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Venizelos harpten 
Garip bir ses 

Bahsetmek iste.diğimiz 

şey Yunan başvekili M. 
Venizelosun sesidir • Sela· 
nikte fransızca olarak intişar 
eden bir gazeteye göre Ve· 
nizelos Radyo ajansına be· 
yanatta bulunmuş ;'. Türki· 
yenin~ Yunanistanla babl'i 
teslihat yarışı yaptığından 
şikayet etmiş ; Yunan hü· 
kumeti tarafından bahri tes· 
lihatın tahdidi hakkında 
vuku bulan müteaddit müra
caatlara yeni harp gemileri 
si par iş etmekle cevap veril· 
diğini söylemiş ; işler bu 
ı ~kilde devam ederse yakın 
bir istikbalde iki memleket 
arasında bir harp çıkmasına 
intizar etmek lazımgelirmiş. 

Venizelosa atfen bir yu· 
nan gazetesinin n~şrettiği 
ou söylerin ne dereceye 
kadar vakıa mutabik oldu
ğunu kestirmek bizim için 
mümkün değildir; bununla 
beraber daha evvel Yunan· 
lılar tarafından bir iki defa 
Türkiye ile bahri tahdidi 
teslihat yapılması hakkında 
bazı teklifler vuku bulduğu 
matbuat sütunlarında bahsı 
geçmiş bir mevzu olduğun· 
dan bu rivayet üzerinde 
biraz tevakkuf etmek mu· 
vafıktır. 

Türkiye ile Yunanistan 
arasında bahri bir tahdidi 
teslihat meselesi görüşüle • 
bilir; Fakat zannediyoruz ki 
bu meselenin görüşülmesine 
başlamazdan evvel halli 

icap eden meseleler vardır; 
bu meseleler de her iki 
memleketi bugün işgal et • 
mekte olan mübadele işle· 
ridir. 

Aksi takdirde Yunanlılar 
tarafından vuku~bulacak her 
hangi bir tahdidi teslihat 

teklifinin ciddiyetine inamla· 
maz. 

Kaldı ki Yunanlılar mü
badele ihtilafına ait müza· 
kerelerde sui niyetlerini 
son günlerde pek sarih 
olarak göstermişlerdir. iki 
memleket arasında bir uz· 
)aşma zemini bulmak için 
bitaraf devletler murahhas· 
lan tarafından yapılan tek· 
lifleri esas itibarile iptida 
kabul ettikleri halde Türk· 
lcrce bila tereddüt kabul 
edilen bu tekliflerin asılları 
Atineye varinca reddetmiş· 
)erdir! 

Şu vaziyete nazaran Yu· 
nanlılar tarafından Türki· 
yeye karşı bahri tahdidi 
teslihat yapılması şeklinde 
vuku bulacak bir teklifin 
maksat ve manası ne ola

bilir? bu maksat ne manayı 
mesela Yavuzun tamirine 
mani olmaktan başka bir 
fikre hamletmek mümkün 
müdür? 

Sözlerimizde vazıh olmak 
için bir kere daha tekrar 

edelim : Türkiye Cumhu· 
riyeti daima sulhun muha
fazasına matuf bir aiyaset 
takip ettiği lçiO: bu gayeyi 
temin edecek her türlil tek· 
lifleri memnuniyetle telakki 
eder • Ancak bu teklifler de 
memleketimizin müdafaası 
ıçın elzem olan vesaitin 

Bizim filomuzu 
takviye 
etmemiz 

münhasiren onlara 
karşı imiş! 

Muallak mesail için aramızda cereyan 
eden müzakere hakkında bugün 

kararlarını verecekler 

M. Venizolos 
Yunan gazeteleri Yunan başvekili M. Venizelosun Radyo 

ajansına vuku buian beyanatını neşrediyorlar. . 
Venizelos bu beyanatında Türkiye ile Yuna.nı7tan ara· 

sında bahri bir rekabet olduğundan bahsetmıştır : 
" Hükumetimiz bir kaç defa Türkiyeye müracaatla 

bahri teslihatın tahdidini istedi; halbuki Türkiye bunu 
kabul etmedikten başka yeni harp gemileri sipariş etti. 
Bunun üzerine Yunanistan da filosunu takviye etmek 
lüzumunu hisseyledi. 

Türkiye son zamanlarda ltalya ve Hollandaya 2 torpido 
muhribi, 2 tahtelbahir ve 4 torpiyör ısmarladı. 

Yunanistan da ayni nisbette siparişte bulundu. Çünkü 
Türk teslihatı münhasiren Yunanistana karşıdır. 

Türk sahillerindeki vüs' atın Türk donanmasının takvi· 
yesin~ lüzum gösterdiği iddiası hakikate muvafık değildir. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki rekabet yakın 
bir istikbalde bir muharebe tehlikesi tevlit edecek 
mahiyettedir ... 

Eski aşinalar iş başında 
Atina, 9 (A.A) - Muhalefete mensup gazeteler yeni 

kabinenin sureti teşekkülünden dolayı şiddetli tenkidatta 
bulunmakta, Yunanistanın Anadoluda uğradığı bozgun· 
luktan mes'ul o'anların kabineye alınmasını ve girmesinin 
tahrik mahiyetinde bir hareket addeylemektedir. Halk 
fırkası aldığı vaziyeti muhafaza etmiye ve meclis müza. 
kerelerine iştirak eylememiye azmetmiştir. 

Aramızdaki nHızukcrc hakk.ıuda bugün 
kararlarını \erecekler 

Atina, 1 O (Aneksartitos)
Bugün Tiirk-Yunan mesele
lerinin müzakeresine devam 
olunacaktır. Bu içtimaa bü· 
yük bir ehemmiyet veriliyor. 
Zira yunan hükumeti kat'! 
kararlar verecektir. 

Bu gün tayyare iJe bura-

teşekkülüne mani bir niyeti 
bulunmamak lazımdır. 

Venizelosun yeni bir harp 
ile Türkiyeyi tehdit etmesine 
gelince , buna karşı verile· 
cek cevabımız da açıktır : 

Yunanistan Türkiyenin 
denizlerde bir gemisi değil, 
tek bir kayığı bulunmadığı 
ye Bütün lnglliz donanma· 
sının bilakis kendisine yar
dımcı oldu~u bir zamanda 
Anadolu macerasına giriş-

, 
ya gelecek olan yunan mü
bndcle başmurahhası :\[. Di
yamaııdopulos ictimaa i ştirak 

ederek lazım gelen izahau 

vereceJ..tir. ;\J. Diyamando
pulosun vereceği izahata gö
re karar verilecektir. 
[ Alıtaralı 2 inci ıayıfıunızdadır ] 

·miştir. Fakat öyle iken ge· 
ne neticede mağlup ve 
muzmahil olmuştur. 

Eğer Yunanlılar ve onla· 
rın başında bulunan Veni· 
zelos Anadoiu maceralarını 
onutmuşlarsa ve Şarkta yeni 
bir harp çıkarmanın mesu
liyetini Üzerlerine alırlarsa 
her vakıt eski tecrübelerini 
tekrar edebilirler! 

Mehnıet Asım 

lor~ unton 
Türktyede doltarı ecnebinin 

Tarklyede dojtan çocufu 
Türktür 

Türk vatandaşlığı kanunu
nun dördüncü maddesinin 
birinci fıkrasının tadili vilıl
yete bildirilmiştir . l kfi
nuuu sani 1929 tarihinden 
itibaren Türkiyedc doğan 
ecnebinin Türkiye de doğan 
çocup;u Türktür. Bu gibiler 

Türk kanununa göre sinni rüşte 
vardıktan sonra altı ay içinde 
ana ve babasının tabilyetle
rini ihtiyar edebilirl~fi Bu 
tekdirde haklarında (8) inci 
madde tatbik olunur. 

• 
• 

Izmirde 
Haplsane teftiı edildi 
lzrnir, 1 O (A.A)- l\lüddel 

umumilik tarafından bu gün 
hapisane teftiş edilerek mah
pusların vaziyeti tetkik olun
muş ve ihtiyaçları hakkında 
kendilerinden sorulmuştur. 

Af ve tecil kanunv üzerine 
tahliye edilenlerden sonra 
hapisann oldukça tenhalaş

mış ve daha sıhhi bir vazi
yete girmiştir. tahliyeden 
sonra lzmir hapisanesinln 
mevcudu 537 ye inmiştir. 

TDrk-lrak ~u~uekonıisyonu 
Mardin, 9 (A.A) - Altıncı 

Mardin hudut içtimaı müzakera
b hitam bulmuı ve Irak heyeti 
murahhasası avdet eylemiıtir. 

'Mersine gidecekler 
lzmir, 10 (A.A) - Ku

raklık mıntakalarından gel
miş ve henüz iş bulamamış 
olanlardan bir kısmı kendi 
arzularile Antalya ve Mer· 
sin havalisinde çalışmak 
Üzere nakillerini istedikle
rinden belediye vilayetten 
bu husust Seyrisefain ida
resi nezdinde teiebbüsatta 
bulunmasını rica etmiştir. 

Mu~at ız ~~cü ~isi~let&ileri 
Altıntaş, (A.A)- Muhafız 

gücü bisikletçileri, saat 18 i 35 
geçe buraya muvasalat ctmi~

lerclir. Kütahyadan takım hare· 
ket ederken sporcular memuri'1 
ve halk tarafından teşyi edil
m~lerdir. Üç kişilik bir spor 
heyeti takımla beraber Altınta
şa kadar gelmiştir. Sporculardan 
biri takım• afyona kadar refakat 
edecekıi r. Bisikletçilerimizin se
yahatine her tarafte halk tara
fından büyük alaka gös! erilmek· 

tedir. 

- Kızını o adama 
nasıl veriyors,ın, beş 
sene kürekt~ yatmış. 

- Vay sefil vay ... 
Bana iki sene demişti. 
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&azlet misa~atısı 

bahsediyor! 
ıkmet B. Hariciye tayinleri Fethi B. 

Ankaradan 9cldi , 
İzmire gidiyor 

Hıkmel B. 
Kadriye H. meselesine 

ait tahkikabn son safhada 
lzmire naklolunduğu yazıl· 
mıştı. Nakilden sonra An· 
karaya giden Hikmet B., 
lstanbula dönmüştür.Hikmet 
B. , buradan lzmire gide
cektir . 

Hikmet B. in lzmire git· 
mesi, Kadriye H. tahkika. 
tile alakadardır. Ancak 
Hikmet B. in orada doğ • 
rudan doğruya tahkikatı 

bitirerek kararnameyi mi 
yazacağı, yoksa tahkikat 
etrafında lzmir adliyesine 
bazı malumat mı vereceği 
belli değildir. 
Tahkikat evrakı İzmirde 

lzmir, 1 O (A.A.) - Kad
riye TI. ve arkadaşlarına ait 
evarkı tnhkikiye gelmiş, Müd
umumilikçe tetkikine başlan

mıştır. 

• 

Daire müdürl('rl 
ve konsoloslar 
Ankara, 1 O (A.A.) - Ha

riciye VekAietl birinci daire 
umum! müdlirlügüne orta 
elçilik pnyesile ikikinci daire 
umumi müdürü Mehmet Esat 
Bey tayim edilmiştir. ikinci 
daire umnınt müdürlüğüne 

Pırag maslahatküzarı başkatibi 

elyilik müs~arı payesini haiz 
Ahmet Cevat ve vekAlct 
müsteşar muavinliğine istih
barat müdürü payesini haiz 
Lutfullnh Beyler tayin kılın
mıştır. Ilerut baskonsoluslu
ğuna müsteşar muavini l\lu
lıittin, istihbarat mlidürlü
ğüne Halep konsolosu Ser
vet, Halep konsolosluğuna 

Batum konsolosu Celal, Ea
tum ikinci sınıf konsolos
luğuna Bari muavin kon
solosu Sait ve Prag baş

k:ltipliğine sabık hukuk nıü

şavirl)ği başnıuavini l\leh
met Cevat ve Borsl o ıı kan
çılarlığı.na konsolosluk muavini 
unvanile zat işleri sicil ve 
dosya memuru Sadullah Bey
ler tayin olunmuştur. 

Fahrettin Paşa 
lzmir, l O (A.A.) - ikinci 

ordu müfettişi Fahrettin paşa 
bu sabahki Afyon tirenile 
şhrimizden müfarekat etmiş 

ve istasyonda mütad mera
merasimle teşyi olunmuştur. 

Dünkü ckıprcsle 
Parise eitö 

Fethi B. Slrkecl btu7onunda 

Üç gün evei Ankaradan 

şehrimize gelen Paris büyük 
elçimiz Fathi B. dünki 

ekspresle Parise gitmiştir. 

Fethi Beye Sirkeci itas

yonunda samimi ve toplu 
bir teşyi merasimi yapıl· 
mıştır. 

Meb'uslarımızdan birçoğu, 

Halk fırkası müfe ttişi Hakkı 

Şinasi ve Şehremiııi Muhittin, 
muavini Hamit , Darülfiinun 
emini Dr. Neşet Ômerbey· 

ler , profesörlerden Hacı 

Adil, Ebu!' ula, sabık meb· 

uslardan Necmettin Molla 
ve Feyzi beyler Fethi beyin 

teşyi rasiWesinde hazır bu
lunmuşlardır . 

