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~ Tekzıp edıyorlar 
İl. Yunan bafvckili bahri siparitle-11 rimiz hakkında beyanatta 

Yunanlılar evvelki gün araıııızdaki oıe 
-seleler kakkında kararlarını verdiler 

il- bulunmamııtır -

il~ [== (AtlnL 13 {Anekar.rtltoı) __ 

IJ Başvekdlei kalem{ mahsusu tarafın-
r - dan yapılan nim resmi bir tebliğde M. :::--; 
ili Vcnlzelosa atfen Radyo ajansının nr.ş- ~ 
E rettiğl beyanat tekzip olunmaktadır. ~ 
;; Diğer Yunan mahafili bu beyanatı ~ 
il tamamen uydurma olarak tavsif et- ~ 
~ mektedirler. ~ 
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Bir senede ne kadar 

et yiyoruz ? • 
Vasati ~ir ~esa~ıa 1~ milyon tilo 

Bunu şehrin nufusuna taksim edersek 
Adam başına 

senede (20) kilo 
et düşüyor 
demektir ••• 

lstanbulda et fiatları ve 
et sarfiyatı üzerinden alı
nan belediye resminin mik· 

darı bir müddetten beri 
fikirleri işgal eden bir 

mevzudur. Fakat bu mev
zu üzerinde cereyan eden 

münakaşalar ve serdolunan 
mütalaalar ortada tespit 

olunmuş istatistik rakamla
rı olmadığından ekseriya 

birbirinden çok farklı ne
ticeler gösteriyor. 

Bundan dolayı gazetemiz 
Şehremanetinin mezbaha 
kayıtlarına müracaat ederek 
lstanbulun et sarfiyatı hak

kında hakiki rakamlara 

müstenit malumat elde et
miye çalışmış ve aşağıdaki 

rakamlar bu suretle tesbit 
olunmuştur. 

lstanbul mezbahasında 
1 haziran 1927 tarihinden 
31 mayis 1928 tarihine ka
dar kesilen muhtelif cinste 
ki hayvanların miktarı ber
veçhi atidir: 
Kelilen hayvanların cimi Adedi 
karaman ve daAlıç 428.450 
kıvırcık ve keçi 106,344 
kuzu ,.e oğlak 134,382 
yerli ökilz ve inek 15,24~ 
ecnebi ötilı ve !nele 4,029 
manda 3,472 
dana ve malak 591 

1 haziran 1928 tarihin -
den 3lmayıs 1929 tarihine 

kadar kesilen hayvanların 
miktarı da şu bur: 
Kesilen hayvanlann cinsi adedi 
Karaman ve daQlıç 423.257 
Kıvırcık ve keçi 92,612 
Kuzu ve o~lak 112,685 
Yerli öküz ve inek 21,020 
Ecnebi öküz ve inek 5,204 
Manda 3,229 
Dana 924 

yokarıda zikredilen hay· 
vanlardan her birinin va
sati olarak verdiği et mik

tarı şu suretle kubul edil
miştir: Dağlıç ve karaman 
(22) kilo, kıvırcık(12), kuzu 
ve oğlak (8), yerli öküz 
( 110 ), ecnebi öküz (180), 
manda(150), dana ve malak 
(25) kilo. Bu rakamlar her 

bir cins hayvandan alınan 

safi et miktarını göster
mektedir. 

Binaenaleyh bu hisaba 

göre lstanbulda ( 1927 ) 

senesinde 

miktarı 
şudur 

sarfedilen et 
yekün itibarile 

..... Z:ie 
.. . 

Bir kilo et için f .. -
manctc (9,5) kuruş 

• • 
resım vcrıyoruz .. 

Yaptığımız hususi 
tetkikat; bazı tetkik -
lerde belediye resmi 
olarak okka başına 
:ıo veya 25 kuruş ve -
rildiğl hakkında tespit 
edilen miktarın biraz 
mübalagalı olduğunu 

isbai edecek mahiyet
tedir. 

Verdiği etin mikiarı 
Kilo üzerine Hayvanın cln!'I 

Karmaan ve dağlıç 

Kıvırcık ve keçi 

Kuzu ve ~lak 
Yerli öküz ,.e inek 
Ecnebi öküz ve inek 
manda 
Dana ve malak 

9,425,900 
1,276,1.28 
1,075,056 
1,676,950 

725,220 
32,180 
14,770 

---
14,246,209 

(1929) senesinde sarfe

dilen etlerin miktarı da 

şudur: 

Hayvanın cinsi 

Karaman ve dağlıç 

Kıvırcık ve keçi 
Kuzu ve oğlak 

Yerli öküz ve inek 
ecnbl öküz ve inek 

Manda 
Dana ve malak 

etin miktarı 
Kilo 

9,443,400 
2,037,464 

910,480 
2,312,200 
936,7~ 

483,950 
22.900 

16,138,114 

Dikkat edilirse görülürki 

lstan bulda her sene sarf

edilen etin miktarı az çok 

muayyen bir rakam etra

fında dönmektedir; bu 

miktar da ( 14 ) milyon 

kilo ile ( 16 ) milyon kilo 

arasında bir şey demektir. 

Ancak bazı seneler bazı 
cins hayv;ınlar ·daha fazla, 

di!!cr bazı ~cııeler bilakis 

daha az kesilmektedir. 
lAlt ta.rafı 3 ilneG ••Tlfaını"1adır] 

.M. Venizelos italyan Peynirciliğin inkişafı için 
"Artık bu sefer neticeye 

doğru yürüyoruz" 

Diyor 
Yıınan hülc-Lımetinin 
bildireceği cevabı 

Gynen neşredi)roruz 
Atına.da.o selen lela:raflara 16.re Yunanutao bltaraflarm •on tekIIOerlnı 

Cevabını baı:ırlamııttr. Yunanlıtan cevabında Türk 'YO Rum mübadil eml1ldnİıl 
takdiri luymeU meıele•lnln bu ,UOkil müzakereden tefrik edllmeıtol 'f't ~GbadU 
eml&klne bitaraf mü.badele u.an tarafından totan bir kıymet takdir edllmeılnl 
lıtlyor. 

Yunanl•tan ayni zamanda aile rel•lerl fıtanbulda buJunuüardaıı mada 
flrut rumlara, Ye lıtanbulda mevunt etabb rumluın mfibadel• aımtakalarmda 
me•cut emllldnt bize btralnyor. Yunan tebauının emflldııe aelinct: Yunanı.tan 
fıtanbul hududu dahUJnde bulunanalr rnilıte•na dlıcr bGtGn !Yunan enıUldnl de 
bize terk ediyor. Fakat 1.tanhulda bulunan bir lıtuun Yun,.n emlWnl do 
mulıafaz.a etmek h.a.1'.kını halz bulunuyoruz. 

Yunanlttanda bulunan ı•yrl ml.bndil bütGn Türk cmllld ti• Carbl TrU,A 
Türklerinin Yunanlıtanda mübadele mı..'ltakuında me..-cut bütün emllldal Y\tn&~ 
ntıtan iade etml7ccck butta Garbi Trakya Türklerinden bazı eml&kl de •ahlp~ 
Jerl orada mecut l•e ıatm aln.cakttr. 

Yuna.nidan bize 450,000 lnıUl.z lira .. ta:ım!nat ..-erecekıe de bu paradan 
Garbi Trakya Türlderinln Yunanlılarda kalan emllktn bedelltı ödenecejtl 
s4bl burada bize kalan rumların eaıllklııl tumln l~ln de bu paradan 150.000 
hte.rlin tahtlıl• edeccflz. Atlı::ı.adan ıelen telıraftan çakardtJun12 ınana budur. 

Venizelos diyor ki 
A11na. 12 ( F .. ) 

B ugün M. Venizelosun ve hariciye nazır~. ~· 
Argiropulosun huzurunda aktedilen buyuk 
içtimada bitarafların teklifleri tetkik edilmiştir. 

Bu içtimada ittihaz edilen kararı M. Diyamandopulos 
götürecektir. M. Diyamandopulos cumartesi günü Anka
raya hareket ediyor. 

lçtimaın hitamında M. Venizelos gazetecilere • Artık 
bu defa neticeye doğru yürüyoruz " demiştir. 

Neler eörüştüler? 
Atfno, 13 ( AncksorlilfU) 

Dün M. Venizelosun riyasetinde büyük bir içtima 
yapılmıştır. Bu içtimada bitarafların tekliflerine 
Yunanibtanın cevabı ve hangi esaslar dairesin-

ce itilaf edileceği tespit olunacaktı. içtimada lazım ge

len kararlar verilmiştir. Verilen kararlar hakkında ketu

mivet muhafaza edilmekle beraber salahiyattar menbadan 

bazı haberler tereşşuh etmiştir. Bu haberlere göre mü· 
naziunfih noktalarda itilaf edilmiştir. 

Verilen kararlar 
1- Müzakereden mübadil emlak meselesi tesbit 

ediliyor. Bu Yunanistanın teklifi idi. Tarafeynin bıraktığı 
mübadil emlakin kıymeti toptan bitaraf aza tarafından 
takdir edilecek ve karar iki tarafça da muta olacaktır. 

2- Diğer emlake gelince iki hükumet kendi toprak
larında kain olup bugün tahtı işgallerinde bulunan 

emlaki muhafaza edeceklerdir. Bu emlak da firari rum!ara 

aittir. Fakat aile reisleri lstanbulda bulunduğu cihetle 

dönmek hakkını haiz olanların emlaki onları işgal eden 
muhacirlere tapu verilmemiş se iade olunacaktır. 

Kezalik iki hükumet kendi hudutları dahilinde ka;, 

olan diğer taraf tebaasının emlakini alıkoyuyur. Mesela 

Yunan tebaasının Anadoludaki emlakile etabli Rumların 
mübadele mintakalarındaki emlaki Türkiyeye kalıyor. 

3 - Türkiye satın alacağı bir kısım emlalt müstesna 
olmak üzre Yunan tebaasına lstanbul şehremaneti hudud'u 
dahilindeki emlakini iade edecektir. 

4-Yunanistan Garbi Trakya Türklerinden kendileri 
Garbi Trakyada bulunuyorlarsa muayyen tarzı emlaki 

satın alacaktır. 

·Yunanistanın Türkiyeye vereceği tazminat 500,000 
lngiliz lirasından biraz dun olacaktır. Bitaraflar bu 
meblağın 450,000 lngiliz ........................................ . 

lirası olmasını teklif edi • 
yorlar. 

Bu para Garbi Trak
yadaki Türk emlakinin 
satın alınması için Yuna· 
nistan tarafından verile -
cektir. 

Türkiye bu paradan 150 
bin lngiliz lirasını Türk 
tabiiyetindeki Rum emlaki
nin mübayaasına tahsis ecic
ccktir. 

M. Diyamandopulos Yu
oanistanın talimatını hamil 
olarak cumartesi günü An
karaya iıareket ediyor. 

Sizi dinliyebilmek içiı; 
7 0000 lira verirdim! 

- Bu fakir hanendeye pek 
fazla iltifat buyuruyorsunuz, 
efendimiz. 

Zira on seneden beri 
sağınm. 

• 

Tayyareleri 
Bu sabah 10,5 ta 

geliyor 
KolordunuTt ziyafeti 
akşama verilecek 

Ticaret odası yeni 
tedbirler alacak 

Dün bir içtima. .srapıldı 
·-- ~---~ 'Ticaret odası Trakya pey-

·. ..,· 1 nircllil';inin inkişafı için bazı 
_ ~·'.:.;;;;.,.,:::. ... · ~-:ı·l teşebbüslere girişmiş ve bu 

. ~ ·--~ ;;;;r. husususta dün bir içtima tertip 

/ıolyon loyyorelert 
iki giindenberi Köstencede 

bulunan İtalyan tayyare filo
su bu sabah şehrimize avdet 
edecektir. 

Fevkalade ahvali havaiye 
istisna edilirse tayyareler saat 
10,30 da Biiyükdereye in
miş olacaklar ve hazırlanan 

şamandıralara bağlanacaklardır. 

Filonun şehrimizde iki 

gün kalmaı<t mukarrerdir. 
Kolordu kumandanlığı ta

rafından ltalyan hava filosu 
heyeti zabitanı şerefine Bü
yükada Yat kulübünde tertip 
edilen ziya!ct bu ak,am ve

rilecektir. Galata rıhtımından 
saat altıda hareket edecek bir 
vapur davetlileri Adaya gö-
türccektir. 

D. vclcili 
Bu sabah şark 

vilöyctlerine 
hareket etti 

' : etmiştir. Dünkü toplanmada 

peynir müstahsil ve amille· 

rinden mühim bir kısmı ha· 
zır bulunmuştr. 

Bu içtimada ihzari bazı 

tedbirler görüşülmüş ve esaslı 

lçtlmrun pazartesi günü ya

pılması kararlaştınlınıştır. 

Öğrendll';imlze göre Tr ' 

ya vilayetlerimizde (250, 

teneke kadar peynir istihsal 
olunmaktadır ki bunun kıy

meti (2) buçuk milyon lirayı 
bulmaktadır. 

Aynca bu bu miktar pey

nirin ( 100) bin tenekesi 

l\Iısır, Yunanistan ve Surl

yeye ihraç edilmektedir. 

Bundan başka senede (50) 

Dünkü içtimada hazır bulunanla· 

bin bal ya kadar da kaşar 

peyniri ihraç olunmaktadır. 
• 

Ticaret odası gerek istih
sal ve gerekse ihraç sahasın

da yazdığımız miktarların 

artması için esaslı tedbirlere 

müracaatı lüzumlu görmek

tedir. 
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I Yako Şavul Efndi i 
) Sualimize cevap vcrmiyecek mi 7 ( 
§ ~ 
~ Avunduk zadelerin ıfl&sı ı nln bir takım giz lı zümre ti 
~ meselesinde mcııım hır rol menlaatlarına milvekkıllerlnin ~ 
!fi oynadığı iddia m e n fa t l arını '§ 

~ edilen ve Ko- Baro reisi feda etmk gay· l 

i ~~~; '~~.:·:~· d~~k: ~~;.a.:;. f 
g ti milesseselerini iğ- ~ 
e. zaran bu ıddi· = 
"§ fal ettiği, yahut ~ 

0 uğu an aşı an tarafından ken-§=---=-==-=-= allardın çok ıd°fu ı bu mileiseseler ,~ 
avukat Yako 

Ankara, 13 (A. A) - Dahi- disine vcrilm!ş 
!§ Şavul efendiye "' 

liye vekili Şükrü Kaya B. vi- - olan vasi seli.- "' 
layatı şarkiyede bir teftiş seya- \ hitaben gazete· hiyeU suiistimal f 
hati icra etmek üzre yarin - mizde ıraı et- . -
sabah saat sekizde şehrimizden ~ [ eyledi~ hakkında ~ 
harel.et edecektir. Vekil Beye ~ ligimiz suallere Halil Hilmi B. knvvetli bir tüp- ti 
Dahiliye vak3.leti umuru ma - E dün akşama ka- Bir muharriaimiz, dün', h h 1 1 E. 

Ef d hı b e ası o muş- E. iıalliyei vil5.yet müdürü umumisi ~= ar ç ir ce· Baro reisi Halil Hilmi j' =~ 
Nazif ve Jandarma umum ku- vap gelmedi. , B. i makamında ziyaret tur. 
mandın mu ıviııi miralay Raşit g J d k b Binaenaleyh g 

~~ı~e~!ı~i ~~~~!~~i 1;ü~~rge{~ t Şa~~er c~:~~ ~n~~e gör~ş:~~~::::~ · meseledeki bu ) 

yaverle;~~:~::! z:;::~~lerdir. '= __ E=- ::7:::~~ ~~ ~::.h 1:~E;i{eı~;i-'.r J ~:em ~:; =---~-· 
İzmir, 13 (A.A - Dün gece dir etmiyor da dar olacagımız tabiidir. umlye-

saat yirmi üçe dı.,ı t dakika kala := ışı sükot ile 
1 

, Arkadaşlardan biri bir n 1 n tatmini = 

;;~:::::::~~:~::: :_~-~-: g;~ ~~~~~~~~ i!f ~, :_=_~_: 
lstmıbul Tiirk matbuat cc- rimizce bu me· kadarlardan izahat alı- leyeceğl töz· = nacakar. Tetkikatıınız = miyctindcn: Turk matbuat E sele su"kOt ıle lirle kabil ola- s 

=. neticesini tesbit edece· = 
ccıniı·cti hc\.·e'cti umumh·csi = b dil b 1 bilir = 

' ==-_IJ ört as e · e i e- ğiz, tahassül eden vazi- · E._-_==-
1 ~ haziran 1929 Pazartesi celc bir ıey de- yete göre kararımızı ve- Ancak her 
ıı;linii saat ( 13) tc Türkocağı '§. j!ildir. receğiz. Belki gelecek ıeye raj!men i!!f 

salonunda içti,n:ı edecek ve ___ J Çünkü bir ictirnada, belki daha y ako Şavul ~=E 
yeni hcyc'cti idare intihabı sonra bu tetkikat yapı· Eleneli 

\ 1. . '§. tarafta namusları lır, ikmal olunur. Vazi· vazı- Ef 
yapılacaktır. ' ı.1yı as ıycnııı = = 

§ bütün mem le- ı·et hakkında şimdiden yeUnl ellı:s.rı ~ behemehal tc~rifkri rica = -
§ kettP ta nın mış bir şey söyllycmeyiz. umumiye mil- ~ 

olunur. = Tetkikat neticesini bek- = 
- - .... ~- § birbüyükailcnin vacehesinde § - !emek zaruridir. 

