil- B. M. Meclisi reisimiz Balkan talebe konferansı 

·Dün Kadirtadaki ta- Murahhasl4r bu sobalı 
yordum. 

Cuma .tatili kanunu mu· Din irı.ılıayriyenia 1a1r· uıeVia» adlı vapurl e 
dbim:c ouma giımi dukk:tnı· Kandtllickn köpruy.e gdı· 
nııı k:ıpamak mrchııriyctin· 

~tlerin neyi hatrrladıklarını 
da biliriz. Kamuslara kadar 
giren bu umumi nefret e1-
bette yersiz değildir. Ram· 
lar, yalanları, riyakarlıkları 
en kirli işlerde en derinle
re inişleri yavaş yavaş bü-
tün dünyaca anlaşılalı çok 
oldu. Fakat bütün bu pis
liklere rağmen hala Yunan
Jılığın b~yinler üstünde yer 
aldığını, güler yüz buldu
ğunu görüyoruz. ~tarı ba
~ . Üniformalı bir cinayet 
sıl:ulesinden başka bir şey 
olmı}'.an Balkan harbinde 
bunun ne acı misallerini 
gördük. 

Bizim tarafı tutan bir 
-Piyerloti" ye bedel onla
rın kaç yüz kalemi, hatibi 
vardı. Anatol Fransın kale
mine bühtan, iftira bulaştı
ran kuduz gayz nereden 
geliyor, neden do~uyordu. 

!flakitcat ne olursa olsun, 
garp, muhayyelesi ile hala 
~ ki, milattan evvelki Yu
lnanistan da yaşıyor. Yuna
nistanın adı geçtikçe garp 
san'atkarı .. Omiriis,,ü, garp 
ilimi '"'Eflatun,, u hatırlıyor. 
Ne Rum kepazeliti ne ye
ni Yunanlının şenaaleri, 
kafalarda yerleşen eski ve 
ci<lden .şerefli hars nüfuzu
,,u bir türlü silemedi. 

Son Anadolu faciası si
yasi muhitlerde onlan sars
mııta. Askerliğe sürdükleri 
J&Plfbn lekeden ise her 
miHetin ordusu iğrendi. 
Ama işte o kadar. Üstün
den bir kaç senelik zaman 
'.fi!nce her şey unutuldu. 
1 tuba.,an, 1 yaşıyan ıey, 
udan evvelki eski Yunan 

harsidir. işte meseli .. Kon
feransiya ,, gibi ağırbaşh, 

titiz bir san'at ve ilim mec
muası bu tesir altında kal-
~ış, tarihi hakikatları çiğ
nıyecek derecede ileri var
maştır. Bu mecmuanın :son 
iki numarasmı lekeliyen 
.. Uyanan Yunanistan,, kon
ferans hükmünün en kuv
vetli şahididir. 

Tarihteki vekayii bizim 
aleyhimize kullanan, hak
kımızı en iğrenç ithamlarla 
gaspa c;.alışan bu sefil ya
zıya nasıl yer verdiklerine 
şaşmamak kabil değildir. 

Ne yazık ki imkanın dışın
da görünen bu iş işte gö
zümüzün önünde bir vakıa 
: eklinde duruyor. Meseleyi 
belki propaganda şebeke
leri!'lin kuvvetine, onu idare 
eden ellerin maharetine 
vermek isteyenler buluna
cak. Fnkat davaya hangi 
t~raf tan bakarsanız bakınız 
bıraz derinleşince temel
i\: rin hars kuvve~ine da
yandığını göreceksiniz. 

~: 
~ı:_klareline Sıhhiye 

'lnuf eftişi uğramaz mı? 
1 ıı ıd. rcl.ııdcıı t ı 11 "t . . · aını mı-

7 ılc aı 1 ıınız bir mektupta 
şıı ılrl,ır o~uııııı:ıktadır: 

Bur:ıl a 1 er idare şubesine 
t lJ ıııutt. ttı"'ler gelmekte oldugu 
1 d sen z.ınıaıılarda Sıhhiye 

1 tı 1 hiç u~ramanııştır. A
c l · 11 rııı ıı. z ı ı dikkatlerinin 

11 ' 1 ıc ı cd ı m • .ıı 

Bir hanı · m ış arıyor 
Ortarnektep mezunu kitabet 

ı.e hc.~p l»lı ı r' evvdce matbaa-
larda çalıırr 1§ bir Tü .le h r anımı 

münasip bir iş arıyor A k 
dd 

· n ara 
<:"8 t'tı Munllinıler b . -n 1 rl t ı apanerune 

- l. 

desiniz. 
Tic:ıri "\ c iktı::.adi miic .. ·-

lehe yurdunu ziyaret ~liyorlar 
.eler için ba~'ka bir kanuni 
tatil .giınıi hatırlıyamıyonız. 

~u halde di~or giinlcr thmrct 
'c san·ıacınızı scrlıc c yar,;
bilir \ ' C dukUnınızı açı', 
bulundurnbillr:-iniz. ~u Yar J..ı 

dtilcr 
18. M. Meclisi rei~i Kazım 

Pş. Hz. dün Türk Maarif 
cemiyetinin Jstanbul merke
zile cemiyet tarafından tesis 
edilen talebe yurdunu ziya
ret etmişlerdir . Paşa Haz
retlerine bu ziyaretlerinde 
Sivas meb'usu NurettinAli, 
tnaarif emini Behçet Beylerle 
Hakkı Şinasi Paşa 
ref ak•t etmişler ve 
maarif erkanı, cemiy,etin 
reisi Cevdet Kerim 8. ve 
cemiyetin faal heyetini teJ
kil eden zevat hazıribulun
muşlardır. 

ziyetleri arasındaki farkı 
ve kıyasları görüşmüşlerdir. 

Bu ziyaretlerinden memnun 
olduklarını beyan eden 

Paşa +iz. talebeye hitaben 
bazı beyanatta bulunmuşlar 
ve ezcümle: 

- Çok çalışmak lazım -
dır. Zekavete güvenmek 

insanı en çok aldatan bir 
şeydir. Bir çalışkan yüzler
ce zekiye müreccahtır, de

miılerdir. Paşa Hz. böyle 
bir değil daha bir çok 

küşat merasimi Darülfünunda yapılacak 

Şehrimizde 'toplanacak o
lan Balkan talebe konfe-
ransına iştirak edecek mu
rahhaslar bugün saat 9,30 
da konvansiyonel trenile 
şehrimize gelecekler<Jir. 

Gelen murah•aslar Bul
gar. Romen, Sırp ve ltal-
yan talebe birliklerine men
sup elliye yakın gençten 
mürekkeptir. 

Yunan talebe murahhas· 
ları konferansa S&mi srf a
tile iŞtirak edectfderdir. 

Küşat merasiminde kon
f t>ransa iştirak eden aza 
Türk talebe birliği namına 

selamlandıktan sonra diva
nı riyaset intihabatı ya-

rnustc na giınlerde unıum·ı 

uyarak htirmet karşılğt olmak 
iır.crc tatil yapmak bir borı; 

.. ayılalıilir. 
lltr cnap 

Adapazarında İsmail Zühtü 
pılacaktır. Bilahare aza ko
misycnlara tefrik edilerek 
konferans verşembe.gününe Be~e : 
kadar birlik binasınde me- laıedığin11. et up aHresinlze.. 
saisine devam edecektir . mektupla göndeHlmtttı• . 
Perşembe günü konferansın f;:;-;i::M· ;;;-,=;jjı ji;p ;;~==hı~ 
son umumi içtimaı yapıla- 4 M.mı~t heberıııe~ 
rak müzakere edilen mese- • 
leler karara raptolunacak'tır. 1 IJc~~ 1hiı"lijfi• 

Türk talebe birliği Balkan 
talebe murahhaslarının şeh
rimizde ikameti esnasında ~zmirin üzümü 

Alt kılftll"8Cla, bir üostumllD 

t.-· .... •m. Arkadrıua, 
yanına o ...... ..,.-
Anadolu Hısanndln aceleyle 

.ı __ .. bl~ .ı ...... 
vapura &UIUl'"t ve 

~ 
vakıt bulamamıttı. ~ 

_L_.J....ına: 

&l~i .,.idi •e .,.....,. .. 
- Bile&I diye ..... eli. 0,. 

Lı p' ~ile hir .. vın. ., oıZ 

~urmaytt1n• f-.ret _... ~ 
~ tf en

kadışım. aıilath ~ ... ... 
diden ceza kesmesini rlcll ettt. 

1 bll..,,.1 elinde 
Bu garip tavır ı '""" 

..ıı ı.. or ve hiç 
bilet deftef"e _.uy 
bir ,harekette bulunıaıyord.. 
-~ 
• - L-•• _.tı :Mi'-~ Ustu u..- b-

lÇtfM•f aı~i .tıılM - ar 

dapm. bu htmhldl - *"" 
aldı, bHlyor mUlllfluV e 

Şunu: 
n .. ~kar bakalım ela 

- rar~ı ..-Kazım Paşa Hazretleri 
evvela yurt hakkında , va
ridat ve masrafları hakkında 
malumat almışlar ve bunu 
müteakıp talebe ile görü
şerek yurdun tesisinden 
evelki vaziyetle .şimdiki va-

yurtlar açılacaJım ve 'mem
leket gençlftinin refah ile 
okutulacafım da beyan et
mişlerdi. 

Talebe Meclis reisimizin 
bu ziyaret ve iltifatlarından 
çok mütehassis icalmışlar 
ve teş-ekkür etmişlerdir. 

~alebe murahhasları Sir
-kecide Tıürk talebe birliği 
ve Darülfunun talebesi ta
rafından karşıla1tacaklar ve 
birlik tarafından misafir 
edileceklerdir. 

Konferans yarm Darül-

kendilerine fevkalade samimi 1l 
ve zf'ngin bir program ha- Bütün piy-asBiataıa 
zırlamıştır. 

Heybeliada vapurile bir ~anıyor 

H.Ragıp B. 
Mosko;;-~efirimiz bu 

gün geliyor 
Moskova sefirimiz Jiüseyin 

Ragıp Beyin hareketi bildiri!. 
mişti. Ragıp Bey bu sabah 
saat 10 da limanımıza vasıl ola
cak olan Novrosiski Sovyet va
purile şehrimize gelecektir. 
Mumaileyh derhal Ankaraya 
iİdecck, hfikUmctle temasta 
bülunacaktır. 

Köprüdeki duba 
K~prünün Kadıköy is. 

kelesındeki bir numarala 
duba eskimiş olduğundan 
dün saat dokuzdan itibaren 
bu duda çıkarılmıştır. Ye
rine yeni bir duba kon • 
muştur. 

Dün saat yediden itiba
ren sevahili mütecavire 
vapurları Adalar iskelesine 
yanaşmışlardır. 

Tevziat 

fünun mer~sim salonunda 
Darülfünun emini Neşet 
Omer beyin nutkile küşat 

meht;ıp gezintisi yapılacak :t ıııd 
ve büyük bir ziyafet verile- "ft&tolfl 10 bin ı0111Uf 
cektir. lzmir licaret oda~ının muhttlıf olunacaktır. 