Fethi B. doğruca Parise 
gidecektir . 

lngiltere .Rusya ile 
anlaşmak istiyor 

Başvekil Makdonald ayrıca Amerika reisicumhuru 
Huverle de görüşmek arzusunda 

Londra, ı o (A.A).-Daily 
Herald ğazetesinin bir muhabl 

rini kabul eden yeni hariciye 
nazırı, l\1 . 
Hende rson 
atideki beya
-natta bulun
muştur: 

Cc m iyeti 
akvam ile o
lan münase
batımızı ame
le hühiımeti
nin harici si
yasetinin en 
mühim amil
lerinden biri 
telakki etmek 
hususunda M. 
Macdcmald ile 
tamamen be
raberim. Bu 

Zira Amerikanın cihan sul

hune sıkı sıkıya bağlıbulu
nan bütün bir meseleler 

müzakerata giriımek lfızim gelo
cegini söylemek fazladır zaıme

derim. Zira bu münasebetler 
böyle bir esasa 
btinat suretile
dir ki umuml 

sulh davasına ve 
ticaretin menfa

atlerine hadim 
olabilirler. 1917 

senesinde Rus
yadaki memu
riyetimden be-

ri bu geniı mın
taka ile Büyük 

siyaset, cemi M. Hovet M. Makdoald 

bretanya arasın
da mümkün ol· 
duğu kadar sı

kı münasebetler 
tesisini arzu ve 
iltizam eımek
ten hali kal
madım. 

ylti ah·aııı zihniyeti ile se\'k 
ye idare edilecektir. Biz, 
bizim için mc\"zmıbahıs olan 
meseleleri tamamen İngiliz 
noktai nazarından değil, 
belki . bey~clmilel teşrild 
mesaı nokta ı nazarından tet
kik edeceğiz . Gerek cemi
yeti akvam azasından olan 
devletlerle Ye gerek Rusya 
ve Amerilrn gibi bu cemiyete 
dahil bulunmıyan devletlere 
karşı ittihaz edeceğimiz 
hattı harelret bu zihniyetteiı 
mülhem olacaktır. Müttehi
de! Auıerikanın dünya üze
rindeki rnlü pek mühimdir. 

silsile~İnin anahtarı mesa
besinde olduğu bedihi ve 
aşikardır. Biz İngiliz lisanile 

konu~ii.n iki büyük demokrasi 
arasındald münasebetleri im
kan derecesinde tahkim ve 
tarsin etmek için elimizden 
geleni yapacağız. 

Cemlyei akzam haricinde 
bulunan diğer büyük bir millet le 
Ruayadır. Amele fırhsının bu 
millete karşı olan slyasett mldOm 
dur. Bu ıiyaseti tatbik mev
kine koymakla gecilaniyeceğiz. lkı 
memleketin mütcl<abıl münasebe· 
tlerinin sağlam bir esasa istinat 
etmesini temin için Moskova ile 

Alman ı • 1 meselesi hak· 
kında mülahassısların raporu 
üzerinde derin tetkikat yapıl· 
madan ve diğer devletlerin bu 
mesele hakkındaki noktal 
nazarları anlaşılmadan evvel 
hükO.mctçe hiçbir kat'i karar ilıı.lı&> 
olunamaz. 

Renin tahlıyesl hu.
gelince bütün işgal kıtabnı bı 
araziden çekmek anının gel.. 
sini sabınızlıkla beklemekteyiz. 

Bizim için ciddi bir düşünce ve 

kaygu teıkil etmekte olan bu mese

leyi mümkün olduğu kadar 

sür aile hallcımek çareleri-



Venizelos harpten bahsediyor 
I Osı ıarah btrieci ıayılamızdadır J 
Diyatn:ınoopulos giui 

Yunan mubadde 
dün Aeroe. pcrc 

ba~murahhası M. Diyamandopulos 
şirketi tayy aresile Arlnaya hareket et· 

Atiııadaki Rumlar neler istiyoı·hu· ? 
Atine, ı O ( Aneksartitos)- lerinil'ı ·endilrinc iadesi için 

Türkiyede emU.k sahibi bu- teşebbü•atı ldıimede bulun· 
lunan Yunan teb~a ı bugün masmı Yunan hükl'ımetinden 

toplanarak Türkiyedeki mülk- istirhama karar vermişlerdir. 

Yaziye ti izah içiıı <lüşiine düşüne bulunan şekil 
Atlna gazeteleri son çıkan tarafın nokta! nnzanıu 

ihtiln.! hakkında şu malılma- telif uretile de~il fakat Türk 
tı veriyorlar: noktai nazarını tatmin ede-

" Bitaraf aza tekliflerini J 7 rek serdedilmişt!. 
m~yı ta tebliğ ettiler. Yuna· Yunan hüldlmeti bu tek· 
n!.;~an bitarafların teklillcrinl liflerin esasıııı tetkike lüzum 
kabul ettiğini 21 mayısta görmedi. Yunan hükumeti 
bildirdi. Yunanistan da tek· bu teklifl:ere karşı vaziyet 
lifleri kabul ederken bitaraf- alırken l\L Papa kendisine 
!ar Türklyc hükl'ımetile bil· verilmiş olan sal!hlyetl teca-
müz!kere 29 mayısta ilk vüz edtrek bu ikinci teklif· 
tekliilerini nak2cden yeni lcrin müzakeresine gırıştı. 

tekliflerde bulundular. Sita· Hattıı bitaraf azaya müzake-
rafların bu tekliflerinde şim- ratı bitirmek için bunların 

diye kaı1ar Tilrk tekli!Ieri kabulü lazım geldiğini ima 
addolunan teklifler milnde· etti. Ankaradaki yunan mu· 
miçtir. Türkiye hıikômeti bu rahhaslannın bu vaziyetidlr 

tekliilerl derhal kabule şitap etti. ki ' itil&fı lıaıııl olmuş gibi 
Çünkü bu teklikler iki &')sterdi.. 

nl aramaj!a gayret edcceğiı. 

Mokdo1U1ld Huverle glirllşecek 
Washington , 10 (A.A.) - Menbai Londra olan ve M. 

Makdonaldın lngiliz- Amerikan münasebatı hakkında bi:t· 

zat M. Huverle görüşmek anusunda olduğu şeklinde 

bvlunan haber Washingtonda hayret uyandırmıştır. Maa

mafih bu kaber , bilhassa Amerika ayan meclisi hariciye 

encümeni reisi M. Borah tarafından memnuniyetle kar
şılanmıştır. 

M. Huver hali hazırdaki bahri teslihatın tahdidi hu· 
susuoun raümkün olduğu kanaatini tvvelce izah etmiş 

olduğundan böyle bir mülakata karşı müsait devranacaR-ı 

zannedilmektedir, fngiliz sefiri bu husus hakkında henüz: 
talimat almamıştır. 

İlk resmi içtimtı 
Londra, (A.A.) - Kabine 

ıllt reıml lçtlmaıoı bu aadah 
aaaı 1 O da akdetmlıtlr. Şimdiye 
• hdar vazlfedarları heni!% tayın 
edılmemlt olan 30 talı me· 

huı yarın Londradan ınülarakaı 
ederelt maksadı resi olan ve 
Skoçyada hın bulunan LeS31· 
emouıha gidecek, bir ltaç gün 
orada lotirahaı edecektir. Ken· 

muriyete kimlerin getirllece~lnl dlslnl istikbal için orada hazır· 

mübeyyln reıml lıstenln bu hldar yapılmışbr. Nazırlardan 

akıam neıredılmcslne intizar ekscrlıi bu oabahıan itibaren 
olunmaktadır. kendilerine ait olan daireler 

M. Makdonald, bu gün ve ya• umurunu tedYire baılamıııır. 

/ş~ldlk için alınacak tedbirler 

l.pndra, 10 (A.A) - Nazır M. Thomas işsizlik hak
kında birçok çareler derpiş etmiştir. Bilhassa mutedil 
bedellerle kiraya vtrilecck evler inşası, Man~ denizi al
tından geçmek üzere bir tünel yapılması, zirai san'atlann 
ihyası, demiryollarının tezyidi ve elektrikle teçhizi, kö
mür, pamuk, demir v~ çelilc san'atlarının tensik ve tan

zimi,işsizlere yapılan mali yardımın artırılması, amele tah
sisatının tezyidi, RıtSya ile ticaret muamelatına yeniden 

VAKiT Hazirar. 

a de 
Hayat 

Pahalı mı, değil mi> 
Tlcarel oJa., ~t)(Jf'iarrnı lıazırladı 

Ticaret odası licyeti tara· 
tından hayat lılıalılığı hak· 
bnda hazırlanmakta olan 
rapor bitmek üzeredir ve 
belki de bugün tamamlanmış 
olaca tır. 

Öğrendiğimize göre rapor 
esas itibarHe hayat pahalı 

mıdır, d ğil mi<lir, sualine 
etraflı bir cevap teşkil et· 
metedir. 

Telefon 
Ankara - İitanbul ara~ 

sanda ne zaman 
başlıyor} 

Haber aldı~mıza göre, 
Ankara · İstanbul telefonunu 
batta ait btitün eksiklikleri 
bitirilmiştir. 

Şimdiki halde husust su· 
rette muhabere hiç güçlük 
çekilmeden mümkün olmak
tadır. Yalnız sesler biraz 
zayıf ve donuk olarak işiı:ll

mektedir. Bu ufak kusurun 
da ortadan kalkmasını temin 
Jçln Avrupaya son sistem 
bir makine ısmarlıımışnr. 

Telefonun umuma açılması 

için bu inak.inenin gelmesi 
beklenmektedir. 

Bu makine gelip de kap 
eden yere konulduktan sonra 
eldeki talimatname mucibin
ce derhal umumi mubaberat 
başlıyacaktır. 

İngiliz lirası 
Dün Borsada lngiliz lirası 

ekseriyetle ı O 15 kuruş üze
rinden muamele görmüş ve 
akşam 1O15,25 kuruşta ka
panmıştır . 

ldDiYI 
Viyan~dan gelecek mü

tahassıs meselesi 
Şehremam:ti Viyanadan 

celbcc:lcceği Edaiye mütııhas
sı e mukavele yapmalı: için 
Viyana scfaretıınemize ta· 
vassııtta bulunmasını ricıı et
miştir 

l\Jütııl\as~ısın arzu ettiği 

şartları kabul eden Emanet 
bu meyanda bir apartman 
da tefriş edecek ve mütahııs
sısın ikametine tahsis edile
cektir. Emanet tarafından bu 
iş için 2000 lira tahsisat ka
bul edilmiştir. 

Fakat mütahassıstan henüz 
bir cevap gelmemiştir. 

Bütçeye mlitahassısın lü· 
zum gösterdiği yerde sarfe· 
dilmek üzere 100,000 lira
lık tahsisat da konulmuştur. 

8ınoi mıesseseler 
• 

ı. veUteUnin bir tul ioi 
I~ Vekıleıı Vılüyet da· 

hılınde meVı:tıt 'l'e muafiyet ruh· 
aaltıameslnl haiz mUessesatı sına· 
!~in 929. malt oenesl zarfın
ıı:ll ki ıhılyacatıba mu~I ine· 
ndı tptıdatye talebi lçln tanzim 
.., irsal edecekleri eedvellere 
ııtÇelı 928 tenelmalıyeslslne alt 
it tedTellerinin de beheme
hal raptı zaruri olt:lugundım 

ıtıennr c:ed•ellerın ınerbuıu btt· 
lunmıyan milcssesatı sınaıyenln 

mendı lptidatye talepleri ıs' af 
edılmlyeccği ve gürııra resmin· 
den muııf mevadı iptidaiye ih
tiyacı bıJunmıyan diller müet· 
sesallan da it cedvellerlol tepi· 
kı senayı kanununa teyflkan 
val<h zamanında göndermelerini 
tebliğ etmiıtir. 

resmen başlanılması bu cümledendir. 

Makdonaldın heytınah 
Londra, 9 (A.A) - M. Makdonald cemiyeti aham meclisi 

kebirinin önümüzdeki lçitmaı kü~at edildiği zaman Ceneneye 
gitmek niyetinde bulunduğunu beyan elmijtlr. Mumaileyh, lngiltere 
ile Amerika arasındaltl her türlü ıui telehhamlerl izale etmek 
maksadile bütün dikkatini iki memleket münasebatına hasrede
ccğini ilave eylemiştir. Sıfaüne devam eden M. Mokdonald, 
gerek kendisinin ve gerek rüfekasının dahili •e harici sulh için 
çalrıacaklarını ve iısizlik meselesinin kemalı ehemmiyet ve clddi
yeıle ele alınarak müzakere edileceğini söylemiştir. Mumaileyh 
başvekil, işsizler adedinin bir oene zarfında normal miktara indirile
bilmesi hususuda mütereddit bulunmakıadır. Netice olarak M. 
Makdonald aralarında itilaf temin etmek üue amele ve paıtonlar 

mümessillerini nezdine davet edeceğini söylemiştir. 

Ferli sergisi 
nerede açılacak? 
Sanayi birliğinin 22 hazi

randa açacağı serginin tem
muz nihayetine tehir edildi
ğini yazmıştık. 

Birlik, serginin ehemmiyeti 
ve bir çök miiesscselerin 
iştirak edebilmesini temin 
için İstanbul Halk fırkasında 
olmayıp Galatasaray lise~i 

binasında açılmasını düşün

mektedir. Fakat henüz bir 
karar verilmemiştir. 

~ilayet meclisi 
Yeni yol kanunu tebliğ 
edtldı, bütçe tetkik ediliyor 

Yeni yol kanunu dün vl· 
!ayete tebliğ edimiştir 

l\Iubasebel hususiye reni 
bütçenin !harı ile meşgul 
bulunmaktadır. Bütçe ikmal 
edilince umum! meclis işti· 
maa ça~rılacaktır . 

Mette~ ınezııları 
Devlet hnmetlne r!rince 

ne miktar avans alaeô:lv? 
Alı mektep mezunlarındaii 

devlet hkınetlne gireceklere 
verilecek annı hillındakl ka
nun villyete ı,bl!A ohıtımuttut. 

1 - 788 nıımvalı mcınu
rln kanununun 46 lna madde· 
sile husuıt hnuıılan mucibince 
mecburt lıttttıete tabı billunan 
tılt ınd:ıepler mctunlanndan 
ıııemurlyete ta;'lri itin mUracaiıt 
edenlet bit delaya mah llS Ol
ınıik "' ıqtot«inden ıubareıı 
bir .eııe t.Aıtfıııda .ıac•hıtt 

ilan mulr.ıwatan 1 lir· 
daı edilmek üzere daireleri 
bütçelerlndüki tertibi mah•us-
larından (200) liraya kııdar 
avans verilebilir. Aldıkları avansı 
temamcn ıediye etmeden me· 
muriyetten ayrılmış olanların 

mütebaki borçları ınuacceliyet 

iktisap ederek tahsili emval 
kanunua tevfikan derhal tahsil 
olunur. 

