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Balkanlarda harp tehlikesi var! 

Sırp • Bulgar hududu oe telgraf /arın bi/Jırdıl(leri hadi&elere 
"'--, .sahne olan mıntal(a 

Sırplar Bulgar 
hududunda 
asker tahşit 
ediyorlar 

Londra, 24 ( A.A) 
lofyadan Timea gaeteslne bildlrfUyor ı 

larp.Bulgar hududuntkılcl gerglnlllc arlmakta
faı.. Sırplar, Donlalubaia civannda a5ker iah
~ etmfıler ve Bosilfgrat mıntaluısında 600den 
~ Bulgar tevkif eylemlılerdfr. 

Sebep ne? 
--·----

' \! akt ' ın siyasi muharriri izahat veriyor 

R.. Yukarıdaki telgraftan anlatılıyor ki bir müddetten beri 
~arla Bulgarlar aruında hüküm sfiren ihttlAf had bir devreye 
l~ir. Vaı.iyetln ne gibi bir neticeye varacağı ıimclid,n 
~emez. Ancak bir taraftan Bulgar hükOmetinin Makıdonya 
~ elerı üzerinde nüfuz sahibi olmamaları, diğer taraftan Sırp- 1 

)t~ hem hudutları olan bütün devletlerle müttefikleri olan 
~ya harıç geçimsiz ve tehlikeli bir siyaset takip etmeleri, 
~larm atiılni tehlikeye sokacak mahiyette ıeylerdlr. 1 

~ Bclgrat hakometi harpten sonra arazısıne isabet eden akal
~ ttlcrc karşı dürüıt ve imhakir bir ılyaset takibinden bir an 

~lmamııtır. 
llıııı.... ~ek krıtehbin olan Sırp siyasetinin nihayet daha mutedil ve 
~ bir cereyana intikal etmesi mümkün gürülmemekedlr • 

lı._. 8ınaenaleyh vaziyet tehlikeli görillfip ve •Balkanlarda yangın 
~or ı. denilirse mübalağa addedılmemelldır. 

Felakete doğru 1 
Bulgar gazetelrri 

yazıyorlar? 
neler 

Sır"-B 
\ r ulgar ihtilAfı hakkın-
'ij0 Sofyada intişar eden 
~:, gazetesi 21 hazf ran 

"lede 1nda yazdığı baş ma
"s diyorduki: 

'"1 ıtplıJann heyecan amlz 
te.~•tına mukabil 'Bulga

' h garp hududumuzda 
~tttl adıseıer hakkında ce-
)"-ı akvamca bir anket 
'llıtsı talebinde bulun-
~ cevap vermelidir. 

' ':. için bu heyecan 
~ Vadis tam yerinde 
' tdUırıışttr. Çünkil bun
ltt' "esUesile bir anket 
'Ctıı:lep etmiye vesile 
~ h Bu anket hem 

Udumuzda vutua ge-

len müheyyiç cinayetlerin 
failini tanıtacak, hem de Bal
kan sulhli müsalcmetl için 
bir çok tehlikeler tevlit ede
cek mahiyette olan bir va
ziyetin mahallinde tetkikini 
mümkün kılacaknr. 

Bulgarlstandan ayrılmış 
olan garp muntakalar aballsl 
nakabili tahammül bir hayat 
geçinnlye mahktlmdur. Onu 

insafsızca fnkısama uğrattılar 
ve menafii iknsadlyesl ile 
mamelikinl işletebilmesine 
IAzım olan şeraid asla nazarı 
dikkate almadılar. Baba, o~ 
kardeş hududun lkl tara
tmda btrbtrlııden aynJmışnr. 
(Alt rararı a bcD U,damıadads.) 

Aliye H. mustantık huzu
runa polisle getirilecek 

A 

Alemi ukbadan bir ıcda 

Süleyman Naziftcn 
Abdülhak HAmid 

M. Berger bütün taharriyatB rağmen bulunamıyor 

Dün isticvap edilen Madam ManniQin 
'' Vaki ,, e şayanı dikkat beyanatı 

Üstadı izimÜff8.Dlm efen
dim, 

Tamam iki buçuk senelik 
bir fasıladan 
ıonra ikinci 
artzama cür' • 
etrabı mil· 
başeret olur· 

mema~ bana bahşetti 
bimisal mazhariyyet saye 
ıinde ilk ari:ı:amı erikei de

hanızm payi 
iclaline isal 
ede bil mi§,, 
tim. [1) Bu 
mektubum d 

iki kadın arasındaki sil!h atı· 
~ı hadisesine ait tahkikat, dün 
mühim bir safha geçirmiş, Üs
küdar müstaııtiki Cemal B. 
Şakir pş. zade Aliye H. tara

fından Ozerfne ateş edilerek 
çıkan kurşunun isabetile hafif. 
çe yaralanan M. Mannf&'i din
lemiştir. Bundan baıka Mm. 
Manniğin annesi Mm. Diruhf, 
babası Hrant Ef. ile hadise 
tahkikatını yapan polis memu
ru lutfi Ef. de dün dinlenilen-

ken efendi
miıe karşı 
irtiklp etmiş 
oldukum bir 
gilnalıı gayri 
iradinin afvü 
mağ fi re tini 
niyaz-\i tazar• 
ru' edeceğim: 
Gufranmı

za muhtaç 

. . . 
aynı mu cır 
zei lSA dan 
nasibeyap o
larak buzu. 
runuza şitap 
ediyor. 

ler arasmdadır. 
Epi dedikoduyu mucip olan 

hadise tahkikatının dünkü saf
hasını takip için Üsküdara 
giden bir muharririmiz, bütün 
ihtirazına rağmen Mm. Mannikle 
de görüşmeğe muvaffak olmuş, 
bu suretle şimdiye kadar hiç 
bir gazeteciye bu hadise etra
fında söz söylemlyen Mm. 
Manniğin de hadise etrahndaki 

olan güna· 
hım sizin 

Dünyada 
ve Abdül· 
hak Hamit 
gibi bir de· 
hayı müstc .. 

lbrahlm Ali.etti B. 
nayı insaniyet 

münevve:çye ihda etmiş o. 
lan lstanbul şehrinde 
münteşir, sürümü değerin• 
den ve değeri sürümünden 

mülAhaıası tesbit olunmuştur. 
Bu hadise tahkikatı dolayisıle 

Paşakapısındaki Üsküdar adliye 

Madam Mannik ba/,aş, C}e annesi ile birlikte Ü~dar aJ/J11e tlairaintle!. 
Dehanızla peyveste olduğu· 
nuz ebediyyete benim, irti
hil suretile, kavuşmaktaki 
nabehengim isti' calimdir. 

çıkitktan aonra • V ai(ıt • folografçmnın l(ar,,,.,nJa 
dairesi binası, diln her g-:Uıkün- cessüsle toplamp beklemeleri 
den ba§k& bir manzara gösk- binanın her günkü sakin man
riyordu. Gazetecilerin pek sey· zarasını değiştirivermişti. 

Mademki ma'neviyyetiniz:n 
layemut olduğuna kani' ol
duğum kadar maddiyyetini· 
zin bir asra memdut bulunrek uğradıkları burad11kl adliye Müstantik Cemal B., içeriye 

binasının kapısı önünde, avlu
sunda Mm. Mannllfn resmini 
almak için hf.zırlanan foto~raf

Jar, koridorlardald çabuk çabuk 
dolaşmalar vı nltayet hadiseyi 
11D1ttatı, yakından qitenlerin tc-

evvela Hrant Ef. yi davet et- duğuna mutmaindim, daha 
miştir. Bu esnada saat tam. on- bir rub'u asır kadar o diyan 
du. Ktrbıyıkh, orta boylu, tarümarm girüdanna ta-
kendi halinde bir zat olan hammül etmeli ve ma'hut 
Hrant Ef., redingotla gelmişti. Babıali kaldırımlarındaki 

[Alt tandı 3 üncü ıayıfamızdadır) şekaveti edcbiyyeyi tedmlrü 
imhada devam eyleme • 

Türk ve Macar dostu 1906 

düşkün, bir mecmuanın 

( Putları kırıyoruz ) ser .. 
levhası altında karaladı • 

ğı türrehatı gene o sa• 
yede öğrendim. 

lidim. Dünyada hiç bir hik
meti ikametim kalmamış 
olsa bile tek fakat her şey
den yüksek bir vazifem 

Lehli vatanperverin kemikleri Cinevre mukavele- vardı: Dehanız~n şahikala-
• t dil dil k rına tırmanmak ısteyen esa-

Fakat keşke böyle müs
tesna b i r mazhariyyet • 
ten müebbeden mahrum 
olsaydım da mi 1 1 et ve 
memleketime mensup bir 
şahsın bukadar eşna' his 
küfrü küfrana cür' etin· 
den kıyamete kadar gafil 
kalsaydım. Dün Lehistana nakledildi ıı a e ece fili tahriri tepelemek ... 

H . . ·d· Hayatta iken cenabı ISA Bu elim haberle dilhun 
olan yalnız bendeniz deği
lim; burada, ya'ni Cenette 
( Süleyman Çelebi ) den 
( Namık Kemal ) e ve (Sü
leyman Nesib) e kadar bü-

Türk ve Macar dostluğu ile 
maruf ve Tark orduıunda hiz
met etmlı olan Leh vatanper· 
veri Ben - Murat] papnın 
Halepten getirilen kemikleri 
dün akf81D tchrımlzden Lehis
tana götfirülmOftür. 

Don akpm saat yedide 
kemı.klerln bulunduQu sandık 

Sirkeci istasyonuna getirtlmlf, 
oradan çıkarılarak el üstünde 
Leh reisicumhurunun tahslsen 
terimize gönder~ hueust va-

Yann 
Plakta diale dikiniz 

un' atkirlardan, 16 ya• 
11nda: 

Nazmiye Sedat 

Hanımla yaptığımız 
mülikah okuyacak-
ıınız. 

gona naklcdilmi§tlr. fitaayonda 
evvel& Ldüstan orta elçisi 
M. l<azimt Olzore.kl ıu nutku 
saylemfttlr: 

«Efendileri 
«Hayatında vatan at"kından 

daha mukaddes bir tef tanı
mamıt ve bütün varhğmı onun 
istiklllınt ınüdafuyl ve alel
umum milletlerın hürriyetini 
müdafaya hasretmfı olan bu 
büyük Leh kahramanmm ba
ldyel izamı klrfllUlda hin 
Lehbnln kalbini saran heye
canı hakkile tfade etmek çok 
milfküldür. 

O, 1831 de Lelıwanın IS· 
tiklaJi için Çar blriıid Nikolaya 
kartı harbettl. 1849 da, Macar 
milleti letlklaltnı kazanmak için 
silaha sarıl~ zaman jeneral 
Bem bu Çar kukluamn ordula
rtle yeniden mikadde etti. 

Bu mOcadelenlD lktatnde de 
faik kuvvetler ka~lllDda mat· 
lap oldu. Fakat bu kuvvetler 
hlblDdekı lltlkJAJ ~ matlap 
[Alttarafı 3 r.cn sayıfamızdadır} 

eyetimız yarın gı ıyor ile muhabereye teşebbüsün 

1 
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1906 Cmevre mukavele- E C M • 5 

sinin tadili ve üsera mese- f uma es 1 ~ 
1 lesinin ıslahı için Cinevre- ) Q Ün Ü ' 

de toplanacak konferansa g ~ 

iştirak edecek heyetimiz ~ yeni tefrikamız i 
yarınki ekspresle hareket ' a \ 
edecektir. Heyet Meclis g ~ 

ikinci reisi Hasan Beyin ~ başlıyoruz ~ 
riyasetinde Şurayıdevlet re- \''Garp cepheıinde{ 
isi Nusrat ve Dr. Akil ~ ıüktincf ~ 
Muhtar ve Aptülkadir Lut- ~h .. kü fe•madır 1 ~ 
f. B 1 d - kk · ı:: U m • ,,= ı ey er en mure eptır. s. . .. .. § 

H b h l" = Senelerden ben butun :. eyet u ususta azım ~ . . . : 
1 kl 'f . l . . = du"nyanın bekledıX-ı Harp ;: ge en te ı at proıe ermı ~ . 5 % 

· • g romanını hır Alman mu· § 
ve vesaıkı hazırlamıştır. a . . d B roman E 
Heyet azasından Nusret ~ hAalrrırı yazd 

1 
• .kuar çık ~ 

.. . § amanya a çı - g 
B. dun Ankaradan şehn- = h F z v = 

• • E maz emen ransı e ~ 
mıze gelmış. ve Haydarpa- ~ lngiliz lisanlarına tercü - ~ 
tada memurın v~ dostlan "§ me edildi. Son gelen § 
tarafından karşılanmıştır. ~ Amerikan gazeteleri de ~ 

Nusrat B. kendisile gö- ~ haber veriyorlar ki bu ~ 
rüşen bir muharririmize ~ müthiş roman, Amerika- i 

tün eslifı kirammız ve 
(Muzhikei llahiyye) mübdi

inden (Sefiller) halikına 
kadar akranı izammq; 
muztarip ve mütelehhif ol
dular. Altı bin senelik me· 
deniyyetin ve altmış bin 
yıllık beşeriyyetin serefraza-

nını toplayan Cennet, o 
külhanilerin bildikleri Gül
nane parkı değildir. Efen

dimize itale - hayır, haşa .. 
is'at edilmek istenen o 
çirkin vaveyla ile bu füs-
hatabadı bipayanm asü
manları sarsıldı; buna emin 
olunuz ..• 

Velini'meti irfanımm ülu
hiyyet aşina bir istiğna ile : 

konferansa ı'şti'rak ı·çı·n gel- l da birden " 100,000 " ~ = b } B - lnıan edince kendi kemaltyle lmtluç 
d·~ . b _§ nusha ası mıştır • u ~ ı5.nı ve çarşam a günü - Teudll kadri lhere h1e .. 1mu lhtl,.af g romanın muharriri, umu- ~ 
hareket edileceğini beyan ~ mi harpte döğüşen ve ~ suretinde düşüneceklerini 
etmiştir. - b h = ve : 
----------- ~ hayatlarının a annda ~ 

~ mahvolan bütün genç • ~ Hamlı:- zek&,.a kartı. ta'rtzıda::: 

itilaf 
Taksitler meselesi de 

halledildi 
Ankaradan alınan malu

mata göre Dayinler meclisi 

reisi M. Dckloziyer evvelki 

gün maliye vekili ile görüş
müştür. Bu mülakatta öde-

yeceğimiz taksitler mesele
sinin Fıalledildiği anlaşıl

maktadır. M. Delcloziyer 
yakında Parise gidecektir. 

