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Edirnekapıı tra.mva.yıı dünden itibaren işlemiye başlad 

larif e kanunu 1
-

Yeni gümrük tarife kanu· 
llunun resmi gazete ile · 
neşredilip edilmediği hak -
kında malumat almak için 
son günlerde matbaamıza 

llıüracaat edenler çoğaldı. 
Bu suretle müracaat eden
ler ticaret hayatı ile alaka
dar olan kimselerdir. Mak
satları da yeni gümriik ta
rif esinin mer'iyet tarihi ne 
laman başladığını anlıyarak 
ecnebi fabrikalarına yapa -
takları siparişleri ona göre 
tanzim etmektir. 

Yukaru!a ıatt/a ıelıremlnl, solJa tramvay ~lr~eti madara nutuklarını 
slJglüyorlar, ortada B. M M reisile Gire.son meb,usu tramvay 

basamaAında, a~ağıda büfe ..• 

Fakir semtin fakir halkı 
Artık sıkıntıdan 
kurtulacaklar 

Mahallelerine giren demir yolu bir çok itleri kolaylat· 

bracak, arsalar kıymetlenecek ... 

fatih-Edirnekapı tramvay hattiı_nm küşa~ merasimi dün 17,5 ta 
Fatihte icra edilmiştir. 

J 

Yeni gümrük tarifesi res
ını gazele ile ilanından iti· 
haren üç ay sonra mevkii 
llıer'iyete girecektir. Bu ta
rihten sonra mezkur ka -
nunda muhtelif eşya için 
Vazolunan resimler alınmı
Ya başlanacaktır\ Fakat 
Yeni tarife himaye esasına 
müstenit olduğundan bir 
kısım eşya hakkında bugün 
alınmakta bulunan vergiler 
llıühim nisbetlerde artırıl
mıştır. Resimlerdeki teza
Yüt bilhassa mensucat eş
Yasında fazladır. işte bir 
kısım ticaret adamları üç, 
Üç buçuk ay sonra güm
rüklere gelecek eşya üze
tinden fazla resim verilece
ğini düşünerek bu eşyayı 
az bir resim ile daha evvel 
Retirmek fikrindedir. Bunun 
içindir ki yeni tarifenin 
mer'iyet tarihinden evvel 
llıal getirmekte menfaat u
manlar bu tarihin ne gün
den başladığım ~nlamıya 
talışmaktadır. 

Merasime B· .M. M. reisi Kazım Paşa Hz. (Abdülhak Hamit 

B. şehrimizde bulunan ıneb'uslar) fırk ve merkez kumandanlrı)C.H.F· 

Herhangi bir ticaret 
•daını için bu tarzda bir 
hesap ve hareketi tabbii 
buluruz. Ancak eski ve 
Yeni gümrük tarifeleri ara
sındakı farktan istifade et
mek istiyen bu gibi kimse
lerin kar ümit ederken 
Zarar etmeleri ihtimali de 
Yok değildir. Bunun sebe
bi de tarif c meselesindeki 
Vaziyetin zannettikle.: ke~ 
dar basit olmamasıdır. 
Şüphesiz yeni tarife ka

nununda bazı eşya üzerine 

ve Şehremaneti, Vil~yet ve tramvay şirketi erkini ve yüzlerce halk 

iştirak etmiştir. 

Şehir bandcsu da gelmiş ve muhtelif parçalar çalmıştır. 

Merasime Şehremini Muhittin Beyin bir nutkuyla başlanmıştır . 

Şehremininin nutkuna tr:ımvay şirketi müdürü M. Oindork 

mukabele etmiştir. Sonra fatih fırka mutemedi I-Jikmet B. ve 

kfıçük bir hanım kız birer nutuk okumuşlardır. 

Nutukları mfıteakıp B. M. M. Reisi Kazım Paşa Hz. kurdeleyi 
kesmişler ve davetliler kurdelenın iç tarafıııda bulunan tramva>·
lara binmişlerdir. 

Tramvay arabaları saat 18 de Edirne kapıya hareket etmiş-

!erdir. Tramvayların işlediğiniııi gören halk pek memnun 

bir halde caddelere dökülmüşler, tramvayların geçişini sevinçle 

seyretmişlerdir • Tramvaylar evler, sokaklar kamilen bayrak· 

!arla donatılmış ve kadııı, erkek birçok kimseler 

çiçekler ve konfetiler serpmişlerdir. 
tramvavlara 

Tramvay arabalrı ağır ağır giderek Edirne k:ıpıya gelmiş ve 
daYetliler Edirdekapı camii önünde in<'rek canıiin bahçesinde ha-

Jhiidardaki cerh hadisesi: 

M. 
ne 

erğer 

diyor 7 
Macar Riyanisti bir gün içinde 

ortadan kaybolmuştur 
Adada mı, 1)ur3aya mı gitti, yahacıkta mı 

oturuyor bilinmiyor 
......-.--------~~~~'----

Aliye hanlm hadisesi hakkında 
bir taraftan adliye tahkikatı 

ilerlerken diğer taraftan da bu 
husustaki dedi .. 

piyano muallimi 
kalbde ı$k 

ıtlamı~tır. 

hadiseyi fcv· 
kanlılıkla kar-

M. Berger 
demiştir ki ı 

- Benim 
kadınlardan ve 
er ke k le r de n 
yüzü mütecaviz 
talebem vardır. 
Bunlardan ikisi 
arasında çıkan 
bir hadise nin 
benimle ne all· 
kası olabilir ~ 
Benim bu ha
dise ye se be p 

olarak gösteril· 
mem manasızdır 
Bundan mes'ul 

kodular ve neş· 
riyal devam 
etmektedir .Ma
dam Manniğln 
babası Herant 
efendi , Aliye l 
hanım aleyhinde 
davl' ikamesi 
hakkından f era
gat etmediğini 
söylemektedir. 
Herant efendi 
bazı gazetelerde 
inti~ar eden be~ 
yanalında Şakir 
paşa ailesi hak· 
kın da ta h k i r 1 

M. Berger addedilmem ise 
amiz bazı sözler sarfctm\ıtir • t.amamile gayrı varittir • Esasen 

M. Berger nerede? Aliye hanım benim talebem de 
Aliye hanımla Madam Man· de~ildir • Benden ders almakta 

nik arasında bu hadisenin hu- olan küçük kuzinl ıle btrhkte 
düsününe sebep olan M. Ber· 

ak geldi~l zaman kendisini tanımış-gerin Avrupaya har et etti~i 
bau rüfekamız tarpfmdan yazı\. hm. Madam Mannik ile olan 
m~ da y:aptığııuıx tahkikat alakam ise ancak bu ailenin dostu 
ndfcetinde ma~ piyanistinin olmalctan~ ibarettir.> 
henüz meriıleketımızde oleuğu M. Berger caha on gün kadar 
anlaşılmıştır. ıehrimizde kaldıktan sonra Vi· 

Ancak. M. Berger yakında 
Avrupaya gitmek niyetinde ol- yanaya gidecektir. 
duğundan Bey~lunda Suriye Adliye tahkikatı 
hanında i~al etmekte oldu~u Üsküdar müstantiğl Cemal B. 
27 numaralı apartmamn bun• Aliye hanım hadisesine alt ev-
dan on gün evel tahliye etmit- rakı tetkik etmektedir. Öni.imi.iz-
tir. Esasen hadiseye sebebiyet deki hafta zarfında alclkadarlar 
veren şey. M. Bergerln apart· istintak edilecektir . Hadisenin 
manda1ci cıyasını kısmen madam 
Manni~in evine nakletmesidir. katil veya ihale mahiyeti ondan 

Hadise olur olmp.z M. Ber- sonra tespit olunacaktır. 
ger arkadaılanna , Yakacığa · Aliye hanımın tevkif edilmesi 
ve Bursaya gidec~nl - daha - hakkında tekarrür etmiı hiç bir 
evci Buyükadada bir kaç ıey yoktur Bunun ancak tahk.ika-
gün geçirecaY.lni aöyliycrek 

"!S' M B tın inkişafı neticesine ve cürmün ortadan kaybolmt,11lur. . er-
ger giderken hiç kimseye adres mahiyet ve derecesine göre mev· 
bırakmamıı ve hıç bir gazete- zuu bahsolup olmıyacağı anla-
cinin kendisini bulamıyaca~ını ıılacaktır • 
söylemiştir. Anlaşılacak nohlalar 

Ne diyor ? Şimdiye kadar yapılan tah-
T alebesinden iki genç kadın kilrat ve aerdolunan iddalara 

arasında sılAha dayanacak 
b •---'-- 1 '- t l"t göre Adliye tahkikatında bilhas-kadar derin ir ıwuınç ı,. ev ı ;azla resim konmuşt Jr; 

akat bu tarife hükumet 
İçin bir azami liste mahi
llıahiyetindedir. 

zırlanan büfeye davet eciilmişdir. Tramvay şirketi tara::.f:..:..:ın:..:..:d...:.a_n_ı_1a_z_ır_ıa..._-__:e:.:.tti::::' ~:.:,i _•o..:.-y:-le_n_e_n_h_u_g;;.,e_n_ç _ve_g_ü_ze_.l ___ [A_ıt __ t_ar_a_f ı_3_üncü sayıf anuzdadır ] 

nan büfeden da\'etlilere pasta, Gı·dı·~orlar Takı·bat Heden terh'ıyesı· 
Yani hükumet isterse her 

hangi bir devletle ticaret 
muahedesi aktederken ba
lı maddeler hakkındaki 
günırük resimlerini tenzil 
bdebilir ve esasen şimdiden 
kazı devletlerle bu müza -
ereler başlamış olduğun -
~an yakın bir zaman sonra 
h U tarzda bazı kararlar itti
az edilmesi muhtemeldir. 

b Di~er taraftan bu . tarife 
_ ahsınde nazarı dıkkate 

·aı 1nacak başka noktalar 
Vardır. Bu da vaktile Al -
~anya, Avusturya, Maca"ris
rn n. Bulgaristan gibi bazı 

1
ernleketlerle aktedilmiş 

0 
an muvakkat itilafların 

~Üddetlerinin bitmesine 
~ lı, yedi ay kadar vakıt 
ltıulunınasıdır. Tabii bu gibi 

1 uvakkat itilifların hüküm
eri b· k ıtmedikçe o metnle • 
t etlerin müvaredatına eski 
t e.rkife ahkamı tatbik edile-
e tir 

( Altta:afı 3 üncü sayfamızda,l\ 

dondurma, ve limonatalar ik- U U 
ram edilmiş \'e merasime bu 

suretle nihayet verilmiştir. Hubadele murahhas- Hazinenin hukukuna taalluk EyJô)de ifaJya .. 
Aldı~ ınıız mallıınata göre /arımız ve bliaraflar eden bir davada, alır ceza , 

tramvay şirketi şimdilik Sirke- bugun hareket mühim bir karar verdi ya f!JdCCCk OlftD 
ci • Edirne kapı arasında iki ei"!!f!!~edirler lstanbul ağır ceza mahk~- İZCİier 
vagonlu tramvaylarla servis Tevfik K8mil Beyin mcsi, dün Çar~t sabık cahsıl 
yapacaktır. fatih - Edirnekapı b memuru Kemal efendinin 6 
arasında 4 mecburi tevekhıf cyanah bin küsur lira ihtilt\s ctmck-

Talimat almak üzere Ati- ı ı k h k mahalli tesbit edilmiştir. fatih c maınun o ara · mu a ·e· 
naya giden Yunan murah- c in" g·· .. ken ··h· b' 

ile Edirnekapı arası pir kı'ta hası M. Diyamandoplosuı m s ı orur ' mu ım ır 
karar vermiştir. 

itibar edilecektir. yarın ha- l lazine vekili dnvap takip 
Hat, Bu sabahtan itibaren reket ede- etmediğinden hukuku umu-

umuma işlemeye başlıyacaktır. ceği Mu- miye namına mupakemcnin 
Hattın numarası S7, tabelası badele ko- devamım ve maliye daircsi-
kırınızı-beyazdır. nin hazinenin hukukuna ta-

misyonuna allôk eden pöyle bir 
Huhiftin beyin nutku bildirilmiş- mesdede Qu derq_ce lAknyt 

Şimdi umumun hizmetine tir. kalmakla br.rabcr aynı.za· 
ve istifadesine arz etmeye Komis· mand~ . mahkemeye cevap 

0

imkan hasıl olaıi şu öni i İnliz- · · , .ermemek suretilc mazunun yon reısı y 

deki eser, İstanbul un en esaslı mevkufö.·c. cinin · uzamasna sc-M. Rivas , 
ihtiyaÇlarmdnn birini tatmin katibi bcp olduğu kaydilc, m(iscb-
e decek derecde ehemmiyeti ı. "bipleri hakkında takibat ic'· 
haizdir. mumi M. .rası için müddl!i umum iliğe 
· Havasının ·iyiliği, manzara- Simon bu- 'Tevfik Kamil B müzekkere tastirin~ cevabın 

sının güzelli~, topogrnfik va- "gün Ankaraya hare~e~ da 4 temniuz celsesine ka-
Ziyetiı\ geniş "müsaadesi saye- ·eaecekJerdir. Keza Türk dar behemlial teminini ka~ . 
sinde ta eski tarihlerden be- heyeti murahhasası da aynı rarlaşormışur. l\1üddci umumt 
ri lstanbul halkının büyük tienle gitmektedirler. Cemil :n. de aynı şekilde 
[Alt tarafı 3 üncd aayıfamızdadır] [ Alttara!ı 3 üncü aayıfamııdadır J talepte bu· lunmuştur. 

Nasıl seçilecekler? 
Geçen hafta talim ve terbiye 

dairesi tarfından \'aki davet üıe· 
'"İne Selim Sırrı B ile Anka-

raya giden 
Çapa beden 

terbiyesi kur ' 
su müdürü 

Niza me ttln 

Rilat B. 
Ankara dan 
avdet et -
mi§ tir, 

Nizam ettin 
B. dün ken-

• ..-pa Beden terbiye• disile göri.i· 
lrumı M. Nizanıettln şen ·bir mu· 

Rıfat B. ha rririmize 
Ankara se yahali hallmda ıu 
malGmah vermiştir: 

- Ankaraya melcteplerdeld 
[Alt tarafı 3 fuıcü sayıfamızdadırJ 

• 

Son hatıranın sahibi 
Nezihe H. kimdir, kaç plek doldurudu, 

~ nasıl baıladı 'l 
Sirkecide tram· 

vay bekliyordum. 

Kulağıma aşina 

bir ses geldi, bu 

ben sesi daha evvel 

ziyaretlerine git· 

tiğim bir ailenin 

salonunda dinle

miştim. ondan son· 

ra da aynl ses, 

birçok evlerin 

cadde üstüne a-

çılan pencereler 

rinden ve yolu

mun düştilğil hah· 

çell kahvelerden 

hep bu güzel şar• 

kıyı söyledi: 
Son hahra aılcımda lı:aJım bir Hn ••çh 
Kalbimde o eller ne d•riD 7areler açt.ı. 

>f 
Tramvaydan ağcamiinde atla

dım, ve Bey~lunun iç sokakla
rına saptım, aa~a döndüm, sola 
dündüm, ve köıedeki bakkaldan 
sordum: 

- Hacı Ahmet sokağl bu· 
rası mı ~ 

- Evet .. 
Yürüdüm ve aradığım numa

rayı bulunca kapıdaki zili çe
virdim. 

Beldetmedir, ve ziycrtimin 
sebebin öğrenince de beni içe
riye aldılar. Üçi.incü kata kadar 
çıkbk ve bir odaya girdilc. 

Çok geçmedi, pembe ferace 
glyinmiı genç bir hamın geldt, 
elınl uzattı, ve kısaca: 

- Nezihe... dedi. 
Son habrayı söyliyen Nezihe 

hanımla birer iskemlede 1 kartı 
kar§ıya oturduk • Pl!ğa söyle
meğe nasıl başladığını şöylece 
anlattı ı 

lürkiye -transa 
Aktedilecek dost
luk muahedesi için 

Nezihe H. 
- 1kı sene evveldi • tanı

dıklarımız mütemadiyen ısrar 
ederlerdi~ 

- Nezihe, senin sesin n~ 

güzel .. Kuzum sesini plağa 

aldırsana .. diye beni rah ... 
bırakmaz oldular • Kardeıim 

beni aldı , · Aleko El. ye götür• 
dü , prezante ettl • Sahibinin 
sesinde sesimi prova ettiler , 
btiendi1er, ve 3 sene içln be-o 
nimle bir mukavele yaptılar • 
Şimdi bunun 2 senesi geçti • 
Bu müdd~t zarfında 54 parça 
iöyledim. En çok be~enilen ve 
benim de en çok sevdiğim par• 
ça, ~on hatıradır. 

