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]İtalyan tayyare filosu bu sabah şehriıııizden ayrllldll 
iz mir valisi Matbuat cemiyetinin ziyafetinde Şaul Ef. cevap veriyor 

Hakkı Tarık B. ve Popolo ditalya başmuharriri • • 
Değişiyor mu? 
Kazım Paşanın lstan· 

bula tayini de 
mevzuubahs .• 

hu haber bir kaç ay 
evvel de işidilmiş, 
ieyyfli etmemişti 

Dünkü posta ile gelen 1z
mir gazeteleri İzmir valisi 
Kazım Paşanın Dahiliye ve
kaletile temas etmek lizere 
An karaya gideceğini ve bu 
ziyaretin bir becayişle alaka· 
dar olmasının muhtemel bu
lunduğunu yazmaktadır. Bu 
hususta Yeni Asır refikimiz-
de şu satırları okuduk: 

Vali Kazım paşa pazar
tesi veya çarşamba günü An
karaya gidecektir. Valimiz 
vilayet işleri hakkında dahi
liye vekaletine malumat ve- I 
recektir. Kazım paşanın lstan
bul valiligine tayin edileceği 

hakkında bir şayia mevcut 
ise de buna sahih nazarile 
bakılmıyor . 1\1 üşarünileyhin 

. lzmirdcn ayrılmıyacakları ve 
Ankara seyahatlarının yalnız 

vilayetimizin mühim bazı 

!htiyaçları ile alakadar bu
lunduğu muhakkaktır. 

Anadolu refikimiz de Kil-

zım Pş. run Konya valisi 
izzet Beyle becayişi için te· 
şebbüsatta bulunlduğunu yaz
maktadır. 

Kfizım Pş. isimli bir zatın 

lstanbul valiliğine tayin edi
leceği hakkında bir şayia 

bundan bir kaç ay evvel 
şehrimiz mahafilinde de işi

dilmiş, fakat o zaman keyfi
yet teeyyüt etmediği gibi 

lzmfr valisi Kazım Pş. 
mevzuu bahis olan Kazım 
paşanın hangi Kazım paşa 

olduğu bile tahkik edileme
mişti. lzmirli arkadaşlarımız

dan birinin za yıE bir surette 
mevzuu bahsettiği bu ta
yin keyfiyetine bu itibarla 
ihtimal verilememektedir. 

Esasen l\!uhiddin Beyin 
tebdilini mucip bir hadise de 
kaydedilmemiştir. ----
İzmir müddei 

• • 
umumısı 

Ankaraya ça~nldı 
lçmir gazetelerinde okudu

ğumuza göre, İzmir müddei 
umumisi Hasan Iley Adliye 
vekaletinden vaki bir davet 
üzerine evelki sabah Afyon 
tarikile Ankaraya gitmiştir. 

Hasan Beyin bir kaç gün 
sonra avdet edeceği zanne
dilmektedir. 

Alı\kadar mahafilde Ilasan 
Beyin Adliye vekaleti müs
teşarlığına tayin edileceği söy· 
lenmektcdir. 

Rüsumat U. M. geldi 
ihsan B. yakında hudutları 

teftişe çıkacak 

Gümrük memurları arasında becayiş yar mı? 
Yeni tarife ne zaman tatbik olunacak ? 

İkramiyeler nasıl verilecek? 
Rüsumat umum müdürü çok hararetli bir şekilde yapıl

ll ıs 1n B. dü~ Ankaradan şehri- maktadır. 

mize ı;elmiş, dojru İstanbul Yeni gümrük tarife kanu
baş müdürlfığüııe gider~k ak- l .ııınur, tatbiki için şimdiden 
ş.1ıııa kadar meş" u 1 ;;; hazırlıklara başlan-

olnııı ı tıır. mıştır. Bu hasusta 
Ihsan B. tura

da bu ay sonuna 
kadar meşgul ola
cak, sonra da hu
dı.tlardaki gümrük. 
teşkilat ve muame
ifrtımızı tetki~ için 
Karadeniz yolile U· 

zun bir seyahate çı-

memur kadrosunun 
genişletilmesine lü
zum görülmektedir . 

Yeni tarife 15 
güne kadar nsmen 
neşredilecek ve ey
lül sonlarında da tat
biki mümkün ola
caktır. Bu tarih-

kacaktır. ihsan B. ten sonra va.ridatın 
li ı san B. evvern Rus ve lran mühim surette artacağı kuv

hudııtlarını dolaşacak, bundan vetle söylenmektedir, 
sonra vakit kalırsa Cenup hu- Bu sene mühim faaliyet ve 
duduııa gidecektir. hizmeti görülen memurlara 

Ö~rendiğinıize göre, bu sene ikramiyeler verilmesi kararlaş
giinırük muamelatında diğer tırılmıştır. ikramiyelerin kanu
se1;elcre nisbetlc göze görü- ııa muhalif bir şekilde verildiği 
nür bir tekamül hissedilmekte- ve umum müdürliığün lstan
dir. Bilhassa işlerin ciaha çabuk bula nakledileceği lıalı kındaki 

çı brılması için esaslı tedbirler haberler tekzip olunmaktadır. 
:ılınnılştır. 

Kaç1kç1Jı!: ile de ciddi mü
caJele yapılmaktadır. 770 kilo
ın ctrc uııı :ıluğunda arız:ı sız b:r 
o : .1 !dinde bıılu.,aıı cenup hu
.'.uJunda kaça kçıJı;c mi\cadelesi 

Bu arada rüsumat memur
ları arasında umumi bir beca
yiş yapılac~ğina ait haberler de 
tehip edilmektedir. Yalnız 

tekaüt yaşını dolduran memur
lar bu s•ııe çıkarılacaktır. 

dostıueumuzdan sitayişle bahsettiler Fakat bu cevap hıçbır 
ltalyan .. tayyare . fi~osu - - . - şey so''ylememektedı·r 

erkanı dun de şehrımızde 
bazı ziyaretlerde bulun
muşlar ve matbuat cemiy
yeti tarafından T okatlıyan· 
da verilen ökle ziyafeti ile 
ltalyan sefaretinde verilen 
garden partiy6 İştirak et
mişlerdir. K~za ltalyan 
filosu hava ve deniz zabi
tani ile mürettebatı da 
dün şehrin mesirelerini ve 
şayanı temaşa ,yerlerini 
gezmişlerdir. 

Dün matbuat cemiy~ti 
tarafından ~filo ile seyahat 
eden ltalyan gazetecileri 
şerefine verilen ziyafet pek 
samimi olmuş ve iki mem
leket matbuatı mümessilleri
nin dostane tezahuratına 
emsalsiz bir vesile teşkil 
etmiştir. 

Ziyafette, en büyük İtal
yan gazeteleri namına se
yahate iştirak eden maruf 
muharrirlerden Popolo Di
talya gazetesi mümessili M. 
Gaetano Polverelli, 

"Messaggero. dan Cor
nelio Di Marzio, "Corriere 
della sera" dan Orıo Ver
gani, "Stampa. dan Giu
seppe Ravegnani, ~Popolo. 
di Roma. dan Nıno Can
talamessa, • Gazzetta del 
Popolo. dan Michele in-

Matbuat umiyelinin Jan~ü ziyafetinJo 

Hakkı Tarık beyin nutku yanlarla Türkler arasında 
Muhlaem efendiler. yapılan dostluk muahede -
ltalya ile Türkiye ara- sinin ltalyan milletinin bü-

sındaki tayyare gidip ge- yük başı Musolininin Ro -
\işlerini mutat bir hadise mada koyduku imzayı ora-
olarak görmiye alışmıştık. dan büyük elçimiz Suat 
Bu son hafta içinde bu ha- Beyin elinden alıp Ankara-
reketlerin aldığı fevkalade ya getirmek ve bu değerli 
manzara gözle görenlere vesikayı Türk hazinei ev -
verdiği temaşa zevkinden rakına maletmek güzel ltal-
elbette çok ziyade ve çok yan topraklarından geçişi -
geniş bir muhite sari ola- min ganimet bildiği en mes-
rak içimize bir tatlı tahas· ut bir fırsat olmuştu • 
süs getirdi. Bugün onun yıl dönü-

Semalar, beşeriyetin ede· münde ltalyanın manevi 
biyatında daima yükseklik, varlığını bi hakkin temsil 
daima tahlil edi\emiyen, ettiğine şüphe etmediğim 
adı bulunup söyleneuıiyen bir güzide heyetine Türk 
bir kudret ifade etmiştir. gazetecilerinin sevgi ve 
Türkiye ile ftalya fevkinde saygılarını arzetmek vazife-
iki milletin dostluk bağ· sinin bana düşmesini de 

,,., taliimin müstesna tecellile
rinden biri sayarım. 

Tayyarecilerinize söyle· 
yiniz: Bindikleri aletler fe

zada bir iz bırakmamış oL;ı
bilil\ 

Fakat bu ziyaretin izi 
kalplerimizdedir, 

/ta/yan &e/arel konağındaki gardenpartıdo 

Türkler sulh içinde inki
şaf için Türkiyenin kuvvet
li durmasında ne dereceye 
kadar zaruret görüyorlarsa 
Kartaca galiplerinin halef
lerini de kuvvetli görmiyen 
gene sulbü müvazenet na
mına öyle lüzum hisseder· 
fer. Bu itibarla İtalyan tay
yarelerini İtalyan kuvveti· 
nin memnuniyetini mucip 
bir nişanesi telakki ettik
leri kadar siz meslektaşla
rını da ltalya irfan alemi
nin hakiki mümessilleri ta
nıyarak selamlamakla müf
tehirdirler. 

taglietta "Stefani~ dan 
Nello ouılıcı' deli' Agexe 
"Tevere. dan Dante lnter
landi, "Giornale d'Italia. 
Adone nosari, "Tribuna,, 
dan N ıno Callassare, Aere
onautipue. dan Pio Gar
denghı, Bureau de la Presse 
de I' efendiler. 
ve ltalyan sefareti başkatibi 
M. Renato Bova Skoppe 
matbuat şefi M. Vareze, 
ltalyan kolonisinden M. 
Sordu ve M. Primi hazır 

bulunmuşlar fırka müfettişi 

Hakkı Şinasi Paşa, Roma 
sefirimiz Suat, Prag sefiri· 
miz. Saffeti Zıya beyler de 
medu olarak ziyafete işti
rak etmişlerdir. Türk gaze
tecilerinden Mehmet Asım, 
Ahmet Şükrü, Ali Naci, 
Enis Tahsin, Etem izzet, 
Mümtaz Faik, Ali Fuat, 
Halil Mitat beyler bulun
muşlardır. 

İtalyan hava müsteşarı 
M. Balbo ve ltalyan sefiri 
M, Orsini Barone bir az 
teehhürle ziyafete iştirak 
etmislerdir. 

Matbuat cemiyeti reısı 
Giresun meb'usu Hakkı Tarık 1 

bey atideki nutku söyle- . 
miştir: · · 

(arını - F açistçe - kuvvet
lendirmeyi murat edinen 
semavi bir ilhama tabi imiş 
gibi harekete geçtiğini 
- çekemiyenlerin bütün sui 
tefsir ve sui telakkilerini 
göre işte - kabul ettiğimiz 
bu fen kanatlarının Türk 
gazetecileri gözünden bir 
büyük mazhariyeti de ken
dilerini beynelmilel kıymeti 
malum olan ltalyan mat
buatının en sevimli sıma

larile karşı karşıya getir
miş olmasındadır. 

Geçen sene gene bu ay
larda ve bu günlerde !tal 

f ıa'fyan ••fare/ ~onağmdaki 
(arıktıpar/k/t 

[ Alttarafı 3 üncü ıayıfamızdadır J 

Peynircilik 
Alınacak inkişaf ted -

birleri nelerdir ? .. 
Ticaret odası Türle peynir

ciliğinin istihsal ve iharaç vazi· 
yetlerilc yakından ve esaslı 
surette alakadar olmıya karar 

vermiıtir. Bu hususta geçen 
hafta içinde bir hazırlık içtimaı 
yapılmıştır. yarın bütün peynir

cilerimizin huzurile ikinci esaslı 

içtima yapılacak ve ihracatin 

artırılması hm~nda ilk tedbirler 
alınacakbr. 

Öğrendiğimize göre penlrcl
lii!imizin inkişafı için en easlı 

tedbir olarak istandrat mselesi 
ıleri sürülecektir. Bu suretle 

Türle peyniri · için muay)'en 
bir tip kabul edilmiş olacak, 

bundan sonra da diğer tedbirlere 
mUracat edilecektir. 

Avunduk zadelerin iflasına 

ait muameleden dolayı çıkan 

<:ıeseleyi karilerimiz bir kaç 
gündür gazetemizde takip 
ediyorlar. l\Ieselede alacaklı 

ltalyanların vekili olan avu
kat Yako Şaul efendinin dik
kate şayan vaziyet ve hare
ketini kaydetmiş, bu hususta 
vereceği izahata intizar etti
ğimizi de ilave etmiştik. 

Yako Şaul Ef. ne~riyatımı

za biraz teehhurla dün cevap 
verdi. Evvelce aldığımız tak
dirde aynen dercedeceğimizi 
yazdığımız için ayrıca masraf 
edilip noter vasıtasile gönde
rilmesine hiç 

Avunduk zade biraderler 
ticarethanesinin iflası işindeki 

hattı hareketim vekili bulun-
duğum ticaret müesseselerinin 
sarih ve kafi talimatına müs-
tenittir. Bu hattı hareketin 
netayicinden şahsen mütees
sir olmakla beraber bir vcki-
!in müvekkilinin emri harici-
ne çıkmaması iztirarı bütün 
meslekda~ların malCımudur. 

lstanbul barosu reisi muh· 
teremlnin ayni gazetede mü
nteşir beyanatı veçhile bu 
hususta mensup olduğum 

mesleğin yüksek inzibat he
yeti huzurunda harekatımın 

hesabını her 
de lüzum ol· 
mıyan bu ce
vap, karileri
mizin aşağıda 
okuyacakları 
veçhile esas 
hakkında hiç 
bir şey söy
lememektedir. 

Avunduk za
delerin iflası 
meselesinde 
çıkan hadise 

vakıt verme
ğe hazırım. 

Ne~riyat ara· 
sında ismi -

mim ve zat 
ve sıfatları 

hadisede alıl-. ·- . 
uzerıne kadar ol mı -

Şu halde Ya- •----------.. yanların tez
ko Şaul ef. bizim istediği· yif edilmesinden cidden mü· 
miz izahatı vermemiş ,.e me· 
selenin tenvirine yanaşma

mış demektir. Yako Şaul E
fendinin Beyoğlu beşinci no
teri vasıtasile gönderdiği mek
tup şudun 

r.Iuhterem Noter Beyefendi, 

Vakıf Gazetesinin 1O,12, 
13, 14 ve 15 Ilaziran 929 
tarihli nüshalarında Avunduk 
zade biraderler ticarethanesi
nin illilsı meselesi etrniında 

vaki olan neşriyatta meslek 
hasebile ifa eylediğim vazife
nin şahsımı ve mesleki hay
siyetimi ihlal eder bir tarzda 
mevzuu bahsedildiğini tees
sürle gördüm. 

Rus elçisi 
Dün memleketine gitti 

Surlç Yolıiaı 

Rus sefiri Suriç yoldaş 
dün lliç vapurile mezunen 
memleketine gitmi~tir. 

Yoldaş Suriç bir nüiddet 
sonra tekrar buradaki vazife
si başına gelecektir. 

tecssirim. 
Şurasını kat'l bir surette 

tekrar ve temin ederim ki 
harekAtımcla şahsi ve hiS>l 
hiç bir saik yoktur ve ola
ınaz. Bir avukatın müvekkili-
nin talimatı dairesinde ifa ey
lediği mesleki bir vazifenin 
kendi şahsi hissiyatı ile ala
kadar addedilmesini ve buna 
bir takım hissi sebepler atfe
dilmek istenilmesini teessürle 
telakki ederim. 

Meselenin mesleğe taalluku 
itibarile meslek işlerinin mü
rakıp ve nazımı -olan Baro 
heyetince tetkikat icra edil
mekte olduğu muhterem 
Baro Reisinin :1ll beyanatın

dan anlaşılmaktadır. Bunun 
neticesi hakikatin tezahurunu 
temin edecPğine itimat ede
rek bütün bu ne~riyatı vic
dan rahatlığından mütevellit 
bir sükCııı ve sükut ile kar
şılamakta devam edeceğim. 

