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50,000 lira nuıııaraya CÇllktı 

M. ~iuosın te~zi~i 
Muhtelit mübadele ko

misyonu reisi M. Rivas 
Türk-Yunan müzakeratının 
aldığı son şekil hakkında 
bazı gazetecilere beyanatta 
bulunmuş, Yunan matbua
tının neşriyatını tekzip 
etmiştir. M. Rivasın bu tek
zibi ile gerek Türklerin, ge
rek Yunanlıların vaziyeti 
tamamen meydana çıkmıstır. 

Malumdur ki bir iki hafta 
evvel Türkiye ile Yunaniş
tan arasında mübadele iti-
lafının kati surette netice
lendiği anlaşılıyordu. Hatta 
B. M. M. tatil kararı ver
diği günlerde Başvekil Paşa 
hazretlerile Hariciye Vekili 
tarafından bu cihet res
men ifade ve ilan edil
mişti. 

Halbuki aradan birkaç 
gün geçmeden ortalıkta 
garip bir tebeddül oldu: 
Atine gazeteleri Ankara
dan gelen son tekliflerin 
ilk tekliflerle taban tabana 
zıt bir şekilde olduğundan, 
binaenaleyh yeni tekliflerin 
kendileri için gayrı kabili 
kabul bulunduğundan bahs
ediliyordu. Yunanlıların al
dığı bu vaziyet herhangi 
bir şekil almış olan itilaf. 
tan geri d i'nmeğe karar ver· 
diklerini gösteriyordu. Fa
kat Yunanlılann iptida 
kabul ettikleri halde son
radan geri dönmek iste
dikleri teklifin bizim tarafı
mızdan yapılmış olduğu 
zannediliyordu. 

Şimdi M. Rivasın bcya· 
natı işin bu müphem nok
tasıaı izah etmektedir: mev· 
zuu bahsolan teklifler Tür
kiye tarafından değil, bita
raflar tarafından yapılmıştır. 
Bu tekliflerin esası bir ke
re 16 mayısta yunanlılara 
tebliğ olunmuştur; Atina 
hükumeti bunu olduğu gibi 
kabul etmiştir. Müteakıben 
esasları kabul edilen bu 
tekliflerin izahatı ve tafsi
latı 27 mayısta gönderil
miştir. işte yur.anlıların ilk 
tekliflerle arasında zıddıyet 
bulunduğunu ileriye sürerek 
reddetmek istedikleri bun
lardır. 

M. Rivas birinci teklif 
ile ikincisi arasında yunan-
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lıların iddia ettikleri şekil
de hiç bir mübayenet ol
madığını temin ediyor ve 
Yunan gazetelerinin neşri

yatı karşısında hayretler 
gösteriyor. 

ihtimal ki Yunan hüku
meti Ankaradaki murahhas
ları tarafından gönderilen 
tekliflerin esası ve feferru-

Sildhlanıyoruz 
Fakat harp 

değil, 

. ' 
ıçın ı 

harbe mani olmak 
için! 

Kazım Paşa Hazretlerin~n beyanatı 
Büyük Millet Mecllsi reisi Klıım Paşa 

hazretleri Dolmabahçe sarayı!lda kabul buyı.r 11 
müddet z3rfında Ankaraya gitmekliğim muh
temeldir. 

dukları gazl 

tecilere şu mi:
liikatı vermiş· , 
!erdir: 

Avrupaya se
yalıatım mevzu
bahs değildir. 

Istanbuldan 
sonra daire! in
ti!ıabiyeml ziya. 
ret edeceğim. 

- Gazi Haz
retlerinin Ana-
dolu seyahat

Jarı hakkında 

izahat !Cıtuf bu
yurulur mu? 

- Yunan baş
vekili M. Ve· 
nizelos Türkiye 
ile yakında bir 
harp tehlikesi 
zuhur edeceği 

hakkında beya
natta bulunmuş
tur. Bu hm;us
ta ne dersiniz? 

- Yunan nıi}letinin Başvekili M. Venizelo
s•m bu tarzJa bir ifadede bulunmuş olacağını 
zaıın etmiyorum. 

- Gazi Haz
retlerinin lstanbula teşrif l .ıy ur01ıyacaklarmı 
söylemiştim. Anadolu seyahatları hakkında 

ma!Omata malik değilim. 
Maamafi lı bizim bahri siparişlerimiz harp 

için değil harba mani olmak için olduğunu 

size kat'iyetle süyliyebilirim. 

Nereye teşrif buyuracaklarını bilmiyorum. 
- Münhal meb'usluklar için ne zaman 

intihap yapılacaktır? 

- lstanbulda ne kadar müddet ikamet 

buyurulacaktır? 

- Jstanbulda iki ay kalabileceğim. Bu 

- Münhal mebu'usluklara Meclis açılmadan 

evvel fırka namzet gösterecek ve yeni meb'us
lar önüm ::zdeki içtimaa i.tirak eq ceklerdir. 

Son dakika 
İtalyan tayyareleri yarın 

~eliyorlai' 
filo kumandanı ceııeral Döpinedodan Büyükdere hava istas

yonuna gelen bir telı;rafta haraketin karadenizdeki şiddetli 

rüzg&rlar dolayısile teehlı~r elliği, Cuma günü I<östencedeıı 

hareket ede~eği bildirilmiştir. Filo yum 10,30 ile 11 arasında 

Büyükdereyc inecektir. Merasim yapılmayacaktır. Bu münasebet'e 

Kolordu tarafından bu akşam Yat kululıünde verilece~ ziyafet 

tehir olunmu~tur. 

Atinada neler oluyor? 
Atina, 12 (A.A.)- l\Jcb'ıısan meclisinde 1\1. \' enizclos 

edeceğini halk fı;kasının meclisteki mc ı·küni yeniden işgal 

ümit eylediğini söylcmi~tir. 

l\J. Papanastasyu, 1\1. Kafandaris ve l\I. l\lihal:l.kopulos 

halk fırkasının verdiği kararın haklı ve mazur görlilmiyece
ğini beyan etmi~lerdir. l\I. Çaldaris bugün cevap verecektir. 

Budalalar! 
Y eisleriP.l, inkisarla - ~ 

rını bizim felaketlere , 

uğradığımız hayali ile 

avutuyorlar 

Ketide dün 
ikmal edildi 

--·-
Dün çekilen numara· 
lar muntazam list ha
linde iç sahifeleimizde 

Tayyare piy:ınhosu cım keşi

desine düıı s:ı\>ah sa"t dokuz 
buçukta Darülfünun konferans 
salo:ıuııda devam edilmiştir. 

Dün elli biı lira 40209 mı
maray, yirmi beş bin lira 
10951 numaraya, on beş bin 
lira 45204 numaraya, on iki Un 
lira 41427 numaraya, on bin 
lir 20714 numaraya çıkmıştır. 

Tüccardan konıalı zade 
Ihsan efendi nıahtumlarıııd~n 
Galip ve Ahmet beylerin mü;
tereken aldıkla rı bilete Yeı;l
kö;·lü AndirH:os efendinin bilet
lerine ellişer bin lira çıkmıştır. 
Besi t~şta mukim Selim Sadu 'h!ı 
beye y • rıni beş bin, Sanasar; ıı 
hanında Aziz bey ve Kadıkö; 
g; z inmuııda Ateşçi Ailye oıı 
beş~r bin lin, llcyoğlııııda 
Kuml rracı yokuşuntla Anastasa 
on bin · lira çıkmıştır. 

Sonu 09, 51, 04, 27 rak -
, kaıııl~rı ile biten biletler otGzar 
1 J,ra anıcrti al:ıeaklardır. Dün 

çekilen nıınıar:ıları sınya kon -
nıuş bir halde iç sahifemizde 
bul.ıc:ı!.sın ı z. , 

-Çemberlitaş 

Seyyar şimendifer 
mektebi 

Cumartesi günü Haydarpa
şadan l{alkıyor 

Bütün istasyonlar gezilecek, mesleki konferanslar 
verilecek, fenni ve zirai filimler gösterilecek 

Devlet demir yolları ha
reket ve miinakalat mektebi 

memur ve müstahdemlerine 

llm1 ve mes
Jeld konfe -
ranslar ver
mlye karar 
vermiş ve bu· 
nun faydasını 
en ufak istas
yonlara kadar 

teşmil etmek 
için cidden 
güzel bir şe
kil bulmuşnır : 

elektrik tertibat ve tenvlra
onı, muallim kürsüsünü, sina-

mıı makinesini, muallimltre 

mahsus yata

Talim heye
tin! bütün ted-

Cumartesiye hareket edecek 

mektep vagonu 

~ kaneyi ve mu

tbağı camidir. 
Yagon 40 sa

mi alabilecek
tir. Şimcndifer

ciliğe ait 20, 
sebze ve mey

va anbaljları

na mahsus 10 

filim götürül

mektedir. Bun

ların mesleki 
ris vesaitilc birlikte seyyar 
bir şekle vazetmek. 

Bunun için mektebe ait ha
zırlanan "mektep vagonun üç 
zattan ibaret heyeti hamilen 

' cumartesi günü llaydarpaşadan 1 
hareket edecek, Kayseriye kadar! 
gidecektir. Birinci ve ikinci ı 
sınıf isrnsyonlarda tevakkuf 
edilecek, memur 'liC müstab· 
dımlere ders ve konferanslar 
verilecektir. l\Icktep vagonu 
şimendifcciliğc ait bütün ted
ris levazımını ders sıralarını 

fennt kısımları memurlara an
balaj !ilimleri de, sebze ve 

meyva yetiştiren küçük is

tasyonlarda müstahsillere gös
terilecektir. 

Birinci seyahat bir buçuk 

ay kadar devam edecek ve 

bir ay fasıla ve istirahatten 
sonra vagon ikinci seyahati
ne başlıyarak Kütahya, 

Yenice, Tarsus Mersin, Ada

na, ve fevzipaşaya gidecek

tir, 

Söz Yaka Şavol Efendininl 
Kocaeli meb,usu 
Beyin ithamkar 

Selahattin 
mektubu .. , 

uzerıne. • • 

Avunduk zadeler meselesi 

saf lrnya girdi 
mühiın bir 

Avunduk zadelerin iflası 

meselesinde alacaklı ltal
yanların vekillerile müza· 
keratta bulunan Kocaeli 
meb'usu avı.ıkat Se!ahattin 
Neş'et Beyin dünkü nusha
mızda münderiç mektubu 
Yahudi avukat Yako Şaol 
efendi aleyhinde müthiş 
bir itham mahiyetindedir. 
Çünkü mektuptan hulasatan 
şöyle bir vaziyet anlaşıl
maktadır. 

Avunduk zadelerce İta!· 
yan alacaklılar arasında 
konkordato akti esnasında 

ittifak hasıl olmuş; konkor
datonun para miktarı tediye 

meseleleri halledilmiş. fş 
ban kası da ancak sui talie 
kurban ·olmuş. Bu büyük 

Türk tic:ırethanesinin na -
musunu kurtarmak için ke

falet ve teminat işlerini 
deruhte etmiş. 

atı bitaraflarca hazırlanmış 
olduğuna iptida dikkat et- i 
memişlerdir. Bu tekliflerin 
doğrudan doğruya bizim 
tarafımızdan yapıldığını zan
netmişlerdir. Onun için 

şimdi kar§ılarına mevzuu
bahs tekliflerin sahibine 
müdafi olarak bitaraf dev

letler murahhasları çıkınca 
çok müşkül vaziyete düşe
ceklerdir. 
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Kaidesi etrafında 1 _z_am_a_nı_, _1c_e_Ea_ıe_t_ve_te_m_i_n_at_ lskeçede intişar eden "Yeni Adım. rcfikımızda hay- kaç merdiven ver? 

Bu esasları ltalyanlar ka
bul etmiş. Hatta ekseriyet
le alacaklı vaziyette bulu

nan ltalyan fabrikaları gru
punun vekili M. Şaber de 
muvafakat göstermiş, ve ar· 
tık işi olmuş bitmi·ş adde

derek kalkıp ltalyaya git
miş. Fakat sonradan M. 
Şaberin arkadaşı Yako Şa
ol ismindeki yahudi avu

kat, evvelce müekkillerin· 
den uyuşmak esasına göre 

salahiyeti tammeyi almış 
olduğu halde hiç bir akıl 

ve mantıkla izah edilemi
yecek bir bahane icat ede
rek işi bozmuş. Kendisine: 

Bakalım M. Rivasın kuv
vetli tekziplerine karşı Yu
nanlılar ne diyeceklrdir? 

Alelımet Asırn 

retle j!'iPdük; Orada biitün Türkiyeyi müteellim ede- L'kı' -
cek bir rivayet çıkarılmış, bu f,•ci yalanı evvela Ora· tane bulundu, 
m:ıda münteşir Taros, onu takiben Gümülcinede çı- şimdi --
kan Rc.dopi gnzeteleri sJhıfalarına koymuşlar, Türki- Çemberlitaştaki sondaj d<>-

'ı yede ihtilal olduğu ve şRr!ci Trakya Kolordu kuman- vam etmektedir. Kaide ctra· 
[ dıinını fstaabula çağırıldığı da bu meyanda yazılmış, lında ikinci bir merdiven 

güliiç ilaveler neşredilmiş. bulunmuşlur. Bulunan merdi-
! 

1 
Bu yalanları heyecan içinde öpüşmek, sarılmak• venler mütekabil vaziyetteclır. 

· İ ziyafetler vermek Türl:!cre pek hararetli taziyetlerdc(I) . Bunların kaidenin basamakları 
, bu!unmaklar takip etmiş. Rumca gazetelere bakarak 1 

• oldu~u, zamanla toprak altında 
: mah!!t firariler de pek tallı lıiilyalara dalmışlar, gün kıildığı zannedilmekıedir. Dört 

ı 
görı:ıüş yılanlar gibi kıımldanm•ya başlamışlar. Birkaç 1 köşeli kaidenin cliQer ikı tarafı 

1 
gün sonra iş anla,ılaıış ve bütün bunların yalan ı da kazılacaktır. i Bıı ciheılerde de 

· oM~_!lleydar.a s:ıl:mışl:r 1 ' böyle basamaklar bulunması muh-
1~~~~~"""'~-"" temeldir . 

- Leoı, öbür sokaktan 

gidelim. 
- Nıçin} 

- fhtiyal emniyetin anatı-
dır. Biz yalnızız. Fakat onlar 

iki kişi/ 

- Niçin hem müekkille
rini, hem Avunduk Zadeleri 

ızrar edecek bir tarzda ha
reket ediyorsun? Denilince: 

- Ne yapayım, böyle 
talimat aldım, demekten 
başka bir cevap vermemiş. 
[ Ptlııaralı 2 inci ıayı!.mızdadır J 

Yunanlılar 
f::ararlarını bugün 

veriyorlar 
Atine, 12 ( Aııeksartitos )

Türk- Yunan meselesinin tel-
ki!<ına ıremur komisyon topla
narak bitaraflaı ın tekliflerini 
ve M. Papanın kendisine ve
rilen talimatı t ee:ı vüz edip 
etmediğini tefök etmiştir. 

M. Diyamaııdopu los M. Papa
yı şidddle müdafaa ederek 
kendisine verilmiş olan talhıa
tı tecavüı etmediğini ileri 
sürmüştür. HalbuJ,i komisyon 
az1sından bazıları /il. Papanın 

talimatı tecavüz ettiği .i iddia 
etmişlerdir. l(oıl'isyon bugün 
bu hususta karar verece:,tir. 