Söyledtklcrimİn hepsi de el.o 
turkadır. Alafrangaya benziyemı 

bazı parçalarım var , Al tülld" 
içinde, söyle ol gül çehreye gibi ... 

- Hanımefendi , plak fab
rikalan söylediğiniz parçalar için 
slze ne kadar menff at lemin 
ediyorlar ? 

- Gayet ehemmiyetsiz; 30 parça 
için takriben altı, yediyüz lira .. 

Halbuki yalnız Son halra 

dan kim bilir ne kadar satıl· 
mı~tır .• 

- Bir 'resminizi lotfeder 
misiniz~ 

- A.. lmkl.nı yok, vere
mem! Briyan Paris sefiri

mizle görüştü F alc.at ben, ailem ettim, knl
lem ettim. Neticede Nezihe H. 

- resmini vermeğe razı oldu. 

Fethi 8 . M. Beriyan 

Paris. 20 (A.A) - M. Briyan 
Türkiye ile Fransa arasında . . . 
elyevm cereyan eden müzakere-
ler ve akdolunacak dostluk ve 
tahkim muahedesi hakkında 
Tür ki yenin Par is sefiri fethi 
Bey iJe a-örüşmüştür. . 

- Şimdi de burada hazır 

yok ki, dedi, yann sant 'bıre 
kadar Sahibinin sesine bırakınm. • 

Gazi Hz. 
Düyunuumumiye meclisi 

idaresi reisini kabul 
buyurdular 

Anka~a, 20 . ( Vak.ıt ) -
Buraya gelen. düyunuumu• 
miye meclisi reisi M. dök· 
luzze saat 15' de C azi Haz· 
retleri · tarafından kabul 
olunarak arzı tazimat etmifo 
tir. Mumaileyh İsmet Paşa 
Hz. ile H~riciye vekilimizi 
ziyaret etmiş ve kartını 
bırakmıştır. 
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bunlar teslihatın tahdidi! ---- C\lma ...:: ... -_:-- . e 

N ,. k AA 1mer1'kadan 8fd8ffnd8 :Oalıilde: tüccarlar ticaret müdüriyetııı 
R 1 d .ı. ev ı or , 20 c . .)- Röyter ajansının istihbarına göre " us casus arı ır müracaııt etmişlerdir. 

iyi malômnt alım mahafilde M. Makdonakl ile ccncral Da- Londrada İngı'ltere -0- Fatih- Edirnekıı~ 
ve 

Bulf?aristana Qizlice ıokulmoya 

muvaffak olnıuşlardır 

Soj){'a, 19 (A.A.) - Zora g azetesinin is
tiltbt11·111a na':aran, Bulgar 111a/iaınatı Ka. 
n)deuiz sahilinde llurgazllı Anhiol arasında 
rakipleri t.uraf11ıda11 t;rkcdil11ziş dört Soc'J{'Ct 
yelkenlisi bulnıuş/a,.dzr. Gazete, bu J"elken
lilerin SofJyet Rusyadan rnernuriyetle gelen 
kiınseleri hanzil olduğu. ''c lJl11ılann gizlice 
llulgar toprağnuı çıkrnağa nıuvaffak ol
duklarını talunin etnıektedir. 

ltalyamn malt vaziyeti 
Roma, 19 ( A.A. ) - Mecliste bOtçe m<hakeresl etnaamda 

maliye nazın M. MöSConl, ital ettiği nıühlm bTr nutukta, İtalya

nın malt vaziyetini ıslah için fqlsl hüknmetinin ittihaz etmiı olduğu 
tedabırı hatırlattıktan eonrı , meYkll tedavolde bulunan evrakı nak
dtyenln altın karftlıtı '/.55 tesa fulı bulundutunu beyan ctmlttlt. 
M. Moeconl , ltalyanın tltari IDOTu.enealndon balı.ederek, ıeçen 
...... zarfında mohım ltalya termayetlnlft hariçte İf buldutunu ve 
bu termaye harld doyuna tekabGI ettltlndd İtalyanın bundan 

eonra medyun bit memleket ıddedılemt7ecetfnl .eylemiflir. Maliye nazın 
mOteakıben, lfllılerln aGnden gtlne auldatını, beklrlardan alınan 
•eril ile atlest çok olanları yardım edtldlflnl izah etmlfttr • 

Almanya ve Pranıa arasında 
Parü, 20 (A. A) - M. Brland, M. Şttesman ıerefine 

litr otle ılyafetl vermıtllr. Yemek bittikten sonra M. Polncare, 

M. Brıand ve M Şteneman yakında Y oung pliium tasvip 

etmek Otere diplomatlardan mGrekkep olarak toplanacak konfe

rana hakkında mn,avere etınlflerdir. Mulakatın sonunda 

M. Briand konf eraDIUl mnmkon oldutu kadar yalın bir tarihte 
toplanması için ba,veklletler aruında mllhlemelere devam 
edlleceflnl .aylemlftlr. 

Umumiyetle gazeteler, konfernnıın IS temmuza dotı"u içtima 
.edeceği zannındadır. 

Lindberg tebrik ediyor 
Paris, 20 (A.A) - Llndberg ile Assolant, Le Fevre 

ve Lotti aradsında tebrik ve teşekkür telgrafları teati 
edilmiştir. 

Paris, 20 (A.A) - M. Doumergue tayyareci Asso· 
lant ile U fevri ve Lottiyi kabul etmiştir. 

Paris, 20 (A.A) - Oisau Jaune tayyaresinde gizle
nerek atlantik okyanosunu geçmiş olan Schreiber Am~
rikaya gitmiştir. 

Sanayi konferansı 
Londra, 20 (A.A) - Paristen bildiriliyor: Dün bu -

rada açılmıı olan sanayi konferansına 35 millet iştirak 
etmiştir. 

Hava sür' at rekorunu kırmak için 
lö Burjt, 19 (A.A) - l<ıpalı daire içinde cihan sürat rekorunu 

kırmak tetebbüsfinde devam eden tayyareci dö Marmie ile 
f'avro şimdiye kadar 30 wt 32 dakika ve 5 ..aniye zarfında 

5.187 kilometre 800 metre me$afe katetmiıterdir. 

Atınadakl grev 
Atina, 19 {A.A.)- Doklar amelesinin grevi nihayet bulmuştur. 

Yesin irat ctmiı: oldukları nutukların denizlerin scrbcstisine Hazinenin hukukuna ıaallok d. rc~ını 
.. ıı·ı 1 11 .. kil·' l'h . k k . umetine rnisa r \ eden blt meselede a~ır ceza 1 1 • }Is "' hUk.. fı = tramvayının un t J 

mutea 1 c o an es\. mu~. atın tcs 1 ata ait miısa crnta ·arış- - IS kOş:ıdı yapı ınıŞ ır. . r 
ttrılmıyacağıtn Hhnm etmiş oldugu suretindeki zan ye knnnat olacak ( mahkeme~ı, alAkadarlar hak- bu sııbahtıın itibaren 1~ ı· 1 

ı d J . ı ,_ k • 1 1 b h ' Sıhhiı"C ve içtlmııt mnavc- ~ !unda tahkikat icrası tçin )"Ccektı'r.· 1"' artma aa ır. :ıponyau:ın uaş a l· ransa, ta ya ve sair a rı J -
ncc vekili Dr. Refik 13e"dn ~ müddeiumumiliğe müzekkere . . bclcdi)C ; 

devletlerin mümkiin olduğu takdirde b:.ı müzakerata i;;tlrnk 1 
- k ..A. Ccmıyctı Jı E , ~ Amcrikndan avdcttc dört i tastlrlnl ararlaillrmııtır. v d- fırl,a . " 

edekJerf ve Kclloğ misakı kabilinden bir muahedcnin hepsi- k ~= ..A. Beıtktuta karanlıkta ı'ka fırka gr
1
upu

1
_ un 

11
.n 929 \ gUn almak lizcr Londraya v -s - - ~ 

nl bir 11 ra\.•a t l tt· 1 ı 1 t ı·' I 1 h··k·' a d'I l d k 1 toplan anı c .:.m:rnc .,c .,E .. 1 op ıy:ıcHc;ı t:ıa z.anno unma-: • uır. ıo\·cr u ·u- ugrayaca~ı yazılmıştı. ~ c ı en cinayet n ün U mu ıa- I :: 
• f 1 1 1 1 l · l ' l i 1 t "' kd' d -.= '-eme•ınde yirmi ıahlt 11nl-- bütn~ İnlleki tablll nıtk"rıır· -metın n 'cn.z er n ser ıestı;, mc::- c es ortaya atı c ıgı ta· ır c Ahiren hııbcr aldığımıza ıı: " 0 .... 7 d .. 

k r k ı f nllmııtlr. inşaat lrnkkın ıı ıııı 
on eransın a amete uğrıyacağı kanautinc varmış olduğu göre, ngillz scfirl hükôme- \ 

5 '""' Ticaret odası her hafta lar yermiştir. 
söylenmektedir. timize müracaat dcrck Refik g v • . ·k·ı·ıniı rcs-

Deyln Londrada kalacıığt ) piyasada tetkikat yapmıya h· + Sıhhıyc 't: ı.ı edil· 
V cnizcloı A vrupoya ~i~iyor dört gUn zarfında Jnglltcre rar vermı1ur. men Londraya davet 

Atina, 20 (A.A.) -- Meb'usan ,.e ay;ın meclislerinin hükômetlnin misafiri olmasını \ + Rusya ile ticaret yapan mlştir. 111111,,,,11 
1 e '"nııııııt'" 

tatilinden sonra 1\1. Veni.zelosun ecnebi r:ıemleketlere gide- rica etmiştir. r.ııınıı111M111111111ııııaııı11utııııbnııuuuıınıııam111ıtmtı1111kıııttlloıı111J1nlllll1Ugıuıllrlll111e11110s1111111:11nl de 
ccği Ye yirmi glin kadar banyolarda kalaca~ı söyleniliyor. Davet Refik B. tarafından 

ı mr.mnunlyctle kabul edll· 
ngiliz parlamem tosu ne va kıt açılacak . · mlştlr. HUkOmctlmz keyfi- _ __ -·------

Londra, 19 (A.A.) - Yeni parlamentonun kUşadı tarihi yed bildirirken lbrnz olunan Du--n yenı· merkez 
f temnıtlz olarak tesbit edilmiştir. ParJAmento, sonbaharda eserl dikkat ve nezaketten di 
yeniden taplanmak Uzrc lçtlmalarını tatil cd<Cektlr. ~~~·~~m~~r~ukabelo teşek- heyeti intihap edil 

Fu mücadeleıindc yeni bit zafer Sutlerl muayene 
Parlg, 20 (A.A) - Mnten gazetesin Rahattan ıldtği bir 

Emanetin saf sUt satmıyan 
habere nazaran, ll'rıınsız idaresine tabi olmııgt kabul etmemlş snttcıları muayeneye tabi tut-
olanlardan mürekkep bir grup Alt· Yakup köynü dun gece tuğu ye icap ederse ceza-
kısmen yakmağa muvaffak olmuştur. Ceneral Nieger, kuman· landırdğı mal~mdur. 
dası altında bulunan seyyar kol yetişmiş, ve mütarıızları Emanet sUtlerde binde 
uzaklaşcırmışur . 30 tereyağı esasını kabul 

n • • • etmiştir. Bundan ıışngı her 

ı 
derece için ~ütçülcrdtn ı 

zmirde umran1
• i&leri lira ceza alınmaktadır. 

Y Şehrin birçok yerlerinde 

l\Temlekctlmİzin en güzel 
köşelerinden birisi olan güzel 
İzmir imar yolunda seri hat
velerle ilerlemektedir. lzmlr 
belediyesinin lş bankasındtın 
istikraz <!ylc<llği 2 milyon 
lira şehrin güzelleştirilmesi 

için çok müfit olacaktır. 

Diğer taraf tan Jzmir yolla-

çobanların silt veren hay
vanları beraber alarak süt 
sattıkları görülmü~tlir. 

~--

' Celal Esat B. gidiyor 
Ankara imar komisyonu 

l idare heyeti azalı~ına tayin 

1 

edilen Ticaret odası neşriyat 

şubesi sabık müdürü Cel!l 
~ Esat bey yarın Ankarayı 

rının inşaatına hararetle dl· 
vam edllmekte ve bunda 
vl!Ayetln de bliyiik., muvaffa
kıyet hissesi görülmt'ktedir. 

lluhususta köy kanunundan 
da istifade edilmektedir. 

Resmimiz Ödemiş - Kola
Alaşehir ~olunun açılma 
merasimin{ güstcrlyar. Yolu 
açan zat v'ııll K~ım paşadır. 

t gidecektir. 

Yarım asır cvelki 

VAKiT 
21 Haziran 181J 

Mösyö Ül.rifinin ha
zinel allyeye bir 
milyon lira bir a
vans verece!JI mu
tevatirdlr.I .. 
Telgraflara dair 
Londrada muhtelit 
bir konferans akt
olunacağından dev
leti aliye tarafından 
dahili bir memur 
lrMl olonmu~/ 

... ---
Cumartesiye reis, umumi katip ve 

haysiyet divanı seçilecek 
------- - az;ı pıİt"' 

Matbuat cemiyetinin ge- lat Mitat, lkdaın yer 5011 ... 

geçende in'ikat eden kon- dürü Senih rnuaın~ 1';sı(l1ı 
greslnde idare heyeti rapo- saat idare rn:~ü~eın Bet 
nı okunmuş, cemiyete ait Muharrir Sa rı ·r· ıne-. taını ıne · 
muhtellf meseleler konuşul- ler rcylerın · Reyler•~ 
muş, intihabat icrası başka 
bir güne bırakılmıştı. Kon
gre dün öğlkden sonra 
gene Türk ocağında toplan
mış, geçenki içtimada kon· 

mur edilmişlerdt~f edilllleiS 
verilmesi ve tasni (11 et• 

dev• · ı 
iki saat kadat be sırası~ 
miş neticede alfa Ab· 
Ası~ Abidin Da\'!r: p.h• 

· r N•cı. 
met şükrü, A 1 t f1idar't. 

gre riya~.;tine intihap edil- met Kadri, Ahrt1e lıztl. 61'· 
miş olan Enis tahsin B. Ali Fuat, Etern 'f•"~' 
İçtimaı idare etmiş, geçen 
celsede intihap edilmiş olan 
üç genç aza katiplik vazi -
fesinin görmüştür. 

Celse~in küşadından son
ra Hakkı Tarık B. kongre 
kararile Reisicumhur ve 
Başvekil Hazaratına çekil-
miş olan telgraflara 'gelen 
cevapları okumuştur. He-
yeti umumiye Gazi hazret
lerinin ve Başvekil hazret
lerinin iltifatlarına muttali 
olduktan sonra kongre 
reisi, ruzname mucibince 
on beş kişilik heyeti mer-
keziye azası intihap oluna· 
cağın bildirmiş, rey vara
kalan dağıtılmış, kur'a çe
kilerek Yakıt yazı işleri 

Hakkı ,1; 
rem Refat, . Mu-' 
Hüseyin Avnı, ~llll' 

f·k Ahınet. tr 
Ragıp, Re ı . p.fu•lllıt\ 
Ragıp, Senıh rkeıiye· 

f (11C ljf 
Beylerin hey~ 1 taşıtntış ' 
ye seçildiklerı an • oin b~ 

u111ıYe · ı 
Heyeti uın biris111, 

. · .deP ıt'I 
on beş zat ıçıı: d uırıll • 
reisliğe, birisin• ~ ,ı111esl 
katipliğe intihaP f>Jlcı'r. 
lazım geliyord\I· k""". 

k .... ~t it' 
vakit geci tıgı ırıt~e 

i. bııı ıı· 
şulacAk dlöer içİ" c 
ler de bulundui'I 011 ii~t' 

· ünü saat k•''r· 
martesı g lrııası ·)IJ• 
tekrar topla~• f ın" "' i 
laştırılmış ve ıç 1 

r 111artt• 
• """ ...J.ı yet verihniştır. d• h'Y ... . a""•" jır .. ·• aynı ı ,.. 'h .. tt oı gunu ·ntt ~r 

yet divanı da 1 

müdür muavinlerinden Te- nacaktır. 