~ ferin hislerine tercüman \ Takrlzl bir maalbet, telwlkl bir bel&ds. 

~ oluyor. Bu eserde asker i - diyeceklerini bilirim. Filha-
f ve harp hayatını, cephe ~ kika Makber lcr, Finten ler, 
~ gerisini bütün beligatile ~ Eşber !er gibi edebiyyah 
j görecek$iniz. En açık bir ~ d ~ı - = kainatın muhalledab e6. , 
~ lisanla, ve hakikati bütün ~ biz fanilerin metrukatı iç.in 
~-= çıplaklığile gösteren bir =~ raf d -•bile onlar ta ın an a1111r J üslupla yazılmış olan bu \ ılmak ve sevilmek tasa.-
\ romanı okuyuuta sarsıl- İ !uru mümkün feliketleria 
j mıyacak kimse yoktur • 1 en büyük\i olurdu .. Bu mü
i Bu dehşetli mevzua kimse ~ lihazalardan dolayı o heze
( bigane kalamı~acak.:,.. İ (JJ Birinci mektup 16 klnun· 
§ Cumarten QunÜ \ sanni 1927 tarihlidir ve 

1 bathyoruz f ( Resimli. Gazete ) nin 17~ n:ıı-
111ıııııııiıt11uıı111111111111111111ıııaııauta1J111•11ı1111ııııı1~ maralı n ushasmda m ündcrıçtir 



~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~19!1!1!~!'1B!!!!llm~~--~~~ii.:=~~~~~~~~ ... ~~~~~~~-=~~~~~~~Saı:"~~ı~--IS!"' 
-=· Ha va kurhan·larına y;:rt:·~i · ~i i2ltih~k edµi-yor? 
yanları s1mah1 tenezzüle 
almamak mümkündü. Fa
kat hadnaşinaslarn hadle
rini bildirmek de bir hak 

ve bir vazife değilmidir? 
Bendenizi aramgahı mü-

ebbedimde bihuzur eden 
başlıca nokta doğrusu şu 
oldu: O kadar mümanıiatı
nıza rağmen, ıntakı bak 
kabilinden olduğu ıçın, 
daima tekrardan kendimi 
alamadığım ( Dahii a"zam) 
vasfına taarruzları .. 

lklili deha halikm ihsa
rııdır, papaların giydirdik
leri taç değildir ki halk 
ve mahluk tarafından kabi
li istirdat olsun .. 

Sizi Allahın ik' at ve ıs' at 
ettiği erikei ma'neviyyetten 

indirmek isteyenler giiya en 
kuvvetli delil olarak i.san 
Hamadin Garp rs:mlarında 
taammüm etmemiş ok~u
ğunu ileı i sürüyorlar. 

Onlar Avrup:ı ve Ameri· 
ka kaldırım muharrirleri· 
nin türrchatını nakl ile 
lisanü edebiyyatımızı telvis 

edecek yerde, muktedir 
iseler, o muhalledatı ecnebi 
lisanlara tercüme etsinler .• 
Fakat bu kudr~ti irfan 
evveli emirde Makber lere, 
Finten lere hayran. Q!.mayı 
istilzam ederdi. 

Zaten şark muhalledab· 
nm mi'yarını garp Iisanla
rındaki dcrecei intişarında 

aramak vehleten parlak, 
lakin hakikatta vukuü 
zekadan uzak bir iddia de
ğilmidir? 

Kurunu vustanın karan

lık köşelerinden ve karan
lık asırlarından mütevali
yen nebean edip gelen 
seyli agraza insaniyycti 
mütemeddinenin ... daha 
muayyen bir kelime ile 
1 

ifade edeyim ... insaniyyeti 
hiristiyaniyyenin kulakları 
ve vicdanlan girdabalut. 

cehennemi birer insıbap
gah olmaktan hali, bu 
yirminci asırda bile kurtu· 
lamadı .. 

Garp lisanlarındaki sa

nayii bedia tarihlerinde 
Mimar Sinana çırak olama
yacak orta san'atkarlarm 
bile tafsilatı hayatı vardır, 
fakat Koca Sinanın ne na· 
mü şanından, ne de sema· 
lara yükselen asarından bir 
nişan bulamz.zsınız.. Garp 

şarkta henüz neyi seçebil
miştir ki asan Ha.midi ta' -
mim · etmemesi o Dehayi 
azimüş§an için bir noksan 
addedilebilsin .• 

Sizden sonra milletimiıin 
en büyük şairi ôlan Fuzuli 
yi diyarı garpta • sizin de 
hayranınız olan birkaç müs
teşrıktan başka • kim tanı· 
mak şerefine nail olmuştur? 
Ômer Hayyam mahza aka
idi lslamı istihfaf eder gö
ründüğü için değilmidir ki 
bütün şuarayı Irana terci· 
han Salibiyyun indinde ve 

bilhassa lngilterede buka
dar taammüm etti? .• Tagor 
beynelmilel şöhret ve JllU· 
vaf fakiyyetini lngiliı siyase
tine medyundur. O Boğaz· 
lardan geçerken ben hayat- · 
ta ve lstanbulda idim. 
Türk ink1labına ve Türk 
milliyyetperverliğine temas· 
tao bile korkarak memle
ketimizin topraklarına bas-

maktan hazer eden T agor 
eğer hakiki ve samimi bir 
dehaya sahip olsaydı bunu 
behemhal mensup olduğu 
milletin halas ve hürriyyeti 

uğrunda kullanır ve mem
l~keti için hiç olmazsa bir 
( Liberte ) yazmaya ve be
layı taassupla musap olan 

kavminin vaizlerine ( Bir 
mev'iz:e) neşretmeye teşeb
büs ederdi.. 

Dehi bahsini bir saniye 
için bir tarafa bırakıyorum. 
Hakkmızdaki o makalenin 

bir tek kelimesini yazabil· 
mele için değil, titremeden 
okuyabilmek veya i~itebil· 

mek için dehanızın azame
tine iman etmeye bile ih· 
tiyaç yoktu; Vatan muhab

betinin en büyük fazileti 
içtimaiyye olduğunu biz 
enevvel sizden öğ'renmiştik; 
Siz Ziya Paşa, Şinasi Efen
di ve Namık Kemal gibi 

büyük ve pek büyük ar
kadaşlarınızla milletimize 
efzali fezaili telkin v~ ta'
lim ettiniz. Si~in ektiğiniz 
topraklardan yalnız dünye· 

v'ilere değil, bütün sekenei 
bakaya da velehü har.ret 
veren bugünkü measir fış
kırdı. 

Siz y~r yüzünde Halikın 
(Gazi) unvanlı enbüyük 

eserine ya'ni Türk milleti· 
nin timsali mefahirin~ şa· 

[ ADLİYEDE] Atlantik okyanu~unun ·~-~:t V AKIT 
= - aşması beklenıyor u~ .J 

Casusluk davası 
Casusluk maznunu Ka

sım Tevfikin muhakemesi
ne dün devam olunmuş, 
bazı evrak okunmuş, mu
hakeme şahit celbine kal-
mıştır. 

..,,.. •........................................... 
hikalardan kaidder hazır
ladınız. 

fşte bunlardan dolayı 
değilmidir ki millet sizi 
kalben olduğu kadar res
men de vatan hadimi sıfab 

mukaddesesilc tebcil et· 
mişti. Millet vekilliğine 

bi'setiniz ise bu tebcilin 
yeni bir delilidir. 

Gene bir saniye ıçın 

vatan hadimliği bahsini de 
bir tarafa bırakıyorum. 
insan dehanızm kafiri, 
hatta vatan ve hürriyytt 
yolundaki irşatlarmızın 

münkiri olacak derecede 
bedbaht bulunsa bile o 
güneşler kadar güzel sima· 
nızı çerçeveleyen beyaz ve 
mubarek haleye olsun ti~ 
zim eder ve hakkmızda 

ma'hut makalenin ihtiva 
ettiki hürmetşilcen lisanı 
istimalden gene ve elbette 
ibaü haya eylerdi. . * 

" Mcnkıbei a'&ir ,, şairi 
"Viktor Hügo,, ( Kıral et
leniyor ) isimli meşhur fa· 
ciasmda . Kıral Birinci F ran· 
suvaya· asil bir ihtiyar 
llsanile şöyle hıtap tder: 

" Ben sizden akran 
muamelesi görmeye müs
tahik idim. Siz kıralSanız 
ben de babayım. Yaşın 
taht kadar değeri vardır. 

' İkimizin de alnında birer 
taç vardır ki hiç bir kimse 
ona nazarı hakaretle ba-
kamaz. Sizin tacınız altun

dan, benimki beyaz saçlar
dandır. Bir riayetsiz sizin· 
kini tahkire cür'et edince 
intikamını alan sızsınız; 
ötekinin intikamını alan da 
Allahtır ... ,, 

Büyük Hamidin iklili 
dehasına iman etmemekle 
kalmiyarak ona yetmiş se· 
kiz senenin ördüğ'ü taca da 
tazim etmiyenin intikamını 
ben de Allaha havale edi-
yorum. 

Efendimizin tecviz bu-· 
yurmıyacağımz vadide ida-

' ' Numancı·a ,, ~ alıilde: ~: > l '' dınlar \ - Beynelmilel k@ bı·- 1 Tayyaresi• ka boldu ~ Umum-gümrükle~ mü- l 1 .. . Y \ dürü lhsa.n R"fat bey Kara- kongresİı içtima arın % 
Madrlt, 23 (A.A) - Atlantik Okyıınosunu aşmak .i in { def\lz sahlJ.tnde~i gUmrükled tirw.iştir. k ana- ( 

havalanmı~ olan 'Nurnancia tayyaresinin Asur adalarında yere 3 + lngiliz pamu 
5 

d" :: = teftişe gitmiştir. •. b h geçirmekte ır. 5 
indiğine dair olan haberler ası~sızdır. Tayyarecilerin mahvol- == ..A. k yıı, u ran kon- \ 
muş olmasından korkuluyor. Bir Portekiz gambotunun h<\la = v p a-

~ v Yeni borsa ·anunu ..A. Mütehassıslar 
1 

_ {:: 
~ dotayısile esham ve kambi- feransı Londrada to 

tayyareyi aramikta olduğt.! bildiriliyor. ~ 
Nevyork, 24 (A.A.) - "Iluffalobridge,, vapurundan § yo borsasından 12 simsarın nacaktır. ~ 

1 d d k.k ~ vazifesine nihayet verilmiş- .A. B "'l.-i\-J. reisi Kazı~ ge en bir telsize göre, vapur kırk derce, sıfır ört a ·ı a - .,,. u ... 
· l"d d 1 bid b l d lhı ~ tir. . ı · Gazi pııŞ arzı şıma ı e Ye 50 ere{;e 57 tu ü gar e u un ub... = Pasa. J Ia:qet cr1t , bir 

( d ld ıH ~-· t0-Vil!yet umumi meclisi ' 1 pıoıır ~e sırada szıat 5,40 ta Greenwlch saati) bir tayyare en ge i0 • şehir yan, Dum u .:c,lçuk. 
zannolunan ~ir .ziya parlaklığı görmüştür. i önümuidckl cumartesi günü yatı, kız muallim ve.., ıeriııi 

I\fadriuen evvelce alınan haberlere nazaran tayyareci § toplanacaktır. kız sen'atlar rııckrcp 
Frankonun \•Aror~s· larda durmaksızın Nevvorka doıt- ~- + Çocuk bahçesinin an- tnı; r\r • · ı ~ ziyaret c ,.,t · {ııbr~a~ı 
ru seyahatine devam edebileceğini söylemiş olduğu bildi- ~ cak eylüle kadar açılabile- + Yeni bpz ·ııe 
il k Ş ıd il d k : l'f-i l l · te1·rübclerı r" me tedir. u ha e tayyarec· er bir yerde urma ·sızın ~ ccb an a~ı mıştır. makinelcrinın " 

yoluna devam etmiş ise tahminen yukarıda zikredilen ~ -0- l 906 Cine,•re muka- başlanmıştır. i Je ırıu· 
tul ''e arz derecelerine gelmiş olacaktır. 'i velesinin tadili için topla- + Yunan mulı;_ıl c ıosj 

1\tadrir, 2-t (A.A) - Numancia hakkında halı\ b\r haber ~ nacak, konferansa I~tirak rahhası i\J. Diyaın:ıı~~~~kct 
alınmamıştır. Asur adalarile muhabere huşusunda gliçlük çc- ~ edeck heyetimiz yarın ha- bugün Ankarara 

1 
kilmektcdir. Zaire gambotu henüz avdet etmemiştir. ~ reket edecektir. edecektir. 