Papanın geri çağrılm ası 

meselesi mes'uliyet nıes el e si l c 

alakadar değildir. Hatta /il. 
Papanın mcs'uliyeti sabit olsa 
bile nıaslalıa t icabı Aıı ln rada 

ipkas ı nll!lıtemeldir. Her lıalde 
bu iki r.ol.ta hal.kında bugün 
bir karar ver.lecektir. 

Şahadetnamesiz 

Nazırlar 
lngiliz kabinesinde Ali 

tahsil görmüş kimse yoh. 
Makdonalt kabinesinin te

şekkülü dolayislle Londra ga-

zeteleri yeni 

nazırların tcr
cemei halle
rini kaydet 
mektedir. Ga-

-

zetelerin bu va
dide verdigi 
malumat ye-

• f Bqwekll 
nı nazır arın M. Makdon.ıd 

ekseri yede hayat adamı ol

duklarını gösteriyor. 

K4binenin 
" başında bulu

lunan M. Mak
ıionalt haliha
z,rda 61 ya
~ındadır . .\lak. 
dona!t talışil 
'l'ö rıııcmiş , 

Maliye Nazırı 
M. Sncvden pek genç iken 

ha yata atılarak bir müddet 

yazıçılıkla u.~ raştıktan sonra 

bir nıd : 

hususi k atı r ,.,.,,.,.;;: .. .,... 
!iğini yapıııı 
bilahare aır 
le fırkasıu 
müessisi ol 
Hardiye ilı.. 
hak etmiş, fır-
kada çalışmış ~~·~~:d:,:"..:' 
t906 da mebus olmuşttır. 
M:;kdonalt ıımumi harbın 

koptuğu sıra

ila amele fır

kasının lider -
liginden istifa 
ı·tıniş, ı 91 Sde, 
1921dc Ille\'

~ ....... .:.:.....A kii iktidarda 
bulunan fır-

Me•.a ıııaxın 
Mı• Marıteı kalarla yapugı 

mücaeeledc mağlup olmuş, 

fakat ı 9 2 2 ' muhalefetin 

liderliğini eli-
ne almış, ı 9 2 4 r--..,:::m.-::-~1 
te başvekılli
ğe getirilmiş

tir. 
Yeni kabi

nede maliye 
nazın olan 
Snowden bir 

Mühürdar 
M. Tomu 

mensücat amelesinin oğludur. 

[Altıı:rafı' 2 ine! sayılamızdadır] 
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VAKtı 13 Haılrın 

Abd ülkeriınin vatanllnda 
( 
• Paşa 

.. ve 
Yazan 

AYHAN 

... 
Fuat paşanın şikayet layihası 
Acaba Sı'lleyman paşayı tefJkij ettiren sebep 

bıı muydu, bunu- hiç düşünmemişti 
-83-

Dün maiyetinde bulunan 
adamın bugün İnsanın karşı-
5ına geçerek: cc carp curp .• » 
etmesinden daha acı ne ta
savvur edilelıilirdi '1 

Bu adam odaya girip te 
dünkü kumandanı Süleyman 
paşanın yüzüne hangi suratla 
bakabilecekti? · 

Öyle degil mi? bunun 
için pek kalın deri!i(yüzsurat) 
sahibi olmak icap etmez 
miydi? 

Ne ise Süleyman paşanın 
zannı boşa çıkmıştı. Fuat 
haşa oday:ı gelmemişti. Ve 
fakat dışardan içeriye gel
mekten beterini yapmağa 
s.n·a~tığı işidi!iyordu; 

Fuat paşaııın oda kapısı 

önünde iri adımlarla dolaşıp 
izınekrini gıcırdataraktan 

neleri ıyı cinsten a11rınızl 
Haydi marş 1 

Diyordu. Ah .. Bütün bun
lar hep Süleyman paşaya 
karşıdan karşıya s:ıvrulan 
hakaretlerden ibaret idi. 

Süleyman paşanın vaziye
tinde kimler olsalar sıkılıp 
evhamlara kapılmazlardı~ 

Sahi : acaba Fuat paşanın 
şikayet layihası üzerine mi 
Süleyman paşayı tevkif et
mişlerdi? Bak paşa şimdiye 
kadar buralarını düşünüp ta
şınarak aklına getirmemişti. 

Öğleye doğru Süleyman 
paşanın evinden yenıegini 

getirdiler. Kaymakam ı 'uri 
bey sefer taslannın altını 

üstüne getirdi. Ekmek dilim
lerini aramayı da ihmal et
miyordu. 

( Bıt .. odt ) 

Kıyam eden kabileler 
iki f as bölüğünü 

Rahatta pusuya düşürdüler 
Rabaı, 12 ( A.A) - ilci E .s hölüğü, kı

yam etmiş kabileler tarafı11dan Elborç 
ta kurulnıuş olan bir pusuya düşmüştiir. 
Bölüklerin zayıatı 15 111aktul ı•o 16 rnec
ruha baliğ ol11ıaktadır. 15 Fransız ile 66 
yerlinin akibeti henüz nıeçhuldı'ir. Başku
nıarıan heniiz dağlq.rda döğii*ınekıe olan 
münferit kıtaatı kurtannak için vak'a ye
rine gitmiştir. Pusuya dı'işen bölükler, ve-
1·ilen eınir lıitafına, iştikşafa çıknıışlar idi. 

Amanullahın ııskerleri 
Ilerlin, 11 (A.A.)- l\Ioskovadan bildici!iyor: Amanullah 

H~nın askerleri bakayası Rus topraklarına iltica etmiş ve 
silahlarından tacrit edilmi~lerdir. 

• 
Yeni lnfiliz kabinesi 

ve Almanlar 
Berlin, 12 (A.A.) - l\J. Stresemann lngilterede amele 

fırkasının iktidar mevkiine gelmesi üzerine mutemetlerinden 
birine şu berantta bulunmuştur. "Kendimizi hayallerle avut
mıyalım l\Iacdonald kabinesi Almanyada hususi merak ve 
alaka uyandırmamıştır. Ilu kabinenin Almanya lehinde bir 
siyaset takip etmiyccegini biliyoruz, ancak ınlistakillen 
lngiliz politikası takip edeceğini ümit ediyoruz. i.\I. l\lacdo
naldın ı 924 senesinde olduğu gibi Fransa ile sıkı bir mesai 
i~tiraki lehinde bulunacağını zannediyorum." 

M kdonald Amerikaya Qidiy r 
Londra, 1 l (A.A.) - Röyter A jansınıq haber aldığına 

göre T. ~lacdonald Temmuz nihayetinde parlamentonun 
içtima devresi kapandıktan sonra Müttehidci Amerikayı 
zayarctc kat'l surette karar vermiştir. 

ağızlar dolusu kaba kaba 
emirler verdiği duyuluyordu. 

- Bana b.ık Nuri bey. 

Briyan ile Ştrezman eörüıtüler 
------------- l\Jadrit, 11 ( A.A ) - 1\1. Briyan ile l\I. Şetrezman o iva n 1 a ı i akvam cemiyeti mecfüi;ıın ruznamesiııe dahil bulunan 

mes'elcleri tetkik etmişler, Fransa ile Almanyayı müşte
Süleyman paşa ihtilattan 
memnudur. Anladınız mı? 

Buralardan kuş uçurulmıya
cak. Yemekleri muayene edi
lecek ... 

Süleyman paşa tabii içer
dcn bunları birbir işidip du
yuyordu. Zaten Fuat paşanuı 
istediği de verdiği emirlerin 
duyulması idi. Zavallı Süley
man paşa kim bilir ne ıstı
raplar çekiyordu? 

Allah kimseleri bu vazi
yete düşürmesin. Elemi pek 
çok şeydi. 

'eden sonra Fuat paşanın 
tekrar oda kapısına geldiği 
anlaşıldı. Yeni kumandan bu 
defa ba~ka birine çıkışıyordu: 

- Sonra sızi berbat ede
rim. Bu mıılıpus paşanın 
kabahati pelc büyüktür. Sizin 
anladığınız gibi mevkuflar
dan değildir. Her tarafa sün· 
gjilülcr dikeceksiniz .. 

Dışardaki pencere karşısına 
~onan nöbetçiler vakit ve 
zamanında değiştirilmeli. Nö
betçilere vereceğiniz cepha-

Eskiıehirde 
toplanıyor 

Ank~ra, 12 (Yakıt) - He • 
yeti Vekile ismet Paşa riyase -
tinde toplanarak Divanı Alinin 
Eskişehirde teşkiline karar ver
di. Devlet şurasından geçilen 
aza pazartesiye kadar harejce.t 
edeceklerdir. 

İzmir iş baııkası 
İzmir, 12 (A.A.) - Halka 

gösterdiği suhıılet yüzünden 

fcvkalAde rağbet kazanmış 

olan schrioıiz lş blnkası kad

ro ve tcşkil~tını tevsia karar 
verıniştir. Alınacak mrmur
lann imtihanları ayın on be
şinde icra cd1lecektir. 

Yağmurların tesiri 
Ankara, 12 (A.A.) - Şid

detli yağmurlr neticesilc 13ey
likköptü ile Polatlı arasında

ki hat kısmen harap oklu
ğundan bugünkli posta treni 
saat 18,35 de gelmiştir. 

reken alakadar eden bazı ınes'clclcre temas eylemişlerdir. 
I Iavas Ajansının istibbar~tına göre !il. Şetrezmanın 

bizzat teşebbüs etmiş oldujtu bu miilakatın sır[ malu
mat almak maksadına müstenit olmak gibi bir mahi
yeti haiz bulunduğunu inkar etmemiştir. lki nazır Pariste 
toplanan mütahassıslar konferansının muva!fakiyetle ne
ticelenmesinden dolay! memnuniyet beyan etmişler ve 
bu hadiseden a!Akadar diğer devletlerle birlikte müna ip 
surette ameli netav'ç çıkarmap;a karar vermişlerdir. 

Paris, 12 (A.A.) - ( vr g,az:tesl 1\1, Ştrezman ile 1\1. 
Briyan ııı Ren mesclesiyl~ a!Akadar olmnkla beraber i.\ladrit 
içtlmaında iemsil edilmi~ bulunan, fakat Yung p;lAnıııı tatbik 
ve tamirat meselesinin kafi surette haliyle rabıtadar mese
leleri müı:akere etmek için en müeisir çarenin siya ! bir 
konferans toplomak olduğu fikrinde bulunan devletlerin 
muvaffakatı olmaksızın hiç bir şeye karar vermiyeeelcrini 
yazmaktadır. 

Ilu koııieras ağlcbi ihci malc nazaran temmuzda Lond
rada toplanacaktır. 

Macaristanı protesto 
Ilud~pcşte, 12 (A.A.)- Küçük itilaf sefirleri, hariciye na

zırı M. Valko ya kont Iletlenin meçhul asker abidesinin 
küşadı münasebetile söylcmJş olduğu nutkuıı. hükılmetlcrinde 
tevlit etmiş olduğu elim intibaı bildirmişler ve hükılmeti 
matbualarının l\Jacar nümayişleri haldandn beynelmilel mü
csscsatın nazarı dikkatini cclbetmek niyetinde bulunduğunu 

ilave etmişlerdir. 1\1. Valko muslihane v sıralarla tadili için 
hükumetin mesai sarfetmekte olduğu Tıriyaıı n muahedename
s!ni gayri adilane telakki eden Macar tezinin herkesçe ma
lımı bulunduğu suretinde cevap vermiştir. 

Sayıfa 2 

yenid~n ~oucadele 
ŞahadefDameılz fı;fi:ir-;"n AK J r rMili:·;;;: .. h:b;:1 

azırlar L!'.::.'!.::~~ ~~?. .. ?.~~'..J 
1 ~~c!!iio;;t)~~a=Jl~ı"'· l~-(J.~"'e"""':"""'==~""n""nd""an"""'""k""um,;;;:;;;;ih;;ra;;c:;ıo;;;ı:;;:m;;e;n;;;:e::::::t-;:..:: 

[Cst tarafı birinci sahıtamızdadır] 1 ; 
Snowden de ali bir tahsil gör- ( miştir. J 

mmemiştir . - + Gülbane parkındaki -
1 ~ Tayyare plyookosu Yedi sene ka- - ağaçlara bazı haşereler arız _ i nun keşidesi dlin ikmal e- -

dar mcmuri- - olduğu iddia edilmektedir. ~ 
yet hayatı ya- { dilmiştir. + Emanet yeniden bir ~ 
ştyan Snow- i + " Hronika ~ gazetesi kaç cenaze otomobil ve ~ 
den birgün ~ aleyhindeki davanın dünkü arabsı yaptırmaya karar ~ 
bisikletten dii- { muhakeme celsesinde müd- verml~tir. g 
şerek ayağı- J del umumi tecrim talebin- + Kolombiya darüllü- ~ 

o:uı~ı.';:':' nı kırmış, te- ~ de bulunmuştur. Karar on- nunu reislerinden Dr. Dol ~ 
davi esnasında ik1:isadiyat ile j beş hazirana kalmıştır. l\Ion Reo şehrimize gel- ~ 
meşgul ol~rak sosyalistliği \ + Vilılyet Flurya plajla- ll}iştir. _ 
l<abul etmış, ondan sonra 5ı:ıııııı 11111 11111nııı11111ıııııı111111ııııııu1ıııınıı1111111ıııııı1uııııııııı11111uııııı111111ıııııı11111ıınıı111111ıııııı11111111 11 ·-..·· 

amele fırkasının en kuvvetli T·· k R · h d · 
propagandacılarından olarak ur - umen tıcaret mua e est 
şöhret kazanmıştır. 1906 dan 
itibaren mebusluk hayatına 
giren Snowden son derece 
cidalcu bir adam olmakla 
maruftur. Snowden halihazır
da 64 yaşındadır. 

Hariciye nazırı Hendeason 
6) yaşındadır. Küçük yaşın
dan beri amelelik eden Hen
derson, demir amelesi sindi
kasına memur olmuş, 1903 
ten itibaren ınütemadiyen 
mebus intihap edilmiştir. 

~~- Tomas ta yalııız ibtidai 
~hsıl görmüştür ve dokuz 
yaşından itibaren ateşçilik, 
makine anıeleligi, sürücülük 
gibi işleri~ meşgul olmuş, 
sonra d~mır yolları amelesi 
teşkil:itını vücudc getirmek 
ye tanzim etmekle meşgul 
olmuştur, 

l\1ü temlikıl.t nazırı M. Sid-
ney Vib hususi bir mektepte 
bir müddet okumuş sonra 
borsa işlerile meşgul olduk
tan sonra amele teşkilatı için 
çalışmış, tarihi ve içtimai 
eserler yazmı~tır. 

Dahili ye na~ırı Kla yin ı O 
yaşında pamuk fabrikalarında 
amelelikle hayata girmiş, hal
ta da 3 peni mulıabilinde al
dığı mumları yakarak lugat
lardan kelime ezberlemiştir. 
Klayln 22 yaşında amele 

Türk-Rumen ticaret muahedesinin imzalandığ 
dünkü nushamızda yazmıştık. Resmimiz imza merasimine. 
alınmıştır. 

Söz Yaka Şavol Efendinin 1 
[L'st t:ırah birinci sahıtamızdadırj 

Böyle bir vaziyeti göz önüne 
getirince tabii hatıra su· 
aller geliyor: Acaba Yahudi 
avukat Yako Saolün bu 

hareketine sebep nedir? 
Bir taraftan alacaklılar, • 
diğer taraftan borçlular mu-
ayyen bir uzlaşma üzerinde 

anlaşmışlarken alacaklılar 

bu mesele etrafında deve
ran eden şayıalar doğru 

mudur? 