Belediye azası çağırılı yor ~ hayatı ıic.:ırilerı... . izah eımıyecck ı-
c H F M"f . 

1 
.•. d ;;_ diğer tarafta T urkıye ile iş olursa tabii vicdanı amme 

. . . u ettış ıgın en: § b' k b 
C · t' . . b I d. = yapan ırço mute er ecnebi ararım verecektir ve ili ve 
emıye ı umumıyeı e e ıye !§ .. l . 

ht 
. . 15 6 §. muessese ermin menlaatları edelimlcl bu ıakdirde eflı:lrı E 

azayı mu eremesının • '§. f 
929 l . .. .. t = doğrudan d<>ııruya mevzuu umumiyenin vereceği karar -cumar esı gunu saa § b h' . ~ 
on altıda Fırka mer . !5 8 ıstir. Y ako Şavul Efendiden başka jğ 
kezinde aktolu.nacak içtim'.!· ~ Aynı zamanda . yahudi daha birçok ırkdaşlarını ~ 
da hazır bulıminalarını rıc'! ~ avukat Yako Şavul Efendi- mahküm edecektir. ~ 
ederim. ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııllill'.lii1111ııııııııııııı1111111\\lllllllU111111ıııııııııııı111111111ııııııııııı11~ 
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r Ü.)eymi\:fi Paşa 
ve 

Akibeti 
Yazan 

AYHAN 
h 

.... 

Bıtgiin 11zartın beşi idi 
On.urı için Sz'lleyınan Paşa geceyi iztzrap 

içinde ıgeçirnlişti .. 
-84-

Bu yemekleri aramak em- İçeriye geldikten sonra da: 
rini de Fuat paşadan almı~tı. - Paşa siz evvela kendi 
Süleyman paşa asla seslenip üzerinizdeki lekeyi temizle-
itiraz etmiyordu: ne halleri yip siliniz de ondan sonra 
varsa görsünler. Ne çıliar? karşıma geliniz .. 
diyordu. Y ~pt~klanndan birgün Diyecekti. Mademki onlar 
g~ne ke~dı~erı utanecak de- utanıp sıkılarak yüzlerini kı-
gıller mıydı? zartm1yorlardi. Öyle adam. 

• · · · · • · • • · • • • • lara işte: böyle yapfnak 
• • • · · • • • • • • • • • • muvafık olacaktı. 

Süleyman paşa geceyi istı. Süleyman paşa : 
rap içinde geçirmişti. Sabah _ Buyurun, ~bekliyorum .. 
geç uyanmıştı. Bugün mar- Dedi. Kaymakam Nuri 
tın beşinci paz:ır günü idi. 

Yeni muhafız kaymakam bey dışarıya çıktı. Süleyman 
Nuri bey Süleyman paşaya paşa da Ahmet Valiip paşa. 
geldi: nın içeriye girmesini bekle-

- Paşa hazretlcfi - dedi- meg-c başladı. 
diva.m h:ırp müddeiumumisi Fakat, Süleyman paşa 
~aşa teşrif buymdular. Zatl oeyln.iile yere bekliyordu: 
alinizi görmek istiyorlar. lçHiye gir~n Alirrtet Vll-

Su1eyman paşanın sabah sa- bip paşa. tlegildi. Môs);ô Ne-
bah şu haberden memnun cip paşa lletliltleri Zi.\t idi. 
olmaması pek tabti idi. Mud- Allah Allıh .. şu işler bir 
deiumumi «Ahmet Vahip J> 
paşa nasıl oluyorda kendini türlü anlaşılamıyordu vcsse-
ziyarete geliyordu? lem! 

Yahu.. Daha iki ay evvel Paşaya: Müddeiumumi ge-
muhalicme edilmek üzre liyor demişlerdi.Halbuki gc-
Silleyman paşa bu zatı ne. len tatsız tUtsut zatın biri 
zaret ahınila 1stanbu1a sev- olan N celp paşa idi. 
kettirmcmiş miydi? Necip başa gülerekten: 

Daha ldün vedaa gtlen 
eski muhafızı Rifat paşaya: 

- « Serasker kaymakamına 
söyleyinli bert bu zatı kabüJ
etmem .. » dememiş miydıt 

Bu adamlarda ne ( yüz 
surat ) vardı ki böyle inat

larma aksilik yapar gibi Sü
leyman paşayı tadz ei.liyor
Jardı. 

Yoksa Rif at paşa ile ser· 
asker kaymakamına gönder
iIİE}i haber üzerine kendJsini 
daha ziyade tazip için mi 
Ahmet Vahip pıışayı yolla
tmşlardı? 

Bunlar hep ilda yakıiı 
1eylerdi. Süleyman paşa 

ahip paşayı tahltir ctrn~e 
l<atar veri}'ordu. 

Evet: -buyurun .. diyecekti. 

- Paşa hazretleri, scra&
ker kaymakamı Samih paşa 

vasıtasile « Ahmet Vahip JJ 

paşa hakkırldakl Şikijetinizi 
haklı buldular. 

Bugündeb itibaren bende
nli vazifeye tayih edildim, 

- Dem~k Ahthet Vahip 
·paşaya dair ölın Şikayetimiz 
muhtk görülmüs. 

- Elbet ef enaim. Dlvartı 
harbiiı adaletinden ernih de
ğil misiniz? 

- Adaletini İienüt gör
medik bilmiyonız. Bitarafh· 
~ından şüphe olunur. 

- Anhyamadım efendim. 
- Bunda :ınlaşılmıyacak 

ne vir. 
"(Bitmedi) 
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" Ho~rolsun f mHrJiliznı 1 Bütün A vrupada misli ~ 
Maznunl.ar milhk<'mC: huzuruna ç:~nca (!ÖrfilmemfŞ kasır.ıalar J p r 

hep bırdcn bu tekilde haykırdılar Paris, 13 (A.A)- Paris·Midi gazetesi Avrupada şimdiye ---

111 erui, 12 ( A.A.)- Geçen salı günii Hin- ~adar misli görülmemi~ derecede şiddetli kasırgalar oldu- Galatasaray 
distatnn nzıdıtelıf mrılıallerinde tevkif edil-. gonu yazmaktadır. B.ılhassa Besarabyada bırçok yerler 

m 'ş ola ·~ı " . t l l l k k tamamile su altında IC:almış, telef olanların miktarı 28 i 
ı , ve ınıpara or - ıffa ın rıu ~u ·u b ı U" k d 300 d · d kıl b' 1 h .. k ·· · · · v bb .. 1 u muştnr. ryna a en zıya e ev yı mış, m erce 

u .. um~anzsını nezetnıcge t~.şe. us .etmeıde mevaşi telef olmuştur. insanca vuku bulan zayiatın miktarı 
muttehım bulunan 31 kornunrste aıt dava- henüz bilinmiyorsa da fazla olduğu zannediliyor. 

nın tahkikat1na bugı'in başlannızştır. A1üt- Brüxelles, 13 (A.A) - Brüksel ile havalisinde çok 
tehmnler, malıkenıey·e geldiklel'i ~anıan şıı şiddetli bir fırtına ve kasırga zuhur etmiş, külliyet1i 

suretle haylornuşlardır : ~ Kahrolsun enı - hasarata sebep olmuştur. 

peryaliz!n~ ~aşa~ın ihtilal! , ,( Mesele alevleniyor 
Hepsının u.~erınde kırmızı alametler var.. rlelgrat; 12 (A.A.)- Zağrepte çıkan "Obzor ,, gazetesi 

dı, ve komünist işutetlerini taşıyorlardı. Belgrat siyası mahafilinin Macar hariciye nazırı l\L Valkonun 
Ma/ı/r,e1ne kuvvetli polis kıtaatının mııha - küçük itilAf teşebbüsüne karşı verdiği cevaptan memnun ol· 
/azası altındadır. madıklarmı kont Betfonin beyanatlle ortaya çılfan mes,ele-

~Jüddei u1numi fesat tertibdtuıuı milliyet nin .kilçük iti~afla ~1acaris.~a~ a~a.sında bir lhtilıllı badi olmak 

l h · d ld v • k dd l tehlikesi teşkıl ettiğini, kuçuk ıtilaf devletlerinin Peşte hü-
a ey ıtı e O .ugunu, aıle~e rnu. a e.s 0 .an kOmeti nezdlnda yeniden ve daha şiddetli ve manalı bir te· 
her şeye "e bıllıassa fngılterenın Hındts - şebbüste bulunacaklarının müstahber olduğunu yazmaktadır. 
tatıdaki hakimiyellerine karşı tevcih edil - Londrada toplanacak konferans 
nıiş bulunduğunu beyan etnıiştir. Müttehem- Londra, 12 (A.A) - Londranın dogru malumat nlan 
ler M. 1J1akdo1ıalda bit• telo-ı•af çekerek mahafiln~e ta:11irat mes'elesl hakKında rnüteh~.sıslar .. t~:a~~n-

• . "" • o . . . ' dan_ tanzım edilmiş olan raporu tetkik etmek uzre onumuz· 
meçcudıyetıne 1natıı olunnıak ıstenılen Hınt deki ay zarfında Londrada siyasi bit konferans atkedileccğl 
amele guı•untt lehinde 'lnÜdahale etrnesfni zannolunmaktadır. AlAkadar devletlerin hariciye nazırlııtı bu 

r konferansta hazır bulunacaktır. 

talep eınıt,!;!:;fi!_. _, ., =f Gemiyeti Akvamda 
Faıtakl muNcadele ~ra.drit, 12 ( A.A' - l\lültecilerin n!~kadderatı mes'cle-

.. sile ıştıgal eden ak\fam cemiyeti meclısı Alt komiserlikte 
Pan!i, 12 (A.A.) - Fasta Elburçta 'vuku bulan mu- yapılacak tasfiyenin nihayet 1 o sene zarfında icrasına karar 

sademeae Fransızların uğradığı zayıat şudur: Maktul vermiştir. 
yahut l<aybolanlar: 7 Fransıt tabit ve 5 küçük zal>iti, Meclis mevkut gazetelerin sevk ve Jsall işini düzeltmek 
29 Fransız ve 39 yerli asker. Yaralılar: iki Fransız için gelecek sonbahııraa fennt hir komisyonu içtlmaa <layet 
zabit ve iki küçük zabit, 8 yerli zabit. muhalifler tara- etme~ de kararlaştırmıştır. Bundan sonra meclis kadın tka-
fından taaruza utrryan AitzalCoup mevziine yardım için reti ve çocHkları koru_ma m~s'elelerinl tetkike memur ko-

h ~ ·· ı·· db' 1 l """ dl k d mltenln raporunu tasvıp etmıştir. er turu te ır er a ınmışhr. ı a a mınta asın a tam II d b lh'cu g •l r ısu· .. ı1 1 f • .. .. arp zamanın a 0 6 .... a .... e ma.ı n mene matu 
bır sukun vardır. 1926 protolfo1unun hükumetkrce tasuiklni tecil için Jaıı m 

jngiliz hariciye nazırı' eliyor ki gelen tedbirleri nlmağa cemiyet umuffil kfttibJ memur 

Londra, 1.3 (A.A) - Yeni hariciye nazıri M. Hen • edilmiştir.' 
derson, • lei itihabal mücadelesi esnasında düçar olduku l\leclis yukarı Sillızya hakkında Aımanya ile Lehistan ara-

sında münakit mukavelenin bazı nhkammın tatbikine mütayorgunJuklarnu çıkarmak için hali hazırda Brightonda 
ikamet etmektedir _ kendi!sile mülikatta bulunan bir allik oJan itll!fı tasvip etrni~ hukuku düvelin kanurı. şekline 
gazeteciye şu beyanatta bulunmuştur: " f ngiliz milletinin ifragile me,gul olmak için LAhi de içtimaa davet edile-
ekseiiyeti atlme.sinin, fikit vö fırka farkı olmakkızın cek ilk konferansın toplanma tarihini muvakkaten 13 mart 
amele hükümetine J)rt>gtamını tamamen· tatbik imkanını, 1930 olmak üzere tesbit etmiştir. 
filrtstz olarak temin etmeğe karar vermiş olduğunu Meclis, GeJecek eylôİde bazı islahat kr:ısını tetkik lçJtı 
gösteren bir çok delillere malikim. dafüil rıdalct tlivanıtKla temsil edilen devletler murahhasla-

Harici siyasete gelince, milletler arasındaki fuüna· rından mürekkep bir konferans toplanma4a karar vcrmi~, 
sebetlerin samimi ve hakiki bir beynelmilel teşriki Amerikanın mezkur divana iştiraki hakkında hukuk~inaslar 
mesai zihniyetinden miilhem olınasmın son derece Jroinltesinln son teklifini tasvip eylemiştir. 
ehemmiyeti olduğu mütaleasmdayım. Biz bütün dünyanm Rusyada neler oluyor ? 
dostuyuz ve hiç kimsenin düşmanı değiliz. Eğer sulhün 
istikrarım temine ve bugün teslihat i~in sarfedilen Berlin, 12 (A.A.) - Moskovadan alman bir telgrafa göre 
milyonları muslihane ve insani işlere tahsis ettirmeğe M. Troçkinin h~tfişircsi madam Kammenieff hars işleri nıüdhr
muvaffak olacak olur isek şüphesiz bize buhdan dolayı lüğQndd1 isiifa etmiştir. 
müteşekkir kalacak olan nımcun takdirine liyakat lngilizler Amerilcadakt sefirlerini 
kazanmli olacağız . ., ·değiştiriyorlar 

Avrupa milletleri ittihadına doğru Nev-York, (A.A.)- Nev-York Tim~ gazetesiııin Vaşirığton 
Parls, 12 (A,A) - Avrupa milletleri arasında mesai iştiraki nıunabiti bilditiyor: Diplomasi tttuhafilinde Oksford dafülOt:Ü11u 

temini maksacii.-le teıekkül etmiı olan fransl! komitesi M. Yllıtanta mlltlerrisi M. Oilbert Murrar in Vaşinğton sefat .. tiıı~ 
Makdonald.'.l gönderdiği bir telgrafta Avtupa milletleriı1in bir.. tayininden 00.l:sedilrnektedir. Gene meıHlr muhabirin bildirdiğilıe 
arada çalışmaları lüzumu hakkındaki beyanatını memnuniyetle göre tngiltere hl:kGmeti hali hazırda'kt sd.r _ör Esme liovnrt;ı 
karşlladığırıı kayöetmlşUr. Komite Avrupa devletleri arasında M. MalfdonaJdın ziyaretinden evvel ger . Çağ ırmağı derpiş l tnıe: -

Salı f!Ünü İzmire 
hareket ediyor 
Galatasaray birinci fut

bol takımı önümüzdeki salı 
günü şehrimizden fzmire 
hareket edecektir. Evvelce 
fstanbul şampiyonunun se
yahatini haber verirken 
Galatasarayın Askeri küme 
şampiyonu Harbiye ile iki 
maç yapbktan sonra gide· 
ce~ni yazmıştık. 

Harbiye bu müsabakalar
dan kendi hesabına feragat 
eitiği için ortada Galata• 
sarayın f zmirlileri daha fazla 
bekletmesi için sebep kal
mamıştır. 

Takım çarşamba günü 
lzmire varacak, cuma günü 
birinci, pazar ikinci, salı 
günü de üçlincü ve son mü
sabakasını yapacaktır. 

Kafileye ya birinci reis 
Necmettin Sadık B. yahut 
ta ikinci reis ve umumi 
kaptan ABidin Daver B 
riyaset edecektir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün Tepebaşında boks 

rtıUsabakaİan yapılacak • 
Stadiyunıôa üçüncü küme~ 
ye mensup takımlar ani· 
sında lik maçlarına devanı 
edilecektir. 