-=-...._~..._~İiıııiııllıiıllı._.,._.,_~•t..i!C'4Jllllİlll•iıi.iio......,.ı.....ı-..."'"' menabiben elde elliR• malumata na· 

Kulisten far mako 1 o k11a r zar an izmır lkııtatlı mıntıkasıaın 
1 l1 cıL bazılannda üıUm maMulü bu sdne 

~ereketltdir. 

-·-
yeni bir liste hazırlandı Esham borsasında na-

Cayn m&ba<fıller tevıiat ko- sıl muamele yapılacak? 

Ye-ni ce-rrriyef riiçln fe
-,ek7cfll r!fıli f Ne 

yapacak 1 

Kıt :tdhlarıtiGa ve i!khehaMa 
havahrın toğuk cert>yan ıetmtsı 

bıRlann i>ir'1z @eÇ ~lıınma•nı 
irllaç eylemiş ve hu 1-üıden baQlar milyonu dardüncti tewl lfltesini 

haıırlamııtır . Bu liitedcn 60 
kadar gayn 'mübaclH para ala

caktır .. Tevziata bir hafta sonra 
bqlanacakhr. 

Üçüncü liate yapılan te .. zlıil 
hitam bulmUJtur. Bu litte mu

cibince 45 pyn müb.dile 4000 

olta.ur lira ~lmlıttr. Komlsyo

bUn fhn<kye kadar tevzi -ettiAi 
mebllQ 1 7 ,()()()() liraya balı~ 
olmuttur. 

İııgiliz lirası 
lngiliz liraın dün 1009 

kuruŞta açılmış, 1007 ku • 
ruşta kapanmıştır, 

.. 1~5,5 kuruşa kadar da 
duşmuştür. 

E~ham \ e kambiyo h~t:-:tsı 

sıı1onunda bor.ay:ı yeniden 

.alınaı.:ak olan kulbiyclcr için 

Anfiteatr .,eklinde yerler );a

pılmaktad r. ı s 

Son günlerde gazete sÜ· 
tunlarında yeni bir mesele 
goze çarpıyor: 

-Türkiye Farmakolok~ar 
Birliği namile yeni bir 

müıeurrır olmamıttır. 

Bn sene me·•u1 bazı dOlu hı · 
aanndan maada hiçbir afet \e ha)· 

(abk zuhur etmedığı ıçın relcolıaııın 
60 bin tona batıl olacağı rnuhak · 
kak addetlılmeltıe<lir. 

cemiyet teşekkül etti. 
'Geçen gün biz bu hu -

tikcar hu yerlerde onmırak susta malumat verirktn Mıntahntn ~çen sme i.ı 7.tim 
Türkiye Eczacılar cemiyeti :rekolteei 45 bia, 1927 senC$i '48 

ı O lira mukabilinde her 

mu:.ımcle c.;na,ında sal0nda erkanından bir zatın verdi-
hazır hnhmabllecck Ye 41Cl'n· ği izahatı da kaydetmiştik. 

telcr va. ıcn ... ile mu.unclc yu· 

pahilcccktir. 

Bu izahat bize heyeti ida
renin sebebi istifasını an
latıyordu. Fakat yeni ce

Şinıdiye kadar 100 kisi · miyetin 'teşekkülü haberi 
kulbyclik !için nıliraı:an t ut- etrafında fazla bir şey öğ-

mi:;tir. Yer <dırr olduğu içlıı retmiyordu. 
200 den fazla kimse :ılınmı· Dün yeni birliği kuran 

genç Eczacılardan iki zatla 
vacaktır. 

bin ıon :idı. 

Kalifornya ziraat .daıre ırun 1 S 
Ni.an 1927 tarihli raporuna nala· 
ran 4 nisan ı 926 ııırihinde haşlıy.ıın 

soğuklar yüzünden meyva ağaçları 
ve bu meyanda baı"llar H" bılhauıı 
Sultanl cinsleri yUzde 20 25 nisbe· 

tınde hasartı uğratn11hr. 

Yunanisıun bağlannda da } 6ı 
de 30 ni betinde hasar old~u tah 

Darülfünunda imtih~nlar bitti 
görüştük. Kendilerinden min edılmektedır. 
cemiyetin teşekkülü esbabı A,·usturalya mahsulü mayıst;ın 
hakkında ve görece~i i~ler itibaren İngilıereye sevkolıınnıuı · 

etrafında aldığımız malU
matı berveçki ati yazıyoruz: 

ıur. 

Avusıuralya rekblıesi geçen ıe· 

Hukuk fakültesinden bu sene ( 98 ) 
fenç mezun oldu 

Hukulc fakültesi imtihan· 
lan dün bitmiştir. Bu sene 
fakülte 98 mezun vermek -
tedir. Yeni mezunlar :şun • 
)ardır: 

Fatma Zehra. Fatma Mef
haret, Julide, Emine Hik
met, Nezahet, Ayfe,, Fatma 
Miikerreru, Behice. Sabiha, 
Emine ileraat itammlarla, 
~t, Sophi, Fahri, lh11an. 
Ali, Neoliti, F'*"t, 09man, 
Cemal, tlhrahia, Arif, tBah-

Muammer, Burhanettin, Hik
met, Ahmet Ali, Rasim, Mus

tafa Asım, Yaşar, Hiisamettin 
Nesim, Avram, Hamdi ' 

' 
Cemal, Hasan Mahir, Ha-
lit Rıdvan, Mahmut, Gela
lettin, Suat, Cevat, Demir, 
Abdülkuddüs Sabahattin, 
:Sabri, Nazmi, Ahmet Ziya, 
MU'laffer, 1Hftldcı, Al:>dullah, 
F.ahri, 'Mustafa, Hasan Ali, 
5ftt.i, Mehnret ... tr, Ma-
9811 5Mnıi, ıMelmret F11at, 

mil rif: J.ma · Mela· 

met Cemil, lsmail, Mustafa, 
Mehmet Emnrullah, Meh
met Arif, Mahmut Lutfi, 
Semih, Hilmi, Mehmet 
Emin, Süleyınan .Şevket, 
Mehmet Niyazi, Cemal, 
Muzaffer, Hayrettin, Mehmet 
Suat, Haydar Sami. Hakkı, 
Süleyman Kazım, Abdül
baki, Mehmet Cemil, Ser
vet, Resul, Femih, Hamit, 
Rafit Beyler ... 

Genç 1rultlltçularamıa 

111nvafffekiyet temenni ede· 
riz. 

"Türkiye Eczacılar cemi
yeti son toplanışında habul 
ettiği bir medde ile ecza
hane sahibi olmıyan cemi
yet mensuplarını fahri aza 
addetti. Yani cemiyet doğ
rudan doğruya eczahane 
sahipleri camiyeti oldu. 

neye nazaran takriben IO bın ton 
noksan olduğu içın fiaılar yühelmı~. 
bu suretle İngiltere pıyasalannda 
nısan H' ma)ıs aylan zarfında Tür 
kı)e uzuml('ri aranmış 'e iızıımlerı 
mlz müsait fıatlarla satılrnıstır. 

Uşak fabrikası 

Bu sene altı ay çalışacak 
Bıı sene tTşak Jul\ :ılisindeld 

mal suller eyi vaziyettedir·. Parı
carlnr lıcrıiiz tarladadır. Bu 
seneki rekolte .Uşak kııza nıer
keziııde 6000 ton, l:skişelıiı \'C 

sair mül lıııkatta dıılııl olmak 

Bizden rey hakkını aldı 

ve bizi hakkı rrıedenimizi 

istimalden uzaklaştırdı. Za
ten bu cemiyet bizim ilmi 
ihtiyaçlarımızı da tatmin 
etmiyordu. Hem hakkımızı 
korumak hem de her gün 
yeni bir tarakki hızı olan üzre 25000 tondur. 
mesleğimizin ilmi noksan- Şehr fabrık:ısı; senede elli 

ton i~li}ccek vaziyette oJdugu
larına cevap vermek için na göre bu sene altt ay faalı -
ayrı bir topluluk yaptık. yette buhınacnktır. 
Cemiyetimize bu günkü 1 abriknnın tesis edıldiği se-
mesleki vaziyeti ifade eden neki pancar miktarı 4000 ton 
bir isim olmak iizcrcde ikınci scııe 6500 ton idi. 
Farnıakoloklar birliği na- ·-··············---···-·····-············· 

olan darülfünun profesörle
rinden mürekkep ilmi en· 
cümenlcrimiz bilgilerimizi 
arttırmak, müşküllerimizi 
halletmek için bize kıymetli 
yardımlarda bulunacaklardır. 

mını verdik. 
Birliğimizin kapıları, dip

loması olan bütün mes
lektaşlarımıza açıktır. Ecaz
hane sahipleri de girebilir
ler. On on beş gün sonra 
bir kongre aktedeceğiz. 

Gayemiz meslek erbabını 
ilmi bir birlik etrafında 
toplamaktır. 

Bunun için Avrupadaki 
teraldciyatı adım adım 
takip edeceğiz, bu hususta 
nefriyat yapacatı:ı. Bili i__. ._. ...U,~on 

Mesleki haysiyeti vikaye 
için bir divanı haysiyeti
miz otacaktır. Sonra bilhas
sa her sene bir çok para
mızı memleket haricine 
çeken Avrupa sipuyalit~ 
lerinin memleket dahilinde 
yapılmHma -mamen çah· 
MQl!Wız. 

diler 

para ~tfiter. 
da ~~.,. 

.Mttkadaftti • ~~ık ' 
garip ıntıtl'cal'•ıe 

hatta doıitumun ttıntk 6Jran 
lira yere dtiflli· 

~ bunu 
Suratını ..kşite ' te 

yer<len :ılan mernur : (kd 
Hey gidi D""zaket, ı, 

efondı '>l~akl 

k b 
kaba aavırh e " 

/.utı u unkint 
ftndiyc lutap etmek 
kalmamıttı· da 

Va urdan gt{~ken, ora 
p ~il<f!lr· 

halktan p1ra toPlayan 
bir zaınınlar 

Jarı IJl'rdiim ve 
onları kaba in.anlar diye 1a111l• 

~.-.~·~:~ ;-,:-

Spor 
fenerbabçe 

Üsküdar -Beyler~Yi. 
h J

"fne 2~3 yenıldı 
mu te 1 t dıt Ga· 

Cuma gunu Stadyum • 
ıi bayramı ya 

laıa~ııray atletı m dekı sahada 
k Ka<lık<Syun 

pılır En f b 1 takımı 
da Fenerbııhçe ul lo Galata· 

i ...ıttrıeden eve 
zmıre ıs· k 1 Beyler-

L- aiJere a an 
sarayla pc;r b 

~ k d muht litıle ır 
be l Us ü ar (2) 

y • b kası yııprnış ve 
takım mü~a 8 ı ol-

(3) sayıla n ığ fıp 
ye karşı 

ınuııur. nda Vefadan 
Fener takımı H df 

Ş k 
Bt>ylerbeyınden a 

e ıp, d 
1 d oynamı lor ır. 

be)' er :_h elczersı ıı oldu
f enera- çe 

1 bır oyun oynıya-
ğu açın ıy K lecı Rıza B. ıkınci 
mamıştır. a d 
golde çent> i ) arılarak oyun an 

Çtkmııtır. l 
Boks maçarı 

A ın 1 g uncu cuma gunO 
Y · d boks ma'"-

T epebaşı bahçesın e ·ı ek· 
)arı yapılacağı haber v:rı ~-•·· 

Y 
._ k sekiz musaoaıuı 

tedir. apııaca S k ük Kema ·- ıt ı 
içinde küç dık 
kartılanmaııı bılha!JSll şayanı • 

kat olacaktır· 
Vefanın koşusu 

Vefa kulübll Jstanbul turU 

namile bir tehir k09usu tertiP 

etmlıtlr. Kotu 6nilmozdeki : 
mı günü sabahı Emin611Üll 

baflıyıp Fener, Edlaalllbpe 

\ ecklıule, Kudı•· 
Etf'sln ... ,...ı., 



m ___ zzız_ 

Günün hikayesi 

Zavallı sıska! 
- Yazık! çok giizcl. fa

kat ne kadar ~ıska ... Ya a
mıyacağı muhakkak·-

N~.aml Sezadan her bahs
o1undukça bu sözler tekr:ır 

edilirdi. 
Zavallı küçük tecc~"iısk<\r 

bir tabiata malik olmalı ki, 
babasının, anasının onun doğ
ması için ten:-ip ettikleri gii
ni.i beklememiş. \·aktindan bir 
ay evvel doğmllstu. 