Do''ku''mu'' - Nuri Yazan:Reşat ,,,, 
1 7 2 . b•bçe-

lııtı ile môydana çıktı. iki Ne kitııplarınd~ :ııl< ~ 

''V akt,,ın 21 Haziran 1929 
tefrikası : 13 . Yaprak 

Çocuklarına karşı bütün 
vazifelerini bitirmiı, onla
rın hepsini ev bark sahibi 
etmiş olacaktı. 

Gözlerini kapayıp ileri
sini düıündükçe daima şu 
rüyayı düşünüyordu: Tek 
tük torunlar dotınıya, ye
tişmiye ba,hyor. Kendi 
havalarında olan gen~ 
babalar, cahil anneler bu 
çocukların bütün yülcünil 
onunla karısının Ustiln~ 

yı lcıyorlar. 

.. Sen misin artık hayat· 
tan çekildim, bir köteCle 
ölilmll beklemekten bqki 

işim kalmadı • diyen, al 
bekalım, diyorlar. 

Büyülcbabanm ıitılc: ha .. 
.- bıımıya vakti yoktur. 

Kail çoculden kırda oya.. 
ınıya j3He..S,ot, kah oalia 

ra ocak başında masallar 
söylüyor. Sonra biraz ka
bacalarına ailenin tarihini 
öğretmek, vaktile babalan
na, analarına olctutu gtbl 
onlara da fazilet, dotruluk 
dersleri vermek lazımdır. 

Haaılı bu zamanlar o 
kadar İşle, gürültü ile do
luyor ki, vakit saat aelinco 
ötüm döıefine yatmıya 

valcit bulmıyor, çocukların 
dUdGk Hıleri, davul, trem
pet patırdılan lc;inde, beJ. 
ld farkında olmadan, 310. 
yor. Bir ln•n için aud .. 
tin bundan ba,cltG dGtl
nGIGr mi? 

Bu rtlya ıhftdl tam ma· 
nalll• riya olmdfhl. AH 
Rıu Beyin ~tedübetl en 

bG,m. 11\&yetliilmdın W. 
ti .. Wı.p ........... 

bulmamasidi. Her zaman 
okudulu aayılamn en tatlı 
yerinde bir iş çıkardı. Hele 
sabahları karısının: " Hay· 
di Ali Rıza Bey, valut 
geldi. Vapura yetişemiye· 

ceksin .. diye Aırail gibi 

baıma dikilmesi okadar 

zıddına giderdi ki ... 
Ali Rıza Bey kitabını 

bparken daima • Ah bir 

tekaüt olsam,. diye ıöyle • 
n1rdl. lstedlil pi\ gelmlıtl. 
Artık kant1 • Hardı Ali 
Rııa Bey... artık kitabı bı· 
ralc,. diye onu rahatiıı et· 
miyo ıelralyordu. Fakat 
aksilit• bakın ld irbk lci • 
taplarda eski tat blmaauıtı. 

1 
katttlllın ilk plerdekl 

~lttı, titlıHft bir WtlG 
t•lyotdu. 

Ali Rıza 8. evveli uzun 
müddet onunla dargın dur
muş, fakat karısının aldır

mad ıtını gorunce gene 
kendiliğinden barışmışb. 

Hayriye 
1 

Hanımın bu ha
reketi kadar ona dokunan 
birıey yoldu. Bir gün ona: 

- Y aıdt Hanım sana ... 
Deme1' · sen bana ıırt me· 
muriyetim içJn, bzandıtım 
para için f hemmiy~t veri

yormuşsun, dedi. 

Onun kızmıya bile lüzum 
görmeden dudak hüktiı

tünG görünce 1alvant fibi 
bit tavur aldı! 

- Biz hayatta iki silah 

arkidqı ribi idik. E.llmdeft 
ılllbuau aldıldan bir za.. 
IDallcla beni arbdah wr
mak doftu mu? 

Bu 8'ıü uı:ua umadan-

beri zihninde hazırlamıştı. 

Öyle sanıyordu ki kar1sı 
bunu ititince ağlayarak boy
nuna sarılacak ve araların

daki ihtilaf nihayet bul
muş olacak. F alcat aklınca 

çok müe&1İr olan hu söz 
AH Rıza Beyin yalnız ken• 
disini atlattı. Hayriye Ha
nım hlllkiJ çok hissiz bir 
bakıf, kapalı bir çehre ile 
omuz silkti: 

- Ne 7apalım ... 
düten atlarnas. 

- 10 -

Kendi 

Ali Rıza Betin bütilft t~ 

bit snemurlari benzeoı~•l 
~la bir ay isali ıeldi • 
~ıerWn 11kiliti aöriJd. 

llilJlft ataba tekerlekleri 
sibl onun da iıletlten 13-
rünmiyen ihtiyarlılı birden· 
bire d~. lıDUkl laarap. 

yanında boş yere ; sallanan 
kollarının ağırlığı omuzları-

sinde artık eı getdi, ~ 
mıtt1. .. Bahar ·bt ıf'' t 

k"~i gı lıP 
nı çökertmiye, sırtını kan- )ar g~ne e5 

1 ~ıatı 
atıfu• kır''" 

burlaştırmıya başladı. nrU açıp kap esleri çı ·bl 
Kılı~1, kıyafeti bozuldu. neden acaba 

5 
,si'' I' ' 

d' şaş&P rP' fi 
Pantalonunun diz lcapaklara yor?,, ıye ı,..tl t" 
kollarının dirsekleri raarlctı. o da .. Benilll faktt ~7, 
Halbuki eılciden ne kadar geldlil rrıalAlll 1t• 'd 
gilzel ve temiz giyinen bir lara, çtçekl•t9 ifdı ~' 
adamdı. Üstündeki tozlar diye dOşOniiyôf' tP't.t kJ· 

Maanıafih alil 1"'tıi 
artık süpürülmekle gitmİ· 

yor, tlbiıelcrine iılemete 

baıhyordu. Sabahları ıene 

güneşle beraber kalJa. 

yordu. 
Fakat o saatlerde ımk 

etkili ıibi tızelendllinl 
duınıyor, bil&ldt gCSk yüıGA-

den iUat1ln o ,art r• · 
celi yolfann uıunl .... 
batı• dctduada cltrlD 
bf r yorruntuk ctuJa1ordt. 

ti'l aenct di"t~ .... plıf~ 
ve ee ~...,er: 

rııtınyor. S.:.111"' ~ ... 
fena otları Y .tttfl~ 
Uri ..... ---.... ~ 
Fakat .,.c1a1ı,,fle tel" 
lat ıeOtl h ~ ' 
bldınp ~ ~ 
=·~~~ 
:'J: ::- ~ 



Aferin, af erin! .. 
iılırı uydurma bir aristok· 
tası. • 

rnız vardır · gerçi 
onl • k atın aristokratlığını , 

endileri bilirler ama 
tsc kendi aralarındaki 

:Yledir. işte bu, şecere· 
tariki bilinmiyen, en 

Yııt Üçüncü ceddinin adını 
eıııtb~cn aristokratlar mu • 

it Ld • •ıa ise olmuş. ipek 
l\ı lllonların kuş tüyü di
~ rangelip dedikodu 
lıı.ı.cnlcr, timdi hep bu, 

,~-..c; damla kan karışan, 
~ serniriyorlarmış. 

~·lcre düşen hikayeden 
1 bir kadın , bafka bir 

~ançlık yüzünden ta· 
YurmUf. Şlrkta da bir 

\ b~yu türedi demek • 
~·lrı §eref için öldürmüş·. 
~ aşk için yaraladı. 

10n manisi, ne süs 

~ ı.._n; güzellik ihtirası, 
~lk tasasıdır. Hayır, 
ı.~çhiri değil. Bugünkü 
"'Ylaunda bütün ateşle 

ley müsavat cinnetidir. 
ltaGsavi olmak istiyorlar 

Lırınsavi hukukla, siya· 

~ kabalık ve cinayette 

~ 
Pek eskiden .. ta Habille 

ri erkek dünyasının 

~ bir zelzef esi olarak 

~ btr kahkalarile gö· 
~· kaşlarının çatılma· 
di ler çöker , saraylar 
~ · Güzel kadın bir me· 

~kek göğüslerindeki 
runu tutuşturur ve 

tt kokuldrı dağıtan yan-
1tıtıııda kendi dilber ha-

~0~\e sarhoş olurdu. 
kacitn • tarihin alem 

Ilı bu en eski kaidesini de 
. O da erkekler gibi sevda 

~. ~ol kesiyor, kervan vu
\.. rtne mili yerine bıçak 
-.ıtı • 

fl§esi yerine bravnink 
kadın acaba erkek kal

>'c:-lerini ne büyük teh
\' ~ürdü~ünü anlamtyor 
~~ -ııu bu! zorbalık yeni 

>'lfın eseri midir~ Sakın 
~'"'k çıplaklıkları, süs· 

~clhklerile giremedik
. kalplerini, silah kuv-

'"<a" . ~ ı-ltı teshir•e karar ver-
ııı'sınlAr ?I. 