K8zım Pöşa Hz. nin 
refikaları 

Dünkü ekspresle Av
rupaya hareket etti 
. Dühlfü eltspirtsle Hiiyüle 

l\lillet l\lecllsi reisi KAıı nı 

Paşıı H. nin refika ve keri· 
meleri Hf. lerle riyaseti 
cumhur seryaveri Rusuhl Be
yin refikaları ve I l. vck~\letl 

şifre müdlirü Suat 13. Viya
nayil nıiltcvccücn han:kct 

ctmi~lerdir. lsta3yöndil Kazım 
Paşa lfozrctleri ile m ... n'tıs
l:ıtd:m lıııillıırı, vııJi ve birçok 
zevat bulunmu~ ve vali 
vekHi l\Juhittiıı Beyin re
fikası tımıfınôan , J\:17.ım 

J:la~a Haıtctlcrlttln rcfikıt ve 
kc:rimclcritTd hukeclcr wk<lim 
edilmiştir. 

tedftcen bir ittihat vncuda g-etirrnek hususunda kendisine yardım l tedir. Mumaileylıbı vazifesi, tatii olaral<: ôııümüzJeki ilkb::harda 
edeceğini M. MakdöMlda tetnin etmiştir. 1 bitecek idi. v.cvccsi <le harek t l!tıni, t' r. 

Ayni tirenle \iyıtırn sefa. 

ret! başkAcibi Tahsin Beyin 

"Vakt,,ın 14 Haziran 1929 
tefrikası : 6 Yaprak Dökiimü Yazan: Reşat Nuri 
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Partinin kayholdutuna 

şüphe yoktu. 

Muzaffer kendine ait iş· 

lere başkalarının burnunu 

sokmasına müsaade ede

cek, hnyatile menfaatile 

oynanacak adAmlardan de

tildi. Ali Rafa bey buhu 

bi!diği halde bif türlü du

_.amlyor, bir girdaba dü~

müf de kurfulamıyormut gi

bi hep aym dairenin için· 
de döhüyordu. 

Müdür Bey biraz daha 
bekleclikten sonra sözü 
rasgele bir yerinden kesti: 

- Anladım, müsaade 

el:İerseniz biraz da ben 
töyliyeyim, dedi. 

Size olan hürtneHfttd~n, 

hıilial>bl!tlmilin şiiphi ~t -

mezsiniz. ~iz evka1atle ıfİ, 

bu asırda, bu dünyada 

~msali bulunr.ııyacak kadar 

başka bit insansınız. Yalan 
söylemiyeccğiın. 

Leman vak'ası doğrudllr. 

Böyle birşe~ olmamalıydı. 

Ben de istemezdim. Fakat 

ne yapahm oldu. Maamafih 

inanınız ki bu vak'a zihni

nizde büyüttüğünüz kadar 

fevkalade birşey değildir. 

Anlatlı~ffia göre, bana bu 

kızla evlenmeyi tekİif edi -

yorstlrıuz. Açık söyliyeyim. 

Buna imkan yoktur. Daha 

iyisini isterseniz bu doğru 

bir iş ele olmaz. Çünkü 
bu Leman Hanımın ilk 

battan çıkaran ben deği .. 

lim. 
llu söz Ali Rıza Beye 

bir lö.rbaç gibi tesir etti. 
ihtiyar adam yerinde doğ
rularw 

- Beyf endi oğlum.. gü
nahbr.. Leman ne tle olsa 

parmak kadar bir kız ço· 

cuğu ki.. 
Diye bir şeyler söyle· 

mele istedi. 

Fakat Muzaffer telcrar 

onun sözünü kesti, ihtiya-

rın sadedilliğine gülümsi

y!rek: 

- Beyefendi emin olun 
size yalan söylemiyorum. 

Leman zannettiğiniz gibi 

rtıasum bir kız değildi... 

Önüne gelenle düşüp kal· 

kıyordu. isterseniz bunu 

size ispat da edebilirim. 

Hatta doğacak ~ocuğun 
babası olduğum da şüp· 

beliydi. Fakat her neden· 

se, belki de mevkiim se

bebile, O şiref öteki ha· 

balardan ıiyade bana layık 

görülmüştü. Ah Ali Rıza 
Bey... Dilnya keşke sizin 

bildi~irılze benzeseydi 1 
Mildüriin israrlarına rağ· 

man Ali Rıza bey, titriye 

titriye ayağa kalkmıştı. 

- Şimdi bu zavallı kıza 

yapılacak hiç t :r şeyiniz 

yok mu ? Bu suali hala 

vicdanınızın temizliğinden 

şüphe etmediğim için soru

yorum. 

- Ona ancak para yar

dımında bulunabilirim ••• 

Nitekim bunu kendisile de 
konuŞtum. 

- Bu kadar mı ? 
-Bu zamanda bir insana 

para yardımından daha 
ciddi bir. muavenet olabi

leceğine emin misiniz? 

Genç adam hunu hafif 
bir merhamet ve istihza ile 

• 

söylemişti . Fakat tekrar 

tavrını değiştirerek tatlı bir 

ciddiyetle sordu: 

- Hocamsıtiız; bu itibar

la biraz babam sayılırsmız. 

Ben de size bir sual sora

yım. Bu vaziyette bir ka-

dım hikahıma almamı siz 

münasip görür miydiniz? 

Biraz evvel sizin bana söy

lediğini;ı gibi ben de sizin 

vicdanınızdan insanlığınız

dan şüphe etmediğim için 

size soruyorum: Siz bir ba

basınız. Benim yaptığımı 

oğlunuz yapmış olsaydı hu· 

nu ona da tavsiye eder 

miydiniz? Leman gibi bin 

maceradan arta kalmış bir 

kızı, gelin diye evinize ka
bul eder miydiniz? 

Ali Rıia lky fena halde 

tatsthnıJb. Bit an ~tini 

kapıyathk düşündü. Bu işi 

yapan hıkikaten kendi oğlu 
olsaydı Leman gibi şüpheli 

bir kızı evine, kendi masum 

çocuklarının arasına sokar, 

ona, gelinim der miydi? 

ihtiyar adam • hayıf ,, 

demekle davasını birden -

bire kaybetmiş . olacaktı . 

Fakat buna rağmen zaten 

ümitsiz olan bu davayı 

kaybetmeyi 'yalan söylemiye 

tercih etti; meyus bir 

tavurla: 

- Hakkınız var, dedi, 

razı olmazdım. 

Müdür onu nazik bir 

yerinden yakaladtkına mem

nun, d61'a kıskıvrak bağ. 
tırnak ~tiyerek : 

- O halde, dedi, ba .. 
husus bentın de bir taJe .. 
beniı, bir evladınız oldu-

ğumu düşünerek? ... 

Mutlaka istediği giLi bir 

cevap bekliycren ihtiı•arın 

gözlerine bakıyordu. 

Fakat ihtiyar memur dar

gın bir inatla başıııı Öhlinc 

eğdi: 

~ Oğlum böyle bir i~ 

tutaydı yapacağım şey ar;ıkh. 
Onu reddederdim, bir daha 
yüz yüze gelmezdim. 

Ali Rıza bey, biraz 

tabii olalım. Bu kız mut

laka bir parti vurmnk, 

benimle evlenmek istiyor-

du. Bu, kabil olmadı. Fakat 

buna tnukabil kendisine 

mümkün oltlugu kadar yar· 
dım edeceğim. Aytı~ı ar-

tacak, ayrıca bir tazminat 

da vereceğim. Kendi de 

annesi de ııkmtadon kur

tulacak. 
(Bitmedi) 
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B ilmem dikkat etli,·or 
mtı--tmu.;~, hcm~n her 
gazctenın :'ınema 

l lzmirdeki _!skin işleri Ruslar tüccarlarımır.ın'depolardak~ mallarına ıyoruz ?. l 
umumi haciz lcoydula1: 

Venize!os~ 
~yaneab 

s:.ıa·atk;\rl:11·1na nyrılmı.~ birer 
JCri Yar. 1 !ar hadiseye ancak 
satır, fıkra \"c nihayet ~iitiin 

Ycrebilcn gazeteler, bunlara 
büüin bir sahifeyi pqke~ çe
kiyorlar. 

Mülkiye müfettişleri me·· Rusya ihracat tica~ettmiz Yunanlılara 't\~ rar.ırı biıinci sahifiiııtııd:ıtlıri 

Sun tahriri nlifusta Şehr~-"'--:. ~ ,.. 
=r ckzip edildig! 

anlaşıldı seleye vazıyet ettiler eeçmcktçdir mıııu· ti hududu dahillndc bu-
lunan niihı:;un miktarı takri-

' 
Anknr.a, r 3 (A .. \.) - .\ti

ııad:ın :ıldıgınıız malumatı 
naz:ır;ı n .\1. Y cnize\o.-;un 

Bu şekliıı lıir usul halınc 

girdiğini göriince dli~iindünı. 

sebeplerini ara~tırmıya Ç3h~

tım. 

San'atkt\tl.ua ayrılan yer, 
evyehl çift Slitunluk bir par
çaydı. Bu p<.ırça slinget ldlğı

dın,a damlamtş hir yağ lekesi 
gibl çarçabuk g·eııi~lecli 'e 
çok geçr.1cden hıı t.ı in ~ayı

fayı k.:ıplad ı. 
Kışın, filimlerin reklt1mları 

birer dasıtan halinde gcçcr
k;n, bu şiddetli al:1kırnın 
manası belki düşünmi\·c dcg-

.;J • 

miyecek kadar açık ve a~i-

kardı. 

.:~oıa kış geçti, bahar da 
geçti hatta yaz geldi ,-e si
nemalar kapandı, hı.\la gaze
telerin onlara verdiği chcm
yct azalmadı, sayıfalarcfoki 
yerleri bir milimetre bile 
eksilmedi. Anlaşılan artık kı

şın kendilerini 'eyredece~, 

yazında o şöhretli gölgelerin 
nasıl ya~adıklarını okuyacağız. 

Kanlı zabıta vak'alan ye
rine bunları okumak, elbette 
daha iyi. Yalnız bu neşri y:ı

tm fena bir tortusu var, ki 
onu bcj1;enemiyonım. 

'3cııç kız Ye dciikanlılan· 

mız, gün p;..!l(tikçe kendi 
kenlL1dcrini kaybediyorlar • 
i\Icmlekctte ~:ıhsi!;k azalıyor. 1 

Hlitün gençleri şöyle bir yok· 

Vali Kizım Paşa muavinilc arasında 
ihtilaf olmadıfını bildiriyor 

lzmirde biri iskfı.n işinirr 

takibi etrafında lzınir valisi 

ile mırn.vini arasında bir ihtilat 
çıktığını dün İzmir gazeteleri
ne atfen haber vernıişiik. Dün

kü !JOsta ile gelen Anadolu 
refikimiz meseleye mülkiye mü
f ~ttişleriniıı vazıyet ettiğini 

yazmakta ve şu ına!Umatı ver
mektedir. 

ıı: Halil demir ırnmında bir 
mübadil iskaıı işi için Vali 
mua\'ini tarafından nasıl bir 
muameleye maruz kaldığını 

ifadesine atfen dünklı nüshamız
da yazmıştık. 

l lalil demir ·dün Vali Kazım 
Paşayı görmüş ve işin nasıl 

neticclneceğini sormuştur. 

Vali [(azım pş. gazetelerde
ki neşriyattan sonra cvrakm 
Mülkiye Müfettişleri tarafıııdan 

alındığını ve tahkikata Mülki
ye Müfettişlerinin vazıyet cttk
lerini söylemiştir. 

fjJ!ıakika dün Vali muavini 
iki defa Mülkiye müfettişleri-

ııiıı n~zdiııe gitmiştir. lçerde 
ne görüşüldüğü mallıııı değildir. 

Maanıafilı; Vali muavininin 
bu hadise lıaki\ıııda l\\iilkiye 
ııı üfettişlerine izahat verdiği 

tahmin edilmektedir. Müfettiş

lerden soııra Vali I<aziın Pş. 

ııın lıuzunına giren Vali mua
vini orada da bir saat kadar 
kalmıştır. 

Sahte kararla ev işgal edil
dıği s11bit olmuştur. 

Karardaki imzaların sahte 
olduğu hakkıııda zabıtname tu
tulmuştur. 

Müfettişler tahkikata vazıyet 
etmişlerdir.» 

Diğer taraftan \·ali Kftzım 

Pş. da Hizmet rdikimfze gön

derdiği bir mektupta nıeselcye 

mülkiye müfettişlerinin vazıyet 
ettiklerini bildirınis ve v.1 li 

~ 

muavininin yazdığı c.lerkcııan 
bozarak yerine başka bir cnıir 
vermediğini yalr:ız bir ııotla 

mesele lıakkıııcla rnııavin beyin 
nazarı dikkatiııi celbetliğiııi 

beyan etmiştir. 

İzmirde bir kaçakçı 
:şebeksi meydana çıkarıldı 

Zabıtaya ateş açan çete
nin elebaşıları yakalandı 

Tenekelerle kaçak ispirto ve bin desteden 
faıla iskambil ele geçirildi 

lzmlr zabıtası ehiren büyük 
bir kaçakçılık şebekesini mey· 
dana çıkarmıştır. İzmir gazete· 

lerinde okuduğumuza göre, po

lis memurları salı gecesi Arap 

deresinde bir kamyonu şüphe
lenerek durdurmak istemişler 

aranınca burada da 30 teneke 
ispirto 1038 deste lskaıııbil bir 

C1'8 tüfeği, bir tabanca bulun
muştur. 

layınız, artistlerden birine nır· 
gun olduklarını gör\!ccksiniz. 
Bcpz perdeler üstlinde ba~

lıyan bu a~inalık kt ntcımmı, 
gazete yelpm~rlcri rli7.gıida· 

dıkça, kıvılcım, genç göğüs· 

lerde bir kundak haline giri

yor. 
Etrafınıza bakınız, onlnr 

gibi boyanmı~, onlar gibi 

giyinmi~, onlar gibi saçını, 

sakalını, biyıgrnı k1.:~tircnlerlc 

b rsılu~a c;ı ksın ız. 

t 
fakat kamyon verilen emir üze
rine büsbütün süratini artırmış ve 
kDmyunun içinden polis me-

Zabıta kaçakçılara yataklık 

eden bahçevan Giritli Şükrü 
ile kardeşi Cemali de yakala
mıştır. İspirtoların sahibi haci 
İslam ve arkdaşları da aranmak· 
tadtr. 

Yeni ycti~mclerdeki bu 
su p;ibi ba ~ka kalıplara ko
iaylıkla diiklilii~tiir, ki beni 
endişeye tlli~iiriiyor. Ette, 
saçta l'a~lı) an lıu maddi 
renksi;;llk. yarın ruhta Ye 

vicdanda da yer tutar diye 
korkuyorum. 

----- --- --
Darülfünun imtihanları 

Dün Darülfünun imtihanla· 
rından bahsederken Ceza mii

derrisi Tahir beyin bu sene 
talebe döndürmekte rekor kır· 

dığmı yazmıştık. 
Hukuk fakültesinden verilen 

nalumaıa göre birinci sınıfa 

imtihanlara 70 talebe değil 130 
talebe girmektedir. Ve bu tale· 

benin dönmesi de imtihanların 
p.~k ciddi yapıldığıaa delildir. 

İRTiHAL 
fi terhum Ticaret mektebi Ali· 

si müdürü Mehmet I liknıct be4 

yin zevcesi ve ;., \aarif nazırı 
sabıkı Gelenbevi zade Satt~te
yin hemşiresi ve Düyunu mmı

nıiye daire müdürü Eşref I lik .. 
met ve Ticaret mektebi Alisi 
müderrislerinden A \'ukat Hakki 
I lıkmet beyi erin validesi ve 
Osmanlı bankası tercüme kale
mi memurlarından ve ticaret 

~ ~ 

mektebi Alisi fransızca mualli-
mi Zeki beyin kı.in validesi 
Fatma Nimet hanım irtihali 
darübeka etmişti!'. Cenaze bU 
gün cuma günü saat 11,28 de 
Veşilköyden trenle Bakırköyüne 
nakil ve oraçla ccııazc namaıı 
badeleda aile makberesine def· 
nedilecektir. 

murlarına ateş açılmıştır. Polisin 
mukabelesi üzerine kamyo-
nun içindekiler kamyonu şofö
rüyle beraber bırakarak karan
lıklar içinde kaybolmuşlardır. 

Kamyonda 60 teneke ispirto 

bulunmuştur. Şoförün istic\"abı 
ve yap!lan tahkikat biraz sonra 

kaçakçıların elebaşılarını da za

bıtanın eline dü~ürmüştür. 
Bunlar Acem Hüseyinle Gi

ritli Alidir. Kaçakçıların Narlı 
derede deniz kenarındaki evleri 

Kuyudan 
ı çıkan iskelet.. 
Kuşadasında bir kadın 
kocasını kuyuya ata

rak öldürmüş ... 
Jzmirde çıkan Hizmet refi

kimiz Kuşadasıııdaki muhabi
ritıden şu malUmatı almıştır: 

l(uşaadası, 10 - J(uşadasmda 

Camii kebir malıallesiaden 
1 • 

Akçaabat oğlu J lüseyin efendi 
1 

e\'indeki kuyunun içinde iskelet 
halinde ölü olarak bulunmutur. 