Yalnız şurasını da ilaveten 
arzeylcrim ki bu güne ],adar 
vukubulan neşriyatıııı;d:ı bil
hassa bu günkü ba~mckakdc 
meyzuu bahs bııyıırulan hu
sus:.t ve er kam ecre yanı ha!e 
muhalif ve yalııı~ mcnalıiJcn 

verilmiş malumata mCtenittir. 
Cç nüshadan ibaret olan 

i~bu cevapnamcnin b:r nus
hasının ilk inti~ar edecek 
Yakıt gazetesine dercedilmck 
üzere lstanbulda Ankara cad· 
desinde Yakıt gazetesi nıü

düri mes"ullı Refik Ahmet 
Beyefendiye tebliğinin ve bir 
nushasının dairei aliydcrinde 
hıfzile bir nııshai mıısadda

kasının da telılig şcrhik bir
likte tarafıma iadesini rica 
ederim Efendim. 

Calatada Büyük Tünel han No. l 
Avuk•t Yako Ş.1.ul 

Yunanlılar 
Sefirlerine verecekleri talimatı hazırlıyorlar 

Atina, 15 (Apoyevmatini) - i\~ Papa)·a ı;öntkr;Jccc:< 
olnn talimat tanzim edilmektedir. Bu talimat nüzznr mcr.:lLi 
tarafından tasvip olunduktan soma i\L Diyamandopulos va· 
sıtasile Ankara Yunan sefirine gönderilecektir. llcr halde ;u 
Diyamandopulos gelece~ hafta lstanlıula hareket edccı:kıir. 
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S4leyman r..• 
y, 

AYHAN 
•• 
Akibeti 

Suleyman Paşanın bekle 
medi~i ,.1yaref 

~aılw Sa.;h Ptıfanın ayalı"" ltula.r 
gelmesinde elbet f e(Jkalô.ae bir ıebep vardı 

-88-
lşte bir takım kal~z Yiv uptiye nazırhğında l>ulun-

daaaz adamJaııa ellerine muştu. 
dotınOştO ki ellerine &rsat Girit valilitiaden tcnSker 
pÇle Süleyman paşama bymakambtma getlrilmişd. 
Fzlerloi oyup dcliktcrioe harpte bulunm.dılt için d• 
bynar zift alatmaktaa çekin- dilrociudan yabam sıyıran 
~erdi. talililmlen .sayılarda. 

e de olsa Süleyman pa- Soleymm pqa ile dizdin 
şa bir dereceye kadar mcm- ocurarak dereden tepcdea 
nun oluyordu: g610fmtte bqladlbr. 

Serasker kaymakama •Sa- Şu iltifatlar hiç te fenaya 
mth• paşa Ahmet V ahip alımp yorulamucla. 
pap h:akkındald ~klyetl baş- Bablun byınabm paşa
tan aunıyarak hcmco dejiJ- nm ~ altmdan neler 
tlrive11J1İştİ: çıkacaktı? 

işte bu gôsterif Süleyman Ola bDlr a, Abctt\lbamk 
p~ya tesselll tutamatı olu- nıuhakcıneden vaz gcçmit 
yordu. olDMk ibtlnıallcıı de varit 

Aradan Cıç aün geçmişti. idi. 
Msrtm dokuzwıcu pllfC SMılWlllılm ,. sc)sQ mu-
pnü ~ lıakeqae Ozerlle ptirdi: 

PC11Cmbc lfınO ~ - Yallah beıadeniz tutu-
sonra serasker kaymabmı lalı yoldıua bir şey anbyamı
Samih pışamıa geldiQiıli ha- yorum. Garip vazi}'tlerc 
~r verdiler. manıı lraJıyonım. 

Süleyman ,.şa şu ziyaıed Dedi. Samla Plf8DU' gel. 
bla beklemiyordu. Serasker mesinin asıl •bebi de budur 
bymakamt becli aflllnl ya .... 
!radar --lmeslnde elbet bit - Amm paşa huretlcri 

e- • ..1-..a: • müsterih oluııuı fcvblidelik olsa geftkti. uwa 
d"cndim, Aı cvel Padi11ty. 

Ah.. itte nihayet SOley- ._ ..... D .......... 

man paşa için dcrdlnl dinle- • bUJımuyorduk. 
tecek 6rsat ,elip ?tml1 de- ŞcvJied4 cf eadioıiı mulaa-
mck oluyor4ıı. kemenlzin adilAne icrasmı 

Samih paşa ~k pler ferman buyurdular. Tepşir 
Jlı(c aeJclL S(&J,yawı pata- ederim. Ziyamten esas mak
• iki ellcriDi .... ıutarU .... , da bu iJi. 
iltifat ptermck istedi. Menk buyurmayı& Bir 

Semih paJI fena adam talep ve flklyetiall ..,. 
4eiildL l\Iİl bİf • idi. s. bir ...... De tarafı .fCi. 
mih paşa harbi.Je ....._ nneme gancleria. 
eslci mcmalaniadmdl. Hemen icabını balcıJaca.; 

ı 26' aeneslndc ttUm tm• emin olun .. 
hirp J(llb~ ile mektq. Samih paşa galerek ~Y-
tcn çakmış on Gç sa ~ lecl: 
ele ferddile )'OkseJerek dOrt - Dlnmbarp relsHflne 
8'llO $QQl'I ma,ir ohnUfCU. tayin edilmiş olan k\myaa 
Jıdom& ........ Wıi derviş .,..a dOo istifa cuiler. 
lıuluouyordu. Y..... fllül bir a..afi 

Meflıur M.hmut Nedim tedatlk edDecektlr. 
,... &llD&Qmda bahriye na- Süleyman pa~ sultan 
....... ~ dibi cnel dı Hamide dua!ar senalar edi-

Emnlyet .sandıQı 
Mu çolal 

Emnı,.t 1m1dıRJnın sea 
p.leNe .....eıMı .,. 
llfmişdr. in çok emlü üzıo. 
dtıe -.ıaeı. Japdmaktadır. 
iti !ene evvel teYsfan taşını
lan hin• da dar geldiRfnden 
Ziraat ba11bsma alt oı_.p 
sandık binasına bitişik olın 

Jeni bir <Wrc .klr.Jaıu.t lü
zumu hasıl olm\JŞtur. !oınl

yet sandillnıa bm blemlerl 
buraya n•kledllmlştlr. 

yordu. Camın ne kadar olsa 
Pidlşah evvelce keaclisino 
yeminlerle vadarda bwun. 
mUJ'Q. 

IDMc baldbd otnamcfe 
çalaJacab. eteldsn itte 
scr.sker bymaba11 da 
ta mahpusa kadar pdcr
mektea çekiamemiltf. 

86ylalne l6ıande duran 
adama ....ı dualar .-llmtz.. 
dit 

Ya.? Bak So1eyman paşa
nın korktuğu reb Dcrvif 
pışa bile Jştifaya mecbur 
olıııaııuf mıydı~ 

Zavdı Saleyınan paşa 
ne bdar ters ters ~Ontı
yordu: 

J!vet madend Dervit paşa 
reisllkttn ilttfa etıDlşıi ama 
ne sebepten ttmiştlt S01e7-
man paşacık onun ortSIDI 

bilstydl şOpbcsiz sevini 
Abda1hamicle d\)l]ar edec:t 
yerde kendlsincleıa bapnı cfu. 
varlara çarpardı. 

Efendim, Samih paşa me
seleyi sakbyordu. Dervif 
paşanın istlfasunn sebepleri 
~ başb idi: 

rvlf Plf&4 -~emede d6nc!Qrobbelt 1'lCDID ~ ... 
lan yikından &!ayıp bis.çet. 
tiği ipo klınsetıin keyfıne 
aleı olmamak endi,eslle ildf'a 
ederek çekilmek istemtŞ\i. 

Şbndt anlaphyor mu' 
Gclgelclian Slleyıne ~
nuı clandan bitenden haber· 
dil yoktu. Boyuna : 

- f Şakranlanını arzede
rim. Zaten Pıdişabaıuı.ı 
efendimizin kemaU adalede
rinden emin idJın.Ne hll(et? 

Deyip duruyordu. Samih 
paşa Ylnmdan ıynhp ta yal-
1111 bbnca büsbatan olrru
yacak amltlere ~ ha
,.. bpdannm iki yalcfızlı 

kapsam da ardına kadar 
açıp dayadı: 

(llllledl) 

B 

' la ere 
hofattuldan ıonr.a 

• ispanyada 
karaya indiler 

• • ~ ıs ( A.A.r T•yyaıed Assolant, Madft pzetestnın 
bir muhabirin"- yapmıt oJd\llU seferin şiddedl lartafta dota
yasil~ .ioft derecede mütkül ttrdt altında yapılmq oldupu 
l()Jle~. Mumaileyh. l'lanitz de karaya inmek ve orada 
bcasln aldıktan sonra Pariie gitmek ümidinde buJutıuJOldu, 
Ftbc ı.zlDl Cükenmif old'1~dan buq yapamamışu. Bu
aün Mtket -.et arlUIUDdadır. 

loiijo, l t (A.A) - Botdo ctblz tcJaraf iaı.şyonu uat 

8,IO da 1antaaderlo mahabtrayç ~ "' •oınıu Jeaun. 
Un heniz- hareket etmedl~nl öğrenmişt&. 

Faılold mlcadelc 
IWil, ı 4 (U) - HUbiye aazın, Alc - Y akup nıtvd· 

inin ~ tahlJI edilmlş v• lutamcllar tlrllladan vuka 
~ ...... ""41ı-.tı1>1181SQDl_.,Qlılll_ ........... 
Harellll e9Mlltlda Fransız carartıitlil't TWtkt dPttm"1trdlr. 

Rahat, ı 4 CA:A.)- Bir Fransıı tayyaresi, Alt-Y akupta 
yere inerek bu mevzle brşı yapılan bUcum ve taarruz 
htkbtMld npcn aldakcaa eoma laarebc t1m1fdr. llbcqca 
YUl,.C ...... 

hrlır. ı• ( )- Meollt r11 vllra,U Mktındül lldaah 
tW!rledıda ............. hUk6ınedn llltbl llnrlDt plectk 
~'.\~r. 

JtJ..W· f t ( ) - Jlabettan bllcllrlUyon S......,.. 
llllt.f ~c Yatup ~ IOdayap almak .._.__ 
ıanaı\'-60 krM l.ön.ts. •tlnlf vt muct.ı..11 lllDlt-
ıtr.. •• ' .. nrmlşltrdlr. 

,.,.._ 11 (U) - Harbiye ..,...... 11M na. 

-. ." ~ il maktul vertlmltdr. 
M.....a altaftdöt lftnktl brtartMk ivin •U.taclllel 
tabiJt iıtutl tevktdHmlfdr. '- Jlkup ile Elbu~ ar-. 
dakl ea bbiltleda adedl ...,,,,.t. Sevkedilen 09 tanert 
filosu nıltralıyöz at~ ile ullari Targuista isJikametinc sür
müştür. ~phede sUk6n vardır • 

Lrtg:! J + Çemberlı ..... 1..ıcleıı • AmdaJıil i:... (Son • ...... b...... •> ..... bir..,,.... •Gt· ; + V .il muavini F uL B. hlt EırtınaI.la botufarak IW.-
Şdeden d&unottOr. rmıulııtt geçip lspaııyada l.a-+ Ce.ıılyetl beledlye'Fırb ya lftlllltur. J 
grupu düa içtima ederek bu • Ptılla Fr•mlarla mll- • 
eenekı uWll lnpll ve lamlrat c:abltler ara•a.f·kı ddal devam I 
bakbnda lllllbrede bulun· e...kteclır. 
mutJardar. :::::::ııhak~emecesin-=:xe:.::b::ıııı:,.l~'Pco"co't~• tı:.oevkifine~· ~• 

,...,. Vtblel W..p anr 1atbı1t1111. 
.... .... ................ • •1-frmNb. daY111Dda 
'rll taa ..._ ......... tahklbtm te'nllao l0zum &6-1 
... .... """"' ,.. rO)mOfttlr. 

1 bir ••••• ,.._.,, O Ermcaı bq.u snQ&e-\ V• a ..... .. ... velbJ• latllwblll emuuada I 
'j 61 .. Uml ı iP •'* >Jı,. darp iddiellle 13 k.,ı aleybıne ~ 

mtt 8.a411 • _. mu- . dava çim•· 
1111111111 mu unum =-1111t1ııuıt1_...._,111111ıu..-..................,llı 

Maslak yolunda oto
mobil blNI 

Yu mevshnlade Mulak 
yol• otomobiller lç!n bir 
J•l'lf ınaballi oluyor ve bu 
JUldta ~ vok balar vukwa 
buluror. 

1-58? sıumaralı ve '°för 
Ahmet Alinin idaralndeU 
OtotlMlbll olaw IÜNdlC 
M•ık JC)IUIMJID giderken 
etraftaki derelerden birinin 
İçine düşmiq. içinde müşteli 
olmadı&tmlan otomobilcldtn 
bqkı kimteye bir fOJ olma
mışnr. 

Bundan başka 1-554 nu· 

1Mfllı vt tölör Kadrinin lcla-

"'911 gelirken Pan3JOf I• 
mlndckl bir çocuta çnrpmıt 

900U1U bafandan ve muhtelif 
mahallerinden telallkeK suret
te yaralanufbr. ~k ltla1 

Kapılan çanta 
kurtanldı 

Pangaltıda şayanı dikkat 
blr bnnanyolaabt ol mUf. 
Fındıklıda Dım:tçlncle ott1ran 
Ihsan il• madaşı balıkçı 
~ver isminde iki ktşl Olcm
plya isminde btr m1Jam1n 
il çantasını kaparak S.~rnı
ya ve madam da şqbnlıkla 
feryada başlamıştır . Biraz 
sonra lld serseri tutularak 
çanta Ue içindeki ı 00 llrı • 
geri almmqnr. 

Ni .. nhaam yaraladı 
Hasköyde Arabacılar so-

• ~ka, 
ntşanlısı ı:ıhıkab t:ık1mı:;d:ın 

A n~mla klskançhk yil=undcn 
bYga etmiş, Avr:tm n~nJ1-
Slll1 IOl böpnd~n rnral:ı
mqnr. 

hastanesine ka1dınlımş t<>för ı.-~llll!!v•a•ru•n "'ası•r·~·vd .. d.-.-. 
y•kal~llD\"r. VAKiT Bir kadın intihar et· 

mek istedi ",,_,,_ ,,,. 
Kuampaşada Zürriyet ~ D.vı prayı alrerf 

kağtnda I numar.alı evde o- ~ ._lelld 
turan Hatice hanım zelılrll Nıuret ve J1ıu11 Pıa-
bir llldde iqcnek suredle lnp ,.ı.r 114w.n ıela'.
tihara teşebbOs etmiş biraz d oıuu bin kanı, 
sonra can IGllHMIM ıer,-. ,,....., 1# hnelcrin-
ba clefW Jtllalclllık -
hastaneye ltıldınllldftlr. • Oelttntil: le 

Hatice hanına lntihannın ._,. •emuriyel -
sebebini söylememc:ktı vı JerWen af buya • 
buıaned• ktndlnden ~ 1L.m!!l!rml~l::.-~.J 
bir halde yımnı ktadır. 

"Vakt,,m 16 Haziran 1929 
tefrikası : Dı;:ku''mu'' ._, Yazan: Reşat Nuri 

yesin pençesinden bir daha .,. Ali Raa bey oıGDJkinci defa ıpayordp. 

kendini kurtanımyacak sa· sobta olarak gözlerini gök yldne ~akı.r o Jine bdaı 
m)'Ol'du. aebebi neJCll bldırdL Bu ne tuadGltü behalmnm afladıflm ~ 

Ali ttm beye o rece 
evi her uaaanc'• ziyade 
_,dmbk rörWI. 8-ua 
ewtll UZUD •lddil ıanıa. 
lakta yGriimllt olmaktan 
plea bir vehim sanda. 

Fmt c1a1ae ıiyade yak-
....... tla'Cll ld m.up.diill 
haldbtb.-...... hu pce 
anlqdlnaz bir fevblldelik 
wnhr.Baı. ........ 
ltiwde ipçlana Wl8da 
6aerleı yaDl)'Ol'du. ~ 
4'1ce uzakta iken Anenia 

dsi ile. pliyorf. diye 
laqlqrdatuaı lfitti. Kızlan, 
........ a-ihi, pek ebem
mi,e ... it ....... 
... ..,. bde ... 

ıo- bu evin onu Yüz lira. •• Hcılaen memiprdL Hepsi bu yq-
mıadaa clalaa lraraııldc ve hemen 1-cli bybettiii lan scvblçten, iftibardua 
auiı lwplam111 Jisıqı· ayhp taba W1' 111 aeJiyor, liacWar. 
pim• .ı,41? hareb6 ederken 6 

Pevlcal&cle ....,.._. ral- bir asker gibi kendi 

.. .. Ali ... kr Wr tiiü rer_deo bir bafkasımn 

.., IOl'UJU'• .. de onlar blldıtım, omualannclan .. ilci ay evel bitirmifti. Tah
bir .., 8iylfir>rlarda. fırhtuu, elindm lillhuıı lili oldukça dügündii. en .. 