Kendi menfaatlerini Türk 
ticarethanelerinin felaketin
de arıyan bir Yahudi teş· 

kilat mı var? 

teşkilatı ile iştigal etmiş, ı 9C6 
dan beri mebus intihap edile- namına hareket eden sala-

Selahattin Neş' et bey bu 
suııllere cevap vermiş ol· 
mak için mektubunda şöy
le diyor: 

«Sair ııl:ıcaklı avu
katları lıa,Trlle lıll'a-

gelmiştir. 
Hindistan nazın yiizbaşı 

V eçvut Ben eskiden )iberaldı. 
Daha sonra amele fırkasına 

iltihak etmiştir. 
Ilarbiye nazırı M. Tonşo 

yalnız ibtidal tahsil görmüş
tür. 

Hava nrzırı Lord Tomas 
askerdir ve ceneral rütbesini 
haizdir. 

l\Jesai nazırı Mis l\forgaret 
Bon!ıla ı ı sene bir mağazada 
çalısmış sonra esnaf cemiyet
leriı in teşkilatında hızmet 
etmiş 1924 te mesai nrzırlı
ğını yapmıştır. 

Il~hriye nazırı M. Slcksan-

hiyeti taınmeyi haiz bu 

avukatın her iki tardı ız-

rar şeklinde hareket etmesi 

kimlerin keyf ve menfaat-

!erini tatmin için yapılmış 

olabilir? acaba hakikaten 

················································ 
der yalnız ibtidai tahsil gör-
müştür. 

lskoçya nazırı :\1. Adanwn 
11 yaşında maden kuyularına 
girmiş ve oratld çalı~n1ıtır. 

Nafia nazırı i.\I. Sansburi 
ibtidai tahsilini gördükt~n 

sonra ticaretle meşgul olmuş

tur. 

• 
kan bu lıaliıı csh::p 
ve scvail ini bil' lıu

.k.ukcıı, bir a' ukat zilı-
• 

niyeti ile kinıse lıalle-
dcıııcnıjşt; r. l!uı:a sa
ik olan ey licr l!:.ll<lc 
Jı issi ıJ i r. ıı 

Şimdi ~öz avukat Yako 
Şaol cfendinindir. 

Gazetemiz tabii müma
ileyhten gelecek mektubu 
aynen neşredeeektir. 

"V akt,,ın 13 Haziran 1929 
tefrikası : 5 Yaprak Dökümü Yazan: Reşat Ntıri 

insan bır çocuktur. Bir 

genç kızın gözgöre mah· 

volmasına vicdanı razı ola· 

maz. Umarım ki Lemanı 

nikahla alır. Yaptığı fena

lığı tamir eder... Müteesliir 

olmayın... insanlarda iyilik 

asıldır. 

Şimdiye kadar dört du

var ar~ında yaşamış bu 

saf ve cahil kadın insanlar

da iyilik asıl olduğuna, ne• 

dense bu gjin görırıüş, saç· 

lı sakallı idare adamı ka
dar inanınak iıtemcdi, v~ 

geldiği gibi ağlıya ağlıy• 

şirketten cıkıp gitti. 

5 
ıt bqa diişmiiftij. Vll!ut 

~k. bu zavallı inşan• 

!arla beraber k~i nııuıu· 

suoıı d• temizluıek iüım-

geliyordu. 

Ali Rıza beyin fikrine 
göre, mi'dür kendi getir • 

diği ve himaye ettiği bir 

kıza sataşmakla doğrudan 

doğruya onun namusuna 

kastetmek oluyordu. Birkaç 

ay evvel sekiz on lira bir 

zam görmüştü. O sıralarda 

şirketin sarhof ve ahlaksız: 

bir memurunun, ~ elbette 

veliniıııetler dururken bizim 

aylığııu1ıa zamuıı:dileeek 
değil yal.,. diye ş()ylendi • 

ğini kulağile İfitnıifti. 

Ali Rı:ıa Bey o zaman fazla 

ehemmiyet verıµetnlştİ, fa

Qt tiındi bu aözii büyük 

bir debtetlı: hatırlıyor, ona 

biisbiitün befka bir mana 

veriyordıı. Herke, kendisi 

Jibi VUl'dum duy.ıµz de

li!~ Qa,~ ıaiicliirlıe 

Leman arasındaki müna

sebeti çoktan sezinlemişler 

bu işte onun ela parmağını 

görerek haksız yere güna

ha girmişlerdi. 

Görünüşte hali ona hür
metle muamele eden bu 

insanlar belki içlerinde o

na lanet ediyorhırdı. 

Bu yaştan ve bu kadar 

temiz bir hayattan sonra 

bu da mı başına gelecekti? 

Bir aralık Muzafferi hiç 

görmeden çıkıp gitmeyi de 

düşündü. Yapılacak şeyle

rin ~ntemiıi muhakkak ki 

buydu. Fakat bu fikir üs

tüode fa~la durmadı. Viran 

olası hanede evladü ayal 

vardı• Sonra müdürün bıı 

meseleyi namuslu bir ada

ma yakışacak bir tarzda 

h.ılledcccjiııdeo bir türlü 

şüphe edemiyordu: 
Aksi gibi o gün şirketin 

en gaileli bir günüydü. 

Müdürün odası arı kovanı 

gibi i~liyordu. Ali Rıza B. 
sıcağı sıcağına Muzafferle 

görüşl)'lezse cesaretini kay-

betmekten korkuyordu. Son

ra tereddüt içinde geçecek 

gecenin dehşetini gözü 

önün_e getirdi; ve ıcap 

ederse karanlığa kadar 

beklemiye karar verdi. 

ihtiyar memur o gün 

akşama kadar çalışmamıştı. 

Oturduğu yerde Muzaffere 

söyliyeceti şeyleri hazır· 

l•dı. Aklına öyle söz:ler 

geliyordu ki, tesirine kendi 

d;ıyanamıyıp atlıyor, men

qilinin ucile ikide birde 

,ıözlerini ıiliyordu. 

• 

Ali Rıza Bey yaz kış, 

İşi olsun olmasın her gün 

saat dokuzda vazife başın· 

da bulunurdu. 

Buna mukabil akşamları 

herkesle beraber şirketten 

çıkmaz, ııün batıncaya ka

dar çalışırdı. 

Müdür onu bu 1ö•atta kar· 

şısıııda görünce: 

- Hocam gene geç kal· 

mışsınız, dedi: kı!ndinize 

hiç acımıyorsunuz. .. Bir işi-

niz varsıı yarına bırakalım. 

Muzaffer bey ihtiyar me· 

murunun ne kadar iltifııt 

görse şımarmıyacak bir 

adam olduğunu bildiği için 

ona herkesten başka türlü 

muamele ederdi. Her ıa

manki gibi hürmetle ııya;a 

kalkarak yanına otıarttu, 

cıg'1'a verdi. 

Ali Rıza bey saatlerden

beri hazırladığı o güzelim 

JlUtku birdenbire unutmuştu. 

Başının içi bombuştu. 

Buna mukabil mutlaka bir 

şeyler söylemek lüzumunu 

kuvvetle hissediyor, rasgele 

bir şeyler kekeliyordu. 

Muzaffer bey onun ne 

dediğini, ne istediğini bir

denbire aplıyamaınıştı. Gü

lümsiyerek, önündeki bir 

zarfın kenarına rakamlar 

yazarak onu qiqliyordu. Fa

kat biraz sonra ayaklan 

suya erince birdenbire ir· 

gildi, yavaf yavsı çehresi· 

ni ve tavurlanru değiılirıµi

ye başladı. 

ihtiyar adam onun kıza

racatını, ezilip büzüleceji· 

ni ummllflu. O bilalcia çar

pışmıy~ hazırlanan bir a· 

dam gibi sert, bir tavır 

alıyor, gözlerini Ali Rıro 

Beyin gö~!erine diken.·lc a

damcağızı büsblitürı şaşır· 

byordu. 

İhtiyar adam yüreğincle

ki sıkıntıya, haşınduki ş8Ş

kınlığa rağr~en bir an için

de anladı ki, karşısındaki 

insan, seqelerdeııberi yap

tığı hayalden büsbütün baş

ka bir insandır. Şimdiye 
kadar gördüğü güzel mua

mele, $trf zararsız, terbiyeli 

bir ihtiyarcık addedilme

sinden ileri gelmiştir. Ali 

Riza Bey şimdiye kadar 

uzak bir kayayıı karşıdan 

seslenmiş, kendisine aldığı 

cevaplara llldanqıı~lı. Şiındi 

ona elilo dokunuyor, vcı 

madenden yapıldığını anlı

yqrdu. 
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Gençlik sayı/ası 
~~=====~::;:;::==;=;::::=====-~=;::;:~::;::::::;::=:P 
Ge ~Lfilltüü ti Yarınki ınuallinıler / 1 Talebe döndürmekte rekor 

,.. 1 -
Gençlik hiç bir şeyei inan~· 

yor diyorlar , Bundan hayıfla· 
nanlar , fdiz dö~enler • Bunu 
dÜnya gençliğinin tereddisine 
alamet addeder.ler var. Akılla
rınca dertlere derman bulan· 
far da bir hayli .. 
lhliyatlarının suratına bir şamaı 

gibi inen yenilik bazılarını 

afallaşdırir~a pek hayret etme
melidir. Filhakika evde babayla 

oğul, anaile kız. büyük kardeş· 
le küçük kardeş bir birlerini 

anlamiyorlar. sanki bici Zuhal· 
den biri ziyasını hala arza 

göndermiyen adı belirsiz bir 
y•ldızdan gelmiş gibi .. 

Bir birine aykırı nesilleri 

hiç bir asır bu günkü kadar 

yan yana diz dize , kol kola 

ve b~ başa bırakmamıştır. 

Babayla oğlun yan yana yaşa-

yıpla bir çatı a!tında bu kadar 
uzak kaldığını kim gösterebilir? 

Uu bir hakikattır • Günlerimiz 
böyle geçiyor. 

Yazan : Sadri Efem 
harıcında ki sebeplerle meydana 
gelmiştir • 

Hayata nasıl hazırlanıyorlar? 
Bu iptidai hakikatı ıekrar da 

zarar yoktur zannediyorum. 

~-:--:,....,,,,,.,.,,,..._bin bir koridorunu aynen 

* Oünya gençliğinin eski külture 
isyanla başlıyan ileri hareketi 
devam ediyor ve gençlik gün 
geçtikç~ ihtiyar nesilden ayrılıyor. 

Bu ayrılık nereye kadar gide· 
cek ? Bu ayrılma nerede niha· 
yel bulacaktır ? 

Buna cevap vermek için 
kahin olmıya lüzum yokıur • 
lstıkameıler malOm 1 

Gençlik umumi harpıen beri 
yeni yep yeni bir hava içindedir. 

Buyeni havada gençlik dünkü lstarıbul erkek muallim mekicbinde~I sergiden bir köşe 
d k E[eııdim, nerede o es· laoırkeıı , her neden~e, 

dine , dünkü ahlaka • ün Ü ' 
ki tııhsil? Bu niinkli mektep· bir takını geri kafalı adam· 

halla dünkü llsana " 
esıetiğe , ı 1 1 l lt et ere e ne o rnnuyor ki? Çocuk· arın a zııı a zaman zaman 
inanınıyor • ı J ı ı 1 · arın işl giicii oyun! ge,·e enen >u pası cum eyı 

Dünkü din mefhumu ona bir 
Diin lstanbul Erkek mual- hatırladım. Biit(in tedris rnsı-

umacı gibi görüniyor • Dünki 1 b 1 l · 
liın mektebinin sergisini do- ta arı oyası so muş ıır 

iyi ' 
dünkü hayır ona bir garip 1 b 

taklit eden bir methalden ge-

;erek 
:iyor. 

kimya saloııııııa giri· 

Burası talebenin kendi el-

lcrilc yaptıkları muhtelif mli'· 

tahsalılt İle dolu. 

Buradaki mesaide, gayrette 

güze çarpan nokta ~udur: 

\\ lektep, talebeye, hayattaki 

ihtiyaçhırını tatmin edecek 

faydalı bilgi vermeli YC bir 

muallim, bir takım \'Csaitten 

nıahnı'll hir memlektte hu-

luntluğu zaınnn o yasıtaları 

bizzat 'iicucla getirebilmeli· 

dir. Bu salonda p;üriiyorsu-

Bu sene ceza müder.
risi Tahir Beyde • 

ır 

Darülfünunun bütün şubelerinde imtihanlar devam 

mektedir. Hukuk fakültesinde birinci sınıfın 4, ikı. 

ve üçüncünün 5 dersleri geçmiştir. Şimdiye kadar alınan 

neticeler şayanı memnuniyet görülmektedir Yalnız bu 

sene Ceza müderrisi Tahir B. talebe döndürmekte ad,'· 

ta rekor kırmıştır. Zira birinci sınıftan Ceza imtihanına 

giren 70 kadar talebeden 44 ü dönmüştür. Bu 44 tale· 

be eylülde tekrar imtihana gireceklerdir. 

Hukuk f::kültesinin diğer sınıflarında imtihanlar gayet 

mükemmel ncticelenmektedir. Hukuktan bu sene 60 tan 

fazla genç mezun olacaktır. 

Edebiyat fakültesinde mezuniyet imtihanlarına felse

feden 6, edebiyattan 5, tarihten ve coğrafiyadan 4 der 

talebe girmektedir. Edebiyat fakültesinde mezuniyet İm· 

tihanlarından başka, sömestr imtihanları da yapılmaktadır. 

Bu imtihanların tahriri kısmı bitmiş, şifahilerine baş· 

lanmıştır. imtihanlar cumartesi, pazartesi, perşembe gün· 
................................................ ta 1ta oy.ısı~ sıra1ardttn iba· 

efsane gibi geliyor. Dünkü gü· naşınas• diyenler dünle bu gü· ret olan mektep nerede- f k l 1 ·ı d' · kt ) · dA 
Tıp, fen ıı üte en e ışçı ve eczacı me · ep erın " 

zel bir acuze tesiri yapıyor. nü halkeden sebepler! bilml· )'<li, bug(in su ze,·k ye itina şi~c miirekkeple bq on de' 

nuz: Süt nasıl peynir olur, 

liziimden neler yapılır, pata

tes ,.e buğdaydan neler çı

karılır? llele burada bir İki 
)eri icra edilmektedir. 