11111111111111
111111 1ııı•ı 1111111 ~ 

Fransızlarla münasebetimiz ve Paris gazeteleri 5\1111111111 "'""""" ,11111111111111""' ""'"" ""ıı:'" ,1111111 '''"'111 • •'' 

Parls 1 2~ (A.A) - Journal gazetesi Fransa ile Türkiye 
arasında aktolunan ve düşmanca bir emniyetsizlik yerine 
dostça bir mesai iştiraki ikame eden muahedelerin aktinden 
dolayı memnuniyet beyan ediyor. 

Övr gazetesi Türkiye Jlc Suriyenin qu: muahedelerle 
yeni bir feyiz ve refah unsuru elde etmiş olacalnrını yaz
dıktan sonra Fftınsa ile Türkiye arasında bir dostluk 
muahedesi aktl lçf n cereyan eden müzakerelerin de siir4t 
vo muvaffakiyetle. neticeleneceğini tahmin ediyor. 

Mütahassıslar konferansı ~ondrada toplanacak 
Londr~ 23 (A.A) - .Miitahnssıslar konferansının Lon

drada coplanması hemen hemen muhakkaktır. 

Prens dö Gal 3 5 yaşında 
Londra, ' 23, (A.A) - Prens dö Gaf bugi1n vitadctinin 85incl 

yıldönümü.1ü ' tesi t etınektedir. 

Alman Başvekilı ağır hasta 
Berlin, ~ 23 (A.A) - Başvekil M. Mülleria ağır surette hasta 

oldu~u rivayet ediliyor. 

B~ynelmilel kadınlar kongresi 
Berlfn, 23 {A.A) _:_ Beynelmilel kadınlar kongresi fçtimala-

, J • ı 

rına nihayet vermiştir. 

' İngiliz pamuk· sanayii buhran içinde! 
i.ondra, 23 ( A.A ) - Pmuk sanayii patronları s:ndikası, 

federasyonda!!_ aldığı talimat üzerine ücretler hakkındaki mukave
lelcrjn mefsuh olduğunu ilan etmiş ve 27 temmuzdan itibaren 
Ocretlerd~ vasati lıesapta yflzde 12,82 nispetinde tenzilat 
yapmıya karar vermi§tlr. Bu karar 405 bin ameleyi mutazarrır 
etmektedir. Amele bu tedbire muhalefet edeceğini söylemektedir. ............................... -................................... , ............................ .. 
rei lisan cdişımi ve mele
ki'ne tcvazuunuzu rencide 
eyliyecek şeylerden bahse 
mecbur oluşumu lutfen 
mazur görünüz. Bendenizin 
• Dinim kinimdir. " aki
desilc can verdiğimi bilir 
ve üstadı 'azimüşşanıma 
tecavüz edenlere karşı 
putuna söğülmüş Ehrimen 
gibi köpüreceğimi tahmin 

buyurursunuz. 
Ke§ke bu zamanlarda 

ölenler idadmda bulunma-
saydım, keşke elli sekiz 
senelik ömrümün her gü· 
nünde cllisekis kerre ölsey
dim de bu zamanda bir 
dakika yaşayabilseydim ... 

Eğer bir an için hayata 
avdet mucizesi mümkün 
olsaydı kalemimi mutlaka 
·zehirli bir hançer gibi kul-

Müsabakamız bitti 

J ( Dokuz ~üne kadar 
-- .,,ıe"' 

Mektuplarınızı VAKiT müsabaka 
murluğµna g6ndcriniı 

oMO 

REŞAT NURi Beyin YAPRAK oq~sıııda 
romanının on beş giinlük t_~frı bunlar 
üç iltizami yanhş bıraktık, d ga-

1 d k .. arfın a 
hangileridir? Cevap armızı o uz gun z rluğu 
zetemiz idarehanesinde IllÜsabaka melll~oğrU 

... adresine gönderiniz. Bu ~ç i.lti~ami yanldş~ kur'a 
olarak tesbit eden kanlcrımız ıırası~ 

1 
olafl 

çekilecek ve kazananlara evelce ilan odllın ş 
hediyeler verilecektir. 

, 
d ..welcf ~:..ı.,.JISll 

l d b• t "avımı atma an e.n ,..- .-amr ve ç e ıyyıı ımmn ·• , ,_..., ...... 
~..-..• ır~ 

Ceb'"'ını· pa"kini karalamak P lak" ediyorlar•• ~~ uıau ( EJnıa'na fi ı,ıl _:/ 
isteyenlere öyle dehhaş bir · ao tt~"" JVaff 
darbei te' dip indirirdim ki Suleyma~hi · . 
onların hayatı edebiyye Müstensı// ;elflfı . I . ı a 
ve gayrı edebiyyeler~ "Da- Jbra ıll7l 
valaciru ,. nun hançerı altın- 1.1!11'1!"'11,,.....,.,.-.~~~.,,el d 

b Vv,rAım :ıKsırlef ıs1' da can veren bedbaht gi i 
mahvü nabilt olur ve belki 
kıyamette de dirilemezdi.. 25 Hoıfrqfl ~ 

Efendimizin miitehatlık ~efil" 
oldukları bimisal nezaheti Diinkü giin dtJ kO"' 
incitmekten korkmakla be- %ri meydaıım h5ıı511 
raber muktezayı hale çök misyonu "'ı~~/J.-'4 

marlf efile g,·-e y1Jrt' 
mutabık olan şu beyti sizin kuruşluk katı•;,.,,,,,.. 
tarafmızdan ve maverayı mış ve Jcai"''::ııJıill(' 
ukbaden ni'metnaşinasları- ferik.anın g 1'ıJfıJIP. 
nıza hıtaben ben haykırı- 1tJZ.194,69 ıat• 

bali olrnıJ yorum: 

"V akt,,ın 25 Haziran 1929 
tefrikası : 17 Yaprak DôkUmU 

1 ) 

. 

Y7azan:~eşat~0~ -- .. --- . ettı. 
ııkıt ~ 

. ~-'' \ . .. . . .... .-"':. 

Meğer ben senin ya· 
nında • hiç kalıyormuşum, 

dedi. 

Şevket şaşırdı: 

- Ne söylüyorsun baba .. 

Dünyada senin gibi insan 

tasavvur edilir mi? Ne ço-

cukluk ? diye gülmiye baş

ladı. 

Ali Rıza Bey inat ile 

başını salladı: 

- Ben senin yanında 

hiç kalırım oğlum, dedi, 

•niçin,, dersen ben yaşa

dığım müciJetçe zaten bir· 

şey duymadım, istemedim .. 

Halbuki sen çok hisli bir 

çocuksun... Her şeyi anlı

fOrsun, istiyorsun... Böyle 

olduğu halde istediklerin

den kendi ihtiyarınla ken

dini mahrum ediyorsun . 

Aramızdaki fark bu, yavru-

cuğum... Bunun içindir ki 

~en benden çok yükseksin .• 

13 
Evde çocuklar arasında 

hafiften hafife kavgalar 

başlamıştı. Bu, evvela gizli 
oluyor ve Ali Rı:r.a bey ha· 

kiki sebepleri keşfedemi

yordu. 

Bir gün Fikret kardeşle

rine çıkışıyor, ikinci gün 

l..eylanın odasında ağladığı 

işitiliyor, üçüncü gün Necla 

yemeğe inmiyordu. 

Hayriye Hanım artık 

şimdi bütün bütün yanına 

varılmaz bir hale gelmişti. 

Ali Riza bey mutlaka aksi 

bir cevap alacağını bildiği 

için artık ona hiç bir şey 

sormağa cesaret edemiyor

du. 

Gitgide gürültü büyüdü. 

Kimse kimseden çekinmez 

oldu. Ovakit ihtiyar, çocuk-

larını ikiye ayrılmı~ gördü: 

Bir yanda Fikret, bir yanda 
Leyla ile Necla. 

Bu, artık evde bir baba 

nüfuzu, hürmet edilecek 

!Lir reis kalmadcğmı göste

ren en güzel bir delildi. 

Leyli ile Necla ailenin 

yaşayış tarzını beğenmiyor

lar, yenilik, •eğlence ve da

ha birçok şeyler istiyor· 

lardı. 

Bu iki kız, öteki kar

deşlerine nispetle daha 

hoppa, nazlı ve şımarık 

büyümüşlerdi. Ali Rıza 

Bey onların fikri terbiyesile 

fazla meşgul olmamıştı, 

Bu kadar güzel kızları 

mümkün değil uzun zaman 

kendilerine bakamazlardı. 

Daha nihayet üç beş sene 

misafirdiler. 

Ali Rıza Bey: "Leyla ile 

Neda namuslu bir kadın 

olarak yetişirlerse kafidir,. 

dedi. Bütün tedbiri onları 
ı, 

kapalı büyütmekten ibaret 

kalmıştı. Kızların fazla so

kağa c;Jkmasma ağ1rbaşlı 

tanınmıyan ailenin kızlarile 

arkadaş olmasına izin yok

tu. Kansına daima: "Bu 
yaşta çocuklar için güzellik 

en büyük tehlikedir. Gö

zünü iyi aç,, diye tenbihler 

verirdi. Maamafih bu sıkın-

tının da bir aksi tesir 

y&pmasından korktuğu için 

evde onları fevkalfıdc ok

şamıştı. Bir dedikleri iki 

olmazdı. 

Son zamanlnrda kansile 

çıkan kavgaların birçoğu 

bu yüzdendi. Hayriye Ha

nım Leyla ile Necla için 

fazla para .sarfedildiğinden 
• şikayet ettikç~ Ali Rıza 

Bey: " Senin aklın ermez 

Hanım!.. Çocuklar~ eve 

kapıyoruz... istediklerini 

yedirip giydirmezsek ol

maz... Sonra evden, ev 

hayatından nefret ederler .. ., 
Keşki elimizden gelse de 

onları evin içinde daha 

lazla memnun etmenin 

yolunu ıbulsak 1 ,, derdi. 

Babada pa.ra ve kuvvet 

bulunduğu müddetç.e mes' 

ele yoktu. Fakat şimdi iş 

deği,Şmişti. İdare Hayriye 

hanıma geçmişti. Kızlar ar

tık eskisi gibi annelerinin 

sıkılığından şikayet için, 

Ali Rıza beye koşnmıyor

lardı. İhtiyar babada nasİ· 

hatten başka verilecek pe nin bu zaf ını te elJll' 
1 k mnuıı ı. , .. 

ka mıştı i : " Onları me .. 
11
de ..cı 

tik çarpışma Hayriye · · ı..· • "htiyaÇ ıÇl ı-kcıe JÇln ylZI 1 . fe 3 1, 

H ı • k l ~ cVI .:O" anım a ortanca ıı arı randırmaga, ki'fO ı 

arasında .oJmuştu. Kadın- sürüklemek~ ha b"~ıııd1•• 
tre .. , J·ııı 

cağız Leyla ile Neclanın anne !.. ,, deme2' keo01 

l. lu l k . Hanı Ol .. ır.c-göz yaş arına ve rçın ı - Hayrıye ,. jJe r• 
. . Leyla bur 

larına epice zaman muka
Yemet etmişti. Ağırbaşlı 

Fikret zürültünün !>u saf-

Jıasmda annesine gizli gizli 

yardım ~diyordu. Sonra 

ihtiyar kadında yorgunluk 

we bozgunluk alametleri 
belirdi 

iki yetişmiş ev1adın ge
celi gündüzlü ağladığını 

göı mek dayanılır şey mi 

idi, ? Hayriye hanım Leyla 
ile Neclanın tuvaletleri için 

evin en zaruri masrafını 

kırpmağa ıbaş\adı. Nihay~t 

yavaş yavaş hesabını şaşır

dı. Bu def' a Fik ı et a nncsi-

111üdafaa ı~ın pıeC 

··da.fanf' L•~'° layı da mu d9 ,, ·bi 
ld . " Onların gı 

o u. ' "'ı' 
k s&Jl rter·· var.. her e le jstc 

. • rfle 
o~la~ da gıyın,, dedi· ·sô~' 
sus ısterler... . kta ~ di 

F"k t o va keı1 
ı re · ... e 

d \erı•· c:lJ· 
küçük kar eş. }>:ıl:111~ ..... 

""ıılc Jllı.ıt 
çocukları €0 b:ıSıııı11 . d. 
Bu onqa, ba eticesırı 

• Q 1 
madi telldnlerı . dlıY0 

.. .. vır 

d 
., büyumuş ogup • iıe 

"d' L ·I~ ~ ı. e e) Jıı· 
fakat asıl ar.O ı1 ii 

b c:ckiJde s.· 
Neclayı u ., dnt'1' 

. Fikret lna edınce 
madı: 



~$ayı~ıf~a;z:;~~~~~~~~~~~~~=------.~~!!!9!!~~~,2~z:m~~~~A~ll(~f'l'~g:2~He~~·ir~an~·~~ 
~A= -Ko~~~~~~;!~:u~::,::;:~ne, 

Park bolluğu e ah il 
J• tanbulda hol hol bulu

nan şeylerden biri de 

1 Parktır. Sağda park, 
da park her \'erde park. 
hrinıizclcki . cm~lcrin hudut
~nı tarif etmek 1'\zım gd:ıe ' 
bba.. .":;-imalcn falan parl~, 
>en fılan bahçe_ .,diycceğız 
ark bolluğu, her zuımı~ı 

vf eclis reisimiz )T ükrk ve ma- Yunan murııhhası 

Ankara ya 

r belde içi;ı iyidir. J lele 
l?. gunlerinin al~deri içinde 

1 
ruf?n beldelerde ııgaç \ e 
~enın kıvmcti birden bire 
tır. Cccc -biiüin şchi r_ kız
kocanıan bir fırın gibi 

r r ııt'lr terlerken serin hir 
I , 

ra •1r Lirpcrmc~i ulınl:mlan 
atı,ıi.İığın rııt:ıız izlerini 

er ~ .. 
ı vtu rur. 

