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·Ruslar Efganlılarla harp 111i edecekler? 
~~~--~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~....-~~~.;......--~~~----~--~~~~~--0 rt a As~ada ·1r·y~~;;~bi~·;~i"J "Cemb~:ıdavası Soruyoruz l 

1 Aramızdaki mesele-,~ • ~ b yeni bir cida n patlak ler için yarın gene Mu~akem~ nel{ce~lnde Y. Şavul efen· dı u sual-
( 1 ~ karıkatürut Cemil B. 

Verıtıcsl• top anıyor l ademimeJ'uliyet J p lldi f Atina, 16 (~eksar- kararı aldı ere CeVft verme r 
her dakika bekleniyor ) tjtos) - &h !pnij M. fstanbul üçüncO ceza mah-

i. Vcni~elosun riyasetinde ,- kemesinde dil.o cCem> lD d.'.:.- Avunduk zadeler mesele- na çıktığı zaman da ço)J 
1 yeni bir içti1n• aktedi sinde vekalet vazifesini sui şey söyliyecek değildir; o_nı. 

B Al h d • ~,ı. ··- - vasına ait muhakeme bitiri'· 

ı• r man mu·· en isinin i lerek Türk. Yunan me- 1 mlştir. istimal ettiğinden avukat lar da "tasvip edilmiy~!l f seleleri t~krar tetkik. ve ) «Cem> Yako Şaul efendinin dün- hareketim müekkillerimin 

h f ' 
M. Papaya gönderıle- = mizah mec~ kü nushamızda intişar eden bana verdik! talimatı i(a m Ü im i şaatı ) ce~ yeni talimat tasvip ' muası aley- mektubu üzerine hulasaten etmekten ibarettir; müek-
edılece~ir. { hine mü~ mutalcatımızı yaşmıştık; bu killerjm ne istemişlerse onu 

Beçei Saka kimlerden para \ M. Dıyamandopulosun 1 deiumumi- gün mezkur cevap hakkın- yaptım: neticede kar ve 

? İ talimatı hamilen hafta ~ likçe iki daki noktai nazarımızı izah zarar kenilerine aittir; ben 
ve silah . alıyor . i sonundan evvel fstan- ğ dava açı). ediyoruzı müvekkillerimin emirlerini 

Asi 

Şikağo T erlbün gavteslnin 
Berlln muhabirinden aldığı blr 

mektuba nazaran merkezi Asya da 
bir harbin vuL 

Rusyanın Arı 

yadaki mahafi· 
lini asabileştir· 

mekte<llr. 

Efganlstandar 
ahiren a vd e 

edeen 

Şiınıt ) namındı 

bir 

rfni izah etmlıtir. 

Bu izahata gö-

re §imdikl Ef. 

gan Emlıi 

Beçei Saka Ru· 
ıya ile mücadele 

etmek azminde· 
clir. Bunun bir 

sebebi RusyJ 
tarafından Efgaı.? 

bir İngiliz ajanından il~ taksi~ 
olmak kaydı 11: bir miktar 
para almııtır. Bu para ona 1 

sındadır. İ§te pek yakında 
patlak vermesi beklenen hart>ın 
hlr Mtlca sebebi de budur. 

Harp bllf
ladı mı1 

Moskovv: 
15 (A.A)
Tagajansı 

· bildiriyor: 
1920deAf 
ga nis tan
dan hicret 
eden ve el
ye,,m .ilf os-· 
kovadatah
silde bulu
nan sabık 
Buhara e-

• • • v mtrnnn og-
lu şah ivlu
rat fzCJesti
ya gazete
sine ya~dı-
8·ı birnzek
tupta pede. 

Türkistan, Ta- ri11den SU· 
cikistan, Özbe· Efganlstanın bugünkü emtri Beçel Saka ret i kat'i. 
kistan namı altında bir !taç Karam,ahın muavinlerinden blrl y·yede a;rn[dığt rıı ve 
hükumet te~kil edilmiı olmasıdır. vasıtasile KAbilden 22 mil Beçei Sakanın yar-

Bu hükumetlerin te1kıli Elganistance mesafede olan Kehedman da dı uı ı i [ e bas nı acı 
bir tehlike olarak görülmektedir. teslim olunmu~tur. hareketini reni den 

Alman mühendisin verdi~i Amanullahın davayı kaybet- canlandznnak ve Sov-
malGmat içinde en ıayanı dıkkat tiği anl~ıldıktan sonra merkezi yet usulünce idare 
olanları şudur ı Aıyadan gelen muhacirler K!- olun arı Taci ldstana 

« lngıliz ajanlarının daAlarda bile akın ederek Bece Sakanın hucunı etrnek lizere 
k.l kabılelere her biri ıkı dolardan etrafında toplanmıılardır. pederi tarafın dan 
aşa~ı bedelle nasıl ıılAh tevzi Bunların içinde evvelce Rus- vuku bulan tcşebbii-
ettiklerinl, sonra mühimmatı lara karıı isyan eden fbrahim salln aka1uete uğra-
en ucuz fiatla nasıl sattıkllarını Beyde bulunmaktadır. Sabık mağa n1a/ıkt1nı oldu-
bizzat gördüm. Beçe Saka da Buhara emiri de bunlar ara· ğurzu b{ldinnektedir. 

Gittiler 
İtalyan hava filosu dün 

sabah şehrimizden 
aynldı 

Şehrimizde bulunan İtal

yan tayyareleri dtin sab:ılı 

sant 6 dn Pireye mütevec· 
cihcn hareket etmi)erdir. 
Ynlnız tayyarelerden biri ha-

valanırken motörüne bir 
bozukluk anz olmuş ve tek-
rar inmeğc mecbur kalmıştır. 

• 
Tayyare tamir edilmiş oldu-
gundan öğleden sonra hare

ket etmiştir. 

Tayyare filsu Bliylikde-
redc ın crasimlc teşyi edilmiş-

tir. İtalyan hava miisteşarı 
cenernl Bnlbo ile filo ku-

mandanı cencral Dojinedo, 
t\H makamlara çektikleri cel
grnflardn mcmlckc timiz de 

gördliklerl hüsnli kabul do
Jayısilc te~:.kür etmişlerdir. 

Hukuk talebe cemiyetinde 
dünkü ziyafet 

Dün Sultanahmette talebe birJiği binasında Hukuk taleh 

ıxmiyeti fahri reisi Necip Ali B. şerefine bir çay ziyafeti 

verilmiş ziyafctce darülfünun müderrislerinden çoğu hazır 
bulunmuştur. 

Necip AH Bey birJik binasında iki saat kadar kalmış 

talebelerle hasbtihnl etmiştir. Resmimiz ziyafet esnasında 
alınmıştır. 

matbuat konf!resi perş~mbeye 
Türk Matbuat cemiyeti kongre riyasetinden: Bu gün 

sa:ı.t en üçte akli mukarrer olan kongre perşembe günü 
saat €>n üç~ tehir edilmiştir. Azanın t~:ri fi eri. 

~ bula hareket etmesi i mıştı. Btın· Yako Şaul efendi "mev· ifa ettiğime göre nc:sıl 
) muhtemel dekildir. i !ardan biri zuubahs meseleye Baro mes'ul addedilebilirim?,. 
;;ı11ıııı11111Eıuııııı1111ıııııı111111111Hı1Bııııı1ıııı11111uıı11111f. müstehcen heyetince vazıyet edilmiş- diyecektir. 

• tir: H~sabımı orada vere- Bir kere Baro beyeti 
nıs . karikatür talı'mat iddiasını eyı'ce tesbit 

d dl hL~ ceğim. n Diyerek sözü kısa 
avası, - Cemil Bey ma l('=me etmelidir: Hahikaten Yako 

Yeni Atin~ sefirimiz 
/\nkaradan bugün 

geliyor 
Atina sefirliğinE tayin 

olunan hariciye Vekaleti 
müsteşarı Eniı B. bugün 
Ankaradan şehrimize gele
cektir. Mumaileyh şehri • 
mizde bir hafta kalacak ve 
1 temmuzda Atinada bulun
mak üzere buradan hareket 
edecektir. 

Tetkikat için 
Üniversite heyeti bu 
gün Ankaraya gidiyor 

Ankara cıvarmdaki ara
zinin jec1"!ik bünyesinin 
tetkiki iç, .. 
bir heye
tin Anka·, 
raya gide-

ceğini yaz· 
mıştık. 

Darülfü
nunu ıeo

loji mual

limi Malik 
Coğrafya 

m üd err is i Darülfünun jeoloj. 
p r of e s ör hocası Malik B. 

Şapü ve muallimi lbrahim 
Hakkı beylerden mürekkep 
heyet bugün Ankaraya ha
raket edecektir. tetkikata 
sahne olacak arazi hakkın
da orada karar verilecek 
ve tetkik neticesi bir ra
porla neşredilece.ktir. 

Bu tetkikattan binnetice 
bazı iktısadi faydalar ve 
hükümler istihracı da ka
bil olabilecektir. 

ğeri hü· lıuzurunda kesmek istiyor. Şüphesiz 
kumetin manevi şahsiye- Baro heyetince bu iş tct- Şaul efendiye İtalyan ala· 
tini tahkir mahiyetinde kari- kik edilecektir ve şüphesiz caklılar neticesi kendi aleyh· 
katür davasıdır. Evveli ikisin- bu tetkikat neticesinde ha- lerine olsada konkordato 
den de mahkumiyet kararı ve- kikat tezahür edecektir. aktini imkansız kılacak bir 
rilmiş, Temyiz nakzetmiş, Ancak meselenin Baro he- talimat vermişler midir ? 
tumın üzerine müstehcen 
karikatürden beraet kararı yetince tetkikine karar ve- vermişlerse bu tarzda ha4. 
verilerek diğerinden verilen rilmesi Türk efkarı umu- reketlerinin saiki nedir? 
mahkitmiyct kararında israr miyesini çok yakından ve Talimat iddiası sabit ol· 
olunmuştu, Nihayet Temyiz derinden alakadar eden bu mazsa Yako Şaul efendinin 
beraeti tasdik, mahkumiyeti iş hakkında gazetelerin iş- cürmü güneş gibi açığa 
tekrar nakzetınişti. tigaline mani olamaz. Ba- çıkacaktır. 
1 Alttarafı 3 üncü sayıfamızdadır 1 husus ki hadise etrafında Bununla beraber Yako 

İki Alim vefat etti. 
Paris, 14 - Kollcj dö 

Frans müderrislerinden 1\1. 
Bercölo ve Sorbon profcsör-
1 erinden ~T. Hanrl Oduayc 
vefat ecmi~lerdir. 

Danvel Bertt>lo 1865 senesi 8 
feşrinisinde Parisle doğmutlur. Meş· 
hur kimyager MarslJlen Ber/IJ/onun 
oğlu idi. Başlıca dsarı muhtelif ilim 
mecmualarında yazdıgı muhtıra ıJe 

makalelerdir. 
Odo:ıye 1862 senesi fqrinieooe· 

linin birin<k Joğmu~lur. Tüller bu
r<>Ju azası ve Parls Jarül/ünununun 
felek_iyal pro/esôr(J idi. Başbca ôsa
rı: Kozmoğra/ya dersleri ( 189 5 ) 
eşkal nazarıyesi ve lıendesei tahlili· 
ye dersleri (1900); Ulum fakaltc:ıl 
felekiyat kursu (1906-/90')./911); 
Yeni masellesat ceioellcri ve luga· 
ritme/er (1911 ); tabii kıymetler 
(1915-1916-7918); feleki mihanik 
tıe muhtelif risale ve muhtıralardır. 

Belediye azası çagrılıyor 
C. H. F. .Müfettişliğinden: 

Cemiyetibelediye azayı mulıle· 
remesinin 2016/ 1929 perşembe 
günü saat on beşte fırka mer
kezinde aktotunacak içtimada 
her halde bulunmalarını rica 
ederim. 

ga.zetelerin yapacağı tetki- Şaul efendinin bu iddiası 
kat ve neşriyat Baro heye· tamamen doğru olsa, ala. 
tinin vazifesin teshil etmek cakiılar tarafından zikredil· 
gibi bir de faide temin diği şekilde bir talimat ve• 
edecektir. rilmiş bulunsa bile ~ene 

Yako Şaul Efendinin kendisini mes'uliyetten !..ur• 
mektubundan şunu anlıyo- taramıyacaktır. 
ruz ki Baro heyeti huzuru- (Alt uırafı 8 üncü sayfamızda) 

•••••• 
4 yaşında erkek! 

6:ülhane haStanesi bıyı~ı ter
liyen, sakalı çıkan ve tenasüli 
faaliyti yerinde olan Mehmedin 
tam erkek oldueunu tastik etti 

Resmini gördüğümüz bu ço

cuk dört yaşındadır • T rabzonun 
0( kazasından Baltacı deresin

den Süleyman 

a~anın oğludur. 

ismi Mehmettir. 

1 bulır.uı, dört yaıındaki erkek 

ı 
T rabzana getirilmiş, hastanede 
heyeti sıhhiye tıırnfından mnayeno 

Selim S-ır_r_ı _B. ~1iibadele işleri 

Bu dört yaşın· 

dakı yavrunun 

garip bir mace

rası \'ardır. Dört 

yaıındakı Meh
medln çamaşrr-

dilmiş, çocugur 
bıyıklarının ter· 
lediği, yetişkin 
bir adam tek
linde sakalının 
çıktığı, vücu
dunun muhtelif 
n;ı hiye lerin de 
külliyetli kıl 

mevcut olduğu 
gör ülm üşt ür , 
ayni zamanda 
munyenc ve 
tecribc nctlce
slnde tenMülı 

~·.......__,! 

T erhiyei bedeniye 
Umumi müfettişi -AnlcaradiJn dilnd'ii Ki!-
radenize gidiyor 

Birkaç gün evvel Talim 
ve terbiye heyeti tarafın
dan vaki davet üzerine 
Ankaraya giden terbiyei 
bedeniye müfettişi umumi· 
si Selim Sırrı ve Çpadaki 
beden terbiyesi kursu mü
dürü Nizamettin Rifat Bey
ler dün avdet etmişlerdir. 

Selim Sırrı Bey dün 
kendisine mülaki olan bir 
muharririmize Ankara se
yahatı hakkında şu beya
natta bulunmuştur: 

- Ankarada bulundu
ğum müddetçe teftişatım 
ve umumi terbiye mesaili 
hakkında Vekaletle temas
ta bulundum. 

Bu ayın nihayetine doğ
ru Karadeniz tarikilc şark 

vilayetlerini teftiş~ çıka
cağım. 

Komisyon Y unanistana 
ne zaman naklolunacak 
T. Kamil B. Ankaraya 

cumaya gidiyor 
Haber aldığımıza göre, 

i\Iübadele komisyonundaki 
bnşmurahhnsımız Tevfik Kd
tnil 13., ikinci murahhasımız 
Nebil Beyle birlikte cuma 
glinü Ankaraya gidecektir. 
Yunan başmurahhnsı ~J. Dl· 
yamandopulosun da bu haf-
ta sonunda Atinadan bura
ya gelmesi muhtemeldir. 

Ba~murahhasımız Tevfik 
Kamil B., Tlirk-Yuııan nüiza
krrarına ait nıziycti şu su
retle anlatmaktadır.: 
· "- Atinada M. \Tenizo-

·losun riyasetindeki içtimada 
knrnrlaşurıldıgı bildirilen hu
susat, yeni şeyler değildir. 

l\h.ilındil emlakine kıymet 

takdiri meselesi de yeni de
ğildir. 

l\lüzakcratın esası umumi 

lannda dikkate 

şayan lekeler 
görülmü§,anası 

babası keyfiyeti 

tetkik etmişler, 
çocuğun karışık 

ve yaşileuyğun 

olmıyan rüyalar 

gördüğünü an
lamı§lardır. Bu
nun üzeri ne 

köyün imamına 

müracaat edilmiş , 4 yaşındaki 
Mehmede gusül !Azim gelip 
gelmediği sorulmu~ , imam ef. 
dört yaşında bir çocu~ıın ak.il 
ve balig olabilece~ini kitapta 

yerini bulamamış, iş müf tiye so
rulmuş, o da i§in içinden çıka-

mamış, bu sırada mesele §Uyu 

tnsfiyedir. Yunanhfarın tasfiye 
edeccğl para meselesi de iti
!Afname<lc gösterilecektir.,, 

Diğer taraf tan verilen ma-

faaliyetinin teına· 

men yerinde 
olduğu anlaşıl-

mıştır. Dört 
yaşında tam 
erkek olan Meh

met İsta9bula 
getirilmiş, Gül

hane hastanesinde muayene 
ettirilmiş ve tam erkek olduğuna 
dair rapor istenilmiştir. Muayene 
neticesi Trnbzon hastanesi heyeti 
sıhhiyesinin müşahedesini te'yit 

etmiştir. Bu hilkat garibesi ede

biyatı tıbbtycde pek nadir 
görülen hadiselerdendir. 

lôınata göre, itilM yapıldık· 

tan sonra muhtelit mübabele 
komisyonu tahdit ye Yuna.
nistıma naklolunacnktı~. 