A,.. ...,_.. babut- alarak carpapnafa devam .... ,,i 1i11n biUrbi.Mu
nın eliqi _. ettiiini prGyordu. ..ıu. ...... bitle ....-ı 
aeele onu lç..t ,_..,... Ali Raa Bey otluau ee memur toOUldan afW ild 

da. ••:ile )'8118daa beri •&en. 19 ..uclea slyade devam 
Niba1•t bahçedeki çar- deli IWll bu allenl& ha • edeme4,lli mektıeplerclea 

dalan altına kurulmuı süs- bası 9'Uin. Ben ölGnce ziyacle ıMbuunn pyrttine 
il bir sofra batında ona sen benim yeaıi• ıeçecek- boıPa fdi. 
IQiilcleyl Yerdileı: sini. diye büyütmiiftii. Ali 8ııa IH!1, bu ille eo-
~ • Şevket mü- lhtlylr adam, otJunan cutu ile, hir çlcelc snerak· 

..-.. k-•• 711 lira nahif, kumral bqını rötsfi· ha ~- De oynar tihl 
ayLlda &ir banlaiı)& memur ne çeklnif, gözlcrid41eld oynamıt. onu ancak kend; 
obaut- yaşlan bir tirli saldqa ,. t.a,.aüJ. pp~aa mflk~ın-

ınel insan modeline pre 
it1eaaitti. BiiJük bir kwıu 
bu güne, IJatta 4in,anm 

ldt bir --- ,..., fl)'ler 
ol..a.aklı beraber Şevket 

p«;k çok teyler &ğrenmlttL 

Ali Rıza beJin fibioce 
-- tam bit .... ol .... 
lolft bir. ,.... ..wı 

itil-'•· e _.,. ki beler 
buna müuado Mneaİfti. 

Buna rapaaa Şevkete,.,_ 
bir c!ser de denemezdi. 

Ctınkil 1111 1....- detil 
latanbulun, Avrupanan ,Ok· 
sek mekteplerinde olaımuı 
ıençlerle bq. lcoıuyor, ih· 
tiy.r laabimnun en npal. 

dtta bit uatta IMcl.drM 
yetiş!yorbu. ~ ıe!· 
.. bit ,....... IMb..,en 
.,. eRl'fdlldyet httiiun 

eıı parlak l>lt deliliydi, 

Maamalih Ali Rıza Beyin 
asıl tesiri Şevketia bfa. 
sından zi~di Wbladt 
olmuttu. lbti,. 
dGnyada her feJdea -l'IP• 
eder, otlunua ah ....... 

ıtlphe etmezdi. O 
Şovket düayanua 
bwetla kanp klrlel_.. 
yeceti bir mtlcevher par· 
ÇUi idi. • 

• Albo Yasnlc. tirk..W 
bu bclar .,.,,.... bit .... 
la"1de tekmelemelinia 

sebebi de bu çecufe ıG • 
wnmeti MiL U.•tlih ne 
de ol• ~ imdadın 
be biat ~buk gelecetinl 
Gmit edemezdi. 

Ştvlrtt bab.sı gibi ma~ 
tutdu. Belki b-.-.. • 
küçük düıenın dOıüncesile 
müaababp sircliiiaİ aile· 

sinden aatdamıfb. 
!.deki aydınlığa, bahçe

deki 1<>fraya ıelince, bu 
.-ketla çok eaki bir vadiy
clL Ali Rm S., ona ilk 
•lktebe bqlatblt ,On: 
•$ew.t büyOyGp meaıturi • 
1• ftçtilin p senden 
bir ladi .a,-..ı isterimi. 
demlfll: 
~ ıeçen uzun sene

Qalmen ÇOculc vadini 
QDllbDIJlllf, o sabah pze
tede Müsabalcayı kazıDan
lann b ... ada lamtlli okudu-

lu valclt ilk iti ÇAl'fl)'a ko. 
ıup iki hindi almak ol· 
ınuttu. 

S. si,.fetia haartfutda 
büyük küçjik bütün ev laaJ .. 

kının payı .ardı. Hayriye 
H. büyu1c laza Nihal ile 
.. tl.kta caı..,.... $ülıer 

ıırulll 



111 SON '"I 
_ HAB!?Blıf;~- Da~ilde Mntlıt cıııyet11in nntetilft 

Kaza ... 
Ankara yo

lunda iki tren 
çarpıştı 

Ağır yaralılar var 
.Ankarn. 15 (A.A.) Dtin 

ak .. am şehrimizden hareket 
" eden, l,,ranbul yoku treni, 

Bicer i"ta yamında hcklcmek
tc olan m".ırşandizle mu~ade
me l'tmi"tir. Bunun neticesi 
olarak her iki trenin makine
leri Ye marsandiz treninin 
üç 'agonu ha~arn uğrnmı,tır. 
\oku treni 'c rna~andiz 
makini .. tlerile işçileri ağır 

surette 'e yolcu treninin 
makineye yakın ilk 'agonu
nun camlarının kırılması nc
tice"i olarak bazı yolcular 
yiızlarindcn har if urctte ya-
ralanmı~tır. 

Yapılan tahkikat, kazanın 

yolcu trrni m ıkinccisinin yo 1 
Jun kapalı bulundujtıına dair 
' erilen isaretc dikkat ctmi-~ 

ycrek btaS) onu girmi~ olma
~ından ileri gcldijtini go,.tcr-
mi~tir. !\aza dolayısilc Ana
dolu ck ... prc,,i bugiin .,,hrimi-
zc be" saat teehhiırlc saat 
J 4 te ye yolcu treni de 8 

saat tcchhiırle ~aat 15,!1U da 
gclrni:;-tir. --------
ş. Kaya B. 

Seyahatine devam 
ediyor 

Ka~ eri, 1 5 < \.A.)- ., ch

rimizde bulunmakta olan Da
hiliye vekm Şukrii Kaya 
bey, buglın ö~ledc:n c,·cı 

hu~ômet, Kolordu YC bele
diye dairelerik , orta \:e 
ilk mektepleri 'c li:-eyi zİ\ ret 
ctmi:;tir. \ ekil lk) li~cyi zi
yaretinde der lcrdc h:ızır bu-
lunmu~ 'c adliye dairc-.indc 
für muhakemeyi· dinlemi:;tir. 

Yafmurl •. -
Denizli sular altında 

kaldı 

Devalet banksı ~da Deri işi 
Mütehass;-tetkikat 

yapıyor 

Buradan da izmirf; 
gidecek 

Dünkü içtimada bele-

1 
diye işleri görüşüldü 

Cemiyeti belediye a?.a"ı 

' Fırka h'1lmpu diin Fırka bi-

{t' t tarafı lllrlnci s ıhıfamııd.ıdır 
Aziz meslektaşlar, 
Gazeteciler hangi millete 

mensup olursa oJsunlar 
ister Tibir sahillerinde, 

Tacirlerimiz Ruıla- ister Sa~arya, Volga, Tay-

ra resmen protesto mis kıyılarında bulunsunlar, -·-ÇC'ktiler hangi ahval ve şerait al-

Evvlki gün Ankaradan şeh

rimize avdet eden Devlet ban
k:ısı mütehassısı M. üllen 
şehrimizde de tetkikatırıa baş

lamıştır. Muınailejh kendisile 
görüşen bir muharririmize me
saisi "hakkında atideki izahatı 

,ermiştir: 

Ankarada tetkikatıım bitir-
dim. Yaptığım etüt ve topladığım 
vesaık bende bir devlet bankası 
tesisi mümkün olacağı kanaatini 
hastl etmiştir. Henüz raporumu 
hazırlamış değılirn. 

Tetkikatırna lstanbulda da 
devam edeceğim. Bir hafta r 
sonra izmire gideceğim. Ayni 
tetkıkatı orada da yapacağını. 

izmirden doğru Ahnanyaya 
a vdetim tlIUhtemeldir. 

Berlindc M. Şaht ile birlikte, 
bu topladığım vesaik üzerinde 

tetkikat yapacağız, Rapor ve 
projelerin ihzarı ondan sonra 
mevzuu bahsolacaktır .» 

Mütekaitler 
De11let hiunetinde ıuuıl 

ücret alacaklar? 
Malif e vekaleti kadroya tabi 

maaşlı hizmetlerde ücretle is
tihdam olunan mütekaitlerin te-
kaüt maaşları kakkında vilftyet
lere yeni bir tamim göndermiş
tir. Tamim aynen şudur: 

Kadroya iabi ve maaşl! hiz

metlerde ücretle istihdam olu
nan mütekaitlerin tekaüt maa1-
farı hakkında Meclisi Alice it
tiha7. bu yu rulan 26- ı 929 T. ve 
475 No. kararda bu maaşların 
kat'ı Jazımğeldiğine dair olan 

Hazinenin noktai nazarı tasvip 
edilmiştir. Binaenal~ylı şimdiye 

kadar tatbik edeJdiği veçhile 
tekaüt maaşları kesilnıiyecek 

olanlar: 

nasında toplanmı~ ,.c Ema
netin 929 biitçcsindeki 
!1()8287 liralık ıımumt YC ta
mirat tahsisaanın muhtelif 
dairelere ne suretle t:ık:ıiın 

olunacağı me elc~ini ıı;öru~

muştıir. 

Bu mqanda 'Tak.;im ahi· 
desinin tamiri ile meydanın 

tanzimi i~lcrini de müzakere 
ctmi~tir. 

Per~embc giinii bir coplan
ma daha yap\larak hu husus
hırda eNı"lı kararlar ,·erile-

Memleketimizden Rusyaya tında görü,uii~lerse görq!}-
gönderilen 15 bin kilo deriden sünler, ruhen her yerde 
bir .kısmının Ruslar tarahndan birdirler: 
kabul olunmıyarak geri gönde- Gelecek nesillere karşı 
rildiğini yazmıştık. borçlandıkları vazifeyi, üst· 

Haber aldı~ımıza göre Ruslar lerine aİdıkları ~es'ullyeti 
tarahndım kabul olunmıyan~mık- herkesten evvel onlar du-
tar 8000 kilo kadardır. yarlar. 

Malları geri gönderilen tacir· Medeniyetleri doğuran 
!erimiz dün hep birden lstanbul fikirlerse, fikirleri bir yer-

mıntaka ticaret müdürlütüne den öbür yere naklederek 
gelerek Ruslar tarafından yapılan ve birbirine ekliyerek bu 

son muamele hakkında uzun günkü ve yarınki medeni-
boylu şikayette bulunmutlar ve 
bu gibi hareketler yüzünden yetleri ören ve d,pvlet 

cektir. 
idarelerinde halk hakimi

memlekct ticaretinin çok zarar 
_ ___ gördü~nü söylemiılerdlr. yetinin filen vucuda geldi-

Ekm k • • Ticaret müdürlüğü bu ıiklyet- ğine delalet eden eller e ışı lerl lktısat veklletin~ bildirmlflir. onlardadır. 
Diğer taraftan bu tacirl~rden Muhterem meslektaşlarım; 

Emanetin fikrine göre.. bir lusmı da Rusların bu ~n Dünya hadiselerini tanı-
A.tri ekmek f abrlluUarı hareketine noter vasıtasile res- makta meslek icabı hasıl 

men protesto çekmttler ve ettiğiniz mümareselerle çok 
ne zama açılacak, proteatonamelerin birer suretini .. 't d" k' 1 b ld 

Son günlerde ekmek fiab umı e ıyoruz ı stan u a 
ıehrimiz Rus ticaret mümes- · d;.ıı,. · · k tl ve bir çuval undan kaç geçır ~•mı ısa saa er 
silli~ne tebliğ ettirmiflerdir · içinde ilim ve malumatmız-

kilo ekmek çıkması lazım· Ayrıca ikbsat, Hariciye ve-
geldiği hakkında alakadar klletlerile Türk Matbuat ce- da olduğu gibi yaşadığına 
birçok zevat mütalea beyan miyetine de birer ,nüsha gön- zaten kani olduğunuz 
etmektedirler. • d~rmiılerdir. aziz memleketimizin nasıl 

Bu meyanda lstanbul Haber aldığımıza aöre bu terakkiye koşan bir nesil 
meb'usu ve esbak Şehre- tacirlerden bir kısmı yapılan elinde bulunduğunun yeni 

son muamelenin çok · haltsız d l"ll · · ld t · b l mini Haydar 8. de gaze- e ı erını e e e mış u u-
olduitJ kanaatıle mahkemeye . · 

tecilere şu maluAmatı ver- k nuyorsunuz ve gene ümıt müracaat niyetinde bulunma ta-
miştir : dırlar. ediyoruz ki konsül ve Seno-

" Havayici zaruriye tolar memleketinin ç.ocuk-

mes' elesi yalnız Emanet Balkanlı talebe ları tayyarelerinden inerek 
vesaitile ha11edilecek işler- _ • _ kondukları bu köşede istik-
den değildir. lktısat veka- Şehrimlzde bir kon- lalini bin bir mücadeleden 
letinin bu işlere bir milyon trc yapıyorlar kurtarmış Türkiye cümhu-
lira kadar tahsis etmesi '-. rı'yetı'rıı'n hal ve ı"sta'kbalini Tcmmuzün · ınde şchri-
ve Emapet iktısat teşkilat- mizdc b:ılkıınlılaP ıalch.e kon- bizim kadar memnuniyetle 
ınm gcoiıletil~esi lizımd.ar. gresi .tQpJanacaktQ". Koogce giriiyQr.Jar. 

Ekmek meselesine ge- için hazırlıklara de\ am edil- Burada, kendi kendini 
lince, narha buğday fiatı mektedir. \\alkan hukumet- bulmuş, kendi reisine ka -
esas tutulmalıdır.,, lcrinclcn -W rnuralına::. gele- vuşmuş bir millet, neticesi 

Bu hususta Emanet lk- ccktir · Bunlıır ara:ında mağlubiyet ve galibiyet olsun 
tısat müdürü Kemal Ômer ınehu::, doktor, a' lkat olan- geçmiş mücadelelerin zayi-
B. de bir muharririmize hırda 'ardır. _ atını doldurarak biri birle -

şu malümatı vermiştir. ıı·N f"lti•n rinden emin, biribirlerine 
- Bir çuval undan ne Ol U yar bir dünya ailesi kurmak 

1 - 2 Haziran 929 T. ve 
kadar ekmek çıkabileceği biz f d için bütün milletlere düşen 
ce tesbit edilmiştir.Binaena- 1 emmqz O sakin faaliyetle başbaşa 

Denizli. 15 (A.ı\)-Dlin l h 94 t f 1 k b b -•-
•rece ,·ağan urckli yağmur- 900 No. kamın mucibince alel- ey en aza çı amaz. af YBCaa kalmıştır. 
h • { m mı-ıtekaı·tıerden n ıı· Bununla beraber l04. bel- k f0stı'klaAlı'n hayatAı manası-Jar netice~indc :htı-.ulc 0 elen ınıu rna ım- ki de çıkabilir. Lbclerin ha akırrn imti-
seller 13 vn,ında bir çoba- liğc, mütekait tebip eczacı, F k k l hanları 1 temmuzda ba~lıy:ı- nı müdrik olduğu için baş-

J b t "h d' k d-k 'l at bugün ü şerait e r."k 15 !!Un içinde ı'km.·ıl ka mı·ııetlerı'n ı·şlerJ·ne ve a'da-nı koyunları ile lıirlikcc ,u. ay ar, mu en ıs, ve ·on o - d ·ı U k k .. ~· 
.. ,. t ld · ı eğı · nda daha ço e- edilecektir. Ri) azi) c imtihan- relerı'ne, nı'hayet bir miiıuahit. riiklcmi~tir. Çoban iilınii~tür. törlerden lıukurne , arcı ıu- k b b _.. 

pe ulunur, ve rütu et ları tahriri yapthcnk 'c su- ve hudutlarına uzak yakın, :;;ehir baştan ba~a iki aat susiye ve belediye tababr.ti ec- f I k ı. 
te az alaştırılırsa ekmek allcr maarif ve aıetin<.:c tan- b .k ,L stıl alUn(l ı ı... .. ımı · cır J k ba tarlık -ı..- d" d d iribirlerinin istiklalini, mil-auar ar · ı ıAA " • 2acı ı , Y ve rnuud JS- a e i arttınlır. • zim edilerek ~ondcrilcccktir. ~ 

l.k k d-kt- l"kl · t ı·n o ~ h \ k' ı· ı · · li mevcudiyetlerini ve müş-Atina sefirimiz şerefine ı ve on o or u erme ay zaman da bunu sıhhiye Şe rimize( e ·ı ı ... c cnn rıyaziyc 
olunmuş ve olunanlar. müdürü kabul etmez. imtihanlarının toplu olarak terek menfaatlerini tanıyan 

Haridye 11ekill bir 
ziya/et 11erdl 

Ankara, J 5 ( tA."'1- Atin:ı 
~efarctine ta) in edilen ~ahık 
l J riciye mii tcşarı Eni bey 
şerefine bu ak,am Ankara 
palasta J Jariciyc 'ekili Tc' -
f ik Ru~tü bey tarahndan bir 
:t.iyafet YCrilmi,tir. Ziyafette 
, ckillcr, ve l Iariciye erkanı 

jlc Yunan ~efiri l\l. Papa ve 
Yunan ef arcti erkanı hazır 

bulunmu:;lardır. 