\al hu ene biraz geç 
idi ı· ' • · '<ı " at bu geç kalışın 

lrlırını ödemek bter gibi 
~'O birkaç glindlir olan a 
t \'etnc fütlimlize çullanı
~. 

ttü So~aklnr çöl, tramrn) l~r 
"ıı '~. sıcakların yere ch~-

dıhnı dilim gölgeleri hı-
~ Ynha oldu. Bu gidişle 
, llıU7.la :ığustosta halimiz 
~lacak bilmem. Kim .. hi.lir 

de ozamnn her buyuk 
~li ev, kapılarını açacak 
l:;tnnbul bir "Parki:mın" 
ıııe girecektir. Evet ,imcli
Yıız nıah ·u!Atı :ıra~ıırn bi
) Patlıcan gibi bir de p:ırk 
~~tı demek çok yanlış bir 
'tunı olınıyacak. 

ı~ er yer parklar açılıyor. 
'-t~cn hepsinin adı da "aile 
a ı,, ~ır. Ama banıı Hyle 

"e tor kı biz bu "~ile,, kcli
~nı geli~i güzel, hatta pek 

ertçe kullanıveriyoruz. 
Ajle parkJarı, belki her 

lltllılekettcn ziyade bize la-
k .dır "I' .: k f · "l<I • e~cttur '\'e ·a esın 
t ıntarımızın biinyclcrindc 

de· tiı, rın y:ırıılar açtığını bi-
tlıı l\ncak kom~unun yan
ı. -~U\·ıırına dııvanarnk avak-
'4 \IU - • 
~1 rnLHen bahçesiz .sefer-

. C\Jcrde, giincş yiizü gc'ir-
.1\l~ çiçekler gibi ::;olur 
~n kadınlarımızın hün

ni kurtarmıya çalı,ırken 
evi retlerini çüriitccek h· 
~ ltlcrlc de miicadele et-

Yh· .. 
licr b 

''". ahçcye "aile parkı,, 
1/clını ve hele hu gibi 

~"' r,~c içkiye a::-la izin ver
tC lnı. 

~ 
~ô~ete ~oıru 
{,ı~ r • 
~ a 1 1 inci Eayıfamızdadır) 

~ ~ııf tn mnlikılnc::-i olnlnr 
f d Udut memurları tura
~~. tazip edilmektedirler. 

·~ ~add('rinc tcrkcdilmi" 

tı c~tı halkın çektiği azap: 
ı t :tbhıın bilmiyordu. Niha

l! h llflah udut muhafızları 
:~r d ları imhaya başladılar, 
Jı 1.: huduttnn kaçtılar. 
"lı <:i 
r1 nayctler Bulgar cf-
td,.l1fl1uıni ysini galeyana 
•ız' ecnebi diyarlarda be 
tt. ecnebi muhabirlerin 

k11 kile tnnildı. Bedbaht 
b hi ~r~.1 gö:ıtcrilen tevec
L1 111 duyunca Bclgrat 

llatı • 
"ıı ırndut çanını çaln-

'>tıi~'r:i 
te 1_ tan komşu hiiku-

l\;ı~ı 1 
ı}C)r ·d ın mane hisler 

.,, lye baı:trışıyorlar. 
•<it 1 
f;ıt l l hareket ırpların 
• IJ tc. ~hbii,nünden iba
Htıı tın 1 nnıknbil biz ge
laı ~rı tana kar;;'ı olun 

ı . 
J ti Çın gerekse garp 
l'} c~~tızda ihclns edilen 
rı ıçın tahkikat icrasını· 

Ctlll •]' . , 
rı t ıyız. C emiyeti :ık-

ec ı, i iz kaı· bı'r \ azlyet 

.... .s 

, Bazı mekteplcrimi
, zi ziy ret ettiler 

~ 1 Bir miiddct cn·cJ ,e ıırı-
mizi tc~rif buyuran B. i\I. 
Z\lcdi i rei-:i Kfü17.11n P,... J iz. 
hirçok mcktc.pJcrimi~i zi) a
·et etmi.-tir. 

Komünistlik ma7.nunlarınm muhakemelerine bugün lzmir ağlrceza mahkemesinde başta:nacıktn . 
Pava e\-rakı tasnif edilmiştir. Muha)<eme için her tilrlü_ h_:ızırlıklar ikma.ı ol_unmcış1.u~ •. ~. kornii?i~t 
m:m: ununuıı muhakemesi h:ırli meraklı olac:ıktır. Komunıstler icra Vekıllerı Heyetını dıışurml'k 1\Jll 

bir ittifak akdetmekle maznudurlar. 35 mevkufun ve onların muhafazasına memur edilecek J;ın !ar
ma.l:ır mahkeme sııloııunu dolduracakları için mulıakemeyi dinlemek i:;fe)eıılere yer kalmamaktadır. 
Res:ı:ıinıiz maznunlardan bir kısmını gösteriyor. 1 ' 

Aliye H. müstantik huzuruna 
polisle getirilecek 

r o .tınrnfı 1 inci ıayıf amızda l 
Ba~ıııda hasır bir şapka bulu
nuyordu. 

f Iraııd Ef. içcrde ya rım 

saat lrnlmış, çıkmış ve fıı;t 

1'atta, nıüddcj ııırıumi muavin· 
!erinin odasında annesi ile 
birlikte bekliycn ~\ın. Mmıııik, 

bir mübaşirin refakatinde mer
divenleri inmiş, müstantik oda
sına girmiştir. Siyah hasır bir 

şabka f:!Özlcriı:e iyice örten 

Mm. Mannik, gene ~iyalı 1 
mar:tcsuııu kiirklii, geniş yakn- I 
_sıııı kaldırmış, yüzünü kmaınile 
örtnıüştii. 

l3ir ol jektiflc karşılaşmaktan 

fevkal;{de çekiniyordu. Gri 
çoraplı, ve iskarpinli ayakl11rilc 
merdivenleri Jııılı hızlı iniyor
du. Kendisi uzun vücutlu bir 
kadındır. Giyini~i çok sadedir. 

Mulıarririmiz, nıüstnııtikin 

yanında bir buçuk saat kalan 

Mm. l\laıırıikle girerken ve <;ı

karken iki defa konuşınağa te
şebbüs etmiş, !itkin ı\\111. ı\\nn

ııik yiıziinü açıp etrafıııa bak
madan mübaşirin delfılelile yü

rürken, lıer suale karşı cevap 
olarak şunları söylemekle iktifa 
etmiştir: 

- istemem, göstermem, söy
lemem! 

Bundan sonra ifadesi alınan 

annesi Mm. Diruhi de yanın 

saat müstaııtikin yarımda kal-................................................. 
aldığı iddia olunan bir hiiku
met tarafından yapılacnk 
höyJc bir teklifi reddedemez. 

Y ok~a Bulgari~tnn efkt\rı 
umumiyesi cihan knr~ısında 
lckelenmcğe nıanız kalır. 
llulgar hi.ikfımeti, bıı vesile
den istifade ederek Cemiyeti 
nk\·amı Sırp ittihamatını na
znrı dikkate alarak g,arp hu
chıhumuzdaki hcrctiıncrcin 

a~ıl faillerini tahkike <la \·et 
etmcz::;e Bulgar milletine 
kar~ı olan vuzlfcsinde hul
fetmi~ olur. 

Hu anket kat'iyyen rnzımcltr. 
Çünkü Sırp Lnadatı Aelgrnt 
diktatöı !erinin her hangi bir 
te~ebhLls te bulunmak üzere 
ihda:;ına çalı~malarından mli
tevcllit olabilir, ve bu gayet 
muhtemeldir. Halbuki bu 
hattı hareket Balkanlarda 
'eni bir yangın zuhuruna 
scbehh et verir. 

Cih~n üzerine ycnl bir 
feUıket sukut etmemesine 
nnzaret vnzifcsile miikcUef 
olanlar bu ihtimalı\tı yakın

dan tetkike mecburdur. Bel
gratta öyle bir zihniyet hli
kiimfcrmadır ki eğer serbcsçe 
seyrine brakılırsn cihan~ 
mazide olduğu veçhilc bir 
Ç'1k felAkctleri mtıcl11 olacak
tır .• 

nııştır. Mııı. Dirul:i, ufak tefek 
be}·az saçlı, biraz eski moda 
siyah şapka ve fistanlı, halim 

cJunı~lu bir kadındır. t lot z 
biçimi şapkasının sarkan tülile 
boynunu örtmüştür. 
Yarımda iiçü bir arada acl· 

!iye binasını tcrkecterlerkeıı, 

etraflarıııa bakııınrak, objektif
ten sakınarak ilerliyorlıır, üçü 

de yüzlerini saklıyorlar, hele 
Mm. Mannik, aımesiııin kolun

da, ona dayana dayana, lıemcıı 

hiç etrafıııı göremeden adım 

atıyordu. 

Mulıarririıııiı, iiçünc biraz 
sonra sokakta ıııül:iki olııııı~. 

I lerant efendiye kızının susması 

uu \'aziyette muvafık olmadı" 

ğını, hadise hakkında do2nı, 

yanlış bir çok şayialar ortaya 
çıktığını söylemiş ve hal!I yü

züufı açmıyan ~tnı. Manniğe 

de fotograf alınına tehlikesi 
artık bertaraf olduğunu temin 
etmiştir. J-ferant Ef. tereddütle 
etrafına 2öz atmış, sonra 
d c durmuşlar, mumaileyh 
nuşmağa haşlamıştır : 

- Jyi, hoş söylersiniz 
zorla güzellik olur hiç? 

üçü 
ko-

ama 
Yok 

f otoğrafiler çekmek, yok skan
dal şeklinde yazılar yazmak ... 

- Ef~mfün, mademki hir 
dedikodu ortaya çıkmıştır. \'a
ziyetin tavzihi daha iyi değil

ıni? Mesela Mm' Mannik te bir 
şey söylese ... 

- Mademki kızımdır, s:ılıi

blsi benim . Benden izin olma
yınca ... Canım, nasıl, ne biçim 
tuhaf iştir bu. Öyle laflar edi

yorlar ki aHemin namusuna 
dokanır. Kepaze ediyorlar bizi. 

Halbuki biz çok rıamuslu bir 

aileyiz. Hep ehli iffetteniz. 

- iyi ya, kızıııız Mm. da 
milsaadenizle fikrini söylese ... 

Biında ne zarar görüyorsu

nuz? Vaziyeti tavzik için ... 
tlerant Ef. sustu ve Mm. 

Mannik nihayet yüzünü kısmen 
açtı, söz söyleıneğc razı oldu. 
Bugday benizli, ela gözlü, pud
rasız, boyasız, bir sima. Sami
mi, sade bir ifadesi var. Tav
ru, söı söyleyişi uslu bir aile 

kadını * karşılaşıldığı zehabı
nı uyandırıyor. 

- Beyefendi, ben ııe söyli
yeyim? Tecavüze uğrayan be
nim. SilAhı atan ben değilim ki 
sebebini bileyim! 

- Dedikodular arasında de
nildi ki M. Berger isminde bir •• 

- Dir musiki ınuallimini ka
dın, erkek çok kişi tauıyabillr, 

ders alır, yahut iade konserini 
dinler. Bun!Arda gizli bir mak
sat aranır mı? 

- Demek siz .•. 

- Yazılan şeylerin hiç biri 
doğru değildir. 

ı F' 

- Peki, bunu geçelim. Aliye 

11. , re gibi bir diı~i'ın e 1esi· 
riııde olursa olsun, sizi öldünılC'k 
için ıııi iizcrinize att>:~ elti, yoksa 
yalnız korkutmak ınaksadılaıııı? 

Bu lıususta1'i kanaatinir. nedir ? 
- Oııu da ben bilemem , 

silahı atan bilir. Kendisine sc
nııııız 1 

- Aliye f l. a: kaz:ıen silah 
patla~·ıverdi:ıı diyor !, 

- Arh:, oııun orasını bilmem. 

J\ \fü.ta ı:tik Beyei~nd~ ~·ok dik
katli tahkikat yapıyor , elbet 
doğruı,u ne ise meydana çıkarır. 

- Mm. , yoksa Aliye l·I. sizi 
ğil de M. Bergri mi arıyordu? 
Ve onu bulamayıp size Lcsa.liif 
edince ... 

- Bilmem! 
-Tabancadaki kurşunların hepsi 
atılmamış . Eğer sizi öldürmek 

istese idi, O vakıt ··· 
-Çok inceden inceye sonı}'Or

snunz. Müstantik, tahkikatı bi
tirsin , iş ıneydaıı,ı c;ı:..ar bek-

leyiniz ! 

-Siz şahsi dava açtıııı7. mı? 

- Znteıı t:ıhkikjtt yapılıyor 

l lcııüz arıuiıal vermemişiz • 
Bumda .\!iye l 1. ın .annesi 

hakkındaki bir siiı mcvzuu
bahsoldu, ~Jm .• \lannik, ~üylc 
dedi= 

- Yanlı~ anla~ılmı~. Ba
bamın hakaret mak~ndıla öyle 
.. çamn~ırcı"falanllaf ıctmemi, tir. 
Kibar adamdır, dcdikocludnn 
ho~lanmaz! 