Halit Arif B. 
Ahiren E,hl~chir müddei 

umıımiliğindcn istifa eden 
Ilali Ari[ Bey llahçekapıda 

Ananyadi kanında avuatlıga 

başlanmıştır. 

Kendisine munı[fakiyetlcr 

temenni ederiz. 

ıt 
Bir nilibteııde öl· 

dürilien meçbiıl adam 
Şehrimizde mühim bir tahkikatı adliyeye intikal ~ 

mılli müessesede sahte etmiştir. Mevkufların ye- l 
25 kuru3luk yakalandığı dfsi de tahliye olunmuştur. ~ 

J söylenmektedir. tOo Kadriye H. tahkika- j 
i. tOo Ankara • lstanbul tını yapan müstantik Hik- ~ 
g teldonunun hat eksiklik- met B. , Ankaradan gel- ~ 

!eri tarnamlanmışbr. Ya- miştir. lzmire gidecektir. ~ 
kında umuma açılacaktır. -

i: İstanbul hapisanesindeg ,. t0o Ticaret odası hayat -
"' bir matbaa açılmışbr. ~ 8 pahalılığı Taporunu bitir- -l mek üzeredir. + Eytam sanığını tas- ff 
~ tOo Paris sefirimiz Fethi fiye komisyonu, işini ay ~ 
j B. dün Parise ıritmiştir. sonunda bitirecektir. § 
;ıtlll1ttııı11111ıııın111 10ıunıııuııııtllifı 11 11ıııııııı1 1 uııımr11111Hlllll"'uııt1111uı11ııı11ıııı111ıııııı111ınlllllltı1111 ,_._--: 

Su Caddeler 
Bentlerin suyu bu se· 

ne bol.. 
Nerelerde tesisat yapılıyor? 

Kırkçeşme suyunun Bd
grnt ormanlarından geçen 
bendinin tamirine yakında 
başlanacaktır. 

Bu sene bentlerde geçen 
seneye nazaran fazla su var
dır. Bentler geçen sene bu 
günlerden bir ay evvel açıl· 
mıştı. Halbuki bu sene he· 
nüz açılmamıştır. 

arfedilcn sular, yolda ge· 
lirken katılan sulardır. Bu 

sene llıımldiye suyu da bol
dur. 

Bakırköyüne de su isa}esi 
için ameliyata devam cdil
mek~dlr. 

Kayışdağ-ı suyunun Kadı

köyUne lsıılesi için yapıl

maktıı olan hazineler de bir 
aya kadar ikmal edilecektir. 

Kantarcılardan Yeni camie 
akan su yolunun 400 metro
luk kısmına müle ves sular 
Katışı ordu. 

13unu kurtarmak için su 
veni bir boru içine alınnııya 

başlanmıştır. fiuarsı da bu 
hafta içinde ikmal edilecektir. 

Jleybeliadmla yapılmasına 

karar verilen 100 tonluk bir 

hazihcnin inşasına gelecek 
halta başlanacaktır. 

Depoya lı\ıım olen suyu 
Kadıköy su şirketi temin 
edecektir. 

Mütekaitlerin üç aylığı 
rıllitckaidinin iiç aylık 

maa~larının havaksi Ahkam
dan gdmi~tlr.1 Yalnız btt bir 
kaç !jÜn için elde para mev
cut olmadığında n miitckaidi
nin aylıkları perşembeye 

do~ru verikbileccktir. 

15 hazirandan itibaren 
sulanacak 

Eman~t caddelerin 15 ha· 
zirandan itibaren sulanmasına 

karar vermiştir. Bu hususta 
Terkos kumpanyasik bir mu· 
kavele aktedilcccktir. 

Hesap memurlan 

ve azami sin 

Talıdıdi sin kanonunun ıktiıd 

madcleslnln tadiline göre hesııp 

memurlarına 

muamelat 

ait azami sin 

memurları, hesap 

memurları, hesap memur mua· 

~inleri i~in elli bete çıkanl

m!fbr. 

Maaş 
Adliyede hftkimlcre ma

aşları verilmiştir. Katiplerle 
nilibaşirlere düne kadar ve· 

rilmenılşti. Bu gün verilmesi 

muhtemeldir. --
Ercüment Ekrem B. 

l\Iatbuat umum mü,lürti 
Ercüment Ekrem 13. reflka

larile beraber dün Aııbray, 

hareket ctml~tir. 

Yarı~ı a~ır eni i 

VAKiT 
11 Haziran ·BlJ 

Pilevne nam tütün 
f abrlktıcuı dun sa -
bah fabrikasına ge
lip k.:uadan uç lira 
alarak ve bununla 
bir rilvelver iştira 

ve nefsine ka I lle 

vef .ıt eylediği mat
baamıza haber ve
rllntiıtir • 

"V akt,,ın 11 Haziran 1929 
tefrikası : 3 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

vak'aaı olmuş, kadının ko

casile onu kaçırmağa kalkan 
adam bıçakla birbirlerini 
yaralamışlardı. 

Koca arkasız bir çiftçi 
idi, kasaba halkının tuttuğu 

bir eşraf oğlu idi. Onun için 
asıl kabahatlinin kollarını 

sallıya sallıya ortada gez

mesine goz yummak ve na

musuna kastedilen adamı 

-gövıündekı çifte yarasile· 
hapse· atma\c lazım geldi. 

Etliye sütlüye karışmımayı 

öteden beri Hleslek edinen 

Ali Rıza bey bu meselede 
at'eş kesilmiş, kendini attı

ıııac:ıya kadar uğraşmıştı. 

yapsın bu bir hak, 

YiCdan ve namus işiydi. 

Vazifesini yapmakta kusur 

ederse Allah onu çocuk· 
larında cezalandırırdı. 

Ali Rıza Bey latanbulda 
bir zaman işsiz gezdi. Ha
zır parası yoktu. Beş ço • 
cuk babası bir mutasarrıf 

ne arttırmış olabiliı'di? Be· 

reket versin bağlarbaşında 

babadan kalma bir eski 

evi vardı. Karısını birkaç 
parça mücevherini satarak 

onu tamir ettirdi ve çocuk· 
!arını barındırdı. 

Bu vak'a onu çok kır • 
mıştı. Kendi için olsa aç • 

lıktan ölmeğe katlanır, bir 

daha devlet memuriyeti 

istemezdi. Fakat ne çare ki 

çocukları vardı. Onların 

hatırı için iş dilenciliği et· 

meğe daha üç beş sene 
çalışınağa mecburdu. 

Ali Rıza Bey yeniden bir 

memuriyet almak için Babı

ali koridorlarında dolaş1ııı-

ya başlamıştı. Bir gün dahi

liye nazırının odasından 

çıkan uzun boylu bir. genç 
yaklaştı, öpmek için eline 
sarılarak: 

- Beni tanımadınız mı 

hocam? eski talebeniz Mu

zaffer, dedi. 

Ali Rııa Bey dikkatle 

bakınca onu hatırladı: bir 

tarihte vilayetlerden birinin 
idaresinde beş altı ay has

ta bir tarih hocasına ve· 

kalet etmişti, Bu Muzaffer 

o zaman mektepte tale

beydi. Çok zeki ve çalış

kan bir çocuk olduR-u iı;in 

Ali Rıza beyde iyi bir te

sir bırakmıştı. S!rbest bir 

tavırla Dahiliye nazırının 

yatıından çıkmasına, kori· 
• 

Clorlarda yürekli yürekli 

ı\ilüp söylemesine bakılır-

sa bu genç her halde çok 

ilerlemişti. Biraz sonra Ali 

Rıza Bey, bu tahmininde 
aldanmadığını gördü. 

Muzaffer iki büyük şir· 

kette meclisi idare azası 
ve •Altın yaprak anonim 
şirketi" nin umumi müdürü 

idi. Eski hocasının vaziye

tini öğrenince ona bir tek· 

lifte bulundu. Bu yaştan 

sonra tekrar gurbete çık· 

ması doğru değildi. Bilhas• 
sa Mısır ve lngiltere ile iş 

yapan şirketin Arapça ve 

lngilizce bilen bir memura 
ihtiyacı vardı Hocasının ni 
kıymetli bir insan olduğunu 

biliyordu . 

Eğer o isterse devletten 

alacııj'ı 1 hatta daha fazlasını 

şitketten de alııbllltdi. Ali 
Rıu be)' bu teklifi ·büyük 

bir sevinçle kabul etti. Şir

ket ona devletten alacağının 
fazlasını değil eksiğini verse 
öpüp başına koyacaktı. 

Artık lstanbuldan çıkma
yı istemiyordu. Çocukları 

büyümüştü. Onları ar • 
tık eskisi gibi peşine 

takıp memleket memleket 

gezdiremezdi. Eski muta

sarrıf beş şeheden beri 

• Altın yaprak " şirketinin 

en iyi bir memuriydi. Sa· 

bahtan geceye kadar dur

madan çalışıyor, üç kişi 

kadar İş çıkarıyordu. Bu
nun başlıca iki sebebi var

dı: Birincisi Mu:ıafferi yap· 

tığı iyiliğe pişman etme
mek ikincisi gördüğü itin 

tercümeddn %6valslı biT 

elçilikten ibaret olması, 
kelimelerden başka kiınSO-

nin hakkını tehlikeye dü
şürmemesi ... 

4 
ihtiyar bir odacı, Ali 

Rıza Beyin yanına geldi: 
- Bey, bir kadın gel

miş, seni şörmek istiyor. 

Leman Hanımın annesi 

imiş; dedi. 

Leman şirketin daktilo
su idi. Ali Rıza Beyin on 

on iki sene evvel vilayet

lerden birinde tanıdığı bir 
orman müdürilnün kızı idi. 

O zaman yedi sekiz yaşla

rında bir çocuktu. Arası
ra kızlarile oynarnıya gelirdi. 

Bir sene evvel Üsküdar 

iskcleeinde Ali Rıza Beyin 

karşısına güzel bir genç 

kız çıkmış, • heıı kızları • 
nızın arkadaşı Lemanıın bey 

amca" dtye tekiilltt~ elini 

öpmüştü. Leman beş sene 
evvel babasını kaybetmiş'İ. 

Şimdi annesi!e beraber Fın-. 
dıklıda oturuyorlardı. Ge
çinmek için çok sıkıntı çek

mişlerdi. Genç kızın ac;ıkça 

halini söylemı·si Ali Rıza 
beye dokundu. Gerçi baba. 

sile pek sıkılıkı bir ahpap
lığı yoktu; fakat Lema . 
nın kendi çocukları yaşta 

kimsesiz bir kız olması , 

ihtiyar adamda derin bir 

yardım arzusu uyandırmı:ğa 

kafi geldi . Leman, düzgün 

bir tahsil görmemişti. Fakat 

okupıp yazıyordu . Fazla 
olarak biraz da daktiloğrafi 

öğrenmişti . Ali Rıza bey , 

ne yaptı yaptı , onu 45 lira 

aylıkla şirkete aldırdı : 

ihtiyar adamın bu genç 
kıza etmek istediği iyilik 

(Btt~..ııı 
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Macaristan eski topraklarını illi 

f i~lt§_M Küçü~ itildf hükU1?et-ı " 
«Venizeıo 3 )) un sesi lerı Kont Betlenın l 

B ~y~~ş ' etrafında taş beyan~tını 1 'J 

Türk'. kadını Avrupa kadın -
tarından farklı deJ~ildir ! ,, 

INm»JI 
1 Eski tarz! 

ustunde taş kalına- u 1 o da doktor oluyor, avukat 
<lığını görünce hayif- t t tt"I 

l,~nen uğursuz bir kuştur . pro es o e l er 
Ötmesi için bulunduğuyerin 

yıkılması lazımdır . Büttin T' >{o ·at ( 1 I) (',cız<'teleri ıı 11 <' .• ~ı·i .ı·rz-
d d 

. ..>C ,..,·ı , 9 , . · , 
dünya dillrrin e ona aır 
fena hikayeler ~öylenmiş • ı ıııa "'' :: 111·rı 12 kı'iç ıl k it illU. 1111 k1i111 et ı eri, 
hakkıııda acı hükümler ve- nıeçlı 11 l J/a('(ır askı•ri iri11 dikile11 abidenin 
rilmişti r • 

1.'ı'i.~at rrsmiııde kont !Jeılennin. e~'('('/ce Venizelosun dünkü akş;ını • 
gnzetclerinde ç.;kan beyana- Jfacrırista1111 ait o/an lOJll'(fk/runı f!,' <'llf' e.~ki 

tını t;öcünce bilmem niçin s11!ıipfr>rİ11e Perilm<'si fı'i::ıım1111dan bri!ıis 
birdenbire baykuşları hatır-
l:ıdım. Gerçi bu hatırlayışın 1 (J !aı·a/..; sô_ı·ledif~·i soil 1111tuktaıı ılo/ııyı }J1'0-
"niçiıı.,i pek o kadar derinde /('Sfoda bıılut1/lltıSlıır. 
d~gil. Yılbrdır susan, Türk 

1 
, - · ____ _ 

;~~~ııça~;~a ;~"~11~:~:; ~~ Cenu·b· /\ı -Am- erı·kada bı·r hadı'se 
dakikada muha:ebcden balı- ı 
se başladı. 1 

Türk ve Yunan silahla- ı· Felemenge ait 
rının gittikçe artan bir 
gayretle l:iltniğini, bunun ! 

valisi. lmmandanı 
kaçırı:dı ! 

bir adanın 
kuvveti toptan 

ve askeri 

yakın bir istikbalde ansızın 1 Londra, 10 (A.A)- Venezuella milliyetpervcrlerinden 
patlıyacak bir harbe alamet bir grup Felcmcııgc ait bulunan "Curaçao,, namındaki 
olduğunu söylerken, acaba adada kain "Villentad,. ta karaya cıkarak birkaç polis 
kiryenin hedefi nedir ? öldürmü~lcr ve ada valisi ile mevki kumandanını ve adanın 
Niçin hiç lüzumu yokken ufak bir· müfrezeden ib.:ret olan askeri kuvvetini alıp 
bu herzeyle ağzını bulaş- götürmüşlerdir. 

tırdı?.. ----~·---~---
Mübadele ıııeöelesindek~ 

son kancıklıklarının çirkin 
aks;ni boğmak için mi'? .• 
Son ses eğer böyle bir 
gayretin mahsulü ise, ne 
boş emek!.. Girit sokak
larından siyaset sahne5ine 
fırlıyan bu diplomat, Yu
nan tarihinde belki yer 
alacak fakat o memleketi 
husraııların en büyüğüne 
uğratan musibetli bir sima 
olarak. Hadiseler, başlan
ı·çları ile değil, neticelerilc 
ır.uhakeme edilirler. 

