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Pahalılıkla ciddt sureiitJ meşgul olmalıyız 
Ankara da 
Su meselesi 

Hükumet merkezimizin 
en müstacel işleri arasın· 

da bir su meselesi vardır. 
Bu meselenin halli imar 
müdiriyetinin teşekkülü Ü· 

zerine artık filiyat saha
sına geçilecektir. 

Hali hazırda Ankarayı 
besliyen menba ,suyu Elma 
dağının Kosunlar vadisin· 
den gelmektedir. Menba 
haddi zatında mebzuldür; 
Yalnız menba civarındaki 
suları toplıyacak ve top· 
lanan suları yollarda kayb
olmaksızın şehre getirip 
mahallelere tevzi l!decek 
fenni tesisat henüz vücuda 
getirilememiş olduğundan 
ihtiyaç nisbetinde istifade 
edilememektedir. 

Ankara hükumet merkezi 
kabul ve ilan edildikt~n 
sonra ehemmiyetle kendini 
gösteren ihtiyaçlardan biri 
şchirin bugünkü ve yarınki 
nüfusuna kifayet edecek su 
bulmak meselesi oldu. Bir· 
kaç ecnebi su mütehassıs

larının iştiraki mesaisi ile 
etraftaki dağlar, vadiler 
üzerinde teharriyat, tetkikat 
yapıldı. Nihayet Elma da· 

ğının Kosunlar vadisinde 
Ankarayı bcslemeğe kafi 
su bulunduğuna kanaat 
getirildi. Bunu üzerine Ko

ş~lar vadisinde (150) bin 
lira sarfedilerek (450) met· 
roluk tahtelarz bir tünel 
ve (18,5) metro bir galeri 
açıldı. Suyu isale için bir 
ana hat yapıldı. işte bugün 
Ankarayı idare eden su te
sisatı bundan ibarettir. 

Fakat Ankara su mese
lesinin kat'i şekilde halli 
için asıl suları menbada 
toplıyacak bir bent yapıl· 
ması icap ediyordu; bunun 
için de (200) bin lira kadar 
bir para sarfolunması lazım 
geliyordu. Ankara 'şehre
maneti bu parayı bu güne 
kadar sarfederek bu işi 
yapmağa imkan bulamadı. 
ve bu bendin yapılamaması 
yüzünden bir çok fedakar· 
lıklarla vücuda gelmiş olan 
(450) metro uzunluğundaki 
tünelin yıkılması, hep eski 
emeklerin havaya gitmesi 
tehlikesinden korkuldu. 

Vakıa bugüne kadar 
mevzuu bahsolan tünelde 
bir arıza olmamıştır. Ancak 
(60) bin lira kadar bir 
masraf yaparak bu sene 
için tamirat ve inşaatı mü
nakasaya lüzum gösteril • 
mektedir. 

Ankara su meselesinin 
umumi surette halline gc· 
lince: bu iş dediğimiz gibi 
teşekkül etmek üzere bu
lunan imar müdürlüğü ta· 
rafından deruhte olunacak
tır ve her şeyden evvel de 
Kosunlar bendinin ikmali 
icap• edecektir. Bir kere 
bu bent yapılırsa artık 
Ankara için susuzlıık tehli
kesi kalmıyacaktır. (250) 
bin nüfuslu bir Ankarayı 
daimi surette besliyecek su 
bulunabilecektir. 
[ Alııarafı 2 inci •a)"famızdadır J 

Tayyare piyankosu dün çekildl (~;:(ı'6~:e~:b:~ küçük bir ihmal 
Keşideye bugün ö~leden evci devam edilecek derecesinde paha- Azılı bir katilin idamdan kur• 

Dun Darü/fanun k.on/erans salonııTK/an etrafa kılı dağılan sevimli yavrular 

Tayyare piyankosunun beşinci keşidesi dün öğleden sonra gene Darülfünun kon· 
ferans salonunda icra edilmiştir. Dün yalnız büyük ikramiye olarak on beş bin lira 
çkmıştır. Elli bin lira ile dikerleri bugüne kalmıştır. 15 bin lira ( 45204) numaraya 
çıkmıştır. Bu biletin bir parçasına Eminönü zabıtai l;ıelediye memurlan müşterek~n 
sahip bulunmaktadırlar. Son numaraları (04) olan biletler üçer lira amorti alacaklardır. 

Keşideye bu sabah dokuz buçuktan itibaren devam olunacaktır. Dün çekilen nu· 
maralar sıraya konmuş bir liste halinde (4) üncü sayıfamızdadır. 

Selahattin Neş' et B. Şeker ve Petrol 
Avanduk zadelerin iflası me- Bu sene 12. milyon 
selesinde dönen işler hakkında lira verQi alınacak 

Bildiklerini söylüyor ve söruyor : - Acaba 
İtalyanların vekili bunlara ne diyecek? 

Avundukzadelerin iflasını 

takip eden muamelenin icra 
ve intacı sırasında tahaddüs 

eden dikkate şayan vaziyeti 
geçenlerde mevzuu bahis et
miştik. Bu mesele ile meşgul 
olan zevattan kocaell meb
usu avukat Selahattin B. 
dün gazetemize bu hususta 
şu mektubu göndermiştir: 

•Avunduk zade biraderle
rinin son safhalarında ben 
de al:lkadar oldum. Bu sı

rada alacaklıların tahkik ve 
tesbltl yapılmış ye hatta 
alacaklılarla bir uzlaşma ya
pılmadığı halde konkordato 
için gün tayin edilerek ilan 
bile edilmişti. 

Şirketin aczi şayi olduğu 

zaman l\1i!Anoda bir ltaly:ın 
avukat alacaklılara bir be-

U:azi Hz. 
Matbuat müntesiple
ine iltifat buyordula 

Büyük reisiçumhurumuz 
Gazi Hz. Matbuat cem· 
iyeti heyeti umumiyesi
nin tazimlerini arzctmek 
üzere çekilen telgrafa, 
şu telgrafla cevap lutfe
derek matbuat münte
siplerine iltifat buyur
muşlardır: 

"Hey' eti umumiye 
içtimaı miinasebe
file hakkımr;la izhar 
buyrulan hissiyata 
teşekkür ederim e
fendim. 

Rel•lcumbur 

Gazi Mustafa Kemal. 

Kocaeli meb"usu a\ul.at 

Selahatlin B. 

yanname göndererek kendi
lerine fazla mcnf:ıat temin 

edecek vesaiti olduğundan 

işin tcvdüni bildirmiş ve bu 
suretle on dokuz alacaklı !an 

mürekkep bir gurup te,kil 
eylemiştir. Bunlardan başka 
daha 4 2 alacaklı varsa da 
para ekseriyeti bu gurupla 
temin edilebileceğinden lstan

bul:ı gurubun mümessilleri 
olan l\J. Ş:ıber ve :ıYukat 

Yako Şavul Efendiyle temas 

ederek konkordato esası ii
zcrindc müzakere ve müna
kaşaya baslandı. Şu kadar k1 
daha evvel ltalyanların kon
kordatoya yanaşınıyacakları 

, işae edildi/tinden ben kabule 
şayan şeraitlc konkordato 
akti esas itibarile mümkün 
olup olmıyac:ığını ŞayuJ E
fendiden sormuştum , O da 
bir banka kefaletilc tcklil e· 
dilecek konkordatonun mü-

IAit tua.fı 3 Üncü ıayıfamtZdadu] 

Bütçede inhisar masrafı 
300 bin liradır 

Şeker ve Petrol· inhisarı ida
resinin yenin ıene bütçesi ve

kılcr heyeti tar.Eıodan tasdik 

olunmuı ve dün. tebltğ edil· 
mi;tir. ' 
(Alıtarafı 3 üncü oayıfamızdadır] 

Fırkada 
Belediye azala
rı ne görüştü? 

Cemiyeti belediye fırka 
grupu dün Fırka binasın

da toplanarak bazı müza

keratta bulunmuştur. 

Şehir bandosununu Da • 
rülaczeden alınarak daha 

mükemmel bir hale ifrağı 
kararlaştırılmış ve işin mali 

ciheti tesbit edilmek üzere 

bütçe encümenine havale 
edilmiştir. Ayrıca Emanetin 
bu seneki umumi tamiratı 

görüşülmüştür. 

Hakkı Şinasi Pş. ce belediye 
azası fırkadan çıkarken 

' 
VJYECEi< 

----

1914 1914 

lanmışhr tulmasına sebep oldu 
Halbuki başka memleket• 

!erde bu nisbet birmisline 

bile varmamııtır 

F ransadaki adli hatanın ıç yüzü 

Fransız efkarı umumlyesinl 
son günlerde işgal etmit olan 

lstanbul Ticaret odası katil Baratodan geçenlorde bah-
oetmlıtil<. Hadi-

hayat pahalılığı hakkındaki sesi hukında 
istatistik cetvelini bitirmiş- son posta ıle 

tir • mufassal mala-

Cetvelde 1914 senesin- mat gelmııtir • 
deki fiat vasatilerile bu se- Bu gazetelere 

göre, c earato• 
nenin muhtelif aylarındaki 

nun ~damdan 
vasatiler sıralanmaktadır , l<urtulabıl mesl 

Bu cetveldeki rakamlarıı bir harih ese· 

göre 1914 senesinde 10Ô r!dir .Mulıake· 
me neticesinde 

kuruşa alınan şey bu sene heyet! hllime 

jüri e ye ti ne ikinci kanunda tamam 1523 ' Jt 
kuruşa , şubat ayında 1531, ;u sua lerl sor-

martta 1542 , nisanda 1518 muıtu · 
1-Barato ve mayısta da 1481 kuruşa 

otomobilc(P oru 

Mahkeme rei'i bu karan 

müphem görerek jilrinln tekrar 
müzakere odasına girmesini 

ve esbabı 

mu ha ile fo nin 
hangi sualin 
cevabı oldu~

nu kararlaştı. 

rmasııu talep 
etmiıtir . O 
vakıt Barato
nun avukatı ve 
Fransız baro 
sunun kıymetli 
bır uzvu olan 
metr Mo.., 
hakime: 

tedarik olunmuştur. 
kastenmi öldürdü? Katil Baralo 

.Hakim E
fendi ; vicda
nınıza müda· 
hale ed,.im. 
Jüri karan 

Diğer taraftan bu cetvelde, 2 _ Şoförün otomobilini üzerine icrayı te•lr etmeyiniz• 
1914 senesinden beri artan çal<Jı mı ? 

hayat pahalılığının gıda , 3 - Bu hadiseden dört 
glln 10nra arkadaıı Peneyi ta.-

mahrukat , melbusat ve kira ıniıpen mi öldürdü? Jüri bu üç 
bedellerine ait mukayeseli süale de « evet > cevabını ver-
fiat vasatileri de ayrıca gös- mittir. 
terilmektedir . Şu halde caninin idama 

malıl<Om olması hi7.imgeliyordu. 
Bunların, bu senenin Fuat jüri bu arada c esbabı 

ikinci kanunundan geçen ı11uhaffefe vardır > sözlerini de 
ayınsonuna kadar tesbit tl!ve etmiştir. 
edilen fiat vasatilerini aynen ---.---..,..~----

yazıyoruz : lsferlı·n 
1 - Gıda maddeleri , 

1914 te 100 kuruşa karşı: Düşüyor 
1580 ' 1592 , 1625 0 1580 I 

1525 kuruş • 

2 - Mahrukat : 1354 1 

1366 • 1299 • 1283 • 1210 

kuruş . 

3-Melbusat: 1373kuruş. 

4-Mahrukat 1666kuruş. 

Cetvelde melbusat ile 

mahrukatın busenenin muh

telif aylarındaki vasatileri 

tek bir rakamla ifade olun· 

maktadır. 

Cetvelde ayrıca bu rakam

ların lngiliz lirası üzerinden 

kıymetleri de gösterilmiştir. 

Bundan başka genecetvelde 

kaydedildiğine göre, lngil

terede hayat pahalılığı lOOe 

karşı 166 , ltalyada 153 , 

lsviçrede 161 ~e Almanyada 

152 dir . 

Biz karilere bu hususta 

esaslı bir fikir vermek için 

1914 kanunusanisinde 100 

kuruşa alınan şeyin bu sene 

kanunsanisinde kaça alın

dığıni birbirlerile mukayese 

edilebilecek bir şekilde 

temsili resimlerle arzediyoruz. 

MELBU../AT 

1914 

--
Dün (1014) kuruştan 

(1007) va düştü 
lngiliz lirası beş on gün evci 

bir hafta içinde yükseldiği 1 030 
küruştan yavaş yavaş düşmlye 
başlamış ve evelki gün 1015 
kuruşta kapanmıştı. Bazı bor· 
sacılar !sterlinin daha fazla 
diişmesinin beklenemlyeceğlni 
söylemekte idiler. Halbuki bu 
iddia doğru çıkmamış ve lngilız 
lirası dün mühim derecede 
sükut etmiştir. 

Dün Borsadada !sterlin üze
rindeki muamele çok hararetli 
olmuştur. Sabahleyin 1Ol4 
kuruşta açılan !sterlin öğleye 
doğru 1014 üzerinden biraz 
alıçı bulmuf ve bu miktarda 
kalmıştır. Halbuki öğleden son
ra bazı bankalar Borsaya 
mühim miktarda para getir
diklerinden liat daha ziyade 
düşmüş ve bir aralık 1009 bu
çuktan pek az alıcı bulunmuştur. 
Nihayet akşam üzeri satıcılar 
daha fazla arttığından 1007 
buçuğa kadar düşmüş ve bu 
miktar üzerinde kapanmıştır. 

Dün Borsa haricinde altın 

871 kuruşta açılmış 896 da 
kapanmışlİr. 

Dün düyunu müvahhide 
üzerinde de hararetli satış 
muamelesi olmuş, ve l 93te açı
larak akıam üstü 186 da 
lcaoanmıştır. 

demittir. 

Bu sözler 

göstermit ve 

derhal tesirini 

mahkeme idam 

cezası yerıne müebbet kürek 
kararı vermiştir. 

Halbuki , matbuata \'erilen 

bir tebliğden anlaşıldığına göre, 

jüri heyeti ancalc üçüncü sual 

hul<ında esbabı muhaflefe kabul 

etmiştir . Eğer bu nokta jürinin 

kararnameainde müphem bıra

kılmamış olsaydı katil Barato-

nun kiyotiode 

muhakkaktı . 

kafası kesileceği 

~ l~!nİ~~ ~~!ırı 
ile T. Rü~tü B. '. 

arasında 
Ankara, 11 (A. A.) -

Yunan hariciye nazırı M. 
Argiropulos hariciye neza -
relin! yeniden deruhte etmesi 
münasebetile Hariciı•e veki
limiz Tevfik Rüştü Beye •· 
tideki telgrafı keşide etmiştir. 

Hariciye nezaretini Jenıhte I 
elmiş olmak. veJiltsi ile size : 
maziddei mes'ut teır kt mesaimizi• i 

1 
hatırlatırım. Cereyan etmekle ' 
olan müza/eeralı [iyi nelictye 
isal Ve 1926 da/i.t t/k. hariciye 
nezaretımde aktife mübahi oldu
ğum Alina ili/anarım muallak 
meseleleri nihai surelle hallede· 1 

ceJı yeni iti/aflarla ikmal ede - ı ~ 
ceğimi ümit eyliyorum. Müşle • j ' 
rek mesaimizin 1926 da oldu· : . 
ğu gibi /arofınızdan teshil edı· i 1 
leceğinden eminim. ! i 

Argiropuloı 1 ' 

Hariciye vek~imiz T evlik ' \ 
Rüştü Beyin cevabı berveçhi i ' 
alidir . 1 

Zatı devletlerinin hariciye ne· 1 ~ 
zarelinc avdet/erinden dolayı ha· j ' 

raret/t tebriklerimi ıok:_dim ederim.