I-kran Ef. ~üze knrı~tı: 

- J~re ben de yanlı~ 
tınla~ıJıyor, yazıhyor diye 
kızıma laf ettirmiyorum yal 
Artık ~ch·crir. Yürii, kızım, 
gidelim. Çok ~i~iriyorlar la
kırdıyı, canım. d&U, gene de 
luıkrdı ~üylcdik. 1 Bunları da 
yazacaksınız? 

- Belki! çok teşckkifr 

ederim iznhatınızıı. Yalnız 

zevceniz hiç ag-zını açmadı? 

Mm . Dirohi , boynunu 
biıktli: 

- Ben ne söyllyeyim? 
Hcı' ~ey söylendi, artık bana 
bir şey kalmadı! 

!\lulilkat burada bitiyor. 
:.\liistantik Cemal B. ögleden 
sonra ilk tahkikatı yapan polb 
Lötfi fü. yi dinlemiş, saat 
on dörtte isticvap için da
vet olunan Aliye H., on ye
diye kndar beklendiği halde 

gelmemiştir. 1\luayycn günde 
davete icabet etmediği Icin, 
Ali}·e H. ihzarcn celbedlıe
cektir. 

DiJter ~(lftan hadiseye 

J\flzım !\ .. 1 iz. refak.ıtlcrin

dc maarif emini lklıçrt B. 

olduğu halde l) rtaküydcki 
( :azj Pıışıı şehir yatı ın ekte 

biııc p;itm i:;.lcr. ) <1takanclcrini, 
ycınck<lnelerini, der::ıunelerin i 

• -::Lkik etmi~l c: r Selıit ) avru
: arı ile birer birer ha ·hiıhalde 

bulunmu~lar. mektebin hatıra 
defterine çok taltifkar Climlcler 
ya;r.anık, memnuniyet jzhar 
Ye ayrıca göre.ilikleri rnuk~m
m : iyccrcn dolayı al:lkadar 
m1:ınurlara tcşekkiır c:tmi~lcr

dir. 
Bundan ~onr:ı Çapaya gi

dilıni" Kız muallim Ye Sı:l-
' 

çuk kız :;-an'atlar mektepleri 
zivarrct cdilmi~tir. Kazım Pa
,a hazrL'tlcri, kı1. muallim 
mck tcbindc labaranıYarlan 

el i~i \ ' C resim sergilerini gcz
mi~ler ve teşrifleri e::-nasında 

kalwcaltı eden talebe ile 
ha Nihal etmi~lcrdir . . 

Selçuk ::ııın "atlar ınck-

tehkrind çıı 11~1111 ecnebi mli · 
tcha.sı l:ır p~a 1 J. lerinc tıık

dinı cbilmi;;-ler ,.e hep bcrııbcr 
yeni ccsb edilen mektebin 
dcr::ıanc \ 'C atcl yel eri gczil
mi" cli::-lcri tetkik edilrni~ .. ~.. ıı 

,·c muteha ... :-ı,Jar talebenin 
i:-tidat ve mLmtf fakıyctlc

riniden pa'a l lazcrctlcrine 
bah ... ccnıi~lcrdir. 

.\ h:dis rd::ıimiz iki mL·ktcp 
için ele mcmnmıiyctlcdni 

hcpn etmi~ler Ye munıffa

kıyetk çalı~ıldıjtını giirmcklc 
memnun olduklarını bcynn 
etmi~lcrdir. 

Bunl:ın miiteakıp Dumhı

pınar :;ochir yatı mt~ktcbi de 
gczilmi~ \"C muhtelif paYi
yonlarda göriilcn intizam 
takdirleri cclbetmi~tir. 

Hayat pahalığı bakın .. 
daki tetkik 

Tkııret oda:ıının hayat pa
lı:ılı lıP;ı hakkında hazırlıtdığt 

i-.taristiklcrin tah"ı bir iki g'Ü· 

ne kadar hitccı.:ktir. istatistik 
miidıiriiyeti de ticaret oda-
ma bir tezkere gün dermiş, 
nc~redilen htatistiklcrden ikl 
ııii:-lı:ı gi>nderilmc;-;ini rica et
mı~tır. Oda heyeti idare"i 
diınkli içtim:ıında hayat pa
halılı!"ı hakkınd:ıki btntistik-
!erin miic;;sesatt 
g(indcrilme:-:int• 
nıi.-tir. 

iktısadiycye 

karar ver-

................................................ 
ismi kım~ıın ı\ 1. Bergerin ne
rede bulunduğu meçhuldur. 
J~hcmmiyetle aranmaktadır. 

Diğer bazı ,ahitlerin dinle
nileceği <le anln~ılmaktadır. 

l la(füenin Yukua rreldlği 

Hcrant l~f. nin C:\'inde on 
giinlerde adliyece keşif yn
pılmiş, vaziyet tesbit olun
muştur. 

Tahkikat hakkında müs
tantiklik ve miiddei umumilik 
ketum davranmaktadır. 
~etlce hakkında ~imdiden bir 
tahminde bulunmak miimkiin 
değildir. Ancak, tahkikat ne
ticesinde ihafe peğil de, kat
le nnkıs Ye ya tam te~cbbiis 

sabit olursa, yediden on ~e

neye kadar ecza verilebile
cektir. Davanın Cl!Za Ye ya 
ağır ceza mahkemelerinden 
hanglslnde rü'yet edileceği 

mUsfuntik karannmeginin tan
zimlnden sonra beIH ola· 
caktır. Tahkikatın on giine 
kadar bitmesi muhtemeldir. 

car dostu 
--·-r Ü::t t:ırafı linci ~a~ıf,,mı:<\a 1 

ed,.medi. Bu ruh, bu eş'.c 

kudretini bir an ıçın bil" 
kaybetmedi. Bilakis bu ruh 
bin o ra yakln~an bir zaman 
1.arfında, nazarları da.ima bü

ylık, milli mefkOreye miıte
vccclh bir çok Leh nf>sillcri 
arasında yaşadı. 

Büyük Leh kahramanı vata· 
nını terkeımeğe mecbur olduk
tan sonra ancak Türk toprak
larında l3yık olduğu misafirper· 

verlı~i buldu. Burada onun mezi
yetleri takdir edilerek yüksek 

askeri vazifelere tayin edildi. 
Mi afirper\'cr Türk .toprağına 

hürmet ve tazimler ... 
Leh toprakları, vatanına bu 

derece IAylk bir çocuğunu 

bunca senelik bir ayrılıktan 
sonra tekrar sinesine almakla 
bııhliyardır. 

Bu dakikada bütün Lehistan 
tarihin haklı bir tekriirile 
vatanına nydet eden bu kah· 
ramana kavu mkla mesrurdur. 

Bundan onrr merke-ı kuman

danı Emin Paşa bir nutuk irat 

elmiş, müteakiben Macar sefiri 

M. Talıi bir nutuk söylemiştir. 
Her nutkun hitamında bahriye 
mızıkası milli martlar çalmıfhr. 

Merasimde şehir namına Şeh
remını muavinlerinden Hlimit 

Halk fırka ı namma Emin Ali, 
polis müdürü Şerif, Hariciye 

memuru Hakkı beyler h87.ır 

bulunmuşlardır. Saat lam sektı.e 

)irmi kala tren hareket etmi~ 
mızıkanın çaldığı Leh selam 
hava mm terennümatı ara mda 
vagon i tasyondan ayrılmıştır. 

29 Haziran 

e·diyor 
Kömil be

yin hcyanrtı 
Yunanistan hükOmetlnin la· 

hmatını hrmilen eV\·elki giln 
şehrimize g len Yunan ımırah
hası M. Diyamandopolos dün 
akşamki trenle Ankara ya 
haraket edecekti. Haber aldı· 
ğımıza göre biraz rahatsız 
bulunan Yunan murahhası ha
reketini bugüne tehir etmiştir • 

Muhtdit mübadele komis
yonu Türk heyeti murahhasası 
reisi Tevfik K!mil B. de 
:hareket etmek üzeredir. Mu
maileyh, müzakerat hakkında 
~u beyanaııa bulunmuııur: 

- Yunan murahhası kat 't 
ıalimaıı hamil olarak geldi. Eğer 
Yunan ga1eıderl Yunan efka-
rına makes ise; itillfpen·cr gö· 
rOnüyorlar. Müzakerat elyevm 
hariciye vekılimizle Yunan sdiri 

arasında cereyan etmektedir. 

Mesele komlsyone intikal ettiği 
zaman ben de iştirak edeceğim . 

iki bükOmet ricali slyasiyest 
arasında takarrür edecek itilaf 
komisyon ~aran şeklir.dc te~bit 
olunacıı1ctır. Aramızda konu

şulan ve yuanlılann vermeleı i 
lazım gelen paranın miktarı 

450 bin lngiliz lirasıdır. hı
lafaıan sonra bu para derhal 
alınacak ve tevziala başlana
caktır. 
Eğer bu 60n müza.kt redrn de 

:netice alınmıyacak olursa mes
ele hükllmet meselesi mahiye
tini alır. O zaman hükOmeıçe 
karar itıihıızı icap eder. 

Sunu da ilave etmek isterim ki 
her zaman olduğu gibi Türk 
hükümeti tebea ının huknkunu 
ve kendi menafiini siyaneı etmek 
azrnındadır. 

- 1·1"' t Yerli kumaş istihsalab 
Umum vı aye Yerli kuma~ istihsalatının 
meclisi toplanı-

yor 
Dlin daimi vilayet encü

meni \'uli vekili l\luhittin 
Beyin riya etine.le toplanını~ 
tır. Tevhidi ldisurat Ye yeni 

yollar kanunla~~na . tedik:ın 
ttızar edilen bııtçcyı tetkık 

ve tasdik etmek iizerc umu
mi vih\yet mccli~iniıı yen.iden 
içrim:ın du' eri Jdzım gclıyor
clu. ı >iinklı içtimada toplan
mn tarihi te pit edilmiştir. 

L"mumi meclis 29 haziran 
cumıırte ... i günü coplanacaktır. 

---- - -
- -Ç~cuk bahçeleri 

(;uıanc parkında tesis edi
Jccek, çocuk bnhçe~inin pHln 
\' C projeleri hazırlanmıştır. 
Bahçe eyliile ka~nr açılmı~ 
bulunacaktır. Dığer çocuk 
behçelcri için de t"etkikat 
yapılmnktadır. 

Borsada yeni kanun 
J~sham ve kambiyo bor

sasında yeni kanun tatbikatına 
başlanmı~or. 

Bu ciimlcden olmak üzere 
yeni knmmdn borsada mev
cudiyetlerine nihayet verilen 

simsarlara cHin tebligat ) apıl
nu~ttr. 

!~lcrine nihayet nrllen 
slsarlıır l 2 ki~ i<lir. Simsarlar 
diin bor a ile alakalarını kes
mişterdir 

Orman yangını 
Kcmcrburgazda bir O~?J~11 

yangını çıkmış ve ~önd~~rul
mcsi için nlman tcdabır muspet 
bir .netice 'ermi;ıtir. 

yeni buz fabrikası 
Yeni buz fobrikasının nıa· 

klnclerl tecrübe edilmekte
dir. Yeni fobrikn· temmuzda 
bu;. çıkarmıya ba.,lıyacnk, 

şehirde buz buhranı olnııya
caktır. 

arcırılma ı için ticaret oda
sında toplanmakta olan k-0-
mi-:yon diin iiçiincii içtima
ını ynpmıştır. 

İnşaat projeleri 
Belediye daireleri yeni sene 

inşanc projelerini hazırlıya

rıık emanete 'ermektedirler. 

Rüsumat müdürü gitti 
Umum giiınriıklcr rniıdtirii 

lhsnn Rifat bey dün İı;a 
reis muhafaza gambotll ile 
Karadenizc gitmiştir. Ihsan 
Rifııt bey Karadeniz sahilin· 
deki gümritkleri teftiş ede
cektir. 

Evkaf U. M. gitti 
Bir muddetdir ıehrimizde 

bulunan Evkaf umumi rnildürü 
Ntyaı.I B. dün Ankaraya avdet 
ctmtıUr. 

Vaziyet edilmiş emlak 
hakkında 

Vaziyet edilmiş olan emlakin 
iadesi hakkında yanlış bir 
muamele yapılmı§ ise, mllste
dılerin doğrudan doğruya Şu
rayı devlete milracaaıları lazım 
gelece~l tebliğ edilmiştir. 

Sütlerin muayenesi 
Sütlerin kontroluna devam 

ed1lmektedir. Yeni bir şirketin 
teessüsü etrafında vazıh malOmat 

yoktur. 

Maaşlarını aldılar 
Kadrolannın gelmesi dolayısı 

ile dahiliye memurlan maaşla

rını almışlardır. --Tüm lerim0 z 
İngiltere dı&lıilinde inıal 
hakkı bir şirkete verildi 
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Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

lstanbul icra reisi Ahmet Refik Beyin bu mü • 
kemmel eseri neşrolunmuştur. Mumaileyhin bu hu -

• sustaki ihtisasına göre eserin mükemmeliyetinden 
bahsetmeksizin karilerimize mütaleasını tavsiye ile 
iktifa ederiz. 

Fiatı yüz elli kuruştur. Satıı merkezleri lstanbul
Vakıt, Cihan ve ikbal kütüpaneleridir. 