' imtihanlar muvaffakiy~tle devam etmektedir. 
Velhasıl kıymet hükümle· yenlerdir. Dünya gençliği ve ile hazırlamış talebe sergi-ini tane tebe~ir göniyorsuınız: '======================:==::=== 

rinde bir ihtilal var! Bu ihlilal b 1 vara ta bilen mektep ııcrecl" ~ bunlar ta bele r•r,•fınclan Lıctız. J" h ı dır kı' ı E'lı',lerı· salontında da nıtı· Bu ayrılıkları }·aı•aın 1 gitıikçe izim geç lgimlz yeni bir kül- , ' ' · " " cessem a\ a ar Yar , 
..., tabiidir, hatta zaruridir . 1 J b kl 

derinleştiren ,itiyatlar.n mantıkı tür alemine gidiyor bilhassa Sergi bir kaç salondan mü- Ye W ay ir surette yapılım~. bunlar, mübaJ,\gasız AHupad& · kemmel çini ta· itleri \'C 

Artıkdünü, evvelki günü idare b b 1 kke ·ık cı· · · J Bunları ü""rencn muallim ,\na- ı-ı ı t .. ı ile ölçmek her yeniye kazan izi mazıye ağ ayan bağlar re · · p, ı ge:r. ıgımız •ı>ıın b ppılan tın an c a ıa guze -
eden fikirler felsefi akideler · 1 1 t el 1 k hldıren itiyadın bir uıağı pek çürük olduğu için bizim rcsıın sa onu ic i. Burac a ta· o unun en uza· köylinde dir. 

k F kiri · · · yeni yolda birer sönükfenerden J b · t g h ı· · b'l t J 1 k J f cırnak deme lir. i erımızı gençligin hamlesi daha çok e enın yap ı l aya ı, tezyı- ı e rnsı ası:r. ;a ınıyaca •. a· 
uıoklık:an kurıaralım. ba~ka bir şey değildir. Dünkü· infilak halini alıyor. ni Ye dapre ııatlir resimler yatın bu kabil ihtiyaçlarını 

göstcrıni~ler: Bir Alman lav-

Çocuklar bu noktayı şöyle 

giizel ders aletleri yar. 

lluh\sa bu sergi, y.nı ted-

risatııı muhite ye hayata 

miitabakata ne bLiyiik ehem-
H,diıeleri iliyatlmmızla değil !eri doyuran inandıran fikirler Bu .-eni hamle yeni bir var, Bu resimlerde hilha;sa tatmin edecek bir çok ~ey· 

' ha:.ı koyup üzerine şn yazıyı miyet \'Cr<li~ini ı;ü.;tcriyor. 
k.•:ıc1i oluşlarına nazaran görelım zamanımızın çokgören çok bılen ahlak )'eni bir zevk, yeni hır dersleri çocuklara etraflıca lcr daha var: kundura boı.·ası 

• 1 l\lektebin kıymeti miidürii vo bu kadarcık olsun sinirleri· 1 1 k 1 1 k ti! , ı 'b · l 1 1 yazını~ ar: yeni nesine az ge iyor • oyunca kültüre doğru gidiştir. Yeni an atma' ma ·sac · e yapılmış mum, ;ı rıt, ıarıt, sa rnn, c-
. h k· 1 1 1 .. k 1 "\' alnız bu Alınan !ıh hası!" l\Iehnıet Beyle, kimy,1 ~rnal · mıze > ım o a ım · nası R0 - ge !yor . ahlak yeni bir zevkın hülasa olanları miihimdi. Kıymetli kc 'ahunu, ~apırogra[ lıanııı-

k td ı 1 h D k 1 k dd d d k b k ı d J !er e,- "L·ı·zelı.li Ye )'eni liml Zihni, eli,,i r.ı:ıallimi le i yı ız.ar arzu anınızın arı- ü.1 ü erin mu a es e i • yeni lr ü türün eıiğin eyiz. ressam ve muallim ~ey ket ru ,.e mıirekkcbi, kiirkçiılıık ~ , " 
r:c:~da dönüp dolaşıyorlarsa !eri bugün giilünecek bir soytarı Bunlardan müteakip maka· Bey talcbe>ini çok iyi yetiş- \. S. Bazı hastalıkları, ve Türk mektepli.inin hayata Cch\1, tabii yat nıımlliıııi C.:-
,iünya gençliğinin ileri hamlesi de addediliyor. lemiz de bahsedeceğiz. tirnıi~ti. • bazı hay\anlarla ncbatların ne kacl<ır müchhez yeti~tiril· mll Bcy:cre tc~ckkiire :ıorç-
Aynı şekilde insanların arzuları Bundan dolayı geçenlere •had • _ Sadri E'fem Sonra, lıir tarafında ıııcktc· tc~ckkullcrini gösteren mü- di~ini gfüteriyor. lu) uz. 
~••••••••••••••••••-••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•e• r ADLİYEDE J Kıy:::::~::: ( .................. ~·;;;;kd; ..................... ı flVGJI 

Tüdrkalvüaesuı· btı~thtı· kir :~~~::::~;·;~~~;:~./:, İ;~i~d·e···b· ··,. r···,.-s .. k.·a;·n····m···e· .s .. e .. l.e ... s.ı:···Ka<iriye. ·ff. 
irat ettiği bir kon[era11>ta -·-
<llinyaııın ancak 20 milyon • Tahkikat evrakının 

T ecriın istenildi, karar hazırlanıyor 
Maııııın 'ekili, ciirmiin tecile tabi oklugıınu 

söylemiş, bu iddia, red<.lolunmuş1ur 

l.tanbul ağır ceza mahkeme· 
ıinde dün on iiç buçukla Hronika» 
davasının rü'yetine devam olun· 
muştur • 

Dünkü celsede muallim Mina 
ve Rum baş' papaslığı avukatı 

Hirisantos Ef. ler dinlenilmişler, 

• Agriyotera • kelimesinin sıfat 

olarak • şiddet • , isim olarak 
"vahşet• manasına geldiğini , 
burada sıfat olduğunu söylemiş
lerdir. Hirisantos El. , şöyle 
demiştir : 

- Mevzuu dava makalede 
.. iddet • mukabilidir vo cümlede 
' « Biaman • manas:na gelir . Bu 

makalede Türkler tahkir degil , 
meıhedilmişlerdir 1 

Müdd"i umumi Cemil B. , 
ıdc!ianamesini serdederek , tefri· 
kada Türklüğün tahkir olundu· 
ğunu söylemiş , müderris Fazı! 

Nazım B. in lerctimesile diğer 
iki şal.:diil tercümelerini muka· 
yese elmiş ve Fazı! Nazım B. in 
clraflı tercümesine islinal ederek, 
yazılan şeylerdeki manayı tahlil 
ve bu~ların T!irklcri tezyif m•· 
hiyetinde y~zılar olduğunu izah 
elmiştir • Xeli~ede ceza kanu
nunun 153 ve l 59 uncu madde
lerine temas eden cürümden 
dolayı mücrimiyet kararı isle· 
nilmişlir , 

Maznun vekıli , müdafaada 
' Lulunmuş , tahkir kastı bulun· 

ırıadığını ılerl şürmüı , aynıza· 

manda bu davanın tecil kanu• 
nunun şamil bulunduğu mevattan 
olduğunu iddia etmiş, Mamafih 
demişlir ki •Biz, tecilden islilade 
etmek istemiyoruz . Mahkeme
den beraet kararı alarak çıka
cağımızdan eminiz. Muhakemeye 
devam olunsun 1 • 

Müddei umumi Cemil B., 
Ti.irklüğü tahkir davasının af 
ve tecil kanunun şumulünden 

hariç bulundu~unu kaydederek, 
ıöylc söylemiştir. 

- Tecil talebi olsaydı, 

memuriyelimtz, kanunun teblig 
olunduğu gün diğer mevkufl.r 
gibi Madam Eleniyi de serbest 
brak.ırdıl 

Reis Ferit, aza Nusral ve 
Asım B. !er müzakereye 
çekilmişler devlet aleyhine işle· 
nen cürümlerin tecilden islisna 
edildiği, devletin, millet namına 
hareket etmesi itibarile, Türk 
milleti aleyhindeki btr cürmün, 
bu gibi cürümler arasında bu
lunduğu kaydile, davayı tecilden 
hariç görerek, bu husustaki 
miidafaayı reddetmişlerdir. 

Kara bildirilince, maznun 
vekili • Btz zaten adalelinizden 
müstefit clmak için muhake
devamını istiyorduk• d~mif, rei.s 
Ferit B. ıöyle mukabele etmiştir. 

- Siz , « Dava tecile ta
bidir, fakat biz bundan istifade 
etmek istemiyoruz. Muhal.eme-

sene sonra mahyoıaca~ını Vali K&zım Pş. ile muavini izmirdc tetkininc 
seylemi~tir. d b• h l .... f başlanıldı 

9000 sene sonra küremiz örftSlD il lr İ fj a il İzmir gazetelerinde okııduğıı-
bir kadem katlar alçalmıs b ld 1 .. • . se ep o u muza göre sui kast ve tak iDi 
olacııı:tır. 4' •• 

1 ı h iıükfııııet cürümlerinden ınaıııuıı 

Kamerde tulu zınirc c sa te bir kararla ba~kalan rnrafıııdan is,·oal etli· 
l · t a " olan Kadriye hanımla arkada~ 

len ıir ernı ıir mub:ıtlilc Yerilmc,i etrafın-rt:1 :-ayanı dikkat 
Amerikadıı Kameri !ilime · farını ait tahkikat evrakı İz -

bir hadise olınu~tur. J ladise"i J lizınct reHkimizden a.rnen 
çekmek imkanı hasıl olnrn~, 

Kamerde Giine~in nasıl tulu 
ctti)Y;i Ye tulu esnasında gö-
rülen manzara neden ibaret 
oldıı~u mlikemmel bir suret
te tcsbit edilmi;tir. ................................................ 
nin devamını istiyoruz•dediniz, 
Biz , dava tecile tabi olmadı· 

ğından muhakemeye devam edi

yoruz . Esas hakkındaki kara· 
rımızı 15 haziran cumartesi 
günü on üç buçukta bildireceğiz! 

Hikmet B. gidiyor 
Kadriye H. tahkikaına ait 

evrak, lzmir müddei ümumilı· 
ğince letkik olumaktadır. 

Müstantik Hikmet B., cuma 
günkü vapurla lzmire gidecek

lir . Son tahkikat' esnasında 

hazır bulunan miistantik 

B.in de birlikte gilmesi 
meldir. 

Nazım 

muhte-

Nezihe H.ın müracaatı 
« Kadın Birliği » nin sabık 

reise•i Nezihe Muhittin H. 
aleyhindeki suii•limal davası , 
tecil kanunu mucibince tecil 
olunmuştu. 

Nezihe H. müddei umumiliğe 
bir isıida vererek, tecilden 

istifade etmek istemediğini, mu· 

hakemesinin devamı talebinde 
bulundu~unu bildirmi§tir ! 

' mir Mlıddeiuıııuınili<>ine ııel· alıyoru7.: ., _ 

"Diin sabah vali ımıaYinlip;i dairesinde scYinı;iz lıir ha
dise olmıı~tur. \"ak'a hakkında ~ıı malumatı altlık: 

Tebecikte Yanu soka~ıııcla k:\in 2 numaralı hanenin, 
sahte bir kararla ıneşp,ul olduğu iskan miidiirhiğünce yapılan 
tetkikat neticesinde anlaşılmı~ Ye hanenin şagilinden tahliyesi 
cekarriir ecnıi~tir. Tahliye muaıncJc,i yapılacap;ı smılarda lıu 
haneye talip olduğl\nu süyliyen yeni ıniilıadillerden Demir 
l lalil isnııııde bir miibadil, vil<\rcte nıuracaat edcrd, nıezkt\r 
haneyi dört seneden beri btediğini Ye binaenaleyh keııdi,inin 
isk<\n edilmesini istcnıi~tir. 

Demir llalil ağa lıu mesele hakkında dün 'il;\ yete bir 
istida Yerıni~tir. \'all muavini her rnlıkikatııı neticesine ka· 
dar hanenin tahliye cdilnıiyeeeğiı;i süyliyerck i'tidanın altına 
bu ~ekil de bir derkenar yapnu~tır. \"ali muıl\ ininin bu ha

reketi lizcrine mlibadil Hitla,;ını almı~ ve nıli p<tfıya gide
rek ~ikı\ycttc bulunnııı~tıır. \"ali paşa istidayı alır almaz 
me;cleyi ıınlamı~ Ye ahına aynen ~u derkenarı yazmı~tır: 

\'ali muaYini Bcvcfcnclire 
1 - :'ılüscbbiple; hakk;nda tahkikat \'C ceza, 
2 - Sahteldrların derhal haneden rıkarılına;ile ımbtcdi-

nin isk<\ııı. 1 

,\lülıadil bu istidayı alınca tekrar vali mua\ini heye 
gütiirmii~ttır, Yttli mu.ıyini hey, , -ali pa~anın en1rini gt>rlincc, 
ıniibadill çağırıırak ne >ıfatla Yali pa~aya mııraca<ıt ctti!l;ini 
sorımı~ Ye kcntlbinin \erdi!l;i emirden ba~ka ıııuanıcle ppı· 

lamıyacağıııı söyliyerck Demir ı\J:tayı sert bir muamele ile 
makamından çıkarnıal· .istemi~tir. Demir ı\j!;a, ınua \İn beyin 
bu muamele>indcn pek haklı olarak müteessir olmuş ve 
tekrar Yali pa~~ya giderek ikinci defa ~ik.ıyctte bulunmuş 

ve he~ seneden beri lıi\ylclikle i~inin slıruncuınedc kaldı!l;ıııı 

yana yakıla anlatarak \ali pa~adan eyin tabliyesini riı.:a 

etmHir." 
Refikimiz mubadilin bu ikiııd müracaatı iizcrine 

aianın nc suretle hıırckct cttigini kaydctmeıniıtir. 
Yali 

miştir. 

Taiııkat enakı iki büyük 
paket halindedir. 

Müddeiumumi ı !asan Safi· 

yettin beyin okuması için eıral< 
evine gölürühnüştiir. Müddei 
uııııııııi başıııııaviııi Haydar 
1 laki bey de evrakın bir kısım 
tetkik alı ile meşğul olacaktır. 

Müddeiumumi tarafıııJan ev· 
rakııı tetkıki bir halta kadar 
sürecektir. ..... 

Dikilide 
Maliye memurla
rına da işten el

çekürildi 
Diiııkü poola ile gelen Ana· 

dolu refikimiz yazıyor: 
Dikili /\!alıııüdürü Te\'fik bey 

ile satış komisyonu azasından 

kaza Tapu memurum ,.e ko· 
ıııis;·onıına 11\etruke nıcınıın:ııa 

şimdilık işten el çektirilerek 
haklarında takibat yapılınasıııa 

Viliiyet~e emir \'crilmi~tir. 

Defterdarlığın gösterdiği sebep-
ler şunlardır : 

Dikili 11\ahniıdürii; kıtsa l 
nıevcııduıııın !.iç sebepsiz uzun ı 

müddet merkeze gönderıniye

rek 9500 liraııın vezne:br tarıı

hndaD kaçırılmaaıua se~b.iyet 

Musluklar! 

Bir okuruı:ı.muz pzt· 
yor: 

• Şehrcmanctiııiıı ca<ldcicc
de yanp;ın muslu~u lıuluııaıı 

yerlere birer sarı i~aret ko. 
ydurduğuııu gazetelerde oku
duk re güzüzmlizlc gön1uk. 
Şimdi i::manetiıı Terkos nıu-
kumpany.ı,ııııı sii) li) erek 
mu>luklara sn koydurnıa'ı 

lazım! Acaba bunu yaptıra· 

ınıyan Emanet kuru mu;luk· 
fara birer i~arct ko_ nıak 
surctilc keneli kcnd; ini te· 
>elli mi t:tıyor '! • 

................... _ ........................ .. 
verınistir. 

Milli Emlak satı,ıarıııdı 
nıiılıinı yolsuzlııklor olmuş, 35 
lira mukabilinde bııııı satılmıştır. 

Bir tal:sildarın 16.ı-ı lirayı, 
diğer biriııin 101 I lirayı zia:
ıııetinc geçirmesine sebebiyet 
,·erilıııiştir. 

Dikili kazası /\\ali;·c iıieri 

Derraım /\lalıııüdürlüği'ıııiil' ııe

z;;reti altı•ıda varidat katibi 
tarafından vekfılcteıı ifa edile· 
cektir. -Patatesle cerh 
Bu -marifetı İznıirde iki 

ıılman tayfa yaptı 
fznıir gneteleriııde oku<lııgı:· 

muza göre İznı.ir limamııda 
deınırli bıılumn Alınan vaııu· 

ruııc!a:ı Fraııs Roıııeke ve 
1 lerbcr ııaın:nda ik: tayfa 
efleri:ıde tuttukları \Jir ııatatezi 
sJlıil<lcii t,hmH ve tahliye 
ş..1tlarııım üzerinde bulunan 
Mustafa oğlu A~mede atarJk 
gözünden ağır surette ;-arabn
masına sebep olmuşlardır. her 
il.isi de miı\kiciwnumilığe 

\ verilmiıtir. 