1

1 

Mübaşeret edilen müzakerat 
neli=I muayyen bir sureli hal 1 

ile teshil edilmiş olduğu ciheile 
tki memlek.et arasında iyi ma -
nasebellerin in/ı.işafı için kırafey
nin hasıl olan imkanlardan 
azami surelle isüfade ede~k. -
/eri ümidindeyim. Binaberin bu 

1 

$Dhada müşareketi mesai için 
zait Jevlelluinin bana mazide 

. olduğu gibi müzaherelle bulu -· ı nacağuıa eminim . 

' - - . . r~vfik ~ştü 
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Sirp .. Bulgar hududunda 6'ı; ;~at kadar aleş teati edif Jı 
( Siilevııian. vaşa • Acıklı Bulgar matbuah § V AKIT ~ 

ili Himayei etfal , bu Son f!ü~crde Sırplar tarafından ika J l1t _ il e:A .J _ i1I .. ) 

Yazan 
ve edilen hadiselerin ço~aldıfmdan .uanıuıe.: cn.attçte: _ 
Ak• b e çocukla alakadar 1 , 

AYHAN ı etı olsun ehmmiyetle bahsediyor ar ~ lngiliz lirası dün 1014- Baha Saki ve Nadir Han} 
· Soiya, 10 <A.A.l- Bulgar Ajansı bildiriyor : Mobautta ~ ten 1007 ye düştü. Jngiltereden muavenet is- ~ 

Dün gazetemize gElcn mek" y · d 1 d 1 ı k t h kkı d - '< -•Jlll ranıa istasyonun a son gün er e yapı an su as a · n a j + Ticar~t.odasının ha- temişlerdir. ~ 
tuplardan biri bir faciayı haber Yugoslav menabiinden gelen haberlere dair bentler neş- l zırladığı bır cedvelde + Sırp • Bulgar hudu- ;; 

Olur Şeyler-'en . .ıeg"ı'l'-'ı' bu ? vermekte ıdi • Ba. , karı sütıı- rettnekte ve bu hareketi Bulgar komitacılarının üzerine at- = 1914 b h d d .d . t t t• s U~ Uı Uı • d ~-- ten eri ayatın ne un a yenı en a eş ea ı ;; nuna meccanen dercedilmek mak istiycn matbuattan şüphe ederek bunun gene ahill : 
üzere gönderilmif küçük bir bir nıes'elcdcn ibaret olacağını, yalnız örtbas edilmesi için l kadar pahalılandığı ayrı edilmiştir. j Süleyınan paşaya e1Jinden gelen yemekler 

.sıkıca muayeneden geçiriliyordu 
-82-

- Paşa sizden yalnız bir lediler. Yalnız bendeniz ge-
ricada bulunacağım. Serasker len nevaleyi muayene ede 
kaymakamı paşaya tarafım· ceğim 1 
dan gidiniz. Bu zat benim Çok şey .. Süleyman paşa 
ınuhakememde müddeiumu- bu kadar sıkıfıkı inzibat ter-

nı! olamaz. Ben bu zatı muha- tibine kalkışan İstanbul kıı-
kemeye alınmak i-çin nen.ret mandanının kim olduğunu 
altında lstanbula sevketmiş- merak etmege başlamıştı. 
tim. Şimdi kendini pak~ çı- Yahu, kendiı;i cani mi idi? 
karmadan benim muhake· Yoksa hapishaneden kaç-
memde mi bulunacak? mağa mı kalkışacaka? 

Bu zatı kabul etmiyorum. - Oğlum, sana bu ga-
Aı:a p~şalar için de itiraz hak. rip emn veren kumandan 
kımı muhafaza ediyorum. paŞanın kim olduğunu öğre-

- Şu emrinlZi ifa edece- nebilir miyim'? 

ıliindı ~ fakat söylediği aQ bü- mes'uliyetinin başkaları üzerine atıldığını yazmaktadır. ~ ayrı gösterilmektedir. Bulgar matbuati Sırpla- i 
yiiktür. Mektubu aynen derce- Gazeteler bu son günlerde Yugoslav makamatı tarafından ~ -0- Bu sene şeker ve nn son zamanlarda ika j 
diyoruz : Bulgarlara karşı ika edilen cinayetler adedinin çoğaldığım ~ petroldan 12 milyon in- <>ttikleri hadiselerden ehem-~ 

be"an etmekte ve czcu"rnle Vlalimorf Anani isminde birinin ~ hisar resmi alınacaktır. miyetle bahsediyorlar. i Temiz ve güzel, beş yaşında ' - -
hir kız çocuğu evlatlık olarrk öldürüldüğünü ve bulunan bir diğer cesedin de sabık Staz- § -O- Hususi müesseselerle -O- Himayei Hayvanat ~ 
verilecekttr. isteyen/erin aşağı· irnlrovçi belediye reisine ait olduğunu kaydetmektedir. { inhisarlarda çalışan ücret· cemiyeti, Polis mekt.-bi ~ 
Ja/r.1 aderese müracaatlan. 8-9 gecesi Bulgar hududu nöbetçileri karşı taraftan 16 ka- ~ li memurlardan alınan talebelerine bir ziyafet ! 

• dar müsellah şahsın geldiğini ve bunlardan birinin hudu- ~-= kazanç vergileri yüzde 4 vermı·şti'r. ~ 
Kanlıca, Çubuklu caddesi 

3 

53 N, Turhan Celal B. da doğru,J.lerilediğirri görmüşlerdir. Bunun üzerine ateş f ten 7 ye 76 den 9 za çık· -0- lstanbuldan lzmite ~ 
açmışlar ve meçhul şahıs avdet etmiş ise de iki taraf ara· ~ m h 

Beş yaşında bir bebek nasıl i ış r. . . • • . kaçan ve orada yakalana.n ~ 
evllılık olabilir ve bir aıle 5 sında bir saat kadar ateş teati edilmiştir. Kimes yaralanma- } + Dahılıye vekaletı ıs- katil maznununun muhake- ~ 
yaşındaki yavrusunu ba~ından mıştır. { kin, teffiz işleri hakkında mesine başlanmıştır. J 
koparıp verebilmek için ne de- Zaten onun istedi~ de buydu •• l yeni bir ~~limatname ya~ + Belediyenin nakti l 
recede sıkıntıya dilımüt olma· " ;; mış ve vılayetlere teblığ cezaları af kanunu dola- §. 

lıdır ~ Baha Saki de Nadir han da İngiltereden l etmiştir. yısile tahsil edilmiyecelctir. } 
Bu satırları okuduktan sonra , ~ + Cemiyeti belediye Bunlar, kabahatnev'inden- % 

H!mayci etfal cemiyetinin bu muavenet istiyorlar ~ fırka gurupu dün fırkada dir. i 
yavrucuğu alıp bağrına basa*na Allalıabad, l l (A.A.) - Gerek Baha Sakinin ve j toplanarak bazı müıake- cO-Sulh ceza hakimi Hay- l 

tenezzül İ:ılç ıüphe etmiyoruz ve istical gerek rakibi Nadir hanın Efganlstanı tefrikaya düşüren !== ratta bulunmuitur. rettin B. tecilen otuz lira ~ 
rı d' kargaşalıkları tenkil için muavenette bulunmasını İngiltere ~ 

ğime söz >eririm. Kendileri teşrife 
- Ben de size teşekkür etmiyorlar mı? 

ca c ıyoruz. :,.= + 930 nufus tahriri hazır· nakli cezaya mahkum e- ·=§ 
·--·····-··· .. ··--···-"'""-····· hilkt\metinden iltimas etmiş oldukları blldlriliyor. 

sip görülmüş, Zati eşyanızı ~ lıklarına başlanmıştır. dilmiştir. ~ 
naklettirir, istirahatıntzı temin M.Makdonald dinlennıek üzre fıtlHll11ıııuuırrıııuu111l11Utıı111ınnıı1111ııııuıı1111ntlHll111uııHHt1nuıtflllllııuıJtlllttı1111Ulllh1111ıflnt111111 ~ 

ed~:~rdu, Paşa seslenme- iskoçyaya eitti Ankarada VAKIT;i 
den kalkıp kapıya , doğru yü- Londr~ , , 10 (A.A) - M. Ramsey Makdonald lskoç- s ı ' 
rüdü. Ne olacak, kumandan- yada kain Losimusa gitmek üzre yarın akşam Londradan U mese esı 12 Haziran J87J 

ederim. Elimden başka bir - Paşa hazretleri beııde-
şe} gelemiyeceğini elbet nizi mazur göıiip af buyur-
takdir edersiniz. manızı istirham ederim. 

Rifat paşa sözünde samimi Küçük rütbeli bir askerim. · 
idi. Kumandan Fuat paşa haz-

Süleyman paşayı atlatmak retleridir. Serasker paşa Rus-
ıçııı aldatmıyordu. Hahikat yaya hareketleri esnasında 

!ık odası oracıkta bitişikte aynlacakbr . Başvekil gelecek hafta sonuna kadar burada 
paşa bu, idi. dinlenecektir . Kendisine kızı , M. lshbel refakat ede- l Bat mlJemiZden mabat J 

Süleyman paşayı oraya cektir. M. Makdonald parlamentonun !içtima günü olan Filhakika bundan sonra-

paşanın istediğini yapacakt1. tayin etmişler .. 
Galiba muhafızlıktan atıldı- - Hangi Fuat 

Varaka 
Aksanı, :5abah Rıı
nıeli ve Anadolu 
cihetine giden eh
ven (iailı vapurlar 
pazar günler o pos
tayı icra etmiyor. 
Acaba bunun sebe
bi islAmlarda fuka
ra bulunduğu mu
dur. Yoksa ahalü 
isl.trniye hlrisiiyan 
vatandaşlarımız gi
bi şirkete karşı 

gına canı sıkılmış olacak ki oğlum? 
nedense pek mülayim bulu- - Yakın zamana kadar 
nuyordu. maiyetinizde bulunan Fı::at 

Rifat paşa gittikten sonra paşa hazretleri ... 
gene kaymakam « bodur - Ya!.. onu da mı bizim 
~,1 ri » hey geldi. Nuri bey başımıza sardılar? 
bu sefer mühim bir maksatla - ? !.. 
geliyordu: 

Sebebi şu idi ki, Süleyman 
paşanın udaSını değiştirecek· 
!erdi. Paşayı ilk koydukları 
oda biraz mazbut değildi. 
Açıkçası: pencerelerinde de
mir parmaklık yoktu. 

Bunun için mahpus mü
şiri kumandanlık odasına 
geçirmeğe karar vermişlerdi, 
Kumandanlık odası hem 
mazbut, hem de dışardao 
terassuda pek elverişli idi. 

Nuri bey; 
- Paşa hazretleri devlet

lıane<len yemek getirmek 

meselesini İstanbul kumanda· 
nı paşa hazretlerine arzettim. 
Hariçten yemek getirtmekte 
serbest bulundugunuzu söy-

Bu Fuat paşa Filibe boz-
gunundan sonra Süleyman 
paşa aleyhine layihalar tertip 
edip şikAyetler yağdıran zat 
idi. 

Eh... Rauf paşanın 
tertip hareket ettiği 
iyice anlaşılıyordu. 

tam 
artk 

K.aymakam Nuri bey dedi ki: 
- Paşa hazretleri kuman

dan paşadan aldığım er.ur 
mucibince sizi bu odndan 
nakle memurum. 

! Süleyman paşa sesini çı
I karınamıştı. Çıkarıp itiraz 

etse ne yapabilecekti? Git
mem diyebilecek vaziyette 
miydi? 

Nurt bey: 
- Buyurun efendim. Ku

l mandanlık odası dal1a müna-

M kd da daha yapılacak işler 
geçirdiler. Her tarafa süngülü 25 haziranda Londraya dönmüş bulunacaktır. M. a 0 - vardır: bilhassa şehir da· 
nöbetçiler diktiler. Dışarıya nald akvam cemiyeti büyük meclisinin açılması münase· hilindeki hazineler ile su 
b~kan pencerelerin karşılık- betile gelecek eylülde Cenevreye kısa bir seyahat yap- tevzi şebekeleri lazımgele-
brına bile 1:-irer iltlşer sün- rnak niyetindedir • Bazı istihbarata nazaran baş vekil cektir. Bu iş te (800) bin, 
giılü dikiliyordu. Amerikaya da gitmeyi düşünmektedir. fakat bu seyahat belki de (1) milyon lira is-

Nuri bey mahpum yer- daha :ziyade hadiselere ve siyasi vaziyete tabi bulunacaktır. teyecektir. 
Ancak bu işlerin mühim leştirdikten sonu kapıyı ka- Müsait bir fırsat çıkacak olursa M. Makdonaldın par· ! 

kısmı yavaş yavaş yapı a-
payarak çıkıp gitmişti. Yapı- lamentonun tatil devresinde ağustos veya eylülde Va • bilir. müstacel surette sar-
lan şu lıazırlıklatm pek de şingtona gihnesi mümkün ve muhtemeldir. M.Makdonald fiyata ilıtiyaç gösterecek 
iyiyr. yorulacak gibi şeyler Amerika reisicumhuru M. Huvc~ le bizzat temasa gir- değildir. imar müdürlüğü 
olmadığı anlaşılıyordu. mesinin mevcut anlaşamamazlıldan ortadan kaldıracağı isterse herhangi bir şirket 

Demek, Süleyman paşayı ve fngiltere ile Amerika arasında daha iyi münasebetler ' ile rr.üzakcreye girişebilir. 
üzüp tahkir etmek için elle- olmasını diğer her hangi bir usulden daha seri bir surette Su işinin umumi surete hal-
rinden gelen lıerşeyi yapını- lini böyle bir şirkete esaslı 
ya kııllaş:ıcaklard'r. kolaylaşbracağı fikrindedir . bir mukavele ile verebilir. 

Evet evet: Fuat paşanın Bir yıldırım bir fabrikayı yaktı lıfehınet Asım 

durmayıp ihtiyarı sii
küi eylemelerinden 
midir'! 

kunıan<lanlığa tayin edilmesi Limoges, ıo ( A.A) - Oımartesi günkü fırtınada dıişeıı _A_gu __ -5-to-;-un--il_k_g_ü_n_le_ri-nd-e--to_p_lan_m_a-sı--m-u-lı-te_m_e_l _b_cy-ı-:e-iıı-ıu-' e-I 
sanki ba$ka şey içiıı miydi? yıldırımııı bir Porselen fabrikasında çıkardığı yangın 4 milyon konferansın içtimaı hakkında kükOınetlerin henüz temas hali :e 

Sülevman naşanın bı"rden- franklık zarara sebep olmuştur. 
' r Çi d ki R k 1 h • d d h ızelmediklerir.i razmaktadır. 

bire yürcgi hoplamıştı. tşte n e us onıo os All('lln e a a iki gemi çtırpıch, 17 kişi boS!uldu 
dışardan en büyük düşmanı neler bulunmuş.. 'f 

Fuat paş:ınin sesi geliyordu. londra, IO ( A.A) - Oıanghaidan Deyli Maile bildiriliyor: Drcsde, 11 (A.A) - Bir gemi, 21 yolcuyu lıımil diğer bir 
Ne fena idi Yarabbi? .. Hiç Nanldıı milll JıükCımeti, harbin Rus konsoloshanesi mesele- gemiye çarparak ra!;ne!enmişhr. l7 kişi boğulmuştur. 

şüplıesiz;inıdi bu zat içeriye, sini gayet ciddiyetle nazarı ititıtra almaktadır. Mezkur konsolos- Hindi -'arbideki hadisenin mabadi 
hanede bir takım risalelerden başka Jlpon koııs<'loslıaıı csi 6 

Süleyman paşanın yanına başlığını taşıyan bir takım kağıtlarla Amerika konsoloshane:ir.iıı La liay, 10 ( A.A) - Veııczuellalı n :.syo:ı:ı!istle;d ,'11 bir 
gelecek; belki de bir sütsüz- mührünün b)r taklidi bulunmuştur. 
lük edip saygısızlık göster- Beynelmilel konferans ne vakıt? 
meğe kalluşacakll. 