Ne kadar minimini bir 
mahrnkru. Siitnine onun 
kadar hafif bir çocuk gör
memişti. Onu ma~azalarda 

satılan balmumu bebeklere 
benzetiyordu. 

Babası endişe ile doktora 
SOHllUŞtU. 

- Acaba büyiitebilecek 
miyiz? 

- Belk.L fakat çok föti
mamla bakılmalı. 

llk senderi oldukça miişkü
ldtla geçti. En küçiık blr 

hastalığa tutulursa hayatının 

tehlikeye girece~ni biliyordu. 

Evde dcrecei hararetin dc
~şmemesi için her odaya ter
mometre konmu~tu. ~Jisafir

ler, çocuğa mikrop geçirir 
korosu ile olduğu odaya so

kulmazdı. Bebek her hafta 
tartılır ve sıkleti bir cetvele 
kaydoJunurdu. 

O sene kış şiddetli oldu. 

Ni7.ami Seıanın annesi lstan

bulun havası soğuktur diye 

çocuğu lzmire götiirdli. Bu
tün kışı orada geçirdi. 

O kadar dikkate rap;men 
minimini nezleye tutulma
sın mı! l lemen çocuğun ba-

basına bir telgraf. Adamcağız 

her işini ytiz ustüne bır:ı.ka

r:ık lzmire koştu. Doktorlar, 

ihlçlar, konso1colar ... Nihayet 
l izami iyileşti. Fakat ı ,.izami-

nin tedavbine ayrıca çalışmış 
olan sıhhiye müdürü dudak 
hukcrck dedi ki: 

- Yazık... Çok güzel ço
cuk.. Fakat ne kadar sıska! 
{ a,amıyncıtgı muhakkak.. 

"' 
Niı:ımi Sezn beş yaşına 

geldi.. Fakat büyle bir çocuk 

mektebe gönderilir ıni ? Bu 
sırada bir kiiçlik erkek kar
de) bir de daha küçlik kız 

karde~i vardı. Eğer günde 
bir kaç saat mektebe git~e 

anne. inin de kafası dinlene
cekti. 

Fakat mektepte diğer ço
cukiarlıı temus ederek, boğ

maca, kızamık, kızıl, kaba
kulak olmak tehlike ... i vardı. 
Bu hıısrnlıklnr ba~ka çocuk

lar için çok tehlikeli idi, 
fakat bu sıska çocuk tutu-

lursa ... 

Nizami için eve 
bir mmıllim geldi, 

husu~i 

kardeşi 

de 'aktinden evvel mektebe 
göndt:rildi. 

'"'ofrada en güzel parçalar 
Nizamiye verilir, bazer. ken

di ine hu uc:i tatlılar pişiri

lirdi. 

füıyük anne~i onu di~er

lcrinden fazln sc\ erdi. 

Nihayet bakaloryu imtiha
nını geçirmek smbı geldi, 

Nizami Seza <J kadar ~olgun 
o kadar zayıftı ki miimcniz

ler en kolay sualleri ~ordu
lar. 

Rir diploma ~ahtbi oTarnk 
hir:ız teselli 

Nakili: M . Ga, ur 

- Y nık ı;ok naıik deli

kanlı.. F:.ıkuc ne kadar sbka! .. 

Ya~anıı ya cağı muhakkak .. 

Nizaminin erkek kan.lc;;i 
' ertesi sene bakalorya imti-

hanına girdi. Fakat kazanamadı. 

Nizamiye gelince danilf u

nuna girer ı,rirmez hastalandı; 

haftalarca kendinden umüdi 
kestiler. 

Nihayet ~ifa buldu. 

• 
.Nizami Sezanın edebiyata 

merakı vardı. Şiirler yazarak 

mecmua . ahlfelerine gotiirdii. 

Böyle hascalıklı, i'ılüme mah

kum bir adamın şiirleri redd

oluna bilir mi 'l Bu bedbaht!, 

yese okınakta mana ne? ~:n 

~ıkı mecmua sahipleri ona 

karşı müsamaha gösterdiler. 

Şiirleri pek da manalı olma

dı~ı halde az zamanda lt!V

kalAde şöhret buldu. 

Nizami yirmi ya~tna ge
lince askerlik şubesine müra

caat etti. Fakat ecıbba bu 

nahif biinycnin askerlik ede
miyeceğine karar verdi.. Ar-

kadaşları a kerliklerini yapar

ken o, mcslflinde terakki 
etti. 

Girdiği müessesede amirleri 

onu el üstünde tutuyorlardı: 

Biraz zaaf gösterse dinlenme

si için kendisine mibaade 

verilirdi. Bu sırada kardeşi 

ek:nek parasını tedarik için 
çabalanıp dururdu. 

Nizami sayılı ediplerden 
olmuştu. Yaşı da elliyi bulmuş
tu. Bu zaYallı sı::;kanın son 

zamanını rahat geçirmesi için 

telif ve tercüme riyasetine 

tayini mtinasip ~örtıldli: 

Bu tayine deJalct edenler 

aralarında diyorlardı ki: 

- Yazık... Çok nazik bir 

adam.. Fakat nekadar sıska ... 

Yaşamıl:ağı muhakkak.. 

Teli[ ve tercüme riyaseti 

Nizami Sczayi biraz canlan

dırdı. Pederi bir sene evvel 

vefat etti Bu sene de annesi 
"e daha sonra, sırsile bira

deri, hemşiresi. bi.itün akra

bası, e:ıki arkada:;:ları öldü. 

O yaz kış zayif omuzlarını 

mantosu aluna gizliyerek ve 

ba~ından atkıyı çıkarnuyarak 

ya~ıyordu. 

.Nizami Seza sek~en iiç ya

şında vatandaşlarının takdi

ratı ve hürmetleri arnsında 

öldü. 

Zavallı c:.ıskaL. 

Devlet kuşu 
lngiliz izcileri rei5infn 
başına nasıl kondu ? 

• fö• llohert hu niin bir o 
milyonerdir 

Londra gazetelerinin ver
dikleri malumata göre bir 
milyon lngiliz izcisi genç, 

birer peni vererek bir mil
yon peni toplamışlar ve 
bunu baş izci Robert Ba-
denpavle ibdaya karar 
vermişlerdir. 

Bu para ile bir otomobil 
aldıktan sonra gerisi bir 
çek ile Sör Roberte takdim 

olunacaktır. 
Bir milyon peni 800 bin 

(Çorçil)in 
htıtırtıtl 

!İngiltere hükumeti ve İstanbul 
-- --

Loit Corç, İngiletere kabınesinin azasını 
kazanmak ve ekseriyeti aleyhimize sevketmek 

istedi, fakat sonunada muvaffak olamadı 
- 10-

Bunlıır öyle mec;ekkrdi ki 
doğnıltığu n:ya ya11lı:;-lıp;1, 

her memleketin darülfünun 
alimleri t:ırafıııdan nıiinaka,a 

ohınadili rdi. 

l~tanbul mescle--i iizcrindc 

Loyit Corç. butün km·, etik 
f .ort Kürznnla beraberdi. l•:sa
sen hu me::,clcyi ileri ı;(iren 

ba~lıca zar o idi. 

ı,tanhul mc~de"-İ iizerinde 
(Yani Tiirkktin buradan ihra
cı meseıc~i) Loyic Corç ile 
Lort Ktirzun birle~cikleri hal

de Harbiye nezareti korkunç 
yızılcısilc miidııhale eni. Har
biye nezaretini ~lare~al Vil
sonla ben tcm'il ediyordum. 
Biz askerimiz bulunmadığını 

söyliiyor, ve askerimiz bulun
madıkça Tiirklerin ı~tanbul
dan nasıl çıkarılacağını "0Tll

yorduk. 1 Tindbcan nczare
tilc Türkiye için hakiki nihai 
Ye herşeyden ari bir :-.ulh 
ihzarına ba~ladık. Çanakkale 
boğazı, harp ~emilcri dahil 
olduğu halde blitün gemilerin 
möruruna kii~ade olduktan 
sonra bu bizi ho~nut ederdi. 
Bu vaziyet, Boğazın iki tara
fını beynelmilcl ku netlerle 
daiml bir surette i~µ:al edil
mesini istilzam eder. Kuv.vet
lerimiz gayet mahdut olduğu 
halde huna kifayet ederdi. 

liirkaç sene zarfında bu 
çarci hal, bir kim< enin itira,
zilc kar~ıl:ınmıyan bir for
maliteden ibaret olmdu. 

Bu rne~ailln lngiltcrc kabi
ne::-lndc ne ... uretle münakaşa 
edildiği "'Ki.ırzonun l la yatı,, 

ı] tinrnnlı e:-crde mufassal 

lıir surette neşredilmiştir. 

Bunları burada tekrara hacet 
kalmıyor. r 9 r 9 sene~inin mi
ladı Isa yortusu e~nasında 
Londrada hariciye nezare
tinde bir İngiliz Fransız kon
feransı aktolunıırak Türkiye 
ve Arabistan me~aili üzerin
deki ihtilafları bertarn r et
meyi istihdaf etmi~ti. Çok 

sabırlı ve iyi huylu bir reis 
oJan Loyit Corç. kabinede 
kendine lehtar arkada~\ardan 
bir ekseriyet temin etmek 
itiyadında idi. Bazen Loyit 
Cor~ bir meselenin bir sal
ha'l için bir ekseriyet. 

sonra ayni meselenin di~er 

sa[ha:-ı için başka bir ek~eriyet 
bulurdu. Bu ~liphesiz ki, tea
mlile muvahk bir hattı hare
ket değildi . Fakat i~lerin 
pek çok oldujtu sırada bun
dan başka bir çare de 
yoktu .. 