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Bahrı11ıı.uhiti geçen tayy ar.edeki şahsı ıııeçhul de kiııı 
(- l~~eym.a ''San kuş,, Jmı.tya.d~r:.' 11u;~ı VAKiT fM'ıü.j;"i:"b:'r1 
• ~11 . n . Paşa un Bir mektup l~P~aza~rte;,:;•~~~~~~~~L:;;,;;~~;;;~;;;;;·~:;;sa;;:;sı~J 

f Yazan Ave kı·betı•' Dördüncü yolcusu ve cevap :_-_= Valütde: Ha'!' ll~~::e~rrı;~ü:~~~~ 
AYHA~ havada ölüm tehlikesi •Yakı> ın bir okuyucusu f ~ Fatih. Edirne .ırnpı radan gelmiştir. 

f C Ç İ r d İ ıoyle bir mektup gönderiyor: } tramvayının küşat resmi -0- Vilılyet daimi encü-.. 
Uzun bir arzuhaı yazdı 

ÇanakkalPd ikanıeti fradesinc karşı hapse
dildiğinde11 acı acı şik<i)·et etti 

- 87- 1 
Artık nasılsa içine düşü· kası ol•ıpta ellerini kollannı 

rüldüJlü iftira kuyusundan sallıyaraktan caddelerde do. 
çıkabileceğine kanıp inanı· ]aşan kumandanlar gibi ser. 
yordu. best bırakılmasını rica ctme-

Evct, öyle olmasa hiç ği unutmadı. 
sultan Hamit Samih pasayı Samih paşaya yazdığı ayn 
ayağına kadar göndermeğe bir tezkereyi arzulı:ıl içine 
tenezzül eder miydi? Şu ha· koyup gönderdi. 
kikat bu kadar açık beyan Süleyman paşanın iradesi 
dc[;il miydi? bozulur gibi olmağa yüz 

Şu halde paşa hemen bir tutuyordu. 
istida yazıp serbaz bırakıl- Can sıkısından ne yapa· 
masını istemeliydi.. cağını şaşırdığına hükmet-

Süleyman paşa da öyle mek en doğru bir şey ola-
ynpacaktı. caktı. 

Kaleme sarılıp knğıda da- Ertesi gün martın onuncu 
yanarak uzun bir arzuhal cuma günüydü. Muhafız 
yazdı. Çanakkalede ikameti kaymakam Nuri beyi istetti. 
iradc3ine kal}ı hapsedildi- Müddeiumumi Mösyö Necip 
gindcn acı acı şikl.yct etti: paşayı görmek istediğini 

• MualJuuea mahpuol1etlm hlllf• söyle& 
..,,.,, hümayua olmak lhunı•lir-. l\lösyö l\tcip paşa hemen 

Dedi. Serasker kapısındaki Süleyman paşanın yanına 
taş kışlada hap~dildiğini de geldi. 
anlattı. Şu satırları yazdı_ Süleyman paşa di\·anı 

• şım.ıı de ı...b.,e•ulmld• • .ı.ı harp azasından Saffet p~a 
,., k,.ı.d• hı. odad• ı..,,...ıudım. Eı- ile Ali Haydar paşayı kabul 
raf•m• .ı.,.ı. ......,"1<1.ı. [ı] •• •11•• ederniycceğini anlattı. 
çifte oüaııüHl n&betçUer koaaralc ı.bld· Necip paşa: 

.. ,.., m:;, .. ı.oa .ı.. bnea k .... n1 ... 1a· _ Neden efendim? 
•• ıd. Diye sebebini soracak o!-

Et1••m hal• oldutu• "'811' ••• ı....ı du. Süleyman paşa şiddetle 
llıu mllUU ta'ıklrM.a mütea..m-u 'f'• buna • k yesın arıştığı acı bir şekilde 
( me•alt &lJ ıaı:zall clciUdlr.._ d" cevap ver ı: 

Gibilerden adam akıllı du· Çünkü bu paşalar 
manlayıp veriştirdi. İstanbul harpte benim maiyetimde 
kumandanlığına tayin edilen idiler. Hatalarını gördükçe 
Fuat paşanın yaptıklarını da kendilerini sık sık tektir 
acı cümlelerle anlatn: ederdim de ondan ... 

• •• Faat paıanm •..ı..fuuı alıma Nihayet Süleyman paşa. 
terkedellm. Bu Pl'f• Tuaa umum ka- nın istemediği azalar değiş
mandaaıotm• ı..,.ı .. •dUdltım ııündeaborl tirildi. Rauf paşa da Rusya
refakaı. acizanemde nlup FUıbe 3nUndo dan dönebildi. Kaymakam 
.uku ı...ı... m.ıhanbocl• booalan ıa1c.. Samih pa~a divanı harp 
lardaa blrlnlıı kumaadanı ldL reıSI oldu. 

Ma.iyetlmde bulunan Te benim laıa• Aylar geçti. Süleyman 
fundan me>ullyet atıma .ı ........ l&zua.. paşaya çok eziyet ettiler. 
ıe!en bir memurun. tlk&yett tbutfte 

•em mahpıulJ•tlm TO bem de onQD 

m.uhal~ı altma terkedllmekllllm 

em....U clrllimemlf hlr .., .... ı. oldoi-
aibt yanUDda mahfu;ı bulu.aaa evrU"' 

•ı ela muhat&t•J• •oku}'OI". 

Haziranın yirmi dördüncü 
günü muhakemesine başlan
dı. ilk muhakeme cumartesi 
günü yapıldı. 

Süleyman paşa tam sek. 
sen dört meseleden muha-

Fuat pqanua emrt altmda bı:rak1f .. 
•akı.tın- ha7aron' .tcdan ... , hulrub- keme edildi. Ve.. neticede 
.... •am•••mu t.ı.dıt d • ...ı. .ı.ı • ....,. Dağdada sürüldü. Orada 
.ı.n 1a dı.aaı horblıı .-...ı. ı...ı....ıa mahrumiyetler içinde söndü 
t.k hey~U. nezareti altmda bulanmuı gitti ... 

Son lhımrell)'OI', 

kartı re•rnea. dOtr'UAllk ıs&t•rm9mlt 

hlrhdrtı muJ..afıa tayla odU.m .. laL. • 

İstedi. Aynca harpte ali-

[ ıJ Paşa bwıu izam et~. Tabii 
görlllmcildlr. Her zulüm görenin böyle 

zararsız mllbaJalaya bptlması saru

rldlr. 

1 ı d 
Mehmet Nurettin Beyin bu ~ cumartesi günü yapılacak· meni bugün toplanarak 

ayyareCİ er OilU enize atmagv a günkü Yakıtta int;•ar eden - n 1929 bütçesini tetkik ede-.., ~ r. cektir. 
karar Vermişlerdi fakat.., «Esaslan bozmıyalım• başlığını ~ -0- Dilencileri toplamak -0- • Cem , in muhake

taşıyan imlaya dair bentlerini ~ içln polis ve zabıta! be-
olmdum. Yeni harflerin iyilik- ~- lediyeden mürekkep bir mesl dün neticelenmiş; -

Madrit, 16 (A.A) - Sarıkuş tayyaresini idare eden· 
!erden Lefevro Bahrımuhiti aşmıya muvaffak olmaların • 
dan dolayı çok memnun olduğunu söylemiş yalnız tayyare 
içinde her nasılsa gizlenmiş olan meçhul bir yolcu fazla 

miktarda benzin sarfedilmesine sebep olduğu i~in seyahat 
bitmeden ewel yere inmeğe mecbur olduklarını ilave 
etmiştir. Lefevre beyanatına devamla a Bu meçhul yol -
cuyu görür görmez o kadar canımız sıkıldı ki kendisini 
kaldırıp denize atmak istedik. Fakat gene acıyarak 
karaya çıkarmıya karar verdik." demiştir. 

Raris, 15 (A.A) - Gazeteler a Sarı kuş" tayyaresinin 
kazandığı muvaffakiyetten dolayı memnuniyet beyan et· 
mekte, bu zaferin şimdiye kadar katlar.ılmış olan zahmet 
ve fedakarlıkların bir mükafatı olduğunu kaydetmektedir. 

Bordo, 16 (A.A) - Saat altıyı kırkbeş geçe Santar· 
dan hareket etmit olan Sarı kuş benzini tükendiğinden 
Minizanda yere inmiştir. 

El ganistanda 
Facianın 

Yeni bir faslı 
başlıyor 

Moskova, 15 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Ter· 
mezden bildirildiğine göre Nadir han tarafından içtima 
ettirilen Cıı ga meclisinin bir celsesinde Habibullah namına 
hazır bulunan bir heyeti murahhasa Nadir hanın müca· 
deleden vaz geçmesi ile Habibullaha arzı inkiyat eyleme· 
sini talep etmiştir. Habibullah Nadir hana başvekaleti 
teklif ettikten başka bütün emlakinin iadesini ve Kabili 
terketmek arzusunda bulunduğu taktirde kendisine bir 
maaş bağlanmasinı da vadeylemiş isı:de Nadir han bütün 
bu tel<lifatı reddederek Habibullahın istifasını ve yeni 
emiri intihap ve tayin vazifesile mükellef olmak üzre 
bütün Efganistar.ı temsil eden bir meclisin Kabilde 
toplanmasını istemiştir. 

Moskova, 15 (A.A) - Tas ajansı bildiriyor: ~ost 
ayaletinde L:ain Gardej de Nadir han tarafından toplattı· 
rılan Cerga meclisinin Habibullahı tanımamağa ve Kabile 
k·uşı bir taaruz hazırlamağa karar verdiği Terınezden 
bildirilmektedir. 

Atina bankalarının kasaları boşalıyor 
iflas hadisesi müthiş bir panik husule getirdi 

Atina, 16 - Tesalya bankası iflas etmiştir. Piyasada 
ve borsada büyük bir panik vardır. 

Halk bankalardaki paralarını çekmektedir. Bir günde 
muhtelif bankalardan bir milyon isterlin çekilmiştir. 

İneilizlerle Fransızların 
arası mı açılıyor? 

Paris, 19 (A.A) - Pöti Parizyen ve Eko dö Pari 
gazeteleri M. Makdonaldın a Sundey Taymis. te intişar 
eden bir makalesi hakkında şiddetli tenkitler yazmakta
dır. lngiliz başvekili bu yazısında akalliyetler meselesi 
münasebetile Alsasa dair bazı imalarda bulunmuştur. 

ademi mesu'Jiyeti kararbş-
lerinden biri de eski iml!mız- İ heyet teşkil edilmiştir. tıaılmıştır. 
dalcı teşeıtüte mlnl olmasıdır. ~ + Yeni Atina sefirimiz + Tanassur davasının 

Halbuki Nurettin Beyin ~ Enis D. bugün Ankaradan rüyetine bugün devam -
işaret ettikleri gibi mecmuaları· ~ şehrimize gelecektir. olunacaktır. if 
Ill ız muhtelif im J i. teki} }er in l rıUll tttııı 11111111ıtlllllt11111lllllU11111tlll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tıl111 111 11111111 11111 111111ı 1 a:IPL~ 

ortaya atarak tereddüde, yenl- 1 Karı Mektupları I' T?..efet Siireyya Fı. 
den bir karışıklık ihdasına se- • • 

bep oluyor. imla !Ogatindeki lst enoerafi 
şekillere bağlanmak hususunda 
Nurettin Beyin fikirlerine işti· 

rak etmekle beraber koma 
işaretinin vazife ve mevkiinln 
artık belli olduğıına dair hü· 
kümlerioin pek yerinde veril· 
mediğınl gürdüğumden şu birkaç 
satırı yazmağa lüzum gördüm: 

imla IOgatinden hecelerin ne 
suretle tefrik edildiği kat'ı olarak 
anlaşılıyor ; .• meb'us , müz'iç, 
bid'at, mes'ul , miln'im,hud'a, 
san'at, lir'arnn, mev'tze, hıl'

at , lem'a, neş'et, sun'!• kell
meleri bu şekillerde yazıldığı 

halde • rical , melul , ncte • ke
limeleri de koma l,areti konul
madan yazılmııtır . Halbuki 
• meb'us• kelimesini •me-bus• 
tarımda okumak nekadar kabilse 
•melul• kelimesi de •meb'us•a 
hyasen •mef'ul • şeklinde yazı· 
labilirdi. Keza •nefC•yl •net'e, 
yahut • neş'et•i •nC1"1 • olarak 
bir esasa raptetmek mnmkündU. 
•Rical• kelimesi de c bıd'aı • e 
benzetilerek « ric'at > plcline 
konmuş olaydı Nurettin beyin 
hükümleri ısabeılı olabilirdi . 

Hc'e crü'ycb kelimeıl tama
mile Nurettin beyin buluşuna 

aykırıdır. 

Bir kurs açıldı 
Türk oca~ından: 930 senesi 

haziranının birinci g!inünden 
itibaren bütün zabıtlar yeni yazı 
ile yazılacaktır. 

Bu yazılar~an vakıt kazanmak 
için Türk oca~ı bir (!stenografi) 
kursu açma~a karar vermiftir . 

Bu kursa devam etmek arzu· 
ıunda bulunanlar ıeraltl görmek 
üzere ocak müdürüne müraca· 
atları. 

········-··-···-·············-··········-altla göstererek vukuf ve teılr.ıka 
müstenit bu yazıyı gönderen bu 

okuyucum ICfCll:ür ettikten sonra 
arz.edeyim kı geçen yazımdaki fikir 
anlaşılınamııtır. Meselenin mes'· 
ele ıeklinde de yazılmasına 

mUsade etmek • ihtimal , bir 
hatadır . Mektupta sayılan misal· 
ler ilzerinde de , belki bir ılı 
söz ıöylenilebtlır . F akaı bütün 
bunlar benim balaı noktamı 

yaralamaz . Şurada kullanılmıı, 
burada kullanılmamış, ne olursa 
olsun (') koma işareti bir kesme 
vazifesi görür Onun içindir kı 
sedasız harflenn başta gelen 
ıcdalı ile c liaison • yapmasına 
mimi olmak için kullanılan bu 
işaretin sedalı harflerle biten 
hecelerin sonunda yeri yoktur . 
Buna mebni <rüy~t • kefımesinl 
• rü'yeı • ıeklinde vazmnma!c 
icap eder . 

Bir müddet evvel Avnı· 

padan şahrimize gelerek va
tandaşlarına bedi! danslarını 

gösteten ve :\!aksim barla 
Süreyya sinemasında bü)'ük 
muva([akıvetler kazanan Türk 
rakkascsi Refet Siircyp l L 
iki akşamdan heri Tlirkuvaz
da danslarına başlamıstır. 

Cuma r~zar g;inkri de 
llcbckkki Türouva7.tla icrayı 

sanat etmektedir. 

RC>ma-sefirimiz 
noına sefirimiz Su ti B. rcr· 

~enıbe giinü hare' et edece'.< 
olaft Loit T.r;esti r. o \'opunı ile 
ve Brel\Jizi tarı ile J<c.map. 
gidecrktir. 

Bir kelime dah arzedecğim kı 
dil encümeni bile onu iki ıu· 

retle okumuş ve iki şekli ile 
imli !Qgatine koymuştur: • M..,. 
sele • 29 5 inci sahifede bu 
şekilde yazıldığı halde eski 
imla tarzıodaki iki şekline bakı 

!arak 298 inci sahıfede•mes' ele• 
tarzında yazılmıştır. Şu basit 
mukayeseler de gösteriyor ki 
imla logatinde koma işaretinin 

vazife ve mevkii kat 't olarak 

Az kullanılsın , çok kullanıl-
sın bu iıarctın vazifesi •lıaison•
lara mani olmaktır . O itibarla 
bunu ismi haslano sonunda da 
görsek bır < sekte • yapmağa 

mecbur olacağız demektir. lşıe 
benim gördüğüm mahzur bu 
idi. Muhterem okuyucumun 
illrazı ise başka bir noktaya 
matuftur. 

1~--~------·._,-\ ar ı.n r.sır t'V'!'l :a 

tesbit edilınemişlir. 

Bugünkü vaziyete nazaran 
koma işaretinin istimal mahalli 

ancak imla logatindeki şeklile 
beraber öğrenilecektir. 

Karliniz 

M. Fazıl 
Yazdığım bir fıkraya bu kadar 

Hazır ıırası gelmişken söy
lıyeyim: ismi hasları ayırt et· 
mek için ya ( •) işareti yahut ta 1 

imlamızda bir istimal yeri ol
mıyan (-) işereti kullanılabilir 

ve hiç bir mahzur kalmamıı 

olur. 
Mehmet Nurettin 

VAJ<tT 
17 Haıiron ·BJJ 

Yunan meselesi 
Ajans Rus gazete
sinin kavlince Yu
nan meselcsfçiin 
'Dersaadette silfera 
beyninde vuku bu
lacak müzakere 
koııf erans ~eklinde 
ol11ıayıp ısuşarc~ 

den ibaret ola-
cakmış. 