Bursa hapisane müdiirlü:
iünden: 

Bursa Hapisanel umumiyesının Haziran 929 tarihinden 
3Q mayıs 930 ttıribine kadar bir senelik ekmek ihtiyacı 
1\ln yapıla!\ münakasada verilen fiat haddi layık görüleme· 
'lılş olduğundan münakasanın pazarlıkla icrası tekarrür et
ıııış olmakla tnllplerin şeraiti anlamak üzere Hapisane mü
dürlüğüne ve münakasaya iştirak, edeceklerin 27 haziran 
929 perşembe günü saat 15 te Ziraat müdüriyeti dairesinde 
llıüteşekkil koml~ona müracaatlan i!An olunur.' 

Seyrisef ain 
Merkez acoııteel: Galata Kııprü 
b1tında. Bey.,.ı.. 2562 Şube 
•c.cnt..ı: Mahmııdıyı Hllll albnda 

lııaııbul 2740 

Ayvalık snr·aı postası 
( MERSiN ) vapuru 25 Haziran 

Salı 17 de Strkecı rıhbm1ndan 
harclı:eıle Gelıholu, Çanakkale 
K11çulı:kuyu. Edremit, Burhaniye, 
AY"ahAa gidecek ve danüııc 
mcudlr blı:clelerle bırlilı:te Altın
olup uarayarak gelecektir. 

Gcltbolu lçiıJ y.ım. yolcu 
ıılwr ytik aluııMz. 

Trabzon ikinci postası 
(KARAOENİZ)vapuru 27 Haziren 
Per~embe akşamı Galata nhbının· 
dea lıarekcıle Zonguldak, İne
bolu. Sinop, Saıruun, Ünye, 
Fatsl, Ordu, Giresun, Trabzon, 

1 b 1 Ş h ti 'la 1 Rtı.yı gidecek ve Of, Trabzon stan U e remene I narı Polathone, Gtreıon, Ordu, Fatsa, 

Şehremaneti mezat müdürlll~ünden: Satılmak üzere eşya Samıun, Sinop, lneboluya u~ra-
şubesine bırakılan Sabri efendiye ~t oh-sekiz parça ınan- yarak eeJecelctır. 
gal ve saire Fritman Efendly alt Uç perde Mehmet Efen- Kiralık kahve ocağı 
diye a t ı karyola dört post, ikl karyola, bir saat ve Bandırma hattına işle-
sahibi meçhul 3 adet kapı, Sahak Efendiye alt bir araba yen vapurların kahve 0 _ 

lbrahim beye alt portatif yemek takımı ' Leon Efendiye cakları bir sene müddetle 
a't iki adet komodin ilAn tarihinden itibaren on beş gün kiraya verilecektir. Kat'i 
zarfında sahipleri tarahndan müracaatla kaldırılınndıkları ihalesi 30 Haziran 929 
takdirde alelusul bilmüzayede satılacağı. r!An olunur. tarihinde icra kılınacaktır. 

&yazıt Jairıslnden : Emin Bey mahallesinde numara- isteyenlerin müzayedeye 
ıız hane ile Emin Nurettin mahallesinin lbrabim paşa 
caddesinde 116-92 No. dükkAn anka:ı:ı hedim ve nakil iştirak etmek üzere ogün 
rrıa. rafı alıcıya alt olmak üzere pazarlık suretile satılacak- saat 16 da levazım mü-
tır. Almak isteyenlerin ihale gilnil olan 2 temmuz 929 dürlüğüne gelmeleri. 

._sa•lılliig.ün•il•s•aa•t•l•4•t•e•e•n•c•ü•m•e•n•e •g•e~lm~el~e~ri•ll•An•o•lu•n•u•r11.•mıii ll 18 adet Meşe kütüğü, 
i;. / b 12 adet tğrisi, 60 adet 
.... rzincan Serom a oratuvarı çıralı hatıl, 60 adet çıralı 

Uüdürlüğiinden kütük, 50 adet gürgen 
dolap, 60adet çıralı hatıl. 

Erzincan Serom Laboratuvarından satın alınacak beş yüz ,, 10,000 adet kağıt ve 
·~ alu yüz dana altmış il<\ yçtmiş bin kilo kırma arpa zarf, 51,000 adet abon-

ksen ua yüz bin kilo saman yetmiş beş ııa seksen bln man bileti, lOO kilo tente 
~ilo kuru ot otuz llA otuz beş bin kilo odun seksen 114 
d dikmek için iplik. 
rıksan teneke gaz yngı münakasaya vaz ve temmuzun seki-

Yukarda cins ve mik
linci günü Erzlncanda ihalesi icra edilecetinden münakasa 

tarı yazılı kereste, evrakı. 
rtnaınesini görmek bteyenlerin lstanbul aytar mildUrlyc-

. matbua ve iplik müsta-
.!!_ne müracaat eylemeleri i!An olunur. 

- celen pazarlık suretile 

·mı Bir şef ve bir plastör aranıyor mımı 21 haziran 929 tarihinde 

S K f Bileli Rulmanlar TOrkı Limite! ıirkcti lzmirde liii mübayaa edileceğinden 
tesis etmekte olduğ• şube lçirı ııenç ve tclınik tecrübeli lij! vermek isleyenlerin o gün 
bir müdilr ve lstanbul için 2iyasada tanınmış bir pl!stör !!li saat 16 da levazım mü-

- !'· 1 1 ı aramaktadır. lzm!re talip olacak zatın orada tanınmış ı!i! dürlüğüne ge me eri. 
s!. Olması tercih Olunur. m11 .. -----------'I 
~:::::!:::::: Müracaat adresi: posta kutusu Galatı 410 ın:;ıı·=ii:l:::=i •----------. \,,;;,;, ... _ .... _. ı.ı ••••••••• .:. 

lılonbul icra Jalr<Jinden: Mehmet 
CeıniJ Beyin, Avukat Hikmet 
SUleyman Beyden borç aldı~ı 
ttınan sekiz yOz liraya mukabil 
hirinci derece birinci sıra nu
nıarasile ipotek lrae eylediği 

LAielide Kuyumcu Bahşayiş 
nıahallesindo Hilmi paşa soka
tında atik 10 numaralı muh
lerik hane arsasile ve gene 
ayni m11ha)lede Boyacı sokağın
da atık 14-16 kalp mukaddema 
hane elyavm muhterik hane 
•raası borcun verilmemesinden 
dolayı ihalei evveliyelerlnin 
İcrası için otuz gin müddetle 
lt.fızayedeye konulmuştur. Şöyle 
~i: atik 10 ada kırk !ekiz, harita 
1381 numaralı arsanın hududu: 
Cephesi tarik diğer tarafları 
l'atıııa, Sabiha, fahriye, Seniha 
1 lürınüz, Emine hanımların ar
~larile mahdut be11ııetroya ka
tip Ylızü bulunan arsa yetmiş 
dokuz metro terbiinde ve beher 
lııetro murabbaı yedi liradan 
teınan bcı yüz elli tlç lira kır
lt.etı ınuhammlnell mrzkQr arsa
nın tanıamı. 

Ve yine ıı,yni mahalde boyacı 
sı.~a~nda ada 47 harita ı 379 
•ti~ 14/16 kal1' n~maralı muh
te · 
ıatıll hane arsasının hududu 

h 
Q tarafı 1378, arkası 1315 

a . 
rıta numaralı arsalar cephesi 

Ve SQf tarafı tariki ~m He mah
tiııt iki yüz doksan sekiz met
ro 

rrıurabbaında olup beher 
lııctro murabbaı on liradan 
l'ctııarı iki bin dokuz yüz 
~'-$en lira kıymeti muhanıme
ncr 
~I ı arsanın tamamına talip 

<nlar dcsyesl meyanında mev-

l tıı harita ve saireşinden daha 
ıyad 

ı\ e ınaJClnıat almak lsteyerr-
r kıyınrli muh:ımmenelerinin 

Askeri sanayi nıek
tebinden: 

Eczacı Şevket Bey tara· 
hndan mekteblmize teslim 
edilen 100 kilo Hint yaıtı 
ile 2 5 kilo v~zelln yağı için 
kendisine teslim edilen 24 
nisan 929 tarih l • 20 nu
maralı makbuz ile 1 - 45 
nıımarlı muayene raporunu 
bu kerre zayi eylemiştir. 
Mezkfır evrakı bulan varsa 
İstanbulda askeri san'atlar 
mektebi müdürH!ğüne gön
dermesi rica olunur. Aksi 
takdirde askeri fabrikalar 
umumt müdürlüğünden alı
nan emre tevfikan tarihi ilan
dan 15 gün sonrll nüshai sa
niyesi tanzim kılınacaıtından 
evelldnln hilkmü olmıyacağı. 
ll!n olunur. 

BaktcryQlojlbane aıılar şubesi 

sabık mutahassısı doktor lhsan 

Saınl B, ıarahndan btlhz•r olun
muş ve hilktı.met tarafından da 

toatrol edilın1$U< . Delloltukluğu 

lhtU.ttını karft tesirli \.'e taze a .. 

şulır. Deposu Dlva,nyolunda Sul • 

tan Mahmut tilrbesl karşısında 
No. 189 

yüzde onu nispetinde pey 
akçeleriai ve 920-1929 dosye 
numarasını müstashiben lstanbul 
icra dairesi müzayede şubesine 

mür<\(aet etmeleri ve 29-7-929 
tJrlhinde saat dörtten on altıya 
kadar ihalei evveliyeleri yapı
l~cağıııdan müşterilerin bizzat 
veya bilvekfüe hazır bulunma
ları ilın c!ıınur. 

lRSENOFERATOS 
Zafiyeti umumlye&f- olan
lar ve halt ·rıekahette. bıı·; 

ıunan ar(A rseno-ı 
teratos) eayeslnde 

kesbJ 11~t 1'0 

Yablr 

iadei kuvvet 
ederlıır • 

Eczanelerde ve 
oou depolarında 

aatılır • 

Doksa 
almalı ya hiç 
saat kullanma
m•lı. Zira 
DOKSA kat'i
yen bozulmaz, 
Dakika şaşmaı 

ve tenıi na ti 
sa attır. Fiatlaı 
rlıveııdir. 
B.l~lıca aaat 

dükklıılıırından 
arayınız.Toptan 

satışı 

Rikardo Levive biraderi 
lstanbul Havuzlu ha:ı 9- t 4 

Her cins saat deposu 

Steno - daktilo 
Türkçeye ve ltalyancaya 

bihakkın vakıf bir Steno 
Daktilo aranıyor. Fransızca 

bllenler şayanı tercihtir. 
Refcranslarile Galata 322 
po&ta kutusu adresine ya • 
zılması. 

Haziran' 

•• 
01dürücü ısırış! 

Sır sivri sineğin ısırışı mühlik nctayicin 
hudusuna baiı; olabilir, Zira en korkunç 
humma mlkror.Jarı sivri sinekler vasilasıyla 
aşılanır ı' ı;lu gıbl muzir mikroplarla mOlem· 
mı olan' sinekleri, sivri sinekleri ve sair ha· 
~aratıan bir kaç dakika zarfında kurtulmak 
ıçin Flit istimali kilidir, 

. Flit'; tahta kuruların veya hamam bö
ceklerinin gizlendikleri ııwvaları tahrip, yu· 
murtalarını ifna ve bilumum haşaratı 11111 
edeı. Ve aynı zamanda &ize de zararı dokun. 
maz vt kat'iyen leke bırakmaz . 

•. (Flit) i sair haşarat öldürücü adı mayi· 
terle karıştırmamalıdır) Dalıa bilyük daha 
kal'! tesfrl size memnuniyelbalış semereler 
temin edecektir., 

Tulumbasıyla Sıkınız 

l 
)'- .. 
{- - ·.:..,."!· : B>"-'~ 

Türkiye lç\n umumi deposu; ;..::::::;::.::,~;~ ._..~ 
lııanhıda taıaıada Voyvoda Hao ~o. 1 .... -r ~L°""" .... 

J. BERT ve ŞÜREKASI • ... _,-/ 

KANSIZLIK :::.:: 
leniz..Ulilı:. icin. T•tln• ,deva ~ ... ı ihr• e4ea SIROP DF.SCIUENS p & nı,,I 
!o.muntalıip etibba tarafdada.ıı tertip edil.m.iatir. ' IUUJ 

Posta Telgraf ve 
müdürlüğünden: 

1 - Bu kere idare için tabettirilecek posta pullarıııa 

muktazi resimler atideki mevzular dairesinde olacaktır. 

A - Gazi Hz. nin portreleri. 
B - Taksim abidesi. 
C - Lozan sulhu tlmsalL 
Ç - Ziraat timsali. 
D - Ilarf lıikılAbı tlmsaU. ;lı 

2 - Gazi hazretlerinin en yeni ve saııatlı foto~rafile

rile taksim Abidesinin çerçivelerl Jçln elll~er ve diğer üç 
resim için ikişer yüz lira ücret verilecektir. 

8 - Müsabaka müddeti il!n tarihinden ltlbtıren bir 
aydır. 