Venizeloslln Yunan dev· 
lct makinesi başına geçtiği 

gündenberi o millet rahat 
yuzu görmemiştir. Sülük 
iştahalı ruhu, vatanını ma
ceradan maceraya sürükle
di. Gerçi Balkan harbinde 

• Tamirat nıese esı 
sarpa. sarıyor 

Alrnanyada 
''r' ung planı kabul olunursa 

·iükumet vatana hiyanet 
etmiş olur 

diyen meb'uslar var 

Beriln, 10 (A.A) - Milliyetperv<r fırkası M. HugePberg 
Aınerikalı gazete muhabirlerinden birine demi~tır ki: • Yunğ 
planıııın kabulü ınumkıin değildir. Şayet Almanya hükümeti bu 
lliliifı imza ederse hiyanet etmiş olur. • 

oluyor, muallim oluyor 
ve bir çok işlerde 

erkeklere tefevvuk ediyor ,, 

) 

de 

Çıkan makale 
Taymıs> in lstanbul muha· 

biri « Türkiye kadınları » hak
kında bir makate yazmaktadır. 

Muh•bir makalede Gazi haz 

retlerinin en mühim eseri olan 

kadınları kurtarmanın zerre ka

dar ademi tasvip ile karşılan-

madığını söyliyerek 6 sene evvel 
Türk kadınının nehalde olduğunu 

ve yeni vaziyetin onıı neler ver
diğini izah etmektedir. 

Makalede bundan sorira de-
niliyor ki: 

-. Altı sene evvel yüksek 
sınıf ile orta sınıfın kadınları 

bir hapis hayatı geçiriyordu. 

Bir erkek dört kadınla evlene· 
biliyor ve istediği zaman k~rsı

nı boşayabiliyordu. Bu sistem 
kadınlar hakkında son derece 
şiddetli ve zalimdi. 

Türk kadınları bugün gayet 
ahrarane bir şekilde ı IJıırtarıl-
mış, ve inlihap hakkından 

b~ka erktj!in bütün haklarını 

ihraz etmiştir. 

Kadınlar, belediye intihabatına 
da iştirak edebileceklerdir. 

T eaddüdü zevcat yerine 
zevç birliği kaim olmuş, talak 
ise lsviçre kanunlarına göre 
tanzim edilmiştir. 

T aymia muhabiri Gazi Haz
retlerinin bu büyük inkılabı 

nasıl başardığını izah ettikten 

sonra Türk kadınlarının yeni 
hayata alıştıklarını anlatıyor 
ve şu mütalaaıı ilave edıyor : 

• - Kadınlığın halAsı Türk 
kadınlarının maitetlerini kazana
bilmelerine müncer olmuştur . 
Bu gün binlerce Türk kızı 

bankalarda, Şirketlerde, ve ti-

carethanelerde çalışıyorlar. Her 
gün bunların adedi artıyor. 

Gerçi bunlar henüz pek tecrü
beli değilseler de yavaş yavaş bir 

1:ok ticaret işlerinde erkeklere 
galebe çalıyorlar meslek hayatına 
da intisap etiklerinden Türki· 

yenin her tarafında kadın dok
torlar, avukatlar di§Çiler gazete
ciler ,.e muallimler bulunuyor. 

Türk kadınları bilhassa mu
allimliktc tefevvuk göstermekte
dirler. 

Maarifin raporlarına göre 

kadınlar arasında :ahsil se,iy. , 
erkeklerinkinden daha yüksektir. 

Türk kadınları lstanbul da
rülfünununa, kabul olunduktan 
başka lıükı1met tarahndan ik
mali tahsil için lıarice de gon
dorilmektedirler. • 

Tayını. muhabiri Anadolu 
kadınlarının istik!&! harbi esna-

sında ifa ettikleri hizmetlerin Gazi 
hazretleri tarafından takdir o· 
lunduğunn söyiedıkten sonra 
makalesine ıu mütalaat ile ni· 
fıayet } ermektedir: 

Türk kadınlarının Avrupn 
kadınlarından ap ayrı olduklarını 
zannedenler yanılıyorlar. Sayı<ı7. 

amlar zarfında Türk kadınına 
tahmil olunan hayat onları 
biraz tenbellt'Ştirmiş, onların 

hayat hakkında ki görüşlerinin 

bira7. çocukça olmasını intaç 
etmiştir. Bu kadınların duçar olduğu 

tebeddül bir aksül~mel tevlit 
elmiş ise de bugün bu aksiamel 
tarihi"! karışmıştır. 

1
. Edebiyatımızın ne hal-
' 1 de bulunduğunu 
/ anlamak için Ak 
şanı refikimizin anke · i 

1 takip ederken öğrendin, kı 
1 ben eski zariflere benziyor 
j mu{lllm. 
1 

1 
1 
1 
i 
1 
' 

1 

Daver Bey böyle söyle • 
miş. Hay allah razı olsun! 

Ben kendimin zarif oldu • 
ğumun farkında değildim. 

Demek ki O)'leymişim; a 
eski, ama yeni ... 

Bu " eski tarz ,, zarafete 
misal olmak iizere de şu 
misali gösteriyor : Onun Ju 

ile alakası varmış, nükte de 
savururmuş; mademki mesele 
böyleymiş nükteleri de sudan 
olmak icap edermiş ... 

Ben bu yolda yazar ve 
binaenaleyh eski tarzda zarif 
olurmuşum! 

Bu ihtara teşekkür ederim ; 
Bari o eski fıkramı tashih 

edip yenileştirivereyim ve 
şöyle yazayım : 

" Daver Beyin nal ve 

mıh yardımilc yaptığı ııülc 

telcr sudandır!,, oldu mu? 

• Okuma ya ağı ! 
il 

l lk meş_rutiyet sen!'l 
rinde Istaııbul soka 
!arına yapıştırılm:ş b r 

tiyatro ilanında şu ısını 

göze çarpardı : "Besa yahut 
alıde vefa ! " yalanııı yeni 
nakledeceği korkunç roma
nın adı bana h'..!nü hstw· 
!attı : " Fener faciası 
yahut fare!eri11 hccuruu.~ 

Türk kadınının &rtık kendini ı· 
buldu~unu ve bugün tam İnp,iliı 
Fransız ve Alman heınşirc!Pri 1 

gibi hareket ettiğini söyliyebihriz) 

Vala bu romana şöyle 

bir ilan yapmış: "Herkes 
okumasın! aksi takdirde 
nakil mes'uliyet kabul ct
mı-z. 

Yaşı on sekizi 
olanlar, hamile 

fındık faresinden 

bulmam 
kadın! 

bile kor· 

Yunan toprakları arttı, Yunan, 
haritası büyüdü. Fakat, bu J 

hal, semirmek değil, şiş- 1 

nıekti. Moradan ta Gelibo- 1 
lu sırtlarına kadar ince hir 
dil halinde uzanan Yunan 
kazancı, Yunan devletinin 
bağrında zehirli bir urdan 
farksızdı. 

Paris, 9 (A.A) - Cumhuriyetperver federaoyonu kongre>i 
toplanmııtır .' B:ı münasebetle, bir çok meb' uslar tamirat meselesi 
hakkında nc-klai nazar ih\ilalları mevcut olduğundan dolayı Maren 
grupuııun lnki.arn edecegi mütaiaasında bulunmakta idiler. Kongre 

ittıfilkt ilra ile sahabet maddesini talep eden takrir suretini kabul 
etmiştir. Bunda" ba,ka Fransız matbuatının Alman mütehasoıslann 
Fransanın borçlarım tesviye etmesine medar olacak ve M. Puan
karenin llbiri veçhile ona aynca ch~mmiyeıli bir matlup bakiyesi 
bırakacak bir itilafa rasıl olmak için sarfetmi~ oldukları mesaiyi 
teslim husuı,unda kullanmış olacakları lisanın umumi edası da 
kayde şayandır. Fakat, gazetelerin ebcrisi Almanya teahhüdatını 
ifa etmedi~i takdirde Fransanın kendi taehüdatını ifaya mecbur 
olup olmıy~cagı lıu>usı.nda henüz bir karar ittihaz edilmemi~ 
olduğunu yazmaktadır. 

Çocuk cesedi 
Yapılan cinayetle maznun olanlar, Kim boğdu ve sar- ! 

dün serbest bırakıldılar nıca kim atlı? 1 

kan sinirli hanımlar. ruya

larında kabus göreni r 
sinirliler, mütcvclıhiml r!,, 

Ayol Valacığım, b:ı ka· 
bil tefrika karileri Iı~p b 

saydığım kimselerdi ·• O -
lara okumayı yas:ık ed r
scn kime okutacaksın? 
Münekkit Hikmcl Fer'dun 
Beye mi 1 

Venizelos, Yunanistanın 
bağırsaklarına girmiş bir solu
candı. Ona tabii olmıyan 
iştah bolluğu, hazım azgın

lığı getirdi. Bu hal içinde 
kafasını Sakarya :-ayalıkla
rına çarptı. 

Son sesinden anlıyorul 
ki ne kendisi, ne de onu 
başında taşıyan kütle , 
bunca fela'.:etlerden sonra 

da hala abilanmamışlır. 
Biz bu uka!:llıklar karşısın

da !cı.rga v~ kuliivuzdan 

ıahseden meihur bir veci
zcm;r. :ıatıriar ve tehditl'!re 

Je " gelecekbrın görecek • 
)eri var!,, de;·, geçeriz .. 

1 1 
/t-tl-t;~.l,b c;.....,.,.1l'1;-

Matba.a.'1Ua ıeien 

Yeni :H!ım 
2 iıı;;i sa.vısı cfah:ı mJte

~t,m!! !::-ir şı;kilcie çıkmıştır. 
Nahi• ~:·rı IJ.o.yin edebiyat 
1 :ıil~Jl1-~be!>!, genç. in1z:.l~rın 
~;;ı:~.-i, Sadri Et.:ım Beyin 
" ~~ ~)' ~" ishr.H g~::.e! Lir lıi
·iiyc~i, Tı:lat Mümtaz Beyin 

.::ıpvrda gayesiı.lik ., ma
,ı;ııie~i, tefrika ve sinema 
sahifesi bu sayının müııde
~icatı arasınJadır. Tıwsiye 
.ederiz. 

Fransa reisi cumhuru sulhten 
bahsediyor 

Toulouse, 9 (A.A) - Fransa reisicumhuru M. Dou
mergue Toulouse darülfünununun 700 üncü yıl dönümii 
münasebetile yapılan merasimde bir nutuk söyliyerek 
ecnebi darülfünun lan mümessillerinin Fransız darülfünun
lularının yanında kardeşçe mevki almış olmasından dolayı 
memnun olduğunu kaydederek demiştir ki: Darülfünun -
)arın en yüksek gayesi milletler arasında sürekli bir 
sulhün teessüsüdür. Çünkü darülfünunlar sonsuz saadet 
ve terakki ufukları açması ancak kendisinden beklene • 
bilen sulh ve müsalemet devrelerinde inkişaf edebilir. 

M. Doumergue, bu sahada pek büyük güçlükler 
[;arşısında . bulunduğunu fakat medeni aleme mensup 
bütün darülfünunların bu gayeye erişmek için müessir 
yardımlarda bulunacaklı:rını ümit eylediğini ilave ederek 
nutkuna nihayet vermiştir. 

Cemiyeti Akvaında 
Madrit, 9 ( A.A ) - J\\, Adntsi akalliyetlerin vuku bulacak 

şikAyctkri l ı :.kkında cereyan ccle~ek tahkikatın vasi mikyasta 
ilfını suretiı:Jeki teklif!cri kabul ve M. Von Schubert in bir aka
i!yeh! şikfiyctlerini tetkike ıııeııııır komisyona o akalliyetle alfıka

dar olan ve hususi menfaatleri Lulun.ııı devletin de iştirak etmesi 
suretindeki teklifini reddettinniştir. 

Sosyalist kongresi 

Bir ıniıddet evvel Sultan 
Alııııet civarında bir ınalızeııde 

başı ezilmiş bir ceset bıılwınmı, 
tahlıikata başlanmıştı. 

Zabıtaca yapılan tahkikat 
neticesinde, Nadir, Acem Melı
met, Arap fa tına, kardeşi l\ \e
lıha, arabacı Melııııet, boy~cı 

Salih, arab.1cı Sait isimlerinde 
yedi kişi yakalaııııııştı, dün 

nıevcııden tahkikat evrakile bir
likte müddei ıınııınıiliğc veril
mişlerdir. 

Tahkikat, yedinci nıüstantik 
" Nazını B.ye havale olumnuştur. 

Nazım B. , ıııazmınları birer 
birer isticvap etmiş, neticede 
serbest bırakılmıştır. Bunlar 
aleylıiu<le delil bıılıırınıadığı 

anlaşılmaktadır. 

Şiındi)·e kadar maktulün 
hüviyeti de lesbit edil ııı emiştir. 
Jl\aktulüıı, katilin veya katillerin 
J,üviyetiııi tesbit, katlin sebebi
ni tayin için yedinci nıiıstantık

lik çalışacaktır. 

Hapisanede matbaa 
:'ıliiddei uınnmilip;c tebliğ 

olunan l stmıbul hapbaııc ve 
CC\ kifanc!cri kadrolarına rrö

" re, iki ilı\m mcmurlujtu ile 
dört birinci ,;ınıf µ;ıırdiyanltl 

lılµ;ı edilnıi~tir. l'sklidar rcv
kifancsinck de bir birinci 
µ;:ırdi )·anlık h\~ı oluııııııı ~ rur. 

~lalıkılnılarııı lıapisancdc ittıl 

rnzi )'Ctte kalmamdan ı>ın 

çılı ~ılmakuıdır. l lapi><uıcdc

ki iıııah\thanckrc ilıh eten 
bir de matbaa açılmı~tır. Bu
rnya lıir çok ,iparhlcr YCril
nıcktcdir. Bir spor ı;a1.ctc;i 

de burada basılmaktadır. 