-
Dahilde 

arp ma til erine 
bayilik ücreti nasıl 

verilecek? 
Yeni kanunun esaslarını 

yazıyoruz !. 
Harp malulleri heyeti tasfiye edilecek 

M. Meclisinin son içtimala
;ıında kabul olunan bir kanunla 

harp malöllerimizin ve tehit 

yetimlerimizin bayilik ücretlerine 

kat'ı ve esaslı bir tekil verilmek

tedir • Bu kanunun başlıca hü· 

kiimleri ıünlardır : 

Devlet inhisarında bulunan 

ve bulundurulacak olan madde

lerin kanun ve nizamnameleri 

mucibince bayllıj!i başka isteyen

lere tercihan derece ve müra

caat sırasile harp malollerine 

verilir ; harp malölltrinin bayiliAi 

filen kendilerinin yapmaları 

ıarttır . Bayilıj!i veya menfaatini 

her ne suretle olursa olsun baş

kalarına devredenler bu haklar

dan mahrum kalırlar • 

Harp malölleri de dahıl oldu~u 

halde beyiye tezkeresi verilen 

h~rkesten muayyen olan beyiye

nln üçte biri malöller ve şehit 

yetimleri menfaatine inhisar ida

relerince alıkonulur . 

Her sene bu paraların yanoı 
derecelerine göre malöl gazilere 

yarısı da ıehit yavrularına mü· 

savat üzere dağıtılır. Şehit ma~ı 

alanlar ıehit yetimi sayılır. 

Şehit yetimi kadınlar evlenince 

ve erkekler de 20 yatını 
bitirince bu para kesilir. Yal

nız tahsildeki erkekler müstes
nadır. 

Halen mevcut malöl gaziler 

heyetinin hesaplan tasfiye olu

nup müesseselerine ait bütün 

eıyaları paraya çevrilecek ve 
beyiye üçte birlerile birlikte 
harp malüllerine dağıtılacaktır • 

Spor F~~!P 2!!d.~·[~~ 
Yunan .. Bulgar 
milli takımları 
karşılatıyor 

Ögrendiğimize göre, Yunanlılar 
son zamanlarda futbolda göoterdik
leri terakki ve inlcişaftan cüret ala
rak Bulgar miUi takımile btr 
maç yapmaği kabul etmişlerdir. 

Bu maç haziranın son pazar 9ü· 
nü Sofyada yapılacakhr. Y unanhlar 
milli takım oyuncularını tefrik için 
Atina, Pire, Seliinik ıampiyon ıa

kımlan arasında mü .. bakalar terli • 
bine başlanmıştır. 

Kemalettin Sami Pş. 
nın teberruu 

Berlin oclirimiz Kemaleııin Sami 
Paşanın Ankaradan lstanbula gelir
ken Eokiıehire ve Bursaya uğradı

i(ını yazmıştılc. Kemalettin Sami Pş. 
fakişchirde bulunduğu pek kısa 
müddet zarfında ora spor mıntıka

''"' ziyaret elmij '° teıkilata iki 
y\iı. lira teberru elmİJtir. 

Boks heyetinin bir tebliği 

İstanbul mıntıkası Bo~s lıeyelin • 
tinden : 14 h&Ziran cuma günü 
T epcbaıı lıahçe•inde boks maçları 
ıcrlip ve bu müBebakr1lara amatör .. 
ltrin de ithal edildiğini istihbar ellik 
bazı amatör gençlerimize l•"edoras -

yonumuzca da müsa-0.de ettiğini pro
pagandıı.sı ile müsabaka programına 

i>irnlerini yazdıranlar hakkında lazım 
gelen muamele ifa olunacaktır. Hey
etiınizin aynı günde (_ 'ıımhuriyet 

Hallı Fırkası Bey~lu merkezindeki 
nııntılı:.a idnıan salonunda birincjlik 

müsabakaları olduğundan T epebaıı 
müsabakalarına mütıefik hiç bir 
idrnancının iştirakine müsaade edil

mediği ehemmiyetle beyan olunur. 

Yarın yapılacak mü
sabakalar 

Yarın T epeba~ında İstanbul 
boks birinciliği müsabakaları 

yapılacaktır . 
Galatasaray atletleri Stad

yol!'da yarda üzerinde rekor 
tesis etmek üzere koşacaklardır. 

Öyleden sonra Stııdyomda ve 

Kadıköyünde üçüncü kömc 

takımlar arasında !ık maçlarına 

devam edilecektir. Bu hususta 

lıııbul heyeti ıu teblij!i gönder• 

ıni~tir. 

lstanbul Futbol heyetinden : 

14 haziran 929 cuma günü 

yapılacak Resmi futbol müsa

bakaları ıunlarclır : 

Taksim Stadyomunda ı ıaat 
1 2 Darütşafaka- F atıfı halı:em 
Sa!itlıattln Bey. 

Kadıköy sahasında:~at 13,45 
T opkapı-Kasımjllfl hakem Alı 

~uhtfıı bey l ~ 1 ~, 3Q .İ,f1" 
h'pı-Eyllp hakeın lzzef ~y. 

ihracı menedildi 
!Şimdiye kadar inşaat 

mevsimi dolayısile birçok 

inşaat sahipleri idarei hu

susiyeye müracaat ederek 

Filurya sahillerinden kum 
ihracı için izin istiyorlardı. 
ldarei hususiye de her 
ruhsat istiyene müsaade 
etmekte ve buna mukabil 

de bir resim almakta idi. 

Son günlerde Filurya sa

hillerinden kum ihracı için 

Vilayete vaki olan müraca

atın çokluğu nazarı dikkati 
celbetmiş ve tam banyo 

mevsiminde plajlardan çok 

miktarda kum kaldırılması 
muvafık görülmemiştir. 

Dün Vali Beyin riyase • 

tinde toplanan Vilayet da
imi encümeni halkın sıhhati 
namına bu varidattan sarfı 
nazar ederek buradan kum 
ihracını menetmiştir. 

Taksim 
meydanı 

Bu sene muhakkak 
tanzim edilecek 

Şehremaneti Taksim abi
desinin bu sene behemehal 

tamir edilmesine karar ver

miştir. Ayrıca bu sene 

meydanın da sureti kat'iye

dc tanzimine, mükemmel 

bir hale sokulması takarrür 

etmiştir. Bu hususta icap 

eden tahsisat da ayrılmıştır. 

Dünkü ihtifal 
Etem Pertev Beyin 

hatırası yadedildi 
Dün, maruf eczacılardan 

Etem Pertev Beyin vefatı 
senei devriyesine tesadüf 

ediyordu- Her sene olduğu 
gibi dün bu münasebetle 

bir ihtifal yapılmış ve mer

humun dostları ve birçok 

eczacılar, doktorlar, Eyipte

ki kabrine giderek, hatıra· 
sını yad ve meslek için, 

ıı;ençlik için yaptığı hizmet

leri tizkar etmişlerdir. 

Darülfünun divani 
Darülfümııı divanı dün 

toplanarak muamelll.un cere

yanına müteallik meseleler 

hakluda miizafl:eratta bulun
muştur, 

-emıyeti 
belediye 

Üsküdarda yapılacak 
istimlaki kabul etti 

Darülbedayl tahsisatına 
8 bin lira daha il.ive 

ediliyor 
Cemiyeti umuıııiyei belediye 

dün reis vekili Tevfik beyin 

riyasetinde toplanarak idare ve 
bütçe edciimenlerinden gelen 

evrakın miizakeresile meşgul 

olmuştur. 

Üsküdarın en işlek caddesi 
ve vapur iskelesinden itibaren 

çarşı boyunu takıp eden Ha
kimiyeti milliye caddesinin 

nıüntelıasındaki polis karakolu 
bınasile Boyacı sokağı öniiııde 

bulunan aksanı rnn derece dar 
ve civardaki diikkanlarııı kaza 

vukuuna sebebiyet verecek 
derecede mürur ve uburu ışkal 

eylemesi dolayısile bu yerin 
istimlaki hakkında geçen celesede 

idare encümenine havale edilen 
müzekkere idare encümeni 

tarafından muvafık görülmüştü. 

Dün bu karar cemiyeti beledi

yece de kabul edilmiştir. 

Darülbedayiin bu seneki 
bütçesine konulan 18000 liranın 

kafi ğelmiyeceğiııden bahisle 
3000 lira daha i!.h•esi hakkın

daki mürakabe heyetinin tak
riri geçen celsede bütçe endı

ıııenine havale edilmişti. Encü
men Almanyaya sipari~ edilen 

eşyadan bir kısnııııın bıı sene 
ikmelini zaruri gördiiğündcn 

tahsisatın kabııliine lfızııııı gös
termiş ve müzakere neticesinde 
de k;ıbııl edilmiştir. 

Cenaze için 
' Emanet yeniden otomobil 

ve araba yaptıracak 

Şehremaneti, ccnezeler için 
ycııi bir otomobil ve araba 

yaptırmıya karar vermiştir. 

Araba ve otomobil model
lerin zarif bir şekilde imal edil-

nıesi ıııaksadile bir model intilıapı 
veya tersimi için keyfiyeti Gü
zel saıı'ııtlar akedeınisine yaz
mıştır. Akedemi, bunun için 
talebe arasında bir musabaka 
açmıştır. 

Memurin komisyonunda 

Emanet memurin komisyonu 

dün ıııua vin Hamit Beyin riya
se!nde torılaııarak vaziiesinde 
ihmal ve teralıi gösteren bazı 

Emanet memurlarile, vazifosiııe 

geç gelen memurlar h;ıkkı<ıda 

tecziye kararları verilmiş \e 

bazı ufak tefek tayiıı ve teb
diller yapılmıştır. 

Yeniden 15 seyrüsefer 
memuru 

Dün toplaııaıı Emanet me-
murin komisyouııııııca evvelce 

ı iizerinde tensikat yapılan seyrii
seler kadrosuna yeniden 15 
memur ilavesi kabul edilmiştir. 

Bir f[rari 
Jliıııayei etfal ııaınıııa 
dolandıı·ıcılık yapıyor 

Ankara, ı2(A.A)- Tüakiyc 
Himayei etfal cemiytindeıı Bedi 
Nuri isminde bir firarinin Ru -
manya ve Bulgaristaııda hayır 

cemiyetleri namına para topla
nııya çalıstıktan sonra ayni 
maksatla Gümülcüneyc geçtiği 
anlaşılmıştır. Türkiye Himayei 
etfal cemiyeti ecnebi memleket
ler İslamları arasında iane top
lamak için kimseye salalıiyet 

vermemiş olduğundan Bedi 
Nurinin teşebbüs'crinin sahte -
kiirlık telakki edilmesi Iazıındır. 

İrtihal 
Kırk gün evvel büyük kızını 

kaybeden San'a kaymakamı 

Tahsin B. evvelki gün de hare
mini, hastanede bir ameliyattan 

sonra Allahın rahmetine tevdi 
etmiştir. Kederli ailesini taziye 

edcıiz. 

VAKiT. Haziran Sayıla 4 
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Ne yaptı? 
Ali karar heyetinin 
faaliyeti hakkında 

Reisin verdiği izahat 
l laziranııı on dünllinde 

seııcsioıi dolduracak olan .\Ji 
kanır heyeti nıe,.tisini epey 

ilerletıni,; bultınınaktadır. Ka-• 
nunca nıiiddeti bir buçuk se-

ne o!!rtı heyetin fııaliyeti da

lıa altı ay devam nleccktir. 

Ali heyetin reisi Slıleynıan 
J•:nıin paşanın vcrdiı';i mallt· 

mat<\ göre siı·illerin lıiitiin 

dosyalan elden geçirmiştir. l la
ziranın nihayetine kadar da 

askerlere ait closyalarııı tet

kikatı ikmal edilecektir. 

13ugiine kııdar karara rap
tedileıı müracaatlar hakkında 

heyet reb1 şu izahatı vermiş

tir. 

- •Elimizde mevcut ista

tistik (291) münıcaat iize

rinde muamele yapıldıı;ııu 

gösteriyor. Bunhmlan ( 13 I ı i 

hakkıoda heyetimize taalliı

ku olmadı)';ındmı »ılı\hi yeti

miz haricinde göriilcrck mu

amele ' yadılmamış, ( 1601 ı 

lıakkıı;da ise karar verilmiştir. 
Bıınlard:ın ( ı 2 f) i re[ kararı, 

C39)u da ipka kararıdır. lpka

hır .ıırasında tadilat görenler 

de. vardır. 
Üzerlerinde tadilılt yapu-

U~unm Munssı! 
Baha Saki kendisine 

bu ismi veriyor 

Emaııulialı Han ıla Fir'avuo! 
Tayıııis gazetesi J~[gani:;tan 

ahvalinden bahseden bir ıııa

J,aledc • f{andahar• ~{;hrinin 

:-aka zadeye gcçtii!;iııi izah 
ve bu suretle Jdbil J Jerat ı c 

kaııdah:ır ı;ibi l~fguııistaııın 
Uç mi.ihinı merkezinin sukut 

erıni~ olduii;unu kaydetmek
tedir. 

1 lalilıazırda, Sa.;azadcnin 

en kunctli diişmanlerı Şiıı
Yarilcrle .\lclımet kabilcsidir. 
Bıııılar J laylıcr p;cçidini ,;cd
dctmckteclirkr. Fakat kaııda
lıarııı zaptından sonra Eigıı

ııistan 1 Jindistaııla ticaret 
edebilecektir. 

1 labibullah namını alan 
Şakazadc son beyannamesin

de ,\nıanullah hanı firavuna 
kendinide _\lusayı benzet

mektedir. 

ğımız dosyalardan eski karar 

ipka edilecek gibi gözüken

leri tehir etmekteyiz. Bu su
retle bunlnr h3kkında hir 

taraftan tahkikat rnmik ccli
lirken, temize çıkması lazım 

f!:elcıı birçok kimseler hak

kındaki heyeti mahsusa kara

rının bir an eve! rell cemil) 

edilmektedir.,, 

Dentz ticareti kanunu 
Cihan kitaphanesi neşriyatı meyanında resmi cerideden 

iktibas suretile sehvü hatadan salim olarak ıab ve intişar 
etmiştir. Eczası 50 zarif mücellidi 75 ıaıradan 13 kuruş posla 

1 üçreti alınır. Satış merkezi Ankar cadde,iııda Cihan kitaphanesi. 

Vasfı Raşit Beyin nazari ve amel! ceza nıalıkeınelerl 

kanununun şerh ve tatbikatı Cihan kitaphanesi marifeti le tab' olun

maktadır. Bir kaç güne kadar intişar edecektir. 

Mııhteı·eın h:\kim ve avukat beylere mühim tcpşiı• 
Sabık miidevvenalı kanuniye müdür ve düstur encümeni reisi 

Karakoç efendinin sicili kM·anın lahşiyeli kavaııin namlarile marul 

6 cilt mücellet maruf kavanin serisi alakadarana taksitle tediye su

retile satılmaktadır . Taliplerin cihan kitaphanesindcn ıerait hak· 
kında malumat talep etmeleri . 

