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Ergenekon Nufus tahriri İranlılar -Maaş~ Zelzele pek şiddetli olmuş .• 
Güzide edebimiz Yakup 

l<adri bey yedi sekiz sene 
t~el " İkdam ,, gazetesinde 
ncşrettiki yazıların bir kıs
llıını " Ergenekon unvanlı t. kitap halinde "neşretti. 
b· ız arkadaşım bu kitaptan 
l ır ~nesini • m.illi mücade
c gunlerinin hır hatırası ,, 

{)lrnak işarctile bana da 
tôndermek lütfunde bulun
muş. Ekseriya gündelik 
taıetelerde büyük bir zevk 
~e heyecanla okunan yazı-
tın üzerinden uzunca bir 

krnan geçtikten sonra bir 

1
.ere daha gözden geçiri

hrse o zevk ve heyecanı 
ulrnak kabil olamaz. Buna 

tağrnen Yakup Kadri beyin 

~~ güzel yazılarım toplu 
ır halde okumıya başla

~nca eskisinden başka i
Çıınde bir zevk ve heyecan 

duydum; sanki bir silisle 
kklindeki yazılar~ okurken 
muharririnin dimağından 
Ve kalbinden makalelerine 

'Yrı ayrı koyduğu hislerin 
Ciı~bcleri toplanıyor ve '?u 
C&ııbelerin ruhumda topla-
rıışlarından yeni ve daha 
kuvvetli bir heyecan hasıl 
oluyordu. 

Zannediyorum ki milli 
'-ıücadele devri dediğimiz 
~uknddcs günlerin sevinç-

lerini ve kederlerini hisset
miş olan her Türk Yakup 
l<adri Beyin "Ergenekon,,u

rı~ okurken bu müşahede
ttın doğruluğunu tastik ede
cektir. 

ıcErgcnekon., un içindeki 
}'azılar lstanbul matbuatı 
~~e~inde İngiliz sansuru 
ti a~ım olduğu günlerde in-
Şar etmiştir; onun için 

kc~ebi sansürünün çizdiği 
., elımcler veya cümleler 
l'I hansür edilmiştir ,, işare-
11 t: gösterilmiştir. Fakat 

11&iliz sansürünün çizmiş 
~lduğu kelimelerin ve cüm
blerin asıl müsveddeleri 
k ulunmadığı için .. Ergene -

{)n,, da yerlerine konama
~1~ olması yazıların kıyme
b~~ c.ksiltmek şöyle dursun, 
l!ı akıs artırıyor; çünkü sa
l tlar arasındaki bu noksan-

~ .. ~~uyanlara her dakika 
t' Ulun bu sözler fngilizle-
ın ·· d · 1 dk l musaa esı o ma ı ça 
stanbul üzerinden kuş bile 

o~f tnadığı zamanlarda ve 
}' arın aleyhinde söylenmiş, 
d~~ılrnış, basılmış şeyler-
ır.,, ifadesini ihtar ediyor. 

"l~albuki bu sözlerin 
tı dam,, sütunlarında in
taş~ ettiği zamanlarda Is
. n uldaki tehlike ecnebi 
ışRal 
ib kuvvetlerinden de 
L aret d w 'ld ' Z l" qj egı ı. u um ve 
~ Yanette ecnebileri gölge 

k~ bırakan daha başka 
~ VVetier vardı ve bu 
~Vvetierin başında .. Kürt 

lluyUstafa divanı harbı,, bulu
hcy~;~u. Bu meş'um ve hain
Ve h azen lngiliz ve Fransız 
&() •• atta Damat Ferit san· 

tund 
llıijs d en geçmiş, neşrine 
~ l a e edilmiş yazılardan 
o ayı 

takib gazeteler aleyhinde 
[A• at yapıyordu. 
ruttarafı 2 

inci sayıf amızdadır J 

~30 
Senesinde umumi nu
fus tahririle birlikte 
yapacağımız zirai tah · 
riri Cemiyeti Akvama 

bildireceğiz 

Geçenkl tahririn l.sta
fl5tik m11lumatı tama ,,. 
men ikmal edilm~iir. 

Muharremin onunu 
tes'it ettiler 

Dün muhaçremln onu ol
duğu için şebrimzdckl İran-
lılar evvelki gçce Mercanda 
Valide hanında toplanarak 
matem merasimi yapmışlar
dır. Bu sene de mJltem mera
simi gayet sakin ı geçmiş ve 
Jraniler sessizce dağılmıştır. 
Yalnız bir aralık dört İranlı 
ellerinde p:ılA olÇuğu halde 
meydana gelerek sine döv
mek istemişlerse de olis me-
muçları bUIJU Tt\Cnetmişlerdir. 

Üsküdarda Nuhkuysunda 

İstatistik umum müdürli 
M. Jakar son istatistik faali
yeti ve diğer m~sail hakkın

da 1 Iakimiycti Milliye refiki· 
mize atideki izahau vermiş

tir: 

M. Kamil Jakar da mateın ayini yapılmı~ 
ı.-;: lif nairelerden peyderı ı-. y . _ lıu da sakin gem~ti.r. 

"- istatistik dairesi son 
tahriri nüfus neticelerini artık 
bitirmiştir. Nüfusun hali mc
dent, yaş, dcrecci tahsi~ me
muriyet ve meslek, milliyet, 
din, ila evsaf itibarile tasnif 
ve taksimine müteallik mesai 
hitam bulmuştur. Bütün bu 
netayici 1ş ar eden üç 

bülten tabedilmek üzeredir. 

istediğimiz maliımat gelmekte- ;.. 

Bunlardan birincisi yirmi 
sekiz vilı\ycti ihtiva eylemek
tedir. Temmuz zarfında tab'ı 

hitam bulacak ve ncşroluna
caktır. 

Diğer vilayetleri ihtiva 
eden iki cilt de teşrinkn·el 

nihayetine kadar basılmış 
bulunacaktır. 

dir. 

930 senesinde yapacağımız 

umumi tahriri nufus için 

hazırladığımız kanun layihası 

meclistedir. ~leclisin önümü

deki içtima devresinde ilc

malini ümit ediyorum. Bu 

n Ulus tahriri ile birlikte zirai 

tahrir de yapacağıa 

[ Alt tarafı 2 inci sayfamızda] 

• 

Ihsan B. 
Gümrükler müdürü • 

tcftqc b41hyor 
Bu netayicin tesbiti hasebile Umum gümrükler müdürü 

fişlerden bütün maltı mat alınınış lhsan Bey önümüzdeki haf ta 

ve artık bunlara lüzum kalına- zarfında lsareis muhafaza 
mış olduğum.lan tam yirmi gambotu ile karadeniz sahil
büyük kamyonla nakledilebilen !erindeki gi.imrükleri • tefti~e 
on üç milyon altı yüz altmış çıkacaktır. 
bin iki yü'"z yetmiş beş fiş Şelı-
remaneti fırınlaıııda yaktırılarak 
imha edilmiştir. 

Diğer taraftan 929 senesine 
ait ihsat Yıllığın ikinci sayısını 
da ihzar ile meşgulüz. Muhte-

Dün İstanbul gümrük mii
dürleri, müdür İhsan Beyin 

riyaseti altında toplanmışlar 

bazı işler . hakkında görüş

miişlerdir. 

Çemberlitaştaki hafriyat 
Testi, tezyinat parçaları ve 

kaplar çıkarıldı 
Kaidenin etrafında basamaklar olduğu anlaşıldı 

Çenberlitaşta 1 
sondaj de,·:. 

etmektedir. 
Son günlerde 

bulunan bir lti
hittan başka dün ~ .. ~-"'~Of;--..cı:~c 

de topraktan kap
lar, testi parç~- '~~~ 
lan ve mermer
den kırık sütun 

tezrinatı bulun
muştur. Diğer 

taraftan Çember
litaşın dört tara
fında da ka!de 
bas anı ak la rı nın 
mevcudiyeti te~

bit edilmiştir. 

Bunlar zamanla 
toprak altınd 
kalmışlardır. 

Bulunan !ahit, oymasız, düm- ı 
düzdür, Mütahassıslarca fazla 
bir ehemmiyeti haiz görülmek
tedir. Istanbulda Bizans devrine 
ait bu kabil latlitlere kanalizas
yon hafriyatı esnasında sıksık 

tesadüf olunmuşkr. Çemberli.: 
taştaki hafriyata müzemiz na
mına Haydar B. nezaret et-
mektedir.' · · · 1 •• 

Bu sene Sulta·:anmette yeni-
den hafriyat yapılacağına dair 

arnkadarlarca ademi malumat 
beyan edilmektedir. Hafriyat 
için mutat zamanın ilerilediği 

söylenilerek, buna ihtimal 
verilmemektedir. 

Esasen c: l lipodrum > hafri
yatını yapan Mister Kassenin 
rr.uavir.i Mister Rays, ge-
çenlerde hususi surette şeh-
rimize. g~lip buradan Trabzona 
gitmiş ve hafriyat içiı: bir 
müracaatta bulunmamıştır. 

A. yin yerlerinde mateme 
iştirak edenlere, ecnebi da
~etlilere ve d~ ~ znlrlere 
çay ikram edilmiştir. 

Muharremin onu olmak 
dolayısile dün lrap konsolos
luğu ve şehrimizdeki İranlı 
tacirlerin müessis"eleri kR'p:ın
mışur. 

Hadise!... 
Sebepne imiş? 

••. 100 bin liralık tay-
yare ikramiye&i çıkın
ca Madam ~arika ile 
Macar piyanlşti ara
sındaki samiml)let bus-
bıliun aı·tmış ve bu da 
Aliye Hanımı fena 
halde kızdırmış .• ,. 

Üsküdar adliyesi 
tahkikata başladı 

Şalcir paşanın luıı Aliye ha
nımın Madam Mannlk ismindeki 
ermeni kadınına sllAhla taarruzu 
hadisesi etrafındaki dedikodular 
devam etmektedir. 

Bu husustaki zabıta tahkik.atı 
bıtirmlı ve işe Üskodar müd
deilumumiliği vaz'ıyet etmlı ol· 
duğundan hadisenin haktkt sebep-
leri bir kaç güne kadar meydana 
çıkacakbr. 

Aldığımız mahlmat hadisenin 
bir kıskançlık neticesinde mey

dana geldiğini teeyyüt etmek
tedir. Ayni zamanda Aliye ha
nım ve M • Manniğe piyımo 
dersi vermekte olan M. Berger 
son günlerde Beyoğlundaki apar
tımanını bırakarak eşya11nı M. 
Mannlğif! evine nakktmi~tir. M .• 
Bergcr~kaç gll:td---~---: da 
oturması hP<l·s .. nin hbkıt.r 

addedllm-.lt ·dir . 
Diğer t1raf·an 

mata göre Madam ~ 
M. Berger arnsmdı;ıki tnm:. 
~iyetin ilerlemesine şöyle Lir 
hadise sebep olm~tur. 

M. Beger bir gün Madam 
Marnlke para vere ek ken
disine tayyare ply~9 biletleri 
~tın almasını rica etmi~tir. 
I Ahtarafı 2 inci aayılaaudadır J 

Fuat B. 

KopenluJgdakl çocuk 
lerblye5i kongresine 

iştirak edecek 
Himayei Etfal cemiyeti 

reisi ve Kırklareli meb 'usu 

F.tıat Bey dünkü ekspresle 

A vrupaya gitmiştll\ 

İstasyonda birçok dostları 

tarafından teşyi edilen Fuat 

Bey doğruca Viynada inecek 

oradan badenbat kap

lıcalarına giderek istirahat 

edcektir. Fuat B. ağustos ip

tidasında Kopenhağa giderek 

9 ağustosta toplanacak olan 
"çocuk koruma ve terbiye,, 

Kongrsinde hazır bulunacak 

j ve eylül iptidasında da mem

l 1ektimize avdet edecektir. 

Fuat B. Strkeci istasyonunda 

Bir çok şehirler hasara u§ra .. 
mış, birçok fa adam ölmüştür •• 

Yeni Zelandada harap olduğu bildirilen ıehirlerden 
Vellinatonda bir cadde 

Londra , 17 {A. A. )-Son gelen haberlere göre pazartesi giinO 
Yenl Zclantta vukua gelen ıelıele bütün adayı sarsmış , büyüle 
hasarata ve henüz miktarı malQm olmıyan bir çok kimselerin öla .. 
müne sebebiyet vermiıtir • Bir çok yerlerde mUnakal!t tamamen 
munkatl olmuı ve halk arasında zuhClr eden panik dolayısile bütün 
işler dunnuıtur. 

Bu hadise, &lr Humphry Dawyın _ husust rasathanesinin mUdilrl 
olan ve 18 haziranda müthıı bir zelzele vukua geleceğini haber 
vermlı bulunan profesör Bclard ın hesaplarıruA doğruluğunu ispat 
etmektedir • Zelzelenin 1 7 haziranda vukua gelmesi tul derecesi 

farkından neı' et etmektedir. Binaenaleyh , oranın 17 haıiranı bl .. 
zim rvaflann 18 haziranın~ tekabül eder • 

Londra, 18 (A.A) - Yenl zlanaada vulc.ubulan 1elzele bir· 
çok tehırlerde hasarata ve nüfusça zayiata sebep olmuştur. 

• 

iflaslar .. 
Birkaç meğaza daha 

kapandı 
Son haf ta zarfında gene 

bir iki ticaretanc iil:ls etmiş-

tir. ~ 

Bunlar hırdaYatçı Nesim 
.Mizrahi, tuhafiyeci l\lurhaylm 
Kazmirci Rusu, Ha\'uzlu han

da Yulos elbise şirketi, l\Jah
mut Paşa hanında hazır el
biseci Torouiçi ismindeki 
rocirlcrdir. 

Hay~ar Mu~illin 8. 
Dün vefat etti 

Gemiyeti belediye aza
sından Tülbentçi zade Hay
dar Muhit· 
tin B. dün 
Büyük ada
daki evin
de ölmüş
tür. 

•••••• 

Galatasaraylı futbolcular 

Cenaze
sinin bu 
gün Ada
dan fstan
bula n· · · 
için tı 

9,30 da bir Haydar A1uhillln B • 
motör Köprüden hareket • Dün Izmire hareket ettiler 

... 
Galatasaraylı futbolcular hareketten evel 

Galatasaray birinci futbol takımı dün saat 12 de Cümhuriyet 
vapuru ile İzmlre hareket etmittir • Heyet Oç idareci , on altı 
oyuncu bir de masajcidan mürekkeptir . Kafileye kulübün ikinci 
rdsi ve umumi kaptanı Abidin Daver B. riyaset etmektedir. 
· Diğer iki idareci Mütevelli Mehmet ve Ali Haydar beylerdir. 

C J .. n fu:bolcuların isimleri berveçhi atidir : 
n.asim , Fuat Asım , Burhan , Vahyi , Mithat, Suphi, Şakır, 

Şadi , Kemal F&!'uki , 4uf .• Rebli , Necdet , ' Mehmet, Enver. 
Galatasaray ~ilk oyununu Cuma gönü İzmi; pmpiyonu Altay ile, 

ikin el maçını pazar . gü~ü • Ka"rşıyaka tle , ilçüncil maçını da Altay 
Karııyaka muhteliUle yapa~tır, 

GalatasaraylJara tekrar muvaffakiyetler temenni ederiz. 

edecek ve ctnazeyi alarak 
Yedikulede Kazlıçeşmeye 
çıkaracaktır. Cenaze me
rasiminde Fırkanın Eminönii, 
Samatya, Hekimoğlu Ali 
paşa nahiyeleri heyetleri, 
cemiyeti belediye ve Fırka 
Vilayet hey' eti mümessille
ri hazır bulunacaklardır. 