L·T·PIVER 
.. PARIS 

FRANSA ç'lÇEKLERI 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

Porfumllrl L., T • P 1 V ~ ff Al; ş., lstanbul Şubesi 

: Şltll Ahmet Bey sokak No. !5lh Tel. Beyo~hl . 30.C4 

lspirto ve lspirtolu içkiler inhisarı 
umumi müdürlüğünden 

Evıa.lı ııırtn.'ıhesınde yazılı biri 30000o 
kilo olmalı: üıere · 750,000 kı'o iki nevi ispirto pazarlık suretile 
almacakbr. T alıpler mlibayaa ıar.naınesinl cğrcnmek llzcrc mUba
yaaı komlıyonu kııabet!ne milracaat edecektir. Tekııfler l Tem
ınuz Pazartesi günil saat 12 ye kadar kabul olunKcakbr. 

rta mua lıni 
mektebi 

Kabul şeraiti 
Ankara orta mua.llinı nıeklebi müdür

lüğünden: 

l - Orta muallim mektebi alelumum orta mektep 
muallimleri ile ilk muallim meJcteplerinln (Terbiye, ruhiyat, 
uşull tedris ) ıııualllmlerini, ilk tedrisat müfettişlerini, tat
bikat mektebi müdılrlerlnl ve bilAhare açılacak ikmal 
mektepleri müdür ve muallimlerinl yetiştirmek üzre tesis 
edilml~tir. 

~ - 0r'.a muallim ~ektebinin ( Pedai'Qji, lisan ve 
cdebıy~t, tarıb, cofrafyı, fizik, kimya. riyaziyat, tabityıt) 
şubelerı. vardll\ Bu şubelerden pedagoji şubesine (itecekler 
evvellerınde ( pedagoji ihzari ) ve diğer şubelere girecekler 
( Umumi ihıaı1) sınıflarına imtlhanla kabul olunacak ve bu 
sınıfları ikmal edenler meslek şubelerine geçeceldcrcUr. 

3 - Umumi ihzariye münhasiran Er~ek mu...:ıım 
mekteplerinden bu sene mezun olacaklar ile 4 - ~ sen~ 
zarfında ( eniyi ) derecede mezun olup sinleri 18 - 25 
arasında bulunan talipler imtihanla kabul olunur. [ 1 J 

4 - Pedai'oii ihzariye kabul olunacak talipler, llk 
muallim mekteplerinden eniyi derecede mezun ve sinleri 
18-25 arasında bulunan ve iki sene ilk mektep mualllhıli
ğlnde muvaffakiyetle çalışmış muallimler arasından imtihanla 
tefrik edilir. 

5 - Yukarıda yazılı evsaf ve şartları haiz olanlardan bu 
sene Muallim mekteplerinden mezun olacaklar, bulundukları 
Muallim mektepleri müdürliıklerine milracaat ile isimlerini 
kaydettirmeleri llzımdır. Bu kısmın müsabaka imtihan lan, 
bulundukları mekteplerde son mezuniyet imtiluınlarının hi
tamını müteakip 20 temmuz 929 cumartesı m~ktep idare 
ve talim heyetlerinin huzuruada icra edilecektir. 

6 - Muallim mekteplerinden 4-5 sene zarfınba me~ 

olup ta sinleri 18-25 arasında bulwıan diğer Muallim talip
ler, hangi kısma talip iseler qa~ıda zikredilen evrak ve ve
sikaları ile birlikte mensup oldukları maarif idarelerine 
temmuzun ıo nuncu çarşamba akşamına kadar müracaat 
etmelidir. 

l) Müsabaka imtihanına kabul için istida 
2) Sıhhatının tabii ve müsait , aza ve havasının tam cis

mi ve ruhi anormal ahvali bCılunmadığına dair resmi tabiD 
raporu 

3) Mezun olduğu mektep ş:ılıidetnamesi ite cfizdanı as
kerlik ve aşı vesikaları 

4) Bıılundukları muallimliklerdcki müddeti hizmet ve hüsn" 
hizmet cetvelleri 

5) Pedagôfl ihzariye gireceklerin muvaffaklyetle çahştıtn
larınıı dair Maarif idareleri tastlknamcsl mfifcttiş raporları
nın suretlerile birlikte 

6) ll<i adet kartonsuz foto~raf. 
7 - Musahal!:a imtihanları her villyette Maarif Emfn

lerinin tensip edecekleri mahallerde20temmuz 921) cumartesi 
i'Ünü saat 9 da baıJayacaktır, Bu ın~det tehir ve takdim 
edilmez. 

8 - imtihanlarda kazanan Efendilerin hüviyetlerini havi 
cetveller Maarif eminllklerine, maarif ve muallim mektep
leri mndürlüklerine bildirilecek ve mektebin açılma zamanı 
da işbu resmi dairelerde \'e gazetelerle ayrica il!n oluna
caktır. 

9 - Orta muallim mektebi leylidir. Talebenin ibate ve 
!~esi ve kitapları meccınen temin olunur. Masarifi saire 
talebeye aittir. 

10 - Kabul edilen talebede şehit çoeuiu Te kimsesiz 
olanlar bu baptaki evrakı müsbitelerini birlikte getirmeli
dirler. 

---·----'----, 
(I] Derece kaydı münhasiren evvelki mezunlara aittir. 

Devlet demir yolları ve li. 
manları umumiidaresinden; 

Umum! idare namına derinceye gelecek her nevi malze
me ile kömürlerin bir sene müddetle tahmil ve tahliyesi 
münakasası 1-1,7,29 pazar günü saat 16 da Ankarada devlet 
demir yolları umumi idare binasında yapılııcakcır. Münaka
saya iştirak edeceklerin tekllf mektuplarile birlikte (1650) 
liralık teminnu muvakktelerinl yevmi mezkfırda saat 15,30 a 
kadar umumi idare kalemine vermeleri lazımdır. Talıplcr 
münakasa şartnamelerini 250 kuruş mukabilinde Ankarada 

malzeme dairesinden Haydar paşada Haydar pa~a mağazasından 
tedarik edebilirler. 

AL TiNCi BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
6 iNCI KEŞİDE: 11 TE UZDAOIR 

BÜYÜK İKRA~ıi YE : 
200,000 LİRADIR 

AYRICA: 50,000, 4-0,000, 30.000, 20,000 l ~.ooo. 
10,000 LIRAUK l.KRAMIYELER VE 100,000 

LiRALIK l\!ÜAAFAT 

Bu keşidede cem'an: 33,000 
numara kazanacaktır 

t{"t~hya J. V. Efrat ~ektebi m.~dürlüğünde : 
Kütahya J30darma yenı efrat mektebmın 1929-1930 b;r 

seııelik ekmeğinin kapalı zarf usulile ihalesi vekaleti celilc:e 
t•sdi:< edilmiş oldu~undan eski ihalenin keenlemyekOn addUe 
135000 Vil-0 ekmeğin yeniden kapalı zarf usclile 11-6-19:1) t r -
ı..ı:deıı idbareıı yirmi bir gün müddetle ilaıı \.'e ihalesine k<rar 
,.,ıil~· old~undan talip oJaoların ihale cüııü olan l temmuz 
l~2'J p~zartesi ı:ünli saat 15 de Kütalıya !ıeledi}·c d:ıircs.:.J 
ıı:il!eşeklı:il komisyona mfiracaat!arı ilin olu::ıır. 



IEOKE ŞARilAR1: 
TCrklyedc Hariçte 

Kunış Kunış 

Gazetenıb;de çıkan yazı ve 
·resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye rönderllecek mektupların liıerlne 
idare içime ( İdare ), yazıya aitse ( Ya:n ) 

işareti konulmalıdır 
r Aylıgı ıso ooo 

3 • 400 soo 
6 • 750 1450 

12 • J400 ııoo 

Baulmıyan melı:hıplarm !'ıdC1hıc!Qn, kıymntt• 
ınukadderutz aıelıhıplara lıonulmuı paraların 
ka,.bolmaımdan .... lllnlarm mnodericatuıdan 

idare aıeıul de~ldir. 

-· 
• 

Borsalar 24 Haziran 

Nukuc 
ı Jniilliz liran 
1 Dolnl' 
20 Yunan dırahnıJ 
ı Raybımar~ 
ı ATudurya ,mnı. 
~O Ley Romanya 
20 LeTa Bulgu 
l F(IJemenk rtorll}i 
20 Fran11z f'rangl 
20 lfıtlyan Jjretl 
20 kuron Çcko - Slovakya 
ı Çcrvonctı c Sovlyet • 
ı Zelotl c Lehistan ı 
20 Dinar c Togol!lavya • 
~O Beltlka frangı 
r Peıeta Jıpanya 

20 ln-~N frangı 
l Mecidiye 

Çek 
Londra (!zerine bir lng111z llra.sı kuruş 

Noryork " ı TUrk lirası dolar 
Parlıı • • • frank 
Mflano r • • liret 
Bcrlln c • • mark 
Sotya • • • leva 
BrUkscl • • belka 
AmlEtcrdam• • • n orln 
Cinevro • • • frank 
Prag • • • kuron 
Ylyana • • • ıllln 
Maılrlt • • • pezcta 
Varıon • • • zelotl 
Atına • c •dirahml 
BUkrq :ıo ley krm 
Bclgırat TUrk llrast dinar 

Tahviller 
Jrtl.kraı dahlll c vadeli i 
DUyunu muvahldo 
ikramiyeli demlryola 
htanbul tramvay l!lrketl 
Rıhtım Dok n Anttrepo 
JEtanbul anonim ıu şirketi 

Hisse senetleri 
Tf hnkuı 
Oımanh bankaıı1 

A ıldı 

1008 25 
206 00 lS 
!8 00 75 
49 00 215 
~9 00 60 
24 37 ,SO 
29 co 50 
82 60 

1&2 o:> so 
216 so 
112 so 

0000 
22 50 
74 00 

llS 00 00 
~9 25 

79:> 00 

1007 25 
043 f8 75 

12 sı .~o 
• 2000 
2 02 21\ 

f8 00,50 
8 4850 
• 19 75 
2 49'79 

18 22 50 
8 4125 
8 3825 
4 2900 

87 l'l 
:;4 62 50 
27 30.'JO 

92 7500 
184 00 00 

re eo 
2S 

a andı 

1007 25 
206 00 75 
f8 oo 75 
49 oo,2s 
29 60 
24 00,gO 
29 00 fiO 
F 2 60 
112 00 50 
216 50 
122 50 

0000 
22 10 
ı4 00 

115 00 
29 25 

'790 00 

1008 28 
0 ,48 12,50 

12 S0 .00 
• 18,00 
J 0150 

g6 37,50 
8 46,50 

' I~ 50 
2 4950 

16 20,00 
8 41150 
8 37 25 
4 2850 

17 12 
:;4 C0,15 
27 ~7,60 

92 75 00 
184 00 00 

8 80 

• r2 ıo ıı os 
ISl 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
natlıır Ticaret borıuı kltJbumumıurı tarafındın Vtırllmlatlr. 

Okkası 

Aıamt Aıgart 
K. P. L P. 

Bu~day % Çavdarlı 
Yumarak 00..00 00 oo co 00 
Kıııka C0-00 00.00 00,00 
suııtcr 00-00 oo oo oo oo 
Sert 00-00 f8'00 17 20 
Dönme C0-00 oo.oo 00,00 
Sert malılut 0-00 0000 0000 

-ZAHiRELER-
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Yulaf 
Fuulyo 

13.00 
1000 
IS 10 
00,00 
00,00 

fS,00 
09,SO 

ıs' o 
00,00 
co,oo 

·-HUBUBAT-
su tem 
Kn F}"(lmf 

0000 cooo 
0000 Oıı,00 

-UN
ÇuTılı kilosu 
Ek!atra ekJetra 00 1220 
EkJatra • 1 l il!" 

Birinci yumusak 00 ısss 
Dfrlncı ıen • 1825 
Jklnoı 0000 

TiFTiK -

1170! 
'18~ 

1265: 
1'20~1 
0000 

Aııkara f90.00 122,20 

Akşehir 000.00 000,00 
Yaııagı Gaz yunu 000,00 000,00' 

-AV DERiSİ- 1 

Zerden (itti 0000,00 0000,00 
Sansar 0000,00 0000,00! 
Tilki • 0000,00 0000,001 
Kunduı .. C000,000 800,00ı 

-FINDIK- 1 
iç f'ınıl ık 'ıo,oo ' ·o ocl 

Badem ooo oo 000,00 ! 

Çanakkale naf ia baş mü
hendisliğinden: 

53205 Jira bedeli keşifli Kale - Ezine carikinin r 2+aso 
fül 34+ooo kilometrosu arasında muhtelif mahallerin tnmi
ratı csaslyesi 15 haziran 929 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile rniinakasaya vazedilmiştir. 
Münakasaya ticaret odasına mukayyet bulunanlarla ehliyeti 
fenniyesi nafia dairesince tasdik olunanlar kabul olunacaktır. 
Münakasaya iştirak edecek olanların miiznyede ve münnka· 
sa kanununa tevfikan zarflarını tanzim eylemeleri ve yüzde 
yedi buçuk nlsbetinde depozitolarını nakten zirnat bankasına 
tevdile makbuzlarını veya buna muadil hükOmctçe 
kabul edilmiş bnnka1arm teminat mektuplarını ceklifnamelc-
rine rapten yevmi ihale olan 4 temmuz 929 tarihine müsa
dif perşembe günü sıınt on altıdan evvel Çanankkale encü· 
meni vfülyetine tevdilerl ve fa1Ja tafsilAt almak istiyenlerin 
nalia baş milhcndlslit;ine müracaatları ilan olunur. 

"Vakt ,,ın 25 Haziran 1929 tef n'kası: 86 

- Filhakika " Cones " 
isminde bir Amerikalı bu
rada bir çok gün kaldı. 