Eytam sandığı 
Adliyede Eytam sandığ ı iş

lerinin tesfiyesi ile meşgul 

komisyon, ıııiılebaki bazı mese
leleri de ay sonuna kadar halle
derek işini bitirecektir. 

J<oıııiyoıı, sandıkta bııluııaıı 

paraları Eytaııı bJnkarnıa 

<levrelıııiş l;ulımıııakta<lır . 
Gayrı menkul eın\'al de satıla

rak bedelleri bankaya terdi 
olunacaktır. 

Ekmek fi atı 
~hremantlinden: Bu :mn 

on birinci >alı gününden iti
baren birinci ncd ckıııc~in 

kilosuna on altı kuruş on 
para az:ınıl fiat vazedildiği 

ve fraııcnlu fiatıııda rebe ldlil 
olmadı~ı il:ln olunur. Nansi, 9 ( A.A ) - Sosyalist kongresi açılmıştır. Bir çok 

ecnebi murahhas celsede hazır bıılıınınuştur. !=========================! 
hakkında bulduğu 1eni usule dair izahat nrıııi~tir. :\larozov 

Lens, 9 ( A.A } - Birdenbire çıkan bir fırtırıaden sonra 
vuku bulan feyzanhr madenlerin bulundu~u ıı.walide büyük hasar üç senelik yaraları bu usul ile iyi ettiğini >iiylcmi~tir. 
ve zararlara sebep olmuştur. Bir maden çukuruna yıldırım Yarı kAlan hava seferi 
düşmiiş , hemen bir milyon franklık hasar ika etmiştir. Stockholm, ıo (\.A.) - Stot.:kholm - Neywork hava 

Kansere çare bulundu seferini hiç bir yerde durmakszın icra etmek iizrc uı,:mu'i 
Leningr:ıd, IO (ı\.A) - Diin toplanan kongrede cerrah olan lsvcçli tayyarci, makinesinde vuku bulan bir sakatlık 

l\1orozov, deri kanserinin. clonom~ lıamızı [ahim ile teda,isi tlolayı;ile İslantlada karaya inmeye mecbur olmu~tur. 

:O-ııltaıı Sd ı ııı caıni i nc~ >cr
ıııç iyindc yeni do.~ıııı,ı~ ıııa~

nık bir çocuk cc .. cdi hluıı 

ınu~tur. \'ocu~ıı },iniill l'n~

dul(u ı e kimin lııır.ı;·a aıtıjtı 

hakkıııcla t:ıhkibt y:!plılıırnk

tadır. 

Meşhur deli geldi 
.\nk .ıruda rntuldu~ıınıı ·az

dı ~ ımız :ız)!;ııı dclı <ilin ~~h 

riıııizc µ;.:tiril :nhtir . bmi 
.\lıHafa Ş.:kip olan !ıu eldi 
l3a!~nJ....üy tinıarhan -ine :;c\
kcdilıııi~tir. 

İki akraba arasında 
\'c;iJl;iiydc Şcı kctİ)'1: ına

lı:ıllc,iııdc .<alıık i l:ılblı z·. 
ra, t mektebi dahİlil'C mu· 
dllrü Emin Sabri ıı: ile da
madı :\Tersin r:ıpıırıı kaptan
larından .\ptiiil:ıtil B. k ıl\ µ;a 
ctıııi~lcr, Emin 13. ,\pt . ılbti! 

B. i ccrlıetmi~tir. 

. Yaralanan bahçıvan 
Sabıblılardan Salih, ::'\tız· 

hct re bınail l\u,Jili ~
yırıııda lıahçl\ aıı Knııy.ılı 

'.\lchıncdi y;ualadıkl:ır:nclw 
polbçc tuwlnıu~lımlır. ,\ lelı
ıııct fakiılt~ hastaııc,inc k :!

dırılnu~tır. 

Bir genç boğuldu 
\ iıkc5k tican:t mektdıi 

taleb inden \luhittin Bc;-Jc 
ark,ıda~ı .'\blıas B. cYClki giin 
..'ahı~ık i skJc,indeıı bir mı

dala binıni~lcr, >:ındal rüz
g<1rın tcsirile <lenilnıi~. için
dekiler denize dükülnıü~lerdir. 

l':trıtftnn lyct~cnlcr Abbas 
beyi kurtarmı,lnr, 

B. boğulmuııtur. 

, luhittin 

-• 
italyun 

~cl,riıııizdeıı ıı;eçer 

s:ıpı ,·ar~n lt:ıl\:,ı1 l:t\.' '\'aı~ı:ri> 
aHkttc bir ~tın knlm · 
re llrımaııpl':t tı ıı·ıınıiff:ıri• 

Romam·alıbr ıarn!ııı 1 
cdildi~i reçlıilc im il 

iki~imlc ~elıriıııit.c d;;n,mf,,,. .• 

ccklcrdir. ltaly:ııı t ıv\·n·ıı,.,.ır· 

ayın on Ü\'lindı..: 

!(Clcn:k bir ve \ n 
kaldıl.t;m . 11nra Jp ı 
nccck!ı.:rt!ır. 

ltal) c.n 
bir ft.ıl\·:!n n;~zctc .. :i 
ctmcl.tc·t!ir. B•.ın::ın1 

ırJ ditalya ~~;:!:.:ct1..~i ınürnıL.,;;•!ll· 

~iııycr (~ l! .... t~no, :ıynı 

d~ 111 ... l>\.1.c- ı.ur. 

Bunlar r,imd· 
Türk Ocıı.ğın2.::. 

Yurt ) namında ne 
bir mecmuanın lstaıı 
ocağı nler.laatine 
beJanile bazı :ı :ıess~.b 
ticariye ve zevat• (ıı;.,ıı.•;ı 

meye abone yaz.ıhı ' 
müracaatlar yapıld 
bar ettik • Şahs! ııuerııtat· 

!arına Ocağı va.~ıta 

bu neşriyattan kat'ir :n Qc 
ğın alaka ve malumatı y bur 



Ven~~rn-;;rı;;.;-: in sergüzeştleri. 
Duvardaki Çengiler 

- Cinayet bu g-cc.:c saat 
Uçtc v.ıku:ı ~elmi~tir. 

l\lüsyii •llolmcs• ... >Jasıl 

oldu da bunu Londradcı ha
bc r alarak, benimle bernbcr 
burada i~· patı \ iicut edebil
diniz!' 

- Bu dnayetin vukua 
g-clcccgini b;Jiyurdunı ... Yak
tın<.lc ~ cti~nek ırn:netmek 

ıınıidinde idim. 

1'1i.ıfctth .\f:ırtcn dnmınıun 

t, rzı hnrckctinc k::rı~maıırnk 

11l'Zaketiııi gi i~tcrdi. Yalnız 

anketin ncta) icini t<shit ik 
ıktifo edi) ordu. 

• .ı\k--:ıçlı bir ihtiyar olan kii
' un doktnnı bu ~mala .\ !a
danı 1 lilton Kabilin oda~ın

(lan çıktı ,·c kadınm h;tyatı

nın kıırt:ırılrn<l"llllll m:imkiin 
olacağını l'<tbcr Yerdi: Kıır~tın 

hq ninden gcçnıi~ci; mct:nıhun 

uzun nıuddct baygın 1.cılın~ı~ı 

muhtemeldi: i\laamafih dok

tor bir nokt::ı h:tUıııda lıii

kiinı ylir[itemiyordu. ı\cah:ı 

k<tdının foı:erine ateş mi edil

mi~ti'?. Yoksa kentli kendine 
mi ) aralanmı~tı ? l kr halde 
kurşun pek yakından atılmıştı 

Odad.t y:ılnı7. bir riİ\ elver 
ulunımı,tu. Bu rih eh erin iki 
kur~unu sarfcdilmişti. Kur~un-

1.m!::ın biri J lilton Kııhitin 

kalbini delmiş geçnıhti An
cak iki mccnıhran han~isinin 

.diğeri üzerine ateş etti~i tayin 
lıın:tnıazdı. 

~'linkli yerde duran ri.ivd
vcr zc' cik :ze\ cedcn :ıynı 

mcsakdc lHılunmu~tu. 

"'l lolnıe~ .. sordu: 
- Cenazenin yeri deği~

tirildi mi'? 
- ı !ayır y:ılnız kadını 

k.tldmhk. Yarn~ı ile yerde 
bırakmak olamazdı. 

- Dohtor, ne kadar 'a

kıttcn beri lnırada~ınız:> 

- S<ıh;ıhm di>rdiin<len 
l c1i ... 

- ~izi J, im ı;:ıJ:tıı ttı'? 

-- Od;ı hizmctçbi nıadam 

"S< ııders" ... 
....__ Cinayeti haber \'eren 

o mu? .. 
- < J •• \e aşçı madam 

"K" ıtı !!" ... 
- Çubucak ifadelerini al

k fena olmaz ... 

Mc~c siitunlu, biiyiik pen
oorcli e~ki hol az zamandeı 
lir istintak dairesi ~eklini 

' 
aldı. •I lolmes• eski bir kol-
tuğa oturdu. Endişeli :-ıima
ındıı parlıyan nafiz giizleri 

pek bliyiik bir mana ifade 
1) onhı. Bu nazıırltır, mu

• mmayı 1-c~f için hayatını 

tal is eden bir adamın na
z:ırlurı idi. Koca adamın ye-
~Anc emeli kurtaramadı!tı 

mü tcri~iniıı intikamını al

nı, ti. 

Onun ~trnfında miifetLi~ 
J\lırteıı, bcpı7. saçlı ihtiyar 
doktor, ben ve kavi biinycli 
bır polis mcnnıru gnıp 

teşkil C) lcrnitik. 

İki kadın mcs'elcyi kt!ınali 
\ l zuh ile anlattılar. Uyku
l:ınnın ortasında bir tabanca 
darbcı;ile uyandırılmı~lardı; 

hunu hir di~cri takip ctmi~ti 

iki kadın ) ekdiğeriııc mula
sık iki odada yalıyorlardı. 

l\tadam King refikasının oda
'Slna- koştu. İkisi de beraber 
aşağı indiler. 

!\1e.::ai odasının kapısı açık
tı. Masanın iizcrinde bir mum 
yanıyordu. Efendileri yüzü 
koyun yerde yatıyordu öl
müştü. i\Iadam Kabit pence
renin yanında kafası duvara 
dayalı olarak uzanmıştı. Ba
~nın bir tarafı tamamen ka-

Yazan : Konan Doyl 
Mütercimi: M. Gayur 
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na J;ark"lımıt'tu. Zahmetle 
nefes <ılıyordu. 

Bir ı:ili~ si)yli yecek h11 ide 
dep;ildi. Dehliz ve salon du
man 'c barut kokum ile 
dnlu idi. 

Pencere whiutile 1\apalı 

.idi, bu bapta iki kadın ta
mamen ittifak ediyorl<ırdı. 

1 fcmen dol, Lora \ c zabıtaya 
haber \·cr'@iler. :\oıırn bir 
u~ak ve tı) \' azın ınuaycnctile 

hanınılcırım od:ı~ına, ze\'Ç ve 
zc\ cenin hir J,?:1.:ce ev\ el yat

tıkları oda) a gütiirdLiler. :\la
danı Kabit elbbcsiııi gi~ nıi~
ti Zevcinin ••ecelik canıa-:ır-b l' , 

hın listlinde ~ alnız bir rob 
dü ~mııbr v:ırdı. 

l~ oda~ınd~ı her ~ey yerli 
ye rinde idi. l ler iki ],adın 

i:l"\ ç YC ZC\' L'Cl1İll !.;a,·ga ettik
lerini nsl;1 duymaını~lanh. 

l\:trı kQca yd:dip;crilc g-:ıyec 

-·~mıi nrnne gcdııi yorlardı. 

İ~tc hiznıetJ,,\rJ:ırın ~chn
deti ile sabit alan hu oldu. 
Bundmı b:ı~ka m ii fetti~ l\ for
te ne Yerdikleri ifadeye µ;üre 

kapılar içcrdcn k:.ıpalı idi. 
Kimsenin bçnıı~ bulunmasına 
i ınkc.\n yoktu. J 1 olını.:sc temin 
cuildcrinc v;cire i~e odaların

dan ~ıkıp merdi\ cn :'ahan lığı
na \ arır 'arnııı;, banıt ko

k tı~llllll duvmu:-;lardı. 1 lolmes . . 
re::mi mcslekd:t-;;ına hitaben 
dedi ki: 

- Hu noktaya ayrıca na
zarı dikkatinizi cclhcdcrim. 
)imdi zıınmmca aparlıınanı 

diHrıtic gl zmtk z;ımanı 

~dlli. 

fş oda:>ı iiç tararı bir kü

tiipane ile çevrilmiş bir kii
çlik k:ıbine idi . Bahçeye 

nazır olan bir pencerenin 
karşısında hir boru Yardı. 

0.'az:ırı dikkatimizi e\'vela 

zıl\":ıllı I rilton K:ıbitin cena-

zc~i cclbctti. Yerde uzmıını~ 

yııtıyordu . Katil ateş ettiği 

zaman Kahirin kar~ısııı<.la bu

lunnııılı idi. Çliııkü mermi 
kalbi deldikten sonra çıkma

mı~tı. ,-cfat ani ol::mı~tu. El
leri i.izcrincle roh dö şamb
rındıı, hiç bir barut eseri 

yoktu. J lalbuki tıbbi mu
a~ eneye nazaran kadınm yli

ziindc barut ns:ın olup elle
rinde bir şey yoktu. J lolmes 
dedi ki: 

- Bu fark chemmiyetsiz
dir. l lalbuki bunun nıuhnlifi 

her ~eyi izah edebilir. 1 Tar
tucun imalinde hata olmadık-

tan sonra insan barut ascıri 

ile lekelenmeden bir çok el 
ateş edebilir. (;enç kadmtı 

isabet eden kur~unu çıkar

ırnıdınız değil mi doktor'? 