İkbsat meclisi içti
maını bitirdi 

2 - Ücret ve masarif ter- iddia edenler tecrübele- Darllfunun konferans . alo- milletlerle el ele olmak ar-
tiplerinden ücretleri tesviye rini yapabilirler. · ırnnda l<.:rası tasav\ ur edil- zusundayız. 
edilen memuriyetlere tayin edil- Nişantaşındaki farının bi- mektcdic Harp etmesini bilen ve 
miş ve edilenlerdir. Şukadar ki ze ait olduğu söylenmekte- ....:...-- bildiğini ispat e<len açık 
muha~sasatları ucuratı daime dir. Halbuki fırm. Haydar Jıf aobuJ lisesi yürekli cengiveder diya· 
ve masraf tertiplerinden veril- B. zamanında alınmış, fakat Dün güzel bir gezinti randan işitilecek sulh sesi 

sulbün kendi ve en samimi melde beraber memur.in lıanu- parası verilmemişti Haydar t~rtı'p ettı· 
~ sesi d~I midir? .. nunun üçüncü maddesi muci- B. gidince Emin B. de ka- l!'itauhul Erkeln. lisesi dün ..... 

bioce nıütekaidinin bu kabil bul etmemiş ve fırın Mali- guzcl 'c eğlenceli bir ders Türkiye bugün maziye 
memuriyetlere tayini halinde ye vekaletine devrolunmuş- sonu tcnczzuhLi tertip ctmi"- yalnız ibret almak ıçm 
tekaüt maaşlarının kat'ı şart tur. tir. bal kıyor, o mazinin taribitade 
kılınmış ise buna göre muamele Unkapanı değirmeni de Sabahleyin hu, u.1 bir 'a- talyanlar ve Türkler ken· 
olunması lazım gelir. Mesela başkasınmdır. Esasen Ema- purla Köprudcn hareket olu- dilerine şerefli sayıfalar 
tahrir ve kadastro azaları narak Boğaziçinde Kavaklara ayırmışlardır. 

net eski değirmenleri işlet- kadar gidilmL,., öğle ij .. cu İki milleün bu tarih içinde 
iİbi. Bundan llafka ge- mek değil tamamen kapat- ı•cnerbahçcyc gclinmi~tir. temevvüçler yapan münasebet-

Ankara, 15 ( \. \) - AH rek ücretleri maaş tertibinden mak ve yerlerine asri ek- Orada yemekten sonra ta- Jerıne Türk Atillnın ~ençliiini 
ı h • verilen vazifelere ve gerek ma- k f b ·1caı t · .. t k ı b h da ı~ ı t. • R kusac mccli i bugiın qsusı me a n arı esıs e me e e tara n n eA°Knce er, wuyanın omasında geçirmiş 
k · di e aşlı memuriyetlere tayin olunan- f'k · dd" · el J ..;ı · h ı..ı..JC. h l k k d -_L ·omı::.yonca te ye mm az - ı rm ır ... ,, gu oyµu ~r 'e.Jlm~ mu - o u~unu atır ataca a ar esıd 
nemizin etrafında ihzar edi- Jarın tarihi tayinlerinden itiba- Diğer tar.ftan haber aldıiı- tcüf cimna~tik talimleri gös- ~Dere gitmek istemem. Türk 
len raporun tetkikini bitirmi~ ren tekaüt maaşları kesilecektir. mıza göre bu günlerde tek ek- terilrui", aynca mektebin iz- hukuk~uları bugün garp mektep-
' c mezkt\r raporu ittifakla M - 1---- mek me!elesi hakkında D. ve- Ci oymağı taraf ınBan da çok lerinin mümtazlennı ltalyada 
kabul ederek mesaisine ni- ua hmlik kursu b hl ca7.ip numaralar tertip olun- buldular . TA-L m--'lerinı·n ~aletinden ir te iğe intizar ~ ""r"". 
h~) et vcrmi~ir. açıhyor olunmaktadir muşrur. ~ hlll Venedik yollarında-
1\Icclis 1 ı k.Anunuevlde tek- Bu • ene de tatil a' J ırındn ll . Akşam dönü:;te de 'apur- dır. lltı memleketin alııverişi 

Çazlnin ieh rlı~inde hay~ ve 
hayatıl)da, yetiıttrdığl 9esil ve 
gÜzidelerilo daimilik buluyorul . 

HükOmetiniz reisinin devle
timiz reısile hassaten ittirak 
ettikleri bir nokta var: Bu iki - .. 
reistir ki bu iki milletin ruhunu 
anlad~lar ve onların elinden 
tuttuİar: Tarihin kayıt, istikbalin . . .... 
vadettiği yerlere götürüyorlar. 

Muhterem efendiler; 

Bu iki mlilctin ahitnamele
rlle çizdikleri hudut üzerinde ve 
bir biri yanında durarak 
kendi istikametlerinde ilerle-
meleri kadar bqeriyet tari
hinde sulhün zamanı olpk 
ve ona yeni feyizler getirecek 
bir hadise az •vvur olunabilir. 
~e dünyayı ycri8*" oyDal

mak isteyen delil. fakat dünya 
sulh ve muvazenetİni yerinde 
tutmak iıtiyeo illtn •ının 
ara~& maoivele .. 

Son söz olarak metailerlni 

bu büyük neticenin tahakkukuna 
hurettiklerinde ıiiphe etm~m 
ita.lyan mcsl~tatlanmı tekrar 
sellaılayor ve kadehimi İtalyanın 
IC{ef ine kaldırıyorum. » 

Jtaıyan ~tednln 
cevöı 

Hakkı Tarık Beyın bu nutku 
Halil Mitat B. tarafından ltalyancaya 

tercüme edilmıı ve M Musolinin 
na11n efkarı ·olan Popolo Oitalya 

gazeteu uyut muhabın M. Polvc· 
relJi hararetli bır nutukla mukabele 
etmıtt&r. 

«Eakı bır ga:ıetecı ufatilc burada 
Türk arkadatlanmı 1elAm1...kla 

bahtıyanm.Nutkurnla burada bulunan 
ltalyan gazetecileri, romancıları ve 

tayyarecilcrinın hiıııyatına tercuman 
olmakla miihehirim. Bundan batkn . . 
aranızda ltalyan inkılabının methur 
ınmalanndan ~al Balbo da var. 
Demek ki birçok maruf sıınalarl:ı. 

birlikte bulunuyorm. Ben resmi bır 

gazetenin mume~ Siy~ 

.;özlerin meıııliyetini müdrikım. Bu
na rapen bır şcyı açıkça ıoyk -

mekten hazer etmiyorum. Ve dip

lomatlann ıhtıyar ettiği ketumıyetc 

ıkı ırullet araıındakı saminuyete bı

naen Ju:ıum görmayerek .öyluyorum. 

Hük.ılaaetimız büyijk Türlt mun..:ı • 

sıne hürmetle hi len beslemektedir. 
Y enı İtalya, genç T urkıyeye çok 

yakındır. 

JO sene C'iel bır sulft yapıldı . 
Bu bir çok milleder için hakki bir 

sulh dejtiJdi, hakm bır şc)dı . 

ilk defa bunu m Tiırk\er reddet -
tınız, kar" geJdıniz. Celıboluda en 

büyük bahri kuvvetlere l::ar .. ken -

dını mudafaa eden Türk mılleti gı 
~ı ltalyanlar da böyle bir ııulha ra-
21 olamazlardı . Siz büyiık bır re-

B irisi diyor ki : c ı<ı.r!a 
süzellik olnlaz > derler. 
Bu söze şimdiye kadar 

inanırdım. Fakat artık kanaatırni 

de-w,tiriyorum. Cumhurıyet refı
kimizin müsabakası ispat e-ttı ki 
zorla güzellik pek ali olurmut-

• Bir haım ... 
~ fıf e Fikret hanim teyzemiz 

a_ up uzun bir tegayyüp
tc:n sonra gene meydaQa 

çıktı . Kadınlara sıY'ası hukuk 
• 

vermek mevzuu ~ahsoldup bir 
sırada mull)aileypin zuhuru dik
kate pyandır . lhtiıp.,,!l ki Afıf e 

hanım, geltcek medi1e meb' us 
ol. ünıidile meydana çakıyor. 

Yalnız , biraı taacübe pyan 
o~ .ger~ktir ki hanım teyzemiz • 
~kistan» ilminde bir romanın 
muharriri 01-rak tekrar matbuat 
sabn~e çıkıyor . Birisl bu 
eskiden Aflnuı olduiu bu imzayı 
tekrar görünce fena halde se
vinmif ve : 

yahu • demiı. hen de bu 
kadına ne oldu diye merak 
eder , dururdum; meğerse seya
hatte imit ... 

• Bir iltlllar ... 
uadiy.ede oturan genç 
bir mektepli, sınıfı gl-

çemedjf i içm zehir 
içerek intihara kalkıımış; ölnıe
miı, hastaneye kaldırılmış. 

Siz, ne derseniz di~ iniı:, 

ben bu çocuğa - Allah koru
muş - ölseydi de acımıyac:ı.ktım. 

Biz, çocuklarımızdan boylc 
manasız ceJadetler istemiyoruz. 
Bu çocuklar, sübliıncyi kaldın~ 
ta içeceklerine O nesnenin neye 
yaradığını, nasıl terkıp edıl ı

ğini öğrenseler 1 

• 
Bazı llll~lklıra ! 

Y
uııaııistandaki Yuııanh
larla orada işi erı,goç

leri halt karıştır-
maktan ıharet olan ( 150) 
liklcr, bizim başımıza büyük 
bir felaJ.:et geldiği şa) ıasu ı 

çıkararak gülmüşler, eğlenn iş

ler, birbirlerini kutlulamışl:ıı. 
Bu mahluklara hitap ediyo

ruz: Durun dt r.iıığunuz yerde. 
Camı du\arları kuru kalsın l 

• 
Kad11 ıüzaltiii ... 

B
ır İngıliz gazetc~i k. · 
dııılarııı çirk 'ııleştiğiıı-
deıı b:ıh etmiş \e bu 

haber bizıııı kadıııla.r birlı-

gi nde • tee·~üratı : zııı e) i 11 u
cip olmuş. Bir azcteciyc be

yanatta t ulunnıuş ol:ııı İff 

Halim hanım dıyor ki : 

ıı buldunuz. Allah ba:ıe de bır reıı dığına kaniım.Bmıa esas olar k 
g<>ndcrdı. Reıalenmı:ı arasında hır 

~utabchet \ardır. A, nı haklan 
ıstıyoru:ı. 

« Bu fikrin doğnı olma-

Kımieye hücum kastında deiiliz, 
lale at uyumu) oru:ı, çocuklanmı:ıa 

bırakacaAanuz çok atar va:ııfelerunı:ı 
vardır. Avrupa sııı ve bizi se\e -
1Pez. 

MiMEir gazeteciler buocı.n 
sonra gerek biı.e gerek lt.alyaya 

dokunulamıyacajıDl, büyük fe

daklrlıklanmıza .-Jüt oJduAunu, 
Avıw-nuı bize karp habaz
~kta l;>ulundupnu göylemit 
ye wddede a1btlanmıştır. 

.,Qflımki garden P4rt.l 
Akwam saat betten soma 

Beyoğlunda ltalyan 8'f•eıt bU
çesiode tayyarccilere bır gardcn 
parti \terilmiftir. 

kadınlaruı iş ha atına atı mas 
ileri sürühnel-tedir, Bu fikir de 
duğrıı dcıı:ildir. » 

Bunu boyle söylıyen Haııfcıı

di, daha sonra bakınız.ne d.
) Or: 

« Bizim kadı arınızııı gittık-

çe 2üzelleştig111i görüı üz. ÇC 
ı,ıkii bizde kadııılar iş hayatına 

atılalı henüz 10- 15 sen,. o -
muştur: 

Beyanatın son satırları baş 

taraftaki fıkirlcrı h•kzıp ıçiıı 

mi söylenmiş acaba:' Oı}·c in a ı 
düşünüyor .. 

ttcm efendim. kadınlar gü -
ı{'lleşiyor mu, guzelleşmiyor mu, 
onu kadınlar birliğine de~il, 

erkeklere sormalı de ılmıdı ... 

rar toplanarak mih·azenc ted- Erkek muallim mektebinde esci erini yaptarmıyan la adalar etrafında bir ceve- ~er yıl değil her ay arbyor. 
birlerini go·rı·ı·-.cccktir. t · J 1·' ndan onra Buyuk ""da'\·a TEŞEKKu"r 

?.....___ JI ' J'k k J k aCtr er lıil u " ZeTklerimiz, mai...tlerimaz' ara-
t 

~ --- mua ım ı ursu a~ı aca ·cır. çıkılarak kısa bir ıre1lnti y--• 

Wyan 1ibaa bu sabah saat 

t,epe hareket ederek Atina ta
rik~e balyaya avdet edecektir. 

-
h h K l ' rı da d b Etfal hastanesi ve şark mah· ngı· 'z 'rast Ve Ursa lise mezun an 'c Tc;;cil muamelelerini yap '\'apılmış., gece saat J o da sın erin ir tecanüs var • 

1 
• felindeki kadın bastalıklan mu-Tikk albnı 5 sene rnuaalim mua' inliği tırmıyan ve Ticaret oda ına Köprüye dönulmü~"tur. ~urada gazeteti çıkacak kadar Çemberlitaşta neler tahassısı Rauf bey refikanun 

lngiliz lirası dün 1()09 yapanlar alına<;aktır. Lise aidatlarını vcrmi) en taci.rk- -- ~n sekene bahınuyor. Sizin bulund··~ ameJiyaum icra ederel< hayatını 
da aç,lmış, 1014 kuruşa meznnlau terbiye, ruhiyat \C rin naktl ce.za gormck'l"i mu Maarif cemi.yeU balo budutlarınazdan bizim gazetele- ur Jrıriarmaşından samimi ve kaJ-
~adar yökselmiş ve 1011 u~ulii tedristen, mualJim mu karrcrd,ir. Bunlarda.n bir kss- verecek rtmiz ana dillerinin ahengini Çemberli ta~takI hafriyat bi minnettarhğımı sertabip Ru-
kuruş 10 parada kapan- avinleri malumau umu~iyc- ını son günler kayıtlerini ya- 'l urk l\laarif cemi) eti 25 ifitiy.orlar. Siz de, biz de •uzuh dün bit~ ve burada bir fflt fe muaVini Şehap beylere 
~aştır. den imtihan olunacaklardır. ~tırdıkkırı için oda heyeti t{l- lpar.iranda ~ uk • d daki Yat ;e wahatten hotlanmz. Siz döşeme bulunm~r. :ı vı~ J::.C't:~ mai 

Türk akmıS68de~:aç~ı:h~p~K~a~z~an~a;nWJa~r~il~k~m~e~k~te~p~lc~·r~de~_:~a:h~n~d=an:_:c:~ala:::n~~=k:·at:_:c.d:i:l-J_~k~u~lu~p~~c=e=m~i)~·c~t~m:.=.ı~f~:::.-1.~Du~çen=::m~aı:bn::_~ve:...:.k:ade~yi~t:emsil::::~.~~8=~:......::.k=a~çg~u=nc=-~k=ad=a=r___:;ar~kaı..Jı...... __ ....a.ı~ilL.ILILl.1111....w.ı ..... ıwu ..... ~-
871 dti ka nnu tir._ muallimlik edebileceklerdir 



• 
Matbuat hatıraları~ı!!iii: • • • 

Ser,retifiinun 11asıl çıktı ? 
Cialatada Rumların çıkardılı Tar~e (Servet} 

gazete$i - Reşimlı gaz.ete çıkarmtılctaki 
z.orluklar - ilk Avrupa $eyahatı 

Ahmet ~litat merhum ile 

ta a\ 'ur cdikn :;-irket suya 
dii\tükten onra ( Mu·av\•er 
Tcrciimanı I lakikat) çıkar

mak limidi de uçmu~tu. Ba
na tekrar haftalık gazete 
imtiyazı bulmak arka~ından 

ko~mak }Azım gelmi~ti. Padi
şah yeniden imtiyaz vermi· 
yordu; ~unun bunun talchilc 
muamelesi yapılıp gönderilen 
gaıı;ete imtiyazlarının iradesi 
çıkmıyordu. O halde mevcut 
gazetelerden bir tane,ile 
uyu.,up o gazeteye il<h e 
~ibi re imli mecmua kurmak 
mecburiyetinde idim . O ta
rihte lstanbulda .Ahmet ~fit. 
at merhumun .. Tercümanı 

1 Jakikar" tan ba~ka glinliık 
olarak "Filip,, Efendinin e!'ki 
.. \Takır,, yerine çıkan "Ta
rik ,., i. en eski gaıetemi1. 

olan Çırçilin 'Teridei Ila\·a
dis.,, ini istihlı\f eden ":aa
det,, 'e Galatada i\lillet ha
nında ıntı ,ar eden rumca 
"Kostantinopolis,, ahibi D. 
.Nikolayidinin öğleden sonra 
çıkartmakta olduğu Türkçe 
... en· et,, gazeteleri 'ardı. 