~ 
~ife kanunu 
~ 
~~ ~alemizclen mabat l 

Pa fabrikalarına si
<>1 d,· Unan malların be-'rn ecnebi kambiyo
~ ~e hesap edilir. Bu 
·, •htiyaçtau fazla mal 

~~~den tüccar kambi-
e . arının değişmesi 

b.;sın ~ c tnaruzdur. Son· 
be celbediten mal

~Qı deUeri ödenmedik
f,i~ a borçlu olan ta-
'"k Verecektir. Eğer 

tcsınj farkı olarak 

'tı t?ilecek paranın 
"da aız ile kambiyo 
~!tı~ dolayı vukuu 

si ~~rarı kapat-
ltit Par~şı yapan tüc-
<>lur .Yerıne zarar düş-

ck · . ıstiyo k" .. 
•ıstc . . ruz ı gum-

1\ d ~ının tebeddü
llıeı 0 a~ı daha evvel 
t &etırrnek suretile 
bir c~rnek_ istiyenler 

L ışe · · qca gırışmeksizin 

ttı a?. etmelidirler; 
~ı· ışın k •· 1 <>ld .. at ı surette 
~ ,~ıuna emin ol-
1\ ç ki zumsuz sipariş-
4( ;h nrnelidirler. 

met Asını 

.... [ ~...-A-DLım--iv_E_nE _____ ] Be~en llrblJlll Edırnekapı tramvfiyı" dühcf8fr 
Karanl~k_ta _ v~rulan genç ~~::ar.:n ... i":: ·~:~::"::~ı- itibaren · işlemeye başladJ 

- - .... -
Maktulün kardeşi ve bir şahit muvacehe edi
lirken muhakeme mühim bir safha geçirdi 

J:;tanhul ağır cczıı mah
kemc:;inde diin ô~lcden son
ra Be~ikta~ta bir gece yarısı 

ı:·obar Ef. isminde bir genci 
Yurmaklıı muwun fRahmi Er. 
nin muhakcnıc~iııc devam 
olunmuştur. 

Rahmi l~f., cv,·elcc mev
kuf değildi. (;örülen Hizum 
iizerine ilk muhakeme ccbe
sinde m:ıhkemecc tevkifine 
karar verllıni~ti . 

1 >iin mahkemede. bir gece 
yarısı Besitrı:;-rıı vurulan .i\'o
barı kimin öldlırdiığU mey

dana çıkarılmak iizcn:. yirmi 
şaliit dinlcnilmi~tir. 

Bu nr:ıd.ı Rahmi efendinin 
anndi Pakize. hemşiresi Me
diha 11. hıra ııc bildikleri so-

rulmu~, Pakize J ı .. 
söylemi~ tir: 

şunları 

-- -
Serkble nıunıt:dı edil-

diler. Serki~, • polisten ızm 

aldım • • \ladam ı\garniyc git
tim. Karde:;imi biri.;inin vur
duğunu siiylcdim, diyor, 
kendisinin Yunılduğna dair 
bir ifadede bulunduğunu 
in kı\r ediyordu. 

~Iadanı Agami ı;a~rıldı. 

Serki in kan.Je~ini vurduğuna 

dair bir ~ey =-öyle<liği doğru 

olmadığını anlattı. ı\ladam, 

Sı.:rkisin Ermeni<:e lakırdı :;öy

lcdiğinde ı:;rar etti. Bunn 
kıır~ı l la:'an Ef., "' 1 f ayır, 
Ttirkçe ve beninı dediğim 

gibi anllattı ! ,, diyordu. 
Reis Ferit B., l la!'an t:f. 

hakkında müddei umumınin 
miıtalcsını sordu. l.\lua\"in 
Cemil B., " i">ylc ı~ıttım, 
diyor. Renim hakkında bir 
talebim yoktur .,, dedi, heyet 
bit miiddet mlizakrcde bu
lundu, l la~an Ef. ni n çekil· 

yesi işlerinde Maarif vekale-

tinin noktai nazarını n~esbit 

etmek üzere çağırılmıttık. 

Talim ve terbiye heyeti 

içtimalarına iştirak ettik. 

Mekteplerdeki beden terbi

yesine hasredilen zamanın önü· 

müzdekl seneden itibaren fezla

laıtınlması tekarrür e.tmiıttr. 

Bılhassa muallim mekteplerinde 

ııazart ve ameli ders saatleri 

haftada dörde ibl'A edilecektir. 

Önümüzdeki sene beden ter· 
' biyesi kursu ilk tedrisat beden 

terbiyesi müf ettiıleri yetiştirmek 

üzere çalıtacakhr. 

Buraya alınacaklar muallim 

mektebi mezunu olacak ve as

gari beş sene muvaffakıyetle 

muallimlik etmiş bu\tnacak ve 

bedeni kabiliyetleri nazarı dik
kate alınacak, yaşları 25 - 30 
arasında. olacaktır . 

M. ~ ovson ve M. 

(C t tarafı birinci sahlf41J11Zdadır 

rrıp;bctinc mazhar olmuş bu
lunan bu şirin -yerlerden ser
best, rahat, tchlike:'iz i.;tifadc 
iınkı\nları ve YH ıtaları bir 
tiirlii hazırlunamamı"tı. 

Bu çaresizlikler yiiziinden 
bir taratan zengin sınıf biz
zarure buralarını tcrkedip dn-

hn miisait buldukları semtlere 
adeta hicret ederken diğer 

cihetten lstanbulu ate~ten bir 
kemerle ikiye bölen yangın· 

iare.lan me kt!nsiz çıkon yiiz 

bine yakın hııJktan miihim 
bir fukara kitle. i anc<ik hu 
c;cmtlcrin 'daki'ır, mi.i~ fik Ye 
halaşina incsindc ycrlc~mek 
imktınını bulabllmi;-ti. Bu su
retle niifus çoğalıyor, ihtiyaç 
artıyor ,-e hilftkis bununla 

miitcn~ısip olımık hareket ve 

faaliyet imktln \'e vc:-aiti da

ralmakla bcrnbcr mmılc=-ef, 

mahiyetinde hakiki bir kty-

mct ta~ıyan bu yerler sarı~ 

kıymetini hemen kaybccmi~ 

ve herkesin milki de faitlc-

- U gece tiyatro dünii~li 
e\'C p;clirken n:ır:ı gibi bir Sl' 

i~ittik. arka:-ından "polb, po· 

lU,, diye f cryatlar koptıı. Yii
rlidiik, açtk bir k:ıpının iç 

tarafına bir dclikaıı!ının dli;-· 
mii~ oldu~unıı ~ün.liik . Bir 
Mad:ım, kapıda lumha tutu· 
yordu. Yerde de kan lekeleri 
\'1trdı. Hu i~i benim oğlum 

yapınamı~ttr. O, iyidir. Fena
lık etmez. 

kontratlan bir :sene. daha temdit siz bir yiik gil>i kalmış bu· 
Serkis, \\%un uzııdı yn istk- ' 

mesine mü!'aııde edildi. 

d·ı kt' A k d 1 tunu.vurdu. 
,·:ıp olundu. Şu cc\ aplari e 1 ece ır · n ara a ça ışan 
, erdi : Vıldan Aşır beyin de ~ursa Senelerden beri bu ıkın· 

- Ta:ırruz üzerine ben memur edilme~i muhtemeldir. tıyı, bu mahrumiyet Ye 
korktum. kaçtım. Karde~i- mağduriyeti çeken halk bu 

Bu kursa hanımlar iştirak etmt-
mi n vurulduğunu onu takip ~chrin en çıılı~kan. en pak, 

l <l k yecek ve M. Nerman kız et enin p;eri {inlip ·açma- mibpct mesai ve i:;tih~al nok-
sından anladım. çocuklarına tatbik edilec~k be- d h 1 ta:'.>ın an en ayır ı vatan-

l\laznunun hcm.,iresi de 
karde~inin böyle hir i~ yap· 
mıyaca,ğını kaydetti. 

0 gece Rahmi tiyatroda den terbiyesini <>W'~lir . da,lardan mürekkep bir kı-

bok:: oynamış. ycnilmi~. al- Bu sene Ankaradaki Gazi mual- sımdır. Runlarm kanaat ,.e 

kı~lnrn kızarnk hııin hain bi- lim mektebine nakledecek olan orta tenızuııuu daha fazla ' t1İis

Rüsumat memuru 1 las:ın 

Ef. , kendisinin bulundug;ıı 

C\ deki kiracıhırdan birine 
o gece bir genci'n fteldijti 
ve <ığlıyarak ~çakım tc::-:ıdLif 
etti, i>ldii!,, dediği ~eklinde 

ifade de bulundu. Bu ifade 
o gece ayni eve gelen mak
tulun kardeşi Serkisin nley
hinctc idl. 

'l.İın locaya hakmı:?tı. Benim 
anladığım. bildiğim hu, beni 
vurmak istemi~. ben kaçınca 

kar<lc~imi vurarak üc almış
tır. 

ı 'cticedc ' mahkeme baY..i 
~ahitlerin celbine karar \'er
di. Bu arada komiinbtlik 
tuhrlkflu mcscle~inden lzmirc ' 
gönderilen tlitlincti 
Ef. de ,·ardır. 

J la~an 
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ll!Romanımızdaki müsabakal!li 
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li:I :·:: 
:m ( Yaprak dökümü ) nün ilk 15 günlük tefrika- :!:: 
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M. Berker 
~e diyor7 

(Üstarah 1 inri sayıfamızdadır) 

sa üç noktanın tavzihi için sar
fı mesai edılecekttr. 

Ewela Aliye hanımın Üs
küdara niçin ve ne maksatla 
gittiği ~ayanı tetkik görülmek
tedir. Filhakika Aliye hanımtn 
Üsküdara M. Bergeri aramak 
için mi gitmiştir. Yoksa madam 
Mannik ile bir mesele hallet
mek, hesaplaşmak lçin mi? 

Aliye hanım Madam Man
niği evvelce tanıyıp tanımadı

~ı noktası da şayanı dikkat gö
rülmektedir. 

Saniyen tabancanın atılması 

hadisesi muhtacı tahklkatır. Bu 
hususta üç rivayet \'ardır. Ali
ye hanım ilk ifadesinde kolyesile 
oynadığı sırada tabancasının bu 
kolyeye takılarak cebinde kazaen 
patlacl~nı söylemlŞtlt. Bu iddianın 
sabutu için Aliye hanımın cebi 

nin ddınmiş olması lazımdır. · Dı~ 
ğer taraftan kurşunun seyri hak
kında yapılacak! tetkikat bu 
iddianın sıhhati derecesini mey
dana çıkaracaktır. 

Aliye hanımın hemsiresi 
tabancuın ihale kastile çekil
diaioi söyJemittif ki bu i4' 

dıa en ziyade hakikate yakın 

addedilmektedir. 
Esasen hanımın Üıküdara ne· 

maksatla gittiği tespit edıJdikten 
sönra kaza olup olmadığı anla-
§ılacaktir. • 

Herant Ef. ailesinin iddiası 
ise tabancanın katıl lcnstile çe
kıld!ği mahiyetindedir. 

Uçi.incü noktaya gelince bu 
cihet M. Bergerin Viyana 
seyahatine niyet etmiş olma· 
sıdır. Bir rivayet göre Aliye 
Hanım da Vlyanaya gitmek 
lasayvurunda imiş. Bu iki se
yahat arasında münasebaı olup 
olmadığının tespiti hadiseyi tenvirt 
edecektir. 

Aliye hanimın M. Bergeri 
takip etmek niyetinde ~lduğu 
di~er tarftan M.Manniğinde 
M. Bcrgerele beraber seyahate 
letcbbüs ettiği rivayeti vardır 
ki tahkikat neticesinde bu r.iva-
yet tahakk1ılc ederse bu mua
mma • halledilmiş" ve· hadisenin 
hakiki sebebi anlaşılmıı olacak
tır. 

lstanbulu bir haftadan beri 1 
meşgul eden bu hadisenin sa-
f ahah mahkem!de tavazzuh ede
cektir, 

muallim mektebi yanı~da bütün 

asri \'esaitini havi ve hatta diğer 

memleketlerde bil emsaline • 
nadit tesadüf edilir ·I jimnastik 

mektebi yapılıyor. 

Bu günlerde temel atma me· 

rasimi yapılmakta olan mektep 

ümit ederim ki gelecek ders 

senesi -ortasında ikmal edilecektir. 

Buradaki kursa de\'am eden 

muallimlerin 

başlamıştır. 

imtihanları bugün 

cumartesi günü 

Yıldan Aşir B. de buray gele-

cek ve imtihanlardea. haztr 

bulunacaktır. 

1 temmuzda imtihanlar bit· 
miş alacak ve kampa çıkılacaktır. . 
Kamp bir ay sürece tir. İzcilik, 

yüzme, ferdi Ye cem'i mektep 

sporları 

edilecektir. 

tedris ve talim 

Elulde 1.50 izciden mürek· 

kep bir kafilenin ltalyaya 

gitmesi takarrür etmiştir. 

Bu izciler izci t~kilatı olan 

lise ve muallim mekteplerinin 

sınıflarını en iyi derecelele geçen 

ve tavru hareketl~[ye mektep 

idaresinin takdirlerini kazanan 

izciler arasından se,çilecektir. 

Bu ısene Avrupaya beden 

terbiyesi tahsili içi~ bir hanım 

talebe gönderilecektir. Yakında 

üç şenedenberi kursun ıçıkardı~ı 

mezonlar arasında bir müsabaka 

imtihanı yapılarak bu talebe · 

seçilecektir. · , 

Baronun tenezzühü 
Baronun send~ müsameresi 

bugün verile<ıektir-. 

«Kalamış> vaptiijle 'Saat onda' 

köprüden hareket A:dilecek, bazı' 

iskelelere •anıla,ıakT anlbyaya 

gidilecek , ff ~· ~eti 
çekjlecekıtr . ..Bl.\.fl"J!dt nutuklat 

teati olunacaktır. On yedi bu· 

çukta köprüye dönülecek ve 

oradan Büyükadaya gidilecektir. 

Gece de Marmaracla mehtap 

sefası yapalacakur. - .. 

timi\! etmeye kimsenin ::-ah\
hiyeti olamazdı. Şiarı: imk<l· 

nın yctişelıildiP;i hadde kadar 
11er ke in hakkım ' ·ermek 
ve Ö'l. ~ li\tlarmın h<ıyat 

Mkınu~ını itidl!rmck Ye on

lara medeni yet eserlerinin 

nimetlerini ~chrin diğer kı

sımlarındaki Yatanda~lar ka· 
dar olsun kendiliğinden te-

min etmek nlan cumhuriyet 
rejiminin verdi~i hız Yl! 

hamle ile bu biiyiik te~ı::bbüse 
atıldık. J lem, bu yol yal111z 
bir mahalle veya bir semt 
yolu de~ildir. Aynı zamanda 

btanhulu bir bel kemiği ~ibi 
baştan b:ı~a kateden biiyiik 
anıı yolun son kı ı: nııdır. 

ı ·:dirnekapı • cm ti miihim 

tarihi \'C mimari abideleri 

ihth·a etmek itibarile ecne
bi ~cryahlar için de kabili 
ihmal olmıyan hir merkezdir. 

Kariye camii mimar Sinanın 
al\\ırtndan Mihrimah camii 
kal'e Ye Jrnpı bu cUmleden-

dir. Bu yolun trann ay tesi
satı ile birlikte heyeti nmu
tniye;,i 700000 Jirn gibi mü

him bir paraya ihtiyaç güs
tcriyordu. ı~ ... asen mc\ cut bir 

yol alehldc gcni~liyecck de
ğildi. Yeni ba~tan mnhallc
lcri yırtarak Ye yıkarak yeni 
hir giizerı~tıh :ıçılacaktır. 

Arsalardan l"><1Jrn olarak yal-

.nız viiz kırkı miıtccaviz bina 
satın alınııcaktL Bunların a-

hiplcriylc anla:;-mak ye an
hışmamak gibi zorluklar 

vardı. A rnzi dalgalı 'e bazı 
Kbımlarda ya ba;-tan ba:;oa 
iıç metro gibi bir irtifaı i;r.alc 

ycya gine o kadar bir de
rinlik doldurmak, zemini 

tes\'iyc etmek, parkesini dü
şcmck, tramvnym muhtelif 
ameliyatı istilzam eden te i
satı fenniye~ini vücuda ge-

tirmek iktiza ediyordu. Bü
tün bu afneliyat . iıç SC!le 
gibi uzun ve inkita:ttz ~C·' 

~i hel'ctti 
Bu C:'.>Cri meydana getir

mekte pek bü) i.ık hizmctcri 

sepkedcn arkada~larmın ve 
Tramvay §irketi müdürünün 

mesaisini teşekkiir ve takdir 
ile yadederim. 

l\luhtcrc:m cf cndiler~ 1::-tan
bulumtizun giizel bir talii 
\ 'Ur. < ;eçcn :;ene bu !:.tralar
da 1\ısıklı traınrny yolunu 
işletmeye açarken mcra:-ime 
riya=-ct buyurmu:;- olan Bii
yiik i\lillet !\fcclbi reisi ali ~i 

pa~a hazretleri o giin bah
~ecmfş oldukları şcrt"fi hu
giin de ibzal etmek lutf un
da hnlunuyorlar. Kendilerine 
ve cümlenize 
nıt eylerim. 

Tramvay şirketi mü
dürü M. Qindorkun 

nutku 
Biıyiik l\lillet :\1cclisi reisi 

Pa"a 1 iz. Şehremini Bey Efendi 
llazrctleri, L lanımetendiler 
Beycf endiler, .,imdiye kadar 
:ısrl vesaiti nakliyenin mii· 
runma mibait bir yoldnn 
mahrum ohm bu Cİ\ arın 

temini umıınını için Şehr

emaneti celil(':--incc hliyiik 
bir nakit ,.c emek sarfiİc 
giirdiiğiiniız şu gfo~d bulrnr 
açıldı Ye miinak:ıl:lt bu o:;u
rctlc koJayla~tırıldı. .,irkcti· 
miz ise, buradan ycnidn 
bir tram\·ay hattı te::-b Ye 
inşu ederek Emaneti c..:lilcnin 

makasıdı umranperveranc5ine 
maaliftihar hizmctu i~tirakta 
bulundu. Hundan dolayı biı

yiık bir mah'l.uziyet ve bah 
tiyarlık hketmektcdir. 

Trnm' ın- ,..irketinin ~ehrin 

umranına rn:ısruf bu gibi 
hidemat \'c mesai-inin ::-cme
rcdar olma:,ı için gerek hukl.i· 
mcti ci.imhuriye ve makamı 
Emanetten ve gerek Emn 

netin fen :-:crvi. lcrinden g'brdü
j:tii tc:-hilAtı nuıaYenctkt\ranc

dcn bir li::;anı ,ükran ile 
bil Ye. ile bahsctmcği \'e 
.,chrcmini muhteremi Mu
hittin Beyefendi J lazretlerini 
de, himmeti unmınpcn-crn

nclcrindcn naşı kemali :-:ami
miytle tebrik [eylemeği bir 
'azif e bilerek ~öziiınc niha
yet Yeririm. 

Gaziı11iz 
çiflikten avdet ettiler 

Ankara, 20 ( Vakıt ) -
Reisicumhurumuz Gazi Haz
retleri, refakatlerinde bazı 

vekillerimiz bulunduğu hal
de açık bir araba ile çif
likten köşklerini teşrif et
tiler. 

Bugün Ankarada senenie en 
mühim koıuıu yapılacak 

J\nkara, 20 ( \'akıt ) -
Yarın Tiirkiyenin en kıymetli 
hayvanları senenin en kıy

metli yarı~ı olan "Gazi ko
şusu,, na i~tirnk edeceklerdir. 
Yarınki kO~ulnr çok knlabalık 
olacaktır. Gnzimiıin te, rmcri 
muhtemeldir. 

iııızalan ı,ror •. ____ ..__ 

Suriye hududu itilafnamesi 
Ankara, 20 ( \~akıt) -

Fransızlarla Suriye l)ududu 
itilafname::.i cuınurte ... i glinü 
yahut pazara imzalanacaktır. . 
Muhafızgücü bisikletçileri 

Ereğli, 20 CA.A)- Mnha
fız~iiciı bısıklctçileri buglın 

:::.uat I 2 de . ı;.ehrimi~c ~elmiş 

ve ~porbular l\araman ve 
l~r.cğli crkaıu ı:nemurini ile 
kalabalık bir halk gurubu 
caraf ından Ltikbal edilmi~lcr

dir. 
Sporcular şerefine bu ak

şam bir ziyafet verilecektir. 

Bir AJDerik.,a}ı kadm avub• 
kocasını ~den g~a,rİ

mış, keodifi bakıyor ,.e 
gül gibi geçindiriyocmUf. 

Şimdi bütün Amerika kadın

ları arasında böyle bir moda 

çıkacak gibiymiş. 

f nsan bu haberi okuyunc• 

Amerikaya gidip evlenmeyi 

kuruyor. ama, olacak oey deAil.. 

hangi moda, bir insan f stınbW· 
dan NeV)'orka gidinceye kadar 
sürer? 

o 
«Kiralık garaj maa oda» 

B 
u serliıvha vakıf akarlar 
müdürlüğünden gazetelere 
verllmif bir ilandan aynen 

alınmı~tır. 

et Akaratı vakfiye 'il terkibini 

c Vakıf akarlar • yapan himmet, 

JU •Maa• edatına neden doku

namadı, bilmem ! 

... - - --
SuatB. 

Roma sefirimiz 
hareket etti 

Rir müddet evvel memleke
timize gelen Roma sefiri Suat 
B. dün deniz tarikile Romaya 
hareket etmiştir. Sunt B. 
Jıareketi esnasında şu beyanatta 
bulumuştur: 

- Brcndizi tnrikilc doğ

ruca Rcımaya gidiyorum. J\n

karada blıvlik • reislerimle 

temas ettim. ltalynlurla ~iya:;i 

müna cbctiıniz (c,·kaladc iyi

dir. 1\irk-halyan siya ... eti giin

den giine inki~af ediyor ve 

edecektir. 

Yakında lrnlya ile iktisadi 

Yaziyctimiz biiyu inkişaf dev

relerine dahil olacaktır. İtal

yanlarla akti mukarrer ticaret 

muahedesi yakmda Ankarada 

miizakere ve intaç edilecek
tir. 

Genç neslimizin giizide 

izcileri eyliilde ltalyaya ge

lecek! erdir. İzcilerimizin se

yahatinin İtalyanın samimi 

muhitinde derin intibalar bı

rakacağını şimdiden tahmin 
ediyorum. 

Gidiyorlar 
(1~aş tarafı 1 inci sahifamıxda] 

Tevfik kamil ve Nebil 
Beylere müşavir Mitat ve 
Kerim Beyler de refakat 
edecektir. 

Baş murahhasımız Tevfik 
Kamil Bey son vazıyet hak· 
kında muharıirimize şu iza
hatı vermiştir: 

" Ankara müzakeratmın 
alacağı şekil M. Diyaman · 
doplosun getireceği tali· 
mata göre anlaşılacaktır. 
Yunanlılar evvelce bizim 
kabul ettiğimiz bitaraf tek
lif atını kabul etmişlerkel' 
bazt küçük teferruat de
dikleri mes' eleler için tali
mat istediler. Bizce mes-
• ele bitmiştir. Yunanlılar 
yeniden müzakere kapısı 
açacak mahiyette talimat 
verirlerse bu müzakerata 
girişip girişmemek hakkın
daki kararımızı o teklifata 
ıttıla kespettikten sonra 
vereceğiz. Mubadil emla
kin takdiri Kıymeti mes' e
lesine gelince bu mes' ele • 
evvelce müzakerattan tef
rik edilmiş ve bu hususta 
bitaraflarm hakemliği ka
bul edilmiştir. • 



Anlcarada sampıyon ta
ayyiin edlyor. İz.mirde 

de Galatasaray ilk 
maçını yapıyor. 

Bugün şclırinıizde üç nıulı
tclif spor nıüsabııkası yapı
lacaktır. Stadyumda üçüncü 
küme takımlar arasında lik
ınaçlarına devam edilecek, 
Beyoglunda fırka salonunda 
güreş teşvik müsabakaları 

yapılacak Kadıköyündeki sa
hada da Pera kulübü tara
fından ikinci ve üçüncü sı
nıf atletler için tertip edilen 
atletizim müsabakaları ıcra 

edilecektir. 
Bugün şehrimizde bu 

müsı!bakalar yapılırken An
kara ve lzmlrde de mevsi
min en şayanı dikkat iki 
futbol müsabakası icra edi
lecektir. izmirde Galatasa
ray Altayl.ı ilk müsabakası

nı yapacak Ankaradıı da ı\lu
bafız Gücüyle Gençler Bir
liği Ankara şaınpıyoıılugu 
İçin k,ır~ılaşacaklardır. 
-- - - ----

Emanetin bu 
seneki inşaatı 
Muhittin B. dün fır~ 

kada izahat verdi 
Cemiyeti belediye fırka 

grupu dün müfttti~ l lakkı 
Şinasi pa~anın riyasetinde 

fırka binasında toplanark 
Emanetin 929 bütçesindeki 
umumi tamirat işleri etrafın

da mlizakerntta bulmımnş
tur. 

Dünkü içtimada Şehremini 
l\ luhittin B. /<~manetiıı 929 
inşaatı hakkında izahat ver
miştir. Ayrıca enclimenlerden 

gelen lıım raporlar da okun
muştur. 

Bu sene Emanetin inşaat 

\<: tamiratına !\00,000 lira 
tefrik edilmiş olduğundan bu
nun 60 bin lirası Taksim 
meydanının tanzim ve tefri

şine rnhsis edilmiştir. 500 bin 
liradan nılitebaklsinin mikta
rı da muhtelif ve nılitenevvı 
inşaat ve tamirata hasrı dün
kü içtimada tekarrlir etmiş

tir. 

Devairi belediye için ayrı
ca 23 7 bin lira ayrılmıştır. 

Bu mikdar belediye dairelerinin 
büyliklük ve ihtiyaçları nis
bcti ııdt sarf edilecektir. 

Cemiyeti belediye liç gün 
~oııra tekrar Emanette bir 
içtima aktederek dünkü mu
karrenıtı aleni celsede tekrar 
mlizakere ve karara rapte-
dccektir. 

Cemiyeti belediye azası 
dün içtimaı müteakıp oto
büslerle Fatih - l<:dirnekapı 
mıııwayının küşat mera•i
minde hazır bulunmak lizere 
Fatihe hareket etmişlerdir. 

Halt Bil~isi Derneui 
Ziya Gök Alpin eser

lerini bastırıyor 
!Talk Bil!(isi Derne~i nıe

saısıııe devam etmektedir. 
Ziya (;ök A ip mesaisi iler
lcmi~tır. Ziya Gök Alpin 
eserl~rinden çoğu coplanmı~ 

ve yeni harflere tebdil edil
mi~tir. Ayrica tasnifine dcYam 
edilmektedir. 

Dc\·let matbaası derneğin 
bütün eserlerini para>'lZ bas-

• nıağı der"uhte etmiştir. 

Dcrııchin i\laııisa, Gelibolu 
ve Caziayıntap tc~kllatı da 
ikmal edilmiştir. 

gore, l(ad;·iyc lıaııııııla arbdaş

ları lıakkınd«ki talıkikat evralo 
üzerinde müstan!ik t-likmel ve 
Nazım beyler tarnfıııdaıı yapıl· 

makta olan tetkikat bitmiştir. 

Talıkikal evrakı dün Müddei 
umumiliğe verilmiştir. Talep
namenin kazırlanmasıııa bu gün 
ba~anacaktır. Perşembe günü
ne kadar talepname lıa~zırlarıa

rak Müstantiklere iade edilecek 

ve kararname yapılacaktır. 
Yaptığımız tahkikata nazaran 

Kadriye hanımla arkadaşlarınııı 
muhakemelerine nilıayet 1 O güıı 

sonra başlanacal tır. 

İzmir modası 
Hizmet refikiıııiz yazıyor: 

Sıcaklar başleııııştır. İzmir 

Yeni 

İcra ve iflas kanunu 
Şerhi 

İstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin bu mü • 
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu -
sustaki ihtisasına göre ese;in mükemmeliyetinden 
b2hsetmeksizin karilerinıize mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. Satış merkezleri İstanbul
Vakıt, Cihan ve İkbal kütüpaneleridir. 

(~iileynıan Nazıf) meriıumuıı 

münteşir ve takdirkar bir yazı

sında: (zaıııanııııızııı ve lisanımı

zın en büyük şairi) diye yadü 
tevkir olunan ve {yirmiye kariı> 

ınanzu111 eserleri) aras1nda, R"e· 

çende edebiyat alemimize (Şairi 
fızamıınızı tebcil) ve {edebiyat 
yolunda bir hitabe) ııanılarile 

iki {şah eseri edebi) ibdaına 

muvaffak olan ve (polis mec
onıuası müdüriyeti) sıfatile, {on 
, seneden beri) İstanbıılua mezkur 
mecmuanın tahrir ve neşir ha
yalını da bizzat ifa ve tedvjrile 

Şirketi Hayriyeden· 
Cuma günleri köprüden Boğaziçiniıı tenezzüh mahallerine kareket 

eden vapurların saatlerini gösterir tablodur. 
Üskiidara: 

A. llisarına 

Çubukluya: 

Bey koza: 

Yeniköye: 

Bliylikdere 
Mesar burnuna 

R. Kııvağma: 

A. Kavağına 

Altın kum: 

Q 7,20 8,20 8,45 9,20 9,45 10,20 
1 0,50 l l ,20 f 2 12,45 13, l 5 l 4 l 4,25 
l 5 15,30 l 6 16,30 
6 8,30 9,45 l 1 

J 4 l 4,30 J 5 1 5,30 
6 8,30 9,-*5 l 1 

l 5,30 
6 

lO 
15,30 
6 
9,50 

J 4, 

7, 
l 1,55 
7 

l 1,55 
7 

I G,.50 

7,50 
il 

16,50 
7 

10 
(4,30 

7,50 
12 
7,50 

12 
7,50 

8 
1 1,.55 

7,50 
l ( 

15,25 

8 
( 3,15 
8 

13, 15 
8 

8,30 
12,20 

8 
1 l,55 
16 

9 

14,25 
9 

14,25 
9 

l 3,20 l 4,30 J .5,30 1 ti,30 

12 
16,50 
12,20 

9 
13,20 

8,30 
12 
16,30 

9,50 
14,30 
9,50 

14,30 
9,50 

12,20 

( 3,20 

9,45 
14 

9 
12,20 

10 
15,23 
10 

l 5,25 
ıo 

7 7~0 s g ~so ıo 

13,30 

14.30 

9,50 
14,39 

9,45 
13, 15 

J 1 

16,30 
11 

16,30 
12 

il 

modasının bu günlerde meydana b~raber ahiren Ankaraya nakli 
çıkıııasınıa intizar olunuyor. memuriyet ve daveti münase-

ll,55 12 13,20 14,30 15,30 16,30 
Şirketçe i~bu muayyen selcrlerden mada zuhurat seferler ihtası ve bilcümle vapuı:Ja

rın seyrüsefere tahsisi suretile bütün yolcularımızın istirahatle a:timct ve avdetleri esba
bının temin kılınmış olduğu ayrıca ilan olunur. Bazı zevat kolları ve yakası 

kapalı ceketler l!iyıııcğc baş

lamışlarsa da bu İzmir modası 

olarak !esbit cdilcn şekle 

betile yakında Ankara azimeti 
muharrer bulunup meşhur ve mümtaz (air ve edep üstadı 
(Florinalı Nazım Bey) in; Kerimesi (Üsküdar yirmi ikinci ilk 
mektep ıııezunlarıııdan) şaire (Meli!ıa) Haııııııla beraber çekilen 

·····:······ .. ····:· .. ························=· ::··· ···-········ ········ ··················ıi 
~~~~!!!!1!111~111111111!!1~~ 