<-..ıı) Paris, l'O ( A.A} - Tan gazcte•i Temmuz sonunda yahut 

grubun Curaçon adasıoa brşı vuku l;u!aıı t ec.'.lvi,zleri ve •da 
valisi ile ktım~ıidanı: ıı a!ıp gltürmeleri dolarıs :ı e fc!eıncnk, 

derunuııd1 as'.:eri kuvvet tulun:m zır:ılı iki nıuhri ~ i dcr::al ili :di 
garbiye sevketıniştir, 

"Vakt,,ın 12 Haziran 1929 
tefrikası : 4 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

Romanımızın şimdiye bdar çıkan kısmını berveçhi 
ati hülasa ediyoruz : 

- Aıt... Y •11 ... ı. 1hketıad.., ,,.,.. ın1 ı.uı. ·-ı 
B...da .,_,.._,,..ek u ..r ? D2 l~a •71ık1a ıeçhıeml:rordUID, F ula para 

.. ubl .ı...ı. l;bı u,.ta ...ım.ı. ı..ııı.ı te<rilbe ebnelc '•'"' 
Bu ıtôt:.lerl ~yl(7en e.ıtam 1:lr a., eTTel ,tr'ltetln muhuebe klupll....._, ktlfa 

et.mı,. e.aıuar )'Ü%.lÜ bir ıençt!. 
Ve m...Ja.rı ba11a.c!a. aile yemeklerini )'iyen arkadaıları kendlılnl dinliyor. ....... . 
- Ma-.nııllffiı. fen. ltlr fey m1 Y•J>Q'Orum 1 lt..t'l7en .. Bir komllyon.cvnuıı 

r•mnda ..ı- C-iktoı -1 <ıl<..,,..,...m • ŞlmdOllc ehemndyet&la bh 
*'&af •c an.far., sil clW ac:ç\•l:roruı-. 

Al'lt:adaılon .&lerlnl laa.tp ederke.. Alı ruz. B: 

Bunun Wlal aa,anGyorııi•. O lnıw:nlarm pa.raden b"lk• ıeylerle mes'ut ola .. 
caklanua kanld.L 

C•n 1 Jddla edl7..-d.. : 

- S.itumll'., ~arınız •ar. PWll.Dız rok: deitl mi ? 
E•' i .. n na .ahır ômriiD.üzde •lı.e t.lr f@el ve.prıU: dökümil ln.all.Zaran wyret .. 

ttrmelten , .. ,n ..... -.: nınaeder r 
Soa. Mz 1'11 Rla Bere .çok teNr etmtıt:L. Beı çocuk 'b.b .. 117dı. Acaba bu yeni 

mmanlvuı h.aYaH mtla.rmda saru:llk n ıon. dett.tnde bb J'*Prıa1t. -döltiiPta mii •eJTe
tlecektl ?. 

All lttu. B. ll.ıt.a 'blllr, malümatb; nızık bir mUlkl:re menıu"'J'da.. 2S sene 
A.aadolada ,....,..f acwıalyetlerde pınıılfd. 

Son. mutwır•1atadıa Mr Ta.lt"• ka.rıııada etraftan hlrlae 'lcttıı vu:lyt;t 
&im ... lıHdı.lal ba ""'11fed.cı ~.Jdlmil7• .....ı.ur etmııtl • l.taal.ula .. idi. E~ 
..ıd4et it arMA:taa ..,..... 1ll .... eıt .hlr tıe.tadlf kenda.ılm Mu:ıaffet. .aıt~de e•W •lr talelttı-'!• hıınlfhrdı. Ve bu ınç bndüılnl doliun Wt ftlUtla umurnt mi .. 
•Gri oldufu, A.ltuı J'&Pftlr: .aııoıtlm ılıt.:ettne aldı 

lllr ım llıddet SOIU'a AB ltı:za. 1!S. bet •ene wnel öleo eki bir tanıd:ııfnıra kızı 
'-- .ı. 45 llra DMAOf)a firkete ald...tı 

'-•• l)'I bh .-J ranı.littB. Fula ol-k bir - da .ı..a.tıı._A ÖSN"'mııtL 
lııtıyar ad-• bir ••"< laza •-it lotedilı t,.ıtılc _ 

bundan da ibaret değildi • lannın başına gelebilirdi. 
lemana babalılc etmek, bu Ali Rıza B. bu babalık 
yaşta kimııeıfa kwarı tehdit ve hamilik vazifesine büyük 
eden tehlikelerden oou ko- bir gayı-etle başlamıştı. 
rurnak istiyor<lu . Bugün Fakat birkaç hafta sonra 
ha kızcağızın başına gölen teessürle gördü ki bu işte 
şey , yarın da kendi çocuk- hayli geç kalmıştır. 

L~man pek temiz bir 

kızdı. Fakat çok hafif 

ve cahildi. Kendini idare 

etmesini bilmiyor, şirket

teki memurlarla münase

betsiz şakalar ediyordu. 

Ali Rıza B. birkaç defa 
ona nasihat verdi. Genç 

bz onu dinlerken hak ve

rir, yaphklarmdan utanır 

gibi görünüyordu. Fakat 

yarını saat geçmeden gene 

hli münasebetsiz şakalar 

başlıyordu. 

Ali Rıza B. bir gün da

yanaınıyarak ona çıkışacak 

olmuştu. Genç kız derhal 

titizleşmiş, kimsenin kahya

lığına tahammül · edemiye

ceğini anlatmıştı. Ali Rıza 

B. onu şirkete yerleştir

melde, Allah razı olsun, 

büyük bir eyilik etmişti. 

fakat bunu ikide birde 
başına kakması, her yap

tığına karışması doğru o

lamazdı. 

İhtiyar adam başını önü· 

ne eğerek acı acı gülümse

miş: "Siz bilirsiniz çocu • 

ğum. Darılmayınız" demişti. 

o gün bu gündür ne adını 

anıyor ne ftizüne bakıyor -

du. Yalnız onun bazen 

l'ezalet halini alan hoppa -

hldannı g<irdükçe • ne de

dim de onun buraya girme

sine vasıta oldum. diye 
kendine !azıyordu. 

Leman sekiz on günden

beri şirkette görünmiyordu. 

Galiba hastaydı. Fakat ne

dense onu fazla arayıp sor

mak içinden gelmemişti. 

Lemanın annesi, şimdiye 

kadar hiç yüzünü görmedi

ği bu kadın kendisinden 

su istemeye gelmiş olabi

lirdi? 

Ali Rıza bey koridorda 

eski siyah çarşaflı, kısa 

boylu bir kadın gördü, Ev

vela yüzün~ bakmıya cesa

ret edemeyerek: 

- Hoş geldiniz hemşire 

hanım, bir emriniz mi var? 

Diye osrdu. Kadın bir

denbire cevap veremedi. 

Vücudu, elleri, sıtma tut

muş gibi titriyordu. İhtiyar 

adam hayretle gözlerini 

kaldırdı.Ağlamaktan şişmiş, 

1 bitik bir çehre gördu. Ak-

lından fena bir ihtimal geçti. 

Lemana bütün kinini unu

tarak: 

- Lem'an nasıl? 

Dedi. Kadın ağlıyarak 

cevap verdi: 

- Leman iyi, fakat 

keşki ölmüş olsaydı .. 

Ali Rıza Bey, biraz son

ra hakikati öğrenince ih

tiyar anaya hak verdi: Evet 

keşki Lemaa bu felakete 

uğrıyacağına namusu ile 

ölseymiş .. 

Hakikat şu idi: 

Müdür Muzaffer bey kız

cağızı baştan çıkarmış ... 

Leman on gün eve! "ada-

da bir arkadaşımın düğünü

ne davetliyim, üç dört gün 

gelmiyeceğim" diye anne

sinden izin almış ... Bir has

tahanede çocuk düşürmüş: 

Dün bird eri bir gemik 

halinde eve getirip bırak

mışlar... Annesine her şeyi 

olduğu gibi söylemiş ... 

Ali Rıza Beye inme iner 

gibi oldu. Durduğu yerde 

elleri ayakları karıncalanı

yor, kızı baştan çıkaran 

kendisi imiş gibi çılgın bir 

korku ve utanma içinde 

yüzünü kapıy.arak: "Vah, 

vah. vah.... diye dövünü-

yordu. 

lytiyar onun ayaklarına 

kapanmak ister gibi tavur

larla yalvarıyordu: 

- Sizden başka kimse

miı: yok.. Bizim halimiz ne 

olacak? Bize bir akıl öğre

tin .. Sizde evlat sahibisiniz .. 

Ali Rıza beyin asıl teessü

rn bir çapkınm bir kızı 

mahvetmesinden değil bu 

işte doğrudan doğruya ken

disini ır.esul görmesinden 

ileri geliyordu . 

Ôy'e ya bu kızı şirkete 

almase.yclı bu felaket ola

cak mıydı? ihtiyar kadın 

suf başka kimse tanıınadı

tı it;in, <ski bir aile dostu 

diye, ona koşup gelmişti: 

Fakat Ali Rıza Bey onun 

.sözlerinde "yaptı~ını temiz

le,. der gibi bir mana bu

luyordu. ihtiyar adam biraz 

kendine geldikten sonra 

kad1nı teselli etti : 

- Hemşiramm.. •Size 

.. merak etmiyin" diyemem. 

İşin nereye varacağını şim· 

diden kestirerr.iyorum.. Fa· 

ka~ elimden ge~eni yapa -

cağım. Bc~~m taRıc!ı:~nı 

Muzaffer Bey 
(Bitme.iiJ 



~ Sayılıı 

~s1m 
Kış mı. yaz mı? 

Bizim gibi orta halli
den de a~ağı lıir iiın
rli siinıkliyenlerc bel-

ki ~::rı..;ın n11 sc\·..:r:">iıı, c.,nıer 
rııi ? diye ~onıla hilir, fakat 
yaz mı daha .,:ok ho~ıına 
;ı;ider, l,ıj mı? a,Ja ! .. 

Btı ciimlcyi dun terli y[i
Ziinii Silen bir arkadajla ş ı · 
caktaıı koııu~ıırl;en siiylendim. 
Şöylece sarfedilt\·ermi~ belki 
ha~it bir elimle, ama 5iiy

ledikten sonra. zihnim onun 
dar hududundan qvnlarak 
diisuncc eııniııinlcri.ı~ açıldı. ' ~ 
11k dakida hiıkmlime ~a~an 
do~tuınla biruz k<1nu~unca 

birlcstik. Oda "lrnklısıııı!" ı 
hastı~dı. 

1\17 zahmeti çrık, ~iddeti 

fazla bir menim... Fukara 
için ;ı,11 tehlikeli olan odur, 
diyecek, beni en açık haki
katleri ac:ıyip µ;ürünmek 
zevkine feda eden bh· adam 
sayacak<ınız. 

Karımla acele etmeyin, ye
ter. O çıplak, açık hakikati, 
sizin gibi cihette ben de gür
mıi~üıııdür. ~imdi biraz beni 
dinlerseniz, çok µ;eçmeden 
inatçı do-tum gibi ,izinle de 
rnuLlaka an]:ı~;ıca~ız. 

Yaz, orta halliler için kı~

tan fenadır. Demhtim, bakı

nız niçin : 
Soğuk şiiphesiz sıcaktan 

daha tesirli ve ~iddetli bir 
,·arlıktır, fakat açıkta. Bir du
Yar, lıir kalın elbise, hatta bir 
curnl onunla bizim aramıza 

girinre kııı·yetinin yarısı kı

rılır. 1 ide bir ocaıı;a, bir 
mana.ı.da ka,·u~anlar. J\ı~ içinde 
ltezzcıli bir bahar harnsı tc 
neff " etmek ,;aadetinc erer
ler . 

\ azın 'ade tabiat faal 
cömert, im:ııılar tc1111ıcl \"C 
rııiskindir. kısırdır. l laynın
iarın \ızun uykusu zcmhcrir
de, insanlarınki temmuzda 
haslamıror mu~ (,crçi uyu
m::yız, - m·ku zanıanlarnıda 
lıil~ o nimetten mahrumu?.. 
Boj\ucu sıca)ta lıa;nrntııı l'Zi
yetini ilaı·c edince elimizde 
ıstırap bimli korkunç bir 
yekıin kalır. 

Ç'alı~mayız, yani güzleri 

açık uyumak talisizligiııc 
ugrarız. Buz, bol mey,-,ı ıı-a

rcsi, strin içkiler ı c kun et
li ı antılatörlerle haı tıZILı 
mermer bir solonda yazın 

tatlı bir >inrnsı rnrdır. Böyle 
Yerlerde onu nımu,;ak lıir - - , 
scı gili yuziı g-ilıi hararetle 
anmak bbildir. L:\kin. böy
le bir >alon kaça mal olur? 
Bundan ba~ka ttirlii ya~ıymı
lar. gündüz kanulur ı·e ge
çe buğulurlar. \azın temi;~ 

bir keten mendille yiiıü
ııiızii >ilip bakınız. Terle to
zun birlc~nıesindcn hasıl olan 
bir çamurla alnınızın kirleıı
digini gürecek,iniz. Yalnız hu 
bile yazdan nefret etmek iı;in 
ki\fi bir sebep degil midir ·ı .. 
l\ı~ııı bir mangal ate,, bir 
demet lı\le kadar güzeldir • 
l Jafi[ gı.inliik YC karan[il ko-
kan kı~ oda~t ne cana ya -
kuıdır. insana iç lirpeerme -
!eri ı·crcn e>rarlı bir hava 
ile do!Lı böyle bir odaııın 

l"ıpısı, saadet diyarına açılır. 
,\h kış temiz berrak mch -
tap'ı kı~! Onu ,iırJi burııunı
:laıı tCi danılarke::, ne hu; -
retle anıy~r, arırorun1 ... 

----
'l"'eşekkür 

Rciik?.m~ [ifa! bstanesinde 

Yapı!aıı ameliyattan dolayı baş 

lluktor Hıfat ,.e nisaiye ıııüte

lı~~sısı Rauf l'elımi beylerle 

ebe 'e hemşire hanımlara sa

ıninıi ve kallıi minnettarlık \'e 

t~~ckl ürl~riıni alenen beran 

lderim. 

S. Naci 

Hu un~u~ zn~elerln lnsı nıes~esi 
i·.~i:,:;i~:: [:::::::.~~;;;;~~~; 1. 

ol.uı mal mcYtuduııa güre 
üııirnn halinde alacaklilar:ı 
" :;. bile dıi,eeeU;iııclcıı limit-

•l • ' 

, ar olrıı:ıd ı(\"1111 >üylcnıhti. 

l,tc bu L·cnıp >e knıinat 

üzerine .\\ ıınduk z:ıdclcr lıcr 

tiirlii gayr~t ı·e fed:ıldrlık

lara koyuldul,ır, kendilerine 
iıiınnt eden dtbtlarının ~ah>i 

kefaletleri ...-c bilha«a h ban-
1,a .; ıııııı her nıillt tc~cbbiis 

ı.: ikt1;adl harekete c!;ii<t·:rdiıti 
ııııiz:ıheret misillLı bu Türk 
l\llle''esc,inin yen iden işe 

b:ı~l:ınıa>ını temin için pek 
, .\si himayd;;\rlıkta buluna
rak hiitiın ala~:ıklılııra teklif 
edilen beddiıı • . ., 20 sine 
kdalet etti. Eıı nıii:ıkul ~ö

rülen bıı kefalet meselc<i 
htih,al edildikten soııra mu
J,alıil tarafa daima mahkeme
nin tayin ettiği günden ya 
bir f!:iİll eı·cı ı·eya ayni giin 
YC hatta ictimadaıı bir saat 
cı el yeni bir takım teklifler 
ı·e :;a rtlar dcrnıeymııııa baj
l:ıdılttr nıe,;el:\: l\Hilıiııı bir 
yekun 
btcıııck, tediyenin muayyen 
bir zamanda olmıı,ı g-ibi ~art· 
hır da kabul olunduktan 'on
ra bir temlik meselesi kur~ı
~md•t kalındı. Güya ltalyanlar 
konkonıdto imza etmek iste
nıiyorlarn1ı~, zira cm~ali tica~ 
rct;ıııclere brşı [ena nıbal 
olıırmu~, onun için alat:akla· 
rıııı bir ba~ka;ııı:ı temlik 
edip onl:ır tıır:ıfıııdıııı imza 
Cllilıneliymi~. Eski ahk,\mdaki 
( deni ~eri ) denilen faizin 
haram olmasını bertaraf edi
ci bir muameleye çok ben

zi yen bu garip teklif de 
!~ hank;"ıııııı \C bilhassa 
muhterem Cc1'\l Bi. nin lıim
mctile kabul edildi. yalnız 

biiti.ın bu kefalet Ye temlik 1 
i~lcri yaptlat:ak konkordaro- j 
nun mahkemece tastikine , 
baglı oheal(ı a-;ik<\r olduı;un- 1 
dan her ,.,e!rndar alacaklılar 

ara,ında konkordatoyu rcd

dccck bir kıt bulunması 

muhtemel olmasıııa rai(men 
ltalyan ek>eriyetııı•n tcmlike 
kar~ı konkordatonun ta,ti
kine merbut bir teminat se
nedi yermeleri iktıza ediyor
du, bunu lrnlyanların en sa
J,\hi yetli mümessili olan 1\1. 
Şaner iizerinde ıcnıUrn[a 

değer bir mesele addctıniye

rck ,·erilmesi;ı! tabii p;iirdü
ğii bu senedi Yercccgini söy
ledi. 