--- ·--- - ~ 

"V akt,,ın 17 Haziran 1929 
tefrikası ; 9 Yaprak , Dökümü Yazan: Reşat Nuri 

la ile Leyla sofrayı hazır· 

lumışlar, Ayşe komşu hah· 

çelcrden demet demet çi· 

çek toplayıp getirmişti. 

Ali Rıza bey biraz ev· 

velki yesini taınamile unut

muştu. Yalınız sofrada 

kendisi için hazırlanan baş 

iskemleye oturacağı vakit 

bir şey düşünerek durdu. 

sonra rikkatle oğluna gÜ· 

lümsiyerek: 

- Şevket aeninle yeri· 

mizi değişeceğiz. dedi. Sen 

baba, ben ailenin büyllk 

çocuğu olacağız. 

Herkes faşırdı. 

Fakat o inat 

emrediyor, oğlunu 

dan çekerek: 

ediyor, 

kolun· 

- Ôyle istiyorum.. Ba· 

na ilMta borçlusunuz •• 

Diyordu. 

Ali Rıza Bey mecburi

yetler ke.rşısında, tahtını 

oğluna terked~n bir hü· 

kümJar tavrile Şevketi ye· 

rine oturttu. Kendi onun 

soluna, karısının 

geçti. 

!:arşı sına 

- Ailede, onun yeri 

ergeç orası olacak, diyor· 

du. lşidiyor musunuz ço· 

cuklar .• Zamanı geldiği 
vakit beni~ yerime onu 

baba tanıyacaksınız, onu 

soyacaksınız. 

ihtiyar adam uğradığı 
felaketi bu son sözleri söy· 

!erken sesine verdiği ağır 

manadan başka bir şeyle 

hiısettinnedi. 

Daha bu gedden çolu

ğu çocuğu telaşa düşürmek· 

te mana yoktu. Bilhassa 

Şevket sırtına vüklenen ağır 

mes'uliyeti haber almadan 

son bir gece rahat 

mes'ut uyumali idi. 

-7-

ve 

Ali Rıza bey kansı ve 

büyük oğlu ile beraber er· 

ken uyanmıyii alışmıştı. 

Üçünün de sokakta ve ev· 

de ayrı ayrı vazifeleri oldu

ğu için öyle yapmıya mec· 

burdular. 

Fakat kızlara henüz dün· 

ya gailesi çökmemişti. On

ların birkaç saat yatakta 

tenbellik etmelerinde şimdi· 

lik bir zarar yoktu. Artık 

kendisi evin bu tenbelleri 

arasına karışmış olmasına 

rağmen o sabah gene gü· 

neşten evvel kalkmıştı. Her 

günkü gibi eline bir lcitap 

alıp pencerenin önüne geç

ti. Fakat bir türlü okuya· 

madı. Karısı ateşi yakip 

sabah çayını hazırlayıncıya 

kadar açık bir sayıfanın 

karşısında düşündü. 

Kahvaltıdan sonra Hay· 

riye Hanım kocasının öğle 

yemeğini hazırlamıya başla· 

mıştı. Ali Rıza Bey kıza -

rarak: 

- istemez hanım .. ıah· 
met etme .. 

Dedi. Onun vapur işle • 

miyeeek kadar fırtınalı za

manlarda bile bir gün işin. 

den kalmadığını bilen Hay· 

riye Hanım telaşe düştü. 

- Hasta mısın ? diye 

sordu. 

- Hayır, gitmiyeceğim. 

Ali Rıza bey bunu söy· 

!erken kocasına kızdığı için 

mektebe gitmek istemiyen 

suçlu çocuklara benziyordu. 

- Niçin? 

ihtiyar adam biraz evvel 

yanına oturduğu Şevketin 

yüzünü ok~adı. Heyecanını 

belli etmemiye çalışarak : 

- Şevkete danışılacak 

bir mes' elem var, dedi, 

Oğlum beni iyice dinletik· 

ten sonra hükmünü 

cek... O ne derse 

ctmiye razıyım. 

vere· 

kabul 

Ali Rıza Bey, öyle bir 

ses, öyle bir tavırla soz 

söylüyordu ki, karısı i!e 

oğlu bunların şaka mı yok· 

sa sahi mi olduğunu ar.lı • 

yamıyorlar, biribirlerine ha· 

kıyorlardı. 

ihtiyar adam vak' ayı ol· 

duku gibi anlattı. Oğlu ile 

açık saçık şeyler konuşmıya 

alışık olmadığı için hikaye

nin ayıp taraflarına geldik· 

çe gözlerini başka taraflara 

çeviriyor, sesini ağırlaştın. 

yordu. Hayriye hanımın 

yüzünde şaşkınlık ve can 

sıkıntısından başka birşey 

okumak kabil değildi. Fa· 

kat Şevket babasını dinler· 

ken yavaş yavaş helecanla· 

şıyor; kara gözleri garip 

bir ateşle parlamıya başlı· 

yordu. Babası: "Bu vaziyet 

karşısında istifadan başka 

bir şey yapabilir miydim? n 

diye söı:ünü bitirdiği vakit 

o hiç tereddüt etmeden: 

- iyi ettin baba 1:. dedi 

Bu seste öyle temiz bir 

isyan vardı ki, Ali Rıza bey 

ağlıya ağlıya oğluna sarıl-

mamak için kendini 

zaptetıi. 

zor 

Mahcup bir tavırla boy· 

nunu bükerek asıl sualini 

sordu: 

- Yalnız bir şey var ki, 

onu da konuşmak lazım 

oğulcuğum... Bu şirket be· 

nim için son bir ekmek 

kapısı idi... Beni bilirsin ... 

Kollarımı kavuşturup otur· 

mak istemem... Fakat artık 
ihtiyarım.. Belki artık iş 

bulamam.. Kard~şlerin da· 

ha meydana çıkmış sayıl· 

maz... Benim tekaüt nıaa· 

şım pek az.. Ailemin bü-

tün yükü senin 

yıkılacak... Bu 

gelmez mi? 

omuzlarına 

sana ağır 

Şevket babasının bu te· 

reddüdüne adeta isyan etti. 

Yirmi bir yaşının ö!çüsüz 

cesareti ile göğsüne vu· 

ruyor. 

- Bunu söylemiye nasıl 

dilin varıyor baba? Benden 
(Blt*'edtl 
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(Cem)in davası I" 
l_ e ',)L t•ı..ıtı hi"tılCI :Sjhıfa.mı1.:Jaı.!ır 

E\'velce müstehcen göriilen 
karikatür. « Dcrn'iin fıkri ne 
ise zıkri de odur! » seıHvlıası 

altıııda iki zabit arasında 
mania aşmak \"c lıücuııı etmek 
zemininde hır konuşıı'ayı lc>bi! 
etmekt~dir. !>lahkôıııiret kar;.rı 

verille!l, bnııda ;ıskeı i bir nıel'ZU 
mahiyeti değil, bunun Lım.ıın

da kadına takarrüp ıııevzııııııu 

ima mahiyeti görülmüştü. Diğer 
karikatiir de • Alı vergisiz bir 
memleket ol>a! • serliivlıası 
altındadır. /\\allı! bir adam 

Tren kazasının sebebi nedir? ftuun u~ zo~eler 
5 vagon parçalandı 

yaralılar kimlerdir? 
Kazaya sebep olanlar mahkemeye verilecek 

karşısında vergilerin tcsiriııi 
temsil etmektedir. Bunlardan 
« Aşar• vergisi de ölmüş bir 
kurt şeklindedir. 

Dünkü ıııulıakeıııede ıııüddei
umumi Kftnıil B., cürüm şartla· 

rının ınefkut o!C:uğumı ileri 
sürmüş, ademi mes'uliyet kara
n verilmesini istemiştir. 

Mahkemede karikatürist Ce· 
mil B. le birlikte hazır bulu-

• :ıan vekili, müdafaa da bulun· 
~11nş, şöyle demiştir: 

- Müellifini 'cezaiyeııin mii· 
15haza!t ve prensipleri nazarı 

itibara ahııırsa görülür ki teş· 

vikte, bu mevcut farz edilse 
bile, vazn kanunun aradığı ıııak· 

sat ve takip ettiği gaye, bir 
kimsenin halkı muayyen ve 
memnu bir fili ika için 
tahrik etmesidir . Fzcümle 
« Torino • malıkeınei temyizi 
bu noktadan içtihadını kuvvet!e 
tesbit etmiştir. Akli \'e fikri 
mülahazalar, bu mahiyette sa· 
yılmaz. Temyiz mahkememiz 
de zaten 1 arikatiirün makale 
olmadığına işaret ediyor. Bu, 
155 inci maddenin şumulünden 
hariçtir. iddia makamının ade
mi mes'uliyet talebini şükranla 

karşılarım , ancak madem ki 
ortada cürüm yoktur verı

lecek kararın beraet kar.rı 

olnıasuıı isteriz. 
Cemıl 8, kendisinin başka bir 

il.ive edeceği olmadığını söyle
miş, reis Küdretullalı, aza 
Etem ve f füseyın 8. !er kısa 

bir müzakereyi nıütakıp mev
zuu dava karikatürün155 inci 
maddedeki makale nevinden 
olmadığını, bunda cürüm 
şartları bulunmadığını ve 
Cemil B. in ademi mes'uliyetini 
ittifakla karalaş!ırnıışlardır. 

Tanassur davası 

Aııkaradan hareket eden 
yolcu treııilc lstanbuldan .'\n
kııraya gitmekte olan mar
~andiz treninin Ankara-J<:ski
~elıir anı>ındaki Biçer istas
yonunda çarpı~tıklarıııı dlııı· 

kü 11<ıshamızda telgra[ haberi 
olarak yazmı~tı k 

\ 'erilen mutemıniın malu
nıara göre trenin konızman 

mahalli bulunan Biçer h•tas
yonuna en eh\ marş:rnciiz 

girnıi~, tam duracap;ı e>nada 
istasyondan Yerilen ınciteacl· 

dit i~aretlere rağmen posta 
treni de ayni hattan istasyo· 
na girmiştir. Tehlikeyi hi<se· 
den nıar~andiz makini'ti kendi 
makinesini geriye almıya ,.,, 
düdük çalmıya ba~lamı~, fa. 
kat müsademenin öniinc 
gcçilcmcmi~tir. 

Çarpı~ma pek ~tddetli ol
mu~, iki JokonıotH biri bi
ri7ıc p;irmi". 'e de\·rilmi~tir. 
Hunun iizcrine, gece yarısı 

derin uykuda bulunanh;r 
fcryııt ı·e fiı;an ederek ıı

nınnıışlur, istasyon az bir 
~aman içinde mahşer yerine 
dönmü~ti.ir. 

i\lusadeıne netice>inde her 
iki makiııbt, mar~andi1. µ;ar
dü!ircnlcrinden bazıları, ye

di sekiz yolcu yanılaııını~, 

bir çok yolculu da ~ade

nıcdcn rahat,17. olınu~lardır. 

i\lar~andizdcn bir yap;, bir 
un, posts treniııdeıı de ba
gaj vagonları p::.-çalanmı~tır. 

iki imdat treni yolu 6 saatte 
:ıçalıilmi~, ekspre,; 5, po,ta 
treni 8, ~ant tcnhharla An
kara ya ınm·asalat ctmı~tır. 

.\nkara ereni 1 Jaydarpa~aya 
2, 30 saat teahlrnrl:ı 21, -W ta 

gclıni~tir. 

Demir yollıır umum miı

dlırü J la~im B. ve fen hey
eti husu>! trenle Biçere ~İt· 

ıni~lerdir. 

l<a1.11yn tren 
,cbep olduğu 

tcclir. 

makini>tinin 
söylenilmek-

Kazada yaralananların ~un

lar oldup;u anla~ılmı~tır: Yoku 
treninin makinisti '.\lu>ta!a 

:ı.~ır , ate~çi Suphi hafif, 
ıııar~andizin makinbti Şi.ikru, 

ate~çi ;\lehınct, ~er dö tren 
Fikri, ayrıca yaralanını~lardır. 

i\lccruhlar Eski~chre nakledil
rni~lerdir. 

Kaza neticc,indc 5 vawın 
parçalanmıştır. 

Garip bir inkar 
Dun tren kazası hakkında 

malılmat almak üzere J lay

darpa~ada demir yolları i~· 
!etme mtidlirlup;liııe murarnt 

ettik. Cayet p;arip olarak ka

zııd:ın haberdar olmadıklarını 

söylediler. Bu ccnbı kayitle 

iktifa cdiyoı;uz!. 

'°' Ankara, 16 (. \.'\.)- Biçer-
deki tren kazası mahalline 

giden umumi müdür ile ha

reket n.~ cer reislerinden mü-

rckkcp heyet kazanın scl;ıe

bini tesbit ederek :ıı det er 
mi~lerdir. kozanın nizanıııaınc 

ile tespit cdilmi~ \Mtllere tr

en menrnrlıırı ile ista,;yoıı 

meınumıııın mütekabil ria

yct>izli~indcıı husule geldi~i 
anla~ılmı~tır. :\lüsebbiplcrin in 

hizmetlerine derhal nihayet 
\ crilıni~ ye bunların nıuha

k~nıeyc se\·klcri mukarrer bu
lunnıu~tur. 

Pakize izzet ~I . taraiından 
tanassur ettiği zeıninirıde• Cum
Jıuriyet » gazetesinde intişar 

edeıı bir hıılcrdeıı dalayı açı

lan da\'aıtın Temyizden nakzen 
riı'yetine buğfııı öğleden 'Olıra 
i>taııbul üçüncü ceza ınahke
ıııesind~ devaın olunacaktır. 

Bir tayin 
.\ııkara malıkemei a'liye 

ecza kı:-itnı azayi ~al>ika:-;ın· 

dan C.kllpHi \ı"chme l lulusi 
Bey takdiren Tekirdal!;ı mah
kemc,i azalıi(ıııa tayin olun
mu~tur. 

Kaçakçılar işi azıttı 
Bir ayda 14 bin kilo şarap, 9 
bin kilo cibre ve 42 tane de 

kazan yakalandı 
Hiiskirat idaresi miicadeleyi şiddetlendirdi 

Tıp kogresi 
Bu s~ne eylülde An

karada toplanacak 
3 licli tıp konp;rc. i cy

Hılde ı\nk..rada toplanııcaktır. 

liu seneki kongrede firen ıı;i, 
kızıl, kanser lrn>talıkları hak-
kında 

cektir. 
kon[crnmlar 

------
yerilc-

Matbaamıza g,,Jen eıerler 

Yeni adım 
Üçüncü sayısı çıktı. Nahit 

Sırrı Beyin edebi ınusalıabesi, 

Ayhanın « recınedıleıı kadııı • 

;,\liiskirnt muhafaza mll

dllrlliğli kaçakçılık ıc kaçak

çıhrla yaptı"ğı ınucadcleyi 

'un günlerdE ~iddctkndil

nıiye llızum giirnıü~tiir. 

Buna sebep te sıcakların 

artmasıdır. Çünkü yrız r.ıey. 

s'.inindc rakı istihsali kışa 

ni,betle daiıa kolay olmakta 

ve lmndan da kaçakçılar çok 

istifade etmektedirler-. 

Diğer taraftan kaçakçılar ta 

kibattan kurtulmak ve memur 
lann işlerini gGçlc,tirıııek içln 

son zamanlarda veni veni isimli hikayesi, spor, sinema ' ı 
sahifeleri, g<nç imzaların nesir 1e'ul~re mliracaat etmiye 
ıe şiirleri miinddricatıııı teşkil lıa'ilanıışlardır. Hunlar kazan-

cdiyor. Tavsiye ederiz. 1 l p ciJı~!( ve anason p;ibi 
•
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WIRomanı mızdaki müsabakal 
ın: ~ 
ı~ ~ 
im ( Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika- i!U 
!i!i smda 3 tane iltizami bırakılmış yanlış bulacak- pi: 
!tl! sınız; bunu gazetemize bildirirs{!,niz, kurada ı! .... ~ ı· 
~fü müellifinin el ya'*ıyle hediy:' edilmiş ( 1 çalı 1İI 
~m kuşu ) ve ayrıca hediyeler alacaksınız. 1'akip ve ~ ·m iştirak ediniz 1 i l ... ... ... 
.n: ~ ·--· ~ uı •••• :::::::::::ıı· :;:;·_ ..... ıım~··ııı:ı.;1:11:··. nsı: ·:ı:. _ ..... :. ··ı .... t ~ w: ··-

.:;i i;:::;;:~': :~ :. ;a:.~!lli:u:a:ii..~' • ın!iiii!ıııüıüi: ~iüiiic!i:ii::;,;::~n 

rakı yapılan maddeleri ıe 

kaçak malları ayrı ayrı yer

lere koymakta bu suretle 

kaçakçılık i~indc takipten 

kurtulmırn 

l\ lulıafza 

çalı~maktadırlar. 