Haydar Muhittin B. Ti
caret mektebi mezunların • 
d_andır. Mektebi bitir • 
dikten sonra babasının ti -
carethanesinde çalışmıya 

başlamış, ticaret hayatında 
muvaffakiyet ve şöhret ka .. 
%anmıştı. 

Haydar Muhittin B. içti-
mai faaliyet sahasında mü
temayiz bir zat idi; uzun 
müddet vilayetimiz meclisi 
umumisinde, cemiyeti umu· 
miyei belediyede aza ola· 
rak çalışmış, Hilalahmer 
ve Şehitlikleri imar cemi
yetlerinde, Şirketi hayriye -
de, Ticaret odasında mec· 
lisi idare azalığı· yapmış, 
Kadınları çalıştırma yurdu 
komisyonunda bulunmuştu, 

Kırk, kırk beş yaşlarındadır. 
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İzmir valisi Kadriye H. 
--

"'Becayiş habernin asL T ahkıkatın tevsiine 
yoktur,, diyor lüzum görülmüyor 

.lzmir gazeteleri dünkü 1 Anadolu refikimiz yazıyor: 
posta ile geren so-n tlSh:ll:ı- ~ ui Jcast ,.e taklibi hüku-
nndn lzmir valisi K!ız.ım Pa· met lt~~bbüsünden maznun 

Kadriye Hanım ile nrknu~-
ş..ınm dün için Ankaraya lan lhak'kındaki tabkikıata dün 
hareket c.deceğini )'azmiktıı· de rdev:am cdilmi~tir. 
dırlar. ·raptığtmız tahakikatn na-

K~r.ım Pş. Ahenk rctikimt- na?.aran müstantik Hikmet 
zin muharririne seyahati hak- ve Nazım Beyler tahkikatı 
kmnda şu maltlmnu vcrnıiş- tevsi lüzumunu görmemişler-
~ d~ 
ıul': 

~- Bir sene oluyor ll lstanbulda tahkikat bittiği 
Ankarayı ziyaret cunedim. :sırada müddei umumt bey 

tarafmdadan enak tetkik 
Hem :ziyaretle yeni l'lldrct dil • .._ı ,...., • e mış ve wıcpname ..... nzım 
kaztmmak ve hem de yu1c- edilecegt sırad e\Tnk da 
sek mikamara· maru7.atta bu- mevcut ban noktalar bak-
Junup vilAyetin en mühlm kında tahkikatın tevsii icap 
i terini tnkip eylemek için ettiğine il'1lrar 'Verllmiştl. lüs-
~lı günü hareket edecegim. aıntik beyler burada cabkl-

Ankarada on gün kadar ikntı te\"Sl etmlyeceklerdir. 
Ynlnız müddet umuminin 

knlııcağun. Başka villyetlcre uleblnde yazılı olan bazı 
becayiş gibi haberlerin aslı mesclelere nit cevapları ha-
yoktur. VUyetimizin bu sene zırlamak üzere tetkikat ile 
her yıldan 'Ziyade hararetle meşgul olmaktadırlar. Kısa 
başlanmış ve yapılac:ak işleri blr :zamanda bu tetkiknu bi· 
y rdır. tirdikten sonra talepnamenin 

HadiseL. 
Sebep ne imiş 1 

[Üsttarafı ı lacf saypunızda} 

Madam Manntk bu para 

lle bit bilet almıt ve 

bir sonra çekilecek olan piyan• 

kodan bu bilete 1()0,000 1ı. 

ralık ık.ramiye, yani onda h1r 
hesabile 10.000 lira lsabot 
ctml§tir. 

Madam Mannık beoUz ke. 
ıtdcden evcl, M. Bcrgcr tçtn 
aldığı bu biletten lcendı heaa· 

bına istifade etmeyl dütünmemlj 

ve bileti M. Bergere vennı,u. 
Bu dürillt harekettcnn dalayı 

M . Berger M. Manınko 

çok minnettar kalmqtır. 

Bununla beraber M. Bcrgcrle 

Madam Mannıkın AUye haıwna 
pek asabi bir hareket ilham 
eden mOnasebctlcrlnln bundan 
ibaret olup olmadığı hennz ı.. 

mamen anlqılamam~tadır • 

tanzimi için evrakı mitdde1· 
umurnillğc vereceklerdir. 

Bu tetkiht pek uzamıya· 
cak, müddeiumumilikçe talep 
name tanzim edildikten son
ra müstantikler .kararnameyi 
hazırlayacaklardır. 

Giresunda mavi 
boyalı evler 

Yeşil Giresun relikmizue 
okuduk: 

Şchrlmlzln en göze görü· 
nür mahallerinde hAIA mavi 
boyalı blnalann mevcut ol· 
dugu görülmektedir. i\lillt 
hJslerl kabarık olan!ann bu 

rengin alunda oturmağa ta-
hammül etmemesi l!zım gelir'/ 
l\laamafih vil~yet ait olan ma-

kamata tebligat yaparak ma
yi renkli evlerin en kısa blr 
zamanda renginin tebdilini 
bildirmiştir. 

Ofta şakavet 
Y cnlyol yazıyor: 
Of kazasına yakın Kcırdcre 

nahyesl dahllitıdc şakavet 

artmıştır. Şakiler arasında üç 
buçuk · saat müsademe de· 
vam etmiştir. 

pahalılıgı bir sene sonra ortadan alloyol' _ 
Şimdiki hayatla batpten evvelki hayat E k fığii......-;ı VAKiT rMi.-..-~:;,ı oroımdo forkblmıyocok.. rgene ·on l!..=~~ ır~~~ 

Londra. 18 (A. A) - lnıtlterede bir haztraıı& hayat --·· ...... -.. , .. 
pahalılı~ harpten evvelki :zamana naurnn '{)Jo0,60 idi. [ Baı makllerruzdeıı nıabat 1 11\-.IL~'A.;J,_ q,/ • t 
Binaenaleyh 1929 mayısınn nauıran ' /ol ve 1929 haziranına Netekim bir defa " k- V~: ~~ 

., oı 6 ı d B k d dıkı h dam " ve " Vakit " lraze- k-"~-...t ı nlsoeten 11 tenezzü var ır. ir seneye n ar tim ayal 6 B 1 1 1 ka& !ar Ut'6~ " 
iL telerinin her ilcisi de bu i Eytam ve eramilin üç l\Yhk eync mi e n akı..:t· a 

de .narpten cV\--elld bayat aresındakı farkın . hemen hemen htçe Be-' d 1'- ı Oto 'e 
suretle takı"ba~- u~ramış, i maqlarının verılmcslne bu gün nln e i il lçtım~n j 

i~l tahmln edllmelctedir. .1.ö 5 = ı 
Yalcup Kadri B. ile hu \ baılıınacalctır. mtıtir. k ıel· % 

Beynf'lmilel kadınlar konQre.i Berlinde 
ilk içtimamı nkdetti topl ndı ve 

Fransaayanına beddüa ettiler! 
Berlin, 18 { !A.A. ) - Kadınlara intihap hakkl verilmesini 

temin için çalıgan beynclmtlel kadınlar konttrestnöe 43 memleketin 
kadın murahhasları hazır bulunmuştur. An.ntn ıen yıs;lısı77 yqmc!a 
'Olan FclemenlCh madam Yakubes tir. Japon ı. murahhası madam 
Benjamine Ritamora ise yirmi yaşındadır. Reis madam Gorbelte 
müzakere esnasında < öy1e ise Fransız Ayanı bir zelzelede mnhv· 
obunlar • dcdiğt nak:tedilmektcdir. 8 encümenin mesalsi bu ayın 
23 ne l.ndar devam edecektir. Fransız murJlh!wı M.ın Malerro 
bir arar sureti kabul ettltmıştlr. ba hrar $Uretinde ezcümle ka· 
dınlann siyasi hayata glrmeleriııin sulh davasmın ilerlemesi için 
elzem olduğu ,.e sulhün cemiyetlakvama istinat etmesi ltızım geldiAl 
beyan olunmaktadır. 

Tifliste nümayişçiler Leh konsoloıhanc
sine tecavüzde bulunmuılar ve 

Çürük yumurta atmışlar 1. 
Moskova, 1 B (A. A) - .Vartovadald beyaz gtlrdı mülteci

lerin yaptıkları nümayi§lere Leh htıkömet mcmurlan mümestille-
rinln de iaİ.iralc.ine 'karıı protestoda bulunma1' Gzere binlerce 
kimse \arafmdan Tifliste yapılan nUmayiı\cr hok\:mda T ajansı 
bir tebl~ nep-ctml§tir. ilk nUmaylıtcn sonra 12 haıi.tnnda daha 
mnhim bir nUmayiı yapılmı~. bu csnanada müfrit hareketlere ve 
tecuUzler de vuku bulmuttur. Baıt nümayijçller Leh konso-
losanesine çtirük yumurta atmıilarclır. ., f 

Bu hadiselece nllmay'q canasmda 11oğuk hnlılı~m mahafaza 
e<lememi~ olan bazı konsoloshane tncmurlan hep olmuıtur. 

Htç hır veçhıle tecviz edilmiyccek olan bu mnfrlt harctetl~rden 
dolayı karahan Leh sefiri M. Patck e tceunflcrinl beyan etmlıUr. 
M. Patek Karahanm zlyaretinl lade eylemlftlr. 

• M. Troçkl~i Ingiltercye kabul 
etmlyeceRICr mi 1 

Londra, 17 ( A. A ) - Oaily, Mail c göre ytni dahiliye nazın 
M. Clyneı M. T roçkinlıı İngiltereyo gelip yerletmeaine m\lıaado edilmeU 
için blr mllrııca.ut vuku bulmuıtur. M. Clynea bu huausta blr lcıırar ittihu 
etmeden evvel M. Ma.\.:donald ile aörUteeektlr • , 

Hesmt mahafil bu talebin l'CddedileceQi fihin<!eCIJr. 

Yunan-Bulgar hududunda yeni 
bir çarpışma oldu •• 

satırların muharriri dahil € O Emanetle hiç al!lcası -0- Y cnl zelandhda 'ati ve 1 
olduğu halde her iki gaze- ~ olmıyacak bir 'SÜt tirketl teı· ze1enin pek ~ok asar ıatı ~ 
tenin sahipleri, heyeti tah- ~ kil edilece~ söylenmektedir. insanca bir b;yl; ~;~1r. f 
ririye rnüdürleleri, mes'ul ~ + Şezadebafl • Unkapanı mucip olduğu an~ ana esonra J 
:müdürleri o vakıt Harbiye ~ tramvay hathnın Vetadan Zey4 ~ lngiltercde bır sen kal- !! 
nezaretinin bir köşesinde ~ reye kadar olan kısmında ya- hayat pahalılığınaan eser J 
brulmu~ olan "'Kürt Mus· ~ landa ray ferc,yabna 'l>A~lana- mıyac~ı bildiriliyor. .. ~)' 

y - -~~ 
lafa divanıharbine,. gütü- ~ cabır. -O- Jngiliz lirası l O ~ 
rülrnüştü. ~ + Çemberlı lail& dün bazı t'U§8 <lü mll§tür. ·ünll ) 

Bu takibata sebep ola- g icaplar, testi ve mermer tez· A.. Ticaret odasında ~ ı i : .,,. ınki.~ı J 
rak gösterilen şey de şu ~ ytnat parçaları çıkmıFır. Sütu- kumaş menauce.tının ağı l 
idi: " ikdam ., da Mus- ~ nun etrafında evvelce <lört mer- için bir komisyon topbntfl % 

tafa Kemal isminin yanma ~ diven bulundu~u :anlaıılmıştır. başlamııtır. aıs· l 
bir kerre içinde " Paşa ,, ~ tOt Bir aVti'kat aleyhine 1f1ls + Ali iktisat ınedlsl h l 
sıfatı ilave edilmesiydi • ~ talebile dava a..,lmn•'hr. Mah- larınm Anadoldakt se'ff

3 
e i 

"I. ~·~ ek uıer :ı: 

"Vakıt,, da Mustafa Kemal, § keme , iOasın mevzuubahıa pro~rammı tanzitn etrn J. ~ 
• - hrfaılE~ 1 

~evzi paşalarla ıısmet B. ~ ıolup olamıya~ını iti spit için , bu ayın 27 Binde ~ ıa· ~ 
( o za~an .~smet paşa haz- j avukatların tacir. sayılıp sa~- yedi kifilik komisyon top l 
retlerı lıenuz paşa olma· = lamıyacaAını tetkık 'Ctmektechr. nacaktır. ~dıııı = 11111111111111" 
mışlardı.) in bir arada ve bir ffiıııınıııct1111nıınmıu11ıııı11t1lf11fl'm"m11ıımıııniı•lll111ıııııt1ıııı11111ııııııı111111ıııııı1uıı••111111uı 

ç~dır i~i~de Anadotu .hare- Nufus iahrı·rı· 
kalına aıt evrakı tetkık e-
derlerken alınmış olan ve a • r . guııO 
bir köşesinde " Nasrün mi- {Üst tatarı birinci sahıram ızdadıt] 1 Önümüzdeki pa7,arrcsı ~lııtl· 
hallahe ve fethün karip " Esnscn yapacağımız bu tah- naldetmiş bulun:ıc:ığıZ· neli 
lavhası bulunan bir resmi rirlc diğer bir kombinezona da neler ir.in getird iğimiz ~c ,e 

· l 1- l 11- G · tt' ·· l · · bitrnış n~retmişti gırm ~ uu unaca,.ph emıye mutc ıassısın ışı ·~tir. 

" Kürt Mustafa divanı Akvam iktısadt konferansında memleketine avdet .etrı~· )' ' 
harbi., her iki gazetenin bu tasdik edilen Roma bcynclmi· 13u mütehassıs bir 1 urk h~ · 
neşriyatmı Anadolu kuvvet- lcl enstitüsünün bir kararına ti~tirmiştir. 1 lalcn btı ift{.it~~k· 
leri lehinde propaganda nazaran 930 senesinde bütün sısın makineler iş\nl gof 
yapmak telakki ederek ta- cihanda bir zirat tahrir yapı· tedir. ırd~ 
kibat yapmış ve dediğim lacaktır. Iliz <le 930 sene. inde 'fcmtnu7. n)"ı \xtştııngıc~l!C' 
gibi bu neşriyata ait gaze- ynpacnğımız ıı:ir:ıi tahrir ile mczunen memlckcdrt_'~Jı;tıf11 
te müiveddeleri ecnebi ve bü kombinezona glreoep,iı . celttm. Meıuni) et mu 
Damat Ferit sansörleri ta- Fikrimce 930 tahriri nüfu· Bil fıytlıf. _....-.:~ 
rafından görülmüş olmasına 
rağmen gazete müdürü mes-' 
ulleri ile heyeti tahririye 
müdürlerini mahkum etmiş-

ti. 
Bu noktayı kısaca burada 

tekrar edi{imin sebebi Ya
kup Kadri beyin "Ergene
kon" daki yazıları vaktile 
intişar. zamanlaınrdaki ahval 
ve şeraiti biraz olsun göz 
önüne getirmek, ~u yazıla
rın kıymetlerini takdir eder
ken bu çerçive dahilinden 
bakılması lüzumunu ifade 
etmektir. 

1lfelunet A ·ını 

sunu miiteakıp nüfus iduclcri 

bu yeni tahrlı' nctkeletini 
rlcftcrlcrinc )'azarttk c ki t,ct. 

terleri aruk tamamen atmalı-

dırlar. Bu suretle istatistik tah-

rirl ile nüfus kuyud3tı nra· 

smdnki forkbr zail olmuş b~
lunncaktır. 