Temlik! yapmak iiıcre 

bankada bahı~ulduğLı esnada 
bu vekillerin tcmlike sarih 

salı\hiyetlcri olmadıl(ı anla-
-ıldı bundan h:t>k:ı or-' ' , 
tada muallak hiç bir mesele 
kulm:ıdı!(ından bunun ikmali 

için Şanı! E:fendlniıı bizzat 
i.\lil;\nova gitme,.i hakkındaki 

arwsu k.ılıul ed!ldi Ye miil
Jbkr ılo;tlarından minnLtle 
:ec![ırlk ettikleri parayı lm 
zata vcı.:rek eksprc'le :'l~h\

noya giin,ladilcr. 

Tali;:ı fcnh bir te:cdiiWnc 
u~rıyan bu ~ölıretl! Ye mu
teber tiicrnr :Jlr: hlcriııe 
aYdet edeceklerine ve bu 
musibetten aldıkları der,;i inti
bah ile çalı~arnk itibarl:ır!nı 

dıizcltcccklerlne kani olarak 
meserret içinde kalmı;lar ve 
uvukat cicndiye selametler 
ve gii:tel seyahatler temenni
sile Sirkcidcn te~yi ederek 
aı·detinc muntazır • bıılunıır
larken Efendiden ı;clcn bir 
telgrafta l\L Şaberin kafi ola
rak vereceğini beyan ettiği 

,.e o zamana kadar hiç bir 
müzakere me...-zuu te~kil et
miyen teminat senedinin ltal
yanlarca kabul edilnıedlği 

mutlak bir temlik btcndi~i 

haberi ı;cldi. Bu i~·ara rng
mcn mutlak ı t' ,.:bi sılahi-

yetlerlc tanzim cdilıni~ vc-

1"\lctııamclcrlc Şa' ul Efendi 
a ı det etli. 

Ii:arnr hil.ıiına mahkeme 
ı;iiıı s:ıat on lıc;tc Sirkeciye 

ı;clen btı zat in:ınnıak htcnil
miı·r·n i<"arını ,ifahcn tekit ' . 
etti konkordatonun onlar ta-

rafından kabul edil ıııemesilc 

ınalıkeıııece tsstik edilmcıne
'i nctice>i ayni olaca)tuıa 

.eJire sekiz p,ıin içinde anla
~ılacak bir netil:enin, cvYelce 

ı erilen taahhiit meı·zuubah;e

Ôilınc,;c bile alacaklılar aley· 
hine zarar olacağıııı anlamak 

bteınlren hu zat bu ndidc 
süylenen siizlcre hiç bir mu
kni cenıp \·crmiycrek yalnı7. 

bu yolda talimat al -
dığıııd:ın bahsetti, bir taraf

tan Şaı ul efendi ltnlyaya 
gittikten sonra işi lıitmi~ te

lükki edrn Ye mükerrer te
ıııiıut , ·eren i.\1. Şaber de 

Avnıpa~·a hareket 
!unu yordu. 

etmi~ bu-

Şu izahata )iÜre konkorda
toyu esas itibarile kabul ile 

nıiizakcreye giri~en ek<eriyet 

alacaklılar böyle mantıksız bir 

sebeple i~i akim bırakmı,lar
dır. J\lı\kadar oair avukatları 

hayretlerde bırakan bu halin 

esbap Ye sernikini bir hu -

kukçu \ e "' ukat zihniyetilc 

kim'c halledeıııemi~tir. Buna 
sııik ohn ~ey her halde his
sidir, L\kin c\·elce mertçe 

siiylcnme,i kabil olan şey her 
lıantti bir ademi kabul ayni 

neticeye işi p;ütiirsc bile bir 

~ey dcncn1czdi. .\nc:ık kon ... 

kordnt<>nun para nııktarı tc -

diye 7.amanı ve kefalet te -

minatl g-ibi en miiıkiil me -

selelerin hallinden ve hele 

yek:\lctnamelerdeki sal:\hiyet 

ııok,;anınııı ikmali İçin bizim 

taraftan bir de yol parası 

alarak gidip i~i bozmak ı·e

ya gayri makul bir teklife 

aı ukatlık haysiyetine yakış -

mıyac:ık surette adeta bir 

manken Yaziyetinde kcndbini 

alet makamına koymak ga -
raibin en ~ayam nazar nok
ta,ıdır. 

I~ etrafıııda duyulan şayl

al:ıra J:\kart kaluınıarncaktır . . . 
1 lcr ~eyden cı \el anıkaılık 

nıe,Jekine rnallL\k edecek 

noktaların Barcıya ak,;cdeceg! 
pek t:ılıiidir. 

Ben bu j~in 

ye hu neticeyi 
i s:ı betsi zli !!,i 

meydana gc-

tiren '" ukatuı ıaziyeti hak
kPıda lıiikünı ı ermek i\'.in 
halen ması heyetine dahil Ye 

iflı\,;a talip olan ayni lt:ılnııı
larııı \ekili olan nıuht;rem 
bir arkada:;ııı lı<\kinılii';iııi ka
bul ediyorum. J;i("er bu zat 

ayni sal:\hiycti haiz obaydı 

\·e hatta mllı ekkillcriııdeıı 
tüyle hir talimat µ;ebeydi 

ne yapılacagıııı Ye nıiiı·ek

killerini maddeten mutazar
rır Ye dil-\er eslıabı matllıbu 

da ayni suretle zarardide e

den ve nihayet yirmi iiç 

yaşıııdan <>tuz bc~c kadar 

çlı~mak kudretini haiz an

cak >ııi talia kurban bcs 
' 

kcııç Tiirk tiiccar karde~i \"e 

bir ihtiyar babayı hu fena 

akibete dii~üren ve kendbinin 

ba~ka noktadan da insaniye

te hayırah olması iktıza eden 

bu ayukat efendinin bu 

arkada~taıı sorup sormadığını 

merak edirorum .• 

VAKiT 1 ". fl9ziran 

Emanet 
80,000 lira nakti cezayı 

almıyacak ! 
Belediye nakti cezalarının 

tazminat mahiyetinde olduğu 
kaydile, şehremaneti tara
fından bu paraların tahsil 
edilebileceği, af kanununun 
şumulünden hariç bulunduğu 
iddia edilmiştir. 

Halbuki, Adliyedeki tah
kikabmıza göre, bu ka
bil nakti cezalar artık tah
sil edilemez. Bunlar, nisbi 
değil, maktu nakti cezadır 
ve tatbikat kanununda ka
bahat nev'inden sayılmıştır. 
Binaenaleyh, affedilmiş, de
mektir. 

Bu şekle göre, Emanetin 
80,000 lira kadar nakli 
cezayı tahsil edemiyeceği 
anlaşılmaktadır. Emanetin 
esnaftan aldığı nakti ceza 
mıktan giinde 400-500 li;a 
tutmaktadır. 

Avusturya sefareti 
Nişantaşında bulunan. Avus

turya searetanesi kançelaryası 

Ayaspa13da, Gümüşsuyu soka
ğında (7 5) numaralı Azaryan 
hanına nakldilmiştir. 

---Muallimler kongresi 
Muallimler kongresi pek 

yakında toplanacaktır. 

Kongreye 500 kadar mual
lim iştirak edecektir. 

• 

ahi de 
Muhacirler ve mülteciler 

- ~ -· -

Kimlerin malları ge-
riye alınacak ? 

Dahiliye ,·ekAleti ıııiılı:ıdil 

muhacir ,.e miıltccilcrc ~iındiı•e 
kadar adiycn \C tcffizen ve
rilmi~ olan me,ken '.:;air cın· 
Yalin istirdadı ,-c ya bor~·Jan

dırılarak uhtelerinde ipk:m 
için lıir talimatname ·yaparak 
bilumum Yilayctlere tebliğ 

etıni~tir. Talim:ıtııame şudur : 
1- 1 lakkı iskı\nı haiz 11ı.ı· 

hacir ve miiltecilere şimdiye 

kadar iskanı adi surctilc mes
ken olmak üzere vcrilei~\vıer 
istirdat edilmez • 
istihkaklarından fazlası Ye ta· 
ıııanıı 1 3.+0 tnrihli kanun 
izahname,inin be~inci maddesi 
mucibince borçlandırılır. 

2 - Adiycn ve tcflizen 
me,kcnden nı:ıada mal alan
ların İ5tihkaklarından fazlası 

istirdat edilir. Andak kı,mi 
~ayiler , kahili tefrik olınıyan 
gayri nıenl,ul:\t ye yahut ref
riki halinde kıymetine noksan 
tari olan emval istirdat olun
mayıp kezalik borçlandırılır. 

3 - Köylerde sakin bulu
nan miib:ıdil ve muhacirlere 
adiycn nrilcn araziden ve -

sikalarındaki miktarı btirdat 
edilemez. 

Talimatnamenin diğer c,;as· 

hırı ~u qırctkdir: Birbç ai -
lenin yerlr~tirildigi ederin 
tabimi kabil de~ilse hep,inc 
~aı iun teffiz olunm. 

;\ftıhacir, miilteci nıiibatlil 

\ e lıarikzcde olmıyanların 

i 0J!ııl ettikleri yerler geri alı-

111 r. 
l,tir,lat kararları ;\faliye 

veldlctinın ta>dikindcn :-oıııa 
muteberdir \Cbu ı;ibi mallar 
ta>dik bitinceye kadJr ba~

ka!arıııa verilmez . Bıınunla 

ber:ıber eski kararlıırın icra· 

sına muntazaman deHtm 
olunur . 

Şimdiye kadar pıpılmı~ 

i'k:in muameleleri bu talimat
nameye giirc neticelendiri
leccktir . 

~eter ve Petrol 
Ll'st t.1rarı birinci sahifamı7.Jadır 

Yeni büiçede varidat < 13• 
buçuk milyon \"cmasral da « 12• 
millyon •600• bin lira olarak 
tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Bütçe münasebetile umum 
müdl;r Hüsnü B. bir muharri
rin1izc ,u izahatı vermi~tir: 

Bir sulh ceza hakimi 
- Bütçenin masraf hane

•inde görülen 12 milyon 800 
bin liıa tcmamen sari edilmek 
üz.re konulmuş bir para değil

dir. Bu pa,·•nm 11 butuk mil
yon lirası §eker ve petroldan 
alınan inhi ar vergısı olup 
tenıamen Maliye vekaletine 
teslim edilecektir ve bütçenln 
aynca masraf faslında da gös

tenlmesi de bu sebeptendir. 
Hakikatte idarenin bir senelik 
bütün masrafı, taşra ve merkez 
memurları da dahil olmak üzere 
< 300 • bin liradan fazla 
değildir. 

-
Dün Ağır cezada muhakeme edildi. Kendi
sinden otuz lira ceza alınması kararlaştırıldı, 

karar tecil olundu 

l,;tanlıul .\O;ır ecza ıııah
keıııe;indc dün üp;lcdcn >On
ra bir h:\kiııı miihakcıııc cdil
n1i-;ıtir. 

Son zamanlarda Eyip lı:\

kiıııli~ine naklolunan lleyo~Ju 
sulh ceza h;\kiıııi 1 la nettin 
B. in. Bqoglu h:\kimliginde 
bıılııııdup,11 esnada, t:.:zai mu
Jrnrerattıın 1 39 pıın:a enakı, 

kanuni müddeti zarfında nılid
cli ıınıumilige p,ündcrnıedip;i 

iddia olunurodu. Bu sebeple 
yazifede ihmal Ye terahi 
maddesinden nıuhakıııesi ili-

zumuna kar:ır vcrilmi<ti. , 
;\lahkcıııc, Ucyoğlunun ls

tanbul<1 yakııılıgı itibarile ile
ri sürülen k:\tip azalı~ı ve 
nıiinıasili m;ızerctlcrin n:ız:m 

itibara alınmıyaca~ı, gümler -
mckteki tcehhıır dolaybile 
amme haklarının i~k<\I olun·
dup;u kaydilc, bu hu.,ustaki 
nıiıdaf:tayı rcddctnıi~tir. 

~eticede 1 layrc:ttin B. den 
otuz lira naktl ceım :ılınııı:N 
kararla~tırılmı~tır. Ancak mu· 
nı:ıileyhin mazisi dti~tinlilcrek 
hu ecza tecil oluıım,tur, 

Robertkolejdeki müsamere -Himayei hayvönat cemiyeti tarafından 
polis mektebi f ölebelerine dün bir 

çay ziyafeti verildi 

Esasen bütün sene içinde 
bundan 100 bin lira kadar da ta
sarru[ yaparız . Geçen sene bü
tün ma.,afımız 180 bin liradan 
ibaret kalmııtır . Varidat ise 
13 milyon liradır. • 

Açıkla kalanlar 
Haber aldığımıza göre Şeker 

in hisarının yeni kadro;u gelmiştir. 
Bu kadro mucibince 8 kadar 
memur açıkta kalmaktadır . 

• 
inhisar 

memurları 

Ne kadar kazanç 
vergisi verecekler 

/,\JJiye vekaleti lıusıı;i ıııi:

csselerdc çalı;arılarla in lıişarlar 
idaresinde islilıdam cdil~n 

nıeınıırhrdaıı alınacak kazanç 
ver~ilerü1in ıı.i oelı :ı.~kJ.:ınU:ı 
delterd~rlığa )'Clli bir taliıııal

' n.:ıııu• r,,ôııdernıi~tir. 

1 

Robertkolejdcki mıisamerede hazır bulunanlar 

Pofü mektebi 39 uncu ' 
deı re talcbe>i, dun ii~lcdeıı 
sonra 13ebekte Robertkolcjc 
davcı edilmi,ler, kendilerine 
bir çay ziyafeti verilmi,tir .. 

J Jimayei hayrnnat ceıııı

yeti tarafından tertip olunan 
nıü:<ameredc, cemiyetin umu
mi k:.\tibi ;\]is .\lcning, reisi 
Zeki paşa. kolej miidiirii da
vetliler! kar~ılamışlarciır. Da
Yetliler arasında polis mekt.:
bi müdürü Etem ve muallim 
Ahmet beyler talebe ile bir
likte hazır bulunmu~lardır. 

Daı·etlikrc hayı anları hi-
ın:ıyc mevzulu filim g-ü>tc
rilmi~, müteakiben musiki 
salonuna çıkılmış, sc,i altı 

da fa biiyllltcıı ı ;;oo fi~lc 

miicchhez ve elektrikle nıiite
lıarrik pi)ano ile muhtelif 
ve güzel harnlar ç:ılınmı~tır. 