mlıtabık değildir. 

Bursada fırka ve 
vilayet binaları 

::_:ı:_: vapurlar u!i resimleridir. 
1..:..:.:::.:.:.:.::.:.:.::.:.:..:--------------====:::.::: .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. ::: .. ::. •ı1111ı111•11111ı=••ıHıııı11=1•u111111111=11111 
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Şirketi hayriyeden: 
Cuma ve pazar günleri 

ARABA VAPt:RU VE OTOMOBiL 
Yeşil yurt refikimizin yaz

dığına nazaran Bursada O:ızi 

Paşa caddesinde müceddeden 
yapılan ~Vali koııagııyla Set 
başında Mehmet l(aramamani 
mahallesinde Cuııılnıriyet Halk 
fırkası binasıııııı başa baş mü
badeleleri Dahiliye vekaletince 
tasvip buyrulduğnndan eve!ki 
güm ınütekabilen muaınelei 

feragiycleri icra edilmiştir. 

8,5 milyon kilo çekirge 
Urlada çekirge mlicadclcsi 

mııfa[[akiyetle devam etmek
tedir. Bu mlicadele ile lJıı 

seneki mahsıılı\t çekirge lıasa
ratından kurtulmuş olacaktır. 

Şimdiye kadar (8,500,000) 

kilo çekirge siirfcsi itlftf 
edilmiştir. 

llfiiçük haberler 
)\Juğlaııın haritası - .\luğla 

şehrinin imar plı\nlarile hari

tasının yapılması için bele

di ye tarafından ltalyan mü
hendis M. lskarpaza '* bin 
liraya ihale edilmi~tir. 

Safyettin B. - Geçenler
de Aııkaraya giden lzmir 

müddei umumisi l !asan Sa[
yettiıı B. AnkarJdan Izmire 
avdet etmiştir. 

HulL\si B.- lzmir belediye 
reisi I lulusi B. )!afia veka

leti tarafından telgrafla vuku 
bulan davet lizeriııe Anka
raya gitmiştir. 

lzmir valisi 
!isi K~zım Pş. 
mişrir. 

- lımir va
Ankaraya git-

İsfanbul birınci licarel malı~eme
sinden: Kadıköyünde Pazar Yo- ı 

tunda 138 ııumaralı dükkanda 
manifatura ticaretiyle meşgul 

iken 28-2-929 tarihinde iflasına 

karar verilmiş olan Vitali Siyon 
efendi masasıııa alacağıııı mu
vakkaten kayt ettirmiş olan 
eshabı matlubun 29 lıaziran 

tarilıine nıüsadif cumartesi 
günü saat on dörtte mahkeme 
iflas odasında müteşekkil masa 
heyetine bilmiıracaa alacaklarını 
tastik ettirmeleri ilan olunur. 

Ailenin sihhatini düşünen 
ev kadınları! 

Çamaşır yıkama hastalara 
mahsus odaların döşeme ve du
varları temizleme ameliyatında 

hayvanatı clıliyenin banyosunda 
mikroplara ve süfli haşarata 

karşı mücadelenizde Hambıırgt;ı 
$CHÜLKE ve 

0 

MAYR anonim 
şirketi tarafıl\dan istihzar olunan 
~ . -. ~. • • ·ı, L 

müselles mari>alı (UZQL)u su-
!:- • •· ., • 1 • 1' 

da eritmek surçtile mutlaka 
istimal ediniz. :""u ,., " . 

lllr·····13i·;: ·:;);~j;·;;b·;;:i .. t~k·İ~;~·en ··Tazı markalı im A L E M D A R Z A O E L E R 
mı :-ı·ııKR.OPERAFON GRAl\lOFONLARrNlN mı v A PURLARı 
jli1 toııdraclaıı geldiğini pey vel'CD·Ve bekleyen i!i! Seri , .• lüks Karadeniz posıası 
im zerntn il1\n eyleriz. Deposu Sultan Hamam Dikraııyan mı Millet VA~~fr~~3 
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İstanbul Şehremaneti ilanları 
==-

Sirkeci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Şehremanellnden: Cnkapanında icra edilmekte olan Samsun, Ünye, Ordu, Oireson, 
kanlizsyon emeliyatı dolayısile mezkfır caddenin Azaplar Trabzon, Rize) ye Azimet ve 

h Sürmene, Vakfıkebir, Gürele, ile lcadi,.'e arasındaki kısmının 22 llaziran 929 tari inde 
iskelelerine de uğrayarak 

b!ldinıle vasaiti nakliyeye kapalı bulunduğu ilan olunur. avdet edecektir. 
•mmmmmm•llııİlııİİmmİııllmmmmmm•••••\I Müracaat mahalli : İstanbul 

Kastamoni hapis -
hane müdürlüğün
den: 

929 senesi Temmuz iptidasından 930 mayıs sonuna kadar bir 
senelik mevkuf ve nıahkiınıine itası muktazi 216,000 kilo ekmek 
kapalı zarf usulile 1 6. 929 tarihinden itibaren aşağıdaki şartla 

bir ay müddetle münakasaya konulmuştur. 
1 - Talip olanlar bedeli muhammenin ylizde 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 ıııevadı ecnebiye bıılunıfıamak ve 
olmak. 

3 - Bu hususta fazla malumat almak isteyenrer 

ununun 
elenmiş 

hapishane 

Meymenet Hanı altındaki 
yazıhane Telefon lstanbul 115 

Seyrisef ain 
Merkez acenteıf: Galata Köprli 
baıında. BeyoAlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hanı albnda 

İıtanbul 27 40 

Trabzon birinci postası 
(REŞİTP AŞA)vapuru 24 Haziran 

Pazartesi 12 de Galata nhtımın
dan hareketle İnebolu, Samsun, 
Gireoon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönilıte Pazar iokele-
8ile Rize Sürmene, Trabzon. 
Tirebolu, 'cıreoon, Ordu, Ünye, 
Samoun, İnebolu, Zonguldaga 
uğrayarak gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

Antalya Postası 
komisyonuna müracaatları. (ANAF ARTA)vapuru 23Haziran 

;;=~=~~~~=:::::.:..:..:---,---::':':7.:':::"":i:::7""i;.i~~iİİ~~ il pazar 10 da Galata rıhlımından 
~ı:::::::::-::::::= Şehrimizin en meşhur mesiresi olan C:::::-. ~ hareketlç İzmir, Küllük, Bodrum, 

~ A L T 1 N: K U M ~ Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya W gidecek ve dönüıte mezlı:Or ıske· 
~ lelerle birlikte Dalyan, Marmaris, 

~ Plaj ve gazinosu açılmıştır ~ Sakız, Çanakkale, Geliboluya 

M Majik si~eması orkestrl\sı icrayi ~henk edecektir. ~ ~u.Ar•a-yar~ak!""'g•el•ec•c•kt•ır •. ____ .. , 
W Mekı'.'ılat ve meşrubat gayet nefıs veı W 
~·a""-==-aı-~c:::::-::::::ı fiatları mutedildir. ·a .. -~aı-~ı:::::::::-==~ 

Mütercim aranıyor Darüşşaf;ıka mütlürlü
ğiinden: 

·ARSENDFEllATOS: ... ~ 

İLE SEYAHAT 
Cuma ve pazar günleri Çamlıca, Alcmdağı, Fener 

bahçe gibi mesire mahallerine otomobil ile azimet 
etmek isteyenlere suhulet için araba vapuru 
edilmiştir. Bu vapurun mcıkılr glinlerde yapacajtı sefer
ler berveçhi atidir. 

Cuma- günleri 
Üsküdardan Kabata~a 

Saat Dakika 
7 30 
9 30 

13 
15 

00 
30 

20 30 

Pazar 
Üsküdardan Kabara~ 

Saat Dakika 
9 

20 
30 
30 

Kabataştan Üsküdara 
Saat Daklka 

8 
10 
14 
16 

20 45 

günleri 
Kabataş tan 

Saat 
9 

20 

Csküdara 
Dakika 
00 
45 

Otomobil lictrti yalnız azimet için iki bu'çuk 
azimet ve avdet için iiç liradır. Otomobil içinde 
bulunanlar için başka ücret alınmıyacakur. 