idare,i biıti.in bu 
tedbirleri haber alını~ \e mii

cadelc,ini ona göre yapmıya 
ba~l:ımı~tır. 

C:eçen mayıs ayındaki ka
çakçılık vak"aları hakkında 

idare tarafından bir cetrcl 

yapılıııı~tır. Bu cetYele naza

ran 1 mayıstan 30 mayısa 

kadar yakalanan kaçak e~ya 
şunlardır: 

34 -+2 kazan, 26 kapak, 
laııce denilen :;u kabı, 2-+ 

ınıibcırir, 25 nakil boru, 2.+ 

dcrc.fc 358 kilo kaç:ı)c rakı 
7800 kilo cjl]rc l -+369 kilo 
şarap, 12 kilo konyak, 20 

kilo i>ptrto, ı kilo :illmpanya, 

60 kilo üzüm. Bundan baş

ka ayni ay içinde 1 ~:ı t~ııe 
de zabıt vtırakası tutulı'-uŞftlt. 

Yeni kaçakçılar 
Dlin de iki kaçakçılık 
,1'- ~ .. " 

vak a. ı olmuştur. Hunlardan 

biri Beyazıt~a Yakup ag,:ıda 

Bakırcılar soka.ııında Jo nu-

Yeni bir şirket halinde 
faaliyete geçtiler 

ı\ nııı d u k 
mll[lis ~irkcte 

zade ailesinin 
dahil olmıyan 

efradı tarafından yeni bir 

~irket tesis cdilmi~ ve ~ir
ketin tescil muamelesi C\ ı·clki 

ıı;iin icra edilmi:;tir. Ru ~irket 
~Anındnk zade A. bmet ıe 

~urekası" fırması altında ma

nifatura ricaretilc, ı\nınt~.ık 

zadelerin en·elce"~ çalı~tık

ları mağazalarda işe ha~lıra· 

caklardır. 

I~ banka>ı açtıp;ı mühim 
kredi ile yeni :;irkcte miıza· 

heret etmektedir. A ıunduk 
zadeler İ~ banka,;ının bu pek 

'. 
kı ymctli nılizaheretinden pek 

miitehe,;;i,;tirl er. 

yeni islerinde . ' 
temenni ederiz. 

Kendilerine 

mu rnHakiyct 

Şişli terakki lisesinde 
sergi 

Şi~li terakki lisc,;indc ki1. 
ve erkek talebenin yaptık

ları re,iın ı-e el i~Jcri bi< 
>erp;i >urctindc halka te~hir 

edilmek uzrc ku~at edilmi,
tir. Serµ;ide te0hir edilen 

kubik el i,lcri, a,ri y:ı>tıklar 

çama~ır Ye elbiseler hep'i 
ıırrı ayn giizclliktedir. 

Deriler geliyor 
Be~ ihrac:ıt c:ıdrinıizin 

Rusyadan yerli malı olmadı

ği lınhanc>ilc iade iJdilcn de

rileri ~ arin lima~ımıza gele
cektir. Bu malların ~ahipleJc..·ri 

dlin tekrar iktı,;at vekaletine 
ınura..:aat etmi~lerdir. 

Memur alınacak 
Dcrl'tcrdarlıkta yeniden bi

ner kuru~ maa~lı 1 O tebliğ 

mcımırlup;u i1ıtas edilmi,tir. 
Bu memuriyetler için bir 
mcbabaka imtihanı açıl:tcak

tır. 

Bentler tamir olunacak 
Bentlenlc yapılacak in~aat 

için emanet heyeti fenll\·c 
mudıini Ziya B. dun malıa

llerind t<:tkikar yapını~tır. 

Dilencilerle mücadele 
için 

Şehremaneti dilencilerin 

toplanması için bir komiser, 

iki polis 'e iki ztlııtai bele

diye memurundan mürekkep 

bir heyet te~kil etnıistir. Bu , . 
zevat munhaman bu i~le 

ıııe>o-uJ olacaklardır. 
"' 

Vilayet encümeninde 
• Encümeni daiimi vilayet 

bugün toplmarak bazı yeni 
kanunlarla vıliyetin değişen 

İ929 bütçesini tetMik edecek

lerdir. Bu tetkikat 2-3 gün 
sürecektir. 

Meskükat müzesi 
.\. :ırı .\tika müzesinidc 

açıl:ıcal: ;\lc~kılk:\t miize,inin 
hazırlıkları son ,a[hasına gcl

mi~tir. Te~hir olunacak mes
klıkatın tıı>nHi bitmiştir. Bun

ların tanzimi için ç:ılışılın:ık

cadır. ;\ luhtelif dnirlere ait 
paralar ayrı ayrı camckı\nlara 

yerlc~tirilmektcdi r .. 

Bu kısmın yakırıda açılma

sı muhLemeldir. ................................................ 
nıaralı evdedir. 200 kilo 
'alamura rutulmtl tılr. 

Diğeri de ejtri kapı cadde
sinde 31 ıııııuaralı mütekait 
Yunus Efendinin e\·indedir . 
Burndada 1 ka~.anla ı ~O kilo 
sal aınura yakala~nıı~tır. 

G~.ıin~olı~ykeli 

Zabıta arıyor 
lznJir, f 6 (.f..A) - C::ızi 

1 lazretlerinin bulnırda rck· 
zedilccek he~°kdlcri i\·in 
miıt~ekkil koınbyon tct\i
katını ikmal etma üzeredir. 
lıeykdiıı dip;er ~ehirlerde 
rckzedilcnlerdcn daha mli· 
kcmmel ol~11a,;ııııı çalı~ılac::ık
!_!r;. ,\[ı'dcyi yapıs:ik heykd
tıra~ hcııuz tc>pit edilmc
mi~tir. 

Bütün piyasayı dolandırdıktan sonra 
kaybolan tacir nerede? 

Polis ikinci şube mü -
dürlüğü piyasayı dolandıran 
bir tüccarı aramaktadır. 

Bu zat Çakmaliçılarda 
Sünbü!IÜ ban altında yerli 
dokuma eşyası satan Tuğ
lacı oğlu Fehmi Kaya 
efendidir. 

Henüz yirmi bir yaşında 
bulunan bu genç müteaddit 
tüccarlar namına sahte bo
nolar tanzim etmiştir. 

Bunun için sahte mühür
ler yapbran Fehmi Efendi 
çarşı içinde yağlıkçı Meh
met Tahir Efendi namına 

900, Etem Efendi namına 
2700, Kasap zade birader
ler namına 1500 liralık sah
te bonolar yapmış, Safra 
biraderlere götürmüş, kır
dırmış sekiz bin liralık bir 
cek almıştır. Bu zat ba
dehu Amerikan bankasına 
gitmiş , 600 lngiliz lirası 
tutan meblağı tahsil et-

miştir. Fehmi Efendi bu 
kadıırla da iktifa el!"~iş 
geçen çarşaıı,,ıba günü Hat
t!lt bir11-derler , Mehmet 
Ta~ir., }<asap zad~ ve Etem 
Efendiler n:ınına sahte 
bonolar yapmış, Sarraf 
Karagözyana götürerek kır
dırmak istemiştir. 

~ ' 
Karagözyan ertesi günü 

gelmesini söylemiş, Fehmi 
Efenqi ayrılınca Safr~ bi
raderlere telefon etmiş , 
Safra birad~rler böyle bir 
bonodan İıaberle~i olrİi'a
dı~nı söylemişlerdir. 

Bunun üzerine Fehmi 
Efendi ticaretanesinde aran
mış ise de bulunamamıştır. 
Bu zatın çarşı içinde daha 
bazı ki mselerede borclu 
olduğu anlaşılmaktadır . 
Resmi teksir edilen bu 
genci zabıta aramağa baş
lamıştır. Sahtekarın tica
retanesi temhir edilmiştir. 

Şük_rü kaya B. 
Şarkışlad~ 

Şarkı~la, I b (A.:\ ) - Da
hiliye nkilinıi1. ~iıkriı Kaya 
Bev ,;aat dört buçukta rda-. . 
katleriııdeki zaı at ile bir-
likte Şarkı~laya gelmi~lcr

dir. \'ekil Bey kaza merke-. - .. ~ 
zile scylaptan mtee,;sir olan 
Sarıoglan nahiye merkezini 
tefti~ etıııi~lcrdir. 

Muhafız gücü Konyada 
Kon v:ı, 1 fı (.\..\.)- idman 

yurdu tarlından \fuhafızc;ü

cıi lıı,;ıkletçileri ~ereHne bir 
musamerc vcrilmi~tir. 

İzmirde sıcaklar 
lzmir, f 6 ı \.:\.) · J lararet 

derecesi gölgede 3,1 tür. 

İzmir kız muallim 
mektebinde 

Soruyoruz 
lzmir, 16 ( A.:\. ). lzmır 

kız mualliın mektebi bu sc
nekr mezunları ~crefiııe dun 
gece mektepte bir musamerc 
tertip edilmiştir. ;\Jll>:ımeredc 

erkanı ıilayet ıe maarif ve 
bazı meb'uslar hazır bulun-

[Baş tarafı 1 inci >ahifamızdaJ 

Çünkü bir kere Yako 
Şaul Ef. İş bankasının ke
faletile (" ,.30) tediye esası

na müstenit bir konkordato 
aktine muvafakat etmiştir; 

müekkillerinden böyle bir 
konkordatoyu imzalamak 
salahiyeti istemek için Mi
lanoya gitmiş, bunun ıçın 

harcırah olmak lizere Avun
duk zadelerden (2000) lira
ya yakın bir para almıştır. 
Demek ki Yako Şaul Ef. 
Milanoya giderken bu şe -
kilde bir konkordatoyu 
wüekkillerinin lehine bir 

uzlaşma telakki ediyordu; 
yani Milanoya giderken 
alacaklılrın Avunduk zade
ler müessesf sinden ( v 30) 
dan fazla para almalarına 

maddeten imkan bulunma
dığına kani idi; ayni zaman
da İş bankasının kefaletini 
de bu hu~usta kafi bir te
minat buluyordu. 

Eğer Milanoya vardığı 

zaman, hakikaten dediği 

gibi, müekkilleri tarafından 
("" 30) esası üzerinden 
konkordato aklini imkan
sız kılacak bir hattı hare
ket iltizam olunarak yeni 
bir talimat verilmiş ise 
kendisi böyle bir talimatın 
tatbikinden dolayı müekkil
lerinin zarardide olacakla
rını izah etmesi lazım ge
lirdi. Yako Şaul Ef. bu 

izah vazifesini yapmış mıdır? 
izah etmiş te müekkilleri 
"kar, zarar bize ait, sen 
verdiğimiz talimatı yapa
caksın. mı demişlerdir? 
Eğer vaziyet böyle ise Ya
ko Şaul efendinin artık 
ltalyan fabrikatörlerinin ve
kaletinden çekilmesi lazım 
gelirdi. 

Bir vekil hasbelvekale 
müekkiller aleyhine bir 
uzlaşma yaptıktan sonra 
müvekkilleri " böyle bir 
uzlaşmayı bozunuz; netice
si bizim aleyhimize de ol
sa zarar yoktur" deseler 
o vekil "müekkillerim böy
le talimat verdiler. Vakıa 

bu talimat onların kendi 
menfaatleri aleyhindedir • 
Fakat ne yapayım tben al
dığım talimatı ifa ederim. 
diyebilir mi? böyle bir tar

"' hareket avukatlık ha • 

siyetile kabili telif olur mu? 
Hulasa Yako Şaul Ef. 

şuna cevap versin: müek
killerinin alacaklarma mu
kabil ellerine ünionla tas
fiyesi halinde mi, yoksa 
",.30 tediye esasına müs
tenit konkordato halinde 
mi daha fazla para geçe
ceğine kanidir? eğer Yako 
Şaul Ef. ünion şikkını mü
ekkilleri için daha karlı 

buluyorsa neden dolayı 
Avundukzadeler ile evelce 
konkordato esasında mu
tabık kalmış, bunun için 

mu~lardır. Bu sene mektep-
ten .+<J ki~i mezun olmu~tıır 

Galatasaray izmire gidince .. 
lznıir, I 6 (A .. \.) - \'ar-

~an1ba ~ti nü ;;chrimizc muY a
salat edecek (;aJatasaray fut-
bokularına lzmir idmam:ıları 
,;amiml bir i<tikhal progra
mı h:ızırbmakrndır. c:aıarn>:ı

s:ıraylılar burada uç maç 
yapacakdır. 

Ekmek 16,10 paraya 
onlardan binlerce lira 1 J3zira111n 18 ııci salı güniııı-

den itibaren ekmeğe o:ı a:tı 
harcırah bile alarek on pıra \'e fıanculaya yirını 
Miliinoya gitmiştir ? Yok bir kuruş yirmi µara azami 
eğer müekkillerinin menfa- fint ,·~zedilmiş!ır. 

atını hakikaten (" , 30) üze- G ıı t 
~~;üe;or:~n~~:i~a~ü:t~~~e~ 1 .u~eş e 
rinin zararına olan bir tarzı 1 Hadise çıkaranlar 
hareketi • velevki kendine kakkında ceza 
öyle talimat verilmiş olsun- kararı verildi 
ihtiyar etmiştir ? 

Görüluyor ki Y ake Şaul 
efendi bir çıkmaz içindedir. 
Avunduk zadelerle bir ke- ı 

re konkordato aktine şahsi 
kanaati ile karar veren, 
bunun için hasım tarafından 
binlerce lira alan bir veki
lin bilahare müekkillerin
den konkordato akti için 
tam bir salahiyet aldıktan 
sonra ilk karı hilafına ha
reket etmesi hiç bir makul 
mazeretle izah edilemez. 

- --
Kahire sefirimiz 
istanbula eeliyor 

Kahire sefirimiz i\luhittin 
Pa~ yazı geçirmek üzere ıııe· 

zunen Kahireden ayrılnıı~tır. 

Besim Ömer Pş 
Tıp ailesi ıerefine 
bir ziyafet verdi 
Tıp fakültc>i nıllderrislerin

dcn Besim hmerpa~:ı, düb:\fııh
mudiycdeki e\ inde, tıp aile
sine rnen,up do,tların:ı ıııLi
derri~ arkad:ı~larına ı e tıp 

talebe Cl'ıniyeti idare heyetle
ri azNn:ı bir çay ziyafeti 
ı ermı~tır. Ziyafette, Be,iın 
hnıcr pa~a ıc • ·c~ct (lıııcr 
ve lbrahim beyler hirer nutuk 
'öylemi~lcrtir. Ziyafetten son
ra bir de komc;. \ crilmi~Ur. -

T ekirdağı valil!ğİ 
Tekirdaıı;ı Y:ıliliıı;ine l"rfa 

valisi Fuat Bey taıiıı cdil
mistir. 

1-ıanbul Mınlakası riyasetin-
den: .l nıay1" q~q tunıa ~unii 

'lıntıka (;ıırc~ tC~\-ik \'C 

~ehir lıirincılik P1iı,ah:ık:ıla-

rının tc\ zii nıuk;\fatıııııı iLrıısı 

c-.a"111da Spı)r narnit.ctİPc 

mu~a\ ir harı: Utta bulunan 
1 laliç idman kulıilıti idare 
heyeti 'e faal :mıdan b:ızı

larıııın hakkında icra kılman 
tetkikat YC tahkıkat bu kcrre 
hıtam bul mü~ YC 

mcrkcziycnin ~~ nıayis ve 
:.ı. lıa1.iraıı •J:.?<ı wrihli cchc
lerinde mezkur kulüp Utihi 
ıımumbi ;\Jchmct. muha>ıp 

ı eznedar Kcınal ı c idman 
müdiıriı \ecati bcykriP 
( mliebbedcn ), kulup mudıirıi 
Cemal Beyin b:r buçuk >l'nL', 
faal azadan Sedat, \"ahdcttin. 
RH:ır. Rli~tiı •. \hmc-t ıe 1 lalıt 

lkylcrin :ıltı~3r :ıy, ~alı:ıp 

lk\'in bir >ene, \<kcrl scn:ıyi 

idm:ııı yurdu aza,ıııdaıı F:ıik 

Bcyııı doh6 aı nıü,ı,lt'e 

ımıYakkatcn llcı\·kt:,ırın ı 

Ye l laliç idman kı ı ,. 
blinlin de altı ay !1•.ıdcktle 

(,;dhi hukt;k) una kar.. ı c

rilmh•tir. 
Cez:ılarıı•:ı hı~hl"' ı rarılıi 

~ mayı,:.; '>2lt ıJur. 

Tayin edilen cenılrnn hı 

t:urıı . tarihine kadar lıılu 
mum ınlittdik idınnn c,nıi· 

ydkrinin Ye a1. .sının cezalı

lar ile müsa~ııl,a pp: . .:-ı 



" $arlok Holmes ,. in sergüzeştleri - • -

Duvardaki Çengiler 

Nlhayet kahkaha ile güldü. 1 
dedi ki : 

1 

- Efendiler 1 benden u•!a 

çıktınız ~ kendimden Kav!siııe 

çatmış olduğumu şimdi anladım. 