Üsküdar Hukuk lıakimli
ğinden: Emine hanımın Ha
lıcıoğlu askeri lisesi kapı
cısı Recep ağa aleyhine 
ikame eylediği boşanma 
davasından dolayı müddei-

Yardım sandığı 
Emlak iizcrinc birinci ve 

ikinci derece ipotklc para 

Yerilir. Galata Adahan telefon 

il 3837 
aleyh namına irsal kılınan Şehzade batındrı. rnllle\ liyotroıc.nda 
davetiyenin muhatabının Bıı akşanı: koıııik şehir Şevki 
mahalli mezküru terk ile bey ve !:cycti tcııı :iiivcs i tara-
ikametgiihı hazırıııın meç· lındaıı ( Meyhaııe -yosması ) 
hu! bulunduğu şerh verile- kaııtolar, ı'uettolar, daıısilr, 
rek bi!a tebliğ iade kılın- varyete, lcc.1lnr: 100 mevki 
masına binaen bittalep 20 duhuliye 15. 
mahkemece ilanen tebliğat ı-----------

d · FJ.:i'\J·:R BAllCl~DF: 
icrası karargir olduğun an BELVÜ O.TELi' 
yeniden tastir kılman da- -
veliye m~hkeme divanha
nesine talık kılınmış oldu
ğu · gibi emri muhakeme 
15 Haziran 929 tarihine 
müsadif Pazartesi günü sa
at on bire muayyen bu

lunduğundan tebliğ maka
mına · kaim olmak üzere 

keyfiyet gazetelerle de ilan 

1\ \:~cst ~ rn J _rn~ :sc!ı id:ırc5i·ıdeki 
cazbaııd ile bu günden itilıareıı 

olunur. 

lıer akşaın 

Suvarc dans~ııt 

F EIL\ il Sİl\E.\iAlt \ 
. Bu ak~am l\ ı det il. tem

silleri ı\ ı:a s: ::s Bale heyeti, 

Siııamac':ı: Suz:ın ı·e Deniz 
. ' . 

devleri :\lünırsili: Villi Frlç 



En son modelde ve tica.-

rcthancler ile evler için ayrı 

tiplerdeki elektrik müberrlt· 
)erini gctirdif;inl muhterem 

müşlcri!crine ihlıar eder. 

Bu aletlerin miktarı mah· 
dut olduıı;undan sa~n almak 
i>tiyenlcrin acele ermelerini 

rica eder. 

VAKiT 13 Hazirat. 

VEREHL LERE,3/RACAULARA,UZVIET 
Vf.l<{lllJt ZAYll'lnt.1.ARINA, HANIL& 
VE SUT 'ilLREN l!AD!NLARA,Ç,OClllUA
R/H MJrD/'fESfHE,.KEHIK /(/R/KL/K~ 
fl)lrA, HAST'?.!JKOAil KALl<ANL4'/1~. 
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OWOOOCOOOOW<Xxxc,~ ~ 
Bu aleıJcr susuz işlemek· 

tedir. Sarfiyatı hiçtir. 

5ATİE 

Mehmet Asım bey ve M. Gavril Krest<Wiç efendinin 
şayien ve müştereken mutasarrıf oldukları Galatada yeni 

cami mahallesinde Arağvan sokağ'ında 3 atik ·ve müker
rer 3 ve cedit 3-5 numaralarla mürakkam. kamilen kağir 
bodrum katında üç kömürlük birinci katında bir oda 

bir kiler ve dükkanın dahil ve hariçten lcapulan ve dükka
nın cebhesi camekan ve binanın diğer üç· katı karşılıklı 
birerden ikişer odayı ve bir hala ve en üst katta çimen
to döşeli bir tarasa ve bir küçük odadan i~aret olup 

elektrik techizatile mücehhez beher kat merdivenleri 
mermer ve demir parmaklıkla muhat ve birinci kııbn an-

tresile üst katları merdiven başları keza zemini mermer- l--E--d-------.------

1
----.-.-d""'.'"-."'.'.'.-.ı ·· -.; •• d 

döşeli bir bap hanın icra kılınan müzayede neticesinde remıt ma mu ur ugun en· 
talibi uhtesinde üçbin beşyüz lira bedelle iha!ei eweli- • 

yesi icra kılınmış ve ihalei katiyesi icra kılınmak üzere Kariyesl cinsi adedi eşcar mevkii ihale tarihi hdııdu 
tarih ilandan itibaren onbeş gün müddetle te~rar müza- Papazlık zeytin 350 Haylazlık 23 haziran 929 Hacıbayram. Sarı 

Veresıye satmaktadır. yedeye vaı:edilmiş olduğundan ve ihalei katiyesi 29 ha- pazar panayut Mehmet bey deniç 
ile mahdut 

ziran 929 tarihine müsadif cumarterj günü saat onbeşte papazlık 'Zeytin 485 l'laylazlık 23 haziran g29 Çay ve Mehmet bey ve Ga-
icra kılınacağından yüzde beş zamla talıp ol;µıların ve pazar !ip bey zeycesi tari1< ve 
faıliı malumat almak isteyenlerin kıymeti -muhammenesi evliyayı umur ve deniz ile 

Metro han, Tünel meydan: 
• 

Beyoğlu Bayazıt - Istanbul olan on bin liranın yüzde onu nisbetinde pey akçclerlni mahdut. 
müstashiben 929-977 numaralı dosye ile Be""'g"lu Sulh Narh zeıtin 465 Balbı nam- 22 haziran 929 Bayramiçili Ba!it ağ:ı ve yor-.... . 

fstanbul icra dairesinden: Çin

girya Ohaois Ağa veledi Ağa· 
canın, Verjin Hanımdan borç 

aldığı bin iki yüz liraya mu· 
kabil Yefaen ferağ cyJedıği 
Galatada Kamankeş Karamus

tafapuşa mahallesinin Leble· 

bici sokağında cedit 23, 25 

numaralarla müraklrnm düka

nın ve odaların tevsii inti

kalli nısıf hissesi indelmüza. 

yede beş yüz lira bedelle 

talibi uhdesine !halci evveli
yesl bilicra ihale! kat'iyesi 

için betekrar on beş güıı müd

detle miizayedeye konulduğu 

viltlyet gazetesinin 18 mayıs 

929 tıırih ve 1947 numara-

, .- diğer I<özyeri, cumartesi gaç ve kasapoğlu !sınai! ve icrasına müracaat eylemeleri ve gayrı menkul · mezkilrun çakırcı Eyüp ile mahdut. 

6, 1 numaralı odalar Ağliyadis ve Garuana efendilerin Balada evsafı ı:österilen zeytinlikler lıiz:ılarında gösterilen tarihlerde temliken ihale ed:ln-ek 
ve dükkanın dahi Trasvil efendinin 30 teşrinisani 929 üzere kapalı zarf usulile ve bedeli sekiz senede sekiz taksitte tediye edilmek fizere müzayedeye 
tarihine kadar tahtı isticarlarında bulunduğu ilan olunur. vazedilmiştir. Taliplerin şeraiti saireyi anlamak üzere yüLde yedi huçuk teminat akçesile beraber 

AMELİVATSlZ 
KUAl,lf>UR 

KANI KESER 
• • 

EMSALSiZ OEVADIR 
HER ECZANEDE BULUNUR 

Bartın Lüks ve sürat Postası 

El•ktirikle mücehhez muntazam 

kamaralan ve güverte yolculanna 

mahsuı müferrah mahalleri havi 

Türkiye ,;;:;;::,PERŞEMBE 
günü saat 18 de Sirlı:ccidcn Jıare· 

ketle ( &eğil, Zonguldak, Bartın, 

Koric.a Şile , Ode ) iskelelerine 

uimct ve avdet edecektir. 

Fazla tafıilAt için Eminünü, Rıh· 

tım han 2 numaraya 

T clefon 2684 

müracaat. 

Seyrisef ain 
Merkez aceııteıl: Caiaıa KöprU 
boıında. Bey~lu 2562 Şubo 
ace•teıl: Mahmudiye Hanı altında 

lat•nbul 2740 

Trabzon ikinci nostuı 
( IZMİR ) vapuru 13 Hu.ıran 

Perşembe akŞlllli Galata nhtımııı 
dan hıreh:tle Zonguldak,_ ine
bolu, Sinop, Samsun, Unye, 
Fatsa, Ordu, Gıreıun, Trabzon, 
Rluye gidecek ve Of, Trabzon 
Polothane, Giresun, Ordu, Fat· 
sa, Samsun, Sinop, İneboluya 
uğrayarak gelecektir. 

lzmir sürat postası 
(GÜLCEMAL)v•pwıı 14 Haziran 
Cuma 14,30 da Galata nhtımın· 
dan harekede Cumartesi aabalıı 

fzmlre gidecek ve Pozar 14,30 
da hıntrden bll! Jreıle Paurt..ı 
sabahı gele,,ekıtr. 

V epurda mülı:emınol bı. Or· 
keıtra ve Cazbant mevcuttur. 

Mudanya ııostası 
(MARMARA) vapuru Sııh, 

Cuma ( KOCAELi ) vşpuru 
Pazar, Çaqamba 9 da idare 
nhnmmdan harebtle Mudanya 
ve Gemliğe pdip gelecektir. 

1 ADLER i 
1 YAZI :\IAKlN.\LAlU 
: 

. 

1 haziran hulul etti 
Her muamele mecburi ola· 

rak yeni harflele 

lı nüshasının üçüncü sahife. : 
l 

sinde, Yakıt gazetesinin 19 / i 

yapılmalıdır! 

ADLER i 
6 29 t~rih ve 4083 numara-

lı nüshasında beşinci sahife. 
sinde ber tafsil yazılan gayrı 

menkule yüzde beş zamla 

talip olanlar ve daha ziyade 

ıtıalOmat almak isteyenler 

hisseye muslp kıymeti mu

hammcneslnJn yüzde onu nis· 
betinde pey akçasını ve 929 
10396 dosya numarasını miis-

tashiben müzayede şubesine 

müracaat etmeleri ve 29 ha-

ziran 929 tarhinde saat 14 
den 16 ya kadar ihalci kat'· 

ly~si rapılacağından nıüşte· 

rileriıı bizzat veya bilvek:lle 

YAZ! MAKINASr 
A vrupada 1898 ıenesinde ikmal 

İİ edilen bir yau makinasıdır, • 

ff Şimdiye kadar bütün dünyada 

ll 380,000 ADLER maklnası 1! 
ff ıablmııtır. Anadolu ya 2684 ma- H 

, ... 7DiE:R 1 
UMAKINASININ HUSUSiYETİft 
1 i ! Harflerin muvazi vuruşudur 
!. Bu fabrikanın ihtirası olmak 

ff itibariyle başkaları tarafm-1 
JJ dan taklit edilemez. Bu sa· 
jj yede fazla kopya çıkartmak 
Ü mfimkündür. 

hıızır bulunmaları l!An olunur. ıı 

Kütahya hukuk hakimliğinden: il Adler makinası : 
Etrafı Şeker çubuk içi karı·e- !i PEK DA.Y ANIKUDIR : 

sinden Bayram oğlu Rasim ka· ı Adi k· 
rısı Hanife tarafından kocası er ffia IIlaSI İ 
Rasim aleyhine ikame olunan En iyi bir makinedir 

boşamma davasından dolayı Anadolu için tali acentalar l 
ikametgahınia meçhul olmasın- aramaktayız. 

dan ilaneh teblfgat icrası ka- Bir Alman mütahassısı 1 
rarııir olduğundan B - 1 - 929 idaresi altında lstaııbuida 
Pazartesi saat onda mahkemede her gün makine tamiri için 
bulunması ilanen tebliğ Qlunur. bir tamiraııe küşat ettiğimizi 

~alala ithalU gömrügün -
U den alınış olduiium 1925 

lira 61 kuruıluk No. 384 ve 6-6-

tepşir eyleriz, ı 

Adler makinalarınııı baş 1 
~centası: 

929 tarihli makbuı senedi • 
kazaen zayi ettim yenisini ala RIŞAR VOJ;F j 

n • 
cafımdan hükınü olmdığı ilan jl Galata Voyvoda Hanı7 /10 i 

~ ı 
olunur. ft Galata puta kutusu 44 7. İ 

mr.nır.::r.ıır::::::sr.:m.-=u:::L-c::::n si::::=w::ıı a•· .. ······::a•::·----:::n Yelkenci ·· v~bır ···-·-··· · ·-····--
Antalya Postası 0 k a 

(KONYA) vapıını 16 l-iaz.ifan VA P Uft l ARI Q S 
d Galaı nh 1 • ll ı f p f almalı ya hiç pazar 10 • • bmından zmır s r a os ası saat kullanma-

arel.:eıle hmir, Kuililk, Bodrunı. • tP malı. Zira 
ado., Feılııye, f~e, Aaıal7aya Ltıı:50ırtv• lsme aşavapuru DOKSA kat'l· 
deçek ve döııf111e raezkar ı.ke- yen boıulmaz, 

lelerle bırlıkıe AndiOi, Kalhn, ICi p.a. '7 Af gilnü tam Dakika şaşmaı 
ıziran ....,.., sut ıs ıo • l 

akız. ç-akkale, Gelıboluya iz vo tenunat · 
Ar•yaru ge1.cebır. Galata J!':'do'ir~ mire saattır. rıatıaı 

ı,.:..~-~------:---111 hareket edecektir. ehvendir. 

Bozcaatla pGStası Tafsl!At için Sirkecide yel- d::ı~~arU:d:: 
ELlBoLU) vapunı 15 Haıitaıı keııcl hanımla ktin actıııuıııı arayıı:ut.TQptaıı 
uııwtcJl 17 de klaıe n1atıınııı.- murınaa 'I'el lılaabııl ı.ııs sııbf: 
aii har~etle Gdıbolu, Up.elıı, ve Galatada ~ıs lllııı• ftl d L • bi d • 
~ale, lmroı, ~daya harunda Gelig.ldi ve Sı.a~ ar O evıve ra erı 
dd ve Ç.....Uale, l.Apae11, şcenıalıtına milr4,CUt telefoo. hwıbul Hawzht han 9-t-l 

;..e ... h1ıo1_.u:...'"7""*'".;;..";..""-.ı....;,_ı_"_'_ ... ...:q1ı.••1iııı•._.BH••llll!liıııııı•• HQI' cins saat deposu 

Karacabey icrasından: M. 
Kemal paşada Şakir ve 
Haço efendileı:e medyun ,. 
Karacabeyin Tavşanlı ma· 
hallesinde Nezir ağa oğlu 
Ahmet ağanın Uluabat 
karyesinin Azakbaşı mev

kiinde vaki şarkan Bubat 
ve Uluç oğlu İslam elyövm 
Osman efendi şimalen 
Mustafa oğlu Osman efen· 
di garben Azmak cenuben 

deli Hüseyin ve hacı Yu
şuf vereseleri il~ mahdut 

yirmi beş dönüm mikta
rında bir kıt'a tarla ve yi
ne karyenin Aktaş mevki

inde şarkan lsmail ağanın 
Ali şimalen lsm~il ve hacı 
Salih elyövm Ali çavuş ve 
diğer Ali veresesi garben 
yol cenuben Mustafa oğlu 
Osman efendi ile mahdut 

yirmi beş dönüm mikta
rında bir kıt'a tarla ile yi
ne kiıryenin Karaotluk mev

kiinde şarkan çakır Meh
mehmet veresesi ve han

dek şimalen kolcu Nuh 
oğlu Emin garben Adil 
kiray elyöm Sabit kiray 
veresesi cenuben Bektaş 
tarlasile mahdut otuz be? 

dönüm miktarında birer kıt a 
tarla ve yine karyenin Pa

şa çayırı menkiinde şar~n 
tarik garben kdea Mo:-stan 
evlatları şimalen Mustafa 
müfrı>ı tarlası cenuben kı
lıç oğlu Nuri tarlasile mah
dut on beş dönüm mikta
rındaki cem'an dört kıt'a 
yüz dönüm miktarında ve 

beher dönümü on beş lira 
kıymeti muhammineli tarla
sının bilmüıayede furuhtu 

mukarr~r bulunmakla della
liye ve mesarifi sairesi 

müşterisine ait almak üzere 
tarihi ilandan itibaren otu:ı: 
gün hitamında ihalei ewe

liyesi ve ihalei evveliye ta
rihinden sonra on beş gün 

hitamında da ihalei kafiye
si icra >kılınmak üzere kırk 
beş gün müddetle mevkii 
müzayedeye vazedilmiş ol
duğundan talipleıin kıymeti 
mubaınmineniıı yü:ı:de onu 
nispetinde pey akçelerini 
hamilen Karacabey icra 

daU-esine mürac.aatları ilan 

olunur. 