Bu hususta mallımat atmak 
üzere müddei umullli muavini 
ı Ialit 9:ye müracat ettim: fl1u· 
rnailcyh bana şu izahatta bulun

muştur: 

Şiındiyc kad~ y~pılan tah
klkatuı hali hazır safhasına ka~ 
dar topladığ1111ız delaile, ku~ 
yudaıı iskelet halinde çıkarılan 

liüseyin Efendin in, a}'ı1i evde 
ikamet edeu zevcesi Hatice H. 
tarafından takriben iiç ay lrn· 
dar ~~eJ knyuya. atılmış olduğu 
kanaatini vermektedir. 

Tahkikat bitmek utredtr. 

Hizmet refikimiz hadiseyi 
yazdıktan sonra altına şu satır
ları da ilave ediyor: 

« Haber aldığımıza göre 
ispirtolan ihbar eden ve der· 

deste muvaffak olan memurin 

ve rüesaya ikramiye vetilecektir. 

Zabıtnameye tam 21 kişi imza

larım koymuşlardır. Bunlar 

meyanında vali paşa hazretleri 
ile polis müdürü Ömer bey de 
vardır. 

Parmaklıkları 
kırarak .. 

Ödemiş hapi;anesin
den 11 mahkum kaçtı. 

_ 4 ü yakalandı 
Odeınişten İzmir gazetelerine 

verilen malumata göre, Ödemiş 
lıapisanesindeld nıahkfımbrdan 
11 i ahiren hapisaııenin demir 

parmaklıklarını kırarak firar 
etmişlerdir. 

frarilerden hepsi de ağır 

cezalıdır. 6 sı cin:ıyet rnalıkfı

rnudur. 

1 Küçük haberler 
l\Iuğla ha~tancsi - - Son 

zumanlarda ihtiyaca k<lfi gel
memekte olan i\ltığ;la ha:-; ta· 

hanesine ilch e edilecek pav
}Tonun temeli ahiren mera
simle atılmıştır. 

Aziz B. - Tdtiş jçin bir 
müddet Samsunda kalan jan

darma mi.ifctti~i Aziz B. ahi
ren Samsundan Trnbzuna 
geçmbtir. 
Vasıf 13. Jımirde bulu-

nan sabık l\IaarH \'ekili Yasıf 

Bey evvelki g'i.in vali I\ ~lzım 

l>a'Şa ile beraber lımir mtize-

Rusya ile ticarL't ) apan 
Tiirk tiiccarları nda n bazıla

rına Rusyadaki ajanl<mndan 
p;ekıı malumata göre Rus 
limanları.ıdaki Tiirk cınti<l"l 
lıiikumct tarafından kılmikn 

ımı~:ıderc cdilmi-:tir. Ru~la: ın 

bu hareketi lii:crine .;eJırinıiz-., 
deki tiiccm·lara badema mal 
scY k ctmrnıelcri 
mi~tir. 

Bu son kanır 

lıarid ticcrctini 
Tiirk- Rus 
tcmnnıilc 

akamete maruz brnkacnk ma
hiyettedir. 

f:~a~en si mdh·e kadar 1 Lı -. -
!arın para ihracı hu..;u~uııda 

ı liccarlamnıza ibraz ittikkri 

mlı~külat ihracatı a-.gari bir 
hadde indirmi~ lıtılunuyordu. 
i\Juahdedeki serahata nıgmen 
g-eçcn ag·ustos ayından beri 
'J\irk tiiccan paralarını çık<tr
:ımı} arlardı. 

1 lnllıtıki j-.:raııbuldJl icrayı 

ticaret eden Y uııan tebaa:'ı 

bazı tiicc;ı rlar Sc\ kcttil.J:::ri 
tliak mallarının, m\ııılıedcııin 

aym maddc:-ind\;n istifade 

ederek her hafta ımILıtaza

ınan ~ıkarıyorlar. 

Tiirk tiiccarlanndan pek 
ço~u Rusyadaki i~lcriııi yu
nan Liicca rlanna n: bilhassa 
Kııliko:; i~mindc bir ruına 

de\ redcrek i~ten çekilmişler-

dir. 

.. 
ben ( 700.000) ~ir..~ı!a gü· 
re btanbuld:ı beher nüfus ba-. -
~ma senede ancak (20) bio 
kadar et rnrfediliyor dt"tnd\:· 
tir. 

ı 

1 
Politika 

l 
I\Jaamafih bu miktar için-

Bundan ba~ka tlirk ihracat de ıniitaahhitkrin ordu ve 
1 
1 

g-azete~ide inti~ar 

etmi~ olup O"adnıı naklen 
f.mmbı'.l gazetelerinde ;.:;ör~ı
len bl.!yan~t1 ııın tekzıp cdil
dı~i anla~ılını~tır. 

cmtiasından ldr iizerinden - ınlie:'~csat · hesabına bürndal..i 

\Yug~~ada )·(izde 70 ,-cı·g·ı· almaktadırlar. ı h · mc:z )a :tda kesti rc:·e:\: ci \'lif 
Rus giimriikleri, kendi ticareti vil;\yetlcrc sevhttiklcrı t~ t re 
harid~·e mliınessilliklcrhıin dahildir. Bunu da ırnzarı iti-
nrdi~i dun fiat listeleri iizc- bııra alırsak ni.ihıs başına bir 
rinden hc:-:ap ytıparak bu 'er- :-:cncdt' 2U kilodan daha <ı 7 

Türk eml&ki 
giyi kazancın 11 0~WO derece
sine çıkarmaktadır. Bu ytiz
den tiicc:.ırlarımızd~ın pel~ ço

ğu aleyhine tahakkuk ettiri
len YiİZ binlerce: liralık ver
giler sefirimizin taya:;:-utll ü

zerine tecil cdilmi~tir. hte 
Rushır bir milyon lirayı 

tecaYiız eden bu Yeq;ilcri 11 

tahsili 't':,ik:-ilc son g;iinler
dc t<:kmil 'l'lirk cmtiasıııa 

haciz nızctmhlcrdir. 

Ru,lar ile seri bir anla;-ma 
hasıl olnıadığt takdirde llLı--

ya ihracat tkarl!tinıiz tL'ma
ınile lıu::.u~i tcshilat p;örcıı 

Yunanlıların eline geçecektir. 

r
ahiliye v.ckAlctinin 

et (Hi~iiyor demek tir. • • 
Et sarfi\'aU üzerinden tc~lı_gı 

Şehrenıanetini~ı aldığı mezbaha . 0nkar:'h ~3 (~.A) - D~-
rc,mi ( 1928 ) :::ene:-inde hılıye vekaletınden tcl>lıg 
( r J 2ll,43.5) ve mecburi a- edilmiştir: Yugos!avyadaki 
Yanfrig;o ücreti olmak iizc- Türk emlaki mes'elesi hak-
rc (27G,8:-8) lira rutmu~tur. kında Befgrad elçiliğimiz· 
bunların yekunu ( I ,.369,28~)) den ~ılınan tahrirat ve te-

Jirııdır. Bu miktar re~iPı rıy- ligrafnamclcrde deniliyorki: 
rıi seııl'-de sarfoluııan l:t ınik- Yugoslavya kiikumeti zapt 
Larına (yani LG,I38,JI -~) ta- ve tevzi edilen erazınm 
ksiın cdilir:-1.: nmhtelir - dn::ı hey'eti umumiyesi hakkın-
olmak iizere etlerin beher da müzakereyi esas itiba-
kilosll tizcrindcıı alınan rc::-i- rile kabul etmiştir. Gerek 
mi ~füterir ki bu da 'bir ki- hariciye ve gerek ziraat 

lo cc i<;iıı takribi olarak (S) nazırı mes' elenin bir an 
l,mıış demektir. evvel halli taraftarıdırlaı. -- _\yni surcrl;1 ( r 927 ) 

Hariciye nazırının Saray -
senesi1w ait umum et !'ar-
f Bosnadan avdetini mütea-ıyatı ik bunlardan ırcııe 

" kip bu hususta müzakerata 
l) sen<: i·;iııde nıczbnbada 
nlınmı~ olan mezbaha \"C iptidar olunacaktır. Şehir-

Nasıl ölmüş? Tütün cıgara 
Müskirat idaresinin 

izahatı 
Bir refikimiz dün Orıaköydc 

evinde kaçak rakı aranan 
l 

Rusalato isminde bir ilalyanm 

memurlardan korktuğunu ve 

biraz sonra da kalp sektesinden 

öldüğünü yazmıştır . 

Müskirat muhafaza müdürü 

Hakkı B. , bu mesele hakkında 

bir muharririmize şu izahatı 

vermiştir : 

« - Evvela şunu söyliyeyim kı 

öldüğü kaydedilen zatın evi 

aranmamıştır. Taharriyat civarda 

dere içinde 14, 15, l 7 numaralı 

evlerle bunların arkasındaki ge-

niş bostanda yapılmış ve bahçi

van kulübesinde bir rakı kazanı 

elde edilmiştir. ;> 

l3izin1 aldığımız malumata 

göre hadise şu suretle geçmiştir: 

Sabah 6 raddelerinde memur

lar bostanda taharriyat yapmışlar 

ve kaçak kazam bulduktan sonra 

zabıt Yarakasını yazmıya başla· 

mışlardır . Bu srrada ~elinde bir 

tabanca , yanında da bir köpek 

olduğu halde M. Rusalato 

' memurların karşı smil gelerek 
t 

kim olduklarını sormuş ve bun-

ların polis olduğunu öğrenince 

çekilip gitmiş • biraz sonra da 

füc'eten ölmüştür . ' ----
İnQiliz 1009 

İngiliz lirası dün sabah 1 008de 
açılmış , ögleye do~ru 1011 

kuruşa kadar çıkını~ ve akşam 
10C9da kapanmıştır . 

················································ 
sini gezmi~tir. 

lzmirin saati - Epi za
mandanberi bozııf.:: bulunan 
İ7.mirde kı~la iiniiııdcld saat 
ahiren tamir cdilmi~ ve saa

tin etrafına gece de p:unın

mesi jçin elektrik- tc:-isatı ya
pıl ım~tır. 

Konya köşkü - Babalık re· 
fikimizin yazdığına gö~e Kon

ya da Gazi hazretlerinin btas· 
yon caddesindela • ,.!J<öşklerinin 

esaslı ve mükemmel bir surette 
belediye~e tamirine ve bahçe· 

sininde tarh ve tanzimine devam 
dcilınckıedir. 

Eski tertiplerde bazı 
yenilikler yapıldı 

Tütlin inhisarı idaresi cı

n·ara \"e tlitlin tertipleri hak-
~ 

kında yeniden bazı kararlar 
\'ermi:;-tir. ' Bunun ncticc-.i ola
rak ~inıdiki tertiplerden ba

.zıl:ırı ort<ıd.'.ln kaldırılacıık \ c 
bir J,.ı:-;ı11ının <la harmanları 

dcp;i~tirilerek Hatları <ırttırı

hu.:,tktır. Bu ciimledcn olarak 

kalın en <'ıh't, kalın ahali, <\!•\ 
ve nüidafaai milliye cıg:arlan 
ile iiçilndi ned tiirtin kulla
rnlnııyncaktır. 'l':ı~rada ~atılan 

tatlt :;ert tiiüin dl! "9,. dan 
'-8,. kuru~a iııdirilmi~cir. 

Bunlardan ba°:'ka I .+ 
nı::-luk en ilU cıgara da 
kil doryan lı:ırmaııuı(l.ltl 

ku-
:-er-

ya-

pılnrak IS ktını::-,ı ::atıiac:n], 'e 

ho~aziçi cıg·:ırasınııı da ince
si kıldırılacatur. 1\\ rıca t•ski 
'' dendi ,, cıp;ar:ı:-ı yerin de 
,... ''k b" . ,_ 1 ney., ·a me,, yerme :-:1 on,, 
Vı.! 'Tti rk,, yerine '"ı\ ıı !,ara,, 
cıgaralan yapılacaktır. -
Fazlı B. 

1 Bu gün Şileye gidiyor 
Vali muavini F aı.h B. dun 

Heybeliadaya giderek ilk mek- ı 
tep imtihanlarında hazır bulun
muş ve bazı teftişl er yapmıştır. 

F ırılı 13. bu giin de Şileye 

giderek teftişatta bulunacaktır. 

Meyva ve sebze 

<ırnnfrig·n re!'imleri yd·a'ınu !erdeki emlak üzerine mcv-
nh•bı.:t ı.:dilir ~<: et ba-.ıııa alı- zu haciz fek olunmuştur. 
nan n:::-im miktarın;n ((),~) Ancak şehirlerde haciz 

kur:ı~ kadm- nhi uı;u an!a:;-ılır. al tındaki emlake mevzu 

l kr iki !'ene içinde et li zc- haczin fekki ve satılması 
riııdcn alınan resimlerin için eshabının evvelce Yu-
miktarhmnın bi>ylr.: tcha\'\"iil goslavya adliye nazaretine 
ctım· i her il,i ::;ene içinde müracaat eylemeleri ve 
kc::.ilcn bazı lıcıyvwıl<ırın fıız- mezkur nazaretten karar 
la Ycya nok::ıan olma ıııdıın almaları usul ittihaz olun· 
ilc:ri ~clmckredir. 

Yakıa Şelm.:nınn-: ti blitç1.:-
sinde ınezbah<.ıdan gelen ':·ı 
ridatın yekunu yukarıda yıız-

dı~ırrnz nıiktardan daha fazla 
dır: ıne:-:elü ( r 928) seııe:;in
de bu yckt'ın ( l .G :-:-?(ı <.1 ~) 
liraya bali!!; oluyor. .\ııc:ak 
bu yckt'ırn: dahi! olnıı r.:ı 
kaıııların hcpc.i mecburi 
mel.baha re~mi de!\ildir. Bil
larz ahır licrti, ~oguk lıaYa 

i11.:rcti. buz :;atışı. p·ıcalıeıı~ 

bm::-akhanc, bar-.,1k tarlıiı iye 

:;i, pa\'.a tathiriye:;i mua) ene 
lirn.:ti. giibrc :::. : ıtı~ ıgibi 

namlar alırın~la alııı :ın 
nıııhtclif \ aridat \ardır ki 
lıuıılar mecburi nıalıiyettr~ 
oladıgıııdu, l~~111ıcn de di~er 

ne\' İ ticarei c~ya -. ı iızeriııden 

~ılınan 'c bir ne\ i J,ıymct 
mukabili btılunan kararlardan 
miirckkL'P oldu~uıı<fan bun
ları m t zbalı.ı l'l: _ nıi ile ka
rı ::.tırmak dcı~nı değildir. 

\' l1 kanda rahihltını arzLt-

tiğimiz tetkikattan ımıhiın bir 
ııetiı:c çıkı) er: ~\ıi iktkıt 
nıecli-.i lıa~at pahalılıgı hak
J,mcla ) aptı~ı bir tL'tkik ııe~

rcdilnıi-;, burada 1:-. tanhulda 
etin beher okka:-; ı iizcrin<.: 20 

mu;; idi. Böyle aylarca 
sürüncemede kalan karar 
istihsali muamelesinden 
tebaamız fevkal'ade zarar 

görmekte idi. Elçiiiğ·imiz 
tarnf ından vaki mükadJit 
le.şebblislcrin netİc(Sİ ola
rak bundan sonra ınc.zkılr 

muam"lc:nio emlakin bulun
duğu mahaldeki memurini 
aidesince yapılması ve 

emlak s?.hiplcrinin bu su
retle mülklerine tcsahüp 
eylemeleri hususunda teba· 
aını:r:a hir kolaylık olıncık 

i.izere taşrar!aki alakadar 

memurlara tebligi kcyfiy.:t 
edildiği hariciyr nazaı c~: 
tarafından elçiliğimize bil
dirilmiştir. Binaberin Yu
goslavyada ~ehirlerdç e.n
Iaki olanlar bu eml5.ka ~ e 
s:ıhüp için ya doğnıd:ın 

doğruya ve yahut vek:llcri 
ınarifctile mülklerinin bu

lundukları ş lıirlerdeki me

mllrirıin aidesine müraccı.at 
edeceklerdir. 

........................... ................... ;:J •• 

İzmir mahsulü geliyor kuru~ bekdi~c resmi iıız ı-
iz111ir, 13 ( A. /\ } ~ J\;ıyısı, 

l;1p;ah oldup;unu ispat cc.kccl. 
nıahiycttel1ir. 

,\Jaaınafih ~ıınu da ihh-:: 

edelim ki et denilen nı:.hlck 

niıı memlekette füıtıııı ımıııı-

1\liıı olduğu kad<ır indirııı .. :, 
luzııınıı muhakkaktır Ye bu 
rnrnamcn mtHal ... il bir me,l:
lcclir. 

marn ctti~i iddia edilıni:~ti, 
uoın:ıtis, biber, \ "C p:lllıc:ındıııı 

dip;cr b:tzı hıı~u--1 ne~riyatta 
ıııiirekkcp ilk ın:ıli !'-ul İshııbııln 

güııderilıııek üzre donatılmış 

bir kayıhla ve merasimle \'a
pıtra ııakloluıınmştur. 