Buraya madam Hılton kabitin 

bir mektubuna cevap ,·ermek 

için gelmiştim. Y ok.a o uıu bana 

bu tuzağı kurdu. 

• Şarlok Holmes• cevap verdi: 

- Madam Hilton Kablt teh

likeli surette mecruhtur. Ölüm 

halindedir .. 

Adam öyle bir elem sayhası 

çıkardı ki sesi bütün hane içinde 

duyuldu. Sonra bağırdı : 

- O halde baha mektubu 1 
yazan kim~ 

- Benim maksadım 
buray& celbetmekli. 

;iı:i 

- Siz mi yazdınız ~ Fakat 

bu §ilreyi dünya yüzünde• Yuvan• 

çetesi azasından başka lı:imse 

bilmez. ~asıl oldu da siz b" ıu 
yazabildiniz ? 

•Holmes• cevap verdi 

- Bir adamın icat 

ıeyi diğeri keşfedebilir . 

Biliyor musunuz?Madam Hil

ton Kabilin zevcini öldürdüıiü 

hakkında bir iddia var .. Onun 

)' _Man ~ Konan Doyl 
Mütercimi: M. Gayür 

-7-
olmazsa bir lyilık edırılz. Kendi

einln fılı cinayette zlmethal ol

uıadığını ispat edecek t•ada 

hadiseyi anlahn:z .. 

Amerikalı dedi ki : 
-Bı.ou bir vazife telakki ede

rim. Evv~IA size ıunu soylıye· 

yim kı bu genç kadını henüz 

çocukken tanıdım. 
•Sıl<ago~ da yedi kitilik 

« Elsi • yi kaçırma~ için elden 

gelooı yaptım . Mektuplarımı 

okuduğunu biliyordum. Birdela· 

bir çete teıkıl etmiştik. Elsinln 

babası reie!m!zdı. Miltahını 

bilmiyenler için çocuk oyuncağı 

mahahiyelinde olan bu şifreyi de i 
icat etmişti. ·ı 

Elsi bizim hayatımızın esarına 

vakıf oldu, fakat bu hayala 

tahmmül edemedi. NamuokArane 

kazanıl:nıı bir kaç para!! vardı; 

o para ile Londraya kaçtı. 

j sında bir mektubumun altına 
cevap yazdı. Nihayet hiddetime 

mağlup olarak onu tehdide baş

ladım. O vakit bana bir islir

hamname yazdı : hemen azime

timi rica ediyordu. O gece sa

bahın üçünde zevci uyuduktan 

sonra alt kattaki odada benimle 

sörüıeceğlni Yadediyordu. Filha-

kika otaya indi ve bana para 

ıeklif elll . Son derece kızdım : 

kolundan tularak pençereden 

dışıın atmak istedim. Bu sırada 

zevci elinde revolver olduğu 

Onu bana niıanlamıılardı. 

Eğer meslek değlflirseydim 

ıüpheoi• benimle evlenecekti. 

Çetemizle alAksının kat'iyen ke

silmesini istiyordu. izdivacından 
sonra nerede bulunduğunu ha

ber aldım. Kendi•lne mektup 

yazdım; fakat cevap gönder

medt. O vakıt Avrupayıı gel

dim ve mutlaka göreceği 

yerlere mektuplar braktım. 
Bir aydan beri buradayım . 

Beni buldukları çllltkte bir oda 

kiralamıııım. Odam zemin katında 

halde içeri girdi- Ateş elti. Fa

kat bana isabet ettiremedi. Mu

kabelede bulundum düştü. Ben de 

firar ettim. 

T •m bahçeden kaçarken ar

kamdan pencerenin kapatıldığını 

duydum . lıte efendiler mahzı 
hakikat bundan ibarettir. 

Amerikalı anlalırken kapıya 

bir araba yanaştırmıştı, Müfettiş 

Marten ayağa kalktı. ve eline 

mevkufun omuzuna koyarak: 

- Azimet zamanı 'seldi.. 
Dedi: . 

kurtulabilmesi sırf benim binada 1 olduğıından geceleri kimse gör

bulundıığumdandır . Ona hiç meden dııarı çıkabllıyordum . 
====================~====I müebbet küreğe tahavil olundu. 

Amerikalı Abe Han ey Norviç 

mahkemesi tarafından idama 

mahkom edildi . Fakat cezası 

Beş sene teminat! c·ıı:r•U•••••c••••H•ı•H•ı nH••ı•······c~··ı· 

ır v·a i>u rl a·r·ı 
Yeni yapılan binalar için bu 

şart konmazsa ••• 

jlıı···ı•ıı"ıı• ı····················ı·ı·······ı i\: ••• • •• • •••••••••••••••••••• •••••••• 

Sadık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

Müteahhitlerin çabuk zengin olmak Jıırsı devam 
edecek ve yeni binalar kısa bir :Mmanda 

yıkılmıya başlıyacaktır ! 

Muntazam ve Lüks postası 

Sakarya ı;·~~~:~n 
Ankaranıızda senelardenberi j 

devam eden resmi ve gayri 

resnıf inşaat işleri nıilyoıılar 

~arfını icap ettirmiştir. Bu 

milyonlar tam nıanasiıe mahal

line masruf olaydı Ankaramızda 

çok iyi ve şirin bıııalar göre- 1 

cektik. Müteahhitlerin bir kısmı 

ahhididir. Bu yeni binaların p f • günü ak 

t 
azar eSı şnmı Sir~ 

avaıılarının düştüğünü, zemi-
keci rıhumından hareketle Zon

nin heyelana uğramış gibi, 
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 

çöktüğünü, pençerelerin ezilip Ordu, Gireson, Trabzon, Sür-

büzüldüğünü ve bütün bunların mene ve Rize iskelelerine azi-

tamiri için lıastaııeniıı dar büt- met ve avdet edecektir. Tafsilat 

çesinden fedakarlık yapmak için Sirkecide Mes'adet hanı 

mecburiyetinde kaldığını gö- alMda acenıalığına müracaat 

-

teahlıüt ettikleri inşaatı olduk~a 

iyi yapmışlar, fakat bir kısmı 

nıüleahhiliiği, az zamanda 

zengin olmak gibi en Urlı bir 

iş telAkki ettikleri için inşaatta 

en fena malzeme kullanarak 

Aııkaramıza berbat binalar 

lıediye etmişlerdir. Bu kırık 

dökük biııaların tamiri bizi 

y!lzbiultrce lmtlık zarara soka

caktır. 

Telefon: istanbul 2341 rürseniz dudaklarınızı kaııatacak ! .. ___________ ,,: 

derecede ısırmak ve yumrukla- Bartın lüks ,.e sürat postası 
rınızı kavga edecek gibi sıkmak 

istediğinizi ve içinizde derin 
bir melankoli uyandığını anlar

sınız. 

Şehremanetinin vaktile Veııişe

hirde yaptırdığı küçük memur 

binalarında yerle~en arkadaşınızı 

Elekıirikle mücehhez munta-

zam kamaraları ve güverte 

yolcularına mahsus müferrah 

mahaller! A d vapuru 
havi Y 1017 Haziran 

P t 
• günü saat azar eSl I8de Sirke-

Ticarette ilıtikar zihniyeti ziyaret ediniz. i;ğer kızmadan cideıı hareketle ( Ere~li, Zongul-

ne ise, inşaat müteahhitliğinde 

de < Y"iturmak , zihniyeti ay

ıı idi:-. Buııdan hususi eşhas 

wrnr görürse, ne yapalım diye

rek kendimizi teselli edebiliriz, 

faka! yeni yapılan resmi devair 

ve ınüesse&alııı az zaman sonra 

tamiri ıııenuu balısolur ve 

bundıı devlet lıaziııesi ve 

millet zarar görürse o zaınan 

siikfıt etıııeğe hakkımız yoktur. 

inşaata bu ihtikar zihniyeti 

ecııebilerdo bile mevcuttur. 

Ecııebiler kendi memleketlerin

de 10 senede kazanmıyacakları 

parayı bizde bir iki senede 

knanabilecekleriııe kanidirler. 

Ve bu, münhasıran ihtikar 

zihniyeti taşımalarından ileri 

geliyor. 1-fariciye vekaleti bi

nasını yapan bir ecnebi müte

ahhididir. Binanın nekadar 

çürük yapıldığını kapıdan gi

rerken görmek mümkündür. 

içeri girip tavanları ve dı
varlan tetkik ederseniz içinize 

günlerce izale cdemiyeceğiniz 

bir sıkıntı bastığını hissedersi

niz. Nümune hastanesinin seri

r.iyat kısmı ile a~f.haneyi ve ... 
pavyonları yapan ürk müte-

ve gözünüz yaşarmadan uzak

laşabilirseniz ne mutlu size l 

Bu misalleri korkunç dere

cede teksir etmek mümkündür. 

Buıııııı Ö!!Ünc geçmek için 

yeg~ne çare, evvela • yağma 

Hasaııın böreği ~ zihniyetini 

dak, Bartın, Amasra, Korice şile 

-ve Ctde) i•kelelerine azimet ve 

avdet edecektir. 

Fazla ıafsil4t Eminönü Rıhıım 

han 2 numaraya müracaat. Telefon 

isı: 2684. 

ı .. ~~--·~-... -----.ı ortadan kaldırmak ve zelzele S 
olmadığı takdirde beş sene eyrisef ain 

11-~~_.;;..~--~~-.,.--1 
zarfında bir binamın akıntı, Merl:ez acentesi: Galata Köpril 

çöküntii ... gibi bozukluklarının baıında. Beyoğlu 2562 Şube 
tamirini müteahhide yükletmek- acenteıi: Mahmudiye Hanı altında 

lotanbul 27 40 
tir. Bu !::eş sene garanti key-

fiyeti bütün müteatıhitıeri sonra- Trabzon ikinci postası 
dan tamir nıasarifina girmemek (ANKARA) vapuru 20 Haziran 

için daha iyi malzeme kullan- Perşembe akşamı Galata nhtıınıo-
mağa ve her işi daha itinalı dan hareketle Zonguldak, ine. 

bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
yapmağa mecbur edecek ve 

Fatsa, Ordu, Gireıun, Trabzon, 
yeni müssese bu suretle Rııe, Hopaya gidecek ve dö-
tamir masrafından kurtularak 1tü1ıe Paıaa i•kelesile Rize. 
paralarını memleketin daha Sürmene, Trabzon, Polathane, 
hayırlı işlerine sarfedecektir. Görele, Gire&on, Ordu, Fatsa, 

B 
Samıun, Sinop, İneboluya u•ra-. 

unu yapmadığımız takdir- • 
yııral: gelecektir. 

de gittikçe çoğalan büyük in- ı._,::.___c:----------11 

şaat ve müesseseıere bütçeden Mudanya postası 
·müteahhitlerin !Akaydisi şere- (MARMARA) vapuru Salı, 
fine - ayrıca bir fasıl ayırmak Cuma ( KOCAELi ) vapuru 
mecburiyetinde kalacagız, zan- Pazar, Çarşamba 9 da idare 
nedcrim. rıhtımından hareketle Mudanya 

'Dr. Halil Fikret 
1
._v.•.' .c.em_,liği.e-gi•d'"ip_.ge.ıe.c.ek.ıi.r. _ _.1 

'VAKiT 17 Haziran 

Günün siyaseti 
-B$JW% Siyoı~ti 
lngilterede amele fırkasının 

galebeai ve ~Makdonalt• kabt

neeinln res~lra gelmesi beynel

milel btr ehemmiyeti haiz olan 

bir hadisedir, 

Muhtelif milletlerin hayatı ılc

lısadiyesinln yekdığerile alAkadar 

olduğu kabul edildiği şu 

devirde bir memleketin iklısa

diyatındakı inkişaf veya inhitatın 

diğer milletlerce dikkatle takip 

edileceği aşikArdır. İngilterede 
fırkalar arasındal:i müvazenenin 

değişmesi en ziyade bu noktadan 

cihanı alakadar eder. 

Amele lırkasının en büyük 

gayesi harp ihtimalini bertaraf 

etmek ve beynelmilel ikıısadiyatı 

inkiıaf ettirmel<tir. 

•Makdoııalt• kabinesinin her 

şeyden evvel sulhü müsalemeti 

cihanı ve teşriki me•aiyi temin 

edecek mesaili halle çalıımasına 

intizar edilmelidir. 

l 924te mesai fırkası kabinesi 

muhafazakarların tasni ettikleri 

mahut Zinovyef mektubu ile 

devrilmişti. O sırada fırka 
zayiftı. Bu defa ise fırka o zamana 

nisbetle m,ühim bir ekseriyetle 
iktidar makamına geçiyor. 

Maamafih mösyö Loyt Cor
cun son nutkunda söylediği 
veçlıile hükfimet her hangi fır

kaya mens~~ olursa olsun libe

rallerin müzaheretine muhtaçtır. 

Binaenaleyh amele fırkasının 
! f 

programında bazı tadilat icra 

ederek Loyl Corç ve rüfekasınm 

yardımından istifadeye çalışması 
mecburidir. 

Amele fırkası avam kama
rasında sol cehahı işgal etmekle 

beraber komünistlerle birleşmek 
emelinde değildir. 

Rusya ile ınünasebat tesis 
ole nsı bile , Makdonalı kabine

sinin Moskovanın nüfuzune ka
pılması imkanı yoktur. 

lngiliz h\ıknmetinin tebeddülü 
neticesinde • tngiliz siyasetinin 
dahilen ve haricen alacağı şekil, 
henüz tamamen kestirilemez. 

Dah~iye nazırı misler Hen

dersona göre: « Muhalazahrların 
sukutu, Baldevin kabinesinin 

dahili siyaseti ile efkarı umumi

yeyi aleyhine imale eylediğinden 
ve beynelmilel siyasette fena 

bir metot takip ettiğinden•dir. 
Amele fırkası dahilde sünal 

ve ikıtsadi bir inkılap yapıl
masına lüzum görüyor. Halbuki 

muhafazakarlar, böyle bir teşeb
büste bulunmadıkları gibi, şekli 
kadimi idame için olanca nü
fuzlarını sarletmişlerdi. Siyaseti 

haiciyeye gelince, muhafazakar

lar lngilız efkarı umumiyesinin 

takip ettiği cereyana sel çekmiş
ler, tahdidi teşlihat ve lıekem 
usullerinde müşkül!! ihdas ederek. 

en har ıaraftarlarını bile müğber 
etmişlerdir. 

•Sör Üsten Çemberleyn • in 

emperyalist siyaseti Büyük Bri

tanyayı Rusya ile kat'ı müna

sebete , Çin mesailine karışa
rak zebunane rıc'ata venihayet 

Amerika ıle 1 ihtilafa sürükle· 

mişti . Yeni kpbinenin bu siya
sete tamamen zıt bir siyaset 

kullanarak , Rusya ile müna

sebet iadesine pıuvallak olacağı 
ve Amerika ile anlaşmanın çare

sini bulacağt tahmin edilebilir . 
Bu bapta daha kat'i bir hüküm 
yürütebilmek için, yakında kabine 
tarafından avam kamarasında 

kıraat edilecek olan nutku kıra

linin metnine vakıf olmak lazım 
gelir. 

Makdonalt kabinesinin resikara 
geçmesi, emperyalist emeller · pe

tinde koşan hükfimetlercc lıüsnü 

telakki edilmedi. Bu gibi amale 

luzmel etmiyen ve inkişaf 

iktısadisi için sarfı gayret eden 

milletlere gelince, bunlar yeni 

hükOmetlen bekledikleri siyaseti 

filen görünceye lı:adar bir hüküm 

yürütmemekte haklıdırlar. Bir 

çok vaaıl'aıla it başına geçen 

Makdonaldı ~ batında görelim. 

Bakalım voatlatını tahakkuka 

muvaffak olacak mı~ 

M. Gayur 

icru ue ill~s tonunu 
Şerhi 

lstanbul icra reisi Ah

met Refik Beyin bu mü

kemmel eseri neşrolun • 

muştur. Mumaileyhin bu 

husustaki ihtisa.sına göre 

eserin mükemmeliyetin • 

den bahsetmeksizin kari

lerimize mütaleasını tav

siye ile iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. 