Tasnif mııkineleriınlzin Ye 

kalemimizin bulunduğu Evkaf 

apartımanını tahliye ediyoruz. 

Tasnif kalemimizin işi bitti . 

Makineleri de Yeni şehirde 

yeni binamı?.a ycrlc!i:tiriyoruı . 

Duvetıer 

.. il ıerıoe 
Usk.üdar mua im . Jtr: 

Os~üclar muallimler btrl~t 
Senelik kongre 20 haıırııcıııır 
şembe günü saat 14 te şal · 
huriyet halk fırkası binası ıfıUtll 
nunda aktedilecektir · Bilil .ııerl 

te,rıı• 
muallim arkadaşlann 

rica olunur. 
~. 

Varım asır evci ti 

VAKii .t11ı 
19 Hoziratı 

~-~-.._.........._..--: 1' rd" 
Aleko Paşa ı ı} ~· 

Atina, 18 ( A. A. ) - ÜçOncU kolordu bİr tebltA ne~retrnittlr. Bu 
tculığa nazaran, ltomltecllerden mUrcllep bir çcto Yuıı n • Bulgar hu -
dunu tecavilz ederek Proje latiknmetindo ilorlemittfr. Çete, orada Yunan 
br&kollan tarafından durdurulmuı, koaıitedlerden blrl ttlcf olinuı. qer • l-=========ı:==-:ıc:::ı.:=-=========:::a::::======:.:: .ıt 
ıcn kaçmııtır. Yunaniıtandoki trcv umumileşti 

nada bulundıı.ğjlP' 
rada buyuk bır ,, 
lonıot ile mukA1;,ı 
mcsindc behenıc e~ 
Filbeye ba1ınd8 .. ~~l 
ile girmiycce9~,, 
beyan eylediği Je 
yana gazeielcrltı 
muharrerdir. ~ 

İtalyeda askerlik Yllfl uzatılıyor Atina, 18 ( A. A. ) - Harict hatlarda ıefer yapan gemilerin grevi 
umumiletmlıtir. 

Romıı. 18 ( A. A. ) - 1\1. Musolini, aıl:erlılcle mülcelle( qha.sı.n 
Y8' haddini 39 dan 55 e ibl~ eden projeyi meb'uıan meclisine tevdi Kavalada sıcaktan bir iştial oldu 
ctmi§tir. Bu yeni tedbirin neticeei olar..k, önümüzdeki İtalyan maııevra!a-- Atin~, 16 ( A. A. ~ - Sı.cawn tesirile Ka1ala8a bir iştiııl ,·ulı:u 
nna fttirak edecek efradın mıktan 100 bın yeni kur'a neferi ile tezayüt bulmuş, itinde istial edici maddeler bulunan birçok dilkkan harap ol - 1 

eyli7ecclr.tir. mu1, 10 i~çi yaralanmııtır. 

"Vakt,,ın 19 Haziran 1929 
tefrikası : 11 Yaprak Dökümü Yazan:ReşatN!!!! 

... , bıır 

Bu söz Ali Rıza Beyin 

kaf asma bir sopa gibi indi. 

Bir gün evvel şirketin bir 

başkasından işittiği sözü 

hatırlıyordu: "Paruız na • 
rnus nihayet bir iki göbek 
dayanır.,, Hemen biribirinin 

aynı olan bu iki söz iki 

dünya kadar biribirinden 

ayrı iki insanın atımdan 

çıkmıştı. Hangi korkunç 

kuvvetti ki bu iki ayn in • 
sanı biribirlcrini tanımadan, 

aynı dilden konuşmıya sev• 
kediyordu? •• 

Ali Rıza Bey karma ka~ 

nşık zihninde bir muam

maya bir cevap ararken 

icadın acı acı söylcmiyo 

devam ediyordu: 

- Danlma Ali Rıza 

Bey... Kalbimde ne varsa 

söyliyccefim... Sen çocuk-

lannın mEnfaatinl daima 

vehimlere feda ettin ... On

lar on beşer, yirmişer ya~-

larma geldikleri için vazi· 

feni bitirmiş sanıyorsun •.• 

ı, öyle değil ... Asıl vazifen 

şimdi başlıyor... Onlar es-

kiden minimini bebeklerdi. 

Otur dediğin yerde otu· 

nırlar, •ye 11 dcdikini yer • 
lerdi. Ellerine kırk paralık 

bir düdük, bir kırık bebek 

versen dünyayı vermiısin 

gibi bayram ederlerdi.. Bu 

çocukların her biri timdi 

bOyülc bir insan oldu.. Her 
şeyi anlıyorlar, istiyorlar •• 

Her birinin ne arzuları var? 

bilm~m ama galiba onlann 

terbiyelerinde do yinlaılak 
oldu. 

- Çıldırmışsın hanım •• 
benim çocuklanm öylo me-

lekler ki ..• 
-Onu ben de inkar etmi· 

yorum... Çocuklarımız şim

diki halde melek gibi ço

cuklar ..• Fakat bir yandan 

da zihinleri çok açtık .• 
Dediğim gibi her şeyi gö
rüyorlar, istiyorlar ... Bu hal . 

ile acaba ilerd6 de melek 

gibi lca1acaldar mı? Kalsa

lar da içlenmiyecekler mi? 

Sen ıimdiye kadar dışa· 

rda çalıııyordun. 

Evinin içini, çocu1clarını 

pek yakından görmiyor-

dun... itte sana haber ve

riyorum bey ... Çoculdahmız 

için tehlike var.. Benden 

günah gitti. 

Ali Rıza Bey bu dava

nın öyle kavga gürilltü ile 

halledil~cek bir iı olmadı

tım anlamıfb. Şimdi yal-

varıyordu: 

- Kuzum hanım... Ço
cuk olma... Bu cihetleri 

ben de düşünmedim değil .. . 
Fakat oğlumuzu İfittin .. . 

Yavrum kardeşleri için her 

fedakarlıka hazır... Ondan 

şüphe etmezsin delil mi ? 
- Doğrusunu ister.sen 

şUphe ederim Ali Riza bey .. 

Ne olsa o da g~nç bir ço· 

cuk... Onun da kendino gö-

re arzulan olacak... Hem 

olmasa bile parmak kadar 

çocuğum boynuna yük ol

mak günah dekil mi ? 
Bu karı koca bir sene 

münakaşa etseler bu nok

tada anla§amazlardı. Ali 

Rıza Bey muhakkak, baba

lann en eyisiydi. Kendi 

yüzünden çocuklarmm her 
b&nıi birino en küçük bir 

zarar gelmesine ratl ola· 
rnazdı. Fakat o, çocuğunu 

kendi yerine aile reisi yap

makla ona dünya saadetle· 

rinin en büyüğünü verdi· 

ğinc kanidi. Aile reisliği 

onun gözünde hükümdarhk 
gibi bir şeydi. 

Binaenaleyh Şevketin nilc 

yükünden şikayet etmesi 

kıral olan bir lnsanm başı-

nll giydiki tacı alır bulma11 
nev'inden anlaşılmaz bir 

şeydi. 

Fakat Hayriye Hanım bu 
yüksek hikmetleri itlenmcı· 

miş saf kafasına bir türlü 

aldıramıyor, daldkadan da
kikaya artan bir heyecanla 

atcı püıkilrüyordu. 

- Saçını ağırıncaya ka

dar sana çocuk gibi inan· 

dım.. Ne bileyim • uçla 

sakallı, 

adam .. 

okumuş yazmış 

Elbet bir bildiği 

var .. diyordum.. Artık ye

ter.. Mademki bu iıi brak· 
mak namus icabı imiş .. 

bırak.. lakin unutma ki pa· 

halılık günden güne a~ıyor .. 

Bak artık saklamıyorum. 

Melek gibi çocukların zap· 

tcdilmez hale geliyor •.• 

Yokluk yüıUnden evlatlarım 
birer birer dökülmeAe baı;-

larsa iki elim, on parmağım 

yakandadır. ÔHlp gitsen 

bilo seni mezarında rahat 

bırakmam ..• 
Kadın çocuklarına işittit· 

mekten lcorkmıyarak yüksek 

sesle a§'lıya a~lıya mutbaha 

gitti. Ali Rıza Bey olduiu 

yerdo donup lcaldı. 

Demek ki bunca ·senelik 

kuzu aibl JUmuşak başlı 

karısı da nihayet isyan 

ra~ını açmıştı. h e • 
Elinde bir koğa, b3 iç~., . "e de dolaşıyor, ç.ıçe tlıı'' 

dibini eşeliyor, ~erıev<ı bO
su veriyor, fidanların f 9~;t 
ceklerini ayıkltyordu. ~tıı'' 
aklında yalnız çotU ~il 
vardı. Karısı şüphesit ~aşı 

tC 
bir kadındı. Fakat , ,0r· 

• M ··11111ıY 
pek scbepsıı goru b~' 

yD 
du. Söylediğ'i söıler ·ıJi· 
na atılacak şeyler değ\!ı• 

te 
Çucukları hakikaten !lçı 

(cfl 
kede miydi? D~~.fl jbİ ,. 
karısının söyledıgı g .

11
Jd 

b·"cs• 
caba onların tel' 11 dıJ? 

,, l G 111t.1Y • 
bir yanlıohK o mu" fl1'rr'' 
Evvela büyük kıtı . 

Ö 
.. .. ö Une rredtdı· J~ g ıunun n b 1 ncı .ı~c • 

Bu on dokuz 1 ftı~ıtl 
ufak tefek bir kııd 1• •

11
5!1\' 

otuz y:ışsndakl bir 
1 

• 

dan dahi ağırdı. l'";ıııılil 



Şi rketı&r ve biz . 

8u nıe-.zu, lleşiktaş yo
lunda sürii sürü ıııa

~ kaslırda karşılık bek
~ken Çektiğim azaptan doğdu. 
ltt ~ sıkıntısı ve ter ıçinde bi
b çı kavgası dinlemek pahasına 
it ınevzu... Buna olsa olsa 
•ııcak k lıa . ·aJırımı çekeıı ben tam, 

kıki bir kıymet verebilirim. o· uneş soldan geliyor. Zateıı 
Pek sıcak olan ışık peııçcre 
:rıııaruıdan süzüldükçe, per
~llzdan geçmiş ziya hiizıııe
llııı ı:ıbi yakıcı bir hale giriyor. 
lf . Yollar ııiçiıı bozuktur? 
ıçın bir yerine bir kaç 

~ksata halk bekletiliyor? 
lltıları sormak, beyLude yor

ltınluktıır 
il . 
u yoldaki yolsuzluk dün 

~~ınanııştır ki bugün bitme
ij ıne şaşıp kızalım. Bu yol 
ç senedenberi hep böyle 

~kaslı, belalı bir yerdir. 
•nkaıesiniıı devli, tılsımlı 

Yolu b'J . J;j ı e bunun kadar guç-
klerıe dolu değildir. 

6 $irket bu bir karışlık yolu 
h ç senede hala bitiremedi. Geııe 
atırJayorum ki ayni şirket 

lleyazıttaki ~ dairei laside » ııi 
~ir ıtecede bitirmişti. Demek, 
;IJıdi l<araköyden ta Bebeğe 
adar süren geniş semtin halkı 
kurııPanyayı o dairei !aside 
kadar bile alftkadar etmiyor
ınuş. 

b• 
l'ırına bcııziyen vagon içinde 

Ulün tunları düşündüm. Son-
ra başka bir şeyi hatırladım. 
Galiba iki sene evvel Şehremini 
l.luhiddin Bey, halkle doğrudan 
doğruya temas eden şirketlerin 
'11Ukavelenamelerini bastırıp a
lıaiiye dağıtacaktı. Pek yerinde 
~e çok lüzumlu olan bu hayırlı 
ış, biirnem neden iki yıldır 
hakikat olamadı. Cep takvimi 
ttklinde !aşınması kolay muka
'.'eleler, şirketlerin sal.'ihiyefleri 
~ Yüklendikleri mecburiyetleri 
1111.lka bildirecek ve liizım ge
r ınce, onlara dayanarak hakla-
rııııızı müdafaa imkanım vere
Celtür. Tabiatin şiddetini 
arttırdığı btt cehennem ııünle
tınde olur olmaz vesilelerle 
tr~etin zulmüne karşı bileğimiz 
3&lı k.ılmak bize çok pahalıya 

oturuyor. 

. l<arar verilmişti, kararda 
lS.ıbet vardı. 1 ladisenirı kendisi 
ll1izeı bir buluştu. O halde niçin 
bu fikir, kafalardan hayat 
talıncsine inmiyor? Neden hala 
biletçinin, koııtoroluıı her 
~ eınir bpyle! » sini kanun 
~Vvetinde hüküm sürmesine 

boyun iğiyoruz? .. 

[ADLİYEDE] 
Esrar 

Dikili ceket macerası 
tnahkümiyetle bitti 

k btanlıul birinci ceza mah-
crııesinde dün üzerinde es

rar 
• bulunmakla maznuneıı 
/' 
h'.'Ya isminde lıir adam mu-
akcrııc cdilmisıir. 

%iya, bunu. inkar etmi~, 
ancak .. . 1 b 1 

uzcrınc e u unan es-
rarın 1ı· . . 
1. ır dırhcm değıl, yarın 

:therıı olduğunu söylemi~tir. 
Undan başka kendisini ~öyle 

rnııdaiaa · · 
ctmı~tır: 

1 . ~ Ben bu ceketi yolda 
ıır 1 ,i d 

ı . n en satın aldım. ;\ le"'er 
>ır "' 

r ucunda k:\ğıt içinde cs
ar clı"k·ı· · ı ı ımi~. 

1 - Ceketi :;atan 
ıesap 
t 

etmeden mi 
Cdi? 

esrarı 

Hat is-

-- :'\ dikrn· .• e bileyim ben? zahir 
ııu ı~ de sonra diktii(ini u

trnuşı 

.\lahkerne 

• 

Hüseyin Rifat Beyden 
Yusuf Ziya Beye 

Pek çok sevmek için ken
dimde bir hak gördüğüm Hamit 
hakkında • Akbaba • nın geçen 
nushasındaki bir fıkrada Yusuf 
Ziya beyin beni de duadan u
nutmadıklarını haber verdiler; 
aldım, okudum._ 

Yusuf Ziya bey ( filhakika 
ne tuhaftır ki Filorineli Nezımla 
( rakıcı ) Hüseyin Rıfat (bile) 
Hamidi tebcil ettiği bu devirde 
bir genç şair onu inkar ediyor) 
diyorlar. 

Yusuf Ziya bey, Hamit sin
nen benden müterakki olduğu 

gibi şairlik itibarille de çok, pek 
çok, hem de pek çooook bü
yüktür. 

Beni yetiştiren milletten, bü
yüten aileden aldığım terbiye 
ve kendi kendime kazandığım 

seciyeye göre bu hürmet hissini 
genç alimlere, liyakatli ve edip 
kimselere, dairei muhabbetine 
girdiğim dostlara da teşmil et
tim. 

Oorhan Seyfi Papağanı 

tesis ile sizden ayrılıncaya kadar 
bazı tercüme ve kıt' alarım gaze

tenizde yer buldu, naklettiğim bazı ı 
hikayeciklere de iltifat ederdiniz. 