Amerilca ve lncirlerimiz 
İzmir, I 3 (.\.ı\.)- Şelıriıııiı 

tic·trct odası ııın tal ehi iizeri
ııc ı\ merikadan alınan ma 1 L\

rna ta naz:ıran ~i nı<.ıli ı\mcrik;ı 

in cir mahsuliiı1liıı pahalı :-a
tılma ı indrkri hliyen ame

lenin ye\ nıiyc lıç dolar yedi 
scnt yani ) ~di buçuk lira al
masından nes'et etmektedir. ' . 
Şehrimizin ~imali ı\mcriknya 

hu .s ·~nc fazla mikrnr incir 
ihraç edeceği huvyetlı:: muh
temel bulunmaktadır. 

ise hu rc:-iın mikd.ırının hat-
ta (24) kuruşa kadar çıktıgı 
süylcnıni~ti. Bizim tetkikatı

mız hu iddiaların birnl. muba

.::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::: ••••111•11• ............................................ ••••••••••••••••••• ............................ ~ 
ı;:: ••• .... . .. 

!lllRomanımızdaki müsabakafill 
ım ~ <'lat ... ~ :·~· 

l.iii :::: 
rı •··· im ( Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika- ~::i 

mi sında 3 tane iltizami bırakılmış yanlış bulacak- i!!~ 
:ııı b . . . . . :::: Uii sınız; unu gazetemıze bıldırırsenız, kurada !fü 
m~ müellifinin el yazısıyle hediye edilmiş ( 1 çalı füi 
:=i; kuşu ) ve ayrıca hediyeler alacaksınız. Takip ve ~fü 
a111a k d t •••• :::: iştira e iniz :::: 
:~ Elli :::: :::~ 
•••'- a••'f .... il:;: -·· 
...~::::::e::5::::::::::::::::;iİi!İ:İ::::::;:;;:ın;::::İı;::ı:5=2:;;i•:=;:::•• .. iH«H•'u,••~ ~ 
.ı ·,.::~::::::.:::::::::::::::: ...... :.::::::.:K=••n::::.:ıc::.:::ii ::ı:::i!ii!iS::;:;:::; ~ 
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D U V a r d a-k ı· ç e n g ı· ı e r Heyeti şimdilik yalnız cııma günleri Mntalıall!la doktorlar ; mulıte- D vapur 1 ar li 

Cebinden rakseden adam
cıkların tersim edilmiş oldu
j';u evrakı çıkararak yazı

hane iizerine koydu, yıızmağa 

ba~ladı. 

:'\ihayet nhır uşağma bir 
mektup nrdi ve bu mekcu
bun muha"as olduğu kimse
nin eline doğrudan dol';ruya 
,-erilmesini, ~anılacak suallere 
katiyeıı cevap ,·eriimemesini 
ehemmiyetle tavsiye eui,~lek
tubıın zarfı iizeriııdeki yazı 

1 Jolme>in ya1ısına :ısla ben
zemiyordu. LTçerinde ":\ol
fo!kta, Est Ruston da Elric 
çiftliğinde .\lösyö Abc Sbne~ 
adresi kaydedilnıi~ti. 

"Holmes~ mösyi' ':\ lar-
ten ~ e dedi ld: 

- Zannrdersem tcl .~ra fi

)'Cn bir kuvı·ci muavcne 
htcseniz !cna olmaz. Eğer 
tahminim 'doğru ise hapisa
neyc kadar zor · cı·kcdilecek 

hir haydutla kr~ıla~acaksımz. 

Delikanlı mektupla gi-
clince Şarlok l lolmes salona 
çıku. Artık vazifesinin bitti
P;ini ve neticeye intizarcn 
ıakıt geçirmemiz lılzım gel
digini söylüyordu. Doktor 
hast:ılarını ziyarete gitmijti. 
llolnıes ve müfetti~lc yalnız 

kaldım. Holmes bir masaya 
oturarıık ve kiiçlik çengiler! 
gö,tcren kA,Itıdı önune ko
yarak dedi ki: 

- Zannedersem >ize eğ

lenceli ve müfit bir saat ge
çinebileceğim. Müfettiş ev
vel:\ size '.\lüsyö Ililton Ka
bitin ne gibi şerait dahilinde 
p:elip Behr Stritte beni zl
)'aret eylediğini >ize anlata
yım. 

llaclirntı k"aca tal sil etti; 
ve cleıaın etti: 

- Burada gözümün öniin
de ciıırnıı şeyler işte o insanı 
ı;lildürecak kadar >açm~ göc 
ziikrn f:ıknt a>lıncl:ı biiyiil; 
lıir f:ıcianın mebedi olan 
şeylerdir. 1 lcr türlii ~ifce ya
zı halıkkında ıııa!Cııııatıın \ar
dır.' Bıı ii>iilii icat edenlerin 
gayc>i ~ıiphesiz bunun bir 
mektup olmadıgı kanaatını 

Ycrınekti. 'ianki btı resimlerin 
çocul,lar tarafından tersim 
edildijti k;ııı:<:ıtı ıerilıııck is-

:cniyonlıı.~l~:ımafih bu i;aret
lcrin bir 0ifrcye t:ıallılk ctti
j':ini f:ırzı:yliycrek şifrelerin 

:ıçılnı;;,ı için tutulan u>ıılilc 

tctkikatta buluntlnnı . .\'cticeyi 
kc,fctıııckte giiçluk çeknıe

l'inl. 

ll:ınn nrileıı ilk mektup 
nLıtlur kısa idi ki ondan 
ynlnız 

demek 
<li 111 

atideki i ~;;retin ne 

oldııO;ıınu kc<kd~bil-, ' 

BilJi:;i:ni,; ,·c~hilc 1~ harfi 
l:ıgiiiz :ilfdıc,iııin rn nıli>ta

r.ıt 1 lı:ıı fidir. O kadar çok 
kt ,\inlılı r ].;i en la~a ibnrclcr
lcrdc hile bulunur. l lalbuki 
lJ.: mektubu tcıkil eden on 

b• ~ h:ırftuı onu aynı idi. 
J1t<:•dan bu lı:ırflcrin J: har· 
'rn:ı teadül eyledikleri ııcti

c,,inc ı:ırılalıilirdi: 

1-illıakil.a bu i~aretin elin
tk h:ızı birıey yoktu, bazı 
defa da bir bayrak vardı. 

Fakat b:ıyr;ıkl<1rııı nıziyetin

den bunların kelimeyi tefrik 
i,•ıı kullandıklarına kanaat 
cu;m. ı:uııun neticesi ol:ınık 

bu ".tırlarda E harfinin 

i~;tn·ıilc güstniidiğinc kanaat 
l!;türdim. ;\<ıl nıiişkiilatı hal-

B \lfCFSf ;\ll)F T.,•nnlimou fem aı'lelerce oeolerden beri ıec- ı:::.-::ı::::::::::ıı:::m:::::::::::::::::::::: 
... ., _.:..ı j. :.J olmalıı.tadU' 
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. ütercimi: . ayur mr····· ···Fotog·;;· r·a:1· .. ·nı·a]('fiie'iiiz' .... ····mı Beyoğlu Su/Jı İcrasından: Ke-

Seyrisef ain 

1 letmls buiuırnyotdıım. ln!!iliz
cede lwrllerin sureti istimali 
hir kaidei basltnya e;örcdir. 
'.\lcscl:l hurflcrin istimal >traq 
adet:cri itibarile şudur. T. ı\. 

O. 1. N. S. il. R. D. ve L. 
Fakat burada T. A. O. 

harfleri 1 hadi kadar nıiis

ı:ımcldir. l ler hir kombine
zonıı>ı halline kadar tccrıib~ 

uzun <iircrdi. Diğer bir tec
riibcye intizar ettim. ~l. ım

toıı Kah!t ikinci ziy;trctinde 
iki kliçiik ibare ve Luıdıra 
ter;i nı edilmediği için bana 
tek bir ibare gibi ı;üziiken 
bir mektup ıı;etirdi. 

lllıışkiilar henüz halledi!me
ıııi~ti. Zihnimin bir kü~:ıyişi 

anindc bir takım harfler 
daha ke~[ettim. Bu yazıların 

genç kadınla alakası olan biri 

- 6 - mı ... ! leli zaue hacı Mehmet El. malı-
tar;.fından yazılmış olması ım En mükemmel teferruatla mücehhez olsa bile ıayanı liİ: dumu Yusuf lzettin bey, Vas-

mi hayret !ilimlerini istimal etmediğiniz takdirde arzu etliğiniz fü! ka' i) en mcmuldu. E~er iiç .. :ı ·rı !iye, Nebiye, Seniha, Bedriye, 
!:!:;:5: neticeyi elde edemezsiniz. Muvaffak olmak için taklidi ·:::.

1
1
1
.! harfle ayrılnıı~ iki E den Sadet, Belkıs, Enise, Semiha, 

· k :::: gayrı kabil evsafı haiz: ::
1
•: miıreK ·ep bir harf grupu :m :: ı Hanuııl.1r ile Rıza, Abduılah, 

huiursam bu kelimenin genç mı KODAh' mı Vedat, Mehmet Nebih beylerin 
kadının i>nıi olan l~lsie ye !!!i liji şayian ve müştereken nıütasar-
tenıfuk edebilirdi. mı Un rıf oldukları Galatada Kemankeş 

Bu kombizonun üç muh- !!!! Fililnlerini istimal ediniz !ili mahallesinde rıhtım caddesinde 
telif şekilde ibareyi itmam :::: !:!: Kara Mustafapaşa sokağında 
e)lcdiğini bn!dum. Artık işim ım Kodak makinesi - Kodak f ı lmi - Yeloks kağıtları mı 15, 17, 38, atik ve 40, 42, 19, .... .. ... 
kolaylaşmışu. Gerek psiko- !fü Alaminüt foto~rallar için fül cedit numaralarla bir bap dük-.... . ... 
lijik istıkrarlar gerek grafo- ım Minoteros kartpostalları mı >anı lıavi ve Nosriye lıarıı na-
loji ye atik haller neticesinde :::ı K il H d 1 :;:: ınile nrnruf bodrum ve birinci :::: u anınız. er yer e salı ır. :.:: 
&tncver _ )·ani nsla kclin1esi~ :::: ..................................................................................... ::::::::::: k t · h ı · · ı· d 

u :;::::::!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:55555555555:::::::::::: a ı :<a ve ıa:ıe \'C ıttısa ın e 
ni kc~Icttim; ve ilk mektubu 

1
. ~le_ muvaffak oldum Bu 

TPcktnp aynen 
ANKARA yulcularına 

Merkez acentcıl: Galata Köprii 
batında. Bcy<>A!u 2562 Şube 
acenleıi: Mahmudiye Hanı alımda 

lıtanbul 27 40 

Antalya Postası 
(KONYA) vapuru 16 Haziran 

pazar 10 da Galata nhtımından 

harekede İzm!r. Küllük, Bodrum. 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 
8ldecek ve dönütl• meı.kOr i.ke
lelerle birlıkıe Andifli. Kalkan, 
Sakız, Çanalı.kale, Gelıboluya 
uğrayarolı: gelecektir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 15 Hazıran 

cumartesi 17 de idare nhhmın· 

dan haroketie Gelıbolu, LApıeki, 
Çanakkale, İmroz, Bozcaadaya 
gıdecek ve Çanalı:kale, Lapse~, 
Gelıboluya u~rayarak gdeccklir. 

Am here Abe Slaney 
Yani "Ben buradayım.Abe 

Slaney idi. A be Slaney mek
tubu yazanın imzası idi. 

Ankarada Lozan Palas oteli altında müceddet 1 
inşa edilen kadınlara ve erkeklere sıhhi banyonun 
her iki kısmı ayrı ayrı olarak açılmıştır. 

müfrez ve haııa duhule mahsus 
antre ve ikinci, üçüncü, dör
düncü katları nıuntnam karşı 
lıkiı ikişer büyük oda ve ara-
larında küçük birer saıo:ı ve Trabzon birinci postası 

(Bitmedi) sandığı müdür-
beşinci katı iki kiiçük oda ve (ANKARA) vapuru 17 H3Zira.ı 

Pazartesi 12 de Galata nhlınıın· 
bir haladan ilıaret olup beher dan hareketle İnebolu, 5am<;ın, 

[_ =- ADLİYEDE ] 

Emniyet 
lüğünden: 
i\liizayede 

bedeli 
ikra1. rnerhunatııı torçhıııun 

isnıi 

kata çıkmak için etrafı demir Gireson, Trabzon, Rize. Hopaya 
parmaklıkla demir levhaların- gidecek ve dönüıte Pazar i•kole-
dan mamul merdivenleri şamil sıle Rize, Sürnıe.1e, Tıab.Gn, 

ve elektrik ve terkos teçlıizatile Görele, Cıre,cn, Ordu, Ünye, 

Mu~~enıe~e teu~if e~ilen ~en~ 
.\'. 

85 136-ıJ 

cins ve :ıevi 

(\kiidarda Kefçcdcde mahallesin
de Kar:ıcaahmet caddesinde eski 

İhtilas maznunu mevkufen muhakeme edilecek. . ' ü5 ve yeni 33 l numaralı üstiin
de bir odayı hal'i bir bap diik-Dört ölüm davasında karar verildi 
k:lnın tamamı Süreyya 1 L 

lstanbul ağır ceza mah
kemesinde dün birkaç mü
him dava rüyet edilmiş, 
kararlar verilmiştir. 

Ferit isminde genç bir 
hamurkar, Kasımpaşada bir 
fırında arkadaşı olan ha
murkar Mustafayı öldür
mekle maznun bulunuyor
du. Sebep te şu imiş: 

F eritle Mustafa, bir oda
da yatarlarmış. Gördüğü 

lüzum üzerine, Ferit ayrı 

odaya çıkmış. O sırada 
Sıdıka isminde bir Hanımla 
evlenmek üzere imiş. Mus
tafa her nedense F eridin 
ayrı odaya çıkmasına kız

mış. Şurada burada F eritle 

kendisinin minasebeti ol
duğunu işaa etmiş. Bu da 
Sıdıka Hanımın kul11ğına 

kadar gitmiş. Bu şayıayı 

ortaya çıkardığı için Ferit 
hiddetlenmiş. bir kahvehıı
nede rasgeldiği Mustafayı 
tabanca ile vurmuş. 

Mahkeme, cürmü sabit 
görmüş, Feridi 15 seneye 
mahküm etmiş, on sekizini 
bitirip yirmi bir yaşını tek-

rnillemediğindeıı, cezasını 12 
sene 6 aya indirmiş, tahrik 
dolayısile de cezayı azalta
cak sebebin mevcudiyeti 
knbul edilmiş, Ferit neti
cede 8 sene 4 ay hapse 
mahküm olmuştur. 

Nikahlı bakire 
Margarit ismindeki karısını 

nıarfm yiraıibeşinci gecesi nıec
Jıul bir sebeple öldürmek
le maznun bir lokantada gar

son Mustafa !\azmi, ağır ceza
da ı 8 sene ağır lıapse nıalıkfım 

edilmiştir. 

B:: davanın hlıkikatı esnasında 

Margaritin cesedı nıuayene e
dilmiş. Nikahlısının bakire ol
duğu anlaşılnıış!ır-

Mahkemede tevkif 
l(araköy postalıanesinde ınu-

Jıabare memuru iken Alınan 

sefarcslıanesinden Berline ve Bag
dada çekilmek üzre verilen iki 
telgrafın licreti olan 164 lira 

kırk kuruşu ihtilas etmek ve 
10 liralık posta pulunu zimme
tine geçirmekle maznun Mehmet 
Emin El., ağır cezada mevkuf 
ciııııyarak muhakeme ediliyordu. 
Düll muhakeme esnasında 

tevkif bluıınıuştur. 
Emin El. bu işi kendisini 

nıüşkil mevkie düşfirnıek için 

baıı arkadaşlarının gizli~e yap-

tıklarını iddia etııııştir. Muma
ileyh, bu parayı taınaıııile öde
miş bulunmaktadır. 

11\üddei unıuıııi,bıı cihet dü
şünülerek ceza verilmesini iste
miş, muhakeme tahkikatın de
rinleştirilmesi için kalmıştır. 

'ı iktısat vek&le
tinde bir mü

bayaa işi 
8 Mart nüshamızda Aııkara 

ınnhabirimizden gelen bir tel
graf, iktisat vek.1Jetinde 150 

bin liralık bir sulama aletinin 
bir Alman şir>:etinden S3hn 
alıııınasıııa dair bir mukavele 
imzalanacağı sırada Ihsan Abi
din beyin 35 bin lira ziyanı 

mucip bir yolsuzluk fark etme
si üzerine işin geri kaldığı ya
zılıyor ve buna Profesör Olden 
bıırz ile proje mühendisinin is
mi karıştırılıyordu. Bu işin geri 
kaldığı ve sonradan diğer bir 
şirkete ihale edildiği hakikat 
olmakla beraber Pr. Oldenburg 
ve arkadaşının aJa!;asından bahis 
olmasına binaen bu haber ikti
sat vekaletince o vakit resmen 
tekzip edilmiş idi. 