Satış merkezleri lstanbul

da Yakıt, Cihan ve ikbal 

kütüpaneleridir. il 
:ı:::::: :::::n::-.:n:-.=w:c::r.:n:ııa:I' 

fstanbul icra dairesinden : 
Madam olimpiyanin Sa.la· 

mon Eskinazi Efendiden 

istikraz eyledigi bin liraya 

mukabil ikinci derece ikinci 

sira numarsila ipotek icra 

eyledigi Bakırköyünde Sa

kız agacıııda Kara i\lehmet 

sokaginda 30 numaralı bir 

bap hanenin sekiz hissede 

yedi hissei otoz gün müddtle 

icra kılınan miizayedsinde 

dört yiiz lira bedelle talibi 

uhdesine birinci ihalesi ya

pilarak ihalei katiyyesi için 

tekrar onbeş gün müzaye

deye konulmuştur. Hududu 

Cephesi kara i\Iehınet sokagi 

sag tarafi Hiristine ve Sultana 

soltarali Artin ;\Jehdiryan ve 

Vasilin arkası Ycresimos 

vereseleri madam Senıpi 

hane ve balıçelerile mahdut 

784 arşin tcrbnnde olup 

bundan 122 arşin murabbai 

hane 8,75 arşin rerbinde 

çikma ve 273 buçuk arşin 

bahçe 24 buçuk arşin çikma 

56 arşin murabba! yine balı-
' çedir. iki kapili ahşap hane-

nin sol tarafındaki kapidan 

girilince malta taşlik ve sar· 

niç ve mutbah ve merdiven 

aiti matbak sabit kazan v-:: 

çini ocaklidir. Kilerli ve 

kuyulu yemek odasi ve mut

babdan bahçeye methal var

dır. Bahçede büyiik bir incir 

onbeş kadar diğer eşcar kılr

gir kümes sag taraf divarli

dir. Ahşap bir kiler vardir. 

Birinci katta bir sofa iki oda 

,r •4••' ···~·· .. ···~· .. ··-····· .. •••• ...... . 
ı Yeni Adım ' 
1 3 üncü sayısı , çıktı ~ 
i okuyunuz 
ı ..................... ,. ... ~ ............ ~ ....... . 

Be~/u icra.rntkın: Ovagim DAKt"K zı·vA 
mındıkyan Efendinin Bire 

Nigoğos Efendiden borç aldıgı 

on iki bin liraya mukabil 

vefaen ferağ eyledigi Bogaz 

içinde Btiyükderede ve cadde

sınde cedit 172-174-176-178-180 

numaralarla mürakkam dükkAn

ları müştemil kadimen tevsii 

intikal!i bir baphane ve bir 

bap sahilhane elyevm ( Büyük 

dere palas naınile marufdır ) 

ihalei cvveliyesinin icrası için 

otuz bir gün ıniıddetlc müza

yedeye konulmuştur. Hudu Jıı 

cephesi tariki!m sağ tarafı 

Antuvan arsası sol tarafı Kir· 

korun sahilhanesi arkası lebi-

Muıahauıs doktorlar ; muhte· 

rem ailelerce senlerden beri tec

rilbe ve mükemmeliyeti tasdik 

edıleıı yegane çocuk gıdasıdır. 

Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
MazlOm Efendlnin ı'..~sküdar

I da selimiye mahallesinde 

1 

tekke sokağında bila numara 

he nede sr· kir.e Fatma hanım 

ı aleyhine ikame eylediği bo-

şnnma davasından dolayı 

müdda aleyhanııı hali hazır 

lkametgAhının nıeçhuliyeti 

hasebile ilftnen tebligat icra

sına karar verilmiş ve emri 

muhakeme ı 8· 7 ·929 tarihine 
derya ile mahdut bin on sekiz müsadlf perşembe günii saat 

arşm terbiinde araziden yüz 10-;30 a tayin ve yeniden 

yetmiş yedi arşın terbiinde tastir kılınan davetiye malı-

tahtında dört bap dükk!ni havi keme divanhanesine talik 

hane ve elli yedi arşın murab- kılınmış olduğundan yevmi 

bamda bir katlı mutfak kırk üç müayyende gelmediği taktirde 

arşın terbiinde merdiven mahalli hakkında gıyap muamelesi 

iki yüz altmış dokuz arşın icra kılınacağı malum olmak 

murabbaında bahçe seksen üzere keyfiyet gazetelerle de 
ilan olunur. 

arşın murabbaında otelin sağın- , 
da ıreçit mahalli ve on sekiz ,ı--A-lı_ın_c_ı_h_u_k_u_k_ta_n_:--S-e-he-r 

arşın murabbında büfeye giden hanımın Hırkai şerifte nıuh

aralık v • b ar ın taras ı tar Hulusi efendinin hane

ve doks:n Y::şın eşmu:abbıında j sinde mukim ınalıll :\lustafa 

deniz üzerindeki taras ve iki çanış aleyhine ikame eyk-

yüz seksen dört arşın ınurab

baİnda oteldir. 

Müştemilatı: ca<jdeden alt 

katı kagir üstü ahşap haneye 

dükkanlar arasındaki demir 

parmaklıklı çift kanatlı kapuda:ı 

girildikte zemini 

döşeli methalden 

mahaliııe geçilir. 

elvan çini 

merdiven 

Bir antre 
dört köınürlük bir kümes iki 

mııtiak iki sofa on oda dört 

1 diği feshi nikAh ve ınuaYC· 

net raleoiııc mütedair dam

dan dolayı ita olunan istida 

8ureti mliddeialeyhin mahalli 

ikanıelinin meçhul bulunma· 

sı lıa>cbile tebligat ifa cdil

medi~ini tcbli~e memur nıii

bn~irinin meşruhatınd&ri :1n~ 
1 1 iaşılmı~ ve ll~nen tebligat 

' 

İcra~L k,'!rnrgir oJrntı:;o OldU-

[!;undan mahkeme divnııha-

hal§, merdiven altı hir dolap l nesine talik edilen istida su

ve iki çatı arası odası olup ı rcıile rnrih il:lndan itibaren 

methalden iki tarafı lambalı on gün zarfında cevap ita 

demir parmaklıklı kapudan sa- edilmediği takdirde talıkika-
hilhaııeye ve bahçeye girilir. tın gıyaben icra eclilı.:~e~i 
Dört ayak mermer merdiven- malum olmak üzere hukuk 

!erile demir sahanlıktan otele usulü muhakemelerine dair 

girildikte bir kısmı zemini el- kanunun sarahati veçhile ilt\n 
van çini döşeli dört koridor ,_o_ı_u_n_ur_. ________ _ 

üç sofa birisinin zemini çini 

on dört, oda ve alafranga zemi-

Matfuı.uutzn .relen eterlcr 

HAYAT 
bir kurnalihamam ikinci kazanlı ni mermer duş tertibatlı lıamam Hayatın 133 üncü nushası: 

y 

katta bir sofa dört oda bir üç hala iki taras bir bufe ma- M. Servet B. in • inanan ~e 

lnanmıyan > Köprülü zadenin 

« Din tarihi • Mustafa ıeklp 

B. in lan kitler ve mQnakı•lar, 

G. Ata B. in yoz kitap, K. 

Hulüsl B. in l•tanhuldan par

çalar, ve kıymetli tilr ve yazı

larla intiıar etnıiılir. 

hala bahçe üstündeki odada halli cephede üzeri örtülü bir 

etra!i demir parmaklikli kor

kuluklu zemini çinko Balkon 

ve hela merdiven başindu 

dolap ve ylikllik vardir. Her 

iki hanenin birinci katin

daki sofalar Camekanla ayrıl

miştir. Sag tarafdaki kaPidan 

girilince zemini elvan çini 

taşlik sol tarafta bir oda ko

ridor ve hela merdiven altin

da kömürlük ve maltiZ ocak 

ve kazanli mutlak ve çama

şirlik vardir. :\lutl'akdan bah

çeye çikildikta müşterek sar

niçtan istalasyon tcrtibati var

dir. Birinci katta bir sofa 

üzerinde bir oda vardir. Bu 

kisimda Feridun Bey diğer 

kisimba Ihsan elendi sakin

dir. Her tarafda alektirik 

tertibati vardir tcmami 2785 
lira 15 kuruştur. Daha fazla 

malumat 229-20 l mımnrali 

dosyasinda muharerdir. mez

kiır hisseye yüzde beş zamla 

talip olanlar hisseye mLısip 

kiymeti muhammin esinin 

yüzde on nisbetinde Pey 

a.kçasini teslimi vezne etme

leri ve 4-7-929 tarihinde 

saat on dörtten on altiya kadar 

ihalei kat'yesi icra kilinaca· 

gindan müşterilerin tarihi 

mezkôrda lstanbul icra daire

si müzayede şubesinde bizzat 

ve ya bilvekMe hazir bulun

malari ilan olunur. 

cihannuıııa vardır. Bodurum 

katında kısmen elvan ve kıs·· 

men kırmızı çini bir evaltı 

bir taş oda bir mutfak bir 

kiler maa teferruat bir çama

şırlık bir hala bir kömürlük 

ve yalaklı musluklu bir sarıııç 

' vardır. Binaların kapuları ve 

tavanları yağlı b~yalı, duvar-

!ar ıstampa nakışlı, pencereleri 

paecorlu ve şanişli deniz üze

rindeki yüksek tarasanın altı 

taş ve bınanın sol tarafında 

bir kayıkhane ve banyo ııınhalli 

vardır. 

lfea"kie~;g"~'.ihs~;s::~i1f 
IE Bakteriyoloji laburatııvnrı ~ı 
E Pek dakik kan ıahlılAtı. 

1 
(vaserm•n teamülü) kUreyvat 
tadadı, tifo ve ısıcna hasta -
lıkları te~hiı,i, idrar, balgam, 
cerahat tah!i!Au, Ülıra mikrns· 

Bahçenin tarafeyninde 

lf kobi ile frengi taharrisi, ktn 
li çıbanları ve erııenlik için (! hususi aşliar. süinitı~ ınuııyc~ 

üç i! nesi yapılır. 
!! Çi\•anyoluııda Sultn.nl\l~hrllut 
ll ıürbesikarş,srnda t•H•m Is. 9S! 
lim·····-~···:2 ··ı:ı:ıı::::c:r.::ııı:t:::l···-· 

metro irtifaında duvar olup 

tulumbalı kuyusu bahçede üç 

erik bir çam dört mazı bir 

ayva ve müteaddit gül fidan

ları vardır. Alektirik ve terkos 

tertibatile mücehhez bulunan 

binalar ahşaptır. Adrine Hamın 

kiracıdır. caddedeki hane altın-

-ı(i:lıiis,. Sabahaddin Be):;;; 

son eseri olan C Monı Bey ) 

operet 3 perde: Bu ak~am 

9, 30 dıı Kadıköy eski Hale 

ciyatrostıııda Süreyya operet 

heyeti tarafından. 

da dört dükkan mevcut olup 
üçünün zemini çimento birisinin Dr. NCZHET ŞAK(R 
zemini elvan çinidir. Kepenk- Bursa Çekirgede ılıca 
]eri meşturdır. Üçü boştur, ve elektrik tedavisi mü-

birisinde senevi seksen dört tahassısı. 

lira icarla Nazmi Efendi kira- ı-.•ııııiı[•M•ek•ı•up•l•a •~•" •''ı1"•1ı.ı•'•'•cr•il•ir•. ı 
cıdır ve heyeti mecmuası yirmi 929-237 dosye numerosunu 

bin dört YÜZ lira kıymeti müstashiben lstanbul icra da-

muhammenelidir, iresi müzayede şubesine mü-

Jştirasına talip olanlar ve daha racaat etmeleri ve 20- temuz
ziyadc malumat almak i&tcyenler 929 tarihinde saat on dörtten 

kıymeti muhammcnesiııin yiizde on altıya kadar ihalci cvveliyesi 
' on nisbetinde pey akçesini ve icra kılınacağı ilan olunur. 
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DOLCA nedir! DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi V3l'Ull'. 

Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) diğeri de sütlü ve fı11dıklı olup ( Mor etiketli ) 

ile NESTLE şirketinin IlÜTÜN zengin MÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan bu cikolata 
• 

---------------~--------------------------------------------·------'--------------------.. Yeni çıkan Kırmızı kordonlu .. 

ANKARA RAKISINI 
Bir lcere tecrübe edtniz çolc memnun kalacaksınız. Her gazino ve her ballalda bulunur. 

- Ankarada deposu: Bon1onti bira deposudur - ....-
Devlet demiryolları ve li- 1 

manları umumi idaresinden: 
idaremize lüzumu < lln <100,00(byüz: bin ton maden kömiırü

ııün milııakasası 7 temmuz 1929 pazar gllııO. u.at (16):dıı Ankara

da Umumi idare binasında icra edilecektir. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakkııteterini 

mezkO.r tarihte sut (15,30)a kadar Umnmi idare yazı işleri 
müdürlü&'One vermeleri l!zımdır. Talipler müuakasa ıartname
lerirıi (250) kuruş mukabilinde Ank.ırada malzeme dairesinden 
Hııydupaşada, Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

• 
ITOKS 

Pendik serom labaratuvarı 
müdürlüğilnden: 
Müesseseıe ait on bir reis öküz pazarlık suretile 23 Haziran 

929 pazar günü Ss.lat dokuzda Karaa~aç mezbahasında satılacak· 
tır. Talip olanların yevm ve saatı mezkOrda mezbahada hazır 

l:ulıınmaları. J 

HUMMAYI MURZAÖİ - ISITMA 
KA SiZLi K - Zaftyet ve it uwetslztlk hatahnCSa 

---··~ 

KINYUM LABAPAK 
lam tıazım, cıafll hummı nr ıunıt \11'9blnı ıannıal ecılıı!t. 

ı<emekten ~wet ve ya sonra bit likör kadehi~ 

ıcıane\erd• ıiatt'llr ı MallOll L. FRtlll ~- llıl\lant & Cltl 
19, Rw .ıtcob. PAllll. 

İstanbul mıntakası maden 
mühendisliğinden: 

Balıkesir Vil!ı-etinin Taş kariyesir.de Uin olup Hükiınıet 

mali bulunan Kükürt madeni, 

( 1 -Jmtiyaz kararnamesi tarihinden itibaren bir sene zarfında 
(125,000) lira sermaye ile teşkil olunacak Türk şirketine hukuku 
devredilmek ve şirketin teşekkül ünden itibaren bir sene zarfında 
maden 53haşmın 1 • 5000 mikyasında Topoğrafik ve jeolojik 
haritası yapılarak neticesi bir raporla bildirilmek ve bu tetkikat 
neticesine nazaran ima!U projeleri yapılıp vck!lete verilmek, 

2) - ikinci sene nihayetinde ihzari ameliyat bitmiş ve ima
lfta başlanmış olmak' 

(3 - O çüncü seneden itibaren sencvı asğari (2000) ton nıu

uffa kükürt çıkarılmak ve işbu taehhüdatı teminen Milli banka
lardan birinin ( 5000 ) liralık teminat mektubu verilmek şartile 
blipleriııc ihale edileceğinden taliplerin temmuzun 15 lııcl pa
zartesi günü saat 15 şe kadar azami tekliflerini kapalı zarfla 
]ktisat vekAleti m:ıadin işleri umum müdürlüğüne vermeleri. 

--------------------~--------~--~ı 
Posta telgraf levazım mü
dürlüğünden: 

1 - Mübayaa olunacak < 80 » bin adet bet nevi porselen 
fincan kapalı zari usuli!e mOnakasaya konulmu~ur. 

2 - 18 a&-ustus 29 tarihinde münakasıısı icra kılınaca~ından 
taliplerin şartname almak için şimdiden kapalı teklifııamelerini 
tevdi için de mezkur tarihe müsadlf pazar günü saat 14 te 
lstanbulda yeni postanede mübayaat komisyonuna müracatları. 

ADLER I' 

!! 
ii .. .. 
·ı 

YAZI MAKlNALARI !i 
1 haziran hulul etti il :; 

HCI' muamele mecburi ola- !ı 

rak yeni harflele !! 
yapılmalıdır! 

.. 
i= 
ı! 

ADLER ii . ı 
:ı 

YAZI MAKINASI il 
A vrupada 1698 seneıtnde ikmal İİ 
edtlen bir yau makınuıdır. j·ı· 
Şiıııdıye kadar büıüD dünyada ~ 
380,000 ADLER malcioıısı ı! 
ıatılınqtır. Anadoluya 2664 ma- Iİ 
kine gönderilınqtir. fj 

ii ADLER :: 
ii 

MAKİNASININ HUSUSİYETiğ 
Harflerin müvazi vuruşudur ii 
Bu fabrikanın ihtirası olmak E 

c 
itibariyle b3şkaları tarafın- !i 
dan taklit edilemez. Bu sa- H 
yede fazla kopya çıkartmak B 

mümkündür. r. 

Adler makinası 1 
•• 

PEK DAYA1\1KLIDIR li 

Adler rnakinası i 
En iyi bir makinedir fi 

Anadolu için tali accnialar 1

1

! 
aramaktayız. i 

Bir Alman mütahassısı n 
idaresi altında lstanbulda Iİ 
her gün makine tamiri için il 
bir tamirane küşat ettiğimizi ıl 
tepşir eyleriz. 1! 