Tiirkçe Sen ette hen de 
Ajan telgraf ha\ adMeri 
mütercimliği yapmıştım. 

D. Nikolaidiye ha~ vur
dum; ufak bir licrct mukabi· 
linde "~ervet~ gazetesine bir 

fenni ilave çıksrmak iizcre 
ruh .. atını alıp bana vermeği 

kabul e) ledi; i tida~ını verdi; 
istida Babıali matbuatından 

D<ıhili:ye) c, oradan "araya gitti: 
"Servet,, gazetesine ilave o
larak çıkacak resimli nüsha
nın ""erveti Flinun,, namın
da olması hakkında (karihai 
ilham . abihai hazreti padi~a
liıiden) imde çıktı. Artık ben 
l'ıevincimden kabıma 'ığma

yordum. ÇLinkii daha matba
a~ ı kurmadan Tophane mli
şiriyı:tindeki ccrdimanlık va
zifemden i tifa ederek ken
dimi blinin bütiin matbaacı
lık alemine h:ı,retmiştim ve 
razeteci olmak i tiyor<lum. 
"Sen ec,,in il:h e"i şeklinde 
miı~aade. i çıkan ""en eti Fu-

nun,, mı hazırlığına ha:;-ladım. 

"'Tcrdimanı hakikat.,la \irkcc 
yapm:ık için kaybolan za
manlara acımayı unutmu~tum. 

~I acbu~ıt hatıralnriylc ala 
kası olduğundan ~imdi biraz 
:\ikolaidinin gtinHik "Servet~ 
gazeksinden bah,eyleyim. 

g-Linluk "S1:n·et ~ g<1zcte:'li 
ı 87 de çıkını\tı., i tanlmlda 
ilk çıkan tlirkçc ak~am ga
zete i idi. Sahibi nımca ga
zeteci D. Niko1'yidi idi. 
.Zannediyorum ki NikolayjdJ 
r un anlılar tarafındar. tiirkçe 
gazete ile propağandaya te~

vik olunduA"u gibi saraya 
'e ı:er hafi) eye ~atarak 
oranın da himayesini kazan
mı~tı. Gazecc çıktığı vakıt 

muaallim Naci gibi o de' rin 
meşhur muharrirlerinin kak
mlerini temin ctmi~ti. 

Saraydan "Servet,, gazete
sine bir çok işe ) aramazlar 
maa~la kayırtılmıştı. O tarihte 
a1anslann fr:m ızca teYzi olu-

nan HaYas telgraflarını bile 
tcrclime ettirecek bu zatlar 
ara;;ınd:ı adam bulunmadığı 

ıçin 1. ikolayidi beş altın üc
retle sabahtan öglcye kadar 
çalışmak şartile beni gazete
sine almı.,tı. Sarayın •Servet• 
gazetesinde kayırttığı adam
Jar arasında öyle imlASızJar 

vardı ki anlatılamaz. Sonra 

matbuat !leminde çok kirli 
i~lcr gören mahut "Baba Ta
hir,, Servetin muhbiri idi. 
Orada tanıdığım zatlar ara
~ında ~e\ i,tiğimiz yalmz şim
di evlenme memurumu1. olan 
Cbeydullah Ef. vardı; biz 
tam kafadar olmu~tuk; muh
trem Cbeydullah ~:f. Şamda 
maarif mtidürii iken ~hakkı 

~ananede dil uzattı,, diye 
muhakemeye alınıp mahklım 
edilmi~ ve mahktimiycci bi
tince irade ile lstanbula ge
tirilerek nezaret altına alın

mı~tı. 

Übcydull~h Efendi de ge
çinmek için "''erv-;t,, gazete
~inin İngilizce~ .\rapça 'e 
Farisi mütercimliğini iizcrine 
almı:;-tı. D. Xikolayidinin mat
baası da Babil kule i gibi idi. 
Gazete sahibi gazete ini oklt
yamazdı~ saraydan kayrılmış 

muharriler imlasız idi~ sahibi 
imtiyazın oda ı Rum patri
kanesi şube~i gibidi. ·~bey

dullah Er· ile ikimiz burada 
duramıyacağımızı anladık ; 
ben kendi matbaamı kurun-

" "' ld ca en et,, ten a )TI ım, 

Übeydullah F.f. de scrktize~t
li hayatına dalarak lstanbul
dan sa,·u\mağa karar 'erdi, 
:\ \' rupn ya gidecek idi: yol 
par~ı arıyordu. Rir:ız ~nnra 

""ervct., gazetesi galiba ken

disinden beklenilen hizmeti 
göremediği için sardım:'IZ 

k:ıldı~ kApandı; Nikohı) idi rum-
ca Kostantinopolis gazetesine 
döndü. 1887 de kurulup iiç 
sene ya~adıktıın .-.onra orra
dan kalkan .. Servet,, gazcte~i 
namına onun fcnn1 ilıh eı::i 

olarak izni alınmış olan "Ser
,. eti Ftinun,, ya~adı. 

• Eyi bir haftalık resimli ga-
zete çıkarmak için matbaam
da kafi derecede hazırlık 

yoktu; A\ nıpada henüz doğ

muş olan çingoğrafiyi lstan
hulda bilen yoktu. "Karagöz:· 
miies isi merhum Ali F'utıtın 

Hahriyc matbaa:;ında tu,eb
biis.ile çinkoculuk biraz tec
nıbc olunduğu için Ali Fuat 
merhum '"~ Iusav\ er cihan,, 
i mindc bir mecmua çıkarmak 

tc~cbbtisünde bulunmu~ fakat 
muvaffak olamnmı~tı. Ben de 
gtiç bch\ elime geçirdijtim 
miisaadeden hakkile i<ıtifade 
için teknik iyi \'ıntalar top
lamak isti yordum. \ vnıpa ile 
muhabereler yaptım; gah·ano 
bir çok kalıplar getirttim. 
Bur.Jar zaman me~uhirinın re
simleriydi. O zaman bile pro
tc canlık propagandası yapan 

i\lcrcand:ıki "Baybıl ha\ uz,, 
dan kira ile tabii manzara 
kalıpları kiraladım ve 189 ı 

senesi marnnın 27nci giinü 
"Serveti Fiınun,, un ilk niis
ha mı çıkardım. 

Resim bulmak, hak ettir

mek wrlukları artıyordu. 
Getirdiğimiz re imleri de eyi 
basamıyorduk~ matbaada ma
kinelerin kazan silindirine 

yazJlar eskimesin diye çuha 
sarmak mutat idi. Bunun 
yiiziinden çınko resimler 
basılamıyordu ve ben na:ııl 
olacağını bilmiyordum. A' ru
panm muhtelif ~ehirlcrile 

ettiğim muhabereler bana 
ümütler veriyordu., Mutlaka 
bir " tetkik seyahatı ,, yap
mağa karar verdim, amma 
bu tetkik seyahan kendi 
hesabıma olacağı için mas
rahmı na~ıl koruyacağım diye 

o mes ,, ın sergüze rı 

Duvardaki Çengiler 

O miktarda harf toplamağa 

muvaffak olmuştum ki, evvelki 

keşfiyatım ile tltinci mektubu 

keıfe muvaffak olabildim. Bundan 

da atideki neticeyi aldım : 

A. Elri. es. 

ibarede ki noksan ya "T,, 
"C "d' "C h-.J.t. . L ' ,, ı ı. ,, ilnını a.oyunca 

husule gelen " Elrice ,, den, 

mechul muhabirin Elrice ismin

de bir lokantada veya o namdaki 

bir adamın hanesinde olduğun~ 
kanaat getirdim • 

Müfetlit Marten ve ben, 

dostum tarafından elde edilen 

h ... ikul&de muvaff akiyeti alika 

ile takip ediyorduk. Bu mütküllt 

arasında, böyle bir neticeye 

varmak inanılmaz bir tcycb. 

Müfettiş sordu: 

- O vakıt ne yaptınız t 
- Abe Haney in bir Ame-

rikalı olduğuna kat'iyen hükme

diyordum . Çünkü c Abe• adı 
« Abel > isminin Amerika liaa
nındaki muhaffefidir. Genç kadının 

mazisi hakkındaki telmihleri , 

zevcine karşı ademi emniyeti , 

rhi~i.iniiyordurn. Ahmec :.\Jitac 
merhum bir sene evci l!'-n!çte 
miinakkic • l\histcşrikin •kon
grasına gönderilerek a\ derin-
de - A vrupada ,, bir cevelan 
diye bir kitap çıkarını~tı, 

Bundan ilham aldım. Acaba 
teckik seyahatımdan avdetim
de bir Avrupa seyahatı ya
zıp ne~r et cm masraflarım 

çıkar mı diye hesapladım, 

Scyahııtnamemi :e--imli çıkar
:-am resimleri romanlarım gibi 
rağbet bulur diye ylircğimc 
km vet geldi . 

"'ervcti l'ünun,,utı heniiz 

alancı niisha:,ı çıkmıştı= oıa

man A vrupaya seyahat me-
clc~i Abdi.ilhamidin son za

manlardaki miithi~ memnu· 
iyete uğramış değildi: kı~lık 

Kıiçük Kovacılardaki C\ im izin 
mahallesinde imamdan bir 
ilımıhaber aklım; Zaptiye ne

zaretinde bir ermeni tcrce
mana verdim~ pa;;aportumu 
doldurdular, Zaptiye nazırı 

imzaladı; l\lcsajcri kumpanya
smın "Kamboç,, bimli kühnc 
vapurunda kamara hilctimi 
aklım. J~cnnhulun rıhtımsız 
limanında şamandırada duran 
vapura girdiğim vakıt koca 
L"beydullahı kar~ımda bul
dum~ bana Paristc, Londrada, 
Viyanadaki seyahatlannda 
oturduğu ehven, ufak otelle
rin adreslerini . getirdi. Bu 
yazdığım tarihlerde türkler
dcn ı\ vrupaya ~idenlcr sefir
lerle scf aret k<\tiplerinden 
ibaret idi. Scfirlerimizin ço

ğu tiirk de~ildi; k:itiplcr de 
bfi) le idi: yani biz tlirklcr 
Anupoda yolculuğa dair bir 
fikir !ahibi değildik. Tıbbiye 
mektebinden çıktıktan ı;onra 

A vrupaya tah::;illerini itmama 
gitmi~ olan Doktor Besim 
Ümer pa~a, Cemil pa~a, Esat 

pa~a gibi bir kaç bildikleri
me giiveniyordum. 

Cbeydullah ~:fendi karde
şimin verdiği adresler benim 
çok işime yaramı~tı. Vapurda 
bir Türk daha \ardı. O da 
i\lançcstar şchbencrliğine ta
yin edilmiş ~Lutfi Simavi,, 
Beyefendi idi, buna da mem
nun olmuştum. Fakat Llitfi 
Sima\ i Bey bile benim mat
baacılık 'e resimcilik öğren
mek için kendi şahsi teşeb

biislim ile yola çıktığıl)lı, 

l\lülkiyc mektebi mezunu 
iken önümde açılmış güzel 
memuriyetler ihtimallerini 

bir tarafa atıp endüstri ha
yatına atılmışım, o devrin 
kanaatlan icabı olarak tabi-

Yazan : Konan Doyl 
Mütercimi: M. Gayur 
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velhasıl her fCY bu nazariyeyi 

takviye ediyordu • 

Bunun üzerine Nevyork za
bıtasından dostum Vtlson Horgreve 

bir telgraf çektim. Bu zat birçok 

dcf alar cinai mesaildcki maln-

mabmdan istifade etmişti . Ona 

Abe Honey isminin maruf olup 

olmadığını sordum. 

Bana fU telgrafı gönderdi. 

"Bu adam Nevyorkun en müt

hiş haydududur. O telgrafı aldı

~m günün aktamı Hilton Ka
bitten bana .gönderdiği son mek

tupla Honeyin son ifarctlerini 

aldım. Bir P veya D ilavesi 

ıle bu şifreyi hcllettim. Şu ibare 

husule geliyordu. 

Elsie. Re. ore to meet thygo 

bunun manası : Elsie allah hu

zurunda görünmiye hazır ol:. dur. 

Bu bana ıurasını ispat ediyor

du ki Şikagolu haydut iknadan 

tehdide intikal etmiıti. Amerika

lıların tabiatini bilditimden hemen 

filiyata gcçec~hne hükmettim . 

Mcslektw.m ve dostum doktör 

Vatsonla ı 1orfolka siU.j ederek 

atile akıl erdirememişti. Beni 

'apura kardar getirmi~ olan 
K:ı,ranholudır muhasebe mii
meyizi Rifac Bey merhum 
ncv·i kanaatlardan ruhunu 
kurtarmıştı. Rif at Bey baba
mın rafakatindc Pri~tincde 

\'e Ka;;ranboluda muhasebe 
miirneyizliği ediyordu. Ba
bam Kasramonidcn Bıiİ-:;aya 
tahvil edince o da J·Hidcyde 
muhasehcciliğine kndar u1.a
nıp tekrar lstanbuln ~elmişti. 
Rifat Beyin kayın biraderi 
V1)ktor JiilntirXadri mefhuıtı 

da digcr genç doktorlarla 

beraber Paristc olduğu için 
Rifat Bey Avrupaya gitmcğc 
can atıyordu. 

Bu arzusu "'Kamboç,., va-

n.urunda dalla ateşlcnd~ hana 

öz verdi, on beş p;iin sonra 

knlk.ın vaporla Pari ·e gelip 

kayın bir:ıderjni \ ' C beni bul

muştu. Ritıit Rey hayatımda 

tanıdı~ım adamların çok te

miz, nnmU:slu \ e haliik mii
kemmcl bir niimuncsi idi. 

Onu iki sene evvel kuyhet
tik~ ycti~tirmi~ olduğu kı)

mctli oğlu şimdi lUisuınat 

umumi miilhirli Ihsan Rifat 

Beydir . Vela kar karde~im 
Rifat beni çok :;enliği için 

Ka~tanboll1da doğan oğluna 

'"lh:;an,, i mini koymu~tu. 

I 9 1 sene~i mayı~ımn 

ikinci gi.inü lscanbul limanın-

daki ~amandıradn ayrılan 

( Kamboç) vapuru Saray 
burnunu dönilncc ümriimde 
ilk defa olarnk garp di) a-

rına yiiziimii çe\ irmi~ olu· 

yordum. (,eminin arka tara

f ın_da güpc~,eye uayanmı~ 

benden uza1'.la~an f,tanhula 

mahzun mahzun bakıyordum. 

( >rada bıraktığım anamı \ c 

defterdarlıktan mazul baba

mı, yeni kurduğum matbaamı 

diişliniiyordum. Biriktirdiğim 

seyahat paralarımı lngili1. 

alnınuna çe,1rmi~ ve onları 

o zaman usliliı bir kemerin 
içine istif etmistim. Tam 75 

tane idi ve ben bunlarla 

AYrnpada :iiç ay dolaşmak 

ve çah~mak karamda idim. 

Jt.lunet ihsan 

~-~ ·--
rY..\NIŞ 

Rctimlt UY ANIŞ in yirmi 

xkizinci niilbaa zcnain ve pzel 

münderecat de çıkJMbr. Okuyu
culanama tavliJ!e ~ 

bu liliyata mümanaata k!>1tuın • 

Maalesef cinayet evvelden ika 

echlmiıti. 
Müfcttif sordu ; 

-Ya katil 1 
Şarlok Holmes dedi ki • 

Bakınız ifte ıu yoldan geliyor. 

Filh&ktlca bu adam seri adım-
larla kapıya doğru yürüyordu • 

İri yapılı ve yakıııklı bir mah

lnktu. Arkasında gri renk fani

ladan bir elbise bir panama §&plca 

vardı . Burnu karga gibi idi bol 

ve siyah bir sakalı vardı. 