- l layır .. , Bunu yapma
dan evci ciddi bir ameliya
yata ihtiyaç \ardır. Bakınız 

rti\'cl\'erin içinde hı\lı.l dfüı 

kovan duru yor. l ldsi sarfol

mu~~ mecruh iki olduğuna 

göre hesap tamam. 

l lolmes J!:lildli: 

- i)yle denilebilir. Fakat 

<.:aını dekn ii\·iincii kur~un 

nereden atılmı" acaba? , 
(Bitmedi) 

Ali karar hey'eti 
,\Ji karar hcy"eti riytısc-

tindcn: Annı' ·1 'aki olan 
davete lı : 

ederek k:ıl 

dolayı a~ı, 

bahane 
l nıc:-;indcn 

·ti mahsu-
~:ı:-ın<.:a~ni :-; lll .:riyc"i kat-
edilmiş ulaıı ı.:rkanı lıarp 

yüxbıı~ısı ı\'cbi! beyin ınuh

tat:ı ameliyat hastalı~ı ol
nınkla berab('r u aralık :.\I. 
i\J. grupund:ı ehcınmiycdi 

'e gruptan infikaki caiz 
olmayan mahrem bir vazi
fede istilıtam olunma~• ha~c

biJc · gurup amirlerinin enırile 

lstanbuldaki Ya7.i fesinden ay
rılamadığı \'C keyfiyet her 

na,ıba crk;\nı harbiyei umu
miye riya:-:etine bildirilmediği 

cihetle .Nebil beyin ımıatep 

tutulma--ına bais oldug11 \'C 

mu maile) hin mlicadelei mil
li yenin iptidasından nihaye
tine l,adar 'atani nıiihim 

'e taltife şa) :m hizmetlerde 
bulunduğu Ye ·aiki resmiye 

ıniinderec:atile tehakkuk et

mekte olduğundan hakkın
daki hey'eti ımıh:;usa kararı

nm refine müttefikan karar 
verilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: 

Kozanın Fransızlar tarnf ından 
i~p;ali esnasında Fransızlar ta
rafından polis memurluğuna 

tayin edil me:-;inden ve Koza
nın istirdadına kadar bu Ya

.zifede istihdam kılınmasından 
dolayı heyeti mahsusacn ade
mi istihdamına karar veril. 
mis olan .:\fer~in tahsil şube
si 'memurlurından An<lcrinli 
Abdullah Şeref Efendi Koza
nın Fransızlar tarafından iş

galinde çok evvd jandarma 
başçavuşu olup Kozan tabur 
merkezinde: takım kumandan
lığında miistahdem iken Ko
zanm Frası:dar tarafından iş
gali üzerine kuvvayi milliye 
tarafına firar ederek onlarla 
birlikte müsademelerde ve 
birçok hizmetlerde bulundu· 

\ 

gu 'e Kozanın rahli ~-c~i iize

rinc nıilli,wli\'rczc ile Koz:ma 

g;derek gene j;ındarmada is

tihdam ve lıilalıarc hlikl\mcti 

nıilliycmb~ tan rınd:ın polis 

mcnrnrluguna naklen tayin 

kılındığ1 Ye bir ıniiddet son

ra askere cdbolunup garp 

ceplıc"inc izam edilerek Sa

karya nıuhan.:bcsine i~tiraklc 

vazif t:i askeriyc:-ini de Ha 

eyledigi ve Fran ... ızlarla dai

ma muharip bulunup onlar 

thra"rn.lnn hiç bir memuriye

te tayin edil nıetliği .resm1 

ycsaiklc tcbeyy i•n etmi~ ol

malda lrnkkınaki heyeti mah

susa kararının rcf"inc mütte

fikan karar vcrilnıi~tir. 

Garip bir istatistik 

Gavgayı en ziyade Kimler 
çıKarıyor ?I 

Amerika gazeteleri garip 
bir istatistik neşrediyorlar. 
Bu istatistik Moskova ceza 
enstitüsü mensuplarından 

Dr. Leiboyiç tarafından 

vücuda getirilmiştir. Bu 
cetvel Rusyada vuku bulan 

döğüş ve cerh vak'alarını · 
gösteriyor. Buna nazaran 
Moskovada 1928 mart ayı 
zarfında 1044, nisan ayın

da 1603 cerh vak' ası ol
muştur. Bu tezayüde, tatil 
günleri fazla miktarda 
içilen votka sebep olmuştur 

Bu istatistikte birbirlerile 
kavga edenlerin yekdiğer
lerine karşı olan vaziyetle
ri de tespit edilmektedir: 

Kavga çıkaranların yüz 

de_ (35) i kom.şular; (15) i 
kocalar, (6) sı sabık koca
lar, (7) si akrabalar, (6) sı 
dostlar, arkadaşlar, (5) i 
tanıdıklar, (26) sı da tama
mile yabancı olanlardır! 

YAKt1 

• 
Izmirde de bir ( sine-

ma hadisesi ) oldu .• 
Sinema sahibi müddeiumumi muavinlerini 

sinemadan çıkartmıya kalkışmış 
-- - - - --

Bunun üzerine sinema sahibi karakola celbe-
dilerek hakkında zabıt varakası tutulmuştur 

Evelki gece Karştyakada 

Ferah sinemada bir hadi
se olmuştur. ~li.iddciumumi 

baş mua\ ini Haydar beyle 

).Iuavin Ali Rıza ve Ekrem 
beyler cvelki gece sinemnya 
gitmi~ler ve isimlerini vere
rek si nemaya girnıi:>lcrdir. .... 

Kapıda duran sinema müs

teciri Necati bey; mliddei
umumi beyleri kabul etmek 
istememiş ve ( J,Jiiddci uınn

rnı' ) s<iıliııii duyduğu halde 
müstahdeminindcn birini gön-

dererek :-;ineınadan kendilerini 
çıkmağa d:ıYCt etmiştir. ~ine

mada g-üsterilen filim; (;\Jan
dragor) filmi imi~. 

~inema miistcdrinin ~ün

tlerdiği ~ahıs; miiddeiumumi 

beylere yll sözleri siiyJcmiş: 

Beni Necati bey gönderdi. 

Polis karakolundan ~ormuş, 

sinemaya girmeğe salithiycti
niz yokmuş, Hitf cn kalkınız. 

Bu sözlerden sonra miid
dciumumi bas muavini ve 

' muaYinlcri beyler sinemadan 
çı kıntşlar, kara l<ela giderek 
bir polis mıırHctile sinema 
mlistecirini da \'et etmişlerdir. 

:i\Histedr gitmi~, tan:t.im 
edilmiş olan zabıtnameyi 
imza etmiştir. 

:\Hiddeiumum ilik;~ T(irk 
ceza kanununun 266 ıncı 

maddesinin 3 iincii f ıkra~ı 
ve 267 inci maddeşi mucibin
ce ~inema miisteeirinin ma
kamı iddiayı temsil eden 3 

zata hakaretten dolayı muha
kemesini istemi~ ve evrakı 

A!->li)e ccz:a ·mahkemesine 
vermiştir. -- . 

Zorla güzellik 
• lzmirde bir genç 
sevdiii kızı cebren . ' kaçırdı 

Izınir civarında yeni bir kız 
kaçırma Jı:ıdisesi olmuştıır. 

Bıt hususta Yeııi Asır refi
kimiz şu satırları yazıyor : 

Cuma günü Bornova nahi
yesinin Uzundere köyünde, 
rnıİ!1 1\üçi'ık lıir aile, ba7.ul.1rıııuı 
huvvetilc bir genç kızııı kaibi~ 

ııe hakim olabileceklerini sanan 
iki sefilin tecavüzüne u~radı. 

Ümmelı:ııı hanımın kızı r~at

nıayı sevdiğini iddia eden 

Mustafa yaı.ına arkadaşlarından 
Iialili nlarnk kızı cebren sürük

lemek istiyor. Fatma Çanı içi 
köyünden Mustafaııın nişanlısı

dır. Pek tabii ol::r.ü: zorh; 
cışıkları reddediyor. Kendisine 
lıü rmet etmelerini, teca vüzlcrir.
den vaz geçnıelcriııi rica edi
yor. İl:tiyar Üınnıclıaıı lıaııım 

da bu ricaya iştirak ediyor. 
Fakat fena maksatla geidik!eri 
ellerindeki kalııı sopalardan 
belli olnn iki azılı aııa ve loza 
acımıyor \'c arkadaşı ellerindeki 

sopalarla ihtiyar validenin sağ 

kolunu kırdıktan sonra kızıı:ı 

mukavemetini parçalıyor ve o 
ı eclbahtı köy har ;cine kaçırıyor
lar. Bu sef cr Fatınaııın eıı iştesi 

imdadına yetişiyor. fakat mü
tecavizlerin silah tehdidi karşı

smda arkalarını takiUe muvaf
fak olamıyor. 

Ümınehaıı lıanıın şehrimiz 

Menıl~l<et hastahanesine getiril
miştir. Kırık kolu alçıya alm
nnştır. Zabıta kaçırılan kızı 

kurtarmak için miikcavizlerin 
takibine koyulmuştur. Şimdiye 
kadar bunların izlerine tesadüf 
edilmemiştir. --
İzmirin modası 

4 temmuzdan itibaren gi
yilmiye baılıyacak 

Yerli gazetelerde okuduğu

muza göre Llzmirde yerli malı 
kullanmak Jıususunaki azim her 
gün biraz daha Jıuvvetlenmek

tedir· 

Yerli maldan imal edilecek 
olan ( Veni iz mir modası ) 
namı altındaki elbiseden pek 
çok kiımeler sipariş vermiştir. 

Yerli malları cemiyeti reisi 
bu modaya tebaan elbise yap- ' 
tırmakta olanların hepisinin 4 

temmuzdıt · gcyilmesini tespit 

.etmiştir, 
\ 

Bir inhidam 
İki amele toprak 
altında kalarak 

öldü 
Afyonda çıkan Son ha

ber refikimizin yazdığına 
göre, Afyon civarında Si
nanpaşanın Karacaören kö
yünde maden kömürü çıka
ran ameleden ikisi yıkılan 
tabakat arasında kalarak 
ölmüşlerdir. Cesetlerini çı
karmak, aynı tehlikenin 
mevcudiyetinden dolayı 

müşkül olacaklir. 

Komünistler 
Tahkikat evrakı Ağır ceza 

mahkemesine verildi 
izmirde koıııüııistler lıııkkı::

daki 1 lahidkat evrakı Müddei 
uıııumilikteıı a.~ırceza ıııalıke

mesinc verilmiştir. 

Koınünis!lt:r lıai<kında tatbiki 
i~teııilen ceı:ıııııı Türk ceza 
kmıınuııuıı 147 ve 171 - inci 
maddeleri ıımcibinc tayiıı i 
istenmiştir. 

Ağırceza mahkemesi yakında 

nrnznuıı larm ın ulın keıııeleriıı e 
başlayacaktır. 

Adana.da sıcak 
İki giin evel gö]gede (30)u 

bulmuştu ! 

Adanada devamlı yağ
murlardan sonra hava bir
denbire ısınmıştır. Bu hu
susta Yeni Adana refikimiz
de şu satırları okuduk: 

On bir gün devamlı bir 
halde yağan yağmurlar adeta 
kışı geri getirmiş ve par
desüler yük olmamıya baş
lamıştı, kimsenin memnun 
olduğunu görmedik. Yağmur 
dindi, güneş çıktı fakat bu 
sefer de terlerimizi silmek 
için cebimizde her gün üç 
mendil taşımak mecburiye
tinde kaldık. 

Havada sıcaklıktan ziyade 
fena bir ağırlık var. Miza
nülharare gölgede "30,, a 
çıktı. 

Hanım efendiler ! 
Dahili ve harici samimi tu

valeti er "için l lamburgta Şulke 

ve Mayer A~1onim şirketi fab
rikasınca mamul müselles mar
kalı bir ( Uzol ) şişesi eczane

lerden tedarik ediniz. En mü
kemmel ve antiseptik mıızadı 

taaffündür. Dcpozi~eri : fstan
but S. Vakoel mahtumları. 

evlet demiryollan 
umumi idaresinden: 

Reisi Cumhur liazretleri tarafından lıalkın tenezzühüne açık 
bulunduruJmasına müsaade buyrulmuş olan Oazi çjfliğindrn 
ahalinin istifadesi için 14 Haziran 929 tarihinden itibaren yalnız 

• yaz ınevsimhıde Cuma ve tatil giiııleri Aııkaradan G:tzi ve Ahi. 
mes'ut istasyonlarına gidip gel ece'.< yolcular için yüz J e elli 
nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarları hareke ettirile~ 
cek!ir. 

almak isteyenler istasyonlarımıza müracaat 

islanı fien~ıer oronwor 
Türkiyede ilk defa o!arak tesis 

edilen fabrikamızda hakiki Radiıım 

tıraş bzçaklarzm1zz imal etmek için 
18 yaşzndan 25 yaşına kadar hüsnü
hal sahibj islam işçiler aranıyor. Arzu 
edenler bu hafta zarfında her gün mü
racaat edebilirler. Miktar muayyen 
oiduğunan ilk müracaat edenler istih
dam edilecektir. Fazla malumat şif ahi 
surette verilir. 

Adres: Galatada okcu ınusa • 
caddesinde Radiıun lambası 

ticarethanesi 
•• ... . •, ~ , ~f.ı ,. -:,- ·..- ,1 • • , ' I ' ' ;> • .1ukara merkez nıektcplcri rnübayaat ko-
misyonu reisliğinden: 

Ankara merkez mekteplerinin Haziran 929 dan Mayıs 930 
ga)'('sin c kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Seb?.e, mahrukat, leva
zıını mGtenevvia, ınevadı müşteile, Arpa, Saman, Siit, Yoğurt 

ve saire kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmuştur. 
Ş1rtn:ımeleri görmek \'e almak iı;teyenleri•ı de yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkate akçesini Aııkara mektepler ımılıasebeciliğine 
teslim ede ek alacakları ınnkbuzlaria yevmi ilınle olan 29 Hazi
ran 929 Cumartesi p,ünü saat on dörtte M:ıadf emanetinde mü
teşekkil ıııiıhayaat koınisfontında hazır bnlunın:ıları. 