Bu tekzibin her nasılsa gaze
temize girmediği anlaşıldığı ve 

P. Oldenburg gibi maruf bir Al
man profesörünün bu hadisede 
isminin geçmesi bittabi teessü
rü mucip olduğu için, bu neti
ceyi tekrar etmeyi vazife biliriz 

Piyes muharrirlerine 
Dariilbcdayi müdiirlügiin

den: Ünlimiizdeki kıı meı·
siminin temsil proğramı ~im

diden tesbit edileceğinden 

telif ve tercüme piyes tevdi 

edecek zevatın Haziran so

nuna kadar eserlerini Tepe

başt tiyatrosundaki Dariilbe

eayi müdiirliiğüne gönder

meleri nıercudur. 
ı-~~~~~~~~~~ 

fçtıma ilanı 
Kastamoni Milli Ticaret ano

nim şirketi dokuz yüz yirmi 
sekiz senesi heyeti uıııunıiyesini 

otuz lıaziranda Kastanıonide 

daire! malısusıl'da aktedeccği 

i!An olunur. 

610 17076 

2695 17784 

Yedikulcde ;\lirnlıor ilyasbey ma· 
lıallesinde eski istasyon cadde!'in-
de ve bakkal Filip ve yeni istas-
yon caddesinde eski 57,.57.57 

miikcrrer ve yeni 67- 1 numaralı 
bir bap hanenin tamam 

Bliyiik:ıda mukddenıa l3alıkpıızarı 

elyevm Rıhtım caude>inde eski 
l 1 mükerrer ve yeni 17, 19, 28, 

30, 32, 36 numaralı bir bap ha-

Sabiha l L 

nenin tamamı. Vasfiye il 
170 18252 BogaYlçinde ;\liqı;iindc ;\lirgiin 

~addcsindc eski 30 ve yeni 36 
numaralı maa bahçe bir bap ha-
nenin tamamı. lh,;an, Sıdıka, ;\Jeltlhat JI. 

345 18437 

ve i\lelımet K<\muran Ef. 
'J'opkapıd:ı Takyeci mahallesinde 
e,;ki Fazhp<şı ve yeni i\litatpaşa 

sok:ığındat eski 7 miikerrer 'e 
veni 16-1 numar:ılı maa bahçe 

2595 19050 

bir bap hanenin tamamı Fatma ~leliha 11. 

Kasımpaşada Emin camii namı 
diğeri baş llasanağa mahallesinuc 
eski ıla ,.e yeni Samancı soka-
ğında 25, 252 mükerrer ve yeni 
321 numaralı bir bap apartmanın 
taınanıı 

145 l 46!ı9 fütlatta 1 loca Ali mahallesinde 
Demirci sokağında eski 26 ve 
yeni 30 numaralı bahçeli bir ha-

1 c1.ıı ıı. 

nenin tamamı. l layrettiıı r:f: Safiııa:t. 11. 

ukımla cins ye nel"ilc me,·akii yazılı olup hizalarında 

ıtli • A1-rileıı fiyatla talipleri üzerinde bulunan emlakin kafi 

kararlarının çekileceği evvlce ilan edilmi~ isede miizayede 

bedelleri haddi h\yıkını bulmadığından talip olanların ilan 

tarihinden itibaren otuz bir giin zarfında satış amirliğine 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Biiyükadada kiralzk 
lstarbul ve civarırıııı, /llarmaranın bütün güzelliklerine 

tuın ve guruba nazır, deniz ve çamlıklara birer dakika cad
deye 30 metro ınesafedededir. 
Güneşli, havadar, yeni 7 odalı ve eşyalı kiralılıtır. Büyük 
adada hükumet konağı caddesinde Azaryanda Kutuoğlu 

sokağında No. 3 

Süreyya Opereti bugün Ka 
dıköy Hale Tiyatrosunda saat 
3. 30 da (Mon bey opret) Sü
reyya Opereti bu akşaıı Eren

köy Tiyatrosunda saat 3.30 da 

lstanbul Gülü operet 

ŞelızadeBa$ıııda millet tiyatrosu 

Şevki Bey temsilleri Bu gün 
gündüz ve akşam « Meyhane 

yosması > komedi dram 5 p. 

« Silah arkaciaşları > gülünçlfı 

oyun 4 p. kaııto, dans, varyete, 

loca, 100 mevki 20 duhuliye, 15 

Ruzııamci müzakerat 
ı - Meclisi idare, mürakıp Dr. NUZHE'f ŞAKIR 

raporlarının ve plaıfço!un kı- Burşa Çekirgede ılıca 

İstanbul Asliye Birinci hukuk 
malı/ı.emesinden: Müddei Ahmet 
Noman beyin müddei :rleyhima 
lstanbul tapu müdüriyeti ile 
Dilsiz zade hanında Serkis 
Karagözyan yazıhanesinde Artiıı 

zevcesi Ermenülıi binti Osep 
aleyhine ik:ınıe eylediği tashihi 
kayıt davasının cereyan etmekte 
olan tahkikatında müddei 
aleyhimadan Ernıenühinin ika
metgahının ıneçhuliyeti lıasebile 

ilaııen vukubulan tebliğat üze
rine yevmü muaayeııde gelme
diğinden hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 401 nci 
maddesi mucibince lıakkıııda 

gıyap kararı verilerek devamı 
tahkikat 30-6-929 pazar giinü 
saat on dörde talik kılırıdığı 

ilfuı olunur. 

raat ve tasdiki. ve elektrik tedavisi mü-

2 '.""" Mürakıp lnti~abı ve tahasşısı. 
• k fı d . 1:. "' • l·~-[iıİ1'.İİİ(.İİİk1İtuİİİpİilai1İiaııiliiızai.h_İllaı•'•·•.rl•li•r.iıı] şır e ın evam veya ..sııycsı. l 

Samıun, İnebolu, Zonguldağo mücelılıez nıüceddet kargir ve 
uğrayarok gelecektır. Horehı 

denize iırr katın nezareti kaıni- günü yük kabul olunmaz. lesi olup kahvehanenin senevi , .. ..__. ________ --: 

8 · - ) ı · · istanbu! icra dairrsir.dt'n: Jirınt 00 (sekıı yuz ıra bedelı icar-
la Maks Ef. niıı tahtı isticarııı- Ef. nin Kadri Cenaııi Berd··ki 
da ve 1-11-928 tarihinden iti- alacağıııııı temini islifasi için 

bnren bir serıe için bila m'uka- mahcuz l(anlıcada Aıı.Joia 

lıisarı caddesinde 98 atık 48 
velenaıııe ikinci katı Milli tes-

cedit saiıillıane ıııalıalli ile lıiltı bahriye şirketi müdürü 
Melınıet Kasını beyin 15_4-929 mutfak mahallinin üç nıb'u otuz 
tarihiııden itibaren bir seııe için gün müddetle ilıalei e;-veliye 

müzayedesine vazcdilnıi<tir. 450 (dört yüz elli) lira bedeli ' 
S~lıilhane mahailiııin mıU ır icarla ve iıçiincü katı bila nıu-
ıncsah~sı 927 ıır;ı ve ınuliak 

kavelenaıne ve icarla hissedar 
ınalıalliain ıııcsalıiı;.~ı 135 arşın 

Yusuf İzz~ttin beyin tahtı isti-
! 8 parmak tel'biinıfe olup 

carında ve dörciincü katı 400 
salıillıanenin deniz t~rdı ıizeriıı 

(dört yüz) lira bedeli icarı se- da demir parnıakiılc nlıl•m ve 
nevi ile ve 1-3-929 tarihinden derununda harap J;arı~hane 
itibaren Hacı İbralıinı zade Ce· uıahalli ve c~H.lde taraf ıııila 

mal beyin tahtı ısticRr ve işga- yühsek metin du\'ar \'e ıki 
linde ve beşinci katın dahi lıaıı büyük çam !ıstık agacı \'c ;ıitı 
odabaşısının ikametine mahsus çam mevcut olup tcl:i ve iııı-
Han icra kılınan müzayede ne- dudu bir !oralı Ma•bıılc lı:.111111 

ticesinde talibi uhdesine 9-6-929 hissesine t.ıhsis kılın:ııı ıııahil 
tarihinde 14500 [on dört bin ve bir tarnfı lebiderya ve bir 
beş yüz] lira bedel ile ilıalei tarafı l laşiııı l3ey rnlıillır.ııcsi ı•e 
evveliyesi imı kılııınıış ve ilıa- tarafı rahii lıis:ır c:ıddes 'l e 

Jei kat'iyesi icra 1.ılııınıak üzre ıııalıdullır. gerek nıııtfak ı·e 
tarihi ilandan itıbaren on l:eş Rerek yalı ınalıalliı:de bir 
gün müddetle tekrar müzayede çıı •:aldız mai leziz mncııl o'up 
vaz edilmiş ve 30-6-9:9 przar salıillıaııe arsa~ıııııı >ı;:ıı < ti n;u-
günü saM on beşte ilıalei kat'i- lıanııneııesi tamamı 9~7 !ir.1 'e 
yesi icra kılınacağından • 

0 
5 mutfak ıııalıallini!ı kııı ıcli ıııu-

(yüzde beş) z.aın ile talip olan- nıınene<i tamamı 67 lira 88 

l ı 1 1• at al aı· kurııştıır. TaliıJ olaııl:•r l.ıymdi 
arın ve az a ına um • ııı , 

nıuhaınrııenenin laın:unı:ıııı yüzisteyenlerin kıymeti ınuiıamnıe-
de onu nisbefrırle pey ;;l:~el:riııi 

nesi oian 20500 (yirmi bin be~ 
alarak 928-SJW ıiosre nııııı:;rayüz) liranın ° 0 10 (yüzde on) 
sila ve 18-7-929 tarilıinde saal nispetinde pey akçele rini nıüs-
14 den 16 ya kadar mi z•yedesi 

tashiben 929-2857 ıııınıara ile icra kılıııacağıııdaıı··yern ı i nk~-
Beyoğlıı Sullı icrasına müracaat kürda lslaıı bııl icr:ı dairesi 
etnıeleri illin olunur. ıufızayc<le şuhesiı :e bi711t \·cy:ı 

İstanbul icra daire~inclen: Saliha 

Yeğiine 11. hali hayatında Yor
gaki Arasındaki efendiden borç 
aldığı dört bin !ıraya ıııukabil 

vefaen mefruğ bıılııııan Üsküdar 
Hace Hesna hatun malıallesi 

Paşalimaııı sokağında atik 9 No 

bir lot'a arsa miıtevefiyeııiıı 

varisleri Alaettin ve Nuri bey
lerle Fatma Ferdane haıııma 

intikali lazım gelen arsJ !ıor

cun verilıııeınesiııdeıı uol:ıyı 

ilıalei evveliyesiııiıı icrası içii ·ı o
tuz gün ıııuddetle müzayedeye 

koııulmuşlur.Hududu,tarik deniz 
fethi Paşa vereseleriniıı Fat
ma Saide hanım arsalarile ıııalı
dut 2881 zira ınurabbaıııda sa
hillıaııe arsası olup kırk nıeyva 
ağacı bir havuz ve bir kııyıı 

ve saireyi havi sekiz bin dört 
yüz lira kıymeti ıııulıaııııııeııeli 
gayrı meşgul olup talip olanlar 
ve daha ziyade malumat alnıak 
isteyeıırer kıymeti mııhanınıine
sinin yüzde onu nisbetinde pey 
akçesini ve 928- 8418 dosya 

No: müstashiben müzayede şu
besıııe gelmeleri ve 1!1;-7-9~9 
tarihinde saat 14 den 16 ya 
kadar nıüzııyedesi yapılacağı 

ilıin olunur 

bi!lek:ile müracaat eyl~ıııeirıi 

illın olunur. 

KoLİNOS dişleıinizl 
di~ cılerinizi ve sg

zinızı leınlzler. f{oli
•11:s~ ·ııklldı: ıpıirtn 
l~•~ı!.ıat ağızdaki !•>1:
lı kıl! miknıpları iır.lı:t 
edP.r. Diş aıı;rılerın5 
diş clleri:ıin ~i<ı>'l•k 
g!lı .i r~lıalsıılıklnrı~a 
mnni olur. 

KOıJt:o::ıt.:kııru bır 
fırçıı !lıcrine koysrnk 
dişl.ertn!ıtlc ı e c r ilb e 
ediniz olizıoııın na.ıl 
ıeıııizleuTp ferahland:
ğinı bisscdeceblnlı. 

KOLYNOS 
OENTAL. CREAM 
Tiirklyo için d•!)o"1ıcrl: 

MA U!UC!' P4.RAGOI 
Beyo~lu. Veo•dik sokağ ı, 
lbrahım Pa,a apartım~nı 

·I 

1 



1zM1Rı PARİ, UYEJ SERGILERINDt At.TIN MADALYALAR KAZANAN 

Baküs -Rakısı 
l l ktı BAKÜSın temiz vt ensıhhi rakıdır, 

Yeni etiket ere piyasaya Çl : Tereddüt etmeden BAKOS içinit. 

Divanı muhasebat mürakip muavinliği 
için müsabaka ilanı 

Madde 1 - Anlcarada ifayı v~e etmek tlzere (30 lıra • maqı ..ıı ile) müralap muavinllA! için Ankara Ye lstanbulda 
ve 21 Teı;ıımuz 929 cumartesi ve pazar aünlerl müsabal:a icra edılecektlt : 

Madde 2 - Milıabalcaya muayyen olan günlerde aaat 13,30 da batlanacak ve nihayet 1 O dalcilca sonraya kadar lspab 
vücut etmeyenler müsabakaya bbut edilmlycccktır • 

Madde 3 - Müııabakaya kabul edılebılnıelt için : 

A - Mckitibi aliye ve ya tam devrclı ilse mezunıı olmak ve yalıııt ~ re1mlye Yoya mileJSesatı maliyede b,;ıhl Uç 
sene ıstihtam edilıııit bulunmak • 

B - Sialerl 35 ten e&un olma-1: • 
G - Memurin kanununun -4 üncil meckleslnde mulwr« .. ~ Ye ıerııltl lblmeyl haiz olmak llzımdır , 

Madde 4 - Muııabalra tarhrlren ve mevadı aUyeden icra edilecekti: 
1 - Tıcart ve malı usulı dehert. 
2 - Muhasebei umumiye muvazene! umımııi.ye hnıuıları. 

3 - Vize muamele1! (mulıaııebel umumiye, muvulııel uıııumlye, 
elmelc üzere ta•vir olunacak muayyen bir mes' ele Gzerlne bir milrakıp 
yazılacak espabı mucibelı bir müzeklcere veya tahrirat. 

4 - Divanı mulwebat kararnamesi ve mGzeyv..,l•· 

• • 

~ t•b.i•atı fevkallde harcıcab kanunlıırııla tem&$ 
tarafuıdaıı. kabul veya reddi mutazammın t- olarak 

5 - Hesap (fa.iz, ı.konto, tenuüp) 
g - bmi mali (,.ergiler Tlll"klye usulü telcalifı haklcında maİQmatı mllcın!le) bntçe nazarlyab, 
7 - .lkır.at (Enah nakUye, kanbiyo ve mesl<.okat bahıslert} 
6 - Kitabet (Vize 111.ılinin tarzı tahriri kitabet için derece! tayinine esa1 olacaktır) 
Madde 5 - Fıkra! sabıkada tadat olunan suallerden 1 • 2 • 3 ve 4 ünellye kadar olanlarla takdir cdılecelc 

d~er dört •uale taldir olunacak numaraların iki ıntsli itibar olunacaktır . 
Madde 6 - Müsabakaya lflirak etmek isteyenlerin 16 temmuz 929 perıenbe günü ak13mına kadar Ankarada Dı..anı 

muhasebat ba~kıtabetinc ve lstanbdda yeni postahane binasında Divanı mulıaııebat mDrakipl~ine .-esaikl IAzimelerile birlikte 
müracaat etmeleri lazımdır . 

Not : Müralcip muavinl~ine alınacak olanlardan Fransızca veya ltalyancaya vakıf ve Divanda bir müddet hizmet 
kendilerinden istifade edileceğine kanaat hasıl olanların ıitaj için Avrupaya gönderilmeleri de mulıarrerdır . 