Bir dakika kadar sühan ile 

dinledik. Böyle dakikalar insana 
bir ömür kadar uzun gelir. Ni-

hayet kapı açılarak adam içeri 

girdi. O lAhzede "HOlmes,, 

adamın pk~na revolverini 

dayadı ; Marten ise ani bir ha

reket ile bileklerine kelepçe 

geçirdi. Bu hareket o kadar 

sür'at ve maharetle yapıldı ki, 

herif olan bitenin farkına vara

madı. Zarar vcremlyecek hale 

sokuldu. Siyah gözleri her biri

mize ateşin nazarlar atıyordu. 
( {'ıltm.4!1) 

Vaktın.-
hekimi 

Ilıca tedavisi 
7 

loRtık nıadeıı sularından 
memleketimizde en çok şöhret 
bulan ve kullanılanı Afyon
kara hisar, Kis:ırna, Uludağ, 

Çitli maden sulnrile Tuzla 
içmeleri olduğunu söylemiştik. 

Afyonkarahisar maden suyu: 
bu su hanıızı karbonu fa7.la sa
nikart>oniycti sodyomlu bir 
sudur. Bunlar şişelere dolduru

larak kullanılmaktadır. Halbuki 
maden suları asıl yerinde içil
mekle şıfalıdırlar. Şişelerle baş

ka taraflara naklolunarak içi
len maden sularıl\dan mulıim 

bir tesir beklememelidir. 
Hele Avrupac.lan gele:ı Vişi, 

Vitle, Ev yan su! arım içmek, 
tavsiye etmek büyük bir gü

nahtır. Vişi suyunu şişe ile 
alıp kullanmaktans1 bikarbo
nat dö sut içmek hem hastanın 

ve hem de nıeınleketiıı 
menfeatinedir. Eğer Vişi su~ u 
veya Postili kullanılacak ise c. -
dan ınevadı madeniyece ve 
fizzyoloci tesiri itibarile, hiç te 
farkı olınıyan Afyon, Kisarna 
Çitli, Keşişdağ almak daha 
iyidir. Yerli olmaktan başka 
hiç te bir kabahatleri ve fark
ları yoktur. 

Şişelerde -satılan Vişi ma
den suyu hiç bir zaman Vişide 
hastalara içir ilen maden suyu 
değildir. Vışi suyunun cihaııı 
tutan ~öhreti orı~da çıkan sıcak 
menbalarından dolayıdır ki men
bnın buraya gelmesi tabii im
kansızdır. Bize gö:ıderdikleri 

suların şişeleri üzerinde (Sele
siten) yazar ki bu menba soğuk 
ve mevadı ıııadeniyece aşağıdır. 
Af yon suyumuz bu sudan çok 
daha iyidir. Bu bedahat karşı
sında Vişi suyu kullanmak \'e 

tavsiye etmek günahtır. Üç, 
dört ay hatta bir iki sene ecza

nelerde beklemiş bu sulara 

avuç dolusu para vermek ve 
faide beklemek acı ve gülü!lç

tür. 
tfastalar tarafından bu sular 

pek gayrimuntazam ve hesap
sız ıçilmektedir. Halbuki bun
lar da bir nevi iliçtır. Bunların 
da içme zamanları ve miktar
ları vardır. 

Afyonkarahisar suyu ye-

mekten 1-2 saat evel 60-120 
gram kadar ve azar azar içil-
melidir. Bu içme zamanı 3-5 
&üne inhisar etmemeli asgari 
~ giin devam etmelidir. 

Bu sular ıerek mide ve 2e-

ADLiYEDE 

Komiser muavininin tevki i 
V efilc B. i öldüren Ahmet B. in m akemesine 

dün haşlandı, hakkında mahkemece 
tevkif kararı verildi 

Birkaç ay evv(I Beyoğlunda 

bir katil vak'ası olmuş, Hüseyin 
Pş. zade Vefik B. isminde bir 
zat ile dükUnında kiraci sıfa
tile bulunan bir Rum arasınd:ı 
kira bedelinden dolayı çıkan 
kavgaya müdahale eden Kal
yontukullğu komiser muavini 
Ahmet B. in müteakıp hadise 
es_naşmda attığı tabaııcasından 
çıkan kurşunlarla Vefik A. vu
rulmuş, ölmüştü.~ 

Bu vak'~ üzerine tahkikat baş.. 
limış, Adliye cürmfı meşhut 
mevcut olduğundan komiser 
muavininin tevkifine lütum 
!!örmuş, buna karşı Ahmet B. 
m memur olduğu ve hadisenin 
yazife ifası esnasında, vazife 
ıf ~sından çı~tığı iddia ~dilmiş, 
nıhayet adlıyenin noktaı nazarı 
mucibipce komiser muavini 
müddeiumumiliğe teslim olun
muştu. 

Kısa bir müddet sonra da 
mevkuf naktt kefalete raptan 
serbest bırakılmış, ıneşelenin 
Memurin muhakentat encümeni 

tarafındanlJl.J yQkSJ doğrudan 
d~ruya ist-intak dNresiıice mi tsa
rara rabtı muvafık olduğunun 
halli için evr:1:Jf Temyiz mı\h
kemesirie gönderilmişti. Tem-
yizde muhtelif safhalar geçiren 
dava, neticede heyeti umumi-

yenin cürmü meşhutların Me.!Jiu
rln muhakemat kanuny ahkA
mına tabi olacağına dair sara-

hat bulunmadığı noktasından ad-
liyenin rıoktai nazarı lehinde 
verdiği bir kararla İstanbul 
ağır ceza mahkemesine gön· 
derilmiştir. 

Ağır ceza mahkemesi, dün 
sabab qmhakemeye başlan1ış, 
celpnamenin şimdi Bostancıya 
nakloluııan Ahmet B. e henüz 
tebliğ edilmediği anlaşılmıştır. 

.Mahkeme, mevzuu dava cür
mü tetkik etmiş cürmiin haiı 
olduğu ehemmiyete nazaran 
maznunun tevkifine )üzüm gö
rerek, tevkif kararı verilmiştir. 

Bu mühim muhakemeye 22 
nisan sabahı devam olunacaktır. 

---- - -- ------

Hronika 
Davasında tahkikat 

tevsi ediliyor 
lstaııbul ağır ceza mahke

mesinde dün • Hronika » gaze
tesi aleyhindeki Türklüğü tah
kir davasının rOyetine devanı 

olunmuştur. 
Mahkeme, tahkikatın tevsii

ne lüzum görmüştür. Mevzuu 
dava tefrikanın Atinada Çıkan 
gazetedeki aslı ile bu hadise 

etrafında Türk matbuatı tara

fından vaki neşriyat, hadise 
muvacehesinde efkarı umumi
yenin tezahüratı, hasıl olan in
tibalar tetkik edilecektir. Mu
hakeme ayın yirntit.ine bırakıl
mıştır. 

---· ---

13 kışi 1 
Aleyhinde darp da

vası açıldı 
fvvlki sabah Ortaköyde ya. 

pılan frmeni kılisesi heyeti 

mütevelliyesi intihabatında bir 
hadise olmuş, rey verilmesi es
nasında kavga çıkmıştır. Ptı 

sırada döğüldüğü iddiasile Ha
yık Ef. hminde bir zat, dün 
müddei umumiliğe müracaatla 
on üç ;kişi aleyhine dava aç
mıştır. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Istanbul birinci ticaret mah· 
keme.sinden: Miralay Seyf et
tin Bey vekili avukat Ferit 
Davut Bey tarafından Dilli
zade EmruJlah ve mah
tumları ve Dillizade bira
derler şirketlerine izafetle 
Eminönünde rıhtım hanın
da Yelkencizade Salih Be
rin yazıhanesinde mukim 
Dillizade Mehmet bey 
aleyhine ikame olunan 
alacak davasından dolayı 
mumaileyh namına irsal 
olunan arzuhal . ve vesaik 
suretlerinin filhal ikamet-' . gahı meçhul olması hase-
bile bila tebliğ iade kılın
dıgı anlaşılmıstır. 

Tahkikat hakimlitince 
hukuk usulü muhakemele

ri kanununun 141 nci mad
desi mucibince ilanen teb
liğat ifasına karar verilmiş 
ve 142 nci madde mucı
bince arzuhal ve vesaik 
suretleri mahkeme divan

hanesine talik olunmuştur. 
Müddeialeyhin tarihi 

ilanın ferdasından itibaren 
bir ay zarfında mahkeme 
kalemine biJmüracaa evrakı 
mezkfireyi tebelh1ğ ile ce
vapname ita eylemediği 
takdirde bakında 393 nci 
madde mucibince gıyap 

kararı ittihaz kılınacağı 
ilan olunur. 

Satılık matbaa 
Ali Reşat Bey merhumun Babalide Rc~it efendi hanında 

tc,is ettiği ( Yeni matbaa ) takımilc S<ltılıktır. Buglin .. 
üğleden ~onra mii.ıaycdcsi ynptlacaktır. Kumlu bii 

diizen edinmek istiyenler i~tinık etmelidirler. 

insan öldürmek hakına malik mi? 
Son zamanlarda bir çok münaka~ata sebebiyet 

olan bu mesele her türlü iztirabattan ari rahat bir 
'ermiş 
hayat 

geçirmek isteyen in anlar için şayanı ehemmiyettir. Ahkamı 
diniye insana., hc~cri olsun hayvani veya nebatl olsun her 
hangi ziruh mcYcudatın hayatına dokunulmamasını emreder. 

J lalbuki in;;an daima gerek hayatını gerek~c malını imha 
etmek isteyen bir takım hayvanatın hlicumlarınu maruz 

olmaktadır. ~:n çok vefiyata sebep olan ha,.calıkların ck:ıcrisi 
ve bilhas~a yaz me\·,.iminde miithi~ tahribat ika eden emraz 

hep ha~arat vasıtasiyle sirayet eder. Bir amerikan Iennt 
mecmuasınba okuduğumuza göre haşaratın beşeriyete ika 
ettikleri fenalıkları nazarı itibara alan memleketin en hlinik 
riicsayi ruhaniyesi bu beşeriyet dü~m:ınlarına bi aman bir .mlİ
cadele açmak ahkAmı di~iye.ye mugayir olmadığını ilan 

ctmi~ler ve bu hususta en muessır çare olrnak iızre Flitok uta\·· 
siye eylemişlerdir. Zira Flitoks hem öldiirür hem de güzel 
bi.r ra;·iha neşreder. 

rek barsak ve kara ciyer 
qzerine tesirini icra ederek 
bu uzuvları;t vazifelerini hak
kile yapmıya sevkeder. Karaci
yerin ifrazını arttırır, mide ve 
barsaguı bezlerini faaHyete ge

tirir. Adelelerini tenbih eder. 
Bu suretle iftibayı çofaltarak 

hazmı teshil eder . Vucudü 
marazi hallerden kurtarır. Bu 

sulardan l<isarna suyu müd
rir de oldueundan böbrek kum-

ları ve tatları olan hastalara 
tavsiyeye bilhassa _ayandır. 

Vatın lıelılml 



Sıcaktan eriyen mankenler Corum vilayeti yol .. 
lar idaresinden: 

lngilterede !on günlerde müthiş sıcaklar hüküm_ ~ur
düğü ajans haberi olarak yazılmıştı. Dün gelen JngJlizce 
mecmualar~, ue&ktao vitıiıllerdeki biltlmum mankenlerin 
eriyip baılarının iğildijini, kollarının ~ıldıj'uıı ıötteren 
bir resim göı.ümü.ıe ilişti. lnginlterdeki sıcakların derecesi 
hakkında bir iikir vermek üue bu resmi dercediyoruz. 

&yollu ta(lfı ~urlu

ıfuıulaıı : Büyük de~ ~e 
ı:ad~sinde atik 203 mü

!ketoer cedit 192 ve t 94 
numanıh düWn ve hane
deıı dütdcinın ~ cytal 324 
tarihite Beyotfu mWlcavelit 
muharrirlifınden mahcuz 
isede mahiyeti malQ,m ol
mac!ığı gibi Beyotlu üçüncü 
'Noterliğince bir kayıt bu
iunmadığmdan meikftr mi
bal bakın~ ilan tarihinden 
itibaren 1lir ar .zarfında 
a1a1cadar eş~ veya daire 
tarafından yeniden Laciz 
vazetti rilmc(iiği takdirde 
rnezkür haciz refe~ 
~ olvnur. 

veii<encı=-ı 
YAPURL AR1 

lzmir sOr'at r.osıa )J ı • 1 
.. sert ov,efsmetPaşavapuru 

16 P'A•Ar günü tam 
Haziran ...,_ saat l S te 1 

r"' __ ıl nhtımıa - İz . 1 
'-la ata dan ~ru mıre 
h:ıre1cet edecektir. 

ISTANBUL TRAMVA 
ŞİRKETİ 

Sirkeci · 'Edlrnekapı ırasında, 37 numarali yeni hattın 
21 haziran f 929 tarihinden kibaren, zirde muharrer seyrü 
sefer tarifesi dairesinde, ifletmeye küşat edileeeti muhterem 
ahalinin nazan ıttıtı\ma Uln olunur: 
TnnıYıy hattı Trcnltt arasında ilk temin Son trenin 

fasılat : Dalcikt . hareket saati Jıareket saatı 
Sirkedden 12 
'Edtrnekap151na 6 13 

E,dirnekapısmdan 6 f 2 
Sirkeciye 

11 

17 

23,44 

!3, fO 

AL TiNCi BÜYÜK 

ayyare piyankosu 
6 iNCI KE$1DE: 11 TEMMUZDADJR 

BÜWK iKRAMiYE: 
200,000 LiRADIR 

AYRICA: 50.000, 40,000. 30.000, ~ 15~. 
10.000 LJRı\W( İKRAMiYE\ER W 100,000 

LIRAIJK MOWAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacakbr -------

Beşinci keıidede 50,000 lira isabet eden 40209 numa-
rah b1let Edirne, Adapazarı, LAdik, 17.Dlir, lstanbulda,, 

25,GOD l.Jra isabet edea 10951 numaralı bilst Tarauı 
Ye lttaubtilda, 

15.000 Ura -.bet eden 4S204 aUlll9JP btlet 4-Jrla, 
G.r.iayJDtap, İanir ve lıtaabuldı, 

12,000 Lira isabet eden 41427 tttnnarah Mlet Ankara, 
Eskiıehir, BaEr., Burlll, .lzmir ve .l.tanbul~ 

10,000 Llrailabct eden 20714 numaralı bilet Çorlu, 
Çanakkale, Barbn, Jzmır Te l.aanbulda sablmışbr. 

UARlTA UMUM M0D0RL0G0NDEN: 
ı - Aııkarad.a Harita Umum Midütlüöne iherbul ~eyli ve 

meccani Harita mektebine (20) ta.lehe allMcaktır .. 
A ) Taaı deve-eli Li6e ve mıadil met..ieplerdetıJaMzwa olmak, 
B) Mezuniyetnamesi Glmayan1ar ,WU devıdi J#e dcnleriadeıi 

imf,ilıanda nwv.affak Glmak, 
C ) Mı.ak tezi v~ikalar.io ibrası, 
2 - Jw\ür~ .zaıııanı 15 Temmuıdan t5 Aiustosa kadardır. 
.3 - Mektebin hali hazırile al.ı.c~ı ıekil ve bu mekt~n 

Tafsilat için Sirkecide Yel
ılcenci hMılftda iletin scentasın:ı 
murac:aat Tet. Jıll.Ulibu1 uu 
Ne Galwıda Merkeı: nhum 

• nqe.t edc.ceklerjn memuriyetleri hakkında malumat )almak istert.n! 
!erin Ankanıda Cebecide Harita JUektcp müdWilf!1iııe müracaat 
etmeleri. 

hanında Celipidi ve Stafilop:ıti Kütahya J. Y. Efrat mektebi müdürl•i6ü!1den: 
aceata.lı~a mürş.caat J.elefoıı ~ 
Beyoğlu 854 Kütahya Jandarma yeni efrat mektebinin 1929-1930 bir 

ıi;;;;;;;;=====ı ·sendik ekmeğirıin kaptlı url usulrlc ihaleSi ~~aleti celilece 
il Dr. ZHET ŞAK U tasciik edilmiı old11funda11 cskk i ihalenin k~en~yckfta .addile 

ı 35000 klto ekmefin yeniden a palı zarf usulile . ,aJ-6-ı 929 tari-
Bursa '-'*irged. ıı.ca hind~tı itibaren ')'irrni hir gfin müddetle il!n ve ihalesine karar 

'Ye ~le~trik .tedaviai mü· veril~ 'Olduğttftdan talip olanların ihale güiıü ol~ ı temmuz 
.tah.us1.11. 1929 puartesi -g\inü saat 15de f(ütahYa l>eledtyc dairesinde 

.[ Melı;t la da tulıat verilir. ] ı 
,.•ıillmiııiılllilli••lllİ•I müteşekkil komisyona müracaatları il!n olunur. 

il 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul şubesinden= 

Pazarhkla satıltk köşkler 
Esas nnmara11 

138 
MeVku 

Sef croJlu k6flclttl nsmtyf e maruf dört bap k6flc '~ 

lstanbul emvali metruke mü:diriyeti ilô:natı 
Semti Malıalleşj No Nevi hazineye aıt msıf lıisse~ 1 

kırmeti nıuhammenesi 
Uf'A 

Beyoğlu Hüseyinağa Caddei kebir 79 maadük!napartman 60000 sekiz tak!füe 
Mliştemilati: tahtında bakkal dükkAru ile bodurumü müştemil mezkur apartman B k:\tt:ın 

ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antireai uzun ve mermer taşlık ve kapucu odası, odun!uk 
ve kömürlük, birinci ve ikinci daireleri onar oda birer mutfak 2 şer hali, 3-4-;5-6 ve 7nd 
daireleri 5 şer oda birer mutfak ve birtr hal! iki taraçası olup her dairenin bln-r sandık 
odası ve umumi çamşurlıfı buradadıı. Alektirik ve terkos suru tcsiı.ıt ~e :tcriba.tı vardır. 