~~-~~~~~~---------

KAN S l Z Ll K ~:;~ 
ııenizsizlik icin yegane deva k~ ibra c:u~n SIROP DESCHIENS PARJS 
E;ı;ı.muntahip ctibba tarafından tertip edilınıs1ır. ' 

Hn~ora (Babıali) &a~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

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

caatlan. 

İstanbul mahkemesi asliye 
birinci iicarel dairesinden: Kava· 
cıklı Mehmet Riza Bey tara

fından Samsunda yeni hamam 
civarında Şehbender zade Halit 
Bey aleyhine ikame olunan 
bin üçyüz yirmi üç dolar yet· 

mi§ dokuz santimin tahsili dava
sında müddeialeyh Halit beyin 
ikametkahı hazın• meçhul bulun

du~u ~anlaşılmakla H. usulü 
muhakemeleri kanunun 298 ncı 
maddesi mucibince on gün 
zarfında cevap vermek üzere 
kanunu mezkOrun 141 inci mad
desine tevfikan iki ay müddetle 
ilanen icrasına karar verilmi~ 
ve ar:ıuhal sureti mahkeme 
divanhanesine talik edilmiş ol

duğu ilin olunur. 
tLAN 

Kilo 
Halis Merinos Vapağısı 
tahminen 500 
Merinos Kıvırcık mele:zi 
Vapağısı tahminen 550 
Vapaklı Koyun derisi adet 42 
Kuzu derisi > 75 
l(eçi derisi > 3 

Halkalı Ziraat mektebi çift
Jiği koyunlarından hasıl olup 

Edremit asliye mahkemesinden: 
Edremidin Hekimzade ma• 

hallesin den İsmnil oğlu tarafın• 
dan haziııci maliye aleyhine 
ikame olunan te~cil davasının 
muhakeme.qinde müddei murisi 

arpacı o~lu Halilin uhdesinde 
iken vefat ile verc~~esine inti

kal iden ve virgide mukayyet 
olup tapuda mukayyet olmayan 
Turcu Murat mahallesinde ve 
Şerefiye soka~ı ikinci aralığı 
1-1 86 numaralı hanenin ta

puya verese n:amına tescili la· 

tep edilmekte bulunduğundan 
işbu hanede hakkı tasarruf id
diasında bulunanlann muhake

me günü olan 9-7-1926 salı 

gününden mukaddem Edremit 
hukuk mahemesioe müracaat 

eylemesi ilan olunur. . .............................................. .. 
miktarı yukarda gösterilen ya
pak ve deriler aleni nıiiz:wede 
ile satılacaktır. İlı:l.lei kal'iyesi 
25-6-929 Salı RÜlllİ ~aat on beş
te icra edilecektir. Taliplrria 
yüz elli lira temiııal akç~ sile 
yevmi mez~iirda Yeşiiköy ci: 
varında Mektep çiftliği heyetı 
idaresine müracaatları. 



5 SıY.!fa 

• 

Türlcyenin ve bütün_ dünyanın en latif, en ruhnüva~ en mü· 
kemine! kolonyasıdır. Halis ve tabii limon çlçeileri esanslarile 
mü~tehlr olup 90 derecedir. Ricali Aliye, asd kadınlar ve bütün 

1 kibar mahafillnce takdir ile karşılanmıştır. Hasan kolonyası itimal 
edenler bu müstesna ve cazibi ruh kolonyanın fevkinde bir kolon
yanın me-vcut olmıyacaR"tnı kabul ile beraber müstahzırı olan Hasat 
Ecza deposu sahibi Hasan beyi dalma tubrik ey1emektedlrler. 
Hasan ismine ve markasına dikkat ediniz ve taklitlerinden sakınınız .~ 

Esas n~marası 
de 

SOkagı No r-.!evi Kımeti muhammenesi 
atik cedit Lira 

Tllflacıbaşı Bagdatcaddesi 57 ı sj maabazçeköşk gOOO sekiz taksitte 
14051 bedeli mukarreri 

Mü~temilati: iki katur maa sofa 10 oda ve kiler ye mutfak ve iki hal! ve rnaa tulumba 
, sarnıç, çat11~şıtlılı ile aİak ?d8:,fl IJağçesjnde~lr. alii dönüm miktarındaki bağçesinde meyve 

~ğaçlan ve. bir mıkdar ~ag mahalli ve el tulumbalı ktiyu vardır. Alektirik ve kumpanya suyu 
mrsa'f vr tertibatı mevcutrur. 

Bafad! evsitı muhafler maabağçe köşke faztasile taiip zuhuruna .. rnebni pazarlıkta yenideu 
çıkanım~ olduğundan 3().6.929 tarihine müsadif pazar günü saat 15 de icrayi müzayedesi 
mukartcldİi. Taliplerin bedelinin yfızd'e yedi buçugu nisbetinde teminat makbuzlarile Emvali 
metruke ~f ~omzyÔn- a müracaat eylemeleri . 

.... 4- "N! < "" 
ZA Yl - ı haziran sabah 

Samatya·Sitkecl: ilk tretilllde 

Fia-larda 
20 teırLJaı. 

büyük tenzilat: 40, 70, 125, 250 kuruşluk şişelerde satılır. Toptancılara yüzde 

cüzdanımı dabilindde nufus 

ve paso olduğu halde kay· 

bettlm. Bulup getirene bah

şişini vereceğim. Yağ iske

lesi yognrt-ç~ sokağında 7 

numaralı dükk!nda kAlttçı 

"~ Amerikada mühim bir otomobil yarışı 
Bu defa dünya sür'at re

konı icin Amerikanın lndia • 
napolis şehrinde büyiik bir 
otonıobil yarışı yapılmıştır. 

Bu rekoru (7 50 kiJonıet
roluk nıesafeyi ( bilainkiuı 
saatte 154 kilonıetre sür'atle 
Amerikalı REY KIÇ ( RAY 
KEECII ) kazannuştır. 

Aıııcrikada yedi seneden
beri kazamlan bütün yarışlarda olduğu sibi bu <lefaki yarışta da 
rekoru kazanan otomobil ile ilk beş rakip otonıobil, bütün diin· 
yaca n1eşhur FA YRSTON lastikleri ile nılicehhez idiler. 

İŞTE: 
Dünyanın en mühim ve en tehlikeli 

llllıiilMlılllıııiiıııB müsabakaları olan bu yarışlarda yedi 
sene~enberi FA VRSTON lastiklerinin istimali ve koşucuların hayat-
larını yalnız bu lastiklere tevdi etmeleri FA VRSTON markasının 
emniyetli ve sağlam olduğuna büyük bir delil teşkil eder. 

Onları 
def 

ediniz! 

Sizin ve aılenızın sıhhatım ihllil eden 
hastahk mlkropfarıyle müfemma bulunan 
sinek , slvrt sinek , pire, tahta kurus• , ka 
rrnca ve uir bu gibi ha~aratın yuvanıza 
musallat olmalarına müsaade etmeyiniz, ve 
bir dakika yaşatmayınız . Heman ( fl ı l } 
istimali ile kökünden öldürünüz 

Flit, tahta kuruların , lcarıncala:-ıo veyz 
fıamam böceklerinin gızfendikleri y uvaları 
tahrip, yumurıaıarını i fna ve bı lümum ha 
,aratı itlaf t'der 111: 11yr. ı zama :ıda size 
zararı dokunmaz •1e kat' iyen leke b ı rakmaz 

( F 1 1 t) i sair haşarat ö!dürücu adi rna 
yılerlt karıştırmamalıd ı r . Daha büy:Jk ve 
hl'i ıes iri size memnun iyetbalı? semcreleı 
ıemin edrceklir • 

Tulumbasıyfa Sıkınız 

•!,!•••·········:···ı·················:.2······ ··· ~=ı···ı:·····ı·;··ıtc·· .... ··-·-....... .. ., -~ .. ·-:il:ı::f!t!:::::.:::.:::::::::::::::::..:::•::::: ••• 1::-:::::.:-: ••• :::::::::::::::::::::: •. ::~:::! 
ffiı··Hr.···-···························ı ........................................................ . 
!~= islôm neneleri anmıyor m~ 
Jffı= Türkiyada ilk defa otar.ak tesis edi- m: 
™= len fabrikamızda hakiki Radiıın1 tz ... im 
re~ raş bzçahlarımzzz imal etmek için ~~~: 
;m 18 yaşzndan 25 yaşına kadar hüsnü-jii
u! hal sahibi islam işçiler aranıyor. Arzu m: 
iiJ edenler bu hafta zarfrnda her gün m 1 mUracaat edebilirl~r. Mtktar muayy~n i!l; 
!Uİ o!duğundan ilk muracaa t edenler ıs- m~ 
ili: tihtam edilecektir. Fazla ma[umat m; 
:ı:s •f . t ·ı· m: m: şı ahı sure te vera ır. m: 
1::1 .... 

f:ff Adres Galata& okçıı 1Vlızsa mi g caddesin~e Radium. lfımbası im 
• i=:= tıcarethanesı m: 

• t ı k l !H ~-!!•••• ....... -ı~-------··-:::· 

~!~!f!lj~~ 
gerek fazla Çiılismaklail · 
mütevellit 1 rakrüd~me 
karşı .gayet tnüe$Sirdlt. 

eeza depola-· 

L·T·PIVER 
PARia 

ESANS 
LOSYON 

ve ' 

f>UDRASI 

Snesi 
şı,u Aftifilt leı ioı.a~ ite. it. · Tıi. Be1oat; a044 

' • • • • if!• • • • • :.;:u.nr-......... ;;;m • ........... .... .. spzr a. ve spırtolu z-ç ı er znhzsat1 --- ..... .:: .. :.- .......... : ..... :...::::::m::..!!: ... mmi! ·= m:mF.::::~ 

umııml Qıiidütlii(J:Unden 
Etsah prtnamesinde yilılı biri 300000 di~ri 450,000 

kilo olmak üZ~re 750,000 ldlo iki nevi ispirto p~lık ıuteUle 
alınacaktır. Talipler mubayaa ıartnamesini öğrenmek üzere mUba· 
yaat k<>misyony, kitabetlne müracaat edecektir. Teklifler 1 Tem· 
'Illf: P~ar!eWo§ünü saat . 12 yewk:_iar F ~abu~ o~un;ca~t;r;, 

Dişleri nnıhai'i.na etmek hayatı kurtarnıaktır 
Otuz seneden beri tarzı 
ihunndaki nefaset ve 
kudreti fenrıiy~sinden 
naşi· flerkesfff m~mnuqj
yetJe i!flrtiAİ ettift 

PfRllV 'Dl3 MBCll 
YF:VA pfDf V IJ~ZU 

Bu ffiaksldt fetJ1ine 
kilidir. 

İTOKS 
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l.lCK~ ~ARTlARI: 
Tlıklyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gazetemizde çıkan yazı •e 
redmlerin blitün haklan mahfuzdur 

Gazeteye gönderilecek mektupların Ua,rlA< 
idare içinse (idare), yazıya alt>< (Yatı) 

işareti konulmalıdır 
r .Aylı~ı ıso ooo 

3 • 400 EOO 
6 • 1:::0 1450 

li • 1400 2400 

Paıtlın11'an nı•lc.tuplarm fadeeiıuln, kl)'mntf. 
mukac!dereelz m~lduplara koıwlmlılf par.Jup 
lı.aybolına•mclan " Ulnlann mUndertcatmdan 

ide.re meıul defUd.lr. ., 

Borsalar ;o Haziran 1929 
_J 

l'i ı : kut 
ı 7rrl1iz lira~t 

1 tır· lar 

:o Yrı ~n ıiır;ıhıtıl 

l R:.yl.~n1ark 

l A ' ı:,-turya şillrıl 
!°(' Lry Romanya 
:cı Le,·a Bnlrar 
l frlerr.erk norlnl 
~o FrıtnFJZ r~angı 
:o· Ilıdy!\n lireti 
~O kııton Çeko ~ Slovakya 
1 Çtn cnt: ts c ~oYiyet • 
1 Z1:loti • l.<:hiı:tnn a 
20 Dinar c ·yC'l~oe.\:ı.vya • 
~O Ptl('lk:ı frnııgı 

' r('2eta lftıanya 
20 in içre frangı 

l Mccldllo 

Çek 
Londra nzerlne bir lng11iz lirası kunı~ 

Nnyork 1 TUrk lirası dolar 
Paris • frank 
~fiJano • liret 
Berlln • • • mark 
E:ot'ya • • • leva 
Brlık•el • • ~elkı 
AmJfterdn.m• • • nortn 
CineTre • • frank 
Prıg • • • kuron 
\'Jyını • • • tilin 
Mıdrıt • • • pezeta 
\'ırıova • • • ıeloti 
Atına • • dirabml 
BUkref 20 ley krııs 
Eeliırat TUrk lirası dinar 

Tahviller 
Jıtıkraı dahili c vadeli• 
Düyunu munhldc 
ikramiyeli demlryolu 

lı tan bul tramvay E!rketl 
RıMım Dok ve Antırepo 
lttanbul anonim ıu flrketi 

Hisse senetleri 
Jş lıankaı,;ı 

Oın.anh bankaıtı 

A ıldı 

1012 110 
2C8 5000 
5.. 00 oo 
50 00,00 
~9 110 00 
24 !O:>J 

3' 0000 
e3 ııo 

16S 2500 
219 .$0 
174 00 

0000 
,3 00 
79 01) 

Jl6 5000 
:g 25 

802 00 

ıoıs .'$0 
047 81 25 

12 2J 5? 
9 12 50 
2 0000 

u 9-000 
8 43 50 
1 18 '5 
ıı 47 75 

16 07,50 
3 39.50 
8 3800 
4 26,25 

S6 95 
:4 75 00 
27 07,5) 

93 ı:ao 

1911 25 00 
~ 7 25 

~s 

Ka andı 

1012 00 
<~8 50 00 
ıı» oo ro 
bO 00.00 
~9 50 
24 50.0"I 
8,) 00 00 
13 so 

16S 2500 
219 50 
124 00 

0000 
23 00 
73 00 

116 5) 
29 25 

802 00 

1015 co 
0 ,47 83,00 

l2 22 f.O 
9 1800 
2 0000 

66 '7,50 
s 43 50 
1 18 75 
2 4800 

16 07,50 
8 39.liO 
8 42,00 
4 2575 

86 6• 
~4 lS,00 
27 10,03 

93 12 Ş() 

J94 50 00 
7 25 

ı:ı 55 12 55 
186 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
flallnr Ticaret borf:lffl kıttbumumııtgl tarafJndan v<'rJlmlıUr. 