:\(esele h\mınusaniııin 9 

unda tam bir ~ckildc kabi
nenin kar~ı:.-ma gddigi zaman. 
kabinenin hlitiin aza .... ı hzır 

bulunmu~lar, avam kamara
"ında nadiren göriılen hara
retli bir münakaşadan ~onra 

kabinenin k:ıhir bir ek:-criyeti 
Tiirklerin 1.-tanbulda kalma
sına kmar \ermişti. BaFekil 
l .oyit Con; arkada~Janıım bu 
kararını kabul etmi; 'c cr
tc-.i giin a' anı kamarasında 
k:ınaathahş bir nutuk irat 
ederek bunu ililn etmiştir. 

Bunun ii7.crine Sc' r mu
ahedesinin ihzarında lstanbu
lun ')\irk payıtahu olarak 
kalma~ı takarri.ir etmi~ti. lstan
bul boğazı, ;.\ larmara dcni:t.i, 
Çanakkale beynelmilel bir 
mul1afoza altında bütiin ge
miler için açık hulunaı=aktı. 

yadan ha~ka Çatalca hattına 

kadar Cdibolu yarım adası, 

adıılann ek-.cri~i Yurıanistana 

Yerilecek, bundan ba~ka Yu
ııanbcan. reyi ıima nıtirac:aac 

t:dilinccye kadrar lıınir ile 
hiınerlamhnı id•ıre edecekti. 
Tiirki~ e, kapitulaS) on- ~bte
ınini iad;e, maliye:.-ini ve res
Jih<ıtını miittdiklerin .;idJctli 
kontroluna tenli edecekti. 

TLirldye, ekalliyetlerin ırki 
ye dini emniyetini tckcfflil 

'e bunlara ait ahka~m km tde-
c:ckti. Fransızlar Suri) eyi ala
cak, f ngiltcre Fi!iscin ve Jr:.ı
kın bahalı 'e JOrucu man
d:Nnt deruhte edecek. J<:rme
nHcr Amerikanın kapı e~i{tİn
de oturacaktı. :cvr mu11he::dc-. 
"inin imıa~ı anında ve bu 
mu11hedenin taı;dild şartile ln
giltere, Fransa ve ltalya ara· 
... ında bir muka\ ele imza 
edilmi~ti. Bu ltllafname. (Sy

ke~-Pik~t) muahedesinde ve 
.'an Jan Muryen konferansın
da bu devletlerden her birine 

Tiirkiyede bir niifuz minrnkası 
ııyırı yordu. 

Bütün bu mukarrerat, bu 
ı:ırada ilıln edilmemişti. Onun 
için biı de hakikatin nasıl 
HcrJcdj~ mlilAhaza edelim . 
1 Jaki kat taşlı Vı! sarp yollar
da, dikenli ornlarda, yalçın 

kaj alı dağlarda ve gtinc~lc 
l"oll;ru\aq._ ç9UertJe. y.orgun, 
bicap bir halde, hakikat kafi
lesi, musırrane yürüyordu. 
Bır hlhze için bunlara dikkat · 
edelim: 

ı 1120 senesinin I 2 Unun
sanbinde veni meh'usan mec
lisi lstan b~lda toplandı. ~ liic-

tdikler, temsili bir hiiktıınct 

e;;asina ~adık idiler. Tiirkkr 

<le reylerini verdiler. 

Fakat, maalesef Tlirklcrin 
ekserisi yalnış rey vermi~

lcrdi. "\eni meclisin ekseri) e

ti milliyetpcrYcclerdentli, ta
biri diğerle, Kemalislerdendi. 

Bu ()yle biçim~iz bir vaziyet 

, Liwda getirmi~ti ki mlıttefik

lar kanunu aninin 2 I inde 
müttefikler, emniyeti umıı

miyeyi temin için, Türk har
bi) e nazırı ile ErkAnı harbi
ye rci,inin azlini i.;remişlerdi. 

Kanunu aninin 28 inde ''eni 
mcdis .l\\baki milJiyi k~bul 
etti ve imzaladı. ~llittefikler 

1 tnnbul içinde bile ihtilaller 

'e katiliaınlar nıkuundan en

di~c edere~ müttehiden hare
kete karar Yerdiler. :.\ rarrın 

r 6 ında İngiliz, Fransız lral
ya. kuvvet\cri fstıınbulu işgal 
t.:ttıler. lı'erit, ~imdiye kadar 

te~kil ettiği hükttmetlerin en 
zaifini te"kile sev kedildi. Xi
!'anın nihayetlerinde, Ti.irkiye 

büytik millet meclisi, mütte

Hklerin ordu ve donanmala
rının yeti~cmiyeceği bir yerde 

Ankarada toplandı. i\Iayısın 
13 iincii l.ınii - bu me".um 
bir tarihti - V cnizelos, !'C\'cr 
muahedesinin ~eraitini, Ati
n ada ilcln etti. 

l laziranda, İngilizlerin Ko
caelindcki ~arakoUarı Türk
lerin milli kun etleri tarafın
dan taarruza duçar oldtL Bu 
taanız cfdöt değildi. Askerlere 
bila tereddüt ateş etmek için 
emir verildi. Donanma . .:\Jar
maradan mermiler attı 'e 
muhacimler gerilediler. 

• 
Matbuat hatıra.laırt:Ah:;~;rihsan 

• • • t•g 

Nabi Zade Nazım B. 
Servetfünunun ilk muharriri idi. Arkadatları M. Sadak, 

A. Raıdm Beylerle Besim Ömer Paıa idiler 

Bir ifadecik Abdülhamidin hal'inden sonra 
Servetifünunun intiıar ve 

sa~lam surette teessüsüne kadar 
olan kısımları yazdım. Hatırala

rımı okuyanlardan bymetli 
mektuplar aldım. Bundan sonra 
çıkacak parçaları hakkında ben
den malOmat istiyorlar. Çokları 
« Edebiyatı cedide · devrile 
meşrutiyetin ilanından evvel ve 
sonraki matbuat ve lrf an vak'a-
lannı benden so;uyorlar . 
ve sabırsızlanıyorlar. Muhterem 
okuyucularımın bu ah\kalarına 

çok teşekkür ederim. 
Matbuat hatıralarımın şimdiye 

kadar n~redilen kısımlan, otuz 
seneden evvelki zamana aitti. 
Bunlar daha çok uzun ya?.ıla

bilirdi. Fakat daha sonraları 

gördü~üm ve içine karıştığım 

vak'alar pek ehemmiyetli olduğu 
lçin birinci kısmı uzatmadım. 

Y alnıı, hep yazdıklarım vesika
lara ve tetkiklere müstenit 
olduğu cihetle çabuk topla
namıyor ; ilk kıamı bir seneye 
yakın bir müddette bitirebildim. 
Muhterem okuyanların aflarını 

dilerim. 
Bundan sonra neşredilecek 

hatıralarım hakkında bir fikir 
vermek üzere bu ifadeciği yaz
dım. Eser , aşaAıda gösterilen 
kısmlara ayrılacaktır : 

1 - Servetif ünunun inti-
şarından ~ Edebiyatı cedide :t 

aile sinin teıek külüne kadar 
- - ııarayın matbuata tesirleri -
saray mah1nku Baba T ahirin 
Babıali yokuşunda zuhliru . 

2 Reca\ zade E"rem be-

yin himaye ve riyasetinde T evfık 
Fıkretin pak ruhu, kuvvetli ze
kası ve yüksek kabiliyeti iJe 
kurulan « Edebiyatı Cedide » 

mahfili -Edebiyatı Cedide züm
resine karıı ozamankl kıskanç
lann ve müteassıplann yaptıkları 

taarruzla - Abdülhamidin müthiı 
kocunması - Baba T ahirin faa

liyeti • Arnayut İemail Kemal 
beye uyarak ahvali yanlıı gö
rüp lngiliz siyasetini alkıılıyan 
edebiyatı cedide zümresinden 
bazı arkadaşların aldanışları-Ce

nubi Afrlkada galip çıkan İn
gilizlere gizli cemileler hazırlayıp 
yapan bu arkadaşlanzın Abdül
hamit tarahndan hücra viliyet
lere nefyolunuşu. 

3 - Baba T ahirin ve arka
daılarının verdikleri bir jurnalle 
Servellf ün unun kapatılması -

Muharrlrlm Hüseyin Cahil bey ve 

eansörün Velet Çelebi ~e birlik· 
te Cinayet mahkemesine sevkimiz 

-Adliye nazın Abdurahman Pı. 
mabeyinci Arif bey ve adliyenin 
ıkl namuslu rüknünün hımmetile 

kurtulluıumuz. 

4- Edebiyatı cedide aj)esi 
tarümar olduğu için Mahmut 

Sadık ile bat bap kalıtımız · 
Selanikte teıekkül eden İttihat 
ve T eralli inkılap cemiyetine 

birbirimizden habersiz girişimiz. 

5- Ferit paşa sedareti, Baba 
T ahirin alc.lheti - Servetlfünunun 
bütün münevverlerle samimi 
münasebetler!. 

6 - 1908 temmuzunda 

meorullyelin ilanı . Taahhüdü
müz veçhile Mahmut Sadıkla 

beraber ve ilk salta yevmi gaze
telerle inlnlipçilık faaliyetimiz . 
- Tam on gün bütün BabıA.li 
kuvveti Serveti fünun matbaa
sında . - ilk haftaların ateşli ve 
ibret verici vak' alar1. 

7 - ittihatçıların yanlıı ha
reketleri. Yevmi Scrvellfünunun 
tarafımdan talili ve esbabı. - 31 
mart vak' ası . - Seneli fünunun 
tekrar yevmt çıkııı. - Hareket or-

Servelifünunun tekrar edebi ve 
irfan rolüne avde\i. 

8 -- Fecrialinin Servetifü
nunda teşekkülü, Rayretleri, neş
riyatı. 

9 - T arabulusgarp harhile 
herabcr irfan faaliyetine gelen 
durgunluğun umumi harp hita
mına kadar devamı - T arblusgarp 

ve Balkan h'\Tplerile umumi harpte 
Serveıifünunun yevmi neıriy11tı 
-Mütareke - Serveti( ün unun neş

riyatını kamilen tatil editi 1918 

J O MiUi cidalin haber-
lerini tevzi etmek üzere Ankara 
matbuat müdüriyetinin emrile 
Almanyada MUnihte .ılstthbarat" 

dairesi açışım. 

Bu zamanda gördüklerim-Lo-
zan konferansında matbuat bürosuna 

iltihak için aldı~n emir-konfe
ransta altı ay geçirdiğim zama
nın çok tatlı hatıraları-1924 te 
Servetifünunun tekrar kuruluuşu 
ve harf inkılabından sonra 
«Uyanıp unvanile vazifesine 
deyamı. 

Matbuat hatıraları 

Hakkak Napiye-Abduthamidin 
resim ve gazete siyaseti -
A vrupaya re~imlı cevapları -
Baba f ahirin ıuhnru. 