Bal!da evsa.fı muharrer aprtımanın hazineye ait nısıf Jıj15esinin bedeU sekiz taksitte ödenmek 
fizcre 60000 lira bedeli muhammen ile "e kapalı zarf usulile 1-7-929 tarihine müsadif pazartesı 
gfinfi s:ıat 15 ı!e icrayl müzaycded mukarrerdir. Tatiplerin bedc!l muhammenin yüzde yedi 
buçuğu :nisbdinde 4500 lira teminat akçesi veya muteber banka mektubile Emvali mcıtruke 

satı komisyonuna miiracaat eylemeleri. 

ŞAYET 

1 ltere 
PERTEV DlŞ MACUNU 
biJ.OI.,,. IMlflz /Jedlr e'6-
sfnfz 1(1 ne '111 e66fnızde iltiltap 
l)t ~a~ ve ne ele ~de 
gerelt şlgara l)e gere/(~ &uoerl 
fıtlire de talıasşuf eden aanlı4for-

dtın net ~amqtrr . Bunlan 
maada (PERTEV DIŞ MA
CUNU) Jijer macunlar ı" 
KURŞUN ldılll(ul arzdmu. 
Zko Pwo elit MOtVnu k.aloıl 
ÜJp/p Jcnuıunda izhar edil
ledir. 

JatanJ,,J ,,..._ __. .. a6ot
Ji.lifintlıııa: 

Bilecik v.illyetioia y~ir 
.kazasının kirazlıyayla karresio· 
de klin olup ha.len butcnınet 
mali h\tlunan .simli, kureun H 

dl*o ın...a.in bir sene ~u
,_. IGdl oJaacak (250,000) 
Jir.a JC1maydi pkde JM.ıkuku 

devredilmek ve tCilim tarilıift. 
den itibaren bir sene zarfında 
~ tmal~t açıtarak ve maden 
ocakları civarının 1-5000 mik· 
yuanda muntazam topoğrafik 

Atritarı rlplJmak "' ınüPıldiQ 
Pkluiu k.ıdar j.eolojik vmyet 
irae edJlmek YC bundan maada 
tetkikat netayfcine göre iflct
me projeleri tanzim edilmek 
ve d«düacü ~ itibarm 
JellCVİ ıWarl ,7500) tou uvher 
,ııw~ .veyahut hava kab-

1 otŞL.~ER 
ile IDUattM bir ljszA maJi almak 
aıacak oktijen üyetlade istihzar Oluaan 

BİOKS 
dit macunu t.timaılde 

bbildi". 

Haldld bir mlkevher 
Her evde buh.ınduru)w.JlSl elzcn 

dbanşumuJ bir şöhreti balz K.lar
fel• Alpaka. Bı~~ çatal ve ka
ştk sofra ıakımıdır • 

!lLARFEI..D ALP.AKA. daya-
rukiığt •e pada1dııt itibarile gü-

mü~ ukımları yerine kaim olunur. Güul modelleri her 
sofra için bir Wıcttlr. Her yerde araymız. yegtnc dipo
zitcrleri j. Şpringer ve V. ,ı\mon 

lsunbul I Jasırcaludı l\1edina han 

Devlet demir)rollan 
umumi idaresinden: 

jaşu Jnf& edilmif bulunmak :ve Reiai Onnhur Hufttteri tarahndan hallan tenezzühüne a~k 
bn 4ıh,hfidatı teminen mJUi 
baakalardan birinin 12500 Jtra- bul~ müuade buyrWmtJı dan om ciüitiııd:a 
Jık teminat mektubu verilmek &halinin istifadesi için 14 Haziran g29 ~dlii,ıdaa itibartıt yalı ız 

tartAe mezklıc maden WiJ]leri- yar: mevsiminde Cuma ve tatil günleri Ankaradau Q.ızj ve Ahi
ne ihale edileceiinden taliplerin pıcs'ut .i~ouJ.anoa .ıiclip ~eleıc.ck yoiewar için ,-!'.% le elli 
1~7-929 tariWae 11161&# pa· 
zartesi günü saat 15 şe kadar nispetinde tenzilith ücretlerle tmeuüh ka.tarJ.an Jwe~ ..ettiıile-

t,eniaat mektııplarile beraber ce~~zJa malumat almak isteyenler istasyonlarımıza mtıracaat 
kapalı zarfta tktısat vek!leti edebilırler. 
maden işleri umum müdürlü- -.-------..... ----~-------
iüae miracut efJemeleri ilan ı 
olunur. 

latanbul tramYay ;ırkeU 
Tramvay flmdain cediye 

edilecek tahvilılnnın 9 uncu 
keşideslclin ı temmuz l 929 
48rihtne müsadif pazartesi 
~nl1 badazuhur saat 3 ~ ,2 
ta, Beyoğlunda Tünel Dlf'y
danında Metro hanında şir
ketin merkezi idaresinde, No
.ter bu7.Urile ıicta 4!dilecc~i 
ttaaıv:ıy şil'ketl tahvilAt ha-
millerine ililn ..olu.our. 

.Amortisman çetvcli muci-
bince nmorli olacak tahvi!A
tın ,miktan 940 tır. 

Arzu buyuran tahvitA.t ha
milleri keşidcde 'hazır bulun
ma~ dav.et olunurlac. 

Baktcry-Olojihuc .,.ıar .,pbesl 

sabık ~ııtahassuı dok.tor lhnıı 

Sami B, uratındaıı Jstlh%• Qluıı
mu~ ve hllkC01et araluıdan da 

kontro1 edilmiştir • 13elsoğuklugu 

ibdlAttna ka..şı 1esirll '\' C taze tı -

ıt1dw. DepOQI Vh·aııyokıııda Sul -
Ull Mabmllt tif'beSi •!lfllSlDM 
No. 189 

1 

lstanbul nıülhab.tır.dan Galata ile &ı·ogiu bt~1ııinde 

. tahtelarz Demir )'Olu aoonlıtı şirketi 
Ltanôut mülhekatından Galata lle Beyoğlu beyninde tahtclirz 

Demir fOlu Türk ı_.. ~ Sedi,e ecW.crJr blmlltuun 
12 inci keıldesinin 1 !emmı,ız 1929 W'ihtnı: rnusadif pazarlell 

pü dadeızubar ..,, 3 le &:,rojluada.. lWld ~~·danında Metro 
~da pk.ewı merkezi idaret1odc ~ hu1.1ı1Ciie le!~ edi1cccğl 

tünel tiakeli tahvillıt ha.illerine .... olUDW. 
Amartila:ua auek mucibın~e ıMDOrt1 .olacak ıtlbvilatm ırub.an 

46S w . 
Arm Dllflll'M ~lt ~illeri kqidede hazır l.iuiuA~ d.et 

••• LıwıW ' ~- ... 
M9 t1irilJfl 

Aksaray Azmımili J. ll $. idare meclisi 
riyasetinden: 

20 6 929 tarihinde toplanacağı ilan edilen Aharay 

AzmımiUi T. A. S. beydi umum.iyesi iç:lmaı gör.ül.cn 
!üıuma biııaen tehir ~ilmiştir. Y et.•mii ~ına •.rnca 
ililı ediJecektir. 

. 

Maarif müdürlüğün-
d ~ JeAe ı0rta muaWm ıaddd:>i mıezunlanndan en • ~baka ile ta~ alıaacektu. T.Wp olan

• lann idare koridPfUlltl ta.lik olımım Jıı.ab,&ıl 
§eraiti o)wy,ya1c lj temmuza bdar e.vr.akı miispitcsiııi 
müsteshı'ben idareye JDÜracaat .e.derek kayduıı ia.a c Uir· 
melerj teb\iğ ve ilan olunr. 



--
AEEll ŞlRllARI: 

Gazetemizde çıkan YllZ1 Te 
esimlerin bütün haklan mahfuzdur 

16 Rallran 
1929 Türle mekteplertle faydalı -Un 

t!Anlannda o/o 20 tenzll!t yapılır 
ltl! TARf FEsr ~ 

Satırı 

6-8 inci saylada 
Karuı 
12,50 
115 

Tiirk.Jı·ede Hı'\çte 

Knruş Kuruş 

ı Aylı~ı ı50 000 
3 • 400 800 

Gazeteye gönderilecet nıektuplann tlızerlı~e 
idare içinse (idare), yazıya aitse (Yazı) 

l~ _ar~ulma_l~~tr 
Büyilk ve y~ bir çok dıla için verllen lllnlarla 

hususi mıhiyetteltl lllnların ücreu 
idare lle lmarl~tırılır. 

5 • • 
4 • • 
2 • • 
ı • • 

40 
100 
900 

6 
12 

• 750 
• ı400 

1450 
2too 

Baeılm17"an nı.ektuplann fade.tnden, krymntl· 
rc.ukaddereıtz mektuplara konalmuı pa.ralann 
ka1bolmaımcb.n Ye illnlum münderlcatmdbl 

idare ..,.,uı deflldtr. 1!1ı H ...... ~~~~~~~~~~~~~~:--~-:"'~::::"::-"::-":-"~~d":"'"-ıSayısı 
ıece •r İstanbul, Babıalı, Ankara caddesinde "V akıt,, yur u 

ıCluetemb.• h.a.•1 dlıı kabal edn J'ıW
H. 5.. H. dbat acenteıl. 

1-8 inci sayıra:Jı 
resml llJ.nlar }ıo 

tel1970 id.,re isleri 1971 rvazı lslerl) • tcle:raf: 'ffK po~ta kutusu: 49-

1 
Borsalar .ıs Haziran 

--ıı 
1929 

ınf'"~j~;k;Ym~ms;~;şm;"b~:k;;;•a;İ' Emlak ve Eytam Bankası 
:::! ı::: •• d .. ı .. v •• d !Hl Heyetı u.mumiyesinin 2-6-29 tarihli kararına tevfikan _v~ ım mu ur ugun en: 

N'ukuı 
A ıldı KA ao(h 

j!i! ~~RMA YENiN 4,000,000 liradan 5,000,000 liraya tezyıdı !~j _ 
ım ıçın ihraç 01unan: mı Satılık fabrı"ka ı Jnglliz liraıı 

1 Dolar 
20 Yunan dıralıml 
1 Rayhımarl' 
1 ATuıtıırya ~ilini 
20 Ley RomAnya 
W L<va Bulgar 
l Felemenk florlnl 

4'0 Fran•ız frangı 
;co Haty:u1 lireti 
~O kuron Çeko - Slovak)',• 
l Ç<'r,·onetı c soviyel • 
1 Zcloti , Lehi•tan f 
~O Dinar .. 'YogoRlavfa • 
:o Belçika frnııgı 
ı Peıeta lfpanya 

20 ln'lçre frangı 
1 Mecidiye 

Cek 
• 

Londra Ozerlne bir İngiliz lirası kuruş 
Nevyork 1 T\lrk llraet dolar 
Pari3 • • • frank 
?.fflano • t • liret 
BerJJo • • • mark 
Sofya • , • leva 
BrUksel • • • belka 
AmiEterdıuıı. • • florin 
cınevre • • • frank 
Prag • • • kuron 
V1yana • • • ıiJin 
Mıdrlt • • pezeta 
\'ırsova • • • ıeloti 
Atina • '"dlrahml 
Bukret 20 !oy krUJ 
Eelgırat Tttrk lirası dinar 

Tahviller 
!Fi ikraz dahili • vadeli' 
Düyunu muvahide 
Jkramiyell demlryolu 
!Etanbul tramvay <lrkeU 
Rıhtım Dok ... Antırero 
lEtanbul anonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
it bankası 
O•monlı bankaıt 

10(8 00 
201 :s 00 
54 00 oo 
49 O:J 25 
~e oo 2s 
24 37 Sv 
29 co 25 
es 

163 
217 
172 

OOOQ 
22 
72 

00 
o;ı oo 

00 
50 

50 
5l 

115 00 00 
:t9 so 

798 00 

1009 oo 
048 1259 

12 :soo 
9 18 (il 
2 01 7 

(8 37 !IO 

s 48 00 
'1950 
2 49 75 
ıe 17 50 
8 41,75 
8 33 00 
4 2825 

86 95 
:4 ccı,1a 

27 27,50 

93 '50 00 

188 
~· 6 

00 25 
76 

25 

1008 25 
20 7 50 00 

t;4 oo r o 
49 oo,2s 
29 25 
24 00 so 
29 'lO 25 
rs 00 
183 oo 00 
2" 00 
122 50 

0001) 
22 
12 
il& 
29 

796 

1011 
0,43 

12 
9 
2 

66 
3 , 
2 

ljl 
3 
3 

150 
50 
00 
150 
00 

25 
08,00 
26 5, 
16.00 

·0125 
on,25 
45,CO 
1ıı25 

49,25 
15,00 
41,00 
32 25 

4 2 ,25 
86 95 
:4 00.75 
21 oo,150 

93 50 00 
188 00 25 

7 00 

12 40 12 4:> 
138 00 00 00 

··•· Beherı· 10 lira kıymeti itibariyesinde r .. ::ı: . .::: 
::•: 100,000 ADET c::: 
~ mı 
mı HANJLJNE AİT YENi Hf SSE SEIXETLE- mı 
mı RİNE KAYT OL[N~IAGA DAVET mı .... . ... 
ım 2 h . 1929 "h' d . . eden fe\·kaliıde m= •::: azıran tarı ın e ıçtıma m! 
lm heyeti umumiyenin nizamnamei esasinin 9uncu mad- ım 
:::ı k ::: :::: desine tevfikan, ihracına karar verdi,.i beheri 1 O Tür .::: .... b •••• 
!fü lirası itibari kıymette ı 00,000 adet HAl\11LlNE AiT im 
mı ~ 
!fü YE~! HiSSE SE~ETLERI şeraiti atiye dairesinde ban- :m 
m: kanın eski hisselerine sahip olanlara arzolunmaktadır. m: 
:::: 'llKTA 1::: l~! d R: ~ı:ı 
.... == . 
füi Eski hissedarlarımız haiz oldukları beher eski dört i!i! .... ' .... 
ii!! his>eye mukabil bir hisse mübayaa edebilirler. mı 
iill Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması muhtemel mı 
!ii! hisse küııllratı muteber değildir. i!i! 
iii! BEDEl~t t :::: :.:s c::: 
ili! Yeni ihraç olunan senetlerinin fii ihracı bervcçhi ati !!!! 
nı: ~ 
iii: gösterildiği şeklide 11, 20liradır. ( On bir yirmi kuruş) fü! 
::il . . b Li r::: H:i Kıymeti ıtıa ariyesi 1 O . - ra 5::: 
::i! Resmi damga - • 20 :::: .... . ... 
mı· Prı·m ı ~ il! • :::: 
nı ı~: 
:ı:.. r ı . 20 ::: 
::ı~ Ü 11 t c:•: mı HAKKI R ÇHAf..'IN MÜDDETİ ıs MAL 1 ::!: .... . ... :::: ı::: 
m: Eski hissedarlarımız, küsurat dahili olmaksızın hisse- :::: 
~ ~ :m !erine dörtte bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri m: .... . ... m: iki ay zarfında, yani 1 o ağustos 929 akşamına kadar ım .... . ... 
ifü mübayaa ve bedelini aşağıda izah olunduğu şekilde ban- mı 
mı kamL?a tevdi ve ya irsal etmelidirler. Bu muddet ım 
ım zarflnda hakkı r[içhanını kullanmıyanların yukarıda mı 
mı mezkür müsait şeraitle m[ibayaa hakları sakıt olur. ım 
mı HAKKI RÜÇHANIN SURETi lSTl:\IALlı ım .... . .. . .... . .. . i!il Hissedarlarımız şubelerimize t O Haziran 929 tari- mı 
mı hinden itibaren müracaat ederek yeni hisselerin müba- mı .... . ... 
mı yaa pusulasını imza edebileceklerdir. mı .... . ... 
mı Hissedarlarımız bankaca kendilerine gönderilecek ım ..... . ... 