İstanbul mıntakası 
Mühendisliğinden: 

Maadin 

Ordu vilayeti dahilinde Balaman nahiyesinde Keçili Kızıl ot ve 
Çarmaşa ve Sarı Yakup karyelerine vaki olup mekşufen hüku
mete ait simli kurşunla mahlut bakır ve çimento madeni, 

1 - Bir sene zarfında (200,000) lira sermaye ile teşkil edile
cek Türk anonim şirketine hukuku devredilmek ve şirketin teşek
külünden itibaren bir sene zarfında eski imalat yerleri açılmak 

ve ocaklar civariııın 1-5000 mikyasıııda topoğrafik haritasile bü
tün saha hududnun ihale haritaları talimatnamesine tevfikah hari
tası ve mümkün olduğu kadar jeolojik vaziyeti gösterilmek ve 
sathı arzın ve eski imalatın tetkikinden elde edilecek netayiç fen
ni bir rapor ile vekalete bildirilmek ve bu netayice göre imalat 
projeleri tayin edilmek, 

2 - Üçüncü sene nehayetinde mezkfır madenden Fatsa ve 
Reşadiye veya Balamana kakar nakliye yolu veyahut havai hat 
inşa edilmek ve dördüncü seneden itibarea asgari ( 1500) ton 
cevher ihraç edilmek ve bu teııhhüdatı tenıinen Milli baııkalardan 
birinin ( 5000 ) liralık teminat mektubu ita kılınmak şartile 
talibine ihale edileceğinden taliplerin 29 Haziran 929 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat on beşte kapalı zarfla ve teminat 
mektubile Ankarada Maadim işleri umum müdürlüğüne müracaat 

A nkarada Anadolu ajansı 

merkezinde çalışmak lizere 
lngilzce, Fransızca ve Alman
cadan tercümeye mliktedlr 
kuvvetli iki ' müterecime ihti
yaç vardır. Kendilerine yük
sek maaş verilecetir. Talip
lerin salı akşamına kadar 
mlisabaka şeraitini anlamak · 
için Ankara cadde,;inde Orhan 
Bey J laııında Anadolu ajan
sı lscanbul mümessilJiğine · 
müracaatları. 

Mektebe bir sene için lazım 

olan ekmekle 2500 ki. Halep 
ve 1750 k. zeytin _ yağı, 8000 
k, patates 5000 k. pirinç_ l500 
k. sabun, 20000 adet yumurta 
münakasa ile alınacaktır. Hazi
ranın 27 ncıi perşembe günü 

Zafiyeti CftnıJrtii~ede ıı-e..;.yl_em_e_ıe_ri_. ----------------

ve hafi-nekahetti eı;Mnües· O 1 t d • il ı· 

ZA Yi: Nufus kağdım ile Ak
saray şubesinden aldığım asker-, 
lik vesikamı zayi ettim yenisini . 
çıkaracağımdan eskisinin hük
mQ yoktur_ 

lstanbul Aksatay Baba Hasarı 
alevi mahallesi 311 tevellütlü 
Galip oğlu_ M . .(\li 

SATILIR 
Lüks ve gayet mükemmel 

tenezziih motoru 
Hem açtlcı hem kapah gayet 
mükemmel Buik otomobili 
ı ısan ecza deposıın• milra~aat 
Telefon: İstanbul 711: · .... 

'. saat 15 te ihalei evveliyesi ic-

ra olunacağından t~liplerirı 

Nurosmaniye camii mahfelinde 
Cemiyeti Tedrisiyeye müraca
atları. 

Mektebe bir sene için J§zım 

olan 500 çeki odun ve 4000 k. 

mangal kömürü münakasa ile 
alınacakbr. Haziranın 29 uncu 
cumart,si günü saat ı 5 de iha-

. .l.ei eııııeli~iİ yapılacağından 

taliplerin Nııt\losmaııiye camii 
hiaitfellnırrt!J~iyell Tedrl~iyeye 
mfiracll'atltrn .,, 

Tlya&ro "Ye Slnemııltü 

-F.erah ıİtiftıı\a ·~e tlyal't'Osunda 

.. i .1 . J ı. ) 1 -., . 

lroıÖik €evde\ bey ~ 'tem~ll eri 
Anaştas bale, sinami'dfıi"'taip

düoya. 

,sir · ıTıı.-~ (;~~~~nöfera· ev e emır yo arı ve 1-
tos~şufübudur. manları umumi idaresinden: 

·Eoza\ıeler'de va ecza de-
~ ' 

polarında,~ulunur ., 
12 km yol malzemesi mlinakasıısı 20 Temmuz C'u

maretsi glinü saat 15,30 da nnıuıni müdürlük binasında icrn 
edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ve temi· 

Teşekkürü aleni narı muvakkate meknıplarını nıeıkCır gliııdc saat l .'i c kadm 
Bütün aile efradını nıüztarip umumi idare kalemine vermeleri lazımdır. Talipkr mü na 

ve müteellim eden Haydar kasa ~artnamesiııi 20 lira muknl:ıilinde Aııkarada malzeme 
Muhittinin ölfimiyle candan 

dairesinden ve 1 laydarpaşa mağaıası müdürlüğiinden tedarik alakadar HükOmet, Fırka ve 
Şeremaneti. erkfuıile cemiyeti edebilirler. 
hayriye ve şirketler mümesilli- -ı ::.;:.:.:.:.;:..:.;,;..k ___ f _____ d __ •_• __ ı_•_• ____ -.---

. ğine. eliibba . ve evidddasma 

1 

Ev _a m .u·· ur u.. gv un-
minnettarlığımızın ve merhum _ 
hakkıııdaki bu arnkanın bizce 
ekmleriınizi tadil edecek ·kadar 

1 den ·. 
kıymetli -- olduğuouıı arzına. 

muhte.renı . 2azetenizin tevaassu-· 
tunu rica ederiz efendim. 

Merhumun ailesi namma 
Kazım_ l..\ı:ııfüiıı 

Kartal Evkaf ralısildarı 1 laydat Efendinin hizmetine 
nihayet verilmiş ve nıumaileyhiİı ~:vkafa hiç bir suretle 
intisabı kalmamış olduğundan keyfiyet ilan olunur. 

1 
) 



5 Sa-y1fı 

t 

Son,et bllhaııa t3Hrete iıffnot eder 
Bu ıebepten dolayıdır ki 

Sahibinin sesi 
Münhasırerl en meşhur musiki üstatlarının 
eserleriı1İ plal{latıııa kaydettirir. 

s~~ r 1 1 n ..... ....... -......... ~ ·---·~·-··--~---4'•-------·------------·-·· ~ . ._y ----- . - -------------···---E;;;;;;;;·;;;j,j~~~- . jHaydarp~şada dtmir lstanbul emvali metruke mildiriyeti ildn~;ı 
MO .. y•d• iki.. rnii~~:'~~nJ:: .. :"mı yolları ınubaya ko- Sokağı No Nevi Bedeli rflefStih h1ukarrei 

Atik Cedit A 21 lira 
Semti Mahalles 

bcdcll numara.ı l\ferhunı ın • - da llyaa t d 
93 15989 Balattal~~:ıc~r:,katında . mısyonu.n an: 

n\ahalldın e H.Un Hayr4ttin, 

Beyoğlu Hüseyinağa Bayram Veşil C 29 Ap:ırtıman 31111 Sekiz taks'tt 
.. ~lıtte!.rt1H~iı : lkld~rum katile .s kattıt bo~ithfmd~, kapıc.ı odası, odunluk ve ~ömQr~Q~ 

bırıncı daıresı 7 oda bır mutfak bır hail, iklncı ve il.çuncü daıresi beşer oda birer mııtfit ve 
birer hal!, dördüncn dairuJ 3 oda bJr mutfak lıir ıhal!, tara~a kısmı çamaşırhktır. AleJttfrik 
~ t~rkcıs Stıyu tesisat ve tertibatı vardır. t3 nuınaralt hllne . N diaı• H. lar AŞiıtCfa yazıtı malzeme pazafükL1r llıntb1t1ttlln· Wlple· 

Tevfik Elendiler ve Fe~~m;, . ~ Hn 24 haziran paz3ttcsl günU saat ondıl İt>mtşyondı bp:ıtı 
188 1611 ı Kocamustafa popda ~n azıy.t vücut etmel~rl ' 

· ı · d M6ıeli mescı ô d dil 4XO ot!xo 3 mahal eım e b h ·n ~ ı et Çnm mc , u ıO 

Jlil!da evs~ft mtıh!ırrer apartımari talibinin nüküline mebni ihalesi fesh edilerek )'eniden 
Jı:apalı iarf. usulfle 29 • 6 - 929 tarihine ıniisadff Cumartesi ınnn Saat 15 de icrarı mCiıayedesl 
mukart~rdır. TallpJHJn bedelinin rnıde yedi buC\llU nbbetiride t~minatı havi teklif mekttJpJarını 
EmvıU metruk~ satı; komisyonuna mfiracaaWlrı. sokağında bahçeli !{ anen~, Stİı~r H. ıo ., kömar kalası 4Xo.2sxo,04 

vsman c.ı. i... / 
taınamı. cı· h ı ıo ,, ,, +ı 4Ao,2sxo.os IHH , Sedlti ' , Mahallesi . .. Sokagı , ' , N~ Nevi K-:-meti muh~mtnenesi 

243 17530 Ak da JCaiganisa 1 ma 
8 

• 20 köknarrahta~ı 4Xö;2S)(o.oi atilr tcdit Lira 

ler~d:Y ~dlakltt ıobltta t!ski iO : ,. " 4Xo,2sxo,ı' J<ızıltoprak Tuğlacıbatı Bagd!tcatlücsi 57 183 maabagc;eköşk gOOO sekiz taksitte 
1405 ı betleli mukıtrrcri ı etti 14 numaralı bit han8J 1-••- Alt 20 tt " u 3Xo;25)(0,'!IJ 

ve Y Hd• ,,.... 40 kllo boraks (TeneUt) 
nita talMftl• • " A-a " ' 
K ınkapıda Tavaşısuleyman 

8• 3000 H l•mi demiri 1 OOX f" iti m 

Mü~tetnilatl: ıki kattir tnaa ~ofa 10 Ma ve kUer ve mlıtfak ve iki hala ve. maa tulumba 
't"nıÇ, ~mlşırlıfı Ue Uil!C odarı bafçesindedir. altı dönüm miktarmdaki bafçesinde meyve 

t
ag, .. \ftar~ vet btlirb rtiıkdar baı 111ahılli \'e el tulumbalı ku}·u vardır. Al~ktirik ve kumpah)'I suyu 
ts15a ye et aff meveuttut. 1107 17932 u ~.J ltr •O. rnah•lldinde Telli '1Uld"kk" rod it1H ltii.ıma sapı beyzi 

nda s aralı bir u a· H ı 500 metro çekme demir ga7. borusu ı ,5 pıs 
kağı num~ "ktO b. t1nit11! Naciye • 80 ııllet aınbll\'llntlt1anlı vana 40 m/m 
tun tamamı .,.,u ı...ı.ahal· 

122 18180 
Kadırgada ŞehitiVarbey m 97 ,, ttırihsiz madeni damga, muhtelif .,klldc 

Balada evsafı mlıhatn!r rnaabdçe köike fazlasile talip tuhuruna mebttl paıarhktı yenldeu· 
çılıarılmıı oJduftmdan 30-6-929 t&rltıltıe müs:ldif pazar gunil S3at İ5 de fcrayi mQıay~desi 
mukarrerdir• Tıliıt1trin bedii inin yüzde yedi buc;ugu nisbetinde teminat friakbuzlarile Emvali 
metoah ut k miyonutıa môta at c lcmeled. 

Jetinde ve ıokıfuıda 11 ~u~;~t Emin B. ı ,, manya folu ve bataryıtlı te.ICfon ,.ntraJ.ı 
rıh hanenin uınanu. e Vttl 8 " tf duvar tC!lefonu 
KadıköyUııde Oıırıahata elye 2 ,, ,, ma~a " 

411.5 18643 Rasim paıa mahalleılnde Te~e ı ,, fl seyyar telefon 
sokağında eıkl 25, 25, 25 mu

3
• 8 ,, IAstlk damga muhtelli 

Emniyet Sandığı müdür
lüğünde: 

kerrer ve yeni 40, 36, ~8, 6 l " lstanbul HntattJarı HıtfnındakJ e~er h ş. M. 
nuınarah iki dükkin, bır fırın lkb 

1 
H Ahınet l ltımdl beyin 

b. hanenirt tımamı. Emine 8 
• 1 ,, kristal kapı llvha~ 

~ra;~anda T4!tcilman~unuı ı ,, he ap cet\·cll •Rtcz,, 

Emniyet Sahuılına Anadolu demir ydlları tsham ve 
ltahvllAlt tethln ederclc para lstıkraz eden mcdyonların rehin 
1mUhabetl v~ ml.il1UrlcrHe hitlikte 80 eylUI f 929 tarihine 
kadar Tahmin s:rvlsine mUracaatları lüzumu ilAn olunur. 

233 19360 mahallesinde Dırsğmaii ca8cl~- 6 ,, tarihli mıulcnt damga 
. d ıs numaralı bir hanenın 400 metre tıtkir ıto1e tel r ,s m 'm 2 Emnıy' et sandığı mil dar-sın e Muıttafa Ata ~05 adet bergmın krovesl ı ı it\ m ! 

ta mı borusu i ı fn:m 2 t.nğav.. J 
mha : 'nde Erc,l\.U mahaHe· 120 metre " u ııaen: 

260 19506 Şe remını ıs d k' 17 adet enterrüptör lkraı No. 
sinde Tatlıkuyu sokağın1 a 4e1s_~ 1 so kllb lngill7. skiml ı ı-,S2 tn m lıml 

24 
.. kerrer ve yeni 41- , 140 adet pirinç yazıhane lavhası numune gibi 148492 2 roza iğne :a,u B. 

mu d"kkin bir ha· 2 ı kilo gr:ıfit dikson 149 )72 2 altın ıliat 2 altui eaden Haath:e R@ha H. 
numaralı maa u Ruyi Gül H. 30 " kalın ambalaj sicimi 154089 1 ahın madalyon bit ahili saat ı ahın yüzük ı 
rıenin tam

0
a
6
m
1 

ı. nade mahalle • 5 metre bezli lastik lııvlia 3 m 'm g\Ima1 tabaka Hasene > 

86ıı:A 19791 F u'hte ge d •~· h .. det bez knpli deltct 100 sahife 17293" 'i ı 
'1"'t a lb t soka§'m a esıu o .. o .:> a hn saat 1 çJ(t iltlk. kol dü~mest 1 akik 

sinde Na a2; vt yeni t5, 15-1, G fihrist ddcerl orta kravat ttnett . Sabrı B. 
29, 23, 725,19 nutnatah salhane 20 kilo krem rengtnde kalın ambalaj kladı 178246 1 ~ft tona tektq kape btr roza ıtne 1 gilmO~ 
15·2, 1 , baVi mas 600 " göz taşı tabaka M. m Manyo 
•e ıik•r odalahtUMuht1rreıtı e. Fatma H. ıooo ,, dekscirin 1119 l elrtıulı taat maa kolye A,12~ 1-1. 
dükkan iki hane. . . h ile- ı oo metre transmisyon kayışı tek kat 50 m,'m. 2845 1 çth pırlantalı ltüptı 1 ıtbn bilezik Kemal B. 

d Hadmıını ma a ı so a t çah süpürgesi 5720 1 fnrlanialı kravat lift~ Naciye H 
14669 20'Z47 Galata a sokağında 1 a e duvar telefuitU 6006 5 iltiii bllettk AL _ı,,.ıLadlr s.' . de Hatnbaracı • ,, oowıı. 

~·~· 
4 6 8 6 mükerrer ve ye~ı ı kilo pamuk lzoleU bakır bobin telı Q.2 m 'm 7384 1 Çtft rota l:npe J roii yOzlık Hayriye H. 