2 haziran gecesi bir oto -
mobil kazasına uğradı. Za
ten zabıta tahkikatı liizime-

yi icra etti. Verdi?i adresi 
mi soruyorsunuz? Durunuz 
bakayım.. Filadelfiyada bir 

• 
yerdi. " Neresi o? .. Hal 
hatırıma geldi.. " Valnüt 
Strit" idi. .• 

"Simis,, cevap verdi: 

- Teşekkür ederim. Bu 
tafsilata ihtiyacım vardı. 
Kazayı gazetede okuyan 

hastalarımdan biri, kazaze
denin akrabasından oldu -
ğtlnu zannediyordu. Yaaıl -

mış olacak .. Onun akrıbası 
Nevyorkta ikamet eder. 
Çok minnettar kaldım. Bon
suar mösyö. 

"Simis" holde tevakkuf 
ttti. Geçen bir uşağa Ame
rikan barının nerede oldu-

ğunu sordu. Bara girerek 
bir gazaz ısmarladı. Barda 
yalnız iki kişi vardı. (Simis) 
gazöz parasını vereceği sı

rada bar sahibine dedi ki: 

- (Acaba bu günlerde 

1929 8 Sayıta Türk mekteplerlle faydah e-eriln 
tlAnlannda o/o 20 temllAt yapılır 

Biiy(lk ve ya bir ıçok dela 19Ja verilen lllıılarla 
hususi mahiyetteki llAıatarın Gcretl 

idare Ue kararl1.1tırılır. 

Cantenüae buRd dlıı kablal eclcıa ru: 

IL)H TAR FE Sf: 
&un Itu'1lf 

6-8 lncf ıaytada ıUo 
e • • t~ 
4 • • .o 
~ : : ı~ 

~12 ıecelJ a İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu Sayıu H. s. H. aa-ı ..-t•tl. 

1-8 inci sayıfai.ı }ıo 
rıısmt ll!nlar 

tel1970 1 ıre işleri 1971 (yazı ı~crl ) * telgrar: VA. il\. posta utusu: 45· 

Erzak münakasası 
" Ali orman mektebi rektor-

luğundan: 
Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile 

münakasaya konmuştur. iştirak için yevmi ihale olan 26 hazıran 
929 tarihine musadif çarşanba günü saat on dört buçukta deftar
dan.k bidası danilinde müessesatı ticariye ve ziraiye komisyonuna 
gelmeleri. 

Bursa .at yarışları 
Bursa Baytar müdürlüğünden: 

Reisicumhur 1 lazretlerinin himayelerinde ve 

vekil Paşa H.ıft riyasetlerinde yarış ve islah cndimeni 
Alisi namına 28 haziran 929, 5 cemmuz, 12 temmuz 
ve 19 temmuz 929 tarihlerinde Bursada at yarışları İc
ra edilecektir. TafsilAc almak iştiyenlerin vilılyet Baytar 

Devlet demiryolları ve li
manları Umumi idaresinden: 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
Çuval 1 O f çyağ 
Sandık ı O Asma yaprağı konservesi 
Kilo 22729 Kamyon tekerleği 
Sandık 50 Bobin ve def ter halinde sigara kAğıdı 

,, 6 muhtelifişekilde hasır şapka 
Kesilmemiş malta taşı 

İstimale gayri salih hurda tavuk ve tahta parçaları 
Küme ve hurda maki ve zincir parçaları 
Sulf at <lüfer 
Kibrltiyeti mayezu 
Sulfat desut 
Adet 2 ı O Radyo için porselen Oparlör 

ı Dökme çelik kazan aksamı 
Sandık ı teneke eşya 
Sandık ı Makine kayı~ı 
Çuval 5 Kazmasapı 
Adet 89 marsilya klremidl 

,. : J Köhne otomobil 

Transit 

1 
Tahakkuk edecek 

üzerinden istifayı 

ı olunacak 

miktnt 
resim 

l llaydarpaşa gümrüğünden: 
,, 5 Kapda dinamo maa motör ve eczayı tıbbiyo 

Demet 12 Demir yaba 
,, 7 Oluklu saç 

Çuval 9 Çay 
Sandık ı 5 Dolu sinema şeridi 
Sandık ı l\luhtclif seloit mamu!At 

BalAde muharrer eşya 23-6-929 tarihinden itibaren cumartesi pazartesi çarşamba 
günleri saat I O ile ı 2, [ 4 ih\ J 7 ye kadar İstanbul ithalAt gümrüğü satış an barında bilmil-

Kayseri-Sivas hattı için altmış kilometrelik malzemei ferşiye zayede satılacağı ilıln olunur. 

mnn~~~ı~~mmm~9~~~slg~Q~d16daAn~~ !!•••••~••••••••••••••••••••••••••••~ 
da Devlet demir yolları umumt müdürlüğünde icra edilecektir. 
Münakasaya iştirat edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 
muvakkatelerini yevmi mezkurda saat 16,30' a kadar Umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talipler müna
kasa şartnamelerini 20 lira mukabilinde Ankarada malzeme 
dairesinden Haydarpaşada mubayaat komisyon•ndan tedarik 
edebilirler. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan «l00,000.1yüz bin ton maden kömürü

nfuı münakasası 7 temmuz 1929 pazar günii saat (16) da Ankara.
Umumi idare binasındaicra edilecektir. Miinakasaya iştirak 

edeceklerin teklif mektuplarını .ve teminatı muvakkatelcrini 
mezkCtr tarihte saat (15,30)a kadar Umnmi idare yazı işleri 

müdürlüğüne vermeleri· IAzımdır. Talipler münakasa şartname
lerini (250) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpaşada, Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

Bn~ara (Babıali) ca~~esin~e 

Kiralık daireler 
Anadolu ajansının bulunduğu binanın iki katı 

ayrı ayrı ve ya birlikte kiraya verilecektir. 
isteyenlerin (Yakıt) idare Müdürlüğiine müra

caatları. 

Çanakkale vilayeti nafia 
baş mühendisliğinden: 

I 6240 lirn 42 kuruş bedeli keşifli Gelibolu-Bola yer ta
rikının ı r 6+000 kilometrosundan r r 9+535,5 kilometro
suna kadar olan kısmın tamiratı esasiyesi I 5 haziran 929 

tarihinden itibaren 25 gün müddetle Ye kapalı zarf ıısulile 
münakasaya çıkarılmışnr. Münakasaya ticaret odasına mukay
yet bulunanlarla ehliyeti fenniyesi nafia dairesince wsdik O· 

lunanlar kabul edilecektir. l\Iünakasaya iştirak edecek olan
ların müzayede ve mlinakasa kanununa tevfikan zarflarını 

tanzim eylemeler! ve yüzde yedi buçuk hesabile depozito
larını nakten ziraat bankasına tevdile makbuzlarını veya bu
na muadil hiiklimetçe kabul edilmiş BankaUırın tcminnc mek
tuplarını teklHnamclcrine rapten yevmi ihale olan 9 temmuz 
929 tnrihine miisadiC salı günü saat I 6 dan evvel Çanak
kalcde encümeni vil~yete tevdileri ve fazla taf!'ilftt almak is

tiyenlcrin natia baş miihcndisliğlne müracaatları ilan olunur. 

Adıını 
biribirine gayet benziyen 
iki kişi gördünüz mü? 

Bar sahibi böyle bir şey 
hatırlıyordu. Bu bapta taf
silat bile verdi : 

-iki adamın müşabeheti 
hayret verecek dere~ede 
idi. Ömrümde böyle bir 
benzeyiş görmemiştim. Bu iki 
adamı biribirinden tefrik 
etmek adeta imkansızdı. 

Bar garsonu da bunun far
kına varmıştı. 

"Simis,, dedi ki: 

- Pekala!. Bu iki zat 
dostumdur. Kendisini bu 

akşam burada görecektim. 
Mutlaka beni salonda bek
liyorlar •• 

Parayı tesviyeden sonra 
hole doğru yürüdü. Otelin 
telefon odasına girerek 
Körzon Stritteki evi aradı. 

Oradan verdikleri habere 
göre dük dö Melfort evde 

yemek yedikten sonra çık

mıştı • "Pekadili,. de " Buf 
Klüp,, te olması icap edi
yordu. 

"Simis,. hemen otomo -
bile atlıyarak " Buf Klüp,.e 
gitti. Dük .. Klüp,,te mühim 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi Kımeti muhaınmenesi 

atik cedit Lira 
Kızıltoprak Tuğlacıbaşt · Bagdatcadjesi 57 183 maabagçekôşk g()OO sekiz taksitte 

14051 bedeli mukarreri 
Müştemilati: iki kattir maa sofa ıo oda ve kiler ve mutfak ve iki hala ve maa tulumba 

sarnıç, çamaşırlığı ile uşak odası bağçcsindedir. altı dönüm miktarındaki bağçesinde meyve 
ağaçları ve bir nııkdar bag mahalli ve el tulumbalı kuyu vardır. Alektirik ve kumpanya suyu 
tesisat ve tertibatı mevcuttur. . . 

S;ılada evsafı muharrer maabağçe köşke fazlasile talip zuhuruna mebııı pazarlıkta yenıdeu 
çıkarılmış olduğundan 30491' tarihine müsadif pazar günü saat !5 de icrayi rı:tüzayedes~ 
mukarrerdir. Taliplerin bedelinin yüzde yedi buçugu nisbetinde temıııat makbuzlarıle Eınvalt 
metruke satış komiyonuna müracaat eylemeleri. 

Bey~lunda hOselnağa mahallesinde mektep sokağında 14 numaralı hanede mevcut fjölyen J 
-markalı matbaa makineslle hurda halinde bulunan matbaa eşyası 4/7 /929 tarihine müsadif 
perşembe günü aaat 11 de mahallen bilmüzayede satılacaktır. Talıplerln mahalli a&tl§ ltomlsyonuna 

müracaat eylemeleri. 

Emvali metruke dairesi salonunda bulunan hereke mamulatından bir adet kebir köhne halı 
ile B~aziçinde Kandillide sıra mahalle ve soğağında 4 No lu hamamın ta~ ve temel kısmından 
gayn olan ankazının lcaımen 3 - 7 - 919 tarihine müsadıf Çarşamba günü saat 15 ~e 
bilmüzayede füruhtu mukarrerdir. Taliplerin emvalt metruke sahf komsiyonuna müracaat 

eylemeleri. 

Devlet demir yolları ye li- . 
manları umumi idaresinden: tı2',,__.,~ 

12 km yol malzemesi münak:ısası 20 Temmuz Ctı· 
marctsi günü saat ı 5,30 da umumt müdürlük binasında icra 
edilecektir. l\Jiinnkasaya iştirak edeceklerin teklif Ye temi
natı muvakkate mektuplarını mczkOr günde saat ı 5 e kadar 
umumi idare kalemine vermeleri l:\zımdır. Talipler miinn
kasa şartnam esin i 20 lirıı mukabilinde Ankarada malzeme 
dairesinden ve 1 faydarpaşa mağazası müdürlüğünden tedarik 
edebilirler. 

J l Muharrem: 1 7 Burç: Serelanl l 
1 Ayın do~u' u filfil Ayın bat ışı 
' 22,08 t.=J~ 5,53 1 

Salı 
~~C--.::SC:-.::::::::l~C::---::l~C:--::::n::;:-.::u::::-.::::::::1~ Şh a Aser netamu;: ( Isr. 

~ H B k d h 1 · d ~ Namaz vakıtları 

' 

acı e ~ za e ticaret ane erJn e 1 . al>ab Ölh IJ.ıdl Alot-• Yallı fmH'• 
4,2Q ı~.1 6 16,17 19,45 2 1,49 2,09 ,._, - ç ı L E K - ~ Busün doianlara iılm: 

~ Erkelo K11: 

~ ~ ~ ~ 
~ - G u·· L - w G<inün nasihatı: 

~ ~ 
O senin dedll!ln kantar 

' 
1 Bursada kestane tartar 

Buıünkil hava 
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Muharriri~ Vere Stakpul 

bir münakaşaya dalmıştı. 
"Simis,, kendisini bir tara
fa çekerek dedi ki : 

- Bugün pek büyük 
bir hata ettiğimiz kanaatin-

deyim. " Roçester " , asıl 

"Roçester,, değildir. Yap· 
tığım tahkikat " Cones " 
olduğuna dair söyledikle -
rini takviye ediyor. 

Dük, doktorun sözlerine 
inanmıyordu; cevap verdi : 

- İmkanı yoktur. Yeğe
nimi tanımıyacak gibi de -
ğildim. Sizin tahkikiıtmızda 
tesadüfen " Ro~ster • in 

iddiasına tevafuk eden nok
talar olabilir. Falcat bu 
tesadüfler hakikati tahrif 
edemez. Karşımızdaki şahıs 
Artür hem de tecennün et· 
miş Artürdü. 

"Simis" teklif etti: 
_ Müsaade buyurursanız 

beraberce Körzon . Strite 
gidelim. Ailece bu mesele 
hakkında müzakerede bu -
lunmamız faydadan hali 
değildir. 

Dük dö Melfort dokto • 

run bu teklifini kabul etti. 
Körzon Strittelci konaA'a ' 

gittiler. Kontes dö Roçes. 
ter, Venesya ve Roçesterin 

zevcesi dükün daveti üze -
rine salonda toplandılar. 
"Simis,, akşam haber aldı
ğı hadisatı uzunca izah ve 
teşrihten sonra dedi ki : 

- Knaatimizce karşımız~ 
daki adam "Viktor Cones,, 
tir. Maamafih eğer "Viktor 

Cones,, ise gayet mühim 
bir "aziyete düşmüş bulu -
yoruz. Filhakika "Cones., , 

"Roçester. olmadığını ve 
kendisini bigayrı hakkın 

(Bltmeı:ll) 