Adler makinalarının baş li 
ıacen~ı~ŞAR VOLF ~ 
Ü Galata Voyvoda Hanı7/10 j! = .. 
~ Galata puta kutusu 44 7. lj 
h:::::ı:r.11ı:ı:::::::::::::::::::::::::::.:::!i 

Çanakkale farıdarm<J yeni efral 

me/ıkbı mil.dar/yelinden: 

Kilo Çin si 

55000 

12000 
12000 

Sığır eti 

Koyıın eti 

l(uzu eti 

Çanakkale Jandarma yeni ef. 

r.ıt mekteplerinin haziran 929 

tarihinden mayıs 930 gayesine 

kadar bir senelik ihtiyaçları 

olan yukarda cins ve mlkdarı 

yazılı sığır koyun kuzu eti ka

palı zarf usulile münakasaya 

w.z olunmuştur. 20 haziran 929 
perşembe günü saat 16 da talip

lerin verdikleri fiattar hattı 

itidalde görülduğü takdirde 

ihalesi icra kılınacaktır talip

lerin bu baptaki şartnameyi 

görmek ve izahat almak üzere 

Çanakkalede lıükOmet daire
sinde müteşekkil komisyonı 

mahsusa 
olunur. 

müracaatları ilan 

Ademi iktidar 
ve belgevşekliğine 
En müeesir deva Seroin hap. 

landır. DepO$U lstanbul Sirke

cide lskcnderiye oteli ittisalinde 

Ali Rıza eczahA!lesidir. Taşraya 
1 j0 kııruş posta ile ıı:önderilir. 

lzmirdc ecza depolarmda ve 
lrgat pazaındaki eczanede bu
lunur. 

Emniyet sandığı mi1di1rli1:- Emniyet sandığı müdürlü-
ğiinden: ğünden : 
MÜ cevher at sat 1 ş 1~9~· 2 roza iğneMerhunatın c!DJ ve neY c;~ı B. 

· 149072 2 altın saat 2 altın f811en Hatçe Refia H. 

ikraz No 
148719 
153637 
160582 
161208 

163164 
164099 
165893 

167069 
170623 
171256 

173217 

174235 
176H4 
179158 

. 180025 

180962 
181374 

181422 

183175 
183306 
184043 

184268 

184442 

184760 

185144 

185378 
185631 

185667 

185863 
186130 

184687 

186779 

186848 
18(i850 

1868'52 

176934 
187001 

187196 

187504 

189320 
189665 

189809 

100189 

·ı ı A n at I t 54089 ı ıı1ıın madalyon l altın saat 1 altın yüzuk ı 
(1 gümüı tabaka Ha. e ıe » 

Merhunat cins ve nev'i 
Bir roza marğlz yüziik 

Medyunu ismi l 72938 

Hafize H. 

3 altın saat l çılt akik kol d~meal 1 akik 
kıravat lğııeıl Sabri B. 

400 dirhem gümüş l\l Vitali 178245 1 çift tou tckta kope l roza l~e l gümnı 

Bir roza kuş iğne bir roza dal iğne Ahmet B. 

• pırlantalı pandantif bir altın kor· 
don ı ı dirhem Şeref H 
Bir gümuş kemer maa hançer Ali Rıza B. 
,, ıe!maslı saat, bir taş noksan Hatice Ömriye H. 

iki roza bir pırlantalı yüzük bir roza 
iğne Horen Ef. 
200 dirhem gümüs 
Bir altın hurda saat 

Mehmet Atıf B. 

,, pırlanta iğne bir pırlanta 
yon bir pırlanta ağraf 

Naime Leman II. 
madal-

Ali B . 
Bir ıı-ümüş tuvalet takımı 985 dlrhem 
gümüş Ahmet ziya B . 
Bir çift roza tek taş küpe Sara H 
,, felemenk tektaş yüzük Kemalettin B. 
., roza marka yüzük bir gümüş ta

baka bir gümüş baston sapı Vahan E. 
Bir çift roza küpe 
,, pırlanta tektaş yüzük 

Fatma Seher IL 
Aliye H 

Bir pırlanta · pantantil dört pırlantalı 
yüzilk bir pialantalı madalyon iki el-
maslı saat bir pırlantalı bilezik saat 
bir pırlantalı agraf bir çift roza küpe 
bir altın kordon (üç parça) 16 dlr· 
hem. ' Ahmet Mukbil B. 

Bir altın sa.at bir altın köstek 8 dir· 
hem Saide H 
Bir roza yürek iğne 
Bir zümrüt yüzük kolu elmaslı 
Bir çift roza tektaş küpe 

Saide Nuriye ll. 
Mustafa Nuri B. 

Sabri B. 
" Pır lan mit kol düğınesi takımı dört 

parça Ayşe Yeg~ne H 
bir · ajtın saat iki altın yüzük bir mik· 
tar inci 

Yirmi ild adet roza çıplak t.!f beş 
adet lnei bir incili alnn bilezik bir 

Bedia H 

elmaslı garalik 1175 dirhem gümüş Etem B. 

Bir pırlanta bilezik bir taş noks<ın iç-

leri sırça dört pırlanta yüzük bir 

çift pırlanta gül küpe bir pırlanta 
agraf bir elmaslı saat 5 dirhem inci 

Mustafa Nuri B. 
bir roza pantantif Mustafa B. 
iki altın saat bir altın köstek bir altın 
kordon 

bir roza pantantlf bir pırlanta yüzük 
bir roza ağraf bir elmaslı şadlern bir 
altın saat iki altın köstek 18 dirhem 

Adile H 

" Hatice Gülnaz H 
bir çift Pırlanta iki taşlı küpe Ahmet Mııkbil B. 
bir toza yüzük bir roza kıravat iğne-
si bir gümü~ tabak Hüseyin D. 
bir pırlanta akar pantantil iki roza 

yüzük bir altın saat bir altın kordon 
4.5 dirhem Mehmet Muhtar B. 
bir pırlanta tektaş yüzük bir çift 
pırl:ınta tektaş küpe 
bir çift roza el küpe 

Bir fıırlantalı pandantif 
6-1·2 mıskal inci iki roza kolye to· 

M. Vitali 
Em.ine H 

Sadettin B. 

kası ortası zümrüt M. lren 
Bir çüt pırlanta iğne Mehmet Tahir B. 
,, 1 pırlanta pandantif iki pırlantalı yü-
zük bir taş noksan üç ıilmrüt züzük 
bir taş nok!an bir çift roza küpe bir 
elmaslı çalıır saat 
On yedi mıskal inci bir roıa ispati 
parçası bir roza lmavat iğnesi bir 

Melek R 

yakut yüzük Refia H. 
Bir gümüş yatak takımı ilç ııarça Ahmet Vefik a 
tkı altın saat Misal H 
Bir ı.ltın saat bir altın kösttk altın 
kese 28 dirhem bir çift pırlanta kol 
düğmesi bir pırlanta gümilş düğme Osman B. 
Bir çift roza küpe bir roza yüzük iki 
altın. yüzük Hayriye H 
Bir gırlanta yüzük dört buçuk mıskııl 
inci Vasıf B. 

ı 1 19 
2845 
5720 
6605 
7384 

8233 
8328 
8514 

8873 
10026 
12559 

12752 
14263 
14382 

14795 

15551 

15814 
16141 
16724 

16873 
17193 
17203 
17260 
17284 
17439 

17500 

ı.adalca M, Manyo 
1 elmaslı saat maa kolye Azize H, 
l çlh pırlantalı knpe 1 altın btlezık Kemal B. 
1 pırlantalı kıravat lğıtesl Naciye H. 
5 altın bılezılı: Abdullcadır B. 
l çift roza lc!ipe l roza yUziilc Hayriye H. 
l çilt roza ltnpe 1 rou kut iğne l roza bllcıilc Safiye • 
1 pırlanta telctaş yüzük M.m Elini 

1 pırlantalı yüzı.ik 1 roza mqallah l altın 
çanta 1 altın tabak 15 dirhem 3 adet roza 
gerdanlık aralAı[21 taşı yolc] izzet B. 
1 roza mencktc IAne Mu.ıafa B. 
1 çift ro1.a lcüpe Mehmet • 
l çift roza ltope 1 çift roza mcneqe madalyon 
2 roza yüzük ] albn kordon l altın kolye Naciye H. 
1 pırlanta nlfan 1390 el. gilnıOt Saıdc Şerife H. 
1 çift pırlanta lcüpe Hatice Seniha • 
1 çift pırlanta teki&§ kope J pırlantalı kese 1 
altın kese Emine iffet • 
1 pırlanta pantanıif 1 pırlantalı bılezık 2 roza 
yüzük 1 pırlantalı yüzı.ik M.m Mart 

l pırlanta teltt11J yüzolc l altın çanta l altın 

kordon 20 dirhem M.m Ramela Elmasyaıı 
2 roza yüzı.ik Abdullah Mahir B. 
l incili ıığral [ 1 ta11 yok ,. • • 
3 altın bilcz.ilt Saadet H. 
l çift roza lcope [l la§ı yok] Atiye» 
1 ro:ı:a madalyon maa kolye 1 altuı •at Mediha» 
l roza pantantif l roza yüzı.ik 1 alba bilezik Meryem• 
1 çift roza gül lcüpe 1 pırlanta yüzı.ik Muammer H. 
l roza kU§ iğne Mehmet Edip B. 
l çift roza küpe Fatma T ali.t H. 
1 roza l~e 1 çift roza kope 15 mıskal inci 

Mehmet Salih El. 
17530 1 çılt roza küpe 1 roza pantantıf 1 çift roza 

hurda menekıe iğne [ birinin ortası sırça biri-
nin yok 1 Zeynep V esileH. 

27 47 l çift roza gtil küpe ,Emine Mdiha H. 

Posta ve telegraf levazım ve , 
mobani müdürlüğünden: 

ı - Ankara telsis istasyonları için • 12,000 • kilo 
makine ve yatak yağı son bedel! ha.ddl layık görüldügii 
takdirde 2temmuzJa ihalesi len olunmak üzre alent surette 
münakasaya vazolunmuştur. 

2 - Talipler bu baptaki şartnameyi görmek ve okıımak 
için her gün ve münakasaya iştirak için ele Utrihi mezkOr
da saat on dörtte lstanbuldn yeni postahande levazım, 
mebani müclüriyetinde müteşekkil koınisiyona müracaatlan.. 

Emniyet 
li1ği1nden: 

sandığı müdür-

ikraz 
DU!DMS\ 

487 

654 

783 

merhunatın borçlunun 
cins ve :ıevl isıni 

Üşlı:Odar ıhsanlye mahalleş1 Suphl Bey mka-

~da 2 numaralı hane ve bahçe Ahmet Relik B. 
Çalcmakçılar Dayahatun mahallesinde Valide 

hani ikinci kapı N.39 dükkan Hacı Klzim B. 
Beşilctaşta teşvilıiye mahallesi çınar sokağında 
N. 9 hane Zehra Hanife H. 

957 Langada bostancıbaşı mahallee!nde lfliçük langa 
sokağında Nr 120 hane ve dülckln Nafia H. 

1222 Bakırköy ce••iz!ilc mahallesinde malctep soka. 
lcqında N. 8 hane Sinnoı H. 

Balada esaıniJI yazıln zavat emlak mulı.abllinde Emoiyel sandı· 
ğından l!tikraz etmıı oldukları mebaliğl vadesi bttnmuıda tediye 
eımemekrine mebni lııııt iştilcrazda tayin olunan ık.ametgalılaruıa 

ihbarname gönderllınlt bede bulunamadıklarından tarihi ilaodan 
itibaren 91 gün zarfındı. tediye! deyn veya tecdidi muamele 
eylcmedilderi taltcl.irde merhunatı me:ı:kOrcnin bilmüzayede 
satılacağı llln olunur. 

İstanbul ithalat gümrü
ğünden: 

17 Paket 28 kilo ipek mensucat 
5 Sandık Yünlü paınuklıı mensucat 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümiiş ve mücevherat 1 ,, pamuk elbiselik mensucat 
mukabilinde E~iyet sandığından istikraz eylemlş olduklıın DaJada muharrer üç kalem eşya I 7-6-929 b.1dezze\'al 
mebaliği vadesinde tediye etınemclerine mebni kendilerine saat 1 .ı te lstanbul gümrüğü satış ambarında bil müzayede 

alelusul ihbarnaıne tebliğ edildiği hııldc gene tesviye! deyn 1 _L_~._ .. ı_eı_ka_t_'i;..yc_s_in_in_ic_r_a_e_<l_il_e_ce.:;ğ~i-il_a_n_o_ı_un_L_ır_. -----

eylemem.iş .oldllklarından ecnası yukarda gösterilen merhu- '· ktlrıın 15 inci pazartesi günü saat ı 4 te Şehremaneti sandal 
nattan deyne kifayet edecek miktarı Sandık satış Amiri ile bnh:>teııinde müzayede ile satılııcığından talip olanl;ırın 
icra memuru huzurile şehri temmuz 929 1 I inci tt)ıir ı;i' nleri Sandık satış amirliği.ne ve satış günü mahalli 
perşembe ve 13 üncü cunıarteSı günleri saat 10 dan 16 ya rulı;<ayedeye ve tediyci deyn ve r:ı tecdidi muamele c-tm.:k 
kadar ve 14 üneµ pazar giinü saat 10 dan 12 ye kadar isteyen medyunların hitamı müzayededen evvel Sandık iJa-
Sandık satış ıııv!rlilı;indeki cameknnda teşhir ve şehri mez- r ... ,ine müracaat eylemeleri ltizumu ih\n olunur. 



AH~~ ŞARTlARI: 
nrtlyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

ı Aylılı 150 000 
3 • 400 tiOO 
6 • 750 14~0 

it ' 1400 !100 

Cuetemlzde çıkan yazı ye 
eılmlerin bütün haklan mahfuzdur 
Gazeteye göodrrllecet mektupların il.terine 

idare içinse ( idare ), yazıya 4ltıe ( Yuı) 
Jımtl tonulmaiıdor 

Barıbnıyan ın•ktupla.rm lade•hu:len, kıymntf. .. 
nnıkaddereılz mektuplara konulmut pualann 

ka1bolma11ndaıı •• d.&nluaı mGnderlca.tmdan 
idare muul deiUdlr. 

17 Haziran 
1929 

te 1970 i are is eri 1971 yv.ı işleri • tel~raf: 

ı= "-8- Sayıfa 

Kastamoni hapis - Devlet demir yolları ve liman. 
hane müdürlüğün- ları 
den: 

929 senesi Temmuz iptidasından 930 mayıs sonuna kadar bir 
senelik mevkuf ve mahkiımine itası muktazi 216,000 kilo ekmek 
kapalı zari usulilc 1/6/929 tarihinden itibaren aşağıdaki şartla 
bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 

1 - Talip olanlar bedeli muhammenin yüzde yedi buçuğu 
nispetinde pey akçesini teslimi sandık ettiğine dir makbuzunu 

ve yahut olmikdarı havi Banka mektubunu yevmi ihale olan 
1/7,929 cumartesi saat 16, 30 dan evvel komisyona verilmiş 
bulunmak. 

2 - Mevcut numunesi gibi verilecek ekmekler yerli 
alasından içinde mevadı ecnebiye bulunmamak ve 

ununun 
elenmiş 

olmak. 

3 - Bu hususta fazla malumat almak isteyenler hapishane 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞiDE: 11 TEMMUZDADIR 

BÜYÜK iKRAlIIYE: 
200,000 LİRADIR 

AYRICA: 50,000, 4-0,000, 30,000, 20,000 15,000, 
10,000 LİRALIK İKRAMİYELER VE 100,000 

LiRALIK MÜKAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

Bc§incl keşidede 50,000 lira isabet eden 40209 numa
ralı bilet Edirne, Adapazarı, Ladik, İzmir, lstanbulda, 

25,COO Lira isabet eden 10951 numaralı bilst Tarsus 
ve lstaubulda, 

15,000 Lira isabet eden 45204 numaralı bilet Urla, 
Gaziayıntap, lzmlr ve lsıanbulda, 

12,000 Lira isabet eden 41427 numaralı bilet Ankara, 
Eskişehir, Bafra, Bursa, lzmir ve lstanbulda, 

10,000 Lira isabet eden 20714 numaralı bilet Çorlu, 
Çanakkale, Bartın, lzm!r ve lstanbulda satılmıştır. 