Davetlilere' çay ı e pa,ıa 

ikram edilerek müsamereye 
nihayet veril mi~. :\lis l\Jenin)ie 
'c diğer zem ta tcşekür edil
mi~, davetliler samimi inti
balarla ayrılnn~tır. 

i11hbar idarc1einde çılış.ııı 
iicretli ıııcnıLırlarda:ı iOO ı;ray:~ 

kadar ıııaaş 3Jaı1J;,r ••, 4, l:ızla 

olursa 5 ı·criyorhrdı . 
/llaliye \'Ckfıleti, y~ııi lcbli

ga.lilc İnhisar idaresi li!~!tıtır .. 
1 !arını kazaııç \'ergisi kaıııınııııuıı 
J 25 inci maddesi hükmüne bbi 

olaııııyacaklarını bildirııı iştir. 

Bu gibi lıtı5usi ıııeıııurlardaıı 
bedeıııa küsiiratııı tevhidi ı,ak

kındaki kaıııııı mucibince 100 
liradan o 
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kaz.ıııç vergi>i kesilecektir. 

Türk-Romen 

Yeni muahedeler dün 
imzalandı 

Ankara : 11 (A.A.) Tür
kiye- Rumanya ticaret ve 
ikamet ve seyri sefain mua
hedenameleri bugün imza
lanmıştır.Mukavelenin müd
deti iki senediA. 

Bir telefon görüşmesi 
- Alo, kiıminiz ? 
- Hendeniz .:\ureıtin. ı:atı 

:iliniz! 
l likıııet Feridun __ 
Buyurun ... 
Bug-unkii •Yakıt• ta bir 

fıkra Y;ır, :<onunda hL·nim 
i'minı de gc.,:ı yor, bundan 
mnk<adınız nedir, huna ıw 
lıizıını rnnı., bir ~ey anlıya· 
matlık ... ilk ..... 

Birden bire şa~mlım () 
kadar ki suçlu. k;ıba!ı tli bir 
:ıdan1 g-ihi: 

- \m:ın efendim. lıir ka
hattir ettim. Hen yaptım, siı: 

yapmayın! Diyecektim . 
L:\kin yorf!;Un zihnimi hir 

az topladım. Ortada hiç lıi r 
seı· vfıktu: \'e hana telefon " - . ,,_. 
eden delikanlıya yazılarımı 

miirak:ılıe altında bulundur
ma"! için hiç bir ricada bu
lunmuş dejtildiııı. dedim ki: 

-· .\lana mı çıkarmadıııız 

o halde ya çok ınanalıtlır. 

Yalım da ıııaıı:hız. 

Hen. >iıtumımıııı iizerin~ 

a Gcli;i giızel ~ diye lı:ı~lık 
koyciıını. Hunun ıtlcınd;ı, gdi
~i gtiz~ı yaziır~ dururunı. 

Aıılıpn aııl:ır, :ın::ımıyan 

veyalnıt aıılayaııııyan aıılanıa7.. 

:'ıluhaı ere bir iki sül.lkn 
sonra bitti. 

llul-\tine gl'linceyc kad:ır 
J,t:ıııbıılda hir hı1>U>İ ııc,ri
yat zahıt:1>ı rc;ekkiil cttiJtin
dcn haberdar dcgildim. 

ı:ger bu gcnı· bund:ın lıiiy
Je her maıı:ı,;ıııı :ııılanıadıi(ı 

ynzıııııı hesabını muharririn
den rcldonla sorne:ık'a ~ır
J.;.ct yn~adı ,.c onun anl:tn1a

dıi!;ı yazılar gazCLclcrc konma-
mak 
yandı 

icap ederse gazeteler 
demektir 

714~ 
Papa için 

Romada büyük 
• 

merasım ya-
pılacak 

Her taraftan katolikler 
İtalyaya akın ediyorlar 
Haziran ayı içinde bütün 

katolikler Ronıada bir iç -
tima yaparak Papa on bi -
rinci "Pi,, nin Valikandan 
çıkma merasımıııı tes'it 
edeceklerdir. 

Papa, İtalya hükuıııetile 
yaptığı son muahedenin 
neticesi olarak, seneler -
denberi ilk defa Vatikaıı -
dan çıkacak ve Ronıa so -
kaklarını gezecektir. 

Bu içtinıaa biitün Dünya
nın birçok katolikleri iştirak 
edeceklerdir. Yalnız cenubi 
Anıcı ikadan Roma ya 2000 
katolik gelıııekledir. 

lstaııbuldaki papa vekili 
Monsenyor Rota da Lu mü
nasebetle Romaya gidecek
tir. Kendisi <lün hari::;ye 
memuru Hakkı beyi ziyaret 
ederek ayın 20 sinde: l:Jre· 
ket etmek üzere pasaport 
tanzim ettirmiştir. 

İ'ltanbulda bi-r~l,-ıin_a_p-ark 
açılacak 

Bir Alman şirketi lstanbulda 
büyük bir lunapark tesisi için 
himayei eılal cemiyetine müra

caat etmiştir. Lünapark gt•ni~ 
bir bahçe içinde bir milyon 
lira sarhle inşa edilecektir. 
Alman şirketinin müracaatı tet
kik edllrncektedir. 

İ,tanbuldaki lunaparktan lıa~b 
Ana<lolunun birçok şehirlerind• 
parklar tesisi de l•san·ur edıl-

mektedir. ··--~ 
Bisikletçiler Afyonda 

Afyonkarahisar 11 (A.A,} 
Muhafız gücü bisikletçik'i 
saat 18 de buraya muva!.ıbt 
etmişlerdir • 
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" Şarlok Holmes ,, in ~ergüzeştleri Tayyare piyankosunda kazanan numaralar 
Duvardaki Çengiler 

F-ı Türk l\ TtirJ.. ~· ı Tiirk 1 'l'iirk ~' ı-Tıirk Türk 
!
. o. 1. ,,o. 1. ;'i!o. 

1
. ,,o. 

1
. No 11. · o. lirası · 0 · ı lirası · o. lira>ı ~ .. I' Tıirkı \; Tıtrk \; -, Turk 

R:r Jtnhlre c~0.unüı' ,: . ince 
uzun pRrn1aaı coında , aşa~ıd<:n 

iiç dört pu• me•afede ~örülen 

bir deliği gö•leriyordu . 
Müfettiş hayretle bağırdı : 

Vay canına .. 13ıınu na. ıl 
forkellin!L ? . 

- Hra;tırdım da ondan .. 
Doktor dedi ki : 
- Harikulade mesele 

Mii··,·ö •öylediğiniz malızı haki
katlır . Uçüncü bir kurşun atıl· 

dığına göre orada bir şahsı 

ıalisin Lulm1ma.ı ic.ap cdivor . 
1 akat kını ? Nasıl old·ı da kaçtı?. 

Şarlı1k Holınes dedı ki : 
- işte hı;llcdecegimiz toN· 

ele do budur . Müfel\iş !'v1ortcn 
hıLt~ıetçilf'rin lenlina·uu hatırlı· 

yor nıUFUllUZ ? .. 

Odalarındon çıkarken haruı 

kokuounıı duı rııuşlzr o vakit bu 
:-.öze ayrıca eh~n.ıniyPt vt>rn1~. 

ni1i de >öyl•·rn'•lim. 
-·- E\'el r.ıösyö .. Fakat lı'r 

~ey anlamamış oldul!umıı itirn~a 

nıccLuruın . 

- D,·~:ek istediğim ıu idi. 
Si!ilh <tt!!:lığı Hrada apartma· 

nın pencPre Ye kapısı a~ıktı. 

Öyle 0İmarnydı, barut kokusu 
o kadar siiraı\e evi~ içine 
dağılma1dı. Bunur. için cereyanı 
hava olma•ı şaı ıt.r. F o kat be· 
ıı!rn kanaaıinıce kapı ve pectre 
ıı•k az 1ama~ açık kaldılar. 

- Bunun nasıl ispat el· 

ıııelit 

- Çünkü mum trimrdi. 
flliifctıiı ba~ırdı: 

- Ş•yanı hayret.. Ne mü· 
~emel keşif: 

- Pcuccren\n facia vukuu 
aırasında avk olduğuna göre, 
üçüncü bir ıahsın işte 1.imeth•I 
oldu~ıınu ve hariçte durarak 
açık ptncered•n i~eri ateş clli

~ene hükmettim. Şü halde 
dahilde bu hariçle ki adama 
brıı edılcn •leşle cam delin- ı 

nıi~ olac•klı. Tetkik ellinı ve 
tdınkim do~ril oldu~un~ ka
rınul ı;::e~:rdinı. 

- F ~~at ııasıl nldu da pen· 
ecre dohılJc•: lapatılmış olarak 
bulundu? 

- Kndır.ın ilk dütünce•i 
pcncerryi kapamak olmuş, 

nnıwde:im. Fakat ne göruyo· 
ru111? 

Y azıh•ne üıerinde tiııı•alı 

deri>i~den R•yeı şık bir el çaıı
l•H ile bir ı;ümüş ••al duru· 
yorılu Holme• çantayı açarak 
içiııdek:lcıi çıkardı. Bu çaııtoda 
bdıerl ellişer !ogiliz liralık 
virıııi kaime vardı, b:ınlar Ltr 
İiı,lik kuşakla baQlaıur.ıılı. Hol
nıe!, çontayı ve banh klmd;,:rıı 
müfettiıe verrrek dedi ki; 

Bu eşyoyi dr!~ı!ı cürmi
ye olarak ala koymalı. Şimdi 

ıu üçüncü kurıunıı n kovanını 

arıyalım. Bu kurşun aglebi lh· 
tıınal içeriden atılrıııştu. Aşçı 

madam Kıngl bir dda daha 
istıcvap td•bil•rın ... 

Ve celboiunan kddına oordu: 
.. · · Siz ~edit Lir s!l!h ıesi 

ile uyondırıldıAıııııı •öylediniz.. 
Y oksft maksadınız ılk i•l&h •e· 
•lr.in ıkincidtn laıla oldu~uou 

mıı ıöylenı•kıı ? 
·-- T ""ı o sırada uyanmış 

oldugunıdan ht'i b!r ~ey söy· 
lıyeınem. Fak.ı "patİııyış bana 
çok seri Relc' ,. 

·- Acaba b.raberce iki ıilab 
atdPnş ('llıun!-un;>. 

- Kilt ·1 tı!r,f:y ~öyliyemem, 

HalLukl böyle olması kap 
ediyor. Şu •edanın tetkikinden 
eld~ edeh:!tceğinıiz malOma!ı 

elde ctıık. 

Müfrtıiş Martcn 1 eğer mü· 
na'iP g;ır!i"enlz bahçeyi bir 
g~ze~ im : belki orada bazı dclil
ı,,r buluruz . 

I; odaamın pençeresl altında 

/ 

Yazan : Konan Ooyl 
Mütercimi: M. Gayur 

lı;r larh me,·cuııur. Oı aya yak· 
la~•••' ıt hrpimiı birer hayr~t 

sayhası çıkardık . Çiçekler nil· 
mişti ; zemin ucu uzun ve ince 

bir adanı ayağının illeri ile 
iirlülii idi . Hoinıes yaralı 1->ır 

kuş gözliycn hır löpek gibi 
zemini karııtırd ı . Birden bire 
bir mahıuziyet •arha" çıkardı 

ve zemindtn l 1iı küçük bakır 

istı va ne aldı . Dedi ki : 
-· Be:ıim de fikrim bu idi. 

Rü,·elverirı bir kovan bo~.ıltan 

aleti varmış . l\'liıfutiş i\in• len 
kana11timce ıaiıarri,·atınız IDtnanı 

olmu•lur. 
Müfctıiıirı yiizüntk hiiı·uk 

bir lıayret ttı<aıı gordüyordu . 
Holme•in tı•talıgıııa hayran kal· 
mıştı , i ptidasında rc•mi mev
kiini ileri <lirorck lıirıu i•y•n 
göstermek i<l,miıti . F akaı ıimdi 
büyük bir lıayrrt ve takdir his:.! 
duyuyor "• • Holmes ' in vere· 
bileceği l>limata h<ırliyen ııa~ el 
emelini lı··,Jiyordu . 
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Holmes sordu: 
- E-vela ıunu bilmek is

terim. Bu civarda • E.lri • is

minde bir otel var mı? 

Hizmetkarlar isticvap edildı. 

J-liç biri böyle bir isimde 

otd olduğunu i1itmemi9ti. Yal
"" •lıır uı.ığı bir kaç mil 
ıne,alede ve Est Ruston istika 
ınetıııdc böyle tesmiye olunan 
Lir çiftçi işilli~ıni söyledi. 

Ru tenha bir çiflik mi-
dır? 

Evet .. Tamamile tenha-
dır. 

Bu akşamki hadisat o çif· 
likıe duyulmuş mudur dersiniu. 

Du:;ulmamış olması kaviycn 

mur.uldur mösyö ... • Holmes• 
lıiı lahza düşündü ve hafifçe 
tebesoiim etti : 

- Haydi o~lunı Bir at 

e!«rleyi:ıi7. .. O çiftliğe bir mek· 
lııp gotiirecekoiniz . 

( Btımedl ) 

6 kişiyi tehlikeli sufeHe 
hasla etli 

lstanbulunki gibi İzmirin de bir süt derdi vardır. Siit 
işinin islfıhı için bizim gibi her gün feryat eden hmirli 
refiklerimizin son nushalarında bu derdin bir tehlike 
şeklini aldığını gördiik .• 

Arkadaşımız Anadolu bu hususla şu haberi verıyor: 
"Şehrimizde zaman zaman bozulmuş süt yüzünden 

te~e ınnı;im hadiseleri olmaktadır ... Diin de böyle bir ha
dise olmuş ve 6 kişi içtikleri sütlerden fen::ı halde ra
hatsız olmuşlardır. 

Yaptığımız tahkikata göre tesemmüm İkiçeşmelik ile 
Atçalımesc:it malıallesinde olmuştur. İkiçeşmelikte Hacı
lıamza sokağında 84 numarada yapıcı Ahmet zevcesi 
Saniye hanımla küçük yaşta iki çocukları, Atçalımesçit 
ııı::ıbnllr~inde Yokuşçıkmazında Tahsin efendinin evinde 
J kişide İçtikleri SÜtlNden zehirlenme arazı gÖrÜ)müştÜr, 

Sütü içtikten bir çeyrek sonra hepsi de midelerinde 
fevkalade acı lıis3elmişler, derhal doktor celbetmiş!erdir. 

Zehirli süt içenlerin hayatları kurtarılmıştır. 
Bozulmuş süt satmak derdi bu memlekette bir türlü 

çaresi bulunarnıyan mühim bir meseledir. 
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[ADLİYEDE] 1 

Yeni neşriyat 

Yrırr TAHİllİ ~ante uesi~a ile is~ôn 
Jzmirde böyle bir 

Snor ~- ~~BAtt"I 
Diyen adanı biraz sonra 'Y_ Hırsızın cesareti 

"Holiye nıütenisivinı .. ,, 
İsmi bilinmiyen teyze · 

İstanbul ağır ceza mah
kemesinde dün in: sene 

llılyük salnamenin üç(iııcii 

forıııa,ı Tıirk Yurt • tarihine 

iıa~lıyor. Yıırt tarihi ınem· 

kl:ctinıizin biitıın 'ib\yctle· 
riııia rnril:i olacaktır. Her 

\ilayct ayrı bir kitap ola· 

caktır. Yiiiıyctlerdeıı sip ırli 

nrıııck arzu cden ie r doğru· 

elan Jog~ııya bliyı•k salnamo 

Tlirk Yurt tarihi müelllf• 

lii(inc bildirmeiidir. 

hadise etraf1nda tah
kikat yapılıyor 

İzmirde Tepecikle "Yav

ru sokağında 2 numaralı 
hane sahibinin sahte iskan 

kararile ikamet ettiği anla

şılmıştır. Vilayet sahte ve

sika ile oturanlardan evın 

derhal tahliyesini ve vesi

kayı veren memurlar hak

kında takibatı kanuniye ya

pılmasını emretmiştir. -
6000 Altın! 

İzmirde yangın yerinde 

define mi bulundu? 