Ha ydarpaşada Demir 
yaat komisyonundan : 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla alınaca~ndan taliplerin 

ı? haziran pazartesi günil saat onda komisyonda lsbatı 

Tücut etmeleri. 
l 000 Kilo Çinko üstlbed 
1300 ,, Arap sabunu 

35 ,, Çöven 
300 Metre Kordon tel 1 ın. m 

50 Adet Bant izole 1 O 
500 Metre Bakır izole tel 7 5 m, m nümune gibi 

5 Kilo Elektrik için izole çatal çivi 
2 90 Adet Peşe! kroşesi 18 m, m 
80 ,, Plümo (Toz alma tüyü) 
60 ,, Muşamba lırçası (yarısı cilA için ) 

1 ,, Dosya dolabı 

10 ,, Madeni damga 1 Muhtelif eşkalde 
'l ,, LAstik damğa 

760 Adet Ampül Eciison normal 220 100 W IS W40 W 
20 ,. ,, ,, mat 220 V 100 W 

9 " 
160 Pııket 

22 Adet 

123 " 

2 " 
3 Ş4e 

100 Adet 

6 Top 
5 Adet 

ıoo Kilo 
20 Şişe 

1 Adet 

2 " 
382 Kilo 

1 Adet 

20 " 

10 " 
1 Kutu 

2000 Kilo 

500 " 
352 " 

5 Kutu 
50 Kilo 

355 " 
500 " 
300 Adet 
ıoo Kilo 

8 Adet 
1 • 

15 ,. 
1 • 

5500 " 

1 " 
50 Metre 

ıooo Kilo 
300 " 

15 Adet 
S Takım 

KıZaklı veren 25 tonluk 
Anilin boya <N. 009-022) 

Cep defteri 
Mavi kırmızı kalem 
Şapirograf muşambası N. 4 
lstanpa mürekk.,bi kırmızı 
Adi tebeşir kırmızı, mavi, yeşil, san 

Mavi çizgili milimetrelik saman kağıdı 
Klğıt sepeti • 
Sut kostik 
Dikiş makinesi yağı 
Kazancı mengenesi 150 m/m 
Flançlı dökme T. d. 200 (resim gibi) 
Demir için elektrot muhtelif ebatta 
Takslmat ve irtibat kurusu telefon için 
Ampül golyat 220 V. 300 W 
Hattı havat serfill 50 m,'m 
Tin ol 
Adi alçı 
Dört köşe çelik 30 m'm 
Çelik 60 m/m yeşil marka m yuvarlak 
Soğuk lastik kayna~ maatcferruat 
l\lastik manganez 
Karfiçe çivisi, freze başlı 120m • m'lO m • m 
Dekstrin 
Kı'"ılcık varyoz sapı 
Segatll 5 lrlloluk tenekelerde 
Tek hokka hunili küçük 
Kristal dış kapı IAvhıısı 
Eczacı ispatulu nümuna gibi 
Hortum borusu tlüı;, nUınune gibi 
San ve beyaz kalem ucu 
.Ahşap tampon büvar 
Karton kumlu 
Pis gaz 
Neft. yağı 
HeleronJ burgu kııtur 28 
Vltvort d~ klavuzu 3 parçalık takım 

ı Kilo 
3 Adet 

2 " 
3 .. 

30 .. 
100 Top 
800 Adet 

100 " 
100 " 
100 " 
100 " 
75 .. 

800 Metro 

500 " 
ı 5 " 

200 Adet 
200 " 

50 Kilo 
2900 Adet 

33 • 
7200 ,. 

000 • 
750 Metre 
125 Kilo 

5 • 
200 • 

2 Adet 
1 ,. 
1 • 

76 11 

'lO 11 

12 " 
212 Kilo 

20 " 
44 Adet 

300 Metro 

500 " 
20 Adet 

5 Kilo 

3 " 
500 Metro 

1 Takım 
1 alt 

1 " 
1 Adet 

2 " 
1 Takım 

1 " 
ı " 

48 Adet 
6 • 
1 
1 
1 

.. .. .. 
ı " a ,. 
' s .. 

yolları müba .. 

Adi sünger 
Nümeratör makinesi tamiri f.! 

Kalamaço .. kabt bezil 0,49X 0,35,5 
Elektirik ıı;Ul küçük canlı 1 O omlu 
Dellksl;ıı tevzi kutusu. Porselen 4 nakilli 
Duruk kağıdı 12 kiloluk 
Bergman kroşesi ı 1 m, m f 

Emaye abajor 
Tülip 
Gril 
Masa lambası 
Kurupll büyük, orta 
İzole tel bakır 1, 1 ı,'2 ın, m 
Bergman bonısu 11 ın, m 
Helezoni bergman borusu 
Bergınan dirseği 11 nı, m 
Bergman (T) si 11 m, m 
Karbon boyası 
Kazma sapı yuvarlak 
Yolcu vagon camı 510X820 m • m 
Kürk sapı eğri 
Gömlek (işçiler için) kumaşı verilecektir 
Hudut teli 
Muşamba ci1 ası 
Sarı ince kAğıt nümune gibi 
Karbonat dö sut 
Areometro (bome) 
Ampermetro O - ı 20 Amperlik 
Om metre 
Duvar duyu cdison normal (eğri) 
Pencere ve dolap sürmesi muhtellfj 
Pirinç kapı kolu 
Altı köşe başlı cıvata muhtelif 
Yuvarlak başlı dört köşe dlpll cıvata 

Ahşap su fıçısı 

2 nakilli zil kordonu ipek 0.,25 ın.1m 
Kordon tel 1 ın, m 
Bant izole ! O, m, m 
düz freze başlı ağaç vida 32X 5-5 . .vı-m 
Düz freze başlı maden vida 10Xlf4 m/m 
kole tel 1,5 m.'m 
Karakaş efendinin kaııunlaomız eserl 
Damga konunu şerhi (Ali Sallın bey) 
Şerhli ve izahatlı damga resmi tarifesi 
Kanunlarımız ( 7inc1 elit ) 
Ticaret kanunu 
Atik düsturlar mütemmimleri zeylilltt lAlılkası 
Kanunu meden1 şerhi (Reşit Bey ) 
Hukuk usulu muhakemeleri şerhi 
Kurşun pensi için hurufat 
Yit vort dişi tarağı iç ~ 
Üst yarım yuvarlak baskı 100 
Delikli demirci muayene kalıbı meıın<:di. 
Tesviye lavhası 400XSOO 
Konik iki uçlu örs 
Muvazi ıneogene 
Istot perde ı.20 ~ 

1 

Bir kamyooun hasta olmaga hakkı yoktur 

Bir eğlence dönüşünde otomobil yolda bozulursa 
şüphesiz can sıkacak bir şeydir. fakat bu hal muayyen 
bir :ıaman zarfınde muayyeo bir yere mal yetiştirmek icap 
eden tlcarl nakJiyatt.a vaki olursa Q zaman yalnıı can 
sıkmakla kalmaz fak•t aynı zamanda mühim ınaddi za. 
rarlar da verir. Onun için bir .kamyonun ~hasta ofma~a 
ha-klu yoktur ... Binaenaleyh bu sağlamlığı elde etmek için 
bir kamyonun en lyt çelikten yapılmış olması, tevka· 
fAde sağlam makine aksamına malik olrnas1, her_ zaman 
aynt kuvvetle çalış.bilmesi, ve nihayet hiç aksamadan 
ve en ssgart masrafla hizmet etmesi l4zı01dır. Ucuzluk· 
la miikemmellyeth• bir araya gelmiyeceğlnt zannedenler 
şüphesiz 1 •ı, tonluk ford kamyonunu düşiinmemlşler ve 
dünya ticaret ve nakliyat aleminde hizmet eden bütün 
dtğer markalı kamyonların mecmuundan zlygc!t_ ror" 
kamyonu mevcut bulunduğunu unutmuslardır. 

• 

l 330 metre yerli kumaş 
mubayaası~ 

Ti1ti1n inhisarı umum miidiirlilğilnden: 
Müat•hdlmine Elbise yapılmak üzre pazarlık iUretılı 330 metre yerli dil! lıuma~ •lınacaktır, 

itaya talip olanların nümunelcr! ve •ı, 7,5 trmlnatı muvakkatelerile 18. 6. 9 O t rilıinde Galata 
da mQbayaa lıomisyonunda bulunmaları. 

Devlet demir yolları ve liman .. 
ları umumi idaresinden: 

Rei.si cumhur hazretleri tarafından halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına mlisaado 
buyrulmuş olan Gazi çifli.ğine güdp gelecek yolculara 14-6-9~0 tarlbincm itibaren ve yalnız 
yaz mevsiminde cuma ve tatil gUnlerine mahsu~ olmak üzero Ankaradan Gazi vo Ahimes"ut 
istuyonlanna yüıde ~ili nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettirile
ceği ahaliyi rnuhterem~ye illn olunur. 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir: 

Ankara llarket 
Gazi ,, 

Ahlmes'ut l\Iuvasııl!t 

Ahimes"ut Hareket 
Gazi .. 
Ankara Muvasallt 

lnkif&J deYrtııeri.nde 

lıuiuııan g•ll9 kızlarLQ 
eıbhab lçln 

en muJçemmeı mııka.vvı 
db< 
EQzaneJerııı ecza det»

Winda aaklır, 

Azimet 
saat 10,26 
.. 10.36 

Muvasalat .. 
Avdet 

saat 

" I0,46 
., J0,!58 

15,07 
15,23 

15,48 

16,-
16,28 
16,40 

17,10 
17,20 

Muvasal:\t 

17,32 
17,H. 

20,38 
20,.ı.s 

l\luvasalat 

21,-
21,12 

Tahvilat satışı tehiri 
Emniyet sandığı müdür-

lüg\J u" nden . Sandık namına nıuhun c·lup rnde
• sinde tediyl dcyn cdilmc<lip,iııdcn 

dolayı 12 hazitan 929 tarihinde 5.'ltılacağı ev let gaıeterle 
ilan edilmi olan tahvilltın satışı haslıellıtzum telıtr c<tılerck 

24 haziran 929 tarihine mü:;a<.iif paz~rte:;i giınü sıat on 
dörtte esham ve tahilat borsasınd:ı piyasa mııcidiııce satıl
muının mükarer bolundudu u ilin olunur. 

HACI BEKİR ZADE ticarethanelerinde 
emsaüne kat kat f a:k .. 
ÇiKOLATA ZAyi- 337·38 sentsi l•tan

bul Erkek muallim mekWblıı- , 
dsı al11111 oldafuın tahadet
n~eyl kaJbettim ytııisini 
aı.caaıcıdan e:sklsiıün 1Wkm İl 
yoktur. 

Tuzla İçmeleri 14 Haziraııda 
:ıcılıvor 

• w • 

37-38 muıılarından 
ffıynıllab Salih 

Sabah.tan aquıa kadar müsait irenler, doktorlıt v• 
ııltbı büfelerle sair eıbabı ittirahat teıııin -<>lıınmuytur. 
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/. ( J E \ eıimlerln bütün haklan mahfuzdur 
'I ı rklycde Hariçte 

Kurus Kunış 

Gazeıeye göndcrllccclc mektupların htrtne 
tc:!arc içinse { ldare), ya.zıya aitse (Yatı) 

işareti konulmalıdır 
1 A) lı~ı ı~o 000 
3 400 fl()() 

1 

6 
12 

1 

• ~50 

• 1400 

Eudıruyan mektuplann ladubadn, Jnrıııntt. 

cıukac1dereılz mektuplara k-almae ~ 
lraJbchnauncım n illnlar-cı mGndericatmdaıı 

"-
idare meıul detıldir. 

Borsalar 13 Haziran 

1\' tik tıt 
' Jrı.-1lız ll:ıı•ı 
1 Dol. r 
W Yıırıın ı'ır:ılı:nl 
1 Rııyl ~m:ıı k 
1 .A HıFI ury:ı ~·ııııı 
: C Lry Romnny:ı 
~( J.na Ftıl~:ır 
l Fdrn eı.k {lorlnl 
:;r, Fraıı•ıt frııngı 
:.'C Jlai~ an ı rrtl 
:o kt.ron Çel o - Slo' akya 

ÇU"\ Cl <'iti c ~0' İj!lt • 
Zelotl ı 1 e>!ılctan ı 

;o Dıııar , Yoı:osıavya • 
~o Fel('lka fıııngı 
ı f'f :r:eta 1Fpnnya 

2C Jnlçro frangı 
ı Mcc!dl)C 

Çek 
Londra (!zerine bir lnglllı lirası kurnş 

Nevyork 1 TUrk lirası dolar 
Parls • • • frank 
Mllano • • liret 
Herlln • • • mark 
Sofya • • • Jeva 
Dı Uksel • • • belka 
Am1Eterdam• • • florin 
ClncTro • • • frank 
Prıg • • kuron 
\'!yana • • • ıllin 
Maılrlt • • • peıeta 
Yıqova 

Atina 
DCkrt>,ş 

l!eJguat 

• • • ıelotl 
• • •dirabml 
20 ley krUJ 
TUrk llrasl dinar 

Tahviller 
Jttikraz dahili c ndell • 
DUl unu munhlde 
tımınılyeli dt>mlryolu 

htanbul tramny drketl 
Rılıt1m Dok ve Antlrepo 
lrtaıılıul nnoııfm m şftkeU 

Hisse senetleri 

A ıldı 

1001\ 00 IOC6 
208 2500 20' 
53 sooo t4 
49 0025 49 
:9 10 25 ~9 

~4 37 !50 24 
29 00 215 29 
u oo '8 

168 o~ oo 163 
217 50 217 
1,2 50 f22 

0000 0000 
22 50 22 
72 5) '72 

fll 0000 115 
29 50 29 

798 00 796 

1008 00 1009 
041 1875 0,48 

12 3f ,OO 12 

• 190) • 2 Ol 7, 2 
c• 37 50 68 

8 48 25 a 
• 1950 9 
2 (9 715 2 

1$ 00,20 16 
8 42.U 8 
8 8450 8 
4 21 S•ı 4 

87 29 88 
24 8l,f0 :4 
21 27,SO 27 

93 0000 93 
187 0000 184 

~· 6 ts 8 
2S 

50 
2&00 
oo r o 
00,25 

25 
0050 
00 28 

00 
0000 

00 
50 

50 
fi O 
00 
110 
00 

!50 
ee,:s 
29 o' 
18,00 
0175 
37,5:> 
4550 
1950 
4925 
11,50 
41,50 
34 25 
21.CO 

9S 
24,75 
27 ,SO 

00 00 
00 00 

95 

1, lanka~ı • 12 40 12 4l 

~=<-ıs~rr.~e-n_lı __ h_aıı_k_aa_ı __________ ....ıı __ ı_ae--ıı...._oo __ ı__oo __ ~oo---__J 

Ticaret ve ıabire borsası 
!la11ar Ticaret lıorun klUbumumtııeı tarafından TerllınlsUr. 

Okkaaı 
,Aumt Aııtarl 
lC. l'. K. }'. 

Bufday %Çavdarlı 
Yuruurak 00-00 0000 
Km1ca CO-OO cıo,oo 

SUnter 00-00 00 00 
ert tO·OO oo·oo 

Dtnmc C0-00 CC 00 
Sert mahlut 0-00 00 00 

00,00 
00,00 
0000 
0000 
00.00 
cooo 

-ZAHiRELER-
Çanlar 
Arpa 
MIBlr 
Yı:ld 
f'aEulye 

o~.oo 

10.20 
1 IS 90 
00,00 
00.00 

·-HUBUBAT-
!-;ı rom 
. pı r<mi 

0000 
0000 

00,0:> 
10 10 
1420 
00,00 
0000 

C0,00 
00,00 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Ekfıtra d:fıtra 00 
EkJstra • 
Dlrlncı :rumusak oo 
lllrlnci ıert • 

1335 
9200 
1820 
fHO 

ikinci • 0900 

TlFTIK -

.. J 
12oo( 
1107 
ı ıooj 
<ıaso 

Ankara 132.20 17S,CO 
.Atı~hlr 000.00 000,00 
Ynraırı Ouz yunu 085 oo 012,20 

-AV DfRJSI- ı 
Zerdeva tlrtl OOOOıOO 0000,00 
Santıar 0000,00 0000,00 

'fllkl • 0000,00 0000~ 
Kunduı • C000,000 &00 

-f1NDIK-
ır fındık 00000 0000~ 
Badem O 00 15086,00 

Aııkara ınerkez mektepleri n1übayaat ko

n1i.) onu reisliğinden: 
Ankara merkez mekteplerinin Haziran 929 dan Mayıs 930 

gayesine kadar ihtiyacı olan Et, Ekmek, Sebze, mahrukat, Jeva
zııııı mütenevvia, ıncvadı miişteile, Arpa, Saman, Süt, Yo~urt 

ve saire kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konmuştur. 
Ş:ırfnameleri görmek ve almak isteyenlerin de yüzde yedi buçuk 
teminatı muvakkate akçesini Ankara. mektepler muhasebecilifine 
teslim ede:ek alacakları makbuzlarla YC\'mi ihale olan 20 Hazi
ran 929 Cumartesi günü saat on dörtte Maarif emanetinde mü
teşekkil mühayaat komisyonunda hazır bulunmalan. 

memuriyeti 
müsabaka 

TÜRKiYE ~ BANKASI 
ANKARA - IST AN BUL - IZMIRDE icra edilecektir 

Tc:şldlatımızm daha ziyade tevsiini derpiş eden banka
mız bir müsabaka imtihanı icra ederek forme, amir ve 
memur alacaktır. 