Orman ıı. tıra.ıH oa~flge mic -
JiriydlnJerı: Beyoğlunda F at

mabatu.n mahallesinde vak

fa ait 6 numaralı usa pa
urlılc &11relile iiatılacalttır. 
Müzaytdesi 15·6·!}29 cu. 
.,-teıi pü saat on be§ıı 
kadardır, talip olanluuı 
lstanbul Evkaf •üdiri)'Ctin

d«ı o~ ve :.ıut idarui· . 
ne müracaat etmeleri. 

Edremit maliyesinde müşteki! satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan oluJur. 

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi 

Lira 

tamamının kıymeti 

muhammenesi 

Bcroğlu Süruri Mehmet efendi Emin cami 3-5 tahtında iki dükkan 20000 sekiz taksitte 
müştemil apartıman 

Müştemilati: bodrum katıle 7 kattır bodrum katında kapıcı odasile S adet kömürlfı< 
vardır. Birinci ve 6 ıcı daireleri fiçer oda birer s:ındık odası birer mutfak ve birer h1l.1 
2,3,4 ve 5 inci daireleri 6 şar oda birer mutfak birer lıalA ve birer banyo ve alehtirik ve 
terk-0s suyu tesisat ve tertibatı vardır. Aydınlığıda vardır. 

Balada evsafı muharrer apartimanın bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 20000 lira lcJe:i 
muhammen ile ve kapalı zarf usulile 2-7-929 tarihine ınüsadif salı günü saat 15 de icrayi 
mtiza~'Cdesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli mulıcmmeııin yüzde yedi buçuğu r.isbetinde 1500 
lira teminat akçelcrile veya muteber banka mektuplarile Emvali metruke satış koıniyonura 
müraceat eylemeleri. 

Birinci sulh hukukian: Fanh 
sulh malikemesl birinci hu

k-uk dairesinden müddei Sü· 

leyman Rüştü beyin Galata· 
saray mektebi sultanisi leyli 

talabesinden 490 kayd nu

maralı Bahri Reşat bey alcy· 

hine ikame eylediği matlubat 

davası üzerine mumiıileyhe 

gönderilen celbnamenin za

hnndaki mübaşir şerhinde 

ikametgAhınm mechul bulun

duğu zikredilmesine binaen 

ıuüddclnln talebi ile il!nen 

Kütahyada 6 No Jandarma efrat 
mektebi müdürlüğünden: 

Kütahyada 6 numaralı jandarma reni efrat rr.ektebinin bir 
senelik üç kalem sığır, !(oyun, Keçi, etinin talikan ı liazira11 

929 tarihbde kapalı zari Lsulile icra kılınan mürıakasasıııda 
talip zuhur etmediği~den yeniden ~irmi bir gün müddetle 22 -

Haziran 929 cumartesi günü saat 15 te Kütahya Bcltdiye daire

shde icra kılınacağınJan taliplerin muayyen olan günde müte
şekkil komisyona müracaatları ilAn olunur. 

Azami Asgari Cinsi 
Kilo Kilo 
1()-000 9000 
1000 500 

9000 7000 

Sığır etı 

Koyun eti 

Erkeç di 

tebligat icrasına karar veril- Devlet demiryolları ve !i-
miş ve muhakemesi ıo tem- mantarı , 1mumı· ı0daresı0nden: 
muz 929 saat 11 e talik kı· U ı 
lınmış olduğundan müddei Kayseri-Sivas hattı için altmış kilometrtlik malzeıııei ferşiye 

münakasası 27 Temmuz 929 Cumartesi günü saat 16 d1 Ankaraaleyhln muayyen gün ve 
da Devlet demiryol!arı umumi müJürlüğün ,le icra cdilece~tir. 

saatta mahkemeye gelmediği. 
Münakasaya iştira! edeceklerin teklif mektuplarını \'C teminatı 

veya tarafından mu ·addak muvakkatclerini yevmi mezriıir Ja saat 16,30 a kadar Umumi 

vekil göndermekiği takdirde idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri 11zımdır. Talipler müııa-
gıyab• muhakemeye devam kasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Anknrada ma;zeme 

olunacağı i!Anen tebliğ olunur. dairesihden Hardarpaşada mubayaa! koınis)o:ıunjaıı tedarik 

edebilirler. Üs}cüdar hukuk hakimlijinden: 1 ....;;.:..:..;..._, __________________ _ 

Hasan Velik beyin Kadıkö- Emla" k ve Eytam Bankası 
yünde Osman Pğa mahalle-

sinde l\1ısırlıoğlunda Hayri 

bey sokağında 3 numaralı müdürlüg>.,; ünden: 
hanede mukim Leğofet efen-

di aleyhine ihame eylediği Satılık fabrika 
750 lira alacak davasından 1 _ Ankarada lfatipçayı mevkiinde k!in Kazma labrl'.ası 
dolayı müdda aleyh namına namile maruf ı;!up Bankamızın mutasarrıf !.ulunduğu fabrikanın 
lrscl kılınan davetiyenin mu- satışı taksitle müzazedeye konmuştur. 
hatabının mezkOr haneyi !ki 2 - M!izayede kapalı Zltl usuli iledir. ihalesi 24 lıaziran 
sene mukaddem terk ile 929 Pazartesi günü Ankarada !Jare meclisi huzurunda icra 

semti meçhule gitmiş olduğu olunacaktır. 

serhverilerek bila tebliğ iade 3 - Satın almak isteyenler ( 2250) liralık teminıt irae e.ler· 
' ler. Bu teminat mektubu teklif melituplarile beraber i!ı;:I~ ıtiirıüne kılınmasına binaen mahke-

yetişmck üzre bizzat Umum Müdürtüğe verilir. Yahut taa.lıütlü 
mece bittalep ilıl.nen tebliğat 

olarak posta ile ıröııderilir. 
ifası kararğir olmuş olduğun- 4 _ l!ıale bedeli billfaiz sekiz tak9itteJir. ilk talsit prşindir. 
dan yeniden tastir kılınan 5 _ Talip olanların lstanbui veya lzmir şubelerimize v ya ut 

davetiye mahkeme divanha- umum müdürlüğe miir.acaatla mufassal ş~rtnameıııizi ınütılaa 
nesine talik kılınmış olduğu etmeleri tt müıayede1e iştirak halinde bir lira mu:-abiliııde bir 
gibi eaırl muhakemcrtln 18 nu$hasmı alıp telclif mekllıbuna rapt etmeleri icap eder. 
temmuz 929 tarihlne müsa-
dif p~rşembc" gilnü saat 

[!3,30) a tayin edilmiş ol· 

makla tebli~ rmkamına. kaim 

olmak üzere • k~yfiyet gaze
telerle de ilin ohınur. 

Hafız Bürhan Bey 



13 Haziran 
19 29 

= HER GON ÇIEAR TÜRK GAZETE.Si -- 1~ tanı 
8 Sayıta fI O E ~ ARTlAR\: 

Gazetemizde çıkan yazı v9 
esimlerin bütün haklan ma~dur 

Ttrt iyede Hariçte Gazeteye gönderilecek mcktuplaruı Uzerfuc 
idare içinse (idare ). yazıya aitse (Yatı) 

Kuruş Kuruş işaret' konulmalıdır 
ı .Aytıtı ııo ooo 
a ~OO SOO Butlmıyan mc:lc.tuplum tadcdnden, kıJmntt· 

1

, 6 .. :-so 14 50 m.ukadderealz mektuplara konulmUf par.ı.m 
t 2 • 1400 !i'OO 1 kayholmaı mdan ft UAnlarm rnünderlcatmdan j 

tdare mesuJ defUdir, 

--" 

rflorsalar 12 Haziran 

'llo geceki ı 

~!!!5i!i5!~i!iiil!!!~i!!iii!!.== •• :-::;::!:::::::ı·ıiiJi5!!5iiiii,i5,ı.i!i!i!iiif:i55!555iiiii5!f:iiif:iii .... ····-········ .••......... ı=·-

ıııı Türkiye iş bankası 1~1 
~=! r· 1-füi Heyetı umumiyesinin 2-6-29 tarihli kararına tev ıkan _ve !!I 

' 1 

l\"ı:kut 
Jn,1liz l1r:ı ~ı 

rolor 
ıoo2 

206 
53 

00 
2500 
75 QO 

ı.9 00 25 
~9 00 25 
:4 36 50 
29 co 25 
83 

ıco ı 

20G 
53 
~9 

29 
24 
29 
•3 
163 
217 
122 

o:ı 

2500 
so co 
o:ı 2s 

i!:l SERMA YENiN 4,000,000 liradan 5,000,000 liraya tezyıdl i'ı'H 
/ iili için ihraç olunan: l:ii 

!,!!! Beheri: 10 lira kıymeti itibariyesinde j!I 
:cı Ynrıar rl ı r:ıl ı ın1 
l Pry)ı !l'm ıt rk 

1 ATlutnrla ~q ın' 
:c Lrl Rom11r.y3 
~C LM-a llulfor 
l F< l•menk fl orini 
~(': Frıı.n,ız franRt 
!:O Jf:ıJynn Hrrtl 
~O kuron Çr'ko ~ sıo"·nkya 
l (<'r,·C' netA c so,• ıyct • 
1 ZcJoti , l.rlıi!l'tan • 
20 Dinar , Yos;!o~ıaxya • 
~O Eel(·ika frnn~ı 
f Przeta lfraı:ya 

lC! lfYi('re frnngı 

1 Mec!tliye 

Çek 
l.ondra üzerine bir lngtıız lirası kuruş 

Jl:cry-ork ı TUrk llrasi dol.r 
f'aris • • • fr~nk 
ıuıano • • • liret 
Ftrlln • 
Sofya • • 
Brtksel • • 
Amtıterdam• • 
Clnevl'e • 
Prag • • 
Viyana • • 
Madrit • • 

• • 
• 

~o ley 

• 
• 

mark 
lova 

be ika • 
• florin 
• frank 
• kuron 
• silin 
• pezeta 
• zeloti 
•dlrabml 

Yar$ova 
Atına 

Ptkreı 
Lelgırat TUrk lirasi 

kru3 
dinar 

Tahviller 
Jıtikraz dahili c vadeli• 
Düyunu muvalıido 
lkramlyell demlryolu 
lttanbul tramvay flrketı 
RıLıım Dok vo Antlrepo 

• Jıtanbul ar.onlm ru ıtrkeU 

Hisse senetleri 
Jş lankası 

Oıaanlı bankası 

163 
217 
,,~ 

0000 
22 
72 

oo 
OJ 00 

so 
so 

50 
s:ı 

115 00 00 
go 
00 

1005 00 
048 3125 

12 34 5J 

• 2 
22 0) 
02 - O 

(6 67 50 
s 47 25 
1 19 l6 
2 50 50 

16 00,25 
8 43 rıo 
3 35 50 
4 29.75 

37 12 
24 62 EO 
27 37,SO 

93 o:ı oo 
184 25 00 

~· 6 

• 12 
ın 

40 

95 

25 

00 

Ticaret ve zahire borsası 

0000 
22 
l2 

115 
29 

796 

1004 
0,48 

12 
9 
J 

66 
3 

2 
ı6 

3 
3 
4 

Sl 

25 
37 5:1 
00 2S 

00 
0000 

.ıo 

5~ 

50 
50 
OJ 
50 
00 

00 
87,50 
35 SJ 
2100 
0003 
62,5'> 
47,50 
2025 
110 lS 

27.50 
4375 
3675 
3l,SO 

29 
~4 62 ,50 
27 40,00 

93 00 00 
187 00 00 

6 9S 

12 
00 

40 
00 

flatlar Ticaret bo:rıası k.IUbumnmUtgl tarafından vt>rllmlstlr. 

Okkuı 

.Azanı! Aıga,ı•J 
K. P. K. l'• 

Buğday% Çavdarlı 
Yun;urnk OG-00 0000 
Kaılca 00-00 00,00 

'sunter 00-00 00,00 
,sert co-oo oo·oo 
D<nnıe 00-00 00,00 
Sert mahlut 0-09 00,00 

00,00 
00,0:'.> 
00,00 
uooo 
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-ZAHiRELER-

-UN
Çuvoıı kllosu 
Eklııra ek!stra oo 1200 
Eklıtra • 1 ıe:ı 
Blrlncf yumu•ak oo 136 :ı 
DlrJncı ıcrt • 
tkJnci • 

ı~ııo 

1200 

- TlFTlI< -

114~ 
l ıss~ 
ı23 

1100 
09101 

Arıkara ıes,oo 17s,oo 
A kıe hlr 000,00 000 ,Oo 
Yapagı Guz yunu 085,00 082,20 

-AV DERiSi-

,::! 100,000 ADET İH 
il!İ IIA~!LiNE AİT YENi HiSSE SENET~E- i~ 
~ll HİNE KAYT OLUN~JA<iA DAVET İli 
~~ d IH ·m 2 haziran 1929 tarihlnde içtima eden fevkaltı. e ı 

:l:=:.:·=·.-=ı.'=.,·ı·!! d !i:,=!ı heyeti umumiyenin nizamnamel esasln!Jı 9uncu ma -
desine tevfikan, ihracına karar verdiği beheri 1 ~ Türk 

m lirası itibarı kıymette l 00,000 adet HAMiLiNE AlT m 
:,l!İ YENi HiSSE SENETLERİ şeraiti atiye dairesind; ban- l!ii 
::· 1 ak clı ıı:! ii!jı kanın eski hisselerine sahip olıınlııra arzo unm tıı r. ifü 

i': MIKT AR : r::ı 
~ıı .ın - -·ı 

1
11i; Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski dört 1!1

: 

lııı ı=!: l:ı hisseye mukabil bir hisse mübayaa edebilirler. m 
!!!! Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel il! 
mı= hisse küsuratı muteber de1'11dir. im r ~ -
·ii BEDELl •. i!5 
~ ·-mı Yeni ihraç olunan senetlerinin fil ihracı berveçhl ati ım 
ijjl gösterildiği şekilde 11, 20liradır. (On bir yirmi kuruş) :ıJl 
il! Kıymeti itiabariyesl ı O . - Lira im 
.ı: R d 20 1

-· ın ~ =p -. ~ 
~ . ıın !!!! Prım 1 • ı5~i 
.••• 11 20 -· 
I·::: . ı·::: ... . .. 
iH! IIAKKI RÜÇHAl\'IN l\JÜDDETI lSTL\IALl: il!! 
mı Eski hissedarlarımız, küsurat dahili olmaksızın hisse· mı 
mı Jerine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri mı 
mı iki ay zarfında, yani ıo ağustos 929 akşamına kadar mı .... . ... 
ım mübayaa ve bedelini aşağıda izah olunduğu şekilde ban- mı 
:fü kamıza tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu müddet mı 
:::: ı::: m! zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanların yukanda ı=m 
mı mezktır müsait şeraitle mübayaa hakları sakıt olur. m 
mı HAKKI RÜÇHANIN SURETi 1STli\1ALl m 
:::= ::: 
fü! Illssedarlanınız şubelerimize lO Haziran 929 tar!· ·ım 
~ m !ilj hinden itibaren- müracaat ederek yeni hisselerin müba- im 
mı yaa pusulasını imza edebileceklerdir. im 
mi llissedarları"fZ bankaca kendilerine gönderilecek ım 
füi olan kayt verakssını doldurup imza ve bankanırı Mer· .fü 
ııij kezine veya lstanbul şubesine taahhütlü olarak irsal mı 
iftı etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. ifü 
ı::: . . . . "b ·ı E::: ım Ancak beher hıssenın 11, 20 lira ıtı arı e tamam :m 
mı bedeli dahi şubelerimize tevdi veya İstanbul şubesi ve im 
ifü Ankara merkezimize irsal edilmelidir. ifü 
i!!! Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmı- !ili 
i!ii

1 
yan mübayaa puslalarının hiikmü yoktur. !m 

::: NOT· ı::: 
mı · r~ 
m

1
1 Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin dörtte i!!! 