Evvelce benim olan •üzüm 
kızı• rakısının ilanlarım ayda 
on lira mukabilinde «Ak ba
ba > ya koyduk . Anadoluda 
seyahatta bulunduğum bir sırada, 

reklam ücretinl gününde alama· 
yııınızdan muğber olarak •üzüm 
kızımı, yahudi kızı mı? > diye 
bir fıkra yazmağa bile kalkışmış, 

kaç yıllık samimi arkadaşınıza 

onun maişetine hücum etmek 
istemiştiniz. Bu hareketinizi 

gazetecilik hayatını sizden ziyade 
yaşamış olduğumdan gene 

samimi kalmıştım. Bir gün 
geldi ki benden şimdi muhterem 
(Vakt) a irae etmiş olduğum 

Eşrefe ait defterimi istediniz. 

Hayyam tercümelerimden ta· 
biim size bir nusha hediye 
etmiş; senin imzan olmazsa 
kitabın da kıymeti olmaz diye 
kendinize ithaf ettirdiniz. Ru
bailerden size on kadar ayırarak 
ak babanın birinci sahifesine 
koymakla beraber serlavhanın 

iki tarafına büyücek puntulu 
harflerle ( şairi Hüseyin Rifat ) 
diye yazdınız. 

Bana bir de yanar dağ hediye 
ettiniz; nasıl ithaf ettiğinizi ha
tırlar mısınız ? 
Şimdi Rakıcı tabirile (tuz kabağı 

kafalı herif Hamidi anladıktan) 
sonra demek istiyorsunuz; Aklı ba. 
şında bir adam tuz kabağı kafalıları 

dost ittihaz ileona iltifat eder mi? 

Rakıcı demekle benimle eğlenmek 
isteyorsunuz ama siz de bugün 

karagöz oynatıyorsunuz. Eski zaman 
olsa idi sizi de beni de şer'iye 

mahakemelerinde şahitliğe bile 
kabul etmezlerdi ; bugün istihza 

zekanın, rakıcılık ta zeka ile be
raber ilmin , fennin,koca kimya 
ummanının hakkıdır . Bunlarla 
istihza ahmakların hakkı olduğu 

gibi 1 faizcihktir diye bankacı· 

!ıkla alay etmek le budalaların 

işi olduğu gibi .. 
Ben rakıcılıkla müftehirim, 

yeni nüfus tahririnde de aile 
ismi yapacağım. 

Yusuf Ziya Bey, Hüseyin 
Rifatın tam bir lise tahsili, eski 
tıpfakültesinden de bir diploması 
var. Fakülte hayatı birincilikle 
geçmiştir • Şark edebiyatına 

mensup, garbinkine meclOptur. 
Edebiyata intisabı, ~irliği 

sade zevki içindir • Az yazı 
neşreder , çoğu da lzmir gaze
telerinde metfundur .. Hayyamın 
nazmen neşri ise başka lisanları 

lede binlerce lira kazandığından 

mağrur , ne de bir ayda bir 
para bile ele geçirmediğinden 

müteessirdir. 
Hele bir hasisesi var : vefa

sıziarın, seciyesizlerin - ahlak 
dersi imtihanı gibi - numara
sını kırar. hakkınızdaki ıu fazla 
hareketi ise sizi hem kel, hem 
fodul bulduğundandır. Bilhassa 
aslanla tilki hikayesinJe yaralı 

yerde yatan arslanın • ah ben 

bu derilen değil, senin şu ldkır· 

dılarından öleceğim ya.. dediği 

gibi ben de buna tahammül 

edemiyorum. 

Ziya bey, sızın gibilerinbile 
eli kolu serbest gezmesine , 
istediğini söylen"'sine müsait olan 
mubarek cumhuriyetin marıını 
ben üçyüz yirıııi dört ıen.,,.ini 
ilk günlerinde İzmirde Paris 
kahvesinde hamidiye marşı ça
laıı muzikacıları iskat ile çaldır
dım. Ve bize bu yakışır diye 
bağırdım 1 bundan dolayı mas
lup Nazımla ittihat ve tarakki 
mektebinde boğaz boğaza geldik. 

Bir gün gelir, acı bir kah
vemi içersiniz. Bana yazılan teh
ditnameyi görürsünüz. Sizin dün 
başınıza geçirdiğiniz şapkayı ben 
daha o zaman giydim; beyim, 
benim ruhum seciyeli olduğu 

gibi pek eski bir inkılapçıdır da. 
İstanbul düımdn ayakları al

tında iken ben mubarck hudu
du milli dahiline birkaç kerelCT 
girdim çıktım. Sezi de o sıra· 

!arda: 
- Seciyesizdır! 

Diye lneboludan geriye çe· 
virmi~ler vardı . 

Ah şu Ankara ah!.. Hiç bir 
vakıtta keçi eline koyun eti 
damgası vurmıyor. şirin Türlcçe
min şu atalar sözü nekadar 
güzeldir' Türk unutur ama 
affetmez:! 

Biz bunu da tashih ettik : 
( Türk ne unutur, ne affeder!) 
binaenaleyh unutulmazsın, unut
mazlar : Bir anadoluya ayak 
basmak için insanda seciye 
ararlarsa o düşündüğün yerlere 
girmek için artık neler ve neler 
aramazlar ? 

Huseyin Rifat 

Vaktın-
---avukatı 

Tekaüt maftfına 
dair 

Bariında İ:Jmet Beye: 
l~arct ettiğiniz hüküm 

Ilaremin memurlara ait kıs

mının birinci maddesinin ikin
ci fıkrasıdır. 

Bu fıkra, fikrimizce, asil 
maa~ın ne demek olduğunu, 

hudut ye, miktarını tayin 
ediyor. Şu halde bugün me
murin kanununun 72 inci 
maddesi hükmü Barcın kanu
nu ile tadil edilmiş değildir. 

Esasen Baremin 19 uncu 
madedsi ele bu fikri teyit 
etmektedir. 

Bu yaziyet karşmnda te
kaüt maaşının tahakkuk ve 
tayininde 72 inci madde 
mucibince şimdiye kadar ya
pılmakta olan muamele bun
dan sonra ela dernm edecek 
demektir. 

Bir de (2 inci maddenin 
ilk fıkrasında "maa~" denil
diği halde diğer fıkrasıııda 

"a,;li maa~" trbiri kullanıl
maktadır. Bu da dikkati cel
betnıekten uzak kalamaz. Di
ğer taraftan yeni kanunun 
hedefi yıılnr.t maaşların ~tev
hit ve teadülü ,nü teminden 
ibarettir. Tekuütlüğe ait umu-

AiUT 19 l1azlrnn ' 

hilde 
zt e te~iYHh 60000 ı i ra 

D. Vekilimiz seyaha
tine devam ediyor 
Y ağın11rdaıı z<u·ar gö

renlere ~aı·<lıına 

baslaııı ldı 
' 

Sivas , 17 (A.A.) - Da
hiliye vekili Şükrü Kaya B. 
Kayseriden gelirken refa
katlerinde Kayseri meb'usu 
doktor Halit, vali Fuat bey
ler ve müfettişlerle Bünyan 
kazasını teftiş ettikten sonra, 
son yağmurda seylaba uğ
rıyan ve 80 kad~r evi yıkılan 
Sarıoğlu nahiyesine gitmiştir. 
Hilaliahmerin muaveneti 
temin edilmiştir. !darei hu
susiyenin yardımile evler 
yeniden istasyona yakın ve 
seylaptan masun bir yerde 
yapılacaktır. 

Vali Fuat beyle, Bünyan 
kaymakamı tertibat için 
nahiyede kalmışlardır . 

Atina elçimiz 
Ankara, 18(Vakıt)-Atina 

elçimiz Enis bey perşembe 
günü vazifesi başına hare
ket edecektir. 

Her tarafta bolluk var 
Muğla : 17 (A.A.)- Bu 

sene vilayetimizde Buğday, 

Arpa , Çavdar ve yulaf 
olmak üzere 358,250 dönüm 
arazi ekilmiştir . Feyiz ve 

bereket geçen seneye nis
beten yüzde elli fazladır . 

Tütün son derece iyidir • 

lzmir , 18 (A.{\.)-Urla, 

Çeşme, Kar~urun ve vilayet 

dahilindeki qjğer kazaların 

tütün mahsulü bu sene has

talıksız ve gayet bereketli
dir. Buhususta vilayet ziraat 

müdüriyetine malumat gel
miştir. Mahsulün 350 bin 

kilo raddesinde olacağı 
tahmin ediliyor. 

Güç bisikletçileri 
Karamanda 

Karaman, 17 (ı\.A.)- :\lu
haiı7. gtıcü bisiklrtçileri Kara
mana gelmi~ ve samimi bir 
surette kar~ılanmı~tır. -------
İzmir odasının kitabı 

lzmir, 1 .~ (.\.A.)- Ticaret 

odası, lzmir ye iktısadl mın

taka dahilinde bulunan maki
ne \'C el ile mutaharrik fab

rika 'c atelyelcr hakkınd e
saslı malumatı ihtiva eden 

Türkçe, Fransızca bir kicap 

ne~rine karar Yermiştir. 

F oçada elektrik 
Foça, 1 8 "('A.ı\.) - Façanın 

imarına gayretle çalı~ılmak

tadır. i':lektrik tesisatı biciril

miştir. Otel .ye sinemanın in

şasının ikmali yakındır. 

Enkazı saklanacak 
İzmir, 18 (ı\.A.)- Asarı ati

kadan olan Karaburun htıkt\
met kona11'ı geçen seneki zel
zeleden harap olmuştu. Bina
nın tamiri imkanı göriilmc

diğiodeıı yıliılmasına ve en
kazının mı'1pfa7.ıısına karar 
verilmi~tir. 

-·-
Ne suretle yapılmak-

tadır 
:\latbnamıza ı·erikn malt). 

ı mata göre. i\lerkez tediyatı 
l lazinece hen·eçhi ati suret 
ı•e ~crait dairesinde icra 
edilmektedir. 

Ilazinecc tediye giinleri 
hafca Pazar, Salı, \'C Per~enbe 

günlerine münhasır olmak 
üzere hafacada üç gündür. 

1 - iki bin liraya kadar 
istihkakı olaların = iki bin 
lira dahil = istihkakları i~bu 
günlerin umumunda tediye 
edilir .• \ncak memur istihkak
ların harcrah ve maa~ ucurat 
ve ycYmiyelri gibi istihkak
larında, pazar Ye per~enbe 

günlerine icra edilecek tedi
yatca mikrnr şartı yoktur. 

2 - iki lıin liradan fazla 
matlubu olanlara tcdiyat 
mlinhasıren Salı günlerinde 
icra edilir. Bü günün harici-n
de her ne >ebeple olursa 
olsun isrisnaen tediyat icra 
edilmeyecektir. Ancak Salı 

gtinleri 1 lazirıeden para alacak 
cshabı istihkakın ita emirle
rini behemehal pazar günle
ri ak~amına kayt ettirmeleri 
~arttır. Bu günden sonra 
tenli edilecek ita emirleri 
muhteviyati bir hafıa sonra 
tediye edilecektir. 

l~bu mukarreratın Hazine
ce 15 l laziran 92b tarihinden 
irbaren aynen Ye müstemi
rren tatbiki sureti kafiyede 
mukarrerdir. 

Hakkı Şinasi Paşa 
C. H F. müfetti~i Hakkı 

Şinasi. Paşa Fırka te~kilatını 

tefti etmek üzre bugunlcr
de Trakyaya gidecektir. 

Dutlar nasıl satılacak? 
Emanet, dutların tablalarda 

açık olarak satılma,;ıııı men
~tmi~tir. 

Badema dutlar ya kapalı 

rnblalarda yeya iizerlerine be
yaz bez iirtlılmek suretile sa
tılacaktır. 

Ayrıca da lıalıklarııı >ulan 
aka aka klıfe Ye sepetlerle 
nakli menedilmi~tir. Ba
lıklarda beyaz çinko J..aplar 
içinde ı·e kapalı olarak nak
ledilecektir. 

Yeni bir süt şirketi 
\erilen bir habere göre 

ı·:manetlc hiç bir alakası 

olmıyacak olan bir gurup 
şehride siit satmak için bir 
şirket te~kil edecektir. Şirket 

süt temini için ciYarda bir 
de çiftlik satın almıştır. 

Süt satışı ~imdilik Beyoğ

luna inhisar ettirilecek Ye 
şi~eler içinde arabalar rnsı

tasile şahre ce' zi edilecektir. 
-----

Sulama itleri 
Yeni ve §Ümullü bir tet

kike baılanıldı 
Ankara, ! 8 (\-akıt)- Nafıa 

umum müdürü Fehmi 13. ile 
sıı mütahassısı Konya, A[ yon, 
İzmir, Adana Yilayetleri su 
Ye sulama ı·aziyetlefini tetkik 
için dugiin hareket ettiler • 

Ali Divan toplanıyor 
Ankara, 18 (\akıt)- 1\ li 

Divana DeYlet Şıırasıııdan se
çilen azalar yarın Eskişehire 

hareket edeceklerdir. 

Malul gaziler pazarı Turk anonim şirketi 
Meclisi idaresinden: i\Ial lı.l gazılcr pazarı Türk anonim 

şirketi hissedaran lı<!•yeti umumiyesinclen bcaYeçhi ati ruznamei 
müzakere etmek için fcykalılde olarak 929 temmuzun Cisına 
mlisadif c\.fnıartesr giinü saat J 3,5ta şirketin merkezi idaresi 
olan B:ılıçck~ıtla birinci Yakıf hanında 1 -10 numarada in'· 
ikatı tensip eılildiğinden his:<edaranı kiramın yeı·mi mezkôr
da hazır bulunmaları liizumu ilan olunur. 
Ruznam~i mfJzakerai: İnhisar bey'! hakkında ahiren 

e·rolunaİı f-t85 numaralı kanunun Malt\! gaziler pazarı 

Taksim meydanı için 
tahsis edilecek 

Emanet encümeni bir içti
ma akcederek l 929 scne,i 
tamirat ye in~aati için tahsis 
edilmesi icap eden para nıc· 

selesini gôriı 0nıtişciir .. 
Bu husnsta tanzim edilen 

program da Fırka gıınıpunda 
müzakere Ye tetkik edilmek 
lizere cenıiyeci belediyeye 
Yerilmiştir. i':manet encümeni 
umum! in)aat \'C tamirat 
meyanında olan caksim mey
danının glizclle~tirilmcsi için 
60000 lira konulması fikrin
dedir. 

Belediye meclisi Fırka 

gurupu bu programı per~em
bc glinli fırkada toplanarnk 
tetkik edecek tir. 

Ziraat, ticaret 
Anadolu tef • 
kiklrei başbyor 
Ay soııuııda ıııiilıiın 
bir i~·tima yapılaeak 
.~li lktısat"at meclbi aza-

lari Ankaradan tamamen 
a ı·det etnli~lerdir. :\lcclis 
azalan yakında :\nlrnrıı<la bir 
tetkik seyahcine çıkacaklar

dır. Bu htNısca bir program 
tesbit etmek üzer :'\iyazi, Asım 
Selılhattin, i\lehnıct Yehbi 
Bekir \ ehlıi, Raif 1\'ec<let, 
• ·urullalı Csat, Beylerden 
nıurrekkep lıir komisyon 
bu ayın 27 sinde ;chrimiıde 
bir içtima yapacaklardır. 

Bu komisyonun tanzim 
edeceıti program üzerine 
.\Ji lkt1'at meclisi azaları iki 
gurup halinde Anadoluda 
geyahatc çıkacaklar, birinci 
k:lnuna kadar dola~acaklar. 

Bu seyahat esnasında Tür
kiyenin zirnl , iktısadl tiı:arl 

vaziyeti tetkik ye raporla 
tesbit olunaca\.., sonra hu 
raporlar üzerine . .\!i lktısat 
meclisinin gelecek denesin· 
de Türkiyenin mlbtrkhel ik
tısadl nziyeti muzakerc 
edilecektir. 