Serveti{ üoun l 892 de sa
hıf elerini çoğaltmış, resimlerini 

güzelleıtirmiş, ilmi ve fenni 
mündericatla çıkıyordu. İlk mu
harriri merhum Nabi ı.ade Na
zım idi. Mahmul Sadık ve 
Ahmet Rasim Beylerle doktor 
Beııim Ömer Pş. dahi 
ayni zamanda yazmıya başla-

mışlardı. Paristen hakkak Napiye 
dahi gelmişti, umulmıyan haller 
karşısında kaldım. 

M. Napiy~nin okuyup 
yazması yok imiş! meğer butün 
mektuplarını karı~ı yazarmış ; 

kendisi Lehistan mültec..i.si im~ 
bir Partsli ile evlenmiş oldıı-

~undan küçük kızları ile tera
ber lstanbula gelmişlerdi. Bu 
küçük kız fstanbula avdetinden 
sonra Napye Kovska « Napi

yer Kuvska » isminde fevkala
de meıhur bir dansöz olmuıtu. 

Naplyeye gelince bütün ümit
lerimi boşa çıkarm:ştı ; kapi

tülasyonların ecnebilere ver _ 
diği imtiyazları bu adam 

lıtanbulda derhal kavradı . Ça
lışmaz iş görmez oldu ; vaktini 
balık tutmakla geçirmiye başladı. 
Kendisinin Pariste iken hali-

keylediği tablo klişelerini bana 
daha gelmeden toptan ıatmıı 
olduğu için ben onları Serveti 

fünuna basıyordum; kendisinin 
latanbulda bir ayda hakkeylediği 
klişe F ransarelsicümhuru <( Lube• 
ile meıhur bestekarımız merhum 

Hacı Arif efendinin resimleri 
olmuştur. 

Napyenin tembelliğinden do
layı tebdilini istedim; muvaffak 

olamadım. O, lstanbulda ecnebi 
olmak imtiyaz ve hukuktle mü
him bir phaiyet olmuıtu . Be

reket verein biraz sonra ılyaıl
yatla uQratmağa ve başından 

büyük itlere kar11maAa b1ıtladığı. 

için Abdulhaml<hn lradeetle bol 
paralar verlterck lstanbuldan 
çıkarıldı. Btz de hill&kstz kal
dık. Bu, matbaamızda bir derin 
botluk yapmlf değildi • Balık 

tutmak , güvercin beslemek , 
gevczehk elmckten batka bir 
teY bılmtyen bu havai adam, 
çok weylertmae kusur bulduk
tan ıonra nihayet EbU..uut 
caddestndekl matbuınııın ay-

Mn 'abna 
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[ ADLiYEDE =] 
oe·niz korsanı 
Kadirin ölümüne se
bep olan kurşunu kim 

attı? 
lstanoul ağır ceza mah

kemesinde, deniz korsam 
lakabile anılan Kadiri öl
dürmekle maznun olarak 
Laz f brahimin muhakeme
sine devam olunmuştur. 

Dünkü celsede, mahke • 
mede Mehmet kaptan is -
minde bir şahit dinlenil
miştir, ki bu şahit aranmış, 
bulunamamış ve son gün -
!erde ağır ceza riyasetine 
"Seferden şimdi geldim. 
Beni anyormuşsunuz. Hatta 
maznuniyetimin de söylenil
diğini haber verdiler. 

Ben buradayım, gene 
sefere çıkacagım. Tahkikat 
benim Yüzümden kalmasın_ 
Çağırın, istediğiniz gün ge· 
leyim! 11 diye bir istida gön
dermiştir. 

Mahkeme reisi Nusret 
B, kurşunun kendi kayığl
nın bulunduğu taraftan a
tıldığı rivayetine ne diye· 
ceğini sormuş, Mehmet re
is, inkar etmiş, ölen Kadi
ri hiç tanımadığını söyle
miştir. 

Maznun vekili, bu şahi
din vaziyetinin tamiki icap 
ettiğini söylemiş, müddei 
umumi ve mahkeme, buna 

mahal görmemişler, Mehme1 
reise gidebileceği bildiril
miştir .. 

Muhakeme tcvkifanede 
bulunan Ohanes isminde 
bir şahidin celbine kalmış
tır. 

··············--································· 
muvafık görmemişti . Şimdıki 
c Akşam > matbaası binasında 

yani eski .. Basiret,. matbaasında 
bir büyük oda tuttuk , yanına 

çırak verdik, u~raştık, çabaladık, 

ne yaptıkı;a fafde vermedi ve 

iradel seni ye mucibince •san' ah 

hakki Jstanbulda tesise gelen • 
bir Parislı san' atkan başımızdan 
deffeyledikten sonra matbaada 

bir kabustan kurtulmu' gibi derin 

nefes alınıştım . 

Abdülhamit, Ser\'etiftinun-
dan beklediği hususi hizm~tleri 

göremediği için bize yar olın:· 

yordu. Padişah bir baıka re

simli gazeteci yetiştiriyordu. 

O da Babıali yokuşunda beş 

senden ziyade matbw.ıt ~ekaveti 

yapan mahut baba T ahirdi. 

Abdülhanıidin S«-rvetifümına 

yaptıAı hlzmetler arasıra fasıla

larla gazeteye basılmak üzere 

irade ile verdiği resimlerdi . 

Bu resimler şunlardır: 

- Pariste bir tramvayın 

apaşlar tarhndan durdurulup 
soyulması. 

2- Gene Pariste bir anar· 
~istin bir polisi öldürüıü. 

3 -- Papanın kaf e" içinde 
ruhani ayin yapması. 

- Amerlkada zencilere liııç 
ceza.~ı yapılışı. 

Bu resimler Pöti jurnal ve 

Pöti Parizyen gibi avam gaıe· 

telerinin yahut Amerikan ci

nayet gazetelerinin resimli ilave· 

lerinden alınma ıeylerdir. Bu 
gazete parçalarını beni saraya 
çağırtarak g!h bqkAtip Tahsin 
pa~a verirdi, ~ah ozaman mat· 

buat müdürü ve baş sanflür 
Hıfzı bey ehle gelirdi. Retim-

lerln albndUı saray tercümesi 
olan ibareden baıb bir ıey 

yazılmazdı. Reame ait makale 
konamazdı ve h.tta reılDin ne 

için ~onuldutu aöylcnemezch. 

AJ11net İhsan 
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Dllmil&=>..FK. NİN SO~ T SÖZÜ Kocasız kadınlar 
Hayvnnlarda ekseriyetle 

erkekler dişilerden fazladır. 
Bundan başka erk.ek hay· 
vanhır dişilerden daha gÜ• 
zel olur. En güzel tüylü 
hayvanlar, en güzel sedalı 

FILIPS Yeni 
icra ve iflas kanunu Pilsfz ve nkümülAtör- ur··.! .,,;e.~:VI!! 

süz, telsiz telefon cihazını 
"' faallyet sahasına atrı. Bu 

cihazlar 100 veya 220 ilt~ill~ 
Şerhi 

kuşlar, hep erkektir. 

insanlarda bu nazariye 
berakistir. Kadınlar çok 
olduklarından kendilerine 
zevç bulmak için güzel ve 
cazip görunmek mecburiye

voltluk miitcnavip cere- ~~~!!" 
yanda işler. Bütün A vru
pıının dinlenmesi müem
mendir. Tecrübeler hane
nizde veya 

lstanoul icra reisi Ahmet Refik Beyin bu mü • 
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu • 
sustaki ihtisasına göre eserin mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimi?e mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ..ederi:z. 

HELYOS 
. Fiatı yüz eJli kuruştur. Satış merkezleri fstanbul· 

da ValCıt, Cihan ve İkbal kütüpane1eridir. 

tindedirler. 

:\Iilesseselerlode meccanen icra lllll_:J8lll_iiiiii-=aiiiiiiiiiilmiiilillı9 
cdıllr. 

llııııı.... G 1 ı;:-:ın..--ım:::ı:ms:::n::ı:scr.:un:ı:H 
.~ ~ • atada pod••e kaqınnda Ha:aren hanında N. 14.... ~ v a u r 1 a r D 
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Hali hazırda yalnız Avru
pada koca arıyan kadınla
rın muktarı 18 milyondur. 

Almanyada altı milyon I ki• l ı 
bekar kadın mevcuttur. . p e } {um aş aı,. Merl:eı acenteıl: Galata Köprii 

Seyrisef ain 

Bunun sebebini tayin bir- baıında. Bey-Mu 2562 Şılbo 
Kuruş '11' d 

az guç; en mühimmi kadın· K d •• . • accnteal: Mahmudiye Hanı altın a 
lnrrn erkeklerden fazla ol- rep oşın emprtme 1cı7!~ın~:"0:1ce0 325 lıt~\lbul 2740 

ması zannediliyor. Krep birman emprime ıu~':tı!'d-:u~ken 4 7 5 Trabzon iıirlncl posta>ı 
Filhakika 1920 İstatistik- Fulard emperı·me 350 kanıı (REŞITPAŞA}vapuru 8 Temmuz 

l kıynıetlnde iken 2 7 5 erine göre Almanyada on Paztı.rtesl 12 de Galata nhtımın· 
yedi ile altmış beş arasında Tual dösua empritııe 4so kuru, 390 lu)'Qletlode iken daiı hardı:etle İnebolu, Samıun, 
17,782,000 erkeğe bedel c~ 
20,205,000 kadın olduku nrep saten emperime kıym~tıı'd;-rken 67 5 Cireson, Trabzon, Rize, Hopaya 

f • f f ki gidecek ve dönü1te Pazar bkele-
gibi Fransa ve lngilterede il 8 i ipe İ robfuk k.,!~~ı=:~~n 350 aile Rize, Sürmene, Trabzon, 

kadmlann miktarı erkekle- K l Tirebolu, Gircıon, Ordu, Ünye, 
rinkinden iki milyon fazla, Beyoklunda af ffi an Makazalarında Samıun, İnebolu, Zongulda~a 
İtalyada bir milyon fazla uwayaralt , ~lccektir. Hareket 
ve Rusyada 4 milyon faz. , .. m•E1~~--llll•••aiiııı--lllia:m:!••1Emmid 1_gu_·n_ü_y_uk_ka_h_uI_o_ıu_nm_az...,.. ___ 

1 

ladır. bmir - f !.ersln sürat postası 
(MAHMuf ŞEVKETPAŞA) Çünkü her nekadar erkek 

çocuk tevellüdatı her mem· 
lekette kız çocuk tevellüda· 
tından fazla isede erkek 

çocukların vefiyatı nispeti 
dnh b" -k 8 uyu tür. Meseli Fran· 
sacla ölen erkek çocuklar 
kız çocuklardan yüzde lmk 
fazlndır. 

Tenvirat işi 
Elektrik ~irken bu sene Eren

köyilne, gelecek senede Kartala 

kadar hat tefrit ederek tenvirata 
ba~lıyacaktır. Adalarda tenvirat da 
gelccdc sene olabilecektir. 