İzmirli arkadaşlarımızın 

yazdığına gore lzmirde 
yangın yerinde eski Aya 

Katerina civarında maruf 
ve zengin bir dişçiye ait 

yanmış bir evin harabe
lerinde Niyazi namında 

biri ve arkadaşları tara
fından taharriyat yapıldığı 

ve 6000 altın lira buluna· 

rak gizlice kaldırıldığı hak
kında alakadarlara bir ih
bar vuku bulmuştur. Zabıta 

tarafından ~imdiye 
yapılan lahkikat, 
teyit edecek bir 
vermemiştir. 

kadar 
ihbarı 

netice 

tevkifaneye göndeı·ildi Büyük atletizm 
Afiyonda çıkan Son ha- b 

ber refikimizin Bulvadin ayraml 
muhabiri yc:zıyor : 

iki gündcnberi kendisine 
adliye müfellişi süsünü ve
rerek hafi tahkikat icrasına 

geldiğini bazı safdillere 

söyleyen 326 tevellütlü genç 
bir şahs, ıııüddeii umumi 

Osman bey tarafından böyle 
bir sıfatı haiz olmadığı 
anlaşılması üzerine, hüviye
tinden de şüphe edilerek 
tevkif ettirilmiş ve liızım
gelen mahallerden hüviyeti 
sorulmuştur. --- -·· 

Utak fabrikası 

Bu sene de ancak 35 
gün çalışabilecek 

Uşak şeker fabrikası bu 
sene 35 gün çalışacaktır. 
İlk sene 8 gün, geçen sene 
de 18 gün açık kalmıştı. 

Fabrika senede 70 gün 
çalışırsa masrafını kurtara
cağı gibi kar da temin ~de
cektir. 

Şeker Fabrikasının başka 

yere nakli mevzuu bahis 

değildir. Fabrikaya su isale 

edilmiştir. Bu seneki zer'i· 
yatı çoktur. 

Atlctd ııı lıcı etiıı<kıı: 

28-tJ..929 cuma günü Taksim 
ıstadyuıııııııda Tiirliıyc Atelet,ziın 

federasycıııile i~taıılıııl nııııtakası 
atlc-liziııı lıeyetiııirı idaresi 
altında bu gfıne kadar tatbik 
edilen büilın şııhelcri muhtevi 

ıııühiJl bir ateletiz;ıı ıııiısabakr.sı 

yapı1Acaktır. Bu ıııü<abakalara 
kız ve erkek Tiırkiyedeki 

bütün amatör siporcular iştirak 
edebilecektir. 

l(ayıt müddeti ıs haziran 
929 akşaııııııa kadardır. l(ayd-
olmak isteyenler, Amatörlük 
vcsikaiariie beraber [ıniıı önün
de tılıtım hanında 9 ıııııırnrnda 

nııııtaka atletizm heyetine mü
racaat etmeleri rnzııııdır. 

Porgraın, bütün müsabık

ların yckCınıı tahakkuk eUiktcn 
sonra ayrıca iliin edilecektir. 

Boks birinciıiği maçları 
İstanbul Boks J-ky'etiııden: 

14 lia:ıiraıı 929 Cuma ııünü 

yapılacak Mıııtaka Boks birin
cilik müsabakaları için Boks 
fc<lerasyoııu ııdaıı lisans alan 
idınaııcılarııı Mıııtaka nıer<ezine 

müracaatla lisanslarını müseccel 
ınühürile temhir eHirmcleri 
aksi taktirde miis:ılıakalarda 

demcceleri tanınmayacağı tebliğ 
olunur. 

Divan yolunda evvelki gece 
bir hırsızla polisler arasında 
herke;i telaıa düşüren bir mü
sademe olmuştur . i,mi moruk 

O,man olan bu hırsız Divan 
yolunda manav Ani efendinin 
dükkhnına girmi~ , ondan sonra 

mahalle bekçisi Alinin evine 
girmek istemiş , yakalanacağı 

sırada kaçmak istemiş ve memur· 

!ara silah atmıya başlanıııtır , 
i\eticede hırsız yakalanmııtır . 

Polise hakaret 
Sabıkalılardan Şerif ile Ah· 

met, bir para meselesinden do

layı kavga etmişler. Polis mü· 

dahale odince, kavgayı bırakarak 

polis Mahmut Necati ve Nazım 

Efendilere tecavüz ve hakaret 

etmişlerdir. iki kardet yakalan
mııtır. 

u:c.ıı:c:r::ır::.:cıc:::ııa::ı:r.:ı ::::::::: ::::::: 

!! Bakteriyolog Do. ihsan Sami !! 
ii Bakteriyoloji laburatU1·arı ı=·ı· 
li Pek dakik kaıı ıahlilao. 
!! (\a<erman teamülü ) kürepaı 
1
' ı d ·r ı 1 

;: t:ı< a ı, tı o ve ısıtma 1asta - ı 

l! lıkları teşhisi, id~ar, balgam, 
il cerahat tahlilatı, Uiıra mikros
!: kohi ile frengi taharri~i, kan 
I! çıbanları '" crp;cnlik için 
ii hususi aşılar. siılnine nıuayc
i! ııcsi ya p1lır. • 

!i (,'hanyolunda SultanMahınut ı· 
İ! türbcsikarşıoında telefon İs. 981 
c::::::::::::::a ::::::::::w:::::.;::::.::::ın. 

nisanın on altısında Gala

tada ika edilen bir katil 

davasının muhakemesine 

başlanmıştır. 

Maznun Ali oğlu Hüse

yinin, amcasının oğlu Ah
metle kavga ederken, mü

dahale eden ateşci Hakkıyı 

öldürdüğü mevzuu bahistir. 

Hüseyin, lzmire kaçmış, 
orada yakalanmıştır. 

Maznun, lzmire teyzesini 
ziyarete ğittiğini söylemekte, 

fakat ne teyzesinin ismini, 
ne onun oturduğu köyün 

ismini bilmemektedir.Netice 

itibarile de "onlar beni vu

racaklardt, korktum, kaçtım. 

demektedir. Şahitler çağın· 
lacaktır. 

Yeni Ruh 
Liac muallımltrinden Hauo 

Cemil B. muhtelif znıa!nlard• 

neşrettl~i makalolerini c Yeııl 

Ruh > laimll hır kllapıa nef 

retrni;tlr • 
Çok güıel bir tabı ve hac!mdd 

olan bu münderccatı müfit eseri 

' bütün karllerlmlzc tavsiye ~derit 

ŞEHZADEBAŞI MiLLET 
TIY ATROSUND.ı\ 

13 Jiazirau Ptr§eıııbe günil 

ıA 
ak~amı komik ıehfT ~evkl f' 
ve he)'cti tcnıstfiyesl fatarıua · 
Me;-hr.ne ~osnıası komedi 
perde, kautola!\ dUctt~ 

Q" A s 1 dansl~l\ cazbaııt. Localar 1 .• 
EM~f~ mevkiler f9. puhuliye 15 i\ur'ı!';: 

~ıın:::ıur ~ -
. 'AMerıVATSIZ 

• K lfA'vb4ıJ1ı FERAH SINAMADA . 
. - . K A 

01'4İ-KEs i A Bu akşam iki filim Afifi 
"'~·· ...... ....: , 

E MŞ~~2 ~EVA~ .. IR 

1 
Suzan villl firiç ayrıca ı ·' 

• HE~ ECZANEOE.SULU~U!I Deniz devleri. _.:iiia 

o 

v 

B 



5 Sayıta 

Dünyanııı eıı leziz ve nefis ve saf ve halis yağıdır. Paris, .Londra 
Uonıuda en biiyük n1ükafat ve altın madalyelerile Fransa hariciye 
rıezarcti ve Türkiye Sefareti tarafından ınusaddak birinciliği ve 
şehadetnameyi ihraz etn1iştir. . 

Mayonezde, salatada, yemeklerde, pilavda HAŞAN ZEYTiN YAtl isti
nıal cdiııiz. Bilhassa mide vr, bağırsak hastalıklarından muztarip olan kimse
lerle şikemperverler behınehal HASAN ZEYTiN YAGI istin1al etmelidirler. 

Çüııkii saftır, kum, taş, böbrek, safra ~arılık ve karaciğer hastalık
Jarile zafı uıııuıııiyede HASAN ZEYTiN YAGINI içiniz. 

Kiloluk şişesi IOC, yarını kilo 60, safi beş okkalık ve daha büyük 
tenekelerde okkası 125 kuruş Hasan Ecza deposunda toptancılara 
teıızil:lt, nıa!'l~asıııa dikkat ediniz. 
iıımli&mlmllmllliliim .. lim• .. I ................... . 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Iıuineye ait nısıf hissesi 

kı>·mctl muhammenesi 
Lira 

Beyoğlu l1ıistyinağa Caddei kebir 79 maadüklııapartman 60000 sekiz taksitte 
Müş!emilati: tahtında bakkal dükkAnı ile bodurumü milştemil mezkur apartman 8 kattan 

ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antiresl uzun ve mermer taşlık ve kapucu odası, odunluk 
ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutfak 2 şer lıala, 3-4-!>-6 ve 7nci 
daireleri 5 şer oda birer mutfak ve birer hala iki taraçası olup her dairenin birer sandık 
odası ve umumi çamşurhğı buradadır. Alektirik ve terkos suyu tesisat ve teribatı vardır. 

fü!ada evsafı muharrer aprtımanın hazineye ait nısıf hissesinin bedeli sekiz taksitte ödenın , k 

üzere 60000 lin bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulile 1-7-929 tarihine mıisadif pazartesi 
günü saat 15 de lcrayl müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu nlsbetinde 4500 lira teminat akçesi veya muteber banka mektubile Emvali metruke 
satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semtt Mahallesi Sokagı N 
'tik cedit 

Nevi Hazln~ye ait hissessiniıı 
kıyı:netl nıuhammenesi 
Lira 

Baba cafer Hacı Mustafa Çoban çeşme 2 ~ fevkındc odrlari müş- 801) peşin pıra ile 
temi! kAğir dükkanın 
48 hisse itibailc 4 
lıisse tam ve bir 
hissenm sülüs!i 

Hazineye ait 25 hissesi 
J.-,ymeti nıulıammeııesl 
lira 

Ahı Çelebi l.lman iskelesi 711 l maa odalar dükkAoıu 2100 sekiz taksitte 
120 hişaede 25 hissesi 

Balada e\·safı muharrer emlakin hizalarında gösterildiği veçhile hazineye ait hisseni tayin 
bedeller ile 17-6-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de tcmdiden lcrayi müzayedeleri 
mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin °/,7,50 nisbe!inde teminat makbuz!arile yevmü 
nıezkClrda Emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. 
---- -

Semti Mahalesi Sokağı No Nevi kımctı muhammenesl 
atik cedit Ura 

Kadıköy Cafer ağa Lorando Şair Neri 1,3 maa bağçe köşk 13850 sekiz taksitt~ 
B:rlftdı evsafı ;muhauer maa baa-çJ! köşkün bedeli sekiz taksiite c5denmek üzere 13850 ıira 

bedeli muhammen ile 10-6-9119 tarihine ırıüsııdil tarşamba gOnQ saat 15 de pazarlıkla icrayi 
milz:ıyedesi mukarı r.dir. Taliplerin bedeli muhaınemnln 'f. 7,5o nisbetinde J03B lira teminat 
akçeleri veya muteber banka mektuplarile Emvali metruke satış komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

ma~~:.::::ı:, b~:an::~m~~k~~ Ü
11

v:::ııaa:ııupllll-u rıııulu:a:::ıllUlrl 1 o 8 f t 8 r da ı l ık i 1 a n. a '.' 1 
va rında Üçler mahalle5inde Su- Ü Satılı/e aprlıman - Şışlide 
terazisi soka~nda 2-1 numaralı 1.c .. ·r. ... 1,.:mO.w .. ·.111 .. u11,_ıın_ı_ıı:_ı:_ı:ı_r...,..ı:iiiıniii111;,;;n;;;11111~ 1 Tramv ı t k d 

11 ay s asyonu ar asın a 
lınnede mukim iken vefat eden S • L" • evrtSeTatn Feriköy ikinci kısım hacı 
sabık maarif müsteşarı ve Sir· J' 
kecide kain Yeni matbaa sahibi ll-:M:-:.-,:-kez-ı-cen-te-.~-..,c..ı,,_.-1 .-K-ııp_r_U-ll Mansur sokağında eski 25 

Ali Reşat beyin mezkur Yeni bapııda. Beyoglu 2562 Şube yeni 41 N. apartuman bedeli 
matbaada mevcut makine ve acenteıt: Mahmudiye Ham ahında defaten alınmak şartile ve 

lıtanbul 2740 
al:it ve edevat ve hurufat top- 11-----------11 pazarlık suretile satılıktır, 
tan oıarak bilmüzayede on bin Trabzon ikinci postası muhammen bedeli 

beş yıiz: lirada talibi ulıteı>inde ( IZMIR ) vapuru l.J Haziran liradır, ihale 17 haziran 1929 
takarrür etmiş isede bedeli p b .L Gal h 
mczkQr haddı Jayıkında görül- d.:ıe~ar:~!am;ongul~:ı,:' ı:~- pazartesi günü Delterdarlık-
mcdiğindcn yeniden lllnat ic- bolu. Sinop. Som.un. Ünye, taki komisyonda yapılacukur. 

ı k k ril Fa•~ Ordu, Gıreııun, Trabzon, rasma ma ı emece arar ve • ..., 5200 Kilo Sade yağı 
mi~ •;c bermucibi karar emvali Rızeye gidecek ve Of, Trabzon 

Polathane, Gireson, Ordu, Far- Çarıa/e/eale Jandarma Yeni 
mezl<fı.rcnin müzayede ve iha· sa, Samsun, Sinop, lncboluya 
l{s ·,·niıı icrası ı"' "' 929 tarihine F/ral me/eleblnden: Ç. kale J. v-v- uğrayarak gclecekcir. 
m~sodil Pazar günü saııt on ;ı----------- yeni efrat mektepleri ümera 

altıda mezkur matbaada ifa lzmir sürat postası ve zabitanlle talebe efradının 
kı!ınac~ğıııdan tıılip olanların (GÜLCEMAL)vapuru 14 Haman haziran 929 tarihinden mayıs 

Lt• • '· d h b tun a Cuma 14.30 da Galata nhıımın. va •. ı mcz.:ur a azır u m • 930 gayesine kadar bir sene-
! · ı • l dan horeketle Cumartesi ıaba!ı. 1rı ı . ,uı o unur. ı·k ·h · ı ı. L:: d 

!•mire gidecek ve Pazar 14,30 ı ı uyaç arı OMın yu ·ar a 
lstarıbul Asliye 3üncü hukuk da lzmtrden hareketle Paıaıte.ı yazılı beş bin ikiyüz kilo 

dairesinden ' Fatıma Hüsniye oabalu gelecebır. sade yağı kapalı zarf usulile 
H. tarafından kocası Bartınde Vapurda mülı:emmel bir Or-
orla camtl karpamda balla! keıtra ve Cazbant mevcuıtur. münakasaya vaz olunmuştur. 
Melımet elendi ra.!ıtumu Kenan • • 20 • 6 - 926 çarşamba günü 

bey aleyhine terk ve ll"Çlmsizlık Velkerl'ci ON saat on alnda taliplerin ver-

dolıı.ylsile ikame ettiği lıopnma dikleri flatlar haddi itidalde 

dava11oın talıldkab için tayin ve · VA p UR l A Rf görüldüğü takdirde İftalesl 
1 _,,! 9 L._. 929 Karadcnlz Lüks ve sür'at Postası 1 An cui en ruıı.nan pazar icara kılınacaktır. Taliplerin 

g!lnü saat OD birde mumaileyh Samsun bu baptaki yağ nüınunesile 
Kenan bey mahkemeye gelme- vapuru Çarşamba şartnameyi go··rmelerl ve iza-

12 Huiran miı oldu~uııdan talep veçhile 
,,_,_ günü akşamı Sirkeci rı.'ııımından hat almak üzere ç. kale hü-

gıyap karan veci.w.ot ve muha- h k ti d ( Zo ld ı 
929 

1 are e e oğru ngu • c, kilmet dairesinde müteşekkil 
keme 2 temmuz tarihine lnebolu, Samsun, Ordu, Gire-
müsadıf salı günii saat on bire son, Trabzon, Sürmene ve komisyonu mahsusuna müra-
talik kılmmıı olmıı.Ala müddei Rizeye gidecektir. caatları ilAn olunur. 