• 

izin yok! 
Ver em mücadele cemiyeti 

rozet dağrtamıyacak 
\" erenılc mtıcaclelc cemiye

ti 28 haziranda ccmiyerin 
meafaacma olmak ıızerc ro
zet dağıtmasına nıiisadc Ye
rilmesi için 'ihlycce nıüraca· 

at ecmi~cir. 

\'ilayct 'erdiği ccYapta bu 
husustaki kanun mucibince 
rozet tevzii ,.c iııne t~lıınıl

ması ancak bir yeYmi mahsu. a 
aiı olduğu için müsaade edi
lenıiyecej!;ini lıildirilnıi~cir. 

Cemiyet hiç olmaz'a 18 

ağustosta musaade edilme. i 
için bazı te~ebbüslerdc bu
lunmıya karar Yermi~tir. 

Çocuk bahçesi ne 
zaman açılıyor? 

Şehremanetinin Gülane 
parkında vücuda getirmek
te olduğu çocuk bahçesinin 
temmuz ayı zarfında açıl· 
ması için çalışılmaktadır. 

Bahçe sabah 9 da açı
lacak ve akşam 7 de ka
patılacaktır. 

Dünkü susuzluk 
Terkos ~irketinin Kdhıtane

deki ana lıorosu evvelk1 ge
ce ansızın patladığı için ~e

hir bir müddet susuz kalmış, 
dün tamirata başlanarak ak
şam üstü su akıtılmllı>ı m üm-

-----,,Herifi,, 

D iin sabah, Yarurtb 
iki lbc talebesi ~anı 
ha~ımda kumı~uyor-

lardı: 

O çıkacaknıı~ galiba 
öyle bir ~ey duydum. 

-- Belki de .... \zizim he· 
rifin surnuna kagıt atıyorlar! 

llu ıııuha\'eretleıı knıı hal
de sinirlendim. Ba~ıını llla 
ÇC\'irdim Ye unıda oturan 
ark.ıda~ımtı: 

- l lcrif sıfatını kime >e· 
riyorlar biliyor musun dedim, 
muallimlerine! 

.:\rkada~ıtn iki gun l!\ ,-el, 
gene iki mektepli çocuk ap;
zından duyduklarını anlattı. 

Bir talebe iicckiııe diynr
ıııuş ki: 

- Kuzum o kadar ı:ı,:ı 

etme: bir biçimini 
herifin eline beş lira 
rırsın, olur biter! 

Beriki: 

getirip 
,..;ıkı~tı-

- 1 liç alır mı? demi~. 
Birinci talebenin cernlıı 

~u olnıu~: 
- Gırtlaj!;ına kadar borç 

içinde, bakkaldan kömtırciıyc 
kadar birçok alacaklıları Yar! 

Bu iki çocuıtun bahsettik
leri adanı da bir muaallim 
imi~. 

Bu iki ınulıaı credcn biri
sini kendi kulağımla duyduk
tan bir tane:<ini de bir :ırkadaş 

aj!;zıııtlan dinledikten sonra 
göztınıün önüne ilıtiyarca iki 
hoca c;eldi, bir de onlardan 
vapur p;ll\'ertcsinde bahseder
ken "herif., diyen çocukları 
düşündüm. 

i\Luallime de_ğil, çocuklara 
acıyorum. 

--
Orman mektebi rektörü 

vefat etti 

K11·metli bir fen adamımız 
' olan Ali Orman mektebi rek-

törü • 'e~et beyin diin yefat 
ettilti tee>stırlc haber alınnıı~
tır. 

:\'a~ct B. birkaç gtin enci 
an:->ızın sancılann11~ ve cv
\'clki glin de kendisiııe sağ

lık yurdunda apandisit nme
liycsi yapılmı:;tır. Fakat :\c:;ct 
B. ameliyeden 2-l- saat sonra 
,·efat etmi:;tir . 

I\e~ct Beyin cenazesi lıu

g[ın saaı ı 2 de Bc;ikta~ta 
Sinan pa,a camiinden talı:· 

besinin i,tirakile kaldırılarak 

Ik:;ikt«,taki ,·eyhler k:thri;ta
nına dcfncdilcc.:cktir. 

1006 
İngiliz lirası düşüyor 

lngiliz lirası dün sahalı 
bor,;ada l O! 2,~ kuruşta açtl
mı:;, l 006 kuru~ta kapanmı:;· 
tır. lngiliz lirasının lıir kaç 
gün içinde daha ziyade dti
~eceJti limit edilmektedir. 

Altın 87::1 kuru~ta açılmış 

869 kuruşta kapanmı:;tır. 

Unkapanına ne zaman 
tramvay işliyecek? 
Fatih - ~:elime kapı tram

rnmYayı ikmal edildi~i için 
tramYay :;irketi Şehzade lıa,ı
Cnkapanı hattı için Yefaden 
zcyrej!;c kadar uzanan kısmın 
ray fer:;ıyatına yakında lıa,
Iıyacaktır. --- -
Müessif ve hazin bir irtihal 
Tüccarı mutebereden 'e 

cemiyeti belediye ve Ticaret 
odası azasıııd~r. tülbentçi 1 lacı 
11\uhittiıı zade 1 laydar Mulıittiı• 
Bey ,·efat etıııiştır. Dugün 
sabah saat dokuz buçukta 
Sirkeci iskelesinden şirketi 

hayriyenin 60 numarali vapuru 
mahsusile Düyük Adaya ve 
oradan cenazesi alı Hak Yedi 
kule Kazlı çeşme isktlesıne 

çıkarılarak ve Süıılıiil f.lenı i 
camii şerifinde namazı baddcJa 
Silivri kapıda kain aıle•i 

kabristamna defııedilecekti r. 
Arzu luyrraıılanıı \'<tpl.! l 



AAŞLARI MUHASEBECILIGINDEN 
Maaş sahiplerinin· nazarı dikkatlerine 

Suıkoahmet lyip Samatya ıasımpaşa Haydarpaşa Üsküdar] Beşiktaş Beyotıu Fatih Merkez 
c::::::;.=. 

dan ya. k dan ya. k dan ya. k dan ya. k dan ya. k dan ya. lı nan ya. k dan ya. k dan ya. k dan ya. k 
19-6-92~) Çar~amba 

Kadınlara 

20-6-929 Persembe 

- - - -- ~- - - - - -
Asker tekaüdü 
Mülkiye ,, 

10501 10650 38001 38150 40001 40300 21501 21750 28001 28350 33001 33400 4800 l 48300 52001 52200 I703J 17300 3001 3300 

Asker ailesi 
Mülkiye ,, 

6501 6650 32501 32575 28001 28150 19001 19050 18001 18150 22501 22650 26001 26100 14001 14150 10001 10150 2001 2150 
8001 8350 36001 36200 42501 42900 20001 20250 26001 26450 3000l 30500 45001 4540) 50001 50250 14001 14400 1 350 . 

Erkeklere ilmiye tekaüdü ve 
aileleri 

5001 5200 32001 321 ()() 29501 29200 19501 19560 16001 16300 21001 21250 25001 25150 13001 13150 8001 8200 1 250 
501 610 4501 4525 4001 4080 2501 2510 2001 2060 3001 3040 3501 3550 1501 1550 1001 1132 J 190 

22-6-1929 Cumartesi 
Kadınlara 

23-6-1929 Pazar 
Erkeklere 

Asker tekaüdü 
Mülkiye ,, 
Asker ailesi 

10651 10750 38151 38300 40301 40500 21751 21950 28351 28650 33401 33800 48301 48550 52201 52350 17301 17500 3301 3500 
6651 6750 32576 32635 28151 28300 19051 19080 18151 18300 22651 22700 26101 26200 14151 14250 10151 10250 2151 2250 
8351 8600 36201 37400 42901 43200 20251 20500 26451 26900 30501 31000 45401 45750 50251 50500 14401 14750 351 6QO 

Mülkiye " 5201 5350 32101 32180 29201 29350 19561 19610 16301 16550 21251 21450 25151 25250 13151 13300 8201 8350 251 454 

24-6-1929 Pazartesi 
Kadınlara 

25-6-1929 Salı 
Erkeklere 

Asker tekaüdü 10751 10850 38301 39400 40501 4070\l 21951 22100 28651 28900 33801 34050 48551 48703 52351 52450 17501 17700 3501 3650 
Mülkiye ,, 6751 6860 o o . 28301 2836() 18301 18400 22701 22800 26201 26260 14251 14325 10251 10300 2251 2350 
Asker ailesi 8601 8800 36401 36525 43201 43500 20501 20650 26901 27250 31001 31400 45751 46050 50501 50650 14751 15000 601 850 
Mülkiye ,, 5351 5500 o o 29351 29500 16551 16700 21450 21575 25251 25350 13301 13400 8351 8500 451 650 

26-6-1929 Çarşamba 
Kadınlara 

27-6-1929 Perşembe 
Erkeklere 

g ı Asker tekaüdü 
~ ~ Mülkiye " 
8 e Asker ailesi 
[ Mülkiye • 

o 
o 

8801 
5501 

o 
o 

2965 
5600 

38401 38500 40701 40810 
o o o o 

36526 39620 43501 4377Q 
o o 2950 ı 29660 

22101 22250 28901 29125 
18401 18460 

20651 20775 27251 27525 
16701 16850 

34051 34210 48701 48820 
22801 22900 26261 26320 
31701 31770 46051 46320 
21570 21675 25351 25425 

52451 52530 
14326 14400 
50651 60720 
13401 13470 

17701 
10301 
15001 
8501 

17870 
10350 
15200 
8570 

3651 
2351 

851 
651 

3810 
2420 
1085 
760 

Mütekaidin ve eytam ve eramili Mülkiye ve Aakeriyenln Haziran ~A. Ağustos 1929 maaıları balada gösterilen liva numeroları ve günler itibarile tevzi edilecek.tir. Gününde ve numero strasında bulunmayanlar beyhude yere 
müracaat etmesinler . 

J - Maaş almadan evel numara alınacaktır. 
2 - Bir kimseye bir günde 4 cüzdandan fazlası ıçın numara ve ma~ş verilmez. Elinde dörtten faZla maaş cüzdanı olanlara dörtten fazla cüzdan için müracaat ettikleri gün tevzi olunan fişlerin en son numaı as 

verilir. Bu cüzdanlann maaşını numara aldığı günün tevziatı bittikten sonra alabilirler. 
3 - Kadınlara mahsus günlerde erkeklere Ye erkeklere mahsus günlerde kadınlara maaş verilmez. 
4 - l\Iaaş almak için müracaat edecek olan kimse içtimai mevkıi ne olursa olsun numara almağa ve sınısını beklemeğe mecburdur. Numara almadan ve sırası gelmeden kimseye tercihen maaş nr'.lmtz. 
5 - Maaş te\'zİannda bulunan memurlar, polis ve jandarma efradı hiç kimsenin numarasını ve ma37ını almnğa tavassut edemez. Bunlara numara ve maaş verilmez. 
6 - Numara alıpta muayyen günde \'C sırasında müracaat etmeyenler sıraları geçtikten sonra mü}acaat edecek olurlarsa yeniden numara almaga mecburdurlar. 
7 - Han olunan muayyen günlerae gelmeyenlere veya numara alıpta ayni günde kişeye müracaat ettikleri gunlerde yeniden alacakları numara sırasile maaş almağa mecburdurlar: 
İstirdat olunur. 
8 - ilan olunan günde o güne mahsus fişler tamamen tevzi edildikten sonra geri kalan müracaat esha.bilc fişlerin tevziinden sonra müracaat edenlere o gün bir gün sonraki tarihli fiş verilir. 
9 - !\Iaaşlar li \·a numarası sırasile verilece]{tİF. 

·ı o-- :.\Iaaşatın tevzii günleri baladeki listededir. 
Yalnız Kasımpaşa şubesinden maaş alanların maaşları Beyoğlu şubesinden verilecektir. Bir müddettenberi merkezden tediye edilmekte olan Sultanahmet şubesinden maaş alan mütekaidin ve eytıtmıaramil 

ıııaaşları da Sultanahmet şubesinden ita edilecektir. 

Çanakkale vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden: 

16240 lira -!-2 kuru~ bedeli keşifli Gelibolu-Bolaycr ta
rikının f I 6+000 kilomctrosundan 1 J 9+535,5 kilometro

.suna kadar olan kısmın tamiratı csasiyesi 15 haziran 929 
tarihinden itibaren 25 gün müddetle ve kapalı zar[ usulile 
münaka!'aya çıkarılmıştır. Münakasaya ticaret odasına mukay
yet bulunanlarla ehliyeti f enniyesi nafia dairesince tasdik o
lmıanlar kabul edilecektir. l\Iünakasaya i~tirnk edecek olan
ların mi.izayede ve münakasa kanununa tevfikan zarflarını 
tanxim eylemeleri ye yi.izdc yedi buçuk he:;abilc depozito
Jarını ııakten ziraat bankasına tevdile makbuzlarını veya bu
na muadil hiikumetçe kabul edilmiş Bankaların teminat mek
tuplarını teklifnamclerine rapten yevmi ihale olan 9 temmuz 
<)29 tarihine miisadif salı günü saat I 6 dan evvel Çanak
kıılcde encümeni vilayete teYdileri ve fazla tafsil<\t almak is
tiyenlcrin nafia ba~ mühendisliğine miiracaatları ilan olunur. 

Çanakkale naf ia 
hendisliğinden: 

baş mü· 

5J205 lirn bedeli ke~ifli Kale - Ezine tarikinin I 2+sso 
ihl 34+ooo kilomctrosu arasında muhtelif mahallerin tami
ratı t'Sasiyc:;i I 5 hazir:ın Y29 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zad u~ulile mtin:ıkasaya Yazcdilmiştir. 
:\Iünaka~aya ticaret oda~ına mukayyet bulunanlarla ehliyeti 
fennivesi ııa[ia dairesince tasdik olunanlar kabul olunacaktır. 

Niksar asliye mahkemesinden: 

?\iksarın taşra mahallesinden 
gaıi Ahmet Er, tarafından 

amvali gayri menkulUn te~çili 
hakkındalO davanın cari mu

hakemesinde kasabada arasta 

çarşısında ~arkan nalbant oğ

lu lbrahim cf. garben sahibi 

senet şimalen tarik ccnubcn 
sahibi senet yene. ayni ma-
halde şarken sahibi senet 
garben hacı müezzin zade 

şimalcn tarik cenubcn sahibi 

senetle mahdut iki bap dük
kanın otuz Seneden beri 
nizasız ve fasıla~ız uhdesinde 

bulunduğunu iddia ettiğinden 
mezkôr dlikkanlarda bir hak 

iddia edenler bir ay zarfın

da niksar hakimliğine mlira-

caatları il~n olun ~lr. 