Novotni 

Pek basit 

Kinyüm Labarak dır 
KİNÜM LABARAK. Her yemekten sonra bir lilör lı:adehi "KİN

YOM LABARAK .. en fazla kuvvetten diltmlit hastalann bile aı; zaman 
zaufında fttbap ve iadct kuvvet iç.la Jc!fj oldu~ gibi en eski Ye mli&mtn 
kaıuızlıklm ve ufiyetlerl de hale ve !eclut eder. En muannit ısıtmalar 
dahi bu ıayanı hayreti ·ilAç kVJısıoda ıerian zail olur. Haatahktan, fartı 
mesaiden uyırJamıı olanlar, vaktinden C\''i'el oepilnema bulmuı çocullar• 
inl:itaf devresinde ı&tırap çeken genç bztar, lohuaadan kalkan kadınlar'. 
ya~~n ilerilemeai ha&ebile kuvvelal.% lcalmıt ihtiyarlar, kansızlar ve bılhaaaa 
halı nckalıette bulunanlu her hnlde KİNYGM LABARAK ıarabını fç.. 
melidJr. Her eczanede bulunur . 

vapuru 9 tcminuz salı 12 de Galat• 
rıhtımından k:alkarak çarf!l!riba 
ıabahı İzmire varacalc ve o 
günün akt~ lmıirdeıı kal
lcara.lc Antalya, AlSiye Mersine 
gidecek \'e :r AiUCu, Anamor, 
Abiye, Antaly~ Kutadası Jzm1rc 
uArayarak gelecektir. 

Ayvalık~ snrat postası 
(MERSİN) vapuru 9 Temmuz 

Sah 17 de Sirkeci nhtı.mından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale 
KUçülluyu, 'E.areınlt, Burhaniye, 
AyvahAa gideeek ,.e d5nütte 
meikQr ial:elc!erle blrlibe Albn· 
olııQa uArayw gelecektir. 

Gelıbolu ~ yalnıı yolcu 
&lımr yük ahnmaz. 

Aotaf ya Postası 
fANAFA.RTA)vapuru 7 Temmuz 

}erinden dolayı maheuı ve ful'\lhtu 
mukarrer gardirop, aıındalye, masa, 
ayna, karyola ,.e saire 10 / 7 / 929 
tarihbıe milıadif çartamba gUnU eaııt 

ondan itibaren Bcyo~lu, Ntıanta -

tında, Meırutiyet mahallesinde Ah· 

met B. sokağında 54 numaralı Cc -
W B. apartmanı önilnde bilml.17.a • 
yede furuht olunacağından talip o· 

!anların yevm ve vakti me:z.kOrda 

mahallinde haz.ır bulunmalan ilAn 

olunur • 

ZAYJ 
Derununda Polis beyannAme

sini bfr kıt'a değirmen mak
buzunu ve evrakı sairemi muh
tevi cilzdanımı Fatih ile Kur· 
tuluş arasır.da uyi ettim. Ad
resime getireni memnun edece-

ğim. Asmaaltı, .Mıılıkeme 
sokak 9 numarada 
Çuvalcı Meşhet Hasan 

Emrazı dahiliye 

Verem 
ve göğils hastalıkları miltehoscısı 

d~tor 

Şekip Habip 
Ayasofya Yerebatan Hacı 

Süleyman apartımanında cu
martesi, pazartesi çarfM'lba ve 
pergem!>e· Tel. fst. 3035 

ZAYİ 

1929 tarihinde Ellıiz ıehlr 

yatı mektebinden almış oldu· 
ı?um şahadetnamcyi zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan rski· 
sinin hilkmü yoktur. 

Elbiz Ali o~lu Mehmet 
teveUiit 1330 

Hukuk fakülleslniı1 tatil devresine mahsn~ 
umumi açık konferansları 

22-25-29 Temmuz Y 1 
Moderrta Ali Kemal Bey J ,5.8, l 2.15 ağustos eaat 5 - 6 en 

deniz ticari hnunu 929 pazartesi \C 

perıenbc günleri. Y cnl 

• Mpalthıttın Ad~ bey 16. 20 tcınmuı .L&al al s ,-,.~ cuınar· 
vtl!yeı kanunu ıeıka eri sa ı 
tcsl conlerl 12,11,20,24,27.3ltcmmta 

ve 3, 7 ~ustos. ah 
c Cevdet F erll bey 929 cllmartesl, 6Ant 11 • l p2 Y cnl)c7eıamı Q 2~ 

il ....... ı.. mınlerl • ~ • 
keme usu eri ÇMfAW"" ,.- t 929 26 31 ağuston·e 2, 7 ,9 E.)·lü 

' ' 11 ] 2 tcra kanunu 
• Mustafa Reıtt Bey cumtırtesl pazar saat • 

test gilnlcrl: I 
B 1 tnrahndan saat şn 

Yukerıda IMılerl yaı.ılı Modcrrls ey~ . fakülte· 
__ 1 d ı.__ mevzulara dair 

götterilen günltrde hıuuarın a murmıcr ı. f ve-
açık t>On cras 

deki blr numaralı dersanede birer scrl umuma 

rllect~l tJan Olunur. -. 
TRAMVAY ŞİRKETi 

l VKAT TARiFESi 
JST AN BUL TRAM V AV ŞI R~E"f ...r. EOnden itibaren 

1929 senesi haziranının 21 ınc P~berdir 
ilAnı ~lıire kadar mu . . . son 

No 

Dınncı ~et 
ı Harakct Har -

Haraket f:ısı a - 600 24,12 
T• 1 3 6 ' Şl~llden - unc c ' 6 "6 24,'35 

Tilnelden - Şişliye 9 
23'öo 23,:30 

liutut 

IO Şi,.U - Tünel 

Kurtuluştan· Tünele SO ' 24 00 
1J Kurtuluş-Tünel Tünelden - Kurtuluşa 23,30 ' 

. 609 ı,10 

12 Harbiye-Fatih 

14 Maçka.,. Tünel 

15 Taksim-Sirkeci 1 
16 Maçka-Beyazıt f 

18 Taksim·Fatih 1 

10 Kurtuluş-Beyuıl 

22 BebJk-fminôn 

Harbiyeden· f~tilı7 5, 10 6;0a ı, ıo 
fatihten • Hnrbıye~e 

23,00 23,!! 
MaçkAdan • Tünele 
Tünelden • Maçkara 

30 23
1
30 24,vv 

21,35 1 

21,00 
22,33 

Taksimden-SirJceciye s,a 6
'
45 

Sirkeciden. Taksime 10 ~,~ 
Maçkadıın-Beyazıd:ı 7,09 , 

14 7,12 
Beyazıttan-Maçkayıı 

"h 7,35 
Taksimden-f ati. e 15 8 21 
fatihten • Taksııne ô 'ıs 
l(urtuluştan-Beyazıda ô ,' 05 
Bcyazıttan-Kurluluşa 13, 17 ' 

iBebeğ 5,31 
Beşiktaştan - e 

5 40 
n...,Jktaştan-Eıninönüne 7 o'oo 
~ inö - e 15 ' Bebekten-Em nun 6 oo 
Eminönünden- Bebeğe 22 ' 
Eminönünden-Beşiktıışa 

23,20 
J9,4(İ 

20,26 , 
22,36 
23,26 

24,30 a 
23,-« 
l, ı.t 1 

BAHÇESİ 
Birahane ve 
lokantası 

Maestro B. Sternat idaresinde 

Mükemn1el orkestra 
Ôğle tablidotu bahçede 

M 
• pu.u lO da Gelata nhtımından ----------- :r 

. ~nısa vilAyetinden: ~-=.~:~::·An~~ 11
1 .. -0-eı-te-r-da-rı~ık~i~ıa-na'":""'tı_,J~ 

Ortaköycten-Eminönnne 11 5,05 
EmJnönünden-Ortaköyc 15 5,33 
Qrtıklıyden-Aksarnya 22 5,40 

rt k~ 5,44 
Aksaraydan-0 a uf C 

Beşikta§ft!l-fminöfkn~! 1: ?:gg 
Emlııöııfınden·Beş .......-

22,50 
22,55 1 

19,45 1 
20,01 

Aklıısar kasabasında bir kütfiphar.e in 
9063 1

. iidec:e\: "" d nU,ttc mezİQr talw Doktor Ntzamettin Beye -
. . · şası ıra 90 kuru~ lelerle bırhl:tc Dalyan, Marmarf1, ı 

bedeli kqf fizerınden 20 temmuz 920 cumutcsl giinii saat on Sakız. ~alc. Geliboluya Afyondaki otomobil ma ze-
bire kadar müddetle ve kapalı zarf usulile münaka . a , k 

1 
a ak de00cttr. mesi 2600 lirada ora tallbin· 

t 1 f ·ı~t J ak · t tar s Ja onu muş- ,._ıııılıimı.__.ı..-_____ _. 
ur. ıt sı a m ıs eyen ıplerln müddeti muayyene zarfı d dedir. lkametgAh ve ticaret-

Maarif müdüriyeti~ müracaa.füırı. n a gahınız hak.kında F..ml~k tda-

FLITOKS mevcudiyetinizi 
zchirliyen ve müthi~ huta .. 
lıklann sirayetine sebep 
olan sivrisinekleri öldürür. 

FLITOKS hayvanatı eh· 
liycye İzbrap çektiren ufak 
sinekleri öldürür. 

FLITOKS kanınızı emen 
ve rahatınıtı bozan tahta 
kurularını v~ pireleri öl • 
dürür. 

FLITOKS kümes hayva
nabnızı öldüren tufeyli ha. 
şarah öldürür. 

Flitoks 
Leke )rapmaz 
kokusu sıhhi 

ve latiftir 
Umumi acenteleri 

Vapur kumpanyası 

Köstence, lzmlr, Ptre ve 
t 

lskenderiye liaf tahk seferler. 

l\.östence hattı 

7 tammjz pazar gilnü 6 da 
" Mısırdan mtivaselell beklenen 

Raıit vepuru aynı gün ~aat 15 

te her sınıf yoku ı. eıyay\ 

tüc<:Ariye alıırak doğru Kösten
ciye hareket edecektir. 

Ptre • lskenderiye battı . 
9 T e:nmuz çarıanba günü 

saat ] O da Köstenc:edea gele· 

cak olan RAŞIT vapuru 1 O 
temmuz pcqembe günll aaat 

16 da her sınıf yolcu ve eıya

yı tüccarlyo alatak kmır Pire 

ve bkendcrlyeye gidecektir. 

Daha zty~~ malamet almak 
isteyenler Calatada Çinth rıhbm 

haıılDID zemin katında M. Kil
lı:lrlst Valhe f(lrckftsına ronra· 
caat ebneleri~ 

~esine blr gôna malı1mat ver
memiş olmanızdan dolayı ·ij 

keyfiyetin evrakı havadisle ] 

tebliğine mecburiyet basıl ~ 
oJmuştur. ~ 

aaanuawımm-..a:-..r.ımıucm:::s:=ıın Jl 

n Bakteriyolog Do. ihsan Sami i < 
i: Bakteriyoloji laburatuvan i 
:: l'c~c dakik kan tahlil!u.