Taf•il!t için Sirkecide Yel-
aleyhin meaur glln ve şaatta kenci hanında kAin acenttsına 
gelmediAl takdirde gıyap kara· Ü müracaat Tel lstaıııbııl 1Sl5 

ntn muteber sayılacağı ilin :ıa.- ':S-•"•a::r.:ıcuır:qww 
olunur . MO.cevherat .satıf1 

Vardım sandiğl 
EmMk üzerine birine! ve 

kinci derece ipotltle para 
erilir. Galata Adahan telefon 
. 3837 

Sandal bedesteninde per
. şe.ınbe giiııi.i ( llJUcevhctat 
satış ) ilAnmda ·. m!l11yede 

. saatinin H buyuk . yıv.ilacııgı. 
yerde sehven 4 . buçuk. ya
zılınışur. Taslı:hi keyfiyet 
olunur.: 

LIP 
Dünyanın 

En meşhur 

SAATl-tRI 

VAKiT l litıfvıo 

Emlak v Q ytaın 
' 

ba~kiısı İstanbul şıı-
beşiuden: · · 
Esas No·. Mevkii Bedeli icarı 

" • • 
<. senevısı 

Kiralık apartıman 
Lira 

157 Beyoğ!unda · Şişlide Meşrutiyet Apammanının 

ikinci dairesi 780 

.. .. üçüncü .. 875 

.. - ,, dörd!lncü 
" 

900 

.. ,, beşinci 
" 

840 

.. .. alnncı 
" 

840 

.. , sekizinci 850 
' 

,, .. 
,, .. dokuzuncu,, 780 

,, ,, onuncu ,, 840 
., ;, onbirlnci ,, 600 

Emlak ve Eytam bankasına ait baJAda muharrer emvalin 
birer senelik. bedeli !can şeraiti atiye ile müzayedeye çıka
rılmıştır. 

1 - Müzayede müddeti l 6-6-29 tarihine müsadif pazar 

gününe kadar oYup ihale muamelesi yemi mezkôrda saat 
onda icra olunacııknr. 

2 - Müıayedeye iştlilk etmek arzusunda bulunanlar 

Bahçekapıda Emlak ve Eytam bankası İstanbul şubesine 

müracaat ~tmelldirler. 

Haf,1z Bürhan Bey 

Hacı Bekir Zade Ticarethanelerinde 

Taze çilek reçeli 
Maraş çeltik fabrikası Türk anonim 

şirketinden -: 
Maraş çeltik fabrikası lılssedaranı 5 temmuz 1929 tari • 

hinde Maraş çelt~ fabrikasında alelMe inikat edecek heyeti 
umumiye davet ofunur • 

· Ruzname! ın(iiakerat : .u 
1 .- Meclisi idare ve miiralap nporlanrun kınatL 
2 - Pilılnço ve hesabatın tetkiki ve meclisi idarenin · 

ibrası. 
S - Nizamnaıne muclblnce kıdem itibarile çıkacak aza 

yerine diğerlerinin lntihabL 
4 - Murakıp intihabı. 

Hntnra (Babıali) Cıddeılnde 
Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayn ayn ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
lsteyenlerinı (Yakıt) idare Müdürlüğüne müra· 

caatlan. 

Posta "v1e telegraf levazım ve 
mobani müdürlüğünden: 

ı - Ankara telsls lstasyonlan için • 12,000 • kilo 

makine ve yatak yağı son bedeli haddi ldyık görüldüğü 
takdirde 2temmuzda ihalesi icra olunmak üzre aleni surette 
münakasa ya vazolunmuştur. 

2 - Talipler ' bu baptaki şartnameyi görmek ve okumak 
için her gün ve münakasaya iştirak için de tarihi mezkôr

da saat on dörtte lstanbulda yeni posta hande levazım, 
mebanl müdüriyetinde müteşekkil komisiyonn müracaatlarL 

, Yahnız 

FLITOKS 
' -

Hem bilum,um haşaratı öldürür hem 
de güzel bir koku . neşreder 

Mayi Jıa.lindekf FLiTOI<S 

haıarata karşı icat olunan 
en milcssir ve en fennt 

çaredir. 

FLITOKS, pire, talıta kurusu 
güve sinek, sivri sinek, ha

mam böcekleri, karıncaları 

mahv ve imha eder. 

FLİTOKS 
h . 

Kat'iyyen leke yapmaz 
. ' 

Umum acintalar: .EHRENŞTAIN \'e TOLEDO 
lstantui Altı Parmak han birinci kat •• ' 

nıtı yet san ılı · 
. müdürlüğünde 

Müzayede 

b~dell 

ikraz 

No 

6749 

'llerhunaun cJııs ve nev'i 

200 Beylerbeyinde Şemsibey elyevm 
camllşerif sokağında es~! 8 mü· 
kerrer ve yeni 2,4 numaralı iki 
hanenin taınamL Mehmet Sabri 

674 8268 
Bey Emine, Nazire, Fatma Kaniye H. la 

Kadıköyiin<le Caferağa mahalle· 

300 1078! 

sinde Rizaiye sokağında eski 2,2 
ve yeni ~9,3 l numaralı iki ha
nenin tıımaınL 

Ercnköyilnde Sahrayıcedit ma
hallesinde Etemefendi sokağında 

128,129,130,132,134,131,127 ve 
yeni 5 l,53,45,47,49,35,39, num.a-

ralı beş bap muhterik dükkAn ar-

Pavll Ef 

270 18009 

saslle ild bap dilkklnın tamamı l\L Katlnko 

Aksarayda Muratpaşa mahallesin· 

de Horhor caddesinde eski 36 
ve yeni 68 numaralı bir hanenin 

280 14126 
tamamı. Hediye Cezbllıal ve Cemile H. lar 

Süleymaniyede Sari beyazıt ma-
hallesinde Toprak ve Abaçıçcş-

mesl sokağında 13, ı 5 numara

lı bir hane 
3280 l 4186 Tophanede Firuzağa mahallesinde 

Kon torodalarıçıkmazııı da eski 4 
ve yeni 4, 4-1 numaralı bahçeli 
ve tahtinde bir dükkanı havi 

Leyla H. 

bir aprtımanın ıamamı. Şakire H. 

121 I.4306 Bostancıda Cesriderbentte Yeni 
mahallede 27,27 eski ve yeni 
25,25 numaralı bahçeli bir köş-

kün tamamL Ulfet H. 
260 14605 lieyazıtta Soğanağa mahalleslnde 

cıımlşerU Sokağında eski 12 mil· 
kerrer ve yeni 5 numaralı bir 
hanenin tamamı. Şerife H. 

234 ı 5044 Veznecilerde Camclıı.11 mııhalle

slndc Deruni Mehmet efendi so
ka~nda eski S mükerrer ye yeni 
12 numaralı bir hane. İsmail 

Necati. Alı Nejat Beyler 

95 15895 Kndıköyünde Rasimpaşa mahalle

sinde Uzunhafız sokağında eski 

8 ve yeni l 56 numaralı bir ha-

nenin tamamL Mari ve Satenik H. lar 

144 16536 Ramide Guma mahallesinde Ede-
biye sokağında eski 21 ve yeni 
27 numaralı bir hanenin tamaınL 

115 15648 Beylerbeyinde Bürhıınlye mahal · 

lesinde Çamlıca caddesinde eski 
2 mükerrer ve yeni 22 numa-

Safııaz H. 

ralı bir hanenin tamamı. lsmail Vefa Ef. 

Hadice Hadiye ve Şazimet H. !ar 

3 l 2 16922 Çarşuyikebirde Kalpakçılar cad-
desinde 178 numaralı bir dük-

kAnın tamamı. 

404 1723.6 Yenibahçede Ddıerdar Ametçcle
bi mahallesinde Kazlasker camii 
sokJığında eski 5 ve yeni 7-9 

Halide H. 

numaralı bir hanenin tamamı. Hacer R 

' 17386 Beyoğlunda Kamer hatun mal· 
lesinde Mankasar bostanı sokağın· 
da eski 3 ve yeni 5 numaralı bir 
hanenin yirmi dört hisse itibarile 

on deş hissesi Fa tına Vahide H. 

603 17682 Fatihde Diilgcr zrıde mahalle
.sinde eski Orta ve ytnl Köprü

lü sokakta eski 1 l,I ı mükerrer 
ve yeni 25,27 nı:maralt tahıi:ı· 

da Kahvehaneyi miişt~mll bir 

Otelin tamanu Illiseyin El 

585 17839 An~dolu hisarında Göksu ma
halle ve sokağında eski 7 mü ker

rer ve yeni 51 numsr:ılı bir 
hanenin tamamL Atmet ve Emin 

Ef. Jer Zehra, 1 laci, Ihsan ve Sabiha 

H. lar. 

3'!2 1863.8 Beylerbeğinde Çamlıca caddesin
de eski 1 O ve yeni 40,42 numa· 
raiı bir haneni!\ tamamı. Ce,·at 

13. Hadice, Badiye H !ar. 
Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi lıitaniında 

. tediye! deyn edilmemesi hasebile ( alımı~ bir ) gün mü
ddetle satılığa çıkarıldığın.dan talip olanlann ve !azla t:a[;;ilt 
almak isteyenlenn Şandık satış ılmirliğiııe mücacaı.ıt eyleme

leri h'ızumu !Un olunur. 

Asfalt yol münakasası 
Vilayet daimi encümeninden: 

Haydarpaşa • Koeaeli yolu Selami çeşnıe - Maltepe kısmının 

Aafaıt olarak inşası tekarrür etmekle olbapta tanzim ohıııaıı keşif 

ve ~artnamesi ınucföince 23 Haziran 929 tarihine nııisadif Pazar 
gijlıll saat on ' liire kadar kapalı zarf usulile mıiqakasaya kotıul

mtiıtur. Tıılipterln teminat ve teklif mektuplarını tayin olunan 
sa-ııtta tevdi etmiş bulunmaları meşruttur keşif ve prtnameşini 
ııönnek isteyenlerin Vilayet daimi encümen kalemine mür~caall:ın. 
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l ı I.[ rl E ~ ARTlARI: 
',I Tlık~dı Hariçte 

Gazetemizde çıbı) yazı n 
reaımleriıi btitün h!Jdaıı mabfuzdur 

Gazeteye g~nderlltcek mektuplanıs 11ur!~e 
idare içinse ( l~are ), yazın •lts• ( Yaii) 

f2 Haziran 
1929 1'orlJ melrte&>leri!e fay~lı eserlln 

.ll_inlannc1f O/ 9 ~? tenzilAt yapıbr . ; , . .. 

iLAN Tiıif FESi: .. 
$f!ın Kwuı 

6·8 tııct sayfada ıiso 
1 Kuruı Kuru, 

' 

1 

ı Aı ıırı 150 000 
t:aretl konulmıhdtr 

Banlnuyan mektuplann l&deıbtdep, lr:'IJIJlfttl• 
mukaddereıl% mektuplara konulmuı parafvm 

BüyUk vı ya bir çok d!fa l~ln verilen 11.lnlarla 
hususi mahlyet\,XI illıılana ücrtti 

• • • !5 
4 • • 40 
~ • • ~00 ' :4.400 EOO !dan: Uc tarıırtaıtırılır. 
1 .. • 200 

' i 6 • i .50 14 50 
' 1 ı ı.;ı)J 2100 

1 

kaybolrna.ıından •e ll!nlarm mündertca.tmdan 
ldue meıul dciUdir. 

Cuetemh~ hmual t.l!I küul ed13 yer 
ll S. R dlııt.t acentsıl. 

1-A inci say_'1~iı }ıa 
resmt Utntar 

~- T 
- · 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin büyük eşya. 
piyankosu 30 haziranda çekilecektir• 

Biletlerinizi almakta istical ediniz. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::: :::::::.::::::: •• -::::::::::::::::11.:::.::::::: 

Borsalar ıı Haziran 
Emniyet Sandığı 

müdürlüğünden : 
Merhunahn cins Burçlunun 

-ı ··············-··································ı·······ı·······::::··················:···~····••& ! ~~ii_. .•.................... _. ................................................................... ,::: 
1
9

2
9 ıll!I Türkiye iş bankası l!!l .. 

ı-------------..---rA""ı""ıd"'• =-.--...--.-- h~: 1-!eyetı umumiyesinin 2-(}.29 tarihlı kararına tevlıkan vç 1::: Muzayede ikraz 
J\'t~k uı 

ı Jrglliz lirasf 
ı rıolor 

1012 
2ce 
54 
ao 
29 
;4 
3l 
es 

161 
21, 

5) 
2500 
00 oo 
00,00 
5000 
500) 
0000 

1014 
~ne 

~iı SERMA YENiN 4,ooo,ooo liradan 5,000,000 liraya tezyidi l!l! bed~h No. 
:!i için ihraç olunan: !g! 340 18845 
!il! Beheri: 10 lira kıymeti itibariyesinde ım 

'· ve nev ı. 

Zlncirlikuyuda Efdelzade mahalleslnde 
eskl Nıf8ncı ve Keskındede sokağında 

ismi 

20 Yunan dırahml 
1 Ray ı,.mark 

g4 
49 50,00 

"'1 O A ET "I mı 100,00 D llİ: 
eski 46 mükerrer veyeni 4 numaralı 

1 ATu•lurya ıillnl 
;o ley Romanya 
~O Leva Bulgar 

=29 G~ 

24 50,0•1 
29 r.ooo 

bahçeli bir hanenin tamamı. F atrı>a H. 
Fatihte Dillgerzade mahallesinde 

l!iil. IIANiLINE AİT YENİ HiSSE SENETLE- ljij 
li!ı RİNE KAYT OLUNMAGA DAVET Ü!i so1 
:::: ~! 

19179 
1 Felemenk florini 
20 franıız frangi 
20 Jlılyın lireti 
20 kuron Çeko - sıonkyı 

1 Çtrvonetı • Sovlyel • 
ı Zelo\i • Leblatan • 
20 Dinar • Yogoall'fJ• • 
~O Belçika frangı 

1'4 
0000 

23 
79 

ao 
2 500 

50 
00 

18 
IH 
2111 
ıd 

00 
0000 

00 
5;ı 

!:!'ı 2 haziran 1929 tarihinde içtima eden fevka!Ade ·i!i ... , ... 
!lii heyeti umumlyenin nizamnamei esasinin 9uncu mad- ıii! •.. ı .... 
ilii desine tevfikan, ihracına karar verdiği beheri 1 O Türk mi 
.. ~ 11 Al ... ı 
!i!i lirası itibar! kıymette I00,000 adet 'I IA'.\llL NE T il!! 
m1ı YEN! HiSSE SENETLERi •eraiti atiye dairesinde ban- l!ii ... "' .... 

eski Büyük karaman ve Arslan hanı 
yeni Büyükkaraman caddesi ve çama

ıırcısolcağında eski 19, 21 , 21 mükerrer 

2 , 23 v~ yeni 25 , 27 , 22 , 24 
numaralı üç dükkanı müştemil bir otelin 
tamamı . Muharrem B. 

ı Peıcla JFJlanya 
20 bvlçre !rangt "' 29 

102 

00 
00 

50 00 
211 
00 

oooO 
22 
72 

118 
29 

801 

50 
50 
00 
00 
00 

m kanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmııktadır. im 
ımı l\llKTAR: mı 229 
~, ~~ 

19297 Kadılcllyünde Caferağa mahallesinde 
lcadiye elyevm Lorando sokağında eski 

Çek 
1 Mecidiye 

23 ve yeni 18 numaralı bahçeli bir 
hanenln tamAmı . Hadice Mevhibe H. 