Kütahyada 6 No Jandarma efrat 
mektebi müdürlüğünden: 

Kütalıyada 6 numaralı jandarma ı-eoi efrat mektebinin bir 
senelik üç kalem sığır, Koyun, Keçi, etinin talikan 1 Haziran 

929 tarihinde kapalı zarf usulile icra kılınan münakasasında 

talip zuhur etmediğinden yeniden yirmi bir gün müddetle 22 -

J-laziran 929 cumartesi günü saat 15 te Kütahya Belediye daire
si-:de icra kılınacağından taliplerin muayyen olan günde müte
fckkil komisyona müracaatları il5n olunur, 

Azami Asgari Cinsi 

Kilo Kilo 
1crooo 9000 
1000 500 

Sığır eti 
Koyun eti 

9000 7000 Erkeç eti 

"Vakt,,ın 17 lla~iran 1929 tefrikası: 73 
. ... ~;' . - . • • ., : 'ı ..... • ; ' 

- Oturunuz ve sükun 
bulunuz. Buradan çık .. mı .. -
ya .. cak .. sınızl 

ucones.in birdenbire in
dirdiği bir yumruk dokto

ru yere serdi. Fakat "Ka
vandayş .. buna hazırlanmış

tı. "Cones.i arkadan ya
kaladı. Dük dö Melfort ku

manda sedasile emirler ve

riyordu. "Simis" ayağa 
kalkmıştı. 

"Ccnes. "Kavandayşnın 

kolları arasından kurtulmuş· 

tu. Mücadele şiddetle baş

ladı. Üç adam biribirlerine 

sıkı sıkı sarılmış oldukları 

halde yere yuvarlandılar. 

Boğuşma esnasında bir bü

yük çiçek saksısı, bir geri

den, kıymetli bazr eşya dü
şerek parçalandı. 

" Cones n in ayağı bir 
camekana çarpınca bir ta. 
kını saksunya tabaklar ye

re düşerek bin parça oldu. 
"Simi~,. şiddetle itildiği bir 

sırada on dokuzuncu "Ro
çester. kontesinin heyke
linin kaidesine çarptı. Ka

ide devrildi. Heykel yere 
düşerek üç parça oldu. 

Dük dö Melfort eslc:i bir 

sporcu olmakla beraber, 

gençlik taslamak isterken 
çenesine adam akıllı bir 
tekme yedi. 

Uzunca süren, bu mü

cadele neticesinde iki dok

tor "Cones. i bir kanepe 

üzerine yatırarak bilekleri

ni mendil ile bağlamıya 
muvaffak oldular. 

Hiç bir sayha çıkmadı. 

Fakat eşyaya indirilen dar

balar, ve kırılan porslen

lerin gürültüsü bütün hane 

içinde duyulmuştu. Birisi 
kapıyı vurdu. Dük dö 

Melfort gidip kapıyı ara
ladı, ve: 

- Bir şey yok.. Bir şey 
yok.. Her iş yolunda ... 

Haydi gidiniz. Dedi: Ka· 

A 

umumı idaresinden: 
Reisi cumhur hazretleri tarahndan halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade 

buyrulmuş olan Gazi çifliğine giidp gelectk yolculara 14-6-929 tarlbin~n itibaren ve yalnız 
yaz mevsiminde cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'ut 
istasyonlarına yüzde elli nispetinde tenzilatlı ücretlerle tenezzüh atarlarının tahrik ettirile
ceği ahaliyi muhteremeye ilan olunur, 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir: 
• Azimet 

ARkara 
Gazi 

Ahimes'uc. 

Ahimes'uı. 
Gazi 
Ankara 

Harker saat I0,26 

.. " 10,36 

.. 
Hareket saat 

" 
,, 

l\Iuvasalılt 
" 

Muvasalat 

Avdet 

10,46 

10,58 

15,07 
15,23 

15,48 

16,-
16,28 
16,40 

17,10 

17,20· 
Muvasalat 

17,32 
17,44 

20,38 
20,48 

Muvasa!At 

--
21,-

21,12 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 

No 
Hazineye ait nısıf hi!scnio 
kıymeti muhammcnesı 

Semti 
Bey otlu 

Mah.Ue.ı 

Katip Muıtala. 

çelebi 

Sokağı 
Caddei kebir 

ve lcüçiik par• 
malc kapı 

Atik 
63-1-3-5 

Cedit 
1-3-5-91-
93-95 

Nevi Lra 
Yıldız naınile 25000 Sekiz ıalcsitte 
marul sinema 38000 Mefsuh bedeli 

mukarrer! 

"1üıtemilab : Kagir ve iki katdan ibaret olup caddeye nazır olan kıımında iki odan vardır. 11 
locayı uzun ve gcniı ,.e müzeyyen sinama ıalonunun ve aynca antireyi havidir ve 
iki halüı vardır. 

Balada evsafı muharrer sinamanın nısıf hissesinin 38000 lira mefsuh bedeli mukarrer ile 6, 7, 929 

tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 de• pazarlık aureıile icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 
teminat makbuz ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke satıı komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokagı No Nevi tamamınm kıymeti 

muhammenesf 
lira 

Beyoğlu Süruri Mehmet efendiEnıin cami 3-5 talıtıııda iki dükkan 20000 sekiz taksitte 
müşfemil apartıman 

Müştemilati: bodrum katıle 7 kattır bodrum katında kapıcı odasile 8 adet kömürlük 
vardır. Birinci ve 6 ıcı daireleri üçer oda birer sandık odası birer mutfak ve birer hala 
2,3,4 ve 5 inci daireleri 6 şar oda birer mutfak birer hal.!. ve birer banyo ve alektirik ve 
terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. Aydınlığıd:ı vardır. 

Balada evsafı muharrer apartimanın bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 20000 lira bedeli 
muhammen ile ve kapalı zarf usulile 2-7-929 tarihine müsadif salı günü saat 15 de icrayi 
müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli mulıammenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 1500 
lira teminat akçelerile veya muteber banka ıııektııplarilc Emvali metruke satış komiyonuııa 

ınüraceat eylemeleri. 

Edremit mal müdürliiğünden: 
Kariyesi 
Papazlık 

cinsi 
zeytin 

adedi eşcar 
350 

mevkii 
Haylazlık 

ihale tarihi 
23 haziran 929 

lıdudu 

Hacıbayranı_ Sarı 

papazlık zeytin 485 

Narlı zeytin 405, 

pazar panayut Mehmet bey deniç 
ile mahdut 

Haylazlık 23 haziran 929 Çay ve Mehmet bey ve Ga· 
pazar 

Balbı nam- 22 haziran 929 
diğer Közyeri, cumartesi 

!ip bey zeyces! tarilc ve 
evliyayı umur ve deniz ile 
mahdut. 

Bayranıiçili Balil ağa ve yor
gaç ve kasapoğlu lsmail ve 
çakırcı Eyüp ile mahdut. 

Balada evsafı ırösterilen zeytinlikler hizalarında gösterilen ta rihlerde tenıliken ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile ve bedeli sekiz senede sekiz taksitte tediye edilmek üzere müzayedeye 
vazedilmiştir. Taliplerin şeraiti saireyi anlamak üzere yü,de yedi hııçuk teminat akçesile beraber 
Edremit maliyesinde müştekil satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilan oluJur. 

11 
pıyı kapıyarak tekrar ka
napeye doğru yürüdü. 

"Cones" kırılmamış olan 

bir aynada kendini gördü. 

Yüzü haraptı, elbiseleri 
karma karışıktı. "Si mis. ya

nında duruyurdu. "Kavan
dayş.. ayakta gözlüklerini 

düzeltiyordu. 

ucones. in vaziyetinde 

en müthiş olan nokta, ken

dini müdafaa ederken bir 

çok kıymettar şeyler kırmış 

olmasına ve iki doktora 

pervasızca darbalar indir

miş bulunmasına rağmen 

kendisine karşı asla husu

met gösterilmemesi idi. 
Şimdi mücadele bitince her 

kes sükun ile muamele edi
yor, uSimis.. delikanlının 
omuzunu yavaşça okşuyordu. 

Şüphesiz ki "Cones .. de
lilere bahşedilen meş'um 

salahiyetten müstefit olu
yordu. Kimsenin hiddetini 

celbetmeden vurmak, per-

vasızca mahvetmek, hatta 
adelete sevkedilmek kor

kusu olmadan adam öldür· 

mek hakkına malikti . 

Aptalcasına hareket et

miş olduğunu anladı. Hid

detten kudurmuş bir deli 
gibi i ş yapmıştı. Esasen 

kudurmanın ve cinnetin 

dehşetli müşabehetleri yok 

mudur? Yavaşça omzunu 

çekti ve "Sim is .. e hitaben 

dedi ki: 

- Aptalcasına hareket 

ettiğini tastik ederim. Bire 

karşı üç mücadelesinde 

kaybedeceğim aşikardı. El

lerimi serbest bırakınız .. 

artık mukavemet etmiye· 
ceğim. 

u Simis • dedi ki : 

- Baş üstüne... Lutfen 

şuarasını ayrıca arzii işaret 

etmekliğime müsaade bu -

yurunuz ki sizi asla icbar 

etmiyoruz. Yalnız sıhhati -

nize muzir olacak bir ha· 
rekette bulunmanıza mani 

oluyoruz. ( Kavandayş ) şu 
mendili çözer misiniz? 

(Kavandayş), ( Simis) in 
emri veçhile hareket etti. 

(Cones) elleri serbest ka -

lınca bileklerini uğuşturmı
ya başladı . Sordu : 

- Şimdi ne yapmak fik
rindesiniz? 

"Simis. cevap verdi : 

- Hiç... tamamen ser

bestsiniz. Fakat sıhhatinizi 

iade etmeden buradan çık
manızı istemeyiz. Ne diye

ceğinizi biliyoruz. Sıhatte 

olduğunuz kanaatini izhar 

edeceksiniz. Fakat bir dok

torun nasihatini de baştan 

savmayınız. Rahatça dinle
niniz. Biraz kütüpant'ye 

geçmek ister misiniz? Ben 

size bir mualice yazarken 

sizi de okuyarak vakit ge
çirirsiniz. 

~concs" dedi ki: 

1'Grl4 melrteplertie faydah -"in 
ll&ıılannda o/ o 20 .tesutlAt yapılır 

LA N TABI FESi: 
Sacırı Kuruı 

l!,50 
25 BUyWı ve YI bir çok defa ıçtıı verilen illnlarla 

busuıl mablyettekl !!Anların ücreti 

6-8 inci sayfada 
5 • • • • • 1 • • 

40 
ıoo 
IOO 

idare Ue kararlaştırılır. 
l • • 

Guetetıd&e h'l4u.t1 dlıa kabu.1 edeuı JWt 

H. S. H. llln.at acent•ıl. 

1-8 lıwl sayıfaia 

resml lltnlar }ıo 

----- ·----

lstanbul Darülfü -
nun mübayaat ko 
misyonundan 

Tıp fakültesinin 929 senesi maliyei iptidasındAn nihayetine 
kadar bir senelik bilumum nıuayyenat ve listelerinde muharrer 
diğer ihtiyaca! ve levazımı umumiye sairleri ve Darülfünunun ida· 
rei merkeziyesile diğer şuabat ve ezacı Dişçi mekteplerinin keza
lik bir senelik her nevi mahrukat ve ihtiyacatı saireleri haziranın 
19 uncu Çarşaııba günü saat 15 te ihale olmak üzre kapalı zari 

. usuliyle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar her biri için ayrı 
ayrı mevcut şartname ve listerlerine göre bu bapta mal Cim at al• 
mak üzre her gün öğleden sonra mülga Harbiye binasında vaki 
komsyon kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat 
akçesi alınamayacağına binae!l teminatların belıemmal bir gün ev• 
vel muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun tek
lifnamelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat 
evvel komisyonumuza müracaat \'e tevdi etmeleri ilan olunur. 

HARİTA l'.MU~I MÜDÜRLCGü~DEN: 
ı - Aııkarada Harita Umum Müdürlüğüne merbul leyli ve 

meccani Harita mektebine (20) talebe alınacaktır. 
A ) Tam devreli Lise ve muadil mekteplerden mezun olmak, 
B ) Mezuniyetnamesi olmayanlar tam devreli lise derslerinden 

imtihanda muvaffak olmak, 
C ) Muktezi vesikalarin ibrası, 

2 - Müracaat zamanı 15 Temmuzdan 15 Ağustosa kadardır. 
3 - Mektebin hali hazırile alacağı şekil ve bu mektepten 

neşet edeceklerin memuriyetleri hakkmda malumat almak isteyen· 
ferin Ankarada Cebecide Harita mektep müdürlüğüne müracaat 
etmeleri. 

Baytar mektebi 
rektorluğundan: 

alisi 

~üksek Baytar mektebinin dört avlık ekmek, et, erzak, sebze 
ve mekulatı hayvaniyesi kapalı z rf usulile 26 / haziran / 929 

çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icra kılınacağından talip 
olanların şerait ve evsafını anlamak üzre lıergün ve yevmi ihalede 
müessesatı tücariye ve züralye muhasibi mes'ulliğine müracaatları. 

Elektrik şirketi 
:Uetı·o hanıııa ta~ıııdi 

lstanbul Gaz, Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sanaiye Türk Ano
nim Şirketi müdiriyet ve i<fa
reh:ıne>i 15 Hazirandan itibaren 
Beyoğlunda Tünel deydaıııııda 

Nelro hanının 6 ncı katına 

naklol unmuşlur . 
Müdiriyete ait bütün teoli

gat ve iş'arat ile halkııı şikayet

ltri badema bu adrese vaki 
olmalıdır. 

Müşterilere ait muameliita 
gelince, Kadıköy Gaz ve Elek
trik işleri için Kadıköyünde 

Mühürdar caddesinde 73 nıı

nıaraya İstanbul Gaz işleri için 
de Bcyazıtta lstanbı:I Lisesi 

karşısındaki mahal ile Ankara 

Haziran 

1
1 Muharr~m: 9 Burç: Ceoza ı 

1 

.\yın do~u;u f'i19 Ayın bltıjl 
' 15,9 L!.JL!J i,34 1 
1 lranUerln matemi 

Pazartesi 
Ne.mu vakıtları 

5ala•b. Ôlla lJ.:ı.Jı Alsıam Vahı lm"'• 
4,28 12,15 16,16 ı9,4J 2ı,4J 2,07 

Buıün doğanlara isim: 
Ukılc Ku: 

Celddcl Semin 

Günün naaihatı: 
Azmetlcn nıur.a.ı.hna erer 

Bugünkü lıava 
RüzgAr ınucelHı\"\. .. il baya açı.ktJr 

caddesinde 40 numaraya m üra- •• _,.__,.__...,,...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...,1 
caat edilmelidr.i Mes'ul müdür: Refik Ah:not 

Muharriri: Vere Stakpul 

- Açık konuşalım ... Ee
ni deli sanıyorsunuz değil 

mi? 

"Si mis .. cevap verdi: 

- Asla.. yalnız sizde 

asap yorgunluğundan mü

tevellit bir zafiyet var ... 

"Cones .. mukabele etli: 
- Öyle ise? deli olma

dığım takdirde beni tev
kife hakkınız yoktur. 

Tarzı müdafaası mahi
rane idi. Maalesef maha
ret te hiddet gibi cinnet 

sahiplerinin mabihittema
yüzüdür. "Simis. dedi ki: 

- Bir an düşününüz ba
kayım. Sizi burada alakoy

mak fikrinde bulunmadı
ğımızı tekrar ediyorum. 
Yalnız kalmanızı rica edi
yonız. Beraberce kütüp:ı
neye ineriz. Size bir rt'çe

te yazarım. Sonra biraz 

düşünür ve hürriyetiııizi 
keyfinizce istimal ede rsiııiz. 
Pek içiniz çekiyorsa çıkar 
gidersiniz. 

"Conesn böyle bir adamla 
kolay başa kolay çıkılamıya· 
cağını anlamıştı. Artık tu· 
zağa tutulmuş, hem de adam 
akıllı tutulmuştu. Söylediği 
şeyler kimsenin iııanmıya

cağı gibi şeylerdi. Eğer bu 
dediklerini kabul ettirmek 
isrıırında bulunursa kendi
sine deli diyeceklerdi. 

Çünl~i her şeyin frvkinde 
bir rivayet, bir kat'iyet 
vardı. Kime sorulsa " Ro
çester .. in deliliğe müstait 
olduğunu tastik ederdi . 

Muhafızlarını takip için 
ayağa kalktığı sırada aklına 
bir şl'y geldi. Salonun ka
pısında durarak dcdiki : 

- Bir söz daha söyliye· 
ccğiın. Dl'diklcrim h::.tırı • 
nızda kaldı ya! bun!ü.rın 
hepsini ispat etmek elimde
dir. Birisini Fi!adelfiyaya 
gönderebilirsiniz. Onunla 
tahkil~at yaptırır sınız. Lon· 
dıaya beni tanıyan kimse· 
ler cclbedebilirsiniz. l.'öy· 
le~e kim oldu1';umu anlar· 
sınız. Hakikatten başka Lir 
şey söylemediğime ;,giih 
olursunuz. • 

t8iuııeJI) 