:-ırnnaka-:aya i~tirak edecek olanların müzayede ve münaka· 
~a kanununa tevfikan zarflarını tanzim eylemeleri \'e yüzde 
yedi buçuk nbbctindc dcpozitolarmı nakten ziraat bankasına Metin ve huıusı blr ırikodaıı maoıul 

d.l h""k" gayet şık Rouuelllemerl hali hazır 
tC\'dİİe ffitikbuz)arını VC)'3 buna mtJa 1 ll umetçe ll)Oduı mucibince size ınatlup tCnll• 

kabul edilmiş bankaların teminat mektuplartnl teklifnamele- SUbli. uıçanıZI letafet ve T.arafet, vı!· 
cudunuza yumuşaklık ve cevvıllyet 

rinc rapten yevmi ihnlc olan 4 tem muz 929 tarihine mi.isa- verditı gibi <logru dunnaııızı da temin 

kkal .. eder. Magu.alanmızı 7.lyattt ve mu· 
dif per~cmlJe glİlllİ Saat On altıdan C\ \"el Çanan - C CnCU- SIVVCT kattJotumu7.u talep edlniı. 

meni \ il:lyctinc tcniileri ve faxla tafsilat almak isti yenlerin \'egtıne saUf m.aham ~ 

~;" ~ü~~~:~~li~i~k m~:~~~: il::;:~:~ler IHJ P;•; _-L 
il Pake vapurları rı ~ 
~ T 1 fatanllul şubesi : Boyoölıında m Pake vapur acentası lirkiye muhterem halkını seyahat-• 1 tıınel nıevkiinde , N• 12 
• lere alıştırabilmek üzere stanbul_ - Paris ve İstanbul - Paris, • t"l•u 6 Liradan iı.ibıreı'I. 
fi Londrn arasında seyahat seferlerı açmıştır. Bir familya dahi 1 . 
fıii olsa her 1.aman seyahate çıkabilir. Vapur, tren oto, otel, . -----------
11 lercüman, iaşe bilet ücretine dahildir. Müddeti seyahat 34 9l Yabir 
R gündür. Fazla tafsilat için Karaköydeki dairemize müracaat ediniz.tfl Doksa 
fPJM(l!E~filllrl•~'fltlHJfi.iJlllJtiM ••••• almalı ya hiç 

1\ 1 • f • • d • • ı · • saat ktıllanma-
l \ / _aaı·ı m 11 ur tı - ü~!<sA k~~~:-

yen bozulmaz, "'-' • • ı Dakika şaşma1 gunc e11: veterninatl 
Galata Terzilik san·ut mektebi sed<ledilmiş ve nıhsat

namesinin hiikmli kalmamış olduğu ilan . olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Buğaziçi \ apurlarma mah us yaz tarifesi haziranın· i ı 

inci ..:uma günü tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde satı
jmaktadtr. 

sa attır. fiatlaı 
ehveııdir. 
Başlıca saat 

dükkanlarından 
arayınız.Toptan 

satış: 

Rikardo te' i , _e biraderi 
istanbul Havuzlu han 9-J4 

Her cins saat deposu 

1 Defterdarlık ilanatı 1 
Satılık an.kaz - Yeşil köyde 

köy içi mahallesinin Badem
li daliçe civarında Filorya 
caddesinde madam Fan ey 
Dubul arsası üzerinde 9 odalı 
bina ankazı, muhammen 
bedeli 500 lira, mi.izayede 
22 haziran 929 cumairtesi 
günU Def tarlıkta yapılacatır. 

Tebliğ memuru müsabakası 
İstanbul defterdarlığına mer

but maliye şubelerinde münhal 
on lira maa~lı tebliğ memurluğu 
namıetlikleri talipleri arasında 

bir müsabaka imtihanı icra 
edilecektir. Müracaat edeceklerin 
sinni yirmi iki ile k:ırk arasında 
olacak ve laebl orta mektep 
mezunn bulunacaktır. 

İmtihan netCcesi namzeth~e 
alınacaklar Defterdarlıkça tcnıip 

edilecek mahallerde çalıştırıla
caklardır. Kabul oluna bilmek 
için imtihanda muvaffak olmak 
ve yapılacak tahkikat matluba 
muvafık bulunmak §arttır. İmti
hana ittlrak etmek isteyenler 
nufus teskeresi mektep ıehadet
namesi ve askerlik vesikası ile 
4X6 ebadında bir kit'a foto
grallarını nihayet 25 haziran 
929 tarihine lııadar deftedarrı~a 
mtıracaatla ibr~nf ve isimlerini 
lcoydettireceklerdir. T arihl mez
kcırdan sonra müracaat nazarı 
itibara alınmıyacakhr . 

İmtihan haziranın yirmi do
kuzuncu pazartesi günü saat on
da icra edilecektir. imtihanda 
muvaffak olanların ihtiyaçtan 
faz fa olduğu t1dtrde fazlası ~ti 
için kaydedilece'ıt.ıerdir. Mukad-
dema memuriyet talep edenler 
balada muharrer evsafı haiz 
olduklarına dair evrakı müsbite 
ve salreyi ibraz. ve imtihana 
dahil olacakları lazımdır. 

MahtUlat muaüriyetinden: 
Kıymeti mulıammeneal 

Lira: 150 
Kasım Paşada muhterik Hacı 

Şaban caminin dört duvardan 
ibaret bulunan1 ankazt bir hafta 
müddetle ımlzay~,deye konmuş
tur. Talip olanlf!ır kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisprtinde 
pey akçelerile birli1<:te haziranm 
yirmi altıncı çarşanba günü 
saat on beşe •kadar Çenberli 
taşta istanbul Evkaf müdüriyeti 
btnasmda mahUlat kalemine 
müracaatları. 

Nik_sar as/fye mahkemesinden: 

Niksarın Huru karyesinden, 
yamak oğlu Ali kızları Hamide 
ve pşe vekilleri mukayit oğlu 

Ahmet Ef. tarafından tescili 
talep edilen kütüklük demekle 
maruf şarkan Ali Efendi garben 
yol şimalen İbrahim ve Osman 
cenuben kazar ile mahdut 24 
ve Balı pınari dimekle maruf 
şarkan Mehmet garben dere yoJ 
şimalen yol cenuben Hasan ile 
mahdut 15 ve Ahi pınarı 

dimekle maruf şarkan garbr.n 
şimalen çalılık cenuben Sali ile 
mahdut 20 ve Köyönü dimekle 
maruf şarkan Jiamide garben 
yol şimalen çalılık ccnuben 
Salih ile mahdut 7 ve Köy önü 
·dimelde maruf şarkan çalılık 
garben Hamide cenuben Ömer 
ve Bektaş şimalen Ahmet ile 
mahnut 4 ceman beş kıtada 70 
dönüm arazinin Huru karyesin
de yamak oğlu Alinin intikal 
suretile kırk senedeııberi fası

lasız ve nizasız tahtı tasarru
funda iken vefatla müddeilere 
intikal etmiş ve tapu kaydı 

olmadığından tescili iddia edil· 
mekle mezkur gayri menkulata 
bir hak iddia edenler var ise 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında Niksar hukuk hakim
liğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

5200 Kilo Sade yağı 
Çanakkale Jandarma Yeni 

Efrat mektebinden : Ç. kale J. 
yeni efrat mektepleri ümera 
YC zabitıınile talebe efradının 
haziran 929 tarihinden mayıs 

930 gayesine kadar bir sene
lik ihtiyaçları olan yukarda 
yazılı beş bin ikiyüz kilo 

· sade yağı kapalı zarf usulile 

münakasaya vaı olunmuştur. 

26 - 6 - 926 çarşamba glinü 
sant on altıda taliplerin ver-

dikleri fiatlar haddi itidalde 

gürüldüğLi · takdirde ihalesi 
icara kılınacaktır. Taliplerin 
bu . baptaki yağ niimunesile 

· şartnameyi görmeleri ve iza
hat almıık üzere Ç. knle hü
kumet dairesinde müteşekkil 

komisyonu mahsusuna m Lira

caatları ilan olunur. 

Emniyet sandığı müdürlü
ği1nden: 

Ah Rıza pş. Affan B. ~ ve Leman hanımın 1, 401 ikraz nu
maralı deyin senedi mucibince ve Galatada sultan bayazıt mahal
'Jesinde Topçular caddesinde eskl 177 ve yenl 173 numaralı bir 
dükkanı terhin surctile emniyet sandığından ı istikraz eyledılderi 

meblağın vadesi hitamında verilmemesi haseblle lstlkraz esnasında 
tayin olunan ikametgahlarına gönderilen doksan bir günlük ihpar. 
name zahrına mahallesi heyetl ihtiyariyesince yazılan meşruhattan 
Leman hanımın vefat eylediği oğlu Süleyman ve torunu Affan 
beylerden başka mirasçısı olmadığı ve Süleyman beyin mahalli 

ikameti hazırasının meçhul bulunduğu anl(l§ılmış ve dı~er borçlulara 
tebltğatı tazime icra edilmiş olduğundan il!n tarihinden itibaren 
(91) gün zarfında tesviyei deyin veya tecdidi muamele edilmedt~i 
takdirde mezkfır dükkanın bilmüzayede sablacağı ilan olunur. 

Emniyet sandığı müdürlü
ğünden: ; 

Muamele 
numarası Merhunahn cins ve nev'i 

Medyun un 
ismi 

1 ) 5 K malı ada no 2, 1-5 kagir yalı ve ahşap 
dükkan i\lchmet Ali bey 

964 Kesme kaya Hamamı Muhiddin ma
hallesi kilise sokağında no 3, 5 iki 
hane Mehmet Ali bey 

1066 Büvük çarşı Fesçiler sokağında no 8 3, 
85 hane IIul Lı~i bey 

1068 Kumkapı kürkçüb<lŞİ Süleyman ağa 

mahallesi kuyulu sokak no ı ı hane Hulı'.'ısi bey 

ı ı ı 8 Galata yeni cami mahallesinde Bith'ır 

sokağında no q, ı 6 üç dükkan 

1207 

1209 

13266 

Mehmet Sait bey 

Göztepe l\khnıet efendi mahallesi Bağ-
dat caddesi no l) köşk ve ahır Ahmet ağa. 

Egrikapı A \'CU bey mahallesinde ~i~h.1-

nc soka~ında no 28 hane 

Saınatya<la 1 Lacıkadın mahallesinde 
Hacıkadm çeşmesi sokağında eski .~6 

Sabri be1r , 

yeni 8 numaralı ldgir hane 
Artin Et~ ~Iadam ,\garni 

Sehrcınini Denizapt:.ıl mahallesi Bö-

rekçi sokak eski 3-5-7 yeni ı ı nuına-
rnlı hane 

Edirnckapı Çak.ırağa 

sokak N.2 l hane 

Hacı Ömer Lutfü B. 

mahaUcsi kuyulu 
Hacı Ömer Lütfü B. 

Bali.da csamisi yazılı . zevat emlAk mukabilinde Emniyet 
sandığından istikraz ctmiı oldukları meblağı vadesi hitammda tediye 
ctmemelertne mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgahlarına ihbar

name gönderilmit ise de bulunamadıklarından tarihi ilandan itibaren 
91 gün ıarfında tediyei deyn veya tecdidi muamele eylemedikleri 
takdirde merbunatı mezkClrenin bilmüza ede satılaca 



DOLCA nedir'! DOLCA, NESTLE Şirketinin kttE Fabrikasında imal ettigt yeni S Ltl Çikolatadır. DOU!A nın f t cinsi varilır • 
• 

Biri yalnız silılü ( Tunıncu etiketli ) dfğeri de süU~ ve fıııdıklı olup ( Mol' etiketli ) dir. FevkalAde lezzeill ve ucuz olan bu çlkolat:ı 

ile NESTLE şirketinin BÜTÜN zengin !IOSADAKALARINA iştirak edilir. 

---·-----·----·~ı······d·--7ı~-- -----------·--·---------------·· --····· ............... 
A ,.. . •• •• •• •• ;• NAiM VAPURU Mahlulat mudur uğun en~ tzl\ıtR _ l\IERstN 

Bidayeti i!An l 9. 6. '929 haftası[ !)nihayeti ll~n 1 7 /7 /929çarşamba ijPoatasıAQ ANA27puH.I 

kıymeti 

kuruş 

35000 

45000 

259700 

5250 

ısoooo 

65000 

30000 

Beyoğlunda Hüseylnağa mahallesinde Duvarcı 
sokağında 37 No. ile mürakkam 3 oda bir sofa-

dan ibaret bir bap hıınenln tamamı. 

Samatyada Sancaktar hayrettin mahallesinde Firer 
manastır caddesinde 1 O atik numara ile mürak
kam 450 arşın miktarında bir kıt'a arsanın Çamamı, 

Fındıklıda Fıtmahatun mahallesinde Giimüşsuyu 
caddesinde 47, 49 maklup No. lı 37 l arşın nılk-
tannda bir kıt'a arsanın tamamı. 

Çırçırda hacı Hasan mahallesinde çırçır cadeslnde 
1-3 No. lı üzerinde kômUrcil barakasını aıüşte· 
mil arsanın 120 Sehim itibarile 4:1 Sahim. 

lı p b gilnü il erşem e uıamı 
İ Sirkeci nhtımından hareketle 
!I (Çanakkate, bnır, Knll~. Bod- 1 
!j' rum, Radoı, Fethiye, Antalya. 1 
1 Alaı7e •• Mersin~ uQtayacak
İİ hr. Fazla tafsılAt için Lalatada j 
il Site Fransez hanında 12 numa· i 
!I rada acenteliğine müracaat. .ı !I Tel. Bey~lu 1041 ıı 
l.ı:=ma:==ım=:mr.~ıı:e:ı::::ı:n:::s! 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata KöprU 
bapııdL Beyo~lu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı alunda 

l.ıanbul 27 40 

Babam civarında nallı mescit mahallesinde Cı- Trabzon ikinci posta>ı 
ğal oğlu yokuşunda ve Acem sefatetl karşısında (ANKARA) vapuru 20 Haziran 
ki yokuşta Civan Kethilda mescidinin enkazile Perfembe akşamı Galata nhtıının-
berabcr tamamı. dan harekede Zonguldak, lne-
l:lcyazıtta Yahni kapan sokağında 5 Nolı Hatice bolu, Sinop, Samsun, Ünı·e, 

Fatsa, Ordu, Gireıun, Trabzon, 
osta kAgir mektebi ankaz ve arsasile beraber Rize, Hopayı gidecek vo dö· 
tamamı. nUıte Paıaa l•keleslle Rize. 
Çarşıyıkebirde Yeşildirek soka~ında 4 N. ile mü- Sürıne11e, Trabzon, Polathane, 

Görele, Glreıon, Ordu, F aha, 
rakkı.m 12 arşın miktarında dükkıl.nın tamamı· S 

========,,,,.;===========~=il amıun, Sinop, lneboluya uğra-
Bidayetİ ilan 12-6-929 hafta ( 2) nihayeti yarak gelecektir. 

ilan ıo-7-929 lzınlr sora! pastası 
---------~----------=ll«GOLCEMAL)vapunı 21 Haziran 
Kuruş Cuma 14,30 da Galata nhtımın-
59536 Küçükpazarda hoca Hayrettin mahallesinde bakır- dıın harelı:eıle Cumarteol a.abahı 

80000 

31300 

550000 

33333 

cılur caddesinde 411-44 ve yoğurtçular sokağında lzm1re gldecelı: ve Pazar 14,30 
da lıııiliden hareketle Pazartesi 

34 N. 1 65 arşın arsanın tamamı sabahı gelect!tır. 
Kumkapıda Muhsinehatun mahallesinde İbrahim· V ııpurda mUlı:erıunol bır Or-

paşa caddesinde 30 N. dükkAnın tamamı keıtra ve Cazbant mevcuttur. 

Davut paşada şah sultan cami şerifi sokağı 627 

arşşun mektep arsasının tamamı. 

Deyogiunda tom tom mahallesinde 24,26 mı. 165 
arşun dört duvan havi arsanın tamamı. 
Yeni cami havlusunda balık pazan kapusunda 
atik 64 nu 18 arşun dUkkAnın on ikide bir 
hissesi. 