::6:10:8
1 ~umaralllı bt.ahtpın:~m~~ :gg kfı:t ~:~~~;110~urşunu 8233 ~ll~~ roza ~Ope , ı roıa kuı ı~e 1 foza*' 

dükkanı mOştem ır a 
6 

8 eski 25 ba~lama teli 2 m 'm kutrundd 8328 oally~ H. 
ile mezkur sokakta 4, j dük· 2odo ,, lııstlk Jıolc tel humu:-ıe gibi 1 pırlanta tektat yltilc M.m.Elenl 

6 10 
eni nuınara ı metre 

1 
N 8514 1 pırlantah yOıDk , 1 roza mapllah , t altın 

ve 4, , y 'l artımandan 2 ı 50 adet be~li ıımpara kAadı muhteli o çanta ' 1 aitti tahtta 1 !) dtrhem 3 adet roza 
a..~ni müştemı ap h · eski kil k s c hkct - .. uru avı SOO 0 e m ş" · getdanldt ara~A. (21 t .. , yo~) f 
1

eçilir hakki mur arala bir 25 adet louk keski ı• .,. aet B. 
6 mükerrer yeni 8 num lbrahim Adil S. ı 000 kilo madcnt katran 8873 1 roza menekte ljlfte Mustafa B. 

8
,., anın taınamı 750 neft 10026 1 çift rcna Upe Mehmet B. 

m aaz O Avni elyevm ~oo ",, kaynamış Avrupa betlrl 125t9 1 vtlt roza kope ı 1 çlft roza mene~ıc madalye 
1720 20389 Kabatqta ıner d v- " a d f h Desin e Nil. if adec J(Opya e teri 25X 38 2 rou yUzük, 1 altıA kordonı Jahın kolye •ı.L...._e H 

Fatma haturı ına 8 •-~ 32 IJA ~ f t ı 2762 1 ı-..:;ıy 

202 20412 

1072 204~ 

130 20scn 

5250 199 

ka 
d eııu ,rı, 6 şişe o ar 1 pır atala nlf*n 1390 dırh~m gümilı Saide! ~il• H. 

rakol so ğın 8 • numaralı ıt adet cep defteri 14263 l .. ıı. .... j t ~. 
mükerrer .ve yenı 32 Al'ı Mustafa Beyler ! ptrlr1Ç kapı JAVhasi ~fzl o,ıox:o,11 14382 ı -ruh .... ~Uln IOpe Hauce Seniha• 

h t ınaını d l o kı·"ıo .. ı~ı h!m anahtar numune glbl çl pli' anla tek.tat kope ı prrlantah ~@ie 
bir anenın a ••e AJiy• n. u ~ 1 ı k 

• go600 adet beyaz zlrf otta, büyük atan ese Emine iffet H. 
'd' dit ma· Davutpaşada Beyazı ıce . t;. 

halle,inde Etyem~i re~ltct52 !u. 
katında eski 8 v~ S'ertı Galip El. 
tnar•lı bir hanenin tamintt NtreiM 11. 

Osküdarda Urtıranl)'e ~=~~~~~ 
ıinde y ilriız s.e~ ;;umjtalı 
•ıki 10 ve çedıt ' Hıd'ce flıtnAt H. fb
bir köşkün tamjHitu.kk le~dUfr 
tahiın, Mebniel a ı e 

nda Ma~isalımehmet· 
Atpaıan h Ueıinde Atpaıan 
pata ına a ki 49 ve yeni S.S 
.oMatınb es bir dükli· 
ıaamaralı maa oda Melıınet Ihsan Hi. 
nın tamamı. . ha1l~ 
Betotlunda Hacımilftı ma b-
tind• HalbaraeayokutU 90 . 
tında etki 40 ila SO vi pnı 
66 ili 70, 12, j2 ill !6 :i 
mumaralı iki dükkiın mifN Ali Vellli 1. 
,. ... _ • .._..+ımaiun tamama. 
11~1 8:;-J; ~ mıhalt-
~~ Mabntucilp udddia.t. 
~ Yt fftli ı ı i,114 ......,... 

diWriatllbef~ 

ı 5 kilo gomalaka 14796 1 prrlanta pantlf hır pırlantalı Lilezı~ lkl rôu 
90 adet vernik fırçıst ı - ı/21 2 • 1/2 pus yttıok bli ~lantalr yizalt M. Mart 
ıos • ca~ bina için muhtelif eb'ıt 15551 1 pırlanta te~fq y6z• bir altan çanta 1 .itan 
SOO metro !il kordonu lkl nakilli kotclao 20 dırbem M.in. Rtmela Efmuyan 
~O kilo pirini tel 4 in/m 158 I 4 2 toza ytiztdt AbdulfJı Mahir. 
?Ö • i!emlt r~l S! tn/m 16 f 4 t 1 lnclll afraE (l;tr ta;t yok) • > 

so ,, ötojen ı~tn dökme kaynak çubufü~ 16724 ~ aftıd hdeıık Saadet H 
200 kutu muşatnbıi ciltsı 16873 1 çift roza kape (bir lift Yo~) Aiıte H: 

t adet kutşütt pensl hakktyeit i1193 1 rOü nuıdal,011 maa kolye hır altın eaat M~<hlıa H. 
t 6 ,, lAAJt 9~tl 11203 1 tota panWıtff bll roza yOzııl: l>fr altın 

iOO Ul 900 tnetre ytlken W91 bdeitl'. Merrem H. 

1 ı ı tıkıM Türk91 çtnto kıtllp 17200 1 ttft toü gdl ~ope btr r>tfİanta yt\zn~ M..-ldef H. 
9 ıt ~ük raktcm i 1284 t rota kdf tftıe ~ tAp B. 
3 adec kapı kol" 17500 I • lfle t çift toza kdJWf ıs idlhf 
( ,, nırnıetrı 1fttt ıu • . , ıLı.L rııı 

tıkım rransızca çinko rakım lftenmet ~uı c.r. l adet yanfın baltd 17530 1 çıEt raü idpe 1 r(" ~ 1 çtlt roza 

... J!Q, 7 7 • " • "f'<W!l ::: ,bıtd•t.. 'g'5 M MI i Mnl' t 7 =~~ ,... ı.ı.- - ~'"'v ...ı. H 
yttmit alta hliie lüı.nle .. i· 2747 I çift rou ;ti kipe hlM Mehı.. H. 
pı w.1e•. Z.lda H. ••••il• & v.uc1a ... ., 1..ıı ıeYat ntdff.tMiat ~ Emai1« 

Yukarda iletti ftulllra1'n yAllll •ilk '114Wl W.. ! •'4ıiıldtı MiiHI • old.Alitt tn ... fad6.in~ ,.,. 
.... ~•defi* .ın.etn•h• ...... ,Al ••• ~,,, ... ~ .......... *ela ..... ~ r:. ~ .:..* .:,ı:,rı~:-tıli ............ ~ ~ ~:: ~~ :t.!w: 
•I ıı•if .,M•ıleri ..._u ilill oluour. , Miliı' Mftuıret ......_ W.IMJ• ~ dai: .ıu.. ... 

Kiralık aparhman 
Beşlktaşt! Sctlzc pazttrmcfa 

ki yeni apartmanda dürt 

odlili nczıtretl fevkalddcJi 

daire yardır. Kapıcıya mürıl• 

caat 

ŞARK .MALT tIULASASI 

Jşthıa llUVYtt ve sıhlıat içbı 
eti mücsfü if cvadır. BifÖttrtJfh 
eczanelerde bulunur. Uınurnt 
depoları Bomonti fabriküı 

Telefoti: Betdflu 583, ve Is 
Uhbulda Ektem Necffj 'cta 
depo!u. telefon lstanbul 7S. 

llldft6ul tcrast tadan: A vşe 
Huriye hanımın, Nasıra h:ı
nımdan borç oldığı iki &in 
liraya ltıukabil birinci derc::e 
\'e Sıra numnnısıyla iprl>tek 
irae cylediAi Sultan bayııt 
Emin B ~ mahallesi J Iıts:m 
paşa kat:ıkol sokağında 2 .ı 
26 rnaklup maa oda bir 
bap du~kan, bonaıın Yt:ril
rn~mesinden . dolıJ} indel
mübyede Hın dôrt yüz 
Hu bedelle talet i uhJcc;ine 
ihafci cv\'clı) c i hil icra iha1 
lci kat'iycsi on beş grı~ 
müddetle müzayrdcye ko· 
nulmuştur. HuJudu; Ttam
vay caddesi sağ tarafı ve 
arkası kamil cfe:1Ji. zevce
si t=tttlaki sol tarafı yani t(!\·
ce~i cmlıtkltfc tnahdut oh. 
dBtt mett~ kırk 9:tnfithetro 
tcrbiindc bodurumlu fıstun
de ada bulun:tn tirrttk,i.nlı 
detnir yaptlik kepcnl<lı iki 
l1ih Hta kıyrrtrti muhıamme
ntfi a~fat dliltUftfnd11[k~glr] 
IMriafl efendi klt!tldtt. ' 'uztfe 
beş 1Athlı uhp l1Jltıl:tt Ve 
daha zljıde mıJOmat Alm!ik 
istevenl<:r luymeti mtlhattmır 
nesı"n~n, '/, ıo nisbetiıida pey 
akçeSlnı Ye ~l9 - ı 2 ı 2 

dosya No. mustasJıihcn fs
tatıbul Itri dilrtsi ftitlza)'cJc 
şubesin~ ttıllticaAt tunelet i 
Y~ 9 .. 1" ~29 tanhttrdc ~ıt:tt 
14 ten ı i Y• MW:ır jfillfi 
k•l'i7ttii jipll~ fhfış. 
terilıritt biWt Yl)'I WJnUle 
ha l>lll..ndlatal ilıa ö!11-
nw. 



AEC~E ŞARltAR\: 
Türklyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

Gazetemizde çıkıuı 7azı •e 
esimlerin bütün haklan mahfuzdur 
Gazeteye gönderll•cdı mektupların tlzerine 

idare içinse ( idare ). yazıya alt>< (Yazı) 
ııareıl konulmalıdır 

ı Aylı~ı ıso 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

ı 2 I ı<l-00 !!700 

Baıdmıyan. mektvpt.nn 1-.dflhlden, luymnU
mukaddereıtz mektuplara konuhnuı par.Jarm 
ka:rbolm•ımdan M Ul.nluaı münderlcatından 

tdara mesul deftldlr. 

11Borsalar 20 Haziran 

Nuku' 
ı Jngtllı lirası 
ı Dolar 
20 Yuna n dırahın! 
ı Royhımark 

ı "'••furya ımııı 
i"O Ley Romn.nya 
~(; Leva Bnlga.P 
l FelemeBk florini 
20 Franm frangı 
20 It ıt lyaıı li r eU 
20 kuron Çeko - Slovakya 
I Çervonetı c Soviyet :t 

1 Zelot i •Lehistan • 
20 Dinar c Yogooıavra • 
~ O ReJçtka frangı 
ı P('-ıeta lEpanya 

20 Jniçro frangı 

l Mecidiye 

Çek 
1 

Londr3 üzerine bir lngtıiz llrası kuıuş ı 
Nevyork ı TUrk l i ras ı dolar 
Paris • .. • fra nk 
Milano • 
Berli n • 

• Sotya 
BrUksel 
Amls terdanıo 

Cinevre • 
Prag • 
Viyana • 
Madrlt • 

• 
• • 
• 

• 
• • 
20 ley 

• 
• 
• 

liret 
mar k 
leva 

be ika 
• florin 
• frank 
• kuron 
• Eilin 
• pezetn 
"' zclot\ 
• dirahml 

VarşOYA 

Atına 
BUkreş 
llelgırat Tllrk llra•I 

krus 
dirulr 

Tahviller 
l•tıkraz dahili • vadcll • 
Dl\yunu m uva hld• 
lkramiyeli demiryohı 

fEtanbul tramvay •lrke tı 
Rıhıım Dok ve Ant!repo 
lttaııbul anonim ıu şirketi 

~ 

A ıldı 

1003 60 
208 00 25 
ıs4 ao oo 
lo9 00,25 
:9 00 50 
24 00 so 
29 00 25 
83 00 

162 ();) so 
2ı6 50 
t'2 60 

0000 
22 50 
72 50 

115 oo oo 
29 150 

790 00 

1009 60 

043 es 25 
12 00.28 
9 18 00 
2 02 211 

(6 00 25 
3 45,75 
1 09 50 
2 49211 
ıe 11 so 
8 41 .150 
8 4400 
4 28,00 

ss 95 

24 16250 
21 :ıs.oo 

92 
184 

~ 7 

1 
7500 
00 50 

00 

25 

Hisse senetleri 
Jı bankası 
Oımanlı bankul lr. 12 Sll 

187 00 

1005 2~ 

208 00 25 
53 8l ISG 
49 00 ,25 
29 50 
24 S1 50 
29 00 2S 
~ 3 00 

102 00 50 
216 50 
122 50 

0000 
22 50 
72 50 

115 00 
29 110 

790 00 

1008 25 
0,4-8 00,25 

ı:ı 32 00 

9 
2 

20.00 
03 · o 

66 oıı,so 

3 48,15 

2 
16 
8 
s 
4 

58 

ı~ 75 
6023 
~2 ,60 

42.50 
4lo 50 
29,25 

8~ 

24 82,50 

27 132,50 

92 75 00 
188 25 oo 

7 00 

~1 Hazıran 
1929 

Orta muallim 
mektebi 

Kabul şeraiti 
Ankara orta nıualliın ınektebi nıüdür

lüğünden ı 

1 - Orta muallim mektebi alelumum orta mektep 
muallimleri ile ilk muallim mekteplerinin ~Terbiye, ruhiyat, 
usuli tedris ) muallimleriııi, ilk tedrisat müfettişlerini, tat
bikat mektebi müdürlerini ve bilahare açılacak ikmal 
mektepleri müdür ve muallimlerini yetiştirmek üzre tesis 
edilmiştir. 

2 - Orta muallim mektebinin ( Pedagoji, lisan ve 
edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, riyaziyat, tabiiyat) 
şubeleri vardır. Bu şubelerden pedagoji şubesine girecekler 
evvellerinde ( pedagoji ihzari ) ve diğer şubelere girecekler 
( Umumi ihzari ) sınıflarına imtihanla kabul1 olunacak ve bu 
sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine geçeceklerdir. 

3 - Umumi ihzariye münhasiran Erkek muallim 
mekteplerinden bu sene mezun olacaklar ile 4 - 5 sene 
zarfında ( eniyi ) derecede mezun olup sinleri 18 - 25 
arasında bulunan talipler imtihanla kabul olunur. [!] 

4 - Pedagoji ihzariye kabul olunacak talipler, Jlk 
muallim mekteplerinden eniyi derecede mezun ve sinleri 
18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep muallimli
ğinde muvaffakiyetle çalışmış muallimler arasından imtihanla 
tefrik edilir. 

5 - Yukarıda yazılı evsaf ve şartları haiz olanlardan bu 
sene Muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları 
Muallim mektepleri müdürlüklerine müracaat ile isimlerini 
kaydettirmeleri lazımdır. Bu kısmın müsabaka imtihanları, 
bulundukları mekteplerde son mezuniyet imtihanlarının hi
tamını müteakip 20 temmuz 929 cumartesı mektep idare 
ve talim heyetlerinin huzurundd icra edilecektir. 

6 - Muailim mekteplerinden 4-5 sene zarfınba mezun 
olup ta sinleri 18-25 arasında bulunan diğer Muallim talip
ler, hangi kısma talip iseler aşağıda zikredilen evrak ·ve ve
sikaları ile birlikle mensup oldukları maarif idarelerine 

1 
temmuzun Jo nuncu çarşamba akşamına kadar müracaat 

T etmelidir. 
icareL ve wbire borsası 

rıatıar Ticaret boru" UUbumumUJgl tararınd.an verllmııtır. l) Müsabaka im~hanına kabul için istida. • 
11-~;...---==:==--r-.;..-...;,,,.;;;;;;;..,;.;;;;;;;;;;;;.;~-:ı 2) Sıhhatının tabı! ve müsait , aza ve havasının tam cis-

Okka.ıı UN 
Azami Aıgarl - - mi ve ruhi anormal ahvali bulunmadığına dair resmi tabip 

Çuvalı k ilosu K. P. K. P. E'· raporu 
Alstra eklstra oo ııı20 1 - d 

Buğday% Çavdarlı Eklstra • 
1 

ı ec> 3) Mezun olduğu mektep şahadetnamesi i e cuz aaı . as-
Blrlncı yumusak Ol> ıaıı!l kerlik ve aşı vesikaları Yumunk 00-00 17 00 

Kızılca 00..00 00,00 
17,00 
00,00 
00,00 
17 80 
(1(),00 
00.00 

Bırıncı ıerı • 1285 4) Bulundukları muallimliklerdclci müddeti hizmet ve hüsnü 
SUnter 00-00 00,00 ıklncl • 1140 hizmet cetvelleri 
Seri CO·OO 18 00 
Dönme oo.oo oo,oo 
Sert mahlut 0-CO 00.00 

- TiFTiK - 5) Pedagofi ihzariye gireceklerin muvaffakiyctle çalıştıkı,, 

-ZAHiRELER-

Çavda1' 
Arpa 
Mısır 

YulaC 
Fasulye 

o~,co oo,oo 
oo,oo ooco 

115 11 ıs ıe. 