!!: Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski dört i!ii 
.. d .... i!! hisseye mukabil bir hisse mübayaa e ebilirler. ım 

Londr1 tiztrln~ bir lnglllz ıır .. ı tnruı 
Ne,·york ı TUrk lirası dotaı 

1014 
047 

12 

50 
87,60 
22.SG 
11110 
0025 

·,=•ı ~= 
1007 50 fü Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel mı 

'" ı"ı 2 !Or 19426 0,48 
12 
9 
2 

ı8,1s l:::ı h. k.. b d ı..-ıd· .::. .) 
31 ,00 mı ısse usurau mute er ebı ır. mı 

Beyoğlunda Ayaspaş mahallesinde 
Pırla .. • • truılt 
~!llano • • • 11"1 
Brrlln • • • DlJIT'' 
Sctya • • • leva 
Brbkoel • )>tlka 
AmlEtcrdam• • • tlorlo 
Clnevre • • • trank 
rrag • • kuron 
Viyana • • • ıUtn 
~1adrll • • • peıeta 

• • • zelotl 
, , •dlrahml 
20 !oy krus 

ı 
66 9000 
• 4171 
t 18.lll 
2 4800 
ıe 10,00 
a sen 
a 3375 
4 2ıı,1a 

68 
a 
t 
;ı 
ıe 
a 
a 
4 

20,00 ... BEDELi : .... 
08 ~ 5 i!: :::: 
00,50 
48,211 
13,75 
49,50 
20,00 
42,25 
ae.oo 
28,71 

8& 

!!! Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı berveçhl ati il!i 
pı gösterildiği şekilde 11, 20liradır. (On bir yirmi kuruş) im 

~:il Kıymeti itlabariyesi 1 O . - Lira i!li . . ... 
'! Resmi damga - . 20 mı " .... 

I'" p 1 :::: .ıı rim . :::: 

lliı' ~= m ı ı . 20 1m ... . .. 

9 20042 

mezarlık acı çeşme sokağında eski 5 
mükerrer ve yeni 44 numaralı bahçeli 

bir hanenin temamı 
Kemalettin, Hasan, Fahreltin Beylerle Nadire H. 

Anadolu hlsanoda Göksü caddesinde 

eski ve yeni 5 numaralı eıcarı müs-
mire ve gayri müsmlreyi havi mat 
bahçesi denmekle maruf maa abır bir 
kıt'a boatanın tamamı Asaf B. ve Azize H. 

Yırıova 
Allna 
rlıkrrı 
Felgırat TUrk liraıi dinar 

89 9S 
24 ll,00 
21 112.so 

ae 
24 
27 

75,00 
so.oo 

ifü HAKKI RÜÇHA.\IN !IIÜDDETl lSTL.\lALl : ım 
.... .. .. 1820 20116 
mı· Eski hissedarlarımız, küsurat dahili olmaksızın hisse- jfü Sulıanahmetde Üçler mahallesinde 

Tahviller ve sokağında eski ve yeni 4.4 müker-

Jıllkraı d•blll • ndell ~ 
Duyunu munhldo 
ikramiyeli dem!ryolu 

83 
193 

~· 7 

0000 
25 00 

10 

911 
186 

8 

00 00 
so 00 

95 

m !erine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri ım 
:::= :::: 
mı iki ay zarfında, yani ıo ağustos 929 akşamına kadar mı 205 20124 
ı::: mübayaa ve bedelini aşaı>ıda izah olunduı>u ~,ckilde ban- :::: 

rer 4 numaralı bir hanenin tamamı Sündüs H. 
Erenköyünde lçerenköy mahallesinde 

2Ş 

Camii şerif sokağında eski 4 ve yeni :::: , b fı :ı:: 

füj kamıza tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu müddet lii! lı tınbul tramvay el rketı 
RJ1ıtım Dok ve Aıılh .. po 
lılanbul ananını •u ıtrkcll 

Hisse senetleri 

mı zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanların yukarıda mı 
mı mezkôr miisait şeraitle mübayaa hakları sakıt olur. ım 1263 20191 
ım HAKKI RÜÇHANIN SURETi JSTL\JALI: mı 

3 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı Saime > 

Saraçhanede Dülgerzade mahallesinde 
orta sokakta 2 numaralı bir hanenin 

.... . ... 
Tı laukası 
Oımanlı lıınkaıt 

12 40 
1811 00 

ıı 

00 
mı Hissedarlarımız şubelerimize ıo Ilaziran 929 tari- mi 40J 20315 
mı hinden itibaren müracaat ederek yeni hisselerin müba- mı 

tamamı Hadice ve Cemile hanımlar 
F a!ihde Çırçır haci has•n mahallesinde 
Hacihasan sokağında eski 8 ve yeni :::: ;::ı 

mı yaa pusulasını imza edebileceklerdir. mı 
Ticaret ve ıabire borsası 

fiıtlar Tlcar<:r borun Utibumnmııiııı tarafından verllmlıtır. 
mı Hissedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek ım :::ı :::: 420 20346 
:::: olan kayt verakasını doldurup imza ve bankanın 1\Ier- :::: 

12 numaralı bir hanenin temamı Ali Cemil B. 

Üskükarda Murat reis mahallesinde 

Okl<l'ı 
.A !alili A&ııar! 
K. P. K. p, 

-UN- !!~ ~ köprUlü konak sokağında 22. 24, 26 
numaralı maa dükkan ikl hanenin ta-

Puğday ,%Çtvdarlı 
Yumunk 00-00 00 0(1 00,00 
!(mlca 00-00 00,00 00,00 

Çuvah kllosu 
Ek!ıtra eklıira 00 
Eklslra , 
Blrlnct yumusak 00 
Birinci ıerl • 

1280 
f 190 
1360 
ı~ss 

mamı Emin, Necmiye, ve Bedriye H. lar, 

T opande Haci mimi mahallesinde Lü· 
J 

i!!j kezine veya lstanbul şubesine taahhütlü olarak irsal m: 
113 

ı!!j etmek suretile dahi yenl hisselere kayt oluna bilirler. ili! 
114ıY jiiı Ancak beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam !i!i 6 ı 7 20347 
1185 ,=ııı bedeli dahi şubelerimize tevdi veya fstan bul şubesi ve mı 

» inler C0-00 00 00 00,00 
~··rt 00-00 0000 0000 

ikinci • 0000 
TiFTiK -

leci hendek sokağında eski 1 1 , 13, 
1 1 , 13 - 1 numaralı maa bodrum bir 
dükkAnın tamamı Turnacı Mehmet El. 

ıoao lll Ankara merkezimize irsal edilmelidir. !fü 000 ·ii11 Yukarıdaki müddet zarhnda bedeli tesviye olunmı- ım 
i , nmo C0-00 0(),00 00,00 

'Sc: t n;alı!ut 0-00 00,00 00 00 Mkara 183,00 183,00 
Akırlıir 000,00 000,00 

Sarıgezde Çıkrıkçı Kemalettin mahal-
.. : ... ii yan mübayaa puslalarının hükmü yoktur. mi 2405 20391 
.. NOT· •••• 

f 'tt Ydar 
' . Ar ~a 

-ZAHiRELER-
Yaragı Guz yunu 000 00 000.00 

-AV DERİSi-

lesinde Emirbuharı caddesinde eski 3 
ve yeni 3,5 numaralı bir hanenin 

'ı: • ı::: . ~-.. 
!! Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin dörtte ı!!! .. . ... 

tamamı Hacı Ahmet El. Sablha H. 
\' !ltr 

l· u ı at 

Farut;·e 

14.22 
10 20 
ıa,ıo 

00,0() 
0000 

14,20 
10 20 
13 35 
00.00 
0000 

Zerdeva 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

;ı bir nisbctinden fazla verilmiyeceği için, kayt varaka- mi 
ıım ::;:, ~°::oo :iİ sında sehven fazla yazıldığı vaki olursa bankaca kon- mi 460 

• ouoo,oo 0000,00 !il trolunda dörtte bir tenzil edilecektir. mı 
32 Beylerbeyinde Burhaniye mahallesinde 

Rasimağa sokağında eski 12 mükerrer 

-HUBUBAT- ve yeni 16- l. 16-2 numaralı bir fırın 
ile bir hanenin temamı Abdülkadir Aaa 

• cooo,ooo eoo, 1:: YENJI HlSSELERlN TEl\1ETIÜLERI: :::: d! !!!! -flNDIV- ı·· "" 
ı ı e~ ıH Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler 1929 mı I' '""m 00,00 00,<10 iç fınd ı k I 180~ .ı: :::: 

'~~mi ..... ...,~ .. 2;;;;0;;;;0=-~•2•00=='-'B""a""d"'em===•0•00==8ı;;;S;o:;:J.,,.8;;;;S,;;;;O.-":;;;;ı llji senesi temettüünün yalnız 5 aylık kısmına iştirak ede- mı 529 

K # :!! ceklerdir. 930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi mı 
utahya vilöyeti daimi encü... m eski hisselerle hukukan müsavi olacaklardır. mı 

147 Beyazıtıa ve mahallesinde, Beyazit mey-

danı sokağında eski 146, 148 ve 

6600 Lira bedeli k~l eu?a
1
k· 
0
hadstaenes

0
1. ı·ıa· .. eı· ı·n·aatı 30-5. 9'.'9 ~1..-~··········:::::=~===r~=~=~!r..~.=t.~ .. !!..~~.~?..~~. l!!I 

~as~::::;d~nn~~j~~a~?a 2k0o:~l~~~~eş:li~~~~~ ~:~!; v;5ka~~~o~i~ n~;iet'demi~Y:~ii:~li 
akcesile 20-6-929 perşembe ıtüııü saat on beşe kadar ihale kom!s- A • d • d 
YOllllna tevfikaR tanzim edecek!; ttklif zarlJariJe müraca1tları. umumı 1 aresın en: 

7586 Lira bedeli keşifii Uşşak kaymaham konağı inşaatı 30.S. Reisi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezzühüne açık 
929 tuihiııden itibaren ::o giin müddetle tekrar temdit ve kapalı bulundurulmasına müsaade buyrulmuş olan Gazi çifliğinden 
zarf usulile ınünakasara konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 depo- ahalinin istifadesi için 14 Haziran 929 tarihinden itibaren yalnız 
zito akçesilc 20-6-929 perşembe gilnil saat 15 şe kadar ihale ko- yaz mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Alıi
nıfsronuna tevfikan tanzim edecekleri teklif zarflari!e müracaatları. mes'ut istasyonlarına gidip gelecek yolcular için yüzJe elli 

Bursa at yarışları 
Bursa Baytar ınüdürlüaünden: 

Reisicumhur I [~zretlerinin hlrnııyclerlnde ve 

vekil Pa~a IIz. riyasetlerinde yarış ve islah encümeni 
dllsi namına 28 haziran 929, 5 temmuz, 12 temmuz 

ve 19 temmuz 929 tarihlerinde Bursada at yarı~brı ic

ra edilecektir. Tafsilat almak istiyenlcrin vilnyet Baı-tar 

nispetinde tenzil~tlı ücretlerle tenezzüh katarları hareke ettirile
cektir. 

Fazla malumat almak isteyenler lst~syonlarımıza müracaat 
edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

ldarem:z i 'ıt:yacı için muhtelif ebatla seksen sekiz kusur 
metro mikabı çam ta~ ıtaıw ı paZl rlığı 15 Haziran 929 Cümartcsi 

günü saat 15 te Ankar~tla umumi müdürlük malzeme dairesinde 
yapılacaktır. 

fazla tafsilat için Ankarada malzeme dairesine müracaat 

edilmelidir. 
, 

yeni 39, 41 numaralı bir dükkilnın 
tamamı Mustafa Nihat B. Hadice Piraye 

Emlne Hacer H. 
Yukarda ikraz numaraları yazılı emlAk vadesi hitamında tediye 

edilmemesi hasebile ( altmış bir ) gün müddetle satılı~a çıkarıldı
~ından talip olanların ve fazla tafsilat almak isteyenlerin Sandık 
satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur , 

Bankadan 
aldlfı para 

Lira kuruş 

Mü.takriz.in luni 

1 ooo oo Alaca mescit l\1AII. Şükrü ve 

Efendiler. 

T erhSn eyledlji 
tUtGo mıkdarl 

Kilo 
Abdiirrablm $050 

150 00 Alaca İncscit l\lAlI. İsa oğlu Naim Ef. 435 
,, ,, ,, ,, ,, Musa ,, 46 26 00 

1900 00 Cedidi müsllm l\lAil. Emin Efendi zevcesi 4100 

Remziye! !anım. 
Lıilebergas icra dairesinden : Yukarda isimleri yazılı müs

tııkrizlerin Lüleburgaz Ziraat bankasına merhun ve tütün 
inhisar idaresi deposunda mevcut tütünleri borçlarını ver

mediklerinden saulı~:ı çıkarılmış olmakla mezkôr ve mahcuz 
tütünler 20 haziran 929 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 14 de Liileburga icra dairesinde bilmüzayede satılaca
ğından talip olanların kıymeti muhammenei muteberelerinln 

yüzde on nisbctindc pey akçclcrini müstashiben müracaatlrı 
il:l.n olunur. 

İolanbul mıntaka maadin mülıen

di•/itinden: 
Bılecik vilayetinin yen işc!ıir 

kazasının kirazlı yayla karı e ~in

de kain olup halea hükumet 
mali bulunan simli kur;u ı ve 

çinko madeninin bir seıı e z 'r· 
fıııd~ tescil olunacak (250,0JO) 
lira sermayeli şirket~ lııü. ıı :rn 

devredilmek ve teslim llri .. 111-

dcn itibaren bir sene zarfı ıda 

eski imalat açılarak ve nıaJrn 
oc.< kları civmııı.ı 1- '.iflOO mik
yasında muııfazaııı !0 [)0ğLı f ı k 

haritası y.1µıln1ak vt. mü ıı kürı 

olduğu kadar jeo lc, jok v:z.; et 

irae edilııı t k ve bu: ı daıı m ~adı 
tetkikat ncbyicine göre i; lct

me prcjeleri ta z i ın eJil : ıı c k 

ve dördü•ıcü seneden iti b~ren 
senevi asgari (7500) ton ctv ·er 
çıkarılmak veyahut !ıava k::b
losu inşa eJilıııiş l:ul :ııııı:=k ve 
bn tealıhüJatı teıı:hrn ııı i lli 
bankalar Jan birinin 1 ~500 l:c:ı

lık lemiııat me:.tubu \eri ıııe~ı 
şartile nıez' fır maden talıpie ri
ne ihale edileceğin den blı ;ıi eri!ı 
15-7-929 tarihine r.ı tı <a.iif pa
zartesi günü sa.1t 15 şc k ·:d ;ı r 

teminat mektuplarile bcr.ıh c r 
kapalı zarfö lr,tıs1t vekaidi 
maden işleri ıııııum müdürlj. 
ğüne müracaat ey lc •ııeleri ilan 
olunur. 

Ol't:RATÖR 

Halil Sezai 
DAsrn. MEJIELEHI 
Fistül ve sıı·::ıc<ılan 

ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 

tedavi ve biletimle ameliy atı 

icra eder. Saat 1·7 J)j. 

vaıı y oluAcı hamam No. 20 

SARK MALT t-IULASASl 

l~tilı .1 kuvvet ve sıhha t İ \ in 

en :ııücss ir derndır. Bilümum 

eczanelerde bulunur. Uu : uıııl 

depoları Bo ınonti fabri '.::ıs ı 

Telefon: Beyoi;'. lu 583, ve İs 

tanbulda Ekrem Necip ecza 

depos!ı. Telefon lstant.ul 78 . 

Haziran 

yıo do~uıur;ı1 "21 Ayın hw ;ı 
9,34 L!.Jı=J 20,so 

. r· Muharrem: 4 Burç: Cevza 

, Çarşamba 
Nllmaz vllkıtları 

Ôll• hd..ı.4ı Allı• ! Yahı f,..,,. •, 
4,28 li,f4 16,14 I9,41 il,42 2.un 

Buıün doğanlara ı;ım;-
Erk•lu Kıc 

Edtp Şahcnde 
Güıiün na,ih?ltı: 

Tuk afı rlaması _ giiçtur. _ j 

Buııünkil hava 
llüzgAr porraz ha\·a açıLur 

Meı'ul müdür: Refik Ahmet 
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