Müracaat edeceklerin sinin c:22.,ile «40> arasında olmalı 
ve müe~scs:ıtı maliye ve bilhassa Bankalarda çalışmış ol
malıdırlar. 

f ransızca veya başka bir ecnebi lisanı bilmek medarı 

terdhdir. Müptedi alınmayacaktır. 
imtihan neticesi bankaya kabul edilerek memurlar 

lstanbul - Ankara ve Jzmfrde dahil olduğu halde teşkil!tı
mızın her kısmında müdüriyeti umumiyenin münasip gör
düğü mahalde çalıştırılacaktır. 

Maaş: imtihanda derecei muvaffakiyete göre 
edecektir. • 

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

Jmtinana iştirak etmek isteyenler lstanbul ve izmirde 
Şube Müdüriyeti eri ve Ankara da ise memurin müdüriyetimize 
9 haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan 
duhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek
lerdir. imtihan p-ünü bu matbua duldurulmuş olarak 
imtihan evrakiyle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

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

imtihana 16 hniran pazar günü Jstanbul - Ankara ve 
izmirde saat üçte mübaşeret edilecektir. 

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

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

· Devlet demiryollan 
umumi idaresinden: 

Büyük ve ya bir çok defa için verllen ll~nlarla 
hususi mahiyette~ ll!nların ücr:tl 

Satırı 

6·} lncl sayfadı 

• • 
4 • • 

Knru, 
l!,SO 
25 
40 

ld~ro ile ltararlaşurılır. 2 • • 
1 • • 

ıro 
200 

Cuete~ bwın1 d&4 kabıal ed~:ı 73'1 
H. S. H. lllrut acoııtetl. 

1·8 inci sayıfıh 
rcs.nl il!:ıbr }ıo 

:=.-e=..1:aamim1!ili!iiffiif:!!iimmammiU:P.em~=Hmeir.~iınf!für:l~i 

Türkiye iş bankası ~ 
l feyetı umumiyesinin 2-6-29 tarihli kararına tevfikan ve 

S.ERMA YENİN 4,000,000 liradan 5,000,000 liraya tezyidi :ı= 
lÇin ihraç olunan: Ü 

Beheri: 10 lira kıymeti itibariyesinde • 
100,000 ADET ilİ 

11.ANİLINE AİT YENİ aıssE SENETLE- ' 
RİNE KA YT OLUNllAOA DAVET Ü: . 
2 haziran ı 929 tarihinde içtima eden fevkalade 

heyeti umumiyenin nizamnamei esasinin 9uncu ll}ad
desine tevfikan, ihnıcma karar verdiği beheri ı O Türk 
lirası itibari kıymette 100,000 adet HA~IlLlNE AlT ı 
YE~l HiSSE SENETLERİ şeraiti atiye dairesinde ban- İIH 
kanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmaktadır. HU 

l\ IlKT AR : ftii 
Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski dört H~~ 

hisseye mukabil bir hisse mübayaa edebilirler. Üliİ.ı;· 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel r. i ::: 

if hisse kUsuran muteber değildir. iif 
!! BEDELi : ~:iİ , u 

·,.: Yeni ihraç olunan senetlerinin fil ihracı berveçhi ati ·n 

BayoAlu sullı ceza clairt!induı: 

Mıhrarı Sempatiyan efendı in 
muddcialeyh Horep Vasi)asi 
veki!j umumisi Bensiyon ef eııdi 
ile Şayian ve müştereken mu
tasarrıf oldukları Büyükderede 
piyasa caddesinde lain 8 atik 
ve 25 cedit numaralı hanenin 
arka cihetinde muhtacı t::ımir 
ve müşreffi harap iki fevkanı 
oda ve genişçe bir tarasa ve 
ve tahtani kısmında kölıne ha-
rap ve mütıtacı tamir s:ıhrnıc1 
havi mutfak ve çamaşirhaneyi 
şamil ufak bir hane ile tahm:
nen on adım arz ve yirmi ye-
di adım tulunda gayri müsmir 
ağ.aç ve muhtacı tamir hanız 
ve muatal su tulumbasını havi 
bağçe ve bağçcnin arka cihe
tinde divarları kaimen mevcut 
ve tam:ımen harap bir halde 
dört adım arz ve sekiz adım 
tulunda lımo:lluk mahalini ~:ı.
mit sahillıanenin mermer ve 

• 
taş genişçe bir sofa ve buna 
muttasil zemini tahta ve kapu ı• ' "' ( ) mı =m gösterildiJti şekilde ı ı, 20liradır. On bir yirmi kunış :::: 

im •::ı ile mufrez genic:çe diğer bir m Kı'-·metl itiabariyesi l O • - Lira fm " m J l"ii sofa ve bir oda ve bağçeye 
••• Resmi damga - · 20 r çık:nag~ a mahsus diğer bir sofa 
~ ~ fü. Prim 1 • =fi ve iki kömürlük ve ikinci kaw 
!fü ı ı . 20 ~i geniş iki od.ı ve araların • 

i.!i.:.= IJAKKI RÜÇHANIN MÜDDETİ lSTl;\JALİ: JH da genişçe bir sofa ile 
• ... abtesane ve üçuncü katı :::: h H• m: Eski hbsedarlarımız, küsurat dahili olmaksızın isse- :i! denize nazır bir oda ve tara-
ii~i )erine dörtte bir nispetinde isabet e<len yeni hisseleri lf!! feyninc!e aralıklar ve bahçeye 
•••• . l k d .ı: d d . m: iki ay zarfında, yanı O ağustos 929 akşamına a ar m nazır iki o a ve enıze nazır 
-" -
•t.! .• s11

: mubayaa ve bedelini aşağıda izah olunduğu şekilde ban- ('.:!.=ı diğer bir oda ve abtes:ıne ılör-
::: kamıza tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu müddet ::: düncü katta iki daireden ibaret ... ı··· 
:::ı zarfında hakkı rüçhanım kullanmıyanların yukarıda ::ı· tavanı basık iki aralıktan ibnret mi h m. mezkur müsait şeraitlc müb:ıyan hakları sakıt olur. •:: 
!m IlAKKI RÜÇI IAi'\I~ SCRETl lSTli\IALİ: 'Si 
~~ ~ 
mı Ilisscdarlarımız şubelerimize ıo Haıiran 929 tarl- Hii 
m~ hinden itibaren miiracaat ederek yeni hisselerin müba- i!l 
•••J k i ... ~m yaa pusulasını imza edebilccc ·Ierc ir. fü 

olup şuyuun izalesi ve ihalei 
kat'i}·esinin icrası zımmmda on 
beş gülı müddetle ilan edilmiş 

ve yevnıü müzayedede dört bin 
lira bedelle talibi ulıtes:nde 

kalmiş isede haddi fayikmı bul
madığından müzayede tehir .... lliscedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek m 

~I ~ wİ Reisi Cumhur Hauctleri tarafuıdan....halkın tencz.zühüne açık illi olan kayt verakasını doldurup imza ve b:ınkanın Mer- !iİ. 
bulundurulmasına müsaade buyrulmuş olan Gazi çifliğinden m; kezine veya lsranbul şubesine taahhlitlü olarak irsal im 
ahalinin istifadesi için 14 t-faziran 929 tarihinden itibaren yalnız fü! etmek suretile dahi yeni hisselere kayt olunabilirler. ım 

edilmiş ve ihalci kat'iycsinin 
icrası için vüzde beş zam ile 
yirmi gün muddetle bitekrar 
müzayedeye vazedilmiştir. Jşti
raya talip ve daha fazla malu
mat alıııak isteyenlerin kıymeti 

muhamminesi olan sekiz bln li-

Yaz mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradan Gazi ve Ahi- :::: A k b h h. · 11 20 ı· ·a·b ·ıe tamam ::: m; ... nca - e er ıssenın ' ıra 1 arı 'm 
mes'ut istasyonlarına gidip gelecek yolcular için yüzle elli mi bed~i dahi şubelerimize tevdi veya lstanbul şubesi ve ili 
nispetinde tenziıttlı ücretlerle tenezzüh katarları hareke ettirile- sfü Ankara merkezimize irsal edilmelidir. liii 
cektir. ••·• ••• :::: Yukarıdaki mi.iddct zarfında bedeli tesviye olunmı- im ranın ylızJe onu nisbetınde pey 
edeb~ı~:::r. malumat almak isteyenler ıstasyonıarımıza müracaat m; yan mübayaa pusıaıarının hükmü yoktur. ,iL.i akçesiııi müstashibeıı beyo ıu 
.. ••••••••••••••••••••••- iiii NOT: §: sulh mahkemesi icrasına 928-

lstanbuJ Şehremaneti' ı'la"' n•a rı !m Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin dörtte fı::j 2529 numara ile müraca:ıt cy-
1 mı 1 . it' • . k k İl lenıeleri ve 7 temnıuz p.:tz"r •------------...;;;.-..Ez=--====---==...,.. ...... --==~-o11 ... ı bir nisbetinden fazla veri mıycccbı ıçm, ayt vara a- 1.. .. 

C h h t :.:.:.) k !.!. 14 güııü saat 15 tc son ınüza-erra Paşa as ane- ... sınd,·ı sehven fazla vnzıldığı va i olursa bankaca kon- ... 

Sl.nde ı·nşaat . ~errah pa,a. hasta~esindekı 
• ınşaatın ke)ı bedeli 77891 

yetmiş yed bin sekiz yüz doksan l>ir lira olup kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur . 
Talip olanların şartname ve keşf evrakını görmek 

üzere her gün levazım müdürlüğne miiracaatlan ve 
talip mektuplarının da teminat akçalerile beraber ihale 
günü olan 20 haziran perşe:nbe günü saat on beşe kadar 
levazım müdürlüğüne vermeleri. 

Kira otomobilleri hakkında 
Taksimctrolarda yapılan son tenzilAttan sonra bazı 

otomobil şöförlarinin kısa mesafelere gitmek istemeyerek 
müşkülô.t çıkardıkları haber alınmıştır. Böyle miişkülat 
gösteren ve yahut fazla para isteyen ~öförlerin otomobil 
numaralan alınarak scyrü seiermcrkezine miiracaat edilmesi 
ve yahut telefonla Beyoğlu 1694 ve 3039 numara) a 

::: - .J ... yede haddi la; ikında görülür 
mı trolunda dörtte bir tenzil edilecektir. m ise ilıalei kat'ıyesinin icra kılı-. 
mı YENl I t\SSCLERl~ TEMETTÜLERi: !ii nacağı itan olur.ur. 

mi ilam iline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler 1929 "d ~. "-~ 
~m senesi tcmcttüüniin yalnız 5 aylık kısmına i~tirak ede- f: tU' ~ı/-• ~ 
:::: ceklcrdir. 930 senesinden itibaren yeni hisseler dahl .!! 
mı eski hisselerle hukukan müsavi olacaklardır. :;5 

!liı Türkiye iş bankası ii! ·:: ............. ,. ........................................................................ ,!·······'. 
i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::ı:::ır.:::::::c: 
••••••• .. ··································-·····
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ·······--·· l l Muharr~m: 6 Burç: C za 

berga ma beled•ıye- : 1 yınO~;~ısı mnı Ay:~.~~uşu 
Ccce yıtnaından ıonra 

S inden: Şab~~!!!~ .. ) 
Namaz vakıtları 

.ı.aı. Ôth lıd.Jı Alrt•• Yeıu !..,,,, 
4,28 12,14 16.15 19,42 21,42 !?,O 

Buıün dolanlara isim: 
haber vermeleri muhterem ahalirnizden Tica olunur. 

Darülfünun edebiyat fakültesi ı:-----------:ı 
rel·sıı·g.,ı·n J • Fakültemizde mfinhal bulunan Türk Muhasebei hususiye müdüraen. lisanı tarihi müderris muavinli~l lçln 

lkrgama bdcdiyc~i clcktirik makinesi için lüzumu olan 
( ı COO) kilo makine yağı ile ( I 8000) kilo mazot kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuş olduıtundan isteyenl1.:rln 
30 haziran 929 tarihine kadar tcminatlarilc müracatları 

ilan olunur. 

Erkekı Kıs 

Tahsin Erem 

müsabaka imtihanı açı1mıotır. imtihan eylol zarfında yapılacaktır. f üğünden: 
Bu husustaki prt)an ötrenmek ve daha fazla malQmat almak Fatih Bahrisiyah kurşunlu medresesindeki Dut mahsulü 
tızre lstanbulda bulunan talipler pazartesi ve çarsamba günlert haziranın on altıncı pazar günü saat on beşte mahallen bil-

saat ondan on ikiye kadar bizzat ve dışarda bulunanlar bir müzayede satılacağından talip olanların orada hnzır huluna-
mektupla fakulte ba1 katiplt~nc mllracaat eylemeleri ıl&n olunur. cak memuruna müracaat eylemeleri. 

"Vakt,,ın 14 /la:z·iran 1929 tefrikas1: 70 

- Hiç bir hareketini 
uzunca düşünmeden icra 
etmiyen bir adamdı. Bunu 
nazarı dikkatten dur tut
mıyalım. Halbuki dostum 
Kollins bana geçenlerde 

bir vesikadan bahsetti. 
Mösyö "Conec:" bu vesika· 
yı yutmuş ... Ve bu vesika .• 

" Concs " hiddetle ba
ğırdı: 

- Ko1linsin bur.u bil--

dirmiye hakkı yoktu. Bunu 
kendisine mahremane söy
lemi~tim. Ne vakit size işi 
haber verdi? 

- Sizin mülakatınız aki-
binde oraya gittiğim zaman .. 
Maksadınızı takdir ediyordu. 

"Simis" sözde lakayt 
görünen bir tavırla sordu: 

-Hakikaten koca bir ve
sikayi yuttunuz mu ? 

- Evet. Böylece zayi 
edilen vaziyeti kurtardım 

ve bir milyon İngiliz lirası 

para elde ettim. 
.. Kavandayş" sordu : 
- Bu vesika ne imiş 

acaba? 
- Bir emre müharrcr 

senet. 
"Simisn müdahale etti. 
- Bunu neye yuttuğu

nuzu sorabilir miyim? ... 
"Cones" cevap verdi: 
- Hayır soramazsınız. 

Bu şahsı salisin şeref ini 

alakadar eden hususi ma -
hiyette bir şeydir.· 

"Sirnis., dedi ki: 
- Çok ala... Müsaade -

nizle size bir sual irat ede
ceğim. Bu emre muharrer 
senedi yutmanızı emreden 
bir sedaya mı tabi oldunuz?. 

Evet. 
- O nasıl sesti? 
- Vicdan sesi. 
.. Kavandayş,, güldü: 
- Hal hal hal Çok ala, 

• • Bergama belediyesi hayvanatı için lüıumu olan ( 8000) 
kilo arpa ik ( ı 3000) kilo saman temmu1. 929 nihayetine 
kadar tcsiiın edilmek şartilc münakasaya konmuş olduğundan 
Ltcycnlerin 30-G-929 tarihine kadar teminatları ile müra
caatları il:\n olunur. 

Günün nas!hlltı: 

1 

Ana gibi yar olmaz, \'at:ın gibi 
dlrar olmaz. 

BuıünkLi haU-
1 Rüzgir mutedil \'C m!itch:I\ \'il ha· 
\ \'a ekseriyetle açık az bulutludur. 

Meı'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere 

çok güzel... Efendim... Si
ze daha soracağım ... Han
gi şerait icabından olarak 
şey... "Concs,, halinizi 
"Roçester" hali ile müba
dele eltiniz?. 

"Cones,, dedi ki: 
- Gene mi? 
Ve dük dö Melforda 

döndü: 
- Roçesterin.. Başına 

geleni bu efendilere anla
tınız... Dük cevap verdi: 

. . .. . . ;_ .. - .. ~. 

- Mesele şu .. Mösyö 
Cones bir otelin avlısında 
oturuyormuş.. Yüzünü ta
nıdığı fakat tayin edeme
diği bir zatle karşılaşmış. 

"Cones,, sözünü kesti: 
O simayla bu ismi 

tayin edemiyordum. 
- Mösyö demiş ki: Dö

nünüzde aynada kendinizi 
görünüz.-

" Cones ,. gene soze 
karıştı: 

- Affedersiniz 1 Şahsı 
meçhul beni sarhoş etti. 
Bunu mahsus yaptı. Ondan 
sonra beni kendi yerine 
evine gönderdi. Tanımadı-

ğım bir yatakta uyandım. 
O vakta kadar görmediğim 
bir adam gelmiş pencerele
rin pancarlarını üçıyordu. 

" Kavandayş 11 müdr.lıcle 

etti : 
- Bir şahıs mı ? 

1.Illtınedl) 