0000 00,00 
0 ,00 CQ,00 

-HUBUBAT-
sutam 
Kn ıyeml 

00,00 C0,00 
0000 orı,oo 

Aııkara 197.20 

Akşehir 000,00 000,00 

Yapagı Guz yumı 000,00 ooo. 

-AV DERISl

zerdcva (ifil 0000,00 0000,~ 
San•ar 0000,00 0000,00 
Tılkl • OU00,00 0000, 
Kunduı • C0001000 eOOJ 

-flNDII<-
ıç fındı k 083 00 084 ,,,, 

Badem ooo 000,00 

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

Mıllt müdafaa vekAleti çevirme ıube.ı ıçİn ( 100 : 150 ) lira ücreti 

mutua ile mütercim alınacutır. ( Fransızca ve Almanca ) dillerinden 

birine eoaıh surette vakıf olmak şarttır . Bu iki dilden biri ile beraber 

( ltalyanca veya lngilizce ) bilen zuhur ederse tercih olunur. 

Ankaradan talip olanlann çevirme ıubesine bizzat ve l•tanbulda veya 

diğer mahallerden olacaldann da istida ile müracaatları. 

!arına dair Maarif idareleri tastiknamesi müfettiş · raporları

nın suretlerile birlikte 
6) iki adet kartonsuz fotoğraf. 
7 - Musabaka imtihanları her vil;iyette Maarif Emin

lerinin tensip edecekleri mıhailerde2otemmuz 929 cumartesi 
günü saat 9 da başlayacaktır. Bu müddet tehir ve takdim 
edilmez. 

8 - imtihanlarda kazanan Efendilerin hüviyetlerini havi 
cetveller Maarif eminliklerine, maarif ve muallim mektep
leri müdürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zamanı 
da işbu resmi dairelerde ve gazetelerle ayrica ilan oluna
caktır. 

9 - Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate ve 
iaşesi ve kitapları meccanen temin olunur. Masarifi saire 
talebeye aittir. 

10 - Kabul edilen talebede şehit çocuğu ve kimsesii 
olanlar bu baptaki evrakı müsbitelerini birlikte getirmeli-

[I) Derece kaydı münhasiren evvelki mezunlara· aittir. 

'~* 6 Sayıla 

İstanbul icra dairesinden; 

Hüseyin Ziya ve Hüseyin 
Süreyya beyl~rin Yakup. Sab: 
ri beyden istıkraz eyledıklerı 
iki bin sekiz yüz liraya m~
kabil birinci derecede bır 
sıra numarasile ipotek irae 
olunan boğaz içinde Bebek 
mahallesinin Bebek ve Yo
ğurtçu sokağında atik 
ı ı 8 - ı 18 cedit 182 - 2 nu
maralı mukaddema bir el
elyevm iki bap hanenin altı 
hisse itibarile dört hissesi 
Hüseyin Ziya ve bir hisse.si 
Hüzeyin Süreyya beylerın 
uhdesinde olup borcun veril
memesinden dolayı otuz gürı 
müddetle icra kılınan müza
yedesinde iki bin lira bedellı; 
talibi uhdesine birinci ihalesı 
yapılarak ihalei kat'iyesi için 
tekrar onbeş gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. 

Hududu: Ayşe Hanım ve
reselerinin ahır mahalli ve 
dere bir tarafı Hüseyin ağa 
hanasi bir tarafı Ligor hane
si tarafı rabii veresei muma
ileylıanın ahır mahalli ve ha
zan caddesi ile mahdut dört 
yüz yetmi ş iki metre yetmiş 
beş santimetre terbiinde ara
ziden yüz altmış beş metre 
murabbaı cedit 182 numa
ralı bina ve seksen metre 
muzabbaı 2 numaralı harap 
hane mütebakisi bahçedir. 
Müştemilatı: ahşap ve iki 
buçuk kattan ibaret olup 2 
numaralı hane iki kattır.182 
numaralı haneye çift kanatlı 

ahşap kapıdan girildikte zemin 
mermer bir ev altı iki oda 
bir bala, odanın birisinden 
yan taraftaki bahçeye kapısı 
vardır. Odadan sofaya geçl
llt keza bir oda ve sofadan . 
merdivenle ikinci kata çıkılır 
mermer taşlıktan merdivenle 
çıkılarak ufak bir gezinti 
mahalli üzerinde bir oda bir 
merdiven altı kiler, merdi
venle çıkı!dıkta bir sofa üze
rinde iki oda sofadan diğer 
bir sofaya geçilir, içiçe ge
çilir dört oda olup birisinde 
yük dolap odadan merdi venle 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde 
bir oda ve sofadan kapile 
etrafı demir parmaklı ve 
zemini çinko tarasaya çıkılır 
bir harap hala, sofadan kori
dora oradan merdivenlerle 
çıkıldıkta bir hala bir sofa 
üzerinde dört oda, yan taraf
taki bahçeden harap kapıdan 
zemini taş harap mutpalıa 
girildikte bir hala mutpalıtan 
bir kapile zemini taş bir 
koridora geçilir bir merdiven 
altı kömürlük ve zemini 
mermer tek kornalı üzeri 
tonos hamamı vardır. Bah
çenin etr dfı kısmen tel ve 

A ını kaybeden adam "Vakt,,ın 21 Haziran 1929 tefrikası: 76 
~- .. - ... . --,~ . ~ ·~ -. -_ . .. 

· Tllrk mekteplerile faydalı eeerlin 
flinlannda o/ o 20 tenztla.t yapılır 

iLAN TARlf!SI: 
Saım 

6·8 inci ıaytada 
lt
ıı.:ıo 
~ 

Büyük ve ya bir çalı defa lçla verlloa ll~nlarla 
jıususl mahlyetteld 114alaruı ncıeti 

5 • • 4 • • 40 
100 
ioo 

idare ile kaı;ıılaıtırıhr. ~ . . 
ı • • 

~azetemtze bwu.t d&ıı kab:d edeG 7aı: H! ine! sayı!a<lf 
resmi llAnbr }ıo 

H. S. H. Olıtat acanletl, 

Manisa vilayetinden: 
Bedeli keşfi münakasanın müddeti münakasa 

I< Lira 
78 2575 Alaşehir mektebf 

ilavei inşaatı 

Nevi 
aleni 6 temmuz cumartesi 

saat (10) 
36 26530 Manisada natamam kapalı zarf 

mektebin bir kısım · 
6 temmuz cumartesi 
saat ( 11 ) 

inşaatı 

Bedeli keşif, sureti münakasa ve müddeti münakasaları balada 
muharrer iki mektep inşaatı münakasaya konulmuştur. Bu hususta 
tafsilat almak isteyenlerin maarif müdürlüğüne ve ihale günü 
vaktı muayyeninde vilayetin daimi encümenine. müracaatları 
nan olunur. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

idaremize Hizumu olan <100,000.yüz bin ton maden kömürü

nün müııakasası 7 temmuz 1929 pazar günü saat (16) da Ankara• 
da Umumi idare hinasında icra edilecektir. Münakasaya iştirak 
edeceklerin teklif mektupl arını ve teminatı muvakkatelerini 

mezktır tarihte saat (15,30)a kadar Uınıımi idare yazı işleri 

müdürlüğüne vermeleri lfizıındır. Talipler münakasa şartname

lerini (250) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 

Haydarpaşada, Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

Bursa at yarışları 
Bursa Baytar müdürlüğünden: 

Reisicumhur Hazretlerinin himayelerinde ve 

vekil Paşa Hz. rlyasetlerinde yarış ve isltılı encümeni 
Afisi namına 28 haziran 929, 5 temmuz, 12 temmuz 
ve 19 temmuz 929 tarihlerinde Bursada at yarışları ic
ra edilecektir. Tafsilat almak istiyenlcrin vilAyet Baytar 

kısmeu taş dıvarla muhat 
olup bahçede mermer ağız
lıklı bir kuyu ve mermer 
sütunlu bir musluk vardır. 
Hanede hissedar Nedime 
H. sakindir. Cedit 2 numa
ralı haneye Yoğurtçu soka
ğındald çift kanatlı kapıdan 
girildikte sağda harap bir 
mutpah, solda bir oda bir 
kömürlük ahşap merdivenle 
çıkıldıkta bir sofa üz~rinde 
iki oda bir hallı mevcut olup 
bu hane umumiyetle harap 
ve boştur ve balada bertaf
sili muharrer J 82 numaralı 
hane muhtacı tamirdir ve 
hanelerin cadde üzerinde üç 
tarafı tariktir ve her ilıi sinin 
tamamı [6700] altı bin yedi 
yüz liradır. 

Mezkur hisselerin iştirasına 
yüzde beş zamla talip olan
lar ve daha ziyade malu
mat almak isteyenler hisseye 
musip luymeti muhamme
nesinin yüzde onu nispetinde 
pey akçesini ve 929 - 5 94 
dosya numarasını mustashi
bcn !stanbul icra dai resi 
müzayede şubesine müracaat 

etmeleri ve 11 -7- 929 tari
!ı inde saat on dörtten on 
altıya kadar ilıalei kat'iyeoi 
icra kılınacağından müşteri· 
lerin bizzat veya bilvekale 

hazır bulunmaları ilan olu

mır. 

Haziran 
Muharrem: 13 Burç: Ceoza 

Ayın do~uı u '211'11 Ayın bıtııı 
19,11 L:JL!J 4,06 

Perşembe 
Naına:.ı vakıtları 

abah Ôll• 1ı.taıll Akt•ııt Yllll.M. ı.. ••. ._ 
4,28 ı2. l 5 16, 16 19,44 21,48 2,07 

Buııün doğanlara iıim: 
Erk.ela K.11 : 

Amir Nebahat 

Günün naolhatı: 
Eşek hoşafcan ne anLlr ? 

8111ünlcii hsu 
R liıga.r hafi f poy raz ha\'a açıktır 

-
M~>'ul müdür: Refik Ahmet 

Muharriri: Vere Stalcp ul 

edecek ve serbest bırakıla- şey, gidip gelmek hürriyeti misiniz?.. yun bir banyo kabına ak- Arkasında beyaz fanile mahpuslardı. " Cones • o leşmiye başladı. Bu düşün
ce yavaş yavaş ruhuna hu
lul etti; içinde yakıcı bir 

iz bıraktı. Bir adam ayni 
zamanda "Kroket. oynıya

bilir; güler, emsali le görü• 
şür, hayatla alakadar olur, 

diğer cihetten de belki 
bir hata dolayısile mahpus 
bulunabilirmiş. 

caktı. Vaziyet muvakkat idi. Her halde şimdilik - Et.et, pantolonumu ması duyuldu. Birkaç daki- elbise bulunan iki mösyö vakta kadar tımarane ve 
olduğu için bir nevi de ihtiyat lazımdı. Tatlı dav- veriniz. Kalkmak istiyorum. ka sonra ses bağırdı: taraça üzerinde " Kroket • deli nasıl şeylerdir diye 
hoşluğa malikti. Ne yapa- ranmak lazım g·eliyordu. - Banyo suyunuz şimdi - Banyo hazırdır!.. oynuyorlardı. Bahçenin bir düşünmemişti. 
cağını düşünecek zamanı Seslendi: hazır olacaktır. Şömineye "Cones. gidip banyosunn sırası üzerinde koyu "gri., O, tımaraneyi, • Edgar 
vardı. FilhakikR bir hata - Bana baksanıza !.. doğru yürüdü bir düğmeye aldı. Banyo salonunun ka- elbiseli bir delikanlı cıgara Pu • ve " Çerles Rik ,, ten 
işlememiye dikkat etmeli Delikanlı hemen kalktı bastı, ve çamaşırları top- pısı kapatılmıştı. Kendisini içerek oyuncuları seyredi- kalma bir his dolayısı ile 
idi. ve yatağa yanaştı. "Cones. !adı. yapyalnız bırakmışlardı. Maa- yordu. sert muamele edilen duvar-

Garip şey : şahsiyetini sordu: Odanın iki kapısı vardı. mafih bir kimsenin kendi - Bunlar şüphesiz diğer !arı şilteli bir yer gibi ta-
tekrar i~ tlsap için içini - Saat kaç?.. Biri salona nazırdı. Diğeri sini gözetlediğini hisseder "misafir. !erdi. savvur ederdi. 
kaplıyan şedit arzu tenakus - Satt sekiz buçuğu bir banyo salonuna münte- gibi oluyordu. Rahatsızlık Gayet mes'ut görünü- " Deli • kelimesi onca 
etmişti. Geçmis endişeleri- çaldı mösyö. iyi uyudu- hi idi. Bir lahza sonra ban- duydu. yorlardı. " Cones • masaya cinneti cihanca musaddak 
nin sebebini bir türlü anlı- nuz mu ?.. yo salonunun kapısı açıldı. Tekrar giyindiği zaman, tekrar oturdu ve oldukça bir kimseyi göst&mek için 
yamıyordu. Başka bir adam Vay canına! Hasta ha- Bir ses sordu: . hasta bakıcı onu salona memnuniyetle yemek yemi· kullanılırdı. Tımaraneyi adi 
yerine geçmek artık kendi- kıcı ona Maylort demi· - Sıcak mı, soğuk mu?.. götürdü. Orada pencerenin ye başladı. bir ev halinde görmek, 
sini ürkütmüyordu. yordu hal.. • Cones • "Cones.: yanında küçük bir masa Bıçağın yüzünün körle- hatta hoş manzaralı bir yer 

Söylediği sözlere inana- dedi ki: - Sıcak... üzerinde yemek hazırdı. tilmiş olduğunu farketti. olduğunu müşahede etmek, 
cak bir adam bulunmasında - Gözümü bir an kapı- Dedi. Hasta bakıcı tek- Yağlı yumurta ile kızmış Yani bu bıçakla boğazını akıllı kimselere benziyen 
artık israr etmiyordu. Ve- yamadım. Yatağımda yüz rar etti: sucuktan hangisini tercih kesmesi imkansızdı. Fakat şu mahluklarla beraber bu-
lev ki onu Filadelfiyalı Vik- kere sağa sola döndüm. - Sıcak ..• · ettiğini soıdula1• Yumtırtayı bundaıı müteessir olmadı. lunmak, onu zannettiğinden 
tor Cones diye tanımasın- Ha sırası gelmişken sora- Görünmiyen şahıs emri tercih etli. ' Beklediği sırada Başka düşünecek şeyleri .ziyade şaşırtıyordu. 
lar; ne olurdu ki ?... yım sizin mütaleanız... zihnini! nakşetmek ister bfribirine çarpan tahta top- vardı. Her ne olursa olsun Sağlam dimağlı bir k.im-

Yattığı şu rahat yatakta, Delikanlı şaşkın bir ta· gibi : !arın yap~ı gürültü nazarı bu fanileli centilmenlerin senın bazı hadisat ilcasile 
şu aydınlık odada hı!r şey- vır takındı ve sordu ı - Sıcak... dikkatini celbetti. Pencere- manzarası ona bir darbe bir tımaranede mevkuf kala-
den evvel bulmak istediği - Bir ıey arzu eder Sözlerini tekrarladı. Su- den baktı. olmuştu. Bunlar mevkuflar bileceği fikri i a ına er-
~~~~...:ı~-=..:.:::......:::.::_::::.:..J~==:.:.::.;:.:=-=-~-===--~~..:..==---~~~-._..,~ 

"Cones,. o vakla kadar 
bö.yle bir şeyin mümkün 
olabileceğini düşünmemişti. 

·Bu keşif dimağında hürri -
yeti şahsiyesinin ziyaı ile 
birleşiyordu. 

Hürriyetinin ziyaı mese
lesi kalbini sıktı. Dayanıl
maz bir rahatsızlık iştiha· 
sırıı kesti. Yemeği bıraktı. 

Eğer oradan yakayı sı
yırırsa artık tereddüt etmi· 
yeceğini içinden düşündü. 

L.llıtm.&dLı.-~~~--~ 