''=----~-------:-ı..._,;•;....ı, __ ..ı.., __ .:.,. _ _ı, !!!! olan Kayt verakasını doldurup imza ve bankanın l\1er- füı 
ır :::: ~::: Ticaret ve ıahire borsası j !fü kezine veya lstanbul şubesine taahhütlü olarak irsal ım 

flıllar Tiuret Lorl8•1 Utlbumumlligl tarafından Terllmlstlr. ım etmek 1mretile dahi yeni hisselere kayt olunabiHrler. mı 
·~.....:.~;.;...-~=""o"'-'k":"k=<aa:"'ı =-r=;........;.;;;.;,._;,,;;;_U;.N..;.;.-;;.;;;;;;,;;;,;.._l!I m: Ancak beher hissenin 11, 20 lira itibarile tamam m! 

~-"'i!~ ~~g·~~ Çunıı kllnsu "5J ım bedeli dahi şubelerimize tevdi veya lstan bul şubesi ve mı 
Buğday ;<Çavdarlı ~~:::~: eklııra °:' 1401 lfü A:ıkara merkezimize irsal edilmelidir. illi 
Yumuuk 00-00 OOOQ 00,00 Birinci yumuıak 00 :!!~ : 1:1

1 

mi Yukarıdaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmı- ım 
l(m!ca 00-00 00 00 00,00 !Jirlncı •eri 1300 1 100 m: yan mübayaa puslalarının hükmü yoktur. mı 
Sllnter 00-00 00 00 00.00 ıKincl • 0000 000 !Hi N01"': iiii 

·~,~:ım• ~~~~~ ~~: :.: TiFTiK - mı Yeni hisselerden bir hbsedara eski hisselerin dörtte mı 

1 

h l t o 00 00 00 Ant<ra 000,00 090,00 .... •••• 
Sert ma • O-~O O · 1 fül bir nisbetinden fazla verilmiyeceği için, kayt varaka- füj 

-ZAHiRELER- Akşehir 000
·
00 ooo,oo mı sında sehven fazla yazıldığı vaki olursa bankaca kon- ım 

Yapası Guz yunu 0000 00 00,00

1 

.... .. .. 

:ç"vdar 

!
Arpa 
~fıE-ır 

Yular 
'Fuulyt 

0"',00 
1030 
1410 
0000 
0000 

-HUBUBAT-
00 00 
co 00 

00,00 
1020 
14 10 
00,00 
00 00 

cooo 
00 00 

m: trolunda dörtte bir tenzil edilecektir. :m Av DERiSi .... • ••• - - mı :::: 
:::: YENl l!ISSELERIN TE~ll~TTÜLERI: :::: Zerden fiftl 0000,00 0000,001 mı• :::: 
ıu •••• 

Sansar 0000,00 0000,00ı H:. J1amiline ait olarak ihraç olunan yeni hisseler 1929 füı 
Tilki • OUOO,OO OOOO,O'i:>O mı senesi temettüünün yalnız 5 aylık kısmına iştirak Ccle- !fü Kunduz • C000,000 800, .... .. •• lfü ceklerclir. 930 senesinden itibaren yeni hisseler dahi !!fi 

-flNDIK- ~ .... h k 1 ki d .... iç fınd ıt oco 00 '. 00 co m: eski hisselerle u ukan müsavi o aca . ar ır. m: 
Bade~ 000 8üilaG,Oo . mı Türkiye iş bankası ım 

M. M. V. İstanbul satın aim a kom·ısy o- :::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

nundan: 
Mılli müdafaa vek&leli çevirme ıubeıi için ( 100 : 150 ) LJra ücreti 

maktua ile mütercim alınacaktır. ( Fransızca ve Almanca ) dillerinden 
birıne esaslı auıetıe vak1I olmalc ıartlır . Bu iki dJdeu biri :le beraber 
( İtalyanca Veya İng;lızce ) bilen zuhur ederse tercih olunur. 

Ankaradıın ıalip olanlann çevirme ıubesine bızzal ve İstanbuldo veya 
di~<r mahallerden olacakların da istida Je müracaaılan. 

Haseki ve Cerrahpaşa hastaneleri sinir hastalıkları miitehassısı 

SiNİR HEKİMİ ŞCKHÜ HAZı~I 

fstanbul Sultan :.\Iahmut Türbesi. Telefon: 2622 

---

1 - Ankarada Hatipçayı mevkiinde kAin Kazma fabrikası 
namile maruf olup Bankamızın mutasarrıf bulunduğu fabrikanın 
satışı taksitle müzazedeye konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf usuli iledir. ihalesi 24 haziran 
929 Pazartesi günü Ankarada idare meclisi huzurunda icra 
olunacaktır. 

3 - Satın almak isteyenler ( 2250 ) liralık teminat irae eder
ler. Bu teminat mekiubu teklif mektuplarile beraber ihale gününe 
yetişmek üzre bizzat Umum Müdürlüğe verilir. Yahut taahütlü 
olarak posta ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli bilafaiz sekiz taksittedir. ilk taksit peşindir. 
5 - Talip olanların lstanbul veya lzmir şubelerimize veyahut 

Umum müdiirlüğe müracaatla mufassal şartnamemizi mütalaa 
etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde bir 
nushasını alıp teklif mektubuna rapt etmeleri icap eder. 

' : .•. 1. :.. . . ·(' • 

• • Banka memuriyeti 
müsabaka 

ıcın , 

TÜRKiYE lŞ BANKASI 
ANKARA • IST AN BUL - IZMIRDE icra edilecektir 

TcşkilAtımızın daha ziyade tevsiini derpiş eden banka
mız bir müsabaka imtihanı icra ederek lormc, 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. 

imtihan neticesi bankaya kabul edilerek memurlar 
Jstanbul - Ankara ve lzmirde dahil olduğu halde teşkil~tı
mızın lıtr kısmında müdüriyeti umumiyeııin münasip gör
düğü mahalde çalıştırılacaktır. 

Maaş: imtihanda derecei muvaffakiyete göre 
edecektir. 

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

mu valf ak 
istihba · 

lmtinana iştirak etmek isteyenler lstanbul ve izmirde 
Şube Müdüriyeti eri ve Ankara da ise memurin müdiıriyetiınize 
9 haziran 929 tarihinden itibaren müracaat ederek imtihan 
quhuliyesi ve matbu bir tercümei hal varakası alabilecek
lerdir. imtihan ırünü bu matbua duldurulmuş olarak 
imtihan evrakiyle birlikte bankaya tevdi edilecektir. 

Amir ve memur olarak girmek isteyenler ayrı ayrı 

imtihana tabi bulunacakları cihetle imtihan sualleri de, 2 
sınıf olarak tertip edilmiştir. 

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

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

İmtihanda muvaffak olanların adedi ihtiyaçtan fazla 
olduğu takdirde de bunlar ati için kay! edileceklerdir. 
Şimdiye kadar bankamız~ müra~aat ederek memuriyet 
talebinde bulunanların im!ıhana ıştırakları lazımdır. 

Kütahya vilayeti daimi encü~ 
meninden 

6600 Lira bedeli keşifl Uşşak hastanesi il.hei inşaatı 30-5 - 929 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar tenıdit ve kapalı zarf 
usulile münakasa)'a lonulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 depozito 
akçesile 20-6-929 perşembe günü saat onbeşe kadar ihale komis
yonuna tevfikan taıılim edecekleri ttklif zarflarile müracaatları. 

-0-
7586 Lira bedeli keşifli Uşşak kaymahaın konağı inşaatı 30-5-

929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar temdit ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin yüzde 7,5 depo
zito akçcsile 20-6-929 perşembe günü saat 15 şe kadar ihale ko
misyonuna tevfikan tanzim edecekleri teklif zarflarile müracaatları. 

Elektrik şirketi 
lUetro hanına taşındı 

lstanbul Gaz, Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sanaiye Türk Ano
nim Şirketi müdiriyet ve ida
rehanesi 15 Haıirandan itibaren 
Beyoğlunda Tünel deydanıııda 

Netro hanının 6 ncı katına 

naklolunmuştur. 

Müdiriyete ait bütün tebli· 
gat ve iş'arat ile halkın şikayet

leri badema bu adrese vakl 
olmalıdır. 

.Müşterilere ait muameıata 

gelince, Kadıköy Gaz ve Elek· 
trik işleri için Kadıköyüııdo 

Mühür r caddesinde 73 nu· 
maraya lstanbul Gaz işleri için 

de Beyazıtta lstanb::I Lisesi 
karşısındaki mahal ile Ank~ra 

caddesinde 40 numaraya müra· 
caa t edilmelidr .i 

Türk anonim elektrik tlrketl 

Türk Anonim elektrik şirke

tinin tediye edilecek tahvllatının 

1 Ouncu keşidesinin l temmuz 

1929 tarihine müsadif pazartesi 

günü badezzuhur saat 2,5 ta , 
Beyoğlunda, Tünel meydanında, 
Metro hanında şirketin merkezi 

id;rresinde , Noter huzurile icra 
edileceği elektir!k şirketi tahvilAl 
hamillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli mucibince 
amorti olacak ıahvillitın miktarı 

680 dir. 
Arzu buyuran tahvilat hamil

leri keşidede hazır bulunmağa 

davel olunurlar. 
l.tanbul • e ha~ıran 1929 

Müdiriyct 

Haziı·an 

1 

lvluha'rem: 8 Burç: Cevza · 
j Ayın do~uıu '11r&"l Ayın b.~tııı 

13,I L!J~ 0,4~ 
Cccc y•rıundan •onra \ 

Pazar 1 

1 
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iS•bah Ôfla fıdnd ! Akt._..• Vahı lıaıa'ı 
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Bugün doğanlara iıim: 

1 

Er:.:a'.r: Ku. 

i Cazip Ncyran 

Günün na1i."ıah: 
fstik:ımct tek ı;;c\ıin.et rahıdır ı 
Doğrun_~n y:trdınıcı~ı allahıdır. _ İ 

-Buwünkü hav~ I' 
. Hüı~Ar hafif poy r.u h.:ı,-:ı 

ekseriyetle açıktır. 
--- - - . 

Mes'ul müdüc: Refik Ahmet 

"T alet ,,ın 16 Haziran 1929 tefrikası: 72 ~w}b)~dl~lTh. ~©l~lffi\\ Muharriri: Vere Stakpııt 

- Pek tabii bir şey .• 
Bana taalluk eden noktai 
nazardan size tamamen 
hak veriyorum. Maamafih 
mesleki noktai 
beni alakadar 
sıhhatinizdir. 

nazardan 
eden şey 

- Oh! Amerikaya dö

nünce sıhhatim yerine gelir. 
- Şüphesiz, şüphesiz ... 

Beni sevkeden mesleki en

dişeyi mazur görünüz. Eğer 
kabul lutfunda bulunursanız 
nasihatlerimi dinleyiniz. 
Sizde asabi bir zaf mev
cuttur. Dilinizi gösteriniz 
bakayım ... 

"Cones,, dilini çıkardı. 
''Simis,, devam etti: 

- Dilde bir şey yok ... 
bacak bacak üzerine atınız 
bakayım... "Cones,, sağ 
bacağını sol bacağı üstüne 
attı. "Simis,, elinin keskini 
ile aşık kemiğine vurdu. 

Bacak ileri doğru 
"Cones', gülmeye 
"Simis,, fevkaladt.! 
yetle didi ki: 

fırladı. 

başladı; 

ciddi-

- Lüzumundan fazla 
refleks yopıyor. Şüphesiz 
asap ysrgunluğu olacak. .. 
Bir kaç kuvvet hapı yetişir 
nasıl konuşmakta suubet 
çekiyor musunuz? 

"Cones. gülerek dedi ki: 
-· Hayır... pek zahmet 

çekmıyorum. 
- Söyleyiniz bakayım: 

•Şaşı serseri söyle şunu 
sen şuna .• "Cones. başladı, 

- Şaşı saşkolos şöyle 
su ... 

Gülüyordu. "Cimis,, gül
mesini bir sözle kesti. kaş
larını kaldirdı ve ciddi bir 
tavırla dedi ki : 

- Söyliyemiyorsunuz. 
"Cones,, gittikçe ziyade 

gülüyordu: 

- Söyliyebileceğime 
bahsederim yahu " Şaşı 
şaşkalos şö'yle şunu şen .. " 

( Simis ) dedi ki: 

- Asapta zafiyet var. 
- Affederesiniz doktor. 

Maksadınız ne? Beni endi

şelendiriyorsunuz. Hakikaten 
hasta değilim ya? 

- Her halde ihtimamla 
her maraz mündefi olur. 

Kavandayş dedi ki: 
- Müsaadenizle mösyü

yü yeni bir tecrübeye ma
ruz bırakalım.. Söyleyiniz 
bakayım: "Şu köşe yaz kö
şesi; şu köşe kış köşesi:" 

- Şu köşe yaş köşesi .. 
H f b ""h" - a. u mu ım .. 

"Cones. bağırdı: 

- Delilik bu yahu! Bu 

ibareyi kimse çabuk çabuk 
söyliyemez.. Ben hali sıh
hatteyim .. Bir müshil alsam 
yetişir. İki dakika cevap 

vermeksizin ayağa kalktı

lar; bir pencereye yaklaş

tılar, bir kaç söz teatisin
den sonra dük dö Melfor
du baş işaretile yanlarına 
davet ettiler. Dük dedi ki: 

- Demek mesele hall
olundu .. Nasıl mösyö "Co

nes. bizimle taam etmeyi 

kabul eyliyor musunuz? 

"Cones. artık bezmişti. 
Çabucak uzaklaşmaktan 
başka bir şey düşünmiyor
du. Dedi ki: 

-Nezaketinize teşekkür 
ederim. Eve avdet etmeyi 
tercih eyliyorum. Biraz yü
rümeye muhtacım. istedi
ğiniz zaman Karlton 1-laoz 
Teroyste bulur$unuz. Mes
eleyi hallü tesviye ederiz. 
Doğrusunu isterseniz içimden 
ağır bir yük kalktı. Emin 
olunuz Amerikaya tekrar 
mülaki olmaktan başka bir 

emelim yok ... 
Kalktı. Yere bırakmış 

olduğu şapkasını aldı. Başı 
ile dük dö Melfordu se
lamladıktan sonra kapıya 

doğru yürüdü. 
Kendisinden evvel kapıya 

varmış olan "Simis. önüne 
geçti. 

- Affediniz; bu halde 

dışarı çıkmamanızı halisane 

tavsiye ederim. Muvazene
nizi tekrar iade edinciye 
kadar burada kalsanız daha 
iyi olur. 

(Cones), doktorun gözleri 
içine dikkatle baktı. Ne 
demek istediğini anlamıya 

çalışıyordu. ( Kavandayş ) 
söze karıştı: 

Rica edreim, aziz 
mösyö, ısrar etmeyiniz size 
verilen nasihati dinleyiniz .. 

(Cones) başını döndürdü. 
Kavandayş:ı baktı. Ondan 

kapıya baktı. (Simis) ha!a 
yolu kapatıyordu. ( Cones ) 

dedi ki: 
- Şakayı bırakınız .. Be

ni çocuk mu sanıyorsunuz? 
Sıhhatim yerindedir diyo
rum size .. Nihayet istediği
niz ne? Vallahi buradaki
lerin hepisi aklını kaçırmış 

diyeceğim geliyor. 
Geçmek teşebbüsünde 

bulundu. O vakit "Si mis,, 

azmile dedi; 
- Şimdilik bu odadan 

çıkmamaklığımız lazımdır. 
Rica ederim sükun bulunuz. 

_ yoksa dışarı çıkmak. 

tan beni men mi edecek

siniz? 
- Ne yapayım! öyle la

zım ..• 

O vakit "Cones. haki
kati anladı. İki doktor 

oraya kontes dö "Roçes

ter" i tedavi için gelme-

mişlerdi. Bunlar emrazı ak
liye mütahassısı idiler; onu 
" Roçester ,, farzcdiyorlar. 
Ve hem de aklını kaçır

mış bir "Roçester,, ·· 
Daha söze ilk başladığı 

zaman deli olduğuna karar 
verilmişti. ( Venesya ) nın 
susmuş olması bundandı. 
İhtiyar kadın bu sebepten 
bayılmıştı. Karısı, yani (Ro. 
çester) in karısı onun için 
birdenbire kör olmuş gibi 

ellerini ileriye uzatıp gözle• 
rini kapıyarak kaçmıştı. 

Bahir hakikatln karşısın· 
da, bir an meyus ve hare • 
ketsiz kaldı. Sonra kendini 
topladı ve dedi ki: 

- Açın şu kapıyı .. Uzak• 

!aşınız bakayım .. 
(Simis) delikanlının göz. 

!eri içine bakarak cevap 

verdi ı 
( Bllmodl) 