Banka muamelatı ve 
usulü muzaafeye vakıf (40) 
lira maaşı asit alacak bir 
memura ihtiyaç vardır. 
Talip olanların yaşı yir
miden aşağı, otuz beştl!n 
yukarı olınıyacaktır. Bu 

==========-==--=--=--=-=--===-•il feraiti cami olanlar Hıı-
Bidayeli il:\n 5-6 929 hfta [3] nihayeti ziran nihayetine kadar 

ilan 3-7 929 Çaaşamda bir kıt'a fotoJtraf ve vesa-
--------------·-----'--"'"-"-ll iki hamilen muhasebe 

müdiriyetine müracaatları. 
Kuruş 

5000 

9664 

25000 

137500 

70000 

Samatya Ba yazıdı cedid mahallesi 100 arşın ar

sanın tamamı 

Balatta Hacı ısa mahallesi lşkembecl sokağında 
14 N. odaları milşteınil iki dükkAnın gedikten 
arı muayyen mahallerinin tamamı 

Mahmutpaşada cedit Sururl mahalleslnde Sultan 

odaları sokağında 23 atik N. dUkkAnın tamamı 

Hasköy Plripaş dere soka~ında 43 N. 4 dönUm 
bostanın nısıf hissesi 
Galata yolcu zade mahallesinde ve sokağında 
53.3 N. mektep mahallL: 

__ , ______ _ 
Elektrik Eçhlzesi 
Satie Şirketi, hanede 

Bidayeti ilAn 29-5-929 hafta(4)nihayeıi il:in 
26-6-929 çarşamba 

teslim edilmek üzere elek
trik eçhizesi satış ve tamir 
servisi tanzim eylemiş ol· 
duğunu muhterem müşteri
lerine ilan eder. Müşterile• 
rin intihap eyledikleri eç
hizeyi kendilerine teslim 
etmek, yerlerine koymak 
ve tecrübelerini yapmak 
vazifesile mükellef bir mü
tahassıs tarafından sııvko
lunan bir kamyonet bu ye
ni hizmete tahsis olunmuş
tur. 

Kuruş 

22500 Rüstempaşada mahkeme sokağında atik ve cedit Bundan maada mumai-
20 numaralı 2 50 arşın dilkkAnın on altı hisse leyh küçük tamirleri maha-

. !inde ve meccanen icra 
itibarile iki lılssesi. k etıne ve daha mühim ta-

320000 Feriköyünde Fırın sokağında 16, 18 maklup nu- mirleri icap ettiren aletleri 
maralı 1600 arşın arsanın tamamı. alıp Satienin atelyasına 

42678 Fatihte Dülğer zade mahallesinde eski deve hanı gö~ür~ek ve bilahete müş-
taddeslnde 5 numaralı ınuaattal çeşmeyi havi tehlerın hanelerine tekrar 
142 arşın-yedi numaralı kabrlıtıın auanın tamamı. getirmek vazifesini de de-

150000 Osküdarda Kısıklı kariyeslnde munhcdln'I SelAml tuhte eylemittir. 
All efendi eaınll kurbUnda kAln ve içinde kuyuyu Satie, baladaki ferıit 
havi 3000 arşın terbilnde olan arsanın tamamı. tahtında icra eylediği küçük 

126900 Bahçe kapısında Çelebi oğlu AlAddin mahallesinde tamirlerden maada diğerleri 
Yeni cami kapısında 82 atik 69,64 cedit numaralı elyevm iki için de yalnız tecdit eyle • 

dilkkAn olarak istimal edllen 66 arşın mıktanndaki diki aletlerin maliyet fiatini 

dukk•nın yüz yirmi hissede otuz sekiz hissesi. almakla iktifa ettiğini bir 
" kere daha arzedc!r : 

ı 23$6 Saraçanede Feruzağa mah:ılleslnde Şekerci soka- Bundan böyle her hangi 
ğında u9 odalı 601 arşın mıktarındıı bir bap bir markayı haiz olur ise 
harap hanenin on sekiz hisse itibarile on hissesi. olsun hanesinde ıılektrlk 

Baladaki em!Akl mahh11e dördet hafa milddetlı! a!cnl eçhiıesi bulunup ta tamir 
olarak milıaycdeye konulmuştur. Miizayedeye iştirak edrcekier ettirmek.. istiyenler gerek 
kıymetin yUzde yedi buçuğu nispetinde teminııt o!Arak dör- Beyoğlu 1161 ve gerek 
dUncU haftanın ihale giinU saat on dllrt buçukta Çemberli- lstanbul 1288/9 numaralara 
taşta lstanbul Evkaf ınildUrlyetinde mahltlllc kalemine mtl- telefon ettikleri gibi tnemu· 
racaat etmeleri. nımuzu hanelerine getirmif 
----------------------!olurlar. Maamafih daima 

Hafız Bürhan Bey 

pek yakında karı kadim orta oyunu. 

fotoğraflı bir hüviyet vara· 
kasını hamil olmaları lizım• 
gelen memurlarımızın hüvi• 
yatlerinin tetkikini ihmal 
etmemeleri muhterem müş
terilerlmize tavsiye olunur. 

T AKSIMDE STADYOM ~ ARKASINDA 
929 Üçılncrı y~ni tedrisat devresi Temmuz iptidasında ba~lıyacaktır. 

Mektebi ziyaret ediniz ve programını isteyiniz. Tel: B. O. 2508 

r ecrübe ediniz mukayese edinizl göreceksiniz ki 
" Flitoks 

Tulunıbaları; en iyisi, en ı~orelisi ue en sauıamı~ır 

Tulurrıbanın aluamı ıUl'eU 

mahsusada lehlmlenmı,ur. Si-

tuytktnl mGkemmelen temin Saflam va gayet • ayarlı 
eder. bir pistona maliktir. 

lindiri uzun olup fazla hava 3 
Deposu diğer marka· F 

1 
dl ~Jlll 

lara nlıpeten ufakbr. Hava l t O K S 

rz:::~~·~:..:.: 1 . lulunı~HSI HSIHIİ l sene teminntlı~ır. 
Her 'yerde, er zaman haşarat düşmanı ( Flitoks); 

istimal ediniz. 
( Flitbks ) ; sinekleri; sivri tahta ktırularını 

pireleri ''e sair muazzip ve muzur haşaratı dakikasında 
mahv ve yumurtalarını ve tırtıllarını izale eder. 

( flit o~ s J o o ı e ı u e sıhhi ~ i r ~o~ u n e ~ re~ en ye ı ô n e ın o Yi ~ i r. 
Evkaf mOdürlüfünden: 

Kilo Cinsi 
7500 Pirinç Tosya 
2200 Sade ya• 
6QOO Şeker 

300 Zeytin f~·· 
8000 Patatls 
3000 So~ın 

30500 Yumurta 
500 Erik :, •

1 
ı 200 Pirinç unu 
Ouraba hasttııesilı4 lliıumu 

· -ır olan berveçhl balt .dokuı ktlem 
.~ 

erı:ak münakasa7a vaı cdiltrek 
haziranın ~irnıi dııkuıuncu 

cumartesi ııünii · 11at • onbtf!e 
!balttl ·icra edilcceiindea talip 
olaafahn 5eraitl anlamak üzere 

MahlOill mOdürlyelinden: M"dil 
K~•ıı -"-···" :• u r aranıyor•: 

Lira: 20 : S I< F Sileli Rulmanları : 
Edirne kapıda Hacı Muhittin : Türk Umitet şirhtl lzmlrde : 

mahallesinde k~ln camilndın : tesis dmekte olduğu ıube : 
mevcut olan bilar bir halta : için genç bekir ve teknik : 
mllddetle mOıayedeye kohlhuş- S tecrübeli Hr mlidOr aran· : 
tur. Talip olanlar kıy tın I maktadır. lzmirde taııınmıı : 
y!'zde yedi buçuğıı nl9p~~de ! bir zat tercih. edileccı.tir, i 
Pey paralar!'· '-•t 11 r .. __ . ın 1 Müracaat adrt•ıb Posta ku- e 

• ,. "" 8 e nuıran 1 tusu Otlata (41 ) e 
yırml altıncı çatpnba ıaat ••o•~e eeeee•••ee•e •••e•! 
onda mahalliııd• on beşte de cuı · ri 1 Çenlıcrıi taıt• lııtanbul fvkal ane musamere eri 
müdüriyeti blnaaında Mah!Qlat f!aslant Başhektmltflnden : 
nıiidürlyeline müracaatları. I azın gelıntş olması nıU-

.................. ,. ••• .,. ..... - ..... ......,....... naseb•tile 13 günde bir 
her alln levazım ldar .. ıne ve hustenemlzda vtı'llMe&i mu-
ihale günü dt idrt eııtümtnlmı t«t olan ubbt müsamerelere 
müracaatları. nihayet verilmiştir. . . . 

rt.ahi01il müdüriyetinden: 
K17raett 111ıı.ı.amme11:ed 

Lıra: 100 
. ÜskUdarda Nı.ı!ı hıyu&u cad
dcslııdd 135, 137,139 nıımaralı 

ahtaP hane ile tahiıııd.ıki 

dükkanların temel lajlırı hariç 
olmak ilıere enkazı b:r lııtfta 

müddetle ntilzayedaye konnıut
tur. Talip olanlar hıymctin 

yüzde yedi buçuğu nispetinde 
pey lkçelerile ~tabu huiı:aııın 
yinnl altıncı çarpnba giiııil 

saat onda ıtııhllllinde saat on 
beşte de tımbtrll taştıt lstahbul 
Evkaf müdüri:r-etl binawıda 

Mahlullt kalemine müracaat:an. 



Türklyede Hırlçıe 
Kuruş Kunış 

ı Aylığı 150 000 
8 • 400 500 
6 • 750 1450 

12 .. 1400 2700 

Cazete.ınizde çıkan yazı ve 
res!ınlerin biiUin haklan ı;nahfuzdur 

C•zetcyc ıönderllccck rnekluplı..nn Uıerl.ne 
idare içinse ( idare ). yuıya aJ!>c (Yazı) 

işareti konulmalıdır 

Baulmqarı ınftr.tuplarm rad•alnden, ~
m1.1.kadder~ım mektuplara koavlmut patalann 

k.aybalnıaımdan ve d&nlarm mG.nderlcatmdan 
idare ıneıW dettldir. 

fiBorsalar 18 Haziran 

Nukut 
J in ~iliz llrasJ 
ı Dolar 
20 Yunan dırıhınl 
ı Rıyhımark 

1 Avu,turya ş!Unl 
~O Ley Romanya 
~O L - ••• Bulgar 
1 Felemenk rıorlnl 
~O Fran"z frangı 
20 ltalyan liret! 
20 kuron Çeko - Slovakya 
1 Ç•rvonetı c Sovlyet • 
1 Zeloti • Lehistan • 
20 Dinar c Yogos!avya ı 
lO Belçika frangı 
ı Pueta Jı;panya 

20 ln'!çre frangı 
l Mecidiye 

Çek 

A ıldı 

5'.J 
5000 
0000 

1009 
20• 
!4 
49 00,25 
:9 00 25 
24 oo s;> 
29 00 211 
83 00 

169 
lH7 
S'2 

0000 
22 
72 

O;) 00 
00 
llO 

115 00 00 
29 110 

796 00 

a andı 

OQ 
7socı 
0015 
00,1110 

so 
24 37 so 
29 00 25 

00 

10011 
206 

E3 
49 
29 

f8 
183 
217 

0000 
-oo 

122 ıso 

0000 
22 110 
l2 60 

115 00 
29 110 

196 00 

Londra üzerine bir lngtllz !lrıısı luruş 
l'inyork ı TUrk lirası dolar 

1012 so 
047 9375 

12 24,00 
9 1500 
2 Ol 7 .• 

1008 °0 
0,41 98,75 

ParJs • • • frank 12 82 50 
9 21,00 

0875 

~fllano • • • liret 
Berlln 
Sofya 
BrUksel 

c 

• 
• 

• 
c 

• 

• 
• 
• 

mark 
leva 

belka 
(6 12110 

8 4475 
ı ıs oo 
2 48 50 

16 12,60 
3 40.110 
8 3500 
4 26,75 

2 
e6 oo,so 

8 467s 
AJ!li!terdam• 
Cfnevre • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• florin 
frank • 

1975 
2 50,211 

16 'l.2,60 
8 42 lS 

8 39 so 
4 292! 

Prag • 
\'Jyana • 

• kuron 
•ilin • 

M•drlt • peıe ıa 

VırıoYa 
Atına 
BUkreş 
Eelgırat 

• 
• • 

• ıelott 

•dlrahml 
kl'\13 20 ley 

TUrk llrul 

!8 95 
24 O<I 711 
27 ı7,5'J 

91 12 
:4 62150 
:ı1 s~.so 

dinar 

Tahviller 
!Etıkraz dah!ll c vadeli• 
DUyunu muvah!de 
ll<ramlyell demlryolu 
lttanbul tramny ılrkell 
Rıhlım Dok ve Antirepo 
ltlanbul anonim •u şirketi 

Hisse senetleri 
lf banka.si 
Ormanlı bankaııl -

93 so 00 
186 0050 

~· 7 00 

~5 

12 40 
186 00 

98 00 00 
184 00 00 

7 00 

Ticaret ve ıabire borsası 
flatlar Ticaret boroa" klllbumumıııgt tarafından nrllmlıtir. 

Okkas• 
..ı.zaml ..ı.ogorl 
K. I'. K. p, 

Buğday% Çavdarlı 

Yumuıak 00-00 00 00 
Kmlea 00-00 00 00 
Sliuter 00-00 00 00 
E ert C 0·00 00 00 
Ot-Dm• 00-00 00 00 
Sert mahlut 0-00 oo 00 

00,00 
00,00 
00.00 
11000 
00,00 
oo.oo 

-ZAHİRELER-

1Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Yulaf 
Fuulye 

o~.oo 

1020 
11120 
oo ocı 
42,00 

-HUBUBAT-
00,00 

25 00 

00,00 
ıo ~o 

1425 
00,00 
4200 

r.ooo 
25,00 

-UN-
Çuvılı kilosu 
Eki•tra cklstra oo 1240 
F.kl•tra • 1200 
Blrtncı yomusak oo ısın 
Birinci ıert • 
tklnc.1 

12811 
• 1051> 

TlfTIK -

• 
ııss

1 1 60 
1190 
ı 100 

09ao 

Aıı kara f90,00 17:1,00 

Akşehir 000,00 ooo,Oo 
Yapagı Guz yunu 190 00 190,00 

-AV DERiSi- 1 
Zerdeva rittı 0000,00 0000,00 
SanEar COOOıOO OOoo,oo: 
Tilki • OU00,00 00001001 

Kunduı • <:0001000 eoo,oo· 
-fJNDIK- • 

iç fınd ılı 086 00 088 l)ı ıı 
lladcm 000.00 00~ 

M. M. V. lstanbul satın alma komisyo
nundan: 

Milli müdafaa vekaleti çevirme ıubeı! için ( 100 : 150 ) fira ücn ti 

maktu• ile mütercim alınacaktır. ( Fransızca ve Almanca ) dillerinden 

birine cıulı ıurette vakıf olmak ıarttır • Bu ıkı dilden bir! ile beraber 
( İtalyanca veya İngilizce ) bilen zuhur ederse tercih ol~nur. 

Ankaradan talip olanlann çevirme ıubeıine blzzal ve lsıanbulda veya 

diğer mahallerden olacaklann da istida ile müracaatları. 

"Vakt,,ın 19 llaziran 1929 tefrikası: 75 

Sizin anlattıklarınız garip 
olmakla beraber Filadelifi· 
yaya bir adam göndeririz. 
Lazım gelen tahkikatı icra 
ederiz... Giriniz 1.. 