'Çavd"r 
Arpa 
?\!ııır 

' ııhı ! 

1 ı• :ı~ı.;lJe 

oo.co 
0000 
0000 
(I0,00 
00,00 

00,0J 
oo o:> 

OQ 00 
co.oo 
0000 

Zerdo,·a 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

!L ım .... bir nisbetinden fazla verilmiyeceği için, kayc varaka- .... 
tirtl 0000,00 0000,00 mi sında sehven fazla yazıldığı vaki olursa bankaca kon- mı 

0000,00 0000,ool ·ı:: :::: 
• ouoo,oo oooo,,1 lm trolunda dörtte bir tenzil edilecektir. !!!! 
• cooo,ooo eoo.o ifü YENi HISSELERlN TEi\lETTÜLERİ: füi 

-FINDIK- m: m: 
1 

u'am 00.00 C<>,00 iç fınd ı k 1 ooo 11000 mı Hamiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler 1929 :m 
ı '"l rnıı co oo oo.oo Badem o oo &508s,o0 !ll! senesi temettüü nün yalnız 5 aylık kısmına iştirak ede- !m 11.;;;;;;;;;;;i;.,.."""',,_ ______________ .... __________ ;;;;;;;; __ ~""'~ .... ;l! iiil :::: 

-HUBUBAT-

Ziraat bankası levazım bas 
~ 

memurluğundan: 
Türkiye Ziraat bankası Antalyada bir şube binası yaptıracak

tır. Bu işi deruhte etmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları 
teklif mektnplariyle birlikte vermelidirler: . 

ı - Yapılacak işi başarabilecek kudreti maliyeyi haiz ve be
deli taahhüdün yüzde on beşi nisbctinde te'minat akçes!ni itaya 
muktedir oldugunu miıbeyyln bir bank:>. mektubu. 

2 - Kifayeti fcnniyeyi müsbit vesaik 
Teklif mektupları 1 temmuz 929 pazartesi akşamına kadnr 

Aııkarad1 Ziraat bankası müdiriyeti Omumiyesine tevdi cdil~ıiş 
bulı: nınahdır. 

Mukavelename, şartname müsveddeleriyle pilaolar yirmi lira 
mukabilinde Ankara ve Anta!yada Ziraat bankalarıııdao ve lstı:n
bulda Oalatada Bozkurt hamnd Mimar Mösyö Mongcriden alına 
bilir. 

Yapılacak tekliflerden har h!Ulği birini tercih eımekte Ziraat· 
bunkası taoıamen serbestir. 

'"Vakt,,zn 13 Haziran 1929 tefn"kası: 69 

Eğer bir işinize ya· 

rıya bilirsem, fevkalade 
bahtiyar olurum. Dük haz· 
retieri, sizce malumdur ki, 

gerek mesleki gerek hususi 
mahiyette size hizmet etmek 

benim için en büyük bir 

şereftir. 

Bu sözleri söyledikten 

sonra oturdu ve "Cones. e 
dönerek devam e~ti: 

- Şimdi size bir şey rica 

edeceğiz. Garip hikayenizi 
mebdeinden bize anlatır mı· 
sınız ? 

"Kavandayş. bir sandalye 

alarak oturdu. Dük ı:yakta 
durdu. 

"Cons" güzel bir parçayı 
çalıp bitirdikten sonra tek

rarı için samiler tarafından 
davet edilen bir musikişinas 
vaziyetinde idi. Dedi ki : 

- Meseleyi tamamen 

anlattım; hem de bütün taf· 

silatile •• Maalesef tekrar 
edemiyeccğim. Dük döMel
fort size lazımgelen tafsilatı 
verebilir , 

Kavandayş söze karıştı : 

- Dük hazretlerinin bi

ra;ı evvel söylediklerinden 

m ceklerdir. 930 senesinden itibten yeni hisseler dahi m: 
:~ ~~ 
ı:: eski hisselerle hukukan müsavi olacaklardır. 1"' 

i~ Türkiye iş bankası !!!! 
I:: -···-··································································· ı::: ···--···:: ························~ıu······················••••H•••••••••H••••• ·•·········· ı::::;::c::::a:::::::.::::::::::::::.:::::..:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Devlet demiryolları 
umumi idaresinden: 

Reisi Cumhur Hazretleri tarafından halkın tenezzülıüne açık 

bulundurulmasına müsaade buyrulmuş olan o,ı zi çifliğindcn 

ahalinin istifadesi için 14 Haziran 929 tarihinden itibaren yalrnz 
yoz mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Ahi

mes'ut i•tasyonlarma gidip gelecek yolcular için yüzde elli 
nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarları hareke ettirile
cektir. 

Fazla malumat almak isteyenle~ istasyonlarımıza müracaat 
edebilirler. 

anladığıma göre şahsiyeti· 
nizin tayini hakkında bazı 
mertebe müşkülat hiessedi

yorsunuz. 

"Cones. dedi ki: 
- Filhakika öyle... En 

aşağısı bu .•. 

- Zannedersem isminiz .• 
"Cones .... 

- Filhakika aile lakabım 

"Cones" dir. 

- Peki\15... Amerikalı
sınız değil mi? •• 

- Evet Amerikalıyım. 

- Mösyö Cones size bir 
malumat sorsam .• Amerika-

nın neresinde oturuyor su

nuz? 

"Fladelfiya. da. 

"Fladelfiya. da mı?. 
Ya oradaki adresiniz? .. 

- Vafnüt Strit No: 1011 

"Kavandayş. başını ar· 

kaya attı, ve bir müddet 

bu vaziyette durdu. Dük 

mevkiini tebdil etti ; şomi
neye dayandı ve çenesini 

ckşamıya koyuldu. Yalnız 
"Sinis. tavrına halel getir

medi. dedi ki: 

Pekala... dleniz var 

mı? 

Ur'! _pıe~toplerlle faydalı ~n 
ilAiılannda o/o 20 t~nzlllt yapılır 

BUyUt vç ya bir çok jlefa !çl9 verilen lllnlarla 
hıİ1wl mahiyetteki UlQların Ucrcci 

!darı U9 kararlaı<ırıhr . 

ILA~ TlıtfFESI : 
Sµırı 

6-8 ljıfl sayfada 
ı • • 
4 • • ' . . 
ı • ' 

Kuruı 
12,SO 
2S 
40 
ıoo 
200 

Cuetemlı.s buıuıl Ul1 kab:.ıl eda ı 71t 

H. S. H. ilin•? ac9ntaıt. 

1·8 inci sayı!a1ı 
resmi ll!nlır }ıo 

Kastamoni hapis -
hane müdürlüğün
den: 

929 senesi Temmuz iptidasından 930 mayıs sonuna kadar bir 

senelik mevkuf ve mahkQmine itası muktazi 216,000 kilo ekmek 
kapalı zarf usulile 1/6/929 tarihinden itibaren aşağıdaki şartla 

bir ay müddetle münakasaya koııulmuştur. 
1 - Talip olanlar bedeli muhammenin yüzde yedi buı;tıi!u 

nispetinde pey akçesini teslimi sandık ettiğine dir makbuzunu 
ve yahut olmikdarı havi Banka mektub~nu yevmi ihale olan 

1/7/929 cumartesi saat 16, 30 dan evvel komisyona verilmiş 

bulunmak. 

2 - Mevcut numunesi gibi verilecek ekmekler yerli ununun 
alasından içinde mevadı ecnebiye bulunmamak ve elenmiş 
olmak. 

3 - Bu hususta fazl:ı malumat almak isteyenler hapishane 
ko:nisyonuna müracaatları. 

memuriyeti 
müsabaka 
TÜRKİYE iŞ BANKASI 

ANKARA· IST AN BUL - IZMIRDE icra edilecektir 

Teşkil.ltımızın daha ziyade tevsiini derpiş eJe;ı banka
mız bir müsabaka imtihanı icra ederek lorme, amir ve 
memur alacaktır. 

Müracaat edeceklerin sinin c22•ile •40• arasında olmalı 
ve müessesatı maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış ol
malıdırlar. 

Fransızca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı 

tercihdir. Müptedi alınmayacaktır. 
lmtihan ııeticesi bankaya kabul edilerek memurlar 

lstanbul • Ankara ve lzmirde dahil olduğu halde teşkilAh
mızın her kısmında müdüriyeti umumiyenin münasip gör
düğü mahalde çalıştırılacaktır. 

Maaş: imtihanda derecei muvaffakiyete göre tehalüf 
edecektir. 

Bankaya kabul olunabilmek için imtihanda muvaffak 
olmak ve bankaca sureti mahremanede yapılacak istihba· 
rntııı da matluba muvaffak olması şarttır. 

lmtinana iştirak etmek isteyenler lstanbul ve izmirde 
Şube Müdüriyeti eri ve Ankara da ise memurin müdüriyetinıize 
9 haziran 929 tarihinden itibaren müracaat eJerek imtihan 
duhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek
lerdir. imtihan yünü bu matbua du!durulmuş olarak 
imtihan evrak!yle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

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

imtihana 16 haziran pazar günü lstanbul - Ankara ve 
izmirde saat üçte mübaşeret edilecektir. 

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

imtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla 
olduğu takdirde de bunlar ati için kayt edileceklerdir. 
Şimdiye kadar bankamıza müracaat ederek memuriyet 
talebinde bulunanların imtihana iştirakları lazımdır. 

Mersin jandarma mektebi 
müdürlüğünden: 

Asgari 

Kilo 

150000 
15000 

Azami 

Kilo 
180000 

19000 

Ekmek 

Sığır eti 

Mersin jan:!arma yeni efrat mektebinin 929 /haziran/ bidaye
ıinden 9c0 Mayıs gayesine kadar mevkii münakasaya çıkarılan 
ı ukarıda mikdarı muharrer bir senelik erzakın kapalı zarf usu
li!e 19 / haziran] 929 çarşanba günü saat on dörtte ihalei katiye

si icra kıhnacağı:ıdan talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı 

muvakkate makbıızlarile yevmi mezkurda Mersin jandarma 
mektebinde müteşekkil münakasa komisyonuna, şartnameyi almak 
ve öğrenmek isteyen taliplerinde mektep müdüriyetine müraca
atleri ilfın olunur. 

Çanakkale Jandarma yeni e/ral 

mektebi müdür/yelinden: 

I<ilo 

55000 

12000 

12000 

Çin si 

Sığır eti 

Koyun eti 

Kuzu eti 

Çanakkale Jandarma yeni ef· 
rat mekteplerinin haziran 929 

tarihinrfen mayıs 930 gayesine 

kadar bir senelik ihtiyaçllrı 

olan yukarda cins ve mikd~rı 

yazılı sığır koyun kuzu eti kl

p:ılı zarf usulile mJnakasaya 

vaz o!U'ımuştur. 20 haziran 9'.!9 

perşembe günü mat 16 da fllip

leri:ı verdikleri fiatlnr hattı 

itidalde görülduğü takJirJe 

ihalesi icra hıhnacaktır talip

lerin bu o~ptaki şartnameyi 

görmek ve izahat almak czere 

dairc-
müteşek:;il komisyonı 

mür3caathrı ilan 

Brillol 

bir ::y
na gibi parlamasını ıstersen z 
B R İL L O yıı i•timai edi•iz. 
İyi bir ev kabını evinde d~Lna 
bir kutu B R l L L O bıılunJl!r
mahdır. BRl LLO elleri km'.
yen kirletmeden tencereleri ve 
bütün madeni mevadı parhtır. 
bütün bakbliyclerde satılı r . 

Umumi acenta: Oal:ı t •da 
Voyvoda Hanında 7-10 ımtıı ::

rada RİŞAR VOLF. Oa!ntıJa 
posta kcıtııs • ı Ncı. 447 

......................... 
• • • • • • 

iFARİNALi 
( Çocuk gıdası ) 

Oı,tr.hrııı en nefisi ve en 

mühemıııeliJir 

• • • • • • • • • • • • • •••••••• •••••••• •••r•mre 

Muharrem: 5 Burç: Cevza ı 1 
yın doluıuqıl"jl A)'ın bl< ı;ı 

10,46 L!Jl.2..1 0,18 1 
Gece y.u-ınndan ıonra ' 

Perşembe 
m----

Namaz vakıtları 

.. 'ı:ı.h Ôll• bdadl Alqa. v ... ı.1 '""'' 4,28 12,14 16,14 ı9,41 21,42 2,0S 

Buııün doğanlara ı.im: 
Erkak: Kıı 

Vamık Peyker 
1 Günün na.ıihatı: . ı 

ed asla necabetmi \'erir hiç ün iforma1 

Buıı;ünkü han 
Rüzıa.r poyr:ız hava açıktır . 

Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stakpul 

Finiş ..• 
Ne demek o? •• 

Hayır !diyorum... ai

lem yoktur. 
- Affedersiniz... finiş 

dediniz sanıyordum. 

- iyi duymuşsunuz ... fi

niş diyorum... hayır dtıme
nin)ir şeklidir. Bunu bilmi· 

yor mu idiniz? 

- Hayır demenin bir 
şekli mi? Çok ala!.. Çok ata ..• 

" Kavandayş , tekrar 
alaka ile muhavereye giriş
ti: 

- Bu kelimeyi nasıl ya-

zarsınız. 

"Cones. Kavandayş. a 
döndü ve cüz'i sabırsılıkla 
cevap verdi: 

_ Bilmem .. Bu kelimeyi 

heceliyecek değilim yal. .• 
Zannedersem f, İ, n, İ, Ş 
finiş ederi Beni Roçester 

ailesi ve şahsiyetim hakkın· 
da ki şüphelerine dair 

isticvap etmek istiyordu· 

nuz. Yalnız bu mevzu ile 

meşgul olsak •.• 

"Simis. dedi ki: 

-Çokala •• ben de şimdi ••• 
Dülı dö "Melfort~ söze 

karştı. 

- Affedersiniz... fakat 
eğer Mösyö Ro ..• şey Mös· 

yö Çones, bize Mösyö Co· 

nes dediğini ispat etmek 

İsterse hakkınızda ki mua
melesi bu bapta bizi irşat 

edecek mahiyettedir. Lort 
Roçester... nasıl diyeyim 

yavaş hareket eder... ihti
yatkar efalinde akvalinde 

imsak eder bir adamdı. 
"Cones,, cevap verdi: 

- Sahih mi? Bunu öğ· 
rendiğime çok memnunum. 

lB•tm•d.l 