1

•1 
~~ (\·ııserman teamülü) kllreyvat 1 
:: tadadı, tifo ve ısıtma hasta • i 
U Iıklnrı teşhisi, idrar, balgam, ıi 
g cerahat tahlilAtı, Oıtra mikros- J 
H kobi ile frengi ıahar~.W. ~ rı· 
:: çıbanları ve ergenlik ıçln i! hus~si aşılar. sütnine muaye- J 
:: nesı yapılır. :i 
!; Çivanyolunda Sultan.Mahmut Iİ 
g türbesikarş~sında telefon Is. 981 H 
i5:: :::: ::: : l:::ı :::::::::::::::nı:::::::::::::a 

lstanbul Malıkemel asllyes(n-
Jen: lstıınbulda. Fincancılar 

I\Jahmudiye hanı tahtında 27 
N'o. Barokııs ve şürekl~ ve: 
kili Sezar Ef. tarafmdnn Kırk
lar elinde manifatoracı Y-oda 
polikAr El ile tüccardan Ne
sim Levl Ef. aleyhlerine ilen
me olunan 4 kftnunusani 927 
tarihli emre muharrer senet 
mucibince 500 Türk lirrsınm 
tahsili davasının icra kılınJ 
makta olan tahklkaondn 
m(lddaaleyhirnaclan Nesjm 
Levi efendinln lkamcrg!hı 
Jıazırı meçhul bulunduğu an
Jac;ılmakla hukuk usulU nnıh:ı 

' kemeleri kanunun J4f inci 

8! Topkapı·Sltkecl 

51 Yedlkule·Slrtccl 

., ""'".t•P•·Skt«t 1 

--

h 
6,05 

Be~fktaştan-Fati e ıs 6,51 
fatihten-Beıiktaşa 

k ·a 6 5,13 
Aksaraydan-Top apıJ 13 5 34 
Topkapıdan-Sirkeclye ıo, 'iO 

Sirkeciden-Topkapıya 20 6
' 

Topkapıdan-Aksaraya 

Aks:ıraydan-Yedilı.ııleye 6 5, ~~ 
Yedi~ııledcn-SirkeciYe 10 5, 
Sirkeciden-Yedikuleye ~~ 6:3 
Yedikuleden-Aksarayıı 7 5 20 
Aksaraydan-Edlr;rıe~apı!a ı ı 6

1

,50 
Edlrnekapıci:ın-SırkeclY 
Sirkeclden-Edlrnckapıya 14 6,23 
f!dirnekapıdan-SfrkcclYe 

22,15 
23,00 

22,49 
23,25 
24,03 ıo 

22.,55 
23,35 
2.f,20 

23,10 

23,44 
24,19 

Bulaia (Babı elli). Cı~~esin~~ 
Kirl:llıkb ~d~ır~!~rkat· 

EHRENŞTEIN· 
VE TOLEDO 

mndde1l mudbJnce bir ar 
miiddetlc l1Anen tebllgııt f c
rnsı zımnında emri atbkiklırın 

13 cylUl 929 p:ııar pünü sıı

Anadolu a,ansının u u ·ı kti' . ilk ki ya ven ece r. 
ayn •YO ve yıı bir ı tc 'dra MüdürIUi1ne ınüra· 

Jsteyeıılcrin (Yakıt) ' aro 

at ı 3.30 za tall.kJnn karar 
verilmi~ olduğu il&n olunur. 

c.aatLuı. 



ırur $AR1lARı: Canwnmt. ~ JUi .. 
eelmlertn iıOtGn haldan. ..ııt'uz,dur 

T6rtlyede Hut 

Karnş Karnı 
Cueteye c6•derllecek mektuplltlD öaerlne 

idare içinse ( idare ). yuıya lltM { Y uı ) 
işareti konulmalıdır ı Aylı«ı ıso ooo 

• • 400 800 
1 0 7SO 14SO 
il • 1400 1700 

ıı ...... _ .. -..- ı..ı......... ~ 

mabddereels .eLtnplera -...... .. .,_..._ 
brbcılnlu...ı.. " ll&nlanD mıı.derıcatm.ı .. 

"- ,,, .... delildir. 

Borsalar 6 Temmuz 

Nukut 
t Jııırlllz Jlruı 
ı Dolar 
20 Yunan dırahml 
ı Raybomark 
! A 'l'DlfUljl 1tllD! 
20 Ley Romanya 
20 Leva Bulgar 
ı Felemenk n orlD! 
20 Frannz frangı 
20 ltılyın lireti 
20 lturon Çoko. Slovakya 
1 Çervoneto , !ovlyel • 
l Zelotı , Lehl•lan • 
20 Dinar • Yogo@lavya • 
~O l'eltlka frangı 
1 roıeta JFJlanya 

20 lmtre frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
loııdn Bzertne bir lnglliz llruı kuruş 

.-ov;ork t TUrk lirası dolar 
Pırla • • • frank 
MUano • • • Urot 
Berltn • • • mark 
Sotya • • • le Ta 
Brüksel • • • heJka 
Amlıterdamııı • • florin 
Clne'fl'e • • • frank 
Png • • • kuron 
\'Jyına • • • filin 
Madrll , • • peıeta 
Vırsova • • • seJotl 
Atına • , •dlrabml 
Btkro, 20 Joy krıu 
Belilral TUrk ıır .. ı dinar 

Tahviller 
Anadolu demlryolu ( 1. tertlp A. B. C.) 

• • ( 2. • E. D. ) 
• • (3,. F.J. ) 

J!llkras dıhill • vadeli• 
Duyunu munblde 
ikramiyeli d•mlryolu 
lıtanlml lramny •lrketl 
Pıktım Dok Yo Antırcpo 
litınbul anonim ru şirketi 

Hisse senetleri 
Jı ~ınkacı 
Ormanlı bankası 

ıldı 

1008 00 
207 25 co 

53 7500 
9 0000 

00 50 
1750 

29 00 50 
8:2 so 

183 0:>2 il 
217 00 
1'2 IO 

0000 
22 ııo 

74 Do 
114 00 00 
29 2S 

790 00 

10. 9 CD 
048 128'1 

12 ~3 so 
• 1800 

2 01115 
37 50 
4600 

18 
1 
1 
Si 

19,55 
48SO 

19 ll ,SO 

8 411.:ı 

aı oo 
4 2100 

il 

8 

12 

:4 0015 
27 25,0ıJ 

• 42 
42 
49 
911 12 so 

188 0000 
• l5 

1006 ıo 

207 o o 
053 8ı su 

oo,oo 
15> 

3750 
2t 00 50 

110 
2100 

00 
150 

f2 
118 
217 
122 

0000 
22 
74 

114 

l50 
00 
00 

29 215 
790 00 

1007 ıo 
0,48 ra,715 

12 9000 

9 ıe ıso 

t 0175 
•• 00,10 

1 48,SO 
1 19, - 0 
il 49,75 
ıe 00,20 
1 42.00 
• s 1.150 
4 2115 
il 21 
24 62,llO 
27 21.UO 

91 12 ıo 
182 ~00 

• 80 

• 12 10 ıı 10 
128 00 00 00 

'ficaret ve wbire lıorsası 
ftıtl:ırr Tl('artt lıorıı ıu. ı kltibumum1Ugt t .ı rsırın ılan vPrllmff! tlr. 

Okkaıı 

Auml Asgari 
K, P. K. p. 

Bufday /.Çavdarlı 
Ynmu•ak 00-00 COOO 0000 
Kml<a 00-00 0000 00,00 
Stınler 00-CO 00 00 00 00 
fert 00-00 :021) 14,10 
ntnmo 00-00 00,00 00,00 
Seri mahlut 0-00 00.00 00,00 

av dar 
Arpa 
Yııır 

Yul•f 
Fuulye 

'"'DFam 

-ZAHİRELER-

l!l.20 
0920 
1500 
oo.on 
00.00 

12.IO 
09,10 
14.20 
oo.oo 
00,00 

-HUBUBAT-
0000 cooo 

0000 no.oo 

• 

-UN-
Ç11vıh kilo'o 
Eklsfra eklıtra 00 
Eklıtra , 
Di rlncf yumuuk oo 
Flrlncl ıert • 

1320 
1200 
1$40 
1155 

Uçüocü • 1050 

TiFTiK -
A ıı tara 2C900 16600 

Atıehlr 000.00 000,0o 
Yapııı Guı yuno 000 00 000.00 

-AV DERiSi-
Zerdeva 
Sanı; ar 
Tilki 
Kundu• 

ıt fınd ı k 111500 ı r15oıı 

Badem 000 00 000,00 

lstanbul Tapu müdürlü-
ğünden: 

Mevcut defatirden muhtacı tamir ve teclit olanlar için 

glln m~ddetre münakasa açı l mıştır. Taliplerin Tapu dairesindeki 

mübayaa komisyonuna müracaatları. 

"Vakt,,ın 7 Temmuz 1929 tefrikası: 91 

Kınn latif sükutu onu 

ııanyordu. Yalnız tarla kuş

lannın acı ötüşleri bu sü

ktitu ihlil ediyordu. lngil

terenin fal'k ve cenup sa

hillerinde tarla kuşlannın 
kesreti ııeyyahlan taciz 

eder. Tarla kuşu birkaç da

kika dinlenilmek prtile ga

yet hoş bir mahluktur. Fa

kat yirmi kadarı birden 

lciınisi inerek, kimisi çıkarak, 

kimisi yaklaşıp kimisi uzak
laprak ve hepsi birden 
uyha çıkararak insanı çepe

çCvre sararlarsa tabiate en 
düşkün olan bir kimse bile 
bundan eza duyar. 

•Cones., hadisab ıey-

retmek için bir çit kena

rında oturdu. Yolunu kay

bettiğine emin idi. Artık 
yol haritalarından istifade 

etmesi imkansızdı. işte tar
la kuşlan yükselirken '. mes'. 

ut bir tavırla ve alçalırken 

meyus bir tavırla öterek 

kendisine bunu ima edi
yordu. 

Birdenbire arkasında ve 

çitin öte tarafında bulunan 

b.iri, kederli bir deve gibi 
şıddetle içini çekti. •co 

nes. bayfile fırladı. Meğer 
arkasındaki bir intlcmiş. 

ineğin yapraklar arasında 
kımıldadığını gördü. 

Hayvan Devonşir kont-

1 Tı•uz 
1929 

= l:lER GON ~ ~-GAZETESi ::;"' . . . . 
'•:.... . 

Darülfünun Emanetinden: - ' ;:, . 

Edebiyat falküitesi nıüderrisleıi tarafından unıunıa mahsus olmak 
üzere verilecek konferanslar: 

Temmuz mOderrls lalmlerl 
mOderrlı Nimet Bey 

• Ali Muzaffer Bey 
> Alı • • 

mevzular 
demolı.r1181 zılınıyett 

Tarlı. ınlı.ılabı 

• • 

8 pazartell 

11 pereembe 
1 5 pazartesi 
18 perıembo 

2 pazartesi 
25 pertembo 
9 pazartesi 

> izzet • 

> .. 
Ali Elı:rem 

» 

Galan il 

Bey 
> 

Bo giinltU medeniyet ve demoluuı 
Namık Kemal 

Zıya pltA 

Babı! uur edeblyab 
Ağustos 

1 pereembıı 

5 pazartesi 
8 perşembe 

12 pazartesi 
15 pereembe 
1 9 pazarteol 

.. 
.. 