Okkaıı 

Azami Aagarl 
K. P. !(, J', 

Eu~day %Çavdarlı 
YUILUFOk 00-00 0000 00,00 
Kmlca 00-00 00,00 00,00 

l
'sunter co..oo 00 oo oo.oo 
~ert 00-00 00 00 00 00 
fJ! nnıc CC-00 OQ,00 C0,00 

I
Scrt mahlut 0-00 00 oO C0.00 

. -ZAHIRfLER-
,Ça,·dar 
Arpa 
~(JFJr 

\'ulat 
Fı1:ulre 

oo.oo 
il 00 
00.00 
00,00 
0000 

-liUBUBAT-

00,00 
1 1 00 

0000 
co,oo 
0000 

0000 co.oo 
22 00 22,00 

-UN-
Çuvııı kilosu 
Ekfstra eklltra 00 l4SO 
Eklstr:ı • 0000 
Birinci yumusak 00 ısas 
Birinci ıert • 
ık inci • 

1290 
ıooo 

TlFTIK -

1180 

OOOOj 
11251 
1235, 
C890 

Ankara 000,00 000,00 
Akşehir 000,00 000 ,Oo 
Yapagı Guz yunu 00000 ooo,o1 -AV DERiSi- _I 
Zerdeva fitti 0000,00 0000,00 
Sansar 0000,00 0000,00

1

1 

Tılkt • OU00,00 0000,00 
Kunduz • C000,000 eoo.oo' 

-f!NDIK-
ı ç fındık 085 00 C85 00 
B3dem o 00 85085,0o 

Ziraat bankası levazım bas , 
memurluğundan: 

Türkiye Ziraat bankaşı Antalyada bir şuce binası yaptıracak· 
tır. Bu işi deruhte etmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları 
teklif mektnplariyle birlikte vermelidirler: 

1 - Yapılacak işi baıarabilecek kudreti maliyeyi haiz ve be
deli taahhüdün yüzde on t~şi nisbetinde te'minat akçesini itaya 
muktedir olduğunu mübeyyin bir banka mektubu. 

2 - Kifayeti fcnniyeyi müsbit vesaik 
Teklif mektupları 1 temmuz 929 pazartesi aT;şamına kadnr. 

Ankarada Ziraat bankası nıüdkiyeti Ümum'yesine tevdi edilmiş 
bul unmalıdır. 

Muka,·elename, şartname müsveddeleriyle pitfnlar yirmi lira 
mu::abiiinde Ankara ve Antalyada Ziralt bankalarından ve lstaıı
bulda Oalatada Bozkurt hanınd Mimar Mösyö Mongeriden alına 
bi:ir. 

Yapılacak tekliflerden har hanği birini tercih etmekte Ziraa!
bunkası tamamen serbestir. 

"Vakt,,ın 11 Jlaziran 1929 tefrikası: 68 
"" ... "':'~"' .~- J: .-· .... ~ . ·-_, . ; . · ·~:: . ... . . ,: f . ~ .; :i 

sini telebbüs etmiş bulunu· 

yordum. Elimde de beş 
para yoktu. Bir yere gitmek 
elimden gelmezdi. 

Ne yapmalı idim? Bir 
çarei hal bulucıya kadar 
Roçester kılığında kıılmıya 
karar vedim. 

Roçesterin işlerinin arap 
saçı gibi karışık olduğunu 
görmüştüm. Kömür madeni 
meselesini bilirsiniz. Daha 
birçok meseleler vardır. 
Lüzumu veçhile hareket e
derek bu karma karışık 
vaziyeti islah ettim. Ken
dim için bir nefi aramıyor· 

dum. Yaptığımı başka tat
bik edecek bir usul bula
madığımdan yaptım . Bu· 
lunduğum vaziyetten başka 
bir tarzda yakayı sıyırmak 
elimden gelmiyordu. 

Şimdi size açıkça söyle· 
ceğim. Fakat ewela yalnızız. 

Hem de bulunduğum yazi
yette olan bir kimsenin 
mutlaka söylemesi icap ede
cek bir takım şeyler vardı. 
Ben hayatımın sonuna kadar 
"Roçester" in kılı~nda ka· 
)arak bu oyunu idame ede
bilirdim. Yalnız buna iki 
mania vardı. Ewela kontes; 

11 Haıh1n 
r929 ~ ~ep~ faydalı -rı.n 

titri arili~ 919. ıo l•11Plat yapılır 
Bfly!lk vı y, b!ı' fı!k 4~ lçiD verllco lllolarlı 

husu•! ıı.ı•lıltı:tt•kl uı.ıııırın ücreti 
idare f~ kararlaştırılır. 

iLAM TARf FESi: 
Satırı Kurı· 

ıs.~ f~ç! sayfada 12,S 
! 25 
4 l : 40 
~ ' • 100 
J • • 200 

Ba ıeeetı ay·l'T'--,------------d~d":"'--d:--"V'.'::"::-~kıt-:---d-:-, Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara ca esin e a ,, yur u 

'.a&etenıiaJ• hoev... din kabul edeıı yor. 
H. 5. H. dlnat acenteıl. 

l ·8 !net sayılı lı } 
I' 

rtımt llta.'ır 

tell97t idare şleri 1971 azı I~ ı:rl • tel rafı A ıK 

Mersin jandarma 
müdürlüğünden: 

Asgari Azami 
Kilo Kilo 

150000 180000 Ekmek 
15000 19000 Sığır eti 

Mersin jandarma yeni efrat mektebinin 929 /haziran/ bidaye
ıinden 930 Mayıs gayesine kadar mevkii münakasaya çıkarılan 
ı ukarıda mikdarı muharrer bir senelik erzakın kapalı zarf usu
Iile 19 / haziran] 929 çarşanba günü saat on dörtte ihalei katlye
si icra kılınacağından talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı 
muv~kkate makbuzlarile yevmi mezkCırda Mersin jandarma 
mektebinde müteşekkil münakasa komisyonuna, ıartnameyi almak 
,.e öğrenmek isteyen taliplerinde mektep miiıl.iriretiiıe müraca
atleri ılan olunur. 
~=- ı -~~;r··. . . . . . . . -. 

Banka memuriyeti 
müsabaka 

• • 
ıcın , 
\ 

TÜRKiYE JŞ BANKASI 
ANKARA· ISTANBUL - IZMIRDE icıra edilecektir 

Teşkilatımızın daha ziyade tevsiinl derpiş eden banka
mız bir milsabaka lıntihanı icra ederek forme, amir ve 
memur alacaktır. 

Müracaat edecek!erin sinin c22>ile c40> arasında olmalı 
ve ıııüessesatı maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış ol-
malıdırlar. 

frnnsızca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı 

tercihdir. Müptedi alınmayacaktır. 
imtihan r.etieesi bankaya kabul edilerek memurlar 

lstanbul - Ankara ve İzınirde dahil olduğu halde teşkilatı
mızın her kısmında müdüriyeti umumiyeniıt münasip gör
düğü mahalde çalıştırılacaktır. 

Maaş: imtihanda derecei muvaffakiyetc göre tehalüf 
edecektir. 

Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda 
olmak ve bankaca sureti mahremanede yıuıılaeak 

m ratın da matluba muvaffak olması şarttır. 

muvaffak 
istihba· 

lmtinana iştirak etmek isteyenler lstanbul ve izmirde 
Şube Müdüriyeti eri ve Ankara da ise memurin müdüriyetimize 
9 haziran 929 tarilıinden itibaren müracaat ederek imtihan 
duhuliyesi ve matbu bir tcrcümei hal varakası alabilecek
lerdir. imtihan günü bu matbua duldurulmıış olarak 
imtihan evrakiyle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

Amir ve memur olarak girmek istcıTnler ayrı ayrı 
imtihana tabi bulunacakları cihclle imtihan sualleri de, 2 
sınıf olarak tertip edilmiştir. 

imtihana 16 haziran pazar günü lstanbul - Ankara ve 
iziııirde saat ü~te mübaşeret edilecektir. 

imtihanlar mahrem olacak ve iştirak edenlerden arzu 
ednler yalnız olarak imtihan edilebileceklerdir. 

imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla 
olduğu takdirde de bunlar ati için kay! edıleceklerdir. 
Şimdiye kadar baıı~amıza müracaat ederek memuriyet 
talebinde bulunanlarııı imtihana iştirakları l§zımdır. 

Bursa Hapishanesi 
müdürlüğünden 

Hapıshanei umumi için münakasaya konulan ekmağin fiatı 

haddı layıkında görülmediğinden 1/6 929 tarihinden 30-5-930 ta
rihine kadar yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş

tur, Yevmi, beheri 960 gram olmak üzre 450 - 600 adet safi 
yerli Buğday unundan mamul ikinci nevi ekme:C itasına talip 
olanların şeraiti münakasayı anlamak üzre h~pıshane müdürlü
ğüne ve münakasaya iştirak etmek isteyerlerin 20/6/929 tarihine 
müsadil perşenbe günü saat 15 te Bursa ziraat müdürlüğü da
iresinde teşekkül edecek komisyona müracaat eylemeleri iliiıı 
olunur. 

ı 

bundan başka garip bir hal 
beni kaplamıştı. Eğer uzun 
müddet daha bu rolü oyna· 
mıya devam edersem deli 
olacağımı hissediyordum. 

Bazı günler , bu muzaaf 
hayatı süre süre pek müthiş 
bir hisse kapıldım. Anlıyor 

musunuz? Şimdi artık mesele 
halloldu • Geriye avdet et· 

mek kendi şahsiyetimi tekrar 
iktisap eylemek , hal ile 
kat'i alaka eylemek azının· 
dayım • Bu muzaaf hayat , 
hizmetçilerin bana •mösyö 
lö kont., ~maylort. demesi 
yok mu. Birisinin b~nl asıl 

adımla çağırmasına adeta 

susamıştım. Nihayet kabus
tan kurtuldum demektir . 

Artık bunların kaffesini mey
dana çıkarmak için sızın 

muavenetinize muhtacım . 
Ondan sonra da Amerikaya 
döneceğim • Filadelifiya da 
Viktor Cones olacağım . 

Dük delikanlının sözleri
ni dikkatle dinliyordu. • Co
n~ıı. sö:ı:ünü bitirince ona 
Amerika hakkında kizmet· 
siz bazı sualler sordu. "Co
ncs" in cevaplarını sanki 
dinlemiyordu. Vakti geçir;.. 
mckten başka b!r maksadı 

Denizli Vilayeti daimi en
cümeninden : 

Denizli idarci hususiyesin~ ait Podazopulos fabrikası de
rnekle meşhur büyük fabrika binası kapı ittisalindek hane 
hariç olmak şartile iç ve dış anbarları fabrika ve imalatane 
binası su v'! ateş tesisatmm havi huduı.lu muayyene dahilindeki 
bina birinci taksit peşin olmak ve bakiyesi dört senede 
dört müsavi taksitte tediye etmek üzere 10 haziran tarihin
den 1 O temmuz çarşamba günü saat 16 ya kadar kapalı 
zarf usulile müzayedeye konmuştur. Talip olanların yevmi 
mczkurda beş bin liralık teminat mektubile tekli!namclerini 
Denizli Vilayetine tevdi etmeleri ilıln olunur. 

ZA YI --- lb;!t mUlırümil 
zayi ellim. hük~ yoktur. 
Kadıköy Oomıa~a mahallesi 

çeşme 'mazı No. 3 

Hayriye 

--------,---ı- Nanııı vakıtları 
!,.1l.b Ôll• İlııı'l. Alqa S Yatn t .. ,.ı.ı: 

1

, '4,2,IJ f2,IJ 16, 4 ~,40 21,41 '2,09 

Buııün "foıtanlara itim: 
· Erk•~: K11 

1 
Ek,rtm Ayine 

1 
· Günüıİi.asihatı: 

El cUn ayna~ıdır 
---s·ılaii~ku'--•h--.. v-a ___ _ 

Rüzg~r p{)s_;aı ha,·a açıktır 

Mes'ul rnüdü< : Refik Ahmet 

Muharriri: Verıı Stakpul 

olmadığı zannolunabilirdi. 
Nihayet mükaleme manasız 
mevzulara intikal etti. Dük 
birşey beklemiş gibi duru
yordu. Bu sırada kapı açı
larak bir uşak gözüktü ve 
haber verdi: 

- Doktor Simis geldi 
Ekselans. 

Dük ayağa kalktı. " Co
nes "e: 

- Bir an müsaade bu· 

yurunuz ... 
Dedi. Odadan çıktı ve 

arkasından kapıyı kapadı. 
"Cones ,. bir tabla aradı. 
Cıgarasının külünü silkmek 

istiyordu. Yaptığı ifşaata 

rağmen :Dük ün gösterdiği 
sükun ve itidal kendisini 
adeta şaşırtmıştı. Düşünü· 

yordu: 
-Yoksa lakayt bir tavur 

takınarak polisi davet mi 
etmek istiyorlar ? 

Bu mesele hakkında fikir 
yürüttüğü bir sırada kapı 
tekrar açıldı . Dük arkasında 
yaılı !. kel ve hali hoş bir 
mosyo olduğu halde içeri 
girdi : Bu mösyönün arka
sından kadavra suratlı, yu· 

varlak gözlüklü bir centilmen 
daha geliyordu • 

}3aşı saçtan mahrum olan 
adam doktor Simis diğeri 
ise doktor Kavandayş idi . 

"Simis., "Cones.i ken
disini evvelden tanıyormu~ 
gibi selamladı. Sonra Dük 
söze başladı : 

- Aile dosları olan bu 
efendilere, Ledi Roçesteri 
görmeden mukaddem ge
lip şu garip mesele hak
kında sizinle konuşmalarını 
teklif ettim. Kontes Roçes
ter henüz misafir kabul 
ederniyecek bir haldedir, 

• Simis • deki ki: 
( Bitmedi ) 