Kapı vurulmuştu. 

Hizmetçi ilacı getirdi. 
" Simis ., bir bardak getirtti 
ve ilaçtan bir miktarını 
bardağa koydu; sonra sa
mimi bir tavur takınarak 
dedi ki : 

- içiniz şunu bakayım .. 
9ört saat sonra bir bu ka
darını daha içersiniz; o va
kit sükün bulursunuz. 

" Cones " kendisine uza
tılan bardağı bir defada 
içti; ve sözüne tekrar devam 
etti : 

Hem bir nokta daha 
var... az kalsın unutuyor
dum. isterseniz Savoy ote
lindeki katibe gidiniz o 
ande beni tanıyacaktır. 

Amerikan barının sahibide 
hadiseyi hatırlar zanne de
rim. " Benzer " imle içki 
içtiğim sırada görmüştü. 

Hey bana baksanıza... Sar
hoş gibi oldum; yoksa beni 
tongaya mı bastırdınız?. 

. . . . . 
beş dakika sonra • Si

mis " ve , • Kavandayş " 
beraberce çıkıp gittiler. 
Merdivenden inerken bir 
müddet daha konuştular. 
• Simis " sordu: 

- Hadise hakkında his
siyatınız? .. 
"Kavandayş. cevap verdi: 
- Çok mühimdir. Kendi 

vaziyeti hakkında muhake
me yürütüyor; bu ise fena 
bir alamettir. Kendine ina
nacak birisini bulmak için 
ne kadar gayret sarfettiğini 
farkeylediniz mi? 

Merdiveni indiler. (Simis) 

19 Haıtran 
1929 

~orum vilayeti yol
lar idaresinden: 

Çorum - Alaca - Yozgat yolunun 55+ooo : 59+120 kilomet
roları :ırasındaki !0272 lira 55 kuruş bedeli keşifli şosa tamiratı 
esasiye ameliya!ı altı ay zarfında ikmal edilmek üzre bir ay 
müddetle pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Talipler 
bedeli keşfin yüzde yedi buçuk nispetinde münakasa kanununa 
tevfikan 770 liralık teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret 
odasında mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı 
müddetince nafia dairesinde ehliyeti musaddak fen memuru 
istihdam eyleyeceK'ler ve bu len memurları mukavelenameyi de 
imza ettireceklerdir. ihale muamelesi Çorum Encümeni daimi 
riyaseti makamında 29- 6 - 929 tarihine müsadif Cnmartesi günü 
saat 16 da icra edilecektir. fazla izahat almak isteyenlerin 
Çorum baş mühendisli~ine müracaatları ilan olunur. 

§ Çorum - Çerikli yolunun Budagözü ile yorgalı gediği ara
sındaki 29635 lira 33 kuruş bedeli keşifli - 27 - adet imalatı 

sunaiye ameliyatı on iki ay zarfında ikmal edilmek üzre bir ay 
müddetle pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Talipler 
bedeli keşfinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde münakasa kanunu
na tevfikcn 2227 liralık teminatı muvakkate irae edecekler ve 
ticaret odasında mukayyet bulunmakla beraber ameliyatın devamı 
müddetince nafia dairesince ehliyeti musaddak fen memuru is
tihdam eyleyecekler ve bu len memurları mukavelenameyi de 
imza ettireceklerdir. ihale muamelasi Çorum encümeni riyaseti 
makamında 29. 6· 929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 
da icra edilecektir. fazla izahat almak isteyenlerin Çorum baş 
mühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

§ Çorum- Yozgat yolunu 60 + 600: 70 + 100 kilomctroları 
arasındaki 36925 lira 40 kuruş bedeli keşifli tamiratı esasiyesi 
ameliyatı dokuz ay zarfında ikmal edilmek üzre bir ay müddetle 
pazarlık suretile münakasaya konulmuştur. Talipler bedeli keşfin 

yüzde yedi buçuğu nispetinde münakasa kanununa tevfikan 
2770 ı ;ralık teminatı muvakkate irae edecekler ve ticaret odasıııda 

Tilrlı: mekteplerıJe faydıı.h eeer1tn 
ll!nlannda o/ o 20 tenzlİat yapılır 

Büyüt "" ya bir çok dcla lçln verllen lllnlarla 
hususi mablycıtelıl Ulnlanu UcrcU 

idare ile kararl~ıı.rılıt. 

Ouetemlae bafud Uıı kabul ede11 rw. 
H. S. tl lllnat acente.!. 

Şaıırı lttı<Uf 
0-s lucl uylad4 11,10 

ş - • iŞ + • , 40 
il • • 100 
1 • • t()O 

Hl inci sayll•d• }ıo 
resmi !llal&r 

Devlet demir yolları ve liman ... 
ları umumi idaresinden: 

Reisi cumhur hazretleri tarafından halkın tenezzühü için açık bulundurulmasına müsaade 
buyrulmuş olan Gazi çilliğine gildp gelece~ yolculara 14-6-929 tarlhinen itibaren ve yalnız 
yaz mevsiminde cuma ve tatil günlerine mahsus olmak üzere Ankaradan Gazi ve Ahimes'uf 
istasyonlarına yüzde elli nispetinde tenzilAtlı licretlerle tenezzüh katarlarının tahrik ettirile• 
ceği ahaliyi muhteremeye llıln olunur, 

Tenezzüh katarlarının tarifeleri berveçhi atidir: 

Ankara 
Gazi 

Ahimes'ut 

Ahimes'u~ 

Gazi 

Ankara 

Harkeı 

.. 
Muvasala\ 

Harekeıt 

.. 
MuvasalA.t 

Aılm~t 
saat 10,26 

,, 10,36 

.. 
saat 

" 
,, 

Muvasalılc 

--
Avdet 

--
10,46 

10,58 

15,07 
15,23 

15,48 

16,-

16,28 

ı 6,40 

17,IO 
17,20 

Muvasa!At 

17,32 

17,44 

20,3& 
20,48 

Muvasa!At 

--
21,-

21,12 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 
-semti Mahallesf Sokağı No Nevi Bedeli mefsuh mukarreri 

Atik Cedit A 21 Lira 
Beyoğlu Hüseyinağa Bayram Yeşil C 29 Apartıman 31! il Sekiz taksitte 

Müştemilatı : Bodurum katile 5 kaı-tır bodurumda, kapıcı odası, odunluk ve l'.ömürlük 
birinci dairesi 7 oda bir mutfak bir hala, ikinci ve üçüncü dairesi beşer oda birer mutfak ve 
birer hal§, dördüncü dairesi 3 oda bir mutlak bir hal5, taraça kısmı çamaşırlıktır. Alektirik 
ve terkos suyu tesisat ve tertibatı vardır. 

Balada evsafı muharrer apartıman talibinin nüküline mebni ihalesi fesh edilerek yeniden 
kapalı zarf usulile 29 - 6 - 929 tarihine müsadif Cumartesi günü Saat 15 de icrayı müzayedesi 
mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetiııde teminatı havi teklif mektuplarını 
Emvali metruke satış komisyonuna müracaatları. 
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mukayyet buıunmakıa beraber ameliyatın devamı müddetince nana Kütahya J. Y. Efrat mektebi müdürlüğünden: 
dairesinde ehliyeti musaddak fen memuru istihdam eyleyecekler ve 
bu fen memurları mukavelenameyl de imza ettireceklerdir. ihale Kütahya Jandarma yeni efrat mektebinin 1929-1930 bir 

Piyanko mıldılrliığünden: Nu
marası veçlıile iki buçuk miıyon 
zarf aleni pazarlık suretile mıt• 
bayıa edıleceğiııden itaya talip 
olacaklar.ın pey akçelerile bir• 
likte 20 haziran 929 perşembe 

günü saat 15 le piyanko mü· 
dürlüğünde müteşekkil tayyare 
mubayıa t komisyonuna müra
c1a t! a rı • 

muamelesi Çorum Encümeni daimi riyaseti makamında 29-6-929 senelik ekmeğinin kapalı zarf usulile ihalesi vekaleti celilece 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 da icra edilecektir. tasdik edilmiş olduğundan eski ihalenin keenlemyekOn addile 
fazla izahat almak isteyenlerin Çorum baş mühendisliğine 135000 kilo ekmeğin yeniden kapalı zarf usulile 11-6-1929 tari-
müracaatları il~n olunıı.r. 

Hn~nro (Babıali) Co~desinde 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (V akıt) idare Müdürlüğüne müra

caatları. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan •100,000»yüz bin ton maden kömürü

nün münakasası 7 temmuz 1929 pazar günü saat ( ı6rda Ankara

da Umumi idare binasında icra edilecektir. Münakasaya iştirak 

edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı muvakkatelerini 

mezkfir tarihte saat (15,30)a kadar Umnmi idare y~zı işleri 

müdürlüğüne vermeleri IAzımdır. Talipler mü :ıakasa şa rtname

lerini (250) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 

Haydarpaşada, Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

lıiudcn itibaren yirmi bir gün müddetle ilAn ve ihalesine karar 

verilmiş olduğundan talip olanların ihale günü olan 1 temmuz 
1929 pazartesi günü saat 15 de Kütahya belediye dairesinde 
müteşekkil komisyona müracaatları ilıin olunur. 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 

Şükrü Beyin 1267 numaralı deyin senedi mucibince ve 

Üsküdarda Hncıhasna mahallesinde imaret çıkmazı sokağıada 

4 numaralı ahır ve odayı terhin surctile Emniyet sandığın 

dan istikraz eylediği mebaliğin vadesi hitamında verilmemesi 

hasebile istıkraz esnasında tayin olunan ikametg,\hına tebli

gat ifası için gönderilen doksan bir günlük ihbarname zah

rına mahallesi heyeti lhtiyariyesince yazılan meşrühattan 

Şükrü Beyin vefat eylediği ve zevcesi Ilamide hanım ile 

biraderi Hacı Hasan efendiden başka mirasçısı olup olmadı

ğı ve ilacı Hasan efendinin mahalli iJ;ametl lıazırasııım meç
hul bulunduğu anlaşılmış ve !--lamide hanıma tebligatı IAzıme 

icra edilmiş olduğundan il:lıı tarihinden itibaren doksan bir 
gün zarfında tasviyel deyiıı veya tecdidi muamele edilmedi
ği takdirde mezkör emlakin bilmüzayede satılacağı ilan 

olunur. 
- -·---- --------

Haziran 
Muharrem: 11 Burç: Cevza 
yın do~uı u f"i11'91 Ayın batııı 

17, !0 L!J~ 2,47 

Çarşamba 
Namaz vakıtları 

3•1ııııb Öll• lınn:ll Alrtam Yahı Lnuıtc 
4,28 12, l 5 IG, 16 H>,44 Yl,48 2,07 

Buııün doğanlara lıim: 
Erk•!" Ku• 

Cazip Rengin 

Günün nulhatı: 
Deli arlanınaz soyu arJ3nır 

Buırünkü han 
RtizgAr poraz ha.va açıktır 

Me>'ul müdür: Refik Ahm~t 

A dnnn k~ylb>~d~nı ad~ınTh Muln.rriri: Vere Stakpııl 

dedi ki: 
- Bu arıza dünden ol· 

ma bir şey değildir. Uzun 
müddetten beri hazırlanı -
yordu. İrsi bir marazdır. 
Hadisatın bu suretle güze
ranı kendisi için daha iyi 
oldu. Yoksa gençlikte ateh 
getirecekti. 

Cinnet hallerine şu ko
mik halin karışması acaba 
nedendir? Verdiği adrese 
bakınız.. Valnut Strit No 
1011 ..• Ne dersiniz aklı 

başında bir adam bunu 
icat edebilir midi? 

"Kavandayş., güldü: 
- Ne onu, ne de koca 

bonoyu lüp diye yutması 

efsanesini.. Hissimce "Ho
ver,, in müessesesinde çok 
rahat edecektir. Ona ne 
içirttiniz? . 

- "Heroin .... kafi vafi. 
Haydi Allaha ısmarladık •• 

"Trapson., u göndereyim 
de raporunu yapsın .. 

" Trapson ., diğer bir 
emrazı akliye mütehas -
sısı idi. lngiliz kanunu mu
cibince bir deli tımarane
neye kapatılmadan eve! ayrı 
ayrı iki doktor tarafından 

muayene edilir. 

-8-
Tımaranede 

"Simis,, tarafından veri
len ilaç "Cones. te bir 
rahat ve sükun tevlit etti. 
Yarı uyuyordu, yarı sar
hoştu Etrafında olup bite
ne karşı tamamen lakayıttı. 
Yalnız "Simis., in gönder
miş olduğu akliye müte
hassısı "Trapson,, un ziya
reti esnasında cüz'! ayıldı 

ve onu hayal mer:ıl seçti. 
Methal kapısına doğru 

kendisini götürdüklerini ve 
bir otomobile bindirdikle-

rini hisseder gibi oldu. 
Zaten nereye bindiğini ne 
tarafa götürüldüğünü araş

tıracak halde değildi. Onun 
bir tek arzusu vardı; o da 
taciz edilmemek, bu mestli
ğin rahavetine kendini ra
hatça koyuvermekti. 

Seyahat esnasında uyan
dı , o vakit yanındaki bir 
şahıs ağzına bir kadeh 
dayadı. Sonra tekrar uyku
ya daldı. Sanki kışın yor
gan altına gömülen kimse
ler gibi ... 

Bütün hayatında buna 
benzer bir uyku görme -
mişti. Dimağı arasıra unut
kanlık uçurumlarından çıkı

yor fakat tekrar en tatlı 

bir hisle bu uçurumlara 
atılıyordu. Tamamen uyan
dığı zaman, gerek dimağç8f 
gerek vücutça dinlenmişti. 

"Cones. kendisini değişmiş 

bir halde buldu. Hafızası 
berraktı, hissiyatı sarih idi, 
tamamile ihata ve id rak 
ediyordu. Sabah uyandığ ı 

zaman kendini güneşle ay
dınlanmış cazip ve güzel 
bir odada buldu. Pencere 
apaçıktı. Yaprakların hışır

danmasını, kuşların cıvılda

masını işitiyordu. 

Pencerenin yanındaki 
bir koltukta siyah redingot 
giymiş bir delikanlı kitııp 

okuyordu. Bir hizmetçiyi 
andırıyordu. Bir kiih~a 
tavrına malikti. "Cones,,ın 
uyandığını farketmemiŞti. 
Sahte "Roçester" bu gence 
dikkatle bakarken hatıra
tını ihyaya çalıştı. 

Hadise, vak' alar, şahıslar 
dimağında yavaş yavaş 
vüzuh peyda etti. "Simis.i 
" Kavandayş .ı içtiği ilaç-
1.!!n hatırladı. 

Bir seyahat yaptığı da 
hatırına geldi. Onu araba
ya bindirip götürmüşler, 

onu d eli sanmışlar. Evet 
bir timaranede idi. Şurada 
pencere yanında oturan 
şahıs bir hasta bakıcı idi. 
" Cones " hadiseyi ihya 
ett i. ilk tahrn!ni gittikçe 
kuvvet peyda ediyordu. 
Buna ne şaşıyor, ne de 
hiddetleniyordu. Uzun bir 
istirahatle sükum bulmuş, 
gençleşmiş olan dimağı her 
şeyi sükun veren bir ziya 
içinde görüyordu. 

Onu deli sandıkları hal
de tımaraneye koymaları 
kadar tabii bir şey var 
mı idi? " Cones " atiden 
asla korkmuyordu. Hadisat 
tabiatile düzelecekti. Di
rektörle konuşacaktı. Aklı 
başında olduğunu ispat 

( Bltmedl ) 