Ahmet Refik Bey 

lzmirli Hakkı bey 
l.maıl Halı.lı.ı • 

Omıanlı lmparatorlııAunun ıllı. devirleri halı.lı.ında 
tarih ltıtaplarımızda mevcut tenakualar 
Şark feylesoffarına göre kadının mevlı.u 
Demoltruı mellı.Oreıine göre terbiye. 

2 peqeııılıe 
6 pazartesi 

9 pertembe 
ylul 

2 puartesl 
5 pereembo 
9 puartesl 
Eylol 

> 

« 

• 

• 
Fertt 
Şek ip 

• • 
• 
• 
• 

> muavllll D. Orhan Sadettin bey .. 
> 

• 

Fazıl Nazmi 
Ş~f 

.... • » 

Muallim Hl.mit 

" 

bey 

• 
lt 

• > 

Felsefe karıısında 

Ruhiyat " 
F elıofara göre 

• • 

• 
Sadı 

demokrasi 

" 
demolı:rul 

> 

.Adalardenlzl medeniyeti 
Edebiyatta demolı.ruı 

Torldyede ı.lllıat barelı:etlerl 

12 perıembo > Alı Macit ,. oon yarım uırda coArafıya telekkı.I 

Konferanslar saat 1 7,30 merkez binasında coArafya darOlmeaalaiode verilecektir. 

11::\hiyat fakültesi Müderrisleri tarafından umuma 
üzere verilecek koııferanslur 

n1ahsus olmak 

Müderris isimleri 

Halil Halit Bey Etnigrafı nazarından Eiganlılanın Hındıstan ile 

Konferanı günl.ert 

cumartesi 6 temmw: 
alakal tarthiyesl 

Hüseyin Avni " Hadiselere göre ahlak • 13 ,. 
lzıoırlı l.mailHillıB. Şark Fılowllanna göre fıkır ve iradenin ı.ııltlallerl • 20 • 
lımaıl Hakkı Bey Kübizm ve Türlı. an' anctl • 27 > 

Şeref ettin • islim aleminde tik fılı.tı r her.le-der ve ullmuL 

Şevket • 
Yusuf Zıya > 

Konferanslar saat 

tarzı tqekkültt 
T eavOn ve infak halı.kında 

Anadoluda Aleviler, Tahtacılar 

16 da 1 No. lı dersanede verilecektir. 

• 10 ağustos 

• 17 " 
» 24 • 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı No Nev'i ican 

BüyOkada Karanfil Karakol 27 Hane 100 senevi 
Balıkpazarı Hacı Mustafa Cadde 95 KAgir dükk!n 180 > 
Kadıköy Rasim paşa Sögütlüçeşme 197 • • 72 > 
Küçükpazar Sandemir Karagolhane 11 Magaza 180 • 
Balat Karabaş Balat caddesi 159 Dükk§n 120 > 
Kınalıada Zeytinlik » 25-8 Hane 550 > 
Büyükada Nizam Nizam · 2o • 200 > 

" • Yanaros 3 Ahır 120 > 
> Meşrutiyet Cakomi 57 Hane 120 > 

Bogazlçl Boyacıköy Koru c.ııfdesl 3 lrath arsa 5 Şehri 
Burgazada Karakol 11-17 Hane 50 Senevi 
Beyoğlu Hüseyin ağa Arnavut 39 • ı 80 > 

• Kamer hatun Bilezik 67 > 240 > 

Kınalıada Narlıyan 31 ,. 5 Şehir 
Bostanca Bağdat caddesi 496 Dükk!n 4 > 

Balada evsafı muharrer eml~kin icara rabtedilmek iizre 16-7-929 tarihine müsadif Salı gü
nü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir taliplerin emvali metruke icra komisyonuna müraca
atları. 

lleyoğlunda Pangaln mahallesinde Nizamiye sokağında elmas fabrikası namile maruf 
binada mevcut çamaşır makinesi ve kazan ve saire eşya 7-7-929 tarihine müsadirpazar 
günü saat 11 de mahallen bllmüzayede ~atılacaktır. 

!!!!!!!- !!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Adını kaybeden adaın 
luğu çiftliklerine mahsus 

lıoş bir koku neşrediyordu. 

"Cones., bunu görünce ra
hat bir nefes aldı ve tek
rar oturarak düşünmiye 

koyuldu. Cebine atmış ol
duğu haritayı muayeneye 

başladı. Üç yol gene gö

rünüyordu, fakat marifet 
onların birine varmakta idi. 

Biraz evvel gözüne kestir

diği Londra yolu artık ka

panmıştı. Bu yolun tarassut 

edileceği muhakkaktı. "Co

nes., kendi kendine uzunca 
bir müşavereden sonra, tar· 

lalann aranna doğru ö

nüne · yürüyerek herhangi 

bir taraftan falez yolunu 

bulmıya karar verdi. 

• Hover. in kendisini sa

hil boyunda aramıyarak 

dahile doğru taharride bu

lunacağını düşünüyordu. 

Her ne kadar "Nortbum., 

dan T oneraya tren varsa 

da "Nortbum., "Londra., 

yolu üzerinde değildi. Va

ziyet ümitsizdi,fakat bu Ü· 

mitsizlik içinde en mlina

ıip tarzı haııeket •Cones.,

inki idi. 

lsticale ihtiyacı yoktu. 

Talie dotru olan bu koşu
da isticalden biç bir hayır 

gelmezdi. 

Parasını alarak saydı. 

• Hover ,, in nezdinden 

kaçtığı sırada yanın -

da bulunan dokuz lira
dan beş lira on bir şilin 

ve dokuz pensi kalmıştı. 
Bakiyesini atideki surette 
sarf etmişti: 

Madam "Henşav., a :2lira 

Bir panama bedeli : 6 şilin 
11 pens 

Bir gecelik : 3 şilin 11 pens 
Bir takım elbise : 1 S şili6 
Barda masraf: 10 pens 

Tıraş ve gazete: 7 pens 

Harita : 1 tilin 

Yekun : 3 lira 8 ıilin 3 pens 

Bu hesabı birkaç defa

lar yap~ı, masrafl.an zih

ninde ııaktetti. Paruını 

,.. 1 """'il!"" ,.,.,,,.. .....ıııa ......... .ı... .,. ~ ı.adl&a ,.apıhr 
·~, - , __ . ~ il 

6-3 .... ..,/.'I' r-· . , Biyllk va y~ _., P.ıı dfla 1ç1f . v .... ın Jl&ıılarla 
huusl ıilııİbCC* ıüııi.vı~ llcred 

idile ıli ~nııı. 
1 • ' • • • 

,,.. . t !J'. ·,J· ; . • • • 
a.....1119 ........... IJeW ........ 

ıl s. H. -- ... ..ı • .ı. 

1 • __ .ı. 
l·I lfiel ..,_,,ah l 10 ruıai iüalar / 
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Tarsus Belediye -
sinden: 

Yirmi glln müddetle ve kapalı :ıarf 111Ullle mQnakuaya vaı-., 
olunan Tarsus 1Chrine isale edilecek içme suyu projesiftiı:ı tanzimi 
müddeti yirmi gün daha temdit edllmlttfr. ledeli monat .. a lıad
dı llyık görüldüğii takdirde 929 senesi Temmuzunun onuncu çar

şamba gilnll saat d6rt buçukta lhalci katiyesi içra kılınacafınclan 
bu baptaki seraiti anlanıak istlyenler Ankara lstanbul ıehrema • 
netleri ile lımlr Konya ve Tarsus belediye dairelerine müracaat 
eylemeleri ilin olunur, 

- AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCi KEŞiDE: ıı TEMMUZDADIR 

BÜYÜK İKRAMiYE; 
200,000 LiRADIR 

AYRICA: 50,000, 40,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 URALIK iKRAMiYELER VE 100,000 

LIRALlK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

llAN 
Bolgar Dağı Madenleri T.A. 

Şirketinden : 
30 haziran 1929 tarihinde 

içtimaa davet edilmiş olan 
Bolgar dağı Madenleri T.A. 
Şirket heyeti umumlyesi 
ekseriyet hasıl olmadığından 
dolayı, dahili nizamname
sinin 26 ıncı maddesi muci

1 
Muharnm:29 Burç: Seretan 

Ayın d•luı• 'T1 Ayın bauşı 
4,45 L!J 20, 19 

Pazar 
bince, 29 temmuz 1929, lil l---~-A_ı_•ı_g_e-:cc_sı-:----
pazartesi günü, saat on birde Namu valcıtları 

ikinci defa lçtlmaa davet ''' o.ı. ıı... .. .U..•~ v... ,_., 
4,36 12.19 16,'9 ı 9,43 tı,45 i,18 

edildiği ilıln olunur. 
Ruzname! mlizAkerat Buıüıı doiıanlara lılm: 

Erke!c Ku: 
ı - f928 senesi zarf;nda Cemil Şıır 

vukubulan muamelat hak
kında idare raporu. 

2 - Şirket murakıbının 
raporu. 

3 - sene! sabık bilançosu
nun tasdiki ile meclisi idare 
azasının tebriye! zimmederl. 

Meclisi idare 

Günün na•ihati: 
Man serma dide. re me,·ıı 

s ıcak bahşe cme~i n . 
--- -

B1.1~Ü'11.<l havA 
Rüzg~r poyraz hava a~tl:tır . 

Meı'ul müdür : Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

tekrar cebine koyarak tar

lalar arasından yoluna de
vam etti. 

Endişesine rağmen, etra

fındaki kırla alakadar olu
yordu. Maamafih bu kırdr. 
aleyhine dikilmiş yüzlerce 

mania mevcuttu. Mendil ka
dar küçük zeredilmi~ arazi 

yekdiğerinden cesim çitler 

veya derin hendeklerle ay

rılmıştı. Bu sahrayı yalnız 

başına katetmek için insan 

ya karaca yahut ta kangoru 

Hilkatinde olmalıdır. Yol 

kenarındaki manialar tarla

ların birinden diğerine geç

meyi mümkün kılıyordu. 

Burada pek az ağaç vardı. 

lngilterede ağaçlar sahil

den uzakta bulunur; çift

lere gelince, sahile yakın 
olanları vardır, ve denizden 
hoşlanırlar. 

"Cones., çitlerin birisini 

geçtiği sırada birisi ona 

sesledi. Dönünce arkasın
da gelirli bir delikanlı 

gördü. Şahsı m~çhul elini 
kaldırdı "Cones. maniayı 

atladı, ve şahsı meçhulle 
arasında mesafe temin et

tikten sonra durarak hadi
sata intizar ehi. 

Şahsı meçhul oldukça 
zerafetle giyinın~ti.Vücuçta 
kavi olduğu görülüyordu. 
Haşin bir tavırla sordu: 

ı-.ııı 

• 


